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 asejaiqjsae.2022.279778/10.21608 معرف الوثيقة الرقمى:

 جامعة دمياط -كلية الزراعة  -قسم العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية  1
 2022ديسمبر 28ى ، الموافقة على النشر ف2022 نوفمبر 25 استالم البحث فى

 الملخص العربى

استتتتهدف  تتتتثا البحتتتس بصتتتتفة رليستتتتية التعتتترف علتتتتى متتتتد  
استتتتخدام مربتتتى األستتتماك للهتتتاتف المحمتتتول فتتتى الحصتتتول علتتتى 

متعلقة بتربية األستماك بمحافظتة دميتاطي حيتس التوصيات الفنية ال
تم اختيار مركزًا عشواليا بطريقتة الستلة متي بتيي مراكتز المحافظتة 
الخمستتةي ففستتفر ااختيتتار العشتتوالي عتتي مركتتز دميتتاطي وبتتنف  
الطريقتتة تتتم اختيتتار قتتريتيي متتي بتتيي القتتر  التابعتتة لمركتتز دميتتاطي 

ت الحصتتر فكانتتتا قريتتتا الرطمتتة وشتتط مريبتتةي ومتتي ختتال ستتما
بهيلتتة الثتتروس الستتمكية بلتتئ عتتدد حتتالز  المتتزار  الستتمكية بهمتتا  

حتتتتالزًاي وتتتتتم تحديتتتتد حمتتتتم العينتتتتة وفقتتتتًا لمعادلتتتتة كرمستتتتي  260
مبحوثاي وتم ممع البيانات باستتخدام  155ومورماي فبلئ قوامها 

استتتتمارس استتتتبياي بالمقابلتتتة الشخصتتتية للمبحتتتوثيي ختتتال شتتتهر  
استتتتتخدم فتتتى عتتتر  وتحليتتتتل ي و 2022يوليتتتو وطسستتتط  لعتتتام 

البيانتتات التكتترارات والنستتبة الملويتتة والمتوستتط الحستتابى ومعامتتل 
اارتبتتاط البستتيط ونمتتوثل التحليتتل اارتبتتاطى واانحتتدار  المتعتتدد 
المتتتدرل الصتتاعدي وتتتم التحليتتل ااحصتتالى بالبرنتتام  ااحصتتالى 

(spss version 2021). 
 وماءت ط م نتال  البحس على النحو التالى:

مي المبحوثيي يستخدموي الهاتف المحمول للحصول  %90طي -
علتتتتى التوصتتتتيات الفنيتتتتة المتعلقتتتتة بتربيتتتتة األستتتتماك بدرمتتتتة 

 متوسطة ومرتفعة.
طي ط م المصادر المعلوماتية التتى يتواصتل بهتا المبحتوثيي متي  -

ختتتال الهتتتاتف المحمتتتول للحصتتتول علتتتى التوصتتتيات الفنيتتتة 
يتتتل البيطتتتر ي وخبتتترات المتعلقتتتة بتربيتتتة األستتتماك  تتتى: الطب

المتتزارعيي القتتدامىي وتمتتار األستتماكي و يلتتة الثتتروس الستتمكيةي 
 وااصدقاء والميراي.

تبتتتيي ومتتتود عاقتتتة ارتباطيتتتة طرديتتتة معنويتتتة عنتتتد المستتتتو   -
بتتيي الخبتترس بااستتتزرا  الستتمكىي وعتتدد متتي 0.01ااحتمتتالى

يحملوي  اتف محمول فى األسرسي ومماات استتخدام الهتاتف 
لي واانفتتتاا الحرتتار ي ودرمتتة استتتخدامهم للهتتاتف المحمتتو

المحمتتتول للحصتتتول علتتتى التوصتتتيات الفنيتتتة المتعلقتتتة بتربيتتتة 
ألستتماكي بينمتتا تبتتيي ومتتود عاقتتة ارتباطيتتة عكستتية ومعنويتتة 

 مع سي المبحوس. 0.01عند المستو  ااحتمالى 
طي المتغيتتتترات المستتتتتتقلة المدروستتتتتة ممتمعتتتتتة تفستتتتتر حتتتتتوالى  -

فتتتى المتغيتتتر التتتتابعي وطي طكثتتتر المتغيتتترات متتتي التبتتتايي 19%
المستتتتقلة تتتتفثيرا علتتتى المتغيتتتر التتتتابع  تتتى: ستتتي المبحتتتوسي 

 والخبرس بااستزرا  السمكىي واانفتاا الحرار .
الكلمتتتتتات المفتاحيتتتتتة: مربتتتتتى األستتتتتماكي استتتتتتخدام الهتتتتتاتف 

  .المحمولي تربية األسماك

 بحثيةمشكلة الالو المقدمة 

اج التقليديددة يلددق طددر  ا نتدداج يعددد التحددو  مددا طددر  ا نتدد
المسددددتحدمة بمددددا يت ددددمن  ندددداا التحددددو  مددددا يحددددداث ت ييددددرا  
سلوكية مرغوبة فيما يعرفد  الدزراو ومدا يمارسدون  ومدا يشدعروا 
بدد  تجددات التقنيددا  الزراعيددة نددو لددز التنميددة الزراعيددة، ويتطلددز 
الددا االتصدددا  بددالزراو لتعلددديممم وتددددريبمم علددق اسدددت دام ندددات 

اسددددت داماي صددددحيحاي فددددق حقددددولمم ومنددددازلمم وفددددق المسددددتحدما  
حيدددداتمم بصددددوة عامددددة وندددداا نددددو احددددد جوانددددز رسددددالة ا رشدددداد 

 الزراعق. 
يسعى ا رشاد الزراعى يلى تحسيا مستوى معيشة الزراو و 

وافددراد اسددرنم مددا  ددال  يحددداث ت ييددرا  سددلوكية تشددتم  علددى 
يكسددددداز الدددددزراو معدددددارن جديددددددر عدددددا التكنولوجيدددددا الزراعيدددددة، 
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كسدد ابمم ممددارا  التعامدد  مددا تلددا المبتكددرا  بصددورر ت ددما وا 
االسددت دام الوعددا  ننددا، وكدددالا تكددويا اتجانددا  ييجابيددة نحدددو 
العم  الزراعى، فا رشاد الزراعدى عمليدة تعليميدة غيدر رسدمية 
تمددددن يلدددى تعلددديم الدددريوييا كيويدددة االرتقدددا  بمسدددتوى معيشددددتمم 

الحكدددددديم اعتمدددددداداي علددددددى جمددددددودنم الااتيددددددة والددددددا باالسددددددت ال  
للمصددادر الطبيعيددة المتاحددة لمددم، واسددت دام اف دد  الطددر  فددى 
الزراعدة وا دارر المنزليدة والدا لصدالف الودرد واوسدرر والمجتمدا 

 (.1997المحلى والدولة،)صالف، 
ويعتبر ا رشاد الزراعق احد المكونا  اوساسية فق برامج 

امدد  التنميددة الزراعيددة المسددتدامة المسددتولة عددا تددوفير ن ددام متك
النسياز المعلوما  والمعارن واوفكار المستحدمة فق م تلن 
المجددددددداال  مدددددددا مصدددددددادرنا البحميدددددددة يلدددددددق المسدددددددتمدفيا مدددددددا 
المسترشددديا، والقيدددام بدددالتعليم وا عددالم والنصددديحة عدددا طريددد  
اسددت دام طددر  متنوعددة  حددداث الت ييددرا  السددلوكية المرغوبددة 

لتحقيددددد  فدددددق معدددددارن وممارسدددددا  واتجاندددددا  الدددددريوييا سدددددعياي 
 الت ييددددددددددددددددددددرا  االقتصددددددددددددددددددددادية واالجتماعيددددددددددددددددددددة المنشددددددددددددددددددددودر،

(.(Swanson,1990 
ولمددددداا يسدددددت دم ا رشددددداد الزراعدددددق طرقددددداي تعليميدددددة عديددددددر 
ومتنوعة لتحقي  انداف  وبلوغ غايات ، ون  كن ام تعليمق غير 
رسدددددمق يتميدددددز عدددددا الدددددن م التعليميدددددة الرسدددددمية فدددددق المددددددار  

ريويددة كبيددرر، تتبددايا  والجامعددا  ، فددق اندد  يوجدد  يلددق جمددانير
فيمددا بينمددا تبايندداي وا ددحاي فددق كدد  مددا ال صددات  والمسددتويا  
االجتماعيددة واالقتصددادية والمقافيددة والتعليميددة والوتددا  العمريددة، 

 . الا القدرر علق الومم واالستيعازوك
وتحتدددد  طددددر  االتصددددا  بدددداوفراد مكانددددة نامددددة بدددديا طددددر  

عتبرونمددا اوسددا  ا رشدداد الزراعددى فددى ن ددر الكميددريا، حيددث ي
لإلرشددداد الزراعدددى المدددامر والوعدددا ، كمدددا تعتمدددد علدددى االتصدددا  
بالمزارو بصورر ش صية وناا فدى حدد ااتد  لد  فاتددر كبيدرر فدى 
 ل  المقة وتنمية عالقدا  وطيددر ومتيندة بديا المرشدد الزراعدى 
والمسترشدددديا، وندددات نقطدددة حيويدددة لل ايدددة لنجدددا  المرشدددد فدددى 

 (.1973تأدية رسالت ،)العادلى، 

ويعددددددانى ا رشدددددداد الزراعددددددى مددددددا تدددددددنور وتدددددددنى ال دمددددددة 
ا رشددادية المقدمددة للددزراو، وان ودداض فاعليتمددا وكوا تمددا والددا 
نتيجددة للعديددد مددا المشددكال  والمعوقددا  الحددادر والمزمنددة التددى 
يعددددددددددانى منمددددددددددا جمدددددددددداز ا رشدددددددددداد الزراعددددددددددى المصددددددددددرى،)عبد 

لزراعى (، كما اا نناا غياز شب  تام للمرشد ا2016الوناز،
فى الرين المصدرى، وانوصدا  مدا بديا قطداو ا رشداد الزراعدى 
دارر المحطدددددددا  المركزيدددددددة بالمحاف دددددددا   والمعاندددددددد البحميدددددددة وا 
الم تلوة، وبالتالى افتقد المدزارو للمعلومدة البحميدة التدى تسداعدت 

(، وال سدددبي  2018فدددى النمدددوض بحاصدددالت  الزراعية،)شدددلبى،
وادر مددددددا التطددددددورا  لل ددددددروج مددددددا تلددددددا المشدددددداك  يال باالسددددددت

التكنولوجيدددددددة المعاصدددددددرر فدددددددى مجدددددددا  تكنولوجيدددددددا المعلومدددددددا  
 وا تصاال .

ونتيجة لما يمر ب  ا رشاد الزراعى التقليددى مدا مشدكال  
انمما النق  العددى للعامليا ب ، وفدى  د  التقددم الكبيدر فدى 
تكنولوجيدددددا االتصددددداال  والمعلومدددددا  اتجددددد  الجمددددداز ا رشدددددادى 

يما يلدددددى تطبيددددد  وتو يدددددن تكنولوجيدددددا الزراعدددددى المصدددددر  حدددددد
المعلومدددددددددددا  واالتصددددددددددداال  )طدددددددددددر  االتصدددددددددددا  ا رشدددددددددددادى 
ا لكترونية( والتى ما انمما است دام الماتن المحمو  للت لدز 
علدى الصدعوبا  التددق تواجد  الطدر  ا رشددادية التقليديدة وزيددادر 

 فاعليتما.
ويعدددد انتشدددار اسددددت دام تكنولوجيدددا االتصددددا  الحديمدددة ومددددا 

لمدداتن المحمددو  احددد انددم الوددر  التددى تواجدد  ا رشدداد انممددا ا
الزراعددددددى، حيددددددث اعطددددددى المدددددداتن المحمددددددو  الورصددددددة لنقدددددد  
تاحتمدددا علدددى نطدددا  اوسدددا  معلومدددا  زراعيدددة متنوعدددة ومويددددر وا 
ومشددداركة الدددزراو فدددى تطبيقاتددد  الم تلودددة، وقدددد بددددا  المتقدمدددة 
والنامية علدى حدد سدوا  فدى تقدديم  ددما  يرشدادية زراعيدة مدا 

  المدددداتن المحمددددو  وحققدددد  نجاحددددا  ملحو ددددة، يال اندددد   ددددال
تح  سديا  الواقدا المحلدى لدم تحد  تجربدة ال ددما  ا رشدادية 
عبرالمدددددددددددددددداتن المحمددددددددددددددددو  باالنتمددددددددددددددددام الالزم،)عبدالمجيددددددددددددددددد 

 (.2016وآ روا،
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وقدددد سددداعد  مدددورر تكنولوجيدددا االتصدددا  والمعلومدددا  علدددى 
سدددرعة االتصدددا ، والحصدددو  علدددى كميدددر مدددا المعلومدددا  مدددا 

صادر م تلودة وفدى وقد  محددود، وبدالرغم مدا حددامتما ف نمدا م
تحقددد  الكميدددر مدددا التقددددم والنمدددو واالرتقدددا  التقندددى فدددى عصدددر 

 (.2012يمكا تسميت  بعصر المعلوما ،)قشطة، 
ويساعد است دام وسات  تكنولوجيا المعلومدا  واالتصداال  
فددددق المجددددا  ا رشدددداد  علددددى تطددددوير ا رشدددداد الزراعددددق فددددق 

الكدددددم الماتددددد  مدددددا المعلومدددددا  المتاحدددددة للمندددددتج  التعامددددد  مدددددا
الزراعق، وتقديم  ددما  معلوماتيدة جديددر، كمدا تزيدد مدا قددرر 
المسددددت دم علددددى الددددتحكم فيمددددا والتواعدددد  مددددا مددددورر المعلومددددا  
تاحدددددة المعلومدددددا  لجميدددددا الوتدددددا  المسدددددتويديا فدددددق المجدددددا   وا 
الزراعددددق، والمسددددانمة فددددق العمليددددة االتصددددالية، وتددددوفير البيتددددة 

لمناسدددددبة للتنبدددددا ونشدددددر المعلومدددددا  الزراعيدددددة والتواعددددد  بددددديا ا
 (.2013المست دميا وبع مم البعض، )قاسم، 

لدددالا اصدددبف اسددددت دام وسدددات  االتصددددا  الحديمدددة  ددددرورر 
تمليمددددددددا الحاجددددددددة لت ددددددددي  الوجددددددددور الزمنيددددددددة بدددددددديا اكتشددددددددان 
المسدددتحدما  الزراعيدددة والتطبيددد  الوعلدددق لمدددا مدددا قبددد  مدددربييا 

وسدات  تكنولوجيدا المعلومدا  واالتصداال  اوسماا، والا لما ل
الجديددددددر مدددددا دور فعدددددا  فدددددق تجددددداوز وعبدددددور عواتددددد  الدددددزما 
والمسافة والقدرر الواتقة على نشر وتباد  المعلوما  والمعدارن 
بسرعة كبيرر مما يسمم فق تحقي  انددان التنمية،)عبدد العدا ، 

2007.) 
ون ددراي لمددا تتسددم بدد  المندداط  الريويددة فددى مصددر مددا توتدد  
الحيددازر الزراعيددة و لدد  فددى النطددا  ا شددرافى للمرشددد الزراعددى 
نتيجة السلوز التو ين المتبا فى الوترر السابقة ممدا يزيدد مدا 
انميدددة اسدددت دام المددداتن المحمدددو  لنقددد  وتوصدددي  المعلومدددا  
والتوصدددا  ا رشدددادية المملدددى يلدددى الدددزراو بأسدددرو وقددد  ممكدددا 

 (.2012وبتكلوة اق ،)عاشور،
قدد انتشدر فدق  الماتن المحمدو  اا  حقيقة وال يمكا تجان

المناط  الريوية وا ا يشك  نمطا اتصاليا يدامر علدى اونشدطة 
المعيشية بما  اصة تلا المتعلقدة بالزراعدة، ومدا المنطقدق اا 

مددو  فددق اونشددطة االتصددالية ا رشددادية يسددتعاا بالمدداتن المح
باعتبدددارت ادار يمكدددا بمدددا الوصدددو  يلدددى المدددزارو فدددق ا  وقددد ، 
وبأسلوز مقبو ، يال اا  م  يلدى مجموعدة الطدر  االتصدالية 
المسدددت دمة فدددق العمليدددة ا رشدددادية يجدددز اا يدددتم علدددى اسددد  

  (.2011علمية صحيحة،)قاسم ومحمد، 
لطددددددددر  الشددددددددداتعة وتعتبددددددددر االتصدددددددداال  التليوونيددددددددة مددددددددا ا

االسدددتعما  والناجحدددة فدددق كميددددر مدددا الدددبالد المتقدمدددة، ويمتدددداز 
االتصدددا  التليودددونق باذنيدددة يا يمكدددا للمدددزارو اا يرفدددا سدددماعة 
التليوددوا ليستوسددر مددا المرشددد الزراعددق عددا شددق  مددا فددى اى 

 وق ، كما يمتاز بكون  ال يحتاج يلى مجمود.
ت  وال شدددددا اا المددددداتن المحمدددددو  اصدددددبف احدددددد اندددددم وسدددددا

تكنولوجيدددددا االتصدددددا  الحديمدددددة، وكشدددددن التقريدددددر المدددددوجز عدددددا 
ماشرا  االتصداال  وتكنولوجيدا المعلومدا ، اا عددد مشدتركق 

مليدوا، بمعدد  نمدو  100.97الماتن المحمو  فق مصدر بلد  
فدددددق الماتدددددة، فيمدددددا بل ددددد  نسدددددبة انتشدددددار المددددداتن  4.6سدددددنو  

 فدق الماتدة، بمعددد  نمدو سددنو  98.6المحمدو  بديا المصددرييا 
فق الماتة. اما عددد مسدت دمق ا نترند  عبدر المحمدو   2.59

مليددوا ليسددج  بددالا نمددوا سددنويا وقدددرت  54.45فددق الددبالد فبلدد  
 (.http://arabic.news.cn/2021فق الماتة،) 32.61

وقدددد اتجمددد  المبدددادرا  الدوليدددة نحدددو تع ددديم االسدددتوادر مدددا 
ن المحمددو  فددى رفددا كوددا ر التنميددة الزراعيددة، فقددد اشددار  المددات

من مددددة اومددددم المتحدددددر لعغايددددة والزراعددددة  الودددداو  يلددددى القيمددددة 
الكبيدددرر للمددداتن المحمدددو  فدددى االسدددتممار الزراعدددى مدددا  دددال  
تددأميرر علددى صددناعة القددرار الزراعددى فددى  ددو  يمكانياتدد  التددى 

بددددالطق   تيسددددر مددددا تقددددديم المعلومددددا  الزراعيددددة التددددى تتعلدددد 
والمنددداو، ومكافحدددة اذفدددا ، وغيرندددا ممدددا يدددنعك  علدددى د لددد  

 (.FAO,2012المزرعى،)
وبنا  علي  فقد اتجم  وزارر الزراعة المصرية يلى يطال  
 دمة ا رشاد الزراعى عبر المحمو  والا ما  ال  التعاقد 

بالتعاوا ما مركز  2015يونيو  15ما شركة فودافوا فى 
يم النصاتف وا رشادا  للمزارو على البحوث الزراعية بتقد

http://kenanaonline.com/users/AgriculturalInformation/tags/25589/posts
http://arabic.news.cn/2021%20m
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مدار الساعة يال اا نات المحاولة قد توقو  ولم يكتز لما 
-https://web.vodafone.com.eg/ar/launch-ofاالستمرار،)

agricultural-guidance-servics,2015..) 
كما اطلق  وزارر الزراعة واستصال  اورا ق برنامج 
ا دارر المتكاملة للزيتوا ما  ال  تطبي  على اجمزر الماتن 
المحمو  يتم تحميل  مجانا وبسمولة ما  ال  متجر تطبيقا  
ا البرنامج يقدم كافة  جوج  بمدن  دمة مزارعق الزيتوا، وا 

رشاد المزارعيا على اشكا  الدعم الونق لمزارو الزي توا، وا 
ا ناا  اتباو التوصيا  والممارسا  الزراعية الحديمة، وا 
التطبي  يوفر كافة المعلوما  والبيانا  الالزمة  دارر مزارو 
الزيتوا، وا تيار اوصنان المناسبة، ومعامالت  الزراعية 
الم تلوة، والر  والتسميد المناسز للشجرر بنا  على عمرنا، 

مراض التق قد تصيز الزيتوا افحة، ف ال عا اووطر  المك
 (https://www.almasryalyoum.com/news/ detailsالعالج، وطر 

(/1921085,8-4-2020. 
وتعانق الكمير ما الدو  ومنما مصر قصوراي فق ينتاج 
ال اا  و اصة بعد ما يتعرض ل  العالم ما ازما  اقتصادية 

التى كان  لما تبعا  وسياسة وصحية حالياي كوبا  كورونا و 
و يمة اد  يلى عدم القدرر على تلبية االحتياجا  ال ااتية 
المطردر النمو من  لشعوبما، ولاا تعتمد على ال ارج لسد نات 
الوجور، وما مم تعر ما لم اطر عديدر ما انمما تناق  
موارد النقد اوجنبق بالدو  النامية، اومر الا  يعو  مسيرر 

الجوانز ويحرمما ما اللحا  بركز الدو  التنمية ما كافة 
 المتقدمة.

وتعتبر مجموعة البروتيا الحيوانق اكمر المجاميا ال ااتية 
انمية وحيوية ل اا  ا نساا، يال اا مع م الدو  النامية 
تعانق ما النق  فق ينتاج نات المجموعة، وتمم  اوسماا 

انق، ف الي احد نات المنتجا  ال ااتية ال نية بالبروتيا الحيو 
عا تميزنا بأا تكلوة ينتاجما اق  نسبياي ما العديد ما 
مصادر البروتيا الحيوانق او رى، لاا ف ا تنمية ا نتاج 
السمكق تورض نوسما كأحد اوولدويا  التق يجز اا تح ى 

باالنتمام لسدد العجز فق البروتيا الحيوانق لدمات الدو ،)ابو 
 (.2007العينيا،

الزيادر المطردر فق اعداد ومساحا  مزارو وعلى الرغم ما 
االستزراو السمكق فق مصر، عالور على زيادر يسمامما فق 
يجمالى ا نتاج السمكق القومق والتى كاا ما المتوقا اا 
يصاحب  زيادر فق يجمالى ا نتاج السمكى، وتقلي  الوجور بيا 
ر ا نتاج واالستمالا المحلق، يال اا المالح  استمرار الوجو 

ال ااتية السمكية حيث بل  متوسط نصيز الورد ما اوسماا 
مم وص  يلى  2014كجم/عام فى سنة 16حوالى 
بينما يبل  المعد  العالمى  2020كجم/عام فى سنة 19.6
 450كجم/عام مما يدفا الدولة الستيراد ما يقرز ما 22قرابة 

الن طا/عام ما اوسماا وما يمم  الا ما عز  على 
دولة فى الوق  الرانا رغم توفر الموارد الطبيعية ميزانية ال

(، www.elwatannews.com,2022لزيادر االنتاجية السمكية،)
اومر الا  يلزم مع  العم  على سد نات الوجور بالعم  على 
تنمية المزارو السمكية باعتبارنا مصدرا ناما ما مصادر 

 (.1998ا نتاج السمكق يمكا التحكم في ، )ر واا، 
مكا لجماز ا رشاد الزراعى القيام بدور فعا  فى ناا وي

المجا  ما حيث طبيعت  التعليمية وكون  المعنى ب حداث 
الت ييرا  السلوكية المرغوبة فى معارن وممارا  واتجانا  
مربى اوسماا، معتمدا فى الا على است دام الماتن 
، المحمو  لتوصي  التوصيا  الونية المتعلقة بتربية اوسماا

ويعتبر الا ما اومور المامة التى تسمم ييجابياي فى استتباز 
 اوما ال ااتى.

وتأسيساي على الا يمكا ييجاز مشكلة البحث فق عدر 
تسااال  نى: ما نق ال صات  المميزر للمبحوميا بمحاف ة 
دمياط ؟، وما درجة است دام مربى اوسماا للماتن المحمو  

لمتعلقة بتربية اوسماا للحصو  على التوصيا  الونية ا
بمحاف ة دمياط؟، وما نى المصادر المعلوماتية التى يلجأ 
يليما المبحوميا للحصو  على التوصيا  الونية المتعلقة بتربية 
اوسماا ما  ال  الماتن المحمو  بمحاف ة دمياط؟، وما 

https://web.vodafone.com.eg/ar/launch-of-agricultural-guidance-servics,2015
https://web.vodafone.com.eg/ar/launch-of-agricultural-guidance-servics,2015
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نى اسباز عدم است دام الماتن المحمو  للحصو  على 
ة بتربية اوسماا ما وجمة ن ر التوصيا  الونية المتعلق

المبحوميا؟، وما نى مقترحا  المبحوميا لزيادر است داممم 
المحمو  للحصو  على التوصيا  الونية المتعلقة للماتن 

وما نى العالقا  االرتباطية واالنحدارية بيا  بتربية اوسماا.
المت يرا  المستقلة المدروسة للمبحوميا ودرجة است دام 
المبحوميا للماتن المحمو  فى الحصو  على التوصيا  

 قة بتربية اوسماا بمحاف ة دمياط ؟.الونية المتعل

 يةف البحثا داا
استنادا للعرض المشكلى الساب  ف ا ناا البحث يسدتمدن 
بصدددددوة رتيسدددددية اسدددددت دام مربدددددى اوسدددددماا للمددددداتن المحمدددددو  
للحصددددو  علددددى التوصدددديا  الونيددددة المتعلقددددة بتربيددددة اوسددددماا 
بمحاف ددة دميدداط، وندددو مددا يمكددا تحقيقددد  مددا  ددال  اونددددان 

 ة التالية:الورعي
 التعرن على بعض ال صات  المميزر للمبحوميا. -1
تحديدددد درجدددة اسدددت دام مربدددى اوسدددماا للمددداتن المحمدددو   -2

للحصددو  علددى التوصدديا  الونيددة المتعلقددة بتربيددة اوسددماا 
 بمحاف ة دمياط .

التعدددددرن علدددددى المصدددددادر المعلوماتيدددددة التدددددى يلجدددددأ يليمدددددا  -3
نيدة المتعلقدة بتربيدة المبحوميا للحصو  على التوصديا  الو

 اوسماا ما  ال  الماتن المحمو  بمحاف ة دمياط.
التعددددرن علددددى اسددددباز عدددددم اسددددت دام المدددداتن المحمددددو   -4

للحصددو  علددى التوصدديا  الونيددة المتعلقددة بتربيددة اوسددماا 
 ما وجمة ن ر المبحوميا.

التعدددددرن علدددددى مقترحدددددا  المبحدددددوميا لزيدددددادر اسدددددت داممم  -5
للحصو  علدى التوصديا  الونيدة المتعلقدة  للماتن المحمو 
 بتربية اوسماا.

حديددددد العالقددددا  االرتباطيددددة واالنحداريددددة بدددديا المت يددددرا  ت -6
المسددتقلة المدروسددة للمبحددوميا ودرجددة اسددت دام المبحددوميا 
للمدددداتن المحمددددو  فددددى الحصددددو  علددددى التوصدددديا  الونيددددة 

 المتعلقة بتربية اوسماا بمحاف ة دمياط.

 

 ااطار النظر 
تنوعددد  التعريودددا  التدددق تناولددد  مومدددوم التعلددديم عدددا بعدددد، 

عدددرن بددددالا الن دددام الددددا  يقدددوم بتزويددددد الطدددالز غيددددر يحيدددث 
المسددجليا فددق الكليددا  والمعانددد التعليميددة بالوسددات  التعليميددة، 
والدددددا  يمكدددددنمم مدددددا الحصدددددو  علدددددى اا  الودددددر  التعليميدددددة 
المتاحدددددددددة للطدددددددددالز المنت مددددددددديا فدددددددددق ممددددددددد  ندددددددددات الكليدددددددددا  

 .(2005،)العلق، والمعاند
او الن ددام مددا  :  الددا الندوو( يلدى اندد 2006ويشدير سددالم )

التعلددديم الدددا  يقددددم فدددر  تعليميدددة وتدريبيدددة يلدددى المدددتعلم دوا 
يشددران مباشددر مددا المعلددم ودوا االلتددزام بوقدد  ومكدداا محددددد 
لما لم يستطا استكما  الدراسدة او يعيقد  العمد  عدا االنت دام 
فدددق التعلددديم الن دددامق ويعتبدددر بدددديالي للتعلددديم التقليدددد  او مكمدددالي 

اسسدددة تعليميدددة مسدددتولة عدددا يعدددداد ملددد ، ويدددتم تحددد  يشدددران 
المددواد التعليميددة واودوا  الالزمددة للددتعلم الوددرد  اعتمدداداي علددى 
وسددددداتط تكنولوجيدددددة عديددددددر ممددددد : المددددداتن والراديدددددو والوددددداك  
والددددتلك  والتليوزيددددوا والكمبيددددوتر وا نترندددد  والويددددديو التودددداعلق 

االتصدا  او االتجدانيا بديا المدتعلم  التق يمكا اا تسداعد فدق
 ع و نيتة التدري  .و 

بأنددددددد  توصدددددددي  للمدددددددواد التعليميدددددددة  (2015ويدددددددرى سدددددددعد )
التدريبيددددددة عبددددددر وسدددددديط تعليمددددددق يلكترونددددددق يشددددددم  اوقمددددددار او 

 الصددددناعية واشددددرطة الويددددديو واوشددددرطة الصددددوتية والحاسددددبا 
غيرندددا مدددا الوسددداتط المتاحدددة وتكنولوجيدددا الوسددداتط المتعدددددر او 

 لنق  المعلوما .
يلى اا التعليم عا بعد لد  عددر  (۲۰۱۰ويشير عبدالحى )
تقديم ال دما  التعليمية لمدا فداتتمم  -1اندان عامة ابرزنا: 

فدددر  التعلددديم وسدددباز تعدددود يلددديمم او للمجتمدددا ومدددازا  لدددديمم 
تدوفير ال درون  -2طمو  لتنمية انوسمم وتحسديا مسدتوياتمم، 

التعليميدددة المالتمدددة لحاجدددا  الدارسددديا لإلسدددتمرار فدددق التعلددديم، 
يم البدددرامج المقافيدددة لكافدددة المدددواطنيا لتدددوعيتمم وتنميدددة دتقددد -3

ا سددددمام فددددق تعلدددديم المددددرار -4معددددارفمم فددددق شددددتى المجدددداال ، 
وتدددريبما وتوعيتمددا بدددورنا فددق شددتق مجدداال  الحيددار، ومواكبددة 
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التطددورا  المعرفيددة والتقنيددة المسددتمرر فددق م تلددن المجدداال ، 
 ا سمام فق محو اومية وتعليم الكبار.-6

(: اا التعلددديم عدددا بعدددد لددد  عددددر 2010عبددددالحى ) ىويدددر 
 صات  منما  المالتمة، والمرونة والتدأمير والواعليدة والمقددرر 

( فددق اا طرفددق 2014وا حسددا  المتعدددد، ويدداكرنا الددانبى )
عملية التعليم بعيداا عا بع مما مكانيداي، كمدا تقددم الماسسدة 

لى متابعدددة و المعنيدددة بدددالتعليم عدددا بعدددد العمليدددة التعليميدددة، وتتددد
اعمالمددا ونتاتجمددا وتسدداعد فددق تحقيدد  الددتعلم المندداتق وتسددت دم 
الوسدداتط ا عالميددة  ددما مجموعددة مندمجددة لتحقيدد  اندددافما، 
كمددا يممدد  التواصدد  المندداتق االتجددات جددز اي مددا عناصددر التعلدديم 
عا بعد، فمداا الندوو مدا التعلديم يتطلدز مشداركة فدق اونشدطة 

ا  المنددداتق االتجدددات، ومنمدددا صدددالتعليميدددة وو دددا تجميدددزا  لالت
المددداتن المحمدددو  او االجتماعدددا  المرتيدددة للدددتمكا مدددا تبددداد  
المعلومددددا  واا يقددددوم المصدددددر بدددددور الميسددددر لمددددات اللقددددا ا  

 والمساعدر على التعلم.
( اا وسددداتط التعلددديم عدددا بعدددد فدددق ۲۰۱۱ويددداكر البعلدددى )

ا رشدددددددداد الزراعددددددددق ت ددددددددما التليوددددددددوا اور ددددددددق، والمدددددددداتن 
ال طابدددددا  الش صدددددية، والنشدددددرر الونيدددددة، والنشدددددرر و المحمدددددو ، 

ا  باريددددددة، والنشددددددرر ا رشددددددادية، والنشددددددرر ال ويوددددددة، والمجلددددددة 
ا رشدددادية، والمقددداال  الزراعيدددة بالصدددحن، واشدددرطة الويدددديو، 
والتليوزيددددددددددوا، والراديددددددددددو، واشددددددددددرطة الكاسددددددددددي ، وا نترندددددددددد ، 
والويركدددددوا، والراديكددددددوا، وال طابددددددا  الدوريددددددة، والملصددددددقا ، 

سددطوانا  الكمبيددوتر، كمددا يدداكر اندد  يمكددا تصددنين وسدداتط او 
التعليم عا بعد الشاتعة فق ا رشاد الزراعق فق الوق  الرانا 
والتددددق قددددد تتددددوافر للمرشددددديا الددددزراعييا ويمكددددنمم مددددا  اللمددددا 
الحصدددو  علدددى المعلومدددا  الزراعيدددة واالسدددتعانة بمدددا فدددق نقددد  

الوسددداتط  االمعلومددا  ا رشدددادية للمسترشددديا سدددوا  كاندد  تلددد
كالمطبوعا  ا رشادية وشراتط الكاسدي  او  Hardwareمادية 

كبدددرامج التليوزيدددوا وتطبيقدددا  الحاسدددز  Softwareغيدددر ماديدددة 
الوسددداتط  -1اذلدددق يلدددى اربدددا مجموعدددا  مدددا الوسددداتط ندددق :

المطبوعددة : وتشددم  النشددرر ا رشددادية، والنشددرر الونيددة، والنشددرر 

لصدددددددددقا  ا رشدددددددددادية، مال ويودددددددددة، والصدددددددددحيوة الزراعيدددددددددة، وال
الوساتط السدمعية: وتت دما -2والمقاال  الزراعية بالصحن، 

التليوددددددوا اور ددددددق، والمدددددداتن المحمددددددو ، والبددددددرامج ا ااعيددددددة 
الوسددداتط المرتيدددة السدددمعية:  -3الزراعيدددة، واشدددرطة الكاسدددي ، 

وتت دددما الشدددرطة الويدددديو، والبدددرامج التليوزيونيدددة فدددق القندددوا  
اتط الحاسددددز اذلددددق: وتت ددددما سددددو  - 4اور ددددية والو دددداتية،

ا نترندد ، والبريددد ا لكترونددق، واسددطوانا  الكمبيددوتر وشددبكا  
 االتصا  ا رشاد  )فيركوا وراديكوا(.

ويدددوفر المددداتن المحمدددو  مزايددددا تصدددوف ا نترنددد  ومزامنددددة 
البريدددد ا لكتروندددق وفدددتف ملودددا  اووفدددي  ويحتدددو  علدددى لوحدددة 

 مواتيف كاملة.
مددددداتن المحمدددددو  يتكدددددوا مدددددا ل( اا ا۲۰۰۷ويددددداكر دليدددددو)

الشاشددة: -1مجموعددة مددا المعدددا  الماديددة والبرمجيددا  نددق: 
ونق اا  طاقة اسدتيعابية تتدراو  مدا بديا مالمدة و مسدة اسدطر 

لوحدة الموداتيف متعدددر الو داتن  -2للكتابة والصور والرسدوم، 
ااكدددرر: متعدددددر الو ددداتن )التسدددجي ،  -3)اتصدددالية ووقاتيدددة(، 
البطاريدة: القابلدة للشدحا والت ييدر  -4.(، .الت زيا،الومرسة...

سدداعة ووقدد   450سدداعة و  23ويتددراو  عمرنددا العددام مددا بدديا 
شددددريحة  -5اتصددددا  فعلددددق متواصدددد  اقصددددات ممددددانق سدددداعا ، 

(:عبدددارر عدددا بطاقدددة صددد يرر بمدددا وحددددر ت دددزيا Simاالشدددتراا )
المسدت دم  ص يرر جدا ودقيقة ووحدر معالجة ت دزا بمدا بياندا 

 يقوم باست دام  لالتصا  باذ ريا. والبريد الا 
عدر  صات   Trifonon( 2003ويبلور تريوونوفا )
قابليت  لالست دام على الشبكة  -1للماتن المحمو  نق: 

بوصوما  WAPالعالمية )ا نترن (، ويست دم بروتوكو  الواز 
 -2من ومة االتصا  با نترن  ما  ال  التليووا المحمو ، 

السلكق ويعنق تنشيط االتصا  الصوتق، لاالست دام الماتوق ا
ونو متصوف فق كال االتجانيا االستقبا  واالرسا  المباشر، 

يعم   -3كما تتوفر في   اصية يرسا  الرسات  النصية، 
يتمتا بكمير ما  صات  الكمبيوتر فق  -4بالن ام الرقمق،

است ال  يمكانيا  الوساتط المتعددر بتقديم جميا  -5التعليم، 



 ......ى التوصيا الحصو  علاست دام مربق اوسماا الماتن المحمو  فق  -:فراج محمد عوض السبيعى
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وانواو المعلوما  مم  الرسات  النصية، والصو ،  عناصر
 والصورر، والويديو.

( اا الماتن المحمو  يتميز 2011وياكر قاسم ومحمد)
بعدر  صات  لدعم عمليا  التنمية الريوية تتمم  فى ان : 
قنار اتصا  مومو  بما وحا رر للتواص  فى مجاال  

الخ، وتقدم .اوسوا  وا رشاد والمتابعة والتموي  والصحة...
اشكا  صياغة متعددر للمعلوما  فى جماز واحد، كما انما 
تناسز االتصا  بالمست دميا اومييا)بالصو  والصورر(، 
با  افة يلى انما تتميز بسرعة تحقي  االتصا  للحصو  

 على المعلوما .
: االتصا    ونق( عدر  صات۲۰۱4وي ين البياتق )

المزودر بكاميرا   DCT رباذ ريا ورايتمم ما  ال  اوجمز 
دقيقة، والتسلية باولعاز، واالستماو يلى ملوا  صوتية، 
واالستماو يلى الراديو ومسج  الصوتيا  وغيرنا، واالستمتاو 
باولعاز المشتركة بيا اوجمزر و طوط ا نترن  وتعتمد 

وتوفير اقالم و اصة للكتابة  على شاشا  بشك  رتيسق،
التعرن علق  طوط المست دم  علق الشاشا  التق تستطيا

 وتحويل  يلق ن  يمكا تعديل .
ناا وقد تعدد  الدراسا  التى تناول  مو وو التليووا 

ودراسة (، 2011المحمو  فمنما دراسة قاسم ومحمد)
) (، ودراسة العقاد2012(، ودراسة عاشور)2011محمد)
(، 2016(، ودراسة ابو قمر)2015(، ودراسة قدوش)2013

ودراسة عبدالمجيد وآ روا)  (،2016)ةودراسة حوص
(، ودراسة الحامولى 2019(، ودراسة عاشور)2016

، والتى ن ل  منما (2021(، ودراسة صقر)2021وآ روا)
 فى مجملما يلى اا:

نات الدراسا  لم تمتم باست دام الماتن المحمو  لنق  -
 التوصيا  الونية المتعلقة بتربية اوسماا بمحاف ة دمياط.

نات الدراسا  تمتم بأنمية است دام الماتن المحمو   مع م-
فى العم  ا رشادى لنق  التوصيا  ا رشادية يلى 

 المبحوميا.

لم تمتم نات الدراسا  بالعوام  المامرر على درجة است دام -
 الماتن المحمو .

وبنا  على الا ف ا البحث الحالى سون يمتم بتحديد 
المحمو  فى الحصو   ندرجة است دام مربى اوسماا للمات

على التوصيا  الونية المتعلقة بتربية اوسماا، ف الي عا 
التعرن على المصادر المعلوماتية التى يستقوا منما تلا 
التوصيا  باست دام الماتن المحمو ، والتعرن على اسباز 
عدم است دام الماتن المحمو  فى الحصو  على تلا 

ستحدام  فى الا، وكالا االمعلوما  ومقترحاتمم لزيادر درجة 
تحديد العوام  المامرر على درجة است داممم للماتن المحمو  

 فى الا.

 البحثية  ااساليل

 طوًا: التعاريف اامرالية والمعامة الكمية:
: ويقصدددد بددد  سدددا المبحدددوث وقدددرز سدددنة ستتتي المبحتتتوس -1

ميالديدة وقد  جمددا البياندا ، وتدم التعبيددر عند  وقدرز سددنة 
 انا .يوق  جما الب

: ويقصد بما فق ناا البحدث عددد السدنوا  تعليم المبحوس -2
التدددق اتممدددا المبحدددوث بنجدددا ، وتدددم قياسدددما بحيدددث حصدددد  

والددا  يقددرا ويكتددز علددى  المبحددوث اومددى علددى  صددور ،
 مددالث درجددا  ، والحاصدد  علددى الشددمادر االبتداتيددة حصدد  
علدددى  سددد  درجدددا  ، والحاصددد  علدددى الشدددمادر ا عداديدددة 

سدددددا درجدددددا  ، والحاصددددد  مانددددد  متوسدددددط تحصددددد  علدددددى  
حصددد  علدددى  امندددى عشدددر درجدددة ، والحاصددد  علدددى تعلدددديم 

 عالى حص  على  س  عشر درجة .
: ويقصدددد بمدددا يجمدددالق مسددداحة اورض الحيتتتازس المزرعيتتتة -3

الزراعية التق فق حوزر المبحوث امنا  جمدا البياندا  سدوا  
كانددددد  ملدددددا او ييجدددددار او مشددددداركة معبدددددراي عنمدددددا بالودددددداا، 

ت دم  اورقددام ال ددام بالوددداا للتعبيددر عددا جملددة الحيددازر سددا
 المزرعية التق بحوزر المبحوث وق  يجرا  البحث.
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ويقصددد بمددا مسدداحة المزرعددة : مستتاحة المزرعتتة الستتمكية -4
امنددا  جمددا البياندددا  التددى يعمدد  بمددا او يمتلكمدددا المبحددوث 

معبدددددراي عنمدددددا بالودددددداا، اسدددددت دم  اورقدددددام ال دددددام بالودددددداا 
ر عا مساحة المزرعة السمكية التق بحوزر المبحدوث يللتعب

 وق  يجرا  البحث.
ويقصدددد بمدددا عددددد السدددنوا   الخبتتترس بااستتتتزرا  الستتتمكى: -5

التددددق ق ددددانا المبحددددوث فددددق ممارسددددة ا سددددتزراو السددددمكى 
حتدددى وقددد  تجميدددا البياندددا ، وتدددم اسدددت دام عددددد السدددنوا  

 للتعبير عا ال برر فى االستزراو السمكى.
ويقصدد بد   يحملوي  تاتف محمتول فتى األسترس: يعدد م -6

عددددد اسدددرر المبحدددوث الدددايا يحملدددوا نددداتن محمدددو  وقددد  
 يجرا  البحث. 

ويقصد بما متوسط ما ينوقدة  متوسط قيمة كروت الشحي: -7
المبحوث  على كرو  شدحا المداتن المحمدو  امندا  جمدا 

 بيانا  البحث، وعبر عا الا باالرقام ال ام بالجني .
ويقصددد بمددا  ت الهتتاتف المحمتتول التتث  تستتتعمل :اإمكانيتت -8

عددد ا مكانيدا  المتدوفرر بالمداتن المحمدو  الداى يسددتعمل  
المبحددوث، حيددث اعطددى المبحوث درجددة  لكدد  يمكانيددة مددا 

 ا مكانيا  المتوفرر بماتو  المحمو .  
ويقصدددد بمدددا اندددم  ممتتتاات استتتتخدام الهتتتاتف المحمتتتول: -9

، حيددددث اعطددددى لكدددد   مجددداال  اسددددت دام المدددداتن المحمدددو 
مجددددا  اسددددت دم  المبحددددوث للمدددداتن المحمو  درجددددة  وتددددم 
تجميددددا الدددددرجا  لتعبددددر عددددا مجدددداال  اسددددت دام المدددداتن 

 المحمو .
ويقصد بما مدى اسدتعداد المبحدوث لتنويدا ا   التمديدية:-10

فكدددرر مسدددتحدمة، ونبدددات لعسددداليز القديمدددة، وتدددم االسدددتدال  
ممدانى عبدارا  لعلى تجديدية المبحوث مدا  دال  تعر د  

بع ددددما ييجددددابى وبع ددددما سددددلبى تعكدددد  التجديديددددة، وقددددد 
و ددددا امددددام كدددد  عبددددارر مقيددددا  مكددددوا مددددا مددددالث فتددددا  

غيددددر موافدددد ( واعطيدددد   -سددددياا -اسددددتجابة نددددى :)موافدددد 
علدددددددى الترتيدددددددز فدددددددى حالدددددددة العبدددددددارا   (1،2،3)الددددددددرجا 

علددددى الترتيددددز فددددى حالددددة العبددددارا   (3،2،1)ا يجابيددددة، و
الددرجا  التدق حصد  عليمدا المبحددوث  السدلبية، وتدم تجميدا

 لتعبر عا تجديدية المبحوث.
ويقصددد بمددا رغبددة المبحددوث فددق التوددو   دافعيتتة اانمتتاز:-11

وا جدددددددادر وا تقددددددداا فدددددددق مجدددددددا  ا نتددددددداج السدددددددمكى، وتدددددددم 
االسدددتدال  علدددى دافعيدددة ينجددداز المبحدددوث بتعري ددد  لسدددبا 
عبددارا  بع ددما ايجددابى وبع ددما سددلبى لتعبددر عددا دافعيددة 

از وقد و ا امام ك  عبدارر مقيدا  مكدوا مدا مدالث جا ن
غيرموافدد ( واعطيدد   -سددياا -فتددا  اسددتجابة نى:)موافدد 

علددددددى الترتيددددددز فددددددى حالددددددة العبددددددارا  ( 1،2،3)الدددددددرجا  
علددددى الترتيددددز فددددى حالددددة العبددددارا   (3،2،1)ا يجابيددددة، و

السدلبية، وتدم تجميدا الددرجا  التدى حصد  عليمدا المبحددوث 
 لتمم  دافعية ينجازت.

: ويقصدد بمدا اندم المصدادر المرجعيدة مصتادر المعلومتات-12
التددددق يلجددددأ يليمددددا المبحددددوث كمصدددددر للحصددددو  علددددى مددددا 
يحتاجدددد  مددددا توصدددديا  فنيددددة تتعلدددد  بتربيددددة باوسددددماا مددددا 
  ال  الماتن المحمو ، وما انم نات المصادر ما يلى:

) كليدددددددة الطدددددددز البيطدددددددرى، ونيتدددددددة المدددددددرور السدددددددمكية، وتجدددددددار 
ومجموعا  واتسداز لمربدى اوسدماا،  ،مستلزما  اوسماا

والوحددددددددر البطريدددددددة، والمرشدددددددد السدددددددمكى، وكليدددددددة الزراعدددددددة، 
والطبيددددددددز البيطددددددددرى، ومعمددددددددد بحددددددددوث المددددددددرور السددددددددمكية، 
واوصدددقا  والجيددراا،  و بددرا  مربددى اوسددماا الندداجحيا، 
وتجار اوسماا، والمواقا الزراعيدة علدى الند (، وتدم قيدا  

ى يسدددتقى منمدددا المبحدددوث تدددنددداا المت يدددر بعددددد المصدددادر ال
 معلومات  عبر الماتن المحمو .

ولترتيددددددز مصددددددادر معلومددددددا  المبحددددددوميا وفقدددددداي ونميتمددددددا 
النسدددددبية وفقددددداي للمتوسدددددط الحسدددددابى المدددددرجف تدددددم حصدددددر عددددددد 
المبحددددوميا فددددى كدددد  فتددددة مددددا فتددددا  االسددددتجابة)داتماي، احياندددداي، 

 نادراي( وتقدير قيمة المتوسط الحسابى لك  مصدر.
: ويقصددد بدد  انوتددا  المبحددوث ج رافيدداي ا الحرتتار ااانفتتت-13

مددا  ددال  سددورت  ددارج الددبالد مددا عدمدد  وكدداا تددرددت علددق 
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المحاف ة او المركز او محطة البحوث الزراعية او زيارتد  
لميتدددددة المدددددرور السدددددمكية، وكددددداا انوتاحددددد  مقافيددددداي مدددددا  دددددال  
تعر دد  لوسددات  ا عدددالم الم تلوددة المتمملددة فق)الصدددحن، 

التلويزيددوا، والمعددارض، ومشدداندر افددالم فيددديو و والمجددال ، 
عددددا تربيددددة اوسددددماا(، قددددي  مددددا  ددددال  سدددداا  المبحددددوث 
 مسددة اسددتلة تعبددر عددا انوتاحدد  ج رافيدداي تمملدد  فق)السددور 
لل دددارج، والتددددردد علددددق المحاف ددددة، والتددددردد علددددق المركددددز، 
والتردد علق محطة البحوث الزراعية، وزيارت  لميتدة المدرور 

تددم سدداال   مسددة اسددتلة تعبددر عددا انوتاحدد   السددمكية ( كمددا
مقافيدددداي تمملددددد  فى)قرا تددددد  للصددددحن، وقرا اتددددد  للمجدددددال ، 
ومشددداندت  للتلويزيدددوا، والتدددردد علدددق المعدددارض الزراعيدددة، 
ومشدددددداندر افددددددالم فيددددددديو عددددددا تربيددددددة اوسددددددماا( واعطددددددق 
للمبحوث فق حالة ا جابدة بددنعم )درجدة واحددر(، و)صدور( 

تدم تجميدا الددرجا  التدق حصد   مياا كان  ا جابة بدال، مد
 عليما المبحوث لتعبر عا االنوتا  الح ار .

: يقصدددددد بددددد  ميددددد  ااتمتتتتتا  نحتتتتتو ااستتتتتتزرا  الستتتتتمكى-14
المبحدددوث نحدددو العمددد  فدددى مجدددا  االسدددتزراو السدددمكى مدددا 
عدمدددد  سددددوا  مايددددداي او معار دددداي او محايددددداي، وقددددي  ندددداا 
المت يدددددر مدددددا  دددددال  تعدددددريض المبحدددددوث  لمجموعدددددة مدددددا 

ا  بع ما ايجابى وبع ما سلبى لتعبر عدا اتجاند  ر العبا
نحو االستزراو السدمكى وقدد و دا امدام كد  عبدارر مقيدا  

 -سدددياا -مكدددوا مدددا مدددالث فتدددا  اسدددتجابة ندددى: )موافددد 
(علدددى الترتيدددز 1، 2، 3غيدددر موافددد ( واعطيددد  الددددرجا )
( علددى الترتيددز 3، 2، 1فددى حالددة العبددارا  ا يجابيددة، و)

ية، وتددددم تجميددددا الدددددرجا  التددددق بفددددى حالددددة العبددددارا  السددددل
حص  عليما المبحوث  لتعبر عا اتجاند  نحدو االسدتزراو 

 السمكى.
درمتتة استتتخدام الهتتاتف المحمتتول فتتى الحصتتول علتتى -15

: ويقصددد بدد  التوصتتيات الفنيتتة المتعلقتتة بتربيتتة األستتماك
درجة است دام المبحوميا للماتن المحمدو  للحصدو  علدى 

ية اوسدماا، وقدي  بمجموعدة بالتوصيا  الونية المتعلقة تر 

عبدارر متعلقدة بتربيدة اوسدماا، 18ما العبدارا  بلد  عدددنا 
وقدددددد و دددددا امدددددام كددددد  عبدددددارر مقيدددددا  مكدددددوا مدددددا مدددددالث 
استجابا )يسددددت دم، يسددددت دم يلدددددى حددددد مددددا، ال يسدددددت دم(، 

( علدددى الترتيدددز، وتدددم جمدددا 1، 2، 3واعطيددد  الددددرجا  )
 ندرجدددا  كددد  مبحدددوث لتعبدددر عدددا درجدددة اسدددت دام  للمدددات

المحمددددو  فددددى الحصددددو  علددددى التوصدددديا  الونيددددة المتعلقددددة 
 بتربية اوسماا.

 ثانيًا: متغيرات البحس:
تددم ا تيددار مت يددرا  ندداا البحددث اتسدداقا مددا طبيعددة الدراسددة 
 وابعادنا وقد تم تصنيوما يلى مجموعتيا ما المت يرا  ونق:

ت ددما البحددث  مسددة عشددر مت يددراي المتغيتترات المستتتقلة:  -ط
: سدددا المبحدددوث، وتعلددديم المبحدددوث، والحيدددازر قمسدددتقالي ونددد

المزرعيدددة، مسددداحة المزرعدددة السدددمكية، وال بدددرر باالسدددتزراو 
السددمكى، وعدددد مددا يحملددوا المدداتن المحمددو  فددى اوسددرر، 
وندوو شدبكة المحمدو  المشددترا فيمدا، ومتوسدط قيمدة كددرو  
الشدددحا، يمكانيدددا  المددداتن المحمدددو ، ومجددداال  اسدددت دام 

تجديديددة، ودافعيددة ا نجدداز، ومصددادر لالمدداتن المحمددو ، وا
المعلومددا ، واالنوتددا  الح ددارى، واالتجددات نحددو االسددتزراو 

 السمكى.
وتممد  نداا المت يدر فدق الدرجدة ا جماليدة المتغير التتابع:  -ل

السددت دام المبحددوميا للمدداتن المحمددو  فددى الحصددو  علددى 
 التوصيا  الونية المتعلقة بتربية اوسماا.

 حس:بثالثًا: فرو  ال
لتحقيدددد  المدددددن المالددددث مددددا اندددددان البحددددث تددددم صددددياغة 

 الوروض البحمية التالية:
توجدد عالقدة ارتباطيدة معنويدة بديا كد  مدا  الفر  األول: -1

المت يرا  المستقلة المدروسة للمبحوميا والمتمملة فى:)سدا 
المبحدددوث، وتعلدددديم المبحددددوث، والحيددددازر المزرعيددددة، مسدددداحة 

االسددتزراو السددمكى، وعدددد مددا بالمزرعددة السددمكية، وال بددرر 
يحملوا الماتن المحمو  فى اوسرر، ومتوسط قيمة كدرو  
مكانيددا  المدداتن المحمددو ، ومجدداال  اسدددت دام  الشددحا، وا 
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الماتن المحمدو ، والتجديديدة، ودافعيدة ا نجداز، ومصدادر 
المعلومدا ، واالنوتددا  الح ددارى، واالتجددات نحددو االسددتزراو 

المددددداتن المحمدددددو  فدددددى  مالسددددمكى(، وبددددديا درجدددددة اسددددت دا
 الحصو  على التوصيا  الونية المتعلقة بتربية اوسماا.

: تسدددددمم المت يدددددرا  المسدددددتقلة المدروسدددددة الفتتتتتر  الثتتتتتانى-2
مجتمعددددة فددددى توسددددير التبددددايا فددددى درجددددة اسددددت دام المدددداتن 
المحمدددو  فدددى الحصدددو  علدددى التوصددديا  الونيدددة المتعلقدددة 

 بتربية اوسماا.
 يددر مددا المت يددرا  المسددتقلة ت: يسددمم كدد  مالفتتر  الثالتتس-3

المدروسددددة يسددددماماي معنويدددداي فددددى توسددددير التبددددايا فددددى درجددددة 
اسددت دام المدداتن المحمددو  فددى الحصددو  علددى التوصدديا  

 الونية المتعلقة بتربية اوسماا.
ندددداا وتددددم ا تبددددار نددددات الوددددروض  فددددق صددددورتما الصددددورية 

 )فرض العدم(.

 رابعًا: منطقة وشاملة وعينة البحس:
محاف ددة دميدداط  جددرا  ندداا البحددث لمددا تتددوافر  تددم ا تيددار

فيما ما مسداحا  كبيدرر لالسدتزراو السدمكى، حيدث تدم ا تيدار 
مركدددددزاي عشدددددواتيا بطريقدددددة السدددددلة مدددددا بددددديا مراكدددددز المحاف دددددة 
ال مسة، فأسور اال تيار العشدواتق عدا مركدز دميداط، وبدنو  
 الطريقة تم ا تيار قريتيا ما بيا القرى التابعة لمركز دمياط،
فكانتا قريتا الرطمة وشط جريبة، وما  ال  سدجال  الحصدر 
بميتة المرور السدمكية بلد  عددد الحداتزيا للمدزارو السدمكية بممدا  

، وتدددم تحديدددد حجدددم العيندددة وفقددداي لمعادلدددة كرجسدددق  260 حددداتزي
 مبحوماي. 155ومورجاا، فبل  قوامما 

 خامسًا: تمميع وتحليل البيانات:
لتحقيددد  انددددان نددداا البحدددث  ةتدددم اسدددتيوا  البياندددا  الالزمددد

باسدددت دام يسدددتمارر يسدددتبياا بالمقابلدددة الش صدددية  دددال  شدددمرى 
، والدددا بعدددد يعددددادنا وا  تبارندددا 2022يوليدددو واغسدددط  لعدددام 

مبدتياي فى قرية مماملة قدر ا مكاا للقرى التى اجرى فيما نداا 
البحدددددث. نددددداا وقدددددد تدددددم اسدددددت دام النسدددددبة المتويدددددة، والمتوسدددددط 

الحسددابى المددرجف، واالنحددران المعيددارى،  طالحسددابى، والمتوسدد

والمدددى، ومعامدد  االرتبدداط البسدديط، ومعامدد  ا رتبدداط المتعدددد، 
ومعامدد  االنحدددار الجزتددى، ومعامدد  االنحدددارالجزتى التدددرجى، 
نددداا ف دددالي عدددا اسدددت دام التكدددرارا ، وتدددم التحليددد  ا حصددداتق 

 .(spss version 2021) باالستعانة ببرنامج التحلي  االحصاتى
 النتال  البحثية ومناقشتها
 طوًا: بع  الخصالص المميزس للمبحوثيي:

مددددا المبحددددوميا  %73( اا قرابددددة 1او ددددح  النتدددداتج بجدددددو )
وقعددددوا فددددى فتتددددى السددددا الصدددد ير والمتوسددددط ممددددا يعكدددد  اا ندددداال  
المبحوميا فى مرحلة سنية اكمدر مروندة ممدا يعندى اا الورصدة قاتمدة 

حددداث الت ييددرا  المسددتمدفة، واندد  ال  امددام جمدداز ا رشدداد الزراعددى 
يوجدددددد اميددددديا مدددددا بددددديا المبحدددددوميا ممدددددا يسدددددم  للعدددددامليا بالجمددددداز 
ا رشددادى توصددي  التوصدديا  الونيددة المتعلقددة بتربيددة اوسددماا عبددر 

مددددنمم متوسددددطى وكبيددددرى  %71يمكانيددددا  المدددداتن المحمددددو ، واا 
 حةامدنمم متوسدطى وكبيدرى المسد %63الحيازر المزرعية، واا قرابدة 

مددددنمم اوى  بددددرر باالسدددددتزراو  %57السددددمكية، واا قرابدددددة  المزرعددددة
كددددداا مدددددا يحمددددد  نددددداتن  %88السدددددمكى متوسدددددطة وطويلدددددة،  واا 

مددددددنمم  %75.5محمددددددوالي بأسددددددرنم مددددددنمم متوسددددددطى ومرتوعددددددى، واا 
 %88متوسطى او مرتوعى لمتوسط قيمة كرو  الشحا، واا قرابة  
اى لددددديمدددددا متوسدددددطى ومرتوعدددددى فدددددى امكانيدددددا  التليودددددوا المحمدددددو  ا

مدنمم متوسدطى ومرتوعدى لعددد مجداال   %74يستعمل ، واا حدوالى 
مددددنمم متوسددددطى ومرتوعددددى  %91اسددددت دام التليوددددوا المحمددددو ، واا 

درجة التجديدية مما يعك  انمم اكمر سعياي للت يير والت لدى عدا كد  
مدنمم اوى درجدة  %92ما نو تقليدى فى تربية اوسدماا، واا قرابدة 

توعدددددة ونددددداا يعكددددد  اا لددددددى غالبيدددددة ر دافعيدددددة ينجددددداز متوسدددددطة وم
المبحددوميا تدددفعمم قددور يلددى كافددة السددب  للحصددو  علددى المعلومددا  

مدددنمم  %79والتوصدديا  التددى تمممدددم فددى مجددا  عملمدددم، واا قرابددة 
مددددنمم %94اوى مصددددادر معلومددددا  متوسددددطة ومرتوعددددة، واا قرابددددة 

المبحددوميا مملددوا فددى فتتددق االتجددات المايددد والمحايددد نحددو االسددتزراو 
لسمكى، مما يعك  اا ال البية ما المبحوميا اكمدر اسدتعدادا ومديالي ا

لتقبدد  اوفكددار والمعلومددا  المسددتحدمة التددى يعمددد الجمدداز ا رشددادى 
يلى نشرنا بينمم فى مجا  االستزراو السمكى ما اج  زيادر ينتاجية 

 مزارعمم السمكية.
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 لمدروسةا. توزيع المبحوثيي وفقًا لبع  خصالصهم المميزس 1مدول

المتوسط  % العدد الخصالص
 الحسابى

اانحراف 
المتوسط  % العدد الخصالص المعيار 

 الحسابى
اانحراف 
 المعيار 

 :متوسط قيمة كرو  الشحا -8 سا المبحوث: -1
 20.0 31 (سن 38 -29ص ير )

 
44.94 
 سنة

 
7.85 
 سنة

 24.5 38 جني (59-40ص يرر)
 
66.1 
 جني 

 
14.7 
 جني 

 47.1 73 جني (80-60متوسط) 52.9 82 ( سن 49-39ط)سمتو 

 28.4 44 ( جني 100-81كبيرر) 27.1 42 ( سن 60-51كبير)
 100 155 االجمددددددددددالددددددى 100 155 االجمددددددددددالددددددى

 يمكانيا  التليووا المحمو  الاى تستعمل : -9 تعليم المبحوث: -2
 0.0 0 امى)صور(

 
 
 
7.08 

 
 
 
4.2 

 12.3 19 ( درجة2-1من وض)
 
2.75 
 

 
0.57 
 

 28.4 44 ( درجة4-3متوسط) 37.6 64 (3يقرا ويكتز)
 59.3 92 ( درجة6-5مرتوا) 13.5 23 (6ابتداتى)
 100 155 االجمددددددددددالددددددى 18.8 32 (9اعدادى)

 تليووا المحمو :لمجاال  است دام ا -10 14.1 24 (12تعليم متوسط)
 25.9 40 ( درجة6-5من وض)

 70.9 110 ( درجة10-7متوسط) 7.1 12 (16عالى)  1.6  7.61

 3.2 5 ( درجة12-11مرتوا) 100 155 االجمددددددددددالددددددى
   100 155 االجمددددددددددالددددددى الحيازر المزرعية: -3

 29.00 45 ( فداا12-5ص يرر)

 
16.61 
 فداا

 
6.3 
 فداا

 التجديدية: -11

 (13-10من وض) 50.4 78 ( فداا22-13متوسط)
 9.00 14 درجة

 
57.18  

 درجة

 
12.76 
 درجة

( 20-14متوسط) 20.6 32 ( فداا30-23كبيرر)
 63.9 99 درجة

 27.1 42 ( درجة24-21مرتوا) 100 155 االجمددددددددددالددددددى
   100 155 االجمددددددددددالددددددى :ةمساحة المزرعة السمكي -4

 37.4 58 ( فداا12-5ص يرر)

 
15.25 
 فداا

 
5.9 
 فداا

 دافعية ا نجاز: -12
 (13-11من وض) 51.00 79 ( فداا23-13متوسط)

 8.4 13 درجة
 

49.18  
 درجة

 
2.4 
 درجة

( 18-14متوسط) 11.6 18 ( فداا30-24كبيرر)
 38.7 60 درجة

 52.9 82 ( درجة21-19مرتوا ) 100 155 لددددددىااالجمدددددددددد
   100 155 االجمددددددددددالددددددى ال برر باالستزراو السمكى )سنة(: -5

 43.2 67 ( سنة16-10قليلة)
 

19.00 
 سنة
 

 
5.4 
 سنة

 مصادر المعلوما : -13
 21.3 33 ( درجة3-2من وض) 34.2 53 ( سنة25-17متوسط)

 
5.98 
 درجة

 
1.6 

 رجةد
 50.3 78 ( درجة8-4متوسط) 22.6 35 ( سنة32-26طويلة)

 28.4 44 ( درجة10-9مرتوا ) 100 155 االجمددددددددددالددددددى
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 . توزيع المبحوثيي وفقًا لبع  خصالصهم المميزس المدروسة1مدولتابع 

المتوسط  % العدد الخصالص
 الحسابى

اانحراف 
لمتوسط ا % العدد الخصالص المعيار 

 الحسابى
اانحراف 
 المعيار 

   100 155 االجمددددددددددالددددددى عدد ما يحملوا التليووا المحمو  فى االسرر: -6
 12.3 19 ( فرد2-1من وض)

 
4.10 
 فرد

 
1.7 
 فرد

 االنوتا    الح ارى: -14
 34.8 54 ( درجة4-2من وض) 72.9 113 ( فرد6-3متوسط)

 
5.83 
 درجة

 
2.1 
 درجة

 47.1 73 ( درجة9-5متوسط) 14.8 23 ( فرد8-7توا)ر م

 18.1 28 ( درجة12-10مرتوا ) 100 155 االجمددددددددددالددددددى
   100 155 االجمددددددددددالددددددى نوو شبكة المحمو  المشترا فيما: -7

 64.7 110 (:1فودافوا)

 
___ 

 
___ 

 االتجات نحو االستزراو السمكى: -15
 65.2 101 ( درجة17 -13مايد) 19.4 33 (:2ج)ناورا

54.15  29.00 45 درجة(23 -18محايد) 7.1 12 (:3اتصاال ) 4.4 
( 28-24معارض) 100 155 االجمددددددددددالددددددى

 5.8 9 درجة
                 100 155 االجمددددددددددالددددددى   

 االستبياا. المصدر: حسب  ما استمارا 
 

ثانيتتتتًا: استتتتتخدام مربتتتتى األستتتتماك للهتتتتاتف المحمتتتتول فتتتتى 
  الحصول على التوصيات الفنية المتعلقة بتربية األسماك:

(اا الددددرجا  الوعليدددة المعبددددرر 2او دددح  النتددداتج بجدددددو )
عددددا اسددددت دام المدددداتن المحمددددو  للحصددددو  علددددى التوصدددديا  

( 49-32الونيدددة المتعلقدددة بتربيدددة العسدددماا قدددد تراوحدددد  مدددا )
درجدة، وانحدران معيددارى  41.67درجدة بمتوسدط حسدابى قدددرت 

درجدددة، وبتوزيدددا المبحدددوميا وفقددداي لدرجدددة اسدددت داممم   3.8قدددرت 
للماتن المحمو  فى الحصو  على التوصيا  الونية المتعلقدة 

مددددددددا المبحددددددددوميا  %10بتربيددددددددة اوسددددددددماا تبدددددددديا اا قرابددددددددة 

ا  ييسدددت دموا المددداتن المحمدددو  فدددى الحصدددو  علدددى التوصددد
 %90الونيدددة المتعلقدددة بتربيدددة اوسدددماا بدرجدددة من و دددة، واا 

منمم يست دمون  بدرجدة متوسدطة ومرتوعدة، ممدا يعكد  ارتوداو 
اسدددددت دام المبحدددددوميا للمددددداتن المحمدددددو  فدددددى الحصدددددو  علدددددى 
التوصدديا  الونيددة لعسددماا، وندداا يسدداعد القدداتميا علددى العمدد  

ربيددددددة تا رشددددددادى فددددددى توصددددددي  التوصدددددديا  الونيددددددة المتعلقددددددة ب
اوسددماا مددا  ددال  المدداتن المحمددو  اومددر الدداى يسدداعد فددى 

 مجابمة نق  عدد المرشديا الزراعييا.

 

. توزيع المبحوثيي وفقًا لدرمة استخدامهم للهاتف المحمول فى الحصول على التوصيات الفنية المتعلقة بتربية 2مدول
 األسماك

 عيار ماانحراف ال المتوسط الحسابى % العدد درمة استخدام
  9.7 15 ( درجة36-32من وض   )

41.67 
 درجة
 

 
3.8 
 درجة

 47.1 73 ( درجة44-37متوسط    )
 43.2 67 ( درجة49-45مرتوا    )
  100 155 االجمالى

 المصدر: حسب  ما استمارا  االستبياا.
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مدددددا اجددددد  للوقدددددون علدددددى اندددددم  ولمزيتتتتتد متتتتتي اايرتتتتتاا
ة اوسددماا والتددى يددتم اسددت دام يددبالتوصدديا  الونيددة المتعلقددة بتر 

المددداتن المحمدددو  فدددى الحصدددو  عليمدددا تدددم حسددداز المتوسدددط 
( اا انددم نددات 3الحسددابى المددرجف، وتبدديا مددا النتدداتج جدددو )

حجدز كميدة الزريعدة الالزمدة التوصيا  مرتبة تنازليا كما يلى: 
كيويددة ، و تحديددد موعددد صدديد اوسددماا مددا المزرعددة، و للمزرعددة

ح دددديا، واالتوددددا  مددددا وسدددديلة نقدددد  تلنقدددد  الزريعددددة لحددددوض ا
كيويدددة الوقايدددة مدددا اومدددراض باوسدددماا، و  اوسدددماا للسدددو ، 

عددددادنا للددددورر الجديددددر، وكيويدددة تحديدددد  وتطميدددر اوحدددواض وا 
بمتوسدددددط حسدددددابى  العددددالج المناسدددددز للمددددرض فدددددى اوسددددماا،

 56درجددة،  57.5درجددة،  61.5درجددة،   62.5مددرجف قدددرت: 
 درجة، على الترتيز. 51 درجة، 53.5درجة،  55.5درجة، 

ثالثا:المصتتتتادر المعلوماتيتتتتة التتتتتى يلمتتتتف إليهتتتتا المبحتتتتوثيي 
للحصول على معلومتاتهم المتعلقتة المتعلقتة بتربيتة األستماك 

 مي خال الهاتف المحمول:
( اا اندم المصدادر المعلوماتيدة 4جددو )  تبيا ما النتداتج

التدددى يحصددد  منمدددا المبحدددوميا عدددا طريددد  المددداتن المحمدددو  

لتوصدديا  الونيددة المتعلقددة بتربيددة اوسددماا مرتبددة تنازليدداي ا علددى
وفقددداي لقيمدددة المتوسدددط الحسدددابى المدددرجف لكددد  منمدددا كمدددا يلدددى: 
الطبيددز البيطددرى قددد احتدد  الترتيددز اوو  بمتوسددط مددرجف قدددرت 

درجدد ، يليدد   بددرا  المددزارعيا القدددامى بمتوسددط مددرجف  28.3
قدددددرت  فجدرجددد ، مددددم تجدددار اوسدددماا بمتوسددددط مدددر  27.7قددددرت 
درجدد ، يليدد  نيتددة المددرور السددمكية بمتوسددط مددرجف قدددرت  26.7
درجدد ، ال ددام  مددم اوصدددقا  والجيددراا بمتوسددط مددرجف  25.7
درجدد ، يليدد  المرشددد السددمكى بمتوسددط مددرجف قدددرت  25.3قدددرت 
درجدد ، مددم المواقدددا الزراعيددة علددى النددد  بمتوسددط مدددرجف 23.3
سدددط مدددرجف و تبم درجددد ، يليدد  معمدددد بحدددوث االمددرور 22.7قدددرت 
يطريددة بمتوسددط مددرجف قدددرت ، يليدد  الوحدددر البدرجدد  21.3قدددرت 
وسددددماا بمتوسددددط ، مددددم مجموعددددة واتسدددداز لمربددددى ادرجدددد  9.8

بمتوسدط مدرجف قددرت  ، يليد  كليدة الزراعدةدرجد 9.5مرجف قددرت 
، وا يددراي كليددة الطددز البيطددرى بمتوسددط مددرجف قدددرت درجدد  9.2
درج . 8.8

 

 لدرمة استخدامهم للهاتف المحمول للحصول على التوصيات الفنية المتعلقة بتربية األسماك  اقوف . توزيع المبحوثيي3مدول 
 الترتيل المتوسط الحسابى المرمح التوصيات م
 1 62.5 حجز كمية الزريعة الالزمة للمزرعة 1
 2 61.5 تحديد موعد صيد اوسماا ما المزرعة 2
 3 57.5 كيوية نق  الزريعة لحوض التح يا 3
 4 56 االتوا  ما وسيلة نق  اوسماا للسو  4
 5 55.5 كيوية الوقاية ما اومراض باوسماا 5
عدادنا للدورر الجديدر 6  6 53.5 تطمير اوحواض وا 
 7 51 كيوية تحديد العالج المناسز للمرض فى اوسماا 7
 8 49 الموصوا  الجيدر فى اوسماا لتحقي  عاتد كبير 8
 9 48 المملى ةليقمواصوا  الع 9
 10 46.5 متابعة العمالة بالمزرعة 10
 11 46 معرفة المعلوما  التسويقية المتعلقة باوسماا 11
 12 46 كيوية انشا  احواض السما 12
 13 45.5 مواصوا  حوض تح يا الزريعة 13
 14 44.5 البحث عا نوعية الزريعة المناسبة 14
 15 40.5 ااعراض  مور اومراض على اوسما 15
 16 38.5 كيوية تح يا الزريعة 16
 17 38 كيوية اقلمة الزريعة بحوض التربية 17
 18 37.5 كيوية رعاية الزريعة فى حوض التح يا 18

 المصدر: حسب  ما استمارا  االستبياا.
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يت ددف مددا تلددا النتدداتج اندد  مددازا  نندداا قصددور مددا قبدد  
يرشدددددداد  ىت فددددددالجمدددددداز ا رشددددددادى فيمددددددا يتعلدددددد  بقيامدددددد  بدددددددور 

المبحددوميا بالتوصدديا  الونيددة المتعلقددة بتربيددة اوسددماا، حيددث 
ات ددف اا المرشددد السددمكى يحتدد  المرتبددة السادسددة ممددا يجعدد  
المبحدوميا يعتمددوا علدى  بددرا  مسدتزرعى اوسدماا القدددامى 
فى ناا المجا  والتدى قدد تكدوا غيدر مناسدبة وربمدا تدادى يلدى 

يعدادر الن در فدى دور  زتطلدقلة انتاج اوسماا، اومر الداى ي
ا رشداد الزراعددى بصدوة عامددة وتوعيد  دورر بصددوة  اصدة فددى 
يرشدداد المبحددوميا بالتوصدديا  الونيددة المتعلقددة بتربيددة اوسددماا 

 بصوة  اصة.
طستتبال عتدم استتتخدام الهتتاتف المحمتول فتتى الحصتتول رابعتًا: 

علتتى التوصتتيات الفنيتتة المتعلقتتة بتربيتتة األستتماك متتي ومهتتة 
 :ثيينظر المبحو 

اسباز عدم اسدت دام المداتن بين  النتاتج المتعلقة بحصر 
المحمو  فدى الحصدو  علدى التوصديا  الونيدة المتعلقدة بتربيدة 

وفقددداي ذرا  المبحدددوميا وترتيبمدددا حسدددز نسدددبة اكرنددددا اوسدددماا 
كمحاولدددة لو دددا تلدددا اوسدددباز امدددام المسدددتوليا عدددا الزراعدددة 

 اصددة  قراعددبشددك  عددام وبمحاف ددة دميدداط ككدد  وا رشدداد الز 
ات دداا التددددابير والقددرارا  الالزمدددة لحلمدددا وتقليدد  آمارندددا السدددلبية 
وا دانا فدى االعتبدار عندد ت طديط البرندامج ا رشدادى، وكاندد  

مدا يلددى:  دعن شدبكا  المداتن فدى بعددض اندم ندات اوسدباز 
، وقلة وعدى مربدى االسدماا عدا فواتدد %64.5اوماكا بنسبة 

رسددددددالة ا رشددددددادية لا، و %59ا رشدددددداد بالمدددددداتن بنسددددددبة قرابددددددة 
، والمعلومدددا  %57بالمددداتن تحتددداج يلدددى توسدددير بنسدددبة قرابدددة 

، وعدددددم التحددددديث %63.5احيانددددا تكددددوا غيددددر مناسددددبة بنسددددبة 
، %52المستمر للمعلوما  المقدمة عا اوسماا بنسدبة قرابدة 

و دددعن قددددرر بعدددض مربدددى االسدددماا علدددى اسدددت دام  دددوا  
بعدض مربدى   داعتقد، وا%47وامكانيا  الماتن بنسدبة حدوالى 

االسدددماا بدددأا ال دمدددة المقدمدددة عبدددر المددداتن تكدددوا مكلودددة لددد  
، وعددددم وجدددود سدددب  وا دددحة للتواصددد  مدددا %44بنسدددبة قرابدددة 

، %41الجمدددا  البحميدددة عبدددر المددداتن المحمدددو  بنسدددبة قرابدددة 
و دعن اسدتوادر مربدى االسدماا االميديا مدا ا رشداد بالمدداتن 

(.5، بجدو )%39بنسبة حوالى 

 
التى يلمف إليها المبحوثيي للحصول على معلوماتهم المتعلقة المتعلقة  المعلوماتية للمصادروفقا  يالمبحوثي عوزي. ت4مدول

 بتربية األسماك مي خال الهاتف المحمول
 الترتيل المتوسط الحسابى المرمح مصادر المعلومات م
 1 28.3 الطبيز البيطرى 1
 2 27.7  برا  المزارعيا القدامى 2
 3 26.7 سمااواار تج 3
 4 25.7 نيتة المرور السمكية 4
 5 25.3 اوصدقا  والجيراا 5
 6 23.3 المرشد السمكى 6
 7 22.7 المواقا الزراعية على الن  7
 8 21.3 معمد بحوث االمرور السمكية 8
 9 9.8 الوحدر البيطرية 9
 10 9.5 مجموعة واتساز لمربى اوسماا 10
 11 9.2 كلية الزراعة  11
 12 8.8 كلية الطز البيطرى. 12

 المصدر: حسب  ما استمارا  االستبياا.
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 . طسبال عدم استخدام الهاتف المحمول فى الحصول على التوصيات الفنية المتعلقة بتربية األسماك5مدول 
 % عدد طسبال عدم ااستخدام التليفوي الهاتف م
 64.5 100  عن شبكا  الماتن فى بعض اوماكا 1
 58.7 91 قلة وعى مربى االسماا عا فواتد ا رشاد بالماتن 2
 56.8 88 الرسالة ا رشادية بالماتن تحتاج يلى توسير 3
 53.5 83 المعلوما  احيانا تكوا غير مناسبة  4
 51.6 80 عدم التحديث المستمر للمعلوما  المقدمة عا اوسماا 5
 47.1 73   وامكانيا  الماتناو    عن قدرر بعض مربى االسماا على است دام 6
 43.9 68 اعتقاد بعض مربى االسماا بأا ال دمة المقدمة عبر الماتن تكوا مكلوة ل  7
 40.6 63 عدم وجود سب  وا حة للتواص  ما الجما  البحمية عبر الماتن المحمو  8
 39.4 61  عن استوادر مربى االسماا االمييا ما ا رشاد بالماتن 9

   ما استمارا  االستبياا.بسح المصدر:
 

 فللهتتتتتاتخامستتتتًا: مقترحتتتتتات المبحتتتتتوثيي لزيتتتتتادس استتتتتتخدام 
بتربية  حصول على التوصيات الفنية المتعلقةفي الالمحمول 
 :األسماك

تمملد  انددم مقترحددا  المبحدوميا لزيددادر اسددت داممم للمدداتن 
المحمددو  فددى الحصددو  علددى التوصدديا  الونيددة المتعلقددة بتربيددة 

سدددبة اكدددرنم لمدددا فدددق: تقويدددة شدددبكا  ن سدددزاوسدددماا مرتبدددة ح
، %65الموبايددد  فدددى امددداكا المدددزراو السدددمكية بنسدددبة حدددوالى 

وجددددود شددددبكا  انترندددد  فددددات  لسددددرعة ت طددددى المنطقددددة بنسددددبة 
، وزيددددادر التعاقددددد مددددا شددددركا  المحمددددو  لعمدددد  %61حددددوالى 

، والتحدددددديث المسدددددتمر %60رسدددددات  يرشدددددادية مصدددددورر بنسدددددبة 
، %53.5ماا بنسددددددبة سددددداوللمعلومدددددا  المقدمددددددة عدددددا تربيددددددة 

، وتددوفير %51وتقليدد  تكددالين شددبكا  المحمددو  بنسددبة قرابددة 
 طدوط اتصدا   اصدة تددربط مربدى اوسدماا بالمرشدد السددمكى 

، وعم  موقا لإلرشاد السمكى يربط ناتن %51بنسبة حوالى 
، واتصددا  المرشددد %48مربددى االسددماا بددالموقا بنسددبة حددوالى 
 التوصدديا  ا رشدداديةم يدتقددالسددمكى بمربددى االسددماا كدد  فتددرر ل

، والعمدد  علددى زيددادر وعددى مربددى االسدددماا %46بنسددبة قرابددة 
بأنميدددة التليودددوا المحمدددو  لنقددد  كددد  مدددا ندددو جديدددد فدددى تربيدددة 

 (.6، جدو )%43اوسماا بنسبة حوالى 
سادستتتتًا: العاقتتتتات اارتباطيتتتتة واانحداريتتتتة بتتتتيي المتغيتتتترات 

محمول فتى لاف المستقلة للمبحوثيي ودرمة استخدامهم للهات
 الحصول على التوصيات الفنية المتعلقة بتربية األسماك: 

( عددددا وجددددود عالقددددة يرتباطيددددة 7)اسددددور  النتدددداتج بجددددددو 
بدددديا كدددد  مددددا 0.01طرديددددة معنويددددة عنددددد المسددددتوى ا حتمددددالى

عددد مدا يحملدوا نداتن محمدو  ، و ال بدرر باالسدتزراو السدمكى
 ، ومجاال  است دام الماتن المحمو ، فى اوسرر

 

 بتربية األسماك. مقترحات المبحوثيي لزيادس استخدام الهاتف المحمول فى الحصول على التوصيات الفنية المتعلقة 6دول م
 % عدد المقترحات م
 65.2 101 تقوية شبكا  الماتن فى اماكا المزراو السمكية 1
 61.3 95 وجود شبكا  انترن  فات  لسرعة ت طى المنطقة 2
 60 93 المحمو  لعم  رسات  ارشادية مصورر  اركزيادر التعاقد ما ش 3
 53.5 83 التحديث المستمر للمعلوما  المقدمة عا تربية اوسماا 4
 51.6 80 تقلي  تكالين شبكا  المحمو  5
 50.3 78 توفير  طوط اتصا   اصة تربط مربى اوسماا بالمرشد السمكى 6
 48.4 75 بالموقا اماعم  موقا لإلرشاد السمكى يربط ناتن مربى اوس 7
 45.8 71 اتصا  المرشد السمكى بمربى اوسماا ك  فترر لتقديم التوصيا  ا رشادية 8
 43.2 67 العم  على زيادر وعى مربى اوسماا بأنمية الماتن المحمو  لنق  ك  ما نو جديد فى تربية اوسماا 9

 المصدر: حسب  ما استمارا  االستبياا.
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يا درجدددة اسدددت دام المبحدددوميا للمددداتن بدددو ى واالنوتددا  الح دددار 
المحمددددو  للحصددددو  علددددى التوصدددديا  الونيددددة المتعلقددددة بتربيددددة 

 0.223و  0.239وسماا حيث بل   قيمة معامد  االرتبداط 
كالا بين  النتاتج وجود  على الترتيز، 0.230و  0.251و 

 0.05عالقة ارتباطية طردية معنوية عند المستوى االحتمدالى 
وبدددديا ودرجددددة اسددددت داممم  كددددرو  الشددددحا ةيمددددمتوسددددط قبدددديا 

للماتن المحمو  فى الحصو  على التوصيا  الونية المتعلقدة 
،  0.170بتربيددة اوسددماا حيددث بل دد  قيمددة معامدد  االرتبدداط 

كمددا او ددح  النتدداتج وجدددود عالقددة يرتباطيددة عكسددية معنويدددة 
بيا سا المبحدوث وبديا درجدة  0.01عند المستوى ا حتمالى 

ن المحمدددو  فدددى الحصدددو  علدددى التوصددديا  تالمددداسدددت داممم ل
الونيدددددة المتعلقدددددة بتربيدددددة اوسدددددماا حيدددددث بل ددددد  قيمدددددة معامددددد  

 .0.622 –االرتباط بينمما 
( عدددددم وجددددود عالقددددة 7ندددداا واو ددددح  النتدددداتج بجدددددو  )

معنويدددددة بددددديا درجدددددة اسدددددت دام المبحدددددوميا للمددددداتن المحمدددددو  
 للحصددددو  علددددى التوصدددديا  الونيددددة المتعلقددددة بتربيددددة اوسددددماا

 يددر تدددابا وبددديا كدد  مدددا المت يدددرا  المسددتقلة المتمملدددة فدددى تمك
ومسددددددداحة المزرعدددددددة ، الحيدددددددازر المزرعيدددددددةالمبحدددددددوث، و  تعلددددددديم

مكانيدددددددا  المددددددداتن المحمدددددددو  الددددددداى تسدددددددتعمل ، السدددددددمكية ، وا 
االتجددات ، و مصددادر المعلومددا ، و دافعيددة االنجدداز، و التجديديددةو 

كدا ميج .وبنا ا على ما او دحت  النتداتنحو االستزراو السمكى
 قبو  الورض ا حصاتى اوو  جزتياي.

( اا المت يدددددددرا  المسدددددددتقلة 8وتو دددددددف النتددددددداتج بجددددددددو  )
المت منة فدى البحدث مجتمعدة تدرتبط مدا درجدة سدت دام مربدق 
اوسماا للماتن المحمو  فق الحصو  على التوصيا  الونية 

 0.501المتعلقة بتربيدة اوسدماا بمعامد  ارتبداط متعددد مقددارت 
  0.01يددة تلددا العالقددة عنددد المسددتوى ا حتمددالى و نمعوقددد مبدد  

، كمددا تشددير 3.076اسدتنادا لقيمددة  ن  المحسددوبة حيددث بل دد  
ما  %25.1النتاتج يلى اا المت يرا  المستقلة مجتمعة توسر 
(، ممددا يعنددى 2Rالتبددايا فددى المت يددر التددابا يسددتناداي يلددى قيمددة )

با لدددم اتدددالاا ننددداا مت يدددرا  ا دددرى اا  تدددأمير علدددى المت يدددر 
يتطر  يليما ناا البحث يرجدا يليمدا توسدير النسدبة المتبقيدة مدا 
التبايا فى المت ير التدابا محد  البحدث والتدى يجدز ا دانا فدى 
االعتبار عند يجرا  دراسدا  مسدتقبلية ا درى فدى نداا المجدا ، 

.ونات النتاتج تدعم الورض البحمى المانى

 

فتتي الحصتتول علتتى   لالمحمتتو للهتتاتف همستتتخداممبحتتوثيي ودرمتتة الل مستتتقلةلات العاقتتة اارتباطيتتة بتتيي المتغيتترا. 7متتدول
 التوصيات الفنية المتعلقة بتربية األسماك

 معامل اارتباط البسيط المتغير م
 ** 0.262- سا المبحوث. 1
 0.034 تعليم المبحوث. 2
 0.111- الحيازر المزرعية. 3
 0.128 - مساحة المزرعة السمكية. 4
 **0.239 باالستزراو السمكى. ر بر ال 5
 **0.223 عدد ما يحملوا ناتن محمو  فى اوسرر. 6
 0.115 نوو شبكة المحمو  المشترا فيما. 7
 *0.170 متوسط قيمة كرو  الشحا. 8
 0.067 امكانيا  الماتن المحمو  الاى تستعمل . 9
 **0.251 مجاال  است دام الماتن المحمو . 10
 0.238 - التجديدية. 11
 0.074 دافعية ا نجاز. 12
 0.266 مصادر المعلوما . 13
 **0.230 االنوتا  الح ارى. 14
 0.013 االتجات نحو االستزراو السمكى. 15

        0.05* معنوية عند المستوى االحتمالى            0.01** معنوية عند المستوى االحتمالى 
 



 ......ى التوصيا الحصو  علاست دام مربق اوسماا الماتن المحمو  فق  -:فراج محمد عوض السبيعى
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المحمول في الحصول على  للهاتف همستخدامللمبحوثيي ودرمة ودرمة ا يرات المستقلةغلمتبيي ا اانحداريةالعاقة . 8مدول

  التوصيات الفنية المتعلقة بتربية األسماك

 المتغيرات م
معامل 
اانحدار 
 المزلى

معامل اارتباط  قيمة )ت(
 (Rالمتعدد)

 معامل التحديد
(2R) 

 قيمة
 )ف(

099.0 - سا المبحوث. 1  -091.2*  
089.0 ال برر باالستزراو السمكى. 2 **3.076 0.251 0.501  330.2*  

413.0 مجاال  است دام الماتن المحمو  3  139.2*  
355.0 االنوتا  الح ارى 4  576.2*  

        0.05* معنوية عند المستوى االحتمالى                        0.01** معنوية عند المستوى االحتمالى 
 

 للهاتف همستخدامللمبحوثيي ودرمة ا مختزل للعاقة اارتباطية واانحدارية المتعددس بيي المتغيرات المستقلة وثل نم .9مدول
 المحمول في الحصول على التوصيات الفنية المتعلقة بتربية األسماك

 
 م

 
 المتغيرات الداخلة فى التحليل

معامل 
اانحدار 
 المزلى

 قيمة )ت(
النسبة الملوية 

تبايي ة للالتراكمي
 المفسر

النسبة الملوية 
 للتبايي المفسر

 6.8 0.068 ** 4.076 - 0.148 - سا المبحوث. 1
 6.8 0.136 ** 3.068 1.436 ال برر باالستزراو السمكى. 2
 5.8 0.194 ** 3.107 0.401 االنوتا  الح ارى. 3

  0.01المستوى االحتمالى عند ** معنوية                        0.467(=Rمعام  االرتباط المتعدد)
 **409.10قيمة)ن( =                                     194.0(= 2Rمعام  التحديد)

 

وللوقددون علددى يسددمام كدد  مت يددر مددا المت يددرا  المسددتقلة 
فددى توسددير التبددايا فددى درجددة اسددت دام مربددق اوسددماا للمدداتن 

ربيدة ة بتالمحمو  فدق الحصدو  علدى التوصديا  الونيدة المتعلقد
( اا 8اوسددددماا كمت يددددر تددددابا، ات ددددف مددددا النتدددداتج بجدددددو  )

ننددداا اربعدددة مت يدددرا  فقدددط تسدددمم يسدددماماي معنويددداي فدددى توسدددير 
التبددددددايا تمملدددددد  فددددددى: سددددددا المبحددددددوث، وال بددددددرر باالسددددددتزراو 
السدددددمكى، ومجددددداال  اسدددددت دام المددددداتن المحمدددددو ، واالنوتدددددا  

بد  م يم، فى حيا لد 0.05الح ارى عند المستوى االحتمالى 
معنويددة معددامال  االنحدددار الجزتددى لبقيددة المت يددرا  المسددتقلة 
او ددرى محدد  البحددث، وربمددا يرجددا الددا لعدددم تددأمير كدد  منمددا 
مدددأميراي مباشدددراي علدددى المت يدددر التدددابا، وبندددا اي علدددى ندددات النتددداتج 

 يمكا قبو  الورض البحمى المالث جزتياي.
 

أميراي لة تددوفدى محاولددة للوقدون علددى اكمددر المت يدرا  المسددتق
علدددى المت يدددر التدددابا تدددم اسدددت دام نمدددواج التحليددد  االنحددددارى 
المتعدددد التدددرجى، فأسددور  النتدداتج عددا وجددود مددالث مت يددرا  
مسددددتقلة تددددامر تددددأميراي معنويدددداي علددددى درجددددة اسددددت دام المبحددددوميا 
للماتن المحمو  فق الحصو  على التوصديا  الونيدة المتعلقدة 

، وال بدرر باالسدتزراو وثلمبحدية اوسماا تممل  فى: سدا ابترب
السمكى، واالنوتا  الح ارى، ونات المت يدرا  تدرتبط بدالمت ير 

، وتبل  قيمة )ن( لد  0.467التابا بمعام  يرتباط متعدد قدرت 
، ونددى قيمددة معنويددة يحصدداتياي عنددد مسددتوى احتمددالى 10.409

مدا  %19.4وقد تبيا اا نات المت يرا  مجتمعدة توسدر 0.01
ر التدددابا، ونددداا يعندددى اا بقيدددة المت يدددرا  ال مت يدددالتبدددايا فدددى ال

فقددددط مددددا التبددددايا فددددى المت يددددر  %5.7تسددددمم يال فددددى توسددددير 
 (.9التابا، جدو  )
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 التوصيات
فى  و  ما اسور  عن   نتاتج نداا البحدث امكدا ال دروج 

 بالتوصيا  اذتية:
 دددددرورر ت طددددديط وتنويدددددا بدددددرامج يرشدددددادية عاجلدددددة تت دددددما  -

و  مدددا اجددد  توصدددي  التوصددديا  لمحمددداسدددت دام المددداتن ا
الونيدة المتعلقدة بتربيدة اوسدماا لددى مربدى اوسدماا لتنميددة 

 وعيمم فى ناا المجا .
التنسدددددي  بدددددديا جمدددددداز ا رشدددددداد الزراعددددددى واجمددددددزر ا عددددددالم  -

المسددموعة والمرتيددة بحيددث تت ددما برامجمددا فقددرا  لتوعيددة 
المبحوميا بأنمية است دام المداتن المحمدو  فدى الحصدو  

 لتوصيا  الونية المتعلقة بتربية اوسماا.لى اع
 درورر تددوفير  طدوط اتصددا   اصدة تددربط مربدى اوسددماا  -

بالمرشددددد السددددمكى بالمندددداط  الريويددددة او ربطمددددم بالجمددددا  
البحميددددة العلميددددة فددددى مجددددا  االسددددتزراو السددددمكى لتسددددمي  
حصددددولمم علددددى التوصدددديا  ا رشددددادية فددددى ندددداا المجددددا ، 

 وللرد على استوسارتمم.
اعدددددار مقترحدددددا  المبحدددددوميا للت لدددددز علدددددى اسدددددباز عددددددم مر  -

است دام الماتن المحمو  للحصو  على التوصديا  الونيدة 
المتعلقددة بتربيددة اوسددماا وتوعيلمددا فددى الواقددا لزيددادر درجددة 

 است دام الماتن المحمو .
فى  و  ما تبيا ما النتاتج ان  لم يمبد  معنويدة معدامال   -

ا  المسددتقلة محدد  البحددث ت يددر االنحدددار الجزتددى لددبعض الم
، اومدددددر الددددداى 0،05يحصددددداتياي عندددددد المسدددددتوى االحتمدددددالى

يتطلدددز تصدددميم نمدددواج سدددببى يدددتم فيددد  ترتيدددز اولويدددة ندددات 
المت يرا  المستقلة فى التأمير على درجة اسدت دام المداتن 
المحمددو  للحصددو  علددى التوصدديا  الونيددة المتعلقددة بتربيددة 

 اوسماا.
الدراسدددا  فدددى كافدددة محاف دددا  مدددا  يجدددرا  ممددد  ندددات الندددوو -

الجمموريددددددة التددددددى تربددددددى اوسددددددماا للوقددددددون علددددددى درجددددددة 
است داممم للتليووا المحمدو  بمداا المجدا ، ومددى يمكانيدة 

االسدددتوادر مدددا ندددات التقنيدددة االتصدددالية لتوصدددي  التوصددديا  
 .ا رشادية فى مجا  االستزراو السمكى للمربيا

 عالمرام
اتجانددددا  طددددالز كليددددة  (:2016ابددددو قمددددر، اميمددددة رز  مصددددطوى)

الزراعددة بجامعدددة كورالشدديخ نحدددو اسددت دام تكنولوجيدددا المعلومدددا  
واالتصدددداال  فددددى العمدددد  الزراعددددى، مجلددددة البحددددوث الزراعيددددة، 

 .4، عدد 42جامعة كورالشيخ، مجلد 
(: محددددا  انتشددار وتنميددة ورفددا 2007ابددو العيندديا، سددامق محمددد)

بمصدددر، مجلدددة مكق الكودددا ر ا نتاجيدددة لصدددناعة االسدددتزراو السددد
جامعددددددة المنصددددددورر للعلددددددوم الزراعيددددددة، كليددددددة الزراعددددددة جامعددددددة 

 .3، عدد 32المنصورر، مجلد 
(: است دام وساتط التعلديم عدا بعدد فدى 2011البعلى، عصام محمد)

 ا رشاد الزراعى، رسالة دكتورات،  كلية الزراعة ، جامعة طنطا.
فترا ددية اال (: ا عددالم الجديددد، الدولددة2014البيدداتى، يددا    ددير)

 الجديدر، دار البلدية لنشر والتوزيا، اوردا.
سددددددددرا  علددددددددى  الحددددددددامولى، عدددددددداد  يبددددددددرانيم، وميددددددددادر الشددددددددوادفى، وا 

(: تقيددديم اسدددت دام المددداتن المحمدددو  لتنميدددة وعدددى 2021حسدددا)
المددددرار الريويدددددة فددددى مجدددددا  رعايددددة اومومدددددة بقريددددة شدددددنو مركدددددز 

مسددتدامة، ة الكورالشدديخ محاف ددة كورالشدديخ، مجلددة العلددوم الزراعيدد
 .3، عدد 47مجلد 

(: اساسديا  علدم ا رشداد الزراعدق، دار 1973العادلق، احمد السيد)
 المطبوعا  الجديدر، اوسكندرية.

(: امكانية االستوادر ما وسداتط التعلدبم 2014الانبى، احمد محمود)
عدددددا بعدددددد فدددددى العمددددد  ا رشدددددادى الزراعدددددى مدددددا وجمدددددة ن دددددر 

الوجد  البحدرى بمصدر،  ف دا ا شرافييا ا رشادييا ببعض محا
 .2، عدد 18مجلة الجمعية العلمية لإلرشاد الزراعى،  مجلد 

(: مرجدا ا رشداد الزراعدى، دار 1998الطنوبى، محمد محمدد عمدر)
 النم ة العربية للنشر والتوزيا،بيرو .

(: مددى يمكانيدة اسدت دام تطبيقدا  2013العقاد، وسام كام  ياسديا)
دراسدددددة حالدددددة، الجامعدددددة  عمددددد ،المددددداتن النقدددددا  فدددددى تطدددددوير ال

 االسالمية)غزر(، كلية التجارر، فلسطيا.
(: التعلديم عددا بعددد ومسدتقب  التربيددة فددى 2005العلدى، احمددد عبدددا )

 الوطا العربى، دار الكتاز الحديث، االسكندرية.
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(: اسدددت دام الشدددباز الجزاتدددرى للمواتدددن 2016حوصدددة، بدددا غدددومى)
داتدرر المقداريا، كليدة باز الاكية دراسة ميدانية على عينة مدا شد

العلدددوم ا نسدددانية واالجتماعيدددة، جامعدددة قاصددددى مربدددا  ورقلدددة، 
 الجزاتر.
(: تدداريخ وسددات  االتصددا ، دار اقطدداز الوكددر، 2007دليددو، ف ددي )

 دمش ، سوريا.
(: وسددات  تكنولوجيددا التعلدديم، دار الشدددب  2006سددالم، احمددد محمددد)

اوولدددددى،  طبعدددددةللنشدددددر والتوزيدددددا والطباعدددددة، مكتبدددددة الرشدددددد، ال
 الرياض، السعودية.
(: مبددادا التعلدديم ا لكترونددى وتطبيقاتدد ، 1506سددعد، عبيددر محمددود)

 دار الكندى للنشر والتوزيا، الطبعة اوولى، االمارا .
(: االتصددددددا  الزراعددددددى ا رشددددددادى 2018شددددددلبى، محمددددددد يوسددددددن)

ا لكترونى بيا الواقا والمدأمو ، معمدد بحدوث ا رشداد الزراعدى 
 يوية، مركز البحوث الزراعية، الجيزر.الر  والتنمية

(: ا رشاد الزراعدق طرقد  ومعيناتد  1997صالف، صبر  مصطوق)
 التعليمية، جامعة عمر الم تار، الجمانيرية الليبية الع مى.

(: دراسددة اسددت دام العدداملييا با رشدداد الزراعددى 2021صددقر، كمددا )
جلدة ر، مللماتن المحمدو  فدى العمد  ا رشدادى بمحاف دة البحيدر 

 .3، عدد 26الجديد فى البحوث الزراعية، مجلد 
(: دور التليووا المحمو  فى حصدو  2012عاشور، عاشور كام )

الزراو على المعرفة ا رشدادية فدى المجداال  الزراعيدة الم تلودة 
محاف ددددة البحيددددرر، مجلددددة  -واالسددددتوادر منمددددا بقريددددة كوددددر الددددوا 
 .2د ، عد33االسكندرية للتباد  العلمى، مجلد 

(: امدددر التليودددوا المحمدددو  فدددى نشدددر 2019عاشدددور، عاشدددور كامددد )
بعدددددض المعدددددارن المتعلقدددددة بترشددددديد االسدددددتمالا ال دددددااتى بددددديا 
الريويا  ب حدى قرى محاف ة البحيرر، مجلة الجديد فى البحوث 

 .11، عدد 24سابا باشا، مجلد  –الزراعية، كلية الزراعة 
ى الدوطا العربدى عدد فد(: التعليم عدا ب2010عبدالحى، رمزى احمد)

وتحددديا  القددرا الحدددادى والعشددروا، مكتبدددة االنجلددو المصدددرية، 
 القانرر، مصر.

(: تقدير االحتياجدا  التدريبيدة 2007عبدالعا ، عنتر سعيد محمود)
 تكنولوجيا للعامليا با رشاد الزراعق بمحاف ة اسيوط فق مجا 

معدة كليدة الزراعدة، جا ماجسدتير، رسدالة واالتصدا ، المعلومدا 
 اسيوط.

عبدالمجيدددد، محمدددد عبدالمجيدددد، وحسدددا علدددى شرشدددر، ورشدددا محمدددد 
(: اسدددددت دام الدددددزراو للتليودددددوا المحمدددددو  2016السددددديد شدددددبان  )

للحصددو  علددى المعلومددا  الزراعيددة  بمحاف ددة الدقمليددة، مجلددة 
، 7العلدددوم االقتصدددادية واالجتماعيدددة، جامعدددة المنصدددورر، مجلدددد 

 .5عدد 
يوجدددد يرشددداد زراعدددى فدددى  : نددد (2016عبددددالوناز، مددددح  عدددز )
  .الوال  اليومي مصر؟، موقا الكترونى

(: اسددت دام الددزراو 2011قاسدم، محمددد حسدا، محمددد فددارو  الجمد )
للمدددداتن المحمددددو  فددددى االتصدددداال  المتعلقددددة بالزراعددددة، مجلددددة 

 .1، عدد 15الجمعية العلمية لإلرشاد الزراعى، مجلد 
تصا  البحدوث كة ا(: المستويدوا ما شب2013قاسم، محمد حسا )

وا رشددددداد الزراعى)الويركدددددوا(، ومدددددات  المددددداتمر السدددددابا العمددددد  
ا رشدددادى فدددى  دددو  الت يدددرا  فدددى جممدددور ال دمدددة ا رشدددادية 

 مجلة الجمعية العلمية لإلرشاد الزراعى، مصر.
(: تددأمير المدداتن النقددا  علددى انمدداط االتصددا  2015قدددوش، سددنا )

ة واالجتماعيدة، جامعدة سدانياوسرى فى الجزاتر، كلية العلدوم ا ن
 العربى التبسى، الجزاتر.
(:ا رشددداد الزراعدددى رايدددة جديددددر، 2012قشدددطة، عبددددالحليم عبدددا )

 مطبعة جريا الند، القانرر. 
(: المددددددددداتن النقدددددددددا  ومشدددددددددكال  2011محمدددددددددد، زيندددددددددز عبددددددددددا )

الشباز دراسدددة ميدانيدددة للطلبدددة فدددى جامعدددة بابددد  ، كليدددة التربيدددة 
 ، العرا .6باب ، عدد معة للعلوم ا نسانية، جا

(: بعدض العوامد  المدامرر علدى 1998ر واا،يسماعي  عبد الحميدد)
انتشدددار مسدددتحدما  االسدددتزراو السدددمكى، رسدددالة دكتدددورار، كليدددة 

 الزراعة، جامعة المنصورر.
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ABSTRACT 

Fish Breeders Usage Mobile Phones to Obtain Technical Recommendations 

Related to Fish Farming at Damietta Governorate  

Frag Mohmed Awid Elsbeay 

The aim of the research is studying Fish Breeders 

Usage Mobile Phones to Obtain Technical 

Recommendations Related to Fish Farming at Damietta 

Governorate. 

Two villages randomly from among the villages 

belonging to Damiatta district, so they were the villages 

of Al-Ratma and Shatt Jariba, and through in the Fish 

Wealth Authority, the number of fish farms in them 

reached 260 owners of a fish farm, and the a round by 

Krejcic and Morgan, so it reached 155 respondents to 

represent a sample targeted search.  

Data were collected using personal questionnaire.  

Data were analyzed using frequency, percentages, mean, 

simple- multiple correlation coefficients and step wise 

analysis using spss statistical programs. 

The main findings of the research revealed that: 

- Only about 10% of the respondents had a low degree 

of use, while 90% of them came in the two 

categories of medium and high. 

- The most important sources of information for the 

respondents about fish farming are: the veterinarian, 

the experiences of successful farmers, fish dealers, 

the Fish Wealth Authority and friends and neighbors 

-There is a direct and significant correlation at the 

probabilistic level 0.01 between experience in fish 

farming, the number of people who carry a mobile 

phone in the family, areas of mobile phone use, 

cultural openness, and the degree of their use of 

mobile phones to obtain technical recommendations 

related to fish farming.  

-The independent variables explained about (19.00%) 

from the variance in the dependent variable, The 

more affected independent variables on the 

dependent variable were: the age of the respondent, 

experience in fish farming, cultural openness. 

Keywords: Fish Breeders, Usage Mobile, Fish 

breeding
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