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الباحث

المستخمص
 وتحقيقاً ألىداف البحث اعدت الباحثة, استيدف البحث تحديد مستوى ابتكار مربي النحل لتطوير وزيادة االنتاجية في المنطقة الوسطى من العراق

 االستفادة,) فقرة توزعت عمى خمسـة مجاالت ىي (تربية النحل62(  تضمن الجزء االول منيا مقياساً ثنائياً تكون من, استمارة استبانة تكونت من جزأين

 اما الجزء الثاني منيا فقد,) تصنيع منتجات العسل ومستمزماتو,  معالجة االمراض ومكافحة اآلفات,  الكشف عن االمراض واآلفات, من النحل في البيئة

 اشتمل البحث عينة. ) االقتصادية واالجتماعية,  اال رشادية, ) فقرة توزعت عمى اربعة محاور(االسباب البيئية46( استخدم مقياساً رباعياً تضمن
) من مجموع% 21(  واختيرت عينة عشوائية بنسبة, )  النجف االشرف,  بابل,  )من محافظات المنط قة الوسطى ىي ( بغداد%44 ( عشوائية بنسبة
 وقد اظيرت نتائج البحث.  ) مربياً لنحل221 (  ليكون حجم العينة,  ) مربياً في المحافظات المشمولة بالبحث2254 ( عدد مربي النحل والبالغ عددىم

 ) من مربي النحل تقع ضمن الفئة القميمة لمستوى% 2263 (  اذ ان اعمى نسبة ىي,الى ان مربي النحل يعانون من ضعف في مستويات االبتكار
 واظيرت النتائج ان تأثير االسباب التي تقود مربي النحل الى,  ) درجة3614 (  ) درجة وانحراف معياري22621 (  )وبمتوسط مقداره2-21( االبتكار
 ) درجة بينما احتمت المرتبة االخيرة1644 ( االبتكــــــار ىي ( االس باب االجتماعية ) جاءت بالمرتبة االولى في المستوى االىمية اذ بمغ مستوى اىميتيا
 وتوصي الباحثة بضرورة توفير مستمزمات ومعدات االنتاج لتربية النحل باألسعار المشجعة وذات,  درجة2654 (االسباب االرشادية) وبمستوى اىميـــــــة

المواصفات الدولية العالية بغية النيوض بمستوى االبتكار لمربي النحل في المنطقة الوسطى من العراق وينبغي تظافر الجيود من قبل الجيات الحكومية
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ABSTRACT
The research aimed to identify the level of bee keepers innovation to develop and increase productivity in the
central region of Iraq , In order to achieve the goals of research a questionnaire consisted of two parts, designed
the first part included a bilateral scale to measure the level of beekeepers innovations, consists of ( 46 )
paragraphs Distributed on five fields (bee keeping , the area to take advantage of the bees in environment, the
detection of diseases and pests ,the treating diseases and pest control , the field of honey products and
peripherals manufacturing ), The second part included a barometer quadrilateral to measure the reasons
consists of ( 34 ) paragraphs Distributed on four pivots (environmental causes , extension, economic , social). The
research community a random sample ( 38%)of the which is (Baghdad, Babil, Najaf) a random sample (15%) of
the total number of beekeepers totaling (1094) breeders in the provinces covered by the research, to be the size of
the sample (165) educator for the bees . The results showed that bee keepers suffer from weak innovation levels,
as the highest rate is (66.7%) of the beekeepers within the level of innovation (0-15) and an average of (11.12)
degree and a standard deviation (7.53) degrees . The results showed that the causes that lead bee keepers to
innovation is (social causes) came first in the level of importance as it reached the level of significance (2.38)
degrees while last (extension causes) and the level of significance (1.93) degrees Researcher recommends the
necessity of providing the requirements and production equipment for beekeeping encouraging high
international standard prices in order to promote the level of innovation to beekeepers in central region of Iraq
and should be concerted efforts by government agencies and of devices guidance, research and beekeepers.
.

Keywords : , Innovation , Extension, Bee Keepers , social .
*Part of M.Sc. Theseis of first author.
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المقدمة

ان النظرة الى االبتكار قد تغيرت كثي اًر في وقتنا الحاضر،

الخفبجي والجذري
المتعمق باالبتكار خصائص االبتكار وخصائص المستفيدين

منو لضمان وصول االبتكار الى بقية مربي النحل  ،ولذلك
ال بد ان يكون لإلرشاد الزراعي دور فعال في تشجيع مربي

فقد اصبح االبتكار معيا اًر يحدد عمى ضوءه درجة تقدم االمم

النحل عمى االبتكار من خالل تقديم التسييالت الالزمة ليم

والدول ورقييا  ،بل اكثر من ذلك اذ اصبح ينظر اليو عمى

. 20

انو مصدر لتحقيق الثروة وعامل ميم في دفع عجمة التنمية

واالبتكارات ميمة في جميع المجاالت الزراعية والحيوانية

االجتماعية واالقتصادية  . 6تبرز اىمية المزارع او المربي

ومن ضمنيا مجال تربية النحل الذي ُي َعد محور اساس
يساىم في تحقيق االمن الغذائي لما لو من قيمة غذائية

في المجتمع في انو يمثل نواة نمو القطاع الزراعي في
المجتمعات  ،كونو يمتمك طاقات وقابميات وقدرات متعددة

كامنو  ،وان العمل عمى استثمار ىذه الطاقات والقابميات

عالية جدا  ،اذ تعد تربية النحل صناعة زراعية ميمة تؤدي

والقدرات يعود بالنفع عمى المربين او المنتجين والمجتمع

دو ار اساساً لزيادة االنتاج الزراعي والغذائي كما ونوعا ،

خالليا يتمكن المستيدف من االبتكار باستخدام االمكانيات

االنتاج الزراعي العالمي ،لقد تقدمت تربية النحل في عالمنا

وتحتل تربية النحل وانتاج العسل مرك از ال باس بو في

معاً  ،اذ البد من توفير السبل والظروف المالئمة التي من

اليوم وبات من الضروري االلتفات الى ىذا الجانب الميم

والموارد المتوفرة لديو مما يؤدي الى تحسين وزيادة انتاجيتو
فضالً عن تحسين المستوى المعيشي لو  . 31إذ يعمل
المزارعين والمربين

ونحـن بمد زراعي غني بمصادر الثروة النباتية التي يسعى

الييا النحل وفي عموم الحقول والمزارع . 38

جميعاً عمى تحقيق االمن الغذائي

إن تربية نحل العسل واالكثار من طوائفو من اىم فروع

والتنمية المستدامة  ،كونيم عماد االمن الغذائي في جميع

انحاء العالم اال ان الكثيرين يعدونيم عائقا امام التنمية اذا

االستغالل الزراعي ويمكن عدىا صناعة زراعية ال تحتاج

حرموا من الدعم الحكومي  .ويحتاج االمر أن نغير ىذه

الى رأس مال كبير وفي الوقت نفسو تدر ربحاً مستم اًر يعود

المساىمة في حل مشكمة الجوع وتحقيق االمن الغذائي في

ىذا الفن محافظاً لطرائق معاممة وسموك ىذه الحشرة  ،وتعد

عمى المربي بعظم الفوائد متى كان واعياً لدقائق وخطوات

االفكار والتصورات فالمزارعون والمربون ليم دور حيوي في

نحمة العسل من اىم الحشرات االقتصادية التي عرفيا

حال اصبحت المزارع والحقول والمناحل اكثر انتاجية

واستدامة  ،وبتعبير اخر  ،ىي بحاجة الى ادخال االبتك ــارات

االنسان منذ قديم الزمان  ، 5ويحتل النحل أىمية كبيرة في

ضمن نظام تقني زراعي يعترف بتنوعيا لمواجية التحديات

حياة االنسان وتتجمى بعض جوانب ىذه االىمية في منتجات

النحل االساسية من العسل الطبيعي والغذاء الممكي وسم

 . 9وليذا يفترض ان تكون ىناك انواع مبتكرة وحديثة من

النحل وانتاج الممكات والطرود ،فضالً عن

البحوث في االرشاد الزراعي تضع المزارعين والمربين محور
االىتمام  ،وان يواصل ىذا الجيل الشاب العمل المستمر في

دور النحل

االساس في زيادة االنتاج الزراعي وتحسين نوعيتو ، 31

المزارع والحقول والمناحل لتقميل من الفقر والجوع وزيادة

وتُ َع ْد تربية النحل فرعا من الفروع االساس لإلنتاج فإلى
جانب الفائدة التي يجنييا مربي النحل من الحصول عمى

خاصة بالنسبة الى تحسين سبل العيش الخاصة بالفقراء

العسل والشمع وتجارة الممكات  ،ىناك فائدة اشمل واكثر

االمن الغذائي  . 8إن سياسات االبتكار الشامل تتسم بأىمية
الريفيين بشكل عام ومربي النحل بشكل خاص  ،وىناك

اىمية اال وىي قيام الطوائف بتمقيح المحاصيل  . 37اذ

اليتان تساعد عمى تحسين نشر االبتكارات في القطاع

لنحل العسل اىمية كبيرة في الحفاظ عمى التنوع الحيوي اذ

تستخدم صحة نحل العسل كمؤشر لوضع البيئة المحيطة بو

الزراعي  ،ىما تشجيع شبكات االرشاد الزراعي  ،ودعم

والتي صنعيا االنسان والتي يتوجب عميو ان يعيش فييا 39

منظمي المشاريع الريفية ( مشاريع مربي النحل ) ومن

وتُ َع ْد مينة تربية النحل من المين الصعبة التي تحتاج الى
دعم مقدم من الحكومة المركزية من اجل زيادة االنتاج

الضروري تشجيع خدمات االرشاد الزراعي من اجل التعامل

مع تذليل المعوقات التي تواجو انتاج مربي النحل واالبتكار

المحمي اذ ينبغي عمى الحكومة تقديم الدعم لمربي النحل

الزراعي  .إذ ينبغي أن يراعي اسموب االرشاد الزراعي
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وتوفير مساحات تضم انواعاً كثيرة من الزىور الن اغمب

الخفبجي والجذري
الحاجة والتكيف مع المستمزمات التي لدييم ومحاولة تطويرىا

المساحات الزراعية خالل السنوات الماضية تقمصت بشكل
كبير ِاذ تم تفتيتيا وبعضيا كانت ساحات حرب وتخريب من

لتحديد مستوى ابتكار مربي النحل لتطوير وزيادة االنتاجية

الجماعات االرىابية فضال عن رش المناطق الزراعية

في المنطقة الوسطى من العراق  ،وتحديد االسباب التي تقود

بالمبيدات بصورة عشوائية . 31

مربي النحل الى االبتكار .

فضال عن المشكالت البيئية المتمثمة في شحة االمطار

من اجل مواجية ضعف االنتاجية  .لذا جاء ىدف البحث

المواد وطرائق العمل :

والتصحر واالنحباس الحراري الذي ُي َع ْد واحداً من أىم
التحديات التي تواجو العالم اجمع وكافة القطاعات الزراعية

منيج البحث :

وليست تربية النحل فحسب  ،كما ان السنوات االخيرة كانت

الوصفي  ،اذ تبرز اىميتوُ لكونوُ المنيج الوحيد الذي يعنى
بدراسة الموضوعات االنسانية التي تتعمق بالسموك  ،والذي

يعد ىذا البحث من البحوث المسحية التي تقع ضمن المنيج

جافة جداً مما ادى الى جفاف عدد من الينابيع والمصادر

المائية وانخفاض مستويات المياه الجوفية وانتشار مشكمة

يقوم عمى اساس وصف الواقع وصفاً دقيقاً  ،اذ يعد اسموباً

الى انحباس الرقعة الزراعية الخضراء في عدد من الدول

االبتكارات التي تخدميم بشكل خاص وتخدم المجتمع بشكل

التصحر بسبب االحوال الجوية ىذه االمور بمجمميا ادت

مناسباً من اجل دعم مربي النحل لتوصل الى عدد من

العربية ومن ضمنيا بمدنا العراق مما انعكس سمبا عمى جميع

عام . 35

المجاالت المتعمقة بنحل العسل  ،مما قمل من توسع القطاع

منطقة البحث :

وكذلك المشكالت االدارية التي نتجت عن المبيدات بسبب

ألجراء البحث والبالغ عددىــا (  ) 8محافظات ىي ( بغداد

وازدىاره . 31

شمــل البحث محافظات المنطقة الوسطى من العراق كمنطقـة

جيل المزارعين في كيفية استخداميا بالشكل الصحيح وكيفية

 ،االنبار  ،صالح الدين  ،ديالى  ،كربالء  ،النجف االشرف

االستثمار في القطاع الزراعي  ،وتسويق العسل يعد مشكمة

 ،بابل  ،واسط )  ،الحتوائيا عمى اعداد كبيرة من مربي

كبرى تواجو النحالين  ،فضال عن وجود العسل االجنبي

النحل  ،فضال عن ما تتميز بو ىذه المحافظات من نشاط

المغشوش  36ومن الضروري العمل عمى تشجيع المزارعين

محافظات المنطقة الوسطى بنسبـة (  ) %18وبواقع ()1

المستورد الذي ينافس العسل العراقي ناىيك عن العسل

واضح في تربية النحل  .اذ سحبت عينة عشوائية بسيطة من

عمى زراعة المحاصيل العمفية كالبرسيم وزىرة الشمس

محافظات وىي

واالستفادة منيا في سروح لمنحل وزراعة مصدات الرياح من

( بغداد  ،بابل  ،النجف

االشرف )،

وسحب ـ ـ ـ ــت عينة عشوائية بسيطة من مربي النحل بنسبة (35

اشجار الكالبتوس و االكاسيا المفيدة لمنحل واقامة مراكز

 ) %وبواقع (  ) 365مبحوثاً موزعين عمى محافظات بغداد

النحالين والمالكات العممية المتخصصة في ىذا المجال

ىذه المحافظات (  ) 3198مربياً.

بحثية متخصصة في تربية النحل وتنشيط التنسيق بين

وبابل والنجف االشرف اذ بمغ العدد الكمي لمربي النحل في

وذلك من اجل التغمب عمى مشكمة ضعف التنسيق العممي

بناء مقياس االبتكار لمربي النحل :

واالرشاد الزراعي في مجال عموم النحل . 31

استبانة لجمع البيانات المتعمقة بموضوع البحث نظ اًر

االرشادي بين الباحثين والمرشدين وارتقاء البحث العممي

لغرض تحقيق أىداف البحث استخدمت الباحثة استمارة

ومن اجل التغمب عمى ىذه المشكالت واالرتقاء بواقع تربية

لمالءمتيا لمنيجية البحث المتبعة  ،اذ تُعد االستبانة اداة
مالئمة لمحصول عمى البيانات والحقائق ولكونيا تعطي

النحل وازدىارىا فالبد من االبتكار في مختمف مجاالت تربية
النحل لما ليا من اىمية اقتصادية كبيرة تنعكس عمى المزارع

البيانات االكثر موضوعية من غيرىا من الطرائق الخاصة

والمربي بالدرجة االولى وعمى االقتصاد الوطني بالدرجة

بجمع البيانات لتحقيق اىداف البحث  1وتعرف االستبانو

الثانية .اذ ان االبتكار لمربي النحل كان ناتجا عن سنوات

بأنيا الوثيقة التي يتم بواسطتيا جمع البيانات والمعمومات

الخبرة التي قضوىا في ممارسة ىذه المينة فضال عن

حول الظاىرة موضوعة البحث  3فضال عن كونيا تعد
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وسيمة لجمع البيانات من خالل احتوائيا عمى مجموعة من

الخفبجي والجذري
المرحمة الرابعة:مرحمة تحديد معيار الموافقة (عتبة القطع )

ولالستبانة اىمية كبيرة في جمع البيانات الالزمة الختبار

تُعد عتبة القطع مصطمحاً شائع االستعمال في البحوث
النفسية والتربوية  ،اذ ىي الدرجة التي ينبغي ان يحققيا

االسئمة او العبارات والطمب من المبحوثين االجابة عمييا 33

من اجل التوصل الى صياغة نيائية لمكونات االستبانة :

الفرضيات في البحوث التربوية واالجتماعية والنفسية  ،فجمع
البيانات والمعمومات عن ادراك االفراد واتجاىاتيم وعقائدىم

المحور او الفقرة في متوسط درجات موافقة الخبراء عمييا

لممستقبل وسموكيم الحاضر والماضي وغير ذلك كل ذلك

ومعناىا بقاء الفقرات عمى صيغتيا االولية اذا حصمت عمى

وميوليم وقيميم ومواقفيم ودوافعيم ومشاعرىم وخططيم

لبقائيا في االستبانة  ،اذ حددت عتبة القطع بنسبة( )%75

امور تتطمب دراستيا استخدام االستبانة لمحصـول عمى

نسبـ ـ ــة (  ) % 75فاكثر  ،وقد بمغت عتبة القطع لالستبانة

معمومات كافية ودقيق ــة  . 55وقد مرت عمميــة بناء المقياس
بـستة مراحل ىي كاالتي -:

المتكونة من جزأين جزء لقياس مستوى االبتكار لدى مربي
النحل والجزء الثاني لقياس االسباب التي تدفع مربي النحل

المرحمة االولى  :مرحمة اعداد االستبانة بصورتيا االولية :

الى االبتكار (  ) % 8775من االختصاصيين المحكمين .

في ضوء االدبيات والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع

المرحمة الخامسة  :مرحمة إعداد االستبانة بصورتيا

اعداد االستبانة تحديد مستوى االبتكار لمربي النحل اذ بمغت

بناء عمى نتائج المرحمة السابقة  ،فقد بقيت معظم المحاور
ً
والفقرات عمى حاليا فيما يتعمق بقياس مستوى االبتكار لدى

البحث واراء الخبراء واالختصاصيين في ىذا المجال تم

النيائية :

مجموع فقراتيا (  ) 88فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت
واربعة محاور .

مربي النحل  ،باستثناء بعض التغيرات الطفيفة في ضوء

المرحمة الثانية  :مرحمة تطوير االستبانة (عرض المحاور

توصيات الخبراء في تمك المرحمة  ،اذ تم خ ــذف  3فقرات

والفقرات عمى الخبراء االختصاصيين ) ُ :عرضت محاور
وفقرات االستبانة بصورتيا االولية عمى مجموعة من الخبراء

من المجال االول وىو مجال االبتكار في تربية النحل
وفقرتين من المجال الثاني وىو االبتكار في مجال االستفادة

االختصاصيين في مجال وقاية النبات  ،والبالغ عددىم

من النحل في البيئة وذلك لعدم موافقة اغمب الخبراء عمية

 58خبراء  ،فضال عن الخبراء في ميدان االرشاد الزراعي

فبمغ عدد الفقرات النيائي (  ) 46فقرة  ،اما الجزء الثاني من

والبالغ عددىم  3خبراء  ،لبيان مستوى موافقتيم عمييا وما
يتطمب االمر من تعديالت لمخروج بالصيغة النيائية ليا ،

االستبانة المتعمق بقياس االسباب التي تقود مربي النحل الى

االبتكار فقد بقيت كما ىي عميو ولم يحدث فييا اي تغيير

وذلك عن طريق استبـ ـ ـ ــانة خاصة ( استبـانة الخبراء )  ،من

لموافقة جميع الخبراء عمييا اذ بمغ عدد الفقرات (  ) 34وكما

خالل مقياس موافقة تكون من ثالثة مستويات ىي موافق ،

مبين في الجدول . 5

موافق مع اجراء التعديل  ،غير موافق .

المرحمة السادسة :

المرحمة الثالثة  :مرحمة حساب متوسطات درجات موافقة

صدق المقياس :

الخبراء عمى مكونات االستبانة :
اعطي ـ ـ ــت اوزان تقديرية
ُ

ُيعد من الشروط الميمة والواجب توفرىا في إداة جمع
البيانات  ،وىو إداة القياس التي تقيس فعال ما وضعت

( قيم رقمية ) لكل عبارة في

مقياس موافقة الخبراء عمى المحاور والفقرات المذكورة في

لقياسو اي ان االختبار الصادق يقيس الوظيفة التي وضعت

المرحمة الثانية وعمى النحو االتي  -:درجتان لعبارة موافق ،

من اجميا  ( ،فالصدق الظاىري ) يعني ان االداة تتصف

2–8

وضعت من اجمو او ان االداة تبدو في ظاىرىا انيا تقيس

درجة واحدة لعبارة موافق مع اجراء التعديل  ،صف اًر لعبارة

غير موافق  .وبذلك تراوحت درجة المقيـ ــاس بين

بالصدق اذا كان عنوانيا وظاىرىا يشير الى المحتوى الذي

درجة واحتسبت المتوسطات بحساب مجموع الدرجات

المحتوى التي وضعت لقياسو ، 2ومن اجل تحقيق الصدق

المستحصل عمييا عمى عدد الخبراء .

الظاىري الذي يتضمن الفحص المبدئي لمحتويات االستبانة
والنظر الى الثغرات الموجودة فييا تم ُعرض المقياس عمى
2121
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مجموعة من الخبراء في ميدان االرشاد  ،اما( صدق

الخفبجي والجذري
االبتكار فقد تم استخدام معادلة الفاكرونباخ اذ بمغ مقدار

االداة  ،والدرجة التي تشير الى انيا ممثمة لجميع المفردات
التي يمكن كتابتيا في المجال الذي وضعت فيو االسئمة ،

قياس مستوى االبتكار :

لقياس مستوى االبتكار لمربي النحل تم تصميم استمارة

بحيث تغطي الميارات التي يمكن ليذه االداة قياسيا  3كمما

استبانة موجية الى مربي النحل  ،واستخدم فييا مقياس

المحتوى ) وىو الدرجة التي يمكن بيا الحكم عمى مفردات

كان صدق المحتوى يتصف بالتغطية الكاممة كمما كان

الثبات (. )87872

ثنائي لقياس مستوى ابتكار مربي النحل  ،يتكون من

صدق المحتوى مرتفعاً اي التناسب طردي  4ومن اجل

المستويات ( نعم  ،كال )  ،واعطيت لو االوزان () 8 -5

االختصاصيين في مجال تربي ــة النحـ ــل قس ــم وقاية النبات.

(  ) 46 – 8درجة  ،ولقياس تأثير االىمية حسب االسباب

ثبات المقياس :

البيئية واالرشادية واالقتصادية واالجتماعية التي تقود مربي

درجة عمى التوالي  ،وكانت درجات ىذا المقياس تتراوح بين

تحقيق صدق المحتوى تم عرض االستبانة عمى مجموعة من

يقصد بالثبات االستقرار بمعنى لو كررت عمميات القياس

النحل الى االبتكار استخدم مقياس رباعي  ،يتكون من

لمفرد الواحد ألظيرت درجتو شيئاً من االستقرار  ، 7والثبات

المستويات ( دائما  ،احيانا  ،ناد ار  ،ال تؤثر مطمقا )

فيما لو تغير الفاحص او المصحح بمعنى االتساق اي ان

درجات المقياس تتراوح بين ( . ) 34 – 8

عالقة المفحوص عمى جزء االختبــار تكون مرتبطة ارتباطـ ـاً

عممية جمع البيانات :

اختبار اولي (  ) Pre – Testفي شير اب في محافظة

عمى البيانات الالزمة وبطريقة المقابمة الشخصية مع

واعطيت لو االوزان (  ) 8-5-2-3عمى التوالي  ،وكانت

يعني الموضوعية بمعنى عدم تأثر النتائج بصورة جوىرية

جمعت بيانات البحث باستخدام استمارة االستبانة لمحصول

عالياً بعالمتو عمى االختبــار ككـل  4ولقياس الثبات تم اجراء

بابل \ ناحية المدحتيـ ــة عمى عينـ ـ ــة عشوائي ــة مؤلفة من 52

المبحوثين  ،اذ تعد من االساليب التي يفضل استخداميا في

البحث عند جمع البيانات  .وكان اليدف من اجراء ( – Pre

جم ـ ــع البيانـات من 2855 \ 9 \ 57الى \ 52 \ 57

مربياً لمنح ــل موزعين في الناحية  ،وتم استبعادىم من عينة
Test

عممية جمع البيانات في الدراسات المسحية واستغرقت عمميــة

) لمتحقق من وضوح الفقرات واالسئمة وتشخيص

.2855

مواقع الصعوبة ومعالجتيا والزمن الذي يستغرقو المبحوث

عممية تحميل البيانات :

كودر – ريتشاردسون (  ،) KR21وىذه المعادلة تستخدم

استخدم التحميل اليدوي  ،فضال عن استخ ـ ــدام برنامج

لإلجابة عمى الفقرات  ،وقد استخدم لقياس الثبات معادلة

بعد االنتياء من عممية جمع البيانات فُرغت االستبانات و

لممقياس الثنائي  ،اذ بمغ مقدار الثبات ( ، 8778 ، 8789

(  ) SPSSاالحصائي لتحميل بيانات البحث ومعالجتيا

8775 ، 8788 ، 8777

) ىذا بالنسبة لمقياس مستوى

احصائياً  ،وبعد ذلك ُنظمت البيانات في جداول لغرض
عرض وتفسير البيانات ومن الوسائل االحصائية التي

االبتكار لمربي النحل في مجال تربية النحل  ،ومجال
االستفادة من النحل في البيئة  ،ومجال الكشف عن

استخدمت لتحميل البيانات ىي النسب المئوية والمتوسطات

االمراض واآلفات  ،ومجال معالجة االمراض ومكافحة

الحسابية والمعدل الموزون والوزن المئوي  ،فضـ ــال عن

الذي يتعمق بقياس االسباب التي تدفع مربي النحل الى

في تحميل بيانات البحث .

اآلفات  ،ومجال التصنيع عمى التوالي  .اما الجزء الثاني

معادلـة الفا كرونباخ ومعادلة كورد -ريشاردسون )) KR-20
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المجاالت

تربٌة النحل .

االستفادة من النحل فً البٌئة .

الكشف عن االمراض واآلفات .

معالجة االمراض ومكافحة اآلفات . .

تصنٌع منتجات العسل ومستلزماته .

جدول  .2مجاالت وفقرات مستوى االبتكار لمربي النحل
الفقرات
 -1استخدام مبتكرات جدٌدة فً انتقاء سالالت النحل .
 -2استخدام مبتكرات جدٌدة فً طرٌقة انتاج وتربٌة الملكات .
 -3استخدام طرائق جدٌدة ومبتكرة فً تغذٌة الخالٌا .
 -4ابتكار طرائق جدٌدة فً الكشف عن االمراض .
 -5التوصل الى ابتكارات جدٌدة فً عملٌة التقسٌم .
 -6التوصل الى ابتكارات جدٌدة فً انتقاء الملكات .
 -7التوصل الى مبتكر ٌحد من ظاهرة الهجرة .
 -8استخدام طرائق جدٌدة لمنع حصول ظاهرة التطرٌد .
 -9التوصل الى طرائق مبتكرة لمنع ظاهرة السرقة .
 -11استخدام طرائق مبتكرة للحد من ظاهرة االمهات الكاذبة .
 -11استخدام طرائق مبتكرة لمعالجة نقص التغذٌة .
 -12التوصل الى طرائق مبتكرة لتنظٌم الرطوبة والحرارة .
 -13التوصل الى طرائق مبتكرة إلضافة المحلول السكري .
 -1التوصل الى مبتكرات للكشف عن التلوث البٌئً .
 -2استخدام طرائق مبتكرة للكشف عن النباتات السائدة .
 -3ابتكار طرائق جدٌدة للكشف عن التنوع البٌئً .
 -4التوصل الى مبتكرات للكشف عن التلوث البٌئً من النحل المنتج .
 -5التوصل الى مبتكرات للكشف عن المبٌدات .
 -6التوصل الى مبتكرات للكشف عن النباتات السامة .
 -1مرض تعفن الحضنة االوربً .
 -2مرض تعفن الحضنة االمرٌكً .
 -3مرض تكلس الحضنة .
 -4مرض تحجر الحضنة .
 -5مرض تكٌس الحضنة .
 -6مرض االسهال ( النوزٌما )
 -7مرض شلل النحل .
 -8آفة الفاروا .
 -1مرض تعفن الحضنة االوربً .
 -2مرض تعفن الحضنة االمرٌكً .
 -3مرض تكلس الحضنة .
 -4مرض تحجر الحضنة .
 -5مرض تكٌس الحضنة .
 -6مرض االسهال ( النوزٌما )
 -7مرض شلل النحل .
 -8آفة الفاروا .
 -9الزنبور االحمر .
 -11طائر ابو الخضٌر ( الوروار ) .
 -11دودة الشمع .
 -1صناعة الخالٌا الخشبٌة
 -2صناعة االساسات الشمعٌة
 -3صناعة الغذاٌات الخاصة بالنحل .
 -4صنع ادوات الفحص والتربٌة .
 -5صناعة ادوات تربٌة الملكات .
 -6التوصل الى مبتكرات للمحافظة على جودة العسل .
 -7االستفادة من منتجات النحل طبٌا ً .
 -8االستفادة من منتجات النحل تجمٌلٌا ً .
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المحاور

االسباب االرشادٌة

االسباب البٌئٌة

االسباب االقتصادٌة

االسباب االجتماعٌة

الخفبجي والجذري
قٌاس مستوى االسباب التً تقود مربً النحل الى االبتكار
ال تؤثر اطالقا ً
نادرا
احٌانا
دائما

الفقرات
 -1الكتب والنشرات االرشادٌة
 -2البوسترات والمطبوعات االرشادٌة
 -3العمل المشترك
 -4الخدمة االرشادٌة
 -5النشاطات االرشادٌة
 -6القروض
 -7التسهٌالت الالزمة ألنشاء المناحل
 -8الندوات والمؤتمرات
 -9الدورات التدرٌبٌة
 -11دور المرشد كوسٌط
 -11تحدٌد المشكالت والمعوقات
 -12مراكز بحثٌة
 -13المعرفة واالتصال والوعً
 -14تقدٌم المشورة
 -1التغٌرات المناخٌة
 -2الجفاف
 -3العواصف الترابٌة
 -4خطوط الكهرباء وشبكات االتصاالت
 -5تلوث الهواء
 -6المبٌدات الحشرٌة
 -7االستعمال المكثف والعشوائً للمبٌدات
 -8تقلص مساحات النباتات المزهرة
 -9امتٌاز بعض المناطق بطابعها الزراعً
 -1ارتفاع اسعار منتجات النحل
 -2مستلزمات االنتاج
 -3منافسة االنتاج المستورد للمحلً
 -4اسعار الخالٌا
 -5مصادر موثوقة لشراء الملكات
 -6التكنلوجٌا الحدٌثة
 -7استٌراد العالجات
 -8تسوٌق المنتجات
 -1المستوى التعلٌمً
 -2سنوات الخبرة
 -3عدد الخالٌا

درجاتو بين  46 – 8درجة  ،وبمتوسط مقــداره 55752

النتائج والمناقشة :

درجة  ،وبانحراف معياري مقداره  ، 7753وقد وزع مربو

 -5تحديد مستوى ابتكار مربي النحل لتطوير وزيادة

النحل عمى ثالث فئات عمى وفق مستوى االبتكار الى (

االنتاجية في المنطقة الوسطى من العراق  .اظيرت نتائج

قميمة  ،متوسطة  ،كبيرة ) وكما موضح في جدول . 2

البحث ان اعمى قيمة رقمية لمستوى ابتكار مربي النحـ ــل 46
درجة وادنى قيمة رقمية  8درجة  ،عمى مقياس تراوحت

جدول  . 2مستوى ابتكار مربً النحل فً محافظات المنطقة الوسطى من العراق
الفئات
قلٌلة
متوسطة
كبٌرة

العدد
111
42
13
165

درجة الفئات
0-15
16-30
31-46
المجموع

2124

%
6667
2565
768
100

Ẋ
4621
21645
36623

الخفبجي والجذري
فضال عن ضعف العالقة بين مربي النحل والمراكز البحثية
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 -2تحديد مستوى تأثير االىمية حسب االسباب :

يشير الجدول  2الى ان اعمى نسبة لمربي النحــل تقع ضمن
الفئة القميمــة  0-15بمقـ ـ ـ ــدار

المتخصصة بتربية النحل  ،والرش الجائر لممبيدات لممزارع

وبمعدل مقداره

القريبة من اماكن تربية النحل وعدم االلتزام بالتعميمات

 4725درجة  ،ويعني ذلك ان ثمثي مربي النحل يوصف

الخاصة بالمبيدات مما ادى الى ىالك اعداد كبيرة من النحل

مستوى ابتكارىم بالقميل  ،وقد تعزى ىذه النتيجة الى اسباب

و دفع الكثير من النحالين الى تقميص عدد الخاليا التي

النحل وضعف الخدمات االرشادية المقدمة ليم من ناحية

االسباب اىمية والتي تقود مربي النحل الى االبتكار .

66.7%

يمتمكونيا  .تحديد متوسط االوساط المرجحة لتحديد اكثر

عدة ويأتي في مقدمتيا قمة الدعم الحكومي المقدم لمربي

الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وغيرىا من النشاطات
جدول  . 3متوسط االوساط المرجحة لتحدٌد اي االسباب اكثر اهمٌة
المحــــــــــــــــــــــــــبور

متوسط االوسبط

الوزن

عذد

المعذل

ت حست

ت حست

المرجحة

المئوي

المرثيه

العبم

االستجبوة

االهمية

1644

35666

221

2263

6

2

االسجبة االجتمبعية

25643

4

1

االسجبة االقتصبدية

16252

2

4

االسجبة الجيئية

16252

2563

1

6

االسجبة االرشبدية

2654

26643

يتضح من الجدول ان اعمى نسبة اىتمام حصل عمييا محور

النحل واالجيزة االرشادية من جية والمراكز البحثية من جية

االسباب االجتماعية اذ كان مستوى اىميتو  % 79744اي

اخرى ادى الى ضعف االبتكارات التي يقوم بيا مربي النحل

ان اغمبية مربي النحل اكدوا ان االسباب االجتماعية بما

 ،فضال عن ذلك فان ضعف مستوى االبتكار الن ىناك

تتضمنيا من خبرة المربي ومستواه التعميمي وعدد الخاليا

مربي نحل ناشئون والقميل منيم محترفون  ،واساس عمل

لألىمية كانت لمحور االسباب االرشادية % 64737ويعزى

ينتقمون من منطقة الى اخرى من اجل الحصول عمى

ىذا الى عدة اسباب في مقدمتيا ضعف الخدمات االرشادية

مصادر لغذاء النحل  .وتوصي الباحثة تكثيف الخدمات

المقدمة الى مربي النحل  ،فضال عن قمة اعداد العاممين في

واالنشطة االرشادية المقدمة لمربي النحل ،اذ ان معظم مربي

بتربية النحل ضمن الشعب الزراعية  ،إذ ان اغمب المربين

موضوعات االساليب والتقنيات الحديثة في مجاالت تربية

اكدوا ان االرشاد ضعيف و معدوم اذ الوجود ألي نشاط او

النحل  ،والعمل عمى مكافحة اآلفات  ،وتسييل عممية

وسيمة توضيحية تخص تربية النحل

ارتحال النحل بسبب االوضاع االمنية التي يشيدىا بمدنا ،

االستنتاجات والتوصيات :

فضال عن عدم السماح باستيراد العسل من الخارج او وضع

ىؤالء المربين الجدد يعتمد عمى الترحال  ،بمعنى انيم

تقود وبشكل كبير مربي النحل الى االبتكار  ،واقل نسبة

النحل ىم بحاجة الى برامج وخدمات ارشادية ودعم في

تقديم ىذه الخدمات وال سيما العاممين في الوحدة الخاصة

ضوابط لذلك واالعتماد عمى االنتاج المحمي  ،و تقديم

نستنتج من البحث انخفاض مستوى ابتكار مربي النحل

االستشارات من االختصاصيين في تربية النحل والعمل عمى

بشكل واضح  ،اذ ان اكثر من ثمثي المبحوثين ىم بحاجة

حماية المناحل وضمان سالمتيا والتقميل من المبيدات

الى المزيد من المعمومات والتوعية والتوجيو والخبرة في اغمب

مجاالت تربية النحل لغياب او ضعف الدع ــم الحكومي

السمية التي تؤثر سمبياً عمى الثروة النحمية من خالل

الخاصة بتربية النحل واالجيزة االرش ــادية اسيم بشكل كبير

االحيائية في مكافحة اآلفات الزراعية.

استخدام المبيدات الصديقة لمبيئة ،فضالً عن التقانات

المقدم لمربي النحل وضعف الدور الذي تقوم بو الجمعيـ ــات
في انخفاض مستوى االبتكار ،ضعف العالقة بين مربي
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