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 2021 يونيو13 ى، الموافقة على النشر ف2021 مايو10 تالم البحث فىاس

 الملخص العربى 
التدريبية   االحتياجات  علي  التعرف  البحث  هذا  استهدف 
دمياط،   بمحافظة  المثلث  منطقة  في  السمكية  المزارع  لحائزي 

نمو  الظروف  واقتراح  تحت  لهم  تدريبي  برنامج  لبناء  تصوري  ذج 
استمارة   باستخدام  الميدانية  البيانات  جمع  تم  وقد  المصرية، 

م،  2021استبيان بالمقابلة الشخصية، خالل شهري يناير وفبراير 
مزارع سمك من إجمالي    106وذلك لعينة عشوائية بسيطة بلغت  

ا عددها  الشاملة  بنسبة    1060لبالغ  و %10مزارع  تم  ،  قد 
الحساب  والمتوسط  والمدي  المئوية  والنسب  التكرارات  استخدام 
اإلحصائي   للتحليل  كأدوات  النسبي  والوزن  المعياري  واالنحراف 

الستخالص وعرض النتائج، وجاءت أهم    SPSSباستخدام برنامج  
 النتائج التي تم التوصل إليها فيما يلي:

حوثين والمتصلة  أواًل: بالنسبة للخصائص الشخصية والمهنية للمب
 بممارسة المهنة 

أن    -1 يشتركوا    %90.6اتضح  لم  المبحوثين  دورات  من  في 
منهم لديهم رغبة في االشتراك   %100تدريبية، في حين أن  

 في دورات تدريبية جديدة. 
ف  -2  " البحرية  المزارع  في  الشائعة  األمراض   " دورة  ي  جاءت 

نسبي   بوزن  األولي  الدو   %92.7المرتبة  ترتيب  رات  حسب 
 التدريبية المقترحة وفقًا ألولوية اإلحتياج التدريبي للمبحوثين. 

ي المرتبة األولي بوزن  "الخبرة الشخصية المكتسبة" ف  جاءت  -3
علي    %88.9نسبي   المبحوثين  حصول  لمصادر  وفقًا 

 المعارف المزرعية. 
ثانيًا: بالنسبة لالحتياجات التدريبية للمعارف والمهارات المزرعية  

 ن للمبحوثي
جاءت " تصميم الحضانات بمساحات من ربع إلي واحد فدان    -1

لإلحتياجات األولي  المرتبة  في  بدرجة    "  للمبحوثين  التدريبية 
مرحلة    33.5% في  المزرعية  المعارف  لمستوي  وفقًا 

التحضين، في حين جاءت " تصميم حوض التربية بمساحات 
عن   تزيد  لالحتياجات   2.5ال  األولي  المرتبة  في    فدان" 

بدرجة   للمبحوثين  المعارف    %32.1التدريبية  لمستوي  وفقًا 
 المزرعية في مرحلة التربية. 

في    -2  " للزريعة  المثلي  التخزين  بمعدالت  اإللمام   " جاءت 
  40.6المرتبة األولي لإلحتياجات التدريبية للمبحوثين بدرجة  

% وفقًا لمستوي المهارات المزرعية في مرحلة التحضين، في  
" جاءت  االستزراع    حين  في  المكثف  شبه  النظام  تطبيق 

السمكي " في المرتبة األولي لالحتياجات التدريبية للمبحوثين  
% وفقًا لمستوي المهارات المزرعية في مرحلة    48.6بدرجة  
 التربية. 

 ثالثًا: المشكالت التي تواجه المبحوثين وكيفية التغلب عليها 
للغا النسبي  الوزن  الرتفاع  النتائج  العظمي  أشارات  لبية 

للمشكالت التي تواجه حائزي المزارع السمكية بمنطقة المثلث في  
من   اإليجارية  القيمة  رفع   " مشكلة  جاءت  وقد  دمياط،  محافظة 

جنية/الفدان/سنويًا " في المرتبة األولي بوزن    3000إلي    300
"    99.3نسبي   مقترح  جاء  ثم  ومن  البحوثين،  آلراء  وفقًا   %

اإليجارية القيمة  األولي    خفض  المرتبة  في   " عليه  كانت  عما 
 % وفقًا لمقترحات المبحوثين.  75.4بنسبة 

تدريبي   برنامج   لبناء  تصوري  لنموذج  مقترح  وضع  تم  رابعًا: 
من   يتضح  كما  المصرية  الظروف  تحت  السمكية  المزارع  لحائزي 

 (.2الشكل رقم )
البحرية  السمكية  المزارع  المفتاحية:  البرامج    –  الكلمات 

 يبية. التدر 

 المشكلة البحثية و المقدمة 

التاريخ   بداية  إلي  جذورها  تمتد  إنسانية  عملية  التدريب 
وجه   علي  وجد  أن  منذ  فاإلنسان  الحضارات،  ونشوء  البشري 
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إشباع حاجاتهم، ولم  أوالده وسائل  وُيعلم  يتعلم،  األرض وهو 
يتوقف األمر علي مجرد اإلحاطة بالعلم وإنما امتد األمر إلي  

يعلمه إلي عمل وممارسة، ثم أيقن أن العلم والعمل  ترجمة ما  
وحدهما ال يكفيان إلشباع حاجاته المتعددة والالمتناهية ما لم  
بالتدريب   إال  اإلتقان  يتحقًق  وال  متقنا،  والعمل  العلم  يكن 
والممارسة الصحيحة، ومن هنا يتضح أهمية التدريب في كافة  

 قطاعات العمل، وجميع نواحي الحياة.
فإن مفهوم التدريب لم يعد مفهومًا نمطيًا يتم تحقيقه  ولهذا  

من خالل إعداد وتنظيم وإقامة الدورات والبرامج التدريبية ذات  
أواالجتياز  الحضور  شهادات  منح  مع  التقليدي،  النمط 
استثمار   منظومة  في  استراتيجيًا  خيارًا  أصبح  بل  أواألداء، 

لم   الفرد  فإن  ولهذا  البشرية،  الموارد  بكونه وتنمية  يميز  يعد 
عاماًل أو موظفًا أو مزارعًا بل أصبح يطلق عليه إسم المورد  
في   مختلفة  تخصصات  في  العلماء  تسابق  ولقد  البشري، 
المجتمعات، فأطلق عليهم  تعظيم قدرات األفراد ومكانتهم في 
عليهم   أطلق  كما  البشري،  المال  رأس  إسم  االقتصاديون 

علماء اإلدارة فقد أطلقوا    المحاسبون إسم األصول البشرية، أما
فإن   ولذلك  أوالمعرفي،  أوالمبدع،  الذكي،  المال  رأس  عليهم 
تعتبرالثروة   التي  البشرية  للثروة  استثمارًا كاماًل  التدريب أصبح 

 (.  4، ص 2012الحقيقية لكل دول العالم )عبد العزيز: 
األفراد   تمّكن  تفاعلية  تعّلم  "عملية  بأنه  التدريب  ويعرف 

المحلية من تنمية مهاراتهم ومعارفهم واتجاهاتهم   والمجتمعات
في   بفعالية  للمساهمة  المستفادة  الدروس  وتقاسم  ومواقفهم 
ويجدر   الفقر".  حدة  من  والتخفيف  الغذائي  األمن  تحقيق 
وقد  وغيرشامل،  بطبيعته  مفتوح  التعريف  هذا  أّن  إلى  التأكيد 

شرط يشمل عند تطبيقه أنشطة ال تلبي إال بعضًا من جوانبه  
 (.  2002أن يترافق مع عملية تعّلم )منظمة األغذية والزراعة:  

أن  التدريبية  األوساط  في  قبواًل  المسلمات  أكثر  ومن 
وأن   التدريبية،  االحتياجات  ليقابل  يصمم  أن  يجب  التدريب 
التدريبية،   االحتياجات  تلبية  إلي  يهدف  التدريبي  النشاط 

ا لذي تبني حوله  فاالحتياجات وحصرها تمثل محور االرتكاز 

في   يهدف  التدريب  أن  منظور  من  التدريبية  والبرامج  الخطط 
الدرجة األولي إلي إشباع احتياجات معينة، ولهذا فإن عملية  
التدريب،   في  أساسية  خطوة  تعد  التدريبية  االحتياجات  تحديد 
وبمقدار الدقة في تحديد هذه االحتياجات تكون فعالية وكفاءة 

الذ التدريبي  االحتياجات، البرنامج  تلك  لتلبية  تصميمه  يتم  ي 
حيث إن العديد من المشكالت التي تواجهها البرامج التدريبية  
الدقيقة   إنما تتركز بشكل أساسي في عدم تحديد االحتياجات 

)الخطيب:   البرامج  تلك  تخاطبها  ص  1989التي   ،84  ،)
أولي   التدريبية  لالحتياجات  الدقيق  التحديد  ُيعد  ولذلك 

األ ناجحة الخطوات  تدريبية  بـرامج  لتخطـيط  والمهمـة  ساسية 
ومهارات  معارف  في  المرغوبة  السلوكية  التغيرات  تحقق 
واتجاهات المتدربين مما يؤدي إلي رفع كفاءة وفاعلية أدائهم 

 (.144، ص 2003)عبد المجيد:  
كما أن اآلراء التي ُتطرح في مفهوم االحتياجات التدريبية 

متعد اتجاهات  وتعكس  درجة  كثيرة  إلي  أحيانا  تصل  دة 
المجاالت   اعتبارها  إلي  البعض  فيذهب  بينها،  فيما  التعارض 
في   العجز  لسد  التدريب  يشملها  أن  في  المنظمة  ترغب  التي 
ويستخدم  فيها،  العاملن  كفاءة  لرفع  أو  بها  العاملة  القوي 
مشكالت  علي  ليدل  التدريبية  االحتياجات  تعبير  بعضهم 

التنظيم، وهناك من   محددة ُيراد حلها عن طريق تدريب أفراد 
يعرفها بأنها: " مجموع التغييرات والتطورات المطلوب إحداثها  
بقصد   العاملين،  واتجاهات  ومهارات  ومعارف  معلومات  في 
واإلنتاج  العمل  سير  تعترض  التي  المشكالت  علي  التغلب 
من  ومنهم   ،" المنشودة  األهداف  تحقيق  دون  تحول  وبالتالي 

" مجموع التغييرات المطلوب إحداثها في الفرد    يعرفها: بأنها:
واتجاهاته وسلوكه  وأدائه  وخبراته  بمعلوماته  لجعله    والمتعلقة 

أداء اختصاصات وواجبات وظيفته الئقا لشغل وظيفة أعلي أو 
تصوير   إلي  يميل  من  وهناك  عالية"،  بكفاءة  الحالية 

ات معلومات أواتجاهات أومهار -1االحتياجات التدريبية بأنها:  
ها  تنميتوتعديلها أو سلوكية، ُيراد تغييرها أأوقدرات معينة فنية أو 

أو  تكنولوجية  تغيرات  بسبب  إلي إما  متوقعة،  مشكالت  لحل 
غير ذلك من الظروف التي تقتضي إعدادًا مالئمًا لمواجهتها، 
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أو -2 ضعف  قدرات  نقص  نواحي  في  أومحتملة  واقعية  فنية 
أ اتجهاتهم،  أو  أومعلوماتهم  يراد  و العاملين  محددة  مشكالت 

 (.  20، ص 1983حلها )ياغي: 
عرف   )رمضان:    (Ulschak:1983, p4)وقد  عن  نقاًل 

بين 16، ص  2005 الفجوة   " بأنها:  التدريبية  اإلحتياجات   )
المعادلة  وفق  وتقاس   ،" المرغوب  واألداء  الحالى  األداء 

المرغوب   األداء  مستوى   = التدريبى  اإلحتياج    -التالية: 
األدا وآخرون:  مستوى  )زهران  الفعلى  ص2016ء   ،20  ،)

)القال:   ترى  التدريبية 13، ص2001بينما  اإلحتياجات  أن   )
االتجاهات   أو  المهارات،  أو  المعلومات،  فى  النقص   " هى: 
لمهـام  بأدائهم  ترتبط  والتى  وظيفتة  فى  كاَل  العاملين  لدى 

 وظـائفهم وحـل مشكالت عملهم والتى يسدها التدريب ".
لي االحتياجات التدريبية بأنها: " مجموعة من  كما ينظر إ

المهارات والمعارف واالتجاهات المحددة التي يحتاجها فرد في  
معينة  مهام  بأداء  القيام  أجل  من  معينة  وظيفة  أو  مؤسسة 
بشكل أكثر كفاءة وفعالية "، ويحدث االحتياج التدريبي عندما  

المؤس أو  للفرد  الفعلي  األداء  بين  فجوة  هناك  سة،  تكون 
واالتجاهات المحددة التي يحتاجها فرد في مؤسسة أو وظيفة  
أكثركفاءة   بشكل  معينة  مهام  بأداء  القيام  أجل  من  معينة 
وفاعلية، فهي العملية التي يتم بها تحديد وترتيب االحتياجات 
هذه  تلبية  بشأن  الخطط  ووضع  القرارات  واتخاذ  التدريبية 

 (.  41، ص2010االحتياجات )معمار: 
(  69، ص  2015هذا الصدد أشار )فتحي وآخرون: وفي 

التدريبية  االحتياجات  لتحديد  أساسية  مداخل  ثالث  هناك  أن 
يلي:   كما  التقليدي    -1وذلك   Traditionalالمدخل 

Approach  تحديد في  المدرب  علي  المدخل  هذا  ويعتمد   :
وضع   وفي  الشخصية،  لخبراته  وفقا  التدريبية  االحتياجات 

والمحتوي   والمهام  األهداف  التدريب  وأساليب  التدريبي 
أدائها.   علي   -2المطلوب  المبني  المدخل 

: ووفقا لهذا المدخل، فإن   Experiential Approachالخبرة
الخبرة  خالل  من  التدريبية  احتياجاته  يحدد  من  هو  المتدرب 

طريق   عن  أو الشخصية  الذاتي،  تلك  التقدير  تحديد  يتم 
المدربي خبرات  ضوء  في  تفاعلهم  االحتياجات  عن  الناجمة  ن 

المختلفة.   التدريبية  المواقف  أثناء  الزراع  المدخل    -3مع 
األداء   علي  ويتم :   Performance Based Approachالمبني 

تحديد االحتياجات التدريبية باستخدام هذا المدخل عن طريق 
مقارنة مستوي األداء الفعلي والحالي للمتدرب بمستوي قياسي، 

األ نتائج  علي  وفقًا مبني  الخبراء،  وآراء  العلمية  بحاث 
لمتطلبات مهمة معينة أو خطوات محددة، ويتم ذلك عادة عن  
في   الحالية  الدراسة  اعتمدت  وقد  االختبارات،  إجراء  طريق 
األداء   المبني علي  المدخل  التدريبية علي  االحتياجات  تحديد 
 وذلك من خالل قياس مستوي المعارف والمهارات للمتدربين. 

ا قد  ومن  مصر  في  الزراعية  السياسة  أن  بالذكر  لجدير 
االستزراع  أنشطة  في  التوسع  علي  األخيرة  اآلونة  في  ركزت 
بصفة  البحري  السمكي  واالستزراع  عامة  بصفة  السمكي 
خاصة، ونظرًا لمحدودية موارد مصر من المياه العذبة، األمر  
االستزراع   لتشجيع  بقوة  لالتجاه  حتمية  ضرورة  يشكل  الذي 

السمكي  السمك االستزراع  مجال  ينطوي  حيث  البحري،  ي 
البحري علي العديد من المعارف والمهارات التي يستلزم إلمام  
المبحوثين بها حتي يمكنه القيام بدوره في هذا المجال بكفاءة، 
لذا تبرز أهمية تنميتهم من خالل االرتقاء بمستوياتهم المعرفية  

ا امكانياتهم وقدراتهم  لفكرية والمهارية ودعم  واألدائية وتحديث 
اتجاهاتهم بما يتمشي مع مختلف االبتكارات والمعارف العلمية  
المبحوثين  ومهارات  معارف  نقص  يشكل  حيث  المستحدثة، 
الثروة   لتنمية  محددًا  عاماًل  البحري  باالستزراع  يتصل  فيما 
السمكية، وعلي ذلك فإن تطوير برامج تدريبية فعالة له أهميته 

للتغلب   المشكلة، ولكي يمكن تصميم برامج الكبيرة  علي هذه 
ربط   علي  رئيسية  بصفة  يعتمد  هذا  فإن  فعالة،  تدريبية 
بأولويات   التدريبية  الدورات  في  المقدم  التعليمي  المحتوي 
   االحتياجات التدريبية لدي المستهدفين قبل تنفيذ هذه الدورات.

مستوي   علي  الثانية  المرتبة  دمياط  محافظة  وتحتل 
في اإلنتاج السمكي بعد محافظة كفر الشيخ، حيث    الجمهورية
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المختلفة   مصادره  من  السمكي  إنتاجها  طن    285616يبلغ 
يعادل   بما  السمكي   14.76سمك،  اإلنتاج  إجمالي  من   %

م، كما يتضح من جدول  2018طن عام    1934742البالغ  
 (: 1رقم )

 

عام    .1جدول بالطن  دمياط  لمحافظة  السمكي  اإلنتاج 
 م 2018

ـــــــادر المصــ  اإلنتاج بالطن  
المسطحات 

 الطبيعية 
 16649 البحر المتوسط
 4368 بحيرة المنزلة

 المزارع السمكية
 110 حكوميــــــــة 
 111290 إيجـــــــــــار 
 153199 مؤقتــــــــــة

 285616 اإلجمـــــالي
  26 – 25م، ص ص 2018المصدر: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، 

 

وتعتبر منطقة مثلث الديبة بمحافظة دمياط واحدة من أهم  
)منطقة   وهى:  مصر  في  البحري  لالستزراع  مناطق  أربع 
منطقة   سيناء،  بشمال  الطينة  سهل  منطقة  بدمياط،   المثلث 

شند ومنطقة  باإلسكندرية،  مريوط  والتي  وادي  بالسويس(،  ورة 
نحو   مست  %70تمثل  على  البحرية  المزارع  إجمالي  وى  من 

 (. 330، ص 2005الجمهورية ) خليل:  
،  2014وفي هذا الصدد أشارت دراسة )زهران وآخرون:  

بمحافظة  527  -  517ص ص   الديبة  مثلث  منطقة  عن   )
عدة   في  تنعكس  والتي  القصور  من  العديد  بها  أن  دمياط، 
الفنى   العالمى  التراث  من  االستفادة  ضآلة  منها:  ظواهر 

السمكى المختلفة، والتي تظهر  والتكنولوجى فى نظم اإلستزراع 
أشكال   على  للمربين  الموروثة  الخبرات  سيادة  خالل  من 
السمكي   االستزراع  سيادة  على  عالوة  الحديثة،  التكنولوجيا 

إقام من خالل  يظهر  والذي  عشوائي،  بشكل  مزارع  األهلي  ة 
تنظيم محكم، والتي تعكس ضعف سمكية بال تخطيط مسبق أو 

السمكي   اإلرشاد  جهاز  التكنولوجيا دور  نقل  في  الحكومي 
لحائزي  المستحدثة  الفنية  والمهارات  المعارف  ونشر  الحديثة، 
إنتاجية   مستوى  انخفاض  على  انعكس  مما  السمكية،  المزارع 

 المزارع السمكية في هذه المنطقة عن الحد األمثل.

ونظرًا لندرة البحوث اإلرشادية المعنية باالستزراع السمكي 
ش من  والتي  السمكية البحري،  االرشادية  المادة  تحديد  أنها 

وأساليب   ممارسات  صورة  في  بلورتها  يمكن  والتي  الفنية 
وانطالقًا   اإلنتاجية،  العملية  فاعلية  زيادة  علي  قادرة  إرشادية 

الخصوص،  هذا  في  االرشادي  العمل  دور  أهمية  األمر    من 
المزارع  لحائزي  التدريبية  االحتياجات  دراسة  يستوجب  الذي 

لتحديد أولويات االحتياجات التدريبية في تلك المنطقة    السمكية
والمهارات  المعرفة  بعدي  دراسة  علي  معتمدًا  للمستهدفين 

 الحالي. 

 ية هداف البحث اال

علي  التعرف  رئيسية  بصفة  البحث  هذا  استهدف 
في  البحرية  السمكية  المزارع  لحائزي  التدريبية  االحتياجات 

وذلك   دمياط،  بمحافظة  المثلث  تحقيق  منطقة  خالل  من 
 األهداف الفرعية التالية:  

والمهنية -  1 الشخصية  الخصائص  بعض  على  التعرف 
المثلث  منطقة  في  البحرية  السمكية  المزارع  لحائزي 

 بمحافظة دمياط.
السمكية -2 المزارع  حائزي  حصول  مصادر  علي  التعرف 

المعلومات  علي  بدمياط  المثلث  منطقة  في  البحرية 
 درجة استفادتهم منها. والمعارف المزرعية، و 

التعرف علي االحتياجات التدريبية المعرفية لحائزي المزارع -3
 السمكية البحرية في منطقة المثلث بمحافظة دمياط.

علي االحتياجات التدريبية المهارية لحائزي المزارع  .التعرف-4
 السمكية البحرية في منطقة المثلث بمحافظة دمياط.

الت.التعرف-5 المشكالت  المزارع علي  حائزي  تواجه  ي 
ومقترحاتهم   بدمياط،  المثلث  منطقة  في  البحرية  السمكية 

 للتغلب علي تلك المشكالت.
لحائزي  .-6 تدريبى  برنامج  لبناء  تصوري  نموذج  اقتراح 

  المزارع السمكية تحت الظروف المصرية.
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   الطريقة البحثية 
 وتشمل ما يلي  

 أواًل: نوع الدراسة والمنهج المستخدم 
الوصفية والتي  بالن الدراسة  الدراسة، تم استخدام  لنوع  سبة 

و  البحثية  المتغيرات  عن  الحقائق  جمع  علي  الظاهرة تعتمد 
أما أو  دقيقًا،  وصفًا  وصفها  بغرض  الدراسة  محل  المشكلة 

المسح   خالل  من  الوصفي  المنهج  فهو  المستخدم  المنهج 
وا بالعينة  الجزئي  وصف  االجتماعي  علي  يتوقف  ال  لذي 

أو المشكل واقعها  ة  تحليل  إلي  يمتد  بل  فقط  المدروسة  الظاهرة 
يمكن   نتائج  واستخالص  الراهن  الوقت  في  وآثارها  وأسبابها 

 تعميمها مستقباًل. 
 ثانيًا: مجاالت البحث وتشمل ما يلي 

 المجال الجغرافي – 1

تم إجراء هذا البحث في منطقة مثلث الديبة الواقعة إداريًا  
وا دمياط،  محافظة  نطاق  الستزراع  في  منطقة  أكبر  تعد  لتي 

ألف    27األسماك البحرية في مصر، والتي تبلغ مساحتها نحو
مزرعة )المنطقة   1060فدان، ويبلغ عدد المزارع البحرية بها  

السمكية:   للثروة  دمياط  منطقة  لشئون    (،2021المركزية 
 ( يوضح موقع منطقة المثلث حاليًا. 1والشكل رقم )

 المجال الزمني   – 2
مع البيانات الميدانية لهذا البحث  خالل شهري يناير تم ج
 م. 2021وفبراير 

 المجال البشري  – 3
المزارع  حائزي  من  بسيطة  عشوائية  عينة  اختيار  تم 

بلغت   عددها  106البحرية  البالغ  الشاملة  إجمالي  من  مزارعًا 
 .  %10مزارعًا بنسبة 1060

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمثلث الواقعة إداريا في نطاق محافظة دمياطيوضح موقع منطقة ا .1شكل  
 م. 2014المصدر: المنطقة المركزية لشئون منطقة دمياط للثروة السمكية: 
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 ثالثًا: طريقة وأدوات جمع البيانات
بالمقابلة  استبيان  استمارة  باستخدام  البيانات  جمع  تم 
أهداف  لتحقيق  وفقًا  االستمارة  تصميم  تم  حيث  الشخصية، 

لحالية، وتم إجراء اختبار مبدئي علي عينة عشوائية  الدراسة ا
من المبحوثين، ثم عمل التعديالت الالزمة حتي أصبحت في 

 صورتها النهائية.
 رابعًا: أدوات التحليل اإلحصائي

الفعلي،   المدي  المئوية،  النسب  التكرارات،  استخدام  تم 
النسبي  والوزن  المعياري،  االنحراف  الحسابي،  والمتوسط 

 . SPSSتناسب طبيعة هذه الدراسة من خالل برنامج  كأدوات
 خامسًا: قياس ومعالجة المتغيرات البحثية وتشمل ما يلي

 المتغيرات البحثية   -أ
البحثية  المتغيرات  الباحث على مجموعة من  اختيار  وقع 

 والتي يمكن تصنيفها إلى مجموعتين: 
 المتغيرات التابعة والتي انحصرت في متغيرين هما:

 حتياج التدريبي المعرفي للمبحوثين. اال-1
تن  -2 في  المهارى  التدريبي  الحديثة االحتياج  الممارسات  فيذ 

 . للمبحوثين
 : هي المتغيرات المستقلة والتي انحصرت في عشر متغيرات

السن، الحالة التعليمية، العمل، عدد سنوات الخبرة، حجم  
المزرع إلدارة  التفرغ  األحواض،  عدد  المزرعية،  ة،  الحيازة 

االشتراك في جمعية لصيد أو استزراع األسماك، االشتراك في 
المعلومات  علي  الحصول  ومصادر  التدريبية،  الدورات 

 الزراعية السمكية. 
 المعالجة الكمية للمتغيرات البحثية وتشمل ما يلي  -ب
تم قياسه بسؤال المبحوث عن عمره ألقرب سنة   السن:   –  1

 بالرقم الخام.  ميالدية وقت إجراء الدراسة، ويقاس
تم قياسها بسؤال المبحوث عن الوضع    الحالة التعليمية:   –  2

الدراسي الذي حصل عليه، وتم قياسها  التعليمي والمؤهل 

قيم:   يقرأ 4،  3،  2،  1بإعطاء  أمي،  لالستجابات:   ،
 ويكتب، مؤهل متوسط، مؤهل عال علي الترتيب.

الرئيس  العمل:  –  3 عمله  عن  المبحوث  بسؤال  قياسه  ي،  تم 
قيم:   بإعطاء  قياسه  ، لالستجابات: آخري، 3،  2،  1وتم 

 صياد، مزارع سمك علي الترتيب.
السنوات    الخبرة:   –  4 عدد  عن  المبحوث  بسؤال  قياسها  تم 

بالرقم   ويقاس  األسماك،  استزراع  عمل  في  قضاها  التي 
 الخام. 

تم قياسها بسؤال المبحوث عن مساحة    الحيازة األرضية:  –  5
 الفدان، وتقاس بالرقم الخام. المزرعة مقدرة ب

األحواض:  –  6 عدد    عدد  عن  المبحوث  بسؤال  قياسها  تم 
بالرقم   وتقاس  التحضين،  أحواض  وعدد  التربية،  أحواض 

 الخام. 
المزرعة:  –  7 المبحوث عن    التفرغ إلدارة  تم قياسها بسؤال 

الوقت الذي يقضية في إدارة مزرعته، وتم قياسها بإعطاء  
جابات: غير متفرغ، بعض الوقت، ، لإلست3،  2،  1قيم:  

 كل الوقت علي الترتيب. 
تم قياسها بسؤال المبحوث   االشتراك في جمعية تعاونية:  –  8

األسماك، وتم   استزراع  أو  اشتراكه في جمعية لصيد  عن 
قيم:   بإعطاء  مشترك، 2،  1قياسها  غير  لالستجابات:   ،
 مشترك علي الترتيب.

ياسها بسؤال المبحوث تم قاالشتراك في دورات تدريبية:    -9
االستزراع   مجال  في  تدريبية  دورات  في  اشتراكه  عن 

، لالستجابات: ال، 2،  1البحري، وتم قياسها بإعطاء قيم:  
 نعم علي الترتيب.

التدريبة: الدورات  عدد    عدد  عن  المبحوث  بسؤال  قياسها  تم 
 الدورات التي حضرها، وتم قياسها بالرقم الخام.  

جدي دورات  في  عن    دة:االشتراك  المبحوث  بسؤال  قياسها  تم 
رغبته في االشتراك في دورات جديدة، وتم قياسها بإعطاء  

 ، لالستجابات: ال ، نعم علي الترتيب.2، 1قيم: 
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المقترحة: تدريبية    الدورات  دورات  مجموعة  بطرح  قياسها  تم 
التدريبي في مجال  مقترحة علي المبحوث طبقًا لإلحتياج 

ق وتم  البحري،  قيم:  االستزراع  بإعطاء  ،  3،  2،  1ياسها 
علي   وعاجل  هام  هام،  عاجل،  وغير  هام  لالستجابات: 

 الترتيب.  
تم قياسها    مصادر الحصول علي المعلومات المزرعية:  –10

يحصل   التي  المرجعية  المصادر  عن  المبحوث  بسؤال 
وتم   البحري،  باالستزراع  المرتبطة  المعلومات  علي  منها 

قيم:   بإعطاء  ضعيفة،    ،3،  2،  1قياسها  لالستجابات: 
 متوسطة، كبيرة علي الترتيب. 

تم تحديد مجموعتين من األسئلة    االحتياجات التدريبية:  –11
تضم   األولي  المزرعية،  والمهارات  المعارف    12تمثل 

سؤااًل عن    12سؤااًل عن عملية التحضين، والثانية تضم  
لالستجابات   2،  1عملية التربية، وتم قياسها بإعطاء قيم:  

الترتيب، ثم    ال يعرف، يعرف، وكذلك ال ينفذ، ينفذ علي 
تم حساب الوزن النسبي للمعارف والمهارات ثم تم طرحها  

، وفيما يلي خطوات تحديد االحتياجات التدريبية  100من  
 بالتفصيل:

للمبحوثين:    -أ المعرفي  المتغير المستوي  هذا  قياس  تم 
لعدد   معرفتهم  مستوى  عن  المبحوثين    سؤاالً   24بسؤال 

وتم   المهنة،  بممارسة  المرتبطة  المزرعية  المعارف  تمثل 
القيم   على    2،   1إعطاء  يعرف  يعرف،  ال  لالستجابات: 

تم حساب  للمبحوثين  المعرفى  المستوى  ولتحديد  الترتيب، 
 الوزن النسبي بإستخدام المعادلة التالية:

الوزن النسبي = )عدد المبحوثين في كل فئة × الوزن المقابل  
 ÷ )حجم العينة × أكبر درجة في المقياس(.   لكل فئة(

للمبحوثين:  -ب المهاري  المتغير    المستوى  هذا  قياس  تم 
سؤااًل تمثل   24بسؤال المبحوثين عن مستوى تنفيذ عدد   

لالستجابات:    1،2الممارسات المزرعية، وتم إعطاء القيم  
المهاري   المستوى  ولتحديد  الترتيب،  علي  ينفذ  ينفذ،  ال 

حساب الوزن النسبي لمستوى توفر المهارات   للمبحوثين تم
 المزرعية المرتبطة بممارسة المهنة وفقًا للمعادلة السابقة. 

تم    االحتياجات التدريبية المعرفية اإلرشادية للمبحوثين:  -ج
المعارف   فى  للمبحوثين  المعرفى  المستوى  حساب 
ولحساب   النسبى،  الوزن  حساب  خالل  من  المزرعية 

التدري المئوى االحتياجات  المكمل  حساب  تم  المعرفية  بية 
من   النسبى  الوزن  طرح  خالل  من  التدريبى(  )اإلحتياج 

كما توضح المعادلة التالية: اإلحتياجات التدريبية =     100
 الوزن النسبى.  -  100

المهارية اإلرشادية للمبحوثين:    -د التدريبية  تم االحتياجات 
الممارس فى  للمبحوثين  المهاري  المستوى  ات حساب 

ولحساب   النسبى،  الوزن  حساب  خالل  من  المزرعية 
المئوى  المكمل  حساب  تم  المهارية  التدريبية  االحتياجات 
النسبى  الوزن  طرح  خالل  من  التدريبى(  )اإلحتياج 

 وفقًا للمعادلة السابقة. 100من
تم قياسها بسؤال المبحوث عن    المشكالت المزرعية:   –  12

االستزرا  في  تواجهه  التي  منطقة  المشكالت  في  البحري  ع 
، لالستجابات: 3، 2،  1الدراسة، وتم قياسها بإعطاء قيم:  

 ضعيفة، متوسطة، كبيرة علي الترتيب. 
وهو  مقترحات المبحوثين للتغلب علي تلك المشكالت: – 13

التكرارات  باستخدام  قياسه  تم  المفتوحة،  األسئلة  من 
 والنسب المئوية.

 النتائج ومناقشتها 
الشخص  -1 والمتصلة الخصائص  للمبحوثين  والمهنية  ية 

 بممارسة المهنة 
( رقم  بالجدول  الواردة  النتائج  أن  2تشير  إلي  من    49.1%( 

من   أعمارهم  تتراوح  وأن    68  –  51المبحوثين    % 34عامًا، 
وأن   متوسطًا،  مؤهاًل  يحملون  يعملون   % 59.4منهم  منهم 

منهم لديهم خبرة شخصية مكتسبة   % 50مزارعي أسماك، وأن  
من  تتراو  وأن  35–20ح  حيازة   % 45.2عامًا،  لديهم  منهم 
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منهم متفرغين تمامًا    %58.5فدان، وأن    27أرضية أقل من  
فدان    5منهم لديهم عدد أقل من   %64.2إلدارة مزارعهم، وأن  

لديهم عدد حضانات من    % 61.3أحواض تربية، في حين أن  
وأن    1-2 جمعيات   % 71.7فدان،  في  مشتركين  غير  منهم 

سم وأن  تعاونية  دورات    %90.6كية،  في  يشتركوا  لم  منهم 
المبحوثين بنسبة   يرغبون    %100تدريبية، في حين أن جميع 

في االشتراك في دورات تدريبية في أنشطة االستزراع السمكي 
  البحري.

  الدورات التدريبية المقترحة وفقًا ألولوية االحتياج التدريبي
رقمت بالجدول  الواردة  النتائج  الرت3) شير  الوزن  (  فاع 

االحتياج  ألولوية  وفقًا  المقترحة  التدريبية  للدورات  النسبي 
وقد   البحرية"  جاءتالتدريبي،  المزارع  في  الشائعة  األمراض   "

، بينما جاءت" التغذية  %92.7ي المرتبة األولي بوزن نسبي  ف
في   " البحرية  المزارع  في  األخيرة بوزن نسبي    العملية  المرتبة 

49.7% . 

 يع المبحوثين وفقًا لخصائصهم الشخصية والمهنية المتصلة بممارسة المهنة . توز 2جدول 
(106التوزيع )ن =  المتغيرات  (106التوزيع )ن =  المتغيرات    

 % العدد  % العدد 
الســــــــــن:  – 1 الحـــــالة التعليمية: – 2   

51اقل من    
68 – 51من   

فأكثر  69  
- 

46 
52 
8 
- 

43.4 
49.1 
7.5 
- 

ــــــــي أمــــ  
 يقــرأ ويكتب 

 مؤهل متوسط 
 مؤهل عــــال 

22 
30 
36 
18 

20.8 
28.3 
34.0 
17.0 

12.516االنحراف المعياري:   53.20المتوسط الحسابي:   - - - 
العمــــــــــل: – 3 عدد سنوات الخبرة المكتسبة: – 4   

 مزراع أسماك 
 صياد
 آخري 

63 
27 
16 

59.4 
25.5 
15.1 

20أقل من    
35 – 20من   

فأكثر  36  
28 
53 
25 

26.4 
50 

23.6 
11.322االنحراف المعياري:  26.4المتوسط الحسابي:  - - -  

حجم الحيازة األرضية:  – 5 التفرغ إلدارة المزرعة:  – 6   
27أقل من    

51 – 27من   
فأكثر  52  

48 
26 
32 

45.2 
24.5 
30.2 

 متفرغ كل الوقت
 متفرغ بعض الوقت

 غير متفرغ 
62 
25 
19 

58.5 
23.6 

.917  
21.487االنحراف المعياري:   32.16المتوسط الحسابي:   - - - 

عدد أحواض التربية: - 7  عدد أحواض التحضين:   - 8   
5أقل من    

10  – 5من   
فأكثر  11  

68 
24 
14 

64.2 
22.6 
13.2 

1أقل من    
2  – 1من   
فأكثر 3  

7 
65 
34 

6.6 
61.3 
32.1 

3.621االنحراف المعياري:  5.01المتوسط الحسابي:  1.095االنحراف المعياري:  2.04المتوسط الحسابي:    
االشتراك في جمعية تعاونية: – 9 االشتراك في دورات تدريبية:   – 10   

 مشترك 
 غير مشترك 

30 
76 

28.3 
71.7 

 نعم 
 ال

10 
96 

9.4 
90.6 

الرغبة في االشتراك في دورات جديدة.  – 11  - 
 نعم 
 ال

106 
- 

100 
- - - - 

جمالي:اإل 100 106 اإلجمالي:  106 100 
المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث.
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آلراء   وفقًا  األهمية  درجة  األولويات حسب  لترتيب  وبالنسبة 
 المبحوثين

" البحرية  المزارع  في  الشائعة  األمراض   " في    جاءت 
بنسبة   األولي  )هام    % 70.7المرتبة  األزمات  مربع  في 

ا أخطر  من  تعد  األمراض  ألن  نظرًا  التي  وعاجل(،  ألزمات 
مالية   خسائر  من  تمثلة  لما  البحرية  المزارع  حائزي  تواجه 
فادحة، نظرًا لتكرار ظاهرة نفوق األسماك كل عام خاصة في  
الهامة   باألمور  بالبدء  ينصح  لذا  الحرارة،  درجة  ارتفاع  فترة 

 والتي ال يمكن تركها أو تأخيرها. 
رتبة  في المفي حين جاء " استزراع الجمبري والمحاريات "  

في مربع المستقبل )هام وغير عاجل(،    % 62.3األولي بنسبة  
ينصح  لذا  للمستقبل،  لتخطيط  تحتاج  التي  األمور  وهي 
بتدريب نفسك وإبدأ بمحاوالت فردية وجرب الفكرة علي مستوي 

 ضيق.

ءت  أما " تحضين ورعاية زريعة األسماك البحرية " فقد جا
الخداع )غير هام  في مربع    %40.6في المرتبة األولي بنسبة  

يفضلون  المربين  من  العظمي  الغالبية  ألن  نظرًا  وعاجل(، 
التحضين   المرور بمرحلة  للتربية دون  شراء إصبعيات جاهزة 
الرتفاع  نظرًا  الرعاية،  في  ومخاطرة  صعوبة  من  تمثلة  لما 
نسبة النفوق عند هذا العمر الحرج، لذا ينصح بالتخلص من  

و  الهامة،  وغير  العاجلة  وال األمور  فيها،  وقتك  تضيع  ال 
 تخدعك العجلة فتنجرف إلي أمور غير هامة. 

السمكية  المزارع  في  العملية  التغذية   " جاءت  حين  في 
المرتبة في   " بنسبة    البحرية  الضياع    %64األولي  مربع  في 

المرب جميع  نظرًا العتماد  عاجل(،  وغير  هام  تقريبًا  )غير  ين 
أو  الحية  التغذية  الر علي  )أسالغذاء  اقتصادية  طب  غير  ماك 

أو  األسعار  طازجة  ذات  الصناعية  العالئق  بدل  مفرومة( 
وغير   الهامة  غير  األمور  من  بالتخلص  ينصح  لذا  العالية، 

 العاجلة وال تشغل نفسك بها. 
 

 . توزيع المبحوثين وفقًا ألهمية الدورات التدريبية المقـترحة وفقًا ألولوية االحتياج التدريبي3جدول 

 اال
ويـة

أولـ
بـــي 

دري
 الت

ـاج
حتيــ

 

 الدورات التدريبية المقرحة 
 درجـــــــة األهميــــــة 

الوزن 
 النسبي

 هـــــام  
 وعاجل 

 هـــــام  
 وغير عاجل 

 غير هام 
 وعاجل 

 غير هام 
 وغير عاجل 

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
إنشـــاء وإدارة المزارع  

.17 18 47.2 50 35.8 38 الســـــــــمكية.
0 - - 80.5 

تحضين ورعاية الزريعة  
.40 43 30.2 32 29.2 31 البحــــــــرية.

6 - - 72.2 
نظم استزراع األسماك  

 80.2 14.2 15 - - 36.8 39 49.0 52 البحــــــــــــرية. 
االحتياجات البيئية للمزارع 

 90.8 - - - - 36.8 39 63.2 67 البحـــــرية.
العملية في المزارع  التغذية 

 49.7 64.0 68 - - 8.7 9 27.3 29 البحـــــرية.
األمراض الشائعة في  

 92.7 - - - - 29.3 31 70.7 75 المزارع البحرية. 
اســـــتزراع الجمــــبري  

 81.1 - - 6.6 7 62.3 66 31.1 33 والمحــاريات.
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث.
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 المبحوثين وفقًا لمصادر الحصول علي المعلومات والمعارف المزرعية . توزيع4جدول 

 المصـــــدر  م
الوزن  درجـــــة االســــــتفادة 

 ضعيفـــــة متوســـــطة كبيـــــرة  النسبي
 % التكرار % التكرار % التكرار

 44.0 72.6 77 22.6 24 4.7 5 المرشدين واألخصائيين بالثروة السمكية.  1
 40.2 81.1 86 17.0 18 1.9 2 الخـــــبراء المتخصصين بجامعة دمياط.  2
 44.6 78.3 83 9.4 10 12.3 13 المجـــــالت والنشـــــرات اإلرشـــــادية.  3
 88.9 5.7 6 16.0 17 78.3 83 الخـــــبرة الشخصـــــية المكتســــــــــبة. 4
 86.1 0.9 1 39.6 42 59.4 63 ــدقاء. األهــــــل والجــــــيران واألصـــــ 5
 42.8 76.4 81 19.8 21 3.8 4 الجمعيـــــة التعاونيـــــة السمـــــــــــكية. 6
 55.9 40.6 43 50.9 54 8.5 9 وســــــائل التواصـــــل االجتــــــــماعي. 7

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث.

 

الم علي  المبحوثين  الحصول  والمعارف  مصادر  علومات 
 المزرعية 

( رقم  بالجدول  الواردة  النتائج  الوزن  4تشير  النخفاض   )
والمعارف  المعلومات  علي  الحصول  مصادر  لمعظم  النسبي 
والجيران   واألهل  الشخصية،  الخبرة  باستثناء  المزرعية 
اإلرشاد   جهاز  أداء  في  قصور  يعكس  مما  واألصدقاء، 

المرتبة األولي بوزن  ي السمكي، وقد جاءت الخبرة الشخصية ف
المتخصصون بجامعة %88.9نسبي   الخبراء  ، في حين جاء 

 . %40.2المرتبة األخيرة بوزن نسبي  دمياط في
والمهارات   -2 المعارف  لمستوي  وفقًا  التدريبية  االحتياجات 

 المزرعية للمبحوثين وتشمل 
المزرعية   المعارف  لمستوي  وفقًا  التدريبية  االحتياجات 

 وتشمل

الواردة بالجدول رقم ) التحضين:    )أ( مرحلة النتائج  (  5تشير 
التحضين،   في مرحلة  المزرعية  المعارف  مستوي  الرتفاع 
والذي ينعكس بدوره علي تدني درجة االحتياجات التدريبية  

، وقد جاءت "  %33.5–5.6ثين والتي تراوحت بين  للمبحو 
تصميم الحضانات بمساحات من ربع إلي واحد فدان " في  

ا بدرجة  المرتبة  التدريبية  االحتياجات  لدرجة  ألولي 
33.5% . 

التربية:   مرحلة  ))ب(  رقم  بالجدول  الواردة  النتائج  (  5تشير 
التربية،   مرحلة  في  المزرعية  المعارف  مستوي  الرتفاع 
والذي ينعكس أيضًا علي تدني درجة االحتياجات التدريبة 

، وقد جاءت "  %32.1–5.2ثين والتي تراوحت بين  للمبحو 
تزيد عن  تصمي بمساحة ال  التربية  "    2.5م حوض  فدان 

بدرجة   التدريبية  االحتياجات  لدرجة  األولي  المرتبة  في 
32.1%  . 
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 . توزيع المبحوثين وفقًا لدرجة االحتياجات التدريبية وفقًا مستوي المعارف المزرعية  5جدول 

ـين 
ضــــ

لتح
ة ا

حـــــل
مر

اًل: 
أو

 

 
 التوصيات الفنية المستحدثة

الوزن  المستوي المعرفي 
 النسبي

االحتياج 
 ال يعرف  يعرف  التدريبي

 %  العدد  %  العدد 
واحد  إلي  ربع  بمساحات من  الحضانات  تصــميم  يتم 

 33.5 66.5 67.0 71 33.0 35 فدان. 

أخطاء   لتجنب  الحضانات  أحواض  تعــدد  يجب 
 21.3 78.7 42.5 45 57.5 61 التشـــغيل.

تحضــي  حضانة  يتم  في  األسـماك  من  نوع  كل  ن 
 24.6 75.4 49.1 52 50.9 54 منفصـــلة. 

وصولها  بمجرد  جيدًا  الزريعة  أقلمـــة  يجب 
 5.6 94.4 11.3 12 88.7 94 للحضــــانات. 

الموثوق  الرسمية  مصادرها  من  الزريعة  شــراء  يتم 
 20.7 79.3 41.5 44 58.5 62 منها. 

الت  بمعـدالت  اإللمــام  المثلي  يجب  خزين 
 24.1 75.9 48.1 51 51.9 55 للزريعـــة/الفدان.

مرحـــلة   قبل  كامل  عام  الزريعة  تحضين  يفضل 
 12.3 87.7 24.5 26 75.5 80 التربيــة.

الغذاء   بجانب  صناعي  بغذاء  اإلمـــــداد  يفضل 
 17.5 82.5 34.9 37 65.1 69 الطبيعــي. 

العضـ بالسماد  الحضانات  تسميد  يتم  لبطء  ال  ـوي 
 30.2 69.8 60.4 64 39.6 42 تحــــلله.

إلي    pHال يتم التسميد بالسماد الكيماوي آلنه يرفع الــ  
9. 42 39.6 64 60.4 69.8 30.2 

المزارع   في  العملية  التغذية  بقواعد  اإللمام  يجب 
 29.7 70.3 59.4 63 40.6 43 البحــرية. 

لمصـ يكون  ما  أقرب  الحضانات  تكون  أن  در يجب 
 10.4 89.6 20.8 22 79.2 84 الــري. 

يـــــةً 
لترب

ة ا
حـــــل

مر
ا: 

ثاني
 

  2.5يتم تصــميم حوض التربية بمساحة ال تزيد عن  
 32.1 67.9 64.2 68 35.8 38 فدان.

لتجنب   الحجم  كبيرة  باصبعيات  البدء  يفضــل 
 20.8 79.2 41.5 44 58.5 62 االفــــتراس. 

 11.8 88.2 23.6 25 76.4 81 ــــــــتزراع الســمكي المختلط.يفضل تطبيق نظام االســــ 
االسـتزراع   في  المكثف  شبه  النظام  تطبيق  يفضل 

 18.9 81.1 37.7 40 62.3 66 البحري.
من   التربية  موسم  حسـب    24  –  18يمتد  شهرًا 

 8.5 91.5 17.0 18 83.0 88 الظـروف. 
للحجـ  الوصول  لضمان  العددية  الكثافة  ـم  مراعاة 

 14.6 85.4 29.2 31 70.8 75 التسويقي. 
اسبوعين   كل  اليومي  النمو  معدل  قياس  من  البد 

 24.1 75.9 48.1 51 51.9 55 باستمرار.
 16.1 83.9 32.1 34 67.9 72 يتم تغيير المياه طبقًا للكثافة العددية ومرحــــــــــلة النمـو. 

 29.3 70.7 58.5 62 41.5 44 بحــــــــرية.اإللمام بأهـم األمراض الشائعة في المزارع ال
الغذاء   بجانب  الرطب  أو  الحي  بالغذاء  اإلمـداد 

 19.4 80.6 38.7 41 61.3 65 الصناعــي. 
مدار  علي  باستمرار  المياه  جودة  صفات  قياس  يتـم 

 26.9 73.1 53.8 57 46.2 49 الموسم.
 5.2 94.8 10.4 11 89.6 95 مراعـــاة بعد المزرعـــة عن مناطق التلـوث المباشــــــر.

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث.
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المزرعية   المهارات  لمستوي  وفقًا  التدريبية  االحتياجات 

 وتشمل
التحضين:   الواردة بالجدول رقم ) )أ( مرحلة  النتائج  (  6تشير 

المهار  التحضين،  الرتفاع مستوي  المزرعية في مرحلة  ات 
والذي ينعكس بدوره علي تدني درجة االحتياجات التدريبية  

بين   تراوحت  والتي  وقد  % 40.6  –  10.9للمبحوثين   ،
في   للزريعة  المثلي  التخزين  بمعدالت  اإللمام   " جاءت 
التدريبية   االحتياجات  لدرجة  األولي  المرتبة  في   " الفدان 

 . %40.6بدرجة 

ال مرحلة  )تربية:  )ب(  رقم  بالجدول  الواردة  النتائج  (  6تشير 
التربية،  مرحلة  في  المزرعية  المهارات  مستوي  الرتفاع 
والذي ينعكس أيضًا علي تدني درجة االحتياجات التدريبة 

، وقد جاء  %48.6  –  10.8للمبحوثين والتي تراوحت بين  
في   " المكثف  شبه  السمكي  االستزراع  نظام  تطبيق   "

األولي   بدرجة  المرتبة  التدريبية  االحتياجات  لدرجة 
48.6%  . 

 

. توزيع المبحوثين وفقًا لدرجة االحتياجات التدريبية وفقًا لمستوي المهارات المزرعية6جدول

 التوصيات الفنية المستحدثة
الوزن  المســـتوي المهـــــاري 

 النسبي
االحتياج 
 ال ينفذ ينفذ  التدريبي

 % العدد  % العدد 

اًل: 
أو

ـين
ضــــ

لتح
ة ا

حـــــل
مر

 

 33.1 66.9 66.0 70 34.0 36 يتم تصــميم الحضانات بمساحات من ربع إلي واحد فدان. 
 23.6 76.4 47.2 50 52.8 56 يجب تعــدد أحواض الحضانات لتجنب أخطاء التشـــغيل. 
 34.9 65.1 69.8 74 30.2 32 يتم تحضــين كل نوع من األسـماك في حضانة منفصـــلة. 

 11.8 88.2 23.6 25 76.4 81 يجب أقلمـــة الزريعة جيدًا بمجرد وصولها للحضــــانات. 
 29.3 70.7 58.5 62 41.5 44 يتم شــراء الزريعة من مصادرها الرسمية الموثوق منها.
 40.6 59.4 81.1 86 18.9 20 يجب اإللمــام بمعـدالت التخزين المثلي للزريعـــة/الفدان. 

 18.9 81.1 37.7 40 62.3 66 تحضين الزريعة عام كامل قبل مرحـــلة التربيــة.يفضل 
 20.3 79.7 40.6 43 59.4 63 يفضل اإلمـــــداد بغذاء صناعي بجانب الغذاء الطبيعــي.
 29.7 70.3 59.4 63 40.6 43 ال يتم تسميد الحضانات بالسماد العضــوي لبطء تحــــلله. 

 39.1 60.9 78.3 83 21.7 23 . 9إلي    pHالسماد الكيماوي آلنه يرفع الــ ال يتم التسميد ب
 34.4 65.6 68.9 73 31.1 33 يجب اإللمام بقواعد التغذية العملية في المزارع البحــرية. 

 10.9 89.1 21.7 23 78.3 83 يجب أن تكون الحضانات أقرب ما يكون لمصـدر الــري.

ربيــ
 الت

ــــلة
رحـ

: م
انيا

ث
 ـــةً 

عن   تزيد  ال  بمساحة  التربية  حوض  تصــميم    2.5يتم 
 35.4 64.6 70.8 75 29.2 31 فدان. 

 20.8 79.2 41.5 44 58.2 62 يفضــل البدء باصبعيات كبيرة الحجم لتجنب االفــــتراس. 
 41.9 58.1 27.4 29 72.6 77 يفضل تطبيق نظام االســــــــــــتزراع الســمكي المختلط.

 48.6 51.4 97.2 103 2.8 3 تطبيق النظام شبه المكثف في االسـتزراع البحري.  يفضل
 13.2 86.8 26.4 28 73.6 78 شهرًا حسـب الظـروف. 24 – 18يمتد موسم التربية من 

 16.1 83.9 32.1 34 67.9 72 مراعاة الكثافة العددية لضمان الوصول للحجــم التسويقي.
 29.3 70.7 58.5 62 41.5 44 اليومي كل اسبوعين باستمرار.  البد من قياس معدل النمو

 16.9 83.1 34.0 36 66.0 70 يتم تغيير المياه طبقًا للكثافة العددية ومرحــــــــــلة النمـو.
 30.6 69.4 61.3 65 38.7 41 اإللمام بأهـم األمراض الشائعة في المزارع البحــــــــرية.

 21.3 78.7 42.5 45 57.5 61 أو الرطب بجانب الغذاء الصناعــي.  اإلمـداد بالغذاء الحي
مدار   علي  باستمرار  المياه  جودة  صفات  قياس  يتـم 

 31.6 68.4 63.2 67 36.8 39 الموسم.
 10.8 89.2 21.7 23 78.3 83 مراعـــاة بعد المزرعـــة عن مناطق التلـوث المباشــــــر.

 البحث. المصدر: جمعت وحسبت من بيانات
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البحرية    -3 السمكية  المزارع  تواجه حائزي  التي  المشكالت 
 بمنطقة المثلث بمحافظة دمياط

 ( رقم  بالجدول  الواردة  النتائج  الوزن  7تشير  الرتفاع   )
النسبي للغالبية العظمي للمشكالت التي تواجه حائزي المزارع  
 " المثلث بمحافظة دمياط، وقد جاء  البحرية بمنطقة  السمكية 

من  إر  للفدان  اإليجارية  القيمة    3000  -  300تفاع 
،  %99.3المرتبة األولي بوزن نسبي  جنية/الفدان/سنويًا " في  

النسبية  األهمية  علي  المبحوثين  من  إجماع  شبه  يعكس  مما 
البحري،  السمكي  االستزراع  نشاط  علي  المشكلة  هذه  لتأثير 

ال برفع  السمكية  الثروة  لتنمية  العامة  الهيئة  قامت  قيمة  حيث 
أصدرت   حيث  واحد،  عام  في  مرتين  عفوي  بشكل  اإليجارية 

برقم   للفدان  2019لسنة    123قرارًا  اإليجارية  القيمة  برفع  م 
جنية، ثم في نفس العام أصدرت قرارًا ثانيًا   500  -  300من  

  –  500م برفع القيمة اإليجارية من  2019لسنة    241برقم  
 جنية للفدان سنويًا.   3000

المب-4 التي  مقترحات  المشكالت  علي  للتغلب  حوثين 
 تواجههم بمنطقة المثلث بمحافظة دمياط

 ( رقم  بالجدول  الواردة  النتائج  درجة  8تشير  لتباين   )
تواجههم  التي  المشكالت  علي  للتغلب  المبحوثين  مقترحات 
القيمة   خفض  جاءت  وقد  دمياط،  بمحافظة  المثلث  بمنطقة 

من   سابقًا  عليه  كانت  ما  إلي  أو    300  –  3000اإليجارية 
بنسبة    جنية/الفدان/سنوياً   500 األولي  المرتبة  ،  %75.4في 

من   يمتد  البحرية  األسماك  تربية  موسم  أن   3  –  2حيث 
جدًا،   فيها  مبالغ  اإليجارية  القيمة  أن  علي  فضاًل  سنوات، 

 والتي فرضت بدون التنسيق مع حائزي المزارع البحرية.

 

 أهمية المشكالت التي تواجههم في منطقة المثلث بدمياط . توزيع المبحوثين وفقًا لدرجة 7جدول 

 المشـــــكلة م
الوزن  درجـــــة األهميـــــة

 ضعيفـــــة متوســـــطة كبيـــــرة  النسبي
 % التكرار % التكرار % التكرار

المزارع  1 موقع  من  بالقرب  المائية  البيئة  تلوث 
 63.2 34.9 37 40.6 43 24.5 26 السمكية القائمة.

توجه   2 والتي  الموســـم،  مدار  علي  الملوحـة  تذبذب 
 77.0 10.4 11 48.1 51 41.5 44 طاقة الغذاء للحفاظ علي الضغط االسموزي. 

من   3 اإليجارية  القيمة    3000إلي    300رفع 
 99.3 - - 4.7 5 95.3 101 جنية/فدان/سنويًا بشكل عفوي.

ي 4 االنتفاع  حق  مقابل  المزارع  لعدم إيجار  ؤدي 
 98.1 - - 5.7 6 94.3 100 االستقرار، وتهديد المربين بعدم تطوير مزارعهم. 

بدون   5 السمكية  المزارع  علي  جزافية  فرض ضرائب 
 93.4 - - 19.8 21 80.2 85 التنسيق مع أصحاب المصلحة. 

استمرار تجفيف المزارع بغرض التوسع في النشاط   6
 64.1 42.5 45 22.6 24 34.9 37 الزراعي والصناعي والعمراني.

واالعتماد علي شراء  7 البحرية،  المفرخات  عدد  ندرة 
 92.7 3.8 4 14.2 15 82.1 87 الزريعة من مصادرها الطبيعية.

التشغيل من زريعة وأعالف   8 تكاليف  أسعار  ارتفاع 
 98.1 2.8 3 - - 97.2 103 ومواد بترولية ونقل وعمالة وغيرها...

المطلوبة، وانعدام التمويل من  ضخامة االستثمارات   9
 93.4 4.7 5 10.4 11 84.9 90 الجهات الرسمية. 

بحرية   10 إرشادية  سمكية  لمزارع  نماذج  وجود  عدم 
 91.8 5.7 6 13.2 14 81.1 86 يقتدي بها حائزي المزارع البحرية.

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث.
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 دمياطبفي منطقة المثلث  همهم للتغلب علي المشكالت التي تواجهتوزيع المبحوثين وفقًا لمقترحات .8جدول 
 (  106التوزيع )ن =   مقترحات المبحوثين م

 % التكرار
من   1 اإليجـــارية  القيمة  من    500  -  300خفض  بداًل    3000جنية/فدان، 

 75.4 80 جنية/فدان/سنويًا.
 54.7 58 مستقر ألصحاب المزارع البحرية. سنة لتوفير مناخ آمن و  25زيادة المدة اإليجارية إلي  2
 28.3 30 إنشاء مزارع حكومية بحرية إرشادية لتكون نموذجًا لحائزي المزارع البحـــــــــــــرية.  3
ـــــــــــم المناسب.   4  24.5 26 زيادة عدد المفرخات البحرية لتوفير الزريعة المطلوبة بالعدد والحجــ
 37.7 40 ترولية والزريعة واألعالف لحائزي المزارع السمكية البحـــــرية. توفير ودعم المواد الب 5
 5.6 6 تخفيض قيمة الضرائب الجزافية التي تفرض علي أصحاب المزارع السمكية البحـــرية. 6
 13.2 14 تفعيل دور اإلرشاد السمكي من قبل هيئة الثروة السمكية للنهوض بالمزارع البحـــــرية. 7
 20.7 22 البواغيز للحد من ظاهرة اإلطماء وزيادة تدفق المياه من البحر للمزارع السمكية.  تطهير 8
 15.1 16 إيقاف صرف محطات الصرف الصحي في البحيرة أو معالجتها للحــــــــــد من التلوث. 9
 15.1 16 اه.توسيع وتطهير قنوات الري والصـرف بصفة دائمة لزيادة معــدالت تغــيير الميــــــــ 10

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث.
 

لحائزي   -5 تدريبي  برنامج  لبناء  تصوري  نموذج  اقتراح 
 المزارع السمكية 

ومنها: المراجع  من  العديد  علي  االطالع   :Brownبعد 

2002) )  ،(Mazhisham et al: 2018)  ،Horng et al: 2013)) ،

(Anderson: 1994)  ،Anvari: 2017))  ،(Manual Training: 

2012)  ،PILAC: 2007)) ،  عبد العزيز: 1989  :)الخطيب( ،)
وضع  (،  2012 إلي  التوصل  تم  فعالة،  تدريبية  برامج  لبناء 

التالي لبناء برنامج تدريبي لحائزي المزارع  النموذج التصوري 
 ( {: 2السمكية البحرية تحت الظروف المصرية} شكل رقم ) 

 التدريبية وتشمل ما يليأواًل: مرحلة تحديد االحتياجات 
يبدأ البرنامج بتجميع    جمع البيانات عن الوضع الراهن:  -1

الحقائق والبيانات عن الوضع الراهن عن المنطقة موضع  
االجتماعية   البيانات  علي  التركيز  ويتم  الدراسة، 
تكون   المجمعة  البيانات  وألن  والتكنولوجية،  واالقتصادية 

مفهوم، فالبد من  ضح أو ة عن أرقام ليس لها معني واعبار 
مناقشتها لتصبح في صورة  أو وتفسيرها    تحليل هذه البيانات

 معلومات لها مدلول ومعني واضح.
المشكالت:  -2 المشكالت    تحديد  البيانات تظهر  تحليل  بعد 

و كف الراهن  الوضع  بين  أوكثغرة  المرغوب،  جوة  الوضع 
أو وبناًء عليه تعتبر الفجوات أو الثغرات بمثابة المشكالت  

لكل  النسبية  األهمية  المهم تحديد  الملحة، ومن  الحاجات 
نظام   عمل  يمكن  ذلك  ضوء  وفى  حدا،  على  مشكلة 

 لألولويات بين المشكالت للمتدربين المستهدفين. 
األهداف:  -3 يكون   تحديد  أن  ينبغي  برنامج  أي  هدف 

تعليمي في المقام األول، يسعي إلحداث تغييرات سلوكية 
هارات واتجاهات المتدربين، وتتمثل مرغوبة في معارف وم

واالجتماعية   االقتصادية  بالنواحي  النهوض  في  نتائجها 
للمتدربين  وأسرهم ومجتمعهم المحلي، والهدف الجيد هو  
للتحرك  المتدربين  أكبر عدد من  أمام  الفرصة  يتيح  الذي 

األهداف تكون  أن  مراعاة  يجب  لذا  معينة،   مسافة 
SMART :  لل قابلة  بدقة،  للتحقيق، محددة  قابلة  قياس، 

واقعية، محددة بوقت، وفي الواقع قد يتعذر تنفيذ األهداف 
نظام  وضع  يستوجب  مما  واحدة،  دفعة  المرسومة 
ترتبط   والتي  تحقيقها  المراد  األهداف  بين  لألولويات 

 بالمشكالت والحاجات الملحة أواًل.
التدريبية:-4 االحتياجات  مستوي  ثالثة    تحديد  هناك 

تقع وهي:   مستويات  التدريبية  االحتياجات  نطاقها  في 
والمشكالت   العقبات  تمثل  وهي  التنظيم:  تحليل  مستوي 
تحليل  مستوي  التنظيم،  أهداف  تحقيق  ضد  تقف  التي 
واالتجاهات  والمهارات  المعارف  تمثل  وهي  الوظيفة: 
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وهي   الفرد:  تحليل  مستوي  معينة،  وظيفة  ألداء  المطلوبة 
المعارف   في  النقص  مقدار  واالتجاهات تمثل  والمهارات 

ألداء الفرد لعمل ما، وبالنظر إلي هذه المستويات يتضح 
أن محور االحتياجات التدريبية هو الفرد، ولكي يتم تحديد  
االحتياجات  تحديد  يتم  فإنه  لألفراد،  التدريبية  االحتياجات 
مصطلح  ارتبط  ولهذا  ومهاراتهم،  لمعارفهم  اإلرشادية 

باإل اإلرشادية  ولذلك  االحتياجات  التدريبية،  حتياجات 
تحديد  منطقيًا  يعني  التدريبية  االحتياجات  فتحديد 

 االحتياجات اإلرشادية أواًل.
يتم تحديد االحتياجات    طرق تحديد االحتياجات التدريبية:-5

لمعارف   اإلرشادية  االحتياجات  طريق  عن  التدريبة 
االستقصاء   قائمة  منها:  طرق  بعدة  المتدربين  ومهارات 

والثانوية،  )االستب األولية  البيانات  المالحظات،  انة(، 
وغيرها...،  واالختبارات  السجالت،  الميدانية،  الزيارات 
مستوي  بين  كفجوة  التدريبية  االحتياجات  تظهر  حيث 
معارف  من  المستهدف  األداء  ومستوي  الحالي  األداء 

 ومهارات مزرعية.
التدريبية:-6 االحتياجات  قياس  من    طرق  العديد  هناك 

توافر الط قياس  ومنها:  التدريبية  االحتياجات  لقياس  رق 
المعارف  أهمية  قياس  للمتدربين،  والمهارات  المعارف 
مصفوفة   والتوافر،  األهمية  بين  الفرق  قياس  والمهارات، 

المتطورة، وأخيرًا  المعرفة، معادلة بورك القديمة أو األهمية و 
ثم  للمتدربين،  والمهارات  للمعارف  النسبي  الوزن  حساب 

الناتج من  ط في 100رح  النقص  درجة  وبالتالي تظهر   ،
االحتياجات   تمثل  والتي  المتدربين  ومهارات  معارف 

 التدريبية.
 ثانيًا: مرحلة تصميم البرنامج وتشمل ما يلي 

 ما يجب عمله  –أ 
العوامل   من  مجموعة  البرنامج  تصميم  يتضمن  أن  يجب 

 التي يتوقف عليها تنفيذ البرنامج وهي: 

عنا  -1 التدريب:تحديد  فاعلة    صر  تعليمية  عملية  لتحقيق 
ومؤثرة، ينبغي أن تتوفر لها عدة عناصر باعتبارها الركيزة  

في:   تتمثل  والتي  لها  يمثل المدربالرئيسية  والذي   :
أخصائي   سمكي،  )مرشد  التدريب  بعملية  القائم  الشخص 

: وهم األفراد الذين توجه  المتدربسمكي، خبير سمكي(،  
الت العملية  البحرية(،  إليهم  السمكية  المزارع  )حائزي  دريبية 

يؤدي  الذي  التدريبي  المنهج  وهو  التدريبي:  المحتوي 
)الخبرات  المتدربين  في  مرغوبة  سلوكية  تغييرات  إلحداث 
األنشطة  تتضمن  والتي  والوسائل:  الطرق  المستحدثة(، 
السلوكية  التغييرات  إلحداث  المستخدمة  واألدوات 

التدر  والبيئية  داخل  المرغوبة،  المؤثرات  جميع  وهي  يبية: 
اإلضاءة،   الجلوس،  )أماكن  التعليمية  العملية  وخارج 

 التهوية، ...(. 
التدريب:  -2 مداخل  ندخل    تحديد  كيف  البعض  يتساءل  قد 

؟   أسس صحيحة  علي  نبدأها  وكيف  التدريب  عملية  في 
المداخل   علي  التعرف  يجب  التساؤل  هذا  علي  ولإلجابة 

خل التقليدي: وهو مدخل يعتمد علي  التدريبية وأهمها: المد
بدون   العشوائية  علي  مبني  مدخل  وهو  اآلخرين،  تقليد 
تعليمي   نشاط  بأنه  معناه  التدريب  يفقد  وبالتالي  تخطيط، 
تلبية   علي  يعتمد  )العلمي(:  الموضوعي  المدخل  مخطط، 
المدخل   العملية،  االحتياجات  يلبي  وال  نظرية  احتياجات 

ع  مبني  مدخل  وهو  علي المتكامل:  والتطبيق  العلم  لي 
 أرض الواقع للمتدربين وهو األفضل والمأخوذ به. 

المرجوة:  -3 النتائج  التعليمية   تحديد  األهداف  تعكس  وهي 
المتوقعة، والتي تتمثل  الموضوعة، والتي تمثل اإلنجازات 
معارف   في  المرغوبة  السلوكية  التغييرات  إحداث  في 

معا )تنمية  المتدربين  واتجاهات  اكساب  ومهارات  رف، 
االقتصادية   واآلثار  اتجاهات(،  تغيير  مهارات، 
)زيادة  المحلي  ومجتمعهم  وأسرهم  للمتدربين  واالجتماعية 

 اإلنتاج، تحسين مستوي المعيشة(.
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التدريبي:   -4 المحتوي  المنهج   تحديد  إعداد  عند  يراعي 
الممارسة   المستحدثة،  واألفكار  بالخبرات  األخذ  التدريبي: 

للخبرات   المتدربين العملية  مشاركة  التدريب،  محل 
احتياجات  يلبي  لكي  المنهج   بناء  في  والمنظمين 
التكرار، وأن   بالمرونة والواقعية وعدم  المتدربين، أن يتسم 
إلي   النظري  الشق  ومن  الصعب،  إلي  السهل  من  يبدأ 

 التطبيق العملي.
الطريقة هي االسلوب أو    تحديد طرق وأساليب التدريب:  -5

التي   المعارف  الوسيلة  لتوصيل  المدرب  يستخدمها 
تحديد   فبعد  المتدربين،  اتجاهات  تعديل  أو  والمهارات 
أن   يمكن  التي  واألساليب  الطرق  تحدد  التدريبي  المتحوي 
التدريب  عملية  في  تستخدم  والتي  البرنامج  أهداف  تحقق 
ونجاح   التدريب  عملية  لنجاح  الرئيسي  المحور  باعتبارها 

المحاضرات وتشمل:  الدراسية،  المدرب،  الحلقات   ،
العملي،   اإليضاح  العملي،  التدريب  العلمية،  الرحالت 

 والمشغل التدريبي وغيرها.
المطلوبة:  -6 أو  المتاحة  الموارد  من   تحديد  كل  وتتضمن 

المنظمة   والجهات  المدربون  وهم  البشرية:  الموارد 
والقادة  المتدربين  وجمهور  المانحة  والجهات  والمشرفون 

والم والمعدات المحليين،  األجهزة  وهي  المادية:  وارد 
 واألدوات التي سوف تستخدم في تنفيذ العملية التدريبية.

المحتملة:  -7 التحديات  الجيد    تحديد  التدريبي  البرنامج  
وفقًا   التعديل  علي  القدرة  أي  بالمرونة  يتسم  أن  يجب 

الطارئ التحديات  للظروف  بعض  توقع  يجب  لذا  ة، 
أن  أو  يمكن  التي  البرنامج، المعوقات  تنفيذ  أثناء  تحدث 

 ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.
 ما يجب مراعاته  -ب

يجب مراعاة مجموعة من المباديء واألسس والقواعد التي  
تنفيذ   عند  البرنامج  علي  القائمين  قبل  من  بها  األخذ  يجب 

 األنشطة التدريبية المختلفة وهي: 

التدريب:  -1 دوافع  مباديء  استثارة  المتدربين،    وتتضمن: 
الفردية  الفروق  مراعاة  القوية،  الدوافع  ذوي  باألفراد  البدء 
بين المتدربين، التأكيد علي الجانب التطبيقي بجانب الشق 
المتدربين   اشراك  التدريب،  وأساليب  طرق  تنوع  النظري، 

 في وضع وتنفيذ وتقييم البرنامج. 
ت الكبار ليسوا في حاجة إلي درجا  مبادي تعليم الكبار:  -2

يقتضي  مما  واإلرشاد،  التوجيه  إلي  حاجة  في  ولكنهم 
التقليدية الرسمية في تعليمهم مثل   تجنب استعمال الطرق 
نظم االمتحانات، كذلك يجب مراعاة مبدأ الدفع أي يكون 
العمل   طريق  عن  التعليم  ومبدأ  التعليم،  في  رغبة  لديهم 
التعليم حول المشكالت  والممارسة، ومبدأ األثر أي يكون 

لواقعية القائمة، ومبدأ االرتباط أي االستفادة من الخبرات  ا
السابقة لهم مع الخبرات الجديدة، ومبدأ االختالفات الفردية   
الوسائل   من  طريقة  من  بأكثر  انتباههم  لفت  يجب  لذا 

 التعليمية، ويكون التدريب في جو غير رسمي.
 ثالثًا: مرحلة تنفيذ البرنامج وتشمل ما يلي 

 لتدريب وضع خطة ا -أ
تفاصيل   لكل  شاملة  مكتوبة  وثيقة  عن  عبارة  وهي 
تشتمل  أن  ويجب  البرنامج،  تنفيذ  عند  بها  يسترشد  البرنامج، 
التي   التعليمية  المهام  المراد تحقيقها،  التعليمية  علي األهداف 
الطرق   إليه،  الوصول  المراد  الجمهور  بها،  القيام  ينبغي 

وا  الزمني  الجدول  ستستخدم،  التي  القائمون  والوسائل  لمكاني، 
بالعملية التعليمية، وكيفية تقييم النتائج المرجوة، وفيها اإلجابة 

 علي األسئلة التالية: 
أي قاعة التدريب والمزرعة التي سيتم  أين سيتم التدريب: -1

 فيها عملية التدريب.
التدريب:    -2 سيتم  الذي  متي  المحدد  الزمني  التوقيت  أي 

 سيتم فيه إجراء التدريب.
تدريبه:  -3 سيتم  التدريب،   من  من  المستهدفين  بهم  يقصد 

 وهم حائزي المزارع السمكية البحرية.
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التدريب:  -4 سيتم  والتي    لماذا  الموضوعة  األهداف  تمثل 
 تعكس النتائج المرجوة من التدريب.

يتم عمل الصياغة النهائية للمنهج   ما المحتوي التدريبي:  -5
ص علمية  بطريقة  يكتب  وأن  وأن  التدريبي،  حيحة، 

إلي:   يقسم  وأن  والخاتمة،  والمتن،  المقدمة،  يتضمن: 
األهداف   بتحقيق  ترتبط  التي  وهي  موضوعات ضرورية: 
بتفسير   ترتبط  وهي  هامة:  وموضوعات  الموضوعة، 
أقل   وموضوعات  الضرورية،  الموضوعات  وتوضيح 
التاريخية   الخلفية  عن  بالمقدمة  ترتبط  وهي  أهمية: 

ت غير ضرورية: وهي التي  لموضوع التدريب، وموضوعا
محتوي   في  فيه  المبالغ  كالحشو  عنها  االستغناء  يمكن 

 البرنامج.
 تنفيذ خطة التدريب  -ب

األعمال   أداء  في  كبيرة  مهارة  تحتاج  الخطوة  وهذه 
من   الموضوعة  الخطة  الالزمة إلنجاز  واألجراءات  واألنشطة 

 قبل اإلرشاديين، والقادة المحليين، والمتدربين، وتتضمن:
األفراد:  -1 علي  والمهام  األدوار  األدوار    توزيع  توزيع  أي 

والمشرفين   والمدربين  المنظمين  من  كل  علي  والمهام 
والقادة المحليين وتنسيق الجهود فيما بينهم، ومتابعة سير  

 العملية التدريبية، وتدوين المالحظات.
يجب استعراض قاعة التدريب    استعراض مكان التدريب:  -2

إللقا المخصصة  المخصصة  والمزرعة  النظري،  الشق  ء 
علي  تأثيرات  لها  البيئة  أن  حيث  العملي،  للتطبيق 

 سلوكيات وانفعاالت وردود أفعال جمهور المتدربين. 
البدء:  -3 قبل  والمعدات  الجهزة  الضروري    تجريب  من 

تجريب األجهزة والمعدات قبل الدخول في عملية التدريب،  
وفقًا   احتياطية  أجهزة  وجود  حيث ويفضل  المرونة،  لمبدأ 

 يتوقف عليها نجاح عملية التدريب من عدمه. 
يتم توزيع جدول جلسات    توزيع جدول جلسات التدريب:  -4

اإلجراءات  الحضور، بحيث تتضمن جميع  التدريب علي 

المحددة لكل أنشطة عملية التدريب حسب الجدول الزمني 
 المعد مسبقًا. 

التدريبي:  -5 المح  عرض المحتوي  التدريبي  يتم عرض  توي 
العرض  مهارات  مراعاة  يجب  لذلك  وشيق،  جيد  بشكل 

 الفعال لعمل عرض تقديمي ناجح.
 رابعًا: مرحلة تقييم البرنامج

التقييم مفهوم شامل يمتد ليشمل قدرة البرنامج علي تحقيق 
أهدافه الموضوعة، وكذلك قياس التغييرات السلوكية المرغوبة،  

المترتبة تنفيذ البرنامج، ومدي    واآلثار االقتصادية واالجتماعية
تبني  علي  التاثير  في  التدريبية  واألساليب  الطرق  نجاح 
التقييم   الجديدة، وتشمل مرحلة  التكنولوجية  للخبرات  المتدربين 

 علي ما يلي: 
التقييم:  -1 مستويات  الخماسي   تحديد  المقياس   " وتسمي 

الت  للتقييم اليومية: وهي  العابرة  بالمالحظ  تبدأ  ي  "، حيث 
المالحظة   يليها  الميدانية،  زياراته  أثناء  المرشد  بها  يقوم 

وهي أكثر دقة من السابقة إذ تعتمد علي بعض    المنتظمة:
الموضوعي، يلي   التفكير، والتحليل  التقييم وهما:  مباديء 

حيث  ذلك   السابقة  من  دقة  أكثر  وهو  المخطط:  التقييم 
التخطيط  وهي  التقييم  مباديء  من  المزيد  علي    يشتمل 

والممارسة العملية، ونادرًا ما يقوم بها المرشد آلنها تحتاج  
الدراسات  ذلك  يلي  والتدريب،  الفنية  الخبرة  من  لمزيد 
أسس   بتطبيق  االلتزام  من  لمزيد  تحتاج  وهي  الميدانية: 
بخبراء  االستعانة  يتطلب  الذي  األمر  العلمي  البحث 
البحث  ذلك  يلي  الممكنة،  النتائج  أفضل  علي  للحصول 

لمي: حيث يتبع هذا المستوي خطوات ومراحل البحث الع
جمع   األهداف،  تحديد  المشكلة،  تحديد  من  بدءًا  العلمي 
أهم   واستخالص  النتائج  إلي  وصواًل  وتحليلها،  البيانات 

 التوصيات البحثية.
تبدأ بتصميم وإعداد وسائل جمع    خطوات عملية التقييم:  -2

الم تحديد  المختلفة،  مصادرها  من  التي  البيانات  شكالت 
تحديد   مع  قياسها  المراد  األهداف  تحديد  حلها،  ينبغي 
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طرق  اختيار  في  أساسي  كمعيار  المرغوب  الوضع 
وأساليب التقييم، وتحديد الوسائل واألدوات التي أعدت لهذا  
تحليل  ثباتها،  درجة  وقياس  تجريبها  مع  الغرض 

 واستخالص وعرض النتائج، ثم تعميم النتائج. 
ا  -3 للتوقيت    لتقييم:تحديد مراحل  التقييم وفقًا  تنقسم مراحل 

: وفيها  Appraisalالتقييم القبلي  الزمني إلي ثالث مراحل:  
علي   العمل  وبالتالي  حدوثها  قبل  بالسلبيات  التنبؤ  يتم 
)الرصد(   المرحلي  التقييم  تحجيمها،  أو  تفاديها 

Monitoring  :   وفيها يتم التقييم أثناء مراحل تخطيط وتنفيذ
البعدي    البرنامج التقييم  البرنامج،  مسار  لتصحيح 

Evaluation :    وفيها يتم التقييم بعد انتهاء البرنامج للخروج
 القوة واستخالص الدروس المستفادة.بنقاط الضعف ونقاط 

الحادث:  -4 التقدم  ضوء    تحديد  في  الحادث  التقدم  يحدد 
سلوك   حدثت  التي  التغييرات  في  تتمثل  التي  اإلنجازات 

أوضاعهم  المتدربين،   في  حدثت  التي  التغييرات  وكذلك 
قياس   يمكن  التقييم  االقتصادية واالجتماعية، وعن طريق 

 تلك التغييرات. 
يتم كتابة التقرير النهائي باسلوب   كتابة التقرير النهائي:  -5

تخطي  دون  اإلمكان  بقدر  ومختصر  ومفهوم  واضح 
لتكون  األمر  يهمه  لمن  نشرها  يتم  ثم  مهمة،  معلومات 

 ة أو دلياًل لتكرار برامج تدريبية آخري. مرجعي
 خامسًا: مرحلة متابعة البرنامج وتشمل ما يلي 

للبرنامج:   -1 العامة  والمراجعة  النظر  هذه   إعادة  ترتبط 
الخطوة بجميع  خطوات مرحلتي تخطيط وتنفيذ البرنامج، 
ودراسة النتائج التي تم الوصول إليها، وترجع أهميتها في 

التي العوامل  وهل    تحديد  البرنامج،  فشل  أو  لنجاح  أدت 
هناك حاجة إلدخال   أم  اإلتجاه  نفس  في  االستمرار  سيتم 

 بعض التعديالت في البرنامج.
للمتدربين:  -2 الراجعه  التغذية  وردود   رصد  آراء  رصد  يتم 

إذ  غير رسمية،  أو  بطريقة رسمية  المتدربين سواء  أفعال 
ير أداء يعتبر ذلك جزء أساسي يمكن االستفادة منه لتطو 

العملية التدريبية فيما بعد، مما يستوجب اشراك المتدربين  
 في تخطيط وتنفيذ وتقييم البرنامج.

السلوكية للمتدربين:  -3 التغييرات  قد تؤدي   متابعة وتدعيم 
في  مرغوبة  سلوكية  تغييرات  إلحداث  التدريبية  العملية 
عليها  يترتب  والتي  المتدربين  واتجاهات  معارف ومهارات 

توقف  تبني فترة  بعد  يحدث  قد  ولكن  مستحدثة،  ألفكار  هم 
ينبغي  لذا  المستحدثات،  هذه  أو رفض  تبني  البعض عن 

 متابعة وتدعيم سلوك المتدربين بعد العملية التدريبية. 
تتمثل النتائج التي تم الحصول عليها في    تحديد النتائج:  -4

مخرجات فورية  ثالثة  نتائج   :Outputs:    فور تظهر  والتي 
ونتائج انتها والمهارات،  المعارف  تنمية  مثل:  البرنامج  ء 

مدي   Outcomes:متوسطة   مثل:  فترة  بعد  تظهر  والتي 
المدي   طويلة  ونتائج  المستحدثة،  األفكار  وتبني  انتشار 

Impacts:    ما تطبيق  عن  الناتجة  اآلثار  في  تتمثل  والتي 
االقتصادي  المعيشي  المستوي  علي  وانعكس  تعلموه 

 لمتدربين وأسرهم ومجتمعهم المحلي. ي علي اواالجتماع
التوصيات:  -5 واستخالص  النتائج  تحديد    تفسير  بعد 

حتي   عليها  الحصول  تم  التي  النتائج  تفسير  يتم  النتائج، 
مشترك  لتعاون  تحتاج  وهي  الحقيقية،  مدلوالتها  يتضح 
وخبرات رجال اإلرشاد والقادة المحليين والمتدربين، يعقبها 

 تعميم تحت نفس الظروف.إصدار توصيات قابلة لل
 سادسًا: مرحلة تطوير البرنامج وتشمل ما يلي 

اآلن؟:  -1 نحـــــن  تحليل    أين  تشبه  الخطوة   SOWTهذه 
ونقاط   القوة،  )نقاط  رباعية  مصفوفة  من  يتكون  والذي 
في   يستخدم  والذي  التهديدات(،  الفرص،  الضعف، 
البشرية،  والتنمية  األعمال  وإدارة  االستراتيجي    التخطيط 

القوة ونقاط الضعف  العمل بتحديد نقاط  حيث يقوم فريق 
في البرنامج ألنها تأتي من داخل البرنامج، أما التهديدات  

 والفرص المتاحة تأتي من خارج البرنامج.
الضعف:  -2 نقاط  علي  التحليل    التغلب  عملية  ضوء  في 

القصور   وأوجه  الضعف  نقاط  تحديد  يتم  السابقة، 
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أوا لعالجها  أوتحجيمها،  أوالسلبيات  تفاديها  علي  لعمل 
وكذلك تحديد مواطن القوة واإليجابيات لتدعيمها وتعميمها  

 وتعظيم االستفادة منها.
باستمرار:  -3 البرنامج  تحقيقها   مراقبة  تم  التي  النقاط  تعد 

تعتبر  تتحقق  لم  التي  النقاط  أما  للبرنامج،  إنجاز  بمثابة 
أن  يؤكد  ما  وهذا  جديد،  لبرنامج  إنطالق  العمل    نقطة 

يتكرر وال    Processاإلرشادي عملية مستمرة   أي حدث 
 يتوقف عند نقطة معينة، وما ينتهي حتي يبدأ من جديد. 

في ضوء عملية التقييم، يتم   تطوير ما يحتاج إلي تطوير: -4
بعض   إدخال  إلي  حاجة  هناك  كانت  إذا  ما  تحديد 
التعديالت في البرنامج، أو االكتفاء بما حققه، والبدء في  

 برنامج جديد.

لتأثير إدراج منهج التعليم عن بعد في البرنامج:    -5 نتيجة 
كوفيد المعلومات 19-جائحة  لثورة  باإلضافة   ،

واالتصاالت أصبح لهم دور كبير في إدراج منهج التعليم 
 والتدريب عن بعد.
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ABSTRACT 

Training Needs of Marine Fishery Farms Holders at the Triangle Area, in 

Damietta Governorate 

Salah El-Din F. Elsaey – M. Sh. El-Katan 

This research aimed to identify the training needs of 

fish farm holders at the Triangle area in Damietta 

governorate, as well as build a training program for fish 

farm holders under Egyptian conditions. Field data was 

collected using a questionnaire form in a personal 

interview, during the period from January to February 

2021, for a simple random sample 106 fish farms out of 

a total of 1060 farmers reached a rate of 10%. 

Frequencies, percentages, range, average, standard 

deviation, and relative weight were used as tools for 

statistical analysis through the SPSS program to extract 

and present the results, and the most important results 

were as follows: 1- The results indicated a high level of 

extension needs for each of the respondents' agricultural 

knowledge and skills, which in turn was reflected in the 

low training needs. 2- A proposal for a conceptual 

model for building a training program for fish farm 

owners under Egyptian conditions was developed 

(Figure 2). 

Key words: Marine Fishery Farms - Training 

Programs. 
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