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 لتغيرات المناخية بمحافظة الغربيةمع اتكيف مربي نحل العسل 
 

 أحمــد ماىـر الجــوىـــري                                            

 كمية الزراعة جامعة طنطا    

 الممخص العربي                                                              
 

تقرر إختيار أكبر و  .بمحافظة الغربية لتغيرات المناخيةمع اتكيؼ مربي نحؿ العسؿ  التعرؼ عمىبصفة رئيسية  البحثىذا  استيدؼ      
مركزيف مف حيث عدد المناحؿ، وأسفر ذلؾ عف إختيار مركزي طنطا والمحمة الكبرى، وعف طريؽ حصر عدد مربى نحؿ العسؿ بالمركزيف 

عينة مكونة مف  عف أسفر ذلؾ، و Krejcie & Morgan جداوؿ كريسجي ومرجافب اإلستعانة ولتحديد حجـ العينة تـ مربى، 064تبيف وجود 
وقد تـ جمع البيانات بواسطة إستمارة . مربي، وقد تـ إختيارىـ بطريقة عشوائية مف واقع كشوؼ مربي النحؿ باإلدارة الزراعية بكؿ مركز 014

  % مف العينة المستيدفة. 89تمثؿ إستمارة  046وتـ إستيفاء إستبياف بالمقابمة الشخصية، 
 وتمثمت أىـ النتائج التي أسفرت عنيا ىذه الدراسة فيما يمي:

  % مف المبحوثيف ذوي مستوى تكيؼ مرتفع مع التغيرات المناخية. 64.0 أف -1
وكؿ مف قيادة الرأي،  بيف متغير تكيؼ مربي نحؿ العسؿ مع التغيرات المناخية 4.41وجود عالقة إرتباطية معنوية عند مستوى إحتمالي  -0

واإلستعداد لمتغيير، والتعرض لمصادر المعمومات، والرضا عف الخدمات اإلرشادية، ومعارؼ مربي نحؿ العسؿ بالتغيرات المناخية. كما 
بينما لـ بيف متغير تكيؼ مربي نحؿ العسؿ مع التغيرات المناخية ومتغير السف.  4.40توجد عالقة إرتباطية معنوية عند مستوى إحتمالي 

تسفر النتائج عف معنوية العالقة بيف متغير تكيؼ مربي نحؿ العسؿ مع التغيرات المناخية ومتغيرات المستوى التعميمي، والخبرة في مجاؿ 
 تربية نحؿ العسؿ، والتدريب في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ.

 تكيؼ مربي نحؿ العسؿ مع التغيرات المناخية.ير % مف التبايف في متغ 30.0أف المتغيرات المستقمة المدروسة مجتمعة تفسر نحو  -3

   .ةػربيػػالغة ػافظػمح ػػ تغير المناخ ػػ الممقحاتػػ التكيؼ  :دالةالكممات ال

 المقدمة والمشكمة البحثية .1

يعد اإلنتاج الزراعي مف أىـ القطاعات اإلقتصادية فيو نظاـ       
جتماعي حياة وأسموب معيشة ومصدر لمدخؿ، وأساس أمف غذائي  وا 

ال غنى عنو. ومف أىـ النشاطات الرئيسية في اإلنتاج الزراعي تربية 
نحؿ العسؿ بما توفره مف منتجات غذائية ميمة نالت الكثير مف 

إلى وقتنا  رضاإلىتماـ منذ خمؽ اإلنساف وظيوره عمى سطح األ
مف قيمة غذائية وشفائية عالية تواتر ذكرىا في الحاضر لما تمتمكو 

يخ والكتب السماوية واألبحاث العممية الحديثة. فضال عف كتب التار 
إسيامو في عمميات التمقيح الخمطي النباتي بما يعزز زيادة الناتج 

 .الزراعي كمًا ونوعاً 
دورًا ىامًا في مساعدة الممقحات عمى إختالؼ أنواعيا  معبتو       

 عمميةإتماـ  ة عمىزراعيالعديد مف النباتات بما في ذلؾ المحاصيؿ ال
. وال يقتصر دور الممقحات عمى المساىمة المباشرة في األمف التكاثر

الغذائي وحسب بؿ تعتبر عنصرًا أساسيًا في الحفاظ عمى التنوع 
الحيوي الذي ىو ركيزة أخرى مف ركائز أىداؼ التنمية المستدامة. 

% مف  84والتمقيح عممية أساسية لبقاء أنظمتنا البيئية، فما يقرب مف 

ع النباتات المزىرة البرية في العالـ تعتمد إعتمادًا كميًا أو جزئيًا أنوا
% مف  50عمى تمقيح حيواني، فضاًل عمى إعتماد أكثر مف 

 ،% مف األراضي الزراعية عميو 30المحاصيؿ الغذائية في العالـ، و 
فالممقحات تساىـ بشكؿ مباشر في األمف الغذائي، فضاًل عف أنيا 

مى التنوع البيولوجي. ونظرا لدور الممقحات في ىي مفتاح الحفاظ ع
مايو  04الحفاظ عمى الحياة البشرية فقد حددت األمـ المتحدة يوـ 

يوما عالميًا لمنحؿ، لنشر الوعي بأىمية الممقحات وإلبراز مساىمتيا 
في التنمية المستدامة والتيديدات التي تواجييا. واليدؼ مف ذلؾ ىو 

لى حماية النحؿ والممقحات األخرى، مما يسيـ تعزيز التدابير الرامية إ
بشكؿ كبير في حؿ المشاكؿ المتعمقة بإمدادات الغذاء العالمية 
والقضاء عمى الجوع في البمداف النامية. وألننا جميعًا نعتمد عمى 
الممقحات، فمف األىمية بمكاف مراقبة ومتابعة تراجعيا والعمؿ عمى 

 (https://www.un.orgوقؼ فقداف التنوع البيولوجي)
وتعتمد حياتنا جميعا عمى الممقحات، فالطعاـ الذي نتناولو مف        

خضروات وفواكو يعتمد بشكؿ رئيسي عمى الممقحات، وال يمكف أف 
نتخيؿ عالـ بال ممقحات، فوجود عالـ خاؿ مف الممقحات المختمفة مف 
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يا مف التنوع الغذائي، وال يصبح لكثير مف شأنو أف يصبح عالما خال
كما تساعد الممقحات المختمفة  ،األصناؼ النباتية أي وجودو األنواع 

عمى تنوع وجودة الثمار والبذور المختمفة وضماف وفرتيا، وىو ما يعد 
وفرة وتنوع الغذاء، إضافة إلى  اإلنساف. غذاءلأمر بالغ األىمية 

توفير األدوية، والوقود الحيوي،  تساىـ الممقحات بشكؿ مباشر في
واأللياؼ مثؿ القطف والكتاف، ومواد البناء. وتحتاج أغمب النباتات 
نعداـ ىذه العممية سوؼ  المزىرة إلى تمقيح حيواني إلنتاج البذور، وا 
يؤدي حتمًا إلى إنييار العديد مف األنواع والعمميات المترابطة معًا 

عممية التمقيح ىي عممية أساسية  داخؿ النظاـ البيئي. وبالتالي فإف
في كؿ النظـ البيئية، كما أنو يعد أمر أساسي إلنتاج الغذاء وسبؿ 

ووفقا  .(https://www.shorouknews.com) العيش البشري
لخبراء النحؿ في منظمة األغذية والزراعة لألمـ المتحدة، فإف ثمث 

لممقحات إنتاج الغذاء في العالـ يعتمد عمى النحؿ، حيث تساىـ ا
مباشرة في األمف الغذائي. ويحتاج ما يقرب مف ثالثة أرباع النباتات 
التي تنتج تسعوف في المائة مف األغذية في العالـ إلى المساعدة 
نتاج البذور  الخارجية لمممقحات إلتماـ عممية التمقيح وا 

تير النحؿ بدوره العظيـ ويش .(https://www.unep.orgوالثمار)
في توفير الغذاء، فثمث إنتاج الغذاء في العالـ يعتمد عمى النحؿ. كما 

 يعد نحؿ العسؿ دور ىاـ وحيوي في التنوع البيولوجي.
يتعرض النحؿ والممقحات األخرى مثؿ الفراشات والخفافيش و       

وطيور الطناف إلى تيديد متزايد بسبب أنشطة البشر. فالممقحات 
ساعد عديد مف النباتات بما في ذلؾ المحاصيؿ الغذائية عمى ت

التكاثر. وال يقتصر دور الممقحات عمى المساىمة المباشرة في األمف 
الغذائي وحسب بؿ تعتبر عنصرًا أساسيًا في الحفاظ عمى التنوع 
الحيوي الذي ىو ركيزة أخرى مف ركائز أىداؼ التنمية المستدامة. 

% مف  84ة لبقاء أنظمتنا البيئية، فما يقرب مف والتمقيح عممية أساسي
أنواع النباتات المزىرة البرية في العالـ تعتمد إعتمادًا كميًا أو جزئيًا 

% مف  50عمى تمقيح حيواني، فضاًل عمى إعتماد أكثر مف 
% مف األراضي الزراعية عميو.  30المحاصيؿ الغذائية في العالـ، و 
كؿ مباشر في األمف الغذائي، فضاًل وبالتالي فالممقحات تساىـ بش

عف أنيا ىي مفتاح الحفاظ عمى التنوع البيولوجي. ونظرا لدور 
الممقحات في الحفاظ عمى الحياة البشرية فقد حددت األمـ المتحدة 

مايو يوما عالميًا لمنحؿ، لنشر الوعي بأىمية الممقحات  04يوـ 
ات التي تواجييا. وإلبراز مساىمتيا في التنمية المستدامة والتيديد

واليدؼ مف ذلؾ ىو تعزيز التدابير الرامية إلى حماية النحؿ 
والممقحات األخرى، مما يسيـ بشكؿ كبير في حؿ المشاكؿ المتعمقة 
بإمدادات الغذاء العالمية والقضاء عمى الجوع في البمداف النامية. 
وألننا جميعًا نعتمد عمى الممقحات، فمف األىمية بمكاف مراقبة 

 البيولوجي متابعة تراجعيا والعمؿ عمى وقؼ فقداف التنوعو 
(https://www.un.org)  

وتعتبر ظاىرة تغير المناخ ظاىرة عالمية متعددة األوجو       
والتأثيرات، كما تصنؼ ىذه الظاىرة بأنيا مف أكبر التيديدات البيئية 
في القرف الحادي والعشريف والتي تؤثر بشكؿ خطير عمى النظـ 

بيئية والكائنات الحية والتي تشمؿ النباتات والممقحات. وتؤثر ال
درجات الحرارة المرتفعة بشكؿ خاص عمى ديناميكيات تجمعات أنواع 
الحشرات بشكؿ مباشر مف خالؿ التأثير عمى البقاء، ودورة الحياة، 
والخصوبة، واإلنتشار. ويؤثر تغير المناخ عمى الممقحات بشكؿ عاـ 

ية بشكؿ خاص ونشاطيا وكفاءتيا في عممية والممقحات الحشر 
التمقيح، كما يؤدي إلى إنخفاض كبير في أعداد النحؿ والتنوع 
البيولوجي. ومف بيف الممقحات يعتبر النحؿ مف الممقحات الحيوانية 

ـ البيئية، ويمعب نحؿ العسؿ ـ النظ  Apis mellifera)األولية في معظ
L.)  يح التي تحافظ عمى التنوع دورًا رئيسيًا كمقدـ لخدمات التمق

البيولوجي لمنبات، عالوة عمى دوره في إنتاج منتجات النحؿ األخرى 
مثؿ العسؿ، وغذاء ممكات النحؿ، والبروبميس، والشمع، وسـ 
النحؿ....الخ. كما يمثؿ تغير المناخ تيديدًا خطيرا عمى نحؿ العسؿ 

راض حيث يؤثر بشكؿ غير مباشر مف خالؿ بعض العوامؿ مثؿ األم
ستخداـ المبيدات  والطفيميات والحيوانات المفترسة والفيروسات وا 
الحشرية، كما يؤثر تغير المناخ عمى سموؾ نحؿ العسؿ ووظائفة 
نتشاره، باإلضافة إلى تأثيره عمى توافر مصادر التغذية  وتوزيعو وا 

 . Vercelli et al., 2021)الالزمة لبقاء الطوائؼ وتطورىا )
مة الفاو الدوؿ والمنظمات واألفراد إلى بذؿ وقد دعت منظ      

المزيد مف الجيود لحماية النحؿ وغيره مف الممقحات لتجنب حدوث 
وحذرت المنظمة مف أف النحؿ  ،نقص شديد في التنوع الغذائي

يتعرض لتيديد كبير لعدة أسباب مف أىميا تأثيرات التغير المناخي 
ف التنوع الحيوي والتموث والزراعة المكثفة والمبيدات الحشرية وفقدا

(https://www.shorouknews.com).  ويعد نحؿ العسؿApis 
mellifera  مف الحشرات ذات األىمية اإلقتصادية في العممية

اإلنتاجية لمكثير مف المحاصيؿ الزراعية والخضرية وأشجار الفاكية، 
فيي باإلضافة إلى ما ينتجو مف عسؿ وحبوب لقاح وغذاء ممكي 

وبوليس وسـ، فيو يساىـ وبشكؿ ممحوظ في زيادة نسبة وشمع وبر 
تمقيح األزىار، وبيذا فقد تغيرت النظرة إلى النحؿ مف مجرد حشرة 
منتجة لمعسؿ والمواد األخرى إلى حشرة ذات أىمية كبيرة في تحسيف 

 (.0410مستوى اإلنتاج الزراعي كما ونوعا ) الشدايده، 
الثالثة بيف محافظات مصر بعد وتحتؿ محافظة الغربية المرتبة       

بيا  ، حيث يوجدمحافظة أسيوط والبحيرة مف حيث عدد الخاليا
% مف إجمالى عدد الخاليا  11,90خمية بنسبة  830015حوالى 

% مف  8,05طف عسؿ بنسبة   000.03فى مصر، وتنتج نحو 
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إجمالى إنتاج العسؿ المنتج في مصر)الجياز المركزي لمتعبئة العامة 
(. وفي ىذا السياؽ تعتبر ممارسات التكيؼ مع 0404ء، واإلحصا

دارة تربية النحؿ ضرورية لمحفاظ عمى صحة  تغير المناخ وا 
مستعمرات نحؿ العسؿ، وخاصة في ظؿ قمة عدد األبحاث والدراسات 
التي تتعمؽ بآثار تغير المناخ عمى نشاط تربية النحؿ، وكيفية التكيؼ 

ستمـز معو التعرؼ عمى ممارسات مع ىذه التغيرات المناخية، مما ي
مربي نحؿ العسؿ لمتكيؼ مع تغير المناخ، وحتى يمكف اإلستفادة مف 
ىذه المعارؼ في بناء البرامج اإلرشادية لمربي نحؿ العسؿ، ومف 
أجؿ ذلؾ إنطمقت ىذه الدراسة لتوفير معمومات يمكف لإلرشاد 

حتياجات الزراعي أف يوظفيا في توجيو برامجو وأنشطتو لتمبية اإل
 المعرفية والتنفيذية لمربي نحؿ العسؿ.

 : بحثأىداف ال .2

 كيؼمستوى ت يستيدؼ ىػذا البحث بصفة رئيسية التعرؼ عمى  
وذلؾ مػف خػالؿ بمحافظة الغربية نحؿ العسؿ مع تغير المناخ مربي 

 :األىػداؼ الفػرعيػة التػاليػة
 .بعض الخصائص المميزة لمربي نحؿ العسؿالتعرؼ عمى  -1
رؼ عمى مستوى معارؼ مربي نحؿ العسؿ بالتغيرات التع -2

 المناخية.
التعرؼ عمى مستوى تكيؼ مربي نحؿ العسؿ مع التغيرات  -3

 المناخية.
السف،  الثنائية بيف كؿ مف التعرؼ عمى العالقات اإلرتباطية -4

والمستوى التعميمي، والخبرة في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ، 
قيادة الرأي، والتدريب في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ، و 

واإلستعداد لمتغيير، والتعرض لمصادر المعمومات، والرضا 
عف الخدمات اإلرشادية، ومعارؼ مربي نحؿ العسؿ 
بالتغيرات المناخية وبيف تكيؼ مربي نحؿ العسؿ مع 

 التغيرات المناخية.
السف، والمستوى التعميمي، كؿ مف  تحديد نسبة إسياـ  -5

، والتدريب في مجاؿ والخبرة في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ
تربية نحؿ العسؿ، وقيادة الرأي، واإلستعداد لمتغيير، 
والتعرض لمصادر المعمومات، والرضا عف الخدمات 
 اإلرشادية، ومعارؼ مربي نحؿ العسؿ بالتغيرات المناخية

تكيؼ مربي نحؿ العسؿ مع  متغيرفى تفسير التبايف فى 
 التغيرات المناخية.

 الفروض البحثية:  .3

لتحقيؽ األىداؼ البحثية السابقة تـ صياغة الفروض البحثية       
 التالية:

السف،  كؿ مفتوجد عالقة إرتباطية معنوية بيف  الفرص األول:
والمستوى التعميمي، والخبرة في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ، والتدريب في 
مجاؿ تربية نحؿ العسؿ، وقيادة الرأي، واإلستعداد لمتغيير، والتعرض 

المعمومات، والرضا عف الخدمات اإلرشادية، ومعارؼ مربي لمصادر 
تكيؼ مربي نحؿ العسؿ وبيف متغير نحؿ العسؿ بالتغيرات المناخية 

 مع التغيرات المناخية.
السف، توجد عالقة إرتباطية معنوية بيف متغيرات  الفرص الثاني:

 والمستوى التعميمي، والخبرة في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ، والتدريب في
مجاؿ تربية نحؿ العسؿ، وقيادة الرأي، واإلستعداد لمتغيير، والتعرض 
لمصادر المعمومات، والرضا عف الخدمات اإلرشادية، ومعارؼ مربي 

تكيؼ مربي نحؿ مجتمعة وبيف متغير نحؿ العسؿ بالتغيرات المناخية 
 العسؿ مع التغيرات المناخية.

عميمي، والخبرة في السف، والمستوى التيسيـ كؿ مف  الفرص الثالث:
مجاؿ تربية نحؿ العسؿ، والتدريب في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ، 
وقيادة الرأي، واإلستعداد لمتغيير، والتعرض لمصادر المعمومات، 
والرضا عف الخدمات اإلرشادية، ومعارؼ مربي نحؿ العسؿ 

إسياما معنويًا فريدًا في تفسير التبايف في متغير يرات المناخية غبالت
 التغيرات المناخية.مربي نحؿ العسؿ مع  تكيؼ

 الطريقة البحثية: .4

حيث تحتؿ المرتبة الثالثة مف  أجريت الدراسة بمحافظة الغربية      
وكمية العسؿ المنتج بيف محافظات جميورية  ،حيث عدد الخاليا

 مربي نحؿ العسؿجميع في  دراسةتمثمت شاممة الو  مصر العربية.
 ،عدد المناحؿ ار أكبر مركزيف مف حيثتقرر إختيوقد محافظة، الب
وذلؾ وفقا  ،والمحمة الكبرى طنطاإختيار مركزي  أسفر ذلؾ عفو 

. ويبمغ إجمالي مربي نحؿ العسؿ إلحصائيات مديرية الزراعة بالغربية
وؿ اجدب اإلستعانةحجـ العينة تـ  لتحديدو  مربي. 064بالمركزيف 

لمعادلة عمى بتطبيؽ ا، و Krejcie & MorganK كريسجي ومرجاف
مربي، وقد تـ  014فأسفرعف إختيار شاممة المربيف بمركزي العينة 

إختيارىـ بطريقة عشوائية مف واقع كشوؼ مربي النحؿ باإلدارة 
وقد تـ جمع البيانات بواسطة إستمارة إستبياف . الزراعية بكؿ مركز

% مف  89إستمارة تمثؿ  046وتـ إستيفاء بالمقابمة الشخصية، 
 . مستيدفةالعينة ال

 قياس المتغيرات المستقمة : - أ

مف خالؿ الرقـ الخاـ لعدد  ىذا المتغير السف: وتـ قياس -1
  سنة ألقرب السنوات منذ ميالد المبحوث حتى وقت جمع البيانات

 ميالدية.
بسؤاؿ المبحوث  ىذا المتغير : وتـ قياسستوى التعميميالم -0

 سبععف آخر مؤىؿ دراسى حصؿ عميو باإلختيار مف بيف 
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حاصؿ عمى اإلبتدائية، و أمي، ويقرأ ويكتب،  ىي إستجابات
وحاصؿ عمى اإلعدادية، ومؤىؿ متوسط، وتعميـ عالي، ودراسات 

، 1اف ز أو  جاباتستعميا. وبعد جمع البيانات تـ إعطاء تمؾ اإل
 ؛ عمى الترتيب.5، 6، 0، 0، 3، 0
: وتـ قياس ىذا المتغير نحؿ العسؿ الخبرة في مجاؿ تربية -3

 الؿ الرقـ الخاـ لعدد سنوات خبرة المبحوث فى مجاؿ تربيةمف خ
 .نحؿ العسؿ

: وتـ قياس ىذا المتغير مف خالؿ بالمنحؿ خالياالعدد  -0
لمبحوث وقت خاليا نحؿ العسؿ بحيازة االرقـ الخاـ إلجمالي عدد 

 جمع البيانات.
تـ قياسو بسؤاؿ المبحوث عما نحؿ: التربية مينة التفرغ ل -0

نتاج العسؿ، أـ أنو يمارسو بجانب إذا كاف متفرغ ل تربية النحؿ وا 
، 0، 3اف أوز  اتجابستعممو، أـ أنو يمارسو كيواية، وأعطيت اإل

 عمى الترتيب.؛1
مف : وتـ قياسو في السنة متوسط إنتاج الخمية مف العسؿ -6

لسنة متوسط إنتاج الخمية مف عسؿ النحؿ في اخالؿ الرقـ الخاـ ل
 .معبرًا عنو بالكيمو جراـ

ارة المنحؿ واإلشراؼ عميو: وتـ قياسو بسؤاؿ المبحوث إد -5
عما إذا كاف ىو صاحب المنحؿ ويقوـ بأعماؿ النحالو، أـ أنو 
صاحب المنحؿ وال يقوـ بأعماؿ النحالو، أـ أنو نحاؿ يعمؿ 

 ؛ عمى الترتيب. 1، 0، 3وزاف أ جاباتستبالمنحؿ، وأعطيت اإل
سو مف خالؿ التدريب في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ: وتـ قيا -9

نتاج  الرقـ الخاـ لعدد الدورات التدريبية في مجاؿ تربية النحؿ وا 
 العسؿ التي حصؿ عميو المبحوث في آخر ثالث سنوات.

: وتـ قياسو بسؤاؿ النحؿ عسؿ إنتاج منتجات ثانوية بجانب -8
المبحوث عف المنتجات التي ينتجيا في المنحؿ بجانب عسؿ 

النحؿ، والطرود والمرزوـ، ، وسـ النحؿ النحؿ مف غذاء ممكات
، وذلؾ باإلختيار مف بيف ىذه والشمع، وحبوب المقاح، والبروبمس

 المنتجات.
قيادة الرأي: وتـ قياس ىذا المتغير بمقياس مكوف مف  -14

إثنتى عشر بندًا، وطمب مف المبحوث أف يوضح مدى إستعانة 
مربي النحؿ وطمبيـ النصيحة مف المبحوث في بعض الممارسات 

نتاج العسؿ، وذلؾ بأف يختار المبحوث في مجا ؿ تربية النحؿ وا 
ى دائمًا، وأحيانًا، ونادرًا، وال، وأعطيت ى جاباتستمف بيف أربع إ

؛ عمى الترتيب. وقدرت درجة 1، 0، 3، 0وزاف أ جاباتستاإل
وىو  4.63ثبات المقياس بإستعماؿ معامؿ ألفا وكاف مقداره 

حية المقياس لإلستخداـ معامؿ مرتفع نسبيًا. مما يدؿ عمى صال
فى أغراض البحث العممى، وجمعت الدرجات التي حصؿ عمييا 

المبحوث في البنود المختمفة لتعبر عف الدرجة الكمية لمقياس 
 قيادة الرأي.

اإلستعداد لمتغيير: وتـ قياس ىذا المتغير بعرض قائمة مف  -11
ثالثة عشر مف التقنيات والممارسات الجديدة في مجاؿ تربية 

نتاج العسؿ، وطمب مف المبحوث أف يوضح مدى الن حؿ وا 
إستعداده لتنفيذ ىذه الممارسات والتقنيات الحديثة في مجاؿ تربية 
نتاج العسؿ، وذلؾ بأف يختار المبحوث مف بيف ثالث  النحؿ وا 

أنفذىا فورًا، وأنتظر لما الناس تنفذىا، وال أنفذىا،  ىي جاباتستإ
؛ عمى الترتيب. وقدرت 1، 0، 3زاف أو  جاباتستوأعطيت اإل

 4.50درجة ثبات المقياس بإستعماؿ معامؿ ألفا وكاف مقداره 
وىو معامؿ مرتفع نسبيًا. مما يدؿ عمى صالحية المقياس 
لإلستخداـ فى أغراض البحث العممى، وجمعت الدرجات التي 
حصؿ عمييا المبحوث في البنود المختمفة لتعبر عف الدرجة 

 لمتغيير.الكمية لمقياس اإلستعداد 
التعرض لمصادر المعمومات: وتـ قياسو بعرض قائمة مف  -10

اثنتى عشر مصدرًا مف مصادر المعمومات التي مف الممكف أف 
يتعرض ليا المبحوث، وطمب مف المبحوث أف يحدد مدى 
تعرضو لكؿ مصدر مف المصادر المعروضو عميو، وذلؾ بأف 

أحيانًا، دائمًا، و  ىي جاباتستيختار المبحوث مف بيف أربع إ
؛ عمى 1، 0، 3، 0اف أوز  جاباتستونادرًا، وال، وأعطيت اإل

الترتيب. وقدرت درجة ثبات المقياس بإستعماؿ معامؿ ألفا وكاف 
وىو معامؿ مرتفع نسبيًا. مما يدؿ عمى صالحية  4.91مقداره 

المقياس لإلستخداـ فى أغراض البحث العممى، وجمعت الدرجات 
البنود المختمفة لتعبر عف الدرجة  التي حصؿ عمييا المبحوث في

 الكمية لمقياس التعرض لمصادر المعمومات. 
رضا عف الخدمات اإلرشادية: تـ قياس ىذا المتغير ال -13

بمقياس مكوف مف عشرة بنود، وطمب مف المبحوث أف يوضح 
مدى رضاه عف بعض الخدمات اإلرشادية في مجاؿ تربية النحؿ 

نتاج العسؿ، وذلؾ بأف يختار  مف بيف ثالث مبحوث الوا 
ى راضي تمامًا، وراضي إلى حد ما، وغير راضي، ى جاباتستإ

؛ عمى الترتيب. وقدرت 1، 0، 3وزاف أ تجاباستوأعطيت اإل
 4.99درجة ثبات المقياس بإستعماؿ معامؿ ألفا وكاف مقداره 

وىو معامؿ مرتفع نسبيًا. مما يدؿ عمى صالحية المقياس 
عممى، وجمعت الدرجات التي لإلستخداـ فى أغراض البحث ال

حصؿ عمييا المبحوث في البنود المختمفة لتعبر عف الدرجة 
الكمية لمقياس الرضا عف الخدمات اإلرشادية في مجاؿ تربية 

  نحؿ العسؿ.
تـ قياس و : نحؿ العسؿ بالتغيرات المناخيةمعارؼ مربي  -10

بندًا، وطمب مف سبعة وعشروف بمقياس مكوف مف ىذا المتغير 
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صح، وال  ىي جاباتستأف يختار مف بيف ثالث إ المبحوث
؛ عمى 1، 0، 3وزاف أ جاباتستخطأ، وأعطيت اإلو أعرؼ، 

الترتيب. وقدرت درجة ثبات المقياس بإستعماؿ معامؿ ألفا وكاف 
وىو معامؿ مرتفع نسبيًا. مما يدؿ عمى صالحية  4.53مقداره 

ات المقياس لإلستخداـ فى أغراض البحث العممى، وجمعت الدرج
التي حصؿ عمييا المبحوث في البنود المختمفة لتعبر عف الدرجة 

 .نحؿ العسؿ بالتغيرات المناخيةمعارؼ مربي الكمية لمقياس 

 قياس المتغير التابع: -ب

نحؿ العسؿ مربي  كيؼيتمثؿ المتغير التابع لمبحث في تو  
تـ إعداد قائمة تحتوي متغير ىذا القياس لو  ،لتغيرات المناخيةمع ا
 مربي كيؼممارسة يفترض أف محتواىا يقيس ت ثالثوفبعة و سى عم

، وطمب مف المبحوث أف يحدد لتغيرات المناخيةمع انحؿ العسؿ 
، وذلؾ باإلختيار تبتنفيذ كؿ ممارسة مف ىذه الممارسا دى قياموم

ي دائمًا، وأحيانًا، ونادرًا، وال، وأعطيت ى اتجابستإ أربع مف بيف
؛ عمى الترتيب. وقدرت درجة ثبات 1، 0، 3، 0وزاف أ جاباتستاإل

وىو معامؿ مرتفع  4.95المقياس بإستعماؿ معامؿ ألفا وكاف مقداره 
نسبيًا. مما يدؿ عمى صالحية المقياس لإلستخداـ فى أغراض البحث 
العممى، وجمعت الدرجات التي حصؿ عمييا المبحوث في البنود 

مع ربي نحؿ العسؿ المختمفة لتعبر عف الدرجة الكمية لمقياس تكيؼ م
  لتغيرات المناخية.ا

وقد تـ التأكد مف الصدؽ اإلحصائي لممقياس بحساب معامالت       
 سبعة والثالثوفاإلرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس ال

بيف والدرجة الكمية لممقياس، وكانت جميع قيـ معامالت اإلرتباط 
ذات جة الكمية لممقياس والدر المقياس  عباراتمف ة عبار درجة كؿ 

بقيـ معامالت إرتباط ، 4.41داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
، وحد أعمى مقداره 4.005ثنائي تراوحت بيف حد أدنى مقداره 

المقياس السبعة  . وعمى ذلؾ تقرر اإلبقاء عمى عبارات4.095
مكوف  وبذلؾ أصبح المقياس في صورتو النيائية والثالثوف كما ىي،

مع نحؿ العسؿ مربي  كيؼعبارة تمثؿ مقياس ت وثالثوف سبعة مف
 .لتغيرات المناخيةا

  بحثاألساليب اإلحصائية المستخدمة فى ال .5

وجدولتيا وفقا لألىداؼ  ،وتفريغيا ،ترميزىامع البيانات تـ بعد ج      
وذلؾ  ،يانات إلى الحاسب اآللى لتحميمياوتـ إدخاؿ الب ،البحثية

ني اإلصدار الثا SPSSاإلحصائية  بإستخداـ برنامج الحزمة
 اإلحصائية المتمثمة في ساليببعض األ وقد تـ إستخداـ والعشروف،

ومعامؿ اإلرتباط  ،والمتوسط الحسابى ،والنسب المئوية ،لتكراراتا
وأسموب التحميؿ اإلرتباطى  ،ومعامؿ ثبات ألفا ،البسيط لبيرسوف

 Stepwise Multiple Correlation  واإلنحدارى المتعدد التدريجى

and Regression ختبار  ،كأساليب إحصائية لوصؼ البيانات وا 
 العالقة بيف المتغيرات المستقمة مجتمعة وبيف المتغير التابع.

 النتـائج ومناقشتيـا .6

 الخصائص الشخصية المميزة لممبحوثين .1.6

 04 أف (1الموضحة بجدوؿ ) مف نتائج البحث ضحتيسف: ال -
الذيف عوف في فئة صغار السف و يق%   00.3 مبحوثًا بنسبة
 مبحوثُا بنسبة 86 وأفة(، سن 35إلى  01ف م) ـتتراوح أعمارى

 ـتتراوح أعمارى الذيف% يقعوف في فئة متوسطي السف و  06.6
 08.1 نسبةب مبحوثاً  64 سنة، فى حيف أف 00إلى  39ما بيف 

 00ما بيف  ـتتراوح أعمارىالذيف و  % يقعوف في فئة كبار السف
سنة  06.6وكاف المتوسط الحسابى لمسف  .سنة 51إلى 

مف نصؼ يقرب  ما، أى أف سنة 11.5بانحراؼ معيارى قدرة 
  المبحوثيف يقعوف في فئة متوسطي السف.عدد 

 مبحوثيف إثنيف أوضحت نتائج البحث أف: ستوى التعميميالم -
 0.0 مبحوثيف بنسبة 8 %  ُأميوف، بينما وجد أف 4.8نسبة ب

%  4.8 مبحوثيف إثنيف بنسبة كما وجد أف ،فويكتبو  ف% يقرأو 
%  0.0 مبحوثيف بنسبة 8 حاصموف عمى إبتدائية، وأف
%  01.5 مبحوثًا بنسبة 96 حاصموف عمى إعدادية، وأف

%  00.3 مبحوثًا بنسبة 95 حاصموف عمى مؤىؿ متوسط، وأف
%  0.0 مبحوثًا بنسبة 11 وأفحاصموف عمى مؤىؿ جامعي، 

 مف الغالبية العظمى. أي أف دراسات عمياعمى حاصموف 
أو  عمى مؤىؿ متوسطإما حاصموف %  98.0بنسبة  المبحوثيف

% فقط منيـ تعميميـ أقؿ  11.6جامعي أو دراسات عميا، وأف 
 .مف المؤىؿ المتوسط

 تضح مف نتائج البحث أفي: نحؿ العسؿخبرة في مجاؿ تربية ال -
% ذوي خبرة ضعيفة في مجاؿ  08.0 مبحوثًا بنسبة 140

 سنة، وأف 19إلى  3وتتراوح خبرتيـ ما بيف  نحؿ العسؿربية ت
% ذوي خبرة متوسطة في مجاؿ تربية  39.0 مبحوثًا بنسبة 58

 00 سنة، وأف 30إلى  18وتتراوح خبرتيـ ما بيف  نحؿ العسؿ
نحؿ % ذوي خبرة كبيرة في مجاؿ تربية  10.1 مبحوثًا بنسبة

ما نة. أي أف س 04إلى  30وتتراوح خبرتيـ ما بيف  العسؿ
في ة ضعيفمف نصؼ المبحوثيف يقعوف في فئة الخبرة اليقرب 

نحؿ العسؿ، وأف ما يزيد عف ثمث المبحوثيف يقعوف مجاؿ تربية 
 في فئة الخبرة المتوسطة.

مبحوثًا  106 : يتبيف مف نتائج البحث أفعدد الخاليا بالمنحؿ -
 قؿوت لخاليا نحؿ العسؿ% ذوي حيازة صغيرة  54.8  بنسبة

% ذوي  03.3 مبحوثًا بنسبة 09 ، وأفخمية 004عف  حيازتيـ
  001وتتراوح حيازتيـ ما بيف  خاليا نحؿ العسؿحيازة متوسطة ل
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 الشخصية مخصائصيبعض وفقاً ل ينتوزيع المبحوث   .1جدول  

 النسبة المئوية التكرار التدريب في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ النسبة المئوية التكرار السف
 30.0 51 حصؿ عمى دورات تدريبية 00.3 04 سنة (35 - 01السف )صغار 

 60.0 130 لـ يحصؿ عمى دورات تدريبية 06.6 86 سنة (00 - 39متوسطى السف )
 08.1 64 ( سنة51 - 00كبار السف )

 144 046 جمالىاإل 144 046 اإلجمالي
 النسبة المئوية التكرار النحؿ عسؿ ية بجانبثانو  إنتاج منتجات النسبة المئوية التكرار المستوى التعميمي

 00.9 110 الشمع 4.8 0 أمي
 03.9 111 النحؿ غذاء ممكات 0.0 8 يقرأ ويكتب
 00.5 80 الطرود والمرزـو 4.8 0 إبتدائية
 00.3 06 حبوب المقاح 0.0 8 إعدادية

 16.4 33 سـ النحؿ 01.5 96 مؤىؿ متوسط
 0.0 8 البروبمس 00.3 95 مؤىؿ جامعي
 0.0 11 تعميـ عاؿ

   
 144 046 اإلجمالى

 النسبة المئوية التكرار الرضا عف الخدمات اإلرشادية النسبة المئوية التكرار الخبرة في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ
 00.9 05 درجة (16 - 14منخفض  ) 08.0 140 ( سنة19 - 3ضعيفة )
 30.1 66 رجة( د03 – 15متوسط ) 39.0 58 ( سنة30 - 18متوسطة )
 00.1 83 درجة (34 – 00مرتفع ) 10.1 00 ( سنة04 - 30كبيرة )

 144 046 اإلجمالى 144 046 اإلجمالي
 النسبة المئوية التكرار التعرض لمصادر المعمومات النسبة المئوية التكرار بالمنحؿخاليا ال عدد

 00.3 06 ة( درج00 – 13منخفض ) 54.8 106 ( خمية 004حيازة صغيرة )أقؿ مف 
 06.3 116 ( درجة36 – 00متوسط ) 03.3 09 ( خمية044 – 001حيازة متوسطة )

 01.0 00 ( درجة09 – 35مرتفع ) 0.9 10 ( خمية044حيازة كبيرة )أكثر مف 
 144 046 اإلجمالى 144 046 اإلجمالى

 النسبة المئوية التكرار اإلستعداد لمتغيير النسبة المئوية التكرار التفرغ لمينة تربية النحؿ
 0.9 10 ( درجة05 – 00منخفض ) 30.8 50 متفرغ تماما

 04.9 90 ( درجة33 – 09متوسط ) 06.9 115 يمارسيا بجانب عممو
 03.0 114 ( درجة38 – 30مرتفع ) 9.3 15 يمارسيا كيواية

 144 046 اإلجمالي 144 046 اإلجمالى
 النسبة المئوية التكرار قيادة الرأي النسبة المئوية التكرار في السنةمف العسؿ متوسط إنتاج الخمية 

 16.4 33 ( درجة08 – 00منخفض ) 01.3 90 ( كجـ / السنة6 – 0منخفض )
 05.1 85 ( درجة35 – 34متوسط ) 19.8 38 ( كجـ / السنة9 – 5متوسط )
 36.8 56 ( درجة00 – 39مرتفع ) 38.9 90 ( كجـ / السنة14 – 8عالي )

  046 اإلجمالى 144 046 اإلجمالى
 النسبة المئوية التكرار معارؼ المبحوثيف بالتغيرات المناخية النسبة المئوية التكرار إدارة المنحؿ واإلشراؼ عميو

 0.9 10 ( درجة08 – 08منخفض ) 1.0 3 صاحب المنحؿ ويقـو بأعماؿ النحالة
 01.8 145 ( درجة54 – 64متوسط ) 96.0 159 وال يقـو بأعماؿ النحالة صاحب المنحؿ

 00.3 95 ( درجة91 – 51مرتفع ) 10.1 00 نحاؿ
 144 046 اإلجمالى 144 046 اإلجمالى
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% ذوي حيازة  0.9مبحوثًا بنسبة  10خمية، وأف  044خمية إلى 

خمية. أي أف أكثر  044كبيرة لخاليا نحؿ العسؿ وتزيد حيازتيـ عف 
ة الصغيرة لخاليا نحؿ مف ثمثي المبحوثيف يقعوف في فئة ذوي الحياز 

 العسؿ.
مبحوثًا بنسبة  50أوضحت النتائج أف : نحؿالالتفرغ لمينة تربية  -

% يعمموف في مينة تربية نحؿ العسؿ فقط، بينما وجد  30.8
% يمارسوف تربية نحؿ العسؿ  06.9مبحوثًا بنسبة  115أف 

%  9.3مبحوثًا بنسبة  15بجانب عمؿ آخر، في حيف وجد أف 
ية نحؿ العسؿ كيواية مفضمة لدييـ وليس مف قبيؿ يمارسوف ترب

التكسب والتربح. أي أف أكثر مف نصؼ المبحوثيف يمارسوف 
 مينة تربية نحؿ العسؿ بجانب عمؿ آخر.

أوضحت النتائج أف : في السنةمف العسؿ  متوسط إنتاج الخمية -
% يقعوف في فئة متوسط اإلنتاج  01.3مبحوثُا بنسبة  90

السنة حيث تراوح متوسط إنتاج الخمية  المنخفض لمخمية في
كيمو جراـ مف العسؿ في السنة  6إلى  0بمناحميـ ما بيف 

%  19.8مبحوثًا بنسبة  38لمخمية الواحدة، في حيف وجد أف 
يقعوف في فئة متوسط اإلنتاج المتوسط لمخمية في السنة حيث 

كيمو جراـ  9إلى  5تراوح متوسط إنتاج الخمية بمناحميـ ما بيف 
مبحوثًا  90مف العسؿ في السنة لمخمية الواحدة، بينما وجد أف 

% يقعوف في فئة متوسط اإلنتاج المرتفع لمخمية  38.9بنسبة 
 8في السنة حيث تراوح متوسط إنتاج الخمية بمناحميـ ما بيف 

كيمو جراـ مف العسؿ في السنة لمخمية الواحدة. أي أف  14إلى 
متوسط اإلنتاج المنخفض غالبية المبحوثيف يقعوف في فئة 

 لمخمية مف العسؿ.
 3 إدارة المنحؿ واإلشراؼ عميو: أوضحت نتائج البحث أف -

% أصحاب مناحؿ ويمارسوف أعماؿ  1.0مبحوثيف بنسبة 
مبحوثًا بنسبة  159النحالة الخاصة بمناحميـ، في حيف وجد أف 

% أصحاب مناحؿ وال يمارسوف أعماؿ النحالة بمناحميـ  96.0
 00ف نحاليف لمقياـ بيذه األعماؿ، بينما وجد أف ويستأجرو 

% ىـ نحاليف يعمموف لدى الغير إلدارة  10.1مبحوثًا بنسبة 
مناحميـ واإلشراؼ عمييا. أى أف الغالبية العظمى مف المبحوثيف 
أصحاب مناحؿ وال يمارسوف أعماؿ النحالة الخاصة بمناحميـ 

   ويستأجروف نحاليف لمقياـ بيذه األعماؿ.
 51: أوضحت النتائج أف العسؿ تربية نحؿمجاؿ تدريب في ال -

% حصموا عمى دورات تدريبية في مجاؿ  30.0مبحوثًا بنسبة 
% لـ يحصموا  60.0مبحوثًا بنسبة  130تربية النحؿ، وأف 

أف ما يقرب مف أي النحؿ. عمى دورات تدريبية في مجاؿ تربية 

ي مجاؿ تربية ثمثي المبحوثيف لـ يحصموا عمى دورات تدريبية ف
 النحؿ.

عسؿ النحؿ: أوضحت النتائج أف ثانوية بجانب إنتاج منتجات  -
 111ينتجوف الشمع، وأف  %  00.9مبحوثًا بنسبة  110

 80، وأف النحؿ % ينتجوف غذاء ممكات 03.9مبحوثا بنسبة 
 06% ينتجوف الطرود والمرزوـ، وأف  00.5مبحوثًا بنسبة 
مبحوثًا  33ب المقاح، وأف % ينتجوف حبو  00.3مبحوثا بنسبة 

مبحوثيف بنسبة  8% ينتجوف سـ النحؿ، وأف  16.4بنسبة 
المبحوثيف  نسب كبيرة مف % ينتجوف البروبمس. أى أف 0.0

يتجيوف إلى إنتاج منتجات أخرى وال يعتمدوف فقط عمى إنتاج 
 عسؿ النحؿ.

 05 الرضا عف الخدمات اإلرشادية: أوضحت نتائج البحث أف -
 المنخفض مستوى الرضا% يقعوف في فئة  00.9 بةمبحوثًا بنس

والتي  في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ الخدمات اإلرشادية عف
 30.1مبحوثًا بنسبة  66وأف ( درجة، 16 – 14تتراوح ما بيف )

% يقعوف في فئة مستوى الرضا المتوسط عف الخدمات 
 15والتي تتراوح ما بيف ) اإلرشادية في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ

% يقعوف في فئة  00.1مبحوثًا بنسبة  83وأف  ( درجة،03 –
مستوى الرضا المرتفع عف الخدمات اإلرشادية في مجاؿ تربية 

 أف . أي( درجة34 – 00والتي تتراوح ما بيف ) نحؿ العسؿ
مستوى الرضا المرتفع عف يقعوف في فئة  غالبية المبحوثيف

 الخدمات اإلرشادية في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ.
مبحوثًا  06تعرض لمصادر المعمومات: يتضح مف النتائج أف ال -

% مستوى تعرضيـ لمصادر المعمومات منخفض  00.3بنسبة 
% مستوى  06.3مبحوثًا بنسبة  116( درجة، وأف 00 – 13) 

في  ( درجة،36 – 00تعرضيـ لمصادر المعمومات متوسط ) 
% مستوى تعرضيـ لمصادر  01.0مبحوثًا بنسبة  00حيف أف 

( درجة. أي أف أكثر مف نصؼ 09 – 35لمعمومات مرتفع ) ا
لمتعرض لمصادر  طالمبحوثيف يقعوف في فئة المستوى المتوس

 المعمومات.
 0.9مبحوثًا بنسبة  10اإلستعداد لمتغيير: يتضح مف النتائج أف  -

 00% ذوي مستوى إستعداد لمتغيير منخفض يتراوح ما بيف ) 
% ذوي مستوى  04.9مبحوثًا بنسبة  90( درجة، وأف 05 –

( درجة، في 33 – 09إستعداد لمتغيير متوسط يتراوح ما بيف ) 
% ذوي مستوى إستعداد  03.0مبحوثًا بنسبة  114حيف أف 

( درجة. أي أف أكثر 38 – 30لمتغيير مرتفع يتراوح ما بيف ) 
 فع.مف نصؼ المبحوثيف ذوي مستوى إستعداد لمتغييرمرت
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 16.4 مبحوثًا بنسبة 33 قيادة الرأي: أوضحت نتائج البحث أف -
والتي تتراوح  % يقعوف في فئة المستوى المنخفض لقيادة الرأي

%  05.1 مبحوثًا بنسبة 85 وأف( درجة، 08 – 00ما بيف )
والتي تتراوح ما  يقعوف في فئة المستوى المتوسط لقيادة الرأي

%  36.8 وثًا بنسبة مبح 56 وأف( درجة، 35 – 34بيف )
والتي تتراوح ما بيف  يقعوف في فئة المستوى المرتفع لقيادة الرأي

مف نصؼ المبحوثيف  ما يقرب . أي أف( درجة00 – 39)
 يقعوف في فئة المستوى المتوسط لقيادة الرأي.

 : أوضحت نتائج البحث أفتغيرات المناخيةمعارؼ المبحوثيف بال -
في فئة مستوى المعارؼ  يقعوف % 0.9 مبحوثًا بنسبة 10

( 08 – 08تغيرات المناخية والتي تتراوح ما بيف ) المنخفض بال
% يقعوف في فئة مستوى  01.8 مبحوثًا بنسبة 145 وأفدرجة، 

 64تغيرات المناخية والتي تتراوح ما بيف ) المعارؼ المتوسط بال
% يقعوف في فئة  00.3 مبحوثًا بنسبة 95 وأف ( درجة،54 –

تغيرات المناخية والتي تتراوح ما بيف عارؼ المرتفع بالمستوى الم
المبحوثيف  زيد عف نصؼ. أي أف ما ي( درجة91 – 51) 

 .تغيرات المناخيةبال متوسطيقعوف في فئة مستوى المعارؼ ال
 لتغيرات المناخيةمع اكيف مربي نحل العسل ت مستوى. 2.6

ستوى ( توزيع أ فراد العينة البحثية وفقا لم0يعرض جدوؿ )
كيؼ ، ومف الجدوؿ يتضح أف درجات تتغيرات المناخيةلمع ا كيفيـت

 98د أدنى ح تراوحت بيفلتغيرات المناخية مع امربي نحؿ العسؿ 

 19 درجة. ويتضح مف الجدوؿ أف 109وحد أعمى قدره  ،درجة
مع المنخفض  تكيؼيقعوف في فئة مستوى ال %  9.5 مبحوثا بنسبة

في ( درجة، 149 – 98تراوح ما بيف ) لتغيرات المناخية والتي تا
مستوى التكيؼ % يقعوف في فئة  31.1مبحوثًا بنسبة  60أف حيف 

( 109 – 148والتي تتراوح ما بيف )  لتغيرات المناخيةمع االمتوسط 
% يقعوف في فئة  64.0مبحوثًا بنسبة  100أف بينما وجد درجة، 

ي تتراوح ما بيف ) والتلتغيرات المناخية مع امستوى التكيؼ المرتفع 
( درجة. أي أف ما يزيد عف نصؼ المبحوثيف يقعوف 109 – 108

، ويمكف أف لتغيرات المناخيةمع ا رتفعالم تكيؼفي فئة مستوى ال
مربي نحؿ العسؿ بالتغيرات المناخية وفيميـ  يعزى ذلؾ إلى وعي

لطبيعة العالقة بيف تنفيذ ممارسات التكيؼ مع التغيرات المناخية 
نتاجية المنحؿ مف المنتجات المختمفة عالوة عمى حساسية وبيف إ

النحؿ لمظروؼ البيئية والمناخية مف الحرارة والرطوبة واألمطار 
لنحؿ العسؿ تؤكد  بيئيةوتيارات اليواء والتموث البيئي، فالدراسات ال

حساسية النحؿ ليذه الظروؼ، وتعرضيا لإلجياد نتيجة إرتفاع درجة 
لشغاالت وبالتالي إنخفاض إنتاجية الخاليا، وىو الحرارة وربما موت ا

ممارسات التكيؼ ب ضرورة اإللتزاـما يستمـز مف مربي نحؿ العسؿ 
لتقميؿ حدة تأثير التغيرات  المختمفة مع التغيرات المناخية وذلؾ

المناخية عمى الطوائؼ والحفاظ عمييا في حالة جيدة تسمح ليا 
ناسب.بالحفاظ عمى اإلنتاج في المستوى الم

 .لتغيرات المناخيةمع انحل العسل مربي  كيفتمستوى   .2جدول  
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي % العدد لتغيرات المناخيةمع اكيؼ تالفئات مستوى 

 9.5 19 ( درجة149 – 98منخفض )
 31.1 60 ( درجة109 – 148) متوسط درجة 10.65 درجة 108.00  

 64.0 100 ة( درج109 – 108) مرتفع
مقياس تكيف مربي نحل توزيع إجابات المبحوثين عمى بنود . 3.6

 لتغيرات المناخيةمع االعسل 

( توزيع إجابات المبحوثيف عمى بنود 3يعرض جدوؿ رقـ )
، ومف بيانات لتغيرات المناخيةمع اتكيؼ مربي نحؿ العسؿ مقياس 

مبحوثيف الخاصة بتنفيذ الالجدوؿ يتضح أف إجابات المبحوثيف 
 جاءت عمى النحو التالي:لممارسات التكيؼ مع التغيرات المناخية 

تكيؼ مقياس  بنودأف منواؿ إجابات المبحوثيف عمى جميع 
"  دائماً قد وقع في فئة "  لتغيرات المناخيةمع امربي نحؿ العسؿ 

دًا بإستثناء بن%، وذلؾ  99.3%،  38.9بيف وذلؾ بنسب تراوحت 
داـ الخاليا الحديثة المصنوعة مف مواد عازلة إستخ"  ووى واحد فقط

وقع منواؿ إجابة المبحوثيف عميو في فئة  " والذيمثؿ الفوـ ) الفميف (
 .% مف المبحوثيف 31.6بنسبة   وذلؾ " ال ينفذ" 

وبالنظر إلى الدرجة المتوسطة لتوزيع إجابات المبحوثيف عمى 
، والتي ناخيةلتغيرات الممع اتكيؼ مربي نحؿ العسؿ بنود مقياس 

تعبر عف محصمة إجابات المبحوثيف عمى بنود المقياس، وذلؾ 
ممارسات التكيؼ مع التغيرات  مفممارسة أي  ينفذبإعتبار أف مف 
أي مف ىذه  ينفذيعطى أربع درجات، وأف مف المناخية دائما 

أي مف ىذه  نفذأحيانا يعطى ثالث درجات، وأف مف ي الممارسات
أي مف ىذه  ينفذى درجتيف، وأف مف ال نادرًا يعط ممارساتال
 يعطى درجة واحدة، يتضح ما يمي: لممارساتا

أف ىناؾ خمسة وثالثوف ممارسة مف ممارسات تكيؼ مربي  -1
تتراوح الدرجة المتوسطة ليا ما نحؿ العسؿ مع التغيرات المناخية 

 درجة 3.95، 3.14بيف ثالث وأربع درجات  بقيـ تتراوح بيف
 .متوسطة
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 لتغيرات المناخيةمع امقياس تكيف مربي نحل العسل توزيع إجابات المبحوثين عمى بنود   .3جدول  

 العبارات م
الدرجة  ال نادراً  أحيانا دائما

 المتوسطة
النسبة 
 % العدد % العدد % العدد % العدد المئوية

1 
ضرورة إختيار موقع مناسب لممنحؿ يساعد عمى 

 ء.تجنب حرارة الصيؼ وبرودة الشتا
 4.85 3.95 4.0 1 ػػ ػػ 11.0 03 99.3 190

0 
ضرورة توفير مصدر ماء نظيؼ ومستمر لمنحؿ 
قريب مف الخاليا نتيجة تعرض الخاليا لإلجياد 

 الحراري.
159 96.0 00 10.1 0 1.4 1 4.0 3.90 4.86 

3 
ضرورة توفير مظالت لحماية الطوائؼ مف حرارة 

 الشمس صيفاً.
168 90.4 31 10.4 3 1.0 3 1.0 3.59 4.80 

0 
وضع عوازؿ حرارية ) الفـو المدمج السميؾ ( فوؽ 
غطياف الخاليا حتى ال تتعرض الخاليا لمسخونة 

 الشديدة.
89 05.6 60 34.1 04 8.5 06 10.6 3.13 4.59 

0 
في حالة السخونة الشديدة تترؾ مداخؿ الخاليا 
مفتوحة بالكامؿ  خاصة في حالة عدـ وجود دبابير 

 .أو أعداء
100 68.8 36 15.0 10 0.9 10 6.9 3.04 4.99 

6 
تجنب نقؿ الخاليا خالؿ فترات الحرارة المرتفعة 

 وخاصة وقت الظييرة.
106 50.5 03 11.0 16 5.9 11 0.3 3.05 4.98 

5 
يفضؿ نقؿ الخاليا وقت إنخفاض درجات الحرارة في 

 المساء أو الصباح الباكر.
165 91.1 01 14.0 14 0.8 9 3.8 3.69 4.80 

9 
عدـ الكشؼ عف الخاليا في أوقات الحر الشديد 

 وسرعة الرياح.
108 55.0 30 10.0 8 0.0 6 0.8 3.65 4.80 

إستخداـ الخاليا الحديثة المصنوعة مف مواد عازلة  8
 مثؿ الفـو ) الفميف (.

09 03.3 60 31.1 08 10.1 60 31.6 0.06 4.60 

14 
ماف نقؿ الخاليا إعتماد طريقة المناحؿ المتنقمة لض

 إلى مناطؽ تتمتع بدرجات حرارة مالئمة لمنحؿ.
113 00.8 00 00.0 00 14.5 18 8.0 3.06 4.90 

ضرورة طالء خاليا النحؿ باأللواف الفاتحة ) األبيض  11
 ( التي تعكس أشعة الشمس.

114 03.0 00 06.5 19 9.5 03 11.0 3.00 4.91 

10 
وعة بما يضمف مراعاة أف تكوف التغذية صحية ومتن
 إمداد النحؿ بالطاقة التي يحتاج إلييا.

168 90.4 03 11.0 8 0.0 0 0.0 3.53 4.83 

إنتظاـ تغذية النحؿ في المناطؽ التي تفتقر إلى  13
 المواد الرحيقية الطبيعية خاصة بعد فرز العسؿ.

165 91.1 06 10.6 9 3.8 0 0.0 3.50 4.83 

10 
خاصة ) السكريات زيادة إحتياج الخاليا لمتغذية 

 والبروتينات ( نتيجة لقصر موسـ اإلزىار.
130 60.4 00 00.0 8 0.0 11 0.3 3.04 4.99 

10 
التبكير في فرز العسؿ ) إستخالص العسؿ ( مف 
الخاليا مع مالحظة زيادة لزوجة العسؿ ومحتواه مف 

 السكريات.
90 38.9 60 34.1 03 11.0 38 19.8 0.81 4.53 

16 
وف موقع المنحؿ يتميز بغطاء نباتي مراعاة أف يك

 متنوع متعاقب اإلزىار.
109 51.9 04 18.0 11 0.3 5 3.0 3.64 4.84 

 4.80 3.56 1.8 0 3.0 5 11.0 03 93.0 150 مراعاة عدـ وجود شقوؽ بجسـ الخمية. 15
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           3تابع جدول  

 العبارات م
الدرجة  ال نادراً  أحيانا دائما

 المتوسطة
النسبة 

 % العدد % العدد % العدد % العدد مئويةال

19 
زيادة عدد الخاليا بالمنحؿ لتعويض الخاليا المياجرة 

 4.95 3.06 0.0 8 3.8 9 33.4 69 09.5 101 نظرا لإلجياد الحراري.

18 
إتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لمكافحة الدبابير نظرا 

 4.80 3.50 1.4 0 3.8 9 10.0 30 58.6 160 إلزدياد أعدادىا بسبب قصر فترة نموىا.

04 
ضرورة التبكير بإجراءات مكافحة الدبور مع بداية 

 الربيع ونياية الصيؼ.
 4.80 3.55 0.8 6 ػػ ػػ 10.1 08 93.4 151

01 
التبكير في إجراءات حماية الخاليا مف تأثير إرتفاع 

 4.83 3.54 1.8 0 3.8 9 16.4 33 59.0 161 درجات الحرارة.

00 
ضرورة تربية سالالت جديدة مف النحؿ أكثر قدرة عمى 

 4.90 3.39 0.8 14 11.5 00 00.3 04 08.0 100 التكيؼ مع التغيرات المناخية.

03 
ضرورة إتخاذ اإلحتياطات المناسبة لمنع ىجرة الخاليا 

 4.80 3.66 0.8 6 3.0 5 19.8 38 50.9 100 المعرضة لإلجياد الحراري صيفاً.

 4.80 3.68 1.8 0 0.3 11 10.1 08 59.6 160 خاليا في مكاف مشمس لتدفئتيا شتاءاً.وضع ال 00

00 
ضرورة وضع الخاليا في أماكف بعيدة عف التيارات 

 4.83 3.54 0.8 6 0.0 0 16.4 33 59.6 160 اليوائية خاصة في فصمي الشتاء والربيع.

06 
حكاـ غمؽ  ضرورة تفادي التعرض لمرياح المباشرة وا 

 ة الخاليا شتاءاً.أغطي
165 91.1 34 10.6 6 0.8 3 1.0 3.50 4.80 

05 
نشر األشجار الصادة لمرياح ) مصدات ( بكثافة في 

 4.90 3.04 0.8 6 13.1 05 00.9 01 08.0 100 محيط المنحؿ.

09 
زراعة النباتات المثبتة لمتربة والتي تساعد عمى مقاومة 

 4.94 3.19 8.5 04 16.4 33 04.0 00 03.8 111 العواصؼ الغبارية ) الترابية (.

08 
وضع الخاليا في أماكف مرتفعة نسبياً لتفادي تجمع مياه 

 األمطار تحت الخاليا وغرقيا.
161 59.0 06 10.6 11 0.3 9 3.8 3.60 4.81 

ضرورة مكافحة األمراض الفطرية خاصة بالشتاء  34
 4.83 3.51 1.0 3 6.3 13 11.5 00 94.6 166 إلزدياد الرطوبة.

31 
تتطمب مواجية التغيرات المناخية ضرورة التبكير في 

 إجراءات حماية الخاليا مف تأثير الحرارة.
100 53.9 00 01.9 3 1.0 6 0.8 3.65 4.80 

30 
تتطمب مواجية التغيرات المناخية ضرورة سف وتفعيؿ 

 4.58 3.10 11.0 03 13.6 09 00.5 03 08.0 140 القوانيف والتشريعات الكفيمة بحماية النبات الطبيعي.

33 
لمواجية التغيرات المناخية ينبغي إتباع دورات زراعية 

 مالئمة.
104 09.3 06 00.3 04 8.5 04 8.5 3.08 4.90 

30 
يتطمب مواجية التغيرات المناخية توعية الزراع بتنويع 

 4.94 3.04 14.5 00 14.0 01 05.0 06 01.8 145 الغطاء النباتي.

30 
اجية التغيرات المناخية وقمة غذاء النحؿ يتطمب مو 

 مراعاة وجود مسافات كبيرة نسبيا تفصؿ بيف المناحؿ.
130 60.4 03 04.8 01 14.0 9 3.8 3.05 4.95 

36 
تشجير المصارؼ والمساقى والترع والطرؽ بأشجار 

 4.59 3.14 8.5 04 19.0 39 00.3 04 05.6 89 مثمرة.

 4.90 3.36 0.9 10 10.6 06 04.8 03 64.5 100 يا بيف المناحؿ.اإللتزاـ بالمسافات الموصى ب 35
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أف ىناؾ ممارستيف فقط مف ممارسات تكيؼ مربي نحؿ العسؿ  -0

مع التغيرات المناخية تقؿ الدرجة المتوسطة ليما عف ثالث درجات 
وىما ممارسة " إستخداـ الخاليا الحديثة المصنوعة مف مواد عازلة 

درجة  0.06والتي تبمغ الدرجة المتوسطة ليا مثؿ الفوـ )الفميف(" 
متوسطة، وممارسة " التبكير في فرز )إستخالص( العسؿ  مف 
الخاليا مع مالحظة زيادة لزوجة العسؿ ومحتواه مف السكريات" 

 درجة متوسطة.  0.81والتي تبمغ الدرجة المتوسطة ليا 

تكيف متغير العالقات اإلرتباطية بين المتغيرات المستقمة و . 4.6
 لتغيرات المناخيةمع امربي نحل العسل 

عالقة  صحة الفرض البحثي األوؿ الذى يتوقع وجود متأكد مفل      
في  الخبرة، و المستوى التعميميإرتباطية معنوية بيف متغيرات السف، و 

التدريب في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ، ، و نحؿ العسؿ تربيةمجاؿ 
والتعرض لمصادر المعمومات، ، ستعداد لمتغييروقيادة الرأي، واإل

معارؼ مربي نحؿ العسؿ الخدمات اإلرشادية، و  الرضا عفو 
لتغيرات مع اتكيؼ مربي نحؿ العسؿ وبيف  بالتغيرات المناخية

األوؿ في صورتو الصفرية،  بحثيتـ صياغة الفرض ال ؛المناخية
والختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب معامؿ اإلرتباط البسيط بيف 

 تكيؼ مربي نحؿ العسؿبيف متغير المستقمة المدروسة و المتغيرات 
 .لتغيرات المناخيةا مع 

 معنوية طردية وجود عالقة إرتباطية (0ويوضح جدوؿ رقـ )      
مع تكيؼ مربي نحؿ العسؿ  متغير بيف 4.41ند مستوى إحتمالي ع
واإلستعداد لمتغيير، والتعرض  قيادة الرأي،وكؿ مف لتغيرات المناخية ا

در المعمومات، والرضا عف الخدمات اإلرشادية، ومعارؼ مربي لمصا
طردية كما توجد عالقة إرتباطية  .نحؿ العسؿ بالتغيرات المناخية

تكيؼ مربي نحؿ متغير بيف  4.40ند مستوى إحتمالي ع معنوية
بينما لـ تسفر النتائج عف  متغير السف.لتغيرات المناخية و مع االعسؿ 

لتغيرات مع اير تكيؼ مربي نحؿ العسؿ متغ معنوية العالقة بيف
مجاؿ تربية نحؿ ، والخبرة في مستوى التعميميال اتومتغير المناخية 

يتضح أف مف  وىكذا العسؿ، والتدريب في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ.
التى يتوقعيا الفرض البحثى األوؿ ثبتت  ةتسعالبيف العالقات الثنائية 

. ثالث عالقاتيثبت معنوية عالقات ثنائية؛ فى حيف لـ  ستمعنوية 
وبناءًا عمى ذلؾ  وىذه النتائج تؤيد صحة الفرض البحثى األوؿ جزئيًا.
 يمكف رفض الفرض اإلحصائي وقبوؿ الفرض البديؿ.

العالقات اإلنحدارية المتعددة بين المتغيرات المستقمة وبين . 5.6
 متغير تكيف مربي نحل العسل مع التغيرات المناخية

صحة الفرض البحثى الثاني الذي يتوقع وجود عالقة  لمتأكد مف    
 إرتباطية معنوية بيف متغيرات السف، والمستوى التعميمي، والخبرة في 

 بينقيم معامالت االرتباط بين كل من المتغيرات المستقمة و   .4جدول  
 .لتغيرات المناخيةمع اتكيف مربي نحل العسل  متغير

نحؿ العسؿ مع كيؼ مربي ت المتغيرات المستقمة ـ
 التغيرات المناخية

 *   4.104 السف. 1
 4.110 .المستوى التعميمي 0

 تربيةمجاؿ الخبرة في  3
 .نحؿ العسؿ

4.130 

0 
التدريب في مجاؿ تربية 

 4.405 نحؿ العسؿ

 **   4.340 قيادة الرأي. 0
 **  4.395 ستعداد لمتغيير.اإل 6

التعرض لمصادر  5
 **  4.009 .المعمومات

9 
رضا عف الخدمات ال

 **   4.035 اإلرشادية.

معارؼ مربي نحؿ العسؿ  8
 بالتغيرات المناخية.

4.090  ** 

                               4.41** معنوية عند مستوى احتمالى 
  4.40* معنوية عند مستوى احتمالى 

مجاؿ تربية نحؿ العسؿ، والتدريب في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ، 
الرأي، واإلستعداد لمتغيير، والتعرض لمصادر المعمومات، وقيادة 

ومعارؼ مربي نحؿ العسؿ  والرضا عف الخدمات اإلرشادية،
مع بالتغيرات المناخية مجتمعة وبيف متغير تكيؼ مربي نحؿ العسؿ 

لتغيرات المناخية؛ فقد تـ صياغة الفرض البحثي الثاني فى صورتو ا
تـ حساب معادلة إنحدار متعدد  الصفرية، والختبار صحة ىذا الفرض

 (  0كما في جدوؿ )
وتشير نتائج معادلة االنحدار أف متغيرات متغيرات السف،       

والمستوى التعميمي، والخبرة في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ، والتدريب في 
مجاؿ تربية نحؿ العسؿ، وقيادة الرأي، واإلستعداد لمتغيير، والتعرض 

ضا عف الخدمات اإلرشادية، ومعارؼ مربي لمصادر المعمومات، والر 
نحؿ العسؿ بالتغيرات المناخية مجتمعة ترتبط بمتغير تكيؼ مربي 

لتغيرات المناخية بمعامؿ إرتباط متعدد قدره مع انحؿ العسؿ 
، وتبمغ قيمة ؼ المحسوبة إلختبار معنوية معامؿ اإلرتباط 4.080

المستوى عند ؛ وىي قيمة معنوية إحصائيًا 11.900المتعدد 
، وعميو ينبغي إستنتاج وجود عالقة إرتباطية متعددة 4.41اإلحتمالي 

بيف المتغيرات المستقمة مجتمعة وبيف متغير تكيؼ مربي نحؿ العسؿ 
 لتغيرات المناخية، وىذه النتيجة تدعـ صحة الفرض البحثي مع ا



Scientific Journal of Agricultural Sciences 3 (1): 393-407, 2021 

404 

 

 لتغيرات المناخية.مع اين متغير تكيف مربي نحل العسل العالقات االنحدارية المتعددة بين المتغيرات المستقمة وب  .5جدول  

 تكيؼ مربي نحؿ العسؿ مع التغيرات المناخية المتغيرات المستقمة ـ
 النموذج المختزؿ النموذج الكامؿ

  4.466 السف. 1
  4.496 المستوى التعميمي. 0
  4.430 الخبرة في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ. 3
  4.400 ة نحؿ العسؿالتدريب في مجاؿ تربي 0
** 4.003 قيادة الرأي. 0  4.018 **  
* 4.139 اإلستعداد لمتغيير. 6  4.138 *  
  4.413 التعرض لمصادر المعمومات. 5
* 4.130 الرضا عف الخدمات اإلرشادية. 9  4.100 * 
** 4.390 معارؼ مربي نحؿ العسؿ بالتغيرات المناخية. 8  4.383 **  

 R 4.080 4.093دد معامؿ االرتباط المتع
 R2 4.300 4.304معامؿ التحديد 
 ** F 11.900 ** 00.990قيمة )ؼ( 

  4.40* معنوية عند مستوى احتمالى                                4.41** معنوية عند مستوى احتمالى 

 مجتمعة المُستقمة المتغيرات أف إلى التحديد معامؿ وُيشير. الثاني
 العسؿ نحؿ مربي تكيؼ متغير في التبايف مف % 30.0 نحو تُفسر
 .المناخية التغيرات مع

 والمستوى السف، مف كؿ يسيـ أف الثالث البحثي الفرض ويتوقع      
 مجاؿ في والتدريب العسؿ، نحؿ تربية مجاؿ في والخبرة التعميمي،

 والتعرض لمتغيير، واإلستعداد الرأي، وقيادة العسؿ، نحؿ تربية
 مربي ومعارؼ اإلرشادية، الخدمات عف والرضا ومات،المعم لمصادر

 التبايف تفسير في فريداً  معنوياً  إسياماً  المناخية بالتغيرات العسؿ نحؿ
 وإلختبار المناخية، التغيرات مع العسؿ نحؿ مربي تكيؼ متغير في
 المعياري الجزئي اإلنحدار معامالت قيـ نستعرض الفرض ىذا

ختبار الكامؿ لمنموذج  موضح في كما وذلؾ اإلحصائية وياتيامعن وا 
 إنحدار معامالت ذات متغيرات أربعة أف يتضح حيث ،(0) الجدوؿ
 التبايف تفسير في فريداً  معنوياً  إسياماً  تسيـ أنيا أي معنوي، جزئي
 وىذه المناخية، التغيرات مع العسؿ نحؿ مربي تكيؼ متغير في

 الخدمات عف والرضا ،لمتغيير واإلستعداد الرأي، قيادة ىي المتغيرات
 . المناخية بالتغيرات العسؿ نحؿ مربي ومعارؼ اإلرشادية،

 تكيؼ متغير عمى تأثيراً  المستقمة المتغيرات أكثر عمى ولموقوؼ      
 التحميؿ نموذج إستخداـ تـ المناخية، التغيرات مع العسؿ نحؿ مربي

 معادلة عف وأسفرالتحميؿ. التدريجى المتعدد واإلنحدارى اإلرتباطى
 الرأي، قيادة ىي متغيرات أربعة تتضمف مختزلة متعدد خطى إنحدار

 مربي ومعارؼ اإلرشادية، الخدمات عف والرضا لمتغيير، واإلستعداد
 . المناخية بالتغيرات العسؿ نحؿ
 تكيؼ بمتغير مجتمعة األربعة المستقمة المتغيرات تمؾ وترتبط     
 قدرة متعدد إرتباط بمعامؿ المناخية التغيرات مع العسؿ نحؿ مربي

 اإلرتباط معامؿ معنوية إلختبار المحسوبة ؼ قيمة وتبمغ ،4.093
 المستوى عند إحصائياً  معنوية قيمة وىى ؛00.990 المتعدد

 بيف إرتباطية عالقة وجود إستنتاج ينبغى وعميو ، 4.41 اإلحتمالي
 ؿنح مربي تكيؼ متغير وبيف مجتمعة األربعة المستقمة المتغيرات

 المتغيرات أف إلى التحديد معامؿ ويشير. المناخية التغيرات مع العسؿ
 متغير فى التبايف مف%  30.4 نحو تفسر مجتمعة األربعة المستقمة
 .المناخية التغيرات مع العسؿ نحؿ مربي تكيؼ

ولموقوؼ عمى مقدار ما يسيـ بو كؿ متغير مف المتغيرات 
في تفسير التبايف في متغير األربعة المعنوية في النموذج المختزؿ 

، تـ إستخداـ أسموب لتغيرات المناخيةمع اتكيؼ مربي نحؿ العسؿ 
تحميؿ اإلنحدار الخطي المتعدد التدريجي الصاعد كما ىو موضح 

معارؼ مربي نحؿ (. ففي الخطوة األولى تـ إدخاؿ متغير 6بجدوؿ )
 03.0حيث ساىـ ىذا المتغير في تفسير  العسؿ بالتغيرات المناخية

لتغيرات مع اتكيؼ مربي نحؿ العسؿ % مف التبايف الكمي في متغير 
. 4.41، وكانت نسبة إسياـ ىذا المتغير معنوية عند مستوى المناخية

وفي الخطوة الثانية تـ إدخاؿ متغير قيادة الرأي باإلضافة إلى متغير 
، حيث ساىما المتغيريف معارؼ مربي نحؿ العسؿ بالتغيرات المناخية
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تكيؼ مربي % مف التبايف الكمي في متغير  34.6في تفسير  معا
، وساىـ متغير قيادة الرأي وحده لتغيرات المناخيةمع انحؿ العسؿ 

 تكيؼ مربي نحؿ % في تفسير التبايف الكمي في متغير  5.1بنسبة 
 

 . التابع متغيرالتغيرات المستقمة و نتائج التحميل اإلرتباطي اإلنحداري المتعدد المتدرج الصاعد لمعالقة بين الم . 6جدول 
خطوات 
 التحميؿ

 المتغيرات الداخمة
 في التحميؿ

معامؿ االنحدار 
 الجزئي  المعياري

 التراكمية لمتبايف المفسر %
 المتغير التابعفي 

المتغير لمتبايف المفسر في  %
 التابع

 قيمة
 " ت "

معارؼ مربي نحؿ العسؿ  األولى
 ** 6.065 4.030 4.030 4.383 بالتغيرات المناخية

 ** 3.606 4.451 4.346 4.018 قيادة الرأي الثانية
 * 0.113 4.404 4.300 4.138 اإلستعداد لمتغيير الثالثة
 * 0.116 4.410 4.304 4.100 الرضا عف الخدمات اإلرشادية الرابعة

  4.40ند مستوى احتمالى * معنوية ع                               4.41** معنوية عند مستوى احتمالى 

 معنوية المتغير ىذا إسياـ نسبة وكانت المناخية، التغيرات مع العسؿ
 متغير إدخاؿ تـ فقد الثالثة الخطوة في أما. 4.41 مستوى عند

 30.0 تفسير في الثالثة المتغيرات ساىمت حيث لمتغيير، اإلستعداد
 التغيرات مع العسؿ نحؿ مربي تكيؼ متغير في الكمي التبايف مف% 

 في%  0.4 بنسبة وحده لمتغيير اإلستعداد متغير وساىـ المناخية،
 التغيرات مع العسؿ نحؿ مربي تكيؼ متغير في الكمي التبايف تفسير

 4.40 مستوى عند معنوية المتغير ىذا إسياـ نسبة وكانت المناخية،
 الخدمات عف الرضا متغير إدخاؿ تـ الرابعة الخطوة وفي. 

 مف%  30.4 تفسير في األربعة المتغيرات ساىمت حيث اإلرشادية،
 التغيرات مع العسؿ نحؿ مربي تكيؼ متغير في الكمي التبايف

 بنسبة وحده اإلرشادية الخدمات عف الرضا متغير وساىـ المناخية،
 العسؿ نحؿ مربي تكيؼ متغير في الكمي التبايف تفسير في%  1.0
 عند معنوية المتغير ىذا اـإسي نسبة وكانت المناخية، التغيرات مع

 .   4.40 مستوى
مربي نحؿ العسؿ  مما سبؽ يتضح أف متغير معرفة

ىو أكثر المتغيرات المدروسة في القدرة عمى  بالتغيرات المناخية
تكيؼ مربي نحؿ العسؿ مع التغيرات  تفسير التبايف في متغير

، وأخيرًا ييرستعداد لمتغ، يميو متغير قيادة الرأي، ثـ متغير اإلالمناخية
الخدمات اإلرشادية. وىذا يوضح الدور المتعاظـ  الرضا عفمتغير 

 نحو نحؿ العسؿ في تغيير سموؾ مربيالمناخية ات تغير لممعرفة بال
تبني وتنفيذ ممارسات التكيؼ التي مف شأنيا تقميؿ أثر تغير المناخ 
عمى طوائؼ نحؿ العسؿ، وتقميؿ اإلجياد الناتج عف التغيرات 

، كما أف متغير قيادة الرأي أيضًا لو تأثير واضح فة في المناخالمختم
، كما التكيؼ مع تغير المناخ عمى سموؾ المربيف في تنفيذ ممارسات

فسير التبايف في متغير تكيؼ دور في تستعداد لمتغيير إلمتغير اكاف ل
مربي نحؿ العسؿ مع تغير المناخ لما ليذا المتغير مف دور في زيادة 

نفتاحو ثقافيًا ي بالقضايا البيئية والمجتمعية واإلقميميةوعي المرب ، وا 

وقبولو لكثير مف األفكار والمستحدثات في مجاؿ تربية نحؿ العسؿ 
ستعداده المستمر لتعمـ كؿ ما ىو جديد ووعيو بالمستجدات المختمفو  وا 

، ويأتي في المرتبة والتي ليا عالقة وطيدة بمجاؿ تربية نحؿ العسؿ
الخدمات اإلرشادية والتى توضح الدور  ير الرضا عفمتغالرابعة 

نحؿ العسؿ نحو كافة  المرتقب لإلرشاد الزراعي في توعية مربي
المستجدات البيئية التي تؤثر بشكؿ واضح عمى إنتاجية المناحؿ 

وضرورة تكثيؼ األنشطة  وقدرتيا عمى اإلستمرار والمنافسة،
 .اإلرشادية في ىذا المجاؿ

في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث يقية لمبحث: األىمية التطب  
، وقيادة الرأي، تغيرات المناخيةبال المعرفةمف أىمية متغيرات 

الخدمات اإلرشادية في تفسير التبايف الرضا عف ، و ستعداد لمتغييراإلو 
يتضح تكيؼ مربي نحؿ العسؿ مع التغيرات المناخية، في متغير 

اة المركزية لإلرشاد الزراعي عمى توجو نظر المسئوليف باإلدار  أىمية
 نحؿ العسؿإعداد برامج إرشادية متخصصة توجو لمربي  ضرورة

وضرورة  ،المناخية وتأثيرىا عمى نحؿ العسؿات تغير بال وتوعيمل
توعيتيـ بدور النحؿ العظيـ كممقح مف الممقحات الحيوانية األولية 

الحفاظ عمى  ودوره في إنتاج الغذاء وتنوعو ووفرتو، ودوره أيضا في
البيولوجي، ىذا عالوة عمى دور النحؿ في إنتاج المنتجات  التنوع

الغذائية والدوائية المختمفة. كما أف توعية المربيف بتنفيذ ممارسات 
التكيؼ يزيد مف قدرة مشروع نحؿ العسؿ عمى الصمود في المستقبؿ 

إلدارة  وسيمة جيدةوىو ما يعد بمثابة  ،مف الناحية اإلقتصادية والبيئية
عمى المدى القصير  تربية نحؿ العسؿالمخاطر لمستقبؿ مشروع 

   . معاً  طويؿوال

 :مراجع .7

النشرة السنوية   .(2222الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء )
 .0419إلحصاءات الثروة الحيوانية عاـ 
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إدراؾ الريفيات لظاىرة التغيرات  .(2216الجوىري، أحمد ماىر )
افظة الغربية، مجمة البحوث الزراعية، جامعة كفر المناخية بمح
 .030:  004(، 0(، العدد )00الشيخ، المجمد)

الخفاجي، نور جواد مرزة؛ أشواق عبد الزراق ناجي البدري 
اإلبتكار الزراعي اإلرشادي لمربي النحؿ لتطوير وزيادة  .(2216)

عية اإلنتاجية في المنطقة الوسطى مف العراؽ، مجمة العموـ الزرا
 .1014:  1040(، 0(، العدد )05العراقية، المجمد)

مشاكؿ   .(2214الشدايده، أحمد نوري؛ أمل عبد اهلل العبادي )
مربي النحؿ في محافظة البمقاء األردف وعالقتيا ببعض الخصائص 
الشخصية والمينية، المجمة األردنية في العموـ الزراعية، الجامعة 

 .950:  960(، 0)(، العدد 14األردنية، المجمد )
المميجي، إبتسام بسيوني راضي عبد القادر؛ ىالل إبراىيم محمد 

المشكالت التي تواجو مربي النحؿ في محافظة  .(2211جاويش )
مجمة اإلقتصاد الزراعي والعموـ اإلجتماعية، كمية  كفر الشيخ،

:  1603(، 10(، العدد )0الزراعة، جامعة المنصورة، المجمد)
1600. 

بسام حارث عزيز؛ صالح الدين عبد القادر صالح؛ محسن النقاش، 
مشاكؿ مربي نحؿ العسؿ في محافظة   .(2212إبراىيم عزيز )

(، 04، المجمد)زراعة الرافديفنينوي وعالقتيا ببعض العوامؿ، مجمة 
 .9:  1(، 3العدد )

رشاد، سعيد عباس محمد؛ محمد حسب النبي حبيب؛ متولي 
 .(2217السميع النمر )مصطفى خطاب؛ ىند محمد عبد 

اإلحتياجات المعرفية والتنفيذية لممبحوثيف منتجي نحؿ العسؿ 
بمحافظة القميوبية، مجمة حوليات العموـ الزراعية بمشتير، كمية 

:  041(، 1(، العدد )00الزراعة بمشتير، جامعة بنيا، المجمد )
014. 

دراسة   .(2215عامر، محمد جابر؛ عبد الباقي موسى الشايب )
إقتصادية إلنتاج عسؿ النحؿ مف الخاليا الخشبية بمحافظة الغربية، 

:  309(، 1(، العدد )00المجمة المصرية لإلقتصاد الزراعي، المجمد)
309. 

عبد الظاىر، بسمو كمال؛ مسعد السعيد رجب؛ ممدوح مدبولي 
أثر التغيرات المناخية عمى  .(2212نصر؛ ثناء النوبي أحمد سميم )

لمحاصيؿ الحقمية، مجمة إتحاد الجامعات العربية إنتاجية بعض ا
(، 05لمعموـ الزراعية، جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر، المجمد )

 .0005:  0015(، 0العدد )
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ABSTRACT 

  
This research mainly aimed to identify the level of adaptation of beekeepers to climate change in Gharbia governorate. 
Gharbia governorate has been chosen as spatial field for the study. Two districts in Gharbia governorate were selected 

according to the standard of number of beekeepers which are Tanta and Mahalla Al-Kubra. The resesrch population was 
delineated as being formed of the whole beekeepers in the two selected districted. Random samples of 206 beekeepers 
were chosen. Research objectives have been specified in a set of null hypotheses to be tested in this study. Data were 

collected from sample persons by personal interview questionnaire. Collected data were coded and analyzed using the 
SPSS package.  
     The main findings of the study could be summarized as follows: -   

1- There were statistically significant bivariate relationships  at the level of 0.01 of significance between opinion 
leadership, willingness to change, exposure to sources of information, and Satisfaction with extensional services, and 

beekeepers' knowledge about climate change, and between beekeepers' adaptation to climate change; Also there were 
statistically significant bivariate relationships at the level of 0.05 of significance between age and between beekeepers' 
adaptation to climate change; while there were no statistically significant bivariate relationships between educational 

level, experience in beekeeping, and training in beekeeping and between beekeepers' adaptation to climate change.  
2- The studied independent variables combined, explained about 35.2 % of the variances of the variable of beekeepers ' 
adaptation to climate change. 
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