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  الخالصة

تحدیBد  ووصBل ، استھدف البحث تحدیBد المتطلبBات التعلیمیBة لمربBي نحBل العسBل فBي قضBاء الم
االختالفات في ھذه المتطلبات وفقا لبعض المتغیرات ، كBذلك التعBرف علBى المشBاكل التBي تواجBھ مربBي 

 محافظBة نینBوى/ وتكون مجتمع البحBث مBن جمیBع مربBي نحBل العسBل فBي قضBاء الموصBل . نحل العسل
، وقBد %٦١بنسBبة بBي مر ٨٠ر عینة عشوائیة بسیطة بلBغ عBددھا ، وتم اختیا مربي ١٢٠والبالغ عددھم 

بینمBا تضBBمن الجBBزء قیBاس المتغیBBرات المسBBتقلة منھBBا  األولتضBمن الجBBزء  أداةالبیانBBات بواسBBطة جمعBت 
إدارة بیئة نحل العسل ، إدارة الخالیا أثناء فتBرة التطریBد : مجاالت وھي  ٥موزعة على فقرة  ٤٢الثاني 

الجBزء الثالBث  أمBایBة وإكثBار نحBل العسBل والعسل ، والتربیة الحدیثBة لملكBات نحBل العسBل ، وطBرق رعا
، تم قیاس المتطلبBات التعلیمیBة باسBتخدام معادلBة بوریBك مشاكل تواجھ مربي نحل العسل  ١٠فتكون من 
وتنBBBي واختبBBBار -ط واختبBBBار مBBBانیتBBBم تحلیBBBل البیانBBBات باسBBBتخدام المتوسBBBط الحسBBBابي والوسBBB، المطBBBورة 
المبحBBوثین ذوي متطلبBBات تعلیمیBBة متوسBBطة وان مBBن % ٧٧.٥النتBBائج ان  وأظھBBرتس ، والBBكروسBBكال 

، بیئBة نحBل العسBل إدارةھBو فBي مجBال متطلب تعلیمي كان في مجال العسل واقBل متطلBب تعلیمBي  أعلى
النتBBائج عBBدم وجBBود اختالفBBات معنویBBة فBBي المتطلبBBات التعلیمیBBة بBBاختالف كBBل مBBن العمBBر  أوضBBحتكمBBا 

العسل في السنة ونوع المھنة بینمBا وجBدت  إنتاجتوسط مصادر المعلومات النحلیة ومبومستوى االتصال 
اختالفات معنویBة وفقBا لمسBتوى التعلBیم والخبBرة بتربیBة النحBل واالشBتراك بBدورة تدریبیBة متعلقBة بتربیBة 

الحسBBابیة  اتالمتوسBBط أعلBBىالنتBBائج ان  أوضBBحتكBBذلك ، ة المنحBBل یBBوعBBدد خالیBBا المنحBBل وملكالنحBBل 
ثBم مشBكلة تعBرض شBمع النحBل  الفBاروا آلفBةتعرض النحل :  ھيل العسل ربي نحمللمشاكل التي تواجھ 

  .كما تضمن البحث بعض االستنتاجات والتوصیات  ،فراشة الشمع  آلفة
  

  المقدمة 
تعد عملیة تنمیة القوى البشریة في الدول النامیة إحدى الركائز األساسBیة لنجBاح خطBط وبBرامج 

، حیBBث ان القBBوى البشBBریة المؤھلBBة علمیBBا والمدربBBة فنیBBا وعملیBBا التنمیBBة االقتصBBادیة واالجتماعیBBة فیھBBا 
إذ ان التنمیBة البشBریة علBى مسBتوى الفBرد ) ٢٠٠٣راضBي ، (ومیدانیا ھي الوسBیلة النجBاز تلBك الخطBط 

تنطوي على التعلم ومن ثم تطبیق ما تم تعلمھ في سبیل تحسBین مسBتوى المعیشBة ، وبزیBادة الBتعلم تBزداد 
مجموعات على اسBتمداد العBون مBن محBیطھم والمشBاركة الفعلیBة فBي المجتمBع ومواجھBة قدرة اإلفراد وال

ویعBد التBدریب المحBور الBذي تBدور حولBھ عملیBة ) ١٩٩٨حسBن ، (التحدیات وابتكار الحلول الجدیدة لھBا 
ومBBن ثBBم تقBBدم المجتمBBع وخاصBBة فBBي القطBBاع  رتنمیBBة العنصBBر البشBBري باعتبBBار أسBBاس كBBل تعلBBم وتطBBوی

الحBBالي ھBBو عصBBر االنفجBBار المعرفBBي ، ھBBذا إلBBى جانBBب  رلBBذي ال یBBزال متخلفBBا والن العصBBالزراعBBي ا
الطنBوبي ، (القصور في تأھیل العاملین في ھذا القطاع تأھیال مناسبا ینسجم مع متطلبات العصر الحدیث 

وألھمیBBة التBBدریب الزراعBBي تأسسBBت المراكBBز التدریبیBBة الزراعیBBة فBBي معظBBم محافظBBات القطBBر ) ١٩٩٥
تدریب العاملین في ھذا القطاع من زراع وموظفین زراعیین وازداد االھتمام بالتدریب واالسBتثمار فیBھ ل

وارتفعت نسبة المBوارد المالیBة المخصصBة لBھ واسBتخدمت الكثیBر مBن الخبBرات والمجھBودات فBي إعBداد 
ذل بشBكل عشBوائي ، وان ھذه المجھودات ینبغي ان ال تبB) ٢٠٠٦المشھداني ، (برامج التدریب وتنفیذھا 

BBرامج تدریبیBBالل بBBن خBBا مBBداف ةوإنمBBى األھBBوال إلBBا وصBBل بموجبھBBتم العمBBة یBBة ومنظمBBادیة مخططBBإرش 
حیث ان التنظیم ھو عنصر أساسBي للتقBدم والوصBول إلBى اإلنتBاج ) ٢٠٠٨محمود ، (ات المطلوبة والغای

ف التكنولوجیBBة التطبیقیBBة الكبیBBر ویعطBBي الفرصBBة السBBتخدام التكنولوجیBBا الحدیثBBة مBBن خBBالل نشBBر المعBBار
كمBBا ینبغBBي ان تتسBBم ھBBذه البBBرامج التدریبیBBة ) ٢٠٠٠والBBي ، (الحدیثBBة بBBین الفئBBات المختلفBBة فBBي المجتمBBع 

مناسBBبة  تكBBون بإمكانیBBة تطبیBBق المعBBارف والمھBBارات التBBي یكتسBBبھا المتBBدربون فBBي ظBBروف الحقBBل وان
نیة فضال عBن مناسBبتھا الحتیاجBاتھم ومتطلبBاتھم للمتدربین من حیث إمكانیاتھم االقتصادیة والذھنیة والبد

، وان ذلBBك یتطلBBب جمBBع المعلومBBات )  ٢٠٠٦ ،   Mohammadو   Shideed(المعرفیBBة والتدریبیBBة 
  وتحلیلھBBBBBا لتحقیBBBBBق أھBBBBBداف نھائیBBBBBة فBBBBBي سBBBBBد حاجBBBBBة معرفیBBBBBة أو تقنیBBBBBة بعBBBBBد تحویلھBBBBBا وتوثیقھBBBBBا
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  ٨/١٢/٢٠١٠ وقبولھ  ١٦/٨/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
إیصBBالھا إلBBى مختلBBف المسBBتفیدین منھBBا بمختلBBف الوسBBائل االتصBBالیة الحدیثBBة ، حیBBث أن ھBBذه  لكBBي یBBتم

تتسBBم بBBالعموم والشBBمولیة والدقBBة لكBBي تحBBاكي الواقBBع الموضBBوعي أفضBBل محاكBBاة البBBد وان المعلومBBات 
لBى ، إذ تسمح المؤشرات القائمة ع) ٢٠٠١شمس الدین ، (وتستجیب للمتطلبات التعلیمیة أفضل استجابة 

المكتسBBبة مBBن ) الرأسBBمال البشBBري(البیانBBات المتعلقBBة بBBالتعلیم والتBBدریب بتقسBBیم المعBBارف والمھBBارات أو 
خالل العملیة الرسمیة للتعلیم ، وان زیادة نسبة المتخصصBین تجعBل المسBؤول عBن نشBر المعرفBة مؤھBل 

عBاملین بصBورة للعمل في خضم التغیBرات التBي طBرأت علBى االقتصBاد بصBورة عامBة وعلBى مھBارات ال
إذ ) ٢٠٠٨الشمري واللیثBي ، (خاصة والخدمات الجدیدة التي استحدثت بفعل التطور التكنولوجي الھائل 

دیBد ھBذه المتطلبBات التBي یسBتند إلیھBا تحدیBد أھBداف التBدریب ومحتBوى التBدریب بتحیبدأ تخطیط التدریب 
ه االحتیاجBBات یعBBد مضBBیعة للجھBBود وطرائقBBھ وان البرنBBامج التBBدریبي الBBذي ال یأخBBذ ینظBBر االعتبBBار ھBBذ

الن العسBل یعBد  األھمیBةویعBد تBدریب مربBي نحBل العسBل علBى قBدر كبیBر مBن  .واألموال التي تبذل فیBھ 
كونھ احBد المشBاریع االقتصBادیة المھمBة  إلى إضافةللدخل للعدید من المشتغلین بھذه المھنة  أساسيمورد 

فائدتBBھ  إلBBى إضBBافة) العكبBBر(ذاء الملكBBي والبروبBBولس العسBBل وشBBمع العسBBل والغBB إنتاجیBBةللبلBBد مBBن حیBBث 
وعلBى الBرغم مBن الBدعم ) ٢٠٠١الطالب ، (الصحیة وفائدة النحل في تلقیح مختلف المحاصیل الزراعیة 

العسBل والمنتجBات النحلیBة  إنتBاجیالحBظ شBحة فBي  أنھ إالالذي توفره وزارة الزراعة لمربي نحل العسل 
كبیر مما جعل البعض یقبلون علBى شBراء المنتجBات النحلیBة المسBتوردة  بشكل أسعارھاوارتفاع  األخرى

سBلبیة علBى  تBأثیراتذات  وإنھBابعBض التقBاریر العلمیBة عBدم جودتھBا  أثبتتوالذي ) ومن ضمنھا العسل(
 إعBBدادمقارنBة بالمنتجBات المحلیBة مBن نحBل العسBل ، ونتیجBة لBذلك كلBھ فانBھ یتوجBب عنBد  اإلنسBانصBحة 

بالمعBارف والمھBارات الالزمBة لرفBع كفBائتھم ان یBتم التعBرف  إلمBدادھمبي نحل العسBل برامج تدریب مر
  .على احتیاجاتھم ومتطلباتھم المعرفیة وھذا ما دفع الباحثة للقیام بھذه الدراسة 

دراسBة : عدة دراسات سابقة تناولت المتطلبBات المعرفیBة لمربBي نحBل العسBل منھBا  أجریتوقد 
المعرفیBBة لمربBBي النحBBل فBBي بغBBداد ، واھBBم النتBBائج التBBي  اإلرشBBادیةحتیاجBBات حBBول اال) ١٩٩٩(العBBزواي 

عالیBة ومتوسBطة بصBفة عامBة ، كمBا  إرشادیةالعینة ذوو احتیاجات  إجماليمن % ٨٣.٨توصلت لھا ان 
معBدل لالحتیBاج  أعلBىمجBال التغذیBة الصBناعیة ظھر وجود تباین عالي في مجBاالت التربیBة ؛ فقBد سBجل 

 وآفBات ةالملكBات ثBم التطریBد ثBم التشBتی وإدخالالمنحل ثم تربیة  إنشاءحص الخالیا ثم مجال تاله مجال ف
قد ظھBر مBن خBالل الدراسBة وجBود عالقBة معنویBة بBین االحتیاجBات المعرفیBة وكBل مBن العوامBل والنحل 
المنحBل  كیBةالخلیBة ومل إنتاجیBةالتحصیل الدراسي ، وعدد الخالیا التي یمتلكھBا المربBي ومتوسBط :  اآلتیة

وعمل المربي فیھ ومستوى االتصال بمصادر المعرفة النحلیة والخبBرة فBي تربیBة النحBل والمشBاركة فBي 
 واھBBم توصBBیات والجBBنسالBBدورات التدریبیBBة واالتجBBاه نحBBو تغییBBر الممارسBBات التقلیدیBBة فBBي تربیBBة النحBBل 

قائمBBة علBBى  إرشBادیةامج بBBرالمنظمBة وذلBBك مBBن خBالل بنBBاء  اإلرشBBادیة األنشBBطةضBBرورة تكثیBف البحBث 
  .االحتیاجات الفعلیة لمربي النحل 

المعرفیBة لمربBي  اإلرشBادیةوالتي تتضBمن دراسBة االحتیاجBات ) ٢٠٠٤جاوش ، (كذلك دراسة 
مBن المبحBوثین كBانوا % ٩٦النحل بمحافظة كفر الشیخ ، واھم النتائج التي تم التوصل لھا ان مBا یقBارب 

متوسBط مBن المعBارف  أواحتیBاج كبیBر  إلىلمستوى المعرفي والذي یشیر الفئة القلیلة والمتوسطة لضمن 
العالقBة االرتباطیBة بBین مسBتوى المعBارف لمربBي نحBل العسBل  أوضBحتمن مجال تربیة النحBل ، كBذلك 

عBدد سBنوات ممارسBة التربیBة واالتجBاه الشخصBي نحBو :  اآلتیBةوبعض المتغیرات المستقلة ان التغیرات 
مصBBBادر :  اآلتیBBBة، بینمBBBا بینBBBت النتBBBائج ان المتغیBBBرات % ١نویBBBة علBBBى مسBBBتوى كانBBBت مع الBBBرأيقBBBادة 

المعلومBBات المعتمBBدة فBBي ذلBBك المجBBال والرضBBا عBBن العمBBل والمشBBاركة االجتماعیBBة الغیBBر رسBBمیة كانBBت 
: حBBول ) ١٩٩٦الطنBBوبي ، (نقBBال عBBن ) ١٩٨٧المكBBاوي ، (كBBذلك دراسBBة % ٥معنویBBة علBBى مسBBتوى 

، واھBBم لمربBي النحBل بمركBBز كفBر الBدوار فBي محافظBة البحیBرة  اإلرشBادیةبیBة دراسBة االحتیاجBات التدری
من المبحوثین كانوا ضBمن الفئBة الكبیBرة والمتوسBطة لالحتیBاج % ٨١.٤النتائج التي توصل لھا ان نسبة 

للنحBBل فBBي لمبحBBوثین وان االحتیاجBBات التدریبیBBة للمرشBBدین المBBربین االتBBدریبي مBBن مجمBBوع المرشBBدین 
المنحل ، تسكین الطرود ، وقایة وعالج النحBل  إنشاء: التالیة  األولویاتربیة النحل كانت وفق مجاالت ت

ضBBرورة تنظBBیم بBBرامج تدریبیBBة : لھBBا الدراسBBة  أشBBارتواھBBم التوصBBیات التBBي ،  واآلفBBات األمBBراضمBBن 
  .النحلیة  اإلنتاجیةلھؤالء المرشدین المربین للنحل في مختلف المجاالت 

  :  یأتيلبحث الحالي بما ا أھدافوتحدد  
تحدید درجة المتطلبات التعلیمیBة لمربBي نحBل العسBل فBي قضBاء الموصBل فBي عمBوم مجBاالت تربیBة  -١

، العسBBل ، التربیBBة الحدیثBBة فتBBرة التطریBBد أثنBBاءالخالیBBا  إدارةبیئBBة نحBBل العسBBل ،  إدارة: النحBBل وھBBي 
  . نحل العسل  وإكثارلملكات نحل العسل ، طرق رعایة 

 .رجة المتطلبات التعلیمیة لمربي نحل العسل في كل مجال من مجاالت تربیة النحل وفي كل فقرة تحدید د -٢
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:  اآلتیBةتحدید االختالفات في المتطلبBات التعلیمیBة لمربBي نحBل العسBل بBاختالف كBل مBن المتغیBرات  -٣
یBBة النحBBل ، العمBBر ، مسBBتوى التعلBBیم ، الخبBBرة بتربیBBة النحBBل ، االشBBتراك بBBدورة تدریبیBBة متعلقBBة بترب

 إنتBBاجمسBBتوى االتصBBال بمصBBادر المعلومBBات النحلیBBة ، نBBوع المھنBBة ، عBBدد خالیBBا المنحBBل ، متوسBBط 
 .العسل في السنة ، ملكیة المنحل 

 .التعرف على المشاكل التي تواجھ مربي نحل العسل في قضاء الموصل  -٤
 

  مواد البحث وطرائقھ
مربBي ، وقBد تBم  ١٢٠موصBل والبBالغ شمل مجتمع البحث جمیع مربي نحل العسل في قضBاء ال

مربBي ولغBرض جمBع البیانBات الخاصBة  ٨٢أي بواقBع % ٦١اختیار عینBة عشBوائیة بسBیطة مBنھم بنسBبة 
منھBا معلومBات شخصBیة واقتصBادیة واتصBالیة ،  األولبالبحث صممت اسBتمارة اسBتبیان تضBمن الجBزء 

فقBرات ،  ٤بیئBة نحBل العسBل  إدارة: مجBاالت وھBي  ٥فقBرة موزعBة علBى  ٤٢فیما تضمن الجزء الثاني 
 ١٢رات ، التربیة الحدیثBة لملكBات نحBل العسBل قف ١٠فقرات ، العسل  ٦فترة التطرید  أثناءالخالیا  إدارة

فقBرات ، تBم تحدیBدھا بعBد االطBالع علBى الدراسBات السBابقة  ١٠نحBل العسBل  وإكثارفقرة ، طرق رعایة 
فقBرة ثBالث مقBاییس خماسBیة مBن نBوع لیكBرت وعلBى  كBل أماالتي تخص الموضوع ، ووضع  واألدبیات

بBین  درجاتھBاكل فقرة والتي تراوحBت  أمامالمبحوث بعد قراءة الفقرة ان یؤشر على احد البدائل الخمسة 
الفقرة من وجھBة نظBر  أھمیةعالي على كل مقیاس من المقاییس الثالثة وھي مقیاس درجة  ٥واطئ و ١

لتي یمتلكھا المبحوث عن الفقرة من وجھة نظBر المبحBوث ومقیBاس المبحوث ومقیاس درجة المعلومات ا
المطBورة لحسBاب ) Borich(وقBد اسBتخدمت معادلBة بوریBك . فرصة استخدام الفقرة في عمل المبحBوث 

  :المتطلب التعلیمي لكل فقرة من فقرات تربیة النحل وكاالتي 
Tn = [(I-K)*I] + [(I-O)*I] / 2  

   أنحیث 
Tn  :لیمي في كل فقرة المتطلب التع.  

I  : الفقرة  أھمیةدرجة.  
K  : درجة معلومات المبحوث عن الفقرة.  
O  : فرصة استخدام الفقرة من قبل المبحوث.  

   ٤- و ٢٠+المعادلة السابقة یتراوح المدى النظري في كل فقرة بین  إلىواستنادا 
في محافظة نینوى وضBع مشاكل یعاني منھا مربي نحل العسل  ١٠الجزء الثالث فتكون من  أما

كل مشكلة مقیاس خماسي من نوع لیكرت وعلى المبحBوث بعBد قBراءة المشBكلة ان یؤشBر علBى احBد  أمام
وقBBد اعتمBBد صBBدق كبیBBرة جBBدا ،  ٥ غیBBر موجBBودة و ١ نالبBBدائل الخمسBBة والتBBي تراوحBBت درجاتھBBا بBBی

Bل مBة النحBاالت تربیBرات مجBت فقBث استخلصBاتن المحتوى لتحقیق صدق االستبیان حیBوع  أدبیBالموض
وقBد تBم من قسم الوقایة في كلیة الزراعة والغابBات  أساتذةعرضھا على  إلى إضافةوالدراسات السابقة ، 

مربBي للنحBل فBي قضBاء الموصBل مBن الھBواة فBي  ٣٠تطبیق االختبار على عینة عشBوائیة بسBیطة بحجBم 
كمBا تBم قیBاس ثبBات كBل ) ینة النھائیBةغیر مشمولین بالع(تربیة النخل وغیر منتمین لجمعیة نحالي نینوى 

بطریقBBة التجزئBBة النصBBفیة والتصBBحیح ) االسBBتخدام -المعلومBBات  -األھمیBBة(مقیBBاس مBBن المقBBاییس الثالثBBة 
وثبBBات   ٠.٧٤٢وثبBBات مقیBBاس المعلومBBات  ٠.٨٣١ األھمیBBةبمعادلBBة جتمBBان وبلBBغ معامBBل ثبBBات مقیBBاس 

بBدھا تBم جمBع البیانBات باسBتخدام اسBتمارة  لیBةوھBي معBامالت ثبBات عا ٠.٨٥١مقیاس فرصة االسBتخدام 
مBن  األخBرالBبعض  أماعنھا ثم استالمھا منھم ،  اإلجابةسلمت بالید لبعض المربین فتم  إذاستبیان بریدیة 

 وإرسBالھاعلیھBا  اإلجابBةوتمBت ) e-mail(المربین فسلمت لھم االستمارة عن طریBق البریBد االلكترونBي 
متوسط المتطلبات التعلیمیة لكل فقرة مBن  إلیجادمت المتوسطات الحسابیة وقد استخد على نفس الموقع ،

 أولویتھBافقرات المقیاس لجمیع المبحوثین بشكل عام ولترتیب المشاكل التBي یعBاني منھBا المBربین حسBب 
) Kruskal - Wallis(وكذلك اختبار كروسBكال والBس ) Man-Witny(مان وتني كما استخدم اختبار 

  .للمبحوثین وفقا لمتغیرات البحث  الفروق في المتطلبات التعلیمیة إلیجادال معلمي  أحاديتحلیل تباین (
  

  النتائج والمناقشة
تحدید درجة المتطلبات التعلیمیة لمربي نحل العسل في قضاء الموصل في عموم مجفاالت تربیفة :  أوال

  . النحل
بات تعلیمیBة متوسBطة ، بینمBا من المبحوثین ذوي متطل %٧٧.٥بة ان نس) ١(یتبین من الجدول 

BBBBBكلت نسBBBBBة بةشBBBBBة العالیBBBBBات التعلیمیBBBBBات %١٣.٧٥المتطلبBBBBBبة ذوي المتطلبBBBBBكلت نسBBBBBة  وشBBBBBالتعلیمی
  .من مجموع المبحوثین  %٨.٧٥الواطئة
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  تربیة نحل العسل فيتوزیع المبحوثین وفقا لمتطلباتھم التعلیمیة ) : ١(جدول ال

  %  العدد  الدرجة المعیاریة  الفئات
  ٨.٧٥  ٧  ١-ل من اق  واطئة

  ٧٧.٥  ٦٢  )١+،  ١-(  متوسطة
  ١٣.٧٥  ١١  ١+من  أكثر  عالیة

   ٣.٢= االنحراف القیاسي      ،      ٥.٦١= المتوسط الحسابي    ، ٨٠= العدد الكلي 
  
 Standard(درجBBات معیاریBBة  إلBBىانBBھ تالفیBBا لمشBBاكل القیBBاس تBBم تحویBBل الBBدرجات الخBBام  إذ

Scores( الدرجة المعیاریة  باالعتماد على معادلة)Z ( الث  إلىثم استخرجت ھذه الدرجات ، وقسمتBث
الثانیة المتوسBطة ھBي التBي تتBراوح قیمتھBا بBین  أما،  ١+العالیة ھي التي تزید قیمتھا عن  األولىفئات ؛ 

  .     ١-الفئة الثالثة الواطئة ھي التي تقل عن  أما  ١- ، ١+
عالیة ، قد شBكلت الغالبیBة  إلىات التعلیمیة المتوسطة ان فئة ذوي المتطلب) ١(یتبین من الجدول 

وجBاوش ) ١٩٩٩(والعBزاوي ) ١٩٨٧(ي كBل مBن المكBاو إلیBھتفق مع ما توصBل العظمى وھذه النتیجة ت
 األولBBىمتوسBBطة بالمرتبBBة  لمربBBي النحBBلان المتطلبBBات التعلیمیBBة  )١(، وكمBBا موضBBح بالجBBدول) ٢٠٠٤(

بالمرتبة الثالثة وھذا یBدل علBى ان مربBي النحBل فBي قضBاء الموصBل ومرتفعة بالمرتبة الثانیة ومنخفضة 
المسBتجدات فBي المجBاالت المختلفBة لتربیBة النحBل  أھBمتطویر معارفھم واطالعھم علBى  إلىبحاجة كبیرة 

  .من مستجدات وتقنیات حدیثة 
یفة النحفل وففي تحدید درجة المتطلبات التعلیمیة لمربي نحل العسل في كل مجال من مجاالت ترب: ثانیا 

  : كل فقرة 
متطلبات تعلیمیBة لمربBي النحBل ھBي فBي مجBال العسBل ومجBال  أعلىان ) ٢(یتضح من الجدول 

  .التربیة الحدیثة لملكات النحل 
الفقرات التي احتلت المراتب األولى في مجاالت البحث ھBي فقBرة  أن) ٢(كما تبین من الجدول 

العسBBل وفقBBرة معالجBBة ملكBBة تبBBیض ذكBBورا فBBي مجBBال كیفیBBة التعBBرف علBBى العسBBل المغشBBوش فBBي مجBBال 
التربیة الحدیثة لملكBات نحBل العسBل وفقBرة كیفیBة التعBرف علBى سBالالت النحBل فBي مجBال طBرق رعایBة 

كیفیBة منBع حBدوث الطBرد فBي مجBال إدارة الخالیBا أثنBاء فتBرة التطریBد وفقBرة  وإكثار نحBل العسBل وفقBرة
مربBي النحBل یفتقBرون  أنارة بیئBة نحBل العسBل وھBذا یBدل علBى كیفیة إنشاء مصدات الریاح في مجBال إد

  .إلى المعارف والمھارات في تلك الفقرات 
  : تحدید االختالفات في المتطلبات التعلیمیة لمربي النحل باختالف بعض المتغیرات : ثالثا 

نة سBB ٢١سBBنة واقBBل عمBBر  ٦٢أعلBBى عمBBر للمبحBBوثین  أن) ٣(أظھBBرت النتBBائج فBBي الجBBدول : العمBBر  -١
وعند توزیع المبحوثین وفقا للفئات العمریBة تبBین ارتفBاع  ١٠.٧٤وبانحراف قیاسي ٤٠بمتوسط مقداره 

 ٣٥-٢١أما الفئBة العمریBة الصBغیرة % ٤٧.٥سنة ؛ حیث بلغت  ٥٠-٣٦نسبة الفئة العمریة المتوسطة 
ر مBBBن مجمBBBوع المبحBBBوثین المشBBBمولین بالدراسBBBة ، وعنBBBد اختبBBBا%  ٢١،٢٥سBBBنة فقBBBد شBBBكلت نسBBBبة 

االختالفات في المتطلبات التعلیمیة لمربي النحBل بBاختالف العمBر تBم اسBتخدام اختبBار كروسBكال والBس 
مربBBي  أنوقBBد یكBBون سBBبب ذلBBك % ٥وھBBي غیBBر معنویBBة عنBBد مسBBتوى ٤.٣المحسBBوبة  HفبلغBBت قیمBBة 

النحBBل علBBى اخBBتالف أعمBBارھم بحاجBBة إلBBى مزیBBد مBBن المعBBارف والمھBBارات التBBي تخBBص تربیBBة النحBBل 
تبارھا مصدر مھم للعیش لھم فعلى الرغم من وجود فرق ظاھري في الوسط حیث نالحظ انخفاض باع

  . متطلباتھم المعرفیة اقل نتیجة تربیتھم للنحل فترة طویلة أنفیھ الوسیط للفئة العمریة الكبیرة السنة أي 
ع نسBبة فئBة المسBتوى عند توزیع المبحوثین وفقا لفئات المستوى التعلیمي تبین ارتفا: مستوى التعلیم  -٢

وشBBكلت الفئBBة المرتفعBBة % ٨٠إذ بلغBBت نسBBبتھم ) معھBBد ، كلیBBة(التعلیمBBي للفئBBة المتوسBBطة والBBذي یمثBBل 
وتبBین % ٧.٥نسBبة ) متوسطة ، إعدادیBة(وشكلت الفئة المنخفضة % ١٢.٥نسبة ) ماجستیر، دكتوراه(

Bل بBي النحBة لمربBات التعلیمیBي المتطلبBة، إذ أیضا وجود اختالفات معنویة فBتویاتھم التعلیمیBاختالف مس
وھذه النتیجة تتفBق % ١عند مستوى معنویة  ١٥.٥١المحسوبة الختبار كروسكال والس  Hبلغت قیمة 

وقBد یعBزى سBبب ذلBك إلBى ان التعلBیم یBؤدي إلBى زیBادة الBوعي ) ١٩٩٩(مع ما توصلت إلیBھ العBزاوي 
إذ أن أعلBى قیمBة . جاالت تربیBة النحBل واالھتمام والرغبة في البحث عن كل ما ھو جدید في مختلف م
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وسBیط تظھBر عنBBد المسBتوى التعلیمBBي المرتفBع وھBBذا یعنBي ارتفBBاع المسBتوى المعرفBBي بزیBادة المسBBتوى 
 .التعلیمي فتقل الحاجة للتدریب 
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  المتطلبات التعلیمیة لمربي نحل العسل وفقا لمجاالت البحث وفقرات كل مجال ترتیب ) : ٢(جدول ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سBنة  ٤٠عBدد  وأعلىسنة  ٢لقد ظھر ان اقل عدد لسنوات العمل بتربیة النحل : بتربیة النحل الخبرة  -٣
وعند توزیع المبحوثین وفقBا لعBدد سBنوات  ٨.٩٧وبانحراف قیاسي مقداره  ١٠بمتوسط حسابي مقداره 

 إذسBنة ،  فاقBل ١٧ع نسBبة ذوي الفئBة القلیلBة ارتفBا وفقا لعدد سنوات الخبرة والعمل بتربیBة النحBل تبBین
بینمBا  %١٣.٧٥سBنة فبلغBت ٣٣ -١٨خبBرة المتوسBطة سBنوات النسبة ذوي  أما %٨٢.٥بلغت نسبتھم 

وقBد  .لوا بالدراسBةممBن مجمBوع المبحBوثین الBذي شB %٣.٧٥نسBبة  فأكثر سنة ٣٤شكلت الفئة الكبیرة 
سBBنوات الخبBBرة ل بBBاختالف عBBدد حBBیBBة لمربBBي النظھBBر وجBBود اختالفBBات معنویBBة فBBي المتطلبBBات التعلیم

القیمة معنویBة عنBد مسBتوى معنویBة وھذه  ١١.٧٥الختبار كروسكال والس  Hبلغت قیمة  إذبالتربیة ، 
یقضیھا المربي في تربیة النحل تزید من خبرتھ ووعیBھ فBي  التيوھذا یدل على ان عدد السنوات  %١

  .رب التي مر بھا ل بحكم الخبرة التراكمیة والتجااھذا المج

  متوسط الحسابيال  المجاالت
  ٤٣.٠١٣  العسل

  ٩.٥٨٧  كی吧یة التعرف على العسل المغشوش
  ٩.٤١٢  فرز العسل
  ٤.٨٥٦  جني العسل

  ٤.٦٦  العسل أنواع
  ٣.٦٣٧  كی吧یة معالجة العسل غیر الناضج

  ٣.٥٣٧  ح吧ظ العسل
  ١.٩٧٥  العسل إنتاجیةالنباتات التي تزید من 

  ١.٨٥٠  مكونات العسل
  ١.٨٢٥  العسل عاسالت قبل جمع إضافة

  ١.٦٦٢  كی吧یة معالجة العسل المتبلور شتاءا
  ٣٤.١٧٧  التربیة الحدیثة لملكات نحل العسل

  ٥.٥٥٦  معالجة ملكة تبیض ذكورا
  ٥.٢٣١  التعرف على حواجز الملكات

  ٥.١١٨  كی吧یة التعرف على عمر الملكة
  ٢.٧٣٧  وشم الملكات

  ٢.٦٠  استبدال الملكة دون التخلص من الملكة القدیمة
  ٢.٥٩  عمر الملكة

  ٢.٣٨٧  قص النخاریب الملكیة
  ١.٨٨٧  تكاثر انتقائي لملكات نحل العسل

  ١.٧١٢  تربیة ملكات النحل أدوات
  ١.٦١٨  الغذاء الملكي إنتاج

  ١.٣٦٨  توجیھ نشاط الملكة لتحدید جنس البیض
  ١.٣٦٨  الملكة أجنحةقص 

  ٢٤.٤٦٣  نحل العسل وإكثارق رعایة ائطر
  ٣.٣٨١  تعرف على سالالت النحلكی吧یة ال

  ٣.٠٩٣  )دمج الخالیا(ید الخالیا حتو
  ٣.٠٥٦  رعایة الحضنة
  ٣.٠١٨  الخاصة بالنحل األدواتالتعرف على 

  ٢.٩٦٨  فوائد سم النحل
  ٢.٨٨١  )العكبر(وبولس رفوائد الب

  ١.٦٣١  التعرف على عمر الشغالة في الربیع وعمرھا في الشتاء
  ١.٦٠٠  ناسب لتقسیم الخالیاالتعرف على الموعد الم

  ١.٤٨٧  نقل النحل لمسافات قریبة من بعضھا
  ١.٣٤٣  التعرف على خبز النحل

  ١٩.٤٠  فترة التطرید أثناءالخالیا  إدارة
  ٣.٥٤٣  كی吧یة منع حدوث الطرد

  ٣.٥١٨  التعرف على وقت حدوث الطرد
  ٣.٣٥٦  التطرید االصطناعي

  ٣.٢٤٣  السیطرة على الطرد ما بعد الطرد
  ٢.٩٩٣  تغذیة الطرد

  ٢.٧٤٣  كی吧یة التعرف على عالمات التطرید
  ٩.٥٧٥  بیئة نحل العسل إدارة

  ٢.٧١٨  مصدات الریاح إنشاءكی吧یة 
  ٢.٤٩٣  خلیة نحل العسل إلیھاالحرارة التي تحتاج 

  ٢.٢٦٨  خلیة نحل العسل إلیھالرطوبة التي تحتاج ا
  ٢.٠٩٣  كی吧یة عمل مظالت للخالیا
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النتBائج ان اكبBر نسBبة للمشBتركین بالBدورات  أظھBرت: االشتراك بدورة تدریبیة متعلقة بتربیة النحBل  -٤
ي دورة ھ٧BB-٣ى ونسBBبة الفئBBة الوسBBط %٨٧.٥دورة والتBBي بلغBBت فاقBBل ٢القلیلBBة التدریبیBBة ھBBي للفئBBة 

ثین المشBمولین بالدراسBة من مجموع المبحBو %٣.٧٥ھي  فأكثردورة  ٨ونسبة الفئة الكبیرة  %٨.٧٥
بمتوسBط  ٨تم االشتراك بھا من قبل المبحوث صفر واكبر عBدد اقل عدد للدورات التي ان ولقد ظھر . 

النتBBائج وجBBود اختالفBBات معنویBBة فBBي  أظھBرتوقBBد  ١.٥٥وبBBانحراف قیاسBBي مقBBداره  ٢حسBابي مقBBداره 
BBدورات التدریبیBBدد الBBاختالف عBBل بBBي النحBBة لمربBBات التعلیمیBBي ؛ المتطلبBBا المربBBارك بھBBت  إذة المشBBبلغ

وھBذا یBدل علBى ان مربBي  %١عنBد مسBتوى معنویBة  معنویBة ٩.٢٢الختبار كروسكال والBس  Hقیمة 
 األمBورلمختلBف  وإدراكBھكلما زاد وعي المربي وزاد فھمBھ  أكثرالنحل كلما اشتركوا بدورات تدریبیة 

 .التي تخص تربیة النحل 
قیمBة رقمیBة لمصBادر المعلومBات  أعلBىلقBد ظھBر ان : النحلیBة  مستوى االتصال بمصادر المعلومات -٥

، وعنBد توزیBع  ٤.٧٠وبBانحراف قیاسBي مقBداره  ١٦قBداره بمتوسBط حسBابي م ٧واقل قیمة رقمیة  ٢٣
مصBادر المعلومBات تبBین ارتفBاع نسBبة المبحBوثین الBواقعین ضBمن فئBة المصBادر  لفئاتالمبحوثین وفقا 

بینمBا % ٤٢.٥حیBث بلغBت  ١٨-١٣مجال تربیة النحل والتي تتراوح  المتوسطة للمصادر المعتمدة في
ونسBبة % ٣٢.٥المعتمدة في مجال تربیBة النحBل  رالمرتفعة للمصادشكلت نسبة المبحوثین ضمن الفئة 

Bة المبحBة القلیلBمن الفئBة  %٢٥وثین ضBات معنویBود اختالفBدم وجBین عBد تبBوقBة فBBات التعلیمیBي المتطلب
ستوى االتصال بمصادر المعلومات المعتمدة في مجال تربیBة النحBل باسBتخدام لمربي النحل باختالف م
، وقBد % ٥وھي غیر معنویة عند مسBتوى  ١.٥٦ المحسوبة Hبلغت قیمة  إذاختبار كروسكال والس، 

قلتھBا لBم تغیBر مBن متطلبBاتھم  أویكون سبب ذلك ان كثرة المصادر المعلوماتیة في مجBال تربیBة النحBل 
  .التعلیمیة 

٦- BBة نBBع المب: وع المھنBBالل توزیBBن خBBین مBBبة تبBBة ان نسBBوع المھنBBا لنBBات وفقBBوثین  %٥٠حوثBBن المبحBBم
ضBBمن فئBBة المھنBBة الثانویBBة وتبBBین عBBدم وجBBود اختالفBBات  %٥٠وان نسBBبة  األساسBBیةضBBمن فئBBة المھنBBة 

مBان  معنویة في المتطلبات التعلیمیة لمربBي النحBل بBاختالف نBوع المھنBة بالنسBبة لھBم باسBتخدام اختبBار
، وقBد یعBزى  %٥الجدولیة عنBد مسBتوى معنویBة  Zالمحسوبة اقل من قیمة  Zقیمة  تبین ان إذوتني ، 

 إلBىیحتBاجون  أساسBیةغیBر  أو أساسBیةان مربي النحBل سBواء كانBت المھنBة بالنسBبة لھBم  إلىسبب ذلك 
ة وتزیBBد معBارف ومھBارات مختلفBة تخBص تربیBBة النحBل وتزیBد مBن مBBداركھم وفھمھBم للتربیBة الصBحیح

  . نسبة المنتوج 
خلیBة واقBل  ١٧٠ي النحBل قیمة لعدد الخالیا التي یمتلكھBا مربB أعلىلقد ظھر ان : عدد خالیا المنحل  -٧

وعنBBد توزیBBع  ٤٢.٨٦وبBBانحراف قیاسBBي مقBBداره  ٣٥٠سBBط حسBBابي مقBBداره خالیBBا بمتو ١٠عBBدد ھBBو 
خلیBة والبالغBة  ٦٣-١٠القلیلBة فئBة النسبة كانBت ضBمن  أعلىالمبحوثین وفقا لعدد خالیا المنحل تبین ان 

 ١١٧-٦٤المتوسBطة فئBة ال أمBا %١٣.٧٥خلیBة نسBبة  ١٧١-١١٨الكبیرة  بینما شكلت الفئة %٨١.٢٥
النتBBائج وجBBود اختالفBBات معنویBBة فBBي المتطلبBBات التعلیمیBBة  أظھBBرتوقBBد  . %٥خلیBBة فبلغBBت نسBBبتھا 

 Hبار كروسكال والس ، حیث بلغت قیمBة باختالف عدد خالیا النحل التي یمتلكھا المربي باستخدام اخت
انBھ كلمBا زاد عBدد خالیBا  إلBىوقBد یعBزى سBبب ذلBك  %٥وھي معنویBة عنBد مسBتوى  ٦.٠٢بة المحسو

التقصي والبحث وطلب المزیBد مBن المعلومBات التBي تزیBد  إلىحاجتھ  زادتالنحل التي یمتلكھا المربي 
  .في مجال عملھ أداءهخبرتھ ودرایتھ وتحسن 

 ٣٥٠العسBل بالسBنة  إنتاجقیمة رقمیة لمتوسط  أعلىالنتائج ان  أظھرت: العسل بالسنة  اجإنتمتوسط  -٨
وعنBد توزیBع  ٩٣.٠٩٣وبBانحراف قیاسBي  ٥٥كغBم بمتوسBط حسBابي مقBداره  ٧كغم واقBل قیمBة رقمیBة 

 اإلنتBBاجالعسBBل بالسBBنة تبBBین ارتفBBاع نسBBبة المبحBBوثین ضBBمن فئBBة  إنتBBاجالمبحBBوثین وفقBBا لفئBBات متوسBBط 
 %٢٠ اإلنتBاجبینمBا شBكلت نسBبة المبحBوثین ضBمن الفئBة المتوسBطة  %٧١.٢٥خفض حیBث بلغBت المن

، وقBBد تبBBین عBBدم وجBBود اختالفBBات معنویBBة فBBي  %٨.٧٥ اإلنتBBاج ونسBBبة المبحBBوثین ضBBمن الفئBBة العالیBBة
العسل بالسBنة باسBتخدام اختبBار كروسBكال والBس  إنتاجالمتطلبات التعلیمیة للمبحوثین باختالف متوسط 

 إلBى، وقBد یعBود سBبب ذلBك  %٥وھي غیر معنویة عند مستوى  ٢.٢٤المحسوبة  Hبلغت قیمة  إذ، ؛ 
ان مربي النحBل یسBعون جاھBدین لطلBب المزیBد مBن المعلومBات التBي تخBص مجBال تربیBة النحBل سBواء 

منخفضBة مBن العسBل  إنتاجیتBھصBغیرة فBالمربي الBذي  أومتوسBطة  أومن العسBل كبیBرة  إنتاجیتھمكانت 
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المحافظBة علBى ھBذا المسBتوى  إلBى أیضBامرتفعة یسBعى  إنتاجیتھوالمربي الذي  إنتاجھزیادة  إلىعى یس
  .زیادتھ أو األقلعلى 

مBن  %٦٠نسBبة  أعلBىنحBل ان متبین من خالل توزیع المبحوثین وفقا لنBوع ملكیBة ال: نحل مملكیة ال -٩
من المبحوثین ضBمن فئBة  %٢٧.٥ ، وان نسبة ألنفسھمالمبحوثین ضمن فئة المالكین للمنحل ویعملون 

من المبحBوثین ال یملكBون منحBل یعملBون بBاجر  %١٢.٥للمنحل ویؤجرون عمال ، وان نسبة المالكین 
حBل باسBتخدام وقد تبین وجود اختالفات معنویة في المتطلبات التعلیمیBة للمبحBوثین بBاختالف ملكیBة المن

، وقBBد  %٥وھBBي معنویBBة عنBBد مسBBتوى  ٨.٥٧بة المحسBBو HبلغBBت قیمBBة  إذ، اختبBBار كروسBBكال والBBس
المسBBتوى المعرفBBي  یكBBون سBBبب ذلBBك ان اخBBتالف نBBوع الملكیBBة للمنحBBل بالنسBBبة للمربBBي تعنBBي اخBBتالف

للمربي ؛ فكلما كBان المربBي مالBك یعمBل لنفسBھ كلمBا ازدادت معرفتBھ فBي مجBال عملBھ وقلBت متطلباتBھ 
 .التعلیمیة في ذلك المجال 

  : التي تواجھ مربي نحل العسل في قضاء الموصل  التعرف على المشاكل: رابعا 
المشكلة التBي احتلBت المرتبBة األولBى بالنسBبة لمربBي نحBل العسBل فBي  أنأوضحت نتائج البحث 

وقBد یعBود سBبب  ٤.١بمتوسBط حسBابي قBدره ) اتعBرض النحBل آلفBة الفBارو(قضاء الموصل كانت مشكلة 
تعمل على قرض أجنحBة النحBل فتضBعف النحBل وتمنعBھ ذلك إلى ان آفة الفاروا عندما تتطفل على النحل 

من الطیران وتعد مشكلة كبیرة بالنسBبة لعمBوم مربBي النحBل لصBعوبة الحصBول علBى الBدواء المبیBد لتلBك 
اآلفة وفي حال الحصول علیھ ؛ یكBون سBعره مرتفBع جBدا وصBالحیتھ مقاربBة علBى االنتھBاء ، أمBا الفقBرة 

بمتوسBط ) اسBتیراد ملكBات مھجنBة تضBعف السBاللة المحلیBة(مشBكلة  التي احتلBت المرتبBة األخیBرة فكانBت
الملكBBات المھجنBBة المسBBتوردة ال تكBBون بالضBBرورة  أنوقBBد یعBBود سBBبب ذلBBك إلBBى  ٢.٣٨حسBBابي مقBBداره 

مشكلة ملحة إذا تحاشى مربي النحBل شBراؤھا واكتفBوا بالملكBات المحلیBة التBي تتصBف بكثیBر مBن المزایBا 
  )٤(دة ، وكما موضح بالجدول مستورمقارنة بالملكات ال

  
  االستنتاجات 

إن معظم مربي نحل العسل في قضاء الموصل ذوي متطلبBات تعلیمیBة متوسBطة ویفتقBرون للمعBارف -١
وتطلبھم للمعارف والمھارات التعلیمیة الجدیBدة  ةوالمھارات في مجال تربیة النحل وان المعرفة العلمی

  .م تنمي لدیھم فھم وإدراك عمیق في مجال عملھ
: ان المبحBوثین فBBي منطقBة الدراسBBة یفتقBرون للمعBBارف والمھBBارات بشBكل كبیBBر فBي المجBBاالت االتیBBة -٢

العسل والتربیة الحدیثة لملكات نحل العسل وطBرق رعایBة وإكثBار نحBل العسBل نسBتنتج مBن ذلBك أنھBم 
 .بحاجة إلى االطالع على المزید من المعلومات والتقنیات الجدیدة في ھذه المجاالت 

ان المتطلبات التعلیمیة لمربي النحل في منطقBة البحBث تختلBف بBاختالف مسBتواھم التعلیمBي وخبBرتھم -٣
في تربیة النحل واالشتراك بدورات تدریبیة متعلقة بالنحل وعدد خالیا المنحل وملكیة المنحBل نسBتنتج 

یلBة فBي تربیBة من ذلك ضرورة التركیBز علBى ذوي المسBتویات التعلیمیBة المنخفضBة وذوي الخبBرة القل
النحل والتركیز على إقامة دورات تدریبیBة والتشBجیع علBى االشBتراك بھBا ، إضBافة إلBى لتركیBز علBى 

 .ذوي الخالیا القلیلة في المنحل والمربین اللذین ال یملكون منحال ویعملون باجر 
الفBاروا  من مشاكل مختلفة في مقدمتھا تعBرض النحBل آلفBة اان مربي النحل في قضاء الموصل یعانو-٤

وتعرض شمع النحل آلفة فراشة الشBمع نسBتنتج مBن ذلBك ضBرورة إعطBاء األولویBة لھاتBان المشBكلتان 
  وتوفیر مختلف التسھیالت الالزمة لمعالجة تلك المشاكل 

  

  التوصیات
تكثیف الدورات التدریبیة یقBوم بھBا مختصBون فغBي النحBل وتكBاثره وأمراضBھ وتربیتBھ وشBمول اكبBر  -١

  .ي النحل لتحقیق وتوسیع االستفادة من البرامج العلمیة المكثفة المقدمة عدد ممكن من مرب
تشكیل لجان دوریة متنقلة من مدیریة الزراعة في نینوى ومركز نینوى لإلرشاد والتدریب الزراعBي  -٢

تتردد على مربي نحBل العسBل بالمنطقBة قیBد البحBث للوقBوف علBى المشBاكل التBي تBواجھھم ونقلھBا إلBى 
 .إلیجاد الحلول المناسبة لتلك المشاكل وبأسرع وقت  ذوي االختصاص

التدریبیة التBي تقBام وموعBد إقامتھBا  تإجراء االتصاالت الھاتفیة بمربي نحل العسل إلعالمھم بالدورا -٣
 .ومكان إقامتھا والھدف منھا 
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 نشBBر األفكBBار التقنیBBة الجدیBBدة والمسBBتجدات فBBي مجBBال تربیBBة النحBBل إلBBى مربBBي النحBBل ذوي المواقBBع -٤
 .االلكترونیة لیتم تناقلھا وتدارسھا فیما بینھم 

لیتسBBھل للجمیBBع االسBBتفادة فBBي مشBBروع القBBرض المBBادي ) بBBدون فائBBدة(تقBBدیم الBBدعم المBBادي والقBBرض  -٥
وتحقیBق نسBBبة اكبBر مBBن األربBاح إضBBافة إلBى تBBوفیر مسBتلزمات النحBBل بأسBعار مدعومBBة لتیسBیر تربیBBة 

  .لمختلفة التي تصیب نحل العسل النحل من قبل المربین ومكافحة اآلفات ا
  

  االختالفات في المتطلبات التعلیمیة باختالف بعض المتغیرات :)٣(جدول ال

متوسط   الوسیط  %  العدد  المتغیرات
  الرتبة

 Pقیمة   Zقیمة   Hقیمة 
  المعنویة

  العمر
        ٤٣.٩  ١٤٠  ٣١.٢٥  ٢٥  سنة  صغیرة ٣٥-٢١
  ٠.١١٦    ٤.٣  ٤٢.٩  ٩١.٥  ٤٧.٥  ٣٨  سنة متوسطة٥٠-٢٦

        ٣٠.٢  ٢٧  ٢١.٢٥  ١٧  سنة كبیرة ٦٥-٥١
  مستوى التعلیم

        ٦٠.٥  ١٣٩.٢٥  ٧.٥  ٦  منخفض ٥-٤
  **٠.٠١    ١٥.٥١  ٣٥.٤  ٧٤.٥  ٨٠  ٦٤  متوسط ٧-٦

        ٦١.٢  ١٤٠.٠  ١٢.٥  ١٠  عالي ٩-٨
  الخبرة بتربیة النحل

        ٤٣.٩  ١٠٥  ٨٢.٥  ٦٦  قلیلة اقلسنة ف ١٧
  **٠.٠٠٣    ١١.٧٥  ٣٠.٥  ٥١  ١٣.٥  ١١  سنة متوسطة ٣٣-١٨
        ٢  ٦٢-  ٣.٧٥  ٣  سنة كبیرة فأكثر ٣٤

  االشتراك بدورة تدریبیة متعلقة بتربیة النحل
        ٤١.٣  ٩١.٥  ٨٧.٥  ٧٠  قلیلة فاقل ٢
  **٠.٠١    ٩.٢٢  ٤٨.٧  ١٠٤  ٨.٧٥  ٧  متوسطة ٧-٣
        ٢  ٦٢-  ٣.٧٥  ٣  كبیرة فأكثر ٨

  مستوى االتصال بمصادر المعلومات النحلیة
        ٤٤.٨  ١٠٤  ٢٥  ٢٠  منخفض ١٢-٧

  ٠.٤٥٨    ١.٥٦  ٤١.٢  ٧٧.٥  ٤٢.٥  ٣٤  متوسط ١٨-١٣
        ٣٦.٣  ٩٣  ٣٢.٥  ٢٦  عالي ٤٢-١٩

  المھنة نوع
  ٠.٠٥        ٦٥.٨  ٥٠  ٤٠  أساسیة
    ٧٨.٦٨-      ١٢٣.٥  ٥٠  ٤٠  ثانویة

  عدد خالیا المنحل
        ٤٣.٦  ١١٧  ٨١.٢٥  ٦٥  خلیة ٦٣-١٠
  *٠.٠٤    ٦.٠٢  ٢٨.٥  ٥٧  ٥  ٤  خلیة ١١٧-٦٤
        ٢٦.٨  ٥١.٥  ١٣.٧٥  ١١  یةخل ١٧١-١١٨

  العسل في السنة إنتاجمتوسط 
        ٤٢.٩  ١٠٤  ٧١.٢٥  ٥٧  منخفض ١٢١-٧

  ٠.٣٢٧    ٢.٢٤  ٣٥.٩  ٧٧.٥  ٢٠  ١٦  متوسط ٢٣٦-١٢٢
        ٣١.٧  ٥  ٨.٧٥  ٧  مرتفع ٣٥١-٢٣٧

  ملكیة المنحل
        ٣٤.٥  ٧٤.٥  ٦٠  ٤٨  مالك ویعمل لنفسھ
  *٠.٠١٤    ٨.٥٧  ٤٧.٧  ٢٣٥  ٢٧.٥  ٢٢  مالك ویؤجر عمال
        ٥٣.٦  ١٣٠  ١٢.٥  ١٠  ال یملك ویعمل باجر

  % .٥ احتمال مستوى عندمعنوي * 
  %١ احتمال مستوى عندمعنوي ** 
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  ترتیب المشاكل التي تواجھ مربي نحل العسل وفقا للمتوسط الحسابي لكل مشكلة) : ٤(جدول ال

   ٥= الدرجة القصوى (*) 
 

EDUCATION REQUIRMENTS OF HONEY BEE BREEDERS IN 
MOSUL DISTRICT / NINEVAH GOVERNORATE 

Asma' Z. Al-Hafidh 
College of Agric. & Forestry , Mosul Univ. , Iraq 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to determine the educational 
requirements of Honey bee breeders in Mosul district, to determine the 
differences of these requirements according to some variables, and to recognize 
the problems which are facing honey bee breeders in Mosul district. The 
research population consisted of all Honey bee breeders in Mosul district/ 
Nineveh Governorate that is 120 breeders. A random sample of 80 breeders 
representing was selected, and data were collected through measuring tool 
consisted of three parts: the first was to measure the independent variables, the 
second part consisted of 42 items while the third one consisted of 10 problems 
were face honey bee breeders. Educational requirements were measured by 
using Borich model . Data were analyzed by using: means median, mann-
whitney test, and Kruskal-Wallis test. The results showed that 77.5% of the 
respondents were medium educational requirements, and the highest 
educational requirements was in honey domain while the lowest was in honey 
bee environment management, also the results showed that no significant 
differences were exusted in educational requirements according to age, 
communication level with information resources, mean honey production in the 
year, occupation kind. While there were significant differences according to 
educational, bee breeding experience, participation in training related with bee 
breeding, number of a pairy cells, a pairy kingship. The results also showed 
that the highest means to the problems which faced Honey bee breeders were: 
bee exposing to varwa and bee wax exposing to wax butterfly. The research 
also consisted some conclusion and recommendations. 

  

  الرتبة  Xالمتوسط الحسابي   المشاكل التي تواجھ مربي نحل العسل  ت
  ١  ٤.١  الفاروا آلفةتعرض النحل   ١
  ٢  ٣.١٢٥  فراشة الشمع آلفةتعرض شمع النحل   ٢
  ٣.٥  ٣.٠٥  النحل وبقاء الملكة أسرابھجرة   ٣
  ٣.٥  ٣.٠٥  صعوبة تسویق العسل  ٤
  ٥  ٣.٠١  بمرض تعفن الحضنة اإلصابة  ٥
  ٦  ٢.٨١  النحل بالمبیدات الحشریة تأثر  ٦
  ٧  ٢.٧٣  حلالن أجنحةتكسر   ٧
  ٨  ٢.٤٣  اختفاء نحل العسل  ٨
  ٩  ٢.٤٠  سرقة العسل بین خالیا النحل  ٩
  ١٠  ٢.٣  استیراد ملكات نحل مھجنة تضعف الساللة المحلیة  ١٠
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  المصادر
دراسة االحتیاجات اإلرشادیة المعرفیة لمربBي النحBل بمحافظBة : ) ٢٠٠٤(جاوش ، ھالل إبراھیم محمد 

معھد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمیة الریفیBة ، كلیBة الزراعBة ،  أطروحة دكتوراهكفر الشیخ ، 
  .بكفر الشیخ ، جامعة طنطا ، مصر 

ة التربیBة ، دور التربیBة والثقافBة فBي دعBم التنمیBة البشBریة ، مجلB) : ١٩٩٨(حسن ، محمد صدیق محمد 
 ٥٥-٤٢ :) ١٢٥(،  ٢٧مطابع وزارة التربیة والتعلیم العالي ، 

ادي للمرشBدین الBزراعیین فBي مصBر، كفBاءة التBدریب اإلرشB) : ٢٠٠٣(راضي احمد مصBطفى محمBود 
 .، قسم المجتمع الریفي واإلرشاد الزراعي ، جامعة عین شمس ، مصر أطروحة دكتوراه

االقتصBBاد المعرفBBي ، دار صBBفاء للطباعBBة والنشBBر والتوزیBBع، ) : ٢٠٠٨(الشBBمري ، ھاشBBم ونادیBBا اللیثBBي 
 .الطبعة األولى ، عمان ، شارع السلط ، مجمع الفحیص التجاري ، األردن 

مفBاھیم ومقBوالت وقضBایا أساسBیة ،  –نظریة المعلومBات ) : ٢٠٠١(شمس الدین ، شمس الدین عبد هللا 
  ٢٣-١٠:) ٤٥٠(، مجلة المعرفة ، الدراسات والبحوث ، سوریا 

النحBل ثBروة بBین أیBدینا ، الجمعیBة السBعودیة للعلBوم الزراعیBة، ) : ٢٠٠٩(الطالب ، لیث حمدي عبBد هللا 
المBBؤتمر الBBدولي السBBادس التحBBاد النحBBالین العBBرب ، جامعBBة الملBBك سBBعود ، كلیBBة علBBوم األغذیBBة 

 .والزراعة ، ابھا ، منطقة عسیر ، المملكة العربیة السعودیة 
تدریب القوى العاملة في القطاع الزراعBي ، الطبعBة األولBى ، جامعBة ) : ١٩٩٥(بي ، محمد عمر الطنو

 .عمر المختار ، البیضاء ، لیبیا 
االحتیاجBBات اإلرشBBادیة المعرفیBBة لمربBBي النحBBل فBBي محافظBBة ) : ١٩٩٩(العBBزاوي ، نادیBBة كBBاظم عنBBون 

 .بغداد ، رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد 
المسBتوى المعرفBي للعBاملین فBي حقBول الBدواجن بBاإلجراءات الوقائیBة )  : ٢٠٠٨(محمود ، ھBدى شBكر 

ضد مرض أنفلونزا الطیور ، مجلة التقني ، جمھوریة العراق ، بغداد ، المنصBور ، ھیئBة التعلBیم 
 . ٣١-٢٩ :) ٢(،   ٢١التقني ، 

یBBة تقBBویم التBBدریب أثنBBاء الخدمBBة لمBBوظفي بنBBاء أنمBBوذج آلل) : ٢٠٠٦(المشBBھداني ، مثBBال عبBBد اللطیBBف 
 .، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد ) أطروحة دكتوراه(اإلرشاد الزراعي الفنین في العراق ،

سبل تنمیة القریة المصBریة ، المجلBة الزراعیBة ، مؤسسBة دار التعBاون للطبBع ) : ٢٠٠٠(والي ، یوسف 
 . ٣١-٢٩ :) ٤٦٩(،  ٤٢والنشر ، القاھرة ، 

Shideed , Kamil H. and Mohammad El-Mourid(2006) . Adoption and Impact 
Assessment of Improved Technologies Crop and Livestock Production 
Systems in the Dry Areas , ICARDA IFAD . 

  
  
  
  

  


