
 

        

          

 

 

247 

 
 

 

:  

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

يعج القصاع الدراعي أحج أىع القصاعات الحيػية في أغمب البمجان الشامية، اذ يديع في       
% مغ إجسالي عجد 40ػفيخ الحاجات األساسية لؤلفخاد وفي مقجمتيا الغحاء،  وتذغيل ت

الدكان، إال أن أداء القصاع السحكػر ال يػازي أداء القصاعات الدراعية في البمجان الستقجمة، 
ويعػد سبب ذلظ لخزػعو لتأثيخات عجد مغ الستغيخات االقترادية الكمية، وجاءت فكخة البحث  

وييجف البحث إلى  .ثخ ىحه الستغيخات في األداء الدراعي في الجول اآلسيػية السختارةبجراسة أ
دراسة أثخ قيع الرادرات واالستيخادات الدراعية وعخض الشقج وسعخ الرخف األجشبي 
واإليخادات والشفقات الحكػمية في أداء القصاع الدراعي الستسثل بسعجل الشسػ الدراعي ومداىسة 

بػصفيا  الدراعة في الشاتج السحمي االجسالي ومعجل االنكذاف الدراعي واالنتاجية الدراعية
مرجرًا رئيدًا  يعجالقصاع الدراعي  وبخزت أىسية البحث مغ ان .متغيخات معتسجة ليحه البمجان

في تػريج العسبلت األجشبية عغ شخيق  سا يديعالغحائية البلزمة لبقاء اإلندان ك مسشتجاتل
عمى  ثاحتػى البح .صادراتو أو الحج مغ االستيخادات الدراعية وتحقيق األمغ الغحائي السحمي

واقع القصاع الدراعي في البمجان االسيػية والعخض السخجعي ونتائج التقجيخ، ومغ أىع 
تػصل إلييا البحث أن الستغيخات االقترادية الكمية تديع بتأثيخات متبايشة  ياالستشتاجات الت

في أداء القصاع الدراعي بحدب شبيعة لياكميا االقترادية وكفاءة نطسيا في التعامل مع 
 .اسات االقترادية التي افخزتيا ىحه الستغيخات في البمجان االسيػيةالدي
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The agricultural sector is one of the most vital sectors in most developing 
countries, as it contributes to providing the basic needs of individuals, foremost 
of which is food, and employs 40% of the total population. However, the 
performance of the aforementioned sector does not match the performance of the 
agricultural sectors in developed countries, the reason for this is that it is subject 
to the effects of several factors. The idea of the research came to study the 
impact of these variables on agricultural performance in the selected Asian 
countries. The research aims to study the influence of the values of agricultural 
exports and imports, money supply, foreign exchange rate, government revenues, 
and expenditures on the performance of the agricultural sector represented by the 
agricultural growth rate, the contribution of agriculture to the gross domestic 
product, the agricultural exposure rate, and agricultural productivity as approved 
variables for these countries. The importance of the research emerged from the 
fact that the agricultural sector is a major source of food products necessary for 
human survival and also contributes to the supply of foreign currency through its 
exports or the reduction of agricultural imports and the achievement of local 
food security. The research included the reality of the agricultural sector in the 
Asian countries, the reference presentation, and the results of the assessment, and 
one of the most prominent conclusions reached by the research is that the 
macroeconomic variables contribute to different effects on the performance of 
the agricultural sector according to the nature of their economic structures and 
the efficiency of their systems in dealing with the economic policies that these 
variables produced in Asian countries. 

Keywords: Agricultural development; agricultural investment; Developing 

Countries. 

Measurement and Interpretation of the Effect of Some 

Macroeconomic Variables in Agricultural Performance 

 in Selected Asian Countries during 1990-2020 

 

https://regs.mosuljournals.com/, 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 

  Ramya A. Khalil Al Allaf         Assist.Prof.
 
Dr. Eman M. Rashad  

College of Administration and Economics / University of Mosul 

   ramiaalalaf83@uomosul.edu.iq              aiman_mostafa@uomosul.edu.iq 

Abstract 

https://regs.mosuljournals.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:ramiaalalaf83@uomosul.edu.iq
mailto:aiman_mostafa@uomosul.edu.iq
mailto:aiman_mostafa@uomosul.edu.iq


 

        

          

 

 

249 

 
 

 

:  

 

 المقجمة
يعج القصاع الدراعي في اغمب البمجان الشامية مغ أكثخ القصاعات االقترادية 

% مغ 40أىسية مغ حيث مداىستو في الشاتج السحمي اإلجسالي وتذغيل ما ندبتو 
الدراعة مغ اىع القصاعات  ج، لحا تع(2–1أ، 2020الستحجة،  )األمعمجسػع قػة العسل 

التي تديع في تحقيق التشسية االقترادية ورفع السدتػى السعاشي لمدكان، وعمى الخغع 
مغ ىحه األىسية لمقصاع السحكػر إال انو يذيج انخفاضًا واضحًا في معجالت إنتاجية 

الغحائية في ىحه البمجان، صاحب ذلظ  مػاردة االقترادية التي أدت إلى اتداع الفجػة
انخفاض في معجالت نسػه الدشػي بدبب تأثخه بعجد مغ الدياسات السالية والشقجية 
والتجارية، رافق ذلظ ارتفاع في معجالت الشسػ الدكاني في البمجان السحكػرة إلى ما 

ب، 2020)األمع الستحجة، % سشػيُا والتي تفػق نطائخىا في البمجان الستقجمة 3ندبتو 
، فزبل عغ ارتباط أداء القصاع الدراعي في البمجان الشامية والستقجمة بكفاءة أداء (13

الستغيخات االقترادية الكمية، ومغ ىحا الذأن أولت عجد مغ السشطسات الجولية مشيا 
تغيخات مغ حيث عبلقتيا في ( أىسية كبيخة ليحه السBretton & Woodsمشطسة )

أداء القصاع الدراعي التي تعج مخجعيتيا األولى ىي أفكار السجرسة الشيػكبلسيكية التي 
الدمت العجيج مغ ىحه البمجان بتصبيق حدمة مغ بخامج اإلصبلحات االقترادية 
السختبصة بالدياسات السحكػرة أنفًا، وىحا يعشي أن ىحا الشسط مغ البخامج ييتع في 

ػع االختبلل بيغ الدياسات االقترادية وأداء القصاع الدراعي مغ حيث معجل مػض
نسػه ومداىستو في الشاتج السحمي اإلجسالي وندبة انكذافو التجاري واإلنتاجية 
الدراعية، مغ ىحا الذأن سعت العجيج مغ البمجان الشامية إلى إعادة تكػيغ بيئتيا 

إلصبلحات االقترادية واستقصاب شخكات الدراعية مغ خبلل تصبيق حدمة مغ بخامج ا
االستثسار األجشبي السباشخ بيجف تحقيق اعمى كفاءة مسكشة في أدائيا الدراعي وإعادة 
تشطيع الستغيخات االقترادية الكمية التي تيجف مشيا إلى تحقيق التػازن في نذاشيا 

 الدراعي وفي مقجمتو السيدان التجاري.
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 مذكمة البحث:
يعج القصاع الدراعي في البمجان الشامية مغ اىع القصاعات اإلنتاجية فييا عجا 
البمجان الشفصية لحا فأن دراسة مؤشخات أداء ىحا القصاع تعج ضخورية بيجف التعخف 
عمى التغيخات التي شخأت عمييا نتيجة لتغيخ العجيج مغ الخصط التشسػية في ىحه 

ا والتصػرات التي حرمت في أنذصتيا الدراعية البمجان وتبايغ أثخ التشسية في نسػى
بحدب شبيعة اإلنتاج ودرجة التصػر التي حققيا القصاع الدراعي في ىحه البمجان، إذ 
عسمت العجيج مغ حكػماتيا عمى اعتساد سياسات معيشة بيجف رفع كفاءة أداء 

ق تذػىات قصاعتيا الدراعية إال أن االستخجام غيخ الكفػء ليحه الدياسات اسيع في خم
في أداء القصاع السحكػر وفي اغمب عشاصخه اإلنتاجية التي بثت أثارىا في معجالت 
نسػه ومداىستو في الشاتج السحمي اإلجسالي وفي انكذافو الدراعي واإلنتاجية الدراعية، 
وعادة فأن ىحا القصاع ال يتأثخ بيحه الستغيخات فقط وإنسا بالدياسات التي تؤثخ في 

ادية الكمية، لحا يحرل التحبحب في أداءه نتيجة لتعخضو إلى أزمات البيئة االقتر
مختمفة تؤدي إلى عجم استقخاره وتخاجع معجالت نسػه التي انعكدت في عسمية التشسية 

 االقترادية والدراعية في ىحه البمجان. 
 أىمية البحث:

تطيخ أىسية البحث مغ أىسية القصاع الدراعي في كػنو مرجرًا رئيدًا في 
تػفيخ السشتجات الغحائية البلزمة لبقاء اإلندان وإسيامو في تػريج العسبلت األجشبية 
عغ شخيق صادراتو أو الحج مغ االستيخادات الدراعية وتحقيق األمغ الغحائي السحمي 
حيث تذيج السشتجات الدراعية شمبًا متدايجًا مع مخور الدمغ بدبب ارتفاع معجالت 

فزبل عغ  ،اآلسيػية وارتفاع مدتػيات السعيذة فيياالشسػ الدكاني في البمجان 
مداىستو في تػفيخ األمػال البلزمة لتسػيل استثسارات القصاع الرشاعي والسيسا في 
السخاحل السبكخة مغ التشسية االقترادية وفي تجييد القصاع الرشاعي، فزبل عغ كػنو 

% مغ إجسالي 40سػقًا لترخيف مشتجات القصاعات غيخ الدراعية ويعسل فيو نحػ 
قػة العسل في ىحه البمجان، وفي ىحا الذأن أشار العالع االقترادي البخيصاني 

Stevens ، 1965  إلى أن عجد القصاع الدراعي عغ تػفيخ السشتجات الغحائية ال
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يسثل عكبة أمام الشسػ االقترادي فحدب وإنسا يسثل عكبة أمام استقخاره الدياسي، إذ 
في ىحه البمجان ووصمت إلى وضع حخج تسثمت في اعتسادىا  تصػرت األزمة الغحائية

عمى السرادر الخارجية في إشعام سكانيا، الحي وصمت أسعاره إلى مدتػيات رقسية 
عالية ججًا، ويكسغ سبب ذلظ في قرػر أداء سياساتيا االقترادية الكمية والستسثمة 

في مؤشخات األداء الدراعي بالدياسات السالية والشقجية والتجارية، والتي عكدت اثخىا 
والسيسا في معجالت نسػه ومداىستو في الشاتج السحمي اإلجسالي وندبة انكذافو 

 التجاري واإلنتاجية الدراعية.
 ىجف البحث:

تعج الستغيخات االقترادية الكمية اىع الػسائل التي تؤثخ عمى كفاءة األداء 
الكيفية التي يتع مغ خبلليا تحقيق الدراعي في البمجان الشامية ألنيا تيتع في دراسة 

السدتػى التػازني في القصاع السحكػر، لحا ييجف البحث إلى دراسة أثخ عجد مغ 
الستغيخات االقترادية الكمية في أداء القصاع الدراعي ولعجد مغ البمجان اآلسيػية وفي 

 السجاالت اآلتية:
 معجل نسػ الشاتج الدراعي .1
 تج السحمي اإلجسالي مداىسة الشاتج الدراعي في الشا .2
 ندبة االنكذاف التجاري الدراعي  .3
 اإلنتاجية الدراعية  .4

 فخضية البحث:
أولت العجيج مغ السشطسات االقترادية الجولية اىتسامًا كبيخًا بالستغيخات الكمية 
وأثخىا في مؤشخات األداء الدراعي في البمجان الشامية، لحا تعتسج دراستشا عمى فخضية 

يخات االقترادية الكمية تديع بتأثيخات متبايشة ) سمبًا وإيجابًا( في أداء مفادىا أن الستغ
القصاع الدراعي في البمجان الشامية بحدب شبيعة لياكميا االقترادية وكفاءة نطسيا 

 في التعامل مع الدياسات االقترادية التي أفخزت ىحه الستغيخات في ىحه البمجان.
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 منيج البحث:
 منيجو عمى أسمهب الخبط بين اتجاىين:  أواًل: اعتمج البحث في

 وصفي يدتشج إلى الجراسات الشطخية التي درست ىحا السػضػع. .1
كسي يدتشج إلى شخائق االقتراد الكياسي وأساليبو ومغ ثع تفديخ نتائج األسمػب  .2

 الكسي لتقييع الجانب التصبيقي مغ الجراسة.
ثانيا: لقج تم اختيار عجد من البمجان اآلسيهية شممت كل من: )إنجونيديا، ماليديا، 
 بنغالديش، تايمنج وتخكيا(، أما عن سبب اختيار ىحه البمجان فحلك يعهد لالتي: 

 كػنيا بمجان زراعية  .1
 ارتفاع ندبة مداىسة ناتجيا الدراعي في ناتجيا السحمي اإلجسالي  .2
 تحخر واالنفتاح التجاري قصعت شػشًا شػيبًل في ال .3
 تػفخ البيانات البلزمة عشيا مسا عج سببًا في اختيارىا كعيشة لجراستشا. .4

 ثالثا: المجة الدمنية:
أما عغ دوافع  2020 -1990عامًا  31تزسشت دراستشا سمدمة زمشية مجاىا       

 اختيار ىحه السجة فحلظ يعػد لآلتي:
درست ىحا السػضػع خبلل السجة السحكػرة  نجرة الجراسات الشطخية والتصبيكية التي .1

والتي عجت بسثابة حافد لؤلخح بيا بيجف إضافة ما ىػ ججيج إلى السػضػع مغ 
جية ومقارنة الشتائج التي تع التػصل إلييا مع نتائج الجراسات الدابقة مغ جية 

 أخخى.
ت إن السجة الدمشية السػضحة آنفًا تسكششا مغ الحرػل عمى نتائج اقترادية ذا .2

 معشػية إحرائية عالية.
تسثل السجة السحكػرة تػجيات فكخية متبايشة بيغ االقترادييغ حػل الجور الحي تؤثخ  .3

 فيو الستغيخات الكمية في أداء القصاع الدراعي وبخامج التشسية في البمجان الشامية.
ية وضػح أثخ الستغيخات االقترادية الكمية في أداء القصاع الدراعي في البمجان الشام .4

ال سيسا بعج انزساميا إلى مشطسة التجارة العالسية بحيث أعصت نتائج مختمفة 
 التأثيخ في أداء قصاعيا الدراعي.
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 واقع القظاع الدراعي في دول عينة الجراسة:
في الحياة االقترادية واالجتساعية في ىحه  ئدرميس   تديع الدراعة بجور  

عسل وتػفيخ امشيا الغحائي والحج مغ فخص ال %60الجول مغ خبلل تػفيخ ما ندبتو 
مغ معجالت الفقخ، إذ تذيخ إحرائيات البشظ الجولي بأن معجل نسػ الشاتج السحمي 

سشػيًا  %6.3 ولجول جشػب شخق آسيا  %5.5اإلجسالي في دول جشػب آسيا بمغ 
لجول  %3.2في حيغ بمغ معجل نسػ ناتجيا الدراعي  2006 – 2003خبلل السجة 

جشػب وجشػب شخق آسيا إال أن استقخاء الػقائع العسمية تذيخ إلى تخاجع إسيام الشاتج 
تخاجعت إلى  2016عام  %6.7الدراعي في الشاتج السحمي اإلجسالي فبعج أن كانت 

 %4.9إلى  %5.0رافق ذلظ تخاجع معجل الشسػ الدراعي مغ  2020عام   5.7%
، وعمى الخغع (Zakaria & Khan, 2019, 232–239)خبلل السجد السحكػرة آنفًا 

في دول  %47.7مغ تخاجع إسيام الدراعة إال أن ندبة العسالة الدراعية فييا قج بمغت 
في دول جشػب شخق آسيا مغ إجسالي العسالة فييا لعام  %38.9 جشػب آسيا و

2016 (Center Development, 2022, 34) وذلظ يتصمب الدعي لتعديد ،
الشسػ الدراعي في البمجان السحكػرة. تػجج العجيج مغ التحجيات التي تػاجو القصاع 

 :(Mellor, 2017, 15–17)الدراعي في ىحه البمجان والتي يسكغ تػضيحيا باآلتي 
معجالت الصمب عمى السشتجات الغحائية السحمية واألجشبية بدبب تدايج  تدايج .1

 سشػيًا. %3معجالت الشسػ الدكاني التي وصمت في أغمب ىحه البمجان إلى ندبة 
حجوث تغيخات ليكمية عسيقة في اقترادات البمجان الشامية التي أدت إلى تحػل  .2

 العسخاني والحزخي. مداحات زراعية كبيخة غيخ صالحة لمدراعة بدبب التػسع
تغيخات السشاخ والكػارث الصبيعية واألعاصيخ والدالزل والبخاكيغ التي وانقصاع  .3

إمجادات السياه التي أدت إلى تحػل مداحات واسعة مغ األراضي الدراعية إلى 
 غيخ زراعية.

انعجام حالة األمغ الغحائي وسػء التغحية والفقخ الخيفي في أغمب أرياف البمجان  .4
 ة.الشامي
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العخض المخجعي والجراسات المعاصخة ألثخ المتغيخات االقترادية الكمية في أداء 
 القظاع الدراعي:

تعج الستغيخات االقترادية الكمية أحج أىع الػسائل التي يتع مغ خبلليا تحقيق 
السدتػى الستػازن لمجخل مغ خبلل أداء القصاع الدراعي ومعخفة التغيخات التي تحرل 

نسػىا والسذاكل التي تػاجييا عبخ الدمغ، ومغ ىحا الذأن تعجدت فييا ومعجالت 
األبحاث والجراسات الشطخية والتصبيكية التي تشاولت ىحا السػضػع ومشيا دراسات 
أجخاىا صشجوق الشقج والبشظ الجولييغ والسشطسات األخخى التي اىتست بإضيار أثخ ىحه 

مجان الشامية كػنيا تؤدي دورًا ميسًا في الستغيخات في كفاءة أداء القصاع الدراعي في الب
أداء القصاع السحكػر، وذلظ يتزح مغ خبلل دورىا في تػزيع السػارد بيغ القصاعات 
بيجف رفع كفاءتيا االقترادية ومغ ثع التأثيخ في مدتػيات الجخل وإعادة تػزيعو، 

أيشا تدميط وعمى الخغع مغ محجودية الجراسات التي تشاولت ىحا السػضػع إال أنشا ارت
الزػء عمى ىحا العجد السحجود وبحدب تدمدميا الدمشي بحيث يسكغ االعتساد عمييا 

 في تحميل ومشاقذة مذكمة البحث.
الخسػل وآخخون في دراستيع عغ اإلنفاق  بديػني أوضح 2017في عام 

الحكػمي عمى القصاع الدراعي في مرخ بأن الدراعة في العجيج مغ البمجان الشامية مغ 
خ القصاعات االقترادية ومغ أكثخىا مداىسة في ناتجيا السحمي اإلجسالي والتذغيل أكب

عجا البمجان الشفصية، إذ يعير غالبية فقخاء العالع في السشاشق الخيفية ويعتسجون عمى 
الدراعة فييا لحا عج القصاع الدراعي مغ أىع القصاعات التي يسكغ أن تداىع في 

فع مدتػى معيذة الدكان في اغمب البمجان الشامية لحا تحقيق التشسية االقترادية ور 
فأن اإلنفاق الحكػمي عمى الدراعة في الجول السحكػرة يعج أحج أىع األدوات السالية 
البلزمة لتعديد نسػىا الدراعي واالقترادي، ومغ ىحا الذأن عجت الدياسة السالية 

ع السحكػر كػنيا قادرة عمى والشقجية مغ أىع الدياسات القادرة عمى تحقيق نسػ  القصا
تحفيد الصمب الكمي لحا فأن االىتسام باإلنفاق الحكػمي ما ىػ إال اىتسام بالشسػ 
االقترادي برفة عامة والدراعي برفة خاصة. وفي الجانب العسمي مغ ىحه الجراسة 
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تبيغ بأن زيادة السداحة السحرػلية وقيع اإلنفاق عمى الدراعة وقيع الرادرات الدراعية 
و  0.0039تؤدي إلى زيادة الشاتج الدراعي بشدبة  %1والقخوض الدراعية بشدبة 

دوالر، وفي ىحه الجراسة تػصل الباحثػن إلى أن  0.035و 0.0029و 0.0025
اإلنفاق الحكػمي عمى الدراعة مغ أىع األدوات البلزمة لتعديد الشسػ االقترادي 
والدراعي والتخفيف مغ حجة الفقخ في أرياف البمجان الشامية، فزبًل عغ وجػد عبلقة 

إذ يديع كل مشيع  سببية بيغ اإلنفاق الحكػمي عمى القصاع الدراعي والشاتج الدراعي
في زيادة اآلخخ، أي أن لسكػنات اإلنفاق الحكػمي آثار إيجابية عمى القصاع الدراعي 
في معطع دول العالع، إال أن ىحا القصاع ال يدال يػاجو قجر مغ السذاكل مثل عجم 

)الخسػل كفاية التسػيل وضعف بشاه التحتية ونجرة األبحاث الدراعية العمسية والتصبيكية 
 . (23–1، 2017وآخخون، 

نذخ خزيخ وعبجهللا بحثًا عغ متغيخات االقتراد الكمي في  2018وفي عام 
العخاق أوضحا فيو بأن االنكذاف التجاري مغ أىع مكػنات العبلقات االقترادية 
الجولية في العالع كػنو يجسع الجول في مشطػمة اقترادية واحجة ويديع في نقل العجيج 
مغ االقترادات نحػ تحقيق تشسيتيا االقترادية، ومغ ىحا الذأن أىتع صشاع الدياسة 
الدراعية بسػضػع االنكذاف التجاري لسا لو مغ دور حيػي وميع في تصػيخ 
االقترادات السختمفة، وفي ىحه الجراسة أوضح الباحثان تأثيخ عجد مغ متغيخات 

اق ومغ أجل إثبات فخضية بحثيسا تع االقتراد الكمي في االنكذاف الدراعي في العخ 
اختيار عجد مغ متغيخات االقتراد الكمي شسمت كل مغ سعخ الرخف األجشبي، الشاتج 
السحمي اإلجسالي، اإلنفاق العام واالستثسار األجشبي السباشخ وتأثيخىا في االنكذاف 

ع بو التجاري الدراعي لتذخيز أىسية كل متغيخ مغ ىحه الستغيخات والجور الحي يدي
في تػسيع أو تزيق نصاق االنكذاف الدراعي وذلظ بيجف تعطيع دور الستغيخات ذات 
األثخ اإليجابي وتجنيو تأثيخ الستغيخات ذات األثخ غيخ اإليجابي في االنكذاف 
السحكػر إلعجاد ورسع الخصط واالستخاتيجيات البلزمة في العخاق بحيث يتسكغ مغ 

مخكده التجاري ويعالج السذاكل التي يعاني مشيا خبلليا أن يصػر ويخفع كفاءة أداء 
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قصاع تجارتو الدراعية الخارجية، أما عغ استشتاج الباحثان فيػ وضػح التأثيخ السعشػي 
لستغيخ سعخ الرخف األجشبي في معجل االنكذاف التجاري الدراعي، ومغ أىع 

الدراعي  التػصيات فيي اعتساد سعخ صخف يداىع في زيادة معجل االنكذاف التجاري 
)خزيخ ويػجو اإلنفاق العام نحػ االستثسار الدراعي وتقميل الشفقات غيخ الزخورية 

 .(344–330، 2018وعبجهللا، 
في دراستيع عغ تأثيخ  Abu & Alabiأوضح كل مغ  2020وفي عام 

اإلنفاق الحكػمي عمى اإلنتاجية الدراعية في نيجيخيا بيشػ فييا بأن الدراعة في الجولة 
مغ  %60مغ الشاتج السحمي اإلجسالي ويعسل فييا نحػ  %25السحكػرة تديع وبشدبة 

واألسساك  %10والثخوة الحيػانية بشدبة  %76قػة العسل وتداىع بإنتاج الغحاء وبشدبة 
فزبل عغ كػن الدراعة فييا مرجرا لتػريج العسبلت األجشبية والسػاد  %14بشدبة 

الخام لمرشاعات الدراعية وقج أدى القصاع السحكػر أدوارًا قػية في الشسػ والتصػرات 
خت اإلنتاجية اإلقميسية التي ارتبصت بالتشسية الدراعية إال أن مذاكل ىحا القصاع أخ

والسيسا في مجال إنتاج الحبػب ومغ  2017الدراعية التي أخحت بالتشاقز مشح عام 
ىحا الذأن ىجفت ىحه الجراسة إلى بيان تأثيخ اإلنفاق الحكػمي العام في اإلنتاجية 

وفييا أضيخت  2014-1981الدراعية باالعتساد عمى بيانات سمدمة زمشية امتجت مغ 
بأن اإلنفاق العام ذو تأثيخ قميل األىسية في اإلنتاجية السحكػرة إال  نتائج التحميل الكسي

أن اإلنفاق الخأسسالي لو تأثيخ إيجابي ومعشػي عمى اعتبار أن ىحا الشػع مغ اإلنفاق 
يكسل االستثسار الخاص وتبيغ أيًزا أن اإلنفاق العام عمى مذاريع الخي لو تأثيخ 

الدراعي الخاص، أما اإلنفاق عمى البحث  إيجابي كػنو يديع في زيادة االستثسار
والتصػيخ وبخامج الجعع والتشسية الخيفية واإلرشاد الدراعي كان ليا دور بالغ األىسية في 
زيادة اإلنتاجية، وأوصى الباحثان بزخورة تشطيع اإلنفاق العام في االتجاه الحي يحقق 

دة اإلنتاجية الدراعية، مديج مغ التشسية واإلرشاد الخيفي لسا لحلظ مغ دور في زيا
(Alabi & Abu, 2020, 1–17) . 
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وآخخون في دراستيع عغ تأثيخ بعس  Ighorojeأوضح  2021وفي عام      
الستغيخات االقترادية الكمية في إنتاجية القصاع الدراعي في نيجيخيا بيشػا فييا أن 

وىحه  2019-1987لبعس الستغيخات االقترادية أثخا في اإلنتاجية الدراعية لمسجة 
خض الشقج الستغيخات شسمت كل مغ قيع الشاتج السحمي اإلجسالي وسعخ الفائجة وع

وسعخ الرخف لتبيان تأثيخىا في اإلنتاجية الدراعية وفي الجانب الكسي مغ الجراسة 
تبيغ بأن لمشاتج السحمي اإلجسالي وعخض الشقػد تأثيخ إيجابي ومعشػي في اإلنتاجية 
الدراعية إال أن سعخ الرخف ذو تأثيخ سمبي وىحه الشتائج تعشي أن لكبل الستغيخيغ 

لدراعي وىحا األمخ يتصمب زيادة قيع التخريرات االستثسارية تأثيخ في اإلنتاج ا
الحكػمية عمى القصاع الدراعي كػنو يديع في تػفيخ األمػال البلزمة لمسدارعيغ لديادة 

وذلظ يتصمب مغ صشاع  اً إنتاجيتيع الدراعية، أما تأثيخ سعخ الرخف فكان سمبي
لتي تفخضيا البشػك الدراعية الدياسة الدراعية اعتساد سياسة تخفيس سعخ الفائجة ا

عمى اعتبار أن ىحا اإلجخاء سيسكغ السدارعيغ مغ تػسيع نصاق االستثسار الدراعي مع 
ضخورة تػلي الدمصات الشقجية )البشظ السخكدي الشيجيخي( اىتساما خاصا بعخض الشقج 
 الػاسع مغ خبلل تشطيع ندبة الديػلة واالحتياشي لسا لحلظ مغ دور بالغ األىسية في

 .(Ighoroje & Catherine, 2021, 35–44)زيادة اإلنتاجية الدراعية، 
أوضحت حدغ في دراستيا عغ قياس أثخ بعس الستغيخات  2022وفي عام 

بأن  2020-1992جة االقترادية الكمية في التجارة الخارجية لمدراعة العخاقية لمس
التجارة الخارجية تعج مغ أبخز القصاعات االقترادية التي شيجىا العخاق في اآلونة 
األخيخة. ىجفت الجراسة إلى تصػر التجارة الدراعية العخاقية متابعة الرادرات 
واالستيخادات الدراعية وارتباشيا باقتراديات الجول األخخى. تسثمت مذكمة البحث 

سشتجات الدراعية العخاقية بػجو السشتجات السدتػردة وسياسة اإلغخاق برعػبة صسػد ال
التي تعخضت ليا األسػاق العخاقية، مسا تدبب في إفقاد التجارة العخاقية لمسيدة الشدبية 
الىع مشتجاتيا الدراعية، واعتساد العخاق عمى تحػيل استيخاداتو مغ إيخادات الرادرات 

أن لمستغيخات االقترادية الكمية أثخًا إيجابيًا أو سمبيا الشفصية فقط، وافتخضت الجراسة 
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عمى التجارة الخارجية الدراعية لمعبلق خبلل مجة البحث، وتػصمت الجراسة إلى أن 
الستغيخات الدياسية واالقترادية أثخت وبذكل سمبي عمى التجارة الخارجية لمقصاع 

 %1.2-%1.5شدبة السحكػر، وعميو أوصت بزػرة زيادة نسػ قصاع الترجيخ وب
 .(121، 2022)حدغ، لمسحافطة عمى قصاع الرادرات الدراعية في العخاق، 

يتزح مغ خبلل استقخاء الجراسات الدابقة بأن اغمبيا كانت دراسات وصفية 
تشاولت السػضػع في اشار مفاليع الشطخية االقترادية الحجيثة ونطخية االقتراد 
الكسي إال أن تتسيد بو دراستشا ىػ أنيا درست السػضػع بريغتو الػصفية فزبًل عغ 

خبلل قياس وتفديخ اثخ عجد مغ الستغيخات أنيا تشاولتو بأسمػب قياسي كسي مغ 
االقترادية الكمية في أداء القصاع الدراعي وىي معجل الشسػ ومداىسة الدراعة في 
الشاتج السحمي اإلجسالي ومعجل االنكذاف االقترادي الدراعي واإلنتاجية الدراعية في 

وفي أي مؤشخ مغ  عجد مغ البمجان الشامية لسعخفة أي مغ ىحه الستغيخات األكثخ تأثيخاً 
مؤشخات أداء القصاع السحكػر بيجف تعطيع دور الستغيخات ذات األثخ اإليجابي وتجنيو 
تأثيخ الستغيخات ذات األثخ الدمبي في أداء القصاع الدراعي ومغ ثع الخخوج بتػصيات 

  مبلئسة لػاقع القصاع الدراعي في بمجان عيشة البحث.
 المهاد وطخائق العمل .1

 القياسية المدتخجمة في التقجيخ:تهصيف النماذج 
 أواًل: المتغيخات المعتمجة: 

لقج تع استخجام عجد مغ الستغيخات السعتسجة بػصفيا الستغيخات التي تسثل األداء      
 الدراعي في دول عيشة الجراسة وىي:

Y1 .معجل نسػ الشاتج الدراعي = 
Y2 الي.= ندبة مداىسة الشاتج الدراعي في الشاتج السحمي اإلجس 
Y3.معجل االنكذاف االقترادي الدراعي = 
Y4.اإلنتاجية الدراعية = 
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 ثانيًا: المتغيخات المدتقمة: 
تعج الستغيخات االقترادية الكمية مغ أىع الػسائل التي يتع مغ خبلليا قياس 
كفاءة أداء القصاعات االقترادية ومشيا القصاع الدراعي ألنيا تيتع في دراسة الكيفية 

مغ خبلليا الػصػل إلى حالة التػازن في القصاع السحكػر ومغ ىشا عجت التي يتع 
الستغيخات السدتقمة عػامل اقترادية تديع بتأثيخات متبايشة في أداء القصاع الدراعي 
 لحا فأن الستغيخات السدتقمة التي تزسشتيا الشساذج الكياسية السدتخجمة في التقجيخ ىي:

X1دوالر. = قيع الرادرات الدراعية مميار 
X2.قيع االستيخادات الدراعية مميار دوالر = 
X3.)سعخ الرخف األجشبي )العسمة السحمية / دوالر = 
X4.عخض الشقج الػاسع مميار دوالر = 
X5.قيع اإليخادات الحكػمية مميار دوالر = 
X6.قيع الشفقات الحكػمية مميار دوالر = 

المتغيخات االقترادية الكمية في مؤشخات األداء الدراعي  نتائج التحميل الكمي ألثخ
 2020 – 1990في الجول اآلسيهية لممجة 

 أثخ المتغيخات االقترادية الكمية في معجل نمه الناتج الدراعي: .1
أوضحت صيغ الكياس السذار إلييا سابقًا في تقجيخ أثخ الستغيخات االقترادية       

راعي في دول العيشة السحكػرة بأن الريغة شبو الكمية في معجل نسػ الشاتج الد 
 ( اآلتي:PRMالمػغاريتسية قج أعصت أفزل الشتائج في الشسػذج التجسيعي )

                                           
            

   (     )(     )  (     )  (     )(     )       
                  

(      )(     )  
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أوضحت نتائج التقجيخ انخفاض القػة التفديخية لمشسػذج السقجر إذ يعػد سبب 
ذلظ في أن اقترادات دول عيشة البحث تعاني مغ تذػىات اقترادية كبيخة األمخ 
الحي يعشي أن ىحه الستغيخات ضعيفة التأثيخ في تفديخ التغيخات الحاصمة في معجل 

ي مسا لػ كانت تعسل في ضل أجػاء ومشاخ اقترادي قخيب مغ حالة الشسػ الدراع
̅̅   السشافدة االقترادية األمخ الحي لبط قيسة معامل الترحيح السعجل ) ̅̅ ( إلى ̅

واإلشارة  0.143بــ    الكيسة السحكػرة سابقًا، بمغت مخونة قيع الرادرات الدراعية 
طخية االقترادية والتي تعشي أن زيادة السػجبة لسعمسة ىحا الستغيخ اتفقت مع مفاليع الش

قيع الرادرات الدراعية تؤدي إلى زيادة عػائج البمج مغ الشقج األجشبي والتي غالبًا ما 
تدتغل في تسػيل احتياجات القصاع الدراعي وال سيسا مغ الدمع االستثسارية السدتػردة 

ة والتي مغ شأنيا أن تخفع والسجخبلت عالية الغمة والبلزمة لتشفيح بخامج التشسية الدراعي
معجل نسػه وتديج مغ مقجرتو الترجيخية مغ خبلل تػسيع حجع األسػاق األجشبية 
واالستفادة مغ مدايا التخرز واإلنتاج الكبيخ وخفس تكاليف اإلنتاج وبسا يعدز 

 & Chaudhry)السػقع التشافدي لرادرات القصاع السعشي في األسػاق العالسية 
Kayani, 1991, 239) واإلشارة  0.302بــ    نة قيع اإليخادات العامة ، وبمغت مخو

السػجبة لسعمسة ىحا الستغيخ اتفقت مع نتائج الجراسة التجخيبية التي نذخىا االقترادي 
Yusuf، 2013  التي أوضح فييا بأن زيادة قيع اإليخادات العامة لمجولة تعشي

يؤدي إلى رفع تخريز ندبة كبيخة مشيا في تصػيخ وتشسية القصاع الدراعي وذلظ 
، وبمغت مخونة (Akintunde & Korowai, 2013, 3015)معجل نسػه الدراعي 
واإلشارة السػجبة لسعمسة ىحا الستغيخ اتفقت مع  1.985بــ    قيع الشفقات العامة 

التي أكج فييا عمى أن اإلنفاق  Tenai ،2020مفاليع الشطخية االقترادية ودراسة 
الحكػمي في القصاع الدراعي يؤدي إلى رفع كفاءة أداء ىحا القصاع مغ خبلل استخجام 

 ,Tenai, 2020)أساليب إنتاجية حجيثة ليا دور كبيخ في رفع معجل نسػه الدراعي 
إذ يكسغ سبب ذلظ في    ، ولع تطيخ معشػية متغيخ االستيخادات الدراعية (53–15

طيختيا الستقجمة غالبا ما يكػن في كػن معجل التبادل التجاري بيغ البمجان الشامية ون
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غيخ مرمحة الشامية وتمظ ىي أحج الشتائج التي أفخزتيا الدياسات االقترادية الكمية 
)السذيجاني، وذلظ أخفى معشػية ىحا الستغيخ في التأثيخ في معجل الشسػ الدراعي 

2012 ،17). 
إذ يعػد سبب ذلظ في قرػر    ولع تطيخ معشػية سعخ الرخف األجشبي 

أداء الدياسات الشقجية التي أدت إلى تخاجع فخص االستثسار الدراعي رافق ذلظ تجني 
قيع الرادرات الدراعية وضعف حالة التخابط بيغ الدياستيغ الشقجية واالقترادية األمخ 

 ,.Adongo et al)الحي عصل دور ىحا الستغيخ في التأثيخ في معجل الشسػ السصمػب 
في الشسػذج السقجر إذ يعػد سبب    ، ولع تطيخ معشػية عخض الشقج(17 ,2020

ذلظ في بصئ استجابة معجل الشسػ الدراعي لكسيات الشقج السعخوضة بدبب شػل مجة 
دوران رأسسال في ىحا القصاع فزبًل عغ مػسسية اإلنتاج فيو والسيسا في السجة 

، (Karim, 2019, 27)، أما في األمج الصػيل فتكػن الشتائج مغايخة لحلظ القريخة
وعجم ضيػر معشػية الثابت يعشي تػقف معجل نسػ الشاتج الدراعي في حالة عجم 

 *d بأن قيسة     معشػية بكية متغيخات الشسػذج السقجر، وأوضحت نتائج اختبار
السحدػبة تقع في السشصقة الحخجة وىحه الشتيجة ال تعشي وجػد ارتباط ذاتي بيغ قيع 

 الستغيخات العذػائية وتعج مقبػلة مغ الشاحية االقترادية.
أثخ المتغيخات االقترادية الكمية في ندبة مداىمة الناتج الدراعي في الناتج  .2

 المحمي اإلجمالي:
خ الستغيخات السدتقمة في مداىسة الشاتج الدراعي في الشاتج مغ أجل تقجيخ أث       

( PRMالسحمي اإلجسالي أعصت *الريغة الخصية في نسػذج االنحجار التجسيعي )
 أفزل الشتائج اآلتية:

                                          
                 

   (     )(     )  (     )(      )  (     )  
(     )(     )  
  ̅̅̅̅                          
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واإلشارة السػجبة لسعمسة  0.043بــ   سعخ الرخف األجشبي  (1)بمغت مخونة       
ىحا الستغيخ تعشي أنو عشجما تختفع أسعار صخف عسبلت دول عيشة الجراسة فحلظ 

في  يعشي انخفاض الكيسة الخارجية ليا لحا تربح مشتجاتيا الدراعية رخيرة األثسان
األسػاق الخارجية وتبعًا لحلظ تدداد الكسيات السرجرة مشيا، وذلظ يؤدي إلى زيادة 
عػائج ىحه البمجان مغ العسبلت األجشبية التي تديع في تػسيع نصاق االستثسار 
الدراعي الحي يعكذ اثخه في زيادة نسػه ومداىستو في الشاتج السحمي اإلجسالي 

واإلشارة الدالبة  0.534بــ    ، وبمغت مخونة عخض الشقج (93، 3015)الصائي، 
لسعمسة ىحا الستغيخ خالفت مفاليع الشطخية االقترادية ألن انخفاض السعخوض الشقجي 
يؤدي إلى زيادة الكيسة السحمية لمعسمة مسا يجعل السشتجات السحمية مختفعة األثسان في 

ظ انخفاض في عػائج بمجان العيشة مغ الدػق الخارجية لحا تقل صادراتيا وما يتبع ذل
العسبلت األجشبية والحي يخفس قيع التخريرات االستثسارية الدراعية لحا فأن 

 الدياسة الشقجية الستذجدة تعسل عمى 
تخاجع ندبة مداىسة الدراعة في الشاتج السحمي اإلجسالي، وىحه الشتيجة اتفقت 

، وبمغت مخونة قيع اإليخادات (Emmonuell et al., 2015, 2239)مع دراسة 
ستغيخ تجج تفديخىا في أن دول واإلشارة الدالبة لسعمسة ىحا ال 2.679بـ   العامة 

عيشة البحث تعدف عغ تػضيف إيخاداتيا في قصاعاتيا الدراعية بدبب ضخامة رأسسال 
الثابت إلقامة السذاريع الدراعية فزبًل عغ كػنيا مرحػبة بجرجات عالية مغ حاالت 

(، وبمغت مخونة الشفقات 255، 2021السخاشخة وعجم التأكج  )عبجالقادر و عبجة، 
واإلشارة الدالبة لسعمسة ىحا الستغيخ خالفت مفاليع الشطخية  1.688بــ    ة العام

االقترادية إذ يعػد سبب ذلظ في أن اغمب أنػاع اإلنفاق السػجبة غالبًا ما ال يدتثسخ 
في السذاريع الدراعية السشتجة فيػ أما تػضف في مذاريع استيبلكية أو عقارية بدبب 

لدراعي في إعصاء العائج مقارنة ببكية القصاعات األخخى شػل السجة الدمشية لمقصاع ا
)بػخاتع األمخ الحي جعل ىحا الستغيخ يديع بشتائج غيخ إيجابية في السداىسة الدراعية 

، ولع تطيخ معشػية متغيخي الرادرات واالستيخادات (505–489، 2018وشمحة، 
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، إذ يعػد سبب ذلظ في أن كبل الستغيخيغ لع يتأثخان بالسشافع    ،    الدراعية 
الشدبية التي نتجت عغ تأثيخ الستغيخات االقترادية الجولية السعاصخة التي حرمت في 
دول آسيا األمخ الحي افقج معشػيتيا في التأثيخ في السداىسة الدراعية، ومعشػية الثابت 

تج الدراعي في الشاتج السحمي اإلجسالي تذيخ إلى وجػد قجر معيغ مغ مداىسة الشا
 حتى في حالة ثبات قيع بكية متغيخات الشسػذج السقجر.

 أثخ المتغيخات االقترادية الكمية في معجل االنكذاف االقترادي الدراعي: .3
تبيغ مغ خبلل اختبار صيغ الكياس السحكػرة سابقًا في تحجيج أثخ الستغيخات        

ف االقترادي الدراعي بأن الريغة المػغاريتسية السددوجة السدتقمة في معجل االنكذا
 ( وكاآلتي:PRMقج أعصت أفزل الشتائج في نسػذج االنحجار التجسيعي )

                                               
             

    (     )  (     )(     )  (     )(     )
                       

 (     )(     )  
  ̅̅̅̅                          

واإلشارة السػجبة لسعمسة ىحا  0.016بــ   بمغت مخونة متغيخ عخض الشقج 
الستغيخ اتفقت مع مفاليع الشطخية االقترادية التي نرت في أدبيتيا عمى أن زيادة 
كسيات الشقػد السعخوضة تؤدي إلى تػسيع نصاق االستثسار الدراعي وزيادة مجاالت 

 ,Karim)مية والعالسية مسا يؤدي إلى رفع معجل انكذافو الدراعي أنذصتو السح
واإلشارة الدالبة  0.473بــ    ، وبمغت مخونة متغيخ اإليخادات العامة (66 ,2019

لسعمسة ىحا الستغيخ خالفت مفاليع الشطخية االقترادية إذ يعػد سبب ذلظ في أن قمة 
التخريرات االستثسارية لمقصاع الدراعي الحي نتج عشو تخفيس في استثسارات البشى 
التحتية السيسة فيو وانخفاض قيع الجعع الحكػمي السسشػح لمسشتجيغ الدراعيغ وذلظ 

م تسكغ ىؤالء مغ زيادة إنتاجيع  وبالتالي يزعف معجل االنكذاف يؤدي إلى عج
، ولع تطيخ معشػية (176–162، 2017)شخف الجيغ، التجاري لمقصاع قيج الجرس 
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إذ يعػد سبب ذلظ في كػن أغمب أنػاع الرادرات الدراعية    قيع الرادرات الدراعية 
ول عيشة الجراسة ىي صادرات القصاع الخاص التي تفػق عمى نطيختيا الحكػمية في د

التي تكػن قميمة أو معجومة يخافق ذلظ ارتفاع حجه التفاوت العالسي بيغ صادرات دول 
عيشة البحث والجول الستقجمة التي تفػقت عمييا في نػاحي الدعخ والشػعية وىي 

 G. Myrdal 1898-1987دي الدػيجي الشتيجة التي أكج عمييا كل مغ االقترا
األمخ الحي جعل ىحا الستغيخ  A. Lewis1915-1991واالقترادي األمخيكي 

ضئيل التأثيخ في معجل االنكذاف قيج الجرس، ولع تطيخ معشػية قيع االستيخادات 
إذ يعػد سبب ذلظ في أن الجدء األكبخ مغ االستيخادات الدراعية لجول    الدراعية 

سة تتسثل في مشتجات مخررة ألغخاض االستيبلك والسكسمة لئلنتاج عيشة الجرا
)األمع الستحجة، السحمي األمخ الحي جعميا عجيسة التأثيخ في معجل االنكذاف التجاري 

، كحلظ أوضحت الشتائج عجم معشػية متغيخ سعخ الرخف األجشبي (117ب، 2020
في التأثيخ في معجل االنكذاف الدراعي إذ يعػد سبب ذلظ في تجني القػة الذخائية    

لعسبلت دول عيشة البحث وذلظ أحجع السدتثسخون األجانب عغ االستثسار في ىحه 
الجول  مسا أدى إلى حرػل نقز كبيخ في عسبلتيا األجشبية وذلظ أدى إلى عجم 

غيخ السعتسج وىحه الشتيجة اتفقت مع متغيخ قيع فاعمية ىحا الستغيخ في التأثيخ في الست
في التأثيخ في  X6الرادرات الدراعية، ولع تطيخ معشػية متغيخ الشفقات العامة 

االنكذاف الدراعي إذ يعػد سبب ذلظ في كػن الجدء األكبخ مغ الشفقات الحكػمية ال 
لدج حاجة تػضف في مذاريع زراعية مشتجة بقجر ما تػضف في مدارع إنتاج الغحاء 

االكتفاء الحاتي وليذ لسدارع متخررة ألغخاض الترجيخ وىحه الشتيجة أكجتيا 
في نيجيخيا والتي ندتشتج مشيا  (Oyetade, 2019)الجراسة التجخيبية التي أجخاىا 

بأن ىحا اإلنفاق يديع في تباشؤ الشسػ الدراعي أكثخ مسا يديع في زيادة نسػه وانكذافو 
، ولع تطيخ معشػية ثابت الجالة وذلظ (Oyetade et al., 2019, 673)الدراعي 

يعشي عجم وجػد تبادل تجاري في حالة ثبات قيع معمسات متغيخات الشسػذج السقجر، 
السحدػبة في السشصقة  *d وقػع قيسة    وأوضحت نتائج اختبار دربغ واشدػن 
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ج الحخجة وىحه الشتيجة ال تعشي وجػد ارتباط ذاتي بيغ قيع الستغيخات العذػائية وتع
 مقبػلة مغ الشاحية االقترادية. 

 أثخ المتغيخات االقترادية الكمية في اإلنتاجية الدراعية: .4
أوضحت صيغ الكياس السعتسجة في تقجيخ أثخ الستغيخات السدتقمة في اإلنتاجية 

( PRMالدراعية بأن الريغة المػغاريتسية السددوجة في نسػذج االنحجار التجسيعي )
 اآلتية:أعصت أفزل الشتائج 

                                              
            

   (     )(     )(     )  (     )  (     )
                       

(     )  (     )  
  ̅̅̅̅                          

واإلشارة السػجبة لسعمسة  0.133بــ    بمغت مخونة قيع االستيخادات الدراعية 
التي أوضح  (Ali، 2020)ىحا الستغيخ اتفقت مع نتائج الجراسة التجخيبية لبلقترادي 

فييا بأن االستيخادات أحج أىع العػامل التي تديع في نقل التكشػلػجيا الحجيثة 
والسعارف والسجخبلت عالية اإلنتاجية مغ البمجان الستقجمة إلى الشامية وذلظ ببل شظ 

، وبمغت (Ali et al., 2020, 24)ديع وبجور إيجابي في زيادة اإلنتاجية الدراعية ي
واإلشارة الدالبة لسعمسة ىحا الستغيخ تجج  0.239بــ    مخونة سعخ الرخف األجشبي 

يخىا في أن تخفيس سعخ صخف عسبلت دول عيشة البحث يعشي زيادة قجرتيا تفد
الذخائية وذلظ يديع في تسكيغ ىحه الجول مغ استيخاد الدمع االستثسارية وبكية أنػاع 
السجخبلت عالية اإلنتاجية التي تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية الدراعية، ولع تطيخ معشػية 

لتأثيخ في اإلنتاجية الدراعية إذ يعػد سبب ذلظ في في ا   متغيخ الرادرات الدراعية 
كػن صادرات دول العيشة ىي غالبًا ما تكػن بريغتيا األولية  يخافق ذلظ تجني قيع 
ىحا الشػع مغ الرادرات بدبب عجم وجػد مدارع متخررة ألغخاض الترجيخ وعجم 

تاجية الدراعية وجػد سياسات تذجيعية ليا األمخ الحي جعميا غيخ قادرة عمى حفد اإلن
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(Kyaw, 2017, 16–22) إذ يعػد سبب    ، ولع تطيخ معشػية متغيخ عخض الشقج
ذلظ في كػن السعخوض الشقجي في ىحه الجول مشخفس ججًا  بحيث أدى إلى تقميل 
معجالت االستثسار واإلقخاض الدراعي معًا إلى الحج الحي جعل ىحا الستغيخ عجيع 

ولع تطيخ  (Udeaja & Elijah, 2014, 61–64)التأثيخ في اإلنتاجية الدراعية 
إذ يعػد سبب ذلظ في     و   معشػية متغيخي قيع اإليخادات والشفقات الحكػمية 

تجني قيع اإليخادات التي تحرل عمييا الجولة فزبًل عغ عجم استقخارىا األمخ الحي 
جعميا غيخ قادرة عمى اعتساد سياسة إنفاقيو رشيجة تيجف إلى زيادة اإلنتاجية الدراعية 

وعجم معشػية الثابت تعشي عجم مداىسة بكية ، (151ب، 2020)األمع الستحجة، 
متغيخات الشسػذج السقجر في اإلنتاجية الدراعية في حالة ثبات قيع بكية متغيخات 

السحدػبة في  *d وقػع قيسة    الشسػذج السقجر، وأوضحت نتائج اختبار
ػائية السشصقة الحخجة وىحه الشتيجة ال تعشي وجػد ارتباط ذاتي بيغ قيع الستغيخات العذ

 وتعج مقبػلة مغ الشاحية االقترادية. 
تػضح الشتائج السحكػرة آنفا إثبات فخضية البحث التي نرت عمى أن  

"الستغيخات االقترادية الكمية تديع بتأثيخات متبايشة في أداء القصاع الدراعي في 
البمجان الشامية بحدب شبيعة لياكميا االقترادية وكفاءة نطسيا في التعامل مع 

دياسات االقترادية التي أفخزت ىحه الستغيخات في ىحه البمجان"، يسكغ تػضيح ال
نتائج التحميل الكسي ألثخ الستغيخات االقترادية الكمية في متغيخات أداء القصاع 

 (. 1وكسا في الججول ) 2020-1990الدراعي في الجول اآلسيػية لمسجة 
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َٕع  َٕع انسانت

 انًُٕشج

X6 X5 X4 X3 X2 X1 Xi 

 َٕع انًخغٛر

شبّ 

 نٕغارٚخًٛت

ًَٕشج 

االَحسار 

 انخجًٛعٙ

(PRM) 

0.019 1.247 -0.013 -0.090 -0.018 0.009 i ٙيعسل انًُٕ انسراع 

     

  ̅̅̅̅        

         

          

1.860 13.616 -0.424 -0.848 -0.579 2.267 t* 

ًَٕشج  ذطٛت

االَحسار 

 انخجًٛعٙ

(PRM) 

-0.004 -0.003 -0.001 0.002 -0.003 0.004 i  َسبت يساًْت انُاحج

انسراعٙ فٙ انُاحج 

 انًحهٙ اإلجًانٙ

      

  ̅̅̅̅        

          

           

-5.518 -8.759 -2.845 56.81

8 

-0.524 1.191 t* 

نٕغارٚخًٛت 

 يسزٔجت

ًَٕشج 

االَحسار 

 انخجًٛعٙ

(PRM) 

0.010 -0.473 0.160 -0.009 0.012 -0.009 i  يعسل االَكشاف

االقخصاز٘ انسراعٙ 

     

  ̅̅̅̅        

         

          

1.052 -5.883 5.275 -0.136 0.772 -1.147 t* 

نٕغارٚخًٛت 

 يسزٔجت

ًَٕشج 

االَحسار 

 انخجًٛعٙ

(PRM) 

-0.008 0.358 -0.059 -0.239 0.133 0.002 i اإلَخاجٛت انسراعٛت 

     

  ̅̅̅̅        

          

          

-0.280 1.463 -0.849 -2.341 8.964 0.186 t* 

المرجر : من إعجاد الباحثة باالعتماد عمى نتائج التحميل الكمي ألثخ المتغيخات االقترادية الكمية 
 . 2020-1990في أداء القظاع الدراعي في الجول اآلسيهية لممجة 
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 االستنتاجات: 
الستغيخات االقترادية الكمية أىع الػسائل التي يتع مغ خبلليا قياس كفاءة أداء  تعج .1

القصاع الدراعي وذلظ يتع مغ خبلل معخفة التغيخات التي تحرل فييا وتأثيخاتيا في 
 متغيخات أداء القصاع السحكػر. 

أسيست الدياسات االقترادية بأدوار متبايشة لكشيا غيخ مثالية في أداء القصاع  .2
لدراعي بدبب عجم إدراك صشاع ىحه الدياسات في تػضيف متغيخاتيا في االتجاه ا

الحي يحقق أىجافيا، فزبل عغ شبيعة االختبلالت الييكمية والبذخية في أرياف 
 بمجان عيشة الجراسة. 

أسيست اإليخادات الحكػمية بتأثيخ سمبي في الستغيخ السعتسج، إال أنيا كانت مغ  .3
 خا في االنكذاف الدراعي اآلسيػي يمييا عخض الشقج. اقػى الستغيخات تـأثي

يعج سعخ الرخف مغ اقػى الستغيخات تأثيخا وبعبلقة سمبية مع اإلنتاجية يميو  .4
 االستيخادات الدراعية وبتأثيخ إيجابي في اإلنتاجية في دول الجراسة السختارة.

 المقتخحات:
يجابي في رفع كفاءة أداء تفعيل دور الستغيخات االقترادية الكمية ذوات األثخ اإل .1

القصاع الدراعي وتجنية تأثيخ الستغيخات ذوات األثخ غيخ اإليجابي والدعي لمتكيف 
 مع البيئة االقترادية العالسية التي أفخزت تأثيخ الستغيخات السحكػرة. 

إعادة تشطيع ليكل الدياسات االقترادية وبخامج التػعية الخيفية في بمجان العيشة  .2
الحي يحقق ليا أكبخ قجر مسكغ مغ اإلنتاج، الن سيادة االتجاىات  وفي االتجاه

الستزادة لمدياسات السحكػرة يخافقيا ىجر في استخجام السػارد الستاحة تؤدي إلى 
 تفاقع حالة البلأمغ الغحائي فييا. 

اعتساد سياسة نقجية متػازنة تديع في رفع كفاءة أداء القصاعات الدراعية في دول  .3
بلل تػجيو الشفقات الخأسسالية نحػ األنذصة الدراعية السشتجة الحتػاء العيشة مغ خ

الزغػط التزخسية والحج مغ ارتفاع األسعار وذلظ يعج اليجف الخئيذ لمدياسة 
 السحكػرة.
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تفعيل سياسة رفع أسعار صخف عسبلت دول عيشة الجراسة كػنو أىع الستغيخات  .4
ات الدراعية، فزبل عغ كػنو أفزل الشقجية التي تديع في زيادة اإلنتاج والرادر 

 وسيمة في مشافدة السشتجات الدراعية السشاضخة في األسػاق العالسية. 
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