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 الخالصة

 تصتتني  مجتتال فتتي العلميتتة للتوصتتيات الريفيتتات النستتا  تطبيتت  مستتتو  تقتتدير أساستتا   البحتت  استتتفدف       

 كتل فتي التطبيت  مستتو  تقتدير وكتلل  عتا،  بشتكل التدين صالح بمحافظة الشرقاط قضا  في االلبان منتجات

 العالقتة تحديتد البحت  استتفدف كمتا اهميتفتا  حستب تنازليتا المجتاالت ترتيتب ثت، التصتني   مجتاالت من مجال

 متتن وعتدد االلبتان منتجتات تصتتني  بمجتال العلميتة للتوصتيات الريفيتات النستتا  تطبيت  مستتو  بتين االرتباطيتة

 الالئتي الريفيتات النستا  جميت  البحت  مجتمت  شتمل للمبحوثتات  واالتصتالية واالجتماعية الشخصية المتغيرات

 مثلتتت متنفن المراحتل متعتدد  عشتوائية عينتة   اختيتار تتت، الغتلائي فتي قضتا  الشترقاط  التصتني  بعمليتات يقمتن

 استتبيان استتمار  باستتخدا، البح  بيانات جم  ت،  (001)المبحوثات  عدد ليصبح البح  مجتم  من%( 01)
 بينمتتا واالقتصتادية  واالتصتالية واالجتماعيتة الشخصتية الخصتائ  األول الجتز  تضتمن -:جتزئين تكونتت متن

 تمتت عمليتتة االلبتان  منتجتات تصتني  مجتال فتي الريفيتات النستا  تطبيت  مستتو  مقيتا  الثتاني الجتز  تضتمن

 ضتمن جتا ت% 64 ثتاتالمبحو متن نستبة اعلت  ان البحت  نتتائ  وخلصتت. الشخصتية بالمقابلتة البيانات جم 

 الريفيتات النستا  تطبيت  فتان مستتو    وعليت % 66 وبنستبة العاليتة الفئتة تلتفا التطبي  لمستو  الوسط  الفئة
 االرتفتا  الت  يميتل متوستط يمكن وصف  بانت  االلبان تصني  مجاالت في العلمية للتوصيات الشرقاط قضا  في

 اللتتبن تصتتني   الحليتب انتتتا :التطبيت  كتتاالتي مستتتو  وفت  أهميتتة البحتت  مجتتاالت ترتيتب عتتا،  وكتتان بشتكل

التوالي  وأوضحت نتتائ  البحت  عتن  الحر عل  الدهن تصني   الجبن تصني  القيمر  تصني   (الخاثر) الرائب

 الخبتر   ستنوات وعتدد  االجتماعية والحالة العمر  ومتغيرات التطبي  وجود عالقة ارتباط معنوية بين مستو 

 .المعلومات ومصادر  التصني  من والغرض
 منتجات االلبان لمرأ  الريفية  مستو  التطبي . اكلمات دالة: 

 01/9/8102وقبول   06/6/8102 :تاريخ تسل، البح 

 المقدمة

 التتبالد متن كتانوا ستتوا  االقتصتاديين متن المعاصتتر الجيتل تفكيتر فتتي الكبيتر الشتالل التنميتتة عمليتة تعتد       

 فتي التنمية تواج  مشكلة اكبر ان كما  النامية البلدان في وضوحا اكثر االهمية هله ان لير النامية ا، المتقدمة

 االقتصتادية الظتروف ظتل فتي منت  الخترو  الصتعب متن واصتبح عاشتت   اللي الطويل الركود هو الدول هله

  (0: 8112 داودي ) التنميتة عمليتة فتي االهميتة بتال  االنستان دور ان كمتا البلتدان هتله تعيشتفا التتي الراهنتة
 التنميتتة تحقيت  اصتتبح الناميتة التتدول فتي االعظتت، النستبة تشتتكل الريفيتة المجتمعتتات فتي الستتكان معتدالت والن

  (0999:4401 وحستن  صتوم ) الشتاملة التنميتة لتحقيت  التنفيل واجبة حتمية ضرور  البلدان تل  في الريفية
 العلمتي التقتد، بحصتيلة والمتمثل المادي العنصر هما اساسيين عنصرين عل  تعتمد الزراعي القطا  تنمية أن

 وقدرات استعدادات من يمتلك  بما (والنسا  الرجال من) البشري والعنصر الزراعي االنتا  مجال في والتقني

 يعتتد وعليت  (.82: 8111 ستتعد ) التنميتة لتحقيتت  كفتو  بشتتكل المتادي العنصتتر استتخدا، متتن تمكنت  ومفتارات

 متن اكثتر العربيتة البلتدان فتي المترأ  (  وتمثتل8106العجيلي )ولايتفا  التنمية ووسيلة االرتكاز نقطة االنسان

  (8108:20قشتطة  )الحقتل او المنزل في سوا  الزراعية االعمال اللبية في وتشار  الريفي المجتم  نصف
 تقد، اصبح ان بعد الرجل م  المساوات قد، عل  تكون ان ينبغي التنمية عمليات في الريفية المرأ  مشاركة ان

 انواعفتا بمختلتف التنميتة عمليتات فتي مستاهمتفن ومتد  الريفيتات النستا  وتطتور تقتد، بمد  يقا  المجتمعات

 الريفيتتة والمترأ (. 014 8110الطنتتوبي )االختر النصتتف علت  عالتتة او مفمشت  او معطلتت  طاقتة يتتبقن ال حتت 
 (الحقتتل واعمتتال بتتالحيوان والعنايتتة الريفيتتة والصتتناعات المنزليتتة االعمتتال) الكثيتتر  اعمالفتتا تتتإدي العراقيتتة
 بمفتار  االعمتال تلت  الريفيتة المترأ  وتتإدي الحديثتة التكنولوجية االس  عن كثيرا تبعد التي التقليدية بالطريقة

 وعبد الراوي) صغرها في علي  حصلت قد يكون اللي العلمي مستواها حدود في والمران بالممارسة اكتسبتفا

 اجفتز  بمستإوليتفا تشتتر  وشتاملة واستعة عمليتة هتي الريفيتة المترأ  تطوير ان  (00:السنة لكر بدون الباقر 
 النشتتاطات فتتي والمشتتاركة والتكامتتل التنستتي  بصتتيغة ومستتإوليت  تخصصتت  مجتتال حستتب كتتل عديتتد  تنمويتتة

 المترأ  تطتوير بمستإولية رستميا تعنت  يالتت التنمويتة االجفتز  احتد الزراعتي االرشتاد ويعتد والخطط والبرام 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 8102( 6( العدد )64المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (64)    No. (4)   8102 
 

42 

 نشتتاطفا ميتتادين فتتي الالزمتتة والمفتتارات واالتجاهتتات المعتتارف اكتستتاب علتت  مستتاعدتفا ختتالل متتن الريفيتتة
 الجفتتاز يكتون ان يبغتي عنفتا  لتلل  النتاج، االقتصتادي المتتورد وتطتوير المزرعتة انتتا  تطتوير وفتي المنزلتي

 ومنفتتا العربيتة االقطتتار وخصوصتا منفتا الناميتتة البلتدان والستيما العتتال، بلتدان جميت  فتتي الزراعتي االرشتادي

 وستكان   وهتلا الريفتي المجتمت  لخدمتة رستالت  متن كجتز  الريفيتة المرأ  لخدمة رسالت  ادا  في فاعال العرا 

 عتن نقتال( 6:8114 الجبتوري ) لحاجتفتا الملبيتة البترام  لتنفيل الالز، الكادر ورفد المرأ  نشاط تنظي، يستلز،

 األستر  نطتا  فتي بوضتوح بصتمات  تتر  فّعاالا  بشريا   عنصرا   تمثل الريفية فالمرأ   (008: 8110 الطنوبي )
 دختل زياد  في تساه، التي المحلية الريفية المنتجات من لعدد منتجا   عنصرا   أصبحت حت  الزراعية واألنشطة

 المجتم  يستفيد أن الضروري ومن بات وعلي   (8112:82 وهيا،  طالب أبو) معيشتفا مستو  ورف  األسر 
 المجتمت  نصتف من أكثر تشكل المرأ  ألن التنمية عملية في يشار  إنتاجيا   موردا   بوصففا المرأ  من العراقي

 (.8: 8112 الطويل )فّعال  بشكل منفا االستفاد  ينبغي إنتاجية وإمكانيات قدرات ولفا
 وحصولفا حاليا   المفمة االجتماعية للمكانة مإشرا   القرارات معظ، في ألسرتفا الريفية المرأ  مشاركة تعد كما

 التريفيين متن كثيتر ستافر إل الريفية األسر في القياد  دور الريفية المرأ  لعبت وقد هلا حقوقفا  من الكثير عل 

 تنشتئة متن األستر  رب ليتاب طتوال كامال األسر  عب  المرأ  وتحملت سنوات عد  للعمل العربية الدول إل 

 بجانتب بتخخال  المترأ  لوقتوف كتان وقتد ملتل دون متواصتل وحقلتي منزلتي وعمل لألوالد ومراقبة اجتماعية

(  وتعتد صتناعة االلبتان 00: 0992الطنتوبي ) الحتاالت تلت  لمعظت، المعيشي المستو  في تحسين أثر زوجفا

(  فقتتد  وجتتدت كمتتال التتدين فتتي 26: 8110ومشتتتقاتفا منتت  اهتت، الصتتناعات الغلائيتتة للمتترأ  الريفيتتة )ورد   
دراستفا لدور المرأ  الريفية في انشطة االنتا  الحيواني من خالل تجزئت  ال  تسعة مجاالت ان نسبة مستاهمة 

(  فيمتا وجتدت 004 :8112%)كمال الدين 69منتجات االلبان  المرأ  الريفية بصور  دائمة في عملية تصني 
دراسة الجزار واخرون لمستو  معرفة وتنفيل الريفيات لتوصيات تصني  منتجات االلبان بمحافظتة كفتر الشتيخ 

% متنفن 06%من المبحوثات ال يعرفن التوصيات االرشتادية المتعلقتة بفتلا المجتال وحتوالي 82بمصر قرابة 

(  فيما خلصت نتتائ  دراستة 20: 8101متوسط يميل ال  االنخفاض )الجزار واخرون   لوي مستو  معرفي
ناجي وعلوان ال  انخفاض وعي المبحوثات بشكل عا، في مجال االلتزا، بالشروط الصحية في مجتال تصتني  

 %.02الجبن  حي  زادت نسبتفن في المستوين المتوسط  والمنخفض عن 
 شتفدت لقتد.بلتد ألي الزراعتي بتالواق  النفتوض فتي األساستي التدور الريفيتة  للمرأ أن نجد تقد، ما خالل ومن

 االستتفاد  علت  الريفيتات النستا  تشتجي  لغترض والتعليمية االرشادية االنشطة من العديد الدين صالح محافظة

 وبخاصتة الغتلائي التصتني  عمليتات بتبعض والقيتا، والحيتواني النباتي بنوعي  الزراعي االنتا  من الفائض من

 تقتد، متا ضتو  وفتي. تنميتفتا فتي ويسف، الريفية االسر  دخل عل  ايجابيا ينعك  بما االلبان منتجات ميدان في
 مجتال فتي للريفيتات اإلرشتادية انشتطت  وتنفيل تخطيط في سيعتمد فان  تعليمية عملية الزراعي االرشاد ان وبما

 ومتن هنتا جتا ت فكتر  المجتال  هلا في العلمية للتوصيات تطبيقفن مستو  تحديد عل  االلبان منتجات تصني 

 االتية: البحثية التساإالت عل  لإلجابة تسع  الدراسة التي هله

 الشرقاط؟ قضا  في االلبان تصني  مجال في العلمية للتوصيات الريفيات النسا  تطبي  ما مستو    

 االلبان؟ تصني  مجاالت من مجال كل في العلمية للتوصيات الريفيات النسا  التطبي  مستو  ما   

     االلبتتان تصتني  مجتتال فتي العلميتتة للتوصتيات الريفيتات النستتا  التطبيت  مستتتو  بتين االرتباطيتتة العالقتة متا   

 للمبحوثات؟ واالتصالية واالجتماعية المتغيرات الشخصية من وعدد

 :اهداف البحث

ة فتي مجتتال تصتني  االلبتان متتن الشترقاط للتوصتتيات العلميتتحديتد مستتو  تطبيتت  النستا  الريفيتات فتتي قضتا  

 -:خالل

تحديد مستو  تطبي  النسا  الريفيات في قضا  الشرقاط للتوصيات العلمية في مجتاالت تصتني  االلبتان بشتكل 

 عا،

تحديد مستو  تطبي  النسا  الريفيات في قضا  الشرقاط للتوصيات العلمية في كل مجال متن مجتاالت تصتني  

 الدهن الحر.  انتا  الحليب وتصني : اللبن الرائب )الخاثر(  الجبن  القيمر وهي: انااللب
 ترتيب المجاالت تنازليا بحسب مستو  تطبي  النسا  الريفيات في قضا  الشرقاط للتوصيات العلمية

 -عالقة االرتباط بتين مستتو  تطبيت  النستا  الريفيتات فتي قضتا  الشترقاط وكتل متن المتغيترات االتيتة:التحديد 

بر  في التصني   الغرض من التصني   مصادر المعلومتات الخاصتة الحالة االجتماعية عدد سنوات الخالعمر  

 بالتصني .
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 :البحث فرضيات

العمتر  ) متغيترات متن وكل الشرقاط قضا  في الريفيات النسا  تطبي  مستو  بين معنوية ارتباط عالقة توجد

 الخاصتتة المعلومتتات مصتتادر. التصتتني  متتن الغتترض التصتتني   فتتي الخبتتر  ستتنوات عتتدد االجتماعيتتة الحالتتة

 .(بالتصني 

 اإلجرائية: التعاريف

 الخاصتة العلميتة للتوصتيات الريفيتة المترأ  ممارستة او تنفيتل عتن متد  تعبتر ودالئتل قتي،: التطبيت  مستتو  -0
 االلبان وتصني  الحليب انتا  بمجال

 قبتل متن تصتدر التتي والتوجيفتات االرشتادات ومجموعتة العلميتة البحتو  خالصتة هي: العلمية التوصيات -8
 نوعيتفا وتحسين االلبان منتجات انتا  بزياد  عالقتفا ثبتت التي البحثية الفيئات

 . االلبان منتوجات وتصني  الحليب انتا  بعملية القائ، الشخ  هي: الريفية المرا 

 السمن كصناعة التخزيني عمرها اطالة م  اخر  منتجات ال  الحليب تحويل هي: االلبان منتجات تصني  -6
 .(الحر الدهن)

 المواد وطرق العمل

 :وعينت  البح  مجتم 

 االلبتان منتجتات تصتني  مجتال في يعملن الالئي الشرقاط قضا  في الريفيات النسا  جمي  البح  مجتم  شمل

 .المجمعتتات. احمتد ستتيد. أجميلتة) هتتي (1) أمننتا االكثتر عتتدت القضتا  قتتر  متن قريتتة 00علت   والموزعتات

 مترأ ( 211) عتددهن   والبتال (العيثتة ستويدات  سدير   خوماتي  هيجل الفيجل  شكرا  المسيحلي  الحورية 

متنفن ليصتبح عتدد  %( 01) وبنستبة العشتوائية التناسبية الطبقية المعاينة بطريقة عشوائية عينة وسحبت ريفية 

 .(0) رق، الجدول في موضح كما  ريفية مرأ ( 001) المبحوثات

 * البح  منطقة في المبحوثات الريفيات النسا  توزي  (0) جدول
Table (1) Distribution of rural women in the research area 

 اس، القرية
Name of the 

village 

النسا   عدد
 الريفيات

Frequncy 
of rural 
women 

 عينة البح 
Sample 
research  

%50 

 اس، القرية
Name of 

the village 

 عدد النسا 
 الريفيات

Frequncy of 
rural women 

 عينة البح 
Sample 
research 

%50 

 جميلة
Ajmeileh 

42 26 
 الفيجل
Hegel 

28 04 

 سيد احمد
Sayed 
Ahmed 

64 82 
 خوماتيهيجل 

Khazmati 
88 00 

 المجمعات
ALMougait 

82 06 
 سدير 

Sedira 
04 2 

 الحورية
Hura 

81 01 
 سويدان
Swidan 

28 04 

 قرية شكرآ
Shaker 

88 00 
 العيثة

Al-Itha 
6 8 

 المسيحلي
AL Msehli 4 2    

 المجمو 
Total 211 001 

                                                 
 اليفا الباحثة وصول وصعوبة امنية السباب بعض القر  تداستبع (1)
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 شعبة زراعة الشرقاط

 ادا  جم  البيانات: -8
طبيعتة البحت   تكونتت متن لتت، اعتداد استتمار  استتبيان نظترا لمالئمتفتا  اتالبيانتات متن المبحوثتلغرض جمت  

جتزأين تضتمن الجتز  االول مقيتا  متغيتترات البحت  فيمتا تضتمن الجتز  الثتتاني مقيتا  العامتل التتاب   وللتت  

ليتة عرضتتت بتالرجو  التت  الدراستات الستتابقة وارا  وخبترات المتخصصتتين  حيت  اعتتدت استتمار  استتتبان او

عل  الخبرا  والمختصين لقيا  صد  المقيا  بنوعي  الظاهري المحتو  كما ت، قيا  ثبات المقيتا  بطريقتة 

 .19292التجزئة النصفية حي  بل  معامل الثبات ألجمالي مجاالت البح  

 :الدراسة متغيرات قيا  -2

 التوصتتيات تمثتل ارشتتادية علميتة توصتتية( 44) ختالل متن التطبيتت  مستتو  قيتتا  تت، :التطبيتت  مستتو  قيتا 
 والنشتترات العلميتة التوصتتيات علت  االطتتال  بعتد حصتترها تت، التتتي االلبتان منتجتتات بتصتني  المتعلقتتة العلميتة

 لقيتتا  واستتتخد، .االلبتتان منتجتتات تصتتني  مجتتال فتتي االختصاصتتيين بعتتض استشتتار  عتتن فضتتال اإلرشتتادية

 ال نتادرا  اطبت  احيانتا  أطبت   دائمتا اطبت ) :التاليتة البتدائل متن يتتؤلف متدر  رباعي مقيا  التطبي  مستو 

 لعمتتو، النظتري المتد  انحصتر وبتلل  التتوالي علتت ( 0  8 2  6) الرقميتة الرقميتة القتي، لفتا اعطيتت( اطبت 

 .رقمية قيمة( 846-44)بين المجاالت
 :المستقلة المتغيرات قيا 

 مطلقتة  أرملة  متزوجتة) المترأ  أن هتل بفتا يقصتد :االجتماعيتة الحالتة -8. الستنين بعدد قياس  وت، :العمر -0

 قيتا  تت،: التصتني  فتي الخبتر  سنوات عدد -2 .التوالي عل (0-8-2-6) رقمية رموز لفا وخصصت (عزبا 

 -6البيانات جم  وقت لحين التصني  في المبحو  أمضاها التي سنوات عدد عن المبحوثات بسإال العامل هلا
 لفتا وخصصت(. الغرضين لكال  للبي   المنزلي االستفال ) وهي بدائل بثال  قياس  ت، :التصني  من الغرض

 متن المتغيتر هتلا قتي : االلبتان بتصتني  الخاصتة المعلومتات مصتادر -0 .التتوالي علت (2،8،0) رقمية رموز

 الزراعية. للمعلومات مصادر( 6) خالل
 :اإلحصائية الوسائل

  وقتد (Minitab) وبرنتام ( SPSS) االحصتائي التحليتل برنامجي خالل من االتية الوسائل الباحثة استخدمت
معادلتتة ستتبيرمان  معامتتل   المعيتتاري استتخدمت التكتترارات والنستتب المئويتتة  المتوستتط الحستتابي  االنحتتراف

 ارتباط بيرسن  الوزن المئوي في تحليل بيانات الدراسة.

 النتائج والمناقشة

تصتني   تطبي  النسا  الريفيات فتي قضتا  الشترقاط للتوصتيات العلميتة فتي مجتال تحديد مستو  :الفدف االول

 :من خاللااللبان 

تحديتد مستتو  تطبيت  النستا  الريفيتات فتي قضتا  الشترقاط للتوصتيات العلميتة فتي مجتاالت تصتني  االلبتتان  -أ
 عا،. بشكل

تطبيت  المترأ  الريفيتة للتوصتيات  لمستو  المبحوثاتعليفا  تأظفرت نتائ  البح  أن أعل  قيمة رقمية حصل

المبحوثتات علت   ( وتت، توزيت 022) (  وأدنت  قيمتة رقميتة هتي842)   كانتتالعلمية في مجال تصني  االلبتان

 (.8) كما في الجدول باستخدا، قانون المد  ثالثة فئات

ستتط  % متتن المبحوثتتات جتتا ت ضتتمن الفئتتة الو64( ان اعلتت  نستتبة متتن المبحوثتتات 8يتبتتين متتن الجتتدول )

% ومتوستتط  66(  تلتفتتا الفئتة العاليتتة لمستتو  التطبيتت  وبنستبة 889962لمستتو  التطبيت  بمتوستتط مقتداره )

مستو  تطبي  النسا  الريفيات في قضتا  الشترقاط للتوصتيات العلميتة فتي (  وعلي  يمكن ان يوصف 80692)
وقتد يعتود ستبب هتله النتيجتة الت    بشتكل عتا، بان  متوستط يميتل الت  االرتفتا  االلبانمنتجات مجاالت تصني  

تطور وسائل االتصال بؤنواعفا المختلفة وسفولة وصول المعلومات للنسا  الريفيتات ممتا انعكت  ايجابيتا علت  

 مستو  تطبيقفن للتوصيات العلمية.

تحديد مستتو  تطبيت  النستا  الريفيتات فتي قضتا  الشترقاط للتوصتيات العلميتة فتي كتل مجتال متن مجتاالت  ب

 :لبانتصني  اال

 :المجال االول: انتا  الحليب

( وادن  قيمة رقميتة 04اظفرت النتائ  ان اعل  قيمة رقمية حصلت عليفا المبحوثات في مجال انتا  الحليب)

(  ت، تقسي، 06( والدنيا )04( عل  مقيا  لمستو  التطبي  تبل  درجت  العليا )02986( بمتوسط مقداره )68)
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ستخدا، قانون المد  وكانت اعل  نسبة من المبحوثين ضمن الفئة الوسط   وكمتا المبحوثات ال  ثالثة فئات با

 (.2هي موضحة في الجدول رق، )

 التطبي مستو   لفئات وفقا اتتوزي  المبحوث (8جدول)
Table (2) Distribution of respondents according of categories application  

Nu الفئات 

categories 

 العدد

Frequency 

 النسبة المئوية%

percentage 

 متوسط التطبي 

Average 

Application 

 (819 -022)قليلة  1
The level of application low 

00 01 096944 

 (824-801)متوسطة  2
The level of application 

Medium 

49 64 889962 

 (842-826)عالية  3
The level of application high 

44 66 806929 

 المجمو 
Total 

001 011  

 09966االنحراف المعياري=   824996المتوسط الحسابي = 
 

 التطبي  في مجال انتا  الحليبمستو   لفئات وفقا ات(: توزي  المبحوث2جدول)
Table (3) Distribution of the respondents according to the application level 

categories in inspects of milk production 

Nu 
 الفئات

categories 
 العدد

Frequency 
 النسبة المئوية%
Percentage 

 متوسط التطبي 
Average 

Application 

0 
 (64-68)منخفضة 

low 
04 0196 62980 

8 
 متوسطة

Medium (66-00) 
086 2894 6994 

 06928 496 01 (04-08)عالية  2

 المجمو 
Total 

001 011 
 

 2922االنحراف المعياري =   02986المتوسط الحسابي = 

%( 00) %( ضتمن الفئتة الوستط  تلتفتا نستبة2894( ان النسبة االعظ، من المبحوثات )2يتبين من الجدول )
مستتو  تطبيت  النستا  الريفيتات للتوصتيات العلميتة فتي تقريبا ضمن الفئتة المنخفضتة وعليت  يمكتن ان يوصتف 

انتتا  الحليتب بانت  متوستط يميتل لالنخفتاض  وقتد يعتتود ستبب هتله النتيجتة الت  عتد، ايتال  مجتال انتتتا  مجتال 

د  االساستية التتي يتت، منفتا تصتني  كتل الحليب ما يستحق  من اهتما، من قبل المبحوثات رل، كون الحليب الما

 منتجات االلبان  االمر اللي يتطلب من جفاز االرشاد الزراعي االهتما، بفلا المجال.

 :المجال الثاني: تصني  اللبن الرائب )الخاثر( -8
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( 08تصتني  اللتبن الرائتب )الختاثر( )اظفرت النتائ  ان اعل  قيمة رقمية حصلت عليفا المبحوثات في مجال 

( 08( علتت  مقيتتا  لمستتتو  التطبيت  تبلتت  درجتتت  العليتتا)66996( بمتوستتط مقتداره )28وادنت  قيمتتة رقميتتة )

% متتن 2696(  تتت، تقستي، المبحوثتتات الت  ثالثتتة فئتتات باستتخدا، قتتانون المتد  وكانتتت اعلت  نستتبة 02والتدنيا)

 .(6وكما هي موضحة في الجدول رق، )  المبحوثات ضمن الفئة الوسط 

 التطبي  في مجال تصني  اللبن الرائب )الخاثر(مستو  لفئات  وفقا اتي  المبحوث( توز6جدول)
Table (4) Distribution of respondents according to application level categories in the 

field of yoghurt production 

Nu 
 الفئات

categories 

 العدد

Frequncy 

 النسبة المئوية%

percentage 

 متوسط التطبي 

Average 

Application 

0 
 (22-28)قليلة 

Low 
8 092 22 

8 
 متوسطة 

Medium (29-60) 
020 2696 61902 

 69908 0092 06 (08-64)عالية  2

 المجمو 
Total 

001 011  

Arithmetic mean           =47.94  Standard deviation  =3.82 

%( 00( ضتمن الفئتة الوستط  تلتفتا نستبة )% 2696( ان النسبة االعظت، متن المبحوثتات)6يتبين من الجدول)
تصتني  مستو  تطبي  النسا  الريفيات للتوصيات العلمية في مجتال ضمن الفئة العالية وعلي  يمكن ان يوصف 

يجتة راجت  لستفولة عمليتة تصتني  اللبن الرائب )الخاثر( بان  متوسط يميتل لالرتفتا   وقتد يكتون ستبب هتله النت

اللبن الرائب )الخاثر( قياستا ببقيتة منتجتات االلبتان  فضتال عتن الطلتب الكبيتر عليت  كونت  يمثتل الغتلا  اليتومي 

لألسر الريفية في اللبية مناط  العرا  مما ولد خبرات وشج  النسا  الريفيات عل  تطبي  التوصيات العلميتة 

 الخاصة بفلا المجال.

 الثال : تصني  الجبن: المجال -2

( وادنت  قيمتتة 08اظفترت النتتائ  ان اعلت  قيمتتة رقميتة حصتلت عليفتتا المبحوثتات فتي مجتال تصتتني  الجتبن )

(  تت، 02( والدنيا )08( عل  مقيا  لمستو  التطبي  تبل  درجت  العليا)60926( بمتوسط مقداره )26رقمية )

% متن المبحوثتات ضتتمن 0896لمتد  وكانتت اعلت  نستبة تقستي، المبحوثتات الت  ثالثتة فئتات باستتخدا، قتانون ا

 (.0الفئة الوسط   وكما هي موضحة في الجدول رق،)

 2496) %( ضتمن الفئتة الوستط  تلتفتا نستبة0896( ان النستبة االعظت، متن المبحوثتات )0يتبين من الجدول )
مستتو  تطبيت  النستا  الريفيتات للتوصتيات العلميتة فتي مجتال %( ضمن الفئة العالية وعلي  يمكن ان يوصف 

 والطلتب تصتنيع  لستفولة راجت  النتيجتة هتله ستبب يكون وقد لالرتفا   يميل متوسط تصني  تصني  الجبن بان 

 النستتا  جعتتل ممتتا البيئيتتة للتتتؤثيرات الرائتتب اللتتبن و الحليتتب متتن مقاومتتة اكثتتر كونتت  عتتن عليتت  فضتتال العتالي

 األحيان. بعض في لديف، تفيض التي الحليب كميات من السريعة لالستفاد  تصنيع  ال  نيلجا الريفيات
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 التطبي  في مجال تصني )الجبن(مستو  لفئات  وفقا اتتوزي  المبحوث (0جدول)
Table (5) Distribution of respondents according to application level categories in the 

field of Cheese Industry 

Nu 
 الفئات

categories 

 اتعدد المبحوث

Frequency 

 النسبة المئوية

percentage 

 لتطبي متوسط ا

Average 

Application  

 

0 
 (29-26)قليلة 

low 
04 0194 22904 

8 
 متوسطة 

Medium (61-60) 
69 0896 66904 

 01986 2496 00 (08-64)عالية  2

  Total 001 011 المجمو 

Arithmetic mean                 =60926  Standard deviation  =0900 

 المجال الراب  تصني  القيمر: -6

( وادنت  قيمتتة 04) اظفترت النتتائ  ان اعلت  قيمتة رقميتتة حصتلت عليفتا المبحوثتات فتي مجتتال تصتني  القيمتر

(  تت، 06( والتدنيا)04عل  مقيا  لمستو  التطبي  تبل  درجت  العليتا) (01909( بمتوسط مقداره )06رقمية )

% متن المبحوثتات ضتمن  6292تقسي، المبحوثات ال  ثالثتة فئتات باستتخدا، قتانون المتد  وكانتت اعلت  نستبة 

 (.4الفئة الوسط   وكما هي موضحة في الجدول رق،)

 التطبي  في مجال تصني  القيمرمستو  لفئات  وفقا اتتوزي  المبحوث (4) جدول
Table (6) Distribution of respondents according to application level categories in the 

manufacture of cream 

Nu 

 الفئات

categories 

 

 اتعدد المبحوث

Frequency 

 النسبة المئوية

percentage 

 التطبي متوسط 

Average Application  

1 
 (82 -06)قليلة 

Low 
26 8696 82922 

2 
 متوسطة

Medium (89-62) 
001 6292 60980 

3 
 عالية

High (66-04) 
2 8 02902 

  Total 001 011 المجمو 

Arithmetic mean                =19.64Standard deviation     =6.23. 

%( 80%( ضتمن الفئتة الوستط  تلتفتا نستبة )6292( ان النسبة االعظ، من المبحوثات )4يتبين من الجدول )
العلميتتة فتتي  تمستتتو  تطبيتت  النستا  الريفيتتات للتوصتتياتقريبتا ضتتمن الفئتتة الواطئتتة وعليت  يمكتتن ان يوصتتف 

للصتعوبة النستبية لعمليتة  تصني  القيمر بؤن  متوسط يميل لالنخفاض وقد يكتون ستبب هتله النتيجتة راجت مجال 

تصني  القيمر قياسا ببقية منتجات االلبان  فضال عن سرعة تلف المنتو  وحاجتت  لظتروف بيئيتة مناستبة لنجتاح 

 .تصنيع  والحفاظ علي 
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 المجال الخام  تصني  الدهن الحر: -0

( وادن  قيمة 62) اظفرت النتائ  ان اعل  قيمة رقمية حصلت عليفا المبحوثات في مجال تصني  الدهن الحر

(  ت، 08( والدنيا )62( عل  مقيا  لمستو  التطبي  تبل  درجت  العليا )61909( بمتوسط مقداره )08رقمية )

% متن المبحوثتات ضتتمن 2194تقستي، المبحوثتات الت  ثالثتة فئتات باستتخدا، قتانون المتد  وكانتت اعلت  نستبة 

 (.6الفئة العالية  وكما هي موضحة في الجدول رق،)

 التطبي  في مجال تصني  الدهن الحرمستو  لفئات  وفقا اتتوزي  المبحوث (6) لجدو
Table (7) Distribution of the respondents according to application level categories in 

the field of fat manufacturing 

Nu 
 الفئات

Categories 

 اتعدد المبحوث

Frequency 

 النسبة المئوية

percentage 

 متوسط التطبي 

Average Application 

1 
 (82-08)قليلة 

Low 
9 4 88900 

2 
 متوسطة

Medium (86-20) 
81 0296 22910 

3 
 عالية

High (24-62) 
080 2194 66904 

 المجمو 
Total 
 

001 011  

Arithmetic mean  = 61909 Standard deviation  =2928 

%( 02) %( ضتمن الفئتة العاليتة تلتفتا نستبة2194النستبة االعظت، متن المبحوثتات )( ان 6يتبين متن الجتدول )
مستتو  تطبيت  النستا  الريفيتات للتوصتيات العلميتة فتي مجتال ضمن الفئة المتوستطة وعليت  يمكتن ان يوصتف 

ريتف تصني  الدهن الحر بؤن  عالي وقد يكون سبب هله النتيجة راج  للقيمة الغلائية للدهن الحر لد  ستكان ال

واستتخدام  فتي عمليتات الطتبخ والتغليتة فضتال عتن ستفولة خزنت  لفتترات طويلت  وارتفتا  ستعره فتي االستتوا  

 االمر اللي شكل دافعا للنسا  الريفيات لتطبي  التوصيات العلمية في هلا المجال.

 .لعلميةتطبي  النسا  الريفيات في قضا  الشرقاط للتوصيات ا ترتيب المجاالت تنازليا بحسب مستو  - 

 تصتدر المرتبتة األولت  فتي الترتيتب متن قبتل المبحتوثين  فقتد بلت  انتا  الحليبأظفرت نتائ  البح  أان مجال 

 .( اآلتي2وكما هو موضح في الجدول ) (90( الوزن المئوي)02986) المتوسط الحسابي

ل متتن مجتتاالت ترتيتتب المجتاالت تنازليتتا حستتب مستتو  تطبيتت  التوصتتيات العلميتة فتتي كتتل مجتا( 2الجتدول )
 التصني .

Table (8) The arrangement of fields descending by the level of application of 

scientific recommendations in each field of manufacturing 

Nu المجاالت 

Inspects 

 المتوسط الحسابي

Arithmetic 

mean             

     

 القيمة رقمية القصو 

Maximum 

numeric value 

 الوزن المئوي

Weight 

Percentile 

 الرتبة

Rank 

 انتا  الحليب 1

Production of milk 

02986 04 90 0 
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تصني  اللبن الرائب  2

 )الخاثر(

Manufacture of 

yoghurt 

66996 08 98 8 

 تصني  القيمر 3

Manufacture of 

cream 

01909 04 29 2 

 تصني  الجبن 4

Manufacture of 

Cheese 

60926 08 26 6 

 تصني  الدهن الحر 5
Manufacture of fat 

61909 62 22 0 

األهميتة إل احتلتت المرتبتة  درجتةهتو أكثتر المجتاالت متن حيت  انتتا  الحليتب الجدول اعاله إل  ان  يتبين من

التت  شتتعور او احستتا  وقتتد يرجتت  ستتبب للتت    90ووزن مئتتوي مقتتداره  (02986األولتت  بمتوستتط حستتابي )
ممتا اد  الت   المبحوثات بؤهمية الحليب بوصفة الماد  االولية التتي يتت، بواستطتفا تصتني  بقيتة منتجتات االلبتان

. رل، ان مستو  التطبي  في المجال االول كان متوسط يميل لالنخفاض احتالل  للمرتبة االول  بين المجاالت

وقتد  22ووزن مئتوي مقتداره  (61909) بالمرتبتة األخيتر  بمتوستط حستابي تصتني  التدهن الحترفي حتين جتا  
 .يكون السبب في لل  ال  صعوبة تصنيع  وضعف الطلب علي  نظرا الرتفا  اسعاره بالنسبة للمستفل 

تحديتتد عالقتتة االرتبتتاط بتتين مستتتو  تطبيتت  النستتا  الريفيتتات فتتي قضتتا  الشتترقاط وكتتل متتن -الفتتدف الثتتاني

 :االتية المتغيرات

( ستنة وقتد تت، توزيت  المبحتوثين 06أقتل عمتر )و( ستنة 29  عمتر للمبحتوثين )أظفرت النتائ  أن أعلت العمر:

  ( ستنة60-06) كانتت فتي الفئتة العمريتة اتأعل  نسبة للمبحوثت وظفران  ال  ثال  فئاتوفقا للفئات العمرية 

 (.9كما موضح في جدول)  (فؤكثر سنة 46الفئة العمرية )واقل نسبة في 

 للفئات العمرية ( توزي  المبحوثين وفقا9جدول )
Table (9) Distribution of Respondents according Age categories 

 الفئات العمرية

Categories 

 العدد

Frequency 

النسبة 

 المئوية

percent

age 

متوسط مستو  

 التطبي 

 متوسط التطبي 

Average 

Application 

 rقيمة 
value 

Arithmeti

c mean 
Sd 

06-60 years 081 21 820966 19868** 

22946 

 

 

00960 

68-44 years 84 0692 861916 

 سنة فؤكثر 46
Years& 

more 

6 896 80890 

 المجمو 
Total 
 

001 011  

 190** معنوية عل  مستو  
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بين مستو  تطبي  النسا  الريفيات في قضا  الشرقاط للتوصيات العلمية في مجتال  رتباطيةالعالقة اوإليجاد ال

وهتي عالقتة ارتبتاط معنويتة  ( 19868رتبتاط بيرستون فكتان مقتداره )استتخد، معامتل ا العمتر و تصني  االلبان

(  للل  ترفض الفرضية االحصائية التي تن  عل  عد، وجود عالقتة معنويتة بتين 1910عند مستو  احتمال )
تصتني  االلبتان والعمتر ويعتود مستو  تطبي  النسا  الريفيات في قضا  الشرقاط للتوصيات العلمية في مجتال 

(  لكنفتا 8100:4السبب ال  تراك، الخبر  بازدياد العمر  وال تتف  هله النتيجة مت  متا وجتده )الليلتة والحتافظ 

( من وجود عالقة معنوية بيتن تنفيتل الريفيتات للتوصتيات 60: 8101تتف  م  ما وصل الي  )الجزار واخرون 
 .العلمية وسن المبحوثة

%( متن المبحوثتات متزوجتات. فيمتتا 2292تماعيتة: أظفترت نتتائ  تحليتل البيانتات أن أعلت  نستبة )الحالتة االج

%( من المبحوثات مطلقات  وقد ت، توزي  المبحوثات عل  أرب  فئات وفقا  لفلا المتغير و 2كانت أدن  نسبة )

 (.01كما هي موضحة في الجدول)
مستتو  تطبيت  النستا  الريفيتات فتي قضتا  الشترقاط  ينولغرض الكشف عما إلا كانت هنا  عالقة ارتباطية ب

 Spearman. استخد، معامل االرتباط الرتبي )الحالة االجتماعيةو للتوصيات العلمية في مجال تصني  االلبان

Brownلتلا تترفض الفرضتتية  190وهتي عالقتة معنويتة عنتتد مستتو  احتمتال  ( 19049) (. إل كانتت قيمتة %
د، وجود عالقة معنوية بتين مستتو  تطبيت  النستا  الريفيتات فتي قضتا  الشترقاط االحصائية التي تن  عل  ع

للتوصيات العلمية في مجال تصني  االلبان والحالتة االجتماعيتة وتقبتل فرضتية البحت  البديلتة التتي تتن  علت  

ات % متن المبحوثتات هتن متن المتزوجت91وجود هله العالقة  وقد يكون سبب هله النتيجة يعود ال  ان نستبة 
واالرامتتل والمطلقتتات اللتتتواتي تستتمح لفتتن االعتتتراف والتقاليتتد االجتماعيتتتة فتتي المنطقتتة بالقيتتتا، بالعديتتد متتتن 

المسإوليات واالدوار االجتماعية وبالتالي اصبحن اكثر اطالعا وتطبيقتا للتوصتيات العلميتة فتي تصتني  االلبتان 

 .(8108:02وتتف  هله النتيجة م  ما وجدت  )الجنابي  

 توزي  المبحوثات وفقا  للحالة االجتماعية (01)الجدول 
Table (10) Distribution of the respondents according to the social situation 

فئات الحالة 

 االجتماعية

categories 
 

 العدد

Frequency 
 النسبة المئوية

percentage 

 

 مستو  التطبي  اتفئ

Average Application 
Rs Sd 

 متزوجة

Married 
080 2292 

822906 19049* 19948221 

 أرملة

widow 

 

4 6 

886922 

 مطلقة

Divorced 
2 8 

882922 

 عزبا 

Single 
04 0196 

889902 

 المجمو 
Total 

001 011 
 

 0.5  معنوية عل  مستو*

ممتتن تراوحتتت  كتانوااظفترت النتتتائ  أن اكبتتر عتدد متتن المبحتتوثين  :لخبتتر  فتي تصتتني  االلبتتانعتدد ستتنوات ا

 :اآلتي (00وكما موضح في الجدول )  سنة (64-28برتف،)تراوحت خف، واقل عدد من  ( سنة04-8) برتف،خ
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 الخبر  في تصني  االلبان( توزي  المبحوثين وفقا  لعدد سنوات 00جدول )
Table (11) Distribution of respondents according to the Frequncy of years of 

experience in dairy manufacturing 

 ت

Nu 

 فئات سنوات الخبر 

Categories 

 العدد

Frequency 

 النسبة المئوية

percentage 

متوسط مستو  

 التطبي 

Average 

Application 

 

 

 قيمة

Valuer 
 Sd 

 (04-8)المنخفضة 1
Low 

002 6092 826996 19808*
* 

089984

446 

69986414 

 (20-06)المتوسطة 2
Medium 

22 88 860926 

 (64-28)المرتفعة  3
High 

6 896 80890 

 المجمو 
Total 

001 011  

 190**معنوية عل  مستو  

ولغرض الكشف عما إلا كانت هنا  عالقة ارتباطية بين مستتو  تطبيت  النستا  الريفيتات فتي قضتا  الشترقاط 

. استتخد، معامتل االرتبتاط عدد سنوات الخبر  فتي تصتني  االلبتانو تصني  االلبانمجال للتوصيات العلمية في 

لتلا تترفض الفرضتتية   1910وهتتي عالقتة معنويتة عنتد مستتتو    (19808) إل كانتت قيمتة ( personالبستيط )
 الشتترقاط قضتتا  فتي الريفيتتات النستتا  تطبيت  االحصتائية التتتي تتتن  علت  عتتد، وجتتود عالقتة معنويتتة مستتتو 

االلبان وعدد سنوات وتقبل فرضتية البحت  البديلتة التتي تتن  علت  وجتود  تصني  مجال في العلمية للتوصيات

  عدد سنوات الخبر  في تصني  منتجتات االلبتان يكستب وقد يكون سبب هله النتيجة يعود ال  ان زياد .العالقة

النسا  الريفيات معارف ومفارات يإدن ال  تطبي  التوصيات العلمية في التصني  الغلائي وتتفت  هتله النتيجتة 

 (.690: 8100 م  ما وجدت  )ناجي وعلوان
حي  أظفترت النتتائ   ت، تصنيف المبحوثات ال  ثالثة فئات حسب الغرض من التصني  :الغرض من التصني 

من المبحوثات من الفئة االول  وهتي التصتني  لغترض االستتفال  والبيت . تليفتا فئتة %( 4992أن أعل  نسبة )

من المبحوثات كان لرضتف، متن التصتني  للبيت . وأن %( 296وأن نسبة ) %(88االستفال  المنزلي وبنسبة )

( وأدنتاه ضتمن الفئتة 868940فئتة البيت  حيت  بلت  )أعل  متوسط مستو  للتطبي  بالنسبة للمبحوثتات كتان فتي 

 (.08(. كما موضح في الجدول)886926الثالثة للمبحوثات الخاصة باالستفال  المنزلي ومقداره )

 لمبحوثات وفقا  للغرض من التصني توزي  ا (08الجدول )
Table (12) Distribution of the respondents according to the purpose of 

manufacturing 

 لرض التصني 

purpose of 

manufacturing 

 
 

 العدد

Frequency 

 النسبة المئوية

Percentage 

 

متوسط مستو  

 التطبي  لكل فئة

Average 

Application 

Rs 

 Sd 
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 الفئة االول  )االستفال  والبي (

Category 1 

(consumption and sale) 

010 4992 829911 19062* 824966 8948 

 الفئة الثانية )البي (

Category II (sale) 

02 296 868940 

 الفئة الثالثة )لالستفال  المنزلي(

Category III (for 

household consumption) 

28 88 886926 

 Total  المجمو 
 

001 011  

 190 * معنوي عل  مستو 

ولغرض الكشف عما إلا كانت هنا  عالقة ارتباطية بين مستتو  تطبيت  النستا  الريفيتات فتي قضتا  الشترقاط 

. استتتتخد، معامتتتل االرتبتتتاط الرتبتتتي والغتتترض متتتن التصتتتني  للتوصتتيات العلميتتتة فتتتي مجتتتال تصتتتني  االلبتتتان

(Spearman Brownإل كانتتت قيمتتتة .) (19062) .  لتتتلا تتتترفض  1910وهتتي عالقتتتة معنويتتة عنتتتد مستتتو
 قضتتا  فتتي الريفيتات النستتا  تطبيتت  الفرضتية االحصتتائية التتتي تتن  علتت  عتتد، وجتود عالقتتة معنويتتة مستتو 

االلبان والغرض من التصني  وتقبتل فرضتية البحت  البديلتة التتي  تصني  مجال في العلمية للتوصيات الشرقاط

المبحوثتات يطتبقن التوصتيات العلميتة  تن  عل  وجود هله العالقة وقد يكون سبب هتله النتيجتة يعتود الت  ان

في عمليات تصني  المنتجات المخصصة للبي  في االسوا  اكثر من بقية االنوا  لضمان قبول المستفلكين لفتا 

 .(60 :8101 وتتف  هله النتيجة م  ما وجدت  )الجزار واخرون .واالستمرار في شرائفا
ان: انحصترت القتي، المعبتر  عتن مصتادر المعلومتات االطال  عل  مصتادر المعلومتات الخاصتة بتصتني  االلبت

(  تتت، توزيتتت  80-01التتتي تحصتتل عليفتتا النستتا  الريفيتتتات عتتن المعلومتتات الخاصتتة بتصتتتني  االلبتتان بتتين )

 .(02)المبحوثات عل  فئات ثالثة باستخدا، المد  وكما موضح بالجدول 

 الخاصة بتصني  االلبان المعلومات( توزي  المبحوثين وفقآ لمصادر الحصول عل  02الجدول )
Table (13) Distribution of respondents according to sources of information on dairy 

production 

Nu مصادر المعلومات فئات 
categories 

 العدد
Frequency 

 النسبة المئوية
percentage 

 متوسط مستو  التطبي 
Average 

Application 

 rقيمة 
value 

 Sd 

 (02-01)منخفضة  0
Low 

21 0292 826916 19024* 0096

6 

2920 

 (06-06)متوسطة  8
Medium 

42 68 06902 

 (80-02)مرتفعة  2
High 

6 696 888960 

 المجمو 
Total 

001 011  

 0.5معنوية عل  مستو  * 
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النستا  الريفيتات فتي قضتا  الشترقاط ولغرض الكشف عما إلا كانت هنا  عالقة ارتباطية بين مستتو  تطبيت  
استتتخد، معامتتل  مصتادر المعلومتتات الخاصتة بتصتتني  االلبتان و تصتني  االلبتتان مجتتال للتوصتيات العلميتتة فتي

( لتلا تترفض الفرضتية 190وهي معنوي  عل  مستتو  )  (19024) إل كانت قيمة ( personاالرتباط البسيط )
 الشترقاط قضتا  فتي الريفيتات النستا  تطبيت  معنوية بتين مستتو االحصائية التي تن  عل  عد، وجود عالقة 

المعلومتات وتقبتل الفرضتية البحثيتة البديلتة التتي تتتن   ومصتتادر االلبتان تصتني  مجتال فتي العلميتة للتوصتيات

وقد يكون سبب هله النتيجة يعود ال  ان زياد  اطال  النسا  الريفيات عل  المصتادر   عل  وجود هله العالقة

ة بتصني  االلبان تجعلفن اكثر خبر  وبالتالي تطب  التوصيات العلمية الخاصة بتصتني  منتجتات االلبتان المختلف

 .(8108:698)ناجي وعلوان ( و60 :8101وتتف  هله النتيجة م  ما وجدت  )الجزار واخرون 

 االستنتاجات

 باآلتي: حصرها يمكن االستنتاجات من عدد عن البح  أسفر

 المتوستطة الفئتتين ضتمن جتا ن الشترقاط قضتا  في الريفيات النسا  من% 04 نسبة إن البح  نتائ  أوضحت
 حاجتة للت  متن نستتنت  عتا، بشتكل االلبتان تصتني  مجتاالت فتي العلميتة التوصيات تطبي  لمستو  والمنخفضة

التوصتيات  بؤهميتة معرفتة ادراكفتن لتطتوير االرشتادي العمتل من مزيدا ال  البح  منطقة في الريفيات النسا 

 .تطبيقفا عل  وتشجيعفا العلمية
 كتل فتي تباينتت قتد العلميتة للتوصتيات الشترقاط قضتا  فتي الريفيتات النسا  تطبي  مستو  إن النتائ  أوضحت

 القيمتر وتصتني  الحليتب انتتا  مجالي في لالنخفاض تميل متوسطة كانت فقد االلبان تصني  مجاالت من مجال

الجتبن   تصتني   (الختاثر) الرائتب اللتبن تصتني  انتتا  مجتاالت فتي االرتفا  ال  تميل متوسطة جا ت حين في

 التوصتيات فتي الريفيات النسا  معارف لزياد  حاجة بوجود االستنتا  للباحثة يمكن وعلي   الحر الدهن تصني 

 بتطبيت  االستتمرار علت  تحفيتزه، وضترور  القيمر وتصني  الحليب انتا  مجالي في الغلائي بالتصني  العلمية

 المجاالت. ببقية التوصيات
 تصتتدر الحليتب انتتا  مجتال ان النستبية اهميتفتا حستب الغتلائي التصتني  مجتاالت ترتيتب عنتد النتتائ  اظفترت

 ألهميتة المبحوثتات لتد  ادرا  بوجتود االستتنتا  يمكتن وعليت  المبحتوثين قبتل متن الترتيتب في االول  المرتبة

 عالقتة وجتود النتتائ  أوضتحت .االلبتان منتجتات بقيتة تصتني  بواستطتفا يتت، التتي االوليتة الماد  بوصف  الحليب

 الحالتة العمتر : االتيتة المستقلة وكل من العوامل العلمية للتوصيات الريفيات النسا  تطبي  مستو  بين معنوية

 االلبان. بتصني  الخاصة المعلومات مصادر. التصني  من الغرض الخدمة  سنوات عدد االجتماعية 

 التوصيات

 :اآلتيتة األولويتة وحستب المدروستة المجاالت في الشرقاط قضا  في وتنبيففن الريفيات النسا  بتوعية االهتما،

 .الحر الدهن تصني  القيمر  تصني   الجبن تصني   اللبن تصني   الحليب انتا 
 مجتال فتي الريفيتات للنستا  العلميتة للتوصتيات التطبيت  بمستتو  يتعل  فيما البح  نتائ  اظفرت  ما عل  بنا ا

 يجتب لتلل  ومتوستطا مرتفعتا فيفتا التطبيت  مستتو  كتان التتي المجتاالت تلت  وخاصتة االلبتان منتجتات تصتني 

 محليتة ارشتادية بترام  وتنفيتل تخطتيط التدين صتالح محافظة/  الشرقاط بقضا  المحلي االرشادي الجفاز عل 

 انتا  تحقي  ال  يإدي بما العلمية التوصيات بفله يتعل  فيما الريفيات للنسا  المعرفي المستو  رف  تستفدف

 .االلبان منتجات من مرتف 

 للتوصتتيات الريفيتتات النستتا  تطبيت  بمستتتو  معنويتتة عالقتة لفتتا التتتي المستتقلة المتغيتترات باالعتبتتار يإختل ان

 بفتتلا الخاصتة االرشتتادية البترام  وتنفيتتل تخطتيط عنتد االلبتتان منتجتات بتصتتني  الخاصتة بفتتا الموصت  العلميتة
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ABSTRACT 

       The study focused mainly on assessing the level of rural women's application of 

scientific recommendations in the field of dairy manufacture in Al-Sharqat district/ 

Salah El-Deen governorate in general, As well as on estimating the level of 

application of rural women in each of the fields. The study also aimed to determine 

the correlation between the level of application. of rural women to scienti fic 

recommendations in the field of dairy manufacturing with number of personal, 

social and communicative characteristics of female researchers. The research 

population included all rural women in dairy manufacture. A randomize multi-stage 

sample was chosen representing (50%) of the research population. the number of 

respondents was 150. The research data were collected by using a questionnaire 

specifically designed to determine the level of application: The first part included 

personal. social. communication and economic characteristics. while the second  
included scale to measure the level of application of rural women in the field of 

dairy manufacture. The results showed that the highest percentage of respondents 

was 46% of the respondents in the middle category application level followed by 

the high category of application level by 44%. Therefore, the level of application of 
rural women in Al-Sharqat district to the scientific recommendations in the fields of 

dairy manufacture can be described as average In general. The results also showed a 

significant correlation with the variables of age, social status, number of years of 

experience, purpose of manufacturing. and sources of information. 

Key words: level of application, rural women, dairy manufacture. 
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 المصادر

(  انمتاط انفتا  الوقتت علت  االنشتطة 8112ابو طالب  مفا سليمان محمتد وهيتا، محمتد عبتد المتنع، حستيب  )
االنتاجيتتة ومتوستتط التتدخل النقتتدي والعينتتي العائتتد متتن ممارستتة زوجتتات الختتريجين والمنتفعتتين لتلتت  

 .(8) 62مجلة االسكندرية للبحو  الزراعية  االنشطة بمنطقة بنجر السكر  

  دار المستتتير  للنشتتتر 8ط  االحصتتتا  الوصتتتفي فتتتي العلتتتو، التربويتتتة  (8116عتتتدنان حستتتين  )  الجتتتادري
 األردن.  عمان  والطباعة

(  تحديد الحاجات االرشتادية الزراعيتة للمترأ  الريفيتة ومتطلبتات 8114الجبوري  اسرا  محمود عويد خلف )
قست، االرشتتاد والتعلتي، الزراعتي  كليتتة   وجفتة نضتترها فتي محافظتة بغتتداد رستالة ماجستتير تلبيتفتا متن

 .الزراعة  جامعة بغداد

  المستتتو  المعرفتتي والتنفيتتلي 8101  محمتتد حمتتود  وعتتادل ابتتراهي، وحستتن علتتي وربتتاب العبتتد  الجتتزار
جلة االسكندرية للتبتادل م  للريفيات في مجال تصني  منتجات االلبان بمركز دسو  بمحافظة كفر الشيخ

 .مصر  جامعة االسكندرية  (8(  العدد)20مجلد )  العلمي

-ة التدجا  المنزلتي فتي قضتا  ببجتي (  مستو  معتارف المترأ  الريفيتة فتي تربيت8108)  الجنابي  نور محمد

 .جامعة تكريت  كلية الزراعة  ببعض العوامل  رسالة ماجستير -صالح الدين وعالقت 

جامعتة   دار الفجتر للنشتر والتوزيت   االستراتيجية اللاتية لتحويل التنمية االقتصتادية  (8112)الطيب   داودي
 .الجزائر  بكر   محمد خيضر

مسار  وعبد الباقر حمز  )بتدون لكتر الستنة( تكامتل صتور التنميتة الريفيتة ودور المترأ  العربيتة فتي   الراوي

الفيئة العامة للتثقيف واالرشتاد   االقتصادية لغربي اسيا اللجنة  االم، المتحد   مجال الخدمات التعليمية

 .الجمفورية العراقية  الفالحي

مستو  تبني مزارعي البطاطا لصنفي ديرزيت  ودرجتات التقنيتات الموصت  بفتا   (8111ابراهي، حماد ) سعد 
جامعتة   كليتة الزراعتة  اطروحتة دكتتوراه  في زراعة المحصول )دراسة ميدانية فتي محافظتة االنبتار(

 .العرا   بغداد



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 8102( 6( العدد )64المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (64)    No. (4)   8102 
 

20 

(  دراستة العوامتل المرتبطتة والمحتدد  للتحتدي  الزراعتي بتين التزرا  0999) راتب وحسن شرشر   صوم 

 .(00العدد )  (86مجلد )  مجلة المنصور  للعلو، الزراعية  والقاد  المحليين في محافظة كفر الشيخ

 اإلسكندرية.    مطاب  المعمور 0ط  المرأ  العربية الريفية  (8110محمد عمر )  الطنوبي

    دار النفضتة العربيتة للطباعتة والنشتر0ط  (  مرج  االرشتاد الزراعتي0992محمد محمد عمر )  الطنوبي
 .بيروت

  التنميتتة المستتدامة واالمتن االقتصتتادي فتي ظتل الديمقراطيتتة وحقتو  االنستتان  (8112روا  زكتي )  الطويتل

 .بيروت  طب  بمطاب  لبنان

 متتاد  نظريتات التغييتتر االجتمتاعي لطلبتتة الدراستات العليتتامحاضتترات فتي   (8106)  ستتحاب عايتدالعجيلتي  
 .  كلية الزراعة  جامعة تكريت)الماجستير( في قس، االقتصاد واالرشاد الزراعي

 .القاهر   دار الند  للطباعة  االرشاد الزراعي رإية جديد   (8108عبد الحلي، )  قشطة

  دور المرأ  في تحسين القيمة المضافة لمنتجات االلبان في محافظة الستويدا  8104  كنان فواز  كمال الدين

  .سورية  دمش   (0العدد)  (2المجلد )  من سورية المجلة السورية للبحو  الزراعية

ت مستتو  معتارف المترأ  الريفيتة فتي مجتال الصتناعا  8100الليلة  زكي حسن الليلة واسما  زهير الحتافظ  
  دراستة ميدانيتتة فتتي قريتتي الشتتريخان والقبتة / محافظتتة نينتتو  –الغلائيتة وعالقتتت  بتبعض المتغيتترات 

 .جامعة الموصل  كلية الزراعة والغابات  (6العدد )  (29المجلد )  مجلة زراعة الرافدين

بالتوصتتيات   وعتتي النستا  الريفيتتات بؤهميتتة االلتتتزا، 8100 نتاجي  اشتتوا  عبتتد التترزا  ومفتا فاضتتل علتتوان

العتدد   (2مجلتة ديتال  للعلتو، الزراعيتة المجلتد )  االرشادية الصحية في مجتال تصتني  الجتبن المحلتي

 .العرا   بغداد  (8)

قستت، االقتصتتتاد   تنميتتتة المتترأ  وفتت  االتجاهتتات الراهنتتتة  رستتالة دبلتتو، (8110همتتا، ويتتار  كربتتا  )  ورد 
 .سوريا جامعة دمش    الزراعي  كلية الزراعة
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