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اإلطار النظري والتمييدي لمدراسة 

 

 مقدمة الدراسة 1-1

         مما ال شؾ فيو أف اإلرشاد الزراعي يمعب دكران رئيسيان في النيكض بمعدالت اإلنتاج 

الزراعي كتحقيؽ أىداؼ التنمية الزراعية، بما ينطكم عميو مف نشر استخداـ كتطبيؽ 

المكتشفات كالمستحدثات العممية كالزراعية كنقؿ نتائج البحكث إلى المنتجيف الزراعييف لألخذ 

كقد تمكنت الدكؿ المتطكرة ككثير مف الدكؿ النامية مف تحقيؽ نيضة زراعية . بيا كتطبيقيا

رائدة بفضؿ كفاءة أجيزتيا اإلرشادية 

(.  1996،المنظمة العربية لمتنمية الزراعية) 

 

     كلإلرشاد الزراعي دكر ال غنى عنو في نقؿ نتائج البحكث الزراعية إلى المزارعيف 

كتعميميـ كيفية تطبيقيا بما يتالءـ مع ظركفيـ االقتصادية كاالجتماعية كبما يتناسب مع 

عمى أف اإلرشاد الزراعي يعد احد العكامؿ  ( 1983الخفاجي، )كقد أكد . بيئتيـ المحمية

الدافعة لبقاء كاستمرار التنمية الزراعية، لذلؾ نستطيع القكؿ أف اليدؼ الذم مف اجمو أنشأت 

أجيزة اإلرشاد الزراعي ىك مساعدة المزارعيف في كافة المجاالت الحيكانية كالنباتية عمى حؿ 

مشاكميـ كنقؿ النتائج المفيدة التي تصؿ إلييا األبحاث ككذلؾ الخبرات الفنية التي اكتسبيا 

الزراع المتميزكف كالمزارعيف المثاليف إلى عامة المزارعيف كتدريبيـ عمى إتباع الكسائؿ 

(. 1998خميفة،)الحديثة في الزراعة،  كنشر الثقافة في الكسط الريفي عامة 
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      شيد اإلرشاد الزراعي تطكرا سنة بعد سنة طيمة النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر 

ك حتى قياـ الحرب العالمية األكلى التي ظيرت في أعقابيا حاجة العديد مف دكؿ أكركبا إلى 

زيادة اإلنتاج الزراعي ك اتجاه كثير مف العمماء ك الباحثيف ك الفنييف الزراعييف إلى الكاليات 

المتحدة األمريكية ، ك ذلؾ لمكقكؼ عمى السبؿ المختمفة التي انتيجتيا في نقؿ ك تكصيؿ 

المعمكمات ك المعارؼ في شتى المجاالت الزراعية إلى جميكر الزراع ك أسرىـ 

( .   1982العادلي،)

 

     يعتبر اإلرشاد الزراعي في فمسطيف حديث العيد ك قد نشط بعد إنشاء السمطة الكطنية 

ـ فقد كاف قبؿ ذلؾ منكطا باإلدارة المدنية العسكرية اإلسرائيمية مف 1996الفمسطينية في 

 ك إنشاء 1996خالؿ ضابط مسئكؿ عف القطاع الزراعي ك ما يتعمؽ بو، إال أنو ك منذ عاـ 

السمطة ك المتمثمة في الكزارات ك اإلدارات المختمفة ك األقساـ بما فييا قسـ اإلرشاد الزراعي 

المنظمة  )ك التدريب الذم بدأ بخطط كاعدة  مشابية لما ىك معمكؿ بو في الدكؿ المجاكرة 

(. 1996العربية لمتنمية الزراعية ،

 

     إال أف قسـ اإلرشاد عمى الرغـ مف نشاطو الممحكظ في البدايات لـ يشتمؿ عمى قسـ 

متخصص بالنحؿ كما ىك الحاؿ فيما يتعمؽ باألقساـ الزراعية األخرل كالمحاصيؿ الحقمية ك 

الخضار ك البستنة ك الثركة الحيكانية ، عمى الرغـ مف الزيادة الممحكظة في أعداد خاليا 

.  النحؿ المرباة في فمسطيف 

 

:-  مشكمة الدراسة 1-2



 8 

       تتسـ أكضاع نظـ اإلرشاد الزراعي الخاصة بقطاع النحؿ بالضعؼ الكاضح كالعجز 

عف تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا، كيعزل السبب في ىذا العجز إلى العديد مف العكامؿ 

االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية التي تحد مف قدرة ىذه الرسالة اإلرشادية عمى الكصكؿ 

بشكؿ تاـ إلى المزارعيف حيث يعتبر قطاع تربية النحؿ في الخاليا الحديثة جديد نسبيا في 

فمسطيف ، حيث دخمت ىذه التربية في الثمانينات مما يجعؿ القطاع جديدان بشكؿ عاـ بالنسبة 

.    لممزارعيف كلمككادر المؤىمة في اإلرشاد 

   

     لذلؾ نجد الضعؼ الكاضح في اإلرشاد في ىذا المجاؿ سكاء القطاع الخاص أك 

الحككمي أك المؤسسات الغير حككمية النشطة في مجاؿ تربية النحؿ بعد انتفاضة األقصى 

كلكف ينقص التنسيؽ فيما بيف ىذه المؤسسات لتنظيـ العمؿ في ىذا المجاؿ سكاء اإلرشادم 

. أك التمكيؿ كالدعـ في تكفير خاليا النحؿ الحديثة 

 

     ك تعتبر مشاريع النحؿ مف المشاريع الكاعدة محميا لما تكفره مف مدخكالت لممربيف ك 

بخاصة تدني تكمفة المدخالت مقارنة بغيرىا مف المشاريع الحيكانية، كمما يجدر ذكره إف 

قطاع النحؿ لـ يالقي االىتماـ مف الجيات الرسمية بـ يتالئـ ك أىميتو الكامنة ، ك يتجمى 

ذلؾ مف خالؿ تدني عدد المرشديف الزراعييف المختصيف بالنحؿ سكاء عمى المستكل الرسمي 

ك نظرا لككف التربية تتطمب مكاكبة التطكر العالمي . ( 2004جكدة ك لحمكح، )أك الخاص 

في ىذا المجاؿ ، فاف المربي المحمي بحاجة إلى رفع قدراتو ك إمكاناتو مف خالؿ برامج 

اإلرشاد المعدة بعناية، التي تكفر لو المعرفة بأمكر التربية اليامة، مثؿ زراعة الممكات، 

. تشتية النحؿ، التمقيح الصناعي، ك تغيير الممكات ك غيرىا
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:-  أىداف الدراسة 1-3

     تتطمع ىذه الدراسة بشكؿ رئيسي إلى تسميط الضكء ك التعريؼ بكضع اإلرشاد الزراعي 

مكانيات تطكير ىذا – طكلكـر ك قمقيمية –في قطاع النحؿ في منطقتي الدراسة   كآفات كا 

:- القطاع الياـ  ، كمف األىداؼ الخاصة في ىذه الدراسة ىي 

التعرؼ عمى أثر اإلرشاد المقدـ مف المؤسسات الحككمية كالخاصة كاألىمية عمى تطكر .أ

العمؿ في مجاؿ النحؿ كاستخداـ المستحدثات في أمكر التربية كالتحكؿ إلى استخداـ 

. السالالت الحديثة مف النحؿ

التعرؼ عمى أثر العكامؿ المختمفة مثؿ الجنس، العمر، مكاف السكف، األصؿ . ب

االجتماعي، المستكل التعميمي، االنفتاح الحضارم، الكضع االقتصادم، ساللة النحؿ، إعداد 

. الخاليا، التفرع لمعمؿ في مجاؿ النحؿ

، أك الرغبة في المشاركة بالفعاليات (مربي النحؿ  )إبراز درجة مشاركة المزارعيف . ج

. اإلرشادية

تبياف رضاىـ  حكؿ الخدمات اإلرشادية المقدمة ليـ  كتحديد كاستعراض أىـ مصادر .  د 

. المعمكمات الزراعية في مجاؿ النحؿ التي يرجعكف إلييا أك يستقكف منيا المعمكمات 

اإلحاطة بأىـ المعكقات التي تحد مف فعالية اإلرشاد في قطاع النحؿ كالعمؿ عمى اقتراح . ق

. طرؽ كؿ ىذه المشاكؿ 

. التعرؼ عمى كجية نظر المربيف في البرامج اإلرشادية. ك

 

:-  أىمية الدراسة 1-4
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:        تكمف أىمية الدراسة في 

التعرؼ عمى فعالية البرامج اإلرشادية المقدمة لمنحاليف في منطقتي الدراسة كأثرىا عمى . أ

. تطكير عمميات النحالة كتربية الممكات

. التعرؼ عمى الكاقع العاـ لإلرشاد الزراعي في منطقتي الدراسة . ب

المساىمة في رفع مستكل الحياة ألبناء الشعب الفمسطيني عف طريؽ تحسيف طرؽ . ج

اإلرشاد الزراعي الذم يترتب عميو اإلدارة الصحيحة لممناجؿ كالتطكر في كميات العسؿ 

. كزيادة دخؿ المزارع

العمؿ عمى إيجاد طريؽ بداية لمنيكض بمستكل اإلرشاد الزراعي في قطاع النحؿ في . د

. فمسطيف

 

:-  حدود الدراسة بالنسبة لمحد المكاني 1-5

     فقد تـ اختيار المناطؽ شبو الساحمية في فمسطيف كىي محافظتي طكلكـر ك قمقيمية نظران 

العتبارىا مف أىـ مناطؽ فمسطيف مف الناحية الزراعية سكاء مف ناحية تنكع المحاصيؿ 

. المزركعة أك األعشاب المكجكدة في أراضييا 

 

     حيث تعتبر منطقة الدراسة أكثر مناطؽ فمسطيف انتشاران لكجكد الحمضيات التي ىي 

. مف أىـ األشجار لمنحؿ 

 

     كما تحتكم  الدراسة عمى أىـ النباتات الصيفية بالنسبة لمنحؿ مثؿ الطيكف ، الرباط 

. كغيرىا 
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     ك تعتبر الدراسة مف أكثر مناطؽ فمسطيف مف حيث تكاجد خاليا نحؿ سكاء حديثة أك 

. قديمة منذ فترة طكيمة

 

 ك لمدة ثالثة 2003     أما بالنسبة لمحد الزماني، فتمت تعبئة االستمارات في حزيراف 

.  شيكر

 

     كما اعتمدت الدراسة عمى لقاء المزارعيف مربي النحؿ ك بالتالي فإف الدراسة تعكس 

كجية نظر ك مكقؼ ك أىداؼ مربي النحؿ دكف الجيات األخرل الفاعمة في ىذا النشاط مف 

.  مؤسسات ك أفراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:-  مصطمحات الدراسة1-6

ىك كؿ شخص سكاء ذكر أك أنثى يعمؿ في تربية نحؿ العسؿ : النحاؿ. أ

(. 2000عرفات، )

ك ىك كؿ ما يدرؾ عمى أنو شيء جديد يختمؼ عما ىك تقميدم ك شائع : المستحدث . ب

(. 1993الشدايدة، )استخدامو في محيط بيئتو 
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ك يقصد بيا العممية التي يمر بيا الفرد منذ سماعو عف الفكرة الجديدة ألكؿ مرة : التبني . ج

 ( .  1982العادلي ،  )ك حتى تبنييا بشكؿ نيائي 

 ( . 2000عرفات،  )ىك المكاف الذم تكضع بو خاليا النحؿ لفترة زمنية : المنحؿ . د

.  نكع مف أنكاع نحؿ العسؿ ذات اإلنتاجية العالية لمعسؿ : اإليطالي / النحؿ الكرينيكلي . ق

نكع مف أنكاع نحؿ العسؿ مكجكد في بالدنا منذ القدـ ك إنتاجيتو مف : النحؿ البمدم. ك

.  العسؿ قميمة

يقصد باالستفادة في الدراسة الحالية التغيرات االيجابية في معارؼ ك : االستفادة . ز

(. 1982العادلي، )ممارسات ك مكانة ك نفسية النحاليف نتيجة الستخداميـ الفكرة المستحدثة

ك يقصد بو مدل انتقاؿ المزارع ك زيارتو لخارج منطقة سكناه، ك : اإلطالع ك التكاصؿ. ح

.  مدل تعرضو لمصادر المعمكمات مثؿ كسائؿ اإلعالـ المختمفة

ىؤالء األشخاص الذيف يعممكف في اإلرشاد الزراعي عمى مستكل : المرشديف الميدانييف. ط

 (. 1997الخياط،  )المنطقة أك القرية، يتعاممكف مع الجميكر مباشرة 

ىـ ىؤالء األشخاص الذيف تقع عمييـ مسؤكلية تدريب المرشديف : االختصاصيكف . م

 ( .  1997الخياط ،  )الميدانييف ك تزكيدىـ بالخبرة العممية 

ك ىـ األشخاص الذيف يشرفكف عمى المرشديف الميدانييف ك : االشرافيكف أك اإلداريكف . ؾ

(.  1997الخياط، )غيرىـ مف المكظفيف ، باإلضافة إلى قياميـ بالكظائؼ اإلدارية المعتادة

ىي عممية يقـك بيا النحاؿ في بداية فصؿ الشتاء إلعداد النحؿ لمكسـ الشتاء : التشتية. ؿ

 (      2000عرفات،)القادـ 

عممية االستبداؿ لمممكات بممكات جديدة ليا صفات جيدة ك بعمر : تغيير الممكات. ـ

. مناسب
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عممية تمقيح الممكات خالفا لمطرؽ الطبيعية، باستخداـ أدكات مخبريو : التمقيح الصناعي. ش

. ك اليدؼ منيا ىك ضماف تمقيح الممكة ك إدخاؿ صفات كراثية جيدة
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مف المؤسسات اإلرشادية تـ تأسيسيا % 50في دراستو أف  (1990سكانسكف،  )     كضح

مف المؤسسات تمكليا مؤسسات الدكلة ، % 86 ، ك أف 1970أك إعادة تأسيسيا منذ عاـ 

.  خصكصا كزارات الزراعة 

 

مف خدمات اإلرشاد تكجو إلى المزارعيف التجارييف % 58     كذلؾ تبيف الدراسة أف 

أما صغار المزارعيف فيتمقكف اقؿ مف ثمث ىذه ، كمنتجي السمع المدرة لمدخؿ كسمع التصدير

. الخدمات

: أنشطة اإلرشاد . 1 

 لقاء تعميمي 20 زيارة ميدانيو ، 150 فقد تبيف أف مكظؼ اإلرشاد العادم يقـك بأكثر مف 

.   أياـ ميدانيو كؿ سنو5 مشاىدات تكضيحيو في المزرعة ك10

: مشاركو المستفيدين في التخطيط و التطوير . 2

فقط مف المنظمات تستغؿ ىذه % 40  فقد تبيف مف الدراسة أنيا كانت ضعيفة حيث أف 

 .المشاركة مف خالؿ قنكات التغذية الراجعة الرسمية

  :المصادر البشرية  . 3

 المشاركة في الدراسة 113 ألؼ مكظؼ يعممكف في اإلرشاد في الدكؿ اؿ 542فقد تبيف أف 

في % 9الشرؽ األدنى ، % 5.5أفريقيا ، % 11منيـ في أسيا كمنظمة اليادم ، % 72، 

في أكركبا ، كيقدر عدد المكظفيف % 3أمريكيا الشمالية الكسطى كالجنكبية ، كاقؿ مف 

.   ألؼ 600اإلرشادييف في العالـ بحكالي 

:  نوع الوظيفة اإلرشادية . 4
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مرشديف %  79أخصائييف  % 14مف المرشديف ىـ مف اإلدارييف ، % 7 فقد تبيف أف 

ميدانيف، كنسبة األخصائييف في ىذه الدراسة ىي ضعؼ نسبتيـ في الدراسة التي أجريت في 

 ( . 1990سكاتسكف ،  ) 1990عاـ 

 

 %5، مف العامميف اإلرشادييف يعممكف في الكزارات% 92     كقد تبيف مف الدراسة أف 

في المؤسسات غير الحككمية كمنظمات المزارعيف % 3، يعممكف في الجامعات الحككمية

في كاجبات غير تعميمية % 26مف كقتيـ في نشاطات تعميمية ك% 74كيقضي العاممكف 

.  في جمع المعمكمات

  :المؤىالت العممية لممرشدين  .  5

منيـ حاصميف عمى % 33،مف المرشديف يحممكف الشيادة الثانكية % 39     تبيف أف 

كىذا يعكس الحاجة لمتدريب قبؿ العمؿ . منيـ دراسات عميا % 55شيادة جامعيو أكلى ك

 .أسيا الشرؽ األدنى ، أمريكا الالتينية ،خاصة في أفريقيا 

مكجكدة في أمريكيا الشمالية  ( 2002العضيبي ، )كقد تبيف أف أعمى نسبو تغطية لإلرشاد

عنيا في الدكؿ المتقدمة % 25كفي الدكؿ النامية بمغت النسبة اقؿ مف  (400:1)كأكركبا 

( .  600:1)أم 

 

 

: الموارد المالية  . 6

 بميكف دكالر أمريكي في اإلرشاد كذلؾ في العاـ 6     فقد قدر انو تـ إنفاؽ ما يزيد عف 

مف % 7كقد كاف معدؿ المصاريؼ الحككمية عمى القطاع الزراعي يساكم ، 1988
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% 9في أمريكيا ك% 2.2كتتراكح النسب بيف ، المصاريؼ الكاممة لمحككمات في أنحاء العالـ

. في أسيا كأفريقيا 

 

تتراكح % 12     كقد كانت نسبة نفقات اإلرشاد مف نفقات كزارات الزراعة في العالـ تساكم 

كعند تصنيؼ النفقات حسب نسبة العامميف . في امركيا الشمالية% 1في أفريقيا ك% 22بيف 

مف نفقات كزارة الزراعة في الدكؿ % 2في قطاع الزراعة تبيف أف اإلرشاد قد تمقى اقؿ مف

كبالرغـ مف تفاكت النسبة إال أف ، في الدكؿ الزراعية منخفضة الدخؿ % 20الصناعية ك

. كالدعـ التقني اكبر ،التغطية في الدكؿ الصناعية أعمى 

 

% 40_35،مف مصادرىا المالية لمركاتب % 58%-53     كتخصص أنظمة اإلرشاد 

(.  1990،سكانسكف )لمنفقات الرأسمالية % 8_7، لمبرامج اإلرشادية 

  

:-   واقع اإلرشاد الزراعي العربي 2-2

     إف مف أىداؼ التنمية الزراعية في الكطف العربي تحقيؽ األمف الغذائي كتحقيؽ سياسة 

في  (1995الصبيحي ،)االكتفاء الذاتي كالتصدير كعدـ االستيراد ما أمكف، كقد أشار 

دراستو أف اإلرشاد الزراعي يتأثر بعدة عكامؿ ، كلتكصيؿ رسالتو لممزارعيف بناءان عمى 

.  المنطقة الجغرافية كعمى عمر المزارع ، كعمى عدة أمكر أخرل 

 (.  2002أبك شادم،)ك (1993المجالي ، )     ككما أيده في ذلؾ عدد مف الباحثيف مثؿ

حيث بيف أف ىناؾ عدة أمكر تؤثر عمى الكاقع الحالي لإلرشاد مف حيث تكصيؿ األفكار 

مف خالؿ تكضيح أف كاقع  (1991سالـ ،)كأيده كذلؾ . كالحالة االجتماعية كاالقتصادية 
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اإلرشاد الزراعي في مصر بدأ بالنيكض في بداية الثمانينات حيث أف تأثير مراكز البحكث 

.  كالتكنكلكجيا في تقدـ الكاقع لإلرشاد الزراعي كاف ايجابيان 

  واقع اإلرشاد الزراعي في فمسطين 2-3

 ( 2000المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ، )     لقد أشار التقرير الخاص الذم قامت بو 

 قد أدل إلى التدىكر كاالنييار 1967إلى أف االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية عاـ 

السريع لممؤسسات الزراعية الفمسطينية، كخاصة جياز اإلرشاد الزراعي كالبحث العممي 

مف عدد مكظفي اإلرشاد الزراعي الذم كاف مكجكدان % 50 تـ تخفيض 1976فحتى عاـ 

 .  1972عاـ 

 

     كقد بادرت في حينيا منظمات غير حككمية فمسطينية بإقامة أنشطة إرشادية تطكعية 

شممت نشاطاتيا اإلرشاد الزراعي كبعض األنشطة في مجاالت التدريب، ك بقي حاؿ اإلرشاد 

 عندما أسست 1995الزراعي الحككمي عمى ىذا الكضع حتى قدـك السمطة الفمسطينية عاـ 

المديرية العامة لإلرشاد : أكؿ كزارة زراعة فمسطينية ك استحدثت مديريات عديدة أىميا

كاإلعالـ كالبحث التطبيقي الزراعي ، كىي تمثؿ الجياز اإلرشادم عمى المستكل المركزم ، 

دارة اإلعالـ ، ك إدارة البحث  كتضـ ثالث مديريات ىي مديرية اإلرشاد الزراعي كالتدريب ، كا 

التطبيقي ، كتضـ كؿ إدارة منيا عدد مف األقساـ ، ك كاكب ذلؾ إنشاء بعض الشركات 

كالمؤسسات غير الحككمية العاممة في القطاع الزراعي في فمسطيف ، حيث عممت ىذه 

الشركات عمى تسكيؽ منتجات زراعية ك إرشاد المزارع لكيفية التعامؿ مع ىذه المنتجات 

إضافة إلى بعض المنظمات األىمية التي تعمؿ في قطاع اإلرشاد كاإلغاثة الزراعية كغيرىا 

  .
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     ك مف الجدير بالذكر أف كاقع التنمية الزراعية في فمسطيف ضعيؼ جدا فيك مف العجز 

:- ما يستدعى إلى ضركرة االنتباه ك التركيز عمى األمكر التالية

التركيز عمى الجيكد في القطاع الزراعي بشقيو اإلنتاج النباتي كالحيكاني حيث يعتبر . 1

.  ذلؾ األساس في تحقيؽ االكتفاء الذاتي خاصة ضمف الظركؼ الراىنة

تعزيز دكر اإلرشاد الزراعي عمى كافة المستكيات بدءان مف الحقؿ أك القرية، كمع المرأة . 2

الريفية العاممة في اإلنتاج الزراعي مركران بتحسيف الصناعات الريفية انتياء بتصنيع المنتجات 

. الزراعية

 

     أما بالنسبة لألسباب الرئيسية التي تقؼ خمؼ ضعؼ اإلنتاج الزراعي ك التنمية 

الزراعية في فمسطيف فيي أكال االحتالؿ اإلسرائيمي الذم يقؼ عقبة أماـ التقدـ ك التنمية 

الزراعية في فمسطيف ، ك ثانيا قمة الكفاءات المكجكدة في مجاؿ التنمية الزراعية مما يقمؿ 

أف األىداؼ الرئيسة  (1993جكدة ، )كيرل . مف طرؽ العمؿ العممية في مجاؿ الزراعة 

التي تسعى إلى تحقيقيا دكائر الزراعة الفمسطينية تكمف في زيادة دخؿ المزارع كرفع مستكل 

المعيشة ، زيادة الصادرات كتقميؿ االستيراد ، إيصاؿ المعمكمات الفنية كالتكنكلكجيا الزراعية 

إلى المزارعيف ، زيادة كفاءة استعماؿ المياه ، تطكير كتحسيف فرع الثركة الحيكانية كحمايتيا 

. مف األمراض 

:   اإلرشاد الزراعي في مجال النحل في منطقتي الدراسة2-4
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     تعتبر منطقة الدراسة مف أكثر مناطؽ فمسطيف تكاجد لمنحؿ، حيث تعتبر ىذه المنطقة 

 7000غنية بالرحيؽ كخاصة أشجار الحمضيات ألنيا مناطؽ شبو ساحمية يكجد بيا حكالي 

 (. 2002المنطقة العربية لمتنمية الزراعية  )خمية نحؿ في كال المحافظتيف 

 

     كىذا العدد الكبير مف خاليا النحؿ يحتاج إلى طاقـ كبير مف النحاليف ذكم الخبرة في 

مجاؿ النحؿ، ك ذلؾ أف النحاليف يحتاجكف إلى نقؿ خبرات ليـ مف المرشديف الزراعييف 

باستمرار، ك بما أف المنطقتيف تفتقراف إلى الخبرات في مجاؿ النحؿ حيث تحكم المحافظتيف 

عمى مرشديف اثنيف فقط كليسكا مف ذكم الخبرة الكافية يعتبر اإلرشاد في ىذا القسـ ضعيؼ 

بالنسبة ليـ، كال يككف ىنالؾ لقاءات مستمرة بيف مرشد النحؿ كالنحاليف إال عند الضركرة 

ك ليس ىناؾ دكرات منعقدة سكاء . القصكل ك بالتالي ليست ىنالؾ جكالت لمنحاليف باستمرار

كانت مف قطاع حككمي أك خاص حيث ال يكجد أم نشاط يذكر لمقطاع الخاص في مجاؿ 

لذلؾ يعتبر اإلرشاد في النحؿ في كال المحافظتيف . اإلرشاد الزراعي سكل اإلغاثة الزراعية 

. في بداياتو كيحتاج إلى طريؽ طكيؿ لمكصكؿ لالحتراؼ المرجك

 

 

 

 

 

:-  المعرفة ودرجة الحصول عمييا 2-5
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استجابة الفرد لألشياء كاألشخاص اآلخريف تتأثر " إلى أف .  (1990إيفانز،  )     يشير 

إلى حد كبير بالطريقة التي ينظر بيا الفرد إلى ىذه األشياء كاألشخاص أك عالمو المعرفي، 

.  فال يكجد فرديف متشابييف في الصكرة أك الخريطة المعرفية التي يرسميا كؿ منيما لمعالـ 

 

: كيقكؿ أيضان " فالعالـ المعرفي فردم إلى حد كبير

:- إف نظرة اإلنساف المعرفية لعالمو الخارجي ىي محصمة ألربع عكامؿ رئيسية" 

. بيئة الفرد االجتماعية كالمادية. 1

. بنياف الفرد الفسيكلكجي . 2

. حاجات الفرد كرغباتو . 3

.  خبرات الفرد السابقة . 4

". فبيئة الفرد الحضرم تختمؼ عف بيئة الفرد الريفي، لذلؾ تختمؼ نظرتيما لألشياء 

 

بأف المعرفة عبارة عف قدرة اإلنساف عمى إدراؾ  " (1980صبرم ، )     ككما أضاؼ 

األشياء كتذكر األفكار ، كأف معرفة الفرد عف شيء ما تتأثر بشعكره كميكلو الفعمية تجاه ىذا 

الشيء ، كتغيير معرفتو حكؿ ىذا الشيء سكؼ ينتج عنو إحداث تغييرات في شعكره كميكلو 

". الفعمية تجاه ىذا الشيء أك الغاية 

 

إف في الككف نظاـ كفي العقؿ نظاـ " عف المعرفة قكلو  .( 1987أبك عمي ، )     كيضيؼ 

كالمعرفة ىي مطابقة ىذيف النظاميف، كالنظاميف معدف كاحد كالمطابقة بينيما لما فييما مف 



 22 

تشابو كلك لـ يككنا متشابييف الستحالت المعرفة كلك لـ تكف المطابقة بينيما ممكنة ما عمـ 

".  أحد شيئان 

 

إف المعرفة الزراعية تنشأ في مجاؿ النحؿ أك أم " أيضان .  ( 1995الريماكم ، )     كيقكؿ 

مجاؿ زراعي آخر مف حصيمة المعمكمات كاألفكار التي يحصؿ عمييا الفرد كنتيجة لتنشئتو 

االجتماعية كممارساتو الفعمية في مكاقؼ الحياة المختمفة كالتي تشكؿ اتجاىاتو كمف ثـ تكجو 

". سمككو نحك قبكؿ أك رفض أم فكرة جديدة 

 

     كبناءان عمى ما مر مف دراسات حكؿ المعرفة الزراعية ككيفية الحصكؿ عمييا يمكف 

القكؿ أف معرفة المزارع الفمسطيني بالشؤكف الزراعية أك في أمكر النحؿ كالنحالة كالمعمكمات 

الفنية في مجاؿ النحؿ خاصة تعتبر مدخالن لحصكلو عمى المعارؼ كالخبرات األساسية 

الحديثة التي تنقميا أجيزة اإلرشاد الزراعي كبرامجو المختمفة ك لذلؾ يتكقع أف يحدث تغييرات 

في معارؼ النحاليف كالمزارعيف، ك بناءان عمى المعرفة يتكجب أف يتغير السمكؾ إلى األفضؿ 

 ( . 1993عبد اهلل ، )كالتطكر في القطاع الذم يعمؿ فيو 

:-  االطالع والتواصل 2-6

     اختمفت الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع اإلطالع كالتكاصؿ بيف النحاليف أك 

أف . ( 2002أبك شادم،  )المزارعيف كاالستفادة مف ذلؾ اإلطالع كالتكاصؿ حيث أشار 

الشخص كمما كاف منفتحان عمى العالـ الخارجي سكاء كاف ذلؾ االنفتاح اتصاليان عف طريؽ 

سماع أك مشاىدة كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية ، كمما كاف ذلؾ يعمؿ عمى تكسيع مداركو 

كمما كاف ذلؾ اإلطالع يؤدم إلى تقبمو إلى أم معرفة جديدة ثـ االستفادة . كمعارفو المختمفة 
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حيث عزز . مف تمؾ المعرفة في مجالو سكاء كاف ذلؾ في مجاؿ النحؿ أك المجاؿ الزراعي 

شرشر ) ك ( 1991صفاء الديف ، )تمؾ الدراسة عدد مف الباحثيف حيث أشار إلى ذلؾ  

بقكليـ انو ىنالؾ عالقة طردية بيف مقدار تبني الزراع لألفكار كاألساليب الزراعية  ( 1988،

. المستحدثة كبيف اإلطالع كالتكاصؿ 

عف ارتباط التبني طرديان . ( 2000السكراف،  )      كيتفؽ ىذا القكؿ مع ما أشار إليو 

( 1997الطنكبي ، )باإلطالع كالتكاصؿ عمى عكس ما أشار إليو باحثيف آخريف حيث قاؿ 

انو ليس ىنالؾ عالقة معنكية بيف اإلطالع كالتكاصؿ كبيف االستفادة  ( 1983نيك اليف،)ك 

كقد فسر ذلؾ أف المزارع في الغالب ال يككف ميتمان أثناء زيارتو خارج . المعرفية كالتطبيقية 

مجتمعو بالعمؿ الزراعي بؿ إلى أغراض ترفييية أك لقضاء مصمحة ، ك قد اتفقت ىذه 

( . 1982العادلي، )العبارة مع نتائج دراسة 

 

      كمف االستعراض السابؽ لمدراسات تبيف اختالؼ نتائج الدراسات في عالقة اإلطالع 

حيث أشار البعض إلى كجكد ارتباط مكجب بيف . كالتكاصؿ باالستفادة كالتغيير في الكاقع 

. العالقة االطالعية ، ك نفى آخركف كجكد مثؿ ىذه العالقة

  

 

 

 

:-   زيارات المرشدين الزراعيين 2-7
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     تستيدؼ عممية االتصاؿ الزراعية الفردية عدة أغراض ، منيا معالجة مشكمة فنية 

معينة أك تقديـ المشكرة لنحاؿ أك مزارع تساعده عمى اتخاذ قرار حكيـ في أمكر منحمو أك 

 ( . 1995الريماكم ك آخركف ،  )مزرعتو 

 

     ك قد تيدؼ عممية االتصاؿ إلى تقديـ المشكرة لممنتج حكؿ إمكانية تغيير النشاط 

الزراعي أك تعديؿ حجـ الحيازة الزراعية سكاء كاف ذلؾ خاليا نحؿ أك مساحات زراعية ك 

.  البحث في فرص االستثمار المتاحة في المزرعة

ك يتعيف عمى المرشد أف يقيـ عالقات مع النحاليف أك المزارعيف قائمة عمى االحتراـ 

المتبادؿ، ك أف يركز المرشد في اتصالو مع المزارعيف عمى المشاكؿ التي تكاجو المزارع ك 

أف نشاط اإلرشاد أك الزيارة .( 1986نصار، )أف تبتعد عف األمكر الشخصية، فقد بيف 

الحقمية لممزرعة تأخذ كقتا كبيرا مف المرشد أكثر مف أم نشاط آخر ، حيث أف الزيارات 

الحقمية تكسب المرشد مف خالؿ عممو معرفة بطبيعة المجتمع الذم يعمؿ فيو ك احتياجاتو 

الممحة ك ظركؼ قياـ المزارعيف باتخاذ قراراتيـ ك أدائيـ ألعماليـ ، ك بذلؾ يصبح أكثر 

معرفة باألبعاد االجتماعية ك االقتصادية ك البيئية المحيطة ، التي تؤثر عمى قرارات المزارع 

.  ، ك ىذه المعرفة ضركرية لزيادة فعالية االتصاؿ اإلرشادم 

 

أف زيارات المرشديف الزراعييف لمنحاؿ أك  ( 1991زينب ، )       ك قد أشارت دراسة 

المزارع يشكبيا بعض العيكب ، إذ أف الزيارات تتطمب تكاليؼ مف حيث طكؿ الكقت الذم 

يتطمبو الكصكؿ إلى المزرعة ك إتماـ الزيارة إلى المنحؿ ، ك تكاليؼ كسائؿ النقؿ مف كقكد ك 

صيانة، عالكة عمى أف ىذه الزيارات تخدـ مزارعا كاحدا مقارنة بالمشاىدات أك االجتماعات 
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التي يشارؾ بيا العديد مف المزارعيف ك بذلؾ تككف االستفادة مضاعفة عمى الرغـ مما يشكب 

ىذه مف مساكئ تتمخص في صعكبة المراقبة ك التأكد مف دقة الممارسات التي يقـك بيا 

.  ىؤالء المزارعيف 

:-    تطبيق المعارف 2-8

       لقد اىتمت بعض الدراسات ك البحكث التي أجريت في مجاؿ تطبيؽ المعارؼ ك التي 

ساىـ بيا كثير مف عمماء المجتمع الريفي ك اإلرشاد الزراعي ك باألخص في أمريكا مف 

ك تشير كثير مف الدراسات إلى اف النحاؿ أك . حيث تقبؿ المزارعيف لألفكار ك تطبيقيا

المزارع ال يعمؿ عمى تطبيقيا إال عند مشاىدتيا عند اآلخريف ، كعند اليقيف بنجاحيا  

.  (1996أبك جزر، )

 

        ذلؾ أنو في مجاؿ النحؿ ال يقـك النحاؿ فكر سماعو أم خبر أك رؤيتو أم تجربة 

أجريت في ىذا المجاؿ بتطبيقيا لديو إال عند التيقف مف نجاحيا في بيئتو ك مجاؿ المنطقة 

.  التي يخضع ليا

 

      كقد أثبتت دراسات عديدة أف أفراد المجتمع ال يتبنكف األفكار الجديدة بنفس السرعة 

كال يعني ذلؾ أف األفراد األسرع في التبني ال يستخدمكف األسمكب العممي . (1998بقاعيف، )

التخاذ القرارات ، لكنيـ يحتاجكف لكقت أقصر الختيار مالئمة التقنيات كاتخاذ قرار بشأنيا 

. مف الفئة األكثر تحفظان 
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:-   تبني األفكار المستحدثة 2-9

      تشير نتائج البحكث ك الدراسات التي أجريت في مجاؿ تبني األفكار المستحدثة عمى 

أف ىناؾ عمميتيف مرتبطتيف تتداخالف في نقؿ ك تكصيؿ األفكار الجديدة مف مصادرىا 

البحثية حتى قبكليا ك تبنييا مف قبؿ جميكر المسترشديف ، ك ىاتاف العمميتاف ىما عممية 

بأنيا انتقاؿ الفكرة الجديدة مف . ( 1969ركجرز ،  )الذيكع أك االنتشار طبقا لما قاؿ الباحث

مصادرىا األصمية إلى الذيف يستعممكنيا في النياية أم الذيف يتبنكنيا ، ك بعبارة أخرل فإنيا 

العممية التي تمر بيا اإلرشادات ك التكصيات الزراعية العصرية مف كقت خركجيا مف 

.  مصادرىا البحثية ، إلى حيف كصكليا إلى المزارعيف 

بأنيا العممية العقمية التي يمر بيا الفرد . ( 1969ركجرز ،  )     أما عممية التبني فيعرفيا 

منذ سماعو عف الفكرة الجديدة ألكؿ مرة حتى تبنييا النيائي ك ثمة فرؽ كبير بيف عممية 

الذيكع أك االنتشار ك عممية التبني ، إذ أف عممية الذيكع ك االنتشار تحدث عادة بيف الناس 

. في حيف أف التبني ىك أمر يتعمؽ بالفرد كحده 

  

:-   مراحل عممية تبني األفكار المستحدثة 2-10

     تعتبر عممية تبني األفكار المستحدثة عممية متكاممة تمر بسمسمة مف المراحؿ، ك ىذه 

المراحؿ تنسجـ مع طبيعة الظاىرة نفسيا، ك تختمؼ الدراسات بالنسبة لعدد المراحؿ التي 

ك قد عمد عمماء االجتماع الريفي إلى تقسيـ ىذه . تتضمنيا عممية التبني لألفكار المستحدثة

مرحمة الكعي ك االنتباه ، مرحمة االىتماـ ، مرحمة التقييـ : العممية إلى خمس مراحؿ ك ىي 

حيث تـ تفصيؿ  ( 1982العادلي ،  )، مرحمة المجادلة ك التجريب ، ك أخيرا مرحمة التبني 

:  كؿ مرحمة مف المراحؿ السابقة لمتبني كاآلتي 
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:-  مرحمة الكعي أك التعرؼ أك االنتباه لمفكرة. أ

ك ىذه المرحمة يسمع الفرد عف الفكرة الجديدة ألكؿ مرة، ك لكف تنقصو المعمكمات الالزمة 

.  لفيميا، ك أنو يشعر في نفس الكقت بحاجة شديدة إلى مزيد مف المعمكمات عنيا

     ك الكظيفة األساسية ليذه المرحمة ىي فتح الطريؽ لسمسة المراحؿ التي سكؼ تعقبيا 

.  حيث تؤدم في النياية إلى تبني الفكرة الجديدة أك فيميا 

 

:-  مرحمة االىتماـ- ب

     ك فييا يصبح الفرد ميتما بالفكرة الجديدة راغبا في التعرؼ عمى دقائقيا ك ساعيا إلى 

تنمية معمكماتو بشأنيا، فيبدأ بالبحث عف التفاصيؿ المتعمقة بالفكرة الجديدة ك كيفية العمؿ 

.  بيا، ك تنحصر كظيفة ىذه المرحمة أساسا في تنمية معمكمات الفرد عف الفكرة الجديدة

 

:-  مرحمة التقييـ- ج

     ك فييا يطبؽ المرء الفكرة المستحدثة تطبيقا عقميا عمى مكقفو الراىف ك ما يتكقعو 

مستقبال ، ك يزف ما تجمع لديو مف معمكمات ، ك احتماالت في المكقؼ ليقرر مدل 

صالحية ك مناسبة الفكرة لظركفو الخاصة ، ك في ضكء ذلؾ يتخذ قراره إما بكضع الفكرة 

.  مكضع التنفيذ أك بصرؼ النظر عنيا 

 

:-  مرحمة التجريب- د

     ك في ىذه الحالة يحاكؿ الفرد تطبيؽ الفكرة المستحدثة عمى نطاؽ ضيؽ ك ذلؾ لكي 

يحدد فائدتيا بالنسبة لو ك التأكد مف مناسبتيا لظركفو الخاصة ، ك الكظيفة األساسية ليذه 
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المرحمة ىي إظيار الفكرة الجديدة في إطار ظركؼ الفرد الخاصة ك تحديد إمكانية اإلفادة 

منيا لغرض التبني الكامؿ ليا ، أم أف ىذه المرحمة تعد اختيارا عمميا لدرجة صالحية الفكرة 

.  ك التي يتقرر في ضكئيا تبني الفكرة أك رفضيا 

 

:- مرحمة التبني- ق

     كفييا يككف الفرد مقتنعان تمامان بنجاح كفائدة الفكرة الجديدة، كمف ثـ يقرر االستمرار في 

كالكظيفة األساسية ليذه المرحمة . االستخداـ الكامؿ لمفكرة التي تصبح جزءان مف سمككو

. ىك تقرير مكاصمة االستخداـ لمفكرة المستحدثة ك الجديدة مستقبالن  (التبني)

 

:-  العوامل المؤثرة عمى تبني األفكار المستحدثة 2-11

     حظي ىذا األمر بكثير مف الدراسات حيث أف ىناؾ دراسات اىتمت بالعكامؿ 

االقتصادية كأخرل بالعكامؿ االجتماعية ك بالعكامؿ السياسية ك بالعكامؿ الذاتية 

(. 1993الشدايدة،)

: العوامل االقتصادية- أ

      أشارت كثير مف الدراسات إلى أف مقدار التبني لمفكرة المستحدثة يككف ذك عالقة 

حيث أشارت الدراسة إلى أف . ( 1989صالح، )مكجبة مع الكضع االقتصادم لممزارع 

المتبنيف لمتكنكلكجيا الحديثة يتأثركف بالحالة االقتصادية التي لدييـ ، حيث  يتطمب التبني 

كالتغيير مبالغ لمتجريب كالتبني ، لذلؾ فإف ىنالؾ عالقة بيف الكضع االقتصادم كالتبني ، 

التي تناكلت مكضكع تأثير العكامؿ  (1993الشدايدة ، )حيث تبنى ذلؾ في دراسة 

االقتصادية عمى التبني ، ك قد أشارت الدراسة إلى العالقة الطردية بيف العكامؿ االقتصادية 
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في دراستو التي بينت الحالة  (1993المجالي ، )كبيف درجة التبني ، ك فيما أشار 

االقتصادية ك االجتماعية ك أثرىا عمى تبني األفكار ك التقنيات الحديثة في األردف في 

محاصيؿ البقكليات ، حيث أشار إلى انو تكجد عالقة بيف حالة المزارع االقتصادية ك بيف 

.  درجة تقبمو ألفكار حديثة ك تبنييا 

 

(.   1982العادلي ،  )     ك فيما يمي بعض العكامؿ االقتصادية المؤثرة عمى تبني األفكار 

المزارع محدكد الدخؿ عادة ما يككف شديد الحرص كثير التردد في اإلقداـ عمى : الدخؿ . 1

اتخاذ قرار بالتبني أك الفكرة الجديدة ، ألف ذلؾ مف كجية نظره مخاطرة غير مأمكنة 

. الجكانب

 (مساحة األرض أك عدد خاليا النحؿ)كجد أف الحيازة الزراعية : حجـ الحيازة الزراعية . 2

ليا ارتباط ايجابي بتبني األفكار كالخبرات الزراعية المستحدثة فكمما زادت الحيازة كمما كاف 

. التقبؿ لتبني األفكار أسيؿ كأسرع 

حيث تشير كثير مف الدراسات إلى أف ىنالؾ عالقة ايجابية بيف ممكية : نكع الحيازة . 3

األرض أىي ممؾ أك إيجار ، أك أف المنحؿ مممكؾ بشكؿ تاـ أك جزئي فكمما كانت الحيازة 

. مممككة زادت درجة التبني 

فالشخص الذم يتمتع بمستكل معيشي مرتفع يككف عادة أكثر ميالن : مستكل المعيشة . 4

. لتقبؿ كتبني األفكار الجديدة إذا ما قكرف بالشخص محدكد الدخؿ 
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:- العوامل االجتماعية - ب

     كاف لمعكامؿ االجتماعية دكر كبير في عممية التبني ، كمف العكامؿ االجتماعية المؤثرة 

كقد تتحكـ العادات في أساليب الزراعة ك تجعميا أقؿ . عمى التبني ىي األعراؼ كالعادات 

 (.  2002شيبة ،)استعدادا لمتغيير ك البقاء عمى القديـ 

 

في دراستو إلى أف المكانة االجتماعية لمفرد ليا تأثير  (1982العادلي ،  )     ك قد أشار 

في مدل تبنيو لمجديد فكمما ارتفعت مكانة الشخص اجتماعيان ازدادت نسبة تبنيو لمفكرة 

.  المستحدثة 

الذم أشار إلى أف األشخاص الذيف لدييـ مكانة  (1993المجالي ،  )كعزز ذلؾ الباحث 

مرمكقة في المجتمع مثؿ كجياء العشائر ك المخاتير كرجاؿ الديف ىـ األميؿ لتبني األفكار 

.  المستحدثة 

 

أف الكاقع االجتماعي لو تأثير ايجابي . (1969ركجرز ،) ك (1993الشدايدة ، )     كأكد

.  في تقبؿ األفكار الجديدة 

 

     ك مف العكامؿ االجتماعية التي ليا دكر في تبني األفكار الجديدة ىي االتصاالت 

االجتماعية كمدل امتدادىا خارج نطاؽ البيئة المحمية ، فكمما اتسع نطاؽ ىذه االتصاالت 

( . 1982العادلي ،  )كمما زاد احتماؿ تقبؿ الفرد لمفكرة الجديدة 

 



 31 

     كما أف لألسرة تأثير سمبي عمى تفضيؿ الجديد مف خالؿ ما تغرسو في الفرد مف قيـ 

 ( . 1998بقاعيف ،  )كتقاليد كاتجاىات معينة 

 

 

   تأىيل وتدريب المرشدين الزراعيين قبل وأثناء الخدمة 2-12

: التدريب قبل الخدمة- 1

      كالمقصكد بو ىنا جميع القرارات التعميمية كاألكاديمية كالتدريبية التي تسبؽ مزاكلة 

المينة اإلرشادية، كعادة ما يتـ ىذا المستكل مف التدريب في المعاىد العميا كالمراكز 

 ( . 1982العادلي،  )المتخصصة في التدريب 

 

برنامج تعميمي يعد " عرؼ التدريب قبؿ بدء الخدمة بأنو  ( 1990سكانسكف ،  )     كلكف 

الفرد في مينة اإلرشاد كينتيي عادة بالحصكؿ عمى دبمكـ أك شيادة عممية أك أم مؤىؿ آخر 

في كاحد أك أكثر مف مجاالت الزراعة مف تربية نحؿ أك أسماؾ أك غابات أك اقتصاد زراعي 

كفي معظـ البمداف ال تككف إدارة اإلرشاد الحككمية ىي المسئكؿ المباشر عف التدريب ، " . 

.  لكف المعاىد العميا الزراعية ىي التي تتكلى ىذا التدريب

 

لمعرفة الحاجات التعميمية كالتدريبية التي تعكز  ( 1982العادلي ،  )     كفي بحث قاـ بو 

مف المرشديف الزراعييف لـ يعدكا % 69المرشديف الزراعييف المصرييف ، تبيف أف حكالي 

كىذه النتيجة ليست بالغريبة أك الشاذة خصكصان إذا . أكاديميان لممارسة كظيفة مرشد زراعي 

عممنا أف معظـ العامميف في ىذا المجاؿ لـ يدرسكا أم مقرر في اإلرشاد الزراعي في مرحمة 
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الخطط الدراسية ألقساـ كميات )إعدادىـ األكاديمي كقبؿ مزاكلتيـ لمينة اإلرشاد في العمؿ 

.  الزراعة 

 

     مما سبؽ تبيف أف التدريب قبؿ الخدمة ىاـ حيث يتطمب اإلعداد الحقيقي لممرشد في 

.  الحقؿ

  :التدريب أثناء مزاولة المينة اإلرشادية- 2

     ىك إشراؾ العامميف في مجاؿ اإلرشاد الزراعي في أم أنشطة تدريب بعد أف تحددت 

مسؤكلياتو المينية في المركز الكظيفي الذم يشغمو بيدؼ االرتفاع بطاقتو كجدارتو اإلرشادية 

( . 1982العادلي،)ك تكسيع فيمو لفمسفة اإلرشاد كطرقو ككيفية التعامؿ مع مسترشديو 

فضالن عف تنمية المعارؼ كالميارات كالمكاقؼ التعميمية كالضركرية لالرتفاع بمستكل أدائو 

برنامج " أف التدريب أثناء الخدمة بأنو  ( 1990مالكف ،  )لمعمؿ اإلرشادم حيث كصؼ 

ينظـ فرص التعميـ المتاحة لمعامميف بقصد تحسيف أداء األفراد في المكاقع التي يستغمكنيا 

برنامج منظـ لمممارسة المنيجية في أداء إحدل : كيصفو البعض اآلخر بأنو " بالفعؿ 

.  الميارات 

 

     كيعد إرساؿ المرشديف الزراعييف في بعثات دراسية لمخارج لمحصكؿ عمى درجة 

الماجستير أك الدبمـك مف أنكاع التدريب أثناء الخدمة كيطمؽ عميو التدريب 

 ( . 1982العادلي، )األكاديمي
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 أوضاع المرشدين الزراعيين الوظيفية و التسييالت المتاحة ليم 2-13

فإنو ال يمكف التحديد عمى كجو اليقيف عدد  (1990كالر ك بنتز ،  )     كفقا لكؿ مف

المكظفيف العامميف بأجر ، الالزميف لتشغيؿ مؤسسة اإلرشاد فيناؾ عكامؿ عديدة ينبغي أف 

. تؤخذ بعيف االعتبار عند تحديد العدد المطمكب بالنسبة لمختمؼ المياـ التي يمـز تنفيذىا 

:-  كىذه تضـ 

حجـ المساحة المغطاة           . 1

تنكع الزراعة  . 2  

.            حجـ كتعقيد المزارع . 3

. عدد المستفيديف المتكقعيف كمستكاىـ التعميمي . 4

. سيكلة االتصاالت بيف قطاعات المكظفيف . 5

. قدرة مكظفي اإلرشاد عمى الحركة . 6

. المستكل التعميمي لممرشديف كخبرتيـ . 7

. أساليب اإلرشاد الرئيسية المستخدمة مف أجؿ إيصاؿ الخدمة إلى المستفيديف . 8

 

     كقد أنشأت معظـ إدارات اإلرشاد فئات مختمفة مف المكظفيف الذيف يتقاضكف مرتبات 

:- كيمكف تقسيـ ىؤالء المكظفيف إلى ثالث فئات عريضة ىي . لمقياـ بميمة اإلرشاد 

مكظفك اإلرشاد الميدانييف أك الذيف يعممكف عمى مستكل القرية ، كىؤالء يتعاممكف مباشرة - أ

. مع جميكر المستفيديف 
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االختصاصيف الذيف تقع عمييـ مسؤكلية تدريب المرشديف الميدانييف كتزكيدىـ بالخبرة - ب

العممية ، كمف المستحسف أف يككف ىؤالء االختصاصيكف مف حاممي درجة الماجستير أك ما 

. يعادليا مف الخبرة العممية كالتدريب المكثؼ 

كالمكظفكف اإلداريكف كاالشرافيكف، كىؤالء يشرفكف عمى المرشديف الميدانييف كغيرىـ مف - ج

بما في ذلؾ اختيار المكظفيف،  )المكظفيف، باإلضافة إلى قياميـ بالكظائؼ اإلدارية المعتادة 

. (إدارة الركاتب، كضع الميزانية، إدارة الشؤكف المالية، تقييـ البرنامج ككضع السياسات 

 

:- المرشدون الميدانيين

     في الظركؼ المثالية مف المتكقع أف يككف المرشد الميداني معممان كقاضيان لمحاجات 

فيك يساعد المزارعيف عمى اإللماـ بالنتائج الجديدة التي أسفرت عنيا . كمنظمان كقائدان 

البحكث ، كبالتكنكلكجيا الجديدة كعمى تطكيع ىذه التكنكلكجيا بما يتناسب مع أكضاعيـ 

. كظركفيـ المحمية 

 

      كاليدؼ مف ذلؾ ىك مساعدة المزارعيف عمى االنتقاؿ مف مرحمة اإللماـ إلى مرحمة 

تبني التكنكلكجيا الجديدة ، كاكتساب القدر الكافي مف المعارؼ كالميارات بحيث يستطيعكف 

. الحكـ عمى قيمة التكنكلكجيا الجديدة 

 

انو ينبغي أف يعيش المرشد الميداني كأف يعمؿ في  (1990كالر كبنتز ،  )     كيكضح 

المنطقة الجغرافية المكمؼ بالعمؿ فييا كرغـ أف ىذا األسمكب قد يحد مف عدد األفراد 

الحريصيف عمى العمؿ في مجاؿ اإلرشاد الزراعي ، فانو مف العكامؿ اليامة التي تساعد 
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عمى تقبؿ جميكر المستفيديف لممرشد الميداني ، كذلؾ ينبغي إال يكمؼ المرشد الميداني 

بمياـ أخرل غير المياـ التعميمية كاإلعالمية ، إذ أف الجمع بيف المياـ اإلرشادية كغير 

اإلرشادية قد يؤدم إلى تضارب في المياـ ، كقد يترتب عمى ذلؾ تأثير سمبي فيما يتعمؽ 

بنظرة المجتمع المحمي إلى المرشد الميداني ، أما المياـ التي مف المنتظر أف يقـك بيا 

:- المرشد الميداني 

إقامة عالقة عمؿ مع جميع فئات المزارعيف كغيرىـ مف المستفيديف مف اإلرشاد في - 1

. المجتمع المحمي 

إقامة األجيزة االستشارية المالئمة مثؿ تشكيؿ المجاف كالمجالس كغيرىا مف الييئات - 2

التي تكفؿ مشاركة المجمكعات المستيدفة عمى المستكل المحمي في عممية تحديد المشاكؿ 

. كمعرفة رأييـ في عممية كضع البرامج كتنفيذىا كتقييميا 

عداد التقارير عنيا - 3 . كضع خطط األنشطة اإلرشادية في منطقة عمميـ كا 

. القياـ بتنفيذ األنشطة اإلرشادية المختمفة - 4

إيصاؿ المعمكمات الدقيقة لجميع فئات المزارعيف استنادان إلى مصادر المعمكمات - 5

. المكثكؽ بيا 

. التعاكف الكامؿ مع المكظفيف اآلخريف العامميف بمؤسسة اإلرشاد - 6

 

 Subject Matter Specialists (SMSs ): االختصاصيون

:- كيسند إلييـ العديد مف المياـ الحيكية مثؿ 

. تكفير الدعـ الفني في مجاؿ االختصاص لممرشديف الميدانييف - 1
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إقامة صالت مع أجيزة البحكث كمع الباحثيف لمكقكؼ عمى أخر التكصيات ك - 2

المكضكعات التي تتناكليا البحكث الجارية ، كلممساىمة في أنشطة البحكث عف طريؽ إبالغ 

.  الباحثيف إلىأرائيـ عف مشاكؿ الزراعة كاألكضاع الفعمية 

كضع خطط التدريب كغيرىا مف األنشطة التي تساعد عمى نقؿ المعمكمات كالنتائج التي - 3

تفسر عنيا البحكث إلى المرشديف الميدانييف الذيف يستطيعكف بدكرىـ نقميا إلى المزارعيف 

. لالستعانة بيا في حؿ مشاكميـ 

التعاكف مع أخصائي اإلعالـ الزراعي في إعداد المطبكعات ، كالنشرات اإلرشادية - 4

كاإلخبارية كغيرىا مف كسائؿ اإليضاح المرئية التي يمكف استخداميا في نقؿ المعمكمات إلى 

. المرشديف الميدانييف 

عف طريؽ العمؿ المباشر مع  (متى كاف ذلؾ ممكنان  )االشتراؾ في األنشطة الميدانية - 5

الباحثيف كالمرشديف الميدانييف كالمزارعيف في المشاىدات البحثية في حقكؿ المزارعيف ، 

( 1990كالر كبنتز ، )ككذلؾ الحمقات الدراسية العممية كغيرىا مف األنشطة 

  Administratorsاإلداريون واالشرافيون 

     مف اجؿ إدارة مؤسسة اإلرشاد بطريقة فعالة يمـز تكافر فريؽ مف المديريف كالمشرفيف ، 

كيختمؼ تشكيؿ ىذا الفريؽ ، كعدد إفراده كالمؤىالت الالزمة لكؿ كظيفة مف بمد ألخر ، تبعا 

كيعد اإلشراؼ . لحجـ مؤسسة اإلرشاد كالكظائؼ المككمة إلييا ، كمدل تشابؾ ىذه الكظائؼ 

عمى مكظفي اإلرشاد الميدانييف في معظـ البمداف النامية مف األمكر اليامة ، ففي المقاـ 

األكؿ يككف المرشدكف الميدانيكف مكزعيف عمى نطاؽ كاسع كما أف معظميـ يقيمكف في 

مناطؽ عمميـ ، كلذلؾ تصبح ميمة اإلشراؼ صعبة التنفيذ كمف ناحية ثانية فاف حاجة 

المرشديف الميدانييف مف الحاصميف عمى الشيادات الثانكية أك المتكسطة إلى اإلشراؼ الكثيؽ 
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قد تككف أكبر مف حاجة المرشديف المدربيف مينيان كالحاصميف عمى الدرجات الجامعية ، كيعد 

اإلشراؼ المناسب عمى المكظفيف مف العناصر األساسية في إعداد المرشديف األكفاء ، 

فاألشراؼ عممية تساعد المرشديف عمى أداء أعماليـ بشكؿ يجعميـ يحسكف باالرتياح المتزايد 

نحك أنفسيـ كنحك مف يعممكف معيـ كنحك المؤسسة كىكذا يعني اإلشراؼ عمى مكظفي 

اإلرشاد بتحسف مستكل العامميف كأفراد ككركاد لمعممية التعميمية ، كأىـ جكانب اإلشراؼ ىي 

. التكجيو الفردم ، التشجيع كتقديـ المشكرة في مكقع العمؿ 

:-  التسييالت الالزمة 

أف الحصكؿ عمى التسييالت المكتبية ك داـك . (1990كالر كبنتز، )     يكضح كؿ مف

كالمسائؿ المتعمقة بشكؿ المكاتب كالمعدات المكتبية الالزمة . تكفيرىا يتطمب عناية مستمرة 

كالمكظفيف الكتابيف الالزميف ليا ، كاإلجراءات المكتبية البد مف معالجتيا في حدكد المكارد 

:- المتاحة في كؿ بمد ، كمف بيف األخطاء الشائعة المرتبطة بإدارة التسييالت

عدـ تكافر الدعـ الكافي مف المكظفيف الكتابييف ، كيترتب عمى ذلؾ قياـ مكظفي اإلرشاد - أ

في بعض األحياف باألعماؿ المكتبية كالركتينية األخرل ، مما يضعؼ دكرىـ في مجاؿ 

. التعميـ كالتدريب 

أف المكاتب كثيران ما تككف سيئة المعدات كسيئة التنظيـ، فالمكاتب التي يككف أثاثيا - ب

كمعداتيا مختارة بعناية كالتي تككف مزكدة بالمعدات المكتبية الضركرية تساعد عمى أداء 

. المرشديف بكفاءة كتحفز عمى تحسيف مستكل عمميـ كزيادة كفاءتيـ

إف المكاتب كثيران ما تككف في مكاقع سيئة بحيث ال يستطيع جميكر المتعامميف مع - ج

. اإلرشاد تحديد مكاقعيا أك الكصكؿ إلييا
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     كيحتاج المرشدكف الزراعيكف كال سيما الميدانيكف إلى العديد مف المكاد التي يعتمدكف 

عمييا في عمميـ، فيـ يحتاجكف إلى المطبكعات كالنشرات اإلعالمية كالنشرات التي تتضمف 

التعميمات، كما أنيـ بحاجة إلى المعدات الخاصة بالعرض كاإليضاح كالتدريس كالى 

التي يستخدمكنيا في  (مف بذكر ك أسمدة كمبيدات  )مستمزمات اإلنتاج الزراعي 

كتختمؼ أنكاع ككميات ىذه االحتياجات تبعان لمنطقة البرنامج كتبعان لألكضاع . المشاىدات

التي يكاجيكنيا، كال يستطيع المرشدكف أف ينجحكا في أداء عمميـ اإلرشادم دكف أف يحصمكا 

. عمى اإلمدادات كالمعدات الالزمة

 

     كتعد كسائؿ االنتقاؿ الكافية مف المقتضيات األساسية لنجاح العمؿ اإلرشادم، كما أنيا 

تمثؿ مشكالت خاصة بالنسبة لمؤسسات اإلرشاد، فمكظفك اإلرشاد بجميع فئاتيـ البد أف 

يتنقمكا في أنحاء منطقة عمميـ إذا كاف لممؤسسة أف تنجز ميمتيا، لذلؾ ينبغي أف تتصدل 

كينبغي عمكما أف يقيـ . مؤسسة اإلرشاد ليذه المشكمة، كىذا يتكقؼ عمى الظركؼ المحمية

كنظرا ألف . مكظفك اإلرشاد في منطقة عمميـ لكي يسيؿ عمى المزارعيف االتصاؿ بيـ

 أف تقـك مؤسسة ـالمساكف المناسبة كثيرا ما ال تككف متاحة في القرل فقد يككف مف الالز

كالر كبنتز ، )اإلرشاد ببناء المساكف الالزمة لممرشديف الميدانييف ك صيانتيا               

1990 .)

 

:- البرامج اإلرشادية

انو يتطمب تنفيذ األعماؿ اإلرشادية بفعالية القياـ  (1995الريماكم كآخركف ، )     يبيف 

بإعداد خطط كبرامج مناسبة ليذه النشاطات في إطار إستراتيجية التنمية الكطنية التي 
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تضعيا الدكلة، كتعمؿ أجيزة اإلرشاد الرسمية عمى كضع ىذه البرامج بالتعاكف مع تنظيمات 

المزارعيف كالييئات العامة أك الخاصة ذات العالقة بالتنمية الزراعية كقد تككف البرامج 

. مركزية أك ال مركزية

 

     كتشمؿ عممية إعداد برامج اإلرشاد مراحؿ التخطيط كالتنفيذ كالتقييـ كالمتابعة، كتتمثؿ 

مرحمة التخطيط في جمع المعمكمات الالزمة كتحميميا كتحديد المشكالت التي يكاجييا 

المجتمع، أسبابيا كفرص التغمب عمييا ككضع خطة عمؿ تشمؿ األىداؼ ككسائؿ تحقيقيا 

كفي مرحمة التنفيذ يجرم إعداد خطط عمؿ تنفيذية تتضمف برامج . في إطار المكارد المتاحة

زمنية لتنفيذ فعاليات اإلرشاد كالجيات التي ستقـك عمى تنفيذىا كاإلشراؼ عمييا كتنسيؽ 

مراكز البحث كجيات التمكيؿ : الجيكد مع الجيات ذات العالقة لزيادة فعالية التنفيذ مثؿ

كتشمؿ إدارة النشاطات اإلرشادية متابعة كتقييـ أداء العامميف . كمصادر تكريد المدخالت

اإلرشادييف ككفاءتيـ في أداء كاجباتيـ كأثر البرنامج عمى حجـ اإلنتاج كاإلنتاجية كمستكل 

. معيشة المستيدفيف 

 

      كتيدؼ عممية التقييـ إلى تحديد نقاط الضعؼ كالقكة كمراعاة الظركؼ االقتصادية 

احتياجات السكؽ محميان أك خارجيان، تطكر أساليب التعميـ )كاالجتماعية كالفنية المتغيرة 

بيدؼ تحسيف عمميات التخطيط المستقبمية، كتخطيط النشاطات اإلرشادية عممية  (اإلرشادم

مستمرة كيجب أف تستفيد مف الخبرات المتراكمة كتستخمص العبر المناسبة عند إعداد 

برامجيا لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستديمة، كتعد مشاركة المزارعيف أمران ضركريان في إعداد 

البرامج اإلرشادية خاصة في مرحمة التخطيط كجمع البيانات حكؿ المجتمع المحمي، كذلؾ 



 40 

مف خالؿ تحديد األكلكيات كاالحتياجات الفعمية ككضع األىداؼ، كذلؾ في مرحمة التنفيذ مف 

خالؿ تطبيؽ بعض األساليب اإلرشادية، كذلؾ في مرحمة التنفيذ مف خالؿ تطبيؽ بعض 

األساليب اإلرشادية، كذلؾ في مرحمة تقييـ البرامج كمالئمتيا لمظركؼ المحمية كاحتياجات 

المزارعيف 

 (. 1995الريماكم ،  ) 

 أساليب التعميم اإلرشادي 2-14

تمثؿ طرؽ اإلرشاد الزراعي األساليب أك قنكات  (1995الريماكم كآخركف ، )     حسب 

االتصاؿ التي تستخدميا منظمات اإلرشاد لمكصكؿ إلى المستيدفيف بيدؼ أداء كظائفيا 

كساب  اإلرشادية ، كتتصؿ ىذه الكظائؼ بنقؿ المعمكمات لتكفير المعرفة إلى المستيدفيف كا 

.  الميارات كمساعدة المزارعيف عمى اتخاذ قرارات سميمة كتحفيزىـ عمى تنظيـ أنفسيـ 

 

:- كتصنؼ طرؽ االتصاؿ اإلرشادية إلى

. الطرؽ الشخصية الفردية. 1

. الطرؽ الشخصية الجماعية. 2

. الطرؽ الجماىيرية. 3

 

انو رغـ أف  (1990سكنج ككانج ، )     كبخصكص الطرؽ الشخصية الفردية أكضح 

الطريقة الفردية في التعميـ تستغرؽ كقتان طكيالن فانو ال يمكف إغفاؿ أىميتيا ، فمف خالؿ 

التعامؿ الفردم مع الجميكر يستطيع مكظؼ اإلرشاد أف يمـ بأحكاؿ السكاف في المنطقة ، 

كيتعرؼ عمى طريقة تفكيرىـ كاحتياجاتيـ ككيفية قياميـ بعمميـ ، كال تقؿ عف ذلؾ في 
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األىمية الفرصة التي يتيحيا االتصاؿ الفردم لممكاطنيف المحمييف لمتعرؼ عمى مكظفي 

اإلرشاد مما يقكم مف الصالت الشخصية بيف مكظفي اإلرشاد كأفراد المجتمع المحمي ، 

كذلؾ فاف ىذه الطريقة تزيد مف مصداقية مكظؼ اإلرشاد كمكانتو بيف أفراد المجتمع ، 

كتستخدـ طرؽ االتصاؿ الفردم عمى نطاؽ كاسع كقد تبيف إنيا عظيمة األثر لدل التعامؿ 

مع المزارعيف األمييف الذيف يعممكف في حيازات صغيرة كالذيف ال تتاح ليـ الفرصة عادة 

. لمتعرض لألساليب التعميمية األخرل 

 

     كبخصكص الطرؽ الشخصية الجماعية ، أكضح كؿ مف سكنج ككانج أنو في مجاؿ 

العمؿ اإلرشادم تستخدـ طرؽ التعميـ الجماعية أكثر مف الطرؽ الفردية ، كال غرابة في ذلؾ 

ألف الطرؽ الجماعية تمكف مكظؼ اإلرشاد مف االلتقاء بعدد أكبر مف المزارعيف ، كىك 

عنصر ال يخمك مف األىمية خاصة إذا كاف الكقت ضيقان كعدد المكظفيف محدكدان ، كتعد 

الطرؽ الجماعية مفيدة بصفة خاصة في إقناع المزارعيف بتجربة فكرة جديدة أك أسمكب جديد 

فإذا ما اتخذت المجمكعة قراران بتجربة أسمكب جديد فمف المرجح أف يككف ليذا القرار كزف 

. أكبر مف قرار مماثؿ يتخذه فرد 

 

أف الطرؽ الجماعية تكفر أجكاء أك بيئة مكاتية  (1995الريماكم كآخركف ، )     كأكضح 

لمتعميـ كالتفكير مف خالؿ االستماع كمناقشة القضايا المشتركة كاإلطالع عمى تجارب 

. اآلخريف كما يحدث في قاعات التدريس في معاىد التعميـ الرسمي 
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     كحسب الريماكم كآخركف فاف ىناؾ العديد مف العيكب التي تحد مف استخداـ ىذه 

الطرؽ منيا تدني فرص التفاعؿ المباشر بيف المرشد كالمزارعيف كأفراد مما يضعؼ مف 

إمكانية اكتساب الميارات ، تختمؼ صغار المزارعيف كاألمييف مف المشاركة في النشاطات 

عدـ مالئمة ساعات ،الجماعية لعدـ قناعتيـ باف مشاركتيـ تعكد عمييـ بقدر مف الفائدة 

كخاصة )الدكاـ الرسمي لممرشديف الحككمييف إلقامة النشاطات الجماعية           

 . (االجتماعات

أف الكسائؿ  (1990ايفانز ،  )حأكض،      كبخصكص الطرؽ الجماىيرية في تعميـ اإلرشاد

الشخصية المباشرة ال تستطيع الكصكؿ إلى كؿ يريد المعمكمات كيحتاج إلييا ، لذلؾ تستخدـ 

. كسائؿ اإلعالـ الجماىيرية في بمكغ عدد كبير مف السكاف بسرعة 

 

أف ىذه الطرؽ مفيدة بصفة خاصة في تكعية عدد كبير  (1990ايفانز ، )     كما أكضح

كرغـ أف كمية . مف السكاف باألفكار كالممارسات الجديدة أك تنبيييـ إلى التطكرات الطارئة 

المعمكمات التفصيمية التي يمكف نقميا عف طريؽ كسائؿ اإلعالـ الجماىيرية محدكدة إال أنيا 

تؤدم كظيفة ىامة كعظيمة القيمة ، كىي إثارة اىتماـ المزارعيف باألفكار الجديدة، كبمجرد 

إثارة انتباه المزارعيف إلى ىذه األفكار الجديدة أك تكعيتيـ بيا عف طريؽ كسائؿ اإلعالـ 

الجماىيرية فإنيـ سكؼ يحاكلكف الحصكؿ عمى المزيد مف المعمكمات عف طريؽ جيرانيـ أك 

. أصدقائيـ أك عف طريؽ مكظؼ اإلرشاد أك المزارعيف المستنيريف في المنطقة 

 

      كحسب ايفانز كبيرنس فاف طرؽ االتصاؿ التي تعتمد عمى حاسة السمع أك حاسة 

. البصر تساعد عمى التغمب عمى حاجز األمية فضالن عف المزايا الخاصة التي تنفرد بيا 



 43 

كبخصكص المكاد المطبكعة فقد أكضحنا أف إدارات اإلرشاد تقريبان تبالغ في تقدير الجميكر 

عمى قراءة المادة المطبكعة كفيميا بكضكح ، كما أنيا جميعان تبالغ في تقدير مدل انجذاب 

. الناس إلى المادة المطبكعة كقراءتيا 

 

أنو يجب  .(1990سكنج ،  )     بخصكص اختيار طريقة االتصاؿ اإلرشادم ، أكضح 

استخداـ عدد مف الطرؽ التعميمية في تنفيذ البرامج بشكؿ متكامؿ ، فقد أثبتت التجربة في 

مجاؿ العمؿ اإلرشادم انو كمما تعددت الطرؽ التي تقدـ بيا المعمكمات الجديدة ، زادت 

كحسب . سرعة استيعاب األفراد ليذه المعمكمات ، ككثيران ما تتداخؿ طرؽ اإلرشاد فيما بينيا 

تستخدـ كحدة اإلرشاد عدة أساليب  (1996)برنامج اإلرشاد الزراعي لمجاف اإلغاثة الزراعية 

لإلرشاد الزراعي بيدؼ تكصيؿ الرسائؿ اإلرشادية لممزارعيف بصكرة متكاممة ، كأىـ الكسائؿ 

الزيارات الركتينية ، المحاضرات ، المنشكرات ، المشاىدات ، : اإلرشادية المتبعة ىي 

. الدكرات ، جكالت المزارعيف 

 

 

 مصادر المعمومات الزراعية ودورة نقل التكنولوجيا 2-15

فاف الدكر الرئيسي الذم تقـك إدارات اإلرشادية بو يقـك  . (1990النكاستر، )     حسب 

ىي عادة إدارات  )عمى اختيار كنشر كتفسير المعمكمات التي تحصؿ عمييا مف جية معينة 

قادرة عمى كضع نتائج البحكث مكضع ) لمصمحة جية أخرل  (البحكث كالتنمية الزراعية 

كلما كاف اإلرشاد ىك في جكىرة نشاط يقـك عمى نشر المعمكمات التي تستقى  . (التطبيؽ 

. منيا المعمكمات كعمى مدل إمكانية االعتماد عمييا ككفاءتيا 
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     قبؿ أف يصبح مف الممكف نقؿ المعمكمات إلى المجتمع الزراعي ، يجب الحكـ عمى 

مدل مالءمتيا كصحتيا كفائدتيا ، كلذلؾ يجب أف يككف في كؿ بمد ىيكؿ تنظيمي لمراكز 

البحكث كاألجيزة الحككمية كمؤسسات كمعاىد التعميـ العالي القادرة عمى القياـ بعممية تقييـ 

أم متابعة التطكرات الجديدة في المجاؿ الزراعي كتحديد  )المعمكمات كتحديد مدل سالمتيا 

(. 1990النكاستر، . )(ما ىك مفيد كمالئـ منيا لألكضاع المحمية 

:- أف دكرة نقؿ التكنكلكجيا تشمؿ المراحؿ التالية. (1995الريماكم كآخركف ، )     كيرل 

تحديد االحتياجات الحقيقية كأكليات المزارعيف بناء عمى المكارد المتاحة كقدرات . 1

. المزارعيف الفنية كالمالية 

. البحث عف التنقية التي تالئـ ىذه االحتياجات مف المصادر المختمفة المتاحة . 2

إخضاع التقنية الكاعدة لالختبار لفحص مدل مالءمتيا لمظركؼ المحمية كأفضميتيا عمى . 3

. التقنيات التي يطبقيا المزارعكف فنيان كاقتصاديان 

تمرير التقنية الجديدة إلى الجياز اإلرشادم لنقميا بصكرة مبسطة لممزارعيف إذا ثبتت . 4

. جدكاىا فنيان كاقتصاديان 

 

تختمؼ احتياجات مكظفي اإلرشاد مف المعمكمات . (1990النكاستر،  )     كاستنادان إلى 

إلى حد ما بالطبع عف احتياجات العمماء الزراعييف ، فدكر مكظفي اإلرشاد ىك المساعدة في 

تحكيؿ نتائج البحكث إلى منافع مممكسة مثؿ زيادة غمة المحاصيؿ كتحسيف ظركؼ المعيشة 

لسكاف الريؼ ، كىكذا يمكف كصؼ المعمكمات الالزمة لمكظفي اإلرشاد بأنيا معمكمات 

. عممية كمتداكلة كمجربة كتتناسب مع الظركؼ المحمية
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      كعمكمان يحتاج مكظفك اإلرشاد إلى نكع محدد مف المعمكمات أك عدد قميؿ مف 

المطبكعات كثيقة الصمة بالظركؼ التي يعممكف فييا أكثر مف حاجتيـ إلى قائمة طكيمة عف 

مكضكع معيف ، كيجب عمى إدارات اإلرشاد أف تظؿ عمى صمة كثيقة بمصادر المعمكمات 

/ كالخبرات المالئمة ، كبمراكز البحكث الزراعية ، كمحطات البحكث المحمية كبالمدرسيف 

الباحثيف العامميف في كميات الزراعة كبالشركات الزراعية ككؿ األجيزة كالمؤسسات المعنية 

بأجراء البحكث كالتجارب الزراعية ، بيد أف ينبغي لمكظفي اإلرشاد أف يتابعكا ما ينشر مف 

كتب كمطبكعات كأال يقتصركا عمى المصادر التي تتضمف المعمكمات الزراعية التي أعيد 

. تحريرىا بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الزراعي المحمي 

 

في القطاع ) أف البحث العممي يمد المرشديف الرئيسييف  (1993الجابي، )     ك يكضح 

بالمعمكمات الجديدة كؿ حسب تخصصو ، كيقـك المرشد الرئيسي  (الحككمي الفمسطيني 

الذم يعمؿ عمى مستكل القطر بإيصاؿ المعمكمات لممرشد المكائي حسب التخصص كىذا 

األخير يقـك بنقميا لممرشديف في المنطقة كالمزارعيف ، كيقـك بنقؿ ردكد الفعؿ إلى البحث 

. العممي 

 

:-   المشاكل المؤثرة عمى أداء اإلرشاد الزراعي16 -2

التالية مف أكثر المشاكؿ التي تعيؽ العمؿ اإلرشادم في . (1990سكانسكف ،  )     يعتبر

:- الدكؿ النامية 
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لـ تتكافر بعد التكنكلكجيا المالئمة التي يمكف تقديميا لممزارعيف :  المشاكل التكنولوجية. 1

كتمثؿ قدرة المزارعيف عمى استخداـ التكنكلكجيا الزراعية المحسنة بكفاءة تحديان ىائالن أماـ 

المزارعيف الذيف  )اإلرشاد ، كترجع صعكبة ىذه الميمة إلى ارتفاع عدد صغار المنتجيف   

المتاحة ( البشرية منيا كالمادية ) كالى قمة المكارد  (ينبغي أف تصميـ خدمات اإلرشاد 

لييئات كأجيزة اإلرشاد الكطنية ، كما يمكف أف يترتب عمى إتباع استراتيجيات إرشادية غير 

مالئمة أك نشر التكنكلكجيا التي ال تتالءـ مع األكضاع السائدة مف نتائج اجتماعية بالغة 

. الخطكرة 

ليس ىناؾ تدفؽ مستمر  : ضعف أو غياب العالقات المتبادلة بين اإلرشاد والبحوث. 2

لممعمكمات فيما بيف إدارات كأجيزة اإلرشاد مف ناحية كىيئات كمؤسسات البحكث الزراعية 

. الكطنية مف ناحية أخرل 

 يفتقر مكظفك اإلرشاد الميدانيكف إلى التدريب العممي في :مشاكل التدريب الفني . 3

.  مجاالت تطبيؽ التكنكلكجيا 

يفتقر مكظفك اإلرشاد إلى التدريب عمى طرؽ اإلرشاد  : مشاكل تدريب موظفي اإلرشاد. 4

. كالميارات اإلعالمية 

 يفتقر مكظفك اإلرشاد الميدانيكف إلى كسائؿ االنتقاؿ الكافية :مشاكل سيولة الحركة . 5

. التي تمكنيـ مف الكصكؿ إلى المزارعيف بالشكؿ الفعاؿ 

يفتقر مكظفك اإلرشاد إلى المعدات كاألدكات : مشاكل المعدات والمعينات اإلرشادية. 6

األساسية الالزمة لمتدريس كاإلعالـ مثؿ كسائؿ اإليضاح األساسية التي تستخدـ في 

. التدريس، النشرات كالمكاد التي تستخدـ في البيانات العممية اإلرشادية كغيرىا
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يعيد إلى مكظؼ اإلرشاد بمياـ أخرل كثيرة إلى جانب العمؿ : المشاكل التنظيمية . 7

. اإلرشادم 

 

     كعمكمان جاء ترتيب المشاكؿ المتعمقة بسيكلة الحركة كاالنتقاؿ كالمتعمقة بالتدريب عمى 

أما المشاكؿ . اإلرشاد في المرتبتيف األكلى كالثانية عمى التكالي ، مف حيث درجة األىمية 

المتعمقة بالعالقات فيما بيف أجيزة البحكث كأجيزة اإلرشاد كالمشاكؿ التكنكلكجية كالمشاكؿ 

أف العكامؿ التي تؤثر . ( 1993الجابي،  )كيكضح. األخرل فقد جاء ترتيبيا في ذيؿ القائمة 

نقص عدد المرشديف : عمى نجاعة اإلرشاد الزراعي الرسمي في الضفة الغربية ىي 

الزراعييف المخصصيف لكؿ منطقة ، نكعية المرشديف الزراعييف مف ناحية الخبرة العممية 

. كالعممية كاإلمكانات المتكفرة لممرشد 

 

 قامت سمطات االحتالؿ بإغالؽ الدائرة 1974انو منذ عاـ  (1993جبر ، )     كيكضح 

 6المركزية لمبحث العممي كاإلرشاد الزراعي كقامت بتقميص عدد المحطات الزراعية إلى 

محطات فقط ، باإلضافة إلى تقميص عدد مختبرات التربة كالمياه إلى مختبر مركزم كاحد 

كما قمصت ميزانية . في نابمس ، كما ألغت قسـ التدبير المنزلي ، قسـ التمقيح الصناعي 

كأغمقت قسـ اإلعالـ الزراعي ، كتـ تقميص عدد السيارات  (%80)اإلرشاد بدرجة كبيرة 

 سيارة في التسعينات كخفضت المخصصات الكيمك مترية لسيارات 11الحككمية إلى 

. مما كانت عميو في السابؽ % 30المكظفيف الخصكصية بنسبة 

 

   اإلرشاد الزراعي    (نظم  )  مناىج 2-17
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تختمؼ منظمات اإلرشاد في كظائفيا كأىدافيا حسب نكع . (1990سكانسكف ، )     حسب 

التنظيـ كمصدر التمكيؿ كمدل مشاركة المستفيديف في تطكير البرامج ككضع السياسات  

مف العمؿ اإلرشادم في البمداف % 90فاف  (1996لبرنامج األمـ المتحدة لمتنمية ، )كطبقان 

أما في الدكؿ الصناعية فقد نشأت برامج اإلرشاد كذلؾ . النامية يتبع مؤسسات القطاع العاـ 

 . ةفي أحضاف القطاع العاـ ، كلكف التكجو الحالي ىك االنتقاؿ إلى الخصخص

:- مناىج اإلرشاد لمقطاعيف العاـ كالخاص كما يمي (1995الريماكم كآخركف، )كيقسـ

 

:- مناىج اإلرشاد لمقطاع العام:- أكالن 

اإلرشاد التعاكني بيف القطاع . 3مناىج التدريب كالزيارة         . 2المنياج العاـ      . 1

. منياج التنمية الزراعية أك الريفية . 4العاـ كالجامعات           

 :-مناىج اإلرشاد لمقطاع الخاص :- ثانيان 

المنظمات األىمية  . 3المنظمات غير الحككمية       . 2الشركات الزراعية         . 1

. المستشاركف الخاصكف . 4

 

في دراستيما أف أكثر المناىج شيكعان في العالـ ىك  (1990سكانسكف كآخركف ، )     كبيف 

. منياج الزيارة كالتدريب الذم يتبنى تنفيذه البنؾ الدكلي 

:- مناىج اإلرشاد لمقطاع العام 

 يعكس ىذا المنياج الخصائص العامة لعدد مف تنظيمات :المنيج العام لإلرشاد . 1

اإلرشاد في الدكؿ النامية التي كثيران ما تكصؼ باألنظمة التقميدية متعددة األغراض أك 

الكظائؼ 
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، كيتسـ ىذا المنياج أنو يشتمؿ عمى عدد محدكد مف  ( 1995الريماكم كآخركف ،  ) 

األخصائييف التقنييف كيككف التدريب محدكدان جدان لممكظفيف الميدانييف ، أما التمكيؿ فيك غير 

 )كاؼ خصكصان لمبرامج كالمكاصالت ، كيتسـ بقمة أك انعداـ الحكافز لممكظفيف       

 (. 1991برنامج األمـ المتحدة لمتنمية 

      

يتجمي دكر الدكائر الزراعية الرسمية في اإلرشاد الزراعي مف  (1993لمريس ، )      كتبعان 

خالؿ العمؿ عمى زيادة اإلنتاج كجكدتو ، كذلؾ عف طريؽ إدخاؿ أصناؼ جديدة كأساليب 

حديثة لمزراعة مثؿ استخداـ البيكت البالستيكية ، مقاكمة اآلفات المختمفة ، عقد الندكات 

. الزراعية كعمؿ جكالت لممزارعيف

 

يعتبر ىذا المنياج في جكىره نظامان لتطكير إدارة خدمات :- منياج التدريب والزيارة. 2

اإلرشاد الذم ينفذه القطاع العاـ ، كيعكد اعتباره كمنياج مستقؿ إلى إتباع أسمكب منظـ في 

.  عمميات التدريب كالزيارة لممرشديف كممثمي المزارعيف التي تمثؿ عناصر لمنياج متغير 

 

     تستخدـ مؤسسات دكلية مثؿ برنامج األمـ المتحدة لمتنمية ، منظمة األغذية كالزراعة 

كالصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية ىذا المنياج بيدؼ محاكلة التغمب عمى مشاكؿ المنياج 

التقميدم لإلرشاد ، كمف بيف الدكؿ اآلسيكية التي يطبؽ فييا منياج التدريب كالزيارة جزئيان أك 

الريماكم  )كميان تركيا ، اليند ، اندكنيسيا ، بنغالدش ، نيباؿ ، سيريالنكا ، تايالند كاليمف   

 ( . 1995كآخركف ، 
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 يعتبر نشكء الجامعات التي تيدؼ إلى تطبيؽ العمـك في :-اإلرشاد من خالل الجامعات. 3

المجاالت الحياتية التي تخدـ المجتمع ظاىرة متميزة في التعميـ العالي ، كقد بدأت الكاليات 

 في نفس الكقت 1862المتحدة في تأسيس الجامعات عمى أراضي ممنكحة مف الدكلة عاـ 

.  عامان مف إنشاء خدمات اإلرشاد 50الذم تأسست فيو كزارة الزراعة كقبؿ أكثر مف 

  

      كفي النصؼ الثاني مف ىذا القرف بدأ القطاع الخاص بالقياـ بدكر متزايد في تطكر 

كنقؿ التكنكلكجيا بينما اتجيت الجامعات إلى تركيز جيكدىا عمى البحكث األساسية ، كيرجع 

. عدـ انتشار ىذا النظاـ في الدكؿ النامية إلى ضعؼ مؤسسات التعميـ الزراعي العالي 

كلذلؾ جاء ارتباطيا بكزارات الزراعة أمران منطقيان غير أف الجامعات في الدكؿ النامية تكفر 

الريماكم كآخركف ، )ككادر مؤىمة بتعميـ عالي ، كقد تكفر برامج تدريب أثناء الخدمة    

كتتسـ ىذه البرامج بأنيا تتكجو نحك برامج ثقافية لخدمة المكارد البشرية ، كتيدؼ  (1995

برنامج  )إلى إشراؾ المستيدفيف فعميان في برامجيا ، كتضع حاجات المزارعيف في المقدمة 

 ( . 1996األمـ المتحدة لمتنمية ، 

 بخصكص التنمية الزراعية المتكاممة يعتمد ىذا المنيج عمى مبدأ أف :-المناىج المتكاممة.4

نما عمى تكفير المدخالت  جيكد التنمية ال يتكقؼ عمى تكفر خدمات اإلرشاد كحسب ، كا 

كما يتكقؼ نجاح جيكد التنمية . كالتمكيؿ كأية عناصر أخرل تتصؿ بالتنمية الزراعية 

 عمى التنسيؽ بيف أعماؿ المؤسسات ذات العالقة بجيكد التنمية اإلنتاجكتحقيؽ زيادة في 

ككثيران ما يطبؽ ىذا المنياج في الدكؿ النامية في إطار مشاريع خارجية في مناطؽ جغرافية 

. معينة 
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      أما التنمية الريفية المتكاممة فيي تتصؿ بكجو عاـ بالجيكد أك العمميات التي تستيدؼ 

تحسيف كتغيير الظركؼ في الريؼ عمى نحك ايجابي كدعـ المجتمعات المحمية لمقياـ 

بنشاطات إنمائية كحؿ المشاكؿ التي تكاجييا ، كتقـك فمسفة ىذا المنيج عمى تحفيز 

المكاطنيف عمى المبادرة التمقائية الطكعية أك االستجابة كالمشاركة االيجابية الفاعمة لتنمية 

( . 1995الريماكم كآخركف، )مجتمعاتيـ كتحسيف مستكيات معيشتيـ اعتمادان عمى الذات 

 

 

:- مناىج اإلرشاد في القطاع الخاص

:   نظاـ تكفير المدخالت:الشركات الزراعية. 1

     تتميز المؤسسات الخاصة بتكفر التمكيؿ بشكؿ أفضؿ مف األجيزة العامة، كتستخدـ 

طرؽ االتصاؿ المختمفة الفردية، الجماعية كالجماىيرية، كما تستخدـ اإلرشاد الرسمي 

ثارة االىتماـ حكؿ استعماليا، كتركز الشركات جيكدىا عمى نقؿ  لمتعريؼ بمنتجاتيا كا 

التقنيات الجديدة كتكفير الخدمة اإلرشادية عمى فئة محدكدة مف المزارعيف التجارييف بيدؼ 

. الحد مف التكاليؼ كزيادة الربح 

 

      كال يعتبر صغار المزارعيف ك المزارعكف غير التجارييف مف المستيدفيف ليذا النظاـ 

 ( . 1995الريماكم كآخركف ،  )لكثرة عددىـ كصغر حجـ تعامميـ 

 تقدـ المنظمات غير الحككمية أك الييئات الخاصة التطكعية :-المنظمات غير الحكومية. 2

خدمات إرشادية لقطاعات معينة مف المستيدفيف مثؿ المرأة كاألقميات كصغار المزارعيف أك 
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كيتسـ العاممكف في ىذه المنظمات بالمركنة كاالنفتاح في تقديـ المساعدة . غير المالكيف 

.  لممستيدفيف كفي أساليب الحصكؿ عمى المكارد كالخدمات الالزمة لتنفيذ البرامج اإلنمائية 

 

     كتكجو ىذه المنظمات برامجيا لحؿ مشاكؿ معينة بمشاركة فاعمة مف المستيدفيف ، 

كمف خالؿ تشجيعيـ عمى تنظيـ أنفسيـ لمعمؿ عمى معالجة مشاكميـ اعتمادان عمى الذات 

كتقدـ ىذه المنظمات مساعدتيا في مجاالت اإلرشاد مف خالؿ نقؿ المعمكمات . بشكؿ رئيس 

كساب ميارات معينة ، كلكف التركيز عمى الجانب الفني كمالئمة التقنيات  كتكفير المشكرة كا 

 زيادة اإلنتاج كما تكفر ىذه التنظيمات جانبان مف التمكيؿ أك إمكانيةليس قكيان مما يحد مف 

. تكفير بعض المدخالت في إطار قركض سيمة 

     كيعتمد تمكيؿ ىذه المنظمات عمى المساىمات الخارجية ، كتكفر ىذه التنظيمات إطارا 

مؤسسيان لمحصكؿ عمى مساعدة الدكلة كمؤسسات القطاع الخاص كالمؤسسات الخارجية 

 تمعب التنظيمات األىمية في الدكؿ المتقدمة كقد تعزز دكر :-المنظمات األىمية. 3

التنظيمات األىمية مثؿ التعاكنيات كاتحادات المزارعيف في مجاؿ تقديـ خدمات اإلرشاد نظران 

لمحاجة إلى مزيد مف المشاركة في تنظيـ كتمكيؿ خدمات اإلرشاد، كما يحدث في فرنسا 

كقد جاء ىذا التطكر في بعض الحاالت امتدادان لمدكر التاريخي . ةكىكلندا كالدكؿ االسكندينافي

لمنظمات المزارعيف في تقديـ خدمات اإلرشاد الذم سبؽ تأسيس مؤسسات اإلرشاد العامة 

في بعض الدكؿ الغربية، كيعتمد نجاح ىذه المؤسسات عمى قدرتيا عمى تكفير التمكيؿ 

.  لعممياتيا
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     كتعتبر الدنمارؾ كفنمندا أمثمو عمى نظـ اإلرشاد غير أف الدكلة تقدـ مساعدات ماليو 

دعيؽ )كيرل  ( 1995الريماكم كآخركف ، ) لتمكينيا مف أداء ىذه الخدمات تليذه االتحاديا

أف أىـ النشاطات اإلرشادية التي تقـك بيا المنظمات غير الحككمية ك األىمية  (1993، 

تنحصر في تقديـ اإلرشادات الزراعية الفنية لممزارعيف ك االىتماـ بإرشاد المرأة الريفية ك 

إدخاؿ أساليب زراعية حديثو تنظيـ المزارعيف مف خالؿ تشكيؿ المجاف الزراعية ك تبني 

برامج تدريب في مجاؿ اإلرشاد الزراعي لمميندسيف الزراعييف ك الخريجيف الجدد ك العاطميف 

عف العمؿ ك بالتالي تطكير الكفاءة اإلرشادية لمميندسيف ك زيارة المزارعيف في مزارعيـ ك 

. االعتماد عمييـ في المشاركة في عممية اإلرشاد ك عمؿ برامج إرشادية ال مركزية 

 :- المستشارون الخاصون. 4

     يقدـ المستشاركف خدمات متخصصة فنية أك إدارية لممزارع التجارية الكبيرة التي تنتج 

كقد . سمعان نقدية أك تصديرية ىامة كالقادرة عمى الحصكؿ عمى خدماتيـ أك استخداميـ 

يككف المستشاركف أفرادان ذكم خبرة طكيمة أك تأىيؿ عاؿ مف العامميف أك المتقاعديف أك 

مؤسسات تستخدـ أخصائييف في مجاالت فنية بشكؿ مؤقت خارج أكقات العمؿ أك بشكؿ 

 (.  1995الريماكم كآخركف ،  )دائـ 
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الفصل الثالث 

الفرضيات و منيجية البحث 

 

 

 

 مقدمة  3-1
 فرضيات الدراسة  3-2
 منيج الدراسة  3-3
 مجتمع الدراسة  3-4
 العينة البحثية  3-5
 أسموب الدراسة  3-6
 أساليب تحميل البيانات  3-7
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انفصم انثانث 

منيجية الدراسة 
 

:-   مقدمة3-1

       يتناكؿ ىذا الفصؿ المنيج الذم اتبع في الدراسة مف حيث تحديد مجتمع الدراسة ك 

حجـ العينة البحثية ك أسمكب ك إدارة جمع البيانات مف أفراد العينة ك المصادر الثانكية التي 

.  جمعت منيا بعض البيانات ك أساليب تحميؿ البيانات 

:  فرضيات الدراسة3-2

:      في ضكء االستعراض المرجعي في الفصؿ السابؽ ك يمكف تمخيص الفرضيات كاآلتي

:- الفرضية األولى

     ال تكجد عالقة بيف الحالة االجتماعية لمنحاؿ كتطبيقو لممعارؼ الحديثة في مجاؿ 

. النحؿ

:- الفرضية الثانية

      ال تكجد عالقة بيف الحالة االقتصادية لمنحاؿ كمدل تقبمو اك تطبيقو لممعارؼ الحديثة 

. في مجاؿ النحؿ
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:- الفرضية الثالثة

.      ال تكجد عالقة بيف الخبرة في مجاؿ الزراعة لمنحاؿ كمدل تقبؿ المعارؼ الحديثة

:- الفرضية الرابعة

.      ال تكجد عالقة بيف الخبرة في مجاؿ النحؿ ك مدل تطبيؽ المعارؼ الحديثة

:- الفرضية الخامسة

     ال تكجد عالقة بيف التفرغ لمعمؿ في مجاؿ النحؿ ك مدل االطالع ك التكاصؿ في 

. مجاؿ النحؿ

 منيج الدراسة  3-2

     عند اختيار منيج بحثي معيف ىنالؾ مجمكعة مف العناصر التي يجدر أخذىا بعيف 

عبيدات )االعتبار كطبيعة كحدات التحميؿ ، غرض الدراسة ك مكضكعيا ك مكاف إجرائيا  

،1998  .) 

 

:-       ك فيما يتعمؽ بتحديد ىذه العناصر عمى صعيد ىذه الدراسة نشير إلى ما يمي 

أما بخصكص شكؿ التحميؿ فكانت  . (النحاليف  )لقد كانت كحدات التحميؿ ىي األفراد 

العينة اإلحصائية ك فيما يتعمؽ بغرض الدراسة فقد كاف النظر إلى الكاقع الحالي لإلرشاد في 

أما عف أماكف إجراء الدراسة فكاف في المناطؽ . قطاع النحؿ ك إمكانية تطكير ىذا القطاع 

 .  (قمقيمية / طكلكـر  )شبو الساحمية في فمسطيف 

:   مجتمع الدراسة3-3

 62ك كاف عددىـ  (قمقيمية / طكلكـر )     مجتمع الدراسة ىـ النحالكف في منطقة الدراسة 

.  نحاال 
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:-  العينة البحثية3-4

مف خالؿ القكائـ الخاصة بالنحاليف عمى كؿ مف  ( نحاال62)     تـ اختيار العينة العشكائية 

ك قد تـ . يقع تحت مسمى نحاؿ ك قد تـ تعريؼ النحاؿ بأنو أم شخص يربي نحؿ العسؿ 

.  الحصكؿ عمى قكائـ النحاليف في منطقتي الدراسة مف كزارة الزراعة الفمسطينية 

 

:  أسموب و إدارة جمع البيانات3-5

     تـ استخداـ المقابمة الشخصية كأسمكب ، ك كؿ مف االستبانة ك المقابمة كأداة في جمع 

البيانات  ك قد تـ تصميـ استبانة خاصة ركعي في إعدادىا أف تككف األسئمة كاضحة ك 

انظر االستمارة  )محققة ألىداؼ الدراسة ، حيث تضمنت أسئمة مفتكحة ك أسئمة اختيار 

. (المرفقة في الممحؽ 

 

  : أساليب تحميل البيانات3-6

     تـ استخداـ المنيج الفرضي لكصؼ أفراد عينة الدراسة عف طريؽ استعماؿ التكرارات 

كالنسب المئكية بيذه التكرارات كالتي تمثؿ كؿ فئة مف فئات المتغيرات التي احتكتيا الدراسة، 

 (االنحراؼ المعيارم)ك مقياس التشتت  (المعدؿ  )ك ضمت كذلؾ مقاييس النزعة المركزية 

. ك معامؿ التغير

 

     كذلؾ اتبع المنيج التحميمي لمتعرؼ عمى طبيعة العالقات بيف المتغيرات اليامة في 

. الدراسة

:- حيث تـ عمؿ االختيارات التالية
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استخداـ اختيار مربع كام لتحديد مدل االستقاللية بيف المتغيرات النكعية في عينة - 1

. الدراسات

لتحديد قكة العالقة االرتباطية بيف المتغيرات  (سبيرماف  )استعمؿ معامؿ ارتباط الرتب - 2

 .النكعية في عينة الدراسة

 

 

الفصل الرابع 

  النتائج 
:   الحالة االجتماعية لمنحالين1 -4

   الحالة االجتماعية و المعرفة في مجال النحل1 -1 -4
 مواقف النحالين من األمور الفنية التي تناولتيا الدراسة 2 -1 -4
 آراء النحالين و إمكانات التغيير 3 -1 -4

:  الحالة االقتصادية لمنحالين2 -4
 الحالة االقتصادية لمنحالين و المعرفة في مجال النحل 1 -2 -4
 مواقف النحالين من األمور التي تناولتيا الدراسة 2 -2 -4
 آراء النحالين و إمكانات التغيير 3 -2 -4

 الخبرة في مجال الزراعة 3 -4
 الخبرة في مجال الزراعة و المعرفة في مجال النحل 1 -3 -4
 مواقف النحالين من األمور التي تناولتيا الدراسة 2 -3 -4
  آراء النحالين و إمكانات التغيير 3 -3 -4

:  الخبرة في مجال النحل4 -4
 الخبرة في مجال النحل و المعرفة 1 -4 -4
 آراء النحالين و إمكانات التغيير 2 -4 -4

  نتائج ارتباط مصادر المعرفة باألوضاع االجتماعية 5 -4
  نتائج ارتباط مصادر المعرفة باألوضاع االقتصادية 6 -4
  نتائج ارتباط مصادر المعرفة بمدى الخبرة في الزراعة 7 -4
  نتائج ارتباط مصادر المعرفة بمدى الخبرة في مجال النحل 8 -4
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  نتائج ارتباط مصادر المعرفة بحجم الحيازة 9 -4
:   اإلرشاد الزراعي في مجال النحل من وجية نظر النحالين10 -4

   مصادر المعمومات 1 -10 – 4
  زيارات المرشدين 2 -10 -4

 

 

الفصل الرابع 

النتائج  

مناقشة النتائج 

:   الحالة االجتماعية لمنحالين1 -4

، (%83)إف الغالبية العظمى مف النحاليف ىـ مف فئة المتزكجيف ( 1)رقم      يبيف الجدكؿ 

ىذا ك كاف األصؿ . ، عمى الترتيب %2 ك 15بينما كانت نسبة العزاب ك األرامؿ 

فاف  (1)ك كما يبيف الجدكؿ . االجتماعي لجميع النحاليف الذيف شممتيـ الدراسة مف القرل

مف النحاليف لدييـ مؤىالت جامعية، بينما كانت نسبة مف لدييـ مؤىالت الدبمـك ك  % 39

بينما كانت نسبة األمييف مف . ، عمى الترتيب %21 ك 29 ك 8الثانكية العامة ك االبتدائي 

   %. 3النحاليف 

، الحالة االجتماعية و االقتصادية لمربي النحل الذين شممتيم الدراسة (1)جدول رقم 
 %عدد البياف 

: الحالة االجتماعية . 1
أعزب -
متزكج -
أرمؿ -

 
9  

52 
2      

 
14.5 
83 
2.5 

: األصؿ االجتماعي.  2
قركم  -
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 مدني -

بدكم  -
62  
0 
0 

100  
0 
0 

: المستكل التعميمي.  3
أمي  -
 ابتدائي -

 ثانكم -

 دبمـك -

جامعي  -

 
 
2 

13 
18 
5 

24 
 

 
 
3 

21 
29 
8 

39 

: المينة الرئيسية.  4
مكظؼ  -
 تاجر -

 مزارع -

متقاعد  -

 
 

19 
30 
0 

13 

 
 

30 
48 
0 

22 
: الخبرة في مجاؿ الزراعة . 5

 سنكات 10اقؿ مف  -
  سنة20-10مف  -

 سنة 20أكثر مف  -

 
 

10 
25 
27 

 
 

16 
40 
44 

: الخبرة في مجاؿ الزراعة. 6
 سنكات 10اقؿ مف -  -
  سنة20-10مف  -

 سنة 20أكثر مف -
 

 
37 
17 
8 

 
60 
27 
13 

 

 

 :  الحالة االجتماعية و المعرفة في مجال النحل1 -1 -4

: التشتية لمنحؿ. أ
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     لقد أبدل ثمثي النحاليف معرفة جيدة جدا بيذا األمر، أما نسبة المربيف ممف لدييـ معرفة 

بينما كانت نسبة . ، عمى الترتيب %6ك  % 5ك  % 10جيدة ك متكسطة ك ضعيفة فكانت 

ك تبيف . مف إجمالي المربيف % 11النحاليف الذيف ليست لدييـ أية معرفة بالمكضكع حكالي 

مف الدراسة أف تنكع المعرفة في ىذا المجاؿ كاضحة بيف المربيف مف فئة المتزكجيف مقارنة 

مف  % 3ىذا ك قد أبدل النحالكف األميكف الذيف يشكمكف . بالفئات األخرل مف النحاليف

. إجمالي النحاليف معرفة جيدة جدا بمكضكع التشتية

 

 

: اختيار مكقع المنحؿ. ب 

مف النحاليف لدييـ معرفة جيدة جدا بأمكر  % 66     كتبيف مف الدراسة أيضا أف نسبة 

% 31اختيار المكقع لمنحؿ، أما نسبة النحاليف الذيف ليست ليـ معرفة بيذا المكضكع حكالي

 3ك  % 3، ك كانت نسبة النحاليف الذيف لدييـ معارؼ جيدة ك متكسطة ك ضعيفة حكالي 

ك تبيف مف الدراسة أف تنكع المعرفة في ىذا المجاؿ كاضحة . ، عمى الترتيب % 10ك % 

كما أف األميكف مف . بيف المربيف مف فئة المتزكجيف مقارنة بالفئات األخرل مف النحاليف

. النحاليف كانت ليـ معرفة جيدة جدا باألمكر المتعمقة باختيار المكقع

 

: زراعة الممكات. ج 

مف النحاليف ليست لدييـ أية فكرة عف زراعة الممكات، بينما  % 26     كبينت الدراسة أف 

منيـ لدييـ معرفة جيدة جدا بذلؾ، أما الذيف لدييـ معرفة جيدة أك متكسطة أك  % 39

عمى الترتيب، ك دلت الدراسة عمى أف  % 21ك  % 7ك  % 6ضعيفة فكانت نسبتيـ 
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النحاليف مف فئة المتزكجيف كانت لدييـ المعرفة األفضؿ في ىذا المجاؿ مقارنة بالفئات 

ك بينت الدراسة أيضا أف األمييف مف النحاليف كانت ليـ معرفة ضعيفة بمكضكع . األخرل

. الزراعة لمممكات، عمى العكس مف النحاليف مف ذكم المؤىالت العممية األعمى

 

: التقسيـ الصناعي لخاليا النحؿ. د 

 معرفة جيدة جدا بالتقسيـ ـمف النحاليف لديو % 63     كقد بينت الدراسة أف ما نسبتو 

 %. 13الصناعي لمنحؿ، بينما كانت نسبة النحاليف ممف ليست ليـ أية معرفة بالمكضكع 

 

: الفرز اآللي. ق 

      ك بينت الدراسة أيضا أف نسبة كبيرة مف النحاليف لدييـ معرفة بعممية الفرز اآللي، فقد 

منيـ عف معرفتيـ الجيدة جدا بالمكضكع، أما مف لـ تكف ليـ أية معرفة فقد  % 73عبر 

مف النحاليف، ك تراكحت النسب لمف كانت معرفتيـ جيدة أك متكسطة أك  % 11شكمكا 

%. 5ك % 3ضعيفة بيف 

 

: التنقؿ حسب المرعى. ك 

     أما فيما يتعمؽ بمعرفة أىمية التنقؿ حسب المرعى فقد كانت نسبة النحاليف ممف ليـ 

ممف ليست لدييـ أية معرفة  % 21، بينما كاف ما نسبتو  %58معرفة جيدة جدا بحكالي 

.  بالمكضكع

 

: التمقيح الصناعي لمممكات ك تغيير الممكات. ز 
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مف النحاليف لدييـ معرفة جيدة جدا بمكضكع التمقيح  % 90     ك بينت الدراسة أف 

مف النحاليف معرفتيـ  % 60الصناعي لمممكات، أما فيما يتعمؽ بتغيير الممكات فقد أبدل 

.   مف النحاليف % 10الجيدة جدا بالمكضكع مقارنة بمف ليست ليـ أية معرفة ك نسبتيـ 

 

 

 

 

 

 

 

يعايم االرتباط و درجة انًعارف انًختهفة نذي يزبي اننحم  : (2)جذول رقى 

قيمة معامل المتغير 

االرتباط 

 العالقة  Pقيمة 

معرفة اختيار . 1

الموقع 

7.43  409 .  * 

معرفة أهمية 

السجالت 

6.49 592 .  - 

معرفة أهمية . 2

تشتية النحل 

2.46 964 .  - 

معرفة زراعة . 3

الملكات 

15.16 05 .  * 

معرفة التقسيم . 4

الصناعي 

 

13.94 08 .   

معرفة الفرز . 5

اآللي 

10.86 209 .   

معرفة نقل  . 6

النحل 

 

15.0 05 .  * 

 *  . 047 15.68معرفة تغيير  . 7
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الملكات 

معرفة التلقيح . 8

الصناعي 

8.158 418 .   

معرفة التربية  . 9

في الخاليا الحديثة 

23.23 001 .  ** 

 ( 0.05)تعني أن العالقة معنوية علي المستوى االحتمالي * 

 ( 0.01)تعني أن العالقة معنوية علي المستوى االحتمالي ** 

 

 

 

 

:  مواقف النحالين من األمور الفنية التي تناولتيا الدراسة2 -1 -4

:  التشتية كاختيار مكقع المناحؿ كالفرز اآللي .أ 

مف النحاليف كاف تبنييـ ك تطبيقيـ لممعارؼ جيدا جدا  % 66     بينت الدراسة أف حكالي 

فيما يتعمؽ باختيار المكاف المناسب لممنحؿ ك مكضكع التشتية ك الفرز اآللي،  

: حفظ السجالت ك نقؿ النحؿ. ب 

     بينت الدراسة أف التطبيؽ قد قؿ في البنكد المتعمقة بحفظ السجالت ك نقؿ النحؿ مقارنة 

. بالبنكد السابقة 

: زراعة الممكات. ج 

      ك تبيف مف الدراسة أيضا أف تطبيؽ المعرفة بما يخص زراعة الممكات قد قؿ بصكرة 

كتبيف مف الدراسة . فقط % 33كبيرة،  حيث كانت نسبة التطبيؽ الجيدة جدا تعادؿ حكالي 

. أف تبني التطبيؽ لممعارؼ لـ يختمؼ تبعا لمحالة االجتماعية لمنحاؿ

: التقسيـ الصناعي لخاليا النحؿ. د 
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مف النحاليف يطبقكف ىذه الميارة ، بينما كانت  % 50     كقد بينت الدراسة أف ما نسبتو 

 %. 20نسبة النحاليف ممف ليست ليـ أية معرفة بالمكضكع 

: الفرز اآللي. ق 

      ك بينت الدراسة أيضا أف الغالبية العظمى مف النحاليف يفرزكف إنتاجيـ آليا، فقد عبر 

. منيـ عف ذلؾ % 65

: التنقؿ حسب المرعى. ك 

     أما فيما يتعمؽ بمعرفة أىمية التنقؿ حسب المرعى فقد كانت نسبة النحاليف ممف يتنقمكف 

 %.  60بخالياىـ حكالي 

: التمقيح الصناعي لمممكات ك تغيير الممكات. ز 

مف النحاليف يمارسكف التمقيح الصناعي لمممكات، اما فيما  % 80     ك بينت الدراسة أف 

.   مف النحاليف يقكمكف بالتغيير% 40يتعمؽ بتغيير الممكات فقد ابدل

 

:  آراء النحالين و إمكانات التغيير3 -1 -4

: تغيير الممكات. أ 

مف  % 66     أما فيما يتعمؽ بالتغيير ك إمكاناتو كعالقتو بالحالة االجتماعية، فقد أبدل 

النحاليف عمى اختالؼ مينيـ مكافقتيـ الشديدة عمى أف تغيير الممكات مكمؼ اقتصاديا، بينما 

، أما مف ال يكافقكف أك ال يكافؽ بشدة عمى اف  % 5شكؿ الذيف ليس ليـ قرار حكالي 

، كىذا يدؿ عمى حاجة النحاليف لممزيد مف اإلرشاد مف  %26التغيير مكمؼ فكانت نسبتيـ 

كتشابيت ىذه النسب إلى حد ما فيما يتعمؽ . اجؿ زيادة المعرفة ك مف ثـ محاكلة تبنييا

. بتغيير الممكات ك عالقتو بعمؿ الممكات
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فقط مف النحاليف يؤمنكف بشدة أف تغيير الممكات يشكؿ  % 23     ك بينت الدراسة أف 

كانت عدـ  % 10منيـ ال يكافقكف عمى ىذا األمر منيـ  % 44مخاطرة كبرل، بينما 

مف النحاليف عمى أف تغيير الممكات يحتاج  % 76ك قد كافؽ حكالي . مكافقتيـ غير محدكدة

ك تبيف أف . مف النحاليف عدـ مكافقتيـ عمى ىذا األمر % 13إلى خبرات طكيمة، بينما أبدل 

لدل النحاليف شبو إجماع عمى انو مف الممكف تغيير الممكات سنكيا في المستقبؿ، فقد كانت 

مف إجمالي  % 16، بينما كانت نسبة الرافضيف ليذا األمر  %84نسبة المكافقة حكالي 

.  النحاليف

 

مف النحاليف مكافقتيـ عمى أف تغيير الممكات سكؼ يؤدم إلى تغيير  % 95     ك أبدل 

ك قد كاف رأم النحاليف معاكسا فيما يتعمؽ بتدني اإلنتاجية لدل تغيير . ساللة النحؿ

مف النحاليف فقط، بينما كانت نسبة الذيف  % 5الممكات، فقد كانت نسبة المكافقيف عمى ذلؾ 

. ، ك لعؿ ىذا يدؿ عمى كعي مربي النحؿ في ىذا المجاؿ %92ابدكا عدـ المكافقة حكالي 

: تبادؿ الزيارات بيف المناحؿ النمكذجية. ب 

مف النحاليف تمبيتيـ لمدعكات لزيارة مناحؿ نمكذجية أك  % 94      ك قد أعرب ما نسبتو 

. مناحؿ ميتمة بطرؽ تغيير الممكات، بينما عارض ذلؾ عدد محدكد منيـ

: دكر المرشد الزراعي في التغيير. ج 

مف النحاليف قد كافقكا عمى إمكانية التغيير الناتج عف إقناع  % 77     تبيف مف الدراسة أف 

المرشد الزراعي، بينما نسبة قميمة مف النحاليف الذيف ابدكا تحفظا عمى ذلؾ، ك كاف مدل 

.  االىتماـ شامال لمنحاليف سكاء المتزكجيف أك العزاب منيـ
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: المحاضرات الخاصة. د 

     ك مف حيث التجاكب مع المحاضرات الخاصة بتغيير الممكات فالغالبية مف النحاليف 

.  كانت إلى جانب التفاعؿ ك نسبة قميمة تبنت جانب المعارضة

: قكة البرامج اإلرشادية الخاصة بالنحؿ. ق 

مف النحاليف عمى اختالؼ ك ضعيـ االجتماعي كافقكا  % 71     ك تبيف مف الدراسة أف 

عمى أف عدـ تغيير الممكات سنكيا يعكد إلى ضعؼ اإلرشاد ك طرؽ تكصيؿ المعمكمات 

ك في نفس الكقت فقد . مف النحاليف % 15الالزمة لمنحاليف، بينما عارض ىذه الفكرة حكالي 

مف النحاليف ك بغض النظر عف كضعيـ االجتماعي مكافقتيـ أف  % 90أبدل أكثر مف 

نقص المعمكمات لدل النحاليف كاف السبب في عدـ إقداميـ عمى تغيير الممكات، ك أف نسبة 

. ضئيمة مف النحاليف عارضت ذلؾ

  

مف النحاليف يؤمنكف في جدية المرشديف اليادفة  % 45      ك تبيف مف الدراسة أف 

ك تشابيت النتيجة فيما يتعمؽ بنقؿ الفكرة . منيـ يشكككف في ذلؾ % 27لمتغيير، بينما 

 المختصيف فالجديدة مف نحاؿ آلخر، ك أف األفكار الجديدة تؤخذ مف المرشديف الزراعيي

مف النحاليف معارضتيـ أف المعمكمات الجديدة تؤخذ مف  % 23ك قد أبدل . بالنحؿ

مف النحاليف ثقتيـ  % 71المرشديف العامميف في المؤسسات غير الحككمية، بينما أبدل 

. فبيؤالء المرشديف غير الحككميي

: التفاعؿ مع الجيات المختصة بالنحؿ. ك 
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مف  % 31      ك عف مدل تجاكب المؤسسات المختصة لممساعدة فقد رأل ما يقارب 

مف النحاليف عدـ تجاكب المؤسسات  % 56النحاليف تجاكب ىذه المؤسسات بينما اعتبر 

. معيـ

: دكر اإلعالـ. ز 

مف النحاليف مكافقتيـ عمى أف المعمكمات الجيدة في  % 75     كقد أبدل ما ال يقؿ عف 

. مجاؿ النحؿ يمكف الكصكؿ إلييا في الصحؼ ك المجالت ك الراديك ك التمفاز

: دكر التسكيؽ ك الجمعيات الخاصة بالنحاليف. ح 

      ك قد بينت الدراسة أف النسبة العظمى مف النحاليف مكافقكف عمى أف ضعؼ التسكيؽ 

.  يؤدم إلى قمة االىتماـ بالنحؿ ك أف عدـ ك جكد جمعيات لمنحاليف تقمؿ االىتماـ بالنحؿ

 

:  الحالة االقتصادية لمنحالين2 -4

 شيكؿ شيريا ك حكالي 2500مف النحاليف دخميـ ال يتعدل  % 66     بينت الدراسة أف 

 شيكؿ، ك ىذا يدؿ أف ىؤالء النحاليف مف ذكم الدخؿ 5000فقط ليـ دخؿ يتجاكز  % 10

 . المحدكد

 

 79 أك تجارية يشكمكف ة     كبينت الدراسة أف النحاليف ممف يمارسكف أعماال سكاء  كظيفي

مف النحاليف الذيف شممتيـ الدراسة يممككف  % 71ك بينت الدراسة أف . مف النحاليف% 

ممف يممككف حيازات تصؿ إلى  % 2 دكنما، ك حكالي 50أراض زراعية بمساحة تقؿ عف 

 %. 27 دكنما حكالي 200 دكنما، بينما كانت نسبة مف يممككف حيازات اكبر مف 200
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 : الحالة االقتصادية و المعرفة في مجال النحل1 -2 -4

: التشتية لمنحؿ. أ 

     بينت الدراسة أف الغالبية العظمى مف النحاليف ليـ معرفة بأمكر التشتية ك أىميتيا، ك 

. بغض النظر عف الكضع االقتصادم ك حجـ الحيازة ك الدخؿ لمنحاليف

: اختيار مكقع النحؿ. ب 

     لقد كانت معرفة النحاليف بغض النظر عف الدخؿ أك حجـ الحيازة بيذا األمر عالية 

مقارنة بالمعارؼ باألمكر الفنية األخرل، خاصة المتقاعدكف مف النحاليف، ك ىذا راجع إلى 

. الخبرات الحياتية المتراكمة ليذه الفئة مف النحاليف

: زراعة الممكات. ج 

     بينت الدراسة أف المعرفة بما يخص زراعة الممكات قد كاف محدكدا،  حيث كانت نسبة 

كتبيف مف الدراسة أف المعارؼ بيذا المجاؿ . فقط % 20 في المتكسط تعادؿ حكالي ةالمعرؼ

. كانت األفضؿ في فئة المكظفيف مف النحاليف ، ك أصحاب الحيازات الكبيرة

: التقسيـ الصناعي لخاليا النحؿ. د 

 معرفة جيدة جدا بالتقسيـ ـمف النحاليف لديو % 66     كقد بينت الدراسة أف ما نسبتو 

ك  %. 10الصناعي لمنحؿ، بينما كانت نسبة النحاليف ممف ليست ليـ أية معرفة بالمكضكع 

. بغض النظر عف حجـ الحيازات ، فاف معرفة النحاليف بيذا المكضكع كانت محدكدة

: الفرز اآللي. ق 

      ك بينت الدراسة أيضا أف نسبة كبيرة مف النحاليف لدييـ معرفة بعممية الفرز اآللي، فقد 

منيـ عف معرفتيـ الجيدة جدا بالمكضكع، أما مف لـ تكف ليـ أية معرفة فقد  % 80عبر 

. مف النحاليف % 9شكمكا 
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: التنقؿ حسب المرعى. ك 

     أما فيما يتعمؽ بمعرفة أىمية التنقؿ حسب المرعى فقد كانت نسبة النحاليف ممف ليـ 

 15بغض النظر عف الدخؿ أك المينة، بينما كاف ما نسبتو  % 66معرفة جيدة جدا بحكالي 

.  ممف ليست لدييـ أية معرفة بالمكضكع% 

: التمقيح الصناعي لمممكات ك تغيير الممكات. ز 

مف النحاليف لدييـ معرفة جيدة جدا بمكضكع التمقيح  % 30     ك بينت الدراسة أف 

مف النحاليف معرفتيـ  % 60الصناعي لمممكات، أما فيما يتعمؽ بتغيير الممكات فقد أبدل 

ك قد . مف النحاليف % 10الجيدة جدا بالمكضكع مقارنة بمف ليست ليـ أية معرفة ك نسبتيـ 

.  كاف لفئة المكظفيف المعرفة األكبر بيذه المجاالت

 : مواقف النحالين من األمور الفنية التي تناولتيا الدراسة2 -2 -4

:  التشتية كاختيار مكقع المناحؿ كالفرز اآللي . أ 

مف النحاليف كاف تبنييـ ك تطبيقيـ لممعارؼ جيدا جدا  % 66     بينت الدراسة أف حكالي 

.  فيما يتعمؽ باختيار المكاف المناسب لممنحؿ ك مكضكع التشتية ك الفرز اآللي

: حفظ السجالت ك نقؿ النحؿ. ب 

     ك بينت الدراسة أف ىناؾ عالقة معنكية بيف مينة النحاؿ ك االحتفاظ بالسجالت ك نقؿ 

. النحؿ مقارنة بالبنكد السابقة 

: زراعة الممكات. ج 

      ك تبيف مف الدراسة أيضا أف تطبيؽ المعرفة بما يخص زراعة الممكات قد كاف 

كتبيف مف الدراسة . فقط % 33محدكدا،  حيث كانت نسبة التطبيؽ الجيدة جدا تعادؿ حكالي 

. اف تبني التطبيؽ لممعارؼ لـ يختمؼ معنكيا تبعا لمحالة االقتصادية لمنحاؿ
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:  آراء النحالين و إمكانات التغيير3 -2 -4

: تغيير الممكات. أ 

مف  % 70     أما فيما يتعمؽ بالتغيير ك إمكاناتو كعالقتو بالحالة االقتصادية، فقد أبدل 

النحاليف عمى اختالؼ مينيـ مكافقتيـ الشديدة عمى أف تغيير الممكات مكمؼ اقتصاديا، بينما 

، أما مف ال يكافقكف أك ال يكافؽ بشدة عمى أف  % 8شكؿ الذيف ليس ليـ قرار حكالي 

، كىذا يدؿ عمى حاجة النحاليف لممزيد مف اإلرشاد مف  %23التغيير مكمؼ فكانت نسبتيـ 

كتشابيت ىذه النسب إلى حد ما فيما يتعمؽ .اجؿ زيادة المعرفة ك مف ثـ محاكلة تبنييا

. بتغيير الممكات ك عالقتو بعمؿ الممكات

 

فقط مف النحاليف يؤمنكف بشدة اف تغيير الممكات يشكؿ  % 20      ك بينت الدراسة أف 

مف  % 70ك قد كفؽ حكالي . منيـ ال يكافقكف عمى ىذا االمر % 40مخاطرة كبرل، بينما 

مف النحاليف  % 10النحاليف عؿ اف تغيير الممكات يحتاج الى خبرات طكيمة، بينما ابدل 

ك تبيف اف لدل النحاليف شبو اجماع عمى انو مف الممكف . عدـ مكافقتيـ عمى ىذا االمر

، بينما كانت نسبة  %90تغيير الممكات سنكيا في المستقبؿ، فقد كانت نسبة المكافقة حكالي 

مف النحاليف مكافقتيـ عمى % 80ك ابدل. مف اجمالي النحاليف % 10الرافضيف ليذا االمر 

. اف تغيير الممكات سكؼ يؤدم الى تغيير ساللة النحؿ

 

      ك قد كاف رام النحاليف معاكسا فيما يتعمؽ بتدني االنتاجية لدل تغيير الممكات، فقد 

مف النحاليف فقط، بينما كانت نسبة الذيف ابدكا عدـ  % 8كانت نسبة المكافقيف عمى ذلؾ 

. ، ك لعؿ ىذا يدؿ عمى كعي مربي النحؿ في ىذا المجاؿ %92المكافقة حكالي 
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: تبادؿ الزيارات بيف المناحؿ النمكذجية. ب 

      ك قد اعرب الغالبية العظمى مف النحاليف ذكم الميف تمبيتيـ لمدعكات لزيارة مناحؿ 

. نمكذجية اك مناحؿ ميتمة بطرؽ تغيير الممكات، بينما عارض ذلؾ عدد محدكد منيـ

: دكر المرشد الزراعي في التغيير. ج 

مف النحاليف قد كافقكا عمى امكانية التغيير الناتج عف اقناع  % 82     تبيف مف الدراسة اف 

.  المرشد الزراعي، بينما نسبة قميمة مف النحاليف الذيف ابدكا تحفظا عمى ذلؾ

: المحاضرات الخاصة. د 

     ك مف حيث التجاكب مع المحاضرات الخاصة بتغيير الممكات فالغالبية مف النحاليف 

.  ذكم الميف كانت الى جانب التفاعؿ ك نسبة قميمة تبنت جانب المعارضة

: قكة البرامج االرشادية الخاصة بالنحؿ. ق 

مف النحاليف عمى اختالؼ ك ضعيـ االقتصادم قد  % 85     ك تبيف مف الدراسة اف 

كافقكا عمى اف عدـ تغيير الممكات سنكيا يعكد الى ضعؼ االرشاد ك طرؽ تكصيؿ 

ك في . مف النحاليف % 15المعمكمات الالزمة لمنحاليف، بينما عارض ىذه الفكرة حكالي 

مف النحاليف ك بغض النظر عف كضعيـ االقتصادم  % 90نفس الكقت فقد ابدل اكثر مف 

مكافقتيـ اف نقص المعمكمات لدل النحاليف كاف السبب في عدـ إقداميـ عمى تغيير 

. الممكات، ك اف نسبة ضئيمة مف النحاليف عارضت ذلؾ

 

      ك تبيف مف الدراسة اف ثمثي النحاليف يؤمنكف في جدية المرشديف اليادفة لمتغيير، بينما 

 فك اف االفكار الجديدة تؤخذ مف المرشديف الزراعيي. منيـ يشكككف في ذلؾ % 15

مف النحاليف معارضتيـ اف المعمكمات الجديدة تؤخذ  % 28ك قد ابدل . المختصيف بالنحؿ
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مف النحاليف ثقتيـ  % 71مف المرشديف العامميف في المؤسسات غير الحككمية، بينما ابدل 

. فبيؤالء المرشديف غير الحككميي

: التفاعؿ مع الجيات المختصة بالنحؿ. ك 

مف  % 40      ك عف مدل تجاكب المؤسسات المختصة لممساعدة فقد رال ما يقارب 

مف النحاليف عدـ تجاكب المؤسسات  % 50النحاليف تجاكب ىذه المؤسسات بينما اعتبر 

. معيـ

: دكر االعالـ. ز 

مف النحاليف مكافقتيـ عمى اف المعمكمات الجيدة في  % 69     كقد ابدل ما ال يقؿ عف 

. مجاؿ النحؿ يمكف الكصكؿ الييا في الصحؼ ك المجالت ك الراديك ك التمفاز

: دكر التسكيؽ ك الجمعيات الخاصة بالنحاليف. ح 

      ك قد بينت الدراسة اف النسبة العظمى مف النحاليف مكافقكف عمى اف ضعؼ التسكيؽ 

.  يؤدم الى قمة االىتماـ بالنحؿ ك اف عدـ ك جكد جمعيات لمنحاليف تقمؿ االىتماـ بالنحؿ

 

:  الخبرة في مجال الزراعة3 -4

     بينت الدراسة اف غالبية النحاليف الذيف شممتيـ الدراسة لدييـ خبرات زراعية طكيمة، 

بينما   (.1جدكؿ ) سنة 20منيـ لدييـ خبرات زراعية أطكؿ مف  % 80حيث اف اكثر مف 

 %. 16 سنكات تعادؿ 10كانت نسبة النحاليف ممف ليـ خبرات اقؿ مف 

:   الخبرة الزراعية و المعرفة في امور النحل1 -3 -4 

     كتبيف ايضا مف الدراسة اف المعارؼ بامكر النحؿ عالية بغض النظر عف حجـ الخبرة 

الزراعية، ففي كافة بنكد المعرفة التي تناكلتيا الدراسة كانت معرفة النحاليف جيدة جدا فيما 
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يتعمؽ باىمية اختيار المكاف المناسب ك السجالت ك التشتية ك زراعة الممكات ك التقسيـ 

الصناعي ك الفرز االلي ك نقؿ النحؿ، اال اف معرفة النحاليف ك بغض النظر عف الخبرة 

.  الزراعية في امكر التمقيح الصناعي كانت محدكدة مقارنة بالمعرفة بباقي البنكد

 

     ك مما يجدر ذكره، انو لـ تكف ىناؾ عالقة بيف سنكات الخبرة في الزراعة ك المعارؼ 

. بامكر النحؿ إال في بند كاحد ىك المعرفة بأىمية حفظ السجالت

 

:   مواقف النحالين من االمور الفنية التي تناولتيا الدراسة2 -3 -4

     بينت الدراسة انو لـ يكف لمخبرة في الميداف الزراعي تأثير عمى تبني النحاليف لممعارؼ 

المختمفة التي تناكلتيا الدراسة، فبغض النظر عف سنكات الخبرة ابدت النسبة الكبرل مف 

النحاليف معرفة جيدة كامكانية تبني مكاضيع مختمفة مثؿ اختيار المكاف المناسب ك االحتفاظ 

منيـ  % 50اال اف نسبة اكثر مف . بالسجالت ك التشتية كنقؿ النحؿ ك غيرىا مف االمكر

. كانت رغبتيـ بتبني اسمكب تغيير الممكات متدنية

:   اراء النحالين و امكانات التغيير3 -3 -4

     تبيف مف الدراسة ك لغالبية البنكد المطركحة اف الغالبية العظمى مف النحاليف مع 

اختالؼ خبرتيـ الزراعية يكافقكف عمى التغيير، ك ظير ىذا جميا في البنكد المتعمقة بممكات 

النحؿ ك تمبية الدعكات المتعمقة بتطكير النحاليف مثؿ الندكات ك الكرشات ك الترحيب باخذ 

المعمكمات مف اجيزة االعالـ المختمفة ك مف خالؿ االنترنت ك المكافقة االكيدة عمى دكر 

. الجمعيات لمنحاليف ك ضعؼ التسكيؽ
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مف النحاليف ال يكافقكف عمى اف تغيير  ( %90)      ك مما يجدر ذكره، اف نسبة كبيرة 

،   الممكات يقمؿ االنتاجية

 

 

 

 

:  الخبرة في مجال النحل4 -4

مف النحاليف يممككف خبرات في مجاؿ النحؿ يعادؿ عشر  % 60     تبيف مف الدراسة اف 

 سنة، بينما كانت النحاليف الذيف ليـ 20منيـ يممككف خبرات اكبر مف  % 13سنكات، كاف 

. مف اجمالي النحاليف % 27 سنة، 20 الى 10خبرات مف 

:  الخبرة في مجال النحل و المعرفة1 -4 -4

     تبيف مف الدراسة اف الغالبية مف النحاليف لدييـ معرفة جيدة جدا بكافة البنكد المعرفية 

التي تناكلتيا الدراسة، اال اف ىذه المعرفة كانت اقؿ بشكؿ الفت لمنظر في بند المعرفة 

بمكضكع التمقيح الصناعي، ك بشكؿ افضؿ قميال بما يخص المعرفة بمكضكع زراعة 

ك مما يجدر ذكره اف المعرفة بمكضكع التمقيح الصناعي ىي االقؿ حظا مف . الممكات

. المعارؼ بيف الغالبية مف النحاليف الذيف شممتيـ الدراسة

:  اراء النحالين و امكانات التغيير2 -4 -4

     تبيف مف الدراسة اف خبرات النحاليف عمى اختالفيا لـ تؤثر الى حد كبير عمي تبنييـ 

لالفكار المطركحة، فعمى الرغـ مف التفاكت في ىذه الخبرات اال النحاليف ابدكا تقاربا في 

تبنييـ لالفكار ك البنكد المطركحة مثؿ اختيار المكاف المناسب ك السجالت ك التشتية ك 
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اال اف النحاليف ك بمختمؼ الخبرات كانت لدييـ مشكمة في فيـ . الفرز االلي ك ما الى ذلؾ

. منيـ بعدـ معرفتيـ بذلؾ % 46ك تبني مكضكع تغيير الممكات، اذ اشار

 
 
 
 
 
 

 ، قيم معامل االرتباط بين االوضاع االجتماعية و االقتصادية و المعارف 3جدول رقم 
المختمفة لمنحالين 

مساىمة االبناء في العمل المستوى التعميمي الخاليا الخشبية  الدخلالعمر المتغير 
معرفة اختيار . 1

 الموقع
      

 معرفة اىمية
السجالت 

213 
 *.

267 *.    

معرفة اىمية . 2
تشتية النحؿ 

 236 *. 3 **.   

معرفة زراعة . 3
الممكات 

  3 **.   

معرفة . 4
التقسيـ 

الصناعي 
 

  22 *.   

معرفة الفرز . 5
االلي 

  39 **.   

معرفة نقؿ  . 6
النحؿ 

 

 263 *. 36 **.   

معرفة  . 7
تغيير الممكات 

27 
 **.

  259 *. 23 *. 

معرفة التمقيح . 8
الصناعي 

237 
 *.
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معرفة  . 9
التربية في 

الخاليا الحديثة 

     

 (. 0.05)تعني اف العالقة معنكية عمى المستكل االحتمالي *
(. 0.01)تعني اف العالقة معنكية عمى المستكل االحتمالي ** 

 
 
 
 
 
:   نتائج ارتباط مصادر المعرفة باالوضاع االجتماعية5 -4

ىذه العالقات حيث تبيف اف ىناؾ ارتباط معنكم بيف عمر النحاؿ ك  (3)     يبيف الجدكؿ 

بينما كاف ىناؾ ارتباط معنكم . معرفة حفظ السجالت ك تغيير الممكات ك التمقيح الصناعي

كىذا ينفي . بيف المستكل التعميمي لمنحاؿ ك تغيير الممكات ك مدل معرفتو لعمميات النحالة

الفرضية االكلى التي تقكؿ بعدـ كجكد عالقة بيف الحالة االجتماعية لمنحاؿ ك مدل معرفتو 

. لعمميات النحالة في المنحؿ

 

      كما تبيف اف ىناؾ ارتباط بيف الكضع االجتماعي ك تبني األفكار الجديدة ك التي 

 (. 4جدكؿ )يفضؿ النحاؿ اخذىا مف المرشديف الحككمييف ك غير الحككمييف 

 
:   نتائج ارتباط مصادر المعرفة باألوضاع االقتصادية6 -4

      ك تبيف ايضا اف ىنا كما اف ىناؾ ارتباط معنكم بيف دخؿ النحاؿ ك كؿ مف حفظ 

السجالت ك تشتية النحؿ ك نقؿ النحؿ حسب تكفر الزىكر، ك ىذا  ك تبيف ايضا اف ىناؾ 

ك كاف لعدد الخاليا . عالقة معنكية بيف مساىمة االبناء في اعماؿ النحؿ ك تغيير الممكات

الخشبية لدل النحاؿ ارتباط بالمعارؼ المتعمقة بالتشتية ك زراعة الممكات ك التقسيـ الصناعي 
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 ةك الفرز االلي ك تنقؿ النحؿ ك اىمية التربية في الخاليا الحديثة كىذا ينفي الفرضية الثاني

. التي تنص عمى عدـ كجكد ىذه العالقة

 

      ك نتائج الدراسة ىنا تتكافؽ مع مفاىيـ تربية النحؿ الحديثة ك المتمثمة في اقتناء الخاليا 

 (.  1998عرفات،)الخشبية ك ما يترتب عمى ذلؾ مف عمميات فنية بعكس الخاليا الطينية

 
 
:   نتائج ارتباط مصادر المعرفة بمدى الخبرة في الزراعة7 -4

     بينت الدراسة اف ىناؾ عالقة بيف الخبرة في الزراعة ك المعرفة بامكر النحؿ، ك ذلؾ 
مف خالؿ اإللماـ لدل النحاليف بالكثير مف الميارات ك التقنيات التي تناكلتيا الدراسة، ك ىذا 

ك قد كاف لمخبرة في الزراعة دكر ىاـ فيما يتعمؽ بتبني . ينفي الفرضية الثالثة التي تنفي ذلؾ
  (.4جدكؿ )األفكار المستحدثة في مجاؿ النحؿ 

 
:   نتائج ارتباط مصادر المعرفة بمدى الخبرة في مجال النحل8 -4

     يستدؿ مف الدراسة العالقة المعنكية بيف الخبرات المتراكمة في مجاؿ النحؿ ك التقنيات 
الحديثة، ك ىذا ينفي الفرضية الرابعة التي تقكؿ بعكس ذلؾ كما بينت الدراسة العالقة القكية 

 (. 4جدكؿ )بيف الخبرة في مجاؿ النحؿ ك تبني الجديد المتعمؽ بتربية النحؿ 
 
:   نتائج ارتباط مصادر المعرفة بحجم الحيازة9 -4

     بينت الدراسة اف ىناؾ عالقة قكية بيف حجـ الحيازات ك المعارؼ الحديثة بمجاؿ 
 .النحؿ، ك ىذا ينفي الفرضية الخامسة التي تنفي ذلؾ

 
 

نتائج ارتباط زيارة المرشديف الزراعييف ك األكضاع االجتماعية ك االقتصادية لمربي النحؿ  (4)جدكؿ 

المستكل  

التعميمي 

الخبرة في المينة 

مجاؿ النحؿ 

الخبرة في العمؿ 

الزراعي 

عدد الخاليا 

الخشبية 
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   .* 261 .** 313 .* 281المرشد الحككمي 

 .* 226    المرشد الخاص 

مرشد المنظمات 

االىمية 

     

زيارة ميندسيف 

زراعييف ميتميف 

   263 *.  

زيارة المزارعيف 

الخبراء 

282 *.     

 .** 401  .** 318  زيارة التجار 

زيارة اناس 

اخريف 

229 **.     

 (. 0.05)تعني اف العالقة معنكية عمى المستكل االحتمالي *
(. 0.01)تعني اف العالقة معنكية عمى المستكل االحتمالي ** 

 

اف ىناؾ عالقة ارتباط معنكية بيف المستكل التعميمي لمنحاؿ ك  ( 4 )     يتبيف مف الجدكؿ 

مينتو ك خبراتو في مجاؿ النحؿ ك زيارة المرشد الزراعي الحككمي، كما اف ىناؾ عالقة 

. ارتباط قكية بيف مستكل التعميـ لمنحاؿ ك زيارة المزارعيف الخبراء ك الزيارات مف أناس اخريف

.  ك قد كاف لعدد الخاليا الخشبية عالقة مع زيارة المرشد الخاص ك زيارات التجار
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:   االرشاد الزراعي في مجال النحل من وجية نظر النحالين10 -4

:    مصادر المعمومات1 -10 – 4

     بينت الدراسة اف لمنحاليف دكر بارز في نقؿ االفكار الجديدة، ك أف األفكار الجديدة 

، كما أف األفكار الجديدة تؤخذ مف الصحؼ ( 5جدكؿ )تؤخذ مف المرشديف غير الحككمييف 

ك أف الجديد مف األفكار ال بد كاف يؤخذ مف المرشديف . ك المجالت ك التمفاز أيضا

الحككمييف ك غير الحككمييف، ك متابعة الصحؼ ك المجالت ك االنترنت، كما اف ىناؾ دكر 

 .الحديثة بمجاالت النحؿ لممحاضرات في زرع المفاىيـ

:   زيارات المرشدين2 -10 -4

     كما اف ىناؾ عالقة قكية بيف االكضاع االجتماعية ك زيارة المرشديف الحككمييف ك 

كما اف لمخبرة في مجاؿ الزراعة عالقة معنكية مع زيارات . (4جدكؿ)زيارات الخبراء 

كما اف لمخبرة في مجاؿ النحؿ عالقة قكية ،  (4جدكؿ )المرشديف ك الميندسيف الزراعييف 

كما بينت الدراسة نفس . مع تبني زيارة المرشديف الزراعييف الحككمييف ك زيارات التجار

 (. 4جدكؿ )العالقة مع زيارات المرشديف الزراعييف الحككمييف ك الحيازة الزراعية 
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القيم الواردة في الجدول ىي قيم ) ، اراء النحالين في امكانات التطبيق لممعارف المختمفة 5جدول رقم 
 (معامل االرتباط

المستكل العمر  
التعميمي 

التفرغ 
لمنحؿ 

الخبرة في 
مجاؿ النحؿ 

مساىمة 
الزكجة 
بالعمؿ 

ممكية 
األرض 

الخاليا التفرغ 
الخشبية 

النحؿ 
اإليطالي 

        .* 263 الممكة ال يؤثر عمى عمؿ الممكة . 
        .* 253تغيير الممكات مخاطرة 

تغيير الممكات يحتاج إلى خبرة 
طكيمة 

   242 *.     

تغيير الممكات يعمؿ عمى تغيير 
ساللة النحؿ 

  277 *.242 *.     

    .* 278    تمبية دعكة لمنحؿ يغير الممكات 
تمبية دعكة إلى كرشة عمؿ لتغيير 

الممكات 
    241 *.    

   .* 032     دكر المحاضرات في اإلقناع 
عدـ تجاكب قطاع اإلرشاد مع 

النحاليف 
     253 *.270 *.  

دكر النحاليف اآلخريف في نقؿ 
األفكار الجديدة 

210 *.        

األفكار الجديدة تؤخذ مف 
المرشديف الحككمييف 

 279 *.  367 *.308 *. 268 *. 

األفكار الجديدة تؤخذ مف 
المرشديف غير الحككمييف 

217 *.257 *.  439 *.234 *.   

األفكار الجديدة تؤخذ مف الصحؼ 
ك المجالت 

203 *.   445 *.    

    .* 281  .* 376.* 246مف الراديك ك التمفاز 
.* 374   .** 320    مف االنترنت 

  ( 0.05)تعني اف العالقة معنكية لممستكل االحتمالي
( 0.01)تعني اف العالقة معنكية لممستكل االحتمالي ** 
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:  االستنتاجات1 -5
 
بينت الدراسة األىمية الكامنة لقطاع النحؿ في منطقة الدراسة، ك التي مف الممكف اف  . 1

. تضع ىذا القطاع ضمف القطاعات الزراعية اليامة
. ىناؾ رغبة أكيدة لدل النحاليف في منطقة الدراسة بمعرفة ما ىك جديد في عالـ النحؿ . 2
تتكفر لدل النحاليف في منطقة الدراسة خبرات جيدة في كثير مف الميارات المتعمقة  . 3

. بتربية النحؿ
اال اف ىناؾ نقص في المعارؼ المتعمقة بميارات ك أمكر فنية حديثة مثؿ زراعة  . 4

. الممكات ك التمقيح الصناعي
اف الغالبية العظمى مف مربي النحؿ في منطقة الدراسة ىـ مف المتزكجيف، كغالبيتيـ  . 5

. يقطنكف في القرل
بينت الدراسة اف مربي النحؿ في منطقة الدراسة يتمتعكف بمؤىالت عممية، حيث اف  . 6

. فقط (%3)الجامعييف تعادؿ أكثر مف الثمثيف، بينما شكؿ األميكف نسبة ضئيمة جدا 
اف غالبية مربي النحؿ في منطقة الدراسة ىـ مف ذكم الدخؿ المحدكد، فقد تبيف مف  . 7

.  شيكال2500الدراسة اف األغمبية منيـ ال يتعدل دخميـ الشيرم 
 اك أعماؿ تجارية، ؼاف الغالبية العظمى مف النحاليف في منطقة الدراسة يممككف كظائ . 8

. ك غالبيتيـ يممككف ارض زراعية
منيـ ليـ % 80يتمتع النحالكف في منطقة الدراسة بخبرات زراعية طكيمة، حيث اف  . 9

. خبرات زراعية تزيد عف العشريف عاما، بينما الخبرات في مجاؿ النحؿ كانت اقؿ مف ذلؾ
بينت الدراسة اف تطبيؽ المعارؼ كاف فكؽ المتكسط لغالبية األمكر الفنية التي تناكلتيا  . 10

. الدراسة، كالتشتية، الفرز اآللي، التقسيـ الصناعي لخاليا النحؿ
كما اف المعرفة بزراعة الممكات كانت محدكدة نسبيا، فاف تطبيؽ المعارؼ بيذا الشأف  . 11

. كاف متكاضعا
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اف الغالبية العظمى مف النحاليف مع التغيير ك التقدـ في مجاؿ النحؿ، ك انيـ مع  . 12
االرشاد الجيد سكاء الحككمي اك الخاص، الذم بنظرىـ يشكؿ حجر الزاكية في تطكير قطاع 

. النحؿ
كما اف الغالبية مف النحاليف يؤيدكف تبادؿ الزيارات مع مناحؿ نمكذجية اك اية زيارات  . 13

. يمكف اف تنمي المعرفة بمجاؿ النحؿ
اف النحاليف ك عمى األغمب مع اخذ المعمكمة مف الشبكات اإلعالمية ، سكاء المذياع،  . 14

التمفاز اك االنترنت، ك كذلؾ مف الصحؼ ك المجالت  
ىناؾ شككل مف عدـ تكفر جمعيات لنحاليف تنظـ شؤكنيـ ك تحافظ عمييـ ك عمى . 15

. مشاريعيـ
يرحب النحالكف ك عؿ اختالؼ أكضاعيـ االجتماعية ك االقتصادية، ك الخبرة في  . 16

. مجاؿ الزراعة ك النحؿ بأىمية ك جدكل زيارة المرشديف الزراعييف
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:  التوصيات2 -5
 
تكثيؼ االرشاد الرسمي ك غير الرسمي في مجاؿ النحؿ ليشمؿ كافة االمكر الفنية  . 1

: الحديثة ك التي تساىـ في تطكير ىذا القطاع، عف طريؽ
. المحاضرات المتخصصة. أ

. الراديك ك التمفاز. ب
. النشرات المتخصصة. ج

التركيز في العممية االرشادية عمى البنكد التي تبيف مدل االفتقار الى معرفتيا مف قبؿ  . 2
. زراعة الممكات، التمقيح الصناعي: النحاليف، مثؿ

عمى الجيات المعنية المساىمة في تطكير القطاع مف خالؿ انشاء مناحؿ نمكذجية،  . 3
تككف نمكذجا يحتذل مف قبؿ النحاليف ، خاصة ك انيـ تكاقكف لممعارؼ الجديدة ك زيارة 

. االماكف المتخصصة التي تزيد مف خبراتيـ
اعداد الككادر االرشادية ك عمى مستكيات عالية التاىيؿ، مف اجؿ اتماـ العممية  . 4

. االرشادية عمى الكجو االمثؿ
عمى الجيات الحككمية االىتماـ بقطاع النحؿ، اسكة بغيره مف القطاعات الزراعية  . 5

االخرل، ك خاصة الى ككنو قطاعا ال يتطمب تكمفة كبيرة فيما يتعمؽ بالمدخالت، ك ال يشكؿ 
. استنفاذا لممكارد المحمية المحدكدة

عمى الجيات المعنية ك عمى االخص اجيزة كزارة الزراعة المختصة ك ضع برنامج  . 6
متكامؿ لعممية التربية لمنحؿ ك االنشطة الدكرية الالزمة عمى مدار السنة، مثؿ كقت التشتية، 

. ك تغيير الممكات ك قطؼ العسؿ ك نقؿ الخاليا ك ما الى ذلؾ
انشاء جمعيات اك اتحادات خاصة بالنحاليف، تجمعيـ ، ك تحافظ عمى حقكقيـ ك تعمؿ  . 7

. عمى تطكير مينتيـ ك تقدميـ
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عمى الجيات الحككمية كضع التشريعات ك القكانيف التي تحافظ عمى قطاع النحؿ، ك  . 8
. تشرع لمعمؿ في ىذه الصناعة اليامة
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 ( 1 )ممحق رقم 

 

االستبانة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم اهلل الرحمن الرحيم  



 95 

جامعة القدس  

برنامج الدراسات العميا  

  (     )استبانة رقم 

اسـ معبئ االستبانة  

 

اإلرشاد الزراعي في قطاع النحل في المناطق شبو : استبانة بعنوان 

الساحمية في الضفة الغربية و آفاق تطويره و تحسينو  

محمد عبد اهلل خضر  . ـ: إعداد 

عبد الحميد البرغكثي  . د: إشراؼ 

 

تعتبر ىذه االستبانة ألغراض تعميمية بحتة و نتعيد بعد استغالليا 

خارج إطار الدراسة  

 

شكرا لتعاونكم  

 

 

:-  يعهىيات عايه عن اننحال  -1
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 ــــــــــــــــــــــــ المحافظة ــــ                 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــاالسم ــ -1

                                                       المنطقة ـــــــــــــــــــــــــــــ 

  :انجنس 

ــ ــــــــــــــــــــــ أنثي ـــــ(2)ــــــــــــــــــــــــــ                ذكر ـــــ(1)

. ــــ سنه ـــــــــــــــــــــــــعمر مربي النحل ــ -2

 انحانة االجتًاعية -3

 . أرمؿ ػػػ- 4مطمؽ ػػػ - 3متزكج ػػ - 2أعزب ػػ - 1
األصل االجتماعي . 4
________ بدوي.3______    فالح.2_____      مدني.1
المستوى التعميمي . 5
_____ دبموم.4______    ثانوي.3_____   ابتدائي. 2______  أمي. 1
_____ جامعي فأكثر.5
المينة الرئيسية . 6
_____ متقاعد.4_____   مزارع.3_____   تاجر.2_____   مكظؼ.1
_____ (حدد) أخرل.5
 دونم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مساحة الحيازة الزراعية. 7
  (دونم  ) نمط الزراعة الموجود. 8
 ______ حمضيات. 2 _______  محاصيل حقمية .1

. 6ػػ  أراضي بور. 5 ______  أشجار مثمرة .4______خضراوات. 3 
. أخرل ػػػ 

التفرغ لمعمل في مجال النحل  . 9
  .____غغير متفر. 3____ شبو متفرغ.2 ____  متفرغ

الخبرة في الزراعة  . 10
. عدد سنكات الخبرة في مجاؿ الزراعة ػػػ سنة . 1
. عدد سنكات الخبرة في مجاؿ النحؿ ػػػ سنة . 2
 

 

 



 97 

 

 

 مساىمة األسرة في العمل في المنحل . 11
 

في حالة يساىم أي النشاطات يعمل  درجة مساىمتو في المنحلالفرد 

يتىسظ  غانبا  دائًا  
 حياناأ

 ال يشارك 

انشوجة 
      

      األبناء 

 

ىنالك لديك دخل آخر عدا تربية النحل  . 12
.  ليس دائمان ػػػػ. 3 ______ال.2_____    نعـ.1

: دخل األسرة الشيري بما فيو من الزراعة . 13
.  ػ 2500 – 1500. 2 شيقؿ ػ 1500أقؿ مف . 1
 ػػ  4500أكثر مف . 5 ػػ 4500 – 3500. 4 ػػ 3500 – 2500. 3

   :-معمومات فنية عن المنحل* 
  العمل بيا بدأتأنواع الخاليا الموجودة في منحمك ومتى  .1

 مصدرىا بداية العمؿ بيا العدد نكع الخاليا

    الخاليا الطينية

    الخاليا الخشبية

 

  لديك وعددىا حسب النوعالمرباةأنواع النحل  .2

متى بدأت العمؿ  العدد النكع
 بيا

 إنتاجية الخمية

    كرينيكلي

    إيطالي

    (طيني  )بمدم 
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 طينية

    بمدم خشب

    (حدد  )أخرل 

  

 

خاليا السنوات الخمس الماضية )تطور أعداد خاليا النحل لديك حسب النوع  .3
) 

  خاليا طينية خاليا حديثة  
إنتاجية العسل العدد  

 خمية 
إنتاجية العدد  

  العسل خمية
 

كمية غذاء 
 الممكات

كمية حبوب 
 المقاح

3..2 
 

      

2..2       
1..2       

…2       
1999       

 

مصدر  المعرفة ودرجة الحصول عمييا * 
درجة المعرفة  

جيد التقنية 
جدا 

في حالة نعم معدوم  بسيط  متوسط  جدا  
فوق )

من  (متوسط
أين مصدر 

المعرفة  
ىل تعرف شروط .1

اختيار المنحل 
      



 99 

ىل تعرف أىمية .2
السجالت في المنحل 

      

ىل تعرف أىمية .3
تشتية النحل  

      

ىل تعرف عممية . 4
زراعة الممكات 

      

ىل تعرف عممية .5
التقسيم الصناعي  

      

ىل تعرف عممية .6
الفرز اآللي  

      

ىل تعرف أىمية نقل . 7
النحل حسب مناطق 

األزىار  

      

ىل تعرف أىمية . 8
تغير الممكات  

      

ىل تعرف عممية . 9
التمقيح الصناعي 

لمممكات  

      

ىل تعرف أىمية .10
التربية في الخاليا 

الحديثة  

      

 

  االنفتاح الحضاري
ىؿ تسافر  إلى منطقة خارج السكف   .1
 _____نادرا. 4_____ أحيانا.3_____  غالبا.2______   دائما. 1

بتاتانػػػ . 5 
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ىل تستمع إلى أخبار زراعية في الراديو والتمفاز  .2
 _____ نادرا.4_____  أحيانا.3_____  غالبا.2_____  دائما .1
_____ بتاتان . 5  
ىل تقرأ النشرات والمجالت الزراعية  .3
 ______ نادرا.4______  أحيانا.3____  غالبا.2_____ دائما .1
بتاتان ػػػ  .  5 
ىل تراسل مجالت زراعية تعنى بشؤون النحل والنحالين  .4
 _____ نادرا. 4_____  أحيانا. 3_____  غالبا .2____  دائما .1
بتاتان ػػػػ  . 5 
أو في أي من ىل أنت مشترك في جمعية أو اتحاد يعنى بالنحالين  .5

 االتحادات 
. في حاؿ نعـ حدد ػػػػػػ . 3 _______ال .2______    نعـ . 1
ىل تزور دائرة الزراعة في محافظتك  .6
 _____نادرا .4_____أحيانا.3______ غالبا. 2_______ دائما .1
____ بتاتان . 5
 شركات خاصة تعنى بشؤون النحل والنحالين  أوىل تزور مؤسسات .7
 _____نادرا. 4_____ أحيانا.3____ غالبا.2_____ دائما .1
______ بتاتان . 5 
ىل تقوم بزيارات إلى النحالين الناجحين في منطقتك .8
 ______بتاتان .5____ نادرا. 4____ أحيانا.3____ غالبا.2____ دائما.1
 
زيارات المرشدين الزراعيين لك  . 9

بتاتًا  أحيانًا  متوسط  غالبًا  دائمًا    الجية 
     المرشد الحكومي 
     المرشد الخاص  
     مرشد المنظمات 
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األىمية 
ميندسين زراعيين 

ميتمين 
     

     مزارعين خبراء 
     زيارات التجار 

       (حدد  )آخرين 
 

   زيارات مرشد وزارة الزراعة بالنسبة لك
دكف المتكسطة . 4_____ متكسطة.3______كافية.2_____ كافية جدا.1

_____ 
. غير كافية ػػػػ . 5
  زيارات مرشدي المنظمات األىمية
دكف المتكسطة . 4______ متكسطة. 3_____كافية.2____ كافية جدا.1

_____ 
. غير كافية ػػػػ  .6
 تطبيق المعارف  

متوسغالبا  دائما  ىل تقوم بالعمميات الفنية التالية   
ط  

ال  أحيانا

     باختيار المنحل في المكان المناسب .1
     باختيار السجالت في منحمك .2
     التشتية .3
     زراعة الممكات .4
     التقسيم الصناعي .5
     الفرز اآللي لمعسل .6
     نقل النحل حسب مناطق األزىار .7
     تغير ممكات النحل سنويا .8
     التربية في الخاليا الخشبية الحديثة  .9
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تسويق منتجات المنحل   -4
التسويق 

 استيالك منتجات النحؿ  
ذاتي 

لممحالت لممستيمك مباشرة 
التجارية  

لمتصدير  

     الكمية العسل 

السعر 
حبوب 
 المقاح

     الكمية

السعر 
غذاء 

 الممكات

     الكمية

السعر 
 

 

 لييا يمثل الجدول التالي بعض العبارات أرجو اإلجابة ع 
أوافق العبارة  

بشدة 
ال أوافق 

ادري  
ال ال أوافق 

أوافق 
بشدة 

     تغيير ممكات النحل مكمف اقتصاديا .1
تغيير ممكات النحل ال يؤثر عمى عمل .2

الممكة 
     

     تغيير ممكات النحل مخاطرة كبيرة .3
تغيير ممكات النحل يحتاج إلى خبرة .4

طويمة 
     

من الممكن عمى تغيير الممكات سنويا في .5
المستقبل 

     

تغير الممكات يعمل عمى تغيير ساللة .6
النحل  

     

     تغيير الممكات يقمل إنتاجية الخمية .7
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لو دعيت إلى منحل نموذجي يغير .8
 الدعوة  ألبيالممكات ويزرعيا 

     

لو دعيت إلى ورشة لتعميم طرق تغير .9
  ألبي الدعوة الممكات والزراعة لمممكات 

     

، لو زارك أحد المرشدين أقنعك بالتغيير.10
  أغير 

     

لو استمعت إلى محاضرة من تغيير .11
 إلييا  يالممكات يشتد انتباه

     

عدم تغيير الممكات سنويا يعود إلى خمل .12
في اإلرشاد وطرق توصيل الفكرة لمنحالين  

     

نقص المعمومات لدى النحالين أدى إلى .13
قمة العمل عمى تغير الممكات  

     

زرت إحدى المؤسسات اإلرشادية ولم .14
يكن ىنالك تجاوب لممساعدة لك 

     

المرشدين الزراعيين جادين في أحداث .15
 التغيير 

 

     

تؤخذ األفكار الجديدة في مجال النحل .16
عادة من نحال آخر 

     

تؤخذ األفكار الجديدة في مجال النحل .17
عادة من المرشدين الزراعيين العاممين في 

مجال النحل 

     

تؤخذ األفكار الجديدة في مجال النحل .18
عادة من المرشدين العالمين في مؤسسات 

غير حكومية  

     

تؤخذ األفكار الزراعيين الجديدة من .19
الصحف والمجالت  
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تؤخذ األفكار الجديدة الزراعة من .20
الراديو والتمفاز 

     

تؤخذ األفكار الزراعية الحديثة عادة من .21
اإلنترنت  

     

ضعف التسويق لمعسل يؤدي إلى قمة .22
االىتمام بالنحل 

     

عدم وجود جمعيات لمنحالين تقمل .23
االىتمام بالنحل 

     

تغطية المرشدين لبرامج اإلرشاد في .24
مجال النحل يؤدي إلى االىتمام بالنحل  

     

 

 

تؤخذ األفكار الزراعية أحيانًا من مصادر أخرى ما ىي ؟ . 25
. ػػػػػػػػػػػػ- 1
. ػػػػػػػػػػػػ- 2
. ػػػػػػػػػػػػ- 3

أىم ثالث مشاكل لمنحالين  . 26
. ػػػػػػػػػػػػ- 1
. ػػػػػػػػػػػػ- 2
. ػػػػػػػػػػػػ- 3

أىم ثالث توصيات لمساعدة النحالين  . 27
. ػػػػػػػػػػػػ- 1
. ػػػػػػػػػػػػ- 2
. ػػػػػػػػػػػػ- 3
 

وشكزاً نحسن تعاونكى  

. يحًذ عبذ هللا خضز : انطانب 
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 (  2 )ممحق رقم 
 

األشكال  
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التفرغ للعمل في مجال النحل للنحالين في منطقة 

الدراسة

32%

45%

23%

كل الوقت 

بنسبة 

غير متفرغ 

 
 

التفرغ لمعمل في مجال النحل لمنحالين في منطقة الدراسة   (1. 2)ممحق 
 
 

الحالة االجتماعية لمربي النحل في منطقة الدراسة

اعزب

متزوج

ارمل

 
 

الحالة االجتماعية لمربي النحل في منطقة الدراسة   (2. 2)ممحق 
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0
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30

متقاعدتاجر موظف 

التقسيم الوظيفي لمربي النحل في منطقة الدراسة

 
 

 

التقسيم الوظيفي لمربي النحل في منطقة الدراسة   (3. 2)ممحق 
 

 

 

الدخول الثانوية للنحالين في منطقتي الدراسة

77%

10%
13%

يوجد دخل آخر 

ال يوجد دخل آخر 

يوجد دخل غير ثابت

 
 

الدخول الثانوية لمنحالين في منطقتي الدراسة   (4. 2)ممحق 
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معدل الدخول للنحالين في منطقة الدراسة

25%

43%

15%

7%

10%

أقل من 1500

1500-2000

2500-3000

3500-4000

أكثر من 4500

 
 

معدل الدخول لمنحالين في منطقتي الدراسة بالشيكل   (5. 2)ممحق 
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 ( 3 )ممحق رقم  
 

الجداول المرفقة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


