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 2021 أغسطس 10ى، الموافقة على النشر ف2021 يوليو 10 استالم البحث فى

 الملخص العربى
استهدف البحث التعرف على درجة تطبيق المرشدين 

اإلرشادية البيطرية والمهام ألنشطة ل البيطريين المبحوثين
على مصادر  ، والتعرفوى العام لدرجة التطبيقالمدروسة والمست

ودرجة دين البيطريين المبحوثين التى تعرض لها المرش معلوماتال
لمعينات اإلرشادية التى التعرف على الطرق واو  .االستفادة منها
 يستخدمونها.

يانات بإستخدام استمارة الب ولتحقيق أهداف البحث تم جمع
 نالبيطريي المرشدينشاملة  من استبيان بالمقابلة الشخصية

وذلك خالل  مرشدا  بيطريا . 31 والبالغ عددهم سوهاج بمحافظة
، واستخدم كل من التكرارات م2021شهر مايو النصف الثانى من 
 لعرض النتائج. والنسبة المئوية

 :في التالى أهم النتائجوتلخصت 
يتعرضون لمصادر معلومات  %100جميع المبحوثين أن   -1

رؤسائهم لحصول على معلوماتهم هى على الترتيب متعددة ل
فى العمل، والنشرات اإلرشادية البيطرية، والكتب والمجالت 

شبكة االنترنت، كما كانت  العلمية، والمواقع العلمية على
غالبية درجة االستفادة عالية من مصادر المعلومات بين 

بكل من رؤسائهم فى العمل،  %96،8 بنسبة مبحوثينال
العلمية،  ات اإلرشادية البيطرية، والكتب والمجالتوالنشر 
 مواقع العلمية على شبكة االنترنت.وال

تطبيق المرشدين البيطريين المبحوثين للعديد من الطرق   -2
 ،يةالمنزلات زيار ال لكل من %100اإلرشادية بنسبة  

، واالتصال التليفونى المتبادل مع مربينالمكتبية لل اتزيار الو 

 تطبيق درجةمن المبحوثين لديهم  %93،5أن و  المربين.
 .االتصال التليفونى المتبادل مع المربين مرتفع فى

إقتصر إستخدام المرشدين البيطريين المبحوثين للمعينات   -3
، %93،5اإلرشادية على كل من الملصقات اإلرشادية بنسبة 

 87،10اإلرشادية على المربين بنسبة  وتوزيع المطبوعات
كما كان مستوى تطبيقهم للمعينات % من المبحوثين، 

 ما يتعلق بالملصقات اإلرشادية.اإلرشادية مرتفعا  في
المستوى العام لدرجة تطبيق المرشدين البيطريين  أن  -4

 جاء مرتفعا   المبحوثين لألنشطة اإلرشادية البيطرية المدروسة
بنسبة  مالى المبحوثين، ومتوسطا  من إج %45،2بنسبة 
 .%25،8بة بنس ، ومنخفضا   29،7%

المستوى العام لدرجة تطبيق المرشدين البيطريين  أن  -5
جاء مرتفعا   المبحوثين للمهام اإلرشادية البيطرية المدروسة

، ومنخفضا  %32،3، ومتوسطا  بنسبة %64،5بنسبة 
 من إجمالى المبحوثين. %3،2بنسبة 

الطرق والمعينات  -اإلرشاد البيطرىة: الكلمات الدال
 المرشدون البيطريون -ام اإلرشاديةالمه -اإلرشادية

  لمشكلة البحثيةاالمقدمة و 
ية تقدم خدمات إرشادالتى  منظماتالجهزة و ألا تتعدد
 قطاعاتال غالبيةلتحول  فى المجتمعات الريفيةين يللمزراع

رة الزراعة الخدمية واالنتاجية والتنفيذية التى تعمل بوزا
ا  لبرامج بيقتط ،أنشطة إرشادية قطاعات ذاتالمصرية إلى 

التكيف الهيكلى التى تمت بوزارة الزراعة المصرية فى 
ومنها قطاع االنتاج  ثمانيات وتسعينات القرن العشرين،

فى  اإلرشاد مع إدخال أجهزةالحيواني وقطاع الطب البيطرى، 
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ره الزراعة اوز  قطاعاتالمنفذة ب كثير من المشروعات الزراعية
تنوع أعداد العاملين  ىف تسبب وغيرها من الوزارات، مما

رشاديين وفقا  لتخصصاتهم والقطاع الذى ينتمون إليه اإل
رشادية الموكلة إلى هؤالء باإلضافة إلى تعدد المهام اإل

. مما أحدث تغييرات كثيرة فى عناصر توصيف المرشدين
: 2002، وعوده، ازن)موظيفة المرشد المتعارف عليها 

431). 
طاعات وزارة الزراعة يعد قطاع الطب البيطرى من قو 

دورا  وله ة متمثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المصري
انتشار األمراض الوبائية ومكافحتها مهما وحيويا  فى مواجهة 

ليصبح من أهم التخصصات الزراعية  للمربين الطمأنة وبس
وزارة الزراعة المصرية فى تلك الفترة. التى تعتمد عليها 

 (1838 :2004)عتمان، 
اإلرشاد البيطرى أداة تثقيف وتبصير وتوجيه جهاز ويعتبر 

 ة. ويستقى اإلرشاد البيطرى فلسفتهووسيلة من وسائل التنمي
من فلسفة اإلرشاد الزراعى، وأن االطار العام لإلرشاد 

الل الحيوان البيطرى هو نفسة إطار اإلرشاد الزراعى بإح
وان يقابلها زيادة غلة محل الحقل وزيادة الكفاءة اإلنتاجية للحي

د ما بين الثروتين الحيوانية المحصول .. فمثلما ربط األقتصا
والحقلية فقد ربطت البيئة الريفية أيضا  بين جهازى اإلرشاد 

 (6-2: 2017)فايز، .الزراعى والبيطرى
 واإلرشاد الزراعي أن اإلرشاد Sharma (2008:16)وترى  

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

والمستهدفين،  والمرشدين المتخصصين، والطرق، واألهداف،
  .والخدمات والتطبيقات،

زيادة التوعية، فى  هاإلرشاد البيطرى خدمات يقدمو 
من أجل  لمعلومات، والمعرفة، والتوجيه، والدعم الفني،وا

حيوانية عالية الجودة، وذلك على  اتفي انتاج منتج المساعدة
لى جنب مع تحسين سبل إنحو آمن وكفؤ ورشيد، جنبا  

 (2019. )دوار اإلرشاد البيطرى، معيشة اإلنسان

 للمنظمة ( التابعOIEلألوبئة ) الدولي ويؤكد المكتب 
 تمثل أداة البيطري اإلرشاد الحيوان بأن أنشطة لصحة العالمية

 أمراض على السيطرة في البيطرية الخدمات لمساعدة مةهم
 بما) البيطرية العامة والصحة الحيوان صحة وتحسين الحيوان

 يكون أن يمكن الحيوان؛ ورعاية( األغذية سالمة ذلك في
 خالل نم ،المربين معيشة على إيجابية آثار البيطري لإلرشاد

 وتقليل لحيواناتهم الصحية الحالة تحسين على مساعدتهم
 (OIE 2011:5) .الحيوانية األمراض تسببها التي الخسائر

عملية تعليمية غير رسمية " بأنهاإلرشاد البيطرى يعرف و 
تهدف إلى تزويد المربين والمهتمين بالثروة الحيوانية 

بطريقة سهلة  بالمعلومات والمهارات ونتائج االبحاث العلمية
م مستويات ومبسطة يسهل االستفادة منها بما يحقق له

 يضا  أيعرف و  ،(6: 2020)اسماعيل،  ".معيشية أفضل
 تم تطبيقي تقني اجتماعي نظام" أنه علىاإلرشاد البيطرى 

 من الحيوانية للثروة والصحة اإلنتاج جوانب لتحسين تطويره
 (:Sharma:19 2008) ".التعليمية الوسائل خالل

واألنشطة  مجاالت العمل اإلرشادى البيطرىوتتضمن 
مجال رفع الكفاءة اإلنتاجية الحيوانية من رتبطة بها كل الم

مجال تسويق وتوزيع واستهالك و  ،والداجنة والسمكية
مجال إدارة مزارع الحيوانات و  ،الحاصالت الحيوانية والدواجن
الحيوانات لدى صندوق على والدواجن: ومجال التأمين 

مجال عمل سجالت وبطاقة لكل ، و التأمين على الماشية
(، 9-8: 2019، (، و)إسماعيل2011)عبد الشكور .انحيو 

 (25-22: 2019 ،و)الرميلى
لبشرى من أهم الموارد ألى منظمة والذى يعد العنصر او 

من خالله يتم أداء وظائف المنظمة المتعددة من تخطيط 
ته على باقى الموارد وتنظيم وتوجيه وتنفيذ ورقابة، مع سيطر 

: 2010 ،شرشر، وآخرونة. )منظمالمالية والفنية المتاحة بال
كفاءة المرشد أهم مورد فى تحقيق كفاءة وتمثل . (167

أن نجاح المرشد البيطرى فى و  ،وفعالية الجهاز اإلرشادى
الموكل إليه يتوقف على درجة  البيطرى العمل اإلرشادى
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األنشطة اإلرشادية البيطرية، ب ةالمرتبطمعرفته بالمواد العلمية 
لمامه بأسس استخدام الطرق والمعينات اإلرشادية البيطرية  وا 

عدد من العوامل الذاتية ومنها معرفته مع توفر  .. المناسبة
مسئوليات الوظيفة اإلرشادية التى لوفهمه المرشد البيطرى 

يشغلها، وما يرتبط بها من واجبات ومهام وأنشطة إرشادية 
  (،2008. )عتمان، بيطرية
البيطري الواعي  عرف المرشد البيطرى بأنه "الطبيبيو 

وأخالقيا ، والقادر على تغيير سلوك الزراع علميا  وعمليا  
 عتمان،والمربين متحمال  مسئولية هذا التغير أمام المجتمع". )

2004  :1844- 1846 ) 
 ( أن المهام433: 2002) وعودة أكد مازن، وقد 
طبقا  لمجاالت العمل  مرشد البيطرى تتحددلل الوظيفية

أهميتها من  عاده، وأن مهام وظيفة المرشد تتغيراإلرشادى وأب
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 

طيد اإلرشادية، وتو  مرشد وهى تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامجال
المنظمات المحلية، وتنمية القادة اإلرشاديين ع العالقات م

 المحليين، وحفز المسترشدين وتشجيعهم.
مهام ال تحديدالتى العلمية والدراسات البحوث تعد و 

 غيرلجهاز اإلرشادى سواء الحكومى أو لاإلرشادية  نشطةاألو 
أو المشروعات االنتاجية  الخاص أو القطاع ةالحكومي
فى حدود ما . قليلة جدا  رتبط باألنشطة الزراعية لما والخدمية
عودة و دراسة مازن،  ، حيث تناولتالباحثان إليهتوصل 

ين أنشطة ومهام المرشدين الزراعيين العامل( 431: 2002)
المهام المرتبطة بوظيفة حددت رشاد الزراعى الحكومي و باإل
تخطيط البرامج اإلرشادية، الحكومى فى مرشد الزراعى ال
رشادية، وتقييم البرامج اإلرشادية، وتنمية نفيذ البرامج اإلوت

القيادة الريفية، وتوطيد العالقات مع المنظمات المحلية، وحفز 
 .تشجيعهمالمسترشدين و 

األنشطة  أن( 1: 2008راسة عبد الصادق )بينت دكما 
باألراضى الجديدة  الحكومى اعيرشادية للمرشد الزر اإل

تخطيط البرامج تعلق بت شطةأن هى واألراضى القديمة
اإلرشادية، وتنفيذ البرامج اإلرشادية، وتقييم البرامج اإلرشادية، 
وتنمية القيادات الريفية، والتنسيق مع المنظمات المحلية 

 . ى الدراسةمنطقتالمرشدين ببين أنشطة  ةام بالمقارنيقالو 
أنشطة ومهام تحديد علق بالدراسات التى ارتبطت بوفيما يت

ن العاملين فى قطاع المنظمات غير الحكومية ييالمرشد
(NGOsفقد ) ( 144-128: 2010دراسة الرميلى ) اعتمدت

المنظمات غير تنفذها حصر األنشطة اإلرشادية التى على 
وتقسيمها إلى ثمانية  ،العاملة باألنشطة الزراعية الحكومية
بعا  لمجاالت العمل اإلرشادى الزراعى وهى مجاالت أقسام ت

 الكفاءة اإلنتاجية، وتسويق الحاصالت الزراعية، وتنميةرفع 
دارة األعمال المزرعية والمنزلية، وتنمية  المجتمع المحلى، وا 
الشباب الريفى، وتنمية الموارد الطبيعية، واإلسهام فى الشئون 

مع  ة على الترتيب.العامة، وتطوير الحياة األسرية الريفي
فيذ وتقييم البرامج تحديد مستوى تطبيق أنشطة تخطيط وتن

  بالمنظمات غير الحكومية. اإلرشادية الزراعية
وفيما يتعلق بالدراسات التى ارتبطت بمهام المرشدين 

سواء بوزارة الزراعة أو غيرها  العامليين فى مجال المشروعات
-76: 2012رون )دراسة صالح، وآخ تفقد بين من الوزارات

اخصائى اإلرشاد ( األنشطة اإلرشادية المرتبطة بمهام 78
 لمانىالحقلى بالمشروع المصرى اآل الزراعى فى مجال الرى

وهى: متابعة حالة الرى والصرف على مستوى الحقل، 
والتعرف على مشكالت الرى والصرف، ومساعدة الزراع على 

انشاء ودعم  اتخاذ قرارات إروائية سليمة، والمساعدة في
عية المحاصيل، مستخدمي المياه ولجان الرى، والتوعية بنو 

لرى الحقلى والتعاون بين أخصائي االرشاد فى مجال ا
، بدران. وأيضا  بينت دراسة )باإلرشاد الزراعى والتوجيه المائي

مهام اإلرشاد الرؤية التكاملية ل( 1677: 2014وآخرون، 
وهى آداء  ري الحقلىالزراعى فى مجال مشروعات تطوير ال
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ر الرى الحقلى، وآداء مهام مرحلة التعريف بمشروعات تطوي
 التقييم.مهام مرحلة المتابعة و 

أجهزة وفيما يتعلق بتحديد المهام واألنشطة المشتركة بين 
ممن مختلفة الحكومية الوزارات المتواجدة بالحكومية ال رشاداإل
دراسة  قامتد فق ةلريفيللمجتمعات اأنشطة إرشادية  ونمقدي

ادية التى يقوم شر نشطة اإلاألبتحديد ( 2013)نجم، وآخرون 
جهاز و  بوزارة الزراعة رشاد الزراعىجهاز اإلكل من بها 

فى مجال ترشيد إستخدام مياه  بوزارة الرى التوجيه المائى
درجة المشاركة بينهما فى تنفيذ تلك تحديد يضا  أالرى، و 

 .نشطة حاليا  ومستقبال  ألا
يتعلق بالدراسات والبحوث التى تناولت جهاز  ماأما 
دراسة عتمان  يطرى التابع لوزاره الزراعة فقد تناولتالب اإلرشاد

العاملين  نين البيطرييواجه المرشدالتى تالمشكالت ( 2004)
أثناء عملهم وتحديد أثرها على  بجهاز اإلرشاد البيطرى

 اهتمتنما بي مستوى الكفاءة الوظيفية للمرشدين البيطريين.
البحث ( على عالقة 2006حماده )و البهنساوى، دراسة 

رشاد البيطرى، والتعرف على الخدمات التى يمكن أن باإل
، رشاد البيطرى والبحوث لبعضهما البعضيقدمها كل من اإل

الحتياجات التدريبية ا( 2008دراسة عتمان )وحددت 
ين والعامل للمرشدين البيطريين فى مجال اإلرشاد البيطرى

 خرون، وآدراسة فريد كما تناولتبجهاز اإلرشاد البيطرى، 
عالقة الروابط بين اإلرشاد البيطرى وبين شدة ( 2009)

معاهد البحث البيطرية بمركز البحوث الزراعية، مع تحديد 
 أبعاد شدة العالقة للرابطة. 
يتضح الدراسات واألدبيات العلمية ومما سبق عرضه من 

ألنشطة والمهام الوظيفية للعاملين يد اأن هناك محاوالت لتحد
 األرشادية المختلفه سواء التابعة نظماتاإلرشادين بالم

للمنظمات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية، وأيضا  
األنشطة والمهام الوظيفية للعاملين اإلرشادين بأجهزة اإلرشاد 

تتسم بالتبعثر وعدم التكامل التى  داخل المشروعات الزراعية
فردية التناول من قبل الباحثين ودون وضعها فى شكل و 

المقدمة للخدمة اإلرشادية، ويمكن  ى معتمد من الجهاترسم
ذا وجد  إيعاز ذلك  تبينلعدم وجود توصيف وظيفى محدد، وا 

أنه غير محدد التوصيف المستند على القواعد العلمية، 
وأن التوصيفات تنطبق بشكل عام ، لكل جهة ويختلف تبعا  

مهام واألنشطة المحددة لل ى المرشد دون وضع توصيفعل
، كما يتضح من رشاديةشد بكل جهة مقدمة للخدمة اإلللمر 

لألنشطة والمهام الوظيفية  تناولها عدم تحليل للدراسات السابقة
التى يؤديها المرشد البيطرى داخل إدارة اإلرشاد البيطرى 

 .وهو ما يهدف إليه هذا البحث ومنطقة عمله
صياغة  تحدد الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمأن و 

اصة بالمرشد البيطرى بشكل تفصيلى ة والمهام الخاألنشط
نما وضعت أنشطة عامة تم عرضها لى صفحتة الرسمية ع وا 

مجال على شبكة المعلومات الدولية )األنترنت( متمثلة فى 
نواع أالتعرف على مختلف  معا  وهى: رشادالخدمات واإل

المستعملة فى مجال  البيطرية والمبيدات الحشريةدوية األ
االشتراك مع وزارة الصحة فى لجان تسجيل ، و لبيطرىالطب ا

لمستحضرات البيطرية المستوردة اتسعير ، و دوية البيطريةاأل
رشادية إرشاد البيطرى وعمل حمالت اإلبالقيام ، و والمحلية

شتراك تنشيط التأمين على الماشية باال، و وتوعية للمواطنين
، نمع صندوق التأمين على الماشية وعمل بطاقات تأمي

حصر وتسجيل بيانات مزارع ، و ترقيم وتسجيل الماشيةو 
 ()الهيئة العامة للخدمات البيطرية. الدواجن

والنظام اإلرشادي الكفء هو الذى يتم فيه تجميع 
الوحدات ذات الوظائف المتشابهة معا  لتوفير درجة معقوله 

نب تكرار الخدمة بواسطة هيئات مختلفة وما من الحكم ولتج
فى أذهان الريفيين. ولذلك عندما تم تطبيق  يحدث من لبس

ديل الهيكلى بوزارة الزراعة تعالت األصوات بضرورة برامج التع
مراجعة أدوار وخدمات وأنشطة اإلرشاد الحكومى بمختلف 

جمع بين كل من أدوار عاته، ولكى تتم تلك المراجعة والقطا
ى لع فمن الضرورى أوال  التعرفاإلرشادية المختلفة  ةجهز األ

األنشطة اإلرشادية لكل من الجهات العاملة فى مجال 
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، وتحديد األنشطة وكذلك تحديد الفئة المستهدفة ،اإلرشاد
اإلرشادية المشتركة المنفذة فعليا  األن، مع تحديد األنشطة 

 التى يمكن المشاركة فى تنفيذها مستقبال .
فى التعرف على هنا برزت مشكلة هذا البحث من و 

ة التى يؤديها المرشدين البيطريين هام اإلرشادياألنشطة والم
الت ؤ كمحاولة للرد على التسا ملين بإدارة الطب البيطرىالعا

ها تعرض ليمصادر معلومات التى ماهى  :التالية وهى
وما ، ودرجة االستفادة منهاالمرشدين البيطريين المبحوثين 

الطرق والمعينات اإلرشادية التى يستخدمها المرشدين  هى
وما هى درجة تطبيق المبحوثين ، لبيطريين المبحوثينا

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 

نى لنا تحديد حتى يتسمرشدين البيطريين المبحوثين، لل
األنشطة اإلرشادية المشتركه بينها وبين الجهات اإلرشادية 
األخرى، وتحديد شكل العالقة التنظيميه بينهما ولتجنب 

 األنشطة المتداخله والمشتركة بينهما. 
 ةالبحثياألهداف 

للمرشدين  والمهنيةالشخصية  الخصائصالتعرف على  -1
 البيطريين المبحوثين

عرض لها يتمصادر معلومات التى التعرف على  -2
 المرشدين البيطريين المبحوثين

 يستخدمهاالتى التعرف على الطرق والمعينات اإلرشادية  -3
 المبحوثين المرشدين البيطريين

المبحوثين  التعرف على درجة تطبيق المرشدين البيطريين -4
البيطرية المدروسة فى  لكل نشاط من األنشطة اإلرشادية

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

 هوادارة المزارع الحيوانية والداجن

ن المستوى العام لدرجة تطبيق المرشدين البيطريي تحديد -5
 مجتمعة وسةالمبحوثين لألنشطة اإلرشادية البيطرية المدر 

المرشدين البيطريين المبحوثين التعرف على درجة تطبيق  -6
وهى: التالية  المدروسةكل مهمة من المهام اإلرشادية ل

 البرنامجتنفيذ و  البيطرى، اإلرشادى البرنامجتخطيط 
 اإلرشادى البرنامجمتابعة وتقييم البيطرى، و  اإلرشادى

، والمشاركة مع لبيطرى، وتنمية القيادات الريفيةا
 المنظمات األخرى

المرشدين البيطريين  تطبيقتحديد المستوى العام ل  -7
 البيطرية المدروسة مجتمعة رشاديةلمهام اإلالمبحوثين ل

 التعريفات اإلجرائية:
التى يقوم بها المرشدين البيطريين  األنشطة اإلرشادية - 1

  المبحوثين: 
ا فى هذا البحث هو مجموعة الدرجات التى د بهويقص

يحصل عليها المبحوث نظير استجاباته للعبارات المكونة 
إلنجاز  قهاويطبألنشطة اإلرشادية البيطرية التى يقوم بها ل

رفع الكفاءة  المدروسة المتمثلة فى: مجاالتفى ال أعماله
 نتجاتالنتاجية الحيوانية والداجنة، وتسويق واستهالك الما

دارة المزارع الحيوانية والداجنةةجنوانية والداالحي  .، وا 
 ينالمهام اإلرشادية البيطرية التى يقوم بها المرشد - 2

 البيطريين المبحوثين: 
ويقصد بها فى هذا البحث هو مجموعة الدرجات التى  

ستجاباته للعبارات المكونة يحصل عليها المبحوث نظير ا
تخطيط لمدروسة والمتمثلة فى: للمهام اإلرشادية البيطرية ا

متابعة وتقييم ، و اإلرشادى البرنامجتنفيذ ، و اإلرشادى البرنامج
اإلرشادى، وتنمية القيادات الريفية، والمشاركة مع  البرنامج

  المنظمات األخرى.
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 الطريقة البحثية
وث االجتماعية الوصفية، وقد البحينتمى هذا البحث إلى 
 مسحى االجتماعى فى هذا البحث.استخدم المنهج الوصفى ال

منطقة  فيما يلى عرض للطريقة البحثية وتتضمن: اختيارو 
وطريقة جمع البيانات، ووصف أداة  ،البحثشاملة و  البحث،

، والقياس الكمى للمتغيرات، وأدوات البحثجمع بيانات 
 مة فى تحليل البيانات.التحليل اإلحصائى المستخد

 منطقة البحث  .1

هى من محافظات بمحافظة سوهاج و أجرى هذا البحث 
وتأتى محافظة سوهاج فى الترتيب األول من  ،مصر العليا

حيث إجمالى الثروة الحيوانية على مستوى محافظات مصر 
: 2019)قطاع الشئون االقتصادية،  %30،75العليا بنسبة 

ة واألدارية فتعد مديرية الطب ومن الناحية التنظيمي.  (4
ترتيب األول بين مديريات الطب البيطرى بسوهاج ذات ال
فظات مصر العليا من حيث عدد البيطرى على مستوى محا
 %27،3إدارية بيطرية بنسبة  13االدارات التابع لها بعدد 

من إجمالى االدارات البيطرية على مستوى محافظات مصر 
حيث عدد الوحدات البيطرية التابعه من  األولى أيضا  العليا، و 

ى مصر العليا ومحافظات الصعيد معا  لها وذلك على مستو 
اع )قط %36،3وحدة بيطرية بنسبة  114بإجمالى عدد 

 .(58: 2019الشئون االقتصادية، 
  البحثشاملة  .2

بشكل أساسى بالهدف الرئيسى  البحثارتبط اختيار شاملة 
أنشطة ومهام المرشد  وهو محاولة التعرف على البحثمن 

مديرية الطب البيطرى فى إدارة اإلرشاد البيطرى بالبيطرى ب
ومن واقع سجالت مديرية الطب البيطرى . محافظة سوهاج

 35يتبين أن عدد شاملة المرشدين البيطريين قد بلغ  بسوهاج
مرشدا  بيطريا  تم إستيفاء اإلختبار القبلى إلستمارة اإلستبيان 

 31وبذلك بلغ عدد المبحوثين  ،يطريينمرشدين ب 4من عدد 
م شاملة المبحوثين المختارين من المرشدين مرشدا  بيطريا  ه

 طريين.البي

 جمع البياناتوأداة طريقة  .3
تم جمع البيانات بالمقابلة الشخصية مع المبحوثين من 
المرشدين البيطريين باستخدام استمارة االستبيان والذى تم 

هدافه، وقد روعى فى تصميمها أاعدادها بما يفى بتحقيق 
لمتصلة بشكل االستمارة وتنسيقها مختلف القواعد المنهجية ا

وقد مر جمع ، طها وتسلسلها المنطقىوصياغة االسئلة وتراب
بيانات البحث بثالث مراحل اساسية هى: مرحلة إعداد 
إستمارة االستبيان، ثم مرحلة إجراء االختبار المبدئى على 

من المرشدين البيطرين، وتم  4قوامها  االستمارة على عينة
ديالت الالزمة على االستمارة حتى اصبحت فيها إجراء التع
وقد تضمنت هائية، ثم مرحلة جمع البيانات. فى صورتها الن

الخصائص الشخصية  أجزاء:خمسة استمارة االستبيان 
التعرض لمصادر المعلومات ودرجة للمبحوثين، و  والمهنية

األنشطة اإلرشادية التى يقوم  درجة تطبيقو ، االستفادة منها
المهام اإلرشادية  مستوىو  البيطريين المبحوثين، بها المرشدين

أهم و البيطرية التى يقوم بها المرشدين البيطريين المبحوثين، 
لإلنشطة اإلرشادية  الطرق والمعينات اإلرشادية المستخدمة

الثالث بحث خالل األسبوع تم جمع بيانات ال وقد. البيطرية
  ها.للتحلي م تمهيدا  2021والرابع من شهر مايو 

 البحثية القياس الكمى للمتغيرات .4

وصفي فى معظمه فقد اقتصرت  البحثألن  را  نظ
 التكرارات والنسبة المئوية. :المعالجة الكمية لبياناتها على

تم  :مصادر المعلومات ودرجة االستفادة منهااوال : التعرض ل
التى المصادر التى تعرض إليها و  ث عنقياسه بسؤال المبحو 
بعرض تسعة مصادر للمعلومات عليه، اته يستقى منها معلوم

فى كل من المعاريين  وطلب منه وضع استجابته المناسبة
على التعزض لمصادر المعلومات  التاليين أولهما: يتناول

والمعيار الثانى: هو  : نعم، ال.مقياس متدرج من فئتين هما
على مقياس  ستفادة المبحوثين من تلك المصادرتحديد درجة ا

 متوسط، منخفض. ثالثة فئات هم: عالى،متدرج من 
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ا: التعرف على أهم الطرق والمعينات اإلرشادية ثاني
لقياس أهم الطرق والمعينات اإلرشادية المستخدمة: 

 عشرة تم وضعالمستخدمة فى األنشطة اإلرشادية البيطرية 
للقيام  المبحوثينتى يستخدمها وال طرق ومعينات إرشادية

لطرق اإلرشادية ثمانية متعلقة با هم اإلرشادية منهابمهام
ثنان متعلقة بالمعينات اإلرشادية وقد طلب من كل مبحوث ، وا 

من المعيارين وضع االستجابة التى يراها مناسبة فى  كل 
نشطة على مقياس التاليين: أولهما: يتناول تطبيق تلك األ

بحيث تعطى  مهمةاستجابات أمام كل متدرج من خمس 
وتم تقسيم درجة كل  (،5-1وح ما بين )درجه لكل عبارة تترا

مبحوث وفقا  لدرجة تطبيق المهمة الواحدة لثالثة فئات هم: 
( 4أقل من  -2( درجة، ومتوسط )2أقل من  -1منخفض )

وبذلك أصبح المدى درجات فأكثر(.  4درجات، ومرتفع )
يتراوح طرق اإلرشادية المستخدمة لأهمية ا النظرى لدرجة

سيم طبقا للدرجات الحاصلين وتم التق( درجة. 50-1مابين )
عليها إلى ثالث فئات هى منخفضة ومتوسطة وعالية. مقابل 

 -34(، و)34أقل من  – 17(، و)17أقل من  – 1درجات )
 ( على الترتيب.50

األنشطة اإلرشادية التى يقوم بها  ثالثا: درجة تطبيق
  شدين البيطريين المبحوثين: المر 

التى شطة اإلرشادية البيطرية تم قياس درجة تطبيق األن
حصر األنشطة بويمارسها إلنجاز أعماله،  بحوثيقوم بها الم

اإلرشادية وتقسيمها إلى ثالثة أقسام تبعا  لمجاالت العمل 
اإلرشادى البيطرى وهى: رفع الكفاءة االنتاجية الحيوانية 

ويق واستهالك المنتجات الحيوانية والداوجن، والداجنة، وتس
دارة الم . وقد بلغ عدد األنشطة زارع الحيوانية والداجنةوا 

عبارة موزعين على مجاالت العمل  27اإلرشادية المدروسة 
نشاطا  بمجال رفع  15اإلرشادى البيطرى المدروسة كالتالى: 

 جالالكفاءة االنتاجية الحيوانية والداجنة، وخمسة أنشطة بم
 طةة أنشوسبع تسويق واستهالك المنتجات الحيوانية والداجنة،

وقد طلب من كل إدارة المزارع الحيوانية والداجنه،  بمجال

مبحوث وضع االستجابة التى يراها مناسبة فى كل من 
المعاريين التاليين أولهما: يتناول تطبيق تلك االنشطة على 

عيار الثانى: هو مقياس متدرج من فئتين هما: نعم، ال. والم
 متدرج من خمسدرجة التطبيق لتلك األنشطة على مقياس 

استجابات أمام كل عبارة بحيث تعطى درجه لكل عبارة تتراوح 
وتم تقسيم درجة كل مبحوث وفقا   ،درجة (5-1ما بين )

 -1لدرجة تطبيق النشاط الواحد لثالثة فئات هم: منخفض )
( درجات، ومرتفع 4أقل من  -2( درجة، ومتوسط )2أقل من 

 درجات فأكثر(.  4)
 يةاإلرشاد ةنشطألاظرى لدرجة أصبح المدى النقد و 

يتراوح  المتعلقة بمجال رفع الكفاءة االنتاجية الحيوانية والداجنه
 األنشطة تطبيقمستوى ( درجة. وتم تقسيم 75-1ما بين )

إلى  المتعلقة بمجال رفع الكفاءة االنتاجية الحيوانية والداجنة
ث فئات هى منخفضة ومتوسطة وعالية. مقابل درجات ثال
المدى و  ( على الترتيب.75-51(، و)50 -26، و)(25 -1)

تسويق  المتعلقة بمجال يةاإلرشاد ةنشطألاالنظرى لدرجة 
( 25-1يتراوح ما بين ) واستهالك المنتجات الحيوانية والداجنة

ت إلى ثالث فئا تلك األنشطة تطبيقمستوى درجة. وتم تقسيم 
أقل من  -9(، و)9أقل من  -1مقابل درجات ) كما سبق

المدى النظرى لدرجة و  ( على الترتيب.25-17، و)(17
المتعلقة بمجال إدارة المزارع الحيوانية  األنشطة اإلرشادية

( درجة. وتم تقسيم مستوى 35-1يتراوح ما بين )والداجنه 
 -1مقابل درجات ) كما سبقتطبيق األنشطة إلى ثالث فئات 

( على 35-23(، و)23أقل من  -12(، و)12أقل من 
 الترتيب.

ولتحديد المستوى العام لتطبيق األنشطة اإلرشادية -
البيطرية المدروسة للمبحوثين تم جمع درجات تطبيق 
المبحوثين لجميع األنشطة االرشادية المدروسة للمجاالت 
الثالثة السابقة لتعبر عن الدرجة الكلية األنشطة اإلرشادية 

عبرة للمبحوثين وبذلك أصبح المدى النظرى للدرجة الكلية الم
-1يتراوح ما بين )للمجاالت الثالثة  عن األنشطة اإلرشادية



 2021 تمبربس -يويول( 3 العدد 42)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى               

 

1586 

( درجة. وتم تقسيمهم إلى ثالث فئات هى منخفضة 135
(، 89 -45(، و)44 -1ومتوسطة وعالية. مقابل درجات )

 ( على الترتيب.135 -90و)
إلرشادية البيطرية التى يقوم بها رابعا: درجة تطبيق المهام ا

 المبحوثين: المرشدين البيطريين 
تم قياس درجة تطبيق المهام اإلرشادية البيطرية  

تخطيط هى:  لخمس مهام المدروسة التى يقوم بها المبحوث
متابعة وتقييم ، و اإلرشادى البرنامجتنفيذ ، و اإلرشادى البرنامج
لريفية، والمشاركة مع اإلرشادى، وتنمية القيادات ا البرنامج

مكونة لتلك ى العبارات الوقد بلغ اجمال المنظمات األخرى.
عبارة موزرعة على المهام المدروسة كالتالى: إثنى  37المهام 

عشر عبارة لمهمة تخطيط البرامج اإلرشادىة البيطرية، 
، البيطري اإلرشادي البرنامجوخمسة عبارات لمهمة تنفيذ 

االرشادى  البرنامجبعة وتقييم وتسعة عبارات لمهمة متا
، وست مة تنمية القيادات الريفيةلمهات ، وخمسة عبار ىالبيطر 

 عبارات لمهمة المشاركة مع المنظمات األخرى. 
وقد طلب من كل مبحوث وضع االستجابة التى يراها 
مناسبة فى كل من المعياريين التاليين: أولهما يتناول تطبيق 

مقياس متدرج من فئتين هما: المبحوثين لتلك المهام على 
درجة التطبيق لتلك المهام على  هو . والمعيار الثانى:نعم، ال

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

تقسيم درجة كل مبحوث وفقا  لدرجة تطبيق المهمة الواحده 
( درجة، ومتوسط 2أقل من  -1لثالثة فئات هم: منخفض )

 درجات فأكثر(.  4فع )( درجات، ومرت4أقل من  -2)

لمهمة تخطيط البرنامج أصبح المدى النظرى لدرجة قد و 
( درجة. وتم تقسيم درجات 60-1بين )اإلرشادى البيطرى 

التطبيق إلى ثالث فئات هى منخفضة ومتوسطة وعالية. 
(، 40من أقل -20(، و)20قل من أ -1مقابل درجات )

 برنامجلالمهمة تنفيذ المدى النظرى لدرجة و  (.60-40و)
تم التقسيم إلى ثم  ،( درجة25-1بين ) يتراوح ما ياإلرشاد

 9(، و)9أقل من  - 1مقابل درجات )كما سبق ثالث فئات 
والمدى النظرى لدرجة  .(25 -17(، و)17أقل من  -

تراوح مابين يالبيطري  ياإلرشاد البرنامجالمهمة متابعة وتقييم 
مقابل  قكما سب( درجة. وتم تقسيم ثالث فئات 1-45)

(. والمدى 45 -31(، و)30 -16(، و)15 -1درجات )
يتراوح مابين  تنمية القيادات الريفية القيام بمهام النظرى لدرجة

مقابل  كما سبق( درجة. وتم التقسيم إلى ثالث فئات 1-25)
 -17، و)(17أقل من  - 9(، و)9أقل من  - 1درجات )

ع ركة مالمشا القيام بمهام (. والمدى النظرى لدرجة25
( درجة. وتم التقسيم 30-1يتراوح مابين ) المنظمات األخرى

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

اإلرشادية البيطرية  المهامولتحديد المستوى العام لتطبيق 
لمبحوثين تم جمع درجات تطبيق المبحوثين لجميع المدروسة ل

المدروسة للمجاالت الثالثة السابقة البيطرية رشادية اإلالمهام 
وبذلك  ،اإلرشادية للمبحوثينللمهام لتعبر عن الدرجة الكلية 

المهام  أصبح المدى النظرى للدرجة الكلية المعبرة عن
درجة. ( 185-1يتراوح ما بين ) الخمس مجتمعة اإلرشادية

عالية. وتم تقسيمهم إلى ثالث فئات هى منخفضة ومتوسطة و 
( 185 -124(، و)123 -63(، و)62 -1مقابل درجات )

 على الترتيب.
 أدوات التحليل االحصائى .5

تم استخدام العرض الجدولى بالتكرارات والنسب المئوية 
 لكون الدراسة وصفية.

 النتائج ومناقشتها
 أوال :  وصف عينة البحث:

 ( األتى:1أوضحت البيانات الواردة بجدول )
يقعون  %41،9المبحوثين  خمسى يزيد عنأن ما  السن: -1

 السنيهفى الفئة و  (سنة 39 -30) السنيةالفئة  كل من فى
يقعون فى الفئة يقعون  %16،2، بينما (سنة 49 -40)
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الغالبية مما يشير إلى أن ( سنة، 59 -50) السنية
 السنيةفئات اليقعون فى  %82،8 المبحوثينالعظمى من 

هم القدرة على االستمرار الصغيرة والمتوسطة وهم ممن ل
العمل اإلرشادي البيطرى لفترات زمنية مستقبلية عن فى 

من سن زمالئهم من الفئات السنية الكبيرة ممن اقتربوا 
لذا يجب على مسئولى اإلرشاد نهاية الخدمة الوظيفية، 

رات بين المرشدين البيطرين البيطرى االهتمام بتيادل الخب
رة من خالل احتكاكهم مع من ذوى الفئات السنية الصغي

من المرشدين البيطرين ممن الخبرات  لديهم منزمالئهم م
والتى قد يكون لها تأثير مباشر قاربوا على إنتهاء خدمتهم 

من خالل  على زمالئهم فى رفع أدائهم لمهامهم الوظيفية
 ومستقلية لهم.وضع برامج تدريبية حالية 

 من %83،9ين تبين أن غالبية المبحوث المؤهل الدراسى: -2
الى )بكالوريوس الطب ع لذوى مؤه إجمالى المبحوثين

ن على يحاصل المبحوثين من %16،1، بينما البيطرى(
 دراسات عليا.

أن أوضحت النتائج : البيطرىمدة الخدمة فى العمل  -3
 10ن أقل ميقعون فى الفئة )من المبحوثين  12،9%
 %61،3، وأن فى العمل البيطرىخدمة  ة( كمدسنوات

( كمدة سنة 19 -10يقعون فى الفئة )لمبحوثين ا من
من إجمالى  %25،8وأن ، فى العمل البيطرىخدمة 

كمدة خدمة سنة(  30-20المبحوثين يقعون فى الفئة )
فى العمل البيطرى، مما يشير إلى أن ما يزيد عن أربع 

م مدة خبرة ال بأس بها فى أداء أخماس المبحوثين لديه
 ف.أعمالهم البيطرية بالري

من  %29 أتضح أن: اإلرشاد البيطرىمدة الخدمة فى  -4
 ة( كمدسنوات 10أقل من يقعون فى الفئة )المبحوثين 

 مايزيد عن نصف، وأن ما يقرب البيطرىخدمة باالرشاد 
(  سنة 19 -10يقعون فى الفئة ) %58،1المبحوثين 

من  %12،9وأن  ، البيطرىرشاد كمدة خدمة باإل
سنة( ويستنج من  30-20)ة يقعون فى الفئالمبحوثين 

 %71.0ذلك أن ما يقرب من ثالثة أرباع المبحوثين 
( سنة، 30 -10البيطرى من )مدة خدمة باإلرشاد لديهم 

وهى مدة مناسبة أكسبتهم من الخبرة التى يمكن االستفادة 
الذين  البيطرينشدين فئة المر  نقل خبراتهم إلىمنها فى 

ن مسنوات أو م 10عن  البيطرىتقل فترة عملهم باإلرشاد 
البيطرى ألستمرار العمل يلتحقون مجددا  بالعمل اإلرشادى 

 .اإلرشادى البيطرى فى تقديم خدماته إلى مستهدفيه
: فقد الفئات المستهدفة للمرشدين البيطريين المبحوثين -5

 جميع المبحوثينأن ( 1من النتائج الواردة بجدول ) تبين
يستهدفون سكان الريف من تقديم خدماتهم،  100%

الثروة صغار مربي المبحوثين يستهدفون  من 96،8%
، مربى الحيوانات األليفة والطيور المنزليةالحيوانية، و 

ه والداجنه، وأن أقل الفئات لمنتجات الحيوانيا ىمستهلكو 
ن و المستهلك المستهدفة للخدمات اإلرشادية للمبحوثين هما

، وكبار %19.4ة والداجنة بنسبة الحيواني للمنتجات
 . %9.7تثمرون( بنسبة المربين )المس

 المبحوثين : يتضح أن مايزيد عن نصفنطاق األشراف -6
دة البيطرية هى أن زمام القرية األم التابعه للوح 58،1%

 %29وثين نطاق إشرافهم، بينما أكثر من ربع المبح
 يشرفون على زمام مركز ادارى، وأن أكثر من عشر

يشرفون على نطاق المحافظة  %12،9المبحوثين 
 بأكملها.

: تبين أن ما يزيد ثالثة اخماس األقامة بمنطقة العمل -7
من أجمالى المبحوثين مقيمين  %61،3المبحوثين 

 %38،7ملهم، بينما أكثر من ثلث المبحوثين بمنطقة ع
مبحوثين غير مقيم بذات منطقة عملهم، من أجمالى ال

غالبية المبحوثين يقيمون بمنطقة ويستنج من ذلك أن 
عملهم مما يساعدهم على سرعة وسهولة انجاز مهامهم 
وأنشطتهم اإلرشادية، لقربهم من مستهدفيهم، مع منح 

من مشاكل واحتياجات  المبحوثين القدرة على تحديد
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ن، مع توفير وقت مستهدفيهم وتلبيتها بأسرع وقت ممك
 لمهم. وجهد االنتقال من محال إقامتهم لمحل ع

: دراسة مقررات فى اإلرشاد البيطرى بالمرحلة الجامعية -8
من أجمالى  %67،7المبحوثين  ىأتضح أن أكثر من ثلث

المبحوثين درسوا مقرر إرشاد بيطرى فى المرحلة 
من  %33،3ثلث المبحوثين مقابل الفى و ، امعيةالج

د بحوثين لم يدرسوا مقررات فى اإلرشاأجمالى الم
 البيطرى.

: البيطرىحضور دورات تدريبية متخصصة فى اإلرشاد  -9
لم  %51،6مايزيد عن نصف المبحوثين يتضح أن 

حصلوا على دورات تدريبية متخصصة فى اإلرشاد ي
ذه نسبة قليلة مما . وهالبيطرى خالل عمرهم الوظيفى

القيام بمزيد يطرى من مسئولى العمل االرشادى الب يتطلب

ألداء  البيطرىمن الدورات التدريبية لرفع كفاءة المرشد 
من اجمالى المبحوثين قد  %45،2وأن  مهامة الوظيفية.

حضروا دورة تدريبة واحدة فقط متخصصة فى اإلرشاد 
نخفاض عدد اوهذا يبين البيطرى خالل عمرهم الوظيفى، 

 شدينالدورات التدريبية المتخصصة التى تؤهل المر 
للقيام بمهامهم الوظيفية، والتى تكسبهم المعارف  البيطرين

 البيطرى.والمهارات الخاصة بالعمل اإلرشادى 
: تبين من توفر االمكانات المادية بمقر عمل المبحوثين -10

( أن نحو نصف المبحوثين 1النتائج الواردة بجدول )
من إجمالى المبحوثين أقروا بتوفر اجهزة  45،2%

المبحوثين الكمبيوتر بمقار عملهم، وأن ما يزيدعن ثلث 
من  يروا توفر شبكة األنترنت، وأن ما يقرب 35،5%

 
 31ن وفقا  لخصائصهم الشخصية والمهنية. ن= المبحوثي البيطريينوصف المرشدين  .1جدول 

 % عدد  الخصائص م % عدد  الخصائص م
 : السن 1

 سنة(  39 -30) -
 سنة(  49 -40) -
 سنة( 59 -50) -

 
13 
13 
5 

 
41،9 
41،9 
16،2 

 نطاق اإلشراف 6
 زمام المحافظة -
 زمام المركز -
 زمام القرية األم -

 
4 
9 

18 

 
12،9 
29،0 
58،1 

 المؤهل الدراسى 2
 طب بيطرىريوس بكالو  -
 دراسات عليا -

 
26 
5 

 
83،9 
16،1 

 األقامة بمنطقة العمل  7
 مقيم -
 غير مقيم  -

 
19 
12 

 
61،3 
38،7 

 العمل البيطرىمدة الخدمة فى  3
  (سنوات 10أقل من )
 (سنوات 19 -10)
 (سنوات 20-30)

 
4 

19 
8 

 
12،9 
61،3 
25،8 

البيطرى فى اإلرشاد  فى مقرراتدراسة  8
 المرحلة الجامعية

 نعم
 ال

 
 

21 
10 

 
 

67،7 
32،3 

 اإلرشاد البيطرىمدة الخدمة فى  4
 سنوات (10أقل من )
 سنه (19 -10)
 سنه (20-30)

 
9 

18 
4 

 
29،0 
58،1 
12،9 

ية متخصصة فى تدريبحضور دورات  9
  البيطرىإلرشاد ا

 لم يحضر
 واحدة دورةحضور 

 حضور دورتان

 
 

16 
14 
1 

 
 

51،6 
45،2 
3،2 

 ة الفئات المستهدف 5
 سكان الريف

 صغار مربى الثروة الحيوانية
 مربى الحيوانات األليفة 

 مستهلكى المنتجات الحيوانيية 
 سكان الحضر 

 النشىء )طالب المدارس(
 عمال المزارع الحيوانية والداجنة

 كبار المستثمريين 

 
31 
30 
30 
30 
20 
13 
6 
3 

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

 لماديةاالمكانات ا 10
 جهاز كمبيوتر

 انترنت
 وتدريب قاعة اجتماعات

 جهاز سونار
 جهاز عرض )داتا شو(        

 فيديو( -آلة تصوير)فوتوغرافى

 
14 
11 
6 
5 
3 
3 

 
45،2 
35،5 
19،4 
16،7 
9،7 
9،7 

  لمصدر: استمارات االستبيانا
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أقروا من إجمالى المبحوثين %  9،7عشر المبحوثين 
بتوفر جهاز عرض الداتا شو، وآلة تصوير فوتوغرافى 
بمقار عملهم. مما سبق يتضح أن هناك إنخفاض فى 

المادية الضرورية بالرغم من اإلمكانات من  العديد توفر
تقديم خدمة بيطرية به من  مساها تبيرة لها لماألهمية الك

ا يتطلب من بدرجة مميزة فى العمل اإلرشادى، مم
دية حتى الجهات البيطرية توفير تلك االمكانات الما

رشادية بيطرية ذات إتساعد المبحوثين فى تقديم خدمة 
 . المستهدفينيز تحوز رضا متو جودة 

لمرشدين البيطريين المبحوثين لمعلومات المصادر ثانيا : 
 (2جدول )ب النتائج الواردة أوضحت: منها درجة االستفادةو 

ين لمصادر معلومات متعددة حيث ع المبحوثتعرض جمي
% من المبحوثين ذكروا أن رؤساء  100أفادت النتائج أن 

الكتب والمجالت  العمل، والنشرات اإلرشادية البيطرية، ثم
كمصادر  العلمية، والمواقع العلمية على شبكة االنترنت

يعتمدون من المبحوثين   %96،8ن أو  هم.أساسية لمعلومات
البيطرية، وكليات الطب البيطرى،  يةالبحث المعاهد على

األجهزة الطبية(، والندوات والمؤتمرات  –وشركات )األدوية 
أكثر من ثلثى المبحوثين كمصادر لمعلوماتهم. بينما  العلمية
لمعارض البيطرية كمصدر يعتمدون على ا 67.7%

 لمعلوماتهم.  

ة اإلستفادة من مصادر المعلومات التى تعرض لها درج
أن غالبية أتضح  فقد مرشدين البيطريين المبحوثينال

كان درجة استفادتهم عالية لمصادر  %96،8 المبحوثين
رؤسائهم فى العمل، والنشرات اإلرشادية  بكل منالمعلومات 

البيطرية، والكتب والمجالت العلمية، والمواقع العلمية على 
 ذو من المبحوثين %74،2و ،%77،4بينما االنترنت، شبكة 

بمعاهد البحوث البيطرية، وكليات متوسطة  استفادة ةرجد
وأن  الطب البيطرى كمصادر للمعلومات على الترتيب.

المعارض بدرجة استفادتهم منخفضة من المبحوثين  38،7%
 كمصدر للمعلومات.البيطرية 

صادر معلومات ستنتج تعدد وتنوع مومن العرض السابق ي
رؤسائهم فى لانت المبحوثين، وأن أعلى درجة استفادة ك

العمل، والنشرات اإلرشادية البيطرية، والكتب والمجالت 
العلمية، والمواقع العلمية على شبكة االنترنت كمصادر 
لمعلوماتهم وأن أقل درجة استفادة للمصادر المعلومات تمثلت 

د مصادر المعلومات تعدوهذا يبين . البيطريةفى المعارض 
للقيام بمهامهم الوظيفية، هم ؤهللتى توتنوعها لدى المبحوثين وا

تكسبهم مما قد  ة استفادتهم من تلك المصادر عاليةوأن درج
 بيطرى.العمل اإلرشادى الأداء المعارف والمهارات الخاصة ب

 

 31ن=  منهافادة درجة االستإلستخدامهم لمصادر المعلومات و  وفقا   . توزيع المبحوثين2جدول 

 مصدر المعلومات م
 فادةاالستدرجة  التعرض

 منخفض متوسط عالى ال نعم
 % ت % ت % ت % ت % ت

 00،0 0 3،2 1 96،8 30 00،0 0 100،0 31 رؤسائى بالعمل 1
 00،0 0 3،2 1 96،8 30 00،0 0 100،0 31 رشادية البيطريةاإل النشرات 2
00،01 31 الكتب والمجالت العلمية 3  0 00،0 30 96،8 1 3،2 0 00،0 
 00،0 0 3،2 1 96،8 30 00،0 0 100،0 31 بكة االنترنتلعلمية بشالمواقع ا 4
 6،5 2 77،4 24 12،9 4 3،2 1 96،8 30 معاهد البحوث البيطرية 5
 00،0 0 74،2 23 22،6 7 3،2 1 96،8 30 كليات الطب البيطرى 6
 3،2 1 61،3 19 32،3 10 3،2 1 96،8 30 االجهزة الطبية( -شركات )األدوية 7
 6،5 2 22،6 7 67،7 21 3،2 1 96،8 30 لمؤتمرات العلميةات واالندو  8
 6،5 2 38،7 12 22،6 7 32،2 10 67،7 21 المعارض البيطرية 9
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 لمصدر: استمارات االستبيانا

 

 لإلنشطة أهم الطرق والمعينات اإلرشادية المستخدمة :ثالثا  
 : لبيطريةا اإلرشادية

التى ادية تم التعرف على الطرق والمعينات اإلرش
اإلرشادية تهم عند القيام بأنشطيستخدمها المرشدين البيطريين 

 على النحو التالى:وذلك  المدروسة البيطرية
 :ن البيطريينيالتى يستخدمها المرشد الطرق اإلرشادية -1

هناك العديد من أن  (3) جدولالواردة بنتائج ال أفادت
حتلت المبحوثين والتى ا يستخدمهاطرق االرشادية التى ال

 اتزيار الو  ،يةالمنزلات زيار ال هى %100 المقدمة بنسبة
، واالتصال التليفونى المتبادل مع المربين. المكتبية للمربين

ثم ، من المبحوثين %96،8بنسبة ا عقد ندوات إرشادية ميليهو 
بتعليم المربين  وذلك (المشاهدة)بإليضاح العملى اتليهما عمل 

إيضاح عملى ، وعمل ،%93.5بنسبة  معينة مهارة أو خبره
وذلك بشرح نتائج إتباع مهارة أو خبرة معينة  (بعرض النتائج)

أن أقل الطرق  نجدبينما  .%87،1 بنسبة للمربينتم تعليمها 
 بيطريةهى القيام برحالت إرشادية  استخداما   اإلرشادية

من  %16،1لدى  اجحةفى مواقع إنتاجية ن للمربين
 المبحوثين.

 استخدام بدرجةفيما يتعلق  س الجدولفنوتبين من نتائج 
 درجةأن غالبية المبحوثين لديهم  للطرق اإلرشاديةالمبحوثين 

االتصال التليفونى المتبادل مع المربين  مرتفع فى تطبيق
فى  المربينزيارة  من المبحوثين، وفى كل من %93،5 بنسبة
مكتب، وعقد ندوات إرشادية فى ال المربينة زيار و  ،المنزل
. فى حين أن غالبية من إجمالى المبحوثين %90،3 بنسبة

فى  ةللطرق اإلرشادية منخفض استخدامهم درجةالمبحوثين 
فى مواقع إنتاجية  للمربين بيطريةالقيام برحالت إرشادية 

  .من إجمالى المبحوثين %93،5 بنسبة ناجحة
ن يتى يستخدمها المرشدال اإلرشادية المعينات -2

 :البيطريين

أن استخدام  (3) بجدول الواردة ئجضح من النتاات
بنسبة  المعينات اإلرشادية أقتصر على الملصقات اإلرشادية

 بنسبةتوزيع مطبوعات إرشادية على المربين و ، 93.5%
 . من اجمالى المبحوثين 87،1%
 وثينالمبحبنفس الجدول أن غالبية الواردة النتائج  تشيرو 

فيما  دية مرتفعا  لتلك المعينات اإلرشا مكان مستوى استخدامه
توزيع و ، %90.3بنسبة  يتعلق باستخدام الملصقات اإلرشادية

إجمالى من  %74،2 بنسبةمطبوعات إرشادية على المربين 
 . المبحوثين

الطرق اإلرشادية فى تنوع  وتشير النتائج السابقة أن هناك
طرق فردية،  فشملت لبيطريينالتى يستخدمها المرشدين ا

 ةغياب الطرق الجماهيرية وندر  بينوت .فقط جماعيةطرق و 
 هى أكثر استخداما وتمثلت الفرديةكانت الطرق و  استخدامها.

وزيارة المربين للمرشدين ، للمربينفى الزيارات المنزلية 
واالتصال التليفونى المتبادل، ، بمكاتبهم بالوحدات البيطرية

وقد يرجع  .ل على شبكات التواصل االجتماعىوتبادل الرسائ
المرشد البيطرى مقترنه بمشاهدة  لى أن طبيعة عملذلك إ

الحيوانات فى موقعها أو ذهاب المربى بها إلى المرشد 
إلقامة للتشخيص والعالج، وأيضا   البيطرية البيطرى بالوحدة

، ولقوه المربين قرىمنطقة عملهم بفى غالبية المبحوثين 
ات التى تسمح بالزيار  وصلة القرابة والجوار بينهم العالقة

أما . وبين المربى غالبية المبحوثين بية بينالمنزلية والمكت
واإليضاح  ،الطرق الجماعية تمثلت فى عقد ندوات إرشادية

العملى بالمشاهدة أو عرض النتائج، أو من خالل القيام 
 برحالت إرشادية. 

المستخدمة فى  بينما انحصرت المعينات االرشادية
ة على عات إرشاديتوزيع مطبو الملصقات اإلرشادية، و 

للطرق ن يالمرشدين البيطريوهذا يبين استخدام . المربين
الفردية عند القيام بأنشطتها اإلرشادية من خالل الزيارات 

، وارتفاع نسبة تطبيقها لهذه الطرق، والمكتبية للمربين المنزلية
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عقد ندوات  ارتفاع نسبة استخدامهم للطرق الجماعية، فىمع 
مع  هدة أو بعرض النتائجعملى بالمشااإليضاح ال إرشادية

ارتفاع نسبة تطبيقها. وقلة استخدام المعينات اإلرشادية فى 
 رشادية.األنشطة اإل

من تدريب القائمين بالعمل  يتطلب ذلك مزيدا  مما 
والمعينات الطرق لفهم ماهية تلك  البيطرى اإلرشادى

ومتى تستخدم وكيفية استخدامها وما أهمية تلك اإلرشادية 
لمنظمة اإلرشاد الطرق والمعينات لألنشطة اإلرشادية 

  .البيطرى

لكل : درجة تطبيق المرشدين البيطريين المبحوثين رابعا  
 .نشاط من األنشطة اإلرشادية البيطرية المدروسة

وتشمل األنشطة اإلرشادية التى يقوم بها المرشدين 
وتم تقسيم تلك  ،البيطريين فى مواقع عملهم مع المستهدفين

وفقا  لمجاالت العمل رشادية إلى ثالثة أقسام اإلاألنشطة 
 رشادى البيطرى.اإل

 فاءة اإلنتاجيةرفع الكمجال إرشادية بيطرية بأنشطة  -1
  :الحيوانية والداجنة

 أن تطبيق (4)جدول  فى الواردة من النتائج تضحا
 رفع الكفاءة اإلنتاجيةمجال ب رشادية المتعلقةاألنشطة اإل

ين المرشدين البيطري يمارسهاالتى  الحيوانية والداجنة
وقد  .%51،6إلى  %100 تطبيق بينما ين تتراوح المبحوث

 %100 لدى جميع المبحوثين طبيقا  ت نشطةاألعلى جاءت أ
بالطرق المختلفة للعناية  المربين توعيةهى كالتالى: 

عراض باأل المربين توعيةو  ،بالحيوانات الصغيرة والكبيرة
لسرعة اتخاذ  لمرضية التى تظهر على الحيوانات والدواجنا

تعريف المربين بأهمية إجراء ، و االجراءات البيطرية
 تعريف، و وقائية ومواعيدها المناسبةالتحصينات البيطرية ال

بأهمية استخدام التلقيح الصناعي للحيوانات المزرعية.  المربين
تعريف  :هى لدى المبحوثين تطبيقا  أقل األنشطة جاءت و 

 ن بالسالالت الحيوانية والداجنة ذات االنتاجية العاليةالمربي
 بالعالئق المتزنه والمناسبة المربين تعريف، و %61،3بنسبة 

 .من المبحوثين %51،6بنسبة فى تغذية الحيوانات والدواجن 

 (31)ن=ااستخدامه جةودر ، المدروسة لطرق والمعينات اإلرشاديةل الستخدامهم تبعا   المبحوثين. توزيع 3جدول

 االجراءات م
 ستخداماال درجة االستخدام
 منخفض متوسط مرتفع ال نعم

 % ت % ت % ت % ت % ت
           اوال : الطرق اإلرشادية

 6،5 2 3،2 1 90،3 28 00،0 0 100 31 فى المنزل المربينزيارة  1
،23 1 90،3 28 00،0 0 100 31 فى مكتبك المربين استقبال 2  2 6،5 
 00.0 0 6،5 2 93،5 29 00،0 0 100 31 نباالتصال التليفونى المتبادل مع المربي 3
 6،5 2 3،2 1 90،3 28 3،2 1 96،8 30 عقد ندوات إرشادية 4
وذلك  (المشاهدة)باإليضاح العملى عمل  5

 بتعليم المربين مهارة أو خبره معينه 
29 93،5 2 6،5 25 80،6 5 16،

1 
1 3،2 

 (بعرض النتائج)إيضاح عملى  عمل 6
مهارة أو خبرة  وذلك بشرح نتائج إتباع

 للمربينمعينة تم تعليمها 

27 87،1 4 12،9 21 67،7 7 22،6 3 9،7 

تبادل الرسائل على شبكات التواصل  7
 االجتماعى

25 80،6 6 19،3 20 64،5 4 12،9 7 22،6 

 للمربين بيطريةالقيام برحالت إرشادية  8
 نتاجية ناجحة.فى مواقع إ

5 16،1 26 83،9 1 3،2 1 3،2 29 93،5 

           ثانيا : المعينات اإلرشادية
 6،5 2 3،2 1 90،3 28 6،5 2 93،5 29 استخدام الملصقات اإلرشادية 9
 16،1 5 9،7 3 74،2 23 12،9 4 87،1 27  توزيع مطبوعات إرشادية على المربين 10

  لمصدر: استمارات االستبيانا
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ودرجة تطبيق  البيطرية مجال رفع الكفاءة االنتاجيةالمتعلقة بألنشطة اإلرشادية ا تطبيقل تبعا  المبحوثين توزيع  . 4لجدو

 ( 31ن=) المبحوثين لها

 األنشطة اإلرشادية م
 تطبيق النشاط درجة التطبيق

 منخفص متوسط مرتفع ال نعم
 % ت % ت % ت % ت % ت

ختلفة للعناية بالحيوانات المبالطرق  المربين توعية 1
 00،0 0 00،0 0 100 31 00،0 0 100 31 الصغيرة والكبيرة

2 
عراض المرضية التى تظهر على باأل المربين توعية

 الحيوانات والدواجن
 لسرعة اتخاذ االجراءات البيطرية

31 100 0 00،0 31 100 0 00،0 0 00،0 

ومواعيدها ية التحصينات البيطرية الوقائبتعريف المربين  3
 00،0 0 3،2 1 96،8 30 00،0 0 100 31 المناسبة

 00،0 0 3،2 1 96،8 30 00،0 0 100 31 باألمراض الوبائية وطرق مكافحتها  المربين تعريف 4

بأهمية استخدام التلقيح الصناعي  المربين تعريف 5
 00،0 0 9،7 3 90،3 28 00،0 0 100 31 للحيوانات المزرعية

ن باساليب التعامل مع افراد القطيع الحية ربيتوعية الم 6
 9،7 3 3،2 1 87،1 27 3،2 1 96،8 30 والمريضة والنافقة 

 3،2 1 00،0 0 96،8 30 3،2 1 96،8 30 التوعية بكيفية عزل األفراد المصابة من القطيع 7

الطرق المختلفة للتعامل مع على  المربين تدريب 8
 3،2 1 6،5 2 90،3 28 9،7 3 90،3 28 الحيوانات الصغيرة والكبيرة

 ولية للحيواناتعلى طرق االسعافات األ المربين تدريب 9
 3،2 1 3،2 1 93،5 29 9،7 3 90،3 28 فى حاالت التسمم 

مربى الحيوانات األليفة والمنزليه ببرامج  تعريف 10
 16.1 5 16.1 5 67،6 21 16.1 5 83،9 26 التحصينات المناسبة

11 
حماية  بأساليبيوانات األليفة والمنزليه الحتوعية مربى 

 انفسهم من االمراض 
نتيجة مخالطتهم له  من هذه الحيوانات  التي تنتقل

 واقتنائه
24 77،4 7 22،6 22 71،0 1 3،2 8 25،8 

 25،8 8 00،0 0 74،2 23 25،8 8 74،2 23 توفير االمصال والتحصينات بالوحدات البيطرية للمربين 12

 32،2 10 9،7 3 58،1 18 25،8 8 74،2 23 بصفة دورية بيطريةعالجية ل وافق تنفيذ 13

بالسالالت الحيوانية والداجنة ذات  المربين تعريف 14
 45،1 14 6،5 2 48،4 15 38،7 12 61،3 19 االنتاجية العالية

بالعالئق المتزنه والمناسبة فى تغذية  المربين تعريف 15
 51،6 16 9،7 3 38،7 12 48،4 15 51،6 16 الحيوانات والدواجن

 لمصدر: استمارات االستبيانا
 

المبحوثين لألنشطة اإلرشادية تطبيق  بدرجةوفيما يتعلق 
المدروسة فى مجال رفع الكفاءة االنتاجية الحيوانية والداجنة 

درجة التطبيق مرتفعة  أن من نتائج نفس الجدول تبين
لطرق المختلفة با نالمربي توعية التالية:ألنشطة اإلرشادية ل

 المربين توعيةو  ،للعناية بالحيوانات الصغيرة والكبيرة
 عراض المرضية التى تظهر على الحيوانات والدواجنباأل

يليها و ، %100بنسبة  لسرعة اتخاذ االجراءات البيطرية
التحصينات البيطرية الوقائية ومواعيدها بتعريف المربين 

بائية وطرق مكافحتها الو  باألمراض المربين تعريف، و المناسبة
لألنشطة  جاءت أقل بينما. المبحوثينمن  %96،8 بنسبة

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

 أن هناك ارتفاع فى درجة تطبيقيستنتج مما سبق عرضه 
 لدى المرشدين البيطريين بصفة عامة األنشطة اإلرشادية

 .الحيوانية والداجنةفى مجال رفع الكفاءة اإلنتاجية  المبحوثين
اإلرشادى البيطرى بما يتطلب توجية إهتمام المسئولين بالعمل 
عينية بشكل دائم نحو توفير وتسهيل االمكانات المادية وال

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 

الالت الحيوانية وكيفية اعداد العالئق المتزنة كيفية اختيار الس
 للحيوانات والدواجن.والمناسبة 

( من أن غالبية المبحوثين 5وهذا ما يستنتج من جدول )
لديهم مستوى عام مرتفع بتطبيق األنشطة اإلرشادية فى مجال 

من إجمالى  %71رفع الكفاءة األنتاجية البيطرية وذلك لدى 
ن المبحوثين ذو مستوى متوسط م %12،9المبحوثين، وأن 
ى المبحوثين ذومستوى من إجممال %16،1بينما نجد أن 

 منخفض فى تطبيق األنشطة اإلرشادية.
 

 ةطنشتطبيق األ  تبعا لمستوىالمبحوثين توزيع . 5جدول 
 (31) ن=  ية البيطرية وفقا  لمجال رفع الكفاءةاإلرشاد
 % العدد األنشطة تطبيق مستوى
 (25 -1)   ضعيف

 (50 -26)توسط    م
 (75-51)مرتفع     

5 
4 
22 

16،1 
12،9 
71،0 

 لمصدر: استمارات االستبيانا  

 
مجال تسويق واستهالك ب بيطرية إرشاديةأنشطة -2

 المنتجات الحيوانية والداجنة 

رشادية األنشطة اإل أن تطبيق (6)جدول  من نتائج تبين
 والداجنة الحيوانية تسويق واستهالك المنتجاتمجال ب المتعلقة
 بينما تتراوح  ينين المبحوثالمرشدين البيطري يمارسهاالتى 
وجاء أعلى األنشطة تطبيقا  .%25.8 وبين %100 تطبيق

توعية هى كالتالى:  %100 من قبل المبحوثين بنسبة
بطرق الحماية من  ةمستهلكى المنتجات الحيوانية والداجن

التسمم مثل مرض  هاالتي تنتقل عن طريق استهالك مراضأا
، م والدواجنلحو الالطرق الصحية لتخزين ، والتعريف بالغذائي

التعريف بنوعية لحوم نشاط  فى التطبيق يليهاثم جاء 
بنسبة  الحيوانات والدواجن الصالحة لالستهالك االدمى

التعريف بأنسب طرق الطهى الصحى ألنواع  ثم ،48،4%
، من إجمالى المبحوثين %35،5 بنسبة اللحوم المختلفة

 تجاتهاالتوعية بكيفية اكتشاف وسائل غش األلبان ومنواخيرا 
 .%25.8بنسبة 

المبحوثين لألنشطة اإلرشادية تطبيق  درجةوفيما يتعلق ب
المدروسة فى مجال تسويق واستهالك المنتجات الحيوانية 

 ا  مرتفعتطبيق المبحوثين لتلك األنشطة  درجةوالداجنة تبين أن 
منتجات الحيوانية والداجنه بطرق كل من توعية مستهلكى الل

مثل  هالتي تنتقل عن طريق استهالكا مراضالحماية من األ
الطرق ، والتعريف ب%93،5بنسبة  مرض التسمم الغذائي

من  %74،2بنسبة لحوم والدواجن الالصحية لتخزين 
تطبيق المبحوثين فى مجال  المبحوثين. بينما وجد أن درجة
جاء منخفضا  يوانية والداجنةتسويق واستهالك المنتجات الح

كيفية فى كل من التوعية ب التالية: لكل من األنشطة اإلرشادية
التعريف ، و %74،2 اكتشاف وسائل غش األلبان ومنتجاتها

، %64،5ةنسب طرق الطهى الصحى ألنواع اللحوم المختلفأب
التعريف بنوعية لحوم الحيوانات والدواجن الصالحة و 

 المبحوثين. إجمالى من %61،3 بنسبة لالستهالك االدمى
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تسويق واستهالك المنتجات الحيوانية لألنشطة اإلرشادية المنفذه فى مجال  لتطبيقهم تبعا  بحوثين المتوزيع  . 6جدول

 (31)ن= لها متطبيقه ودرجة والداجنة

 اإلرشادية األنشطة م
 طاتطبيق النشدرجة  التطبيق

 منخفص متوسط مرتفع ال نعم
 % ت % ت % ت % ت % ت

والداجنه بطرق  توعية مستهلكى المنتجات الحيوانية 1
التي تنتقل عن طريق  الحماية من االمراض

 مثل مرض التسمم الغذائي هااستهالك

31 100 0 00،0 29 93،5 2 6،5 0 00،0 

 9،7 3 16،1 5 74،2 23 00،0 0 100 31  لحوم والدواجنالالطرق الصحية لتخزين التعريف ب 2
عريف بنوعية لحوم الحيوانات والدواجن الصالحة الت 3

 الستهالك االدمى ل
15 48،4 16 51،6 11 35،5 1 3،2 19 61،3 

نسب طرق الطهى الصحى ألنواع أالتعريف ب 4
 اللحوم المختلفة

11 35،5 20 64،5 9 29،0 2 6،5 20 64،5 

كيفية اكتشاف وسائل غش األلبان التوعية ب 5
 ومنتجاتها

8 25،8 23 74،2 6 19،4 2 6،5 23 74،2 

 ستبيانلمصدر: استمارات االا

 

فى تطبيق األنشطة إنخفاض أن هناك مما سبق يستنتج 
مجال تسويق واستهالك المنتجات الحيوانية اإلرشادية ب

األنشطة  هى نفس أنمن حيث الكم والنوعية، كما و والداجنة 
مرتبطة بالنواحى وال المنخفضالتطبيق  ذاتاإلرشادية 

ثين صحية للحيوان والبيطرة أى مرتبطة بتخصص المبحو ال
العلمى والمهنى معا ، وقد يكون ذلك سبب مفسرا  إلنخفاض 

تطبيق المبحوثين لباقى األنشطة لعدم ارتباطها بشكل  درجة
  مباشر بتخصصهم العلمى والمهنى وهو علم البيطره.

، %45،2( أن 7وهذا ما يتضح من نتائج جدول )
لى المبحوثين لديهم مستوى متوسط من إجما 41،9%

األنشطة االرشادية الزراعية لمجال تسويق  ومنخفض بتطبيق
من  %12،9واستهالك المنتجات الحيوانية والداجنة، بينما 

 المبحوثين فقط ذو مستوى مرتفع بتطبيق األنشطة. 
 

 ةطنشتطبيق األ  تبعا لمستوىالمبحوثين . توزيع 7جدول 
  لمجال تسويق واستهالك المنتجاتية البيطرية وفقا  اإلرشاد
 (31)ن= 
 % العدد األنشطة تطبيق وىمست

 (9اقل  -1)   ضعيف
 (17أقل  -9)متوسط   
 (25أقل  -17)مرتفع    

13 
14 
4 

41،9 
45،2 
12،9 

بيطرية بمجال إدارة المزارع الحيوانية  إرشاديةأنشطة -3
 والداجنة: 
األنشطة  أن تطبيق (8)جدول ب الواردة نتائجال أبرزت

التى  الحيوانية والداجنة مزارعإدارة المجال ب رشادية المتعلقةاإل
 تطبيق بينما ين تتراوح ين المبحوثالمرشدين البيطري يمارسها

من قبل  وجاء أعلى األنشطة تطبيقا   .%22.3 وبين 100%
رشادية إعمل ندوات هى كالتالى:  %100 المبحوثين بنسبة

، بطاقة لكل حيوان وتسجيله للمربين للتوعية بأهمية عمل
خالل فترات  المزرعيةيوانات الحالتأمين على التعريف بمزايا و 

 توعية نشاط فى التطبيق يليهاثم جاء ، التربية والتسمين
نشاء حظائر إلالواجب توافرها الصحية بالشروط  المربين

 .%83،9بنسبة  الحيوانات ومساكن الدواجن
 من قبل ة تطبيقا  رشادياإلأقل األنشطة  جاءبينما 

ن المربي فير تعلمزارع هى المبحوثين فى مجال ادارة ا
عمليات االدارية الدارة المزرعة من حيث الرعاية الصحية الب

تنظيم ندوات للمربين ثم  ،%22،3بنسبة  للحيوانات والدواجن
 التي تقدم للحيوان بالوحدات البيطرية االدارية لبيان الخدمات

 المبحوثين. إجمالى من %29بنسبة 
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تطبيق  درجة رتفاعإ كما اشارت النتائج بنفس الجدول
المبحوثين لألنشطة اإلرشادية المدروسة فى مجال إدارة 

رشادية إكل من عمل ندوات بالمزارع الحيوانية والداجنة 
، للمربين للتوعية بأهمية عمل بطاقة لكل حيوان وتسجيله

خالل فترات  رعيةالمز يوانات الحالتعريف بمزايا التأمين على و 
من المبحوثين، بينما وجد  %100لدى  التربية والتسمين

فى  للمبحوثين تطبيق األنشطة اإلرشادية فى درجة اإنخفاض
عمليات الب المربين فير تع األنشطة اإلرشادية البيطرية كل من

االدارية الدارة المزرعة من حيث الرعاية الصحية للحيوانات 
نظيم ندوات للمربين لبيان ت، و %80،7بنسبة  والدواجن
 التي تقدم للحيوان بالوحدات البيطرية االدارية الخدمات

  .المبحوثين إجمالى من %71بنسبة و 
 

بناءا  على النتائج السابق ذكرها وجد اتفافا  بين المبحوثين 
فى تطبيق األنشطة ودرجة التطبيق المرتفع فيما يتعلق 

تأمين، باألنشطة اإلرشادية بعمل البطاقة لكل حيوان وبمزايا ال
 يث التطبيق ودرجة التطبيق المنخفضكما وجد اتفاقا من ح

فيما يتعلق باألنشطة اإلرشادية المتعلقة بالعمليات اإلدارة 
 المزرعية والشروط الصحية للقطيع والحمالت البيطرية.

( أن مايقرب من نصف 9وهذا ما يؤكده جدول )
ذو مستوى تطبيق عام منخفض، بينما  %48،4المبحوثين 

يهم مستوى عام مرتفع فى من إجمالى المبحوثين لد 19،4%
إدارة المزارع تطبيق األنشطة اإلرشادية البيطرية فى مجال 

. األمر الذى يتطلب من القيادات المسئولة الحيوانية والداجنة
بالعمل اإلرشادى البيطرى من زيادة عدد الندوات اإلرشادية 

يذ برامج تدريبية البيطرية، وتركيز االهتمام بالتخطيط وتنف
اإلدارة المزرعية.   متخصصة فى

 

 لها متطبيقه ودرجة إدارة المزارع الحيوانية والداجنةألنشطة اإلرشادية فى مجال تطبيق ال تبعا  المبحوثين توزيع  . 8جدول
 (31)ن= 

 األنشطة اإلرشادية م
 تطبيق النشاط درجة طبيقالت

 منخفص متوسط مرتفع ال نعم
 % ت % ت % ت % ت % ت

شادية للمربين للتوعية بأهمية عمل ر إعمل ندوات  1
 بطاقة لكل حيوان وتسجيله 

31 100 0 00،0 31 100 0 00،0 0 00،0 

 المزرعيةيوانات الحالتعريف بمزايا التأمين على  2
 ينخالل فترات التربية والتسم

31 100 0 00،0 31 100 0 00،0 0 00،0 

الواجب توافرها الصحية بالشروط  المربين توعية 3
 اء حظائر الحيوانات ومساكن الدواجننشإل

26 83،9 5 16،1 22 71،0 3 9،7 6 19،3 

 41،9 13 6،5 2 51،6 16 41،9 13 58،1 18 تكوين قطيع اقتصادىكيفية تعريف المربين  4
على االنضمام للحمالت البيطرية تشجيع المربين  5

 القومية
11 35،5 20 64،5 8 25،8 3 9،7 20 64،5 

 االدارية للمربين لبيان الخدمات تنظيم ندوات 6
 التي تقدم للحيوان بالوحدات البيطرية 

9 29،0 22 71،0 6 19،3 3 9،7 22 71،0 

عمليات االدارية الدارة المزرعة الب المربين فير تع 7
 اية الصحية للحيوانات والدواجنمن حيث الرع

7 22،3 24 77،4 6 19،3 0 00،0 25 80،7 

 تبيانلمصدر: استمارات االسا
 

 (31)ن= ية البيطرية لمجال إدارة المزارع الحيوانية والداجنةاإلرشاد ةطنشتطبيق األ  لمستوى تبعا  المبحوثين . توزيع 9جدول 
 % العدد األنشطة تطبيق مستوى
 (12أقل  -1)  ضعيف
 (23أقل  -12)  متوسط

   (35 -23)مرتفع   

15 
4 
12 

48،4 
12،9 
38،7 

  يانلمصدر: استمارات االستبا
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المستوى العام لدرجة تطبيق المرشدين البيطريين : خامسا  

 المبحوثين لألنشطة اإلرشادية البيطرية المدروسة.
المستوى العام  ( أن10أشارت النتائج الواردة بجدول رقم )

لدرجة تطبيق المرشدين البيطريين المبحوثين لألنشطة 
من  %45،2جاء مرتفعا بنسبة  دية البيطرية المدروسةاإلرشا

من إجمالى المبحوثين  %29،7إجمالى المبحوثين، وأن 
مستوي تطبيقهم متوسط، وأن مايزيد بقليل عن ربع المبحوثين 

منخفض فيما يتعلق بدرجة تطبيق األنشطة  25،8%
اإلرشادية البيطرية. مما يدل على أن غالبية المبحوثين 

طتهم اإلرشادية بشكل مستمر وبدقة واتقان، يطبقون أنش
 ويرمز إلى حبهم للقيام بمهنة ووظيفة المرشد البيطرى.

 
تطبيق العام ل مستوىلتبعا لالمبحوثين . توزيع 10جدول 

 (31) ن=  ية البيطرية المدروسةاإلرشاد ةطنشاأل 
 % العدد العام مستوىال

 (44-1)  ضعيف
 (89 -45)  متوسط
 (135 -90)مرتفع  

8 
9 
14 

25،8 
29،0 
45،2 

 االستبيان لمصدر: استماراتا

 
درجة تطبيق المرشدين البيطريين المبحوثين لكل : سا  ساد

 .المدروسة البيطرية مهمة من المهام اإلرشادية
المتعلقة  االرشادية المدروسة لمهاماتتناول النتائج التالية 
، فى منطقة عملهالتى  المبحوثين بوظيفة المرشد البيطرى
 كما يلى: مهاملكل مهمة من تلك الوتحديد مستوى تطبيقه 

 :تخطيط البرامج اإلرشادية البيطرية مهمة -1
جميع أن  (11)جدول ب الواردة نتائجالاتضح من 

 مهمة تخطيط البرامج اإلرشاديةالمبحوثين يقومون بتطبيق 
 من %96،8وبين  %100حيث تراوح التطبيق بين  البيطرية

لم يتم تطبيق  ما عدا تطبيق واحد فقطفي المبحوثين إجمالى
 .تحديد مصادر تمويل النشاط اإلرشادىوهو  يام بهالق

تطبيق  أن درجة كما افادت النتائج بنفس الجدول
مهمة تخطيط البرامج لالجراءات المتعلقة بالمبحوثين 

يختص بكل  فيما %96،8بنسبة  ةمرتفع البيطرية اإلرشادية
هداف األتحديد مربين، و الشكالت متحديد أولويات من: 

لعالج اإلرشادية  المادةتحديد ، و ت المربينللتغلب على مشكال
تحديد القائمين على تنفيذ النشاط ، و مشكالت المربين

، تحديد الطرق والمعينات اإلرشادية المناسبةو  ،اإلرشادى
م درجة . يليهتحديد التوقيت المناسب لتنفيذ النشاط اإلرشادىو 

 مهمة تخطيط البرامج اإلرشاديةب قيامهمل المبحوثين تطبيق
جمع بيانات أساسية عن هى:  %93،6لبيطرية بنسبة ا

، تحديد أهم أسباب مشكالت المربينبمنطقة عملى، و  المربين
ثم النطاق الجغرافي الذى ينفذ فيه النشاط اإلرشادى.  تحديدو 

مهمة تخطيط البرامج ب المبحوثون درجة تطبيق قيامهم يليهم
التعرف على هى:  %90.3البيطرية بنسبة  ةاإلرشادي

مشكالت المربين بالمنطقه، وتحديد المربين المراد الوصول 
المبحوثين  جميعيتضح من نتائج نفس الجدول أن ، كما إليهم

 .تحديد مصادر تمويل النشاط اإلرشادى بإجراء ال يقوموا
ومن العرض السابق يستنتج أن غالبية المبحوثين 

 ة تخطيط البرامجماالجراءات المتعلقة بمه بتطبيقيقومون 
تحديد مصادر تمويل  اإلرشادية فيما عدا إجراء واحد فقط وهو

وقد يرجع ذلك إلى أن هذا االجراء يتم  النشاط اإلرشادى
 لمبحوثينلبشكل مركزى على مستوى االدارات العليا، وليس 

من  رشاد البيطرى هى، وأن إدارة اإلللقيام بهذه المهمة تفويضا  
يتضح كما  .االرشادية يوكل لها تحديد مصادر تمويل البرامج

لهذه  المبحوثينتطبيق  بين درجةإختالف  أن هناك أيضا  
تلك  التطبيق درجة إال أنإجراء ألخر، اإلجراءات من 

 . دى الغالبية العظمى من المبحوثينل مرتفع االجراءات
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 (31)ن= طبيقهم لهاودرجة ت البيطرية يةاإلرشاد البرامجط تخطيمهام تطبيق ل تبعا  المبحوثين . توزيع 11جدول

 اإلجراءات م
 التطبيق درجة التطبيق

 منخفض متوسط مرتفع ال نعم
 % ت % ت % ت % ت % ت

بمنطقة  المربينجمع بيانات أساسية عن  1
 عملى

31 100 0 00،0 29 93،6 1 3،2 1 3،2 

 00،0 0 9،7 3 90،3 28 00،0 0 100 31  المربين بالمنطقهالتعرف على مشكالت  2
 00،0 0 3،2 1 96،8 30 00،0 0 100 31 المربينشكالت متحديد أولويات  3
 00،0 0 6،5 2 93،6 29 00،0 0 100 31 تحديد أهم أسباب مشكالت المربين 4
 00،0 0 3،2 1 96،8 30 00،0 0 100 31 هداف للتغلب على مشكالت المربيناألتحديد  5
مشكالت لعالج اإلرشادية  المادة تحديد 6

 ينالمرب
31 100 0 00،0 30 96،8 1 3،2 0 00،0 

 00،0 0 3،2 1 96،8 30 00،0 0 100 31 تحديد القائمين على تنفيذ النشاط اإلرشادى  7
 3،2 1 6،5 2 90،3 28 00،0 0 100 31 تحديد المربين المراد الوصول إليهم 8
 00،0 0 3،2 1 96،8 30 3،2 1 96،8 30 دية المناسبة تحديد الطرق والمعينات اإلرشا 9
النشاط  لتنفيذتحديد النطاق الجغرافي  10

 اإلرشادى 
31 100 0 00،0 29 93،6 1 3،2 1 3،2 

تحديد التوقيت المناسب لتنفيذ النشاط  11
 اإلرشادى 

31 100 0 00،0 30 96،8 1 3،2 0 00،0 

 100،0 31 00،0 0 00،0 0 100،0 31 00،0 0 تحديد مصادر تمويل النشاط اإلرشادى  12
 لمصدر: استمارات االستبيانا

 
( من أن الغالبية 12ما يوضحه جدول رقم )وهذا 

لديهم مستوى مرتفع بدرجة  %96،8العظمى من المبحوثين 
تطبيق المهمة المتعلقة بتخطيط األنشطة اإلرشادية، وهذا 

أدائهم  علمى فىتتبع األسلوب ال المبحوثينأن غالبية يبين 
 إلرشادية.ا البرامجتخطيط  لمهمة
 
 تطبيق مهمة لمستوى تبعا   المبحوثين. توزيع 12جدول 

 (31)ن= البيطرية يةاإلرشاد يط البرامجطتخ
 % العدد  تطبيقال مستوى
   (20أقل  -1) ضعيف

   (40أقل  -20) متوسط  
    (60 -40)مرتفع  

0 
1 
30 

00،0 
3،2 
96،8 

 ات االستبيانلمصدر: استمار ا
 

 :رشادية البيطريةتنفيذ البرامج اإل  ةممه -2
أن جميع  (13من النتائج الواردة بجدول ) اتضح
جميع االجراءات المتعلقة بمهمة تنفيذ  يقومون بأداءالمبحوثين 

 لدى جميع المبحوثين. %100بنسبة  البرامج اإلرشادية

تطبيق  أن درجة كما ابرزت النتائج بنفس الجدول
 برامج اإلرشاديةال تنفيذمهمة لالجراءات المتعلقة ب المبحوثين
تعريف المربين  :لكل من %100بنسبة  ةمرتفع البيطرية

بالتوصيات اإلرشادية الموصى بها، وتوصيل حلول 
ثم تليها  المشكالت إلى المربين ومساعدتهم على تطبيقها.

رفع المشكالت  لتطبيق إجراء المبحوثينمن  %96،8 بنسبة 
م يليه بنسبة ، ثة البيطرية إلى المستويات األعلىاإلرشادي
تهيئة الظروف  لتطبيق إجراء المبحوثينمن  93،5%

المناسبة لتنفيذ األنشطة اإلرشادية، واستخدام الطرق 
 رشادية المناسبة.إلوالمعينات ا

ومن العرض السابق يستنتج أن غالبية المبحوثين يقومون 
بأداء جميع االجراءات المتعلقة بمهام تنفيذ البرامج اإلرشادية، 

إلجراءات  المبحوثينمستوى تطبيق د إختالف فى وجو  مع
توى مس إال أنإجراء ألخر، من  مهام تنفيذ البرنامج اإلرشادى

لدى الغالبية العظمى من  مرتفع االجراءات لهذه التطبيق
من أن الغالبية  (14. وهذا ما يؤكده جدول )المبحوثين

 مستوى تطبيقهم مرتفع فى  %96،8العظمى من المبحوثين 
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 (31)ن= ودرجة تطبيقهم لها ريةية البيطاإلرشاد المتعلقة بتنفيذ البرامج امللتطبيق المه تبعا  المبحوثين . توزيع 13ولجد

 االجراءات م
 التطبيق درجة التطبيق

 منخفض متوسط مرتفع ال نعم
 % ت % ت % ت % ت % ت

 00،0 0 6،5 2 93،5 29 00،0 0 100 31 تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ األنشطة اإلرشادية 1
 00،0 0 00،0 0 100،0 31 00،0 0 100 31 تعريف المربين بالتوصيات اإلرشادية الموصى بها 2
توصيل حلول المشكالت إلى المربين ومساعدتهم  3

 على تطبيقها
31 100 0 00،0 31 100،0 0 00،0 0 00،0 

 00،0 0 6،5 2 93،5 29 00،0 0 100 31 استخدام الطرق والمعينات االرشادية المناسبة 4
رفع المشكالت اإلرشادية البيطرية إلى المستويات  5

 ىاألعل
31 100 0 00،0 30 96،8 0 00.0 1 3،2 

  لمصدر: استمارات االستبيانا

 

وهذا يدل درجة المهام المتعلقة بتنفيذ األنشطة اإلرشادية، 
 رشاددىلتنفيذية جوهر العمل اإلكون هذه المهام اعلى 

، ويدل أيضا  على توفر بعض المهارات والقدرات البيطرى
 اإلرشادية لتنفيذ تلك المهام المرتبطة بتنفيذ البرامج المطلوبه

 .المبحوثينغالبية  لدى
 

 لمهمةتطبيق  مستوىل تبعا   المبحوثين. توزيع 14جدول 
 (31)ن= البيطرية يةاإلرشاد تنفيذ البرامج

 % العدد  تطبيقال توىمس
   (9أقل  -1) ضعيف

   (17أقل  -16)متوسط  
    ( 25 -17) مرتفع  

0 
1 
30 

00،0 
3،2 
96،8 

  لمصدر: استمارات االستبيانا
 
 :قييم البرامج اإلرشادية البيطريةت همةم-3

 غالبيةأن  (15) جدولب الواردة نتائجالاتضح من 
المتعلقة بمهمة تقييم جميع االجراءات  بأداءالمبحوثين يقومون 

إعداد تقارير  فيما عدا إجراء %100بنسبة  ج اإلرشاديةالبرام

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

 .المبحوثين
تطبيق  أن درجة برزت النتائج بنفس الجدولأكما 

 إلرشاديةالبرامج ا تقييممهمة تعلقة بلالجراءات المالمبحوثين 
وضع التعليقات  إلجراء %100بنسبة  ةمرتفع البيطرية

ثم يليه درجة تطبيق مرتفعة  .النهائية والتوصيات فى تقرير
فى  هتحديد ما سيتم تقيملإلجراءات التالية:   %96،8بنسبة 

، بعملية التقييم القائمينتحديد األفراد ، و رشادىالنشاط اإل
تحديد الوقت الالزم ، و د العينات التى سيتم تقييمهاتحديو 

 %90،3 ، ثم يليه درجة تطبيق مرتفعة بنسبةالجراء التقييم
 زيارة مواقع تنفيذ النشاط اإلرشادىإلجراء من المبحوثين 

عداد تقارير دورية للنشاط اإلرشادى، و للمربين تحديد ، و ا 
 مرتفعة بنسبة، واخيرا درجة الطريقة التى سوف يتم بها التقييم

 .للتوصيات الفنية المربين تبع معدالت تبنىتجراء إل 67،7%
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 (31)ن= ودرجة تطبيقهم لها ية البيطريةاإلرشاد المتعلقة بتقييم البرامج مامهاللتطبيق  تبعا  المبحوثين . توزيع 15جدول

 االجراءات م
 درجة التطبيق التطبيق

 منخفض متوسط مرتفع ال نعم
 % ت % ت % ت % ت % ت

تنفيذ النشاط اإلرشادى زيارة مواقع  1
 للمربين

31 100 0 00،0 28 90،3 3 9،7 0 00،0 

تتبع معدالت تبنى المربين للتوصيات  2
 الفنية

24 77،4 7 22،6 21 67،7 3 9،7 7 22،6 

 9،7 3 9،7 3 90،3 25 9،7 3 90،3 28 إعداد تقارير دورية للنشاط اإلرشادى 3
تقيمة فى النشاط  تحديد ما سيتم 4

 دىاالرشا
31 100 0 00،0 30 96،8 1 3،2 0 00،0 

 00،0 0 3،2 1 96،8 30 00،0 0 100 31 تحديد األفراد اللى بيقوموا بعملية التقييم  5
تحديد الطريقة التى سوف يتم بها  6

 التقييم 
31 100 0 00،0 28 90،3 3 9،7 0 00،0 

 00،0 0 3،2 1 96،8 30 00،0 0 100 31 تحديد العينات التى سيتم تقييمها 7
 00،0 0 3،2 1 96،8 30 00،0 0 100 31 تحديد الوقت الالزم الجراء التقييم 8
وضع التعليقات النهائية والتوصيات فى  9

 تقرير
31 100 0 00،0 31 100،0 0 00،0 0 00،0 

 لمصدر: استمارات االستبيانا
 

حوثين يقومون ومن العرض السابق يستنتج أن غالبية المب
ام تقييم البرامج اإلرشادية، االجراءات المتعلقة بمه بأداء جميع

أن إجراء تتبع معدالت تبنى المربين للتوصيات الفنية جاء إال 
متأخرا  عن باقى الخطوات اإلجرائيه المتبعة فى تقييم البرامج 

مستوى تطبيق اإلرشادية. باإلضافة إلى وجود إختالف فى 
 نفإ ر، ومع ذلكإجراء ألخجراءات من اإل تلكل المبحوثين

دى الغالبية العظمى ل مرتفع لتلك االجراءات توى التطبيقمس
(  الذى 16من المبحوثين. وهذا ما يتضح من نتائج جدول )

لديهم مستوى مرتفع  %90،3يبين أن غالبية المبحوثين 
بتطبيق درجات القيام بالمهام المرتبطة بتقييم البرامج 

لمهام التقيمييه متطلب كون هذه اوهذا يدل على  اإلرشادية.
قدرة المبحوثين على  معمن متطلبات العمل اإلرشادى، 

تلك المهام  ألداءاستخدام الخطوات العلمية في عملية التتقيم 
 .المبحوثينغالبية  لدى اإلرشادية المرتبطة بتنقييم البرامج

 

 
 
 

 تطبيق مهمة تبعا لمستوى المبحوثين. توزيع 16جدول 
 (31ن=) البيطرية يةشاداإلر  البرامج تقييم

 % العدد التطبيقمستوى 
   (15 -1)  ضعيف

   (30 -16) متوسط  
    (45 -31)مرتفع  

0 
3 
28 

00،0 
9،7 
90،3 

 لمصدر: استمارات االستبيانا
   

 اإلرشادية لإلنشطة القيادات الريفية مهمة تنمية-4
 : البيطرية 
راءات هناك إج أن (17) جدولب الواردة نتائجالمن  تبين

لألنشطة  تنمية القيادة الريفية لمهمة احتلت أعلى تطبيقا
 من جانب المبحوثين بلغت نسبتها اإلرشادية البيطرية

المشاركة فى فيما يتعلق باإلجراءات التالية:  93،5%
إكتشاف القادة الريفيين بالقرية، والمشاركة فى إختيار قادة 

لمختلفة، ثم يليه فى نشطة اإلرشادية األالرأى المناسبين ألداء ا
متابعة وتقييم أنشطة  إجراء المتعلق %90.3التطبيق بنسبة 
من  %71، ثم يليه فى التطبيق بنسبة رشاديينقادة الرأى اإل

 وأن أقل ،فى تطوير قادة الرأى إجمالى المبحوثين المشاركة
د وتنفيذ افى إعدالمشاركة  %45،2اإلجراءات تطبيقا بنسبة 

 .ة الراىامج تدريبية لقادبر 
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 (31)ن=ودرجة تطبيقهم لهابتنمية القيادات الريفية  المتعلقة المهاملتطبيق ل تبعا  المبحوثين توزيع  . 17جدول

 االجراءات م
 التطبيقدرجة  التطبيق

 منخفض متوسط مرتفع ال نعم
 % ت % ت % ت % ت % ت

 6،5 2 48،4 10 45،2 14 6،5 2 93،5 29 المشاركة فى إكتشاف القادة الريفيين بالقرية 1
االمشاركة فى إختيار قادة الرأى المناسبين ألداء  2

 األنشطة االرشادية المختلفة
29 93،5 2 6،5 14 45،2 10 48،4 2 6،5 

 16،1 5 41،9 13 41،9 13 29،0 9 71،0 22 المشاركة فى تطوير قادة الرأى  3
 6،5 2 48،4 10 45،2 14 54،8 17 45،2 14 االشتراك فى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للقادة 4
 12،9 4 58،1 18 29،0 9 6،7 3 90،3 28 متابعة وتقييم أنشطة قادة الرأى االرشاديين 5

 الستبيانلمصدر: استمارات اا
 

تطبيق  درجةأن  كما أوضحت النتائج بنفس الجدول
لألنشطة اإلرشادية  تنمية القيادات الريفيةلمهمة المبحوثين 

 من جانب المبحوثين قد تباينت فى نسبها. فجاء ريةالبيط
فى كل من متابعة  ا  تطبيق المبحوثين لتلك اإلجراءات متوسط

من  %58،1 بنسبةرشاديين اإل وتقييم أنشطة قادة الرأى
من المبحوثين  %48،4وأيضا متوسطا بنسبة المبحوثين، 

المشاركة فى إكتشاف لدرجة تطبيق اإلجراءات التالية هى: 
قادة الريفيين بالقرية، والمشاركة فى إختيار قادة الرأى ال

المناسبين ألداء األنشطة اإلرشادية المختلفة، واالشتراك فى 
سى ، وأن ما يقرب من خمرامج تدريبية للقادةداد وتنفيذ بإع

لإلجراءات مرتفع  جاء درجة تطبيقهم %41،9المبحوثين 
 وذلك فى المشاركة فى تطوير قادة الرأى.

بتطبيق تنتج من ذلك أن غالبية المبحوثين يقومون ويس
لألنشطة اإلرشادية البيطرية  تنمية القيادات الريفيةأداء مهمة ب

لكنها تتفاوت فيما بينهم فى درجة و  بقدر الى حد ما مرتفع
وقد ( 18نتائج جدول ) ما تبينهتطبيق تلك المهمة. وهذا 

تالف النطاق الوظيفية، واخ يرجع ذلك إلى إختالف مستوياتهم
، وعدم توافر االمكانات المادية والفصور فى االشرافى لهم

الحضور للبرامج اإلرشادية الزراعية المتعلقة بكيفية تنمية 
 .القيادات المحلية الريفية

 

 

 تطبيق مهمة لمستوى تبعا   المبحوثين. توزيع 18جدول 
 (31)ن= تنمية القيادات الريفية

 % لعددا التطبيقمستوى 

   (9أقل  -1) ضعيف

   (17 -9)متوسط  

    (25 -17)مرتفع  

3 

14 

14 

9,7 

45,2 

45,2 

 لمصدر: استمارات االستبيانا
   

 لإلنشطة مهمة المشاركة مع المنظمات األخرى -5
 :البيطرية اإلرشادية
هناك إجراءات  أن( 19)جدول ب الواردة نتائجال أشارت

لمنظمات األخرى اركة مع المهمة المش أحتلت األعلى تطبيقا  
من المبحوثين  %96،8 لألنشطة اإلرشادية البيطرية بنسبة

المشاركة فى لجان مع المنظمات المحلية فيما يتعلق باجراء 
 كل من يه تطبيقايلثم ، مراض الطارئةلمواجهة المشكالت واأل

العاملين فى المنظمات المحلية فى تخطيط  ةشاركم إجراء
مشاركة المنظمات ، و ادية البيطريةشطة اإلرشوتنفيذ وتقييم األن

من  %93،5بنسبة   تنفيذ الحمالت القومية فى المحلية
 لدى المبحوثينأقل المهام تطبيقا   المبحوثين، وأما من حيث

 المشاركة فى تنفيذ المؤتمرات والندوات العلمية هى
االشتراك فى لجان مع العاملين بالمنظمات ، و %19،4بنسبة

 بنسبة االجتماعية واالقتصادية بالقرية مشاكلالل المحلية لح
 من اجمالى المبحوثين. 25،8%
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 (31)ن= ودرجة التطبيق لها المشاركة مع المنظمات األخرىب المتعلقة اممهلتطبيق ال تبعا   المبحوثين. توزيع 19جدول 

 االجراءات م
 التطبيق درجة التطبيق

 منخفض متوسط مرتفع ال نعم
 % ت % ت % ت % ت % ت

المشاركة فى لجان مع المنظمات المحلية لمواجهة  1
 لمشكالت واالمراض الطارئةا

30 96،8 1 3،2 29 93،5 0 00،0 1 3،2 

العاملين فى المنظمات المحلية فى  ةشاركم 2
 تخطيط وتنفيذ وتقييم األنشطة اإلرشادية البيطرية

29 93،5 3 9،5 18 58،1 10 32،2 3 9،7 

تنفيذ الحمالت  فى المحليةمشاركة المنظمات  3
 القومية 

29 93،5 3 9،5 27 87،1 1 3،2 3 9،7 

حضور اجتماعات رسمية مع العاملين بالمنظمات  4
 المحلية

26 83.9 5 16،1 0 00،0 23 74،2 8 25،8 

االشتراك فى لجان مع العاملين بالمنظمات  5
المحلية لحل مشاكل االجتماعية واالقتصادية 

 بالقرية

8 25،8 23 74،2 1 3،2 4 12،9 26 83،9 

 80،6 25 6،5 2 12،9 4 80،6 25 19،4 6 مؤتمرات والندوات العلمية.المشاركة فى تنفيذ ال 6
 لمصدر: استمارات االستبيانا

 
تطبيق  درجةأن  النتائج بنفس الجدول بينما تبين

لمهمة المشاركة مع المنظمات األخرى لألنشطة المبحوثين 
تطبيق  رية قد تباينت فى نسبها. فدرجةاإلرشادية البيط

فى لجان  المشاركة ل منالمبحوثين لتلك المهام مرتفع فى ك
 مراض الطارئةمع المنظمات المحلية لمواجهة المشكالت واأل

تنفيذ  فى مشاركة المنظمات المحلية، و %93،5بنسبة 
من اجمالى المبحوثين. وأن  %87.1بنسبة  الحمالت القومية
 جاء درجة %74،2الث أرباع المبحوثين ثما يقرب من 

اجتماعات رسمية  حضورتطبيقهم للمهام متوسط وذلك فى 
تطبيق  بينما جاء درجة، و مع العاملين بالمنظمات المحلية

االشتراك فى لجان مع العاملين  منخفض للمهام فى كل من
بالمنظمات المحلية لحل مشاكل االجتماعية واالقتصادية 

المشاركة فى تنفيذ المؤتمرات ، و %83،9بنسبة  بالقرية
 .الى المبحوثينمن إجم %80،6 بنسبة والندوات العلمية

أداء ويستنتج من ذلك أن غالبية المبحوثين يقومون ب
المهام المرتبطة بالمشاركة مع المنظمات األخرى ولكنها 

. ويتضح ذلك من تتفاوت فيما بينهم فى مستوى تطبيقها
مدى تعدد المنظمات  ع ذلك إلىوقد يرج (20بيانات جدول )

ختالف مستوياتهم الوظيفيةفى نطاق عملهم، و  مع االهتمام  ا 

بالبرامج التدريبية المتخصصة فى التعامل مع المنظمات ذات 
  .العالقة
 

 ماتطبيق مه لمستوى ا  تبع المبحوثين. توزيع 20جدول 
 (31)ن= المشاركة مع المنظمات األخرى

 % دالعد التطبيقمستوى 
   (10-1) عيفض

   (20-11)متوسط  
    (30 -21)مرتفع  

1 
25 
5 

3،2 
80،6 
16،1 

 لمصدر: استمارات االستبيانا

   

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

المستوى العام  ( أن21أشارت النتائج الواردة بجدول )
تطبيق المرشدين البيطريين المبحوثين للمهام اإلرشادية درجة ل

من إجمالى  %64،5جاء مرتفعا  بنسبة  البيطرية المدروسة
من إجمالى المبحوثين مستوي  %32،3المبحوثين، وأن 

من إجمالى المبحوثين ذو  %3،2تطبيقهم متوسط، وأن 
مستوى منخفض فيما يتعلق بالمستوى العام لدرجة تطبيق 

 إلرشادية البيطرية. هام االم
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للمستوى العام لتطبيق  ا  . توزيع المبحوثين تبع21جدول 
 (31المهام اإلرشادية البيطرية المدروسة ) ن= 

 % العدد المستوى العام
 (62-1)  ضعيف

 (123 -63متوسط )
 (185 -124مرتفع)

1 
10 
20 

3،2 
32،3 
64،5 

 لمصدر: استمارات االستبيانا
 

 التوصيات
 :نتائج البحث السابق ذكرها يمكن التوصية بما يلىعلى  بناءا  
إستخدام نظم المعلومات بشكل يسمح بتداول المعلومات  -1

والمعارف الخاصة باألنشطة والمهام اإلرشادية البيطرية 
 بيسر وسهولة بين المرشدين البيطريين

بحث إمكانية ربط كليات الطب البيطرى بإدارة اإلرشاد  -2
 سيق والتكامل فيما بينها.والتن البيطرى بالمحافظة

التركيز على الطرق اإليضاحية والتجارب الميدانية عند  -3
تدريب المرشدين البيطريين على تنفيذ األنشطة والمهام 

 الخاصة بعملهم

 المراجع
رشررراد محاضررررات فرررى اإل (:2020اسمممماعيل، عبمممد المعمممز أحممممد )

واجن والررد البيطرررى، كليررة الطررب البيطرررى، قسررم صررحة الحيرروان
 جامعة سوهاج. بيئة،وال

عالقة  (:2006البهنساوى، أحمد حسين، حماده، مصطفى على )
البحرررررث باإلرشررررراد البيطررررررى علرررررى المسرررررتوى اإلقليميرررررى بررررربعض 

مصر، المجلة البحثية لخدمة البيئرة والمجتمرع، مجلرد  محافظات
 6، العدد 6

دور المنظمرررررات غيرررررر  (:2010الرميلمممممى، محممممممد عبمممممد العلممممميم )
اط الزراعررى فررى العمررل اإلرشررادى الزراعررى ذات النشررالحكوميررة 
رسررالة دكترروراه، قسررم ، المنيررا وسرروهاج وقنررا واألقصررر بمحافظرات

االجتمرررراع الريفررررى واإلرشرررراد الزراعررررى، كليررررة الزراعررررة، جامعررررة 
 القاهرة.

اساسررريات عمرررل المرشرررد  (:2019الرميلمممى، محممممد عبمممد العلممميم )
يطرررررريين شررررردين البللمر  البرنرررررامج التررررردريبي، البيطررررررىر الزراعرررررى

ومهندسرررى االنتررراج الحيررروانى بمحافظرررة سررروهاج، مبرررادرة االنتررراج 

الحيرروانى مشررروع حيرراة، هيئررة كيررر الدوليررة بالتعرراون مررع منظمررة 
 .م2019أغسطس  27إلى  20اليونيدو، 

أنشطة الهيئة فى مجال الخدمات  الهيئة العامة للخدمات البيطرية:
 الرابطى متاح علالموقع االلكترونى،  ،واإلرشاد

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

بدران، شكرى محممد، يوسمف، أحممد حسمين، عبمد الصمادق، وحيمد 
ام المرشرررررد الزراعرررررى هرررررالرؤيرررررة التكامليرررررة لم (:2014محممممممد )
الررري كمررا يراهررا ت تطرروير روعاالمررائى فررى مجررال مشرر والتوجيررة

بمحرافظتى قنرا وكفرر  وا االرشاد الزراعرى والتوجيرة المرائىمهندس
 الشيخ

دور اإلرشرراد البيطرررى فررى تنميررة (، 2019دوار اإلرشمماد البيطممرى )
  . متاح على2019ر7ر10قطاع الثروة الحيوانية، 

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

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

االرشرررادى وعالقتررره برررأداء المرشررردين الرررزراعيين لمهرررامهم العمرررل 
الوظيفيرررررة بمحافظرررررة المنيرررررا، مجلرررررة الجمعيرررررة العلميرررررة لالرشررررراد 

 المجلد الرابع عشر، العدد الثانى. لزراعى،ا
صالح، هشام محمد، مازن، محمد حسمين، حسمنين، مجمدى أنمور 

المرتبطة بمهرام أخصرائى اإلرشراد الزراعرى  األنشطة(: 2012)
مجررال الرررى الحقلررى للعرراملين بالمشررروع المصرررى األلمررانى  فررى

إلدارة الميرررراه فررررى الزراعررررة المصرررررية، مجلررررة الجمعيررررة العلميررررة 
 لزراعى، المجلد السادس عشر، العدد األول.إلرشاد ال

اإلرشراد البيطرري ودورة فري تنميررة  (:2011عبمد الشمكور، عصممام )
 شررررربكة مصررررررر ى.نرررررعرررررالم الزراعررررررة االلكترو ، الثرررررروة الحيوانيرررررة
 ، متررررررررررررررررررررررررررررررررررررراح علرررررررررررررررررررررررررررررررررررررى الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررابط الزراعيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

agricultureegypt.com/News/21973/%D8%AFs://www.http

%D9 

مقارنررررة بررررين خصررررائص (: 2008عبممممد الصممممادق، وحيممممد محمممممد )
وأنشررررطة المرشرررررد الزراعررررري فرررري األراضررررري الجديررررردة واألراضرررررى 

رسرررررالة دكتررررروراه، قسرررررم ، بمحافظرررررات مصرررررر الوسرررررطى القديمرررررة
االجتمرررراع الريفررررى واالرشرررراد الزراعررررى، كليررررة الزراعررررة، جامعررررة 

 ة.القاهر 
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تحديد المشكالت المؤثرة على  (:2004مان، محمود إسماعيل )عت
مستوى الكفاءة الوظيفي للمرشردين البيطرريين بربعض محافظرات 
شرررمال وغررررب الررردلتا، مجلرررة جامعرررة المنصرررورة للعلررروم الزراعيرررة 

 .4، عدد 29مجلد 
: االحتياجررررررات التدريبيررررررة (2008عتمممممممان، محمممممممود إسممممممماعيل )
إلرشرررررراد البيطرررررررى برررررربعض مجررررررال اللمرشرررررردين البيطررررررريين فررررررى 

محافظررات الوجرره البحرررى، المجلررة المصرررية للبحرروث الزراعيررة، 
 .6، عدد 86مجلد 

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

 )دراسررةمعاهررد البحررث البيطريررة بمركررز البحرروث الزراعيررة  وبررين
مجلررة الجمعيررة العلميررة لإلرشرراد الزراعررى، المجلررد  اسررتطالعية(،

 الثالث عشر، العدد الثالث.
االرشرررراد البيطرررررى فررررى خدمررررة الثررررروة  (:2017فممممايز، مصممممطفى )

  الحيوانية، جامعة قناة السويس متاح على الرابط
http://www.farmcaring.com/wpcontent/uploads/2017/04/%D8

%A7%D9.pdf. 

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

: توصررريف (2002مممازن، محممممد حسمممين، عممموده، عممموده حفنمممى )
  وريرررررة مصرررررر العربيرررررة، المجلرررررةى بجمهوظيفرررررة المرشرررررد الزراعررررر

 .1، عدد 80للبحوث الزراعية، مجلد المصرية 
 منظمة الصحة العالمية، مكتب الشرق األوسط متا  على الموقع

http://www.emro.who.int/ar/health-topics/avian-

influenza/index.html 

نجممم، عممماد الحسممينى، حيمممرى، ياسممر عبممده، هيكممل، سممحر عبممد 
المشررررراركة برررررين التوجيررررره المرررررائى واإلرشررررراد  (:2013الخمممممالق)

مجلرة  الزراعى فى مجال ترشريد اسرتخدام ميراه الررى فرى مصرر،
الجمعيررة العلميررة لإلرشرراد الزراعررى، المجلررد السررابع عشررر، العرردد 
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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.  
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