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 تنفيذ مربي ماشية المبن لمممارسات الزراعية الجيدة بمحافظة الغربية

         ريأحمــد ماهـر الجــوهـــ                                              

 كمية الزراعة جامعة طنطا    

 الممخص العربي                                                              
 

وقد . بمحافظة الغربيةتنفيذ مربي ماشية المبن لمممارسات الزراعية الجيدة   مستوى التعرف عمىبصفة رئيسية  البحثىذا  استيدف      
ختيار أكبر قرية من كل مركز إعقب ذلك أأكبر مركزين من حيث إنتاج األلبان بمحافظة الغربية، و  اختيار مركزى قطور وزفتى حيث أنيمإتم 
ختيار عن قرية إبشواي الممق بمركز قطور، وقرية دمنيور الوحش بمركز زفتى، وعن طريق حصر عدد مربى سفر اإلأان فإنتاج األلب في

 021ختيار عينو عشوائيو منتظمة منيم وفقًا لمعادلة ستيفن تومسون فبمغ قواميا إمربى، وتم 0011ماشية المبن بياتين القريتين تبين وجود 
حصائية تمثمت فى التكرارات، والنسب ستخدام عدد من األساليب اإلإاسطة إستمارة إستبيان بالمقابمة الشخصية، وتم تم جمع البيانات بو و  .مربى

 .المئوية، ومعامل ثبات ألفا، وأسموب التحميل اإلرتباطي واإلنحداري المتعدد التدريجي في تحميل بيانات ىذه الدراسة
 راسة فيما يمي:وتمثمت أىم النتائج التي أسفرت عنيا ىذه الد

  %  من المبحوثين كانوا  منخفضى ومتوسطى التنفيذ لمممارسات الزراعية الجيدة.84قرابة   أن -0
حيةازة ماشةية ، و المسةتوى التعميمةيبين تنفيذ الممارسات الزراعيةة الجيةدة وكةل مةن  1.10وجود عالقة إرتباطية معنوية عند مستوى إحتمالي  -2

دراك توافر الخدمات اإلرشادية، والمعرفة بالممارسات الزراعية الجيدة. بينما لم تسفر النتائج عةن معنويةة ، وقيادة الرأي، والتجديديةالمبن ، وا 
 العالقة بين تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة ومتغيري السن، والخبرة في رعاية وتربية ماشية المبن. 

 . التباين في متغير تنفيذ مربي ماشية المبن لمممارسات الزراعية% من  60.5أن المتغيرات المستقمة المدروسة مجتمعة تفسر نحو  -0

   .ةةربيةةالغة ةافظةمح جةةودة الغةةذاء ةة ةة ة المبنةاشيةمةة  يدةةة الجةزراعيةارسات الةالمم: دالةالكممات ال

 المقدمة والمشكمة البحثية .1

ديد مةةةةةن التحةةةةةديات ةاع الزراعةةةةةي فةةةةةي مصةةةةةر العةةةةةةو القطةةةةةةيواجةةةةة      
ديدات التةي تةرثر بالسةمب عمةى مسةتقبل الزراعةة، والتةي مةن بينيةةا ةوالتية
ة، ةوارد المائيةة والمةوارد األرضيةةكالمة المةوارد الطبيعيةة دوديةةمحندرة و 

عةةةالوة  وارد،ةاإلدارة غيةةر الرشةةيدة لممةة م ىةةذه التحةةدياتةويزيةةد مةةن تفاقةة
التةةي تةةردي  ات الزراعيةةةوالممارسةة ،الزيةةادة السةكانية المضةةطردةعمةى 

زائد ةكالتسةميد الة زراعات التقميديةةةفي ال لى تدىور وتموث ىذه المواردإ
راط فةي ةدام مياه الةري، واإلفةةدم الترشيد في إستخةعن حاجة النبات، وع

اويات. وقةةةد نةةةتج عةةةن ىةةةذه الممارسةةةات تةةةدمير الحيةةةاة ةدام الكيمةةةةإستخةةة
خةةتالل العةةالبية التةةي  القة بةين عناصةةر البيئةة والكائنةاتةولوجية لمتربةة، وا 

، وزيةةةادة مسةةةتويات التمةةوث فةةةي المنتجةةةات الزراعيةةةة فةةةي تعةةيش عمييةةةا
ام وتشةدد الةةدول المختمفةةة ةالزراعةات التقميديةةة، عةةالوة عمةى زيةةادة إىتمةة

وىةةةو مةةا جعةةةل الةةةدول نحةةو تطبيةةةق متطمبةةات سةةةالمة الغةةةذاء وجودتةةو، 
ادات ةة مطالبةةةةة بتطبيةةةةةق بعةةةةةض اإلرشةةةةةةالمصةةةةدرة لممنتجةةةةةات الزراعيةةةةة

ذاء، وحمايةةةةة ةن الغةةةةة التةةةةي تضةةةمن سةةةالمة وأمةةةةةراعيةةةارسات الز ةوالممةةة
ة، فبعةةةةد أن كانةةةةت سةةةةالمة الغةةةةذاء ةة عمةةةةى البيئةةةةةالمسةةةةتيمك والمحافظةةةة

تقتصةر فةي الماضةي عمةى إخةراج األغذيةة الغيةر سةميمة مةن األسةواق، 

 Good Agriculturalظيةر مفيةوم الممارسةةات الزراعيةة الجيةدة 
Practices  دامة البيئيةة ةستةار اإلةنتاج غةذاء ممةن وسةميم فةي إطةإحول

ايير الخاصةة ةا لمتعبيةر عةن المعةةزراعة، وأصةب  المفيةوم أكثةر شيوعةةلمة
 ،زراعي وتداولةةو بمةةا يضةةةمن سةةالمة وأمةةان الغةةةذاءةبوسةةائل اإلنتةةاج الةةة

والعاممين عمى إنتاجو وفق أسس مستدامة لمممارسةات الزراعيةة، ومليةة 
) المنظمةة العربيةة  ةتنفيذ تمك المعايير ومتابعتيا عمى مسةتوى المزرعة

 (.  2112لمتنمية الزراعية، 
إلةى عةام  GAPترجع بدايات فكرة الممارسةات الزراعيةة الجيةدة و       
م، إنطالقةةةةا مةةةةن وعةةةةي إتحةةةةاد تجةةةةار التجزئةةةةة األوروبةةةةي الةةةةةذين 0002

يتعةاممون مةةع المتةةاجر والعالمةةات التجاريةة الكبةةرى باإلىتمةةام المتزايةةد 
جةةةةات وأثرىةةةا البيئةةةةي وصةةةةحة العمةةةةال لةةةدى المسةةةةتيمكين بسةةةةالمة المنت

والحيوانةات وسةةالمتيم ورعةايتيم، والتةةي كانةت تيةةدف فةي بةةداياتيا إلةةى 
وضةةةع مجموعةةةة مةةةةن المعةةةايير ومليةةةات التطبيةةةةق لتطةةةوير الممارسةةةةات 
الزراعيةةةة فةةةةي دول غةةةةرب أووبةةةةا لخدمةةةة أىةةةةداف المسةةةةتيمك النيةةةةائي، 

نطمقةةت ىةةةذه المبةةادرة تحةةةت إسةةم اليوروجةةةاب   ، والتةةةيERRUGAPوا 
بةةةدأت بوضةةةةع أول معةةةةايير لمممارسةةةةات الزراعيةةةة الجيةةةةدة فةةةةي مجةةةةال 

 .2110الخضروات والفاكية الطازجة والتي تم تطبيقيا بداية مةن عةام 
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فةةي ارسةةات الزراعيةةة الجيةةدة متةةم تطبيةةق معةةايير الم 2110وفةةي عةةام 
نتةةاج األلبةةان. ثةةةم  مجةةا ت عةةدة مثةةل الماشةةية، واألغنةةةام، والةةدواجن، وا 

مةةن كافةةة أنحةةاء دول العةةالم فةةي تطةةوير ىةةةذه شةةاركت مرسسةةات عةةدة 
المبةادرة إ  أنيةا ظمةت تحةتفظ باسةميا. ثةم ظيةرت الممارسةات اليابانيةة 
والسويسرية والصينية وىي متوائمة بشكل كامل مع المبادرة األوروبية، 

فةي مةرتمر  GLOBAL GAPثم تم تغييةر اإلسةم إلةى الجموبةال جةاب 
في ألمانيا. واليةوم أصةبحت  اً ، وأصب  لممنظمة مقر 2112بانكوك عام 

الجموبةةال جةةاب برنةةةامج إلعتمةةاد المةةةزارع الرائةةدة عمةةةى مسةةتوى العةةةالم 
والةذي يتةةرجم متطمبةةات المسةتيمك فةةي صةةورة ممارسةات زراعيةةة جيةةدة 
مةن أجةل تحقيةق أبعةاد اإلسةةتدامة البيئيةة واإلقتصةادية واإلجتماعيةة فةةي 

يةة مأمونةة وعاليةة عمميات اإلنتاج الزراعي، بيدف إنتاج منتجات زراع
الجةةودة، وأصةةةبحت الممارسةةةات الزراعيةةةة الجيةةةدة بمثابةةةة أداة مرجعيةةةة 
إلتخةةاذ قةةرارات تتعمةةق بالممارسةةات والنتةةائج المسةةتدامة بيئيةةًا والمقبولةةةة 
إجتماعيةةًا  تخةةاذ قةةرارات تتعمةةةق بالممارسةةات والنتةةائج المسةةتدامة بيئيةةةا 

طبيةةةق ىةةةذه وذلةةك فةةةي كةةةل مرحمةةةة مةةةن مراحةةةل عمميةةةة اإلنتةةةاج. وتةةةم ت
الممارسات في مجموعة متزايدة من البمدان والتي تشمل ما يقةرب مةن 
أكثر من مائة دولة، كما أصبحت منظمةة الجموبةال جةاب بمثابةة ىمةزة 
الوصةل بةين المةةزارعين وأصةحاب العالمةات التجاريةةة فةي مجةال إنتةةاج 

 .(2104)المنسي،  وتسويق الغذاء اآلمن
ادات المعتمةدة التةي ةل عمةى الشيةوتبعا لمتطورات أصةب  الحصةو       

تركد أن المنتجات الغذائية تم انتاجيا وفقا لحزمة الممارسات الزراعية 
الجيةةدة مةةةن األمةةةور األساسةةية التةةةي تضةةةمن نفةةاذ تمةةةك المنتجةةةات إلةةةى 
األسةةةةةواق وتمبةةةةةي شةةةةةروط ومتطمبةةةةةات المسةةةةةتيمكين والمسةةةةةتوردين فةةةةةةي 

تةي تحةدد القةدرات بل إن ذلك أصب  مةن المعةايير ال ،األسواق العالمية
التنافسةةية لممنتجةةةات الزراعيةةة فةةةي األسةةةواق )المنظمةةة العربيةةةة لمتنميةةةة 

يضةةةةمن تطبيةةةةةق حزمةةةةةة ىةةةةةذه  (. عةةةةةالوة عمةةةةةى ذلةةةةةك2112، الزراعيةةةةة
الممارسةةات تحسةةةين فةةةرص المةةةزارع الصةةغيرة فةةةي الوصةةةول ل سةةةواق 

اإلنتةةةةةاج عمةةةةى المةةةةدى الطويةةةةةل مةةةةن خةةةةالل التحسةةةةةين  ةةتكمفةةةةوخفةةةةض 
دام المبيةةةةدات ةستخةةةإباإلضةةةافة لترشةةةيد  ،إلنتةةةةاجالمسةةةتمر فةةةي أنظمةةةة ا

واألسةةمدة الكيمياويةةة طبقةةًا لممواصةةفات العالميةةة، ممةةا يضةةمن سةةيولة 
والتحةول المزارعين مةن الزراعةة التقميديةة إلةى الزراعةة العضةوية  تحول

 ،ديرةوق المحمةةةي إلةةةةى اإلنتةةةاج لمتصةةةةةمةةةن اإلنتةةةاج ل سةةةةتيالك أو لمسةةة
ارسات الزراعيةة الجيةدة سةةواء ةع لمممةوالةذي يةرتبط بمةدى تطبيةق المةزار 

كم ةاد أو بعده، وحتى يمكن الحةةلممعامالت التي يتم إجرائيا قبل الحص
ج وسةالمتو، تسةعى المةزارع المختمفةة حةول العةالم إلةى ةودة المنتةعمى ج

ارسةةةات الزراعيةةةةة مالحصةةةول عمةةةةى شةةةيادة إعتمةةةةاد تثبةةةت تطبيقيةةةةا لمم
ت شةةةةةرط لتصةةةةةةدير الجيةةةةةدة تعةةةةةةرف بالجموبةةةةةال جةةةةةةاب، والتةةةةةي أصةةةةةةبح

 .(2104المنسي، ) الميةةواق العةديد من األسةة لمعةزراعيةالمنتجات ال

وتتزايةةةد أىميةةةة الجةةةودة بالنسةةةةبة ل غذيةةةة سةةةريعة التمةةةف والتمةةةةوث       
كاأللبةان ومنتجاتيةا، والتةي تتطمةب ظروفةا خاصةة مةن النظافةة والتعقةةيم 

شةروط معينةة  وسالمة القائمين بعمميات اإلنتاج والتصنيع، كما تتطمب
خةةالل عمميةةات التعبئةةة والنقةةل والتةةداول، واألىةةم مةةن ذلةةك كمةةو ىةةو أن 
مزارعةةةي قطةةةاع األلبةةةان يعممةةةون فةةةي مجةةةال إنتةةةاج أغذيةةةة ل سةةةتيالك 

ودة الحميةةب الةةذي ةالمة وجةةةونوا واثقةةين مةن سةةةالبشةري، لةةذا  بةةد أن يكةة
تةاج م الممارسةة الزراعيةة الجيةدة فةي قطةاع األلبةان إنةينتجونةو، وأن تدعة

رضةةةةى تطمعةةةات المسةةةةتيمكين وصةةةناعة األغذيةةةةة. إن مزارعةةةةي تألبةةةان 
قطاع األلبان جزء   يتجزأ من سمسة إنتاج ومعالجةة منتجةات األلبةان، 
وأن كةل أطةةراف تمةك السمسةةة مةن مةةزارعين ومةوردين وحةةاممين ونةةاقمين 

ين ومسةةةتيمكين عومصةةنعين لمنتجةةات األلبةةان واألغذيةةةة ومةةوزعين وبةةائ
زءًا مةةةن منظومةةة إداريةةةة متكاممةةةة لسةةةالمة الغةةةذاء يجةةب أن يكونةةةوا جةةة

وضمان الجودة، ويمكن لممزارعين أن يمعبوا دورىم من خالل الحرص 
عمةى تطبيةق الممارسةةات الزراعيةة الجيةدة لقطةةاع األلبةان عمةى مسةةتوى 

ينبغةي ألنظمةةة اإلنتةاج فةي قطةةاع (. كمةا 2100عبةد النبةةي، ) المزرعةة
تمكن مةةةن الجمةةةةع بةةةين الربحيةةةةة األلبةةةان فةةةةي شةةةتى أنحةةةةاء العةةةالم أن تةةةة

والمسةةةةئولية تجةةةةاه حمايةةةةةة صةةةةحة اإلنسةةةةان والحيةةةةةوان ورعايةةةةة الحيةةةةةوان 
وحماية البيئة، وبصةفتيم المنةتج الرئيسةي فةي سمسةمة اإلمةداد، يجةب أن 
يحصةةةةل مزارعةةةةوا قطةةةةاع األلبةةةةان عمةةةةى الفرصةةةةة إلضةةةةافة قيمةةةةة إلةةةةى 
ت منتجةةاتيم مةةةن خةةةالل تطبيةةةق أسةةاليب إنتةةةاج تمبةةةي متطمبةةةات العمميةةةا

 .(2102)منظمة األغذية والزراعة ل مم المتحدة،  اإلنتاجية والعمالء
والتنميةةة الزراعيةةة تعتمةةةد عمةةى عنصةةرين أساسةةةين ىمةةا العنصةةةر       

فالعنصر المادي يشمل كل ما يستخدم من  المادي والعنصر البشري،
وسةةةةائل وأدوات ومسةةةةةتمزمات مختمفةةةةةة فةةةةةي العمميةةةةةات اإلنتاجيةةةةةة، أمةةةةةا 

فيتمثةل فةي العةةاممين فةي القطةاع الزراعةي. ويقتضةةي العنصةر البشةري 
نسةةجام بةةين العنصةةر البشةةةري  تحقيةةق التنميةةة الزراعيةةة حةةدوث تةةةملف وا 
والعنصةر المةادي. وذلةك عةن طريةق تزويةد العنصةر البشةري بالقةةدرات 

زمةةة إلسةةتعمال أفضةةةل مفةةردات العنصةةر المةةادي فةةةي والميةةارات الال
الزراعةي ىةو المكمةف بتزويةد  ، ويعتبةر جيةاز اإلرشةادالعممية اإلنتاجية

 (. 2110)رضا، العنصر البشري بتمك الميارات والقدرات 
ويتحمةةل جيةةاز اإلرشةةةاد الزراعةةى العةةبء األكبةةةر فةةى النيةةةوض       

عاتقةةو تنميةةة  بقطةةاع الزراعةةة وتحقيةةق التنميةةة الريفيةةة حيةةث يقةةع عمةةى 
القةةدرات السةةةموكية واإلنتاجيةةةة لمةةةزراع مةةةن خةةةالل تزويةةةدىم بالمعةةةارف 
قنةةةاعيم بتبنةةةةى التقنيةةةات الحديثةةةةة  ،والميةةةارات وا تجاىةةةات اإليجابيةةةةة وا 

وذلةةك باعتبةةةار رفةةةع كفةةةاءة العنصةةةر البشةةةرى الزراعةةةى يمثةةةل الجةةةوىر 
 (.  2118 ،األساسى المحدد  ى تنمية فى ىذا القطاع )ىجرس

ويحتةاج جيةاز اإلرشةاد الزراعةي لكةي يقةوم بةدور فعةال فةي مجةال      
جيةةةدة إلةةى التعةةرف عمةةةى معرفةةة وتنفيةةذ مربةةةي الممارسةةات الزراعيةةة ال

ماشةةية المةةبن ليةةذه الممارسةةات حتةةى يمكةةن البةةدء مةةن المسةةتوى الةةةذي 
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يوجةةةةد عميةةةةة مربةةةةي ماشةةةةية المةةةةبن، وحتةةةةى يمكةةةةن اإلسةةةةتفادة مةةةةن ىةةةةةذه 
المعةارف فةةي بنةةاء بةةرامج إرشةادية ل رتقةةاء بجةةودة األلبةةان ومنتجاتيةةا، 

ومةات يمكةن ل رشةةاد ومةن أجةل ذلةك إنطمقةت ىةةذه الدراسةة لتةوفير معم
الزراعةي أن يسةتعين بيةا فةي توجيةو برامجةو وأنشةطتو لتمبيةة اإلحتياجةات 

 المعرفية والميارية لمربي ماشية المبن.

 : بحثأهداف ال .2

تنفيذ مربي التعرف عمي مستوى  يستيدف ىةذا البحث بصفة رئيسية  
ن وذلك مةماشية المبن لمممارسات الزراعية الجيدة بمحافظة الغربية 

 خةالل األىةداف الفةرعيةة التةاليةة:
مستوى معرفة مربي ماشية المبن لممارسات الزراعية التعرف  -1

 الجيدة.
 .تنفيذ مربي ماشية المبن لممارسات الزراعية الجيدةعمى مستوى  -2
الثنائية بين كل من السن،  التعرف عمى العالقات اإلرتباطية -3

ة ماشية المبن، ، والخبرة في تربية ورعايالمستوى التعميميو 
دراك توافر حيازة ماشية المبنو  ، وقيادة الرأي، والتجديدية، وا 

الخدمات اإلرشادية، والمعرفة بالممارسات الزراعية الجيدة وبين 
   .متغير تنفيذ مربي ماشية المبن لمممارسات الزراعية الجيدة

، والخبرة المستوى التعميميكل من السن، و  تحديد نسبة إسيام -4
، وقيادة حيازة ماشية المبنورعاية ماشية المبن، و  في تربية

دراك توافر الخدمات اإلرشادية، والمعرفة  الرأي، والتجديدية، وا 
تنفيذ  متغيرفى تفسير التباين فى بالممارسات الزراعية الجيدة 

   .مربي ماشية المبن لمممارسات الزراعية الجيدة
 الفروض البحثية: .3

ة السابقة تم صياغة الفروض البحثية لتحقيق األىداف البحثي      
 التالية:

السن،  كل منتوجد عالقة إرتباطية معنوية بين : األول ضالفر 
حيازة ، والخبرة في تربية ورعاية ماشية المبن، و المستوى التعميميو 

دراك توافر الخدمات ماشية المبن ، وقيادة الرأي، والتجديدية، وا 
تنفيذ راعية الجيدة وبين متغير اإلرشادية، والمعرفة بالممارسات الز 

 مربي ماشية المبن لمممارسات الزراعية الجيدة.
توجد عالقة إرتباطية معنوية بين متغيرات السن،  الثاني: ضالفر 
حيازة ، والخبرة في تربية ورعاية ماشية المبن، و المستوى التعميميو 

دراك توافر الخدمات ماشية المبن ، وقيادة الرأي، والتجديدية، وا 
اإلرشادية، والمعرفة بالممارسات الزراعية الجيدة مجتمعة وبين متغير 

   .تنفيذ مربي ماشية المبن لمممارسات الزراعية الجيدة
، والخبرة في المستوى التعميمييسيم كل من السن، و  الثالث: ضالفر 

، وقيادة الرأي، حيازة ماشية المبنتربية ورعاية ماشية المبن، و 
دراك توافر الخدمات اإلرشادية، والمعرفة بالممارسات  والتجديدية، وا 

الزراعية الجيدة إسياما معنويًا فريدًا في تفسير التباين في متغير تنفيذ 
   .مربي ماشية المبن لمممارسات الزراعية الجيدة

 الطريقة البحثية: .4

أجريةةةت الدراسةةةةة بمحافظةةةة الغربيةةةةة، حيةةةث تمثمةةةةت شةةةةاممة             
تقةةةرر وقةةد ئزي ماشةةية المةةبن بمحافظةةة الغربيةةة، جميةةع حةةافةةي  دراسةةةال

 تةةمو  ،إختيةار أكبةةر مركةةزين مةةن حيةةث إنتةاج األلبةةان بمحافظةةة الغربيةةة
إختيةار مركةزي قطةور وزفتةى وذلةةك وفقةا إلحصةائيات مديريةة الزراعةةة 
بالغربيةة، كمةا تقةرر إختيةار أكبةر قريةة مةن كةل مركةز مةن حيةث إنتةةاج 

األلبان بالقرى ووفقًا إلحصائيات  األلبان وذلك وفقا لعدد مراكز تجميع
إختيار قرية إبشواي الممق بمركز قطور،  تممديرية الزراعة بالغربية، و 

ماشةةةية ل المةةربينوقريةةة دمنيةةور الةةوحش بمركةةز زفتةةى، ويبمةةغ إجمةةالي 
ولتحديةةد حجةةةم  مربةةةي. 0011المةةبن مةةن األبقةةةار والجةةاموس بةةالقريتين 

 Steven Thompsonالعينةة تةةم إسةتخدام معادلةةة سةةتيفن تومسةون 
تةةةم  العينةةة، قريتةةةيب مةةربين(، وبتطبيةةق المعادلةةةة عمةةى شةةةاممة ال2102)
وقةد تةم إختيةارىم بطريقةة عشةوائية  حةائز، 021ختيار عينة مكونةة مةن إ

بجمعيةةةة تنميةةةة الثةةةروة الحيوانيةةةةة  منتظمةةةة مةةةن واقةةةع كشةةةوف الحةةةةائزين
بابشةةواي الممةةةق، ومةةةن واقةةةع كشةةةوف مةةةوردي األلبةةةان بمراكةةةز تجميةةةع 

قريةةة ب مربةةي 021وأسةةفر ذلةةك عةةن إختيةةار  لبةان بةةدمنيور الةةوحش،األ
وقةةةد تةةةم جمةةةع  دمنيةةور الةةةوحش.قريةةةة ب مربةةةي 061، وإبشةةواي الممةةةق

تةةةم إسةةةةتيفاء و  ،البيانةةةات بواسةةةطة إسةةةتمارة إسةةةتبيان بالمقابمةةةة الشخصةةةية
  % من العينة المستيدفة. 011إستمارة تمثل  021

      Steven Thompson معادلة 
  S = N x P (1- P) ÷ [(N-1) X (d2 ÷ z2) + P (1- P)]. 

 حيث أن:
 S  حجم العينة المطموب = N  = حجةم الشةةاممة بمنطقةة البحةةث =

6504 
d  = 1.16= نسبة الخطأ         p  = 1.6= القيمة ا حتمالية   

Z  ومسةتوى الثقةة  1.16= الدرجة المعيارية المقابمة لمستوى المعنويةة
 0.05وتساوى  1.06

 المتغيرات البحثية: قياس .5

تم قياس متغيرات الدراسة ومعالجتيا كميًا ألغراض التحميل      
 اإلحصائي عمى النحو التالي: 

 قياس المتغيرات المستقمة : - أ
السن: وتم قياسو من خالل الرقم الخام لعدد السنوات منذ ميالد  -0

 ميالدية.  سنة ألقرب المبحوث حتى وقت جمع البيانات
: وتم قياسو بسرال المبحوث عن مخر مرىل تعميميستوى الالم -2

دراسى حصل عميو باإلختيار من بين سبع إجابات ىى أمي، 
حاصل عمى اإلبتدائية، وحاصل عمى و ويقرأ ويكتب، 
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اإلعدادية، ومرىل متوسط، وتعميم عالي، ودراسات عميا. وبعد 
، 6، 8، 0، 2، 0جمع البيانات تم إعطاء تمك اإلجابات أوزان 

 ؛ عمى الترتيب.2، 5
ماشية المبن: وتم قياس ىذا  ورعاية الخبرة في مجال تربية -0

المتغير من خالل الرقم الخام لعدد سنوات خبرة المبحوث فى 
 الماشية. ورعاية مجال تربية

وتم قياس ىذا المتغير من خالل الرقم الخام ن: حيازة ماشية المب -8
الجاموس إلجمالي عدد رروس الماشية الحالبة من األبقار و 

 الممموكة لممبحوث وقت جمع البيانات.
تم قياس ىذا المتغير بمقياس مكون من ثمانية و : قيادة الرأي -6

إستعانة مربي بنود، وطمب من المبحوث أن يوض  مدى 
النصيحة من المبحوث في بعض  يمماشية المبن وطمب

الممارسات في مجال تربية ورعاية ماشية المبن، وطمب من 
تار من بين أربع إجابات ىى دائمًا، وأحيانًا، أن يخالمبحوث 
؛ عمى 0 ،2 ،0 ،8وأعطيت اإلجابات أوزان  ،ونادرًا، و 

. وقدرت درجة ثبات المقياس باستعمال معامل ألفا الترتيب
وىو معامل مرتفع نسبيًا. مما يدل عمى  1.20وكان مقداره 

صالحية المقياس ل ستخدام فى أغراض البحث العممى، 
الدرجات التي حصل عمييا المبحوث في البنود وجمعت 

 المختمفة لتعبر عن الدرجة الكمية لمقياس قيادة الرأي.
تم قياس ىذا المتغير بمقياس مكون من سبعة و : التجديدية  -5

ه لتنفيذ دبنود، وطمب من المبحوث أن يوض  مدى إستعدا
بعض الممارسات والتقنيات الحديث في مجال تربية ورعاية 

مبن، وطمب من المبحوث أن يختار من بين ثالث ماشية ال
إجابات ىى أنفذىا فورًا، وأجرب بغيري، و  أنفذىا، وأعطيت 

؛ عمى الترتيب. وقدرت درجة ثبات 0، 2، 0اإلجابات أوزان 
وىو معامل  1.40المقياس باستعمال معامل ألفا وكان مقداره 

فى  مرتفع نسبيًا. مما يدل عمى صالحية المقياس ل ستخدام
أغراض البحث العممى، وجمعت الدرجات التي حصل عمييا 
المبحوث في البنود المختمفة لتعبر عن الدرجة الكمية لمقياس 

 التجديدية.
توافر الخدمات اإلرشادية: تم قياس ىذا المتغير بمقياس إدراك   -2

مكون من ثمانية بنود، وطمب من المبحوث أن يوض  مدى 
دية في مجال تربية ورعاية توافر بعض من الخدمات اإلرشا

ماشية المبن، وطمب من المبحوث أن يختار من بين ثالث 
إجابات ىى متوفرة تمامًا، ومتوفرة إلى حد ما، وغير متوفرة، 

؛ عمى الترتيب. وقدرت 0، 2، 0وأعطيت اإلجابات أوزان 
 1.25درجة ثبات المقياس باستعمال معامل ألفا وكان مقداره 

يًا. مما يدل عمى صالحية المقياس وىو معامل مرتفع نسب

ل ستخدام فى أغراض البحث العممى، وجمعت الدرجات التي 
حصل عمييا المبحوث في البنود المختمفة لتعبر عن الدرجة 

 الكمية لمقياس التجديدية.
: تم معارف مربي ماشية المبن بالممارسات الزراعية الجيدة  -4

بندًا،  نبعو وس إحدىبمقياس مكون من ىذا المتغير قياس 
وطمب من المبحوث أن يختار من بين ثالث إجابات ىى 

؛ 0، 2، 0ص ، و  أعرف، خطأ، وأعطيت اإلجابات أوزان 
عمى الترتيب في حالة العبارات الصحيحة، في حين أعطيت 

؛ عمى الترتيب في حالة العبارات 0، 2، 0اإلجابات أوزان 
عامل ألفا الخاطئة. وقدرت درجة ثبات المقياس باستعمال م

وىو معامل مرتفع نسبيًا. مما يدل عمى  1.48وكان مقداره 
صالحية المقياس ل ستخدام فى أغراض البحث العممى، 
وجمعت الدرجات التي حصل عمييا المبحوث في البنود 

معارف مربي ماشية المختمفة لتعبر عن الدرجة الكمية لمقياس 
 .لممارسات الزراعية الجيدةباالمبن 

  المتغير التابع:قياس  -ب
يتمثل المتغير التابع لمبحث في تنفيذ مربي ماشية المبن و 

تم إعداد قائمة متغير ىذا القياس لو  ،الجيدةلمممارسات الزراعية 
تحتوي عمى أربعة وسبعون ممارسة يفترض أن محتواىا يقيس تنفيذ 

، وطمب من المبحوث مربي ماشية المبن لمممارسات الزراعية الجيدة
د ما إذا كان يقوم بتنفيذ كل ممارسة من ىذه الممارسات أم أن يحد

 ، وذلك باإلختيار من بين إجابتين ىما نعم أنفذ،   أنفذ. وأعطيت 
؛ عمى الترتيب إذا كانت الممارسة إيجابية، في 0، 2اإلجابتين أوزان 

  ؛ عمى الترتيب إذا كانت الممارسة عكسية. 2، 0حين أعطيت أوزان 
د من الصدق اإلحصائي لممقياس بحساب وقد تم التأك

ربعة معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس األ
جميع قيم معامالت  كانتوالدرجة الكمية لممقياس، و والسبعون 

 معنوية اإلرتباط لعبارات المقياس ذات د لة إحصائية عند مستوى
 غير معنوية وجد ثالث عبارات، حيث عبارات خمسفيما عدا  1.10

، كما وجد عبارتين معنويتين عند مستوى 1.16عند مستوى معنوية 
اإلبقاء فقط عمى العبارات ذات  قرروعمى ذلك ت . 1.16معنوية 

ستبعاد ما 1.10 معنويةمعامالت اإلرتباط المعنوي عند مستوى  ، وا 
دون ذلك. وبذلك أصبحت عبارات المقياس في صورتو النيائية تسعة 

تنفيذ مربي ماشية المبن لمممارسات  ة تمثل مقياسوستون عبار 
 الزراعية الجيدة في قطاع األلبان.

ولمتوصل إلى الد لة اإلحصائية الخاصة بثبات المقياس        
في صورتو النيائية إستخدم معامل ثبات ألفا كرونباخ، وقد بمغت 

ويعتبر ىذا دليال قويا عمى ثبات المقياس، وبحساب  1.45قيمتو 
جذر التربيعي لمعامل ثبات المقياس لحساب الصدق الذاتي لممقياس ال
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ويعتبر ىذا معامل صدق مرتفع ليذا المقياس  1.00وجد أنو يساوي 
تنفيذ مربي ماشية المبن يجعمو صالحا ل عتماد عميو في قياس 

 تسعة والستون. ثم جمعت درجات البنود اللمممارسات الزراعية الجيدة

تنفيذ مربي ماشية المبن الكمية لمقياس  لمحصول عمى الدرجة
 .لمممارسات الزراعية الجيدة

 ودرجته اإلجماليةتنفيذ مربي ماشية المبن لمممارسات الزراعية الجيدة قيم معامالت اإلرتباط بين بنود مقياس   .1جدول  
 رتباط النهائيمعامل اإل رتباط األوليمعامل اإل العبــــــــــــــــارة م
 ** 1.200 ** 1.200 ار الحيوانات المناسبة لمظروف المحمية والنظام الزراعي.إختي 0
 ** 1.005 ** 1.002 حجم القطيع بالمزرعة غير مناسب لقدرات وميارات المربي. 2
 ** 1.200 ** 1.010 إتباع جدول التحصينات الموصى بيا من قبل الطب البيطري. 0
 ** 1.282 ** 1.264 ية.شراء الحيوانات مجيولة الحالة الصح 8
 ** 1.020 ** 1.041   توجد أي رقابة عمى دخول الحيوانات الجديدة لممزرعة. 6
لى المزرعة يزيد من فرصة إصابتيا باألمراض. 5  ةةةة 1.125 أسموب نقل الحيوانات من وا 
 ** 1.248 ** 1.240 الحد من دخول األفراد أوالحيوانات البرية إلى المزرعة قدر المستطاع. 2
 ** 1.005 ** 1.000 تطبيق برنامج لمكافحة الطفيميات والديدان. 4
 ** 1.862 ** 1.880 تطبيق نظام تعريف لمحيوانات يسم  بتعريف كل حيوان عمى حدة منذ مولده. 0
 ** 1.880 ** 1.800 فحص حيوانات المزرعة دوريا إلكتشاف عالمات اإلصابة باألمراض مبكرًا. 01
 ** 1.804 ** 1.801 نظام فعال ل دارة الصحية البيطرية بالمزرعة يركز عمى الوقاية من األمراض.تطبيق  00
 ** 1.210 ** 1.218 العناية بالحيوانات المريضة دون تأخير وبالشكل المناسب. 02
 ** 1.800 ** 1.806 تطبيق نظام جيد ومحكم لعزل الحيوانات المريضة. 00
 ** 1.225 ** 1.200 المريضة أو الجاري عالجيا مع حميب باقي القطيع.خمط حميب الحيوانات  08

اإلحتفاظ بسجالت مكتوبة لمحيوانات المريضة والعالجات المختمفة لكل حالة عمى  06
 حده.

1.860 ** 1.864 ** 

 ** 1.266 ** 1.266 التعامل الفعال مع أمراض الحيوانات التي ترثر عمى الصحة العامة. 05
 ** 1.045 ** 1.042 دم أي أدوية موجودة بالسوق دون إشراف الطبيب البيطري.إستخ 02
 ** 1.200 ** 1.014 إستخدام الكيمياويات واألدوية البيطرية الغير مصرح باستخداميا. 04
 ** 1.810 ** 1.815 تخزين الكيماويات واألدوية البيطرية بطريقة ممنة والتخمص منيا بطريقة مسئولة. 00
 ** 1.018 ** 1.012 تخدام األدوية البيطرية بالجرعة والطريقة الموصى بيا.إس 21
 ** 1.260 ** 1.260 كل حيوان بالمزرعة يتطمب معاممة خاصة في الحمب. 20
 ** 1.001 ** 1.000 مراعاة حسن تحضير الضرع قبل الحمب. 22
 ** 1.850 ** 1.854 ي وكل مزرعة.حمب الحيوانات بانتظام وباستخدام تقنيات مالئمة لظروف كل مرب 20
 ** 1.084 ** 1.082 توفير الماء بالقدر الكاف والمالئم لممزرعة. 28
 ** 1.052 ** 1052 الحرص عمى نظافة الحظائر باستمرار وخاصة مكان ) منطقة ( الحمب. 26
 ** 1.022 ** 1.022 الحرص عمى نظافة من يقوم بالحمب بقواعد النظافة الشخصية األساسية. 25
 ** 1.044 ** 1.046 نظافة معدات الحمب وتعقيميا بعد كل عممية حمب. 22
 ** 1.260 ** 1.255 تبريد الحميب أو تسميمة وبيعو خالل الوقت المناسب لذلك. 24
 ** 1.800 ** 1.812 وجود معدات جيدة ومالئمة لتخزين األلبان عند الحرارة المالئمة لتخزينيا. 20
 ** 1.800 ** 1.805 ات تخزين الحميب وتعقيميا بعد عممية بيع الحميب.تنظيف أدو  01
 ةةةةةة * 1.006 توفير إحتياجات القطيع من الماء واألعالف يوم بيوم. 00
 ** 1050 ** 1058 تطبيق ممارسات مستدامة لمتغذية والري ومكافحة اآلفات عند زراعة العمف. 02
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة:  .6

وجةةدولتيا وفقةةا ل ىةةداف  ،وتفريغيةةا ،ترميزىةةامةةع البيانةةات تةةم بعةةد ج      
وذلةك باسةتخدام  ،يانةات إلةى الحاسةب اآللةى لتحميميةاوتةم إدخةال الب ،البحثيةة

وقةةد تةةم  ني والعشةةرون،اإلصةةدار الثةةا SPSSائية برنةامج الحزمةةة اإلحصةة
ومعامةل  ،والمتوسط الحسابى ،والنسب المئوية ،أساليب التكرارات إستخدام

وأسةموب التحميةل اإلرتبةاطى  ،ومعامةل ثبةات ألفةا ،اإلرتباط البسيط لبيرسون
 Stepwise Multiple Correlation  واإلنحةدارى المتعةدد التةدريجى

and Regression ختبةةةةار  ،يب إحصةةةةائية لوصةةةف البيانةةةةاتكأسةةةال وا 
 .ينالتابع ينالعالقة بين المتغيرات المستقمة مجتمعة وبين المتغير 

 النتـائج ومناقشتهـا .7

 وصف عينة البحث. 1.7

 25.5أن  (2الموضةحة بجةةدول ) مةن نتةائج البحةث ضة تيسةن: ال 
 متتةراوح أعمةارىيقعةون فةي فئةة صةغار السةن و  ين% مةن المبحةوث

% مةةن المبحةةوثين يقعةةون  64.0وأن سةةنة،  82 إلةةى 20مةةا بةةين 
 52إلةةى  80مةةا بةةين  متتةراوح أعمةةارى فةي فئةةة متوسةةطي السةةن و
يقعةون فةي فئةةة  ينالمبحةوث % مةةن 06.0 سةنة، فةى حةين أن نسةبة

وكةةةان  .سةةةنة 42إلةةى  50مةةا بةةةين  متتةةراوح أعمةةةارىو  كبةةار السةةةن
سةةةةةنة بةةةةانحراف معيةةةةارى قةةةةةدرة  61.0المتوسةةةةط الحسةةةةابى لمسةةةةن 

، أى أن أكثةةر مةةن نصةةف المبحةةوثين يقعةةون فةةي فئةةة سةةنة 00.2
   متوسطي السن.

  :05.0أوضةةةةحت نتةةةةائج البحةةةةث أن نسةةةةةبة المرىةةةةل الدراسةةةةى   %
%  مةةن المبحةةةوثين  05.0مةةن المبحةةوثين أنميةةون، بينمةةا وجةةد أن 

%  مةةةن المبحةةوثين حاصةةةمون  2.4يقةةرأوا ويكتبةةوا، كمةةةا وجةةد أن 
صةةةةةمون عمةةةةةةى %  مةةةةةةن المبحةةةةةوثين حا 4.8عمةةةةةى إبتدائيةةةةةة، وأن 

% مةةةةن المبحةةةوثين حاصةةةةمون عمةةةى مرىةةةةل  06.0إعداديةةةة، وأن 
%  مةةةن المبحةةةوثين حاصةةةمون عمةةةى مرىةةةةل  08.2متوسةةةط، وأن 

% مةةن المبحةةوثين عمةةى تعمةةيم عةةةال.  1.5جةةامعي، كمةةا حصةةل 
 أي أن أكثر من ثمث المبحوثين حاصمون عمى مرىل متوسط.

 تةةةائج تضةةة  مةةن ني: خبةةرة فةةي مجةةةال تربيةةة ورعايةةةة ماشةةية المةةبنال
% من المبحوثين ذوي خبرة ضعيفة فةي مجةال  80.0البحث أن 

 04تربية ورعاية ماشةية المةبن وتتةراوح خبةرتيم مةا بةين سةنتين إلةى 
% مةةةةةن المبحةةةةةوثين ذوي خبةةةةةرة متوسةةةةةطة فةةةةةي  86.1سةةةةنة، وأن 

سةنة  00مجال تربية ورعاية ماشةية المةبن وتتةراوح خبةرتيم مةا بةين 
ثين ذوي خبةرة كبيةرة فةي % مةن المبحةو  00.0سةنة، وأن  06إلةى 

سةنة  05مجال تربية ورعاية ماشةية المةبن وتتةراوح خبةرتيم مةا بةين 
مةن نصةف المبحةوثين يقعةون فةي مةا يقةرب سةنة. أي أن  62إلةى 

 في مجال تربية ورعاية ماشية المبن.فئة الخبرة المتوسطة 
 مةةةةن  46.0يتبةةةين مةةةن نتةةةائج البحةةةث أن ن: حيةةةازة ماشةةةية المةةةب %

ازة صةغيرة لماشةةية المةةبن وتتةراوح حيةةازتيم مةةا المبحةوثين ذوي حيةة
 2.4رأس حالب مةن ماشةية المةبن، وأن  06بين رأس حالب إلى 

% مةةةن المبحةةةةوثين ذوي حيةةةازة متوسةةةةطة لماشةةةية المةةةةبن وتتةةةةراوح 
رأس حةالب مةن ماشةية  01رأس حالب إلى  05حيازتيم ما بين 

بن % من المبحوثين ذوي حيةازة كبيةرة لماشةية المة 5.0المبن، وأن 
رأس حةةةالب مةةةن ماشةةةية المةةةةبن. أي أن  01وتزيةةةد حيةةةازتيم عةةةن 

الغالبيةةةة العظمةةةى مةةةةن المبحةةةوثين يقعةةةون فةةةةي فئةةةة ذوي الحيةةةةازة 
 الصغيرة لماشية المبن.

  ين % مةن المبحةوث 08.8قيةادة الةرأي: أوضةحت نتةائج البحةث أن
%  61.0قيةادة الةةرأي، وأن ل المةةنخفض مسةتوىاليقعةون فةي فئةةة 

قيةةادة الةةرأي، ل المتوسةةط مسةةتوىالفةةي فئةةة  مةن المبحةةوثين يقعةةون
 المرتفةةةع مسةةتوىال% مةةن المبحةةوثين يقعةةون فةةةي فئةةة  06.0وأن 

 قيةادة الةرأي. أي أن أكثةةر مةن نصةف المبحةةوثين يقعةون فةي فئةةةل
 قيادة الرأي.ل المستوى المتوسط

  مةةةةن المبحةةةةوثين  0.2التجديديةةةة: أوضةةةةحت نتةةةةائج البحةةةث أن %
% مةن  56.5متجديديةة، وأن ل المةنخفض مستوىاليقعون في فئة 

متجديديةةةةة، وأن المتوسةةةةط لمسةةةةتوى الالمبحةةةوثين يقعةةةةون فةةةةي فئةةةةة 
 المرتفةةةةةع مسةةةةةتوىال% مةةةةن المبحةةةةةوثين يقعةةةةةون فةةةةةي فئةةةةةة  28.2

 متجديديةة. أي أن مةةا يقةةرب مةةن ثمثةي المبحةةوثين يقعةةون فةةي فئةةةل
 .لمتجديدية المستوى المتوسط
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 لمميزة لهمة ائص الشخصيخصابعض الوفقاً ل ينتوزيع المبحوث   .2جدول  

 التكرار السن
النسبة 
 التكرار قيادة الرأي المئوية

النسبة 
 المئوية

 08.8 85 درجة (02-01) مستوى قيادة رأي منخفض 25.5 46 سنة (82-20صغار السن )
 61.0 050 درجة (26–04متوسط )مستوى قيادة رأي  64.0 045 سنة (52-80متوسطى السن )
 06.0 000 درجة (02–25) مستوى قيادة رأي مرتفع 06.0 80 سنة (42-50كبار السن )

   ا جمالى 011 021 ا جمالى

 التكرار المستوى التعميمي
النسبة 
 التكرار التجديدية المئوية

النسبة 
 المئوية

 0.2 00 درجة (00-2) منخفضالتجديدية المستوى  05.0 62 أمي
 56.5 201 ( درجة05–02وسط )متالتجديدية المستوى  05.0 68 يقرأ ويكتب
 28.2 20 درجة (20–02) مرتفعالتجديدية المستوى  2.4 26 إبتدائية
 4.8 22 إعدادية

 011 021 ا جمالى
 06.0 000 مرىل متوسط
 08.2 82 مرىل جامعي
 1.5 2 تعميم عال
 011 021 ا جمالى

الخبرة في مجال تربية ورعاية ماشية 
 رالتكرا المبن

النسبة 
 التكرار الخدمات اإلرشاديةتوافر  إدراك المئوية

النسبة 
 المئوية

 02.4 020 درجة (00-4) مستوى منخفض 80.0 004 ( سنة04-2خبرة ضعيفة ) 
 61.5 052 ( درجة00–08متوسط )مستوى  86.1 088 ( سنة06-00خبرة متوسطة ) 
 00.5 02 درجة (28–21) مستوى مرتفع 00.0 04 ( سنة62-05خبرة كبيرة ) 

 011 021 ا جمالى 011 021 اإلجمالي

النسبة  التكرار حيازة ماشية المبن
 المئوية

معارف المبحوثين بالممارسات الزراعية 
 الجيدة

النسبة  التكرار
 المئوية

 4.0 25 درجة (050–000منخفض )مستوى معارف  46.0 226 رأس حالب (06 –0صغيرة )
 22.2 42 درجة (042–058متوسط )مستوى معارف  2.4 26 ( رأس حالب01–05متوسطة )

 58.2 212 درجة (200–044مرتفع )مستوى معارف  5.0 21 رأس حالب (01كبيرة )أكثر من 
 011 021 ا جمالى   ا جمالى

 
  إدراك تةةةةوافر الخةةةةدمات اإلرشةةةةادية: أوضةةةةحت نتةةةةائج البحةةةةةث أن

فض % مةةةن المبحةةةوثين يقعةةةون فةةةةي فئةةةة المسةةةتوى المةةةةنخ 02.4
% مةن المبحةوثين  61.5إلدراك تةوافر الخةدمات اإلرشةادية، وأن 

يقعةةةةةون فةةةةةي فئةةةةةة المسةةةةةتوى المتوسةةةةةط إلدراك تةةةةةوافر الخةةةةةةدمات 
% من المبحوثين يقعون في فئةة المسةتوى  00.5اإلرشادية، وأن 

المرتفةةةةع إلدراك تةةةةوافر الخةةةةدمات اإلرشةةةةادية. أي أن أكثةةةةر مةةةةن 
متوسةط إلدراك تةوافر نصف المبحوثين يقعون في فئة المستوى ال

 الخدمات اإلرشادية.

  معارف المبحوثين بالممارسةات الزراعيةة الجيةدة: أوضةحت نتةائج
% مةةةةةن المبحةةةةةوثين يقعةةةةةةون فةةةةةي فئةةةةةة مسةةةةةةتوى  4.0البحةةةةةث أن 

%  22.2المعارف المنخفض بالممارسات الزراعية الجيدة، وأن 
مةةةةن المبحةةةةةوثين يقعةةةةةون فةةةةةي فئةةةةة مسةةةةةتوى المعةةةةةارف المتوسةةةةةط 

% مةةةةةن المبحةةةةةةوثين  58.2لزراعيةةةةةة الجيةةةةةدة، وأن بالممارسةةةةةات ا
يقعةون فةةي فئةة مسةةتوى المعةةارف المرتفةع بالممارسةةات الزراعيةةة 
الجيةةةدة. أي أن مةةةا يقةةةرب مةةةن ثمثةةةي المبحةةةوثين يقعةةةون فةةةي فئةةةةة 

 مستوى المعارف المرتفع بالممارسات الزراعية الجيدة.
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جماً  يتض  أن أكثر من نصف المبحوثين يقعون في فئة  وا 
السن، وأن أكثر من ثمث المبحوثين حاصمون عمى مرىل  متوسطي

ما يقرب من نصف المبحوثين يقعون في فئة الخبرة  متوسط، وأن
أن الغالبية العظمى و المتوسطة في مجال تربية ورعاية ماشية المبن، 

وأن أكثر من ، منيم يقعون في فئة ذوي الحيازة الصغيرة لماشية المبن
وأن ، ئة المستوى المتوسط لقيادة الرأينصف المبحوثين يقعون في ف

ما يقرب من ثمثي المبحوثين يقعون في فئة المستوى المتوسط 
لمتجديدية، وأن أكثر من نصف المبحوثين يقعون في فئة المستوى 

وأن ما يقرب من ثمثي  المتوسط إلدراك توافر الخدمات اإلرشادية،
الممارسات المبحوثين يقعون في فئة مستوى المعارف المرتفع ب

 الزراعية.

 مممارسات الزراعية الجيدة لمربي ماشية المبن  تنفيذ مستوى. 2.7

( توزيع أ فراد العينة البحثية وفقا لمستوى 0يعرض جدول )
تنفيذىم لمممارسات الزراعية الجيدة، ومن الجدول يتض  أن درجات 

 – 42) تنفيذ المبحوثين لمممارسات الزراعية الجيدة تراوحت بين
. وتم تقسيم ىذا المدى إلى ثالث فئات ىى: مستوى ( درجة 004

-016ومستوى تنفيذ متوسط ) (؛درجة 018-42تنفيذ منخفض )
أوضحت و  ة(.درج 004-022ومستوى تنفيذ مرتفع ) (؛درجة 020

% من المبحوثين ذوي مستوى تنفيذ منخفض، في  6.5أن النتائج 
بينما ، متوسط % من المبحوثين ذوي مستوى تنفيذ 82.2حين أن 

ىكذا يتض  . و % من المبحوثين ذوي مستوى تنفيذ مرتفع 62.2كان 
أن أكثر من نصف المبحوثين ذوي مستوى تنفيذ مرتفع لمممارسات 
الزراعية الجيدة، ويمكن أن يعزى ذلك إلى وعي المربي بيذه 
لى إعتقاده وفيمو لمعالقة بين تنفيذ الممارسات الزراعية  الممارسات وا 

وبين كل من نوعية وكمية اإلنتاج  في مزرعتو، فكمما تمسك  الجيدة
وحافظ عمى تنفيذ ىذه الممارسات قدر إستطاعتو كمما زاد إنتاجو 
وتحسنت جودتو، وىو ما يمكن أن يعود عمى المربي بزيادة في دخمو 

 وتحسين في مستوى معيشتو.  

 ية الجيدة .مممارسات الزراعل تنفيذ مربي ماشية المبنمستوى   .3جدول  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي % العدد تنفيذالفئات مستوى 

 6.5 04 ( درجة018–42) منخفض
 82.2 006 ( درجة020–016ط )متوس رجةد 0.20 رجةد 020.26

 62.2 052 ( درجة004–022) مرتفع
توزيع إجابات المبحوثين عمى بنود تنفيذ مربي ماشية المـبن . 3.7
 رسات الزراعية الجيدة لممما

( توزيع إجابات المبحوثين عمى بنود 8يعرض جدول رقم )
مقياس تنفيذ مربي ماشية المبن لمممارسات الزراعية الجيدة، ومن 
بيانات الجدول يتض  أن إجابات المبحوثين جاءت عمى النحو 

 التالي:
تنفيذ مربي مقياس  بنودأن منوال إجابات المبحوثين عمى جميع  –أ 
قد وقع في فئة " ينفذ " اشية المبن لمممارسات الزراعية الجيدة م

باستثناء %، وذلك  00.2%،  66.1وذلك بنسب تراوحت بين 
تطبيق نظام تعريف لمحيوانات يسم  بتعريف كل وىي " ثالث بنود 

 80.2مبحوثا بنسبة   081" والذي نفذه حيوان عمى حدة منذ مولده
% من  65.0مبحوثا بنسبة  041% من المبحوثين، ولم ينفذه 

اإلحتفاظ بسجالت مكتوبة لمحيوانات المريضة  ، وبند "المبحوثين
مبحوثا  082والذي نفذه  والعالجات المختمفة لكل حالة عمى حده "

مبحوثا بنسبة  024% من المبحوثين، ولم ينفذه  88.8بنسبة  
% من المبحوثين، وبند " حماية الحيوانات من النباتات  66.5

مبحوثا بنسبة   000لسامة وغيرىا من المواد الضارة " والذي نفذه ا
%  65.5مبحوثا بنسبة  040% من المبحوثين، ولم ينفذه  80.8

وقع منوال  تسعة وستون بنداً  أي أنو من بين .من المبحوثين
في فئة " ينفذ "، بينما وقع  ستة وستون بنداً  إجابات المبحوثين عمى
، وأنو فقط في فئة "  ينفذ "ثالثة بنود عمى  منوال إجابة المبحوثين

بالنظر إلى ىذه البنود التي   ينفذىا المبحوثون يتض  أنيا تحتاج 
إلى مزارع متخصصة في إنتاج األلبان، وتحتاج إلى مزارع متطورة 
وحديثة وغير تقميدية ومزود بالتقنيات حديثة، كما أنو يمكن تنفيذىا 

تاجية الكبيرة، وىو ما يتفق مع ما في المزارع ذات السعات اإلن
يقعون  % من المبحوثين 46.0توصمت إليو نتائج البحث حيث أن 

وىو ما يصعب عمييم  صغيرة لماشية المبنال اتحياز الذوي  في فئة
 تنفيذ مثل ىذه الممارسات.

الممارسات الزراعية وبالنسبة لعدد المبحوثين الذين ينفذون  –ب 
ممارسة ينفذىا ثالثة أرباع  ثة وأربعونثاليتبين أن ىناك الجيدة 

 00.0% ،  26.5المبحوثين أو أكثر وذلك بنسب تراوحت بين 
ممارسة ينفذىا أكثر من  ثالثة وعشرون%، كما اتض  أن ىناك 

نصف المبحوثين وأقل من ثالثة أرباعيم وذلك بنسب تراوحت بين 
فقط ينفذىا  اتممارسثالث %، في حين ىناك  %28.0 ،  66.1

%،  80.2، % 80.8أقل من نصف المبحوثين وذلك بنسبة 
88.8 .%  
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 تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدةتوزيع إجابات المبحوثين عمى بنود   .4جدول  

 العبـــــــــــــــــــــــــــارة م
 ال ينفذ ينفذ

 % العدد % العدد
 06.5 61 48.8 221 زراعي.إختيار الحيوانات المناسبة لمظروف المحمية والنظام ال 0
 20.2 06 21.0 226 حجم القطيع بالمزرعة غير مناسب لقدرات وميارات المربي. 2
 21.5 55 20.8 268 إتباع جدول التحصينات الموصى بيا من قبل الطب البيطري. 0
 02.2 00 42.4 240 شراء الحيوانات مجيولة الحالة الصحية. 8
 22.6 44 22.6 202 الحيوانات الجديدة لممزرعة.  توجد أي رقابة عمى دخول  6
 02.2 010 52.4 202 الحد من دخول األفراد أوالحيوانات البرية إلى المزرعة قدر المستطاع. 5
 00.8 012 55.5 200 تطبيق برنامج لمكافحة الطفيميات والديدان. 2
 65.0 041 80.2 081 مولده.تطبيق نظام تعريف لمحيوانات يسم  بتعريف كل حيوان عمى حدة منذ  4
 22.6 44 22.6 202 فحص حيوانات المزرعة دوريا إلكتشاف عالمات اإلصابة باألمراض مبكرًا. 0
 06.1 002 56.1 214 تطبيق نظام فعال ل دارة الصحية البيطرية بالمزرعة يركز عمى الوقاية من األمراض. 01
 2.4 26 02.2 206 شكل المناسب.العناية بالحيوانات المريضة دون تأخير وبال 00
 06.0 80 48.2 220 تطبيق نظام جيد ومحكم لعزل الحيوانات المريضة. 02
 01.0 00 40.2 242 خمط حميب الحيوانات المريضة أو الجاري عالجيا مع حميب باقي القطيع. 00
 66.5 024 88.8 082 ى حده.اإلحتفاظ بسجالت مكتوبة لمحيوانات المريضة والعالجات المختمفة لكل حالة عم 08
 28.8 24 26.5 282 التعامل الفعال مع أمراض الحيوانات التي ترثر عمى الصحة العامة. 06
 21.1 58 41.1 265 إستخدم أي أدوية موجودة بالسوق دون إشراف الطبيب البيطري. 05
 00.5 02 44.8 240 إستخدام الكيمياويات واألدوية البيطرية الغير مصرح باستخداميا. 02
 22.2 20 22.4 280 تخزين الكيماويات واألدوية البيطرية بطريقة ممنة والتخمص منيا بطريقة مسئولة. 04
 4.8 22 00.5 200 إستخدام األدوية البيطرية بالجرعة والطريقة الموصى بيا. 00
 22.6 44 22.6 202 كل حيوان بالمزرعة يتطمب معاممة خاصة في الحمب. 21
 06.1 84 46.1 222 اة حسن تحضير الضرع قبل الحمب.مراع 20
 20.0 28 25.0 285 حمب الحيوانات بانتظام وباستخدام تقنيات مالئمة لظروف كل مربي وكل مزرعة. 22
 5.0 22 00.0 204 توفير الماء بالقدر الكاف والمالئم لممزرعة. 20
 5.0 21 00.2 011 ة ( الحمب.الحرص عمى نظافة الحظائر باستمرار وخاصة مكان ) منطق 28
 00.0 82 45.0 224 الحرص عمى نظافة من يقوم بالحمب بقواعد النظافة الشخصية األساسية. 26
 06.0 60 48.0 250 نظافة معدات الحمب وتعقيميا بعد كل عممية حمب. 25
 04.4 51 40.2 251 تبريد الحميب أو تسميمة وبيعو خالل الوقت المناسب لذلك. 22
 05.0 004 50.0 212 وجود معدات جيدة ومالئمة لتخزين األلبان عند الحرارة المالئمة لتخزينيا. 24
 02.2 66 42.4 256 تنظيف أدوات تخزين الحميب وتعقيميا بعد عممية بيع الحميب. 20
 28.0 22 26.0 280 تطبيق ممارسات مستدامة لمتغذية والري ومكافحة اآلفات عند زراعة العمف. 01
 01.5 08 40.8 245 التأكد من تميبة اإلحتياجات الغذائية لمقطيع. 00
 24.0 01 20.0 201 كل الحيوانات عندي بالمزرعة عمفتيا واحدة سواء بتحمب أو  . 02
 06.1 002 56.1 214 توفير مصادر مياه مضمونة الجودة وفحص وصيانة مصدرىا بصفة دورية. 00
 00.0 04 44.0 242 ويات في المراعي ومحاصيل األعالف.اإلفراط في إستخدام الكيما 08
 00.0 50 41.0 260 تخزين األعالف في ظروف مالئمة لتجنب التمف أو التموث. 06
 4.8 22 00.5 200 إستخدم األعالف العفنة أو المتدنية المستوى. 05
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     4تابع جدول  
  ال ينفذ  ينفذ العبـــــــــــــــــــــــــــارة م

 % العدد % العدد  
 08.8 85 46.5 228 كل المراحل العمرية أو اإلنتاجية بتأخذ نفس العمفة. 02
 65.5 040 80.8 000 حماية الحيوانات من النباتات السامة وغيرىا من المواد الضارة. 04
 00.4 88 45.2 225 التيوية بالمزرعة عندي غير جيدة. 00
 20.8 26 25.5 286 عة يعرض الحيوانات لمظروف الجوية القاسية.تصميم الحظائر ومنشمت المزر  81
 02.6 65 42.6 258 مساحة الحظيرة غير مالئمة بالنسبة لعدد الحيوانات 80
 22.2 42 22.4 200 األرضيات والمماشي في الحظائر تسبب العرج لمحيوانات. 82
لى المزرعة غير مالئم بالمرة. 80  21.0 56 20.2 266 أسموب نقل الحيوانات من وا 
 22.2 20 22.4 280 تطبيق برنامج فعال لمرعاية الصحية لمقطيع وفحص الحيوانات بصفة دورية. 88
 01.1 02 01.1 244 التعامل مع الحيوانات بقسوة وطريقة غير مدمية بالمرة. 86
 00.2 05 44.4 248 إتباع الممارسات الموصى بيا في الو دة والفطام. 85
 21.1 58 41.1 265 ممارسات الحمب التي قد تردي إلى إصابة الحيوانات باألمراض.تجنب  82
 28.0 22 26.0 280 إتباع إجراءات صحيحة في تسويق صغار الحيوانات الحالبة. 84
 00.8 52 41.5 264 إستخدام األدوات المالئمة في التعامل مع الحيوانات. 80
 82.2 006 62.4 046 ل مع الماشية لرفع كفائتيم وميارتيم.التدريب الكافي لمعاممين في التعام 61
 05.0 62 40.2 254 تصميم المزرعة وأنظمة إدارة القطيع   يراعي سموك الحيوانات بالمرة. 60
 0.2 00 01.0 240 اإلستخدام الكفء والمستدام لمستمزمات المزرعة من ماء وغذاء وأعالف. 62
 06.1 002 56.1 214 من مزارع األلبان. الحد من إخراج مموثات بيئية 60
 01.0 02 50.2 220 إدارة مزارع األلبان بشكل يحد من اآلثار الضارة بالبيئة. 68
 00.2 022 51.0 000 إستخدام مصادر الطاقة النظيفة والصديقة لمبيئة. 66
 04.8 020 50.5 002 إلمكان.تطبيق ممارسات لتقميل مخمفات المزرعة أو تدويرىا أو إعادة إستخداميا قدر ا 65
 05.0 68 40.0 255 تخزين مخمفات المزرعة والتخمص منيا بشكل يضر بالبيئة تماما. 62
 20.0 21 24.0 261 إحتواء المزرعة عمى نظام جيد لمصرف. 64
 02.6 81 42.6 241 إستخدام الكيماويات البيطرية والزراعية واألسمدة بالصورة التي تموث البيئة المحيطة. 60
 01.0 00 40.2 242 عممية إنتاج األلبان ومنتجاتيا يتم بصورة غير  ئقة بمنشأة تنتج أغذية عالية الجودة. 51
 86.1 088 66.1 025 اإللتزام بالقوانين والمواثيق الدولية المعنية بظروف العمل. 50
 81.0 000 60.0 040 إسعافات أولية. اإللتزام بشروط السالمة والصحة المينية في المزرعة مثل وجود شنطة 52
 02.4 80 42.2 220 إستخدام األدوات واإلجراءات المالئمة في تنفيذ الميام الزراعية. 50
 06.5 008 58.8 215 تعيين وتعميم وتدريب العاممين بما يناسب أعماليم. 58
 26.0 40 28.0 202 الحرص عمى تنفيذ العاممين ألعماليم بكفاءة. 56
 24.0 01 20.0 201 تيار األشخاص األكفاء لمتدريب والنص  والتدخل.إخ 55
 80.8 000 65.5 040 تطبيق أنظمة إدارة إقتصادية في المزرعة. 52
 21.0 56 20.2 266 اإلعتماد عمى الممارسات الزراعية التي تساىم في اإلنتاجية واألىداف الربحية لممشروع. 54
 05.2 005 50.4 218 اطر مثل السرقات والحرائق.وجود خطة مسبقة إلدارة المخ 50

 
ويتض  من العرض السابق أنو من بين تسعة وستون 
ممارسة من الممارسات الزراعية الجيدة والتي تم قياس مدى تنفيذ 

مربي الماشية ليا وجد أن ىناك ستة وستون ممارسة ينفذىا نصف 
ينفذىا أقل المبحوثين أو أكثر، في حين ىناك ثالث ممارسات فقط 
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من نصف المبحوثين. وىذا يدل في مجممة عمى إلتزام معظم مربي 
ماشية المبن بتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة في مزارعيم، ويدل ىذا 
أيضا عمى قناعة مربي ماشية المبن بأن الممارسات الزراعية الجيدة 

خط الدفاع األول لحماية وازدىار صناعة اإلنتاج الحيواني  يى
نتاج األلبان بصفة خاصة، وأن تنفيذ ىذه اإلحتياطات بصف ة عامة وا 

ىو اإلجراء األساسي لمتحكم في إنتشار المسببات المرضية وتحسين 
إنتاج األلبان في مزارعيم، وتحسين مواصفات الجودة في منتجات 
مزارعيم، وخاصة أنيم ينتجون سمعة ل ستيالك اآلدمي، وىو ما 

 ة واإلستمرار في ىذه الصناعة.   يعزز قدرتيم عمى المنافس

تنفيذ مربي بين العالقات اإلرتباطية بين المتغيرات المستقمة و . 4.7
 ةماشية المبن لمممارسات الزراعية الجيد

عالقةة  صحة الفرض البحثةي األول الةذى يتوقةع وجةود متأكد منل      
فةي  الخبةرة، و المسةتوى التعميمةيإرتباطيةة معنويةة بةين متغيةرات السةن، و 

، وقيةةةةةادة الةةةةةرأي، حيةةةةةازة ماشةةةةةية المةةةةةبنتربيةةةةةة ورعايةةةةةة ماشةةةةةية المةةةةةبن، و 
دراك تةةوافر الخةةدمات اإلرشةادية، و  بالممارسةةات  ةمعرفةةالوالتجديديةة، وا 

تةةم صةةياغة  ؛تنفيةةذ الممارسةةات الزراعيةةة الجيةةدةوبةةين  الزراعيةةة الجيةةدة
األول فةةةةي صةةةورتو الصةةةفرية، و ختبةةةةار صةةةحة ىةةةةذا  بحثةةةيالفةةةرض ال

ب معامةةل اإلرتبةةاط البسةةيط بةةين المتغيةةرات المسةةةتقمة الفةةرض تةةم حسةةا
 تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.بين متغير المدروسة و 

وجةةةةود عالقةةةة إرتباطيةةةةة معنويةةةةة عنةةةةد  (6ويوضةةة  جةةةةدول رقةةةةم )      
وكل مةن تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة بين  1.10مستوى إحتمالي 

وقيةةةادة الةةةرأي، والتجديديةةةة، ، حيةةةازة ماشةةةية المةةةبن، و المسةةتوى التعميمةةةي
دراك تةةةوافر الخةةةةدمات اإلرشةةةادية، والمعرفةةةةة بالممارسةةةات الزراعيةةةةة  وا 

تنفيةةةةةةذ  . بينمةةةةةا لةةةةةم تسةةةةةةفر النتةةةةةائج عةةةةةن معنويةةةةةةة العالقةةةةةة بةةةةةينالجيةةةةةدة
الممارسةات الزراعيةة الجيةدة ومتغيةري السةن، والخبةرة فةي رعايةة وتربيةة 

التةةى  الثمانيةةائيةة يتضة  أن مةن بةين العالقةات الثن وىكةذا ماشةية المةبن.
عالقةات ثنائيةةة؛ فةةى  سةةتيتوقعيةا الفةةرض البحثةى األول ثبتةةت معنويةة 

. وىةةذه النتةةائج تريةةد صةةحة تةةين إثنتةةين فقةةطحةةين لةةم يثبةةت معنويةةة عالق
وبنةةاءًا عمةةى ذلةةك يمكةةن رفةةض الفةةرض  الفةةرض البحثةةى األول جزئيةةًا.

 اإلحصائي وقبول الفرض البديل.

 تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة. متغير بيناط بين كل من المتغيرات المستقمة و قيم معامالت االرتب  .5جدول  
 تنفيذ المبحوثين لمممارسات الزراعية الجيدة المتغيرات المستقمة م
 1.102ةة  السن. 0
 **   1.001 .المستوى التعميمي 2
 1.100ةة  الخبرة في تربية ورعاية ماشية المبن. 0
 **   1.056 .نحيازة ماشية المب 8
 **   1.041 قيادة الرأي. 6
 **  1.220 التجديدية. 5
 **  1.256 إدراك توافر الخدمات اإلرشادية. 2
 **   1.220 .بالممارسات الزراعية الجيدة ةمعرفال 4

 بـينالعالقات اإلنحدارية المتعددة بين المتغيـرات المسـتقمة و . 5.7
 الجيدة الزراعيةمممارسات ل مربي ماشية المبن تنفيذ

عالقةة  الةذي يتوقةع وجةود نيلمتأكد من صحة الفرض البحثى الثةا      
، والخبةرة فةي المسةتوى التعميمةيالسةن، و إرتباطيةة معنويةة بةين متغيةرات 
، وقيةةةةةادة الةةةةةرأي، حيةةةةةازة ماشةةةةةية المةةةةةبنتربيةةةةةة ورعايةةةةةة ماشةةةةةية المةةةةةبن، و 

دراك تةةوافر الخةةدمات اإلرشةادية، والمعرفةةة ب الممارسةةات والتجديديةة، وا 
تنفيةةةةذ الممارسةةةةات الزراعيةةةةة متغيةةةةر مجتمعةةةةة وبةةةةين الزراعيةةةة الجيةةةةدة 

فةةى صةورتو الصةةفرية،  نيفقةةد تةم صةةياغة الفةرض البحثةةي الثةا ؛الجيةدة
كمةا فةي نحةدار متعةدد إو ختبار صحة ىذا الفرض تم حسةاب معادلةة 

 (  5)جدول 
 المستوىالسن، و نحدار أن متغيرات وتشير نتائج معادلة اإل      

، حيازة ماشية المبن، والخبرة في تربية ورعاية ماشية المبن، و التعميمي
دراك توافر الخدمات اإلرشادية، والمعرفة  وقيادة الرأي، والتجديدية، وا 

بالممارسات الزراعية الجيدة مجتمعة ترتبط بمتغير تنفيذ الممارسات 
ف  وتبمغ قيمة ،1.222الزراعية الجيدة بمعامل إرتباط متعدد قدره 

؛ وىي 62.812المحسوبة إلختبار معنوية معامل اإلرتباط المتعدد 
، وعميو ينبغي 1.10عند المستوى اإلحتمالي قيمة معنوية إحصائيًا 

إستنتاج وجود عالقة إرتباطية متعددة بين المتغيرات المستقمة مجتمعة 
، وىذه النتيجة تدعم تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدةوبين متغير 

وينشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات  فرض البحثي الثاني.صحة ال
تنفيذ % من التباين في متغير  60.5المسنتقمة مجتمعة تنفسر نحو 
 الممارسات الزراعية الجيدة.

المسةتوى السةن، و  أن يسيم كل مةن ثالثويتوقع الفرض البحثي ال      
، ازة ماشةية المةةبنحية، والخبةرة فةي تربيةة ورعايةةة ماشةية المةبن، و التعميمةي

دراك تةوافر الخةدمات اإلرشةادية، والمعرفةة  وقيادة الرأي، والتجديدية، وا 
معنويًا فريدًا في تفسير التباين في  إسياماً بالممارسات الزراعية الجيدة 
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، وإلختبةةةةار ىةةةةذا الفةةةةةرض تنفيةةةةذ الممارسةةةةات الزراعيةةةةةة الجيةةةةدةمتغيةةةةر 
لمنمةوذج الكامةةل نسةتعرض قةيم معةةامالت اإلنحةدار الجزئةي المعيةةاري 

ختبةةار معنوياتيةةةا اإلحصةةائية وذلةةةك كمةةةا فةةي موضةةة  الجةةةدول ) (، 5وا 
متغيرات ذات معامالت إنحةدار جزئةي معنةوي،  أربعةحيث يتض  أن 

تنفيةذ فةي تفسةير التبةاين فةي متغيةر  فريةداً  معنويةاً  أي أنيا تسيم إسةياماً 
، مةيالمسةتوى التعمي، وىةذه المتغيةرات ىةي الممارسات الزراعية الجيةدة

دراك توافر الخدمات اإلرشادية، والمعرفة بالممارسات  وقيادة الرأي، وا 
 الزراعية الجيدة. 

تنفيةذ ولموقوف عمى أكثةر المتغيةرات المسةتقمة تةأثيرًا عمةى متغيةر       
تةةم إسةةتخدام نمةةوذج التحميةةل اإلرتبةةةاطى الممارسةةات الزراعيةةة الجيةةدة، 

ل عن معادلة إنحدار خطةى واإلنحدارى المتعدد التدريجى. وأسفرالتحمي
، وقيةادة المسةتوى التعميمةية متغيةرات ىةي أربعمتعدد مختزلة تتضمن 

دراك تةةةةةوافر الخةةةةةدمات اإلرشةةةةةادية، والمعرفةةةةةة بالممارسةةةةةات  الةةةةرأي، وا 
 الزراعية الجيدة. 

تنفيةةةذ ة مجتمعةةةة بمتغيةةر ربعةةوتةةرتبط تمةةك المتغيةةةرات المسةةتقمة األ     
وتبمغ  ،1.252إرتباط متعدد قدرة  بمعاملالممارسات الزراعية الجيدة 

قيمةةةةةةة ف المحسةةةةةةوبة إلختبةةةةةةةار معنويةةةةةةة معامةةةةةةةل اإلرتبةةةةةةاط المتعةةةةةةةدد 
؛ وىةةةى قيمةةةةة معنويةةةة إحصةةةةائيًا عنةةةد المسةةةةتوى اإلحتمةةةةالي 002.845

، وعميةةو ينبغةةةى إسةةتنتاج وجةةةود عالقةةة إرتباطيةةةة بةةين المتغيةةةرات  1.10
زراعيةةةةة تنفيةةةذ الممارسةةةات الة مجتمعةةةة وبةةةةين متغيةةةر ربعةةةالمسةةةتقمة األ

ة ربعةةة. ويشةةةير معامةةل التحديةةةد إلةةى أن المتغيةةةرات المسةةتقمة األالجيةةدة
تنفيةذ الممارسةات % مةن التبةاين فةى متغيةر  64.4مجتمعة تفسر نحو 

 .الزراعية الجيدة

 تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة. متغيربين بين المتغيرات المستقمة و المتعددة العالقات االنحدارية   .6جدول  

 متغيرات المستقمةال م
 تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة

 المختزلالنموذج  النموذج الكامل
  1.184ةة  السن. 0
 ** 1.010 ** 1.014 .المستوى التعميمي 2
  1.146 الخبرة في تربية ورعاية ماشية المبن. 0
  1.120 .حيازة ماشية المبن 8
 ** 1.028 ** 1.064 قيادة الرأي. 6
  1.150 جديدية.الت 5
 ** 1.015 * 1.140 إدراك توافر الخدمات اإلرشادية. 2
 ** 1.562 ** 1.551 المعرفة بالممارسات الزراعية الجيدة. 4

 R 1.222 1.252معامل ا رتباط المتعدد 
 R2 1.605 1.644معامل التحديد 
 ** F 62.812 ** 002.845قيمة )ف( 

  1.10** معنوية عند مستوى احتمالى 
ولموقوف عمى مقدار ما يسيم بو كل متغير من المتغيرات 
األربعة المعنوية في النموذج المختزل في تفسير التباين في متغير 
تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة، تم إستخدام أسموب تحميل اإلنحدار 

(. ففي 2الخطي المتعدد التدريجي الصاعد كما ىو موض  بجدول )
حيث ساىم ىذا  المستوى التعميميإدخال متغير الخطوة األولى تم 

% من التباين الكمي في متغير تنفيذ  0.5المتغير في تفسير 
الممارسات الزراعية الجيدة، وكانت نسبة إسيام ىذا المتغير معنوية 

 قيادة الرأي. وفي الخطوة الثانية تم إدخال متغير 1.10عند مستوى 
المتغيرين معا  ا ، حيث ساىميالمستوى التعميم باإلضافة إلى متغير

تنفيذ الممارسات % من التباين الكمي في متغير  05.8في تفسير
% في  02.4وحده بنسبة  قيادة الرأي، وساىم متغير الزراعية الجيدة

، تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدةمتغير في تفسير التباين الكمي 

أما في  .1.10وكانت نسبة إسيام ىذا المتغير معنوية عند مستوى 
، إدراك توافر الخدمات اإلرشاديةالخطوة الثالثة فقد تم إدخال متغير 

% من التباين  04.0حيث ساىمت المتغيرات الثالثة في تفسير 
 ، وساىم متغيرتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدةالكمي في متغير 

% في تفسير  2.1وحده بنسبة  إدراك توافر الخدمات اإلرشادية
، وكانت في متغير تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدةالكمي التباين 

. وفي الخطوة  1.10نسبة إسيام ىذا المتغير معنوية عند مستوى 
، حيث المعرفة بالممارسات الزراعية الجيدةالرابعة تم إدخال متغير 

% من التباين الكمي في  64.4ساىمت المتغيرات األربعة في تفسير 
المعرفة ، وساىم متغير الزراعية الجيدة تنفيذ الممارساتمتغير 

% في تفسير التباين  81.6وحده بنسبة  بالممارسات الزراعية الجيدة
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، وكانت نسبة إسيام في متغير تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدةالكمي 
 .   1.10ىذا المتغير معنوية عند مستوى 

 

 

ة ومتغير تنفيذ الممارسات الزراعية المتدرج الصاعد لمعالقة بين المتغيرات المستقم نتائج التحميل اإلرتباطي اإلنحداري المتعدد . 7جدول 
  الجيدة.

خطوات 
 التحميل

 المتغيرات الداخمة
 في التحميل

معامل االنحدار 
 الجزئي  المعياري

 التراكمية لمتباين المفسر %
 المتغير التابعفي 

المتغير لمتباين المفسر في  %
 التابع

 قيمة
 " ت "

 ** 2.282 1.105 1.105 1.010 المستوى التعميمي ألولىا
 ** 8.064 1.024 1.058 1.028 قيادة الرأي الثانية
 ** 2.202 1.121 1.040 1.015 إدراك توافر الخدمات اإلرشادية الثالثة
 ** 02.518 1.816 1.644 1.562 المعرفة بالممارسات الزراعية الجيدة الرابعة

  1.10احتمالى  ** معنوية عند مستوى
مما سبق يتض  أن متغير المعرفة بالممارسات الزراعية 
الجيدة ىو أكثر المتغيرات المدروسة في القدرة عمى تفسير التباين في 

، ثم قيادة الرأي، يميو متغير تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدةمتغير 
، وأخيرًا متغير إدراك توافر الخدمات المستوى التعميميمتغير 

بالممارسات الزراعية  . وىذا يوض  الدور المتعاظم لممعرفةإلرشاديةا
الممارسات نحو تنفيذ  ماشية المبن في تغيير سموك مربي الجيدة

لو تأثير واض  عمى  قيادة الرأي أيضاً ، كما أن متغير الزراعية الجيدة
ممرىل كما كان ل، الممارسات الزراعية الجيدةسموك المربين في تنفيذ 

ماشية المبن بأىمية الممارسات  مربي توعية دور في  سيالدرا
الزراعية الجيدة بقطاع األلبان ودورىا في إنتاج الحميب من حيوانات 
تتمتع بصحة جيدة وبأسموب قادر عمى اإلستمرارية ويتحمى 
بالمسئولية تجاه رعاية الحيوان والجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية 

 إدراك توافر الخدمات اإلرشادية رابعةال ويأتي في المرتبة والبيئية، 
تى توض  الدور المرتقب ل رشاد الزراعي في توعية مربي ماشية وال

المبن بالممارسات الزراعية الجيدة وضرورة تكثيف األنشطة اإلرشادية 
، فمزارعي قطاع األلبان يعممون في مجال إنتاج في ىذا المجال

يكونوا واثقين من سالمة وجودة  أغذية ل ستيالك البشري، لذا  بد أن
الحميب الذي ينتجونو، وأن تدعم الممارسة الزراعية الجيدة في قطاع 
األلبان إنتاج ألبان ترضى تطمعات المستيمكين وصناعة األغذية، 

   قدرة ىذه الصناعة عمى اإلستمرار والمنافسة. تدعم و 

  :توصياتال .8

تغيةةرات المعرفةةة فةي ضةةوء مةا أسةةفرت عنةو نتةةائج البحةث مةةن أىميةة م
دراك المستوى التعميميبالممارسات الزراعية الجيدة، وقيادة الرأي، و  ، وا 

تةةةةةوافر الخةةةةةدمات اإلرشةةةةةادية فةةةةةي تفسةةةةةةير التبةةةةةاين فةةةةةي متغيةةةةةر تنفيةةةةةةذ 
توجةةةةو نظةةةةر المسةةةةةئولين  الممارسةةةةات الزراعيةةةةة الجيةةةةدة يتضةةةةة  أىميةةةةة

دية إعداد برامج إرشا باإلداراة المركزية ل رشاد الزراعي عمى ضرورة

متخصصةة توجةةو لمربةةي ماشةةية المةةبن لتةةوعيتيم بالممارسةةات الزراعيةةة 
دورىةةا فةةي تقميةل مسةةتوى التمةةوث فةي منتجةةات األلبةةان، وكةةذا و  ،الجيةدة

، فتنفيةةذ الممارسةةات الزراعيةةةة الحفةةاظ عمةةى صةةحة وسةةةالمة المسةةتيمك
الجيةةةدة يضةةةةمن أن يكةةةون الحميةةةةب ومنتجةةةات األلبةةةةان المصةةةنعة ممنةةةةة 

كما أنيا تضةمن أن تكةون مزرعةة األلبةان صةالحة ل ستيالك البشري، 
كمشةروع وقةادرة عمةةى الصةمود فةةي المسةتقبل مةةن الناحيةة اإلقتصةةادية 

، كمةا أن تنفيةذ ىةذه الممارسةات فةي قطةاع األلبةةان واإلجتماعيةة والبيئيةة
يعتبةةر بمثابةةةة وسةةيمة جيةةةدة إلدارة المخةةةاطر لمسةةتقبل مشةةةروع مزرعةةةة 

  .لطوياأللبان عمى المدى القصير وال

 :مراجع .9

الجــزارم محمــد حمــودسا إبتســام بســيوني المميجــيا محمــود ســعد 
اإلحتياجةات اإلرشةةادية المعرفيةة لةةزراع الصةةوب . (2222الخــواص  

الزراعيةةةةة بالممارسةةةةات الجيةةةةدة لتةةةةداول محاصةةةةيل الخضةةةةر بمحافظةةةةة 
البحيرة، مجمة العمةوم الزراعيةة المسةتدامة، كميةة الزراعةة، جامعةة كفةر 

 .208:  220(، 0(، العدد )85الشيخ، المجمد )
 . (2221الشايبم عبد الباقي موسىا أميرة مصطفى محمد حمزة   

الكفاءة اإلقتصاديةة والتسويقية أللبان الماشية بمحافظةة الغةةربية، مجمةة 
اإلقتصةةةةةاد الزراعةةةةةي والعمةةةةةوم اإلجتماعيةةةةةة، كميةةةةةة الزراعةةةةةة،  جامعةةةةةة 

 .21:  06(، 2(، العدد )02المنصورة، المجمد )
رسولم أحمد أبو اليزيدا عون خير اهلل عونا سامح محمد حسـن ال

بعةض الجوانةب . (2219شهابا محمد عبد الكـريم محمـد حسـين  
اإلقتصةادية لمممارسةةات الزراعيةةة الجيةةدة لمحصةةولي العنةةب والبرتقةةال 
الصةةةةةةيفي بمنطقةةةةةةةة النوباريةةةةةةةة، مجمةةةةةةة اإلقتصةةةةةةةاد الزراعةةةةةةةي والعمةةةةةةةوم 

(، العةةةدد 01لمنصةةةورة، المجمةةةد)اإلجتماعيةةةة، كميةةةة الزراعةةةة، جامعةةةة ا
(8 ،)006  :211. 
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ــرحمن   ــرحمن عــادل عبـد ال ــد ال اإلحتياجةةات  .(2218المنسـيم عب
اإلرشةةادية لمزارعةةي المةةوال  فةةي مجةةال الزراعةةة التصةةديرية بمحافظةةةة 

 الدقيمية، رسالة دكتوراه، كمية الزراعة، جامعة المنصورة.
الممارسات الزراعية  دليل .2227العربية لمتنمية الزراعية   المنظمة

 الجيدة في الوطن العربي، الخرطوم.
مسةةةةتوى أداء مربةةةةي الحيوانةةةةةات  .(2217بــــدويم أحمــــد عثمــــان  

المزرعيةة لمممارسةات الزراعيةة الجيةةدة المتعمقةة بانتةاج األلبةان بمنطقةةة 
النوباريةةة، مجمةةةة األسةةةكندرية لمتبةةةادل العممةةي، كميةةةة الزراعةةةة، جامعةةةة 

(، 04لبحةةةوث األراضةةةي والميةةةاه، المجمةةةد ) األسةةكندرية، وجمعيةةةة بمبةةةع
 .010:  200(، 0العدد )

ــــد الجبـــار   ــــان عب الرضةةةةا الةةةوظيفي لممرشةةةةدين  .(2229رضـــام بي
الزراعيين في المنطقة الوسطى وعالقتو ببعض العوامل، مجمة جامعة 

 .084:  080(، 2(، العدد )02بابل لمعموم اإلنسانية، المجمد )
ينا حـازم صـالح منصـور قاسـما عبـد سعفانم إبراهيم أبو خميل أمـ

اإلحتياجات اإلرشادية  .(2218الرحمن عادل عبد الرحمن المنسي  
لةةةةزراع البرتقةةةةال فةةةةي مجةةةةال الزراعةةةةة التصةةةةديرية بةةةةبعض محافظةةةةةات 
 جميورية مصر العربية، مجمة اإلقتصاد الزراعي والعموم اإلجتماعية،

:  042(، 6(، العةةةدد )0جامعةةةة المنصةةةورة، المجمةةةد ) كميةةة الزراعةةةة، 
000. 

معارف  .(2218حسنم نهى الزاهي السعيدا سمية عمى العوضي  
الريفيةةةةةات بالتوصةةةةةيات اإلرشةةةةةةادية لوقايةةةةةة ماشةةةةةية المةةةةةةبن مةةةةةن بعةةةةةةض 
األمةةةةراض المعديةةةةة بمحافظةةةةة كفةةةةةر الشةةةةيخ، مجمةةةةة العمةةةةوم الزراعيةةةةةة 

(، العةةةدد 88المسةةتدامة، كميةةة الزراعةةة، جامعةةة كفةةر الشةةيخ، المجمةةد )
(0 ،)22  :00. 
تنفيةذ المةةرأة  . (2211بـد النبـيم نجفـة رزق عبـد الجميـل محمـد  ع

الريفيةةة لمممارسةةةات الموصةةةى بيةةا فةةةي مجةةةال تحسةةين جةةةودة منتجةةةات 
 األلبان، رسالة دكتوراه، كمية الزراعة، جامعة طنطا. 
تطبيةةق  . (2219عـوضم ميـادة الشـوادفيا عــزة إبـراهيم الـدميري  

ربيةةةة ورعايةةةة ماشةةةية المةةةبن الريفيةةةات لمتوصةةةيات اإلرشةةةادية الخاصةةةة بت
 –، مجمةةةةة العمةةةةوم الزراعيةةةة والبيئيةةةةة والبيطريةةةةة بمحافظةةةة كفةةةةر الشةةةيخ

:  20(، 0(، العةدد )0المجمةة العربيةة لمعمةوم ونشةر األبحةاث، المجمةد )
80. 

ماعيـة لغربـي يسـيا اإلسـكوا لجنـة األمـم المتحـدة اإلقتصـادية واإلجت
لتحسةةةةةين سةةةةةةالمة إعتمةةةةةاد الممارسةةةةةات الزراعيةةةةةةة الجيةةةةةدة  . (2219 

 األغذية في المنطقة العربية، بيروت، لبنان.
ــد المالــك   ــدم إســماعيل عب معةارف وتطبيةةق الةةزراع  . (2221محم

لمتوصةيات اإلرشةادية الزراعيةةة فةي مجةال اإلنتةةاج الحيةواني فةي بعةةض 
قةرى مركةز أشةمون، مجمةة األسةكندرية لمتبةادل العممةي، كميةة الزراعةة، 

بمبةةع لبحةةوث األراضةةةي والميةةاه، المجمةةةد ، وجمعيةةةة جامعةةة األسةةكندرية
 .002:  200(، 0(، العدد )82)

منظمة األغذيـة والزراعـة لممـم المتحـدة واإلتحـاد الـدولي لمنتجـات 
دليل بشأن الممارسات الزراعية الجيدة في قطاع  . (2212األلبان   

األلبةةان، الخطةةةوط التوجيييةةةة عةةةن اإلنتةةةاج الحيةةةواني وصةةةحة الحيةةةوان، 
 ، روما. 4العدد رقم 
دراسةةةةة القةةةةدرات التةةةةي تمكةةةةن   . (2224حســــين عمــــي   مهجــــرس

المرشةدين الةزراعيين بمحافظةة كفةر الشةيخ مةن أداء أدوارىةم الوظيفيةة، 
 رسالة دكتوراه، كمية الزراعة، جامعة طنطا.
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ABSTRACT 

  
This study aimed mainly to identify the level of dairy cattle farmers' implementation of good agricultural practices in 
Gharbia governorate. Gharbia governorate has been chosen as spatial field for the study, two dis tricts in Gharbia 
governorate were selected according to the standard of milk production which are Qutour and Zifta. One village was 

selected from each district according to the same standard which are Ibshaway Al-Malak, and Damanhur Al-Wahsh, 
respectively. Random samples of 320 dairy cattle keepers were chosen. Research objectives have been specified in a set 

of null hypotheses to be tested in this study. Data were collected from sample persons by personal interview 
questionnaire. Collected data were coded and analyzed using the SPSS package . 
     The main findings of the study could be summarized as follows  :-   

1 - There were statistically significant bivariate relationships at the level of 0.01 of significance between educational 
level, dairy cattle ownership, opinion leadership, innovativeness, perception of access of extensional services, and 
knowledge of good agricultural practices and between implementation of good agricultural practices; while there were 

no statistically significant bivariate relationships between age, and experience in raising and caring of dairy cattle and 
between implementation of good agricultural practices  . 

2- The studied independent variables combined, explained about 59.6 % of the variances of the variable of 
implementation of good agricultural practices. 

KEYWORDS : GAP ــ Dairy Cattle ــ Food quality ــ Gharbia governorate. 
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