المجلة األردنية في العلوم الزراعية ،المجلّد  ،10العدد 4102 4

مشاكل مربي النحل في محافظة البلقاء/األردن وعالقتها ببعض الخصائص الشخصية والمهنية
أحمد نوري الشدايده  ،1أمل عبداهلل

العبادي1

ملخـص
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى المشاكل التي تواجه مربي النحل في محافظة البلقاء في األردن من وجهة نظرهم
وعالقتها بالخصائ ص الشخصية والمهنية ،وقد جمعت البيانات عن طريق االستبيان من خالل المقابلة الشخصية لعينة
عشوائية من النحالين بلغ حجمها  85نحاالً ،واشتمل االستبيان على جزأين ،األول للمعلومات الشخصية والمهنية لمربي النحل،
والثاني مقياسًا لمستوى المشاكل واآلفات التي تواجه النحالين من وجهة نظرهم وكذلك مستوى إدارتهم لخالياهم .وقد كانت أهم
النتائج المتحصل عليها على النحو اآلتي :فيما يتعلق بمستوى انتشار اآلفات فقد كان هناك ثالث مستويات :متدني (أقل من
 91درجة) ومتوسط ( 72-91درجة) ومرتفع (أكثر من  72درجة) حيث وجد أن  %85.5 ،%77.2و  %91من مربي
النحل يقعون ضمنها على التوالي ،كما كان هناك ثالثة مستويات النتشار المشاكل :متدني (أقل من  03درجة) ومتوسط
( 25-03درجة) ومرتفع (أكثر من  25درجة) حيث وجد أن  %27.2،%98.8و  %97.9من مربي النحل يقعون في
المستويات أعاله على التوالي ،وفيما يتعلق بمستويات ادارة الخلية فقد تبين أن هناك ثالث مستويات :متدني (أقل من 07
درجة) ومتوسط ( 27-07درجة) ومرتفع (أكثر من  27درجة) حيث وجد أن  %27.2 ،%92.7و  %97.9من مربي النحل
يقعون في هذه المستويات على التوالي ،وتظهر الدراسة أن هناك عالقة إيجابية معنوية بين مستوى انتشار اآلفات والمشاكل
وكل من العمر وعدد أفراد األسرة والجنس ،فيما كانت العالقة سلبية معنوية مع كل من مستوى التعليم ومقدار الدخل والتعرض
لمصادر المعلومات ،وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة أن يقوم اإلرشاد الزراعي بدور إضافي لتثقيف وتوعية مربي النحل ونشر
المعرفة ونقلها لهم من خالل خطة علمية وعملية ووفقا لمستويات النحالين في منطقة الدراسة.
الكلمات الدالة :اإلرشاد الزراعي ،تربية النحل ،مربو النحل ،مشاكل النحالين ،األردن.

المقدمـة

للعسل والمواد األخرى إلى حشرة ذات أهمية كبيرة في تحسين
مستوى اإلنتاج الزراعي كماً ونوعاً ( Leal & Dickson,
( )2001الشدايده والعبادي )4104 ،وان وجود النحل كعامل
أساسي ومهم في تلقيح األزهار وعمليات اإلنتاج الزراعي
أصبح مفهوما سائدا لدى العديد من البلدان وخاصة األوروبية
منها ( ،)Marla & Gary, 2007وألهمية وفوائد نحل العسل
المذكورة مقدماً فإنه يجب تقديم اإلرشادات الالزمة لتوعية
النحالين بالسبل الكفيلة بمعالجة اآلفات والمشاكل التي
تواجههم (القالف.)4112 ،
وفي األردن ومع تزايد الطلب على النحل ومنتجاته وتزايد
أعداد خاليا النحل الحديثة وتزايد أعداد النحالين وظهور
تجارته فإنه برز االهتمام بهذا القطاع ،حيث كان لو ازرة
الزراعة دور رئيس في تطويره تمثل باالهتمام به من خالل

يعد نحل العسل  Apis melliferaمن الحشرات ذات
األهمية االقتصادية في العملية اإلنتاجية للكثير من المحاصيل
الزراعية والخضرية وأشجار الفاكهة ،فهو باإلضافة الى ما
ينتجه من عسل وحبوب لقاح وغذاء ملكي وشمع وبروبولس
وسم ،فهو يساهم وبشكل ملحوظ في زيادة نسبة تلقيح األزهار،
وبهذا فقد تغير المفهوم السائد حول أهمية النحل كحشرة منتجة
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 ،)4110لذا فقد هدف هذا البحث إلى دراسة مشاكل مربي
النحل من وجهة نظرهم وعالقتها بخصائصهم الشخصية
والمهنية ،ال سيما وقد أوصى العديد من الباحثين بأهمية
دراسة المشاكل التي تواجه مربي النحل(النقاش وآخرون
 )4104،ودراسة الشرعبي وآخرون ( )4112ودراسة الطائي
وكليلة ( ،)4112وقد تمثلت الفروض البحثية التي تختبرها
هذه الدراسة في وجود عالقة ارتباطيه بين مستوى انتشار
اآلفات والمشاكل التي تواجه النحالين وذلك من وجهة نظر
مربي النحل وكل خاصية من خصائصهم الشخصية والمهنية،
حيث تم اختبار هذا الفرض في صورته الصفرية أي ال توجد
عالقة ارتباطيه معنوية بين مستوى انتشار اآلفات والمشاكل
وكل خاصية من الخصائص المدروسة ،إن األهمية التطبيقية
لهذا البحث تتمثل بما يوفره من فرصة للعاملين في مجالي
اإلرشاد الزراعي وتربية النحل في التعرف إلى حجم هذه
المشاكل وهذا بدوره سيساهم في وضع األنشطة اإلرشادية
على أسس علمية سليمة تنعكس إيجابا على تطوير قطاع
تربية النحل في األردن.
مواد البحث وطرائقه
أستخدم أسلوب المسح الميداني لتحديد مستوى انتشار
اآلفات ومشاكل مربي النحل ومستوى اإلجراءات التي يتبعونها
في إدارة خالياهم ،إذ إن هذا األسلوب يعد مناسباً إلجراء هذا
النوع من الدراسات وهو يقع ضمن المنهج الوصفي ،وتمثل
مجتمع البحث من جميع النحالين في محافظة البلقاء ممن
يملكون عدد خاليا يتراوح بين ( )011 – 21خلية والبالغ
عددهم  021نحاالً (مديرية زراعة محافظة البلقاء) وقد تم
اختيار عينة عشوائية بسيطة بحجم  02نحاالً مثلوا ما نسبته
 %01من مجتمع البحث ،وقد جمعت البيانات األولية
الميدانية عن طريق االستبيان بالمقابلة الشخصية خالل شهر
تشرين أول 4100/حيث أشتمل االستبيان على جزأين ،األول
خاص بالمعلومات الشخصية والمهنية للنحالين وهي العمر
وتم قياسه من خالل استخدام األرقام الخام ألعمار النحالين،
والمستوى التعليمي وقد خصصت له المستويات أمي وأعطي
درجة واحدة ،وأساسي أعطي درجتان ،وثانوي أعطي ثالث
درجات ،ودبلوم متوسط أعطي أربع درجات ،وجامعي أعطي
خمس درجات ،وعدد أفراد األسرة واستخدمت األرقام الخام

استحداث وحدة متخصصة بالنحل في المركز الوطني للبحث
واإلرشاد الزراعي وتنفيذ برامج إرشادية متخصصة في مجال
تربية النحل ،كما وكان لكليات الزراعة في الجامعات األردنية
دور مهم لالرتقاء بهذا القطاع من خالل األبحاث العلمية
ألعضاء هيئة التدريس فيها ،ونظ ار ألهمية هذا القطاع في
األردن ولما يشكله من أهمية اقتصادية واستثمارية وغذائية
حيث يغطي الناتج المحلي من العسل ما يقارب  %21من
االحتياجات السنوية الكلية للمملكة ،فقد شهد األردن في عقد
الثمانينات وعقد التسعينات من القرن الماضي وما زال نشاطاً
ملموساً واهتماماً متزايداً في تربية النحل ليس فقط من
النحالين ،بل تعداه إلى بعض المؤسسات العامة وشبه العامة
والشركات الخاصة (أبو شويمة .)4111 ،هذا وما زال
النحالون األردنيون يعانون من مشاكل عديدة حيث ال يوجد
هناك إستراتيجية واضحة لهذا القطاع ،األمر الذي ترتب عليه
الكثير من األمور العشوائية التي بدأت تنعكس سلباً عليه،
حيث يشتكي النحالون من ضعف في فاعلية المناحل
اإلرشادية وعدم وجود دعم ألسعار لوازم تربية النحل
لتساعدهم على استخدام طرق التربية الحديثة ،وهناك الكثير
من المشاكل التي ما زالت تواجه صناعة تربية النحل في
األردن ،حيث تشكل اآلفات مصدر قلق كبير بالنسبة لمربي
النحل ،حيث لم يعط أي اهتمام شامل لألمراض واآلفات التي
تصيب نحل العسل من قبل الجهات المسئولة ،إال إنه هناك
العديد من األبحاث العلمية التي سجلت ظهور إصابة شديدة
بحلم الفاروا (Al-Abbadi 2003( Varroa destructor
and Nazer,كذلك انتشار اإلصابة بستة أنواع مختلفة من
األمراض الفيروسية في األردن ( Al-Abbadi et al.,
 )2010a, bكما وأشارت األبحاث العلمية التي أجريت في
منطقتي األغوار (وادي األردن) وأربد إن نحل العسل يصاب
بالعديد من اآلفات بلغ عددها  40نوعا مختلفا من اآلفات
( ،)Al-Ghzawi et al., 2009أن انتشار مشاكل وآفات
خصوصا اآلفات التي تؤدي إلى ضعف شديد
النحل،
ً
أحيانا تؤدي إلى تدمير كامل لها ،إضافةً إلى عدم
للطوائف و ً
إدراك النحالين بالجوانب العلمية والعملية في تربية النحل،
وضعف معرفتهم بأسس التربية الحديثة واإلدارة السليمة
وجهلهم بأهمية نحل العسل في زيادة اإلنتاج الزراعي (أرحيم،
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والمتغيرات المـستقلة ذات المقاييس الرتبية ومربع كاي الختبار
العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة النوعية
(المحمدي والمحمدي )4100 ،وذلك باستخدام برنامج التحليل
اإلحصائي للعلوم االجتماعية (. (SPSS, 2010

للتعبير عن هذا المتغير ،والجنس حيث أعطي الذكر درجة
واحدة واألنثى درجتان والتعرض لمصادر المعلومات حيث تم
تحديد أربع مستويات لها وهي دائما وأعطيت ثالث درجات
وأحيانا وأعطيت درجتان وناد ار وأعطيت درجة واحدة وال
أتعرض وأعطيت صف اًر ،أما الجزء الثاني من االستبيان فقد
تتضمن مقياسا لثالث مستويات هي :مستوى انتشار كل من
اآلفات والمشاكل من وجهة نظر مربي النحل ومستوى
واجراءاتهم في إدارة الخاليا ،وحددت مجموعة من الفقرات لكل
من اآلفات والمشاكل وضع أمام كل منها مقياس ثالثي متدرج
(نرتفع ،متوسط ،متدني) لمستوى انتشار المشكلة أو اآلفة من
وجهة نظر مربي النحل وأعطيت لها األوزان 0 ،4 ،2 :على
التوالي ،أما إجراء إدارة الخاليا فقد حدد أمام فقراته مقياس
رباعي متدرج (موافق جداً ،موافق ،محايد ،معارض) وأعطيت
لها األوزان 0 ،4 ،2 ،2:على التوالي ،وقد تضمن هذا
المقياس  20فقرة بواقع  04فقرة في مجال اآلفات و 01فقرة
في مجال المشاكل و 04فقرة في مجال إجراءات إدارة الخاليا،
حيث استخدمت هذه الدرجات القياسية كأساس إلجراء
التحليالت اإلحصائية الالزمة لهذه الدراسة ،وقبل وصول
االستمارة إلى شكلها النهائي ،تم اتخاذ بعض اإلجراءات عليها
وفي مقدمتها صدقها الظاهري وصدق محتواها وذلك من
خالل عرضها على الخبراء والمختصين في مجالي اإلرشاد
الزراعي وتربية النحل ،ثم أجريت التعديالت الالزمة على
الفقرات االختبارية التي تضمنتها االستمارة لتصبح أكثر فاعلية
في الوصول إلى الهدف المطلوب ،كذلك تم إيجاد معاملي
الثبات والصالحية الستمارة االستبيان وذلك لمعرفة قدرتها
وصالحيتها لقياس الظاهرة المراد دراستها وذلك عند إعادة
استخدامها تحت نفس الظروف (مايرز )0110،وقد اتبع
طريقة التجزئة النصفية وباستخدام معامل ارتباط بيرسون
لقياس معامل الثبات والصالحية حيث بلغا ()1811 ، 1821
على التوالي ،وبذلك فقد أكد هذا المقياس صالحية استمارة
االستبيان لمثل هذه الدراسة ،أما أهم الوسائل اإلحصائية التي
استخدمت في البحث فهي العرض الجدولي والنسب المئوية
والتك اررات ومعادلة الفاكرونباخ ومعامل بيرسون الختبار
العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المـستقلة ذات المقاييس
المستمرة ،ومعامل سبيرمان الختبار العالقة بين المتغير التابع

النتائج والمناقشة
أولا :مستوى انتشار اآلفات والمشاكل التي تواجه مربي
النحل واجراءات إدارة الخاليا بشكل عام:
أ -مستوى انتشار اآلفات من وجهة نظر بشـــكل عام:
تم تصنيف مستوى انتشار اآلفات إلى ثالث مستويات اعتمادًا
على العالقة ) ،(Mean ± 1 S.Dللحصول على حدود
المستوى المتوسط والذي تراوح بين  42-01درجة ،في حين
تحدد المستوى المتدني بأقل من  01درجة ،بينما تحدد
المستوى العالي بأكثر من  42درجة ،ويتضح من الجدول رقم
( )0أن  %1187من المربين كانت مستوى انتشار اآلفات
عندهم متوسطاً فأكثر ،األمر الذي نستنج منه أن مشاكل
مربي النحل في محافظة البلقاء ذات حدة متوسطة تميل الى
االرتفاع وهذا يوفر دليالً على أهمية تلك المشاكل وحاجتها
السريعة للحل.
ب -مستوى انتشار المشاكل من وجهة نظر مربي
النحل بشكل عام :تم تصنيف مستوى انتشار المشاكل التي
تواجه مربي النحل إلى ثالث مستويات ،حيث حدد مستوى
االنتشار المتوسط بين  27-21درجة ،في حين تحدد المستوى
المتدني بأقل من  21درجة ،بينما تحدد المستوى المرتفع بأكثر
من  27درجة ،ويتضح من الجدول رقم ( )0ان  %2280من
المربين كان مستوى انتشار المشاكل لديهم متوسطاً فأكثر،
ويتضح ان  %10من المربين كان مستوى انتشار المشاكل
متوسطاً فأكثر ،حيث يمكن تفسير ذلك بضعف خدمات
اإلرشاد الزراعي في مجال تربية النحل من جهة وعدم تعرض
المربين بشكل مستمر لمصادر المعلومات الزراعية من جهة
أخرى .وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من
(العجيلي )4117 ،و(الحافظ )4100،و(النقاش وصالح
وعزيز.)4104،
ت -اإلجراءات التي يتبعها النحالون في إدارة الخاليا
بشكل عام :تم تصنيف حجم اإلجراءات التي يتبعها النحالون
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ويمكن تفسير احتالل الرش المكثف للمرتبة األولى لغياب
التنسيق بين المزارعين من جهة ومربي النحل من جهة أخرى
في اختيار المواعيد المناسبة إلجراء عمليات الرش ،في حين
يمكن تفسير احتالل الحصول على عمالة خارجية للمساعدة
في المنحل للمرتبة األخيرة بأن طبيعة عينة الدراسة هي من
صغار مربي النحل الذين يديرون مناحلهم بأنفسهم دون
الحاجة لعمالة خارجية .وجاءت هذه النتيجة متوافقةً إلى حد
كبير مع ما توصل إليه كل من (العجيلي)4117 ،
و(الحافظ )4100،و(النقاش وصالح وعزيز.)4104،
ج -ترتيب اإلجراءات المتبعة في إدارة الخاليا :يوضح
الجدول رقم ( )2ترتيب اإلجراءات المتبعة في إدارة الخاليا
وفقاً لمجموع القيم الرقمية حيث جاء في المرتبة األولى توسيع
مداخل الخاليا صيفا ووضع القاعدة على االرتفاع الصيفي،
بينما جاء في المرتبة األخيرة تفضيل شراء الملكات المستوردة
على تربية الملكات في المنحل ،حيث بلغ مجموع القيم الرقمية
لكل منها ( )024،410على التوالي ،ويفسر احتالل إجراء
توسيع مداخل الخاليا صيفا للمرتبة األولى ألهمية ذلك
وارتباطها باألمور المناخية وخوف النحالين على خالياهم من
الحر الشديد ،في حين يمكن تفسير احتالل إجراء تفضيل
شراء الملكات المستوردة على تربية الملكات في المنحل
للمرتبة األخيرة ألن معظم النحالين ال يثقون بنوعية الملكات
المستوردة وانما يحبذون تربية الملكات في مناحلهم.
ثالث ا :الخصائص الشخصية للمربين وعالقتها بمستوى
انتشار اآلفات والمشاكل التي تواجههم:
العمر :أظهرت نتائج البحث أن أعلى عمر للمربين 11
سنة وأدناه  21سنة وبمتوسط حسابي  21سنة  ،وقد تم تقسيم
أعمار المربين إلى أربع فئات ،حيث يشير جدول رقم ( )0إلى
أن أعلى نسبة من المربين  %0081من مجتمع البحث تقع
ضمن الفئة العمرية ( )02-21سنة وأدناها  %084ضمن
الفئة العمرية (أقل من  )40سن ،ولتحديد العالقة بين مستوى
انتشار اآلفات والمشاكل مع العمر فقد أُستخدم معامل بيرسون
والذي بلغت قيمته ( )1810مما يدل على وجود عالقة طردية
معنوية بين المتغيرين ،لذا يقبل الفرض البحثي الذي ينص
على وجود عالقة بين مستوى انتشار اآلفات والمشاكل مع
العمر ،وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن المربين قد يكونوا

عند إدارتهم لخالياهم الى ثالث مستويات ،حيث تحدد مستوى
اإلجراء المتوسط بين  24-24درجة ،في حين تحدد مستوى
اإلجراء المتدني بأقل من  24درجة ،بينما تحدد مستوى
اإلجراء المرتفع بأكثر من  24درجة ،ويتضح من الجدول رقم
( )0أن  %2181من المربين كان مستوى اإلجراء الذي
يتبعونه متوسط ًا فأعلى ،ويمكن تفسير ذلك بأن معظم النحالين
يقومون باألمور اإلدارية بالشكل األمثل ألنها تقع ضمن
جهودهم وبمساعدة أفراد أسرتهم في هذا المجال ،كما إن
معظم النحالين هم على دراية جيدة باإلجراءات اإلدارية
الواجب اتخاذها في إدارة الخاليا ولكنهم ال يطبقونها عادة
بالشكل السليم وباآلتي فإن تنعكس على شكل مشاكل
يواجهونها في مناحلهم.
ثانيا-ترتيب مستوى انتشار اآلفات والمشاكل واجراءات
إدارة الخاليا من وجهة نظر مربي النحل:
أ -ترتيب انتشار اآلفات :يوضح الجدول رقم ()4
ترتيب مستوى انتشار اآلفات وفقاً لمجموع القيم الرقمية حيث
جاء في المرتبة األولى حلم الفاروا ،Varroa destructor
Acarapis
في حين احتل المرتبة األخيرة حلم االكارين
 ، woodiحيث بلغ مجموع القيم الرقمية لكل منهما(،070
 )71على التوالي ،حيث يمكن تفسير احتالل حلم الفاروا
للمرتبة األولى كون هذه اآلفة واسعة االنتشار حيث ال تكاد
خلية في المملكة تخلو منها ،في حين يمكن تفسير احتالل
حلم االكارين للمرتبة األخيرة بتدني مستوى معرفة النحالين
بتشخيصه من جهة وقلة انتشاره من جهة أخرى ،كما ويمكن
تفسير احتالل اآلفات لمراتب متأخرة في مستوى االنتشار بأن
هذه اآلفات تحتاج الى تشخيص مخبري لتحديدها وال يستطيع
النحالون تشخيصها بالعين المجردة .واتفقت هذه النتيجة مع
توصل إليه كل من (العجيلي )4117 ،و(الحافظ)4100،
و(النقاش وصالح وعزيز.)4104،
ب -ترتيب انتشار المشاكل :يوضح الجدول رقم ()2
ترتيب مستوى انتشار المشاكل وفقاً لمجموع القيم الرقمية حيث
جاء في المرتبة األولى الرش المكثف للمبيدات مع عدم مراعاة
الضرر الذي يحدث للنحل ،في جاء في المرتبة األخيرة
الحصول على عمالة خارجية للمساعدة في المنحل ،حيث بلغ
مجموع القيم الرقمية لكل منهما ( )004 ،021على التوالي،
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يواجهها رب األسرة النحال.
الدخل :أظهرت نتائج البحث أن متوسط الدخل بلغ
 22141دينار ،وقد كانت أعلى نسبة من المربين %2282
كانت دخولهم تنحصر بين ( )011 -211دينار وأدناها
 % 4181كانت دخولهم أكثر من  011دينار ،والجدول ()0
يوضح ذلك ،ولتحديد العالقة بين مستوى انتشار اآلفات
والمشاكل مع الدخل فقد أُستخدم معامل بيرسون والذي بلغت
قيمته ( )1822-مما يدل على وجود عالقة ارتباطية عكسية
معنوية بين المتغيرين ،لذا يرفض الفرض البحثي الذي ينص
على عدم وجود عالقة بين حجم اآلفات والمشاكل ومستوى
الدخل ،ولعل السبب في ذلك يعود الى أنه كلما ارتفع مستوى
دخل النحال انعكس ذلك على تدني حجم اآلفات والمشاكل
التي يواجهها ولعل من أسبابه قدرة النحال على شراء
التكنولوجيا المستحدثة في مجال تربية النحل.
الجنس :أظهرت نتائج البحث أن أعلى نسبة من المربين
 %1280هم من الذكور وأدناها كانت  %781من اإلناث
والجدول ( )0يوضح ذلك ،ولتحديد العالقة بين مستوى انتشار
اآلفات والمشاكل مع الجنس فقد أُستخدم مربع كأي والذي
بلغت قيمته ( )1182وهي اكبر من القيمة الجدولية ،وهذا يدل
على وجود عالقة معنوية بين المتغيرين ،لذا يرفض الفرض
البحثي الذي ينص على اختالف مستوى انتشار اآلفات
والمشاكل باختالف الجنس ،وقد يعزى ذلك إلى عدم تساوي
الفرص اإلرشادية المتاحة لكل من اإلناث والذكور إذ يتم
التركيز عادةً على الذكور ،فضالً عن إن ممارسة الذكور
لألعمال المتعلقة بتربية النحل هي أكثر من اإلناث ،مما
يجعلهم يواجهون الكثير من المشاكل واآلفات التي تصيب
خالياهم.
التعرض لمصادر المعلومات :أظهرت نتائج البحث أن
أعلى قيمة رقمية معبرة عن درجة التعرض لمصادر
المعلومات هي( )42درجة وأدناها ( )1درجة وبمتوسط مقداره
( ،)02812ويشير جدول ( )0إلى أن أعلى نسبة من المربين
 %1081تقع ضمن فئة التعرض المتوسط وأدناها %0182
تقع ضمن فئة التعرض المتدني ،والجدول ( )1يوضح ذلك،
ولتحديد العالقة بين مستوى انتشار اآلفات والمشاكل مع
التعرض لمصادر المعلومات الزراعية فقد أُستخدم معامل

كون لديهم حجماً مرتفعاً
بدأوا مشاريعهم بأعمار متقدمة مما ّ
في انتشار اآلفات والمشاكل ،إضافةً إلى أن المتقدمين في
العمر ال يحبذون المخاطرة األمر الذي انعكس على تدني
معدالت تبني التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بتربية النحل .وتتفق
هذه النتيجة مع ما توصلت إليه (الحافظ.)4100،
المستوى التعليمي :أظهرت نتائج البحث أن أعلى نسبة
من المربين كانت ( )%2181كان مستواهم التعليمي ثانوي
وأدناها ( )%081كان مستواهم التعليمي أساسي ،والجدول ()0
يوضح ذلك ،ولتحديد العالقة بين مستوى انتشار اآلفات
والمشاكل مع المستوى التعليمي أُستخدم سبيرمان-براون والذي
بلغت قيمته ( )1822-مما يدل على وجود عالقة معنوية
عكسية بين المتغيرين ،لذا يقبل الفرض البحثي الذي ينص
على وجود عالقة بين مستوى انتشار اآلفات والمشاكل مع
المستوى التعليمي ،وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن المعارف
والخبرات والمهارات التي يكتسبها النحالون تكون أكثر اتساعا
عندما يزداد مستواهم التعليمي مقارنةً بالمستويات األقل ،وهذا
يؤدي إلى انخفاض مستوى مشاكلهم مقارنةً بالنحالين ذوو
المستوى التعليمي األقل حيث إن النحال المتعلم يستطيع
تثقيف نفسه مقارنةً بالنحال األقل تعليماً .واختلفت هذه النتيجة
مع ما توصل إليه كل من ،بينما اتفقت مع ما توصل إليه كل
من (العزاوي  )0111،و(الحافظ )4100،و(النقاش وصالح
وعزيز.)4104،
عدد أفراد األسرة :أظهرت نتائج البحث أن متوسط عدد
أفراد أسر المربين بلغ  7أفراد ،وان  %7182من المربين كان
عدد أفراد أسرهم بين ( )01-0أفراد وأدناها  %2181كان عدد
أفراد أسرهم أقل من  0أفراد ،والجدول ( )0يوضح ذلك،
ولتحديد العالقة بين مستوى انتشار اآلفات والمشاكل مع عدد
أفراد األسرة فقد أُستخدم معامل بيرسون والذي بلغت قيمته
( )1814مما يدل على وجود عالقة ارتباطية طردية معنوية
بين المتغيرين ،لذا يرفض الفرض البحثي الذي ينص على
عدم وجود عالقة بين مستوى انتشار اآلفات والمشاكل مع
عدد أفراد األسرة ،ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن أفراد
األسرة يشاركون غالباً في عمليات تربية النحل واعتماد رب
األسرة النحال عليهم في معظم األحيان ،مما جعل لهم دور
فاعل وأساسي في ارتفاع مستوى انتشار اآلفات والمشاكل التي
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 -4أظهر البحث أن المشاكل واآلفات في المجال الواحد
تختلف في مستواها ،فكانت هناك مشاكل وآفات ذات مستوى
عالي جاءت بالمرتبة األولى وأخرى ذات مستوى متدني جاءت
بالمرتبة األخيرة لذا ينبغي إعطاء أولوية للمشاكل واآلفات ذات
المستوى العالي عند وضع خطط اإلرشاد الزراعي لهذا النشاط
المهم في المحافظة.
 -2اظهر البحث وجود عالقة معنوية طردية أو عكسية
بين مستوى انتشار اآلفات والمشاكل من جهة ،والخصائص
الشخصية والمهنية المدروسة مما يعني ضرورة االهتمام بهذه
الخصائص عند التخطيط للنشاطات اإلرشادية في مجال تربية
النحل.
التوصيات :في ضوء النتائج واالستنتاجات التي تم
التوصل إليها فإن هذه الدراسة توصي بما يلي:
 80أن يعمل اإلرشاد الزراعي في األردن على وضع
خطة عملية تتناول بشكل دقيق النتائج التفصيلية لهذه الدراسة
ووفقاً لمستوى انتشار اآلفات والمشاكل واإلجراءات التي
تناولتها الدراسة.
 84ضرورة مراعاة مستويات انتشار اآلفات والمشاكل
واإلجراءات التي تناولتها هذه الدراسة وفقا لتسلسلها عند
التخطيط لبرامج إرشادية وتدريبية للنحالين.
 82تدريب النحالين على طرق التربية الحديثة وأساليبها
بما في ذلك طرق الضم والتقسيم وتربية الملكات وطرق
تشخيص اآلفات ومكافحتها.
تفعيل دور جمعية النحالين في المملكة لتتولى المساعدة
في حل مشاكلهم وتوفر لهم متطلبات تربية النحل وتسويق
منتجاته.

بيرسون والذي بلغت قيمته ( )1821-مما يدل على وجود
عالقة ارتباطية عكسية معنوية بين المتغيرين ،لذا يقبل الفرض
البحثي الذي ينص على وجود عالقة بين مستوى انتشار
األمراض واآلفات والمشاكل مع التعرض لمصادر المعلومات
الزراعية ،وقد يعزى السبب في ذلك الى ان زيادة التعرض
لمصادر المعلومات يكسبهم العديد من المعارف والخبرات
ومن ثم ينخفض مستوى انتشار اآلفات والمشاكل التي
تواجههم في تربية النحل .واختلفت هذه النتيجة مع ما توصل
إليه كل من (الحافظ )4100،و(النقاش وصالح
وعزيز.)4104،
ترتيب مصادر المعلومات :ترتبت مصادر المعلومات وفقاً
لمجموع القيم الرقمية التي حصل عليها كل مصدر ،حيث
جاءت البرامج التلفزيونية الزراعية والنحالون اآلخرون في
المرتبة األولى ،في حين جاءت الشركات الزراعية في المرتبة
األخيرة) حيث بلغ مجموع القيم الرقمية لكل منهما (،042
 )17على التوالي .والجدول رقم ( )7يوضح ذلك ،ويمكن
تفسير احتالل البرامج التلفزيونية الزراعية للمرتبة األولى ان
معظم مربي النحل يملكون أجهزة تلفاز ويفضلونها على غيرها
من الوسائل اإلرشادية ،في حين يمكن تفسير احتالل الشركات
الزراعية للمرتبة األخيرة بأن قطاع النحل هو هدف لإلرشاد
العام وليس لإلرشاد الخاص الذي تقدمه هذه الشركات.
الستنتاجات
 -0اظهر البحث أن حجم المشاكل واآلفات التي تواجه
مربي النحل في محافظة البلقاء هي في اغلبها ذات مستوى
متوسطاً وعالياً ،مما يتطلب من الجهات المسؤولة عن اإلرشاد
الزراعي وتربية النحل اإلسراع بحلها ومعالجتها.
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الجدول( )1األعداد والنسب المئوية للمبحوثين وفقا لمستوى انتشار اآلفات والمشاكل وادارة الخاليا
النحراف
المتوسط
%
العدد
مستوى انتشار اآلفات والمشاكل ومستوى إدارة الخاليا
المعياري
2.55
70.38
77.2
90
متدني (اقل من )91
مستوى انتشار اآلفات
85.5
02
متوسط ()72-91
91
99
عالي (أعلى من )72
181
2284
98.8
1
متدني (أقل من )03
مستوى انتشار المشاكل
27.2
27
متوسط ()25-03
97.9
2
عالي (أكثر من )25
8.7
02.2
92.7
93
متدني (اقل من )07
مستوى إجراءات إدارة الخاليا
23.2
29
متوسط ()27-07
97.9
2
عالي (أكثر من )27
111
85
المجموع
جدول( :)2ترتيب فقرات اآلفات التي تواجه النحالين وفق ا لمجموع القيم الرقمية
القيم
القيم
اآلفة
اآلفة
اآلفة
الرقمية
الرقمية
تحجر الحضنة
995
طائر الوروار
959
حلم الفاروا
Aspergillus flavus
Varroa destructor
تعفن الحضنة األمريكي
938
تكيس الحضنة
921
الدبور األصفر
Paenibacillus larvae
Sac brood virus
Polistes gallica
النوزيم
932
تعفن الحضنة األوروبي
928
الدبور األحمر
Nosemaا apis
Melissococcus pluton
Vespa orientalis
االكارين
937
تكلس الحضنة
975
عثة الشمع
Acarapis woodi
Ascosphaera apis
& (Achroia Grisella
Galleria Mellonella
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القيم
الرقمية
19
13
21
52
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الترتيب
9
7
0
2
8
5
2
5
1
93
99
97
90
92
98
95
92

أحمد نوري الشدايده ،أمل عبداهلل العبادي

جدول( :)3ترتيب المشاكل التي تواجه النحالين في األردن وفق ا لمجموع القيم الرقمية
مجموع القيم الرقمية
المشاكل التي تواجه مربي النحل
922
الرش المكثف للمبيدات مع عدم مراعاة الضرر الذي يحدث للنحل
928
عدم تعويض النحالين في مواسم الجفاف أسوة بالمزارعين
901
ارتفاع الرسوم على أدوات النحل مقارنة مع المداخالت الزراعية
905
عدم وجود جهة مسؤولة للحفاظ على ساللة النحل البلدية
902
عدم كفاءة ملكات النحل المستوردة والتي غالبا ما تفقد من الخاليا
908
انعدام ثقة المستهلك األردني بجودة منتجات خلية النحل
902
عدم وجود منطقة منعزلة لتلقيح الملكات
900
تعرض خاليا النحل للسرقة
900
إيجاد موقع لتشتية الخاليا
907
عدم وجود جهة حكومية لفحص الملكات والتأكيد من سالمتها
903
شكاوى الناس من وجود خاليا النحل في مواقع قريبة من السكن
971
ارتفاع تكلفة وأسعار مدخالت اإلنتاج
971
عدم وجود فحوصات تستهدف المناحل للتأكيد من خلوها من األمراض
979
عدم تنظيم استيراد الملكات
973
التكلفة التي يتحملها المزارع مقابل وجود خاليا في مزرعة معينة
997
أسعار منتجات النحل مقارنة مع تكاليف اإلنتاج
937
الحصول على عمالة خارجية للمساعدة في المنحل

جدول( )4ترتيب اإلجراءات التي يتبعها النحالون في إدارة الخاليا وفق ا لمجموع القيم الرقمية
مجموع القيم الرقمية
اإلجراءات التي يتبعها النحالون في إدارة خاليا نحل العسل
الترتيب
739
توسيع مداخل الخاليا صيفا ووضع القاعدة على االرتفاع الصيفي
9
733
إتباع إجراءات التشتية بدقة متناهية
7
915
تضييق مداخل خاليا الشتاء ووضع القاعدة على االرتفاع الشتوي
0
912
االستخدام المنتظم لسجل النحل
2
917
اعتماد التربية من األفضل كوسيلة لتحسين تربية الملكات
8
951
ضم الطوائف الضعيفة قبل الدخول بالشتاء
5
958
إتقان عملية تربية ملكت نحل العسل
2
959
تفضيل الملكات المرباة في المنحل من المشتراة من نحال أخر
5
921
تغيير الملكات عند الحاجة فقط بغض النظر عن عمرها
1
925
اعتماد طريقة التربية الخطية لتحسين تربية الملكات
93
925
الملكات المستوردة رخيصة الثمن مقارنة مع صفاتها الجديدة
99
907
 97تفضيل شراء الملكات المستوردة على تربية الملكات في المنحل
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الجدول ( )8الخصائص
الخصائص
العمر

المستوى التعليمي

عدد أفراد األسرة

الدخل

الجنس
التعرض لمصادر
المعلومات

الشخصية والمهنية لمربي النحل وعالقتها بمستوى انتشار اآلفات والمشاكل
معامل
النحراف
المتوسط
%
العدد
الفئات
الرتباط
المعياري
3.19
5.1
23.35
8.7
0
أقل من 78
05.7
79
01 – 78
89.2
03
82 – 23
5.1
2
أكثر من 82
 3.059.2
9
أساسي
02.1
77
ثانوي
78.1
98
دبلوم
02.8
73
جامعي
3.17
9.28
5.39
01.2
70
اقل من 8
53.0
08
93-8
أكثر من 93
3.52090.0
221.1
09
95
أقل من 033
25.0
75
833-033
73.2
97
أكثر من 837
2
X =70.4
10.9
2
ذكر
5.1
2
أنثى
3.512.89
92.12
9.0
5
متدني (أقل من)93
8.1
2
متوسط ()73-93
0.5
5
مرتفع(أكثر)73

المعنوية

** معنوية عند مستوى %9

الجدول( )6ترتيب مصادر المعلومات وفقا لمجموع القيم الرقمية
القيم الرقمية
المصدر
القيم الرقمية الرتبة
المصدر
الرتبة
932
 0البرامج اإلذاعية الزراعية
972
البرامج التلفزيونية الزراعية
9
930
 2المرشدون الزراعيون
970
 9النحالون اآلخرون
15
 8كليات الزراعة
992
 7النشرات اإلرشادية
15
 5الشركات الزراعية
932
 0الصحف اليومية
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Beekeepers' Problems in Balqa’ Governorate-Jordan and their Relationship with
Some Personal and Professional Characteristics
Ahmad N. Al-Shadiadeh*, Amal Al-Abbadi*

ABSTRACT
The study aims to determine the problems' level of beekeepers in Balqa’ Governorate in Jordan and its
relation with some personal and professional characteristics. Data were collected by a questionnaire
through personal interview from a random sample of 58 beekeepers. The questionnaire included two parts;
the first one is the personal and professional characteristics of beekeepers, and the second one is a measure
for pests and problems level that facing beekeepers and their management level. The obtained results
indicated that there were three levels of pest distribution: low (less than 19 degree), medium (19-27
degree) and high (more than 27 degree), and it was found that 22.4%, 58.6% and 0.19% of respondents fall
within these levels, respectively. On the other hand, there were three levels of problems distribution: low
(less than 30 degree), medium (30-46 degree), and high (more than 46 degree) with 15.5%, 72.7%, and
12.1% of the beekeepers fall in these levels, respectively. Three levels of management strategy: low (less
than < 32 degree, medium (32-42 degree) and high (more than 42 degree) were recorded and formed
17.2%, 72.4%, 12.1% of the respondents, respectively. A significant positive correlation between the level
of problems and pests with each of age, family members, and sex was reported. In contrast, a significant
negative relationship with education level, amount of income and information sources was noticed. The
study recommended that agricultural extension should take an additional role to increase the awareness and
knowledge levels of beekeepers and transfer this knowledge through a scientific and practical plan that
includes according to the levels of beekeepers in studying area.
Keywords: Agricultural extension, beekeeping, beekeepers, beekeepers constrains, Jordan.
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