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  خصلالم
مجال إنتاج   فيتواجھ المبحوثات    التيعلى المشــكالت  التعرفالبحث بصــفھ رئیســیة  أســتھدف
 ھي:   مجموعات أربع فيوتسویق األلبان  

ویقیة، مـشكالت  اقتصـادیة، مـشكالت  إنتاجیة، مـشكالت  معلوماتیة، مـشكالت( تھالكیة  مـشكالت  تـس ) اـس
المشـــكالت التي تواجھن عند إنتاج   لىللتغلب ع  ثاتومقترحات المبحو  ،تأثیر تلك المشـــكالتً   ودرجة

  .األلبان وتسویق 
 األعلى  البحري  الوـجھ  مـحافـظات  بین  منتحـتل مركزاً    والتي  وأجرى البـحث بمـحافـظة المنوفـیة

 ً   األولي  المرتبةوبنفس المعیار تم اختیار مركز أشـمون باعتباره یحتل    ،والجاموسـي  البقري للبن  إنتاجا
ــیة األبقار أعداد إجمالي حیث من المحافظة مراكز بین ثم اختیار ثالث قري ومنھ   الحالبة، والماشـ

ورفكانت قري  نـش مادون، والبرانیة،  ـش یة الحالبة بالقرى الثالث فبلغ    وـس وتم حصـر اعداد مربي الماـش
مربي بقریة البرانیة،    3289ومربي بقریة ـسمادون،   3471ومربي،    3998عدد المربین بقریة ـشنـشور  

 وباسـتخداممربي أُْعتُبرت شـاملة البحث،    10758وبذلك بلغ إجمالي عدد مربي الماشـیة بالقرى الثالث  
ــون بل ــتیفن ثامبس ــیة   وھي مربي(زوجة   مبحوثة  370غ حجم العینة معادلة س ــئولة عن تربیة ماش المس

ر املة البحث، وكانت بقریة  )تھا اللبن بأـس بة تمثیل كل قریة في ـش ب نـس ، وعلیھ تم توزیع ھذا العدد حـس
جمع البیانات   وتم  مبحوثة بقریة البرانیة.  113مبحوثة بقریة ســـمادون،   119مبحوثة،    138شـــنشـــور 

تبیان بالمقابلة الـشخصـیة من المبحوثات   باـستخدام  2022عام   وفبرایر ینایرـشھري    خالل تمارة االـس اـس
المنھج  استخدام  وتم ،تكون ھي المسئولة عن تربیة ماشیة اللبن بأسرتھا   أن  على زوجات مربي الماشیة

 .  البیانات) لعرض  المعیاري  واالنحراف،  الحسابيوالنسب المئویة، والمتوسط    التكرارات،(  الوصفي
 وكانت أبرز النتائج

التي تحـتل أولوـیة أـقل    ىواألخر  ات،التي تحـتل أولوـیة أكبر من وجـھة نظر المبحوـث  المشـــــكالت  أوالً:
 ً ط   وفقا ابي المرجح أن   للمتوـس ط   ىالمرتبة األول في  تالمـشكالت االقتصـادیة جاء مجموعةالحـس بمتوـس

  ، درجة)  1.55(المـشكالت المعلوماتیة بمتوـسط  مجموعةفي المرتبة الثانیة   ا یلیھ  ،درجة)  1.70( مرجح
الـثةوفي المرتـبة    مجموـعة  ثم  درـجة،  )1.53(المشـــــكالت التســـــویقـیة بمتوســـــط    مجموـعة  تـجاء  الـث

  الخامســة المرتبة    في  وأخیراً   ،درجة  )1.51( بمتوســط   الرابعةالمشــكالت االنتاجیة جاءت في المرتبة  
 الترتیب.  ىعل )1.35(المشكالت االستھالكیة بمتوسط  مجموعة  تجاء
 ً ــحت النتائج أن أھم مقترحات المبحوثات للتغلب  : ثانیا ــكالت التي تواجھھن   علىأوضـ إنتاج    عندالمشـ

بنسـبة   إنشـاء جمعیات تعاونیة لتسـویق األلبان ومنتجاتھا من وجھة نظرھن في:  تمثلت  األلبان وتسـویق 
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ــادیة الخاصــة بالتوعیة بإن توفیر،  %)86.8( ــبة  اللبن النظیف اآلمن  تاجالخدمات اإلرش ،  %) 78.6(بنس
دعم الحكومة لألعالف   ضــرورة،  %)77.8(  بنســبة  الزراعیة بالتعاونیات الماشــیة على التأمین نظام

  .%)75.7(بنسبة   المتناول) فيالمركزة بأسعار   األعالفالمركزة (توفیر 
 المنوفیة  ،تسویق األلبان، رأة الریفیة: المالكلمات المفتاحیة

 والمشكلة البحثیة المقدمة
 أھم منفي جمیع األوـقات    يمـغذو  وـمأمون ـكاف ـغذاء على الحصـــــولفي    األفراد  حق   یـعد
 الموارد محدودیةالنمو الســـــكاني و  ارتفاع ظل في المعاصـــــرة المجتمعات تواجھ التي التحدیات

 ـضروریات أھم من یعتبر الغذاء أن وكما   التنمیة، بأعباء القیام على قادرین یـصبحوا حتى  الزراعیة،
 ).3، ص: 2017األمن الغذائي العربي،   أوضاعتقریر ( ومكان زمان كل في الحیاة

 اإلنتاج بجانبالزراعي المصـــري   اعالقط   في اســـاســـیة ركیزة  الحیواني  االنتاج  قطاع ویمثل
ــادر أحدوجھة،   من  النباتي ــیة المص  قطاع قیمھ بلغت حیثالزراعي من جھة أخري،    للدخل الرئیس
 أشــــارت كما   ،الزراعي اإلنتاج  جملھ من% 36 تمثل جنیھا  ملیار  169.9  حوالي الحیواني اإلنتاج

ھم أنھ اإلحصـاءات ھذا   أھمیة إلى باإلضـافة المصـري، الزراعي الدخل صـافي من  %47  بحوالي یـس
 على مردود من ـلھ بـما  اـلدـخل، وزـیادة  العـمل وفرص  لألفراد،  الـغذاء متطلـبات  توفیر في القـطاع
 ).5ص ، 2019  ،(الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء  القومي الناتج

 في الـثانـیة المرتـبة في تأتى  فھيالمكونات الرئیســــــیة للمنتـجات الحیوانـیة،    أحداأللـبان  وتعتبر
  حوالي  قیمتھا  بلغت حیث المذبوحة والحیوانات المواشــي  لحوم بعد مصــر في الحیواني اإلنتاج قیمة

الغ الحیواني اإلنـتاج قیـمة من%    28.2  نحو تمـثل جنـیھ ملـیار  29.8 ھ  ملـیار  131.7حوالي    الـب   جنـی
 ).487ص  ،2017 ،أبو المجد وآخرون سوزان(

الحیواني    االنتاجالریف المصــري الطاقات واإلمكانیات التي تجعل مســتقبل  امتالكمن  بالرغمو
متع بمناخ معتدل تأنھ ی  حیث  األلبان، من والمنتج المـستھلك بین الفجوة تقلیل یمكن وأنھواعداً  مـستقبالً 

  اـستھالكي ھائلة یمكن اـستغاللھا بطریقة علمیة، وـسوق   اتیـساعد علي التربیة، ومخلفات زراعیة بكمی
حـیث بلغ متوســـــط    ،أـنھ ـمازاـلت ھـناك فجوة بین المنتج والمســـــتھـلك  الكبیر، ومراكز بحثـیة متـقدـمة إ

لتر/ یوم وھي معدالت منخفضــــة مقارنة   3یوم ومن األبقار /لتر  4.5  اإلنتاج الیومي من لبن الجاموس
اـلدول ال ة، ـف المـی المـعدالت الـع دـمة بـب ار تنتج    %  23  حوالي  ـھا متـق ا اـلدول   %80من األبـق ان، أـم من األلـب

امـیة   ار تنتج    %77  بـھا   فنـجدالـن ان (  %20من األبـق ادهمن األلـب ).  23،  2019اـلدمیري،    عزة  ،عوض  مـی
ط  انخفاضالذي ترتب علیھ   األمر تھالك من الفرد نصـیب متوـس نویاً،   23  إلىاأللبان    اـس كیلو جرام ـس

ائب في مصـر تصـل   تھالك اللبن الـس بة اـس نویاً، كجم 70.5حوالى إلىونـس جم في    193.2یوازي   بما  ـس
  ).87ص  ،2018حسن، سمیھ العوضي،  ىنھ (2016 عامالیوم 

حیث توصــي قترن معدالت االســتھالك بمســتوي التقدم االقتصــادي والحضــاري في الدولة،  تو
ــیب الفرد من األلبان لنحو   ــط نص ــل متوس ــرورة أن یص كیلوجرام    150منظمة األغذیة والزراعة بض

، ص 2019(أمینة أحمد،   كیلو جرام ســنویاً وھو الحد األدنى للتغذیة الســلیمة  90ســنویاً وأال یقل عن  
1229.( 
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 من وارداتھا  بلغت حیث الخارج من باالـستیراد ومنتجاتھا  األلبان من العجز لـسد مـصر وتلجأ 
  2019 عام دوالر  ملیون 692  مقابل في ،2020 عام  دوالر ملیون  786.100حوالى ومنتجاتھا  األلبان
  ).2021 لمال،ا جریدة(%  13.6  قدرھا  بزیادة

 على عالوة لألسـرة، الیومي الغذاء في األسـاسـیة الركائز أحداأللبان   اعتبارالرغم من   وعلي
 التي األســاســیة المكونات من العدید على  الحتوائھا  اإلنســان لغذاء الضــروریة المصــادر من أنھا 

  المســتدام  العیش ســبل وتحســین الدخل توفیر  عنالمراحل العمریة، فضــالً    جمیع في  الجســم یحتاجھا 
 من االنســـان احتیاج مع یتقارن ال المســـتقبل في األلبان من المتوقع إلنتاجا أن إال  لألســـر الریفیة.

ــیر  حیث  األلبان، ــات من العدید تش تقلل من   التيمن العوامل   بالعدید تأثری  لباناأل  إنتاجأن  إلى  الدراس
 توفیر على قدره المربى  عدمرعایة ماشـــیة اللبن، و  ســـوءفرص نموھا وزیادتھا وتطویرھا، ویعتبر 

األسـرة  باعتبار وذلكص)،    296،  2016 غزالن، ،الشـرقاويأھم ھذه العوامل ( من تحسـینھا  مقومات
ــي لأللبان ومنتجاتھا،   ھيالریفیة   ید الفالحین   فيالثروة الحیوانیة   من  %90أن    وخاصــةالمنتج الرئیس

 )102ص  ،2015والمربیین (راجح، زاید،  
مالءـمة لصــــــغار    الزراعي  االســـــتغاللأكثر أنواع    یعتبرالـطاـقة اإلنـتاجـیة اللبنـیة    تنمـیةإن    كـما 

ً   في  ھرعیـة، وأھمیتـالزراع والـذین یملكون الجزء األكبر من الحیوانـات المز  أنـھ یعطى دخال یومیـا
 ً   87من األغنام، %  82من قطعان الجاموس،  %  75األبقار،    قطعانمن   %  89حیث یتواجد   ،وموســـمیا

  93كذلك   ،زراعیة، والذین یحوزون أقل من خمســة أفدنة  أراضــي  نال یحوزومن الماعز لدى من %
ام،    %51من الـجاموس،    %  86من األبـقار،    % من الـماعز تتواـجد في قطـعان أـقل من   %55من األغـن

 ).14ص ،9200  ،إستراتیجیة التنمیة الزراعیة المستدامة( سؤوعشرة ر
 جملة من % 80 من أكثر) أن 63ص   ،2002( وآخرونمحمد  دراســة  أظھرتمع ذلك   اتســاقاً و     

ــري، الجاموس  حیازة ــر ینتج من خ في% من إنتاج اللبن  75  المصــ  والذي  التقلیديالقطاع   اللمصــ
ـما أـكدـتھ   وـھذامن نقص المـعارف والمـھارات.    یـعاني اـلذيیمثـلھ صــــــغار الزراع ـبالریف وھو القـطاع  

الرئیـسي إلنتاج    المـصدر  یعتبرالمزرعة التقلیدیة الـصغیرة    نظام) أن 930، ص 2018دراـسة ـسلیمان (
 .%من اإلنتاج المحلي لأللبان 85مصر، حیث یساھم ھذا القطاع بحوالي    فياللبن 

)،  116ص   ،2004بـشرى ( وماري  بوعبد الوھا )،  193، ص 1997(  الزق   دراـسات  اتفقت كما 
أن أھم المـشكالت   ) على2013(معھد بحوث اإلرـشاد الزراعي،    ،)467ص   ،2005( وـشلبي  وحراجي

 : فيمجال إنتاج األلبان تتمثل  فيتواجھ المربین   التي
ادیة مـشكالت - ادیة الموجھة للمربیین :  إرـش   األلبان،  وتـسویق مجال إنتاج   فيوھي قلة البرامج اإلرـش

ــاد   ــنة عالیة اإلنتاج، ونقص التدریب والنشــــرات   الزراعيوعدم توفر اإلرشــ للســــالالت المحســ
ــالیب الرعایة ــادیة، ونقص خبرة المربین بأسـ ــحیة  اإلرشـ ــدین الزراعیین وقل  ،الصـ ة أعداد المرشـ

  التـغذـیة   بمـعدالت، ونقص خبرات ومـھارات بعض المربین  الحیوانياإلنـتاج    فيالمتخصـــــصـــــین  
وقلة معرفتھم بالتحصـینات الالزمة ومواعیدھا، ومشـكالت إنتاجیة أھمھا:    ،اللبن  حیواناتل  السـلیمة

عار  وارتفاعاألعالف المركزة  نقص عر حیو  وارتفاع  ھا،أـس ونقص   ،والعالئق   النموذجياللبن   انـس
حیوانات اللبن، ونقص سـالالت حیوانات اللبن عالیة اإلدرار، وعدم    في  الصـناعيالتلقیح   اسـتخدام

  الوراثي وضــعف الجھود الرامیة إلى التحســین    ،رضــاعة العجول في  األلباندائل ب  اســتخدامتوافر 
أســعار األدویة البیطریة الالزمة للعالج،    وارتفاعســالالت عالیة اإلنتاج،    انتخاباتللماشــیة، وإلى 

 الالزمة.  البیطریة  والخدماتوعدم توافر الرعایة  
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تكالیف اإلنتاج،   ارتفاعمقابل    فيجرام من اللبن   الكیلوأســعار    انخفاضتســویقیة أھمھا:    مشــكالت -
التجار لـصغار المربین، وعدم ثبات اـسعار الـسوق، ومـشكالت متنوعة اھمھا: الغاء نظام   واـستغالل

 للمربیین، وصعوبة الحصول على قروض. الفحصص األع صرفعلى الماشیة، وعدم   تامینال
 حیث من الحالب  الحیوان رعایةو  تربیةعن    المســئولة تعد مصــر في الریفیة المرأة أن وبما 

(مھا   منزلیة ـصناعات من والرعایة  تربیةالب یتـصل وما   والنظافة، الحقل، في والرعي والـسقایة تغذیتھ
  )2003(  وعز الدین  الطمبداوى  وھذا ما توصلت إلیھ دراسة  .)188، ص  2020غالي،   سلوىحرحش،  

 50وأن وتغذیتھا، بعلفھا  یقمن منھن %62 وأن الحیوانات، بسـقي یقمن المبحوثات  من %63 نأمن  
 یـصنعن %  75 وأن  حلب،الب یقمن المبحوثات من  %60 أن تبین بینما  الفرـشة، بإعداد یقمن  منھن %

) أن أھم جواـنب  1494، ص  2017ـھاـیدي رـجب (  دراســـــةـما أـكدـتھ    وـھذا  .المختلـفة اللبنـیة المنتـجات
ــاركة المر ــریح   رعایةالریفیة في مجال    أةمش ــیة، والتغذیة، وتس ــیة ھي: تنظیف الحظائر والماش الماش

 بھا للوحدة البیطریة، وأخیراً الحلب.  ذھابالماشیة للحقل، وال
  الجنجیھى   ھدى ت كل منوتســویقھ، حیث أكد اللبنفعلیاً في إنتاج   تواجداً أن لھا دور ھاماً و كما 

 وتـصنیع اللبن إنتاج مـسئولیة) أن 60، ص 2005(  الجارحيـسناء بطرس، وأمان  ،)35، ص 2005(
وھناك   .الشــأنھذا   في وقتھا  من %70  تقضــي فھي الریفیة المرأة عاتق  على یقع وتســویقھا   منتجاتھ

طة نوع آخر من اـسي دور للعب تؤھلھا  والتيالمرأة  بھ تقوم األنـش  االقتصـادیة  الموارد إدارة في أـس
 ).2005منصور،   (كاملة  منتجاتھ بعض وتصنیع فرزه بعد وذلك  باللبن اإلتجار وھو لألسرة

 النســـاء لعمل الرئیســـي المجال یعد الحیواني اإلنتاج أن  ) 2011(  الصـــغیر  كریمة وتضـــیف
 من %25.2 مقابل الزراعة مجال في الریفیات النســاء عمل حجم من %71.6  یمثل حیث  الریفیات

   .النباتي اإلنتاج مجال في عملھن حجم
ــوء   في ــبق ض ــح   ما س ــاتمعظم   اتفاق یتض  علي أنھا   الریفیة المرأةالتي تناولت أدوار   الدراس

 القیام وكذلك لھا، الصـحیة والرعایة تغذیتھا، حیث من اللبن ماشـیة رعایة في األكبر العبء تتحمل
 إلى شــدیدة حاجة في الریفیة المرأة فإن ولذا ،وتســویقھا   األلبان منتجات وتصــنیع الحالبة بعملیات

تقتصــر  الاألســاســیة   الزراعي اإلرشــاد  فرســالة  اإلنتاج، وزیادة  بجودة المعنیة  الجھات ومعاونة دعم
رسالتھ تتخطى ذلك النطاق    لكن  حیوانيعلى مجرد العمل على زیادة اإلنتاج الزراعي بشقیھ النباتي وال

وتمتد لتـشتمل على إحداث نھـضة ریفیة عن طریق إحداث نھـضة اقتـصادیة باـستغالل كل ما في الریف  
 وتحســـــینمن فرص وموارد وإمـكانـیات طبیعـیة أو بشـــــرـیة وتثقیف وتوعـیة الزراع وتنمـیة ـقدراتھم  

الكــام ــادة  اإلف یتمكنوا من رفع  تفكیرھم حتى  اســـــلوب  وتغییر  ــة  مھــاراتھم  العلمی ــدمــات  التق ــة من  ل
 والتكنولوجیة في الزراعة مما یؤدي إلى رفع مستویاتھم المعیشیة واالرتقاء بمجتمعاتھم المحلي.

ا  ة    نظراً   إـنھیمكن القول    وھـن ارـھا ولكي تؤتي    ،اللبن  ـماشــــــیةألھمـی ــادـی  ثـم حـیث   من  ةاالقتصـــ
من مشـــاكل    یواجھا وما   لھا، یینالمرب  یینحیاة كریمة للریف توفیرفي   والمســـاھمةاإلنتاجیة والتســـویق 

 أن یتضــحالســكان المتزایدة من األلبان. لذا   احتیاجاتقصــور اإلنتاج عن مقابلة    إلىومعوقات أدت 
والتـسویقیة   اإلنتاجیةوالمعوقات    المـشكالت ماھي:  التالیة التـساؤالت على اإلجابة في  البحث ھذا مـشكلة

تلك المشكالت من وجھة   علىمقترحاتھن للتغلب   ھي  وما  ؟التي تواجھ الریفیات في مجال إنتاج األلبان
 األمر للموقف،  اسـتجالء البحث ھذا خالل من التسـاؤالت ھذه على اإلجابة في أن شـك والنظرھن؟ 

 القائمین أمام والمعلومات البیانات وفرة عن فضـال  وأعمق، أوضـح ورؤیة كافیة فرصـة یتیح الذي
ادیة برامج وتنفیذ تخطیط  على یة اللبن  الكفاءة  لرفع إرـش  برزت فقد . لذابھا  والنھوض اإلنتاجیة لماـش
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ــویقیةاإلنتاجیة وا  المشــــكالت على التعرف إلى الحاجة  یحقق  الذي المحدد أنھا  لأللبان حیث  لتســ
 .  المصریة البیئة ظروف تحت والتسویق  اإلنتاج من المطلوب المستوى

 البحث أھداف

اج    في  اتالمبحوـث  تواـجھ  التي  تالتعرف على المشـــــكال -1 ال إنـت ان  وتســـــویق مـج ة    األلـب من وجـھ
 نظرھن.

من    األلـبان وتســـــویق مـجال إنـتاج   فيالمبحوثات  تواجھ   التي  المشـــــكالت تـلك  تأثیرتـحدید درجة   -2
 وجھة نظرھن.

 .من تربیة ماشیة اللبن  واالقتصاديالعائد االجتماعي   عنرضا المبحوثات    درجة علىالتعرف  -3
عند إنتاج وتسویق األلبان   جھنالتعرف على مقترحات المبحوثات للتغلب على المشكالت التي توا -4

 من وجھھ نظرھن.
 التطبیقیــة  األھمیــة

لألفراد، یمكن من خالل ھذا البحث الحصــول علي  أللبانلعظم القیمة الصــحیة والغذائیة ل  نظراً 
مـجال إنـتاج وتســـــویق    فيالواقع عن المشـــــكالت التي تواـجھ الریفـیات المبحوـثات    رضبـیاـنات من أ

ــھمو  ،األلبان ــائص ــادر معلوماتھن في    خص ــیة الممیزة لھن، ومص ــخص المجال، وھذه البیانات   ھذاالش
النھوض بالمرأة    تســتھدفبرامج إرشــادیة مســتقبلیة مبنیة علي أســس علمیة    تخطیط من رســم و تمكننا 

 ھا الذاتي من  واالكتفاء  القصــیر، المدى على اللبن لماشــیة اإلنتاجیة الكفاءة رفع على والعمل  یفیةالر
دي   ا علي الـم د وتوجیھـھ ذا  إلى  البعـی ة ـھ ة األجنبـی الي توفیر العمـل الـت ة، وـب ة الریفـی  نواحي أخري للتنمـی

ط  رفع عن فضـال رة دخل زیادة وكذلك األلبان، من الفرد نصـیب متوـس ین  وأخیرا الریفیة، األـس  تحـس
 سبل العیش المستدام.

 البحثیة الطریق
 أوالً: منطقة البحث

ً   اختـیارـھا   تم  حـیث  المنوفـیة مـحافـظةالبـحث ب  أجري   البحري   الوـجھ  مـحافـظات  بین  من  عشـــــوائـیا
ً   ،والجاموســي البقري  للبنلإنتاجاً   األعلى  قد المركزي للتعبئة العامة واالحصــاء  الجھاز  لبیانات  ووفقا

مســتورد، ومتوســط اإلنتاج   )15287(  ،محلي  )108473( بھا  الحالب رؤوس األبقار  عدد متوســط  بلغ
رؤوس   عددكجم/ ســنة للوحدة. كما بلغ متوســط    1400طن/ ســنة، ومتوســط اإلنتاجیة    129015بالطن

ــط اإلنتاج   ،)132916(  بھا  الحالب الجاموس ــط اإلنتاجیة    210500بالطنومتوسـ ــنة، ومتوسـ طن/ سـ
ــمون باعتباره یحتل   1529 ــنة للوحدة. وبنفس المعیار تم اختیار مركز أش  بین األولي المرتبةكجم/ س
  ،(22193)ي  حوال ـبإجـمالي الحالـبة، والـماشــــــیة األبـقار  أـعداد إجـمالي حـیث من المـحافـظة  مراكز

ألف رأس من   )26893(الترتـیب،    على  والمســـــتوردة  المحلـیة  الحالـبة بـقارمن األ  رأس ألف  )1294(
الترتیب حیث تحتل    علىـشنـشور، ـسمادون، البرانیة    قري  اختیارالمعیار تم  وبنفس  ،الحالب الجاموس

  لمنوفیة، الزراعة با  مدیریة(تربیة ماـشیة اللبن وإنتاج األلباًن   حیثالمرتبة األولي بین قري المركز من 
 .)2021  ،اإلنتاج الحیواني إدارة
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 وعینة البحث ثانیا: شاملة
  3998تم حصــر اعداد مربي الماشــیة الحالبة بالقرى الثالث فكان عدد المربین بقریة شــنشــور   
الي ـعدد مربي   3289ومربي بقرـیة ســــــمادون،    3471ومربي،   ذـلك بلغ إجـم مربي بقرـیة البرانـیة، وـب

ــیة بالقرى الثالث   ــاملة البحث،   اعتبرتمربي   10758الماشـ ــتخدامشـ ــون   وباسـ ــتیفن ثامبسـ معادلة سـ
ة  36، ص  2017ي،  (العزب ة  370) بلغ حجم العیـن ة    مبحوـث دد )مربي(زوـج ذا الـع ھ تم توزیع ـھ ، وعلـی

ور  نـش املة البحث، فكان عدد المبحوثات بقریة ـش بة تمثیل كل قریة في ـش   119مبحوثة،    138حـسب نـس
 . )1(عشوائیاً كما ھو موضح بجدول   اختیارھنمبحوثة بقریة البرانیة تم  113مبحوثة بقریة سمادون، 

 شاملة وعینة البحث .1جدول 
 العینـــــــة  إجمالي عدد مربي الماشیة الحالبة بكل قریة القریــــــــــة 

 138 3998 شنشور 
 119 3471 سمادون
 113 3289 البرانیة 
 370 10758 االجمالي

 مدیریة الزراعة بمحافظة المنوفیة. المصدر:

 ً  البحث: إعداد واختبار استمارة ثالثا
تبیان وفقًا ألھداف  تم تمارة اـس ئلة    البحثإعداد اـس قة  والتيتتضـمن مجموعة من األـس أعدت متـس

على عشـــرین مبحوثة. وتم  مبدئي  اختبارمع األھداف، وقد مرت االســـتمارة بعدة مراحل بدًءا بإجراء  
 صورتھا النھائیة وعمل التعدیالت الالزمة. فيوإعدادھا  االستمارةتدقیق  

 قسمین رئیسیین ھما  على  االستمارة اشتملت وقد
 األول القسم

 كمیةالمبحوثة، عدد ـسنوات تعلیم المبحوثة،    ـسن: وھيالخـصائص الـشخـصیة للمبحوثات   ویـضم
  حجم المزروعة أعالف خضراء،    یازةالح  حجم ،اللبن إنتاجاالنتاج الیومي من اللبن، الدخل الیومي من  

 معلومات المبحوثة في مجال إنتاج وتسویق األلبان.   مصادر  ،حیازة ماشیة اللبن
 الثاني  القسم

بـ مجال إنتاج وتسـویق األلبان، وتم قیاسـھا    في  المبحوثاتالتي تواجھ    المشـاكلویختص بتقدیر  
مشــكالت    10مشــكالت معلوماتیة،   9مشــكلة انتاجیة،    16مشــكالت اقتصــادیة،   8:  كالتاليمشــكلة موزعة    46

 مشكالت استھالكیة.  3تسویقیة، 
 ً  البیانات  ع: أسلوب جمرابعا

ــتغرقت عملیة جمع البیانات   ــیة، وقد اس ــخص ــتبیان بالمقابلة الش ــتخدام االس تم جمع البیانات باس
ــھري ــب    2022  فبرایر ،ینایر ش ــتبیان وادخالھا للحاس ــتمارات االس م، وتم ترمیز اإلجابات وتفریغ اس

 .احصائیًا وتحلیلھا    اآللي
 ً  المتغیرات البحثیة وكیفیة قیاسھا: خامسا

 وكیفیة قیاسھا.  البحث  فيیتناول ھذا الجزء وصفاً للمتغیرات البحثیة المستخدمة  
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 (أ) قیاس المتغیرات المستقلة
  وتشمل  للمبحوثاتالشخصیة    لخصائصا في وتتمثل    

 المبحوثةسن  -1

تاریخ جمع البیانات، ویعبر عنھ بقیمة   حتىمن وقت المیالد   مـلةبھ عدد الســـــنوات الـكا   یقصـــــد
 سنة. 7.032سنة بانحراف معیاري قدره  40.50متوسط سن المبحوثة  وبلغرقمیھ.  

  عدد سنوات تعلیم المبحوثة -2

وقت جمع البیانات. وتم    بنجاح  المبحوثة  تھا الرســـمي التي أتم  ســـنوات التعلیمویقصـــد بھ عدد  
صــــفر، وأربع درجات للمعرفة بالقراءة والكتابة ولم   ةقیاســــھ بمقیاس فتري، وأعطیت المبحوثة األمی

ــھادة، والحاصــل على  تحصــل ــھادة االبتدائیة   على  ةأي ش ــ على  درجات، والحاصــلة ســتالش   ھادة الش
ــع درجات ــر   ،اإلعدادیة تس ــط إثني عش ــر فو  درجة، والمؤھلوالمؤھل المتوس ــط أربعة عش ق المتوس

درجة، والمؤھل الجامعي ستة عشر درجة، وأخیراً المؤھل فوق الجامعي عشرین درجة. وبلغ متوسط 
 سنة. 5.322بانحراف معیاري قدره  سنة 8.97عدد سنوات تعلیم المبحوثة 

 اللبن إنتاج  في  بحوثةالم خبرة سنوات عدد -3

وتم التعبیر عنھ   اللبن،وتســویق    انتاج في بھا   المبحوثة شــاركت التي الســنوات عدد بھ یقصــد
ــنوات خبرة المبحوثة في إنتاج اللبن    بقیمھ رقمیھ. ــط عدد س ــنة بانحراف معیاري   13.48وبلغ متوس س

 سنة. 5.309قدره 

 كمیة االنتاج الیومي من اللبن -4

 مقدرا الواحد الحیوان من المتوســط  في  المبحوثة علیھا  تحصــل التي اللبن كمیة بھ یقصــد
  كجم  11.38االنـتاج الیومي من اللبن    كمـیةمتوســـــط    وبلغرقمـیھ.    بقیـمھالتعبیر عـنھ    وتم  جرام، ـبالكیلو

 .كجم 4.917بانحراف معیاري قدره 

 اللبن إنتاج  من الیومي  الدخل -5

 في المنتجة اللبن بكمیة قیاـسھ وتمالیومي من إنتاج اللبن مقدراً بالجنیھ،    ةبھ دخل المبحوث قـصدی
ــروبة الیوم ــعر في مضــ ــط  وبلغ  .الكیلوجرام ســ جنیھ  111.40الیومي من انتاج اللبن   الدخلمتوســ

 .جنیھ 49.317بانحراف معیاري قدره 

 خضراء أعالف المزروعة الحیازة حجم -6

تزرعھا  التي األخرى األعالف محاصــیل أو بالبرســیم المزروعة  المســاحة إجمالي بھا  یقصــد
وتم التعبیر عنھا بقیمة رقمیة. وبلغ   أســــرة المبحوثة مقاســــھ بعدد القراریط المملوكة أو المســــتأجرة،

 .قیراط  7.484قیراط بانحراف معیاري قدره  9.11الحیازة المزروعة اعالف خضراء    حجممتوسط 
 
 



 2022 سلطان، انتصار و  زغلولابتسام 

Assiut J. Agric. Sci. 53 (4) 2022 (239-260)   246 

 حیازة ماشیة اللبن  حجم -7

 جاموس،  نم المبحوثة أـسرة تمتلكھا  التي الحالبة المزرعیة الحیوانات رؤوس عدد بھ ویقـصد
 بإعطاء وذلك حیوانیة وحدات إلى الحیوانات أعداد بتحویل وتم قیاـسھ  فریزیان، وأبقار بلدي، وأبقار

  حیوانیة،  وحدة  1  البلدي والبقرة ،حیوانیة وحدة  1.3  الفریزیان والبقرة  الجاموســــة  :التالیة الدرجات
 أســرة في اللبن ماشــیة حیازة  حجم عن لتعبر . وجمعت الوحدات الحیوانیة)2004،شــلبي  أســماء(

ــط  وبلغ  .المبحوثة ــیة اللبن   حجممتوسـ   2.661حیوانیة بانحراف معیاري قدره   وحدة  4.59حیازة ماشـ
 حیوانیة. وحدة

  األلبان  وتسویقإنتاج  مجال في  الریفیات معلومات مصادر -8

ــدی ــادر بھ قص ــتقي التي المص ــاكل  یتعلق   فیما  معارفھا  المبحوثة منھا  تس ــویق إنتاج   بمش  وتس
 األھل،  واالصـــدقاءفي: شـــبكة األنترنت، الجیران    والممثلة  المصـــادر لتلك التعرض ودرجة  ،األلبان

البرامج الریفیة   ،في الجھاز االرشــادي نالمســؤولوأو المشــتري لأللبان ومنتجاتھا،    تاجرال  ،واألقارب
ــرات   ــقا   والمطبوعاتبالتلیفزیون، النشــ ــادیة  الفنیة  توالملصــ وكانت فئات    الوحدة البیطریة.  ،اإلرشــ

 الترتیب.  على) 1، 2، 3(  وأعطیت الدرجات  ،االستجابة ھي (دائماً، أحیاناً، نادراً)
 : وتشملتابعةالمتغیرات ال) قیاس ب(

   ماشیة اللبن  تربیة من واالقتصادي االجتماعي  العائد المبحوثة عن رضا درجة -1

 .اللبن ماشــیة ورعایة لتربیة  واالجتماعي االقتصــادي قناعة المبحوثة بالمردود مدى بھ یقصــد
عبارات، وكانت فئات االسـتجابة ھي (موافقة، سـیان، غیر موافقة) وأعطیت    )6(وتم قیاسـھ من خالل  

ات األوزان اراتالترتـیب    على  )1،  2،  3(  الفـئ ة    للعـب ابـی ات األوزان  .)6،  5،  3(االیـج ، 1(  وأعطـیت الفـئ
معامل (ألفا)    باســتخداموقدرت درجة ثبات المقیاس    .)4  ،2، 1(الترتیب للعبارات الســلبیة   على  )3، 2

ــالحیة المقیاس. وجمعت الدرجات لتعبر عن درجة    0.664فوجد أنھا   ــاوھي قیمة تدل على صــ   رضــ
المبحوثة    رـضا  درجةمتوـسط   وبلغ ماـشیة اللبن. تربیة من  واالقتـصادي  االجتماعي العائد المبحوثة عن

ــادي  االجتماعي العائد عن ــیة  تربیة من  واالقتصـ   3.054درجة بانحراف معیاري قدره    13.05  الماشـ
 درجة.

  األلبان وتسویق  إنتاج  عند المبحوثات تواجھ التي  المشكالت -2

من    قیاسـھا وتم    األلبان،  وتسـویق   إنتاج  عند  المبحوثات  تواجھ التي  والعراقیل  الصـعابھا ب  یقصـد
 مشــكالت  إنتاجیة، مشــكالت  معلوماتیة، مشــكالت: ھي  مجموعات  خمس  في ممثلة  مشــكلة  )46(خالل  

ویقیة، مـشكالت  اقتصـادیة، تھالكیة مـشكالت  تـس تجابة وكانت.  اـس وأعطیت الدرجات    ،)وال بنعم،(  االـس
ً   نظرھن  وجھة  من  المشاكل  تلك  أولویات  ترتیب  ذلك  ویعكس  الترتیب.  على  )1،  2(  شیوعھا   لدرجة  وفقا

 .جیرانھن وعند عندھن  وتكرارھا 
 درجة علىالتعرف    یتم: األلبان  وتسویق   إنتاج  عند  المبحوثات تواجھ التي المشكالت رجة تأثیرد

ــكالت تأثیر ــویق   إنتاج  عند  المبحوثات  تواجھ  التي  المش  بین  اختیار ولیس  مفتوحة  بصــورة األلبان  وتس
  تراوـحت   حـیث  المشـــــكالت،  تـلك  ـتأثیر  درـجة  تـحدـید  في  اختلف  المبحوـثات  ـعدد  أن  نـجد  ـلذـلك  الـبداـئل،

ــعیف)،(  التأثیر  فئات ــط، تأثیر ضــ  على  درجة  )1 ،2 ،3(الدرجات    وأعطیت تأثیر عالي، تأثیر متوســ
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 -1(النظري بین   ىتتراوح وفقاً للمد  ىاألھمیة النـسبیة لكل مـشكلة علي حد  كانت فإن  وبالتالي  الترتیب،
 درجة. )1110

  لبانإنتاج وتسویق األ مشكالت على التغلب مقترحات -3

مقترح،    )14(من خالل    ا قیاســـھ  تمو  المشـــكالت، تلك من الحد  لكیفیة  حلول وضـــع  بھ ویقصـــد
 علىالتغـلب    لمقترـحات النســـــبـیة األھمـیة تـحدـید تم وـقدأكثر من مقترح،    اختـیارویســـــمح للمبحوـثة  

 .لتكرارات كل مقترح المئویة النسبة معیار خالل من  األلبان وتسویق إنتاج   التمشك
 اإلحصائي مستخدم وأسالیب التحلیل : المنھج السادًسا

 .الوصفي: تم استخدام المنھج المنھج المستخدم
  واالنحراف ،  الحـسابياـستخدام التكرارات، والنـسب المئویة، والمتوـسط   تم:  اإلحـصائي أـسالیب التحلیل 

 ، ومعامل ألفا كرونباخ. المعیاري
 واالجتماعیة واالقتصادیةوفقاً لخصائصھن الشخصیة  المبحوثاتتوزیع  .2جدول 

 % العدد  الخصائص  % العدد  الشخصیة الخصائص
 اللبن  إنتاج من  الیومي الدخل-5 المبحوثة سن -1

 32.3 112 جنیھ ) 80 من  أقل( منخفض 38.4 142 سنة ) 37 –26(
 48.9 181 جنیھ ) 140-80( متوسط 44.3 164 سنة ) 49– 38(
 20.8 77 جنیھ) فأكثر 150( مرتفع 17.3 64 سنة) فأكثر 50(

 100 370 المجموع 100 370 المجموع
 خضراء  اعالف المزروعة الحیازة حجم-6 المبحوثة  تعلیم سنوات عدد -2

 21.6 43 حیازة یوج ال 27 100 سنة) 5-صفر(
 45.9 170 قیراط ) 12 من أقل( صغیرة حیازة 10.8 40 سنة ) 6-11(
 26.8 99 قیراط ) 19-12(  متوسطة حیازة 62.2 230 سنة) فأكثر 12(

 5.7 21 قیراط ) فأكثر 20( كبیرة حیازة 100 370 المجموع
 100 370 المجموع

 اللبن ماشیة حیازة حجم-7 اللبن   إنتاج في المبحوثة خبرة  سنوات عدد -3
 35.9 133 حیوانیة  وحدة) 4 من أقل( صغیر 33.5 124 سنة) 9 من أقل(

 42.7 158 حیوانیة  وحدة) 7 -4( متوسط 46.2 171 سنة ) 16 –9(
 21.4 79 حیوانیة  وحدة) فأكثر 8(كبیر  20.3 75 سنة) فأكثر 17(

 100 370 المجموع 100 370 المجموع
 المعلومات مصادر -8 اللبن  من الیومي  اإلنتاج كمیة -4
 23.8 88 درجة) 14 من  أقل( منخفض 21.4 79 كجم) 8 من  أقل( منخفض
 62.7 232 جنیھ ) 18-14( متوسط 55.7 206 كجم) 14 -8( متوسط

 13.5 50 جنیھ ) فأكثر  19( مرتفع 23 85 كجم) فأكثر  15( مرتفع
 100 370 المجموع 100 370 المجموع

 جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیةالمصدر: 

 الخصائص الشخصیة واالجتماعیة واالقتصادیة : سابعًا
 أن: )(2من نتائج جدول یتضح

) ـسنة، وما 49-38) في الفئة العمریة المتوـسطة (%44.3( بنـسبةالمبحوثات   ما یزید عن خمـسي
خمسي   وحوالي  %)،  62.2(  بنسبةسنة بالتعلیم علي األقل   12یقرب من ثلثي المبحوثات حاصالت علي

ما یزید  أن  %)،40 (بنســبة   ســنة  )16  –9(متوســط   األلبانفي إنتاج   خبرتھنالمبحوثات عدد ســنوات 
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 ،%)  55.7(كیلو جرام بنـسبة    )14  –8(إنتاجھن من اللبن في الیوم متوـسط   كمیةالمبحوثات   نـصفعن  
جنیة بنسـبة   )140  –  80(متوسـط   بنمن إنتاج الل  الیوميحوالي نصـف المبحوثات یتراوح دخلھن  وأن

  خضراء   اعالف المزروعةیزید عن خمسي المبحوثات في فئة الحیازة   ما إلى أن    باإلضافة،  %)48.9(
ــغیرة ــبة  قیراط   )19-12(  الص ــي  ،%)45.9 (  بنس ــطةالمبحوثات في فئة الحیازة   وخمس   )7 -4(  المتوس

  %)62.7(  من ثلثي المبحوـثات  یقرب  ـما   وأخیراً   ،%)42.7(  بنســــــبة  اللبن  ـیةمن ـماشـــــ  حیوانـیة  وـحدة
 .متوسطة  المعلومات مصادر من استفادتھن

 ومناقشتھا النتائج
عند   النـسب المئویة لتوزیع درجات اـستجابات المبحوثات على عبارات المـشكالت التي تواجھن: أوالً 

 األلبان  وتسویقإنتاج 

 عبارات المشكالت المعلوماتیةالنسب المئویة لتوزیع درجات استجابات المبحوثات على أ) 
 جدولمن بیانات   یتضـح باسـتعراض اسـتجابات المبحوثات علي عبارات المشـكالت المعلوماتیة

ھي: عدم كفایة الكوادر والبرامج اإلرشــادیة    الحســابيأن ترتیب المشــكالت تنازلیاً وفقًا للمتوســط    )(3
في    الـستخدامھا األلبان  ببدائلالمعرفة    ونقص  ،درجة  1.84ومتوـسط حـسابي    )%84.1(  بنـسبة  والتثقیفیة

بة  ابي   %)71.9(إرضـاع العجول الرضـیعة بنـس المعرفة باألمراض   ونقص  ،درجة  1.72ومتوـسط حـس
المعرفة بكیفیة عمل  ونقص  ،درجة  1.69  ومتوسـط حسـابي  %)68.9(التي تصـیب ماشـیة اللبن بنسـبة 

بة   التقلیدیة  غیراألعالف  ابي  )%60(بنـس ونقص المعرفة بالتوصـیات الفنیة    ،درجة  1.60  ومتوـسط حـس
ونقص  ،درجة  1.55ومتوسط حسابي  %)  54.9(  بنسبة  الصحیحة لتربیة ورعایة ماشیة اللبن   المتطورة

  1.50ومتوسط حسابي   )%  50(المعرفة بالطرق واألسالیب الحدیثة إلنتاج اللبن (النظیف اآلمن) بنسبة  
ــین وعال جودو  وعدم  ،درجة ــیة اللبن  جخبرة بعملیات تحص ــبة  ماش ــابي    %)38.9(بنس ــط حس ومتوس
ومتوســط   )%37(لماشــیة اللبن بنســبة   الصــحیحةتوفر معلومات بمعدالت التغذیة   وعدم  ،درجة  1.39

 األلبان على الطلب عن كافیة معلومات توافروغیاب اإلرشــاد التســویقي وعدم    ،درجة 37.1حســابي
 .درجة 1.32ومتوسط حسابي %)31.9(بنسبة   بالمنطقة (قلة الخبرة التسویقیة) وأسعارھا 

 المبحوثات على عبارات المشكالت االنتاجیةالنسب المئویة لتوزیع درجات استجابات ب) 
من بیانات جدول  یتضـح باسـتعراض اسـتجابات المبحوثات علي عبارات المشـكالت المعلوماتیة

  في الصــیف   األعالف الخضــراءنقص ھي:   الحســابيأن ترتیب المشــكالت تنازلیاً وفقًا للمتوســط    )(3
ماشـیة   الوبائیة المؤثرة على انتاجیة  األمراض انتشـار  ،درجة  78.1  ومتوسـط حسـابي  %)1.78( بنسـبة
ً  اللبن ــیفا ــبة  صـ ــابي    %)70( بنسـ ــتخدامھا في   ،درجة  70.1ومتوســـط حسـ وعدم توفر بدائل اللبن السـ

نظام أو سیاسة  جدوى   وعدم  ،درجة  1.68ومتوسط حسابي    %)68.1( بنسبة  الـصغیرة  العجول رـضاعة
ــد نفوق ماشــیة اللبن ــابي  )%67(  بنســبة التأمین ض ــط حس وامتناع الحیوان عن    ،درجة  1.67  ومتوس

جودة األعالف   وانخفاض  ،درجة  1.64ومتوسـط حسـابي    %)64.1( بنسـبة الحلب بدون سـبب واضـح
 بنســــبة  وتعرض اللبن ومنتجاتھ للفســــاد  ،درجة  1.61ومتوســــط حســــابي  %)61.1( بنســــبة المركزة

ابي    %)9.55( تعمالقلة  و  ،درجة  56.1ومتوـسط حـس الیب  اـس   الحلب  الحدیثة في عملیات والمعدات األـس
  الحیوان الرأس الواحدة من  إنتاج وقلة  ،درجة  1.54  ومتوـسط حـسابي%)  54.1( بنـسبة لـصغار المربین

ــم الحلیب اللبن الحالب من ــر موسـ ــبة)  (قصـ ــابي  %)9.51( بنسـ ــط حسـ درجة، ونقص   52.1  ومتوسـ
بةدرارـسالالت اللبن عالیة اإل ابي  %)48.9(  بنـس احة المزروعة    1.49  ومتوـسط حـس درجة، وقلة المـس

بة علف ابي%)  47( بنـس بة  بالحالبة خاص مكان توافر وعدم  ،درجة  1.47  ومتوـسط حـس   %)41.9( بنـس
ومتوســط   %)37( بنســبة  وعدم تطبیق اإلجراءات البیطریة الســلیمة  ،درجة  1.42ومتوســط حســابي
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 األمراض ضــد للتطعیم البیطریة الرعایة الصــحیة الكافیة والحمالتتوفر  قلة  ،درجة 1.37حســابي
وذبح ـصغار االناث من االبقار دون النظر الى    ،درجة  1.29  ومتوـسط حـسابي  %)28.9( بنـسبة  الـشائعة

انخفاض معدالت االســتبدال في ماشــیة اللبن  و  ،درجة  1.20  ومتوســط حســابي  %)20(  بنســبة  انتاجیتھا 
 .درجة 1.14 ومتوسط حسابي %)13.8( بنسبة  وبالتالي قلة العمر اإلنتاجي  المرباه

 النسب المئویة لتوزیع درجات استجابات المبحوثات على عبارات المشكالت االقتصادیةج) 
   من بیانات جدول  یتضح االقتصادیةباستعراض استجابات المبحوثات علي عبارات المشكالت    

للمتوسط  (3) وفقًا  تنازلیاً  المشكالت  ترتیب  المركزة  ارتفاعھي:    الحسابيأن  األعالف    بنسبة  أسعار 
حسابي    %) 94.1( البیطریة    ارتفاع و  ،درجة   1.94ومتوسط  واألدویة  الخدمات    واللقاحات تكالیف 

اللبنو  ،درجة   1.90ومتوسط حسابي    %)90(  بنسبة  واألمصال ماشیة  أسعار    %) 77(بنسبة    ارتفاع 
حسابي   المدعمة  ،درجة   1.77ومتوسط  األعالف  صرف  نظام  ومتوسط   %)75.1(بنسبة    والغاء 

  ، درجة  1.67  ومتوسط حسابي%)  67(  بنسبة  انخفاض سعر الكیلو جرام من اللبنو  ،درجة   1.75حسابي
وارتفاع    ،درجة  1.60ومتوسط حسابي    %)  60(  بنسبة  لماشیة اللبن البیطري الطبیب زیارة تكلفة وارتفاع

  في   التفویت  نسبة  وارتفاع  ،درجة  1.54ومتوسط حسابي    %)54.1(  بنسبة  أسعار األعالف الخضراء
 . درجة 1.39حسابي  ط ومتوس %)39.2( بنسبة اللبن  حیوانات

 التسویقیةالنسب المئویة لتوزیع درجات استجابات المبحوثات على عبارات المشكالت د) 
من بیانات جدول  یتضــح باســتعراض اســتجابات المبحوثات علي عبارات المشــكالت التســویقیة

 في والتجار الوســطاء اســتغالل وتحكمھي:   الحســابيأن ترتیب المشــكالت تنازلیاً وفقًا للمتوســط   3)(
بة األلبان أـسعار ابي  %)85.1( بنـس ائل توافر عدم  ،درجة  1.99ومتوـسط حـس  وارتفاع المبردة النقل وـس

وعدم وجود   ،درجة  1.79  ومتوسـط حسـابي  %)68.9( بنسـبة والبیع) اإلنتاج مكان بین تكالیف المسـافة
  ، درجة  1.62  ومتوســط حســابي  %)61.9( بنســبة  جمعیة تعاونیة متخصــصــة لتســویق منتجات األلبان

ومتوسـط %)  57( بنسـبة للمسـتھلكین الشـرائیة القوة ضـعف نتیجة األلبان منتجات علي الطلب وضـعف
  عدم توافر أجھزة التبرید والحفظ والتخزین لأللبان ومنتجاتھا لحین تســـــویقھاو  ،درجة  1.57حســـــابي

 اـستغالل من المنتجین ـصغار لحمایة روابط  وجود عدمو  ،درجة  1.50ومتوـسط حـسابي    %)50( بنـسبة
  وجود أســواق لتصــریف منتجات األلبان عدم  و  ،درجة  1.47ومتوســط حســابي    %)47( بنســبة  التجار
  قلة تواجد مراكز أو نقط  تجمیع األلبان في القري و  ،درجة  1.4646ومتوـسط حـسابي    %)46.2(بنـسبة 
ــبة ــابي  %)40( بنس ــط حس ــالحیات الجمعیات والمنظمات  و  ،درجة  1.40  ومتوس ــور اداء وقلة ص قص

ــبة  االلبان  بإنتاجالمھتمة   ــابي  )%31.9( بنسـ ــط حسـ   دم كفایة وتفعیل القوانین وعدرجة،    1.32  ومتوسـ
 .1.26 ومتوسط حسابي )%25.9( بنسبة التشریعات التي تحكم تداول األلبانو

 عبارات المشكالت االستھالكیةالنسب المئویة لتوزیع درجات استجابات المبحوثات على  ه) 
من بیانات جدول   یتـضح عبارات المـشكالت االـستھالكیة  علىباـستعراض اـستجابات المبحوثات  

عدم انتشـــار الوعي باألھمیة الغذائیة  ھي:   الحســـابيأن ترتیب المشـــكالت تنازلیاً وفقًا للمتوســـط    3)(
انخفاض مـستوى منتجات  و  ،درجة  46.1ومتوـسط حـسابي    %)7.45(بنـسبة   والـصحیة لأللبان ومنتجاتھا 

ــتوردة ــبة  االلبان المحلیة بالمقارنة مع المس ــابي%)  1.35( بنس ــط حس ــة  و  ،درجة  35.1  ومتوس المنافس
ــتوردة وااللبان المحلیة ــدیدة بین منتجات االلبان المجففة المس ــبة  الش ــط   %)1.24( بنس ــابي   ومتوس   حس

 درجة. 1.24
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 األلبان  وتسویقإنتاج   عند المبحوثات للمشكالت التي تواجھاألھمیة النسبیة و) 
 ىواألخر  ات،التي تحـتل أولوـیة أكبر من وجـھة نظر المبحوـث  المشـــــكالتأي من    يعل  للتعرف

  مجموعة التي تحتل أولویة أقل، فقد اســتخدم المتوســط الحســابي المرجح (بقســمة المتوســط العام لكل 
 )(3)، فقد اتضــح من نفس بیانات جدول مجموعةمنھا كل  تتكونالتي   شــكالتالممشــكالت علي عدد  

في   ا یلیھ  ،درجة  )1.70( مرجحبمتوسـط  ىالمرتبة األول  في  تالمشـكالت االقتصـادیة جاء مجموعةأن 
  ت ـجاء   الـثالـثةوفي المرتـبة    ،درـجة  )1.55(المشـــــكالت المعلوـماتـیة بمتوســـــط    مجموـعةالمرتـبة الـثانـیة  

المشـــكالت االنتاجیة جاءت في    مجموعة  ثم  درجة،  )1.53(التســـویقیة بمتوســـط   لمشـــكالتا مجموعة
ــط   الرابعةالمرتبة   ــةالمرتبة    في  وأخیراً   ،درجة  )1.51( بمتوســ ــكالت   مجموعة  تجاء  الخامســ المشــ

 الترتیب. ىعل )1.35(االستھالكیة بمتوسط 
النـسب المئویة لتوزیع درجات اـستجابات المبحوثات على عبارات المـشكالت التي تواجھن عند إنتاج وتـسویق األلبان  .3  جدول

  إنتاجیة)(مشكالت معلوماتیة، مشكالت  

 المشكالت
 تواجد المشكلة

المتوسط  
 ال توجد  توجد  الحسابي

 % العدد  % العدد 
 معلوماتیة مشكالت: أ

1.84 311 الكوادر والبرامج اإلرشادیة والتثقیفیة عدم كفایة  -1  59 15.9 1.84 
9.71 266 في إرضاع العجول الرضیعة  الستخدامھانقص المعرفة ببدائل األلبان  -2  104 28.1 1.72 
9.68 255 نقص المعرفة باألمراض التي تصیب ماشیة اللبن -3  115 31.1 1.69 
 1.60 40 148 60 222 التقلیدیة  األعالف غیرنقص المعرفة بكیفیة عمل  -4
9.54 203 لتربیة ورعایة ماشیة اللبن   المتطورة الصحیحةالفنیة  المعرفة بالتوصیاتنقص  -5  167 45.1 1.55 
 1.50 50 185 50 185 نقص المعرفة بالطرق واألسالیب الحدیثة إلنتاج اللبن (النظیف اآلمن) -6
9.38 144 عدم وجود خبرة بعملیات تحصین وعالج ماشیة اللبن  -7  226 61.1 1.39 
 1.37 63 233 37 137 عدم توفر معلومات بمعدالت التغذیة الصحیحة لماشیة اللبن  -8
 األلبان على الطلب عن كافیة معلومات توافرغیاب اإلرشاد التسویقي وعدم -9

9.31 118 التسویقیة)بالمنطقة (قلة الخبرة  وأسعارھا  252 68.1 1.32 

 1.55 المتوسط العام 
 ب: مشكالت انتاجیة

1.78 289 في الصیف  األعالف الخضراءنقص  -1  81 21.9 1.78 
ً  ماشیة اللبن  الوبائیة المؤثرة على انتاجیة األمراض انتشار -2  1.70 30 111 70 259 صیفا
1.68 252 الصغیرة  العجول  الستخدامھا في رضاعةعدم توفر بدائل اللبن  -3  118 31.9 1.68 
 1.67 33 122 67 248 نظام أو سیاسة التأمین ضد نفوق ماشیة اللبن جدوى  عدم -4
1.64 237 امتناع الحیوان عن الحلب بدون سبب واضح  -5  133 35.9 1.64 
1.61 226 جودة األعالف المركزة  انخفاض -6  144 38.9 1.61 
9.55 207 تعرض اللبن ومنتجاتھ للفساد -7  163 44.1 1.56 
1.54 200 لصغار المربین الحلب الحدیثة في عملیات والمعدات األسالیب استعمالقلة  -8  170 45.9 1.54 
9.51 192 )(قصر موسم الحلیب اللبن  منالحالب  الحیوانالرأس الواحدة من  إنتاج قلة -9  178 48.1 1.52 

9.48 181 درار نقص سالالت اللبن عالیة اإل -10  189 51.1 1.49 
 1.47 53 196 47 174 قلة المساحة المزروعة علف  -11
9.41 155 بالحالبة  خاص مكان توافر عدم -12  215 58.1 1.42 
 1.37 63 233 37 137 عدم تطبیق اإلجراءات البیطریة السلیمة -13
9.28 107 الشائعة األمراض ضد للتطعیم البیطریة الكافیة والحمالتتوفر الرعایة الصحیة  قلة -14  263 71.1 1.29 
 1.20 80 296 20 74 ذبح صغار االناث من االبقار دون النظر الى انتاجیتھا -15
8.13 51 وبالتالي قلة العمر اإلنتاجي   المرباهانخفاض معدالت االستبدال في ماشیة اللبن  -16  319 86.2 1.14 

 1.51 المتوسط العام 
 جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیةالمصدر: 



 
 ...مشكالت المرأة الریفیة في مجال إنتاج وتسویق األلبان 

Assiut J. Agric. Sci. 53 (4) 2022 (239-260)   251 

النســب المئویة لتوزیع درجات اســتجابات المبحوثات على عبارات المشــكالت التي تواجھن عند إنتاج وتســویق   .3 جدولتابع  
  اقتصادیة، مشكالت تسویقیھ، مشكالت استھالكیة)األلبان (مشكالت  

 المشكالت
 تواجد المشكلة

المتوسط  
 ال توجد  توجد  الحسابي

 % العدد  % العدد 
 : مشكالت اقتصادیة ج

1.94 348 أسعار األعالف المركزة  ارتفاع -1  22 5.9 1.94 
 1.90 10 37 90 333 حات واألمصالاتكالیف الخدمات واألدویة البیطریة واللق ارتفاع -2
 1.77 23 85 77 285 ارتفاع أسعار ماشیة اللبن  -3
1.75 278 الغاء نظام صرف األعالف المدعمة -4  92 24.9 1.75 
 1.67 33 122 67 248 انخفاض سعر الكیلو جرام من اللبن -5
 1.60 40 148 60 222 لماشیة اللبن البیطري الطبیب زیارة تكلفة ارتفاع -6
1.54 200 ارتفاع أسعار األعالف الخضراء -7  170 45.9 1.54 
2.39 145 حیوانات اللبن   فينسبة التفویت  ارتفاع -8  225 60.8 1.39 

 1.70 المتوسط العام 
 د: مشكالت تسویقیة

1.85 315 األلبان أسعار في والتجار الوسطاء استغالل وتحكم -1  108 14.9 1.99 
9.68 255 التجار  استغالل من المنتجین صغار لحمایة روابط وجود عدم -2  154 31.1 1.79 
9.61 229 عدم وجود جمعیة تعاونیة متخصصة لتسویق منتجات األلبان  -3  141 38.1 1.62 
 1.57 43 159 57 211 للمستھلكین الشرائیة القوة ضعف نتیجة األلبان منتجات على الطلب ضعف -4
 1.50 50 185 50 185 عدم توافر أجھزة التبرید والحفظ والتخزین لأللبان ومنتجاتھا لحین تسویقھا  -5
 1.47 53 196 47 174 والبیع) اإلنتاج مكان بین لمسافةا( تكالیفھ وارتفاع المبردة النقل وسائل توافر عدم -6
2.46 171 أسواق لتصریف منتجات األلبان عدم وجود -7  199 53.8 1.46 
 1.40 60 222 40 148 األلبان في القري  نقط تجمیعقلة تواجد مراكز أو  -8
9.31 118 االلبان   بإنتاجقصور اداء وقلة صالحیات الجمعیات والمنظمات المھتمة  -9  252 68.1 1.32 

9.25 96 التشریعات التي تحكم تداول األلبان القوانین ودم كفایة وتفعیل ع -10  274 74.1 1.26 
 1.53 المتوسط العام 

 : مشكالت استھالكیةه
7.45 169 عدم انتشار الوعي باألھمیة الغذائیة والصحیة لأللبان ومنتجاتھا  -1  201 54.3 1.46 
1.35 130 انخفاض مستوى منتجات االلبان المحلیة بالمقارنة مع المستوردة  -2  240 64.9 1.35 
1.24 89 المنافسة الشدیدة بین منتجات االلبان المجففة المستوردة وااللبان المحلیة -3  281 75.9 1.24 

 1.35 المتوسط العام 
 جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیةالمصدر: 

 ً النســـــب المئوـیة لتوزیع درـجات اســـــتـجاـبات المبحوـثات على عـبارات ـتأثیر المشـــــكالت التي : ـثانـیا
 األلبان وتسویقعند إنتاج    تواجھن

 النسب المئویة لتوزیع درجات استجابات المبحوثات على عبارات تأثیر المشكالت المعلوماتیة) أ
ائج ـجدول    أوضــــــحت تواـجھ المبحوـثات عـند إنـتاج    التي   المعلوـماتـیة  المشـــــكالت  ـتأثیر  (4)نـت

  حیث   ،تأثیرھا   لدرجة  الحسـابيوفقًا للمتوسـط    ازلیاً مشـكالت تم ترتیبھا تن تسـعاأللبان، وجود  ق وتسـوی
نقص المعرفة بكیفیة عمل األعالف   ،نقص المعرفة باألمراض التي تصیب ماشیة اللبن تيجاءت مشكل
  المتطورة نقص المعرفة بالتوصــــیات الفنیة    ،لكل منھما   درجة  2.55حســــابي    بمتوســــط   غیر التقلیدیة

ــیة اللبن ــحیحة لتربیة ورعایة ماشـ ــط  الصـ ــابي   بمتوسـ عدم كفایة الكوادر والبرامج   ،درجة  2.54حسـ
في إرـضاع    الـستخدامھا نقص المعرفة ببدائل األلبان   ،درجة  2.53حـسابي   بمتوـسط اإلرـشادیة والتثقیفیة  

ابي   بمتوـسط   العجول الرضـیعة اد التـسویقي وعدم    ،درجة  49.2حـس  كافیة معلومات توافرغیاب اإلرـش
عدم    ،درجة 2.44حسـابي بمتوسـط   بالمنطقة (قلة الخبرة التسـویقیة) وأسـعارھا  األلبان على الطلب عن
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عدم توفر معلومات    ،درجة  2.39حســابي   بمتوســط   وجود خبرة بعملیات تحصــین وعالج ماشــیة اللبن
یة اللبن ابي   بمتوـسط   بمعدالت التغذیة الصـحیحة لماـش كلة  ثم  ،درجة  2.09حـس نقص المعرفة  جاءت مـش

  2.08حســـابي   بمتوســـط المرتبة األخیرة   في  بالطرق واألســـالیب الحدیثة إلنتاج اللبن (النظیف اآلمن)
 .درجة

 النسب المئویة لتوزیع درجات استجابات المبحوثات على عبارات تأثیر المشكالت االنتاجیة )ب
التي تواجھ المبحوثات عند إنتاج وتســویق    االنتاجیة المشــكالت تأثیر (4)نتائج جدول   أوضــحت
ــعاأللبان، وجود  ــكالت تم ترتیبھا تنازلیاً   تس ــط  مش ــابيوفقًا للمتوس حیث جاءت    ،تأثیرھا   لدرجة  الحس

ً   ماـشیة اللبن الوبائیة المؤثرة على انتاجیة األمراض انتـشار ةمـشكل   ، درجة  86.2حـسابي   بمتوـسط  ـصیفا
نقص األعالف الخضـراء في    ،درجة  2.69حسـابي    متوسـط ب  عدم تطبیق اإلجراءات البیطریة السـلیمة

  نفوق ماشــیة اللبن نظام أو ســیاســة  التأمین ضــد جدوى   عدم  ،درجة  2.66حســابي   بمتوســط   الصــیف
  ، درجة  2.56  حســـابي بمتوســـط  نقص ســـال الت اللبن عالیة اإلدرار  ،درجة  2.57حســـابي   بمتوســـط 

ــاد ــط  تعرض اللبن ومنتجاتھ للفس ــابي   بمتوس ــبب   ،درجة  2.52حس امتناع الحیوان عن الحلب بدون س
 للتطعیم البیطریة والحمالتتوفر الرعایة الصــحیة الكافیة   قلة  ،درجة 2.51حســابي بمتوســط   واضــح

عدم توافر بدائل األلبان الـستخدامھا في رـضاعة    ،درجة  2.49حـسابي   بمتوـسط   الـشائعة األمراض ـضد
قلة إنتاج الرأس الواحدة من الحیوان الحالب (قصــر    ،درجة  46.2حســابي   بمتوســط   العجول الصــغیرة

  43.2حســابي   بمتوســط  المزروعة علفقلة المســاحة    درجة،  45.2  حســابي  بمتوســط   موســم الحلیب)
 األســــالیب اســــتعمالقلة    ،درجة  42.2حســــابي   متوســــط ب جوده األعالف المركزة  انخفاض  ،درجة

انخفاض معدالت   ،درجة  25.2حسـابي  متوسـط ب لصـغار المربین  الحلب الحدیثة في عملیات والمعدات
 توافر عدم  ،درجة  2.12حسابي    بمتوسط   االستبدال في ماشیة اللبن المرباه وبالتالي قلة العمر اإلنتاجي

ــابي   بمتوســط   بالحالبة خاص مكان ــكلة    ثم  ،درجة  2.03حس ذبح صــغار االناث من االبقار  جاءت مش
 .درجة 1.65حسابي   بمتوسط   األخیرةفي المرتبة    دون النظر الى انتاجیتھا 

 النسب المئویة لتوزیع درجات استجابات المبحوثات على عبارات تأثیر المشكالت االقتصادیة )ج 
التي تواجھ المبحوثات عند إنتاج وتسویق   االقتصادیة  المشكالت تأثیر (4)نتائج جدول   أوـضحت
ــعاأللبان، وجود  ــكالت تم ترتیبھا تنازلیاً   تس ــط مش ــابي  وفقًا للمتوس حیث جاءت    تأثیرھا،  لدرجة  الحس

 الطبیب زیارة تكلفة ارتفاع  ،درجة  2.64حســابي   بمتوســط   أســعار األعالف الخضــراء  ارتفاع ةمشــكل
  بمتوســط ةالغاء نظام صــرف األعالف المدعم  ،درجة  2.62حســابي   بمتوســط   لماشــیة اللبن البیطري

ــابي   ــعار األعالف المركزة  ارتفاع  ،درجة  2.61حسـ تكالیف الخدمات واألدویة البیطریة    ارتفاعو ،أسـ
  بمتوســط ارتفاع أســعار ماشــیة اللبن ،درجة لكل منھما   51.2حســابي   بمتوســط    واألمصــال  تواللقاحا 

ــابي ــعر الكیلو جرام من اللبن  ،درجة  2.45حسـ ــابي  بمتوســـط  انخفاض سـ جاءت   ثم  ،درجة  2.40حسـ
 .درجة 2.38حسابي   بمتوسط في المرتبة األخیرة    حیوانات اللبن  فينسبة التفویت    ارتفاعمشكلة 

 النسب المئویة لتوزیع درجات استجابات المبحوثات على عبارات تأثیر المشكالت التسویقیة )د
تواجھ المبحوثات عند إنتاج وتسـویق    التي  التسـویقیة المشـكالت تأثیر (4)نتائج جدول   أوضـحت
ــعاأللبان، وجود  ــكالت تم ترتیبھا تنازلیاً   تس ــط  مش ــابيوفقًا للمتوس حیث جاءت    رھا،تأثی  لدرجة  الحس

  ، درجة  2.57  حســابي بمتوســط   التجار اســتغالل من المنتجین صــغار لحمایة روابط  وجود عدم مشــكلة
عدم توافر أجھزة    ،درجة  2.49حسـابي   متوسـط ب  األلبان أسـعار في والتجار الوسـطاء اسـتغالل وتحكم

عدم وجود   ،درجة  2.43حســـابي   بمتوســـط  التبرید والحفظ والتخزین لأللبان ومنتجاتھا لحین تســـویقھا 
 وسـائل توافر عدم  ،درجة  29.2حسـابي    بمتوسـط  جمعیة تعاونیة متخصـصـة لتسـویق منتجات األلبان
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قصــور   ،درجة  2.26 حســابي بمتوســط والبیع  اإلنتاج مكان بین المســافةتكالیف  وارتفاع المبردة النقل
قلة    ،درجة  2.21حســـابي  بمتوســـط  االلبان  بإنتاجاداء وقلة صـــالحیات الجمعیات والمنظمات المھتمة 

ــط   تواجد مراكز أو نقط  تجمیع األلبان في القري ــابي    بمتوسـ ــعف  ،درجة  2.18حسـ  علي الطلب ضـ
عدم كفایة  و  ،درجة  2.10  حســابي بمتوســط  للمســتھلكین الشــرائیة القوة ضــعف نتیجة األلبان منتجات

ة، ثم جاءت مشــكلة جدر  1.94وتفعیل القوانین والتشــریعات التي تحكم تداول األلبان بمتوســط حســابي  
 درجة.   1.65عدم وجود أسواق لتصریف منتجات األلبان في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي  

 :تأثیر المشكالت االستھالكیةالنسب المئویة لتوزیع درجات استجابات المبحوثات على عبارات   )ه

تواجھ المبحوثات عند إنتاج   التي  االســـــتھالكیة  المشـــــكالت تأثیر  )(4نـتائج جدول    أوضــــــحت
حیث    ،تأثیرھا   لدرجة  الحسـابيمشـكالت تم ترتیبھا تنازلیاً وفقًا للمتوسـط   تسـعوتسـویق األلبان، وجود 

ــكلةجاءت   ــتوردة وااللبان المحلیة     مش ــدیدة بین منتجات االلبان المجففة المس ــة الش ــطالمنافس   بمتوس
حسابي    بمتوسط انخفاض مستوى منتجات االلبان المحلیة بالمقارنة مع المستوردة    ،درجة  2.57حسابي 

  1.86حسـابي   متوسـط عدم انتشـار الوعي باألھمیة الغذائیة والصـحیة لأللبان ومنتجاتھا ب  ،درجة  2.22
 درجة.

إنتاج   ندالتي تواجھن ع المشــكالت تأثیرالمئویة لتوزیع درجات اســتجابات المبحوثات على عبارات  النســب  .4  جدول
  لبان (مشكالت معلوماتیة، مشكالت انتاجیة)وتسویق األ

 ضعیف  متوسط  عالي الترتیب  المتوسط الحسابي  التأثیر  المشاكل
 المعلوماتیة:المشكالت -أ

 3 2.53 8 129 174 عدم كفایة الكوادر والبرامج اإلرشادیة والتثقیفیة  -
 4 2.49 7 121 138 في إرضاع العجول الرضیعة  الستخدامھانقص المعرفة ببدائل األلبان  -
 1 2.55 - 115 140 نقص المعرفة باألمراض التي تصیب ماشیة اللبن -
 1 2.55 - 99 123 األعالف غیر التقلیدیة نقص المعرفة بكیفیة عمل  -
لتربیة ورعایة ماشیة  الصحیحة)( المتطورةنقص المعرفة بالتوصیات الفنیة  -

 2 2.54 5 83 115 اللبن

 8 2.08 - 85 100 نقص المعرفة بالطرق واألسالیب الحدیثة إلنتاج اللبن (النظیف اآلمن)  -
 6 2.39 - 44 100 ماشیة اللبن دم وجود خبرة بعملیات تحصین وعالج ع -
 7 2.09 37 50 50 عدم توفر معلومات بمعدالت التغذیة الصحیحة لماشیة اللبن  -
 األلبان على الطلب عن كافیة معلومات توافر غیاب اإلرشاد التسویقي وعدم  -

 5 2.44 8 50 60 بالمنطقة (قلة الخبرة التسویقیة) وأسعارھا

 المشكالت اإلنتاجیة:-ب
 3 2.66 10 79 200 في الصیف  األعالف الخضراءنقص  -
ً   ماشیة اللبن  الوبائیة المؤثرة على انتاجیة  األمراض انتشار -  1 2.86 5 56 208 صیفا
 8 2.46 33 70 149 الصغیرة العجول  عدم توفر بدائل اللبن الستخدامھا في رضاعة -
 3 2.57 2 115 135 ماشیة اللبن نظام أو سیاسة التأمین ضد نفوق جدوى  عدم -
 6 2.51 5 107 125 امتناع الحیوان عن الحلب بدون سبب واضح -
 11 2.42 15 100 111 جودة األعالف المركزة انخفاض -
 5 2.52 10 80 117 تعرض اللبن ومنتجاتھ للفساد  -
 12 2.25 40 70 90 لصغار المربین  الحلب الحدیثة في عملیات والمعدات األسالیب  استعمالقلة  -
 9 2.45 25 55 112 قلة إنتاج الرأس الواحدة من الحیوان الحالب (قصر موسم الحلیب) -
 4 2.56 10 60 111 درار نقص سالالت اللبن عالیة اإل -
 10 2.43 30 40 104 لة المساحة المزروعة علفق -
 14 2.03 60 30 65 بالحالبة خاص مكان توافر عدم -
 2 2.69 7 30 100 عدم تطبیق اإلجراءات البیطریة السلیمة -
 األمراض ضد للتطعیم  البیطریة توفر الرعایة الصحیة الكافیة والحمالت قلة -

 7 2.49 5 45 57 الشائعة

 15 1.65 40 20 14 ذبح صغار االناث من االبقار دون النظر الى انتاجیتھا  -
ماشیة اللبن المرباه وبالتالي قلة العمر  انخفاض معدالت االستبدال في  -

 13 2.12 15 15 21 اإلنتاجي 

 جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیةالمصدر: 
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 ندالتي تواجھن ع المشــكالت تأثیرالمئویة لتوزیع درجات اســتجابات المبحوثات على عبارات  النســب.  4  جدولتابع 
  )تھالكیةمشكالت اس ة،اقتصادیة، مشكالت تسویقی شكالتلبان (مإنتاج وتسویق األ

 ضعیف  متوسط  عالي الترتیب  المتوسط الحسابي  التأثیر  المشاكل
 المشكالت االقتصادیة:-ج

 4 2.51 10 150 188 أسعار األعالف المركزة ارتفاع -
 4 2.51 15 133 185 واألمصال تواللقاحاتكالیف الخدمات واألدویة البیطریة  ارتفاع -
 5 2.45 19 120 146 ارتفاع أسعار ماشیة اللبن -
 3 2.61 4 100 174 الغاء نظام صرف األعالف المدعمة  -
 7 2.29 15 120 113 انخفاض سعر الكیلو جرام من اللبن  -
 2 2.62 12 60 150 لماشیة اللبن  البیطري الطبیب زیارة تكلفة ارتفاع-
 1 2.64 6 61 133 ارتفاع أسعار األعالف الخضراء  -
 6 2.38 20 50 75 حیوانات اللبن  فينسبة التفویت  ارتفاع -

 المشكالت التسویقیة:-د
 2 2.49 11 140 164 األلبان  أسعار في والتجار الوسطاء استغالل وتحكم  -
 1 2.57 - 110 145 التجار  استغالل من المنتجین صغار لحمایة روابط وجود عدم -
 4 2.29 43 77 109 عدم وجود جمعیة تعاونیة متخصصة لتسویق منتجات األلبان -
 8 2.10 38 112 61 للمستھلكین الشرائیة القوة ضعف نتیجة األلبان منتجات على الطلب ضعف -
 3 2.43 25 55 105 عدم توافر أجھزة التبرید والحفظ والتخزین لأللبان ومنتجاتھا لحین تسویقھا  -
 اإلنتاج مكان بین  لمسافةاتكالیف  وارتفاع المبردة النقل وسائل توافر  عدم-

 5 2.26 30 66 77 والبیع 

 10 1.65 100 31 40 عدم وجود أسواق لتصریف منتجات األلبان -
 7 2.18 38 45 65 األلبان في القري  نقط تجمیعقلة تواجد مراكز أو  -
 6 2.21 18 57 43 االلبان بإنتاجقصور اداء وقلة صالحیات الجمعیات والمنظمات المھتمة  -
 9 1.94 32 38 26 تحكم تداول األلبانالتشریعات التي القوانین و دم كفایة وتفعیل  ع -

 المشكالت االستھالكیة:-ه
 3 1.86 61 69 39 عدم انتشار الوعي باألھمیة الغذائیة والصحیة لأللبان ومنتجاتھا-
 2 2.22 20 61 49 انخفاض مستوى منتجات االلبان المحلیة بالمقارنة مع المستوردة  -
 1 2.57 9 20 60 المنافسة الشدیدة بین منتجات االلبان المجففة المستوردة وااللبان المحلیة  -

 جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیةالمصدر: 

 ً  من تربیة ماشیة اللبن واالقتصادي عي العائد االجتما عنرضا المبحوثات  درجة :ثالثا
من تربیة ماشــیة  واالقتصــاديالعائد االجتماعي    عنرضــا المبحوثات   درجة )5( جدول یعرض

  العائد الرضــــا عن    لدرجة  المنخفض  مســــتويمن المبحوثات في ال  %)20.5(ویتضــــح منھ أن   ،اللبن
ــادياالجتماعي   ــیة اللبن  واالقتصـ ــط   %)50.5(  ،من تربیة ماشـ ــتوي المتوسـ في    %)28.9(  ،في المسـ

 المستوي المرتفع.
من    واالقتـصادي  اعيرـضاھن عن العائد االجتم  درجةالمبحوثات    نـصفأن  إلى  البیاناتوتـشیر 

 تربیة ماشیة اللبن متوسط. 
 اللبن اشیةمن تربیة م واالقتصاديالعائد االجتماعي  عنرضا المبحوثات  درجة .5 جدول

 % العدد  الفئات
5.20 76 درجة )9-6( منخفض  

5.50 187 درجة ) 14-10( متوسط  
9.28 107 درجة) فأكثر 15( مرتفع  

 100 370 المجموع
 جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیةالمصدر: 
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األلـبان من   وتســـــویقالمبحوـثات للتغـلب على المشـــــكالت التي تواجھن عـند إنـتاج   مقترـحات  :رابـعا
 وجھھ نظرھن

إنـتاج   عـندتواـجھ المبحوـثات    التيأن مقترـحات الـحد من المشـــــكالت   )6(نـتائج ـجدول    توضـــــح
 بنسـبة  إنشـاء جمعیات تعاونیة لتسـویق األلبان ومنتجاتھا من وجھة نظرھن في:  تمثلتوتسـویق األلبان  

ــادیة الخاصــة بالتوعیة بإنت توفیر،  %)86.8( ــبة   اللبن النظیف اآلمن  اجالخدمات اإلرش   %)،78.6(بنس
الحكومة لمسـتلزمات  دعم   ضـرورة  %)،77.8( بنسـبةاللبن   ماشـیة نفوق  ضـد التأمین سـیاسـة أو نظام

  %)،75.7(بنســبة   المتناول)(توفیر األعالف المركزة بأســعار في   المركزة العالئق  وأســعار اإلنتاج،
تدریب الریفیات علي   )،%74.1( بنســــبةاأللبان في القرى    تجمیعفي توفیر مراكز ووحدات  التوســــع

 لماشـیة ومعدالتھا  السـلیمة التغذیة وأسـالیب  لللبن، المدرة غیر التقلیدیة  والعالیق كیفیة انتاج األعالف 
  إنـشاء )،  %73ـصحتھ بنـسبة ( يعل  الحفاظ  كیفیةو اللبن ماـشیة ألمراضوطرق الكتـشاف المبكر   ،اللبن

بدائل األلبان لتغذیة العجول الصـغیرة وتدریب  توفیر  %)،68.9( بنسـبة  منافذ توزیع وتصـریف األلبان
بنســـبة  اللبن ماشـــیة تربیة مســـتلزمات تكالیف خفض  %)،65.7(  بنســـبة  اســـتخدامھا الریفیات علي 

ــیة   توفیر،  %)64.1( ــبةعالیة اإلدرار   حالبةســال الت ماش  تقدیم علي العمل ضــرورة،  %)60( بنس
،  %) 55.7(بنـسبة   والعجالت العجول أو الموالید أو الحالبة ـسواء الماـشیة لكل متكاملة بیطریة رعایة

ــدید للریفیات    القروضو التمویلتوفیر   ،%)54.3( بنســــبةالحكومة الرقابة علي األدویة البیطریة    تشــ
 %).53( بنسبةالمربیات وتسھیل إجراءاتھا  

المشــكالت التي تواجھن عند  علىالنســب المئویة لتوزیع درجات اســتجابات المبحوثات على عبارات مقترحات التغلب  .6  جدول
 إنتاج وتسویق األلبان

 % العدد  المقترحات
 86.8 321 إنشاء جمعیات تعاونیة لتسویق األلبان ومنتجاتھا -1
 78.6 291 اللبن النظیف اآلمنتوفیر الخدمات اإلرشادیة الخاصة بالتوعیة بإنتاج  -2
 77.8 288 اللبن  ماشیة نفوق ضد التأمین سیاسة أو نظام -3
(توفیر األعالف المركزة بأسـعار  المركزة العالئق وأسـعار اإلنتاج،ضـرورة دعم الحكومة لمسـتلزمات   -4

 75.7 280 في المتناول)

 74.1 274 التوسع في توفیر مراكز ووحدات تجمیع األلبان في القرى  -5
ــالـیب الـمدرة غیر التقلـیدـیة  والعالیقكیفـیة انـتاج األعالف    علىـتدرـیب الریفـیات    -6  التـغذـیة للبن، وأســـ

 73 270 صحتھ  علىالحفاظ  اللبن وكیفیة ماشیة وطرق الكتشاف المبكر ألمراض ،اللبن لماشیة ومعدالتھا السلیمة

 68.9 255 منافذ توزیع وتصریف األلبان إنشاء -7
 65.7 243 استخدامھا علىتوفیر بدائل األلبان لتغذیة العجول الصغیرة وتدریب الریفیات  -8
 64.1 237 اللبن ماشیة تربیة مستلزمات تكالیف خفض -9

 61.4 227 توفیر سال الت ماشیة حالبة عالیة اإلدرار -10
 60 222 منخفضة بأسعار والتحصینات البیطریة األدویة توفیر -11
 العجول أو الموالید أو الحالبة ســواء الماشــیة لكل متكاملة بیطریة رعایة تقدیم على العمل ضــرورة  -12

 55.7 206 والعجالت

 54.3 201 األدویة البیطریة علىتشدید الحكومة الرقابة  -13
 53 196 والقروض للریفیات المربیات وتسھیل إجراءاتھاتوفیر التمویل  -14

 جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیةالمصدر: 
 مما سبق یمكن استخالص

ویمثل    ،في مـصر مبعثرة في النظام التقلیدي الذي یتـصف بـصغر حجم الحیازات ماـشیة اللبنأن 
، حـیث ان ـھذا التبعثر یحول  تـھا المعوـقات التي تقف اـمام تنمی  أـحدـھذا النمط من الحـیازات الصـــــغیرة  
یؤثر تأثیراً ســلبیاً    . كما أن نقص الموارد العلفیةبصــورة ســھلة لھا دون تنظیم االرشــاد، وتقدیم الخدمة  
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ضــعف الرعایة الصــحیة وعدم تطبیق االجراءات  ف  ذلك ىعل  عالوة  ،ومباشــراً على صــحة الماشــیة
ھور العدید من ، وظ األلبانوبالتالي تدني انتاج    مراض المؤثرة على االنتاج.انتشـار األیسـبب  البیطریة  

ھو عبارة عن اســتغالل ماشــیة اللبن ورعایتھا من وتســویقھا فإنتاج األلبان  .  لھا المشــكالت التســویقیة  
كالتغذیة، والمناخ، والممارســــات المتبعة في الحلیب وغیرھا،  جمیع الجوانب رعایة علمیة صــــحیحة  

 .ذلك بھدف الحصول على أعلى إنتاجیة ممكنة وذلك بأقل التكالیفو
 التوصیات

  نتائج البحث یوصي البحث بما یلي  على بناءً 
ــاكل اإلنتاج الحیواني بمصــر لما إلدراك المبحوثات لھذه المشــكالت من أھمیة   -1 نشــر الوعي بمش

 األلبان. وتسویق بالغة في إنتاج  
ة التنسـیق والتكامل بین جھاز اإلرشـاد الزراعي ومختلف الجھات المسـئولة عن اإلرشـاد رضـرو -2

 األلبان. وتسویق البیطري لحل المشكالت التي تواجھن عند إنتاج 
ضــرورة تفعیل دور اإلرشــاد الزراعي من خالل االھتمام بعقد الندوات واالجتماعات االرشــادیة   -3

 األلبان.  وتسویق بكیفیة إنتاج   تھنللمبحوثات لتوعی المستمرةوالتوعیة 
في تسـویق األلبان من خالل تبني سـیاسـات تحدید أسـعار الشـراء من  المسـئولینضـرورة تدخل   -4

مواصــــفات وجودة المنتج كوســــیلة للحد من   علىســــتھلك مع التأكید المبحوثات وكذلك البیع للم
 استغالل التجار.

ــب   ثفةبذل الجھود المك -5 ــتمرة من كافة األجھزة المعنیة التخاذ التدابیر الالزمة إلیجاد أنســ والمســ
 مجال إنتاج وتسویق األلبان. فيالمبحوثات  الحلول للمشاكل التي تواجھ  

ــؤولیوضــع  -6 بالجھات المعنیة مقترحات المبحوثات للتغلب على المعوقات التي تواجھن في    نالمس
ــویق مجال إنتاج   ــع   األلبان وتســ ــویق والنھوض بإنتاج   علیھا وذلك للتغلب    اھتمامھمموضــ  وتســ

 .األلبان
ــجیع  توجیھ -7 ــراء األعالف إنتاجیة لزیادة التطبیقیة البحوثوتش ــناف وزراعة الخض   عالیة  أص

 .، وكذلك في مجال تسویق األلبانالرفیعة والذرة للبرسیم بالنسبةاإلنتاج  
 الركیزة  یشـــكلونلكونھم  التنمیة خطط  في الكافي االھتمام المنتجین صـــغار ایالء ضـــرورة -8

 لإلنتاج.  األساسیة
 الزراعیة للمخلفات األكمل االســــتخدام تحقیق و  األلبان، إنتاج مجال في العلمي البحث دعم -9

 .الغذائیة قیمتھا  رفع على تساعد التي المعامالت بإجراء
 .المنتجین لصغار خاصة وتسویق األلبان  انتاج بتطویر الخاصة والورش الندوات إقامة -10
ــاء -11 ــائل بكافة وتزویدھا  األلبان تجمیع مراكز إنشـ ــھیالت والتبرید الحفظ  وسـ  األخرى والتسـ

 .لبانھما تسویق  في ینالمنتج صغار لمساعدة
 .المحلى المنتج تسویق  في ومنافستھا  األلبان استیراد من للحد المتاحة الوسائل كافة استعمال -12

 المراجع
 الســتار، عبد  على  محمد دھشــان،  الغنى عبد  فتحي  الصــغیر، الفتاح عبد جالل  المجید، عبد ســوزان  المجد، أبو

 الزراعیة،   للعلوم  أـسیوط مجلة  مصـر،  في  علیھا  المؤثرة  العوامل  وأھم األلبان  إنتاج  اقتصـادیات  ،2017
 ). 2-1( العدد ،)48( المجلد
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Abstract 
The research aims mainly to identify the problems facing the respondents in the 

field of dairy producing and marketing in four groups: (information problems, 
production problems, economic problems, marketing problems, and consumer 
problems) and the in Menoufia Governorate, as it is considered one of the highest 
governorates in the production of cow and buffalo milk, and by the same criterion, it 
was selected Ashmoun district as a first ranks among the governorate’s districts in 
terms of the total number of cows and milking cattle, and then three villages were 
selected in it, namely; Shanshor and Samadon, and Alprraniah villeges. The number 
of milking cattle breeders' degree of impact of these problems, and the respondents’ 
suggestions to overcome the problems they face when producing and marketing of 
dairy. The research was conducted in the three villages was counted they were 
amounted to 3998 in Shanshor village, 3471 breeders in Samadon village and 3289 
breeders in the village of Alprraniah, so, the total number of livestock breeders in the 
three villages were amounted to 10758, which was considered the population of 
research, and by using Stephen Thompson’s equation, the sample size amounted to 
370 respondents (a breeder’s wife who is responsible for raising milk cattle in her 
family), they were distributed according to the percentage of representation of each 
village In the population of the study, 138 female respondents in the village of 
Shanshor, 119 female respondents in the village of Samadon, and 113 female 
respondents in the village of Alprraniah. Data were collected during months of  
January and February of 2022 by using an interviewing personal questionnaire from 
the respondents, they are wives of livestock breeders, who are responsible for raising 
the dairy cattle in their families. The descriptive approach was used (frequencies, 
percentages, mean, and standard deviation) to explain the results. 
The most prominent results were as follows 

1) The problems that occupies a greater priority from the respondents’ point of 
view, and the other that occupies a lower priority according to the weighted arithmetic 
mean, the group of economic problems ranked first with a weighted mean amounted 
to (1.70) degrees  , followed by the group of informational problems with an average 
of (1.55) degrees, and in the third rank came the group of marketing problems with 
weighted mean amounted to (1.53) degrees, then the group of productivity problems 
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came in the fourth rank with weighted mean amounted to (1.51) degrees, and finally 
the group of consumer problems came in the fifth rank with weighted mean amounted 
to (1 and 35), respectively. 

2) The results showed that the most important suggestions of the respondents to 
overcome the problems they face when producing and marketing milk are: 
establishing cooperative associations to market milk and its products by percentage 
amounted to  (86.8%), providing extension services for raising awareness about the 
production of clean and safe milk by percentage amounted to (78.6%), the livestock 
insurance system for agricultural cooperatives by percentage amounted to (77.8%), 
the necessity for the government to support concentrated feed (providing concentrated 
feed at affordable prices) by percentage amounted to  (75.7%). 

  


