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المستوي المعرفي لحائزي المزارع السمكية المتعلق بالتوصيات الفنية الخاصة بأسس اإلستزراع السمكي
بمركزي رشيد وادكو بمحافظة البحيرة

1

أحمد السيد محمد مبروك  ,زكريا محمد الزرقا ,2أمل عبد الرسول فايد ,2علي محمود عبد الحليم

2

إياار ايراضي السمكية ,عدم وضوح دور لإلرشاد الزراعي في

الملخص العربى
إستهدفت هذه الدراسذة بصذف ساسذية دراسذة معذارف حذائز

المزارع السذمكية بأسذس اإلسذتزراع السذمكي بمركذزي رشذيد وادكذو
بمحافظة البحيرة ,وقد استخدم االستبيان بالمقابلة الشخصذية فذي

استيفاء البيانات الميدانية من العينة البحثية البالغ قوامها 200

تاوير وتنمية المزارع السمكية إلقامة مزارع إرشادية ,غياب الدور
الحيوي للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ,عدم إمداد المزارعين
بالمابوعات اإلرشادية ,عدم توفر مستلزمات اإلنتاج ,صعوبة

الحصو علي الزريعة الايدة ,ظهور الكثير من ايمراض بين
ايسماك ثناء التربية ,ندرة الميا وعدم توفرها علي مدار العام,

مبحذذذون مذذذن المذذذالكين للمذذذزارع السذذذمكية ايهليذذذة بمركذذذزي رشذذذيد

عدم صالحية الميا لالستزراع السمكي ,قلة اودة ايعالف,

التوزيذذذل التكذذذذراري والنسذذذذبي والمتوسذذذذاات الحسذذذذابية واالنحذذذذراف

نظم الزراعة المكثفة في عمليات اإلستزراع.

وادكو ,و ستخدمت ايساليب اإلحصائية النسذب المئويذة واذداو

المعيذذاري ,ومعامذذذ اإلرتبذذذاا البسذذيا ,ومعامذذذ اإلنحذذذدار المتعذذذدد

 Step Wiseبإسذتخدام برنذام  .Spssوكانذت هذم النتذائ التذي تذم
التوص إليها على النحو التالى:

ن  %49.5من المبحوثين كان مستواهم المعرفي العام
منخفضا ,مقاب  %39.5كان مستواهم المعرفي العام متوساا,
بينما كان المستو

 %11من

المعرفى العام مرتفعا لد

المبحوثين.
ن هم مشاك اإلستزراع السمكي التي تواا المبحوثين
فهي التكاليف المرتفعة إلنشاء مزرعة سمكية يليها عدم توافر
اإلمكانيات المادية للزراع ,وانخفاض سعر ايسماك عند

التسويق ,عدم واود مصدر مالي مستق

لتموي

عملية

اإلستزراع السمكي ,كثرة المشاك مل الضرائب ,ارتفاع سعار
معرف الوثيقة الرقمى10.21608/asejaiqjsae.2021.182591 :

1الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
2قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية -كلية الزراعة جامعة دمنهور.
استالم البحث فى 30مايو  ,2021الموافقة على النشر فى 04يوايو2021

ارتفاع ثمن ايعالف ,قلة المحصو السمكي ,و خي ار عدم إدخا

الكلمات المفتاحية :حائزي المزارع السمكية االهلية -

اإلستزراع السمكي – المستوي المعرفي.

المقدمة
تعتبر مشكلة الغذاء من أخطر المشاكل التي تهدد استقرار

الدول النامية ,ويعد من أهم ضروريات اإلنسان ويستحوذ على

أكبر نصيب من اإلنفاق الفردي ,فزيادة الطلب على الغذاء وعدم
القدرة على توفير االحتياجات الغذائية للسكان محليا واالعتماد
على الخارج في إشباع حاجات السكان تعتبر من األمور التي
تشكل أخطر عناصر الضغط على االقتصاد القومي ,ويعتبر
البروتين الحيواني من أهم مكونات الغذاء الذي ال غنى عنه
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للمحافظة على الوضع الصحي لإلنسان ,ومن ثم فإن االهتمام

اإلنتاج واالستهالك والتي تكونت من انخفاض معدالت

بتوفيره يمثل أهم أهداف السياسات والبرامج االجتماعية

اإلنتاج عن التزايد في االستهالك ,باإلضافة إلي ذلك أن

واالقتصادية.

القطاع السمكي من أهم القطاعات المؤثرة جدا في توفير

ويساهم القطاع الزراعي بدور هام في تحقيق التنمية
االقتصادية ,وفي إرساء وتدعيم قواعد البنيان االقتصادي
المصري ,وعلي الرغم من أهمية هذا القطاع إال أنه يواجه

البروتين الجيد ورخيص الثمن وذلك النخفاض تكلفة إنتاجه
مقارنة بمصادر البروتين الحيوانية األخرى.
ويعتبر اإلنتاج السمكي في مصر أحد دعائم توفير الغذاء

في الوقت الحاضر بكثير من المشاكل التي تحد من تطويره

مصدر للدخل القومي
ا
للمواطن المصري وفى الوقت نفسه

وتقدمه لعل من أهمها عدم قدرة الموارد الزراعية علي تحقيق

أيضا ,حيث تحرص الدولة بالعمل على التنوع في مجاالت

معدالت نمو تناهز تلك التي تحققها الزيادة السكانية,

اإلنتاج الزراعي ,وباعتبار اإلنتاج السمكي أحد هذه المجاالت

(التطاوي ,2008 ,ص.)1:

فقد أعطت الدولة اهتماما كبي ار لتنمية موارد الثروة السمكية

وتوضح بيانات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بو ازرة
الزراعة ( ,2019ص )11إلي أن إجمالي اإلنتاج السمكي

المختلفة (كردى,2010 ,

ص.)12

وتتنوع وتختلف مصادر اإلنتاج السمكي في مصر حسب

في مصر قد بلغ حوالي  1.93مليون طن في عام 2019

طبيعتها فمنها المصايد البحرية (البحر األحمر والبحر

بزيادة قدرها  % 6.14بالمقارنة بعام  ,2018وساهمت فيه

المتوسط) ومنها البحيرات والمنخفضات (المنزلة وقارون

المصايد الطبيعية بحوالي  ,%20بينما كانت مساهمة

ومريوط والبرلس والبردويل وادكو والبحيرات المرة ومالحة بور

لالستزراع السمكي بكفر الشيخ (مشروع مدينة غليون

كما استحدث اإلنسان مصادر أخرى كبحيرة ناصر والريان,

السمكية) احد أهم المشروعات الناجحة التي قامت به الدولة

باإلضافة إلى المزارع السمكية األهلية والحكومية الموجودة في

في هذا المجال ,بما يسهم به في دعم وزيادة االقتصاد

أنحاء مختلفة من مصر ,وتكون األكثرية في مجال اإلستزراع

القومي من خالل االعتماد علي أحدث وافضل الوسائل

السمكي بالقطاع األهلي غير الحكومي وهي المزارع السمكية

االستزراع السمكي بنحو  ,%80ويعد المشروع القومي

العلمية والعملية والتكنولوجية في تفريخ األسماك والجمبري
واالستزراع السمكي والتصنيع ,وبالرغم مما سبق ذكره فإن
اإلنتاج السمكي ال يزال ضئيال أمام ما تمتلكه مصر من
مسطحات مائية ,فتقل اإلنتاجية من المصادر الطبيعية نتيجة
للصيد الجائر ,وزيادة في التلوث الذي تتعرض له هذه

المصادر وضعف االستثمارات الموجهة لها ,ويعتبر
االستزراع السمكي أحد مجاالت اإلنتاج السمكي الذي يمكن
أن يطور األراضي غير الصالحة للزراعة ويزيد من فرص
العمل للشباب ,وتقنين آثار موسمية اإلنتاج السمكي ,وزيادة
دخول األفراد ,ألنه يعتبر احد الموارد األساسية التي يمكن
االعتماد عليها في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بين

فؤاد) ومنها مصايد المياه العذبة (نهر النيل والترع والمصارف),

األهلي(عبداهلل,2017 ,

ص.)6:

تعطي المصايد الطبيعية في جمهورية مصر العربية بنحو
 344112طن سمك بنسبة  .%22.65في حين يساهم
اإلستزراع السمكي بنحو  1174831طن سمك بنسبة 77.35
 %من إجمالي اإلنتاج السمكي والبالغ  1518943طن سمك

على مستوى الجمهورية ,وتبلغ المساحة الكلية للمزارع السمكية

في جمهورية مصر العربية

 297.67ألف فدان (جابر,

وآخرون ,2017 ,ص.)1982:
ويعد اإلستزراع السمكي أحد مصادر الثروة السمكية التي
يبني عليها األمل في الخروج من الفجوة الغذائية الكبيرة ,حيث
إن توفير الظروف البيئية المالئمة وتكثيف عوامل اإلدارة,

أحمد السيد محمد مبروك واخرون :,.المستوي المعرفي لحائزي المزارع السمكية المتعلق بالتوصيات الفنية الخاصة ...
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وزيادة كميات اإلنتاج واألصناف المرباة ,وتهيئة المناخ المالئم

كما تبين في هذا الصدد تذبذب نسبة االكتفاء الذاتي من

واألمثل لعناصر اإلنتاج المتاحة حاليا ومستقبال ومن ثم

األسماك في مصر حيث كانت  %89في عام 2018

النهوض بقطاع الثروة السمكية كامال باستخدام األساليب

(الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.)2019 ,

العلمية والعملية واستغاللها أمثل استغالل (الريس,1996 ,
ص.)14 :

مما سبق يتضح وجود فجوة كبيرة بين االستهالك واإلنتاج
السمكي في مصر ,األمر الذي يحتم ضرورة االهتمام بتنمية

مما سبق يتبين أن الحاجة ملحة وماسة للنهوض بمجال

الثروة السمكية من كافة مصادرها وذلك لتقليل تلك الفجوة

اإلستزراع السمكي وباإلنتاج السمكي والوصول إلي أكبر

وخفض كمية الواردات من األسماك ,وال شك أن زيادة وتكثيف

معدالت إنتاجية ممكنة وذلك من خالل إتباع األسس العلمية

اإلنتاج السمكي والنهوض بمجال اإلستزراع السمكي وتنمية

الصحيحة في هذا المجال ومن خالل برامج إرشادية قوية

الثروة السمكية وبتطبيق األساليب الفنية المستحدثة فى إنتاج

ومكثفة أمال في تقليل الفجوة بين االستهالك واإلنتاج

األسماك والعمل على حل مشكالت اإلستزراع السمكي يعود

واالرتفاع بمتوسط نصيب الفرد من األسماك ليصل إلي

المستويات العالمية.

بالنفع علي الفرد وعلي المجتمع ككل.

وتعتبر محافظة البحيرة من المحافظات الرائدة في مجال
اإلستزراع السمكي حيث تحتل المرتبة الثالثة في اإلنتاج

المشكلة البحثية
تمثل الثروة السمكية في جمهورية مصر العربية قطاعا هاما
في االقتصاد القومي ,إذ يقدر نصيبها من الدخل الزراعي بنحو
 % 12من إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي ,وحوالي  % 25من
قيمة اإلنتاج الحيواني كما يقدر صافي الدخل من اإلنتاج
السمكي بقرابة  23مليار جنيه (و ازرة الزراعة,2020 ,

ص.)13:
باإلضافة إلي أن متوسط نصيب الفرد السنوي من
األسماك ظل منخفضا مقارنة بالدول األخرى ,حيث بلغ
 13.1كجم وفقا لبيانات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

( ,)2019ويبلغ متوسط نصيب الفرد السنوي من األسماك
في دول آوروبا وشمال وجنوب امريكا وقارة آسيا من – 30
 50كجم تقريبا ,ويبلغ المتوسط السنوي لنصيب الفرد من
األسماك علي مستوي العالم من  50 –20كجم

(

FAO,

.)2020
وتلجأ مصر لسد العجز من األسماك باالستيراد من
الخارج ,حيث بلغت كمية واردتنا من األسماك عام 2018
بقيمة  244280طن سمك تقريبا بقيمة  40037997جنيه
تقريبا (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء)2019 ,

السمكي على مستوى الجمهورية ,وبالرغم مما تتمتع به محافظة
البحيرة من مساحات شاسعة بور غير قابلة للز ارعة ويمكن

استغاللها في اإلستزراع السمكي مع توفير مياه ري من الدرجة
الثالثة أو الرابعة والتي ال يمكن استغاللها في اإلنتاج النباتي إال
أن الحصيلة اإلنتاجية السمكية ال تزال منخفضة مقارنة
باإلمكانيات اإلنتاجية الطبيعية المتاحة ,فيجب توفير كل سبل
التشجيع والتحفيز وكل العوامل المساعدة لزيادة كافة أنواع

وأشكال اإلنتاج السمكي بصفة عامة ,وعمليات اإلستزراع
السمكي بكافة أنواعها بصفة خاصة.

وبالرغم من اهتمام الدولة بتنمية وتطوير المزارع السمكية
وبذل المزيد من الجهود لزيادة اإلنتاج السمكي منها ,إال أن
معدل الزيادة في إنتاج هذه المزارع ال يتماشى مع الزيادة

السكانية الكبيرة ,مما أدى إلى زيادة الفجوة بين االستهالك

واإلنتاج ,لذا يجب العمل على الحد من زيادة هذه الفجوة ,وذلك
عن طريق نشاط إرشادي مكثف يعظم االستفادة من هذه المزارع
ويعمل على مد حائزيها بالمعارف والمعلومات الكفيلة بزيادة
إنتاجها والتوسع في اإلستزراع

السمكي.

مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -مجلد 42العدد  )3يوليو -سبتمبر 2021

1510

ويعتبر اإلرشاد الزراعي أحد المكونات األساسية في برامج

 -2تحدير ررد المسر ررتوى المعرفر ررى لحر ررائزي الم ر رزارع السر ررمكية

التنمية الزراعية المستدامة والمستقبلية المسئولة عن توفير نظام

المبح رروثين بالتوص رريات الفني ررة الخاص ررة بأس ررس اإلس ررتزراع

متكامل لزيادة المعارف والمعلومات واألفكار المستحدثة في

السمكى.

مختلف المجاالت من مصادرها البحثية إلى المستهدفين من
المسترشدين ,والقيام بالتعليم واإلعالم والنصيحة عن طريق

استخدام طرق متنوعة إلحداث التغيرات السلوكية المرغوبة في
معارف وممارسات واتجاهات المبحوثين سعيا لتحقيق التغيرات
االجتماعية واالقتصادية المرغوبة (.)swanson, 1990, p37
وتعتمد عملية النهوض باإلستزراع السمكي على مجموعة
المعارف والمهارات التي يجب أن يلم بها مربي األسماك إلماما

جيدا حتى يتمكنوا من تطبيقها في حقولهم وتقع مسئولية نقل

وتوصيل هذه المعارف والتوصيات الفنية إلى الزراع على عاتق
جهاز اإلرشاد الزراعي.
لذا استلزم األمر القيام بإجراء هذه الدراسة للتعرف على
المستوى المعرفى لحائزى المزارع السمكية المتعلق اإلستزراع

السمكي بمركزي رشيد وادكو بمحافظة البحيرة باإلضافة إلى

التعرف على المشكالت والمعوقات التي تواجه حائزي المزارع
السمكية األهلية وهو األمر الذي يساعد متخذي القرار في بناء
البرامج اإلرشادية لتزويد هؤالء الحائزين بالمعلومات والمعارف
الصحيحة والضرورية للنهوض بإنتاج هذه المزارع السمكية.

ايهداف البحثية
استهدفت هذه الدراسة بصفة رئيسية التعرف على المستوي

المعرفي لحائزي المزارع السمكية المتعلق بالتوصيات الفنية
الخاصة بأسس اإلستزراع السمكي بمركزي رشيد وادكو

بمحافظة البحيرة ويتحقق ذلك من خالل تحقيق األهداف
الفرعية التالية:

 -1التعررف علرى بعرض الخصرائص المميرزة لحرائزي المرزارع
السمكية

المبحوثين.

 -3التعررف علرى أهرم المشركالت التري تواجره حرائزى المرزارع
السمكية المبحوثين واقتراحاتهم

لحلها.

اإلاار النظري
تعتبر المعرفة المؤشر األول لالستدالل على دور اإلرشاد

الزراعي في جميع المجاالت وخاصة مجال اإلستزراع
السمكي ,ولذلك قام الباحث بتناول المعرفة وأهميتها في مجال
اإلرشاد الزراعي.
المعرفة:

المعرفة هي أساس السلوك اإلنساني حيث يتحدد سلوك الفرد
فري ضروء مرا لديره مرن كرم ونروع المعرفرة لرذا يتنراول هرذا الجرزء
مفهوم المعرفة ,وأهمية دراستها في مجال اإلرشاد الزراعي.
مفهوم المعرفة:

يرررى عمررر وآخرررون ( ,1973ص )53أن المعرفررة هرري
القدر من المعلومات التي يحوزها الفرد والتي تمكنه ربرط مرا برين

الظرواهر المختلفررة بمررا يتسررنى معرره سررهولة إدراكهررا وسرررعة
استيعابها.

ويرذكر أبرو السرعود ( ,1987ص )351أن المعرفرة هري
جميع المعلومات والخبرات التري أدركهرا اإلنسران واسرتوعبها عرن
طريق حواسه ويستطيع أن يسترجعها في أي وقت من األوقات.
بينمررا يرررى سرريد احم ررد (  ,1989ص )35أن المعرفررة
هي"إحاطة العلم بالشيء وهي تتناول جميرع مرا يحريط باإلنسران
ومرا يتصرل بره ,ويضريف أن المعرفرة تختلرف عرن العلرم فري حرد
ذاتره ذلرك الن العلرم هرو عمليرة منهجيرة لرربط المعرارف الجزئيرة,
وتوسيع نطاقها".
ويرى حسرن ( ,1990ص )60أن المعرفرة ال تقتصرر علرى
ظواهر من لون معين بل تتنراول جميرع مرا يحريط باإلنسران وكرل
مرا يتصرل بره ,ويضريف أن مفهروم المعرفرة لريس مررادف للعلرم,
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فالمعرفرة أكثرر شرموال وأوسرع حردودا مرن العلرم حيرث تتضرمن

وذلك الن زيادة المعارف والمعلومات لدى الفرد نحو فكرة جديردة

معارف علمية وغير علمية.

سرريؤدي حتمررا لررتفهم هررذه الفكررة .ويضرريف الكامررل (,1985

ويرذكر حسرن ( ,1990ص )20أن المعرفرة هري مجموعرة
مررن المعرراني والتصررورات وا راء والمعتقرردات والحقررائق الترري
تتكرون لردى اإلنسران نتيجرة لمحاوالتره المتكرررة لفهرم الظرواهر
واألشياء المحيطة به.

ويعرف السريد ( ,1990ص )14المعرفرة علرى أنهرا كرل مرا
استقر في ذهن اإلنسان من معاني وخبرات أمكرن اكتسرابها عرن
طريرق حواسره المختلفرة .ويررى حنفري ( ,1990ص )133أن
المعرفة هري "تلرك المعلومرات والحقرائق واألسرس والمبراد وكرل

ما يريد أن يعرفه اإلنسان".

أمرا الرافعري ( ,1992ص )9-8:فيررى أن المعرفرة هري

ص )154-153:أن المعرفة تعد نقطة البداية في تغيير سلوك
الفررد ,وهري أسراس أي محاولرة للتغييرر مرن جانبره ,ويتوقرف ذلرك
التغيير

على كمية ونوع المعلومات المتوفرة لديه.

ويوضح عبد المقصود ( ,1988ص )190:أن المعرفة هي
أول مرحلرة فري عمليرة اتخراذ القررار ,حيرث يرتم فري هرذه المرحلرة
معرفة الفرد بوجود الخبرة ويعرف بعض المعلومات العامة عنها,
وقرد يهرتم الفررد بوجرود الخبررة فيجمرع المعلومرات المتاحرة عنهرا
نتيجرة شرعوره بوجرود مشركلة معينرة لديره وهرو فري حاجرة إلرى هرذه
الفكرة أو الخبرة

لعالجها.

نموهج بلوم للمعرفة:

"القرردرة علررى إدراك وتررذكر األشررياء والمعلومررات ويشررير أن

إن تص ررنيف بلررروم لته ررداف التربوي ررة ق ررد اكتسرررب ش ررهرة

المعلومرات يمكرن أن تنقسرم إلرى حقرائق وهري أشرياء حردثت

عالمير ررة فر رري الر رردوائر التربوير ررة ,وقر ررد وضر ررع التصر ررنيف كر رردليل

بالفعرل ,والرى مفراهيم وهري المعراني التري يربطهرا الفررد بالكلمرات

لمس رراعدة المر رربين والمعلم ررين ف رري تخط رريط األه ررداف والخبر ررات

واإلشارات والخبررات" .فري حرين يرذكر سرالم ( ,1994ص)82

التعليميررة المدرس ررية وبن ررود اإلختب ررارات بص ررورة هرمي ررة متدرج ررة

أن المعرفرة هري"بنراء مرنظم مرن الحقرائق أو األفكرار سرواء كانرت
اسرتدالال عقليرا أم نترائج تجريبيرة تنقرل إلرى ا خررين مرن خرالل

الصعوبة ,ولتحديد المستوي الفعلي للمعرفرة ,وقرد بررزت أهميرة

تصر ررنيف بلر رروم فر رري مجر ررال تخطر رريط المنر رراهج اإلثرائير ررة للطلبر ررة

بعض وسائل التواصل بشكل منتظم".

الموه رروبين والمتف رروقين ,ع ررن طري ررق التركي ررز عل ررى المس ررتويات

ومررن خ رالل عرررض المفرراهيم السررابقة الترري تتنرراول المعرفررة

خلر ررص الباحر ررث إلر ررى أن المعر ر ررفة "عبر ررارة عر ررن مجموعر ررة مر ررن

الثالث العليا من مهارات التفكير التري تضرم التحليرل والتركيرب
والتقويم ,والتي ناد ار ما تحظى باهتمام كاف في التعليم.

المعلومر ررات والحقر ررائق والمعتقر رردات والمعر رراني والمفر رراهيم وا راء
التر رري اكتسر رربها اإلنسر رران عر ررن طرير ررق حواسر رره المختلفر ررة نتيجر ررة

ويوجر رره تصر ررنيف بلر رروم أنظر ررار الم ر رربين إلر ررى أهمير ررة تقر ررديم

الخبرات التعليمية فري مسرتويات متفاوترة الصرعوبة حترى ترتالئم

لسررعيه الرردائم والمسررتمر لفهررم الظ رواهر واألشررياء المحيطررة برره,

مع احتياجات المتعلمين والفروق الفردية بينهم ,ومع أنه يجري

والمعرف ررة تتنر رراول كر ررل مر ررا يح رريط بر رره مر ررن ظ ر رواهر مختلفر ررة وال

التركيررز عررادة علررى المسررتويات األدنررى للمعرفررة األكاديميررة فرري

تقتصررر علررى ظ رواهر مررن لررون معررين والمعرف ررة ليسررت مسررتقلة

بررل تكررون وثيقررة الصررلة بحاجررات ورغبررات اإلنسرران ,ويررتم نقلهررا
بين األفراد من خالل تواصلهم بشكل منتظم".
همية المعرفة في ماا العم

اإلرشادي:

يررى العرادلي ( ,1973ص )82:أن اكتسراب الفررد ألفكرار
ومعلومرات جديردة تعرد بمثابرة أولرى م ارحرل التغييرر السرلوكي,

بر ر ررامج التعل ر رريم الع ر ررام والتركي ر ررز عل ر ررى المس ر ررتويات العلي ر ررا م ر ررن
تص ررنيف بل رروم ف رري بر ررامج تعل رريم الموه رروبين والمتف رروقين إال أن
البرنررامج التربرروي الشررامل يجررب أن ال يقلررل مررن أهميررة أي مررن

هذه المستويات.
إن المعرفررة فرري موضرروع مررا ,تشرركل مكونررا أساسرريا للتفكيررر
فرري المسررائل المتعلقررة بهررذا الموضرروع أو ذات الصررلة برره ,وأن
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اإلجررادة فرري المسررتويات العليررا تسررتلزم بالضرررورة سرريطرة علررى

وعليرره فقررد ترك رز إهتمررام هررذا البحررث علرري د ارسررة المسررتوي

المستويات األدنى.

المعرفرري لحررائزي الم رزارع السررمكية المتعلررق بالتوصرريات الفنيررة

تصنيف بلوم لتهداف التربوية في المجال المعرفي:

الخاصر ررة بأسر ررس اإلسر ررتزراع الس ر ررمكي بمركر ررزي رشر رريد وادك ر ررو

 -1المعرفة:
تررذكر مررادة سرربق تعلمهررا ,التبص رر والحرردس وهررو اسررتدعاء

الحقر ر ررائق واألسر ر ررماء واألمثلر ر ررة والقواعر ر ررد واكتسر ر رراب المبر ر ررادىء
واألساليب والنظريات والتضمينات.

بمحافظررة البحي ررة وذلررك كخط رروة أساسررية فرري صررياغة أه ررداف
تعليميررة جيرردة للب ررامج التررى سررتوجه إلررى ه رؤالء العرراملين والترري

تع ررد حجرررر األس رراس فر رري بن رراء وتخط رريط أي برنرررامج إرشرررادي
فعال.

الاريقة البحثية

 -2االستيعاب:
فهررم معنررى المررادة واعررادة صررياغة المعلومررات بكلم ررات أو
رمر ر رروز وتوضر ر رريح المعر ر رراني وتفسر ر ررير العالقر ر ررات واسر ر ررتخالص

وال :المفاهيم البحثية والتعريفات االارائية
 -1حررائزي الم رزارع السررمكية :ويقصررد بهررم فررى هررذا البحررث

االستنتاجات وايضاح األساليب.

األشرخاص الرذين يمتلكرون المزرعرة السرمكية (سرواء كانرت

 -3التطبيق:

هرذه الحيرازة عرن طريرق الملرك أو اإليجرار) ويمارسرون بهرا

استخدام المرواد المتعلقرة فري مواقرف جديردة ,واسرتعمال القروانين
والقواعد والنظريات في مواقف جديدة.
 -4التحليل:
تحليل المادة إلى عناصرها من أجل فهرم بنائهرا التنظيمري,
والتع رررف عل ررى االفت ارض ررات واالنم رراط واس ررتنباط االس ررتنتاجات
والفرضر رريات ووجهر ررات النظر ررر ,وتحلير ررل العالقر ررات والب ر رراهين,
والمس ر ررائل وعالق ر ررات الس ر رربب واألث ر ررر ,التفري ر ررق ب ر ررين األفك ر ررار
واألجزاء.
 -5التركيب:
تجميع األجزاء لتكوين بناء أو نمط جديد ,وتأليف واعطراء

العمل في

مجال اإلستزراع السمكي.

 -2المسررتوى المعرفرري للمبحرروثين بالتوصرريات الفنيررة الخاصررة
بأس ررس اإلس ررتزراع الس ررمكى :ويقص ررد ب رره المس ررتوى الفعل ررى
لمعرفرة المبحرروثين بكررل مررن اسررس إعررداد المرزارع السررمكية,
وتشرمل المعرارف الخاصرة بأسرس إعرداد المرزارع السرمكية,
ومواصرفات المرزارع السرمكية ,والمعرارف المتعلقرة بالتسرميد,
والمعارف المتعلقة بإعداد أحواض الحضانات واستالم ونقل

الزريعررة ,والمعررارف المتعلقررة بالتغذيررة ,والمعرفررة المتعلقررة
بالوقاي ر ررة م ر ررن األمر ر رراض ,و المعرف ر ررة المتعلق ر ررة بالحص ر رراد

والمبيعات.
 -3الحالرة التعليميرة للمبحروث :وتشرير إلري حالررة المبحرروث

نترائج ,اقترراح األهرداف والوسررائل ,تصرميم الخطررط والعمليررات,

التعليميرة وقرت إجرراء هرذه الد ارسرة مرن حيرث كونره أميرا ,أو

 -6التقويم:

التعليميرة والتري تقراس بعردد سرنوات التعلريم الرسرمي التري

تنظيم المفاهيم والنظريات والمشاريع.
اصدار حكم على قيمة المادة بالنسبة لهدف معرين ,الحكرم
علررى الدقررة واالتسرراق والموثوقيررة فرري المثيررات ,تقررويم األخطرراء
والمغالط ررات والتنبر رؤات والوس ررائل والنهاي ررات ,م ارع رراة الفاعلي ررة
والمنفعة والمعايير.

يقروم برالقراءة والكتابرة ,أو يكرون متممرا ألي مرن الم ارحرل
اجتازها المبحوث.

 -4خبررة المبحرروث :وتشررير إلرري خبررة المبحرروث فرري مجررال
اإلستزراع السمكي وتقدر بعدد السنوات التي قضاها بالعمل

في هذا المجال.
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المتعلق ررة بإع ررداد ح رروض الحض ررانات واس ررتالم ونق ررل الزريع ررة,

يرجرع إليهرا ويبحرث فيهرا المبحروث للحصرول علرى المعرارف

والمعررارف الخاصررة بالتغذيررة ,والمعررارف الخاصررة بالوقايررة مررن

والمعلومات في مجال اإلستزراع السمكي.

األم رراض ,والمع ررارف الخاصررة بالحصرراد والصرريد والتسررويق),

 -6عضوية المنظمات الريفية :تشير إلي أشتراك المبحوث في
أي من المنظمات االجتماعية أو

التنموية الموجودة.

 -7الطمروح :يشرير إلري مردى طمروح المبحروث لتفضرل سرواء
كان لذاته أو ألبنائره واعتقاده بالنسبة ألهمية التعليم ,وهكذا
اإليم رران بالعم ررل ف رري مج ررال اإلس ررتزراع الس ررمكي لتحس ررين
الحياة.
 -8التجديدية :تشرير إلري مردى اسرتعداد المبحروث لتخرذ وتنفيرذ
األفكار الجديدة في مجال اإلستزراع السمكي ,ومدى رفضه
للطرق التقليدية في مجال اإلستزراع

السمكي.

 -9الرضا عن العمل في مجال اإلستزراع السمكي :يشير إلي
اقتناع المبحوث وارتيراح وتقبرل للعمرل فري مجرال اإلسرتزراع
السمكي ,وهكذا معرفرة مردي تفضريله لعمرل أبنائره فري نفرس
المجال وتم التعبير عنه بقيمة رقمية.

 -10مسراحة المزرعرة السرمكية :تشرير إلري إجمرالي مسراحة
المزرعرة السررمكية التري يمتلكهررا المبحروث ويعمررل بهرا فرري
مجال اإلسرتزراع السرمكي ,سرواء كانرت هرذه الحيرازة ملرك أو
إيجار.

 -11مرردى ت روافر التسررهيالت والمسررتلزمات االنتاجيررة :ويشررير
إلرري مرردى تروافر كافررة التسررهيالت والمسررتلزمات االنتاجيررة
المتاحرة بالمزرعرة السرمكية والتري مرن شرأنها تيسرير إدارة
المزرعرة علرى الوجره األمثررل و المتمثلرة فري :عردد العمرال
ال رردائمين ,وع رردد العم ررال الموس ررميين ,و وس ررائل االنتق ررال,

والسررجالت المزرعيررة ,و المخررازن ,الزريعررة ,ووسررائل نقررل
الزريع ررة ,واألع ررالف ,والعالج ررات وت ررم التعبي ررر ع ررن ذل ررك
بقيمة رقمية تعبر عن هذا المتغير.

أمكر ررن تحدير ررد المسر ررتوى المعرفر رري للمبحر رروثين م ر رن حر ررائزى
المزارع السمكية من خالل إجابتهم على عردد  31سرؤاال تردور

حر ررول (المعر ررارف المتعلقر ررة بأسر ررس إعر ررداد الم ر رزارع السر ررمكية,
والمع ررارف المتعلق ررة بمواص ررفات المر رزارع الس ررمكية ,والمعرررارف

وأمكن تحديرد المسرتوى المعرفري للمبحروثين مرن حرائزى المرزارع
السمكية من خالل إجابتهم على عدد  7أسئلة.
ثانيا :مناق البحن:
تم اختيار محافظة البحيرة كمنطقة إلجراء هذا البحث ألن

هذه المحافظة تمثل المنطقة التابع لها الجهة العلمية التي يدرس
بها الباحث ,وذلك انطالقا من أهمية ومسؤلية الجهات العلمية
باالرتقاء والنهوض بمناطقها ,باإلضافة إلى أن محافظة البحيرة
تحتل المرتبة الثالثة من حيث إنتاجيرة األسماك على مستوى
الجمهورية (و ازرة الزراعة -الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

.)2019

ويبلغ إجمالي عدد المزارع السمكية بمحافظة البحيرة 7940
مزرعة وتبلغ المساحة اإلجمالية لتلك المزارع السمكية
بمحافظة البحيرة  52881فدان تنتج حوالى 261.128.862
طن من األسماك (و ازرة الزراعة -الهيئة العامة لتنمية الثروة
السمكية .)2019

ثالثا :شامل وعين البحن
تتكررون محافظررة البحي ررة مررن إحرردي عشررر مرك ر از تابعررا

للمحافظرة يمرارس بهرا نشراط اإلسرتزراع السرمكي ,تمثلرت هرذه
الم اركررز فرري رشرريد واكررو وأبرروحمص والرردلنجات وحررو

عيسرري

وكفر ر ررر الر ر رردوار وأبوالمطر ر ررامير ووادي النطر ر رررون وكر ر رروم حمر ر ررادة
وشربراخيت والنوباريرة ,وترم اختيرار مركرزي رشريد وادكرو إلجرراء
هذا البحث علررى حائزي المزارع السمكية األهلية بها وذلك ألنهم
يحتل روا المركررز األول مررن حيررث عرردد الم رزارع السررمكية األهليررة

الموجرودة بهمرا ,حيرث بلرغ عردد المرزارع السرمكية األهليرة فري
مركررزي رشرريد وادكررو معررا  952مزرعررة بمسرراحة  2856فرردان,
وكانررت عرردد الم ر ازرع السررمكية فرري مركررز رشرريد  272مزرعررة
وتبلررغ مسرراحتها  697فرردان ,بينمررا كرران عرردد الم رزارع السررمكية
فرري مركررز إدك ررو  680مزرعررة وتبلررغ مسرراحتها  2159فرردان.
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وقرد تمثلرت شراملة الد ارسرة فري جميرع حرائزي المرزارع السرمكية
بمركزي رشيد وادكو ,ولتحديرد حجرم العينرة ترم اسرتخدام معادلره
كريجسري ومورجرران

(1970, PP: 607 – 610

& Krejcie

 ,)Morganوبنرراء علرري ذلررك بلررغ حجررم العينررة البحثيررة 200
مبح رروث بمركررزي رشرريد وادك ررو وبنسرربة  %21م ررن إجم ررالي
الشراملة ,وأسرتخدمت المقابلرة الشخصرية كطريقرة لجمرع بيانرات

هذا

البحث.

رابعا :اريق و داة امل البيانات

 ,Stepwise Multiple Regression Analysisوذلرك بإسرتخدام
برنررامج

 Spssوذل ررك للحك ررم عل ررى معنويررة ت ررأثير المتغير ررات

المستقلة المرتبطة بالمتغيرات التابعة.
سادسا :الفروض البحثية
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين المستوى
المعرفي لحائزى المزارع السمكية المبحوثين بمنطقة الدراسة
الخاصة بالتوصيات الفنية ألسس االستزراع السمكى كمتغير

تابع وبين كل من المتغيرات المستقلة المدروسة السابق

ت ررم جم ررع بيان ررات البح ررث بالمقابل ررة الشخص ررية م ررع ح ررائزى

اإلشارة إليها عند مستوى معنوية  0.05او  ,0.01ويتم

الم ر رزارع السر ررمكية المبحر رروثين باسر ررتخدام اسر ررتمارة اسر ررتبيان تر ررم

اختبار هذا الفرض في صورته الصفرية التالية" :ال توجد

اعدادها بما يفي بتحقيق أهداف البحث ,وقد ترم اجرراء اختبرار

عالقة ارتباطية مغزوية بين المستوى المعرفي لحائزى المزارع

مبدئي لها وبعد اجراء التعديالت الالزمة علرى االسرتمارة حترى

وبين

أصبحت في صورتها النهائيره ,ترم جمرع البيانرات خرالل أشرهر

مارس وأبريل ومايو  ,2020وبعرد االنتهراء مرن جمرع البيانرات
تر ررم تفريغهر ررا وجر رردولتها تمهير رردا لتحليلهر ررا واسر ررتخالص النتر ررائج

السمكية المبحوثين بمنطقة الدراسة كمتغير تابع

المتغيرات المستقلة المدروسة السابقة".

يسهم كل متغير من المتغيرات المستقلة السابقة الذكر
إسهاما معنويا في تفسير التباين في المستوى المعرفي لحائزى

البحثية.

المزارع السمكية المبحوثين الخاصة بالتوصيات الفنية ألسس

خامسا :المعالاة الكمية للبيانات

االستزراع السمكى بمنطقة الدراسة ,ويتم اختبار هذا الفرض

أمكر ررن تحدير ررد المسر ررتوى المعرفر رري للمبحر رروثين مر ررن حر ررائزى
المزارع السمكية من خالل إجابتهم على عردد  31سرؤاال تردور
حر ررول (المعر ررارف المتعلقر ررة بأسر ررس إعر ررداد الم ر رزارع السر ررمكية,

في صورته الصفرية التالية" :ال توجد عالقة تأثيرية مغزوية
بين المستوى المعرفي لحائزى المزارع السمكية المبحوثين
بمنطقة الدراسة وبين المتغيرات المستقلة المدروسة السابقة".

والمع ررارف المتعلق ررة بمواص ررفات المر رزارع الس ررمكية ,والمعرررارف
المتعلق ررة بإع ررداد ح رروض الحض ررانات واس ررتالم ونق ررل الزريع ررة,
والمعررارف الخاصررة بالتغذيررة ,والمعررارف الخاصررة بالوقايررة مررن
األم رراض ,والمعررارف الخاصررة بالحصرراد والصرريد والتسررويق),

وأمكن تحديد المستوى المعرفري للمبحروثين مرن حرائزى المرزارع
السمكية من خالل إجابتهم على عدد  7أسئلة.

سادسا :دوات التحلي االحصائي
تم استخدام كرال المتوسرط الحسرابي ,واالنحرراف المعيراري,
والمرردي ,ومعامررل االرتبرراط البسرريط لبيرسررون ,كمررا تررم اسررتخدام
العرررض الجرردولي بررالتك اررات والنسررب المئويررة لعرررض البيانررات
واسررتخالص النتررائج ,ومعامررل االنحرردار المتعرردد علررى م ارحررل

النتائ البحثية ومناقشتها
وال :بعض الخصائص المميزة لحائزي المزارع السمكية
المبحوثين:
أوضحت النتائج الواردة بجدول ( )1والذى يختص ببعض

الخصائص المميزة لحائزي المزارع السمكية المبحوثين أن
 %74.5من المبحوثين يتراوح سنهم بين ( )54 - 39سنة,
وأن  %78منهم مستوى تعليمهم مرتفع ,وأن  %90.5منهم
لديهم عدد من األبناء يعملون معهم فى مجال االستزراع
السمكى ال يزيد عن ثالثة ,وأن  %68.5من إجمالي عدد
المبحوثين عندهم خبرة في مجال اإلستزراع السمكي من
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ادو  .1بعض الخصائص المميزة لحائزي المزارع السمكية المبحوثين
م

1

4

الفئات السنية

%

العدد

أقل من 39

13

6.5

()54 – 39
 55فأكثر
اإلجمالي

149
38
200

74.5
19
100

الخبرة

العدد

%

14 – 4
25 – 15
35 – 26
اإلجمالي

37
137
26
200

18.5
68.5
13
100

مستو المشاركة

العدد

%

منخفضة(أقل من )8
7
متوسطة ()14 – 8
مرتفعة(أكبر من)14
لم يشارك
اإلجمالي
السذذذذذذذذعة الحيازيذذذذذذذذة
الكلية(فدان)
2–1
10
4–3
6–5
اإلجمالي

54
15
10
121
200

27
7.5
5
60.5
100

التكرار

%

168
28
4
200

84
14
2
100

م

2

5

8

المستوي التعليمي
مر ررنخفض (أقر ررل مر ررن
)3
متوسط ()4-3
مرتفع ( 5فأكثر)
اإلجمالي

26

13

18
156
200

9
78
100

التفرغ للعم

التكرار

%

متفرغ
غير متفرغ

180
20

90
10

اإلجمالي

200

100

مستو التاديدية

العدد

%

منخفض (أقل من)7
متوسط ()9 - 7
مرتفع (10فأكثر)

24
99
67

12
54.5
33.5

اإلجمالي

11

العدد

%

200

100

العمر اإلنتااي

العدد

%

 12 – 3سنة
 22 – 13سنة
 32 – 23سنة
اإلجمالي

34
116
50
200

17
58
25
100

م

3

6

9

عدد ايبناء العاملين
فى االستزراع

العدد

1-0

140

70

41
19
200

20.5
9.5
100

العدد

%

52
144
4
200

26
72
2
100

%

3-2
5-4
اإلجمالي
عذذذذذذذذذذذذدد المصذذذذذذذذذذذذادر
المعرفية السمكية
قليلة (أقل من )3
متوسطة ()4 - 3
كثيرة ( 5فأكثر)
اإلجمالي
الرضذذا عذذن العم ذ فذذى
ماذذذذذذذذذا االسذذذذذذذذذتزراع
السمكى
منخفض (أقل من )8
متوسط ()9 - 8
مرتفع ( 10فأكثر)

19
112
69

اإلجمالي

200

100

العدد

%

63
94
43
200

31.5
47
21.5
100

تذذذذذذذذذوافر التسذذذذذذذذذهيالت
ومستلزمات اإلنتاج
صغير (أقل من )18
12
متوسط ()27 - 18
كبير ( 28فأكثر)
اإلجمالي

العدد

%
9.5
56
34.5

( )25 –15سنة ,وقد تبين أن  %90من المبحوثين متفرغين

ثانيذذذذا :المسذذذذتو المعرفذذذذي للمبحذذذذوثين بالتوصذذذذيات الفنيذذذذة

يستمدون معلوماتهم من  3مصادر معرفية فأكثر ,%74

أمكر ررن تحدير ررد المسر ررتوى المعرفر رري للمبحر رروثين مر ررن حر ررائزى

للعمل في مجال اإلستزراع السمكي ,وقد بلغت نسبة من

وكان  %68.4من المبحوثين مشاركتهم منخفضة في
المنظمات المجتمعية ,وبينت النتائج أن مستوي التجديدية
للمبحوثين يزيد عن نصف المبحوثين بكثير وبنسبة تقدر
 ,%88وأن  %34.5 ,%56من المبحوثين على الترتيب

مستوى رضاهم عن العمل في مجال اإلستزراع السمكي

متوسط ومرتفع علي الترتيب ,كما أوضحت النتائج البحثية
أن مساحة المزرعة السمكية لدي المبحوثين تتراوح بين (- 1
 )6فدان ,كما تبين النتائج أن  %83يحوزون مزارع يتراوح
عمرها االنتاجى بين ( )32-13سنة.

الخاصة بأسس االستزراع السمكى

المزارع السمكية من خالل إجابتهم علرى عردد  31سرؤاال تردور
ح ر ررول (المع ر ررارف المتعلق ر ررة بأس ر ررس إع ر ررداد المر ر رزارع الس ر ررمكية,
والمعر ررارف المتعلقر ررة بمواصر ررفات الم ر رزارع السر ررمكية ,والمعر ررارف
المتعلق ررة بإع ررداد ح رروض الحض ررانات واس ررتالم ونق ررل الزريع ررة,
والمعررارف الخاصررة بالتغذيررة ,والمعررارف الخاصررة بالوقايررة مررن

األم رراض ,والمع ررارف الخاصررة بالحصرراد والصرريد والتسررويق),
وقر ررد ت ر رراوح المر رردى النظر ررري بر ررين ( )62-31درجر ررة ,بمتوسر ررط

حسر ر ر ررابي  44.86وانح ر ر ر رراف معير ر ر رراري  ,8.3وتر ر ر ررم تصر ر ر ررنيف
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المبحوثين وفقا للمستوى المعرفي العام إلى ثالث فئرات جردول

المبحوثين وفقا للمستوى المعرفي لديهم المتعلق بأسس

(.)2

إعداد المزارع السمكية إلى ثالث فئات جدول (.)3

اذذذذذدو  .2التوزيذذذذذل العذذذذذددي والنسذذذذذبي للمبحذذذذذوثين وفقذذذذذا

للمسذذتو المعرفذذي العذذام بالتوصذذيات الفنيذذة الخاصذذة بأسذذس

االستزراع السمكى
الفئات (دراة)
منخفض (أقل من )42
متوسط ()52-42
مرتفع (أكبر من )52
االجمالى

عدد
99
79
22
200

%
49.5
39.5
11
100

تشير النتائج الواردة بالجدول رقم ( )2أن ما يقرب من
نصف المبحوثين حائزى المزارع السمكية  %49.5ذوي
مستوى معرفي عام منخفض بالتوصيات الفنية الخاصة

بأسس االستزراع السمكى ,وأن  %39.5ذوي مستوىمعرفى
عام متوسط بتلك التوصيات ,بينما  %11فقط ذوي مستوى
معرفي مرتفع ,مما اتضح معه وجود تدنى شديد في
المستويات المعرفية لدى الغالبية العظمى لحائزي المزارع

السمكية المبحوثين ,مما يستوجب تعديل وزيادة المعارف
لديهم عن التوصيات الفنية الخاصة بأسس االستزراع
السمكى عن طريق بذل الكثير من الجهود اإلرشادية مثل
عقد العديد من االجتماعات والندوات اإلرشادية والمدارس
الحقلية وغيرها من الطرق والوسائل االرشادية.
وفيما يلي استعراض للمستو

المعرفي للمبحوثين لك

محور من محاور المستو المعرفي العام بالتوصيات الفنية

يسس االستزراع السمكى.
 -المستو

المعرفي للمبحوثين المتعلق بأسس إعداد

المزارع السمكية :أمكن تحديد المستوى المعرفي

للمبحوثين من حائزى المزارع السمكية من خالل إجابتهم

على عدد  7أسئلة ,وقد تراوح المدى النظري للمستوى
المعرفي بين ( )14-7درجة ,بمتوسط حسابي 12.3

درجة وانحراف معياري  3.2درجة ,وتم تصنيف

ادو  .3التوزيل العددي والنسبي للمبحوثين وفقا للمستو
المعرفي المتعلق بأسس إعداد المزارع السمكية
الفئات (دراة)
منخفض (أقل من )10
متوسط ()12-10
مرتفع (أكبر من )12
االجمالى

عدد
87
110
3
200

%
43.5
55
1.5
100

تشير النتائج الواردة بالجدول ( )3أن  %43.5من

المبحوثين حائزى المزارع السمكية ذوي مستوى معرفي
منخفض بالتوصيات الفنية الخاصة بأسس اعداد المزرعة
السمكية ,وأن  % 55ذوي مستوى معرفى متوسط بتلك
التوصيات ,بينما  %1.5فقط ذوي مستوى معرفي مرتفع ,مما
اتضح معه وجود تدنى شديد في المستويات المعرفية المتعلقة
بأسس اعداد المزرعة لدى الغالبية العظمى لحائزي المزارع

السمكية المبحوثين ,مما يستوجب تعديل وزيادة المعارف
لديهم بتكثيف الكثير من األنشطة والبرامج اإلرشادية
المخصصة لهم.
وقد تم توزيع المبحوثين وفقا لبنود التوصيات اإلرشادية

المتعلقة بأسس اعداد المزارع السمكية وذلك لتوضيح أكثر
التوصيات الفنية ذات االحتياج المعرفي لهم.
تم عرض كل من توصيات أسس اعداد المزرعة على
المبحوثين للوقوف على معرفتهم بكل توصية على حده,
جدول( )4وأوضحت النتائج أن معارف المبحوثين بالتوصيات
الفنية ألسس اعداد المزرعة مرتبة تنازليا حسب عدم إلمام
المبحوثين بها على النحو التالى :أفضل ارتفاع للجسر
الرئيسي هو أعلي من  3أمتار هى أكثر التوصيات التى لم
يلم بها المبحوثين ,يليها أفضل عرض للجسر الرئيسي
للمزرعة هو أعلي من  4.5متر ,وأنسب عرض للجسر
الفاصل بين األحواض هو  3أمتار ,وبداية المزرعة هو
أفضل مكان لقناة الري ,والشكل المستطيلي هو أفضل شكل
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لحوض التربية ,وأفضل مساحة للمزرعة السمكية أن تكون

لمواصفات المزارع السمكية مرتبة تنازليا حسب عدم إلمام

أكبر من  5أفدنة ,وأفضل مساحة للمزرعة السمكية أن تكون

المبحوثين بها على النحو التالى:

أكبر من  5أفدنة ,ويفضل تربة المزرعة السمكية أن تكون
غير صالحة لإلنتاج الز ارعي حيث بلغت نسبة المبحوثين

تعد التوصية الخاصة بتقسيم المزرعة لحضانات وأحواض
تربية فى المرتبة األولى من حيث عدم إلمام المبحوثين من

الذين أفادوا بعدم معرفتهم بهذه التوصيات ,%98.5

حائزى المزارع السمكية بها ,يليها أفضل مساحة لحوض

و %13على الترتيب.

للمزرعة متحكم فيها ,وارتفاع عمود المياه من  3 :1متر,

و ,%94.5و ,%93.5و ,%46.5و ,%46و,%36
ب -المستو

المعرفي للمبحوثين المتعلق بمواصفات

الم ازرع السمكية :أمكن تحديد المستوى المعرفي

للمبحوثين من حائزى المزارع السمكية من خالل إجابتهم
على عدد  5أسئلة ,وقد تراوح المدى النظري للمستوى
المعرفي بين ( )10-5درجة ,بمتوسط حسابي  7.3درجة

وانحراف معياري  2.1درجة ,وتم تصنيف المبحوثين وفقا

للمستوى المعرفي لديهم المتعلق بمواصفات المزارع
السمكية إلى ثالث فئات جدول (.)5

الحضان من ربع فدان 1 :فدان ,ويجب وجود بوابات ري

وأفضل مساحة لحوض التربية من

 10 :2أفدنة ,حيث

بلغت نسبة المبحوثين الذين أفادوا بعدم معرفتهم بهذه
التوصيات  ,%44.5و ,%42.5و ,%39و,%37.5

و %30على الترتيب.
ج -المستو

المعرفي للمبحوثين المتعلق بإعداد حوض

الحضانات واستالم ونق الزريعة :أمكن تحديد المستوى

المعرفي للمبحوثين من حائزى المزارع السمكية من خالل

إجابتهم على عدد  5أسئلة ,وقد تراوح المدى النظري

تشير النتائج الواردة بالجدول ( )5أن  %6.5من

للمستوى المعرفي بين ( )10-5درجة ,بمتوسط حسابي

المبحوثين حائزى المزارع السمكية ذوي مستوى معرفي

 4.2درجة وانحراف معيارى 1.7

درجة ,وتم تصنيف

السمكية ,وأن  %58ذوي مستوى معرفى متوسط بتلك

حوض الحضانات واستالم ونقل الزريعة إلى ثالث فئات

التوصيات مما يستوجب تعديل وزيادة المعارف لديهم بتكثيف

جدول (.)7

الكثير من األنشطة والبرامج اإلرشادية المخصصة لهم ,بينما

تشير النتائج الواردة بالجدول ( )7أن  %13.5من

منخفض بالتوصيات الفنية الخاصة بمواصفات المزرعة

 %35.5ذوي مستوى معرفي مرتفع.

المبحوثين وفقا للمستوى المعرفي لديهم المتعلق بإعداد

المبحوثين حائزى المزارع السمكية ذوي مستوى معرفي

وقد تم توزيع المبحوثين وفقا لبنود التوصيات اإلرشادية

منخفض بالتوصيات الفنية الخاصة بإعداد حوض الحضانات

المتعلقة بمواصفات المزارع السمكية وذلك لتوضيح أكثر

واستالم ونقل الزريعة ,وأن  % 48.5ذوي مستوى معرفى

التوصيات الفنية ذات االحتياج المعرفي لهم ,تم عرض كل

متوسط بتلك التوصيات مما يستوجب تعديل وزيادة المعارف

من توصيات مواصفات المزارع السمكية على المبحوثين

لديهم بتكثيف الكثير من األنشطة والبرامج اإلرشادية

للوقوف على معرفتهم بكل توصية على حده ,جدول ()6

المخصصة لهم ,بينما  %38ذوي مستوى معرفي مرتفع.

وأوضحت النتائج معارف المبحوثين بالتوصيات الفنية
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ادو  .4التوزيل العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لمعارفهم بالتوصيات الفنية يسس اعداد المزرعة
العبارات
يفضل تربة المزرعة السمكية أن تكون غير صالحة لإلنتاج الزراعي
أفضل مساحة للمزرعة السمكية أن تكون أكبر من  5أفدنة
الشكل المستطيلي هو أفضل شكل لحوض التربية
بداية المزرعة هو أفضل مكان لقناة الري
أنسب عرض للجسر الفاصل بين األحواض هو  3أمتار
أفضل عرض للجسر الرئيسي للمزرعة هو أعلي من  4.5متر
أفضل ارتفاع للجسر الرئيسي هو أعلي من  3أمتار

عدد
174
128
108
107
13
11
3

يعرف
%
87
64
54
53.5
6.5
5.5
1.5

عدد
26
72
92
93
187
189
197

ال يعرف

%
13
36
46
46.5
93.5
94.5
98.5

ادو  .5توزيل المبحوثين وفقا للمستو المعرفي المتعلق بمواصفات المزارع السمكية
الفئات (دراة)
منخفض (أقل من )7
متوسط ()8 - 7
مرتفع (أكبر من )8
االجمالى

%
6.5
58
35.5
100

عدد
13
116
71
200

ادو  .6التوزيل العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لمعارفهم بالتوصيات الفنية لمواصفات المزارع السمكية
العبارات

عدد
140
125
122
115
111

أفضل مساحة لحوض التربية من  10 :2أفدنة
ارتفاع عمود المياه من  3 :1متر
يجب وجود بوابات ري للمزرعة متحكم فيها
أفضل مساحة لحوض الحضان من ربع فدان 1 :فدان
من األفضل أن تكون المزرعة مقسمة لحضانات وأحواض تربية

يعرف

%
70
62.5
61
57.5
55.5

عدد
60
75
78
85
89

ال يعرف

%
30
37.5
39
42.5
44.5

ادو  .7التوزيل العددي والنسبي للمبحوثين وفقا للمستو المعرفي المتعلق بإعداد حوض الحضانات واستالم ونق الزريعة
الفئات (دراة)
منخفض (أقل من )7
متوسط ()8 - 7
مرتفع (أكبر من )8
االجمالى

وقد تم توزيع المبحوثين وفقا لبنود التوصيات الخاصة
بإعداد حوض الحضانات واستالم ونقل الزريعة وذلك
لتوضيح أكثر التوصيات الفنية ذات االحتياج المعرفي لهم,

تم عرض كل من توصيات إعداد حوض الحضانات واستالم
ونقل الزريعة على المبحوثين للوقوف على معرفتهم بكل

%
13.5
48.5
38
100

عدد
27
97
76
200

توصية على حده ,جدول ( )8وأوضحت النتائج أن معارف
المبحوثين بالتوصيات الفنية إلعداد حوض الحضانات
واستالم ونقل الزريعة مرتبة تنازليا حسب عدم إلمام المبحوثين

بها على النحو التالى:

أحمد السيد محمد مبروك واخرون :,.المستوي المعرفي لحائزي المزارع السمكية المتعلق بالتوصيات الفنية الخاصة ...

يجب النقل في الصباح الباكر والنقل في أكياس بالستيك

د -المستو

مضغوطة باألكسجين عند استالم ونقل الزريعة هى أكثر
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المعرفي للمبحوثين المتعلق بالتغهية :أمكن

تحديد المستوى المعرفي للمبحوثين من حائزى المزارع

التوصيات التى لم يلم بها المبحوثين ,يليها أفضل مكان

السمكية من خالل إجابتهم على عدد  5أسئلة ,وقد تراوح

وأكثرهم إحكاما ,وأنسب وقت لعد الزريعة عند االستالم,

بمتوسط حسابي  6.1درجة وانحراف معيارى 2.4درجة,

لحوض الحضان هو أسهل األحواض في الري والصرف

المدى النظري للمستوى المعرفي بين ( )10-5درجة,

والطريقة المثلي لعد الزريعة هي العد بالمعيار ,وعند وصول

وتم تصنيف المبحوثين وفقا للمستوى المعرفي لديهم

أكياس الزريعة إلي حوض الحضان يتم وضع الكيس كما هو

المتعلق بالتغذية إلى ثالث فئات جدول (.)9

في ماء الحوض مدة بسيطة حتي تتساوي الح اررة بالداخل مع

تشير النتائج الواردة بالجدول ( )9أن  %17من

الخارج ونفتح الكيس تدريجيا حتي يسمح لماء الحوض

المبحوثين حائزى المزارع السمكية ذوي مستوى معرفي

بدخول الكيس ببطء ونترك الزريعة تخرج لوحدها ويقدم العلف

منخفض بالتوصيات الفنية الخاصة بالتغذية ,وأن % 69.5

بلغت نسبة المبحوثين الذين أفادوا بعدم معرفتهم بهذه

تعديل وزيادة المعارف لديهم بتكثيف األنشطة والبرامج

لتسماك الصغيرة المحضنة بمعدل  5مرات يوميا ,حيث

التوصيات

,%45

و,%40.5

و,%39

ذوي مستوى معرفى متوسط بتلك التوصيات مما يستوجب

و,%37.5

اإلرشادية المخصصة لهم ,بينما  %13.5ذوي مستوى

و %36.5على الترتيب.

معرفي مرتفع.

ادو  .8التوزيل العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لمعارفهم بالتوصيات الفنية إلعداد حوض الحضانات واستالم ونق الزريعة
يعرف

العبارات

عدد
122
125
119

أنسب وقت لعد الزريعة عند االستالم
الطريقة المثلي لعد الزريعة هي العد بالمعيار
أفضل مكان لحوض الحضان هو أسهل األحواض في الري والصرف وأكثرهم إحكاما
يجب النقل في الصباح الباكر والنقل في أكيراس بالسرتيك مضرغوطة باألكسرجين عنرد اسرتالم ونقرل
110
الزريعة
عند وصول أكياس الزريعة إلي حوض الحضان يتم وضع الكيس كما هو في ماء الحوض مدة
بسيطة حتي تتساوي الح اررة بالداخل مع الخارج ونفتح الكيس تدريجيا حتي يسمح لماء الحوض
127
بدخول الكيس ببطء ونترك الزريعة تخرج لوحدها ويقدم العلف لتسماك الصغيرة المحضنة بمعدل
 5مرات يوميا

%
61
62.5
59.5

ال
عدد
78
75
81

55

90

45

63.5

73

36.5

ادو  .9التوزيل العددي والنسبي للمبحوثين وفقا للمستو المعرفي المتعلق بالتغهية
الفئات (دراة)
منخفض (أقل من )7
متوسط () 8-7
مرتفع (أكبر من )8
االجمالى

عدد
34
139
27
200

%
17
69.5
13.5
100

يعرف
%
39
37.5
40.5
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وقد تم توزيع المبحوثين وفقا لبنود التوصيات الخاصة
بالتغذية وذلك لتوضيح أكثر التوصيات الفنية ذات االحتياج
المعرفي لهم ,تم عرض كل منها على المبحوثين للوقوف

على معرفتهم بكل توصية على حده ,جدول ( )10وأوضحت
النتائج أن معارف المبحوثين بالتوصيات الفنية الخاصة
بالتغذية مرتبة تنازليا حسب عدم إلمام المبحوثين بها على
النحو التالى:

أسئلة ,وقد تراوح المدى النظري للمستوى المعرفي بين (3

 )6 -درجة ,بمتوسط حسابي  3.4درجة وانحراف

معيارى  1.5درجة ,وتم تصنيف المبحوثين وفقا للمستوى
المعرفي لديهم المتعلق بالوقاية من األمراض إلى ثالث

فئات جدول (.)11

تشير النتائج الواردة بالجدول ( )11أن  %23من المبحوثين

معدل التغذية من  %5 : 3من وزن األسماك يوميا هى

أكثر التوصيات التى لم يلم بها المبحوثين ,يليها يفضل أن
يكون شكل الغذاء علي صورة حبيبات مناسبة لحجم وفتحة
فم السمك ,ويفضل تخصيص مكان معين في الحوض لتقديم
الغذاء ومع اتجاه الهواء ,وأفضل نوع غذاء هو الغذاء
الطبيعي والصناعي المتوازن ,وعدد مرات التغذية من

 5 : 3مرات يوميا ,حيث بلغت نسبة المبحوثين الذين أفادوا
بعدم معرفتهم بهذه التوصيات  ,%95و ,%46و,%45
و ,%41و %38.5على الترتيب.
ھ -المستو

حائزى المزارع السمكية من خالل إجابتهم على عدد 3

حائزى المزارع السمكية ذوي مستوى معرفي منخفض
بالتوصيات الفنية الخاصة بالوقاية من األمراض ,وأن 57.5
 %ذوي مستوى معرفى متوسط بتلك التوصيات

مما

يستوجب تعديل وزيادة المعارف لديهم بتكثيف األنشطة

والبرامج اإلرشادية المخصصة لهم ,بينما  %19.5ذوي
مستوى معرفي مرتفع.
وقد تم توزيع المبحوثين وفقا لبنود التوصيات الخاصة
بالوقاية من األمراض وذلك لتوضيح أكثر التوصيات الفنية
ذات االحتياج المعرفي لهم ,تم عرض كل منها على

المعرفي للمبحوثين المتعلق بالوقاية من

المبحوثين للوقوف على معرفتهم بكل توصية على حده,

ايمراض :أمكن تحديد المستوى المعرفي للمبحوثين من
ادو  .10التوزيل العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لمعارفهم بالتوصيات الفنية الخاصة بالتغهية
العبارات
أفضل نوع غذاء هو الغذاء الطبيعي والصناعي المتوازن
يفضل أن يكون شكل الغذاء علي صورة حبيبات مناسبة لحجم وفتحة فم السمك
يفضل تخصيص مكان معين في الحوض لتقديم الغذاء ومع اتجاه الهواء
عدد مرات التغذية من  5 : 3مرات يوميا
معدل التغذية من  %5 : 3من وزن األسماك يوميا

عدد
118
108
110
123
10

يعرف

%
59
54
55
61.5
5

ال
عدد
82
92
90
77
190

يعرف
%
41
46
45
38.5
95

ادو  .11التوزيل العددي والنسبي للمبحوثين وفقا للمستو المعرفي المتعلق بالوقاية من ايمراض
الفئات (دراة)
منخفض (أقل من )4
متوسط ()5 - 4
مرتفع (أكبر من )5
االامالى

عدد
46
115
39
200

%
23
57.5
19.5
100

ترتيب
ايولويات
4
2
3
5
1

أحمد السيد محمد مبروك واخرون :,.المستوي المعرفي لحائزي المزارع السمكية المتعلق بالتوصيات الفنية الخاصة ...
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التوصيات التى بها نقص معرفى أكثر والعمل على تزويدهم

جدول( )12وأوضحت النتائج أن معارف المبحوثين
بالتوصيات الفنية الخاصة بالوقاية من األمراض مرتبة تنازليا

بالمعلومات والمعارف الالزمة لسد هذا النقص.

حسب عدم إلمام المبحوثين بها على النحو التالى:

و -المستو المعرفي للمبحوثين المتعلق بالحصاد والصيد
والتسويق :أمكن تحديد المستوى المعرفي للمبحوثين من

طرق عالج األمراض عن طريق تغيير الوسط المائي

حائزى المزارع السمكية من خالل إجابتهم على عدد 6

وعزل األسماك المريضة واضافة بعض المطهرات هى أكثر

أسئلة ,وقد تراوح المدى النظري للمستوى المعرفي بين

التوصيات التى لم يلم بها المبحوثين ,يليها أساليب التعرف

( )12-6درجة ,بمتوسط حسابي  7.2درجة وانحراف

علي أمراض األسماك عن طريق وجود أسماك طافية وحركة

معيارى 3.3درجة ,وتم تصنيف المبحوثين وفقا للمستوى

األسماك والمظهر الخارجي لتسماك ,و طرق الوقاية من

المعرفي لديهم المتعلق بالحصاد والصيد والتسويق إلى

األمراض هي تطهير الحوض جيدا ومنع دخول األسماك

ثالث فئات جدول (.)13

الغريبة واستخدام مصدر زريعة مضمون ,حيث بلغت نسبة
المبحوثين الذين أفادوا بعدم معرفتهم بهذه التوصيات ,%55
و  ,%40.5و %30.5على الترتيب ,لذا يجب على جهاز
االرشاد الزراعى أن يبذل الكثير من الجهد للتركيز على

ادو  .12التوزيل العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لمعارفهم بالتوصيات الفنية الخاصة بالوقاية مذن ايمذراض و ولويذات دور
االرشاد الزراعى لتنميتها
العبارات
أساليب التعرف علي أمراض األسماك عن طريق وجود أسماك طافية وحركة األسماك
والمظهر الخارجي لتسماك
طرق الوقاية من األمراض هي تطهير الحوض جيدا ومنع دخول األسماك الغريبة
واستخدام مصدر زريعة مضمون
طرق عالج األمراض عن طريق تغيير الوسط المائي وعزل األسماك المريضة واضافة
بعض المطهرات

عدد

يعرف

ال يعرف
عدد

%

119

59.5

81

40.5

139

69.5

61

30.5

90

45

110

55

ادو  .13التوزيل العددي والنسبي للمبحوثين وفقا للمستو المعرفي المتعلق بالحصاد والصيد والتسويق
الفئات (دراة)
منخفض (أقل من )8
متوسط ()9 - 8
مرتفع (أكبر من )9
االجمالى

عدد
6
94
100
200

%

%
3
47
50
100

1522

مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -مجلد 42العدد  )3يوليو -سبتمبر 2021

التى بها نقص معرفى أكثر والعمل على تزويدهم بالمعلومات
تشير النتائج الواردة بالجدول ( )13أن نصف المبحوثين
 %50ذوي مستوى معرفى منخفض ومتوسط بالتوصيات
الفنية الخاصة بالحصاد والصيد والتسويق مما يستوجب
تعديل وزيادة المعارف لدى هذه الفئة بزيادة األنشطة والبرامج

والمعارف الالزمة لسد هذا النقص المعرفى لديهم وتنمية
بنيانهم المعرفى من خالل تخطيط وتنفيذ برامج ارشادية
يراعى فيها التركيز على التوصيات التى ظهر بها نقص
معرفى واضح.

اإلرشادية المخصصة لهم ,بينما النصف ا خر من

ثالثا :العالقات االرتبااية واالنحدارية بين كذ مذن المتغيذرات

وقد تم توزيع المبحوثين وفقا لبنود التوصيات الفنية

 -1العالقات االرتبااية بين ك من دراة معارف المبحذوثين

المبحوثين ذوي مستوى معرفي مرتفع.
الخاصة بالحصاد والصيد والتسويق وذلك لتوضيح أكثر
التوصيات الفنية ذات االحتياج المعرفي لهم ,تم عرض كل

منها على المبحوثين للوقوف على معرفتهم بكل توصية على

التابعة والمتغيرات المستقلة المدروسة

بالتوصذذيات الفنيذذذة الخاصذذة بأسذذذس اإلسذذتزراع السذذذمكى

والمتغيرات المستقلة المدروسة:
لدراسة صحة الفرض اإلحصرائي األول والرذي يرنص علرى

حده ,جدول ( )14وأوضحت النتائج أن معارف المبحوثين

أن رره :ال توج ررد عالق ررة ارتباطي ررة ب ررين درج ررة معرف ررة المبح رروثين

تنازليا حسب عدم إلمام المبحوثين بها على النحو التالى:

مجموعر ررة المتغي ر ررات المسر ررتقلة المدروسر ررة المتمثلر ررة فر رري :سر ررن

بالتوصيات الفنية الخاصة بالحصاد والصيد والتسويق مرتبة
أفضل العبوات المستخدمة لتعبئة األسماك هي صناديق

بالستيك سعة  25كجم هى أكثر التوصيات التى لم يلم بها
المبحوثين ,يليها عند إعداد األسماك للتسويق يلزم غسيل
وفرز األسماك جيدا ,وأفضل أسلوب لحفظ األسماك بعد
الحصاد هو استخدام الثلج في الحفظ ,وأفضل أسلوب للصيد
عن طريق الشباك أو الغزل ,والعمالة الالزمة في عمليات

الصيد يجب أن تكون عماله ماهرة ومدربة ,أنسب ميعاد

بالتوص رريات الفني ررة الخاص ررة بأس ررس االس ررتزراع الس ررمكى وب ررين
المبحوث والحالة التعليمية للمبحوث وخبرة المبحوث فى مجال
االستزراع السمكى وعدد األبناء العاملين في مجرال اإلسرتزراع
السمكي وعدد المصادر المعرفية الخاصة باإلستزراع السرمكي

ودرجر ر ر ررة مشر ر ر رراركة المبحر ر ر رروث فر ر ر رري المنظمر ر ر ررات المجتمعير ر ر ررة,
والتجديديررة ,ودرج ررة الرض ررا ع ررن العمررل ف ررى مجررال االس ررتزراع
السمكى ,ومساحة المزرعة السمكية ,والعمر االنتاجى للمزرعة
ومدى توافر التسهيالت والمستلزمات اإلنتاجية.

للصيد عند الحجم التسويقي المناسب لتسماك حيث بلغت

أش ر ررارت نت ر ررائج التحلي ر ررل اإلحصرر ررائي بج ر رردول ( )15إلر ر ررى

 ,%46.5و ,%46و ,%38.5و ,%34و,%33.5

ح ررائزى المر رزارع الس ررمكية بالتوصررريات الفني ررة الخاص ررة بأس ررس

نسبة المبحوثين الذين أفادوا بعدم معرفتهم بهذه التوصيات
و %30.5على الترتيب.
تشير النتائج السابقة إلى وجود نقص معرفى لدى

معنوي ررة العالق ررة ب ررين المس ررتوى المعرف رري الع ررام للمبح رروثين م ررن
االسر ررتزراع السر ررمكى كمتغير ررر تر ررابع وبر ررين كر ررال مر ررن (المسر ررتوي
التعليمي ,الخبرة فى مجال االستزراع السمكى ,عدد المصرادر

المبحوثين فى كثير من بنود التوصيات الفنية الخاصة بأسس

المعرفية الخاصة بأسس االستزراع السمكى ,درجة الرضا عن

بالمعارف المتعلقة بهذا المجال ,لذا يجب على جهاز االرشاد

السمكية ,والعمر االنتاجى للمزرعة) كمتغيرات مستقلة

االستزراع السمكى ,مما يوضح مدى حاجة المبحوثين للتزود
الزراعى أن يبذل الكثير من الجهد للتركيز على التوصيات

العم ر ررل ف ر ررى مج ر ررال االس ر ررتزراع الس ر ررمكى ,ومس ر رراحة المزرع ر ررة

أحمد السيد محمد مبروك واخرون :,.المستوي المعرفي لحائزي المزارع السمكية المتعلق بالتوصيات الفنية الخاصة ...
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ادو  .14التوزيل العددي والنسبي للمبحوثين وفقا لمعارفهم بالتوصيات الفنية الخاصة بالحصاد والصذيد والتسذويق و ولويذات
دور االرشاد الزراعى لتنميتها
العبارات
أنسب ميعاد للصيد عند الحجم التسويقي المناسب لتسماك
العمالة الالزمة في عمليات الصيد يجب أن تكون عماله ماهرة ومدربة
أفضل أسلوب للصيد عن طريق الشباك أو الغزل
عند إعداد األسماك للتسويق يلزم غسيل وفرز األسماك جيدا
أفضل العبوات المستخدمة لتعبئة األسماك هي صناديق بالستيك سعة  25كجم
أفضل أسلوب لحفظ األسماك بعد الحصاد هو استخدام الثلج في الحفظ

عدد
159
133
132
108
107
123

يعرف

%
79.5
66.5
66
54
53.5
61.5

ال
عدد
41
67
68
92
93
77

يعرف
%
20.5
33.5
34
46
46.5
38.5

اذذدو  .15العالقذذات االرتباايذذة بذذين دراذذة معرفذذة المبحذذوثين بالتوصذذيات الفنيذذة الخاصذذة بأسذذس اإلسذذتزراع السذذمكى وبذذين
المتغيرات المستقلة المدروسة

المتغيرات المستقلة
السنالمستوى التعليمىعدد األبناء العاملين فى مجال االستزراعدرجة المشاركة فى المنظمات المجتمعيةالخبرة فى مجال االستزراع السمكىعدد المصادر المعرفيةدرجة الرضا عن العمل فى مجال االستزراع السمكىمساحة المزرعة السمكيةالعمر االنتاجى للمزرعةالتجديديةتوافر التسهيالت والمستلزمات االنتاجية**معنوي عند مستوى 0.01

معام االرتباا البسيا (بيرسون)
0.015
**0.389
0.040
0.027
*0.218
*0.192
**0.473
**0.512
**313.0
0.062
0.074

* معنوي عند مستوى 0.05

حير ر ررث ك ر ر رران معام ر ر ررل االرتب ر ر رراط البس ر ر رريط بي ر ر ررنهم ,**0.389

وبناءا على النتائج السابقة فإنه يمكن قبول الفرض البحثي

**313.0 ,**0.512 ,**0.473 ,*0.192 ,*0.218

األول جزئيا مع تعديل نصه كا تي "توجد عالقة ارتباطية

على الترتيب مما يشير إلى وجود عالقة ارتباطية معنوية عند

معنوية بين درجة المستوى المعرفي العام للمبحوثين من

المتغيرررات المسررتقلة للمبحرروث كلمررا زاد مسررتوى المعرفررة لدي رره

االستزراع السمكى وكال من المتغيرات المستقلة ا تية:

بالتوصيات الفنية الخاصة بأسس االستزراع السمكى.

المستوي التعليمي ,الخبرة فى مجال االستزراع السمكى ,عدد

مسررتوى احتمررالي  0.05 ,0.01بمعنررى أنرره كلمررا زاد أحررد هررذه

كما بينت النتائج عدم معنويرة العالقرة برين درجرة المسرتوى
المعرفر ر رري العر ر ررام للمبحر ر رروثين مر ر ررن حر ر ررائزى الم ر ر رزارع السر ر ررمكية

بالتوصيات الفنية الخاصرة بأسرس االسرتزراع السرمكى كمتغيرر
تابع وبين باقي المتغيرات المستقلة المدروسة.

حائزى المزارع السمكية بالتوصيات الفنية الخاصة بأسس

المصادر المعرفية الخاصة بأسس االستزراع السمكى ,درجة
الرضا عن العمل فى مجال االستزراع السمكى ,ومساحة

المزرعة السمكية ,والعمر االنتاجى للمزرعة ".
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مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -مجلد 42العدد  )3يوليو -سبتمبر 2021

 -2العالقذذات االنحداريذذة بذذين كذ مذذن دراذذة معذذارف حذذائز

المذذذزارع السذذذمكية المبحذذذوثين بالتوصذذذيات الفنيذذذة يسذذذس
االستزراع السمكى وبين المتغيرات المستقلة المدروسة:

ي ر ررنص الف ر رررض اإلحص ر ررائي الثال ر ررث عل ر ررى أن ر رره ال تس ر ررهم
المتغي ررات المسررتقلة موض رع الد ارسررة فرري تفسررير التبرراين الكلررى
ف رري مع ررارف ح ررائزى المر رزارع الس ررمكية المبح رروثين بالتوص رريات
الفنية ألسس االستزراع السمكى ,والختبار صرحة هرذا الفررض
تم استخدام نموذج التحليل االرتباطي االنحداري المتعردد علري

م ارح ررل ( ,)stepwiseوظه رررت نت ررائج الد ارس ررة كم ررا ه ررو مب ررين
بجدول (.)16
أوضررحت نتررائج جرردول ( )16أن خمسررة متغي ررات أسررهمت
معنويررا فرري تفسررير التبرراين الكلررى فرري معررارف حررائزى الم رزارع

الس ر ررمكية المبح ر رروثين بالتوص ر رريات الفني ر ررة ألس ر ررس االس ر ررتزراع
السررمكى وهررى علررى الترتيررب :مسرراحة المزرعررة السررمكية بنسرربة
إسررهام ( ,)%27.2والمسررتوى التعليم رري بنسرربة إسررهام (11.8
(5.4

 ,)%والعمر االنتاجى للمزرعة بنسبة إسهام

 ,)%والرضرراعن العمررل فررى االسررتزراع السررمكى بنسرربة إسررهام
( ,)%1.4والخبرة فى مجرال االسرتزراع السرمكى بنسربة إسرهام
( ,)% 1.2وهر ر ررذه المتغي ر ر ررات مجتمعر ر ررة تفسر ر ررر ( )%47مر ر ررن
التبرراين الكلررى ,وبلعررت قيمررة "ف" المحسرروبة ( )41.609وهررى

النمرروذج ككررل ,وبلغررت قيمررة معامررل االنحرردار الجزئرري المتعرردد
لمتغيرر مسراحة المزرعرة السرمكية حروالي ( )0.749وهرى قيمرة
موجبررة معنويررة عنررد مسررتوى احتمررالي ( )0.01وذلررك يعنررى أن
زير ررادة القيمر ررة الرقمير ررة المعب ر ررة عر ررن متغير ررر مسر رراحة المزرعر ررة
السررمكية بمقرردار الوحرردة يترتررب عليرره زيررادة فرري درجررة معررارفهم
بالتوصيات الفنية ألسس االستزراع السمكى بمقدار ()0.749

درجررة ,فكلمررا زادت مسرراحة المزرعررة السررمكية زادت معررارفهم
بأسس االسنزراع السمكى.
وبلغر ررت قيمر ررة معامر ررل االنحر رردار الجزئر رري المتعر رردد لمتغير ررر
المستوى التعليمري حروالي ( )0.678وهرى قيمرة موجبرة معنويرة

عنر ررد مسر ررتوى احتمرررالي ( )0.01وهر ررذا يعنر ررى أن زير ررادة القيمر ررة
الرقمية المعبرة عرن متغيرر مسرتوى التعلريم بمقردار درجرة واحردة
ينتج عنه زيادة في درجة معرارف المبحروثين بأسرس االسرنزراع
السمكى بمقدار ( )0.678درجرة ,فكلمرا زاد المسرتوى التعليمري
للمبح ر رروثين كلم ر ررا ك ر رران ذل ر ررك م ر رردعاة لزي ر ررادة مع ر ررارفهم بأس ر ررس
االسنزراع السرمكى ,ومرن شرأن تلرك المعرارف أن ترفرع مسرتوى

الوعي لدى المبحوثين وتساعدهم في تطبيق تلك التوصيات.
وبلغت قيمة معامل االنحدار الجزئي المتعدد لمتغير العمر
االنتاجى للمزرعرة حروالي ( )0.357وهرى قيمرة موجبرة معنويرة
عند مستوى احتمالي ( )0.01درجة,

معنوي ر رة إحص ر رائيا عنر ررد مسر ررتوى ( )0.01ممر ررا يعنر ررى معنوير ررة
اذدو  .16العالقذات االنحداريذذة بذين دراذة معذذارف المبحذوثين بالتوصذيات الفنيذذة يسذس االسذتزراع السذذمكى وبذين المتغيذرات
المستقلة المدروسة
المتغير المستق
مساحة المزرعة السمكية
تعليم المبحوث
العمر االنتاجى للمزرعة
الرضاعن العمل فى االستزراع السمكى
الخبرة فى مجال االستزراع السمكى
معامل التحديد=0.470

معام
االرتباا
المتعدد
0.521
0.624
0.666
0.676
0.685

**معنوي عند مستوى 0.01

القيمة التراكمية للتباين
المفسر للمتغير التابل
R2

0.272
0.390
0.444
0.458
0.470

* معنوي عند مستوى 0.0 5

 %للتباين
المفسر للمتغير
التابل
27.2
11.8
5.4
1.4
1.2

معام
االنحدار
الازئيB
** 0.749
** 0.678
** 0.357
** 0.475
* 0.654

ف المحسوبة **41.609

قيمة "ت"
المحسوبة
4.381
6.142
3.148
5.212
2.147

أحمد السيد محمد مبروك واخرون :,.المستوي المعرفي لحائزي المزارع السمكية المتعلق بالتوصيات الفنية الخاصة ...

ممررا يعنررى أن زيررادة القيمررة الرقميررة المعب ررة عررن هررذا المتغيررر
بمقر رردار درجر ررة واحر ررده ينر ررتج عنر رره زير ررادة فر رري درجر ررة معر ررارف
المبحوث بأسس االسنزراع السمكى بمقدار ( )0.357درجة.
وبلغر ررت قيمر ررة معامر ررل االنحر رردار الجزئر رري المتعر رردد لمتغير ررر

الرض رراعن العم ررل ف ررى االس ررتزراع الس ررمكى حر روالي ()0.475
وهر ررى قيمر ررة موجبر ررة معنوي ررة عنر ررد مسر ررتوى احتمر ررالي ()0.01

درج ررة ,مم ررا يعن ررى أن زي ررادة القيم ررة الرقمي ررة المعبر ررة ع ررن ه ررذا
المتغير بمقدار درجة واحده ينتج عنه زيرادة فري درجرة معرارف
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رابعا :هم المشكالت التي تواا حائز المزارع السمكية
المبحوثين واقتراحاتهم لحلها
أوض ررحت النت ررائج البحثي رره بج رردول ( )17وج ررود ع رردد م ررن
المشر رركالت التر ررى تواجر رره المبحر رروثين فر رري مجر ررال االسر ررتزراع

السرمكى وذلرك مررن وجهرة نظرررهم ,وترم ترتيبهرا تنازليررا كمرا فررى
جدول (.)17
أوضحت النتائج البحثية بجدول ( )17أن أكثر المشركالت
االقتصررادية الت رري تواج رره ح ررائزى الم ررزارع الس ررمكية المبح رروثين:

المبحوث بأسس االسنزراع السمكى بمقدار ( )0.475درجة,

التك ر ر رراليف المرتفع ر ر ررة إلنش ر ر رراء مزرع ر ر ررة س ر ر ررمكية وع ر ر رردم تر ر ر روافر

ف ررى مج ررال االس ررتزراع الس ررمكى حر روالي ( )0.654وه ررى قيم ررة

الثرراني انخفرراض سررعر األسررماك عن ررد التسررويق بنسرربة ,%77

وبلغررت قيمررة معامررل االنحرردار الجزئرري المتعرردد لمتغيررر الخب ررة
موجب ررة معنوي ررة عن ررد مس ررتوى احتم ررالي ( )0.01درج ررة ,مم ررا
يعنى أن زيادة القيمة الرقميرة المعبررة عرن هرذا المتغيرر بمقردار

اإلمكانيررات الماديررة للررزراع بنسرربة  ,%91.5يليهررا فرري الترتيررب
يليهررا فرري الترتيررب الثالررث كث ررة المشرراكل مررع الض ررائب بنسرربة
 ,%73.5وأن أكث ر ر ررر المش ر ر رركالت الت ر ر رري تواجر ر رره ال ر ر ررزراع ف ر ر رري

درج ررة واح ررده ين ررتج عن رره زي ررادة ف رري درج ررة مع ررارف المبح رروث

مجموعررة المشرركالت اإلرشررادية :قلررة عرردد المرشرردين وانخفرراض

وبناءا على هذه النتيجة فإنه يمكن قبول الفرض البحثي

الحيرروي للهيئررة العامررة لتنميررة الثررروة السررمكية بنسرربة ,%49.5

بأسس االسنزراع السمكى بمقدار ( )0.654درجة.

الثالث جزئيا بعد تعديله كا تي "كل من المتغيرات المستقلة:
مساحة المزرعة السمكية ,والمستوى التعليمي ,والعمر
اإلنتاجى للمزرعة ,والرضا عن العمل فى االستزراع السمكى,
والخبرة فى مجال االستزراع السمكى

قادرة على تفسير

 %47من التباين في المستوى المعرفي العام بالتوصيات
الفنية ألسس االستز ارع السمكى للمبحوثين من حائزى المزارع
السمكية".
مما يعني أن هناك متغيرات أخرى لم تشملها الدراسة

الحالية وقد يكون لها تأثير على المستوى المعرفي العام
للمبحوثين يمكن أن تتناولها بحوث أخرى.

كفراءتهم بنسربة  ,%96وترأتي فري الترتيرب الثراني غيراب الردور
يليها في الترتيب الثالث عدم وضوح دور لإلرشاد الزراعي في
تطر رروير وتنمير ررة الم ر ر ازرع السر ررمكية بنسر رربة  ,%41.5وأن أكثر ررر
المشر ر رركالت التر ر رري تواجر ر رره الر ر ررزراع فر ر رري مجموعر ر ررة المشر ر رركالت
اإلنتاجي ررة :قل ررة المي رراه وع رردم توفره ررا عل رري م رردار الع ررام بنس رربة

 ,%95يليه ررا فر رري الترتي ررب الث رراني انخفررراض جرررودة األع ررالف
وارتفر رراع ثمنهر ررا بنسر رربة  ,%86وفر رري الترتير ررب الثالر ررث صر ررعوبة
الحصول علي الزريعة الجيدة بنسبة .%66.5
وكمررا تبررين مررن المشرركالت السررابق ذكرهررا مررن وجهررة نظررر

الزراع المبحوثين فانه ال مانع من ضررورة التنسريق برين جهراز
اإلرشرراد الز ارعرري بررو ازرة الز ارعررة والهيئررة العامررة لتنميررة الثررروة
السررمكية لتكثيررف الجهررود للعمررل علرري عررالج هررذه المشرركالت,
خاص ررة وأن غالبيته ررا تتطلر رب تعر رديل البني رران المعرف رري لل ررزراع
وزيادة خبرة المرشدين الزراعيين,
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ادو  .17الترتيب التنازلى العددي والنسبي للمشكالت التي تواا حائز المزارع السمكية المبحوثين وفقا آلرائهم
المشكالت
وال :المشكالت االقتصادية:
 التكاليف المرتفعة إلنشاء مزرعة سمكية وعدم توافر اإلمكانيات المادية للزراع انخفاض سعر األسماك عند التسويق كثرة المشاكل مع الضرائب عدم وجود مصدر مالي مستقل لتمويل عملية اإلستزراع السمكي ارتفاع أسعار إيجار األراضي السمكيةثانيا :المشكالت اإلرشادية:
 قلة عدد المرشدين وانخفاض كفاءتهم غياب الدور الحيوي للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عدم وضوح دور لإلرشاد الزراعي في تطوير وتنمية المزارع السمكية عدم توفر المطبوعات االرشادية الخاصة باالستزراع السمكىثالثا :المشكالت اإلنتااية:
 قلة المياه وعدم توفرها علي مدار العام انخفاض جودة األعالف وارتفاع ثمنها صعوبة الحصول علي الزريعة الجيدة ظهور الكثير من األمراض بين األسماك أثناء التربية عدم صالحية المياه لالستزراع السمكي عدم توفر مستلزمات اإلنتاج قلة المحصول السمكي -عدم إدخال نظم الزراعة المكثفة في عمليات اإلستزراع

تكرار

%

183
154
147
117
96

91.5
77
73.5
58.5
48

192
99
83
61

96
49.5
41.5
30.5

190
172
133
100
98
95
74
39

95
86
66.5
50
49
47.5
37
19.5

وايضررا تخطرريط الب ررامج اإلرشررادية الهادفررة إلرري تزويررد الررزراع

مقترحذذات المبحذذوثين للتغلذذب علذذى المشذذكالت التذذي تذوااههم

باس رتخدام كافررة طرررق االتصررال اإلرشررادية (فرديررة ,وجماعيررة,

أوضحت النتائج البحثيه بجدول ( )18وجود عدد من

بكاف ررة المع ررارف المتعلق ررة بمج ررال اإلس ررتزراع الس ررمكي ,وذل ررك
وجماهيرية) استخداما متوازيا ,وتزويدهم بالمطبوعات الزراعية
مر ر ررن مجر ر ررالت ونش ر ر ررات فنير ر ررة حتر ر رري يمكر ر ررنهم التعر ر رررف علر ر رري
الممارسر ررات الفنير ررة لتنشر ررطة الزراعير ررة المختلفر ررة فر رري مج ر ررال

اإلسر ر ررتزراع السر ر ررمكي ,ممر ر ررا يسر ر رراعدهم فر ر رري القير ر ررام بر ر ررأدوارهم
االتص رالية مررع المرشرردين الررزراعيين فرري تعريررف الررزراع بكافررة
التقنيرات الحديثررة ممررا يسررهم فرري تحقيررق أقصرري اسررتفادة ممكنررة
في مجال اإلستزراع السمكي ,وتحفيزهم بكافة أنواع المحفزات
الت رري تك ررون مناس رربة لهررم ,وذل ررك للعم ررل عل رري اس ررتثارتهم لب ررذل

المزيد من الجهد في مجال اإلستزراع السمكي.

في ماا االستزراع السمكى:

المقترحات للمبحوثين للتغلب على المشكالت التي تواجههم
في مجال تنفيذ التوصيات الفنيه الخاصه بأسس االستزراع
السمكى من وجهة نظر المبحوثين ,وتم ترتيبها تنازليا وفقا لما

يلي:

وأوضر ررحت النتر ررائج البحثير ررة بجر رردول ( )18أن أهر ررم واكثر ررر
اقت ارح ررات ال ررزراع لح ررل المش رركالت الت رري تر رواجههم ه رري :دع ررم
الدولررة لمسررتلزمات إنشرراء الم رزارع السررمكية ومجررال اإلسررتزراع
السر ررمكي عامر ررة  ,%97.5يليهر ررا فر رري الترتير ررب الثر رراني إنشر رراء

مفرخر ر ررات قريبر ر ررة مر ر ررن المر ر ررزارع السر ر ررمكية مر ر ررع تر ر رروفير زريعر ر ررة
بمواصفات قياسية بنسبة ,%77.5

أحمد السيد محمد مبروك واخرون :,.المستوي المعرفي لحائزي المزارع السمكية المتعلق بالتوصيات الفنية الخاصة ...
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ادو  .18الترتيب العددي والنسبي لمقترحات المبحوثين لح المشكالت التى توااههم فى ماا االستزراع السمكى
المقترحات
دعم الدولة لمستلزمات إنشاء المزارع السمكية ومجال اإلستزراع السمكي عامة
إنشاء مفرخات قريبة من المزارع السمكية مع توفير زريعة بمواصفات قياسية
عمل برامج إرشادية مستمرة لزيادة خبرة المزارعين وزيادة اإلنتاج
تحكم الدولة في توزيع المياه علي األراضي الزراعية ووضع قوانين لمن يهدر المياه
تخصيص أراضي لالستزراع السمكي بجوار مصدر للمياه صالح للزراعة
مد المزارعين بالمعلومات والبيانات الالزمة لالستزراع السمكي
توصيل مشاكل المزارعين إلي الجهات المختصة والعمل علي حلها في أسرع وقت ممكن
وضع خطط من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والعمل علي تنفيذها
العمل علي رفع كفاءة اإلرشاد الزراعي والمرشدين الزراعيين والهيئة العامة للثروة السمكية
التعاون بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبين المزارعين
توفير عالجات في األسواق رخيصة الثمن ذات فاعلية وجودة عالية
وجود بورصة لتحديد سعر األسماك عند التسويق
تجريم إلقاء المخلفات بأنواعها في البحار واألنهار
استخدام خامات وأدوات بقيمة منخفضة وذات جوده جيده
العمل علي تنقية وتطهير المياه المستخدمة في اإلستزراع السمكي باستمرار
عرض كل تفاصيل نظم الزراعة المكثفة بمميزاتها علي المزارعين وتوفير مستلزمات إنتاجها
عمل الزراع بنظام ا جل والتمويل من تجار األسماك
يجب طباعة كل ما هو جديد ويفيد المزارعين في منشورات إرشادية وتوزيعها عليهم

يليهررا فرري الترتيررب الثالررث عمررل ب ررامج إرشررادية مسررتمرة لزيررادة

خب ر ررة الم ر رزارعين وزير ررادة اإلنتر رراج بنسر رربة  ,%69.5يليهر ررا فر رري

تكرار
195
155
139
116
99
97
96
93
91
90
89
83
62
60
55
51
34
30

%
97.5
77.5
69.5
58
49.5
48.5
48
46.5
45.5
45
44.5
41.5
31
30
27.5
25.5
17
15

استخالص بعض التوصيات والتى يمكن بلورتها فى النقاط
ا تية:

الترتيررب ال اربررع تحكررم الدولررة فرري توزيررع الميرراه علرري األ ارضرري

 -1تخطيط وتنفيذ برامج إرشاديه الكساب المبحوثين من

الزراعية ووضع قوانين لمرن يهردر الميراه بنسربة  ,%58ويرأتي

حائزى المزارع السمكية المعلومات الالزمة لتنفيذ

فرري الترتيررب الخررامس تخصرريص أ ارضرري لالسررتزراع السررمكي

التوصيات الفنية الخاصة بأسس االستزراع السمكى,

بج روار مصرردر للميرراه صررالح للز ارعررة بنسرربة  ,%49.5ويررأتي

وضروره تقييم تلك البرامج وقياس اثارها التعليمي المعرفى

الالزمة لالستزراع السمكي بنسبة  ,%48.5يليها فري الترتيرب

 -2مراعات المتغيرات المستقلة التي لها عالقة معنوية بدرجة

فر رري الترتير ررب السر ررادس مر ررد الم ر رزارعين بالمعلومر ررات والبيانر ررات
السر ررابع توصر رريل مشر رراكل الم ر رزارعين إلر رري الجهر ررات المختصر ررة

والعمل علي حلها في أسرع وقت ممكن بنسبة .%48

التوصيات
انطالقا مما أسفر عنه البحث من نتائج ,وفى ضوء
مقتضيات تحقيق األهداف البحثية فإن البحث قد انتهى إلى

في كافة مراحلها.

معلرف المبحوثين باللتوصيات الفنية الخاصة بأسس
االستزراع السمكى عند تخطيط وتنفيذ البرامج االرشاديه
الخاصه بهذا المجال.
 -3اتخاذ التدابير الالزمة إليجاد انسب الحلول للمشكالت
التي تواجه المبحوثين فى مجال االستزراع السمكى.
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 -4أن تتناول عملية تدريب حائزى المزارع السمكية تناول
المشكالت التى تواجههم ووسائل التغلب عليها.
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ABSTRACT

The Knowledge Level of the Fish Farm Owners Related to the Technical
Recommendations on the foundations of Fish Farming in Rashed and Edko
district – Behiera Governorate
Ahmed. E. Mabrouk1, Zakaria. M. El-Zarka2, Aml. A. Fayed2 and Ali. M. Abd-Elhalim2
This study was primarily aimed at prospective role
of agricultural extension in the field of fish farming in
Rashed and Edko district in Behiera Governorate. The
questionnaire was used in a personal interview to
update the field data from the 200 research samples
from the owners of community fish farms in Rashed
and Edko district. The data were collected in more than
one year, and statistical methods used percentages,
frequency and relative distribution tables, arithmetic
means, standard deviation, simple correlation
coefficient, and multiple Step Wise regression
coefficient using Spss program. The most important
results were as follows:
- 49.5% of researchers had a low overall level of
knowledge, compared with 39,5% had an average
overall level of knowledge, while 11% had a high
overall level of knowledge. There is no doubt that
the general level of knowledge of the researchers

may affect the amount of production from these
farms.
- The most important problems facing the researchers
are the high costs of establishing a fish farm,
followed by the lack of physical capacity of the
farmers. The low price of fish in marketing, the lack
of an independent financial source to finance the fish
farming process, frequent problems with taxation,
high rent prices for fish land, unclear role of
extension in the development and development of
fish farms for the establishment of extension farms;
The absence of the vital role of the Public Authority
for the Development of Fish Resources, the failure
to supply extension publications to farmers; Lack of
inputs, difficulty in obtaining good crops, the
appearance of many diseases in fish during breeding.
water scarcity and lack of availability throughout the
year, lack of water for fish farming. low feed
quality, high feed price, low fish harvest, and finally
no intensive farming systems in farming.

