األنشطة والمهام اإلرشادية لدى المرشدين البيطريين بمحافظة سوهاج
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الملخص العربى
استهدف البحث التعرف على درجة تطبيق المرشدين

البيطريين المبحوثين لألنشطة والمهام اإلرشادية البيطرية

المدروسة والمستوى العام لدرجة التطبيق ،والتعرف على مصادر
المعلومات التى تعرض لها المرشدين البيطريين المبحوثين ودرجة
االستفادة منها .والتعرف على الطرق والمعينات اإلرشادية التى

يستخدمونها.
ولتحقيق أهداف البحث تم جمع البيانات بإستخدام استمارة
استبيان بالمقابلة الشخصية من شاملة المرشدين البيطريين

بمحافظة سوهاج والبالغ عددهم  31مرشدا بيطريا .وذلك خالل

النصف الثانى من شهر مايو 2021م ،واستخدم كل من التك اررات
والنسبة المئوية لعرض النتائج.

وتلخصت أهم النتائج في التالى:
 -1أن جميع المبحوثين  %100يتعرضون لمصادر معلومات
متعددة للحصول على معلوماتهم هى على الترتيب رؤسائهم
فى العمل ،والنشرات اإلرشادية البيطرية ،والكتب والمجالت

العلمية ،والمواقع العلمية على شبكة االنترنت ،كما كانت

2

المربين .وأن  %93،5من المبحوثين لديهم درجة تطبيق
مرتفع فى االتصال التليفونى المتبادل مع المربين.
 -3إقتصر إستخدام المرشدين البيطريين المبحوثين للمعينات
اإلرشادية على كل من الملصقات اإلرشادية بنسبة ،%93،5

وتوزيع المطبوعات اإلرشادية على المربين بنسبة 87،10

 %من المبحوثين ،كما كان مستوى تطبيقهم للمعينات

اإلرشادية مرتفعا فيما يتعلق بالملصقات اإلرشادية.

 -4أن المستوى العام لدرجة تطبيق المرشدين البيطريين
المبحوثين لألنشطة اإلرشادية البيطرية المدروسة جاء مرتفعا

بنسبة  %45،2من إجمالى المبحوثين ،ومتوسطا بنسبة
 ، %29،7ومنخفضا بنسبة .%25،8
 -5أن المستوى العام لدرجة تطبيق المرشدين البيطريين
المبحوثين للمهام اإلرشادية البيطرية المدروسة جاء مرتفعا

بنسبة  ،%64،5ومتوسطا بنسبة  ، %32،3ومنخفضا
بنسبة  %3،2من إجمالى المبحوثين.
الكلمات الدالة :اإلرشاد البيطرى -الطرق والمعينات

اإلرشادية -المهام اإلرشادية -المرشدون البيطريون

المقدمة والمشكلة البحثية

درجة االستفادة عالية من مصادر المعلومات بين غالبية

المبحوثين بنسبة  %96،8بكل من رؤسائهم فى العمل،

تعددت األجهزة والمنظمات التى تقدم خدمات إرشادية

والنشرات اإلرشادية البيطرية ،والكتب والمجالت العلمية،

للمزراعيين فى المجتمعات الريفية لتحول غالبية القطاعات

 -2تطبيق المرشدين البيطريين المبحوثين للعديد من الطرق

المصرية إلى قطاعات ذات أنشطة إرشادية ،تطبيقا لبرامج

والمواقع العلمية على شبكة االنترنت.
اإلرشادية بنسبة

 %100لكل من الزيارات المنزلية،

والزيارات المكتبية للمربين ،واالتصال التليفونى المتبادل مع

الخدمية واالنتاجية والتنفيذية التى تعمل بو ازرة الزراعة
التكيف الهيكلى التى تمت بو ازرة الزراعة المصرية فى

ثمانيات وتسعينات القرن العشرين ،ومنها قطاع االنتاج
الحيواني وقطاع الطب البيطرى ،مع إدخال أجهزة اإلرشاد فى
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وزره الزراعة
كثير من المشروعات الزراعية المنفذة بقطاعات ا

ويؤكد المكتب الدولي لألوبئة ( )OIEالتابع للمنظمة

وغيرها من الو ازرات ،مما تسبب فى تنوع أعداد العاملين

العالمية لصحة الحيوان بأن أنشطة اإلرشاد البيطري تمثل أداة

اإلرشاديين وفقا لتخصصاتهم والقطاع الذى ينتمون إليه

مهمة لمساعدة الخدمات البيطرية في السيطرة على أمراض

باإلضافة إلى تعدد المهام اإلرشادية الموكلة إلى هؤالء

الحيوان وتحسين صحة الحيوان والصحة العامة البيطرية (بما

المرشدين .مما أحدث تغييرات كثيرة فى عناصر توصيف

في ذلك سالمة األغذية) ورعاية الحيوان؛ يمكن أن يكون

.)431

مساعدتهم على تحسين الحالة الصحية لحيواناتهم وتقليل

وظيفة المرشد المتعارف عليها (مازن ،وعوده:2002 ،

ويعد قطاع الطب البيطرى من قطاعات و ازرة الزراعة

لإلرشاد البيطري آثار إيجابية على معيشة المربين ،من خالل

الخسائر التي تسببها األمراض الحيوانية)OIE 2011:5( .

المصرية متمثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،وله دو ار

ويعرف اإلرشاد البيطرى بأنه "عملية تعليمية غير رسمية

مهما وحيويا فى مواجهة انتشار األمراض الوبائية ومكافحتها

تهدف إلى تزويد المربين والمهتمين بالثروة الحيوانية

التى تعتمد عليها و ازرة الزراعة المصرية فى تلك الفترة.

ومبسطة يسهل االستفادة منها بما يحقق لهم مستويات

(عتمان)1838 :2004 ،

معيشية أفضل"( .اسماعيل ،)6 :2020 ،ويعرف أيضا

وبس الطمأنة للمربين ليصبح من أهم التخصصات الزراعية

ويعتبر جهاز اإلرشاد البيطرى أداة تثقيف وتبصير وتوجيه
ووسيلة من وسائل التنمية .ويستقى اإلرشاد البيطرى فلسفته

من فلسفة اإلرشاد الزراعى ،وأن االطار العام لإلرشاد

بالمعلومات والمهارات ونتائج االبحاث العلمية بطريقة سهلة

اإلرشاد البيطرى على أنه "نظام اجتماعي تقني تطبيقي تم
تطويره لتحسين جوانب اإلنتاج والصحة للثروة الحيوانية من
خالل الوسائل التعليمية")2008: Sharma:19( .

البيطرى هو نفسة إطار اإلرشاد الزراعى بإحالل الحيوان

وتتضمن مجاالت العمل اإلرشادى البيطرى واألنشطة

محل الحقل وزيادة الكفاءة اإلنتاجية للحيوان يقابلها زيادة غلة

المرتبطة بها كل من مجال رفع الكفاءة اإلنتاجية الحيوانية

المحصول  ..فمثلما ربط األقتصاد ما بين الثروتين الحيوانية

والداجنة والسمكية ،ومجال تسويق وتوزيع واستهالك

والحقلية فقد ربطت البيئة الريفية أيضا بين جهازى اإلرشاد

الحاصالت الحيوانية والدواجن ،ومجال إدارة مزارع الحيوانات

وترى  )2008:16( Sharmaأن اإلرشاد الزراعي واإلرشاد

التأمين على الماشية ،ومجال عمل سجالت وبطاقة لكل

الزراعى والبيطرى( .فايز)6-2 :2017،

البيطري قد يكونا متماثالن فيما يتعلق بالفلسفة والمبادئ
والنهج والمحتويات ولكنهما يختلفا فيما يتعلق باالستراتيجيات،

والدواجن :ومجال التأمين على الحيوانات لدى صندوق
حيوان( .عبد الشكور ،)2011و(إسماعيل،)9-8 :2019 ،
و(الرميلى)25-22 :2019 ،

واألهداف ،والطرق ،والمرشدين المتخصصين ،والمستهدفين،

ويعد العنصر البشرى من أهم الموارد ألى منظمة والذى

ويقدم اإلرشاد البيطرى خدماته فى زيادة التوعية،

وتنظيم وتوجيه وتنفيذ ورقابة ،مع سيطرته على باقى الموارد

والتطبيقات ،والخدمات.

والمعلومات ،والمعرفة ،والتوجيه ،والدعم الفني ،من أجل
المساعدة في انتاج منتجات حيوانية عالية الجودة ،وذلك على
نحو آمن وكفؤ ورشيد ،جنبا إلى جنب مع تحسين سبل
معيشة اإلنسان( .دوار اإلرشاد البيطرى)2019 ،

من خالله يتم أداء وظائف المنظمة المتعددة من تخطيط
المالية والفنية المتاحة بالمنظمة( .شرشر ،وآخرون:2010 ،
 .)167وتمثل كفاءة المرشد أهم مورد فى تحقيق كفاءة
وفعالية الجهاز اإلرشادى ،وأن نجاح المرشد البيطرى فى
العمل اإلرشادى البيطرى الموكل إليه يتوقف على درجة
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معرفته بالمواد العلمية المرتبطة باألنشطة اإلرشادية البيطرية،

كما بينت دراسة عبد الصادق ( )1 :2008أن األنشطة

والمامه بأسس استخدام الطرق والمعينات اإلرشادية البيطرية

اإلرشادية للمرشد الزراعي الحكومى باألراضى الجديدة

المناسبة  ..مع توفر عدد من العوامل الذاتية ومنها معرفته

واألراضى القديمة هى أنشطة تتعلق بتخطيط البرامج

المرشد البيطرى وفهمه لمسئوليات الوظيفة اإلرشادية التى

اإلرشادية ،وتنفيذ البرامج اإلرشادية ،وتقييم البرامج اإلرشادية،

يشغلها ،وما يرتبط بها من واجبات ومهام وأنشطة إرشادية

وتنمية القيادات الريفية ،والتنسيق مع المنظمات المحلية

ويعرف المرشد البيطرى بأنه "الطبيب البيطري الواعي

وفيما يتعلق بالدراسات التى ارتبطت بتحديد أنشطة ومهام

علميا وعمليا وأخالقيا ،والقادر على تغيير سلوك الزراع

المرشديين العاملين فى قطاع المنظمات غير الحكومية

والمربين متحمال مسئولية هذا التغير أمام المجتمع"( .عتمان،

( )NGOsفقد اعتمدت دراسة الرميلى ()144-128 :2010

) 1846 -1844 :2004

على حصر األنشطة اإلرشادية التى تنفذها المنظمات غير

بيطرية( .عتمان،)2008 ،

وقد أكد مازن ،وعودة (  )433 :2002أن المهام
الوظيفية للمرشد البيطرى تتحدد طبقا لمجاالت العمل
اإلرشادى وأبعاده ،وأن مهام وظيفة المرشد تتغير أهميتها من
وقت ألخر ،ومن مكان آلخر ،مع تباينها وفقا لوجهات نظر
العاملين بالجهاز اإلرشادى بتباين المجاالت اإلرشادية

موضوع تخصصهم ،ومع ذلك فيوجد مهام ثابته نسبيا لوظيفة
المرشد وهى تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج اإلرشادية ،وتوطيد
العالقات مع المنظمات المحلية ،وتنمية القادة اإلرشاديين
المحليين ،وحفز المسترشدين وتشجيعهم.
وتعد البحوث والدراسات العلمية التى حديدت المهام

واألنشطة اإلرشادية للجهاز اإلرشادى سواء الحكومى أو غير

الحكومية أو القطاع الخاص أو المشروعات االنتاجية
والخدمية المرتبط باألنشطة الزراعية قليلة جدا .فى حدود ما
توصل إليه الباحثان ،حيث تناولت دراسة مازن ،وعودة
( )431 :2002أنشطة ومهام المرشدين الزراعيين العاملين

باإلرشاد الزراعى الحكومي وحددت المهام المرتبطة بوظيفة
المرشد الزراعى الحكومى فى تخطيط البرامج اإلرشادية،
وتنفيذ البرامج اإلرشادية ،وتقييم البرامج اإلرشادية ،وتنمية
القيادة الريفية ،وتوطيد العالقات مع المنظمات المحلية ،وحفز
المسترشدين وتشجيعهم.

والقيام بالمقارنة بين أنشطة المرشدين بمنطقتى الدراسة.

الحكومية العاملة باألنشطة الزراعية ،وتقسيمها إلى ثمانية

أقسام تبعا لمجاالت العمل اإلرشادى الزراعى وهى مجاالت
رفع الكفاءة اإلنتاجية ،وتسويق الحاصالت الزراعية ،وتنمية
المجتمع المحلى ،وادارة األعمال المزرعية والمنزلية ،وتنمية
الشباب الريفى ،وتنمية الموارد الطبيعية ،واإلسهام فى الشئون

العامة ،وتطوير الحياة األسرية الريفية على الترتيب .مع
تحديد مستوى تطبيق أنشطة تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج
اإلرشادية الزراعية بالمنظمات غير الحكومية.
وفيما يتعلق بالدراسات التى ارتبطت بمهام المرشدين
العامليين فى مجال المشروعات سواء بو ازرة الزراعة أو غيرها

من الو ازرات فقد بينت دراسة صالح ،وآخرون (-76 :2012
 )78األنشطة اإلرشادية المرتبطة بمهام اخصائى اإلرشاد
الزراعى فى مجال الرى الحقلى بالمشروع المصرى اآللمانى
وهى :متابعة حالة الرى والصرف على مستوى الحقل،
والتعرف على مشكالت الرى والصرف ،ومساعدة الزراع على
اتخاذ ق اررات إروائية سليمة ،والمساعدة في انشاء ودعم

مستخدمي المياه ولجان الرى ،والتوعية بنوعية المحاصيل،
والتعاون بين أخصائي االرشاد فى مجال الرى الحقلى
باإلرشاد الزراعى والتوجيه المائي .وأيضا بينت دراسة (بدران،
وآخرون )1677 :2014 ،الرؤية التكاملية لمهام اإلرشاد
الزراعى فى مجال مشروعات تطوير الري الحقلى وهى آداء
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مهام مرحلة التعريف بمشروعات تطوير الرى الحقلى ،وآداء

رسمى معتمد من الجهات المقدمة للخدمة اإلرشادية ،ويمكن

مهام مرحلة المتابعة والتقييم.

إيعاز ذلك لعدم وجود توصيف وظيفى محدد ،واذا وجد تبين

وفيما يتعلق بتحديد المهام واألنشطة المشتركة بين أجهزة
اإلرشاد الحكومية المتواجدة بالو ازرات الحكومية المختلفة ممن
يقدمون أنشطة إرشادية للمجتمعات الريفية فقد قامت دراسة

نجم ،وآخرون ( )2013بتحديد األنشطة اإلرشادية التى يقوم

بها كل من جهاز اإلرشاد الزراعى بو ازرة الزراعة وجهاز
التوجيه المائى بو ازرة الرى فى مجال ترشيد إستخدام مياه
الرى ،وأيضا تحديد درجة المشاركة بينهما فى تنفيذ تلك
األنشطة حاليا ومستقبال.
أما ما يتعلق بالدراسات والبحوث التى تناولت جهاز
اإلرشاد البيطرى التابع لو ازره الزراعة فقد تناولت دراسة عتمان
( )2004المشكالت التى تواجه المرشدين البيطريين العاملين
بجهاز اإلرشاد البيطرى أثناء عملهم وتحديد أثرها على
مستوى الكفاءة الوظيفية للمرشدين البيطريين .بينما اهتمت

دراسة البهنساوى ،وحماده ( )2006على عالقة البحث
باإلرشاد البيطرى ،والتعرف على الخدمات التى يمكن أن
يقدمها كل من اإلرشاد البيطرى والبحوث لبعضهما البعض،
وحددت دراسة عتمان ( )2008االحتياجات التدريبية
للمرشدين البيطريين فى مجال اإلرشاد البيطرى والعاملين

بجهاز اإلرشاد البيطرى ،كما تناولت دراسة فريد ،وآخرون

( )2009شدة عالقة الروابط بين اإلرشاد البيطرى وبين
معاهد البحث البيطرية بمركز البحوث الزراعية ،مع تحديد
أبعاد شدة العالقة للرابطة.
ومما سبق عرضه من الدراسات واألدبيات العلمية يتضح

أن هناك محاوالت لتحديد األنشطة والمهام الوظيفية للعاملين
اإلرشادين بالمنظمات األرشادية المختلفه سواء التابعة
للمنظمات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية ،وأيضا
األنشطة والمهام الوظيفية للعاملين اإلرشادين بأجهزة اإلرشاد
داخل المشروعات الزراعية التى تتسم بالتبعثر وعدم التكامل

وفردية التناول من قبل الباحثين ودون وضعها فى شكل

أنه غير محدد التوصيف المستند على القواعد العلمية،
ويختلف تبعا لكل جهة ،وأن التوصيفات تنطبق بشكل عام
على المرشد دون وضع توصيف للمهام واألنشطة المحددة
للمرشد بكل جهة مقدمة للخدمة اإلرشادية ،كما يتضح من

تحليل للدراسات السابقة عدم تناولها لألنشطة والمهام الوظيفية
التى يؤديها المرشد البيطرى داخل إدارة اإلرشاد البيطرى
ومنطقة عمله وهو ما يهدف إليه هذا البحث.
وأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لم تحدد صياغة

األنشطة والمهام الخاصة بالمرشد البيطرى بشكل تفصيلى
وانما وضعت أنشطة عامة تم عرضها على صفحتة الرسمية
على شبكة المعلومات الدولية (األنترنت) متمثلة فى مجال
الخدمات واإلرشاد معا وهى :التعرف على مختلف أنواع
األدوية البيطرية والمبيدات الحشرية المستعملة فى مجال

الطب البيطرى ،واالشتراك مع و ازرة الصحة فى لجان تسجيل

األدوية البيطرية ،وتسعير المستحضرات البيطرية المستوردة
والمحلية ،والقيام باإلرشاد البيطرى وعمل حمالت إرشادية
وتوعية للمواطنين ،وتنشيط التأمين على الماشية باالشتراك
مع صندوق التأمين على الماشية وعمل بطاقات تأمين،

وترقيم وتسجيل الماشية ،وحصر وتسجيل بيانات مزارع
الدواجن( .الهيئة العامة للخدمات البيطرية)
والنظام اإلرشادي الكفء هو الذى يتم فيه تجميع
الوحدات ذات الوظائف المتشابهة معا لتوفير درجة معقوله
من الحكم ولتجنب تكرار الخدمة بواسطة هيئات مختلفة وما
يحدث من لبس فى أذهان الريفيين .ولذلك عندما تم تطبيق
برامج التعديل الهيكلى بو ازرة الزراعة تعالت األصوات بضرورة
مراجعة أدوار وخدمات وأنشطة اإلرشاد الحكومى بمختلف
قطاعاته ،ولكى تتم تلك المراجعة والجمع بين كل من أدوار
األجهزة اإلرشادية المختلفة فمن الضرورى أوال التعرف على
األنشطة اإلرشادية لكل من الجهات العاملة فى مجال
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اإلرشاد ،وكذلك تحديد الفئة المستهدفة ،وتحديد األنشطة

 -5تحديد المستوى العام لدرجة تطبيق المرشدين البيطريين

اإلرشادية المشتركة المنفذة فعليا األن ،مع تحديد األنشطة

المبحوثين لألنشطة اإلرشادية البيطرية المدروسة مجتمعة

التى يمكن المشاركة فى تنفيذها مستقبال.

 -6التعرف على درجة تطبيق المرشدين البيطريين المبحوثين

ومن هنا برزت مشكلة هذا البحث فى التعرف على

لكل مهمة من المهام اإلرشادية المدروسة التالية وهى:

األنشطة والمهام اإلرشادية التى يؤديها المرشدين البيطريين

تخطيط البرنامج اإلرشادى البيطرى ،وتنفيذ البرنامج

التالية وهى :ماهى مصادر معلومات التى يتعرض لها

البيطرى ،وتنمية القيادات الريفية ،والمشاركة مع

المرشدين البيطريين المبحوثين ودرجة االستفادة منها ،وما

المنظمات األخرى

العاملين بإدارة الطب البيطرى كمحاولة للرد على التساؤالت

هى الطرق والمعينات اإلرشادية التى يستخدمها المرشدين
البيطريين المبحوثين ،وما هى درجة تطبيق المبحوثين
لألنشطة اإلرشادية البيطرية المدروسة ،وما هو المستوى
العام لتطبيق األنشطة اإلرشادية البيطرية المدروسة ،وما هى
درجة تطبيق كل مهمة من المهام اإلرشادية البيطرية
للمرشدين البيطريين المبحوثين ،وما هو المستوى العام
لتطبيق المهام اإلرشادية البيطرية المدروسة مجتمعة

للمرشدين البيطريين المبحوثين ،حتى يتسنى لنا تحديد

األنشطة اإلرشادية المشتركه بينها وبين الجهات اإلرشادية
األخرى ،وتحديد شكل العالقة التنظيميه بينهما ولتجنب
األنشطة المتداخله والمشتركة بينهما.
األهداف البحثية
 -1التعرف على الخصائص الشخصية والمهنية للمرشدين
البيطريين المبحوثين
 -2التعرف على مصادر معلومات التى يتعرض لها
المرشدين البيطريين المبحوثين
 -3التعرف على الطرق والمعينات اإلرشادية التى يستخدمها
المرشدين البيطريين المبحوثين
 -4التعرف على درجة تطبيق المرشدين البيطريين المبحوثين
لكل نشاط من األنشطة اإلرشادية البيطرية المدروسة فى

كل من المجاالت التالية :رفع الكفاءة االنتاجية الحيوانية
والداجنه ،وتسويق واستهالك المنتجات الحيوانية والداجنة،
وادارة المزارع الحيوانية والداجنه

اإلرشادى البيطرى ،ومتابعة وتقييم البرنامج اإلرشادى

 -7تحديد المستوى العام لتطبيق المرشدين البيطريين
المبحوثين للمهام اإلرشادية البيطرية المدروسة مجتمعة
التعريفات اإلجرائية:
 - 1األنشطة اإلرشادية التى يقوم بها المرشدين البيطريين
المبحوثين:

ويقصد بها فى هذا البحث هو مجموعة الدرجات التى
يحصل عليها المبحوث نظير استجاباته للعبارات المكونة
لألنشطة اإلرشادية البيطرية التى يقوم بها ويطبقها إلنجاز
أعماله فى المجاالت المدروسة المتمثلة فى :رفع الكفاءة

االنتاجية الحيوانية والداجنة ،وتسويق واستهالك المنتجات
الحيوانية والداجنة ،وادارة المزارع الحيوانية والداجنة.
 - 2المهام اإلرشادية البيطرية التى يقوم بها المرشدين
البيطريين المبحوثين:

ويقصد بها فى هذا البحث هو مجموعة الدرجات التى

يحصل عليها المبحوث نظير استجاباته للعبارات المكونة
للمهام اإلرشادية البيطرية المدروسة والمتمثلة فى :تخطيط
البرنامج اإلرشادى ،وتنفيذ البرنامج اإلرشادى ،ومتابعة وتقييم
البرنامج اإلرشادى ،وتنمية القيادات الريفية ،والمشاركة مع
المنظمات األخرى.
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 .3طريقة وأداة جمع البيانات

ينتمى هذا البحث إلى البحوث االجتماعية الوصفية ،وقد

تم جمع البيانات بالمقابلة الشخصية مع المبحوثين من

وفيما يلى عرض للطريقة البحثية وتتضمن :اختيار منطقة

اعدادها بما يفى بتحقيق أهدافه ،وقد روعى فى تصميمها

البحث ،وشاملة البحث ،وطريقة جمع البيانات ،ووصف أداة

مختلف القواعد المنهجية المتصلة بشكل االستمارة وتنسيقها

جمع بيانات البحث ،والقياس الكمى للمتغيرات ،وأدوات

وصياغة االسئلة وترابطها وتسلسلها المنطقى ،وقد مر جمع

التحليل اإلحصائى المستخدمة فى تحليل البيانات.

بيانات البحث بثالث مراحل اساسية هى :مرحلة إعداد

استخدم المنهج الوصفى المسحى االجتماعى فى هذا البحث.

 .1منطقة البحث
أجرى هذا البحث بمحافظة سوهاج وهى من محافظات
مصر العليا ،وتأتى محافظة سوهاج فى الترتيب األول من
حيث إجمالى الثروة الحيوانية على مستوى محافظات مصر

العليا بنسبة ( %30،75قطاع الشئون االقتصادية:2019 ،
. )4

ومن الناحية التنظيمية واألدارية فتعد مديرية الطب

البيطرى بسوهاج ذات الترتيب األول بين مديريات الطب
البيطرى على مستوى محافظات مصر العليا من حيث عدد

االدارات التابع لها بعدد  13إدارية بيطرية بنسبة %27،3

من إجمالى االدارات البيطرية على مستوى محافظات مصر
العليا ،واألولى أيضا من حيث عدد الوحدات البيطرية التابعه
لها وذلك على مستوى مصر العليا ومحافظات الصعيد معا
بإجمالى عدد  114وحدة بيطرية بنسبة ( %36،3قطاع
الشئون االقتصادية.)58 :2019 ،
 .2شاملة البحث
ارتبط اختيار شاملة البحث بشكل أساسى بالهدف الرئيسى
من البحث وهو محاولة التعرف على أنشطة ومهام المرشد
البيطرى بإدارة اإلرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطرى فى
محافظة سوهاج .ومن واقع سجالت مديرية الطب البيطرى
بسوهاج يتبين أن عدد شاملة المرشدين البيطريين قد بلغ 35

مرشدا بيطريا تم إستيفاء اإلختبار القبلى إلستمارة اإلستبيان
من عدد  4مرشدين بيطريين ،وبذلك بلغ عدد المبحوثين 31

مرشدا بيطريا هم شاملة المبحوثين المختارين من المرشدين
البيطريين.

المرشدين البيطريين باستخدام استمارة االستبيان والذى تم

إستمارة االستبيان ،ثم مرحلة إجراء االختبار المبدئى على

االستمارة على عينة قوامها  4من المرشدين البيطرين ،وتم
فيها إجراء التعديالت الالزمة على االستمارة حتى اصبحت
فى صورتها النهائية ،ثم مرحلة جمع البيانات .وقد تضمنت
استمارة االستبيان خمسة أجزاء :الخصائص الشخصية

والمهنية للمبحوثين ،والتعرض لمصادر المعلومات ودرجة
االستفادة منها ،ودرجة تطبيق األنشطة اإلرشادية التى يقوم
بها المرشدين البيطريين المبحوثين ،ومستوى المهام اإلرشادية
البيطرية التى يقوم بها المرشدين البيطريين المبحوثين ،وأهم
الطرق والمعينات اإلرشادية المستخدمة لإلنشطة اإلرشادية

البيطرية .وقد تم جمع بيانات البحث خالل األسبوع الثالث
والرابع من شهر مايو 2021م تمهيدا لتحليلها.
 .4القياس الكمى للمتغيرات البحثية

نظ ار ألن البحث وصفي فى معظمه فقد اقتصرت
المعالجة الكمية لبياناتها على :التك اررات والنسبة المئوية.
اوال :التعرض لمصادر المعلومات ودرجة االستفادة منها :تم
قياسه بسؤال المبحوث عن المصادر التى تعرض إليها والتى

يستقى منها معلوماته بعرض تسعة مصادر للمعلومات عليه،
وطلب منه وضع استجابته المناسبة فى كل من المعاريين
التاليين أولهما :يتناول التعزض لمصادر المعلومات على

مقياس متدرج من فئتين هما :نعم ،ال .والمعيار الثانى :هو
تحديد درجة استفادة المبحوثين من تلك المصادر على مقياس
متدرج من ثالثة فئات هم :عالى ،متوسط ،منخفض.
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ثانيا :التعرف على أهم الطرق والمعينات اإلرشادية
المستخدمة :لقياس أهم الطرق والمعينات اإلرشادية
المستخدمة فى األنشطة اإلرشادية البيطرية تم وضع عشرة

طرق ومعينات إرشادية والتى يستخدمها المبحوثين للقيام
بمهامهم اإلرشادية منها ثمانية متعلقة بالطرق اإلرشادية
واثنان متعلقة بالمعينات اإلرشادية ،وقد طلب من كل مبحوث
وضع االستجابة التى يراها مناسبة فى كل من المعيارين
التاليين :أولهما :يتناول تطبيق تلك األنشطة على مقياس
متدرج من خمس استجابات أمام كل مهمة بحيث تعطى

مبحوث وضع االستجابة التى يراها مناسبة فى كل من
المعاريين التاليين أولهما :يتناول تطبيق تلك االنشطة على
مقياس متدرج من فئتين هما :نعم ،ال .والمعيار الثانى :هو
درجة التطبيق لتلك األنشطة على مقياس متدرج من خمس
استجابات أمام كل عبارة بحيث تعطى درجه لكل عبارة تتراوح

ما بين ( )5-1درجة ،وتم تقسيم درجة كل مبحوث وفقا
لدرجة تطبيق النشاط الواحد لثالثة فئات هم :منخفض (-1
أقل من  )2درجة ،ومتوسط ( -2أقل من  )4درجات ،ومرتفع
( 4درجات فأكثر).

درجه لكل عبارة تت اروح ما بين ( ،)5-1وتم تقسيم درجة كل

وقد أصبح المدى النظرى لدرجة األنشطة اإلرشادية

منخفض ( -1أقل من  )2درجة ،ومتوسط ( -2أقل من )4

ما بين ( )75-1درجة .وتم تقسيم مستوى تطبيق األنشطة

مبحوث وفقا لدرجة تطبيق المهمة الواحدة لثالثة فئات هم:

درجات ،ومرتفع ( 4درجات فأكثر) .وبذلك أصبح المدى
النظرى لدرجة أهمية الطرق اإلرشادية المستخدمة يتراوح
مابين ( )50-1درجة .وتم التقسيم طبقا للدرجات الحاصلين

عليها إلى ثالث فئات هى منخفضة ومتوسطة وعالية .مقابل

درجات ( – 1أقل من  ،)17و( – 17أقل من  ،)34و(-34

المتعلقة بمجال رفع الكفاءة االنتاجية الحيوانية والداجنه يتراوح
المتعلقة بمجال رفع الكفاءة االنتاجية الحيوانية والداجنة إلى
ثالث فئات هى منخفضة ومتوسطة وعالية .مقابل درجات
( ،)25 -1و( ،)50 -26و( )75-51على الترتيب .والمدى
النظرى لدرجة األنشطة اإلرشادية المتعلقة بمجال تسويق

واستهالك المنتجات الحيوانية والداجنة يتراوح ما بين ()25-1

 )50على الترتيب.

درجة .وتم تقسيم مستوى تطبيق تلك األنشطة إلى ثالث فئات

ثالثا :درجة تطبيق األنشطة اإلرشادية التى يقوم بها

كما سبق مقابل درجات ( -1أقل من  ،)9و( -9أقل من

المرشدين البيطريين المبحوثين:

تم قياس درجة تطبيق األنشطة اإلرشادية البيطرية التى
يقوم بها المبحوث ويمارسها إلنجاز أعماله ،بحصر األنشطة
اإلرشادية وتقسيمها إلى ثالثة أقسام تبعا لمجاالت العمل
اإلرشادى البيطرى وهى :رفع الكفاءة االنتاجية الحيوانية
والداجنة ،وتسويق واستهالك المنتجات الحيوانية والداوجن،

وادارة المزارع الحيوانية والداجنة .وقد بلغ عدد األنشطة
اإلرشادية المدروسة  27عبارة موزعين على مجاالت العمل
اإلرشادى البيطرى المدروسة كالتالى 15 :نشاطا بمجال رفع
الكفاءة االنتاجية الحيوانية والداجنة ،وخمسة أنشطة بمجال
تسويق واستهالك المنتجات الحيوانية والداجنة ،وسبعة أنشطة

بمجال إدارة المزارع الحيوانية والداجنه ،وقد طلب من كل

 ،)17و( )25-17على الترتيب .والمدى النظرى لدرجة

األنشطة اإلرشادية المتعلقة بمجال إدارة المزارع الحيوانية

والداجنه يتراوح ما بين ( )35-1درجة .وتم تقسيم مستوى
تطبيق األنشطة إلى ثالث فئات كما سبق مقابل درجات (-1
أقل من  ،)12و( -12أقل من  ،)23و( )35-23على
الترتيب.
ولتحديد المستوى العام لتطبيق األنشطة اإلرشاديةالبيطرية المدروسة للمبحوثين تم جمع درجات تطبيق
المبحوثين لجميع األنشطة االرشادية المدروسة للمجاالت
الثالثة السابقة لتعبر عن الدرجة الكلية األنشطة اإلرشادية
للمبحوثين وبذلك أصبح المدى النظرى للدرجة الكلية المعبرة

عن األنشطة اإلرشادية للمجاالت الثالثة يتراوح ما بين (-1
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 )135درجة .وتم تقسيمهم إلى ثالث فئات هى منخفضة

ثالث فئات كما سبق مقابل درجات ( - 1أقل من  ،)9و(9

ومتوسطة وعالية .مقابل درجات ( ،)44 -1و(،)89 -45

 -أقل من  ،)17و( .)25 -17والمدى النظرى لدرجة

و( )135 -90على الترتيب.

المهمة متابعة وتقييم البرنامج اإلرشادي البيطري يتراوح مابين

رابعا :درجة تطبيق المهام اإلرشادية البيطرية التى يقوم بها

( )45-1درجة .وتم تقسيم ثالث فئات كما سبق مقابل

المرشدين البيطريين المبحوثين:

تم قياس درجة تطبيق المهام اإلرشادية البيطرية
المدروسة التى يقوم بها المبحوث لخمس مهام هى :تخطيط
البرنامج اإلرشادى ،وتنفيذ البرنامج اإلرشادى ،ومتابعة وتقييم
البرنامج اإلرشادى ،وتنمية القيادات الريفية ،والمشاركة مع
المنظمات األخرى .وقد بلغ اجمالى العبارات المكونة لتلك

المهام  37عبارة موزرعة على المهام المدروسة كالتالى :إثنى
عشر عبارة لمهمة تخطيط البرامج اإلرشادىة البيطرية،
وخمسة عبارات لمهمة تنفيذ البرنامج اإلرشادي البيطري،
وتسعة عبارات لمهمة متابعة وتقييم البرنامج االرشادى
البيطرى ،وخمسة عبارات لمهمة تنمية القيادات الريفية ،وست
عبارات لمهمة المشاركة مع المنظمات األخرى.

وقد طلب من كل مبحوث وضع االستجابة التى يراها
مناسبة فى كل من المعياريين التاليين :أولهما يتناول تطبيق
المبحوثين لتلك المهام على مقياس متدرج من فئتين هما:
نعم ،ال .والمعيار الثانى :هو درجة التطبيق لتلك المهام على

مقياس متدرج من خمس استجابات أمام كل مهمة بحيث
تعطى درجه لكل عبارة تتراوح ما بين ( )5-1درجة ،وتم

تقسيم درجة كل مبحوث وفقا لدرجة تطبيق المهمة الواحده
لثالثة فئات هم :منخفض ( -1أقل من  )2درجة ،ومتوسط
( -2أقل من  )4درجات ،ومرتفع ( 4درجات فأكثر).
وقد أصبح المدى النظرى لدرجة لمهمة تخطيط البرنامج
اإلرشادى البيطرى بين ( )60-1درجة .وتم تقسيم درجات
التطبيق إلى ثالث فئات هى منخفضة ومتوسطة وعالية.
مقابل درجات ( -1أقل من  ،)20و( -20أقل من،)40
و( .)60-40والمدى النظرى لدرجة لمهمة تنفيذ البرنامج

اإلرشادي يتراوح ما بين ( )25-1درجة ،ثم تم التقسيم إلى

درجات ( ،)15 -1و( ،)30 -16و( .)45 -31والمدى

النظرى لدرجة القيام بمهام تنمية القيادات الريفية يتراوح مابين

( )25-1درجة .وتم التقسيم إلى ثالث فئات كما سبق مقابل
درجات ( - 1أقل من  ،)9و( - 9أقل من  ،)17و(-17
 .)25والمدى النظرى لدرجة القيام بمهام المشاركة مع
المنظمات األخرى يتراوح مابين ( )30-1درجة .وتم التقسيم

إلى ثالث فئات كما سبق مقابل درجات ( ،)10 - 1و(11
 ،)20 -و( )30 -21على الترتيب.

ولتحديد المستوى العام لتطبيق المهام اإلرشادية البيطرية
المدروسة للمبحوثين تم جمع درجات تطبيق المبحوثين لجميع
المهام اإلرشادية البيطرية المدروسة للمجاالت الثالثة السابقة
لتعبر عن الدرجة الكلية للمهام اإلرشادية للمبحوثين ،وبذلك
أصبح المدى النظرى للدرجة الكلية المعبرة عن المهام
اإلرشادية الخمس مجتمعة يتراوح ما بين ( )185-1درجة.
وتم تقسيمهم إلى ثالث فئات هى منخفضة ومتوسطة وعالية.
مقابل درجات ( ،)62 -1و( ،)123 -63و()185 -124
على الترتيب.

 .5أدوات التحليل االحصائى
تم استخدام العرض الجدولى بالتك اررات والنسب المئوية
لكون الدراسة وصفية.

النتائج ومناقشتها
أوال :وصف عينة البحث:
أوضحت البيانات الواردة بجدول ( )1األتى:
 -1السن :أن ما يزيد عن خمسى المبحوثين  %41،9يقعون
فى كل من الفئة السنية ( 39 -30سنة) وفى الفئة السنيه

( 49 -40سنة) ،بينما  %16،2يقعون يقعون فى الفئة
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السنية ( )59 -50سنة ،مما يشير إلى أن الغالبية

ذلك أن ما يقرب من ثالثة أرباع المبحوثين %71.0

العظمى من المبحوثين  %82،8يقعون فى الفئات السنية

لديهم مدة خدمة باإلرشاد البيطرى من ( )30 -10سنة،

الصغيرة والمتوسطة وهم ممن لهم القدرة على االستمرار

وهى مدة مناسبة أكسبتهم من الخبرة التى يمكن االستفادة

فى العمل اإلرشادي البيطرى لفترات زمنية مستقبلية عن

منها فى نقل خبراتهم إلى فئة المرشدين البيطرين الذين

زمالئهم من الفئات السنية الكبيرة ممن اقتربوا من سن

تقل فترة عملهم باإلرشاد البيطرى عن  10سنوات أو ممن

البيطرى االهتمام بتيادل الخبرات بين المرشدين البيطرين

اإلرشادى البيطرى فى تقديم خدماته إلى مستهدفيه.

نهاية الخدمة الوظيفية ،لذا يجب على مسئولى اإلرشاد

يلتحقون مجددا بالعمل اإلرشادى البيطرى ألستمرار العمل

من ذوى الفئات السنية الصغيرة من خالل احتكاكهم مع

 -5الفئات المستهدفة للمرشدين البيطريين المبحوثين :فقد

قاربوا على إنتهاء خدمتهم والتى قد يكون لها تأثير مباشر

 %100يستهدفون سكان الريف من تقديم خدماتهم،

زمالئهم ممن لديهم الخبرات من المرشدين البيطرين ممن
على زمالئهم فى رفع أدائهم لمهامهم الوظيفية من خالل

وضع برامج تدريبية حالية ومستقلية لهم.
 -2المؤهل الدراسى :تبين أن غالبية المبحوثين  %83،9من

تبين من النتائج الواردة بجدول ( )1أن جميع المبحوثين

 %96،8من المبحوثين يستهدفون صغار مربي الثروة
الحيوانية ،ومربى الحيوانات األليفة والطيور المنزلية،

ومستهلكى المنتجات الحيوانيه والداجنه ،وأن أقل الفئات

إجمالى المبحوثين ذوى مؤهل عالى (بكالوريوس الطب

المستهدفة للخدمات اإلرشادية للمبحوثين هما المستهلكون

البيطرى) ،بينما  %16،1من المبحوثين حاصلين على

للمنتجات الحيوانية والداجنة بنسبة  ،%19.4وكبار

دراسات عليا.

المربين (المستثمرون) بنسبة .%9.7

 -3مدة الخدمة فى العمل البيطرى :أوضحت النتائج أن

 -6نطاق األشراف :يتضح أن مايزيد عن نصف المبحوثين

سنوات) كمدة خدمة فى العمل البيطرى ،وأن %61،3

نطاق إشرافهم ،بينما أكثر من ربع المبحوثين %29

من المبحوثين يقعون فى الفئة ( 19 -10سنة) كمدة

يشرفون على زمام مركز ادارى ،وأن أكثر من عشر

المبحوثين يقعون فى الفئة ( 30-20سنة) كمدة خدمة

بأكملها.

 %12،9من المبحوثين يقعون فى الفئة (أقل من 10

خدمة فى العمل البيطرى ،وأن  %25،8من إجمالى
فى العمل البيطرى ،مما يشير إلى أن ما يزيد عن أربع
أخماس المبحوثين لديهم مدة خبرة ال بأس بها فى أداء
أعمالهم البيطرية بالريف.

 %58،1أن زمام القرية األم التابعه للوحدة البيطرية هى

المبحوثين  %12،9يشرفون على نطاق المحافظة
 -7األقامة بمنطقة العمل :تبين أن ما يزيد ثالثة اخماس

المبحوثين  %61،3من أجمالى المبحوثين مقيمين

بمنطقة عملهم ،بينما أكثر من ثلث المبحوثين %38،7

 -4مدة الخدمة فى اإلرشاد البيطرى :أتضح أن  %29من
المبحوثين يقعون فى الفئة (أقل من  10سنوات) كمدة

خدمة باالرشاد البيطرى ،وأن ما يقرب مايزيد عن نصف

من أجمالى المبحوثين غير مقيم بذات منطقة عملهم،
ويستنج من ذلك أن غالبية المبحوثين يقيمون بمنطقة
عملهم مما يساعدهم على سرعة وسهولة انجاز مهامهم

المبحوثين  %58،1يقعون فى الفئة ( 19 -10سنة)

وأنشطتهم اإلرشادية ،لقربهم من مستهدفيهم ،مع منح

وأن  %12،9من

المبحوثين القدرة على تحديد من مشاكل واحتياجات

كمدة خدمة باإلرشاد البيطرى،

المبحوثين يقعون فى الفئة ( 30-20سنة) ويستنج من

مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -مجلد 42العدد  )3يوليو -سبتمبر 2021

1588

مستهدفيهم وتلبيتها بأسرع وقت ممكن ،مع توفير وقت

من الدورات التدريبية لرفع كفاءة المرشد البيطرى ألداء

وجهد االنتقال من محال إقامتهم لمحل علمهم.

مهامة الوظيفية .وأن  %45،2من اجمالى المبحوثين قد
حضروا دورة تدريبة واحدة فقط متخصصة فى اإلرشاد

 -8دراسة مقررات فى اإلرشاد البيطرى بالمرحلة الجامعية:

البيطرى خالل عمرهم الوظيفى ،وهذا يبين انخفاض عدد

أتضح أن أكثر من ثلثى المبحوثين  %67،7من أجمالى

الدورات التدريبية المتخصصة التى تؤهل المرشدين

المبحوثين درسوا مقرر إرشاد بيطرى فى المرحلة

البيطرين للقيام بمهامهم الوظيفية ،والتى تكسبهم المعارف

الجامعية ،وفى المقابل ثلث المبحوثين  %33،3من

والمهارات الخاصة بالعمل اإلرشادى البيطرى.

أجمالى المبحوثين لم يدرسوا مقررات فى اإلرشاد

 -10توفر االمكانات المادية بمقر عمل المبحوثين :تبين من

البيطرى.

النتائج الواردة بجدول ( )1أن نحو نصف المبحوثين

 -9حضور دورات تدريبية متخصصة فى اإلرشاد البيطرى:

 %45،2من إجمالى المبحوثين أقروا بتوفر اجهزة

يتضح أن مايزيد عن نصف المبحوثين  %51،6لم

الكمبيوتر بمقار عملهم ،وأن ما يزيدعن ثلث المبحوثين

يحصلوا على دورات تدريبية متخصصة فى اإلرشاد

 %35،5يروا توفر شبكة األنترنت ،وأن ما يقرب من

البيطرى خالل عمرهم الوظيفى .وهذه نسبة قليلة مما
يتطلب من مسئولى العمل االرشادى البيطرى القيام بمزيد

جدول  .1وصف المرشدين البيطريين المبحوثين وفقا لخصائصهم الشخصية والمهنية .ن= 31
م
1

2
3

4

5

الخصائص
السن:
 ( 39 -30سنة) ( 49 -40سنة) ( 59 -50سنة)المؤهل الدراسى
 بكالوريوس طب بيطرى دراسات عليامدة الخدمة فى العمل البيطرى
(أقل من  10سنوات)
( 19 -10سنوات)
( 30-20سنوات)
مدة الخدمة فى اإلرشاد البيطرى
(أقل من  )10سنوات
( )19 -10سنه
( )30-20سنه

الفئات المستهدفة
سكان الريف
صغار مربى الثروة الحيوانية
مربى الحيوانات األليفة
مستهلكى المنتجات الحيوانيية
سكان الحضر
النشىء (طالب المدارس)
عمال المزارع الحيوانية والداجنة
كبار المستثمريين

المصدر :استمارات االستبيان

عدد

%

13
13
5

41،9
41،9
16،2

26
5

83،9
16،1

4
19
8

12،9
61،3
25،8

9
18
4

29،0
58،1
12،9

31
30
30
30
20
13
6
3

100،0
96،8
96،8
96،8
64،5
41،9
19،4
9،7

م
6

7
8

9

10

الخصائص
نطاق اإلشراف
 زمام المحافظة زمام المركز زمام القرية األماألقامة بمنطقة العمل
 مقيم غير مقيمدراسة مقررات فى اإلرشاد البيطرى فى
المرحلة الجامعية
نعم
ال
حضور دورات تدريبية متخصصة فى
اإلرشاد البيطرى
لم يحضر
حضور دورة واحدة
حضور دورتان
االمكانات المادية
جهاز كمبيوتر
انترنت
قاعة اجتماعات وتدريب
جهاز سونار
جهاز عرض (داتا شو)
آلة تصوير(فوتوغرافى -فيديو)

عدد

%

4
9
18

12،9
29،0
58،1

19
12

61،3
38،7

21
10
16
14
1
14
11
6
5
3
3

67،7
32،3
51،6
45،2
3،2
45،2
35،5
19،4
16،7
9،7
9،7
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عشر المبحوثين  % 9،7من إجمالى المبحوثين أقروا

درجة اإلستفادة من مصادر المعلومات التى تعرض لها

بمقار عملهم .مما سبق يتضح أن هناك إنخفاض فى

المبحوثين  %96،8كان درجة استفادتهم عالية لمصادر

بتوفر جهاز عرض الداتا شو ،وآلة تصوير فوتوغرافى

المرشدين البيطريين المبحوثين فقد أتضح أن غالبية

توفر العديد من اإلمكانات المادية الضرورية بالرغم من

المعلومات بكل من رؤسائهم فى العمل ،والنشرات اإلرشادية

األهمية الكبيرة لها لما تساهم به من تقديم خدمة بيطرية

البيطرية ،والكتب والمجالت العلمية ،والمواقع العلمية على

بدرجة مميزة فى العمل اإلرشادى ،مما يتطلب من

شبكة االنترنت ،بينما  ،%77،4و %74،2من المبحوثين ذو

تساعد المبحوثين فى تقديم خدمة إرشادية بيطرية ذات

الطب البيطرى كمصادر للمعلومات على الترتيب .وأن

الجهات البيطرية توفير تلك االمكانات المادية حتى

درجة استفادة متوسطة بمعاهد البحوث البيطرية ،وكليات

جودة وتميز تحوز رضا المستهدفين.

 %38،7من المبحوثين درجة استفادتهم منخفضة بالمعارض

ثانيا :مصادر المعلومات للمرشدين البيطريين المبحوثين

البيطرية كمصدر للمعلومات.

ودرجة االستفادة منها :أوضحت النتائج الواردة بجدول ()2

ومن العرض السابق يستنتج تعدد وتنوع مصادر معلومات

تعرض جميع المبحوثين لمصادر معلومات متعددة حيث

المبحوثين ،وأن أعلى درجة استفادة كانت لرؤسائهم فى

أفادت النتائج أن  % 100من المبحوثين ذكروا أن رؤساء

العمل ،والنشرات اإلرشادية البيطرية ،والكتب والمجالت

العمل ،والنشرات اإلرشادية البيطرية ،ثم الكتب والمجالت

العلمية ،والمواقع العلمية على شبكة االنترنت كمصادر

العلمية ،والمواقع العلمية على شبكة االنترنت كمصادر

لمعلوماتهم وأن أقل درجة استفادة للمصادر المعلومات تمثلت

أساسية لمعلوماتهم .وأن  %96،8من المبحوثين يعتمدون

فى المعارض البيطرية .وهذا يبين تعدد مصادر المعلومات

وشركات (األدوية – األجهزة الطبية) ،والندوات والمؤتمرات

وأن درجة استفادتهم من تلك المصادر عالية مما قد تكسبهم

العلمية كمصادر لمعلوماتهم .بينما أكثر من ثلثى المبحوثين

المعارف والمهارات الخاصة بأداء العمل اإلرشادى البيطرى.

على المعاهد البحثية البيطرية ،وكليات الطب البيطرى،

وتنوعها لدى المبحوثين والتى تؤهلهم للقيام بمهامهم الوظيفية،

 %67.7يعتمدون على المعارض البيطرية كمصدر
لمعلوماتهم.
جدول  .2توزيع المبحوثين وفقا إلستخدامهم لمصادر المعلومات ودرجة االستفادة منها ن= 31
م

مصدر المعلومات

1
2
3
4
5
6
7
8
9

رؤسائى بالعمل
النشرات اإلرشادية البيطرية
الكتب والمجالت العلمية
المواقع العلمية بشبكة االنترنت
معاهد البحوث البيطرية
كليات الطب البيطرى
شركات (األدوية -االجهزة الطبية)
الندوات والمؤتمرات العلمية
المعارض البيطرية

التعرض

ت
31
31
31
31
30
30
30
30
21

نعم
%
100،0
100،0
100،0
100،0
96،8
96،8
96،8
96،8
67،7

ت
0
0
0
0
1
1
1
1
10

ال

%
00،0
00،0
00،0
00،0
3،2
3،2
3،2
3،2
32،2

ت
30
30
30
30
4
7
10
21
7

عالى

%
96،8
96،8
96،8
96،8
12،9
22،6
32،3
67،7
22،6

درجة االستفادة
متوسط
%
ت
3،2
1
3،2
1
3،2
1
3،2
1
77،4
24
74،2
23
61،3
19
22،6
7
38،7
12

منخفض
%
ت
00،0 0
00،0 0
00،0 0
00،0 0
6،5 2
00،0 0
3،2 1
6،5 2
6،5 2
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المصدر :استمارات االستبيان

ثالثا :أهم الطرق والمعينات اإلرشادية المستخدمة لإلنشطة
اإلرشادية البيطرية:

تم التعرف على الطرق والمعينات اإلرشادية التى
يستخدمها المرشدين البيطريين عند القيام بأنشطتهم اإلرشادية
البيطرية المدروسة وذلك على النحو التالى:
 -1الطرق اإلرشادية التى يستخدمها المرشدين البيطريين:
أفادت النتائج الواردة بجدول ( )3أن هناك العديد من
الطرق االرشادية التى يستخدمها المبحوثين والتى احتلت
المقدمة بنسبة  %100هى الزيارات المنزلية ،والزيارات

المكتبية للمربين ،واالتصال التليفونى المتبادل مع المربين.

ويليهما عقد ندوات إرشادية بنسبة  %96،8من المبحوثين ،ثم
تليهما عمل اإليضاح العملى (بالمشاهدة) وذلك بتعليم المربين
مهارة أو خبره معينة بنسبة  ،،%93.5وعمل إيضاح عملى
(بعرض النتائج) وذلك بشرح نتائج إتباع مهارة أو خبرة معينة
تم تعليمها للمربين بنسبة  .%87،1بينما نجد أن أقل الطرق
اإلرشادية استخداما هى القيام برحالت إرشادية بيطرية
للمربين فى مواقع إنتاجية ناجحة لدى  %16،1من
المبحوثين.
وتبين من نتائج نفس الجدول فيما يتعلق بدرجة استخدام

المبحوثين للطرق اإلرشادية أن غالبية المبحوثين لديهم درجة
تطبيق مرتفع فى االتصال التليفونى المتبادل مع المربين
بنسبة  %93،5من المبحوثين ،وفى كل من زيارة المربين فى
المنزل ،وزيارة المربين فى المكتب ،وعقد ندوات إرشادية
بنسبة  %90،3من إجمالى المبحوثين .فى حين أن غالبية
المبحوثين درجة استخدامهم للطرق اإلرشادية منخفضة فى
القيام برحالت إرشادية بيطرية للمربين فى مواقع إنتاجية
ناجحة بنسبة  %93،5من إجمالى المبحوثين.
 -2المعينات

البيطريين:

اإلرشادية

التى

يستخدمها

المرشدين

اتضح من النتائج الواردة بجدول ( )3أن استخدام

المعينات اإلرشادية أقتصر على الملصقات اإلرشادية بنسبة
 ،%93.5وتوزيع مطبوعات إرشادية على المربين بنسبة
 %87،1من اجمالى المبحوثين.
وتشير النتائج الواردة بنفس الجدول أن غالبية المبحوثين
كان مستوى استخدامهم لتلك المعينات اإلرشادية مرتفعا فيما
يتعلق باستخدام الملصقات اإلرشادية بنسبة  ،%90.3وتوزيع
مطبوعات إرشادية على المربين بنسبة  %74،2من إجمالى
المبحوثين.
وتشير النتائج السابقة أن هناك تنوع فى الطرق اإلرشادية
التى يستخدمها المرشدين البيطريين فشملت طرق فردية،

وطرق جماعية فقط .وتبين غياب الطرق الجماهيرية وندرة
استخدامها .وكانت الطرق الفردية هى أكثر استخداما وتمثلت

فى الزيارات المنزلية للمربين ،وزيارة المربين للمرشدين
بمكاتبهم بالوحدات البيطرية ،واالتصال التليفونى المتبادل،
وتبادل الرسائل على شبكات التواصل االجتماعى .وقد يرجع

ذلك إلى أن طبيعة عمل المرشد البيطرى مقترنه بمشاهدة
الحيوانات فى موقعها أو ذهاب المربى بها إلى المرشد
البيطرى بالوحدة البيطرية للتشخيص والعالج ،وأيضا إلقامة
غالبية المبحوثين فى منطقة عملهم بقرى المربين ،ولقوه
العالقة وصلة القرابة والجوار بينهم التى تسمح بالزيارات
المنزلية والمكتبية بين غالبية المبحوثين وبين المربى .أما

الطرق الجماعية تمثلت فى عقد ندوات إرشادية ،واإليضاح
العملى بالمشاهدة أو عرض النتائج ،أو من خالل القيام
برحالت إرشادية.
بينما انحصرت المعينات االرشادية المستخدمة فى

الملصقات اإلرشادية ،وتوزيع مطبوعات إرشادية على
المربين .وهذا يبين استخدام المرشدين البيطريين للطرق
الفردية عند القيام بأنشطتها اإلرشادية من خالل الزيارات
المنزلية والمكتبية للمربين ،وارتفاع نسبة تطبيقها لهذه الطرق،

محمد عبد العليم على على الرميلى و عبد الجواد جوده محجوب أحمد :األنشطة والمهام اإلرشادية لدى المرشدين...
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مع ارتفاع نسبة استخدامهم للطرق الجماعية ،فى عقد ندوات

 -1أنشطة إرشادية بيطرية بمجال رفع الكفاءة اإلنتاجية

ارتفاع نسبة تطبيقها .وقلة استخدام المعينات اإلرشادية فى

اتضح من النتائج الواردة فى جدول ( )4أن تطبيق

إرشادية اإليضاح العملى بالمشاهدة أو بعرض النتائج مع
األنشطة اإلرشادية.

الحيوانية والداجنة:

األنشطة اإلرشادية المتعلقة بمجال رفع الكفاءة اإلنتاجية

مما يتطلب ذلك مزيدا من تدريب القائمين بالعمل

الحيوانية والداجنة التى يمارسها المرشدين البيطريين

اإلرشادية ومتى تستخدم وكيفية استخدامها وما أهمية تلك

جاءت أعلى األنشطة تطبيقا لدى جميع المبحوثين %100

اإلرشادى البيطرى لفهم ماهية تلك الطرق والمعينات
الطرق والمعينات لألنشطة اإلرشادية لمنظمة اإلرشاد

المبحوثين تتراوح ما بين تطبيق  %100إلى  .%51،6وقد

هى كالتالى :توعية المربين بالطرق المختلفة للعناية

البيطرى.

بالحيوانات الصغيرة والكبيرة ،وتوعية المربين باألعراض

رابعا :درجة تطبيق المرشدين البيطريين المبحوثين لكل

المرضية التى تظهر على الحيوانات والدواجن لسرعة اتخاذ

نشاط من األنشطة اإلرشادية البيطرية المدروسة.

وتشمل األنشطة اإلرشادية التى يقوم بها المرشدين
البيطريين فى مواقع عملهم مع المستهدفين ،وتم تقسيم تلك
األنشطة اإلرشادية إلى ثالثة أقسام وفقا لمجاالت العمل
اإلرشادى البيطرى.

االجراءات

البيطرية،

وتعريف

المربين

بأهمية

إجراء

التحصينات البيطرية الوقائية ومواعيدها المناسبة ،وتعريف
المربين بأهمية استخدام التلقيح الصناعي للحيوانات المزرعية.
وجاءت أقل األنشطة تطبيقا لدى المبحوثين هى :تعريف
المربين بالسالالت الحيوانية والداجنة ذات االنتاجية العالية

بنسبة  ،%61،3وتعريف المربين بالعالئق المتزنه والمناسبة
فى تغذية الحيوانات والدواجن بنسبة  %51،6من المبحوثين.

جدول .3توزيع المبحوثين تبعا الستخدامهم للطرق والمعينات اإلرشادية المدروسة ،ودرجة استخدامها(ن=)31
م

االجراءات

اوال :الطرق اإلرشادية
 1زيارة المربين فى المنزل
 2استقبال المربين فى مكتبك
 3باالتصال التليفونى المتبادل مع المربين
 4عقد ندوات إرشادية
 5عمل اإليضاح العملى (بالمشاهدة) وذلك
بتعليم المربين مهارة أو خبره معينه
 6عمل إيضاح عملى (بعرض النتائج)
وذلك بشرح نتائج إتباع مهارة أو خبرة
معينة تم تعليمها للمربين
 7تبادل الرسائل على شبكات التواصل
االجتماعى
 8القيام برحالت إرشادية بيطرية للمربين
فى مواقع إنتاجية ناجحة.
ثانيا :المعينات اإلرشادية
 9استخدام الملصقات اإلرشادية
 10توزيع مطبوعات إرشادية على المربين

المصدر :استمارات االستبيان

االستخدام
نعم
ت %

31
31
31
30
29

100
100
100
96،8
93،5

ال
ت %
0
0
0
1
2

00،0
00،0
00،0
3،2
6،5

درجة االستخدام
متوسط
مرتفع
 %ت %
ت

87،1 27

7 67،7 21 12،9 4

3،2
3،2
6،5
3،2
16،
1
22،6

2
2
0
2
1

6،5
6،5
00.0
6،5
3،2

3

9،7

80،6 25

12،9 4 64،5 20 19،3 6

7

22،6

1 3،2

29 3،2

93،5

1 90،3 28 6،5 2
3 74،2 23 12،9 4

2
5

6،5
16،1

83،9 26 16،1 5
93،5 29
87،1 27

28
28
29
28
25

1

90،3
90،3
93،5
90،3
80،6

1
1
2
1
5

منخفض
ت %

3،2
9،7
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جدول .4توزيع المبحوثين تبعا لتطبيق األنشطة اإلرشادية المتعلقة بمجال رفع الكفاءة االنتاجية البيطرية ودرجة تطبيق
المبحوثين لها (ن=)31
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

األنشطة اإلرشادية
توعية المربين بالطرق المختلفة للعناية بالحيوانات
الصغيرة والكبيرة
توعية المربين باألعراض المرضية التى تظهر على
الحيوانات والدواجن
لسرعة اتخاذ االجراءات البيطرية
تعريف المربين بالتحصينات البيطرية الوقائية ومواعيدها
المناسبة
تعريف المربين باألمراض الوبائية وطرق مكافحتها
تعريف المربين بأهمية استخدام التلقيح الصناعي
للحيوانات المزرعية
توعية المربين باساليب التعامل مع افراد القطيع الحية
والمريضة والنافقة
التوعية بكيفية عزل األفراد المصابة من القطيع
تدريب المربين على الطرق المختلفة للتعامل مع
الحيوانات الصغيرة والكبيرة
تدريب المربين على طرق االسعافات األولية للحيوانات
فى حاالت التسمم
تعريف مربى الحيوانات األليفة والمنزليه ببرامج
التحصينات المناسبة
توعية مربى الحيوانات األليفة والمنزليه بأساليب حماية
انفسهم من االمراض
التي تنتقل من هذه الحيوانات نتيجة مخالطتهم له
واقتنائه
توفير االمصال والتحصينات بالوحدات البيطرية للمربين
تنفيذ قوافل عالجية بيطرية بصفة دورية
تعريف المربين بالسالالت الحيوانية والداجنة ذات
االنتاجية العالية
تعريف المربين بالعالئق المتزنه والمناسبة فى تغذية
الحيوانات والدواجن

ت

نعم

التطبيق
%

ت

ال

%

درجة تطبيق النشاط
منخفص
متوسط
مرتفع
%
ت
%
ت
%
ت

31

100

0

00،0

31

100

0

00،0

0

00،0

31

100

0

00،0

31

100

0

00،0

0

00،0

31

100

0

00،0

30

96،8

1

3،2

0

00،0

31

100

0

00،0

30

96،8

1

3،2

0

00،0

31

100

0

00،0

28

90،3

3

9،7

0

00،0

30

96،8

1

3،2

27

87،1

1

3،2

3

9،7

30

96،8

1

3،2

30

96،8

0

00،0

1

3،2

28

90،3

3

9،7

28

90،3

2

6،5

1

3،2

28

90،3

3

9،7

29

93،5

1

3،2

1

3،2

26

83،9

5

16.1

21

67،6

5

16.1

5

16.1

24

77،4

7

22،6

22

71،0

1

3،2

8

25،8

23

74،2

8

25،8

23

74،2

0

00،0

8

25،8

23

74،2

8

25،8

18

58،1

3

9،7

10

32،2

19

61،3

12

38،7

15

48،4

2

6،5

14

45،1

16

51،6

15

48،4

12

38،7

3

9،7

16

51،6

المصدر :استمارات االستبيان

وفيما يتعلق بدرجة تطبيق المبحوثين لألنشطة اإلرشادية
المدروسة فى مجال رفع الكفاءة االنتاجية الحيوانية والداجنة
تبين من نتائج نفس الجدول أن درجة التطبيق مرتفعة
لألنشطة اإلرشادية التالية :توعية المربين بالطرق المختلفة
للعناية بالحيوانات الصغيرة والكبيرة ،وتوعية المربين

باألعراض المرضية التى تظهر على الحيوانات والدواجن

لسرعة اتخاذ االجراءات البيطرية بنسبة  ،%100ويليها
تعريف المربين بالتحصينات البيطرية الوقائية ومواعيدها
المناسبة ،وتعريف المربين باألمراض الوبائية وطرق مكافحتها
بنسبة  %96،8من المبحوثين .بينما جاءت أقل لألنشطة

اإلرشادية تطبيقا هى :تعريف المربين بالعالئق المتزنه
والمناسبة فى تغذية الحيوانات والدواجن بنسبة  ،%48.4ثم
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تعريف المربين بالسالالت الحيوانية والداجنة ذات االنتاجية
العالية بنسبة .%38،7

المتعلقة بمجال تسويق واستهالك المنتجات الحيوانية والداجنة

يستنتج مما سبق عرضه أن هناك ارتفاع فى درجة تطبيق
األنشطة اإلرشادية بصفة عامة لدى المرشدين البيطريين
المبحوثين فى مجال رفع الكفاءة اإلنتاجية الحيوانية والداجنة.

بما يتطلب توجية إهتمام المسئولين بالعمل اإلرشادى البيطرى

نحو توفير وتسهيل االمكانات المادية والعينية بشكل دائم
خاصة عند تنظيم القوافل البيطرية للمساعدة على التطبيق ذو
جودة لألنشطة المرتبطة برفع الكفاءة االنتاجية البيطرية ،وكما
يتطلب االهتمام بتنظيم وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة فى

كيفية اختيار السالالت الحيوانية وكيفية اعداد العالئق المتزنة
والمناسبة للحيوانات والدواجن.
وهذا ما يستنتج من جدول ( )5من أن غالبية المبحوثين
لديهم مستوى عام مرتفع بتطبيق األنشطة اإلرشادية فى مجال
رفع الكفاءة األنتاجية البيطرية وذلك لدى  %71من إجمالى

المبحوثين ،وأن  %12،9من المبحوثين ذو مستوى متوسط
بينما نجد أن  %16،1من إجممالى المبحوثين ذومستوى
منخفض فى تطبيق األنشطة اإلرشادية.

اإلرشادية البيطرية وفقا لمجال رفع الكفاءة ( ن= )31
مستوى
ضعيف
متوسط
مرتفع

المصدر :استمارات االستبيان

العدد
5
4
22

%
16،1
12،9
71،0

-2أنشطة إرشادية بيطرية بمجال تسويق واستهالك
المنتجات الحيوانية والداجنة

التى يمارسها المرشدين البيطريين المبحوثين تتراوح ما بين
تطبيق  %100وبين  .%25.8وجاء أعلى األنشطة تطبيقا
من قبل المبحوثين بنسبة  %100هى كالتالى :توعية
مستهلكى المنتجات الحيوانية والداجنة بطرق الحماية من

اأمراض التي تنتقل عن طريق استهالكها مثل مرض التسمم
الغذائي ،والتعريف بالطرق الصحية لتخزين اللحوم والدواجن،
ثم جاء يليها فى التطبيق نشاط التعريف بنوعية لحوم
الحيوانات والدواجن الصالحة لالستهالك االدمى بنسبة

 ،%48،4ثم التعريف بأنسب طرق الطهى الصحى ألنواع
اللحوم المختلفة بنسبة  %35،5من إجمالى المبحوثين،
واخي ار التوعية بكيفية اكتشاف وسائل غش األلبان ومنتجاتها
بنسبة .%25.8
وفيما يتعلق بدرجة تطبيق المبحوثين لألنشطة اإلرشادية

المدروسة فى مجال تسويق واستهالك المنتجات الحيوانية
والداجنة تبين أن درجة تطبيق المبحوثين لتلك األنشطة مرتفعا
لكل من توعية مستهلكى المنتجات الحيوانية والداجنه بطرق
الحماية من األمراض التي تنتقل عن طريق استهالكها مثل

جدول  .5توزيع المبحوثين تبعا لمستوى تطبيق األ نشطة
تطبيق األنشطة
()25 -1
()50 -26
()75-51

تبين من نتائج جدول ( )6أن تطبيق األنشطة اإلرشادية

مرض التسمم الغذائي بنسبة  ،%93،5والتعريف بالطرق
الصحية لتخزين اللحوم والدواجن بنسبة  %74،2من

المبحوثين .بينما وجد أن درجة تطبيق المبحوثين فى مجال
تسويق واستهالك المنتجات الحيوانية والداجنة جاء منخفضا
لكل من األنشطة اإلرشادية التالية :فى كل من التوعية بكيفية
اكتشاف وسائل غش األلبان ومنتجاتها  ،%74،2والتعريف

بأنسب طرق الطهى الصحى ألنواع اللحوم المختلفة،%64،5
والتعريف بنوعية لحوم الحيوانات والدواجن الصالحة
لالستهالك االدمى بنسبة  %61،3من إجمالى المبحوثين.
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جدول.6

توزيع المبحوثين تبعا لتطبيقهم لألنشطة اإلرشادية المنفذه فى مجال تسويق واستهالك المنتجات الحيوانية

والداجنة ودرجة تطبيقهم لها(ن= )31
م

األنشطة اإلرشادية

1

توعية مستهلكى المنتجات الحيوانية والداجنه بطرق
الحماية من االمراض التي تنتقل عن طريق
استهالكها مثل مرض التسمم الغذائي
التعريف بالطرق الصحية لتخزين اللحوم والدواجن
التعريف بنوعية لحوم الحيوانات والدواجن الصالحة
لالستهالك االدمى
التعريف بأنسب طرق الطهى الصحى ألنواع
اللحوم المختلفة
التوعية بكيفية اكتشاف وسائل غش األلبان
ومنتجاتها

2
3
4
5
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درجة تطبيق النشاط
التطبيق
منخفص
متوسط
مرتفع
ال
نعم
%
ت
ت %
%
ت
%
ت
%
ت
00،0
0 6،5 2 93،5 29 00،0
0 100 31
31
15

0 100
16 48،4

23 00،0
11 51،6

5 74،2
1 35،5

3 16،1
19 3،2

9،7
61،3

11

20 35،5

9 64،5

2 29،0

6،5

20

64،5

8

23 25،8

6 74،2

2 19،4

6،5

23

74،2
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مما سبق يستنتج أن هناك إنخفاض فى تطبيق األنشطة

-3أنشطة إرشادية بيطرية بمجال إدارة المزارع الحيوانية

والداجنة من حيث الكم والنوعية ،كما وأن هى نفس األنشطة

أبرزت النتائج الواردة بجدول ( )8أن تطبيق األنشطة

الصحية للحيوان والبيطرة أى مرتبطة بتخصص المبحوثين

يمارسها المرشدين البيطريين المبحوثين تتراوح ما بين تطبيق

اإلرشادية بمجال تسويق واستهالك المنتجات الحيوانية
اإلرشادية ذات التطبيق المنخفض والمرتبطة بالنواحى

العلمى والمهنى معا ،وقد يكون ذلك سبب مفس ار إلنخفاض
درجة تطبيق المبحوثين لباقى األنشطة لعدم ارتباطها بشكل
مباشر بتخصصهم العلمى والمهنى وهو علم البيطره.
وهذا ما يتضح من نتائج جدول ( )7أن ،%45،2
 %41،9من إجمالى المبحوثين لديهم مستوى متوسط
ومنخفض بتطبيق األنشطة االرشادية الزراعية لمجال تسويق
واستهالك المنتجات الحيوانية والداجنة ،بينما  %12،9من
المبحوثين فقط ذو مستوى مرتفع بتطبيق األنشطة.

اإلرشادية البيطرية وفقا لمجال تسويق واستهالك المنتجات
مستوى تطبيق األنشطة
ضعيف ( -1اقل )9
متوسط ( -9أقل )17
مرتفع ( -17أقل )25

العدد
13
14
4

اإلرشادية المتعلقة بمجال إدارة المزارع الحيوانية والداجنة التى

 %100وبين  .%22.3وجاء أعلى األنشطة تطبيقا من قبل
المبحوثين بنسبة  %100هى كالتالى :عمل ندوات إرشادية
للمربين للتوعية بأهمية عمل بطاقة لكل حيوان وتسجيله،

والتعريف بمزايا التأمين على الحيوانات المزرعية خالل فترات
التربية والتسمين ،ثم جاء يليها فى التطبيق نشاط توعية
المربين بالشروط الصحية الواجب توافرها إلنشاء حظائر
الحيوانات ومساكن الدواجن بنسبة .%83،9
بينما جاء أقل األنشطة اإلرشادية تطبيقا من قبل

جدول  .7توزيع المبحوثين تبعا لمستوى تطبيق األ نشطة
(ن= )31

والداجنة:

%
41،9
45،2
12،9

المبحوثين فى مجال ادارة المزارع هى تعريف المربين
بالعمليات االدارية الدارة المزرعة من حيث الرعاية الصحية
للحيوانات والدواجن بنسبة  ،%22،3ثم تنظيم ندوات للمربين
لبيان الخدمات االدارية التي تقدم للحيوان بالوحدات البيطرية
بنسبة  %29من إجمالى المبحوثين.
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كما اشارت النتائج بنفس الجدول إرتفاع درجة تطبيق

بناءا على النتائج السابق ذكرها وجد اتفافا بين المبحوثين

المبحوثين لألنشطة اإلرشادية المدروسة فى مجال إدارة

فى تطبيق األنشطة ودرجة التطبيق المرتفع فيما يتعلق

المزارع الحيوانية والداجنة بكل من عمل ندوات إرشادية

باألنشطة اإلرشادية بعمل البطاقة لكل حيوان وبمزايا التأمين،

للمربين للتوعية بأهمية عمل بطاقة لكل حيوان وتسجيله،

كما وجد اتفاقا من حيث التطبيق ودرجة التطبيق المنخفض

والتعريف بمزايا التأمين على الحيوانات المزرعية خالل فترات

فيما يتعلق باألنشطة اإلرشادية المتعلقة بالعمليات اإلدارة

التربية والتسمين لدى  %100من المبحوثين ،بينما وجد

المزرعية والشروط الصحية للقطيع والحمالت البيطرية.

إنخفاضا فى درجة تطبيق األنشطة اإلرشادية للمبحوثين فى

وهذا ما يؤكده جدول ( )9أن مايقرب من نصف

كل من األنشطة اإلرشادية البيطرية تعريف المربين بالعمليات

المبحوثين  %48،4ذو مستوى تطبيق عام منخفض ،بينما

االدارية الدارة المزرعة من حيث الرعاية الصحية للحيوانات

 %19،4من إجمالى المبحوثين لديهم مستوى عام مرتفع فى

والدواجن بنسبة  ،%80،7وتنظيم ندوات للمربين لبيان

تطبيق األنشطة اإلرشادية البيطرية فى مجال إدارة المزارع

وبنسبة  %71من إجمالى المبحوثين.

بالعمل اإلرشادى البيطرى من زيادة عدد الندوات اإلرشادية

الخدمات االدارية التي تقدم للحيوان بالوحدات البيطرية

الحيوانية والداجنة .األمر الذى يتطلب من القيادات المسئولة
البيطرية ،وتركيز االهتمام بالتخطيط وتنفيذ برامج تدريبية
متخصصة فى اإلدارة المزرعية.

جدول .8توزيع المبحوثين تبعا لتطبيق األنشطة اإلرشادية فى مجال إدارة المزارع الحيوانية والداجنة ودرجة تطبيقهم لها
(ن= )31
م

األنشطة اإلرشادية

1

عمل ندوات إرشادية للمربين للتوعية بأهمية عمل
بطاقة لكل حيوان وتسجيله
التعريف بمزايا التأمين على الحيوانات المزرعية
خالل فترات التربية والتسمين
توعية المربين بالشروط الصحية الواجب توافرها
إلنشاء حظائر الحيوانات ومساكن الدواجن
تعريف المربين كيفية تكوين قطيع اقتصادى
تشجيع المربين على االنضمام للحمالت البيطرية
القومية
تنظيم ندوات للمربين لبيان الخدمات االدارية
التي تقدم للحيوان بالوحدات البيطرية
تعريف المربين بالعمليات االدارية الدارة المزرعة
من حيث الرعاية الصحية للحيوانات والدواجن

2
3
4
5
6
7

درجة تطبيق النشاط
التطبيق
منخفص
متوسط
مرتفع
ال
نعم
%
ت
%
 %ت
ت
%
ت
%
ت
00،0
0
00،0 0 100 31 00،0
0 100 31
00،0

0

00،0
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0

3 71،0 22 16،1

9،7
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19،3
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9،7
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64،5

9
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9،7
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71،0

7

6 77،4 24 22،3

0 19،3

00،0

25

80،7

5 83،9 26

100 31 00،0

0
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جدول  .9توزيع المبحوثين تبعا لمستوى تطبيق األ نشطة اإلرشادية البيطرية لمجال إدارة المزارع الحيوانية والداجنة (ن=)31
مستوى تطبيق األنشطة
ضعيف ( -1أقل )12
متوسط ( -12أقل )23
مرتفع ()35 -23
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العدد
15
4
12

%
48،4
12،9
38،7
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خامسا :المستوى العام لدرجة تطبيق المرشدين البيطريين
المبحوثين لألنشطة اإلرشادية البيطرية المدروسة.
أشارت النتائج الواردة بجدول رقم ( )10أن المستوى العام
لدرجة تطبيق المرشدين البيطريين المبحوثين لألنشطة

اإلرشادية البيطرية المدروسة جاء مرتفعا بنسبة  %45،2من

إجمالى المبحوثين ،وأن  %29،7من إجمالى المبحوثين
مستوي تطبيقهم متوسط ،وأن مايزيد بقليل عن ربع المبحوثين
 %25،8منخفض فيما يتعلق بدرجة تطبيق األنشطة
اإلرشادية البيطرية .مما يدل على أن غالبية المبحوثين

يطبقون أنشطتهم اإلرشادية بشكل مستمر وبدقة واتقان،
ويرمز إلى حبهم للقيام بمهنة ووظيفة المرشد البيطرى.
جدول  .10توزيع المبحوثين تبعا للمستوى العام لتطبيق
األ نشطة اإلرشادية البيطرية المدروسة ( ن= )31
المستوى العام
ضعيف ()44-1
متوسط ()89 -45
مرتفع ()135 -90
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العدد
8
9
14

%
25،8
29،0
45،2

سادسا :درجة تطبيق المرشدين البيطريين المبحوثين لكل
مهمة من المهام اإلرشادية البيطرية المدروسة.

تتناول النتائج التالية المهام االرشادية المدروسة المتعلقة
بوظيفة المرشد البيطرى المبحوثين التى فى منطقة عمله،
وتحديد مستوى تطبيقه لكل مهمة من تلك المهام كما يلى:
 -1مهمة تخطيط البرامج اإلرشادية البيطرية:
اتضح من النتائج الواردة بجدول ( )11أن جميع
المبحوثين يقومون بتطبيق مهمة تخطيط البرامج اإلرشادية

البيطرية حيث تراوح التطبيق بين  %100وبين  %96،8من
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إجمالى المبحوثين فيما عدا تطبيق واحد فقط لم يتم تطبيق
القيام به وهو تحديد مصادر تمويل النشاط اإلرشادى.
كما افادت النتائج بنفس الجدول أن درجة تطبيق
المبحوثين لالجراءات المتعلقة بمهمة تخطيط البرامج

اإلرشادية البيطرية مرتفعة بنسبة  %96،8فيما يختص بكل
من :تحديد أولويات مشكالت المربين ،وتحديد األهداف
للتغلب على مشكالت المربين ،وتحديد المادة اإلرشادية لعالج
مشكالت المربين ،وتحديد القائمين على تنفيذ النشاط
اإلرشادى ،وتحديد الطرق والمعينات اإلرشادية المناسبة،

وتحديد التوقيت المناسب لتنفيذ النشاط اإلرشادى .يليهم درجة
تطبيق المبحوثين لقيامهم بمهمة تخطيط البرامج اإلرشادية
البيطرية بنسبة  %93،6هى :جمع بيانات أساسية عن
المربين بمنطقة عملى ،وتحديد أهم أسباب مشكالت المربين،
وتحديد النطاق الجغرافي الذى ينفذ فيه النشاط اإلرشادى .ثم

يليهم المبحوثون درجة تطبيق قيامهم بمهمة تخطيط البرامج
اإلرشادية البيطرية بنسبة  %90.3هى :التعرف على
مشكالت المربين بالمنطقه ،وتحديد المربين المراد الوصول
إليهم ،كما يتضح من نتائج نفس الجدول أن جميع المبحوثين

ال يقوموا بإجراء تحديد مصادر تمويل النشاط اإلرشادى.
ومن العرض السابق يستنتج أن غالبية المبحوثين
يقومون بتطبيق االجراءات المتعلقة بمهمة تخطيط البرامج
اإلرشادية فيما عدا إجراء واحد فقط وهو تحديد مصادر تمويل
النشاط اإلرشادى وقد يرجع ذلك إلى أن هذا االجراء يتم
بشكل مركزى على مستوى االدارات العليا ،وليس للمبحوثين

تفويضا للقيام بهذه المهمة ،وأن إدارة اإلرشاد البيطرى هى من
يوكل لها تحديد مصادر تمويل البرامج االرشادية .كما يتضح
أيضا أن هناك إختالف بين درجة تطبيق المبحوثين لهذه
اإلجراءات من إجراء ألخر ،إال أن درجة التطبيق تلك
االجراءات مرتفع لدى الغالبية العظمى من المبحوثين.
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جدول .11توزيع المبحوثين تبعا لتطبيق مهام تخطيط البرامج اإلرشادية البيطرية ودرجة تطبيقهم لها (ن=)31
اإلجراءات

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

جمع بيانات أساسية عن المربين بمنطقة
عملى
التعرف على مشكالت المربين بالمنطقه
تحديد أولويات مشكالت المربين
تحديد أهم أسباب مشكالت المربين
تحديد األهداف للتغلب على مشكالت المربين
تحديد المادة اإلرشادية لعالج مشكالت
المربين
تحديد القائمين على تنفيذ النشاط اإلرشادى
تحديد المربين المراد الوصول إليهم
تحديد الطرق والمعينات اإلرشادية المناسبة
تحديد النطاق الجغرافي لتنفيذ النشاط
اإلرشادى
تحديد التوقيت المناسب لتنفيذ النشاط
اإلرشادى
تحديد مصادر تمويل النشاط اإلرشادى
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نعم
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0
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0
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96،8
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0
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90،3
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1
2
1
1
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6،5
3،2
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0
1
0
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00،0
3،2
00،0
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0
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00،0
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وهذا ما يوضحه جدول رقم ( )12من أن الغالبية

100،0

كما ابرزت النتائج بنفس الجدول أن درجة تطبيق

العظمى من المبحوثين  %96،8لديهم مستوى مرتفع بدرجة

المبحوثين لالجراءات المتعلقة بمهمة تنفيذ البرامج اإلرشادية

تطبيق المهمة المتعلقة بتخطيط األنشطة اإلرشادية ،وهذا

البيطرية مرتفعة بنسبة  %100لكل من :تعريف المربين

يبين أن غالبية المبحوثين تتبع األسلوب العلمى فى أدائهم

بالتوصيات اإلرشادية الموصى بها ،وتوصيل حلول

لمهمة تخطيط البرامج اإلرشادية.

المشكالت إلى المربين ومساعدتهم على تطبيقها .ثم تليها
بنسبة  %96،8من المبحوثين لتطبيق إجراء رفع المشكالت

جدول  .12توزيع المبحوثين تبعا لمستوى تطبيق مهمة

تخطيط البرامج اإلرشادية البيطرية (ن=)31
مستوى التطبيق
ضعيف ( -1أقل )20
متوسط (  -20أقل )40
مرتفع ()60 -40
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العدد
0
1
30

%
00،0
3،2
96،8

 -2مهمة تنفيذ البرامج اإلرشادية البيطرية:
اتضح من النتائج الواردة بجدول ( )13أن جميع

المبحوثين يقومون بأداء جميع االجراءات المتعلقة بمهمة تنفيذ
البرامج اإلرشادية بنسبة  %100لدى جميع المبحوثين.

اإلرشادية البيطرية إلى المستويات األعلى ،ثم يليه بنسبة
 %93،5من المبحوثين لتطبيق إجراء تهيئة الظروف
المناسبة لتنفيذ األنشطة اإلرشادية ،واستخدام الطرق

والمعينات اإلرشادية المناسبة.
ومن العرض السابق يستنتج أن غالبية المبحوثين يقومون

بأداء جميع االجراءات المتعلقة بمهام تنفيذ البرامج اإلرشادية،
مع وجود إختالف فى مستوى تطبيق المبحوثين إلجراءات

مهام تنفيذ البرنامج اإلرشادى من إجراء ألخر ،إال أن مستوى
التطبيق لهذه االجراءات مرتفع لدى الغالبية العظمى من
المبحوثين .وهذا ما يؤكده جدول ( )14من أن الغالبية
العظمى من المبحوثين  %96،8مستوى تطبيقهم مرتفع فى
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جدول .13توزيع المبحوثين تبعا للتطبيق المهام المتعلقة بتنفيذ البرامج اإلرشادية البيطرية ودرجة تطبيقهم لها (ن=)31
م

التطبيق

االجراءات

نعم
%
ت
100 31
100

ت %
00،0 0

درجة التطبيق
منخفض
متوسط
مرتفع
ت %
ت %
%
ت
00،0 0 6،5 2 93،5 29
31

00،0 0 00،0 0 100،0

00،0 0

31

00،0 0 00،0 0 100،0

00،0 0
00،0 0

29
30

00،0 0 6،5
3،2
1 00.0

1

تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ األنشطة اإلرشادية

تعريف المربين بالتوصيات اإلرشادية الموصى بها

31

3

توصيل حلول المشكالت إلى المربين ومساعدتهم
على تطبيقها
استخدام الطرق والمعينات االرشادية المناسبة
رفع المشكالت اإلرشادية البيطرية إلى المستويات
األعلى

31

100

31
31

100
100

2
4
5

ال

00،0 0

93،5
96،8

2
0
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درجة المهام المتعلقة بتنفيذ األنشطة اإلرشادية ،وهذا يدل
على كون هذه المهام التنفيذية جوهر العمل اإلرشاددى
البيطرى ،ويدل أيضا على توفر بعض المهارات والقدرات
المطلوبه لتنفيذ تلك المهام المرتبطة بتنفيذ البرامج اإلرشادية
لدى غالبية المبحوثين.

دورية للنشاط اإلرشادى بنسبة  ،%90،3وتتبع معدالت تبنى
المربين للتوصيات الفنية ،بنسبة  %77،4من اجمالي

المبحوثين.

كما أبرزت النتائج بنفس الجدول أن درجة تطبيق
المبحوثين لالجراءات المتعلقة بمهمة تقييم البرامج اإلرشادية
البيطرية مرتفعة بنسبة  %100إلجراء وضع التعليقات

جدول  .14توزيع المبحوثين تبعا لمستوى تطبيق لمهمة
تنفيذ البرامج اإلرشادية البيطرية (ن=)31
مستوى التطبيق
ضعيف ( -1أقل )9
متوسط ( -16أقل )17
مرتفع ( ) 25 -17

العدد
0
1
30

%
00،0
3،2
96،8
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-3مهمة تقييم البرامج اإلرشادية البيطرية:
اتضح من النتائج الواردة بجدول ( )15أن غالبية
المبحوثين يقومون بأداء جميع االجراءات المتعلقة بمهمة تقييم
البرامج اإلرشادية بنسبة  %100فيما عدا إجراء إعداد تقارير

النهائية والتوصيات فى تقرير .ثم يليه درجة تطبيق مرتفعة

بنسبة  %96،8لإلجراءات التالية :تحديد ما سيتم تقيمه فى
النشاط اإلرشادى ،وتحديد األفراد القائمين بعملية التقييم،
وتحديد العينات التى سيتم تقييمها ،وتحديد الوقت الالزم
الجراء التقييم ،ثم يليه درجة تطبيق مرتفعة بنسبة %90،3
من المبحوثين إلجراء زيارة مواقع تنفيذ النشاط اإلرشادى

للمربين ،واعداد تقارير دورية للنشاط اإلرشادى ،وتحديد
الطريقة التى سوف يتم بها التقييم ،واخي ار درجة مرتفعة بنسبة

 %67،7إلجراء تتبع معدالت تبنى المربين للتوصيات الفنية.
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جدول .15توزيع المبحوثين تبعا لتطبيق المهام المتعلقة بتقييم البرامج اإلرشادية البيطرية ودرجة تطبيقهم لها (ن=)31
م

االجراءات

1

زيارة مواقع تنفيذ النشاط اإلرشادى
للمربين
تتبع معدالت تبنى المربين للتوصيات
الفنية
إعداد تقارير دورية للنشاط اإلرشادى
تحديد ما سيتم تقيمة فى النشاط
االرشادى
تحديد األفراد اللى بيقوموا بعملية التقييم
تحديد الطريقة التى سوف يتم بها
التقييم
تحديد العينات التى سيتم تقييمها
تحديد الوقت الالزم الجراء التقييم
وضع التعليقات النهائية والتوصيات فى
تقرير

2
3
4
5
6
7
8
9

ت
0

%
00،0

مرتفع
%
ت
90،3 28

درجة التطبيق
متوسط
%
ت
9،7
3

منخفض
%
ت
00،0
0

التطبيق

24

77،4

7

22،6

21

67،7

3

9،7

7

22،6

28
31

90،3
100

3
0

9،7
00،0

25
30

90،3
96،8

3
1

9،7
3،2

3
0

9،7
00،0

31
31

100
100

0
0

00،0
00،0

30
28

96،8
90،3

1
3

3،2
9،7

0
0

00،0
00،0

31
31
31

100
100
100

0
0
0

00،0
00،0
00،0

30
30
31

96،8
96،8
100،0

1
1
0

3،2
3،2
00،0

0
0
0

00،0
00،0
00،0

نعم
%
ت
100 31

ال
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ومن العرض السابق يستنتج أن غالبية المبحوثين يقومون
بأداء جميع االجراءات المتعلقة بمهام تقييم البرامج اإلرشادية،
إال أن إجراء تتبع معدالت تبنى المربين للتوصيات الفنية جاء

متأخ ار عن باقى الخطوات اإلجرائيه المتبعة فى تقييم البرامج

جدول  .16توزيع المبحوثين تبعا لمستوى تطبيق مهمة
تقييم البرامج اإلرشادية البيطرية (ن=)31
مستوى التطبيق
ضعيف ( )15 -1
متوسط ( )30 -16
مرتفع ()45 -31

العدد
0
3
28

%
00،0
9،7
90،3

اإلرشادية .باإلضافة إلى وجود إختالف فى مستوى تطبيق
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مستوى التطبيق لتلك االجراءات مرتفع لدى الغالبية العظمى

-4مهمة تنمية القيادات الريفية لإلنشطة اإلرشادية

يبين أن غالبية المبحوثين  %90،3لديهم مستوى مرتفع

تبين من النتائج الواردة بجدول ( )17أن هناك إجراءات

اإلرشادية .وهذا يدل على كون هذه المهام التقيمييه متطلب

اإلرشادية البيطرية من جانب المبحوثين بلغت نسبتها

المبحوثين لتلك اإلجراءات من إجراء ألخر ،ومع ذلك فإن
من المبحوثين .وهذا ما يتضح من نتائج جدول ( )16الذى
بتطبيق درجات القيام بالمهام المرتبطة بتقييم البرامج
من متطلبات العمل اإلرشادى ،مع قدرة المبحوثين على
استخدام الخطوات العلمية في عملية التتقيم ألداء تلك المهام

المرتبطة بتنقييم البرامج اإلرشادية لدى غالبية المبحوثين.

البيطرية :

احتلت أعلى تطبيقا لمهمة تنمية القيادة الريفية لألنشطة
 %93،5فيما يتعلق باإلجراءات التالية :المشاركة فى
إكتشاف القادة الريفيين بالقرية ،والمشاركة فى إختيار قادة
الرأى المناسبين ألداء األنشطة اإلرشادية المختلفة ،ثم يليه فى

التطبيق بنسبة  %90.3إجراء المتعلق متابعة وتقييم أنشطة
قادة الرأى اإلرشاديين ،ثم يليه فى التطبيق بنسبة  %71من
إجمالى المبحوثين المشاركة فى تطوير قادة الرأى ،وأن أقل
اإلجراءات تطبيقا بنسبة  %45،2المشاركة فى إعداد وتنفيذ
برامج تدريبية لقادة الراى.
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جدول .17توزيع المبحوثين تبعا للتطبيق المهام المتعلقة بتنمية القيادات الريفية ودرجة تطبيقهم لها(ن=)31
م

االجراءات

1
2

المشاركة فى إكتشاف القادة الريفيين بالقرية
االمشاركة فى إختيار قادة الرأى المناسبين ألداء
األنشطة االرشادية المختلفة
المشاركة فى تطوير قادة الرأى
االشتراك فى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للقادة
متابعة وتقييم أنشطة قادة الرأى االرشاديين

3
4
5

التطبيق

نعم
ت
ت %
2 93،5 29
2 93،5 29

درجة التطبيق
منخفض
متوسط
مرتفع
ال
%
ت
%
ت
ت %
%
6،5
2 48،4 10 45،2 14 6،5
6،5
2 48،4 10 45،2 14 6،5

13 41،9 13 29،0 9 71،0 22
10 45،2 14 54،8 17 45،2 14
18 29،0 9 6،7 3 90،3 28

5 41،9
2 48،4
4 58،1

16،1
6،5
12،9
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كما أوضحت النتائج بنفس الجدول أن درجة تطبيق
المبحوثين لمهمة تنمية القيادات الريفية لألنشطة اإلرشادية
البيطرية من جانب المبحوثين قد تباينت فى نسبها .فجاء
تطبيق المبحوثين لتلك اإلجراءات متوسطا فى كل من متابعة
وتقييم أنشطة قادة الرأى اإلرشاديين بنسبة  %58،1من

المبحوثين ،وأيضا متوسطا بنسبة  %48،4من المبحوثين
لدرجة تطبيق اإلجراءات التالية هى :المشاركة فى إكتشاف
القادة الريفيين بالقرية ،والمشاركة فى إختيار قادة الرأى
المناسبين ألداء األنشطة اإلرشادية المختلفة ،واالشتراك فى

إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للقادة ،وأن ما يقرب من خمسى
المبحوثين  %41،9جاء درجة تطبيقهم لإلجراءات مرتفع
وذلك فى المشاركة فى تطوير قادة الرأى.
ويستنتج من ذلك أن غالبية المبحوثين يقومون بتطبيق
بأداء مهمة تنمية القيادات الريفية لألنشطة اإلرشادية البيطرية
بقدر الى حد ما مرتفع ولكنها تتفاوت فيما بينهم فى درجة

تطبيق تلك المهمة .وهذا ما تبينه نتائج جدول ( )18وقد
يرجع ذلك إلى إختالف مستوياتهم الوظيفية ،واختالف النطاق
االشرافى لهم ،وعدم توافر االمكانات المادية والفصور فى
الحضور للبرامج اإلرشادية الزراعية المتعلقة بكيفية تنمية

القيادات المحلية الريفية.

جدول  .18توزيع المبحوثين تبعا لمستوى تطبيق مهمة
تنمية القيادات الريفية (ن=)31
مستوى التطبيق
ضعيف ( -1أقل )9
متوسط ()17 -9
مرتفع ()25 -17

العدد
3
14
14

%
9,7
45,2
45,2
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 -5مهمة المشاركة مع المنظمات األخرى لإلنشطة
اإلرشادية البيطرية:

أشارت النتائج الواردة بجدول ( )19أن هناك إجراءات

أحتلت األعلى تطبيقا لمهمة المشاركة مع المنظمات األخرى
لألنشطة اإلرشادية البيطرية بنسبة  %96،8من المبحوثين

فيما يتعلق باجراء المشاركة فى لجان مع المنظمات المحلية
لمواجهة المشكالت واألمراض الطارئة ،ثم يليه تطبيقا كل من
إجراء مشاركة العاملين فى المنظمات المحلية فى تخطيط
وتنفيذ وتقييم األنشطة اإلرشادية البيطرية ،ومشاركة المنظمات
المحلية فى تنفيذ الحمالت القومية

بنسبة  %93،5من

المبحوثين ،وأما من حيث أقل المهام تطبيقا لدى المبحوثين
هى المشاركة فى تنفيذ المؤتمرات والندوات العلمية
بنسبة ،%19،4واالشتراك فى لجان مع العاملين بالمنظمات
المحلية لحل المشاكل االجتماعية واالقتصادية بالقرية بنسبة
 %25،8من اجمالى المبحوثين.
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جدول  .19توزيع المبحوثين تبعا لتطبيق المهام المتعلقة بالمشاركة مع المنظمات األخرى ودرجة التطبيق لها (ن=)31
م

االجراءات

1

المشاركة فى لجان مع المنظمات المحلية لمواجهة
المشكالت واالمراض الطارئة
مشاركة العاملين فى المنظمات المحلية فى
تخطيط وتنفيذ وتقييم األنشطة اإلرشادية البيطرية
مشاركة المنظمات المحلية فى تنفيذ الحمالت
القومية
حضور اجتماعات رسمية مع العاملين بالمنظمات
المحلية
االشتراك فى لجان مع العاملين بالمنظمات
المحلية لحل مشاكل االجتماعية واالقتصادية
بالقرية
المشاركة فى تنفيذ المؤتمرات والندوات العلمية.

2
3
4
5
6
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%
3،2

درجة التطبيق
منخفض
متوسط
مرتفع
%
ت
%
ت
%
ت
3،2
1 00،0
0 93،5 29

التطبيق

29

3 93،5

9،5

3 32،2 10

9،7

29

3 93،5

9،5

3

9،7

26

83.9

5

نعم
ت
%
ت
1 96،8 30
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58،1 18

1 87،1

3،2

23 00،0

8 74،2

25،8

8

23 25،8

1 74،2

3،2

4

26 12،9

83،9

6

25 19،4

4 80،6

2 12،9

25

80،6

بينما تبين النتائج بنفس الجدول أن درجة تطبيق
المبحوثين لمهمة المشاركة مع المنظمات األخرى لألنشطة
اإلرشادية البيطرية قد تباينت فى نسبها .فدرجة تطبيق
المبحوثين لتلك المهام مرتفع فى كل من المشاركة فى لجان

مع المنظمات المحلية لمواجهة المشكالت واألمراض الطارئة

بنسبة  ،%93،5ومشاركة المنظمات المحلية فى تنفيذ
الحمالت القومية بنسبة  %87.1من اجمالى المبحوثين .وأن
ما يقرب من ثالث أرباع المبحوثين  %74،2جاء درجة
تطبيقهم للمهام متوسط وذلك فى حضور اجتماعات رسمية

مع العاملين بالمنظمات المحلية ،وبينما جاء درجة تطبيق

منخفض للمهام فى كل من االشتراك فى لجان مع العاملين
بالمنظمات المحلية لحل مشاكل االجتماعية واالقتصادية
بالقرية بنسبة  ،%83،9والمشاركة فى تنفيذ المؤتمرات
والندوات العلمية بنسبة  %80،6من إجمالى المبحوثين.
ويستنتج من ذلك أن غالبية المبحوثين يقومون بأداء
المهام المرتبطة بالمشاركة مع المنظمات األخرى ولكنها
تتفاوت فيما بينهم فى مستوى تطبيقها .ويتضح ذلك من
بيانات جدول ( )20وقد يرجع ذلك إلى مدى تعدد المنظمات
فى نطاق عملهم ،واختالف مستوياتهم الوظيفية مع االهتمام

27

0 16،1

6،5

بالبرامج التدريبية المتخصصة فى التعامل مع المنظمات ذات
العالقة.
جدول  .20توزيع المبحوثين تبعا لمستوى تطبيق مهام
المشاركة مع المنظمات األخرى (ن=)31
مستوى التطبيق
ضعيف ()10-1
متوسط ()20-11
مرتفع ()30 -21
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العدد
1
25
5

%
3،2
80،6
16،1

سابعا :المستوى العام لدرجة تطبيق المرشدين البيطريين
المبحوثين للمهام اإلرشادية البيطرية المدروسة.

أشارت النتائج الواردة بجدول ( )21أن المستوى العام
لدرجة تطبيق المرشدين البيطريين المبحوثين للمهام اإلرشادية
البيطرية المدروسة جاء مرتفعا بنسبة  %64،5من إجمالى

المبحوثين ،وأن  %32،3من إجمالى المبحوثين مستوي
تطبيقهم متوسط ،وأن  %3،2من إجمالى المبحوثين ذو
مستوى منخفض فيما يتعلق بالمستوى العام لدرجة تطبيق
المهام اإلرشادية البيطرية.

مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -مجلد 42العدد  )3يوليو -سبتمبر 2021

جدول  .21توزيع المبحوثين تبعا للمستوى العام لتطبيق
المهام اإلرشادية البيطرية المدروسة ( ن= )31
المستوى العام
ضعيف ()62-1
متوسط ()123 -63
مرتفع()185 -124

المصدر :استمارات االستبيان

العدد
1
10
20

%
3،2
32،3
64،5

التوصيات
بناءا على نتائج البحث السابق ذكرها يمكن التوصية بما يلى:
 -1إستخدام نظم المعلومات بشكل يسمح بتداول المعلومات
والمعارف الخاصة باألنشطة والمهام اإلرشادية البيطرية

بيسر وسهولة بين المرشدين البيطريين

 -2بحث إمكانية ربط كليات الطب البيطرى بإدارة اإلرشاد
البيطرى بالمحافظة والتنسيق والتكامل فيما بينها.
 -3التركيز على الطرق اإليضاحية والتجارب الميدانية عند
تدريب المرشدين البيطريين على تنفيذ األنشطة والمهام

الخاصة بعملهم
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الحي روانى مشررروع حيرراة ،هيئررة كيررر الدوليررة بالتعرراون مررع منظمررة

اليونيدو 20 ،إلى  27أغسطس 2019م.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية :أنشطة الهيئة فى مجال الخدمات
واإلرشاد ،الموقع االلكترونى ،متاح على الرابط

http://www.govs.gov.eg/frontend/ar/Activity.aspx

بدران ،شكرى محممد ،يوسمف ،أحممد حسمين ،عبمد الصمادق ،وحيمد
محممممممد ( :)2014الرؤي ر ررة التكاملي ر ررة لمهر ر رام المرش ر ررد الز ارع ر ررى
والتوجيررة المررائى فررى مجررال مش رروعات تطرروير الررري كمررا ي ارهررا

مهندسوا االرشاد الز ارعرى والتوجيرة المرائى بمحرافظتى قنرا وكفرر
الشيخ

دوار اإلرشمماد البيطممرى ( ،)2019دور اإلرشرراد البيطرررى فررى تنميررة
قطاع الثروة الحيوانية10 ،ر7ر .2019متاح على

http://dawarvetext.org/NewsDetails.aspx?Id=54

شرشمممر ،عبمممد الحميمممد اممممين ،همممالل ،محممممد عبمممد الغنمممى ،قنمممديل،
ممممدو  ،عبممد المالممك ،إسممماعيل ( :)2010الررنمط القيررادى فررى

العمررل االرشررادى وعالقترره ب ررأداء المرشرردين الررزراعيين لمه ررامهم
الوظيفير ررة بمحافظ ر ررة المنير ررا ،مجل ر ررة الجمعير ررة العلمي ر ررة لالرش ر رراد

الزراعى ،المجلد الرابع عشر ،العدد الثانى.

صالح ،هشام محمد ،مازن ،محمد حسمين ،حسمنين ،مجمدى أنمور

المراجع
اسمممماعيل ،عبمممد المعمممز أحممممد ( :)2020محاض ررات فررى اإلرش رراد
البيطرررى ،كليررة الطررب البيطرررى ،قسررم صررحة الحي روان والرردواجن

والبيئة ،جامعة سوهاج.

البهنساوى ،أحمد حسين ،حماده ،مصطفى على ( :)2006عالقة
البحر ررث باإلرشر رراد البيطر رررى علر ررى المسر ررتوى اإلقليمير ررى بر رربعض

محافظات مصر ،المجلة البحثية لخدمة البيئرة والمجتمرع ،مجلرد

 ،6العدد 6

الرميلمممممى ،محممممممد عبمممممد العلممممميم ( :)2010دور المنظم ر ررات غي ر ررر
الحكوميررة ذات النش راط الز ارعررى فررى العمررل اإلرشررادى الز ارعررى

بمحافظرات المنيررا وسرروهاج وقنررا واألقصررر ،رسررالة دكترروراه ،قسررم
االجتمر رراع الريفر ررى واإلرشر رراد الز ارعر ررى ،كلير ررة الز ارعر ررة ،جامعر ررة

القاهرة.

الرميلمممى ،محممممد عبمممد العلممميم ( :)2019اساس رريات عم ررل المرش ررد
البيطر رررىر الز ارع ر ررى ،البرن ر ررامج التر رردريبي للمرش ر رردين البيطر ر رريين
ومهندسررى االنترراج الحي روانى بمحافظ ررة سرروهاج ،مبررادرة االنت رراج

( :)2012األنشطة المرتبطة بمهرام أخصرائى اإلرشراد الز ارعرى
فررى مجررال الرررى الحقلررى للعرراملين بالمشررروع المصرررى األلمررانى
إلدارة المير رراه فر ررى الز ارعر ررة المص ر ررية ،مجلر ررة الجمعير ررة العلمير ررة

لإلرشاد الزراعى ،المجلد السادس عشر ،العدد األول.

عبمد الشمكور ،عصممام ( :)2011اإلرشراد البيطرري ودورة فري تنميررة
الث ر ررروة الحيواني ر ررة ،ع ر ررالم الز ارع ر ررة االلكترونر ر رى .ش ر رربكة مص ر ررر

الزراعي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة  ،مت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراح عل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررى الر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررابط
https://www.agricultureegypt.com/News/21973/%D8%AF
%D9

عبممممد الصممممادق ،وحيممممد محمممممد ( :)2008مقارنر ررة بر ررين خصر ررائص
وأنشر ررطة المرشر ررد الز ارعر رري فر رري األ ارضر رري الجدير رردة واأل ارضر ررى

القديم ر ررة بمحافظ ر ررات مص ر ررر الوس ر ررطى ،رس ر ررالة دكت ر رروراه ،قس ر ررم
االجتمر رراع الريفر ررى واالرشر رراد الز ارعر ررى ،كلير ررة الز ارعر ررة ،جامعر ررة

القاهرة.

... األنشطة والمهام اإلرشادية لدى المرشدين:محمد عبد العليم على على الرميلى و عبد الجواد جوده محجوب أحمد
 توصرريف:)2002(  عممموده حفنمممى، عممموده، محممممد حسمممين،مممازن
 المجل ر ررة،وظيف ر ررة المرش ر ررد الز ارعر ر رى بجمهوري ر ررة مص ر ررر العربي ر ررة

.1  عدد،80  مجلد،المصرية للبحوث الزراعية

 مكتب الشرق األوسط متا على الموقع،منظمة الصحة العالمية
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 تحديد المشكالت المؤثرة على:)2004(  محمود إسماعيل،عتمان
مستوى الكفاءة الوظيفي للمرشردين البيطرريين بربعض محافظرات
 مجل ررة جامع ررة المنص ررورة للعل رروم الزراعي ررة،ش ررمال وغ رررب ال رردلتا

.4  عدد،29 مجلد

http://www.emro.who.int/ar/health-topics/avianinfluenza/index.html

 االحتياجر ر ررات التدريبير ر ررة:)2008(  محمممممممود إسممممممماعيل،عتمممممممان

 المش ر رراركة ب ر ررين التوجي ر رره الم ر ررائى واإلرش ر رراد:)2013(الخمممممالق

، المجلررة المص ررية للبحرروث الزراعيررة،محافظررات الوجرره البحرررى

 سممحر عبممد، هيكممل، ياسممر عبممده، حيمممرى، عممماد الحسممينى،نجممم
 مجلرة،الزراعى فى مجال ترشريد اسرتخدام ميراه الررى فرى مصرر

 العرردد، المجلررد السررابع عشررر،الجمعيررة العلميررة لإلرشرراد الز ارعررى
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للمرش ر رردين البيطر ر رريين ف ر ررى مج ر ررال اإلرش ر رراد البيط ر رررى ب ر رربعض

.6  عدد،86 مجلد

 ممارى بشمرى، ميخائيمل، همدى صمبحى، شمنودة، محمد أحمد،فريد
 قوة العالقة وآليات الربط برين إدارة اإلرشراد البيطررى:)2009(

وبررين معاهررد البحررث البيطريررة بمركررز البحرروث الزراعيررة (د ارسررة
 المجلررد، مجلررة الجمعيررة العلميررة لإلرشرراد الز ارعررى،)اسررتطالعية

. العدد الثالث،الثالث عشر

 االرشر رراد البيطر رررى فر ررى خدمر ررة الثر ررروة:)2017(  مصممممطفى،فممممايز
 جامعة قناة السويس متاح على الرابط،الحيوانية
http://www.farmcaring.com/wpcontent/uploads/2017/04/%D8
%A7%D9.pdf.

، إحصراءات الثرروة الحيوانيرة:)2019( قطاع الشمئون االقتصمادية
. جمهورية مصر العربية،و ازرة الزراعة واستصالح األراضى

ABSTRACT

Extension Activities and Tasks for The Veterinariay Extensionists in Sohag
Governorate
Elramily, M. A. A. A. and Ahmed, A.G.M
The research aims to achieve the following
objectives: To identify the degree of application of the
veterinary extension workers researched for each of the
activities, tasks Veterinariay extension and the general
level of the degree of application. To identify sources of
information for extension veterinarians for their
information and the degree to which they are used, And
To identify the methods and aids that they apply.
Data were collected through personal interviews by
using a questionnair from all of veterinary extension
workers in Sohag Governorate of 31 studied in May,
2021.

The main findings of the research were as the
following:
The general level of the degree of application of the
studied veterinary extension activities by the veterinary
extension agents to the study was high by 45.2% of the
total respondents, an average of 29.7%, and a low of
25.8%.
The general level of the degree of application of the
studied veterinary extension tasks by the veterinary
guides studied was high by 64.5%, average by 32.3%,
and low by 3.2% of the total respondents.
Key words: Veterinary extension, Extension
methods, extension tasks, Veterinarians Extensionists.

