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 اإلنتاج الحیوانىبعض أنشطة فى ى تقدیر كفاءة أداء العمل البشر

 

  عماد عبد المسیح شحاتة.د

 باحث أول

  معهد بحوث اإلقتصاد الزراعى-مركز البحوث الزراعیة 

 

 :مقدمه

یعتبر قیاس كفاءة أداء عنصر العمـل مـن العملیـات الرئیسـیة التـى تهـدف إلـى حـدوث تنمیـة شـاملة  
معرفـــة  وفعملیـــة تقیـــیم األداء توضـــح مســـتوى كفـــاءة أداء العامـــل. هـــدف زیـــادة اإلنتـــاجللمـــوارد البشـــریة ب

وینطـوى قیـاس كفـاءة أداء عنصـر العمـل . مواطن القوة والضعف فى إنجاز العملیـات اإلنتاجیـة المختلفـة
البشرى على مقارنـة مسـتوى األداء الفعلـى بالمسـتوى المسـتهدف أو المرغـوب، فـى ظـل مجموعـة معـاییر 

واصــفات تحــدد أداء العامــل تتعـلـق بدرجــة التأهـیـل العلمــى والـتـدریب العمـلـى، ومــدى ـتـوافر اإلمكانـیـات وم
المادیة واألسالیب التكنولوجیة التى تساعد على تطـویر أداء العامـل، والظـروف اإلقتصـادیة واإلجتماعیـة 

وهــذا . دة اإلنتــاجوالصــحیة للعامــل، وكــذلك نظــم صــرف األجــور والحــوافز الـتـى تســاعد العامــل عـلـى زیــا
ًیعطى إمكانیة ترتیب العمال وفقـا لقـدراتهم وخبـراتهم العملیـة، وبالتـالى تحدیـد األجـر الـذى یناسـب طبیعـة 

ولذلك توضح كفاءة األداء تقییم أداء العامل من خالل سلوكة وتصرفاتة ومـدى إلتزامـه . عمل كل عامل
المتاحــة، وبالتــالى مقارـنـة مســتوى األداء الفعلــى وقیامــة بواجبــات العمــل، واإلســتخدام األمثــل لإلمكانـیـات 

 .بالمرغوب
 :بحثمشكلة ال

ًهـنـاك متغـیـرات عدـیـدة تلعــب دورا هامــا وفعــاال ـفـى كـفـاءة أداء عنصــر العمــل البشــرى بإعتـبـاره أحــد   ً ً
عناصر اإلنتاج، مما یؤثر بشكل مباشر على إنحراف التشغیل الراهن للعمالة عـن المسـتوى الـذى یحقـق 

 ـفـى طبیعـة محـددات كـفـاءة أداء عنصـر العمـل البشــرى بحـثولـذلك تكـمـن مشـكلة ال. اإلقتصـادیةالكفـاءة 
 .الزراعى فى ضوء مستویات المهارة المتاحة

 :بحثهدف ال
 یتمثل فى ضـرورة التعـرف والوقـوف علـى لبحثًإنطالقا من المشكلة البحثیة، فإن الهدف الرئیسى ل 

صـــر العـمــل البشـــرى ـفــى مجـــاالت اإلنـتــاج الزراعـــى، وبالـتــالى أهـــم العوامـــل المـــوثرة عـلــى كـفــاءة أداء عن
 .ًإمكانیة وضع تصور مبدئى لتصنیف العمالة الزراعیة وفقا للمستویات المهاریة المطلوبة

 : ومصادر البیاناتالطریقة البحثیة
یـث تم اإلعتماد على الطریقة اإلستقرائیة فى التحلیل اإلقتصادى من الناحیتین الوصفیة والكمیة، ح 

تم إستخدام أدوات وأسالیب التحلیل القیاسى متمثلة فى إستخدام أسـالیب إنحـدار المتغیـر التـابع الصـورى 
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 الحصـول علـى البیانـات مـن واقـع بیانـات إسـتمارات إسـتبیان البحـث المیـدانى كما تـم. للنماذج اإلحتمالیة
حلـب الماشــیة، تربیـة اـلـدجاج، تعـمـل فـى مجــال تربیـة الماشــیة، أنشـطة أربـعـة موزعــة علـى لعینـة الدراسـة 

 .٢٠١١ عام عمال الشركة العالمیة للثروة الحیوانیةمن وتصنیع األلبان 
 :بحثاإلطار التحلیلى لل

 :ةلعینة الدراسیوضح الجزء التالى اإلطار التحلیلى، فیما یتعلق بالتحلیل االحصائى  
 :Performance Efficiencyمفهوم كفاءة أداء عنصر العمل البشرى 

 :)١٣(]McConnell, 1986 [تنقسم كفاءة أداء عنصر العمل إلى نوعین هما 
بمعـنـى مــدى تضــافر عنصــر العمــل مــع ـبـاقى عناصــر  :Static Efficiencyكـفـاءة إســتاتیكیة  -١

 .، فى ظل نوعیة عناصر اإلنتاج المتاحة)أقل تكالیف(اإلنتاج، لتحقیق أقصى فعالیة 
تحسین نوعیة عنصـر ببمعنى زیادة الكفاءة اإلنتاجیة  :Dynamic Efficiencyكفاءة دینامیكیة  -٢

 .مهارات العمال وخبرة والعمل وعناصر اإلنتاج األخرى، وتعتمد على مدى توافر معرفة
 :وهناك فرق بین كفاءة األداء وكفایة األداء یمكن توضیحه كالتالى 

مــــن خــــالل ســــلوكة توضــــح تقـیـــیم أداء العامــــل  :Performance Efficiencyكـفـــاءة األداء  -١
وتصرفاتة ومدى إلتزامه وقیامة بواجبات العمل، واإلستخدام األمثل لإلمكانیـات المتاحـة، وبالتـالى مقارنـة 

 .مستوى األداء الفعلى بالمرغوب لتحقیق أقصى كفاءة ممكنة
توضــح الحكــم الموضــوعى علــى مــدى مســاهمة  :Performance Sufficiencyكفایــة األداء  -٢

 .ز العمل وزیادة اإلنتاج فى ظل مستویات األداء واإلمكانیات المتاحةالعامل فى إنجا
 :Linear Probability Models (LPM) أسالیب تقدیر نماذج اإلنحدار اإلحتمالیة

یعتـمـد أســلوب تـقـدیر تـلـك النـمـاذج عـلـى وجــود المتغـیـر الـتـابع ـفـى هیـئـة متغـیـر صــورى یأخــذ قیمـتـین  
هـو ، وBinary, Zero-One Dummy Dependent Variable" ":، حیـث یطلـق علیـة(1-0)همـا 

 وـفـى ”Quantitative“، وتكــون المتغـیـرات المســتقلة وصــفیة أو كمـیـة ”Qualitative“متغـیـر وصــفى 
ًویمكــن أیضــا إســتخدام نمــوذج  . ـفـى التـقـدیر(Logit-Probit)هــذه الحاـلـة ـیـتم إســتخدام أســالیب إنحــدار 

“Tobit”یحتوى المتغیر التابع على مشاهدات صفریة فى حالة المتغیرات المستمرة عندما . 
 :)٧(]Chow, 1983 [ الشكل التالى(LPM)ویأخذ نموذج اإلحتمال الخطى  

*
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)حیــث یوضـــح الحــد الثاـبــت للمعادـلــة   )
0β إحتمــال وجـــود صــفة المتغـیــر الـتــابع عنــدما تـكــون ـقــیم 

)المتغـیـرات المســتقلة )tX مســاویة للصــفر، كـمـا یوضــح معاـمـل اإلنحــدار ( )
kβ أن تغـیـرا بمـقـدار وحــدة ً

)واحـــدة فـــى المتغیـــر المســـتقل  )ktX یـــؤدى إلـــى تغیـــر إحتمـــال صـــفة المتغیـــر التـــابع ،( )tY بمقـــدار 
( )

kβویطـلـق دة أو ـبـالنقص، وذـلـك مــع ثـبـات ـبـاقى المتغـیـرات األخــرى عـنـد مســتوى معــین ســواء بالزـیـا ،

 ."Direct Effect"على ذلك األثر المباشر 
 :ویمكن توضیح أسالیب تقدیر النماذج اإلحتمالیة كالتالى 

 :Logit Regressionأسلوب إنحدار ) ١(

 :”Logistic Distribution Function“ على دالة توزیع (Logit)یعتمد تقدیر نموذج  
]وتأخذ دالة اإلحتمال اللوغارتمى  ( )]LLF β لنموذج “Logit”الشكل التالى : 

)]X(1[)X(Y)(LLF ttt exp β+−β=β ln  

 :Probit Regressionأسلوب إنحدار ) ٢(

]  علـى تقـدیر دالـة التكثیـف اإلحتمـالى(Probit)یعتمد نمـوذج   (X )]PDF f= β ،ودالـة التوزیـع 
] التراكمى (X )]CDF F= β طبقا للتوزیع الطبیعى ،ً“Normal Distribution”. 

]LLF)[(وتأخذ دالة اإلحتمال اللوغارتمى   β لنموذج (Probit)الشكل التالى : 

( )∑ β−−+β=β
=

T

1t
tttt )]X(1[)Y1()X(Y)(LLF FlnFln  

 :Tobit Regressionأسلوب إنحدار المتغیر التابع الصورى المحدود ) ٣(

 :)١٦(]James Tobin, 1958 [ نسبة إلىTobit Censored-Truncated Regression ویسمى   
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ٕـیـتم تـقـدیر النمــوذج بإدخــال كــل المشــاهدات، واســتبدال المشــاهدات الصــفریة والســالبة ـفـى المتغیــر و 
]LLF)[(اإلحتمال اللوغارتمى التابع فقط بالصفر، وتأخذ دالة  θالشكل التالى  [Fair, 1977]

 )٩(: 

( ) ( )[ ]β−+β−σ−σπ−=θ X1DX/YD5.0)2(D5.0)(LLF t0tt

2

1
2

1 Flnln  

 :طرق تقدیر نماذج اإلنحدار اإلحتمالیة

 "Maximum Likelihood Estimation"تعظــیم اإلحتـمـال اللوغـارتمى أسـلوب إســتخدام یـتم  
]LLFG/[ إجراء تفاضـل جزئـى أولبـ، فى تقدیر النماذج السـابقة ∂β∂=  علـى متجـه متـدرج للحصـول
“Gradient Vector” ،(G) 1( ذو أبعادK( ٕ، واجراء تفاضل جزئى ثانى وتفاضـل جزئـى تقـاطعى ×
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]'/LLFH[ 2 ∂β∂β∂= للحصـــول علـــى مصـــفوفة هیســـى “Hessian Matrix” (H) ذات أبـعـــاد 

)KK( )، بالنسبة لمعامالت اإلنحدار× )βومساواة تلك التفاضالت بالصفر ،. 

، فقـد أخـذت الدراسـة بعـین "Cross-Section Data"ًونظـرا لطبیعـة التعامـل مـع بیانـات مقطعیـة  
، بإســــتخدام إختبــــار مضــــاعف Heteroscedasticityالتجــــانس الكشــــف عــــن مشــــكلة عــــدم اإلعتبــــار 
)84.3( الذى یتبع توزیع مربع كاى عند درجات حریة (LM)الجرانج 

2

1
=χ فإذا كان إختبار ،(LM) 

ًفهذا یوضح وجود تجانس فى حد الخطأ، بینما إذا كان اإلختبار معنوى إحصائیا ًإحصائیا، غیر معنوى 
[Davidson-MacKinnon, 1984] فهذا یوضح وجود مشكلة عدم تجانس

)٨(. 
وجود مشكلة عدم تجـانس د  عن”Multiplicative Heteroscedasticity“تم إستخدام أسلوب و

 ٕاســـتخدام طریـقــةو .(Probit) ـفــى تـقــدیر نمـــوذج (Stata)برـنــامج بإســـتخدام ـفــى حـــد الخطـــأ العشـــوائى، 
(Logit) عند تقدیر نموذج الباحث ا توصل لهتىال (*)"شحاتة"

(Tobit)، ونموذج )١٤(
)١٥(. 

داخــل برنــامج حــة اآلن هــذه األســالیب متا و،"Marginal Effect"تقــدیر المیــل الحــدى كمــا أمكــن    
 : لتلك النماذج الشكل التالى(LLF)وتأخذ دوال اإلحتمال اللوغارتمى  .(Stata)اإلقتصاد القیاسى 

1- Logit Multiplicative Heteroscedasticity Model: 

)]Z(/)X(1[)Z(/)X(Y)(LLF ttttt expexpexp ββ+−ββ=β ln  

2- Probit Multiplicative Heteroscedasticity Model: 

∑ 





ββ−−+

ββ
=β

=

T

1t ttt

ttt

)]Z(/)X(1[)Y1(

)Z(/)X(Y
)(LLF

exp

exp

Fln

Fln
 

3- Tobit Multiplicative Heteroscedasticity Model: 

( )( )[ ]
( ) ( ) ( )]Z[/XYD5.0)]Z[2(D5.0

]Z/[XD)(LLF

t

2

tt

2

1t

2

1

tt0

βσβ−−βσπ−

βσβ−=θ

expexpln

expFln
 

 : كالتالى”Logit - Probit“ویتم حساب معامل التحدید فى المقارنة بین نماذج  
McFadden 2

R :    )LLF/LLF(1R 0
2
Mf β−=  

{ }

[ ] [ ]{ }∑ −−+=

∑ −−+=β

=
====

=
T

1t
1t1t1t1t

T

1t
tttt

]T/)YT[()YT()T/Y(Y)0(LLF

)]Ŷ1()Y1[(]ŶY[)(LLF

lnln

lnln

 

 : كالتالى (Tobit)د نماذجویتم حساب معامل تحدی 

( ))X()X()X(Y

)YY(/1R

ttttt

T
1t t

2T
1t

2
t

2
Tobit

ββσ+βσ−=ε
∑ −∑ ε−= ==

Ff
 

_____________________________________________ 
ً، طبقا لتصنیف كلیـة اإلقتصـاد فـى بوسـطن ٢٠١٢ منذ ینایر Stataالباحث عضو فى تطویر برنامج اإلقتصاد القیاسى (*) 

 http://ideas.repec.org/g/stataus.html  وجامعة أوربیرو بالسوید
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 : كالتالى(Logit-Probit-Tobit)كما یتم حساب مرونات نماذج  
X(/)X(X(: (Logit  -  Probit) مرونات نماذج -١ ttiii

βββ=η 'F'f 

t :(Tobit) مرونات نماذج -٢ i ii i
( ) /X X YF '= βη β 

 

 :النتائج

 :أسس إختیار العینة

تـم اإلعتمـاد علـى بعـض األسـس الموضـوعیة عنـد إختیـار نـوع مجـال العمالـة، لمعرفـة أهـم العوامـل  
والمؤشرات المحددة لكفاءة األداء، فال شك أن العمالة فى مجال اإلنتاج الحیوانى مقارنة باإلنتاج النباتى 

مهـارات للعامـل فـى هـذا تتسم بعدة خصائص معینة، منهـا أنـه البـد مـن تـوافر حـد أدنـى مـن الكفـاءات وال
 .المجال وغالبا ما یكون متخصص فى تربیة األبقار أو الدواجن والصناعات القائمة علیها

ولقـــد تـــم اإلســــتعانة بالتصـــنیف المهـنـــى العربـــى الصــــادر مـــن منظـمـــة العمـــل العربـیـــة لتحدیـــد أهــــم  
واصفات إلى أسـئلة تـم المواصفات والكفاءات التى یجب أن یتسم بها العامل، حیث أمكن تحویل تلك الم

ولـذلك . طرحها وتوجیهها إلى العامل فى كـل نشـاط، وذلـك للحكـم علـى مـدى كفاءتـه ومهارتـه فـى العمـل
ًیجب اإلهتمـام بضـرورة تـوافر تصـنیف مهنـى للحكـم علـى كفـاءة أداء ومهـارة العامـل، ألن ذلـك هـام جـدا 

ـقــع ـكــان هـنــاك بـعــض الصـــعوبات عـنــد رســـم سیاســـات خطـــط الـتــدریب الخاصـــة ـبــالقوة العامـلــة، فـفــى الوا
الخاصة بإستمارة اإلستبیان من حیث عدم توافر الدراسـات والمراجـع المتعلقـة بالتوصـیف المهنـى للعمالـة 
الزراعیة بالتحدید، حیث یمكن القول بال مبالغة أن التصنیف المهنى العربى الصـادر مـن منظمـة العمـل 

 یعتبـــر المرجـــع الوحیـــد الـــذى ألقـــى الضـــوء علـــى ،)١(، وفقـــا لتقریـــر مجلـــس الشـــورى١٩٨٩العربیـــة عـــام 
 .مواصفات العامل الزراعى

ولذلك تبدو الحاجة أكثر أهمیـة فـى ضـرورة وجـود تصـنیف مهنـى مهـارى أكثـر مـن تصـنیف مهنـى  
ًكمــا أن األمــر یتطـلـب شــمولیة نظــام التوصــیف المهـنـى لیصــبح نظاـمـا قومـیـا معـتـرف ـبـه لجمـیـع . وظیـفـى ً

، واإلقتـنــاع بأهمـیــة وجـــود توصـــیف دقـیــق لألعمـــال والمهـــن تلـتــزم ـبــه لتوحیـــد مســـتویات العمـــل اإلنتاجـیــة
المـفــاهیم بالنســـبة للعمـــل الواحـــد ـفــى جمـیــع القطاعـــات، كمـــا أن وجـــود توصـــیف ـقــومى یشـــمل مســـتویات 
الكفاءة والمهارات، سوف یعمل على إعـداد وحصـر اإلحتیاجـات الفنیـة المطلوبـة لـیس فقـط بالنسـبة لعـدد 

ًونظـرا لعـدم وجـود تصـنیف مهنـى مهـارى، .  بالنسـبة لـوفرة الكفـاءات والمهـارات المختلفـةًالعمال بل أیضـا
فإنه تم االعتماد على التصنیف المهنى العربى الوظیفى، وكما سبق القول فإنه أمكن حصر المواصفات 

عینة، الخاصة بالعامل فى كل مجال، ثم تم تطویرها وتحویرها على هیئة أسئلة یتم طرحها على عمال ال
ومن خالل إعطاء أوزان نسبیة لكل مهارة، یمكن الحكم على الكفاءة الموضوعیة المتعلقة بمستوى مهارة 

بحیـث تضـمنت فئـات مختلفـة مـن العمـال ، تـم إختیـار عینـة عشـوائیة طبقیـة للعمالـة البشـریةقد  و.العامل
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فنیـــین، وعمالـــة غیـــر ذات تعلـــیم جـــامعى مـــن مهندســـین زراعیـــین، وعمالـــة ذات تعلـــیم متوســـط تشـــمل ال
لعماـلـة البشــریة ـفـى مجــال  ل أنشــطة إنتاجـیـةأربعــةمتعلمــة، ذات فـئـات عمریــة مختلـفـة، وهــى مقســمة إـلـى 

 . األلبانتصنیع، وواجنتربیة الد، وحلب الماشیة، وتربیة الماشیة
 :خصائص عمال عینة الدراسة

علیمیـــة، والخبـــرة بعـــض الخصـــائص والمؤشـــرات الخاصـــة بـــالعمر، والحالـــة الت) ١(یوضـــح جـــدول  
 عـلــى  عاـمــل ـتــم ـتــوزیعهم بالتســـاوى١٠٠العملیــة لفـئــات العـمــال موضـــع اإلســـتبیان، واـلــذى یبلــغ عـــددهم 

 : على النحو المبین كالتالى، عامل٢٥، بحیث یشمل كل نشاط أالنشطة األربعة
 أدـنـى  ســنة، تتـراوح ـمـا بـین حــد٣٤,٧ یبـلـغ متوسـط أعـمـار تلـك الفـئـة حـوالى :عمـال تربـیـة الماـشـیة) ١(

 ٢٠ ســنة، وهــذا یوضــح وجــود تـفـاوت ـفـى األعمــار لمــدى یبـلـغ نحــو ٤٥ ســنة، وحــد أعـلـى یبـلـغ ٢٥یبـلـغ 
 عامــل ذو مؤهــل ١٦ عمــال ذو مؤهــل متوســط، ٤ًیتضــح أیضــا مــن واـقـع الحاـلـة التعلیمـیـة وجــود  و.ســنة

ً أیضـا كما تبین .على الترتیب من حجم عینة عمال تربیة الماشیة% ٨٠، %٢٠جامعى یساهموا بنسبة 
 ســنوات، وحــد ٣ ســنة، تـتـراوح ـمـا ـبـین حــد أدـنـى ٩,٢أن متوســط الخـبـرة العملـیـة لـهـوالء العـمـال یبـلـغ نحــو 

 . سنة١٢ سنة، وهذا یوضح وجود تفاوت فى الخبرة لمدى یبلغ نحو ١٥أعلى 
 سنة، تتراوح ما بین حد أدنى یبلـغ ٣٢,٣ یقدر متوسط أعمار تلك الفئة بنحو :عمال حلب الماشیة) ٢(

.  سـنة١٣ سـنة، وهـذا یوضـح وجـود تفـاوت فـى األعمـار لمـدى یبلـغ نحـو ٤٠ سنة، وحـد أعلـى یبلـغ ٢٧
 عامل یحملون مؤهل متوسط، یساهمو بنسـبة ١٨ عامل یقرأ ویكتب، ٢وتشیر الحالة التعلیمیة أنه یوجد 

. وهــذا یوضــح أن معظــم عمــال تـلـك الفـئـة مــن حمـلـة المــؤهالت المتوســطة. عـلـى الترتـیـب% ٩٠، %١٠
 سنة، وحـد أعلـى ٢ سنة، تتراوح ما بین حد أدنى ٤,٧ویبلغ متوسط الخبرة العملیة لعمال تلك الفئة نحو 

 . سنة١٧ سنة، وهذا یوضح وجود تفاوت فى الخبرة لمدى یبلغ نحو ١٩
 ٣٢ سنة، تراوحت ما بین حد أدنى ٣٤,٧ بلغ متوسط أعمار تلك الفئة نحو :عمال تربیة الدجاج) ٣(

توضح الحالة التعلیمیة أن جمیع عمال تربیة  و. سنة١٨ سنة، لمدى یقدر بنحو ٥٠ سنة، وحد أعلى
 سنة تتراوح ما بین حد أدنى ٨,٢الدجاج من حملة المؤهالت العلیا، وبلغ متوسط خبرتهم العملیة نحو 

 . سنة١٣ سنة، وهذا یوضح وجود تفاوت فى الخبرة بلغ مداه ١٤ سنة وحد أعلى ١بلغ 
 سنة، تتراوح ما بین حد أدنى ٣٢,٨ یقدر متوسط أعمار تلك الفئة بنحو :األلبانعمال تصنیع ) ٤(

 عمال ٨ما وضحت الحالة التعلیمیة وجود  ك. سنة٢٥ سنة، بمدى یمثل نحو ٤٩ سنة، وحد أعلى ٢٤
لقد بلغ  و.على الترتیب% ٦٠، %٤٠ عامل ذو مؤهل جامعى یمثلوا نحو ١٢ذو مؤهل متوسط، 
 سنة، ١٤ سنة، وحد أعلى ٤ سنة، تراوحت ما بین حد أدنى بلغ نحو ٩,٣ة حوالى متوسط الخبرة العملی

 . سنوات١٠وهذا یوضح وجود تفاوت فى الخبرة بلغ مداه 
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 .مؤشرات العمر والحالة التعلیمیة، والخبرة العملیة لعمال عینة الدراسة: )١(جدول 

 الخبرة العملیة الحالة التعلیمیة العمر 

 المهنة
 حد
 أدنى

 توسطم
 حد

 أعلى
 أمى

 یقرأ
 ویكتب

 مؤهل
 متوسط

 مؤهل
 جامعى

 حد
 أدنى

 متوسط
 حد

 أعلى

 15 9.2 3 16 4 - - 45 34.7 25  ماشیةتربیة

 19 4.7 2 - 18 2 - 40 32.3 27  ماشیةحلب

 14 8.2 1 20 - - - 50 34.7 32  دجاجتربیة

 14 9.3 4 12 8 - - 49 32.8 24  ألبانتصنیع

 . من بیانات إستمارة إستبیان عینة الدراسةجمعت وحسبت: المصدر

 

 :مهارات عمال عینة الدراسة

یعتبر ذلك الجزء من الدراسة هو حجر الزاویة والهدف األساسى من تصمیم إستمارة اإلستبیان،  
ألنه یوضح المهام المختلفة للعمال داخل كل مهنة، والمواصفات القیاسیة التى یجب أن تنطبق على 

ًى هى فى واقع األمر إنعكاسا لمدى كفاءة أداء ومهارة العامل، فكلما إزداد اإللمام بتلك كل عامل، والت
 .المهارات كلما إنعكس ذلك على زیادة كفاءة أداء العامل فى مجال عمله

األهمیة النسبیة لمهارات العمال داخل كل فئة، ویشیر الجدول المذكور إلى ) ٢(ویوضح جدول  
ینبغى أن یقوم به العامل، ویقابله عدد العمال التى تقوم بتلك الوظیفة ونسبتهم كل مهارة أو عمل معین 

 :من إجمالى عدد العمال داخل كل فئة، ولقد أسفر ذلك الحصر عن التوصل للنتائج التالیة
 مهام أو وظائف أساسیة یقوم بها عمال تلك الفئة، حیث ١٠أمكن حصر  :عمال تربیة الماشیة) ١(

، ثم جاءت مهمة مراقبة %١٠٠لعمال یقومون بمتابعة ورعایة الموالید الصغیرة بنسبة تبین أن جمیع ا
، ومراقبة نمو الماشیة ووزنها فى %٩٠الحالة الصحیة للعجالت الحوامل فى المرتبة الثانیة بنسبة 

ولقد ، %٧٥، یلیها فى المرتبة الرابعة المشاركة فى تولید العجالت بنسبة %٨٠المرتبة الثالثة بنسبة 
، وترقیم الماشیة ومعرفة %٧٠إحتلت معرفة برامج تغذیة وتسمین العجول المرتبة الخامسة بنسبة 

، وبالنسبة لمهمتى تقدیم الخلطات العلفیة والمشاركة %٧٠مواقعها بالحظیرة فى المرتبة الخامسة بنسبة 
، أما %٦٠، %٦٥ة بنسبة فى عملیة التلقیح الطبیعى والصناعى، فقد إحتلتا المرتبة السادسة والسابع

عملیة متابعة تنظیف وتعقیم الحظائر، ومتابعة تجهیز الحظائر فقد إحتلتا المرتبتین الثامنة والتاسعة 
 %٥٠، %٥٥بنسبة 
ًولعل ذلك راجع إلى إعتماد عمال تربیة الماشیة وهم غالبا ما یكونوا من حملة المؤهالت  

المهام على عمال الكالفة، وبالتالى فإنهم ال یعطون قدر المتوسطة والعلیا بصورة كلیة فى إتمام تلك 
 .ًكافیا من اإلهتمام بمتابعة تلك المهام
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 مهــام أو وظــائف أساســیة یـقـوم بهــا عمــال تـلـك الفـئـة، حـیـث ٧أمكــن حصــر  :عـمـال حـلـب الماشــیة) ٢(
یة فـى ًجاءت وظـائف حلـب الماشـیة یـدویا، وحلـب الماشـیة بـأجهزة الحلـب اآللـى، وتنظیـف ضـروع الماشـ

، %٩٥، وجــاءت مهمــة تنظیــف أوانــى الحلیــب فــى المرتبــة الثانیــة بنســبة %١٠٠المرتبــة األولــى بنســبة 
، وبالنسـبة لمعرفـة صـیانة أجهـزة الحلـب اآللـى فقـد %٦٥وتعقیم ضروع الماشیة فى المرتبة الثالثة بنسبة 

 كمـیـة ـلـبن الحلـیـب لكــل ، یلیهــا ـفـى المرتـبـة األخـیـرة تســجیل%٣٠جــاءت ـفـى المرتـبـة قـبـل األخـیـرة بنســبة 
 %.٢٥عجلة بنسبة 

ویمكن القول بأن أخر مهمتین هما فى الواقع من أدق المهام التى یجب أن یتصف بها عمـال تلـك 
 .الفئة، ولذلك كانت یجب أن تكون فى المراتب األولى

  إحتلـت مهمـة مراقبـةحیـثتلـك الفئـة، لعمـال  مهـام أساسـیة ١٠أمكـن حصـر  :عمال تربیـة الـدجاج) ٣(
، وجاءت مهمة مراقبة نمو الدجاج فى %١٠٠درجة الحرارة والتهویة داخل العنابر المرتبة األولى بنسبة 

ٕ، ثم تجهیز وتقدیم الخلطات العلفیة واستبعاد الـدجاج كامـل النمـو مـن القطیـع %٩٠المرتبة الثانیة بنسبة 
لمرض وتنظیف وتعقیم عنابر ٕ، واحتلت مهمة إكتشاف حاالت اإلصابة وا%٨٥فى المرتبة الثالثة بنسبة 

، وكــذلك جــاءت مهمــة جمــع %٨٠الــدجاج وتقــدیم مــاء الشــرب الصــحى النظیــف المرتبــة الرابعــة بنســبة 
، ومهمــة معرفــة بــرامج التغذیــة فــى %٧٥وـفـرز البــیض حســب فئــات الــوزن فــى المرتبــة الخامســة بنســبة 

بـرامج تطعـیم ووقایـة الـدجاج بنسـبة فـى المرتبـة األخیـرة مهمـة معرفـة و، %٧٠المرتبة قبل األخیرة بنسـبة 
٦٥.% 

 مهام أو وظائف أساسیة یقوم بها عمال تلك الفئة، حیث ٧أمكن حصر  :عمال تصنیع األلبان) ٤(
ٕإحتلت مهمة تسخین اللبن الحلیب لدرجة الغلیان، وتسجیل تاریخ التصنیع وانتهاء الصالحیة على علب 

، ثم %٩٥لمرتبة الثانیة تنظیف وتعقیم األوعیة بنسبة ، یلیها فى ا%١٠٠بنسبة  اللبن المرتبة األولى
، وحفظ الحلیب بعد إضافة البادئ فى درجة الحرارة %٨٥وزن اللبن الحلیب فى المرتبة الثالثة بنسبة 

، ثم مراقبة إنخفاض درجة حرارة اللبن إلضافة البادئ فى %٧٠المناسبة فى المرتبة الرابعة بنسبة 
ً، ومهمة اإلختبار الكیماوى والبكتریولوجى للبن یومیا فى المرتبة األخیرة %٦٥المرتبة الخامسة بنسبة 

 %.٤٠بنسبة 
ومــن واـقـع تصــنیف المهــام أو الوظــائف األساســیة الـتـى یـقـوم بهــا عمــال كــل فـئـة، یتضــح أن أغـلـب 
العملـیـات الـتـى تحـتـاج إـلـى مـهـارات خاصــة ـقـد جــاءت ـفـى المراـتـب األخـیـرة، ولـعـل ذـلـك ـقـد یعطــى صــورة 

ً نوعــا ـمـا لمســتوى المهــارة المطـلـوب ـتـوافره، واـلـذى ـیـنعكس عـلـى كـفـاءة أداء العمــال، ولـعـل ذـلـك ـقـد ســلبیة
ًیكون مؤشرا هاما على ضرورة اإلهتمـام بتـدریب العمـال علـى مختلـف العملیـات، والسـیما العملیـات التـى  ً

 .تتطلب معرفة بالنواحى الفنیة أثناء العمل
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 . العمال فى عینة الدراسة األهمیة النسبیة لمهارات:)٢(جدول 

 % العدد تربیة ماشیة) ١(

 100 20  متابعة ورعایة الموالید الصغیرة-١

 90 18  مراقبة الحالة الصحیة للعجالت الحوامل-٢

 80 16  مراقبة نمو الماشیة ووزنها-٣

 75 15  المشاركة فى تولید العجالت-٤

 70 14  معرفة برامج تغذیة الماشیة وتسمین العجول-٥

 70 14  ترقیم الماشیة ومعرفة مواقعها فى الحظیرة-٦

 65 13  تقدیم الخلطات العلفیة للماشیة-٧

 60 12  المشاركة فى عملیة التلقیح الطبیعى والصناعى-٨

 55 11  متابعة تنظیف وتعقیم حظائر الماشیة-٩

 50 10  متابعة تجهیز حظائر الماشیة-١٠

 % العدد حلب ماشیة) ٢(

 100 20 ًحلب الماشیة یدویا -١

 100 20  حلب الماشیة بأجهزة الحلب اآللى-٢

 100 20  تنظیف ضروع الماشیة-٣

 95 19  تنظیف أوانى الحلیب-٤

 65 13  تعقیم ضروع الماشیة-٥

 30 6  صیانة أجهزة الحلب اآللى-٦

 25 5  تسجیل كمیة لبن الحلیب لكل عجلة-٧

 % العدد تربیة دجاج) ٣(
 100 20  مراقبة درجة الحرارة والتهویة داخل العنابر-١

 90 18  مراقبة نمو الدجاج-٢

 85 17  تجهیز وتقدیم الخلطات العلفیة للدجاج-٣

 85 17  إستبعاد الدجاج كامل النمو من القطیع-٤

 80 16  إكتشاف حاالت اإلصابة والمرض فى الدجاج-٥

 80 16  تنظیف وتعقیم عنابر الدجاج-٦

 80 16  تقدیم ماء الشرب الصحى النظیف للدجاج-٧

 75 15  جمع وفرز البیض حسب فئات الوزن-٨

 70 14  معرفة برامج تغذیة الدجاج-٩

 65 13  معرفة برامج تطعیم ووقایة الدجاج-١٠

 % العدد  ألبانصنیعت) ٤(

 100 20  تسخین اللبن الحلیب إلى درجة الغلیان-١

 100 20 ٕع وانتهاء الصالحیة على علب اللبن تسجیل تاریخ التصنی-٢

 95 19  تنظیف وتعقیم األوعیة-٣

 85 17  وزن اللبن الحلیب-٤

 70 14  حفظ الحلیب بعد إضافة البادئ فى درجة حرارة مناسبة-٥

 65 13  مراقبة إنخفاض درجة حرارة اللبن إلضافة البادئ-٦

 40 8 ًیا اإلختبار الكیماوى والبكتریولوجى للبن یوم-٧

 .جمعت وحسبت من بیانات إستمارة إستبیان عینة الدراسة: المصدر
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 :العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عنصر العمل البشرى

ـ  ةیتـنـاول الجــزء الـتـالى تحلـیـل أهــم العوامــل المــؤثرة عـلـى كـفـاءة أداء عنصــر العمــل البشــرى ـفـى عیـن
یـر التـابع الوصـفى والمحـدود، حیـث تـم اإلعتمـاد الدراسه، وذلك من خالل إستخدام أسـالیب إنحـدار المتغ

، وفیمـا یتعلـق بتحلیـل أثـر العوامـل التـى ”Logit-Probit-Tobit Regression“: على نماذج إنحـدار
مــن المفتــرض أن یكــون لهــا تــأثیر عـلـى كفــاءة أداء عنصــر العمــل البشــرى، فقــد ـتـم إعتبــار أن متغیــرات 

ًن أهــم المتغـیـرات المســتقلة الـتـى یمـكـن أن ـتـؤثر إیجابـیـا عـلـى ـمـوالحــوافز ـفـى الشــهر أجــر العاـمـل خبـرة وال
 .زیادة كفاءة أداء عنصر العمل كمتغیر تابع

 :ولقد تم عمل توصیفین لمتغیر كفاءة أداء عنصر العمل البشرى كالتالى 
ً، طبقا لمحصلة المهارات التى تتوفر فى كل )عدم كفاءة-كفاءة: ( وجود صفتین للعامل هما

من إجمالى نسبة المهارات، فیتم إعتبار ذلك العامل % ٧٠كانت تلك المهارات أقل من عامل، فإذا 
وعلى یأخذ المتغیر التابع . أو أكثر، فیكون العامل كفؤ% ٧٠غیر كفؤ، فى حین إذا كانت تلك النسبة 

ابع ویطلق علیه متغیر تإذا كان العامل كفء، والواحد قیمتین هما الصفر إذا كان العامل غیر كفؤ، 
أما فى نموذج . ”Logit - Probit“ویتم إستخدام ذلك المتغیر التابع عند تقدیر نموذجى ، صورى

“Tobit”فیتم وضع القیم األصلیة بدال من القیمة واحد . 
 وجود مشكلة عدم تجانس فى تباین حد الخطأ (LMh)یوضح إختبار مضاعف الجرانج و

عالج تلك المشكلة الماشیة وتصنیع األلبان، ولذلك تم العشوائى فى عینات عمال تربیة الماشیة وحلب 
 . لعالج تلك المشكلة”Multiplicative Heteroscedasticity“أسلوب إستخدام ب

 :نتائج تقدیر العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عنصر العمل البشرى

صر العمل البشرى فى فیما یلى نتائج تقدیر النماذج اإلحتمالیة للعوامل المؤثرة على كفاءة أداء عن 
 :المجاالت اإلنتاجیة المختلفة بعینة الدراسة

 :العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال تربیة الماشیة) ١(

عوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال تربیة الماشیة، وتوضح حلیل الإلى ت) ٣(یشیر جدول  
بین أن متغیرات الخبرة وأجر العامل ، حیث ت”Probit“الواردة بالجدول أفضلیة نموذج ) ٢(المعادلة 

داء، فى حین ترجع باقى التغیرات إلى األمن التغیرات الحادثة فى كفاءة % ٦٨,٦والحوافز تشرح نحو 
ً طبقا إلختبار ٠,٠١ًثبتت معنویة النموذج إحصائیا عند مستوى  و.عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة

2مربع كاى 
( )χ ١٩,٧و البالغ نح. 

، وهذا یوضح ٠,٥٧٨وتوضح النتائج أن األثر المباشر للخبرة على كفاءة أداء العامل قد بلغ نحو  
 وحدة، كما بلغ األثر الحدى ٠,٥٧٨أن زیادة الخبرة بعام واحد یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو 

 األداء ة كفاءة ، وهذا یوضح أن زیادة الخبرة بعام واحد یؤدى إلى زیاد٠,٣٢للخبرة نحو 
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 . العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال تربیة الماشیة بعینة الدراسة:)٣(جدول 

LMh 

Test 
χ2

 

Test 

2
R  الخبرة األجر الحوافز 

 الحد
 الثابت

 م النموذج

4.15
*
 (18.5)

**
 0.672 

0.331 

(2.15)
*
 

[0.11] 

{1.40} 

0.051 

(3.15)
**

 

[0.14] 

{1.07} 

0.457 

(2.44)
*
 

[0.27] 

{1.11} 

8.55 

(1.10) 
Logit 1 

4.12
*
 (19.7)

**
 0.686 

0.531 

(2.38)
*
 

[0.15] 

{1.53} 

0.072 

(3.38)
**

 

[0.19] 

{1.14} 

0.578 

(2.13)
*
 

[0.32] 

{1.21} 

7.63 

(1.12) 
Probit 2 

5.27
**

 (23.8)
**

 0.813 

0.570 

(2.44)
*
 

[0.45] 

{1.82} 

0.172 

(3.15)
**

 

[0.15] 

{1.25} 

2.725 

(2.22)
*
 

[1.46] 

{1.37} 

9.33 

(1.19) 
Tobit 3 

 :حیث
 . المحسوبة(Z)وأسفل معامالت اإلنحدار تشیر إلى قیم ( )  األرقام بین قوسین -
 ."Marginal Effects" تشیر إلى األثر الحدى [ ] األرقام بین قوسین -
 . تشیر إلى المرونات{ } األرقام بین قوسین -
 . على الترتیب٠,٠١، ٠,٠٥تشیر إلى المعنویة عند مستوى : (**)،(*) -

- 2
R =  معامل التحدید. 

- χ2 =  ربع كاى المحسوبةمإختبار قیمة. 

 .جمعت وحسبت من بیانات إستمارة إستبیان عینة الدراسة: المصدر

 

یؤدى إلى زیادة الكفاءة % ١، وتشیر المرونة أن زیادة خبرة العامل بنسبة %٠,٣٢ بنحولدى العامل 
 . وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین،%١,٢١بنسبة 
، وهذا یوضح أن زیادة األجر ٠,٠٧٢وقد بلغ األثر المباشر لألجر على كفاءة أداء العامل نحو  

 وحدة، كما بلغ األثر الحدى لألجر ٠,٠٧٢بجنیه واحد فى الشهر یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو 
، %٠,١٩دة أجر العامل بجنیه واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنحو ، وهذا یوضح أن زیا٠,١٩نحو 

، وذلك مع %١,١٤یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١وتشیر المرونة أن زیادة أجر العامل بنسبة 
 .ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین

هذا یوضح أن زیادة ، و٠,٥٣١ًوأیضا بلغ األثر المباشر للحوافز على كفاءة أداء العامل نحو  
 وحدة، كما بلغ األثر ٠,٥٣١الحوافز بجنیه واحد فى الشهر یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو 

، وهذا یوضح أن زیادة حوافز العامل بجنیه واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة ٠,١٥الحدى للحوافز نحو 
دى إلى زیادة الكفاءة بنسبة یؤ% ١، وتشیر المرونة أن زیادة حوافز العامل بنسبة %٠,١٥بنحو 
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 .، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین%١,٥٣
، أن متغیرات الخبرة وأجر )٣(الواردة فى جدول ) ٣(، بالمعادلة ”Tobit“وتشیر نتائج نموذج  

، فى حین ترجع باقى داءاألكفاءة من التغیرات الحادثة فى % ٨١,٣العامل والحوافز تشرح نحو 
ً طبقا ٠,٠١ًثبتت معنویة النموذج إحصائیا عند مستوى  و.تغیرات إلى عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالةال

2مربع كاى إلختبار 
( )χ ٢٣,٨ البالغ نحو. 

، وهذا یوضح ٢,٧٢٥وتوضح النتائج أن األثر المباشر للخبرة على كفاءة أداء العامل قد بلغ نحو  
 وحدة، كما بلغ األثر الحدى ٢,٧٢٥عام واحد یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو أن زیادة الخبرة ب

، %١,٤٦، وهذا یوضح أن زیادة الخبرة بعام واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنحو ١,٤٦للخبرة نحو 
، وذلك مع %١,٣٧یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١وتشیر المرونة أن زیادة خبرة العامل بنسبة 

 . باقى العوامل األخرى عند مستوى معینثبات
، وهذا یوضح أن زیادة األجر ٠,١٧٢وقد بلغ األثر المباشر لألجر على كفاءة أداء العامل نحو  

 وحدة، كما بلغ األثر الحدى لألجر ٠,١٧٢بجنیه واحد فى الشهر یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو 
، %٠,١٥ بجنیه واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنحو ، وهذا یوضح أن زیادة أجر العامل٠,١٥نحو 

، وذلك مع %١,٢٥یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١وتشیر المرونة أن زیادة أجر العامل بنسبة 
 .ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین

، وهذا یوضح أن زیادة ٠,٥٧٠ًوأخیرا بلغ األثر المباشر للحوافز على كفاءة أداء العامل نحو  
 وحدة، كما بلغ األثر ٠,٥٧٠الحوافز بجنیه واحد فى الشهر یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو 

ة الكفاءة ، وهذا یوضح أن زیادة حوافز العامل بجنیه واحد یؤدى إلى زیاد٠,٤٥الحدى للحوافز نحو 
یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١، وتشیر المرونة أن زیادة حوافز العامل بنسبة %٠,٤٥بنحو 
 .، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین%١,٨٢
ًولذلك یمكن ترتیب المتغیرات وفقا ألهمیتها والمسئولة عن زیادة كفاءة أداء العامل فى مجال تربیة  

 .الحوافز ثم الخبرة ثم أجر العامل: مثلة فى كل منالماشیة مت
 :العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال حلب الماشیة) ٢(

أهم العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال حلب الماشیة، وتوضح حلیل إلى ت) ٤(یشیر جدول  
الخبرة وأجر العامل ، حیث تبین أن متغیرات ”Logit“الواردة بالجدول أفضلیة نموذج ) ١(المعادلة 

، فى حین ترجع باقى التغیرات إلى داءاألمن التغیرات الحادثة فى كفاءة % ٦٠,٦والحوافز تشرح نحو 
ً طبقا إلختبار ٠,٠١ًقد ثبتت معنویة النموذج إحصائیا عند مستوى  و.عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة

2مربع كاى 
( )χ ١٦,٣ البالغ نحو. 



 

 15

 . العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال حلب الماشیة بعینة الدراسة:)٤(ل جدو

LMh 

Test 
χ2

 

Test 

2
R  الخبرة األجر الحوافز 

 الحد
 الثابت

 م النموذج

4.25
*
 (16.3)

**
 0.606 

0.431 

(2.12)
*
 

[0.61] 

{1.49} 

0.191 

(3.25)
**

 

[0.30] 

{2.64} 

0.636 

(2.17)
*
 

[0.15] 

{0.66} 

3.60 

(0.88) 
Logit 

 

1 

4.21
*
 (15.4)

**
 0.603 

0.394 

(2.24)
*
 

[0.49] 

{1.60} 

0.130 

(2.99)
**

 

[0.23] 

{2.27} 

0.628 

(2.18)
*
 

[0.13] 

{0.48} 

3.18 

(1.22) 
Probit 

 

2 

5.56
*
 (21.3)

**
 0.844 

0.569 

(2.33)
*
 

[0.51] 

{3.28} 

0.247 

(3.19)
**

 

[0.22] 

{4.96} 

2.893 

(2.04)
*
 

[2.39] 

{1.24} 

6.72 

(0.59) 
Tobit 

 

3 

 :حیث
 . المحسوبة(Z)وأسفل معامالت اإلنحدار تشیر إلى قیم ( )  األرقام بین قوسین -
 ."Marginal Effects" تشیر إلى األثر الحدى [ ] األرقام بین قوسین -
 . تشیر إلى المرونات{ } األرقام بین قوسین -
 . على الترتیب٠,٠١، ٠,٠٥عنویة عند مستوى  الم تشیر إلى:(**)،(*) -

- 2
R =  معامل التحدید. 

- χ2 = ربع كاى المحسوبةم إختبار قیمة. 

 .جمعت وحسبت من بیانات إستمارة إستبیان عینة الدراسة: المصدر

 

، وهذا یوضح ٠,٦٣٦ العامل قد بلغ نحو وتوضح النتائج أن األثر المباشر للخبرة على كفاءة أداء 
 وحدة، كما بلغ األثر الحدى ٠,٦٣٦أن زیادة الخبرة بعام واحد یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو 

، %٠,١٥، وهذا یوضح أن زیادة الخبرة بعام واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنحو ٠,١٥للخبرة نحو 
، وذلك مع %٠,٦٦یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١ة وتشیر المرونة أن زیادة خبرة العامل بنسب

 .ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین
، وهذا یوضح أن زیادة األجر ٠,١٩١وقد بلغ األثر المباشر لألجر على كفاءة أداء العامل نحو  

ر الحدى لألجر  وحدة، كما بلغ األث٠,١٩١بجنیه واحد فى الشهر یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو 
، %٠,٣٠، وهذا یوضح أن زیادة أجر العامل بجنیه واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنحو ٠,٣٠نحو 

 %.٢,٦٤یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١وتشیر المرونة أن زیادة أجر العامل بنسبة 
أن زیادة ، وهذا یوضح ٠,٤٣١ًوأیضا بلغ األثر المباشر للحوافز على كفاءة أداء العامل نحو  

 وحدة، كما بلغ األثر ٠,٤٣١الحوافز بجنیه واحد فى الشهر یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو 
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، وهذا یوضح أن زیادة حوافز العامل بجنیه واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة ٠,٦١الحدى للحوافز نحو 
ادة الكفاءة بنسبة یؤدى إلى زی% ١، وتشیر المرونة أن زیادة حوافز العامل بنسبة %١,٤٩بنحو 
 .، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین%١,٤٩
، أن متغیرات الخبرة وأجر )٤(الواردة فى جدول ) ٣(، بالمعادلة ”Tobit“وتشیر نتائج نموذج  

، فى حین ترجع باقى داءاألمن التغیرات الحادثة فى كفاءة % ٢١,٣العامل والحوافز تشرح نحو 
ً طبقا ٠,٠١ًثبتت معنویة النموذج إحصائیا عند مستوى  و.ى عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالةالتغیرات إل
2مربع كاى إلختبار 

( )χ ٢١,٣ البالغ نحو. 
، وهذا یوضح ٢,٨٩٣وتوضح النتائج أن األثر المباشر للخبرة على كفاءة أداء العامل قد بلغ نحو  

 وحدة، كما بلغ األثر الحدى ٢,٨٩٣یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو أن زیادة الخبرة بعام واحد 
، %٢,٣٩، وهذا یوضح أن زیادة الخبرة بعام واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنحو ٢,٣٩للخبرة نحو 

، وذلك مع %١,٢٤یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١وتشیر المرونة أن زیادة خبرة العامل بنسبة 
 .وامل األخرى عند مستوى معینثبات باقى الع

، وهذا یوضح أن زیادة األجر ٠,٢٤٧وقد بلغ األثر المباشر لألجر على كفاءة أداء العامل نحو  
 وحدة، كما بلغ األثر الحدى لألجر ٠,٢٤٧بجنیه واحد فى الشهر یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو 

، %٠,٢٢حد یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنحو ، وهذا یوضح أن زیادة أجر العامل بجنیه وا٠,٢٢نحو 
، وذلك مع %٤,٩٦یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١وتشیر المرونة أن زیادة أجر العامل بنسبة 
 .ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین

، وهذا یوضح أن زیادة ٠,٥٦٩ًوأخیرا بلغ األثر المباشر للحوافز على كفاءة أداء العامل نحو  
 وحدة، كما بلغ األثر ٠,٥٦٩وافز بجنیه واحد فى الشهر یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو الح

، وهذا یوضح أن زیادة حوافز العامل بجنیه واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة ٠,٥١الحدى للحوافز نحو 
بنسبة یؤدى إلى زیادة الكفاءة % ١، وتشیر المرونة أن زیادة حوافز العامل بنسبة %٠,٥١بنحو 
 .، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین%٣,٢٨
ًولذلك یمكن ترتیب المتغیرات وفقا ألهمیتها والمسئولة عن زیادة كفاءة أداء العامل فى مجال حلب  

 .أجر العامل ثم الحوافز ثم الخبرة: الماشیة متمثلة فى كل من
 :ة الدجاجالعوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال تربی) ٣(

إلى تقدیر النماذج اإلحتمالیة التى تم تطبیقها لتوضیح أهم العوامل المؤثرة على ) ٥(یشیر جدول  
، حیث ”Probit“الواردة بالجدول أفضلیة نموذج  )٢(كفاءة أداء عمال تربیة الدجاج، وتوضح المعادلة 

 لتغیراتمن ا% ٧١,٤تبین أن متغیرات الخبرة وأجر العامل والحوافز تشرح نحو 
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 . العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال تربیة الدجاج بعینة الدراسة:)٥(جدول 

LMh 

Test 
χ2

 

Test 

2
R  الخبرة األجر الحوافز 

 الحد
 الثابت

 م النموذج

2.57 (15.6)
**

 0.671 

0.037 

(1.98)
*
 

[0.24] 

{1.44} 

0.094 

(2.22)
*
 

[0.15] 

{1.27} 

0.769 

(2.67)
**

 

[0.12] 

{0.63} 

1.13 

(1.25) 
Logit 1 

2.43 (18.7)
**

 0.714 

0.058 

(2.02)
*
 

[0.26] 

{1.52} 

0.117 

(2.19)
*
 

[0.18] 

{1.29} 

0.853 

(2.88)
**

 

[0.15] 

{0.67} 

2.12 

(1.15) 
Probit 2 

3.22 (25.1)
**

 0.785 

0.193 

(2.13)
*
 

[0.19] 

{1.11} 

0.029 

(2.46)
*
 

[0.03] 

{0.62} 

3.751 

(3.63)
**

 

[3.69] 

{0.39} 

4.39 

(1.39) 
Tobit 3 

 :حیث
 . المحسوبة(Z)وأسفل معامالت اإلنحدار تشیر إلى قیم ( )  األرقام بین قوسین -
 ."Marginal Effects" تشیر إلى األثر الحدى [ ] األرقام بین قوسین -
 . تشیر إلى المرونات{ } األرقام بین قوسین -
 . على الترتیب٠,٠١، ٠,٠٥عنویة عند مستوى شیر إلى الم ت:(**)،(*) -

- 2
R =  معامل التحدید. 

- χ2 = ربع كاى المحسوبةم إختبار قیمة. 

 .جمعت وحسبت من بیانات إستمارة إستبیان عینة الدراسة: المصدر

 
قد ثبتت  و.یرات إلى عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالةداء، فى حین ترجع باقى التغاألالحادثة فى كفاءة 

2مربع كاى ً طبقا إلختبار ٠,٠١ًمعنویة النموذج إحصائیا عند مستوى 
( )χ ١٨,٧ البالغ نحو. 

، وهذا یوضح ٠,٨٥٣وتوضح النتائج أن األثر المباشر للخبرة على كفاءة أداء العامل قد بلغ نحو  
 وحدة، كما بلغ األثر الحدى ٠,٨٥٣بعام واحد یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو أن زیادة الخبرة 

، %٠,١٥، وهذا یوضح أن زیادة الخبرة بعام واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنحو ٠,١٥للخبرة نحو 
، وذلك مع %٠,٦٧یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١وتشیر المرونة أن زیادة خبرة العامل بنسبة 

 .ت باقى العوامل األخرى عند مستوى معینثبا
، وهذا یوضح أن زیادة األجر ٠,١١٧وقد بلغ األثر المباشر لألجر على كفاءة أداء العامل نحو  

 وحدة، كما بلغ األثر الحدى لألجر ٠,١١٧بجنیه واحد فى الشهر یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو 
، %٠,١٨ل بجنیه واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنحو ، وهذا یوضح أن زیادة أجر العام٠,١٨نحو 
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، وذلك مع %١,٢٩یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١وتشیر المرونة أن زیادة أجر العامل بنسبة 
 .ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین

الحوافز ، وهذا یوضح أن زیادة ٠,٠٥٨وبلغ األثر المباشر للحوافز على كفاءة أداء العامل نحو  
 وحدة، كما بلغ األثر الحدى ٠,٠٥٨بجنیه واحد فى الشهر یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو 

، وهذا یوضح أن زیادة حوافز العامل بجنیه واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنحو ٠,٢٦للحوافز نحو 
 .%١,٥٢ءة بنسبة یؤدى إلى زیادة الكفا% ١، وتشیر المرونة أن زیادة حوافز العامل بنسبة %٠,٢٦
، أن متغیرات الخبرة وأجر )٥(الواردة فى جدول ) ٣(، بالمعادلة ”Tobit“وتشیر نتائج نموذج  

، فى حین ترجع باقى داءاألمن التغیرات الحادثة فى كفاءة % ٧٨,٥العامل والحوافز تشرح نحو 
 ٠,٠١ًحصائیا عند مستوى لقد ثبتت معنویة النموذج إ و.التغیرات إلى عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة

2مربع كاى ًطبقا إلختبار 
( )χ ٢٥,١ والبالغ نحو. 

، وهذا یوضح ٠,٦٤٧وتوضح النتائج أن األثر المباشر للخبرة على كفاءة أداء العامل قد بلغ نحو  
غ األثر الحدى  وحدة، كما بل٠,٦٤٧أن زیادة الخبرة بعام واحد یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو 

، %٠,٦٢، وهذا یوضح أن زیادة الخبرة بعام واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنحو ٠,٦٢للخبرة نحو 
، وذلك مع %١,٤٣یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١وتشیر المرونة أن زیادة خبرة العامل بنسبة 
 .ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین

، وهذا یوضح أن زیادة األجر ٠,٠٢٩جر على كفاءة أداء العامل نحو وقد بلغ األثر المباشر لأل 
 وحدة، كما بلغ األثر الحدى لألجر ٠,٠٢٩بجنیه واحد فى الشهر یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو 

، %٠,٠٣، وهذا یوضح أن زیادة أجر العامل بجنیه واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنحو ٠,٠٣نحو 
، وذلك مع %٠,٦٢یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١ن زیادة أجر العامل بنسبة وتشیر المرونة أ

 .ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین
، وهذا یوضح أن زیادة ٠,١٩٣ًوأخیرا بلغ األثر المباشر للحوافز على كفاءة أداء العامل نحو  

 وحدة، كما بلغ األثر ٠,١٩٣ة بنحو الحوافز بجنیه واحد فى الشهر یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاء
، وهذا یوضح أن زیادة حوافز العامل بجنیه واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة ٠,١٩الحدى للحوافز نحو 

یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١، وتشیر المرونة أن زیادة حوافز العامل بنسبة %٠,١٩بنحو 
 .وى معین، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مست%١,١١
ًولذلك یمكن ترتیب المتغیرات وفقا ألهمیتها والمسئولة عن زیادة كفاءة أداء عمال تربیة الدجاج  

 .الحوافز ثم أجر العامل ثم الخبرة: متمثلة فى كل من
 :العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال تصنیع األلبان) ٤(

 تطبیقها لتوضیح أهم العوامل المؤثرة على إلى تقدیر النماذج اإلحتمالیة التى تم) ٦(یشیر جدول  
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، ”Probit“الواردة بالجدول أفضلیة نموذج ) ٢(كفاءة أداء عمال تصنیع األلبان، وتوضح المعادلة 
من التغیرات الحادثة فى % ٧٦,٣حیث تبین أن متغیرات الخبرة وأجر العامل والحوافز تشرح نحو 

قد ثبتت معنویة  و.لى عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة، فى حین ترجع باقى التغیرات إداءاألكفاءة 
2مربع كاى ً طبقا إلختبار ٠,٠١ًالنموذج إحصائیا عند مستوى 

( )χ ٢١,٢ البالغ نحو. 
، وهذا یوضح ٠,١٤٥وتوضح النتائج أن األثر المباشر للخبرة على كفاءة أداء العامل قد بلغ نحو  

 وحدة، كما بلغ األثر الحدى ٠,١٤٥احد یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو أن زیادة الخبرة بعام و
، %٠,١٢، وهذا یوضح أن زیادة الخبرة بعام واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنحو ٠,١٢للخبرة نحو 

، وذلك مع %٠,٠٩یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١وتشیر المرونة أن زیادة خبرة العامل بنسبة 
 . العوامل األخرى عند مستوى معینثبات باقى

، وهذا یوضح أن زیادة األجر ٠,٢٣٧وقد بلغ األثر المباشر لألجر على كفاءة أداء العامل نحو  
 وحدة، كما بلغ األثر الحدى لألجر ٠,٢٣٧بجنیه واحد فى الشهر یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو 

، %٠,١٧ه واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنحو ، وهذا یوضح أن زیادة أجر العامل بجنی٠,١٧نحو 
، وذلك مع %٠,١٣یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١وتشیر المرونة أن زیادة أجر العامل بنسبة 
 .ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین

، وهذا یوضح أن زیادة ٠,١٨٤ًوأیضا بلغ األثر المباشر للحوافز على كفاءة أداء العامل نحو  
 وحدة، كما بلغ األثر ٠,١٨٤الحوافز بجنیه واحد فى الشهر یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو 

، وهذا یوضح أن زیادة حوافز العامل بجنیه واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة ٠,٤٢الحدى للحوافز نحو 
ءة بنسبة یؤدى إلى زیادة الكفا% ١، وتشیر المرونة أن زیادة حوافز العامل بنسبة %٠,٤٢بنحو 
 .، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین%١,٦٤
، أن متغیرات الخبرة وأجر )٦(الواردة فى جدول ) ٣(، بالمعادلة ”Tobit“وتشیر نتائج نموذج  

داء، فى حین ترجع باقى األمن التغیرات الحادثة فى كفاءة % ٨٣,٢العامل والحوافز تشرح نحو 
 ٠,٠١ًولقد ثبتت معنویة النموذج إحصائیا عند مستوى  .خرى غیر مقیسة بالدالةالتغیرات إلى عوامل أ

2مربع كاى ًطبقا إلختبار 
( )χ ٢٢,٨ والبالغ نحو. 

، وهذا یوضح ١,٢٧وتوضح النتائج أن األثر المباشر للخبرة على كفاءة أداء العامل قد بلغ نحو  
 وحدة، كما بلغ األثر الحدى ١,٢٧إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو أن زیادة الخبرة بعام واحد یؤدى 

، %١,١٥، وهذا یوضح أن زیادة الخبرة بعام واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنحو ١,١٥للخبرة نحو 
، وذلك مع %٠,١٢یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١وتشیر المرونة أن زیادة خبرة العامل بنسبة 

 .ألخرى عند مستوى معینثبات باقى العوامل ا
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 . العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال تصنیع األلبان بعینة الدراسة:)٦(جدول 

LMh 

Test 
χ2

 

Test 

2
R  الحد الخبرة األجر الحوافز 

 الثابت

 م النموذج

4.22
*
 (20.6)

**
 0.714 

0.175 

(2.15)
*
 

[0.37] 

{1.62} 

0.214 

(2.66)
**

 

[0.15] 

{0.12} 

0.134 

(2.07)
*
 

[0.10] 

{0.07} 

3.21 

(1.41) 
Logit 1 

4.15
*
 (21.2)

**
 0.763 

0.184 

(2.22)
*
 

[0.42] 

{1.64} 

0.237 

(2.77)
**

 

[0.17] 

{0.13} 

0.145 

(2.42)
*
 

[0.12] 

{0.09} 

3.27 

(0.95) 
Probit 2 

6.77
*
 (22.8)

**
 0.832 

0.283 

(2.47)
*
 

[0.27] 

{1.78} 

0.673 

(2.94)
**

 

[0.57] 

{0.21} 

1.27 

(4.26)
**

 

[1.15] 

{0.12} 

8.39 

(1.22) 
Tobit 3 

 :حیث
 . المحسوبة(Z)وأسفل معامالت اإلنحدار تشیر إلى قیم ( )  األرقام بین قوسین -
 ."Marginal Effects" تشیر إلى األثر الحدى [ ] األرقام بین قوسین -
 .نات تشیر إلى المرو{ } األرقام بین قوسین -
 . على الترتیب٠,٠١، ٠,٠٥تشیر إلى المعنویة عند مستوى : (**)،(*) -

- 2
R =  معامل التحدید. 

- χ2 = ربع كاى المحسوبةم إختبار قیمة. 

 .جمعت وحسبت من بیانات إستمارة إستبیان عینة الدراسة: المصدر

 

، وهذا یوضح أن زیادة األجر ٠,٦٧٣ على كفاءة أداء العامل نحو وقد بلغ األثر المباشر لألجر 
 وحدة، كما بلغ األثر الحدى لألجر ٠,٦٧٣بجنیه واحد فى الشهر یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة بنحو 

، %٠,٥٧، وهذا یوضح أن زیادة أجر العامل بجنیه واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنحو ٠,٥٧نحو 
، وذلك مع %٠,٢١یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١یادة أجر العامل بنسبة وتشیر المرونة أن ز

 .ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین
، وهذا یوضح أن زیادة ٠,٢٨٣ًوأخیرا بلغ األثر المباشر للحوافز على كفاءة أداء العامل نحو  

 وحدة، كما بلغ األثر ٠,٢٨٣نحو الحوافز بجنیه واحد فى الشهر یؤدى إلى زیادة إحتمال الكفاءة ب
، وهذا یوضح أن زیادة حوافز العامل بجنیه واحد یؤدى إلى زیادة الكفاءة ٠,٢٧الحدى للحوافز نحو 

یؤدى إلى زیادة الكفاءة بنسبة % ١، وتشیر المرونة أن زیادة حوافز العامل بنسبة %٠,٢٧بنحو 
 .معین، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى %١,٧٨
ًولذلك یمكن ترتیب المتغیرات وفقا ألهمیتها والمسئولة عن زیادة كفاءة أداء العامل فى مجال  
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 .الحوافز ثم أجر العامل ثم الخبرة: تصنیع األلبان متمثلة فى كل من
 :مقترحات العمال لزیادة اإلنتاج

ل عامل عن تصوراته قامت الدراسة من خالل إستبیان فئات العمالة المختلفة، بتوجیة سؤال لك 
 :ومقترحاته لزیادة اإلنتاج، وقد جاءت محصلة تلك اإلجابات لفئات العمل المختلفة على النحو التالى

 :مقترحات عمال تربیة الماشیة لزیادة اإلنتاج) ١(

 . صرف حوافز متمیزه للعمال ذوى المهارات والكفاءات-
 . زیادة عدد حظائر ومحطات التربیة-
 .لتغذیة والنظافة المستمرة للماشیة متابعة نظم ا-
 . عمل دورات تدریبیة مستمرة للتدریب على وسائل التربیة الحدیثة والمتطورة-
 :مقترحات عمال حلب الماشیة لزیادة اإلنتاج) ٢(

 . زیادة عدد المحالب لسرعة حلب األبقار-
 .ٕعمل دورات تدریبیة للتدریب على صیانة واصالح المحالب اآللیة -
 :قترحات عمال تربیة الدجاج لزیادة اإلنتاجم) ٣(

 . التوسع فى إنشاء عنابر تربیة جدیدة للدجاج-
 . توفیر األعالف بصفة مستمرة-
 : األلبان لزیادة اإلنتاجتصنیعمقترحات عمال ) ٤( 

 . زیادة عدد العمال دون التأثیر على صرف الحوافز-
 .ة البیضاء، والزبادى انتاج أصناف جدیدة بخالف اللبن المبستر، الجبن-
 . إستخدام األجهزة الحدیثة فى التصنیع-

 :التوصیات

 :التالىكیمكن طرح بعض التوصیات المتعلقة بالنهوض ورفع مستوى كفاءة أداء العامل الزراعى  
 .اإلهتمام بتدریب العمال والتدریب التحویلى الذى یالئم إحتیاجات سوق العمل -١
مهارى زراعى للوصول إلى المسمیات والمواصفات المهنیة والمهاریـة ضرورة إعداد تصنیف مهنى  -٢

الحقیقـیـة داخــل ـفـروع كــل تخصــص زراعــى، وبالـتـالى یمكــن مــن خــالل ذـلـك التصــنیف الحكــم عـلـى 
 .كفاءة عنصر العمل البشرى

ضرورة صرف أجـور زراعیـة تتناسـب مـع إنتاجیـة العامـل ومسـتوى األداء، حتـى یمكـن زیـادة كفـاءة  -٣
 .نصر العمل البشرى فى كافة قطاعات اإلنتاج الزراعى المصرىأداء ع
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 الملخص

تعتبر عملیة قیاس كفاءة أداء عنصر العمل البشرى الزراعى من العملیات الرئیسیة التى تهدف 
وینطوى قیاس كفاءة أداء عنصر العمل . إلى حدوث تنمیة شاملة للموارد البشریة بهدف زیادة اإلنتاج

نة مستوى األداء الفعلى بالمستوى المستهدف أو المرغوب، فى ظل مجموعة معاییر  على مقار،البشرى
 .ومواصفات تحدد أداء العامل

ًهناك متغیرات عدیدة تلعب دورا هاما وفعاال فى كفاءة أداء عنصر العمل البشرى، مما یؤثر و  ً ً
ولذلك . كفاءة اإلقتصادیةبشكل مباشر على إنحراف التشغیل الراهن للعمالة عن المستوى الذى یحقق ال

 فى طبیعة محددات كفاءة أداء عنصر العمل البشرى الزراعى فى ضوء مستویات بحثتكمن مشكلة ال
ًانطالقا من المشكلة البحثیة،  و.المهارة المتاحة فى ضرورة التعرف والوقوف فقد تمثل الهدف من البحث ٕ

بشرى، وبالتالى إمكانیة وضع تصور مبدئى على أهم العوامل الموثرة على كفاءة أداء عنصر العمل ال
 .ًلتصنیف العمالة الزراعیة وفقا لمستویات المهارة المطلوبة

وتم إستخدام أسالیب التحلیل القیاسى متمثلة فى إستخدام أسالیب إنحدار المتغیر التابع الصورى 
 إستمارات إستبیان ولقد تم الحصول على البیانات اإلحصائیة من واقع بیانات. للنماذج اإلحتمالیة

إختیار عینة عشوائیة  حیث تم .البحث المیدانى لعینة الدراسة مع عمال الشركة العالمیة للثروة الحیوانیة
، عمال تربیة الماشیة لكل من أنشطةأربعة طبقیة للعمالة فى مجال اإلنتاج الحیوانى، تم تقسیمها إلى 

 .صنیع األلبانعمال تتربیة الدجاج، و عمال و،حلب الماشیة عمالو
ٕواتسمت فئة مربى الدجاج بإرتفاع المستوى التعلیمى، كما تراوح متوسط الخبرة العملیة ما بین  
من واقع تصنیف المهام والمهارات األساسیة التى یقوم  نتائجال سنة لعینة الدراسة، وتوصلت ٩,٣-٤,٧

 قد جاءت فى المراتب األخیرة، بها العمال، أن أغلب العملیات التى تحتاج لمهارات خاصة من العمال
ًولعل ذلك قد یعطى صورة سلبیة نوعا ما لمستوى المهارة المطلوب توافره مقارنة بالمستوى السائد، وقد 

ًیكون مؤشرا هاما على ضرورة اإلهتمام بالتدریب، والسیما العملیات الفنیة ً. 
ًراسة وفقا ألهمیتها والمسئولة عن ترتیب العوامل المؤثرة على كفاءة أداء عمال عینة الدقد أمكن و 

أما . الحوافز ثم الخبرة ثم أجر العامل بالنسبة لعمال تربیة الماشیة: زیادة كفاءة أداء العامل فى كل من
بالنسبة لعمال تربیة الدجاج وأجر العامل ثم الحوافز ثم الخبرة، : كانتفقد بالنسبة لعمال حلب الماشیة 

 .ز ثم أجر العامل ثم الخبرةالحواف: وتصنیع األلبان كانت
أوصت الدراسة بضرورة تدریب العمال والتدریب التحویلى الذى یالئم إحتیاجات سوق أخیرا و 

 ٕالعمل، واعداد تصنیف مهنى مهارى للوصول إلى المسمیات والمواصفات المهنیة والمهاریة الحقیقیة
جیة العامل ومستوى األداء، حتى صرف أجور زراعیة تناسب إنتامع . لحكم على كفاءة عنصر العملل

 .یمكن زیادة كفاءة أداء عنصر العمل البشرى فى كافة قطاعات اإلنتاج الزراعى المصرى
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Summary 

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

important factors affecting enhancement of the production. Evaluation of 

performance shows the level of labor performance efficiency, to know the 

strengths and weaknesses in the completion of the various production 

processes, and involves comparing the actual level of performance with 

respect to target or desired level, under a set of standards and specifications 

determine performance of the worker. 

There are many variables play an important role in the efficient and 

effective performance of the worker as a human factors of production, 

impacting directly on the deviation of the operating current level of 

employment, which achieves economic efficiency. Therefore, the research 

problem lies in the nature of the determinants of the efficiency of human labor 

input, in the light of the available skill levels. On the basis of the research 

problem, the objective of the research represented is to investigate and 

determine the most important factors affecting the efficiency of labor 

performance, and thus the possibility of developing a preliminary vision for 

the classification of agricultural labor according to skill levels required. 

The study applied limited dummy dependent variables models. Cross 

section data were collected from Corporation for Animal Wealth. Stratified 

sample was chosen, and consisted of four activities in the fields: livestock, 

milking, poultry, and milk processing. 
 Important variables affecting the performance efficiency of workers 

subjected were estimated via logit, probit, and tobit regressions. The results 

indicated to that the variables explaining performance efficiency were: 

incentives, experience, and worker's wage in livestock field. As for workers in 

milking field were: wage, incentives, and experience, and for workers in 

poultry field and dairy processing were: incentives, wage and experience. 

Finally, the study recommended the need for attention to the training of 

workers and transfer training, which fits the needs of the labor market, and the 

need to prepare professional classification to access the names and 

professional qualifications and real skills inside agricultural branches, and 

therefore can through this classification judging the efficiency of the labor. 

Need to exchange agricultural wages commensurate with the level of worker 

productivity and performance, so as to improve the performance of the human 

labor input in all sectors of the Egyptian agricultural production. 


