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 نظيفالمبن الإنتاج  لفي مجا المرأة الريفية معارف وممارساتأثر النطاق الجغرافى عمى 
 

 اماني مغاوري جاد اهلل
 

 جامعة األزىر -كمية االقتصاد المنزلي -مدرس بقسم تنمية األسرة الريفية
 

 الممخص العربي                                                            
 

المنوفية  تيبمحافظ المبن النظيف إنتاجفي مجال المبحوثات ممارسات و تحديد مستوى معارف بصفة رئيسية أستيدف ىذا البحث 
 محافظتيعند تصنيفين عمي أساس  إنتاج المبن النظيفعنوية الفروق في متوسطات معارف وممارسات المبحوثات في مجال وم ،واألقصر
  .الدراسة

كما تم  بإعتبارىما من أكبر المحافظات فى عدد الحائزين، ى المنوفية واألقصر كمجااًل إلجراء ىذا البحثتوقد تم إختيار محافظ
 ى ومورجان" تبين أن حجم العينة الكمىجوبتطبيق معادلة " كرسركز مختار تم اختيار قريتين، ممن كل محافظة، ومن داخل كل  إختيار مركز

 أساليب التحميل االحصائي المناسبة.وتم استخدام . القري األربع المدروسةإختيارىا عشوائيًا من داخل تم  مبحوثة 592
 فيما يمى :  البحثوقد تمخصت نتائج 

  ما يقرب من ثبلثة أرباع المبحوثات  مقابل نظيف بمحافظة المنوفية مرتفعاً المبن الإنتاج في مجال مستوى معارفين  المبحوثاتأن غالبية
 بمحافظة األقصر مستوى معارفين منخفضًا.

 كان مرتفعًا، ممارستين في مجال إنتاج المبن النظيف مستوى ألقصر ا، و المنوفية تيبمحافظ المبحوثاتمن ثبلثة أرباع  أن ما يقرب
 .عمي الترتيب منخفضاً و 
  لصالح  وممارسات المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيفمعارف توجد فروق معنوية بين محافظتي الدراسة فيما يتعمق بدرجات

 . المبحوثات بمحافظة المنوفية
 والمشكمة البحثيةالمقدمة  .1

أصبحت قضية األمن الغذائى من أىم القضايا المثارة فى 
العالم، حيث تأخذ أىمية قصوى خاصة فى ظل األزمة الغذائية التى 
تمر بيا معظم ببلد العالم ، والتى تمثمت فى تناقص إنتاج أىم السمع 
الغذائية وتزايد الطمب عمييا ، وأرتفاع األسعار بشكل يفوق القدرة 

اد ، ويعد قطاع اإلنتاج الحيوانى أحد أىم الشرائية لدى األفر 
القطاعات الزراعية المسئولة عن توفير البروتين الحيوانى لئلنسان ، 

 ( . 29 ص ،5102) الحسن ، 
اإلنتاج الحيوانى حجر الزاوية فى القطاع الزراعى  ويعد

المصرى ، حيث تقدر القيمة اإلجمالية لئلنتاج الحيوانى بحوالى 
يو من إجمالى الدخل القومى ، ويقدر إنتاج مميون جن 009.511

مميون جنيو من إجمالى الدخل القومى ،  59.191االلبان بحوالى 
% من إجمالى اإلنتاج الحيوانى  51كما تساىم منتجات األلبان بنحو 

تشير اإلحصاءات إلى تراجع إنتاج األلبان ، فقد إنخفض اإلنتاج  و. 
مميون طن عام  0.9ى إلى حوال 5112مميون طن عام  0.1من 

مميون طن عام  5.2نحو ب، بينما ذاد اإلستيبلك المحمى  5102
،  5102،) حسن ،  5102مميون طن عام  2.2إلى قرابة  5112

متوسط نصيب الفرد من األلبان ومنتجاتيا  يبمغ كماو (.  229ص 
كجم / سنة ، وىى نسبة منخفضة عن الكمية التى  22.2حوالى 

 021 –91الصحة العالمية والتى تتراوح بين توصى بيا منظمة 
 ( . 2ص ،5101)سعد،  ،كجم/ سنة

وتعتبر الماشية مصدرًا لمدخل المباشر لكثير من الوحدات 
المعيشية الفقيرة ، كما أنيا أصل من  االصول النقدية ليذه األسر ، 
كما تمثل مكونًا ىامًا لمنظم الزراعية من خبلل زيادة تنوع مصادر 

قميل المخاطر ، وتسيم فى تحقيق األىداف البيئية الدخل وت
باإلستخدام المستدام لمخمفاتيا كسماد لمتربة ، باإلضافة إلى إعتبارىا 
رصيد متاح لمتصرف فييا بالبيع عند الحاجة إلى رأس مال نقدى 
سريع ، كما يعتبر المبن منتج أساسى فى تغذية اإلنسان ، حيث تمثل 

% من البروتين الحيوانى البلزم لتغذية  22األلبان ومنتجاتيا حوالى 
 ( .  5 ص ،5101) منار سعد ،  ،اإلنسان

قتصادية كبيرة ألنيا  ولذا تعتبر ماشية المبن ثروة قومية وا 
تنتج أىم المنتجات الحيوانية وىو المبن والمعروف بقيمتو الغذائية 
العالية ، وذلك عن طريق تحويل كميات ضخمة من األعبلف 

المواد الخشنة ومخمفات المحاصيل والمنتجات الثانوية الخضراء و 
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لممضارب والمطاحن والمصانع غير الصالحة لتغذية اإلنسان إلي 
المبن ، وىو الغذاء الوحيد المتكامل والذي يحتوي عمى كل العناصر 
البلزمة لمحياه من نشويات وبروتينات وسكريات وأمبلح معدنية 

عوض ، ) ، اسم "الدم األبيض"  وفيتامينات وماء لذلك يطمق عميو
 . ( 59  ص ،5109 ، والدميرى

أثبتت الدراسات إمكانية حصول األفراد عمى وقد 
إحتياجاتيم الغذائية من البروتين الحيوانى من األلبان بتكمفة أقل من 
حصوليم عمييا من مصادر البروتين الحيوانى األخرى ، كما تعتبر 

جميع المجموعات والعناصر الغذائية  ويحتوياأللبان غذاء كامل 
البلزمة لجسم اإلنسان، ويتميز الكالسيوم الموجود فى األلبان بسيولة 
إمتصاصو، كما يؤدى تناول منتجات األلبان الغنية بالكالسيوم 

 ص ، 5102) حسن ، ،والفوسفور لخفض اإلصابة بيشاشة العظام
 .  (.5102منظمة األغذية والزراعة لؤلمم المتحدة ، و  ،229

كما تعتبر صناعة األلبان من أىم أوجو إستغبلل رؤوس 
األموال لدى المربين والمستثمرين ، وتمثل جزءًا كبيرًا من دخل 
المربين ، لذا فاإلىتمام بطرق وتربية رعاية حيوان المبن مع معرفة 
الطرق الصحيحة المتبعة فى الحصول عمى منتجاتيا بكفاءة عالية 

) فى رفع وتحسين الكفاءة اإلنتاجية لماشية المبن، يكون لو أثر كبير 
كما أشارت بعض ( .  029، ص 5119عبد الوىاب ، ومارى 

الدراسات أن حيوانات المبن ىى األفضل فى كفاءة تحويل المكونات 
الغذائية فى العبلئق إلى منتجات ضرورية لئلنسان ، كما تعتبر مزارع 

كثافة عمالية عالية ، بذلك األلبان والصناعات المتصمة بيا ذات 
تسيم بشكل غير مباشر فى حل مشكمة البطالة وزيادة اإلستثمارات 

 .( 2، ص 5102بان، )جمعو وآخرون ، عن طريق قطاع إنتاج األل
ويمكن زيادة الناتج المحمى من االلبان بزيادة اإلنتاجية من 

ادة خبلل التحسين الوراثى إلنتاج المبن فى األبقار والجاموس، وزي
ستخدام التكنولوجيا الحديثة فى رفع القيمة الغذائية  الموارد العمفية ، وا 
لممخمفات الزراعية ، وتوفير البيئة المناسبة لمحيوانات ، والرعاية 
الصحية الجيدة لمحيوانات، وحل مشاكل تسويق األلبان وتصنيعيا ، 

 (. 5ص ،5119) شمبى ،  ،واإلرشاد والتدريب لممربين
اج لبن نظيف صالح لئلستيبلك األدمى خالى يعتبر إنتو 

من األمراض ىدف ميم لمتنمية وذلك من خبلل مراعاة توصيات 
الجيات المختصة فى ىذا المجال حيث نضمن عدم إنتقال األمراض 
من المبن عن طريق الحيوان الحبلب أو طريق األشخاص القائمين 

 ( . 292 ، ص 5101) نصرت ، ، عمى عممية الحمب
غم من أىمية الثروة الحيوانية والدور الذى تمعبو فى وبالر  

الدخل الزراعى والدخل القومى إال ىناك إستمرارًا فى تدىورىا ويرجع 
ذلك إلى أن غالبية المربين يجدوا صعوبات فى تفيم أنشطة إنتاج 
المبن النظيف وأرتفاع تكمفة ىذه األنشطة ، فضبًل عن غياب مفيوم 

ذلك اإلرشاد البيطرى ، باإلضافة إلى تركز صحة الحيوان لدييم ، وك
الثروة الحيوانية فى حيازة المربين التقميدين الذين ينقصيم الكثير من 
المعارف والمعمومات والميارات التى تتعمق بأساليب التربية والتغذية 

، وىذا يتطمب (FAO, 2015 )السميمة والرعاية الصحية لمحيوانات 
تعديل سموكيات ىؤالء المربين من حيث تنفيذ التوصيات الفنية فى 

نتاج المبن النظيف ،  وضحت الدراسات أن إلمام فأمجال التربية وا 
نتاج لبن صحى ونظيف من أىم  المربين بسبل حمب الماشية وا 
األسباب المؤدية إلى رفع كفاءة إدرار الحيوانات الحبلبة ، وتحقيق 

تصادى مناسب مع المحافظة عمى صحة األسرة والمجتمع ، عائد إق
إال أن معظم الدراسات أثبتت ضعف المستوى المعرفى لممربين 
باألساليب الصحيحة إلنتاج لبن صحى ونظيف، ومن ذلك دراسات 

 (.5102(، وسبلمة )5112الغزالي، وجميل )
تقع المرأة الريفية في قمب عممية التنمية الزراعية ولعل و 

لة المرأة تطعم العالم التي أطمقتيا منظمة األغذية والزراعة مقو 
تمخص أدوار المرأة الريفية في تحقيق األمن الغذائي والتنمية 
المستدامة، والقضاء عمى الفقر والجوع، وصيانة الموارد الطبيعية، 
والحفاظ عمى البيئة، وتحقيق التوازن بين عدد السكان والموارد 

الدول النامية ومنيا مصر. كما تحديات تواجو  االقتصادية، وجميعيا
وجد أن ىناك عبلقة بين معدل النمو االقتصادي وبين حجم قوة 
العمل النسائي، فأصبحت أدوار المرأة الريفية من المؤشرات اليامة 

 5109) شيماء ، وآخرون ،  ،" التي تستخدم لتقييم النمو االقتصادي
 (. 212 ، ص

يفية ىى المدخل الحقيقي لحل العديد ولذلك تعتبر المرأة الر 
من التحديات في إطار ما تقوم بو من أدوار ومسؤليات في الحقل 
والمنزل والمجتمع الذي تعيش فيو وذلك بالرغم من الصعوبات 
والمعوقات الكثيرة التي تواجييا من محدودية الحصول عمى الموارد) 

والتعميم، والتدريب( األرض، والقروض، واإلرشاد،والتكنولوجيا الحديثة، 
والظروف القانونية واإلجتماعية غير المشجعة، وىجرة كثير من 
الرجال لمبحث عن فرص عمل في مين أخرى بالمدن أو خارج 

شيماء ، وآخرون (، و 5102، وىذا ما أكدتو دراسات حسن )مصر
(5109 .)  

تعد المرأة الريفية ىى المسئولة بالدرجة األولى عن رعاية 
% من وقتيا فى ىذا الشأن ، وقد بينت 21الماشية حيث أنيا تقضى 

الدراسات الدور اليام لممرأة الريفية فى رعاية الحيوانات ، حيث أن 
% من الريفيات من عينة إحدى الدراسات يقمن بسقى الحيوانات  22

ن بعمف وتغذية الحيوانات ، ونصفين يقمن % منين يقم 25، وأن 
% منين بحمب المواشى ،  21بإعداد الفرشة لمحيوانات ، كما تشارك 

وىذا ما % منين تقمن بعمميات تصنيع المنتجات المبنية،  22وان 
 (.  5109شيماء ، وآخرون )(، و 5102) ةأكدتو دراسات سبلم
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لمبن وقد أظيرت بعض الدراسات المتعمقة بمربى ماشية ا
إنخفاض المستوى المعرفى ليم فى مجاالت تربية ورعاية وتغذية 
وعبلج الماشية ، وأن ىناك قصوراً شديدًا فى معارف المربين المتعمقة 
بإنتقال العدوى بين الحيوان واإلنسان ، ومكان تنظيف الحيوانات ، 
وموقع الحظيرة ، ومصدر مياه الشرب ، وتطيير الحظائر وعزل 

مريضة ، والتخمص من الحيوانات النافقة ، وكيفية الحيوانات ال
، ويؤكد ذلك التصرف مع الحيوان المريض ، ومواعيد التحصينات

،  5119)بد الوىاب ، ومارى وع (،0992دراسات محمد وآخرون )
 ( .  090 ص

وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن افتقار المرأة الريفية  
ىا فى ىذا الشأن يترتب عميو لمتعامل الواعى ولممعمومات التى تساعد

خسارة إقتصادية تضر اإلنسان صحيا وماديا، وتضر ماشية المبن 
لذا يجب كحيوان من جية وكمصدر إلنتاج األلبان من جية أخرى، 

 تدعيم دور المرأة في مجال إنتاج المبن.
وبذلك تبرز أىمية البحث في دراسة معارف وممارسات المرأة الريفية 

المبن النظيف بمناطق جغرافية مختمفة والمتمثمة في في مجال إنتاج 
لوجو بحري، وريف  ىذا البحث في ريف محافظة المنوفية )ممثمة

 محافظة األقصر )ممثمة لوجو قبمي(.
  :أهداف البحث .2

يستيدف ىذا البحث بصفة رئيسية تحديد أثر النطاق الجغرافي 
مبن النظيف عمي معارف وممارسات المرأة الريفية في مجال إنتاج ال

بمحافظتي المنوفية )ممثمة ريف وجو بحري( واألقصر )ممثمة ريف 
 األىداف الفرعية التالية:  ، ويمكن تحقيق ذلك من خبلل(وجو قبمي

إنتاج  وممارسات المبحوثات في مجالتحديد مستوى معارف  -0
 الدراسة. بمحافظتي المبن النظيف

إنتاج التعرف عمي مصادر معمومات المبحوثات في مجال  -5
 بمحافظتي الدراسة. المبن النظيف

الكمية التعرف عمى العبلقات اإلرتباطية بين المتغيرات المستقمة  -2
سن المبحوثة، وعدد أفراد األسرة، وعدد )المدروسة وىي: 

سنوات تعميم المبحوثة، وعدد سنوات تعميم زوج المبحوثة، 
 ، والقيادية، والطموح،التجديديةوالدخل الشيري لؤلسرة، و 

، وحيازة األرض الزراعية، اإلسيام  اإلجتماعي غير الرسميو 
وحيازة األجيزة المنزلية، وحيازة اآلالت الزراعية، وعدد سنوات 
خبرة المبحوثة في الزراعة، وحجم حيازة المشروعات اإلنتاجية، 

دراك المبحوثة وعدد ماشية المبن، وحجم الحيازة الحيوانية،  وا 
وعدد سنوات عمل المبحوثة في  لمشكمة اإلنتاج الحيواني،

مجال إنتاج المبن، ومتوسط إنتاج المبن في اليوم، ودخل 
المبحوثة اليومي من إنتاج المبن، والمعرفة باإلجراءات الوقائية 

والرضا عن العائد اإلجتماعي والعبلجية في إنتاج المبن، 

واإلقتصادي من تربية الماشية، ومصادر معمومات المبحوثة 
وبين درجات معارف وممارسات المبحوثات ( المبن في إنتاج 
 بمحافظتي الدراسة. إنتاج المبن النظيففي مجال 

تحديد اإلسيام النسبى لممتغيرات المستقمة الكمية المدروسة  -9
وممارسات فى تفسير التباين الحادث فى درجات معارف 

 .بمحافظتي الدراسة إنتاج المبن النظيفالمبحوثات في مجال 
في متوسطات معارف وممارسات الفروق  معنويةتحديد  -2

عند تصنيفين عمي  إنتاج المبن النظيفالمبحوثات في مجال 
 .محافظة األقصر( -أساس منطقة الدراسة )محافظة المنوفية

المبحوثات في مجال التى تواجو  كبلتالتعرف عمى المش -2
 بمحافظتي الدراسة. إنتاج المبن النظيف

من المشكبلت التي تواجو التعرف عمي مقترحات الحد  -2
 بمحافظتي الدراسة. إنتاج المبن النظيفالمبحوثات في مجال 

 الفروض البحثية: .3
توجد عبلقة إرتباطية بين المتغيرات المستقمة الكمية المدروسة  -1

سن المبحوثة، وعدد أفراد األسرة، وعدد سنوات تعميم )وىي: 
الشيري المبحوثة، وعدد سنوات تعميم زوج المبحوثة، والدخل 

اإلسيام  اإلجتماعي ، والقيادية، والطموح، و التجديديةلؤلسرة، و 
، وحيازة األرض الزراعية، وحيازة األجيزة غير الرسمي

المنزلية، وحيازة اآلالت الزراعية، وعدد سنوات خبرة المبحوثة 
في الزراعة، وحجم حيازة المشروعات اإلنتاجية، وحجم الحيازة 

دراك المبحوثة لمشكمة اإلنتاج  لمبن، وعدد ماشية ا الحيوانية، وا 
الحيواني، وعدد سنوات عمل المبحوثة في مجال إنتاج المبن، 
ومتوسط إنتاج المبن في اليوم، ودخل المبحوثة اليومي من 
إنتاج المبن، والمعرفة باإلجراءات الوقائية والعبلجية في إنتاج 

ربية المبن، والرضا عن العائد اإلجتماعي واإلقتصادي من ت
وبين  (الماشية، ومصادر معمومات المبحوثة في إنتاج المبن

معارف المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيف بمحافظتي 
 .الدراسة

توجد عبلقة إرتباطية بين المتغيرات المستقمة الكمية المدروسة  -2
وبين ممارسات المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيف 

 .بمحافظتي الدراسة
غيرات المستقمة الكمية المدروسة إسيامًا معنويًا في تسيم المت -2

تفسير التباين في معارف المبحوثات في مجال إنتاج المبن 
 النظيف بمحافظتي الدراسة.

تسيم المتغيرات المستقمة الكمية المدروسة إسيامًا معنويًا في  -9
تفسير التباين في ممارسات المبحوثات في مجال إنتاج المبن 

 ي الدراسة.النظيف بمحافظت
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توجد فروق معنوية في متوسطات درجات معارف المبحوثات  -2
في مجال إنتاج المبن النظيف عند تصنيفين عمي أساس 

 محافظة األقصر(. -منطقة الدراسة )محافظة المنوفية
توجد فروق معنوية في متوسطات درجات ممارسات  -2

المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيف عند تصنيفين عمي 
 محافظة األقصر(. -منطقة الدراسة )محافظة المنوفية أساس

 الفروض اإلحصائية .4
 تم وضع الفروض البحثية في صورتيا الصفرية حتي يمكن اختبارىا. 

 الطريقة البحثية : .5
 :لمبحثالنطاق الجغرافى والبشرى . 1.5

ى المنوفية واألقصر كمجااًل إلجراء ىذا تتم إختيار محافظ
البحث بإعتبارىما من أكبر المحافظات فى عدد الحائزين ، وتمثمت 

أن يكونوا قائمين و شاممة البحث فى زوجات الحائزين ألرض زراعية 
، كما تم إختيار مركزى تبل بمحافظة المنوفية، وأسنا اشيةبتربية الم

المراكز فى عدد الحيازات بمحافظة األقصر بإعتبارىما من أعمى 
الزراعية، ومن مركز تبل تم إختيار قريتى كفر السادات، والكمايشة ، 

بطريقة  ومن مركز أسنا تم إختيار قريتى أصفون، وكيمان المطاعنة
، وتم إختيار عينة عشوائية من سجبلت الحيازة الزراعية  عشوائية

ة، تشريعات/ )مديرية الزراعة، إدارة الشئون الزراعي لؤلربع قرى
" خدمات لدورة الحصر 5بيان فئات الحائزين طبقًا لسجل "-حيازة

، وبتطبيق معادلة " كرسبى ومورجان " ) سميمان ، م(5151الحيازي،
وتوزيعيم عمي تم تحديد حجم العينة المطموبة،  ( 01 ، ص 5112

القرى التي أجري  بيا البحث تبعًا لنسبة تمثيل كل قرية في شاممة 
 وكان توزيع عينة البحث كما يمي:البحث، 
 أعداد المبحوثات وفقاً  لعينة البحث .1 جدول
 العينة الشاممة القرية المركز

 92 229 كفر السادات تبل
 19 201 الكمايشة تبل
 25 211 أصفون أسنا
كيمان  أسنا

 المطاعنة
111 99 

 طريقة جمع البيانات :. 2.5
تم االستعانة باإلستبيان بالمقابمة الشخصية لجمع البيانات،        

 البحثاالستبيان لتحقيق أىداف  وذلك بعد اختبار صبلحية استمارة
 بصفة مبدئية. 

 بناء المقياس: . 3.5
 قطاع فى الجيدة الزراعية الممارسات دليل تم االستناد إلى

 ضرورة عمي الزراعية لؤلغذية الفاو منظمة أصدرتو الذي األلبان

 وعالية أمنو ألبان إنتاج بغرضالمستدامة  الممارسات بعض إتباع
 (FAO, 2011)..ومتعافية صحية حيوانات من الجودة

 وقد اشتممت استمارة البحث عمي قسمين رئيسين هما:
سن : وىي الخصائص الشخصية لممبحوثاتضم يو  :القسم األول –أ 

وعدد سنوات تعميم المبحوثة، وعدد المبحوثة، وعدد أفراد األسرة، 
، التجديديةسنوات تعميم زوج المبحوثة، والدخل الشيري لؤلسرة، و 

، وحيازة اإلسيام  اإلجتماعي غير الرسميوالقيادية، والطموح، و 
األرض الزراعية، وحيازة األجيزة المنزلية، وحيازة اآلالت الزراعية، 
وعدد سنوات خبرة المبحوثة في الزراعة، وحجم حيازة المشروعات 

دراك وعدد ماشية المبن، اإلنتاجية، وحجم الحيازة الحيوانية،  وا 
المبحوثة لمشكمة اإلنتاج الحيواني، وعدد سنوات عمل المبحوثة في 

ل إنتاج المبن، ومتوسط إنتاج المبن في اليوم، ودخل المبحوثة مجا
اليومي من إنتاج المبن، والمعرفة باإلجراءات الوقائية والعبلجية في 
إنتاج المبن، والرضا عن العائد اإلجتماعي واإلقتصادي من تربية 

 الماشية، ومصادر معمومات المبحوثة في إنتاج المبن 
المبحوثات معارف وممارسات ص بتقدير ويخت: القسم الثاني -ب   

تتعمق عبارة   21، وتم قياسيا بـ  في مجال  إنتاج المبن النظيف
بالحبلبة الجيدة، والحيوان الحبلب، واألوانى المستخدمة فى الحميب، 

 الحبلبة.ومكان 
 المتغيرات البحثية وكيفية قياسها :. 4.5

يتناول ىذا الجزء وصفًا لممتغيرات البحثية المستخدمة فى             
 وكيفية قياسيا . البحث،

 ) أ ( قياس المتغيرات المستقمة :
وتتمثل فى المتغيرات الشخصية الخاصة بالمبحوثات           
 وتشمل: 

يقصد بو عدد السنوات الكاممة من وقت الميبلد  لمبحوثة:اسن  -
 بر عنو بقيمة رقميو.ي، ويعلممبحوثة البيانات حتي تاريخ جمع

ويقصد بو عدد أفراد أسرة المبحوثة  :المبحوثة سرةأعدد أفراد  -
ممثمين فى الزوجة والزوج واألبناء وغيرىم من األقارب الذين يقيمون 
مًعا فى مسكن واحد ويعيشون حياة اجتماعية واقتصادية مشتركة 

 .مة رقميةوقت جمع البيانات. ويعبر عنو بقي
ويقصد بو عدد سنوات   عدد سنوات تعميم المبحوثة وزوجها: -

بنجاح وقت كل من )المبحوثة وزوجيا (  تياالتعميم الرسمي التي أتم
جمع البيانات. وتم قياسو بمقياس فتري، وأعطيت المبحوثة وزوجيا 

عطي أربع درجات لمن يعرف القراءة والكتابة ولم ااألمي صفر، و 
يحصل عمي أي شيادة، كما أعطيت المبحوثة وزوجيا الحاصل عمي 
الشيادة االبتدائية ست درجات،  والحاصل عمي الشيادة اإلعدادية 
تسع درجات، والمؤىل المتوسط إثني عشر درجة،  والمؤىل فوق 
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ستة عشر درجة، المتوسط أربعة عشر درجة، والمؤىل الجامعي 
 وأخيرًا المؤىل فوق الجامعي عشرين درجة. 

ويقصد بو إجمالي اإليرادات  :المبحوثة الدخل الشهري ألسرة -
 النقدية لؤلسرة مقدرًا شيريًا بالجنيو المصري وذلك وقت جمع البيانات.

 جديدة فكرة أي لتنفيذ المبحوثة استعداد مدى بو ويقصد :التجديدية -
( 2وتم قياسو من خبلل ) المبن النظيف واآلمن صحيًا، بإنتاج خاصة

عبارات، وكانت فئات االستجابة ىي )أنفذىا فورًا، أنتظر حتي 
( 0، 5، 2)وأعطيت الفئات األوزان  أنفذىا، أعمل المي أعرفو بس(.،

وقدرت درجة ثبات المقياس باستخدام معامل )ألفا(  عمي الترتيب،
وىي قيمة مرتفعة وتدل عمي صبلحية المقياس.  11902فوجد أنيا 

 درجة الكمية لمتجديدية. الوجمعت الدرجات لتعبر عن 
ويقصد بو إدراك المبحوثة لمدى لجوء الريفيات إلييا طمبًا  القيادية: –

لتي تتعمق بكيفية رعاية إلستشارتيا ونصحيا ورأييا في األمور ا
نتاج المبن النظيف، وتصنيع منتجات األلبان،  ماشية المبن صحيًا، وا 

وكانت فئات االستجابة ىي ، ( عبارات2وتم قياسو من خبلل )
( عمي 0، 5، 2) )دائمًا، أحيانًا، ال(. وأعطيت الفئات األوزان

وجد و قدرت درجة ثبات المقياس بإستخدام معامل )ألفا( ف الترتيب،
وىي قيمة مرتفعة وتدل عمي صبلحية المقياس.  11902أنيا 

  .القياديةوجمعت الدرجات لتعبر عن درجة 
يقصد بو اآلمال واألىداف والتطمعات المستقبمية التي الطموح: و -

( عبارات، وكانت 2تريد المبحوثة تحقيقيا، وتم قياسو من خبلل )
وأعطيت الفئات  ،موافقة(فئات االستجابة ىي )موافقة، سيان، غير 

لمعبارات االيجابية. وأعطيت ( عمي الترتيب 0، 5، 2) األوزان
وقدرت درجة  . ( عمي الترتيب لمعبارات السمبية2، 5، 0األوزان )

وىي قيمة  11902ثبات المقياس بإستخدام معامل )ألفا( فوجد أنيا 
مرتفعة وتدل عمى صبلحية المقياس. وجمعت الدرجات لتعبر عن 

  .الكمية لطموح المبحوثةلدرجة ا
عضوية المبحوثة مستوي يقصد بو  :اإلسهام اإلجتماعي الرسمي -

 ةاالستجابفئات  كانتو فى الجمعيات والمنظمات االجتماعية الريفية، 
الفئات (، وأعطيت غير عضو، عضو عادي، عضو مجمس اإلدارة)

فئات ، وفي حالة العضوية كانت ( عمي الترتيب0، 5، 2) الدرجات
ىي )دائمًا، أحيانًا، نادرًا، ال(.  لدرجة حضور االجتماعات االستجابة

. وقدرت درجة ثبات (0، 5، 2، 9) الدرجاتوأعطيت الفئات 
وىي قيمة مرتفعة  1191المقياس بإستخدام معامل )ألفا( فوجد أنيا 

وجمعت الدرجات لتعبر عن الدرجة  وتدل عمي صبلحية المقياس.
  .جتماعي الرسميالكمية لئلسيام اإل

تزرعيا  المساحة التي إجمالي بيا يقصد :حيازة األرض الزراعية  -
وتم  أسرة المبحوثة مقاسو بعدد القراريط الممموكة أو المستأجرة،

 التعبير عنيا بقيمة رقمية.

تم تقسيم األجيزة المنزلية إلي ثبلث أقسام حيازة األجهزة المنزلية:  -
التقريبية  لكل منيا كما يمي:القسم األول:  وفق متوسط القيمة النقدية

يضم األجيزة المنزلية المنخفضة الثمن وىي: الخبلط، والمكواة، 
والراديو كاسيت، الغسالة العادية، المروحة، السخان، الشفاط، الدفاية، 
 المكنسة الكيربائية، المضرب الكيربائي، الشواية الكيربائية، الدش.

ة المنزلية المتوسطة الثمن وىي: البوتاجاز : يضم األجيز القسم الثاني
العادي، الغسالة النصف أوتوماتيك، التمفاز، الميكروويف، الثبلجة، 

يضم األجيزة المنزلية  :القسم الثالث، الكمبيوتر، التميفون المحمول
المرتفعة الثمن وىي: الغسالة الفول أوتوماتيك، )الشاشة(، التكييف، 
غسالة األطباق، الديب فريزر. وتم إعطاء الريفية التي تمتمك أسرتيا 
 5أجيزة منزلية من القسم األول قيمة رقمية واحدة، ومن القسم الثاني

ثم جمعت القيم لتعبر  قيمة رقمية. 2قيمة رقمية، ومن القسم الثالث 
حيث تراوحت ممكية األجيزة . عن حيازة المبحوثة لؤلجيزة المنزلية

درجة( وصنفت الريفيات إلى ثبلث فئات  21-02المنزلية ما بين )
درجة(، ممكية متوسطة  55أقل من  -02وىي: ممكية منخفضة )

  درجة فأكثر(. 20درجة(، ممكية مرتفعة ) 55-21)
الت الزراعية إلي أربعة أقسام آلتم تقسيم اراعية: حيازة اآلالت الز  -

وفق درجة قوة الموتور بالحصان، ومتوسط القيمة النقدية التقريبية  
وىي:  اآلالت الزراعية ويضملكل منيا كما يمي: القسم األول: 

وىي: العزاقة اآللية، اآلالت : يضم القسم الثاني المحراث البمدي.
وىي: الشتالة، آلة الدراس.  اآلالت: يضم القسم الثالثماكينة الري. 
القسم وىي: آلة الدراس، مقطورة الجرار.اآلالت : يضم القسم الثالث

وىي: الجرار الزراعي، السيارة الخاصة، والسيارة اآلالت : يضم الرابع
النقل. وتم إعطاء المبحوثة الريفية التي تمتمك أسرتيا اآلالت من 

قيمة رقمية، ومن  5، ومن القسم الثاني القسم األول قيمة رقمية واحدة
ثم قيمة رقمية.  9قيمة رقمية، ومن القسم الرابع  2القسم الثالث 

         .لتعبر عن حيازة  المبحوثة لآلالت الزراعية القيمجمعت 
 الخام بالرقم عنيا وعبر عدد سنوات خبرة المبحوثة في الزراعة: -

 فعميًا. الزراعة مجال فى العمل سنوات لعدد
يقصد بو عدد المشروعات   حجم حيازة المشروعات اإلنتاجية: -

)  ةاالستجابفئات  كانت و ، التي تممكيا أسرة المبحوثة اإلنتاجية
( عمي الترتيب. 0، 5) الدرجاتاالفئات تممك، ال تممك(، وأعطيت 

 1190وقدرت درجة ثبات المقياس بإستخدام معامل )ألفا( فوجد أنيا 
 الدرجاتوجمعت  .وىي قيمة مرتفعة وتدل عمي صبلحية المقياس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  المشروعات اإلنتاجية.لتعبر عن  حجم حيازة  
تم حصر أعداد وأنواع الحيوانات التي  حجم الحيازة الحيوانية: -

تممكيا أسرة المبحوثة وتحويميا إلي وحدات حيوانية في صورة كمية 
استنادا إلي معيار لتحويل الرؤوس المختمفة إلي وحدات حيوانية، 

وحدة حيوانية. 0152ووفقًا ليذا المعيار أعتبر الجاموسة مساويًا ل  
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اعتبر رأس الغنم مساويًا و  وحدة حيوانية.0اعتبرت البقرة مساوية لو 
وحدة 1112اعتبر رأس الماعز مساويًا لوحدة حيوانية. و 110ل

  .حجم الحيازة الحيوانية عن لتعبر وجمعت الوحدات الحيوانيةحيوانية. 
 المزرعية الحيوانات رؤوس عدد بو ويقصدعدد ماشية المبن:  -

 وأبقار بمدي، وأبقار جاموس، نم المبحوثة أسرة تمتمكيا التي الحبلبة
 حيوانية وحدات إلى الحيوانات أعدادبتحويل  فريزيان، وتم قياسو

وحدة  012 الفريزيان والبقرة الجاموسة :التالية الدرجات بإعطاء وذلك
. وجمعت (  2004شمبى،(حيوانية  وحدة 0 البمدي والبقرة حيوانية،

  .المبحوثة أسرة في ماشية المبن عدد عن لتعبر الوحدات الحيوانية
 مدى بو ويقصد إدراك المبحوثة لمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر: -

وتم قياسو من ، بمصر الحيواني اإلنتاج بمشكبلت المبحوثة إحساس
( عبارات، وكانت فئات االستجابة ىي )تدرك، تدرك لحد 9خبلل )

 ( عمي الترتيب،0، 5، 2) وأعطيت الفئات األوزان. ما، ال تدرك(
 11902وقدرت درجة ثبات المقياس بإستخدام معامل )ألفا( فوجد أنيا 

وىي قيمة مرتفعة وتدل عمي صبلحية المقياس. وجمعت الدرجات 
  .المبحوثة لمشكمة اإلنتاج الحيواني دراكلتعبر عن الدرجة الكمية إل

 عدد بو يقصد :المبن إنتاج في عمل المبحوثة سنوات عدد -
 الحيوانات ورعاية تربية في بيا المبحوثة الريفية شاركت التي السنوات
  المبن، وتم التعبير عنو بقيمو رقميو. وانتاج

 تحصل التي المبن كمية بو ويقصدمتوسط إنتاج المبن في اليوم:  -
جرام،  بالكيمو مقدرا الواحد الحيوان من المتوسط المبحوثة في عمييا

 بقيمو رقميو. وتم التعبير عنو 
ويفصد بو دخل المبحوثو  :المبن إنتاج من اليومي المبحوثة  دخل -

 المنتجة المبن بكمية قياسو اليومي من إنتاج المبن مقدرًا بالجنيو ،وتم
  .الكيموجرام سعر في مضروبة في اليوم

 :تربية الماشية اإلجتماعي واإلقتصادي من العائد رضا عنال -
واالجتماعي  االقتصادي مدى قناعة المبحوثة بالمردود بو يقصد
( عبارات، وكانت 2وتم قياسو من خبلل ) .المبن ماشية ورعاية لتربية

فئات االستجابة ىي )موافقة، سيان، غير موافقة( وأعطيت الفئات 
 (. 2، 9، 2لمعبارات االيجابية ) ( عمي الترتيب 0، 5، 2) األوزان

،  5، 0( لمعبارات السمبية )  2، 5، 0)  وأعطيت الفئات األوزان
وقدرت درجة ثبات المقياس بإستخدام معامل )ألفا( فوجد أنيا  (. 2

وىي قيمة مرتفعة وتدل عمى صبلحية المقياس. وجمعت  11902
اإلجتماعي  العائد رضا المبحوثة عنالدرجات لتعبر عن درجة 

  .ةتربية الماشي واإلقتصادي من
 بو ويقصد: النظيف إنتاج المبن عن ةمعمومات المبحوث مصادر -

باألدوار  يتعمق فيما معارفيا المبحوثة منيا تستقي التي المصادر
نتاج المبنب المرتبطة  ودرجة النظيف واآلمن صحيًا، تربية الماشية وا 
الزوج، و والممثمة في: الخبرة الشخصية، المصادر  لتمك التعرض

، الجمعية المبنالحماة أو األم، تاجر و  ،الجيرانو واألبناء المتعممون، 
البرامج اإلذاعية التعاونية الزراعية، البرامج الريفية بالتميفزيون، 

وكانت  .الطبيب البيطريالنشرات الفنية، الوحدة البيطرية، بالراديو، 
، 2) الدرجات وأعطيت ،فئات االستجابة ىي )دائمًا، أحيانًا، نادرًا(

لتحديد األىمية المتوسط المرجح استخدم  وتم عمي الترتيب،( 0، 5
من ىذه  عمي درجة التعرض لكل مصدرستجابات الريفيات إلالنسبية 

لكل مصدر وذلك بضرب عدد  الحسابيالمصادر واحتسب المتوسط 
تكرارات كل فئة من الفئات الثبلثة لممصدر في وزنيا وبقسمتيا عمي 

تنازليًا وفقًا  ، ورتبتالحسابيعدد  المبحوثات تم الوصول لممتوسط 
 .لذلك
إنتاج المبن النظيف:  في مجالالتي تواجه المبحوثات  التالمشك -

عند القيام بإنتاج  حوثاتالمبويقصد بو الصعاب والعراقيل التي تواجو 
ممثمة في:  ةمشك( 20وتم قياسو من خبلل ) المبن النظيف،

المشكبلت الخاصة بالمرأة الريفية نفسيا، والمشكبلت اإلقتصادية، 
وأعطيت  واإلنتاجية، والتسويقية،  وكانت االستجابة ) بنعم، وال (،

وتم حساب التكرارات والنسب المئوية  ( عمي الترتيب،0، 5الدرجات )
 .تنازليًا وفقًا لذلك ورتبت

المشكالت التي تواجه المبحوثات في مجال  الحد منمقترحات  -
ويقصد بو وضع حمول لكيفية الحد من تمك  :إنتاج المبن النظيف

( مقترح، ويسمح لممبحوثة 05تم قياسو من خبلل )المشكبلت، و 
لمقترحات  النسبية األىمية تحديد تم وقدإختيار أكثر من مقترح، 

 خبلل من المبن النظيف واآلمن صحياً التغمب عمي مشكبلت إنتاج 
 .المئوية لتكرارات كل مقترح النسبة معيار

 قياس المتغير التابع:  :(ب)
 :  نظيفالمبن الإنتاج  في مجال المبحوثات معارف  -

في مجال  إنتاج المبن  المبحوثاتمعارف وقد تم التعبير عن 
بالحبلبة الجيدة، والحيوان الحبلب، بثبلثون عبارة تتعمق النظيف 

تراوحت واألوانى المستخدمة فى الحميب، ومكان الحميب ، وقد 
. وقد أعطيت عرفتوال  عرفتاالستجابات عمى كل عبارة بين 

وقد بمغ معامل عمى الترتيب،  (5،0الدرجات )اإلستجابات 
ثم جمعت ىذه الدرجات ليعبر ،  1.192لمتغير الثبات ليذا ا
في مجال  إنتاج المبن  المبحوثات درجات معارفالمجموع عن 

  .درجة( 21 -21وتراوحت القيمة النظرية ما بين ) ،النظيف
 :  في مجال  إنتاج المبن النظيف ممارسات المبحوثاتدرجات  -

 في مجال  ممارسات المبحوثاتدرجات وقد تم التعبير عن 
بثبلثون عبارة تتعمق بالحبلبة الجيدة،  إنتاج المبن النظيف

والحيوان الحبلب، واألوانى المستخدمة فى الحميب، ومكان 
وال  تمارستراوحت االستجابات عمى كل عبارة بين الحميب، وقد 

عمى   (0، 5الدرجات ). وقد أعطيت اإلستجابات تمارس
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ثم  ،1.191وقد بمغ معامل الثبات ليذا المتغير  الترتيب،
ممارسات درجات جمعت ىذه الدرجات ليعبر المجموع عن 
وتراوحت القيمة  ،المبحوثات في مجال  إنتاج المبن النظيف

 درجة(.  21 -21النظرية ما بين )
 أدوات التحميل اإلحصائي:.5.5

، المئويةالعرض الجدولي بالتكرارات والنسب تم إستخدام       
، ومعامل ارتباط " بيرسون "، والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري

، باإلضافة وكذلك تحميل االنحدار الخطي المتعدد التدرجي الصاعد
  .tإلي اختبار 

 :البحثخصائص عينة  .6
 الخصائص الشخصية لممبحوثات:. 1.6

( والخاص بوصف خصائص 5جدول ) نتائجأظيرت 
 ما يمي:الشخصية المدروسة المبحوثات 

  بمحافظة المنوفية قد  المبحوثات ىخمسما يقرب من أن
سنة بنسبة  ( 52أقل من ) المنخفضةفى الفئة العمرية  وقعن
ظة فمحاب المبحوثات ما يزيد عن نصف مقابل%  22

( 22 – 52فى الفئة العمرية المتوسطة ) وقعنقد  األقصر
 %. 29سنة بنسبة 

  المنوفية  تىبمحافظ المبحوثات ثمثىما يقرب من أن
 2 - 2المتوسطة ) األسرةقد وقعن فى فئة عدد أفراد واألقصر 

 % عمى الترتيب . 21، %  21( أفراد بنسبة 
  المنوفية قد وقعن ة بمحافظ نصف المبحوثاتأن يزيد عن

( بنسبة سنة فأكثر 05) لمرتفعةتعميم االفى فئة عدد سنوات 
محافظة األقصر قد ب % من المبحوثات 22 % مقابل 20

 2أقل من ) المنخفضةتعميم الوقعن فى فى فئة عدد سنوات 
 ( سنة.سنوات

 قد وقعوا فى  المنوفية ةأن نصف أزواج المبحوثات بمحافظ
سنة فأكثر( بنسبة  05)المرتفعة  فئة عدد سنوات التعميم 

بمحافظة  ما يزيد عن نصف أزواج المبحوثات مقابل 21%
قد وقعن فى فى فئة عدد سنوات % 29بنسبة األقصر 

 سنوات(. 2التعميم المنخفضة )أقل من 
  29 المنوفية أن ما يقرب من ثمثى المبحوثات بمحافظة  %

 21، مقابل ما يزيد عن ثمثى المبحوثات بمحافظة األقصر 
 –  0511قد وقعن فى فئة الدخل الشيرى المتوسط )% 

 ( جنيو.5211
 ا يقرب من ثمثى المبحوثات بمحافظة المنوفية، وخمسى أن م

العالية  يةتجديدالالمبحوثات بمحافظة األقصرقد وقعن فى فئة 
 .% عمى الترتيب 90% ،  21( بنسبة  02 - 02) 

  أن ما يزيد عن نصف المبحوثات بمحافظة المنوفية قد وقعن
% مقابل ما  21( بنسبة 02 - 02)المرتفعة  ةقيادالفى فئة 

يقرب من نصف المبحوثات بمحافظة األقصر قد وقعن فى 
%  92( درجة  بنسبة  05 – 1المتوسطة ) القياديةفى فئة 

. 
  ما يزيد عن أن إجمالي المبحوثات بمحافظة المنوفية مقابل

ثبلثة أرباع المبحوثات بمحافظة األقصرقد وقعن فى فئة 
%  29% ،  011(  درجة بنسبة 05 – 1العالية ) الطموح

 عمى الترتيب .
  المنوفية ةالمبحوثات بمحافظ ثبلثة أرباعأن ما يقرب من ،

 اإلسيامفى فئة  شتركنت وثمثي المبحوثات بمحافظة األقصر
( بنسبة درجة 50أقل من ) الرسمي المنخفضة ياإلجتماع

 % عمى الترتيب . %20 ،  20
  بمحافظة المنوفية مقابل ما أن ما يقرب من ثمثي المبحوثات

يزيد عن نصف المبحوثات بمحافظة األقصرقد وقعن فى فئة 
(  قيراط 02حيازة األرض الزراعية المنخفضة )أقل من 

 % عمى الترتيب . 22% ،  21بنسبة 
  أن خمسي المبحوثات بمحافظة المنوفية مقابل ما يقرب من

فئة  ثبلثة أرباع المبحوثات بمحافظة األقصرقد وقعن فى
 91(  درجة بنسبة 05 -1حيازة األجيزة المنزلية المتوسطة )

 % عمى الترتيب . %25 ، 
 المبحوثات بمحافظة المنوفية قد وقعن  نصف أن ما يزيد عن

فأكثر(  اتدرج 9فى فئة حيازة اآلالت الزراعية المرتفعة )
خمسي المبحوثات بمحافظة ما يزيد عن % مقابل  22بنسبة 

%  قد وقعن فى فئة حيازة اآلالت  99األقصر بنسبة 
 .آلة زراعية ( 5 الزراعية المنخفضة )أقل من

  بمحافظة المنوفية المبحوثات ىخمسما يزيد عن أن 
قد وقعن فى فئة عدد سنوات الخبرة فى  ة األقصرظومحاف

فئة عدد سنوات و  ،( سنة 02 –  1الزراعة المتوسطة )
عمي  سنوات( 1أقل منالخبرة فى الزراعة المنخفضة )

 . لكل منيما % 92بنسبة  الترتيب
  قد وقعن بمحافظة المنوفية  المبحوثات ما يزيد عن نصفأن

 اتدرج 2فى فئة حجم حيازة المشروعات اإلنتاجية المرتفعة )
% مقابل ثمثي المبحوثات بمحافظة  22فأكثر ( بنسبة 

األقصر قد وقعن فى فى فئة حجم حيازة المشروعات 
 % . 20بنسبة  درجة(  5خفضة )أقل من اإلنتاجية المن
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 الشخصيةخصائصهن لتوزيع المبحوثات وفقاً  .2 جدول
 محافظة األقصر محافظة المنوفية الخصائص الشخصية

 % العدد % العدد
 ةسن المبحوث

 02 52 22 91 ( سنة 52أقل من )  صغير
 29 19 22 95 (  سنة 22– 52) متوسط 

 20 25 21 29 سنة فأكثر ( 29)  كبير
 011 022 011 059 المجموع

 ةعدد أفراد أسرة المبحوث          
 59 91 25 90 ( أفراد 2أقل من )  صغير
 21 92 21 21 ( أفراد 2– 2) متوسط 

 01 21 1 01 أفراد فأكثر ( 1)  كبير
 011 022 011 059 المجموع

  ةالمبحوثعدد سنوات تعميم 
 22 11 92 21 (  سنوات 2أقل من )  منخفض 
 20 20 2 9 (سنة 00 - 2) متوسط 
 02 52 20 22 سنة فأكثر ( 05) مرتفع 

 011 022 011 059 المجموع
  ةعدد سنوات تعميم زوج المبحوث

 29 91 91 25 ( سنوات 2أقل من )  منخفض 
 22 20 5 5 (  سنة 00  - 2) متوسط 
 9 02 21 22 سنة فأكثر ( 05) مرتفع 

 011 022 011 059 المجموع
 الدخل الشهرى ألسرة المبحوثة             
 05 51 9 05 ( جنيو 0511أقل من ) منخفض             
 21 002 29 22 ( جنيو 5211  – 0511) متوسط             
 51 22 25 90 جنيو فأكثر ( 5211) مرتفع             

 011 022 011 059 المجموع
 تجديديةال          
 55 22 1 01  درجة 2 - 2)  ةمنخفض  
 22 25 25 90 (  درجة 05 – 1) ةمتوسط  
 90 21 21 21 (درجة 02 – 02)ةمرتفع  

 011 022 011 059 المجموع
 قياديةال          

 52 92 59 20 ة( درج درجة 2 - 2) ةمنخفض
 92 21 01 52 (  درجة05  – 1)  ةمتوسط
 52 92 21 22  (درجة 02 – 02) ةمرتفع

 011 022 011 059 المجموع
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     2تابع جدول 
محافظة  محافظة المنوفية الخصائص الشخصية

 األقصر
  

 % العدد % العدد 
 الطموح               

 1 1 1 1 درجة(  9 - 2منخفض )
 50 22 1 1 درجة(  09 – 01متوسط ) 
 29 020 011 059 درجة (  01 - 02مرتفع )

 011 022 011 059 المجموع
 اإلسهام  اإلجتماعي غير الرسمي          
 20 52 20 90 درجة(  50منخفضة )أقل من            
 25 09 55 51 درجة (  29– 50متوسطة )            
 2 2 2 01 درجة فأكثر( 22مرتفعة )            

 011 99 011 059 المجموع
 حيازة األرض الزراعية            
 22 95 21 22 قيراط(  02منخفضة )أقل من          
 52 92 22 92 قيراط (  25– 02متوسطة )           

 02 59 2 2 قيراط فأكثر( 22مرتفعة )             
 011 022 011 059 المجموع

 المنزليةحيازة األجهزة             
 02 52 52 29 درجة(  2منخفضة ) أقل من           
 25 051 91 25 درجة(  05-1متوسطة )           

 05 09 29 92 درجة فأكثر( 02مرتفعة )            
 011 022 011 059 المجموع

 حيازة اآلالت الزراعية             
 99 99 09 52 درجة(  5منخفضة ) أقل من          
 91 91 52 29 درجة (  2 – 5متوسطة )          

 02 02 22 21 مرتفعة )درجة فأكثر(            
 011 011 011 059 المجموع
 عدد سنوات خبرة المبحوثة فى الزراعة         

 92 20 25 90 سنوات (  1صغيرة ) أقل من 
 09 25 92 22 سنة (  02 – 1متوسطة ) 

 21 22 52 22 فأكثر (سنة  02كبيرة ) 
 011 022 011 059 المجموع

 حجم  حيازة المشروعات اإلنتاجية           
 20 52 2 9 درجة(   5منخفضة ) أقل من            
 50 1 22 92 درجة (  2- 5متوسطة )            

 01 2 22 22 درجات فأكثر( 9مرتفعة )             
 011 21 011 059 المجموع
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 الخصائص الفنية لممبحوثات:. 2.6

الفنية خصائص ال( والخاص بوصف 2أظيرت نتائج جدول )
 ممبحوثات ما يمي:ل
  خمسي المبحوثات بمحافظة المنوفية قد وقعن ما يزيد عن أن

وحدة ( 2 – 9فى فئة حجم الحيازة الحيوانية المتوسطة )
% مقابل ما يزيد عن نصف المبحوثات  92بنسبة  حيوانية

بمحافظة األقصر قد وقعن فى فى فئة حجم الحيازة الحيوانية 
 %. 29بنسبة  وحدة حيوانية( 9المنخفضة )أقل من 

  خمسي المبحوثات بمحافظة المنوفية قد وقعن ما يزيد عن أن
من ماشية  ( وحدة حيوانية 2 -2 )المتوسطة حيازة الفى فئة 

%، مقابل ما يزيد عن نصف المبحوثات 99المبن بنسبة 
الصغيرة ) أقل قد وقعن فى فئة الحيازة   بمحافظة األقصر

 %. 20 من ماشية المبن بنسبة ( وحدة حيوانية 2من 
  بمحافظة المنوفية قد وقعن ما يزيد عن نصف المبحوثات أن

(  05 -1) المتوسطةفى فئة إدراك مشكمة اإلنتاج الحيوانى 
مقابل ما يقرب من نصف المبحوثات %  29بنسبة رجة د
محافظة األقصر قد وقعن فى فئة إدراك مشكمة اإلنتاج ب

 % . 99( درجات بنسبة  9أقل من الحيوانى المنخفضة ) 
  بمحافظة المنوفية قد وقعن فى فئة عدد  نصف المبحوثاتأن

(  9أقل من سنوات العمل فى إنتاج المبن المنخفضة )
محافظة مقابل ثمثي المبحوثات ب%  21سنوات بنسبة 

األقصر قد وقعن فى فئة عدد سنوات العمل فى إنتاج المبن 
 % . 22سنة فأكثر ( بنسبة  02)  المرتفعة

  بمحافظة المنوفية متوسط  ما يزيد عن ثمثي المبحوثاتأن
 جرام ( كيمو01 –  2)متوسط  اليومفي ين من المبن جإنتا

محافظة األقصر ب مقابل خمسي المبحوثات%  21بنسبة 
( 2أقل من ) منخفض اليومفي  متوسط إنتاجين من المبن 

 %. 92بنسبة  جرام كيمو
  يتراوح بمحافظة المنوفية  ما يزيد عن نصف المبحوثاتأن

( 21أقل من  –  91) متوسطدخمين اليومى من إنتاج المبن 
محافظة األقصر المبحوثات بغالبية  % مقابل22جنية بنسبة 

( جنيو 91 أقل من) منخفضدخمين اليومى من إنتاج المبن 
 %.10بنسبة 

  أن ما يقرب من نصف المبحوثات بمحافظة المنوفية
( 01 - 02معرفتين باإلجراءات الوقائية والعبلجية مرتفعة )

درجة مقابل المبحوثات بمحافظة األقصر معرفتين 
( درجة 02 –  05) باإلجراءات الوقائية والعبلجية متوسطة

 .لكل منيما %91بنسبة 
  بمحافظة المنوفية رضاىن عن العائد  نصف المبحوثاتأن

 – 01اإلجتماعى واإلقتصادى من تربية الماشية متوسط )
 مقابل ثبلثة أرباع المبحوثات %21( درجة بنسبة 09
محافظة األقصر رضاىن عن العائد اإلجتماعى ب

 درجة (01 - 02) مرتفعواإلقتصادى من تربية الماشية 
 %22بنسبة 

 توزيع المبحوثات وفقاً لبعض خصائصهن الفنية .3جدول 
 محافظة األقصر محافظة المنوفية الخصائص الفنية

 % العدد % العدد
 حجم الحيازة الحيوانية           

 29 19 92 21 ( وحدة حيوانية  9أقل من ) منخفضة 
 90 21 92 29 ( وحدة حيوانية  2 - 9) متوسطة 
 2 9 9 05 فأكثر (وحدة حيوانية  2) مرتفعة 

 011 022 011 059 المجموع
 عدد ماشية المبن           

 20 12 29 99 ( وحدة حيوانية 2أقل من صغير )
 51 92 99 22 ( وحدة حيوانية 2 -  2متوسط )
 50 22 55 51 فأكثر( وحدة حيوانية  2كبير )

 011 022 011 059 المجموع
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     3تابع جدول 
محافظة  محافظة المنوفية الخصائص الفنية

 األقصر
  

 % العدد % العدد 
 إدراك المبحوثة لمشكمة اإلنتاج الحيواني بمصر        

 99 15 05 02 درجة(  2 – 2منخفضة ) 
 51 92 95 29 درجة(  05 – 1متوسطة ) 
 52 21 92 29 درجة(  02  – 02مرتفعة ) 

 011 022 011 059 المجموع
 عدد سنوات عمل المبحوثة في إنتاج المبن

 1 02 21 29 سنوات(  9منخفضة ) أقل من 
 52 92 21 29 سنة( 02 – 9متوسطة ) 
 22 001 51 52 سنة فأكثر( 02مرتفعة ) 

 011 022 011 059 المجموع
 إنتاج المبن فى اليوممتوسط           

 92 22 2 9 كيمو(   2منخفض) أقل من 
 22 29 21 91 كيمو (  01 – 2متوسط ) 
 50 22 52 21 كيمو فأكثر (00مرتفع ) 

 دخل  المبحوثة اليومى من إنتاج المبن       
 10 029 09 59 جنيو(   91منخفض ) أقل من 

 01 02 22 29 جنيو(  21أقل من – 91متوسط ) 
 9 02 59 20 جنيو فأكثر ( 21مرتفع ) 

 011 022 011 059 المجموع
 المعرفة باإلجراءات الوقائية والعالجية في إنتاج المبن

 05 51 01 09 درجة(  00 – 9منخفض ) 
 91 29 95 29 درجة (  02 – 05متوسط ) 
 91 22 91 20 درجة (  01  -  02مرتفع )

 011 022 011 059 المجموع
 عن العائد اإلجتماعى واإلقتصادى من تربية الماشيةالرضا 

 5 2 2 9 درجة (  9 – 2منخفض ) 
 52 21 21 29 درجة(  09 – 01متوسط ) 
 22 052 92 20 درجة( 01   -  02مرتفع ) 

 011 022 011 059 المجموع
 مصادر معمومات المبحوثة عن إنتاج المبن

 52 91 01 52 درجة(  52 – 01منخفض ) 
 99 15 22 99 درجة(   21 – 59متوسط ) 
 52 99 2 2 درجة( 22  – 20مرتفع )

 011 022 011 059 المجموع
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 البحثنتائج  .7
مبن الإنتاج  وممارسات المبحوثات في مجال مستوى معارف. 1.7

 نظيف :ال
 المعارف:. 1.1.7
أي من المبحوثات بمحافظة و ال يوجد ( أن 9نتائج جدول )  توضح

في مجال إنتاج المبن النظيف منخفض  المنوفية مستوي معارفين
 %( من المبحوثات بمحافظة األقصر في ذلك المستوي 21مقابل )

، بينما تساوت نسبة المبحوثات بمحافظتي الدراسة البلتي المنخفض
%(  لكل منيما، في حين أن  02مستوي معارفين متوسط وبمغت )

( من المبحوثات بمحافظة المنوفية مستوي معارفين مرتفع % 12)
. وتشير النتائج بمحافظة األقصر %( من المبحوثات 02مقابل )

السابقة إلي أن غالبية المبحوثات بمحافظة المنوفية مستوي معارفين 
بمحافظة األقصر في ذلك مرتفع مقابل أقل من خمس المبحوثات 

 .المستوي

 توزيع المبحوثات وفقاً لمستوي معارفهن في مجال إنتاج المبن النظيف بمحافظتى الدراسة .4جدول رقم 
 محافظة األقصر محافظة المنوفية مستوى المعارف

 % العدد  % العدد 
 21 002 صفر صفر ( درجة 29 – 21منخفض ) 
 02 55 02 02 ( درجة 21 – 91متوسط ) 
 02 51 12 005 درجة(    21 - 20مرتفع ) 
 011 022 011 059 المجموع

     
 فيما يتعمقبإستعراض استجابات المبحوثات الريفيات 

 معارفين في مجال إنتاج المبن النظيف بمحافظتى الدراسةعبارات ب
  (2يتضح من نتائج جدول )

 الحبلبة تتمأنو جاء في مقدمة تمك العبارات  الجيدة:الحالبة  -1
)الحمب في  واالخرى الحبلبة بين ساعة 05 كل اليوم فى مرتين

محافظة المنوفية بلممبحوثات  %02%،  29أوقات منتظمة( بنسبة 
 ، بينما جاء في مؤخرة تمك العباراتعمي حد سواء ومحافظة األقصر

 29بنسبة   وتغذيتو رقاده مكان عن منفصل مكان فى الحيوان حمب
 بالماءغسل اليدين جيدًا  %  لممبحوثات بمحافظة المنوفية مقابل

لممبحوثات من   % 00بنسبة  حمبال بعممية البدء قبل والصابون
 محافظة األقصر.

 عزل يتمأنو جاء في مقدمة تمك العبارات الحيوان الحالب:  -2
لممبحوثات %  29بنسبة  حديثاً  والمشتراة المريضة الحيوانات

 مقابل المبادرة فورًا إلي عبلج أي حيوان مصاببمحافظة المنوفية 
، بينما جاء في مؤخرة لممبحوثات بمحافظة ااألقصر%  01بنسبة 

 وكذلك الطعام وممح الجيرى الحجر مسحوق إضافة تمك العبارات
%  لممبحوثات  29بنسبة   %3 بنسبة العميقة إلى الفيتامينات بعض

 قص الشعر فى األجزاء الخمفية وراء الضمع بمحافظة المنوفية مقابل
 %  لممبحوثات من محافظة األقصر. 00 بنسبة

التخمص من أنو جاء في مقدمة تمك العبارات مكان الحمب:  -3
 % 51، % 95بنسبة  الروث والمخمفات مرة يوميًا عمى األقل

بينما  ومحافظة األقصر عمي حد سواء، المنوفيةلممبحوثات بمحافظة 
ترطيب األرضية بالماء لتجنب الغبار  جاء في مؤخرة تمك العبارات

بمحافظة  لممبحوثات%  01%،  99بنسبة بنسبة  أثناء الحمب
 .المنوفية ومحافظة األقصر عمي حد سواء

 الممارسات:. 2.1.7
المبحوثات ( أنو ال يوجد أي من  2توضح نتائج جدول ) 

بمحافظة المنوفية مستوي ممارستين في مجال إنتاج المبن النظيف 
%( من المبحوثات بمحافظة األقصر في ذلك  22منخفض مقابل )

%( من المبحوثات بمحافظة المنوفية 59المستوي المنخفض، بينما )
%( من المبحوثات بمحافظة  51مستوي ممارستين متوسط مقابل )

%( من المبحوثات بمحافظة المنوفية  20األقصر، في حين أن )
%(  من المبحوثات بمحافظة  2مستوي ممارستين مرتفع مقابل )

األقصر. وتشير النتائج السابقة إلي أن ما يقرب من ثبلثة أرباع 
المبحوثات بمحافظة المنوفية مستوي ممارستين مرتفع مقابل أقل من 

 بمحافظة األقصر في ذلك المستوي. عشر المبحوثات

 
 
 
 



Amany Maghawry GadAllah., 2021 

377 
 

 معارفهن في مجال إنتاج المبن النظيف بمحافظتى الدراسة وفقاً لبنودالمبحوثات  توزيع .5جدول 
 محافظة األقصر محافظة المنوفية العبارات م

 ال تعرف تعرف ال تعرف تعرف
 % العدد % العدد % العدد % العدد

   الحالبة الجيدة :  -أ  
                                                                       89 147 11 19 38 49 62 88 حمبالبدء بعممية ال  بعممية البدء قبل والصابون بالماء جيدا اليدين غسيل 1
                                                                                                         87 145 13 21 39 58 61 79 .حمب كل مع الحيوان ضرع تنظيف 2
 84 148 16 26 33 42 67 87 المبن شعرفى سقوط لعدم ضمانا الحبلبة عند لمرأس غطاء استخدم 3
 88                                                                                                                                                                                                                                              146 12 28 46 59 54 78 وتغذيتو رقاده مكان عن منفصل مكان فى الحيوان حمب 4
 86                                                                                                                                                                                                                                                                                           143 14 23 42 45 58 75 الحمب بعد ويأكل محددة مواعيد فى عميقتو الحيوان اءإعط 5
 87 144 13 22 37 48 63 81 القباضى بالحمب تتم الصحيحة اليدوية الحبلبة 6
 85 141 15 25 29 37 71 92 عصر الضرع تماماً وتقطيره بعد الحبلبة ضماناً لعدم نمو البكتريا 7
)الحمب في  واالخرى الحبلبة بين ساعة 05 كل اليوم فى مرتين الحبلبة تتم     8

                                                                  أوقات منتظمة(.
96 74 33 26 28 17 138 83 

 الحيوان الحالب :  –ب  
 88 146 12 28 41 53 59 76 قص الشعر فى األجزاء الخمفية وراء الضمع 1
  )الدراوة – البرسيم( خضراء أو )دريس -تبن( جافة  تكون العميقة فى المالئة المادة 2

 .المركزة المواد من أكثر وتكون
88 62 49 38 24 14 142 86 

 86 143 14 23 33 42 67 87 .البيطرى الطبيب قبل من دورية زيارات عمل ضرورة 3
 82 136 18 38 25 32 75 97 المبادرة فوراً إلي عبلج أي حيوان مصاب 4
 83 138 17 28 27 35 73 94 .التمقيح فى التأخير أو التبكير عدم مراعاة يجب 5
 84 139 16 27 26 33 74 96 . حديثا والمشتراة المريضة الحيوانات عزل يتم 6
 86 143 14 24 32 41 68 88 واألمصال دورياً  بالمقاحات الحيوانات تحصين 7
 02-01ىذه الفترة بين  ألخرى وتتراوح عميقة من اإلنتقال عند  تغذيةالفى  التدرج 8

  . يوم
81 63 48 37 22 13 144 87 

 العميقة إلى الفيتامينات بعض وكذلك الطعام وممح الجيرى الحجر مسحوق إضافة 9
 . %3 بنسبة

78 54 59 46 19 11 147 81 

 األوانى المستخدمة فى الحمب : –حـ  
 86 143 14 23 43 56 57 73 غسل األوانى بالماء البارد فوراً بعد الحمب عدة مرات 1
 88 146 12 28 61 79 39 58 غسل األوانى بفرشة مع الماء الساخن المضاف إليو البوتاس 2
 87 145 13 21 46 59 54 78 الدىون تحجز زوايا بيا وليس تصداء ال حمب أدوات استخدام 3
 89 147 11 19 66 85 34 44 تعقيم أواني الحبلبة بالبخار 4
  الحمب :مكان  –د  
 88 133 28 33 8 18 92 119 التخمص من الروث والمخمفات مرة يومياً عمى األقل  1
 82 137 18 29 13 17 87 112 .الحظيرة لتنظيف ومستديمة خاصة أدوات وجود 2
 89 147 11 19 62 88 38 49 غسل الجدران بماء الجير مرتين فى السنة )تطيير الحظيرة دورياً( 3
 98 149 18 17 56 72 44 57 ترطيب األرضية بالماء لتجنب الغبار أثناء الحمب.  4
 89 147 11 19 54 78 46 59 .دورية بصفة الحظيرة تنظيف بعد الجير يرش 5
 83 138 17 28 18 23 82 186 أرضية بالقش الناعم أو التبن تفرش 6
 87 144 13 22 37 48 63 81 مقاومة الحشرات الناقمة لؤلمراض كالباعوض والبراغيث 7
 83 137 17 29 12 15 88 114 متر( Xوجود فتحات لتيوية الحظيرة )متر  8
 85 141 15 25 21 27 79 182 .الحظيرة داخل ونظيف دائم مياه مصدر وجود يفضل 9
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 توزيع المبحوثات وفقاً لمستوي ممارستهن في مجال إنتاج المبن النظيف بمحافظتى الدراسة .6جدول 
 محافظة األقصر محافظة المنوفية مستوى الممارسات

 % العدد  % العدد 
 22 055 1 1 ( درجة 29 – 21منخفض ) 
 51 22 59 21 ( درجة 21 – 91متوسط ) 
 2 00 20 90 درجة  ( 21 – 20مرتفع ) 
 011 022 011 059 المجموع

 فيما يتعمقبإستعراض استجابات المبحوثات الريفيات 
 ممارستين في مجال إنتاج المبن النظيف بمحافظتى الدراسةعبارات ب

 ( 2يتضح من نتائج جدول )
 ضرع تنظيفأنو جاء في مقدمة تمك العبارات  الحالبة الجيدة: -0

لممبحوثات بمحافظة المنوفية  % 22بنسبة  حمب كل مع الحيوان
 الحبلبة بين ساعة 05 كل اليوم فى مرتين الحبلبة تتم مقابل

%  لممبحوثات من  02بنسبة  )الحمب في أوقات منتظمة( واالخرى
 الحيوان حمب ، بينما جاء في مؤخرة تمك العباراتمحافظة األقصر

%  لممبحوثات  90بنسبة  وتغذيتو رقاده مكان عن منفصل مكان فى
 البدء قبل والصابون بالماءغسل اليدين جيدًا  بمحافظة المنوفية مقابل

 .من محافظة األقصر %  لممبحوثات 9بنسبة  حمبال بعممية
 تحصينجاء في مقدمة تمك العبارات أنو الحيوان الحالب:  -2

لممبحوثات  % 21بنسبة  واألمصال دورياً  بالمقاحات الحيوانات
 المبادرة فورًا إلي عبلج أي حيوان مصاب مقابلبمحافظة المنوفية 

%  لممبحوثات من محافظة األقصر، بينما جاء في مؤخرة  01بنسبة 
 وكذلك الطعام وممح الجيرى الحجر مسحوق إضافة تمك العبارات

%  لممبحوثات  92بنسبة  %3 بنسبة العميقة إلى الفيتامينات بعض
 الطبيب قبل من دورية زيارات عمل ضرورة بمحافظة المنوفية مقابل

 .%  لممبحوثات من محافظة األقصر 1بنسبة  البيطرى
مقدمة تمك العبارات أنو جاء في األوانى المستخدمة فى الحمب:  -3

 % 29بنسبة  اغسل األوانى بالماء البارد فورًا بعد الحمب عدة مرات
عمي حد  محافظة األقصرو لممبحوثات بمحافظة المنوفية % 02، 

 تعقيم أواني الحبلبة بالبخار ، بينما جاء في مؤخرة تمك العباراتسواء
عمي  محافظة األقصرو % لممبحوثات بمحافظة المنوفية  صفربنسبة 

 .حد سواء

وجود فتحات في مقدمة تمك العبارات أنو جاء  مكان الحمب:-4
% لممبحوثات 02،  % 19متر( بنسبة  Xلتيوية الحظيرة )متر 

بمحافظة المنوفية ومحافظة األقصر عمي حد سواء، بينما جاء في 
دورية  بصفة الحظيرة تنظيف بعد الجير يرش مؤخرة تمك العبارات

 محافظة األقصرو  لممبحوثات بمحافظة المنوفية % 9، % 22بنسبة 
 .عمي حد سواء
غالبية المبحوثات بمحافظة  أن تبين السابقة النتائج ومن
 التوصيات بأىم مرتفعاً  معارفين وممارستين كان المنوفية مستوي

%  عمي 20%، 12بإنتاج المبن النظيف بنسبة  الخاصة الصحيحة
%  2%، وأقل من عشر 02الترتيب في مقابل أقل من خمس 

رفي والتنفيذي المبحوثات بمحافظة األقصر في ذلك المستوي المع
ويمكن تفسير ذلك  في ضوء الخصائص الشخصية والفنية 
لممبحوثات حيث أن مايقرب من أو نصف المبحوثات، وأزواجين 

وفي فئة عدد سنوات بمحافظة الفيوم في الفئة العمرية الصغيرة، 
سنة فأكثر(، وقيادتين مرتفعة، وفي فئة كبًل من  05التعميم المرتفعة )
ة المبن، والدخل اليومي من إنتاج المبن، والمعرفة الحيازة من ماشي

باإلجراءات الوقائية والعبلجية في إنتاج المبن المتوسطة، إضافة أن 
ثبلثة أربعاىن في فئة حجم حيازة المشروعات اإلنتاجية، ومتوسط 
إنتاج المبن في اليوم، ومصدر معموماتين  عن إنتاج المبن المتوسطة 

في المبحوثات بمحافظة األقصر نصف مايقرب من أو في مقابل 
وفي فئة عدد سنوات التعميم المنخفضة )أقل الفئة العمرية المتوسطة، 

سنوات(، وقيادتين متوسطة، وفي فئة كبًل من الحيازة من  2من 
ماشية المبن الصغيرة، ومتوسط إنتاج المبن في اليوم،  والمعرفة 

ن المنخفضة، إضافة أن باإلجراءات الوقائية والعبلجية في إنتاج المب
ما يقرب من ثمثين في فئة حجم حيازة المشروعات اإلنتاجية 
المنخفضة، وغالبيتين في فئة الدخل اليومي من إنتاج المبن، ومصدر 

 معموماتين  عن إنتاج المبن المنخفضة.
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 في مجال إنتاج المبن النظيف بمحافظتى الدراسةتوزيع المبحوثات وفقاً لبنود ممارستهن  .7جدول 
 األقصرمحافظة  محافظة المنوفية العبارات م

 التنفذ تنفذ التنفذ تنفذ
 % العدد % العدد % العدد % العدد

 الحالبة الجيدة :  -أ  
 91 151 9 15 47 68 53 69 حمب بعممية البدء قبل والصابون بالماء جيدا اليدين غسيل 1
 88 146 12 28 44 57 56 72 .حمب كل مع الحيوان ضرع تنظيف 2
 84 139 16 27 58 65 58 64 المبن شعرفى سقوط لعدم ضمانا الحبلبة عند لمرأس غطاء استخدم 3
 98 149 18 17 59 76 41 53 وتغذيتو رقاده مكان عن منفصل مكان فى الحيوان حمب 4
 86 143 14 23 52 67 48 62 الحمب بعد ويأكل محددة مواعيد فى عميقتو الحيوان إعطاء 5
 88 146 12 28 48 62 52 67 القباضى بالحمب تتم الصحيحة اليدوية الحبلبة 6
 85 141 15 25 49 63 51 66 عصر الضرع وتقطيره بعد الحبلبة ضماناً لعدم نمو البكتريا 7
 واالخرى الحبلبة بين ساعة 05 كل اليوم فى مرتين الحبلبة تتم 8

 )الحمب في أوقات منتظمة(.
68 53 61 47 28 17 138 83 

 الحيوان الحالب :  –ب  
 89 147 11 19 47 61 53 68 المفروض قص الشعر فى األجزاء الخمفية وراء الضمع 1
 ( خضراء أو  )دريس -تبن( جافة  تكون العميقة فى المالئة المادة 2

 .المركزة المواد من أكثر وتكون  )الدراوة – البرسيم
72 56 57 44 22 13 144 87 

 92 153 8 13 58 65 58 64 .البيطرى الطبيب قبل من دورية زيارات عمل ضرورة 3
 82 136 18 38 48 62 52 67 المبادرة فوراً إلي عبلج أي حيوان مصاب 4
 84 139 16 27 46 59 54 78 .التمقيح فى التأخير أو التبكير عدم مراعاة يجب 5
 85 141 15 25 45 58 55 71 . حديثا والمشتراة المريضة الحيوانات عزل يتم 6
 87 144 13 22 42 54 58 75 واألمصال دورياً  بالمقاحات الحيوانات تحصين 7
ىذه الفترة  ألخرى وتتراوح عميقة من اإلنتقال عند  تغذيةالفى  التدرج 8

 االصابة لتجنب الوالدة قبل الجيد التجفيف . يوم 02-01بين 
 الضرع بالتياب

67 51 62 48 28 12 146 88 

 الفيتامينات بعض وكذلك الطعام وممح الجيرى الحجر مسحوق إضافة 9
 . %3 بنسبة العميقة إلى

58 45 71 55 17 18 149 98 

 األوانى المستخدمة فى الحمب : –حـ  
 87 144 13 22 46 59 54 78 اغسل األوانى بالماء البارد فوراً بعد الحمب عدة مرات 1
 88 146 12 28 78 98 38 39 غسل األوانى بفرشة مع الماء الساخن المضاف إليو البوتاس 2
 89 147 11 19 47 61 53 68 الدىون تحجز زوايا بيا وليس تصداء ال حمب أدوات استخدام 3
 188 129 صفر صفر 188 129 صفر صفر تعقيم أواني الحبلبة بالبخار 4
 الحمب :مكان  –د  
 81 134 19 32 13 17 87 112 التخمص من الروث والمخمفات مرة يومياً عمى األقل  1
 83 138 17 28 17 22 83 187 .الحظيرة لتنظيف ومستديمة خاصة أدوات وجود 2
 92 153 8 13 68 88 32 41 غسل الجدران بماء الجير مرتين فى السنة )تطيير الحظيرة دورياً( 3
 98 149 18 17 62 88 38 49 ترطيب األرضية بالماء لتجنب الغبار أثناء الحمب.  4
 91 151 9 15 65 84 35 45 .دورية بصفة الحظيرة تنظيف بعد الجير يرش 5
 85 141 15 25 22 28 78 181 أرضية بالقش الناعم أو التبن تفرش 6
 88 146 12 28 49 63 52 67 مقاومة الحشرات الناقمة لؤلمراض كالباعوض والبراغيث 7
 44 148 16 26 16 21 84 188 متر( Xوجود فتحات لتيوية الحظيرة )متر  8
 86 143 14 23 23 38 77 99 .الحظيرة داخل ونظيف دائم مياه مصدر وجود يفضل 9
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إنتاج المبن النظيف  المبحوثات في مجالمصادر معمومات . 2.7

 بمحافظتى الدراسة :
 اتمصادر معمومات المبحوث ( أن1توضح نتائج جدول )  

عمي النحو  تبمحافظة المنوفية جاءإنتاج المبن النظيف  في مجال
درجة، ثم فى الترتيب الثاني كل  2.5 قدرهالجيران بمتوسط  التالي:

درجة لكل  2.1قدره من األبناء المتعممون والوحدة البيطرية بمتوسط 
درجة،  5.1 قدرهمنيما،  ثم جاء فى الترتيب الثالث الزوج بمتوسط 

 يالبيطر  الطبيبو الخبرة الشخصية ثم جاء فى الترتيب الرابع كل من 
درجة لكل منيما، تمى ذلك وفى الترتيب الخامس  5.2 قدرهبمتوسط 

السادس  ، ثم جاء فى الترتيب درجة 5.9 قدرهبمتوسط  النشرات الفنية
 5.2قدره بمتوسط والبرامج األذاعية بالراديو  الحماه أو األم كل من
بمتوسط قدره  ، ثم فى الترتيب السابع جاء تاجر المبنلكل منيمادرجة 
واألخير كل من الجمعية  فى الترتيب الثامنجاء  ، ثم درجة  5.5

 5.0 قدرهالبرامج الريفية بالتميفزيون بمتوسط و  التعاونية الزراعية،
  لكل منيما. درجة

وتوضح نتائج نفس الجدول أن مصادر معمومات 
بمحافظة األقصر جاءت إنتاج المبن النظيف المبحوثات  في مجال 

درجة ، ثم  2.9 قدرهبمتوسط  ،الخبرة الشخصيةعمي النحو التالي: 
درجة ،  ثم جاء فى  2.0 قدرهفى الترتيب الثاني الجيران بمتوسط 

درجة، ثم جاء فى الترتيب  2.1 قدرهالترتيب الثالث الزوج بمتوسط 
مى ذلك وفى الترتيب ت درجة، 5.2الحماه أو األم بمتوسط قدره  الرابع

 قدرهبمتوسط  كل من األبناء المتعممون والطبيب البيطريالخامس 
 رات الفنيةالنش، ثم جاء فى الترتيب السادس لكل منيما درجة 5.2

تاجر كل من درجة ، ثم جاء فى الترتيب السابع  5.1 قدرهبمتوسط 
لكل  درجة 0.9 قدرهبمتوسط  ، والجمعية التعاونية الزراعيةالمبن
جاء البرامج الريفية بالتميفزيون بمتوسط  الترتيب الثامنوفي ،  منيما
البرامج ثم  جاء فى الترتيب التاسع واألخير  درجة، 0.2قدره 

 درجة. 0.9 قدرهبمتوسط  ذاعية بالراديواأل
وبالنظر إلى النتائج السابقة والخاصة بمصادر معمومات 
المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيف، تبين أن أىم ىذه المصادر 
لممبحوثات فى محافظة المنوفية ىى : الجيران، ثم األبناء المتعممون 

المصادر لممبحوثات فى  والوحدة البيطرية، ثم الزوج. بينما كانت ىذه
 محافظة األقصر الخبرة الشخصية، ثم الجيران، ثم الزوج .

 
 الدراسة إنتاج المبن النظيف بمحافظتى في مجالمعمومات الصادر توزيع المبحوثات وفقاً لم .8جدول 

 المصدر
 محافظة األقصر محافظة المنوفية

 دائماً 
أحيا
 ال نادراً  ناً 

المتوسط 
 الحسابي

 الترتيب
 دائماً 

أحيا
 ناً 

ناد
 ال راً 

المتوسط 
 الحسابي

 الترتيب

 0 2.9 9 01 20 92 9 5.2 1 21 20 91 الخبرة الشخصية
 2 2.1 22 02 51 19 2 5.1 02 22 22 51 الزوج

 2 5.2 29 22 22 29 5 2.1 05 55 92 21 األبناء المتعممون
 5 2.0 02 09 12 29 0 2.5 1 22 22 22 الجيران
 9 5.2 92 51 92 92 2 5.2 55 22 29 25 أو األم الحماة

 2 0.9 010 51 59 02 2 5.5 29 95 92 1 تاجر المبن 
 2 0.9 91 52 22 01 1 5.0 20 21 21 5 التعاونية الزراعية الجمعية
 1 0.2 12 22 52 0 1 5.0 29 22 29 2    التميفزيونبالريفية  البرامج

 9 0.9 050 59 02 2 2 5.2 20 92 22 01 البرامج األذاعية بالراديو
 2 5.1 22 22 29 09 2 5.9 52 92 90 02 النشرات الفنية
 9 5.2 22 21 21 20 5 2.1 1 25 21 29 الوحدة البيطرية
 2 5.2 51 91 21 21 9 5.2 02 22. 95 22 الطبيب البيطرى

 5.2 5.2 المتوسط العام اإلجمالي
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بين المتغيرات المستقمة الكمية المدروسة العالقات اإلرتباطية . 3.7

 معارف وممارسات المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيفوبين 
 بمحافظتى الدراسة : 

 المعارف:. 1.3.7
 المبحوثات بمحافظة المنوفية -1

ىناك عبلقة ارتباط طردية أن ( 9يتضح من نتائج جدول )
: سن  متغيرات( بين 1.10ومعنوية عند المستوى االحتمالي )

  حجم الحيازة الحيوانيةو  وحجم حيازة المشروعات اإلنتاجية، المبحوثة،
، حيث إنتاج المبن النظيف المبحوثات في مجالمعارف وبين درجات 

 ( 1.522 ، 1.502،1.510) لكل منيمبمغت قيم معامل اإلرتباط 
 عمى الترتيب. 

ارتباطية طردية موجبة عند بينما تبين أن ىناك عبلقة 
 األجيزة المنزلية، حيازة :بين متغيرات 12,1المستوي اإلحتمالي 

دراك  المبحوثة لمشكمة اإلنتاج الحيواني ،الزراعية اآلالتوحيازة   وا 
العبلجية، والرضا عن العائد و معرفة باإلجراءات الوقائية ال، و بمصر

معارف وبين درجات  اإلجتماعى واإلقتصادى من تربية الماشية 
مجال إنتاج المبن النظيف حيث بمغت قيم معامل  المبحوثات في
، 1.022 ،  1.022، 1.021، 1.029) لكل منيم اإلرتباط البسيط

 عمى الترتيب. ( 1.029
من متغيرات: أي بين رتباطية تبين عدم وجود عبلقة ا كما

عدد أفراد األسرة، وعدد سنوات تعميم المبحوثة، وعدد سنوات تعميم 
، التجديديةو  ألسرة المبحوثة،  زوج المبحوثة، والدخل الشيري

، وحيازة واإلسيام اإلجتماعي غير الرسميوالقيادية، والطموح، 
األرض الزراعية، وعدد سنوات خبرة المبحوثة في الزراعة، وعدد 
ماشية المبن، وعدد سنوات عمل المبحوثة في إنتاج المبن، ومتوسط 
إنتاج المبن في اليوم، ودخل المبحوثة اليومي من إنتاج المبن، 

وبين درجات  ومصادر معمومات المبحوثة عن إنتاج المبن النظيف 
حيث بمغت قيم   ،ثات في مجال إنتاج المبن النظيفمعارف المبحو 

 - ،129,1 - ،129,1 - ،199,1)معامل اإلرتباط  لكل منيم 
102,1 ،125,1 ،012,1 ،122,1 ،- 112,1 ،- 192,1  ،
عمي ( 121,1-، 120,1، 125,1، 191,1، 111,1، 129,1

 الترتيب وىي قيم غير معنوية عند أي مستوي احتمالي.
 
 
 

 المبحوثات بمحافظة األقصر -2
ىناك عبلقة ارتباط طردية أن ( 9يتضح من نتائج جدول )
عدد سنوات : ( بين متغيرات1.10ومعنوية عند المستوى االحتمالي )

والدخل الشيري تعميم المبحوثة، وعدد سنوات تعميم زوج المبحوثة، 
واإلسيام اإلجتماعي غير والطموح، والقيادية،  ألسرة المبحوثة،

حيازة األجيزة المنزلية، وعدد سنوات خبرة المبحوثة فى ، و لرسميا
الزراعة، وحجم حيازة المشروعات اإلنتاجية،  وحجم الحيازة الحيوانية، 

دارك المبحوثة لمشكمة اإلنتاج الحيوانى ، بمصر وعدد ماشية المبن، وا 
دخل المبحوثة اليومى من إنتاج و متوسط إنتاج المبن في اليوم، و 

 والرضا عن العائد اإلجتماعى واإلقتصادى من تربية الماشية، المبن
، حيث  معارف المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيف وبين درجة 

،  522،  1.951،   1.529) بمغت قيم معامل اإلرتباط لكل منيم
922   ،1.522  ،1.209  ،1.515  ،1.225  ،1.295 ،

 عمى الترتيب(  1.520، 1.251، 1.152، 1.212، 1.292
ىناك عبلقة ارتباط طردية ومعنوية عند أن تبين  كما

، حيازة األرض الزراعية :( بين متغيرات1.12المستوى االحتمالي )
وبين درجات  المعرفة باإلجراءات الوقائية والعبلجية في إنتاج المبن و 

إنتاج المبن النظيف حيث بمغت قيم  المبحوثات في مجالمعارف 
 .عمى الترتيب(  1.025،  1.012  ) لكل منيم معامل اإلرتباط

أي من  رتباطية بينعدم وجود عبلقة اوأخيرًا تبين 
حيازة التجديدية، و متغيرات: سن المبحوثة، وعدد أفراد األسرة، و 

عدد سنوات عمل المبحوثة في إنتاج المبن، و اآلالت الزراعية،  
حيث بمغت قيم مصادر معمومات المبحوثة عن إنتاج المبن النظيف و 

 -،  025,1 ،115,1، 112,1)معامل اإلرتباط  لكل منيم 
(  عمي الترتيب وىي قيم غير معنوية 199,1 -،  095,1 ،122,1

 عند أي مستوي احتمالي. 
 وبذلك يمكن رفض الفرض اإلحصائي األول جزئياً.

 الممارسات:. 2.3.7
 المبحوثات بمحافظة المنوفية -1

ارتباطية ( أن ىناك عبلقة 01يتضح من نتائج جدول ) 
بين متغيرات: الدخل  12,1طردية موجبة عند المستوي اإلحتمالي 

وعدد ماشية المبن، ومصادر معمومات  الشيري ألسرة المبحوثة،
ممارسات المبحوثات المبحوثة عن إنتاج المبن النظيف وبين درجات 

قيم معامل اإلرتباط البسيط  في مجال إنتاج المبن النظيف حيث بمغت
 ( عمى الترتيب.  1.0211.502،  1.022لكل منيم ) 

 
 
 



Scientific Journal of Agricultural Sciences 3 (1): 365-392, 2021 

382 
 

 نتاج المبن النظيفإ مجال المبحوثات فيمعارف درجات  المتغيرات المستقمة الكمية المدروسة وبين بين العالقات اإلرتباطية  .9جدول 
 الدراسة تيبمحافظ
معارف المبحوثات بمحافظة    المتغيرات المستقمة

 المنوفية
 معارف المبحوثات بمحافظة  

 األقصر
 قيم معامل اإلرتباط البسيط قيم معامل اإلرتباط البسيط

 1.112 **1.502 سن المبحوثة
 1.115 1.199 عدد أفراد أسرة المبحوثة

 **1.529 1.129- عدد سنوات تعميم المبحوثة
 **1.011 1.129- تعميم زوج المبحوثة عدد سنوات

 **1.951 1.102- الدخل الشيرى ألسرة المبحوثة
 1.025 1.125 التجديدية
 **1.522 1.012 القيادية 
 **1.922 1.122 الطموح 

 **1.522 1.112 عدد المنظمات اإلجتماعية التى تشترك فييا المبحوثة
 *1.012 1.192- حيازة األرض الزراعية

 **1.209 *1.029 األجيزة المنزلية حيازة
 1.122- *1.021 حيازة اآلالت الزراعية

 **1.515 1.129 عدد سنوات خبرة المبحوثة فى الزراعة
 **1.225 **1.510 حجم حيازة المشروعات اإلنتاجية

 **1.295 **1.522 حجم الحيازة الحيوانية 
 **1.292 1.111 عدد ماشية المبن
 **1.212 *1.022 لمشكمة اإلنتاج الحيوانىإدارك المبحوثة 

 1.095 1.191 عدد سنوات عمل المبحوثة فى إنتاج المبن
 **1.152 1.125 متوسط إنتاج المبن في اليوم

 **1.251 1.120 دخل المبحوثة اليومى من إنتاج المبن
 *1.025 *1.022 والعبلجية في إنتاج المبن معرفة باإلجراءات الوقائيةال
 **1.520 *1.029 عن العائد اإلجتماعى واإلقتصادى من تربية الماشية رضاال

 1.199- 1.121- عن إنتاج المبن النظيف ةمصادر معمومات المبحوث
 1.12معنوى عند مستوى معنوية *              1.10**معنوى عند مستوى معنوية 

رتباطية بين أي من متغيرات: كما تبين عدم وجود عبلقة ا
سن المبحوثة، وعدد أفراد األسرة، وعدد سنوات تعميم المبحوثة، وعدد 
سنوات تعميم زوج المبحوثة، والتجديدية، والقيادية، والطموح، واإلسيام 
اإلجتماعي غير الرسمي، وحيازة األرض الزراعية، وحيازة األجيزة 

سنوات خبرة المبحوثة في  المنزلية، وحيازة اآلالت الزراعية، وعدد
الزراعة، وحجم حيازة المشروعات اإلنتاجية، وحجم الحيازة الحيوانية، 
دراك المبحوثة لمشكمة اإلنتاج الحيواني بمصر، وعدد سنوات عمل  وا 
المبحوثة في إنتاج المبن، ومتوسط إنتاج المبن في اليوم، ودخل 

اءات الوقائية المبحوثة اليومي من إنتاج المبن، والمعرفة باإلجر 
والعبلجية في إنتاج المبن، والرضا عن العائد االجتماعي واإلقتصادي 

ممارسات المبحوثات في مجال إنتاج وبين درجات  من إنتاج المبن 
،  029,1)حيث بمغت قيم معامل اإلرتباط  لكل منيم  المبن النظيف

101,1  ،192,1  ،195,1 ،191,1 ،129,1 ،-112,1 ،- 
101,1 ،- 020,1 ،- 129,1 ،1022,1 ،129,1 ،190,1 ،
عمي الترتيب  ( 192,1،012,1،112,1،101,1، 009,1، 129,1

 وىي قيم غير معنوية عند أي مستوي احتمالي.
 المبحوثات بمحافظة األقصر -2

ىناك عبلقة ارتباط طردية أن ( 01يتضح من نتائج جدول )
عدد سنوات  :( بين متغيرات1.10ومعنوية عند المستوى االحتمالي )

اإلسيام  والطموح، والدخل الشيري ألسرة المبحوثة، تعميم المبحوثة، و 
حيازة األجيزة المنزلية، وحجم حيازة ، و اإلجتماعي غير الرسمي

المشروعات اإلنتاجية،  وحجم الحيازة الحيوانية، وعدد ماشية المبن، 
دارك المبحوثة لمشكمة اإلنتاج الحيوانى،  متوسط إنتاج المبن في و وا 

دخل المبحوثة اليومى من إنتاج المبن، والرضا عن العائد و اليوم، 
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 ممارسات اإلجتماعى واإلقتصادى من تربية الماشية وبين درجة 
حيث بمغت قيم معامل   المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيف

 1.251،   210،  911،  1.952،   1.592اإلرتباط لكل منيم )
 ،1.229  ،1.215  ،1.229 ،1.292 ،1.125 ،1.220 ،

 ( عمى الترتيب1.529
ىناك عبلقة ارتباط طردية ومعنوية عند المستوى تبين أن  كما

، عدد سنوات تعميم زوج المبحوثة :( بين متغيرات1.12االحتمالي )
، والمعرفة باإلجراءات  وعدد سنوات خبرة المبحوثة في الزراعة

المبحوثات  ممارساتوبين درجات  الوقائية والعبلجية في إنتاج المبن 
في مجال إنتاج المبن النظيف حيث بمغت قيم معامل اإلرتباط لكل 

 ( عمى الترتيب. 022،  1.021، 1.092منيم )  

أي من متغيرات:  رتباطية بينعدم وجود عبلقة اتبين  في حين
حيازة القيادية، و عدد أفراد األسرة، والتجديدية، و سن المبحوثة، و 

وعدد سنوات عمل  وحيازة اآلالت الزراعية، الزراعية،  األرض
المبحوثة في إنتاج المبن، ومصادر معمومات المبحوثة عن إنتاج 

، 011,1)حيث بمغت قيم معامل اإلرتباط  لكل منيم المبن النظيف 
-102,1 ،092,1   ،050,1 ،019,1  ،- 002,1 ،002,1 ،

(  عمي الترتيب وىي قيم غير معنوية عند أي مستوي 122,1
 احتمالي. 

 وبذلك يمكن رفض الفرض اإلحصائي الثاني جزئياً.

 مجال إنتاج المبن النظيفممارسات المبحوثات في بين المتغيرات المستقمة الكمية المدروسة وبين درجات  العالقات اإلرتباطية  .18جدول 
 بمحافظتي الدراسة

المبحوثات بمحافظة  ممارسات المتغيرات المستقمة
 المنوفية

المبحوثات بمحافظة  ممارسات  
 األقصر

 قيم معامل اإلرتباط البسيط قيم معامل اإلرتباط البسيط
 1.011 1.029 سن المبحوثة

 1.102- 1.101 عدد أفراد أسرة المبحوثة
 **1.592 1.192 سنوات تعميم المبحوثةعدد 

 *1.092 1.195 عدد سنوات تعميم زوج المبحوثة
 **1.952 *1.022 الدخل الشيرى ألسرة المبحوثة

 1.092 1.191 التجديدية
 1.050 1.29 القيادية 
 **1.911 1.122 الطموح 

 **1.210- 1.112- عدد المنظمات اإلجتماعية التى تشترك فييا المبحوثة
 1.019 1.101- حيازة األرض الزراعية
 **1.251 1.020- حيازة األجيزة المنزلية
 1.1002- 1.129- حيازة اآلالت الزراعية

 *1.021 1.022 عدد سنوات خبرة المبحوثة فى الزراعة
 **1.229 1.129 حجم حيازة المشروعات اإلنتاجية

 **1.215 1.190 حجم الحيازة الحيوانية 
 **1.229 *1.502 المبنعدد ماشية 

 **1.292 1.129 إدارك المبحوثة لمشكمة اإلنتاج الحيوانى
 1.002 1.009 عدد سنوات عمل المبحوثة فى إنتاج المبن

 **1.125 1.192 متوسط إنتاج المبن في اليوم
 **1.220 1.012 دخل المبحوثة اليومى من إنتاج المبن
 *1.022 1.112 في إنتاج المبن المعرفة باإلجراءات الوقائية والعبلجية

 **1.529 1.101 الرضا عن العائد اإلجتماعى واإلقتصادى من تربية الماشية
 1.122- *1.021 مصادر معمومات المبحوثة عن إنتاج المبن النظيف

 1.12*معنوى عند مستوى معنوية               1.10**معنوى عند مستوى معنوية 
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أسهام المتغيرات المستقمة الكمية المدروسة في تفسير . 4.7
ممارسات المبحوثات في مجال و درجات معارف الحادث فى  باينالت

 بمحافظتي الدراسة. إنتاج المبن النظيف
 المعارف:. 1.4.7

 المبحوثات بمحافظة المنوفية -1 
يوجد ست متغيرات مستقمة أنو ( 00يتضح من جدول )
إنتاج  المبحوثات فيمعارف درجة في تسيم فى تفسير التباين الكمي 

، حيث بمغت نسبة إسيام ىذه  المبن النظيف بمحافظة المنوفية
 % . 52المتغيرات مجتمعة فى القدرة التنبؤية والتفسيرية 

حجم % من الدرجة اإلجمالية لؤلسيام إلى متغير  1يعزي 
% إلى متغير حجم الحيازة  2، و المشروعات اإلنتاجيةحيازة 

رضا عن العائد اإلجتماعى واإلقتصادى ال% إلى متغير  9الحيوانية، 
%  2األجيزة المنزلية ، و حيازة% إلى متغير 2من تربية الماشية ، و

 2و في إنتاج المبن معرفة باإلجراءات الوقائية العبلجية،الإلى متغير 
 ت المزرعية.اآلالحيازة % إلى 

وألختبار معنوية درجة إالسيام تم استخدام اختبار " ف " 
وىى  F  "2.92معنوية معامل االنحدار حيث بمغت قيمة " إلختبار 
 ( .1.10عند مستوي )معنوية 

فيما يتعمق الثالث  وبذلك أمكن رفض الفرض اإلحصائي 
، وحجم الحيازة  حيازة المشروعات اإلنتاجيةحجم بمتغيرات: 
رضا الميحوثة عن العائد اإلجتماعى واإلقتصادى من الالحيوانية، و 

معرفة باإلجراءات والاألجيزة المنزلية ،  حيازةتربية الماشية ، و 
اآلالت المزرعية، و قبول  حيازة، و في إنتاج المبن الوقائية العبلجية

 الفرض البديل في ىذة المتغيرات .
 األقصر : المبحوثات بمحافظة –2

يوجد تسع متغيرات مستقمة أنو  (00يتضح من جدول )
 المبحوثات في مجالمعارف درجة في تسيم فى تفسير التباين الكمي 

، حيث بمغت نسبة إسيام ىذه  إنتاج المبن النظيف بمحافظة األقصر
 % . 11المتغيرات مجتمعة فى القدرة التنبؤية والتفسيرية 

% من الدرجة اإلجمالية لؤلسيام إلى متغير  21يعزي 
% إلى متغير الدخل اليومى من  2واليوم ، في متوسط إنتاج المبن 

% إلى متغير إدراك المبحوثة لمشكمة اإلنتاج  2إنتاج المبن ، و
حجم % إلى متغير  0قيادية ، وال% إلى متغير  2الحيوانى ، و

األجيزة  حيازة% إلى متغير  0لمشروعات اإلنتاجية ، واحيازة 
 0و  ،% إلى متغير عدد سنوات العمل فى إنتاج المبن 0المنزلية ، و

،  في إنتاج المبن% إلى متغير المعرفة باإلجراءات الوقائية العبلجية 
 % إلى متغير حجم الحيازة الحيوانية .  0و

م اختبار " ف " وألختبار معنوية درجة إالسيام تم استخدا
 F  "051.21معنوية معامل االنحدار حيث بمغت قيمة " إلختبار 

 ( .1.10عند مستوي )وىى معنوية 
فيما يتعمق  الثالث وبذلك أمكن رفض الفرض اإلحصائي

اليومى من المبحوثة ودخل  اليوم ،في بمتغيرات : متوسط إنتاج المبن 
دراك المبحوثة لمشكمة  قيادية ، الاإلنتاج الحيوانى ، و إنتاج المبن ، وا 

األجيزة المنزلية ، وعدد  حيازةلمشروعات اإلنتاجية ، و احيازة حجم و 
سنوات العمل فى إنتاج المبن ، والمعرفة باإلجراءات الوقائية العبلجية 

وقبول الفرض ، ومتغير حجم الحيازة الحيوانية ،  في إنتاج المبن
 البديل في ىذة المتغيرات .

 الممارسات:ب. 2.4.7
 المبحوثات بمحافظة المنوفية -1

( أنو يوجد ثبلث متغيرات 05يتضح من جدول رقم )
ممارسات المبحوثات مستقمة تسيم فى تفسير التباين الكمي في درجة 
، حيث بمغت نسبة  في مجال إنتاج المبن النظيف بمحافظة المنوفية

 % . 00فسيرية إسيام ىذه المتغيرات مجتمعة فى القدرة التنبؤية والت
درجة % من الدرجة اإلجمالية لؤلسيام إلى متغير  2يعزي 

% إلى متغير مصادر معمومات المبحوثة  2عدد ماشية المبن ، و
% إلى متغير الدخل الشيرى ألسرة  2عن إنتاج المبن النظيف ، و

 المبحوثة .
وألختبار معنوية درجة إالسيام تم استخدام اختبار " ف " 

وىى  F  "9.90ية معامل االنحدار حيث بمغت قيمة " إلختبار معنو 
 ( .1.10عند مستوي )معنوية 

وبذلك أمكن رفض الفرض اإلحصائي فيما يتعمق بمتغيرات 
ومصادر معمومات المبحوثة عن إنتاج المبن : عدد ماشية المبن ، 

، والدخل الشيرى ألسرة المبحوثة ، وقبول الفرض البديل في النظيف
 . ىذه المتغيرات

 المبحوثات بمحافظة األقصر -2
( أنو يوجد ثمان متغيرات 05يتضح من جدول رقم )

ممارسات المبحوثات مستقمة تسيم فى تفسير التباين الكمي في درجة 
، حيث بمغت نسبة  في مجال إنتاج المبن النظيف بمحافظة األقصر

 % . 12إسيام ىذه المتغيرات مجتمعة فى القدرة التنبؤية والتفسيرية 
% من الدرجة اإلجمالية لؤلسيام إلى متغير  22يعزي 

% إلى متغير حجم حيازة  2متوسط إنتاج المبن في اليوم ، و
ة األجيزة المنزلية ، % إلى متغير حياز  2المشروعات اإلنتاجية ، و

% إلى متغير  0% إلى متغير اإلسيام اإلجتماعي الرسمي ، و 5و
% إلى متغير التجديدية، 0الدخل اليومى من إنتاج المبن ، و
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درجات معارف المبحوثات وبين  المتغيرات المستقمة الكمية المدروسةنتائج التحميل االنحداري المتعدد التدريجي الصاعد بين  .11دول ج
 بمحافظتي الدراسة إنتاج المبن النظيففي مجال 

 محافظة المنوفية
 خطوات
 التحميل

معامل  المتغير المستقل الداخل في التحميل
 االرتباط
 المتعدد

% التراكمية 
لمتباين المفسر 

 لممتغير التابع

% لمتباين  
المفسر 

 لممتغير التابع

قيمة ف المحسوبة  
اختبار معنوية 

 معامل االنحدار
 **01.192 1.11 1.11 1.510 حيازة المشروعات اإلنتاجيةحجم  األولى
 **9.222 1.12 1.02 1.222 حجم الحيازة الحيوانية الثانية
رضا عن العائد اإلجتماعى واإلقتصادى من تربية ال الثالثة

 الماشية
1.909 1.02 1.19 1.212** 

 **2.151 1.12 1.51 1.999 األجيزة المنزلية حيازة الرابعة
 **2.592 1.12 1.52 1.922 في إنتاج المبن باإلجراءات الوقائية العبلجية المعرفة الخامسة
 **2.929 1.12 1.52 1.212 اآلالت المزرعية حيازة السادسة

 محافظة األقصر
 خطوات
 التحميل

معامل  التحميلالمتغير المستقل الداخل في 
 االرتباط
 المتعدد

% التراكمية 
لمتباين المفسر 

 لممتغير التابع

% لمتباين 
المفسر 

 لممتغير التابع

قيمة ف المحسوبة 
اختبار معنوية 

 معامل االنحدار

 **292.292 1.21 1.21 1.152 اليومفي متوسط إنتاج المبن  األولى
 **599.222 1.12 1.22 1.121 الدخل اليومى من إنتاج المبن الثانية
 **551.921 1.12 1.11 1.192 بمصر إدراك المبحوثة لمشكمة اإلنتاج الحيوانى الثالثة
 **095.990 1.12 1.12 1.901 قيادية ال الرابعة

 **022.091 1.10 1.19 1.951 حيازة المشروعات اإلنتاجيةحجم  الخامسة
 **021.929 1.10 1.12 1.952 األجيزة المنزليةحيازة  السادسة
 **099.925 1.10 1.12 1.921 عدد سنوات العمل فى إنتاج المبن السابعة
 **025.212 1.10 1.12 1.922 معرفة باإلجراءات الوقائية العبلجيةال الثامنة
 **051.229 1.10 1.11 1.922 حجم الحيازة الحيوانية التاسعة

 1.12عند مستوى معنوية  *معنوى              1.10**معنوى عند مستوى معنوية 
 
% إلى متغير مصادر معمومات المبحوثة عن إنتاج  0و

 % إلى متغير حجم الحيازة الحيوانية . 0المبن النظيف ، و
وألختبار معنوية درجة إالسيام تم استخدام اختبار " ف " 

وىى  F  "90.09لمعنوية معامل االنحدار حيث بمغت قيمة " 
 ( .1.10عند مستوي )معنوية 

وبذلك أمكن رفض الفرض اإلحصائي فيما يتعمق بمتغيرات 
متوسط إنتاج المبن  في اليوم ، وحجم حيازة المشروعات اإلنتاجية : 

، وحيازة األجيزة المنزلية، واإلسيام اإلجتماعي الرسمي، والدخل 
مومات المبحوثة اليومى من إنتاج المبن ، والتجديدية ، ومصادر مع
، وقبول الفرض عن إنتاج المبن النظيف ، وحجم الحيازة الحيوانية 

 البديل في ىذه المتغيرات .
 
 



Scientific Journal of Agricultural Sciences 3 (1): 365-392, 2021 

386 
 

وبين درجات ممارسات المبحوثات  نتائج التحميل االنحداري المتعدد التدريجي الصاعد بين المتغيرات المستقمة الكمية المدروسة .12جدول 
 بمحافظتي الدراسة في مجال إنتاج المبن النظيف

 محافظة المنوفية
 خطوات
 التحميل

معامل  المتغير المستقل الداخل في التحميل
 االرتباط
 المتعدد

% التراكمية 
لمتباين المفسر 

 لممتغير التابع

% لمتباين  
المفسر 

 لممتغير التابع

قيمة ف المحسوبة 
بار معنوية اخت

 معامل االنحدار
 **2.022 1.12 1.12 1.502 عدد ماشية المبن  األولى
 **2.029 1.12 1.11 1.522 عن إنتاج المبن النظيف ةمصادر معمومات المبحوث الثانية
 **9.905 1.12 1.00 1.252 الخل الشيرى ألسرة المبحوثة الثالثة

 محافظة األقصر
 خطوات
 التحميل

معامل  المستقل الداخل في التحميلالمتغير 
 االرتباط
 المتعدد

% التراكمية 
لمتباين المفسر 

 لممتغير التابع

% لمتباين 
المفسر 

 لممتغير التابع

قيمة ف المحسوبة 
اختبار معنوية 

 معامل االنحدار
 **219.029 1.22 1.22 1.111 متوسط إنتاج المبن اليومى األولى
 **500.212 1.12 1.25 1.121 اإلنتاجيةحيازة المشروعات حجم  الثانية
 **012.922 1.12 1.21 1.110 األجيزة المنزلية حيازة الثالثة
 **022.912 1.15 1.29 1.191 اإلسيام اإلجتماعي الرسمي الرابعة

 **020.029 1.10 1.11 1.192 الدخل اليومى من إنتاج المبن الخامسة
 **005.029 1.10 1.10 1.911 تجديدية ال السادسة
 **011.292 1.10 1.15 1.919 عن إنتاج المبن النظيف المبحوثاتمصادر معمومات  السابعة
 **90.021 1.10 1.12 1.912 حجم الحيازة الحيوانية الثامنة

 1.12*معنوى عند مستوى معنوية               1.10**معنوى عند مستوى معنوية 
مستوي المعيشة وتوفر اإلمكانيات أن مؤداىا  النتتائج ذهوى

الدخل الشيري ألسرة المبحوثة وحجم  المادية لممبحوثات المتمثل في
 حيازة األجيزة المنزلية واالآلت الزراعية والمشروعات اإلنتاجية

يزيد من تحقيق األمان  والحيازة الحيوانية وعدد ماشية المبن
كانت المبحوثة ال تتمسك  وكمما، تقدير األخرين و  االقتصادي 

وزاد اإلشتراك في األنشطة ، بالقديم بل تسارع إلي إتباع كل جديد
االجتماعية في البيئة المحمية والتفاعمية مع اآلخرين سواء أفراد أو 
منظمات والذي يساعد عمي تبادل الرموز والمعاني والمعمومات في 
مختمف جوانب الحياة، ويوفر فرص لتبادل المعمومات )اإلسيام 

خبرة أكثر  االبلتي لديي ةأن المبحوثاالجتماعي غير الرسمي (، كما 
يزداد متوسط   ) تراكم الخبرات( وعدد سنوات أكثر في إنتاج المبن

تعرضيا لعدد من المصادر وزاد ، إنتاجيا من المبن في اليوم
في إنتاج المتبعة  باإلجراءات الوقائية والعبلجية امعرفتيو  ،المعرفية

عن العائد اإلجتماعى واإلقتصادى من وزاد رضاىن ، النظيف المبن
دراكيا لمشكمة اإلنتاج الحيواني بمصر ية الماشيةترب  ذلك يساعد، وا 

 عمي وحرصيا لمعموماتلمزيد من ا لمتعرض سعياً  أكثر عمي جعميا
يزداد مستوي  يبين أقرانيا وبالتال اجتماعية متميزة مكانة تحقيق

والمتعمقة بإنتاج  الصحيحةلمتوصيات والممارسات  اوتنفيذى امعارفي
 .المبن النظيف

وممارسات معنوية الفروق في متوسطات درجات معارف . 5.7
عند تصنيفهن عمي  المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيف
 محافظة األقصر(–أساس محافظتي الدراسة )محافظة المنوفية 

 المعارف:. 1.5.7
أن متوسطات درجات معارف ( 02يتضح من جدول رقم )

تبعًا  لمحافظتي الدراسة  المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيف
، 5129معياري قدره )بإنحراف ( درجة 55.10، 25.01) بمغت

عمي الترتيب لكبًل من محافظة المنوفية ، ومحافظة  ( درجة02122
عند معنوية وىي  1.50"  المحسوبة  tوبمغت قيمة " األقصر. 

متوسطات في  وجود فروق ، مما يدل عمي1.10المستوى االحتمالي 
تبعًا   المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيفدرجات معارف 

 لمحافظتي الدراسة لصالح محافظة المنوفية.
 الفرض اإلحصائي الخامس. رفضوبذلك يمكن 
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عند تصنيفهن عمي أساس محافظتي  النظيفالمبحوثات في مجال إنتاج المبن في متوسطات درجات معارف  الفروق معنوية  .13جدول 

 الدراسة 
 المتغيرات التابعة المحافظات المتوسط الحسابي اإلنحراف المعياري " tقيمة ومعنوية " 

1.50** 5.29 
02.22 

25.01 
55.10 

 المنوفية
 األقصر

معارف المبحوثات في مجال إنتاج المبن درجات 
 النظيف

 1.10**معنوى عند مستوى 
 الممارسات:. 2.5.7

 ممارسات( أن متوسطات درجات 09يتضح من جدول رقم )
تبعًا  لمحافظتي الدراسة  المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيف

، 5111معياري قدره )بإنحراف ( درجة 01.10، 20.09) بمغت
عمي الترتيب لكبًل من محافظة المنوفية ، ومحافظة  ( درجة05110

عند معنوية وىي  05.10"  المحسوبة  tوبمغت قيمة " األقصر. 
متوسطات في  وجود فروق ، مما يدل عمي1.10المستوى االحتمالي 

تبعًا   المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيفممارسات درجات 
 .لمحافظتي الدراسة لصالح محافظة المنوفية

معارف وممارسات  وتشير النتائج السابقة إلي أن مستوي
المبحوثات في محافظة المنوفية أعمي منو في محافظة األقصر، وقد 

، ة المنوفيةيرجع ذلك إلي الخصائص الفنية لممبحوثات في محافظ
حيث تبين أن المبحوثات بمحافظة المنوفية يدركن مشكمة اإلنتاج 

المبحوثات بمحافظة األقصر، كما أن الحيواني بصورة أكبر من 
دخمين من إنتاج المبن أعمي، باإلضافة إلي ارتفاع درجة معرفتين 
باإلجراءات الوقائية والعبلجية مقارنة بالمبحوثات بمحافظة األقصر 

 . مما يدفعين إلي معرفة وتنفيذ الجديد في مجال إنتاج المبن النظيف
 .سالسادوبذلك يمكن رفض الفرض اإلحصائي ا

 
عند تصنيفهن عمي أساس محافظتي  المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيف ممارساتمعنوية الفروق  في متوسطات درجات  .14جدول 

 الدراسة 
 المتغيرات التابعة المحافظات المتوسط الحسابي اإلنحراف المعياري " tقيمة ومعنوية " 

05.10** 
5.11 

05.10 
20.09 
01.10 

 المنوفية
 األقصر

المبحوثات في مجال إنتاج درجات ممارسات 
 المبن النظيف

 1.10**معنوى عند مستوى 
ن بإنتاج الم المبحوثات في مجالتواجه  المشكالت التي. 6.7

 النظيف بمحافظتى الدراسة: 
المشكبلت التي تواجو المبحوثات ( أن  02جدول )  يتضح من نتائج

  كما يمى :في مجال إنتاج المبن النظيف بمحافظتى الدراسة  كانت 
 : بالمرأة الريفية نفسهاالمشكالت الخاصة  .1.6.7

نقص معرفة الريفيات بالتوصيات الفنية إلنتاج لبن نظيف 
%  12مقابلبمحافظة المنوفية  لممبحوثات  %  19بنسبة 

نقص معرفة الريفيات ببدائل األلبان و بمحافظة األقصر، لممبحوثات 
بمحافظة المنوفية  لممبحوثات % 22سبة بن العجول ةعفى رضا

معرفة بكيفية النقص و ، محافظة األقصربلممبحوثات %  92مقابل
 بمحافظة المنوفيةلممبحوثات %  52عمل األعبلف التقميدية بنسبة 

ونقص معرفة الريفيات ، بمحافظة األقصرلممبحوثات %  22مقابل
% 21نسبة ب بجيات اإلقراض وال بكيفية الحصول عمى القروض

% لممبحوثات بمحافظة  91لممبحوثات بمحافظة المنوفية مقابل 
األقصر، ونقص معرفة الريفيات بطرق التربية الصحيحة لحيوانات 

%  22% لممبحوثات بمحافظة المنوفية مقابل  22المبن بنسبة 

بمحافظة األقصر، وعدم وجود خبرة لدى بعض المربين لممبحوثات 
% لممبحوثات  21بعمميات تحصين وعبلج الحيوانات بنسبة 

% لممبحوثات بمحافظة األقصر، وعدم  29بمحافظة المنوفية مقابل 
% لممبحوثات  29توافر إمكانيات عمل المسكن الجيد لمماشية بنسبة 

حافظة األقصر، وعدم % لممبحوثات بم91بمحافظة المنوفية مقابل
% 21توفر سيولة نقدية لدى الريفيات لشراء األعبلف بنسبة 

% لممبحوثات بمحافظة 22لممبحوثات بمحافظة المنوفية مقابل 
 األقصر.
  : المشكالت االقتصادية. 2.6.7

% لممبحوثات  19أرتفاع أسعار األعبلف المركزة بنسبة 
حافظة األقصر، % لممبحوثات بم 92بمحافظة المنوفية مقابل 

% لممبحوثات  29وارتفاع أسعار أسمدة محاصيل العمف بنسبة 
% لممبحوثات بمحافظة األقصر،  22بمحافظة المنوفية مقابل 

% لممبحوثات بمحافظة  99وارتفاع أسعار العمف األخضر بنسبة 
% لممبحوثات بمحافظة األقصر، وارتفاع أسعار  22المنوفية مقابل 

 20% لممبحوثات بمحافظة المنوفية مقابل  29ماشية المبن بنسبة 
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% لممبحوثات بمحافظة األقصر، وارتفاع أسعار بعض مكونات 
% لممبحوثات بمحافظة المنوفية  91العمف المركز بالسوق بنسبة 

% لممبحوثات بمحافظة األقصر، وأرتفاع تكاليف  25مقابل 
ظة % لممبحوثات بمحاف 29الخدمات واألدوية البيطرية بنسبة 

% لممبحوثات بمحافظة األقصر، وأرتفاع نسبة  20المنوفية مقابل 
% لممبحوثات بمحافظة  29التفويت فى حيوانات المبن بنسبة 

 % لممبحوثات بمحافظة األقصر. 91المنوفية مقابل 
 : اإلنتاجية المشكالت. 3.6.7

%  22إلغاء نظام صرف األعبلف المدعمة بنسبة 
% لممبحوثات بمحافظة  22المنوفية مقابل لممبحوثات بمحافظة 

األقصر، وعدم توافر بدائل األلبان إلستخداميا فى رضاعة العجول 
% لممبحوثات 25% لممبحوثات بمحافظة المنوفية مقابل  29بنسبة 

وتوقف مشروع التأمين عمى التأمين عمى المواشى  بمحافظة األقصر،
% لممبحوثات 21ابل % لممبحوثات بمحافظة المنوفية مق 25بنسبة 

بمحافظة األقصر، وعدم وجود تشريعات تحكم تداول األلبان بنسبة 
% لممبحوثات 22% لممبحوثات بمحافظة المنوفية مقابل 92

% 99بمحافظة األقصر، ونقص سبلالت المبن عالية األدرار بنسبة 
% لممبحوثات بمحافظة 29لممبحوثات بمحافظة المنوفية مقابل 

نخفاض % لممبحوثات 29جودة األعبلف المركزة بنسبة  األقصر، وا 
% لممبحوثات بمحافظة األقصر، وعدم 92بمحافظة المنوفية مقابل 

% لممبحوثات بمحافظة 52وجود معدات حمب لصغار المربين بنسبة 
% لممبحوثات بمحافظة األقصر، وعدم توفر 21المنوفية مقابل 

% 21بنسبة معمومات عن الطرق الصحيحة لتغذية مواشي المبن 
% لممبحوثات بمحافظة 20لممبحوثات بمحافظة المنوفية مقابل 

 األقصر.
 المشكالت التسويقية: . 4.6.7

عدم وجود جمعية تعاونية متخصصة لتسويق منتجات األلبان بنسبة 
% لممبحوثات 29% لممبحوثات بمحافظة المنوفية مقابل  25

 لؤللبان والحفظ والتخزين التبريد أجيزة توافر وعدم بمحافظة األقصر،
% لممبحوثات بمحافظة المنوفية 92بنسبة  تسويقيا لحين جاتياتومن

صعوبة التوفيق بين و  % لممبحوثات بمحافظة األقصر،21مقابل 
% لممبحوثات بمحافظة 92موسم البرسيم وموسم الحميب بنسبة 

% لممبحوثات بمحافظة األقصر، واستغبلل التجار 29المنوفية مقابل 
% لممبحوثات 12بنسبة  ومنتجاتيا األلبان أسعار فيمشترين ال

 وعدم % لممبحوثات بمحافظة األقصر، 12بمحافظة المنوفية مقابل 
 اإلنتاج مكان بين المسافة( تكاليفو وارتفاع المبردة النقل وسائل توافر

% 22% لممبحوثات بمحافظة المنوفية مقابل 21( بنسبة والبيع
 األلبان من جرام الكيمو سعر وانخفاض قصر،لممبحوثات بمحافظة األ

% لممبحوثات بمحافظة 22بنسبة  مجزى عائد تحقيق وعدم ومنتجاتيا
 وجود وعدم % لممبحوثات بمحافظة األقصر،22المنوفية مقابل 

% 29بنسبة  التجار استغبلل من المنتجين صغار لحماية روابط
% لممبحوثات بمحافظة 91لممبحوثات بمحافظة المنوفية مقابل 

 القوة ضعف نتيجة األلبان منتجات عمي الطمب وضعف األقصر،
% لممبحوثات بمحافظة المنوفية مقابل 20بنسبة  لممستيمكين الشرائية

 % لممبحوثات بمحافظة األقصر.22
 :أن وتشير النتائج السابقة إلي

أنو جاء في مقدمة  الخاصة بالمرأة الريفية نفسها:المشكالت -1
المشكبلت نقص معرفة الريفيات بالتوصيات الفنية إلنتاج لبن تمك 

% لممبحوثات بمحافظة المنوفية ومحافظة 12% ، 19نظيف بنسبة 
األقصرعمي حد سواء، بينما جاء في مؤخرة تمك المشكبلت نقص 

% 52ميدية بنسبة معرفة الريفيات بكيفية عمل األعبلف التق
لممبحوثات بمحافظة المنوفية في مقابل عدم توافر إمكانيات عمل 

 % لممبحوثات بمحافظة األقصر.91المسكن الجيد لمماشية بنسبة 
المشكبلت أرتفاع أنو جاء في مقدمة تمك : المشكالت اإلقتصادية -5

% لممبحوثات بمحافظة  92% ، 19أسعار األعبلف المركزة بنسبة 
ية ومحافظة األقصرعمي حد سواء، بينما جاء في مؤخرة تمك المنوف

 91%، 29المشكبلت أرتفاع نسبة التفويت فى حيوانات المبن بنسبة 
 % لممبحوثات بمحافظة المنوفية ومحافظة األقصر عمي حد سواء.

المشكبلت إلغاء : أنو جاء في مقدمة تمك المشكالت اإلنتاجية -2
% لممبحوثات  22% ،  22 سبة نظام صرف األعبلف المدعمة بن

بمحافظة المنوفية ومحافظة األقصرعمي حد سواء، بينما جاء في 
مؤخرة تمك المشكبلت عدم وجود معدات حمب لصغار المربين بنسبة 

 % لممبحوثات بمحافظة المنوفية ومحافظة األقصر عمي %21، 52
 حد سواء.

المشكبلت : أنو جاء في مقدمة تمك التسويقيةالمشكالت  -9
% 12بنسبة  ومنتجاتيا األلبان أسعار فياستغبلل التجار المشترين 

% لممبحوثات بمحافظة المنوفية ومحافظة األقصرعمي حد  12، 
صعوبة التوفيق بين موسم سواء، بينما جاء في مؤخرة تمك المشكبلت 

لممبحوثات بمحافظة المنوفية في  %92بنسبة  البرسيم وموسم الحميب
 التجار استغبلل من المنتجين صغار لحماية روابط وجود عدممقابل 

 % لممبحوثات بمحافظة األقصر. 91

 
 
 



Amany Maghawry GadAllah., 2021 

389 
 

 المشكالت التي تواجه المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيف بمحافظتى الدراسة .15جدول 
 محافظة األقصر محافظة المنوفية المشكالت م

 التكرار
% 

 % التكرار

 : أواًل : مشكالت خاصة بالمرأة الريفية نفسها 
 12 092 19 011 نقص معرفة الريفيات بالتوصيات الفنية إلنتاج لبن نظيف 0
 92 22 22 25 العجول ةعنقص معرفة الريفيات ببدائل األلبان فى رضا 5
 22 11 52 29 نقص معرفة الريفيات بكيفية عمل األعبلف التقميدية 2
 91 11 21 99 نقص معرفة الريفيات بجيات اإلقراض وال بكيفية الحصول عمى القروض 9
 22 052 22 10 نقص معرفة الريفيات بطرق التربية الصحيحة لحيوانات المبن 2
 29 012 21 29 عدم وجود خبرة لدى بعض المربين بعمميات تحصين وعبلج الحيوانات 2
 91 22 29 21 الجيد لمماشيةعدم توافر إمكانيات عمل المسكن  2
 22 012 21 22 عدم توفر سيولة نقدية لدى الريفيات لشراء األعبلف. 1
 : ثانياً : المشكالت اإلقتصادية 
 92 021 19 002 أرتفاع أسعار األعبلف المركزة 0
 22 000 29 22 رتفاع أسعار أسمدة محاصيل العمفأ 5
 22 90 99 22 رتفاع أسعار العمف األخضر.أ 2
 20 010 29 19 رتفاع أسعار ماشية المبن.أ 9
 25 12 91 25 رتفاع أسعار بعض مكونات العمف المركز بالسوق.أ 2
 20 001 29 12 أرتفاع تكاليف الخدمات واألدوية البيطرية 2
 91 22 29 21 أرتفاع نسبة التفويت فى حيوانات المبن 2
 ثالثاً : المشكالت اإلنتاجية : 
 22 052 22 92 نظام صرف األعبلف المدعمةإلغاء  0
 25 012 29 22 عدم توافر بدائل األلبان إلستخداميا فى رضاعة العجول 5
 21 002 25 11 توقف مشروع التأمين عمى التأمين عمى المواشى 2
 22 11 92 20 عدم وجود تشريعات تحكم تداول األلبان 9
 29 91 99 22 نقص سبلالت المبن عالية األدرار 2
 92 22 29 21 إنخفاض جودة األعبلف المركزة 2
 21 22 52 29 عدم وجود معدات حمب لصغار المربين 2
 20 001 21 29 عدم توفر معمومات عن الطرق الصحيحة لتغذية مواشي المبن. 1
 رابعاً : المشكالت التسويقية : 
 29 91 25 11 عدم وجود جمعية تعاونية متخصصة لتسويق منتجات األلبان 0
 21 002 92 20 تسويقيا لحين جاتياتومن لؤللبان والحفظ والتخزين التبريد أجيزة توافر عدم 5
 29 91 92 21 صعوبة التوفيق بين موسم البرسيم وموسم الحميب  2
 12 099 12 001 ومنتجاتيا األلبان أسعار فياستغبلل التجار المشترين  9
 22 050 21 29 ) والبيع اإلنتاج مكان بين المسافة( تكاليفو وارتفاع المبردة النقل وسائل توافر عدم 2
 22 052 22 99 مجزى عائد تحقيق وعدم ومنتجاتيا األلبان من جرام الكيمو سعر انخفاض 2
 91 11 29 19 التجار استغبلل من المنتجين صغار لحماية روابط وجود عدم 2
 22 012 22 20 لممستيمكين الشرائية القوة ضعف نتيجة األلبان منتجات عمي الطمب ضعف 1
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في  المبحوثاتى تواجه تال كالتمقترحات الحد من المش. 7.7
 ن النظيف بمحافظتى الدراسة : بإنتاج الم مجال

مقترحات الحد من ( أن  02جدول ) نتائج توضح  
التى تواجو المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيف  كبلتالمش

 : تمثمت من وجية نظرىن في بمحافظتى الدراسة
توعية الريفيات بالتوصيات الفنية في مجال إنتاج المبن 

%  22مقابل بمحافظة المنوفية ، لممبحوثات %  22بنسبة  النظيف
نشاء جمعيات تعاونية لتسويقبمحافظة األقصر ، و لممبحوثات   ا 

بمحافظة المنوفية لممبحوثات %  22بنسبة  األلبان ومنتجاتيا
 ووحدات وجود مراكزو بمحافظة األقصر، لممبحوثات %  25مقابل

بمحافظة المنوفية  لممبحوثات %  20بنسبة  تجميع األلبان في القرى
توفير مركزات األعبلف و بمحافظة األقصر، لممبحوثات %  20مقابل

بمحافظة المنوفية  لممبحوثات %  29بنسبة  بأسعار رخيصة
التأمين عمى مشروع و بمحافظة األقصر، لممبحوثات %  22مقابل

%  29مقابل بمحافظة المنوفية  لممبحوثات %  20بنسبة  الماشية
الرعاية البيطرية لماشية المبن  توفيرو بمحافظة األقصر، لممبحوثات 

بحوثات لمم%  22مقابل بمحافظة المنوفية لممبحوثات %  95بنسبة 
عمل األعبلف غير كيفية تدريب الريفيات عمى و بمحافظة األقصر، 

%  22مقابل بمحافظة المنوفية لممبحوثات %  22بنسبة  التقميدية

تقديم الخدمات اإلرشادية الخاصة و ، بمحافظة األقصرلممبحوثات 
بمحافظة المنوفية لممبحوثات %  92بنسبة  بإنتاج المبن النظيف

توفير بدائل األلبان و ، بمحافظة األقصرلممبحوثات %  11مقابل
بمحافظة لممبحوثات %  22بنسبة  وتدريب الريفيات عمى إستخداميا

توفير ماشية و بمحافظة األقصر، لممبحوثات %  95مقابل المنوفية
%  22مقابل بمحافظة المنوفية%  92بنسبة  األلبان عالية اإلدرار
%  22بنسبة  لتسويق األلبانفتح منافذ و بمحافظة األقصر، 

بمحافظة لممبحوثات %  21مقابل بمحافظة المنوفيةلممبحوثات 
%  21بنسبة  توفير القروض لمريفيات وتسييل إجراءاتياو ، األقصر

بمحافظة  لممبحوثات % 22مقابلبمحافظة المنوفية لممبحوثات 
 .األقصر

أنو جاء في مقدمة ىذه وتشير النتائج السابقة إلي 
المقترحات إنشاء جمعيات تعاونية لتسويق األلبان ومنتجاتيا 
لممبحوثات بمحافظة المنوفية مقابل تقديم الخدمات اإلرشادية الخاصة 
بإنتاج المبن النظيف لممبحوثات بمحافظة األقصر، بينما جاء في 

لممبحوثات  مؤخرةىذه المقترحات توفير الرعاية البيطرية لماشية المبن
وفية مقابل فتح منافذ لتسويق األلبان لممبحوثات بمحافظة المن

 بمحافظة األقصر. 

 المبحوثات في مجال إنتاج المبن النظيف بمحافظتى الدراسة تواجه ىالت كالتالمشمقترحات الحد من  .16 جدول
 محافظة األقصر محافظة المنوفية المقترحات م

 % التكرار % التكرار
 22 055 22 29 توعية الريفيات بالتوصيات الفنية في مجال إنتاج المبن النظيف 0
 25 29 22 12 إنشاء جمعيات تعاونية لتسويق األلبان ومنتجاتيا 5
 20 25 20 22   تجميع األلبان في القرى ووحدات وجود مراكز 2
 22 051 29 22   توفير مركزات األعبلف بأسعار رخيصة 9
 29 002 20 29 التأمين عمى الماشيةمشروع  2
 22 050 95 29 توفير الرعاية البيطرية لماشية المبن   2
 22 92 22 29 عمل األعبلف غير التقميديةكيفية  تدريب الريفيات عمى  2
 11 022 92 20 تقديم الخدمات اإلرشادية الخاصة بإنتاج المبن النظيف 1
 95 21 22 29 وتدريب الريفيات عمى إستخدامياتوفير بدائل األلبان  9

 22 052 92 21 توفير ماشية األلبان عالية اإلدرار 01
 21 21 22 29 فتح منافذ لتسويق األلبان 00
 22 21 21 29 توفير القروض لمريفيات وتسييل إجراءاتيا 05
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 التوصيات : .8
 الدراسة ، توصى بما يمى : بناءًا عمى نتائج

تقديم الخدمات يجب عمى مسئولى اإلرشاد الزراعى بالقرى  -
 خاصةبإنتاج المبن النظيف  فيما يتعمق اإلرشادية لممربيات

 .، واإلجراءات الوقائية العبلجية لماشية المبنالرعاية البيطرية
المراكز التسويقية  ءمساعدة المربيات فى تسويق األلبان بإنشا -

 إنتاح األلبان بالقرى. تجميع لؤللبان ، وكذلك وحدات 
اإلرشادية بالقرى لممربيات  واإلجتماعات عقد الندوات -

رشادات إنتاج المبن النظيف.  وأزواجين عن توصيات وا 
ضرورة اإلىتمام بالصعيد وتفعيل الدور اإلرشادي والتوعوي،  -

 ت في إنتاج المبن النظيف.وتذليل العقبات التي تواجو الريفيا
 المراجع .9

دراسة إقتصادية قياسية  (.2817)الحسن ، منال السيد محمد 
ألسواق المحوم فى مصر ، المجمة المصرية لئلقتصاد الزراعى ، 

 ، العدد األول ، مارس. 52المجمد 
براهيم سيد  جمعه ، أمل محمد ، سحر عبد الخالق هيكل ، وا 

تطبيق (.  2813 )سميمان تركى ، وأحالم مصطفى يوسف 
الريفيات لمتوصيات الفنية الموصى بيا فى مجال إنتاج األلبان 
بمركزين بمحافظة القميوبية ، مجمة الجمعية العممية لئلرشاد الزراعى 

 . 2، عدد  02، مجمد 
المشكبلت التى تواجو الريفيات (. 2816)اهى سعيد حسن، نهى الز 

فى إنتاج لبن نظيف وآمن بمحافظة كفر الشيخ ، مجمة البحوث 
العموم اإلقتصادية واإلجتماعية  –الزراعية ، جامعة كفر الشيخ ، ى 

 . 9عدد  95الزراعية ، مجمد 
إسيام الريفيات  (. 2818)سعد ، منار عدلى عبد الحميد إبراهيم 

ر منتجى المبن فى مستوى معيشة أسرىن ، رسالة دكتوراة ، من صغا
،  5102كمية الزراعة ، جامعة القاىرة. بيومى ، منار عزت محمد ، 

دراسة إقتصادية تحميمية لفجوة المحوم فى جميورية مصر العربية ، 
 . 5، العدد  22مجمة اإلسكندرية لمتبادل العممى ، مجمد 
مسببات الفجوة  (. 2813)سالمة ، هبة عصام الدين عمى

اإلرشادية لممربيات فى مجال تغذية ورعاية العجول الرضيعة بقرية 
الروضة بمحافظة الفيوم ، مجمة الفيوم لمبحوث والتنمية الزراعية ، 

 .0عدد  52مجمد 
الكتابة العممية لمطريقة  (. 2887)سميمان ، سمير عبد الغفار

البحثية ، معيد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية بالتعاون مع 
 المركز اإلقميمى لئلصبلح الزراعى والتنمية الريفية " كاردنى " .

ماشية المبن فى مصر ، نشرة دورية يصدرىا معيد شمبى ، توفيق ، 
 . بحوث اإلنتاج الحيوانى ، العدد الرابع ، نوفمبر

شيماء ، عبد المجيد عبد اهلل الخولي  وفكرى كمال كامل عمى ، 
متطمبات المرأة الريفية من (. 2819)ومرفت شحاتة أرمانيوس 

التكنولوجيا الزراعية ببعض قرى مركز تبل محافظة المنوفية، مجمة 
 (  مارس . 0عدد ) ب   22الفيوم لمبحوث والتنمية الزراعية ، مجمد 

ومارى بشرى يوسف ميخائيل ،  محمد السيد ، عبد الوهاب، محمد
اإلحتياجات التدريبية لممرشدين الزراعيين فى مجال إنتاج  (.2884)

وتسويق المبن النظيف بمحافظة كفر الشيخ ، مجمة اإلسكندرية 
 .  5، عدد  52لمتبادل العممى ، مجمد 

تطبيق  (. 2819)عوض ، ميادة الشوادفى ، وعزة إبراهيم الدميرى 
الريفيات لمتوصيات اإلرشادية الخاصة بتربية ورعاية ماشية المبن 
بمحافظة كفر الشيخ ، المجمة العربية لمعموم ونشر االبحاث ، مجمة 

 العموم الزراعية والبيئية والبيطرية ، المجمد الثالث، العدد االول. 
محمد ، زينب عمى عمى ، وعفاف ميخائيل فهمى ، وسناء شحاته 

مستوى تطبيق المرأة الريفية لمممارسات الخاصة  ،(1997)بطرس 
بإنتاج لبن نظيف والعوامل المؤثرة عميو ببعض قرى محافظة الجيزة ، 

 . 92/  9مجمة الجمعية العممية لئلرشاد الزراعى ، نشرة بحثية رقم 
-تشريعات/ حيازة (.2828) مديرية الزراعة، إدارة الشئون الزراعية

" خدمات لدورة الحصر 5ن طبقًا لسجل "بيان فئات الحائزي
 م.5151الحيازي،

 حميب إنتاج  (.2817)منظمة األغذية  والزراعة  لألمم  المتحدة
 وصحي. نظيف

وعى صغار  (.2818)نصرت ، سونيا محمد محيى الدين نصرت 
منتجى األلبان الطازجة بطريقة إنتاج لبن نظيف وآمن وعبلقتو 
ببعض المتغيرات ببعض قرى محافظة الفيوم ، المجمة المصرية 

 .  5، عدد  11لمبحوث الزراعية ، مجمد 
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ABSTRACT 

 

This researchaims mainly at determining the level of knowledge and practices of the female respondents in the field of 
clean milk production in the two governorates of the study, and the significance of the differences in the average 
knowledge and practices of the respondents in the field of production of clean milk when classified on the basis of the 

two governorates of the study. 
The two governorates of Al Menoufia and Luxor were have been chosen as a field to conduct the research. A town was 
chosen from each governorate and two villages were chosen from each twon and applying krespy and Morgan 

coefficient the total sample reached 295 respondents who were chosen randomly from the studid four villages . 
Appropriate statistical analysis methods were used to analyse the data . 

The results of the research are summarized as follows: 
-The majority of the respondents in the governorate of Menoufia have high level of knowledge about clean milk 
production while the level of knowledge was low for respondents in Luxor governorate . 

- About three quarters of the respondents in Menoufia and Luxor governorate have high,and low level of  practice in the 
field of clean milk production, respectively. 
- There are significant differences between the two study governorates with regard to the degrees of knowledge and 

practices of the respondents in the field of producing clean milk for the benefit of the respondents in Menoufia 
Governorate. 


