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كفاءة آداء عنصر العمل البشرى فى قطاع اإل نتاج الحيوانى 

(دراسة حاله) 

د. عماد عبد المسيح شحاتة 

باحث 

د. سعاد سيد محمود 

باحث 

- معهد بحوث اإل قتصاد الزراعى  مركز البحوث الزراعية 

مقدمه: 

ــدف  يعتبر قياس كفاءة أداء عنصر العمل البشرى الزراعى من العمليات الرئيسية التى ته
ــتوى  إلى حدوث تنمية شاملة للموارد البشرية بهدف زيادة اإل نتاج. فعملية تقييم األ داء توضح مس

كفاءة أداء العامل، ومعرفة مواطن القوة والضعف فى إنجاز العمليات اإل نتاجية المختلفة. 
ــتوى المسـتهدف أو  وينطوى قياس كفاءة اآل داء على مقارنة مستوى األ داء الفعلى بالمس
ــة التـأهيل  المرغوب، فى ظل مجموعة معايير ومواصفات تحدد أداء العامل، حيث تتعلق بدرج
العلمى والتدريب العملى لدى العامل، ومدى توافر اإل مكانيات المادية واأل ساليب التكنولوجية التى 
تساعد على تطوير أداء العامل، والظروف اإل قتصادية واإل جتماعية والصحية للعامل، وكذلك نظم 
صرف األ جور والحوافز التى تساعد العامل على زيادة اإل نتاج. وهذا يعطى إمكانية ترتيب العمال 

وفقًا لقدراتهم وخبراتهم العملية، وبالتالى تحديد األ جر الذى يناسب طبيعة عمل كل عامل. 
مشكلة الدراسة: 

هناك متغيرات عديدة تلعب دورًا هامًا وفعاالً  فى كفاءة أداء عنصر العمل البشرى بإعتباره 
ــتوى  أحد عناصر اإل نتاج، مما يؤثر بشكل مباشر على إنحراف التشغيل الراهن للعمالة عن المس
الذى يحقق الكفاءة اإل قتصادية. ولذلك تكمن مشكلة الدراسة فى طبيعة محددات كفاءة أداء عنصر 

العمل البشرى الزراعى فى ضوء مستويات المهارة المتاحة بقطاع اال نتاج الحيوانى. 
هدف الدراسة: 

إنطال قًا من المشكلة البحثية، فإن الهدف الرئيسى لتلك الدراسة يتمثل فى ضرورة التعرف 
ــى قطـاع اال نتـاج  والوقوف على أهم العوامل الموثرة على كفاءة أداء عنصر العمل البشرى ف
الحيوانى، وبالتالى إمكانية وضع تصور مبدئى لتصنيف العمالة الزراعية وفقًا للمستويات المهارية 

المطلوبة. 
الطريقة البحثية: 

ــادى  تحقيقًا أل هداف الدراسة، فقد تم اإل عتماد على الطريقة اإل ستقرائية فى التحليل اإل قتص
ــى متمثلـة فـى  من الناحيتين الوصفية والكمية، حيث تم إستخدام أدوات وأساليب التحليل القياس
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إستخدام أسلوب إنحدار المتغير التابع الصورى للنماذج اإل حتمالية. 
مصادر البيانات: 

ــى  تم الحصول على البيانات اإل حصائية من واقع بيانات إستمارات إستبيان البحث الميدان
لعينة الدراسة مع عمال الشركة العالمية للثروة الحيوانية عام ٢٠٠٤، وتجدر اإل شــاره إلـى أن 

مهارات العمال ومدى إلمامهم بها قد تم تحديدها من خال ل أسئله مباشره للعمال أنفسهم. 
إختيار العينة: 

ال  شك أن العمالة فى مجال اإل نتاج الحيوانى مقارنة بباقى فروع اإل نتاج النباتى تتسم بعدة 
خصائص معينة، منها أنه ال بد من توافر حد أدنى من الكفاءات والمهارات للعامل فى هذا المجال 
ــن والصناعـات القائمـة  وغالبا ما يكون له خبرة عملية ومتخصصة فى تربية األ بقار أو الدواج
ــم  . ولقد تم اإل ستعانة بالتصنيف المهنى العربى الصادر من منظمة العمل العربية لتحديد أه عليها
ــات إلـى  المواصفات والكفاءات التى يجب أن يتسم بها العامل، حيث أمكن تحويل تلك المواصف
ــى  أسئلة تم طرحها وتوجيهها إلى العامل فى كل نشاط، وذلك للحكم على مدى كفاءته ومهارته ف
ــى كفـاءة أداء ومهـارة  العمل. وتؤكد هذه الورقه على ضرورة توافر تصنيف مهنى للحكم عل
العامل، أل ن ذلك هام جدًا عند رسم سياسات خطط التدريب الخاصة بالقوة العاملة، ففى الواقع كان 
هناك بعض الصعوبات الخاصة بإستمارة اإل ستبيان من حيث عدم توافــر الدراسـات والمراجـع 
المتعلقة بالتوصيف المهنى للعمالة الزراعية بالتحديد، حيث يمكن القول بال  مبالغة أن التصنيــف 
ــس الشـورى(٥)،  المهنى العربى الصادر من منظمة العمل العربية عام ١٩٨٩، وفقا لتقرير مجل

يعتبر المرجع الوحيد الذى ألقى الضوء على مواصفات العامل فى المجال الزراعى. 
ولذلك تبدو الحاجة أكثر أهمية فى ضرورة وجود تصنيف مهنى مهارى أكثر من تصنيف 
مهنى وظيفى. كما أن األ مر يتطلب شمولية نظام التوصيف المهنى ليصبح نظامًا قوميًا معترف به 
لجميع مستويات العمل اإل نتاجية، واإل قتناع بأهمية وجود توصيف دقيق لأل عمال والمهن تلتزم به 
ــى يشـمل  لتوحيد المفاهيم بالنسبة للعمل الواحد فى جميع القطاعات، كما أن وجود توصيف قوم
مستويات الكفاءة والمهارات، سوف يعمل على إعداد وحصر اإل حتياجات الفنية المطلوبة ليس فقط 
ــرًا لعـدم وجـود  بالنسبة لعدد العمال بل أيضًا بالنسبة لوفرة الكفاءات والمهارات المختلفة. ونظ
تصنيف مهنى مهارى، فإنه تم اال عتماد على التصنيف المهنى العربى الوظيفى، وكما سبق القول 
فإنه أمكن حصر المواصفات الخاصة بالعامل فى كل مجال، ثم تم تطويرها وتحويرها على هيئة 
أسئلة يتم طرحها على عمال العينة موضع اإل ستبيان، ومن خال ل إعطاء أوزان نسبية لكل مهارة، 

يمكن الحكم على الكفاءة الموضوعية المتعلقة بمستوى مهارة العامل. 
خصائص عمال العينة: 

يوضح جدول (١) بعض الخصائص والمؤشرات الخاصــة بـالعمر، الحالـة التعليميـة، 
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والخبرة العملية لفئات العمال موضع اإل ستبيان، والذى يبلغ عددهم ٨٠ عامل تم توزيعهــم علـى 
اال نشطة األ ربعة بالتساوى بواقع عشرين عامل على كل نشاط كالتالى: 

(١) عمال تربية الماشية: يبلغ متوسط أعمار تلك الفئة حوالى ٣٣,٥ سنة، تتراوح ما بين حــد 

ــغ  أدنى يبلغ ٢٤ سنة، وحد أعلى يبلغ ٤٧ سنة، وهذا يوضح وجود تفاوت فى األ عمار لمدى يبل
نحو ٢٣ سنة. ويتضح أيضًا من واقع الحالة التعليمية وجود ٥ عمال ذو مؤهــل متوسـط، ١٥ 
ــال تربيـة  عامل ذو مؤهل جامعى يساهموا بنسبة ٢٥٪، ٧٥٪ على الترتيب من حجم عينة عم
ــا  الماشية. كما تبين أيضًا أن متوسط الخبرة العملية لهوال ء العمال يبلغ نحو ٨,٣ سنة، تتراوح م
بين حد أدنى ١,٥ سنة، وحد أعلى ١٦ سنة، وهذا يوضح وجود تفاوت فى الخبرة لمدى يبلغ نحو 

١٤,٥ سنة. 
(٢) عمال حلب الماشية: يقدر متوسط أعمار تلك الفئة بنحو ٣١,٢ سنة، تتراوح ما بين حد أدنى 

يبلغ ٢٤ سنة، وحد أعلى يبلغ ٤٢ سنة، مما يوضح وجود تفاوت فى األ عمار لمدى يبلغ نحو ١٨ 
سنة. وتشير الحالة التعليمية أنه يوجد عامل واحد يقرأ ويكتب، ١٩ عامل يحملون مؤهل متوسط، 
يساهمو بنسبة ٥٪، ٩٥٪ على الترتيب. مما يوضح أن معظم عمال تلك الفئة من حملة المؤهال ت 
المتوسطة. ويبلغ متوسط الخبرة العملية لعمال تلك الفئة نحو ٥,٦ سنة، تتراوح ما بين حد أدنى ١ 

سنة، وحد أعلى ٢٠ سنة، وهذا يوضح وجود تفاوت فى الخبرة لمدى يبلغ نحو ١٩ سنة. 
(٣) عمال تربية الدجاج: بلغ متوسط أعمار تلك الفئة نحو ٣٦,٥ سنة، تراوحت ما بين حد أدنى 

٣٠ سنة، وحد أعلى ٥٠ سنة، بمدى يقدر بنحو ٢٠ سنة. وتوضح الحالة التعليمية أن جميع عمال 
تربية الدجاج من حملة المؤهال ت العليا، بلغ متوسط خبرتهم العملية نحو ٧,٦ سنة تتراوح ما بين 

حد أدنى بلغ ١ سنة وحد أعلى ١٥ سنة، مما يوضح وجود تفاوت فى الخبرة بلغ مداه ١٤ سنة. 
ــن حـد  (٤) عمال تصنيع األ لبان: يقدر متوسط أعمار تلك الفئة بنحو ٣٣,٥ سنة، تتراوح ما بي

أدنى ٢٢ سنة، وحد أعلى ٥١ سنة، بمدى يمثل نحو ٢٩ سنة. كما وضحت الحالة التعليمية وجود 
ــترتيب.  ٧ عمال ذو مؤهل متوسط، ١٣ عامل ذو مؤهل جامعى يمثلوا نحو ٣٥٪، ٦٥٪ على ال
ولقد بلغ متوسط الخبرة العملية حوالى ٦,٢ سنة، تراوحت ما بين حد أدنى بلغ نحو ٢سنة، وحــد 

أعلى ١٣ سنة، وهذا يوضح وجود تفاوت فى الخبرة بلغ مداه ١١ سنة. 
مهارات عمال العينة: 

ــه  يعتبر ذلك الجزء هو حجر الزاوية والهدف األ ساسى من تصميم إستمارة اإل ستبيان، أل ن
يوضح المهام المختلفة للعمال داخل كل مهنة، والمواصفات القياسية التى يجب أن تنطبق على كل 
عامل، والتى هى فى واقع األ مر إنعكاسًا لمدى كفاءة أداء ومهارة العامل، فكلما إزداد اإل لمام بتلك 

المهارات كلما إنعكس ذلك على زيادة كفاءة أداء العامل فى مجال عمله. 



 - ٤-

جدول (١): مؤشرات العمر، الحالة التعليمية، والخبرة العملية لعمال العينة. 

الخبرة العملية الحالة التعليمية العمر 

حد المهنة 
أدنى 

حد متوسط 
أعلى 

يقرأ أمى 
ويكتب 

مؤهل 
متوسط 

مؤهل 
جامعى 

حد 
أدنى 

حد متوسط 
أعلى 

١٦ ٨,٣ ١,٥ ١٥ ٥ - - ٤٧ ٣٣,٥ ٢٤ مربى ماشية 

٢٠ ٥,٦ ١ - ١٩ ١ - ٤٢ ٣١,٢ ٢٤ حال ب ماشية 

١٥ ٧,٦ ١ ٢٠ - - - ٥٠ ٣٦,٥ ٣٠ مربى دجاج 

١٣ ٦,٢ ٢ ١٣ ٧ - - ٥١ ٣٣,٥ ٢٢ صانع ألبان 

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات إستمارة إستبيان العينة. 

ويوضح جدول (٢) األ همية النسبية لمهارات العمال داخل كل فئة، ويشير الجدول المذكور 
إلى كل مهارة أو عمل معين ينبغى أن يقوم به العامل، ويقابله عدد العمال التى تقوم بتلك الوظيفة 
ونسبتهم من إجمالى عدد العمال داخل كل فئة، ولقد أسفر ذلك الحصر عن التوصل للنتائج التالية: 
ــك الفئـة،  (١) عمال تربية الماشية: أمكن حصر ١٠ مهام أو وظائف أساسية يقوم بها عمال تل

ــم جـاءت  حيث تبين أن جميع العمال يقومون بمتابعة ورعاية المواليد الصغيرة بنسبة ١٠٠٪، ث
مهمة مراقبة الحالة الصحية للعجال ت الحوامل فى المرتبة الثانية بنسبة ٨٥٪، والمشاركة فى توليد 
العجال ت فى المرتبة الثالثة بنسبة ٨٠٪، يليها فى المرتبة الرابعة مراقبة نمـو الماشـية ووزنهـا 
ــة الخامسـة بنسـبة ٧٠٪،  بنسبة ٧٥٪، ولقد إحتلت معرفة برامج تغذية وتسمين العجول المرتب
ــى عمليـة  وتقديم الخلطات العلفية فى المرتبة السادسة بنسبة ٦٥٪، وبالنسبة لمهمتى المشاركة ف
ــا المرتبـة  التلقيح الطبيعى والصناعى، وأيضًا ترقيم الماشية ومعرفة مواقعها بالحظيرة فقد إحتلت
السابعة بنسبة ٦٠٪، أما عملية متابعة تنظيف وتعقيم الحظائر، ومتابعة تجهيز الحظائر فقد إحتلتا 
المرتبتين الثامنة والتاسعة بنسبة ٥٥٪، ٥٠٪. ولعل ذلك راجع إلى إعتماد عمال تربية الماشــية 
وهم غالبًا ما يكونوا من حملة المؤهال ت المتوسطة والعليا بصورة كلية فى إتمام تلك المهام على 

عمال الكال فة، وبالتالى فإنهم ال  يعطون قدر كافيًا من اإل هتمام بمتابعة تلك المهام. 
(٢) عمال حلب الماشية: أمكن حصر ٧ مهام أو وظائف أساسية يقوم بها عمال تلك الفئة، حيث 

جاءت وظائف حلب الماشية يدويًا، وحلب الماشية بأجهزة الحلب اآل لى، وتنظيف ضروع الماشية 
فى المرتبة األ ولى بنسبة ١٠٠٪، وجاءت مهمة تنظيف أوانى الحليب فى المرتبة الثانية بنسبة 
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جدول (٢): األ همية النسبية لمهارات العمال بالعينة. 

٪ العدد (١) عامل تربية ماشية 

- متابعة ورعاية المواليد الصغيرة  ١٠٠ ٢٠ ١

- مراقبة الحالة الصحية للعجال ت الحوامل  ٨٥ ١٧ ٢

- المشاركة فى توليد العجال ت  ٨٠ ١٦ ٣

- مراقبة نمو الماشية ووزنها  ٧٥ ١٥ ٤

- معرفة برامج تغذية الماشية وتسمين العجول  ٧٠ ١٤ ٥

- تقديم الخلطات العلفية للماشية  ٦٥ ١٣ ٦

- ترقيم الماشية ومعرفة مواقعها فى الحظيرة  ٦٠ ١٢ ٧

- المشاركة فى عملية التلقيح الطبيعى والصناعى  ٦٠ ١٢ ٨

- متابعة تنظيف وتعقيم حظائر الماشية  ٥٥ ١١ ٩

- متابعة تجهيز حظائر الماشية  ٥٠ ١٠ ١٠

٪ العدد (٢) عامل حلب ماشية 

- حلب الماشية يدويًا  ١٠٠ ٢٠ ١

- حلب الماشية بأجهزة الحلب اآل لى  ١٠٠ ٢٠ ٢

- تنظيف ضروع الماشية  ١٠٠ ٢٠ ٣

- تنظيف أوانى الحليب  ٩٠ ١٨ ٤

- تعقيم ضروع الماشية  ٦٠ ١٢ ٥

- صيانة أجهزة الحلب اآل لى  ٢٥ ٥ ٦

- تسجيل كمية لبن الحليب لكل عجلة  ٢٠ ٤ ٧

٪ العدد (٣) عامل تربية دجاج 

- مراقبة درجة الحرارة والتهوية داخل العنابر  ٩٥ ١٩ ١

- تجهيز وتقديم الخلطات العلفية للدجاج  ٩٠ ١٨ ٢

- مراقبة نمو الدجاج  ٨٥ ١٧ ٣

- إكتشاف حاال ت اإل صابة والمرض فى الدجاج  ٨٥ ١٧ ٤

- إستبعاد الدجاج كامل النمو من القطيع  ٨٥ ١٧ ٥

- تنظيف وتعقيم عنابر الدجاج  ٨٠ ١٦ ٦

- تقديم ماء الشرب الصحى النظيف للدجاج  ٨٠ ١٦ ٧

- جمع وفرز البيض حسب فئات الوزن  ٧٥ ١٥ ٨

- معرفة برامج تغذية الدجاج  ٧٠ ١٤ ٩

- معرفة برامج تطعيم ووقاية الدجاج  ٦٠ ١٢ ١٠



 - ٦-

تابع جدول (٢): 

٪ العدد (٤) عامل تصنيع ألبان 

- تسخين اللبن الحليب إلى درجة الغليان  ٩٥ ١٩ ١

- تسجيل تاريخ التصنيع وإنتهاء الصال حية على علب اللبن  ٩٥ ١٩ ٢

- تنظيف وتعقيم األ وعية  ٩٠ ١٨ ٣

- وزن اللبن الحليب  ٨٠ ١٦ ٤

- حفظ الحليب بعد إضافة البادئ فى درجة الحرارة المناسبة  ٦٥ ١٣ ٥

- مراقبة إنخفاض درجة حرارة اللبن إل ضافة البادئ  ٦٠ ١٢ ٦

- اإل ختبار الكيماوى والبكتريولوجى للبن يوميًا  ٣٠ ٦ ٧

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات إستمارة إستبيان العينة. 

٩٠٪، وتعقيم ضروع الماشية فى المرتبة الثالثة بنسبة ٦٠٪، وبالنسبة لمعرفــة صيانـة أجهـزة 
الحلب اآل لى فقد جاءت فى المرتبة قبل األ خيرة بنسبة ٢٥٪، يليها فى المرتبة األ خيرة تسجيل كمية 

لبن الحليب لكل عجلة بنسبة ٢٠٪. 
ــف بهـا  ويمكن القول بأن أخر مهمتين هما فى الواقع من أدق المهام التى يجب أن يتص

عمال تلك الفئة، ولذلك كانت يجب أن تكون فى المراتب األ ولى. 
(٣) عمال تربية الدجاج: أمكن حصر ١٠ مهام أساسية يقوم بها عمال تلك الفئة، فقــد إحتلـت 

ــاءت مهمـة  مهمة مراقبة درجة الحرارة والتهوية داخل العنابر المرتبة األ ولى بنسبة ٩٥٪، وج
ــاج، إكتشـاف  تجهيز وتقديم الخلطات العلفية فى المرتبة الثانية بنسبة ٩٠٪، ثم مراقبة نمو الدج
حاال ت اإل صابة والمرض، وإستبعاد الدجاج كامل النمو من القطيع فى المرتبة الثالثة بنسبة ٨٥٪، 
ــة الرابعـة  وإحتلت مهمة تنظيف وتعقيم عنابر الدجاج وتقديم ماء الشرب الصحى النظيف المرتب
بنسبة ٨٠٪، وكذلك جاءت مهمة جمع وفرز البيض حسب فئات الوزن فى المرتبة الخامسة بنسبة 
٧٥٪، ومهمة معرفة برامج التغذية فى المرتبة قبل األ خيرة بنسبة ٧٠٪، ثم جاءت فــى المرتبـة 

األ خيرة مهمة معرفة برامج تطعيم ووقاية الدجاج بنسبة ٦٠٪. 
(٤) عمال تصنيع األ لبان: أمكن حصر ٧ مهام أو وظائف أساسية يقوم بها عمال تلك الفئة، حيث 

إحتلت مهمة تسخين اللبن الحليب لدرجة الغليان، وتسجيل تاريخ التصنيع وإنتهاء الصال حية علــى 
ــم األ وعيـة بنسـبة  علب اللبن المرتبة األ ولى بنسبة ٩٥٪، يليها فى المرتبة الثانية تنظيف وتعقي
ــى  ٩٠٪، ثم وزن اللبن الحليب فى المرتبة الثالثة بنسبة ٨٠٪، وحفظ الحليب بعد إضافة البادئ ف
درجة الحرارة المناسبة فى المرتبة الرابعة بنسبة ٦٥٪، ثم مراقبة إنخفاض درجة حــرارة اللبـن 
إل ضافة البادئ فى المرتبة الخامسة بنسبة ٦٠٪، وجاءت مهمة اإل ختبار الكيماوى والبكتريولوجى 
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للبن يوميًا فى المرتبة األ خيرة بنسبة ٣٠٪. 
ــة، يتضـح أن  ومن واقع تصنيف المهام أو الوظائف األ ساسية التى يقوم بها عمال كل فئ
ــل ذلـك قـد  أغلب العمليات التى تحتاج إلى مهارات خاصة قد جاءت فى المراتب األ خيرة، ولع
ــى كفـاءة أداء  يعطى صورة سلبية نوعًا ما لمستوى المهارة المطلوب توافره، والذى ينعكس عل
ــال علـى مختلـف  العمال، ولعل ذلك قد يكون مؤشرًا هامًا على ضرورة اإل هتمام بتدريب العم

العمليات، وال سيما العمليات التى تتطلب معرفة بالنواحى الفنية أثناء العمل. 
العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عنصر العمل البشرى 

ــل البشـرى،  يتناول الجزء التالى تحليل أهم العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عنصر العم
بإستخدام أساليب إنحدار المتغير التابع الوصفى والمحدود. ومن هذا المنطلق فقد تم اإل عتماد على 

 .“Logit - Probit - Poisson - Tobit Regressions” :نماذج اإل نحدار اإل حتمالية لكل من
وفيما يتعلق بتحليل أثر العوامل التى من المفترض أن يكون لها تأثير علــى كفـاءة أداء 
ــهرى  عنصر العمل البشرى، فقد تم إعتبار أن متغيرات العمر، التعليم، الخبرة، وأجر العامل الش
من أهم المتغيرات المستقلة التى يمكن أن تؤثر إيجابيًا على زيادة كفاءة أداء عنصر العمل البشرى 

وذلك كمتغير تابع. 
ولقد تم عمل ثال ثة سيناريوهات توصف كفاءة أداء عنصر العمل البشرى كالتالى: 

- عدم كفاءة)، طبقًا لمحصلة المهارات التى تتوفر فى  وجود صفتين للعامل هما: ( كفاءة  (١)

كل عامل، فإذا كانت تلك المهارات أقل من ٧٠٪ من إجمالى نسبة المهارات، فيتم إعتبار 
ذلك العامل غير كفؤ، فى حين إذا كانت تلك النسبة ٧٠٪ فأكثر، فيكون العامل كفؤ. وعلى 
ــابع صـورى،  ذلك يأخذ المتغير التابع قيمتين هما الصفر والواحد، ويطلق عليه متغير ت
ــامل كـفء، ويتـم  ويكون صفر إذا كان العامل غير كفؤ، بينما يكون واحد إذا كان الع

 .“Logit-Probit” إستخدام ذلك المتغير التابع عند تقدير نموذجى
- عدم كفاءة) كالتالى:  - كفاءة متوسطة وجود ثال ث صفات للعامل هم: (كفاءة مرتفعة  (٢)

ــة اإل لمـام  - عدم كفاءة أداء: حيث ال يصل مستوى كفاءة أداء العامل إلى ٧٠٪ من جمل

بالمهارات المختلفة وفقًا لطبيعة عمل كل فئة عمل. 
 . (٪٨٤ - - كفاءة أداء متوسطة: وهى التى تتراوح نسب المهارات فيها بين (٧٠٪ 

- كفاءة أداء مرتفعة: وهى التى تجاوز نسب مهارات العامل نحو ٨٤٪ من جملة اإل لمام 
بمهارات العمل المختلفة. 

ولهذا يأخذ المتغير التابع ثال ث قيم هم: صفر فى حالة عدم الكفاءة، واحد فى حالة الكفاءة 
 .“Poisson” المتوسطة، وإثنين فى حالة الكفاءة المرتفعة، ويتم إستخدامه عند تقدير نموذج

وجود نفس الصفات الثال ث المذكوره أعال ه ولكن يأخذ المتغير التابع نوعين من القيم هم:  (٣)
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ــواد فـى  القيمة صفر فى حالة عدم الكفاءة، وقيم نسب المهارات الفعلية بدون اعطائها اك
 .“Tobit” حالة الكفاءة المتوسطة والمرتفعة، ويتم ذلك عند تقدير نموذج

أساليب تقدير نماذج اإل نحدار اإل حتمالية: 

يطلق على هذه األ ساليب ما يسمى بنماذج إنحدار المتغير التابع الوصفى والمحدود: 
Qualititative & Limited Dummy Dependent Variable Regression Models

 :
هذا ويكون نموذج اإل حتمال الخطى Linear Probability Model” (LPM)“ كالتالى(٩)
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) إحتمال وجود صفة المتغير التابع عندما تكون قيم  )
0β حيث يوضح الحد الثابت للمعادلة

ــيرًا بمقـدار  ) أن تغ )
kβ ) مساوية للصفر، كما يوضح معامل اإل نحدار )tX المتغيرات المستقلة

) بمقدار  )tY ، يؤدى إلى تغير إحتمال صفة المتغير التابع ( )ktX وحدة واحدة فى المتغير المستقل
) سواء بالزيادة أو بالنقص مع ثبات باقى المتغيرات األ خرى عند مستوى معين.  )

kβ
ويتوقف تقدير هذه النماذج على شكل المتغير التابع وذلك وفقا للحاال ت التالية: 

 :“Logit - Probit Regression” (١) أسلوب إنحدار

يتم استخدام هذا اال سلوب إذا كان المتغير التابع بمثابة متغير صورى يأخذ قيمتين فقط هما 
(1-0)، يطلق عليه (Binary Dummy Dependent Variable)، وهـو متغـير وصفـى 

 .
(٧)

“Quantitative” وتكون المتغيرات المستقلة وصفية أو كمية ،“Qualitative”

 :Logistic Distribution Function على دالة (Logit) ويعتمد تقدير نموذج
 

t tPDF Xf f= = ( )β  :“Probability Density Function” دالة تكثيف إحتمالى -

  :“Cumulative Distribution Function” دالة توزيع تراكمى -

t tCDF XF F= = ( )β
] لنموذج ”Logit“ الشكل التالى:  ( )]LLF β وتأخذ دالة اإل حتمال اللوغارتمى 

( )LLF Y X Xt t tt
T( ) ( ) [ ( )]expβ β β= − +∑ = ln 11

]، ودالـة  ( )]f tX β ــف اإل حتمـالى  كما يعتمد تقدير نموذج (Probit) على دالة التكثي
 “Normal Distribution” ــع الطبيعـى ]، وإذا كان يتبع التوزي ( )]F tX β التوزيع التراكمى 

، فإن دالتى (PDF, CDF) تكونا كالتالى:  ( )2 1σ = ) وتباين  )µ = 0 بمتوسط 

( )t t tX Xf f= = −( ) . ( ) /expβ β π0 5 2
2

( )t t

tX

t tX X d XF F= = ∫ −
−∞

( ) . ( ) /expβ β π β
β

0 5 2
2
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] لنموذج (Probit) الشكل التالى:  ( )]LLF β وتأخذ دالة اإل حتمال اللوغارتمى 

( )LLF Y X Y Xt t t t
t

T

( ) ( ) ( ) [ ( )]β β β= + − −∑
=

ln F ln F1 1
1

 :“Poisson Regression” (٢) أسلوب إنحدار

ــة (...,0,1,2,3)،  يستخدم هذا اال سلوب إذا كان المتغير التابع يأخذ أكثر من قيمة متقطع
 .“Discrete Count Data” حيث يال ئم هذا األ سلوب طبيعة البيانات العددية المتقطعة
] لنموذج (Poisson) الشكل التالى:  ( )]LLF β وتأخذ دالة اإل حتمال اللوغارتمى 

( )LLF X Y X Yt t t t
t

T

= − + −∑
=

exp( ) ( ) ( !)β β ln
1

 :(Tobit Regression) (٣) أسلوب إنحدار المتغير التابع الصورى المحدود

يستخدم هذا اال سلوب اذا كان المتغير التابع يحتوى علــى مشـاهدات صفريـة وأخـرى 
ــبة  مستمره، ويطلق على ذلك األ سلوب ”Tobit Censored - Truncated Regression“ نس

(١٠) بإستبدال المشاهدات الصفرية أو السالبة بالصفر كالتالى: 
“James Tobin” الى
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] لنموذج (Tobit) الصور التاليه:  ( )]LLF θ وتأخذ دالة اإل حتمال اللوغارتمى 
ــة والسـالبة مـن  أسلوب إنحدار ”Truncated Tobit“: يتم حذف المشاهدات الصفري - ١
المتغير التابع، ونظيرتها المقابلة لها بالمتغيرات المستقلة، ثم تقدير النموذج علــى بـاقى 

] الشكل التالى:  ( )]LLF1 θ المشاهدات، وتأخذ دالة اإل حتمال اللوغارتمى 

( ) ( )[ ]LLF D D Y X D Xt t t1 0 5 2 0 51
2

1

2

1( ) . ( ) . ( )/ /θ π σ β σ β σ= − − − −ln ln F

( ) ( )[ ]LLF D D Y X D Xt t t1 0 5 2 0 5 11
2

1

2

1( ) . ( ) . ( )/ /θ π σ β σ β σ= − − − − − −ln ln F

أسلوب إنحدار ”Normalized Censored Tobit Regression“: حيــث يتـم تقديـر  - ٢
النموذج كامالً  بإدخال كل المشاهدات مع إستبدال المشاهدات الصفرية والسالبة فى المتغير 
ــمتها علـى الخطـأ  التابع فقط بالصفر ولكن مع ترجيح معامال ت اإل نحدار من خال ل قس
ــا ”Normalized Coefficients“، وتـأخذ دالـة  ) ويطلق عليه )σ القياسى للنموذج 

] الشكل التالى:  ( )]LLF2 θ

( ) ( )[ ]LLF D D Y X D Xt t t2 0 5 2 0 51
2

1
2

0( ) . ( ) . / /θ π σ σ β β σ= − − − + −ln ln F

( ) ( )[ ]LLF D D Y X D Xt t t2 0 5 2 0 5 11
2

1
2

0( ) . ( ) . / /θ π σ σ β β σ= − − − + −ln ln F

ــر النمـوذج كـامالً   أسلوب إنحدار ”Censored Tobit Regression“: حيث يتم تقدي - ٣
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بإدخال كل المشاهدات، وإستبدال المشاهدات الصفرية والسالبة فى المتغــير التـابع فقـط 
، وتــأخذ دالـة  ( )σ بالصفر، مع مال حظة عدم ترجيح معامال ت اإل نحدار بالخطأ القياسى 

] الشكل التالى:  ( )]LLF3 θ

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ]

LLF D D Y X D X

LLF D D D Y X D X

t t t

t t t

3 0 5 2 0 5 1

3 0 5 2 0 5

1
2

1

2

0

1 1 1

2

0

( ) . ( ) . /

( ) . ( ) ( ) .

θ πσ σ β β

θ π σ σ β β

= − − − + −

= − + − − + −

ln ln F

ln ln ln F

حيث: 
 .  ( ) ( ) ( ) ( )1 01 0 1 0D if Y D if Yt t= > − = ≤  -

 . ( )t tPDF Xf f= = − β σ/  -

 . ( )t tCDF XF F= = − β σ/ -

 .“Inverse Mill’s Ratio”  m t tI = f F/  -

 (MLE) ــة بإسـتخدام أسـلوب تعظيـم اال حتمـال اللوغـارتمى هذا وقد قامت الدراس
”Maximum Likelihood Estimation“، حيث يتــم تعظيـم دالـة اإل حتمـال اللوغـارتمى 

] وإجراء التفاضال ت الجزئية اال ولى والثانية ومساواتها بالصفر.  ( )]LLF β
ويكون معامل التحديد لنموذجى ”Logit-Probit“ كالتالى: 

McFadden 2
R :    MfR LLF LLF

2
01= − ( / )β

{ }
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LLF Y Y T T Y T Y T
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1

كما يكون معامل التحديد فى نموذجى (Tobit - Poisson) كالتالى: 

( )
Tobit tt

T
tt

T

t t t t t

Poisson tt
T

tt
T

t t t

R Y Y

Y X X X

R Y Y

Y X

2 2
1

2

1

2 2
1

2

1

1

1

= − ∑ −∑
= − +
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= −

= =

= =

ε
ε σ β σ β β

ε
ε β

/ ( )

( ) ( ) ( )

/ ( )

( )exp

f F

كما يتم حساب مرونات نماذج (Logit-Probit -Poisson-Tobit) كالتالى: 
 i i i t tX X Xη β β β= f ' F '( ) / ( )  :(Logit  -  Probit) مرونات نماذج - ١

 i i i iX Yη β= /  :(Tobit - Poisson) مرونات نماذج - ٢
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نتائج تقدير العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عنصر العمل البشرى: 

فيما يلى نتائج تقدير العوامل المؤثرة على كفاءة أداء العماله فــى المجـاال ت اإل نتاجيـة 
المختلفة بالعينة: 

(أوالً ) العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال تربية الماشية: 

يشير جدول (٣) إلى تقدير النماذج اإل حتمالية التى تم تطبيقها لتوضيح أهم العوامل المؤثرة 
ــالجدول أفضليـة نمـوذج  على كفاءة أداء عمال تربية الماشية، وتوضح المعادلة (٢) الواردة ب
”Probit“، حيث بلغ معامل تحديد ذلك النموذج نحو ٠,٦٦، وهذا يوضح أن متغيرات العمــر، 

التعليم، الخبرة، وأجر العامل تشرح نحو ٦٦٪ من التغيرات الحادثة فى كفاءة أداء عمال تربيــة 
الماشية، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة. 

وتوضح النتائج أن زيادة العمر بمقدار سنة واحدة يؤدى إلى زيادة إحتمال الكفــاءة بنحـو 
٠,٣٤٥ وحدة، وهذا يوضح أن زيادة عمر العامل بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتمال الكفاءة بنسبة 

١,٩٥٪، وذلك مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. 
 . وتبين عدم تأثير التعليم على كفاءة اآل داء، حيث كان هذا المتغير غير معنوى إحصائيًا

ولقد إتضح أيضًا أن زيادة عنصر الخبرة بمقدار سنة واحدة يؤدى إلى زيادة إحتمال كفاءة 
ــى زيـادة إحتمـال  أداء العامل بنحو ٠,٩٦٣ وحدة، ولذلك فإن زيادة الخبرة بنسبة ١٪ يؤدى إل

الكفاءة بنسبة ١,٨٣٪، وذلك مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. 
وأوضحت النتائج أيضًا وجود عال قة معنوية بين األ جر والكفاءة، ولكن إشارة ذلك المعامل 
جاءت سالبة ومخالفة للمنطق اإل قتصادى، حيث تبين أن زيادة أجر العامل بمقــدار جنيـة واحـد 
ــؤدى  يؤدى إلى إحتمال إنخفاض الكفاءة بنحو ٠,٠٢٦ وحدة، ولذلك فإن زيادة األ جر بنسبة ١٪ ي
ــد مسـتوى  إلى إحتمال إنخفاض الكفاءة بنسبة ٢,٠٦٪، وذلك مع ثبات باقى العوامل األ خرى عن
ــم  معين. ولكن يمكن إستنتاج أن هناك صورة غير عادلة فى توزيع تلك األ جور والحوافز التى يت

 . صرفها للعمال، ليست مرتبطة بكفاءة أداء العامل، والتى ربما ترجع لسوء اإل داره
ــث بلـغ  وتشير المعادلة (٤) الواردة فى جدول (٣) إلى أفضلية نموذج ”Poisson“، حي
معامل تحديد ذلك النموذج نحو ٠,٧١، وهذا يوضح أن متغيرات العمر، التعليم، الخبرة، وأجــر 
العامل تشرح نحو ٧١٪ من التغيرات الحادثة فى كفاءة أداء عمال تربية الماشية، فى حين ترجع 

باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة. 
وتوضح النتائج أن زيادة العمر بمقدار سنة واحدة يؤدى إلى زيادة إحتمال الكفــاءة بنحـو 
٠,٠٩١ وحدة، وهذا يوضح أن زيادة عمر العامل بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتمال الكفاءة بنسبة 

٤,٠٦٪، وذلك مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. 
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جدول (٣): العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال تربية الماشية بالعينة. 
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حيث: 
- األ رقام بين قوسين ( ) وأسفل معامال ت اإل نحدار تشير إلى قيم (Z) المحسوبة. 

- األ رقام بين قوسين [ ] تشير إلى المرونات. 
- (**)،(*)،(***)، تشير إلى المعنوية عند مستوى (٠,٠١)، (٠,٠٥)، (٠,١٠) على الترتيب. 

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات إستمارة إستبيان العينة. 

وتبين أيضًا أن زيادة التعليم بمقدار وحدة واحدة يؤدى إلى زيادة إحتمال كفاءة أداء العامل 
بنحو ٠,٨٣٥ وحدة، ولذلك فإن زيادة التعليم بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتمال كفاءة أداء العامل 
ــح أن زيـادة  بنسبة ٣,٠٦٪، وذلك مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. ولقد إتض
عنصر الخبرة بمقدار سنة واحدة يؤدى إلى زيادة إحتمال كفاءة أداء العامل بنحو ٠,٢٤٦ وحــدة، 
ولذلك فإن زيادة الخبرة بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتمال الكفاءة بنسبة ٢,٧٣٪، وذلك مع ثبات 

باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. 
وأوضحت النتائج أيضًا وجود عال قة معنوية بين األ جر والكفاءة، ولكن إشارة ذلك المعامل 
جاءت سالبة ومخالفة للمنطق اإل قتصادى، حيث تبين أن زيادة أجر العامل بمقــدار جنيـة واحـد 

ــؤدى   يؤدى إلى إحتمال إنخفاض الكفاءة بنحو ٠,٠٠٨ وحدة، ولذلك فإن زيادة األ جر بنسبة ١٪ ي
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إل حتمال إنخفاض الكفاءة بنسبة ٠,٤٢٨٪، مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. 
ولذلك يمكن القول أن العمر، التعليم، الخبرة، وأجر العامل تعتبر من أهم العوامل المؤثرة 

على كفاءة أداء عمال تربية الماشية. 
(ثانيًا) العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال حلب الماشية: 

يشير جدول (٤) إلى تقدير النماذج اإل حتمالية التى تم تطبيقها لتوضيح أهم العوامل المؤثرة 
على كفاءة أداء عمال حلب الماشية، وتوضح المعادلة (٢) الواردة بالجدول إلى أفضليـة نمـوذج 
”Probit“، حيث بلغ معامل تحديد ذلك النموذج نحو ٠,٦٣، وهذا يوضح أن متغيرات العمــر، 

ــية،  الخبرة، وأجر العامل تشرح نحو ٦٣٪ من التغيرات الحادثة فى كفاءة أداء عمال حلب الماش
فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة. 

وتوضح النتائج عدم تأثير العمر على كفاءة أداء العامل. بينما تبين أن زيادة عنصر الخبرة 
بمقدار سنة واحدة يؤدى إلى زيادة إحتمال كفاءة أداء العامل بنحو ٠,٦٤٩ وحدة، ولذلك فإن زيادة 
ــاقى  الخبرة بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتمال كفاءة أداء العامل بنسبة ٠,٦٦٪، وذلك مع ثبات ب

العوامل األ خرى عند مستوى معين. 
ــى زيـادة إحتمـال  كما أوضحت النتائج أن زيادة أجر العامل بمقدار جنية واحد يؤدى إل
ــال الكفـاءة  الكفاءة بنحو ٠,٠٧١ وحدة، ولذلك فإن زيادة األ جر بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتم

بنسبة ٣,٥٣٪، مع ثبات العوامل األ خرى عند مستوى معين. 
وتشير المعادلة (٣) الواردة فى جدول (٤) إلى أفضلية نموذج ”Tobit“، حيث بلغ معامل 
تحديد ذلك النموذج نحو ٠,٥٩، وهذا يوضح أن متغيرات العمر، الخبرة، وأجر العامل تشرح نحو 
٥٩٪ من التغيرات الحادثة فى كفاءة أداء عمال حلب الماشية، فى حين ترجع باقى التغيرات إلــى 

عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة. 
وتوضح النتائج أن العمر ليس له تأثير معنوى على كفاءة أداء العامل. 

ــادة  بينما إتضح أيضًا أن زيادة عنصر الخبرة لدى العامل بمقدار سنة واحدة يؤدى إلى زي
إحتمال كفاءة أداء العامل بنحو ٠,٢٨٢ وحدة، ولذلك فإن زيادة الخبرة بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة 

إحتمال الكفاءة بنسبة ٢,٤٨٪، وذلك مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. 
وأوضحت النتائج أيضًا أن زيادة أجر العامل بمقدار جنية واحد يؤدى إلى زيادة إحتمــال 
ــال الكفـاءة  الكفاءة بنحو ٠,٠٣٠ وحدة، ولذلك فإن زيادة األ جر بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتم

بنسبة ٩,٤٤٪، وذلك مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. 
ولذلك فإن الخبرة واأل جر من أهم العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال حلب الماشية. 
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جدول (٤): العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال حلب الماشية بالعينة. 
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حيث: 
- األ رقام بين قوسين ( ) وأسفل معامال ت اإل نحدار تشير إلى قيم (Z) المحسوبة. 

- األ رقام بين قوسين [ ] تشير إلى المرونات. 
- (**)،(*)،(***)، تشير إلى المعنوية عند مستوى (٠,٠١)، (٠,٠٥)، (٠,١٠) على الترتيب. 

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات إستمارة إستبيان العينة. 

 (ثالثًا) العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال تربية الدجاج: 

يشير جدول (٥) إلى تقدير النماذج اإل حتمالية التى تم تطبيقها لتوضيح أهم العوامل المؤثرة 
على كفاءة أداء عمال تربية الدجاج، وتوضح المعادلة (١) الواردة بالجدول إلى أفضليـة نمـوذج 
ــيرات العمـر،  ”Logit“، حيث بلغ معامل تحديد ذلك النموذج نحو ٠,٦٧، وهذا يوضح أن متغ

ــاءة أداء عمـال تربيـة  الخبرة، وأجر العامل تقوم بشرح نحو ٦٧٪ من التغيرات الحادثة فى كف
الدجاج، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة. 

وتوضح النتائج أن زيادة العمر بمقدار سنة واحدة يؤدى إلى زيادة إحتمال الكفــاءة بنحـو 
٠,٤١١ وحدة، وهذا يوضح أن زيادة عمر العامل بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتمال الكفاءة بنسبة 

١,٥٨٪، وذلك مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. كما تبين أن زيادة 
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جدول (٥): العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال تربية الدجاج بالعينة. 

2
R

األ جر 

4β
الخبرة 

3β
العمر 

1β
الحد الثابت 

0β
النموذج 

0.671

-0.023

(-1.11)

[-0.99]

0.149

(1.92)
*

[0.12]

0.411

(1.73)
*

[1.58]

-4.990

(-0.65)Logit1

0.637

-0.014

(-0.99)

[-0.91]

0.086

(1.86)
*

[0.11]

0.252

(1.71)
*

[1.63]

-3.124

(-0.71)Probit2

0.785

-0.002

(-0.65)

[-0.61]

0.074

(1.76)
*

[0.47]

0.091

(2.73)
**

[2.53]

-2.021

(-2.12)
*

Tobit3

0.598

-0.002

(-1.11)

[-0.63]

0.067

(1.40)
***

[0.42]

0.063

(3.28)
**

[1.91]

-1.860

(-3.38)
**

Poisson4

حيث: 
- األ رقام بين قوسين ( ) وأسفل معامال ت اإل نحدار تشير إلى قيم (Z) المحسوبة. 

- األ رقام بين قوسين [ ] تشير إلى المرونات. 
- (**)،(*)،(***)، تشير إلى المعنوية عند مستوى (٠,٠١)، (٠,٠٥)، (٠,١٠) على الترتيب. 

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات إستمارة إستبيان العينة. 

عنصر الخبرة بمقدار سنة واحدة يؤدى إلى زيادة إحتمال كفاءة أداء العامل بنحو ٠,١٤٩ وحــدة، 
ولذلك فإن زيادة الخبرة بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتمال كفاءة أداء العامل بنسبة ٠,١٢٪، وذلك 
ــى كفـاءة أداء  مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. ولقد تبين عدم تأثير األ جر عل

 . عمال تربية الدجاح نظرًا لعدم معنويتة إحصائيًا
ــامل  وتشير المعادلة (٣) الواردة بجدول (٥) إلى أفضلية نموذج ”Tobit“، حيث بلغ مع
تحديد ذلك النموذج نحو ٠,٧٩، وهذا يوضح أن متغيرات العمر، الخبرة، وأجر العامل تشرح نحو 
٧٩٪ من التغيرات الحادثة فى كفاءة أداء عمال تربية الدجاج، فى حين ترجــع بـاقى التغـيرات 

لعوامل أخرى غير مقيسة بالدالة. 
وتوضح النتائج أن زيادة العمر بمقدار سنة واحدة يؤدى إلى زيادة إحتمال الكفــاءة بنحـو 
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٠,٠٩١ وحدة، وهذا يوضح أن زيادة عمر العامل بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتمال الكفاءة بنسبة 
٢,٥٣٪، وذلك مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. 

ــال كفـاءة أداء  كما تبين أن زيادة عنصر الخبرة بمقدار سنة واحدة يؤدى إلى زيادة إحتم
ــال الكفـاءة  العامل بنحو ٠,٠٧٤ وحدة، ولذلك فإن زيادة الخبرة بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتم
ــت نتـائج  بنسبة ٠,٤٧٪، وذلك مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. ولقد أوضح

 . التحليل أيضًا عدم تأثير األ جر على كفاءة أداء العامل. نظرًا لعدم معنويتة إحصائيًا
ولذلك يمكن القول بأن العمر والخبرة من أهم العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال تربية 

الدجاج. 
(رابعًا) العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال تصنيع األ لبان: 

ــح أهـم العوامـل  يشير جدول (٦) إلى تقدير النماذج اإل حتمالية التى تم تطبيقها، لتوضي
ــة  المؤثرة على كفاءة أداء عمال تصنيع األ لبان، وتوضح المعادلة (٢) الواردة بجدول (٦) أفضلي
نموذج ”Probit“ فى التقدير، حيث بلغ معامل التحديد لذلك النموذج نحو ٠,٧٤، وهذا يوضح أن 
متغيرات العمر، التعليم، الخبرة، وأجر العامل تشرح نحو ٧٤٪ من التغيرات الحادثة فى كفــاءة 

أداء عمال تصنيع األ لبان، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة. 
وتوضح النتائج أن زيادة العمر بمقدار سنة واحدة يؤدى إلى زيادة إحتمال الكفــاءة بنحـو 
٠,٢٨٥ وحدة، وهذا يوضح أن زيادة عمر العامل بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتمال الكفاءة بنسبة 

٢,٤٧٪، وذلك مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. 
ــال الكفـاءة بنحـو ٠,٨٧٧  كما تبين أن زيادة التعليم بوحدة واحدة يؤدى إلى زيادة إحتم
ــاءة بنسـبة ٠,٥٥٪،  وحدة، وهذا يوضح أن زيادة التعليم بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتمال الكف

وذلك مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. 
وتبين أيضًا أن زيادة عنصر الخبرة بمقدار سنة واحدة يؤدى إلى زيادة إحتمال كفاءة أداء 
العامل بنحو ٠,٤٣٨ وحدة، ولذلك فإن زيادة الخبرة بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتمال كفاءة أداء 

العامل بنسبة ٠,٧٥٪، وذلك مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. 
وقد أوضحت النتائج عدم تأثير األ جر معنويًا على كفاءة أداء عمال تصنيع األ لبان. 

وتشير المعادلة (٣) الواردة فى جدول (٦) إلى أفضلية نموذج ”Tobit“، حيث بلغ معامل 
تحديد ذلك النموذج نحو ٠,٧١، وهذا يوضح أن متغيرات العمر، التعليم، الخبرة، وأجر العــامل 
ــاقى  تشرح نحو ٧١٪ من التغيرات الحادثة فى كفاءة أداء عمال تصنيع األ لبان، فى حين ترجع ب

التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة. 
وتوضح النتائج أن زيادة العمر بسنة واحدة يؤدى إلى زيادة إحتمال الكفاءة بنحــو ٠,٠٧٣ 

وحدة، وهذا يوضح أن زيادة عمر العامل بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتمال الكفاءة بنسبة 
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جدول (٦): العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال تصنيع األ لبان بالعينة. 
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حيث: 
- األ رقام بين قوسين ( ) وأسفل معامال ت اإل نحدار تشير إلى قيم (Z) المحسوبة. 

- األ رقام بين قوسين [ ] تشير إلى المرونات. 
- (**)،(*)،(***)، تشير إلى المعنوية عند مستوى (٠,٠١)، (٠,٠٥)، (٠,١٠) على الترتيب. 

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات إستمارة إستبيان العينة. 

٢,٧٠٪، مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. كما تبين أن زيادة التعليــم بوحـدة 
واحدة يؤدى إلى زيادة إحتمال الكفاءة بنحو ١,٣٨٢ وحدة، وهذا يوضح أن زيادة التعليــم بنسـبة 
ــتوى  ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتمال الكفاءة بنسبة ٣,٥٠٪، مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مس

معين. 
وتبين أيضًا أن زيادة عنصر الخبرة بمقدار سنة واحدة يؤدى إلى زيادة إحتمال كفاءة أداء 
العامل بنحو ٠,٠٢٢ وحدة، ولذلك فإن زيادة الخبرة بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة إحتمال كفاءة أداء 

العامل بنسبة ٠,١٦٪، مع ثبات باقى العوامل األ خرى عند مستوى معين. 
ولقد أوضحت النتائج عدم تأثير األ جر معنويًا على كفاءة أداء عمال تصنيع األ لبان. 

ــى كفـاءة أداء  ولهذا يمكن القول بأن العمر، التعليم، والخبرة من أهم العوامل المؤثرة عل



 - ١٨-

عمال تصنيع األ لبان. 
مقترحات عمال العينة لزيادة اإل نتاج: 

ــل عـامل عـن تصوراتـه  تم من خال ل إستبيان فئات العمالة المختلفة، توجية سؤال لك
ومقترحاته لزيادة اإل نتاج، وقد جاءت محصلة تلك اإل جابات على النحو التالى: 

- صرف حوافز متميزه للعمال ذوى المهارات والكفاءات.  ١
- متابعة نظم التغذية والنظافة المستمرة للماشية.  ٢

- التنسيق والتعاون المشترك بين قطاعات اإل نتاج المختلفة.  ٣
 . - عمل دورات تدريبية مستمرة للتدريب على وسائل التربية الحديثة والمتطورة ٤

- عمل إجتماعات دورية للعمال من مختلف الفئات لزيادة الوعى وإزالة عقبات بالعمل.  ٥
- وضع خطط إنتاجية متطورة ومتابعتها بصفة دورية لزيادة اإل نتاج.  ٦

- تقييم العمال بصفة دورية وفقًا لمهاراتهم فى العمل.  ٧
- زيادة عدد المحالب لسرعة حلب األ بقار.  ٨

- عمل دورات تدريبية للتدريب على صيانة وإصال ح المحالب اآل لية.  ٩
- توفير إستراحات مجهزة للعمال أثناء الراحة من العمل.  ١٠

- التوسع فى إنشاء عنابر تربية جديدة للدجاج.  ١١
 . - توفير األ عال ف بصفة مستمرة ١٢

التوصيات: 

ــامل  يمكن طرح بعض التوصيات العامة والمتعلقة بالنهوض ورفع مستوى كفاءة أداء الع
فى القطاع الزراعى بصفة خاصة على النحو التالى: 

ــى المسـميات والمواصفـات المهنيـة  إعداد تصنيف مهنى مهارى زراعى للوصول إل - ١
ــذا التصنيـف  والمهارية الحقيقية داخل فروع كل تخصص زراعى، وبالتالى يمكن من ه

الحكم على كفاءة العامل. 
ــا يتناسـب مـع ظـروف  صرف أجور تتناسب مع إنتاجية العامل ومستوى األ داء، وبم - ٢

المعيشة، مع تحسين المستوى الصحى واإل جتماعى للعمال. 
اإل هتمام بالتدريب المهنى والتدريب التحويلى للعمال الذى يال ئم إحتياجات سوق العمل.  - ٣

قيام جهاز اإل رشاد الزراعى بنشر الوعى التدريبى على المزارعيين.  - ٤
ــه فـى مجـاال ت اإل نتـاج  تطوير وتحسين مستوى أداء العامل للنهوض بمستوى إنتاجيت - ٥
ــة علـى كافـة  والتصنيع والتسويق المختلفة، وذلك من خال ل عمل برامج تدريبية ومهني
المستويات، سواء الرسمية من خال ل المدارس والمعاهد الفنية والتدربية، أو التدريب داخل 

مواقع العمل فى شركات القطاع العام أو القطاع الخاص. 
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Summary

erformance efficiency of human labor input is considered one of the most

important factors affecting enhancement the production, there are some

criteria that may be used to exploring performance efficiency of the

worker.

The research problem, can be summarized in the deviation the actual

performance efficiency of human labor input from the desired level, so the

objective of the study is to investigate the performance efficiency of human

labor input in the animal production sector, as represented by a case study of

one of the firms, namely, the International Corporation for Animal Wealth.

To achieve these objectives, the study applied limited dummy

dependent variables models. The study obtained data from cross section

data according to the survey of the study, where stratified sample was

chosen, and consisted of four groups of labor in the fields: livestock, milking,

poultry, and milk processing.

The study estimated the important variables affecting the performance

efficiency of laborers subjected to the survey, the results indicate that the

most variables explaining the performance efficiency are, wage, education,

and experience.

Some recommendations, for rising agricultural employment, and

increasing the efficiency of human labor input, i.e., expanding the cultivation

of crops that have intensity of labor, adoption of technology that encourages

labor intensity. expanding the agricultural projects, i.e., small rural industries,

poultry growing. Also reclamation and cultivation of new lands. improving

education and training in the agricultural sector, and increasing wages that

reflect labor productivity to achieve the efficiency of human labor input in the

Egyptian agricultural sector.
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