
 

           الدور اإلرشادي المرتقب بين زوجات الزراع في مجال رعاية األغنام بقرية كفر شحاتة مركز تال
  محافظة المنوفية

٣، شيماء الخولي٢، الصاوي سرحان٢، سمير عثمان١سميرة قنديل

                                                           
  أستاذ االقتصاد المنزلي  ١
  أستاذ االرشاد الزراعي          ٢
  باحث بمعهد االرشاد الزراعي ٣

  ٢٠١٤ديسمبر ١١، الموافقة على النشر في ٢٠١٤أكتوبر ٢٢ استالم البحث في

 الملخص العربى

على الدور  التعرفتستهدف هذه الدراسة بصفة رئيسية 
 لزراع في مجال رعاية األغنامزوجات الاإلرشادي المرتقب 

 وذلك من خالل بقرية كفر شحاته مركز تال محافظة المنوفية 
  :الفرعية التالية  األهداف تحقيق

االقتصادية  -االجتماعيةالتعرف علي بعض الخصائص   -١
  .للمبحوثاتواالتصالية والنفسية 

 .التعرف على ممارسات المبحوثات في مجال رعاية األغنام -٢
قة االرتباطية بين كل من الخصائص دراسة العال  -٣

للمبحوثات  االقتصادية واالتصالية والنفسية -االجتماعية
المتعلقة بمجال  ممارستهن للتوصيات اإلرشادية ومستوي

 .رعاية األغنام
وقد أجرى البحث بمحافظة المنوفية في مركز تال وتم اختيار 

جم قرية كفر شحاتة في مركز تال بمحافظة المنوفية وبلغ ح
مبحوثة من زوجات الزراع واستخدم اإلستبيان  ٨٠العينة 

بالمقابلة الشخصية مع المبحوثات لجمع البيانات خالل شهري 
وبعد جمعها تم تفريغها وتحليلها  ٢٠١٤مارس وإبريل عام 

  . إحصائيا بالتكرارات والنسب المئوية ومعامل اإلرتباط البسيط
    : وجاءت أهم النتائج على النحو التالي

  المستوي التطبيقي للتوصيات اإلرشادية: أوال
أوضحت النتائج البحثية أن ما يزيد على نصف المبحوثات 

متوسطي المستوى التطبيقي، حيث حصلن على %) ٥١.٢٥(
، أما مرتفعي المستوى )٢٢-١٦(قيم رقمية تراوحت بين 

التطبيقي وهن المبحوثات الالتي حصلن على درجات تزيد عن 
، في حين أن نسبة %)٢١.٢٥(بلغت نسبتهن ، فقد )٢٢(

حيث %)  ٢٧.٥( منخفضي المستوى التطبيقي فقد بلغت 
  ).درجة ١٦(حصلن على درجات تقل عن 

  اإلقتصادية و اإلتصالية والنفسية –الخصائص االجتماعية: ثانيا
  ومدي ارتباطها بمستواهن التطبيقي للتوصيات اإلرشادية

ر المبحوثات قد بلغ قرابة تبين من النتائج أن متوسط أعما
كانت %) ٥٦.٢٥(عاما، وأن أكثر من نصف المبحوثات ٤٢

لديهن حيازات % ٨٩درجة مشاركتهن السياسية متوسطة، وأن 
وحدات حيوانية في  ٧أرضية مزرعية صغيرة، ولديهن قرابة 

اتجاهات محايدة نحو رعاية % ٧٢المتوسط، وكانت لدى قرابة 
قدرية متوسطة، وأن قرابة  لديهن نزعة% ٥٢.٥األغنام، 

منهن اتجاهاتهن محايدة نحو الزراعة، كان متوسط عدد % ٥٨
منهن أميات، % ٥١أفراد، كذلك فإن حوالي  ٥أفراد أسرهن 

ذوي % ٧٤منهن يتمتعن بمستوى معيشي مرتفع، % ٥٦
% ٧٨مستوى انفتاح ثقافي حضاري متوسط ومرتفع، وأن 

إلى % ٩٤لك أشار منهن متوسطي المشاركة االجتماعية، كذ
مشاركتهن بدرجة كبيرة في اتخاذ القرارات األسرية، كما تبين 

  .لديهن استعداد متوسط للتغيير%) ٥٠(أن نصفهن
وفيما يتعلق بالعالقات االرتباطية بين خصائص المبحوثات 
ومستوى تطبيقهن للممارسات الصحيحة المتعلقة برعاية األغنام 

ين مستوى تطبيقهن لهذه فقد تبين وجود عالقة ارتباطية ب
المشاركة في إتخاذ أى قرارات أسرية، : الممارسات وكل من

وعدد الوحدات الحيوانية، واالتجاه نحو رعاية األغنام، والنزعة 
  . القدرية
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  المشكلة البحثيـةو المقدمة
يعتبر اإلنتاج الحيواني عنصرا أساسيا في اإلنتاج 

الدخل  من إجمالي% ٣٠الزراعي، حيث انه يمثل 
ويمثل عنصرا هاما لتحقيق األمن الغذائي خاصة . الزراعي

  ).٢:، ص٢٠١٢موسي، السيد، (من البروتين الحيواني
تحتل األغنام والماعز المرتبة الثالثة من حيث مساهمتها 
في توفير اللحم األحمر بعد األبقار والجاموس، باإلضافة 

لبن يمكن إلي أن األغنام باعتبارها مصدر للحم والصوف وال
أن تساهم بقدر كبير في حل مشكلة نقص البروتين الحيواني 
والتي تعتبر من أهم مشاكل األمن الغذائي في مصر دون أن 
تمثل عبئا علي مواد العلف المركز التي تعاني منها 

  ). ٢:ص ،٢٠١٢ موسي، السيد،(البالد
ولما كانت المرأة المنتجة الرئيسية لألغذية في 

وهي التي تضمن لألسر طعاما جيدا فقد  ،يةالمجتمعات الريف
للمشروعات التي تفيد المرأة  اإضافي ااهتمام المجتمع أولي

اآلراء علي ضرورة االهتمام بقضايا المرأة  واتفقت
والنهوض بمستواها في كافة المجاالت االقتصادية 
 اواالجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية باعتبارها عنصر

 ، وأصبحفي عملية التنمية الشاملة اأساسي اوشريك فعاال
المحور األساسي في برنامج التنمية الريفية المتكاملة هو 

 ،الجنجيهي. (المشاركة البشرية للرجل والمرأة علي السواء
عبد (، )٢:ص ،٢٠٠٢ ،عبد المقصود(، )٢٨: ص، ٢٠٠٢
، وقد سلط تقرير التنمية اإلنسانية )١٠:ص ،٢٠٠٢ ،العال

الضوء علي أهمية تحقيق األمن الشخصي ) ٢٠٠٩(العربية 
للمرأة، فيما يتعلق بانخراطها الفعال في أنشطة اقتصادية 

والمشاركة  ،ونمو الدخل ،وزيادة اإلنتاجية ،مدفوعة األجر
وفي ممارسة  ،في تخصيص ميزانية األسرة وتوزيعها

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا . (حقوقها المدنية
، حيث يتعين أن تشارك )٢١ :ص، ٢٠١١ المتحدة،مم األ(

المرأة وتساهم علي قدم المساواة مع الرجل، في العمليات 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية لتنمية الريف، وأن 

منظمة األغذية . (تشارك مشاركة كاملة، في تحسين الحياة
، ويالحظ في )١٠:ص ،١٩٩٣ ،والزراعة لألمم المتحدة

اء العالم اليوم، تزايد االتجاه نحو ما يسمي من أرج كثير
بتأنيث الزراعة، أي غلبة العنصر النسائي في هذا القطاع، 
ومن األسباب الرئيسية لبروز هذه الظاهرة هجرة الرجال 
من المناطق الريفية إلي المراكز الحضرية بحثا عن العمل 
، في المدن الصغيرة والكبيرة سواء داخل بلدانهم أو خارجها

)FAO:1998 p3.(  
وغالبا ما ال تمنح المرأة الصفة القانونية الكاملة حتى 

ن كانت تمارس وظيفتها فعليا كرب األسرة، وعلي ذلك ال إو
تجد المرأة سبيال للحصول علي رأس المال الالزم لزيادة 

تحسين أنشطتها الزراعية أو توسيع نطاقها وإنتاجها 
لفرص للحصول علي دخل نقدي، وذلك بسب ضعف ا

، )FAO: 1998 p6(المتاحة للحصول علي التمويل الالزم 
ومما ال شك فيه أنه كلما كانت قواعد التعامل مع الجهات 
والمؤسسات التمويلية سهلة كلما زادت فرص التوسع في 

  . المشروعات الزراعية والعكس صحيح
ومما الشك فيه أيضا أنه كلما كان هناك متابعة جيدة 

جانب الجهات المعنية، كلما زادت  لتلك المشروعات من
 احتماالت نجاحها، وكلما أمكن الوقوف علي المشكالت التي
تواجه أصحاب تلك المشروعات سواء في مراحل إنشائها أو 
تشغيلها أو تصريف منتجاتها، والوقوف علي ايجابيات تلك 
المشروعات وسلبياتها ورأي أصحابها في مدي نجاحها حتى 

سبة لما يواجهونه من مشكالت أو يمكن وضع حلول منا
 ١٩٩٩، عبد المقصود( .سبل كفيلة بعالج السلبيات

ن الجهاز اإلرشادي النشط يستطيع فإ ومن هنا). ١٠٧:ص،
القيام بدور هام في توجيه األفراد لكيفية االستثمار في 

 ،١٩٨٤ ،الخولي، وآخرون( ،مشاريع إنتاجية صغيرة مفيدة
  ). ٨٤:ص

يسود المجتمع من مشكالت مما سبق وفي ضوء ما 
في الفقر والبطالة بأشكالها المختلفة وانخفاض متمثلة 



 ٢٠١٤ ديسمبر -أكتوبر )٤العدد ٣٥مجلد( -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 
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األجور وضرورة تحقيق األمن الشخصي للمرأة فيما يتعلق 
بانخراطها الفعال في أنشطة اقتصادية مدفوعة األجر، 
وزيادة اإلنتاجية األسرية، والمشاركة في تحسين ميزانية 

تنبثق أهمية هذه ة ألفرادها، األسرة، وتحسين الحالة الغذائي
الدور اإلرشادي الدراسة التي تستهدف محاولة الوقوف على 

المرتقب بين زوجات الزراع في مجال رعاية األغنام بقرية 
، كمشروعات إنتاجية أسرية كفر شحاتة مركز تال منوفية

صغيرة، باعتبارها أحد الحلول الهامة في التغلب على هذه 
  .ا المجتمعات الريفية المصريةالمشاكل التي تواجهه

  لبحثأهداف ا
الدور أبعاد تستهدف هذه الدراسة بصفة رئيسية تحديد 

زوجات الزراع في مجال رعاية لاإلرشادي المرتقب 
وذلك بقرية كفر شحاتة مركز تال محافظة المنوفية،  األغنام

  .األهداف الفرعية التاليةتحقيق من خالل 
االقتصادية، -الجتماعيةاالتعرف علي بعض الخصائص  -١

 .للمبحوثات واالتصالية، والنفسية

للتوصيات المبحوثات  ستوى تطبيقالتعرف على م -٢
 .في مجال رعاية األغناماإلرشادية 

 -االجتماعيةرتباطية بين الخصائص دراسة العالقة اال -٣
 للمبحوثات ومستوياإلقتصادية واإلتصالية والنفسية 

المتعلقة بمجال رعاية  ديةللتوصيات اإلرشا ممارستهن
 .األغنام

  الطريقة البحثية
تم تحديد محافظة المنوفية كمجال جغرافي للدراسة ثم 

مركز تال عشوائيا من بين المراكز اإلدارية  اختير
بالمحافظة ثم اختيرت قرية كفر شحاتة لشهرتها في تربية 
األغنام، وتمثلت شاملة البحث في إجمالي عدد المربيات 

بقرية كفر شحاتة مركز تال محافظة المنوفية،  لألغنام
، وبذلك أصبحت عينة البحث )مبحوثة ٨٠(والبالغ عددهم

هي شاملته، وتم التعرف على هذه الشاملة بالقرية وحصرها 

من خالل اإلخباريين بالقرية، وكذا تجار األغنام بها حيث 
يسهل عليهم دخول كل منزل به غنم، حيث إنه ال توجد 

اء المربين بالجمعية التعاونية الزراعية، أو كشوف بأسم
  .الوحدة البيطرية

  :استمارة البحث واجراءاتها ومجالها الزمني
روعى في تصميم االستمارة البحثية ارتباط األسئلة 
منطقيا باإلطار العام للمشكلة البحثية، وبساطة وسهولة 
األسلوب بما يتفق ومستوى تفكير ومعرفة وخبرة 

ال عن التسلسل المنطقي لألسئلة وارتباطها المبحوثات، فض
ببعضها البعض، وبعد تصميم استمارة االستبيان في ضوء 
هذه القواعد تم إجراء االختيار المبدئي الميداني عليها مع 

للوقوف على مدى مناسبة األسئلة لألهداف )  مبحوثات ١٠(
البحثية، وإذا ما كانت محتوياتها تنطوي على بعض القصور 

غموض تمهيدا لتعديلها إما بالحذف أو باإلضافة عليها أو ال
وفقا لما يقتضيه الهدف البحثي، وفي ضوء ما أسفر عنه 
االختيار المبدئي، وضعت استمارة االستبيان في صورتها 
النهائية التي استخدمتها الباحثة في تجميع البيانات الخاصة 

  .بهذا البحث
  :ثة أقسام رئيسيةولقد اشتملت استمارة االستبيان على ثال

ويتضمن مجموعة من األسئلة التي تدور  :القسم األول
إجاباتها حول إظهار الخصائص الشخصية المميزة 
للمبحوثات وهي السن، عدد أفراد األسرة، المستوى التعليمي 
للمبحوثة، وحالة المسكن، ومستوي االنفتاح على العالم 
ث الخارجي، ومستوي المشاركة االجتماعية من حي

المشاركة االجتماعية، والمشاركة في اتخاذ القرارات 
األسرية، المشاركة السياسية، والحيازة األسرية من 

األرض الزراعية والحيوانات المزرعية واألجهزة -اآلالت(
، االتجاه نحو تربية األغنام، النزعة القدرية، )المنزلية

  . االتجاه نحو مهنة الزراعة، االستعداد للتغيير
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ويتضمن مجموعة من األسئلة، تعكس  :الثاني القسم
اإلجابات علي مستوى تطبيق المبحوثات للممارسات 

  .الموصي بها في مجال رعاية األغنام
  :التعريفات اإلجرائية المستخدمة

ويقصد بها في هذا البحث المرأة التي  :زوجات الزراع -
لزوجها حيازة زراعية بالقرية، وتبلغ حيازة أسرتها من 

  .نام خمسة رؤوس أو أكثراألغ
ويقصد في هذا  :المستوى التطبيقي للتوصيات اإلرشادية -

البحث محصلة القيم الرقمية المعبرة عن مدى تطبيقهن 
لبعض الممارسات الفنية الموصى بها في مجال رعاية 

ما يجب : األغنام، والعمليات المرتبطة بها وتتمثل في
قبل موسم  مراعاته عند الشراء، وما يجب مراعاته

التلقيح، وميعاد عزل النعاج العشار، وما يجب مراعاته 
لرعاية النعاج العشار، وما يجب فعله بعد والدة األغنام، 
وكيفية تغذية النعاج بأنواعها المختلفة، وموعد شراء 
األغنام من السوق، وعدد مرات جز األغنام في السنة، 

هتمام وغسيل األغنام قبل الجز أم بعده، وكيفية اال
  .بنظافة أماكن اإليواء

تمثلت في  الخصائص االجتماعية اإلقتصادية، اإلتصالية -
هذا البحث في سن المبحوثات، ومستوياتهن التعليمية، 
وعدد أفراد أسرهن، وحالة المسكن، ومستوى انفتاحهن 
على العالم الخارجي، ومستوى مشاركتهن االجتماعية 

مشاركة في اتخاذ المشاركة االجتماعية، وال(من حيث 
وما تحوزه ) القرارات األسرية، والمشاركة السياسية

اآلالت الزراعية، واألرض الزراعية، ومن ( أسرهن من
  ) الحيوانات المزرعية، ومن األجهزة المنزلية

االتجاه نحو تربية  :الخصائص النفسية وتتمثل في -
األغنام، والنزعة القدرية، واالتجاه نحو مهنة الزراعة، 

وعرفت تلك الخصائص إجرائيا . االستعداد للتغييرو
  :على النحو التالي

يقصد به سن المبحوثة ألقرب سنة ميالدية وقت  :السن-
  .إجراء البحث

ويقصد به توزيع  :المستوى التعليمي للمبحوثة -
المبحوثات حسب كونهن أميات، أو يقرأن ويكتبن، أو 
ل حاصالت على مؤهل متوسط، أو حاصالت على مؤه

  .جامعي، وتم التعبير عنه رقميا
يقصد به عدد أفراد أسرة المبحوثة،  :عدد أفراد األسرة -

متمثلين في الزوج والزوجة واألبناء المقيمين معا في 
  .معيشة واحدة وفي مسكن واحد

يقصد به نوعية ملكية السكن، ونوع مواد  :حالة المسكن -
حوائط، البناء، ونوع السقف، وعدد األدوار، ودهان ال

واإلضاءة، وأرضية المنزل، ومصدر المياه، وحظيرة 
  .المواشي، ومطبخ مستقل، معبرا عنه بقيمة رقمية

من آالت زراعية، وأرض،  حيازة أسرة المبحوثة -
وحيوانات مزرعية، وأجهزة منزلية،  معبرا عنها بقيمة 

  .رقمية
يقاس في هذا : مستوى اإلنفتاح على العالم الخارجي -

حصلة القيم الرقمية المعبرة عن مدى مواظبة البحث بم
المبحوثة على زيارة القرى المجاورة لقريتها، والمركز،  
وعاصمة المحافظة، والمحافظات األخرى، وكذا مدى 
مواظبتها على سماع الراديو، ومشاهدة التليفزيون، 
ومدى مواظبتها على قراءة الجرائد اليومية والكتب 

حضورها للندوات،  الثقافية والمجالت، وكذا
  .واالجتماعات اإلرشادية

وتقاس المشاركة االجتماعية : المشاركة االجتماعية -
للمبحوثة بمدى مشاركتها ألهل البلد في إقامة 
المشروعات التنموية، ومشاركتها مع األهل والجيران 
في العمليات الزراعية، والمشاركة في كتابة الشكاوي 

مشاركتها في المناسبات  للمسئولين لحل المشاكل، ومدى
االجتماعية، وأداء واجب العزاء، وكذا االجتماع مع أهل 
البلد للتشاور في حل المشكالت، وتبادل اآلالت 
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والمعدات الزراعية المتاحة مع الجيران، معبرا عن ذلك 
  .بقيم رقمية

وتقاس بنسبة : المشاركة في إتخاذ القرارات األسرية -
رات األسرية من حيث كونها مشاركة المبحوثة في القرا

تشارك بدرجة كبيرة، أو متوسطة، أو منخفضة، أو ال 
  . تشارك معبرا عنها بقيمة رقمية

وتقاس بمدى قيام المبحوثة  :درجة المشاركة السياسية -
ببعض األنشطة التي تدل على نسبة مشاركتها السياسية، 
مثل مدي متابعة نشرات األخبار في الراديو 

ومدي متابعة البرامج السياسية في الراديو  والتليفزيون،
والتليفزيون، وقراءة أو سماع موضوعات سياسية ، 
والتحدث مع أهل القرية ومناقشتهم في األمور السياسية، 
واالهتمام بمتابعة اللقاءات السياسية التي يعقدها ممثلي 
األحزاب المختلفة عندهن، ومشاركة المبحوثة واإلدالء 

تخابات بصفة عامة، ومشاركة المبحوثة بصوتها في االن
في الحمالت االنتخابية التي تعقد في البلد معبرا عنها 

  .بقيمة رقمية
وتقاس بما تحوزه أسرة المبحوثة  :المتغيرات االقتصادية -

بالقيراط،  همن اآلالت الزراعية، ومن األرض مقدر
ومن الحيوانات المزرعية ومن األجهزة المنزلية مقدره 

، وقد تم التعبير عن الحيوانات المزرعية بالعدد
  . بالوحدات الحيوانية

  :الخصائص النفسية وتتمثل في
وتقاس من خالل إجابات  :اإلتجاه نحو تربية األغنام - 

المبحوثة على بعض العبارات التي تبين اتجاهها 
: مثل(اإليجابي أو السلبي أو المحايد نحو تربية األغنام، 

تربي خمس نعاج، تربية األغنام  تربي بقرة واحدة وال
مهنة الفقراء، كثرة لحم الضأن تسبب األمراض، األغنام 
خير وبركة من اهللا، حليب النعاج ليس له فائدة مثل 
عدمه، تربية األغنام قديما كانت تعطي وتربح أكثر من 
اليوم، من أول ما اشتغلت بتربية األغنام وأنا شبعانة، 

مكسب، تربية األغنام ال تجارة األغنام ليس وراءها 
تكلف شيء، من األغنام نحصل على غذاء مفيد للصحة، 
البيت الريفي من غير غنم ما فيه خير، الغنم في البيت 

  .معبرا عنها بقيمة رقمية) ثروة
وتقاس بمدى موافقة المبحوثة في  :النزعة القدرية -

اإلنتاج الكبير نتيجة الحظ ال المجهود، : (العبارات التالية
نفوق الحمالن سببه الحسد، من األفضل أن نتقبل الحياة 
على ما هي عليه، األمراض في األغنام من عند اهللا، 

  .  ، معبرا عن ذلك بقيمة رقمية)الخسارة تعلم الشطارة
وتقاس بمدى موافقة  :اإلتجاه نحو مهنة الزراعة -

الزراعة مهنة الفقراء، : (المبحوثة في العبارات التالية
مهنة مربحة عن الوظيفة، أفضل أن يكون أحد  الزراعة

أبنائي مزارع، ال حرية لشعب يستورد طعامه، االشتغال 
بأي تجارة أكسب من العمل في الزراعة، لو طلب شاب 
يعمل بالزراعة أن يتزوج بنتي ال أمانع، نستورد طعامنا 
بفلوسنا وال نتعب أنفسنا بالزراعة، مهنة الزراعة تقصر 

فالح أحسن من عيشة الموظف، لو توفر العمر، عيشة ال
، معبرا عن )معي مال كثير أشتري به أرض وأزرعها

  .  ذلك بقيمة رقمية
ويقاس بمدى موافقة المبحوثة على : االستعداد للتغيير -

عند سماعك عن تقاوي قمح جديدة :(العبارات التالية
أوافق على زراعتها في الحال، لو نصحتك المرشدة 

ح األغنام صناعيا، لو نصحك أحد أبناؤك الزراعية بتلقي
بتخزين الصوف حتى يرتفع سعره، لو أرادت المرشدة 
الزراعية تعليمك تصنيع العلف منزليا، لو نصحتك 
المذيعة في الراديو برش األغنام بمبيد جديد ضد القمل، 
لو أرادت المرشدة الزراعية تعليمك كيفية جز الصوف 

عة بالتليفزيون باستخدام بطريقة حديثة، لو نصحتك المذي
دواء جديد لألغنام، لو شاهدت أحد جيرانك يستخدم آلة 
جديدة للحصاد، لو شاهدت ملصق عن مكافحة ذبابة 

  .، معبرا عن ذلك بقيمة رقمية)الفاكهة تكافحها
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  الفروض البحثية
  :لتحقيق الهدف الثالث تم صياغة الفروض البحثية التالية

توى تطبيق المبحوثات توجد عالقة ارتباطية بين مس
للتوصيات اإلرشادية بها في مجال رعاية األغنام، وبين كل 

االجتماعية، واإلقتصادية، (من  الخصائص المدروسة 
وهى السن، وأعداد أفراد أسرهن، ) واإلتصالية، والنفسية

والمستويات التعليمية للمبحوثات، وحالة المسكن، ومستوى 
مستوى المشاركة االنفتاح على العالم الخارجي، و

االجتماعية، والحيازة األسرية من اآلالت، واألرض 
الزراعية، والحيوانات المزرعية، واألجهزة المنزلية، 
واتجاهاتهن نحو تربية األغنام، والنزعة القدرية، واالتجاه 

  .نحو مهنة الزراعة، واالستعداد للتغيير
  :ويتم اختبار هذا الفرض في صورته الصفرية التالية

توجد عالقة ارتباطية بين مستوى تطبيق المبحوثات  ال
للممارسات الموصى بها في مجال رعاية األغنام، وبين أي 

  . من خصائصهن سالفة الذكر
  :أسلوب تحليل البيانات

بعد االنتهاء من استيفاء بيانات البحث، قامت الباحثة 
بتحليلها بعد القيام بعدة خطوات تمهيدية بدأت بالمراجعة 

ية الميدانية والمكتبية لمعرفة مدى تكامل االستبيان اليوم
واستيفائه للغرض منه، ثم تلتها مرحلة التفريغ والتبويب، ثم 
أعقبها مرحلة التجميع والجدولة والتصنيف وفقا لألهداف 
البحثية، واستعانت الباحثة في تحليل البيانات بالطرق 

  :اإلحصائية اآلتية
رارية، والمتوسط النسب المئوية، والجداول التك
لدراسة العالقات  الحسابي، ومعامل ارتباط بيرسون،

االرتباطية البسيطة بين المتغيرات المدروسة، والذي تم 
   SPSS  احتسابه من خالل برنامج

  
  

 النتائج ومناقشتها

  :مستوى تطبيق المبحوثات للتوصيات اإلرشادية :أوال
ألغنام إن العمل اإلرشادي المخطط والموجه إلى قطاع ا

ينبغي أن يبدأ بتقدير واقع هذا القطاع بجوانبه المختلفة، 
متجها إلى تحقيق ما يستهدف تحقيقه في ضوء الظروف 
والطاقات واإلمكانات المتاحة، ومن هنا تبرز أهمية التعرف 
على المستوى التطبيقي الحالي لدى المبحوثات موضوع هذه 

امج اإلرشادية الدراسة، ليكون منطلقا لتخطيط وتنفيذ البر
  .الزراعية

وتمت دراسة المستوى التطبيقي الحالي للمبحوثات من 
خالل عرضها في صورة أسئلة على المبحوثات وبتحويل 
إجابات المبحوثات إلى قيم رقمية، فأمكن التعبير عن 
المستوى التطبيقي والذي يعادل محصلة القيمة الرقمية التي 

تها، حيث كان الحد حصلت عليها المبحوثة من واقع إجابا
وتم تصنيف المبحوثات ) ٢٧(والحد األعلى ) ١٠(األدنى

) ١رقم (ويوضح الجدول . وفقا لهذه القيم إلى ثالث فئات
توزيع المبحوثات وفقا للقيم الرقمية المعبرة عن مستوياتهن 

  :التطبيقية لرعاية األغنام
توزيع المبحوثات وفقا لفئات مستوياتهن  .١جدول 

 لرعاية األغنامالتطبيقية 
  %  العدد  )درجة( فئات المستوى التطبيقي

  ٢٧.٥  ٢٢  )١٦أقل من(منخفض 
  ٥١.٢٥  ٤١  )٢٢-١٦(متوسط
  ٢١.٢٥  ١٧  )فأكثر ٢٢(مرتفع 
  ١٠٠.٠٠  ٨٠  المجموع

أن ما يزيد علي  ،)١رقم(كما يالحظ من الجدول 
متوسطي المستوى التطبيقي، حيث %) ٥١.٢٥(النصف 

، أما مرتفعي )٢٢-١٦(راوحت بينحصلوا على قيم رقمية ت
المستوى التطبيقي وهن المبحوثات الالتي حصلن على  

، في حين أن %)٢١.٢٥(فأكثر، فقد بلغت نسبتهن) ٢٢(
حيث %) ٢٧.٥(نسبة منخفضي المستوى التطبيقي بلغت

وتشير هذه ). درجة ١٦(حصلن على درجات تقل عن
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قعن في فئتي النتائج إلى أن الغالبية العظمى من المبحوثات ي
متوسطي ومنخفضي المستوى التطبيقي، حيث تبلغ نسبتهن 

مما يعكس االنخفاض النسبي في المستوى %) ٧٨.٧٥(
  .التطبيقي للمبحوثات

وإزاء ما تعكسه هذه النتائج المتعلقة بالمستوى التطبيقي، 
فإن األمر أصبح مشجعا على فتح مجال جديد للعمل 

وثات لالرتقاء بهذه اإلرشادي مع هذه الفئة من المبح
المستويات التطبيقية، حتى تكون راعية األغنام أكثر قدرة 
على مجابهة المشكالت التي تواجهها أثناء رعي األغنام، 

وعلى خلق الحلول المناسبة لها، وأكثر قدرة على أداء 
مهامها اإلنتاجية بكفاءة وإتقان وبأقل جهد، مما يؤدي إلى 

خاصة، وبالمستوى المعيشي  النهوض برعاية األغنام بصفة
واستطرادا في تحديد المستوي  .للمبحوثات بصفة عامة

التطبيقي للمبحوثات وفي ضوء البنود التي استندت اليها 
الباحثة في تحديد هذا المستوي، فقد تم استجواب المبحوثات 
حول مدى تطبيقهن لتلك البنود، كما هو موضح في جدول 

  ).٢رقم (

  بحوثات وفقا لدرجة تطبيقهن للتوصيات االرشادية المتعلقة برعاية األغنامتوزيع الم .٢جدول 
  مدى التطبيق  التوصيات اإلرشادية

  ال تطبق  تطبق
  %  العدد  %  العدد

  ٢٥  ٢٠  ٧٥  ٦٠  .ما يجب مراعاته عند الشراء
  ٣٥  ٢٨  ٦٥  ٥٢  تريهاالمواصفات التي تتمتع بها الحيوانات التي تش

  ٤٣.٧٥  ٣٥  ٥٦.٢٥  ٤٥  .شهر ١٨-١٢رالبلوغ في عمعمر إلي لها وصوح األغنام بعد يتلق
  ٥٢.٥  ٤٢  ٤٧.٥  ٣٨  .يوما١٨-١٧كل ساعة  ٣٦-٢٤بتظهر عالمات الشياع لمدة

  ٢٧.٥  ٢٢  ٧٢.٥  ٥٨  .والدات كل سنتين ٣أي شهور  ٨ أفضل أسلوب هو موسم إنتاج كل
  ٤٠  ٣٢  ٦٠  ٤٨  قبل موسم  التلقيح يجب مراعاته ما
  ٨١.٢٥  ٦٥  ١٨.٧٥  ١٥  . قبل الوالدة بأسبوعين شارعزل النعاج الع 

  ٥٣.٧٥  ٤٣  ٤٦.٢٥  ٣٧  عشار؟كيف تراعي النعاج ال
  ١٢.٥  ١٠  ٨٧.٥  ٧٠  إذا لم يظهر الجنين بعد طش القرن بساعة ماذا تفعلي

  ١٢.٥  ١٠  ٨٧.٥  ٧٠  ماذا تفعلي بعد والدة األغنام؟
  ٨٨.٧٥  ٧١  ١١.٢٥  ٩  متى تسمحي للحمالن بالرعى؟

  ٧٧.٥  ٦٢  ٢٢.٥  ١٨  .يوم ٢١الحيوان الجديد لوحده لمدة هل تعزلي 
  متي تشتري األغنام من السوق

أخري تذكر         (     )في شهر ربيع (   )المال عندما يتوفر عندنا (   )في أي وقت
٢١.٢٥  ١٧  ٧٨.٧٥  ٦٣  

  صفر  صفر  ١٠٠  ٨٠  (    )أم بعده )  (  هل تغسلي األغنام قبل الجز 
  ٩٣.٧٥  ٧٥  ٦.٢٥  ٥  .ام  يفصل الذكر عن اإلناثبعد الفط

  ٩٨.٧٥  ٧٩  ١.٢٥  ١   ؟لتغذية الحمالن المفطومة ماذا تقدمي
  ٩٧.٥  ٧٨  ٢.٥  ٢  ؟لتغذية النعاج ماذا تقدمي لها

  ١٠٠  ٨٠  صفر  صفر  ؟تقدمي لهاا لتغذية الكباش ماذ
  ٨.٧٥  ٧  ٩١.٢٥  ٧٣  ؟ماذا تقدمي للنعاج قبل الرعي

  ١٣.٧٥  ١١  ٨٦.٢٥  ٦٩   ؟تخرج النعاج للرعي ىمت
  ٩٣.٧٥  ٧٥  ٦.٢٥  ٥  .بتوفري قوالب ملح معدني في الطوايل

  ٤٠  ٣٢  ٦٠  ٤٨  .بتحرصي علي اختيار أفضل الذكور وحجزها للتربية وتسمين الباقي لبيعها لحم
  ٢٧.٥  ٢٢  ٧٢.٥  ٥٨  .سنويان تجز األغنام مرتيب
  ٤٨.٧٥  ٣٩  ٥١.٢٥  ٤١  تقدم العالئق الجيدة المتزنة والخالية من السموم الفطريةب

  صفر  صفر  ١٠٠  ٨٠  .االهتمام بنظافة أماكن اإليواءبتحرصي علي 
علي فحص الحيوانات باستمرار بدقة لمالحظة أي جروح أو خراريج أو  يبتحرص
  .كسور

  صفر  صفر  ١٠٠  ٨٠

  صفر  صفر  ١٠٠  ٨٠  .إجراء التحصينات الالزمة ضد األمراض المعدية والوبائية بانتظامعلي  يبتحرص



  ...ية األغنام الدور اإلرشادي المرتقب بين زوجات الزراع في مجال رعا :،.سميرة قنديل وأخرون
 

 

523

  
  :وباستعراض البيانات الواردة في الجدول يتبين ما يلي

%) ٧٥(بالنسبة إلي ما يراعى عند الشراء تبين أن نسبة 
من جملة المبحوثات تطبقن ما جاء بالتوصية اإلرشادية 

منهن ال %) ٢٥(في حين أن نسبة ، الخاصة بكيفية الشراء
تطبقن، ويرجع ذلك لوجود عنصر الخبرة والدراية بعملية 

مواصفات التي تتمتع بها الحيوانات أما بالنسبة لل. التربية
من المبحوثات تطبقن %) ٦٥(ى تبين أن نسبة التي تشتر

  .منهن ال تطبقن%) ٣٥(تلك المواصفات، في حين أن نسبة 
عمر التلقيح في األغنام فكانت نسبة الملتزمات به أما 

، بينما غير الملمات به كانت %)٥٦.٢٥(من المبحوثات 
، وكانت نسبة من تطبقن بالتوصية %)٤٣.٧٥(نسبتهن 

، ونسبة من ال %)٤٧.٥(الخاصة بظهور عالمات الشياع 
، بينما كانت تلتزمن بأفضل أسلوب لموسم %)٥٢.٥(تطبقن 
، وتبين %)٢٧.٥(، ونسبة من ال تلتزمن %)٧٢.٥(اإلنتاج 

أيضا أن نسبة من يلتزمن بما يجب مراعاته قبل موسم 
، وقد يرجع %)٤٠(، ونسبة غير الملتزمات)%٦٠(التلقيح 

أما الملتزمات بعزل النعاج . ذلك ألهمية موسم التلقيح
، ونسبة غير الملتزمات %)١٨.٧٥(العشار فكانت نسبتهن 

  .وقد يرجع ذلك لضيق المكان%) ٨١.٢٥(
وفيما يتصل بمراعاة النعاج العشار وجد أن نسبة 

 زماتونسبة غير الملت%) ٤٦.٢٥(الملتزمات به 
، ويرجع ذلك الرتفاع سعر الغذاء، وقلة %)٥٣.٧٥(

المراعي، وبالنسبة لعملية الوالدة وما يتصل بها وجد أنه إذا 
من يستدعي  نسبةلم يظهر الجنين بعد طش القرن بساعة ف

، ونسبة من ال يستدعي الطبيب %)٨٧.٥(الطبيب
الوالدة ، وكانت نسبة من يطبقن بما يراعى بعد %)١٢.٥(
وفيما يتصل ، %)١٢.٥( نسبة من ال يطبقن، و)%٨٧.٥(

، %)١١.٢٥(مطبقاتالنسبة بالسماح للحمالن للرعي فكانت 
رتفاع سعر ويرجع ذلك ال، %)٨٨.٧٥( نسبة من ال يطبقنو

وبالنسبة لعزل الحيوانات ، الغذاء واعتمادهن علي الرعي

من المبحوثات %)٧٧.٥(تبين أن نسبة )يوم٢١(الجديدة لمدة 
 ،%)٢٢.٥(نسبتهن  طبقن ذلكيبينما الالتي  ذلك،ال يطبقن 

وبالنسبة لوقت شراء األغنام من السوق وجد أن معظم 
الريفيات تشتري في الوقت المناسب وذلك بنسبة 

               نسبتهن بوقت الشراء لتزماتوغير الم%) ٧٨.٧٥(
ويرجع ذلك الرتباط وقت الشراء بتوفر  ،%)٢١.٢٥(

  .سعارالغذاء وانخفاض األ
وبالنسبة لغسيل األغنام قبل الجز وجد أن جميع الريفيات 

وبخصوص عدد  ،بالغسيل قبل الجزيلتزمن %) ١٠٠( بنسبة
تجز األغنام %) ٩٢.٥(نسبة مرات الجز في السنة وجد أن 

، تجز األغنام مرة واحدة%) ٧.٥(بينما نسبة مرتين سنويا، 
 نسبة وجد أنبعد الفطام  ناثعن اإل وروبالنسبة لفصل الذك

ال %) ٩٣.٧٥(وأن نسبة عملية الفصل،  يطبقن %)٦.٢٥(
وفيما يتصل ، طبقن عملية الفصل وذلك لضيق المكاني

من  نسبة بتغذية الحمالن المفطومة، النعاج، الكباش وجد أن
) %صفر(، )%٢.٥( ،)%١.٢٥( طبقن التغذية السليمةي

ة طبقن التغذية الجيديعلي الترتيب، بينما الالتي ال 
  .علي الترتيب%) ١٠٠( ،)%٩٧.٥( ،)%٩٨.٧٥(

وبخصوص رعي األغنام وجد أن تقديم التبن قبل 
بنسبة  الرعي، الخروج للرعي بعد تطاير الندي

علي الترتيب من المبحوثات %) ٨٦.٢٥(، )%٩١.٢٥(
 %)١٣.٧٥( ،)%٨.٧٥(وأن نسبة  السليمة، طبقن التوصيةي

تطبيق ع درجة ال، ويرجع ارتفاذلك طبقنيعلي الترتيب ال 
، كما تبين أن ألهمية رعي األغنام لهذه التوصية،

يقمن بتوفير قوالب ملح معدني في الطوايل، %) ٦.٢٥(
ال يراعين توفير قوالب ملح معدني في %) ٩٣.٧٥(

  .الطوايل
وفيما يتصل باختيار أفضل الذكور وحجزها للتربية 

تطبقن هذه %) ٦٠(وتسمين الباقي لبيعها لحم وجد أن
وبخصوص جز األغنام  غير ملتزمات،%) ٤٠(لتوصية، ا
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ال %) ٢٧.٥(يطبقن ذلك، %) ٧٢.٥(مرتين سنويا وجد أن 
يقدمن عالئق %) ٥١.٢٥(كما وجد أيضا أن  .يطبقن ذلك

ال %) ٤٨.٧٥(متزنة وخالية من السموم الفطرية، بينما 
يقدمن عالئق متزنة، وفيما يتعلق بالحرص علي االهتمام 

اإليواء، فحص الحيوانات باستمرار بدقة بنظافة أماكن 
لمالحظة أي جروح أو خراريج أو كسور، إجراء 
التحصينات الالزمة، تبين أن جميع المبحوثات يطبقن تلك 

  %). ١٠٠(التوصيات بنسبة 
أو أكثر يطبقن التوصيات % ٧٥مما سبق وجد أن      

م اإلرشادية الخاصة بماذا يراعي عند الشراء،وما تفعله إذا ل
يظهر الجنين بعد طش القرن بساعة،وما تفعله بعد والدة 
األغنام، ومتى تشتري األغنام من السوق، غسل األغنام قبل 
الجز، كم مرة تجز األغنام، ماذا تقدم للنعاج قبل الرعي، 
متى تخرج النعاج للرعي، كيفية االهتمام بنظافة أماكن 

أي  اإليواء، فحص الحيوانات باستمرار بدقة لمالحظة
جروح أو خراريج أو كسور، إجراء التحصينات الالزمة 

  .ضد األمراض المعدية والوبائية بانتظام
أو أكثر ال يطبقن التوصيات  %٥٠بينما كانت نسبة      

الخاصة بظهور عالمات الشياع، متى تعزل النعاج 
العشار؟، كيف تراعي النعاج العشار؟، متي تسمح للحمالن 

يوم؟، فصل  ٢١حيوان الجديد لمدة بالرعي؟، هل تعزل ال
الذكر عن األنثى بعد الفطام، ماذا تقدم للحمالن من الغذاء؟، 
ماذا تقدم للنعاج من الغذاء؟، ماذا تقدم للكباش من الغذاء؟، 
توفير قوالب ملح معدني في الطوايل،وتمثل هذه الممارسات 
موضوعات تدريبية يجب تضمينها في الدورات التدريبية 

ية التي من شأنها رفع قدرة هؤالء المبحوثات علي االرشاد
تطبيق تلك الممارسات والتوصيات اإلرشادية المتعلقة 
برعاية األغنام كثروة حيوانية تزيد من فرص تنمية الدخل 

  .األسرى بين هؤالء المبحوثات
  

العالقات االرتباطية بين مستوى تطبيق المبحوثات : ثانيا
رعاية األغنام  للتوصيات اإلرشادية في مجال

  :وخصائصهن المميزة لهن
النتائج البحثية المتحصل عليها من دراسة العالقات 
االرتباطية بين المستوى التطبيقي للمبحوثات، وبين 

االقتصادية و االتصالية، والنفسية  -خصائصهن االجتماعية
والتي انحصرت في العمر، والسعة األسرية، والتعليم، 

نفتاح على العالم الخارجي، والمشاركة وحالة المسكن، واال
االجتماعية، والمشاركة في اتخاذ القرارات، والمشاركة 
السياسية، وملكية األرض، وعدد الوحدات الحيوانية، 
واالتجاه نحو تربية األغنام، والنزعة القدرية، واالتجاه نحو 

  .الزراعة، واالستعداد للتغيير
  :السن -

              ثات تراوح بينأوضحت النتائج أن سن المبحو
كحد أدنى بمتوسط يبلغ ) عام ١٩(كحد أقصى، و) عام ٦٠(
  ).عام ٤١.٦٥(

وبتوزيع هؤالء المبحوثات إلى ثالث فئات كما هو 
تتراوح %) ٤٦.٢٥(، لوحظ أن  )٣(موضح في جدول رقم 

، وهي الفئات العمرية التي )عام ٤٧-٣٣(أعمارهن بين 
: لتي يتطلبها رعي األغنام، مثليتمتع أصحابها بالمقومات ا

قوة البنيان الجسماني، والقدرة على تحمل قسوة البيئة، 
وظروفها المناخية، والقدرة على بذل المزيد من الجهد على 
مدى ساعات طويلة في صراع وكفاح مع الطبيعة بكل 
مقوماتها، وهذا يسمح بإمكانية االعتماد على مثل هذه القوة 

الثروة الحيوانية، خاصة رعاية البشرية في النهوض ب
  .األغنام في منطقة البحث

وبدراسة العالقة االرتباطية بين السن والمستوي 
 التطبيقي للمبحوثات تبين أن معامل االرتباط البسيط يبلغ 

، وهو رقم سالب ال يعكس قيام عالقة ارتباطية )٠.٠٨٤-(
مغزوية  مغزوية بين كال المتغيرين، وقد ترجع عدم

ات االرتباطية بين السن والمستوى التطبيقي إلى أن العالق
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رعي األغنام وتربيتها عمليه يزاولها النساء واألطفال 
الصغار مما يترتب عليه أن يكون هناك كم من المعارف 
والمهارات المكتسبة لتربية األغنام في أساليب التنشئة 

  .االجتماعية
  .توزيع المبحوثات وفقا لفئاتهن العمرية .٣جدول 

 % العدد  )سنة(الفئات العمرية 
  ٢٢.٥  ١٨  ٣٣أقل من 

٤٦.٢٥  ٣٧  ٤٧-٣٣  
  ٣١.٢٥  ٢٥  ٤٧أكثر من
  ١٠٠.٠٠  ٨٠  المجموع

  :السعة األسرية النفرية -
تبين من الدراسة أن متوسط عدد افراد أسرة المبحوثات 

افراد حيث تراوحت السعات األسرية لهؤالء ) ٥(بلغ حوالي 
أفراد، واألدنى ) ٨(على مقدارهالمبحوثات بين حدين األ

رقم (فرد، وتوضح البيانات الواردة في جدول ) ٢(مقداره 
  .توزيع المبحوثات وفقا لسعاتهن األسرية) ٤

  توزيع المحوثات وفقا لفئات سعاتهن األسرية. ٤جدول 
 % العدد  )فرد(فئات السعة األسرية 

  ١٣.٧٥  ١  ٥أقل من
 ٤٦.٢٥  ٣٧  ٧-٥  
  ٤٠  ٣٢  فأكثر ٧

  ١٠٠.٠٠  ٨٠  موعالمج
، يالحظ )٤رقم(وباستعراض البيانات الواردة في جدول 

يبلـغ عـدد   %) ٨٦.٢٥(أن ما يزيد عن نصف المبحوثات 
، وتعكس تلك النتـائج عامـة   )أفراد فأكثر ٥(أفراد أسرهن 

كبر السعة األسرية لهؤالء المبحوثات، وتـرى الباحثـة أن   
: منهـا  ذلك قد يرجع إلى واحد أو أكثر من عدة عوامـل، 

انخفاض المستوى التعليمي للمبحوثات، كما سيتضح بعـد،  
ولما تضفيه السعة األسرية الكبيرة على األسرة من مكانـة  
اجتماعية وإزاء كبر حجم السعات االسرية على هذا النحـو  
وما يمكن أن يعنيه ذلك من تعـدد وتنـوع فـي حاجـات     

، فإن واهتمامات كل أفراد تلك األسر، ومن ثم مجتمع القرية
ذلك يتطلب من رجال اإلرشاد الزراعي وضـع وتخطـيط   
البرامج اإلرشادية لرعي األغنام التي تشبع تلك الحاجـات  

واالهتمامات استنادا إلى أن اإلرشاد الزراعي يتعامل مع كل 
  .امتداد رغباتهم وحاجاتهم أفراد األسرة على

وببحث العالقات االرتباطية بين السعة األسرية، وبـين  
  :توي والتطبيقي للمبحوثاتالمس

              اتضــح أن قيمــة معامــل االرتبــاط البســيط بلغــت 
، وهو رقم سالب ال يعكس قيام عالقة ارتباطية )٠.٠٧٤-(

   .مغزوية بين هذين المتغيرين
وهذا مؤداه أن المستوي التطبيقي ال يـرتبط بسـعاتهم   

  .األسرية النفرية
  :المستوى التعليمي للمبحوثات -

توزيع المبحوثات وفقا لمسـتوياتهن التعليميـة علـى    ب
استمرارية السلم التعليمي المصري، تبين أنهن ينتمين إلـى  
فئات  ثالثة، وهي األميات، الملمـات بـالقراءة والكتابـة،    

) ٥رقـم (والحاصالت على مؤهل متوسط، ويوضح الجدول 
  . توزيع المبحوثات وفقا لمستوياتهن التعليمية

المبحوثات وفقا لفئات مستوياتهن  توزيع. ٥جدول 
  التعليمية

  % العدد  فئات المستوى التعليمي
  ٥١.٢٥  ٤١  أميات

  ١٦.٢٥  ١٣  تقرأ وتكتب
  ٣٢.٥  ٢٦  مؤهل متوسط

  ١٠٠.٠٠  ٨٠  المجموع
وباستعراض البيانات الواردة في الجدول تبين أن أغلبية 

تقعن ضمن فئة األميات، وأن %) ٥١.٢٥(المبحوثات 
، في %)١٦.٢٥(لقراءة والكتابة قد بلغت نسبتهم الملمات با
فقط هي نسبة المبحوثات الحاصالت %) ٣٢.٥(حين أن 

  . على مؤهل متوسط
وبدراسة العالقات االرتباطية بين المستوى التعليمي 
للمبحوثات، وبين المستوى التطبيق اتضح أن قيمة معامل 

 ، وهو رقم سالب ال يعكس وجود)٠.٠٦٣-(االرتباط تبلغ 
  .عالقة ارتباطية مغزوية بين هذين المتغيرين
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  :حالة المسكن -
تم التعبير عن المستوى المعيشي ألسر المبحوثات 

من حيث ) حالة المسكن(بمحصلة القيم الرقمية الدالة على
مادة بناء المنزل، ملكية المسكن، نوع السقف، عدد األدوار، 

مياه، دهان الحوائط، اإلضاءة، أرضية المنزل، مصدر ال
) ٢٠(حظيرة المواشي، مطبخ مستقل، وكان الحد األدنى

  )٣٠(والحد األعلى 
  حالة المسكنتوزيع المبحوثات وفقا  .٦جدول 

%العدد  )درجة(حالة المسكن 
 ٨.٧٥ ٧  )٢٤-٢٠(منخفض 
 ٣٥ ٢٨  )٢٨-٢٤(متوسط 
٥٦.٢٥ ٤٥  )فأكثر ٢٨(مرتفع 
  ١٠٠.٠٠  ٨٠  المجموع

إن غالبية المبحوثات وكما يتضح من هذا الجدول، ف
يتمتعن بحالة مسكن مرتفعة مما يعطي انطباع %) ٥٦.٢٥(

عن االنعكاس اإليجابي لتلك المستويات المعيشية من حيث 
إمكانية استجابة المبحوثات لألفكار واألساليب المستحدثة 
واإلسراع بتبنيها رغبة في االرتفاع بالمستويات المعيشية إذا 

هزة الرسمية االرشادية التي تتولى ما توافرت الجهات واألج
تبسيط ونشر وذيوع تلك المستحدثات من األفكار واألساليب 

  .المستحدثة
وبدراسة العالقات االرتباطية بين حالة المسكن 
للمبحوثات والمستوي التطبيقي تبين أن معامل االرتباط 

، وهو رقم موجب ال يعكس قيام )٠.٠٦٨(البسيط يبلغ 
زوية بين المستوى التطبيقي للمبحوثات عالقة ارتباطية مغ

  .وحالة المسكن
  :االنفتاح الثقافي الحضاري -

في ضوء ما جاء بالتعاريف اإلجرائية عن المقصود 
  الحضاري –باالنفتاح الثقافي

توزيع المبحوثات وفقا للقيم ) ٧رقم(يوضح الجدول  
الحضاري  -الرقمية الدالة على مستوى االنفتاح الثقافي

  .درجة) ٢٣(واألعلى ) ٣(اوحت بين حدين األدنى والتي تر
  

توزيع المبحوثات وفقا للفئات الدالة على  .٧جدول 
  .الحضاري -مستوى االنفتاح الثقافي

-فئات مستوى االنفتاح الثقافي
  )درجة(الحضاري 

  %  العدد

  ٢٦.٢٥  ٢١  )١٠أقل من(منخفض 
  ٦٦.٢٥  ٥٣  )١٧-١٠(متوسط من 
  ٧.٥  ٦  )فأكثر١٧(مرتفع من 
  ١٠٠.٠٠  ٨٠  المجموع

ويتضح من هذا الجدول أن الغالبية من هؤالء 
يقعن في فئتي متوسطي ومرتفعي ) ٧٣.٧٥(المبحوثات 

الحضاري، مما يتضح معه االرتفاع  -االنفتاح الثقافي
الحضاري للمبحوثات  -الملحوظ في مستوى االنفتاح الثقافي

ركز والذي قد ترجعه الباحثة إلى قرب منطقة البحث من م
تال وهى مدينة كبيرة نسبيا، إلى جانب سهولة المواصالت 
بينهما، أو وقوع معظم المبحوثات في فئات عمرية تتسم 
بالحيوية والنشاط مما يسهم في ترددهن علي المراكز 

  .الحضرية المحيطة بهن
الحضاري  -وبدراسة العالقة االرتباطية بين االنفتاح الثقافي

ثات  أوضحت النتائج أن معامل والمستوي التطبيقي للمبحو
، وهو رقم سالب ال )٠.٠٥ -(االرتباط البسيط مقداره 

  .يعكس قيام عالقة ارتباطية مغزوية بين هذين المتغيرين
  :المشاركة االجتماعية -

تم التعبير عن المشاركة االجتماعية بمحصلة القيم      
 الرقمية المعبرة عن إجابات المبحوثات على األسئلة التي
تركزت حول مشاركتهن أهل القرية في إقامة المشروعات 
التنموية، ومشاركتهن األهل والجيران في العمليات 
الزراعية، والمشاركة في كتابة الشكاوي للمسئولين لحل 
المشاكل، والمشاركة في المناسبات وأداء واجب العزاء، 
واالجتماع مع أهل البلد للتشاور في حل المشاكل، وتبادل 

ت والمعدات الزراعية المتاحة مع الجيران، ويوضح اآلال
توزيع المبحوثات وفقا للقيم الرقمية الدالة ) ٨رقم (الجدول 

على مستويات مشاركتهن االجتماعية حيث كان الحد األدنى 
  ).١٨(والحد األعلى ) ٣(
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توزيع المبحوثات وفقا للفئات الدالة على . ٨جدول 
  .مستوى مشاركتهن االجتماعية

 % العدد )درجة(ت المشاركة االجتماعية فئا
  ١.٢٥  ١  )٨-٣(منخفضة 

  ٧٧.٥  ٦٢  )١٣-٨(متوسطة من 
  ٢١.٢٥  ١٧  )١٨-١٣(مرتفعة 
  ١٠٠.٠٠  ٨٠  المجموع
يالحظ : وباستعراض البيانات الواردة في الجدول     

االرتفاع  في مستوى المشاركة االجتماعية، حيث بلغت 
، %)٩٨.٧٥(االجتماعية نسبة متوسطي ومرتفعي المشاركة 

وهم الغالبية العظمى من المبحوثات، وانطالقا من هذه 
) ١١٠:، ص١٩٨٢سرحان، (النتيجة واستنادا إلى ما ذكره 

نقال عن جامع من أن أهم خطوات عملية التنمية االجتماعية 
هي خلق الرغبة والطموح بين سكان المجتمع المحلي للقيام 

جتماعية والتحسين المرفقي بالمزيد من مشاريع التنمية اال
لهذه المجتمعات، فإن الباعث قوى لتخطيط وتنفيذ برامج 
إرشادية قادرة على تحقيق الرخاء لسكان المجتمع الريفي 
موضوع البحث في ضوء ما هو متاح من موارد سواء منها 
البشرية والطبيعية وذلك من خالل تقوية وتحسين المنظمات 

  .المجتمع والجماعات الموجودة في هذا
وعند دراسة العالقات االرتباطية بين متغير المشاركة 
االجتماعية والمستوى التطبيقي للمبحوثات أوضحت النتائج 

، وهو رقم سالب )٠.١٥٦-(أن معامل االرتباط البسيط يبلغ 
  .ال يعكس قيام عالقة ارتباطية مغزوية بين هذين المتغيرين

أن ) ٣٣٢:ص، ١٩٧٧(واستنادا إلى ما ذكره الخولي 
االنتماء إلى عضوية المنظمات االجتماعية واالقتصادية 
يعتبر عامال هاما ومشجعا في تبني األفكار الجديدة، فإنه 
يتعين على القائمين بتخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشادية 
لرعاية األغنام المستقبلية أن يعطوا اهتماما خاصا بضرورة 

من .برامج اإلرشاديةاشتراك المبحوثات في تخطيط وتنفيذ ال
خالل اشتراكهن في األنشطة االجتماعية والزراعية المختلفة 
والموجودة في القرية لدورها الركيزي في دعم وإتاحة 

الفرصة لالطالع علي المزيد من المهارات الزراعية عامة 
  .واإلنتاجية الحيوانية خاصة

  :المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية -
ئج أن المشاركة في اتخاذ القرارات أوضحت النتا     

كحد أدنى ) صفر(كحد أقصى، و) ٣(األسرية تتراوح بين 
، )٠.٧٣(وانحراف معياري قدره ) ٢.٨(بمتوسط يبلغ 

وبتوزيع هؤالء المبحوثات إلى ثالث فئات كما هو موضح 
  ).٩رقم (بالجدول 
توزيع المبحوثات وفقا للفئات الدالة على  .٩جدول 

  .في اتخاذ القرارات األسرية مستوى مشاركتهن
فئات المشاركة في اتخاذ القرارات 

  )درجة(األسرية
  %  العدد

  ٦.٢٥  ٥   )صفر( ال تشارك
  ٩٣.٧٥   ٧٥  )فأكثر ٢(تشارك بدرجة كبيرة 

  ١٠٠.٠٠  ٨٠  المجموع
وقد لوحظ أن الغالبية العظمى من المبحوثات 

يشاركن في اتخاذ القرارات األسرية بدرجة %) ٩٣.٧٥(
ال تشاركن في القرارات %) ٦.٢٥(رتفعة،  وأن نسبة م

  .األسرية
وبدراسة العالقات االرتباطية بين المشاركة في اتخاذ 
القرارات األسرية، وبين المستوى التطبيقي للمبحوثات 
استنادا إلى قيم معامالت االرتباط البسيطة تبين أن معامل 

كس ، وهو رقم موجب يع)٠.٢٢٥(االرتباط البسيط يبلغ 
قيام عالقة ارتباطية طردية مغزوية بين هذين المتغيرين، 

، مؤداها ارتفاع )٠.٠٥(وذلك عند المستوى االحتمالي
المستوى التطبيقي للمبحوثات بارتفاع المشاركة في اتخاذ 
القرارات األسرية وانخفاض المستوى التطبيقي للمبحوثات 

  .بانخفاض المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية
  :لمشاركة السياسيةا -

) ٧(أوضحت النتائج أن المشاركة السياسية تتراوح بين      
) ١١.٩(كحد أقصى، بمتوسط يبلغ ) ١٩(كحد أدنى، و



 ٢٠١٤ ديسمبر -أكتوبر )٤العدد ٣٥مجلد( -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

528

وبتوزيع هؤالء المبحوثات ) ٢.٦٩(وانحراف معياري قدره 
  ).١٠رقم (إلى ثالث فئات كما هو موضح بالجدول 

على توزيع المبحوثات وفقا للفئات الدالة  .١٠جدول
  .مستوى المشاركة السياسية
 % العدد )درجة(فئات المشاركة السياسية 

  ٢٥  ٢٠  )١١أقل من( منخفضة
  ٥٦.٢٥  ٤٥  )١٥-١١(متوسطة  

  ١٨.٧٥  ١٥  )فأكثر١٥(مرتفعة 
  ١٠٠.٠٠  ٨٠  المجموع

متوسطي %) ٥٦.٢٥(ولوحظ أن أغلبية المبحوثات
ا تشاركن سياسي%) ٢٥(درجة المشاركة السياسية، وان نسبة

تشاركن بدرجة %) ١٨.٧٥(بدرجة منخفضة، وأن نسبة 
  .مرتفعة

وبدراسة العالقات االرتباطية بين المشاركة السياسية 
وبين المستوى التطبيقي للمبحوثات استنادا إلى قيم معامالت 

تبين أن معامل االرتباط البسيط يبلغ  االرتباط البسيط
باطية ، وهو رقم موجب ال يعكس قيام عالقة ارت)٠.٠٣٨(

  .مغزوية بين هذين المتغيرين
  :حيازة األرض الزراعية -

) ٣(أوضحت النتائج ان ملكية األرض تتراوح بين 
قيراط كحد أقصى، بمتوسط يبلغ ) ١٤٤(قيراط كحد أدنى، و

، وبتوزيع هؤالء )٢٥.٦١(، وانحراف معياري قدره)٢٥.٦(
المبحوثات إلى ثالث فئات كما هو موضح بالجدول 

  )١١رقم(
توزيع المبحوثات وفقا للقيم الرقمية الدالة  .١١ول جد

  .على حيازة األرض الزراعية
 % العدد )قيراط(فئات  الحيازة األرضية 

  ٨٨.٧٥  ٧١  )٤٨أقل من( صغيرة
  ٦.٢٥  ٥  )٩٥-٤٨(متوسطة من 

  ٥  ٤  )فأكثر٩٥( كبيرة 
  ١٠٠.٠٠  ٨٠  المجموع

هذا وقد لوحظ أن الغالبية العظمى من المبحوثات 
 ٤٨أقل من (يمتلكن حيازة صغيرة من األرض%) ٨٨.٧٥(

يمتلكن حيازة متوسطة، وأن %) ٦.٢٥(، وأن نسبة)قيراط

 ٩٦(يمتلكن حيازة مرتفعة من األرض الزراعية%) ٥(نسبة 
  ).قيراط فأكثر

وبدراسة العالقات االرتباطية بين حيازة األرض وبين 
ت استنادا إلى قيم معامال المستوى التطبيقي للمبحوثات

اتضح أن قيمة معامل االرتباط البسيط  االرتباط البسيط
، وهو رقم موجب ال يعكس قيام عالقة )٠.٠٣٩(بلغت 

ارتباطية مغزوية بين هذين المتغيرين، وقد يرجع ذلك إلي 
أن المستوي المعرفي والتطبيقي ال يرتبط  بحجم الحيازة 
لعدم حاجة األغنام إلي مساحات زراعية محددة بل قد يتم 

  .رعاية األغنام منزليا فقط
  :عدد الوحدات الحيوانية -

أوضحت النتائج أن عدد الوحدات الحيوانية التي في 
كحد أدني، ) ١.٢٥(حوزة أسر المبحوثات يتراوح بين 

وانحراف ) ٦.٩٠(كحد أقصي، بمتوسط يبلغ ) ٢٣.٥٠(
وبتوزيع هؤالء المبحوثات إلي ثالث ) ٣.٧٥(معياري قدره 

  ).١٢رقم (ضح بالجدول فئات كما هو مو
توزيع المبحوثات وفقا للفئات الدالة علي  .١٢جدول رقم 

  .عدد الوحدات الحيوانية المحازة
وحده (فئات عدد الوحدات الحيوانية 

  )حيوانيه
  %  العدد

  ٧٨.٧٥  ٦٣  )-١.٢٥(منخفضة 
  ١٨.٧٥  ١٥  )-٨.٦٧(متوسطة
  ٢.٥  ٢  )فأكثر١٦.٠٩(مرتفعة
  ١٠٠.٠٠  ٨٠  المجموع
لوحظ أن : اض البيانات الواردة بالجدول وباستعر

يمتلكن عدد منخفض %) ٧٨.٧٥(الغالبية من المبحوثات 
، وأن نسبة )٨.٦٧أقل من (من الوحدات الحيوانية

يمتلكن عدد متوسط من الوحدات الحيوانية، %) ١٨.٧٥(
يمتلكن عدد مرتفع من الوحدات الحيوانية يبلغ %) ٢.٥(
  )وحده فأكثر ١٦.١(

عالقات االرتباطية بين عدد الوحدات وبدراسة ال
الحيوانية، وبين المستوى التطبيقي للمبحوثات استنادا إلى 
قيم معامالت االرتباط البسيط اتضح أن قيمة معامل 
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، وهو رقم موجب يعكس )٠.٣٠٨(االرتباط البسيط بلغت
قيام عالقة ارتباطية طردية مغزوية موجبة بين هذين 

، مؤداها )٠.٠١(ى االحتماليالمتغيرين وذلك عند المستو
ارتفاع المستوى التطبيقي للمبحوثات بزيادة عدد الوحدات 
الحيوانات، وانخفاضه بانخفاض عدد الوحدات الحيوانات 

  .التي تحوزها المبحوثات
ويمكن تفسير تلك العالقة في ضوء أن زيادة عدد 
الوحدات الحيوانية المزرعية التي في حوزة أسر المبحوثات 

نيه ذلك من تباينات بين تلك الوحدات الحيوانيه من وما يع
حيث األعمار واألصناف والسالالت ومن ثم تباين 

الخ األمر ......احتياجاتهن اإليوائية والغذائية والعالجية 
الذي يدفع المربين والمربيات إلي معرفة المزيد من 
التوصيات اإلرشادية وتطبيقها بما يضمن لهن سهولة 

  .يواناتهن ورعايتها وحل مشاكلهاالتعامل مع ح
  :االتجاه نحو رعاية األغنام -

أوضحت النتائج أن االتجاه نحو تربية األغنام يتراوح 
كحد أقصى، بمتوسط يبلغ ) ٢٢(كحد أدنى، و) ١١(بين 

، وبتوزيع هؤالء )٢.٢٣(وانحراف معياري قدره) ١٦.٦(
رقم (المبحوثات إلى ثالث فئات كما هو موضح بالجدول 

١٣(  
توزيع المبحوثات وفقا للفئات الدالة على . ١٣جدول 

  .اتجاههن نحو رعاية األغنام
 % العدد )درجة(فئات االتجاه نحو رعاية األغنام

  ١٥  ١٢  )١٥أقل من (اتجاه سلبي 
  ٧١.٢٥  ٥٧  )١٩-١٥(اتجاه محايد 
  ١٣.٧٥  ١١  )فأكثر١٩(اتجاه إيجابي 

  ١٠٠.٠٠  ٨٠  المجموع
لديهن %) ٧١.٢٥(المبحوثات لوحظ أن الغالبية من 

%) ١٣.٧٥(اتجاهات محايدة نحو رعاية األغنام، وأن نسبة 
لديهن اتجاهات %) ١٥(لديهن اتجاهات ايجابية، وأن نسبة 

  .سلبية نحو رعاية األغنام

وبدراسة العالقات االرتباطية بين االتجاه نحو رعاية 
قيم  األغنام، وبين المستوى التطبيقي للمبحوثات استنادا إلى

معامالت االرتباط البسيط اتضح أن قيمة معامل االرتباط 
، وهو رقم موجب يعكس قيام عالقة )٠.٣١٣(البسيط بلغت 

ارتباطية طردية مغزوية بين هذين المتغيرين وذلك عند 
، مؤداها ارتفاع المستوى )٠.٠١(المستوى االحتمالي

غنام التطبيقي للمبحوثات ذي االتجاه اإليجابي نحو تربية األ
،وانخفاض المستوي التطبيقي للمبحوثات ذي االتجاه السلبي 
نحو تربية األغنام وقد يفسر ذلك في ضوء دور االتجاه 
ووظيفته كداعم وموجه للسلوك فاالتجاه اإليجابي يدفع 
المبحوثات نحو معرفة المزيد من المعلومات عن األغنام 
 التي في حوزتهن وتطبيق تلك المعلومات والممارسات
  .لزيادة الكفاءة اإلنتاجية وتحقيق العائد المجزي من التربية

  :النزعة القدرية -
أوضحت النتائج أن درجة النزعة القدرية تتراوح بين      

، )٦.٨٣(كحد أعلى بمتوسط يبلغ ) ١٠(كحد أدنى، و) ٣(
، وبتوزيع هؤالء )٢.١١(وانحراف معياري قدره 

رقم (بالجدول  المبحوثات إلى ثالث فئات كما هو موضح
١٤(  

توزيع المبحوثات وفقا للفئات الدالة على  .١٤جدول 
  .النزعة القدرية للمبحوثات

  %  العدد  )درجة(فئات النزعة القدرية 
  ٢٧.٥  ٢٢  )٦أقل من(منخفضة 
  ٥٢.٥  ٤٢  )٨-٦(متوسطة 
  ٢٠  ١٦  )٨أكثر من (مرتفعة 
  ١٠٠.٠٠  ٨٠  المجموع

يهن نزعة لد%) ٥٢.٥(ولوحظ أن أغلبية المبحوثات
لديهن نزعة %) ٢٧.٥(قدرية متوسطة في حين أن نسبة

من المبحوثات لديهن %) ٢٠(قدرية منخفضة، وأن نسبة
  .نزعة قدرية مرتفعة

وبدراسة العالقة االرتباطية بين النزعة القدرية وبين 
المستوى التطبيقي للمبحوثات استنادا إلى قيم معامالت 

ل االرتباط البسيط بلغت االرتباط البسيط تبين أن قيمة معام
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، وهو رقم سالب يعكس قيام عالقة ارتباطية )٠.٣٥٦-(
عكسية مغزوية بين هذين المتغيرين، وذلك عند المستوى 

، مؤداها ارتفاع المستوى التطبيقي )٠.٠١(االحتمالي
للمبحوثات بانخفاض النزعة القدرية، وانخفاض المستوى 

يدل على أن التطبيقي بارتفاع النزعة القدرية، مما 
المبحوثات تأخذن باألسباب وتسعى للحصول على مصدر 
رزقهن، دون االعتماد علي إيمانهم ببعض النزعات والقيم 

  .المرتبطة بالقدر بغض النظر عن حجيتها
  .االتجاه نحو الزراعة -

أوضحت النتائج أن نسبة االتجاه نحو الزراعة تتراوح      
، بمتوسط يبلغ كحد أقصى) ١٨(كحد أدنى، و) ٣(بين 

، وبتوزيع هؤالء )٣.٢(وانحراف معياري قدره ) ١٠.٣٨(
المبحوثات إلى ثالث فئات كما هو موضح بالجدول 

  ).١٥رقم(
توزيع المبحوثات وفقا للفئات الدالة على اتجاه  .١٥جدول 

  .المبحوثات نحو الزراعة
 % العدد )درجة(فئات االتجاه نحو الزراعة 

  ١٧.٥  ١٤  )٨أقل من (اتجاه سلبي
  ٥٧.٥  ٤٦  )١٣-٨(محايد 
  ٢٥  ٢٠  )فأكثر١٣( ايجابي

  ١٠٠.٠٠  ٨٠  المجموع
لديهن %) ٥٧.٥(ولوحظ أن األغلبية من المبحوثات 

لديهن اتجاه %) ١٧.٥(اتجاه محايد نحو الزراعة، وأن نسبة 
لديهن اتجاه ايجابي %) ٢٥(سلبي نحو الزراعة، وأن نسبة 

  .نحو الزراعة
رتباطية بين االتجاه نحو الزراعة، وبدراسة العالقات اال

وبين المستوى التطبيقي استنادا إلى قيم معامالت االرتباط 
                 تبين أن قيمة معامل االرتباط البسيط بلغت البسيط

، وهو رقم سالب ال يعكس قيام عالقة ارتباطية )٠.١٥٦-(
وقد يرجع ذلك إلي أن هذا  مغزوية بين هذين المتغيرين،

نشاط يعتبر نشاطا منزليا غير مرتبط بالمزرعة لدي كثير ال
  .من األسر الريفية

  

  :االستعداد للتغيير -
أوضحت النتائج أن درجة االستعداد للتغيير بين 

كحد أقصى، ) ١٧(كحد أدنى، و) ٥(المبحوثات تراوحت بين
، )٢.٩(، وانحراف معياري قدره )١٠.٣(بمتوسط يبلغ 

الث فئات كما هو مبين بالجدول وبتوزيع المبحوثات إلى ث
  ).١٦رقم (

توزيع المبحوثات وفقا للفئات الدالة على   .١٦ جدول
  .استعداد المبحوثات للتغيير
  %  العدد  )درجة(فئات االستعداد للتغيير 

  ٣٠  ٢٤  )٩أقل من (منخفض  
  ٥٠  ٤٠  )١٣ -٩(متوسط   
  ٢٠  ١٦  )فأكثر ١٣(مرتفع  

  ١٠٠.٠٠  ٨٠  المجموع
لديهن استعداد للتغيير %) ٥٠(لمبحوثاتولوحظ أن ا

لديهن استعداد للتغيير %) ٣٠(بدرجة متوسطة، وأن نسبة
لديهن استعداد للتغيير %) ٢٠(بدرجة منخفضة، وأن نسبة

  .بدرجة مرتفعة
وبدراسة العالقات االرتباطية بين االستعداد للتغيير، 
وبين المستوى التطبيقي استنادا إلى قيم معامالت االرتباط 
البسيط تبين أن قيمة معامل االرتباط البسيط بلغت 

، وهو رقم موجب ال يعكس قيام عالقة ارتباطية )٠.١٩١(
مغزوية بين هذين المتغيرين، ألن هذا االستعداد للتغيير قد 
يكون مرتبطا بنواحي معيشية أو حياتية أخري دون التركيز 

  .علي رعاية األغنام بصفة خاصة
ي ضوء النتائج البحثية السابقة فإنه ف :تحقيق الفرض البحثي

يمكن قبول الفرض البحثي األصلي بعد تعديله إلى الصورة 
توجد عالقة ارتباطية بين مستوى تطبيق المبحوثات : "التالية

للممارسات الموصى بها في مجال رعاية األغنام وبين كل 
من المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية، وعدد الوحدات 

  "واالتجاه نحو رعاية األغنام، النزعة القدرية الحيوانية،
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  التوصيات
في ضوء نتائج البحث السابق عرضها، وفي ضوء ما 
الحظته الباحثة أثناء تجميع البيانات يمكن إستخالص 
مجموعة من التوصيات يمكن اعتبارها كمنطلقات ألدوار 

  .أكثر كفاءة للمرأة الريفية في مجال رعاية األغنام
التنسيق والتكامل بين األجهزة المعنية لتوفير التعاون و -

  .مستلزمات رعاية األغنام بالجودة والنوعية المطلوبة
ضرورة بذل المزيد من الجهد من قبل جهاز اإلرشاد  -

الزراعي لتوجيه الريفيات وتعريفهن بأنشطة مجال 
رعاية األغنام حتى يمكن إستفادتهن من تلك األنشطة 

 .بأكبر قدر ممكن

 .لريفيات بمنافذ تسويق األغنامتعريف ا -

  املـراجـع
آفاق العمل اإلرشادي : ١٩٩٩أبو حطب، رضا عبد الخالق 

في تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة في األراضي 
المـؤتمر  " دراسة حالة في محافظة شمال سيناء"الجديدة 

الرابع لدور اإلرشاد الزراعي في تنميـة المشـروعات   
ب الريفي، الجمعيـة العلميـة   الزراعية الصغيرة للشبا

لإلرشاد الزراعي، المركز المصري الـدولي للزراعـة   
  .بالدقي

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي : ٢٠١١األمم المتحدة 
، التقدم المحرز فـي تحقيـق األهـداف    )االسكوا(آسيا 

من منظور النـوع  : اإلنمائية لأللفية في منطقة اإلسكوا
  . االجتماعي نيويورك

المرأة الريفيـة وتحـديات   : ٢٠٠٢جنجيهي، هدي محمد ال
المـؤتمر  " الواقع والمأمول  -المشاكل والحلول" التنمية

السادس لإلرشاد الزراعي وتنمية المرأة الريفية،الجمعية 
العلمية لإلرشاد الزراعي، المركز المصـري الـدولي   

  .للزراعة بالدقي بالقاهرة

شاد الزراعـي،  اإلر: ١٩٨٤الخولي، حسين زكي وآخرون 
  .وكالة الصقر للطباعة والنشر، األسكندرية

دور اإلرشـاد  : ٢٠٠٢الديب، أمال عبد العـاطي موسـى   
الزراعي في تنمية المرأة الريفية، رسالة دكتوراه، كلية 

   .جامعة عين شمس ،الزراعة
التنميـة الشـاملة ودور   : ١٩٩٨الصادي، أحمد عبد السالم

تمويـل المشـروعات   الصندوق االجتماعي للتنمية في 
الصغيرة في مصر، المؤتمر العلمـي األول عـن إدارة   

  .المشروعات الصغيرة الحاضر والمستقبل، الشرقية
تربيـة إنـاث   ) بـدون سـنة نشـر   (عمر محمد الطنوبي،

ــة   ــة الزراعي ــروعات اإلنتاجي ــلة المش األغنام،سلس
   .، المكتبة المصرية)٦(الصغري،نشرة رقم 
ورقة عمل حول احتياجات : ١٩٩٨ شرارة، مجدي عبد اهللا

الصناعات الكبيرة والمتوسطة، المؤتمر العلمـي عـن   
إدارة المشــروعات الصــغيرة الحاضــر والمســتقبل، 

  .الشرقية
النساء الريفيات والحاجـة  : ٢٠٠٢عبد العال، محمد حسن 

إلي المعلومات الفنية والتكنولوجيا المالئمـة لألنشـطة   
س لإلرشاد الزراعي المزرعية والمنزلية، المؤتمر الساد

وتنمية المـرأة الريفيـة، الجمعيـة العلميـة لإلرشـاد      
  .الزراعي، المركز المصري الدولي للزراعة

المشروعات الزراعيـة  : ١٩٩٩عبد المقصود، بهجت محمد
( الصغيرة كمـا يراهـا أصـحابها بمحافظـة أسـيوط     

المـؤتمر الرابـع لـدور    ) سلبيات-إيجابيات-مشكالت
نميـة المشـروعات الزراعيـة    اإلرشاد الزراعي في ت

الصغيرة للشباب الريفي، المركـز المصـري الـدولي    
  .للزراعة
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الفجـوة النوعيـة   : ٢٠٠٢عبد المقصود، بهجـت محمـد   
وتحسين فعالية اإلرشاد الزراعي فـي مجـال المـرأة    
الريفية، المؤتمر السادس، اإلرشاد الزراعـي وتنميـة   

الزراعـي،  المرأة الريفية، الجمعية العلميـة لإلرشـاد   
   .المركز المصري الدولي للزراعة

المشـروعات الصـغيرة وفـرص    : ١٩٩٨فرغلي، فتحي 
تشغيل الشـباب، المـؤتمر العلمـي األول عـن إدارة     

  . المشروعات الصغيرة الحاضر والمستقبل، الشرقية
ـ   : ٢٠٠٩ يماهر، هدي محمد، سوزان إبراهيم الشـر بتل

رة أهداف ومشكالت المشـروعات اإلنتاجيـة الصـغي   
للخريجات في بعض قري منطقة أيسر بنجر السكر في 
محافظة مطروح، مجلة اإلسكندرية للبحوث الزراعيـة،  

  .، العدد الثالث٥٤المجلد 
المـرأة  : ١٩٩٣منظمة األغذية والزراعية لألمم المتحـدة  

والتنمية الزراعية، خطة عمل منظمة األغذية والزراعة 
  .لألمم المتحدة

يـوم األغذيـة العـالمي،    : ١٩٩٨عةمنظمة األغذية والزرا
  .المرأة تطعم العالم، روما

موسى، أمال عبد العاطي، السيد، مرفت صدقي عبد الوهاب 
إدراك المرأة الريفية، ألهمية مشكالت تربيـة  ) ٢٠١٢(

األغنام والماعز وعالقته ببعض المتغيرات االجتماعيـة  
    . ١٢العدد واالقتصادية بمحافظة الشرقية، مجلة األزهر،

مشاكل المشروعات الصـغيرة  : ١٩٩٨نصار، محمد محمد 
والحلول المقترحة لها، المؤتمر العلمي األول عن إدارة 

  .المشروعات الصغيرة الحاضر والمستقبل، الشرقية
الصـناعات  : ١٩٩٨نور الدين، عبـد الحكـيم إسـماعيل    

الصغيرة وآفاق التنمية في مصر، المؤتمر العلمي األول 
وعات الصغيرة الحاضـر والمسـتقبل،   عن إدارة المشر

  .الشرقية 
مركز الدعم ) ٢٠٠٦( وزارة الزراعة واستصالح األراضي
  . اإلعالمي بمريوط، تربية األغنام

إحصـاءات  ) ٢٠١٣(وزارة الزراعة واستصالح األراضي 
  .٢٠١٢الثروة الحيوانية عام 

FAO Agricultural extension and farm women in the 1980. 
Rome. 1993.  
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Prospective Role of Agricultural Extension in The Field of Sheep Husbandry 
among Farmers' Wives in Kafr- Shehata, Tala District, Elmounifia 

Governorate  
Samira Ahmed Kandil, Samir Abd El- Azeam Othma, El-Sawy Mohamed Anwar, Shymaa ElKholy                          

This study aims mainly at knowing the potential 
extension role between the farmer's wives concerning 
the field of sheep raising in kafr shehata,tala distrect, 
elmonofya governorate, which would be achieved 
through the following sub targets: 
1- Knowing some distinctive personal characteristics of 

the interviewers and studying their standard of 
knowledge related to the field of sheep raising.     

2- Knowing their experience and its relation with their 
personal characteristics.  

3- Knowing the main problems concerned with sheep 
raising field from their point of view. 

      The research population consisted of 80 of the sheep 
raising women in the village and at the same time it 
considerd the sample, questionnaire was used to collect 
data needed by personal interview:  

Percentage, frequency, table, arithmetic mean, 
standard deviation and simple correlation were used to 
analyze data. 

 

The following are the most important results:   
Firstly: The application levels for the farmer's wives: 

Concerning the level of application the results 
showed that more than (51,25%) have fair application 
level as The grades ranged between(16-22). For the 
good level of application category which obtained 
grades above (22) reached(21,25%) but the poor level 
of application has  reached (27,5%). 
Secondly: The sociable economical and communicative                      

characteristics and its relationship with standards of   
Application of the respondents: 

      The results showed that there is asignificant 
correlation between the the application level of 
respondents regarding sheep raising and the following 
characteristics: 

"participation of family decisions, number of animal 
units, AHitudes toward sheep raising and fatalism."   

 

 
 


