
Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (46) No. (1) June (2021) 275-294 Abdel Halim and Sallam. 

275 
 

نتاج و تصنيع بعض منتجات الألبان مبحافظة الوادي اجلديد   املتطلبات الإرشادية للمرأأة الريفية يف اإ

 محد محمد الس يد سالم أأ   , *  محد عبد احللي أأ محدي حسن 

 قسم الارشاد الزراعى شعبة ادلراسات الاقتصادية والاجامتعية مركز حبوث الصحراء 

 hamdyhaikel@yahoo.com :الرئيىس* الربيد الاليكرتوىن للباحث 

 امللخص العرب 

نتاج وتصنيع بعض منتجات الألباندرجة اس تفادة  حتديد  البحث اس هتدف حتديد درجة الأمهية ، و املرأأة الريفية من مصادر املعلومات فامي يتعلق بإ

وبني املتغريات املس تقةل   العالقة بيهنام حتديدضافة اىل بلإ وكذكل حتديد املس توي املعريف والتنفيذي هل, و ،الإرشادية لها يف هذا اجملال النسبية للمتطلبات

سهام املتغريات ذات الإ حتديد  ، وكذا املدروسة التعرف عيل أأمه املشالكت ومقرتحات التغلب عيل   وأأخريا رتباط املعنوي يف تفسري التباين اللكى،نس بة اإ

ختيار , وت ناالاس تبي  بس تخدام انتاالبي  مجع ت  وقدتكل املشالكت,    بلقري  الزراعية للأرايض احلائزين  الزراع زوجات من منتظمة عشوائية عينة اإ

ل  من % 5بنس بة  مبحوثة 296 قواهما  بلغ  اخملتارة جامإ واملتوسط   املئوية، والنسب التكرارات انتاالبي  وحتليل  النتاجئ عرض  يف واس تخدم  ، البحث شامةل  اإ

حنداري املتعدد  والإ رتباطي رتباط البس يط لبريسون، ومنوذج التحليل الإ ومعامل الإ , املعياري حنرافوالإ  ،احلسايب واملتوسط ,وادلرجة املتوسطة املرحج,

 . (Step-Wise Multiple Correlation and Regression)التدرجيي الصاعد

  الأقارب والأصدقاء واجلريان , و الشخصية اخلربة اليت تس تقي مهنا املبحواثت معلوماهتم ه  ملعلومات امصادر  أأعيل أأن  : ىلي  كامالنتاجئ  أأمه وجاءت

ل درجة املتعلقة بتخطيط وتنفيذ الربامج الإرشادية املتطلبات أأن  درجة عيل الرتتيب .  132، و139مبتوسط مرحج  جامإ الإرشادية أأحتلت املرتبة الأول بإ

% مهنام ذو مس توي معرفة منخفضة، يف حني 29.4% من املبحواثت ذو مس توي معرفة متوسطة، و46.6أأن  %.84.3درجة وبنس بة  17.7متوسطة 

% ذو مس توي  33.4من املبحواثت ذو مس توي تنفيذي متوسط، و ٪43.6أأن  .% مهنام فقط ذو مس توي معرفة مرتفعة بملامرسات الفنية املدروسة24

نتاج وتصنيع بعض منتجات الألبان بملامرسات الفنيةتنفيذي منخفض  نتاجية اليت تواجه املرأأة الريفية ه الإصابة بلأمراض   املشالكت أأعيل  أأن  . اخلاصة بإ الإ

درجة وبنس بة  2.7بدرجة متوسطة  خنفاض أأسعار بيع منتجات الألباناإ  %،  وأأعيل مشالكت التصنيع ه96.7درجة، بنس بة  2.9بدرجة متوسطة 

90  .% 

 ات. املرأأة الريفيةالإرشادية. منتجات الألبان. مصادر املعلوم املتطلبات  : الاسرتشادية اللكامت  

 املقدمة  

الغذائية من أأمه القطاعات اليت تسامه يف  يعترب قطاع الصناعات 

, وتدخل مضن أأمه الصناعات التحويلية املرصي تمنية الاقتصاد القويم

ساس ية لها كام هو احلال يف  أأ اليت تس تخدم املواد الزراعية مكواد خام 

ما بلإضافة  ليهصناعة املنتجات اللبنية اليت  تس تخدم اللنب اخلام اإ و أأ  اإ

كوانته حىت يصبح يف الصور اخملتلفة اليت تش بع  و فصل بعض مأأ برتكزيه 

الرغبات البرشية املتنوعة يف العديد من املنتجات الهامة اكجلنب بأأشاكهل  

الزبدة وغريها من املنتجات املرغوب فهيا  و  اخملتلفة واملسيل الطبيعي

لهام وذات القمية الغذائية املرتفعة ) اجلندي ,  (. 2,ص2012عباس ,  واإ

ل الإ تسعي اكفة ادلو  رتقاء مبس توي معيشة شعوهبا وتقدمي  ول اإ

احلصول عيل   هو يت يف مقدمة متطلبات املواطنني, وايماخلدمات هل

ويتكون الغذاء من   ن املناسبالغذاء كام ونوعا وبلسعر املناسب واملاك 

ل  بلإضافةمالح الكربوهيدرات وادلهون والربوتني والفيتامينات والأ    اإ

خاصة من أأمه مكوانت الغذاء   هين مناعامة واحليو  ويعترب الربوتني املاء

ه يدخل يف  أأنحيث يساعد عيل المنو وتعويض ما يتلف من اجلسم كام 

 (. 1ص ,2016)ضيف , المتثيل الغذايئ لبايق مكوانت الغذاء

وتعترب الألبان مصدر أأساس يا للاكزين الهام يف تكوين العظام  

واحملافظة عليه كام أأهنا حتتوي عيل بعض الأحامض الأمينية الالزمة لبناء 

ل أأن الألبان من أأمه   خمتلف أأنواع الأنسجة يف اجلسم, بلإضافة اإ

مصادر الغذاء املتوازن , كام أأهنا تدخل يف تصنيف ما يسمي بلأغذية  

ية , ويعرف اللنب اخلام عيل أأنه هو الافراز الطبيعي للغدد اللبنية  الواق

الناجت من احلليب الاكمل حليوان ثديي أأو اكرث من نوع واحد واملمزوج  

,  2017جيدا وذكل بعد أأنقضاء فرتة الرسسوب )مصطفي وأأخرون,

 (.   2-1ص

ىل  املرصينصيب املواطن  ويصل جم/  ك 23من اس هتالك الألبان اإ

)الش بكة ىه نصيب الفرد عاملياجم/ س نة وك 100 مقابل س نة 

(.  http://gate.ahram.org.eg/News/2501118.asالعنكبوتية/ 

ذلكل اس هتدفت اسرتاتيجية التمنية الزراعية املس تدامة زايدة متوسط  

ل  ,   2030جم/ س نة حبلول عام ك  90نصيب الفرد من الألبان ليصل اإ

ل  نتاج الأ 90وترتكز حواإ لبان يف مرص دلي صغار  % من أأنشطة اإ

نتاج حنو   الزراع املربني من ذوي احليازات احليوانية الصغرية بيامن يمت اإ

% فقط من الألبان عيل نطاق متوسط وكبري.)وزارة الزراعة  10

 (.  2014واس تصالح الارايض وثيقة اخلطة التنفيذية,

تعد الأرسة جحر الأساس يف اجملمتع، وتعد املرأأة ه ادلرع  كام 

يس يف الأرسة، فهيي اليت تكون يف الغالب املس ئوةل الأول عهنا،  الأسا

عداد   حيث تقوم بلعديد من الوظائف داخل الأرسة اكإدارة املزنل واإ

ل ذكل فهيي   الطعام ورعاية الأطفال واحملافظة عيل حصهتم، وبلإضافة اإ
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تشارك الرجل يف كثري من الأعامل، وبذكل تسهم يف زايدة دخل الأرسة  

 . ( 1, ص 2014 ،والغاوي   أأمحد) مس تواها املعيش وحتسني 

كام أأن املرأأة يف الريف املرصي لها دور بلغ الأمهية يف تصنيع 

,  2005املنتجات اللبنية, حيث أأكدت)س ناء حشاته, وامان اجلاريح ,

نتاج اللنب وتصنيعه تقع عيل عاتق املرأأة  60ص (عيل أأن مسؤولية اإ

عدادها الإعداد الصحيح   الريفية  وذلكل فاإن العناية بملرأأة الريفية وبإ

ومساعدهتا عيل القيام بواجباهتا من الأمور بلغة الأمهية اليت تؤدي  

ل رفع مس توي معيشة املرأأة   ل حتسني ادلخل القويم احمليل واإ بلتأأكيد اإ

 (. 2,ص 1994الريفية ) اكمهل منصور, 

نوط به  التعلميية امل  الأنظمةحد أأ  الزراعي  الإرشاد هجاز  ويعترب هذا 

ماكانهتم الاس تفادة من الريف كيفية  أأهلتعلي  يف وهجودمه اذلاتية لرفع   اإ

حداثعن طريق  والإجامتعي الإقتصادي مس توامه    يف  مرغوبةتغريات  اإ

جتاهاهتم معارفهم وهمارهتم   (. 320,ص1993) معر , واإ

ومن الرضوري أأن يتعرف املرشد الزراعي عيل متطلبات وحاجات  

ليه لضامن جناح جمهوداته الإرشادية, أأي   املسرتشدين كأساس يستند اإ

أأنه يلزم أأخذ أأراء املسرتشدين وطلباهتم وحاجاهتم عند ختطيط الربامج  

الإرشادية اخملتلفة هلم ضامان لفاعلية املشاركة والإقبال عيل تنفيذ  

 (. 82, ص 1984التوصيات ) اخلول , 

,  Wantوالطلب  Need( بني احلاجة Clark,2008ويفرق )

  ء ه نقص يف يش Websterفيذكر أأن احلاجة وفقا لقاموس وبسرت 

رضوري أأو سبب من أأس باب احلياة الرضورية, ويعرف الطلب عيل أأنه  

 معني)سلعة أأو خدمات(.   ءوجود رغبة قوية يف يش

ل 5, ص 2005وذكر)سفيأأن,  ( أأن املتطلبات التعلميية تصنف اإ

 ثالثة أأمناط ه: 

ل تعلي  ليه الفرد من خلفية معرفية  احلاجة اإ  عام : وتمتثل فامي حيتاج اإ

أأساس ية وفقا ملتطلباته من أأجل متكينه من أأداء دوره يف اجملمتع عيل  

النحو اذلي يضمن هل وعي اتم مبا حيدث حوهل من تغريات علميه  

 ومعرفية . 

ل تدريب همين: وقد تكون جمالته جتارية أأو حرفية أأو   احلاجة اإ

قتصادية ) أأو عند أأي مس توي خاص بلعمل  زراعية أأو صنا عية أأو اإ

ليه الإرشاد الزراعي يف حماولته لتغيري همارات   ليدوي( وهو ما يسعي اإ اإ

 الزراع لكثري من املامرسات والعمليات الزراعية. 

جامتعية: وذكل من أأجل ااتحة الفرصة   ل تربية مدنية واإ احلاجة اإ

يش فيه ويمتتع بلريض والسعادة  للك فرد أأن يفهم اجملمتع والعامل اذلي يع

 النامجني عن حتقيق اذلات. 

ومن هنا يس تلزم معرفة املتطلبات الإرشاديه للمرأأه الريفية يف جمال  

نتاج وتصنيع الألبان يف ريف مرص وخاصه املناطق الصحراوية ملا لها   اإ

من فرص تمنويه يف هذا اجملال وذكل يف ضوء تصور دور الإرشاد  

املعلومات والتوصيات الفنية اليت حتتاهجا املرأأة الريفية   الزراعي يف توفري

نتاج وتصنيع بعض منتجات الألبان مبحافظة الوادي اجلديد فقد   يف اإ

أأجري البحث احلاإل ليك يوفر عدد من املؤرشات اليت ميكن الإهتداء  

هبا عند التخطيط  لزتويد املرأأة بلوادي اجلديد بملعارف واملهارات اليت  

ومتكهنام من مقابةل املتطلبات يف وجود مجموعة من اخلدمات   تؤهلهام

والإجراءات الكفيةل بهتيئة املناخ املناسب لتطبيق املعارف والعمل عيل  

نتاج وتصنيع الألبان.  تنفيذهايف جمال اإ

 املشلكة البحثية 

تعد مشلكة نقص الغذاء من أأمه املشالكت اليت تواجه العديد من  

وتعترب حمافظة الوادي اجلديد من احملافظات  دول العامل ومهنا مرص, 

ل   الرائدة يف جمال الإنتاج احليواين بني حمافظات امجلهورية , نظراً اإ

(  48937وجود مساحات من الأرايض الزراعية الواسعة, وأأن هبا ) 

( رأأس جاموس )مديرية الطب  249الف رأأس ابقار, و)

نتاجية من اللنب2020البيطري, خنفاض الإ ل أأن اإ  عن تغطية  (. اإ

ل زايدة عدد الساكن   ةاملتطلبات الاس هتالكية للأفراد املزتايد رمبا يرجع اإ

ل   بلإضافة رسعة تلف الألبان نتيجة لإرتفاع نس بة املاء هبا مما يؤدي اإ

نتشار امليكروبت وبلتال التأأثري السليب عيل صناعة الألبان, كام   رسعة اإ

لتخزين والتسويق، وقد يرجع  أأن بعض املنتجات يصهبا التلف من سوء ا

نتاج   ل نقص املعارف واملهارات دلي املرأأة الريفية يف جمال اإ ذكل اإ

وتصنيع الألبان مبحافظة الوادي اجلديد. ومن هنا كأنت فكرة البحث  

 حملاوةل الإجابة عيل التساؤلت التالية:

نتاج   ماه درجة معرفة املبحواثت بملامرسات الصحيحة يف اإ

 نتجات الألبان؟وتصنيع بعض م 

 وماه درجة تنفذهن لها؟ 

 وماه مصادر املعلومات اليت يعمتدون علهيا؟

 وماه درجة الاس تفادة من هذه املصادر؟ 

 هتدف ادلراسة اىل : 

املرأأة الريفية من مصادر املعلومات فامي يتعلق  درجة اس تفادة حتديد 

نتاج وتصنيع بعض منتجات الألبان مبنطقة البحث.   بإ

  يف  الريفية للمرأأة  الإرشادية حتديد درجة الأمهية النسبية للمتطلبات

نتاج وتصنيع  . الألبان مبنطقة البحث منتجات  بعض اإ

نتاج  وتصنيع  حتديد درجة معرفة املرأأة الريفية بملامرسات الفنية لإ

 بعض منتجات الألبان مبنطقة البحث. 

نتاج و تصنيع حتديد درجة تنفيذ املرأأة الريفية للمامرسات الفني  ة لإ

 بعض منتجات الألبان مبنطقة البحث. 

نتاج   الفنية بملامرسات الريفية املرأأة العالقة بني درجة معرفة حتديد لإ

 وبني املتغريات املس تقةل املدروسة مبنطقة الألبان منتجات بعض وتصنيع

   .البحث

سهام  ذات  املدروسة املتغريات املس تقةل لك منحتديد نسب اإ

  املرأأة  معرفة بدرجةاملعنوية يف تفسري التباين اللكى  الإرتباطيةالعالقة 

نتاج وتصنيع بعض منتجات الألبان مبنطقة  الريفية بملامرسات الفنية لإ

 البحث. 
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نتاج الفنية للمامرسات الريفية املرأأة العالقة بني درجة تنفيذ حتديد   لإ

 املس تقةل املدروسة مبنطقة وبني املتغريات الألبان منتجات بعض وتصنيع

 . البحث

سهام  ذات  املدروسة املتغريات املس تقةل لك منحتديد نسب اإ

تنفيذ املرأأة  بدرجةاملعنوية يف تفسري التباين اللكى  الإرتباطيةالعالقة 

نتا و تصنيع بعض منتجات الألبان مبنطقة  جالريفية للمامرسات الفنية لإ

 البحث. 

نتاج و  التعرف عيل املشالكت اليت ت واجه املرأأة الريفية يف جمال اإ

تصنيع بعض منتجات الألبان, ومقرتحات التغلب عيل تكل املشالكت 

 مبنطقة البحث.

نتاج و   رشادي للمرأأة الريفية يف  جمال اإ قرتاح خطة معل لربانمج اإ اإ

 تصنيع بعض منتجات الألبان مبنطقة البحث. 

 الفروض البحثية 

املتغريين  دلراسة العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة وبني 

ش تقاق لك من الفروض النظرية والفروض اإ ذلكل البحث، ت  التابعني

، وحتقيق  هالإحصائية اليت ميكن أأن تصف طبيعة هذه العالقة من هج

أأهداف البحث من هجة أأخرى, وبناء عىل ذكل ت صياغة فرضني  

حصائيا.  أأربعة اق ش تقاإ عامني, ومهنا ت   وعرشون فرضا اإ

 الفرض العام الأول 

ملامرسات  ب معرفة املبحواثت درجة بني ينص عىل وجود عالقة

نتاج الفنية اخلاصة  مبنطقة البحث   الألبانو تصنيع بعض منتجات  بإ

 مكتغري اتبع وبني املتغريات املس تقةل املدروسة.

 ( 11  -  1الفروض الإحصائية من ) 

حدي عرشمن الفرض العام الأول ت اش تقاق  حصائيًا   اإ فرضًا اإ

  درجةتشرتك مجيعها يف مقوةل واحدة مؤداها: "ل توجد عالقة بني 

نتاجملامرسات الفنية اخلاصة ب معرفة املبحواثت نيع بعض  و تص  بإ

مبنطقة البحث مكتغري اتبع وبني املتغريات املس تقةل  الألبانمنتجات 

  جحم ، وعدد أأفراد الأرسة، و املبحوثة لية: السن، وعدد س نوات تعلياالت 

نتاج وتصنيع الألباناحليازة الزراعية، وعدد س نوات اخلربة  ، يف اإ

لنب  والغرض من تصنيع املنتجات اللبنية، وادلخل الشهري من بيع ال

واملنتجات اللبنية، ومكية اللنب املنتجة يف الشهر، ومساحة الأعالف  

 اخلرضاء، ومكية الأعالف املركزة، وعدد احليواانت احلالبة. 

 الفرض الإحصايئ الثأأين عرش 

ختبار الأثر اجملمع للمتغريات املس تقةل موضوع البحث  وخيتص بإ 

نتاج ملامرسات الفنية اخلاصة ب معرفة املبحواثت درجةعيل  و تصنيع  بإ

معرفة   درجةمبنطقة البحث ومنطوقة "ل تتأأثر  الألبان بعض منتجات 

نتاجملامرسات الفنية اخلاصة ب املبحواثت و تصنيع بعض منتجات  بإ

 مبنطقة البحث بلتأأثري اجملمع للمتغريات املس تقةل املدروسة ".  الألبان

 الفرض العام الثأأين 

لمامرسات  ل تنفيذ املبحواثت  درجةينص عىل وجود عالقة بني 

نتاج الفنية اخلاصة  مبنطقة البحث وبني   الألبانو تصنيع بعض منتجات  بإ

 الفة اذلكر. املتغريات املس تقةل املدروسة س

 ( 23  -  13الفروض الإحصائية من ) 

حديين ت اش تقاق امن الفرض العام الث  حصائيًا   اإ عرش فرضًا اإ

تنفيذ   درجةتشرتك مجيعها يف مقوةل واحدة مؤداها: "ل توجد عالقة بني 

نتاجلمامرسات الفنية اخلاصة ل املبحواثت و تصنيع بعض منتجات  بإ

 وبني املتغريات املس تقةل املدروسة.  مبنطقة البحث مكتغري اتبع الألبان

 الفرض الإحصايئ الرابع والعرشون 

ختبار الأثر اجملمع للمتغريات املس تقةل موضوع البحث  وخيتص بإ 

نتاج لمامرسات الفنية اخلاصة ل تنفيذ املبحواثت درجةعىل  و تصنيع  بإ

تنفيذ  درجةمبنطقة البحث ومنطوقة "ل تتأأثر  الألبانبعض منتجات 

نتاج ملامرسات الفنية اخلاصة بلمامرسات ل املبحواثت و تصنيع بعض   بإ

مبنطقة البحث بلتأأثري اجملمع للمتغريات املس تقةل  الألبانمنتجات 

 املدروسة ". 

 التعريفات الاجرائية 

رغبة  يقصد هبا يف هذا البحث مدي أأمهية و  املتطلبات الإرشادية: 

نتاج  الفنية املرأأة الريفية يف معرفة وتنفيذ املامرسات    بعض  وتصنيع لإ

 الألبان مبحافظة الوادي اجلديد.  منتجات

نتاج الألبان:  يقصد هبا يف هذا البحث معرفة وتنفيذ املبحواثت   اإ

نتاج الألبان بداية من  نتاجية املتتابعة اليت متر هبا معلية  اإ   بخلطوات الإ

تغطيس احللامت  وحيت  أأمام الرضع  هعيل ميين أأسفل احليوان   ها جلوس

ليود محلاية الرضع    وذكل للحصول عيل اللنب اخلام.  بإ

معرفة   هو  يقصد هبا يف هذا البحث  : تصنيع بعض املنتجات الألبان 

لتصنيع بعض   الالزمة املامرسات الفنيةوتنفيذ املبحواثت بخلطوات و 

الألبان مثل اجلنب القريش, و القشدة , و السمن , وأأنهتائا بصناعة  

 املش.

 مهية التطبيقيةالأ 

تمتثل الأمهية التطبيقية هبذا البحث يف أأنه يف أأهنا دراسة ميدانية 

  خاللها التعرف عيل بعض املؤرشات و النتاجئ اخلاصة بملتطلبات من 

نتاج وتصنيع يف الريفية للمرأأة  الإرشادية الألبان , و اليت   منتجات بعض اإ

عداد   ميكن للقامئني عيل هجاز الإرشاد الزراعي أأخذها يف الإعتبار عند اإ

نتاج وتصنيع بعض منتجات الألبان , و  رشادية لتمنية جمال اإ وضع  برامج اإ

احللول املناس بة للمشالكت اليت تواهجا يف هذا اجملال مما يعود بلنفع 

عيل القامئات هبذ اجملال ومن مث حماوةل حتقيق الإكتفاء اذلايت من الألبان  

 مبرص.

 الاس تعراض املرجعي 
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همتت اليت والبحوث ادلراسات حفص  خالل من   بدراسة الألبان  اإ

تضح تباين   تبني  البحث بطبيعة واملرتبطة علهيا   الإطالع  أأتيح واليت اإ

 .املتبعة الطريقة حيث من  ادلراسات  هذه

(:حتديد  2004ففي دراسة أأجراها )عبد الوهاب , ماري برشي ،

نتاجحتياجات التدريبية للمرشدين الزراعيني يف جمال الإ  وتسويق اللنب   اإ

 النظيف مبحافظة كفر الش يخ. 

التدريبية  الإحتياجات اس هتدف هذه ادلراسة بصفة أأساس ية حتديد

نتاج وتسويق   للمرشدين الزراعيني فامي يتعلق بملامرسات الفنية اخلاصة بإ

اللنب النظيف , وقد أأجريت  تكل ادلراسة مبحافظة كفر الش يخ يف  

دارية وه قلني , والرايض , واحلامول , و دسوق , وكفر   س تة مراكز اإ

ختيار عينة عشوائية مثل الش يخ % من  32ت , ومطوبس , وت اإ

ل املرشدين الزراعيني بملركز اخملتارة , وقد بلغت  جامإ مرشدا   138اإ

زراعيا , ومجعت البياانت بس تخدام الاس تبيأأن , واس تخدام يف حتليل  

حصائيا معامل الإرتباط لبريسون, ومنوذج التحليل الإرتباطي   تالبياان اإ

والإحنراف  الإحنداري املتعدد املتدرج الصاعد , واملتوسط احلسايب , 

ل العرض اجلدول بلتكرارات والنسب املئوية  املعياري , بلإضافة اإ

وتلخصت أأمه النتاجئ فامي ييل: أأن مس توي الإحتياج التدرييب للمبحوثني  

نتاج   كأن مرتفعا يف العمليات الأربع املتعلقة بملامرسات الفنية اخلاصة بإ

ماش ية اللنب ,   اللنب النظيف وه : التلقيح الصناعي , وحتصينات

 والأمراض اليت تصيب ماش ية اللنب, والتغذية الصحيحة ملاش ية اللنب.

ل ,ورشف ادلين   وفامي يتعلق بدلراسة اليت أأجراها لك من )الغزاإ

ماش ية اللنب ببعض مراكز حمافظة   برعاية (:سلوك الزراع املتعلقة2007،

 البحرية .

جتاه  اس هتدفت ادلراسة التعرف عيل مس توي لك من معرف ة واإ

وممارسات املبحوثني املتعلقة بتوصيات رعاية ماش ية اللنب، وقد أأجريت  

ختيار ثالثة مراكز عشوائيا مهنا ,   تكل ادلراسة  مبحافظة البحرية , وت اإ

  بعاديةمث أأختريت قريتني عشوائيا من لك مركز فاكنت القري ه الأ 

حملمودية ,  وأأرميون مبركز ا ةودسونس مبركز دمهنور , وكفر الرحامني 

وزاوية نعي وبلقطر مبركز أأبو محص , وت مجع البياانت بس تخدام  

مبحوث وفقا ملعادةل   131الاس تبيان لعينة عشوائية منتظمة بلغ قواهما  

املتوسط احلسايب ,   تكرجييس ومورجان, واس تخدام يف حتليل البياان

ل معامل   والإحنراف املعياري, والتكرارات والنسب املئوية , وبلإضافة اإ

الإرتباط لبريسون, ومنوذج التحليل الإرتباطي الإحنداري املتعدد املتدرج  

خنفاض املس توي املعريف   الصاعد وتلخصت أأمه النتاجئ فامي ييل : اإ

%من املبحوثني, ومتوسطة  33.59بتوصيات رعاية ماش ية اللنب دلي 

لبند % من املبحوثني , وترتفع فقط نس بة معرفهتم 58.01دلي الأغلبية

مكية العلف املقدمة للحيوان يف حاةل توفر الربس ي , ويف حاةل توفر اللنب  

 . 

(:عن مشاركة  2018ويف دراسة اليت أأجراهتا )منار عدل, 

 رسمه.  الريفيات صغار منتجي اللنب يف س بل العيش املس تدام لأ 

حتديد خصائص املبحواثت وأأرسهن   هذه ادلراسة  ت اس هتدف

نتاج هذه الأرس للنب،قد يكون لها ات واليت وقد   ثري عىل اس مترار اإ

مبحوثة   185 عينة عشوائية بس يطة قدرها  عىلتكل ادلراسه  ت أأجرى

نتاج  امن الريفيات بقرية أأم خن ن  التابعة حملافظة اجلزية  ودلهين ماش ية لإ

  رة اس تبيأأن بملقابةل الشخصية ، اس امت بس تخدام انت االلنب، ومجعت البي 

رتباط  والنسب املئوية، ومعامل الإ  واس تخدام يف حتليل التكرارات 

,  حندارى املتعددالإ  الإرتباطي، ومنوذج التحليل لبريسونالبس يط 

التعرف عىل مكية الأعالف من لك   :التالوجاءت أأمه النتاجئ عىل النحو 

لش تاء والصيف وعالقة املتغريات ا يفتتغذى علهيا ماش ية اللنب  اليتنوع 

وتبني وجود عالقة   املس تقةل املدروسة بدخل املبحواثت من اللنب

بني متغريات القيادية،  0.01رتباطية طردية عند مس توى معنوية اإ 

ل جامإ جامإلتلكفة الأعالف شهراًي،  واإ حيازة الآلت الزراعية،  واإ

ل جامإ لحيازة الأدوات املزنلية،  واإ جامإ عدد ساعات  و الزراعية،  احليازة واإ

لرعاية املاش ية،  يفالعمل  جامإ وت حتديد   عدد الأبقار واجلاموس. واإ

اسهام املتغريات املس تقةل املدروسة ىف تفسري التباين اللكى بني  

 املبحواثت من حيث دخلهن من بيع اللنب. 

(:  2014، وأأخرون سامعيلاإ مل أأ أأما ادلراسة اليت أأجراها ) 

املعرفية للمرأأة الريفية يف جمال تصنيع بعض منتجات الألبان حتياجات الإ 

 مبحافظيت القليوبية وقنا. 

ادلراسة حتديد مس توي الإحتياج املعريف للريفيات   ت هذهاس هتدف

  ت وقد أأجرى يف جمال تصنيع منتجات الألبان مبحافظيت القليوبية وقنا, 

ختري 10تكل ادلراسة عيل عينة عشوائية منتظمة قدرها  ت من  %  اإ

بني زوجات مريب احليواانت اللنب بلقري اخملتارة مبركزي قليوب وطوخ  

من حمافظة القليوبية , ومركزي دش نا وأأبو تشت مبحافظة قنا والبالغ 

  214مريب , وعيل ذكل فقد بلغ جحم عينة ادلراسة  2140عددمه 

ن بملقابةل  ااس امترة اس تبي بس تخدامانت ا، ومجعت البي  مبحوثة

 والنسب املئوية، واس تخدام يف حتليل التكرارات  ،الشخصية 

رتباط البس يط  ومعامل الإ  واملتوسط احلسايب ,والإحنراف املعياري,

  : التاإلوجاءت أأمه النتاجئ عىل النحو ومربع اكي )اك( , ، لبريسون

مس توي الإحتياج املعريف للمبحواثت فامي يتعلق بلتوصيات الفنية 

بان املدروسة جممتعة اكن متوسطا , ايضا  اخلاصة بتصنيع منتجات الأل 

حتياهجن املعريف اخلاص   حيث بلغت النس بة املئوية ملتوسط درجات اإ

 %. 59.3بذكل 

وتتضح من نتاجئ ادلراسات السابقة أأهنا متباينة، وطرحت املوضوع 

من زوااي خمتلفة, وبلتال كأن هذا البحث للوقوف عيل مصادر  

نتاج وتصني    ع الألبان, و الأمهية النسبية للمتطلباتاملعلومات يف جمال اإ

الإرشادية يف هذا اجملال, ومعارف وتنفيذ املرأأه الريفية للتوصيات  

املويص هبا يف هذا اجملال, واملشالكت اليت تواجه املرأأة الريفية يف هذا  

رشادي هلام   اقرتاح خطة معل برانمج اإ اجملال ومقرتحاهتن حبلها , ووضع واإ

 يف اجملال املدروس. 

 الطريقة البحثية: وتتضمن ما يىل: 

قترص: اجملال اجلغرايف    واليت  اجلديد  الوادي حمافظة عىل  البحث  اإ

ختيار  ت الزراعية, وقد  الأرايض مساحة حيث  من  احملافظات  أأكرب تعد   اإ

داراًي لتك  اتبعأأن  مركزان لأهنام أأكرب  بريس  ومركز  ادلاخةل  مركز    اإ
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الإنتاج احليواين  فضال عن أأهنام تش متل  ميارسون بيهنام نشاط  احملافظة

بقار واجلاموس احلالب   .  عيل أأكرب عدد من زوجات الزراع احلائزين للأ

ختيار ت : اجملال البرشي    من زوجات منتظمة عشوائية عينة اإ

  قواهما  بلغ بملركزين اخملتارين للأبقار واجلاموس احلالب احلائزين الزراع

(  %5) ميثلون( مركز ادلاخةل )  من مبحوثة 169 مبحوثة بواقع 296

ل  من جامإ ختيار ت  كام, بملركز  البحث بنفس شامةل  اإ   من  مبحوثة  127 اإ

ل  من( %5) ميثلون( مركز بريس) جامإ ,  بملركز  بنفس البحث شامةل اإ

مع   .بملراكز البحث وعينة شامةل توزيع( 1) رمق بجلدول موحض هو كام

 مالحظة أأن قد ت اس تبيان زوجات الزراع احلائزين. 

عداد اس امترة الاس تبيان واملعاجلة المكية:   اإ

ش متلت اس امترة الاس تبيان اليت عىل مخسة أأقسام ه:   اإ

 املتغريات املس تقةل 

 بلأ قر  ةاخلام لعدد س نوات معر املبحوث بلرمق قياسهت  السن: 

  ت عىل ذكل ت تقس ي املبحواث انت، وبناءاس نة ميالدية وقت مجع البي 

ل ثالث فئات  س نة   48س نة ، و47 - 35س نة ، و 35: أأقل من هاإ

 فأأكرث. 

ويقصد به عدد س نوات التعلي عدد س نوات التعلي للمبحوثة: 

بتدايئ  حيث ت اعطاء املؤهل ةا املبحوثهتالرمسي اليت أأمت درجة ,   6الإ

  اجلامعي درجة، واملؤهل 12املتوسط  درجة, واملؤهل  9الإعدادي املؤهل

ىل ثالث فئات: الفئة املنخفضة ) ,  درجة 16   9أأقل من  وت تقس ميه اإ

س نة(، والفئة املرتفعة من   12 - 9س نوات(، والفئة املتوسطة )من 

 س نة فأأكرث( عىل الرتتيب.  13)

عن عدد   يعرب  اذلي الرمق اخلام  اس تخدامت  عدد أأفراد الارسة : 

ل ثالث فئات ه املبحوثة  لآرسة  الأفراد  أأرسة  :وت تقس ي الأرس اإ

  كبرية   ةأأفراد(, وأأرس 6 - 4أأفراد(, وأأرسة متوسطة )4صغرية )أأقل من 

 فأأكرث(. أأفراد 7)

عن   ثةس هذا املتغري بسؤال املبحو اقي ت جحم احليازة الزراعية: 

لأقرب فدان، ومعرباً عنه   الأرسة وزها حت عدد الأفدنة الزراعية اليت

ل ثالث فئات  تعىل ذكل ت تقس ي املبحواث, و بلأرقام اخلام  :  هاإ

  ة مرتفع, و  ن (اف   9 – 7)  ةمتوسط , و  فدان ( 7منخفض ) أأقل من 

 .   فدان فأأكرث( 10) 

نتاج عدد س نوات اخلربة يف  ت قياسه   و تصنيع منتجات الألبان:  اإ

نتاج و تصنيع الألبان منذ  ةا املبحوثهت بعدد الس نوات الىت معل وت  بداية اإ

ل ثالث فئات ىه منخفض  ,   س نوات( 8)أأقل من  ةتقس ميهم اإ

 . س نة فأأكرث( 14)  ةمرتفع, و  س نة(  13 – 8)  ةمتوسطو 

ت قياس هذا املتغري بسؤال  الغرض من تصنيع املنتجات اللبنية: 

عنه مكتغري  من تصنيع املنتجات اللبنية، وت التعبرياملبحوثة عن الغرض 

فرتي مكون من فئتني، الفئة الأول خاصة بلس هتالك املزنل فقط,  

البيع فقط، والاس هتالك والبيع  )نية خاصة بغري ذكل وتضمن اوالفئة الث 

( عىل الرتتيب، وت اس تخدام  2،1، وأأعطيت الرموز الرمقية ) ( معا 

ختبار  اإ لإجراء  Dummy Variablesامء أأسلوب املتغريات الص

 حندار. والإ  البس يط  رتباطالإ 

الرمق اخلام   اس تخدامت  دلخل الشهري من بيع املنتجات اللبنية: ا 

ت تقس ي  ادلخل الشهري من بيع املنتجات اللبنية, وكام يعرب عن  اذلي

ل ثالث فئات ه ادلخل الشهري ,   ( جنيه 750منخفض )أأقل من  : اإ

 جنيه فأأكرث(.  3001مرتفع ) , و   (جنيه 3000 – 750متوسط ) و 

اخلام  بلرمق  هذا املتغري التعبري عنت  مكية اللنب املنتجة يف الشهر: 

ل  مكية اللنب ت تقس ي مكية اللنب املنتجة يف الشهر يف الشهر, و عن  اإ

, ومكية  ( كجم 600)أأقل من  ةمنخفض: مكية ثالث فئات ه 

 .   فأأكرث( كجم 901)  ةمرتفع , و   (  كجم 900 – 600)  ةمتوسط

  عن  يعرب اذليالرمق اخلام  اس تخدامت  عالف اخلرضاء: مساحة الأ 

ل   مساحة الأعالف اخلرضاء ت تقس ي مساحة الأعالف اخلرضاء , و  اإ

مساحة , و  فدان( 4مساحة صغرية )أأقل من : ثالث فئات ه 

 . فدان فأأكرث(  7)   مساحة كبرية, و   فدان( 6 -4متوسطة )

ت قياس هذا املتغري بسؤال املبحوثة عن   عالف املركزة: مكية الأ 

ل ثالث   مكية الأعالف املركزة ت تقس ي مكية الأعالف املركزة , و اإ

  طن(  4 -3مكية متوسطة ), و  طن(  3مكية صغرية )أأقل من :  فئات ه  

 .   طن فأأكرث( 5مكية كبرية), و 

 عن هذا  املتغري بسؤال املبحوثة ت التعبري عدد احليواانت احلالبة: 

ل   عدد احليواانت احلالبة تقس ي تعن عدد احليواانت احلالبة, و  اإ

حيازة متوسطة  ,  حيوأأن(  4أأقل من حيازة صغرية ) : ثالث فئات ه 

 .  ن فأأكرث( احيو  7حيازة كبرية) , و   حيوأأن( 6 –  4)

 مصادر املعلومات: 

مركب حيث ت   املتغري بسؤالت قياس هذا  مصادر املعلومات: 

حدي عرش عن التعرض املبحوثة  سؤال   مصدر من مصادر املعلومات  اإ

نتاج وتصنيع الألبان )اخلربات الشخصية،  وه: الزراعية املتعلقه بإ

الباحثني مبحطات  و الألبان،  ومصانع  الأقارب والأصدقاء واجلريان،و 

 النرشات الإرشادية، و   البيطرية،الإدارة و املرشد لزراعي، و البحوث، 

لأمن  والعاملون باجملالت الزراعية، و راكز جتميع الألبان، العاملون مب و

نت  واك, جتار أأدوات ومس تلزمات الألبان( و  الغذايئ مبديرية الزراعي،

الإجابة ) تتعرض، ل تعرض( ويف حاةل التعرض تسأأل عن مدي  

ن أأربعة فئات ه ) كبرية،  مقياس متدرج مكون معيل  مهنا الاس تفادة 

، صفر (  1، 2، 3متوسطة، ضعيفة، منعدمة(، معرباً عهنا بقمية رمقية )

من   عيل الرتتيب ويكون مجموع الاس تجابت معربة عن درجة الاس تفادة

 . مصادر املعلومات 

 املتغريات التابعة وتشمل : 

نتاج مهية النسبية للمتطلبات الإرشادية للمرأأة الريفية يف الأ  و   اإ

ت قياس هذا املتغري مكحصةل لس تجابت   تصنيع بعض منتجات الألبان: 

متطلبات رئيس ية  أأربعةخالل  ثالثه وعرشون عبارةاملبحواثت عن 

توصيات   وعددها مخس   والإدارةه: )املتطلبات املتعلقة بلتنظي 

توصيات  وعددها أأربع نيات والمتويل لبات املتعلقة بلإماك ) املتط و  فنية(,
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توصيات فنية(,   وعددها س بعفنية( , )املتطلبات املتعلقة بلتدريب 

وعددها س بع   الإرشادية)املتطلبات املتعلقة بتخطيط وتنفيذ الربامج و

مام املبحواثت  وأأعطي (,  توصيات فنية اس تجابت حتدد  أأربعه لك مهنا  اإ

هام  و وه )هام بدرجة كبرية,  الإرشاديةللمتطلبات  سطةادلرجة املتو 

نال لك مبحوثة  ت غري هام( , و و هام بدرجة صغرية , و متوسطة , و بدرجة 

, صفر( درجة عيل  1,2,3اس تجابة وه ) ادلرجات املقابةل للك 

ادلرجة املتوسطة وه تساوي مجموع تكرارات ت حساب ، و الرتتيب

ل العينة, كام ت حساب % لدلرجة لك فئة × الوزن النس يب لها/ اإ  جامإ

/ أأعيل وزن, وأأخريا ت  100املتوسطة وه تساوي ادلرجة املتوسط × 

حساب متوسط ادلرجة املتوسطة وه تساوي مجموع ادلرجات  

 . املتوسطة / عددمه 

نتاج املس توى املعريف والتنفيذي للمبحواثت اخلاصة  و تصنيع   اإ

حدي وأأربعون عبارة وت التعبري عنه بوضع  بعض منتجات الألبان:  تعرب  اإ

يف لك معلية من العمليات    تللمبحواث والتنفيذي عن املس توى املعريف

نتاج اللنبعبارات خاصة  عرشوالىت بلغت  حدي عرش، و  بإ   ة عبار  اإ

وست عبارات للسمن ,   ،للقشدة  اتعبار  مخس، و  للجنب القريش

عطاء اس تجابت للمعرفة للك بند  ع عبارات للمشوتس , صفر ،  1وت اإ

عطاء اس تجابت للتنفيذ للك بند توفقا لس تجابة املبحواث ,  1، كام ت اإ

  ت تصنيفهام  ةعلهيا لك مبحوث ت صفر وبناءا عىل ادلرجات اليت حصل

ىل ثالث فئات  للمعرفة والتنفيذ  كام ييل ه :  وفقا للمدي الفعيل اإ

، ومس توى معريف  درجة 21أأقل من  عريف منخفض)مس توى م

(،  درجة فأأكرث  31 ، ومس توى معريف مرتفعدرجة 30 - 21متوسط

، ومس توى تنفيذ  درجة 18أأقل من  )مس توى تنفيذ منخفضو

وذكل   ( درجة فأأكرث  27 ، ومس توى تنفيذ مرتفعدرجة 26 - 18متوسط

 عيل الرتتيب. 

ة الريفية يف جمال  نتاج املشالكت ايت تواجه املرأأ و تصنيع بعض   اإ
 :   منتجات الألبان 

اليت تواجه  ةمشلك عدد تسعة عرش ت قياس هذا املتغري حبرص  

نتاج اللنب , وتسع مشالكت  املبحواثت مهنم عرش مشالكت خاصة بإ

نية اامليد اتالزاير عدد من وذكل من خالل خاصة بتصنيع اللنب , 

الإجابة عيل   , ت السؤال عن درجة تأأثري املشلكة ، واكنت للمنطقة

مقياس متدرج مكون من ثالثة فئات ه ) كبرية، متوسطة، ضعيفة(،  

 ( عيل الرتتيب.   1، 2، 3معرباً عهنا بقمية رمقية )

ة الريفية يف   مقرتحات املبحواثت للتغلب عيل املشالكت اليت تواجه املرأأ
نتاج جمال   لبان:   اإ  وتصنيع بعض منتجات الأ

للتغلب عيل   املبحواثت مقرتحات للتعبري عن ت وضع سؤال مفتوح 

نتاج وتصنيع بعض منتجات  اليتاملشالكت  تواجه املرأأة الريفية يف جمال اإ

  .الألبان

داة مجع البيأأانت   أأ

  وقد للمبحواثت الشخصية بملقابةل الاس تبيان اس امترة اس تخدام ت

 البحثية املتغريات تقيس حبيث الغرض لهذا الاس تبيان اس امترة مصمت

ختبارها وت  البحث، أأهداف حتقيق مع يتفق مبا   من  30 عىل  مبدئيا   اإ

جراء ت وقد  2020 نومفرب  شهر  خالل  زوجات املربني   التعديالت  اإ

ل للوصول علهيا املطلوبة   مجع  وت  أأجةل  من أأعدت اليت الهنايئ شلكها اإ

 .   2021 ينايرو   2020ديسمرب   شهري خالل البياانت

 أأدوات التحليل الإحصايئ 

ليب الإحصائية الوصفية اكلعرض  اجلد اس تخدم البحث بعض الأساإ

 ,وادلرجة املتوسطة واملتوسط املرحج, املئوية، والنسب بلتكرارات وىل

ل املعياري والأحنراف  احلسايب،  واملتوسط ضافة اإ رتباط  معامل الإ , بإ

حنداري املتعدد  رتباطي والإ البس يط لبريسون، ومنوذج التحليل الإ 

 Step-Wise Multiple Correlation and)التدرجيي الصاعد

Regression)     وذكل بس تخدام برانمجspss   عيل احلاسب الأل . 

 النتاجئ ومناقش هتا 

 وصف عينة البحث 

وفقًا   ت( توزيع املبحواث2دول رمق ) بجل البياانت أأظهرت 

 املدروسة ما ييل: ن خلصائصه

ثة  من ثال أأكرث أأن ( 2أأوحضت النتاجئ الواردة بجلدول )السن: 

من املبحواثت يقعن يف الفئيت املتوسطة   ( %83.4) تاملبحواث أأربع

مرحةل من السن   يف  املبحواثت أأن ، ويتضح من ذكل للسن واملنخفضة

نتاج و تصنيع بعض   يف لتلقى اجلديد  الفكريتمتزي بلنضج  جمال اإ

 .منتجات الألبان

من   (%49.7) بينت النتاجئ أأنت التعلي للمبحوثة: عدد س نوا

  9) أأقل من  ة للتعلينخفضامل  الأول  فئةال املبحواثت يقعن يف 

  يف  تللمبحواث التعلميي، وهذا يدل عىل ضعف املس توى  س نوات(

 منطقة البحث. 

من املبحواثت  ( %53.4أأظهرت النتاجئ أأن ) : عدد أأفراد الارسة 

للعادات  فرد( , وقد يرجع ذكل  6 – 4توسطة ) امل رسة الأ  فئة يقعن يف 

ليد املتعلقة بعدد الأولد ويمت معلهم بلأعامل الزراعية  تاج  حت  يتالوالتقاإ

ىل كثري من الأيدي العامةل   . اإ

من   ( %76.3النتاجئ أأن ) من : تبني جحم احليازة الزراعية 

ن  فئيت املنخفضة, واملتوسطة ، وهذا ما قد يكواليقعن يف  املبحواثت

نتاج و تصنيع بعض منتجات الألبانسبب ىف عدم الإ   . هامتم مبجال اإ

نتاج و تصنيع منتجات الألبان  أأشارت   :عدد س نوات اخلربة يف اإ

ل  النتاجئ  فئيت املنخفضة,  اليقعن يف من املبحواثت ( %67.9أأن )اإ

واملتوسطة. وهذا يتطلب من القامئني عىل العمل الإرشادي بذل املزيد  

نتاج و تصنيع من اجلهد لزاي دة معارف وهمارات املبحواثت يف  جمال اإ

 منتجات الألبان .

  ب ما يقر  أأتضح من النتاجئ أأنالغرض من تصنيع املنتجات اللبنية: 

( من املبحواثت يصنعن املنتجات %73.3)  تاملبحواث من ثالثة أأربع 

, ممايتضح من ذكل أأن المكية  س هتالك معا البيع ، والا البنية بغرض
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الباقية ه أأكرث من ربع الإنتاج تس تخدم يف الاس هتالك املزنل فقط  

   واجملامالت الرمسية بني الأرس. 

أأظهرت النتاجئ أأن  ادلخل الشهري من بيع املنتجات اللبنية:

دخل شهري متوسط من بيع يعمتدون عىل من املبحواثت  %(53)

ا جيب دمع ادلوةل املادي واملعنوي لتحفزيمه  ذل، اللنب واملنتجات اللبنية

 . لرتك هذه الصناعة معيل العمل حيت ل يدفعه

من  ( %65.9أأتضح من النتاجئ أأن )  مكية اللنب املنتجة يف الشهر: 

نتاج اللنب  )أأقل من  املبحواثت يقعن يف الفئة الأول املنخفضة لمكية اإ

ل رضورة , (  كجم  600 الأبقار واجلاموس  التوسع يف تربية وهذا يشري اإ

المتويل الالزم لرشاء ماش ية اللنب من احلالب من خالل توفري 

 .الساللت اجليدة للأرس الريفية

من   (%77) يتضح من النتاجئ أأن مساحة الأعالف اخلرضاء: 

املبحواثت يقعن يف الفئيت املساحة الصغرية, واملتوسطة ملساحة 

التوسع يف زراعة الأعالف   ، مما يتطلب رضورة  الأعالف اخلرضاء 

 .اخلرضاء الش توية ) الربس ي( أأو الأعالف اخلرضاء الصيفية املس تدمية

من املبحواثت   ( %64.6بينت النتاجئ أأن )  مكية الاعالف املركزة: 

  3)أأقل من  الأول المكية الصغرية من الأعالف املركزة فئة يقعن يف ال

تشجيعا لرتبية فأأنه جيب رصف مكية مدمعة من الأعالف املركزة ,  طن(

 حيواانت الألبان .

من  ( %63.5النتاجئ أأن ) أأشارتعدد احليواانت احلالبة: 

الأول احليازة صغرية  من احليواانت  احلالبة  فئة املبحواثت يقعن يف ال

, مما يقتيض بذل املزيد من املهمتني بتوعية املربيات   ن(احيو  3 – 1)

بعدم ذحب الإانث , مما يرتتب عيل ذكل زايدة عدد حيواانت اللنب دلي  

 املبحواثت ويدفعهن للسعي ادلامئ للمعرفة جتاه تصنيع منتجات الألبان. 

نتاج و تصنيع بعض منتجات الألبان   مصادر املعلومات فامي يتعلق بإ

 : نطقة البحث مب 

مصادر املعلومات  ( أأن أأمه 3رمق ) دولالواردة جب أأظهرت النتاجئ

نتاج وتصنيع بعض   اليت تس تقي مهنا املبحواثت معلوماهتن فامي يتعلق بإ

  وفقا لأمهيهتا النسبية كام يىل:)اخلربة  منتجات الألبان مبنطقة البحث

مبتوسط   واجلريانالأقارب والأصدقاء , و 139مبتوسط مرحج  الشخصية

  الألبان , ومصانع127مبتوسط مرحج  مراكز جتميع الألبانو ، 132مرحج 

مبتوسط مرحج   أأدوات ومس تلزمات الألبان جتار , و 124مبتوسط مرحج 

الأمن الغذايئ  ، و 110.8مبتوسط مرحج  الإدارة البيطرية, و 121.5

 والباحثني مبحطات البحوث، 97.2ة مبتوسط مرحج مبديرية الزراعي 

والنرشات   , 87.7مبتوسط مرحج  واملرشد الزراعي ، 90مبتوسط مرحج 

مبتوسط مرحج   , واجملالت الزراعيةمبتوسط مرحج  78.2الإرشادية

درجة عىل الرتتيب. كام توحض النتاجئ بذات اجلدول أأن أأكرب   (56.7

الأقارب والأصدقاء  , و  الشخصية )اخلربة  ه مصادر للمعلوماتثالث 

جتميع الألبان(. حيث بلغت قمية املتوسط املرحج   مراكز و  ، واجلريان

 ( درجة عىل الرتتيب. 127، 132، 139لتكرار وجودها )

نتاج و  يف  للمبحواثت  الإرشادية  الأمهية النسبية للمتطلبات    تصنيع  اإ

   الألبان:   منتجات   بعض 

ادلرجة املتوسطة  ( أأن 4دول رمق ) بجل الواردة النتاجئ أأوحضت 

لية ( درجة  12.1والإدارة بلغت ) لمتطلبات املتعلقة بلتنظي ل  الإجامإ

ما  ( وقد تراوحت ادلرجة املتوسطة لهذه املتطلبات %80.7بنس بة )

( درجة وعليه  1.9وحبد أأدين قدره ), ( درجة2.8بني حد أأقيص قدره )

وفقا  والإدارة املتعلقة بلتنظي  املتطلبات الإرشادية فقد أأمكن ترتيب 

تغذية عيل   أأخصائينيتوفري عيل النحو التاإل :  لدلرجة املتوسطة

نشاءو  ،درجة (2.8) الزراعية الإداراتمس توي  صندوق للتامني عيل   اإ

نشاءو ، درجة ( 2.7) الألبان حياة منتجي  دارة اإ  الألبانخاصة مبنتجي  اإ

،  درجة ( 2.1) مركزبلك  الألبانحتاد ملنتجي اإ تكون  درجة, و  (2.6)

نشاءو  درجة عيل   ( 1.9) الألبانصندوق للتامني الصحي ملنتجي  اإ

 الرتتيب. 

ليةأأن  وأأظهرت النتاجئ بذات اجلدول   ادلرجة  املتوسطة الإجامإ

( درجة بنس بة  9.8قد بلغت )  نيات والمتويل لمتطلبات املتعلقة بلإماك ل 

ما بني حد  %(، وقد تراوحت ادلرجة املتوسطة لهذه املتطلبات 81.7)

( درجة وعليه فقد  1.8وحبد أأدين قدره ), ( درجة2.9أأقيص قدره )

وفقا   نيات والمتويلاملتعلقة بلإماك املتطلبات الإرشادية أأمكن ترتيب

برصف   الألبانتشجيع منتجي عيل النحو التاإل:  لدلرجة املتوسطة

نتاج احلوافز واملاكفئات لالس مترار توفري  و  ،درجة (2.9)  يف معلية الإ

لية  تمن احليواان الساللت نتاجعاإ توفري القروض  و ، درجة (2.6)  الإ

  النقل  توفري وسائل درجة, ( 2.5) بفائدة حمددة ملنتجي الألبان

 درجة عيل الرتتيب. (  1.8)  الألبانملتابعة منتجي  للمختصني

ل  ليةأأن  كام أأشارت النتاجئ بنفس اجلدول اإ  ادلرجة املتوسطة الإجامإ

(  %75.2( درجة بنس بة )15.8بلغت ) لمتطلبات املتعلقة بلتدريبل 

ما بني حد أأقيص قدره  وقد تراوحت ادلرجة املتوسطة لهذه املتطلبات 

  ( درجة وعليه فقد أأمكن ترتيب 1.8وحبد أأدين قدره ) , ( درجة2.7)

عيل النحو   وفقا لدلرجة املتوسطة املتعلقة بلتدريب  املتطلبات الإرشادية 

قامة التاإل:    الألبانبني منتجي ومصنعي  ش النقاالندوات وحلقات  اإ

نشاءو  ،درجة ( 2.7) والباحثني املراكز التدريبية املتخصصة  لصناعة  اإ

لطرق   الألبان عقد ادلورات التدريبية ملنتجي و ، درجة(2.5) الألبان

نتاج   الإرشاديةتوفري النرشات  درجة,  (2.4) احلالبة اجليدة اخلاصة بإ

معل دورات تدريبية خاصة حبفظ  دررجة, و  ( 2.3)الألبانوتصنيع 

توفري وسائل التصال اخملتلفة بني  ( درجة, و 2.2)ومنتجاته  الألبان

ذاعة( درجة, و 1.9)  الألبان الباحثني ومنتجي ومصنعي الربامج   اإ

نتاج وتصنيع   من خالل القناة الزراعية الألبانالتليفزيونية املتعلقة بإ

 درجةعيل الرتتيب.    ( 1.8)

ليةأأن  تاجئ بذكل اجلدول وأأخريا بينت الن   ادلرجة املتوسطة الإجامإ

(  17.7الإرشادية بلغت )لمتطلبات املتعلقة بتخطيط وتنفيذ الربامج ل 

( وقد تراوحت ادلرجة املتوسطة لهذه املتطلبات  %84.3درجة بنس بة )

( درجة 2.1وحبد أأدين قدره ), ( درجة2.9ما بني حد أأقيص قدره ) 

املتعلقة بتخطيط وتنفيذ   ات الإرشاديةاملتطلب  وعليه فقد أأمكن ترتيب
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  توفري ل: اعيل النحو الت  وفقا لدلرجة املتوسطةالإرشادية الربامج 

  ( 2.9)  تنفيذها اخملطط  الإرشاديةاملادية لتنفيذ الربامج  الإماكنيات

نتاج وتصنيع و  ،درجة  الألبانحتديد املشالكت حتديداً واحضًا اخلاصة بإ

  ( 2.7)  اخملطط هلم الإرشاديةالعمل عيل تنفيذ الربامج و ، درجة (2.8)

نتاج  وتصنيع حتديد الإ و  درجة, درجة ,    (2.6)الألبانحتياجات اخلاصة بإ

  يف هذا اجملال  الإرشاديةيف الربامج   الألبانمشاركة منتجي ومصنعي و 

  نتاجئه وتقيي  الإرشادية عيل تنفيذ الربامج  الإرشاف ( درجة, و 2.4)

رشادية ختطيط برامج ( درجة, و 2.2) نتاج  وتصنيع  اإ  الألبانخاصة بإ

 درجة عيل الرتتيب.  ( 2.1)

(  5دول رمق )بجل الواردةالنتاجئ وبناًء عيل ما س بق فقد أأوحضت 

لية للمبحواثت فامي يتعلق بملتطلبات  أأن   ادلرجة املتوسط الإجامإ

لية واليت بلغت ) فقد  ( درجات 3الإرشادية  ت ترتيهبا وفقا لدلرجة الإجامإ

ل املتطلبات الإرشادية  أأمكن ترتيب عيل النحو التاإل:  ذلكل وفقا اجامإ

 ،درجة (2.53)  الإرشاديةاملتطلبات املتعلقة بتخطيط وتنفيذ الربامج 

املتطلبات  و ، درجة ( 2.45) نيات والمتويل املتطلبات املتعلقة بلإماكو 

املتطلبات املتعلقة بلتدريب و درجة,  (2.42) والإدارةاملتعلقة بلتنظي 

 درجة عيل الرتتيب. وبناء عيل ذكل يتضح أأن املتطلبات( 2.26)

بة الإرشادية ه أأكرث املتطلبات بلنس  املتعلقة بتخطيط وتنفيذ الربامج 

نتاج و يف للمبحواثت الألبان, ذلا جيب عيل   منتجات بعض  تصنيع اإ

املس ئولني رضورة تفعيل هجاز الإرشاد الزراعي لتخطيط وتنفيذ الربامج  

نتاج  وتصنيع بعض منتجات الألبان مبحافظ الوادي   الإرشادية للهنوض بإ

 اجلديد . 

نتاج و  للمامرسات  معرفة وتنفيذ املبحواثت  تصنيع بعض  اخلاصة بإ

 منتجات الألبان. 

نتاج وتصنيع بعض منتجات   ت بملامرسات الفنية ملبحواث ا  معرفة  اخلاصة بإ
لبان   : الأ

وتصنيع الألبان   ج ت بملامرسات الفنية لإ نتا ملبحواث مس توي معرفة ا 

يتبني من نتاجئ التحليل الإحصايئ الواردة بجلدول رمق   مبنطقة البحث: 

ىل أأن املدى الفعيل دلرجة معرفة املبحواثت 6) ملامرسات اخلاصة  ب( اإ

نتاج وتصنيع بعض منتجات الألبان مبنطقة البحث قد تراوح بني )    -11بإ

  7.4حنراف معياري  اإ درجة، و   25.2درجة(، مبتوسط حسايب قدره  40

عيل ثالث فئـات متدرجة تصاعداًي  الفعيل درجة. وبتقس ي هذا املدى 

زيع املبحواثت علهيا وفقا لس تجابهتن. اتضح أأن حنو  لأعىل وتو 

ل العينة يقعون يف الفئة29.4 جامإ املنخفضة )أأقل من   املعرفة % من اإ

  (،  درجة30 -21الفئة املتوسطة )  % يقعن يف46.6وأأن درجة(،  21

مما يتطلب رضورة  درجة فأأكرث(.  31يف الفئة املرتفعة )  % مهنم 24 بيامن 

الإرشاد الزراعي وذكل خالل قيامه يف الوقت   بذل اجلهد من هجاز 

الراهن واملس تقبيل بأأداء الأنشطة واملهام الإرشادية اىل تطوير البنيان  

كساهبم املعارف واملهارات واخلربات اللأزمة   املعريف للمبحواثت واإ

نتاج والتصنيع بغية  ثلإحدا تغريات سلوكية مرغوبة حنو حمافظهتم عيل الإ

 ية الزراعية مبحافظة الوادي اجلديد. تفعيل أأليات التمن 

نتا ملبحواث درجة معرفة ا  و تصنيع بعض   ج ت بملامرسات الفنية لإ

(  7توحض النتاجئ الواردة بجلدول رمق ) منتجات الألبان مبنطقة البحث: 

ت ملامرسات هذه اجملموعة قد جاءت مبتوسط حسايب  ملبحواثأأن معرفة ا

حتلت املامرسة200قدره ) لوس احلالب عيل  جب اخلاصة ( درجه، وقد اإ

(, وجاءت  %90.2يف الرتتيب الأول بنس بة ) ن أأمام الرضع اميني احليو 

ليود محلاية الرضع يف الفرتة اليت تيل  تغطيس احللامت باملامرسة اخلاصة ب 

(  وفقا للنسب املئوية %22.6يف الرتتيب الأخري بنس بة ) احللب

حتلت بيق ممارسات اجملموعة من الثاين حيت التاسع.   واإ

حماور رئيس ية خاصة  ( 4)وجود عن ذات اجلدول  بيأأانت أأشارت

نتج وتصنيع بعض منتجات الألبانامرسات مبعرفة املبحواثت بمل   الفنية لإ

ا للمتوسط احلسايب ملعرفهتن بملامرسات  وفق ، وقد أأمكن ترتبهيا تنازلياً 

املامرسات اخلاصة بصناعة   املويص هبا يف هذا اجملال عيل النحو التاإل :

أأما فامي يتعلق   ،(225.9مبتوسط حسايب قدره ) القريش اجلنب

  ،  ( 223.2مبتوسط حسايب قدره ) السمنبملامرسات اخلاصة بصناعة 

ش مبتوسط حسايب قدره  بيامن جاءت املامرسة اخلاصة بصناعة امل

مبتوسط   ةوأأخريا جاءت املامرسات اخلاصة بصناعة القشد (200.8)

 . عيل الرتتيب  ( 168.2حسايب قدره )

نتاج و تصنيع بعض  بإ اخلاصة  للمامرسات الفنية  ملبحواثت ا تنفيذ 

 . منتجات الألبان 

نتاج و تصنيع بعض   مس توي تنفيذ املبحواثت للمامرسات الفنية لإ 

تشري نتاجئ التحليل الإحصايئ الواردة   : منتجات الألبان مبنطقة البحث 

ىل أأن املدى الفعيل دلرجة تنفيذ املبحواثت املامرسات  8بجلدول رمق ) ( اإ

نتاج وتصنيع بعض منتجات الألبان مبنطقة البحث قد تراوح   اخلاصة بإ

حنراف  اإ جة، و در  21.7درجة(، مبتوسط حسايب قدره  35 -9بني )

عيل ثالث فئـات  الفعيل  درجة. وبتقس ي هذا املدى  7.1معياري 

متدرجة تصاعداًي لأعىل وتوزيع املبحواثت علهيا وفقا لس تجابهتن.  

ل العينة يقع %33.4اتضح أأن حنو  يف الفئة املنخفضة ) أأقل   نمن اإجامإ

  , %43.6( حنو 26 -18يف حني متثل الفئة املتوسطة )  , درجة( 18من 

ل عينة 23درجة فأأكرث( حنو  27) بيامن يقع يف الفئة املرتفعة  جامإ % من اإ

. مما يس توجب من القامئني بلعمل الإرشادي الزراعي مبنطقة  البحث

نتاج وتصنيع لنرش البحث بزايدة اجلهود املبذوةل  التقنيات احلديثة يف اإ

قناع الألبان وذكل  ىل اإ   املبحواثت من خالل أأنشطة وبرامج هتدف اإ

ورفع   ن بلنفع نتيجة زايدة دخوله ن الأمر اذلى يعود علهيوتنفيذها.بتبنهيا 

   . مس توامه املعيش

وتصنيع الألبان    ج ت للمامرسات الفنية لإ نتا ملبحواث درجة تنفيذ ا 

  ( أأن تنفيذ 7أأظهرت النتاجئ الواردة بجلدول رمق )  مبنطقة البحث: 

ت ملامرسات هذه اجملموعة قد جاءت مبتوسط حسايب قدره  ملبحواثا

حتلت املامرسة اخلاصة 185.3) عدم لبس أأش ياء معدنية حول  ب  (، وقد اإ

(, وجاءت املامرسة اخلاصة  %94.9يف الرتتيب الأول بنس بة )  الأصابع

ليود محلاية الرضع يف الفرتة اليت تيل احللب ب  يف   تغطيس احللامت بإ

حتلت بيق  %9.8الرتتيب الأخري بنس بة ) (  وفقا للنسب املئوية واإ

 ممارسات اجملموعة من الثاين حيت التاسع. 
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حماور رئيس ية   وجود أأربعةعن ذات اجلدول  بياانت كام توحض

 الفنية لتصنيع بعض منتجات الألبانمامرسات خاصة بتنفيذ املبحواثت لل

لمتوسط احلسايب لتنفيذهن للمامرسات وفقا ل  ، وقد أأمكن ترتبهيا تنازلياً 

املامرسات اخلاصة بصناعة   املويص هبا يف هذا اجملال عيل النحو التال:

أأما فامي يتعلق   ،(196.5مبتوسط حسايب قدره ) القريش اجلنب

  ،  ( 185.7مبتوسط حسايب قدره ) السمنبملامرسات اخلاصة بصناعة 

توسط حسايب قدره  بيامن جاءت املامرسة اخلاصة بصناعة املش مب 

مبتوسط   ةوأأخريا جاءت املامرسات اخلاصة بصناعة القشد (, 163.6)

 . عيل الرتتيب  ( 148.8حسايب قدره )

امرسات الفنية اخلاصة  بمل معرفة املبحواثت  درجة  حتديد العالقة بني 

نتاج    واملتغريات املس تقةل املدروسة  الألبان وتصنيع بعض منتجات  بإ

 مبنطقة البحث. 

ختبارات حصة الفروض الإحصائية بإ  من النتاجئ ختص هذا اجلزء اإ 

معرفة   درجة)  الأول لبيأأن أأثر املتغريات املس تقةل عيل املتغري التابع 

نتاجامرسات الفنية اخلاصة بمل املبحواثت وتصنيع بعض منتجات  بإ

  ، رتباط البس يط لبريسونم معامل الإ مبنطقة البحث( بس تخدا الألبان

حنداري املتعدد املتدرج  رتباطى الإ التحليل الإ أأسلوب كام ت اس تخدام 

وذكل لتقدير نس بة مسامهة لك من املتغريات   (Step-Wise)الصاعد 

امرسات  بمل دلرجة معرفة املبحواثتاملس تقةل املدروسة يف التباين اللكى 

نتاج الفنية اخلاصة  مبنطقة البحث   الألبانمنتجات  وتصنيع بعض  بإ

)مكتغري اتبع(، وحسبت معنوية النتاجئ املتحصل علهيا عند مس توى  

 0.05، 0.01معنوية 

  معرفة املبحواثت درجةولتحديد طبيعة العالقة الإرتباطية بني 

نتاج امرسات الفنية اخلاصة بمل مبنطقة  الألبان و تصنيع بعض منتجات  بإ

واملتغريات املس تقةل املدروسة لك عىل حدة   (Y1)البحث مكتغري اتبع 

(X1-X11 ت اس تخدام معامل الإ )  رتباط البس يط "لبريسون" حيث

رتباطية اإ ( أأن هناك عالقة 9يتبني من النتاجئ الواردة بجلدول رمق ) 

ل معنوية عىل املس توى الإ    معرفة املبحواثت  درجةبني  0.01حامتإ

نتاجرسات الفنية اخلاصة امبمل مبنطقة  الألبانوتصنيع بعض منتجات  بإ

لية: السن، وعدد س نوات  البحث وبني لك من املتغريات املس تقةل التاإ

نتاج  احليازة الزراعية، وعدد س نوات اخلربة  جحمو  ،املبحوثة تعلي يف اإ

والغرض من تصنيع املنتجات اللبنية، وادلخل الشهري،  ، وتصنيع الألبان

ة اللنب املنتجة يف الشهر، ومكية الأعالف املركزة، وعدد احليواانت  ومكي 

 احلالبة. 

فقد ثبت معنوية ، : عدد أأفراد الأرسةاملتغري املس تقل التاإلأأما 

امرسات الفنية بمل معرفة املبحواثت درجةالعالقة الإرتباطية بينه وبني 

نتاج اخلاصة  املتغري  مبنطقة البحث ) الألبانوتصنيع بعض منتجات  بإ

ل الأول التابع  . 0.05( عىل املس توى الاحامتإ

لية: )رفض وبناًءا عىل ذكل ميكن  الأول،   الفروض الإحصائية التاإ

والرابع، واخلامس، والسادس، والسابع، والثامن،   والثالث ،والثاين

( وقبول الفروض البديةل لها واليت تقىض  والعارش، واحلادي عرش

امرسات  بمل معرفة املبحواثت درجة رتباطية معنوية بني اإ بوجود عالقة 

نتاجالفنية اخلاصة  مبنطقة البحث مكتغري   الألبانوتصنيع بعض منتجات   بإ

 اتبع وبني تكل املتغريات. 

سهام بعض املتغريات املس تقةل ذات الارتباطات املعنوية    فة بدرحة معر اإ

نتاج الفنية اخلاصة  بملامرسات املبحواثت  وتصنيع بعض منتجات   بإ

 . تفسري التباين اللكى    مبنطقة البحث يف   الألبان 

ولتقدير نس بة مسامهة املتغريات املس تقةل املدروسة جممتعة يف  

سلوب  اإ اس تخدام  ت  (Y1) الأول  تفسري التباين اللكى للمتغري التابع

 Step-Wise Regressionحندار املتدرج الصاعد حتليل الإ 

Analysis  اذلي   الثاين عرش ختبار حصة الفرض الإحصايئ وذكل لإ

امرسات الفنية اخلاصة  بمل معرفة املبحواثت درجةل تتأأثر " ينص عىل

نتاج مبنطقة البحث بلتأأثري اجملمع  الألبانوتصنيع بعض منتجات  بإ

 للمتغريات املس تقةل املدروسة ". 

ىل  10وتشري نتاجئ التحليل الإحصايئ الواردة بجلدول رمق ) ( اإ

حيث بلغت نس بة " ف   السابعة معنوية المنوذج الإحصايئ عند اخلطوة 

ل ( وىه معنوية عىل املس توى الإ 27.902" احملسوبة )  ، كام  0.01حامتإ

، ويعىن ذكل أأن هناك   0.404بلغت قمية معامل التحديـد املعدل 

قةل من مجةل املتغريات املس تقةل ترشح حنو  متغريات مس ت  س بعة

امرسات الفنية بمل معرفة املبحواثت درجة% من التباين يف 40.4

نتاجاخلاصة   . مبنطقة البحث الألبانوتصنيع بعض منتجات  بإ

اجلدول أأن  بذات كام أأوحضت نتاجئ التحليل الإحصايئ الواردة 

  تعلي  متغريات مس تقةل مدروسة ه )، عدد س نوات س بعة هناك

وعدد   ومكية اللنب املنتجة يف الشهر، ومكية الأعالف املركزة، ،املبحوثة

نتاج وتصنيع منتجات الألبان، والغرض من تصنيع س نوات اخلربة  يف اإ

تؤثر ( السناملنتجات اللبنية، وادلخل الشهري من املنتجات اللبنية، و 

نتاامرسات الفنية اخلاصة بمل معرفة املبحواثت درجةعىل  وتصنيع  ج بإ

[ ،   (Y1) الأول] املتغري التابع  مبنطقة البحث الألبانبعض منتجات 

ل ميكن رفض  ا، وبلت السابعةوقد ثبتت معنوية المنوذج حىت اخلطوة 

بذات   املوحضة الس بعةفامي عدا املتغريات  الثاين عرش الفرض الإحصايئ 

 . اجلدول وقبول الفروض البديةل اخلاصة هبا 

لمامرسات الفنية اخلاصة  ل تنفيذ املبحواثت  درجة حتديد العالقة بني 

نتاج    واملتغريات املس تقةل املدروسة  الألبان وتصنيع بعض منتجات  بإ

 مبنطقة البحث. 

ختبارات حصة الفروض الإحصائية بإ  من النتاجئ ختص هذا اجلزء اإ 

تنفيذ  درجة) الثاينلبيأأن أأثر املتغريات املس تقةل عيل املتغري التابع 

نتاجلمامرسات الفنية اخلاصة للمبحواثت ل وتصنيع بعض منتجات   بإ

( بس تخدام معامل  مبنطقة البحث واملتغريات املس تقةل املدروسة الألبان

رتباطى  دام أأسلوب التحليل الإ الارتباط البس يط لبريسون كام ت اس تخ

وذكل لتقدير نس بة   (Step-Wise)حنداري املتعدد املتدرج الصاعد الإ 

دلرجة  مسامهة لك من املتغريات املس تقةل املدروسة يف التباين اللكى 

نتاج لمامرسات الفنية الفنية اخلاصة تنفيذ للمبحواثت ل وتصنيع بعض   بإ

)مكتغري اتبع(، وحسبت معنوية النتاجئ  مبنطقة البحث الألبانمنتجات 

 . 0.05، 0.01املتحصل علهيا عند مس توى معنوية 
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درجة تنفيذ املبحواثت ولتحديد طبيعة العالقة الإرتباطية بني 

نتاج  لمامرسات الفنية الفنية اخلاصةل  الألبانوتصنيع بعض منتجات  بإ

روسة لك عىل  واملتغريات املس تقةل املد (Y2)مكتغري اتبع  مبنطقة البحث

رتباط البس يط "لبريسون"  ( ت اس تخدام معامل الإ X13-X23حدة )

( أأن هناك عالقة   11)  حيث يتبني من النتاجئ الواردة بجلدول رمق

ل رتباطية معنوية عىل املس توى الإ اإ  درجة تنفيذ  بني  0.01حامتإ

نتاج لمامرسات الفنية اخلاصةاللمبحواثت ل وتصنيع بعض منتجات   بإ

لية: السن، اوبني لك من املتغريات املس تقةل الت  مبنطقة البحث الألبان

، وعدد س نوات اخلربة  وعدد أأفراد الأرسة ،املبحوثة وعدد س نوات تعلي

نتاج وتصنيع الألبان، ومكية اللنب املنتجة يف الشهر، ومكية الأعالف   يف اإ

 املركزة. 

الغرض من  جحم احليازة الزراعية، و  : التاليةاملس تقةل اتأأما املتغري 

تصنيع املنتجات اللبنية، وادلخل الشهري من املنتجات اللبنية، وعدد  

درجة فقد ثبت معنوية العالقة الإرتباطية بيهنام وبني  احليواانت احلالبة

نتاجلمامرسات الفنية اخلاصة تنفيذ املبحواثت ل وتصنيع بعض منتجات  بإ

( عىل املس توى الاحامتىل  التابع الثاين)املتغري  مبنطقة البحث الألبان

0.05 . 

لية: ) رفضوبناًءا عىل ذكل ميكن  الثالث   الفروض الإحصائية التاإ

عرش، والربع عرش، واخلامس عرش، السادس عرش، والسابع عرش،  

والثامن عرش، والتاسع عرش، والعرشون، والثاين والعرشون، والثالث  

ود عالقة  ( وقبول الفروض البديةل لها واليت تقىض بوجوالعرشون

نتاج  لمامرسات الفنية اخلاصةتنفيذ املبحواثت لرتباطية معنوية بني اإ    بإ

مكتغري اتبع وبني تكل   مبنطقة البحث الألبانوتصنيع بعض منتجات 

 ذات العالقة.  املتغريات

سهام بعض املتغريات املس تقةل ذات الإ  بدرجة تنفيذ  رتباطات املعنوية اإ

نتاج ة الفنية اخلاص  لمامرسات املبحواثت ل  وتصنيع بعض منتجات   بإ

 تفسري التباين اللكى .   مبنطقة البحث يف   الألبان 

لتقدير نس بة مسامهة املتغريات املس تقةل املدروسة جممتعة يف  و 

اس تخدام أأسلوب  ت  (Y2) الثاين تفسري التباين اللكى للمتغري التابع

 Step-Wise Regressionحندار املتدرج الصاعد حتليل الإ 

Analysis  الرابع والعرشون ختبار حصة الفرض الإحصايئ وذكل لإ  

  لمامرسات الفنية اخلاصة تنفيذ املبحواثت ل درجة"ل تتأأثر  " اذلي ينص 

نتاج مبنطقة البحث بلتأأثري اجملمع  الألبانوتصنيع بعض منتجات  بإ

 للمتغريات املس تقةل املدروسة ". 

ل  ( 12دول رمق )تشري نتاجئ التحليل الإحصايئ الواردة بجل و  اإ

معنوية المنوذج الإحصايئ عند اخلطوة اخلامسة حيث بلغت نس بة "  

ل 29.300ف " احملسوبة ) ،  0.01( وىه معنوية عىل املس توى الاحامتإ

، ويعىن ذكل أأن هناك  0.336كام بلغت قمية معامل التحديـد املعدل 

مخسة متغريات مس تقةل من مجةل املتغريات املس تقةل ترشح حنو  

 لمامرسات الفنية اخلاصةدرجة تنفيذ املبحواثت ل% من التباين يف 33.6

نتاج  . مبنطقة البحث الألبانوتصنيع بعض منتجات  بإ

اجلدول أأن  بذات كام أأوحضت نتاجئ التحليل الإحصايئ الواردة 

عدد س نوات تعلي  هناك مخسة متغريات مس تقةل مدروسة ه )

نتاج وتصنيع ،  املركزةمكية الأعالف ،  املبحوثة عدد س نوات اخلربة يف اإ

مكية اللنب املنتجة ، الغرض من تصنيع املنتجات اللبنية، منتجات الألبان

  لمامرسات الفنية اخلاصة تنفيذ املبحواثت ل درجة(  تؤثر عىل يف الشهر

نتاج الثاين مبنطقة البحث ]املتغري التابع ا الألبانوتصنيع بعض منتجات  بإ

(Y2) ل  اد ثبتت معنوية المنوذج حىت اخلطوة اخلامسة، وبلت [ ، وق

والعرشون  فامي عدا املتغريات   الرابع ميكن رفض الفرض الإحصايئ 

 . ماجلدول وقبول الفروض البديةل اخلاصة هببنفس امخلسة املوحضة 

نتاج و تصنيع بعض منتجات   املبحواثت املشالكت ايت تواجه  يف جمال اإ

 ا. ومقرتحاهتن حلله   الألبان 

 : الإنتاجية  املشالكت 

راء  أأ أأن متوسط درجات  ( 13أأظهرت النتاجئ بجلدول رمق)

نتاج يف جمال  تاس تجابت املبحواث املشالكت الألبان حنو وجود  اإ

لية  العرشة يف هذا اجملال اليت  ت ترتيهبا وفقا لدلرجة املتوسطة الإجامإ

ما بني  ( درجات وقد تراوحت ادلرجة املتوسطة لها  3واليت بلغت) 

وحبد أأدين  ,  ( %96.7بنس بة متوسطة)  ( درجة2.9حد أأقيص قدره )

وعليه فقد أأمكن ترتيب   (%40بنس بة متوسطة)( درجة 1.2قدره )

نتاجيةاملشالكت ا ل : الإصابة  اعيل النحو الت  املتوسطةوفقا لدلرجة  لإ

، درجة( 2.7رتفاع أأسعار الأدوية البيطرية )واإ ، درجة( 2.9بلأمراض ) 

نية املدرة  انقص الأعالف احليو  درجة , و ( 2.5رتفاع أأسعار الأعالف ) اإ 

  ( 2.2نتاج الألبان )لإ خنفاض الساللت اجليدة اإ ، درجة ( 2.4) للألبان

ن واإ  درجة, رتفاع نس بة  واإ  درجة,( 2.1)للحيواانتتاجية خنفاض الكفاءة الإ

انت اللنب  اقةل أأعداد حيو و  درجة,( 2) بني احليواانت العقم والتفويت

(  1.3)  للألبان عدم وعي الريفيات بلأعالف املدرةدرجة, و ( 1.7)

عيل    درجة (1.2)من احليواانتانث ذحب صغار الإ  درجة, وأأخريا

 الرتتيب. 

 التصنيع :  مشالك 

ل  أأشارت النتاجئ بذات اجلدول كام  راء  أأ أأن متوسط درجات اإ

  يف جمال تصنيع بعض منتجات الألبان حنو  تاس تجابت املبحواث

ت ترتيهبا وفقا لدلرجة املتوسطة  املشالكت التسعة يف هذا اجملال

لية واليت بلغت)    ( درجات وقد تراوحت ادلرجة املتوسطة لها  3الإجامإ

وحبد  ,  ( %90بنس بة متوسطة)  درجة (2.7ما بني حد أأقيص قدره )

وعليه فقد أأمكن   ( %53.3بنس بة متوسطة)( درجة 1.6أأدين قدره )

نتاجيةاملشالكت اترتيب  لس تجابت  وفقا لدلرجة املتوسطة لإ

خنفاض أأسعار بيع منتجات الألبان اإ ل : اعيل النحو الت املبحواثت علهيا 

، ضعف متويل  درجة( 2.6، سوء توزيع منتجات الألبان )درجة( 2.7)

(  2.4تلف منتجات الألبان )ورسعة  درجة,( 2.5صناعة الألبان )

ندرة الندوات و  درجة, ( 2.3) من الألبان رتفاع نس بة الفاقد واإ ، درجة

(  2عدم الاس تغالل الأمثل للطاقة ) و  درجة,( 2.2عن تصنيع الألبان )

نتاجية و  درجة, زايدة  ريا وأأخ درجة,( 1.9اللنب )من الفاقد يف الطاقة الإ

 درجة عيل الرتتيب. (  1.6الاس ترياد واملنافسة غري العادةل ) 
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نتاج و    املبحواثت مقرتحات التغلب عيل املشالكت ايت تواجه   يف جمال اإ

 . تصنيع بعض منتجات الألبان 

ا  هتقدم ات( مقرتح 14) أأوحضت النتاجئ الواردة بجلدول رمق

نتاج و تصنيع  نملشالكت اليت تواهجيل اع للتغلب  املبحواثت يف جمال اإ

وقد ت ترتيهبا وفقا لتكرارها عيل النحو التاإل:  بعض منتجات الألبان 

كأن أأكرب مقرتح هو توفري التحصينات بأأسعار مناس بة للمربيات, وأأقل  

نتاجية تزيد   دخال أأهجزة ووسائل وطرق حديثة يف العملية الإ مقرتح اإ

نتاج والتصنيع, حيث بلغت  النسب املئوية من كفاءة معلية الإ

 . %( عيل الرتتيب52.4, و%87.8لتكرارها)

رشادي  نتاج و تصنيع بعض  تصور مقرتح لربانمج اإ للمرأأة الريفية يف اإ

 منتجات الألبان مبنطقة البحث . 

رشادي   لتحقيق الهدف الأخري ت وضع تصور مقرتح لربانمج اإ

نتاج و تصنيع بعض منتجات الألبان  بحث كام  مبنطقة ال للمرأأة الريفية يف اإ

 ييل: 

نتاج و تصنيع بعض  الربانمج الإرشادي املتقرح  ة الريفية يف اإ للمرأأ
 مبنطقة البحث: منتجات الألبان  

لهيا وتمتثل خطوات الربانمج   ييل:  كام  وفقًا للنتاجئ اليت ت التوصل اإ

نتاج و تصنيع احلقائق واملعلومات املتعلقة  اخلطوة الأوىل: ت مجع بإ

بعض منتجات الألبان واملتعلقة خبصائص املرأأة الريفية اليت تريب الأبقار  

عدد س نوات  , و  من حيث السنواجلاموس لإنتاج  الألبان وذكل 

الغرض من  , و  عدد احليواانت احلالبة, و  جحم احليازة الزراعية, و  التعلي

, و   جات الألبانادلخل الشهري من بيع منت , و  تصنيع املنتجات البنية

مكية  , و  عالف اخلرضاءمساحة الأ , و  نب املنتجة يف الشهرلمكية ال

  ,و  عدد س نوات اخلربة يف تصنيع منتجات الألبان, و  الأعالف املركزة

 التعرض ملصادر املعلومات الزراعية مبحافظة الوادي اجلديد. 

حتديد املشالكت: بعد حتليل احلقائق أأتضح ظهور   نية:ااخلطوة الث 

 عدد من املشالكت أأمهها:  

رتفاع  اإ , و  رتفاع أأسعار الأدوية البيطريةاإ الإصابة بلأمراض, و 

نتاج الألبان, و  , و أأخنفاض الساللت اجليدة لإ  أأسعار الأعالف 

نتاجيةاإ  و   , و زايدة الاس ترياد واملنافسة غري العادةل, خنفاض الكفاءة الإ

, و ضعف متويل صناعة الألبان , ورسعة تلف   رتفاع نس بة الفاقد اإ 

 منتجات الألبان, و ندرة الندوات عن تصنيع الألبان.

توفري التحصينات بأأسعار  حتديد الأهداف وىه:  اخلطوة الثالثة:

 الأدوية البيطريةاملربيات عيل حصول  وةل ه س, و مناس بة للمربيات

قامة مص بأأسعار مناس بة عالية  ساللتتوفري , و أأعالف بملنطقةنع ا, و اإ

درار الألبان دخال أأهجزة ووسائل وطرق حديثة يف العملية , و يف اإ اإ

نتاج والتصنيع نتاجية تزيد من كفاءة معلية الإ نشاء الإ  مراكز جتميع, و اإ

حتاكر التجارمن  املنتجني محلاية صغار   الألبان   لطرقا اس تخدام, و اإ

  , و نتجات الألبان لس تكامل منظومة التسويقم   احلديثة حلفظ وتداول 

توفري وسائل النقل اخملتلفة جتنبا  صناعة الألبان, و لتعزيز   ادلوةل  دمع 

رشادية  و ,لتلف منتجات الألبان قامه مراكز اإ الريفيات  وتوعية تدريبل اإ

نتاج و تصنيع بعض منتجات الألبان.   يف جمال اإ

خطة العمل عىل:  وضع خطة العمل: وتش متل اخلطوة الرابعة: 

حتديد املشالكت حتديداً واحضًا, وحتديد الأهداف حتديداً واحضًا,  

وحتديد الرساةل الإرشادية, وحتديد امجلهور املس هتدف, وحتديد الطرق  

واملعينات الإرشادية املس تخدمة, وحتديد القامئون بلربانمج, وحتديد  

, وحتديد  ن تنفيذ الأنشطة, وحتديد التوقيت اخلاص بلك مرحةلماك

 معايري وأأدةل تقي أأاثر الربانمج. 

 اخلطة التنفيذية للربانمج املقرتح: 

 توصيات البحث : 

ليه البحث من نتاجئ أأمكن وضع التوصيات   بناءا عيل ما توصلت اإ

لية :  التاإ

نتاج وتصنيع الألبان النتاجئ أأن املتطلبات  ظهرتأأ  الإرشادية لإ

, وقد جاءت   درجة ( 2.52)  الإرشاديةاملتعلقة بتخطيط وتنفيذ الربامج 

ل املتطلبات الإرشادية هبذا اجملال  , ذلا جيب  يف املرتبة الاول من اجامإ

قامة هجاز عيل  الإرشادية اليت هتدف  للهنوض  الربامج  الإرشاد الزراعي اإ

نتاج وتصنيع الألبان مبحافظة الوادي اجلديد   . بإ

تضح من ت بملامرسات الفنية ملبحواثدرجة معرفة اتاجئ أأن الن  اإ

نتا   وذكل يف الفئة% 46.6و تصنيع بعض منتجات الألبان حنو  جلإ

, بيامن  جاء  درجة تنفيذ املبحواثت بنس بة ( درجة30 -21توسطة ) امل 

ذلا يوص البحث برضورة  ( ، 26 -18توسطة ) امل فئة يف ال43.6%

  ة توعية املرأأة الريفية بملامرسات املس تحدثتكثيف اجلهود الإرشادية يف 

نتاج وتصنيع الألبان لزايدة معرفهتن هبا والعمل عيل تنفيذهن   يف جمال اإ

رتقاء بصناعة الألبان مبحافظة الوادي اجلديد.   لها بلطرق الصحيحة لالإ

جراء املزيد من ادلراسات والبحوث للتوصل حللول تكل   القيام بإ

نتاج  وتصنع الألبان وخاصة تكل املقرتحات اليت  املشالكت اخلاصة بإ

قرتحهتا املبحواثت للهنوض هبذا اجملال يف حمافظة الوادي اجلديد .    اإ

 املراجع: 

براهي, أأمحد  )دكتوران(:اجلوانب   محمد أأمني صديق الغاوي ,  حسام ادلين اإ

السلوكية املرتبطة بلتوصيات الإرشادية يف جمال غذاء وتغذية الأرسة بني  

جمةل الفيوم للبحوث والتمنية الزراعية  ت مبحافظة جنوب سيناء,البدواي

   . 2014، 2، العدد 27، جمدل لكية الزراعة, جامعة الفيوم ، 

داء  أأ تقي  )دكتوران(: لهام عبداملعطي عباس اإ  , محمد صالح ادلين, اجلندي

سلوب مغلف  اإ وكفاءة منشات صناعة الألبان ومنتجاهتا بس تخدام 

 لكية الزراعة, والإجامتعية الزراعية، الإقتصاديةجمةل العلوم , انتاالبي 

 . 2012،  11، العدد 3جمدل , ،  هجامعة املنصور

ل, حسني ذيك )دكتور(:الإرشاد الزراعي, واكةل الصقر للصحافة والنرش   اخلواإ

 .  1984بلإسكندرية, 

ل, ممدوح حمسن, مجيل محمد رشف ادلين )دكتوران(  سلوك الزراع   :الغزاإ

جمةل العلوم  املتعلقة برعاية ماش ية اللنب ببعض مراكز حمافظة البحرية, 
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جمدل  , ، هجامعة املنصور لكية الزراعة, والإجامتعية الزراعية، الإقتصادية 

 . 2007، 6، العدد 3

جلاريح )دكتوران(: املتطلبات الفنية بطرس , س ناء حشاتة , وأأمان عيل ا 

للمرأأة الريفية للحصول عيل منتج أأمن من الألبان , اجملةل املرصي للعلوم  

 . 2005, 9, العدد, 20التطبيقية , جمدل 

سامعيل , أأمل محمد محمود مجعة , طاهر محمود أأبو العطا ) داكتره   سعد , أأمل اإ

ال تصنيع بعض منتجات  املعرفية للمرأأة الريفية يف جم ت(: الإحتياجا

والإجامتعية  الإقتصاديةجمةل العلوم  الألبان مبحافظيت القليوبية وقنا , 

 . 2014، 11، العدد 5جمدل , ،  هجامعة املنصور  لكية الزراعة, الزراعية،

دراسة مقارنة   -سفيان, سايس)دكتور(: احلاجات واملتطلبات املعرفية

لكية الأداب والعلوم الإنسانية,  للش باب العريب, قسم عمل الإجامتع , 

 . 2005جامعة بيج خمتار, عنابة , اجلزائر , 

قتصادايت تصنيع اللنب يف  ضيف, عبد املنعم الس يد عبد الفتاح,)دكتور(:اإ

لكية  والإجامتعية الزراعية، الإقتصاديةجمةل العلوم ريف حمافظة الرشقية, 

 . 2016، 11، العدد 5جمدل  , ، هجامعة املنصور  الزراعة,

هياب عبد اخلالق محمد  اإ  ,البندارى  هتايم ، عزة  عدل منار , عبد امحليد 

مشاركة الريفيات صغار منتجي اللنب يف س بل العيش  : )داكتره( هيلك

لكية   والإجامتعية الزراعية، الإقتصاديةجمةل العلوم لأرسهن, املس تدام 

 . 2018، 5، العدد 9جمدل ,  هجامعة املنصور  الزراعة,

  ماري برشي يوسف خمائيل ,  اب , محمد محمد الس يدعبد الوه

التدريبية للمرشدين الزراعيني يف جمال   الإحتياجات حتديد :)دكتوران( 

نتاج وتسويق اللنب النظيف مبحافظة كفر الش يخ, جمدل الإسكندرية  اإ

 . 2004، 2, العدد25للتبادل العلمي , جمدل 

محمد)دكتور(:الإرشاد الزراعي املعارص، مرص للخدمات العلمية،   محد أأ معر، 

1993 . 

مديرية الطب البيطري, حرص الرثوة احليوانية مبحافظة الوادي اجلديد,   

 . 2020بياانت غري منشوره, 

مصطفي,عبد العظي, سامية حنا حنني, مروة أأمحد جالل)داكتره(: دراسة  

نتاج  وتسويق اجلنب الأبيض مبصنع الواد بكوم  اقتصادية وفنية وتسويقه لإ

أأوش ي بلفيوم,  جمةل قسم الإقتصاد الزراعي, لكية الزراعة , جامعة  

 . 2017الفيوم ,

منصور,اكمةل)دكتور(:مشاركة املرأأة الريفية يف قطاع الزراعة , مؤمتر املرأأة  

املرصية وحتدايت القرن احلادي والعرشين, منظمة الأغذية والزراعة ,  

 . 1994ة , القاهره , اجلزي 

وزارة الزراعة واس تصالح الأرايض , وثيقة اخلطة التنفيذية لسرتاتيجية 

 .  2014, س مترب 2030التمنية الزراعية املس تدامة

)الش بكة العنكبوتية/  

http://gate.ahram.org.eg/News/2501118.aspx)  

Clark, Lorren," Definition Want V.S .Need", 

Graduate Student, Grand ,Valley, Stat 

University ,2008. 

  توزيع املبحوثني وفقًا لشامةل وعينة ادلراسة مبنطقة البحث.   : 1جدول  
 %من الشامةل  عينة ادلراسة عدد احلائزين )أأبقار وجاموس حالب(  املركز  م 
 - - 1336 اخلارجة 1
 %5 169 3373 ادلاخةل 2
 %5 127 2532 بريس 3
 - - 2089 بالط  4
 - - 2193 الفرافرة 5
ل 6  - 296 11523 الإجامإ

 . 2020املصدر: مديرية الطب البيطري مبحافظة الوادي اجلديد, بياانت غري منشورة, 

 . توزيع املبحواثت وفقًا خلصائصهن املدروسة مبنطقة البحث :   2جدول  
 % العدد  اخلصائص املدروسة للمبحواثت  % العدد  اخلصائص املدروسة للمبحواثت 

 ادلخل الشهري من بيع منتجات الألبان السن
 س نة (  35منخفض )أأقل 

 س نة (  47 –  35متوسط )  
 س نة فأأكرث(  48مرتفعة ) 

107 
140 

49 

36.1 
47.3 
16.6 

 جينة ( 750منخفض )أأقل من 
 جينة(3000– 750متوسط) 

 جينة (  5000  -3001مرتفع ) 

79 
157 

60 

26.7 
53 

20.3 
ل ل 100 296 الإجامإ  100 296 الإجامإ

  مكية اللنب املنتجة يف الشهر عدد س نوات التعلي
 س نوات(  9منخفض ) أأقل من 

 س نة(  12 – 9متوسط )  
 س نة فأأكرث(  13مرتفع )

147 
118 

31 

49.7 
39.8 
10.5 

 كجم( 600منخفضة )أأقل من  
 كجم(  900–  600متوسطة) 

 كجم فأأكرث(  901مرتفعة ) 

195 
80 
21 

65.9 
27 

7.1 
ل ل 100 296 الإجامإ  100 296 الإجامإ

 مساحة الأعالف اخلرضاء  عدد أأفراد الأرسة 
 أأفراد(  4أأرسة صغرية) أأقل من  

 فرد(  6 –  4أأرسة متوسطة ) 
 فرد فأأكرث(  7كبرية   )  أأرسة 

89 
158 

49 

30.1 
53.4 
16.5 

 فدان(  4مساحة صغرية )أأقل من 
 فدان(  6  -4مساحة متوسطة ) 

 فدان فأأكرث(  7مساحة كبرية)

139 
89 
68 

46.9 
30.1 

23 
ل ل 100 296 الإجامإ  100 296 الإجامإ

 مكية الأعالف املركزة  جحم احليازة الزراعية
 64.6 191 طن(  3مكية صغرية )أأقل من  46.6 138 فدان (  7منخفضة ) أأقل من 
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 فدان (    9 –  7متوسطة ) 
 فدان فأأكرث(  10مرتفعة ) 

88 
70 

29.7 
23.7 

 طن(  4  -3مكية متوسطة ) 
 طن فأأكرث(  5مكية كبرية)

75 
68 

25.3 
10.1 

ل ل 100 296 الإجامإ  100 296 الإجامإ
 احليواانت احلالبة عدد  عدد س نوات اخلربة يف تصنيع منتجات الألبان

 س نوات( 8منخفضة )أأقل من  
 س نة(  13 – 8متوسطة )
 س نة فأأكرث(  14مرتفعة ) 

117 
84 
95 

39.5 
28.4 
32.1 

 حيوان(  3  – 1حيازة صغرية )
 حيوأأن(   6 –  4حيازة متوسطة )

 حيوأأن فأأكرث(  7حيازة كبرية)

188 
84 
24 

63.5 
28.4 

8.1 
ل ل 100 296 الإجامإ  100 296 الإجامإ

 الغرض من تصنيع املنتجات البنية

 الاس هتالك املزنل فقط 
 الاس هتالك والبيع معا

79 
217 

26.7 
73.3 

ل  100 296 الإجامإ
 املصدر: عينة البحث امليدأأنية     

نتاج وتصنيع بعض منتجات الألبان : 3جدول   مبنطقة البحث.  توزيع عينة املبحواثت وفقًا دلرجة الاس تفادة من مصادر املعلومات اخلاصة بإ
 

 العبارات
 

 درجة الاس تفادة 
 منعدمة  ضعيفة متوسطة كبرية الرتتيب 

 املتوسط املرحج
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 1 139 - - 3.4 10 11.5 34 85.1 252 اخلربة الشخصية -1
 2 132 5.1 15 3.1 9 11.1 33 80.7 239 الأقارب والأصدقاء واجلريان  -2

 4 124 4.1 12 10.8 32 13.8 41 71.3 211 مصأأنع الألبان  -3
 8 90 14.5 43 20 59 34.1 101 31.4 93 الباحثني مبحطات البحوث  -4

 9 87.7 12.5 37 22.3 66 40.2 119 25 74 املرشد الزراعي   -5
 6 110.8 7.4 22 14.2 42 24.7 73 53.7 159 الإدارة البيطرية  -6

 10 78.2 13.9 41 27 80 45.9 136 13.2 39 النرشات الإرشادية   -7
 3 127 3.7 11 9.4 28 12.2 36 74.7 221 مراكز جتميع الألبان  -8

 11 56.7 24.3 72 37.8 112 36.5 108 1.6 4 اجملالت الزراعية  -9
 7 97.2 13.5 40 17.6 52 27.4 81 41.5 123 الأمن الغذايئ مبديرية الزراعي  -10

 5 121.5 3.4 10 13.2 39 17.2 51 66.2 196 جتار أأدوات ومس تلزمات الألبان -11
 املصدر: عينة البحث امليدأأنية

نتاج تصنيع بعض منتجات الألبان مبنطقة البحث.  لرأأهين يف أأمهية وفقاً املبحواثت توزيع    : 4جدول    املتطلبات الإرشادية للمبحواثت يف اإ

 الإرشادية املتطلبات
 درجة الامهية

ادلرجة  غري هام 
 املتوسطة

% 
 ادلرجة

 املتوسطة

 ت
 
 

 صغرية  متوسطة كبرية
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 والإدارة ل :املتطلبات املتعلقة بلتنظي أأو
نشاء -1 دارة  اإ  3 86.7 2.6 1.4 4 10.5 31 16.2 48 71.9 213 . الألبانخاصة مبنتجي  اإ

 4 70 2.1 8.4 25 19.6 58 27.7 82 44.3 131 مركز. بلك  الألبانتكون احتاد ملنتجي  -2
نشاء -3  2 90 2.7 - - 8.1 24 14.5 43 77.4 229 الألبانصندوق للتامني عيل حياة منتجي  اإ

نشاء -4  5 63.3 1.9 23.3 69 4.4 13 32.8 97 39.5 117 الألبانصندوق للتامني الصحي ملنتجي  اإ
 1 93.3 2.8 - - 5.8 17 12.8 38 81.4 241 الزراعية  الإداراتتغذية عيل مس توي  أأخصائينيتوفري  -5

لية  - 80.7 12.1 ادلرجة  الإجامإ
 ثأأنيًا: املتطلبات املتعلقة بلإمكأنيات والمتويل 

 3 83.3 2.5 6.4 19 9.1 27 14.9 44 69.6 206 توفري القروض بفائدة حمددة ملنتجي الألبان -1

لية  من احليواانت توفري الساللت -2 نتاجعاإ  2 86.7 2.6 - - 6.1 18 23.3 69 70.6 209 .   الإ
برصف احلوافز   الألبانتشجيع منتجي  -3

نتاج  واملاكفئات لالس مترار  1 96.7 2.9 - - - - 6.1 18 93.9 278 . يف معلية الإ

 4 60 1.8 16.2 48 17.2 51 34.1 101 32.5 96 الألبانملتابعة منتجي  للمختصنيالنقل  توفري وسائل -4
لية  - 81.7 9.8 ادلرجة  الإجامإ

 املتطلبات املتعلقة بلتدريباثلثا: 
لطرق   الألبانعقد ادلورات التدريبية ملنتجي  -1

 احلالبة اجليدة 
183 61.8 65 22 26 8.8 22 7.4 2.4 80 3 

نشاء -2  2 83.3 2.5 6.4 19 7.4 22 17.9 53 68.3 202 . الألباناملراكز التدريبية املتخصصة  لصناعة  اإ
اخملتصني هبذا  توفري وسائل التصال اخملتلفة بني  -3

 6 63.3 1.9 14.2 42 13.9 41 36.1 107 35.8 106 . الألبانومنتجي ومصنعي اجملال 

قامة -4  1 90 2.7 - - 1.7 5 25.7 76 72.6 215بني منتجي    النقاشالندوات وحلقات  اإ
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 اخملتصني هبذا اجملال. و  الألبانومصنعي 
نتاج وتصنيع  الإرشاديةتوفري النرشات  -5  4 76.7 2.3 - - 16.9 50 33.4 99 49.7 147 .الألباناخلاصة بإ
ذاعة -6 نتاج وتصنيع  اإ الربامج التليفزيونية املتعلقة بإ

 7 60 1.8 7.1 21 35.8 106 30.7 91 26.4 78 الزراعية.قناة مرص من خالل  الألبان

 5 73.3 2.2 4.1 12 20.6 61 28.4 84 46.9 139 . اومنتجاهت الألباندورات تدريبية خاصة حبفظ  عقد -7
لية ادلرجة  - 75.2 15.8 الإجامإ

رابعا: املتطلبات املتعلقة بتخطيط وتنفيذ الربامج 
 الإرشادية 

نتاج   -1 حتديد املشالكت حتديداً واحضًا اخلاصة بإ
 الألبانوتصنيع 

249 84.1 47 15.9 - - - - 2.8 93.3 2 

نتاج  وتصنيع  -2  4 86.7 2.6 - - 2.4 7 31.7 94 65.9 195 الألبانحتديد الاحتياجات اخلاصة بإ
رشاديةختطيط برامج  -3 نتاج  وتصنيع  اإ  7 70 2.1 13.2 39 16.5 49 12.5 37 57.8 171 . الألبانخاصة بإ

يف الربامج    الألبانمشاركة منتجي ومصنعي  -4
 5 80 2.4 10.5 31 9.8 29 12.2 36 67.5 200 . يف هذا اجملال  الإرشادية

 3 90 2.7 - - 6.1 18 18.6 55 75.3 223 اخملطط هلم.  الإرشاديةالعمل عيل تنفيذ الربامج -5
  الإرشاديةاملادية لتنفيذ الربامج  الإماكنيات توفري -6

 1 96.7 2.9 - - - - 8.4 25 91.6 271 .لتنفيذهااخملطط 

 6 73.3 2.2 3 9 17.6 52 38.2 113 41.2 122 . نتاجئهاوتقيي  الإرشاديةعيل تنفيذ الربامج  الإرشاف -7
لية  - 84.3 17.7 ادلرجة  الإجامإ

 املصدر: عينة البحث امليدأأنية

لية  وفقاً املبحواثت توزيع   :  5جدول   نتاج تصنيع بعض منتجات الألبان مبنطقة البحث دلرجة املتوسطة الإجامإ  . للمتطلبات الإرشادية للمرأأة الريفية يف اإ
ل املتطلبات م  لية الإرشادية  اجامإ  الرتتيب  ادلرجة املتوسطة الإجامإ
 3 2.42 والإدارة املتطلبات املتعلقة بلتنظي  1
 2 2.45 نيات والمتويل املتطلبات املتعلقة بلإماك 2
 4 2.26 املتطلبات املتعلقة بلتدريب 3
 1 2.53 الإرشادية املتطلبات املتعلقة بتخطيط وتنفيذ الربامج  4

 املصدر: عينة البحث امليدأأنية            

نتاج وتصنيع بعض منتجات الألبان مبنطقة البحث. ملامرسات اخلاصة بوفقًا دلرجة معرفهتن  املبحواثت توزيع   : 6جدول    بإ
 املدى الفعيل

 الأحنراف املعياري املتوسط احلسايب 

 الفئــــــــــــــــــــــــــات 

 احلد الأعىل  احلد الأدىن 

 مرتفع متوسط  منخفض 

 فأأكرث  31 30 – 21 21أأقل من 

 % عدد  % عدد  % عدد 

11 40 25.2 7.4 87 29.4 138 46.6 71 24 
 املصدر: عينة البحث امليدأأنية

نتاج وتصنيع بعض منتجات الألبان مبنطقة البحث لالتوزيع العددي والنس يب وفقًا ملعرفة وتنفيذ املبحواثت  : 7جدول    . لمامرسات اخلاصة بإ

 املامرسات
ل ل ينفذ ينفذ ل يعرف  يعرف   الإجامإ

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 
نتاج الألبان.   أأوًل: اإ

 100 296 13.5 40 86.5 256 9.8 29 90.2 267 ن أأمام الرضعاجلوس احلالب عيل ميني احليو  -1

 100 296 5.1 15 94.9 281 2.4 7 97.6 289 عدم لبس أأش ياء معدنية حول الأصابع  -2
 100 296 37.2 110 62.8 186 32.1 95 67.9 201 تنظيف الرضع  من الروث بقليل من املاء. -3

ل اللنب. -4  100 296 42.6 126 57.4 170 39.9 118 60.1 178 تنش يف الرضع حىت ل ينتقل ماء هبا يكرتي اإ
 100 296 14.2 42 85.8 254 12.5 37 87.5 259 ساعة.12نتظام الفرتة بني احلالبة يف حاةل مرتني يكون اإ  -5

مرات  نتظام الفرتة بني احلالبة يف حاةل ثالث اإ  -6
 100 296 53.7 159 46.3 137 42.9 127 57.1 169 ساعات. 8يكون 

كد من عدم  احلب مكية قليةل من لك حلمة للت  -7
صابة الرضع بلهتابت.   100 296 35.5 105 64.5 191 33.1 98 66.9 198 اإ

يقوم احلالب حبلب حلمتني يف نفس الوقت   -8
 100 296 56.4 167 43.6 129 50.7 150 49.3 146 أأمامية أأو خلفية. 

خراج احلالب أأخر مكية من اللنب) القرقرة(   -9 اإ
 100 296 25.7 76 74.3 220 23.6 70 76.4 226 رتفاع نس بة ادلهن بللنب. وتمتزي بإ 

ليود محلاية الرضع يف الفرتة   -10  100 296 90.2 267 9.8 29 77.4 229 22.6 67تغطيس احللامت بإ
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 اليت تيل احللب. 
 296 110.7 185.3 96 200 املتوسط احلسايب 

 ثأأنيا: صناعة الألبان: 
 : اجلبنه القريش -1

ل ) املتارد ( بملاء الساخن -1  .  تنظيف الشواإ
296 100 - - 283 95.6 13 4.4 296 100 

 100 296 32.8 97 67.2 199 20.2 60 79.8 236 .  وضع الشواىل يف الفرن لتجف حىت التعقي -2
يمت حلب اللنب يف الشواىل مث حتفظ بعد تغطيهتا   -3

 100 296 12.5 37 87.5 259 7.8 23 92.2 273 جيداً يف مكأن داف 

يوم دون حتريك حىت يمت   2-1ترك اللنب ملدة  -4
 100 296 10.8 32 89.2 264 4.7 14 95.3 282 صعود القشدة عىل السطح وحدوث جتنب اللنب.

السطح ويرتك اللنب قشط القشدة من عىل  -5
 100 296 37.5 111 62.5 185 28.4 84 71.6 212 ( درجة مئوية . 25 -  20ن داف )  الرايب يف ماك

 100 296 59.8 177 40.2 119 17.6 52 82.4 244 جتهزي احلصرية بغسلها مباء مغيل لتعقميها وتنظيفها  -6
 100 296 51.7 153 48.3 143 42.9 127 57.1 169 وضع شاش معقم عيل احلصرية قبل نقل اخلرثة  .  -7

ىل اخلرثة  بنس بة ) -8 ضافة امللح اإ  100 296 86.1 255 13.9 41 77.7 230 22.3 66 ( من وزن النب %5-3اإ
ليا من الشوائب اإىل اخلرثة    -9 ضافة ملح نظيفًا خاإ اإ

 100 296 44.3 131 55.7 165 38.5 114 61.5 182 يف صورة طبقات. 

تغطية اخلرثة بلشاش وتعلق احلصرية بعيدا   -10
 100 296 30.1 89 69.9 207 22.6 67 77.4 229 ساعة. 12 –  24عن احلرشات وذكل ملدة  

ىل القطع املناس بة مث توزن وتعبأأ   -11 تقطع اجلنب اإ
 100 296 - - 100 296 - - 100 296 طبقا للمطلوب

 296 99.5 196.5 70.1 225.9 املتوسط احلسايب 
 القشدة   -2

ل يف ماك -1 ن نظيف خاإل من الرواحئ  توضع الشواإ
 الغري مرغوبة متقاربة 

257 86.8 39 13.2 234 79.1 62 20.9 296 100 

 100 296 11.8 35 88.2 261 6.4 19 93.6 277 أأن يكون املرقد بعيد عن التيارات الهوائية والأتربة.  -2
ل اللنب درجة حرارة املرقد اذلي يوضع به    -3 شواإ

 100 296 77.7 230 22.3 66 68.6 203 31.4 93 درجة مئوية.  10-5البقري 

ل اللنب   -4 درجة حرارة املرقد اذلي يوضع به شواإ
 100 296 79.4 235 20.6 61 73.6 218 26.4 78 درجة مئوية.  22-18اجلامويس 

ليد وقبل فصل   -5 كشط القشدة عند جتبني النب بإ
 100 296 58.8 174 41.2 122 54.1 160 45.9 136 الرشش عهنا. 

 296 147.2 148.8 127.8 168.2 املتوسط احلسايب 
 السمن:  -3

درجة مئوية(  50تسخني الزبدة عىل انر هادئة ) -1
 حىت تذوب 

208 70.3 88 29.7 182 61.5 114 38.5 296 100 

ىل السمن مبعدل  -2 ضافة امللح اإ  100 296 43.6 129 56.4 167 38.2 113 61.8 183 % من وزن الزبدة. 1اإ
ل الغلي  -3 ن مع اس مترار  ارفع درجة احلرارة اإ

 100 296 42.9 127 57.1 169 41.2 122 58.8 174 التقليب حىت ظهور الرغوة. 

رفع السمن من عىل النار عندما يتحول لون   -4
ىل اللون البين الفاحت.   100 296 22.3 66 77.7 230 20.3 60 79.7 236 املورته اإ

ترك السمنة بعض الوقت حىت تنخفض حرارته   -5
 100 296 15.9 47 84.1 249 5.7 17 94.3 279 انء. وترسيب املورتة يف قاع الإ 

 100 296 60.5 179 39.5 117 12.5 37 87.5 259 . تصفية السمن وضعهيا يف برطمأأانت زجايج -6
 296 110.3 185.7 72.8 223.2 املتوسط احلسايب 

 املش:  -4
جيفف اجلنب القريش وذكل بنرشه عيل صينية مع   -1

 رش قليل من امللح علية 
263 88.9 33 11.1 214 72.3 82 27.3 296 100 

أأايم مع تقليبه يوميًا   4  – 3يرتك ليجف من  -2
 100 296 47.3 140 52.7 156 36.8 109 63.2 187 نقطاع خروج رشش ظاهر منه. اإ حىت يالحظ 

غسل خرط اجلنب بعد ذكل بلرشش وذكل   -3
 100 296 60.8 180 39.2 116 49.5 117 60.5 179 لإزاةل الفطرايت والشوائب.

 100 296 37.2 110 62.8 186 5.1 15 94.9 281 يعبأأ اجلنب القريش يف البالص ) الزلعة(.  -4
ضافة  -5 % ملح من وزن اجلبنة بني  15-10اإ

 100 296 72.6 215 27.4 81 68.6 203 31.4 93 البالص.طبقات 

%من  7-5ضافة امخلرية ) مش سابق( بنس بة اإ  -6
 100 296 53.7 159 46.3 137 43.6 129 56.4 167 وزن اجلبنة.

ضافة جعينة املش حىت هناية البالص ) املورتة   -7 اإ
 100 296 31.1 92 68.9 204 30.4 90 69.6 206 واللنب اخلض والشطة والكرمك( 
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يضاف الزيت عيل فوهة البالص حىت مينع نفاذ   -8
 100 296 55.4 164 44.6 132 47.3 140 52.7 156 الهواء ومنو الفطرايت.

تغطية فوهة البالص بقطعة من القامش   -9
 100 296 16.9 50 83.1 246 7.1 21 92.9 275 ويكشف عنة خالل عدة أأايم. 

 296 132.4 163.6 95.2 200.8 املتوسط احلسايب 
 . 2020املصدر: نتاجئ التحليل الإحصايئ،  

نتاج وتصنيع بعض منتجات الألبان مبنطقة البحث. للذهن يوفقًا دلرجة تنف املبحواثت توزيع : 8جدول    مامرسات اخلاصة بإ
 املدى الفعيل

 الأحنراف املعياري املتوسط احلسايب 

 الفئــــــــــــــــــــــــــات 

 احلد الأعىل  احلد الأدىن 
 مرتفع متوسط  منخفض 

 فأأكرث  27 26 – 18 18أأقل من 
 % عدد  % عدد  % عدد 

9 35 21.7 7.1 99 33.4 129 43.6 68 23 
 املصدر: عينة البحث امليدأأنية

نتاج وتصنيع بعض منتجات الألبان امرسات بمل معرفة املبحواثت درجة رتباط البس يط بني قي معامالت الإ  : 9جدول  وبني املتغريات  الفنية اخلاصة بإ
 املس تقةل املدروسة مبنطقة البحث. 

 رمق 
 رتباط معامل الإ  املتغريات املس تقةل الفرض

 البس يط
 ** 0.230 الســــــــن  1
 ** 0.352 املبحوثة عدد س نوات تعلي  2
 * 0.146 الأرسة عدد أأفراد  3
 ** 0.176 احليازة الزراعية جحم 4
نتاج وتصنيع الألبانعدد س نوات اخلربة  5  ** 0.280 يف اإ
 ** 0.140 الغرض من تصنيع املنتجات اللبنية 6
 ** 0.170 ادلخل الشهري  7
 ** 0.246 مكية اللنب املنتجة يف الشهر 8
 0.072 مساحة الأعالف اخلرضاء  9

 ** 0.278 مكية الأعالف املركزة  10
 ** 0.221 عدد احليواانت احلالبة  11

 0.01** معنوي عند مس توى             0.05* معنوي عند مس توى .امليدأأنية البحثاملصدر: عينة 

نتاج وتصنيع بعض منتجات الألبان مبنطقة  امرسات بمل معرفة املبحواثت  درجة الأثر التجميعي ملتغريات البحث املس تقةل عىل  : 10جدول  الفنية اخلاصة بإ
 البحث. 

 خطوات
 التحليل

 املتغري املس تقل
 ادلاخل يف التحليل 

 رتباط معامل الإ 
 املتعدد

 معامل 
 التحديد

 % للتباين 
 املفرس

 معامل 
 الأحندار

 نس بة
 " ف " 

 ** 41.499 0.121 12.4 0.124 0.352 عدد س نوات تعلي املبحوثة اخلطوة الأوىل 
 ** 45.644 0.232 11.4 0.238 0.487 مكية الأعالف املركزة  اخلطوة الثأأنية 
 ** 43.461 0.302 7.1 0.309 0.556 مكية اللنب املنتجة يف الشهر اخلطوة الثالثة
 ** 40.434 0.348 4.8 0.357 0.598 عدد س نوات اخلربة يف تصنيع منتجات الألبان اخلطوة الرابعة 

 ** 35.751 0.371 2.4 0.381 0.618 الغرض من تصنيع املنتجات اللبنية اخلامسة اخلطوة 
 ** 31.367 0.382 1.3 0.394 0.628 ادلخل الشهري من املنتجات اللبنية اخلطوة السادسة

 ** 27.902 0.390 1 0.404 0.636 السن اخلطوة السابعة 
 املصدر : نتاجئ التحليل الإحصايئ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نتاج وتصنيع بعض منتجات الألبان  لمامرسات الفنية اخلاصةتنفيذ للمبحواثت لدرجة رتباط البس يط بني قي معامالت الإ  : 11جدول  وبني املتغريات بإ
 . املس تقةل املدروسة مبنطقة البحث 
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 رتباط معامل الإ  املتغريات املس تقةل الفرض  رمق
 البس يط

 ** 0.215 الســــــــن  13
 ** 0.359 املبحوثة س نوات تعلي عدد  14
 ** 0.163 الأرسة عدد أأفراد  15
 * 0.141 احليازة الزراعية جحم 16
نتاج وتصنيع الألبانعدد س نوات اخلربة  17  ** 0.265 يف اإ
 * 0.128 الغرض من تصنيع املنتجات اللبنية 18
 * 0.123 ادلخل الشهري  19
 ** 0.173 مكية اللنب املنتجة يف الشهر 20
 0.038 مساحة الأعالف اخلرضاء  21
 ** 0.257 مكية الأعالف املركزة  22
 * 0.149 عدد احليواانت احلالبة  23

 0.01** معنوي عند مس توى             0.05* معنوي عند مس توى .امليدأأنية البحثاملصدر: عينة 

نتاج وتصنيع بعض منتجات الألبان مبنطقة  للملبحواثت االأثر التجميعي ملتغريات البحث املس تقةل عىل درجة تنفيذ  : 12جدول  مامرسات الفنية اخلاصة بإ
 البحث. 

 خطوات
 التحليل

 املتغري املس تقل
 ادلاخل يف التحليل 

 رتباط معامل الإ 
 املتعدد

 معامل 
 التحديد

 % للتباين 
 املفرس

 معامل 
 الأحندار

 نس بة
 " ف " 

 ** 43.553 0.126 12.9 0.129 0.359 عدد س نوات تعلي املبحوثة اخلطوة الأوىل 
 ** 43.725 0.225 10.1 0.230 0.479 مكية الأعالف املركزة  اخلطوة الثأأنية 
 ** 37.321 0.270 4.7 0.277 0.526 عدد س نوات اخلربة يف تصنيع منتجات الألبان اخلطوة الثالثة
 ** 34566 0.313 4.5 0.322 0.568 الغرض من تصنيع املنتجات اللبنية اخلطوة الرابعة 

 ** 29.300 0.324 1.4 0.336 0.579 مكية اللنب املنتجة يف الشهر اخلطوة اخلامسة 
 املصدر : نتاجئ التحليل الإحصايئ    

نتاج و تصنيع بعض منتجات الألبان  ملبحواثتالتوزيع العددي والنس يب للمشالكت اليت تواجه ا  : 13جدول    مبنطقة البحث. يف جمال اإ

 املشالكت
ادلرجة  درجة التأأثري

 املتوسطة
 درجات 3

% 
 ادلرجة

 املتوسطة
 ضعيفة متوسطة كبرية الرتتيب 

 % العدد  % العدد  % العدد 
نتاجيةأأول : املشالك   الإ

 5 73.3 2.2 28.4 84 20.3 60 51.3 152 .نتاج الألبان  خنفاض الساللت اجليدة لإ اإ 
نتاجيةاإ   6 70 2.1 30.8 91 32.4 96 36.8 109 .خنفاض الكفاءة الإ

 3 83 2.5 15.5 46 16.6 49 67.9 201 . رتفاع أأسعار الأعالف اإ 
 1 96.7 2.9 - - 6.1 18 93.9 278 . الإصابة بلأمراض

 9 43.3 1.3 73 216 19.2 57 7.8 23 . ناب ل عدم وعي الريفيات بلأعالف املدرة للأ 
 4 80 2.4 16.6 49 22.3 66 61.1 181 . نية املدرة للنبانقص الأعالف احليو 

 10 40 1.2 78.7 233 21.3 63 - - من احليواانت.  انثذحب صغار الإ 
 7 66.7 2 29.7 88 37.9 112 32.4 96 بني احليواانت. رتفاع نس بة العقم والتفويتاإ 

 8 56.6 1.7 52.4 155 28.4 84 19.2 57 . انت اللنباقةل أأعداد حيو 
 2 90 2.7 8.1 24 17.2 51 74.7 221 رتفاع أأسعار الأدوية البيطريةاإ 

 ثأأنيا: مشالك التصنيع
 7 66.4 2 34.8 103 30.1 89 35.1 104 . عدم الاس تغالل الأمثل للطاقة 

 9 53.3 1.6 53.7 159 34.1 101 12.2 36 . زايدة الاس ترياد واملنافسة غري العادةل 
نتاجية  8 63.3 1.9 38.5 114 29.7 88 31.7 94 . الفاقد يف الطاقة الإ

 2 86.7 2.6 12.8 38 14.9 44 72.3 214 . سوء توزيع منتجات الألبان
 5 76.7 2.3 20.6 61 23.3 69 56.1 166 من الألبان.  رتفاع نس بة الفاقد اإ 

 6 73.3 2.2 32.8 97 15.2 45 52 154 .ندرة الندوات عن تصنيع الألبان
 1 90 2.7 7.1 21 12.5 37 80.4 238 .خنفاض أأسعار بيع منتجات الألباناإ 

 4 80 2.4 19.3 57 16.2 48 64.5 191 . تلف منتجات الألبان رسعة 
 3 83 205 15.5 46 17.2 51 67.3 199 متويل صناعة الألبان ضعف 

 .   املصدر : نتاجئ التحليل الإحصايئ 
 
 
 

نتاج و تصنيع بعض منتجات الألبان   نتواهج اليتتغلب عيل املشالكت لل  نقرتحاهت توزيع املبحواثت وفقا مل : 14  جدول   مبنطقة البحث.  يف جمال اإ
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 الرتتيب  % التكرار أأمه املقرتحات م 
 الاول 87.8 260 .  توفري التحصينات بأأسعار مناس بة للمربيات 1
 الثاين 85.5 253 .  بأأسعار مناس بة الأدوية البيطريةاملربيات عيل  حصول   وةلهس 2
قامة مصأأنع  3  الثالث 81.4 241 أأعالف بملنطقة.اإ
درار الألبان ساللتتوفري  4  الرابع 80.7 239 . عالية يف اإ
رشادية  5 قامه مراكز اإ نتاج و تصنيع بعض منتجات الألبانالريفيات  وتوعية تدريب ل اإ  اخلامس  74.3 220 .يف جمال اإ
نشاء 6  السادس  67.9 201 . احتاكر التجارمن املنتجيات  محلاية صغار   مراكز جتميع الألبان اإ
 السابع 65.9 195 .  منتجات الألبان لس تكامل منظومة التسويق  احلديثة حلفظ وتداول لطرقا اس تخدام 7
 الثامن 62.2 184 صناعة الألبان . لتعزيز     ادلوةل دمع  8
 التاسع 56.8 168 .توفري وسائل النقل اخملتلفة جتنبا لتلف  منتجات الألبان 9

نتاجية تزيد من  10 دخال اهجزة ووسائل وطرق حديثة يف العملية الإ نتاج وتصنيع الألبان.اإ  العارش 52.4 155 كفاءة معلية اإ
   املصدر : نتاجئ التحليل الإحصايئ 

رشادي مقرتح  نتاج و تصنيع بعض منتجات الألبان  للمرأأة الريفية يفبرانمج اإ  .مبنطقة البحثجمال اإ
امجلهور   الرساةل الإرشادية  الأهداف املشلكة

 املس هتدف
الطرق واملعينات 

الإرشادية  
 املس تخدمة

القامئون 
 بلربانمج

مكأن تنفيذ 
 الأنشطة

 معاير وأأدةل تقيي أأاثر الربانمج  التوقيت

توفري   * الإصابة بلأمراض.  *
التحصينات 

بأأسعار مناس بة  
 . للمربيات

أأمهية توفري   *
 التحصينات

 الأرضار الناجتة *
الإصابة  عن 
 بلأمراض. 

 املرأأة الريفية *
مبحافظة الوادي  

 اجلديد   

 :الطرق -
* الندوات 

 الإرشادية 
 املعينات: -

 * أأفالم الفيديو 

 العاملني  *
 دارتبلإ  

 البيطرية
 

مقر امجلعية   *
 الزراعية 

مقر تربية  *
احليواانت دلي 

 . املرأأة الريفية

نتاج  أأثناء * اإ
و تصنيع 

بعض  
منتجات 

 الألبان

النس بة املئوية حلضور   *
 لأنشطة الربانمج املس هتدف 

اذلين يرغبون   الريفيات* نس بة 
التحصينات بأأسعار مناس بة  توفري 

 .لهنا
رتفاع أأسعار الأدوية  اإ  *

 البيطرية.
  حصول  وةلهس *

املربيات عيل  
 الأدوية البيطرية

 .  بأأسعار مناس بة

أأمهية توفري   *
 الأدوية البيطرية

 .بأأسعار مناس بة
  الارضار الناجتة*
رتفاع أأسعار  اإ 

 الأدوية البيطرية

 املرأأة الريفية *
مبحافظة الوادي  

 اجلديد   

 :الطرق -
 * كتب ونرشات 

 املعينات: -
 * أأفالم الفيديو 

* العاملني  
بمجلعيات  

 الزراعية.
 

مقر امجلعية   * 
 الزراعية 

مقر تربية   *
احليواانت دلي 

 . املرأأة الريفية

نتاج  أأثناء * اإ
و تصنيع 

بعض  
منتجات 

 الألبان

  ات حضور املس هتدفنس بة  *
 لأنشطة الربانمج

* عدد الأس ئةل املوهجة من قبل  
الأدوية  عىل كيفية توفري  الريفيات
 .البيطرية

 رتفاع أأسعار الأعالف.  اإ  *
 
 
 
 
 

قامة مصأأنع   * اإ
 . أأعالف بملنطقة

أأمهية توفري   *
 .الأعالف

* الأرضار املرتتبة 
رتفاع أأسعار  اإ عىل 

 الأعالف. 

 املرأأة الريفية *
مبحافظة الوادي  

 اجلديد   

 :الطرق -
* زايرات 

لرشاكت 
 . الأعالف

 املعينات: -
 * أأفالم الفيديو 

املس ئولني  * 
مبديرية  

 الزراعة.
 
 

مقر امجلعية   * 
 الزراعية 

مقر تربية   *
احليواانت دلي 

   .املرأأة الريفية

نتاج  أأثناء * اإ
و تصنيع 

بعض  
منتجات 

 الألبان

  ات نس بة حضور املس هتدف *
 لأنشطة الربانمج

وأأس ئةل    اس تفسارات* 
 .  الأعالف عن توفري  اتاملس هتدف

 

خنفاض الساللت اجليدة  اإ * 
 نتاج الألبان.  لإ 

  ساللتتوفري  *
درار   عالية يف اإ

 .الألبان

توفري  أأمهية  *
لية يف   ساللت عاإ

درار الألبان  . اإ

 املرأأة الريفية *
مبحافظة الوادي  

 اجلديد   

 :الطرق -
جامتعات   * اإ

رشادية  اإ
يضاح معيل   * اإ

 بملامرسة
 املعينات: -

 * أأفالم الفيديو 

املس ئولني  *
من رشاكت  

 .الألبان

مقر امجلعية   *
 الزراعية 

مقر تربية   *
احليواانت دلي 

 . املرأأة الريفية

نتاج  أأثناء * اإ
و تصنيع 

بعض  
منتجات 

 الألبان

  اتاملس هتدف الريفياتأأس ئةل  *
  حول أأخنفاض الساللت اجليدة 

نتا  . الألبان جلإ
  ات * نس بة حضور املس هتدف

 لأنشطة الربانمج
 

دخال اهجزة   * خنفاض الكفاءة الإنتاجية. اإ  * اإ
ووسائل وطرق  
حديثة يف العملية 
نتاجية تزيد من   الإ
كفاءة معلية  

نتاج والتصنيع  .الإ

ادخال  أأمهية  *
أأهجزة تزيد من  
كفاءة معلية  

نتاج والتصنيع  .الإ

 املرأأة الريفية *
مبحافظة الوادي  

 اجلديد   

 
 :الطرق -

  الإجامتعات * 
 الإرشادية 

 املعينات: -
* الربامج 

 التليفزيونية
 * أأفالم الفيديو 

* املس ئولني 
بلوزارة  
ومديرية  

 الزراعة.
 
 

مقر امجلعية   *
 الزراعية 

مقر تربية   *
احليواانت دلي 

 . املرأأة الريفية

نتاج  أأثناء * اإ
و تصنيع 

بعض  
منتجات 

 الألبان

  ات نس بة حضور املس هتدف *
 لأنشطة الربانمج

وطلب   الاس تفسارات* عدد 
معلومات من خالل  الندوات  

الطرق  يف للريفيات التدريبية 
نتاج   احلديثة  لرفع كفاءة الإ

 .والتصنيع

زايدة الاس ترياد واملنافسة   *
 غري العادةل. 

 
 
 

نشاء  * مراكز  اإ
   للبأأن جتميع 

  محلاية صغار 
من   املنتجني

 . احتاكر التجار

نشاء    * أأمهية اإ
  مراكز جتميع 

 .  للبأأن
* الأرضار الناجتة 

املنافسة غري  عن 
 العادةل. 

 الريفيةاملرأأة  *
مبحافظة الوادي  

 اجلديد   

 :الطرق -
* حمارضات  

رشادية  اإ
 املعينات: -

 * أأفالم فيديو 

ء  خربا *
 . الألبان

 
 

مقر امجلعية   *
 الزراعية 

مقر تربية   *
احليواانت دلي 

 . املرأأة الريفية

نتاج  أأثناء * اإ
و تصنيع 

بعض  
منتجات 

 الألبان

  ات نس بة حضور املس هتدف *
 لأنشطة الربانمج

عن جتميع   الريفيات * أأس ئةل
 .   الألبان

  اس تخدام * رتفاع نس بة الفاقد. اإ  *
احلديثة  لطرقا

   حلفظ وتداول 

  اس تخدامأأمهية  *
احلديثة  لطرقا

   حلفظ وتداول 

 املرأأة الريفية *
مبحافظة الوادي  

 اجلديد   

 :الطرق -
 * كتب ونرشات 

* الإجامتعات  

بحثني من   *
مراكز  

 .البحوث

مقر امجلعية   *
 الزراعية 

مقر تربية   *

نتاج  أأثناء * اإ
و تصنيع 

بعض  

  اتاملس هتدف الريفياتأأس ئةل  *
احلديثة حلفظ   لطرقحول ا

 .  منتجات الألبان  وتداول
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منتجات الألبان 
لس تكامل منظومة  

 .التسويق

 .منتجات الألبان
* الأرضار الناجتة 

رتفاع نس بة  عن اإ 
 الفاقد. 

 الإرشادية 
 املعينات: -

 * أأفالم الفيديو 
 

احليواانت دلي  
 . املرأأة الريفية

منتجات 
 الألبان

  ات * نس بة حضور املس هتدف
 لأنشطة الربانمج. 

ضعف متويل صناعة   *
 الألبان.

   ادلوةل  دمع  *
صناعة  لتعزيز 

 الألبان.

  دمع  أأمهية *
لتعزيز    ادلوةل

 صناعة الألبان.

 املرأأة الريفية *
مبحافظة الوادي  

 اجلديد   

 
 :الطرق -

* الندوات 
 الإرشادية 

 املعينات: -
 * أأفالم الفيديو 

* الربامج 
 التليفزيونية

 املس ئولني *
 . من احملافظة

مقر امجلعية   *
 الزراعية 

مقر تربية   *
احليواانت دلي 

 . املرأأة الريفية

  ات نس بة حضور املس هتدف * 
 لأنشطة الربانمج

  دمع س تفسارات عن * عدد الا
 صناعة الألبان. لتعزيز    ادلوةل

منتجات  رسعة تلف  * 
 الألبان.

توفري وسائل   *
النقل اخملتلفة جتنبا 
لتلف  منتجات  

 .الألبان

توفري  أأمهية  *
وسائل النقل  

جتنبا لتلف  
 .منتجات الألبان

 * الأرضار الناجتة 
تلف  عن 

منتجات الألبان 
 برسعة.

 الريفيةاملرأأة  *
مبحافظة الوادي  

 اجلديد   

 :الطرق -
* الإجامتعات  

 الإرشادية 
* حمارضات  

رشادية  اإ
 املعينات: -

 * أأفالم الفيديو 

أأساتذة من   *
اجلامعة,  

 .والبحوث
 

مقر امجلعية   *
 الزراعية 

مقر تربية   *
احليواانت دلي 

 . املرأأة الريفية

  ات نس بة حضور املس هتدف * 
 لأنشطة الربانمج

* أأس ئةل املس هتدفني عن التقنيات 
يف توفري وسائل النقل   احلديثة  

اخملتلفة جتنبا لتلف  منتجات  
 .الألبان

ندرة الندوات عن تصنيع  *
 الألبان.

قامه مراكز   * اإ
رشادية    تدريبل اإ

الريفيات   وتوعية
نتاج و   يف جمال اإ
تصنيع بعض  

 منتجات الألبان.

  أأمهية تدريب *
الريفيات   وتوعية

نتاج و   يف جمال اإ
تصنيع بعض  

 منتجات الألبان.

 املرأأة الريفية *
مبحافظة الوادي  

 اجلديد   

 :الطرق 
ملصانع * زايرات 

   تصنيع الألبان.
 املعينات: -

 * الراديو 
 * أأفالم الفيديو 

الإرشاد   *
الزراعي  
 .بملنطقة 

 

مقر امجلعية   *
 الزراعية 

مقر تربية   *
احليواانت دلي 

 . املرأأة الريفية

من  عدد الإس تفسارات  * 
تصال  الإ تقيي عن  اتاملس هتدف

واملراكز   ادلامئ مبراكز البحوث
  لتوفري املعرفة الاكفية الإرشادية 

نتاج وتصنيع الألبان  .مبجال اإ
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ABSTRACT 

The research aimed to identify the degree of rural women benefit from information sources  on 
production and manufacture of some dairy products, to recognize the degree of the relative 
importance of extension requirements for rural women, to get to know the level of knowledge and 
implementation required, to determine the relationship between such requirements and  the studied 
independent  variables, to determine the volume of the variables  contribution  of significant 
correlation in explaining the total variance, and to identify the most crucial problems and the solving 
suggestions. Data were collected using questionnaire forms; a systematic, randomized sample of 296 
farmers representing 5.00 % of the total farmers who hold agricultural lands in the selected villages. 
Data were presented and analyzed using the Replicates, the Percentage, the weighted average, the 
Average Degree, the Mathematic Mean, the Standard Deviation, Person's Simple Correlation 
Coefficient (Step-Wise Multiple Correlation and Regression Model). 

The research concluded the following important results: The top three sources of information were: 
personal experience, relatives, friends, neighbors with weighted average of 139 and 132 degree, 
respectively. The requirements related to planning and implementing extension programs ranked first 
with a total average 17.7 degree and 84.3 %. 46.6 % of female respondents were of moderate 
knowledge level, 29.4 % were of low knowledge level, whereas 24 % of the female respondents were 
of high level of knowledge of the studied recommended technical practices. 43.6 % of female 
respondents had a moderate implementation level, 33.4 % had low implementation level of the 
technical practices on producing and manufacturing some dairy products. The top production 
problem that faced rural women was disease infection with an average of 2.9 degree with 96.7 %, and 
the highest manufacturing problem was the low selling price of the dairy products with an average of 
2.7 degree with 90.0 %. 

Keywords: Extension Requirements - Dairy Products - Information Sources - Rural Women 

 


