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التعرف على مصادر الحصول على المعلومات خصائص الزراع المبحوثين،  استھدف ھذا البحث التعرف على :الملخص
فى مجال ا2نتاج الحيوانى، التعرف على الخدمات التى يقدمھا جھاز ا2رشاد الزراعى للزراع فى مجال ا2نتاج الحيوانى، 

توى ودرجة تبنى الزراع المبحوثين ل?ساليب التكنولوجية الحديثة فى ا2نتاج الحيوانى وتحديد العوامل التعرف على مس
المرتبطة بھا، قياس معدل السماع ومعدل التبنى ومستوى التبنى ل?ساليب التكنولوجية فى ا2نتاج الحيوانى، التعرف على 

إجرى ھذا البحث فى وقد ،  الحيوانى ومقترحاتھم للتغلب عليھامشكDت الزراع المبحوثين فى مجال تكنولوجيا ا2نتاج
من حيث عدد الحائزين لرؤوس الماشية وھى فاقوس،  المراكز محافظة الشرقية وتم إختيار مناطق الدراسة على أساس أكبر

 الحائزين إجمالى عدد من% 5ديرب نجم، وتم إختيار القرى من كل مركز بنفس الطريقة، حيث تم اخذ العينة بنسبة 
 مزارع من قرية الديدامون التابعة لمركز فاقوس، 137 ، مزارع222لرؤوس الماشية من كل قرية وبلغت اجمالى العينة 

 مزارع من قرية صفط زريق التابعة لمركز ديرب نجم، وتم ا2عتماد فى جمع البيانات الDزمة على ا2ستبيان بالمقابلة 85و
من الزراع %) 69.4(، ھذا وقد أوضحت النتائج أن 2017 يونيه الفترة من مارس حتى الشخصية وتم جمع البيانات خDل

منھم تبنيھم %) 20.7(تبنيھم منخفض للتوصيات ا2رشادية الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة فى ا2نتاج الحيوانى بينما وجد أن 
 بين درجة تبنى الزراع للتكنولوجيا الحديثة ، وتبين وجود عDقة معنويةفقط تبنيھم مرتفع%) 9.9(متوسط فى حين وجد أن 

عدد سنوات الخبرة فى الزراعة، عدد سنوات الخبرة فى ا2نتاج الحيوانى، عدد الدورات (فى ا2نتاج الحيوانى وبين كل من 
ماعية  الحيازة الزراعية، الدوافع ا2يجابية، المشاركة ا2جتمساحةالتدريبية، عدد الندوات وا2جتماعات ا2رشادية، 

الرسمية، المشاركة ا2جتماعية غير الرسمية، الدرجة القيادية، ا2نفتاح الثقافى، درجة وجود الخدمات التى يقدمھا الجھاز 
ناعى، ثم السيDج، ثم الرش باليوريا، ثم الحقن طص، كما أوضحت النتائج أن أعلى معدل سماع كان للتلقيح ا2)ا2رشادى

، %)77(، ثم دافعات النمو وأخيرا زراعة الشعير بدون تربة حيث بلغت معد�ت السماع ثم السائل المفيدباlمونيا، 
وبالنسبة لمعدل التبنى فبينت النتائج على الترتيب، %) 15.3(، %)40.5(، %)46.8(، %)56.3(، %)62.2(، %)73.4(

التلقيح وريا ثم الحقن باlمونيا ثم أن أعلى معدل تبنى كان لدافعات النمو ثم السائل المفيد ثم السيDج ثم الرش بالي
، %)49.1(، %)49.1(، %)66.3(، %)72.2( وأخيرا زراعة الشعير بدون تربة حيث بلغت معد�ت التبنى ا2صطناعي

وبالنسبة لمستوى التبنى فبينت النتائج أن أعلى مستوى تبنى كان للسائل على الترتيب ) صفر(، %)30.4(، %)44.8(
 ثم السيDج وأخيرا زراعة الشعير بدون التلقيح ا2صطناعينمو ثم الرش باليوريا ثم الحقن باlمونيا ثم المفيد ثم دافعات ال

، كما أوضحت درجة )صفر(، )22.6(، )23.9(، )25.16(، )25.63(، )28.5(، )29.27(وذلك على النحو التالى  تربة
إرتفاع ثمن العلف، إنتشار الحمى القDعية، إرتفاع  ھينى التى تواجه الزراع فى ا2نتاج الحيوا النتائج أن أھم المشكDت

ين الفDحين على دفع نقود مقابل التحصين، عدم يللمرشد الزراعى، إجبار اlطباء البيطر ثمن اlدوية، عدم وجود دور
 لمربى ةلدولمعرفة كمية العلف المثلى التى تقدم للحيوان، حمDت التحصين يقوم بھا غير متخصصين، � يوجد دعم من ا

 . الماشية

 .  تبنى، اlساليب التكنولوجية، ا2نتاج الحيوانى، محافظة الشرقية:الكلمات ا6سترشادية

 يةمشكلة البحثال ومقدمةال

ًتمثل الثروة الحيوانية عنصرا أساسيا من عناصر  ً
ا2نتاج الزراعى وھى أحد الركائز اlساسية لtقتصاد 

Dسنويا كبيرا للمواطنين ًالقومى فى مصر، حيث تدر دخ ً ً
ًبا2ضافة إلى توفير العديد من فرص العمل لھم، ومصدرا 
ًأساسيا للبروتين الحيوانى الذى � غنى عنه، كما يدخل فى 

الكثير من الصناعات الغذائية، ويمد اlرض الزراعية 
 ).2007الجرحى، (باlسمدة العضوية 

لغذائية وتعتبر اlلبان ومنتجاتھا من أھم المصادر ا
لtنسان 2حتواءھا على العناصر الغذائية مثل البروتين 
والذى يحتوى على العديد من اlحماض اlمينية اlساسية 
الھامة، والدھن سھل الھضم، والفيتامينات الDزمة لبناء 
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الجسم ومقاومة اlمراض وتجديد اlنسجة التالفة، كما تعد 
ات الصلة والتى منتجاته أساس مھم للصناعات التحويلية ذ

 يعود نفعھا على عديد من شرائح المجتمع فى شتى المجا�ت
 ).2017مرسى، (

ويعتبر توفير ا2حتياجات البروتينية الحيوانية للسكان 
 بمصر من المھام الحيوية التى تحظى بإھتمام صانعى القرار

ًالسياسى وذلك نظرا لوجود فجوة كبيرة بين ا2حتياجات 
تين الحيوانى الDزم للتغذية الصحيحة الضرورية من البرو

ولسد . السليمة ل?فراد وبين المتاح منھا لtستھDك المحلى
ھذه الفجوة فإن اlمر يستلزم سرعة إحداث معد�ت تنموية 
عالية فى مجال الثروة الحيوانية ورفع كفائتھا ا2قتصادية 

يعكسه  فى إستخدام الموارد المحدودة لھاذ القطاع وھذا ما
قع اlداء لھذا النشاط فى الزراعة المصرية حيث أن وا

إنتاج اللحوم الحمراء يعتمد على إستخدام أعDف مركزة 
 الرقعة الزراعية المحدودة ومروية منوخضراء منتجة 

 ًبالموارد المائية المحدودة أيضا والتى يتنافس على إستخدامھا
مختلف أنشطة ا2نتاج الزراعى بمصر مما يزيد من 

 .)2013البرعى، (ا ويرفع سعرھا بإستمرار ندرتھ

وبدأ ا2تجاه الحديث فى تغذية الحيوانات با2نتقال من 
اlعDف التقليدية إلى اlعDف غير التقليدية التى ھى فى 

وفى إطار إھتمام اlساس مخلفات المحاصيل الزراعية، 
العربية بتحقيق التنمية الزراعية  جمھورية مصر
تمت البرامج الزراعية الخاصة بتكثيف المستدامة، فقد إھ

ا2نتاج الزراعى بالتوسع فى زراعة المحاصيل الحقلية، 
اlمر الذى ترتب عليه زيادة فى كمية المخلفات الزراعية 
ًالمصاحبة لھذه الحاصDت، والتى غالبا ما يتم إستخدامھا 

 ).2000، محمد(بطريقة إما غير إقتصادية أو ملوثة للبيئة 

أن التوسع فى زراعة  )2005(ى شادويذكر 
الحاصDت الزراعية لھذه المحاصيل كاlتبان واlحطاب 
والقش وغير ذلك والتى غالبا تستخدم بطريقة غير 
إقتصادية ومضرة للبيئة وذلك إما بحرقھا فى الحقل أو 
غير ذلك من ا2ستخدامات التى تؤدى إلى تلوث البيئة، لذا 

ة المبذولة لنشر تكنولوجيا فإن نجاح كافة الجھود ا2رشادي
ا2ستفادة من مخلفات بعض الحاصDت الزراعية يتطلب 
بالدرجة اlولى إلمام المزراع باlساليب الفنية المستحدثة 
التى تستخدم فى معاملة ھذه المخلفات لرفع قيمتھا الغذائية 

 فى تغذية الحيوان

شك أن جدوى التكنولوجيات الحديثة فى ا2نتاج  �و
. نى تتوقف بالدرجة اlولى على تبنى الزراع لھاالحيوا

 يحقق فالمزراع عقDنى فى تفكيره منطقى فى تصرفه بما
اlھمية من رغم ال له أعلى عائد إقتصادى ممكن، وعلى

التطبيقية وا2قتصادية لتكنولوجيات ا2نتاج الحيوانى فإن 
 نتيجة نقص الجھود ممارساته �زالت محدوده إلى حد كبير

ادية الموجھة للزراع فى مجال ا2نتاج الزراعى ا2رش
ومن . بصفة عامة ومجال ا2نتاج الحيوانى بصفة خاصة

ًھنا فإن ھناك جھودا تبذل لحث الزراع المصريين على 

ولكن .  ا2نتاج الحيوانى مجالتبنى التوصيات الحديثة فى
لم تحقق النتيجة المرغوبة حتى ثمرة ھذه الجھود �زالت 

أن مدى استجابة الزراع لتلك الجھود وكذلك حيث . ا�ن
مدى الدقة فى إتباع التوصيات الفنية الصحيحة أمور لم 

 با2ضافة إلى ،تتطرق إليھا البحوث العلمية بدرجة كافية
بجانب ذلك فإن إستجابة الزراع لتلك الجھود تخضع 

صفاتھم الشخصية الخدمات والجھود ا2رشادية إلى 
حيث يتباين الزراع فى . 2قتصاديةوظروفھم ا2جتماعية وا

اlخذ باlفكار والممارسات الحديثة فى ا2نتاج الحيوانى، 
ويعد إنخفاض . ًويعكس ذلك تباينا فى معد�ت تبنيھم لھا

معد�ت تبنى الزراع لتلك اlفكار والممارسات المستحدثة 
ًإھدارا مزدوجا للموارد ا2قتصادية وا2جتماعية، حيث أنه  ً

يع جھود البحث العلمى الزراعى والعاملين فيه، ًأو� يض
ًوثانيا يعد خسارة إنتاجية تتمثل فى الفرص الضائعة فى 

لذا . مجال زيادة ا2نتاج الحيوانى وتحسين مواصفاته
ًالعوامل التى تؤثر سلبا  على دراسةدراسة ھذه الت زارتك

ًو إيجابا فى تبنى الزراع ل?ساليب التكنولوجية فى ا2نتاج 
 . لحيوانىا

 :فى التساؤ�ت التاليةمكن تحديد مشكلة البحث أوقد 

الحصول على المعلومات الزراع فى مصادر  ھى ما -1
 فى مجال ا2نتاج الحيوانى؟

الخدمات التى يقدمھا جھاز ا2رشاد الزراعى ھى  ما -2
 للزراع فى مجال ا2نتاج الحيوانى؟

ماھى درجة ومستوى تبنى الزراع المبحوثين ل?ساليب  -3
 التكنولوجية فى مجال ا2نتاج الحيوانى؟

ھى طبيعة العDقة ا2رتباطية بين درجة تبنى الزراع  ما -4
المبحوثين ل?ساليب التكنولوجية فى مجال ا2نتاج 

 الحيوانى والمتغيرات المستقلة المدروسة؟

ھو معدل السماع ومعدل التبنى ومستوى التبنى  ما -5
ية فى مجال ل?ساليب التكنولوجللزراع المبحوثين 

 ا2نتاج الحيوانى؟

ھى المشكDت التى تواجه الزراع المبحوثين فى  ما -6
مجال التكنولوجيا الحديثة فى ا2نتاج الحيوانى 

 ومقترحاتھم لحلھا؟

ًانطDقا من مشكلة البحث فقد تحددت أھداف البحث في 
 :ما يلى

 . التعرف على خصائص الزراع المبحوثين -1

 علومات الحصول على المع فى الزراالتعرف على مصادر -2
 .فى مجال ا2نتاج الحيوانى

 الخ���دمات الت���ى يق���دمھا جھ���از ا2رش���اد التع���رف عل���ى -3
 .للزراع فى مجال ا2نتاج الحيوانىالزراعى 

التعرف على مستوى ودرجة تبنى الزراع المبحوثين  -4
 . ا2نتاج الحيوانى مجالل?ساليب التكنولوجية الحديثة فى
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5- Dقة ا2رتباطية بين درجة تبنى الزراع تحديد الع
المبحوثين ل?ساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال 

  .ا2نتاج الحيوانى والمتغيرات المستقلة المدروسة

قياس معدل السماع ومعدل التبنى ومستوى التبنى  -6
 .ل?ساليب التكنولوجية فى مجال ا2نتاج الحيوانى

بحوثين فى مجال التعرف على مشكDت الزراع الم -7
 .لحيوانى ومقترحاتھم للتغلب عليھاتكنولوجيا ا2نتاج ا

 ريقة البحثيةالط

 منطقة الدراسة

 محافظة الشرقية وتم إختيار أجرى ھذا البحث فى
من حيث عدد  المراكز مناطق الدراسة على أساس أكبر

الحائزين لرؤوس الماشية وھى فاقوس، ديرب نجم، وتم 
  .ركز بنفس الطريقةإختيار القرى من كل م

 عينة الدراسة

تحددت مراكز المحافظة بناءا على أكبر عدد من 
الحائزين لرؤوس الماشية وتحددت قرى البحث بنفس 

إجمالى عدد  من% 5الطريقة، حيث تم اخذ العينة بنسبة 
الحائزين لرؤوس الماشية من كل قرية وبلغت الزراع 

 :تىھم كا� مزارع تم توزيع222جمالى العينة إ

وفق�ا لطريق�ة العين�ة العنقودي��ة ت�م إختي�ار أكب�ر المراك��ز 
م���ن حي���ث ع���دد الح���ائزين ل���رؤوس الماش���ية وت���م إختي���ار 

 .المزارعين المبحوثين بالطريقة العشوائية البسيطة

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

إعتم��د ھ��ذا البح��ث ف��ى جم��ع البيان��ات الميداني��ة الDزم��ة 
ة الشخصية م�ن قب�ل الباحث�ة وق�د لتحقيق أھدافه على المقابل

ت��م ع��رض أس��ئلة ا2س��تمارة عل��ى متخصص��ين ف��ى مج��ال 
ا2نتاج الحيوانى وت�م إج�راء إختب�ار مب�دئى لھ�ذه ا2س�تمارة 

 مبح�وث و ت�م 20فى مركز ف�اقوس عل�ى عين�ة مكون�ة م�ن 
 .2017جمع البيانات خDل الفترة من مارس حتى يونيه 

 بحثأساليب المعالجة الكمية لمتغيرات ال

ًإستنادا إلى المف�اھيم العلمي�ة وبع�ض التعريف�ات الس�ابقة 
فى مجال البحث والتى تم ا2طDع عليھا وفى ضوء طبيع�ة 

المتغيرات المشكلة البحثية وأھداف البحث فقد أمكن تعريف 
 :ًالواردة فى ھذا البحث إجرائيا على النحو التالى

 متغيرات البحث المستقلة

 السن

دراسة سن المبحوث بالسنوات ويقصد به فى ھذه ال
lقرب سنة ميDدية وقت إجراء الدراسة، وتم قياس ھذا 
المتغير كمتغير كمى بإستخدام عدد السنوات الممثلة لسن 
المبحوث، وتم تقسيم المبحوثين وفقا للسن إلى ثDث فئات 

 ). سنة فأكثر59(، ) سنة58 -37(، ) سنة36 -15من : (ھى

 النوع

بحث جنس المبحوث سواء ذكر أو ويقصد به فى ھذا ال
لtستجابات السابقة على ) 1،2(انثى وتم إعطاء درجات 

 .الترتيب

 المستوى التعليمى

ويقصد به فى ھذا البحث المؤھل التعليمى للمبحوث 
تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث وقت إجراء الدراسة، 

ة حيث الحال وتم تقسيم المبحوثين من، عن حالته التعليمية 
أمى، يقرأ ويكتب ، :التعليمية إلي خمس فئات كما يلي 

إعطاء  تعليم اساسى، تعليم متوسط ، تعليم جامعى، وتم
 .لtستجابات السابقة علي الترتيب) 5،4،3،2،1(درجات 

 عدد سنوات الخبرة فى العمل الزراعى

ويقصد بھا فى ھذا البحث إجمالى عدد السنوات التى 
ة حتى تاريخ إجراء الدراسة قام بھا المزارع بالزراع

الراھنة وتم قياس ھذا المتغير كمتغير رقمى بإستخدام 
اlرقام المطلقة، وتم تقسيم المبحوثين من حيث عدد 

، ) سنة23 -1: (سنوات خبرتھم إلى ثDث فئات وھى
 ). سنة فأكثر48(، ) سنة47 -24(

 مشاركة الزوجة في تربية ورعاية حيوانات المزرعة

 المتغير كمتغير اسمى وتم إعطاء درجات تم قياس ھذا
لtستجابات مشاركة الزوجة، وعدم مشاركة ) 1،2(

 .الزوجة على الترتيب

 عدد سنوات الخبرة فى مجال ا6نتاج الحيوانى

ويقصد بھا فى ھذا البحث إجمالى عدد السنوات التى 
قام بھا المزارع بتربية المواشى حتى تاريخ إجراء الدراسة 

 قياس ھذا المتغير كمتغير رقمى بإستخدام الراھنة وتم
اlرقام المطلقة، وتم تقسيم المبحوثين من حيث عدد 

، ) سنة21 -1: (سنوات خبرتھم إلى ثDث فئات وھى
 ). سنة فأكثر44(، ) سنة43 -22(

 

  توزيع عينة البحث.1جدول 

 العينة إجمالى عدد الحائزين القرية التابعة للمركز المركز

 137 2740 دامونالدي فاقوس

 85 1700 صفط زريق ديرب نجم

 .2015/2016مديرية الزراعة بالشرقية، إدارة ا2نتاج الحيوانى، بيانات غير منشورة،  :المصدر
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 حضور الدورات التدريبية

 بسؤال المبحوث ھذا البحثتم قياس ھذا المتغير فى 
عن حضوره دورات تدريبية فى مجال ا2نتاج الحيوانى 

أيضا عن عدد الدورات التدريبية التى تم وسؤاله 
حضورھا وقد تم إستخدام أسلوب المعالجة الكمية لھذا 

 : المتغير كما يلى 

 حضور الدورات التدريبية: المحور ا�ول

وتم قياس ھذا المحور كمتغير إسمى وكانت ا2ستجابة 
لtستجابات السابقة ) 1،2(وأعطيت درجات ) نعم، �(

 .على الترتيب

محور عدد الدورات التدريبية التى تم : ور الثانىالمح
 حضورھا

وتم قياس ھذا المحور كمتغير كمى بإستخدام اlرقام 
 المطلقة لعدد الدورات التدريبية التى حضرھا المبحوث

 10-8(، ) دورات7-4(، ) دورات3-1 (:تقسيمھا إلىوتم 
 ). دورات

 حضور ندوات أو إجتماعات إرشادية

 بسؤال المبحوث ھذا البحثغير فى تم قياس ھذا المت
عن حضوره ندوات أو إجتماعات إرشادية فى مجال 
ا2نتاج الحيوانى وسؤاله أيضا عن عدد الندوات أو 
ا2جتماعات ا2رشادية التى تم حضورھا وقد تم إستخدام 

 : أسلوب المعالجة الكمية لھذا المتغير كما يلى 

 إرشاديةحضور ندوات أو إجتماعات : المحور ا�ول 

 وتم قياس ھذا المحور كمتغير إسمى وكانت ا2ستجابة
لtستجابات السابقة ) 1،2(وأعطيت درجات ) نعم، �(

 .على الترتيب

محور عدد الندوات أو ا6جتماعات : المحور الثانى 
 ا6رشادية التى تم حضورھا

وتم قياس ھذا المحور كمتغير كمى بإستخدام اlرقام 
ت أو ا2جتماعات ا2رشادية التى المطلقة لعدد الندوا

 -6(، ) ندوات5-1( وتم تقسيمھا إلى حضرھا المبحوث
 ). ندوة15-11(، ) ندوات10

 مدي تفرغ المبحوث للعمل في مجال ا6نتاج الحيواني

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن مدى تفرغه 
للعمل فى مجال ا2نتاج الحيوانى وتم قياس ھذا المتغير 

متفرغ تماما لھذا المجال، (وكانت ا2ستجابة  اسمى كمتغير
) 1،2(وأعطيت درجات ) متفرغ لبعض الوقت
 .لtستجابات على الترتيب

  المبحوثعدد أفراد أسرة

 أسرة المبحوث وتم أفرادعدد ھذا البحث ويقصد به فى 
قياس ھذا المتغير كمتغير رقمى بإستخدام اlرقام المطلقة 

 صغيرة أسرة: لى ثDث فئات وھىوتم تقسيم المبحوثين إ
 كبيرة أسرة، ) أفراد10 -5( متوسطة أسرة، ) أفراد4 -1(
 ) فرد16 -11(

 نوع الحيازة الزراعية

 بسؤال المبحوث ھذا البحثتم قياس ھذا المتغير فى 
 وتم قياس ھذا المحور كمتغير حيازته الزراعيةعن نوع 

أعطيت ، و)ملك، إيجار، مشاركة(إسمى وكانت ا2ستجابة 
 .لtستجابات على الترتيب) 1، 2، 3(الدرجات 

  الحيازة الزراعيةمساحة

ويقصد بھا إجمالى المساحة المزرعية التى يقوم 
ملكا أو إيجار أو (المبحوث وأسرته بزراعتھا سواء كانت 

وقت إجراء الدراسة وتم التعبير عنھا كميا بعدد ) مشاركة 
 :Dث فئات ھىاlفدنة والقراريط وتم تقسيمھا إلى ث

 ). قيراط120 -81(، ) قيراط80 -41(، ) قيراط40 -1(

 حجم الحيازة الحيوانية

ويقصد بھا إجمالى عدد روؤس الماشية التى يقوم 
جمال أو جاموس (المبحوث وأسرته بتربيتھا سواء كانت 

وقت إجراء ) أو أبقار أو عجول تسمين أو اغنام وماعز
ا لحيازتھم للماشية إلى الدراسة وتم تقسيم المبحوثين طبق

، ) رأس ماشية14 -1(حيازة صغيرة : ثDث فئات ھى
، حيازة كبيرة ) رأس ماشية28 -15(حيازة متوسطة 

 ). رأس ماشية42 -29(

 الغرض من التربية

تم تقسيمھا إلى إنتاج لحم، وإنتاج لبن، وإنتاج لحم ولبن 
وتم قياس ھذا المتغير كمتغير إسمى مكون من ثDثة فئات 

إنتاج لحم، إنتاج (وتم إستخدام المعالجة الكمية 2ستجابات 
) 3، 2، 1(وأعطيت الدرجات ) ولبن لحملبن، إنتاج 

 .لtستجابات على الترتيب

الدوافع ا6يجابية لتبنى ا�ساليب التكنولوجية فى 
تم قياس ھذا المتغير بسؤال : مجال ا6نتاج الحيوانى

 تعبر ) عبارات8(المبحوث عن رأيه فى مقياس مكون من 
، وأعطيت عن دوافعه ا2يجابية لتبنى اlساليب التكنولوجية

موافق، محايد، غير (لtستجابات ) 1، 2، 3(الدرجات 
 24 -8(على الترتيب، وتراوح المدى الكلى من ) موافق
: ، وتم تقسيم المبحوثين إلى ثDث فئات كما يلى)درجة

فع إيجابية ، دوا) درجة12 -8(دوافع إيجابية منخفضة 
 24 -19(، دوافع إيجابية مرتفعة) درجة18 -13(متوسطة 

 ). درجة

 ةالمشاركه ا�جتماعيه الرسمي

  درجة مساھمة المبحوث فىھذا البحثويقصد بھا فى 
منظمات ) 8(مجموعة من المنظمات ا2جتماعية عددھا 

 الجمعية التعاونيه وجمعية تنمية الثروة الحيوانية :وھى
المجتمع المحلى والجمعية التعاونية وجمعية تنمية 
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والجمعية الدينية أو ا2ستھDكية والمجلس المحلى القروى 
الخيرية ومجلس اlباء بالمدرسة ومركز الشباب وتم قياس 

)  �،نادرا، حيانا، أدائما(استجابات المشاركه بإعطاء 
على التوالى وتراوح ) 1، 2، 4،3(عطيت درجات أو

لى إوتم تقسيم المبحوثين ) درجة 32-8(المدى الكلى من 
Dمشاركه ،) درجة15-8 (ةفضخث فئات ھى مشاركه منث 

 32 -25(،مشاركه مرتفعه ) درجة24-16(متوسطه 
 .)درجة

 المشاركة ا6جتماعية غير الرسمية

  درجة مساھمة المبحوث فيھذا البحثويقصد بھا في 
والمناسبات داخل التنموية اlنشطة والمشروعات 

، وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن درجة المجتمع
 من اlنشطة والمناسبات غير ةمشاركته في مجموع

، 2، 3، 4(وأعطيت درجات أنشطة ) 8(عددھا الرسمية 
 علي الترتيب ، ثم) دائما، احيانا، نادرا، �(2ستجابات ) 1

تجميع درجات كل مبحوث للتعبير عن درجة مشاركته تم 
الرسمية وتراوح المدي النظري للدرجة ا2جتماعية غير 

 32 -8(الرسمية بين   الكلية للمشاركة ا2جتماعية غير
 وتم تقسيم المبحوثين إلي ثDث فئات كما يلي ،)درجة

، مشاركة )  درجة15 -8(غير رسمية منخفضة مشاركة :
 غير، مشاركة ) درجة24-16(متوسطة غير رسمية 

 ). درجة32-25(رسمية مرتفعة 

 ة القياديةالدرج

 مدى قدرة المبحوث على ھذا البحثويقصد بھا فى 
تقديم النصح والمشورة لكل من يلجأ إليه، وتم قياس ھذا 
المتغير بسؤال المبحوث عن المجا�ت التى يلجأ إليه 

حيث بلغ الزراع اlخرين 2عطائھم النصح والمشورة فيھا 
وماھى درجة ھذا اللجوء، وأعطيت مجا�ت ) 10(عددھا 

دائما، احيانا، نادرا، (لtستجابات ) 1، 2، 3، 4(الدرجات 
على الترتيب، ثم تم تجميع درجات كل مبحوث للتعبير ) �

للدرجة القيادية عن درجة قيادته وتراوح المدى النظرى 
، وتم تقسيم المبحوثين إلى ) درجة40 -10( بين الكلية

، ) درجة19 -10(قيادة منخفضة : ثDث فئات كما يلى
 40 -31(، قيادة مرتفعة ) درجة30 -20(يادة متوسطة ق

 ).درجة

 ا6نفتاح الثقافى

تم قياس ھذا المتغي�ر بس�ؤال المبح�وث ع�ن م�دى قيام�ه 
، ) عب����ارات7(باlنش����طة الثقافي����ة بمقي����اس مك����ون م����ن 

دائم����ا، (لtس���تجابات ) 1، 2، 3، 4(وأعطي���ت ال����درجات 
رج�ات ك�ل على الترتي�ب، ث�م ت�م تجمي�ع د) احيانا، نادرا، �

مبحوث للتعبير ع�ن درج�ة انفتاح�ه الثق�افى وت�راوح الم�دى 
 28 -7(النظ����رى للدرج����ة الكلي����ة لtنفت����اح الثق����افى ب����ين 

: ، وت��م تقس��يم المبح��وثين إل��ى ث��Dث فئ��ات كم��ا يل��ى)درج��ة
، انفتاح ثقافى متوسط ) درجة13 -7(انفتاح ثقافى منخفض 

 ). درجة28 -22(، انفتاح ثقافى مرتفع ) درجة21 -14(

 المتغيرات المرتبطة

 مصادر حصول الزراع على المعلومات

 درجة تعرض المبحوث ھذا البحث فى بھاويقصد 
لمصادر المعلومات التى يحصل منھا على معلوماته 
الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة فى ا2نتاج الحيوانى وتم 
قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن المصادر التى 

وماته عن التكنولوجيا الحديثة فى يحصل منھا على معل
ا2نتاج الحيوانى ودرجة تعرضه لكل مصدر وتم قياس ھذا 

ية  المعالجة الكمإسلوبالمتغير بمقياس كمى وتم إستخدام 
tوأعطيت ) �دائما، أحيانا، نادرا،(ستجابات لھذا المتغير ل

 . لtستجابات على الترتيب) 1، 2، 3، 4(الدرجات

ا جھاز ا6رشاد الزراعى للزراع الخدمات التى يقدمھ
 فى مجال ا6نتاج الحيوانى

 مدى وعى ومعرفة المبحوثين بالخدمات بھاويقصد 
وذلك من . التى يقدمھا جھاز ا2رشاد الزراعى فى منطقتھم

توضح أھم الخدمات  خدمات) 10(خDل إستجاباتھم لعدد 
التى يقدمھا جھاز ا2رشاد ودرجة وجود كل خدمة  وتم 

ذا المتغير بمقياس كمى وتم إستخدام أسلوب قياس ھ
دائما، أحيانا، ( لtستجابات المعالجة الكمية لھذا المتغير

لtستجابات ) 1، 2، 3، 4( وأعطيت الدرجات) نادرا، �
ثم جمعت درجات كل مبحوث للتعبير عن . على الترتيب

مستوى الخدمات المقدمة له، وتراوح المدى النظرى 
، ) درجه40-10(رشادية بين دمات ا2للدرجة الكلية للخ

 مستوى: وتم تقسيم ھذا المتغير إلي ثDث فئات كما يلى
متوسط خدمة ، مستوى ) درجة19-10(  منخفضخدمة

 .) درجة40-31( مرتفعخدمة ، مستوى )30 -20(

 متغيرات البحث التابعة

درجة تبنى الزراع المبحوثين ل.ساليب التكنولوجية 
 يوانىفى مجال ا6نتاج الح

 توصية 80(تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن 
إرشادية تشمل الرش باليوريا، الحقن باlمونيا، السيDج، 

، التلقيح ا2صطناعيزراعة الشعير بدون تربة، السائل المفيد، 
، وأعطيت )دافعات النمو، الرعاية الصحية لماشية اللبن

على ) يتبنى، � يتبنى(لtستجابات ) 1، 2(درجات 
الترتيب، وتم تقسيم المبحوثين طبقا لدرجة تبنيھم إلى ثDث 

، تبنى متوسط ) درجة106 -80(تبنى منخفض : فئات ھى
 ). درجة160 -134(، تبنى مرتفع ) درجة133 -107(

بيان����ات خاص����ة بس����لوك تبن����ى ال����زراع المبح����وثين 
 وجيا ا6نتاج الحيوانى المستحدثةلتكنول

ل المبح��وث ع��ن س��ماعه ت��م قي��اس ھ��ذا المتغي��ر بس��ؤا
للتكنولوجي��ا الحديث��ة ف��ى ا2نت��اج الحي��وانى والت��ى اعتم��دت 

ال��رش باليوري��ا، الحق��ن (الباحث��ة عليھ��ا ف��ى الدراس��ة وھ��ى 
باlموني��ا، الس��يDج، زراع��ة الش��عير ب��دون ترب��ة، الس��ائل 

، وأعطي���ت )، دافع���ات النم���والتلق���يح ا2ص���طناعيالمفي���د، 



 
Morsy, et al. 

 

726 

وإذا ) عت،لم اس��معنع��م س��م(لtس��تجابات ) 1، 2(ال�درجات 
ث�م . سمع المبحوث عن ھذه التكنولوجيا ي�ذكر س�نة الس�ماع 

يتم سؤاله ع�ن تنفي�ذه لھ�ا وع�دد م�رات التنفي�ذ وس�نة التنفي�ذ 
، )نعم انف�ذ، � أنف�ذ(لtستجابات ) 2،1(وأعطيت الدرجات 

 .إرادىعدد مرات التوقف الD ثم يتم سؤاله عن 

 :وتم تطبيق مجموعه من القوانين وھى

ع���دد ا2ف���راد ال���ذين س���معوا ع���ن = (ع���دل الس���ماع م -1
 .100×) عدد العينة/ التكنولوجيا الحديثة

ع��دد اlف��راد = ()1988عب��د المقص��ود، ( مع��دل التبن��ى -2
ع��دد ا2ف��راد ال��ذين / ال��ذين نف��ذوا التكنولوجي��ا الحديث��ة

 .100 ×) سمعوا عن التكنولوجيا الحديثة

ستمرار عدد اlفرد الراغبين فى ا2= (معدل ا2ستمرار -3
ع�دد اlف�راد ال�ذين نف�ذوا / فى تبنى التكنولوجي�ا الحديث�ة

 .100 ×) التكنولوجيا الحديثة

ع��دد م��رات التطبي��ق  = )1995محم��د، (مس��توى التبن��ى -4
 يعبر عن كيفي�ة التطبي�ق بح�د الذىكسر الدرجة + 0.5(
+ عدد س�نوات الت�أخير ع�ن س�نة ال�ذيوع (-)0.5قصى أ

 .ثابت+ 1) + 1  ×)عدد سنوات التوقف الDإرادى

 وس�نة 3-) س�نة الب�دء-الثب�اتس�نة = (الثاب�ت : ًعلما بأن
 2-سنة القياس = الثبات

 سنة البدء

 التي تم فيھا ادخال المستحدث الميDديةيقصد بھا السنة 
 وذلك للمستحدثات السبعة lول مرة فى منطقة دراسة

 2000، وتمثلت سنة البدأ للرش باليوريا سنة المدروسة
 وزراعة 1995 والسيDج سنة 1995 سنة واlمونيا

 2000 سنة المفيد والسائل 2005الشعير بدون تربة سنة 
 .2000 ودافعات النمو سنة 2000سنة والتلقيح الصناعي 

 سنة القياس

 التي تم فيھا تجميع بيانات ھذه الميDديةوھي السنة 
 .2017الدراسة ھي سنة 

 سنة الثبات

ا يعتبر المزارع متبنيا،  التي عندھالميDديةھي السنة 
سنة تجميع (وھي في ھذه الدراسة تساوي سنة القياس 

وبناء على ذلك تصبح سنة .  منھا سنتانًمطروحا) البيانات
 سنة الثبات باعتبارھا سابقة بعامين للعام الذي تم 2015

 وقد حددت 2017فيه جمع بيانات ھذه الدراسة وھو عام 
وث قد طبق المستحدث ھذه الفترة كأساس �عتبار المبح

 .لمدة عامين متتاليين

 الثابت

ھو تلك القيمة الرقمية التي تجعل المقياس يبدأ من نقطة 
 منھا سنة ًمطروحاالصفر، وھو عبارة عن سنة الثبات 

 .3البدأ ثم يطرح من الناتج 

 سنة السماع �ول مرة عن المستحدثمحور 

حوث عن  التي سمع فيھا المبالميDديةويقصد بھا السنة 
المستحدث التكنولوجي الخاص با2نتاج الحيوانى، وتم 

 :تقسيم المبحوثين إلى ثDث فئات وھى

: التلقيح ا2صطناعي والسائل المفيد والرش باليوريا -
، سماع )2004 لسنة -2000من سنة (سماع مبكر 

، سماع متأخر )2010 لسنة -2005من سنة (متوسط 
 ).2016 لسنة -2011من سنة (

 -1995من سنة (سماع مبكر :  والسيDجباlمونياالحقن  -
 لسنة -2002من سنة (، سماع متوسط )2001لسنة 
 )2016 لسنة -2010من سنة ( ، سماع متأخر)2009

 -2005من سنة (سماع مبكر : زراعة الشعير بدون تربة -
 لسنة -2009من سنة (، سماع متوسط )2008لسنة 
 ).2017 لسنة -2014من سنة ( ، سماع متأخر)2013

 لسنة -2000من سنة (سماع مبكر : دافعات النمو -
، )2010 لسنة -2005من سنة (، سماع متوسط )2004

 ).2015 لسنة -2011من سنة ( سماع متأخر

 ر سنة التطبيق �ول مرة للمستحدثمحو

 التي قام المبحوث فيھا الميDديةوھي السنة  
بتطبيق المستحدث التكنولوجي �ول مرة، وتم تقسيم 

 :المبحوثين إلى ثDث فئات وھى

 التلقيح ا2صطناعي والسائل المفيد والرش باليوريا -
 لسنة -2000من سنة ( مبكر تطبيق: ودافعات النمو

، )2010 لسنة -2005من سنة  (متوسط تطبيق، )2004
 ).2015 لسنة -2011من سنة (متأخر  تطبيق

 لسنة -2000من سنة (تطبيق مبكر: الحقن باlمونيا -
، )2010 لسنة -2005من سنة ( تطبيق متوسط، )2004

 ).2016 لسنة -2011من سنة ( تطبيق متأخر

، )2001 لسنة -1995من سنة (تطبيق مبكر: السيDج -
تطبيق ، )2008 لسنة -2002من سنة ( تطبيق متوسط

 ).2015 لسنة -2009من سنة ( متأخر

لم يطبق أحد من زراع العينة : زراعة الشعير بدون تربة -
 .مستحدثھذا ال
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 محور عدد مرات التطبيق للمستحدث

ويقصد به عدد مرات تطبيق المستحدث التكنولوجي 
بداية من سنة السماع عنه �ول مرة فى منطقة الدراسة 
وحتي سنة تجميع بيانات الدراسة، وتم تقسيم المبحوثين 

 :إلى ثDث فئات وھى

: التلقيح ا2صطناعي والحقن باlمونيا والرش باليوريا -
 7 -4(، مرات متوسطة ) مرات3 -1(ات قليلة مر

 ). مرات10 -8(، مرات كثيرة )مرات

 -6(، مرات متوسطة ) مرات5 -1(مرات قليلة : السيDج -
 ). مرات15 -11(، مرات كثيرة ) مرات10

لم يطبق أحد من زراع العينة : زراعة الشعير بدون تربة -
 .ھذا المستحدث

، ) مرات6 -1(قليلة مرات :  ودافعات النموالسائل المفيد -
 20 -14(، مرات كثيرة )مرة 13 -7(مرات متوسطة 

 ).مرة

 ال�رادىمحور التوقف 

ويقصد به عدد سنوات توقف المزارع عن تطبيق 
المستحدث نتيجة لظروف خارجة عن ارادته، وفى ھذه 
الدراسة لم يتوقف اى مزراع � إراديا عن تطبيق 

 .الحيوانى ا2نتاج الممارسات التكنولوجية المستحدثة فى

 مستوى التبنى

يقصد به القيمة الرقمية التى تعكس تبنى المزارع 
2ستخدام المستحدث المتعلق با2نتاج الحيوانى، وذلك من 

سنه السماع �ول مرة عن : خDل أربعة محاور وھي
المستحدث، وسنه التطبيق lول مرة للمستحدث، وعدد 

 التوقف الDإرادي مرات التطبيق للمستحدث، وعدد سنوات
عن تطبيق المستحدث، وتتخذ ھذه القيمة كأساس للتميز 
بين المزارعين المتبنين، وتم تقسيم المبحوثين إلى ثDث 

 :وھىًطبقا لنتائج معادلة مستوى التبنى فئات 

 19 -14(تبنى منخفض :  والحقن باlمونياالرش باليوريا -
 ع، تبنى مرتف) درجة26 -20( ، تبنى متوسط)درجة

 ). درجة33 -27(

 ، تبنى متوسط) درجة23 -19( تبنى منخفض: السيDج -
 ). درجة34 -30(، تبنى مرتفع) درجة29 -24(

لم يطبق أحد من زراع العينة : زراعة الشعير بدون تربة -
 .ھذا المستحدث

، تبنى ) درجة29 -24( تبنى منخفض: السائل المفيد -
 ).جة در43 -37( ، تبنى مرتفع) درجة36 -30( متوسط

، ) درجة24 -23( تبنى منخفض: التلقيح ا2صطناعي -
 28-27(، تبنى مرتفع) درجة26-25( تبنى متوسط

 ). درجة

، تبنى ) درجة29 -23( تبنى منخفض: دافعات النمو -
 ). درجة43 -37( ، تبنى مرتفع) درجة36 -30( متوسط

 الفروض ا6حصائية

 تم صياغة الفرض الخامسلتحقيق ھدف البحث 
 : التالىا2حصائى

� توجد عDقة معنوية بين درجة تبنى الزراع 
المبحوثين ل?ساليب التكنولوجية فى ا2نتاج الحيوانى 

السن، النوع، المستوى "التالية والمتغيرات المستقلة 
مشاركة عدد سنوات الخبرة فى الزراعة، التعليمى، 

ا2نتاج الحيوانى، مجال الزوجة، عدد سنوات الخبرة فى 
الندوات وا2جتماعات عدد ورات التدريبية، عدد الد

تفرغ المبحوث للعمل فى مجال ا2نتاج مدى ا2رشادية، 
 الحيازة مساحة، أفراد أسرة المبحوث، عدد الحيوانى

الزراعية، حجم الحيازة الحيوانية، الدوافع ا2يجابية، 
المشاركة ا2جتماعية الرسمية، المشاركة ا2جتماعية غير 

 ودرجة وجود ا2نفتاح الثقافىرجة القيادية، الرسمية، والد
 ".الخدمات التى يقدمھا الجھاز ا2رشادى

  :أدوات التحليل ا6حصائى

تم إستخدام عدد من اlساليب ا2حصائية لتحليل 
 :وعرض نتائج الدراسة ھى 

العرض الجدولى بالتكرارات والنسب المئوية فى  -1
 .عرض البيانات الوصفية

واستخدم ھذا ا2ختبار لتحديد .ونبيرس"معامل إرتباط  -2
رات المستقلة والمتغيرات نوع وقوة العDقة بين المتغي

 .التابعة

لتبنى معاد�ت قياس معد�ت السماع ومعد�ت ا -3
 .ومستوى التبنى

 النتائج والمناقشة

 خصائص الزراع المبحوثين

 تتمث���ل أھمي���ة دراس���ة خص���ائص ال���زراع المبح���وثين 
 ن ھ��ذه الس��مات لtس��تفادة ف��ى التع��رف عل��ى أكب��ر نس��بة م��

منھ��ا ف��ى وض��ع الب��رامج ا2رش��ادية الخاص��ة بتكنولوجي��ا 
ا2نتاج الحيوانى وذلك للنھ�وض ب�الثروة الحيواني�ة ووض�ع 
بع��ض التوص��يات الت��ى تتناس��ب م��ع طبيع��ة ھ��ذه الفئ��ة بم��ا 
تحمل��ه م��ن س��مات أو خص��ائص ممي��زة وفيم��ا يل��ى ع��رض 

 .لھذه السمات
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 السن

م��ن %) 56.8( أن 2ج��دول وض��حت النت��ائج ال��واردة بأ
، فى حين ) سنة58 -37(المبحوثين يقعوا فى الفئة العمرية 

 ). سنة36-15من(يقعون فى الفئة العمرية %) 21.26(أن 

 النوع

م�ن المبح�وثين ذك�ور، وأن %) 89.2(بينت النت�ائج أن 
 .من المبحوثين أناث%) 10.8(

 المستوى التعليمى

ثين ذات تعل�يم من المبحو%) 33.3(أظھرت النتائج ان 
 .من المبحوثين يقرأون ويكتبون%) 14.9(متوسط بينما 

 عدد سنوات الخبرة فى الزراعة

م����ن المبح����وثين م����دة %) 12.2(أش����ارت النت����ائج أن 
م��ن المبح��وثين %) 44.1(بينم��ا )  س��نة ف��أكثر48(خب��رتھم 

%) 43.7(، والنس���بة الباقي���ة ) س���نة23 -1(م���دة خب���رتھم 
 ). سنة47 -24(تتراوح مدة خبراتھم من 

 مشاركة الزوجة

م����ن المبح����وثين تق����وم %) 76.6(أش����ارت النت����ائج أن 
زوج�اتھم بمش�اركتھم ف�ى الزراع��ة وتربي�ة المواش�ى، بينم��ا 

م����ن المبح����وثين يقوم����وا با�عم����ال الخاص����ة %) 23.4(
 .بالزراعة وتربية المواشى بمفردھم

 ا6نتاج الحيوانىمجال عدد سنوات الخبرة فى 

م�ن المبح�وثين م�دة خب�رتھم %) 13(أشارت النتائج أن 
من المبح�وثين م�دة خب�رتھم %) 51(بينما )  سنة فأكثر44(
اوح م����دة تت����ر% ) 36(، والنس����بة الباقي����ة ) س����نة21 -1(

 ). سنة43 -22(خبراتھم من 

 حضور الدورات التدريبية وعددھا

من المبحوثين حض�روا %) 21.2(أوضحت النتائج أن 
 3 -1(نھم حض��روا م��%) 19.4(بالفع��ل دورات تدريبي��ة، 

، وأن ) دورات10 -8(منھم حض�روا %) 1.8(، و)دورات
 .ثين لم يحضروا أى دورات تدريبيةمن المبحو%) 78.8(

 حضور الندوات وا�جتماعات ا�رشادية وعددھا

من المبحوثين حض�روا %) 24.3(أوضحت النتائج أن 
م����نھم %) 22.1(بالفع����ل ن����دوات واجتماع����ات إرش����ادية، 

م��نھم %) 5.(، و)رة وإجتم��اع إرش��ادى دو5 -1(حض��روا 
، وأن ) دورة وإجتم��������اع إرش��������ادى15 -11(حض��������روا 

من المبحوثين لم يحض�روا أى دورة أو إجتم�اع %) 75.7(
 .ادىإرش

 تفرغ المبحوث للعمل فى مجال ا6نتاج الحيوانىمدى 

من المبحوثين متفرغين %) 51.4(أوضحت النتائج أن 
م�ن %) 48.6(، وأن بعض الوقت للعمل با2نتاج الحي�وانى

 .المبحوثين متفرغين كل الوقت للعمل با2نتاج الحيوانى

 أسرة المبحوثعدد افراد 

م��ن المبح��وثين ينتم��ون %) 74.8(تب��ين م��ن النت��ائج أن 
م�ن %) 1.8(ج�دا ى أسر متوسطة الحجم ونس�بة ص�غيرة إل

 .المبحوثين ينتمون إلى أسر كبيرة الحجم

 نوع الحيازة الزراعية

م����ن %) 92.3(ج ال����واردة بالج����دول أن تب����ين النت����ائ
يس��تأجرون %) 7.7(المبح�وثين يملك�ون حي��ازة زراعي�ة، و

 .حيازة زراعية

  الحيازة الزراعيةمساحة

أوض��حت النت��ائج أن أكث��ر م��ن نص��ف عين��ة الدراس��ة 
 40 -1(يملك���ون حي���ازة زراعي���ة تت���راوح م���ن %) 51.8(

راعي��ة يملك��ون حي��ازة ز%) 15.3(، بينم��ا وج��د أن )قي��راط
 ). قيراط120 -81(اوح من تتر

  الحيازة الحيوانيةمساحة

م�ن المبح�وثين يمتلك�ون %) 84.2(أظھرت النت�ائج أن 
من المبحوثين يملك�ون %) 2.3(بينما )  رأس ماشية1-14(
 ).  رأس ماشية29-42(

  الجاموستربيةالغرض من 

م��ن المبح��وثين يقوم��وا %) 1.4(أوض��حت النت��ائج أن 
م���ن %) 64.4(ين بينم���ا بتربي���ة المواش���ى بغ���رض التس���م

المبحوثين يكون الغرض من تربيتھم للمواشى ھ�و التس�مين 
م����ن المبح����وثين يك����ون %) 22.5(و) خل����يط(والل����بن اى 

 .الغرض من تربيتھم للمواشى ھو الحصول على اللبن فقط

  ا�بقارتربيةالغرض من 

م��ن المبح��وثين يقوم��وا %) 4.5(أوض��حت النت��ائج أن 
م����ن %) 64(مين بينم����ا بتربي����ة المواش����ى بغ����رض التس����

المبحوثين يكون الغرض من تربيتھم للمواشى ھ�و التس�مين 
من المبح�وثين يك�ون الغ�رض %) 18(و) خليط(واللبن اى 

 .من تربيتھم للمواشى ھو الحصول على اللبن فقط

 الدوافع ا6يجابية

من المبح�وثين دوافعھ�م %) 55.4(أوضحت النتائج أن 
جي���ة ف���ي مج���ال ا2نت���اج مرتفع���ه لتبن���ي اlس���اليب التكنولو

 .منھم دوافعھم منخفضة%) 8.6(الحيواني، بينما 
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  خصائص الزراع المبحوثين.2جدول 

 )%( العـدد الخصائص العامة )%( العـدد الخصائص العامة
   أسرة المبحوثعدد أفراد    السن

 23.4 52 ) أفراد4 -1(اسرة صغيرة  21.6 48 ) سنة36 -15(صغار السن 
 74.8 166 ) أفراد10 -5(اسرة متوسطة  56.8 126 ) سنة58 -37(ن متوسطى الس

 1.8 4 ) فرد16 -11(اسرة كبيرة  21.6 48 ) سنة فأكثر59(كبار السن 
   نوع الحيازة الزراعية   النوع
 92.3 205 ملك 89.2 198 ذكر
 7.7 17 ايجار 10.8 24 انثى

 - - مشاركة   المستوى التعليمى
    الحيازة الزراعيةحةمسا 17.6 39 أمى

 51.8 115 ) قيراط40-1( 14.9 33 يقرأ ويكتب
 32.9 73 ) قيراط80-41( 13.5 30 تعليم اساسى
 15.3 34 ) قيراط120-81( 33.3 74 تعليم متوسط
   حجم الحيازة الحيوانية 20.7 46 تعليم جامعى

 84.2 187 ) رأس ماشية14-1(   عدد سنوات الخبرة فى الزراعة
 13.5 30 ) رأس ماشية28-15( 44.1 98 ) سنة23 - 1(
 2.3 5 ) رأس ماشية42-29( 43.7 97 ) سنة47 -24(
   الغرض من تربية الجاموس 12.2 27 ) سنة فأكثر48(

 1.4 3 لحم    مشاركة الزوجة
 22.5 50 لبن 76.6 170 تشارك

 64.4 143 لحم ولبن 23.4 52 تشارك� 
   الغرض من تربية ا�بقار   نتاج الحيوانىعدد سنوات الخبرة فى ا6

 4.5 10 لحم 51 113 ) سنة1-21 (
 18 40 لبن 36 80 ) سنة43 -22(
 64 142 لحم ولبن 13 29 ) سنة فأكثر44(

   الدوافع ا6يجابية   حضور الدورات التدريبية
 8.6 19 ) درجة12 -8(دوافع إيجابية منخفضة  21.2 47 نعم

 36 80 ) درجة18 -13(دوافع إيجابية متوسطة    دريبيةعدد الدورات الت
 55.4 123 ) درجة24 -19(دوافع إيجابية مرتفعة  19.4 43 ) دورات3 - 1(
   المشاركة ا6جتماعية الرسمية 0 0 ) دورات7 -4(
 78.4 174 ) درجة15 -8(مشاركة منخفضة  1.8 4 ) دورات10 -8(

 19.8 44 ) درجة24 -16(مشاركة متوسطة  78.8 175 لم يحضر الدورات التدريبية
 1.8 4 ) درجة32 -25(مشاركة مرتفعة    حضور الندوات وا�جتماعات ا�رشادية

   المشاركة ا6جتماعية غير الرسمية 24.3 54 نعم
 4.1 9 ) درجة15 -8(مشاركة ة منخفضة    عدد الندوات وا6جتماعات ا6رشادية

 44.6 99 ) درجة24 -16(مشاركة متوسطة  22.1 49 ) ندوة وإجتماع إرشادى5 - 1(
 51.4 114 ) درجة32 -25(مشاركة مرتفعة  1.8 4 ) ندوة وإجتماع إرشادى10 -6(
   الدرجة القيادية 5.0 1 ) ندوة وإجتماع إرشادى15 -11(

 33.3 74 ) درجة19 -10(درجة قيادية منخفضة  75.7 168 لم يحضر الندوات وا2جتماعات ا2رشادية
 46.8 104 ) درجة30 -20(درجة قيادية متوسطة    مدى تفرغ المبحوث للعمل فى مجال ا6نتاج الحيوانى

 19.8 44 ) درجة40 -31(درجة قيادية مرتفعة  51.4 114 متفرغ لبعض الوقت
   ا�نفتاح الثقافى 48.6 108 متفرغ كل الوقت

 42.8 95 ) درجة13 -7(انفتاح ثقافى منخفض    
 46.8 104 ) درجة21 -14(انفتاح ثقافى متوسط    
 10.4 23 ) درجة28 -22(انفتاح ثقافى مرتفع    

 100 222 ا6جمالى 100 222 ا6جمالى
 .2017جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية  : المصدر
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 المشاركة ا6جتماعية الرسمية

بح�وثين مش�اركتھم من الم%) 78.4(أشارت النتائج أن 
مش��اركتھم %) 1.8(ا2جتماعي��ة الرس��مية منخفض��ة، بينم��ا 

 .ا2جتماعية الرسمية مرتفعة

 المشاركة ا6جتماعية غير الرسمية

م������ن المبح������وثين %) 51.4(أوض������حت النت������ائج أن 
مش����اركتھم ا2جتماعي����ة غي����ر الرس����مية مرتفع����ة، بينم����ا 

م����نھم مش����اركتھم ا2جتماعي����ة غي����ر الرس����مية %) 4.1(
 .ضةمنخف

 الدرجة القيادية

م��ن المبح���وثين درج���ة %) 46.8(أظھ��رت النت���ائج أن 
درج�ة قي�ادتھم مرتفع�ة، %) 19.8(قيادتھم متوس�طة، بينم�ا 

 .من المبحوثين درجة قيادتھم منخفضة%) 33.3(و 

 ا�نفتاح الثقافى

م���ن المبح���وثين انفت���احھم %) 46.8(بين���ت النت���ائج أن 
 المبح���وثين م���ن%) 10.4(الثق���افى متوس���ط، ف���ى ح���ين أن 

 .انفتاحھم الثقافى مرتفع

علومات فى مجال ا6نتاج مصادر الحصول على الم
 الحيوانى

 أن المص��ادر الت��ى 3ج��دول أوض��حت النت��ائج ال��واردة ب
يحص��ل منھ��ا ال��زراع عل��ى معلوم��اتھم ف��ى مج��ال ا2نت��اج 

 :ًالحيوانى مرتبة تنازليا حس�ب المتوس�ط الحس�ابى كم�ا يل�ى
الطبي�����ب : رش�����اد البيط�����رىأو� المص�����ادر الخاص�����ة با2

، الوح����دة البيطري�����ة ) درج�����ة3.42(البيط����رى بمتوس����ط 
الخب���رة : ثاني���ا المص���ادر العام���ة ،) درج���ة3.24(بمتوس���ط 

، اlھ���ل والجي���ران بمتوس���ط )3.64(الشخص���ية بمتوس���ط 
 3.40(، مربى الماشية المتخصص بمتوسط ) درجة3.45(

 2.18(، الب�رامج الريفي�ة عل�ى الفض�ائيات بمتوس�ط )درجة
، الص�����حف ) درج�����ة1.89(، ا2ذاع�����ة بمتوس����ط )درج����ة

، ا2نترن���ت بمتوس���ط ) درج���ة1.81(والمج���Dت بمتوس���ط 
:  المصادر الخاصة با2رشاد الزراع�ىثالثا).  درجة1.52(

، مھن�دس ) درج�ة2.62(مرشد الجمعية الزراعي�ة بمتوس�ط 
 مديري�ة الزراع�ة، ) درجة2.5(الجمعية الزراعية بمتوسط 

 1.86(، ا2دارة الزراعية بمتوس�ط ) درجة1.87(بمتوسط 
 1.58(، المطبوعات والنشرات ا2رش�ادية بمتوس�ط )درجة
 .)درجة 1.49(، محطة البحوث الزراعية بمتوسط )درجة

لل�زراع الخدمات التى يقدمھا جھ�از ا6رش�اد الزراع�ى 
 فى مجال ا6نتاج الحيوانى

من %) 60.8( أن 4جدول أوضحت النتائج الواردة ب
رشادية درجة وجودھا منخفضة، بينما الخدمات ا2

منھا درجة وجودھا متوسطة، فى حين وجد أن %) 26.6(
منھا درجة وجودھا مرتفعة لذلك يجب ا2ھتمام %) 12.6(

بزيادة الخدمات ا2رشادية التى تقدم للزراع لtرتقاء 
 .بالثروة الحيوانية

 أن أھ��م الخ��دمات 5وأظھ��رت النت��ائج ال��واردة بج��دول 
ھا جھ��از ا2رش��اد الزراع��ى للم��زارعين ج��اءت الت��ى يق��دم

ًمرتب��ة تنازلي��ا وفق��ا للمتوس��ط الحس��ابى عل��ى النح��و الت��الى ً :
 2.43(ت��وفر حم��Dت التحص��ين ال��دورى للماش��ية بمتوس��ط 

 2.07( بمتوس�ط التلق�يح ا2ص�طناعي، توفير خدم�ة )درجة
عي��ة ، توعي��ة ال��زراع بط��رق جم��ع المخلف��ات الزرا)درج��ة

 1.96(وت���دويرھا 2نت���اج اع���Dف غي���ر تقليدي���ة بمتوس���ط 
، عم��ل ا2جتماع��ات واlنش��طة ا2رش��ادية الخاص��ة )درج��ة

بتدوير المخلف�ات الزراعي�ة واlس�اليب الحديث�ة ف�ى ا2نت�اج 
، توعي�ة ال�زراع بأس�اليب ) درج�ة1.91(الحيوانى بمتوسط 

، ت�����وفير ) درج�����ة1.81(الرعاي�����ه للحيوان�����ات بمتوس�����ط 
 ال��Dزم لتغطي��ة كوم��ات اlع��Dف غي��ر التقليدي��ة البDس��تيك
، توفير المطبوعات ا2رشادية على ) درجة1.78(بمتوسط 

ال���زراع الخاص���ة بت���دوير المخلف���ات الزراعي���ة بمتوس���ط 
، توعي���ة ال���زراع بكيفي���ة إنتق���اء حيوان���ات ) درج���ة1.77(

، توفير آ�ت الف�رم الDزم�ة ) درجة1.68(التربية بمتوسط 
تمھي�دا لت�دويرھا، وتوعي�ة ال�زراع بكيفي�ة لتجھيز المخلفات 

 .) درجة1.67(إستخدام دافعات النمو بمتوسط 

مستوى ودرجة تبنى الزراع المبحوثين ل.ساليب 
 التكنولوجية الحديثة فى ا6نتاج الحيوانى

مستوى تبنى الزراع المبحوثين ل.ساليب التكنولوجية 
 الحديثة فى ا6نتاج الحيوانى

م���ن ال���زراع %) 69.4( أن 6أوض���حت نت���ائج ج���دول 
تبنيھم منخفض للتوصيات ا2رشادية الخاص�ة بالتكنولوجي�ا 

م�نھم %) 20.7(الحديثة فى ا2نتاج الحيوانى بينما وج�د أن 
فقط تبن�يھم مرتف�ع %) 9.9(تبنيھم متوسط فى حين وجد أن 

م���ن إجم���الى ال���زراع المبح���وثين تبن���يھم %) 91.1(أى أن 
ربما ترجع إل�ى إرتف�اع منخفض ومتوسط وھى نسبة كبيرة 

. نسبة المبحوثين ذوى المعرف�ة المنخفض�ة لھ�ذه التوص�يات
وھ���ذا يتطل���ب م���ن الجھ���از ا2رش���ادى مم���ثD ف���ى المرش���د 
الزراع���ى متابع���ة ال���زراع للتأك���د م���ن تبن���يھم للتوص���يات 
ا2رش��ادية الخاص��ة بالممارس��ات التكنولوجي��ة الحديث��ة ف��ى 

 .د تنفيذھاا2نتاج الحيوانى، ومحاولة اقناعھم بفوائ

العوام�ل الم�ؤثرة عل�ى درج�ة تبن�ى ال�زراع المبح�وثين 
 جية الحديثة فى ا6نتاج الحيوانىل.ساليب التكنولو

بدراس��ة العDق��ة ب��ين درج��ة تبن��ى ال��زراع المبح��وثين 
ل?ساليب التكنولوجية الحديثة فى ا2نتاج الحيوانى وكل من 
المتغي����رات المس�����تقلة المدروس�����ة ي�����تم إختب�����ار الف�����رض 

 وية ـــ� توجد عDقة معن "حصائى والذى ينص على أنها2
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  مصادر الحصول على المعلومات فى مجال ا6نتاج الحيوانى.3جدول 

 المصادر م � نادرا أحيانا دائما

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابى

المتوسط 
 ا6جمالى

  د البيطرىمصادر خاصة با6رشا

 3.42 3.6 8 5.9 13 35.6 79 55 122 يب البيطرىالطب 1

 3.24 5 11 8.1 18 45 100 41.9 93 الوحدة البيطرية 2

3.33 

  المصادر العامة

 3.64 4.1 9 3.2 7 17.6 39 75.2 167 الخبرة الشخصية 1

 3.45 7.2 16 4.1 9 25.7 57 63.1 140 ا�ھل والجيران 2

 3.40 2.70 6 7.2 16 36.5 81 53.6 119 مربى الماشية المتخصص 3

4 
البرامج الريفية على 

 الفضائيات
43 19.4 45 20.3 44 19.8 90 40.5 2.18 

 1.89 45.5 101 27 60 20.7 46 6.8 15 ا6ذاعة 5

 1.81 51.8 115 20.7 46 22.1 49 5.4 12 الصحف والمج�ت 6

 1.52 76.1 169 6.3 14 7.2 16 10.4 23 ا6نترنت 7

2.55 

  صادر خاصة با6رشاد الزراعىم

 2.62 29.7 66 10.8 24 26.6 59 32.9 73 مرشد الجمعية الزراعية 1

 2.50 33.8 75 11.7 26 25.2 56 29.3 65 مھندس الجمعية الزراعية 2

1.99 

 1.87 53.6 119 16.7 37 18.9 42 10.8 24 مديرية الزراعة 3

 1.86 59.9 133 7.2 16 19.4 43 13.5 30 ا6دارة الزراعية 4

5 
المطبوعات والنشرات 

 ا6رشادية
12 5.4 26 11.7 40 18 144 64.9 1.58 

 1.49 73.4 163 9 20 13.1 29 4.5 10 محطة البحوث الزراعية 6

 

 .2017جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية  : المصدر

 

 

  مستوى وجود الخدمات ا6رشادية.4جدول 

 )%( العدد مستوى وجود الخدمات ا6رشادية

 60.8 135 درجة) 19-10(مستوى منخفض 

 26.6 59 درجة) 30-20(مستوى متوسط 

 12.6 28 درجة) 40-31(مستوى مرتفع 

 100 222 المجموع

 .2017 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية  :المصدر
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 ا جھاز ا6رشاد الزراعى للزراع فى مجال ا6نتاج الحيوانى الخدمات التى يقدمھ.5جدول 

 م � نادرا أحيانا دائما

 

 الخدمات

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابى

 2.43 33.5 75 15.6 35 24.1 54 25.9 58 توفر حم�ت التحصين الدورى للماشية 1

 2.07 40.6 91 21.9 49 25.4 57 11.2 25 التلقيح ا6صطناعيتوفير خدمة  2

توعي���ة ال���زراع بط���رق جم���ع المخلف���ات الزراعي���ة  3
 وتدويرھا 6نتاج اع�ف غير تقليدية

34 15.2 45 20.1 20 8.9 123 54.9 1.96 

عم���ل ا6جتماع���ات وا�نش���طة ا6رش���ادية الخاص���ة  4
بت��دوير المخلف��ات الزراعي��ة وا�س��اليب الحديث��ة ف��ى 

 ا6نتاج الحيوانى
23 10.3 55 24.6 24 10.7 120 53.6 1.91 

 1.81 60.3 135 10.7 24 14.7 33 13.4 30 توعية الزراع بأساليب الرعايه للحيوانات 5

توفير الب�ستيك ال�زم لتغطية كومات ا�ع�ف غي�ر  6
 التقليدية

29 12.9 31 13.8 24 10.7 138 61.6 1.78 

ير  الخاصة بتدوللزراعتوفير المطبوعات ا6رشادية  7
 المخلفات الزراعية

18 8 37 16.5 44 19.6 123 54.9 1.77 

 1.68 62.9 141 12.9 29 15.2 34 8 18 توعية الزراع بكيفية إنتقاء حيوانات التربية 8

توفير آ�ت الف�رم ال�زم�ة لتجھي�ز المخلف�ات تمھي�دا  9
 لتدويرھا

16 7.1 34 15.2 33 14.7 139 62.1 1.67 

 1.67 64.3 144 12.9 29 12.5 28 9.4 21 ة إستخدام دافعات النموتوعية الزراع بكيفي 10

 .2017 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية : المصدر
 

 جية الحديثة فى ا6نتاج الحيوانىتوزيع الزراع المبحوثين وفقا لمستوى تبنى  ا�ساليب التكنولو. 6جدول 

 )%( العدد مستوى التبنى

 69.4 154 درجة) 106-80(نى منخفض تب

 20.7 46 درجة) 133-107(تبنى متوسط 

 9.9 22 درجة) 160-134(تبنى مرتفع 

 100 222 المجمـــــــوع

 .2017جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية : المصدر

 

ب�����ين درج�����ة تبن�����ى ال�����زراع المبح�����وثين اlس�����اليب 
 ف����ى ا2نت����اج الحي����وانى وك����ل م����ن التكنولوجي����ة الحديث����ة

المس����توى الن����وع، الس����ن، "المتغي����رات المس����تقلة التالي����ة 
مش���اركة ع���دد س���نوات الخب���رة ف���ى الزراع���ة، التعليم���ى، 

الزوجة، عدد س�نوات الخب�رة ف�ى مج�ال ا2نت�اج الحي�وانى، 
ع���دد ال����دورات التدريبي����ة، ع���دد الن����دوات وا2جتماع����ات 

ى مج�ال ا2نت��اج لعم�ل ف�ا2رش�ادية، م�دى تف�رغ المبح�وث ل
 الحي���ازة مس���احةع���دد أف���راد أس���رة المبح���وث، الحي���وانى، 

ال���دوافع ا2يجابي���ة، حج���م الحي���ازة الحيواني���ة، الزراعي���ة، 
المشاركة ا2جتماعية الرسمية، المش�اركة ا2جتماعي�ة غي�ر 

الدرج��ة القيادي��ة، ا2نفت��اح الثق��افى ودرج��ة وج��ود الرس��مية، 
 ".ى التى يقدمھا الجھاز ا2رشادالخدمات

و2ختب���ار ص���حة ھ���ذا الف���رض ت���م إس���تخدام معام���ل 

ا2رتب����اط البس����يط لبيرس����ون وس����بيرمان حس����ب طبيع����ة 

 .البيانات
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 وجود عDقة 7جدول أوضحت النتائج الواردة بو
بين ) 0.01(إرتباطية معنوية موجبة عند مستوى معنوية 
فى الحديثة درجة تبنى الزراع ل?ساليب التكنولوجية 

، الزراعةعدد سنوات الخبرة فى (ًكD من ا2نتاج الحيوانى و
، الندوات وا2جتماعات ا2رشادية عدد عدد الدورات التدريبية،

 الحيازة الزراعية، الدوافع ا2يجابية، المشاركة مساحة
 ا2جتماعية غير الرسمية، الدرجة القيادية، ا2نفتاح الثقافى،

ث حي) درجة وجود الخدمات التى يقدمھا الجھاز ا2رشادى
 ، 0.324 ، 0.186(ًبلغت قيمة معامل ا2رتباط لكD منھما 

0.260 ، 0.229 ، 0.201، 0.269 ، 0.307 ، 0.197،  
مع ) 0.05(على الترتيب، وكانت معنوية عند  )0.393

ا2نتاج الحيوانى، مجال عدد سنوات الخبرة فى (متغيرى 
حيث بلغت قيمة معامل ) المشاركة ا2جتماعية الرسمية

، وكانت غير معنوية )139. ، 150.(اط لكل منھما ا2رتب
ويوضح ذلك أن كلما زادت كل من  .مع بقية المتغيرات
زادت درجة تبنى الزراع المبحوثين ھذه المتغيرات 

 .ل?ساليب التكنولوجية فى مجال ا2نتاج الحيوانى 

 بالنسبة لھذهوعلى ذلك يمكن رفض الفرض ا2حصائى 
خبرة فى الزراعة، عدد الدورات عدد سنوات ال(المتغيرات 

 مساحةالتدريبة، عدد الندوات وا2جتماعات ا2رشادية، 
ا2جتماعية الحيازة الزراعية، الدوافع ا2يجابية، المشاركة 

 درجة وجود غير الرسمية، الدرجة القيادية، ا2نفتاح الثقافى،
الخدمات التى يقدمھا الجھاز ا2رشادى، عدد سنوات 

ا2جتماعية ا2نتاج الحيوانى، المشاركة  مجالالخبرة فى 
 .لباقى المتغيرات، وعدم رفضة بالنسبة )الرسمية

 معدل السماع ومعدل التبنى ومستوى التبنى ل.ساليب
 التكنولوجية فى ا6نتاج الحيوانى

 الرش باليوريا

من %) 60.9( أن 8جدول أوضحت النتائج الواردة ب
باليوريا فى فترة الزراع المبحوثين قد سمعوا عن الرش 

من %) 4.3(، فى حين أن )2016 -2011(متأخرة خDل 
ھؤ�ء الزراع قد سمعوا فى فترة مبكرة عنه خDل الفترة 

من نصف  ، وھذا يوضح أن أكثر)2004 -2000(من 
العينة قد سمعوا عنه متأخرا، وبالتالى فإن معدل سماع 

 %).62.2(الرش باليوريا ھو 

الرش باليوريا lول مرة وللتعرف على سنة تطبيق 
من الزراع المبحوثين قد طبقوا الرش %) 55.9(تبين أن 

 -2011(باليوريا فى وقت متأخر خDل الفترة من 
من ھؤ�ء الزراع قد طبقوا %) 5.9(، فى حين أن )2015

، وھذا )2004 -2000(فى وقت مبكر خDل الفترة من 
تأخر، يوضح أن أكثر من نصف العينة قد نفذوا فى وقت م

 %).49.1(وبالتالى فإن معدل تبنى الرش باليوريا ھو 

وفيما يتعلق بعدد مرات التطبيق للرش باليوريا فقد 
من الزراع المبحوثين قد طبقوا الرش %) 85.3( تبين أن

من ھؤ�ء %) 5.9(، فى حين أن ) مرات3 -1(باليويا من 
 ). مرات10 -8(الزراع قد طبقوا الرش باليوريا من 

بين % 100 النتائج وجود إجماع بنسبة وأوضحت
ھؤ�ء الزراع المبحوثين بأنھم لم يتوقفوا نھائيا عن تطبيق 

 .ھذا المستحدث

سنة السماع : وإعتمادا على محاور التبنى السابقة وھى
، وسنة تطبيقه lول مرة، وعدد lول مرة عن المستحدث

مرات تطبيقه، وعدد سنوات التوقف الDإرادى تم حساب 
وى تبنى ھؤ�ء الزراع للرش باليوريا طبقا لمعادلة مست

مستوى التبنى السابق ذكرھا حيث أظھرت النتائج أن 
تبنيھم %) 1.5(من الزراع تبنيھم متوسط، وأن %) 77.9(

منخفض، وتشير ھذه النتائج أن أعلى نسبة من الزراع 
المبحوثين ذوى مستوى تبنى متوسط، وھذا يعكس الحاجة 

د ا2رشادية للزراع لزيادة مستوى تبنيھم 2ستمرار الجھو
 .للرش باليوريا

 الحقن با�مونيا

من الزراع المبحوثين قد %) 80.8(بينت النتائج أن 
 -2010(سمعوا عن الحقن باlمونيا فى فترة متأخرة خDل 

من ھؤ�ء الزراع قد %) 2.4(، فى حين أن )2016
 -1995(سمعوا فى فترة مبكرة عنه خDل الفترة من 

، وھذا يوضح أن أكثرمن نصف العينة قد سمعوا )2001
عنه متأخرا، وبالتالى فإن معدل سماع الحق باlمونيا ھو 

)56.3.(% 

وللتعرف على سنة تطبيق الرش باليوريا lول مرة 
من الزراع المبحوثين قد طبقوا الحقن %) 53.6(تبين أن 

 -2011(باlمونيا فى وقت متأخر خDل الفترة من 
من ھؤ�ء الزراع قد طبقوا %) 5.4(، فى حين أن )2016

، وھذا )2004 -2000(فى وقت مبكر خDل الفترة من 
يوضح أن أكثر من نصف العينة قد نفذوا فى وقت متأخر، 

 %).44.8(وبالتالى فإن معدل تبنى الحقن باlمونيا ھو 

وفيما يتعلق بعدد مرات التطبيق للحقن باlمونيا فقد 
من الزراع المبحوثين قد طبقوا الحقن ) %87.5( تبين أن

من %) 5.4(، فى حين أن ) مرات3 -1(باlمونيا من 
 ). مرات7 -4(ھؤ�ء الزراع قد طبقوا الحقن باlمونيا من 

بين % 100وأوضحت النتائج وجود إجماع بنسبة 
ھؤ�ء الزراع المبحوثين بأنھم لم يتوقفوا نھائيا عن تطبيق 

 .ھذا المستحدث

سنة السماع :  على محاور التبنى السابقة وھىوإعتمادا
، وسنة تطبيقه lول مرة، وعدد lول مرة عن المستحدث

مرات تطبيقه، وعدد سنوات التوقف الDإرادى تم حساب 
 مستوى تبنى ھؤ�ء الزراع للحقن باlمونيا طبقا 
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بين  التكنولوجية الحديثة فى ا6نتاج الحيوانى ونتائج إختبار الع�قة ا6رتباطية بين درجة تبنى الزراع ل.ساليب .7جدول 
 المتغيرات المستقلة المدروسة

 قيمة معامل ا6رتباط المتغيرات المستقلة المدروسة
 0.129 السن
 0.157- النوع

 0.042 المستوى التعليمى
 **0.186 عدد سنوات الخبرة فى الزراعة

 0.003 مشاركة الزوجة
 *0.150 ا6نتاج الحيوانىمجال عدد سنوات الخبرة فى 
 **0.324 عدد الدورات التدريبية

 **0.260 عدد الندوات وا6جتماعات ا6رشادية
 0.001- تفرغ المبحوث للعمل فى مجال ا6نتاج الحيوانىمدى 
 0.036- أفراد أسرة المبحوثعدد 

 **0.229  الحيازة الزراعيةمساحة
 0.099 حجم الحيازة الحيوانية

 **0.201 6يجابيةالدوافع ا
 *0.139 المشاركة ا6جتماعية الرسمية

 **0.269 المشاركة ا6جتماعية غير الرسمية
 **0.307 الدرجة القيادية
 **0.197 ا6نفتاح الثقافى

 **0.393 درجة وجود الخدمات التى يقدمھا الجھاز ا6رشادى
 ).0.05( معنوية عند مستوى *).        0.01(معنوية عند مستوى * * 

 .2017جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية : المصدر
 

 

يوضح توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمعدل السماع ومعدل التبنى ومستوى التبنى للممارسات التكنولوجية فى  .8جدول 
 ا6نتاج الحيوانى

الحقن  الرش باليوريا
 ا�مونياب

زراعة الشعير  السي�ج
 بدون تربة

السائل 
 المفيد

التلقيح 
 ا6صطناعي

 نوع التكنولوجيا دافعات النمو
 المحاور المدروسة

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد )%( العدد )%( العدد )%( العدد )%( العدد
               السماع عن المستحدث �ول مرة

 38.9 35 14.6 25 34.6 36 14.7 5 5.1 7 2.4 3 4.3 6 سماع مبكر
 41.1 37 67.6 115 44.2 46 20.6 7 28.8 47 16.8 21 34.8 48 سماع متوسط
 20 18 18.1 31 21.2 22 64.7 22 66.9 109 80.8 101 60.9 84 سماع متأخر

 100 90 100 171 100 104 100 34 100 163 100 125 100 138 إجمالى عدد الذين سمعوا
 %40.5 %77.0 %46.8 %15.3 %73.4 %56.3 %62.2 معدل السماع

               سنة التطبيق �ول مرة للمستحدث
 40 26 19.2 10 36.2 25 - - 8.8 7 5.4 3 5.9 4 تطبيق مبكر

 38.5 25 55.8 29 43.5 30 - - 30 24 41.1 23 38.2 26 تطبيق متوسط
 21.5 14 25 13 20.3 14 - - 61.3 49 53.6 30 55.9 38 تطبيق متأخر
 100 65 100 52 100 69 - - 100 80 100 56 100 68 الذين طبقواإجمالى عدد 
 %72.2 %30.4 %66.3 0 %49.1 %44.8 %49.1 معدل التبنى

               عدد مرات التطبيق للمستحدث
 69.2 45 84.6 44 62.3 43 - - 76.3 61 87.5 49 85.3 58 مرات قليلة

 29.2 19 13.5 7 33.3 23 - - 20 16 5.4 3 8.8 6 مرات متوسطة
 1.5 1 1.9 1 4.3 3 - - 3.8 3 7.1 4 5.9 4 مرات كثيرة

 %100 %100 %100 0 %100 %100 %100 التوقف ال� إرادى
               مستوى التبنى
 66.2 43 76.9 40 59.4 41 - - 72.5 58 1.8 1 1.5 1 تبنى منخفض
 32.3 21 15.4 8 36.2 25 - - 22.5 18 80.4 45 77.9 53 تبنى متوسط
 1.5 1 7.7 4 4.3 3 - - 5 4 17.9 10 20.6 14 تبنى مرتفع

 .2017جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية عام  : المصدر
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لمعادلة مستوى التبنى السابق ذكرھا حيث أظھرت النتائج 
%) 1.8(من الزراع تبنيھم متوسط، وأن %) 80.4(أن 

وتشير ھذه النتائج أن أعلى نسبة من تبنيھم منخفض، 
 .الزراع المبحوثين ذوى مستوى تبنى متوسط

 السي�ج

من الزراع المبحوثين قد %) 66.9(أشارت النتائج أن 
 -2010(سمعوا عن السيDج فى فترة متأخرة خDل 

من ھؤ�ء الزراع قد %) 5.1(، فى حين أن )2016
 -1995(سمعوا فى فترة مبكرة عنه خDل الفترة من 

من نصف العينة قد سمعوا  ، وھذا يوضح أن أكثر)2001
عنه متأخرا، وبالتالى فإن معدل سماع السيDج ھو 

)73.4.(% 

طبيق السيDج lول مرة تبين أن وللتعرف على سنة ت
من الزراع المبحوثين قد طبقوا السيDج فى %) 61.3(

، فى حين )2015 -2009(وقت متأخر خDل الفترة من 
من ھؤ�ء الزراع قد طبقوا فى وقت مبكر %) 8.8(أن 

، وھذا يوضح أن أكثر )2001 -1995(خDل الفترة من 
أخر، وبالتالى فإم من نصف العينة قد نفذوا فى وقت مت

 %).49.1(معدل تبنى السيDج ھو 

وفيما يتعلق بعدد مرات تطبيق السيDج فقد تبين 
Dج من من الزراع المبحوثين قد طبقوا السي%) 76.3(أن
من ھؤ�ء الزراع قد %) 3.8(، فى حين أن ) مرات5 -1(

 ). مرة15 -11(طبقوا السيDج من 

بين % 100وأوضحت النتائج وجود إجماع بنسبة 
ھؤ�ء الزراع المبحوثين بأنھم لم يتوقفوا نھائيا عن تطبيق 

 .ھذا المستحدث

سنة السماع : وإعتمادا على محاور التبنى السابقة وھى
، وسنة تطبيقه lول مرة، وعدد  عن المستحدثlول مرة

مرات تطبيقه، وعدد سنوات التوقف الDإرادى تم حساب 
طبقا لمعادلة مستوى مستوى تبنى ھؤ�ء الزراع للسيDج 

%) 72.5(حيث أظھرت النتائج أن التبنى السابق ذكرھا 
تبنيھم مرتفع، %) 5(من الزراع تبنيھم منخفض، وأن 

ن أعلى نسبة من الزراع المبحوثين وتشير ھذه النتائج أ
ذوى مستوى تبنى منخفض وھذا يعكس حاجة ھؤ�ء 
الزراع المبحوثين 2ستمرار الجھود ا2رشادية لتوعية 

 .الزراع بفوائد السيDج 

 زراعة الشعير بدون تربة

من الزراع المبحوثين %) 64.7(أوضحت النتائج أن 
رة متأخرة  فى فتسمعوا عن زراعة الشعير بدون تربةقد 

من ھؤ�ء %) 14.7(، فى حين أن )2017 -2014(خDل 
الزراع قد سمعوا فى فترة مبكرة عنه خDل الفترة من 

، وھذا يوضح أن النسبة ا�كبر من )2008 -2005(
الزراع المبحوثين قد سمعوا عنه فى فترة متأخرة، ويرجع 

إلى حداثته وعدم معرفة الزراع به، وبالتالى فإن معدل ھذا 
 %).15.3(سماع زراعة الشعير بدون تربة ھو 

وتبين أنه لم يطبق أحد من الزراع ھذا المستحدث 
 .وبالتالى � يوجد مستوى تبنى لزراعة الشعير بدون تربة

 السائل المفيد

من الزراع المبحوثين قد %) 44.2(أشارت النتائج أن 
 -2005(سمعوا عن السائل المفيد فى فترة متوسطة خDل 

من ھؤ�ء الزراع قد %) 21.2( فى حين أن ،)2010
 -2011(سمعوا فى فترة متأخرة عنه خDل الفترة من 

، وھذا يوضح أن النسبة ا�كبر من الزراع )2016
ثين قد سمعوا عنه فى فترة متوسطة، وبالتالى فإن المبحو

 %).46.8(معدل سماع السائل المفيد ھو 

ل مرة تبين وللتعرف على سنة تطبيق السائل المفيد lو
من الزراع المبحوثين قد طبقوا السائل %) 43.5( أن 

، )2010 -2005(المفيد فى وقت متوسط خDل الفترة من 
من ھؤ�ء الزراع قد طبقوا فى %) 20.3(فى حين أن 

، وھذا )2015 -2011(وقت متأخر خDل الفترة من 
 الزراع قد نفذوه فى فترة يوضح أن النسبة اlكبر من

بالتالى فإن معدل تبنى السائل المفيد ھو متوسطة، و
)66.3.(% 

وفيما يتعلق بعدد مرات تطبيق السائل المفيد فقد تبين 
من الزراع المبحوثين قد طبقوا السائل المفيد %) 62.3(أن

من ھؤ�ء %) 4.3(، فى حين أن ) مرات6 -1(من 
 ). مرة20 -14(الزراع قد طبقوا السائل المفيد من 

بين % 100وجود إجماع بنسبة وأوضحت النتائج 
ھؤ�ء الزراع المبحوثين بأنھم لم يتوقفوا نھائيا عن تطبيق 

 .ھذا المستحدث

سنة السماع : وإعتمادا على محاور التبنى السابقة وھى
، وسنة تطبيقه lول مرة، وعدد lول مرة عن المستحدث

مرات تطبيقه، وعدد سنوات التوقف الDإرادى تم حساب 
ًطبقا لمعادلة ؤ�ء الزراع للسائل المفيد مستوى تبنى ھ

حيث أظھرت النتائج أن مستوى التبنى السابق ذكرھا 
%) 4.3(من الزراع تبنيھم منخفض، وأن %) 59.4(

تبنيھم مرتفع، وتشير ھذه النتائج أن أعلى نسبة من الزراع 
المبحوثين ذوى مستوى تبنى منخفض وھذا يعكس حاجة 

ستمرار الجھود ا2رشادية ھؤ�ء الزراع المبحوثين 2
 .لتوعية الزراع بفوائد السائل المفيد

 التلقيح ا6صطناعي

من الزراع المبحوثين قد %) 67.6(بينت النتائج أن 
 فى فترة متوسطة خDل التلقيح ا2صطناعيسمعوا عن 

من ھؤ�ء %) 14.6(، فى حين أن )2010 -2005(
رة من فى فترة مبكرة خDل الفتعنه الزراع قد سمعوا 

كبر من ذا يوضح أن النسبة اl، وھ)2004 -2000(
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ثين قد سمعوا عنه فى فترة متوسطة، الزراع المبحو
 %).77( ھو التلقيح ا2صطناعيوبالتالى فإن معدل سماع 

 lول التلقيح ا2صطناعيوللتعرف على سنة تطبيق 
من الزراع المبحوثين قد طبقوا %) 55.8(مرة تبين أن 

 فى وقت متوسط خDل الفترة من عيالتلقيح ا2صطنا
من ھؤ�ء %) 19.2(، فى حين أن )2010 -2005(

 -2000(الزراع قد طبقوا فى وقت مبكر خDل الفترة من 
، وھذا يوضح أن النسبة اlكبر من الزراع قد )2004

التلقيح رة متوسطة، وبالتالى فإن معدل تبنى طبقوا فى فت
 %).30.4( ھو ا2صطناعي

 فقد التلقيح ا2صطناعيبعدد مرات تطبيق وفيما يتعلق 
التلقيح من الزراع المبحوثين قد طبقوا %) 84.6( تبين أن

من %) 1.9(، فى حين أن ) مرات3 -1( من ا2صطناعي
 ). مرات10 -8(ھؤ�ء الزراع قد طبقوا السائل المفيد من 

بين % 100وأوضحت النتائج وجود إجماع بنسبة 
نھم لم يتوقفوا نھائيا عن تطبيق ھؤ�ء الزراع المبحوثين بأ

 .ھذا المستحدث

سنة السماع : وإعتمادا على محاور التبنى السابقة وھى
، وسنة تطبيقه lول مرة، وعدد lول مرة عن المستحدث

مرات تطبيقه، وعدد سنوات التوقف الDإرادى تم حساب 
 طبقا لمعادلة مستوى تبنى ھؤ�ء الزراع للتلقيح الصناعى

 حيث أظھرت النتائج أن نى السابق ذكرھامستوى التب
%) 7.7(من الزراع تبنيھم منخفض، وأن %) 76.9(

تبنيھم مرتفع، وتشير ھذه النتائج أن أعلى نسبة من الزراع 
المبحوثين ذوى مستوى تبنى منخفض وھذا يعكس حاجة 
ھؤ�ء الزراع المبحوثين 2ستمرار الجھود ا2رشادية 

 .يح ا2صطناعيالتلقلتوعية الزراع بفوائد 

 دافعات النمو

من الزراع المبحوثين %) 41.1(أوضحت النتائج أن 
سمعوا عن دافعات النمو فى فترة متوسطة خDل  قد
من ھؤ�ء الزراع %) 20(، فى حين أن )2010 -2005(

 -2011(قد سمعوا فى فترة متأخرة عنه خDل الفترة من 
 ، وھذا يوضح أن النسبة ا�كبر من الزراع)2015

فإن وبالتالي معوا عنه فى فترة متوسطة، المبحوثين قد س
 %).40.5(معدل سماع دافعات النمو ھو 

وللتعرف على سنة تطبيق دافعات النمو lول مرة تبين 
من الزراع المبحوثين قد طبقوا دافعات النمو %) 40(أن 

، فى حين )2004 -2000(فى وقت مبكر خDل الفترة من 
الزراع قد طبقوا فى وقت متأخر من ھؤ�ء %) 21.5(أن 

، وھذا يوضح أن النسبة )2015 -2001(خDل الفترة من 
ن الزراع قد نفذوه فى فترة مبكرة، وبالتالى فإن اlكبر م

 %).72.2(معدل تبنى دافعات النمو ھو 

وفيما يتعلق بعدد م�رات تطبي�ق دافع�ات النم�و فق�د تب�ين 
 دافع���ات م���ن ال���زراع المبح���وثين ق���د طبق���وا%) 69.2( أن

م�ن ھ�ؤ�ء %) 1.5(، ف�ى ح�ين أن ) مرات6 -1(النمو من 
 ). مرات10 -8(الزراع قد طبقوه من 

ب���ين % 100وأوض��حت النت���ائج وج���ود إجم���اع بنس���بة 
ھؤ�ء الزراع المبحوثين بأنھم لم يتوقفوا نھائيا ع�ن تطبي�ق 

 .ھذا المستحدث

سنة الس�ماع : وإعتمادا على محاور التبنى السابقة وھى
، وس�نة تطبيق�ه lول م�رة، وع�دد رة عن المستحدثlول م

مرات تطبيقه، وعدد س�نوات التوق�ف ال�Dإرادى ت�م حس�اب 
ًطبق��ا لمعادل��ة مس��توى تبن��ى ھ��ؤ�ء ال��زراع ل��دافعات النم��و 

حي��ث أظھ��رت النت���ائج أن مس��توى التبن��ى الس��ابق ذكرھ���ا 
%) 1.5(م����ن ال����زراع تبن����يھم م����نخفض، وأن %) 66.2(

ه النتائج أن أعلى نسبة من ال�زراع تبنيھم مرتفع، وتشير ھذ
المبحوثين ذوى مستوى تبن�ى م�نخفض وھ�ذا يعك�س حاج�ة 
ھ���ؤ�ء ال���زراع المبح���وثين 2س���تمرار الجھ���ود ا2رش���ادية 

 .لتوعية الزراع بفوائد دافعات النمو

مش���ك�ت ال���زراع المبح���وثين ف���ى مج���ال تكنولوجي���ا 
 لحيوانى ومقترحاتھم للتغلب عليھاا6نتاج ا

حوثين عن أھم المشكDت التى ت�واجھھم ف�ى بسؤال المب
 9مجال تكنولوجيا ا2نتاج الحيوانى اتضح من نتائج جدول 

أن م���ن أھ���م المش���كDت الت���ى تواج���ه ال���زراع ف���ى مج���ال 
تكنولوجي��ا ا2نت��اج الحي��وانى مرتب��ة تنازلي��ا وفق��ا lھميتھ��ا 

 : النسبية كما يلى

 مشك�ت السي�ج

بس���ھوله بنس���بة إرتف���اع ثم���ن البDس���تيك وع���دم ت���وفره 
، وج��ود رائح��ة غي��ر مرغوب��ه ف��ى الل��بن ويعط��ى %)6.3(

َ، عدم توفر ا�ت الف�رم %)3.6(لون غامق فى اللحم بنسبة 
، عدم وجود خبرة كافي�ة 2س�تخدام الس�يDج %)2.6(بنسبة 
، تعرض��ه للعف��ن إذا ل��م ي��تم تغطيت��ه جي��دا %)1.8(بنس��بة 
لكبي��رة ، ع��دم مناس��بته إ� ف��ى حال��ة المع��الف ا%)1(بنس��بة 
، يسبب إسھال للمواشى إذا ت�م إس�تخدامه دون %)1(بنسبة 

، زي��ادة الكم��ر يجع��ل )%0.5(ترك��ه فت��رة للتھوي��ة بنس��بة 
العل�ف غي��ر مرغ�وب للمواش��ى لع�دم معرف��ة الوق�ت الك��افى 

 .%)0.5( بنسبة للكمر

 مشك�ت ا�مونيا

، إرتف���اع نس���بة %)5.4(إرتف���اع ثم���ن اlموني���ا بنس���بة 
، نق���ص )%2.7(م للماش���ية بنس���بة اlموني���ا يس���بب التس���م

، تغي�ر %)1.8( باlموني�ا بنس�بة المعرفة الكافية عن الحق�ن
ف المعام��ل طع��م لح��وم الحيوان��ات الت��ى تغ��ذت عل��ى العل��

 .%)0.5(باlمونيا بنسبة 

 مشك�ت اليوريا

، نق��ص المعرف��ة %)6.3(إرتف��اع ثم��ن اليوري��ا بنس��بة 
س�بة اليوري�ا ، زي�ادة ن%)1.4(الكافية للرش باليوريا بنسبة 

، عدم توفر البDس�تيك بنس�بة %)1(يجعل العلف سام بنسبة 
)0.5(%. 
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  المشك�ت التى تواجه الزراع فى مجال تكنولوجيا ا6نتاج الحيوانى.9جدول 

 )%( التكرار المشـــــــــكـــ�ت م
   مشك�ت السي�ج 
 6.3 14   إرتفاع ثمن البDستيك وعدم توفره بسھوله 1
 3.6 8 رائحة غير مرغوبه فى اللبن ويعطى لون غامق فى اللحم  وجود 2
 2.6 5  الفرمَتوفر ا�تعدم  3
 1.8 4  السيDج عدم وجود خبرة كافية 2ستخدام 4
 1.0 2 عرضه للعفن إذا لم يتم تغطيته جيدات 5
 1.0 2 عدم مناسبته إ� فى حالة المعالف الكبيرة 6
 0.5 1 إستخدامه دون تركه فترة للتھويةيسبب إسھال للمواشى إذا تم  7
 0.5 1  لعدم معرفة الوقت الكافى للكمرزيادة الكمر يجعل العلف غير مرغوب للمواشى 8

   مشك�ت ا�مونيا 
 5.4 12 إرتفاع ثمن اlمونيا 1
 2.7 6 إرتفاع نسبة اlمونيا يسبب التسمم للماشية 2
 1.8 4 نيانقص المعرفة الكافية عن الحقن  باlمو 3
 0.5 1     لحوم الحيوانات التى تغذت على العلف المعامل باlمونياتغير طعم 4

   مشك�ت اليوريا 
 6.3 14 إرتفاع ثمن اليوريا 1
 1.4 3 نقص المعرفة الكافية للرش باليوريا 2
 1.0 2 زيادة نسبة اليوريا يجعل العلف سام 3
 0.5 1 عدم توفر البDستيك 4

   لسائل المفيدمشك�ت ا 
 1.8 4 نقص المعلومات الكافية عنه 1
 1.4 3 يسبب حا�ت من التقلص المعوى وسوء التغذية 2

   مشك�ت زراعة الشعير بدون تربة 
 2.6 5 نقص المعلومات الكافية عنه 1

   ناعىطصمشك�ت التلقيح ا6 
 8.6 19 ناعىطصإرتفاع ثمن التلقيح ا2 1
 3.2 7 ناعى فى بعض اlحيانطص ا2عدم نجاح التلقيح 2
 1.0 2 عدم توفر التلقيحات فى الوحدات البيطرية 3
 0.5 1 نقص المعلومات الكافية عنه 4

   دافعات النمو 
 1.4 3 نقص المعلومات الكافية عنه 1
 1.0 2 إرتفاع ثمن المضادات الحيوية 2
 0.5 1 تعمل على قصر عمر الحيوانات 3

    الصحيةمشك�ت الرعاية 
 2.6 5 عدم توفر المعلومات الكافية عن الرعاية الصحية السليمة للماشية 1

   مشك�ت أخرى 
 25.2 56 إرتفاع ثمن العلف 1
 22.1 49 إنتشار الحمى القDعية 2
 6.8 15 إرتفاع ثمن اlدوية 3
 4.1 9 عدم وجود دورللمرشد الزراعى 4
 2.6 5  على دفع نقود مقابل التحصينإجبار اlطباء البيطرين الفDحين 5
 1.4 3 عدم معرفة كمية العلف المثلى التى تقدم للحيوان 6
 1.0 2 حمDت التحصين يقوم بھا غير متخصصين  7
 0.5 1 � يوجد دعم من الدوله لمربى الماشية 8
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 مشك�ت السائل المفيد

، يس��بب %)1.8(نق��ص المعلوم��ات الكافي��ة عن��ه بنس��بة 
 .%)1.4(حا�ت من التقلص المعوى وسوء التغذية بنسبة 

 مشك�ت زراعة الشعير بدون تربة

 ).2.6(نقص المعلومات الكافية عنه بنسبة 

 ناعىطصمشك�ت التلقيح ا6

 ، ع�دم%)8.6(ناعى بنس�بة طص�إرتفاع ثمن التلق�يح ا2
 ف���ى بع���ض اlحي���ان بنس���بة التلق���يح ا2ص���طناعينج���اح 

بنسبة ، عدم توفر التلقيحات فى الوحدات البيطرية %)3.2(
 .%)0.5(، نقص المعلومات الكافية عنه بنسبة %)1(

 مشك�ت دافعات النمو

، إرتف�اع %)1.4(نقص المعلوم�ات الكافي�ة عن�ه بنس�بة 
 ، تعم��ل عل��ى قص��ر%)1(ثم��ن المض��ادات الحيوي��ة بنس��بة 

 .%)0.5(عمر الحيوانات بنسبة 

 مشك�ت الرعاية الصحية

ية ع��دم ت��وفر المعلوم��ات الكافي��ة ع��ن الرعاي��ة الص��ح
 .%)2.6(السليمة للماشية بنسبة 

 مشك�ت أخرى

، إنتشار الحمى %)25.2(رتفاع ثمن العلف بنسبة ا
رتفاع ثمن اlدوية بنسبة ، إ%)22.1(القDعية بنسبة 

 ،%)4.1(رشد الزراعى بنسبة للم عدم وجود دور ،%)6.8(
إجبار اlطباء البيطرين الفDحين على دفع نقود مقابل 

، عدم معرفة كمية العلف المثلى %)2.6(التحصين بنسبة 
، حمDت التحصين يقوم %)1.4(التى تقدم للحيوان بنسبة 

، � يوجد دعم من الدوله %)1(بھا غير متخصصين بنسبة 
 %).5.(لمربى الماشية بنسبة 

قترح���ات المبح���وثين للتغل���ب عل���ى المش���ك�ت الت���ى م
 تواجھھم فى مجال تكنولوجيا ا6نتاج الحيوانى

 أن من أھم المقترح�ات الت�ى 10جدول اتضح من نتائج 
 الزراع فى مجال تكنولوجيا ا2نتاج الحي�وانى مرتب�ة ذكرھا

 : كما يلىتنازليا وفقا lھميتھا النسبية 

 مقترحات السي�ج

، ت�وفير %)2.7(ك بأسعار مناسبة بنسبة توفير البDستي
 ع���ن ال���زراع معرف���ة، زي���ادة %)2.6( الف���رم بنس���بة َا�ت

طري����ق ا2تص����ال المباش����ر والحق����ول ا2رش����ادية بنس����بة 
، %)1(، تغطيت��ه جي��دا لع��دم ح��دوث عف��ن بنس��بة %)1.8(

 .%)5.(لتزام بمواعيد الكمر بنسبة ا2

 مقترحات الرش با�مونيا

، عم��ل الن��دوات %)1.8 (خف��ض س��عر اlموني��ا بنس��بة
 .%)0.5(وا2جتماعات ا2رشادية للتوعية بنسبة 

 مقترحات الحقن باليوريا

، عم���ل %)3.6(ت���وفير اليوري���ا بس���عر مناس���ب بنس���بة 
، %)1.4(الندوات وا2جتماعات ا2رش�ادية للتوعي�ة بنس�بة 

، ت�وفير %)1(إستخدام النس�ب المناس�ب م�ن اليوري�ا بنس�بة 
 .%)0.5(نسبة لبDستيك بسعر مناسب با

 مقترحات السائل المفيد

ت���وفير المعرف���ة الجي���دة للم���زارع ع���ن طري���ق عم���ل 
 .%)1.4(التجارب العملية أمامه بنسبة 

 مقترحات زراعة الشعير بدون تربة

ات إرش����ادية للتوعي���ة بنس����بة عم���ل ن����دوات وإجتماع���
)2.6(%. 

 ناعىطصمقترحات التلقيح ا6

، )%4.5( بنس���بة التلق���يح ا2ص���طناعيخف���ض س���عر 
، عم�ل %)2.6(توفير التلقيح�ات م�ن س��Dت جي�دة بنس�بة 
 .%)1(ندوات وإجتماعات إرشادية للتوعية بنسبة 

 مقترحات دافعات النمو

عم���ل ن����دوات وإجتماع���ات إرش����ادية للتوعي���ة بنس����بة 
 .%)0.5(، خفض إسعار المضادات الحيوية بنسبة %)1(

 الرعاية الصحية

 بنس����بة عم���ل ن����دوات وإجتماع���ات إرش����ادية للتوعي���ة
)1(%. 

 مقترحات أخرى

ت���وفير ال����دعم م���ن الحكوم����ة لمرب���ى الماش����ية بنس����بة 
، قي��ام المرش��د الزراع��ى ب��دوره م��ن خ��Dل عم��ل %)7.7(

ن����دوات وإجتماع����ات إرش����ادية للتوعي����ة ب����اlعDف غي����ر 
، عم�ل حم�Dت للتحص�ين ال�دورى %)5.9(التقليدية بنسبة 

بة ، ت���وفير اlدوي���ة بأس���عار مناس���%)5.4(للماش���ية بنس���بة 
، %)4.1(، توفير الرعاي�ة البيطري�ة بنس�بة %)4.5(بنسبة 

 %).4.1(خفض أسعار العلف بنسبة 

 التوصيات

تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة للزراع  -1
ومساعدتھم فى المجا�ت المختلفة حيث وجد أن 

من الزراع لم يحضروا أى دورات تدريبية %) 78.8(
 .فى مجال ا2نتاج الحيوانى

ات اlعDف ذات الكفاءة ا2نتاجية العالية إدخال زراع -2
فى أراضى ا2ستصDح الجديدة وذلك lن أولى 
المشاكل التى تواجه الزراع ھى إرتفاع سعر العلف 

 %).25.2(بنسبة 

 زيادة اlجر المادى المقدم للمھندسين الزراعيين واlطباء -3
البيطريين حتى يقوموا بعملھم على أكمل وجه وذلك 

من زراع العينة يواجھون مشكلة %) l)2.6نه وجد 
 .إجبار اlطباء البيطريين لھم لدفع نقود مقابل التحصين
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 مجال تكنولوجيا ا6نتاج الحيوانىللتغلب على مشك�ت الزراع فى المبحوثين مقترحات الزراع  .10جدول 

 )%( العدد المقتـــرحـــــــــــات م

   مقترحات للسي�ج 

 2.7 6 بأسعار مناسبةتوفير البDستيك  1

 2.6 5  الفرمًا�تتوفير  2

 1.8 4  عن طريق ا2تصال المباشر والحقول ا2رشادية معرفة الزراعزيادة  3

 1.0 2 تغطيته جيدا لعدم حدوث عفن 4

 0.5 1 ا2لتزام بمواعيد الكمر 5

   مقترحات الرش با�مونيا 

 1.8 4 خفض سعر اlمونيا 1

 0.5 1 جتماعات ا2رشادية للتوعيةعمل الندوات وا2 2

   مقترحات الحقن باليوريا 

 3.6 8 توفير اليوريا بسعر مناسب 1

 1.4 3 عمل الندوات وا2جتماعات ا2رشادية للتوعية 2

 1.0 2  من اليورياالمناسبةإستخدام النسب  3

 0.5 1 توفير البDستيك بسعر مناسب 4

   مقترحات السائل المفيد 

 1.4 3 ير المعرفة الجيدة للمزارع عن طريق عمل التجارب العملية أمامهتوف 1

   مقترحات زراعة الشعير بدون تربة 

 2.6 5 عمل ندوات وإجتماعات إرشادية للتوعية 1

   ناعىصصمقترحات التلقيح ا6 

 4.5 10 ناعىطصخفض سعر التلقيح ا2 1

 2.6 5 توفير التلقيحات من س�Dت جيدة 2

 1.0 2 مل ندوات وإجتماعات إرشادية للتوعيةع 3

   مقترحات دافعات النمو 

 1.0 2 عمل ندوات وإجتماعات إرشادية للتوعية  1

 0.5 1  المضادات الحيويةأسعارخفض  2

   مقترحات الرعاية الصحية 

 1.0 2 عمل ندوات وإجتماعات إرشادية للتوعية 1

   مقترحات أخرى 

 7.7 17 لحكومة لمربى الماشيةتوفير الدعم من ا 1

قيام المرشد الزراعى بدوره من خDل عمل ندوات وإجتماعات إرشادية للتوعية باlعDف  2

 غير التقليدية
13 5.9 

 5.4 12 عمل حمDت للتحصين الدورى للماشية 3

 4.5 10 توفير اlدوية بأسعار مناسبة 4

 4.1 9 توفير الرعاية البيطرية 5

 4.1 9  العلفخفض أسعار 6
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توفير المرشدين المتخصصين فى مجا�ت الزراعة  -4
المختلفة بصفة عامة وفى مجال ا2نتاج الحيوانى بصفة 
خاصة وذلك بسبب وجود مشكلة عدم وجود دور للمرشد 

 %).4.1(نسبة الزراعى والجمعية التعاونية ب

التأكد من الحصول على اللقاح أو المصل من مصدر  -5
موثوق منه تماما وذلك بسبب وجود مشكلة أن حمDت 

وھذا %) 1(التحصين يقوم بھا غير متخصصين بنسبة 
 .قد يسبب نقل اlمراض للمواشى
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ANALYTICAL STUDY OF THE LEVEL OF FARMERS ADOPTION OF 
TECHNOLOGICAL METHODS IN ANIMAL PRODUCTION IN 

SHARKIA GOVERNORAT 

Noha M. Morsy, I.M.S. Newisar, Magda A. Abd El-Aal and I.A. Omar 

Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazic Univ., Egypt 

ABSTRACT: This search aimed to identify the characteristics of the respondent farmers, 
to know the sources of informations in the field of animal production, and to identify the 
services provided by the agricultural extension agency in the field of animal production, and 
to identify the level and degree of adoption by farmers concerned for modern technological 
methods in animal production and identify the factors associated with them to measure 
hearing rate and adoption rate and level of adoption of technological methods in animal 
production, and to identify the problems facing the farmers concerned animal production 
technology and their proposals to overcome them. This study was conducted in Sharkia 
Governorate. The study areas were chosen on the basis of the largest Districts in terms of the 
number of holders of cattle heads, namely, Faqous, Diarb Najm, The villages were selected 
from each District in the same way. The sample represents 5% of the total number of the 
farmers holding livestock from each village. The total sample was 222 farmers, 137 farmers 
from the village Daidamoun in the Faqous District, 85 farmers from the village of Saft Zreiq 
Diarb Najm District, The data were collected using the questionnaire during the period from 
March to June 2017. The results showed that (69.4%) from the farmers, their adoption on the 
recommendations for the new technology in the animal production was low, while it was 
found that (20.7%) of them their adoption was medium, while found that (9.9%) their 
adoption was high. A significant correlation was found between the degree of adoption of 
modern technologies in animal production and each of (number of years of experience in 
agriculture, number of years of experience in animal production, number of training courses, 
number of seminars and extension meetings, size of agricultural tenure, positive motives, 
official social participation, informal social participation, leadership class, cultural openness, 
extension services). The results showed that the highest rate of hearing was for artificial 
insemenation, then silage, then spraying with urea, then ammonia injection, then useful liquid, 
then growth promoters, and finally planting barley without soil, with 77% (56.3%), (46.8%), 
(40.5%) and (15.3%) respectively, And the rate of adoption, the results showed that the 
highest rate of adoption was for the growth promoters and then the useful liquid and then the 
silage and then the spraying of urea and then the injection of ammonia and artificial 
insemenation and finally the cultivation of barley without soil, where the rates of adoption 
were (72.2%), (66.3%), (49.1%), (49.1%), (44.8%), (30.4%), (0) respectively, As for the level 
of adoption, the results showed that the highest level of adoption was for the beneficial fluid 
and then the growth drivers, then spraying with urea, then injection with ammonia, then 
artificial insemenation, silage, and finally planting barley without soil, as follows (29.27, 
28.5). 63), (25.16), (23.9), (22.6), (0) degrees respectively, The results showed that the most 
important problems faced farmers in animal production were the increase in the fodder price, 
the spread of foot-and-mouth disease, the increase in the medicines price, the lack of 
extension agent, forcing farmers by the veterinarians to pay money for immunization, the lack 
of knowledge about animal feed, immunization campaigns carried out by non-specialists, 
there is no state support for livestock breeders              

Key words: Adoption, technological methods, animal production, Sharkia Governorate. 
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