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 2021أبريل18 في، الموافقة على النشر 2021 مارس21استالم البحث فى

 الملخص العربى 
الا أداء    بحثستهدف  مستوى  على  الوقوف  رئيسية  بصفه 

في   صحيا   وآمن  نظيف  لبن  إنتاج  ألدوار  الريفيات  المبحوثات 
هي  ةعبأر  الحيوان،    أبعاد  تغذية  الحيوان،  إيواء  بيئة  )رعاية 

والدرجة  الرعاية الصحية للحيوان، اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن(  
والتعرف علي    ،، والعوامل المرتبطة والمحددة لهاالكلية للمقياس

عند   الريفيات  المبحوثات  إليها  تلجأ  التي  المعلومات  مصادر 
، والمشكالت التي تواجه المبحوثات  صحيا   إنتاج لبن نظيف وآمن

آمن نظيف  لبن  إنتاج  عند  مقترحات  و ،  صحيا    الريفيات 
عند   التي تواجههن  المشكالت  على  للتغلب  الريفيات  المبحوثات 

، وإقتراح برنامج إرشادي للنهوض  صحيا    إنتاج لبن نظيف وآمن 
بمستوي أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن 

اختيرت  .صحيا   فقد  الحائزين   لذا  زوجات  من  عشوائية     عينة 
الملق علي أن تكون هي المسئولة    الزراعيين من قرية إبشواي 

 Krejcieوتم االستعانه بمعادلة  سرتها.بأ   تربية ماشية اللبنعن  
& Morgan    العينة حجم  عددهاوبلحساب  مبحوثة   285 لغ 

البيانات ب وتم جمع  الشخ)زوجة حائز(.  استخدام  ة بيصالمقابلة 
والمنهج   الوصفى،  المنهج  استخدام  وتم  االستبيان،  استمارة 
والمتوسط   المئوية،  والنسب  التكرارات،  استخدام  وتم  التحليلى. 

وم المعيارى،  واإلنحراف  البسيط  الحسابى،  االرتباط  عامل 
، ومعامل االرتباط المتعدد،  "، واختبار "ف")بيرسون(، واختبار "ت 

عيارى لتحليل البيانات، ومعامل ألفا كرونباخ  ملواالنحدار الجزئى ا
  ، المستقلة  المتغيرات  البنود)  المتعددة  المقاييس  ثبات  لتقدير 

النتائج: أبرز  وكانت   .) التابعة  أداء    أوال :  والمتغيرات  احتل 
الريفيات   واإلعداد  المبحوثات  للحيوان،  الصحية  الرعاية  لدوري 
أداء المبحوثات الريفيات    ثم  ،المرتبة األولي للحالبة وإنتاج اللبن  

المرتبة   في  اإليواء  بيئة  رعاية  أداء    وأخيرا    ،الثانيةلدور 

الحيوان،   تغذية  لدور  الريفيات  نصف و المبحوثات  حوالي 
لكل دور من األدوار األربعة  ات مستوي أدائهن  المبحوثات الريفي

متوسط ثانيا :المدروسة  تعليم  -1.  سنوات  وعدد  المبحوثة،  سن 
لعمل  ، وعدد سنوات تعليم زوج المبحوثة، وعدد سنوات اةثالمبحو 

عن   المبحوثة  رضا  ودرجة  القيادية،  ودرجة  اللبن،  إنتاج  في 
الماشية،   تربية  من  واالقتصادي  االجتماعي  وإدراك  العائد 

المبحوثة   وطموح  بمصر،  الحيواني  اإلنتاج  لمشاكل  المبحوثة 
بأداء موجبا   معنويا   إرتباطا   منها  كل  الريفيات    يرتبط  المبحوثات 

صحيا    وآمن  نظيف  لبن  إنتاج  أدوار  من  دور  كل  والدرجة  في 
للمقياس هن -  2.الكلية  الموظفات  المبحوثات  المبحوثة:  مهنة 

إنت  أدوار  أداء  في  وبفروق  األعلى  صحيا   وآمن  نظيف  لبن  اج 
والدرجة الكلية  معنوية في كل دور من األدوار األربعة المدروسة  

لمبحوثة: المبحوثات زوجات الموظفين  زوج ا  ةمهن  -3. للمقياس
هن األعلى في أداء أدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا  وبفروق 
صحيا    وآمن  نظيف  لبن  إنتاج  أدوار  من  دور  كل  في  معنوية 

المدروسة  األ  للمقياسربعة  الكلية  من   كال    يسهم  -4.والدرجة 
المبحوثة المب  سن  وإدرك  المبحوثة،  تعليم  سنوات  ثة  و ح،وعدد 

إسهاما  معنويا  فريدا  في تفسير  بمصر  الحيواني    لمشاكل اإلنتاج  
نظيف   لبن  إنتاج  ألدوار  الريفيات  المبحوثات  أداء  في  التباين 

األدوا  من  دور  لكل  صحيا   المدروسة  وآمن  األربعة  والدرجة  ر 
، ويسهم متغير عدد سنوات العمل في إنتاج اللبن  الكلية للمقياس

ف التباين  تفسير  في    يفي  الريفيات  المبحوثات  األدوار  أداء 
بإستثناء اإليوا المدروسة  بيئة  رعاية  الكلية  ء  دور  والدرجة 

تفسير    ،للمقياس   في  اللبن  إنتاج  في  التجديدية  متغير  ويسهم 
لدو  الريفيات  المبحوثات  أداء  في  الحيوان،    ري التباين  )تغذية 

القيادية درجة  ويسهم  للحيوان(.  الصحية  ر درجو   ،والرعاية  ضا  ة 
الماشية  تربية  من  واالقتصادي  االجتماعي  العائد  عن   المبحوثة 
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لدور  الريفيات  المبحوثات  أداء  في  التباين  تفسير  )رعاية  ي في 
للحالب واإلعداد  اإليواء،  اللبن(  بيئة  وإنتاج  الكلية ة  والدرجة 

التي إعتمدت  للمقياس المعلومات  ثالثا : تبين أن أكثر مصادر   .
يفيات في الحصول علي المعلومات الخاصة  عليها المبحوثات الر 
اللبن تنازليا    برعاية ماشية  أو    مرتبة  والحماة  الشخصية،  الخبرة 

أهم رابعا :  العائلة.  في  الخبرة  ذوات  والسيدات  المشكالت    األم، 
وآمن   نظيف  لبن  عندإنتاج  الريفيات  المبحوثات  تواجه  التي 

لبن نظيف ، صحيا  هي نقص المعرفة بالتوصيات الفنية إلنتاج  
ونقص المعرفة بطرق التربية الصحيحة لماشية اللبن ، وإرتفاع  

ألدوية البيطرية، وعدم  أسعار األعالف المركزة ، وإرتفاع تكاليف ا
طرق الصحيحة لتغذية ماشية اللبن، وكثرة  توفر معلومات عن ال

التجار المشتريين   اللبن، واستغالل  األمراض التي تصيب ماشية 
اللأللبان   األسعار.خامسا :  تريفيا من  في  التجار  وتحكم   ،

للتغلب   الريفيات  المبحوثات  مقترحات  أهم  أن  النتائج  أوضحت 
ا   علي المشكالت التي تواجههن عند إنتاج لبن نظيف وآمن صحي 

اللبن عالية اإلدرار، وتشد د الحكومة الرقابة علي  ي توفير ماشية 
وتسه للريفيات  القروض  وتوفير  البيطرية،  إجراءاتها. اإلدوية    يل 

 .وخلص البحث لعدد من التوصيات  
المفتاحيةالكل األدوار  :مات  الريفية   -أداء   اللبن  -المرأة 
 صحيا .  واآلمن النظيف

   المقدمة  

توفير   وجز يعتبر  قومي  أمن  قضية  اآلمن  ال   ءالغذاء 
النطاق المحلي والعالمي.   يتجزأ من األمن اإلستراتيجي علي 

وا  وهو الحادي  القرن  الصحي  فو لعشرين  قضية  الغذاء  جود 
.  2030واآلمن يساعد علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة  

 فقط ليس ألفراد ل توفير الغذاء  إلى  التنمية المستدامة  تهدفإذ  
يتناوله    .نوعيا   ولكن كميا   الذي  الغذاء  اختالف  من  فبالرغم 

الدولة   داخل  مكان آلخر  من  وربما  دولة آلخري  من  األفراد 
ه   الواحدة، أن  االحتياجات إال  يلبي  أن  يجب  الغذاء  ذا 

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

منظمة )  والتغذية وجهان لعملة واحدة ومترابطتان ترابط ا وثيقا  

المتحدة لألمم  والزراعة  الغذاء    (.2014،  األغذية  كان  فإذا 
واإلنتاج،   ا  وآمن  ا  حيص النشاط  وزاد  سليما   الجسم  أصبح 

العطاء.   علي  قادرين  أصحاء  بأفراد  التنمية  أهداف  وتحققت 
فه هو  البشرية يواجه الذي والتحدي(.  2019ي،  م)حنان 

ظل   في  المتزايد  العالم  لسكان  اآلمن  الصحي  الغذاء  توفير 
الزراعة إنتاج  وضعف  الطبيعية  الموارد  ة منظم (محدودية 

 (. 2017، غذية والزراعة لألمم المتحدة األ
الحيوانية و  الثروة  مكونات   تشكل  من  أساسيا   مكونا  

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

 باإلضافة  المصري، الزراعي الدخل صافي من  %  47بحوالى
وزيادة  الغذاء، وفرص توفير يف هاأهميت إلى  لألفراد   العمل 

،  ابتسام المليجى(القومي  الناتج على مردود من له بما الدخل،
2015 .) 

كما تعد األلبان أحد الركائز األساسية في الغذاء اليومي 
الصحي   الغذاء  مصادر  أهم  من  أنها  علي  عالوة  لألسرة، 

إلحتوائه الضرو   االمتوازن  العناصر  من  العديد  رية  علي 
ال واألمالح  والسكريات كالفيتامينات  والبروتينات  معدنية 

والدهون التي توجد بنسبة مالئمة إلحتياجات الجسم، كما أن  
إستهالكه مخاطر    ازيادة  ضد  الجسم  مناعة  من  تزيد 

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

المنتجة اللبن   خالل طن مليون   6  حوالى مصر فى كمية 
بنحو2016-2012)ةر تفال األبقار  فيها  تساهم    مليون 3,1(، 

 يساهم ابينم بن،الل إنتاج إجمالى من %82 نحو تمثلطن  
 في ، %22حوالى نحو تمثل طن  مليون    2,1 بنحو الجاموس
 األلبان كمية إجمالي  من % 2,2 بنحو الماعز  يساهم حين
 (.  2018  الضالع،(. الفترة نفس خالل مصر في المنتجة
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لأللبان   الغذائية  األهمية  من  بالرغم  أنه  أن    الإكما 
ت نمو ادة معدالالمتاح منها اليكفي بإحتياجات اإلستهالك لزي

نصيبا متوسط  يبلغ  حيث  األلبان    لسكان،  من  الفرد 
اليوم عام  207,4 كجم في السنة بمعدل  75,7حوالي  جم في 
الصحي    2014 الحد  من  بكثير  أقل  المتوسط  هذا  ويعد 

الوقائي الموصي به من منظمة األغذية والزراعة )الفاو( وهو  
 (. 2013كجم سنويا . ) سامية موسي وأخرون،   150

إمتالوبالرغم   الطاقات  من  المصري  الريف  ك 
واإلمكانيات التي تجعل مستقبل الثروة الحيوانية مستقبال  واعدا   
زراعية  ومخلفات  التربية،  علي  يساعد  معتدل  بمناخ  لتمتعه 
وسوق   علمية،  بطريقة  استغاللها  يمكن  هائلة  بكميات 

أنه مازالت هناك    إال، ومراكز بحثية متقدمة  إستهالكي كبير
نتاج اليومي والمستهلك حيث بلغ متوسط اإل المنتج    فجوة بين

لتر/ يوم وهي    3لتر/ يوم ومن األبقار4,5   من لبن الجاموس
معدالت منخفضة مقارنة بالمعدالت العالمية، فالدول المتقدمة  

تنتج    %23بها   األبقار  الدو   %80من  أما  األلبان،  ل  من 
  )اإلدارةأللبان.  من ا  % 20من األبقار تنتج    %77النامية بها  

 (. 2016والبيئة، المركزية لإلرشاد الزراعي  
 فى الريفية الهام للمرأة  الدور الدراسات علي وتتفق معظم

فهاااو المجاااال الرئيساااي لعملهاااا حياااث  يمجاااال اإلنتااااج الحياااوان
 مقابالالنساء فاي مجاال الزراعاة  عمل حجم من %1,76يمثل
 كريماة ) النبااتى اإلنتااج مجاال فاى عملهان حجام مان 25,2%

( 2003وعاز الادين ) الطمباداو   وتوصال. (2011الصاغير، 
 %62 و ،الحيواناات بساقى يقمان الريفياات مان %63 أن إلاى
 الفرشاة بإعاداد يقمان %50، الحيواناات وتغذياة بعلاف يقمان

 مانهن  %75  وأن بالحلاب، مانهن %60 وتشاارك للحيوانات،
 اللبنية.  المنتجات تصنيع بعمليات يقمن

و  تبين   الفنية التوصيات تنفيذ فى ر قصو  جود  كما 
 وصغار كبار بين سواء للمبحوثين الحيوانى باإلنتاج الخاصة
 حين في(.    2011  وأخرون، زهران،)للثروة الحيوانية. المربين
 لتبين   )2019ون )  عزة الدمير  وأخر  سةرانتائج د جاءت

 بكل الخاصة  الفنية للتوصيات المبحوثات تطبيق مستو   أن
والممارسات تناحيوا يةتغذ من  باإلعداد  الخاصة  اللبن، 

 كان متوسطا . للحالبة
كانت في   الريف في أة ر الم ولما  األكبر  العبء  تتحمل 

تغذية بدءا   ومشتقاتها األلبان انتاج عمليات ورعاية   من 
والحفظ والتصنيع،   والتداولة  الحالب تاوعملي الحيوانات صحيا  

الملذا فإن ما تقوم به من أدوار في   هامة إلنتاج ال  حلراهذه 
سالمتها   ومدي  ومنتجاتها  جودتها  علي  تؤثر  سوف  األلبان 
تأثير ضار  لها  التي قد يكون  وخلوها من مسببات األمراض 

أسرتها   أفراد  صحة  علي  هذه ليس  مستهلكي  إلي  يمتد  بل 
ومشتق  يةادر  وعلى ملمة تكون  أنيجب   وعليهاتها.  األلبان 

 من ذلك يتطلبه وما حيوص نظيف لبن إنتاج بمتطلبات كافية
 رعاية من بدءا    إتباعها يجب مناسبة  صحيحة ممارسات
 حتي   )نظافة،  صحية رعاية،  تغذية( الحالب   الحيوان 
   .والحفظ والتداول  الحلب عمليات
 هاذا فاي العلمياة المجهاودات فاي لإلساهام محاولاة وفاي

الريفياات  أداء مساتوي  علاي المجاال كاان مان األهمياة التعارف
 والعوامال وآمان صاحيا   نظياف لابن بإنتااج متعلقاةلا دوارلاأل

إلرتقاااء بهااذه األدوار بمااا يخاادم أهااداف التنميااة لبااه،  المرتبطااة
وتحساين سابل  الادخلسيساهم فاي رفاع  اإلنتااج    تحساينفالريفية  

يخات   فيماا الفناي الادعم تقاديم ، مان خااللالعاي  المساتدام
 ا  يوآمان صاح نظياف لابن إلنتااج الخاصة بأدوارها بالتوصيات
 على حفاظا  و  ناحية، من والحيوان اإلنسان صحة على حفاظا  

مان ناحياة  األلباان وإنتااج الحياواني اإلنتااج مان الثاروة القومياة
  .أخري 

 المشكلة البحثية: 
هامااااا  فااااي السياسااااة الزراعيااااة تمثاااال مشااااكلة الغااااذاء ركنااااا  

واالقتصادية المصرية، ويعتبر ارتفاع اإلسعار بشكل كبير أهم 
لة، ولمكانااااااة األلبااااااان ومنتجاتهااااااا، فااااااإن المشااااااك هظاااااااهر هااااااذم

ت الكبيرة في أسعارها في السنوات األخيرة ما يدعو إلاي االزياد
دراستها بشكل جاٍد حتاي يتساني العمال علاي زياادة اإلنتااج فاي 
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المجااااال لزيااااادة المعااااروض وخفاااار أو تثبياااات األسااااعار، هااااذا 
 لمنتجاااااتحيااااث تعتباااار األلبااااان ماااان أهاااام المكونااااات الرئيسااااية ل

نيااة ماان جهااة ومصاادر ماان مصااادر الناااتج القااومي ماان الحيوا
ذائياااة لأللباااان ، إال أن جهاااة أخاااري، وباااالرغم مااان األهمياااة الغ

المتاااح منهااا فااي مصاار ال يكفااي إحتياجااات اإلسااتهالك نتيجااة 
دة أعاااداد الساااكان بمعااادالت نماااو مرتفعاااة تفاااوق الزياااادة فاااي زياااا

 (.2016ن في مصر.)فياض، اإنتاج األلب
ثروة الحيوانية والدور الذ  تلعبه فى  أهمية ال  بالرغم منو 

القومى   ذلك   إالأنالدخل  ويرجع  تدهورها  فى  إستمرارا   هناك 
يجدو  المربين  غالبية  أن  أنشطة    ن إلى  تفهم  فى  صعوبات 

بن النظيف وأرتفاع تكلفة هذه األنشطة ، فضال  عن  إنتاج الل
،    اد البيطر غياب مفهوم صحة الحيوان لديهم ، وكذلك اإلرش

المربين   حيازة  فى  الحيوانية  الثروة  تركز  إلى  باإلضافة 
ا ينقصهم  الذين  والمعلومات التقليدين  المعارف  من  لكثير 

السل والتغذية  التربية  بأساليب  تتعلق  التى  يمة  والمهارات 
من   هميتطلب تعديل سلوكيات  مما،  والرعاية الصحية للحيوانات

فى الفنية  التوصيات  تنفيذ  الترب  حيث  ا  ةيمجال  للبن وإنتاج 
 .ف النظي
وضااااااحت الدراسااااااات أن إلمااااااام المااااااربين بساااااابل حلااااااب أو 

الماشاية وإنتااج لابن صاحى ونظياف مان أهام األساباب المؤديااة 
ءة إدرار الحيواناااااات الحالباااااة ، وتحقياااااق عائاااااد إلاااااى رفاااااع كفاااااا

ع، إقتصاد  مناسب مع المحافظة على صحة األسرة والمجتما
  المعرفااااااى تو مسااااااراسااااااات أثبتاااااات ضاااااعف الإال أن معظااااام الد

  .ى ونظيفللمربين باألساليب الصحيحة إلنتاج لبن صح
 مسئولية أن الدراسات علي علي الرغم من إتفاق معظمو 
الريفية   األولى  بالدرجة تقع اللبن إنتاج المرأة  عاتق  علي 

  ءا  بد  المنتجين لأللبانبإعتبارها تمثل شريحة هامة من صغار  
  )نظافة صحية،  عاية ة، ر تغذي(الحيوان الحالب  من إعداد بيئة  

و   والحفظ والتداول  الحلب  عمليات حتي أن  ال،  اإل  تصنيع. 
وجهتال الدراسات  من  وربيع  للزراع كثير  بالي،  كدراستي 

زهران2008) والقليل2011)وأخرون  (،   الدراسات من (، 
 (. 2010نصرت ) الريفية وهي دراسة سونيا للمرأة  وجهت

دراس أوضحت  مستكما  أن  أخري  تنفات  الر وي  يفيات  يذ 
للتوصيات الفنية الخاصة بكل من تغذية ماشية اللبن واإلعداد  

مستوي   أن  حين  في  متوسط،  اللبن  وإنتاج  تنفيذهن للحالبة 
مرتفعا   الصحية  بالرعاية  الخاصة  الفنية  للتوصيات 

و ميادة) دراس2019الدميري،  عزة  عوض،  توضح  بينما  ة  (، 
غال وسلوي  حرح ،  أ2020ي)مها  من    %83,5ن  ( 

مستو  الم  بإنتاج المتعلقة للمعارف الكلى تطبيقهن بحوثات 
 .والمنخفر المتوسط بين صحي يتراوح وآمن نظيف خام لبن

.  في إنتاج اللبن النظيف واآلمن  ألهمية دور المرأة ونظرا   
 فقد أهتمت هذه الدراسة بالتعرف علي مستوي أداء المبحوثات 

عوامل  وآمن والبن نظيف  دوار إنتاج للكل دور من أالريفيات  
بها، هذه و   المرتبطة  مواجهة  وكيفية  تواجهها  التي  المشكالت 
 المشكالت. 

 : أهداف البحث
مستو     –1 من تحديد  دور  لكل  الريفيات  المبحوثات  أداء 

وآمن  أدوار  نظيف  لبن  إيواء    صحيا    إنتاج  بيئة  )رعاية 
الحيوا  تغذية  للحيالحيوان،  الصحية  الرعاية  وان،  ن، 

 .والدرجة الكلية للمقياسإنتاج اللبن( و   بةاإلعداد للحال
الثنائية بين  -2 العالقات  الشخصية    بعر  تحديد  المتغيرات 

للمبحوثات الريفيات وبين أداء المبحوثات لكل دور من  
 . والدرجة الكلية للمقياساألدوار المدروسة 

ال  -3 االرتباطية  العالقات  المتغيرات  تحديد  بين  متعددة 
اا مجتلمستقلة  أدلمدروسة  وبين  المبحوثات معة  اء 

الكلالريفيات لكل دور من األدوار المدروسة   ية  والدرجة 
 .للمقياس

إليها   –  4 تلجأ  التي  المعلومات  مصادر  علي  التعرف 
 . صحيا   المبحوثات الريفيات عند إنتاج لبن نظيف وآمن
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ه المبحوثات الريفيات التعرف علي المشكالت التي تواج   -5
 .صحيا   نبن نظيف آمند إنتاج لع
للتغلب  -6 الريفيات  المبحوثات    علىالتعرف على مقترحات 

التي وآمن   المشكالت  نظيف  لبن  إنتاج  عند   تواجههن 
 .صحيا  

إقتراح برنامج إرشادي للنهوض بمستوي أداء المبحوثات   -7
 الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا . 

  حثية:ض البالفرو 
 التالية: وض البحثيةم وضع الفر اف البحث تلتحقيق أهد

سان المبحوثاة،  معنوية بين كال مان  توجد عالقة ارتباطية  -1
عاادد ساانوات عاادد أفااراد األساارة، الاادخل الشااهري لألساارة، 

تعلااايم المبحوثاااة وزوجهاااا، عااادد سااانوات العمااال فاااي إنتااااج 
، عاادد اللابن، المساااحة المزروعااة مان األعااالف الخضااراء

زة ازة األجهااااآلالت، حيااااالمبحوثااااة لاااا ماشااااية اللاااابن، حيااااازة
نتااج اللابن النظياف، درجاة المنزلياة، درجاة التجددياة فاي إ

القيادياااة، درجاااة رضاااا المبحوثاااة عااان العائاااد اإلجتمااااعي 
واإلقتصاادي ماان تربياة الماشااية، إدراك المبحوثاة لمشاااكل 

، طمااااوح المبحوثااااة، وبااااين أداء بمصاااار اإلنتاااااج الحيااااواني
نظيف  إنتاج لبن وارر من أدلكل دو  لمبحوثات الريفياتا
، تغذيااة الحيااوانو ، نرعاية بيئااة إيااواء الحيااوان صااحيا )وآماا
(  اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن و ،  الرعاية الصحية للحيوانو 

 .والدرجة الكلية للمقياس
توجااااااااد فااااااااروق معنويااااااااة بااااااااين متوسااااااااطات درجااااااااات أداء  -2

لبن نظيف  أدوار إنتاجلكل دور من المبحوثات الريفيات 
، غذياة الحياوانتو ،  انإيواء الحياو رعاية بيئة  ن صحيا  )وآم
(  إلعداد للحالبة وإنتاج اللبن او ،  الرعاية الصحية للحيوانو 

كاال  أساااس علااىعنااد تصاانيفهن  والدرجااة الكليااة للمقياااس
، وحريااة ومهناة المبحوثاة، ومهناة الازوج ،ناوع األسارة مان:

 ج اللبن.التصرف من دخل إنتا المبحوثة في
رات المسااااتقلة ن المتغيااااتعااااددة بااااية إرتباطيااااة متوجااااد عالقاااا -3

وبااين درجااات أداء المبحوثااات الكميااة المدروسااة مجتمعااة 

الريفيااااات لكاااال دور ماااان أدوار إنتاااااج لاااابن نظيااااف وآماااان 
، تغذياااااة الحياااااوانو ، الحياااااوانعاياااااة بيئاااااة إياااااواء ر صاااااحيا  )

اإلعااداد للحالبااة وإنتاااج ودور ، يااوانالرعايااة الصااحية للحو 
 .لية للمقياسوالدرجة الك( اللبن

متغير من المتغيرات المساتقلة الكمياة المدروساة أي    يسهم  -4
إساااهاما  معنوياااا  فريااادا  فاااي تفساااير التبااااين فاااي درجاااة أداء 

لكل دور من أدوار إنتاج لبن نظياف المبحوثات الريفيات  
، تغذياة الحياوانو ، الحياوان رعاية بيئاة إياواءوآمن صحيا  )

( للبنداد للحالبة وإنتاج ااإلعو ،  الرعاية الصحية للحيوانو 
 .والدرجة الكلية للمقياس

التعريف اإلجرائي ألدوار المرأة الريفية فيي إنتياج ليبن نظييف 
أدوار المرأة الريفياة فاي إنتااج لابن نظياف   بحثعرف اليوآمن:  
الساليمة  الصاحيحة لاألدوار فيااتالري تطبياق مادي وآمان بأنهاا
 األنشاطة أثنااء وصاحي لابن نظياف بإنتااج والمتعلقاة )المثلي(
 بها. تقوم التي يةاليوم

 البحثية : الطريقة
 : ووفقا   بمحافظة البحث أجري :  البحثمنطقة  أوال    الغربية، 
 محافظة  فإن  األراضي واستصالح الزراعة  وزارة لبيانات
مصر  في لأللبان المنتجة تافظاالمح أهم من تعتبر الغربية
أعداد  بلغ حيث  البالح والجاموس األبقار إجمالي 
 ( ألف رأس220053 (األبقار، من رأسألف  ) 180706بها)
مراكز  األولي بين المرتبة قطور مركز الجاموس، ويحتل من

 والماشية األبقار أعداد إجمالي حيث من الغربية محافظة
األبقار ألف  ( 71021(  حوالي  بإجمالي  الحالبة، من   رأس 
من  45445)  ،الحالبه رأس  ألف  في  الحالب الجاموس(   ،
تأتح أبشواي  ين  قرية  المرتي  في  قري  الملق  بين  األولي  بة 

حيث تربية ماشية اللبن وإنتاج األلبان حيث تنتج المركز من  
الجمهورية  25% المنتج في  اللبن  ألف    140بنحو    من كمية 

شتاءا ،   صيفا    90كجم  كجم  األبقارألف  أعداد  وبإجمالي   ، 
منأ (5001) الحالب والجاموس به، حالال األبقار لف رأس 
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 مديرية الزراعة بالغربية،(الحالب   الجاموس  من( رأس  211)
 . (2020، قطاع اإلنتاج الحيواني
 : البحثثانيا  : شاملة وعينة 

ال شاملة  ال  :بحث)أ(  شاملة  عدد    بحثتمثلت  إجمالي  في 
بقر  الحائزين  إجمالي عدد   يةزوجات  بلغ  وقد  الملق.  إبشواي 

 ةريبق اعيةر الز  تعاونيةلا الجمعية .)( حائز  1085الحائزين )
 . ( 2020، إبشواي الملق
  :لبحث)ب( عينة ا

مان قرياة  زوجات الحائزينمن    تم اختيار عينة عشوائية  
تربيااااة  علااااي أن تكااااون هااااي المساااائولة عاااان إن إبشااااواي الملااااق
 & Krejcieانه بمعادلااة االسااتع. وتاام إساارتهاماشااية اللاابن ب

Morgan ثااةحو مب 285 عااددها وبلااغ حجاام العينااة لحساااب 
  .)زوجة حائز(

 ار استمارة الدراسة :باختو إعداد   لثا :اث
ا ألهااداف الدراسااة تتضاامن  تام إعااداد اسااتمارة اسااتبيان وفقاا 
مجموعاااااة مااااان األسااااائلة والتاااااى أعااااادت متساااااقة ماااااع األهاااااداف 

فياااااة االجتماعياااااة والثقافياااااة ومناسااااابة للمساااااتو  التعليماااااى والخل
ا وقاااد مااارت االساااتمارة بعااادة م الريفياااات،للمبحوثاااات  راحااال بااادء 
وتااااام تااااادقيق  مبحوثاااااة.مبااااادئى علاااااى عشااااارين تباااااار باااااإجراء إخ

اإلسااااتمارة وإعاااادادها فااااى صااااورتها النهائيااااة وعماااال التعااااديالت 
 الالزمة.

 :ماهوقد إشتملت اإلستمارة على قسمين رئيسيين 
ية للمبحوثاااااات خصاااااائ  الشخصاااا:اااااا ويضاااام ال القسييييم األول

ت  وتشاااااامل الخصااااااائ  االجتماعيااااااة واالقتصااااااادية للمبحوثااااااا
وثااة، عاادد أفااراد األساارة، نااوع األساارة، لمبحساان االريفيااات وهااى 

الاادخل الشااهري لألساارة، عاادد ساانوات الخباارة فااي إنتاااج اللاابن، 
عدد سنوات تعليم المبحوثة، عدد سنوات تعليم زوج المبحوثة، 

 المبحوثاة تصارف حرية زوج المبحوثة،عمل المبحوثة، عمل 
ماان األعااالف  ، المساااحة المزروعااةاللاابن إنتاااج دخاال فااى

، عااادد ماشااااية اللااابن التاااي تقااااوم المبحوثاااة بتربيتهااااا ء،الخضااارا

آلالت، حيااااااازة األجهاااااازة المنزليااااااة، درجااااااة لاااااا المبحوثااااااة حيااااااازة
التجديدياااة، درجاااة القيادياااة، درجاااة رضاااا المبحوثاااة عااان العائاااد 

صاااااااادي مااااااان تربياااااااة ماشاااااااية اللااااااابن، إدراك تقجتمااااااااعي واالاال
 رجة الطموح. إلنتاج الحيواني، دالمبحوثة لمشكلة ا

ويخاااات  بتقاااادير أداء المبحوثااااات الريفيااااات  : اثييييانىلاالقسييييم 
اإلياواء ، وتغذياة  بيئاة رعاياةلابن نظياف وآمان ) ألدوار إنتااج

(، وتم اللبن اإلعداد للحالبة وإنتاج الحيوان ، ورعايته صحيا  ،
 عبارات لدور رعاية 7عبارة موزعة كالتالى :    45ها با  قياس
عباارة لادور  11الحيوان،ر  تغذية عبارة لدو  13اإليواء، و بيئة

 .اللبن وإنتاجعبارة لدور اإلعداد للحالبة  14 رعايتة صحيا ،
 أسلوب جمع البيانات :رابعا : 

 الشخصية،تم جمع البيانات باستخدام االستبيان بالمقابلة 
 ديسااامبر، ناااوفمبر قت عملياااة جماااع البياناااات شاااهر  اساااتغر وقاااد 
ساااتبيان اال اراتاباااات وتفرياااغ اساااتم، وتااام ترمياااز اإلجم 2020

 .وادخالها للحاسب اآللى وتحليلها احصائي ا
 الممارسااات دلياال تاام االسااتناد إلااىبنيياء المقييياس:  -
 الفااو منظماة أصادرته الاذي األلبان قطاع فى الجيدة الزراعية
 الممارسااات بعاار إتباااع ضاارورة علااي ةاعااالزر و  لألغذيااة
 اتحيوان من الجودة يةالوع منهآ  ألبان إنتاج بغرضالمستدامة  
،  الحياوان رعاياة :الممارساات هاذه أهام ومان ومتعافياة صاحية
 (FAO, 2011)..التغذية، البيئةالحليب،  وممارسات نظافة

 خامسا  : المتغيرات البحثية وكيفية قياسها :
البحثياااة المساااتخدمة فاااى  وصااافا  للمتغيااارات يتنااااول هاااذا الجااازء

 الدراسة وكيفية قياسها.
 ة :يرات المستقلاس المتغ) أ ( قي

وتتمثييييل فييييى المتغيييييرات الشخصييييية الخاصيييية بالمبحوثييييات 
  وتشمل:

يقصااد بااه عاادد الساانوات الكاملااة  السيين الحييالي للمبحوثيية:-1
ويعبار عنااه  البياناات،مان وقات المايالد حتاي تاااري  جماع 
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ساانة  40,45وبلااغ متوسااط ساان المبحوثااة  ميااه.بقيمااة رق
 سنة. 7,133بانحراف معياري قدره

ويقصااد بااه عاادد أفااراد أساارة المبحوثااة  عييدد أفييراد األسييرة: -2
ممثلااين فااى الزوجااة والاازوج واألبناااء وغياارهم ماان األقااارب 
ا فااااى مسااااكن واحااااد ويعيشااااون حياااااة  الااااذين يقيمااااون معاااا 

ويعبر   نات.اجتماعية واقتصادية مشتركة وقت جمع البيا
 .عنه بقيمة رقمية

ونة من جيلين يقصد به كون األسرة نووية مكنوع األسرة: -3
كونة من أكثر من جيلين. وتم قياسه  ممتدة مفقط أم 

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

ويقصااااد بااااه إجمااااالي اإلياااارادات  الييييدخل الشييييهري لألسييييرة:-4
سارة مقادرا  شاهريا  بالجنياه المصاري وذلاك وقات ية لألالنقد

ساااارة ل الشااااهري لألوسااااط الاااادخوبلااااغ مت جمااااع البيانااااات.
 جنيه. 1,722ه بانحراف معياري قدره جني 6745

ويقصاااد بااه عااادد  عييدد سييينوات تعليييم المبحوثييية وزوجهييا:-5
 ماان )المبحوثااة ساانوات  التعلاايم الرساامي التااي أتمهااا كااال  

انات. وتم قياسه بمقياس البي  ت جمعبنجاح وقزوجها (  و 
أربااع ، وأعطياات المبحوثااة وزوجهااا األمااي صاافر، و نساابي
القراءة والكتاباااة ولااام يحصااال علاااي أي للمعرفاااة بااادرجاااات 
الحاصال علاي الشاهادة االبتدائياة سات درجاات،  و شهادة،  

والحاصل علي الشهادة اإلعدادية تسع درجات، والمؤهال 
المتوسااااط والمؤهاااال فااااوق المتوسااااط إثنااااي عشاااار درجااااة،  

ة عشر درجاة، والمؤهال الجاامعي ساتة عشار درجاة، أربع
وبلغ متوسط  جة.فوق الجامعي عشرين در وأخيرا  المؤهل  

ساانة   9,50، 9,27عاادد ساانوات تعلاايم المبحوثااة وزوجهااا 
 5,021، 5,163علاااي الترتياااب باااانحراف معيااااري قااادره 

 الترتيب.سنة علي 
عاة العمال باه ناوع وطبي ويقصاد :المبحوثية وزوجهيا مهنية -6

نشاط الذي يقوم به كال مان المبحوثاة وزوجهاا كوسايلة وال
األساساااي لدخلاااه. والتاااي تعتبااار المصااادر  لكساااب العاااي 

تعمال (فئات وهي 5مكون من    ياسها بمقياس إسميوتم ق
باليومياااة، عمااال زراعاااي باألسااارة، حرفياااة، تااااجرة، موظفاااة 

 ( على5،  4،  3، 2،  1)  ارقاما  تمييزيةوأعطيت  بأجر(،
 .بالترتي

 عادد باه يقصاد :الليبن إنتياج فيي الخبيرة سينوات عيدد-7
 تربياة فاي بهاا المبحوثاة الريفياة شااركت التاي السانوات
اللابن، وتام التعبيار عناه بقيماه  وانتااج الحيواناات ورعاياة
وبلااغ متوسااط عاادد ساانوات الخباارة فااي إنتاااج اللاابن  رقميااه.
 سنة. 6,193سنة بانحراف معياري قدره  14,72

باه  ويقصاد : اللبن إنتاج دخل فى المبحوثة تصرف حرية -8
 نلابال مان إنتااج النااتج لالادخاستقاللية المبحوثة بإنفاق 

وتم قياسه بمقيااس مكاون مان أربعاة اساتجابات وتسويقه،  
) الحرياااة الكاملاااة، الحرياااة أحياناااا ، الحرياااة ناااادرا ، ال  هاااي

( علاااي 1، 2، 3، 4وأعطيااات األوزان )أتصااارف أبااادا ( ، 
 الترتيب.  

 بهاا يقصاد الخضيراء: بياألعالف المزروعية المسياحة -9
 محاصايل أو بالبرسايم المساااحة المزروعااة إجماالي
التااي تزرعهااا أساارة المبحوثااة مقاسااه  األخاار   عااالفألا

وتاام التعبياار عنهااا  القااراريط المملوكااة أو المسااتأجرة،بعاادد 
 باألعالف المزروعة متوسط المساحةوبلغ   بقيمة رقمية.
 7,217حراف معياااااري قاااادره ط بااااانقياااارا 9,60الخضااااراء 
 قيراط.

 ويقصادوثة بتربيتها: عدد ماشية اللبن التي تقوم المبح-10
 تمتلكها التي الحالبة المزرعية الحيوانات رؤوس عدد به
 وأبقاار بلادي، وأبقاار جااموس، نما المبحوثاة أسارة

 وحدات إلى الحيوانات أعدادبتحويل  فريزيان، وتم قياسه
 والبقرة الجاموسة :التالية الدرجات بإعطاء وذلك حيوانية
 وحادة 1 البلادي ةوالبقار  وحادة حيوانياة، 1,3 الفريزياان
الوحااااااادات . وجمعااااااات (2004شااااااالبى، أساااااااماء(نياااااااة حيوا

 .المبحوثاة أسرة في ماشية اللبن عدد عن لتعبر الحيوانية
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وحاااادة حيوانيااااة  3,27متوسااااط عاااادد ماشااااية اللاااابن وبلااااغ 
 حيوانية. وحدة 2,231بانحراف معياري قدره 

تاام تقساايم االالت الزراعيااة إلااي آلالت: المبحوثيية لييحيييازة -11
ومتوساط  لموتاور بالحصاان،أقسام وفق درجة قاوة اأربعة  

 : القيمة النقدية التقريبية  لكل منها كما يلي
 .ويضم اآلالت الزراعية وهي:  المحراث البلديالقسم األول: 

ليااااة، ماكينااااة يضاااام اآلالت وهااااي: العزاقااااة اآلالقسييييم الثيييياني: 
 .الري 

يضاااام اآلالت وهااااي: آلااااة الاااادراس، مقطااااورة  القسييييم الثالييييث: 
 .رارالج

الجااارار الزراعاااي، السااايارة م اآلالت وهاااي: ضااايالقسيييم الرابيييع: 
الخاصاااة، والسااايارة النقااال. وتااام إعطااااء المبحوثاااة الريفياااة 
التااي تمتلااك أساارتها اآلالت ماان القساام األول قيمااة رقميااة 

قيماااة رقمياااة، ومااان القسااام  2واحااادة، ومااان القسااام الثااااني 
ميااة. قيمااة رق 4قيمااة رقميااة، وماان القساام الرابااع  3الثالااث 

عااان حياااازة  المبحوثاااة الرقمياااة لتعبااار  وجمعااات هاااذه القااايم
درجااااااااة  4,05لااااااااآلالت. وبلااااااااغ متوسااااااااط حيااااااااازة اآلالت 

 درجة. 2,431بانحراف معياري قدره 
تاام تقساايم األجهاازة المنزليااة إلااي حيييازة األجهييزة المنزلييية: -12

نقديااة التقريبياااة  لكااال ثااالث أقساااام وفااق متوساااط القيماااة ال
 منها كما يلي:

ة الااثمن وهااي: ضاالمنزليااة المنخفيضاام األجهاازة ا األول:القسييم 
الخااااالط، والمكااااواة، والراديااااو كاساااايت، الغسااااالة العاديااااة، 
المروحة، السخان، الشفاط، الدفاياة، المكنساة الكهربائياة، 

 .ائية، الدشالمضرب الكهربائي، الشواية الكهرب
يضم األجهازة المنزلياة المتوساطة الاثمن وهاي:   :القسم الثاني 

تيااك، التلفاااز، لة النصااف أوتوماوتاجاااز العااادي، الغساااالب
 .الميكروويف، الثالجة، الكمبيوتر، التليفون المحمول

يضاام األجهاازة المنزليااة المرتفعااة الااثمن وهااي:  :القسييم الثالييث
ة(، التكيياااف، غساااالة الغساااالة الفاااول أوتوماتياااك، )الشاشااا

األطباااق، الااديب فرياازر. وتاام إعطاااء الريفيااة التااي تمتلااك 
واحادة، وماان  ن القسام األول درجاةتها أجهازة منزلياة مااسار أ

القساام الثاااني درجتااان، وماان القساام الثالااث ثااالث درجااات. 
جات الرقمياااة لتعبااار عااان حياااازة المبحوثاااة ثااام جمعااات الااادر 
جهزة المنزلية ما حيث تراوحت ملكية األ.  لألجهزة المنزلية

درجة( وصانفت الريفياات إلاى ثاالث فئاات   38-13ين )ب
درجاة(، ملكياة  22مان أقل  -13كية منخفضة )وهي: مل
درجااااة  31درجااااة(، ملكيااااة مرتفعااااة ) 30-22توسااااطة )م

 22,03 زة المنزليااااةحيااااازة األجهااااوبلااااغ متوسااااط  فااااأكثر(.
 درجة. 4,447درجة بانحراف معياري قدره 

 لتنفيذ المبحوثة استعداد مد  به ويقصد :درجة التجديدية-13
اآلمان لنظياف و اللابن ا بإنتااج خاصاة جديادة فكارة أي

( عباارات، وكانات فئاات 6وتم قياسه من خاالل )  صحيا ،
االسااتجابة هااي )أنفااذها فااورا ، أنتظاار حتااي أنفااذها، أعماال 

( 1، 2، 3)األوزان وأعطيااات الفئاااات  ،اللاااي أعرفاااه باااس(
باساااتخدام  ثباااات المقيااااسوقااادرت درجاااة  الترتياااب،علاااي 

وهاي قيماة مرتفعاة وتادل   0,913معامل )ألفا( فوجد أنها  
وجمعااات الااادرجات لتعبااار عااان . علاااي صاااالحية المقيااااس

وبلاااغ متوساااط درجاااة التجديدياااة للتجديدياااة.  درجاااة الكلياااةال
 درجة. 2,569درجة بانحراف معياري قدره  13,46

وء ويقصااد بااه إدراك المبحوثااة لمااد  لجااا درجيية القيادييية:–14
تها ونصااااحها ورأيهااااا فااااي الريفيااااات إليهااااا طلبااااا  إلستشااااار 

يا ، للااابن صاااحماشاااية ايفياااة رعاياااة األماااور التاااي تتعلاااق بك
وإنتاااااج اللاااابن النظيااااف، وتصاااانيع منتجااااات األلبااااان، وتاااام 

وكاناات فئااات االسااتجابة ، ( عبااارات5قياسااه ماان خااالل )
 هااي )دائمااا ، أحيانااا ، نااادرا ، ال(. وأعطياات الفئااات األوزان

و قاااااادرت درجااااااة ثبااااااات  الترتيااااااب،( علااااااي 1، 2، 3 ،4)
وهاي  0,913جاد أنهاا المقياس بإستخدام معامل )ألفاا( فو 

وجمعاااات تفعااااة وتاااادل علااااي صااااالحية المقياااااس. قيمااااة مر 
وبلاغ متوساط   .القيادياةالكلياة  درجاة  الالدرجات لتعبر عن  
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يااااااري قااااادره درجاااااة باااااانحراف مع 12,92 درجاااااة القيادياااااة
 درجة. 3,481

اإلجتماعي واإلقتصادي  العائد رضا المبحوثة عن  درجة-15
الماشية من قناعة   به  يقصد  :تربية  المبحوثة  مد  
لتربية االقتصادي دالمردو ب   ماشية  ورعاية  واالجتماعي 

( عبارات، وكانت فئات  6وتم قياسه من خالل )  .اللبن
موافقة( غير  سيان،  )موافقة،  هي  وأعطيت    االستجابة 

األوزان الترتيب  1،  2،  3)   الفئات  علي  للعبارات ( 
،  1)    وأعطيت الفئات األوزان  (.   6،  4،  3االيجابية )  

وقدرت درجة    (.   5،    2،  1ة )  سلبيللعبارات ال  (   3،  2
  0,913ثبات المقياس بإستخدام معامل )ألفا( فوجد أنها  

وتدل   مرتفعة  قيمة  المقياس.    علىوهي  صالحية 
الدرج عن  وجمعت  لتعبر  لدرجة  ال ات  رضا  الكلية 
عن من العائد المبحوثة  واإلقتصادي  تربية   اإلجتماعي 
 دالعائ ثة عن لمبحو رضا ا  درجةوبلغ متوسط    .الماشية

درجة   14,00 تربية الماشية اإلجتماعي واإلقتصادي من
 درجة.  2,589بانحراف معياري قدره 

لمش-16 المبحوثة  الحيوانياإدراك  اإلنتاج   :بمصر  كل 
 اإلنتاج بمشكالت المبحوثة إحساس مد  به ويقصد
من  ،  بمصر  الحيواني قياسه  )وتم  عبارات،  4خالل   )

االستجابة فئات  تدرك    وكانت  )تدرك،  ال  هي  ما،  لحد 
األوزان.  تدرك( الفئات  علي  1،  2،  3)  وأعطيت   )
معامل   الترتيب، بإستخدام  المقياس  ثبات  درجة  وقدرت 

أنها   فوجد  قيمة مرتفعة  0,913)ألفا(  علي    وهي  وتدل 
صالحية المقياس. وجمعت الدرجات لتعبر عن الدرجة  

الحيوا  دراكالكلية إل اإلنتاج  لمشكلة  وبلغ   .نيالمبحوثة 
د الحيواني  رجةمتوسط  اإلنتاج  لمشاكل  المبحوثة   إدراك 
 درجة.   1,985عياري قدره درجة بانحراف م 7,17

و-17 المبحوثة:  طموح  واألهداف  درجة  اآلمال  به  يقصد 
المبحوثوالتطلع تريد  التي  المستقبلية  وتم  ات  تحقيقها،  ة 

( االستجابة 7قياسه من خالل  فئات  ( عبارات، وكانت 

)موا مهي  غير  سيان،  الفئات   ،وافقة(فقة،  وأعطيت 
الترتيب  1،  2،  3)  األوزان ) ( علي  االيجابية  للعبارات 
الترتيب   ( علي3،  2،  1(. وأعطيت األوزان )  4،  2،  1

وقدرت درجة ثبات   (.    7،  6،  5،  3السلبية )للعبارات  
وهي    0,913المقياس بإستخدام معامل )ألفا( فوجد أنها  

وتدل   مرتفعة  المقياس.  على قيمة  وجمعت   صالحية 
وبلغ    .لطموح المبحوثة  الكلية الدرجة  تعبر عن  الدرجات ل
درجة المبحوثة  متوسط  بانحراف   14,56  طموح  درجة 
 درجة.  3,278معياري قدره 

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

المرتبطة   قعليت   فيما معارفها المبحوثة منها   باألدوار 
اللبن ب وإنتاج  الماشية  صحيا ،   تربية  واآلمن    النظيف 

الخبرة المصادر   لتلك التعرض ودرجة في:  والممثلة 
واألبنا الزوج،  األنترنت، الشخصية،  شبكة  المتعلمون،  ء 

واألصدق أو  الجيران  التاجر  األم،  أو  الحماة  اااااااااااااء، 
التعاونية الومنتجاتها، الجم  المشتري لأللبان   زراعية،عية 

الوحدة   الفنية،  النشرات  بالتليفزيون،  الريفية  البرامج 
وكانت فئات   البيطرية، السيدات ذوات الخبرة في العائلة.

  وأعطيت الدرجات   ،را (ي )دائما ، أحيانا ، ناداالستجابة ه
المتوسط المرجح  استخدم    وتم  علي الترتيب،(  1،  2،  3)

الريفيات  إلالنسبية    األهميةلتحديد   درجة  علي  ستجابات 
مصدر  لكل  واحتسب    التعرض  المصادر  هذه  من 

المتوسط المرجح لكل مصدر وذلك بضرب عدد تكرارات  
للم الثالثة  الفئات  فئة من  صدر في وزنها وبقسمتها  كل 

للمتوسط  الوصول  تم  الريفيات  المبحوثات  عدد   علي 
 . كتنازليا  وفقا  لذل المرجح، ورتبت

ال-19 الالمشاكل  تواجه  إنتاج  تي  عند  الريفيات  مبحوثات 
صحيا :   واآلمن  النظيف  الصعاب  اللبن  به  ويقصد 

باألدوار   القيام  عند  الريفيات  تواجه  التي  والعراقيل 
النظيفالمتعلقة   اللبن  وتم قياسه    واآلمن صحيا ،  بإنتاج 



 2021 يونيو - يلأبر ( 2العدد  42)مجلد - لتبادل العلمىمجلة اإلسكندرية ل

 

874 

( عبارة  30من خالل  الخاصة  (  المشكالت  في:  ممثلة 
اإلقتصادية، واإلنتاجية، كالت  والمشنفسها،يفية  بالمرأة الر 

وأعطيت    ،  (  وال  ،بنعم  ) والتسويقية،  وكانت االستجابة  
التكرارات   علي الترتيب،(  1،  2)  درجات  ال وتم حساب 

 . تنازليا  وفقا  لذلك مئوية ورتبتوالنسب ال
إنتاج    -20 مشكالت  علي  التغلب  النظيف  مقترحات  اللبن 

لحد من  ية الكيفحلول    به وضع ويقصد    واآلمن صحيا :
و   تلك )المشكالت،  خالل  من  قياسه  مقترح،13تم   ) 

 تحديد تم وقد  ،ويسمح للمبحوثة إختيار أكثر من مقترح
التغلب ع النسبية األهمية إنتاج  لمقترحات  لي مشكالت 

واآلمن صحيا   النظيف   النسبة معيار خالل  من   اللبن 
 . المئوية لتكرارات كل مقترح

 ابع: ير التالمتغ قياسب:
 :صيحيا   وآمين نظييف ليبن بإنتياج المتعلقية الريفيات ارأدو -

السااليمة  الصااحيحة درجااة أداء المبحوثااة لااألدوار بااه يقصااد
 أثنااء وآمان صاحيا   نظيافلابن  بإنتااج والمتعلقاة )المثلاي(
عباارة ( 45)بهاا، وتام قياساه ب تقاوم التاي اليومياة األنشاطة
( 7)وعاددهااإلياواء  ةبيئا رعاياة علاي أرباع أدوار وهاي: مقسمة

ورعايتاة صاحيا   ( عباارة،13عبارات، وتغذية الحياوان وعاددها)
اللابن وعاددها)  اإلعاداد للحالباة وإنتااجو  ( عباارة،11وعاددها)
 .ا ، أحياناا ، ال(ساتجابة هاي )دائماوكانت فئاات اال  .ة( عبار 14

ثم قادرت الترتيب،   على(  1،  2،  3)  الدرجاتوأعطيت الفئات  
 نظيف لبن بإنتاج المتعلقة أدوار الريفياتس درجة ثبات مقيا

وهاي  0,913بإساتخدام معامال )ألفاا( فوجاد أنهاا  صاحيا   وآمان
قيمة مرتفعة وتدل علي صاالحية المقيااس. وجمعات الادرجات 

مااان األدوار األربعاااة لتعبااار عااان الدرجاااة الكلياااة فاااي كااال دور 
 وآمان نظياف لابنت الريفياات ألدوار إنتاااج ألداء المبحوثاا
ألداء المبحوثاااااات الريفياااااات نظرياااااة وكانااااات القيماااااة ال .صااااحيا  

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

ا : صييائى الميينهج المسييتخدم وأسيياليب التحليييل اإلح -سادسيي 
 والفروض اإلحصائية:

: تاااام اساااااتخدام الماااانهج الوصااااافى ، الميييينهج المسيييييتخدم  -1
 والمنهج التحليلى .

تااام اساااتخدام التكااارارات ، :  ىاإلحصيييائالتحلييييل  أسييياليب -2
والنسب المئوية ، والمتوسط الحسابى ، واإلنحاراف المعياار  ، 
ومعاماال االرتباااط البساايط )بيرسااون( ، واختبااار ات ، واختبااار 

ومعامل االرتباط المتعدد، واالنحدار الجزئاى المعياار  ،   ،افا
 متعددة البنود  ومعامل ألفا كرونباخ لتقدير ثبات المقاييس ال

  ) المتغيرات المستقلة الكمية، والمتغيرات التابعة (
 :بحثوصف خصائص عينة ال -سابع ا :

 لخصاااااااائ  المبحوثاااااااات وصااااااافا   (1) يعااااااارض جااااااادول 
ويتضاااح مااان  قتصاااادية.جتماعياااة واالالشخصاااية واال الريفياااات

 ( أن:1نتائج جدول)
الريفيات  خمسيحوالي   الفئة  (  %44,1)  المبحوثات  في 

المتوسطالع نصف    سنة،  ( 49-38)  ةمرية  من  يقرب  ما 
( الريفيات  ) %46,3المبحوثات  أسرهن  أفراد  عدد   )6  -  9  )

بأسر  تقمن  الريفيات  المبحوثات  ثلثي  من  يقرب  وما  ة أفراد، 
(  %41مسي المبحوثات الريفيات )(، حوالي خ%62,8ممتدة )

بين  ما  يتراوح  متوسط  لألسرة  الشهري  الدخل  مستوي 
يقرب    ( 5100  -3600) وما  الجنيه،  ثلثي  مبحوثات من 

(،  %61,1الريفيات حاصالت علي مؤهل متوسط علي األقل )
وحوالي ثلثي  أزواج المبحوثات الريفيات حاصلون علي مؤهل  

ع األقلمتوسط  الريفيات ا   ثلث  (، % 65,6)   لي  لمبحوثات 
( يعملن عمل زراعي باألسرة، ما يزيد عن ثلث أزواج  33,3%)

الريفي زر المبحوثات  عمل  يعملوا  باألسات  )اعي  (،  %36,1رة 
في   العمل  سنوات  عدد  الريفيات  المبحوثات  خمسي  وحوالي 

( متوسط  اللبن  المبحوثات %40إنتاج  نصف  وحوالي   ،)
نا يكون الريفيات  ما  ال  درا   حرية  في  لهن  من     الدخلتصرف 
اللبن) الريفيات  %49,1إنتاج  المبحوثات  خمسي  وحوالي   ،)

 راء ف الخضعالألحة المزروعة با( مستوي المسا44,9%)
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 الشخصية واالجتماعية واالقتصادية خصائصللوفقا   الريفيات ثاتالمبحو توزيع  .1جدول رقم 
 %  العدد  المتغيرات المستقلة %  د عد ال المتغيرات المستقلة

   عدد سنوات العمل في إنتاج اللبن-9   سن المبحوثة -1
 37,2 106 ( درجة11  -1منخفر ) 38,6 110 ( سنة 37  –26)
 40 114 رجة( د19-12متوسط ) 44,2 126 ( سنة49–  38)
 22,8 65 فأكثر( درجة  20مرتفع ) 17,2 49 فأكثر( سنة  50)

 100 285 المجموع 100 285 المجموع
   حرية التصرف في دخل إنتاج اللبن-10   عدد أفراد األسرة -2
 15,1 43 الحرية الكاملة 44,6 127 ( أفراد2-5)
 18,94 54 الحرية إحيانا   46,3 132 ( أفراد6-9)
 49,12 140 الحرية نادرا   9,1 26 كثر( أفرادفأ  10) 

 16,84 48 ال أتصرف أبدا   100 285 المجموع
 100 285 المجموع   نوع األسرة -3

   المساحة المزروعة باألعالف الخضراء -11 37,2 106 بسيطة
 17,2 49 ة زراعيةال يوجد حياز  62,8 179 ممتدة
 44,9 128 اط( قير 11-1مساحة صغيرة ) 100 285 المجموع

إجميييييالي اليييييدخل الشيييييهري  -4
 لألسرة 

 31,9 91 ( قيراط19 -12مساحة متوسطة )  

( 3500 -1000نخفر )مااااااااااااااااااااا 
 جنيه

 6 17 فأكثر( قيراط 20مساحة كبيرة ) 34,4 98

 100 285 المجموع 41,1 117 ( جنيه5100-3600متوسط )
   عدد ماشية اللبن -12 24,6 70 (جنيهفأكثر  5200تفع )ر م
 72 205 ( وحدة حيوانية2  -1صغير ) 100 285 جموعالم
 23,1 66 ( وحدة حيوانية5-3ط )متوس   عدد سنوات تعليم المبحوثة -5

 4,9 14 فأكثر( وحدة حيوانية 6كبير ) 26,3 75 ( سنة5 -)صفر
 100 285 المجموع 12,6 36 ( سنة11  -6)
   حيازة المبحوثة لآلالت -13 61,1 174 نةفأكثر( س  12)

 13,7 39 ال يوجد حيازة 100 285 المجموع
عييييييدد سيييييينوات تعليييييييم زوج -6

 المبحوثة
 21,0 60 رجة( د3  -1منخفر )  

 41,8 119 ( درجة5-4متوسط ) 24,9 71 ( سنة5 -)صفر
 23,5 67 فأكثر( درجة  6مرتفع ) 9,5 27 ( سنة11  -6)
 100 285 المجموع 65,6 187 فأكثر( سنة  12)

   هزة المنزليةحيازة األج -14 100 285 المجموع
 36,1 103 ( درجة21-13منخفر )   مهنة المبحوثة-7

 50,9 145 ( درجة29-22متوسط ) 9,1 26 ميةباليو تعمل 
 13 37 فأكثر( درجة  30مرتفع ) 33,3 95 عمل زراعي باألسرة

 100 285 عالمجمو  29,5 48 حرفية
   بن النظيفدرجة التجديدية في إنتاج الل -15 15,4 44 تاجرة

 2,1 6 ( درجة9-6منخفر ) 25,3 72 موظفة بأجر
 69,1 197 جة( در 14-10متوسط ) 100 285 المجموع

 28,8 82 فأكثر( درجة  15مرتفع )   مهنة الزوج -8
 100 285 المجموع 11,22 32 يعمل باليومية
   درجة القيادية -16 36,14 103 ألسرةعمل زراعي با

 24,6 70 ( درجة10-5) منخفر 16,49 47 حرفي
 45,6 130 ( درجة14-11متوسط ) 18,95 54 تاجر

 29,8 85 فأكثر( درجة  15مرتفع ) 17,2 49 موظف بأجر
 100 285 المجموع 100 285 المجموع
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 %  العدد  المتغيرات المستقلة %  د عد ال المتغيرات المستقلة
درجييية الرضيييا عييين العائيييد  -17

دي مييييين واإلقتصيييييااإلجتمييييياعي 
 ماشية اللبنة بيتر 

   درجة طموح المبحوثة -19  

 27,4 78 ( درجة11-7خفر )ن م 10,5 30 جة( در 9-6منخفر )
 54,0 154 ( درجة16-12متوسط ) 47,4 135 ( درجة14-10متوسط )
 18,6 53 فأكثر( درجة  17مرتفع ) 42,1 120 فأكثر( درجة15مرتفع )
 100 285 المجموع 100 285 المجموع

شيييياكل لمبحوثيييية لمإدراك ا -18
 الحيواني بمصر إلنتاجا

     

    34,7 99 رجة( د6-4منخفر )
    53 151 ( درجة9-7متوسط )
    123 35 فأكثر( درجة10مرتفع )
    100 285 المجموع
 

المبحوثات الريفيات  11  –  1)  صغيرة ( قيراط، وثالثة أرباع 
(72  ( منخفر  لهن  اللبن  ماشية  عدد  وحدة    %1-2( 
خة(،  ينحيوا ممبحوثاال  مسيوحوالي  الريفيات  حيازة  ت  ستوي 

( متوسط  لهن  ) 5-4اآلالت  درجة  ونصف  % 41,8(   ،)
لهن   المنزلية  األجهزة  حيازة  مستوي  الريفيات  المبحوثات 

( الريفيات %50,9متوسط  المبحوثات  ثلثي  عن  يزيد  وما   ،)
متوسط)   لهن  التجديدية  من  %69,1مستوي  يقرب  وما    ،)

المبحوثات   مستوي لانصف  ال  رضاال  ريفيات  عائد  عن 
لهن  االجتما اللبن  ماشية  تربية  من  واالقتصادي  عي 
(،  %45,6(،  ومستوي القيادية لهن متوسط )%47,4متوسط)

المبحوثات  نصف  يزيدعن  )  وما  مستوي % 53الريفيات   )
ومستوي   متوسطا،  بمصر  الحيواني  اإلنتاج  لمشاكل  إدراكهن 

 .(%54الطموح متوسط )
 
 
 
 
 
 
 

 اقشتها منئج و لنتاا
 رعاية بيئة اإليواء: دور  -1

المبحوثييات المئوييية لتوزيييع درجييات اسييتجابات :النسييب  أوال  
 أداء دور رعاية بيئة اإليواء:الريفيات علي عبارات 
ا المببإستعراض    علي عبارات  الريفيات  حوثاتستجابات 

أن    (2جدول) بيانات  يتضح من    أداء دور رعاية بيئة اإليواء 
العبارا للموفقا    تأعلي  روث  :  بيالحساتوسط    من  اتخل  
درجة،  2,37)  حسابيبمتوسط   بإستمرارالحيوان   فر  و أو ( 

للحظيرة   تهوية  درجة،  2,33(حسابي  بمتوسطفتحات  أرش  و ( 
ب الحظيرة  الناعم  أرضية  بالق   التبن   حسابي  متوسطأو 

 أوفر مصدر مياه دائم ونظيف داخل الحظيرةو   ( درجة، 2,25)
درجة2,21(حسابي بمتوسط الع  .(  أدوات  :  بارات  وأقل  أوفر 
بمتوسطتنظيف   الحظيرة  داخل  (  1,79 (حسابي  الحيوان 

وأد بمتوسطرجة،  الحظيرة  تنظيف  بعد  الجير   حسابي  رش 
    .( درجة1,77)

عبارات المقياس(   )بعددى المرجح  متوسط الحسابوبلغ ال
 دور رعاية بيئة لألداء المبحوثات الريفيات 

          درجة 112,=   اإليواء 
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 رعاية بيئة اإليواء أداء دور  اراتعب علي الريفياتالنسب المئوية لتوزيع درجات استجابات المبحوثات  .2جدول  
  م

 
 

 العبارات 
 

 اية بيئة اإليواءفئات أداء دور دور رع 
 المتوسط  

 ال أحيانا   دائما   الترتيب  الحسابي 
 %  العدد  %  العدد  %  العدد 

ظيااااااف داخاااااال اه دائاااااام ون فاااااار مصاااااادر مياااااا و أ 1
 4 2,21 31,9 91 15,4 44 52,6 150 الحظيرة 

 1 2,37 26,7 76 9,5 27 63,9 182 تمرار الحيوان بإس اتخل  من روث 2
 7 1,77 52,6 150 17,5 50 29,8 85 الحظيرة أرش الجير بعد تنظيف 3
أحااااارص علاااااي أن تكاااااون أحاااااواض الشااااارب  4

 5 2,06 37,2 106 20 57 42,8 122 صيفا  بعيدة عن الشمس 
 3 2,25 32,3 92 10,5 30 57,2 163 أرش أرضية الحظيرة بالق  الناعم أو التبن   5
 2 2,33 30,2 86 6,7 19 63,2 180 أوفر فتحات تهوية للحظيرة  6
 6 1,79 53,7 153 14 40 32,3 92 أوفر أدوات تنظيف الحيوان داخل الحظيرة 7
 

الريفيات لدور رعاية بيئة  بحوثاتالم أداء مستوي  -ثانيا  
 اإليواء : 

ت المبحوثاااااات الريفياااااا مساااااتوي أداء (3)جااااادول يعااااارض 
مااااان  (%23,8) أن ، ويتضاااااح مناااااهاإلياااااواءلااااادور رعاياااااة بيئاااااة 

رعاياة  ألداء دور مانخفرالمساتوي فاي الالريفياات    المبحوثات
( %26,7و)، المتوساط( فاي المساتوي %49,5، و)  بيئة اإلياواء
 .المرتفع مستوي في ال
 المبحوثااااااات نصااااااف حااااااواليأن  إلااااااى البياناااااااتوتشااااااير  
 .توسطئة اإليواء مدور رعاية بيمستوي أدائهن ل الريفيات
 

رعايييية  ليييدور أداء المبحوثيييات الريفييييات مسيييتوي  .3جيييدول 
 اء ئة اإليو بي

 %  العدد  الفئة 
 23,8 68 درجة( 11-7منخفر )
 49,5 141 درجة( 16-12)متوسط 
 26,7 76 جة(در  21-17مرتفع ) 
 100 285 المجموع

 14,78 المتوسط الحسابي 
 :تغذية الحيواندور  -2

يييع درجييات اسييتجابات المبحوثييات المئوييية لتوز  أوال  : النسييب
 ور تغذية الحيوان. الريفيات علي عبارات أداء د

بإساااتعراض اساااتجابات المبحوثاااات الريفياااات علاااي عباااارات 
أعلااي أن  (4نااات جاادول)ن بياأداء دور تغذيااة الحيااوان يتضااح ماا

وفقاااا  للمتوساااط الحسابي:أضاااع العليقاااة مااارتين أو ثالثاااة  العبااارات
أضااااع المركاااازات مااااع و ( درجااااة، 2,33توسااااط حسااااابي )يوميااااا  بم

( 2,24 (ة بمتوسااط حسااابيالعلااف األخضاار فااي موساام الحالباا
 وأوفر للحيوان مياه الشرب بإستمرار بمتوسط حسابي درجة،
فاي الياوم بمتوساط  ن عادة مارات لحياواوأساقي ا ( درجاة،2,22) 

( درجاااة،  ولماااا أجاااي أغيااار أكااال الحياااوان بيكاااون 2,20(حساااابي
( درجااة، وأضااع العليقااة المركاازة 2,17(بمتوسااط حسااابي بالتاادريج

( درجااة، وال أكثاار 2,16(ن  بمتوسااط حسااابيللحيااوان لزيااادة اللااب
 من الكسب حتي ال يصاب الحيوان باإلسهال بمتوسط حسابي

ضاااااايعة علااااااي األكاااااال بااااااين الر عااااااود العجااااااول ة، وأ ( درجاااااا2,14)
ع ضاأو ( درجاة. 2,13)الوجبات حتي يتم الفطام بمتوسط حساابي

وأقاااال  ( درجااااة،2,12(للحيااااوان بمتوسااااط حسااااابي مجااااروش الااااذرة
ثاااوم قبااال الحالباااة حتاااي ال الحياااوان بصااال و  أطعااامال  : العباااارات

أحااااط كسااااب و ،  ( درجااااة1,97(بمتوسااااط حسااااابي يتغياااار طعمااااه
أعااود و ( درجااة، 1,91 (بيبمتوسااط حسااا حيااوانالكتااان آلكاال ال

 طام العجول الرضيعة علي األكل بين الوجبات حتي يتم الف
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 ت علي عبارات أداء دور تغذية الحيوانالنسب المئوية لتوزيع درجات استجابات المبحوثات الريفيا .4جدول 
  م

 
 العبارات 

 

 فئات أداء دور دور تغذية الحيوان 
 المتوسط 
 ال أحيانا   دائما   تيب تر ال الحسابي 

 %  العدد  %  العدد  %  العدد 
 9 2,12 38,25 109 11,93 34 49,82 142 الذرة للحيوانروش مج أضع 1
 3 2,22 32 91 14 40 54 154 أوفر للحيوان مياه الشرب بإستمرار  2
 6 2,16 34,4 98 15,1 43 50,5 144 أضع العليقة المركزة للحيوان لزيادة اللبن  3
ال 4 الحالبة  حيوان بصل  ال أطعم  قبل  وثوم 

 10 1,91 45,6 130 17,6 50 36,8 105 حتي ال يتغير طعمه
أ 5 يصاب  ال  ال  حتي  الكسب  من  كثر 

 7 2,14 38,2 109 9,8 28 52 148 الحيوان باإلسهال
 1 2,33 30,5 87 5,6 16 63,9 182 أضع العليقة مرتين أو ثالثة يوميا   6
 12 1,68 55,1 157 21,7 62 23,2 66 %1  بنسبةلي العليقة عام عأحط ملح الط 7
بيكون  أج  لما 8 الحيوان  أكل  أغير  ي 

 5 2,17 35,1 100 13 37 51,9 148 بالتدريج 
 4 2,20 32,3 92 15,1 43 52,6 150 في اليوم   أسقي الحيوان عدة مرات 9
 م 10 1,91 47,4 135 14 40 38,6 110 أحط كسب الكتان آلكل الحيوان 10
في ال  أضع 11 األخضر  العلف  مع  مركزات 

 2 2,24 34 97 7,7 22 58,3 166 الحالبة موسم 
العلف   12 يتسمم  أخزن  ال  حتي  كويس 

 11 1,77 51,2 146 20,4 58 28,4 81 الحيوان
بين   13 األكل  علي  الرضيعة  العجول  أعود 

 8 2,13 38,6 110 9,8 28 51,6 147 الوجبات حتي يتم الفطام

 
، وأخزن العلف كويس حتاي ال ( درجة1,77 (سابيسط حبمتو 

( درجااة، وأحااط ملااح 1,77 (يتساامم الحيااوان بمتوسااط حسااابي
( 1,68 (بمتوساااط حساااابي %1طعاااام علاااي العليقاااة بنسااابة ال

 درجة.
) بعدد عبارات المقياس( وبلغ المتوسط الحسابى المرجح
      نيوا تغذية الحألداء المبحوثات الريفيات لدور 

       درجة2,075=     

تغذية  المبحوثات الريفيات لدور مستوي أداء -ثانيا  
 : الحيوان
مسااااتوي أداء المبحوثااااات الريفيااااات  :(5)جاااادول  رضيعاااا

 من المبحوثاات (%22,8) أن ويتضح منه الحيوانلدور تغذية 
( فاااي المساااتوي %51,2)و، مااانخفرالمساااتوي فاااي ال الريفياااات
 .المرتفع في المستوي  (%26)و المتوسط

 المبحوثااااااات نصااااااف حااااااواليأن  إلااااااي البياناااااااتوتشااااااير  
 .حيوان متوسطالدور تغذية ل ئهنمستوي أدا الريفيات
 

تغذيية  ات ليدورأداء المبحوثيات الريفيي  مسيتوي   .5جدول رقيم
 الحيوان

 %  العدد  الفئة 
 22,8 65 درجة( 21-13منخفر )
 51,2 146 درجة( 30-22متوسط )
 26 74 درجة( 39-31) مرتفع 

 100 285 المجموع 
 26,98 الحسابي المتوسط 

 
 :دور الرعاية الصحية للحيوان -3

لتوزيييع درجييات اسييتجابات المبحوثييات سييب المئوييية نأوال  : ال
 .دور الرعاية الصحية للحيوانلي عبارات أداء الريفيات ع
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بإستعراض استجابات المبحوثات الريفيات علي عباارات  
 ح من بيانات جدولللحيوان يتضاية الصحية الرع أداء دور

وفقا  للمتوساط الحساابي: أذهاب للوحادة  أعلي العبارات( أن 6)
( درجااة، 2,41يطريااة بااالحيوان المصاااب بمتوسااط حسااابي )بال

( درجااااة، 2,36)يحساااااب ط بمتوسااااالحيااااوان دوريااااا   وأحصاااان
 استدعي الطبيب البيطري في حالة الاوالدة الصاعبة بمتوساطو 

قطاره بعاد الحالبااة صار الضاارع وأ( درجاة، وأع2,25 (حساابي
وأعازل الحياوان المارير بعياد  ( درجاة،2,21(حساابي بمتوسط
( درجاااة، 2,20(حساااابي بمتوساااط يواناااات األخاااري حعااان ال

حيااااااوان ب البيطااااااري فااااااي حالااااااة ماااااارض أي واسااااااتدعي الطبياااااا
أغساال  : وأقاال العبااارات ( درجااة،2,14 (حسااابي بمتوسااط

 حسابي توسطة مباشرة بملحالبالحلمات بمحلول مطهر قبل ا
( درجااة، وأغسااال إيااادي بالمااااء والصاااابون قبااال الحالباااة 1,95)

 .رجةد( 1,89 (حسابي بمتوسط

( عباارات المقيااس )بعاددوبلغ المتوساط الحساابى المارجح 
 الرعاياااااة الصاااااحية للحياااااوان ات الريفياااااات لااااادور ألداء المبحوثااااا

    درجة 2,14=  

الرعاية الصحية ت لدور  الريفياثات  مبحو لاأداء  مستوي -ثانيا  
 :للحيوان
أداء المبحوثااااات الريفيااااات  مسااااتوي  (7) جاااادولرض عااااي
مان  (%11,2) أن  . ويتضح منهالرعاية الصحية للحيوان  لدور
( فاااي %67)و، مااانخفرالمساااتوي فاااي ال الريفياااات وثااااتالمبح

 .( في المستوي المرتفع%21,8)و، المستوي المتوسط
 الريفياات  المبحوثاات  يحوالي ثلثن  أ  إلي  البياناتوتشير   

 .الرعاية الصحية للحيوان متوسطدور  نئهمستوي أدا

 دور الرعاية الصحية للحيوانعبارات أداء  ب المئوية لتوزيع درجات استجابات المبحوثات الريفيات عليالنس  .6جدول
  م

 
 العبارات 

 

 أداء دور الرعاية الصحية للحيوان  اتفئ
 المتوسط 

 ال أحيانا     ما  دائ ب رتيالت ي الحساب
 %  العدد  %  العدد  %  العدد 

 
1 

 
الحالبة   أغسل الحلمات بمحلول مطهر قبل

 مباشرة 
102 35,8 67 23,5 116 40,7 1,95 10 

 2 2,36 24,2 69 15,4 44 60,4 172 أحصن الحيوان دوريا   2
أعزل الحيوان المرير بعيد عن الحيوانات  3

 5 2,20 30,2 86 19,6 56 50,2 143 األخري 
أتابع الحالة الصحية للحيوان إلكتشاف   4

 7 2,06 34,7 99 24,2 69 41,1 117 المرض مبكر 
أالحظ لون اللبن لو لقيته متغير الزم  5

 8 2,04 35,8 102 24,9 71 39,3 112 تدعي الطبيب  اس
 11 1,89 41,4 118 28,1 80 30,5 87 لماء والصابون قبل الحالبة  يدي باأغسل إ 6
 9 2,02 38,2 109 21,4 61 40,4 115 خواتم في يدي عند الحالبةال ألبس  7
 4 2,21 32,6 93 13,3 38 54 154 رع وأقطره بعد الحالبة أعصر الض 8
استدعي الطبيب البيطري في حالة مرض أي  9

 6 2,14 31,2 89 23,9 68 44,9 128 حيوان
 1 2,41 23,5 67 12,3 35 64,2 183 لمصاب وان اأذهب للوحدة البيطرية بالحي  10
استدعي الطبيب البيطري في حالة الوالدة  11

 3 2,25 27,4 78 20 57 52,6 150 الصعبة 
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 الرعاية الصحية للحيوان الريفيات لدور حوثاتمبالأداء  مستوي .7جدول رقم 
 %  العدد  الفئة 
 11,2 32 درجة( 18-11منخفر )
 67 191 درجة( 25-19متوسط )
 21,8 62 رجة(د 33-26مرتفع ) 

 100 285 المجموع
 23,53 المتوسط الحسابي 

 
 :حالبة وإنتاج اللبناد للاإلعددور  -4
ت اسييييييتجابات أوال  : النسييييييب المئوييييييية لتوزيييييييع درجييييييا 

دور اإلعيداد للحالبية أداء  عبيارات    المبحوثات الريفيات علي
 :وإنتاج اللبن
 اتعباار علي    ياتريفال  اتاستجابات المبحوثبإستعراض   

أداء دور اإلعااااداد للحالبااااة وإنتاااااج اللاااابن يتضااااح ماااان بيانااااات 
وفقا  للمتوسط الحسابي: أحرص  باراتلعي اأعلأن   (8)  جدول

( درجااة، 2,37ة بمتوسااط حسااابي )علااي حلااب الحيااوان بساارع
وأخصاااا  مكااااان للحالبااااة، وال أطعاااام الحيااااوان عنااااد الحلااااب، 

( 2,35 (حساابي طبمتوسا وأحلاب الحياوان فاي أوقاات منتظماة
 بمتوساااط وأنظاااف مكاااان الحالباااة مااان أي حشااارات ة، درجااا
 بمتوسط  تحسين اللبنل  مواد ال أضيف( درجة،  2,31(حسابي
ان عندما أكون مريضاة ( درجة، وال أحلب الحيو 2,15(حسابي
( درجااة، ولمااا أحلااب الحيااوان بلاابس 2,15(حسااابي توسااطبم

ري طاي شاع( درجاة، وأغ2,09(حساابي مالبس نظيفاة بمتوساط
( درجاة، 2,08(حساابي قط شعر في اللابن بمتوساطسيحتي ال 

  حسابي بمتوسط مريضةوال أحلب الحيوان عندما أكون 
 حسابي بمتوسط ( درجة، وأعقم أواني الحالبة بالبخار2,07)
أقااا  أظاااافري قبااال  : وكانااات أقااال العباااارات( درجاااة، 2,05)

رجة، ( د1,99 (حسابي الحلب حتي ال أجرح الحيوان بمتوسط
( درجة، 1,96)حسابي اش لتصفية اللبن بمتوسطشوأستخدم ال

  حسابي متوسطبة بأحرص علي جفاف أصابعي عند الحالو 
 بمتوسااط أسااتعمل األوانااي المضااادة للصاادأو ( درجااة، 1,94)

 ( درجة.87,1 (حسابي

( قياسعبارات الم  )بعددوبلغ المتوسط الحسابى المرجح  
اللبن اد  اإلعددور  ل  تيفياالر   المبحوثات  داءأل   للحالبة وإنتاج 

   درجة  14,2=  

لدور اإلعداد  ثات الريفياتأداء المبحو   مستوي  -ثانيا  
 : للحالبة وإنتاج اللبن

المبحوثااااات الريفيااااات  مسااااتوي أداء :(9)ول دجاااا يعاااارض
 (%18,6) أن ن، ويتضاح مناهلدور اإلعداد للحالبة وإنتاج اللاب

( %54,7)و، ماانخفرالوي مسااتفااي ال اتيفياالر ا ماان المبحوثااات
 .( في المستوي المرتفع%26,7)و، في المستوي المتوسط

 المبحوثااااااات نصااااااف حااااااواليأن  إلااااااي البياناااااااتوتشااااااير  
اإلعاااداد للحالباااة وإنتااااج اللااابن دور لااا ئهااانمساااتوي أدا الريفياااات
 .متوسط

ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن   المبحوثات الريفياتأداء  -5
 : يةالكلصحيا  

ألدوار إنتاج لبن نظيف   بحوثات الريفياتالم أداء مستوي  -
 :الكلية وآمن صحيا  

 أداء المبحوثاااات الريفيااااتمساااتوي  :(10يعااارض جااادول )
 أن همنا ويتضاح،  الكلياة من صحيا  ألدوار إنتاج لبن نظيف وآ

 مااانخفرال مساااتوي الفاااي  الريفياااات مااان المبحوثاااات (22,4%)
، الكليااااة وآماااان صااااحيا   نظيااااف إنتاااااج لاااابن بالنساااابة ألداء أدوار

( فااي المسااتوي %28,1) و، ( فااي المسااتوي المتوسااط%49,5و)
 .المرتفع
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 المبحوثااااااات نصااااااف حااااااوالي أن إلااااااي بياناااااااتالوتشااااااير  
 صاحيا   إنتاج لبن نظياف وآمانألدوار   نمستوي أدائه  الريفيات
مااا يقاارب ماان ثلثااي  بااأنوهااو مااا يمكاان تفساايره  .متوسااط الكليااة

عادد  الخماسي ، وحاوالتوساطؤهال مالريفيات حاصالت علي م
  .سنوات عملهن في إنتاج اللبن متوسط

 
 عداد للحالبة وإنتاج اللبناإل دورأداء ريفيات علي عبارات ات استجابات المبحوثات الدرج النسب المئوية لتوزيع .8جدول  

  م
 العبارات 

 

 المتوسط فئات أداء دور اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن  
 ال انا  أحي دائما    ب الترتي الحسابي 

 %  العدد  %  العدد  %  العدد 
 م2 2,35 25,3 72 14,7 42 60 171 أخص  مكان للحالبة   1
 3 2,31 27,02 77 15,44 44 57,54 164 أنظف مكان الحالبة من أي حشرات  2
 8 2,05 35,4 101 23,9 68 40,7 116 أواني الحالبة بالبخار أعقم  3
 7 2,07 35,1 100 23,2 66 41,7 119 يضة دما أكون مر ان عن ال أحلب الحيو  4
 5 2,09 31,6 90 27 77 41,4 118 لما أحلب الحيوان بلبس مالبس نظيفة  5
 11 1,94 38,2 109 29,8 85 32 91 الحالبة   أحرص علي جفاف أصابعي عند 6
 4 2,15 30,9 88 23,1 66 46 131 ال أضيف مواد لتحسين اللبن 7
 10 1,96 42,5 121 18,2 52 39,3 112 لبن ش لتصفية الالشا  أستخدم 8
 1 2,37 23,5 67 15,8 45 60,7 173 أحرص علي حلب الحيوان بسرعة  9
 م2 2,35 28,8 82 7 20 64,2 183 ال أطعم الحيوان عند الحلب  10
 م2 2,35 30,5 87 3,5 10 66 188 أحلب الحيوان في أوقات منتظمة  11
جرح  لب حتي ال أل الحأق  أظافري قب  12

 9 1,99 41,7 119 18 51 40,3 115 يوانالح
 12 1,87 44,9 128 22,8 65 32,3 92 أستعمل األواني المضادة للصدأ  13
سقط شعر في أغطي شعري حتي ال ي  14

 6 2,08 37,5 107 16,5 47 46 131 اللبن 

 
 ج اللبنوإنتااإلعداد للحالبة  دورات الريفيات لأداء المبحوث مستوي  .9جدول  

 %  العدد  ئة الف
 18,6 53 درجة( 23-14منخفر )
 54,7 156 درجة( 32-24متوسط )
 26,7 76 درجة( 42-33مرتفع ) 

 100 285 المجموع
 29,93 المتوسط الحسابي 

 
 الكلية ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا   أداء المبحوثات الريفيات مستوي  .10جدول  

 %  العدد  الفئة  
 22,4 64 درجة( 75-45منخفر )
 49,5 141 درجة( 104-76متوسط )
 28,1 80 درجة( 135-105مرتفع ) 
 100 285 المجموع

 95,09 المتوسط الحسابي 
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صحيا  الكلية داء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمنأالتوزيع النسبى لمستوي .1رقم شكل   
 
المدروسيية  المتغيييرات المسييتقلة ييية بييينالثنائ قيياتعالال ا :لثييثا
مييين أدوار لكيييل دور أداء المبحوثيييات الريفييييات درجييية بيييين و 

اء رعايييية بيئييية إييييو ا  )دور إنتييياج ليييبن نظييييف وآمييين صيييحي
الرعايييييية الصيييييحية ودور ، تغذيييييية الحييييييوانودور ، الحيييييوان

ة والدرجية الكليي( اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبنودور ،  للحيوان
 .قياسللم
العالقات االرتباطية البسيطة بين المتغييرات المسيتقلة -1  -أ

أداء المبحوثيات الريفييات لكيل درجية  الكمية المدروسة وبين  
والدرجية الكليية  ا  ف وآمن صيحيمن أدوار إنتاج لبن نظيدور  

 :للمقياس
لتحدياد العوامال المرتبطاة بااأداء المبحوثاات الريفياات لكاال 

والدرجااة الكليااة يا  ظيااف وأماان صااحلاابن ندور ماان أدوار إنتاااج 
. تاااام صااااياغة الفاااارض البحثااااي األول وللتأكيااااد ماااان  للمقياااااس
صااافري الفااارض تاام صااياغة الفااارض االحصااائي الصااحة هااذا 

مااان: سااان  لين كاااالقاااة ارتباطياااة معنوياااة باااالتااااليا ال توجاااد ع
مبحوثة، وعدد أفاراد األسارة، والادخل الشاهري لألسارة،  وعادد ال

لمبحوثاااة، تعلااايم زوج اوعااادد سااانوات وثاااة، سااانوات تعلااايم المبح
روعاة مان وعدد سنوات العمل فاي إنتااج اللابن، والمسااحة المز 

وحيااااازة المبحوثااااة عااااالف الخضااااراء، وعاااادد ماشااااية اللاااابن، األ
ديديااة فااي إنتاااج ليااة، ودرجااة التج، وحيااازة األجهاازة المنز لااآلالت

اللااابن النظياااف، ودرجاااة القيادياااة، ورضاااا المبحوثاااة عااان العائاااد 
الماشااية، وإدراك المبحوثااة ي ماان تربيااة ي واإلقتصااادجتماااعاإل

وبااااين  وثااااةوطمااااوح المبحلمشاااااكل اإلنتاااااج الحيااااواني بمصاااار، 
لاابن  إنتااج يفياات لكاال دور مان أدواردرجاة أداء المبحوثاات الر 

نظياااف وآماااان صاااحيا  )دور رعايااااة بيئاااة إيااااواء الحيااااوان، ودور 
عاداد ور اإلتغذية الحيوان، ودور الرعاياة الصاحية للحياوان، ود

ا . وإلختباااار والدرجاااة الكلياااة للمقيااااس للااابن( باااة وإنتااااج اللحال
 مل االرتباط البسيطمعا صحة هذا الفرض تم استخدام

 .بيرسون() 
 اإليواء:رعاية بيئة  ريفيات لدورأداء المبحوثات ال -1

عالقااة ارتباطيااة موجبااة  وجااود( 11نتااائج جاادول ) توضااح
ن: ساااان كاااال ماااا بااااين 01,0ومعنويااااة إحصااااائيا  عنااااد مسااااتوي 

ثااة، وعاادد ساانوات تعلاايم المبحوثااة، وعاادد ساانوات تعلاايم المبحو 
لتجديديااة فااي إنتاااج اللاابن النظيااف، ا، ودرجااة  زوج  المبحوثااة

لمبحوثاة عان العائاد اإلجتمااعي رضاا ادرجاة  درجة القيادية، و و 
باين درجاة واإلقتصادي من تربية الماشية، وطماوح المبحوثاة  و 
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حياث بلغات ء  ئاة اإلياوارعاياة بي  ورلدات  أداء المبحوثات الريفي
،   0,224،  0,217،  0,261البسااايط قاايم معاماال اإلرتباااط 

كمااااااااا  علاااااااي الترتياااااااب، 0, 237، 0,375، 0,227 ،0,296
ومعنويااة إحصااائيا  عنااد موجبااة رتباطيااة عالقااة ا يتضااح وجااود
عااادد سااانوات العمااال فاااي إنتااااج باااين كااال مااان:  05,0مساااتوي 
وباين  بمصار ياوانياإلنتاج الحشاكل ، وإدراك المبحوثة لماللبن

حياث درجة أداء المبحوثات الريفياات لادور رعاياة بيئاة اإلياواء 
علاااي  0,194، 0,189 البسااايط يم معامااال اإلرتبااااط  قااابلغااات 
 إنااه لاام يتبااين وجااود عالقااة ارتباطيااة معنويااة بااين الإالترتيااب. 

: عدد أفراد األسرة، والادخل الشاهري لألسارة، والمسااحة كل من
 دد ماشاية اللابن، وحياازةالخضاراء، وعامن األعاالف  روعة  المز 

نيع منتجااات صااآلالت، وحيااازة األجهاازة المنزليااة، وتلاا المبحوثااة
بيئاااة  ر رعايااةيااات لااادو المبحوثاااات الريفوباااين درجااة أداء اللاابن 
 . اإليواء

جزئياااااا  األول  وعلياااااه نساااااتطيع رفااااار الفااااارض الصااااافري 
  .وقبول الفرض البحثي

 
وبيين درجية أداء المبحوثيات المتغييرات المسيتقلة الكميية المدروسية ( بيين  يط )بيرسيون رتبياط البسيت اال قيم معامال  .11جدول  

الرعايية ودور ، تغذية الحيوانودور ، رعاية بيئة إيواء الحيوانظيف وآمن صحيا  )دور يفيات لكل دور من أدوار إنتاج لبن نالر 
 ة للمقياسرجة الكليلدوا( ناإلعداد للحالبة وإنتاج اللبودور ،  الصحية للحيوان

 المتغيرات المستقلة 

دوررعاية بيئة  
ة  دور الرعاي دور تغذية الحيوان  اإليواء 

 الصحية للحيوان 
دور اإلعداد  

بة وإنتاج  للحال
 اللبن 

تاج لبن  ر إنأدوا
نظيف وآمن  
 صحيا   الكلية 

قيم معامل  
 رتباط البسيط ال ا

رتباط  قيم معامل اال 
 البسيط 

قيم معامل  
 ط بسيال ط االرتبا

االرتباط   املقيم مع
 البسيط 

  قيم معامل 
  االرتباط 

 البسيط 
 ** 0.242 ** 0.259 ** 0.212 * * 0.217 ** 0.261 سن المبحوثة
 0.024 0.034 0.024 0.002 0.034 رة اد األس عدد أفر 

 0.083 0.067 0.088 0.093 0.077 الدخل الشهر  لألسرة 
 ** 0.256 * * 0.244 ** 0.248 * * 0.257 ** 0.217 عدد سنوات تعليم المبحوثة
عدد سنوات تعليم زوج  

 المبحوثة
0.224 ** 0.218 ** 0.221 ** 0.205 ** 0.219 ** 

عدد سنوات العمل في إنتاج  
 بن الل

0.189 * 0.195 * 0.210 ** 0.205 ** 0.204 ** 

المساحة المزروعة من 
 اإلعالف الخضراء 

0.020 0.035 0.025 0.029 0.029 

 0.081 0.105 0.061 0.053 0.102 عدد ماشية اللبن
 0.041 0.034 0.044 0.049 0.034 حيازة اآلالت 

 0.025 0.039 0.008 0.017 0.032 حيازة األجهزة المنزلية
ج اللبن التجديدية في إنتا جةدر 

 النظيف
0.296 ** 0.334 ** 0.340 ** 0.284 ** 0.319 ** 

 * 0.188 ** 0.226 * 0.148 * 0.145 ** 0.227 درجة القيادية 
ن  ة عالمبحوث  ضاة ر درج
لعائد اإلجتماعي واإلقتصادي ا

 من تربية الماشية

0.375 ** 0.314 ** 0.317 ** 0.361 ** 0.345 ** 

ل  إدراك المبحوثة لمشاك
 مصر اإلنتاج الحيواني ب 

0.194 * 0.165 * 0.170 * 0.196 * 0.184 * 

 ** 0.220 ** 0.222 * 0.198 ** 0.213 ** 0.237 طموح المبحوثة 
 0,05* عند مستوي معنوية                                                                               0,01نويةوي مععند مست*  *        
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 لدور تغذية الحيوان: ات الريفياتلمبحوثأداء ا -2

عالقااااة ارتباطياااة موجبااااة  وجاااود( 11)جاااادول  نتاااائجتباااين 
 ماااان: ساااان بااااين كاااال 01,0عنااااد مسااااتوي حصااااائيا  اومعنويااااة 
ت تعلاايم المبحوثااة، وعاادد ساانوات تعلاايم ساانواعاادد و ، حوثااةالمب
إنتااااج اللااابن النظياااف، ودرجاااة التجديدياااة فاااي ، المبحوثاااة  زوج

قتصاادي مان عي واالماجتة عن العائد االودرجة رضا المبحوث
 المبحوثاات أداء  تربية الماشية، وطماوح المبحوثاة  وباين درجاة

ط رتبااامال االيم معبلغات قاحياث  الريفيات لدور تغذية الحيوان
، 0,314، 0,334،  0,218،  0,257،  0,217 البساااااااااااايط 
عالقااااة ارتباطيااااة  ضااااح وجااااودكمااااا يتعلااااي الترتيااااب،  0,213
باااين كااال مااان:  05,0 ي عناااد مساااتو حصاااائيا  اومعنوياااة موجباااة 

عاادد ساانوات العماال فااي إنتاااج اللاابن، ودرجااة القياديااة، وإدراك 
داء جاااة أين در بمصااار وبااا الحياااوانيالمبحوثاااة لمشااااكل اإلنتااااج 

حيااااث بلغاااات قاااايم  الريفيااااات لاااادور تغذيااااة الحيااااوان ثاااااتبحو الم
علااااي  0,165،  0,145 ،0,195 البساااايطرتباااااط  معاماااال اال
معنويااة بااين  باطيااةعالقااة ارتبااين وجااود يت نااه لاامإال إ. الترتيااب
من: عدد أفراد األسرة، والدخل الشهري لألسارة، والمسااحة   كل

وحياازة شاية اللابن، دد ماعالف الخضراء، وعاالمزروعة من األ
داء درجااة أبااين ، وحيااازة األجهاازة المنزليااة و  المبحوثااة لااآلالت
 . الريفيات لدور تغذية الحيوان  المبحوثات
جزئيااااا   األول الصاااافري  يع رفاااار الفاااارضنسااااتط وعليااااه 

  وقبول الفرض البحثي.
الريفييييييات ليييييدور الرعايييييية الصيييييحية المبحوثيييييات  أداء -3

 للحيوان:
طياة موجباة ارتبا عالقاة  وجاود  (11  )جادول  نتائج  توضح
 بااااين كاااال ماااان: ساااان 01,0عنااااد مسااااتوي حصااااائيا  اومعنويااااة 
تعلاايم عاادد ساانوات تعلاايم المبحوثااة، وعاادد ساانوات و ، المبحوثااة
ودرجااة وعاادد ساانوات العماال فااي إنتاااج اللاابن ،، ةالمبحوثاا زوج

المبحوثاة عان التجديدية في إنتاج اللبن النظيف، ودرجة رضا  
بااين درجااة ة و ربيااة الماشايقتصاادي ماان تواال جتماااعيالعائاد اال

حياث   نالرعاياة الصاحية للحياواالريفيات لدور    المبحوثاتداء  أ
،  0,248،  0,212البسااااااايط رتبااااااااط بلغااااااات قااااااايم معامااااااال اال

كمااااااااا علااااااااي الترتيااااااااب،  0,317، 0,340، 0,210،  0,221
عناااد حصاااائيا  اومعنوياااة عالقاااة ارتباطياااة موجباااة  يتضااح وجاااود
إدراك المبحوثااة يااة، و درجااة القياد ماان: بااين كاال 05,0 مسااتوي 

وبااااين  ، وطمااااوح المبحوثااااةبمصاااار لمشاااااكل اإلنتاااااج الحيااااواني
 ة الصاحية للحياوانالريفيات لادور الرعايا المبحوثاتداء ة أدرج

، 170,0 ، 0,148 البساايطرتباااط  حيااث بلغاات قاايم معاماال اال
 باين وجاود عالقاة ارتباطياةإناه لام يتإال .  علي الترتياب  0,198
األساااارة، والاااادخل الشااااهري  أفاااارادعاااادد  كاااال ماااان:بااااين  معنويااااة

وعااادد  لألسااارة، والمسااااحة المزروعاااة مااان األعاااالف الخضاااراء،
هاااااازة الت، وحيااااااازة األجآللااااااالمبحوثااااااة ماشااااااية اللاااااابن، وحيااااااازة 

الريفياات  المبحوثااتداء وباين درجاة أ  درجة القيادياةالمنزلية، و 
 . لدور الرعاية الصحية للحيوان

جزئياااااا  األول صااااافري رض الوعلياااااه نساااااتطيع رفااااار الفااااا
  وقبول الفرض البحثي.

بيية وإنتيياج الريفيييات لييدور اإلعييداد للحال المبحوثييات أداء -4
 اللبن النظيف:
باطيااة موجبااة ة ارتعالقاا وجااود( 11) ولجااد نتااائج تظهاار
 ماااان: ساااان لبااااين كاااا 01,0مسااااتوي عنااااد حصااااائيا  اومعنويااااة 
لاايم عاادد ساانوات تعلاايم المبحوثااة، وعاادد ساانوات تعو ، المبحوثااة

وعاادد ساانوات العماال فااي إنتاااج اللاابن، ودرجااة ، ةالمبحوثاا  وجز 
، ودرجاااة القيادياااة، ورضاااا التجديدياااة فاااي إنتااااج اللااابن النظياااف

قتصااااااادي ماااااان تربيااااااة الجتماااااااعي واعائااااااد االالمبحوثااااااة عاااااان ال
 المبحوثااااااااتداء وثاااااااة وباااااااين درجاااااااة أالماشاااااااية، وطماااااااوح المبح

 ياااثح ظيااافالريفياااات لااادور اإلعاااداد للحالباااة وإنتااااج اللااابن الن
،  0,244،  0,259 البسااااااايطرتبااااااااط معامااااااال اال بلغااااااات قااااااايم
0,205    ،0,205   ،0,284،  0,226،  361,0 ،
ة ارتباطية موجب  قةعال  كما يتضح وجود  .علي الترتيب0,222

إدراك المبحوثااااة بااااين  05,0 عنااااد مسااااتوي ومعنويااااة إحصااااائيا  
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 المبحوثاااتداء وبااين درجااة أ لمشاااكل اإلنتاااج الحيااواني بمصاار
حياااث  لحالباااة وإنتااااج اللااابن النظيااافلور اإلعاااداد ات لااادالريفيااا
باين إنه لام يت الإ.0,196  البسيط    رتباط  معامل اال  ةبلغت قيم

أفاراد األسارة، عادد مان:  وية بين كالعنم  وجود عالقة ارتباطية
لألسااارة، والمسااااحة المزروعاااة مااان األعاااالف والااادخل الشاااهري 

،  آلالتوحيااااازة المبحوثااااة لااااالخضااااراء، وعاااادد ماشااااية اللاااابن، 
الريفيااات  المبحوثاااتداء وبااين درجااة أ زليااةألجهاازة المنوحيااازة ا

 .نتاج اللبن النظيفلدور اإلعداد للحالبة وإ
جزئياا  وقباول   األول  لفرض الصفري وعليه نستطيع رفر ا

  الفرض البحثي.
 ألدوار إنتاج لبن نظييف وآمين  المبحوثات الريفياتأداء    -5

 :الكلية  صحيا  
 ياة موجباة ارتباطعالقاة وجاود  (  11)جادول    نتائج  توضح

 بااااين كاااال ماااان: ساااان 01,0عنااااد مسااااتوي ومعنويااااة إحصااااائيا  
تعلاايم عاادد ساانوات تعلاايم المبحوثااة، وعاادد ساانوات و ، المبحوثااة
إنتاااج اللاابن، ودرجااة عاادد ساانوات العماال فااي ، و ثااةالمبحو   زوج

التجديدية في إنتاج اللبن النظيف، ودرجة رضا المبحوثاة عان 
شاااية، وطماااوح تربياااة الماقتصاااادي مااان ي واالجتمااااعالعائاااد اال

نتاااج ألدوار إ الريفيااات المبحوثاااتداء المبحوثااة  وبااين درجااة أ
 قااااايم معاماااااللغااااات حياااااث ب الكلياااااةصاااااحيا   لاااابن نظياااااف وآمااااان

، 0,204،  0,219،  0,256،   0,242 البساااااايط ط رتبااااااااال
كماااا يتضاااح مااان علاااي الترتياااب،   0,220 ، 0,345، 0,319

عناد عنوية إحصائيا  مو طية موجبة  ارتباعالقة    الجدول : وجود
درجااة القياديااة، وإدراك المبحوثااة بااين كاال ماان:  05,0مسااتوي 

 المبحوثاااتاء دة أوبااين درجاا لمشاااكل اإلنتاااج الحيااواني بمصاار
حيااث  الكليااةصااحيا  الريفيااات ألدوار إنتاااج لاابن نظيااف وآماان 

علاااي  184,0 ،0,188البسااايط  رتباااط  بلغاات قااايم معامااال اال
معنويااة بااين  عالقااة ارتباطيااة وجااودبااين ته لاام ي إنااالإ. الترتيااب

سارة، والمسااحة كل من: عدد أفراد األسرة، والدخل الشهري لأل
وحياازة اللابن، ضراء، وعادد ماشاية  المزروعة من األعالف الخ

داء أ درجااة بااينو  ، وحيااازة األجهاازة المنزليااة المبحوثااة لااآلالت

ا  حيصاااا آماااانألدوار إنتاااااج لاااابن نظيااااف و  الريفيااااات المبحوثااااات
 . الكلية

جزئياااااا   األول نساااااتطيع رفااااار الفااااارض الصااااافري وعلياااااه 
  وقبول الفرض البحثي.

بحوثاة، كل من سان المتفسير معنوية العالقة بين  ويمكن  
م المبحوثة وزوجها، وعادد سانوات العمال فاي تعلي  سنواتوعدد  

إنتاج اللبن، ودرجة التجديدياة، ودرجاة القيادياة، ودرجاة الرضاا 
بياة الماشاية، وإدراك مان تر  اديقتصااعي واالالجتماعن العائد ا

داء أمشااااااااكل اإلنتااااااااج الحياااااااواني بمصااااااار، والطماااااااوح  وباااااااين 
 صاااااحيا  الكلياااااة آمااااانالمبحوثاااااات ألدوار إنتااااااج لااااابن نظياااااف و 

 كالتالي:
كلما زاد سن المبحوثة كلما زاد أدائها لكل دور من    السن:-

صحيا    وآمن  نظيف  لبن  إنتاج  المبحوثات أدوار  ألن 
لالال أتي  خبرة  في  كثر  ديهن  أكثر  سنوات  عدد  وقضين 

إلنتاج    إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا  يزداد مستوي أدائهن
 .اكم الخبرات لديهنلبن نظيف وآمن صحيا  نظرا  لتر 

تعليم - سنوات  تعليم    :المبحوثة  عدد  سنوات  عدد  زاد  كلما 
لبن   إنتاج  أدوار  من  دور  لكل  أدائها  زاد  كلما  المبحوثة 

  الوعي من أثر علي زيادة  ليم  ا  لما للتعن صحينظيف وآم
بإرتفاع يتحسن  أدائهن  فمستوي  المثلي  عدد   بالممارسات 

 .سنوات التعليم
سنوات- ال  عدد  زاد    مبحوثة:زوج  سنواتكلما  تعليم   عدد 

لبن   إنتاج  أدوار  من  دور  لكل  أدائها  زاد  كلما  المبحوثة 
صحيا   وآمن  المعرفة   نظيف  لديه  المتعلم  الزوج    ألن 

بالممارسوالو  السليمة  عي  بإنتاات  نظيف  المتعلقة  لبن  ج 
ا يؤثر في زيادة وآمن صحيا  والذي تنتقل إلي الزوجة مم

 .  بن نظيف وآمن صحيا  مستوي أدائها إلنتاج ل
واال- االجتماعي  العائد  عن  الرضا  تربية درجة  من  قتصادي 

زاد  :  الماشية االجتماعي  كلما  العائد  عن  الرضا 
من  واال لديها   ماكل  الماشية  تربيةقتصادي  الدافع  زاد 

 .إلنتاج لبن نظيف وآمن صحيا  
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كلماااا زاد أدائهاااا لكااال دور  تجديدياااةال تكلماااا زاد التجديديييية:-
ألن التجديدياااة  ف وآمااان صاااحيا  وار إنتااااج لااابن نظيااامااان أد

تجعلها تتخلي عن كل ما هو تقليدي وممارسة كل ما هاو 
 .يا  جديد في أدائها إلنتاج لبن نظيف وآمن صح

كلمااااا زاد أدائهااااا لكاااال دور ماااان  الطمااااوحزاد مااااا كل الطمييييوح:-
 يعااااد طمااااوحالألن  أدوار إنتاااااج لاااابن نظيااااف وآماااان صااااحيا  

ماا هاو جدياد  علاي لساعيها نحاو التعارفدافعا  وحاافزا  قوياا   
لتحقياااق مساااتوي أفضااال ساااواء معيشاااي أو مااان ممارساااات 
 .إجتماعي

ور ماان لكاال دكلمااا زاد أدائهااا  القياديااةكلمااا زادت  القيادييية:-
تخلااق ألن القياديااة  نظيااف وآماان صااحيا   إنتاااج لاابن أدوار

يااا التااي تحققهااا نتيجااة اإللمااام بالمزالااديها قاادرا  ماان الااوعي 
 .وآمن صحيا   لبن نظيفإلنتاج  ت الصحيحةالممارسا

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

 بزياااادة عااادد سااانوات ألن وآمااان صاااحيا  ف تااااج لااابن نظياااإن
خبرتهاا فاي إنتااج لابن نظياف  تازدادإنتااج اللابن   العمل في
 وآمن صحيا .

أداء المبحوثات  درجات ات وسطمت بين لفروق ا -ب
الريفيات لكل دور من أدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا  

ور  دو ، وانالحي تغذيةودور ، رعاية بيئة إيواء الحيوان)دور 
للحالبة وإنتاج اإلعداد ودور ، الرعاية الصحية للحيوان

علي أساس  التصنيفعند الكلية للمقياس  والدرجة ( اللبن
 وع األسرة: ن

ق بااين متوساااطات درجااات أداء المبحوثاااات الفااارو  لتحديااد
الريفيااات لكاال دور ماان أدوار إنتاااج لاابن نظيااف وآماان صااحيا  

عند التصنيف علاى  ساكلية للمقيجة الوالدر األربعة المدروسة 
أسااااااس ناااااوع األسااااارة. تااااام صاااااياغة الفااااارض البحثاااااى الثاااااانى، 

حصائى ق من صحة هذا الفرض تم صياغة الفرض االوللتحق
معنوية بين متوساطات درجاات لى اال توجد فروق الصفر  التا

لبن نظيف أداء المبحوثات الريفيات لكل دور من أدوار إنتاج 

اية بيئة إيواء الحيوان، رعدروسة )دور ة الموآمن صحيا  األربع
ان، ودور ودور تغذياااة الحياااوان، ودور الرعاياااة الصاااحية للحياااو 

عناااد  للمقيااااسوالدرجاااة الكلياااة ( اإلعاااداد للحالباااة وإنتااااج اللااابن
التصاااانيف علااااى أساااااس نااااوع األساااارة ا. والختبااااار صااااحة هااااذا 
الفاارض تاام اسااتخدام اختبااار اتا الختبااار معنويااة الفااروق بااين 

المبحوثااااات الريفيااااات لكاااال دور ماااان ء ت درجااااات أداتوسااااطام
والدرجة المدروسة  أدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا  األربعة

 التصنيف على أساس نوع األسرة.عند  الكلية للمقياس
 أداء المبحوثات الريفيات لدور رعاية بيئة اإليواء :  -1

نتائج متوسط  (12)جدول    توضح  أداء   درجات  أن 
رعاالريفيات    المبحوثات اإليواءلدور  بيئة  ،  14,82  لغب  ية 
بأس  الريفيات  للمبحوثات  درجة  14,74 بسيطة المقيمات  ر 

  0,162  قيمة ت المحسوبة  وبلغت  الترتيب.وأسر ممتدة على  
علي  معنوية  غير  وهي   يدل  مما  فروق  عدم  إحصائيا   وجود 
لدور رعاية بيئة الريفيات    المبحوثاتأداء  درجات  في  معنوية  
ا  يواءاإل المقيمات  مبحوثاتلبين  بسيطة    الريفيات  بأسر 
ممتدة.ب  المقيماتو  ر وعليه    أسر  نستطيع  الفرض   فرال 

 . الثاني الصفر  
 الريفيات لدور تغذية الحيوان: المبحوثاتء أدا -2

متوسط  ( 12) جدول    نتائج  تبين أداء    درجات  أن 
الحيوانالريفيات    المبحوثات تغذية  ،  27,272  لغب  لدور 
بسيطة   الريفيات  اتثللمبحو   رجةد  26,82 بأسر  المقيمات 

على   ممتدة  ت.    الترتيبوأسر  قيمة  المحسوبة   وبلغت 
وجود  عدم  ا  مما يدل علي  إحصائيمعنوية  غير  وهي    0,498

الريفيات لدور تغذية    المبحوثاتأداء  درجات في  فروق معنوية  
ال  الحيوان المقيمات  مبحوثاتبين  بسيطة   الريفيات  بأسر 
ممتب  تالمقيماو  رفروعليه    ة.دأسر  نستطيع  الفرض   ال 

 . الثاني الصفر  
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ال  .12جدول رقم   ت"   اختبار"  انتائج  معنوية  المبحوثات    درجاتمتوسطات    بين  وق لفر ختبار  من  أداء  لكل دور  الريفيات 
 سرة اس نوع األعلي أس التصنيفعند  المدروسة والدرجة الكلية للمقياساألربعة أدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا  

المتغيرات   االدوار 
المتوسط   العدد  المجموعات  المستقلة 

 الحسابي 
اإلنحراف  
 قيمة ت المعياري 

إيواء  رعاية بيئة 
 4,305 14,74 179 ممتدة 0,162 4,019 14,82 106 بسيطة  نوع األسرة  الحيوان 

 0,498 7,255 27,27 106 بسيطة  نوع األسرة  تغذية الحيوان 
 7,507 26,82 179 ممتدة 

 5,902 23,19 179 ممتدة 0,565 5,740 23,59 106 بسيطة  نوع األسرة  حيوان الرعاية الصحية لل
د للحالبة وإنتاج  اإلعدا
 8,019 30,07 179 ممتدة 0,195 7,819 29,88 106 بسيطة  األسرة نوع  اللبن 

 0,245 24,50 95,57 106 بسيطة  نوع األسرة  الدرجة الكلية للمقياس 
 

 الريفيات لدور الرعاية الصحية للحيوان:  المبحوثاتأداء  -3
متوسط  ( 12) جدول    نتائج  توضح أداء    درجات  أن 
للحيوان  الريفيات  ثاتالمبحو  الصحية  الرعاية    لغ ب  لدور 
بأسر   الريفيات  للمبحوثات  درجة  23,19،  23,59 المقيمات 
ة المحسوب  وبلغت قيمة ت  .الترتيب وأسر ممتدة على    بسيطة
وجود  عدم  إحصائيا  مما يدل علي  معنوية  غير  ي  وه  0,565

معنوية   لدور الريفيات    المبحوثاتأداء    درجاتفي  فروق 
للحيوان  الرعاية ال   الصحية  المقيمات   مبحوثاتبين    الريفيات 

 ال نستطيع رفروعليه    .أسر ممتدةب  المقيماتو بأسر بسيطة  
 . الثاني الصفر  الفرض 

عداد للحالبة وإنتاج ات لدور اإلأداء المبحوثات الريفي -4
 اللبن: 
)  يتبين جدول  نتائج  أن  12من  أداء (  درجات  متوسط 

الريفيات   بلغ  لالمبحوثات  اللبن  وإنتاج  للحالبة  اإلعداد  دور 
الريفيات المقيمات بأسر   للمبحوثاتدرجة،    30,07،  29,88

ت المحسوبة وبلغت قيمة    بسيطة وأسر ممتدة على الترتيب.
حصائيا  مما يدل علي عدم وجود  ر معنوية إوهي غي  0,195

ا أداء  درجات  في  معنوية  لدور فروق  الريفيات  لمبحوثات 
للحالب الريفيات  اإلعداد  المبحوثات  بين  اللبن  وإنتاج  ة 

بسيطة   بأسر  ممتدةالمقيمات  بأسر  وعليه  والمقيمات  ال  . 
 .نستطيع رفر الفرض الصفر  الثاني

ن نظيف وآمن  ر إنتاج لبأداء المبحوثات الريفيات ألدوا -5
 : صحيا  الكلية

متوسااااااط درجااااااات أداء  ( أن12توضااااااح نتااااااائج جاااااادول )
صااااحيا  ألدوار إنتاااااج لاااابن نظيااااف وآماااان المبحوثااااات الريفيااااات 

درجاااااااة للمبحوثاااااااات الريفياااااااات  94,82، 95,57بلاااااااغ الكلياااااااة 
 غاااتالمقيماااات بأسااار بسااايطة وأسااار ممتااادة علاااى الترتياااب. وبل

صاااائيا  مماااا معنوياااة إح وهاااي غيااار 0,245قيماااة ت المحساااوبة 
أداء المبحوثات يدل علي عدم وجود فروق معنوية في درجات 

بااااين صاااحيا  الكلياااة لااابن نظياااف وآمااان الريفياااات ألدوار إنتااااج 
والمقيمااات بأساار المقيمااات بأساار بساايطة  المبحوثااات الريفيااات

 .نيثاال نستطيع رفر الفرض الصفر  ال. وعليه ممتدة
 متوسيييطات بيييينيييية الفيييروق معنو ختبيييار ال اختبييار " ف"-ج 

لكييل دور ميين أدوار إنتيياج  المبحوثييات الريفيييات درجييات أداء
غذيية تو ،  رعايية بيئية إييواء الحييوانصيحيا  )  لبن نظيف وآمن

اإلعيداد للحالبية وإنتياج و ، الرعاية الصحية للحيوانو ،  الحيوان
 عنيد التصينيف عليي أسياسالكليية للمقيياس  والدرجية  (  اللبن
، حريييية زوج المبحوثيييةومهنييية  ،مهنييية المبحوثييية مييين: كيييل
 حوثة في التصرف في دخل إنتاج اللبن. المب
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الفااااااروق بااااااين متوسااااااطات درجااااااات أداء معنويااااااة تحديااااااد ل
المبحوثااااات الريفيااااات لكاااال دور ماااان أدوار إنتاااااج لاااابن نظيااااف 

عنااد  الكليااة للمقياااسوالدرجااة المدروسااة  صااحيا  األربعااةوآماان 
وج ن: مهناة المبحوثااة،  ومهنااة ز ماا أسااس كاالالتصانيف علااي 

وثة في التصارف فاي دخال إنتااج اللابن. المبحوثة، حرية المبح
، وللتحقااق ماان صااحة هااذا انيلبحثااى الثااصااياغة الفاارض اتاام 

حصاااائى الصااافر  التاااالى ا ال الفااارض تااام صاااياغة الفااارض اإل
أداء المبحوثاااات توجاااد فاااروق معنوياااة باااين متوساااطات درجاااات 

 صااحيا  إنتاااج لاابن نظيااف وآماان  الريفيااات لكاال دور ماان أدوار
رعاية بيئة إيواء الحيوان، ودور تغذياة المدروسة )دور   األربعة

الرعايااااااة الصااااااحية للحيااااااوان، ودور اإلعااااااداد  الحيااااااوان، ودور
عنااد التصاانيف  والدرجااة الكليااة للمقياااسللحالبااة وإنتاااج اللاابن( 

ة المبحوثاة، ومهناة زوج المبحوثاة، مهنا  :مان    كال  أسااسعلي  
. والختباار االلابن وثاة فاي التصارف فاي دخال إنتااجحرية المبح
بااار معنويااة هااذا الفاارض تاام اسااتخدام اختبااار افا الخت صااحة
فاروق باين متوساطات درجاات أداء المبحوثاات الريفياات لكال ال

 صااااااحيا  األربعااااااةدور ماااااان أدوار إنتاااااااج لاااااابن نظيااااااف وآماااااان 
أسااس عناد التصانيف علاي  كلية للمقيااسوالدرجة الالمدروسة  
لمبحوثااااااة، حريااااااة هنااااااة المبحوثااااااة ، ومهنااااااة زوج اماااااان: م كااااال
 وثة في التصرف في دخل إنتاج اللبن.المبح

 :أداء المبحوثات الريفيات لدور رعاية بيئة اإليواء  -1
درجاااات أداء ( أن متوساااط  13جااادول ) نتاااائجتوضاااح   

لمهنااااة  تبعااااا  إليااااواء المبحوثااااات الريفيااااات لاااادور رعايااااة بيئااااة ا
 عماااال زراعااااي باألساااارة، حرفيااااة، يوميااااة،المبحوثااااة ) تعماااال بال
، 14,92،  14,23،  12,77بلااااااغ   تاااااااجرة، موظفااااااة بااااااأجر(

المحساااااااوبة  ف. وبلغااااااات قيماااااااة علاااااااى الترتياااااااب 15,96، 15
ممااا  0,01قيمااة معنويااة إحصااائي ا عنااد مسااتو  وهااي  3,482

أداء درجاااات يااادل علاااى وجاااود فاااروق معنوياااة باااين متوساااطات 
واء تبعااااا  لمهنااااة لاااادور رعايااااة بيئااااة اإليااااالمبحوثااااات الريفيااااات 

أداءا  لهاااذا  كثاااراأل فاااات هااانوأن المبحوثاااات الموظ ،المبحوثاااة
  الدور.

درجاااااااات أداء متوساااااااط   أن مااااااان الجااااااادول  يتباااااااين كماااااااا
لمهنااة زوج  تبعااا   المبحوثااات الريفيااات لاادور رعايااة بيئااة اإليااواء
اعااااي باألساااارة، حرفااااي، المبحوثااااة ) يعماااال باليوميااااة، عماااال زر 
، 14,89،  14,50،  13,13تااااجر، موظااااف بااااأجر(  بلغاااات 

المحسااااوبة  فوبلغاااات قيماااة  ،علاااى الترتياااب 16,12، 14,91
ممااا  0,05ة معنويااة إحصااائي ا عنااد مسااتو  وهااي قيماا 2,695
ل علاااى وجاااود فاااروق معنوياااة باااين متوساااطات درجاااات أداء ياااد

عااا  لمهنااة زوج المبحوثااات الريفيااات لاادور رعايااة بيئااة اإليااواء تب
أداءا   كثااراأل نها نيفالماوظ زوجااات وأن المبحوثاات ،المبحوثاة
 لهذا الدور.

درجااااااااااات أداء متوسااااااااااط  أن ن الجاااااااااادول  ويتضااااااااااح ماااااااااا
ا المبحو  لحرياااااة ثااااات الريفياااااات لاااادور رعاياااااة بيئااااة اإلياااااواء تبعاااا 

، الحرياة الكاملاة)  المبحوثة في التصرف في دخل إنتااج اللابن
 14,79(  بلغاات ال اتصاارف اباادا  ، درا  الحريااة ناا، الحرياة أحيانااا  

 فوبلغاات قيمااة  ،علااى الترتيااب 14,02، 14,70،  15,01، 
مماا يادل   معنوياة إحصاائي اغير  وهي قيمة    0,615بة  المحسو 
وجاااود فاااروق معنوياااة باااين متوساااطات درجاااات أداء عااادم علاااى 

لحرياااااة المبحوثااااات الريفياااااات لاااادور رعاياااااة بيئااااة اإلياااااواء تبعااااا  
 .ف في دخل إنتاج اللبنالمبحوثة في التصر 

ويقبل   جزئي االثاني  الصفر     الفرض  نستطيع رفروعليه  
 .الفرض البحثي

 :ور تغذية الحيوانفيات لدأداء المبحوثات الري -2
درجاااااااات أداء ( أن متوساااااااط  13دول )جااااااا نتاااااااائج تباااااااين

لمهناة المبحوثااة  ا  عااالمبحوثاات الريفيااات لادور تغذيااة الحياوان تب
، تااجرة، موظفاة ) تعمل باليومية، عمل زراعي باألسارة، حرفياة

 28,64، 28,05، 27,46،  25,93،  23,65بااااأجر(  بلااااغ 
وهااي قيمااة  3,060لمحسااوبة ا فوبلغاات قيمااة  ،تياابعلااى التر 

مما يدل على وجود فروق   0,05ا عند مستو  معنوية إحصائي  
معنوية بين متوساطات درجاات أداء المبحوثاات الريفياات لادور 

أن المبحوثاات الموظفاات و  ،تبعا  لمهنة المبحوثةتغذية الحيوان  
 الدور. كثر أداءا  لهذا األهن 
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داء درجااااااات أمتوسااااااط  أن   كمااااااا يتضااااااح ماااااان الجاااااادول
زوج  لمهنااااة تبعااااا  يااااوان المبحوثااااات الريفيااااات لاااادور تغذيااااة الح

المبحوثااااة ) يعماااال باليوميااااة، عماااال زراعااااي باألساااارة، حرفااااي، 
، 27,85،  25,91،  24,06تااااجر، موظاااف باااأجر(  بلغااات 

المحساااوبة  فوبلغااات قيماااة  ،علاااى الترتياااب 29,29، 27,96
ممااا  0,01مسااتو   ي قيمااة معنويااة إحصااائي ا عناادوهاا 3,474
ات أداء علاااى وجاااود فاااروق معنوياااة باااين متوساااطات درجااا يااادل

تبعااااا  لمهنااااة زوج  تغذيااااة الحيااااوانالمبحوثااااات الريفيااااات لاااادور 
وأن المبحوثات زوجاات الماوظفين هان األكثار أداءا  ،  المبحوثة
 لهذا الدور.

درجاااااااااات أداء متوسااااااااط  أن ويتضااااااااح ماااااااان الجاااااااادول : 
المبحوثاة لحرياة   تبعاا  لحياوان  تغذياة اوثات الريفيات لدور  المبح

) الحريااة الكاملااة، الحريااة  فااي التصاارف فااي دخاال إنتاااج اللاابن
،  27,17أحياناااااا ، الحرياااااة ناااااادرا ، ال اتصااااارف ابااااادا (  بلغااااات 

 فوبلغااات قيمااااة  ،علاااى الترتيااااب 24,64، 26,93،  27,68
ا يادل وهي قيمة غير معنوية إحصاائي ا  مما  1,890حسوبة  الم
جاااات أداء نوياااة باااين متوساااطات در وجاااود فاااروق مع عااادم علاااى

تبعاا  لحرياة المبحوثاة ة الحياوان  تغذياالمبحوثات الريفيات لدور  
 في التصرف في دخل إنتاج اللبن.

ا  وعليااااه نسااااتطيع رفاااار الفاااارض الصاااافر  الثاااااني جزئياااا 

 .ويقبل الفرض البحثي
رعايييييية الصيييييحية ييييييات ليييييدور الأداء المبحوثيييييات الريف - 3

 :للحيوان
أداء  درجاااااات( أن متوساااااط  13جااااادول ) نتاااااائجتوضاااااح  
لمهناة ا  تبعالحيوان الرعاية الصحية ليفيات لدور  المبحوثات الر 

المبحوثااااة ) تعماااال باليوميااااة، عماااال زراعااااي باألساااارة، حرفيااااة، 
، 23,17،  22,67،  20,85تاااااااجرة، موظفااااااة بااااااأجر(  بلااااااغ 

المحسااااوبة  فوبلغاااات قيماااة  ،يااابعلاااى الترت 24,71، 24,20
ممااا  0,05ويااة إحصااائي ا عنااد مسااتو  وهااي قيمااة معن 2,809

فاااروق معنوياااة باااين متوساااطات درجاااات أداء يااادل علاااى وجاااود 
تبعاا  لمهناة الرعاية الصاحية للحياوان مبحوثات الريفيات لدور ال

كثاااار أداءا  لهااااذا األوأن المبحوثااااات الموظفااااات هااان  ،المبحوثاااة
 الدور. 

درجااااااااات أداء متوسااااااااط   أنن الجاااااااادول كمااااااااا يتضااااااااح ماااااااا
لمهناة تبعاا   لحياوانالرعاية الصاحية لفيات لدور لمبحوثات الريا

عاي باألسارة، حرفاي، زوج المبحوثة ) يعمل باليومياة، عمال زرا 
، 23,60،  22,69،  21,03تااااجر، موظااااف بااااأجر(  بلغاااات 

المحساااوبة  فوبلغااات قيماااة  ،علاااى الترتياااب  25,22، 24,02
ممااا  0,05نويااة إحصااائي ا عنااد مسااتو  وهااي قيمااة مع 3,148

درجاااات أداء د فاااروق معنوياااة باااين متوساااطات يااادل علاااى وجاااو 
تبعاا  لمهناة ن الرعاية الصاحية للحياوات الريفيات لدور المبحوثا

وأن المبحوثااات زوجااات المااوظفين هاان األكثاار  ،زوج المبحوثااة
 أداءا  لهذا الدور.

ت أداء درجاااااااااامتوساااااااااط   أن ويتضاااااااااح مااااااااان الجااااااااادول :
لحرياة  عاا  تبالرعاية الصحية للحياوان وثات الريفيات لدور المبح

بن ) الحرياة الكاملاة، رف في دخل إنتااج اللاالمبحوثة في التص
 23,60الحريااة ناادرا ، ال اتصاارف اباادا (  بلغاات الحرياة أحيانااا ، 

 فوبلغاات قيمااة  ،علااى الترتيااب 21,53، 23,28،  23,83، 
ائي ا ممااا ياادل وهااي قيمااة غياار معنويااة إحصاا 1,747المحسااوبة 
توساااطات درجاااات أداء وجاااود فاااروق معنوياااة باااين معااادم علاااى 
تبعاا  لحرياة عاية الصحية للحياوان الر ت الريفيات لدور المبحوثا
 وثة في التصرف في دخل إنتاج اللبن.المبح

ويقبل   وعليه نستطيع رفر الفرض الصفر  الثاني جزئي ا
 .الفرض البحثي
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يييات لكييل دور ميين الريفلمبحوثييات بييين متوسييطات درجييات أداء اق لفييروختبييار معنوييية ااختبييار " ف" النتييائج  .13جييدول رقييم 
عنيد التصينيف عليي أسياس كيال  مين: مهنية  قيياسوالدرجية الكليية للمليبن نظييف وآمين صيحيا  األربعية المدروسية  أدوار إنتياج

 نتاج اللبن المبحوثة، ومهنة زوج المبحوثة، حرية المبحوثة في التصرف في دخل إ

رات المتغييييييي األدوار 
ط  المتوس العدد  المجموعات  المستقلييييية 

 الحسابي 
االنحراف  

 قيمة ف ي المعيار 

دور رعاية بيئة 
 إيواء الحيوان 

 

 مهنة المبحوثة

 2,944 12,77 26 مل باليومية تع
3,482 ** 
 

 4,030 14,23 95 عمل زراعي باألسرة  
 4,447 14,92 48 حرفية 
 2,901 15,00 44 تاجرة 
 4,926 15,96 72 أجر موظفة ب 

مهنة زوج 
 المبحوثة

 3,572 13,13 32 يعمل باليومية 

2,695 * 
 4,587 14,50 103 عمل زراعي باألسرة 
 3,679 14,89 47 حرفي 
 3,258 14,91 54 تاجر

 4,751 16,12 49 موظف بأجر 
حرية تصرف  
المبحوثة في دخل  
 إنتاج اللبن 

 

 3,555 14,79 43 الحرية الكاملة 
 3,915 15,01 54 الحرية أحيانا   0,615

 4,151 14,70 140 الحرية نادرا   
 5,617 14,02 48 ال

دور تغذية 
 الحيوان

 مهنة المبحوثة
 
 

 

 5,578 65,23 26 تعمل باليومية 

3,060 * 
 7,140 25,93 95 عمل زراعي باألسرة  

 7,981 27,46 48 حرفية 
 5,283 28,05 44 تاجرة 

 8,521 28,64 72 موظفة بأجر 

هنة زوج م
 المبحوثة

 6,211 24,06 32 ومية يعمل بالي 

3,474 ** 
 7,793 25,91 103 عمل زراعي باألسرة 
 6,779 27,85 47 حرفي 
 6,026 27,96 54 تاجر

 8,424 29,29 49 موظف بأجر 
حرية تصرف  
المبحوثة في دخل  
 إنتاج اللبن 

 6,557 27,17 43 ية الكاملة الحر 
 7,026 27,68 54 حيانا  الحرية أ 1,890

 7,221 26,93 140 الحرية نادرا   
 9,279 24,64 48 ال

دور الرعاية  
 الصحية للحيوان

 مهنة المبحوثة
 
 

 

 4,144 20,85 26 تعمل باليومية 

2,809 * 
 5,519 22,67 95 عمل زراعي باألسرة  

 6,479 23,17 48 حرفية 
 4,491 24,20 44 تاجرة 
 6,677 24,71 72 ة بأجر موظف

هنة زوج م
 المبحوثة
 
 

 

 4,776 21,03 32 يعمل باليومية 

3,148 * 
 6,180 22,69 103 عمل زراعي باألسرة 
 5,351 23,60 47 حرفي 
 4,889 24,02 54 تاجر

 6,561 25,22 49 موظف بأجر 
حرية تصرف  
المبحوثة في دخل  
 إنتاج اللبن 

 5,298 23,60 43 الحرية الكاملة 
 
1,747 

 5,492 23,83 54 ة أحيانا  الحري 
 5,672 23,28 140 الحرية نادرا   
 7,363 21,53 48 ال
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رات المتغييييييي األدوار 
ط  المتوس العدد  المجموعات  المستقلييييية 

 الحسابي 
االنحراف  

 قيمة ف ي المعيار 

دور اإلعداد 
للحالبة وإنتاج 

 اللبن 

 ةالمبحوث مهنة 

  4,966 26,77 26 تعمل باليومية 
 
 
3,229 * 
 
 
 

 7,516 29,02 95 زراعي باألسرة  عمل 
 8,755 29,98 48 حرفية 
 5,742 30,05 44 تاجرة 
 

 موظفة بأجر 
 
72 
 

 
32,43 
 

9,295 

زوج  مهنة
 المبحوثة

  6,423 27,31 32 يعمل باليومية 
 
2,709 * 
 

 8,747 29,48 103 باألسرة عمل زراعي 
 7,020 29,91 47 حرفي 
 6,423 30,06 54 تاجر
    

 8,741 32,88 49 موظف بأجر 
صرف  حرية ت 

المبحوثة في دخل  
 اللبن إنتاج 

 6,509 30,02 43 الحرية الكاملة 
 7,466 30,36 54 لحرية أحيانا  ا 0,393

 7,765 29,93 140 الحرية نادرا   
 10,756 28,86 48 ال

الدرجة الكلية  
 للمقياس 

 مهنة المبحوثة

 17,236 84,04 26 ومية تعمل بالي 

3,141 * 
 23,730 91,85 95 عمل زراعي باألسرة  

 27,348 95,52 48 حرفية 
 18,290 97,30 44 تاجرة 

 28,810 101,74 72 موظفة بأجر 

مهنة زوج 
 المبحوثة

 20,478 85,53 32 باليومية يعمل 

3,012 * 
 26,748 92,58 103 عمل زراعي باألسرة 
 22,642 96,51 47 حرفي 
 20,438 96,69 54 تاجر
 27,923 103,51 49 أجر موظف ب 

ية تصرف  حر 
المبحوثة في دخل  
 إنتاج اللبن 

 21,657 89,05 43 املة الحرية الك
 23,543 94,83 54 الحرية أحيانا   1,094

 24,372 96,89 140 الحرية نادرا   
 32,291 95,58 48 ال

 0,05* عند مستوي معنوية                                                                              0,01ند مستوي معنوية*  * ع      

 
الريفيييات لييدور اإلعييداد للحالبيية وإنتيياج لمبحوثييات ا أداء -4

 :اللبن
أداء  درجااااااتأن متوساااااط  ( 13جااااادول ) نتاااااائج  توضاااااح
 ا  عااتب للحالبااة وإنتاااج اللاابن اإلعاادادلاادور الريفيااات  المبحوثااات

سااااارة، ل باليومياااااة، عمااااال زراعاااااي باألتعمااااا)  لمهناااااة المبحوثاااااة
،  29,48،  27,31(  بلااااااغ حرفيااااااة، تاااااااجرة، موظفااااااة بااااااأجر

ف  وبلغااااات قيماااااة، علاااااى الترتياااااب 32,88، 30,06، 29,91
قيماااة معنوياااة إحصاااائي ا عناااد مساااتو  وهاااي  2,709 المحساااوبة

بااااين متوسااااطات ممااااا ياااادل علااااى وجااااود فااااروق معنويااااة  0,05
إلعاداد للحالباة وإنتااج الادور الريفيات  المبحوثاتأداء  درجات  
 هاااان وأن المبحوثااااات الموظفااااات ،تبعااااا  لمهنااااة المبحوثااااة ناللااااب
  أداءا  لهذا الدور.  كثراأل

أداء  متوساااط  درجاااات أن (13) تضاااح مااان الجااادوليكماااا 
 ا  عااتب اإلعااداد للحالبااة وإنتاااج اللاابنلاادور الريفيااات  المبحوثااات

ساارة، يعماال باليوميااة، عماال زراعااي باأل) مهنااة زوج المبحوثااة ل
،  29,02،  26,77 ت(  بلغااااارحرفاااااي، تااااااجر، موظاااااف باااااأج
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 فوبلغااات قيمااااة  ،علاااى الترتيااااب  32,43، 30,05، 29,88
قيماااة معنوياااة إحصاااائي ا عناااد مساااتو  وهاااي  3,229 المحساااوبة
ممااااا ياااادل علااااى وجااااود فااااروق معنويااااة بااااين متوسااااطات  0,05
اإلعداد للحالباة وإنتااج لدور الريفيات    بحوثاتالمأداء  درجات  
 زوجاااااات وأن المبحوثاااااات ،تبعاااااا  لمهناااااة زوج المبحوثاااااة ناللاااااب
  لهذا الدور.هن األكثر أداءا   فينالموظ

 المبحوثاااتأداء  متوساط  درجاات أنويتضاح مان الجادول 
لحرياااااة  ا  عاااااتب اإلعاااااداد للحالباااااة وإنتااااااج اللااااابنلااااادور الريفياااااات 

الحرياة الكاملاة، ) ي دخل إنتاج اللبن المبحوثة في التصرف ف
 30,20 ت(  بلغاف ابادا  ا ، الحرياة ناادرا ، ال اتصار الحرية أحيان

 فوبلغات قيماة  ،ى الترتيابعل 28,86، 29,93،  30,36،  
معنوياة إحصاائي ا مماا يادل غيار  قيماة  وهاي    0,393  المحسوبة
أداء درجاااات وجاااود فاااروق معنوياااة باااين متوساااطات عااادم علاااى 

تبعااا   اإلعااداد للحالبااة وإنتاااج اللاابنلاادور ريفيااات ال المبحوثااات
 .دخل إنتاج اللبن حرية المبحوثة في التصرف فيل

االثااني    الصافر الفرض    نستطيع رفروعليه   ويقبال  جزئيا 
 .الفرض البحثي

ألدوار إنتيييياج لييييبن نظيييييف الريفيييييات لمبحوثييييات ا أداء -5 
 :صحيا  الكلية وآمن

أداء  أن متوسااااط  درجااااات( 13نتااااائج جاااادول )  توضااااح
صاااحيا   ألدوار إنتااااج لااابن نظياااف وآمااان الريفياااات اتالمبحوثااا
تعمااال باليومياااة، عمااال زراعاااي  ) لمهناااة المبحوثاااة ا  عاااتب لياااةالك

 91,85،   84,04(  بلغ ة، موظفة بأجرباألسرة، حرفية، تاجر 
 فوبلغت قيمة  ،على الترتيب 101,74، 97,30، 95,52،  

قيماااة معنوياااة إحصاااائي ا عناااد مساااتو  وهاااي  3,141 المحساااوبة
ممااااا ياااادل علااااى وجااااود فااااروق معنويااااة بااااين متوسااااطات  0,05
دوار إنتاااااج لاااابن نظيااااف ألالريفيااااات  المبحوثاااااتأداء  درجااااات
وأن المبحوثااااات  ،مهنااااة المبحوثااااةتبعااااا  ل صااااحيا  الكليااااة وآماااان

  أداءا  لهذا الدور. كثراأل الموظفات هن
 المبحوثاااتأداء  متوساط  درجاات أن مان الجادول ويتباين
 ا  عاااتب صاااحيا  الكلياااة ج لااابن نظياااف وآمااانألدوار إنتاااا الريفياااات

زراعااي باألساارة،  يعماال باليوميااة، عماال) بحوثااة لمهنااة زوج الم
،  92,58،  85,53 ت(  بلغاااااحرفاااااي، تااااااجر، موظاااااف باااااأجر

 فوبلغاات قيمااة  ،علااى الترتيااب  103,51، 96,69، 96,51
قيماااة معنوياااة إحصاااائي ا عناااد مساااتو  وهاااي  3,012 المحساااوبة
روق معنويااااة بااااين متوسااااطات ممااااا ياااادل علااااى وجااااود فاااا 0,05
 ألدوار إنتاااااج لاااابن نظيااااف فياااااتالري المبحوثاااااتأداء درجااااات 
 المبحوثااتأن و  ،تبعاا  لمهناة زوج المبحوثاة  صاحيا  الكلياة  وآمن
 هن األكثر أداءا  لهذا الدور. فينالموظ زوجات

 المبحوثااتأداء  أن متوسط  درجااتويتضح من الجدول  
 ا  عاااتب صاااحيا  الكلياااة آمااانألدوار إنتااااج لااابن نظياااف و  الريفياااات

 الحرياااة) فااي دخااال إنتاااج اللاابنلحريااة المبحوثااة فاااي التصاارف 
 ت(  بلغابادا  أصارف الكاملة، الحرياة أحياناا ، الحرياة ناادرا ، ال ات

وبلغااات  .علاااى الترتياااب 95,58، 96,89،  94,83،  89,05
معنويااة إحصااائي ا  غياار قيمااة وهااي  1,094 المحسااوبة فقيمااة 

درجاات د فروق معنوية بين متوسطات وجو عدم مما يدل على 
 صحيا   ظيف وآمنإنتاج لبن نألدوار  لريفيات  ا  المبحوثاتأداء  
 .التصرف في دخل إنتاج اللبنلحرية المبحوثة في تبعا  الكلية 

 يقبلجزئي ا و الثاني  الصفر  الفرض   نستطيع رفروعليه  
 .الفرض البحثى

المتعددة:  رابعا   االرتباطية  بين   ريةواإلنحدا  العالقات 
المدروسة   المستقلة  أداء    ةدرجوبين  الكمية  المتغيرات 

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

للحالبة  اإلعداد  للحيوان،  الصحية  الرعاية  الحيوان،  تغذية 
 : والدرجة الكلية للمقياس وإنتاج اللبن(
رات العالقااااات االرتباطيااااة المتعااااددة بااااين المتغياااا لتحديااااد 
أداء المبحوثاااات الريفياااات المدروساااة ودرجاااة  المساااتقلة الكمياااة
األربعاااة وار إنتااااج لااابن نظياااف وآمااان صاااحيا  لكااال دور مااان أد
تم صااياغة الفاارض البحثااى .والدرجااة الكليااة للمقياااسالمدروسااة 

رض فاا، وللتحقااق ماان صااحة هااذا الفاارض تاام صااياغة الثالااثال
يااة متعااددة توجااد عالقااة إرتباطاالحصااائى الصاافر  التااالى اال 
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 سااااانيااااارات المساااااتقلة الكمياااااة المدروساااااة مجتمعاااااة )باااااين المتغ
وعاادد  الاادخل الشااهري لألساارة،، أفااراد األساارةدد وعاا، المبحوثااة

عادد سانوات العمال فاي إنتااج  ،المبحوثاة وزوجهااسنوات تعليم 
اء، عدد ماشية ر اللبن، المساحة المزروعة من األعالف الخض

، درجااة زة األجهاازة المنزلياةآلالت، حياالا المبحوثااة اللابن، حياازة
درجاة رضاا  التجددية في إنتاج اللبن النظياف، درجاة القيادياة،

المبحوثاااااة عااااان العائاااااد اإلجتمااااااعي واإلقتصاااااادي مااااان تربياااااة 
، بمصااار الماشاااية، إدراك المبحوثاااة لمشااااكل اإلنتااااج الحياااواني

جات أداء المبحوثاات الريفياات لكال در    وبين  طموح المبحوثة(
رعاياااة بيئاااة يا  )اج لااابن نظياااف وآمااان صاااحدور مااان أدوار إنتااا
، الرعاياااة الصاااحية للحياااوانو ، تغذياااة الحياااوانو ، إياااواء الحياااوان

ا  والدرجااااة الكليااااة للمقياااااس (اإلعااااداد للحالبااااة وإنتاااااج اللاااابنو 
باااااط رتوإلختبااااار صااااحة هااااذا الفاااارض تاااام اسااااتخدام معاماااال اال

أداء ساة ودرجاة المتعدد باين المتغيارات المساتقلة الكمياة المدرو 
وثااااات الريفيااااات لكاااال دور ماااان أدوار إنتاااااج لاااابن نظيااااف المبح

 .والدرجة الكلية للمقياسالمدروسة األربعة يا  وآمن صح
 :الريفيات لدور رعاية بيئة اإليواءلمبحوثات ا أداء -1

) تبين   جدول  متغيرات  (  14نتائج  الم)أن  بحوثة، سن 
عدد سنوات تعليم و وعدد أفراد األسرة، الدخل الشهري لألسرة،  

اللبن،  الم إنتاج  في  العمل  سنوات  عدد  وزوجها،  بحوثة 
المزروعة من األعالف الخضراء، عدد ماشية اللبن،    المساحة

لآلالت المبحوثة  درجة  حيازة  المنزلية،  األجهزة  حيازة   ،
القيادية، درجة رضا  التجددية في إنتاج اللبن النظيف، درجة  

اال العائد  عن  تربيةواال  جتماعيالمبحوثة  من    قتصادي 
الحيواني اإلنتاج  لمشاكل  المبحوثة  إدراك  ،  بمصر  الماشية، 

مجتمعة ترتبط بدرجة أداء المبحوثات لدور    طموح المبحوثة(
بلغ   ارتباط متعدد  بمعامل  اإليواء  بيئة  وكانت   0,554رعاية 

المحسوبة   ف  عند    وهى  7,947قيمة  إحصائي ا  معنوية 
على وج0,01مستو    يدل  مما  متو .  ارتباطية  عالقة  عددة د 

مج المدروسة  الكمية  المستقلة  المتغيرات  بين  تمعة معنوية 
لدور رعاية بيئة اإليواء.    الريفيات  وبين درجة أداء المبحوثات

مجتمعة  المستقلة  المتغيرات  أن  إلى  التحديد   معامل  ويشير 
الريفيات اين في درجة أداء المبحوثات  من التب  %30,7تفسر  
  الصفر  يمكن رفر الفرض  يئة اإليواء. وعليه  رعاية بلدور  

 . الثالث وقبول الفرض البحثي
 :يات لدور تغذية الحيوانالريفلمبحوثات ا أداء -2

المبحوثة، )متغيرات  أن    (14)  جدولنتائج    توضح سن 
عدد سنوات تعليم وعدد أفراد األسرة، الدخل الشهري لألسرة،  

إنتالمبحوثة   في  العمل  سنوات  عدد  اللبن،  وزوجها،  اج 
لمزروعة من األعالف الخضراء، عدد ماشية اللبن،  االمساحة  

لآلالت المبحوثة  حياحيازة  درجة  ،  المنزلية،  األجهزة  زة 
التجددية في إنتاج اللبن النظيف، درجة القيادية، درجة رضا  

اال العائد  عن  تربية واال  جتماعيالمبحوثة  من  قتصادي 
اإلنالماش لمشاكل  المبحوثة  إدراك  الحيوانيية،    ، بمصر  تاج 

المبحوثة( المبحوثات  طموح  أداء  بدرجة  ترتبط   مجتمعة 
اللدور    الريفيات بلغ   حيوان تغذية  متعدد  ارتباط  بمعامل 
المحسوبة    0,532 ف  قيمة  معنوية   7,061وكانت  وهى 

مستو    عند  عالقة  0,01إحصائي ا  وجود  على  يدل  مما   .
متعد المستقارتباطية  المتغيرات  بين  معنوية  الكمية  دة  لة 
لدور    الريفيات  مجتمعة وبين درجة أداء المبحوثات  المدروسة 

الحيوان  معامتغذية  ويشير  المتغيرات  .  أن  إلى  التحديد  ل 
تفسر   مجتمعة  التباي  % 28,3المستقلة  أداء  من  درجة  في  ن 

لدور   الحيوانالمبحوثات  الفرض  تغذية  رفر  يمكن  وعليه   .
.وقبول الفرض البحثي الثالث الصفر  
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ات  الريفيات لكل دور من أدوار إنتاج لبن داء المبحوثألجزئى المعيارى بين المتغيرات المستقلة الكمية المدروسة ودرجة  النحدار واالنحدار اقيم معامالت ا  .14ولجد

 للمقياس والدرجة الكلية  المدروسةنظيف وآمن  صحيا  األربعة 

 المتغيرات المستقلة 

د للحالبة وإنتاج  اإلعدا صحية للحيوانالرعاية ال الحيوان تغذية ء الحيوانرعاية بيئة إيوا
 الدرجة الكلية للمقياس اللبن 

قيم معامل 
 حدار اإلن

امل قيم مع
اإلنحدار  
الجزئي  
 المعياري 

قيم معامل 
 اإلنحدار 

قيم معامل 
اإلنحدار  
الجزئي  
 المعياري 

قيم معامل 
 اإلنحدار 

قيم معامل 
اإلنحدار  
الجزئي  

 عياري الم

قيم  
  معامل

 اإلنحدار 

 قيم معامل
اإلنحدار  
الجزئي  

 معياري ال

قيم معامل 
 اإلنحدار 

قيم معامل 
اإلنحدار  

الجزئي  
 المعياري 

 ** 0,172 ** 0,192 ** 0,182 ** 0,200 * 0,134 ** 0,169 ** 0,189 ** 0,179 ** 0,234 ** 0,210 ة سن المبحوث
  0,046-  0,038-  0,040-  0,061-  0,038- عدد أفراد األسرة

  0,075  0,063  0,067  0,086  0,081 الشهر  لألسرةالدخل  
 ** 0,221 ** 0,227 ** 0,207 * 0,238 ** 0,211 * 0,180 ** 0,227 ** 0,221 ** 0,220 ** 0,262 عدد سنوات تعليم المبحوثة 

  0,039  0,047  0,017  0,020  0,052 عدد سنوات تعليم زوج المبحوثة 
 * 0,130 * 0,119 * 0,124 * 0,118 * 0,145 * 0,132 * 0,116 * 0,115  0,094 اج اللبنالعمل في إنتعدد سنوات 

  0,064  0,059  0,063  0,061  0,055 المساحة المزروعة من اإلعالف الخضراء
  0,110  0,110  0,100  0,108  * 0,117 عدد ماشية اللبن
  0,040  0,050  0,027  0,033  0,047 حيازة اآلالت 
  0,024  0,009  0,041  0,029  0,016 جهزة المنزلية حيازة األ
  0,098  0,003 ** 0,284 ** 0,188 ** 0,257 * 0,177  0,003 اللبن النظيف جة التجديدية في إنتادرج

 ** 0,224 ** 0,196 * 0,163 * 0,159  * 0,225  ** 0,223 ** 0,192 * 0,173 درجة القيادية
بية قتصادي من تر االجتماعي و المبحوثة عن العائد االدرجة رضا 
 الماشية 

0,424 ** 0,454 ** 0,282 **  0,280 *  0,395 ** 0,410 ** 0,347 ** 0,443 ** 

 * 0,120 * 0,124 * 0,131 *            0,129 * 0,130 * 0,123 * 0,121                                                         *                                                                                             0,113    * 0,117 * 0,120 بمصر حيوانياإلنتاج ال  إدراك المبحوثة لمشاكل
  0,075  0,070  0,067  0,081  0,081 حوثةطموح المب

 R 0,554 0,518 0,532 0,475 0,529 0,481 0,535 0,510 0,540              0,508قيم معامل االرتباط المتعدد 
 R 2  0,307 0,268 0,283 0,226 0,280 0,231 0,286 0,260 0,291 0,258 التحديد  املقيم مع
 **  16,087 ** 7,363 ** 16,259 ** 7,194 ** 16,803 ** 6,960 ** 16,269 ** 7,061 ** 20,448 ** 7,947 قيمة ف
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أداء المبحوثيييييات الريفييييييات ليييييدور الرعايييييية الصيييييحية  - 3
 :للحيوان

نتا )توضح  جدول  أن  14ئج  المبحوثةمتغيرات  (  ،  سن 
وعدد سنوات تعليم سرة، الدخل الشهري لألسرة،  وعدد أفراد األ

ع وزوجها،  الالمبحوثة  سنوات  اللبن،  دد  إنتاج  في  عمل 
المساحة المزروعة من األعالف الخضراء، عدد ماشية اللبن،  

لآلالت   المبحوثة  درجة  حيازة  المنزلية،  األجهزة  ،حيازة 
دية، درجة رضا  درجة القيا  النظيف،  ة في إنتاج اللبن التجددي
االال العائد  عن  واالمبحوثة  تربية  جتماعي  من  قتصادي 

إدراك ل  الماشية،  الحيوانيالمبحوثة  اإلنتاج  ،  بمصر  مشاكل 
المبحوثة( المبحوثات   طموح  أداء  بدرجة  ترتبط  مجتمعة 

د لدور الرعاية الصحية للحيوان بمعامل ارتباط متعدالريفيات  
وهى معنوية   6,960المحسوبة    ت قيمة فوكان  0,529بلغ  

مستو    عند  عالقة    . 0,01إحصائي ا  وجود  على  يدل  مما 
متعد بارتباطية  معنوية  الكمية  دة  المستقلة  المتغيرات  ين 

لدور الريفيات  المدروسة مجتمعة وبين درجة أداء المبحوثات  
للحيوان  الصحية  إلى    ،الرعاية  التحديد   معامل  أن  ويشير 

درجة    من التباين في  %28ستقلة مجتمعة تفسر  المتغيرات الم
المبحوثات   للحيوانالريفيات  أداء  الصحية  الرعاية    ، لدور 

رفوع يمكن  الفرض  ليه  الفرض    الثالث   الصفر  ر  وقبول 
 .البحثي

أداء المبحوثات الريفيات لدور اإلعداد للحالبة وإنتاج   -4 
 : اللبن

)  تبين جدول  متغيرات  14نتائج  أن  المبحوثة،(   سن 
ليم وعدد سنوات تعالدخل الشهري لألسرة،    دد أفراد األسرة،وع

اللبن،   إنتاج  في  العمل  سنوات  عدد  وزوجها،  المبحوثة 
األعالف الخضراء، عدد ماشية اللبن،   المزروعة منالمساحة  

لآلالت المبحوثة  درجة  حيازة  المنزلية،  األجهزة  حيازة   ،
درجة رضا    ية،جددية في إنتاج اللبن النظيف، درجة القيادالت

االالمبحو  العائد  عن  واالثة  مجتماعي  تربية  قتصادي  ن 
الحيواني اإلنتاج  لمشاكل  المبحوثة  إدراك    ، بمصر  الماشية، 

المبح لدور    وثة(طموح  المبحوثات  أداء  مجتمعة ترتبط بدرجة 
متع ارتباط  بمعامل  اللبن  وإنتاج  للحالبة  بلغ اإلعداد  دد 

المحسوبة    0,535 ف  قيمة  معنوية وه  7,194وكانت  ى 
مستو   إحصائي   عند  وجود  0,01ا  على  يدل  مما  عالقة  . 

الكمية   المستقلة  المتغيرات  بين  معنوية  متعددة  ارتباطية 
لدور    الريفيات  عة وبين درجة أداء المبحوثاتمدروسة مجتمال

ويشير معامل التحديد  إلى أن    ،اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن
تفسر مجتمعة  المستقلة  ف  %28,6  المتغيرات  التباين  ي  من 

المبحوثات أداء  وإنتاج   لدور  الريفيات  درجة  للحالبة  اإلعداد 
الفرض    ،اللبن رفر  يمكن  وقبول    ثالثال  الصفر  وعليه 

 . الفرض البحثي
نظيف أ  -5  لبن  إنتاج  ألدوار  الريفيات  المبحوثات  داء 

 :صحيا  الكلية وآمن
نت ) توضح  جدول  متغيرات14ائج  أن  المبحوثة،   (  سن 

وعدد سنوات تعليم الشهري لألسرة،    دخل دد أفراد األسرة، الوع
ع وزوجها،  اللبن،  المبحوثة  إنتاج  في  العمل  سنوات  دد 

ماشية اللبن،  خضراء، عدد  المساحة المزروعة من األعالف ال
لآلالت   المبحوثة  درجة  حيازة  المنزلية،  األجهزة  حيازة   ،

، درجة رضا  التجددية في إنتاج اللبن النظيف، درجة القيادية 
اال  عن   المبحوثة واالجتماع العائد  تربية ي  من  قتصادي 

إدرا الحيوانيالماشية،  اإلنتاج  لمشاكل  المبحوثة  ،  بمصر  ك 
المبحوثة( بدر مجتمع  طموح  ترتبط  المبحوثات ة  أداء  جة 

بمعامل الكلية    صحيا    ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمنالريفيات  
  7,363لمحسوبة  وكانت قيمة ف ا  0,540ارتباط متعدد بلغ  

م مستو   عنو وهى  عند  إحصائي ا  على  0,01ية  يدل  مما   .
المستقلة وجود عالقة   المتغيرات  ارتباطية متعددة معنوية بين 
  الريفيات  ن درجة أداء المبحوثاتمجتمعة وبي الكمية المدروسة

وآمن نظيف  لبن  إنتاج  الكلية  ألدوار  معامل صحيا   ويشير   .
من    %29,1تفسر    مستقلة مجتمعةالتحديد إلى أن المتغيرات ال

المبحوثات   أداء  درجة  في  لبن  ألدوا  الريفياتالتباين  إنتاج  ر 
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وآمن الكلية  نظيف  الفرض    ، صحيا   رفر  يمكن  وعليه 
 .وقبول الفرض البحثيالثالث  ر  الصف

)ب(: اإلسهام النسبي للمتغيرات المستقلة الكمية المدروسية 
 ميين أدوار إنتيياج لكييل دورأداء المبحوثييات الريفيييات ودرجيية 

ييواء )رعاية بيئة إنظيف وآمن صحيا  األربعة المدروسة    لبن
الحيوان، تغذية الحييوان، الرعايية الصيحية للحييوان، اإلعيداد 

 :للمقياسوالدرجة الكلية  تاج اللبن(للحالبة وإن
ولتحدياااااد اإلساااااهام النسااااابى للمتغيااااارات المساااااتقلة الكمياااااة 

أداء المبحوثااااااات المدروساااااة فااااااي تفسااااااير التباااااااين فااااااى درجااااااة 
 فيااات لكاال دور ماان أدوار إنتاااج لاابن نظيااف وآماان صااحيا  الري

األربعاة المدروساة )رعاياة بيئاة إياواء الحياوان، تغذياة الحيااوان، 
اللااااابن( ية للحياااااوان، اإلعاااااداد للحالباااااة وإنتااااااج لرعاياااااة الصاااااحا

،  الرابااع. تاام صااياغة الفاارض البحثااى والدرجااة الكليااة للمقياااس
اإلحصائى فرض فرض تم صياغة الوللتحقق من صحة هذا ال

متغياارات المسااتقلة الصاافر  التااالى ا ال يسااهم أ  متغياار ماان ال
ا فااي تف ا فريااد  فااى  سااير التباااينالكميااة المدروسااة إسااهام ا معنوياا 

ل دور مان أدوار إنتااج لابن درجة أداء المبحوثات الريفياات لكا
نظيااااف وآماااان صااااحيا  األربعااااة المدروسااااة )رعايااااة بيئااااة إيااااواء 

رعاياااة الصااحية للحياااوان، اإلعاااداد ، ال، تغذياااة الحيااوانالحيااوان
ا. وللتحقااق ماان والدرجااة الكليااة للمقياااسلاابن( للحالبااة وإنتاااج ال

نحاااااادار الجزئااااااى اء تحلياااااال االصااااااحة هااااااذا الفاااااارض تاااااام إجاااااار 
 المعيار .

 :بحوثات الريفيات لدور رعاية بيئة اإليواء أداء الم -1
المبح14توضح نتائج جدول )     وثة،( أن متغيرات سن 

سنوات   المبحوثة،تعليعدد  رضا    م  درجة  القيادية،  درجة 
عن  اال  المبحوثة  واالالعائد  تربية  جتماعي  من  قتصادي 

المبحوثة إدراك  اإل  الماشية،  الحيوانيلمشاكل    بمصر   نتاج 
لدور رعاية بيئة اإليواء    الريفيات  أداء المبحوثاتترتبط بدرجة  

ة ف المحسوبة  وكانت قيم  0,518بمعامل ارتباط متعدد بلغ  
ومن ثم  .  0,01وهى معنوية إحصائي ا عند مستو     20,448
المتغيرات    ستنتاجان  يمك بين  متعددة  ارتباطية  عالقة  وجود 

يات الريفوبين درجة أداء المبحوثات    مجتمعة  لخمساالمستقلة  
اإليواء بيئة  رعاية  أن    ،لدور  إلى  التحديد  معامل  ويشير 

تفسر   مجتمعة  المستقلة  التباي  %26,8المتغيرات  في من    ن 
 .إليواءلدور رعاية بيئة االريفيات درجة أداء المبحوثات 

وعناااااد اساااااتعراض األهمياااااة النسااااابية للمتغيااااارات المساااااتقلة 
ا للقالخمساااااا يمااااااة المطلقااااااة لمعاماااااال االنحاااااادار الجزئااااااى ة وفقاااااا 

المعياااار  يتضاااح أن متغيااار درجاااة رضاااا المبحوثاااة عااان العائاااد 
تال ويح 0,454ماشية بلاغ قتصادي من تربية الجتماعي واالاال

ت المبحوثاااالمرتبااة األولااى ماان حيااث التااأثير علااى درجااة أداء 
حوثاااة لاادور رعايااة بيئاااة اإليااواء. وأن متغياار ساان المبالريفيااات 
وأن متغيااار عااادد سااانوات ، ويحتااال المرتباااة الثانياااة 0,234بلاااغ 

ويحتااال المرتباااة الثالثاااة ،  وأن  0,220تعلااايم المبحوثاااة  بلاااغ  
تااال المرتباااة الرابعاااة ،  ويح 0,192ادة  بلاااغ  متغيااار درجاااة القيااا

 بمصااار إلنتااااج الحياااوانيلمشااااكل اوأن متغيااار إدراك المبحوثاااة 
طيع رفاار وعليااه نساات .مسااةاويحتاال المرتبااة الخ 0,117بلااغ  

 جزئي ا.الرابع الفرض الصفر  
 :أداء المبحوثات الريفيات لدور تغذية الحيوان -2

)  تبين جدول  سن  14نتائج  متغيرات  أن  ،   المبحوثة( 
المبحوثة،سنوا  عدد  تعليم  إنتاج    ت  في  العمل  سنوات  عدد 
إدراك المبحوثة    درجة التجددية في إنتاج اللبن النظيف،بن،  الل

 ترتبط بدرجة أداء المبحوثاتلحيواني بمصر  ل اإلنتاج المشاك
الحيوان لدور    الريفيات بلغ   تغذية  متعدد  ارتباط  بمعامل 
المحسوبة  0,475 ف  قيمة  مع  16,269  وكانت  نوية وهى 

مستو    عند  يمكن  .  0,01إحصائي ا  ثم  جود  و ستنتاج  اومن 
المستقلة   المتغيرات  بين  متعددة  ارتباطية    الخمسة عالقة 

درجةمجتمع وبين  المبحوثات  ة  تغذية   الريفيات  أداء  لدور 
إل  ، الحيوان التحديد  معامل  المستقلة ويشير  المتغيرات  أن  ى 

التباين  %22,6مجتمعة تفسر   وثات المبحفي درجة أداء    من 
 . لدور تغذية الحيوانالريفيات 

األهمياااااة النسااااابية للمتغيااااارات المساااااتقلة  وعناااااد اساااااتعراض
ا للقيمااااااة المطل النحاااااادار الجزئااااااى قااااااة لمعاماااااال االخمسااااااة وفقاااااا 
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 التجددياااة  فااي إنتااااج اللااابنالمعيااار  يتضاااح أن متغياار درجاااة 
ويحتااال المرتباااة األولاااى مااان حياااث التاااأثير علاااى  0,257بلاااغ 
وأن  ،تغذيااااة الحياااااوانلاااادور الريفيااااات وثااااات رجااااة أداء المبحد
ويحتااااال  0,227بلاااااغ  ات تعلااااايم المبحوثاااااة عااااادد سااااانو تغيااااار م

ويحتل  0,189ة  بلغ  المبحوث سن  المرتبة الثانية. وأن متغير
إدراك المبحوثاااة لمشااااكل اإلنتااااج المرتباااة الثالثاااة ، وأن متغيااار 

رابعاااة ، وأن ويحتااال المرتباااة ال 0,121بلاااغ  الحياااواني بمصااار 
 ويحتال 0,116 بلغ  دد سنوات العمل في إنتاج اللبنعغير  مت

وعليه نستطيع رفر الفرض الصفر  الرابع   ،مسةاالمرتبة الخ
 .جزئي ا

المبحوثيييييات الريفييييييات ليييييدور الرعايييييية الصيييييحية أداء  - 3
 :للحيوان

 ( جدول  نتائج  المبحوثة،  14توضح  سن  متغيرات  أن   )
المبحوثة،   تعليم  سنوات  الو عدد  سنوات  فيعدد  إنتاج   عمل 

او اللبن،   اللبن  إنتاج  في  التجددية  إدراك  و لنظيف،  درجة 
الحيواني بدر   بمصر  المبحوثة لمشاكل اإلنتاج  أداء  ترتبط  جة 

للحيوالدور    الريفيات  بحوثاتالم الصحية  بمعامل   ن الرعاية 
بلغ   متعدد  المحسوبة   0,481ارتباط  ف  قيمة  وكانت 

ومن ثم    ، 0,01عند مستو     اوهى معنوية إحصائي    16,803
إستنتاج   متعدديمكن  ارتباطية  عالقة  المتغيرات  وجود  بين  ة 
المبحوث  الخمسةالمستقلة   أداء  درجة  وبين  ات مجتمعة 
للحيوان  لدور  الريفيات الصحية  معامل   ، الرعاية  ويشير 

من    %23,1لة مجتمعة تفسر  التحديد إلى أن المتغيرات المستق
ال أداء  درجة  في  الرعاية  ور  لديات  الريفمبحوثات  التباين 

 . الصحية للحيوان
ياااااة النسااااابية للمتغيااااارات المساااااتقلة وعناااااد اساااااتعراض األهم

ا للقيمااااااة المطلقااااااة لمع ر الجزئااااااى اماااااال االنحااااااداالخمسااااااة وفقاااااا 
المعيااار  يتضاااح أن متغياار درجاااة التجددياااة  فااي إنتااااج اللااابن 

ويحتااال المرتباااة األولاااى مااان حياااث التاااأثير علاااى  0,284بلاااغ 
الرعاياااااااة الصاااااااحية لااااااادور ت لريفياااااااااء المبحوثاااااااات درجاااااااة أدا
 0,211سنوات تعليم المبحوثاة  بلاغ . وأن متغير عدد  للحيوان

ات العمل في إنتاج عدد سنو غير  وأن مت،  ويحتل المرتبة الثانية
 ساااانويحتاااال المرتبااااة الثالثااااة، وأن متغياااار  0,145بلااااغ   اللاااابن

متغيااار ويحتااال المرتباااة الرابعاااة ، وأن  0,134المبحوثاااة  بلاااغ  
بلاااااااغ    بمصااااااار ة لمشااااااااكل اإلنتااااااااج الحياااااااوانيلمبحوثاااااااإدراك ا
وعلياااااه نساااااتطيع رفااااار  ، مساااااةاحتااااال المرتباااااة الخوي 0,130

 ئي ا.الفرض الصفر  الرابع جز 
للحالبة وإنتاج أد  -4 اإلعداد  لدور  الريفيات  المبحوثات  اء 

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

ا تعليم  سنوات  سنواتعدو لمبحوثة،  عدد  إنتاج   د  في  العمل 
درجة  و   اللبن،  القيادية،  العائد  درجة  عن  المبحوثة  رضا 
واالاال الماشية، جتماعي  تربية  من  المب  قتصادي  حوثة  إدراك 

ترتبط بدرجة أداء المبحوثات بمصر    لمشاكل اإلنتاج الحيواني
اللبنلدور  الريفيات   وإنتاج  للحالبة  ارتباط    اإلعداد  بمعامل 
وهى    16,259قيمة ف المحسوبة  وكانت    0,510دد بلغ  متع

إحصائي ا ع يمكن    ،0,01ند مستو   معنوية  ثم  ستنتاج اومن 
  الخمسة رات المستقلة  بين المتغي   وجود عالقة ارتباطية متعددة

المبحوثات   أداء  درجة  وبين  اإلعداد  لدور  الريفيات  مجتمعة 
ن المتغيرات  ويشير معامل التحديد إلى أ  ،للحالبة وإنتاج اللبن

تفسر  المستقل مجتمعة  أداء    % 26ة  درجة  في  التباين  من 
 . بة وإنتاج اللبناإلعداد للحاللدور الريفيات مبحوثات ال

 النسااااابية للمتغيااااارات المساااااتقلة راض األهمياااااةوعناااااد اساااااتع
ا للقيمااة المطلقاة لمعامال االنحاادار الجزئاى المعيااار   الساتة وفقا 

تمااعي العائاد اإلج درجاة رضاا المبحوثاة عانيتضح أن متغيار  
لمرتباااة ويحتااال ا 0,410بلاااغ  اإلقتصاااادي مااان تربياااة الماشااايةو 

 الريفيااتاألولى مان حياث التاأثير علاى درجاة أداء المبحوثاات 
. وأن متغيااار عاادد سااانوات اد للحالبااة وإنتااااج اللاابناإلعااادلاادور 

ويحتل المرتبة الثانية. وأن متغيار   0,207تعليم المبحوثة  بلغ  
ة الثالثاااااة ، وأن المرتبااااا ويحتااااال 0,182 سااااان المبحوثاااااة  بلاااااغ 

ويحتاال المرتبااة الرابعااة ،  0,163بلااغ    درجااة القياديااةمتغياار 
  بمصااار وانيإلنتااااج الحياااإدراك المبحوثاااة لمشااااكل اوأن متغيااار 
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، وأن متغيااااار عااااادد مساااااة اويحتااااال المرتباااااة الخ 0,131بلاااااغ  
ويحتاال المرتبااة  0,124ساانوات العماال فااي إنتاااج اللاابن  بلااغ  

 لفرض الصفر  الرابع جزئي ا.ع رفر اوعليه نستطي .السادسة
نظيف  المبحوثاأداء    -5  لبن  إنتاج  ألدوار  الريفيات  ت 

 :صحيا  الكلية وآمن
وعدد  أن متغيرات سن المبحوثة،    (14ج جدول )نتائ  تبين

اللبن،   إنتاج  في  العمل  سنوات  عدد  المبحوثة،  تعليم  سنوات 
ا عن  المبحوثة  رضا  درجة  القيادية،  االدرجة  اعي  جتملعائد 

إدراك  واال الماشية،  تربية  من  لمشقتصادي  اكل المبحوثة 
الحيواني المبحوثات  بمصر  اإلنتاج  أداء  بدرجة   ترتبط 

بمعامل صحيا  الكلية  اج لبن نظيف وآمن  إنت  دوارأل  الريفيات
بلغ   متعدد  المحسوبة   0,508ارتباط  ف  قيمة  وكانت 

ومن ثم  .  0,01وهى معنوية إحصائي ا عند مستو     16,087
إستي المتغيرانتاج  مكن  بين  متعددة  ارتباطية  عالقة  ت  وجود 

  الريفيات   مجتمعة وبين درجة أداء المبحوثات  الستة المستقلة  
ل  وارألد وآمنإنتاج  نظيف  الكلية  بن  معامل   ،صحيا   ويشير 

من    %25,8التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر  
المبحو  أداء  درجة  في  لبن  إنتا  ألدوار  الريفياتثات  التباين  ج 

 . صحيا  الكلية نظيف وآمن
 الساتةراض األهمية النسابية للمتغيارات المساتقلة وعند استع
االنحادار الجزئاى المعياار  يتضاح  طلقة لمعاملوفق ا للقيمة الم
جتماااااااعي درجااااااة رضااااااا المبحوثااااااة عاااااان العائااااااد االأن متغياااااار 

المرتباااة  ويحتااال 0,443بلاااغ قتصاااادي مااان تربياااة الماشاااية واال
 الريفياات حياث التاأثير علاى درجاة أداء المبحوثااتولى مان  األ

درجاة . وأن متغيار صحيا  الكلياة آلدوار إنتاج لبن نظيف وآمن
عاادد ويحتاال المرتبااة الثانيااة. وأن متغياار  0,224بلااغ   اديااةالقي

ويحتاال المرتبااة الثالثااة ،   0,221بلااغ   ساانوات تعلاايم المبحوثااة
لمرتباة الرابعاة ويحتال ا 0,172بلاغ     المبحوثة    سنوأن متغير  
 0,130بلاغ   ي إنتااج اللابنعدد سانوات العمال فا، وأن متغير 

لمشاااكل  المبحوثااة اكإدر ، وأن متغياار ويحتاال المرتبااة الخمسااة 
 ،ويحتاااال المرتبااااة السادسااااة 0,120بلااااغ   اإلنتاااااج فااااي مصاااار
 الفرض الصفر  الرابع جزئي ا. وعليه نستطيع رفر

 
شكل إ  .2يوضح  المتغيرانسب  المسسهام  المدروسةت  فريد  تقلة  معنويا   إسهاما   تسهم  أداء  التي  في   التباين  تفسير  في  ا  

 صحيا  الكلية  منلبن نظيف وآالريفيات ألدوار إنتاج لمبحوثات ا
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النسييييب المئوييييية لتوزيييييع اسييييتجابات المبحوثييييات ا : خامسيييي

مصييادر المعلومييات التييي تلجييأ إليهييا الريفيييات علييي عبييارات 
 :صحيا   مناآلنظيف و البن اللاج إنتية و تربية الماش عند
ابات المبحوثات الريفيات علي عبارات ستعراض استجاب

ربية الماشية وإنتاج إليها عند تمصادر المعلومات التي تلجأ  
واآلمن النظيف  )  بيانات  يتضح من ،  اللبن  أن   (15جدول 

الحسابي    المصادر للمتوسط  هي:وفقا   تنازليا    برةالخ مرتبة 
درجة2,55)  حسابيمتوسط  و  %67بنسبة   الشخصية  )، 

 ،درجة  (2,47 (حسابي متوسطو  % 60بنسبة  ماأل الحماة أوو 
فيو  الخبرة  ذوات   متوسطو   %55,4سبة  بن  العائلة  السيدات 

بنسبة   ،رجةد  (2,42(حسابي  ومتوسط  % 43,9والزوج 
بنسبة    (2,22(حسابي البيطرية  والوحدة    %38,9درجة، 
واألبنادرجة  (2,17 (حسابي ومتوسط بنسبة ،  المتعلمون  ء 
واألصدقاء    (2,07 (حسابي ومتوسط  40% والجيران  درجة، 
الدرجة،    ( 1,90(حسابي  ومتوسط  % 29بنسبة   ريفية  والبرامج 

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

بنسبة   ومنتجاته  للبن  المشتري  أو   ومتوسط   % 22والتاجر 
و   (1,76 (حسابي بدرجة،   ومتوسط  %20نسبة  االنترنت 
الفنيةو درجة،    (1,74 (حسابي   % 10,5بنسبة    النشرات 
 راعيةالتعاونية الز الجمعية  و درجة،    (1,56 (حسابي ومتوسط
 . درجة (1,55 (حسابي متوسطو  %8,8  بنسبة

النسييييب المئوييييية لتوزيييييع درجييييات اسييييتجابات ا : سادسيييي
 اجهنالتي تو المشكالت  عبارات  على  الريفيات    المبحوثات  

 :صحيا   نظيف آمنعند إنتاج لبن 
 درجيات اسيتجابات المبحوثيات : النسب المئوية لتوزيع    أ

لريفيية بيالمرأة ا  المشيكالت الخاصيةعبيارات على الريفيات  
 :نفسها
 عبارات  علي  الريفياتالمبحوثات  استجابات  ستعراض  با

نفسهاالخاصة  المشكالت   الريفية  من  بالمرأة    بيانات   يتضح 
 ( المشكالت  أن    ( 16جدول  للمتوسط  تنازليا  ترتيب   وفق ا 
   الحسابي.

 

هيا عنيد تربيية تيي تلجيأ إليلمعلوميات الالمئوية لتوزيع استجابات المبحوثات الريفيات علي عبارات مصادر االنسب  .15جدول 
 الماشية وإنتاج لبن نظيف وآمن صحيا  

 المتوسط ال أحيانا   دائما   مصادر المعلومات  م
 %  العدد  %  د العد  %  العدد  تيبالتر  الحسابي

 
1 

 
 1 2,55 12,3 35 20,70 59 67 191 الخبرة الشخصية 

 4 2,22 22,1 63 34 97 43,9 125 الزوج  2
 6 2,07 33,3 95 26,7 76 40 114 لمون بناء المتعاأل 3
 10 1,74 46,3 132 33,7 96 20 57 اإلنترنت 4
 7 1,90 39 111 31,9 91 29,1 83 الجيران أواألصدقاء   5
 2 2,47 13 37 27 77 60 171 الحماة أو األم  6
 9 1,76 45,6 130 32,3 92 22,1 63 جر أو المشتري للبن ومنتجاتهالتا 7
 12 1,55 54,4 155 36,8 105 8,8 25 زراعيةلتعاونية الالجمعية ا 8
 8 1,87 39,6 113 33,3 95 27 77 بالتليفزيون البرامج الريفية  9
 11 1,56 54,74 156 34,74 99 10,52 30 النشرات الفنية 10
 5 2,17 22 63 39 111 39 111 يةالوحدة البيطر  11
 3 2,42 14,1 41 30,2 86 55,4 158 ئلةالسيدات ذوات الخبرة في العا 12
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  تي تواجهن عند إنتاج النسب المئوية لتوزيع درجات استجابات المبحوثات الريفيات على عبارات المشكالت ال.16جدول رقم
 التسويقيه( المشكالت االقتصادية، المشكالت اإلنتاجية، المشكالت  لبن نظيف آمن صحيا )المشكالت الخاصة بالمرأة نفسها،

 
 المشكالت 

المتوسط   تواجد المشكلة 
 الحسابي 

 الترتيب 
 ال توجد  توجد 

 %  العدد  %  العدد 
 :المشكالت الخاصة بالمرأة نفسها -أ

 1 1,84 16,1 46 83,9 239 لفنية إلنتاج لبن نظيفالمعرفة بالتوصيات انق   -1
 6 1,53 47,4 135 52,6 150 نق  المعرفة ببدائل األلبان إلستخدامها في إرضاع العجول  -2
 3 1,69 30,9 88 69,1 197 باألمراض التي تصيب ماشية اللبن نق  المعرفة-3
 7 1,51 48,8 139 51,2 146 تقليديةنق  المعرفة بكيفية عمل األعالف ال -4
 5 1,55 44,9 128 55,1 157 وعية الخاصة بإنتاج لبن نظيفحمالت الت قلة الوقت المتاح لحضور  -5
 2 1,72 28,1 80 71,9 205 ية اللبنق التربية الصحيحة لماشالمعرفة بطر نق    -6
 4 1,63 37,2 106 62,8 179 عدم وجود خبرة بعمليات تحصين وعالج الماشية  -7

 :كالت اإلقتصاديةالمش-ب
 1 1,94 6 17 94 268 األعالف المركزةأرتفاع أسعار  -1
 5 1,66 34 97 66 188 أرتفاع أسعار محاصيل العلف-2
 6 1,54 46 131 54 154 ضررتفاع أسعار العلف األخأ -3
 7 1,53 47 134 53 151 الغاء نظام صرف األعالف المدعمة -4
 4 1,69 30,9 88 69,1 197 عار ماشية اللبنارتفاع أس -5
 3 1,77 22,8 65 77,2 220 اللبن انخفاض سعر الكيلو جرام من -6
 8 1,51 48,8 139 51,2 146 بالسوق علف المركز ارتفاع أسعار بعر مكونات ال -7
 2 1,90 9,8 28 90,2 257 أرتفاع تكاليف األدوية البيطرية-8

 المشكالت اإلنتاجية:-ج
 5 1,56 43,9 125 56 160 لحلب بدون سبب واضحامتناع الحيوان عن ا-1
 7 1,52 47,7 136 52,3 149 اللبن للفسادتعرض  -2
 4 1,64 35,8 102 64,2 183 لي الماشيةتوقف مشروع التأمين ع-3
 9 1,47 53 151 47 134 عدم وجود تشريعات تحكم تداول األلبان-4
 3 1,67 33 94 67 191 رارنق  سالالت اللبن عالية األد-5
 6 1,54 46 131 54 154 األعالف المركزةإنخفاض جودة -6
 8 1,49 50,9 145 49,1 140 عدم وجود معدات حلب لصغار المربين-7
 1 1,78 21,8 62 78,2 223 رق الصحيحة لتغذية ماشية اللبندم توفر معلومات عن الطع-8
 2 1,68 31,9 91 68,1 194 كثرة األمراض التي تصيب ماشية اللبن-9

 المشكالت التسويقيه: -د
 4 1,62 37,9 108 62,1 177 نية متخصصة لتسويق منتجات األلبانعدم وجود جمعية تعاو -1
 6 1,46 54 154 46 131 بانواق لتصريف منتجات األلعدم وجود أس-2
 3 1,70 29,8 85 70,2 200 ال توجد أجهزة لتبريد وحفظ اللبن لحين تسويقه-3
 5 1,57 42,8 122 57,2 163 اللبن ومنتجاته قلة الطلب علي-4
 1 1,88 11,9 34 88,1 251 ل التجار المشترين لأللبان من الريفياتاستغال-5
 2 1,87 13 37 87 248 تجار في األسعارتحكم ال-6
 

نظيف   :هي لبن  إلنتاج  الفنية  بالتوصيات  المعرفة    نق  
  رفة نق  المعو   ،  درجة  1,84ومتوسط حسابي   ( %84)  بنسبة

ومتوسط   (%72)ة  بنسب  بطرق التربية الصحيحة لماشية اللبن
يب  نق  المعرفة باألمراض التي تصو   ،درجة  1,72حسابي  
ال )  لبنماشية  حسابي  %69بنسبة  ومتوسط  ،  درجة   1,69( 

الماشية وعالج  تحصين  بعمليات  خبرة  وجود  بنسبة   وعدم 

قلة الوقت المتاح و   ،درجة  1,63( ومتوسط حسابي  %  8,62)
و ضو لح نظيف  لبن  بإنتاج  الخاصة  التوعية  حمالت  آمن  ر 

نق  المعرفة  و ،  درجة  1,55( ومتوسط حسابي  %55بنسبة )
بنسبة    خدامها في إرضاع العجول الرضيعةأللبان الستببدائل ا
حسابي  %  6,52) ومتوسط  ونق   درجة  1,53(  المعرفة  ، 
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التقليدية األعالف  عمل  ومتوسط   (%51)  بنسبة  بكيفية 
 . جةدر  ,511حسابي 

درجيييات اسيييتجابات المبحوثيييات  ب: النسيييب المئويييية لتوزييييع
 ادية .اإلقتصالريفيات على عبارات المشكالت 

عراض استجابات المبحوثات الريفيات علي عبارات باست
( جدول  بيانات  من  يتضح  اإلقتصادية  أن  16المشكالت   )

تنازليا    المشكالت  لترتيب  الحسابى هي:  وفق ا  رتفاع المتوسط 
( بنسبة  المركزة   األعالف  حسابي (  %94أسعار  ومتوسط 

و   1,94 البيطر ادرجة،  األدوية  تكاليف  بنسبةرتفاع   ية 
وم90,2%) حسابي  (  و   1,90توسط  سعر ادرجة،  نخفاض 

( بنسبة  اللبن  من  جرام  حسابي %77,2الكيلو  ومتوسط   )
%(    69,1ة )  رتفاع أسعار ماشية اللبن بنسبادرجة، و   1,77

و   1,69سابي  حومتوسط   محاصيل  ادرجة،  أسعار  رتفاع 
رتفاع ادرجة، و   1,66( ومتوسط حسابي  %66ف بنسبة ) العل

ا األأسعار  ) لعلف  بنسبة  حسابي   54  خضر  ومتوسط   )%
بنسبة    1,54 المدعمة  األعالف  صرف  نظام  وإلغاء  درجة، 
حسابي    53) ومتوسط  المعرفة  ونق     درجة،   %1,53( 

عمل  التقليدية    بكيفية  ومتوسط %51,2)  نسبةباألعالف   )
 . درجة 1,51حسابي 

لنسيييب المئويييية لتوزييييع درجيييات اسيييتجابات المبحوثيييات ج: ا
 ت اإلنتاجية.رات  المشكالعلى عبا الريفيات

عبارات   علي  الريفيات  المبحوثات  استجابات  باستعراض 
( جدول  بيانات  من  يتضح  اإلنتاجية  أن  16المشكالت   )

المشكالت  للتنازليا     ترتيب  عدم موفق ا  هي:  الحسابى  توسط 
الطرق  عن  معلومات  اللبن    توفر  ماشية  لتغذية  الصحيحة 

( حسابي  (  %78,2بنسبة  وكثرة د  1,78ومتوسط  رجة، 
( ومتوسط %68,1األمراض التي تصيب ماشية اللبن بنسبة )

اإلدرار    1,68حسابي   عالية  اللبن  سالالت  ونق   درجة، 
مشروع    درجة، وتوقف  1,67ي  ( ومتوسط حساب%67بنسبة )

  ( بنسبة  الماشية  علي  حسابي  %(    64,2التأمين  ومتوسط 
ح  الحلب بدون سبب واض  متناع الحيوان عنادرجة، و   1,64

نخفاض جوده  ادرجة، و   1,56( ومتوسط حسابي  %56بنسبة )
  ( بنسبة  المركزة  حسابي    54األعالف  ومتوسط   )%1,54  

( بنسبة  للفساد  اللبن  وتعرض  ومتوسط    52,3درجة،   )%
وعدم  1,52حسابي   لصغار    درجة،  حلب  معدات  وجود 
دم  وعدرجة،    1,49( ومتوسط حسابي  %49,1)  بنسبة  نالمربي

تحك تشريعات  األوجود  تداول  ومتوسط %47)  بنسبة  لبانم   )
 . درجة 1,47حسابي 

د: النسيييب المئويييية لتوزييييع درجيييات اسيييتجابات المبحوثيييات 
 ويقية.الريفيات على عبارات المشكالت التس

عبارات استباستعراض   علي  الريفيات  المبحوثات  جابات 
)المشكال جدول  بيانات  من  يتضح  التسويقية  أن  16ت   )

استغالل  :  هيلمتوسط الحسابى  وفق ا ليا   ترتيب المشكالت تنازل
الريفيات   من  لأللبان  المشترين  )التجار  (  %88,1بنسبة 

حسابي   األسعادرجة  1,88ومتوسط  في  التجار  وتحكم  ر ، 
وال توجد أجهزة   ، درجة  1,87ط حسابي  توس( وم%87بنسبة )
و  )لتبريد  بنسبة  تسويقة  لحين  اللبن  ومتوسط (  %70,2حفظ 
عية تعاونية متخصصة  عدم وجود جم، و درجة  1,70حسابي  

األلبان   منتجات  )لتسويق  ( ومتوسط حسابي  %  62,1بنسبة 
ومنتجاته  و ،  درجة  1,62 اللبن  علي  الطلب  بنسبة قلة 
، وعدم وجود أسواق  درجة  1,57ومتوسط حسابي    ( 57,2%)

األلب منتجات  حسابي %  46)بنسبة ان  لتصريف  ومتوسط   )
 . درجة  1,46

المئوي:  بعا  سا لتوزيع در النسب  المبحوثات  ة  استجابات  جات 
لتغلب علي المشكالت التي  امقترحات  الريفيات على عبارات  

 :واآلمن نظيفاللبن التواجههن عند إنتاج 
التجابباستعراض اس المبحوثات  ريفيات على عبارات  ات 

مشكالت إنتاج اللبن النظيف واآلمن  مقترحاتهن للتغلب علي  
( جدول  بيانات  من  أن  17يتضح  المقت(  تنازليا  ترتيب  رحات 
المئوية   للنسب  اإلدرار،  :  هيوفق ا  عالية  اللبن  ماشية  توفير 

البيطرية   األدوية  علي  الرقابة  الحكومة  بنسبة وتشدد 
 ،  للريفيات وتسهيل إجراءاتهاتوفير القروض و  ، (90,17%)
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قترحات التغلب علي المشكالت ملى عبارات النسب المئوية لتوزيع درجات استجابات المبحوثات الريفيات ع .17 جدول  رقم

 التي تواجههن عند إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا  
 الترتيب  %   العدد  المقترحات 

 9 46 131 ماشية اللبن. نشرات إرشادية لرعاية توفير-1
 6 62,1 177 .بان ومنتجاتهااأللجمعيات تعاونية لتسويق  إنشاء-2
 4 88,07 251 .ي وجود مراكز تجميع األلبان في القر -3
 10 44,2 126 توفير مركزات األعالف بأسعار رخيصة.-4
 5 64,2 183 .التأمين علي الماشية.-5
 7 54,03 154 توفير وحدات بيطرية -6
 6 62,01 177 التقليدية.ف غير لي عمل األعالتدريب الريفيات ع -7
 3 79 225 تقديم الخدمات اإلرشادية الخاصة بإنتاج اللبن النظيف. -8
 8 52 148 وفير بدائل األلبان لتغذية العجول الصغيرة.ت -9
 1 90,17 257 توفير ماشية اللبن عالية اإلدرار.-10
 م 9 46 131 بان.فتح منافذ  لتسويق األل-11
 2 88,07 251 .للريفيات وتسهيل إجراءاتهاض توفير القرو -12
 م 1 90,17 257 تشدد الحكومة الرقابة علي األدوية البيطرية.-13

 

( بنسبة  القري  في  األلبان  تجميع  مراكز    (، %88,07ووجود 
النظيف و  اللبن  بإنتاج  الخاصة  اإلرشادية  الخدمات  تقديم 

( بوال(،  %79بنسبة  الماشية  علي  )تأمين  (،  %64,2نسبة 
ويق األلبان ومنتجاتها، ، وتدريب  وإنشاء جمعيات تعاونية لتس

غير  الري األعالف  عمل  علي  بفيات  نسبة التقليدية 
(62,01%( بنسبة  بيطرية  وحدات  وتوفير   ،  )54,03%  ،)

(،  %52وتوفير بدائل األلبان لتغذية العجول الصغيرة بنسبة )
لتسويقو  منافذ   توفير  فتح  لرعاية نشر  األلبان،  إرشادية  ات 

، وتوفير مركزات األعالف بأسعار ( %46ماشية اللبن بنسبة ) 
 (. %44,2صة بنسبة )رخي

المبحوثات أداء  مج إرشادي لرفع مستوي  برنا  مقترح  ثامنا :
 ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا :الريفيات 

  أداء   ي توضح مستو   التي اتساقا  مع ما أسفرت عنه النتائج
الر  نظيف يفيات  المبحوثات  لبن  إنتاج  أدوار  من  دور  لكل 

محافظة  و  طنطا  مركز  في  المدروسة  األربعة  صحيا   آمن 
تالغربية فقد  أول،  تحديد  للنهوض  م  اإلرشادي  العمل  ويات 
الريفيات  أداء  بمستوي   نظيف المبحوثات  لبن  إنتاج  ألدوار 
اتضحت    لقصور التيالمواجهة لتالفي نواحي او   وآمن صحيا  
هذ نتائج  مستوي  لبحثا  امن  رفع  إلي  يؤدي  بما  أداء  ، 

 ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحياحوثات الريفيات المب
إ)  بيئة  الحيوارعاية  الصحية  يواء  الرعاية  الحيوان،  تغذية  ن، 

 للحيوان، اإلعداد للحالبة وإنتاج اللبن(. 
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 ريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف وآمن صحيا  المبحوثات ال ي أداءأولويات العمل اإلرشادي للنهوض بمستو تحديد  -1
األهداف  
التعليمية 
 اإلرشادية

ينات الطرق والمع مصادر االتصال  الرسائل اإلرشادية 
 اإلرشادية

الجمهور 
 المستهدف 

مكان  
 التنفيذ 

توقيت التنفيذ 
 المقترح 

معايير  
 التقييم 

قدم  أدلة الت
 الحادث 

تنمية  أداء  
المبحوثات  

ت  ريفياال
ئة رعاية بيلدور 

 . إيواء الحيوان

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

رشادي الجهاز اإل
لي كالمرشدات  المح

 أو الرائدات الريفيات 

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

المرأة الريفية 
المسئولة  
عن تربية 
 ماشية اللبن 
 تهابأسر 

المنزل أو  
القاعات  
 اإلرشادية

الوقت المناسب  
لكل من 
الجمهور  
المستهدف 
 والمرشدات 

نسبة 
الحضور  
 والمشاركة 

تحسين أداء  
لمبحوثات  ا
ريفيات لدور  ال

رعاية بيئة  
 الحيوان

تنمية أداء  
المبحوثات  

الريفيات لدور  
 تغذية الحيوان

 غير طعم اللبن. ال يتعدم إطعام الحيوان بصل وثوم قبل الحالبة حتي -1
 .%1وضع ملح الطعام علي العليقة بنسبة -2
 وضع كسب الكتان لطعام الحيوان. -3
 م الحيوان.تخزين العلف جيدا  لعدم تسم-4

الجهاز اإلرشادي 
المحلي كالمرشدات  
 أو الرائدات الريفيات 

 محاضرات-21
 فيديو -2
 إيضاح عملي-3
 ندوات إرشادية-4

المرأة الريفية 
المسئولة  
ماشية   تربية

اللبن   
 بأسرتها

المنزل أو  
القاعات  
 اإلرشادية

قت المناسب  الو 
لكل من 
الجمهور  
المستهدف 
 والمرشدات 

نسبة 
الحضور  
 شاركة والم

أداء   تحسين
المبحوثات  
الريفيات لدور  
 تغذية الحيوان

تنمية أداء  
المبحوثات  

الريفيات لدور  
الرعاية الصحية  

 للحيوان 

 رة.ل الحالبة مباشهر قبغسل الحلمات بمحلول مط-1
 حالبة.غسل األيدي بالماء والصابون عند ال-2
 

الجهاز اإلرشادي 
المحلي كالمرشدات  
 أو الرائدات الريفيات 

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

المرأة الريفية 
المسئولة  
عن تربية 
ماشية اللبن  
 بأسرتها

المنزل أو  
القاعات  
 اإلرشادية

ب  لمناسالوقت ا
لكل من 
ور  الجمه

المستهدف 
 والمرشدات 

نسبة 
الحضور  
 اركة والمش

تحسين أداء  
المبحوثات  
الريفيات لدور  
الرعاية 
الصحية  
 نللحيوا

اء  تنمية أد
المبحوثات  

الريفيات لدور  
اإلعداد للحالبة  

 لبنوإنتاج ال

 الحرص علي جفاف األصابع عند الحالبة.-1
 استخدام الشاش لتصفية اللبن. -2
 ب لعدم جرح الحيوان.ظافر قبل الحلق  األ-3
 لمضادة للصدأ. استعمال األواني ا -4
 

الجهاز اإلرشادي 
المحلي كالمرشدات  

 لريفيات أو الرائدات ا 

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

المرأة الريفية 
المسئولة  
تربية ماشية  
اللبن   
 بأسرتها

المنزل أو  
القاعات  
 اإلرشادية

مناسب  قت ال الو 
لكل من 

لجمهور  ا
المستهدف 
 والمرشدات 

نسبة 
الحضور  

 المشاركة و 

تحسين أداء  
المبحوثات  
الريفيات لدور  
اإلعداد للحالبة 

 إنتاج اللبنو 
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 يوصي البحث بما يلي:  لبحثبناءا  علي نتائج ا التوصيات:
أداء المبحوثات الريفيات ألدوار إنتاج لبن نظيف    حسينت  -1

صحيا    األر وآمن  الفي  أدوار  والتي  بعة  يبين مدروسة 
منها  البحث في كل  اإليواء:   -:قصور  بيئة  دور رعاية 

من بكل  تنظي  والمتعلقة  بعد  الجير  الحظيرةرش   ،  ف 
الحظيرة. داخل  الحيوان  تنظيف  أدوات  دور   -توفير 

من بكل  والمتعلقة  الحيوان:  الحيوان    تغذية  إطعام  عدم 
وضع  ،  اللبن  غير طعمبصل وثوم قبل الحالبة حتي ال يت

ب الكتان  وضع كس،  %1بنسبة  ملح الطعام علي العليقة  
الحيوان تسمم  ،  لطعام  لعدم  جيدا   العلف  تخزين 

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

الحالبة عند  والصابون  بالماء  األيدي  دور    -.غسل 
الحرص   منج اللبن: والمتعلقة بكل  لحالبة وإنتاعداد لاإل

جفا الحالبةعلي  عند  األصابع  الشاش  ،  ف  استخدام 
اللبن األظافر،  لتصفية  الحلب    ق   جرح  قبل  لعدم 
 . استعمال األواني المضادة للصدأ، الحيوان

بتوعية    -2 االهتمام  الالزمة    صغارزيادة  باألدوار  السن 
 .إلنتاج لبن نظيف وآمن صحيا  

اء  أد  تحسين  م بالتعليم لما له من أهمية في  يادة االهتماز   -3
وآمن   نظيف  لبن  إنتاج  ألدوار  الريفيات  المبحوثات 

 صحيا .
ا ال  -4 علي  نظيفتشجيع  لبن  إنتاج  في  وآمن    لتجديدية 

المبحوثات    صحيا   أداء  في  بالغة  أهمية  من  لها  لما 
لصحية  يات الريفيات لدور تغذية الحيوان والرعاية االريف
 لوجه األكمل. علي ا للحيوان 

الر   -5 المبحوثات  لدي  الرضا  العائد  تنمية  عن  يفيات 
له   لما  الماشية  تربية  من  واالقتصادي  من  االجتماعي 

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

بمشاكل اإلنتاج الحيواني بمصر لما إلدراك  نشر الوعي    -6
 نبالغة علي تشجيع أهمية ه المشكالت منالمبحوثات لهذ

 نظيف وآمن صحيا .  علي أداء أدوارهن إلنتاج لبن
ا  -7 اإلرشاد  جهاز  بين  والتكامل  التنسيق  لزراعي  ضروة 

لحل ومخت البيطري  اإلرشاد  عن  المسئولة  الجهات  لف 
التي   وآمن  المشكالت  نظيف  لبن  إنتاج  عند  تواجههن 

 صحيا .
اإلرشا  -8 دور  تفعيل  من  ضرورة  الزراعي  اد  الهتمام  خالل 

وا  االرشادية  واالجتماعات  الندوات  المستمرة  بعقد  لتوعية 
ن  للمبحوثات   لبن  إنتاج  بكيفية  الريفيات  ظيف لتوعية 
 .  يا .وآمن صح

ني  ضرورة تدخل الحكومة في تسويق األلبان من خالل تب  -9
سياسات تحديد أسعار الشراء من المبحوثات وكذلك البيع  

م عليللمستهلك  التأكيد  المنتج  مواصف  ع  وجودة  ات 
 .كوسيلة للحد من استغالل التجار 

 المراجع
( والبيئة  الزراعي  لإلرشاد  المركزية  وح2016اإلدارة  دة  (، 

 . info-unit@caaeeg.comت، المعلوما
عزة (  2015) عوض،  ي  الشوادفى ميادة  إبراهيم، الدمير ، 
 بتربية الخاصة اإلرشادية صيات للتو  يفياتالر  تطبيق
الشي ، بمحافظة بنالل ماشية ورعاية  العلوم مجلة كفر 
المجلدوالبيطري والبيئية الزرارعية  (،1)  العدد (،3) ة، 
 .مارس

محمد،) كريمة  المشتغلة 2011الصغير،  المرأة  واقع   ،)
العرب المؤتمر  العمل محليا  ودوليا ،  ي بالزراعة في سوق 

المالراب لتنمية  الملك ع  مركز  في  المنعقد  البشرية  وارد 
 الرياض، السعوودية. –مرات فيصل للمؤت
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اقت(2018)على، محمد أشرف الضالع،  جإنتا صاديات، 
 المنوفية مجلة المنوفية، جامعة البحيرة،  بمحافظة  األلبان
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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.3-

The 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 

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 . 

 


