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 احصاءات العمل 
وان , العمل ذلك النشاط االنسانً لخلق السلع المادٌة والخدمات الضرورٌة لالنسان                

وعلى الرغم من أهمٌة , قوة العمل لالنسان تعتبر الجزء االساس والفعال من قوى االنتاج 
الموارد الطبٌعٌة والمادٌة فً العملٌة االنتاجٌة والدور الذي تلعبه فً زٌادة االنتاج وتسرٌع 

إذا لم تثمر تلك الموارد فً النشاط االنتاجً من " وتائره إال ان هذا الدور واألهمٌة ٌبقى قاصرا
ومن هنا فان حجم قوة العمل وتركٌبها فً الزراعة واسلوب استخدامها ومستوى . قبل قوة العمل 

 .انتاجٌتها ٌعتمد النشاط االنتاجً فً الزراعة ودوره فً االقتصاد الوطنً 

إذن ٌمكن القول بان العمل ٌمثل الجهود البشرٌة المبذولة فً العملٌة االنتاجٌة سواء كانت ذهنٌة  
ودراسة العمل من قبل االحصاء الزراعً تنصب على وضع تلك المؤشرات , أو جسدٌة ( فكرٌة) 

والمقاٌٌس االحصائٌة المتعلقة بعدد وتركٌب الٌد العاملة واستخدام وقت العمل وحركة الٌد العاملة 
وتنوعت أسس تقٌٌم العمل فً المشارٌع الزراعٌة وٌمكن تقسٌمه الى . وانتاجٌة العمل واألجور 

 -:ما ٌأتً 

ٌتمثل بالعمال المؤجرٌن ألداء اعمال طارئة فً المزرعة لمدة ٌوم أو ....العمل الٌومً  (1)
 .عدة أٌام 

تمتاز الزراعة بسمة الموسمٌة للمنتجات الزراعٌة لذلك فان حاجة ... العمل الموسمً  (2)
المزارع للعمل قد تتجه بهذا االتجاه بحٌث ٌتم تشغٌل العمال ذوي الخبرة بالعمل االنتاجً المعنً 

أو بالفترة تاتً تمثل بداٌة ,اي الفترة الممتدة بٌن زراعة المحصول وجنٌه , لمدة موسم زراعً 
انجاز العملٌة االنتاجٌة كعمال تقلٌم  االشجار أو عمال عمال رعاٌة النخٌل او عمال جنً حاصل 

فان الفترة هنا "( مثال) أما عندما نتكلم عن العمال المختصٌن بزراعة محصول الفستق , معٌن 
 .تمتد من بداٌة الزراعة الى نهاٌتها 

 



العمل الذي ٌستمر مدة طوٌلة قد ٌستمر ....العمل الدائمً  (3)

وفً الغالب ٌخص االعمال االدارٌة أو , لسنوات مقابل أجور معٌنة 

وال نجد هذا , العمال ذوي القابلٌة فً اداء اعمال زراعٌة متنوعة 

النوع من العمل إال فً المزارع الكبٌرة التً تحتاج الى اعمال إدارٌة أو 

 .تنوع األعمال فٌها 

ٌتمثل فً جهود افراد العائلة وهو سمة من ... العمل العائلً  (4)

سمات الزراعة والحالة التً تغلب على انواع العمل األخرى فً العمل 

وأٌضا هً من سمات نمط مزارع العائلة التً تنتشر فً , الزراعً 

حٌث وفق هذا النمط فان المزارع , معظم بلدان العالم ومنها العراق

تكون لدٌه مساحة من األرض ٌعمل على ادارتها باستخدام افراد عائلته 

,  " ومع هذا النوع من العمل ٌصعب تقدٌر حجم العمل المستخدم فعال. 

وكذلك تقدٌر انتاجٌة  العمل  بسبب تنوع األعمال التً ٌقوم بها كل فرد 

 .داخل وخارج المزرعة أو ما بٌن المزرعة والبٌت 

 



ٌتضمن كافة العمال المسجلٌن فً سجالت المزرعة فً .... العمال المسجلٌن  -" :أوال
تارٌخ معٌن سواء كانوا من فئة العمال الدائمٌٌن أو الموسمٌن أو المؤقتٌنوالذٌن 

أي كافة العمال , ٌرتبطون بنشاط المشروع االساسً أو الثانوي لمدة ٌوم واحد فأكثر 
ومن خالل هذا المؤشر ٌمكن الحكم على ماهٌة موارد . المشتغلٌن منهم وغٌر المشتغلٌن 

وعند استخراج متوسط عدد , قوة العمل التً ٌتمتع بها المشروع فً توارٌخ منفصلة 
العمال المسجلٌن ٌراعى حساب عدد العمال المسجلٌن فً أٌام العطل واالعٌاد بعددهم فً 

 .الٌوم الذي ٌسبقه 

 عدد العمال المسجلٌن خالل أٌام الفترة الزمنٌة مج                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= متوسط عدد العمال المسجلٌن 

 عدد أٌام الفترة                                                         

(  منفصلة ) اما اذا كان حساب متوسط عدد العمال المسجلٌن فً فترات غٌر متساوٌة 
 فٌجب حساب الوسط الحسابً الترجٌحً لحساب متوسط عدد العمال وكاالتً 

 

 (طول الفترة  Xعدد العمال المسجلٌن  ) مج                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= متوسط عدد العمال المسجلٌن 

 مج أطوال الفترة                                                     

 



ٌشمل هذا المؤشر فً عدد العمال المشتغلٌن " ....عدد العمال المشتغلٌن فعال -":ثانٌا

اي كافة العمال الذٌن ٌحضرون الى العمل وٌباشرونه دون االعتماد على طول فترة " فعال

وهم اقل من المسجلٌن " اشتغالهم من ٌوم العمل أي هم العمال الذٌن ٌؤدون العمل فعال

 .بسبب التسرب الذي ٌحصل السباب مرضٌة أو ادارٌة أو االجازات والغٌاب 

ٌوضح لنا متوسط العدد الحقٌقً من قوة العمل " ومتوسط عدد العمال المشتغلٌن فعال

وٌستخرج هذا المؤشر وفق , التً ٌتمتع بها المشروع خالل فترة محددة  من الوقت 

ففً حالة  تساوي , االسس نفسها التً استخرج بها متوسط عدد العمال المسجلٌن 

ٌساوي مجموع عدد العمال  " الفترات الزمنٌة فان متوسط عدد العمال المشتغلٌن فعال

 .المشتغلٌن فً تلك الفترات على مجموع الفترات 

 أما اذا كانت الفترات غٌر متساوٌة فالبد من استخدام أسلوب الترجٌح بأطوال تلك الفترات 

                                               

 خالل الفترة " مج عدد العمال المشتغلٌن فعال                                                 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" = متوسط عدد العمال المشتغلٌن فعال

 مجموع الفترات                                                            

 



وٌمكن تقسٌم العمال بحسب قدراتهم على العمل الى عمال بالغٌن مقتدرٌن 
عندما ٌكون فً المزرعة عمال من الرجال " فمثال, " وعمال مقدرٌن نسبٌا

وعمال اطفال اقل من , سنة 18-15البالغٌن وعمال من الفتٌة الشباب ما بٌن 
سنة  15سنة وأخرٌات اقل من 18 -15سنة ونساء بالغات ونساء ما بٌن  15

إذ أن قدرة الرجل البالغ هً ضعف , وأن قدرات هؤالء على انجاز العمل تتباٌن 
قدرة النساء البالغات وضعف قدرة الفتٌة النساء وأربعة اضعاف قدرة األطفال 

من قدرة 1.5قدرة النساء البالغات ( كمثال) بٌنما تكون    ....من الذكور 
 .سنة  15وضعف اللواتً تقل اعمارهن عن , سنة  18-15أقرانهن ما بٌن 

وعندما نكون بصدد حساب اٌام العمل المتوفرة فالبد فً هذه الحالة من اعتماد 
ٌوم عمل الرجل البالغ كأساس لحساب حجم العمل المتوفر وترجٌح المقتدرٌن 

 ......وكاآلتً , بحسب نسبة اقتدارهم على انجاز العمل  " نسبٌا

                 فتٌة    2= رجل بالغ ( 2) بالغات  نساء 2 = الرجل البالغ (  1)
 .اطفال ذكور  4= بالغ رجل  ( 3)

فتٌات                       3= رجل بالغ ( 5)     فتٌات    1.5= نساء    1(4)
 اناثاطفال   4=رجل بالغ ( 7.)أطفال اناث  2= نساء بالغة   1( 6)

 



المقصود به الوقت المخصص استخدامه من قبل .....قٌاس وقت العمل 

,  العاملٌن فً المشروع بغٌة تنفٌذ المهام االنتاجٌة والخدمات الضرورٌة 

وٌنصب االهتمام بدراسة ذلك القسم من رصٌد العمل الذي ٌجب استثماره فً 

االنتاج وتحدٌد تركٌبه وحركته ومستوى استخدامه واكتشاف االحتٌاطً منه 

 .  وطرق استخدامه القصوى 

وٌقاس العمل فً الغالب بوحدة الشخص على فترة العمل التً ٌعمل بها أ-

(  100)شخص نعنً بذلك وجود/ 100فعند ذكر ( شهر/ شخص ) فنقول 

 .وهكذا بالنسبة للوقت كساعة أو ٌوم , عامل ٌعملون خالل مدة  شهر 

 -:وقت العمل باالٌام ٌقاس على انه(ب)

 عدد اٌام العمل خالل الفترة  Xمتوسط عدد العمال المسجلٌن = وقت العمل 

 عدد اٌام االجازةXالتقوٌمٌة ــ عدد العمال المجازٌن        



فقٌاس وقت العمل هذا ٌتضمن جمٌع العمال سواء المساهمٌن فً العمل 

خالل الفترة كلها أو الذٌن ٌتمتع البعض منهم باجازات وكذلك ٌتضمن 

لذا , كافة اٌام الشهر التقوٌمٌة وبضمنها العطل االسبوعٌة واالعٌاد 

فان عٌوب هذا المقٌاس تكمن فً انه ٌتضمن اٌام العمل الضائعة خالل 

الشهر والساعات الضائعة خالل الٌوم مما استوجب استخدام مؤشر 

هذا المقٌاس ٌتضمن عدد اٌام العمل ( ٌوم/ شخص) وقت العمل بالٌوم 

لذا فانه ٌتمٌز عن المقٌاس , الفعلٌة التً تم اشتغالها من قبل كل عامل 

إال أن عٌبه ٌكمن , السابق فً تفادٌه ألٌام العمل الضائعة خالل الفترة 

 .فً انه ٌتضمن ساعات العمل 

   -:وٌحسب كاآلتً ( ساعة/شخص) قٌاس وقت العمل بالساعات ( ج)

 عدد اٌام العمل خالل الفترة ــ  Xعدد العمال المسجلٌن=) وقت العمل 

عدد ساعات العمل الفعلٌة X(عدد اٌام االجازة  Xالعمال المجازٌن عدد   

 بالٌوم 



ٌحسب لفترة زمنٌة قد تكون .....الرصٌد التقوٌمً لوقت العمل 

ونحصل علٌه من متوسط عدد العمال ,شهر أو ربع سنة أو سنة 

" فً الفترة التقوٌمٌة المراد حساب هذا الرصٌد فٌها  مضروبا

 ــ:بعدد االٌام التقوٌمٌة  للفترة المراد حساب هذا الرصٌد فٌها أي 

 =الرصٌد التقوٌمً  

 عدد االٌام التقوٌمٌة للفترة  Xمتوسط عدد العمال المسجلٌن   

ساعة ٌحسب بضرب متوسط عدد /أما أذا ارٌد حساب شخص

ساعات العمل االعتٌادي فً االٌام التقوٌمٌة للفترة بمتوسط عدد 

 ــ:العمال المسجلٌن أي 

 =الرصٌد التقوٌمً 

 عدد ساعات ٌوم العمل االعتٌادي Xمتوسط عدد العمال المسجلٌن     
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