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 المستخلص 
  صمنصفةحن  ذ  صةلم روث نصمنحجىصنرلصفةعستتتتتتتتلص مرافو صفة ل و فإلرح اجاتصفإلرح اجاتصفةمع ف  صوصستتتتتتتتحث بصفة رئص يتتتتتتتت  ص   ستتتتتتتت  صحر   صإ

فةحع بصعلىصفإلرح اجاتصفةمع ف  صةلم روث نصمنصمنحجىصنرلصفةعستتتلاصوفةحع بصعلىصمما ستتتاتصفةم روث نصمنصصخاللصحر  قصفاله فبصفة  ع  صفةحاة  :
نصةلريتتتتتولصعلىصفةمع ف اصوةحر  قصهذدصف ه فبصحرصحيتتتتتم رصفستتتتتحما  صمنحجىصنرلصفةعستتتتتلاصوحر   صلهرصفةإل قصفإل  تتتتتا   صفةحيص رحامصإة ثاصفةم روث 

و  صحرصص مرافو صفة ل و   اصمنحجىصنرلصفةعستتتتتتلم روثاصمنصص681فستتتتتتح  انصحرصحجم اص  اناحثاص اةم ا ل صفة تتتتتتخيتتتتتت  صماصع ن صمنصفةم روث نص ل ص وفمثاص
  و ص(صالخح ا صيتتتتتتتر صفة   ستتتتتتتونوفستتتتتتتحخ فرصمعاملصفال ح اإلصفة ستتتتتتت إلص فستتتتتتتحخ فرصفةحو ف فتصوفةع  صوفةنستتتتتتتتصفةم و  صوفةمحوستتتتتتتإلاتصةع  صفة  اناتص

صفالريا   .ص
ص

 وتمثلت اهم النتائج فيما يلي:
رص ثذدصر ئصوانتصمحوسإلاتص  جاتصمع فحثصنس  اصلوضرتصفةنحا جصلنص  جاتصمع ف صفةم روث نصةولص نو صفةحوي اتصفةم  وس صوانتصمنخ ض ص-6

اصوصوانصفةمحوسإلصفةعارصة  جاتصمع ف صمنحجىص٪644و  جح نصور صل يىص نس  صص٪24502ص  ج صور صل نىص نس  ص45,0فة نو صحنري ص  نص
ص.٪14540  ج ص نس  صص,,65عسلصفةنرلص  نو صفةحوي اتصفةخاي ص إنحاجهص

اص٪644فة ن صفةخاصص سالالتصفةنرلصفةو  نوةىصر ئصوانصمحوسإلص  ج صمع فحثاص  جح نص نس  صصروث نصهي:ووانتصلوث صفة نو صمع ف صمنص  لصفةم ص-2
ص.٪644وفة ن صفةخاصص   فءصفةنرلصفيصيو  صإل و صعا   صر ئصوانصمحوسإلص  ج صمع فحثاص  جح نص نس  ص

منثرص  عونصص٪,1450 اتصفة ن  صفةمحعل  ص إنحامصعسلصفةنرلاصومنصفةم روث نص  عونصفيصف  صذوىصفةمع ف صفةمنخ ض ص اةحويص٪05,4و  صح  نصلنصص-,
وانتصص٪04544منثرص  عونصفيصف  صذوىصفةمع ف صفةم ح ع اصليصلنصفةغاة   صفةعومىصمنصفةم روث نصص٪,2,52فيصف  صذوىصفةمع ف صفةمحوسإل اصولنص

صمع فحثرصمحوسإل صوم ح ع ص.
 صفة نو صر ئصوانتصمحوسإلاتص  جاتصحن  ذهرصةثذصنس  اصةحوي اتصفةم  وس صوانتصمنخ ض و  صح  نصلنص  جاتصحن  ذصفةم روث نصةولص نو صفص-0

ر ئصوانصفةمحوسإلصفةعارصة  جاتصحن  ذصمنحجىصعسلصفةنرلصص٪644اصو  جح نصور صل يىص نس  ص٪2,511ور صل نىص نس  صص4504حنري ص  نص
ص.٪0560,  ج ص نس  صص6568  نو صفةحوي اتصفةخاي ص إنحاجهص

رح اجاتصفةمع ف  صةلم روث نصمنحجىصنرلصفةعسلصوانتصذفتصعال  صمعنو  صعن صمسحوىصمعنو  صلنص  ج صفإلصفإل ح اإل  منص  فس صفةعال  صصح  نص-,
لصنروصفةمسحر ثاتصفيصمجالصح    صنرصفإلحجاد  ج صص ولصمنصفةخ   صفيصإنحامصعسلصفةنرلاصمحوسإلصإنحامصفةخل  صمنصفةعسلصفىصفةسن اص4546

ص صو  ج  صفةح   تصفيصمجالصنرلصفةعسلا صو  ج  صصفإلحجادفةعسلا صفةز فعىا صفإل  ا  صفإل ضاحصنرو صلساة تصفةح   تصووسا ل صم ىصو اء    ج 
 نامجصوف  ح اإلصمرحوفدصماص  ج صم ىصفا   صموضوعاتصفة  ولصمنصص,454فةمسحخ م صومال محثاصةحر  قصف ه فبصفةح      اصوعن صمسحوىصمعنو  ص

اتصعل فءصعملصفةمح    نصفةراةيصوفةمسح  لىاص  ج صمسحوىصف  فءصوفةخل   صفةعلم  صةلم    نصوفةمراض  نصوم ىص    صولصمنثرصعلىصحغإل  صموضوص
صوعناي صفةح   تصفةحيصحناوةثاصفيصن لصفةموضوعات.

حن  ذ  صةلم روث نصمنحجىصنرلصفةعسلصوانتصذفتصعال  صمعنو  صعن صمسحوىصمعنو  صرح اجاتصفةلنص  ج صفإلصفإل ح اإل  ح  نصمنص  فس صفةعال  صص-1
لصنروصفةمسحر ثاتصفيصمجالصح    صنرصفإلحجاد ولصمنصفةخ   صفيصإنحامصعسلصفةنرلاصمحوسإلصإنحامصفةخل  صمنصفةعسلصفىصفةسن اص  ج صص4546

ص صو  ج  صفةح   تصفيصمجالصنرلصفةعسلا صو  ج  صفإلصفإلحجادفةعسلا صنرو صفةز فعىا صفإل ضاحص  ا  صلساة تصفةح   تصووسا ل صم ىصو اء    ج 
  ج صم ىصفا   صموضوعاتصفة  نامجصوف  ح اإلصمرحوفدصماص ولصمنصص,454فةمسحخ م صومال محثاصةحر  قصف ه فبصفةح      اصوعن صمسحوىصمعنو  ص

  صةلم    نصوفةمراض  نصوم ىص    صولصمنثرصعلىصحغإل  صموضوعاتصل فءصعملصفةمح    نصفةراةيصوفةمسح  لىاص  ج صمسحوىصف  فءصوفةخل   صفةعلم
صوعناي صفةح   تصفةحيصحناوةثاصفيصن لصفةموضوعات.
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 مقدمة البحث ومشكلته
فة اع  صف ساس  صةلنموصفال حيا ىاصإذص  اصعل هصفةعتءص  مثلص إلاعصفةز فع صفة و ز صف ساس  صفيصحر  قصفةحنم  صفيصفة ولصفةنام  ص إعح ا د

تصفةيناع  صاف و  صفيصحوف  صفةموف صفةغذف   صفةالزم صإل  اعصفرح اجاتصف ع ف صفةمحزف   صمنصفةسواناصوماصفنهصفةمي  صفة   سىصإلم ف ص ع صفة إلاع
ص(.2:صص2440 عل وداصص اةموف صفةخارصفةالزم صةلع   صمنصفةيناعاتصفةمخحل  ص اإلضاف صفةىصإسح عا  صفةع   صمنصفال  ىصفةعامل 

 صن اإلصح    صنرلصفةعسلصفر صفةمجاالتصفةحىص مونصةال  ا صفةز فعىصفنص ساهرصفىصص فاصفنحاج حثاصو اةحاةىصفةمساهم ص  ولصو   صفىصو ع
وماص عح  صهذفصفةن اإلصمنصفةيناعاتصصر و صفةحنم  صفال حيا   صوفالجحماع  صوذةكصمنصخاللصماصحساهرص  صمنصمنحجاح صوماصحخل  صمنصف صصعملا

ةو وبصفة  اتصفةمحإللاصةلعملصنو فصةما حسرص هصمنصمر و   صفالسحثما فتاصوماصفنهصالص رحامصفةىصفساة تصحونوةوج  صمح  م صومنصثرص حإللتصفةمال م ص
صووماصفنصفةنس  صفةم و  صةل  حصفةناحجصمنصح    صنرلصفةعسلص  وقص وث  صغ   صمنصفةم  وعاتصفةز فع  صوماص مونصر صمثا فتصلوصخ  فتصفن  صعاة  ا

صص.(,8:صص6008 فةسع نىاصصفةمنحجصةم  صإلو ل صرحىص حرصحسو   صفىصفةو تصفةمناست
صفةجثو صفإل  ا   صفةز فع  ص اةحنم  صوفةحإلو  صوفةحع  لص و مثلصفة ن انصفةمع فىصةمنحج نصعسلصفةنرلصلر صفةجوفنتصف ساس  صفةحيصححناوةثا

ع  صحر قصةثرصفة    صعلىصمما س صفةر ا صوحنو رصلمو هرصورسنصفةحي بصفيصماصهوصمحاحصوفةحير حصةلحوج  صوحنم  صسلووثرصوفقصفحجاهاتصو  رصفجحما
نصخاللصمة  ثرصمنصإموان اتصوموف  صوموفجث صم والتصفةر ا صفةمخحل  صوعل  صفإنصفةمعا بصهيصوس ل صفإل  ا صفيصحر  قصغا حهص حع  لصسلوكصفةز فعص

ص:2444اص فةغزفةىصة عل  صةمنحج نصعسلصفةنرلصوفةحيصمنص أنثاصإر فئصحغ  فتصسلوو  صةثر  فمجصح      صها ف صومخإلإل صعلىصلساسصفةراجاتصف
ص.ص(,ص

صنحامصعسلصفةنرلصعلىصمسحوىصمي ص ي  صعام إنصلالصإخ   صونهصفال اة غرصمنصفةحوساصفىصفن اءصفةمنارلصوحزف  صفع ف صفةخال اصفىصف هذفصوص
ي  صعام صفةز فعىص صفإلنحامنخ ا صو مونصفنص  ورصفال  ا صفةز فعىص  و صهارصفىص فاصو اء صومرافواتصفةوج صفة ر ىص ي  صخاي ص حجهصفةىصفإل

ص فءد.آفةمخحل  صمنصخاللصحث  بصفةعني صفة   ىصوحرس نصصفإلنحاموم  وعاتصفنحامصفةنرلصخاي صمنصخاللصفةعملصعلىص فاصو اء صعناي ص
صفةمس وة ص صفة   س   صفة  صفإلنحامعنصحنم  ص إلاعصفةز فع صمنصخاللصز ا  صو عح  صفإل  ا صفةز فعىصلر صف جثز     صفةز فعىصوحنم  صفالس  

(اصوماصلنصفإل  ا صفةز فعىص لعتص و فصمرو  اصمنصخاللصإسثامهصفيص فاصمسحوىصو اء صفة   فتص2:صص2444 ح اءص مسحويصمع  حثاص     اصةإل
ص(.600:صص2446وفةمرافو صعلىصفة    ص نم  اص  فإلنحاجفة     صفةز فع  صفيصمجالصحر  قصفةحوفزنص  نصز ا  ص

ارلصنح ا صفةع   صمنصفة و فتصفةح      صفةخاي ص اةمنف صو اة غرصمنصحوفج صول ح نصز فع صفيصمرافو صفة ل و   ص ز فع صم حث اصع نص مس(صوص
 لثاصجثازص ص إنحامصعسلصفةنرلصفةحيص  ورص حوينح ا صفةحوي اتصفة ن  صفةخايف صسوفءصفيصم     صفةز فع ص اةمرافو صلوصفيصفةول اتصفةسا   صفةذو صوص

   صفيصإنحاج  صنخ ا ص إفإل  ا صفةز فعىصفةذىص سحإل اصلنص  ورص  و صفعالصفيصإر فئصحغ  فتصسلوو  صم غو  صة ىصمنحجىصعسلصفةنرلصإالصلنهصهناكص
إنحاج  صعسلصفةنرلصخاللصفةثالئصسنوفتصفةماض  صفيصمرافو صفة ل و   صةوروصفنخ ا صجمل صصهوصماصح   صإة هوصصنرلصفةعسلص مرافو صفة ل و   .

 سرصفإلرياء(ص  نثاصوهذفصفالنخ ا صصفةز فع اصوجرص م     ص,62,14صوجرصفةىص228,84منصص,246فةىصص2466منصفةعسلصفيصفة ح  صمنصصفإلنحام
اف  ص ح    صفةنرلصون صصع  صفة ن  نصفةذ نص  ومونص ا   فبصفةم ا  صعلىصفةمنارلصوفة يو صفة  ف  صفةوصوفةح فجاص  ص  جاصفةىصع رصوجو صفةخ   صلو

صفيصمعا بصمنحجىصعسلصفةنرلصو  وعصفةع   صمنصفةمما ساتصفةخاإل  ص  نصمنحجىصعسلصفةنرلصوضعبصفةح و زفإل  ا ىصعلىصهذفصفةمجالصفةثاراصوما
وفةحيصح   صإةىصلنصهناكصح نىصفيصص(ا611صصص:2440صا(اص  و ,64-640صص:6084اواوىل ا تص ذةكصفةنحا جصفةسا   صة  فس صوالصمنص فةم

اة نص  صفةمع ف  صفةنرل  اصووجو ص يو صمع فىصملرووص نس  صو    صةلنرفإلنحاجفةمسحو اتصفةمع ف  ص   ج ص     صةرا زىصفةمنارلصفيصجم اصفةجوفنتص
ةىصح نىصفة و صفإل  ا ىصفىصمجالصح    صفةنرل.ص  احاجفإلنفةم روث نصفيصمخحلبصفةجوفنتصفةمع ف  صةلعمل اتص ة جوفتصومنصلجلصفةحغلتصعلىصفصوف 

  صإلنحاجففةساة  صف  صلج ىصهذفصفة رئصةحر   صماص ن صصمنحجىصعسلصفةنرلصمنصمعا بصومما ساتصةوضعثاصفىص و فتصح      صوحر  قصز ا  صفىص
صة ىصم  ىصنرلصفةعسل.

 أهداف الدراسة 
ص.ف ماص حعلقص اةحوي اتصفة ن  صفةخاي ص إنحامصنرلصفةعسلصمنحجىصنرلصفةعسلةفإلرح اجاتصفةمع ف  صحر   صص-6
ص.فةمحعل  ص اةحوي اتصفة ن  صفةخاي ص إنحامصنرلصفةعسلصمنحجىصنرلصفةعسلةمما ساتصةةحن  ذصفحر   صفإلرح امصص-2
 صحا اصوفةمحغ  فتصومحغ ةمنحجىصنرلصفةعسلصفةمحعل  ص اةحوي اتصفة ن  صفةخاي ص إنحامصنرلصفةعسلصرح اجاتصفةمع ف  صفةعال  ص  نصفإلحر   صص-,

صإلحجادفوفةحىصححضمنصفةسناص  ج صفةحعل راصفةخ   صفيصفنحامصعسلصفةنرلاص  ج ص  م صفنحامصفةخل  صمنصفةعسلصفيصفةسن اص  ج صصفةمسح ل صفةم  وس 
نروصفإل  ا صفةز فعىاصم ىصيالر  صصفإلحجاد  ج صفة  ا   اص  ج صفةح   تصفيصفنحامصعسلصفةنرلاصصنروصفةمسحر ثاتصفيصفنحامصعسلصفةنرلا

ح  لىاصسوحناستصموانصحن  ذصفة  نامجصماصو وبصعملصفةمح    ناصم ىصفا   صموضوعاتصفة  نامجصوف  ح اإلصمرحوفدصماصل فءصعملصفةمح    نصفةراةيصوفةم
 ضاحصفةمسحخ م صومال محثاصةحر  قصفهآه فبصفةح     اصمسحوىصف  فءصوفةخل   صفةعلم  صةلم    نصوفةمراض  نصم ىصو اء صلساة تصفةح   تصووسا لصفإل

 وم ىص    صولصمنثرصعلىصحغإل  صموضوعاتصوعناي صفةح   تصفةحيصحناوةثاصفيصن لصفةموضوعات.
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ص  نصفإلص-0 صفةعال   صمما ساتحر    ص اةصرح امصةحن  ذ ص إنحامصنرلصفةعسلمنحجىصنرلصفةعسلصفةمحعل   صفةخاي  محغ  صحا اصو    صوصحوي اتصفة ن  
ص.فةساة  صفةذو صفةمحغ  فتصفةمسح ل 

ص.فةمحعل  ص إنحامصنرلصفةعسلصحر   صلهرصفةإل قصفإل  ا   صفةحيص رحامصإة ثاصفةم روث نصةلريولصعلىصفةمع ف ص-,
 

 الطريقة البحثية
ةحوي اتصفة ن هصفةحر  قصله فبصفة رئصحرصحيم رصفسحما  صفسح  انصحضمنتصمجموع صمنصف س ل صفةحيصححعلقص مع ف صل فءصفةم روث نصفيص

نحامصنرلصفةعسلصو  ج صحن  ذهرصةثذدصفةحوي اتاصو  ص وعيصفيصحيم مثاصفةحسلسلصفةمنإل يصوفةزمنيصوف ح اإلصف س ل ص اإلإلا صفةعارصةم ول صإفةخايهص 
ص رئصوله ففه.صفة

 Kreijicieم روثاصحرصحر   هاص اسحخ فرصمعا ة ص ص681و  صحرصجماصفة  اناتصمنصخاللصفسحما  صفسح  انص اةم ا ل صفة خي  صةع ن صع وف   ص ل ص وفمثاص
and Morgan 1970, p.62ص.منحجىصنرلصفةعسلص مرافو صفة ل و   م روثاصهرص امل صص12,(صمنصإجماةيص

و  ي ص ثاصفة   صمنصفةمعلوماتصفةير ر صفةحيص ع فثاصفةم روئصف ماص حعلقص إنحامصنرلصفةعسلصفةمويىص ثاصمنص  لصفإل ف  صصمعارف المبحوثين: درجة
معا بصفةم روث نص إجماةىصفة  ج صفةحيص ريلصعل ثاصص  ج و  ا صفةىصصفةعام صةإل  ا صفةز فعىصومعث ص روئصفإل  ا صفةز فعىصوول اتصفةز فع ا

ص.(2466 مانىاص صفهآصوفةمع   صعنصإةمامهص اةحوي اتصفإل  ا   صفةمحعل  ص إنحامصنرلصفةعسل
صفةم روئصمنصج فءصحن  ذدصةلحوي اتصفإل  ا   صفةمحعل  ص إنحامصنرلصفتنفيذ المبحوثين:  درجة عسلصةو  ي ص هصإجماةيصفة  ج صفةحيص ريلصعل ثا

صو  ا صإة ثاص مريل صفة  م صفة  م  صفةناحج صعنصحن  ذدصةثذدصفةحوي ات.
نحامص أن سثرص ع  اصمنتجى نحل العسل :ص  ي ص ثرصفيصفة  فس صمجموع صفإلف ف صرا زىصفةمنارلصفةذ نص  ومونص جم اصعمل اتصفةنراة صمنصح    صوف 

ص(.2464
فإل  ا   صفةرووم  صفةحا ع صةوزف  صفةز فع صووزف فتصلخ ىاصووذفصفةميا  صفإل  ا   صغ  صفةرووم  اص:ص  ي ص ثاصفيصهذدصفة  فس صفةميا  صمصادرالمعرفة

ص.إلنحامفةلنيحصوفةم و  صفة ن  صلوص حع ضونصةثاصفيصف مو صفةمحعل  ص حنم  صمعا فثرصومما سحثرص ث بصز ا  صصإلل اصمنحجىصنرلصفةعسلة ثاصأصإفةحيص لج
 :ةقياس المتغيرات المدروس. 1

اة  ج صفةحيص ريلصعل ثاصفةمنحج نصنح ج صفسحجا حثرصعلىصمجموع صمنصف س ل صفةحيصحو بصعنصم ىصمع فحثرصوحن  ذهرصة نو صف ماص حعلقص 
حوي  صص,0خاي ص اةمعا بصوصحوي  ص,0اصووانصع  صهذدصفةحوي اتصفة ن  صفةحوي اتصفة ن  صفةخاي ص حإلو  صمعا بصومما ساتصمنحجىصعسلصفةنرل

ص.خاي ص حن  ذصفةمما سات
 ومصادر المعرفة: حتياج المعرفىدرجة اإل

وةلريولصعلىصهذدصفة  ج صف  صحرصإعإلاءصفةم روئص  جح نصفيصراة صإجا حهصفة فة صعلىصمع ف صليص ن صمنص نو صفةحوي اتصفةخاي ص ح    ص
نحامصنرلصفةعسلصفةم  وس ا و  صفنري تص  جاتصمع ف صمنحجىصعسلصفةنرلصفةم روث نصة نو صفةحوي اتصفة ن  صصع رصفةمع ف او  ج صوفر  صفيصراة صصوف 

ولعإلىصثالئص  جاتصفيصراة صص,6,50وفنر فبصمع ا ىصص,4054  ج صور صل يىص محوسإلصرسا ىصص81  ج صور صل نىصوص,,فةم  وس ص  نص
ا  صو  ج صوفر  صفيصراة صفةميصفيصراة صفةميا  صفةرووم  صفةحا ع صةوزف فتصلخ ىافةميا  صفإل  ا   صفةرووم  صفةحا ع صةوزف فتصفةز فع صو  جح نص

ص.وعن صسؤفةهصعنصع  صف ن إل صفةحيصإل  ثاصفيصهذفصفةمجالصف  صلعإلىص  جاتصحعا لصع  صف ن إل صفةمإل   صغ  صرووم  ا
 

ص:حتياج التنفيذىدرجة اإل
فة فة صعلىصفةحن  ذصف  صلعإلىص  جح نصفيصراة صإجا ح صفة فة صعلىصحن  ذصليص ن صمنص نو صفةحوي اتصفةخاي ص ح    صصفةم روئصسحجا  إعن صوص

نحامصنرلصفةعسلا و  صلنري تص  جاتصحن  ذصمنحجىصعسلصفةنرلصفةم روث نصة نو صفةحوي اتصفة ن  صفةم  وس صصو  ج صوفر  صفيصراة صع رصفةحن  ذاصوف 
صل نص,6  نص صو  ج صور  صل يىص محوسإلصرسا ىص80ىا صعنصص,2056وفنر فبصمع ا يص0501,  ج صور  صفةمع    صفةول   وةلريولصعلىصفة  ج 
نحامصنرلصفةعسلصف  صلض  تصفة  جاتصفةرايلصعل ثاصفةم روئصفيصولصفسحجا  صرح اجاتصوذةكصفإلرح اجاتصفةمع ف هصوصفإل فةحن  ذ هصفيصمجالصح    صوف 

ثاصفة ع اص ع صحرو لصهذدصفة  جاتصفةخارصإةىص  جاتصمع ا   ص اسحخ فرصمعا ة صفة  ج صفةمع ا   صفةحاة  صومنصثرصمنصفالسحجا اتصفةسا   صإةىص عض
نحامصنرلصفةعسل.رح اجاتصووذةكصفإلرح اجاتصفةمع ف هصفةريولصعلىص  ج صحع  صعنصفإل صفةحن  ذ هصفيصمجالصح    صوف 

 الدرجة المعيارية = 
فة  ج  فةخار −  فةمحوسإل فةرسا ى

 فالنر فب فةمع ا ى 
 

 
 

 أدوات التحليل اإلحصائى:
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صا ىا اإلضاف صفةىصفةمحوسإلصفةرسا ىصوفالنر فبصفةمع صسحخ رصفيصع  صفة  اناتصفةوي   صفةع  صفةج وةىص اةحو ف فتصوفةنستصفةم و  اإ
غ  فتصمعنو  صلوع رصمعنو  صفةعال  ص  نصفةمحغ  صفةحا اصوفةمحالخح ا صفة  و صفإلريا   صوحر   صصوذةكصفسحخ فرصمعاملصفال ح اإلصفة س إلص    سون(

 Step-wise Multi اإلضاف صفةىصنموذمصفةحرل لصفإل ح اإلىصوفالنر ف ىصفةمحع  صوفةمح  مصفةياع صصفةمسح ل صفةم  وس صةع ن صفةمنحج نصفةم روث نا
correlation and regressionسح ل صفةم  وس صذفتصفةعال  ص   ج صفالرح اجاتصفةمع ف هصوفةحن  ذ هصاصةح    صنس  صمساهم صولصمنصفةمحغ  فتصفةم

ص(.spss19  اسحخ فرصفةراستصف ةىصو  نامجصفةحرل لصفإلريا يصصفيصح س  صفةح ا نصفةولىاصو  صحرصحرل لص  اناتصهذدصفة  فس 
ص

 البحثية الفروض. 2
ةعسلص إنحامصنرلصفصخاي فةفة ن  صصةحوي اتفةمحعل  ص ا  نص  ج صمعا بصفةم روث نصص حوج صعال  صمعنو ص-6وضاصفة   صفةنو يصفة ا لص

صفإلحجاد صجو  نصولصمنصفةمحغ  فتصفةمسح ل صفةحاة  :صفةسناص  ج صفةحعل راصفةخ   صفيصإنحامصعسلصفةنرلاص  م صإنحامصفةخل  صمنصفةعسلصفيصفةسن اص  ص
ا   اص  ج صفةح   تصفيصمجالصح    صنرلصفةعسلاص  ج صفإلحجا صنروصفإل  ا صفةز فعىاص  ج صم ىصنروصفةمسحر ثاتصفيصح    صنرلصفةعسلاص  ج صفة  

صيالر  صوحناستصموانصحن  ذصفة  نامجصماصو وبصعملصفةمح    ناص  ج صم ىصفا   صموضوعاتصفة  نامجصوف  ح اإلصمرحوفدصماصل فءصعملصفةمح    ن
ح   تصووسا لصفإل ضاحصفةمسحخ م صومال محثاصةحر  قصف ه فبصفةح      اص  ج صمسحوىصف  فءصوفةخل   صفةراةيصوفةمسح  لىاص  ج صم ىصو اء صلساة تصفة

ر   صنس  صووذفصحصفةعلم  صةلم    نصوفةمراض  نصوم ىص    صولصمنثرصعلىصحغإل  صموضوعاتصوعناي صفةح   تصفةحيصحناوةثاصفيصن لصفةموضوعات
حوج صعال  صمعنو  صص-2تصفةعال  صفإل ح اإل  ص   ج صفإلرح امصفةمع فىصفىصح س  صفةح ا نصفةولىصةثذفصفةمحغ  .صمساهم صفةمحغ  فتصفةمسح ل صفةمعنو  صذف

فةساة  صص   نص  ج صفإلرح امصةحن  ذصفةمما ساتصفةخاي ص اةحوي اتصفة ن  صفةمحعل  ص إنحامصنرلصفةعسلصومحغ  صحا اصو  نصولصمنصفةمحغ  فتصفةمسح ل
ص  صمساهم صفةمحغ  فتصفةمسح ل صذفتصفةعال  صفةمعنو  ص   ج صفإلرح امصةحن  ذصفةمما ساتصفىصح س  صفةح ا نصفةولىصةثا.فةذو صووذفصحر   صنس

 
 النتائج البحثية

 حتياج المعرفىاإل -1
صفيصمسحوىصمع ف صفةمنحج نصةغاة   صفةحوي اتصفة ن  صفةم  وس .صنس ى(صإةىصفنخ ا ص6ح   صفةنحا جصفةوف   ص اةج ولص  رص 

ص
صحوز اصمنحجىصعسلصفةنرلصفةم روث نصوف اصة  اتصمع فحثرصة نو صفةحوي اتصفة ن  صفةخاي ص إنحاجه.ص(:1جدول رقم )

 ٪ عدد فئات المعرفة

 8223 56 درجة( 56معرفة منخفضة )أقل من 

 6628 26 درجة( 77أقل من  -56معرفة متوسطة )

 6625 602 درجة فأكثر( 77معرفة مرتفعة )

 600 635 المجموع

ص
 اتص اةحع بصعلىص  ج صمع ف صمنحجىصعسلصفةنرلصةولص ن صمنص نو صفةحويصف ماص حعلق  ولصم يلصصسحع ف صحلكصفةنحا جصساة هصفةذو وإل

  نص ن صمنص نو صهذدصفةحوي اتصفةم  وس صفوانتصفةنحا جصوماصهوصمصف  صحرصرساتصمحوسإلص  جاتصهذدصفةمع ف صةولصفة ن  صفةخاي ص إنحامصعسلصفةنرلا
ر ئصوانتصمحوسإلاتص  جاتصصنس  ا(صوفةذىصلوضحصلنص  جاتصمع ف صفةم روث نصةولص نو صفةحوي اتصفةم  وس صوانتصمنخ ض ص6 ص اةج ولص  ر

اصوصوانصفةمحوسإلصفةعارصة  جاتصمع ف ص٪644 يىص نس  صو  جح نصور صلص٪24502  ج صور صل نىص نس  صص45,0مع فحثرص ثذدصفة نو صحنري ص  نص
ص.٪14540  ج ص نس  ص,,65منحجىصعسلصفةنرلص  نو صفةحوي اتصفةخاي ص إنحاجهص

و  صحرصح س رصفةحوي اتصفة ن  صفةخاي ص إنحامصعسلصفةنرلصمنصر ئصمحوسإلاتص  جاتصمع ف صفةمنحج نصةثاصإةىصثالئصف اتصوف اصةلمحوسإلص
ص(:2يصريلصعل ثاصفةم روث نصةولص ن صمنصفة نو صساة  صفةذو صفوانتصفةنحا جصوماص لىصوماصهوصم  نص اةج ولص  رص فة علىصةل  جاتصفةح

   ج (ص6542حوي اتصذفتصمع ف صمنخ ض ص صل لصمنص
   ج (ص65,4إةىصل لصمنصص6542منحوي اتصذفتصمع ف صمحوسإل ص 
   ج صفأوث (صص65,4حوي اتصذفتصمع ف صم ح ع ص 

منصفةحوي اتصص٪,1450  نماصح  نصلنصصمنصفةحوي اتصفة ن  صوانصمحوسإلص  جاتصمنحجىصعسلصفةنرلصةثاصمنخ ضااص٪05,4و  صفحضحصلنص
منصفةحوي اتصفة ن  صوانصمحوسإلص  جاتصمع ف صفةمنحج نصةثاصص٪,2,52فة ن  صوانصمحوسإلص  جاتصمع ف صفةمنحج نصةثاصمحوسإلااصفيصر نصح  نصلنص

 م ح عا.
ص

صةثاصوف اصة  اتصمحوسإلص  جاتصمع ف صفةمنحج نصفةحوي اتصفة ن  صفةخاي ص إنحامصوحسو قصعسلصفةنرلحوز اصص:(2جدول رقم)



 105      حتيااات المعريية االتفيييةة للمبحويي  مفتج  حح  العل  بمحايةة اللليوبيةاٳل

 1017(  1)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 ٪ عدد التوصيات فئات التوصيات

 5280 2 درجة( 6202توصيات ذات معرفة منخفضة )أقل من 

 57226 25 درجة( 6260أقل من -6202منتوصيات ذات معرفة متوسطة )

 28226 60 درجة فأكثر( 6260)توصيات ذات معرفة مرتفعة 

 600 28 المجموع

ص
صهىص نو صعالمصفةنرلصمنص2و  صفحضحصمنصج ولص  رص  صمنخ ضا (صلنصفةحوي اتصفة ن  صفةحيصوانصمحوسإلص  جاتصمع ف صفةمنحج نصةثا

اصوفة ن صفةخاصصإضاف ص٪0506,  ج ص نس  صص45188ف م ف صوم اوم صفةإل  ل اتصإنصوج تصووانصمحوسإلص  ج صمع ف صفةمنحج نصةثذفصفة ن صهوص
اص٪01520  ج ص نس  صص,4502ل  فصصفا غ صولساساتص مع  صلوصل وف صعل اصإذفصفرحاجتصفةإلا   صووانصمحوسإلص  ج صمع ف صفةمنحج نصةثذفصفة ن صهوص

اصوفة ن صفةخاصص حنو بص٪,0458  ج ص نس  صص450,4وفة ن صفةخاصص سالالتصفةنرلصفال إلاةىصووانصمحوسإلص  ج صمع ف صفةمنحج نصةثذفصفة ن صهوص
ص.٪24502  ج ص نس  صص45,08فةخل  صمنص   فنصفة ماصلوصفةزوف  صفة مع  صووانصمحوسإلص  ج صمع ف صفةمنحج نصةثذفصفة ن صهوص

ص
 حتياج التنفيذىاإل -2

فيصمسحوىصحن  ذصفةمنحج نصةغاة   صفةحوي اتصفة ن  صفةم  وس اصوهوصماص  ص  جاصصنس ىنخ ا صإ(صإةىص,ح   صفةنحا جصفةم  ن ص اةج ولص  رص 
ص إةىصع رصوجو صف ن إل صفإل  ا   صووسا لصفالحيالصفةجماه    صفةحيصحعملصعلىصن  صفةمما ساتصفةير ر ص حإل  قصحلكصفةحوي اتصفة ن  صفةخاي

ص إنحامصعسلصفةنرل.
ص

صحوز اصمنحجىصعسلصفةنرلصفةم روث نصوف اصة  اتصحن  ذهرصة نو صفةحوي اتصفة ن  صفةخاي ص إنحاجه.ص:(3جدول رقم )
 ٪ عدد فئات التنفيذ

 8223 56 درجة( 87تنفيذ منخفض )أقل من 

 6623 22 درجة( 56أقل من  -87تنفيذ متوسط )من

 6622 608 درجة فأكثر( 56تنفيذ مرتفع )

 600 635 المجموع

ص
والسحع ف صحلكصفةنحا جصساة  صفةذو ص  ولصم يلصعلىص  ج صحن  ذصمنحجىصعسلصفةنرلصةولص ن صمنص نو صفةحوي اتصفة ن  صفةخاي ص إنحامص

(صوفةذىص0عسلصفةنرلصف  صحرصرساتصمحوسإلص  جاتصفةحن  ذصةولص ن صمنص نو صهذدصفةحوي اتصفةم  وس صفوانتصفةنحا جصوماصهوصم  نص اةج ولص  رص 
نري صر ئصوانتصمحوسإلاتص  جاتصحن  ذهرصةثذدصفة نو صحصنس  ا  جاتصحن  ذصفةم روث نصةولص نو صفةحوي اتصفةم  وس صوانتصمنخ ض صصلوضحصلن

صل نىص نس  ص4504  نص صل يىص نس  صصا٪2,511ور  صمنحجىصعسلصفةنرلص  نو صص.٪644و  جح نصور  صة  جاتصحن  ذ ر ئصوانصفةمحوسإلصفةعار
ص.٪0560,  ج ص نس  ص6568 إنحاجهصفةحوي اتصفةخاي ص

و  صحرصح س رصفةحوي اتصفة ن  صفةخاي ص إنحامصعسلصفةنرلصمنصر ئصمحوسإلاتص  جاتصحن  ذصفةمنحج نصةثاصإةىصثالئصف اتصوف اصةلمحوسإلص
ص(:0اةج ولص  رص فة علىصةل  جاتصفةحيصريلصعل ثاصفةم روث نصةولص ن صمنصفة نو صساة  صفةذو صفوانتصفةنحا جصوماص لىصوماصهوصم  نص 

   ج (ص4508حوي اتصذفتصحن  ذصمنخ  ص صل لصمنص
 (   جص,650ل لصمنصص-4508منصحوي اتصذفتصحن  ذصمحوسإلصص 
   ج صفأوث (ص,650حوي اتصذفتصحن  ذصم ح اصص 

ي اتصفةحيصحوصووذةكص اةنس  صةلصمنصفةحوي اتصفة ن  صوانصمحوسإلص  جاتصحن  ذصمنحجىصعسلصفةنرلصةثاصمنخ  اص٪68514صحضحصلنإو  ص
منصفةحوي اتصوانصمحوسإلص  جاتصحن  ذصفةمنحج نصص٪68514فيصر نصح  نصلنصصل ضااص٪12584وانصمحوسإلص  جاتصحن  ذصفةمنحج نصةثاصمحوسإلص لغتص

صةثاصم ح عا.
صةثا.حوز اصفةحوي اتصفة ن  صفةخايهص إنحامصوحسو قصعسلصفةنرلصوف اصة  اتصمحوسإلص  جاتصحن  ذصفةمنحج نص:ص(4جدول رقم )

 ٪ عدد التوصيات فئات التوصيات

 63250 3 درجة(0253توصيات ذات تنفيذ منخفض )أقل من 

 52230 27 (6226أقل من  -0253من توصيات ذات تنفيذ متوسط  )

 63250 3 درجة فأكثر( 6226توصيات ذات تنفيذ مرتفع  )

 600 28 المجموع

 
 وبين كل من المتغيرات المستقلة المدروسةكمتغير تابع  للمبحوثينحتياجات المعرفية العالقة بين اإل
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رح اجاتصفةمع ف  صةلم روث نصمنحجىصعسلصفةنرلصوانتصذفتص(صلنص  ج صفإل,وفةحيص وث هاصفةج ولص  رص صفإل ح اإل   ح  نصمنص  فس صفةعال  ص
نروصصفإلحجادمحوسإلصإنحامصفةخل  صمنصفةعسلصفىصفةسن اص  ج صص ولصمنصفةخ   صفيصإنحامصعسلصفةنرلاص4546صعال  صمعنو  صعن صمسحوىصمعنو  

تص  ج صم ىصو اء صلساة نروصفإل  ا صفةز فعىاصصفإلحجادفةمسحر ثاتصفيصمجالصح    صنرلصفةعسلاصو  ج صفةح   تصفيصمجالصنرلصفةعسلاصو  ج ص
  ج صم ىصفا   صموضوعاتصفة  نامجص ولصمنصص,454سحوىصمعنو  صفةح   تصووسا لصفإل ضاحصفةمسحخ م صومال محثاصةحر  قصف ه فبصفةح      اصوعن صم

ثرصعلىصنوف  ح اإلصمرحوفدصماصل فءصعملصفةمح    نصفةراةيصوفةمسح  لىاص  ج صمسحوىصف  فءصوفةخل   صفةعلم  صةلم    نصوفةمراض  نصوم ىص    صولصم
صحغإل  صموضوعاتصوعناي صفةح   تصفةحيصحناوةثاصفيصن لصفةموضوعات.

ص
 حتياجات التنفيذية للمبحوثين كمتغير تابع وبين كل من المتغيرات المستقلة المدروسةة بين اإلالعالق

رح اجاتصفةحن  ذ  صةلم روث نصمنحجىصعسلصفةنرلصوانتصذفتص(صلنص  ج صفإل,وفةحيص وث هاصفةج ولص  رص صفإل ح اإل   ح  نصمنص  فس صفةعال  ص
نروصصفإلحجادمحوسإلصإنحامصفةخل  صمنصفةعسلصفىصفةسن اص  ج صصفةخ   صفيصإنحامصعسلصفةنرلا ولصمنصص4546عال  صمعنو  صعن صمسحوىصمعنو  ص

تص  ج صم ىصو اء صلساة نروصفإل  ا صفةز فعىاصصفإلحجادفةمسحر ثاتصفيصمجالصح    صنرلصفةعسلاصو  ج صفةح   تصفيصمجالصنرلصفةعسلاصو  ج ص
  ج صم ىصفا   صموضوعاتصفة  نامجص ولصمنصص,454قصف ه فبصفةح      اصوعن صمسحوىصمعنو  صفةح   تصووسا لصفإل ضاحصفةمسحخ م صومال محثاصةحر  

ثرصعلىصنوف  ح اإلصمرحوفدصماصل فءصعملصفةمح    نصفةراةيصوفةمسح  لىاص  ج صمسحوىصف  فءصوفةخل   صفةعلم  صةلم    نصوفةمراض  نصوم ىص    صولصم
ص.صاصفيصن لصفةموضوعاتحغإل  صموضوعاتصوعناي صفةح   تصفةحيصحناوةث

ص
ول  صفة  ج صفةوذةكصرح تاجتاتصفةمع ف ت صوصةإلصفةت  جت صفةول ت نر فبصفةمع تا ىص  نص ح تاإلصوفةمحوستتتتتتتتتتتتتتإلصفةرستتتتتتتتتتتتتتا ىصوفإل  رصمعتامالتصفإلص:(5جددول رقم )

ص.فةحن  ذ  صةلم روث نصمنحجىصنرلصفةعسلصو  نص ع صفةمحغ  فتصفةمسح ل صفةم  وس رح اجاتصإلة
 البيان                                                                م

 المتغيرات المستقلة المدروسة               

المتوسط 

 الحسابى

نحراف اإل

 المعيارى

قيم معامل 

 رتباطاإل

 02078 622222 20220 السن 6

 02056 - 22722 62226 التعليم 2

 **02872 52773 68256 الخبرة في إنتاج عسل النحل 8

 **02602 62220 6252253 قيمة إنتاج الخلية من العسل في السنة 2

 **02226 82602 20262 نحو المستحدثات في إنتاج عسل النحل اإلتجاهدرجة  6

 02055 - 80278 20233 درجة القيادية 5

 **02852 60255 26262 درجة التدريب في مجال نحل العسل 7

 **02266 2275 65267 نحو اإلرشاد الزراعى اإلتجاهدرجة  3

 02070 - 62235 6228 درجة مدى صالحية وتناسب مكان تنفيذ البرنامج مع ظروف عمل المتدربين 5

 *02678 62256 6227 مدى فائدة موضوعات البرنامج وإرتباط محتواه مع أداء عمل المتدربين الحالي والمستقبلى 60

أساليب التدريب ووسائل اإليضاح المستخدمة ومالئمتها لتحقيق األهداف مدى كفاءة  66

 التدربيية
6283 62265 02255** 

درجة مستوى األداء والخلفية العلمية للمدربين والمحاضرين ومدى قدرة كل منهم على  62

 تغطية موضوعات وعناصر التدريب التي تناولها في نقل الموضوعات
60276 22660 02655* 

 02628و  02633هى:  0206و  0206ومستوى معنوية  632 قيمة معامل االرتباط الجدولية  د.ح=

 0206**معنوية عند                         0206*معنوية عند         

 

ةلم روث نصصفةحن  ذ  رح اجاتصوذةكص  ج صفإلرح اجاتصفةمع ف  صوصو صمنصفةنحا جصفةسا   صفة فة صعلىصوجو صعال  صمعنو  ص  نص  ج صفإلأوةلح
لث صهذدصصذمنحجىصنرلصفةعسلصو  نصولصمنصفةمحغ  فتصفةمسح ل صذفتصفةعال  صفةمعنو  ص ثاصوجعلثاصلوث ص   صفيصولص  نام و  صفةمحغ  فتصف خ ىاصو أخ

 صفالرح اجاتصل صذفتصفةعال  صفةمعنو  ص   جفةمحغ  فتصفيصفالعح ا اصف  صحرصوضاصفة   صفإلريا ىصفةحاةىصفة ا لص أنهص"الصحسثرصفةمحغ  فتصفةمسح 
فةحن  ذ  صةلم روث نصمنحجىصنرلصفةعسلصفيصفةح ا نصفةولىصفةم س صةثااصوهذدصفةمحغ  فتصهي:صمحوسإلصإنحامصفةخل  صرح اجاتصووذةكص  ج صفإلفةمع ف  ص

صجالصنرلصفةعسلاصوفةخ   صفيصمجالصإنحامصفةعسلاو  ج صفةح   تصفيصمصنروصفةمسحر ثاتصفيصمجالصح    صنرلصفةعسلاصفإلحجاد  ج صصمنصفةعسلا
نروصفإل  ا صفةز فعىاص  ج صم ىصفا   صموضوعاتصفة  نامجصوف  ح اإلصمرحوفدصماصل فءصعملصفةمح    نصفةراةيصوفةمسح  لىاص  ج صم ىصصفإلحجادو  ج ص

مراض  نصاص  ج صمسحوىصف  فءصوفةخل   صفةعلم  صةلم    نصوفةو اء صلساة تصفةح   تصووسا لصفإل ضاحصفةمسحخ م صومال محثاصةحر  قصف ه فبصفةح      
ص(.1وم ىص    صولصمنثرصعلىصحغإل  صموضوعاتصوعناي صفةح   تصفةحيصحناوةثاصفيصن لصفةموضوعاتصوماصهوصم  نص اةج ولص  رص 

ص
ص
ص
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ةإلرح اجاتصص وذةكصفة  ج صفةول ةإلرح اجاتصفةمع ف  صوصص نرت ف ىصفةمحعت  صفةمحت  مصفةيتتتتتتتتتتتتتتاعت ص  نصفةت  جت صفةول  ح تاإلىصوفإل(صفةحرل تلصفإل1جت ولص  رص 
صفةحن  ذ  صةلم روث نصمنحجىصنرلصفةعسلصو  نص ع صفةمحغ  فتصفةمسح ل صذفتصفةعال هصفةمعنو ه.ص

خطوات 

 التحليل

المتغيرات الداخلة في 

 التحليل

معامل االرتباط 

 المتعدد

النسبة المئوية التراكمية 

 لتابعاللتباين المفسر للمتغير 

 النسبة المئوية للتباين

 المفسر للمتغير التابع

معامل 

 50225 2622 2622 **02602 قيمة إنتاج الخلية الخطوة األولى االنحدار
 67266 722 8223 **02678 نحو اإلرشاد اإلتجاهدرجة  الخطوة الثانية

نحو  اإلتجاهدرجة  الخطوة الثالثة

 المستحدثات

02508** 8522 825 65262 

 66205 227 8526 **02526 عدد سنوات الخبرة الخطوة الرابعة
 6082828قيمة الجزء الثابت من المعادله )قيمة ألفا( = 

 0206** معنوى عند مستوى معنوية 

 
 الفوائد التطبيقية للبحث

لاصةذفصفةحن  ذ  صةلم روث نصمنحجىصعستتتتتتتلصفةنررح اجاتصوذةكص  ج صفإلرح اجاتصفةمع ف  صوصفيصضتتتتتتتوءصماصلوث تصفةنحا جصمنصفخحالفاتصفيص  ج صفإلص-
 صوصفانصفة  فستتتتتتتتت صحوجهصنو صمخإلإلىصومن ذىصفة  فمجصفإل  تتتتتتتتتا   صفةحا ع نصةإل ف  صفةم وز  صةإل  تتتتتتتتتا صفةز فعىصفةح و زصعلىصز ا  صف ن تتتتتتتتتإل صوفةجث

  صفإلنحاجحعو رصصسح ا  صمنصحن  ذصحوي احثاصفيفإل  تا   صةحوع  صمنحجىصعستلصفةنرلصوفةعملصعلىصإ ناعثرص حن  ذهاص اة تولصفةيتر حصرحىص مونصفال
صوفةريولصعلىصلعلىصجو  صمنصعسلصفةنرل.

  فستتت صفأنصفةصمنصخاللصماصلوضتتترحهصفةنحا جصمنصوجو صضتتتعبص تتت   صفيص و صفإل  تتتا صفةز فعىصوميتتت  صةمع ف صفةم روث نصفيصإنحامصعستتتلصفةنرلاص-
ومنحجىصعستتلصفةنرلصماصحوف  صلر ئصفإلموان اتصوفةوستتا لصفةحيصحستتاع صفةعامل نصفيصجثازصح ىصضتت و  صفححص نوفتصفحيتتاة  ص  نصفإل  تتا صفةز فعىص

ول ضتتتتتتاصح   تصفةعامل نص اإل  تتتتتتا صفةز فعىصعلىصو    صحويتتتتتت لصصفإل  تتتتتتا صعلىصإم ف صمنحجىصعستتتتتتلصفةنرلص اةمعلوماتصوفةوستتتتتتا لصفةالزم صإلنحاجها
صيصإنحامصعسلصفةنرل.فةمعلوماتصةلمنحج نصرحىصحوونصجزءصمنصسلووثرصفةحن  ذيصف

حاة  ص:صةضتت و  صلنص ثحرصمخإلإلىصومن ذىصفة  فمجصفإل  تتا   صفةمستتح  ل  صفةثا ف صإةىصز ا  ص و صفإل  تتا صفةز فعىصفيصإنحامصعستتلصفةنرلص اةمحغ  فتصفص-
صفإلحجاد ص  صنرلصفةعستتتتلصو  جنروصفةمستتتتحر ثاتصفيصح    صنرلصفةعستتتتلصوص  ج صفةح   تصفيصمجالصح  صفإلحجاد  ج صص  م صإنحامصفةخل  صمنصفةعستتتلا

ص اعح ا هرصذوىصحأث  صم ح اصعلىصحغ   ص و صفإل  ا صفيصإنحامصعسلصفةنرلصوفةحن ؤص    صهذفصفةحغ   صمسح  ال.صنروصفإل  ا صفةز فعى.
اعصةم روث نص غرصف ح حستتتتا اصماصنحا جصفة  فستتتت صفةخايتتتت ص ضتتتتعبص و صفةجثازصفإل  تتتتا ىصو ل صف ن تتتتإل صفإل  تتتتا   صفةم  م صةمنحجىصعستتتتلصفةنرلصفإص-

فانصفة  فستتتت صحويتتتتىص ضتتتت و  صز ا  صوثاف صفةن تتتتاإلصفإل  تتتتا ىصوفإلموان اتصوفةمع فتصفةالزم صةل  ارص ثذدصصمستتتتحوىصفةمع ف ص غاة   صفة نو صفةم  وستتتت ا
فةز فعىصصتصفةعامل نص اإل  ا ف ن تإل اصوفةعملصعلىصلنص وونصفإل  تا صفةز فعىصهوصفةميت  صفة   سىصةمع ف صفةمنحج نصفيصهذفصفةمجالاصوز ا  صح   

 ح اعصجو  صف صعلىصو    صحويتتتتتت لصفةمعلوماتصةلمنحج نصرحىصحوونصجزءصمنصستتتتتتلووثرصفةحن  ذيصفيصإنحامصعستتتتتتتلصفةنرلصو اةحاةيصز ا  صفةعا  صفةما ىصوص
صفةمنحج.

 صفيصفةو تصاصة حستتتتتتنىصفج فءصفةحع  التصفةمإللو وفج فءصح   رصمستتتتتتحم صةهصدضتتتتتت و  صإج فءصفةمحا ع صفةمستتتتتتحم  صةل  نامجصفإل  تتتتتتا ىصفةم ح حصلثناءصحن  ذص-
صفةمناستصة حر قصفةث بصمنهصفيصمنإل  صفة رئ.
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 المراجع 
جامع صصالوحو  اص ستتاة ص وحو فدص1  تتا ىصةموافر صستتوستت صفةنخ لصفةرم فءصفيصمرافو صٳ(.صحخإل إلص  نامجص2466 ص  اتصور  صفة  نصرستت نصفهآ مانىا

صفة اه د.
(.ص  فستتتتتتتتتت صفالرح اجاتصفةح      صفإل  تتتتتتتتتتا   صةم  ىصفةنرلص م وزصو  صفة وف صفيصمرافو صفة ر   اص ستتتتتتتتتتاة ص6084فةعو رصلرم ص فةمواوىاصعا لصع  ص

 ماجسح  اصول  صفةز فع صجامع صفإلسون    .
صز فع  اصم.ر.عاصفةمجل (.صفةو اء صفال حيتتتتا   صإلنحامصعستتتتلصفةنرلص مرافو صفة ر   اصمجل صفإلستتتتون    صةل روئصفة6008فةستتتتع نىاصميتتتتإل ىصمرم  

صلغسإلس.ص2اصفةع  ص,0
  تتتا صمعث ص روئصف ص(.صفةراجاتصفةمع ف هصةم  ىصفةنرلصفىصمجالصموافر صفة ا وفصفىص ع صفة  ىص مرافو صفة ر   ا2444فةغزفةىاصمم وحصمرستتتنص 

صس حم  .ص0اصفةع  ص2,فع هاصمجل صفةز فعىصوفةحنم  صفة     اصم وزصفة روئصفةز فع  ص اةج زداصمجل صجامع صفةمنيو دصةلعلورصفةز ص
فالجحماع هصفةم ح إلهص اةمستتتحوىصفةمع فىصةم  يصنرلصفةعستتتلص م وزصو  صفة وف صص–(.صفةخيتتتا صصفال حيتتتا  هص2440 و اصهانىصمنيتتتو صل وه يتتتهص 

صاص ساة صماجسح  اصول  صفةز فع صجامع صفإلسون    . مرافو صفة ر   
صي ر .ص82,-مسح  له.صفةإل ع صف وةىاصموح  صف نجلوصفةمي   صص-راض دص-ماض هص-فةز فعى(.صفإل  ا ص2440عل و اصلرم صجاللصعو سص 

حنم  ص ع صفةجوفنتصفةستتتلوو هصةمنحجىصعستتتلصفةنرلص مرافو صفة ل و   اص ستتتاة ص وحو فداصجامع صصى(.ص و صفال  تتتا صفةز فعىصف2464م  دصلرم ص لع  اص
ص نثا.

صي ر .ص282-  ا   صفةز فع  .ص ف صفةن ىصةلإل اع صوفةن  .صفة اه  ص(.صفة  فمجصفإل2444    اصع  صفةرم  صلم ن 
(.صحيتتتتتتو صم ح حصةمنثجصوآة اتصفإل  تتتتتتا صفة   ىصفة   يصفةميتتتتتت ىاصفةمؤحم صفةخامسص آفاقصوحر  اتصفإل  تتتتتتا ص2446نم  اصستتتتتتع  صع  صفة حاحصمرم ص 

ف  صفةم وزصفةميتتتتتتت ىصفة وةىصةلز فع ص اة  ىاصوزصص وزصفة روئصفةز فع  افةز فعىصفيصمجالصفة    (صفإل ف  صفةم وز  صةإل  تتتتتتا صفةز فعىصوفة    اصم
صي ر .ص644-إ   لصص,2-20فة اه  صصفةز فع صوفسحيالحصف  فضىصم.ر.ع.

9- R. V. Krejcie and D. W. Morgan, “Determining Sample Size for Research Activities,” Educational and 
Psychological Measurement, Vol. 30, 1970, pp. 607-610. 

 
ص  
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Abstract 

The research was mainly to identify the Knowledge and implementation needs of respondents producers of 

honey bee Qalyoubia governorate by achieving the following objectives: identifying knowledge needs of the 

respondents from the producers of honey bee, identifying the respondents practices of producers of honey bee, 

identifying the respondents directions from the producers of honey bee and identifying the most important indicative 

ways in which the respondents needed to get the knowledge. To achieve these goals, a questionnaire has been 

designed. Then, its data were collected using personal interview with a sample of respondents to be 186 responded 

from producers of honey bee in Qalyoubia governorate. Moreover, the frequencies, numbers, percentages and 

averages were applied. To display the data and arrange limitations or obstacles as well as correlation coefficient 

simple (Pearson) test was used to test the validity of statistical hypotheses concerning the differences between 

respondents. 

 

The main findings are as follows: 

1- The results showed that the degree of knowledge of the respondents of all items of the recommendations studied 

were low, where the mean scores of the knowledge of these items is limited to between 0.54 degrees at a minimum 

rate of 27.42% and a maximum of two degrees by 100%, and it was overall average grades of honey producers know 

the terms of the recommendations own produced 1.35 degrees by 67.74%. 

2. The more items were defined by the respondents are: the strains of bees (Carniolan) where the average of the 

knowledge degree is two degrees by 100% and bees purchasing in the form of ordinary parcels where the average 

of the knowledge degree is two degrees by 100%. 

3. It was found that 9.30% of the respondents were in the category of low knowledge of the technical recommendations 

relating to the production of honey bee, 67.45% of them were into the middle-class knowledge, and 23.25% of them 

were into the category of those with high knowledge, This means that the vast majority of respondents, 90.70% was 

their knowledge of medium and high. 

4. It was found that the degree of implementation of all provisions of respondents recommendations studied were low, 

where the mean scores of the implementation of these items is limited to between 0.47 degree at a minimum rate of 

23.66%, and two degree as a maximum rate of 100% where the overall average degrees of implementation items of 

producers of honey bee Special recommendations produced 1.18 degrees by 59.14%. 

5. A study correlation to the degree of the Knowledge needs of respondents producers of honey bee were significant 

relation at level of 0.01 in all of experience in the production of honey, average of cell production of honey/year, 

degree of attitude towards modernizations, degree of training, and degree of attitude towards agricultural extension 

and the degree of how efficient training methods and instructional media used and their suitability to achieve the 

training objectives and were significant relation at level of 0.05 in all of degree of degree of the usefulness of the 

program topics and a link to its content with the work of the current trainees and future performance and  performance 

and scientific background of the trainers and lecturers level and extent of the ability of each them to cover topics and 

elements of the training dealt with the transfer of topics. 

6. A study correlation to the degree of the implementation needs of respondents producers of honey bee were significant 

relation at level of 0.01 in all of experience in the production of honey, average of cell production of honey/year, 

degree of attitude towards modernizations, degree of training, and degree of attitude towards agricultural extension 

and the degree of how efficient training methods and instructional media used and their suitability to achieve the 

training objectives and were significant relation at level of 0.05 in all of degree of degree of the usefulness of the 

program topics and a link to its content with the work of the current trainees and future performance and performance 

and scientific background of the trainers and lecturers level and extent of the ability of each them to cover topics and 

elements of the training dealt with the transfer of topics. 

 


