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 مرض امحلي القالعية مبحافظة الغربية ل ساليب الوقاية وطرق عالج التدريبية للمرشدين الزراعيني الاحتياجات

 

  1 محمد ش بارة يوسف مخيس ,,*1 سلامين حسن الرفاعي , 1 املقصود عطية عبد محمد ,1 يحغنمي شعبان اجلار
متع قسم 1   , القاهرة, مرصجامعة ال زهر ,الزراعة ابلقاهرة لكيةالريفي, ال رشاد الزراعي واجمل

 العريب امللخص

رشاد املربني ودرجة أ مهية معرفهتم, درجة معرفة املبحوثني,البحث حتديد  اس هتدف وطرق عالجه, وكذا عن أ ساليب الوقاية من مرض امحلى القالعية,  ودرجة قياهمم اب 

ومعرفة  عن هذا املرض, هلم, فامي يتعلق بأ ساليب الوقاية من مرض امحلي القالعية وطرق عالجه, وكذا التعرف عىل مصادر معلوماهتم ال جاميل التدرييب الاحتياجحتديد 

ذا اكنت هناك عالقة معنوية بني املتغريات الشخصية املدروسة للمبحوثني وبني درجة  بأ ساليب الوقاية من مرض امحلي فامي يتعلق هلم  ال جاميلالتدرييب  الاحتياجما ا 

رشدا  زراعيا , موزعني عىل مراكز احملافظة الامثنية, وقد م 170 وقد أ جري هذا البحث عىل شامةل املرشدين الزراعيني مبحافظة الغربية وعددمه .القالعية وطرق عالجه

 الاس تبيانة الزراعية ابس تخدام اس امترة مت مجع البياانت امليدانية للبحث عن طريق املقابةل الشخصية للباحث مع املبحوثني مبقر معلهم ابل دارات الزراعية وامجلعيات التعاوني

, ومعامل الارتباط البس يط احلسايبابلتكرار والنسب املئوية, واملتوسط  البياانت مكيا  وتبويهبا وحتليلها ابس تخدام العرض اجلدويلومت معاجلة , أ عدت لهذا الغرض اليت

ىل  46فئة السن  يف( يقعون %47,6أ ن ما يقرب من نصف املبحوثني ): ما يىلواكنت أ برز النتاجئ  (.2)اك النس يبلبريسون, ومعامل التطابق  س نه, وغالبيهتم 55س نة ا 

خرجيو الشعبة العامة بلكيات الزراعة , وأ ن ما يقرب  %52,9 , و أ ن أ كرث من نصفهمجامعي ادلرايسمهنم مؤهلهم  %65,3(, و %85,3من ذوى النشأ ة الريفية )

رشاد %32,9من ثلهثم ) ىل أ قل من  1من  ملدة تراوحت الزراعي( يعملون ابل  رشادي,يف  تلقوا دورات تدريبية (%71,8كام أ ن غالبيهتم )س نوات,  8ا   جمال العمل ال 

ن  جمال امحلى القالعية بصفة خاصة. يف( مل يتلقوا دورات تدريبية %47,1, وما يقرب من نصفهم ) احليواينجمال ال نتاج  يف% مهنم تلقوا دورات تدريبية  65,3وأ ن  ا 

 يفمن املبحوثني يقعون %30,6املرتفع واملتوسط فامي يتعلق بأ ساليب الوقاية من مرض امحلى القالعية, وأ ن  التدرييب اجالاحتي فئيت يفمن املبحوثني يقعون 28,8%

 ال جاميل التدرييب الاحتياجدرجة وبني  ادلرايس املؤهلبني وجود عالقة معنوية  املرتفع واملتوسط فامي يتعلق بطرق عالج مرض امحلى القالعية. التدرييب الاحتياج فئيت

 وطرق عالجه. للمبحوثني فامي يتعلق بأ ساليب الوقاية من هذا املرض

 امحلى القالعية. ,حمافظة الغربية الزراعي,املرشد  :اللكامت الاسرتشادية

  مقدمة

يعترب قطاع الرثوة احليوانية أ حد أ مه القطاعات الرئيسة من بني قطاعات 

جاميلمن  %70 حوايلالزراعة ل نه يعمتد عليه   يفالساكن الريفيني  ا 

 لهؤلءمرص مكصدر لدلخل والغذاء, كام أ نه يعد رشاين احلياة ابلنس بة 

ذ أ نه املصدر   يفعهنا  ل غىن اليتللمواد الربوتينية  ال سايسالساكن ا 

ص  ,2009 ,الرببري)حصته غذاء الانسان لمنو جسمه واحملافظة عىل 

15).. 

يرتكز علهيام قطاع ال نتاج  اليتكام يعد قطاع الرثوة احليوانية أ حد ادلعامتني 

مليار جنهيا س نواي  مبا  112,2 حبوايلحيث ي سهم هذا القطاع  الزراعي

مليار  305,4والبالغة حنو  الزراعيمن قمية ال نتاج  %36,7يعادل حنو

  .(5ص  ,2013,وأ خرون عفيفي)جنهيا 

وقد أ صبح تمنية هذا القطاع رضورة تفرض نفسها من أ جل تمنية الرثوة 

احليوانية وزايدة ا نتاهجا لتلبية الطلب احملىل املزتايد من اللحوم امحلراء 

ىل اس تريادها من اخلارج  وابلتايل قدرا  كبريا  من  رمما يوفعدم اللجوء ا 

جمالت تمنوية أ خرى, كام  يفميكن اس تخداهما  اليتالعمالت ال جنبية 

نتاج القط يفتسهم الرثوة احليوانية بشلك أ كرب  اع الزراعي وابلتايل زايدة ا 

وكذكل زايدة دخل الفرد بشلك عام وادلخل  القويمزايدة ال نتاج وادلخل 

 .(3ص  ,2007 ,وزارة الزراعة)الزراعي بشلك خاص 

ل أ هنا تعرضت  الاقتصاديةوعىل الرمغ من ال مهية   يفللرثوة احليوانية ا 

أ سعار ال عالف  ارتفاعمهنا  واليتالفرتة ال خرية للعديد من املشالكت 

ىل ال صابة  نظرا  لزايدة الطلب علهيا وقةل املعروض مهنا ابل ضافة ا 

من أ مهها مرض امحلى القالعية  واليتابل مراض الوابئية واملتوطنة, 

  .(5 ,2009, ورايض)حسن, 

ويعترب مرض امحلى القالعية من أ مه وأ خطر ال مراض الفريوس ية احلادة 

ت ذات الظلف املشقوق اكل بقار تصيب احليواان واليت الانتشاررسيعة 

واجلاموس وقد أ صبح هذا املرض متوطنا  مبرص منذ عرشات الس نني وهو 

هامل مرىب احليواانت املزرعية يفينشط   يفحتصني حيواانهتم يف  حاةل ا 

 البييئاملضادة لهذا املرض, كام أ ن غياب الوعى  ال وقات احملددة ابللقاحات

يواانت النافقة نتيجة ال صابة هبذا املرض التخلص من احل  يفدلى املربني 

لقاهئا  ىل حد  يفمن خالل ا  الرتع أ و املصارف أ و عىل الطرق قد سامه ا 

تفامق املرض ورسعة انتشاره, حيث ينتقل املرض عادة عن طريق  يفكبري 

ثني بفضالت حيواانت مصابة احليواانت املصابة أ و بواسطة أ شخاص ملو 

حتمل  اليتل دوات أ و وسائل النقل وقد يؤدى اس تعامل ا .ابملرض

 فرحات) للحيواانت السلمية احليواانت املصابة ا ىل انتقال العدوى

 (.3ص ,2011 ,ومصطفى

درجة حرارة احليوان, وحدوث  ارتفاع: يفوتمتثل أ عراض هذا املرض 

وفقدان للشهية, وامتناع احليوان عن ال لك, وتوقف  عام,هبوط 

ا نتاج  يف, وحدوث اخنفاض رسيع ومفاجئ وزايدة العطش, الاجرتار

فرازات كثيفة القوام من الفم عىل شلك خيوط متصةل  اللنب, وخروج ا 

ىل ال رض, وصعوبة  البلع, وظهور مفاجئ  يفمن اللعاب, متتد من الفم ا 

مس ممتلئة بسائل أ صفر عىل طرف  3-1قطرها  )حويصالت( لفقاعات

 (.219, 218ص  ,2007 ,الش يخ)اللسان 
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رت عدد احليواانت  يفا وقد تسبب املرض هذ خسائر فادحة للمربني وق د  

ىل  -2012املصابة عىل مس توى امجلهورية عام   دما يزيبنحو  2017ا 

رأ سا , أ ما ابلنس بة حملافظة الغربية بوجه خاص فقد بلغ عدد  83788 عىل

 يفمن عدد ال صاابت  %33رأ سا  بنس بة  27662الرؤوس املصابة هبا

شفيت عىل مس توى امجلهورية  اليتعدد الرؤوس  ة وبلغامجلهوري

 اليت الرؤوسعدد  غفقد بلرأ سا, أ ما ابلنس بة حملافظة العربية  80314

فيت  شفيت عىل  اليتمن عدد احليواانت %33رأ سا بنس بة 27132ش 

مس توى امجلهورية, وبلغ عدد الرؤوس النافقة عىل مس توى امجلهورية 

 الرؤوسفقد بلغ عدد  الف رأ س أ ما ابلنس بة حملافظة الغربية 20333

من عدد احليواانت النافقة عىل  %23رأ سا  بنس بة  4660 النافقة

ال مر اذلى يتطلب توعية املربني خبطورة هذا املرض  مس توى امجلهورية,

 ,2017 ,هيئة العامة للخدمات البيطريةال )طرق الوقاية منه وعالجه و 

 .(غري مبني الصفحة

الزراعة ويقع  يفتعد الرثوة احليوانية من ال معدة الهامة  البحث:مشلكة 

سد احتياجات البالد من اللحوم امحلراء وال لبان  ةمسؤوليعلهيا 

 .لدلوةل الزراعي من ادلخل %35كام أ هنا تساعد مبقدار  ,ومنتجاهتا

لهذه الرثوة نتيجة ال صابة ببعض  حقيقيوعىل الرمغ من ذكل فهناك هتديد 

من أ مهها مرض امحلى القالعية اذلى  واليتال مراض الوابئية واملتوطنة 

 عايل فريويسيعترب من أ خطر ال مراض املتنقةل عرب احلدود, وهو مرض 

وزن احليواانت وانتاهجا من  يفشديد العدوى يؤدى ا ىل نقص  الانتشار

ىل  ىل  %50ال لبان بنس بة تصل ا  نتيجة امتناعها عن ال لك, ابل ضافة ا 

ىل كرثة النفوق حيث تصل نس بة النفوق   الصغريةاحليواانت  يفأ نه يؤدى ا 

ىل  ىل  %50ا   وابلتايل,  %5وىف احليواانت الكبرية تصل نس بة النفوق ا 

نتاج اللحوم امحل يفحدوث جفوة غذائية  راء وال لبان ومنتجاهتا نتيجة ا 

اخنفاض ال نتاج احملىل مهنام عاما بعد أ خر, ورمبا يرجع ذكل ا ىل عدم قيام 

توعية املربني بأ ساليب مقاومة هذا املرض  يفاملرشدين الزراعيني بدورمه 

معلوماهتم وخرباهتم عن هذا املرض, يف  وطرق عالجه نتيجة النقص

ذه ال ساليب وطرق العالج ال مر اذلي يؤدى قةل معرفة املربني هب وابلتايل

ىل زايدة نس بة ال صابة وانتشار هذا املرض.  ا 

ىل حتديد  التدريبية  الاحتياجاتوذلكل فا ن هذه ادلراسة هتدف ا 

للمرشدين الزراعيني فامي يتعلق بأ ساليب الوقاية من مرض امحلى القالعية 

نقل املعلومات الصحيحة  يفمه وروطرق عالجه حىت يتس ىن هلم القيام بد

احلفاظ عىل الرثوة  وابلتايلللمربني محلاية الرثوة احليوانية من هذا املرض 

 احليوانية من التدهور.

 ال تية:وبذكل حتاول ادلراسة ال جابة عىل التساؤلت 

درجة معرفة املرشدين الزراعيني املبحوثني, ودرجة أ مهية معرفهتم,  يه ما 

رشاد  املربني عن أ ساليب الوقاية من مرض امحلى القالعية, ودرجة قياهمم اب 

 وطرق عالجه.

الناجت من معادةل بورك  ال جاميلالتدرييب  الاحتياجدرجة  يه ما

Borich   ,املطورة فامي يتعلق بأ ساليب الوقاية من مرض امحلى القالعية

 وطرق عالجه.

 ييل:ادلراسة فامي يف ضوء مشلكة البحث السابق عرضها حتددت أ هداف 

التعرف عىل بعض اخلصائص الشخصية املمزية للمرشدين الزراعيني 

حتديد درجة معرفة املبحوثني بأ ساليب الوقاية من مرض امحلى  املبحوثني.

حتديد درجة أ مهية معرفهتم املبحوثني بأ ساليب  .القالعية, وطرق عالجه

حتديد درجة قياهمم  .الوقاية من مرض امحلى القالعية, وطرق عالجه

رشاد املربني بأ ساليب الوقاية من مرض امحلى القالعية, وطرق عالجه  .اب 

الوقاية من  بيتعلق بأ ساليفامي  ال جاميلالتدرييب  الاحتياجحتديد درجة 

التعرف عىل مصادر معلومات  .مرض امحلى القالعية, وطرق عالجه

د حتدي املرشدين الزراعيني املبحوثني فامي يتعلق مبرض امحلى القالعية.

السن, والنشأ ة,  ويه: "العالقة بني لك من املتغريات املس تقةل للمبحوثني 

, ال رشادي, ومدة اخلدمة ابلعمل ادلرايس, والتخصص ادلرايسواملؤهل 

وعدد ادلورات  ال رشادي,جمال العمل  يفوعدد ادلورات التدريبية 

جمال امحلى  يف, وعدد ادلورات التدريبية احليواينجمال ال نتاج  يفالتدريبية 

فامي يتعلق بأ ساليب  ال جاميل التدرييب الاحتياجالقالعية, " وبني درجة 

 الوقاية مرض امحلى القالعية, وطرق عالجه.

لتحقيق الهدف اخلامس من أ هداف البحث مت وضع الفرض البحيث و 

 التايل: 

 ويهتوجد عالقة بني لك من املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني "

, ومدة اخلدمة ادلرايس, والتخصص ادلرايسالسن, والنشأ ة, واملؤهل 

, ال رشاديجمال العمل  يف, وعدد ادلورات التدريبية ال رشاديابلعمل 

, وعدد ادلورات احليواينجمال ال نتاج  يفوعدد ادلورات التدريبية 

فامي التدرييب  احتياهجموبني درجة  " القالعيةجمال امحلى  يفالتدريبية 

 .تعلق بأ ساليب الوقاية من مرض امحلى القالعية, وطرق عالجهي 

تنص  واليت صورته الصفرية يفمت وضعه  البحيثولختبار هذا الفرض 

 .عالقة دل توجعىل أ نه 

 وال دوات املس تخدمةطرق ال

 يفمت حرص مجيع املرشدين الزراعيني العاملني  الشامةللتحديد جحم  

مرشدا  زراعيا , وقد  229مبحافظة الغربية وبلغ عددمه  الزراعيال رشاد 

قرهبم من  وابلتايلعاما   55مرشدا  مهنم ل ن س هنم فوق  59مت استبعاد 

, ومن مث حتددت يئاملبد الاختبار يفسن املعاش حيث مت اس تبياهنم 

 170عاما  وعددمه  55املرشدين الزراعيني حىت سن  يفشامةل البحث 

موزعني عىل مراكز احملافظة الامثنية كام هو موحض جبدول مرشدا  زراعيا , 

 (.1)رمق 

اس تبيان حيث مر ا عدادها  اس امترةمجع بياانت البحث  يفقد اس تخدم و 

ىل صورهتا الهنائية مبرحلتني   هام:حىت وصلت ا 

مت مجع النرشات الفنية املتعلقة مبرض امحلى القالعية وحتديد  ال وىل:املرحةل 

 وقاية من هذا املرض, وطرق عالجه.التوصيات الفنية املتعلقة بأ ساليب ال

عداد اس امترة اس تبيان تتضمن بنودها ال س ئةل  : ومت فهيااملرحةل الثانية  ا 

داف البحث توفر ال جابة علهيا البياانت الالزمة لتحقيق أ ه اليتوالعبارات 

للوقوف عىل  (pretest) مبديئواختبار فروضه, ومت فهيا ا جراء اختبار 

مدى فهم هؤلء املرشدين الزراعيني لل س ئةل والعبارات واس تجاابهتم لها, 
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بعض العبارات,  يفمت معل التعديالت الالزمة  الاختباروبناء  عىل هذا 

سهةل الفهم وصاحلة للحصول عىل البياانت  الاس امترةوبذكل أ صبحت 

 شهرياحملققة ل هداف البحث, ومت مجع البياانت امليدانية للبحث خالل 

م عن طريق املقابةل الشخصية للباحث مع 2018يونيو, ويوليو عام 

 املبحوثني مبقر معلهم ابل دارات الزراعية وامجلعيات التعاونية الزراعية.

هام  صورهتا الهنائية عىل قسمني يف بيانالاس ت وقد اش متلت اس امترة 

 اكلتايل: 

السن,  :ويه للمبحوثنياملتغريات املس تقةل املدروسة : القسم ال ول

, ومدة اخلدمة ابلعمل ادلرايس, والتخصص ادلرايسوالنشأ ة, واملؤهل 

, وعدد ال رشاديجمال العمل  يف, وعدد ادلورات التدريبية ال رشادي

 يف, وعدد ادلورات التدريبية احليواينجمال ال نتاج  يفادلورات التدريبية 

 .جمال امحلى القالعية

التدريبية للمبحوثني ومصادر  الاحتياجاتواختص بتحديد  :الثاينالقسم 

معلوماهتم فامي يتعلق بأ ساليب مقاومة مرض امحلى القالعية, وطرق 

بندا  18, والوقايةبند ل ساليب  13مهنم  بند 49عالجه من خالل 

مصدرا  ميكن للمبحوثني أ ن يس تقوا مهنا معلوماهتم 18لطرق العالج, و

 عن مرض امحلى القالعية.

ومت سؤال املبحوثني عن درجة معرفهتم بأ ساليب املقاومة وطرق العالج, 

رشاد الزراع عهنا, وذكل عىل  ودرجة تقدير معرفهتم هبا, ودرجة قياهمم اب 

كبرية, متوسطة,  )كبرية جدا , يهمقياس مكون من مخس فئات 

( عىل الرتتيب 1,2,3,4,5منخفضة, ول( وأ عطيت ادلرجات )

للمبحوثني  التدرييب الاحتياجومجعت ادلرجة اللكية لتعرب عن مس توى 

أ ساليب مقاومة وطرق عالج املرض, كام مت سؤال املبحوثني عن  يف

لهيا للحصول عىل معلوماهتم من بني مثانية عرش  يلجؤون اليتاملصادر  ا 

 يرجع مصدر لك أ مام( √)صدرا  وقد طلب من املبحوث وضع عالمة م

 من مكون مقياس عىل وذكل املرض, عن معلوماته عىل للحصول اليه

 .(يوجد ل واندرا , وأ حياان , دامئا ,: )يه فئات أ ربع

ىل  1,7 –من  التدرييب الاحتياجقمي  تراوحتوقد  درجة, وعيل  20ا 

هذا اخلصوص  يف التدرييبأ ساس ذكل مت توزيع املبحوثني وفقا لحتياهجم 

 عىل الفئات التالية: 

التدريبية عىل معادةل  الاحتياجاتاستند الباحث يف قياس  هذا وقد

 ويه:بوريك املطورة 

Tn=[{(I-k) ×I} + {I-O) × I}] \2 

ىل التدريب Tnحيث أ ن  = درجة أ مهية البند I لك بند. يف= احلاجة ا 

 للمبحوث

K.درجة معلومات املبحوث عن البند = 

O.درجة اس تخدام املبحوث للبند = 

به( درجة املعرفة  –التدريبية= )درجة أ مهية املوضوع  الاحتياجاتأ ن  أ ي

درجة اس تخدام  –درجة أ مهية املوضوع + )درجة أ مهية املوضوع  ×

 درجة أ مهية املوضوع ×  ضوع(املو 

 

 البحثنتاجئ 

 : وصف عينة البحث اول  

من نصف املبحوثني  أ ن ما يقرب (2جدول رمق) تبني من النتاجئ

ىل  46فئة السن  يف( يقعون 47,6%) س نه, وغالبيهتم من 55س نة ا 

 ادلرايسمهنم مؤهلهم  %65,3(, و %85,3ذوى النشأ ة الريفية )

خرجيو الشعبة العامة بلكيات الزراعة, وأ ن ما  مهنم %52,9 , وجامعي

 1تراوحت من  الزراعي( يعملون ابل رشاد %32,9يقرب من ثلهثم )

ىل أ قل من  تلقوا دورات تدريبية  (%71,8س نوات, كام أ ن غالبيهتم ) 8ا 

 يف% مهنم تلقوا دورات تدريبية  65,3وأ ن  جمال العمل ال رشادي, يف

( مل يتلقوا دورات %47,1, وما يقرب من نصفهم ) احليواينجمال ال نتاج 

  جمال امحلى القالعية بصفة خاصة. يفتدريبية 

الوقاية من ب التدريبية للمبحوثني فامي يتعلق بأ سالي اثنيا : الاحتياجات

 مرض امحلى القالعية

درجة معرفة املرشدين الزراعيني املبحوثني بأ ساليب الوقاية من مرض امحلى 
 القالعية

( أ ن املتوسط املرحج ملعرفة املبحوثني 3توحض النتاجئ الواردة جبدول رمق )

ىل  3,27بأ ساليب الوقاية من مرض امحلى القالعية تراوح من  درجة ا 

وقد أ مكن ترتيهبم تنازليا وفقا   درجات,مخس درجة من قصوى 3,67

 التايل:للمتوسط املرحج عىل النحو 

 املشرتاة" عدم دخول احليواانت  بأ سلوباملرتبة ال وىل املعرفة  يفجاء 

ل بعد عزلها ملدة شهر والتأ كد من خلوها من املرض" مبتوسط  ىل املزرعة ا  ا 

املرتبة الثانية املعرفة بأ سلوب  يف اوتاله ,درجة 3,67مرحج قدره 

للحيواانت املصابة املس توردة من اخلارج" مبتوسط مرحج  الصحي"احلجر 

املرتبة الثالثة جاءت املعرفة بأ سلوب " عزل  درجة, وىف 3,65قدره 

درجة, وىف  3,64احليواانت املشتبه فهيا واملريضة" مبتوسط مرحج قدره 

ليب " تطهري املزرعة وال دوات وال غذية املرتبة الرابعة جاءت املعرفة بأ سا

 الاحتياطاتمعل  ", و"%4ابس تخدام حملول هيدروكس يد الصوديوم 

الوقائية الالزمة عند دخول العامل وال طباء البيطريني واملرشدين 

ىل أ ماكن الرتبية . درجة للك مهنام 3,5" مبتوسط مرحج قدره الزراعيني ا 

بأ سلوب "احلد من دخول الس يارات وىف املرتبة اخلامسة جاءت املعرفة 

ىل املزرعة ا ل للرضورة أ و تطهريها قبل ادلخول " مبتوسط مرحج قدره  ا 

حتصني  املرتبة السادسة جاءت املعرفة بأ سلوب " درجة, وىف 3,45

شهور ابس تخدام  6شهور وحيواانت التسمني لك  4حيواانت اللنب لك 

حرض  من العرتة املعزوةل مبرص  3,44مبتوسط مرحج قدره " لقاح ميت م 

الظروف  درجة , وىف املرتبة السابعة جاءت املعرفة بأ سلوب "متابعة

املزارع اجملاورة منعا  لتكرار انتقال العدوى مهنا" مبتوسط مرحج يف  الصحية

معل درجة , وىف املرتبة الثامنة جاءت املعرفة بأ سلوب " 3,4قدره 

 ا ىل صفر 1,7- ل حيتاج ا ىل تدريب

 6-1 منخفض تدرييب احتياج

 13 -7 متوسط تدرييب احتياج

 20-14 مرتفع تدرييب احتياج
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" وتنظيفها ابس مترار مغاطس هبا مطهرات عىل مجيع مداخل املزرعة

املرتبة التاسعة جاءت املعرفة  درجة, وىف 3,34مبتوسط مرحج قدره 

بأ سلوب "ردم احلظائر ابس مترار مرة لك يومني بفرشة نظيفة بعد رش 

املرتبة العارشة  درجة, وىف 3,32اجلري احلى فهيا " مبتوسط مرحج قدره 

توسط مرحج احلرشات والقوارض " مب  جاءت املعرفة بأ سلوب "مقاومة

املرتبة احلادية عرشة جاءت املعرفة بأ سلوب  درجة, وىف 3,30قدره 

"تغيري املطهر وتنظيف املغاطس مرة لك يوم أ و يومني عىل ال كرث " 

درجة, وىف املرتبة الثانية عرشة جاءت املعرفة  3,28مبتوسط مرحج قدره 

ريض زجاجات الرضاعة وأ دواهتا ل شعة الشمس املبا رشة بعد بأ سلوب "تع 

 درجة. 3,27غسلها ابملاء الساخن والصابون" مبتوسط مرحج قدره 

ملعرفة املبحوثني بأ ساليب الوقاية  ال جاميلهذا وقد بلغ املتوسط املرحج 

درجات وهو ما يوازى  5درجة من  3,44من مرض امحلى القالعية 

 ., مما يدل عىل أ ن معرفهتم هبا مرتفعة68,8%

بأ ساليب الوقاية من مرض  فئات مس توى املعرفةوبتوزيع املبحوثني عىل 

جامل  )جدول رمق أ ن أ كرث من نصف املبحوثني  ( يتضح4امحلى القالعية ا 

فئة مس توى املعرفة املرتفع, وأ ن ما يزيد  يف( يقعون %52,4بقليل )

فئة مس توى املعرفة املتوسط, وجاء  يف( يقعون %22,3عىل امخلس )

من  %12,4اكن حني  يفملنخفض, فئة مس توى املعرفة ا يف 12,9%

أ ن ما  أ ي القالعية,أ ساليب الوقاية من مرض امحلى  نل يعرفواملبحوثني 

( بعضهم ل يعرفون هذه ال ساليب %47,6يقرب من نصف املبحوثني )

  والبعض ال خر يعرفوهنا بدرجة متوسطة ومنخفضة.

بأ ساليب الوقاية رجة تقدير أ مهية معرفة املرشدين الزراعيني املبحوثني د
 من مرض امحلى القالعية

( أ ن املتوسط املرحج لرأ ى املبحوثني 5توحض النتاجئ الواردة جبدول رمق )

تقدير أ مهية معرفة أ ساليب الوقاية من مرض امحلى القالعية تراوح من  يف

ىل 2,17 أ مكن  درجات وقدمن درجة قصوى مخس  4,39درجة ا 

 التايل:رحج عىل النحو ترتيهبم تنازليا وفقا  للمتوسط امل

"عدم دخول  املرتبة ال وىل تقديرمه ل مهية معرفهتم أ سلوب يفجاء 

ل بعد عزلها ملدة شهر والتأ كد من خلوها  املشرتاةاحليواانت  ىل املزرعة ا  ا 

املرتبة الثانية  يف ءدرجة, وجا 4,39من املرض" مبتوسط مرحج قدره 

شهور  4تقدير أ مهية املعرفة بأ سلوب "حتصني حيواانت اللنب لك 

حرض  من العرتة  6وحيواانت التسمني لك شهور ابس تخدام لقاح ميت م 

املرتبة الثالثة  يفدرجة, وجاء  4,34املعزوةل مبرص" مبتوسط مرحج قدره 

الوقائية الالزمة عند  الاحتياطاتتقدير أ مهية املعرفة بأ سلوب "معل 

دخول العامل وال طباء البيطريني واملرشدين الزراعيني ا ىل أ ماكن الرتبية" 

املرتبة الرابعة تقدير أ مهية  يفدرجة, وجاء  4,32مبتوسط مرحج قدره 

املعرفة بأ سلوب "تطهري املزرعة وال دوات وال غذية ابس تخدام حملول 

درجة, وجاء  4,31ره " مبتوسط مرحج قد%4هيدروكس يد الصوديوم 

املرتبة اخلامسة تقدير أ مهية املعرفة بأ سلوب "احلد من دخول  يف

ل للرضورة أ و تطهريها قبل ادلخول" مبتوسط  ىل املزرعة ا  الس يارات ا 

املرتبة السادسة تقدير أ مهية املعرفة  يفدرجة , وجاء  4,29مرحج قدره 

منعا  لتكرار انتقال  املزارع اجملاورة يفالظروف الصحية  بأ سلوب "متابعة

املرتبة السابعة  يفدرجة ,وجاء  4,28العدوى مهنا" مبتوسط مرحج قدره 

تقدير أ مهية املعرفة بأ سلوب "ردم احلظائر ابس مترار مرة لك يومني بفرشة 

درجة, وجاء  4,27نظيفة بعد رش اجلري احلى فهيا" مبتوسط مرحج قدره 

ريض زجاجات الرضاعة املرتبة الثامنة تقدير أ مهية املعرفة ب يف أ سلوب "تع 

وأ دواهتا ل شعة الشمس املبارشة بعد غسلها ابملاء الساخن والصابون" 

املرتبة التاسعة تقدير أ مهية  يفدرجة, وجاء 4,25مبتوسط مرحج قدره 

"معل مغاطس هبا مطهرات عىل مجيع مداخل املزرعة  بأ سلويباملعرفة 

لقوارض" مبتوسط مرحج قدره وتنظيفها ابس مترار", و"مقاومة احلرشات وا

املرتبة العارشة تقدير أ مهية املعرفة  يفدرجة للك مهنام, وجاء 4,24

بأ سلوب "عزل احليواانت املشتبه فهيا واملريضة" مبتوسط مرحج قدره 

املرتبة احلادية عرشة تقدير أ مهية املعرفة بأ سلوب  يفدرجة, وجاء  3,78

دة من اخلارج" مبتوسط مرحج للحيواانت املصابة املس تور الصحي"احلجر 

املرتبة الثانية عرشة تقدير أ مهية املعرفة  يفدرجة, وجاء  2,44قدره 

بأ سلوب "تغيري املطهر وتنظيف املغاطس مرة لك يوم أ و يومني عىل 

 درجة. 2,17ال كرث" مبتوسط مرحج قدره 

تقدير أ مهية  يفلرأ ى املبحوثني  ال جاميلهذا وقد بلغ املتوسط املرحج 

درجة من مخس  3,95الوقاية من مرض امحلى القالعية  بعرفة بأ ساليامل

, وهو ما يعكس تقدير أ مهية معرفة %79درجات وهو ما يوازى 

وبتوزيع  القالعية من وهجة نظر املبحوثني.أ ساليب الوقاية من مرض امحلى 

املبحوثني عىل فئات مس توى تقدير أ مهية املعرفة بأ ساليب الوقاية من 

جامل  مرض امحلى  أ ن أ كرث قليال من أ ربعة  ( يتضح6رمق )جدولالقالعية ا 

 فئة مس توى تقدير ال مهية  يف( يقعون %80,5أ خامس املبحوثني )

فئة مس توى تقدير ال مهية  يفمهنم يقعون  %13,6املرتفع, وأ ن 

فئة مس توى تقدير ال مهية املنخفض,  يفمهنم  %5,9املتوسط, وجاء 

فئة مس توى التقدير  يفأ حد من املبحوثني يقع  دل يوجحني تبني أ نه  يف

 ة.الوقاية من مرض امحلى القالعيالغري هام ملعرفة أ ساليب 

رشاد املربني عن أ سالي ب الوقاية من درجة قيام املرشدين الزراعيني اب 
 مرض امحلى القالعية

رشاد 7توحض نتاجئ جدول رمق ) ( أ ن املتوسط املرحج لقيام املبحوثني اب 

 3,3رتاوح منت عن أ ساليب الوقاية من مرض امحلى القالعيةاملربني 

ىل  وقد أ مكن ترتيهبم تنازليا وفقا   درجات,من مخس  درجة 2,83درجة ا 

 التايل:للمتوسط املرحج عىل النحو 

رشاد املربني عن أ سلوب "عدم دخول احليواانت  يفجاء  مقدمهتا القيام اب 

ىل املزرعة ا ل بعد عزلها ملدة  املشرتاة شهر والتأ كد من خلوها من املرض" ا 

درجة, وىف املرتبة الثانية جاء ال رشاد عن  3,14مبتوسط مرحج قدره 

أ سلوب "عزل احليواانت املشتبه فهيا واملريضة" مبتوسط مرج قدره 

درجة, وىف املرتبة الثالثة جاء ال رشاد عن أ سلوب "تطهري املزرعة  3,11

" %4دروكس يد الصوديوم حملول هي ابس تخداموال دوات وال غذية 

درجة, وىف املرتبة الرابعة جاء ال رشاد عن  3,3مبتوسط مرحج قدره 

للحيواانت املصابة املس توردة من اخلارج",  الصحي"احلجر  أ سلويب

شهور  6شهور وحيواانت التسمني لك  4و"حتصني حيواانت اللنب لك 
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حرض   من العرتة املعزوةل مبرص" مبت وسط مرحج ابس تخدام لقاح ميت م 

درجة للك مهنام, وىف املرتبة اخلامسة جاء ال رشاد عن أ سلوب  3قدره 

الوقائية الالزمة عند دخول العامل وال طباء البيطريني  الاحتياطات"معل 

ىل أ ماكن الرتبية" مبتوسط مرحج قدره درجة,  2,99واملرشدين الزراعيني ا 

 الظروف الصحية وىف املرتبة السادسة جاء ال رشاد عن أ سلوب "متابعة

املزارع اجملاورة منعا  لتكرار انتقال العدوى مهنا" مبتوسط مرحج قدره يف 

درجة, وىف املرتبة السابعة جاء ال رشاد عن أ سلوب "احلد من  2,98

ل للرضورة أ و تطهريها قبل ادلخول"  ىل املزرعة ا  دخول الس يارات ا 

ء ال رشاد عن درجة, وىف املرتبة الثامنة جا 2,94مبتوسط مرحج قدره 

أ سلوب "ردم احلظائر ابس مترار مرة لك يومني بفرشة نظيفة بعد رش 

وىف املرتبة التاسعة  درجة, 2,93اجلري احلى فهيا" مبتوسط مرحج قدره 

احلرشات والقوارض" مبتوسط مرج  جاء ال رشاد عن أ سلوب "مقاومة

ل "مع أ سلويبدرجة, وىف املرتبة العارشة جاء ال رشاد عن  2,9قدره 

مغاطس هبا مطهرات عىل مجيع مداخل املزرعة وتنظيفها ابس مترار", 

و"تغيري املطهر وتنظيف املغاطس مرة لك يوم أ و يومني عىل ال كرث" 

املرتبة احلادية  يفدرجة للك مهنام, وجاء  2,84مبتوسط مرحج قدره 

عرشة ال رشاد عن أ ساليب "تع ريض زجاجات الرضاعة وأ دواهتا ل شعة 

بارشة بعد غسلها ابملاء الساخن والصابون" مبتوسط مرحج الشمس امل 

 درجة. 2,83قدره 

رشاد املربني عن  ال جاميلهذا وقد بلغ املتوسط املرحج  لقيام املبحوثني اب 

درجات  5درجة من  2,98أ ساليب الوقاية من مرض امحلى القالعية 

رشاد  اخنفاض سما يعك, هو %59,6بنس بة  أ ي قيام املبحوثني اب 

  املربني عن أ ساليب الوقاية من مرض امحلى القالعية.

رشاد املربني عن أ ساليب  وبتوزيع املبحوثني عىل فئات مس توى القيام اب 

جامل  )جدول رمق ( يتضح أ ن ما يقرب 8الوقاية من مرض امحلى القالعية ا 

املرتفع,  فئات مس توى القيام يف( يقعون %39,4املبحوثني ) مخيسمن 

فئة مس توى  يف( مهنم يقعون %27,1وأ ن ما يزيد قليال عىل الربع )

فئة مس توى يف  من املبحوثني يقعون %11,7القيام املتوسط, وأ ن 

 نل يقومومن املبحوثني  %21,8 حني تبني أ ن يفالقيام املنخفض, 

رشاد املربني عن أ ساليب الوقاية من مرض امحلى القالعية,  أ ن ما  أ ياب 

رشاد املربني ويقوم  يزيد قليال عىل ثالثة أ خامس املبحوثني ل يقوم بعضهم اب 

 .ضمبس توى متوسط أ و منخف ل خر بذكلاالبعض 

للمرشدين الزراعيني املبحوثني فامي يتعلق بأ ساليب  التدرييب الاحتياج
 Borichالوقاية من مرض امحلى القالعية ابس تخدام معادةل بورك املطورة 

 ( أ ن ما يقرب من نصف املبحوثني9النتاجئ الواردة جبدول رمق )توحض 

املنخفض, وأ ن يقرب من  التدرييب الاحتياجفئة  يف( يقعون 47,1%)

ىل تدريب, بيامن تقاربت نسبتا من  نل حيتاجو( %24,1ربع املبحوثني ) ا 

 ,%15,3املرتفع واملتوسط وبلغتا  التدرييب الاحتياج فئيت يفيقعون 

 .عىل الرتتيب %13,5و

ن ما يقرب من ثلث املبحوثني ) قمما س ب  يف( يقعون %28,8يتضح ا 

املرتفع واملتوسط فامي يتعلق بأ ساليب الوقاية من  التدرييب الاحتياج فئيت

حاجة ماسة لعمل برامج تدريبية  يفمرض امحلى القالعية, وهذا يعىن أ هنم 

هذا يف  رشاد املربنيهلم تتضمن أ ساليب الوقاية من هذا املرض وا  

  اخلصوص.

لق بطرق عالج مرض امحلى التدريبية للمبحوثني فامي يتع الاحتياجاتاثلثا : 

 القالعية

درجة معرفة املرشدين الزراعيني املبحوثني بطرق عالج مرض امحلى 
 القالعية

( أ ن املتوسط املرحج ملعرفة املبحوثني 10توحض النتاجئ الواردة جبدول رمق )

من  3,9درجة ا ىل 2,58بطرق عالج مرض امحلى القالعية تراوح من 

وقد أ مكن ترتيهبم تنازليا وفقا  للمتوسط  درجات,درجة قصوى مخس 

 التايل:املرحج عىل النحو 

حامم احليوان املصاب ابملاء املرتبة ال وىل املعرفة بطريقة "اس ت يفجاء  

+  %5الوريد ابلوصفة الطبية التالية, جلوكوز يفالبارد. مث احلقن ببطء 

يوميا   مل30مل + س يفارول 30+ نوفاجلني  مل30ترتاس يلكني أ وكيس

جاءت  درجة , وىف املرتبة الثانية 3,9أ ايم" مبتوسط مرحج قدره  5ملدة 

ماكن نظيف وجاف  يفاملعرفة بطريقة "عزل احليواانت املصابة ووضعها 

املرتبة الثالثة املعرفة  يفدرجة, وتالها  3,85" مبتوسط مرحج قدره 

" غسل وتنظيف الفم مبطهرات خفيفة يوميا  ابس تعامل حملول  بطريقة

درجة, وىف املرتبة الرابعة جاءت  3,68الش بة" مبتوسط مرحج قدره 

يف  )يوضع %2قة " تطهري الفم مبطهر التوتيا الزرقاء أ و اجلنتياان طري

برة وينقط املطهر من الرسجنة عىل ال ماكن املصابة 5رسجنة  مل بدون ا 

درجة,  3,5ابلفم فينترش مع حركة اللسان والفم(." مبتوسط مرحج قدره 

فنيك " تطهري ال قدام مبحلول ال  وىف املرتبة اخلامسة جاءت املعرفة بطريقة

درجة, وىف املرتبة السادسة جاءت  3,45" مبتوسط مرحج قدره 1%

املعرفة بطريقة " غسل احلوافر امللهتبة مبطهر خمفف مثل البيتادين " 

درجة, وىف املرتبة الثامنة جاءت املعرفة  3,44مبتوسط مرحج قدره 

" %10:5بطريقة " تطهري ال قدام مبحلول كربيتات النحاس )اجلزنارة( 

درجة, وىف املرتبة التاسعة جاءت املعرفة  3,37ط مرحج قدره مبتوس

مت خلع أ و  اليتبطريقة " معل غيارات عىل احلوافر امللهتبة أ و املتقرحة أ و 

درجة, وىف املرتبة  3,34سقوط أ جزاء مهنا " مبتوسط مرحج قدره 

العارشة جاءت املعرفة بطريقة " ت ك ون التغذية ابلعلف ال خرض أ و الشعري 

روش مع تنب انمع أ و شعري مطحون خملوط مباء دائف طوال فرتة العالج اجمل

درجة, وىف املرتبة احلادية عرشة جاءت  3,28" مبتوسط مرحج قدره 

  .املعرفة بطريقة " دهان

" , و " حقن 1:1بنس بة حلامت الرضع املصابة ابلبوركس مع اجللرسين

قوى طويل املفعول مثل النوفاجلني "  حيويجرعات اكمةل من مضاد 

درجة للك مهنام, وىف املرتبة الثانية عرشة  3,24مبتوسط مرحج قدره 

عطاء حماليل تعويضية مثل اجللوكوز عن  %5جاءت املعرفة بطريقة "ا 

ادلم عند توقف التغذية ونقص الوزن " مبتوسط مرحج  يفطريق التقطري 

درجة, وىف املرتبة الثالثة عرش جاءت املعرفة بطريقة "  3,19قدره 

", و " دهان الفم بعجينة من %5غسل وتنظيف الفم ابلبوريك ادلاىف

مج 10مج ومسحوق السلفا 10مج ومسحوق البوركس5مسحوق الش بة 
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درجة لك  3,17مرحج قدره  مج من العسل والطحينة" مبتوسط100و

مهنام, وىف املرتبة الرابعة عرش جاءت املعرفة بطريقة " دهان حلامت 

الرضع مبرمه بنسلني أ و ترياميسني ابلتناوب مع املرامه امللطفة 

( بعد لك حلبة" مبتوسط مرحج قدره %5أ و مرمه زنك  %2)ابنثينول

ريقة " دهان درجة, وىف املرتبة اخلامسة عرش جاءت املعرفة بط 3,15

مع العسل ال سود أ و الطحينة  %2الفم مبزجي من لكورات البواتس 

درجة, وىف املرتبة  2,94(" مبتوسط مرحج قدره الفميللتجويف )

 حيويالسادسة عرش جاءت املعرفة بطريقة "وضع مسحوق مضاد 

( عىل احلوافر امللهتبة" مبتوسط مرحج قدره %20ترتاس يلكني  أ وكيس)

 املرتبة الثامنة عرش جاءت املعرفة بطريقة "عند ظهور درجة, وىف 2,61

مل ابلوريد ببطء  500 %5ال عراض التنفس ية يمت حقن جلوكوز 

أ مبول +  10وموسعات الشعب الهوائية أ مينوفيلني )أ و س يدوفيلني( 

مل(. " مبتوسط  30مضادات للحساس ية )أ فيل أ و أ نىت س تني س تامني 

ملعرفة  ال جاميللغ املتوسط املرحج هذا وقد ب درجة. 2,58مرحج قدره 

درجات  5درجة من  3,28املبحوثني بطرق عالج مرض امحلى القالعية 

 .%65,6بنس بة  أ ي

عالج مرض امحلى  قاملعرفة بطر وبتوزيع املبحوثني عىل فئات مس توى 

جامل  )جدول رمق ( %50( يتضح أ ن نصف املبحوثني )11القالعية ا 

املرتفع, وأ ن ما يزيد عىل امخلس فئة مس توى املعرفة  يفيقعون 

 %15,3فئة مس توى املعرفة املتوسط, وجاء  يف( يقعون 22,9%)

من  %11,8حني تبني أ ن  يففئة مس توى املعرفة املنخفض, يف 

هذا يعىن أ ن  القالعية,عالج مرض امحلى  ل يعرفون طرقاملبحوثني 

بيامن يعرف البعض  املرض,بعضهم ل يعرف طرق عالج  املبحوثني,نصف 

  ال خر هذه الطرق مبس توى متوسط أ و منخفض.

رجة تقدير أ مهية معرفة املرشدين الزراعيني املبحوثني لطرق عالج مرض د
 امحلى القالعية

( أ ن املتوسط املرحج لرأ ى املبحوثني 12توحض النتاجئ الواردة جبدول رمق )

 4,13تقدير أ مهية معرفة طرق عالج مرض امحلى القالعية تراوح من  يف

من درجة قصوى مخس درجات, وقد أ مكن ترتيهبم تنازليا  4,5درجة ا ىل

 التايل:وفقا  للمتوسط املرحج عىل النحو 

املرتبة ال وىل تقدير أ مهية معرفة طريقة "عزل احليواانت املصابة  يفجاء  

درجة, وجاء 4,5مبتوسط مرحج قدره  ماكن نظيف وجاف" يفووضعها 

املرتبة الثانية تقدير أ مهية معرفة طريقة "غسل وتنظيف الفم مبطهرات  يف

درجة,  4,47خفيفة يوميا  ابس تعامل حملول الش بة" مبتوسط مرحج قدره 

املرتبة الثالثة تقدير أ مهية معرفة طريقة "دهان الفم مبزجي من  يفوجاء 

للتجويف ل ال سود أ و الطحينة )مع العس %2لكورات البواتس 

 %10:5(", و"تطهري ال قدام مبحلول كربيتات النحاس )اجلزنارة( الفمي

املرتبة الرابعة  يفدرجة للك مهنام, وجاء  4,41" مبتوسط مرحج قدره 

تقدير أ مهية معرفة طريقة "تطهري الفم مبطهر التوتيا الزرقاء أ و اجلنتياان 

برة وينقط املطهر من الرسجنة عىل مل بدون ا  5رسجنة  يف )يوضع 2%

ال ماكن املصابة ابلفم فينترش مع حركة اللسان والفم( " مبتوسط مرحج 

املرتبة اخلامسة تقدير أ مهية معرفة طريقة  يفدرجة, وجاء  4,4قدره 

عطاء حماليل تعويضية مثل اجللوكوز ادلم  يفعن طريق التقطري  %5"ا 

وتنظيف الفم ابلبوريك  عند توقف التغذية ونقص الوزن", و"غسل

املرتبة يف  درجة للك مهنام, وجاء 4,39ادلائف%" مبتوسط مرحج قدره 

السادسة تقدير أ مهية معرفة طريقة "غسل احلوافر امللهتبة مبطهر خمفف 

املرتبة يف  درجة, وجاء 4,38مثل البيتادين" مبتوسط مرحج قدره 

" %1مبحلول الفنيك السابعة تقدير أ مهية معرفة طريقة "تطهري ال قدام 

املرتبة الثامنة تقدير أ مهية  يفدرجة, وجاء  4,37مبتوسط مرحج قدره 

( %20)أ وكىس ترتاس يلكني  حيويمعرفة طريقة "وضع مسحوق مضاد 

املرتبة يف  درجة, وجاء 4,34عىل احلوافر امللهتبة" مبتوسط مرحج قدره 

رمه بنسلني أ و التاسعة تقدير أ مهية معرفة طريقة "دهان حلامت الرضع مب

( %5أ و مرمه زنك  %2ترياميسني ابلتناوب مع املرامه امللطفة )ابنثينول

املرتبة العارشة يف  درجة, وجاء 4,32بعد لك حلبة" مبتوسط مرحج قدره 

تقدير أ مهية معرفة طريقة "دهان حلامت الرضع املصابة ابلبوركس مع 

 يفجاء درجة, و  4,31" مبتوسط مرحج قدره 1:10بنس بة اجللرسين

املرتبة احلادية عرشة تقدير أ مهية معرفة طريقة "دهان الفم بعجينة من 

مج 10مج ومسحوق السلفا 10مج ومسحوق البوركس5مسحوق الش بة 

مج من العسل والطحينة", و"حقن جرعات اكمةل من مضاد 100و

 4,3ط مرحج قدره قوى طويل املفعول مثل النوفاجلني" مبتوس حيوي

املرتبة الثانية عرشة تقدير أ مهية معرفة طريقة  يفوجاء  ,درجة للك مهنام

مت خلع أ و سقوط  اليت"معل غيارات عىل احلوافر امللهتبة أ و املتقرحة أ و 

املرتبة الثالثة  يفدرجة, وجاء  4,27أ جزاء مهنا" مبتوسط مرحج قدره 

عرش تقدير أ مهية معرفة طريقة "تكون التغذية ابلعلف ال خرض أ و الشعري 

وش مع تنب انمع أ و شعري مطحون خملوط مباء دائف طوال فرتة اجملر 

 يفالعالج", و"اس تحامم احليوان املصاب ابملاء البارد, مث احلقن ببطء 

مل+ 30ترتاس يلكني أ وكيس+  %5الوريد ابلوصفة الطبية التالية: جلوكوز

أ ايم" مبتوسط مرحج  5مل يوميا  ملدة 30مل + س يفارول 30نوفاجلني 

املرتبة الرابعة عرش تقدير أ مهية  يفدرجة للك مهنام, وجاء  4,22قدره 

 %5معرفة طريقة "عند ظهور ال عراض التنفس ية يمت حقن جلوكوز 

مل ابلوريد ببطء وموسعات الشعب الهوائية أ مينوفيلني )أ و  500

أ مبول + مضادات للحساس ية )أ فيل أ و أ نىت س تني  10س يدوفيلني( 

درجة .هذا وقد بلغ  4,13دره مل(" مبتوسط مرحج ق 30س تامني 

عالج  قاملعرفة بطر أ مهية  يفلرأ ى املبحوثني  ال جاميلاملتوسط املرحج 

 .%86,8بنس بة  أ يدرجات  5درجة من  4,34مرض امحلى القالعية 

وبتوزيع املبحوثني عىل فئات مس توى أ مهية املعرفة بطرق عالج مرض 

جامل   ( يتضح أ ن ما يزيد عىل ثالثة أ رابع 13رمق  )جدولامحلى القالعية ا 

فئة مس توى ال مهية املرتفع, وأ ن  يف( يقعون %77,1)بقليل املبحوثني 

 %5,8فئة مس توى ال مهية املتوسط, وجاء  يفمهنم يقعون  17,1%

أ حد  دل يوجحني تبني أ نه  يففئة مس توى ال مهية املنخفض,  يفمهنم 

الغري هامة بطرق عالج مرض امحلى  فةمس توى املعر فئة  يفمن املبحوثني 

  القالعية.
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رشاد املربني بطرق عالج مرض  درجة قيام املرشدين الزراعيني املبحوثني اب 

 امحلى القالعية

رشاد 14توحض نتاجئ جدول رمق ) ( أ ن املتوسط املرحج لقيام املبحوثني اب 

درجة  2,42رتاوح منت طرق عالج مرض امحلى القالعية املربني عن

ىل من درجة قصوى مخس درجات, وقد أ مكن ترتيهبم تنازليا وفقا   3,12ا 

 : التايلللمتوسط املرحج عىل النحو 

رشاد املربني عن طريقة مقدمهتا قيام يفجاء  "غسل وتنظيف  املبحوثني اب 

الفم مبطهرات خفيفة يوميا  ابس تعامل حملول الش بة" مبتوسط مرحج قدره 

املرتبة الثانية طريقة "تطهري الفم مبطهر التوتيا يف  وجاءت درجة, 3,12

مل بدون ا برة وينقط املطهر 5رسجنة يف  )يوضع %2الزرقاء أ و اجلنتياان 

من الرسجنة عىل ال ماكن املصابة ابلفم فينترش مع حركة اللسان والفم( " 

املرتبة الثالثة طريقة يف  درجة, وجاءت 3,11مبتوسط مرحج قدره 

"تك ون التغذية ابلعلف ال خرض أ و الشعري اجملروش مع تنب انمع أ و شعري 

 3,4مطحون خملوط مباء دائف طوال فرتة العالج" مبتوسط مرحج قدره 

"غسل احلوافر امللهتبة مبطهر  املرتبة الرابعة طريقةيف  وجاءت ,درجة

املرتبة يف  درجات, وجاءت 3خمفف مثل البيتادين" مبتوسط مرحج قدره 

مج ومسحوق 5اخلامسة طريقة "دهان الفم بعجينة من مسحوق الش بة 

مج من العسل 100مج و10مج ومسحوق السلفا 10البوركس

املرتبة يف  درجة, وجاءت 2,99والطحينة" مبتوسط مرحج قدره 

ماكن نظيف يف  "عزل احليواانت املصابة ووضعها السادسة طريقة

" مبتوسط مرحج %1و"تطهري ال قدام مبحلول الفنيك  وجاف",

"دهان  املرتبة السابعة طريقةيف  درجة للك مهنام, وجاءت 2,98قدره

مع العسل ال سود أ و الطحينة  %2الفم مبزجي من لكورات البواتس 

املرتبة يف  توجاء ,درجة 2,94( " مبتوسط مرحج قدرهالفمي)للتجويف 

 نالثامنة طريقة "دهان حلامت الرضع املصابة ابلبوركس مع اجللرسي

املرتبة يف  درجة, وجاءت 2,93" مبتوسط مرحج قدره 1:10بنس بة

", و"معل %5التاسعة طريقة "غسل وتنظيف الفم ابلبوريك ادلائف

مت خلع أ و سقوط أ جزاء اليت  غيارات عىل احلوافر امللهتبة أ و املتقرحة أ و

درجة للك مهنام, وىف املرتبة العارشة  2,91مهنا" مبتوسط مرحج قدره 

عطاء حماليل تعويضية مثل اجللوكوزيه  ث طرقجاءت ثال عن  %5"ا 

ونقص الوزن", و"حقن  التغذيةادلم عند توقف يف  طريق التقطري

قوى طويل املفعول مثل النوفاجلني", حيوي  جرعات اكمةل من مضاد

الوريد يف  و"اس تحامم احليوان املصاب ابملاء البارد, مث احلقن ببطء

مل+ 30ترتاس يلكني أ وكيس+  %5ابلوصفة الطبية التالية: جلوكوز

أ ايم" مبتوسط مرحج  5يوميا  ملدة  مل30مل + س يفارول 30نوفاجلني 

املرتبة احلادية عرشة طريقة "وضع يف  درجة للك مهنم, وجاءت 2,9قدره 

( عىل احلوافر امللهتبة" %20ترتاس يلكني  أ وكيس)حيوي  مسحوق مضاد

املرتبة الثانية عرشة طريقة يف  درجة, وجاءت 2,81ط مرحج قدره مبتوس

"دهان حلامت الرضع مبرمه بنسلني أ و ترياميسني ابلتناوب مع املرامه 

لبة" مبتوسط مرحج %5أ و مرمه زنك  %2امللطفة )ابنثينول ( بعد لك ح 

املرتبة الثالثة عرش طريقة "تطهري ال قدام يف  توجاء ,درجة 2,8قدره 

" مبتوسط مرحج قدره  %10:5كربيتات النحاس )اجلزنارة(  مبحلول

املرتبة الرابعة عرش طريقة "عند ظهور يف  درجة, وجاءت 2,75

مل ابلوريد ببطء  500 %5ال عراض التنفس ية يمت حقن جلوكوز 

أ مبول +  10وموسعات الشعب الهوائية أ مينوفيلني )أ و س يدوفيلني( 

مل(" مبتوسط  30 س تامني مضادات للحساس ية )أ فيل أ و أ نىت س تني

لقيام  ال جاميلهذا وقد بلغ املتوسط املرحج  درجة. 2,42مرحج قدره 

رشاد املربني عن طرق عالج مرض امحلى القالعية   2,93املبحوثني اب 

 .%58,6بنس بة أ ي  درجات 5درجة من 

رشاد املربني عن طرق  وبتوزيع املبحوثني عىل فئات مس توى القيام اب 

جامل  )جدول رمق ( يتضح أ ن ما يقرب 15عالج مرض امحلى القالعية ا 

فئة مس توى القيام املرتفع, يف  ( يقعون%38,2املبحوثني ) مخيسمن 

فئة مس توى القيام يف  ( يقعون%27,6وأ ن ما يزيد قليال عىل الربع )

فئة مس توى القيام يف  من املبحوثني يقعون %12,4أ ن املتوسط, و 

رشاد  نل يقومومن املبحوثني  %21,8حني تبني أ ن يف  املنخفض, اب 

وهذا يعىن أ ن أ كرث قليال  ,املربني عن طرق عالج مرض امحلى القالعية

رشاد املربني عن طرق عالج  من ثالثة أ خامس املبحوثني بعضهم ل يقوم اب 

, بيامن يقوم البعض ال خر بذكل مبس توى متوسط أ و مرض امحلى القالعية

 منخفض, مما يوحض حاجهتم ا ىل التدريب عىل رضورة القيام بذكل

للمرشدين الزراعيني املبحوثني فامي يتعلق بطرق عالج  التدرييب الاحتياج
 Borich مرض امحلى القالعية ابس تخدام معادةل بورك

املبحوثني ( أ ن ما يقرب من نصف 16توحض النتاجئ الواردة جبدول رمق )

املنخفض, وأ ن ما يزيد  التدرييب الاحتياجفئة يف  ( يقعون47,61%)

ىل تدريب, نل حيتاجو( %21,8عىل مخس املبحوثني ) حني تبني يف  ا 

املرتفع, وجاء  التدرييب الاحتياجفئة يف  من املبحوثني يقعون %17أ ن 

 .املتوسط التدرييب الاحتياجفئة يف  مهنم 13,6%

يف  ( يقعون%30,6يتضح أ ن ما يقرب من ثلث املبحوثني ) قمما س ب

املرتفع واملتوسط فامي يتعلق بطرق عالج مرض  التدرييب الاحتياج فئيت

ىل زايدة معرفهتم بطرق يف  فهم وابلتايلامحلى القالعية,  حاجة ماسة ا 

املرض مما يتطلب من هجاز ال رشاد وضع خطة لتدريب  عالج هذا

 ذكل أ مه الطرق واملعيناتيف  املبحوثني عىل طرق عالجه مس تخدمني

 ةابملامرس, وال رشاد العميلتدريهبم اكل يضاح يف  املبحوثنييفضلها اليت 

 حتت ال رشاف, وامللصقات ال رشادية. 

املبحوثني عن مرض امحلى مصادر معلومات املرشدين الزراعيني  رابعا :

 القالعية

يس تقى اليت  تعدد وتنوع املصادر (17)توحض النتاجئ الواردة جبدول رمق 

معلوماهتم عن مرض امحلى القالعية, وقد مت ترتيهبا تنازليا   املبحوثنيمهنا 

ىل  3,01تراوح من  واذليوفقا  للمتوسط املرحج  درجة  1,74درجة ا 

 من أ ربع درجات.

 اجلدول أ ن املراتب العرش ال وىل وفقا للمتوسط املرحج تمتثلويتضح من 

املصادر التالية : جمةل ال رشاد الزراعي, والنرشات ال رشادية, يف 

تربية احليواانت, والنرشات الفنية, واملراكز يف  وأ حصاب اخلربات

ابلوحدة البيطرية, والباحثني مبحطات  البيطري بال رشادية, والطبي
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وال هل واجلريان,  ,البيطرية الشخصية, ومديرية الطب البحوث, واخلرب 

, 2,83, و2,89, و2,95, و3,01وذكل مبتوسطات مرحجة قدرها: 

 2,62, و  2,69, و2,71, و2,74, و 2,77, و2,79و 

مبا يعىن أ ن تكل املصادر أ كرث أ مهية من غريها ابلنس بة  ابلرتتيب,

, وش بكة البيطريالطب  للمبحوثني, يلهيا لك من : الكتب, وأ ساتذة لكية

مبديرية  الزراعياملعلومات ادلولية )ال نرتنت(, ومدير عام ال رشاد 

ة كبظم اخلبرية, وش بكة الفريكون, وش  الزراعة, وقناة مرص الزراعية, والن

 2,42, و2,55, و2,58 الرادكون, وذكل مبتوسطات مرحجة قدرها:

 ابلرتتيب .1,74, و 1,77, و1,79, و 

يتضح أ ن النظم اخلبرية, وش بكة الفريكون, وش بكة الرادكون  قمما س ب

يعتربون أ قل مرجعية ملعلومات الكثري من املرشدين الزراعيني املبحوثني 

 وأ ن الك من جمةل ال رشاد الزراعي والنرشات ال رشادية وأ حصاب اخلربات

يف  تربية احليواانت يشلكون املصادر ال كرث مرجعية لهؤلء املبحوثنييف 

هذا اجملال, مما يتطلب تدريب املبحوثني عىل هذه الش باكت خاصة وأ ن 

هذه الش باكت من املمكن اس تخداهما عن طريف التليفون احملمول 

 .الاس تخدامسهةل  وابلتايل

العالقة بني املتغريات املس تلقة املدروسة للمرشدين الزراعيني  :خامسا

هلم ابس تخدام معادةل  ال جاميلالتدرييب  الاحتياجاملبحوثني وبني درجة 

Borich  املطورة وذكل فامي يتعلق بأ ساليب الوقاية من املرض 

عالقة معنوية  دل توجعىل أ نه "  ال حصايئينص الفرض  (18)جدول  

ومدة اخلدمة  ويه: السن,بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني 

, ال رشاديجمال العمل يف  عدد ادلورات التدريبية, و ابلعمل ال رشادي

, وعدد ادلورات احليواينجمال ال نتاج يف  عدد ادلورات التدريبيةو 

, واملؤهل ادلرايس, النشأ ةو  التدريبية عن مرض امحلى القالعية,

هلم فامي  ال جاميل التدرييب الاحتياجوبني درجة والتخصص ادلرايس, 

 يتعلق بأ ساليب الوقاية من هذا املرض.

مت اس تخدام معامل ال رتباط البس يط ولختبار حصة هذا الفرض 

( مع املتغريات 2X) ي( مع املتغريات الفرتية, واختبار مربع اك2rلبريسون )

 :التايلال مسية وجاءت النتاجئ عىل النحو 

ومدة اخلدمة  ,السن من:معنوية بني لك  ارتباطيةعدم وجود عالقة 

, ال رشاديجمال العمل يف  التدريبيةابلعمل ال رشادي, وعدد ادلورات 

, وعدد ادلورات احليواينجمال ال نتاج يف  عدد ادلورات التدريبيةو 

 التدرييب الاحتياجدرجة  وبني القالعية,التدريبية عن مرض امحلى 

 ,املرضلهؤلء املبحوثني فامي يتعلق بأ ساليب الوقاية من هذا  ال جاميل

 -, و 0,027 -حيث بلغت قمي معامالت ال رتباط البس يط لبريسون 

 التوايل.عىل  0,148 -, و0,118-, و 0,130 -, و0,010

 ال جاميل التدرييب الاحتياجدرجة وبني  ادلرايس املؤهلبني وجود عالقة 

, حيث بلغت لهؤلء املبحوثني فامي يتعلق بأ ساليب الوقاية من هذا املرض

أ كرب من نظريهتا  ويه 43,342( 2)اك النس يبقمية معامل التطابق 

 .0,05 مس توى معنويةاجلدولية عند 

 ادلرايس, وبنيوالتخصص , : النشأ ةمنعدم وجود عالقة معنوية بني لك 

للمرشدين الزراعيني املبحوثني فامي  ال جاميل التدرييب الاحتياجدرجة 

حيث بلغت قميتا معامل التطابق  ,املرضيتعلق بأ ساليب الوقاية من هذا 

وهام أ قل من نظريتهيام  التوايلعىل  6,998, و11,956( 2)اك النس يب

 0,05اجلدوليتني عند مس توى معنوية 

السابق لكيا   ال حصايئوبناء  عىل هذه النتاجئ فا نه مل ميكن رفض الفرض 

, البحيثقبول الفرض  وابلتايل ادلرايسللمؤهل  بل ميكن رفضه ابلنس بة

 أ قل احتياجا للتدريب العايلاملؤهل  ذويمبا يعىن أ ن املرشدين الزراعيني 

 .فامي يتعلق بأ ساليب الوقاية من مرض امحلى القالعية

املدروسة للمرشدين الزراعيني  املس تقةل: العالقة بني املتغريات سادسا

ابس تخدام معادةل  هلم ال جاميلالتدرييب  الاحتياجاملبحوثني وبني درجة 

Borich   بطرق عالج املرضاملطورة وذكل فامي يتعلق  

عالقة معنوية  دل توجعىل أ نه "  ال حصايئينص الفرض  (19)جدول 

ومدة اخلدمة  السن,ويه: بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني 

, ال رشاديجمال العمل يف  عدد ادلورات التدريبية, و ابلعمل ال رشادي

, وعدد ادلورات احليواينجمال ال نتاج يف  عدد ادلورات التدريبيةو 

, واملؤهل ادلرايس, النشأ ةالتدريبية عن مرض امحلى القالعية, 

هلم فامي  ال جاميل التدرييب الاحتياجدرجة  وبني ادلرايس,والتخصص 

 يتعلق بطرق عالج هذا املرض.

مت اس تخدام معامل ال رتباط البس يط ولختبار حصة هذا الفرض 

( مع املتغريات 2X) ي( مع املتغريات الفرتية, واختبار مربع اك2rلبريسون )

 :التايلال مسية وجاءت النتاجئ عىل النحو 

ومدة اخلدمة  ,السن من:معنوية بني لك  ارتباطيةعدم وجود عالقة 

, ال رشاديجمال العمل يف  التدريبية ادلوراتابلعمل ال رشادي, وعدد 

, وعدد ادلورات احليواينجمال ال نتاج يف  عدد ادلورات التدريبيةو 

 التدرييب الاحتياجدرجة  وبني القالعية,التدريبية عن مرض امحلى 

حيث  ,لهؤلء املبحوثني فامي يتعلق بطرق عالج هذا املرض ال جاميل

, 0,001و  ,0,015لبريسون بلغت قمي معامالت ال رتباط البس يط 

 التوايل.عىل  0,143 -, و0,121-و ,0,136 -و

 التدرييب الاحتياجدرجة وبني  ادلرايساملؤهل وجود عالقة معنوية بني 

, حيث لهؤلء املبحوثني فامي يتعلق بطرق عالج هذا املرض ال جاميل

أ كرب من نظريهتا  ويه 44,855( 2)اك النس يببلغت قمية معامل التطابق 

 .0,05معنوية  عند مس توى اجلدولية

 ادلرايس, وبنيوالتخصص , من: النشأ ةعدم وجود عالقة معنوية بني لك 

للمبحوثني فامي يتعلق بطرق عالج هذا  ال جاميل التدرييب الاحتياجدرجة 

, 4,041( 2)اك النس يبحيث بلغت قميتا معامل التطابق  ,املرض

وهام أ قل من نظريتهيا اجلدوليتني عند مس توى  التوايلعىل  3,646و

 .0,05معنوية 
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ا  بل السابق لكي ال حصايئبناء  عىل هذه النتاجئ فا نه مل ميكن رفض الفرض 

 مما ,البحيثقبول الفرض  وابلتايل ادلرايسللمؤهل  ميكن رفضه ابلنس بة

ب أ قل احتياجا للتدري العايلاملؤهل  ييعىن أ ن املرشدين الزراعيني ذو 

 .فامي يتعلق بطرق عالج مرض امحلى القالعية

 توصيات البحث

من  %30من  بما يقر بناء  عىل ما أ ظهرته نتاجئ ادلراسة من وجود 

ىل تدريب  رشادياملبحوثني حيتاجون ا  ن فامي يتعلق بأ ساليب الوقاية م ا 

يويص البحث برضورة اهامتم  عالجه ذلامرض امحلي القالعية, وطرق 

ة ال رشاد الزراعي بتنظمي دورات تدريبية مكثفة هلم وتوزيع نرشات فني

عىل هؤلء املبحوثني تتضمن أ ساليب الوقاية من مرض امحلي القالعية 

 وطرق عالجه.

 ثحبو أ ي  مل جتر هبااليت  توجيه اجلهود البحثية حنو احملافظات ال خرى

صابةاليت  افظاتهذا اجملال وخاصة احمليف  ل هبا أ عىل حالت ا  هبذا  ت سج  

 املرض.

يويص الباحث بصفة عامة برضورة التنس يق بني ال رشاد الزراعي وبني 

هات وغريها من اجل  البيئةوبني الوحدة احمللية وبني وزارة  البيطريالطب 

اليف جمهوداهتم للعمل عىل ت لتنظمياملعنية مبقاومة مرض امحلى القالعية 

 لك عام.يف  هذا املرض ومنع تكرار ال صابة بهأ رضار 
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 .2018 /2017عدد املرشدين الزراعيني بلك من مراكز حمافظة الغربية عام  .1 جدول

 عاما   55عدد املرشدين الزراعيني حتت سن  عاما   55عدد املرشدين الزراعيني فوق سن  عدد امجلعيات الزراعية ابملركز املراكز

 31 16 50 طنطا
 36 10 44 الس نطة

 14 5 58 احملةل الكربى
 15 5 27 بس يون

 12 1 54 زفىت
 19 2 30 قطور
 13 12 21 مسنود
 30 8 37 تكفر الزاي
 170 59 321 اجملموع

 2018 /2017بياانت غري منشورة عام  الغربية,الزراعية مبحافظة  ال دارة املصدر:

 توزيع املبحوثني وفقا  ملتغرياهتم الشخصية املدروسة. .2 جدول
 % عدد املتغريات الشخصية % عدد املتغريات الشخصية

 السن: -1

 30- 38 س نة 

 38-  س نة 46أ قل من 

 46-  س نة 55أ قل من 

 

29 

60 

81 

 

17,1 

35,3 

47,6 

 ال رشاديمدة اخلدمة ابلعمل  -5

  س نوات8أ قل من –س نه  1من 

  س نة15أ قل من –س نوات 8من 

  س نة22أ قل من  -س نة15من 

  س نة فأ كرث22من 

 

56 

47 

50 

17 

 

32,9 

27,6 

29,4 

10,1  

 100 170 اجملموع 100 170 اجملموع

 النشأ ة  -2

 ريفي 

 حرضي  

 

145 

25 

 

85,3 

14,7 

 ال رشاديالعمل يف  عدد ادلورات التدريبية -6

 دورات(  دل يوجدورة ) صفر 

  دورة 18 -دورة 1من 

 18  دورة  35 –دورة 

 35 دورة فأ كرث  

 

24 

122 

15 

9 

 

14,1 

71.8 

8,8 

5,3 

 100 170 اجملموع 100 170 اجملموع

 املؤهل ادلرايس  -3

  متوسط 

 فوق املتوسط 

 جامعي 

  أ عىل من ذكل 

 

43 

9 

111 

7 

 

25,3 

5,3 

65,3 

4,1 

 احليواينال نتاج يف  عدد ادلورات -7

 ( دل يوجصفر )دورات 

  دورات 7 -دورة 1من 

 7  دورة  14أ قل من  –دورات 

 14 فأ كرث دورة  

 

24 

111 

10 

7 

 

24,7 

65.3 

5,9 

4.1 

 100 170 اجملموع 100 170 اجملموع

 التخصص ادلرايس:  -4

  نتاج حيواين  ا 

  شعبة عامة 

  رشاد زراعي  ا 

  ختصص أ خر 

 

25 

90 

25 

25 

 

14,7 

52,9 

16,2 

16,2 

 امحلي القالعية: ادلورات يفعدد  -8

  دورات(  د)ل يوجصفر 

  دورات 5 -دورة 1من  

 5  دورات  10 –دورات 

 10 دورة فأ كرث 

 

80 

68 

10 

12 

 

47,1 

40 

5,9 

7 

 100 170  اجملموع 100 170 اجملموع
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 .القالعيةتوزيع املبحوثني وفقا  ملعرفهتم بأ ساليب الوقاية من مرض امحلي  .3 جدول

 درجة املعرفة م

 أ ساليب الوقاية من 

 مرض امحلى القالعية

  فل يعر  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا

املتوسط  % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 املرحج

 الرتتيب

1 

حملول هيدروكس يد  ابس تخدامتطهري املزرعة وال دوات وال غذية 

 4 3,5 18,8 32 6,5 11 18,2 31 18,8 32 37,6 64 .%4الصوديوم 

2 
 2 3,65 14,7 25 8,8 15 15,3 26 18,8 32 42,4 72 للحيواانت املصابة املس توردة من اخلارج . الصحياحلجر 

3 
 3 3,64 14,1 24 9,4 16 14,1 24 22,9 39 39,4 67 عزل احليواانت املشتبه فهيا واملريضة.

4 

ل بعد عزلها ملدة شهر  املشرتاةعدم دخول احليواانت  ىل املزرعة ا  ا 

 1 3,67 14,1 24 7,1 12 17,1 29 20,6 35 41,2 70 والتأ كد من خلوها من املرض.

5 

ل للرضورة أ و تطهريها قبل  ىل املزرعة ا  احلد من دخول الس يارات ا 

 5 3,45 15,3 27 10 17 18,8 32 25,9 44 30 51 ادلخول.

6 

معل مغاطس هبا مطهرات عىل مجيع مداخل املزرعة وتنظيفها 

 8 3,34 20 34 8,8 15 18,2 31 20 34 32,4 55 ابس مترار.

7 
 11 3,28 20,6 35 9,4 16 20 34 20,6 35 29,4 50 تغيري املطهر وتنظيف املغاطس مرة لك يوم أ و يومني عىل ال كرث.

8 

الوقائية الالزمة عند دخول العامل وال طباء  الاحتياطاتمعل 

ىل أ ماكن الرتبية.  م4 3,5 15,9 27 12,4 21 14,1 24 21,2 36 36,5 62 البيطرين واملرشدين الزراعيني ا 

9 
 10 3,30 20 34 9,4 16 20,6 35 17,1 29 32,4 55 احلرشات والقوارض. مقاومة

10 

املزارع اجملاورة منعا  لتكرار انتقال يف  الظروف الصحية متابعة

 7 3,4 15,9 27 10 17 22,4 38 21,8 37 30 51 العدوى مهنا.

11 

شهور وحيواانت التسمني لك س تة  4حتصني حيواانت اللنب لك 

حرض  من العرتة املعزوةل مبرص. ابس تخدامشهور   6 3,44 18,2 31 8,2 14 18,2 31 21,8 37 33,5 57 لقاح ميت م 

12 

ريض زجاجات الرضاعة وأ دواهتا ل شعة الشمس املبارشة بعد  تع 

 12 3,27 20 34 9,4 16 21,8 37 18,2 31 30 51 غسلها ابملاء الساخن والصابون.

13 

ردم احلظائر ابس مترار مرة لك يومني بفرشة نظيفة بعد رش اجلري 

 9 3,32 18,8 32 11,2 19 17,1 29 24,4 41 28,8 49 احلى فهيا.

  3,44 ال جاميل املرحجاملتوسط 

 

جامل  بأ ساليب الوقاية من مرض امحلي القالعية .4 جدول .توزيع املبحوثني وفقا ملس توى معرفهتم ا   

 % عدد مس توى املعرفة

 52,4 89 مرتفع

 22,3 38 متوسط

 12,9 22 منخفض

 12,4 21 فل يعر 

 100 170 ال جاميل
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 القالعية.توزيع املبحوثني وفقا  لتقديرمه ل مهية معرفهتم بأ ساليب الوقاية من مرض امحلي  .5 جدول

 م

 درجة ال مهية 

 أ ساليب الوقاية من 

 مرض امحلى القالعية

  هامةغري  قليةل ال مهية منخفضة هامة هامة جدا

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
املتوسط 

 املرحج
 الرتتيب

حملول هيدروكس يد  ابس تخدامتطهري املزرعة وال دوات وال غذية   .1

 4 4,31 1,2 2 3,5 6 10,6 18 32,4 55 52,4 89 .%4الصوديوم 

 11 2,44 - - 3,5 6 5,3 9 34,1 58 57,1 97 للحيواانت املصابة املس توردة من اخلارج . الصحياحلجر   .2

 10 3,78 - - 4,7 8 8,2 14 3,18 54 55,3 74 عزل احليواانت املشتبه فهيا واملريضة.  .3

ل بعد عزلها ملدة  املشرتاةعدم دخول احليواانت   .4 ىل املزرعة ا  ا 

 1 4,39 0,6 1 2,9 5 10 17 29,4 50 57,1 97 شهر والتأ كد من خلوها من املرض.

ل للرضورة أ و تطهريها   .5 ىل املزرعة ا  احلد من دخول الس يارات ا 

 5 4,29 1,2 2 5,9 9 8,8 15 32,4 55 52.4 89 قبل ادلخول.

معل مغاطس هبا مطهرات عىل مجيع مداخل املزرعة وتنظيفها   .6

 9 4,24 4,1 7 2,9 5 9,4 16 31,2 53 5,24 89 ابس مترار.

 12 2,17 3,5 6 5,9 10 8,2 14 34,1 58 48,2 82 تغيري املطهر وتنظيف املغاطس مرة لك يوم أ و يومني عىل ال كرث.  .7

الوقائية الالزمة عند دخول العامل وال طباء  الاحتياطاتمعل   .8

ىل أ ماكن الرتبية.  3 4,32 1,8 3 4,7 8 5,9 10 34,7 59 52,9 90 البيطرين واملرشدين الزراعيني ا 

 م9 4,24 1,8 3 5,3 9 7,6 13 37,1 63 48,2 82 احلرشات والقوارض. مقاومة  .9

لتكرار انتقال املزارع اجملاورة منعا  يف  الظروف الصحية متابعة  .10

 6 4,28 1,2 2 4,7 8 9,4 16 33,5 57 51,2 87 العدوى مهنا.

شهور وحيواانت التسمني لك  4حتصني حيواانت اللنب لك   .11

حرض  من العرتة املعزوةل  ابس تخدامس تة شهور  لقاح ميت م 

 مبرص.
94 55,3 52 30,6 16 9,4 6 3,5 1 0,6 4,34 2 

ريض زجاجات الرضاعة وأ دواهتا   .12 ل شعة الشمس املبارشة بعد تع 

 8 4,25 2,4 4 2,4 4 12,9 22 31,8 54 50,6 86 غسلها ابملاء الساخن والصابون.

ردم احلظائر ابس مترار مرة لك يومني بفرشة نظيفة بعد رش اجلري   .13

 7 4,27 2,4 4 4,1 7 8,2 14 34,1 58 51,2 87 احلى فهيا.

  3,95 ال جاميل املرحجاملتوسط 

 

جامل  بأ سالي .6 جدول .ب الوقاية من مرض امحلي القالعيةتوزيع املبحوثني وفقا ملس توى تقديرمه ل مهية معرفهتم ا   

 % عدد مس توى ال مهية

 80,5 137 مرتفع

 13,6 23 متوسط

 5,9 10 منخفض

 - - غري هام

 100 170 ال جاميل
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رشاد املربني عن أ ساليب الوقاية  وفقا  دلرجةتوزيع املبحوثني  .7 جدول  .القالعيةامحلي  من مرضقياهمم اب 

 درجة القيام  م

 أ ساليب الوقاية من 

 مرض امحلى القالعية

  ل أ قوم اندرا أ حياان غالبا دامئا

املتوسط  عدد % عدد % عدد عدد % عدد % عدد

 املرحج

 الرتتيب

حملول  ابس تخدامتطهري املزرعة وال دوات وال غذية   .1

 .%4هيدروكس يد الصوديوم 
35 20,6 47 27,6 28 16,5 10 5,9 49 28,8 3,3 3 

للحيواانت املصابة املس توردة من اخلارج  الصحياحلجر   .2

. 
40 23,5 38 22,4 26 17,1 17 10 49 27,1 3 4 

 2 3,11 23,5 40 8,8 15 20,9 35 26,5 45 20,6 35 عزل احليواانت املشتبه فهيا واملريضة.  .3

ل بعد عزلها  املشرتاةعدم دخول احليواانت   .4 ىل املزرعة ا  ا 

 ملدة شهر والتأ كد من خلوها من املرض.
43 25,3 38 22,4 31 18,2 16 9,4 42 24,7 3,14 1 

ىل املزرعة ا ل للرضورة أ و   .5 احلد من دخول الس يارات ا 

 تطهريها قبل ادلخول.
28 16,5 47 27,6 32 18,3 14 8,2 49 28,8 2,94 7 

معل مغاطس هبا مطهرات عىل مجيع مداخل املزرعة   .6

 وتنظيفها ابس مترار.
24 14,1 44 25,9 37 21,8 12 7,1 53 31,2 2,84 10 

تغيري املطهر وتنظيف املغاطس مرة لك يوم أ و يومني   .7

 عىل ال كرث.
 م10 2,84 31,8 54 5,3 9 23,5 40 22.9 39 15,9 27

الوقائية الالزمة عند دخول العامل  الاحتياطاتمعل   .8

 وال طباء البيطرين واملرشدين الزراعيني ا ىل أ ماكن الرتبية.
36 21,2 37 31,8 35 20,6 16 9,4 44 25,9 2,99 5 

 9 2,90 30 51 7,6 13 23,5 40 19,4 33 19,4 33 احلرشات والقوارض. مقاومة  .9

لتكرار  املزارع اجملاورة منعا  يف  الظروف الصحية متابعة  .10

 انتقال العدوى مهنا.
30 17,6 44 25,9 36 21,2 13 7,6 47 27,6 2,98 6 

شهور وحيواانت التسمني  4حتصني حيواانت اللنب لك   .11

حرض  من العرتة  ابس تخداملك س تة شهور  لقاح ميت م 

 املعزوةل مبرص.
 م4 3 28,2 48 8,2 14 18,2 31 22.4 38 22,4 38

ريض زجاجات الرضاعة   .12 وأ دواهتا ل شعة الشمس تع 

 املبارشة بعد غسلها ابملاء الساخن والصابون.
30 17,6 29 17,1 47 27,6 11 6,5 53 31,2 2,83 11 

ردم احلظائر ابس مترار مرة لك يومني بفرشة نظيفة بعد   .13

 رش اجلري احلى فهيا.
34 20 38 22,4 34 20 11 6,5 53 31,2 2,93 8 

  2,98 ال جاميل املرحجاملتوسط 
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رشاد املربني عن أ ساليب الوقاية من مرض امحلي القالعية توزيع املبحوثني .8 جدول جامل  اب   .وفقا ملس توى قياهمم ا 

 % عدد درجة القيام

 39,4 67 يقوم بدرجة مرتفعة

 27,1 46 يقوم بدرجة متوسطة

 11,7 20 يقوم بدرجة منخفضة

 21,8 37 مل يقو 

 100 170 ال جاميل

 

جامل وفقا ملس توى  .9 جدول  القالعية.فامي يتعلق بأ ساليب الوقاية من مرض امحلي  التدرييب الاحتياجتوزيع املبحوثني ا 

 % عدد التدرييب الاحتياجمس توى 

 24,1 41 ل حيتاج ا ىل تدريب

 47,1 80 منخفض تدرييب احتياج

 13,5 23 متوسط تدرييب احتياج

 15,3 26 مرتفع تدرييب احتياج

 100 170 ال جاميل

 

 .القالعيةتوزيع املبحوثني وفقا  ملعرفهتم بطرق عالج مرض امحلي  .10 جدول

 درجة املعرفة  م

 طرق عالج

 مرض امحلى القالعية 

  فل يعر  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
املتوسط 

 املرحج
 الرتتيب

 ماكن نظيف وجاف.يف  ل احليواانت املصابة ووضعهاعز   .1
86 50,6 36 21,2 17 10 11 6,5 20 11,8 3,85 2 

عطاء حماليل تعويضية مثل اجللوكوز  .2 عن طريق  %5ا 

 11 3,19 24,1 41 5,9 10 14,1 24 14,7 25 41,2 70 ونقص الوزن. التغذيةادلم عند توقف يف  التقطري

يوميا  ابس تعامل  خفيفةغسل وتنظيف الفم مبطهرات   .3

 3 3,68 17.6 30 5,9 10 11,8 20 19,4 33 45,3 77 حملول الش بة.

 12 3,17 30 51 5.9 10 14,7 25 15,3 26 34,1 58 .%5غسل وتنظيف الفم ابليوريك ادلاىف  .4

مع العسل  %2دهان الفم مبزجي من لكورات البواتس   .5

 14 2,94 25,9 44 8,8 15 11,8 20 18,8 32 34,7 59 ( .الفميللتجويف ال سود أ و الطحينة )

 )يوضع %2تطهري الفم مبطهر التوتيا الزرقاء أ و اجلنتياان   .6

برة وينقط املطهر من الرسجنة 5رسجنة يف  مل بدون ا 

 عىل ال ماكن املصابة ابلفم فينترش مع حركة اللسان والفم(.
66 38,8 36 21,2 19 11,2 15 8,8 34 20 3,5 4 

مج ومسحوق 5بعجينة من مسحوق الش بة دهان الفم   .7

مج من 100مج و10مج ومسحوق السلفا 10اليوركس

 العسل والطحينة.
 م12 3,17 26,5 45 7,6 13 14,7 25 21,8 37 28,8 49

 دهان حلامت الرضع املصابة ابليوركس مع اجللرسين  .8

 7 3,24 26,5 45 7,1 12 14,7 25 19,4 33 32,4 55 .1:10بنس بة

الرضع مبرمه بنسلني أ و ترياميسني ابلتناوب دهان حلامت   .9

( بعد %5أ و مرمه زنك  %2مع املرامه امللطفة )ابنثينول

 لك حلبة.
51 30 31 18,2 25 14,7 20 11,8 43 25,3 3,15 13 

 3 3,45 20,6 35 8,8 15 12,4 21 21,2 36 37,1 63 .%1تطهري ال قدام مبحلول الفنيك   .10
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 درجة املعرفة  م

 طرق عالج

 مرض امحلى القالعية 

  فل يعر  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
املتوسط 

 املرحج
 الرتتيب

كربيتات النحاس )اجلزنارة( تطهري ال قدام مبحلول   .11

10:5% . 59 34,7 38 22,4 19 11,2 16 9,4 38 22,4 3,37 5 

 4 3,44 20 34 7,1 12 13,5 23 27,6 47 31,8 54 غسل احلوافر امللهتبة مبطهر خمفف مثل البيتادين.  .12

 أ وكيس)حيوي  وضع مسحوق مضاد  .13

 15 2,61 25,9 44 7,6 13 12,4 21 24,1 41 30 51 (عىل احلوافر امللهتبة.%20ترتاس يلكني

مت اليت  معل غيارات عىل احلوافر امللهتبة أ و املتقرحة أ و  .14

 8 3,34 20 34 8,8 15 15,3 26 25,3 43 30 51 خلع أ و سقوط أ جزاء مهنا.

 %5عند ظهور ال عراض التنفس ية يمت حقن جلوكوز   .15

عات الشعب الهوائية مل ابلوريد ببطء وموس 500

أ مبول + مضادات  10( س يدوفيلنيأ و أ مينوفيلني )

 مل(. 30أ فيل أ و أ نىت س تني س تامني للحساس ية )

46 27,1 28 16,5 20 11,8 18 10,6 58 34,1 2,58 16 

تكون التغذية ابلعلف ال خرض أ و الشعري اجملروش مع   .16

تنب انمع أ و شعري مطحون خملوط مباء دائف طوال فرتة 

 العالج.
49 28,8 39 22,9 32 18,8 11 6,5 39 22,9 3,28 9 

قوى طويل املفعول حيوي  حقن جرعات اكمةل من مضاد  .17

 م10 3,24 24,7 42 9,4 16 13,5 23 21,8 37 30,6 52 مثل النوفاجلني .

يف  احليوان املصاب ابملاء البارد, مث احلقن ببطء اس تحامم  .18

 أ وكيس+  %5الطبية التالية: جلوكوز ابلوصفةالوريد 

مل + س يفارول 30نوفاجلني +  مل30ترتاس يلكني

 أ ايم . 5يوميا  ملدة  مل30

50 29,4 30 17,6 25 14,7 16 9,4 49 28,8 3,9 1 

  2,28 ال جاميل املرحجاملتوسط 

 

 

جامل  بطرق عالج مرض امحلي القالعية توزيع املبحوثني .11 جدول .وفقا ملس توى معرفهتم ا   

 

 

 

 

 

 

 .القالعيةتوزيع املبحوثني وفقا  لتقديرمه ل مهية معرفهتم بطرق عالج مرض امحلي  .12 جدول

 م

 درجة ال مهية 

 طرق عالج مرض 

 امحلى القالعية

  هامةغري  قليةل ال مهية منخفضة هامة هامة جدا

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
املتوسط 

 املرحج
 الرتتيب

 1 4,5 - - - - 5,9 10 32,4 55 60,6 103 ماكن نظيف وجاف.يف  عزل احليواانت املصابة ووضعها  .1

عطاء حماليل تعويضية مثل اجللوكوز  .2 ادلم يف  عن طريق التقطري %5ا 

 5 4,39 1,2 2 2,9 5 8,8 15 29,4 50 57,6 98 ونقص الوزن. التغذيةعند توقف 

 2 4,47 1,2 2 2,9 5 5,9 10 27,6 47 62,4 106 يوميا  ابس تعامل حملول الش بة. خفيفةغسل وتنظيف الفم مبطهرات   .3

 5 4,39 2,4 4 2,4 4 8,8 15 26,5 45 60 102 .%5غسل وتنظيف الفم ابليوريك ادلاىف  .4

 % عدد مس توى املعرفة

 50 85 مرتفع

 22,9 39 متوسط

 15,3 26 منخفض

 11,8 20 فل يعر 

 100 170 ال جاميل
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 م

 درجة ال مهية 

 طرق عالج مرض 

 امحلى القالعية

  هامةغري  قليةل ال مهية منخفضة هامة هامة جدا

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
املتوسط 

 املرحج
 الرتتيب

ل ال سود أ و مع العس %2دهان الفم مبزجي من لكورات البواتس   .5

 3 4,41 4,7 8 1,2 2 10 17 25,3 43 58,8 100 ( .الفميللتجويف الطحينة )

رسجنة يف  )يوضع %2تطهري الفم مبطهر التوتيا الزرقاء أ و اجلنتياان   .6

برة وينقط املطهر من الرسجنة عىل ال ماكن املصابة ابلفم 5 مل بدون ا 

 فينترش مع حركة اللسان والفم(.
100 58,8 49 28,8 15 8.8 3 1,8 2 1,2 4,40 4 

مج ومسحوق 5دهان الفم بعجينة من مسحوق الش بة   .7

مج من العسل 100مج و10مج ومسحوق السلفا 10اليوركس

 والطحينة.
95 59,9 47 27,6 18 10,6 5 2,9 5 2,9 4,30 11 

 10 4,31 2,9 5 2,4 4 10 17 29,4 50 55,4 94 .1:10بنس بة دهان حلامت الرضع املصابة ابليوركس مع اجللرسين  .8

حلامت الرضع مبرمه بنسلني أ و ترياميسني ابلتناوب مع املرامه دهان   .9

 9 4,32 1,8 3 4,1 7 10,6 18 27,1 46 56,5 96 ( بعد لك حلبة.%5أ و مرمه زنك  %2امللطفة )ابنثينول

 7 4,37 1,2 2 4,7 8 2, 14 27,1 46 58,8 100 .%1تطهري ال قدام مبحلول الفنيك   .10

  %10:5تطهري ال قدام مبحلول كربيتات النحاس )اجلزنارة(   .11
 م3 4,41 0,6 1 1,8 3 6,4 16 29,4 50 58,2 99

 6 4,38 1,2 2 2,9 5 6,4 16 29,4 50 57,1 97 غسل احلوافر امللهتبة مبطهر خمفف مثل البيتادين.  .12

( عىل %20)أ وكىس ترتاس يلكني حيوي  وضع مسحوق مضاد  .13

 8 4,34 1,8 3 2,9 5 11,2 19 27,6 47 56,5 96 احلوافر امللهتبة.

مت خلع أ و سقوط اليت  معل غيارات عىل احلوافر امللهتبة أ و املتقرحة أ و  .14

 12 4,27 1,2 2 2,4 4 12,9 22 29,4 50 52,9 90 أ جزاء مهنا.

مل  500 %5عند ظهور ال عراض التنفس ية يمت حقن جلوكوز   .15

أ مينوفيلني )أ و س يدوفيلني(  ابلوريد ببطء وموسعات الشعب الهوائية

 30أ مبول + مضادات للحساس ية )أ فيل أ و أ نىت س تني س تامني  10

 مل(.

91 53,5 41 29,1 20 11,8 7 4,1 10 5,9 4,13 14 

تكون التغذية ابلعلف ال خرض أ و الشعري اجملروش مع تنب انمع أ و   .16

 13 4,22 1,8 3 1,8 3 10,6 18 37,6 64 47,1 80 شعري مطحون خملوط مباء دائف طوال فرتة العالج.

قوى طويل املفعول مثل حيوي  حقن جرعات اكمةل من مضاد  .17

 م11 4,3 2,4 4 2,9 5 8,8 15 34,1 58 51,8 88 النوفاجلني .

الوريد يف  احليوان املصاب ابملاء البارد, مث احلقن ببطء اس تحامم  .18

+  مل30ترتاس يلكني أ وكيس+  %5الطبية التالية: جلوكوز ابلوصفة

 أ ايم . 5يوميا  ملدة  مل30مل + س يفارول 30نوفاجلني 
 م13 4,22 4,1 7 5,3 9 8,8 15 27,1 47 54,1, 92

  4,34 ال جاميل املرحجاملتوسط 

 

جامل  ل مهية معرفهت توزيع املبحوثني .13 جدول  .م بطرق عالج مرض امحلي القالعيةوفقا ملس توى تقديرمه ا 

 % عدد مس توى ال مهية

 77,1 131 مرتفع

 17,1 29 متوسط

 5,8 10 منخفض

 - - غري هامة

 100 170 ال جاميل
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رشاد املربني عن طرق عالج مرض امحلي القالعية  .14 جدول  توزيع املبحوثني وفقا  دلرجة قياهمم اب 

 م

 درجة القيام 

 طرق عالج

 القالعية ىمرض امحل 

  ل أ قوم اندرا أ حياان غالبا دامئا

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
املتوسط 

 املرحج
 الرتتيب

 ماكن نظيف وجاف.يف  احليواانت املصابة ووضعها عزل  .1
45 26,5 44 25,9 33 19,4 10 5,9 38 22,4 2,98 6 

عطاء حماليل تعويضية مثل اجللوكوز  .2 يف  عن طريق التقطري %5ا 

 10 2,9 32,4 55 7,1 12 17,6 30 24,1 41 18,8 32 ونقص الوزن. التغذيةادلم عند توقف 

 1 3,12 29,4 50 4,1 7 15,3 26 17,1 46 24,1 41 يوميا  ابس تعامل حملول الش بة. خفيفةغسل وتنظيف الفم مبطهرات   .3

 9 2,91 35,3 60 4,1 7 16,5 28 22,4 38 21,8 37 .%5غسل وتنظيف الفم ابليوريك ادلاىف  .4
مع العسل ال سود أ و  %2دهان الفم مبزجي من لكورات البواتس   .5

 7 2,94 32,4 55 7,1 12 15,9 27 22,9 39 21,8 37 ( .الفميالطحينة )للتجويف 

رسجنة يف  )يوضع %2تطهري الفم مبطهر التوتيا الزرقاء أ و اجلنتياان   .6

برة وينقط املطهر من الرسجنة عىل ال ماكن املصابة ابلفم 5 مل بدون ا 

 فينترش مع حركة اللسان والفم(.
35 20.6 50 29,4 30 17,6 9 5,3 46 27,1 3,11 2 

مج ومسحوق 5بعجينة من مسحوق الش بة دهان الفم   .7

مج من العسل 100مج و10مج ومسحوق السلفا 10اليوركس

 والطحينة.
32 18,8 45 26,5 32 18,8 12 7,1 49 28,8 2,99 5 

 8 2,93 29,4 50 8,2 14 17,8 32 26,5 45 17,1 29 .1:10بنس بة دهان حلامت الرضع املصابة ابليوركس مع اجللرسين  .8
الرضع مبرمه بنسلني أ و ترياميسني ابلتناوب مع املرامه دهان حلامت   .9

 12 2,8 33,5 57 8,2 14 21,2 36 18,8 32 18,2 31 ( بعد لك حلبة.%5أ و مرمه زنك  %2امللطفة )ابنثينول

 م6 2,98 29,4 50 7,6 13 18,2 31 24,1 41 20,6 35 .%1تطهري ال قدام مبحلول الفنيك   .10
 13 2,75 28,8 49 7,1 12 19,4 33 25,3 34 18,8 32 . %10:5كربيتات النحاس )اجلزنارة( تطهري ال قدام مبحلول   .11
 4 3 27,1 47 6,5 11 20,6 35 27,6 47 17,6 30 غسل احلوافر امللهتبة مبطهر خمفف مثل البيتادين.  .12
( عىل %20ترتاس يلكني  أ وكيس)حيوي  وضع مسحوق مضاد  .13

 11 2,81 32,4 55 5,3 9 22,4 38 20 34 18,2 31 احلوافر امللهتبة.

مت خلع أ و اليت  معل غيارات عىل احلوافر امللهتبة أ و املتقرحة أ و  .14

 م9 2,91 29,4 50 7,1 12 21,8 37 22,9 39 18,8 31 سقوط أ جزاء مهنا.

مل  500 %5عند ظهور ال عراض التنفس ية يمت حقن جلوكوز   .15

)أ و ابلوريد ببطء وموسعات الشعب الهوائية أ مينوفيلني 

أ مبول + مضادات للحساس ية )أ فيل أ و أ نىت  10س يدوفيلني( 

 مل(. 30س تني س تامني 

33 19,4 16 15,3 32 18,8 10 5,9 68 40 2,42 14 

تكون التغذية ابلعلف ال خرض أ و الشعري اجملروش مع تنب انمع أ و   .16

 3 3,4 28,8 49 7,1 12 15,9 27 27,1 46 21,2 36 شعري مطحون خملوط مباء دائف طوال فرتة العالج.

قوى طويل املفعول مثل حيوي  حقن جرعات اكمةل من مضاد  .17

 م10 2,90 32,4 55 5,9 10 18,8 32 24,7 42 18,2 31 النوفاجلني .

الوريد يف  احليوان املصاب ابملاء البارد, مث احلقن ببطء اس تحامم  .18

+  مل30ترتاس يلكني أ وكيس+  %5الطبية التالية: جلوكوز ابلوصفة

 أ ايم . 5يوميا  ملدة  مل30مل + س يفارول 30نوفاجلني 
 م10 2,90 34,1 58 4,1 7 17,6 30 25,3 43 18,8 32

  2,93 ال جاميل املرحجاملتوسط 
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رشاد املربني عن طرق عالج مرض امحلي القالعية .15 جدول جامل  اب   .توزيع املبحوثني وفقا ملس توى قياهمم ا 

 % عدد مس توى القيام

 38,2 65 مرتفع

 27,6 47 متوسط

 12,4 21 منخفض

 12,8 37 ل يقوم

 100 170 ال جاميل

 

جامل  وفقا ملس توى  .16 جدول  فامي يتعلق بطرق عالج مرض امحلي القالعية  التدرييب الاحتياجتوزيع املبحوثني ا 

 % عدد التدرييب الاحتياجمس توى 

 21,8 37 ل حيتاج ا ىل تدريب

 47,6 81 منخفض تدرييب احتياج

 13,6 23 متوسط تدرييب احتياج

 17 29 مرتفع تدرييب احتياج

 100 170 ال جاميل

 

 توزيع املبحوثني وفقا  دلرجة تعرضهم ملصادر معلوماهتم عن مرض امحلى القالعية. .17 جدول

 
 درجة التعرض 

 مصادر املعلومات

املتوسط  ل اندرا   أ حياان   دامئا  

 املرحج
 الرتتيب

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 14 2,42 22,4 38 26,5 45 37,6 64 13,5 23 مدير عام ال رشاد الزراعي مبديرية الزراعة. 1

 1 3,01 5,9 10 15,3 26 50,6 86 28,2 48 جمةل ال رشاد الزراعي. 2

 7 2,74 15,3 26 23,5 40 32,9 56 28,2 48 الباحثون مبحطات البحوث. 3

 12 2,55 21,2 36 25,3 43 30,6 52 22,9 39 . البيطريأ ساتذة اجلامعات بلكية الزراعة والطب  4

 17 1,77 55,9 95 20,6 35 14,1 24 9,4 16 ش بكة الفريكون . 5

 18 1,74 56,5 96 22,4 38 12,4 21 8,8 15 ة الرادكون.كبش   6

 16 1,79 57,1 97 15,3 26 18,8 32 8,8 15 النظم اخلبرية 7

 9 2,69 13,5 23 27,1 47 37,6 64 21,8 37 .البيطريمديرية الطب  8

 6 2,77 13,5 23 22,9 39 36,5 62 27,1 46 ابلوحدة البيطرية  البيطريالطبيب  9

 10 2,62 15,9 27 26,5 45 37,1 63 20,6 35 ال هل واجلريان. 10

 3 2,89 7,1 12 22,4 38 45,3 77 25 43 تربية احليواانت.يف  أ حصاب اخلربات 11

 8 2,71 16,5 28 22,9 39 34,1 58 26,5 45 اخلربة الشخصية. 12

 15 2,34 25,9 44 29,4 50 27,6 47 16,5 28 قناة مرص الزراعية. 13

 13 2,54 23,5 40 18,2 31 39,4 67 18,8 32 ش بكة املعلومات ادلولية )ال نرتنت(. 14

 11 2,58 21,8 37 20 34 37,1 63 21,2 36 الكتب. 15

 4 2,83 16,5 28 11,2 19 45,3 77 27,1 46 النرشات الفنية 16

 2 2,95 10 17 15,9 27 43,5 74 30,6 52 النرشات ال رشادية. 17

 5 2,79 14,1 24 16,5 28 45,3 77 24,1 41 املراكز ال رشادية. 18

 170ن = 
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هلم فامي يتعلق بأ ساليب الوقاية من مرض  ال جاميل التدرييب الاحتياجبني املتغريات املس تقةل للمبحوثني وبني درجة  للعالقة اكيقمي معامالت ال رتباط البس يط ومربع  .18 جدول

 القالعية.امحلى 

 قمي معامالت ال رتباط البس يط املتغريات املس تقةل للمبحوثني م

 0,027 السن 1

 0,010- مدة اخلدمة ابلعمل ال رشادي 2

 0,130- ال رشاديجمال العمل يف  التدريبيةعدد ادلورات  3

 0,118- احليواينجمال ال نتاج يف  عدد ادلورات التدريبية 4

 0,148- عدد ادلورات التدريبية عن مرض امحلى القالعية 5

 اكيقمي معامالت مربع  املتغريات املس تقةل للمبحوثني م

 11,956 النشأ ة 1

 **43,342 يسار ادلاملؤهل  2

 6,998 ادلرايسالتخصص  3
 

هلم فامي يتعلق بطرق عالج مرض امحلى  ال جاميل التدرييب الاحتياجبني املتغريات املس تقةل للمبحوثني وبني درجة للعالقة  اكيقمي معامالت ال رتباط البس يط ومربع  .19 جدول

 القالعية.

 قمي معامالت ال رتباط البس يط املتغريات املس تقةل للمبحوثني م

 0,015 السن  1

 0,000 مدة اخلدمة ابلعمل ال رشادي 2

 0,136- ال رشاديجمال العمل يف  عدد ادلورات التدريبية 3

 0,121- احليواينجمال ال نتاج يف  عدد ادلورات التدريبية 4

 0,143- عدد ادلورات التدريبية عن مرض امحلى القالعية 5

 اكيقمي معامالت مربع  املتغريات املس تقةل للمبحوثني م

 4,041 النشأ ة  1

 **44,855  يسار ادلاملؤهل  2

 3,646  ادلرايسالتخصص  3
 0,05** معنوية عند  0,01*معنوية عند
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ABSTRACT 

The aim of the research was to determine the degree of knowledge of the agricultural extension workers, the importance of 

their knowledge, the degree to which they instruct the breeders about methods of prevention and treatment of foot-and-mouth 

disease. The research was carried out on a comprehensive list of agricultural extension workers in Al-Gharbia Governorate, 170 

agricultural supervisors, distributed among the eight governorate centers. Quantitative data processing, tabulation and analysis 

using frequency and frequency display, arithmetic mean, Pearson's simple correlation coefficient, and relative correlation 

coefficient (X2) using the Statistical Program of Social Sciences (SPSS). The most important results were as follows: About half of 

the respondents (47.6%) are in the age group 46 to 55 years old, the majority of whom are of rural origin (85.3%), 65.3% of them 

are university graduates, 52.9% (32.9%) worked in agricultural extension for a period of 1 to less than 8 years. The majority (71.8%) 

received training courses in the field of extension work, and 65% 3% of them received training courses in animal production, and 

nearly half (47.1%) did not receive training courses in the field of foot-and-mouth disease in particular.28.8% of the respondents 

are in the high and intermediate training needs category for the prevention of foot-and-mouth disease and 30.6% of the 

respondents are in the high and intermediate training needs category for the treatment of foot-and-mouth disease. In conclusion, 

there is a significant relationship between the academic qualification and the degree of the total training needs of the respondents 

in relation to methods of prevention and treatment of this disease.  

Keywords: Foot-and-mouth disease; Gharbia Governorate; knowledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


