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االحتياجات التدريبية لمربي األغنام بالممارسات الموصى بها  )دراسة ميدانية في ناحية الطليعة / 
 محافظة بابل(

    
 باسم حليم كشاش       ثامر نعمة حمد            احمد قاسم مهدي            

 ابن الهيثم -/ كلية التربية  كلية الزراعة / جامعة بابل             جامعة بغداد                         
 الخالصة : 

تشكل الثروة الحيوانية عنصرا أساسيا في القطاع الزراعي ,وعنصرا مهما من عناصر تحقيق األمن الغذائي. ويشكل         
بة مهمة من قطاع اإلنتاج الحيواني التقليدي جزءا مهما وأساسيا من اإلنتاج الحيواني في العديد من الدول .وتحتل األغنام مرت

 اإلنتاج الحيواني وهذا راجع إلى المميزات االقتصادية  التي تتوفر عند تربيتها .
إن نجاح وتطوير مشاريع تربية األغنام واالستمرار فيها يعتمد على جملة أمور منها  إتباع المنهج العلمي القائم على     

ييم السالالت المحلية والحفاظ عليها وتحسين إنتاجيتها وتطوير ونقل الدراسات والبحوث العلمية العملية والتطبيقية ومن خالل تق
 التقنيات الحديثة المناسبة وتدريب القوى البشرية العاملة في مجال تربية األغنام .

ية أظهرت نتائج الدراسة والتي أجريت لتحديد االحتياجات التدريبية لمربي األغنام في محافظة بابل ومن خالل عينة عشوائ     
منهم ان للمبحوثين مستوى حاجة وسط للتدريب , وأن أكثر مجاالت التربية حاجة للتدريب هو أمراض األغنام واللقاحات 

 الدورية وأن أقلها حاجة هو مساكن الغنام ومستلزماتها .  
Training  needs for sheep breeders /A field study in Babylon governorate 

Abstract  
      Livestock are essential elements in the agricultural sector , and an important element of 

achieving food security. The traditional animal production sector is an important and essential 

part of the animal production in many countries . The sheep are ranked task of animal production 

, this is due to the economic advantages available when breeding . 

     The success and development of projects for raising sheep and continue depends on a 

combination of factors , Including a scientific method aimed at the development and transfer of 

appropriate modern techniques and training of manpower working in these projects. 

    The results of the study, which was held to identify training needs for the sheep breeders in the 

governorate of Babylon , Through a random sample of them , The level of interviewees training 

needed is a medium , more areas of breeding  needed for training is sheep diseases and vaccines 

patrol, the least need for training is sheep pens and accessories . 

 المقدمة ومشكلة البحث

تؤدي الزراعة دورا هاما في اقتصاديات العديد من الدول العربية , غير أن هذه األهمية تتفاوت من دولة ألخرى. ويشتمل       
اإلنتاج الزراعي على قطاعين أساسيين هما الجانب النباتي والجانب الحيواني. وتشكل الثروة الحيوانية عنصرا أساسيا في 

الزراعي وعنصرا مهما من عناصر تحقيق األمن الغذائي ,ويمكن اعتبار الثروة الحيوانية اإلنتاج غير المباشر من اإلنتاج 
األراضي الزراعية , حيث أنها تستهلك الموارد الطبيعية الزراعية وتنتج البروتين الحيواني المتمثل بلحومها وألبانها . ويشكل 

 مهما وأساسيا من اإلنتاج الحيواني في العديد من الدول.قطاع اإلنتاج الحيواني التقليدي جزأ 
 تحتل األغنام مرتبة مهمة من اإلنتاج الحيواني وهذا راجع إلى المميزات االقتصادية التي تتوفر عند تربيتها ومنها :       

ارنة بأسعار األبقار والجاموس , قلة رأس المال الالزم إلقامة مشاريع تربية األغنام نظرا النخفاض ثمن النعجة الواحدة مق – 1
 ( .1981ومن ثم تكون المخاطرة بفقدان الحيوان قليلة نسبيا )عشماوي , 

 (. 1991( أشهر من والدتها )فريد ,1 – 4سرعة دوران رأس المال حيث يمكن تسويق الحمالن بعد حوالي ) – 0
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الجافة والقاحلة, والتي قد ال تناسب غيرها من الحيوانات, تعتبر األغنام من أنسب الحيوانات الزراعية للرعي في المناطق  – 3
 (. 1991وذلك لقدرتها العالية على الرعي والتأقلم للظروف البيئية السائدة فيها )الخوري , 

 ( . 1991تزايد أسعار لحوم الضأن باستمرار وزيادة الطلب عليها في المناسبات واألعياد )فريد , – 4
 (.1991ناسلية وقدرتها على إنتاج التوائم )محمد , ارتفاع كفاءتها الت – 5
قلة التكاليف االستثمارية حيث أنها ال تحتاج إلى حظائر ذات تكاليف عالية , مع انخفاض تكاليف التغذية , فضال من  – 1

 ( .1991قلة تكاليف العمالة الالزمة لرعايتها )عبد الحميد , 
حم واللبن والصوف والجلود , وتعتمد العديد من الصناعات على منتجاتها )إسماعيل تنوع اإلنتاج منها حيث أنها تعطي الل – 1

 ( .0225والهايشة , 
تعتبر وسيلة الستخدام مخلفات وبقايا المحاصيل الزراعية بعد الحصاد, حيث تعتبر حيوانات كانسة ولها القدرة على الرعي  – 8

 ( .1988لمستوى منخفض )إبراهيم  , 
فع خصوبة األرض , حيث أن فضالتها  ذات قيمة تسميدية مرتفعة بالنسبة لمحاصيل الحبوب والخضر تعمل على ر  – 9

 ( .0223والفاكهة  )أمين , 
إن تربية األغنام في العراق ترجع إلى آالف السنين , فقد وجدت رسومها على آثار وادي الرافدين التي ازدهرت فيها تربية      

الل الزراعي المربح , وهذا ما يؤكده أن تسمية مدينة بابل تعني مدينة الصوف )القس وآخرون , األغنام كإحدى وسائل االستغ
 – 1989( . وقد قدرت منظمة الفاو )األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة( متوسط أعداد األغنام في العراق للمدة ) 1993
ات المنظمة العربية للتنمية الزراعية فترى أن العراق يأتي ( . أما إحصاء0223( رأس غنم )الفاو , 143484511( ب )0220

في المرتبة العاشرة )بعد  كل من السودان , سوريا , الجزائر , المغرب , الصومال , السعودية , موريتانيا , اليمن , تونس( بين 
( رأس وهي 1022222عراق ), حيث بلغت أعداد الغنام في ال 0221مجموعة الدول العربية من حيث أعداد األغنام لعام 

%( من إجمالي أعداد األغنام في الوطن العربي لنفس العام. وأن أعداد األغنام في العراق في حالة تناقص حيث 344تشكل )
( 0225,  0224( للسنوات )4449222,  4413222( ثم بلغ )0223 – 1999( رأس للمدة )1492222بلغ متوسط العدد )

 ( .0228ربية للتنمية الزراعية ,على التوالي )المنظمة الع
 ويقف وراء تناقص أعداد األغنام في العراق جملة أسباب منها :     

زيادة الطلب على اللحوم الحمراء وخاصة لحوم األغنام والناتج عن الزيادة في أعداد السكان وزيادة االستهالك المترتب  – 1
 اط والعادات الغذائية.على تحسن الوضع الماشي  , فضال عن التحول في األنم

 قلة المشاريع أو الحقول والمزارع الخاصة بتربية األغنام . – 0
تناقص في أعداد السكان الذين يمتهنون تربية األغنام بسبب عمليات التحول االجتماعي واالقتصادي , أو بسبب عدم  – 3

 ي , وارتفاع تكاليف األعالف .توفر المراعي المالئمة نتيجة عمليات الجفاف وقلة األمطار أو مياه الر 
كثرة اإلصابات المرضية وعدم وجود الوعي البيطري الالزم لدى المربين وقصور في عمليات اإلرشاد البيطري أو اإلرشاد  – 4

 الحيواني . 
 عدم إلمام المربين بالطرق الصحيحة الناجحة واالقتصادية في تربية األغنام . – 5

راق )مثل بقية الدول( بطريقتين األولى منهما وتعرف بنمط التربية غير الكثيف )المتسع أو تربى األغنام في الع        
المكشوف( والتي تعتمد على الرعي في مساحات واسعة وكبيرة من األراضي ذات اإلنتاجية الزراعية أو النباتية القليلة . أما 

لسالالت ذات الكفاءة العالية في النمو والتي تستغل ألغراض الثانية فتعرف بنمط التربية الكثيف الذي يعتمد على استغالل ا
التسمين والخصوبة المرتفعة , وهو ما يتم في حقول أو مزارع خاصة بتربية األغنام . والنوع األول هو السائد في العراق ,حيث 
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ا للدخل والمعيشة , أو يجمع البعض يمتهن العديد من األفراد أو العوائل تربية األغنام ويتخذ منها عمال رئيسيا وموردا أساسي
 بينها وبين العمل الزراعي . 

إن نجاح وتطوير مشاريع تربية األغنام واالستمرار فيها يعتمد على جملة أمور منها المردود المادي لهذه المشاريع         
هذه المشاريع من خالل إتباع وقدرتها على االستثمار الناجح وتحقيق الربح , وهو ما يستدعي العمل على تنمية وتطوير 

المنهج العلمي القائم على الدراسات والبحوث العلمية العملية والتطبيقية ومن خالل تقييم السالالت المحلية والحفاظ عليها 
 وتحسين إنتاجيتها وتطوير ونقل التقنيات الحديثة المناسبة وتدريب القوى البشرية العاملة في مجال تربية األغنام .

وقف عملية تنمية أي قطاع على عنصرين أساسيين هما العنصر المادي والمتمثل بحصيلة التقدم العلمي والتقني في وتت   
مجال ذي صلة بذلك القطاع , والعنصر البشري بما يمتلكه من استعدادات ومهارات وقدرات تمكنه من استخدام العنصر 

صر البشري تمثل المحور األساس لعملية التنمية الشاملة , فأن ( . وبما أن تنمية العن0222المادي بشكل كفوء )سعد , 
العنصر البشري القادر على استيعاب التقنيات الحديثة وتطبيقها بدرجة عالية من المهارة والكفاءة هو العنصر الرئيسي الذي 

ة الموارد البشرية , فهو يتوقف علية نجاح وتطوير أي قطاع أو مجال . ويكاد التدريب أن يكون العنصر األساس في تنمي
يهدف إلى بث الوعي والمعرفة من جهة وصقل القدرات والمهارات وزيادة الفاعلية وتحسين األداء واإلنتاجية من جهة أخرى . 
وحتى يكون التدريب مثمرا ومفيدا , فالبد  وأن يتوائم مع الحاجة , وأن يكون موجها لتحقيق األهداف المنشودة . فال تدريب 

اسة دقيقة لالحتياجات التدريبية , وأن تحديد االحتياجات التدريبية هو األساس الذي يقوم عليه التدريب الناجح . لذا فأن دون در 
حصر االحتياجات التدريبية للعاملين في مجال تربية األغنام وفي جوانبها المختلفة يعد عملية ذا أهمية كبيرة في إعداد البرامج 

رفع قدرات ومهارات مربي األغنام , وأن البرامج التدريبية التي ال تأخذ هذه االحتياجات بنظر االعتبار  التدريبية التي تهدف إلى
 )أو تبنى عليها ( تعد مضيعة للوقت والجهد والمال .

الزراعي  ويلعب اإلرشاد الزراعي دورا متعاظما في كثير من دول العالم لدفع عملية التنمية الزراعية وتحديث أساليب اإلنتاج   
) النباتي والحيواني ( من خالل أنشطة التعليم والتدريب ونقل الخبرات والمهارات والممارسات والمعلومات الحديثة )الموجهة إلى 

( , فهو يلعب دورا محوريا في صياغة السياسات الزراعية Das  ,1995سكان الريف ( والتي تؤدي إلى تحسين اإلنتاج )
لبحثية واإلرشادية وضمان التحديد الدقيق الحتياجات الفالحين وسكان الريف من الخبرات والمهارات وتخطيط وتنفيذ الخدمات ا

, إضافة إلى العمل على تطوير  والممارسات والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة في مجاالت اإلنتاج الزراعي )النباتي والحيواني (
 ( .Rivera  , 0224طرق وأساليب العمل واإلنتاج المستخدمة )

ة وأهمية التدريب في رفع مستوى كفاءة ومهارة وخبرات العاملين في وبناء على أهمية األغنام الغذائية والصناعية والتجاري   
مجا لتربية األغنام وأهمية تحديد االحتياجات التدريبية في بناء البرامج التدريبية الالزمة في هذا المجال , فقد ارتأى الباحثان 

 حتياجات التدريبية لمربي األغنام .دراسة اال
 أهداف الدراسة 

 تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمربي األغنام في المجاالت التالية :    
 أوال : تأسيس قطيع األغنام ويشمل الفقرات التالية :

ـ الصفات  4ديد نسبة الذكور الى اإلناث في القطيع . ـ تح 3ـ تحديد حجم القطيع المناسب .  0ـ اختيار الساللة الجيدة .  1
ـ تقدير عمر الحيوان عن طريق  1ـ الصفات المطلوب توفرها في الكباش المشتراة .  5المطلوب توفرها في النعاج المشتراة . 

 فحص القواطع . 
دارة المراعي ويشمل الفقرات التالية :  ثانيا : التغذية وا 

 ـ الرعي داخل المناطق الخضراء . 3ـ تحديد أنسب أوقات الرعي . 0لمناسب .ـ اختيار مكان الرعي ا 1
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ـ تغذية  1ـ تحديد حاجة الحيوان للماء . 1ـ  إعداد وتقديم األعالف المركزة . 5ـ إعداد وتقديم األعالف الخشنة )الخضراء ( . 4
ـ تغذية النعاج  12تغذية الكباش خالل موسم التلقيح . ـ 9ـ تغذية الكباش خارج موسم التلقيح . 8النعاج أثناء الحمل والوالدة .

 ـ تغذية الحمالن المفطومة . 11قبل التلقيح .
 ثالثا : مساكن األغنام ومستلزماتها ويشمل الفقرات التالية :

ـ  4لحظائر .ـ تحديد الموقع المناسب ل 3ـ تحديد مساحة الحظائر المناسبة للقطيع . 0ـ تحديد والتعرف على أنواع الحظائر . 1
 ـ تهيئة الحظائر للوالدة إثناء موسم البرد . 1ـ المواد المستخدمة في بناء الحظائر. 5تصميم الحظائر .

 رابعا : التناسل والخصب في األغنام ويشمل الفقرات التالية :
ـ  5لرعي خالل فترة الوالدات .ـ مكان ا 4ـ اإلعداد لموسم التلقيح . 3ـ تحسين الكفاءة التناسلية . 0ـ تنظيم فصل التكاثر . 1

ـ تشخيص الحمل  8ـ استخدام الهرمونات مع النعاج المعسرة .  1ـ  التعرف على النعاج المعسرة .  1تحديد عالمات الوالدة .
 ـ استخدام هرمونات الحمل . 12ـ التلقيح الصناعي لألغنام .  9باستخدام الكباش الكشافة . 

 
 الفقرات التالية : خامسا : رعاية المواليد ويشمل

ـ نمو الحمالن ومراقبة الزيادة في  4ـ تغذية الحمالن .  3ـ الرضاعة الصناعية للحمالن .  0ـ الرضاعة الطبيعية للحمالن .  1
 ـ تسويق الحمالن . 1ـ فطام الحمالن .  5الوزن . 

 سادسا : الغسل والتغطيس ويشمل الفقرات التالية :
 ـ المضادات الحيوية المستخدمة . 3ـ طريقة الغسل والتغطيس .0لتغطيس . ـ الوقت المناسب للغسل وا 1
 ـ تركيز المحلول المستخدم . 4

 سابعا : جز األغنام ويشمل الفقرات التالية : 
ـ 5ـ الوسائل المستخدمة في الجز .  4ـ طرق عملية الجز .  3ـ شروط عملية الجز .  0ـ الوقت المناسب لعملية الجز .  1

 ـ وسائل تحسين صفات الصوف . 1الصوف . تخزين 
 ثامنا : خصي الحمالن ويشمل الفقرات التالية : 

 ـ الطرق المتبعة في الخصي . 0ـ العمر الذي يتم عنده الخصي .  1  
 تاسعا : أمراض األغنام واللقاحات الدورية ويشمل الفقرات التالية : 

عطاء الجرعات .  3ـ تحديد أعراض كل إصابة .  0ـ التعرف على الحيوانات المريضة والمصابة .  1 ـ  4ـ تحصين األغنام وا 
 تحديد سبل الوقاية للقطيع .

 ومن خالل المحاور التالية :    
 ـ تحديد مستوى  االحتياجات التدريبية لمربي األغنام في إجمالي المجاالت أعاله . 1
 مالي المجاالت أعاله وتبعا لبعض خصائصهم .ـ تحديد مستوى االحتياجات التدريبية لمربي األغنام في إج0
 ـ  تحديد مستوى االحتياجات التدريبية لمربي األغنام على مستوى كل مجال من المجاالت أعاله . 3 
 ـ   تحديد مستوى االحتياجات التدريبية لمربي األغنام على مستوى كل مجال من المجاالت أعاله وتبعا لبعض خصائصهم .  4
 وى االحتياجات التدريبية لمربي األغنام على مستوى كل فقرة من الفقرات الواردة ضمن المجاالت ـ تحديد مست 5

 المواد وطرائق العمل
 100حدد مجتمع البحث بمربي األغنام في ناحية الطليعة / محافظة بابل , وقد تم اختيار عينة عشوائية منهم بلغ حجمها )   

( رأس . وقد أعدت استمارة 05ية الطليعة وممن ال يقل عدد الغنام التي يربونها عن )( مربي أغنام من القرى التابعة لناح
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مكونة من جزأين , األول قيس من خالله بعض خصائص المبحوثين وهي عدد األغنام المرباة , عمر المبحوث , عدد سنوات 
( 9ن في مجال تربية األغنام , و قد تم اختيار )ممارسة مهنة تربية األغنام . أما الجزء الثاني فقيس به مستوى حاجة المبحوثي

مجاالت تم الحصول عليها من النشرات اإلرشادية والمصادر العلمية والبحثية ذات العالقة بتربية األغنام , وقد اختلفت هذه 
لإلجابة أمام كل ( فقرة . وتم وضع أربعة بدائل 55المجاالت في عدد الفقرات التي يتضمنها كل مجال وبلغ إجمالي الفقرات )

فقرة تمثل أو تعبر عن مستوى حاجة المبحوث للتدريب وهي ) حاجة كبيرة , حاجة وسط , حاجة ضعيفة , ال حاجة للتدريب ( 
, صفر ( وعلى التوالي . وبعد االنتهاء من إعداد االستمارة تم جمع  1,  0,   3والتي أعطيت لها القيم الرقمية التالية )

. وقد تم تحليل البيانات باستخدام  0221لمقابلة الشخصية مع المبحوثين خالل شهري مايس وحزيران / البيانات من خالل ا
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية .

وطبقا لبدائل اإلجابة التي وضعت أمام كل فقرة والقيم الرقمية التي أعطيت لها , وبعد حساب المتوسطات الحسابية لهذه      
قيم فأنه سوف يتم تصنيف المبحوثين والمجاالت والفقرات إلى ثالث فئات تعبر عن مستوى الحاجة للتدريب , وهي مستوى ال

 ( قيمة رقمية . 3ـ  041( قيمة رقمية , مستوى كبير ) 0ـ  141( قيمة رقمية , مستوى وسط ) 1ضعيف ) صفر ـ 
 عرض النتائج ومناقشتها 

 وثينأوال : الخصائص العامة للمبح
 11ـ  51,  52ـ  32( إلى أن المبحوثين قد توزعوا وتبعا لعدد األغنام المرباه كما يلي ) 1أظهرت نتائج الدراسة )جدول رقم   
% ( وعلى التوالي 541% , 1043% , 3845% , 0945% , 14رأس غنم ( وبنسب ) 134ـ  114,  113ـ  93,  90ـ  10, 

سنة (  19ـ  19,  18ـ  58,  51ـ  41,  41ـ  31,  35ـ  05إلى خمس فئات هي )  . أما من حيث العمر فتوزع المبحوثين
% ( وعلى التوالي . ومن حيث عدد سنوات ممارسة مهنة تربية األغنام 441% , 14% ,  41% , 3141% , 948وبنسب ) 

% , 3141% , 0841%, 9)سنة ( وبنسب  59ـ  49,  48ـ  38,  31ـ  01,  01ـ  11,  15ـ  5فكانت الفئات كما يلي )
 % ( وعلى التوالي . %541 , 0245

 
 

 توزيع المبحوثين تبعا لخصائصهم 1جدول رقم 
 الفئات       
 الخاصية

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 541 1 1043 15 3845 41 0945 31 14 11 عدد األغنام المرباة

 441 5 14 11 41 52 3141 38 948 10 ثعمر المبحو 

 541 1 0245 05 3141 44 0841 35 9 11 عدد سنوات ممارسة المهنة 

 ثانيا : تحديد مستوى حاجة مربي األغنام للتدريب في إجمالي المجاالت المشمولة بالدراسة : 
المجاالت المشمولة بالدراسة ,  لقد تم تصنيف المبحوثين إلى ثالث فئات وحسب مستوى الحاجة للتدريب في إجمالي 

% ( بمستوى 5141% ( من المبحوثين بمستوى حاجة ضعيف للتدريب مقابل ) 9( أن )  0وأوضحت النتائج ) جدول رقم 
% ( بمستوى حاجة كبير , وقد بلغ متوسط القيم الرقمية المعبرة عن حاجة المبحوثين للتدريب في 3444حاجة وسط و ) 

 ( قيمة رقمية وهو يعبر عن مستوى حاجة كبير للتدريب . 0,1إجمالي المجاالت ) 
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 توزيع المبحوثين تبعا لمتوسط القيم الرقمية العبرة عن مستوى الحاجة للتدريب  0جدول رقم  
 متوسط القيم عدد                  %  مستوى الحاجة للتدريب  

 249         9                   11 (1ضعيف ) صفر ـ 

 149 5141                  18 ( 0ـ  141وسط )   

 048 3444                  43 ( 3ـ  041كبير ) 

 041 122                 100 المجموع 

 ثالثا : تحديد مستوى حاجة مربي األغنام للتدريب في إجمالي المجاالت وتبعا لبعض خصائصهم  
( ذلك . فقد أظهر المبحوثين وتبعا لخاصية عدد األغنام المرباة مستوى حاجة  3قم )توضح النتائج الواردة في الجدول ر    

وسط للتدريب عند الفئات األولى والثانية والثالثة , ومستوى حاجة كبير عند الفئتين الرابعة والخامسة , وأن أكثر الفئات حاجة 
ثة ثم الرابعة . أما من حيث خاصية عمر المبحوث فتبين وجود للتدريب ) معبرا عن ذلك بمتوسط القيم الرقمية ( هي الفئة الثال

مستوى حاجة كبير للتدريب في الفئتين األولى والثانية مقابل مستوى وسط للفئات الثالثة والرابعة والخامسة , وكانت أكثر الفئات 
لي المجاالت وتبعا لعدد سنوات ممارسة العمرية حاجة للتدريب هي الفئة األولى . وفيما يتعلق بمستوى الحاجة للتدريب في إجما

المهنة فقد أظهرت الفئتان األولى والثانية مستوى حاجة كبير للتدريب في حين أظهرت الفئتان الثالثة والرابعة مستوى وسط 
 والفئة الخامسة مستوى ضعيف , وكانت أكثر الفئات حاجة للتدريب هي األولى ثم الثانية .

( أن أكثر المبحوثين حاجة للتدريب هم ضمن الفئة األولى من حيث عدد سنوات ممارسة  3م )كما يتضح من الجدول رق    
 المهنة , وأن أقلهم حاجة للتدريب هم ضمن الفئة الخامسة من حيث عدد سنوات ممارسة المهنة . 

 ثين( متوسط قيم ومستوى الحاجة للتدريب في إجمالي المجاالت وحسب خصائص المبحو  3جدول رقم )     
 الخصائص            

 الفئات

 سنوات ممارسة المهنة عمر المبحوث عدد األغنام المرباة

متوسط 
 القيم

مستوى 
 الحاجة

متوسط 
 القيم

مستوى 
 الحاجة

متوسط 
 القيم

مستوى 
 الحاجة

 كبير 041 كبير 044 وسط 148 األولى

 كبير 043 كبير 041 وسط 149 الثانية

 طوس 148 وسط 0 وسط 0 الثالثة

 وسط 143 وسط 145 كبير 043 الرابعة

 ضعيف 241 وسط 140 كبير 041 الخامسة

 
 رابعا : تحديد مستوى حاجة مربي األغنام للتدريب على مستوى كل مجال   
( متوسط القيم الرقمية المعبرة عن مستوى الحاجة للتدريب على مستوى كل مجال  4توضح النتائج الواردة في الجدول رقم )    
لى مستوى كل فقرة ضمن المجاالت المشمولة بالدراسة . وقد كان ترتيب المجاالت وحسب متوسط القيم العبرة عن الحاجة وع

دارة المراعي )041للتدريب كما يلي : أمراض األغنام واللقاحات الدورية ) ( , التناسل والخصب في األغنام 041( , التغذية وا 
( , جز األغنام 145( , الغسل والتغطيس )148( , خصي الحمالن )149يس قطيع األغنام )( , تأس041( , رعاية المواليد )040)
( . وبناء على هذه القيم فأنه يمكن تصنيف المجاالت إلى ثالث فئات وهي فئة ذات 248( , مساكن األغنام ومستلزماتها )143)

%( , وفئة ذات مستوى وسط وتضم 1140ة )مستوى حاجة ضعيف للتدريب وتضم مجال مساكن األغنام ومستلزماتها وبنسب
%( , وفئة ذات مستوى حاجة 4444مجاالت جز األغنام , الغسل والتغطيس , خصي الحمالن , تأسيس قطيع األغنام وبنسبة )



 وآخرون  كشاش                                                             (0229) ,  191-181(: 3) 1 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 

190 
ISSN 2072-3875 

دارة المراعي , أمراض األغنام والل قاحات كبير للتدريب وتضم مجاالت رعاية المواليد , التناسل والخصب في األغنام , التغذية وا 
 %( . 4444الدورية وبنسبة )

 متوسط القيم الرقمية للحاجة للتدريب على مستوى كل مجال وكل فقرة 4جدول رقم 
متوسط القيم  الفقرات المجال

 لكل فقرة

متوسط القيم 
 لكل مجال

تأسيس قطيع 
 األغنام

 
 
 
 

  148 اختيار الساللة الجيدة
 

149 

 145 تحديد حجم القطيع المناسب 

 141 يد نسبة الذكور إلى اإلناث في القطيعتحد

 043 ـ الصفات المطلوب توفرها في النعاج المشتراة

 041 الصفات المطلوب توفرها في الكباش المشتراة

 041 تقدير عمر الحيوان عن طريق فحص القواطع

دارة  التغذية وا 
 المراعي

  040 اختيار مكان الرعي المناسب  
 
 
 
 
 

041 

 043 د أنسب أوقات الرعيتحدي

 041 الرعي داخل المناطق الخضراء

 049 إعداد وتقديم األعالف الخشنة )الخضراء (  

 049 إعداد وتقديم األعالف المركزة

 145 تحديد حاجة الحيوان للماء  

 049 تغذية النعاج أثناء الحمل والوالدة

 048 تغذية الكباش خارج موسم التلقيح

 049 تغذية الكباش خالل موسم التلقيح

 049 تغذية النعاج قبل التلقيح

 3 تغذية الحمالن المفطومة

مساكن 
األغنام 

 ومستلزماتها

  245 تحديد والتعرف على أنواع الحظائر 
 

248 
 

 248 تحديد مساحة الحظائر المناسبة للقطيع

 243 تحديد الموقع المناسب للحظائر   

 141 م الحظائرتصمي

 249 المواد المستخدمة في بناء الحظائر

 144 تهيئة الحظائر للوالدة إثناء موسم البرد

التناسل 
والخصب في 

 األغنام

  041 تنظيم فصل التكاثر 
 
 

040 

 045 تحسين الكفاءة التناسلية  

 148 اإلعداد لموسم التلقيح  

 1,5 مكان الرعي خالل فترة الوالدات

 041 تحديد عالمات الوالدة  

 144 التعرف على النعاج المعسرة
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 041 استخدام الهرمونات مع النعاج المعسرة  

 045 تشخيص الحمل باستخدام الكباش الكشافة  

 041 التلقيح الصناعي لألغنام  

 048 استخدام هرمونات الحمل

  145 ن  الرضاعة الطبيعية للحمال رعاية المواليد
 
 

041 

 141 الرضاعة الصناعية للحمالن  

 044 تغذية الحمالن  

 041 نمو الحمالن ومراقبة الزيادة في الوزن  

 041 فطام الحمالن

 043 تسويق الحمالن 

الغسل 
 والتغطيس

  141 الوقت المناسب للغسل والتغطيس 
145 

 
 249 طريقة الغسل والتغطيس

 040 الحيوية المستخدمةالمضادات 

 148 تركيز المحلول المستخدم

  249 الوقت المناسب لعملية الجز  حز األغنام
 
 

143 

 249 شروط عملية الجز

 1 طرق عملية الجز

 149 الوسائل المستخدمة في الجز

 145 تخزين الصوف  

 141 وسائل تحسين صفات الصوف

خصي 
 الحمالن

 148 141 م عنده الخصي  العمر الذي يت
 0 الطرق المتبعة في الخصي 

أمراض 
األغنام 

واللقاحات 
 الدورية

  044 التعرف على الحيوانات المريضة والمصابة 
041 

 
 048 تحديد أعراض كل إصابة

عطاء الجرعات  049 تحصين األغنام وا 

 041 تحديد سبل الوقاية للقطيع

 
 مربي األغنام للتدريب على مستوى كل مجال وتبعا لبعض خصائصهم خامسا : تحديد مستوى حاجة

 ( توضح ذلك وكما يلي : 5أن النتائج الواردة في الجدول رقم ) 
ـ تأسيس قطيع األغنام : أظهر المبحوثين ضمن الفئة األولى من فئات سنوات ممارسة المهنة أعلى مستوى حاجة للتدريب  1

رقمية ( يليهم المبحوثين ضمن الفئة األولى من فئات عدد األغنام المرباة , في حين كان أقلهم )معبرا عن ذلك بمتوسط القيم ال
 حاجة للتدريب في هذا المجال ضمن الفئتين الرابعة الخامسة من فئات سنوات ممارسة المهنة وبمستوى حاجة ضعيف .



 وآخرون  كشاش                                                             (0229) ,  191-181(: 3) 1 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 

194 
ISSN 2072-3875 

دارة المراعي : أظهر المبحوثين ضمن الفئات الرابعة وا 0 لخامسة )عدد األغنام المرباة ( واألولى )عمر المبحوث( ـ التغذية وا 
واألولى والثانية )سنوات ممارسة المهنة ( أعلى مستوى حاجة للتدريب , في حين كان أقلهم حاجة ضمن الفئتين الرابعة 

 الخامسة )سنوات ممارسة المهنة ( وبمستوى حاجة وسط .
ا المجال فقد أظهرت فئات المبحوثين الثالثة والرابعة )عدد األغنام المرباة( ـ مساكن األغنام ومستلزماتها : فيما يتعلق بهذ 3

واألولى والثالثة )عمر المبحوث( مستوى وسط , في حين أظهرت بقية فئات المبحوثين وعلى اختالف خصائصهم مستوى 
 حاجة ضعيف للتدريب .

خامسة )عدد األغنام( واألولى )ممارسة المهنة ( أعلى ـ التناسل والخصب في األغنام : أظهر المبحوثين ضمن الفئتين ال 4
مستوى حاجة للتدريب في حين كانت الفئة الخامسة ) ممارسة المهنة ( األقل من حيث مستوى الحاجة للتدريب وبمستوى 

 ضعيف .
ة ( والثالثة )عدد األغنام ـ رعاية المواليد : أوضحت نتائج الدراسة أن المبحوثين ضمن الفئات األولى والثانية )ممارسة المهن 5

( كانوا األكثر حاجة للتدريب في هذا المجال , وأن أقلهم حاجة ضمن الفئة الخامسة ) ممارسة المهنة ( وبمستوى حاجة 
 ضعيف . 

ـ الغسل والتغطيس : بالنسبة لهذا المجال أظهر المبحوثين ضمن الفئات الرابعة) عدد األغنام ( واألولى )عمر المبحوث (  1
األولى والثانية ) ممارسة المهنة( مستوى حاجة كبير للتدريب , بينما أظهرت الفئات األولى )عدد األغنام ( والرابعة والخامسة و 

 )عمر المبحوث ( و ) ممارسة المهنة ( مستوى حاجة ضعيف .
المهنة ( مستوى حاجة كبير  ـ جز األغنام : أوضحت النتائج أن للمبحوثين ضمن الفئة األولى )عمر المبحوث ( و )ممارسة 1

للتدريب في مجال جز األغنام , في حين كانت الحاجة للتدريب ضعيفة ضمن الفئات األولى ) عدد األغنام ( والرابعة 
 والخامسة ) عمر المبحوث ( و ) ممارسة المهنة ( , بينما كانت متوسطة ضمن الفئات األخرى . 

فئة األولى )عمر المبحوث ( و )ممارسة المهنة ( اعلى مستوى حاجة للتدريب ـ خصي الحمالن : أظهر المبحوثين ضمن ال 8
 في مجال خصي الحمالن , وأن اقل الفئات حاجة للتدريب هي الفئة الخامسة ) ممارسة المهنة ( وبمستوى ضعيف . 

ريب كبيرا لجميع فئات المبحوثين ـ أمراض األغنام واللقاحات الدورية : فيما يتعلق بهذا المجال فقد كان مستوى الحاجة للتد 9
 وضمن خصائصهم الثالث ما عدى الفئة الخامسة ) ممارسة المهنة ( فقد كانت بمستوى حاجة ضعيف .

 

 متوسط القيم الرقمية لمستوى الحاجة للتدريب على مستوى كل مجال وحسب خصائص        المبحوثين 5جدول رقم 
 المجاالت         

 الخصائص

تأسيس 
 القطيع

 األمراض الخصي الجز الغسل المواليد التناسل المساكن التغذية

 عدد 
 األغنام
 المرباة

 
 

 049 141 248 1 148 149 241 048 049 الفئة األولى

 041 145 141 3و1 041 044 245 041 041 الفئة الثانية

 048 141 144 141 048 045 143 041 145 الفئة الثالثة

 049 045 149 041 043 049 0 3 144 الفئة الرابعة

 3 043 141 149 044 3 240 3 143 الفئة الخامسة

 
عمر 

 المبحوث
 

 3 041 040 044 0 045 1و1 3 048 الفئة األولى

 3 044 144 141 044 043 241 049 041 الفئة الثانية

 048 148 143 145 043 0 144 041 0 الفئة الثالثة

 045 145 241 249 145 141 249 044 148 الفئة الرابعة
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 043 141 243 245 140 143 245 043 1 الفئة الخامسة 

عدد 
 سنوات
 ممارسة
 المهنة

 3 049 044 041 049 3 241 3 3 الفئة األولى

 049 043 149 041 049 049 244 3 041 الفئة الثانية

 045 145 145 141 043 044 241 0 149 الفئة الثالثة

 040 249 248 140 144 141 248 148 248 الفئة الرابعة

 0 243 241 243 244 241 243 148 241 الفئة الخامسة

 سادسا : تحديد مستوى حاجة مربي األغنام للتدريب على مستوى كل فقرة 
رة من ( متوسط القيم الرقمية المعبرة عن مستوى الحاجة للتدريب على مستوى كل فق 4تظهر نتائج الدراسة ) جدول رقم   

دارة  الفقرات الواردة في مجاالت الدراسة . وتوضح النتائج أن فقرة ) تغذية الحمالن المفطومة ( ضمن مجال ) التغذية وا 
قيمة رقمية( في حين حصلت فقرة ) تحديد الموقع المناسب للحظائر(  3المراعي ( قد حصلت على مستوى حاجة للتدريب ) 

قيمة رقمية ( . أما فيما يتعلق بمستوى  243تها ( على أدنى مستوى حاجة للتدريب ) ضمن مجال ) مساكن األغنام ومستلزما
 الحاجة للتدريب ضمن كل فقرة وحسب مجاالتها فكانت كما يلي : 

تأسيس قطيع األغنام : وجد أن هنالك ثالث فقرات ذات مستوى حاجة كبير للتدريب وهي الصفات المطلوب توفرها في النعاج 
لصفات المطلوب توفرها في الكباش المشتراة , تقدير عمر الحيوان عن طريق فحص القواطع , في حين كان هنالك المشتراة , ا

ثالث فقرات بمستوى حاجة وسط للتدريب وهي اختيار الساللة الجيدة , تحديد حجم القطيع المناسب , تحديد نسبة الذكور إلى 
 اإلناث في القطيع . 

دارة المراعي :  وجد أن جميع الفقرات الواردة في هذا المجال ذات مستوى حاجة كبير للتدريب باستثناء فقرة تحديد التغذية وا 
 حاجة الحيوان للماء فكانت بمستوى وسط .

مساكن األغنام ومستلزماتها : كانت فقرتا تصميم الحظائر , تهيئة الحظائر للوالدة إثناء موسم البرد بمستوى حاجة وسط 
 انت بقية الفقرات بمستوى ضعيف . للتدريب , في حين ك

التناسل والخصب في األغنام : أظهرت فقرات اإلعداد لموسم التلقيح , مكان الرعي خالل فترة الوالدات , التعرف على النعاج 
 المعسرة , ذات مستوى حاجة وسط للتدريب بينما كانت بقية الفقرات بمستوى كبير . 

) تغذية الحمالن , فطام الحمالن , تسويق الحمالن ( مستوى حاجة كبير للتدريب في رعاية المواليد : أظهرت ثالث فقرات 
 حين أظهرت بقية الفقرات مستوى حاجة وسط . 

الغسل والتغطيس : وجد أن طريقة الغسل والتغطيس قد حصلت على مستوى حاجة ضعيف للتدريب , مقابل مستوى وسط 
كيز المحلول المستخدم , ومستوى حاجة كبير لفقرة المضادات الحيوية المستخدمة لفقرتي الوقت المناسب للغسل والتغطيس , تر 

 . 
جز األغنام : أظهرت ثالث فقرات ) الوقت المناسب لعملية الجز , شروط عملية الجز , طرق عملية الجز ( مستوى حاجة 

ت الصوف ( بمستوى  حاجة وسط ضعيف , ومثلها ) الوسائل المستخدمة في الجز ,  تخزين الصوف , وسائل تحسين صفا
 للتدريب . 

خصي الحمالن : حصلت فقرة العمر الذي يتم عنده الخصي على مستوى حاجة وسط للتدريب مقابل مستوى حاجة كبير لفقرة 
 الطرق المتبعة في عملية الخصي . 

حاجة كبير للتدريب من قبل أمراض األغنام واللقاحات الدورية : أظهرت جميع الفقرات الواردة في هذا المجال مستوى 
 المبحوثين . 
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% ( من الفقرات المشمولة بالدراسة ذات مستوى حاجة كبير 5041( نستنتج أن )4ومن البيانات الواردة في الجدول رقم )   
 %( بمستوى حاجة ضعيف .  1441% ( بمستوى حاجة وسط و )3041للتدريب مقابل )
 االستنتاجات 

غنام في ناحية الطليعة في محافظة بابل, وبصورة عامة , مستوى حاجة وسط للتدريب فقد أظهر ـ للمبحوثين من مربي األ 1
 % ( بمستوى ضعيف .9%  ( بمستوى حاجة كبير و)3444% ( منهم هذا المستوى مقابل )5141)
مدى يتراوح بين )  ( قيمة رقمية ضمن 041ـ بلغ متوسط القيم الرقمية المعبرة عن مستوى حاجة مربي األغنام للتدريب ) 0

 ( قيمة رقمية .0ـ 141(  وهو متوسط قريب جدا من مستوى الحاجة الوسط ) 3صفر ـ 
دارة المراعي ,  3 ـ أن أكثر المجاالت حاجة للتدريب عند مربي األغنام هي : أمراض األغنام واللقاحات الدورية , التغذية وا 

 ب هو مجال مساكن األغنام ومستلزماتها .التناسل والخصب في األغنام , وأن أقلها حاجة للتدري
ـ أن أكثر فئات المبحوثين حاجة للتدريب هي الفئة األولى ) فئات سنوات ممارسة المهنة ( و) فئات عمر المبحوث ( وأن  4

 أقلها حاجة للتدريب هي الفئة الخامسة من فئات سنوات ممارسة المهنة . 
مربي األغنام هي : تغذية الحمالن المفطومة , إعداد وتقديم األعالف الخشنة ) ـ أن أكثر الفقرات حاجة للتدريب من قبل  5

الخضراء ( , إعداد وتقديم العالئق المركزة , تغذية النعاج أثناء الحمل والرضاعة , تغذية الكباش خارج موسم التلقيح , تغذية 
ونات الحمل , تحديد أعراض كل إصابة , تحصين الكباش خالل موسم التلقيح , تغذية النعاج قبل التلقيح , استخدام هرم

عطاء الجرعات .  األغنام وا 
% ( من المجاالت التسعة المشمولة بالدراسة ذات مستوى حاجة كبير للتدريب ومثلها ذات مستوى حاجة وسط , 4444ـ أن ) 1

% ( ذات مستوى 3041قابل )( المشمولة بالدراسة ذات مستوى حاجة كبير للتدريب م 55% ( من الفقرات ال )5041وأن )
 % ( ذات مستوى حاجة ضعيف للتدريب .1441حاجة وسط و)
 التوصيات 

ـ العمل على إقامة دورات تدريبية لمربي األغنام يتم إعدادها بالتنسيق بين الهيئة العامة للتعاون والتدريب واإلرشاد الزراعي  1
 تشمل كافة مراحل وأوجه ومتطلبات تربية األغنام ز والهيئة العامة للبيطرة وخدمات الثروة الحيوانية بحيث 

ـ العمل على تقديم التسهيالت والمساعدات الحكومية الممكنة لمربي األغنام من قروض ميسرة , خدمات بيطرية وعالجية ,  0
 أعالف . 
 المصادر

نتاج األغنام والماعز, الدار العربية للنشر 1988إبراهيم ، محمد صبري ،     والتوزيع ،القاهرة . : تربية وا 
: إنتاج وتصنيع األلبان في الوطن العربي، الدار العلمية ،  0225إسماعيل ، مجدي محمد ومحمود سالمة الهايشة ، 

 القاهرة .
: موسوعة عروق الماعز في الدول العربية ، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي  1991الخوري ، فارس ، 

 ( ، دمشق القاحلة )أكساد
 : نحو التنمية الزراعية المستدامة في العراق ، روما . 0223الفاو ، 

: أساسيات إنتاج األغنام والماعز وتربيتها ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة  1993القس , جالل إيليا وآخرون ,
 بغداد ، بغداد .

 ,الخرطوم 01حصاءات الزراعية العربية ، المجلد : الكتاب السنوي لإل 0228المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، 
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: إنتاج ورعاية األغنام،, اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي ، مركز البحوث الزراعية ,وزارة  0223أمين ، هاني محمد ، 
 الزراعة المصرية .

ات الموصى بها في زراعة ( : مستوى تبني مزارعي البطاطا لصنفي ديرزيه ودراجا للتقني0222سعد , إبراهيم حماد )
 المحصول ، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد ، كلية الزراعة .

: رعاية حيوانات المزرعة ، الطبعة األولى ، دار النشر للجامعات المصرية،  1991عبد الحميد ،عبد الحميد محمد ، 
 القاهرة .

 ي , القاهرة .: إنتاج الغنام والماعز ، مطبعة المدن 1981عشماوي ، جالل الدين ، 
: إنتاج األغنام في مصر ودراسة جدواها، اإلدارة العامة للثقافة الزراعية ، مركز البحوث  1991فريد، عادل محمد ، 

 الزراعية ، وزارة الزراعة المصرية .
 ة .  : فسيولوجيا الحيوان , الطبعة األولى، دار الطباعة والنشر اإلسالمية ،القاهر 1991محمد ,مدحت حسين خليل ، 

Das ,M.Dutta (1995): Improving the relevance and effectiveness of agricultural extension 

activities for women farmers , Fao , Rome . 
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