معرفة املستهلكني يف إقليم وسط االردن مبنتجات حنل العسل وعالقتها ببعض املتغريات
امحد نوري الشدايده،

أمل عبدهللا العبادي ،مازن امحد العطيات1

امللخص العرىب
استهدف هذا البحث حتديد مستوى معرفة املستهلكني يف إقليم

وسط االردن مبنتجات حنل العسل وعالقت ببعض املتغريات ،ومشلت
عينة الدراسة ( )066مستهلك مت اختيارهم ابملقابلة الشخصية

ابستخدام استمارة استبيان واليت اشتملت على جزئني ،األول تناول
بعض املعلومات االقتصادية واالجتماعية ،والثاين تضمن مقياسا ملستوى
معرفة املستهلكني مبنتجات حنل العسل ،وقد حللت البياانت إبستخدام

التكرارت والنسب املئوية واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعاملي

بريسون ،وسبريمان-براون ومربع كاي( )x2وإختبار( ،)tوكانت أهم
النتائج:

- 1مت حتديد ثالث فئات ملستوى املعرفة،حيث كان املستوى املنخفض
(أقل من  )8درجات ،واملستوى املتوسط ()10-8درجة،
واملستوى املرتفع (أكثر من )10درجة ،حيث وجد أن (،)%32

()%17.3( ،)%59.7من املبحوثني كانوا ضمن الفئات املذكورة
على التوايل.

- 3جاء ترتيب مستوايت معرفة املستهلكني ملنتجات حنل العسل على
النحو التايل :الشمع ،مث سم النحل ،مث الربوبوليس ،مث العسل،

وأخريا الغذاء امللكي ،حيث بلغت األمهية النسبية ملتوسطات
املعرفة هلذه املنتجات(،%43.20 ،%53.68 ،%54.45

 )%22.75 ،%28.38على التوايل.

 - 2وجود عالقة معنوية بني مستوى معرفة املستهلكني ملنتجات حنل
العسل كمتغري اتبع ،وكل من العمر ،عدد أفراد األسرة ،ومكان

السكن ،والتعرض ملصادر املعلومات ،ووجهة نظر املستهلكني
ألمهية منتجات النحل.

 - 4عدم وجود عالقة معنوية بني مستوى معرفة املستهلكني ملنتجات
حنل العسل وكل من مستوى التعليم واجلنس ،واالجتاه حنو استخدام

منتجات النحل.

1قسم إنتاج ووقاية النبات ،كلية الزارعة التكنولوجية،جامعة البلقاء التطبيقية ،السلط،
ص.ب ( ،)91991األردن
ستالم البحث يف11مارس  ،2112املوافقة على النشر يف 22مارس 2112

- 5جاء ترتيب مصادر املعلومات على النحو التايل :الربامج التلفزيونية
الزراعية ،مث الصحف اليومية ،مث الربامج اإلذاعية الزراعية ،مث
النشرات اإلرشادية الزراعية ،مث كليات الزراعة ،مث النحالني ،مث

املرشدين الزراعيني.

وتوصي الدراسة بضرورة مراعاة هذه املستوايت وفقا لرتتيبها عند

التخطيط لربامج تثقيفية للمستهلكني يف منطقة الدراسة واعداد خطة

علمية وعملية تتناول بشكل دقيق النتائج التفصيلية هلذه الدراسة.

الكلماات الدالاة  :اإلرشااد الزراعاي ،املساتوى املعاريف ،منتجاات النحال،

النحل ،املستهلكني ،االردن

املقدمااة واملشكلة البحثياة
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ذُلُالا َيَُْر ُج من بُطُوِنَا َشَر ٌ
آليَةا لَِق ْوٍم يَتَ َف َّكُرو َن"(النحل ،)92 ،ويعد حنل العسل من احلشرات
االجتماعية ،اليت تعيش يف طوائف أفرادها العامالت والذكور وامللكة،
ويتميز النحل بتعدد منتجاته حيث ال يقتصر على العسل وحده كما
هو شائع عند البعض ،بل يشمل أيض ا الشمع وحبوب اللقاح والغذاء
امللكي والعكرب وسم النحل وامللكات والنحل نفسه ،وال تقتصر أمهية
حنل العسل على هذه املنتجات فقط ،فهو يعد امللقح الرئيسي للعديد
من النباًتت اليت ال تعقد مثارها بدون وجود امللقحات احلشرية(،عبد
السالم ،2111،ص .)11 -11 :وللنحل العديد من املنتجات

واليت من امهها ما يلي:

العسل :وهو املنتج الرئيسي الشائع عند الناس وهو سائل حلو املذاق
كثيف القوام جيمعه النحل على شكل رحيق من أزهار النباًتت وميتاز
بقيمته الغذائية وخصائصه العالجية،حيث عرفه اإلنسان منذ ستني
قرانا على األقل إذ كان املادة األكثر شيوعا للتحلية وصناعة احللوىُ،ث
استخدمه كعالج للعديد من األمراض وال يزال العسل حيتفظ مبكانته

جملة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -جملد 33العدد )1يناير– مارس 2112

العالية بني الشعوب حىت وقتنا احلاضر(،شاكر ،2111 ،ص-33:
.)12
الشمع :وهو مادة طبيعية ينتجها النحل ،وهو من أغلى أنواع
الشموع ،وهوالوحيد الذي يدخل يف صناعة املواد الطبية وأدوات
التجميل واألساسات الشمعية وقناديل اإلضاءة املستعملة يف املعابد
والكنائس ،ابإلضافة إىل أفضليته يف الصناعات األخرى ،وله قيمة
عالجية عالية تعزى إىل مكوانته األساسية من الدهنيات والصبغات
وفيتامني(أ) واملواد املانعة لنمو البكترياي ،إضافة ملا له من خواص مطرية
وملطفة ومهدئة و مضادة لاللتهاابت(،عيسى ، 2113 ،ص:
.)191-199
حبوب اللقاح :أو ما يسمى غبار الطلع ،وهي أعضاء التكاثر الذكرية
يف النباًتت واليت يقوم حنل العسل جبمعها من األزهار لتغذية أفراد
اخللية ،وتعد املصدر الرئيس للربوتني والفيتامينات وخاصةا فيتامني(ج)،
كما ان حلبوب اللقاح العديد من الفوائد لإلنسان أيضا ،إذ أِنا توفر
للجسم بعض العناصر النادرة كما متنح اْلسم ما يعادل  211سعر
حراري لكل 111غم.
غذاء امللكات :مادة هالمية بيضاء مصفرة ،تفرزها العامالت من
غددها البلعومية اليت تنشط بعد اليوم السادس من عمرها لتطعم به
امللكة والريقات ،وطعمه حار محضي وسكري قليالا ،وللغذاء امللكي
أثر يف تشغيل وتنظيم بعض العمليات العضوية املختلفة ،وزايدة الطاقة
احليوية بصفة عامة ،كما أنه منبه جيد ،إذ يثري عوامل احلذر والتيقظ
بتنشيط األعصاب واألوعية الدموية ،ويولد اإلحساس ابلعافية ،ويعيد
احليوية ،والتوازن العصيب للجسم ،ويعد من املقوايت اْلنسية حيث أنه
يزيد من عدد ونسبة احليواانت املنوية عند الرجال.
العكرب(الربوبوليس) :مادة صمغية لزجة جيمعها حنل العسل من براعم
بعض أنواع األشجار وقلف األشجار احلرجية ،وتفرز عليها النحلة
مواد لزجةُ ،ث تنقلها بواسطة أرجلها يف سالت حبوب اللقاح
ويستعمل العكرب يف عالج بعض احلاالت اْلراحية وقرحة املعدة
وأمراض اللثة ويف طب األسنان ،كما استخدم يف كثري من
املستحضرات الطبية والتجميلية (،شاكر،2111 ،ص.)23:
سم النحل :تفرزه شغالة حنل العسل من زوج من غدد السم املتحورة،
ويتم َّتزينه يف كيس السم والذي يفرغ حمتوايته عند اللزوم يف قاعدة آلة
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اللسع ،وسم النحل عبارة عن سائل شفاف له طعم الذع وحار
ورائحته عطرية ،كما أنه يتحمل درجات احلرارة العالية واملنخفضة،
وجيف سم النحل بسرعة على درجة حرارة الغرفة ،وله دور يف قتل
بعض أنواع البكترياي والفطرايت ،ويستخدم بشكل رئيسي يف عالج
التهاابت املفاصل الروماتزمية ،إال أن هذا املنتج ال يزال غري منتشر بني
النحالة يف األردن والوطن العريب وينحصر استخدامه عن طريق اللسع
املباشر( ،عبد السالم  ،2111،ص.)11-11:
واوضح( )Francis and Carter,2001,pp:71-83حاجة
املستهدفني املتزايدة للحصول على املعلومات التطبيقية ،وأمهية توفري
القدرات الالزمة للمؤسسات املعنية لكي تستطيع ان تستجيب
بكفاءة حلاجات هؤالء املسنةدفني ،هذا ويعتمد تقدير مستوايت
املعرفة لألفراد على حتديد القصور يف هذه املستوايت من خالل
املقارنة بني املستوى الفعلي املطلوب للمعرفة واملستوى احلايل
( ،)Boydell,1990لذا فمن الضروري أن يكون توجه الربامج
اإلرشادية التعليمية والتثقيفية الزراعية حنو الوفاء هبذه الفجوات
( ،)Peterson,1992,p:16كما أنه من الضروري االهتمام بتقدير
مستوايت املعرفة من أجل بناء برامج ارشادية زراعية
فاعلة(.)Radhakrishna & Martin,1999
ويعترب عدم املعرفة مبنتجات النحل بشكل كايف من أهم املشاكل
اليت تواجه استخدامها من قبل املستهلكني( ،عمران،2113،
ص ،)199:وابلرغم من أن جهاز اإلرشاد الزراعي واألجهزة األخرى
ذات العالقة تستطيع املسامهة بدور فاعل يف هذا اجملال إال أِنا تواجه
ابلعديد من املعوقات املرتبط بعضها ابملستهلكني واملتمثل بتدين
مستوايت معرفتهم مبنتجات النحل من جهة ،وضعف اخلدمات
اإلرشادية الزراعية املقدمة هلم من جهةأخرى ،إضافةا إىل عدم وجود
دراسات إرشادية زراعية اردنية قد تناولت هذا املوضوع من قبل ،وقد
مت اختيار احملافظات االردنية اليت يتكون منها اقليم الوسط مكاانا
إلجراء هذه الدراسة النتشار تربية النحل فيها اكثر من غريها.
أهداف البحث :يستهدف هذا البحث بصفة رئيسية حتديد مستوى
معرفة املستهلكني يف اقليم وسط االردن مبنتجات حنل العسل وعالقة
ذلك ببعض املتغريات وتنحصر األهداف الفرعية للبحث يف اآليت:
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امحد نوري الشدايده وأخرون :،.معرفة املستهلكني يف إقليم وسط االردن مبنتجات حنل العسل وعالقتها ببعض املتغريات

 .1التعرف على املستوايت املعرفية للمستهلكني يف اقليم وسط االردن
مبنتجات النحل.
 .2دراسة عالقة مستوايت املعرفة كمتغري ًتبع ابملتغريات املميزة
املدروسة كمتغريات مستقلة.
 .3التعرف على مصادر احلصول على املعلومات األكثر استخداما
من قبل املستهلكني.
أمهية البحث :تنبع األمهية التطبيقية هلذا البحث من أمهية حتديد
مستوايت معرفة املستهلكني مبنتجات حنل العسل يف إقليم وسط
االردنِ ،ما يتيح الفرصة للعاملني يف اإلرشاد الزراعي وتربية النحل
للتعرف على هذه املستوايت ،وهذا يساهم بدوره يف وضع األنشطة
التدريبية واإلرشادية التعليمية والتثقيفية يف هذا اجملال على أسس
سليمة ِما ينعكس اجيابيا على منتجات النحل كما ونوعا.
التعاريف االجرائية:
املستوى املعريف :يقصد به الدرجة اليت حيصل عليها املستهلك
إستجابةا إلستبانة قياس مستوى املعرفة املستخدم يف الدراسة.
مصادر احلصول على املعلومات :وهي الوسائل اليت تيسر نشر
الوعي بني املستهلكني واليت لملت الربامج التلفزيونية الزراعية،
والصحف اليومية ،والربامج اإلذاعية الزراعية ،والنشرات اإلرشادية،
وكليات الزراعة ،والنحالني ،واملرشدين الزراعيني.
احملافظة :هو موقع سكن املستهلك وفق ا للمحافظات األردنية
األربع الواقعة يف اقليم وسط االردن وهي العاصمة والزرقاء والبلقاء
ومادأب.
املواد وطرق البحث

عيناة وتتمااع البحااث :ميث ل جمتم ع الدراس ة اي ع املس تهلكني يف إقل يم
وسط االردن ،وقد مت اختي ار  111مس تهلك بص ورة عش وائية م ن ك ل
حمافظ ة م ن احملافظ ات األرب ع ،وب ذلك بل حج م العين ة 911
مس تهلك ،وق د اع ت البي اانت األولي ة امليداني ة ع ن طري ق االس تبيان
ابملقابل ة الشخص ية ،وق د اش تمل االس تبيان عل ى ج زئني ،األول خ اص
ب بعض املعلوم ات الشخص ية للمس تهلكني ،واآلخ ر يتض من مقياس ا
ملستوايت معرفة املستهلكني ملنتجات النحل ،وق د تض من املقي اس 21
فق رة اختباري ه :يف جم ال منتج ات النح ل ،وقب ل وص ول االس تمارة إىل

ش كلها النه ائي فق د مت اَّت اذ بع ض اإلج راءات عليه ا ويف مق دمتها
ص دقه الظ اهري( ،)Face Validityوص دق حمت واه ( Content
 ،)Validityوذلك من خالل عرضها على اخل رباء واملختص ني يف جم ال
اإلرش اد الزراع ي وتربي ة النح ل وابلرج وع أيض ا إىل املؤلف ات يف ه ذا
اجمل ال(ش قري ،1222 ،صُ ،)112-11:ث مت بع د ذل ك إج راء
التع ديالت الالزم ة عل ى الفق رات االختباري ة ال يت تض منتها االس تمارة
لتص بح أكث ر فاعلي ة يف الوص ول إىل اهل دف املطل وب ،ك ذلك مت إجي اد
مع املي الثب ات والص الحية للمقي اس وذل ك ملعرف ة قدرت ه وص الحيته
لقي اس الظ اهرة امل راد دراس نةا وذل ك عن د إع ادة اس تخدامه حت ت نف س
الظ روف ،وق د اتب ع طريق ة التجزئ ة النص فية وذل ك ابس تخدام معام ل
ارتب اس بريس ون لقي اس معام ل الثب ات والص الحيةُ ،ث أجري ت علي ه
عملية التصحيح ابستخدام معادلة سبريمان ب راون ،وكان ت النت ائج كم ا
ه ي موض حةا يف اْل دول رق م ( ،)1وب ذلك فق د أك دت ه ذه املق اييس
صالحية االستبيان ملثل هذه الدراسة.
جدول .1معامل الثبات والصالحية لابعض املقااييس املساتخدمة يف

الدراسة

التسلسل نوع املقياس
1
2

مستوى املعلومات احلايل
التعرض ملصادر املعلومات

معامل
الثبات
1811
1813

معامل
الصالحية
1812
1821

متغريات البحث :احنصرت املتغريات املستقلة يف هذا البحث يف كل
من :العمر ،واملستوى التعليمي ،وعدد أفراد األسرة ،واحملافظة،
واْلنس ،والتعرض ملصادر املعلومات ،ووجهة نظر املستهلك ألمهية
ملنتجات النحل ،واالجتاه حنو استخدام منتجات حنل العسل ،ومتثل
املتغري التابع يف مستوى املعرفة العام للمستهلكني ملنتجات حنل
العسل.
طريقة قياس متغريات البحث:
العمر :مت قياسه من خالل استخدام األرقام اخلام ألعمار
املستهلكني.
املستوى التعليمي :مت تقسيم املستهلكني من حيث مستواهم التعليمي
اىل مخ س ف ات ه ي :أم ي ،وأساس ي ،واثن وي ،وكلي ة جمتم ع
متوسطة،وجامعي ،وأعطيت الدرجات( )1،3،2،1،1على التوايل.
عدد أفراد األسرة :استخدمت األرقام اخلام للتعبري عن هذا املتغري
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احملافظا ااة :وه ي العاص مة(عم ان) والبلق اء والزرق اء م داب ،وأعطي ت
االرقام( )1،3،2،1على التويل.
اجلنس :حيث أعطي الذكر (درجه واحدة) واألنثى (درجتان).
التعرض ملصادر املعلومات :مت َّتصيص درجة التعرض لعدد من
مصادر املعلومات من خالل مقياس متدرج ثالثي( دائما وأعطيت
( )3درجات ،وأحياان وأعطيت( )2درجة ،واندرا وأعطيت( )1درجة،
وال أتعرض وأعطيت(صفر) ،وجبمع الدرجات اليت حصل عليها كل
مستهلك مت احلصول على درجه التعرض الكلية ملصادر املعلومات
حيث احنصرت قيم هذا املتغري من( )21-1درجة.
االجتاه حنو استخدام منتجات حنل العسل :مت قياس هذا املتغري من
خالل  12فقرة ،وإبستخدام مقياس ليكرت اخلماسي املتدرج (موافق
جدا ،موافق ،حمايد ،معارض ،معارض جدا) ،وقد اعطيت
الدرجات( )1،1،3،2،1على التوايل ،وقد احنصرت قيم هذا املتغري
من( )91-12درجة.
وجهة نظر املستهلك ألمهية منتجات النحل :مت قياس هذا املتغري
من خالل درجة األمهية :كبرية ،ومتوسطة ،وقليلة ،وغري مهمة
ملنتجات حنل العسل ،وأعطيت الدرجات( )1،1،2،3على التوايل،
وقد احنصرت قيم هذا املتغري من( )11-1درجة.
مستوى املعرفة :مت قياس مستوايت املعرفة للمستهلكني ملنتجات
النحل من خالل طرح قيمة الدرجة اليت تعرب عن مستوى معرفتهم
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جمال منتجات حنل العسل ،أما مستوى املعرفة املرغوب فقد حدد من
خالل الدرجات القياسية اليت خصصت مسبقا لكل فقرة من
الفقرات ،وقد اعتمدت الدرجة( )21ك ساس للدرجة القياسية يف
مستوى املعرفة املرغوب حيث وزعت هذه الدرجة على الفقرات
االختبارية بواقع درجة واحدة لكل فقرة من الفقرات ،جدول(.)2
الفرض البحثي :توجد عالقة معنوية بني مستوى املعرفة العام
للمستهلكني مبنتجات حنل العسل وكل من :العمر ،واملستوى
التعليمي ،وعدد أفراد األسرة ،واحملافظة ،واْلنس ،والتعرض ملصادر
املعلومات ،ووجهة نظر املستهلك ألمهية ملنتجات النحل ،واالجتاه حنو
استخدام منتجات حنل العسل.
التحليل االحصائي :يف ضوء أهداف وفرضيات الدراسة مت اختيار
عدة أساليب إحصائية تتناسب وطبيعة البياانت املتوفرة من خالل
االستبيان كالعرض اْلدويل ،والنسب امل وية ،والتكرارات ،ومعامل
االرتباس البسيط(بريسون) الختبار العالقة بني املتغري التابع واملتغريات
املستقلة ذات املقاييس املستمرة ،ومعامل االرتباس الرتيب(سبريمان-
براون) الختبار العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة ذات
املقاييس الرتبية ،ومربع كاي( )X2الختبار العالقة بني املتغري التابع
واملتغريات املستقلة ذات املقاييس اإلمسية( Steel and Torri, 1980,
 ،)p:485وقد مت استخدام احلاسب اآليل من خالل برانمج التحليل
اإلحصائي للعلوم االجتماعية(.)SPSS

احلايل من الدرجة القياسية اليت تعرب عن مستوى املعرفة املرغوب ،وقد
مت قياس مستوايت املعرفة للمستهلكني ابستخدام خارطة اختبارية
مؤلفة من( )21فقرة اختبارية موزعة على احملاور اخلمسة(املنتجات) يف

جدول  .3توزيع الفقرات االختبارية وفقا للدرجات املخصصة لكل منها
ت

احملور

1
2
3
1
1
اجملموع

العسل
الربوبليس
سم النحل
الغذاء امللكي
الشمع

عددالفقرات
11
1
1
1
1
21

وزن الفقرة يف احملور

وزن احملور

1
1
1
1
1

11
1
1
1
1
21

نتائج الدراسة
اهلدف األول :املستوايت املعرفية للمستهلكني يف اقليم وسط

االردن مبنتجات النحل :ظهر أن أعلى قيمة رقمية معربة عن املستوى
املعريف ( )21درجة وأدانها ( )2درجة ،ومبتوسط مقداره ()12813
درجة ،وإبحنراف معياري ( ،) 4.44وقد مت توزيع املبحوثني اىل ثالث
مستوايت :املستوى املنخفض(أقل من  )1درجات ،واملستوى املتوسط
من ( )19-1درجة ،واملستوى املرتفع (أكثر من  )19درجة ،وكما
هو واضح ابْلدول( )3الذي يتضح منه أن أعلى نسبة من املبحوثني
تقع ضمن ف ة املستوى املعريف املتوسط وبنسبة ( ،)%1281فيما
توزعت أعداد املبحوثني املتبقية على املستويني املنخفض واملرتفع
وبنسبة( )%1183( ،)%2381لكل منهماعلى التوايل.
جدول .2األعداد والنسب املئوية للمبحوثني وفقا ملستوى معرفتهم

مبنتجات النحل بشكل عام
فئات مستوى املعرفة العام
منخفض (أقل من )1
متوسط ()19-1
مرتفع (أكثر من )19
اجملموع

العدد
131
311
111
911
S.d:4.44

%

2381
1281
1183
11181
Mean:12.13

وملعرفة ترتيب املستوايت املعرفية للمستهلكني مبنتجات النحل فق د
مت ترتيبه ا وفق ا لألمهي ة النس بية للمتوس طات احلس ابية،كما يف ج دول
(.)4
جاادول رقاام .4ترتيااب املسااتوايت املعرفيااة حسااب األمهيااة النساابية

للمتوسط احلسايب
احملور

الشمع
سم النحل
الربوبلس
العسل
الغذاء امللكي

املتوسط
احلسايب
2811
2811
2813
1821
1811

األمهية النسبية
للمتوسط احلسايب
%11811
%12811
%12819
%31821
%31821

الرتتيب
1
2
3
1
1

يتضح ِما سبق ان احملور الذي احتل املرتبة األوىل هو الشمعُ ،ث
سم النحلُ ،ث الربوبليسُ ،ث العسل ،وأخريا الغذاء امللكي ،وقد بلغت
األمهية النسبية للمتوسطات احلسابية هلذه املنتجات (،%11811

 )%31821 ،%31821 ،%12819 ،%12811على التوايل،
وقد تعزى هذه النتائج اىل ضعف تناول مصادر املعلومات اليت يعتمد
عليها املبحوثني للمواضيع املتعلقة ابلغذاء امللكي والذي جاءت يف
املرتبة األخرية يف حني ميكن تفسري احتالل حمور الشمع للمركز األول
أبن هذا احملور رمبا كان حمل تركيز مصادر املعلومات وبشكل متكرر
األمر الذي انعكس على ارتفاع مستوى معلومات املبحوثني هبذا
احملور.
اهلدف الثاين :بعض املتغريات ذات العالقة ابملستوايت املعرفية

للمستهلكني :يتضمن هذا اْلزء من البحث نتائج العالقة بني
املستوايت املعرفية للمستهلكني وكل متغري من املتغريات املستقلة
املشمولة ابلدراسة.

 .1-3العمر :أظهرت نتائج البحث أن أعلى عمر للمبحوثني()11

سنة ،وأدانه ( )11سنة ،ومبتوسط حسايب مقداره ( )318111سنة،
وابحنراف معياري ( ،)128131وقد مت تقسيم أعمار املبحوثني إىل
أربع ف ات عمرية ،حيث يشري جدول رقم ( )1إىل أن أعلى نسبه من
املبحوثني ( )%1981من عينة البحث تقع ضمن الف ة العمرية
( )21-11سنه وأدانها ( )983ضمن الف ة العمرية (أكثر من
)11سنة ،يف حني مثلث نسبة املبحوثني ضمن الف تني
العمريتني( )32-21و()11-11سنة ( ،)%2981و()%2181
على التوايل ،وإلجياد العالقة بني املستوايت املعرفية للمستهلكني
املبحوثني والعمر فقد أُستخدم معامل ارتباس( )Pearsonوالذي بلغت
قيمته(ِ )18111-ما يدل على وجود عالقة عكسية معنوية بني
املتغريين ،لذا يقبل الفرض البحثي الذي ينص على وجود عالقة بني
املستوايت املعرفية للمستهلكني املبحوثني وأعمارهم ،وقد يعزى السبب
يف ذلك إىل أن املبحوثني يفقدون الكثري من املعارف بتقدم أعمارهم
ِما يكون لديهم مستوى معرفة منخفض ال ميكنهم من االستفادة منه
يف التعامل مع منتجات النحل.
جدول .5األعداد والنسب املئوية للمبحوثني وفقا للعمر
الفئات العمرية
(ابلسنوات)
أقل من 21
32 – 21
11 – 11

العدد

%

معامل
بريسون

1981 211
2981 191
18111- 2181 121

مستوى
املعنوية
**
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أكثر من 11
اجملموع

31
911

983
111

جاادول  .2األعااداد والنسااب املئويااة للمبحااوثني وفقااا لعاادد اف اراد

اسرهم

** معنوي عند مستوى احتمال 1811

 3-3املسااتوى التعليمااي :أظه رت نت ائج البح ث أن أعل ى نس بة م ن
املبح وثني كان ت( )%1183ك ان مس تواهم التعليم ي ج امعي،
وأدانه ا( )%281ك ان مس تواهم التعليم ي أم ي ،يف ح ني مثل ث
نس ب( )%181و( )%1981و( )%2182املس توايت التعليمي ة
أساسي ،اثنوي ،دبلوم ،على الت وايل اْل دول ( ،)9وإلجي اد العالق ة ب ني
املستوايت املعرفية للمستهلكني املبحوثني واملس توى التعليم ي أس تخدم
معام ل ارتب اس ) )Spearmanوال ذي بلغ ت قيمت ه (،)18111وه ي
ت دل عل ى وج ود عالق ة غ ري معنوي ة ب ني املتغ ريين ،ل ذا ي رفض الف رض
البحث ي ال ذي ي نص عل ى وج ود عالق ة معنوي ة ب ني املس توايت املعرفي ة
للمس تهلكني املبح وثني ومس توايعم التعليمي ة ،وق د يع زى الس بب يف
ذلك إىل أن املعارف املتعلق ة مبنتج ات النح ل ت ي تم التع رض هل ا خ الل
حياعم ،وهذا يؤدي إىل اخنفاض مستوايعم املعرفية.
ج اادول  .0األع ااداد والنس ااب املئوي ااة للمبح ااوثني وفق ااا ملس ااتواي م

التعليمية

املستوى
التعليمي
امي
اساسي
اثنوي
دبلوم
جامعي
اجملموع

العدد
12
21
111
121
332
911

%
281
181
1981
2182
1183
11181
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معامل سبريمان
براون
18111

مستوى
املعنوية
غري
معنوية

 2-3ع اادد أفا اراد األس اارة :اظه رت نت ائج البح ث واْل دول( )1أن
أعل ى نس بة م ن م ن ع دد اف راد اس ر املبح وثني كان ت()%1181
بني( )11-1افراد وادانها فردا واحدا ومبتوس ط مق داره( )9أف راد ،وق د
مت تقسيم عدد أفراد اسر املبحوثني إىل ثالث ف ات ،إلجياد العالقة ب ني
املس توايت املعرفي ة للمس تهلكني املبح وثني وع دد أف راد األس رة فق د
(،)18111-
أُستخدم معامل( )Pearsonوالذي بلغت قيمت ه
ِم ا ي دل عل ى وج ود عالق ة ارتباطي ة معنوي ة ب ني املتغ ريين ،ل ذا يقب ل
الف رض البحث ي ال ذي ي نص عل ى وج ود عالق ة معنوي ة ب ني مس توى
املس توايت املعرفي ة للمس تهلكني وع دد أف راد األس رة ولع ل الس بب يع ود
اىل أن اف راد األس رة اآلخ رين ال يعرف ون الكث ري ع ن منتج ات النح ل
بسبب إرتفاع اسعارها.

فئات عدد
افراد االسرة
اقل من 1
11-1
أكثر من 11
اجملموع

العدد

%

221
311
21
911

3181
1181
181
11181

معامل
بريسون

مستوى
املعنوية

1811
1

**

** معنوي عند مستوى احتمال 1811

 4-3احملافظا ااة :أظه رت نت ائج البح ث واْل دول( )1أن االع داد و

النسب امل وية يف ايع احملافظات متس اوية ،إلجي اد العالق ة ب ني مس توى
املس توايت املعرفي ة للمس تهلكني املبح وثني واحملافظ ة ،فق د أُس تخدم
 Chi-squareوالذي بلغت قيمته(ِ ،)3138112م ا ي دل عل ى ع دم
وجود عالقة ارتباطية معنوية ،لذا يقبل الفرض البحثي الذي ينص على
وج ود عالق ة معنوي ة ب ني املس توايت املعرفي ة واحملافظ ة ،وميك ن تفس ري
ذل ك بقي ام املرش دين ال زراعيني يف كاف ة احملافظ ات بتوعي ة املس تهلكني
بنفس املعلومات املتعلقة مبنتجات النحل ِما جعل امهية ملكان السكن
يف التفاوت يف املستوايت املعرفية للمستهلكني من حمافظة ألخرى.
جدول  .8األعداد والنسب املئوية للمبحوثني وفقا للمحافظة
احملافظة

العدد

%

العاصمة
البلقاء
الزرقاء
ماداب
اجملموع

111
111
111
111
911

2181
2181
2181
2181
11181

قيمة مربع
كاي

313811
2

مستوى
املعنوية
**

** معنوي عند مستوى احتمال 1811

 5-3التعرض ملصادر املعلومات :أظهرت نتائج البحث اْل دول()2

أن أعل ى قيم ه رقمي ه مع ربة ع ن درج ة تع رض املبح وثني ملص ادر
املعلوم ات ه ي( )21درج ة وأدانه ا( ص فر) درج ة ،ومبتوس ط
مق داره( )1181111درج ة ،وإبحن راف معي اري( ،) 5.29وق د مت
تقس يم املبح وثني اىل ث الث مس توايت ،حي ث يش ري ج دول( )1إىل أن
أعلى نسبة من املبحوثني(  )%9181تق ع ض من ف ة التع رض املتوس ط
وأدانه ا( )%1181تق ع ض من ف ة مس توى التع رض امل نخفض ،إلجي اد
العالقة بني املستوايت املعرفية للمستهلكني املبحوثني والتعرض ملصادر
املعلوم ات فق د أُس تخدم معام ل ارتب اس( ) Pearsonوال ذي بلغ ت
قيمت ه(ِ ،)18112-م ا ي دل عل ى وج ود عالق ة عكس ية معنوي ة ب ني

امحد نوري الشدايده وأخرون :،.معرفة املستهلكني يف إقليم وسط االردن مبنتجات حنل العسل وعالقتها ببعض املتغريات

43

املتغ ريين ،ل ذا يقب ل الف رض البحث ي ال ذي ي نص عل ى وج ود عالق ة
معنوي ة ب ني املس توايت املعرفي ة والتع رض ملص ادر املعلوم ات ،وق د يع زى
الس بب يف ذل ك إىل أن زايدة التع رض ملص ادر املعلوم ات يقل ل م ن
مس توايعم املعرفي ة مبنتج ات النح ل وال يت غالب ا ال ي تم تناوهل ا يف مث ل
هذه املصادر.

على وجود عالقة عكسية غري معنوية ،لذا يرفض الفرض البحثي الذي
ينص على وجود عالقة معنوية بني املستوايت املعرفية للمستهلكني
املبحوثني واالجتاه حنو استخدام منتجات النحل ،وقد يعزى السبب يف
ذلك إىل أن االجتاه حنو استخدام منتجات النحل ليس اجيابي ا وال
سلبي ا وامنا كان حمايدا.

ملصادر املعلومات

حنو استخدام منتجات النحل

جدول .7األعداد والنسب املئوية للمبحاوثني وفقاا لدرجاة تعرضاهم
فئات التعرض ملصادر
املعلومات (ابلدرجات)
منخفض أقل من ()9
متوسط ( )19-9
مرتفع أكثر من ()19
اجملموع

العدد

%

111
119
11
911

1181
9181
1181
111

مستوى
املعنوية

معامل
بريسون
18112-

**

** معنوي عند مستوى احتمال 1811

 0-3اجلنس :أظهرت نتائج البحث أن أعلى نسبة من املبحوثني

اْلدول()11كانت( )%1183من االانث وأدانها كانت()%1281
من الذكور ،وإلجياد العالقة بني مستوى املستوايت املعرفية
للمستهلكني واْلنس فقد أُستخدم  Chi-squareوالذي بلغت
قيمته(ِ ،)128111ما يدل على وجود عالقة ارتباطية غري معنوية ،لذا
يرفض الفرض البحثي الذي ينص على وجود عالقة بني املستوايت
املعرفية واْلنس وميكن تفسري ذلك أبن كل من الذكور واالانث ال
يهتمون كثريا هبذه املنتجات.
جدول .16األعداد والنسب املئوية للمبحوثني وفقا للجنس
اجلنس
ذكر
أنثى
اجملموع

العدد
221
311
911

%
1281
1183
111

قيمة مربع كاي
128111

مستوى املعنوية
غري معنوية

 2-3االجتاه حنو استخدام منتجات حنل العسل:أظهرت نتائج
البحث اْلدول رقم( )11أن أعلى قيمة رقمية لالجتاه حنو استخدام
منتجات النحل( )91درجة وأدانها( )12درجة ومتوسط
مقداره( )12813درجة وإبحنراف معياري( )5.57وقد مت تقسيم
املبحوثني وفقا الجتاهاعم حنو استخدام منتجات حنل العسل اىل ثالث
مستوايت ،وإلجياد العالقة بني املستوايت املعرفية للمستهلكني
املبحوثني واالجتاه حنو استخدام منتجات حنل العسل فقد أُستخدم
معامل ارتباس( ) Pearsonوالذي بلغت قيمته(ِ ،)18123ما يدل

جاادول  .11األعااداد والنسااب املئويااة للمبحااوثني وفقااا الجتاهااا م
فئات االجتاه حنو
استخدام منتجات النحل
(ابلدرجات)
منخفض( أقل من)31
متوسط()11-31
مرتفع (أكثر من )11
اجملموع

العدد

%

111
312
111
911

1981
9181
1181
1118
1

معامل
بريسون
18123

مستوى
املعنوية
غري
معنوية

 8-3وجهة نظر املستهلكني ألمهية منتجات النحل :أظهرت نتائج
البحث اْلدول( )12أن اعلى قيمة رقمية لدرجة أمهية منتجات
النحل حسب وجهة نظر املستهلكني كانت( )11وأدانها( )1مبتوسط
مقداره ( )12811وإبحنراف معياري ( ،)3.36وقد مت تقسيم
املبحوثني وفقا لدرجة األمهية اىل ثالث مستوايت ،وإلجياد العالقة بني
املستوايت املعرفية للمستهلكني املبحوثني وجهة نظر املستهلكني ألمهية
منتجات النحل،فقد أُستخدم معامل ارتباس( )Pearsonوالذي بلغت
قيمته(ِ ،)18131-ما يدل على وجود عالقة عكسية معنوية ،يقبل
الفرض البحثي الذي ينص على وجود عالقة بني املستوايت املعرفية
ووجهة نظر املستهلكني ألمهية منتجات النحل ،وقد يعزى السبب يف
ذلك إىل أن درجة األمهية الكبرية اليت يوليها املستهلكون ملنتجات
النحل اوصلتهم اىل عدم القناعة بتناوهلا األمر الذي ادى اىل تدين
املستوايت املعرفية هلم.
جدول .13األعداد والنسب املئوية للمبحوثني وفقا لدرجاة األمهياة

ملنتجات النحل من وجهة نظر املستهلكني
أمهية منتجات النحل من
وجهة نظر املستهلكني
(ابلدرجات)

منخفضة (أقل من )2
متوسطة ()11-2
مرتفعة(أكثر من)11
اجملموع

العدد

%

111
392
111
911

1281
9181
1281
111

معامل
بريسون

18131-

مستوى
املعنوية

**

جملة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -جملد 33العدد )1يناير– مارس 2112
** معنوي عند مستوى احتمال 1811

اهل اادف الثال ااث :حتدي ااد مص ااادر احلص ااول عل ااى املعلوم ااات األكث اار

اس ااتخداما لا اادى املسا ااتهلكني :بع د ترتي ب مص ادر املعلوم ات ال يت

يعتمد علها املس تهلكون يف احلص ول عل ى معلوم اعم وفق ا جملم وع الق يم
الرقمي ة ال يت حص ل عليه ا ك ل مص در فق د تب ني وكم ا يب ني اْل دول
رق م( )13ان ال ربامج التلفزيوني ة الزراعي ة ق د احتل ت املرتب ة األوىلُ ،ث
الص حف اليومي ة يف املرتب ة الثاني ةُ ،ث ال ربامج االذاعي ة الزراعي ة يف املرتب ة
الثالث ةُ ،ث النش رات االرش ادية يف املرتب ة الرابع ةُ ،ث كلي ات الزراع ة يف
املرتب ة اخلامس ةُ ،ث الش ركات الزراعي ة يف املرتب ة السادس ةُ ،ث النح الني
يف املرتب ة الس ابعة ،يف ح ني احتل ت املرتب ة األخ رية املرش دين ال زراعيني،
وميكن تفسري إحتالل الربامج التلفزيونية الزراعي ة التتي ب األول م ن ب ني
مص ادر املعلوم ات اىل ان معظ م مص ادر املعلوم ات املتعلق ة مبنتج ات
النح ل تس تخدم التلفزي ون كوسيلةارش ادية وتثقيفي ة،بينما ميك ن تفس ري
احتالل املرشدين الزراعيني للمرك ز األخ ري أبن موض وع منتج ات النح ل
حبد ذاته ليس حمل إهتمامهم مقارنة بنشاطاته األخرى.
ج اادول رق اام  .12ترتي ااب مص ااادر املعلوم ااات وفق ااا م ااوع الق اايم

الرقمية

املصدر
الربامج التلفزيونية الزراعية
الصحف اليومية
الربامج االذاعية الزراعية
النشرات االرشادية
كليات الزراعة
الشركات الزراعية
النحالني
املرشدين الزراعيني

تموع القيم الرقمية
1111
211
213
132
123
139
112
111

الرتتيب
1
2
3
1
1
9
1
1

االستنتاجات
-1أوضحت النتائج ان املستوايت املعرفية للمستهلكني بشكل عام
هي دون الوسط ،إذ ان اكثر من %11من املبحوثني كان مستوى
معرفتهم متوسط ومنخفض ،وهذا يدل على وجود فجوة معرفية
واضحة بني واقع معلوماعم احلايل وما جيب ان يكونوا عليه وهذا
يتطلب توفري فرص تعليمية وتثقيفية تزيد من معارفهم ومعلوماعم.
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 -2تساهم أعمار املستهلكني ،وعدد أفراد أسرهم ،ومكان سكنهم،
ومستوى تعرضهم ملصادر املعلومات ،ووجهة نظرهم ألمهية
منتجات النحل يف مستوى معرفتهم ،وقد بينت هذه الدراسة أن
العالقة بني مستوى املعرفة وكل من هذه املتغريات هي معنوية،
بينما كانت غري معنوية بني هذا املستوى وكل من مستوى التعليم،
واْلنس ،واالجتاه حنو استخدام منتجات النحلِ ،ما يستدعي
ضرورة مراعاعا عند التخطيط للنشاطات التعليمية والتثقيفية يف
منطقة الدراسة وذلك لطبيعة عالقتها مبستوى املعرفة.
التوصيات
يف ضوء ما اسفرت عن نتائج حتليل البياانت البحثية الثانوية

فإن الدراسة توصي مبا يلي:

- 1تعزيز دور اإلرشاد الزراعي التسويقي يف تعليم وتوعية املستهلكني
أبمهية منتجات النحل عن طريق إعداد خطة علمية وعملية تتناول
بشكل دقيق النتائج التفصيلية هلذه الدراسة وفقا ملستوايت املعرفة.
- 2إجراء مسوحات ميدانية دورية لدراسة املتغريات الشخصية
للمستهلكني قبل َّتطيط الربامج التثقيفية اخلاصة هبم،فضالا عن
الوقوف على واقع معلوماعم ليتم مواجهتها من خالل هذه
الربامج.
- 3التكيز على مصادر املعلومات(الربامج التلفزيونية واالذاعية
والصحف اليومية) يف نشر املعلومات املتعلقة مبنتجات النحل بني
املستهلكني كوِنا احتلت مركز الصدارة يف درجة تعرضهم هلا من
بني مصادر املعلومات األخرى.
- 1ضرورة مراعاة املستوايت املعرفية اليت تناولتها هذه الدراسة وفقا
لتسلسلها عند التخطيط لربامج تثقيفية للمستهلكني.
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SUMMARY

Knowledge of Consumers in Jordan Mid Territory for Honey Bees Products
and Its Relation to Some Variables
Ahmad N.AL-Shadiadeh, Amal A.Abbady, Mazen A.Ateyat

knowledge levels on the honey bee’s products. For
analyzing data, frequencies, percentages, mean standard
deviations, Pearson and Spearman correlation, chisquare, and t-test. The most important results were:
1-There were three categories for knowledge levels; low
(< 8) degree, medium between (8-16) degree and
high (> 16) degree. It was found that 23%, 59.7%,
and 17.3 % of the consumers were fall in the low,
medium, and high levels, respectively.
2- Ranking the knowledge levels to consumers in the
products of honey bees according to the following
sequence: wax, bee venom, honey, albroobuls and
finally royal food as they hit importance relative to
the averages of these products (54.45%, 52.08%,
42.76%, 38.28%, 37.95%) respectively

3- There was a significant relationship between the
knowledge levels and each of age, number of family
members, place of housing, exposure to information
sources, and consumer’s opinion in importance of
the bee products.
4- There was no significant relationship between the
knowledge levels and each of educational level, sex,
and attitude toward using the bee products.
5- Ranking the information sources for consumers for
bee’s products according to the following sequence:
TV programs, daily newspapers, radio programs,
leaflets, agriculture colleges, agricultural extension
workers and beekeepers.
The study recommends strengthening the role of
marketing extension in educating consumers to bee’s
products through the preparation of the plan dealing
with the detailed results of this study.
Key words: marketing extension, knowledge level,
bee’s products, bees, consumers, Jordan.

The aim of this study was to determine the
knowledge level of consumers in Jordan Mid Territory
for honey bees products and its relation to some factors.
A sample of 600 consumers was selected and
interviewed individually. Using a questionnaire included
two parts; the first was the socioeconomic information
of the consumers and the second was a measure of

