دور المرأة الريفية في إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا
" دراسة بإحدي قري مركز طنطا محافظة الغربية"
1
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الملخص العربى
استهدف البحث بصفه رئيسية الوقوف على مستوى أداء

المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا في

أربعة أبعاد هي (رعاية بيئة إيواء الحيوان ،تغذية الحيوان،

2

المبحوثات الريفيات لدور تغذية الحيوان ،وحوالي نصف

المبحوثات الريفيات مستوي أدائهن لكل دور من األدوار األربعة
المدروسة متوسط .ثانيا-1:سن المبحوثة ،وعدد سنوات تعليم

المبحوثة ،وعدد سنوات تعليم زوج المبحوثة ،وعدد سنوات العمل
في إنتاج اللبن ،ودرجة القيادية ،ودرجة رضا المبحوثة عن

الرعاية الصحية للحيوان ،اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن) والدرجة

العائد االجتماعي واالقتصادي من تربية الماشية ،وإدراك

مصادر المعلومات التي تلجأ إليها المبحوثات الريفيات عند

يرتبط كل منها إرتباطا معنويا موجبا بأداء المبحوثات الريفيات

الريفيات عند إنتاج لبن نظيف آمن صحيا ،ومقترحات

الكلية للمقياس- 2.مهنة المبحوثة :المبحوثات الموظفات هن

إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا ،وإقتراح برنامج إرشادي للنهوض

معنوية في كل دور من األدوار األربعة المدروسة والدرجة الكلية

الكلية للمقياس ،والعوامل المرتبطة والمحددة لها ،والتعرف علي

المبحوثة لمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر ،وطموح المبحوثة

إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا ،والمشكالت التي تواجه المبحوثات

في كل دور من أدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا والدرجة

المبحوثات الريفيات للتغلب على المشكالت التي تواجههن عند

األعلى في أداء أدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا وبفروق

بمستوي أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن

للمقياس -3.مهنة زوج المبحوثة :المبحوثات زوجات الموظفين

صحيا .لذا فقد اختيرت عينة عشوائية من زوجات الحائزين

هن األعلى في أداء أدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا وبفروق

الزراعيين من قرية إبشواي الملق علي أن تكون هي المسئولة

معنوية في كل دور من أدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا

 & Morganلحساب حجم العينة وبلغ عددها  285مبحوثة

سن المبحوثة ،وعدد سنوات تعليم المبحوثة ،وإدرك المبحوثة

عن تربية ماشية اللبن بأسرتها.وتم االستعانه بمعادلة Krejcie

األربعة المدروسة والدرجة الكلية للمقياس -4.يسهم كال من

(زوجة حائز) .وتم جمع البيانات بالمقابلة الشخصية باستخدام

لمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر إسهاما معنويا فريدا في تفسير

التحليلى .وتم استخدام التك اررات ،والنسب المئوية ،والمتوسط

وآمن صحيا لكل دور من األدوار األربعة المدروسة والدرجة

(بيرسون) ،واختبار "ت" ،واختبار "ف" ،ومعامل االرتباط المتعدد،

في تفسير التباين في أداء المبحوثات الريفيات في األدوار

لتقدير ثبات المقاييس المتعددة البنود( المتغيرات المستقلة ،

للمقياس  ،ويسهم متغير التجديدية في إنتاج اللبن في تفسير

المبحوثات الريفيات لدوري الرعاية الصحية للحيوان ،واإلعداد

والرعاية الصحية للحيوان) .ويسهم درجة القيادية ،ودرجة رضا

استمارة االستبيان ،وتم استخدام المنهج الوصفى ،والمنهج
الحسابى ،واإلنحراف المعيارى ،ومعامل االرتباط البسيط
واالنحدار الجزئى المعيارى لتحليل البيانات ،ومعامل ألفا كرونباخ

التباين في أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف

الكلية للمقياس ،ويسهم متغير عدد سنوات العمل في إنتاج اللبن
المدروسة بإستثناء دور رعاية بيئة اإليواء والدرجة الكلية

والمتغيرات التابعة ) .وكانت أبرز النتائج :أوال :احتل أداء

التباين في أداء المبحوثات الريفيات لدوري (تغذية الحيوان،

للحالبة وإنتاج اللبن المرتبة األولي ،ثم أداء المبحوثات الريفيات

المبحوثة عن العائد االجتماعي واالقتصادي من تربية الماشية

لدور رعاية بيئة اإليواء في المرتبة الثانية ،وأخي ار أداء
1

مدرس بقسم تنمية األسرة الريفية -كلية االقتصاد المنزلي -جامعة األزهر

2قسم اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية -كلية الزراعة – جامعة دمياط

استالم البحث فى21مارس  ،2021الموافقة على النشر في 18أبريل2021
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في تفسير التباين في أداء المبحوثات الريفيات لدوري(رعاية
بيئة اإليواء ،واإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن) والدرجة الكلية

للمقياس .ثالثا :تبين أن أكثر مصادر المعلومات التي إعتمدت

عليها المبحوثات الريفيات في الحصول علي المعلومات الخاصة

برعاية ماشية اللبن مرتبة تنازليا الخبرة الشخصية ،والحماة أو
األم ،والسيدات ذوات الخبرة في العائلة .رابعا :أهم المشكالت
التي تواجه المبحوثات الريفيات عندإنتاج لبن نظيف وآمن

صحيا هي نقص المعرفة بالتوصيات الفنية إلنتاج لبن نظيف ،

ونقص المعرفة بطرق التربية الصحيحة لماشية اللبن  ،وإرتفاع
أسعار األعالف المركزة  ،وإرتفاع تكاليف األدوية البيطرية ،وعدم

توفر معلومات عن الطرق الصحيحة لتغذية ماشية اللبن ،وكثرة

األمراض التي تصيب ماشية اللبن ،واستغالل التجار المشتريين

لأللبان من الريفيات ،وتحكم التجار في األسعار.خامسا:

أوضحت النتائج أن أهم مقترحات المبحوثات الريفيات للتغلب

علي المشكالت التي تواجههن عند إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا

توفير ماشية اللبن عالية اإلدرار ،وتشديد الحكومة الرقابة علي

اإلدوية البيطرية ،وتوفير القروض للريفيات وتسهيل إجراءاتها.

وخلص البحث لعدد من التوصيات .

الكلمات المفتاحية :أداء األدوار -المرأة الريفية -اللبن

النظيف واآلمن صحيا.

المقدمة
يعتبر توفير الغذاء اآلمن قضية أمن قومي وجزء ال
يتج أز من األمن اإلستراتيجي علي النطاق المحلي والعالمي.

وهو قضية القرن الحادي والعشرين فوجود الغذاء الصحي
واآلمن يساعد علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة .2030
إذ تهدف التنمية المستدامة إلى توفير الغذاء لألفراد ليس فقط

866

األغذية والزراعة لألمم المتحدة .)2014 ،فإذا كان الغذاء
صحيا وآمنا أصبح الجسم سليما وزاد النشاط واإلنتاج،
وتحققت أهداف التنمية بأفراد أصحاء قادرين علي العطاء.
(حنان فهمي .)2019 ،والتحدي الذي يواجه البشرية هو
توفير الغذاء الصحي اآلمن لسكان العالم المتزايد في ظل

محدودية الموارد الطبيعية وضعف إنتاج الزراعة )منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة .)2017 ،
وتشكل الثروة الحيوانية مكونا أساسيا من مكونات

الزراعة المصرية من جهة ،وأحد المصادر الرئيسية للدخل
الزراعي من جهة أخري ،فقد أشارت اإلحصاءات أنها تسهم

بحوالى % 47من صافي الدخل الزراعي المصري ،باإلضافة
إلى أهميتها في توفير الغذاء ،وفرص العمل لألفراد وزيادة
الدخل ،بما له من مردود على الناتج القومي )ابتسام المليجى،
.)2015
كما تعد األلبان أحد الركائز األساسية في الغذاء اليومي

لألسرة ،عالوة علي أنها من أهم مصادر الغذاء الصحي

المتوازن إلحتوائها علي العديد من العناصر الضرورية
كالفيتامينات واألمالح المعدنية والبروتينات والسكريات

والدهون التي توجد بنسبة مالئمة إلحتياجات الجسم ،كما أن
زيادة إستهالكها تزيد من مناعة الجسم ضد مخاطر

األمراض.

وتحتل األلبان ومنتجاتها المرتبة الثانية في قيمة اإلنتاج
الحيواني في مصر بعد اللحوم حيث بلغت قيمتها حوالي
مليار جنيه تمثل نحو  %22,8من قيمة اإلنتاج الحيواني
البالغ حوالي  %131,75مليار جنيه عام  ،2015وبلغت

كميا ولكن نوعيا .فبالرغم من اختالف الغذاء الذي يتناوله

كمية اللبن المنتجة فى مصر حوالى  6مليون طن خالل

الواحدة ،إال أن هذا الغذاء يجب أن يلبي االحتياجات

طن تمثل نحو  %82من إجمالى إنتاج اللبن ،بينما يساهم

األفراد من دولة آلخري وربما من مكان آلخر داخل الدولة

األساسية والضرورية للجسم ،حيث يمثل الغذاء الصحي
اآلمن أحد أهم العوامل لحفظ الصحة وتعزيزها ،فالصحة

والتغذية وجهان لعملة واحدة ومترابطتان ترابطا وثيقا (منظمة

الفترة( ،)2016-2012تساهم فيها األبقار بنحو3,1مليون
الجاموس بنحو  2,1مليون طن تمثل نحو حوالى ،%22في

حين يساهم الماعز بنحو  %2,2من إجمالي كمية األلبان
المنتجة في مصر خالل نفس الفترة) .الضالع.)2018 ،
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كما أنه بالرغم من األهمية الغذائية لأللبان إال أن

أن مستو تطبيق المبحوثات للتوصيات الفنية الخاصة بكل

المتاح منها اليكفي بإحتياجات اإلستهالك لزيادة معدالت نمو

من تغذية حيوانات اللبن ،والممارسات الخاصة باإلعداد

السكان ،حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من األلبان

للحالبة كان متوسطا.

حوالي 75,7كجم في السنة بمعدل 207,4جم في اليوم عام

ولما كانت المرأة في الريف تتحمل العبء األكبر في

 2014ويعد هذا المتوسط أقل بكثير من الحد الصحي

عمليات انتاج األلبان ومشتقاتها بدءا من تغذية ورعاية

 150كجم سنويا ( .سامية موسي وأخرون.)2013 ،

لذا فإن ما تقوم به من أدوار في هذه الم ارحل الهامة إلنتاج

الوقائي الموصي به من منظمة األغذية والزراعة (الفاو) وهو
وبالرغم

من

إمتالك

الريف

المصري

الطاقات

واإلمكانيات التي تجعل مستقبل الثروة الحيوانية مستقبال واعدا
لتمتعه بمناخ معتدل يساعد علي التربية ،ومخلفات زراعية

الحيوانات صحيا وعمليات الحالبة والتداول والحفظ والتصنيع،
األلبان سوف تؤثر علي جودتها ومنتجاتها ومدي سالمتها

وخلوها من مسببات األمراض التي قد يكون لها تأثير ضار
ليس علي صحة أفراد أسرتها بل يمتد إلي مستهلكي هذه

بكميات هائلة يمكن استغاللها بطريقة علمية ،وسوق

درية
األلبان ومشتقاتها .وعليه يجب أن تكون ملمة وعلى ا

إستهالكي كبير ،ومراكز بحثية متقدمة إال أنه مازالت هناك

كافية بمتطلبات إنتاج لبن نظيف وصحي وما يتطلبه ذلك من

فجوة بين المنتج والمستهلك حيث بلغ متوسط اإلنتاج اليومي

ممارسات صحيحة مناسبة يجب إتباعها بدءا من رعاية

من لبن الجاموس 4,5لتر /يوم ومن األبقار 3لتر /يوم وهي

الحيوان الحالب ) تغذية ،رعاية صحية ،نظافة ( حتي

معدالت منخفضة مقارنة بالمعدالت العالمية ،فالدول المتقدمة

عمليات الحلب والتداول والحفظ.

بها  %23من األبقار تنتج  %80من األلبان ،أما الدول
النامية بها  %77من األبقار تنتج  %20من األلبان( .اإلدارة
المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة.)2016 ،

وفاي محاولاة لإلساهام فاي المجهاودات العلمياة فاي هاذا

المجاال كاان مان األهمياة التعارف علاي مساتوي أداء الريفياات
لاألدوار المتعلقاة بإنتااج لابن نظياف وآمان صاحيا والعوامال

وتتفق معظم الدراسات علي الدور الهام للمرأة الريفية فى

المرتبطااة بااه ،لإلرتقاااء بهااذه األدوار بمااا يخاادم أهااداف التنميااة

مج ااال اإلنت اااج الحيا اواني فه ااو المج ااال الرئيس ااي لعمله ااا حي ااث

الريفية فتحساين اإلنتااج سيساهم فاي رفاع الادخل وتحساين سابل

 %25,2مان حجام عملهان فاى مجاال اإلنتااج النبااتى ( كريماة

بالتوصيات الخاصة بأدوارها إلنتااج لابن نظياف وآمان صاحيا

الصاغير .)2011 ،وتوصال الطمباداو وعاز الادين ()2003

حفاظا على صحة اإلنسان والحيوان من ناحية ،وحفاظا على

إلاى أن  %63مان الريفياات يقمان بساقى الحيواناات ،و %62

الثاروة القومياة مان اإلنتااج الحياواني وإنتااج األلباان مان ناحياة

يمثل %76,1من حجم عمل النساء فاي مجاال الز ارعاة مقابال

يقمان بعلاف وتغذياة الحيواناات %50 ،يقمان بإعاداد الفرشاة

للحيوانات ،وتشاارك  %60مانهن بالحلاب ،وأن  %75مانهن

يقمن بعمليات تصنيع المنتجات اللبنية.
كما تبين وجود

قصور فى تنفيذ التوصيات الفنية

الخاصة باإلنتاج الحيوانى للمبحوثين سواء بين كبار وصغار
المربين للثروة الحيوانية(.زهران ،وأخرون .) 2011 ،في حين

جاءت نتائج د ارسة عزة الدمير وأخرون (  ( 2019لتبين

المساتدام ،مان خاالل تقاديم الادعم الفناي فيماا يخات

العاي

أخري.

المشكلة البحثية:
تمثا اال مشا ااكلة الغا ااذاء ركنا ااا هاما ااا فا ااي السياسا ااة الزراعيا ااة

واالقتصادية المصرية ،ويعتبر ارتفاع اإلسعار بشكل كبير أهم
مظا ا اااهر ها ا ااذه المشا ا ااكلة ،ولمكانا ا ااة األلبا ا ااان ومنتجاتها ا ااا ،فا ا ااإن
الزيادات الكبيرة في أسعارها في السنوات األخيرة ما يدعو إلاي
دراستها بشكل ٍ
جاد حتاي يتساني العمال علاي زياادة اإلنتااج فاي
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ها ااذا المجا ااال لزيا ااادة المعا ااروض وخفا اار أو تثبيا اات األسا ااعار،

( ،)2008زهران وأخرون( ،)2011والقليل من الدراسات

حيا ااث تعتبا اار األلبا ااان ما اان أها اام المكونا ااات الرئيسا ااية للمنتجا ااات

وجهت للمرأة الريفية وهي دراسة سونيا نصرت (.)2010

الحيوانيااة ماان جهااة ومصاادر ماان مصااادر الناااتج القااومي ماان

كما أوضحت دراسات أخري أن مستوي تنفيذ الريفيات

جه ااة أخ ااري ،وب ااالرغم م اان األهمي ااة الغذائي ااة لأللب ااان  ،إال أن

للتوصيات الفنية الخاصة بكل من تغذية ماشية اللبن واإلعداد

زي ااادة أع ااداد الس ااكان بمع اادالت نم ااو مرتفع ااة تف ااوق الزي ااادة ف ااي

مرتفعا

المتاااح منهااا فااي مصاار ال يكفااي إحتياجااات اإلسااتهالك نتيجااة

للحالبة وإنتاج اللبن متوسط ،في حين أن مستوي تنفيذهن

إنتاج األلبان في مصر(.فياض.)2016 ،

(ميادةعوض ،وعزة الدميري ،)2019 ،بينما توضح دراسة

وبالرغم من أهمية الثروة الحيوانية والدور الذ تلعبه فى
الدخل القومى إالأن هناك إستم ار ار فى تدهورها ويرجع ذلك

إلى أن غالبية المربين يجدون صعوبات فى تفهم أنشطة

للتوصيات

الفنية

الخاصة

بالرعاية

الصحية

مها حرح  ،وسلوي غالي( )2020أن  %83,5من
المبحوثات مستو تطبيقهن الكلى للمعارف المتعلقة بإنتاج
لبن خام نظيف وآمن صحي يتراوح بين المتوسط والمنخفر.

إنتاج اللبن النظيف وأرتفاع تكلفة هذه األنشطة  ،فضال عن

ونظ ار ألهمية دور المرأة في إنتاج اللبن النظيف واآلمن.

باإلضافة إلى تركز الثروة الحيوانية فى حيازة المربين

الريفيات لكل دور من أدوار إنتاج لبن نظيف وآمن والعوامل

غياب مفهوم صحة الحيوان لديهم  ،وكذلك اإلرشاد البيطر ،
التقليدين الذين ينقصهم الكثير من المعارف والمعلومات
والمهارات التى تتعلق بأساليب التربية والتغذية السليمة

والرعاية الصحية للحيوانات ،مما يتطلب تعديل سلوكياتهم من
حيث تنفيذ التوصيات الفنية فى مجال التربية وإنتاج اللبن
النظيف .
وأوضا ا ااحت الد ارسا ا ااات أن إلما ا ااام الم ا ا اربين بسا ا اابل حلا ا ااب
الماشاية وإنتااج لابن صاحى ونظياف مان أهام األساباب المؤديااة

إل ا ااى رف ا ااع كف ا اااءة إدرار الحيوان ا ااات الحالب ا ااة  ،وتحقي ا ااق عائ ا ااد
إقتصاد مناسب مع المحافظة على صحة األسرة والمجتماع،
إال أن معظ ا اام الد ارسا ا ااات أثبتا ا اات ض ا ااعف المسا ا اتو المعرفا ا ااى
للمربين باألساليب الصحيحة إلنتاج لبن صحى ونظيف.
وعلي الرغم من إتفاق معظم الدراسات علي أن مسئولية

إنتاج اللبن تقع بالدرجة األولى علي عاتق المرأة الريفية
بإعتبارها تمثل شريحة هامة من صغار المنتجين لأللبان بدءا
من إعداد بيئة الحيوان الحالب )تغذية ،رعاية صحية ،نظافة(
حتي عمليات الحلب والتداول والحفظ  ،والتصنيع .اإل أن
الكثير من الدراسات وجهت للزراع كدراستي بالي ،وربيع

فقد أهتمت هذه الدراسة بالتعرف علي مستوي أداء المبحوثات

المرتبطة بها ،والمشكالت التي تواجهها وكيفية مواجهة هذه
المشكالت.
أهداف البحث:
 –1تحديد مستو أداء المبحوثات الريفيات لكل دور من

أدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا (رعاية بيئة إيواء
الحيوان ،تغذية الحيوان ،الرعاية الصحية للحيوان،
اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن) والدرجة الكلية للمقياس.

 -2تحديد العالقات الثنائية بين بعر المتغيرات الشخصية
للمبحوثات الريفيات وبين أداء المبحوثات لكل دور من

األدوار المدروسة والدرجة الكلية للمقياس.

 -3تحديد العالقات االرتباطية المتعددة بين المتغيرات
المستقلة المدروسة مجتمعة وبين أداء المبحوثات
الريفيات لكل دور من األدوار المدروسة والدرجة الكلية
للمقياس.
 – 4التعرف علي مصادر المعلومات التي تلجأ إليها
المبحوثات الريفيات عند إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا.
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 -5التعرف علي المشكالت التي تواجه المبحوثات الريفيات
عند إنتاج لبن نظيف آمن صحيا.
-6التعرف على مقترحات المبحوثات الريفيات للتغلب على
المشكالت التي تواجههن عند إنتاج لبن نظيف وآمن
صحيا.
 -7إقتراح برنامج إرشادي للنهوض بمستوي أداء المبحوثات
الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا.
الفروض البحثية:
لتحقيق أهداف البحث تم وضع الفروض البحثية التالية:
 -1توجد عالقة ارتباطية معنوية بين كال مان سان المبحوثاة،
عاادد أف اراد األس ارة ،الاادخل الشااهري لألس ارة ،عاادد ساانوات
تعل اايم المبحوث ااة وزوجه ااا ،ع اادد س اانوات العم اال ف ااي إنت اااج
اللابن ،المساااحة المزروعااة مان األعااالف الخضاراء ،عاادد
ماشا ااية اللا اابن ،حيا ااازة المبحوثا ااة لا اآلالت ،حيا اازة األجها ازة
المنزلياة ،درجاة التجددياة فاي إنتااج اللابن النظياف ،درجاة
القيادي ااة ،درج ااة رض ااا المبحوث ااة ع اان العائ ااد اإلجتم اااعي

واإلقتصاادي ماان تربياة الماشااية ،إدراك المبحوثاة لمشاااكل
اإلنتا اااج الحيا اواني بمصا اار ،طما ااوح المبحوثا ااة ،وبا ااين أداء
المبحوثات الريفيات لكل دور من أدوار إنتاج لبن نظيف
وآمان صااحيا(رعاية بيئااة إياواء الحياوان ،وتغذيااة الحياوان،

والرعاية الصحية للحيوان ،واإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن)
والدرجة الكلية للمقياس.
 -2توجا ا ا ااد فا ا ا ااروق معنويا ا ا ااة با ا ا ااين متوسا ا ا ااطات درجا ا ا ااات أداء

المبحوثات الريفيات لكل دور من أدوار إنتاج لبن نظيف

وآمن صحيا (رعاية بيئة إيواء الحياوان ،وتغذياة الحياوان،
والرعاية الصحية للحيوان ،واإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن)
والدرجااة الكليااة للمقياااس عنااد تصاانيفهن علااى أساااس كاال

مان :ناوع األسارة ،ومهناة المبحوثاة ،ومهناة الازوج ،وحريااة
المبحوثة في التصرف من دخل إنتاج اللبن.
 -3توجا ااد عالقا اة إرتباطيا ااة متعا ااددة با ااين المتغيا ارات المسا ااتقلة
الكميااة المدروسااة مجتمعااة وبااين درجااات أداء المبحوثااات

الريفيا ااات لكا اال دور ما اان أدوار إنتا اااج لا اابن نظيا ااف وآما اان
ص ا ااحيا (رعاي ا ااة بيئ ا ااة إي ا اواء الحي ا اوان ،وتغذي ا ااة الحي ا اوان،
والرعايااة الصااحية للحياوان ،ودور اإلعااداد للحالبااة وإنتاااج
اللبن) والدرجة الكلية للمقياس.
 -4يسهم أي متغير من المتغيرات المساتقلة الكمياة المدروساة
إس ااهاما معنوي ااا فري اادا ف ااي تفس ااير التب اااين ف ااي درج ااة أداء

المبحوثات الريفيات لكل دور من أدوار إنتاج لبن نظياف

وآمن صحيا (رعاية بيئاة إياواء الحياوان ،وتغذياة الحياوان،
والرعاية الصحية للحيوان ،واإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن)
والدرجة الكلية للمقياس.

التعريف اإلجرائي ألدوار المرأة الريفية فيي إنتياج ليبن نظييف

وآمن :يعرف البحث أدوار المرأة الريفياة فاي إنتااج لابن نظياف

وآمان بأنهاا مادي تطبياق الريفياات لاألدوار الصاحيحة الساليمة
(المثلي) والمتعلقاة بإنتااج لابن نظياف وصاحي أثنااء األنشاطة
اليومية التي تقوم بها.
الطريقة البحثية :
أوال :منطقة البحث :أجري البحث بمحافظة الغربية ،ووفقا
لبيانات و ازرة الزراعة واستصالح األراضي فإن محافظة

الغربية تعتبر من أهم المحافظات المنتجة لأللبان في مصر
حيث بلغ إجمالي أعداد األبقار والجاموس الحالب

بها( (180706ألف رأس من األبقار )220053) ،ألف رأس
من الجاموس ،ويحتل مركز قطور المرتبة األولي بين مراكز
محافظة الغربية من حيث إجمالي أعداد األبقار والماشية
الحالبة ،بإجمالي حوالي ) )71021ألف رأس من األبقار
الحالبه )45445( ،ألف رأس من الجاموس الحالب ،في

حين تأتي قرية أبشواي الملق في المرتبة األولي بين قري

المركز من حيث تربية ماشية اللبن وإنتاج األلبان حيث تنتج
 %25من كمية اللبن المنتج في الجمهورية بنحو  140ألف
كجم شتاءا 90 ،ألف كجم صيفا ،وبإجمالي أعداد األبقار
والجاموس الحالب ( )5001ألف رأس من األبقار الحالبه،

مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -مجلد 42العدد  )2أبريل  -يونيو 2021
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( )211رأس من الجاموس الحالب )مديرية الزراعة بالغربية،

حيا ا ااازة المبحوثا ا ااة ل ا ا اآلالت ،حيا ا ااازة األجه ا ا ازة المنزليا ا ااة ،درجا ا ااة

قطاع اإلنتاج الحيواني.)2020 ،

التجديدي ااة ،درج ااة القيادي ااة ،درج ااة رض ااا المبحوث ااة ع اان العائ ااد

ثانيا  :شاملة وعينة البحث :

االجتم ا ا اااعي واالقتص ا ا ااادي م ا ا اان تربي ا ا ااة ماش ا ا ااية الل ا ا اابن ،إدراك

(أ) شاملة البحث :تمثلت شاملة البحث في إجمالي عدد
زوجات الحائزين بقرية إبشواي الملق .وقد بلغ إجمالي عدد
الحائزين ( ) 1085حائز (.الجمعية التعاونية الزراعية بقرية

إبشواي الملق.) 2020 ،
تم اختيار عينة عشوائية من زوجات الحائزين مان قرياة

إبشا اواي الملا ااق علا ااي أن تكا ااون ها ااي المسا اائولة عا اان إن تربيا ااة
ماشااية اللاابن بإسارتها .وتاام االسااتعانه بمعادلااة

& Krejcie

 Morganلحساااب حجاام العينااة وبلااغ عااددها  285مبحوثااة
(زوجة حائز).

ثالثا :إعداد واختبار استمارة الدراسة :
تام إعااداد اسااتمارة اسااتبيان وفقاا ألهااداف الد ارسااة تتضاامن

مجموع ا ااة م ا اان األس ا اائلة والت ا ااى أع ا اادت متس ا ااقة م ا ااع األه ا ااداف
ومناس ا اابة للمس ا ااتو التعليم ا ااى والخلفي ا ااة االجتماعي ا ااة والثقافي ا ااة
للمبحوث ااات الريفي ااات ،وق ااد م اارت االس ااتمارة بع اادة م ارح اال ب اادءا
ب ا ااإجراء إختب ا ااار مب ا اادئى عل ا ااى عش ا ارين مبحوث ا ااة .وت ا اام ت ا اادقيق
اإلسا ااتمارة وإعا اادادها فا ااى صا ااورتها النهائيا ااة وعما اال التعا ااديالت

الالزمة.

وقد إشتملت اإلستمارة على قسمين رئيسيين هما:
وتشا ا اامل الخصا ا ااائ

القسييييم الثييييانى :ا ويخا اات

بتقا اادير أداء المبحوثا ااات الريفيا ااات

ألدوار إنتااج لابن نظياف وآمان (رعاياة بيئاة اإلياواء  ،وتغذياة
الحيوان  ،ورعايته صحيا  ،اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن) ،وتم
قياسها با  45عبارة موزعة كالتالى  7 :عبارات لدور رعاية

(ب) عينة البحث:

القسييييم األول :ا ا ا ويضا اام الخص ا ااائ

المبحوثة لمشكلة اإلنتاج الحيواني ،درجة الطموح.

الشخص ا اية للمبحوث ا ااات

االجتماعيا ا ااة واالقتصا ا ااادية للمبحوثا ا ااات

الريفيااات وهااى ساان المبحوثااة ،عاادد أفاراد األسارة ،نااوع األسارة،
الاادخل الشااهري لألس ارة ،عاادد ساانوات الخب ارة فااي إنتاااج اللاابن،

عدد سنوات تعليم المبحوثة ،عدد سنوات تعليم زوج المبحوثة،

عمل المبحوثة ،عمل زوج المبحوثة ،حرية تصارف المبحوثاة

فااى دخاال إنتاااج اللاابن ،المساااحة المزروعااة ماان األعااالف
الخضا ا ارء ،ع اادد ماشا ااية الل اابن الت ااي تقا ااوم المبحوث ااة بتربيتها ااا،

بيئة اإليواء ،و 13عبارة لدور تغذية الحيوان 11،عباارة لادور
رعايتة صحيا 14 ،عبارة لدور اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن.
رابعا :أسلوب جمع البيانات :
تم جمع البيانات باستخدام االستبيان بالمقابلة الشخصية،

وق ااد اس ااتغرقت عملي ااة جم ااع البيان ااات ش ااهر ن ااوفمبر ،ديس اامبر
 2020م ،وت اام ترمي ااز اإلجاب ااات وتفري ااغ اس ااتمارات االس ااتبيان
وادخالها للحاسب اآللى وتحليلها احصائيا.
 -بنيياء المقييياس :تاام االسااتناد إلااى دلياال الممارسااات

الزراعية الجيدة فى قطاع األلبان الاذي أصادرته منظماة الفااو
الزرع اة علااي ضاارورة إتباااع بعاار الممارسااات
لألغذيااة و ا
المستدامة بغرض إنتاج ألبان آمنه وعالية الجودة من حيوانات
صاحية ومتعافياة ومان أهام هاذه الممارساات :رعاياة الحياوان ،

نظافة وممارسات الحليب ،التغذية ،البيئة.(FAO, 2011).
خامسا  :المتغيرات البحثية وكيفية قياسها :

يتن اااول ه ااذا الج اازء وص اافا للمتغيا ارات البحثي ااة المس ااتخدمة ف ااى
الدراسة وكيفية قياسها.
( أ ) قياس المتغيرات المستقلة :
وتتمثييييل فييييى المتغييي يرات الشخصييييية الخاصيييية بالمبحوثييييات

وتشمل:

-1السيين الحييالي للمبحوثيية :يقصااد بااه عاادد الساانوات الكاملااة
مان وقات المايالد حتاي تاااري جماع البياناات ،ويعبار عنااه
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بقيمااة رقميااه .وبلااغ متوسااط ساان المبحوثااة  40,45ساانة

بانحراف معياري قدره 7,133سنة.

 -2عييدد أف يراد األسييرة :ويقصااد بااه عاادد أف اراد أس ارة المبحوثااة
ممثلااين فااى الزوجااة والاازوج واألبناااء وغياارهم ماان األقااارب

الا ااذين يقيما ااون مع ا اا فا ااى مسا ااكن واحا ااد ويعيشا ااون حيا اااة

وتم قياسها بمقياس إسمي مكون من  5فئات وهي)تعمال
باليومي ااة ،عم اال ز ارع ااي باألساارة ،حرفي ااة ،ت اااجرة ،موظف ااة
بأجر) ،وأعطيت ارقاما تمييزية ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1على
الترتيب.
-7عيدد سينوات الخبيرة فيي إنتياج الليبن :يقصاد باه عادد

اجتماعية واقتصادية مشتركة وقت جمع البيانات .ويعبر

السانوات التاي شااركت المبحوثاة الريفياة بهاا فاي تربياة

عنه بقيمة رقمية.

ورعاياة الحيواناات وانتااج اللابن ،وتام التعبيار عناه بقيماه

-3نوع األسرة :يقصد به كون األسرة نووية مكونة من جيلين
فقط أم ممتدة مكونة من أكثر من جيلين .وتم قياسه

بمقياس اسمي يتكون من فئتين أعطيت لها األرقام
التمييزية  1 ،2على الترتيب.

-4الييييدخل الشييييهري لألسييييرة :ويقصا ااد با ااه إجما ااالي اإليا ارادات
النقدية لألسارة مقاد ار شاهريا بالجنياه المصاري وذلاك وقات

جما ااع البيانا ااات .وبلا ااغ متوسا ااط الا اادخل الشا ااهري لألس ا ارة

 6745جنيه بانحراف معياري قدره  1,722جنيه.

-5عييدد سييينوات تعليييم المبحوثييية وزوجهييا :ويقص ااد بااه ع اادد
ساانوات التعلاايم الرساامي التااي أتمهااا كااال ماان (المبحوثااة

وزوجها ) بنجاح وقت جمع البيانات .وتم قياسه بمقياس
نساابي ،وأعطياات المبحوثااة وزوجهااا األمااي صاافر ،وأربااع
درج ااات للمعرف ااة ب االقراءة والكتاب ااة ول اام يحص اال عل ااي أي
شهادة ،والحاصال علاي الشاهادة االبتدائياة سات درجاات،
والحاصل علي الشهادة اإلعدادية تسع درجات ،والمؤهال
المتوسا ااط إثنا ااي عشا اار درجا ااة ،والمؤها اال فا ااوق المتوسا ااط

أربعة عشر درجاة ،والمؤهال الجاامعي ساتة عشار درجاة،

وأخي ار المؤهل فوق الجامعي عشرين درجة .وبلغ متوسط
عاادد ساانوات تعلاايم المبحوثااة وزوجهااا  9,50 ،9,27ساانة

عل ااي الترتي ااب ب ااانحراف معي اااري ق اادره 5,021 ،5,163

سنة علي الترتيب.

 -6مهنية المبحوثية وزوجهيا :ويقصاد باه ناوع وطبيعاة العمال
والنشاط الذي يقوم به كال مان المبحوثاة وزوجهاا كوسايلة
لكس ااب الع ااي

والت ااي تعتب اار المص اادر األساس ااي لدخل ااه.

رقميااه .وبلااغ متوسااط عاادد ساانوات الخبارة فااي إنتاااج اللاابن
 14,72سنة بانحراف معياري قدره  6,193سنة.

 -8حرية تصرف المبحوثة فى دخل إنتاج اللبن :ويقصاد باه
استقاللية المبحوثة بإنفاق الادخل النااتج مان إنتااج اللابن

وتسويقه ،وتم قياسه بمقيااس مكاون مان أربعاة اساتجابات
ه ااي ( الحري ااة الكامل ااة ،الحري ااة أحيان ااا ،الحري ااة ن اااد ار ،ال
أتص اارف أب اادا)  ،وأعطي اات األوزان ( )1 ،2 ،3 ،4عل ااي
الترتيب.
- 9المسياحة المزروعية بياألعالف الخضيراء :يقصاد بهاا
إجماالي المساااحة المزروعااة بالبرسايم أو محاصايل

األعااالف األخاار

التااي تزرعهااا أس ارة المبحوثااة مقاسااه

بعاادد الق ا ارريط المملوكااة أو المسااتأجرة ،وتاام التعبياار عنهااا
بقيمة رقمية .وبلغ متوسط المساحة المزروعة باألعالف

الخض ا اراء  9,60قي ا ا ارط با ااانحراف معيا اااري قا اادره 7,217

قيراط.
-10عدد ماشية اللبن التي تقوم المبحوثة بتربيتها :ويقصاد

به عدد رؤوس الحيوانات المزرعية الحالبة التي تمتلكها
أسارة المبحوثاة مان جااموس ،وأبقاار بلادي ،وأبقاار

فريزيان ،وتم قياسه بتحويل أعداد الحيوانات إلى وحدات

حيوانية وذلك بإعطاء الدرجات التالية :الجاموسة والبقرة
الفريزياان  1,3وحادة حيوانياة ،والبقارة البلادي  1وحادة
حيواني ا ا ااة )أس ا ا ااماء ش ا ا االبى .)2004،وجمع ا ا اات الوح ا ا اادات
الحيوانية لتعبر عن عدد ماشية اللبن في أسرة المبحوثاة.
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وبلا ااغ متوسا ااط عا اادد ماشا ااية اللا اابن  3,27وحا اادة حيوانيا ااة

بانحراف معياري قدره  2,231وحدة حيوانية.

-11حيييازة المبحوثيية ل يآلالت :تاام تقساايم االالت الزراعيااة إلااي
أربعة أقسام وفق درجة قاوة الموتاور بالحصاان ،ومتوساط
القيمة النقدية التقريبية لكل منها كما يلي:
القسم األول :ويضم اآلالت الزراعية وهي :المحراث البلدي.
القسييييم الثيييياني :يضا اام اآلالت وها ااي :الع ازقا ااة اآلليا ااة ،ماكينا ااة
الري.

القسييييم الثالييييث :يضا اام اآلالت وها ااي :آلا ااة الا اادراس ،مقطا ااورة
الجرار.

القسيييم الرابيييع :يض ام اآلالت وه ااي :الج ارار الز ارع ااي ،الس اايارة
الخاص ااة ،والس اايارة النق اال .وت اام إعط اااء المبحوث ااة الريفي ااة

التااي تمتلااك أس ارتها اآلالت ماان القساام األول قيمااة رقميااة
واح اادة ،وم اان القس اام الث اااني  2قيم ااة رقمي ااة ،وم اان القس اام
الثالااث  3قيمااة رقميااة ،وماان القساام ال اربااع  4قيمااة رقميااة.

وجمع اات ه ااذه الق اايم الرقمي ااة لتعب اار ع اان حي ااازة المبحوث ااة
لا ا ا ااآلالت .وبلا ا ا ااغ متوسا ا ا ااط حيا ا ا ااازة اآلالت  4,05درجا ا ا ااة

بانحراف معياري قدره  2,431درجة.

-12حيييازة األجهييزة المنزلييية :تاام تقساايم األجهازة المنزليااة إلااي
ثااالث أقس ااام وفااق متوس ااط القيم ااة النقديااة التقريبي ااة لك اال

منها كما يلي:
القسييم األول :يضاام األجه ازة المنزليااة المنخفضاة الااثمن وهااي:
الخا ااالط ،والمك ا اواة ،والراديا ااو كاسا اايت ،الغسا ااالة العاديا ااة،
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األطباااق ،الااديب فرياازر .وتاام إعطاااء الريفيااة التااي تمتلااك
أسارتها أجهازة منزلياة مان القسام األول درجاة واحادة ،وماان
القساام الثاااني درجتااان ،وماان القساام الثالااث ثااالث درجااات.
ث اام جمع اات ال اادرجات الرقمي ااة لتعب اار ع اان حي ااازة المبحوث ااة
لألجهزة المنزلية .حيث تراوحت ملكية األجهزة المنزلية ما

بين ( 38-13درجة) وصانفت الريفياات إلاى ثاالث فئاات
وهي :ملكية منخفضة ( -13أقل مان  22درجاة) ،ملكياة

متوسا ااطة ( 30-22درجا ااة) ،ملكيا ااة مرتفعا ااة ( 31درجا ااة
فا ااأكثر) .وبلا ااغ متوسا ااط حيا ااازة األجه ا ازة المنزليا ااة 22,03
درجة بانحراف معياري قدره  4,447درجة.

-13درجة التجديدية :ويقصد به مد استعداد المبحوثة لتنفيذ

أي فكارة جديادة خاصاة بإنتااج اللابن النظياف واآلمان
صحيا ،وتم قياسه من خاالل ( )6عباارات ،وكانات فئاات
االسااتجابة هااي (أنفااذها فااو ار ،أنتظاار حتااي أنفااذها ،أعماال
الل ااي أعرف ااه ب ااس) ،وأعطي اات الفئ ااات األوزان ()1 ،2 ،3

عل ااي الترتي ااب ،وق اادرت درج ااة ثب ااات المقي اااس باس ااتخدام
معامل (ألفا) فوجد أنها  0,913وهاي قيماة مرتفعاة وتادل
عل ااي ص ااالحية المقي اااس .وجمع اات ال اادرجات لتعب اار ع اان
الدرج ااة الكلي ااة للتجديدي ااة .وبل ااغ متوس ااط درج ااة التجديدي ااة
 13,46درجة بانحراف معياري قدره  2,569درجة.

–14درجيية القيادييية :ويقصااد بااه إدراك المبحوثااة لمااد لج اوء
الريفيا ااات إليها ااا طلبا ااا إلستشا ااارتها ونصا ااحها ورأيها ااا فا ااي
األم ااور الت ااي تتعل ااق بكيفي ااة رعاي ااة ماش ااية الل اابن ص ااحيا،

وإنتا اااج اللا اابن النظيا ااف ،وتصا اانيع منتجا ااات األلبا ااان ،وتا اام

المروحة ،السخان ،الشفاط ،الدفاياة ،المكنساة الكهربائياة،

قياسااه ماان خااالل ( )5عبااارات ،وكاناات فئااات االسااتجابة

القسم الثاني :يضم األجهازة المنزلياة المتوساطة الاثمن وهاي:

( )1 ،2 ،3 ،4علا ا ااي الترتيا ا ااب ،و قا ا اادرت درجا ا ااة ثبا ا ااات

المضرب الكهربائي ،الشواية الكهربائية ،الدش.
البوتاجاااز العااادي ،الغسااالة النصااف أوتوماتيااك ،التلفاااز،

هااي (دائمااا ،أحيانااا ،ناااد ار ،ال) .وأعطياات الفئااات األوزان

المقياس بإستخدام معامل (ألفاا) فوجاد أنهاا  0,913وهاي

الميكروويف ،الثالجة ،الكمبيوتر ،التليفون المحمول.

قيما ااة مرتفعا ااة وتا اادل علا ااي صا ااالحية المقيا اااس .وجمعا اات

القسييم الثالييث :يضاام األجه ازة المنزليااة المرتفعااة الااثمن وهااي:

الدرجات لتعبر عن الدرجاة الكلياة القيادياة .وبلاغ متوساط

الغس ااالة الف ااول أوتوماتي ااك( ،الشاشا اة) ،التكيي ااف ،غس ااالة
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نهي طه محمد سافوح و منال محمد علي الخضرجي :دور المرأة الريفية في إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا ...........

درج ا ااة القيادي ا ااة  12,92درج ا ااة ب ا ااانحراف معي ا اااري ق ا اادره

هي (موافقة ،سيان ،غير موافقة) ،وأعطيت الفئات

 3,481درجة.

األوزان ( )1 ،2 ،3علي الترتيب للعبارات االيجابية (

-15درجة رضا المبحوثة عن العائد اإلجتماعي واإلقتصادي
من تربية الماشية :يقصد به مد

قناعة المبحوثة

بالمردود االقتصادي واالجتماعي لتربية ورعاية ماشية
اللبن .وتم قياسه من خالل ( )6عبارات ،وكانت فئات

االستجابة هي (موافقة ،سيان ،غير موافقة) وأعطيت
الفئات األوزان ( )1 ،2 ،3علي الترتيب للعبارات
االيجابية (  .) 6 ،4 ،3وأعطيت الفئات األوزان ( ،1
 ) 3 ،2للعبارات السلبية (  .) 5 ، 2 ،1وقدرت درجة
ثبات المقياس بإستخدام معامل (ألفا) فوجد أنها 0,913

 .) 4 ،2 ،1وأعطيت األوزان ( )3 ،2 ،1علي الترتيب
للعبارات السلبية ( .) 7 ،6 ،5 ،3وقدرت درجة ثبات
المقياس بإستخدام معامل (ألفا) فوجد أنها  0,913وهي

قيمة مرتفعة وتدل على صالحية المقياس .وجمعت

الدرجات لتعبر عن الدرجة الكلية لطموح المبحوثة .وبلغ
متوسط درجة طموح المبحوثة  14,56درجة بانحراف

معياري قدره  3,278درجة.

-18مصادر معلومات المبحوثات الريفيات في مجال تربية
الماشية وإنتاج اللبن :ويقصد به المصادر التي تستقي

وهي قيمة مرتفعة وتدل على صالحية المقياس.

منها المبحوثة معارفها فيما يتعلق باألدوار المرتبطة

وجمعت الدرجات لتعبر عن الدرجة الكلية لرضا

بتربية الماشية وإنتاج اللبن النظيف واآلمن صحيا،

المبحوثة عن العائد اإلجتماعي واإلقتصادي من تربية

ودرجة التعرض لتلك المصادر والممثلة في :الخبرة

الماشية .وبلغ متوسط درجة رضا المبحوثة عن العائد

الشخصية ،الزوج ،واألبناء المتعلمون ،شبكة األنترنت،

اإلجتماعي واإلقتصادي من تربية الماشية  14,00درجة

الجيران واألصدقا ا ا ا ا اااء ،الحماة أو األم ،التاجر أو

-16إدراك المبحوثة لمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر:

البرامج الريفية بالتليفزيون ،النشرات الفنية ،الوحدة

بانحراف معياري قدره  2,589درجة.
ويقصد به مد

إحساس المبحوثة بمشكالت اإلنتاج

الحيواني بمصر ،وتم قياسه من خالل ( )4عبارات،
وكانت فئات االستجابة هي (تدرك ،تدرك لحد ما ،ال
تدرك) .وأعطيت الفئات األوزان ( )1 ،2 ،3علي
الترتيب ،وقدرت درجة ثبات المقياس بإستخدام معامل

(ألفا) فوجد أنها  0,913وهي قيمة مرتفعة وتدل علي
صالحية المقياس .وجمعت الدرجات لتعبر عن الدرجة
الكلية إلدراك المبحوثة لمشكلة اإلنتاج الحيواني .وبلغ
متوسط درجة إدراك المبحوثة لمشاكل اإلنتاج الحيواني
 7,17درجة بانحراف معياري قدره  1,985درجة.

-17درجة طموح المبحوثة :ويقصد به اآلمال واألهداف
والتطلعات المستقبلية التي تريد المبحوثة تحقيقها ،وتم

قياسه من خالل ( )7عبارات ،وكانت فئات االستجابة

المشتري لأللبان ومنتجاتها ،الجمعية التعاونية الزراعية،

البيطرية ،السيدات ذوات الخبرة في العائلة .وكانت فئات
االستجابة هي (دائما ،أحيانا ،ناد ار) ،وأعطيت الدرجات

( )1 ،2 ،3علي الترتيب ،وتم استخدم المتوسط المرجح
لتحديد األهمية النسبية إلستجابات الريفيات علي درجة
التعرض لكل مصدر من هذه المصادر واحتسب
المتوسط المرجح لكل مصدر وذلك بضرب عدد تك اررات
كل فئة من الفئات الثالثة للمصدر في وزنها وبقسمتها
علي عدد

المبحوثات الريفيات تم الوصول للمتوسط

المرجح ،ورتبت تنازليا وفقا لذلك.
-19المشاكل التي تواجه المبحوثات الريفيات عند إنتاج
اللبن النظيف واآلمن صحيا :ويقصد به الصعاب

والعراقيل التي تواجه الريفيات عند القيام باألدوار

المتعلقة بإنتاج اللبن النظيف واآلمن صحيا ،وتم قياسه
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من خالل ( )30عبارة ممثلة في :المشكالت الخاصة

سادس يا  -:الميينهج المسييتخدم وأسيياليب التحليييل اإلحصييائى

والتسويقية ،وكانت االستجابة ( بنعم ،وال )  ،وأعطيت

 -1الميييينهج المسيييييتخدم  :تا اام اس ا ااتخدام الما اانهج الوص ا اافى ،

بالمرأة الريفية نفسها،والمشكالت اإلقتصادية ،واإلنتاجية،
الدرجات (  )1 ،2علي الترتيب ،وتم حساب التك اررات
والنسب المئوية ورتبت تنازليا وفقا لذلك.
 -20مقترحات التغلب علي مشكالت إنتاج اللبن النظيف

واآلمن صحيا :ويقصد به وضع حلول لكيفية الحد من

تلك المشكالت ،وتم قياسه من خالل ( )13مقترح،
ويسمح للمبحوثة إختيار أكثر من مقترح ،وقد تم تحديد
األهمية النسبية لمقترحات التغلب علي مشكالت إنتاج
اللبن النظيف واآلمن صحيا من خالل معيار النسبة
المئوية لتك اررات كل مقترح.
ب:قياس المتغير التابع:
-أدوار الريفيات المتعلقية بإنتياج ليبن نظييف وآمين صيحيا :

يقصااد بااه درجااة أداء المبحوثااة لااألدوار الصااحيحة السااليمة
(المثلاي) والمتعلقاة بإنتااج لابن نظياف وآمان صاحيا أثنااء
األنشاطة اليومياة التاي تقاوم بهاا ،وتام قياساه ب( )45عباارة

مقسمة علاي أرباع أدوار وهاي :رعاياة بيئاة اإلياواء وعاددها()7
عبارات ،وتغذية الحياوان وعاددها( )13عباارة ،ورعايتاة صاحيا

وعاددها( )11عباارة ،واإلعاداد للحالباة وإنتااج اللابن وعاددها(
 )14عبارة .وكانت فئاات االساتجابة هاي (دائماا ،أحياناا ،ال).
وأعطيت الفئات الدرجات ( )1 ،2 ،3على الترتيب ،ثم قادرت
درجة ثبات مقياس أدوار الريفيات المتعلقة بإنتاج لبن نظيف

وآمان صاحيا بإساتخدام معامال (ألفاا) فوجاد أنهاا  0,913وهاي
قيمة مرتفعة وتدل علي صاالحية المقيااس .وجمعات الادرجات
ف ااي ك اال دور م اان األدوار األربع ااة لتعب اار ع اان الدرج ااة الكلي ااة
ألداء المبحوثاات الريفياات ألدوار إنتاااج لابن نظياف وآمان
صا ااحيا .وكان ا اات القيم ا ااة النظري ا ااة ألداء المبحوث ا ااات الريفي ا ااات

ألدوار إنتااج لابن نظياف وآمان صاحيا تتاراوح ماا باين( -45
 )135درجة.

والفروض اإلحصائية:

والمنهج التحليلى .

 -2أسييياليب التحلييييل اإلحصيييائى  :ت اام اس ااتخدام التكا ا اررات ،

والنسب المئوية  ،والمتوسط الحسابى  ،واإلنحاراف المعياار ،
ومعاماال االرتباااط البساايط (بيرسااون)  ،واختبااار ات  ،واختبااار
افا ،ومعامل االرتباط المتعدد ،واالنحدار الجزئاى المعياار ،
ومعامل ألفا كرونباخ لتقدير ثبات المقاييس المتعددة البنود
( المتغيرات المستقلة الكمية ،والمتغيرات التابعة )
سابعا  -:وصف خصائص عينة البحث:
يع ا ا اارض ج ا ا اادول ( )1وص ا ا اافا لخص ا ا ااائ

المبحوث ا ا ااات

الريفي ااات الشخص ااية واالجتماعي ااة واالقتص ااادية .ويتض ااح م اان
نتائج جدول( )1أن:
حوالي خمسي المبحوثات الريفيات ( )%44,1في الفئة
العمرية المتوسطة ( )49-38سنة ،ما يقرب من نصف
المبحوثات الريفيات ( )%46,3عدد أفراد أسرهن ()9 - 6
أفراد ،وما يقرب من ثلثي المبحوثات الريفيات تقمن بأسرة

ممتدة ( ،)%62,8حوالي خمسي المبحوثات الريفيات ()%41
مستوي الدخل الشهري لألسرة متوسط يتراوح ما بين

( )5100 -3600جنيه ،وما يقرب من ثلثي المبحوثات
الريفيات حاصالت علي مؤهل متوسط علي األقل (،)%61,1

وحوالي ثلثي أزواج المبحوثات الريفيات حاصلون علي مؤهل
متوسط علي األقل ( ،)%65,6ثلث المبحوثات الريفيات
( )%33,3يعملن عمل زراعي باألسرة ،ما يزيد عن ثلث أزواج
المبحوثات الريفيات يعملوا عمل زراعي باألسرة (،)%36,1
وحوالي خمسي المبحوثات الريفيات عدد سنوات العمل في

إنتاج اللبن متوسط ( ،)%40وحوالي نصف المبحوثات

الريفيات ناد ار ما يكون لهن حرية التصرف في الدخل من
إنتاج اللبن( ،)%49,1وحوالي خمسي المبحوثات الريفيات

( )%44,9مستوي المساحة المزروعة باألعالف الخضراء
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جدول رقم  .1توزيع المبحوثات الريفيات وفقا للخصائص الشخصية واالجتماعية واالقتصادية
المتغيرات المستقلة
 -1سن المبحوثة
( )37 –26سنة
( )49– 38سنة
( 50فأكثر) سنة
المجموع
 -2عدد أفراد األسرة
( )5-2أفراد
( )9-6أفراد
( 10فأكثر) أفراد
المجموع
 -3نوع األسرة
بسيطة
ممتدة
المجموع
 -4إجميييييالي اليييييدخل الشيييييهري
لألسرة
ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا انخفر ()3500 -1000
جنيه
متوسط ( )5100-3600جنيه
مرتفع ( 5200فأكثر)جنيه
المجموع
 -5عدد سنوات تعليم المبحوثة
(صفر )5 -سنة
( )11 -6سنة
( 12فأكثر) سنة
المجموع
-6عييييييدد سيييييينوات تعليييييييم زوج
المبحوثة
(صفر )5 -سنة
( )11 -6سنة
( 12فأكثر) سنة
المجموع
-7مهنة المبحوثة
تعمل باليومية
عمل زراعي باألسرة
حرفية
تاجرة
موظفة بأجر
المجموع
 -8مهنة الزوج
يعمل باليومية
عمل زراعي باألسرة
حرفي
تاجر
موظف بأجر
المجموع

المتغيرات المستقلة
-9عدد سنوات العمل في إنتاج اللبن
منخفر ( )11 -1درجة
متوسط ( )19-12درجة
مرتفع ( 20فأكثر) درجة
المجموع
-10حرية التصرف في دخل إنتاج اللبن
الحرية الكاملة
الحرية إحيانا
الحرية ناد ار
ال أتصرف أبدا
المجموع
 -11المساحة المزروعة باألعالف الخضراء
ال يوجد حيازة زراعية
مساحة صغيرة ( )11-1قيراط
مساحة متوسطة ( )19 -12قيراط

العدد

%

العدد

%

106
114
65
285

37,2
40
22,8
100

110
126
49
285

38,6
44,2
17,2
100

43
54
140
48
285

15,1
18,94
49,12
16,84
100

127
132
26
285

44,6
46,3
9,1
100

49
128
91

17,2
44,9
31,9

106
179
285

37,2
62,8
100

17

6

98

34,4

مساحة كبيرة ( 20فأكثر) قيراط

285

100

117
70
285

41,1
24,6
100

75
36
174
285

26,3
12,6
61,1
100

المجموع
 -12عدد ماشية اللبن
صغير ( )2 -1وحدة حيوانية
متوسط ( )5-3وحدة حيوانية
كبير ( 6فأكثر) وحدة حيوانية
المجموع
 -13حيازة المبحوثة لآلالت
ال يوجد حيازة
منخفر ( )3 -1درجة

205
66
14
285

72
23,1
4,9
100

39
60

13,7
21,0

119
67
285

41,8
23,5
100

71
27
187
285

24,9
9,5
65,6
100

26
95
48
44
72
285

9,1
33,3
29,5
15,4
25,3
100

32
103
47
54
49
285

11,22
36,14
16,49
18,95
17,2
100

متوسط ( )5-4درجة
مرتفع ( 6فأكثر) درجة
المجموع
 -14حيازة األجهزة المنزلية
منخفر ( )21-13درجة
متوسط ( )29-22درجة
مرتفع ( 30فأكثر) درجة
المجموع
 -15درجة التجديدية في إنتاج اللبن النظيف
منخفر ( )9-6درجة
متوسط ( )14-10درجة
مرتفع ( 15فأكثر) درجة
المجموع
 -16درجة القيادية
منخفر ( )10-5درجة
متوسط ( )14-11درجة
مرتفع ( 15فأكثر) درجة
المجموع

103
145
37
285

36,1
50,9
13
100

6
197
82
285

2,1
69,1
28,8
100

70
130
85
285

24,6
45,6
29,8
100
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المتغيرات المستقلة
 -17درجييية الرضيييا عييين العائيييد
اإلجتمييييياعي واإلقتصيييييادي مييييين
تربية ماشية اللبن
منخفر ( )9-6درجة
متوسط ( )14-10درجة
مرتفع (15فأكثر) درجة
المجموع
 -18إدراك المبحوثيييية لمشيييياكل
اإلنتاج الحيواني بمصر
منخفر ( )6-4درجة
متوسط ( )9-7درجة
مرتفع (10فأكثر) درجة
المجموع

العدد

%

30
135
120
285

10,5
47,4
42,1
100

99
151
35
285

34,7
53
123
100

المتغيرات المستقلة
 -19درجة طموح المبحوثة

العدد

%

منخفر ( )11-7درجة
متوسط ( )16-12درجة
مرتفع ( 17فأكثر) درجة
المجموع

78
154
53
285

27,4
54,0
18,6
100

صغيرة ( )11 – 1قيراط ،وثالثة أرباع المبحوثات الريفيات

( )% 72عدد ماشية اللبن لهن منخفر ( 2-1وحدة

حيوانية) ،وحوالي خمسي المبحوثات الريفيات مستوي حيازة

اآلالت لهن متوسط ( )5-4درجة ( ،)%41,8ونصف

المبحوثات الريفيات مستوي حيازة األجهزة المنزلية لهن
متوسط ( ،)%50,9وما يزيد عن ثلثي المبحوثات الريفيات
مستوي التجديدية لهن متوسط( ،)%69,1
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النتائج ومناقشتها
 -1دور رعاية بيئة اإليواء:
أوال :النسييب المئوييية لتوزيييع درجييات اسييتجابات المبحوثييات
الريفيات علي عبارات أداء دور رعاية بيئة اإليواء:
بإستعراض استجابات المبحوثات الريفيات علي عبارات

وما يقرب من

نصف المبحوثات الريفيات مستوي الرضا عن العائد

أداء دور رعاية بيئة اإليواء يتضح من بيانات جدول( )2أن

أعلي العبا ارت وفقا للمتوسط الحسابي :اتخل

االجتماعي واالقتصادي من تربية ماشية اللبن لهن

الحيوان بإستمرار بمتوسط حسابي ( )2,37درجة ،وأوفر

متوسط( ،)%47,4ومستوي القيادية لهن متوسط (،)%45,6
وما يزيدعن نصف المبحوثات الريفيات ( )%53مستوي

إدراكهن لمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر متوسطا ،ومستوي
الطموح متوسط (.)%54

من روث

فتحات تهوية للحظيرة بمتوسط حسابي) )2,33درجة ،وأرش
أرضية الحظيرة بالق

الناعم أو التبن بمتوسط حسابي

( )2,25درجة ،وأوفر مصدر مياه دائم ونظيف داخل الحظيرة

بمتوسط حسابي) )2,21درجة .وأقل العبارات  :أوفر أدوات
تنظيف الحيوان داخل الحظيرة بمتوسط حسابي ))1,79
درجة ،وأرش الجير بعد تنظيف الحظيرة بمتوسط حسابي
( )1,77درجة.
وبلغ المتوسط الحسابى المرجح (بعدد عبارات المقياس)

ألداء المبحوثات الريفيات لدور رعاية بيئة
اإليواء

= 2,11درجة
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جدول  .2النسب المئوية لتوزيع درجات استجابات المبحوثات الريفيات علي عبارات أداء دور رعاية بيئة اإليواء
فئات أداء دور دور رعاية بيئة اإليواء

م

العبارات
1
2
3
4
5
6
7

أوفا ا اار مصا ا اادر ميا ا ااه دائا ا اام ونظيا ا ااف داخا ا اال
الحظيرة
اتخل من روث الحيوان بإستمرار
أرش الجير بعد تنظيف الحظيرة
أح ا اارص عل ا ااي أن تك ا ااون أحا ا اواض الش ا اارب
بعيدة عن الشمس صيفا
أرش أرضية الحظيرة بالق الناعم أو التبن
أوفر فتحات تهوية للحظيرة
أوفر أدوات تنظيف الحيوان داخل الحظيرة

العدد

دائما

%

العدد

150

52,6

44

15,4

122

42,8

57

20

182
85
163
180
92

63,9
29,8
57,2
63,2
32,3

ثانيا -مستوي أداء المبحوثات الريفيات لدور رعاية بيئة
اإليواء :

يع ا اارض ج ا اادول ( )3مس ا ااتوي أداء المبحوث ا ااات الريفي ا ااات
ل ا اادور رعاي ا ااة بيئ ا ااة اإلي ا اواء ،ويتض ا ااح من ا ااه أن ( )%23,8م ا اان

المبحوثات الريفياات فاي المساتوي المانخفر ألداء دور رعاياة

بيئة اإلياواء  ،و( )%49,5فاي المساتوي المتوساط ،و()%26,7
في المستوي المرتفع.

وتشا ا ااير البيانا ا ااات إلا ا ااى أن حا ا اوالي نصا ا ااف المبحوثا ا ااات

الريفيات مستوي أدائهن لدور رعاية بيئة اإليواء متوسط.

جيييدول  .3مسيييتوي أداء المبحوثيييات الريفييييات ليييدور رعايييية
بيئة اإليواء

الفئة
منخفر ( 11-7درجة)
متوسط ( 16-12درجة)
مرتفع ( 21-17درجة)
المجموع
المتوسط الحسابي

العدد
68
141
76
285
14,78

%
23,8
49,5
26,7
100

 -2دور تغذية الحيوان:
أوال  :النسييب المئوييية لتوزيييع درجييات اسييتجابات المبحوثييات
الريفيات علي عبارات أداء دور تغذية الحيوان.

أحيانا

27
50
30
19
40

%

العدد
91

106

9,5
17,5
10,5
6,7
14

ال

%

المتوسط
الحسابي

الترتيب

31,9

2,21

4

37,2

2,06

5

76
150

26,7
52,6

92
86
153

32,3
30,2
53,7

2,37
1,77
2,25
2,33
1,79

1
7
3
2
6

بإس ااتعراض اس ااتجابات المبحوث ااات الريفي ااات عل ااي عب ااارات

أداء دور تغذيااة الحياوان يتضااح م ان بيانااات جاادول( )4أن أعلااي
العبااارات وفق ااا للمتوس ااط الحسابي:أض ااع العليق ااة م ارتين أو ثالث ااة
يوميا ااا بمتوسا ااط حسا ااابي ( )2,33درجا ااة ،وأضا ااع المرك ا ازات ما ااع
العلااف األخضاار فااي موساام الحالب اة بمتوسااط حسااابي ))2,24
درجة ،وأوفر للحيوان مياه الشرب بإستمرار بمتوسط حسابي
( )2,22درجاة ،وأساقي الحياوان عادة مارات فاي الياوم بمتوساط

حس ااابي) )2,20درج ااة ،ولم ااا أج ااي أغي اار أك اال الحيا اوان بيك ااون

بالتاادريج بمتوسااط حسااابي) )2,17درجااة ،وأضااع العليقااة المرك ازة
للحي اوان لزيااادة اللاابن بمتوسااط حسااابي) )2,16درجااة ،وال أكثاار
من الكسب حتي ال يصاب الحيوان باإلسهال بمتوسط حسابي
( )2,14درجا ا اة ،وأعا ا ااود العجا ا ااول الرضا ا اايعة علا ا ااي األكا ا اال با ا ااين
الوجبات حتي يتم الفطام بمتوسط حساابي( )2,13درجاة .وأضاع
مجا ااروش الا ااذرة للحيا اوان بمتوسا ااط حسا ااابي) )2,12درجا ااة ،وأقا اال
العب ااارات  :ال أطع اام الحي اوان بص اال وث ااوم قب اال الحالب ااة حت ااي ال
يتغيا اار طعما ااه بمتوسا ااط حسا ااابي) )1,97درجا ااة  ،وأحا ااط كسا ااب
الكتااان آلكاال الحي اوان بمتوسااط حسااابي ) )1,91درجااة ،وأعااود
العجول الرضيعة علي األكل بين الوجبات حتي يتم الفطام
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جدول  .4النسب المئوية لتوزيع درجات استجابات المبحوثات الريفيات علي عبارات أداء دور تغذية الحيوان
فئات أداء دور دور تغذية الحيوان
أحيانا
دائما

م

العبارات
أضع مجروش الذرة للحيوان
أوفر للحيوان مياه الشرب بإستمرار
أضع العليقة المركزة للحيوان لزيادة اللبن
ال أطعم الحيوان بصل وثوم قبل الحالبة
حتي ال يتغير طعمه
ال أكثر من الكسب حتي ال يصاب
الحيوان باإلسهال
أضع العليقة مرتين أو ثالثة يوميا
أحط ملح الطعام علي العليقة بنسبة %1
لما أجي أغير أكل الحيوان بيكون
بالتدريج
أسقي الحيوان عدة مرات في اليوم
أحط كسب الكتان آلكل الحيوان
أضع المركزات مع العلف األخضر في
موسم الحالبة
أخزن العلف كويس حتي ال يتسمم
الحيوان
أعود العجول الرضيعة علي األكل بين
الوجبات حتي يتم الفطام

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

العدد

%

العدد

%

ال

العدد

%

المتوسط
الترتيب
الحسابي

142
154
144

49,82
54
50,5

34
40
43

11,93
14
15,1

109
91
98

38,25
32
34,4

2,12
2,22
2,16

9
3
6

148

52

28

9,8

109

38,2

2,14

7

148

51,9

37

13

100

35,1

2,17

5

105
182
66
150
110
166

36,8

50

63,9
23,2

16
62

52,6
38,6

43
40

58,3

22

17,6

130

5,6
21,7

87
157

15,1
14

92
135

7,7

97

45,6
30,5
55,1
32,3
47,4
34

1,91
2,33
1,68
2,20
1,91
2,24

10
1
12
4
 10م
2

81

28,4

58

20,4

146

51,2

1,77

11

147

51,6

28

9,8

110

38,6

2,13

8

بمتوسط حسابي ) )1,77درجة ،وأخزن العلف كويس حتاي ال
يتساامم الحياوان بمتوسااط حسااابي ) )1,77درجااة ،وأحااط ملااح
الطع ااام عل ااي العليق ااة بنس اابة  %1بمتوس ااط حس ااابي

وتشا ا ااير البيانا ا ااات إلا ا ااي أن ح ا ا اوالي نصا ا ااف المبحوثا ا ااات

الريفيات مستوي أدائهن لدور تغذية الحيوان متوسط.

))1,68

درجة.
وبلغ المتوسط الحسابى المرجح( بعدد عبارات المقياس)
ألداء المبحوثات الريفيات لدور تغذية الحيوان
= 2,075درجة
ثانيا -مستوي أداء المبحوثات الريفيات لدور تغذية
الحيوان:

جدول رقيم .5مسيتوي أداء المبحوثيات الريفييات ليدور تغذيية
الحيوان

الفئة
منخفر ( 21-13درجة)
متوسط ( 30-22درجة)
مرتفع ( 39-31درجة)
المجموع
المتوسط الحسابي

%
العدد
22,8
65
51,2
146
26
74
100
285
26,98

يع اارض جا اادول ( :)5مسا ااتوي أداء المبحوثا ااات الريفيا ااات
لدور تغذية الحيوان ويتضح منه أن ( )%22,8من المبحوثاات

الريفي ااات ف ااي المس ااتوي الم اانخفر ،و( )%51,2ف ااي المس ااتوي
المتوسط و( )%26في المستوي المرتفع.

 -3دور الرعاية الصحية للحيوان:
أوال  :النسييب المئوييية لتوزيييع درجييات اسييتجابات المبحوثييات
الريفيات علي عبارات أداء دور الرعاية الصحية للحيوان.
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وبلغ المتوساط الحساابى المارجح (بعادد عباارات المقيااس)

بإستعراض استجابات المبحوثات الريفيات علي عباارات

ألداء المبحوث ا اات الريفي ا ااات ل ا اادور الرعاي ا ااة الص ا ااحية للحي ا اوان

أداء دور الرعاية الصحية للحيوان يتضح من بيانات جدول
( )6أن أعلي العبارات وفقا للمتوساط الحساابي :أذهاب للوحادة

=  2,14درجة

البيطريااة بااالحيوان المصاااب بمتوسااط حسااابي ( )2,41درجااة،
وأحصا اان الحيا اوان دوريا ااا بمتوسا اط

ثانيا-مستوي أداءالمبحوثات الريفيات لدور الرعاية الصحية

حسا ااابي( )2,36درجا ااة،

للحيوان:

واستدعي الطبيب البيطري في حالة الاوالدة الصاعبة بمتوساط

يع ا ارض جا اادول ( )7مسا ااتوي أداء المبحوثا ااات الريفيا ااات

حساابي ) )2,25درجاة ،وأعصار الضاارع وأقطاره بعاد الحالبااة

لدور الرعاية الصحية للحيوان .ويتضح منه أن ( )%11,2مان

بمتوسط حساابي) )2,21درجاة ،وأعازل الحياوان المارير بعياد
ع اان الحيوان ااات األخ ااري

بمتوس ااط

المبحوث ااات الريفي ااات ف ااي المس ااتوي الم اانخفر ،و( )%67ف ااي

حس ااابي) )2,20درج ااة،

المستوي المتوسط ،و( )%21,8في المستوي المرتفع.

واسا ا ااتدعي الطبيا ا اب البيطا ا ااري فا ا ااي حالا ا ااة ما ا اارض أي حيا ا اوان

وتشير البيانات إلي أن حوالي ثلثي المبحوثاات الريفياات

بمتوسااط حسااابي ) )2,14درجااة ،وأقاال العبااارات  :أغساال

مستوي أدائهن دور الرعاية الصحية للحيوان متوسط.

الحلمات بمحلول مطهر قبل الحالبة مباشرة بمتوسط حسابي
( )1,95درجااة ،وأغس اال إي اادي بالم اااء والص ااابون قب اال الحالب ااة
بمتوسط حسابي ) )1,89درجة.

جدول .6النسب المئوية لتوزيع درجات استجابات المبحوثات الريفيات علي عبارات أداء دور الرعاية الصحية للحيوان
فئات أداء دور الرعاية الصحية للحيوان

م

العبارات
 1أغسل الحلمات بمحلول مطهر قبل الحالبة
مباشرة
 2أحصن الحيوان دوريا
 3أعزل الحيوان المرير بعيد عن الحيوانات
األخري
 4أتابع الحالة الصحية للحيوان إلكتشاف
المرض مبكر
 5أالحظ لون اللبن لو لقيته متغير الزم
استدعي الطبيب
 6أغسل إيدي بالماء والصابون قبل الحالبة
 7ال ألبس خواتم في يدي عند الحالبة
 8أعصر الضرع وأقطره بعد الحالبة
 9استدعي الطبيب البيطري في حالة مرض أي
حيوان
 10أذهب للوحدة البيطرية بالحيوان المصاب
 11استدعي الطبيب البيطري في حالة الوالدة
الصعبة

العدد

دائما

%

أحيانا
العدد

%

العدد

ال

%

المتوسط
الحسابي

الترتيب

102

35,8

67

23,5

116

40,7

1,95

10

172

60,4

44

15,4

69

24,2

2,36

2

117

41,1

69

24,2

99

34,7

2,06

7

112

39,3

71

24,9

102

35,8

2,04

8

128

44,9

68

23,9

89

31,2

2,14

6

143

87
115
154
183
150

50,2

30,5
40,4
54
64,2

52,6

56

80
61
38
35
57

19,6

28,1
21,4
13,3
12,3
20

86

118
109
93
67
78

30,2

41,4
38,2
32,6
23,5
27,4

2,20

1,89
2,02
2,21
2,41
2,25

5

11
9
4
1
3
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جدول رقم .7مستوي أداء المبحوثات الريفيات لدور الرعاية الصحية للحيوان
الفئة
منخفر ( 18-11درجة)
متوسط ( 25-19درجة)
مرتفع ( 33-26درجة)
المجموع
المتوسط الحسابي

 -4دور اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن:

ألداء المبحوثات الريفيات لدور اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن

المبحوثات الريفيات علي عبيارات أداء دور اإلعيداد للحالبية

وإنتاج اللبن:

بإستعراض استجابات المبحوثات الريفيات علي عباارات
أداء دور اإلعا ااداد للحالبا ااة وإنتا اااج اللا اابن يتضا ااح ما اان بيانا ااات
جدول(  )8أن أعلي العبارات وفقا للمتوسط الحسابي :أحرص
علااي حلااب الحي اوان بساارعة بمتوسااط حسااابي ( )2,37درجااة،
مكا ااان للحالبا ااة ،وال أطعا اام الحيا اوان عنا ااد الحلا ااب،

وأحلاب الحياوان فاي أوقاات منتظماة بمتوساط حساابي ))2,35
درج اة ،وأنظ ااف مك ااان الحالب ااة م اان أي حش ارات بمتوس ااط
حسابي) )2,31درجة ،ال أضيف مواد لتحسين اللبن بمتوسط

حسابي) )2,15درجة ،وال أحلب الحيوان عندما أكون مريضاة
بمتوسااط حسااابي) )2,15درجااة ،ولمااا أحلااب الحي اوان بلاابس
مالبس نظيفاة بمتوساط حساابي) )2,09درجاة ،وأغطاي شاعري

حتي ال يسقط شعر في اللابن بمتوساط حساابي) )2,08درجاة،

وال أحلب الحيوان عندما أكون مريضة بمتوسط حسابي

( )2,07درجة ،وأعقم أواني الحالبة بالبخار بمتوسط حسابي
( )2,05درج ااة ،وكان اات أق اال العب ااارات  :أقا ا

أظ ااافري قب اال

الحلب حتي ال أجرح الحيوان بمتوسط حسابي ) )1,99درجة،

وأستخدم الشاش لتصفية اللبن بمتوسط حسابي( )1,96درجة،
وأحرص علي جفاف أصابعي عند الحالبة بمتوسط حسابي
( )1,94درجااة ،وأسااتعمل األوانااي المضااادة للصاادأ بمتوسااط
حسابي ) )1,87درجة.

23,53

%
11,2
67
21,8
100

وبلغ المتوسط الحسابى المرجح (بعدد عبارات المقياس)

أوال  :النسييييييب المئوييييييية لتوزيييييييع درجييييييات اسييييييتجابات

وأخص ا ا

العدد
32
191
62
285
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=  2,14درجة
ثانيا -مستوي أداء المبحوثات الريفيات لدور اإلعداد

للحالبة وإنتاج اللبن:

يعا اارض ج ا ادول ( :)9مسا ااتوي أداء المبحوثا ااات الريفيا ااات

لدور اإلعداد للحالبة وإنتاج اللابن ،ويتضاح مناه أن ()%18,6

ماان المبحوثااات الريفياات فااي المسااتوي الماانخفر ،و()%54,7
في المستوي المتوسط ،و( )%26,7في المستوي المرتفع.

وتشا ا ااير البيانا ا ااات إلا ا ااي أن ح ا ا اوالي نصا ا ااف المبحوثا ا ااات

الريفي ااات مس ااتوي أدائه اان ل ادور اإلع ااداد للحالب ااة وإنت اااج الل اابن
متوسط.
 -5أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن
صحيا الكلية:

 -مستوي أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف

وآمن صحيا الكلية:

يع اارض ج اادول ( :)10مس ااتوي أداء المبحوث ااات الريفي ااات

ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا الكلياة  ،ويتضاح مناه أن

( )%22,4م اان المبحوث ااات الريفي ااات ف ااي المس ااتوي الم اانخفر
بالنسا اابة ألداء أدوار إنتا اااج لا اابن نظيا ااف وآما اان صا ااحيا الكليا ااة،

و( )%49,5فااي المسااتوي المتوسااط ،و ( )%28,1فااي المسااتوي
المرتفع.
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وتشا ا ااير البيانا ا ااات إلا ا ااي أن حا ا اوالي نصا ا ااف المبحوثا ا ااات

الريفيات مستوي أدائهن ألدوار إنتاج لبن نظياف وآمان صاحيا
الكليااة متوسااط .وهااو مااا يمكاان تفساايره بااأن مااا يقاارب ماان ثلثااي

الريفيات حاصالت علي مؤهال متوساط ،وحاوالي الخماس عادد
سنوات عملهن في إنتاج اللبن متوسط.

جدول  .8النسب المئوية لتوزيع درجات استجابات المبحوثات الريفيات علي عبارات أداء دور اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

العبارات
أخص مكان للحالبة
أنظف مكان الحالبة من أي حشرات
أعقم أواني الحالبة بالبخار
ال أحلب الحيوان عندما أكون مريضة
لما أحلب الحيوان بلبس مالبس نظيفة
أحرص علي جفاف أصابعي عند الحالبة
ال أضيف مواد لتحسين اللبن
أستخدم الشاش لتصفية اللبن
أحرص علي حلب الحيوان بسرعة
ال أطعم الحيوان عند الحلب
أحلب الحيوان في أوقات منتظمة
أق أظافري قبل الحلب حتي ال أجرح
الحيوان
أستعمل األواني المضادة للصدأ
أغطي شعري حتي ال يسقط شعر في
اللبن

فئات أداء
دائما
%
العدد
60
171
57,54 164
40,7
116
41,7
119
41,4
118
32
91
46
131
39,3
112
60,7
173
64,2
183
66
188
115

40,3

131

46

92

32,3

دور اإلعداد للحالبة
أحيانا
%
العدد
14,7
42
15,44
44
23,9
68
23,2
66
27
77
29,8
85
23,1
66
18,2
52
15,8
45
7
20
3,5
10
51

18

47

16,5

65

وإنتاج اللبن
ال
العدد
72
77
101
100
90
109
88
121
67
82
87

%
25,3
27,02
35,4
35,1
31,6
38,2
30,9
42,5
23,5
28,8
30,5

المتوسط
الحسابي

الترتيب

2,35
2,31
2,05
2,07
2,09
1,94
2,15
1,96
2,37
2,35
2,35

2م
3
8
7
5
11
4
10
1
2م
2م

128

44,9

1,87

12

22,8

جدول  .9مستوي أداء المبحوثات الريفيات لدور اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن
الفئة
منخفر ( 23-14درجة)
متوسط ( 32-24درجة)
مرتفع ( 42-33درجة)
المجموع
المتوسط الحسابي

119
107

العدد
53
156
76
285

41,7
37,5

29,93

جدول  .10مستوي أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا الكلية
منخفر ( 75-45درجة)
متوسط ( 104-76درجة)
مرتفع ( 135-105درجة)
المجموع
المتوسط الحسابي

الفئة

العدد
64
141
80
285

95,09

1,99
2,08

%
18,6
54,7
26,7
100

%
22,4
49,5
28,1
100

9
6
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شكل رقم .1التوزيع النسبى لمستوي أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا الكلية
ثالثيا :العالقييات الثنائييية بييين المتغييرات المسييتقلة المدروسيية

وبيييين درجييية أداء المبحوثيييات الريفييييات لكيييل دور مييين أدوار
إنتييياج ليييبن نظييييف وآمييين صيييحيا (دور رعايييية بيئييية إييييواء

الحييي يوان ،ودور تغذيييييية الحيييييوان ،ودور الرعايييييية الصيييييحية

للحيوان ،ودور اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن) والدرجية الكليية
للمقياس.

أ-1 -العالقات االرتباطية البسيطة بين المتغييرات المسيتقلة
الكمية المدروسة وبين درجية أداء المبحوثيات الريفييات لكيل

دور من أدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صيحيا والدرجية الكليية
للمقياس:

لتحدياد العوامال المرتبطاة بااأداء المبحوثاات الريفياات لكاال
دور ماان أدوار إنتاااج لاابن نظيااف وأماان صااحيا والدرجااة الكليااة
للمقيا اااس  .تا اام صا ااياغة الفا اارض البحثا ااي األول وللتأكيا ااد ما اان

صااحة هااذا الف اارض تاام صااياغة الف اارض االحصااائي الص اافري

الت اااليا ال توج ااد عالق ااة ارتباطي ااة معنوي ااة با اين كا ال م اان :س اان

المبحوثة ،وعدد أفاراد األسارة ،والادخل الشاهري لألسارة ،وعادد

س اانوات تعل اايم المبحوث ااة ،وع اادد س اانوات تعل اايم زوج المبحوث ااة،
وعدد سنوات العمل فاي إنتااج اللابن ،والمسااحة المزروعاة مان

األعا ااالف الخض ا اراء ،وعا اادد ماشا ااية اللا اابن ،وحيا ااازة المبحوثا ااة
لااآلالت ،وحيااازة األجهازة المنزليااة ،ودرجااة التجديديااة فااي إنتاااج
الل اابن النظي ااف ،ودرج ااة القيادي ااة ،ورض ااا المبحوث ااة ع اان العائ ااد
اإلجتماااعي واإلقتصااادي ماان تربيااة الماشااية ،وإدراك المبحوثااة
لمشا اااكل اإلنتا اااج الحي ا اواني بمصا اار ،وطما ااوح المبحوثا ااة وبا ااين

درجاة أداء المبحوثاات الريفياات لكاال دور مان أدوار إنتااج لاابن
نظي ااف وآما اان ص ااحيا (دور رعايا ااة بيئ ااة إيا اواء الحيا اوان ،ودور
تغذية الحيوان ،ودور الرعاياة الصاحية للحياوان ،ودور اإلعاداد
للحالب ااة وإنت اااج الل اابن) والدرج ااة الكلي ااة للمقي اااس ا  .وإلختب ااار
صحة هذا الفرض تم استخدام معامل االرتباط البسيط
(بيرسون).
 -1أداء المبحوثات الريفيات لدور رعاية بيئة اإليواء:
توضااح نتااائج جاادول ( )11وجااود عالقااة ارتباطيااة موجبااة

ومعنويا ااة إحصا ااائيا عنا ااد مسا ااتوي  0,01با ااين كا اال م ا ان :سا اان
المبحوثااة ،وعاادد ساانوات تعلاايم المبحوثااة ،وعاادد ساانوات تعلاايم
زوج المبحوثااة  ،ودرجااة التجديديااة فااي إنتاااج اللاابن النظيااف،
ودرجة القيادية ،ودرجاة رضاا المبحوثاة عان العائاد اإلجتمااعي
واإلقتصادي من تربية الماشية ،وطماوح المبحوثاة وباين درجاة
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أداء المبحوثات الريفيات لدور رعاياة بيئاة اإلياواء حياث بلغات

كل من :عدد أفراد األسرة ،والادخل الشاهري لألسارة ،والمسااحة

قاايم معاماال اإلرتباااط البس اايط ، 0,224 ، 0,217 ، 0,261

المزروعة من األعاالف الخضاراء ،وعادد ماشاية اللابن ،وحياازة

 0 ,237 ،0,375 ،0,227 ،0,296عل ا ا ااي الترتي ا ا ااب ،كما ا ا ااا

المبحوثااة ل اآلالت ،وحيااازة األجه ازة المنزليااة ،وتص انيع منتجااات

يتضااح وجااود عالقااة ارتباطيااة موجبااة ومعنويااة إحصااائيا عنااد

اللاابن وب ااين درجااة أداء المبحوث ااات الريفيااات ل اادور رعايااة بيئ ااة

مس ااتوي  0,05ب ااين ك اال م اان :ع اادد س اانوات العم اال ف ااي إنت اااج
اللبن ،وإدراك المبحوثة لمشاكل اإلنتاج الحياواني بمصار وباين
درجة أداء المبحوثات الريفياات لادور رعاياة بيئاة اإلياواء حياث
بلغ اات ق ايم معام اال اإلرتب اااط البس اايط  0,194 ،0,189عل ااي

اإليواء.
وعلي ا ااه نس ا ااتطيع رف ا اار الف ا اارض الص ا اافري األول جزئي ا ااا
وقبول الفرض البحثي.

الترتيااب .إال إنااه لاام يتبااين وجااود عالقااة ارتباطيااة معنويااة بااين
جدول  .11قيم معامالت االرتبياط البسييط (بيرسيون) بيين المتغييرات المسيتقلة الكميية المدروسية وبيين درجية أداء المبحوثيات
الريفيات لكل دور من أدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا (دور رعاية بيئة إيواء الحيوان ،ودور تغذية الحيوان ،ودور الرعايية
الصحية للحيوان ،ودور اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن) والدرجة الكلية للمقياس
المتغيرات المستقلة
سن المبحوثة
عدد أفراد األسرة
الدخل الشهر لألسرة
عدد سنوات تعليم المبحوثة
عدد سنوات تعليم زوج
المبحوثة
عدد سنوات العمل في إنتاج
اللبن
المساحة المزروعة من
اإلعالف الخضراء
عدد ماشية اللبن
حيازة اآلالت
حيازة األجهزة المنزلية
درجة التجديدية في إنتاج اللبن
النظيف
درجة القيادية
درجة رضا المبحوثة عن
العائد اإلجتماعي واإلقتصادي
من تربية الماشية
إدراك المبحوثة لمشاكل
اإلنتاج الحيواني بمصر
طموح المبحوثة
* * عند مستوي معنوية0,01

دوررعاية بيئة
اإليواء

دور تغذية الحيوان

دور الرعاية
الصحية للحيوان

دور اإلعداد
للحالبة وإنتاج
اللبن

قيم معامل
االرتباط البسيط

قيم معامل االرتباط
البسيط

قيم معامل
االرتباط البسيط

قيم معامل االرتباط
البسيط

**0.261
0.034
0.077
**0.217
**0.224

**0.217
0.002
0.093
**0.257
**0.218

**0.212
0.024
0.088
**0.248
**0.221

**0.259
0.034
0.067
**0.244
**0.205

*0.189

*0.195

**0.210

**0.205

**0.204

0.020

0.035

0.025

0.029

0.029

0.102
0.034
0.032
**0.296

0.053
0.049
0.017
**0.334

0.061
0.044
0.008
**0.340

0.105
0.034
0.039
**0.284

0.081
0.041
0.025
**0.319

**0.227
**0.375

*0.145
**0.314

*0.148
**0.317

**0.226
**0.361

*0.188
**0.345

*0.194

*0.165

*0.170

*0.196

*0.184

**0.237

**0.213

*0.198

**0.222

* عند مستوي معنوية0,05

أدوار إنتاج لبن
نظيف وآمن
صحيا الكلية
قيم معامل
االرتباط
البسيط
**0.242
0.024
0.083
**0.256
**0.219

**0.220
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 -2أداء المبحوثات الريفيات لدور تغذية الحيوان:
تب ااين نت ااائج جا اادول ( )11وج ااود عالقا ااة ارتباطي ااة موجبا ااة

ومعنويا ااة احصا ااائيا عنا ااد مسا ااتوي  0,01با ااين كا اال ما اان :سا اان

المبحوثااة ،وعاادد ساانوات تعلاايم المبحوثااة ،وعاادد ساانوات تعلاايم

زوج المبحوث ااة ،ودرج ااة التجديدي ااة ف ااي إنت اااج الل اابن النظي ااف،
ودرجة رضا المبحوثة عن العائد االجتماعي واالقتصاادي مان
تربية الماشية ،وطماوح المبحوثاة وباين درجاة أداء المبحوثاات
الريفيات لدور تغذية الحيوان حياث بلغات قايم معامال االرتبااط
البسا ا ا ا ا اايط ،0,314 ،0,334 ، 0,218 ، 0,257 ، 0,217

 0,213علا ااي الترتيا ااب ،كما ااا يتضا ااح وجا ااود عالقا ااة ارتباطيا ااة

موجب ااة ومعنوي ااة احص ااائيا عن ااد مس ااتوي  0,05ب ااين ك اال م اان:
عاادد ساانوات العماال فااي إنتاااج اللاابن ،ودرجااة القياديااة ،وإدراك
المبحوث ااة لمش اااكل اإلنت اااج الحي اواني بمص اار وب اين درج ااة أداء
المبحوثا ااات الريفيا ااات لا اادور تغذيا ااة الحيا اوان حيا ااث بلغا اات قا اايم

معاما اال االرتبا اااط البسا اايط  0,165 ، 0,145 ،0,195علا ااي
الترتيااب .إال إنااه لاام يتبااين وجااود عالقااة ارتباطيااة معنويااة بااين

كل من :عدد أفراد األسرة ،والدخل الشهري لألسارة ،والمسااحة

المزروعة من األعالف الخضراء ،وعادد ماشاية اللابن ،وحياازة
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أداء المبحوثات الريفيات لدور الرعاياة الصاحية للحياوان حياث
بلغ ا ا اات ق ا ا اايم معام ا ا اال االرتب ا ا اااط البس ا ا اايط ، 0,248 ، 0,212

 0,317 ،0,340 ،0,210 ، 0,221علا ا ا ااي الترتيا ا ا ااب ،كما ا ا ااا
يتضااح وج ااود عالق ااة ارتباطي ااة موجب ااة ومعنوي ااة احص ااائيا عن ااد

مسااتوي  0,05بااين كاال ماان :درجااة القياديااة ،وإدراك المبحوثااة
لمشا اااكل اإلنتا اااج الحي ا اواني بمصا اار ،وطما ااوح المبحوثا ااة وبا ااين

درجة أداء المبحوثات الريفيات لادور الرعاياة الصاحية للحياوان
حيااث بلغاات قاايم معاماال االرتباااط البساايط ،0,170 ، 0,148
 0,198علي الترتياب .إال إناه لام يتباين وجاود عالقاة ارتباطياة

معنويا ااة با ااين كا اال ما اان :عا اادد أف ا اراد األسا ارة ،والا اادخل الشا ااهري
لألس ارة ،والمس اااحة المزروع ااة م اان األع ااالف الخض اراء ،وع اادد

ماشا ا ااية اللا ا اابن ،وحيا ا ااازة المبحوثا ا ااة لا ا اآلالت ،وحيا ا ااازة األجه ا ا ازة
المنزلية ،ودرجة القيادياة وباين درجاة أداء المبحوثاات الريفياات
لدور الرعاية الصحية للحيوان .
وعلي ا ااه نس ا ااتطيع رف ا اار الفا ا ارض الص ا اافري األول جزئي ا ااا
وقبول الفرض البحثي.
 -4أداء المبحوثييات الريفيييات لييدور اإلعييداد للحالبيية وإنتيياج
اللبن النظيف:

المبحوثااة لااآلالت  ،وحيااازة األجه ازة المنزليااة وبااين درجااة أداء

تظهاار نتااائج جاادول ( )11وجااود عالق اة ارتباطيااة موجبااة

وعليا ااه نسا ااتطيع رفا اار الفا اارض الصا اافري األول جزئيا ااا
وقبول الفرض البحثي.

المبحوثااة ،وعاادد ساانوات تعلاايم المبحوثااة ،وعاادد ساانوات تعلاايم

زوج المبحوث اة ،وعاادد ساانوات العماال فااي إنتاااج اللاابن ،ودرجااة

 -3أداء المبحوثيييييات الريفييييييات ليييييدور الرعايييييية الصيييييحية

التجديدي ااة ف ااي إنت اااج الل اابن النظي ااف ،ودرج ااة القيادي ااة ،ورض ااا

المبحوثات الريفيات لدور تغذية الحيوان.

للحيوان:

توضح نتائج جادول(  )11وجاود عالقاة ارتباطياة موجباة

ومعنويا ااة احصا ااائيا عنا ااد مسا ااتوي  0,01با ااين كا اال ما اان :سا اان

المبحوثااة ،وعاادد ساانوات تعلاايم المبحوثااة ،وعاادد ساانوات تعلاايم
زوج المبحوث اة ،وعاادد ساانوات العماال فااي إنتاااج اللاابن ،ودرجااة
التجديدية في إنتاج اللبن النظيف ،ودرجة رضا المبحوثاة عان

العائاد االجتماااعي واالقتصاادي ماان تربيااة الماشاية وبااين درجااة

ومعنويا ااة احصا ااائيا عنا ااد مسا ااتوي  0,01با ااين ك ا ال ما اان :سا اان

المبحوثا ا ااة عا ا اان العائا ا ااد االجتما ا اااعي واالقتصا ا ااادي ما ا اان تربيا ا ااة
الماش ا ا ااية ،وطم ا ا ااوح المبحوث ا ا ااة وب ا ا ااين درج ا ا ااة أداء المبحوث ا ا ااات
الريفي ااات ل اادور اإلع ااداد للحالب ااة وإنت اااج الل اابن النظي ااف حي ااث

بلغ ا ا اات ق ا ا اايم معام ا ا اال االرتب ا ا اااط البس ا ا اايط ، 0,244 ، 0,259
،0,205 ، 0,205

،0,361 ،0,226 ،0,284

0,222علي الترتيب .كما يتضح وجود عالقة ارتباطية موجبة

ومعنويا ااة إحصا ااائيا عنا ااد مسا ااتوي  0,05با ااين إدراك المبحوثا ااة
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لمشاااكل اإلنتاااج الحياواني بمصاار وبااين درجااة أداء المبحوثااات

المبحوثا ااات الريفيا ااات ألدوار إنتا اااج لا اابن نظيا ااف وآما اان صا احيا

الريفي اات ل اادور اإلع ااداد للحالب ااة وإنت اااج الل اابن النظي ااف حي ااث

الكلية .

بلغت قيمة معامل االرتباط البسيط .0,196إال إنه لام يتباين
وجود عالقة ارتباطية معنوية بين كال مان :عادد أفاراد األسارة،

وعلي ا ااه نس ا ااتطيع رف ا اار الف ا اارض الص ا اافري األول جزئي ا ااا
وقبول الفرض البحثي.

وال اادخل الش ااهري لألس ارة ،والمس اااحة المزروع ااة م اان األع ااالف

ويمكن تفسير معنوية العالقة بين كل من سان المبحوثاة،

وحيااازة األجهازة المنزليااة وبااين درجااة أداء المبحوثااات الريفيااات

إنتاج اللبن ،ودرجة التجديدياة ،ودرجاة القيادياة ،ودرجاة الرضاا

الخض ا اراء ،وعا اادد ماشا ااية اللا اابن ،وحيا ااازة المبحوثا ااة ل ا اآلالت ،

لدور اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن النظيف.
وعليه نستطيع رفر الفرض الصفري األول جزئياا وقباول
الفرض البحثي.
 -5أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظييف وآمين
صحيا الكلية:

توضح نتائج جادول ( )11وجاود عالقاة ارتباطياة موجباة

ومعنويا ااة إحصا ااائيا عنا ااد مسا ااتوي  0,01با ااين كا اال ما اان :سا اان

المبحوثااة ،وعاادد ساانوات تعلاايم المبحوثااة ،وعاادد ساانوات تعلاايم

زوج المبحوثااة ،وعاادد ساانوات العماال فااي إنتاااج اللاابن ،ودرجااة

وعدد سنوات تعليم المبحوثة وزوجها ،وعادد سانوات العمال فاي
عن العائد االجتمااعي واالقتصاادي مان تربياة الماشاية ،وإدراك
مش ا ا اااكل اإلنت ا ا اااج الحيا ا ا اواني بمص ا ا اار ،والطم ا ا ااوح وب ا ا ااين أداء
المبحوث ا ااات ألدوار إنت ا اااج ل ا اابن نظي ا ااف وآم ا اان ص ا ااحيا الكلي ا ااة

كالتالي:

السن :كلما زاد سن المبحوثة كلما زاد أدائها لكل دور منأدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا ألن المبحوثات

الالتي لديهن خبرة أكثر وقضين عدد سنوات أكثر في
إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا يزداد مستوي أدائهن إلنتاج
لبن نظيف وآمن صحيا نظ ار لتراكم الخبرات لديهن.

التجديدية في إنتاج اللبن النظيف ،ودرجة رضا المبحوثاة عان

-عدد سنوات تعليم المبحوثة :كلما زاد عدد سنوات تعليم

المبحوثااة وبااين درجااة أداء المبحوثااات الريفيااات ألدوار إنتاااج

نظيف وآمن صحيا لما للتعليم من أثر علي زيادة الوعي

االرتبا ا اااط البسا ا اايط ،0,204 ، 0,219 ، 0,256 ، 0,242

سنوات التعليم.

العائ ااد االجتم اااعي واالقتص ااادي م اان تربي ااة الماش ااية ،وطم ااوح
لا اابن نظي ا ااف وآم ا اان ص ا ااحيا الكلي ا ااة حي ا ااث بلغ ا اات ق ا اايم معام ا اال

 0,220 ،0,345 ،0,319عل ااي الترتي ااب ،كم ااا يتض ااح م اان
الجدول  :وجود عالقة ارتباطية موجبة ومعنوية إحصائيا عناد

مسااتوي  0,05بااين كاال ماان :درجااة القياديااة ،وإدراك المبحوثااة
لمشاااكل اإلنتاااج الحياواني بمصاار وبااين درجاة أداء المبحوثااات

الريفيااات ألدوار إنتاااج لاابن نظيااف وآماان صااحيا الكليااة حيااث

بلغاات ق اايم معام اال االرتباااط البس اايط  0,184 ،0,188عل ااي
الترتيااب .إال إن اه لاام يتبااين وجااود عالقااة ارتباطيااة معنويااة بااين

كل من :عدد أفراد األسرة ،والدخل الشهري لألسارة ،والمسااحة
المزروعة من األعالف الخضراء ،وعادد ماشاية اللابن ،وحياازة

المبحوثااة لااآلالت  ،وحيااازة األجه ازة المنزليااة وبااين درجااة أداء

المبحوثة كلما زاد أدائها لكل دور من أدوار إنتاج لبن

بالممارسات المثلي فمستوي أدائهن يتحسن بإرتفاع عدد

-عدد سنوات زوج المبحوثة :كلما زاد عدد سنوات تعليم

المبحوثة كلما زاد أدائها لكل دور من أدوار إنتاج لبن

نظيف وآمن صحيا ألن الزوج المتعلم لديه المعرفة
والوعي بالممارسات السليمة المتعلقة بإنتاج لبن نظيف

وآمن صحيا والذي تنتقل إلي الزوجة مما يؤثر في زيادة

مستوي أدائها إلنتاج لبن نظيف وآمن صحيا .

-درجة الرضا عن العائد االجتماعي واالقتصادي من تربية

الماشية :كلما زاد الرضا عن العائد االجتماعي

واالقتصادي من تربية الماشية كلما زاد الدافع لديها
إلنتاج لبن نظيف وآمن صحيا.
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التجديديييية :كلم ااا زادت التجديدي ااة كلم ااا زاد أدائه ااا لك اال دورم اان أدوار إنت اااج ل اابن نظي اف وآم اان ص ااحيا ألن التجديدي ااة
تجعلها تتخلي عن كل ما هو تقليدي وممارسة كل ما هاو

جديد في أدائها إلنتاج لبن نظيف وآمن صحيا.
الطمييييوح :كلما ااا زاد الطما ااوح كلما ااا زاد أدائها ااا لكا اال دور ما اانأدوار إنتا اااج لا اابن نظيا ااف وآما اان صا ااحيا ألن الطما ااوح يعا ااد

دافعا وحااف از قوياا لساعيها نحاو التعارف علاي ماا هاو جدياد

م اان ممارس ااات لتحقي ااق مس ااتوي أفض اال سا اواء معيش ااي أو
إجتماعي.

القيادييية :كلمااا زادت القياديااة كلمااا زاد أدائهااا لكاال دور ماانأدوار إنتاااج لاابن نظيااف وآماان صااحيا ألن القياديااة تخلااق

لااديها قااد ار ماان الااوعي بالم ازيااا التااي تحققهااا نتيجااة اإللمااام
الممارسات الصحيحة إلنتاج لبن نظيف وآمن صحيا.

عدد سنوات العمل في إنتاج اللبن :كلماا زادت عادد سانواتالعمل فاي إنتااج اللابن كلماا زاد أدائهاا لكال دور مان أدوار

إنت اااج ل اابن نظي اف وآم اان ص ااحيا ألن بزي ااادة ع اادد س اانوات

العمل في إنتااج اللابن تازداد خبرتهاا فاي إنتااج لابن نظياف
وآمن صحيا.
ب -الفروق بين متوسطات درجات أداء المبحوثات

الريفيات لكل دور من أدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا

(دور رعاية بيئة إيواء الحيوان ،ودور تغذية الحيوان ،ودور
الرعاية الصحية للحيوان ،ودور اإلعداد للحالبة وإنتاج

اللبن) والدرجة الكلية للمقياس عند التصنيف علي أساس

نوع األسرة:

لتحديااد الف ااروق بااين متوس ااطات درجااات أداء المبحوث ااات

الريفيااات لكاال دور ماان أدوار إنتاااج لاابن نظيااف وآماان صااحيا
األربعة المدروسة والدرجة الكلية للمقياس عند التصنيف علاى
أس ا اااس ن ا ااوع األسا ا ارة .ت ا اام ص ا ااياغة الف ا اارض البحث ا ااى الث ا ااانى،
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم صياغة الفرض االحصائى
الصفر التالى اال توجد فروق معنوية بين متوساطات درجاات
أداء المبحوثات الريفيات لكل دور من أدوار إنتاج لبن نظيف
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وآمن صحيا األربعة المدروسة (دور رعاية بيئة إيواء الحيوان،
ودور تغذي ااة الحيا اوان ،ودور الرعاي ااة الص ااحية للحي ااوان ،ودور
اإلع ااداد للحالب ااة وإنت اااج الل اابن) والدرج ااة الكلي ااة للمقي اااس عن ااد
التصا اانيف علا ااى أسا اااس نا ااوع األسا ارة ا .والختبا ااار صا ااحة ها ااذا

الفاارض تاام اسااتخدام اختبااار اتا الختبااار معنويااة الفااروق بااين

متوسا ااطات درجا ااات أداء المبحوثا ااات الريفيا ااات لكا اال دور ما اان
أدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا األربعة المدروسة والدرجة
الكلية للمقياس عند التصنيف على أساس نوع األسرة.
 -1أداء المبحوثات الريفيات لدور رعاية بيئة اإليواء :
توضح نتائج جدول ( )12أن متوسط درجات أداء
المبحوثات الريفيات لدور رعاية بيئة اإليواء بلغ ،14,82
 14,74درجة للمبحوثات الريفيات المقيمات بأسر بسيطة

وأسر ممتدة على الترتيب .وبلغت قيمة ت المحسوبة 0,162

وهي غير معنوية إحصائيا مما يدل علي عدم وجود فروق
معنوية في درجات أداء المبحوثات الريفيات لدور رعاية بيئة
اإليواء بين المبحوثات الريفيات المقيمات بأسر بسيطة
والمقيمات بأسر ممتدة .وعليه ال نستطيع رفر الفرض
الصفر الثاني.

 -2أداء المبحوثات الريفيات لدور تغذية الحيوان:
تبين نتائج جدول ( )12أن متوسط درجات أداء

المبحوثات الريفيات لدور تغذية الحيوان بلغ ،27,272
 26,82درجة للمبحوثات الريفيات المقيمات بأسر بسيطة
وأسر ممتدة على الترتيب  .وبلغت قيمة ت المحسوبة
 0,498وهي غير معنوية إحصائيا مما يدل علي عدم وجود

فروق معنوية في درجات أداء المبحوثات الريفيات لدور تغذية
الحيوان بين المبحوثات الريفيات المقيمات بأسر بسيطة

والمقيمات بأسر ممتدة .وعليه ال نستطيع رفر الفرض
الصفر الثاني.

نهي طه محمد سافوح و منال محمد علي الخضرجي :دور المرأة الريفية في إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا ...........
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جدول رقم  .12نتائج اختبار" ت" الختبار معنوية الفروق بين متوسطات درجات أداء المبحوثات الريفيات لكل دور من
أدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا األربعة المدروسة والدرجة الكلية للمقياس عند التصنيف علي أساس نوع األسرة
االدوار
رعاية بيئة إيواء
الحيوان

تغذية الحيوان

الرعاية الصحية للحيوان

اإلعداد للحالبة وإنتاج
اللبن
الدرجة الكلية للمقياس

المتغيرات
المستقلة

نوع األسرة
نوع األسرة
نوع األسرة
نوع األسرة
نوع األسرة

المجموعات

العدد

بسيطة
ممتدة
بسيطة
ممتدة
بسيطة
ممتدة
بسيطة
ممتدة
بسيطة

106
179
106
179
106
179
106
179
106

 -3أداء المبحوثات الريفيات لدور الرعاية الصحية للحيوان:
توضح نتائج جدول ( )12أن متوسط درجات أداء
المبحوثات الريفيات لدور الرعاية الصحية للحيوان بلغ

 23,19 ،23,59درجة للمبحوثات الريفيات المقيمات بأسر

بسيطة وأسر ممتدة على الترتيب .وبلغت قيمة ت المحسوبة

المتوسط
الحسابي
14,82
14,74
27,27
26,82
23,59
23,19
29,88
30,07
95,57

اإلنحراف
المعياري
4,019
4,305
7,255
7,507
5,740
5,902
7,819
8,019
24,50

قيمة ت
0,162
0,498
0,565
0,195
0,245

المقيمات بأسر بسيطة والمقيمات بأسر ممتدة .وعليه ال

نستطيع رفر الفرض الصفر الثاني.

 -5أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن
صحيا الكلية:
توضا ا ااح نتا ا ااائج جا ا اادول ( )12أن متوسا ا ااط درجا ا ااات أداء

 0,565وهي غير معنوية إحصائيا مما يدل علي عدم وجود
فروق معنوية في درجات أداء المبحوثات الريفيات لدور

المبحوثا ااات الريفيا ااات ألدوار إنتا اااج لا اابن نظيا ااف وآما اان صا ااحيا

الكلي ا ا ااة بل ا ا ااغ  94,82 ،95,57درج ا ا ااة للمبحوث ا ا ااات الريفي ا ا ااات

الرعاية الصحية للحيوان بين المبحوثات الريفيات المقيمات

المقيم ااات بأس اار بس اايطة وأس اار ممت اادة عل ااى الترتي ااب .وبلغ اات

بأسر بسيطة والمقيمات بأسر ممتدة .وعليه ال نستطيع رفر

قيم ااة ت المحس ااوبة  0,245وه ااي غي اار معنوي ااة إحص ااائيا مم ااا

 -4أداء المبحوثات الريفيات لدور اإلعداد للحالبة وإنتاج

الريفي ااات ألدوار إنت اااج ل اابن نظي ااف وآم اان ص ااحيا الكلي ااة با ااين

الفرض الصفر الثاني.
اللبن:
يتبين من نتائج جدول ( )12أن متوسط درجات أداء

المبحوثات الريفيات لدور اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن بلغ
 30,07 ،29,88درجة ،للمبحوثات الريفيات المقيمات بأسر
بسيطة وأسر ممتدة على الترتيب .وبلغت قيمة ت المحسوبة
 0,195وهي غير معنوية إحصائيا مما يدل علي عدم وجود
فروق معنوية في درجات أداء المبحوثات الريفيات لدور
اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن بين المبحوثات الريفيات

يدل علي عدم وجود فروق معنوية في درجات أداء المبحوثات
المبحوثااات الريفيااات المقيمااات بأساار بساايطة والمقيمااات بأساار
ممتدة .وعليه ال نستطيع رفر الفرض الصفر الثاني.
ج -اختبييار " ف" الختبيييار معنويييية الفيييروق بيييين متوسيييطات

درجييات أداء المبحوثييات الريفيييات لكييل دور ميين أدوار إنتيياج
لبن نظيف وآمن صيحيا (رعايية بيئية إييواء الحييوان ،وتغذيية
الحيوان ،والرعاية الصحية للحيوان ،واإلعيداد للحالبية وإنتياج

اللبن) والدرجية الكليية للمقيياس عنيد التصينيف عليي أسياس

كيييل مييين :مهنييية المبحوثييية ،ومهنييية زوج المبحوثييية ،حريييية
المبحوثة في التصرف في دخل إنتاج اللبن.
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لتحديا ا ااد معنويا ا ااة الفا ا ااروق با ا ااين متوسا ا ااطات درجا ا ااات أداء

كم ا ا ااا يتب ا ا ااين م ا ا اان الج ا ا اادول أن متوس ا ا ااط درج ا ا ااات أداء

المبحوثا ااات الريفيا ااات لكا اال دور ما اان أدوار إنتا اااج لا اابن نظيا ااف

المبحوثااات الريفيااات لاادور رعايااة بيئااة اإلياواء تبعااا لمهنااة زوج

وآماان صااحيا األربعااة المدروسااة والدرجااة الكليااة للمقياااس عنااد

زرعا ااي باألس ا ارة ،حرفا ااي،
المبحوثا ااة ( يعما اال باليوميا ااة ،عما اال ا

التصانيف علااي أسااس كاال مان :مهناة المبحوثااة ،ومهنااة زوج

ت اااجر ،موظا ااف با ااأجر) بلغا اات ،14,89 ، 14,50 ، 13,13

المبحوثة ،حرية المبحوثة في التصارف فاي دخال إنتااج اللابن.

 16,12 ،14,91عل ااى الترتي ااب ،وبلغا اات قيم ااة ف المحسا ااوبة

الف اارض ت اام ص ااياغة الف اارض اإلحص ااائى الص اافر الت ااالى ا ال

ي اادل عل ااى وج ااود ف ااروق معنوي ااة ب ااين متوس ااطات درج ااات أداء

تاام صااياغة الفاارض البحثااى الث ااني ،وللتحقااق ماان صااحة هااذا

 2,695وهااي قيم اة معنويااة إحصااائيا عنااد مسااتو  0,05ممااا

توج ااد ف ااروق معنوي ااة ب ااين متوس ااطات درج ااات أداء المبحوث ااات

المبحوثااات الريفيااات لاادور رعايااة بيئااة اإلياواء تبعااا لمهنااة زوج

الريفيااات لكاال دور ماان أدوار إنتاااج لاابن نظيااف وآماان صااحيا

المبحوثاة ،وأن المبحوثاات زوجااات الماوظفين هان األكثاار أداءا

األربعة المدروسة (دور رعاية بيئة إيواء الحيوان ،ودور تغذياة

لهذا الدور.

الحي ا ا اوان ،ودور الرعايا ا ااة الصا ا ااحية للحي ا ا اوان ،ودور اإلعا ا ااداد
للحالبااة وإنتاااج اللاابن) والدرجااة الكليااة للمقياااس عنااد التصاانيف

علي أسااس كال مان  :مهناة المبحوثاة ،ومهناة زوج المبحوثاة،
حرية المبحوثاة فاي التصارف فاي دخال إنتااج اللابنا .والختباار

ويتضا ا ا ا ااح ما ا ا ا ان الجا ا ا ا اادول أن متوسا ا ا ا ااط درجا ا ا ا ااات أداء
المبحوثا ااات الريفي ا ااات لا اادور رعاي ا ااة بيئا ااة اإلي ا اواء تبع ا اا لحري ا ااة
المبحوثة في التصرف في دخل إنتااج اللابن ( الحرياة الكاملاة،
الحرياة أحيانااا ،الحريااة نااد ار ،ال اتصاارف اباادا) بلغاات 14,79

صااحة هااذا الفاارض تاام اسااتخدام اختبااار افا الختبااار معنويااة

 14,02 ،14,70 ، 15,01 ،علااى الترتيااب ،وبلغاات قيمااة ف

دور ما ا اان أدوار إنتا ا اااج لا ا اابن نظيا ا ااف وآما ا اان صا ا ااحيا األربعا ا ااة

عل ااى ع اادم وج ااود ف ااروق معنوي ااة ب ااين متوس ااطات درج ااات أداء

الفاروق باين متوساطات درجاات أداء المبحوثاات الريفياات لكال

المدروسة والدرجة الكلية للمقيااس عناد التصانيف علاي أسااس
ك ا اال ما ا اان :مهنا ا ااة المبحوثا ا ااة  ،ومهنا ا ااة زوج المبحوثا ا ااة ،حريا ا ااة
المبحوثة في التصرف في دخل إنتاج اللبن.
 -1أداء المبحوثات الريفيات لدور رعاية بيئة اإليواء :
توض ااح نت ااائج ج اادول ( )13أن متوس ااط درج ااات أداء

المبحوثا ااات الريفيا ااات لا اادور رعايا ااة بيئا ااة اإلي ا اواء تبعا ااا لمهنا ااة
المبحوثا ااة ( تعما اال باليوميا ااة ،عما اال ز ارعا ااي باألس ا ارة ،حرفيا ااة،
تا ا اااجرة ،موظفا ا ااة با ا ااأجر) بلا ا ااغ ،14,92 ، 14,23 ، 12,77
 15,96 ،15عل ا ا ااى الترتي ا ا ااب .وبلغ ا ا اات قيم ا ا ااة ف المحس ا ا ااوبة
 3,482وهااي قيمااة معنويااة إحصااائيا عنااد مسااتو  0,01ممااا

ي اادل عل ااى وج ااود ف ااروق معنوي ااة ب ااين متوس ااطات درج ااات أداء
المبحوثا ااات الريفيا ااات لا اادور رعايا ااة بيئا ااة اإلي ا اواء تبعا ااا لمهنا ااة
المبحوث ااة ،وأن المبحوث ااات الموظف ااات ه اان األكث اار أداءا له ااذا
الدور.

المحسوبة  0,615وهي قيمة غير معنوياة إحصاائيا مماا يادل

المبحوثا ااات الريفي ا ااات لا اادور رعاي ا ااة بيئا ااة اإلي ا اواء تبعا ااا لحري ا ااة
المبحوثة في التصرف في دخل إنتاج اللبن.
وعليه نستطيع رفر الفرض الصفر الثاني جزئيا ويقبل

الفرض البحثي.

 -2أداء المبحوثات الريفيات لدور تغذية الحيوان:
تب ا ا ااين نت ا ا ااائج جا ا ا ادول ( )13أن متوس ا ا ااط درج ا ا ااات أداء
المبحوثاات الريفيااات لادور تغذيااة الحياوان تبعاا لمهناة المبحوثااة
( تعمل باليومية ،عمل زراعي باألسارة ،حرفياة ،تااجرة ،موظفاة
با ااأجر) بلا ااغ 28,64 ،28,05 ،27,46 ، 25,93 ، 23,65
علااى الترتيااب ،وبلغاات قيمااة ف المحسااوبة  3,060وهااي قيمااة

معنوية إحصائيا عند مستو  0,05مما يدل على وجود فروق

معنوية بين متوساطات درجاات أداء المبحوثاات الريفياات لادور
تغذية الحيوان تبعا لمهنة المبحوثة ،وأن المبحوثاات الموظفاات
هن األكثر أداءا لهذا الدور.

نهي طه محمد سافوح و منال محمد علي الخضرجي :دور المرأة الريفية في إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا ...........

889

كما ا ااا يتضا ا ااح ما ا اان الجا ا اادول أن متوسا ا ااط درجا ا ااات أداء

 24,71 ،24,20عل ااى الترتي ااب ،وبلغا اات قيم ااة ف المحسا ااوبة

المبحوثا ااات الريفيا ااات لا اادور تغذيا ااة الحي ا اوان تبعا ااا لمهنا ااة زوج

 2,809وهااي قيمااة معنويااة إحصااائيا عنااد مسااتو  0,05ممااا

المبحوثا ااة ( يعما اال باليوميا ااة ،عما اال ز ارعا ااي باألس ا ارة ،حرفا ااي،

ي اادل عل ااى وج ااود ف ااروق معنوي ااة ب ااين متوس ااطات درج ااات أداء

ت اااجر ،موظ ااف ب ااأجر) بلغ اات ،27,85 ، 25,91 ، 24,06

المبحوثات الريفيات لدور الرعاية الصاحية للحياوان تبعاا لمهناة

 29,29 ،27,96عل ااى الترتي ااب ،وبلغ اات قيم ااة ف المحس ااوبة

المبحوث ااة ،وأن المبحوثا ااات الموظفا ااات ه اان األكثا اار أداءا لها ااذا

ي اادل عل ااى وج ااود ف ااروق معنوي ااة ب ااين متوس ااطات درج اات أداء

كما ا ا ااا يتضا ا ا ااح ما ا ا ان الجا ا ا اادول أن متوسا ا ا ااط درجا ا ا ااات أداء

 3,474وه اي قيمااة معنويااة إحصااائيا عنااد مسااتو  0,01ممااا
المبحوثا ااات الريفيا ااات لا اادور تغذيا ااة الحي ا اوان تبعا ااا لمهنا ااة زوج
المبحوثة ،وأن المبحوثات زوجاات الماوظفين هان األكثار أداءا
لهذا الدور.

الدور.

المبحوثات الريفيات لدور الرعاية الصاحية للحياوان تبعاا لمهناة
زوج المبحوثة ( يعمل باليومياة ،عمال ز ارعاي باألسارة ،حرفاي،
ت اااجر ،موظا ااف با ااأجر) بلغا اات ،23,60 ، 22,69 ، 21,03

ويتضا ا ا ااح ما ا ا اان الجا ا ا اادول  :أن متوسا ا ا ااط درج ا ا ا ااات أداء

 25,22 ،24,02عل ااى الترتي ااب ،وبلغ اات قيم ااة ف المحس ااوبة

المبحوثات الريفيات لدور تغذياة الحياوان تبعاا لحرياة المبحوثاة

 3,148وهااي قيمااة معنويااة إحصااائيا عنااد مسااتو  0,05ممااا

فااي التصاارف فااي دخاال إنتاااج اللاابن ( الحريااة الكاملااة ،الحريااة

ي اادل عل ااى وج ااود ف ااروق معنوي ااة ب ااين متوس ااطات درج ااات أداء

أحيان ا ااا ،الحري ا ااة ن ا اااد ار ،ال اتص ا اارف اب ا اادا) بلغ ا اات ، 27,17

المبحوثات الريفيات لدور الرعاية الصاحية للحياوان تبعاا لمهناة

 24,64 ،26,93 ، 27,68عل ااى الترتيا ااب ،وبلغ اات قيما ااة ف

زوج المبحوثااة ،وأن المبحوثااات زوجااات المااوظفين هاان األكثاار

المحسوبة  1,890وهي قيمة غير معنوية إحصاائيا مماا يادل
عل ااى ع اادم وج ااود ف ااروق معنوي ااة ب ااين متوس ااطات درج ااات أداء
المبحوثات الريفيات لدور تغذياة الحياوان تبعاا لحرياة المبحوثاة
في التصرف في دخل إنتاج اللبن.

أداءا لهذا الدور.

ويتض ا ا ا ااح م ا ا ا اان الج ا ا ا اادول  :أن متوس ا ا ا ااط درج ا ا ا ااات أداء
المبحوثات الريفيات لدور الرعاية الصحية للحياوان تبعاا لحرياة
المبحوثة في التصرف في دخل إنتااج اللابن ( الحرياة الكاملاة،

وعليا ااه نسا ااتطيع رفا اار الفا اارض الصا اافر الثا اااني جزئي ا اا

الحرياة أحيانااا ،الحريااة نااد ار ،ال اتصاارف اباادا) بلغاات 23,60

 - 3أداء المبحوثيييييات الريفييييييات ليييييدور الرعايييييية الصيييييحية

المحسااوبة  1,747وهااي قيمااة غياار معنويااة إحصاائيا ممااا ياادل

ويقبل الفرض البحثي.
للحيوان:

توض ا ااح نت ا ااائج ج ا اادول ( )13أن متوس ا ااط درج ا ااات أداء
المبحوثات الريفيات لدور الرعاية الصحية للحيوان تبعاا لمهناة
المبحوثا ااة ( تعما اال باليوميا ااة ،عما اال ز ارعا ااي باألس ا ارة ،حرفيا ااة،

تا ا اااجرة ،موظفا ا ااة با ا ااأجر) بلا ا ااغ ،23,17 ، 22,67 ، 20,85

 21,53 ،23,28 ، 23,83 ،علااى الترتيااب ،وبلغاات قيمااة ف
عل ااى ع اادم وج ااود ف ااروق معنوي ااة ب ااين متوس ااطات درج ااات أداء

المبحوثات الريفيات لدور الرعاية الصحية للحياوان تبعاا لحرياة
المبحوثة في التصرف في دخل إنتاج اللبن.
وعليه نستطيع رفر الفرض الصفر الثاني جزئيا ويقبل
الفرض البحثي.
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جييدول رقييم  .13نتييائج اختبييار " ف" الختبييار معنوييية الفييروق بييين متوسييطات درجييات أداء المبحوثييات الريفيييات لكييل دور ميين
أدوار إنتياج ليبن نظييف وآمين صيحيا األربعية المدروسية والدرجية الكليية للمقيياس عنيد التصينيف عليي أسياس كيال مين :مهنية
المبحوثة ،ومهنة زوج المبحوثة ،حرية المبحوثة في التصرف في دخل إنتاج اللبن
األدوار

المتغيييييييرات
المستقلييييية

مهنة المبحوثة
دور رعاية بيئة
إيواء الحيوان

مهنة زوج
المبحوثة
حرية تصرف
المبحوثة في دخل
إنتاج اللبن
مهنة المبحوثة

دور تغذية
الحيوان

مهنة زوج
المبحوثة
حرية تصرف
المبحوثة في دخل
إنتاج اللبن
مهنة المبحوثة

دور الرعاية
الصحية للحيوان

مهنة زوج
المبحوثة

حرية تصرف
المبحوثة في دخل
إنتاج اللبن

المجموعات

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

تعمل باليومية
عمل زراعي باألسرة
حرفية
تاجرة
موظفة بأجر
يعمل باليومية
عمل زراعي باألسرة
حرفي
تاجر
موظف بأجر
الحرية الكاملة
الحرية أحيانا
الحرية ناد ار
ال
تعمل باليومية
عمل زراعي باألسرة
حرفية
تاجرة
موظفة بأجر
يعمل باليومية
عمل زراعي باألسرة
حرفي
تاجر
موظف بأجر
الحرية الكاملة
الحرية أحيانا
الحرية ناد ار
ال
تعمل باليومية
عمل زراعي باألسرة
حرفية
تاجرة
موظفة بأجر
يعمل باليومية
عمل زراعي باألسرة
حرفي
تاجر
موظف بأجر
الحرية الكاملة
الحرية أحيانا
الحرية ناد ار
ال

26
95
48
44
72
32
103
47
54
49
43
54
140
48
26
95
48
44
72
32
103
47
54
49
43
54
140
48
26
95
48
44
72
32
103
47
54
49
43
54
140
48

12,77
14,23
14,92
15,00
15,96
13,13
14,50
14,89
14,91
16,12
14,79
15,01
14,70
14,02
23,65
25,93
27,46
28,05
28,64
24,06
25,91
27,85
27,96
29,29
27,17
27,68
26,93
24,64
20,85
22,67
23,17
24,20
24,71
21,03
22,69
23,60
24,02
25,22
23,60
23,83
23,28
21,53

2,944
4,030
4,447
2,901
4,926
3,572
4,587
3,679
3,258
4,751
3,555
3,915
4,151
5,617
5,578
7,140
7,981
5,283
8,521
6,211
7,793
6,779
6,026
8,424
6,557
7,026
7,221
9,279
4,144
5,519
6,479
4,491
6,677
4,776
6,180
5,351
4,889
6,561
5,298
5,492
5,672
7,363

قيمة ف

**3,482

*2,695

0,615

*3,060

**3,474

1,890

*2,809

*3,148

1,747
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األدوار

المتغيييييييرات
المستقلييييية

مهنة المبحوثة

دور اإلعداد
للحالبة وإنتاج
اللبن

مهنة زوج
المبحوثة
حرية تصرف
المبحوثة في دخل
إنتاج اللبن
مهنة المبحوثة

الدرجة الكلية
للمقياس

مهنة زوج
المبحوثة
حرية تصرف
المبحوثة في دخل
إنتاج اللبن

* * عند مستوي معنوية0,01

المجموعات

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

تعمل باليومية
عمل زراعي باألسرة
حرفية
تاجرة

26
95
48
44

26,77
29,02
29,98
30,05

4,966
7,516
8,755
5,742

موظفة بأجر

72

32,43

9,295

يعمل باليومية
عمل زراعي باألسرة
حرفي
تاجر

32
103
47
54

27,31
29,48
29,91
30,06

6,423
8,747
7,020
6,423

موظف بأجر
الحرية الكاملة
الحرية أحيانا
الحرية ناد ار
ال
تعمل باليومية
عمل زراعي باألسرة
حرفية
تاجرة
موظفة بأجر
يعمل باليومية
عمل زراعي باألسرة
حرفي
تاجر
موظف بأجر
الحرية الكاملة
الحرية أحيانا
الحرية ناد ار
ال

49
43
54
140
48
26
95
48
44
72
32
103
47
54
49
43
54
140
48

32,88
30,02
30,36
29,93
28,86
84,04
91,85
95,52
97,30
101,74
85,53
92,58
96,51
96,69
103,51
89,05
94,83
96,89
95,58

8,741
6,509
7,466
7,765
10,756
17,236
23,730
27,348
18,290
28,810
20,478
26,748
22,642
20,438
27,923
21,657
23,543
24,372
32,291

 -4أداء المبحوثييات الريفيييات لييدور اإلعييداد للحالبيية وإنتيياج
اللبن:

توض ا ااح نت ا ااائج ج ا اادول ( )13أن متوس ا ااط درج ا ااات أداء
المبحوثااات الريفيااات لاادور اإلعااداد للحالبااة وإنتاااج اللاابن تبع اا
لمهن ا ااة المبحوث ا ااة ( تعما اال باليومي ا ااة ،عم ا اال ز ارع ا ااي باألسا ا ارة،
حرفيا ا ااة ،تا ا اااجرة ،موظفا ا ااة با ا ااأجر) بلا ا ااغ ، 29,48 ، 27,31

 32,88 ،30,06 ،29,91عل ا ااى الترتي ا ااب ،وبلغ ا اات قيم ا ااة ف
المحس ااوبة  2,709وه ااي قيم ااة معنوي ااة إحص ااائيا عن ااد مس ااتو

قيمة ف

*3,229

*2,709

0,393

*3,141

*3,012

1,094

* عند مستوي معنوية0,05

 0,05مما ااا يا اادل علا ااى وجا ااود فا ااروق معنويا ااة با ااين متوسا ااطات
درجات أداء المبحوثات الريفيات لادور اإلعاداد للحالباة وإنتااج
اللا اابن تبعا ااا لمهنا ااة المبحوثا ااة ،وأن المبحوثا ااات الموظفا ااات ها اان
األكثر أداءا لهذا الدور.
كم ااا يتض ااح م اان الج اادول ( )13أن متوس ااط درج ااات أداء
المبحوثااات الريفيااات لاادور اإلعااداد للحالبااة وإنتاااج اللاابن تبع اا

لمهنااة زوج المبحوثااة ( يعماال باليوميااة ،عماال ز ارعااي باألس ارة،
حرف ا ااي ،ت ا اااجر ،موظ ا ااف ب ا ااأجر) بلغ ا ات ، 29,02 ، 26,77
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 32,43 ،30,05 ،29,88عل ااى الترتيا ااب ،وبلغ اات قيما ااة ف

لمهنااة زوج المبحوثااة ( يعماال باليوميااة ،عماال ز ارعااي باألس ارة،

المحس ااوبة  3,229وه ااي قيم ااة معنوي ااة إحص ااائيا عن ااد مس ااتو

حرف ا ااي ،ت ا اااجر ،موظ ا ااف ب ا ااأجر) بلغ ا ات ، 92,58 ، 85,53

 0,05مما ااا يا اادل علا ااى وجا ااود فا ااروق معنويا ااة با ااين متوسا ااطات

 103,51 ،96,69 ،96,51علااى الترتيااب ،وبلغاات قيمااة ف

درجات أداء المبحوثات الريفيات لدور اإلعداد للحالباة وإنتااج

المحس ااوبة  3,012وه ااي قيم ااة معنوي ااة إحص ااائيا عن ااد مس ااتو

الل ا اابن تبع ا ااا لمهن ا ااة زوج المبحوث ا ااة ،وأن المبحوث ا ااات زوج ا ااات
الموظفين هن األكثر أداءا لهذا الدور.

ويتضاح مان الجادول أن متوساط درجاات أداء المبحوثااات
الريفي ا ااات ل ا اادور اإلع ا ااداد للحالب ا ااة وإنت ا اااج الل ا اابن تبع ا اا لحري ا ااة

 0,05مما ااا يا اادل علا ااى وجا ااود فا اروق معنويا ااة با ااين متوسا ااطات
درجا ااات أداء المبحوثا ااات الريفيا ااات ألدوار إنتا اااج لا اابن نظيا ااف

وآمن صاحيا الكلياة تبعاا لمهناة زوج المبحوثاة ،وأن المبحوثاات
زوجات الموظفين هن األكثر أداءا لهذا الدور.

المبحوثة في التصرف في دخل إنتاج اللبن ( الحرياة الكاملاة،

ويتضح من الجدول أن متوسط درجاات أداء المبحوثاات

الحرية أحيانا ،الحرياة نااد ار ،ال اتصارف ابادا) بلغات 30,20

الريفي ااات ألدوار إنت اااج ل اابن نظي ااف وآم اان ص ااحيا الكلي ااة تبعا اا

المحسوبة  0,393وهاي قيماة غيار معنوياة إحصاائيا مماا يادل

الكاملة ،الحرياة أحياناا ،الحرياة نااد ار ،ال اتصارف أبادا) بلغات

 28,86 ،29,93 ، 30,36 ،على الترتياب ،وبلغات قيماة ف

لحريااة المبحوثااة ف ااي التصاارف فااي دخ اال إنتاااج اللاابن( الحري ااة

عل ااى ع اادم وج ااود ف ااروق معنوي ااة ب ااين متوس ااطات درج ااات أداء

 95,58 ،96,89 ، 94,83 ، 89,05عل ااى الترتي ااب .وبلغ اات

المبحوثااات الريفيااات لاادور اإلعااداد للحالبااة وإنتاااج اللاابن تبعااا

قيمااة ف المحسااوبة  1,094وهااي قيمااة غياار معنويااة إحصااائيا

لحرية المبحوثة في التصرف في دخل إنتاج اللبن.
وعليه نستطيع رفر الفرض الصافر الثااني جزئياا ويقبال
الفرض البحثي.
 -5أداء المبحوثييييات الريفيييييات ألدوار إنتيييياج لييييبن نظيييييف

وآمن صحيا الكلية:

توضا ااح نتا ااائج جا اادول ( )13أن متوسا ااط درجا ااات أداء

المبحوثا اات الريفي ااات ألدوار إنت اااج ل اابن نظي ااف وآم اان ص ااحيا

الكلي ااة تبعا اا لمهن ااة المبحوث ااة ( تعم اال باليومي ااة ،عم اال ز ارع ااي
باألسرة ،حرفية ،تاجرة ،موظفة بأجر) بلغ 91,85 ، 84,04
 101,74 ،97,30 ،95,52 ،على الترتيب ،وبلغت قيمة ف
المحس ااوبة  3,141وه ااي قيم ااة معنوي ااة إحص ااائيا عن ااد مس ااتو

 0,05مما ااا يا اادل علا ااى وجا ااود فا ااروق معنويا ااة با ااين متوسا ااطات
درجا ااات أداء المبحوثا ااات الريفيا ااات ألدوار إنتا اااج لا اابن نظيا ااف
وآما اان صا ااحيا الكليا ااة تبعا ااا لمهنا ااة المبحوثا ااة ،وأن المبحوثا ااات
الموظفات هن األكثر أداءا لهذا الدور.
ويتباين مان الجادول أن متوساط درجاات أداء المبحوثااات

الريفي ااات ألدوار إنت اااج ل اابن نظي ااف وآم اان ص ااحيا الكلي ااة تبعا اا

مما يدل على عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات درجاات
أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا
الكلية تبعا لحرية المبحوثة في التصرف في دخل إنتاج اللبن.
وعليه نستطيع رفر الفرض الصفر الثاني جزئيا ويقبل
الفرض البحثى.

رابعا :العالقات االرتباطية المتعددة واإلنحدارية بين

المتغيرات المستقلة المدروسة الكمية وبين درجة أداء

المبحوثات الريفيات لكل دور من أدوار إنتاج لبن نظيف
وآمن صحيا األربعة المدروسة (رعاية بيئة إيواء الحيوان،

تغذية الحيوان ،الرعاية الصحية للحيوان ،اإلعداد للحالبة

وإنتاج اللبن) والدرجة الكلية للمقياس:

لتحديا ااد العالقا ااات االرتباطيا ااة المتعا ااددة با ااين المتغي ا ارات
المس ااتقلة الكمي ااة المدروس ااة ودرج ااة أداء المبحوث ااات الريفي ااات
لك اال دور م اان أدوار إنت اااج ل اابن نظي ااف وآم اان ص ااحيا األربع ااة
المدروسااة والدرجااة الكليااة للمقياااس.تم صااياغة الفاارض البحثااى
الثالااث ،وللتحقااق ماان صااحة هااذا الفاارض تاام صااياغة الف ارض
االحصااائى الصاافر التااالى اال توجااد عالقااة إرتباطيااة متعااددة
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ب ا ااين المتغيا ا ارات المس ا ااتقلة الكمي ا ااة المدروس ا ااة مجتمع ا ااة (س ا اان

ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة مجتمعة

المبحوثااة ،وع ادد أف اراد األس ارة ،الاادخل الشااهري لألس ارة ،وعاادد

تفسر  %30,7من التباين في درجة أداء المبحوثات الريفيات

سنوات تعليم المبحوثاة وزوجهاا ،عادد سانوات العمال فاي إنتااج

لدور رعاية بيئة اإليواء .وعليه يمكن رفر الفرض الصفر

اللبن ،المساحة المزروعة من األعالف الخضراء ،عدد ماشية

الثالث وقبول الفرض البحثي.

اللابن ،حياازة المبحوثااة لاآلالت ،حياازة األجهازة المنزلياة ،درجااة

 -2أداء المبحوثات الريفيات لدور تغذية الحيوان:

التجددية في إنتاج اللبن النظياف ،درجاة القيادياة ،درجاة رضاا

توضح نتائج جدول ( )14أن متغيرات (سن المبحوثة،

المبحوث ا ااة ع ا اان العائ ا ااد اإلجتم ا اااعي واإلقتص ا ااادي م ا اان تربي ا ااة

وعدد أفراد األسرة ،الدخل الشهري لألسرة ،عدد سنوات تعليم

طموح المبحوثة) وبين درجات أداء المبحوثاات الريفياات لكال

المساحة المزروعة من األعالف الخضراء ،عدد ماشية اللبن،

الماش ااية ،إدراك المبحوث ااة لمش اااكل اإلنت اااج الحيا اواني بمص اار،
دور م اان أدوار إنتا ااج ل اابن نظي ااف وآم اان ص ااحيا (رعاي ااة بيئ ااة

إي اواء الحي اوان ،وتغذي ااة الحي اوان ،والرعاي ااة الص ااحية للحي اوان،
واإلعا ااداد للحالبا ااة وإنتا اااج اللا اابن) والدرجا ااة الكليا ااة للمقيا اااس ا

وإلختبا ااار صا ااحة ها ااذا الفا اارض تا اام اسا ااتخدام معاما اال االرتبا اااط
المتعدد باين المتغيارات المساتقلة الكمياة المدروساة ودرجاة أداء
المبحوثا ااات الريفيا ااات لكا اال دور ما اان أدوار إنتا اااج لا اابن نظيا ااف

وآمن صحيا األربعة المدروسة والدرجة الكلية للمقياس.

 -1أداء المبحوثات الريفيات لدور رعاية بيئة اإليواء:
تبين نتائج جدول ( )14أن متغيرات (سن المبحوثة،

المبحوثة وزوجها ،عدد سنوات العمل في إنتاج اللبن،

حيازة المبحوثة لآلالت ،حيازة األجهزة المنزلية ،درجة
التجددية في إنتاج اللبن النظيف ،درجة القيادية ،درجة رضا
المبحوثة عن العائد االجتماعي واالقتصادي من تربية

الماشية ،إدراك المبحوثة لمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر،
طموح المبحوثة) مجتمعة ترتبط بدرجة أداء المبحوثات
الريفيات لدور تغذية الحيوان بمعامل ارتباط متعدد بلغ
 0,532وكانت قيمة ف المحسوبة  7,061وهى معنوية
إحصائيا عند مستو

 .0,01مما يدل على وجود عالقة

ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات المستقلة الكمية

وعدد أفراد األسرة ،الدخل الشهري لألسرة ،وعدد سنوات تعليم

المدروسة مجتمعة وبين درجة أداء المبحوثات الريفيات لدور

المبحوثة وزوجها ،عدد سنوات العمل في إنتاج اللبن،

تغذية الحيوان .ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات

المساحة المزروعة من األعالف الخضراء ،عدد ماشية اللبن،

المستقلة مجتمعة تفسر  %28,3من التباين في درجة أداء

حيازة المبحوثة لآلالت ،حيازة األجهزة المنزلية ،درجة

المبحوثات لدور تغذية الحيوان .وعليه يمكن رفر الفرض

التجددية في إنتاج اللبن النظيف ،درجة القيادية ،درجة رضا

المبحوثة عن العائد االجتماعي واالقتصادي من تربية
الماشية ،إدراك المبحوثة لمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر،
طموح المبحوثة) مجتمعة ترتبط بدرجة أداء المبحوثات لدور
رعاية بيئة اإليواء بمعامل ارتباط متعدد بلغ  0,554وكانت

قيمة ف المحسوبة  7,947وهى معنوية إحصائيا عند
مستو  .0,01مما يدل على وجود عالقة ارتباطية متعددة
معنوية بين المتغيرات المستقلة الكمية المدروسة مجتمعة
وبين درجة أداء المبحوثات الريفيات لدور رعاية بيئة اإليواء.

الصفر الثالث وقبول الفرض البحثي.
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جدول .14قيم معامالت االنحدار واالنحدار الجزئى المعيارى بين المتغيرات المستقلة الكمية المدروسة ودرجة أداء المبحوثات الريفيات لكل دور من أدوار إنتاج لبن
نظيف وآمن صحيا األربعة المدروسة والدرجة الكلية للمقياس

رعاية بيئة إيواء الحيوان
المتغيرات المستقلة

قيم معامل
اإلنحدار

قيم معامل
اإلنحدار
الجزئي
المعياري
**0,234

اإلعداد للحالبة وإنتاج
اللبن
قيم معامل
قيم
اإلنحدار
معامل
الجزئي
اإلنحدار
المعياري
**0,182 **0,200
0,0380,063
**0,207 *0,238
0,047
*0,124 *0,118
0,059
0,110
0,050
0,009
0,003

**0,192
0,0460,075
**0,227
0,039
*0,119
0,064
0,110
0,040
0,024
0,098

**0,223
**0,282

*0,225
*0,280

*0,163 *0,159
**0,410 **0,395

**0,196
**0,347

*0,123
0,067
0,529
0,280
**6,960

*0,124
*0,131 *0,129
*0,130
0,075
0,070
0,540
0,510
0,535
0,481
0,291
0,260
0,286
0,231
**7,363 **16,259 **7,194 **16,803

تغذية الحيوان
قيم معامل
اإلنحدار

سن المبحوثة
عدد أفراد األسرة
الدخل الشهر لألسرة
عدد سنوات تعليم المبحوثة
عدد سنوات تعليم زوج المبحوثة
عدد سنوات العمل في إنتاج اللبن
المساحة المزروعة من اإلعالف الخضراء
عدد ماشية اللبن
حيازة اآلالت
حيازة األجهزة المنزلية
درجة التجديدية في إنتاج اللبن النظيف

**0,210
0,0380,081
**0,262
0,052
0,094
0,055
*0,117
0,047
0,016
0,003

درجة القيادية
درجة رضا المبحوثة عن العائد االجتماعي واالقتصادي من تربية
الماشية
إدراك المبحوثة لمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر
طموح المبحوثة
قيم معامل االرتباط المتعدد R
قيم معامل التحديد R 2
قيمة ف

*0,173
**0,424

**0,192
**0,454

*0,120
0,081
0,554
0,307
**7,947

*0,121 *0,113
*0,117
0,081
0,475
0,532
0,518
0,226
0,283
0,268
**16,269 **7,061 **20,448

**0,220

**0,179
0,0610,086
**0,221
0,020
*0,115
0,061
0,108
0,033
0,029
*0,177

قيم معامل
اإلنحدار
الجزئي
المعياري
**0,189
**0,227
*0,116

**0,257

الرعاية الصحية للحيوان
قيم معامل
اإلنحدار
**0,169
0,0400,067
*0,180
0,017
*0,132
0,063
0,100
0,027
0,041
**0,188

قيم معامل
اإلنحدار
الجزئي
المعياري
*0,134
**0,211
*0,145

**0,284

الدرجة الكلية للمقياس
قيم معامل
اإلنحدار

قيم معامل
اإلنحدار
الجزئي
المعياري
**0,172
**0,221
*0,130

**0,224
**0,443
*0,120
0,508
0,258
** 16,087
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 - 3أداء المبحوثيييييات الريفييييييات ليييييدور الرعايييييية الصيييييحية

للحيوان:

توضح نتائج جدول ( )14أن متغيرات سن المبحوثة،

وعدد أفراد األسرة ،الدخل الشهري لألسرة ،وعدد سنوات تعليم
المبحوثة وزوجها ،عدد سنوات العمل في إنتاج اللبن،
المساحة المزروعة من األعالف الخضراء ،عدد ماشية اللبن،

حيازة المبحوثة لآلالت ،حيازة األجهزة المنزلية ،درجة
التجددية في إنتاج اللبن النظيف ،درجة القيادية ،درجة رضا
المبحوثة عن العائد االجتماعي واالقتصادي من تربية
الماشية ،إدراك المبحوثة لمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر،

طموح المبحوثة) مجتمعة ترتبط بدرجة أداء المبحوثات
الريفيات لدور الرعاية الصحية للحيوان بمعامل ارتباط متعدد
بلغ  0,529وكانت قيمة ف المحسوبة  6,960وهى معنوية
إحصائيا عند مستو

 .0,01مما يدل على وجود عالقة

ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات المستقلة الكمية
المدروسة مجتمعة وبين درجة أداء المبحوثات الريفيات لدور

الرعاية الصحية للحيوان ،ويشير معامل التحديد

طموح المبحوثة) مجتمعة ترتبط بدرجة أداء المبحوثات لدور
اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن بمعامل ارتباط متعدد بلغ
 0,535وكانت قيمة ف المحسوبة  7,194وهى معنوية
إحصائيا عند مستو

 .0,01مما يدل على وجود عالقة

ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات المستقلة الكمية

المدروسة مجتمعة وبين درجة أداء المبحوثات الريفيات لدور
اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن ،ويشير معامل التحديد إلى أن
المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر  %28,6من التباين في
درجة أداء المبحوثات الريفيات لدور اإلعداد للحالبة وإنتاج
اللبن ،وعليه يمكن رفر الفرض الصفر
الفرض البحثي.

الثالث وقبول

 -5أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف
وآمن صحيا الكلية:
توضح نتائج جدول ( )14أن متغيرات سن المبحوثة،

وعدد أفراد األسرة ،الدخل الشهري لألسرة ،وعدد سنوات تعليم

المبحوثة وزوجها ،عدد سنوات العمل في إنتاج اللبن،

إلى أن

المساحة المزروعة من األعالف الخضراء ،عدد ماشية اللبن،

المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر  %28من التباين في درجة

حيازة المبحوثة لآلالت  ،حيازة األجهزة المنزلية ،درجة

أداء المبحوثات الريفيات لدور الرعاية الصحية للحيوان،

التجددية في إنتاج اللبن النظيف ،درجة القيادية ،درجة رضا

وعليه يمكن رفر الفرض الصفر الثالث وقبول الفرض

المبحوثة عن العائد االجتماعي واالقتصادي من تربية

 -4أداء المبحوثات الريفيات لدور اإلعداد للحالبة وإنتاج

طموح المبحوثة) مجتمعة ترتبط بدرجة أداء المبحوثات

البحثي.

اللبن:
تبين نتائج جدول ( )14أن متغيرات سن المبحوثة،

وعدد أفراد األسرة ،الدخل الشهري لألسرة ،وعدد سنوات تعليم

المبحوثة وزوجها ،عدد سنوات العمل في إنتاج اللبن،

المساحة المزروعة من األعالف الخضراء ،عدد ماشية اللبن،
حيازة المبحوثة لآلالت ،حيازة األجهزة المنزلية ،درجة
التجددية في إنتاج اللبن النظيف ،درجة القيادية ،درجة رضا
المبحوثة عن العائد االجتماعي واالقتصادي من تربية

الماشية ،إدراك المبحوثة لمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر،

الماشية ،إد ارك المبحوثة لمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر،

الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا الكلية بمعامل
ارتباط متعدد بلغ  0,540وكانت قيمة ف المحسوبة 7,363
وهى معنوية إحصائيا عند مستو

 .0,01مما يدل على

وجود عالقة ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات المستقلة
الكمية المدروسة مجتمعة وبين درجة أداء المبحوثات الريفيات
ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا الكلية .ويشير معامل
التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر  %29,1من
التباين في درجة أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن
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نظيف وآمن صحيا الكلية ،وعليه يمكن رفر الفرض

المستقلة الخمس مجتمعة وبين درجة أداء المبحوثات الريفيات

الصفر الثالث وقبول الفرض البحثي.

لدور رعاية بيئة اإليواء ،ويشير معامل التحديد إلى أن

(ب) :اإلسهام النسبي للمتغيرات المستقلة الكمية المدروسية

المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر  %26,8من التباين في

ودرجيية أداء المبحوثييات الريفيييات لكييل دور ميين أدوار إنتيياج

لبن نظيف وآمن صحيا األربعة المدروسة (رعاية بيئة إييواء
الحيوان ،تغذية الحييوان ،الرعايية الصيحية للحييوان ،اإلعيداد

للحالبة وإنتاج اللبن) والدرجة الكلية للمقياس:

ولتحدي ا ااد اإلس ا ااهام النس ا اابى للمتغيا ا ارات المس ا ااتقلة الكمي ا ااة
المدروس ا ااة فا ا ااي تفسا ا ااير التبا ا اااين فا ا ااى درجا ا ااة أداء المبحوثا ا ااات
الريفيااات لكاال دور ماان أدوار إنتاااج لاابن نظيااف وآماان صااحيا
األربعاة المدروساة (رعاياة بيئاة إياواء الحياوان ،تغذياة الحياوان،
الرعاي ا ااة الص ا ااحية للحي ا اوان ،اإلع ا ااداد للحالب ا ااة وإنت ا اااج الل ا اابن)
والدرجااة الكليااة للمقياااس .تاام صااياغة الفاارض البحثااى ال اربااع ،

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم صياغة الفرض اإلحصائى
الصاافر التااالى ا ال يسااهم أ متغياار ماان المتغي ارات المسااتقلة
الكميااة المدروسااة إسااهاما معنوي اا فرياادا فااي تفسااير التباااين فااى
درجة أداء المبحوثات الريفياات لكال دور مان أدوار إنتااج لابن

نظيا ااف وآما اان صا ااحيا األربعا ااة المدروسا ااة (رعايا ااة بيئا ااة إي ا اواء

الحي اوان ،تغذي ااة الحي اوان ،الرعاي ااة الصااحية للحي اوان ،اإلع ااداد

درجة أداء المبحوثات الريفيات لدور رعاية بيئة اإليواء.
وعن ا ااد اس ا ااتعراض األهمي ا ااة النس ا اابية للمتغي ا ارات المس ا ااتقلة
الخمس ا ا اة وفق ا ا اا للقيما ا ااة المطلقا ا ااة لمعاما ا اال االنحا ا اادار الجزئا ا ااى
المعي ااار يتض ااح أن متغي اار درج ااة رض ااا المبحوث ااة ع اان العائ ااد

االجتماعي واالقتصادي من تربية الماشية بلاغ  0,454ويحتال
المرتبااة األولااى ماان حيااث التااأثير علااى درجااة أداء المبحوثااات
الريفيااات لاادور رعايااة بيئ ااة اإلي اواء .وأن متغياار ساان المبحوث ااة
بل ااغ  0,234ويحت اال المرتب ااة الثاني ااة ،وأن متغي اار ع اادد س اانوات
تعل اايم المبحوث ااة بل ااغ  0,220ويحت اال المرتب ااة الثالث ااة  ،وأن

متغي اار درج ااة القيا اادة بل ااغ  0,192ويحت اال المرتب ااة الرابع ااة ،
وأن متغي اار إدراك المبحوث ااة لمش اااكل اإلنت اااج الحي اواني بمص اار

بلااغ  0,117ويحتاال المرتبااة الخامسااة .وعليااه نسااتطيع رفاار
الفرض الصفر الرابع جزئيا.
 -2أداء المبحوثات الريفيات لدور تغذية الحيوان:
تبين نتائج جدول ( )14أن متغيرات سن المبحوثة ،
عدد سنوات تعليم المبحوثة ،عدد سنوات العمل في إنتاج

للحالبااة وإنتاااج اللاابن) والدرجااة الكليااة للمقياااسا .وللتحقااق ماان

اللبن ،درجة التجددية في إنتاج اللبن النظيف ،إدراك المبحوثة

المعيار .

الريفيات لدور تغذية الحيوان بمعامل ارتباط متعدد بلغ

 -1أداء المبحوثات الريفيات لدور رعاية بيئة اإليواء :

 0,475وكانت قيمة ف المحسوبة  16,269وهى معنوية

صا ا ااحة ها ا ااذا الفا ا اارض تا ا اام إجا ا ااراء تحليا ا اال االنحا ا اادار الجزئا ا ااى

توضح نتائج جدول ( )14أن متغيرات سن المبحوثة،
عدد سنوات تعليم المبحوثة ،درجة القيادية ،درجة رضا
المبحوثة عن العائد االجتماعي واالقتصادي من تربية

الماشية ،إدراك المبحوثة لمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر
ترتبط بدرجة أداء المبحوثات الريفيات لدور رعاية بيئة اإليواء
بمعامل ارتباط متعدد بلغ  0,518وكانت قيمة ف المحسوبة
 20,448وهى معنوية إحصائيا عند مستو  .0,01ومن ثم
يمكن استنتاج وجود عالقة ارتباطية متعددة بين المتغيرات

لمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر ترتبط بدرجة أداء المبحوثات

إحصائيا عند مستو  .0,01ومن ثم يمكن استنتاج وجود
عالقة ارتباطية متعددة بين المتغيرات المستقلة الخمسة

مجتمعة وبين درجة أداء المبحوثات الريفيات لدور تغذية

الحيوان ،ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة
مجتمعة تفسر  %22,6من التباين في درجة أداء المبحوثات
الريفيات لدور تغذية الحيوان.
وعن ا ااد اس ا ااتعراض األهمي ا ااة النس ا اابية للمتغي ا ارات المس ا ااتقلة
الخمسا ا ااة وفق ا ا اا للقيما ا ااة المطلقا ا ااة لمعاما ا اال االنحا ا اادار الجزئا ا ااى
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المعيااار يتض ااح أن متغياار درج ااة التجددي ااة فااي إنت اااج الل اابن

ويحتل المرتبة الثانية ،وأن متغير عدد سنوات العمل في إنتاج

بل ااغ  0,257ويحت اال المرتب ااة األول ااى م اان حي ااث الت ااأثير عل ااى

اللا اابن بلا ااغ  0,145ويحتا اال المرتبا ااة الثالثا ااة ،وأن متغيا اار سا اان

درجا ااة أداء المبحوثا ااات الريفيا ااات لا اادور تغذيا ااة الحي ا اوان ،وأن

المبحوث ااة بل ااغ  0,134ويحت اال المرتب ااة الرابع ااة  ،وأن متغي اار

متغي ا اار ع ا اادد س ا اانوات تعل ا اايم المبحوث ا ااة بل ا ااغ  0,227ويحت ا اال

إدراك المبحوثا ا ا اة لمش ا ا اااكل اإلنت ا ا اااج الحيا ا ا اواني بمص ا ا اار بل ا ا ااغ

المرتبة الثانية .وأن متغير سن المبحوثة بلغ  0,189ويحتل

 0,130ويحت ا اال المرتب ا ااة الخامس ا ااة  ،وعلي ا ااه نس ا ااتطيع رف ا اار

الحيا اواني بمص اار بل ااغ  0,121ويحت اال المرتب ااة الرابع ااة  ،وأن

 -4أداء المبحوثات الريفيات لدور اإلعداد للحالبة وإنتاج

المرتب ااة الثالث ااة  ،وأن متغي اار إدراك المبحوث ااة لمش اااكل اإلنت اااج

متغير عدد سنوات العمل في إنتاج اللبن بلغ  0,116ويحتال
المرتبة الخامسة ،وعليه نستطيع رفر الفرض الصفر الرابع
جزئيا.
 - 3أداء المبحوثيييييات الريفييييييات ليييييدور الرعايييييية الصيييييحية

للحيوان:

الفرض الصفر الرابع جزئيا.
اللبن:

توضح نتائج جدول ( )14أن متغيرات سن المبحوثة،
عدد سنوات تعليم المبحوثة ،وعدد سنوات العمل في إنتاج

اللبن ،ودرجة القيادية ،درجة رضا المبحوثة عن العائد
االجتماعي واالقتصادي من تربية الماشية ،إدراك المبحوثة

توضح نتائج جدول ( )14أن متغيرات سن المبحوثة،

لمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر ترتبط بدرجة أداء المبحوثات

عدد سنوات تعليم المبحوثة ،وعدد سنوات العمل في إنتاج

الريفيات لدور اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن بمعامل ارتباط

اللبن ،ودرجة التجددية في إنتاج اللبن النظيف ،وإدراك

متعدد بلغ  0,510وكانت قيمة ف المحسوبة  16,259وهى

المبحوثات الريفيات لدور الرعاية الصحية للحيوان بمعامل

وجود عالقة ارتباطية متعددة بين المتغيرات المستقلة الخمسة

ارتباط متعدد بلغ  0,481وكانت قيمة ف المحسوبة

مجتمعة وبين درجة أداء المبحوثات الريفيات لدور اإلعداد

 16,803وهى معنوية إحصائيا عند مستو  ،0,01ومن ثم

للحالبة وإنتاج اللبن ،ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات

يمكن إستنتاج وجود عالقة ارتباطية متعددة بين المتغيرات

المستقلة مجتمعة تفسر  %26من التباين في درجة أداء

المبحوثة لمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر ترتبط بدرجة أداء

المستقلة الخمسة مجتمعة وبين درجة أداء المبحوثات

الريفيات لدور الرعاية الصحية للحيوان ،ويشير معامل
التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر  %23,1من
التباين في درجة أداء المبحوثات الريفيات لدور الرعاية
الصحية للحيوان.

معنوية إحصائيا عند مستو  ،0,01ومن ثم يمكن استنتاج

المبحوثات الريفيات لدور اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن.
وعن ا ااد اس ا ااتعراض األهمي ا ااة النس ا اابية للمتغي ا ارات المس ا ااتقلة

الساتة وفقاا للقيمااة المطلقاة لمعامال االنحاادار الجزئاى المعيااار

يتضح أن متغيار درجاة رضاا المبحوثاة عان العائاد اإلجتمااعي
واإلقتص ااادي م اان تربي ااة الماش ااية بل ااغ  0,410ويحت اال المرتب ااة

وعن ا ااد اس ا ااتعراض األهمي ا ااة النس ا اابية للمتغيا ا ارات المس ا ااتقلة

األولى مان حياث التاأثير علاى درجاة أداء المبحوثاات الريفياات

الخمسا ا ااة وفقا ا اا للقيما ا ااة المطلقا ا ااة لمعاما ا اال االنحا ا اادار الجزئا ا ااى

لاادور اإلع ااداد للحالبااة وإنت اااج اللاابن .وأن متغي اار عاادد س اانوات

بل ااغ  0,284ويحت اال المرتب ااة األول ااى م اان حي ااث الت ااأثير عل ااى

س ا اان المبحوث ا ااة بل ا ااغ  0,182ويحت ا اال المرتبا ااة الثالث ا ااة  ،وأن

درج ا ا ااة أداء المبحوث ا ا ااات الريفي ا ا ااات ل ا ا اادور الرعاي ا ا ااة الص ا ا ااحية

متغياار درجااة القياديااة بلااغ  0,163ويحتاال المرتبااة الرابعااة ،

للحيوان .وأن متغير عدد سنوات تعليم المبحوثاة بلاغ 0,211

وأن متغي اار إدراك المبحوث ااة لمش اااكل اإلنت اااج الحي اواني بمص اار

المعيااار يتض ااح أن متغياار درج ااة التجددي ااة فااي إنت اااج الل اابن

تعليم المبحوثة بلغ  0,207ويحتل المرتبة الثانية .وأن متغيار
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بل ا ااغ  0,131ويحت ا اال المرتب ا ااة الخامس ا ااة  ،وأن متغي ا اار ع ا اادد

التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر  %25,8من

ساانوات العماال فااي إنتاااج اللاابن بلااغ  0,124ويحتاال المرتبااة

التباين في درجة أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن

السادسة .وعليه نستطيع رفر الفرض الصفر الرابع جزئيا.

نظيف وآمن صحيا الكلية.

 -5أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف

وآمن صحيا الكلية:

تبين نتائج جدول ( )14أن متغيرات سن المبحوثة ،وعدد
سنوات تعليم المبحوثة ،عدد سنوات العمل في إنتاج اللبن،
درجة القيادية ،درجة رضا المبحوثة عن العائد االجتماعي
واالقتصادي من تربية الماشية ،إدراك المبحوثة لمشاكل
اإلنتاج الحيواني بمصر ترتبط بدرجة أداء المبحوثات

الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا الكلية بمعامل

ارتباط متعدد بلغ  0,508وكانت قيمة ف المحسوبة
 16,087وهى معنوية إحصائيا عند مستو  .0,01ومن ثم
يمكن إستنتاج وجود عالقة ارتباطية متعددة بين المتغي ارت
المستقلة الستة مجتمعة وبين درجة أداء المبحوثات الريفيات

ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا الكلية ،ويشير معامل

وعند استعراض األهمية النسابية للمتغيارات المساتقلة الساتة
وفقا للقيمة المطلقة لمعامل االنحادار الجزئاى المعياار يتضاح

أن متغيا ا اار درجا ا ااة رضا ا ااا المبحوثا ا ااة عا ا اان العائا ا ااد االجتما ا اااعي

واالقتص ااادي م اان تربي ااة الماش ااية بل ااغ  0,443ويحت اال المرتب ااة
األولى مان حياث التاأثير علاى درجاة أداء المبحوثاات الريفياات
آلدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا الكلياة .وأن متغيار درجاة
القياديااة بلااغ  0,224ويحتاال المرتبااة الثانيااة .وأن متغياار عاادد

ساانوات تعلاايم المبحوثااة بلااغ  0,221ويحتاال المرتبااة الثالثااة ،
وأن متغير سن المبحوثة بلاغ  0,172ويحتال المرتباة الرابعاة
 ،وأن متغير عدد سانوات العمال فاي إنتااج اللابن بلاغ 0,130
ويحتاال المرتبااة الخمسااة  ،وأن متغياار إدراك المبحوثااة لمشاااكل
اإلنتا اااج فا ااي مصا اار بلا ااغ  0,120ويحتا اال المرتبا ااة السادسا ااة،

وعليه نستطيع رفر الفرض الصفر الرابع جزئيا.

يوضح شكل .2نسب إسهام المتغيرات المستقلة المدروسة التي تسهم إسهاما معنويا فريدا في تفسير التباين في أداء
المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا الكلية
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خامسيي يا :النسييييب المئوييييية لتوزيييييع اسييييتجابات المبحوثييييات
الريفيييات علييي عبييارات مصييادر المعلومييات التييي تلجييأ إليهييا

عند تربية الماشية وإنتاج اللبن النظيف واآلمن صحيا:

باستعراض استجابات المبحوثات الريفيات علي عبارات
مصادر المعلومات التي تلجأ إليها عند تربية الماشية وإنتاج
اللبن النظيف واآلمن  ،يتضح من بيانات جدول ( )15أن
المصادر وفقا للمتوسط الحسابي مرتبة تنازليا هي :الخبرة
الشخصية بنسبة  %67ومتوسط حسابي ( )2,55درجة،

والحماة أو األم بنسبة  %60ومتوسط حسابي ) )2,47درجة،
والسيدات ذوات الخبرة في العائلة بنسبة  %55,4ومتوسط
حسابي) )2,42درجة ،والزوج بنسبة  %43,9ومتوسط
حسابي) )2,22درجة ،والوحدة البيطرية بنسبة %38,9

ومتوسط حسابي ) )2,17درجة ،واألبناء المتعلمون بنسبة

 %40ومتوسط حسابي ) )2,07درجة ،والجيران واألصدقاء

بنسبة  %29ومتوسط حسابي) )1,90درجة ،والبرامج الريفية

بالتليفزيون بنسبة  %27ومتوسط حسابي ) )1,87درجة،

والتاجر أو المشتري للبن ومنتجاته بنسبة  %22ومتوسط

حسابي ) )1,76درجة ،واالنترنت بنسبة  %20ومتوسط

حسابي ) )1,74درجة ،والنشرات الفنية بنسبة %10,5
ومتوسط حسابي ) )1,56درجة ،والجمعية التعاونية الزراعية
بنسبة  %8,8ومتوسط حسابي ) )1,55درجة.

سادسيي يا :النسييييب المئوييييية لتوزيييييع درجييييات اسييييتجابات
المبحوثات الريفيات على عبارات المشكالت التي تواجهن
عند إنتاج لبن نظيف آمن صحيا:

أ  :النسب المئوية لتوزيع درجيات اسيتجابات المبحوثيات
الريفيات على عبيارات المشيكالت الخاصية بيالمرأة الريفيية

نفسها:
باستعراض استجابات المبحوثات الريفيات علي عبارات

المشكالت الخاصة بالمرأة الريفية نفسها يتضح من بيانات

جدول ( )16أن ترتيب المشكالت تنازليا وفقا للمتوسط
الحسابي.

جدول  .15النسب المئوية لتوزيع استجابات المبحوثات الريفيات علي عبارات مصادر المعلوميات التيي تلجيأ إليهيا عنيد تربيية
الماشية وإنتاج لبن نظيف وآمن صحيا
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

مصادر المعلومات
الخبرة الشخصية
الزوج
األبناء المتعلمون
اإلنترنت
الجيران أواألصدقاء
الحماة أو األم
التاجر أو المشتري للبن ومنتجاته
الجمعية التعاونية الزراعية
البرامج الريفية بالتليفزيون
النشرات الفنية
الوحدة البيطرية
السيدات ذوات الخبرة في العائلة

العدد
191
125
114
57
83
171
63
25
77
30
111
158

دائما

%

العدد

67

59

43,9
40
20
29,1
60
22,1
8,8
27
10,52
39
55,4

97
76
96
91
77
92
105
95
99
111
86

أحيانا

%

العدد

20,70

35

34
26,7
33,7
31,9
27
32,3
36,8
33,3
34,74
39
30,2

63
95
132
111
37
130
155
113
156
63
41

ال

%

المتوسط
الحسابي

12,3

2,55

22,1
33,3
46,3
39
13
45,6
54,4
39,6
54,74
22
14,1

2,22
2,07
1,74
1,90
2,47
1,76
1,55
1,87
1,56
2,17
2,42

الترتيب
1

4
6
10
7
2
9
12
8
11
5
3

مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -مجلد 42العدد  )2أبريل  -يونيو 2021

900

جدول رقم .16النسب المئوية لتوزيع درجات استجابات المبحوثات الريفيات على عبارات المشكالت التي تواجهن عند إنتاج

لبن نظيف آمن صحيا(المشكالت الخاصة بالمرأة نفسها ،المشكالت االقتصادية ،المشكالت اإلنتاجية ،المشكالت التسويقيه)

تواجد المشكلة
المشكالت
ال توجد
توجد
%
العدد
%
العدد
أ-المشكالت الخاصة بالمرأة نفسها:
16,1
46
83,9
239
-1نق المعرفة بالتوصيات الفنية إلنتاج لبن نظيف
47,4
135
52,6
150
 -2نق المعرفة ببدائل األلبان إلستخدامها في إرضاع العجول
30,9
88
69,1
197
-3نق المعرفة باألمراض التي تصيب ماشية اللبن
48,8
139
51,2
146
 -4نق المعرفة بكيفية عمل األعالف التقليدية
44,9
128
55,1
 -5قلة الوقت المتاح لحضور حمالت التوعية الخاصة بإنتاج لبن نظيف 157
28,1
80
71,9
205
 -6نق المعرفة بطرق التربية الصحيحة لماشية اللبن
37,2
106
62,8
179
 -7عدم وجود خبرة بعمليات تحصين وعالج الماشية
ب-المشكالت اإلقتصادية:
6
17
94
268
 -1أرتفاع أسعار األعالف المركزة
34
97
66
188
-2أرتفاع أسعار محاصيل العلف
46
131
54
154
 -3أرتفاع أسعار العلف األخضر
47
134
53
151
 -4الغاء نظام صرف األعالف المدعمة
30,9
88
69,1
197
 -5ارتفاع أسعار ماشية اللبن
22,8
65
77,2
220
 -6انخفاض سعر الكيلو جرام من اللبن
 -7ارتفاع أسعار بعر مكونات العلف المركز بالسوق
48,8
139
51,2
146
9,8
28
90,2
257
-8أرتفاع تكاليف األدوية البيطرية
ج-المشكالت اإلنتاجية:
43,9
125
56
160
-1امتناع الحيوان عن الحلب بدون سبب واضح
47,7
136
52,3
149
-2تعرض اللبن للفساد
35,8
102
64,2
183
-3توقف مشروع التأمين علي الماشية
53
151
47
134
-4عدم وجود تشريعات تحكم تداول األلبان
33
94
67
191
-5نق سالالت اللبن عالية األدرار
46
131
54
154
-6إنخفاض جودة األعالف المركزة
50,9
145
49,1
140
-7عدم وجود معدات حلب لصغار المربين
21,8
62
78,2
223
-8عدم توفر معلومات عن الطرق الصحيحة لتغذية ماشية اللبن
31,9
91
68,1
194
-9كثرة األمراض التي تصيب ماشية اللبن
د -المشكالت التسويقيه:
37,9
108
62,1
177
-1عدم وجود جمعية تعاونية متخصصة لتسويق منتجات األلبان
54
154
46
131
-2عدم وجود أسواق لتصريف منتجات األلبان
29,8
85
70,2
200
-3ال توجد أجهزة لتبريد وحفظ اللبن لحين تسويقه
42,8
122
57,2
163
-4قلة الطلب علي اللبن ومنتجاته
11,9
34
88,1
251
-5استغالل التجار المشترين لأللبان من الريفيات
13
37
87
248
-6تحكم التجار في األسعار

هي :نق

المعرفة بالتوصيات الفنية إلنتاج لبن نظيف

بنسبة ( )%84ومتوسط حسابي  1,84درجة  ،ونق

المعرفة

بطرق التربية الصحيحة لماشية اللبن بنسبة ( )%72ومتوسط
حسابي  1,72درجة ،ونق

المعرفة باألمراض التي تصيب

ماشية اللبن بنسبة ( )%69ومتوسط حسابي  1,69درجة،
وعدم وجود خبرة بعمليات تحصين وعالج الماشية بنسبة

المتوسط الترتيب
الحسابي
1,84
1,53
1,69
1,51
1,55
1,72
1,63

1
6
3
7
5
2
4

1,94
1,66
1,54
1,53
1,69
1,77
1,51
1,90

1
5
6
7
4
3
8
2

1,56
1,52
1,64
1,47
1,67
1,54
1,49
1,78
1,68

5
7
4
9
3
6
8
1
2

1,62
1,46
1,70
1,57
1,88
1,87

4
6
3
5
1
2

( )% 62,8ومتوسط حسابي  1,63درجة ،وقلة الوقت المتاح
لحضور حمالت التوعية الخاصة بإنتاج لبن نظيف وآمن

بنسبة ( )%55ومتوسط حسابي  1,55درجة ،ونق

المعرفة

ببدائل األلبان الستخدامها في إرضاع العجول الرضيعة بنسبة
( )% 52,6ومتوسط حسابي  1,53درجة ،ونق

المعرفة
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بكيفية عمل األعالف التقليدية بنسبة ( )%51ومتوسط

بنسبة ( )%56ومتوسط حسابي  1,56درجة ،وانخفاض جوده

حسابي  1,51درجة.

األعالف المركزة بنسبة (  )% 54ومتوسط حسابي 1,54

ب :النسيييب المئويييية لتوزييييع درجيييات اسيييتجابات المبحوثيييات

درجة ،وتعرض اللبن للفساد بنسبة ( )% 52,3ومتوسط

الريفيات على عبارات المشكالت اإلقتصادية .

باستعراض استجابات المبحوثات الريفيات علي عبارات

المشكالت اإلقتصادية يتضح من بيانات جدول ( )16أن
ترتيب المشكالت تنازليا وفقا للمتوسط الحسابى هي :ارتفاع
أسعار األعالف المركزة

بنسبة ( )%94ومتوسط حسابي

 1,94درجة ،وارتفاع تكاليف األدوية البيطرية بنسبة

حسابي  1,52درجة ،وعدم وجود معدات حلب لصغار
المربين بنسبة ( )%49,1ومتوسط حسابي  1,49درجة ،وعدم

وجود تشريعات تحكم تداول األلبان بنسبة ( )%47ومتوسط
حسابي  1,47درجة.
د :النسيييب المئويييية لتوزييييع درجيييات اسيييتجابات المبحوثيييات

الريفيات على عبارات المشكالت التسويقية.

( )%90,2ومتوسط حسابي  1,90درجة ،وانخفاض سعر

باستعراض استجابات المبحوثات الريفيات علي عبارات

 1,77درجة ،وارتفاع أسعار ماشية اللبن بنسبة ( )% 69,1

ترتيب المشكالت تنازليا وفقا للمتوسط الحسابى هي :استغالل

ومتوسط حسابي  1,69درجة ،وارتفاع أسعار محاصيل

التجار المشترين لأللبان من الريفيات بنسبة ()%88,1

العلف بنسبة ( )%66ومتوسط حسابي  1,66درجة ،وارتفاع

ومتوسط حسابي  1,88درجة ،وتحكم التجار في األسعار

أسعار العلف األخضر بنسبة (  )% 54ومتوسط حسابي

بنسبة ( )%87ومتوسط حسابي  1,87درجة ،وال توجد أجهزة

الكيلو جرام من اللبن بنسبة ( )%77,2ومتوسط حسابي

المشكالت التسويقية يتضح من بيانات جدول ( )16أن

 1,54درجة ،وإلغاء نظام صرف األعالف المدعمة بنسبة

لتبريد وحفظ اللبن لحين تسويقة بنسبة ( )%70,2ومتوسط

المعرفة

حسابي  1,70درجة ،وعدم وجود جمعية تعاونية متخصصة

بكيفية عمل األعالف التقليدية بنسبة ( )%51,2ومتوسط

لتسويق منتجات األلبان بنسبة ( )% 62,1ومتوسط حسابي

حسابي  1,51درجة.

 1,62درجة ،وقلة الطلب علي اللبن ومنتجاته بنسبة

ج :النسيييب المئويييية لتوزييييع درجيييات اسيييتجابات المبحوثيييات

( )%57,2ومتوسط حسابي  1,57درجة ،وعدم وجود أسواق

( )% 53ومتوسط حسابي  1,53درجة ،ونق

الريفيات على عبارات المشكالت اإلنتاجية.

باستعراض استجابات المبحوثات الريفيات علي عبارات
المشكالت اإلنتاجية يتضح من بيانات جدول ( )16أن
ترتيب المشكالت تنازليا وفقا للمتوسط الحسابى هي :عدم

توفر معلومات عن الطرق الصحيحة لتغذية ماشية اللبن
بنسبة ( )%78,2ومتوسط حسابي  1,78درجة ،وكثرة
األمراض التي تصيب ماشية اللبن بنسبة ( )%68,1ومتوسط
حسابي  1,68درجة ،ونق

لتصريف منتجات األلبان بنسبة( )% 46ومتوسط حسابي

 1,46درجة.
سابعا :النسب المئوية لتوزيع درجات استجابات المبحوثات

الريفيات على عبارات مقترحات التغلب علي المشكالت التي

تواجههن عند إنتاج اللبن النظيف واآلمن:
باستعراض استجابات المبحوثات الريفيات على عبارات
مقترحاتهن للتغلب علي مشكالت إنتاج اللبن النظيف واآلمن

سالالت اللبن عالية اإلدرار

يتضح من بيانات جدول ( )17أن ترتيب المقترحات تنازليا

بنسبة ( )%67ومتوسط حسابي  1,67درجة ،وتوقف مشروع

وفقا للنسب المئوية هي :توفير ماشية اللبن عالية اإلدرار،

التأمين علي الماشية بنسبة (  )% 64,2ومتوسط حسابي

وتشدد الحكومة الرقابة علي األدوية البيطرية بنسبة

 1,64درجة ،وامتناع الحيوان عن الحلب بدون سبب واضح

( ، )%90,17وتوفير القروض للريفيات وتسهيل إجراءاتها،
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جدول رقم  .17النسب المئوية لتوزيع درجات استجابات المبحوثات الريفيات على عبارات مقترحات التغلب علي المشكالت
التي تواجههن عند إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا

المقترحات
-1توفير نشرات إرشادية لرعاية ماشية اللبن.
-2إنشاء جمعيات تعاونية لتسويق األلبان ومنتجاتها.
-3وجود مراكز تجميع األلبان في القري.
-4توفير مركزات األعالف بأسعار رخيصة.
.-5التأمين علي الماشية.
 -6توفير وحدات بيطرية
 -7تدريب الريفيات علي عمل األعالف غير التقليدية.
 -8تقديم الخدمات اإلرشادية الخاصة بإنتاج اللبن النظيف.
-9توفير بدائل األلبان لتغذية العجول الصغيرة.
-10توفير ماشية اللبن عالية اإلدرار.
-11فتح منافذ لتسويق األلبان.
-12توفير القروض للريفيات وتسهيل إجراءاتها.
-13تشدد الحكومة الرقابة علي األدوية البيطرية.

العدد

131
177
251
126
183
154
177
225
148
257
131
251
257

%

46
62,1
88,07
44,2
64,2
54,03
62,01
79
52
90,17
46
88,07
90,17

الترتيب
9
6
4
10
5
7
6
3
8
1
9م
2
1م

ووجود مراكز تجميع األلبان في القري بنسبة (،)%88,07

اتساقا مع ما أسفرت عنه النتائج التي توضح مستوي أداء

وتقديم الخدمات اإلرشادية الخاصة بإنتاج اللبن النظيف

المبحوثات الريفيات لكل دور من أدوار إنتاج لبن نظيف

بنسبة ( ،)%79والتأمين علي الماشية بنسبة (،)%64,2

وآمن صحيا األربعة المدروسة في مركز طنطا محافظة

الريفيات علي عمل األعالف غير التقليدية بنسبة

بمستوي أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف

( ، )%62,01وتوفير وحدات بيطرية بنسبة (،)%54,03

وآمن صحيا والمواجهة لتالفي نواحي القصور التي اتضحت

وإنشاء جمعيات تعاونية لتسويق األلبان ومنتجاتها ، ،وتدريب

وتوفير بدائل األلبان لتغذية العجول الصغيرة بنسبة (،)%52
وفتح منافذ لتسويق األلبان ،توفير نشرات إرشادية لرعاية
ماشية اللبن بنسبة ( ،)%46وتوفير مركزات األعالف بأسعار

رخيصة بنسبة (.)%44,2
ثامنا :مقترح برنامج إرشادي لرفع مستوي أداء المبحوثات
الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا:

الغربية ،فقد تم تحديد أولويات العمل اإلرشادي للنهوض

من نتائج هذا البحث ،بما يؤدي إلي رفع مستوي أداء
المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا
(رعاية بيئة إيواء الحيوان ،تغذية الحيوان ،الرعاية الصحية
للحيوان ،اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن).
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 -1تحديد أولويات العمل اإلرشادي للنهوض بمستوي أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا

األهداف
التعليمية
اإلرشادية
تنمية أداء
المبحوثات
الريفيات
لدوررعاية بيئة
إيواء الحيوان.

تنمية أداء
المبحوثات
الريفيات لدور
تغذية الحيوان
تنمية أداء
المبحوثات
الريفيات لدور
الرعاية الصحية
للحيوان
تنمية أداء
المبحوثات
الريفيات لدور
اإلعداد للحالبة
وإنتاج اللبن

الرسائل اإلرشادية
-1رش الجير بعد تنظيف الحظيرة.
-2توفير أدوات تنظيف الحيوان داخل الحظيرة.

-1عدم إطعام الحيوان بصل وثوم قبل الحالبة حتي ال يتغير طعم اللبن.
-2وضع ملح الطعام علي العليقة بنسبة .%1
-3وضع كسب الكتان لطعام الحيوان.
-4تخزين العلف جيدا لعدم تسمم الحيوان.
-1غسل الحلمات بمحلول مطهر قبل الحالبة مباشرة.
-2غسل األيدي بالماء والصابون عند الحالبة.

-1الحرص علي جفاف األصابع عند الحالبة.
-2استخدام الشاش لتصفية اللبن.
-3ق األظافر قبل الحلب لعدم جرح الحيوان.
-4استعمال األواني المضادة للصدأ.
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الجمهور
المستهدف

مكان
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أو الرائدات الريفيات

-1محاضرات
-2فيديو
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-4ندوات إرشادية
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أو الرائدات الريفيات

-21محاضرات
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أو الرائدات الريفيات

-1محاضرات
-2فيديو
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-4ندوات إرشادية

المرأة الريفية
المسئولة
عن تربية
ماشية اللبن
بأسرتها
المرأة الريفية
المسئولة
تربية ماشية
اللبن
بأسرتها
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المسئولة
عن تربية
ماشية اللبن
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المنزل أو
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اإلرشادية

الوقت المناسب
لكل من
الجمهور
المستهدف
والمرشدات
الوقت المناسب
لكل من
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والمرشدات
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المبحوثات
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الحيوان
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تغذية الحيوان
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الجهاز اإلرشادي
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أو الرائدات الريفيات

-1محاضرات
-2فيديو
-3إيضاح عملي
-4ندوات إرشادية

المرأة الريفية
المسئولة
تربية ماشية
اللبن
بأسرتها

المنزل أو
القاعات
اإلرشادية

الوقت المناسب
لكل من
الجمهور
المستهدف
والمرشدات

تحسين أداء
المبحوثات
الريفيات لدور
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الصحية
للحيوان
تحسين أداء
المبحوثات
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مصادر االتصال
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المنزل أو
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الحضور
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الحضور
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التوصيات :بناءا علي نتائج البحث يوصي البحث بما يلي:
 -1تحسين أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف

وآمن صحيا في األربعة أدوار المدروسة والتي يبين
البحث قصور في كل منها -:دور رعاية بيئة اإليواء:
والمتعلقة بكل من رش الجير بعد تنظيف الحظيرة ،
توفير أدوات تنظيف الحيوان داخل الحظيرة -.دور
تغذية الحيوان :والمتعلقة بكل من عدم إطعام الحيوان
بصل وثوم قبل الحالبة حتي ال يتغير طعم اللبن ،وضع
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 -6نشر الوعي بمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر لما إلدراك
المبحوثات لهذه المشكالت من أهمية بالغة علي تشجيعن
علي أداء أدوارهن إلنتاج لبن نظيف وآمن صحيا.
 -7ضروة التنسيق والتكامل بين جهاز اإلرشاد الزراعي
ومختلف الجهات المسئولة عن اإلرشاد البيطري لحل
المشكالت التي تواجههن عند إنتاج لبن نظيف وآمن

صحيا.
 -8ضرورة تفعيل دور اإلرشاد الزراعي من خالل االهتمام

ملح الطعام علي العليقة بنسبة  ،%1وضع كسب الكتان

بعقد الندوات واالجتماعات االرشادية والتوعية المستمرة

لطعام الحيوان ،تخزين العلف جيدا لعدم تسمم

لتوعية الريفيات بكيفية إنتاج لبن نظيف

الحيوان -.دور الرعاية الصحية للحيوان :والمتعلقة بكل
من غسل الحلمات بمحلول مطهر قبل الحالبة مباشرة،

غسل األيدي بالماء والصابون عند الحالبة -.دور

اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن :والمتعلقة بكل من الحرص
علي جفاف األصابع عند الحالبة ،استخدام الشاش
لتصفية اللبن ،ق

األظافر قبل الحلب لعدم جرح

الحيوان ،استعمال األواني المضادة للصدأ.
 -2زيادة االهتمام بتوعية صغار السن باألدوار الالزمة
إلنتاج لبن نظيف وآمن صحيا.
 -3زيادة االهتمام بالتعليم لما له من أهمية في تحسين أداء
المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن
صحيا.
 -4التشجيع علي التجديدية في إنتاج لبن نظيف وآمن
صحيا لما لها من أهمية بالغة في أداء المبحوثات
الريفيات الريفيات لدور تغذية الحيوان والرعاية الصحية
للحيوان علي الوجه األكمل.
 -5تنمية الرضا لدي المبحوثات الريفيات عن العائد
االجتماعي واالقتصادي من تربية الماشية لما له من

قدرة علي تشجيعهن علي أداء أدوارهن إلنتاج لبن
نظيف وآمن صحيا.

للمبحوثات

وآمن صحيا. .

 -9ضرورة تدخل الحكومة في تسويق األلبان من خالل تبني
سياسات تحديد أسعار الشراء من المبحوثات وكذلك البيع
للمستهلك مع التأكيد علي مواصفات وجودة المنتج
كوسيلة للحد من استغالل التجار.
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ABSTRACT

The Role Of Rural Women In Produclng Clean, Safe And Healthy Milk
"A Stud At One Of The Villages In Tanta District, Gharbia Governorate"
Noha Taha Mohammed Safouh and Manal Mohamed Ali Elkhadragy
The study aimed mainly to determine the
performance level of the rural respondents regarding the
roles of producing clean, safe and healthy milk in four
dimensions, namely (animal shelter environment care,
animal feeding, animal health care, preparation for
milking and milk production) and the overall scale, and
the associated and determining factors for it. Identifying
the sources of information that rural respondents resort
to when producing clean, safe and healthy milk, the
problems that rural respondents face when producing
clean, safe and healthy milk the suggestions of rural
respondents to overcome the problems they face when
producing clean, safe and healthy milk and suggestions
an extension program to improve the perform level of
the rural female respondents towards producing clean,
safe and healthy milk.It was selected a random sample
from the holder's wives in the village of Ibshway
Elmalaq, who are responsible for raising the milk cattle
in their families. The Krejcie & Morgan equation was
used to calculate the sample size it was amounted to285
respondents (holder's wife).Data were collected using a
questionnaire, and a descriptive approach and an
analytical
approach
were
used.
Frequencies,
percentages, arithmetic mean, standard deviation,
simple correlation coefficient (Pearson), T-test, F-test,
multiple correlation coefficient, standard partial
regression, and standard partial regression were used to
analyze the data, and Cornbrash's alpha coefficient to
estimate the stability of measures that multiple items
(variables Independent, dependent variables).
.The most prominent results were:
First: the performance of the rural respondents in
the performance of the rural respondents for the role of
animal health care, preparation for milking and milk
production first, then the performance of the rural
respondents in the care of shelters environment in the
sacond place, then role of animal feeding ranked the last
place, and about half of the rural respondents their
performance level were medium for each of the four
studied roles.Second: 1- The age of the respondent, the
number of years of education of the respondent, the
number of years of education of the respondent’s

husband, the number of years of work in milk
production, the degree of leadership, the degree of the
respondent’s satisfaction with the social and economic
return from raising livestock, the respondent’s
perception of animal production problems in Egypt, and
the respondent’s ambition, each of them were associated
positively with the performance of the rural respondents
in each roles of producing clean, safe and healthy milk
and the overall scale.2-The respondent's profession: The
female respondents whom are
employees were the
highest in the performance of the roles of producing
clean, safe and healthy milk, with significant differences
in each of the four studied roles and the overall scale.3The profession of the respondent’s husband: The female
respondents whom are wives of employees were the
highest in the performance of the roles of producing
clean, safe and healthy milk, with significant differences
in each of the four roles of producing clean and healthy
milk and the overall scale.4-The age, number of years of
education, and animal production problems in Egypt the
respondent contributes an unique significant in the
explanation of the variation of the performance of the
rural respondents in the roles of producing clean and
healthy milk for each of the four studied roles (caring
for the shelter environment, animal nutrition, animal
health care, preparation for milking and milk
production), and the overall scale , and the variable of
number of years of work in milk production is
contributes in explaining the variation in the
performance of the rural respondents in three roles (the
role of animal feeding, the role of animal health care,
and the role of preparing for milking and milk
production.) and the overall scale, the innovativeness
variable in milk production contributes in explaining the
variation of the performance of rural respondents for
two roles (the role of animal nutrition, and the role of
animal health care). The leadership degree, the
respondent's degree of satisfaction about the social and
economic return from livestock rising are contributes in
explaining the variation in the performance of the rural
respondents for two roles (the role of caring for the
shelter environment, the role of preparing for milking
and milk production) and the overall scale..Third: It
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was found that the most important sources of
information that the rural respondents relied on for
obtaining information related to the care of milk cattle
are personal experience, mother-in-law or mother, and
women that with experience in the family.Fourth: It
was found that the most important problems facing rural
respondents when producing clean and healthy milk are
lack of knowledge of technical recommendations for
production of clean milk, lack of knowledge of correct
breeding methods for dairy cattle, high prices of
concentrated feeds, high costs of veterinary medicines,
and the lack of information about correct methods of
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feeding dairy cattle., the many diseases that afflict dairy
cattle, the exploitation of merchants who buy milk from
rural women, and the merchants whom control the
prices. Fifthly: The results showed that the most
important proposals of rural respondents to overcome
the problems they face when producing clean and safe
milk are to provide high-yielding milk cattle, the
government tightens control over veterinary medicines,
and providing loans to rural women and facilitates their
procedures. The research concluded a number of
recommendations.

