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 االحتياجات التدريبية لمربي النحل في مدينة الديوانية 
 

 باسم حليم الجبوري 

 كلية الزراعة / جامعة القاسم الخضراء  

 

 الخالصة :

إن نجاح مشاريع تربية نحل العسل يعتمد بدرجةة بييةرع ى ةف بةةانع ين ىيةة ىإااةر إ,ارتنةان يان ىإااةر إ,ارع        

ىف ني إن خيرع مربة  الإحةل )الإحةال( مةن الشةريا اة ا ةية ا,ارع المإحةل ى ةف المإحل تتك ن من نحل ينحال يمر

ال جه الس يم . إن تط ير خيرات يمعارف يمنارات مرب  الإحل يك ن ىن ارية  التةدري, ن يان تحديةد اياتياجةات 

يةد اياتياجةات التدريييةة التدرييية يمثل  اة اس الذي ييإف ى يةه يي برنةامت تةدريي  . تنةدف الدرا ةة الحاليةة إلةف تحد

( ن ييظنةةرت الإتةةا ت إن 545( مربيةةا بعيإةةة ىشةة ا ية مةةن ااةةل  )55لمربةة  الإحةةل دةة  مديإةةة الدي انيةةة ن تةةم اختيةةار )

لمرب  الإحل د  المديإة مست ى ااجة مت  ط ل تةدري, ن يان يبثةر مجةايت تربيةة الإحةل ااجةة ل تةدري, لمةا مجةال  

 م كات  . يمراض الإحل يآداته ن تربية ال

 

Training needs of beekeepers in AL-Diwaniyah city 

 

Bassim H .Aljoburi. 

 

Abstract : 

     The success of beekeeping projects depends largely on the efficiency and 

quality of its management elements, the elements of the apiary management 

consists of bees, beekeeper and pasture , The experience of beekeepers is one of 

the essential conditions to management apiary properly .The development of 

expertise, knowledge and skills of beekeepers can be done  through training , and 

identification of training needs is the foundation upon which to build any training 

program . The present study aims to identify the training needs of the beekeepers in 

AL- Diwaniyah city, the results showed that beekeepers in the city need a middle 

level of training , and more areas of beekeeping needs  for training is  bee diseases 

and pests, breeding queens . 

 

 : المقدمة

تعةةد تربيةةة الإحةةل يإنتةةام العسةةل مةةن الحةةرف السديمةةة التةة  مار ةةنا  ةةكان بةة), يا,ي الرادةةدين نييإسةةل )رجةة,         

المان د  شةةان بعةض اةمةراض دة  اةين المان د  شةةان بعةض اةمةراض دة  اةين الس مريين ا تخدم ا العسل مع الس مريين ا تخدم ا العسل مع ن بعض المصا,ر  إن  ى( 2552يآخرين ن

 . ق. مق. م  50555055ا تخدم الياب يين العسل بديان دض) ىن ا تخدامه د  الطس س الديإية بحدي, ا تخدم الياب يين العسل بديان دض) ىن ا تخدامه د  الطس س الديإية بحدي, 

يتعةة , يلميةةة نحةةل العسةةل الةةف مإتجاتةةه التةة  يسةةتخدمنا اينسةةان دةة  المجةةايت اليذا يةةة يالطييةةة يالصةةإاىية مثةةل       

م كة  ن ةم الإحةل ناةمن الإحةل نالم كةات يالطةري,  اىةادة الةف تة دير  دةر  العسل ناي ب ال ساح نالشمع ناليذان ال

 ىمل ل عديد من اييدي العام ة.
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يي تستصر المية الإحل ى ف لذ  المإتجات دسط دن  يعد الم سح الر يس ل عديد من الإياتات الت  ي تعسد ثمارلةا بةدين    

ـــةةـ 05العسةةل دةة  ت سةةيح الإياتةةات الملريىةةة ياليريةةة بةةين )يجةة , الم سحةةات الحشةةرية ناو تتةةرايح نسةةية مشةةاربة نحةةل 

( . يتليةةد ايلميةةة ايدتصةةا,ية ل إحةةل دةة  ت سةةيح المحااةةيل ىةةن السيمةةة ايدتصةةا,ية 2555%( )اةةدا, ياخةةرين ن25

 ( . 2555يالعا دع من المإتجات ايخرى مجتمعة ىن ىشرين ىعةا )شرف الدين ياخرين ن

اينسان ينتم بتربيته يي ل  التماما بييرا لدرا ته يتحسين اةرق تربيتةه  التة  ياةيح  يبسي, المية الإحل دسد بدي    

مإظمة ي,ديسة يلنا اا لنا يد اىدلا الت  يج, السيام بنا ى ف ال جه ايبمل يد  ال دة  المإا ة, اتةف تكتمةل الةا ةدع 

 ( .   2555)اب  لي ة ن

ييةرع ى ةف بةةانع ين ىيةة ىإااةر اانتةام التة  تتكة ن مةن إن نجاح مشاريع تربية نحل العسل يعتمد بدرجةة ب     

( .يييسةةف الةةدير اي ةةاس دةة  لةةذ  العإااةةر ل إحةةال دنةة  يلمنةةا  يالسةة ع 2555نحةةل ينحةةال يمرىةةف )العيسةةم  ن

( إن خيرع مرب  الإحةل )الإحةال( مةن الشةريا اي ا ةية ي,ارع 2553المإظمة ليسية العإاار  . ييرى )الميرب  ن

جه الس يم ن إن الخيرع ىإصر منم يمؤثر د  إنتاجية العسل يد  الحةاظ ى ف ا ا ف الإحةل دك مةا المإحل ى ف ال 

زا,ت خيرع المرب  ارتةع  إنتاجية المإحل يانخةض  تك ةة اانتام يتجد, المإحل يم كاتةه با ةتمرارن يإن تربيةة 

التة  ى ةف المربة  ايلمةام بنةا لليةا,ع  الإحل ي يكت, لنا الإجاح يي تل,لر بدين خيرع. يلإالة  جم ةة مةن ايمة ر

 خيرته يمعردته بتربية الإحل يا,ارع المإاال )دض) ىن اي تعدا, الشخص  يالرغية الذاتية ( مإنا :

 معردة يدنم بي ل جيا الإحل ي,يرع اياته.    -5

 معردة يدنم اربة الط ا ف من خ)ل بيانات  الإحالين.   -2

 مخت ف الةص ل.معردة يدنم بيةية تدخل المرب  د    -3

 معردة المراى  المخت ةة يتيير يا ال المراى  باخت)ف الةص ل.  -4

 معردة اةزلار الرايسية ياةزلار الت  تعط  اي ب ال ساح  -5

 معردة الشريا اة ا ية انشان المإحل.   -6

 معردة يتشخيص يمراض يآدات الإحل يبيةية معالجتنا بالشكل المط  ب.   -7

 الس  بية يي ايا ع الإحل )بالتطريد مث)ً(  معردة يدنم مظالر الإحل  -0

 معردة بيةية درز يتصةية يتعيئة العسل بالشريا الع مية.  -2

 معردة م ااةات العسل يالظريف المث ف لتخليإه -55

 معردة بيةية تس ي  العسل.  -52

ام ى ف مدار السإة ياتياع إن تربية الإحل بالطرق الع مية تعتمد ا ا ا ى ف العإاية بالإحل يمراديته بانتظ       

( يلذا لن 2556الممار ات يالخيرات يالت ايات الصحيحة من اجل الحص ل ى ف انتام يدير من العسل )التازي ن

 يتم اي من خ)ل التع يم يالتدري, . 

نم من خ)ل يالتدري, ل  اي   ب الذي يمكن من خ)له مساىدع ايدرا, ليك ن ا ابثر بةانع يمسدرع د  ا,ان اىمال    

ابسابنم منارات يمعارف ياتجالات جديدع .يايرشا, اللراى  ىم ية تع يمية غير ر مية يرا, مإنا امدا, الة)اين 

يالملارىين يالمربين بكل ما يستجد من مع  مات يخيرات يمعارف د  مجايت ىم نم يمإنا تربية الإحل من خ)ل 

يي ا ل يا الي, متعد,ع ييضا . يلك  يتم التدري, بةعالية يبةانع  برامت يانشطة تدرييية متعد,ع يبا تخدام ارق

( إن تحديد اياتياجات 5220يةضل ايي تحديد اياتياجات التدرييية لألدرا, المستنددين مإه ناو  يرى )الطإ ب  ن

   الصحيح .  التدرييية ل  اي اس الذي يس م ى يه يي نشاا تدريي  يل  المؤشر الذي ي جه التدري, الف ايتجا

 

 :المشكلة البحثية 

ىرف العرادي ن تربية الإحل مإذ السةدم نيتعةد معظةم المإةاا  الجيراديةة ل ةي), مإا ةية لتربيتةه ن يايسةا لمةا يير,       

( مإحةةل يان 3047ب ةةن ) 2557( دةةان ىةةد, المإااةةل المإتجةةة دةة  العةةراق لعةةام  2557)الجنةةاز المربةةلي لءاصةةان ن

مإحةةل( ي جةةد دة  محادظةةة السا, ةية التةة  تةةات  دة  المرتيةةة الثانيةة بةةين محادظةةات  436مإااةل )% ( مةن لةةذ  ال55.3)

مإحةل( ت جةد  202% ( مةن مإااةل لةذ  المحادظةة )64.7العراق )بعد محادظة نيإ ى( من اية  ىةد, المإااةل نيان )
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اجيةة المإااةل مةن العسةل او  ,اخل المدن ن يلإال  م)اظة يبد من ال د ف ىإدلا دة  لةذ  الدرا ةة يلة  انخةةاض انت

بيملخ يةةة( ى ةف مسةةت ى محادظةةة السا, ةية ن يان المإااةةل ى ةةف  55بيةةم لخ يةة( ى ةةف مسةةت ى السطةر ي) 55.5ب ية  )

 مست ى السطر بص رع ىامة تعان  من  مشك)ت ىدع . 

عة ,  ةي, ولة   الةف ا,ارع يتعد لذ  اينتاجية مإخةضة ىإد مسارنتنا بانتاجية المإاال دة  ,يل العةالم ايخةرى ن يي     

المإااةةل ن ممةةا يعإةة  يجةة , دصةة ر دةة  خيةةرات يمنةةارات السةةا مين ى ةةف ا,ارتنةةا . لةةذا بةةان يبةةد مةةن ال دةة ف ى ةةف 

 2555اياتياجات التدرييية لنم . يالم)اظ ل  ندرع  الدرا ات المح ية د  لذا المجةال ن يدةد تكة ن ,را ةة )الحةادظ ن

( التةة  5222تدريييةةة لمربةة  الإحةةل دةة  مديإةةة الم اةةل ي,را ةةة )العةةلايي ن( يالتةة  شخصةة  بعةةض اياتياجةةات ال

تإايل  اياتياجات التدرييية لمرب  الإحل د  محادظة بيةدا, ال ايةدتين دة  السطةر . يمةن الدرا ةات التة  اجرية  دة  

دة  لةذا المجةال  ( د  النإد . لذا جانت دكرع لذ  الدرا ةة لتسةد الةإسص 2555ن  Singh et.alالديل اةخرى ,را ة )

 يمحايلة تشخيص اياتياجات التدرييية لمرب  الإحل د  مديإة الدي انية . 

 

 : األهداف البحثية 

 ا تندف اليح  بصةة ر يسية تحديد اياتياجات التدرييية لمرب  الإحل ن ييمكن تحسي  ول  من خ)ل اآلت   :   

الدي انية د  مجةايت تربيةة الإحةل يانتةام العسةل التاليةة : م دةع  تحديد اياتياجات التدرييية لمرب  الإحل د  مديإة -5

المإحةةل ن تيذيةةة الط ا ةةف ن دحةةص الخ)يةةا ن تربيةةة الم كةةات ن التطريةةد ن ايمنةةات الكاوبةةةن ىةةم الط ا ةةف ن ايدةةات 

 يايمراض ن ردة العسل ن جمع العسل.

لتدرييية تيعا ليعض خصا صةنم )العمةر نالتحصةيل معردة مدى يج , دريق معإ ية بين الميح ثين د  ااتياجاتنم ا -2

 الدرا   ن  إ ات الخيرع د  تربية الإحل نىد, الخ)يا د  المإحل ن التةرغ لتربية الإحل (. 

 

 :منهجية البحث 

 :مجتمع البحث وعينته

يابير مدننا ( ينظةرا تم تحديد مجتمع اليح  بجميع المإاال الم ج ,ع د  مديإة الدي انية ) مربل محادظة السا, ية     

لعدم يج , إاصان ر م  لعد, المإاال دة  المديإةة ) اية  ان اياصةانات الر ةمية الصةا,رع ىةن الجنةاز المربةلي 

ل)اصان تشير الف ىد, المإاال دة  المحادظةة دسةط ن بمةا ان مديريةة زراىةة المحادظةة ي يتة در لةدينا  ااصةان ,دية  

سج ة لدى المديرية ( اىطر الياا  ل) تةسار من الإحالين ىةن ىةد, المإااةل ل مإاال د  المديإة ب ن معظمنا غير م

 35( مإحةةل لك ننةا مإااةةل اةةييرع ىةةد, الخ)يةةا دينةةا ادةةل مةةن)57( مإحةةل ا ةةتيعد اليااةة  )577يدةد تيةةين إن ىةةد,لا )

تة  يمكةن ين يكة ن دينةا ( مإاال لشم لنا باي تييان المةت ح الذي ا ةتخدم لتحديةد الةسةرات ال55خ ية(نبما تم ا تيعا, )

ن ( ي ةتمارع اليحة   Pre-test( مإاال اخرى لشم ل ااحابنا بايختيةار اييلة  )55مرب  الإحل بحاجة ل تدري, ي)

%( بصةة رع ىشةة ا ية بعيإةةة 35.7( مإحةةل بإسةةية )55( مإحةةل اختيةةرت مإنةةا )545يبةةذا يكةة ن مجتمةةع اليحةة  يضةةم )

 ل درا ة .  

 

 :اداة البحث 

ى ف الييانات ال)زمة لتحسي  يلةداف اليحة  تةم إىةدا, ا ةتمارع ا ةتيانه تك نة  مةن جةليينن اةيل  ليرض الحص ل   

تضمن مع  مات ىامة ىن مرب   الإحل  مثل العمرن التحصيل الدرا  ن  إ ات الخيرع دة  تربيةة الإحلنىةد, الخ)يةا 

( مةن مجةايت تربيةة 55رع ت زىة  ى ةف )( دسة46د  المإحل ن التةرغ لتربية الإحل . د  اةين تضةمن الجةلن الثةان  )

دسةةرات ( ن  4دسةةرات ( ن دحةةص الخ)يةةا ) 4دسةةرات ( ن تيذيةةة الط ا ةةف ) 3الإحةةل يانتةةام العسةةل يلةة  م دةةع المإحةةل )

دسةرات( ن ايدةات  4دسةرات( ن ىةم الط ا ةف ) 3دسرات ( ن ايمنات الكاوبة ) 6دسرات ( ن التطريد ) 7تربية الم كات )

دسةةرات ( يالتةة   تةةم الحصةة ل ى ينةةا مةةن الكتةة,  0دسةةرات( ن جمةةع العسةةل ) 3ت( ن ةةردة العسةةل )دسةةرا 4يايمةةراض )

( مةن 55الع مية يالدرا ات يالإشرات ايرشا,ية وات الع)دة بتربية الإحل اىادة الف ا تييان مةت ح تم ت زيعة ى ف )

ي, دينةا اي التة  يستراة ن اىةادتنا الةف مرب  الإحل د  المديإةة ا ة, مةإنم ديةه تحديةد الةسةرات التة  لةم بحاجةة ل تةدر
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اليرامت التدرييية لمرب  الإحل ن يدد تم يىع اربعة  بدا ل ل)جابة امام بل دسةرع تمثةل مسةت ى الحاجةة ل تةدري, يلة  

ن اةر ( ى ةف التة ال  . يليةرض  5ن 2ن 3ىالية ن ي ط ن ىعيةةن ي ااجة ل تدري, ياد,ت لنا السيم الردمية التالية )

من الصدق ىرىة  اي ةتمارع ى ةف المختصةين يالعةام ين دة  مجةايت تربيةة الإحةل يانتةام العسةل يايرشةا, التحس  

اللراى  ل تابةد مةن اةحتنا ياة)ايتنا لتحسية  الةداف الدرا ةة ن يبعةد ايخةذ بةايران يالم)اظةات التة  ابةديلا تةم 

ات . بمةا تةم اجةران اختيةار ايلة  ل) ةتمارع ( دسرات يتعديل دسم اخر ياايح  اي تمارع جاللع لجمع الييان3اذف )

( مربين يتم اساب الثيات بطريسة التجل ة الإصةية يالتعديل بمعا,لة  ةييرمان بةراين إو  ب ةن معامةل الثيةات 55ى ف )

 (. يبذا تك ن اي تمارع جاللع ل تطيي  لتحسي  الداف الدرا ة .   5.23)

 

   :جمع وتحليل البيانات

( بعدلا تم تةرين الييانات يتي يينةا يتح ي نةا با ةتخدام التكةرارات 2552ل 4ل25ــ55ت خ)ل الةترع )جمع  الييانا      

 يالإس, المئ ية يالمت  طات الحسابية ياختيار مربع باي .

يدد تم تصةإيف الميحة ثين اسة, خصةا ص العمةر ن التحصةيل الدرا ة  ن  ةإ ات الخيةرع دة  تربيةة الإحةل ن ىةد,     

 52ـة42 ةإة( ن الثالثةة ) 40ـــ ـ30 إة( ن الثانية ) 37ـ27مإحل الف ث)ث دئات يبما يات  :العمر اةيلف )الخ)يا د  ال

 إة( . التحصيل الدرا ة : ىةعيف )ايبتدا يةة دمةا ,ين( ن ي ةط )المت  ةطة ا ااىدا,يةة(ن ىةال  ),ب ة م اجامعيةة(. 

 ةإة( .ىةد, الخ)يةا اييلةف 57ـة53 ةإة(نالثالثة )  52ـة0) ةإة(ن الثانيةة  7ـة3 إ ات الخيرع د  تربية الإحةل : اييلةف )

( .امةا التةةرغ لتربيةة الإحةل ديضةم دئتةين اييلةف )تةةرغ جل ة ( يالثانيةة 22ـة72( نالثالثةة )75ـة55( ن الثانية )55ـ35)

 )تةرغ ب  ( . 

ل تةدري, الةف ثة)ث  يبإان ى ف ادي, السيم الردمية المعطاع دانه   ف يةتم تصةإيف الميحة ثين اسة, مسةت ى الحاجةة  

(  530ــةـ 23( ديمةة ردميةة ن ىاليةة ) 22ـ 47( ديمةة ردميةة( ن ي ةط ) 46دئات يل  ااجةة ىةعيةة ل تدري,)اةرـةـ 

( يى ية دان بةل ميحة ث 3( يان مدى السيم الردمية لكل دسرع ل )اةرـ46ديمة ردمية ى ف ا اس ان ىد, الةسرات ل )

( يمجايتنةا العشةةرع دسة ف يةةتم 46( .امةا الةسةةرات ال)530)اةرــةةـ  ة ف يحصةةل ى ةف مةةدى دةيم ردميةةة يتةرايح بين

ديمةة ردميةة( ن  2ـة5.5ديمةة ردميةة( ن ي ةط )  5تصإيةنا ياسة, مسةت ى الحاجةة ل تةدري, بمةا ي ة  : ىةعيةة )اةرةـ

يمةة ( د3ديمة ردمية( باي تإا, ى ف بدا ل ايجابةة الم ىة ىة امةام بةل دسةرع يالتة  تراياة  بين)اةرةـ 3ـ2.5ىالية )

 ردمية. 

 

 :النتائج والمناقشة  

 :اوال: خصائص المبحوثين 

%( ىةمن 32(  ةإة يان )40ــةـ  30%( من مربة  الإحةل تتةرايح اىمةارلم بةين )45إن ) 5ت ىح نتا ت الجديل     

تيةين  (  إة .اما ديما يتع   بتحصي نم الدرا   دسةد37ــ  27%( ىمن الةئة )20(  إة مسابل )52ــ  42الةئة العمرية )

%( مةةن ام ةةة شةةنا,ع المت  ةةطة يايىدا,يةةة مسابةةل 45%( مةةإنم مةةن ام ةةة الشةةنا,ع الجامعيةةة اي الةةدب  م ن ي)40إن )

%( من ام ة الشنا,ع ايبتدا ية اي ا,نف من ول  . اما من اي   إ ات الخيرع د  تربيةة الإحةل اظنةرت الإتةا ت إن 52)

( 7ـةـ  3%( بةين )22(  ةإة ي)57ـــةـ 53%( بةين )26 ةإة ي) (52ــةـ  0%( مإنم تتةرايح  ةإ ات خيةرتنم بةين )52)

%( 34( خ يةة ي)75ــةـ  55%( من مرب  الإحل يترايح ىد, الخ)يا د  مإاا نم بين )42 إة .بما ت ىح الإتا ت إن )

ية  ( خ يةة . امةا مةن ا55ــةـ  35%( يك ن ىةد, الخ)يةا ىإةدلم بةين )24( مسابل )22ـــ  72يترايح ىد, الخ)يا بين )

 %( متةرغين بص رع ب ية . 25%( مإنم متةرغين جل يا مسابل )05تةرغ الميح ثين لتربية الإحل دسد اتضح إن )
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 ( خصائص المبحوثين1جدول )

 

 الخصائص

 الفئات

 التفرغ لتربية النحل عدد الخاليا سنوات الخبرة التحصيل الدراسي العمر

 % عدد % عدد % دعد % عدد % عدد

 24 14 81 18 88 11 18 6 82 11 االولى

 18 81 28 86 14 84 14 84 الثانية
14 84 

 21 11 86 12 12 81 28 16 الثالثة

 144 24 144 24 144 24 144 24 144 24 المجموع

 

 ثانيا : االحتياجات التدريبية لمربي النحل  

%( 40إن مرب  الإحةل دة  مديإةة الدي انيةة دةد ت زىة ا تيعةا لمسةت ى اةاجتنم ل تةدري, الةف ) 2يظنرت نتا ت الجديل 

%( بمسةت ى ااجةة ىةعيف ل تةدري, ن يان المت  ةط العةام ل سةيم 22%( بمسةت ى ىةال  ي)35بمست ى ااجة ي ةط ن)

ىةمن المةدى المت  ةط لسةيم تتةرايح بةين )اةةر  ( يل  يسع 73.57الردمية المعيرع ىن ااجة الميح ثين ل تدري, ب ن )

 ( .530ـــ 

 

 ( توزيع المبحوثين تبعا لمستوى الحاجة للتدريب8جدول )

 

 متوسط القيم العدد      % القيم الرقمية فئات مستوى الحاجة

 88         11 16صفر ــــ ضعيف

 

12.41 

 12         81 28ـــــ 11 وسط

 24         12 122ـــــ 22 عالي

 144         24  المجموع

 

إن مجةال   3اما ديما يتع   بحاجة الميح ثين ل تدري, بمجايت تربية الإحل يإنتام العسل دسد يظنرت نتا ت الجةديل    

( ي يةه مجةال تربيةة الم كةات 2.25اةمراض ياآلدات الت  تصي, الإحل ااتل المرتية اةيلف يب  ط اساب  مة زين )

( ن   5.53( ناةمنةات الكاوبةة ) 5.62( ن ىم الط ا ةف )5.75( نتيذية الط ا ف )5.05مجايت التطريد )( ثم 2.55)

 ( .  5.05يخيرا مجال جمع العسل )( ي 5.24( ن ردة العسل )5.35( ندحص الخ)يا )5.36م دع المإحل )

         

 يها( توزيع مجاالت تربية النحل حسب حاجة المبحوثين للتدريب ف2جدول )

 

 الترتيب الوسط الموزون المجال

 1 1.26 موقع المنحل

 1 1.11 تغذية الطوائف

 2 1.24 فحص الخاليا

 8 8.11 تربية الملكات

 2 1.24 التطريد

 6 1.22 األمهات الكاذبة

 2 1.62 ضم الطوائف

 1 8.82 األمراض واآلفات

 2 1.81 سرقة العسل

 14 4.28 جمع العسل
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  يمكن الس ل إن ااجة الميح ثين ل تدري, بان  ىالية د  مجال  ايمراض يايدةات ن تربيةة الم كةات يمن الإتا ت اى)

 ( ي ىح ول  .4يىعيةة د  مجال جمع العسل يمت  طة د  بسية المجايت يالجديل )

 

 ( توزيع المجاالت حسب مستوى حاجة المبحوثين للتدريب فيها1جدول )

 

 

 

  

 

 

 

( مإنةا بةان مسةت ى ااجةة الميحة ثين ل تةدري, 55( ال ار,ع د  اي تيانه  دسةد تيةين ان )46اما بالإسية ل ةسرات ال )    

(ن معردةةة مسةةييات ايمةةراض 2.43( ن معردةةة اةةرق ال دايةةة يالعةة)م )2.02)اةةرق تربيةةة الم كةةات دينةا ىاليةةا يلةة   

( ن ا,يات تربيةةة الم كةةات 2.57( ن اةةرق التطريةةد الصةةإاى  )2.57( ن معردةةة اىةةراض اياةةابات المرىةةية )2.45)

التطريةةد  (ن بيةيةةة ايسةةاف2.55(ن الع)مةةات الدالةةة ى ةةف دسةةد الم كةةة )2.55( ن ال دةة  المإا ةة, لتربيةةة الم كةةات )2.55)

( . ديمةا بةان لإالة  خمسةة دسةرات 2.5(  ن معردة ارق انتشةار ايمةراض )2.56الطييع  يا,خال الطر, الف الخ ية ) 

( ن اةةرق دةةرز العسةةل 5.5بانة  ااجةةة الميحةة ثين ل تةةدري, دينةةا ىةعيةة يلةة  م اىيةةد اجةةران ىم يةةة دحةص الخ)يةةا )

( ن اةرق ازالةة الإحةل ىةن 5.35ا  العسةل مةن الخ)يةا )( ن بيةيةة ا ةتخرام ادةر5.40(ن ارق جمع  العسل )5.25)

 ( .  5دسرع( دان ااجة الميح ثين ل تدري, دينا  بان  مت  طة ن )جديل  35( . اما الةسرات المتيسية )5.55ايدرا  )

 

 ثالثا : خصائص المبحوثين واحتياجاتهم التدريبية 

 :االحتياجات التدريبية والعمر  -1

ن الميحةة ثين دةة  الةئةةة العمريةةة اييلةةف لةةم ايبثةةر ااجةةة ل تةةدري, يان ادةةراننم دةة  الةئةةة إ 6اظنةةرت نتةةا ت الجةةديل  

العمريةةة الثانيةةة ايدةةل ااجةةة ل تةةدري, نيلةةم يظنةةر يجةة , دةةرق معإةة ي بةةين الميحةة ثين مةةن ايةة  الحاجةةة ل تةةدري, دةة  

 إ ية .  مجايت تربية الإحل تيعا لةئاتنم العمرية او بان  ديمة مربع باي المحس بة غير مع

 

 :االحتياجات التدريبية والتحصيل الدراسي  -8

تيين إن الميح ثين من ااحاب التحصيل الدرا   ال اائ )ابتدا ية دمةا ,ين( لةم ايبثةر ااجةة ل تةدري, ن يان لةذ     

ي, الحاجة تسل مع تحسن التحصيل الدرا   ن اي انه لم يكن لإال  درق معإ ي بين الميح ثين من اي  اةاجتنم ل تةدر

 ( . 6تيعا لةئات تحصي نم الدرا   اي  بان  ديمة مربع باي المحس بة غير معإ ية )جديل 

 

   : االحتياجات التدريبية وسنوات الخبرة في تربية النحل -2

ايىح  الإتا ت الدرا ة إن ااجة الميح ثين ل تدري, تإخةض مع زيةا,ع  ةإ ات الخيةرع يان ايبثةر ااجةة ل تةدري,    

إ ات الخيرع ايدةل يمةع ولة  لةم يظنةر دةرق معإة ي بةين  الميحة ثين مةن اية  اةاجتنم ل تةدري, دة  بان ا ااحاب  

 مجايت تربية الإحل يانتام العسل تيعا لةئات  إ ات الخيرع او بان  ديمة مربع باي المحس بة غير معإ ية .  

 

 

 

 

 

 % العدد لقيم الرقميةا فئات مستوى الحاجة للتدريب

 14 1 1صفر ـــ  ضعيف 

 14 1 8ــــ  1.1 وسط

 84 8 2ـــــ  8.1 عالي 

 144 14  المجموع
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 ( مستوى حاجة المبحوثين للتدريب في فقرات تربية النحل2جدول  )

 

 المجال رةالفق
متوسط الحاجة 

 للتدريب
 فئة الحاجة للتدريب

 عالية 8.22 تربية الملكات طرق تربية الملكات

 عالية 8.12 االمراض معرفة طرق الوقاية والعالج

 عالية 8.14 االمراض معرفة مسببات االمراض

 عالية 8.11 االمراض معرفة اعراض االصابات المرضية

 عالية 8.11 يدالتطر طرق التطريد الصناعي

 عالية 8.12 تربية الملكات ادوات تربية الملكات

 عالية 8.12 تربية الملكات الوقت المناسب لتربية الملكات

 عالية 8.14 تربية الملكات العالمات الدالة على فقد الملكة

 عالية 8.46 التطريد كيفية ايقاف التطريد الطبيعي وادخال الطرد الى الخلية

 عالية 8.44 االمراض نتشار االمراضمعرفة طرق ا

 وسط 1.26 تربية الملكات طرق اضافة الملكات الجديدة الى الطرود

 وسط 1.21 االمهات الكاذبة طرق الوقاية والتخلص من ظاهرة االمهات الكاذبة

 وسط 1.21 التطريد العوامل التي تساعد وتزيد من التطريد الطبيعي

 وسط 1.22 ضم الطوائف وائفالحاالت التي يجب فيها ضم الط

 وسط 1.22 التطريد الطرق المتبعة اليقاف التطريد الطبيعي

 وسط 1.22 ضم الطوائف االجراءات الواجب اتباعها قبل اجراء عملية ضم الطوائف

 وسط 1.22 تغذية الطوائف انواع المحلول السكري

 وسط 1.11 تغذية الطوائف الحاالت التي يجب فيها تغذية النحل

 وسط 1.11 تغذية الطوائف العالمات الدالة على حاجة النحل للتغذية

 وسط 1.11 تربية الملكات مميزات الطوائف التي تؤخذ منها الملكات

 وسط 1.12 تربية الملكات مميزات الطوائف التي تربى فيها الملكات

 وسط 1.11 ضم الطوائف االجراءات الواجب اتباعها بعد اجراء عملية ضم الطوائف

 وسط 1.62 موقع المنحل نظام ترتيب وتوزيع الخاليا في المنحل

 وسط 1.21 فحص الخاليا الشروط الواجب اتباعها الجراء عملية فحص الخاليا

 وسط 1.21 فحص الخاليا خطوات وطرق فتح الخاليا لفحصها

 وسط 1.16 تغذية الطوائف طرق تحضير المحلول السكري

 وسط 1.12 التطريد عالمات التطريد الطبيعي

 وسط 1.14 التطريد فوائد التطريد الصناعي

 وسط 1.14 االمهات الكاذبة اسباب حدوث ظاهرة االمهات الكاذبة

 وسط 1.14 جمع العسل اسباب وعالمات تبلور العسل

 وسط 1.21 ضم الطوائف طرق ضم الطوائف بعضها للبعض االخر

 وسط 1.21 سرقة العسل اسباب سرقة العسل بين الطوائف

 وسط 1.86 االمهات الكاذبة العالمات المميزة لظاهرة االمهات الكاذبة

 وسط 1.86 جمع العسل اسباب وعالمات تخمر العسل

 وسط 1.82 موقع المنحل مواصفات الموقع الجيد للمنحل

 وسط 1.82 موقع المنحل تجهيز واعداد ارض المنحل وملحقاته

 وسط 1.82 سرقة العسل سل بين الطوائفطرق الوقاية من ظاهرة سرقة الع

 وسط 1.11 سرقة العسل عالمات حدوث  ظاهرة سرقة العسل بين الطوائف

 وسط 1.11 فحص الخاليا اغراض فحص الخاليا

 وسط 1.42 جمع العسل معرفة االقراص الحاوية على عسل تام النضج
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 وسط 1.42 جمع العسل طرق تصفية العسل

 ضعيفة 1.44 فحص الخاليا ص الخاليامواعيد اجراء عملية فح

 ضعيفة 4.21 جمع العسل طرق فرز العسل

 ضعيفة 4.12 جمع العسل طرق جمع العسل

 ضعيفة 4.21 جمع العسل كيفية استخراج اقراص العسل من الخاليا

 ضعيفة 4.11 جمع العسل طرق ازالة النحل عن االقراص

 

 

حتياجات التدريبية للمبحوثين تبعا لخصائصهم وفئاتها مع قيم ( الوسط الحسابي الموزون لمستوى اال6جدول )

 مربع كاي

 

                        

 المجاالت

الخصائص 

 وفئاتها    

موقع 

المنح

 ل

تغذية 

الطوا

 ئف

فحص 

 الخاليا

تربية 

الملكا

 ت

التطر

 يد

األمها

ت 

 الكاذبة

ضم 

الطوائ

 ف

األمرا

ض 

 واآلفات

سرقة 

 العسل

 جمع 

 العسل

اجمالي 

جاالالم

 ت

قيمة 

مربع 

 كاي

 

 العمر

81-

21 

1.21 1.21 1.21 8.42 1.21 1.11 1.18 8.21 1.82 4.22 1.62  

4.111 

22-

12 

1.21 1.64 1.11 8.86 1.24 1.22 1.62 8.84 1.81 4.24 1.21 

12-

22 

1.21 1.14 1.86 8.44 1.24 1.21 1.66 8.88 1.82 4.28

. 

1.61 

التحص

يل 

الدراس

 ي

ضعي

 ف

1.14 1.21 1.22 8.81 1.22 1.28 1.28 8.12 1.28 4.21 1.11  

4.122 

 1.22 4.24 1.81 8.88 1.18 1.21 1.11 8.11 1.81 1.11 1.12 وسط

 1.22 4.24 1.11 8.11 1.21 1.81 1.66 1.26 1.42 1.12 4.24 عالي

 

سنوات 

 الخبرة

2-1 1.68 8.44 1.11 8.81 1.21 1.61 1.22 8.12 1.82 4.21 1.12  

4.881 2-18 1.14 1.11 1.82 8.42 1.21 1.21 1.62 8.86 1.82 4.22 1.22 

12-

11 

1.46 1.21 1.84 8.42 1.62 1.12 1.21 8.48 1.81 4.11 1.12 

 

عدد 

 الخاليا

24-

24 

1.22 1.62 1.11 8.82 8.46 1.61 1.12 8.88 1.81 4.22 1.61  

4.116 

21-

11 

1.14 1.11 1.86 8.84 1.24 1.24 1.18 8.21 1.86 4.22 1.61 

18-

28 

1.22 1.11 1.81 1.21 1.12 1.12 1.61 8.82 1.86 4.11 1.12 

التفرغ 

 للعمل

تفرغ 

 جزئي

1.14 1.11 1.21 8.21 1.26 1.26 1.62 8.84 1.86 4.21 1.61 4.182 

 

تفرغ 

 كلي

1.28 1.11 1.82 8.82 1.12 1.24 1.62 8.24 1.88 4.24 1.22 
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 لتدريبية وعدد الخاليا  االحتياجات ا -1

( خ ية د  المإحل لم ايبثر ااجة ل تدري, يان لةذ  الحاجةة تسةل مةع 55ــ 35لسد بان الميح ثين من ااحاب الخ)يا )

زيا,ع ىد, الخ)يا  اي انه لةم يكةن لإالة  دةرق معإة ي بةين الميحة ثين مةن اية  اةاجتنم ل تةدري, تيعةا لةئةات ىةد, 

 ( .  6باي المحس بة غير معإ ية )جديل الخ)يا او بان  ديمة مربع 

 

 االحتياجات التدريبية والتفرغ لتربية النحل  -2

ايىح  الإتا ت إن الميح ثين المتةرغين جل يا لتربية الإحل ابثر ااجةة ل تةدري, مةن ادةراننم المتةةرغين ب يةا نيمةع   

ايت تربية الإحل يانتةام العسةل تيعةا ول  لم يظنر يج , درق معإ ي بين الميح ثين من اي  ااجتنم ل تدري, د  مج

 لطييعة التةرغ او بان  ديمة مربع باي المحس بة غير معإ ية . 

 

( يمكن اي تإتام إن الميح ثين ىمن دئة التحصيل الدرا   الضعيف لم ايبثر ااجةة ل تةدري, 6يمن نتا ت الجديل )

 ( . 5.32ايدل ااجة )(   ديما بان ادراننم من ااحاب التحصيل الدرا   العال  5.77)

 

  : االستنتاجات

إن لمرب  الإحل د  مديإة الدي انية مست ى ااجة مت  ط ل تدري, مما يعكس ىعف د  منةاراتنم يخيةراتنم  -5

 د  تربية الإحل يانتام العسل .

إن مجال  امراض يادات الإحل يتربية الم كةات  تعةد مةن الع امةل المةؤثرع دة  تربيةة الإحةل دة  المديإةة يان  -2

 خيرع الميح ثين دينما د ي ة مما جع نما يحت)ن المرتيتين اييلف يالثانية  من اي  ااجة الميح ثين ل تدري, . 

إن خيرع مرب  الإحةل دة  مديإةة الدي انيةة جيةدع دة  مجةال جمةع العسةل ممةا جعةل لةذا المجةال يحتةل المرتيةة  -3

 ايخيرع من اي  ااجة الميح ثين ل تدري, . 

ل تدري, لم تتاثر بايخت)دات الم ج ,ع بين الميح ثين دة  اىمةارلم نتحصةي نم الدرا ة   إن ااجة الميح ثين -4

 ن  إ ات الخيرع ن ىد, الخ)يا يالتةرغ ل عمل او لم تظنر دريق معإ ية د  لذا المجال . 

 الت ايات 

اللراىيةة اي ا,رام ايلتمام الر م  بتربية الإحل من خ)ل ادتتةاح ادسةام تربيةة الإحةل دة  الك يةات يالمعالةد  -5

 تربية الإحل بم ا, ,را ية ىمن مإالت ب يات اللراىة لتخريت ب ا,ر ى مية د  لذا المجال .

تةعيل ,ير ايرشا, اللراى  د  مجال تربية الإحل بما يسةنم بليةا,ع خيةرع يمنةارات يمعةارف مربة  الإحةل  -2

 من خ)ل انشطة يبرامت ارشا,ية . 

إحةةل دةة  مإةةاا  اخةةرى تتضةةمن مسةةت ى معةةارف الإحةةالين يمشةةك)تنم اجةةران ,را ةةات ىةةن يادةةع تربيةةة ال -3

 يادتصا,يات تربية الإحل .

4-   

 :المصادر 

(:تربية الإحل نيزارع اللراىة يا تص)ح ايراى  ناي,ارع المربلية ل)رشا, 2555اب  لي ة ن عد مصطةف )

 اللراى  ن مصر . 

 يزارع الة)اة يالتإمية السريية يالصيد اليحري ن الميرب .  (: تربية الإحل بالطرق العصرية ن2556التازي ن  عيد )

 ( : ااصان المإاال د  العراق ن مديرية اياصان اللراى  نبيدا, ن العراق . 2557الجناز المربلي ل)اصان )

( : المتط يات التع يمية لمرب  الإحل د  دضان الم ال يى)دتنا بيعض 2555الحادظ ن ا مان زلير ي نس )

 ( . 4) 32تييرات نمج ة زراىة الراددين ن الم

( :نحل العسل يالإياتات الطيية يالعطرية د  الييئة اير,نية ن المربل ال اإ  ل يح  2555ادا, ن نلار ياخرين )

 يايرشا, اللراى   ن ىمان ن اير,ن . 
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السكري ن المؤتمر الديل  ( :تةضيل نحل العسل لترابيل مخت ةة من المح  ل 2552رج, نخ يل ابراليم ياخرين )

 السا,س يتحا, الإحالين العرب ن السع ,ية . 

 ( :تربية الإحل ي,يدان الحرير ن يزارع التربية يالتع يم ن مصر . 2555شرف الدين ن اسين ىيد الج ا, ياخرين )

 ن بيريت . ( :مرجع د  ايرشا, اللراى  ن,ار الإنضة العربية ل إشر يالت زيع 5220الطإ ب  ن محمد ىمر )

( : اياتياجات ايرشا,ية المعردية لمرب  الإحل د  محادظة بيدا, .ن ر الة 5222العلايي ن نا,ية باظم ىإ ن )

 ماجستير ن ب ية اللراىة ن جامعة بيدا, . 

ين ( : اي,ارع يالتإمية المستدامة د  مشاريع تربية الإحل ن المؤتمر الرابع يتحا, الإحال2555العيسم  ن بمال )

 العرب ن ,مش  . 

( : ,را ة   س ة العسل من المإتت الف المستن   ن مإظمة ايغذية ياللراىة ل)مم 2553الميرب  ن رملي ردي  )

 المتحدع ن بيريت .  
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