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 الملخص العربى
معارف تعرف على أستهدف هذا البحث بصورة رئيسية ال

نتاج لبن اللبن  لحيوانات بمرض إلتهاب الضرعزوجات الزراع  وا 
قريتى برقامة والخوالد بمركز إيتاى  ختياروقد تم إ ،صحى ونظيف

بطريقة عشوائية إلجراء البحث، وقد تم  البارود بمحافظة البحيرة،
مبحوثة من زوجات الزراع  50أخذ عينة عشوائية قدرها 

بكل  ات اللبن من واقع سجالت الجمعية الزراعيةالحائزين لحيوان
يع البيانات باالستبيان بالمقابلة الشخصية، وتم تم تجم، وقد قرية

ية والمدى استخدام العديد من األساليب اإلحصائية كالنسب المئو 
والمتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى، واإلرتباط البسيط 

ختبار )ت (، وتمثلت أبرز النتائج لبيرسون واإلنحدار المتعدد، وا 
يازة حدار الجزئى لمتغير حبلغت قيمة معامل اإلنفي التالى: 

مسئول بمفرده عن تفسير حوالى ه أنو  ،1.014األرض الزراعية 
مستوى المعارف الكلى من التباين الممكن حدوثه فى  22.2%

كما أظهرت النتائج وجود فروق معنوية بين  لمبحوثات،ل
فى قريتى برقامه والخوالد من حيث  وثاتالمبح درجاتمتوسطات 
ى للمبحوثات، والمستوى المعرفى معرفى الكلالمستوى ال كل من:

نتاج بإالخاص لتهاب الضرع، والمستوى المعرفى الخاص بمرض إ
برقامة في  ةفى قريوذلك لصالح المبحوثات نظيف  صحي لبن

 المستويات المعرفية الثالثة.
 –المستوى المعرفى  - الكلمات المفتاحية: زوجات الزراع

 لبن صحى ونظيف –مرض التهاب الضرع 

 المشكلة البحثيةو  المقدمة
الهامة فى القطاع  األعمدةالحيواني من  اإلنتاجيعتبر 
 النقص فى وهو عنصر ضروري لسد ،المصرى الزراعي

 ،من البروتين الحيواني والداجني المتزايدة للسكان حتياجاتاإل

 قطاع ةميأه من الرغم وعلى(، 2، ص: 2017 ،روفائيل)
 القطاع ناله الذى اإلهتمامب ظىحي لم إال أنه الحيوانى اإلنتاج
ويرى  .(3914: ص ،2007 ،وجميلالغزالى ) النباتى،

 بتربية الحيوانات الريفية تقوم أن األسرة، (2020 صالح،)
 ويعدوالصوف، واللحوم  إنتاج اللبنلعدة أهداف منها  الزراعية

تربية الحيوانات  أهدافمن أهم  إنتاج الحليب ومنتجاته
 لغذاءل يةساساألدر االمص هو أحد لبنال ان حيثالزراعية، 
 ووقايته من األمراض، الالزم لبناء جسم االنسان المتوازن
مداده من بروتين  ما يحتويهل وذلكه الطاقة الالزمة لنشاطب وا 

 يحتاجها جسم اإلنسانودهون وسكريات ومعادن وفيتامينات 
من أرخص أنواع  اللبنعتبر يكما . اكبيرً  أم كان طفاًل 
أبو ) وتقوم عليه العديد من الصناعات، ،وتين الحيوانىالبر 

(، )يونس وعبد العاطى، 486، ص: 2017، وآخرونالمجد 
 لألمم والزراعة األغذية ، )منظمة(289، ص: 2014

 (7، ص:2017المتحدة، 
قد  وتشير اإلحصاءات إلى أن إنتاج مصر من األلبان

اج كان إجمالي اإلنت 2017ي عام حل تذبذب ففمر بمرا
نخفض  5313  حيث 2018 عامالف طن من اللبن الخام، وا 
 ،ألف طن 2881.5 تج األبقار منهانألف طن ت 5093بلغ 
تساهم في ذلك اإلنتاج و  ،ألف طن 2211.5الجاموس  نتجتو 

طن  701.5 طن، منهاألف  1010.8 البحيرة بنحومحافظة 
 تتصدر الجاموس، وبذلكمن  طن 309.3 وأ من األبقار،

من حيث كمية  محافظات مصرقائمة  ةلبحير فظة اامح
)الجهاز المركزى للتعبئة  ،اإلنتاج لكل من األبقار والجاموس

 .(20، ص :2018العامة واإلحصاء، 
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الجهود لرفع القدرات والطاقات  ببذل الدولةوقد قامت  
أبرز المشروعات  االنتاجية لقطاع الثروة الحيوانية وجعلته من

مزارع إنشاء  .المشروعاترة تلك ، ويأتي على صداالقومية
تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع و خاصة إلنتاج األلبان، 

مراكز وانشاء ، ا للمواصفات القياسيةطبقً  القديمة األلبان
جديدة لتجميع األلبان فى األماكن التى يتمركز فيها صغار 

يع األلبان، د بها مراكز لتجماأللبان وال يوج حيواناتمربى 
توفير منتجات ألبان صحية لو ، عايير الدوليةلتواكب الم

أولت كما  ،وبأسعار مناسبة ،وذات جودة عالية ،ونظيفة
النهوض  على بالعمل اهتماما فى اآلونة األخيرة الدولة

بصناعة األلبان المصرية وتطويرها وفتح آفاق جديدة 
ل إقامة عمل من خال توفير فرص عالوة على، للتصدير
واالستفادة بالتمويالت  ،طةومتوس صغيرة ألبان مشروعات

الهيئة العامة ) الشأنالميسرة التي تقدمها الدولة في هذا 
 .(2021لإلستعالمات، 

 إلنتاج الحيوانيلخطيًرا ا المعدية تهديدً  األمراضوتمثل 
والخسارة، لفاصل بين الربح اعتبارها الحد إب بصفة عامة

ج نتااإلمراض من تأثير سلبى على لما لتلك األ وذلك
 (.2019، واستصالح األراضى وزارة الزراعة)، واإلنتاجية

مرض إلتهاب ( على أن 15، ص: 2016وتؤكد الديب )
 التى تصيب المعدية األمراض من أخطرعتبر يالضرع 
من  هسببي ا لمانظرً ، ؤثر على إنتاجيتهاتو  اللبن حيوانات
 رقدي بهللحيوانات المصابة ومى اللبن الي ا فى إنتاجإنخفاضً 
مربى لوهذا يعنى خسارة مادية ل تقريًبا،كيلوجرام  2بحوالى 
الموسم لكل حيوان، وقد  خاللنصف طن لبن  بنحوتقدر 

أثناء  الحيوان المصابيضطر المربى للتخلص من لبن 
التخلص من  األمروربما يستدعى  شفاؤها،ج حتى يتم العال

 وازاء ما سبق. من بخس أو ذبحةثب ببيعة بالحيوان المصا
 األولويةعلى إعطاء  ركزت استراتيجية التنمية الزراعية فقد

 واستصالحوزارة الزراعة ) المرض اللتخلص من هذ
 (.2009، األراضى

، وبعض 2016ويشير تقرير المجلس القومى للمرأة عام 
المجال يعد لى أن اإلنتاج الحيوانى العلمية إالدراسات و 

من  %71.6ه نسبة لعمل المرأة الريفية حيث يعمل ب الرئيسى
مقابل النساء العامالت فى المجال الزراعى، وذلك فى 

كما يقع على ، فى مجال اإلنتاج النباتىيعملن  28.4%
تربية  يما يختص بمجالفالعبء األكبر  المرأة الريفية عاتق

وانات حيالعاية مجال أنشطة ر هذ ال ويشملعية االزر  الحيوانات
ة، تصلة بالتغذية، والسقاي، وممارسة العمليات المالزراعية

من  بهوالتنظيف والرعى فى الحقل، والحلب وما يتصل 
،)عبد الحميد وعزة ومنتجاتها لباناأل  وتسويقعمليات تصنيع 

 .((Soliman, 2004,P778، (2005 )فايد،(، 2018وايهاب، 
إلى  ية الزراعيةدراسات اإلرشادالتشير من ناحية أخرى و 

 راعيةرات مربى الحيوانات الز وجود قصور فى معارف وخب
كل من  في وذلك، اللبن بصفة خاصه وحيواناتبصفة عامة 

التغذية الجيدة، والرعاية البيطرية والوقاية من  مجاالت
اإلصابة باألمراض، ومنع انتشار العدوى بين الحيوانات، 

حظائر الحيوانات،  والمواصفات الصحية الواجب توافرها فى
عن  ها من اللحوم واأللبان...إلخ، فضاًل وكيفية زيادة إنتاجيت
 هذا فى اإلقتصادى لإلنتاج العلمية باألسسقصور معارفهم 

نخفاض ،المجال  أن اإلرشادية، كما الخدمات من استفادتهم وا 
احتياج  ملديه الحيوانات الزراعية مربي من العظمى الغالبية
 الحيوانات، تنظيف بمكان الخاص كهمسلو  تعديلل حقيقى
 وتطهير الحيوان، شرب مياه ومصدر الحظيرة، وموقع

 وسبل التخلص المريضة الحيوانات عزل وأسلوب الحظائر،
، )جمعه (2000، شلبى) التحصينات، ومواعيد منها،

 (.2005و)المليجى ،  ،(2001،
الذى  الدور الهام إلى نتائج بعض الدراسات كما تشير

ث توصل يحلمرأة الريفية فى رعاية الحيوانات، ه اتقوم ب
إلى أن المرأة الريفية تعد  (2003)الدين  الطمبداوى وعز

حيث أنها  الحيواناتعن رعاية  األولىالمسئولة بالدرجة 
 من %75أن ، و من وقتها فى هذا الشأن %70 حوالى تقضى
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 %63 ويقوم يقمن بعمليات تصنيع المنتجات اللبنية، مبحوثيه
 ف وتغذيةمنهن بعل %62 يقومبسقى الحيوانات، و هن نم

، في حين بحلب المواشي منهن %60الحيوانات، وتشارك 
 أكدترشة للحيوانات، كما لفا بتجهيز %50نصفهن  وميق

بالمماراسات  أهمية توعية المرأة الريفية علىدراسات أخرى 
 اللبن من أجل إنتاج حيواناتالصحيحة في رعاية وتربية 

 فى لادور هام وفعمن لها  لما نظيف صحى لبن وتسويق
 (.46، ص: 2019)عوض وعزة،  مجالال هذا
وبالرغم من أهمية دور المرأة الريفية فى مجال اإلنتاج  

 فى مجالغلبية األبحاث التى أجريت أالحيوانى فإن 
قد ركزت  اإلنتاج الحيوانى اإلحتياجات اإلرشادية فى مجال

دون التطرق للمرأة الريفية.  الزراع الرجال على دراسة
، (2010 وعلى،محمد )و(، 2008، قرصو  )ميخائيل،

(، 2014، الطنطاوى وآخرون)، و(2012، المليجى)و
ولما كانت المرأة الريفية هى التى تقوم (. 2016 ،شلبى)و

بالعبء األكبر فى هذا المجال فإنه من الضروى التركيز 
وخبراتها  اهوالدراسه للتعرف على معارف ثعليها بالبح

وص، كأساس يستند إليه ذا الخصاإلرشادية فى ه احتياجاتها  و 
فى وضع برامج إرشادية جادة لإلرتقاء بالمستويات المعرفية 
والمهارية للمرأة الريفية عموما وزوجات الزراع بصفة خاصه 

 نهادمدا  و  نحو تربية الحيوانات الزراعية، نتجاهاتهإوتحسين 
 اللبنمن  نة لإلرتقاء بإنتاجيتهبالخبرات الضرورية المحسن

 .من المنتجات الحيوانية الزراعيةوغيرها  واللحوم
 المشكلة البحثية

وفًقا لما تم استعراضه من وجود قصور لدى مربي 
باألمراض المعدية التي  معارفهم المتعلقةاللبن في  حيوانات

تصيب حيوان اللبن بوجه عام ومرض إلتهاب الضرع بوجه 
صحى ج لبن ابآليات إنت عارفهمى قصور معالوة علخاص، 

، باإلضافة لما شهده إنتاج األلبان من تذبذب في كمية يفنظ
، باإلضافة (2018-2017في األعوام السابقة ) اإلنتاج

تنمية الثروة الحيوانية متمثل في نحو لتوجه الدولة الحالي 

نشاء  ،الحيوانات الزراعيةإنشاء المزارع العمالقة لتربية  وا 
يد من مناطق د من مراكز تجميع األلبان في العددوير عوتط

ونظرا نظيف، صحى و صول على لبن الجمهورية من أجل الح
تربية كبر فى األ ءم بالعبهى التى تقو  ألن المرأة الريفية

نتاج األلبان ،رعاية الحيوانات الزراعيةو  كل من ل ونظًرا ،وا 
الدراسات  مالحظات الباحثين الميدانية التى تتسق مع نتائج

فقد ارتأى الباحثان ضرورة  هم وأصول ،التى سبق إلشارة إليها
 الزراع زوجاتمعارف لتعرف على إجراء هذه الدراسة ل

نتاج اللبن لحيوانات الضرع إلتهاب بمرض  صحى لبن وا 
 بمحافظة البحيرة. فى مركز إيتاى البارود ونظيف

 ألهداف البحثية ا
معارف التعرف ة بصورة رئيسييستهدف هذا البحث 

نتاج اللبن لحيوانات ضرعلا إلتهاب بمرض الزراع زوجات  وا 
مركز إيتاى قريتى برقامة والخوالد بفى  ونظيف صحى لبن

البارود بمحافظة البحيرة، ويمكن تحقيق هذا الهدف الرئيسى 
 من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية:

التعرف على الخصائص المميزة لزوجات الزراع  (1)
 مبحوثات.ال

 لزوجات الزراع المبحوثاتالمعرفى التعرف على المستوى  (2)
 .بمرض إلتهاب الضرع الخاص

 لزوجات الزراع المبحوثاتالمعرفى التعرف على المستوى  (3)
 .نظيفصحى و لبن  الخاص بإنتاج

لزوجات الزراع  المستوى المعرفى الكلىالتعرف على  (4)
 ثات.المبحو 

المستوى المعرفى ن دراسة العالقات اإلرتباطية بين كل م (5)
وى المعرفى الخاص بمرض الكلى للمبحوثات، والمست

 نتاج لبنبإالخاص مستوى المعرفى إلتهاب الضرع، وال
كمتغيرات تابعة وبين كل من المتغيرات  نظيفو  صحى

 المستقلة المدروسة.
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عرفى دراسة العالقات التأثيرية بين كل من المستوى الم (6)
كل من المتغيرات الكلى للمبحوثات كمتغير تابع و 

 المستقلة المدروسة.
فى  المبحوثات فروق بين متوسطى درجاتلعلى ا التعرف (7)

المستوى  قريتى برقامه والخوالد من حيث كل من:
المعرفى الكلى للمبحوثات، والمستوى المعرفى الخاص 

نتاج بإالخاص بمرض إلتهاب الضرع، والمستوى المعرفى 
 .لخوالدوا برقامةنظيف فى قريتى صحى و لبن 

 األسلوب البحثى
: التعاريف اإل  البحثيةجرائية للمصطلحات اوالا

المختلفة في أن تحديد المفاهيم والتعاريف للمصطلحات 
دراك مشترك  أي دراسة يعد ضروريًا من أجل التوصل لفهم وا 
ألهم التعاريف والمصطلحات والمفاهيم التي وردت في هذه 

 الدراسة والتي تتمثل في التالي:
في هذا البحث كل من  اويقصد به وانات اللبن:يح -1

 األبقار والجاموس.
ويقصد به في هذا البحث سن المبحوثة وقت  السن: -2

 .ميالدية راء البحث ألقرب سنهإج
ويقصدددددددد بددددددده عددددددددد  المستتتتتتتتوى التعليمتتتتتتتي للمبحوثتتتتتتتة: -3

السددددددددددنوات التدددددددددددي أتمتهدددددددددددا المبحوثدددددددددددة بنجددددددددددداح فدددددددددددي أى 
 من المراحل التعليمية المختلفة.

يقصدددددددد بددددددده عددددددددد أفدددددددراد أسدددددددرة  :د األستتتتتتترةعتتتتتتتدد أفتتتتتتترا -4
لددددددددددددذين يقيمددددددددددددون ويعيشددددددددددددون معهددددددددددددا فددددددددددددى المبحوثدددددددددددده ا

 اجتماعية واقتصادية واحدة.معيشة 

وبقصددددددددد بهددددددددا مجمددددددددوع مددددددددا  حيتتتتتتتتازة األرض الزراعيتتتتتتتتة: -5
عيددددددددددة سددددددددددواء اتحددددددددددوزه أسددددددددددرة المبحوثددددددددددة مددددددددددن أرض زر 

ا أم إيجدددددددددددددددددداًرا أو مشدددددددددددددددددداركة مقدددددددددددددددددددرة  كانددددددددددددددددددت ملكددددددددددددددددددً
 بالقيراط.

رؤوس  عدددددددددد د بهدددددددداويقصدددددددد :حيتتتتتتتتازة حيوانتتتتتتتتات اللتتتتتتتتبن -6
التددددددددى تمتلكهددددددددا  سحيوانددددددددات اللددددددددبن مددددددددن أبقددددددددار وجددددددددامو 

 أسرة المبحوثة.

ويقصددددددددددددد بهددددددددددددا مددددددددددددا إذا كانددددددددددددت  جتتتتتتتتتتتتودة الحظيتتتتتتتتتتتترة: -7
 تتدددددددددددددددددوافر بهدددددددددددددددددا المواصدددددددددددددددددفات الحيوانددددددددددددددددداتحظيدددددددددددددددددرة 
حيواندددددددددددددددات الضدددددددددددددددرورية لتربيدددددددددددددددة ورعايدددددددددددددددة  الصدددددددددددددددحية

نتدددددددداج األلبددددددددان مددددددددن حيددددددددث المسدددددددداحة ونوعيددددددددة  اللددددددددبن وا 
اكن كدددددددددددل مدددددددددددن األرضدددددددددددية واإلضددددددددددداءة والتهويدددددددددددة وأمددددددددددد

م التعبيدددددددددر الحلدددددددددب وعدددددددددزل الحيواندددددددددات المصدددددددددابة، ويدددددددددت
يدددددددددة مدددددددددن خدددددددددالل إجابدددددددددة المبحوثدددددددددات عنهدددددددددا بقيمدددددددددة رقم

علددددددددددددى سددددددددددددتة أسددددددددددددئلة تتعلددددددددددددق بهددددددددددددذا الشددددددددددددأن حيددددددددددددث 
أعطيددددددددددت درجددددددددددة واحدددددددددددة لإلجابددددددددددة الصددددددددددحيحة علددددددددددى 

 كل سؤال. 

ويقصدددددددددددد بددددددددددده تقددددددددددددير المبحوثدددددددددددات قيتتتتتتتتتتتادة التتتتتتتتتتترأى:  -8
ا الددددددددددددددذاتى لمدددددددددددددددى تددددددددددددددردد األخريددددددددددددددات علدددددددددددددديهن طلبددددددددددددددً 

شدددددددددددورة فدددددددددددى سدددددددددددت موضدددددددددددوعات تتعلدددددددددددق ح والمللنصددددددددددد
تغذيددددددددددددددة ، جددددددددددددددول الرضدددددددددددددديعةالع فطددددددددددددددامبكددددددددددددددل مددددددددددددددن: 

منتجددددددددددددددددات األلبدددددددددددددددددان، تصدددددددددددددددددنيع حيوانددددددددددددددددات اللددددددددددددددددبن، 
وتسدددددددددددويق األلبدددددددددددان ومنتجاتهدددددددددددا، والمشددددددددددداكل األسدددددددددددرية، 
والشدددددددددددئون الصدددددددددددحية، وذلدددددددددددك علدددددددددددى مقيددددددددددداس ربددددددددددداعى 

ال(،  -ا ندددددددددددددددددددددددادرً  –ا أحياندددددددددددددددددددددددً  –ا )دائمدددددددددددددددددددددددً  متددددددددددددددددددددددددرج
، صددددددددددددددددددفر( علددددددددددددددددددى 1، 2، 3وأعطيددددددددددددددددددت درجددددددددددددددددددات )

نفدددددددددددس الترتيدددددددددددب، ويدددددددددددتم التعبيدددددددددددر عدددددددددددن ذلدددددددددددك بقيمدددددددددددة 
 ة.ميرق

ويقصد بها فى هذا البحث مدى موافقة دافعية اإلنجاز:  -9
المبحوثات على سبع عبارات تعكس ميلهن لكل من: 
 التخطيط للمستقبل، واإلقبال على العمل، وعدم الخشية
من المغامرة أو المنافسة أو الفشل، والصبر والمثابرة على 

هن من مشكالت، والرغبة في تأدية األعمال حل ما يواجه
حمل مسئولية العمل، تتطلب مسئولية كبيرة، وت التي

وتحقيق التميز عن باقى النساء في القرية، وذلك على 
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ال(. وقد  -نادًرا  -أحياًنا -مقياس رباعى متدرج )دائًما
، صفر( على الترتيب، ويتم 1، 2، 3أعطيت درجات )

 ة.التعبير عنه بقيمة رقمي

الموقف  ويقصد به فى هذا البحثاالستعداد للتغيير:  -10
يمكن أن تتخذه المبحوثات عند السماع السلوكى الذى 

عن سبع توصيات إرشادية زراعية جديدة تتعلق ب: تربية 
لمبكر للعجول اللبن، والفطام ا حيواناتالدواجن، وتغذية 

الصغيرة، وأدوات حلب وتجميع وحفظ األلبان، ووقاية 
نات من اإلصابة باألمراض، وتخزين التقاوى الحيوا
ل، واستخدام المخلفات سمدة والمبيدات فى المنز واأل

الزراعية فى عمل أعالف غير تقليدية، ويتم التعبير عنه 
وفًقا بقيمة رقمية يتم التوصل اليها من إجابات المبحوثين 

ا، أنتظر حتى لمقياس رباعى متدرج من )أقوم بالتنفيذ فورً 
نفذه باقى تتظر حتى لبعض وينجح لديهم، أنينفذه ا
طالق( وتعطى قرية، ال أنفذ على اإلت الزراع فى الزوجا

 ، صفر( على الترتيب.  1،2،3المبحوثة درجات )
ويقصددددددد بدددددده  اللتتتتتتبن: اتالرضتتتتتتا عتتتتتتن تربيتتتتتتة حيوانتتتتتت -11

فدددددددددى هدددددددددذا البحدددددددددث مددددددددددى موافقدددددددددة المبحوثدددددددددات علدددددددددى 
خمددددددددددس عبددددددددددارات تتعلددددددددددق ب: العائددددددددددد المددددددددددادى الددددددددددذى 

 االلدددددددددددبن، ومدددددددددددا إذا كاندددددددددددت تربيتهددددددددددد اتيواندددددددددددحققددددددددددده حت
فددددددددددددي  اتمثددددددددددددل عمددددددددددددل شدددددددددددداق، ومسدددددددددددداهمته اورعايتهدددددددددددد

، ومنتجاتددددددددددده تدددددددددددوفير إحتياجدددددددددددات األسدددددددددددرة مدددددددددددن اللدددددددددددبن
ومدددددددددا اذا كاندددددددددت تشدددددددددعر بالسدددددددددعادة مدددددددددن تعاملهدددددددددا مدددددددددع 

للددددددددددددددبن، وذلددددددددددددددك علدددددددددددددى مقيدددددددددددددداس ثنددددددددددددددائى ا اتحيوانددددددددددددد
متددددددددددددددددددرج )موافدددددددددددددددددق، وغيدددددددددددددددددر موافدددددددددددددددددق(، وأعطيدددددددددددددددددت 

يددددددددددتم ، صددددددددددفر( علددددددددددى نفددددددددددس الترتيددددددددددب، و 1درجددددددددددات )
 التعبير عن ذلك بقيمة رقمية.

ويقصد : حيوانات اللبنبتربية  كل المتعلقةإدراك المشا -12
به في هذا البحث المشاكل التي تواجه المبحوثة عند 

تعبير عنه بقيمة رقمية يتم اللبن، ويتم ال اتتربيتها لحيوان
التوصل اليها من خالل عدد المشاكل التي تذكرها 

ى سؤال يتعلق بهذا الشأن، وقد المبحوثة عند اإلجابة عل
  تذكرها. ةكل مشكللدرجة واحدة  المبحوثة أعطيت

 مرض إلتهاب الضرع:ب الخاصالمستوى المعرفى  -13
ويقصد به في هذا البحث مدى معرفة المبحوثات بمرض 

صابة العوامل المسببة إلإلتهاب الضرع من حيث 
صابة اإلأعراض بمرض التهاب الضرع، و  اللبن حيوانات

ة وقايوكيفية  المترتبة على اإلصابة، ضرارواأل به،
وتم التعبير عن ذلك بقيمة من اإلصابة، اللبن  حيوانات
ات على من إجابات المبحوث تم الحصول عليها رقمية

أربعة أسئلة تتعلق بهذا الشأن، حيث اعطيت المبحوثة 
 درجة واحدة على كل نقطة صحيحة تذكرها.

: لبن صحي ونظيف إنتاجالخاص بالمستوى المعرفى  -14
رفة المبحوثات بكل ويقصد به في هذا البحث مدى مع

للبن، ت حيوانات اللبن، وأسباب تلوث امن: مواصفا
التوصيات اإلرشادية المعنية بالحصول على لبن نظيف. و 

ات وتم التعبير عن ذلك بقيمة رقمية من إجابات المبحوث
على ثالثة أسئلة تتعلق بهذا الشأن، حيث أعطيت 

   حوثة درجة واحدة لكل نقطة صحيحة تذكرها.    المب

في هذا ويقصد به المستوى المعرفى الكلى للمبحوثات:  -15
جموع الدرجات التي تحصلت عليها المبحوثات البحث م

، والمستوى مرض إلتهاب الضرعبالمستوى المعرفى في 
 .إنتاج اللبن النظيفب المعرفى الخاص

 ثانياا: المتغيرات البحثية

زاء مددددددددا تددددددددم اإلطددددددددالع أهددددددددداف افددددددددي ضددددددددوء  لدراسددددددددة وا 
لدراسدددددددددددددات السدددددددددددددابقة والكتابدددددددددددددات النظريدددددددددددددة عليددددددددددددده مدددددددددددددن ا

البحددددددددددددددددث فقددددددددددددددددد أمكددددددددددددددددن تحديددددددددددددددددد متعلقددددددددددددددددة بموضددددددددددددددددوع ال
 مجموعتين من المتغيرات هما:

 تمثل في:تو  المتغيرات التابعة: -1

 مرض إلتهاب الضرع.بالمستوى المعرفى الخاص  •
 المستوى المعرفى الخاص بإنتاج اللبن النظيف. •

 .مستوى المعرفى الكلى للمبحوثاتلا •
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المبحوثة، والمستوى  سنوتتمثل فى لمستقلة: المتغيرات ا -2
التعليمى، وعدد أفراد األسرة، وحيازة األرض الزراعية، 

اللبن، وجودة الحظيرة، والرضا عن تربية  اتوحيازة حيوان
اللبن، واإلستعداد للتغيير، ودافعية اإلنجاز،  اتحيوان

 حيوانات اللبن.لمتعلقة بتربية إدراك المشاكل ا

 ض البحثيةثالثاا: الفرو 

المستوى المعرفى الخاص بمرض إلتهاب الضرع، يرتبط  .1
كمتغير تابع بكل من المتغيرات المستقلة اآلتية: سن 
المبحوثة، والمستوى التعليمى، وعدد أفراد األسرة، وحيازة 

 اللبن، وجودة الحظيرة، اتاألرض الزراعية، وحيازة حيوان
للتغيير، اللبن، واإلستعداد  اتوالرضا عن تربية حيوان

حيوانات دافعية اإلنجاز، إدراك المشاكل المتعلقة بتربية و 
 .اللبن"

صحى  المستوى المعرفى الخاص بإنتاج لبنيرتبط  .2
تابع بكل من المتغيرات المستقلة اآلتية:  رنظييف كمتغيو 

سرة، سن المبحوثة، والمستوى التعليمى، وعدد أفراد األ
ودة اللبن، وج اتوحيازة األرض الزراعية، وحيازة حيوان

اللبن، واإلستعداد  اتالحظيرة، والرضا عن تربية حيوان
للتغيير، ودافعية اإلنجاز، إدراك المشاكل المتعلقة بتربية 

 .حيوانات اللبن"

تابع بكل من  ركمتغي الكلىيرتبط المستوي المعرفى " .3
ن المبحوثة، والمستوى المتغيرات المستقلة اآلتية: س

ازة األرض الزراعية، سرة، وحيألا التعليمى، وعدد أفراد
اللبن، وجودة الحظيرة، والرضا عن تربية  اتوحيازة حيوان

اللبن، واإلستعداد للتغيير، ودافعية اإلنجاز،  اتحيوان
 .حيوانات اللبن"إدراك المشاكل المتعلقة بتربية 

حوثات بكل من مبللالمعرفى الكلى " يتأثر المستوى  .4
مبحوثة، وهى: سن الالمتغيرات المستقلة المدروسة 

والمستوى التعليمى، وعدد أفراد األسرة، وحيازة األرض 
اللبن، وجودة الحظيرة، والرضا  اتالزراعية، وحيازة حيوان

عن تربية حيوان اللبن، واإلستعداد للتغيير، ودافعية 
 .وانات اللبن"يحاإلنجاز، إدراك المشاكل المتعلقة بتربية 

ى المعرفى المستو  جاتيوجد فرق معنوى بين متوسطى در  .5
للمبحوثات الخاص بمرض إلتهاب الضرع فى قريتى 

 برقامه والخوالد".

المستوى  يوجد فرق معنوى بين متوسطى درجات  .6
المعرفى للمبحوثات الخاص بإنتاج لبن صحى ونظيف 

 فى قريتى برقامه والخوالد".

 المستوى المعرفى متوسطى درجات "يوجد فرق معنوى بين .7
 ى برقامه والخوالد"ات فى قريتالكلى للمبحوث

فى صورتها الصفرية  السابقة فروضالوقد تم إختبار    
 .)فرض العدم(

 رابعاا: منطقة البحث وشاملته وعينته
أجدددددددددددرى هدددددددددددذا البحدددددددددددث فدددددددددددى قدددددددددددريتين بمركدددددددددددز إيتددددددددددداى 

ا مدددددددن بددددددددين قدددددددرى المركددددددددز البدددددددارود تدددددددم اختيارهمددددددددا عشدددددددوائيً 
ومدددددددددددددددن واقدددددددددددددددع سدددددددددددددددجالت قريدددددددددددددددة،  65لبدددددددددددددددالغ عدددددددددددددددددها ا

كددددددددل قريددددددددة بلددددددددغ عدددددددددد  التعاونيددددددددة الزراعيددددددددة فددددددددى الجمعيددددددددة
مدددددددددددددزارع  585حيوانيدددددددددددددة الدددددددددددددزراع الدددددددددددددذين لدددددددددددددديهم حيدددددددددددددازة 

مددددددددددزارع بقريددددددددددة الخوالددددددددددد، ثددددددددددم تددددددددددم  612بقريددددددددددة برقامددددددددددة، و
ا ممددددددددددن لدددددددددديهم حيددددددددددازة حيوانيددددددددددة فددددددددددى  50اختيدددددددددار  مزارعددددددددددً

 ئية، وبدددددددددددذلك بلدددددددددددغ إجمدددددددددددالىكدددددددددددل قريدددددددددددة بطريقدددددددددددة عشدددددددددددوا
نددددددددات ، وقددددددددد تددددددددم اسددددددددتيفاء البيامددددددددزارع 100عينددددددددة البحددددددددث 

 .من زوجاتهم جميًعا
 خامساا: تجميع البيانات

تدددددددددددددددم إسدددددددددددددددتيفاء البياندددددددددددددددات البحثيدددددددددددددددة مدددددددددددددددن مختلدددددددددددددددف 
مصدددددددددددادرها األوليددددددددددددة والثانويددددددددددددة، ممثلددددددددددددة فددددددددددددى اسددددددددددددتمارات 
االسددددددددددددتبيان التددددددددددددى تددددددددددددم اسددددددددددددتيفاؤها بالمقابلددددددددددددة الشخصددددددددددددية 

تعبئدددددددددددة المبحوثدددددددددددات، وبياندددددددددددات الجهددددددددددداز المركدددددددددددزى للمدددددددددددع 
حصددددددددددددددددداءات اإلد راعيدددددددددددددددددة ارة الز العامدددددددددددددددددة واالحصددددددددددددددددداء، وا 

خدددددددددددددددددمات بالجمعيددددددددددددددددات  2إيتدددددددددددددددداى البددددددددددددددددارود، وسددددددددددددددددجل ب
التعاونيددددددددددددددددددة الزراعيددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددى القددددددددددددددددددريتين المختددددددددددددددددددارتين، 
وسددددددددددددجالت مديريددددددددددددة الزراعددددددددددددة فددددددددددددى محافظددددددددددددة البحيددددددددددددرة، 
والكتابددددددددددددددددات العلميددددددددددددددددة والنشددددددددددددددددرات البحثيددددددددددددددددة، والرسددددددددددددددددائل 
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 ، وقدددددددددددددددد تدددددددددددددددملميدددددددددددددددة المرتبطدددددددددددددددة بموضدددددددددددددددوع الدراسدددددددددددددددةالع
ى البياندددددددددددات فدددددددددددي الفتدددددددددددرة مدددددددددددن أول أبريدددددددددددل إلددددددددددد اسدددددددددددتيفاء

 .2021منتصف يونيو 
 سادساا: تحليل البيانات

تددددددددددم اإلسددددددددددتعانة بمجموعددددددددددة مددددددددددن األسدددددددددداليب التحليليددددددددددة 
اإلحصددددددددددددائية فددددددددددددى تحليددددددددددددل وعددددددددددددرض ومناقشددددددددددددة النتددددددددددددائج 

والجددددددددددددددداول  البحثيددددددددددددددة تمثلددددددددددددددت فددددددددددددددي النسددددددددددددددب المئويددددددددددددددة،
والمددددددددددددددددددددددددددى، والمتوسدددددددددددددددددددددددددط الحسدددددددددددددددددددددددددابي،  التكراريدددددددددددددددددددددددددة،
المعيدددددددددددددداري، ومعامدددددددددددددددل اإلرتبدددددددددددددداط البسددددددددددددددديط  واإلنحددددددددددددددراف

التحليدددددددددددددددل اإلنحددددددددددددددددارى المتعددددددددددددددددد واسدددددددددددددددلوب  ،يرسدددددددددددددددونلب
 forward Stepخطددددددوة التدددددددريجى باإلضددددددافة خطددددددوة 

wise multiple regression analysis،  ختبددددددددار وا 
(T.) 

 النتائج البحثية

 للمبحوثاتأوال: الخصائص المميزة 

ة قام الباحث بالتعرف على بعض الخصائص المميز 
 معارف على للمبحوثات التى يعتقد أنها ترتبط أو تؤثر

الضرع  لحيوانات اللبن مرض إلتهابب ةالمتعلقللمبحوثات 
نتاج لبن نظيف، وقد تم تصنيف المبحوثات وفقً  ا لكل من وا 

تلك الخصائص استناًدا إلى قيم المتوسط الحسابى واالنحراف 
المتوسطة  المعيارى إلى ثالث فئات، حيث يتراوح مدى الفئة

انحراف  نصف وحدة (-) طالمتوس {هومن حد أدنى 
نصف وحدة  (+)المتوسط الحسابى {أعلى هو وحد }معيارى

البحثية ما يلى: ، وقد أوضحت النتائج }إنحراف معيارى
  (.1)جدول

سنة، بمتوسط  62-30المبحوثات من  سنتراوح  السن:  .1
 ، كما8.55سنة، وانحراف معيارى  48.11حسابى قرابة 

تبلغ  (%58) تبين أن أكثر من نصف المبحوثات
 (.1ا فأقل، )جدول امً ع 52ارهم أعم

 

تراوح المستوى التعليمى للمبحوثات  المستوى التعليمى: .2
درجة،  7.73درجة بمتوسط حسابى  16من صفر إلى 
 ذوات، وقد بلغت نسبة المبحوثات 3.11وانحراف معيارى 

، %68ط ، والمتوس%11المستوى التعليمى المنخفض 
 (.1)جدول  ،من جملة المبحوثات %21والمرتفع 

 4تراوح عدد أفراد أسر المبحوثات من  عدد أفراد األسرة: .3
أفراد، وقد بلغت نسبة من يبلغ عدد أفراد أسرهن  10إلى 
 5، ومن يتراوح عدد أفراد أسرهن من %4أفراد فأقل  4
أفراد  8، ومن يبلغ عدد أفراد أسرهن %84أفراد  7 إلى
 (.1جملة المبحوثات، )جدول  من فقط %12ثر فأك

حت الحيازة األرضية الزراعية تراو  ض الزراعية:األر  حيازة .4
قيراط، بمتوسط حسابى قدره  240إلى  24للمبحوثات من 

، وقد بلغت 44.54قيراط، وانحراف معيارى قرابة  87.49
الحيازات األرضية الزراعية  اتذو  المبحوثات نسبة

جملة % من  80 قيراط فأقل( 110) الصغيرة والمتوسطة
حيازات األرضية ال اتحين بلغت نسبة ذو المبحوثات، فى 

 (.1)جدول  ،فقط %20الكبيرة 
 حيوانات اللبنتراوحت حيازة  :اللبن اتحيوانحيازة  .5

نحراف معيارى ،اتحيوان 10إلى  2للمبحوثات من   وا 
الحيازات الحيوانية الصغيرة  اتوقد بلغت نسبة ذو ، 1.55

 4 – 3)والمتوسطة  % 30فأقل( الث حيوانات )ث
الحيازات  ات، فى حين بلغت نسبة ذو % 53 ات(حيوان

فقط من  %17حيوانات(  4الحيوانية الكبيرة )أكثر من 
 (.1)جدول  ،جملة المبحوثات

تراوحت القيم الرقمية المعبرة عن جودة  جودة الحظيرة: .6
 2.826درجة، بمتوسط حسابى  5إلى  1الحظيرة من 

نحراف معيارى درجة،  ات ، وبلغت نسبة المبحوث1.05وا 
، %71، والمتوسطة %8الحالة السيئة للحظيرة  اتذو 

 (.1من جملة المبحوثات، )جدول  %21والجيدة 
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تراوحت القيم الرقمية  اللبن: حيواناتالرضا عن تربية  .7
 5إلى  1من اللبن  حيواناتالمعبرة عن الرضا عن تربية 

نحراف معيارى درجة 3.09بمتوسط حسابى  ،درجة ، وا 
 ،%27المنخفض  الرضا اتوبلغت نسبة ذو  ،0.96

، ومؤدى ذلك أن فقط %11، والمرتفع %62والمتوسط 
معظم المبحوثات يقعن فى فئتى الرضا المنخفض 

 (.1 جدول) ،والمتوسط
تراوحت القيم المعبرة عن التقدير الذاتى  قيادة الرأى: .8

درجة،  14إلى  3لقيادة الرأى بين المبحوثات من 
نحراف ا  ، و درجة 8.32بمتوسط حسابى بلغ 

مستوى  المبحوثات ذوات، وقد بلغت نسب 2.67معيارى
، %52 ة، والمتوسط%27 ةقيادة الرأى المنخفض

 من جملة المبحوثات، األمر الذى يشير %21 ةوالمرتفع
يتصفون بدرجة قيادة  %( 79) إلى أن غالبية المبحوثات
  (.1)جدول  رأى متوسطة ومنخفضة،

عداد لمعبرة عن االستتراوحت القيم ا االستعداد للتغيير: .9
درجة، بمتوسط  9 – 4للتغيير بين المبحوثات من 

وقد  ،1.33نحراف معيارى ا  درجة، و  6.76حسابى قدره 
المنخفض للتغيير درجة االستعداد  اتبلغت نسبة ذو 

، ومؤدى ذلك %28، والمرتفع %54، والمتوسط 18%
يقعن فى فئتى اإلستعداد  (% 72)بحوثات أن معظم الم
 (.1 جدول) ،والمتوسط للتغييرالمنخفض 

تراوحت القيم المعبرة عن دافعية  دافعية اإلنجاز: .10
درجة، بمتوسط  14إلى  4اإلنجاز بين المبحوثات من 

 ،2.48نحراف معيارى قدره ا  درجة، و  8.38حسابى بلغ 
 %30نهم دافعية اإلنجاز المنخفضة بي اتوبلغت نسبة ذو 

جملة من  %18والمرتفعة  ،%52فقط، والمتوسطة 
 ات%( من ذو  82) اتأن غالبية المبحوث المبحوثات، أى

 (.1نجاز المتوسطة والمنخفضة، )جدول دافعية اإل

 ا لخصائصهن المميزة لهمالمبحوثات وفقا  الزراع زوجاتتوزيع . 1جدول 

 (100)ن= % الفئات (100)ن= % الفئات
 عن تربية حيوانات اللبن )درجة( الرضا )سنه( السن

 27 (3منخفض )أقل من  29 (44من  صغير )أقل
 62 (3-4متوسط ) 29 (44-52متوسط )

 11 (4أكبر من ر )كبي 42 (52كبير )أكبر 
 )درجة(لتغييراالستعداد ل ى )سنه(التعليمالمستوى 

 18 (6منخفض )أقل من  11 (6صغيرة )اقل من 
 54 (6-7متوسط ) 68 (6-9متوسطه )

 28 (7من  كبير )أكبر 21 (9كبيرة )أكبر من 
 قيادة الرأي )درجة( )فرد( عدد أفراد األسرة

 27 (7 )أقل من ةمنخفض 4 (5صغير )أقل من 
 52 (7-10)ة متوسط 84 (5-7متوسط )

 21 (10)أكبر من  ةكبير  12 (7كبير )أكبر من 
 )درجة( اإلنجاز دافعية حيازة األرض الزراعية )قيراط(

 30 (7ن )أقل م منخفضة 37 (65صغيرة )أقل من 
 52 (7-10) متوسطة 43 (110- 65متوسطة )

 18 (10)أكبر من  مرتفعة 20 (110كبيرة )أكبر من 
 حيوانات اللبن )درجة( إدراك المشاكل المتعلقة بتربية ات اللبن )حيوان(حيازة حيوان

 9 (5)أقل من  ضعيف 30 (3صغيرة )أقل من 
 74 (5-7متوسط ) 53 (3-4متوسطة )
 17 (7)أكبر من  مرتفع 17 (4من  كبيرة )أكبر

  )درجة( الحظيرةجودة 
   8 (2سيئة )أقل من 

   71 (2-3متوسطة )
   21 (3جيدة )أكبر 
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 :حيوانات اللبن بتربية ورعايةالمتعلقة  المشاكلإدراك  .11
المتعلقة بتربية  لتراوحت القيم المعبرة عن إدراك المشاك

درجة،  9ى إل 3ثات من بين المبحو  ماشية اللبنة ورعاي
درجة، وانحراف معيارى قدره  6.14بمتوسط حسابى بلغ 

 %9بينهم  الضعيفاإلدراك  ات، وبلغت نسبة ذو 1.34
، أى أن غالبية %17، والمرتفع %74فقط، والمتوسط 

 ن%( لديهم إدراك للمشاكل التي تواجهه 83) اتالمبحوث
 (.1)جدول  بدرجة متوسطة ومنخفضة،

لمبحوثات فى مجال الوقاية من إصابة ف اثانياا: معار  
  ماشية اللبن بمرض إلتهاب الضرع

 والحصول على لبن نظيف

( المستوى المعرفى الخاص بإصابة ماشية اللبن بمرض 1) 
 إلتهاب الضرع

 تراوحت القيم الرقمية المعبرة عن المستوى المعرفى
إصابة ماشية اللبن بمرض إلتهاب اص بالخ للمبحوثات
درجة بمتوسط حسابى قدره  21إلى  7مبحوثات من الضرع لل
وبتصنيف  درجة، 2.57درجة، وانحراف معيارى  16.53

ت نسبة غا لقيمهم الرقمية إلى ثالث فئات بلالمبحوثات وفقً 
 ،%58والمتوسط  ،%18أفراد المستوى المعرفى المنخفض 

 (.2، )جدول المبحوثات من مجموع %28والمرتفع 

 

ا لفئات مستواهن المبحوثات وفقا  الزراع زوجاتتوزيع  .2 جدول
 الخاص بإصابة ماشية اللبن بمرض إلتهاب الضرع ىالمعرف

 (100)ن= % )درجة( فئات المستوى المعرفى
 18  (15منخفض )أقل من 

 58 (18 – 15)متوسط 
 24 (18أكبر من ) مرتفع

 100 المجموع 
 

من أن قرابة ثلث المبحوثات هن فقط  ق يتضحمما سب
المستوى المعرفى المرتفع المتعلق بمرض إلتهاب  اتثلن ذو مي

المستوي  فئتى يقعن فىمن المبحوثات  %76الضرع، وأن 
المعرفي المتوسط والمنخفض، وهؤالء فى حاجة ماسة للترشيد 

بخطورة هذا المرض وتأثيره على صحة الحيوان بصفة عامة 
على الشديد  السلبى عن تأثيره بصفة خاصة، فضاًل والضرع 

 .اللبن الحليب ونظافته وسالمته جإنتا
 إلى ما يلى: (3جدول )ولمزيد من اإليضاح يشير 

صابة ماشية اللبن معارف المبحوثات بالعوامل المسببة إل
بسؤال المبحوثات عن العوامل التى  بمرض التهاب الضرع:

ة عوامل تالمبحوثات س تسبب اإلصابة بهذا المرض ذكرت
ا لنسبة ذكرها ب التنازلى وفقً لى الترتيبنسبة متفاوته، وهى ع

  التقرحات والجروح التى تصيب الضرع على النحو التالى:
، وعدم نظافة من المبحوثات %90والحلمة وذكرتها نسبة 

، %60، وعدم نظافة الحظيرة بنسبة %76الحيوان بنسبة 
، وطريقة الحلب %60سبة عدم نظافة القائم بالحلب بن

ا ، وأخيرً %59حلب بنسبة لقائم بالالخاطئة وضعف خبرة ا
من  %10 الجيدة وضعف مناعة الحيوان بنسبة غيرالتغذية 
 (.3جدول ) ،المبحوثات جملة

معارف المبحوثات بأعراض إصابة الحيوان بمرض 
وثات على سؤال يتعلق حتباينت إجابات المب إلتهاب الضرع:
على  ة ماشية اللبن بمرض التهاب الضرعبأعراض إصاب

اآلتى: وجود تغير فى لون اللبن الحليب ورائحته بنسبة  النحو
وجود تخثرات فى الحليب و ، من البحوثات 100%
تحجر فى و ، %82حمرار الضرع بنسبة ا  تورم و و ، %91بنسبة
سخونة الضرع أو الربع المصاب منه بنسبة ، و %77 الضرع
 بنسبة الحيوانضعف شهية  المبحوثات، جملةمن  75%
، %27ع درجة حرارة الحيوان بنسبة ارتفإا ، وأخيرً 75%

 (.3 )جدول

معارف المبحوثات المتعلقة بأضرار إصابة ماشية اللبن 
بسؤال المبحوثات عن األضرار التى  بمرض إلتهاب الضرع:

يسببها إصابة ماشية اللبن بمرض إلتهاب الضرع جاءت 
تنازلى اآلتى: تدني في كمية إنتاج إجاباتهن على الترتيب ال

تدهور في نوعية الحليب و ، %95سبة نالحليب ب
خسارة و ، %73رتفاع تكلفة العالج بنسبة ا  ، و %94 بنسبة
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في و ، %62الحليب المنتج من الحيوانات المصابة بنسبة
بعض األحيان خسارة 

واالستب ،%35 بنسبة بالكامل_الضرع_حتى_أو_المصاب_الربع
من  %5 بنسبة اإلنتاجيقصر عمرها بقار أي المبكر لألعاد 
  (.3 المبحوثات، )جدول لةمج

معارف المبحوثات المتعلقة بالوقاية من إصابة ماشية 
بسؤال المبحوثات عن طرق  اللبن بمرض إلتهاب الضرع:

الوقاية من اإلصابة بمرض إلتهاب الضرع تباينت إجابات 
رشة كون ف  على أن ت المبحوثات على النحو اآلتى: الحرص
من  %100 ا بنسبةريً الحظيرة جافة ونظيفة وتغييرها دو 

خلص من الروث تتنظيف أرضية الحظيرة والو ، المبحوثات
  الحرص على ان تكون الحظيرةو  ،%79الرطوبة الزائدة بنسبة و 

تنظيف مكان الحلب بصفة دائمه و  ،%76 جيدة التهوية بنسبة
بصفه   م البقرةتنظيف جسو  ،%70قبل حلب الحيوانات بنسبة 

ة خاصه الضرع والحلمات بصفالتركيز على نظافة مع عامة 
وجود  مالحرص على نظافة يد القائم بالحلب وعدو ، %65بنسبة 
تنظيف األدوات واألوانى و ، %58بنسبة  و تقرحات بيدهأجروح 

الحالبة بطريقه صحيحه و ، %44المستخدمة فى الحلب بنسبة 
من مجموع  %43لب بنسبة اليد فى الحواستعمال كامل كف 

              .(3 )جدول ،المبحوثات

 صابة ماشية اللبن بمرض إلتهاب الضرعبإ ةالخاص لمعارفهنا المبحوثات وفقا  الزراع زوجاتتوزيع  .3 جدول

صابة ماشية اللبن بمرض إلتهاب الضرعبإ ةالخاص المعارف  (100% )ن= 
 ال يعرف يعرف

 بة بمرض إلتهاب الضرعالعوامل المسببة لالصا
 10 90 والحلمة. صيب الضرعالتقرحات والجروح التى ت .1
 24 76 عدم نظافة الحيوان. .2
 40 60        عدم نظافة الحظيرة. .3
 40 60 عدم نظافة القائم بالحلب. .4
 41 59 طريقة الحلب الخاطئة وضعف خبرة القائم بالحلب. .5
 90 10       الجيدة وضعف مناعة الحيوان.التغذية غير  .6

 أعراض اإلصابة بمرض التهاب الضرع
 0 100            رات فى لون ورائحة الحليب.ييتغ .1
 9 91                   وجود تخثرات فى الحليب. .2
 18 82 تورم واحمرار الضرع. .3
 23 77                          الضرع.تحجر فى  .4
 25 75           سخونة في الضرع او الربع المصاب. .5
 25 75                            ضعف شهية الحيوان. .6
 73 27                    درجة حرارة الحيوان. ارتفاع .7

 االضرار التى تسببها اإلصابة بمرض التهاب الضرع
 5 95                               إنتاج الحليب.تدني في كمية  .1
 6 94                                    تدهور في نوعية الحليب. .2
 27 73                                       تفعة.تكلفة العالج المر  .3
 38 62                المصابة.خسارة الحليب المنتج من الحيوانات  .4
 65 35   في بعض األحيان خسارة الربع المصاب أو حتى الضرع بالكامل. .5
 95 5 عمرها اإلنتاجي. اإلستبعاد المبكر لألبقار أي قصر .6

 الضرع ض التهابصابة بمر ية من اإلالوقا
 0 100 الحرص على أن تكون فرشة الحظيرة جافة ونظيفة وتغييرها دورًيا. .1
 21 79 الرطوبة الزائدة.و تنظيف أرضية الحظيرة والتخلص من الروث  .2
 24 76 جيدة التهوية. الحرص على ان تكون الحظيرة .3
 30 70      الحظيرة مضيئة.الحرص على أن تكون   .4
 35 65 الحيوانات. صفة دائمة قبل حلبنظيف مكان الحلب بت .5
 42 58 نظافة الضرع والحلمات بصفة خاصه.التركيز على مع بصفه عامة  الحيوانتنظيف جسم  .6
 56 44 المستخدمة فى الحلب. تنظيف األدوات واألوانى .7
 57 43 فى الحلب. واستعمال كامل كف اليد ة،صحيح ةالحالبة بطريق .8
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 نظيفصحى و  لبن بإنتاج توى المعرفى الخاصالمس( 2)

تراوحت القيم الرقمية المعبرة عن المستوى المعرفى 
إلى  10نظيف من صحى و  لبن بإنتاجللمبحوثات الخاص 

، وانحراف درجة 17.81درجة بمتوسط حسابى قدره  24
 ا لقيمهم، وبتصنيف المبحوثات وفقً درجة 3.15معيارى 
ى المعرفى نسبة أفراد المستو ت غإلى ثالث فئات بل الرقمية

من  %28والمرتفع  ،%38والمتوسط  ،%34 المنخفض
 (.4 مجموع المبحوثات، )جدول

ا لفئات المبحوثات وفقا  الزراع زوجات توزيع .4 جدول
 نظيفصحى و لبن بإنتاج مستواهن المعرفى الخاص 

 (100% )ن= )درجة( فئات المستوى المعرفى
 34  (16منخفض )أقل من 

 38 (19 – 16) متوسط
 28 (19أكبر من ) عتفمر 

 100 المجموع
 

يقعن فى  %( 72) مما سبق يتضح أن غالبية المبحوثات
نظيف صحى و  لبن بإنتاجئتى المستوى المعرفى الخاص ف

دهن فى هذا ارشإالمتوسط والمنخفض، األمر الذى يستوجب 
 الصدد حتى يمكنهن إنتاج اللبن الحليب بمواصفات جيدة.

 ( إلى ما يلى:5)جدول من اإليضاح يشير  ولمزيد

بالعوامل المؤثرة على كمية الخاصة  اتمعارف المبحوث
عوامل تؤثر على كمية ذكرت المبحوثات أربع  :إنتاج اللبن

ا لى وفقً ز ناوهى على الترتيب التاللبن الذى ينتجه حيوان اللبن 
تغذية  لنسبة تكرارها بين المبحوثات على النحو اآلتى:

ئق الخضراء، وتوفير الماء النظيف ات اللبن على العالحيوان
من مجموع المبحوثات، وعمر  %100لشرب الحيوان 
، وطول موسم الحليب وطول فترة %87الحيوان الحالب 

يب ، والنظام المتبع في الحليب سواء كان حل%83الجفاف 
 ،من مجموع المبحوثات %75يدوى ام حليب آلى 

  (.5 )جدول

بسؤال  :اللبنتلوث ات الخاصة بأسباب عارف المبحوثم
المبحوثات عن أسباب تلوث اللبن أفدن بعدد من األسباب 

ا لنسبة من أفدن تة وهى على الترتيب التنازلى وفقً و بنسب متفا
 هاب الضرعالتإصابة الحيوان بمرض   :بها على النحو اآلتى

القائم من مجموع المبحوثات، وعدم إهتمام  100%
عدم ، و %92جروح يديه وخلوها من البنظافة  لحلببا
خلط لبن و ، %86  هتمام بنظافة أوانى الحلب بنسبةاإل

 ،%77الحيوانات المصابة مع البان الحيوانات السليمة بنسبة 
، وعدم %75 بنسبة ونوعية األوانى المستخدمة فى الحلب

وعدم االهتمام بغسلها بعد  ،ضع مصفى عند تفريغ الحليبو 
التي يتم عالجها  خلط لبن الحيواناتو  ،%50كل استعمال 

الحيوانات  بالمضادات الحيوية وغيرها من األدوية مع ألبان
 (.5)جدول  ،من مجموع المبحوثات %49بنسبة  السليمة

معارف المبحوثات الخاصة بالتوصيات اإلرشادية 
لمبحوثات عن بسؤال ا نظيف:صحى و لى لبن للحصول ع

ظيف نصول على لبن معرفتهن بالتوصيات اإلرشادية للح
أفدن بمعرفتهن بعدد من التوصيات بنسب متفاوتة، وهى على 

ا لنسبة من أفدن بمعرفتها على النحو الترتيب التنازلى وفقً 
في أوقات منتظمة والحرص على أن  الحيواناتِحالبة  اآلتى:

متساوية ترة بين الِحالبة واألخرى تكون الف
ف مكان الحلب كل من تنظي  وبنفس النسبة ،%85 بنسبة
يوانات قبل الحالبة، وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون والح

  قبل البدء بحلب الماشية، وغسل وتنظيف وتجفيف الضرع
والحلمات جيدًا قبل الحلب، وتدليك الضرع قبل الحالبة لتهيئة 

رات األولى وذلك فحص القطثم إدرار اللبن،  الضرع على
م أو دماإت في الحليب )للتأكد من عدم وجود أي تغيرا

المريضة والمصابة  الحيوانات، وحالبة %73بنسبة   تجبن(
وتفريغ  ،%60سبة نبالتهاب الضرع في النهاية بمفردها ب

وخلع الدبل والخواتم   ،%54الضرع جيًدا أثناء الحالبة بنسبة 
، وعدم حالبة %50بنسبة  باليدابع اليد اثناء الحلب من أص
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، %45. بنسبة اليد منًعا للتلوثالقطرات األولى على 
واستخدام العجول الصغيرة فى تعصير أمهاتها فى نهاية كل 

ن لبن الحيوانات المصابة موالتخلص  ،%36بنسبة ة حلب
م ، واستخدا%30ظيرة لمنع إنتقال العدوى. بنسبة حبعيًدا عن ال

ت المصابة لمنع امناسبة لعالج الحيوانالمضادات الحيوية ال
يس الحلمات باليود وذلك لحماية ا تغط، وأخيرً %5ة العدوى بنسب

من مجموع  %4الضرع في الفترة التي تلي الحلب بنسبة 
 (.5 المبحوثات، )جدول

فى  لمبحوثاتا الزراع زوجاتل( المستوى المعرفى الكلى 3)
مجال الوقاية من إصابة ماشية اللبن بمرض التهاب الضرع 

 والحصول على لبن نظيف
 الكلىالمعرفى  لتعرف على المستوىقام الباحث با

للمبحوثات فى مجال الوقاية من إصابة ماشية اللبن بمرض 

حاصل التهاب الضرع والحصول على لبن نظيف من خالل 
جمع الدرجات التي حصلت عليها المبحوثات في كل من 

، والمستوى مرض التهاب الضرعب المستوى المعرفى الخاص
أظهرت  ومن ثم فقد نظيفو  صحىلبن  المعرفى الخاص بإنتاج

 البحثية ما يلى: النتائج

 الكلىتراوحت القيم الرقمية المعبرة عن المستوى المعرفى 
، بمتوسط حسابى قدره درجة 39 إلى 27 من للمبحوثات
، وبتصنيف درجة 3.08ة، وانحراف معيارى جدر  34.34

سبة نا لقيمهن الرقمية إلى ثالث فئات بلغت المبحوثات وفقً 
، %25 المنخفض الكلى المعرفىالمستوى  ثات ذواتالمبحو 

المبحوثات  جملة، من %28، والمرتفع %47 والمتوسط
 .(6 )جدول

 نظيفصحى و  لبن بإنتاجالخاصة  لمعارفهنالمبحوثات وفقاا  زوجات الزراع توزيع .5جدول 
 ال يعرف يعرف نظيفصحى و لبن  بإنتاجالخاصة  المعارف

إنتاج اللبنكمية العوامل المؤثرة على   
 0 100 ة حيوانات اللبن على العالئق الخضراء، وتوفير الماء النظيف لشرب الحيوان.تغذي .1
 13 87 عمر الحيوان الحالب. .2
 17 83 .طول موسم الحليب وطول فترة الجفاف .3
 25 75 المتبع في الحليب سواء كان حليب يدوى ام حليب آلى.النظام  .4

 اللبنأسباب تلوث 
 0 100                      .رعالتهاب الضن بمرض إصابة الحيوا .1
 8 92           بنظافة يديه وخلوها من الجروح.  القائم بالحلبعدم إهتمام  .2
 14 86 .عدم االهتمام بنظافة أوانى الحلب .3
 23 77    السليمة.لحيوانات المصابة مع البان الحيوانات خلط لبن ا .4
 25 75     .بنوعية األوانى المستخدمة فى الحل .5
 50 50      .وضع مصفى عند تفريغ الحليب وعدم االهتمام بغسلها بعد كل استعمال عدم .6
 51 49   .السليمة الحيوانات نألباخلط لبن الحيوانات التي يتم عالجها بالمضادات الحيوية وغيرها من األدوية مع  .7

 التوصيات االرشادية للحصول على لبن نظيف
 15 85     .كون الفترة بين الِحالبة واألخرى متساويةتوالحرص على أن في أوقات منتظمة  الحيواناتِحالبة  .1
 15 85                                                    تنظيف مكان الحلب والحيوانات قبل الِحالبة. .2
 15 85                             الحيوانات. ا بالماء والصابون قبل البدء بحلبغسل اليدن جيدً  .3
 15 85 قبل الحلب. جيداً  والحلمات الضرعغسل وتنظيف وتجفيف  .4
 15 85    تدليك الضرع قبل الحالبة لتهيئة الضرع على إدرار اللبن. .5
 27 73  )ادمام أو التجبن(. اللبنكد من عدم وجود أي تغيرات في فحص القطرات األولى وذلك للتأ .6
 40 60  الضرع في النهاية بمفردها.والمصابة بالتهاب المريضة  الحيواناتِحالبة  .7
 46 54  تفريغ الضرع جيًدا أثناء الحالبة. .8
 50 50    خلع الدبل والخواتم من أصابع اليد اثناء الحلب باليد. .9

 55 45   ت األولى على اليد منًعا للتلوث.عدم حالبة القطرا .10
 64 36     ة.اية كل حلبأمهاتها فى نهاستخدام العجول الصغيرة فى تعصير  .11
 70 30  ظيرة لمنع إنتقال العدوى.حالتخلص عن لبن الحيوانات المصابة بعيًدا عن ال .12
 95 5    ى.ت المصابة لمنع العدو ااستخدام المضادات الحيوية المناسبة لعالج الحيوان .13
 96 4   الحلب.تغطيس الحلمات باليود وذلك لحماية الضرع في الفترة التي تلي  .14
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 الكلىالمعرفى  المستوى لفئاتا المبحوثات وفقا  الزراع اتزوجتوزيع  .6 جدول

 (100% )ن= )درجة( الكلى فئات المستوى المعرفى
 25 (33)أقل منمنخفض 
 47 (36 – 33متوسط )
 28 (36ر من ثمرتفع )أك

 100 وعالمجم
 

 على ربع المبحوثات يزيد قلياًل  مما سبق يتضح أن ما
المرتفع،  الكلىالمعرفى  ثلن أفراد المستوىيممن هن فقط 

من المبحوثات أفراد المستوى المعرفى  %72مثل تبينما 
المتوسط والمنخفض، وهؤالء المبحوثات فى حاجة إلى  الكلى

 تعظيملضمان رشادية زراعية جادة إالترشيد من خالل برامج 
اللبن من مرض إلتهاب  حيواناتإنتاج اللبن النظيف ووقاية 

 ع. الضر 
 ر الفروض البحثية: إختباثالثاا

ية من األول إلى ض البحثو للتحقق من صحة الفر          
للتعرف  م معامل االرتباط البسيط لبيرسونااستخدالثالث تم 

الكلى  على المتغيرات المرتبطة بكل من المستوى المعرفى
للمبحوثات، والمستوى المعرفى الفرعى الخاص بمرض 

 نتاج لبن نظيفبإص الخاستوى المعرفى إلتهاب الضرع، والم
تقلة المدروسة، ومن ثم كمتغيرات تابعة وبين المتغيرات المس

  أوضحت النتائج البحثية مايلى:
أوضحت النتائج البحثية  اختبار الفرض البحثى األول: (1)

اطية موجبة ومعنوية عند المستوى رتبإقيام عالقة 
مرض ب المستوى المعرفى الخاص نبي 0.01حتمالى اإل

تية: من المتغيرات اآل ع كمتغير تابع وكلإلتهاب الضر 
دراك المشكالت ات الزرعية،حيازة الحيوان المتعلقة بتربية  وا 

 وسالبةرتباطية إعالقة في حين كانت ال، حيوانات اللبن
عدد  مع متغير  0.01حتمالى إلومعنوية عند المستوى ا

عند المستوى  بينما كانت تلك العالقة معنويةأفراد األسرة، 
حيازة مع كل من المتغيرات اآلتية:  0.05تمالى حاإل

فى ودافعية اإلنجاز،  ، وجودة الحظيرة،األرض الزراعية

حين لم يتضح قيام عالقة معنوية مع كل من المتغيرات 
وقيادة الرأي، المستوى التعليمى، و  السن،المستقلة اآلتية: 

، للتغيير والرضا عن تربية حيوان اللبن، واالستعداد
البحثى فى  الفرض صحةاألمر الذى يؤكد  ،(7 )جدول

 الفرض البحثى األول بعض أجزائه، وبالتالى يمكن قبول
رتباطية بين إبعد تعديله لينص على أنه " توجد عالقة 

اص بالوقاية من مرض المستوى المعرفى للمبحوثات الخ
( 1)اآلتية:  ةإلتهاب الضرع وكل من المتغيرات المستقل

( 3)وحيازة األرض الزراعية، ( 2)دد أفراد األسرة، ع
ودافعية ( 5) جودة الحظيرة،و ( 4) وحيازة حيوانات اللبن

دراك المشكالت( 6)اإلنجاز المتعلقة بتربية حيوانات  وا 
 ".اللبن

أوضحت النتائج قيام  الثانى:الفرض البحثى  ر( اختبا2) 
تمالى حرتباطية موجبة ومعنوية عند المستوى اإلإعالقة 
 صحى نتاج لبنبإمستوى المعرفى الخاص ال نبي 0.01

 نظيف كمتغير تابع وكل من المتغيرات المستقلة اآلتية:و 
حيازة حيازة األرض الزراعية، و المستوى التعليمى، و 

بينما كانت يادة الرأى، وقوجودة الحظيرة، ، ات اللبنحيوان
كل مع  0.05تلك العالقة معنوية عند المستوى اإلحتمالى 

دراك ، واإلستعداد للتغييرلمستقلة اآلتية: ت امن المتغيرا وا 
فى حين لم ، المتعلقة بتربية حيوانات اللبن المشكالت

كل من و   يتضح قيام عالقة معنوية بين المتغير التابع
 عدد أفراد األسرة،السن،  ة:المتغيرات المستقلة اآلتي

 )جدول ز،ودافعية اإلنجا ،حيوانات اللبنوالرضا عن تربية 
الفرض البحثى فى بعض  ر الذى يؤكد صحةاألم ،(7
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بعد  الفرض البحثى الثانى أجزائه وبالتالى يمكن قبول
رتباطية بين إتوجد عالقة "تعديله لينص على أنه  

 صحى تاج لبنإنبالمستوى المعرفى للمبحوثات الخاص 
( المستوى 1) نظيف وكل من المتغيرات اآلتية:و 
( وحيازة 3)ة، ازة األرض الزراعيوحي( 2)، ىتعليمال

وقيادة الرأى،  (5جودة الحظيرة، ) (4حيوانات اللبن، )
دراك المشكالت( 7)واإلستعداد للتغيير، ( 6) المتعلقة  وا 

 ".بتربية حيوانات اللبن
أوضحت النتائج البحثية : لثالثاختبار الفرض البحثى ا( 3) 

وى قيام عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند المست
بين المستوى المعرفى الكلى للمبحوثات  0.01اإلحتمالى 

وكل من المتغيرات المستقلة اآلتية: السن، كمتغير تابع 
والمستوى التعليمى، وحيازة األرض الزراعية، وحيازة 

وقيادة الرأى، واالستعداد  حيوانات اللبن، وجودة الحظيرة،
دراك المشكالتللت ، ات اللبنالمتعلقة بتربية حيوان غيير، وا 

انت تلك العالقة معنوية وموجبة عند المستوى بينما ك
مع متغير الرضا عن تربية حيوانات  0.05اإلحتمالى 

اللبن، فى حين لم يتضح قيام عالقة معنوية مع متغيرين 
(، 7ة اإلنجاز، )جدول هما عدد أفراد األسرة ودافعي

بعد تعديله  الفرض البحثى الثالث يمكن قبول وبالتالى
رتباطية بين المستوى إد عالقة ينص على أنه " توجل

المعرفى للمبحوثات الخاص بالوقاية من مرض إلتهاب 
، ( السن1)اآلتية:  ةالضرع وكل من المتغيرات المستقل

زراعية، وحيازة األرض ال( 3( المستوى التعليمى، )2)
( 6جودة الحظيرة، )و ( 5) لبن( وحيازة حيوانات ال4)

دراك 8يير، )( واالستعداد للتغ7وقيادة الرأى، ) ( وا 
( الرضا عن 9) ،المتعلقة بتربية حيوانات اللبن المشكالت

 تربية حيوانات اللبن".
متغيرات للتعرف على ال اختبار الفرض البحثى الرابع :

تم للمبحوثات  الكلى المستقلة المؤثرة على المستوى المعرفى
ستيضاح اسلوب التحليل االنحدارى المتعدد ال استخدام

المستقلة المؤثرة على المستوى المعرفى للمبحوثات المتغيرات 
كمتغير تابع، وذلك باستخدام نموذج معادلة االنحدار الخطى 

إستبعاد متغيرى عدد  ات مستقلة بعدمتغير  9التى تضمنت 
أفراد األسرة ودافعية اإلنجاز، لعدم وجود عالقة إرتباطية 

 الكلى توى المعرفىمعنوية بين كل منهما ومتغير المس
للمبحوثات، وقد تمثلت المتغيرات المستقلة الداخلة فى الدالة 

( وحيازة 3، )ىالتعليمالمستوى ( و 2( السن، )1فى كل من: )
( وجودة 5، )حيوانات اللبنوحيازة ( 4لزراعية، )األرض ا

( 7، )حيوانات اللبن( والرضا عن تربية 6الحظيرة، )
 دراك المشكالت( إ9يادة الرأي، )( وق8واإلستعداد للتغيير، )

ومن ثم اتضح أن هذه  ،المتعلقة بتربية حيوانات اللبن
المتغيرات المستقلة التسع تؤثر مجتمعة معنويًا فى المستوى 

وثات كمتغير تابع عند المستوى اإلحتمالى المعرفى للمبح
هذه المتغيرات  ، وأن9.376، حيث بلغت قيمة )ف( 0.01

من التباين  %48.4فسير حوالى مجتمعه مسئولة عن ت
الممكن حدوثه فى المتغير التابع، حيث بلغت قيمة معامل 

 .(8)جدول  ،0.484( 2التحديد )ر
وبالتالي صحة الفرض الصفرى  عدم يتضحمما سبق 

يله لينص على أنه" بعد تعد الرابعيمكن قبول الفرض البحثى 
تغيرات للمبحوثات بكل من المالكلى المستوى المعرفى  يتأثر

( 3، )ىالتعليمالمستوى ( و 2( السن، )1آلتية )المستقلة ا
( 5، )وحيازة حيوانات اللبن( 4وحيازة األرض الزراعية، )

( 7، )حيوانات اللبن( والرضا عن تربية 6، )وجودة الحظيرة
 ( إدراك المشكالت9وقيادة الرأي، ) (8واإلستعداد للتغيير، )

 "نالمتعلقة بتربية حيوانات اللب
استخدم الباحث أسلوب التحليل  من ناحية أخرى فقدو 

 –اإلنحدارى المتعدد التدريجى باإلضافة خطوة خطوة 
forward Step wise multiple regression analysis-  للتعرف

رات المستقلة من المتغي على األهمية النسبية لكل متغير
على حده، ومن ثم تبين أن خمس متغيرات  المدروسة كاًل 

رض الزراعية، وجودة الحظيرة، وقيادة حيازة األ)ة وهى: مستقل
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، واالستعداد للتغيير( تؤثر مجتمعه فى المستوى والسنالرأى، 
لمبحوثات كمتغير تابع فى ظل ديناميكية ل الكلى المعرفى

وذلك على المستوى اإلحتمالى العالقة بين تلك المتغيرات، 
متغيرات ، وأن هذه ال15.54  حيث بلغت قيمة )ف( 0.01

من التباين الممكن  %45.3يمكنها مجتمعه تفسير المستقلة 
حدوثه فى المتغير التابع حيث بلغت قيمة معامل التحديد 

 (.9 )جدول ،0.453(  2)ر

 المدروسةالمتغيرات المستقلة ن وكل م المتغيرات التابعة كل من بين نتائج تحليل العالقات اإلرتباطية .7 جدول

 قلةالمتغيرات المست
إلتهاب  بمرضفى المستوى المعر 
 لضرعا

صحى  لبن بإنتاجالمستوى المعرفى 
 نظيفو 

المستوى المعرفى 
 لكلىا

 معامل االرتباط معامل االرتباط معامل االرتباط
 **0.258 0.111 0.147- السن

 **0.355 **0.281 0.110 المستوى التعليمى
 0.07 0.066 **0.277- األسرةعدد أفراد 

 **0.471 **0.341 *0.241 األرض الزراعيةحيازة 
 **0.279 **0.258 **0.268 حيازة حيوانات اللبن

 **0.443 **0.279 *0.204 جودة الحظيرة
 **0.374 **0.358 0.002 قيادة الرأى

 *0.240 0.182 0.122 حيوان اللبنالرضا عن تربية 
 **0.311 *0.248 0.034 للتغييرد ستعدااال

 0.178 0.145 *0.202 زدافعية اإلنجا
المتعلقة بتربية  إدراك المشكالت
 **0.344 *0.204 **0.261 حيوانات اللبن

 0.05* معنوى عند المستوى اإلحتمالى        0.01** معنوى عند المستوى اإلحتمالى 
 

 
المتغيرات ثات كمتغير تابع و لمبحو ا زوجات الزراعل الكلى عدد بين المستوى المعرفىالتحليل اإلنحدارى المتنتائج  .8جدول 

 المستقلة

 ت معامل اإلنحدار الجزئى القياسى معامل اإلنحدار الجزئى المتغيرات
 **8.867  19.759 ثابت الدالة

 **3.025 0.248 0.089 السن
 1.604 0.139 0.138 المستوى التعليمى
 1.883 0.174 0.012 زراعيةحيازة األرض ال

 0.541 0.48 0.096 حيوانات اللبنحيازة 
 **3.790 0.317 0.935 ة الحظيرةجود

 0.919 0.078 0.249 حيوانات اللبنالرضا عن تربية 
 *2.052 0.182 0.423 االستعداد للتغيير

 1.729 0.153 0.177 قيادة الرأي
 0.066 0.1006 0.014 لبنالمتعلقة بتربية حيوانات ال المشكالتإدراك 

 **9.376  )ف(                                          0.484 2ر

 0.05* معنوى عند المستوى اإلحتمالى                  0.01** معنوى عند المستوى اإلحتمالى 
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لمبحوثات ا زوجات الزراعل الكلى باإلضافة بين المستوى المعرفى خطوة خطوة المتعدد اإلنحدارىنتائج التحليل  .9 جدول
 دروسةيرات المستقلة المكمتغير تابع والمتغ

االنحدار معامل  المتغيرات الخطوة
 الجزئى

االنحدار الجزئى معامل 
معامل  ف ت القياسى

 التحديد
األرض  حيازة األولى

 0.222 **27.884 **5.28 0.471 0.33 الزراعية

 يةالثان
األرض  حيازة

 0340. **24.947 **4.584 0.389 0.27 الزراعية
 **4.166 553. 1.041 الحظيرةجودة 

 الثالثة
األرض  حيازة

 **3.48 0.307 0.021 الزراعية
 **4.223 0.348 1.027 الحظيرةجودة  0.382 **19.787

 **2.567 0.222 0.257 الرأيقيادة 

 الرابعة

األرض  حيازة
 **3.069 0.269 0.019 اعيةالزر 

 **4.28 0.344 1.014 الحظيرةجودة  0.419 **17.27
 **2.83 0.239 0.277 الرأييادة ق

 *2.457 0.196 0.071 السن

 الخامسة

األرض  حيازة
 *2.167 0.196 0.014 الزراعية

 **4.499 0.354 1.042 الحظيرةجودة  0.453 **15.544
 *2.425 0.203 0.235 الرأيقيادة 
 **3.04 0.244 0.088 السن

 *2.403 0.207 0.483 لتغييراالستعداد ل
 

ظ من البيانات الخاصة بالنموذج الخامس والموضحة ويالح
 ما يلى:( 9بجدول )

بلغت قيمة معامل اإلنحدار الجزئى لمتغير حيازة األرض 
، وهى قيمة موجبة تعكس قيام عالقة 0.014 الزراعية

، حيث بلغت 0.05إنحدارية معنوية عند المستوى االحتمالى 
رض أن زيادة حيازة األ، ومؤدى ذلك 2.167قيمة ت 

 الزراعية كمتغير مستقل بمقدار درجة واحدة، يترتب عليها
درجة، والعكس بالعكس،  0.014زيادة المتغير التابع بمقدار 

مستقلة وذلك فى ظل ديناميكية التفاعل بين باقى المتغيرات ال
المتضمنة فى النموذج. هذا باإلضافة إلى أن هذا المتغير 

من التباين الممكن  %22.2فسير حوالى مسئول بمفرده عن ت
شير إلى حيازة حدوثه فى معارف المبحوثات، األمر الذى ي

األرض الزراعية هى أحد أهم العوامل التي تشجع على تربية 
اج لبن نظيف، وذلك حيوانات اللبن، والعناية بها من أجل إنت

قد يرجع إلى ما توفره األرض من أعالف لغذاء الحيوانات 
من مخلفات تستخدم كسماد  ا تنتجه الحيواناتوكذلك م

رفع من خصوبة األرض طبيعى غنى بالمواد العضوية التي ت
الزراعية، األمر الذى يوجب على المبحوثة البحث عن مزيد 

للبن وكيفية الحصول على من المعرفة المتعلقة بتربية حيوان ا
 لبن نظيف.

 وبلغت قيمة معامل اإلنحدار الجزئى لمتغير جودة
هى قيمة موجبة تعكس قيام عالقة ، و 1.042الحظيرة 

، حيث بلغت 0.01المستوى االحتمالى انحدارية معنوية عند 
، ومؤدى ذلك أن الزيادة في جودة الحظيرة 4.499قيمة ت 

دة، يترتب عليها زيادة كمتغير مستقل بمقدار درجة واح
درجة، والعكس بالعكس،  0.1.042المتغير التابع بمقدار 

التفاعل بين باقى المتغيرات المستقلة فى ظل ديناميكية  وذلك
نموذج. هذا باإلضافة إلى أن هذا المتغير المتضمنة فى ال
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من التباين الممكن  %11.8مسئول بمفرده عن تفسير حوالى 
ثات، وقد يرجع ذلك إلى أن توفر حدوثه فى معارف المبحو 

ءة الحظيرة المناسبة من حيث المساحة والتهوية واإلضا
لطعام وكذلك سهولة تنظيفها، باإلضافة لتوفر وسهولة تقديم ا

المناسبة لحلب الحيوانات، وأدوات تجميع وتصنيع األدوات 
من شأنه أن يدفع المبحوثة للحصول على األمر الذى األلبان 

معرفة الجديدة المتعلقة بتربية ورعاية حيوان اللبن المزيد من ال
 ظيف.وكذلك كيفية الحصول على لبن ن

عامل اإلنحدار الجزئى لمتغير قيادة الرأي وبلغت قيمة م
قيمة موجبة تعكس قيام عالقة انحدارية  ، وهى0.235

، حيث بلغت قيمة ت 0.05معنوية عند المستوى االحتمالى 
كمتغير  قيادة الرأىادة في ، ومؤدى ذلك أن الزي2.425

التابع مستقل بمقدار درجة واحدة، يترتب عليها زيادة المتغير 
درجة، والعكس بالعكس، وذلك فى ظل  0.235بمقدار 

عل بين باقى المتغيرات المستقلة المتضمنة فى ديناميكية التفا
  النموذج.

وبلغت قيمة معامل اإلنحدار الجزئى لمتغير السن 
ة موجبة تعكس قيام عالقة انحدارية ، وهى قيم0.088

قيمة ت ، حيث بلغت 0.01معنوية عند المستوى االحتمالى 
كمتغير مستقل  السن ى ذلك أن الزيادة في، ومؤد3.04

واحدة، يترتب عليها زيادة المتغير التابع بمقدار بمقدار درجة 
درجة، والعكس بالعكس، وذلك فى ظل ديناميكية  0.088

  المتغيرات المستقلة المتضمنة فى النموذج.التفاعل بين باقى 
غير االستعداد وبلغت قيمة معامل اإلنحدار الجزئى لمت

قيمة موجبة تعكس قيام عالقة  وهى، 0.483غيير للت

، حيث بلغت 0.05ية معنوية عند المستوى االحتمالى انحدار 
متغير االستعداد ، ومؤدى ذلك أن الزيادة في 2.403قيمة ت 

مستقل بمقدار درجة واحدة، يترتب عليها زيادة غير للتغيير كمت
وذلك  ، والعكس بالعكس،ةدرج 0.483المتغير التابع بمقدار 

المستقلة فى ظل ديناميكية التفاعل بين باقى المتغيرات 
  المتضمنة فى النموذج.

ا ا وفقً وقد أمكن ترتيب المتغيرات المستقلة الخمس تنازليً 
باين الممكن حدوثه فى المتغير لنسبة إسهامها فى تفسير الت

التابع على النحو التالى: حيازة األرض الزراعية 
حظيرة ويسهم الجودة  ليه، ي%22.2 بنسبة همويس
، يليه %4.2ى ويسهم بنسبة ثم قيادة الرأ ،%11.8 بنسبة

ا االستعداد للتغيير ، وأخيرً %3.7عمر المبحوثة ويسهم بنسبة 
لممكن حدوثه فى المستوى % من التباين ا 3.4ويسهم بنسبة 

 (.10)جدول  ،المعرفى للمبحوثات كمتغير تابع

للتحقق من وجود فروق : الخامسفرض البحثى إختبار ال( 4)
ت للمبحوثا بين متوسطى درجات المستوى المعرفى

 والخوالد تم برقامةفى قريتى بمرض التهاب الضرع 
بين العينتين المستقلتين، وذلك بعد ( ت)ختبار إم ااستخد

التأكد من شروط إجراءات اإلختبار، ومن ثم بلغت قيمة 
الى ند المستوى اإلحتمقيمة معنوية ع وهي، 1.95ت 

برقامة،  الزوجات المبحوثات فى قرية وذلك لصالح 0.05
 16.32توسط درجة المستوى المعرفى لهن حيث بلغ م

وذلك فى مقابل ، درجة 0.41نحراف معيارى قدره إب
درجة وانحراف معيارى  15.32متوسط حسابى قدره 

(.11 )جدول فى قرية الخوالد، درجة 0.31

 التباين الممكن حدوثه فى المتغير التابعا لنسبة إسهامها فى تفسير س وفقا رات المستقلة الخمالمتغي.10 جدول

 المعنوية ف % للتباين المفسر  % التراكمية للتباين المفسر  المتغيرات

 ** 27.884 22.2 0.222 راعيةحيازة األرض الز 
 ** 24.947 11.8 0.340 جودة الحظيرة
 ** 19.787 4.2 0.382 قيادة الرأي

 ** 17.127 3.7 0.419 السن
 ** 85.492 3.4 0.453 اإلستعداد للتغيير
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بمرض التهاب  ثاتلمبحو ا الزراع زوجاتلمتوسط درجتى المستوى المعرفى  للفرق بين (ت)ختبارإنتائج تحليل  .11جدول 
 فى قريتى برقامة والخوالد  الضرع
رض بم المتوسط الحسابى للمستوى المعرفى  القرية

 مستوى المعنوية )ت(  إلنحراف المعيارىا التهاب الضرع
 0.31 15.32 الخوالد 0.05 1.95 0.41 16.32 برقامة
 

صحة الفرض الصفرى كلية  عدم يتضحمما سبق 
ينص على  الذي الخامسلفرض البحثى ا قبوليمكن وبالتالي 

أنه " يوجد فرق معنوى بين متوسطى درجات المستوى 
بين التهاب الضرع  بحوثات الخاص بمرضللم المعرفى

 المبحوثات فى قريتى برقامة والخوالد".
للتحقق من وجود فروق إختبار الفرض البحثى السادس: 

ص خاللمبحوثات ال بين متوسطى درجات المستوى المعرفى
 والخوالد تم برقامةقريتى  بإنتاج لبن صحى ونظيف فى

لتين، وذلك بعد بين العينتين المستق( ت)ختبار إم ااستخد
تأكد من شروط إجراءات اإلختبار، ومن ثم بلغت قيمة ت ال

 0.01، وهى قيمة معنوية عند المستوى اإلحتمالى 3.01
غ بلبرقامة، حيث  الزوجات المبحوثات فى قرية وذلك لصالح

نحراف إب 17.45متوسط درجة المستوى المعرفى لهن 
حسابى  ، وذلك فى مقابل متوسطدرجة 2.67معيارى قدره 

فى قرية  درجة 3.12درجة وانحراف معيارى  15.7قدره 
 (. 12 )جدول الخوالد،

 عدم صحة الفرض الصفرى وقبول مما سبق يتضح
ينص على أنه " يوجد فرق  الذي السادسلبحثى الفرض ا

للمبحوثات  معنوى بين متوسطى درجات المستوى المعرفى
قريتى  نظيف بين المبحوثات فىصحى و  إنتاج لبنب الخاص

 خوالد".برقامة وال
ن للتحقق من وجود فروق بيإختبار الفرض البحثى السابع: 

ى ف الكلى للمبحوثات متوسطى درجات المستوى المعرفى
بين العينتين ( ت)ختبار إم ااستخد والخوالد تم برقامةقريتى 

المستقلتين، وذلك بعد التأكد من شروط إجراءات اإلختبار، 
نوية عند ، وهى قيمة مع20571ومن ثم بلغت قيمة ت 

الزوجات المبحوثات  لصالحوذلك  0.01المستوى اإلحتمالى 
معرفى برقامة، حيث بلغ متوسط درجة المستوى ال فى قرية

، وذلك فى مقابل درجة 3.2نحراف معيارى قدره إب 34.5لهن 
 3.25درجة وانحراف معيارى  32.84متوسط حسابى قدره 

 (. 13 ل)جدو  فى قرية الخوالد، درجة

إنتاج الخاص ب حوثاتلمبا الزراع زوجاتلمتوسط درجتى المستوى المعرفى  للفرق بين (ت)ختبار إنتائج تحليل  .12جدول 
 نظيف فى قريتى برقامة والخوالد صحى و  لبن

 إنتاج لبنب المتوسط الحسابى للمستوى المعرفى  القرية
 مستوى المعنوية )ت(  اإلنحراف المعيارى نظيفصحى و 

 2.67 17.45 برقامة
 3.12 15.7 الخوالد 0.01 3.01

 

لمبحوثات فى قريتى ا زوجات الزراعل وسط درجتى المستوى المعرفى الكلىمت للفرق بين (ت)ختبار إنتائج تحليل  .13جدول 
 مة والخوالد برقا

 مستوى المعنوية )ت(  اإلنحراف المعيارى المتوسط الحسابى للمستوى المعرفى  القرية

 0.01 2.571 3.20 34.5 برقامة

 3.26 32.84 الخوالد
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 عدم صحة الفرض الصفرى وقبول مما سبق يتضح
ينص على أنه " يوجد فرق  الذي السابعالفرض البحثى 

بين  الكلى لمعرفىلمستوى امعنوى بين متوسطى درجات ا
 المبحوثات فى قريتى برقامة والخوالد".

 وجود فروقويالحظ من نتائج الثالث جداول السابقة 
رفية معنوية بين المتوسطات الحسابية في المستويات المع

برقامة، وقد يعزى ذلك  الزوجات المبحوثات فى قرية لصالح
ليها، وقربها مإلى سهولة اإل توزيع ن منافذ نتقاالت منها وا 

يتاى البارود والتى تتركز إوتصنيع منتجاته فى مدينة  األلبان
هتمام إ عن ، فضاًل فيها الخدمات البيطرية الخاصة والعامة

طويل بتربية الحيوانات الزراع فى قرية برقامة منذ زمن 
اللبن بصفة خاصة، بالمقارنة  وحيواناتالزراعية بصفة عامة 
 يتاى البارود.إمدينة  ا عنسبيً بقرية الخوالد البعيدة ن
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ABSTRACT 

Farmer's Wives' Knowledge of Dairy Cattle Mastitis Disease, and 

Producing Healthy Clean Milk, in Itay El-Barod - El-Behaira Governorate 
Moustafa Sabry Moustafa Saleh and Mohamed Sabry Moustafa Saleh 

This research is mainly aimed to study Farmer's 

wives' Knowledge of Dairy Cattle Mastitis Disease, And 

Producing Healthy Clean Milk in Berqamah, and Al-

khawald villages, in Itay El-barod - El- behaira 

governorate.  The data were collected using a 

questionnaire with a personal interview of 50 Farmers 

wives from itch village, which were randomly selected 

from the Farmer's wives of the holders that was inferred 

from agricultural cooperative associations. Statistical 

methods such as percentage, frequency tables, range, 

standard deviation, Pearson's simple correlation 

coefficient, forward Step wise multiple regression 

analysis, and T test used to explain and interpret the 

results. 

The most important findings were: 

• The value of the partial regression coefficient for the 

agricultural land tenure variable was 1.014, and he is 

solely responsible for the interpretation 22.2% in the 

variance that may occur in the level of the 

respondent's total knowledge. 

• Significant differences between the mean scores of the 

respondents in the Berqamah and Al-Khawald 

villages in favor of the respondents in Berqama 

village. 

Key words: Farmer's wives'- Dairy Cattle - Knowledge 

Level - Mastitis Disease- Healthy Clean Milk. 

 


