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، نمية المستدامة ل1ستزراع السمكى معرفة المبحوثين بممارسات التمستوىإستھدف ھذا البحث التعرف على  :الملخص
لمجال البيئى، المجال فى اوذلك  تنفيذ المبحوثين لممارسات التنمية المستدامة ل1ستزراع السمكى مستوىوالتعرف على 

اقتصادى، المجال ا<جتماعى والمجال المؤسسى، وتحديد الع>قة بين درجة معرفة المبحوثين بممارسات التنمية 
المستدامة ل1ستزراع السمكى وبين المتغيرات المستقلة المدروسة، وتحديد الع>قة بين درجة تنفيذ المبحوثين لممارسات 

زراع السمكى وبين المتغيرات المستقلة المدروسة، والتعرف على المشك>ت التى تواجه المبحوثين التنمية المستدامة ل1ست
أجري ھذا البحث فى محافظة الشرقية  الحل من وجھة نظرھم، ترحاتقمفى مجال التنمية المستدامة ل1ستزراع السمكى و

لى جميع المناطق التى يتواجد بھا مزارع سمكية حيث انھا من المحافظات التى ينتشر بھا مزارع سمكية وتمت الدراسة ع
المراقبة العامة وصان الحجر، وقصاصين الشرق،  نجم، وديربو بلبيس،و اكز ابوحماد،مر: أھلية، وھذه المناطق ھى

جمالى عدد المزارع السمكية إمنشاة ابو عمر، وبحصر والمراقبة العامة لسھل الحسنية وجنوب بورسعيد، ولصان الحجر، 
Tمزرعة168من  عينة عدديةحجم اى ب% 10 مزرعة اھلية وتم اخذ العينة بنسبة 1678لية بمحافظة الشرقية وجد انھا ھا ، 

واستخدم فى عرض  2016 خ>ل عام البياناتوتم جمع وتم توزيع العينة على المراكز حسب الوزن النسبى لكل مركز، 
المتوسط وستخدام العرض الجدولي بالتكرارات والنسب المئوية، تم ا حيثاTدوات ا<حصائية عديد من  وتحليل البيانات

ختبار الفروض ا<حصائية وتحديد معنوية أو عدم معنوية ) بيرسون( الحسابي، كذلك استخدم معامل ارتباط البسيط 
مبحوثين معرفتھم من ال% 28.57 أن ھىأھم النتائج وكانت الع>قة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة المدروسة، 

معرفتھم متوسطة، فى حين أن كانت % 51.79 بالممارسات المستدامة فى مجال ا<ستزراع السمكى منخفضة، بينما
ستدامة فى مجال ا<ستزراع  ترتيب بنود التوصيات المتعلقة بالممارسات الموامكنمعرفتھم مرتفعة، كانت % 19.64
، ثم <قتصادىلى المعرفة بالتوصيات الفنية للممارسات المستدامة فى المجال ا تنازليا حسب المتوسط الحسابى كما يالسمكى

لممارسات المستدامة فى المجال المؤسسى، ثم الممارسات المستدامة فى ا، ثم المستدامة فى المجال البيئىالممارسات 
وثين بالممارسات المستدامة فى مجال المجال ا<جتماعى بھا، كما تبين وجود ع>قة إرتباطية معنوية بين درجة معرفة المبح

عدد سنوات العمل فى مجال ا<ستزراع السمكى، ، الحالة التعليمية(ا<ستزراع السمكى وبين المتغيرات المستقلة التالية 
 من مصادر ا<ستفادةدرجة التعرض لمصادر المعلومات، درجة مساحة المزرعة، الخدمات المتوفرة بالمزرعة، 

 فى مجال ا<ستزراع السمكى تنفيذھم للممارسات المستدامةمن المبحوثين % 34.52 النتائج أن تظھروأالمعلومات، 
ع>قة إرتباطية معنوية بين وتبين وجود تنفيذھم مرتفع، % 26.19 تنفيذھم متوسط، فى حين أن% 39.29 منخفض، بينما

, الحالة التعليمية(وبين المتغيرات المستقلة التالية  درجة تنفيذ المبحوثين للممارسات المستدامة فى مجال ا<ستزراع السمكى
عدد سنوات العمل فى مجال ا<ستزراع السمكى، مساحة المزرعة، عدد اTحواض فى المزرعة، الخدمات المتوفرة 

 .بالمزرعة، ا<ستفادة من مصادر المعلومات

 .تدامة معارف، ممارسات، ا/ستزراع السمكى، التنمية المس:الكلمات ا[سترشادية

 المقدمة والمشكلة البحثية

تعتبر اسماك من المصادر الغذائية الھامة التى يمكن 
خاصة  أن تسھم فى حل مشكلة الفجوة الغذائية فى مصر

 حيث يمتاز بروتين اTسماك باكتمال البروتين الحيوانىفى 
قيمته الغذائية باحتوائه على نسبة عالية من اTحماض 

تحتوى اTسماك على نسبة عالية من اTمينية اTساسية، و
مقارنة بحوالى % 18البروتين الحيوانى تصل إلى 

ويتوفر لمصر ، )2008 ،داؤود  (للحم الضان 15.7%

المقومات ا<نتاجية ال>زمة <نتاج ثروة سمكية ضخمة من 
بين ھذه المقومات توفر مسطحات مائية تصل مساحتھا 

ك المسطحات ، وتتصف تل مليون فدان13  اكثر منإلى
المائية بالتنوع حسب موقعھا وطبيعة مياھھا وتوافر الغذاء 
السمكى بھا مع م>ئمة الظروف الجوية لعمليات الصيد فى 

 .)2003، حمد  (معظم اوقات السنة

وعلى الرغم من تنوع مصادر ا<نتاج السمكى فى 
مصر، إ أن ا<نتاج مازال غير كافى ل1ستھ>ك المحلى 

 نخفاض انتاج اTسماك للصيد الجائر وممارساتوذلك بسبب ا
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الصيد الخاطئة، والتلوث ويختلف نوعيته من مورد Tخر، 
وتواضع معدات الصيد، وعدم كفاية برامج تقدير 

ويبلغ إجمالى ، )2005 ،حسين( المخزونات السمكية
ا<نتاج السمكى فى جمھورية مصر العربية حوالى مليون 

استزراع السمكى ج من انتا ألف طن، ويمثل 481و
  ألف طن من إجمالى انتاج السمكى137حوالى مليون و 

 )2015وزارة الزراعة، (

ًنظرا ل�ھمية البالغة للثروة السمكية، فقد تنوعت و
وتعددت الجھود الرامية إلى تنمية ا<نتاج السمكى ورفع 
إنتاجية كافة مصادره، ويعتبر ا<رشاد الزراعى أحد 

ًيمكن أن تلعب دورا ھاما فى رفع الكفاءة اTجھزة التى  ً
ا<نتاجية لمنتجى اTسماك عن طريق تثقيفھم وتوعيتھم 

، الريس( مكىـــاج الســـال ا<نتـــبنتائج اTبحاث فى مج
1991(. 

وفى الفترة اTخيرة ومع إھتمام الدولة باستزراع 
السمكى تزايد ا<نتاج السمكى من استزراع من حوالى 

 137م إلى حوالى مليون و 1999 ألف طن عام 226.27
م، وستمرار ھذا التوسع كان بد من 2014ألف طن عام 

اھتمام بالتنمية المستدامة لھذا المجال الھام فالتنمية 
المستدامة ل1ستزراع السمكى بد وان تتم بإستخدام 
مجموعة متنوعة من الخيارات التى تستند فى جوھرھا 

مية المستدامة للموارد السمكية عامة على مبادئ التن
وا<ستزراع السمكى خاصة، مما يحقق التنمية المستدامة 
ًالفعلية ويكفل بدوره آمنا لقطاع ھام فى جمھورية مصر 

 .العربية آ وھو قطاع ا<ستزراع السمكى

وتعتبر الموارد السمكية سواء طبيعية أومستزرعة أحد 
تماد عليھا فى مواجھة الموارد اTساسية التى يمكن ا<ع

الفجوة الغدائية المتزايدة بين ا<نتاج وا<ستھ>ك والتى 
نشأت من إنخفاض معدت ا<نتاج عن التزايد المضطرد 
فى ا<ستھ>ك، ويعد القطاع السمكى من أھم القطاعات 
المؤثرة لتوفير البروتين الجيد رخيص الثمن وذلك 

مصادر بنظائره من <نخفاض تكلفة ا<نتاج السمكى مقارنة 
 .)2007،  وداودبدر (البروتينات الحيوانية اخرى

 قتصادية<ستزراع السمكى من المشروعات اايعتبر و
، ذات اTھمية الكبرى لتنمية وزيادة ا<نتاج السمكى فى مصر

زراع السمكى فى نواحى اقتصادية وتظھر اھمية ا<ست
 وزيادة جتماعية عديدة كا<ستثمار وتوفير فرص عملوا

دخل العاملين بھا، وھنا تبدو الحاجة الملحة لتنمية ھذا 
القطاع واتجاه نحو التنمية المستدامة به والتى تعتبر أحد 
أھم اTسباب التى تعمل على مواجھة الخطر الناتج عن 

تتعرض لھا اTجيال الحالية  البيئية والبشرية التى التغيرات
 معارف وممارساتاسة والقادمة، لھذا كان من الضرورى در

العاملين با<ستزراع السمكى بالتنمية المستدامة فى 
محافظة الشرقية لما يمثله قطاع ا<ستزراع السمكى من 
قيمة كبيرة بھا وذلك في محاولة ل1جابة على التساؤت 

 ؟ھى الخصائص الشخصية واجتماعية للمبحوثين ما :اتية

رسات المستدامة ھى درجة معرفة المبحوثين للمما وما
ل1ستزراع السمكى فى المجال البيئى، اقتصادى، 

والمجال المؤسسى؟ وماھى درجة تنفيذ المبحوثين ا<جتماعى، 
المستدامة ل1ستزراع السمكى فى المجال البيئى،  للممارسات
وماھي ، ا<جتماعى، والمجال المؤسسى؟ اقتصادى

تنمية المشك>ت التى تواجه المبحوثين فى مجال ال
ومقترحات الحل من وجھة ؟ المستدامة ل1ستزراع السمكى

 .نظرھم

 أھداف الدراسة

مكن وضع من خ>ل استعراض مشكلة الدراسة ا
 :اھداف الدراسة كما يلى

الھدف العام وھو دراسة معارف وممارسات العاملين 
باستزراع السمكى للتوصيات المتعلقة بالتنمية المستدامة 

 . فى محافظة الشرقيةل>ستزراع السمكى

 ويمكن تحقيق ھذا الھدف العام من خ>ل تحقيق اTھداف
 :الفرعية التالية

 معرفة المبحوثين بممارسات  مستوىالتعرف على -1
التنمية المستدامة ل1ستزراع السمكى فى المجال البيئى، 
والمجال اقتصادى، والمجال ا<جتماعى، والمجال 

 .المؤسسى

فيذ المبحوثين لممارسات التنمية تنمستوى التعرف على  -2
المستدامة ل1ستزراع السمكى فى المجال البيئى، والمجال 

 .اقتصادى، والمجال ا<جتماعى، والمجال المؤسسى

تحديد الع>قة بين درجة معرفة المبحوثين بممارسات  -3
المجال (التنمية المستدامة ل1ستزراع السمكى فى 

جال ا<جتماعى، البيئى، والمجال اقتصادى، والم
 المدروسة  المتغيرات كل من وبين)والمجال المؤسسى

السن، الحالة التعليمية، المؤھل، التفرغ للعمل، (التالية 
عدد سنوات العمل باستزراع السمكى، مساحة 

، عدد احواض  من اسماكالمزرعة، انتاجية الفدان
بالمزرعة، نوع الحيازة، انواع اسماك التى تربى فى 
المزرعة، مصدر المياه الرئيسى للمزرعة، التدريب فى 
مجال استزراع السمكى، درجة المشاركة اجتماعية 
الرسمية، درجة التعرض لمصادر المعلومات، درجة 
استفادة من مصادر المعلومات، الرغبة فى استزراع 

 ل>ستزراع اتجاه نحو التنمية المستدامةدرجة السمكى، 
زراع السمكى  تنفيذ العاملين باستدرجةالسمكى، 

 .)للممارسات المستدامة

تحديد الع>قة بين درجة تنفيذ المبحوثين لممارسات  -4
المجال (التنمية المستدامة ل1ستزراع السمكى فى 

البيئى، والمجال اقتصادى، والمجال ا<جتماعى، 
السن، الحالة (والمجال المؤسسى وبين المتغيرات 

ھل، التفرغ للعمل، عدد سنوات العمل التعليمية، المؤ
 باستزراع السمكى، مساحة المزرعة، انتاجية الفدان

، عدد احواض بالمزرعة، نوع الحيازة، من اسماك
انواع اسماك التى تربى فى المزرعة، مصدر المياه 
الرئيسى للمزرعة، التدريب فى مجال استزراع 
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رسمية، درجة السمكى، درجة المشاركة اجتماعية ال
التعرض لمصادر المعلومات، درجة استفادة من 
مصادر المعلومات، الرغبة فى استزراع السمكى، 

اتجاه نحو التنمية المستدامة ل>ستزراع درجة 
معرفة العاملين باستزراع السمكى درجة السمكى، 

 .)بالممارسات المستدامة

ى مجال التعرف على المشك>ت التى تواجه المبحوثين ف -5
 الحل مقترحاتالتنمية المستدامة ل1ستزراع السمكى و

 .من وجھة نظرھم

 ا[حصائيةالفروض 

 الفرض ا~ول

 درجة معرفةتوجد ع>قة إرتباطية معنوية بين  
العاملين با<ستزراع السمكى بالتنمية المستدامة ل1ستزراع 

المجال البيئى، والمجال اقتصادى، والمجال ( فى السمكى
وبين كل من المتغيرات ) جتماعى، والمجال المؤسسىا<

السن، الحالة التعليمية، المؤھل، التفرغ (المدروسة التالية 
للعمل، عدد سنوات العمل باستزراع السمكى، مساحة 
المزرعة، انتاجية الفدان من اسماك، عدد احواض 
بالمزرعة، نوع الحيازة، انواع اسماك التى تربى فى 

ة، مصدر المياه الرئيسى للمزرعة، التدريب فى المزرع
مجال استزراع السمكى، درجة المشاركة اجتماعية 
الرسمية، درجة التعرض لمصادر المعلومات، درجة 
استفادة من مصادر المعلومات، الرغبة فى استزراع 
السمكى، درجة اتجاه نحو التنمية المستدامة ل>ستزراع 

 العاملين باستزراع السمكى السمكى، درجة تنفيذ
 .للممارسات المستدامة

 الثانىالفرض 

 توجد ع>قة إرتباطية معنوية بين تنفيذ العاملين 
با<ستزراع السمكى للتنمية المستدامة ل1ستزراع السمكى 

المجال البيئى، والمجال اقتصادى، والمجال (فى 
ن، الس(ا<جتماعى، والمجال المؤسسى وبين المتغيرات 

الحالة التعليمية، المؤھل، التفرغ للعمل، عدد سنوات العمل 
 من باستزراع السمكى، مساحة المزرعة، انتاجية الفدان

، عدد احواض بالمزرعة، نوع الحيازة، انواع اسماك
اسماك التى تربى فى المزرعة، مصدر المياه الرئيسى 

جة للمزرعة، التدريب فى مجال استزراع السمكى، در
المشاركة اجتماعية الرسمية، درجة التعرض لمصادر 
المعلومات، درجة استفادة من مصادر المعلومات، 
الرغبة فى استزراع السمكى، درجة اتجاه نحو التنمية 
المستدامة ل>ستزراع السمكى، درجة معرفة العاملين 

 ).باستزراع السمكى بالممارسات المستدامة

 سةالدراوعينة منطقة 

أجريت ھذه الدراسة فى محافظة الشرقية حيث انھا من 
المحافظات التى ينتشر بھا مزارع سمكية وتمت الدراسة 

على جميع المناطق التى يتواجد بھا مزارع سمكية أھلية، 
كز ابوحماد، بلبيس، ديرب نجم، امر: وھذه المناطق ھى

قصاصين الشرق، صان الحجر، المراقبة العامة لصان 
لمراقبة العامة لسھل الحسنية وجنوب بورسعيد، الحجر، ا

جمالى عدد المزارع السمكية إبحصر ، ومنشاة ابو عمر
Tمزرعة اھلية 1681ھلية بمحافظة الشرقية وجد انھا ا 

جمالى عدد المزارع إمن % 10وتم اخذ العينة بنسبة 
Tموزعة مزرعة 168ھلية وبالتالى اصبح حجم العينة ا 

وتم اخذ زن النسبى لكل مركز على المراكز حسب الو
 .1جدول كما فى فتم توزيعھا مدير المزرعة كوحدة للمعاينة 

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

إعتمد الباحث في جمع البيانات ال>زمة لتحقيق أھداف 
الدراسة علي استخدام ا<ستبيان بالمقابلة الشخصية، وقد 

 المنطقي روعي في تصميم استمارة ا<ستبيان التسلسل
ل�سئلة وارتباط اTسئلة بأھداف الدراسة وبساطة وسھولة 
اTسلوب بما يتفق ومستوى تفكير ومعرفة المبحوثين 
وكذلك إختيار اTسئلة الصالحة لقياس المتغيرات موضوع 
 الدراسة، وقد استدعي ذلك إستعراض العديد من ا<ستمارات

ستعانة البحثية التي تم تصميمھا في دراسات سابقة وا<
 برأى الخبراء والمتخصصين في مجات ا<رشاد الزراعي
واستزراع السمكى، وتضمنت إستمارة ا<ستبيان أسئلة 

، جتماعيةلخصائص الشخصية، واقتصادية واعن بعض ا
وا<تصالية، والمعارف والممارسات المتعلقة باستزراع 

عن السمكى والخاصة بالتنمية المستدامة، وكذلك أسئلة 
المشك>ت التى تواجه العاملين باستزراع السمكى، 
ومقترحات التغلب عليھا، وتم جمع البيانات خ>ل عام 

2016. 

 التعريفات ا[جرائية والقياس الكمي لمتغيرات الدراسة

 قياس المتغيرات المستقلة

 السن

تم قياسه بعدد سنوات عمر المبحوث Tقرب سنة وقت 
وتم تقسيم لخام ر عنه بالرقم اوتم التعبيجمع البيانات، 

-35(، ) سنة35أقل من :  (المبحوثين إلى ث>ث فئات ھى
 ). سنة50أكثر من (، ) سنة50

 الحالة التعليمية

ويقصد بھا الحالة التعليمية التى وصل إليھا المبحوث 
وقت تجميع البيانات، وتم قياس ھذا المتغير بسؤال 

ن وجود مؤھل اقل ولم يتبي المبحوث عن حالته التعليمية،
تقسيم مديرى المزارع من حيث لى تم اوبالت من المتوسط

مؤھل متوسط، : الحالة التعليمية إلي ث>ثة فئات كما يلي 
ومؤھل فوق متوسط، ومؤھل عالي، وتم إعطاء درجات 

 .ل1ستجابات السابقة علي الترتيب) 1،2،3(
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 لية فى محافظة الشرقيةسمكية ا~ھ ال المزارعتوزيع عينة الدراسة من. 1جدول 

 العينة عدد المزارع  والمنطقةالمركز

 3 25 )العباسة( مركزابو حماد -1

 1 9  بلبيس-2

 2 18  ديرب نجم-3

 3 29  قصاصين الشرق-5

 93 927  صان الحجر-7

 6 63  المراقبة العامة لصان الحجر-8

 25 256  المراقبة العامة لسھل الحسينية وجنوب بورسعيد-9

 35 351  منشاة أبو عمر-10

 168 1678 ا[جمالى

 .2015/2016مديرية الزراعة بالشرقية، إدارة الثروة السمكية، بيانات غير منشورة،  :المصدر

 

 المؤھلنوع 

حصل عليه المبحوث وت�م الذى مؤھل نوع الويقصد به 
دبلوم زراعة، بك�الوريوس : تقسيم المبحوثين إلى فئتين ھما

ل1س��تجابات الس��ابقة ) 2،1(ط��اء درج��ات زراع��ة، وت��م إع
 .  علي الترتيب

 التفرغ للعمل

ويقصد به ھل استزراع ھو العمل الوحيد ام ھناك 
وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن مدى  عمل اخر

السمكى أم ارتباطه بعمل أخر باستزراع تفرغه للعمل 
) 2،1(بجانب العمل السمكى، وتم إعطاء درجات 

جابات استزراع السمكى فقط، استزراع السمكى ل1ست
 .وعمل أخر علي الترتيب

 عدد سنوات العمل فى ا[ستزراع السمكى

ويقص��د بھ��ا ع��دد الس��نوات الت��ي قض��اھا المبح��وث ف��ي 
 ت�م ،ممارسة ا<ستزراع السمكى حتى وقت تجميع البيان�ات

 عمل�ه س�نوات المتغير بسؤال المبح�وث ع�ن ع�دد قياس ھذا
، وت�م اس�تخدام ع�دد الس�نوات كمؤش�ر ع الس�مكىباس�تزرا

رقمي لھ�ذا المقي�اس وت�م تقس�يم المبح�وثين إل�ي ث�>ث فئ�ات 
أكث�ر م�ن (، )س�نة20-10(، )س�نوات10أق�ل م�ن (: كما يلي

 ).سنة 20

 مساحة المزرعة

ويقصد بھا مساحة المزرع�ة الت�ى يعم�ل بھ�ا او يمتلكھ�ا 
ن المبح��وث وت��م قي��اس ھ��ذا المتغي��ر بس��ؤال المبح��وث ع��

، وإستخدم المس�احة كمؤش�ر رقم�ى المزرعة التى يعمل بھا
لقياس ھذا المتغير، وتم تقسيم المبح�وثين م�ن حي�ث مس�احة 

  5أق��ل م��ن : (اTرض الزراعي��ة إل��ي ث��>ث فئ��ات كم��ا يل��ي 
 .) أفدنه فأكثر10(، )ةنافد 10 من  أقل-5(، )أفدنة

 إنتاجية الفدان

الس�نة ب�الطن  من اسماك فى إنتاجية الفدانويقصد بھا 
ع�ن إنتاجي�ة الف�دان وتم قياس ھذا المتغير بس�ؤال المبح�وث 

، وت��م تقس��يم المبح��وثين إل��ى ث��>ث فئ��ات حس��ب ف��ى الس��نة
، ) ط��ن3-2(، ) ط��ن2أق��ل م��ن (: إنتاجي��ة الف��دان كم��ا يل��ى

 ). طن3أكثر من (

 عدد ا~حواض بالمزرعة

ويقص�د ب��ه ع��دد اح��واض الت�ى تش��ملھا المزرع��ة وت��م 
 عن عدد اTحواض بالمزرعة ومساحة ك�ل سؤال المبحوث

أق�ل (: حوض، وتم تقسيم اTحواض من حيث المساحة إلى 
 5 أق�ل م�ن -2م�ن (، ) ف�دان2 أق�ل م�ن -1م�ن (، )من ف�دان

، ) افدن�ة10أكث�ر م�ن (، ) أفدن�ة10 اقل م�ن -5من (، )فدان
ل1ستجابات الس�ابقة عل�ى ) 5،4،3،2،1(وأعطيت درجات 

وتم حصر عدد احواض فى ك�ل وذلك للترميز، الترتيب، 
 .فئة كرقم مطلق

 نوع الحيازة

ويقص��د بھ��ا ھ��ل المزرع��ة مل��ك للمبح��وث ام مس��تأجر، 
وتم قي�اس ھ�ذا المتغي�ر بس�ؤال المبح�وث ع�ن ن�وع الحي�ازة 

ل1جاب�ات الس�ابقة ) 1، 2(جار، وأعطيت درجات يملك أم إ
 .على التريب

 أنواع ا~سماك التى تربى فى المزرعة

نواع اسماك الى يستزرعھا المبحوث ف�ى ويقصد بھا ا
المزرعة، وتم سؤال المبحوث عن اTسماك التى ترب�ى ف�ى 
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بلط�ى، أو : ك�ررة س�واء كان�تالمزرعة بصفة مس�تمرة ومت
، أو طوب����ار، وأعطي����ت ، أو ب����ورى، أو مب����روكق����راميط
ل1س��تجابات الس��ابقة عل��ى الترتي��ب ) 5،4،3،2،1(درج��ات 

ن�وع ك�رقم  سماك فى ك�لوتم حصر عدد اوذلك للترميز، 
 .مطلق

 مصدر المياه الرئيسى للمزرعة

د به مصدر المياه التى تستخد فى استزراع وت�م صويق
مبح��وث ع��ن مص��در المي��اه الرئيس��ى بالمزرع��ة، الس��ؤال 

س��واء ترع��ة، أو مص��رف زراع��ى، أو مص��رف ص��حى، 
 ل1س����تجابات الس����ابقة عل����ى )1،2،3(وأعطي���ت درج����ات 

 .الترتيب

 المتوفرة فى المزرعةلزمات والمستالخدمات 

ة ف�ى المزرع�ة او وج�ودالخ�دمات الماغل�ب  اويقصد بھ
 فى المزرعة مدى توافرھا محيط المزرعة وتم السؤال عن

ط���رق جي���دة، وكھرب���اء، ومص���در مي���اه، ومص���در  (وھ���ى
زريعة، ووسائل نقل الزريعة، ومنافذ التس�ويق، والخ�دمات 

ل����ف، البيطري����ة، واTم����ن داخ����ل المزرع����ة، ومص����در الع
وادوات ص���يد اس���ماك، وماكين���ات المي���اه، وغيرھ���ا م���ن 
الخ��دمات، وت��م قي��اس م��دى ت��وفر ھ��ذه الخ��دمات بمقي��اس 

 بدرج��ة ت��وفرةم(مت��درج مك��ون م��ن ارب��ع إس��تجابات ھ��ى 
 بدرج�ة منخفض�ة، ت�وفرة بدرجة متوسطة، متوفرةكبيرة، م

ل1س��تجابات ) 1,2,3,4(وغي��ر مت��وفرة، وأعطي��ت درج��ات
، ث��م جمع��ت درج��ات ك��ل مبح��وث الس��ابقة عل��ي الترتي��ب

للتعبي���ر ع���ن مس���توى الخ���دمات المت���وفرة ف���ى المزرع���ة، 
-12(وتراوح المدى النظرى للدرج�ة الكلي�ة للخ�دمات ب�ين 

، وت��م تقس��يم ھ��ذا المتغي��ر إل��ي ث��>ث فئ��ات كم��ا ) درج��ه48
 ، خ���دمات متوس���طة) درج���ة23-12(خ���دمات قليل���ة : يل���ى

 ). درجة48-37(، خدمات كثيرة ) درجة36 -24(

 ة الرسميةدرجة المشاركه ا/جتماعي

ويقصد بھا ف�ى ھ�ذه الدراس�ه درج�ة مش�اركة المبح�وث 
فى المنظمات الريفية الموجودة بالبيئة المحيطة، وت�م قي�اس 

 منظم�ات 6ھذا المتغير بسؤال المبحوث ع�ن مش�اركته ف�ى 
جمعي��ة ا<س��تزراع الس��مكى، جمعي��ة تنمي��ة المجتم��ع، (ھ��ى 

ب، ح���زب سياس���ى، نقاب���ة المجل���س المحل���ى، مرك���ز الش���با
 ًنادرا، ًأحيانا، ًدائما،(واعطيت استجابات ) عمالية أو مھنية

عل���ى الت���والى وت���راوح ) )1,2,3,4واعطي���ت درج���ات ( 
وتم تقس�يم المبح�وثين ال�ى )  درجة 24-6(المدى الكلى من 

 ،درج����ة) 11 -6(ث����>ث فئ����ات ھ����ى مش����اركه منحفض����ه 
 -19(فع�ه درجة ،مشاركه مرت) 18-12(مشاركه متوسطه 

 .درجة) 24

 درجة التعرض لمصادر المعلومات

ويقص��د ب��ه ف��ي ھ��ذه الدراس��ة درج��ة تع��رض المبح��وث 
لمصادر المعلومات الت�ي يحص�ل منھ�ا عل�ي معلومات�ه ع�ن 

ا<س����تزراع الس����مكى، وت����م قي����اس ھ����ذا المتغي����ر بس����ؤال 
المبح�وث ع��ن المص�ادر الت��ي يحص�ل منھ��ا عل�ي معلومات��ه 

 مص��ادر 10بل��غ ع��ددھا ع��ن ا<س��تزراع الس��مكى والت��ى 
ودرج��ة تعرض��ه لك��ل مص��در وقس��مت ھ��ذه المص��ادر إل��ى 
ن��وعين مص��ادر رس��مية ومص��ادر غي��ر رس��مية، وأعطي��ت 

، ن����ادرا، أحيان����ا، (<س����تجابات ) 4 ،3 ،2 ،1(درج����ات ً ً

علي الترتيب، ثم جمعت درجات كل مبحوث للتعبير ) ًدائما
ع��ن درج��ة تعرض��ه لمص��ادر المعلوم��ات، وت��راوح الم��دى 

ظ���رى للدرج���ة الكلي���ة للتع���رض لمص���ادر المعلوم���ات الن
، وت�م تقس�يم المبح�وثين إل�ي ) درج�ة40-10( الزراعية بين

 19 -10( ذوى تع���رض م���نخفض: ث���>ث فئ���ات كم���ا يل���ي
، ذوى ) درج����ة30-20(، ذوى تع����رض متوس����ط )درج����ة

 ). درجة40-31(تعرض مرتفع 

 درجة ا/ستفادة من مصادر المعلومات

ة درجة إستفادة المبحوث م�ن ويقصد به في ھذه الدراس
مص�ادر المعلوم�ات الت�ي يحص�ل منھ�ا عل�ي معلومات�ه ع��ن 
ا<س����تزراع الس����مكى، وت����م قي����اس ھ����ذا المتغي����ر بس����ؤال 
المبح��وث ع��ن درج��ة إس��تفادته م��ن المص��ادر الت��ي يحص��ل 
منھ��ا عل���ي معلومات���ه ع���ن ا<س���تزراع الس���مكى وأعطي���ت 

) عالية،متوسطة،منخفض��ة(<س��تجابات ) 3،2،1(درج��ات 
لي الترتيب، ثم جمعت درج�ات ك�ل مبح�وث للتعبي�ر ع�ن ع

مص��ادر المعلوم��ات، وت��راوح الم��دى  م��ن درج��ة إس��تفادته
النظ��رى للدرج��ة الكلي��ة ل1س��تفادة م��ن مص��ادر المعلوم��ات 

، وت�م تقس�يم المبح�وثين إل�ي ) درج�ة30-10( الزراعية بين
 16 -10(ذوى إس���تفادة منخفض���ة : ث���>ث فئ���ات كم���ا يل���ي

، ذوى ) درج���ة23-17(دة متوس���طة ، ذوى إس���تفا)درج���ة
 ). درجة30-24(إستفادة مرتفعة 

 ا[تجاه نحو التنمية المستدامة ل�ستزراع السمكى

ويقص���د ب���ه ف���ي ھ���ذه الدراس���ة م���دى مي���ل المبح���وث 
وإستعداده ستخدام اTفك�ار والممارس�ات المتعلق�ة بالتنمي�ة 
المس��تدامة ل1س���تزراع الس��مكى، وت���م قي��اس ھ���ذا المتغي���ر 

لمبح��وث ع��ن رأي��ه ف��ي بع��ض العب��ارات باس��تخدام بس��ؤال ا
 ةعب�ار) 12( المكون من Method Likertمقياس ليكرت 

مواف��ق، (عب��ارات ايجابي��ة، وأعطي��ت إس��تجاباتھا ) 6(م�نھم 
عل��ي الترتي��ب، ) 1 ،2  ،3(درج��ات ) محاي��د، غي��ر مواف��ق

موافق، محاي�د، (عبارات سلبية، وأعطيت إستجاباتھا ) 6(و
عل�ي الترتي�ب، وت�م تجمي�ع ) 3 ،2 ،1(درجات ) غيرموافق

درجات كل مبحوث للتعبير عن درجة اتجاھ�ه نح�و التنمي�ة 
المس��تدامة ل1س��تزراع الس��مكى، وت��راوح الم��دى النظ��رى 

، وت�م تقس�يم المبح�وثين )  درجة36-12(للدرجة الكلية بين 
 ،) درج�ة19 -12(إتج�اه ض�عيف : إلي ث>ث فئات كما يل�ي

 ). درجة36- 29(قوى ، إتجاه ) درجة28 -20(اتجاه متوسط 
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 قياس المتغيرات التابعة

ممارس����ات ة الع����املين با/س����تزراع الس����مكى بمعرف����
 المستدامةالتنمية 

ت��م قي��اس ھ��ذا المتغي��ر بس��ؤال المبح��وث ع��ن معرفت��ه 
بالممارس����ات المتعلق�����ة بالتنمي�����ة المس�����تدامة ف�����ى مج�����ال 

 :استزراع السمكى وشملت أربعة مجات ھى

 المجال البيئى

 عب����ارة، 16ت���م قياس���ه بع����دد عب���ارات بل����غ ع���ددھا و
، )يعرف،  يعرف(<ستجابات ) 1 ، 2(وأعطيت درجات 

 32-16( للدرج����ة الكلي����ة ب����ين وت����راوح الم����دى النظ����رى
: ، وت��م تقس��يم المبح��وثين إل��ي ث��>ث فئ��ات كم��ا يل��ي)درج��ة

 -21(، معرف�ة متوس�طة ) درج�ة20 -16(معرفة منخفضة 
 .) درجة32- 27(، معرفة مرتفعة ) درجة26

 المجال ا[قتصادى

 عب����ارة، 12وت���م قياس���ه بع����دد عب���ارات بل����غ ع���ددھا 
، )يعرف،  يعرف(<ستجابات ) 1 ، 2(وأعطيت درجات 

، ) درج�ة24-12( للدرجة الكلية بين تراوح المدى النظرى
معرف��ة :  يل��يوت��م تقس��يم المبح��وثين إل��ي ث��>ث فئ��ات كم��ا

 20 -16(، معرف���ة متوس���طة ) درج���ة15 -12(منخفض���ة 
 .) درجة24- 21(، معرفة مرتفعة )درجة

 المجال ا[جتماعى

 عب���ارات، 6وت���م قياس���ه بع���دد عب���ارات بل���غ ع���ددھا 
، )يعرف،  يعرف(<ستجابات ) 1 ، 2(وأعطيت درجات 

 ) درج��ة12-6(ت��راوح الم��دى النظ��رى للدرج��ة الكلي��ة ب��ين 
معرف��ة : وت��م تقس��يم المبح��وثين إل��ي ث��>ث فئ��ات كم��ا يل��ي

 10 -8(، معرف�����ة متوس������طة ) درج������ة 7 -6(منخفض�����ة 
 .) درجة12- 11(، معرفة مرتفعة )درجة

 المجال المؤسسى

 عب���ارات، 8وت���م قياس���ه بع���دد عب���ارات بل���غ ع���ددھا 
، )يعرف،  يعرف(<ستجابات ) 1 ، 2(وأعطيت درجات 

، ) درج�ة16-8(ى للدرج�ة الكلي�ة ب�ين تراوح المدى النظ�ر
رف��ة مع: م��ا يل��يوت��م تقس��يم المبح��وثين إل��ي ث��>ث فئ��ات ك

 13 -11(، معرف����ة متوس����طة ) درج����ة10 -8(منخفض����ة 
 .) درجة16- 14(، معرفة مرتفعة )درجة

 المستوى المعرفى مالىإج

، ة عب����ار42وت���م قياس���ه بع����دد عب���ارات بل����غ ع���ددھا 
، )يعرف،  يعرف(<ستجابات  )1 ، 2(وأعطيت درجات 

، ) درج�ة84-42(تراوح المدى النظرى للدرجة الكلية بين 
معرف��ة : ت��م تقس��يم المبح��وثين إل��ي ث��>ث فئ��ات كم��ا يل��يو

 60 -56(، معرف���ة متوس���طة ) درج���ة55 -42(منخفض���ة 
 ) درجة84- 61(، معرفة مرتفعة )درجة

التنمي�ة ممارس�ات يذ العاملين با/ستزراع السمكى لتنف
 المستدامة

ت���م قي���اس ھ���ذا المتغي���ر بس���ؤال المبح���وث ع���ن تنفي���ذه 
 المس�����تدامة ف�����ى مج�����ال للممارس�����ات المتعلق�����ة بالتنمي�����ة

 :استزراع السمكى وشملت أربعة مجات ھى

 المجال البيئى

 عب����ارة، 16وت���م قياس���ه بع����دد عب���ارات بل����غ ع���ددھا 
، )ينف���ذ،  ينف����ذ(<س����تجابات  )1، 2(وأعطي���ت درج���ات 

 32-16( للدرج����ة الكلي����ة ب����ين وت����راوح الم����دى النظ����رى
 :ئ��ات كم��ا يل��ي، وت��م تقس��يم المبح��وثين إل��ي ث��>ث ف)درج��ة

 26 -21(متوس��ط تنفي��ذ ، )درج��ة 20 -16(ذ م��نخفض ي��تنف
 .) درجة32-27(مرتفع تنفيذ ، )درجة

 المجال ا[قتصادى

 عب����ارة، 12وت���م قياس���ه بع����دد عب���ارات بل����غ ع���ددھا 
، )ينف���ذ،  ينف���ذ(<س���تجابات ) 1 ، 2(وأعطي���ت درج���ات 

، ) درج�ة24-12( للدرجة الكلية بين تراوح المدى النظرى
ذ ي���تنف: ين إل���ي ث���>ث فئ���ات كم���ا يل���يوت���م تقس���يم المبح���وث

 20 -16(متوس�����ط تنفي�����ذ ، ) درج�����ة15 -12(م�����نخفض 
 .) درجة24- 21(مرتفع تنفيذ ، )درجة

 المجال ا[جتماعى

 عب���ارات، 6وت���م قياس���ه بع���دد عب���ارات بل���غ ع���ددھا 
، )ينف���ذ ،  ينف���ذ(<س���تجابات ) 1 ، 2(وأعطي���ت درج���ات 

، ) درج�ة12-6(تراوح المدى النظ�رى للدرج�ة الكلي�ة ب�ين 
 تنفي���ذ: وت���م تقس���يم المبح���وثين إل���ي ث���>ث فئ���ات كم���ا يل���ي

، ) درج���ة10 -8( متوس���ط تنفي���ذ، ) درج���ة7 -6(م��نخفض 
 .) درجة12- 11(مرتفع تنفيذ 

 المجال المؤسسى

 عب���ارات، 8وت���م قياس���ه بع���دد عب���ارات بل���غ ع���ددھا 
، )ينف���ذ،  ينف���ذ(<س���تجابات ) 1 ، 2(وأعطي���ت درج���ات 

، ) درج�ة16-8(درج�ة الكلي�ة ب�ين تراوح المدى النظ�رى لل
 تنفي���ذ: وت���م تقس���يم المبح���وثين إل���ي ث���>ث فئ���ات كم���ا يل���ي

، ) درج�ة13 -11( متوس�ط تنفيذ، ) درجة10 -8(منخفض 
 .) درجة16- 14(مرتفع تنفيذ 

 المستوى التنفيذى جمالىإ

 عب���ارات، 42وت���م قياس���ه بع���دد عب���ارات بل���غ ع���ددھا 
 ينف���ذينف���ذ،(<س���تجابات ) 1 ، 2(وأعطي���ت درج���ات  ( ،

، ) درج�ة84-42(تراوح المدى النظرى للدرجة الكلية بين 
تنفي���ذ : ا يل���يوت���م تقس���يم المبح���وثين إل���ي ث���>ث فئ���ات كم���

 60 -56(، تنفي�����ذ متوس�����ط ) درج�����ة55 -42(م�����نخفض 
 .) درجة84- 61(مرتفع تنفيذ ، )درجة

المش��ك9ت الت��ى تواج��ه المبح��وثين ف��ى مج��ال التنمي��ة 
 كىالمستدامة ل9ستزراع السم

مبح��وثين ع��ن المش��ك>ت الت��ى ت��واجھھم الوت��م س��ؤال 
بمجموع��ة م��ن اTس���ئلة مغلق��ة م��ع ت���رك الحري��ة لھ��م ف���ى 

 .ا<جابة على أسئلة مفتوحة
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 النتائج والمناقشة

 الخصائص العامة للمبحوثين

 :يلى  ما2يتضح من نتائج جدول 

 السن

تب��ين أن النس��بة اكب��ر تق���ع ف��ى الفئ��ة المتوس��طة م���ن 
م����ن %) 20.83(ونس����بة %) 58.33(بة المبح����وثين بنس����

 . كبار السن%) 20.83(صغار السن، فى حين أن 

 الحالة التعليمية

 من المبحوثين حاصلين%) 51.79(تبين من النتائج أن 
حاصلين على %) 25.60(على مؤھل متوسط ونسبة 

 .حاصلين على مؤھل عالى%) 22.62(مؤھل فوق متوسط، و

 نوع المؤھل

 المبحوثين دبلوم زراعة، بينما من%) 77.38(تبين أن 
 .منھم بكالوريوس زراعة%) 22.62(

 التفرغ للعمل

 من المبحوثين متفرغين%) 70.83(أوضحت النتائج أن 
منھم يعملون بعمل %) 29.17(للعمل السمكى فقط، بينما 

 .آخر بجانب ا<ستزراع السمكى

 عدد سنوات العمل فى ا[ستزراع السمكى

من المبحوثين خبرتھم %) 13.10(تبين من النتائج أن 
منھم خبرتھم %) 22.02(بالعمل السمكى ضعيفة، و

 .منھم خبرتھم كبيرة%) 64.88(متوسطة، بينما كان 

 جتماعية الرسميةالمشاركة ا/

من المبحوثين %) 57.14(إتضح من النتائج أن 
جتماعية الرسمية منخفضة، بينما كان مشاركتھم ا

 %)16.67(سطة، فى حين كان منھم مشاركتھم متو) 26.19(
 .منھم مشاركتھم مرتفعة

 خصائص المزارع السمكية بعينة الدراسة

 : ما يلى3يتضح من نتائج جدول 

 مساحة المزرعة

م���ن م���زارع العين���ة %) 19.05(تب���ين م���ن النت���ائج أن 
،  بينم����ا ) افدن����ة5اق����ل م����ن (كان����ت مس����احتھا ص����غيرة 

ف���ى ، ) ف���دان10-5( منھ���ا مس���احتھا متوس���طة%) 63.69(
كبي�رة م�ن الم�زارع كان�ت مس�احتھا %) 17.26(حين ك�ان 

 ).فدنة فأكثر أ10(

 إنتاجية الفدان

تبين من النتائج أن نسبة إنتاجية الفدان المنخفضة بلغت 
، فى حين كانت نسبة ا<نتاجية المتوس�طة %)14.29(نحو 
، بينما كانت نسبة ا<نتاجية العالية ح�والى %)70.83(نحو 

)14.88.(% 

 ةالحوض بالمزرعمساحة 

تب��ين م��ن النت��ائج أن اTح��واض الت��ى مس��احتھا أق��ل م��ن 
، بينم�ا بلغ�ت نس�بة اTح�واض %)4.76(فدان بلغت نسبتھا 
، بينما %)7.14( فدان نحو 2 أقل من -1التى مساحتھا من 

 أفدن��ة 5 اق��ل م��ن -2بلغ��ت نس��بة اTح��واض الت��ى مس��احتھا 
ھا ، وكان��ت نس��بة اTح��واض الت��ى مس��احت%)38.69(نح��و 

، وبلغ��ت نس��بة اTح��واض %)26.79( أفدن��ة نح��و 10 -5
 %).22.62( أفدنة فأكثرحوالى 10 مساحتھاالتى 

 نوع الحيازة

م�ن أف�راد العين�ة ك�انوا %) 83.93(تبين من النتائج أن 
م�����ؤجرين %) 16.0(م�����الكين لم�����زارعھم، بينم�����ا ك�����ان 

 .لمزارعھم

 أنواع ا~سماك المرباه فى مزارع العينة

ئج ان م�زارع العين�ة جميعھ�ا كان�ت ترب�ى تبين من النت�ا
ث>ث��ة أن��واع م��ن اس��ماك ھ��ى الب��ورى والبلط��ى والطوب��ار 

 %).100.0(بنسبة 

 مصدر المياه للمزرعة

م��ن المبح��وثين ك��انوا %) 38.69(تب��ين م��ن النت��ائج أن 
يستخدمون مياه الترعة كمصدر للمي�اه ف�ى المزرع�ة، بينم�ا 

 الص���رف م���نھم يس���تخدمون مي���اه%) 52.98(ك���ان نح���و 
م��نھم يس��تخدمون مي��اه ) 8.335(الزراع��ى، ف��ى ح��ين ك��ان 

 .الصرف الصحى

 الخدمات المتوفرة فى المزرعة

م����ن المبح����وثين إل����ى أن الخ����دمات %) 25.0(أش����ار 
%) 52.38(المتوفرة فى المزرعة كانت قليلة، بينم�ا اش�ار 

م���نھم إل���ى أن الخ���دمات كان���ت متوس���طة، ف���ى ح���ين أف���اد 
لمت��وفرة ف��ى المزرع��ة كان��ت م��نھم الخ��دمات ا%) 22.62(

 .كثيرة

التعرض لمصادر المعلومات التى يستقي منھا 
العاملين با/ستزراع السمكى معلوماتھم عن 

 ا[ستزراع السمكى ومدى ا[ستفادة منھا

 مستوى التعرض لمصادر المعلومات

م�ن %) 26.19( ان 4أوضحت النتائج الواردة بج�دول 
وم��ات م��نخفض، المبح��وثين ك��ان تعرض��ھم لمص��ادر المعل

منھم تعرض�ھم لمص�ادر المعلوم�ات %) 34.52(بينما كان 
م�نھم تعرض�ھم مرتف�ع %) 39.29(متوسط، فى ح�ين ك�ان 

م����ن إجم����الى % 61ام���ر ال����ذى يش����ير إل����ى أن ح����والى 
المبح��وثين درج��ة تعرض��ھم لمص��ادر المعلوم��ات منخفض��ة 
ومتوس���طة ام���ر ال���ذى يتطل���ب تح���ديث ھ���ذه المص���ادر 

 .د من المھتمين بھذا المجالوتدعيمھا لجذب المزي
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 الشخصية وا/جتماعية وا/تصاليةً توزيع المبحوثين وفقا للخصائص .2جدول 

 )%( العـدد الخصائص العامة م

   السن -1

 20.83 35 ) سنة35قل من أ(صغار السن  

 58.33 98 ) سنة50 -35(متوسطى السن  

 20.83 35  سنة50كثر من أ(كبار السن  

   ةي التعليمالحالة -2

 51.79 87 مؤھل متوسط 

 25.60 43 مؤھل فوق متوسط 

 22.62 38 مؤھل عالى 

   نوع المؤھل -3

 77.38 130 دبلوم زراعة 

 22.62 38  بكالوريوس زراعة 

   التفرغ للعمل -4

 70.83 119 ا<ستزراع السمكى فقط 

 29.17 49 ا<ستزراع السمكى وعمل آخر 

   عمل فى ا[ستزراع السمكىعدد سنوات ال -5

 13.10 22 ) سنوات10اقل من (خبرة ضعيفة  

 22.02 37 ) سنة20-10(حبرة متوسطة  

 64.88 109 ) سنة20اكثر من (خبرة كبيرة  

   جتماعية الرسميةالمشاركة ا/ 6

 57.14 96 درجة) 11-6(مشاركة منخفضة  

 26.19 44 درجة) 18-12(مشاركة متوسطة  

 16.67 28 درجة) 24-19(ة مرتفعة مشارك 

 100.0 168 ا[جمالى

 .    2016جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام :  المصدر
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 خصائص المزارع السمكية بعينة الدراسة. 3جدول 

 (%) العـدد الخصائص العامة (%) العـدد الخصائص العامة

   سماكأنواع ا~   مساحة المزرعة

 100.00 168 بلطى 19.05 32 ) أفدنة5اقل من (مساحة صغيرة 

 100.00 168 بورى 63.69 107 ) أفدنة10 اقل من -5(مساحة متوسطة 

 100.00 168 طوبار 17.26 29 ) أفدنة فأكثر10(مساحة كبيرة 

   مصدر المياه للمزرعة   إنتاجية الفدان

 38.69 65 ترعة 14.29 24 ) طن2أقل من (إنتاجية منخفضة 

 52.98 89 مصرف زراعى 70.83 119 ) طن3-2(إنتاجية متوسطة 

 8.33 14 مصرف صحى 14.88 25 ) طن3اكثر من (إنتاجية عالية 

   الخدمات المتوفرة فى المزرعة   مساحة الحوض بالمزرعة

 25.00 42 ) درجة23-12(خدمات قليلة  4.76 8 اقل من فدان

 52.38 88 ) درجة36-24(خدمات متوسطة  7.14 12  فدان2اقل من -1من 

 22.62 38 ) درجة48-37(خدمات كثيرة  38.69 65  فدان5 اقل من -2

 100.0 168 إجمالى 26.79 45  أفدنة10 اقل من -5

    22.62 38  أفدنة فأكثر10

      نوع الحيازة

    83.93 141 ملك

    16.07 27 إيجار

    100.0 168 إجمالى

 .  2016جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام : المصدر 
 

 

 

 ا[ستزراع السمكىب الخاصةلمصادر المعلومات ملين با/ستزراع السمكى االعتعرض  مستوى .4جدول 

 )%( العـدد  التعرضدرجة

 26.19 44 ) درجة19 -10(تعرض منخفض 

 34.52 58 ) درجة30-20(تعرض متوسط 

 39.29 66 ) درجة40-31(تعرض مرتفع 

 100.00 168 إجمالى

 .    2016جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام : المصدر
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ا~ھمية النسبية لمصادر المعلومات الذى يستقى منھ�ا 
 معلوم�����اتھم ع�����ن ين با/س�����تزراع الس�����مكىاملالع�����

لدرج����ة تعرض����ھم لھ����ذه ًا/س����تزراع الس����مكى وفق����ا 
 المصادر

 أن المص��ادر الت��ى 5ج��دول  النت��ائج ال��واردة بأوض��حت
 عل��ي معلوم��اتھم الزراعي��ة مرتب��ة مبح��وثينيحص��ل منھ��ا ال

 : ًتنازليا حسب المتوسط الحسابي كما يلي

 المصادر الرسمية

) 3.5(البرامج الزراعية با<ذاع�ة والتلفزي�ون بمتوس�ط 
) 3.2(مكى بمتوس��ط درج��ة، ث��م المرش��د الزراع��ى او الس��

) 3.0(اجتماعات والندوات ارشادية بمتوس�ط ثم درجة، 
) 2.0(ث���م محط���ات البح���وث وارش���اد بمتوس���ط درج���ة، 

) 1.5(النش��رات والمج��>ت ارش��ادية بمتوس��ط درج��ة ث��م 
درج���ة، ام���ر ال���ذى يش���ير ال���ى ان النش���رات والمج���>ت 

د ارشادية ضعيفة التعرض لھ�ا ام�ر ال�ذى يتطل�ب المزي�
م���ن الجھ���ود ارش���ادية لتط���وير وتحس���ين ھ���ذه النش���رات 
والمج>ت وتدعيمھا باح�دث م�ا توص�لت الي�ه ابح�اث ف�ى 

 .ھذا المجال

 مصادر غير الرسمية

درجة ، ثم ) 3.6(الشركات الخاصة باسماك بمتوسط 
درج��ة، ث��م جمعي��ات ) 3.5(الجي��ران واص��دقاء بمتوس��ط 

لس��مكى بمتوس��ط علمي��ة ذات الع>ق��ة بمج��ال اس��تزراع ا
درج�ة، ) 2.2(درجة، ثم الخبرة الشخصية بمتوس�ط ) 3.1(

 .درجة) 2.1(ثم اصحاب مزارع اخرى بمتوسط 

ھمية النسبية لمصادر المعلومات التى يستقي منھا ا~
  معلوماتھم عن ا[ستزراععاملين با/ستزراع السمكىال

  وفقا لدرجة ا/ستفادة منھاالسمكى

 أن درج�ة ا<س�تفادة 6ج�دول  النتائج ال�واردة بأوضحت
ًم���ن مص���ادر المعلوم���ات مرتب���ة تنازلي���ا طبق���ا للمتوس���ط  ً

 :الحسابي كالتالي

 المصادر الرسمية

) 3.6(البرامج الزراعية با<ذاع�ة والتلفزي�ون بمتوس�ط 
) 3.2(درج��ة، ث��م المرش��د الزراع��ى او الس��مكى بمتوس��ط 
) 3.0(درجة، ثم اجتماعات والندوات ارشادية بمتوس�ط 

) 2.0(رج���ة، ث���م محط���ات البح���وث وارش���اد بمتوس���ط د
) 1.6(درج��ة ث��م النش��رات والمج��>ت ارش��ادية بمتوس��ط 

درج���ة، ام���ر ال���ذى يش���ير ال���ى ان النش���رات والمج���>ت 
ارشادية ضعيفة التعرض لھ�ا ام�ر ال�ذى يتطل�ب المزي�د 
م���ن الجھ���ود ارش���ادية لتط���وير وتحس���ين ھ���ذه النش���رات 

ث م�ا توص�لت الي�ه ابح�اث ف�ى والمج>ت وتدعيمھا باح�د
 .ھذا المجال

 مصادر غير الرسمية

درجة ، ثم ) 3.6(الشركات الخاصة باسماك بمتوسط 
درج��ة، ث��م جمعي��ات ) 3.5(الجي��ران واص��دقاء بمتوس��ط 

علمي��ة ذات الع>ق��ة بمج��ال اس��تزراع الس��مكى بمتوس��ط 
درج���ة، ث���م الخب���رة الشخص���ية واص���حاب م���زارع ) 3.1(

 .درجة لك>ھما) 2.2(اخرى بمتوسط 

التع���رف عل���ى درج���ة معرف���ة الع���املين با/س���تزراع 
الس�مكى بالتوص�يات المتعلق�ة بالتنمي�ة المس�تدامة ف��ى 

 ھذا المجال والعوامل المؤثرة عليھا

بالتوص�يات المتعلق�ة بالتنمي�ة درجة معرفة المبحوثين 
  فى مجال ا[ستزراع السمكىالمستدامة

 من المبحوثين %)28.57( أن 7أوضحت نتائج جدول 
 فى مجال ا<س�تزراع بممارسات التنمية المستدامةمعرفتھم 

مع��رفتھم متوس��طة، %) 51.79(الس��مكى منخفض��ة، بينم��ا 
مع��رفتھم مرتفع��ة، ويتض��ح م��ن %) 19.64(ف��ى ح��ين أن 

مع��رفتھم %) 80.36(ذل��ك أن أكث��ر م��ن ثلث��ى المبح��وثين 
متوسطة ومنخفض�ة، مم�ا يتطل�ب م�ن الق�ائمين عل�ى العم�ل 

شادى ضرورة ا<ھتمام بتوفير أكبر قدر م�ن المع�ارف ا<ر
 ف���ى بممارس���ات التنمي���ة المس���تدامةوالمعلوم���ات المتعلق���ة 

مج����ال ا<س����تزراع الس����مكى لرف����ع المس����توى المعرف����ى 
 .للمبحوثين

ال��درجات المعرفي��ة الفرعي��ة لبن��ود معرف��ة المبح��وثين 
 ف��ى مج��ال ا[س��تزراع بممارس��ات التنمي��ة المس��تدامة

 السمكى

 أن المس����تويات 8النت����ائج ال����واردة بج����دول أوض���حت 
المعرفية بكل مكون من مكونات التوصيات الفني�ة الخاص�ة 

 :بالتنمية المستدامة ھى

بممارس�����ات التنمي�����ة درج�����ة المعرف�����ة للمبح�����وثين 
  فى المجال البيئىالمستدامة

م�����ن المبح�����وثين %) 20.83(أوض�����حت النت�����ائج أن 
لمج��ال البيئ��ى  ف��ى ابممارس��ات التنمي��ة المس��تدامةمع��رفتھم 

%) 48.21(معرفتھم متوس�طه، و%) 30.95(منخفضه، و
 .معرفتھم مرتفعه

بممارس�����ات التنمي�����ة درج�����ة المعرف�����ة للمبح�����وثين 
  فى المجال ا[قتصادىالمستدامة

من المبحوثين مع�رفتھم %) 8.33(أوضحت النتائج أن 
 ف����ى المج����ال ا<قتص����ادى بممارس����ات التنمي����ة المس����تدامة

%) 51.19(رفتھم متوس�طة، ومع%) 40.48(منخفضة، و
 .معرفتھم مرتفعة

بممارس�����ات التنمي�����ة درج�����ة المعرف�����ة للمبح�����وثين 
  فى المجال ا[جتماعىالمستدامة

م�����ن المبح�����وثين %) 38.10(أوض�����حت النت�����ائج أن 
 ف�����ى المج�����ال بممارس�����ات التنمي�����ة المس�����تدامةمع�����رفتھم 

مع���رفتھم متوس���طة، %) 36.90(ا<جتم���اعى منخفض���ة، و
 .رتفعةمعرفتھم م%) 25.0(و
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 ا~ھمية النسبية لمصادر المعلومات التى يحصلون منھا على معلوماتھم وفقا لدرجة تعرضھم لھذه المصادر. 5جدول 

 مصادر المعلومات / نادرا أحيانا دائما

 (%) عدد (%) عدد (%) عدد (%) عدد

المتوسط 
 الحسابي

رسمية المصادر ال-أ  

 3.2 6.55 11 13.10 22 34.52 58 45.83 77  المرشد الزراعى او السمكى-1

 1.5 58.33 98 33.93 57 6.55 11 1.19 2  النشرات والمج9ت ا/رشادية-2

 3.5 0.00 0 4.17 7 39.29 66 56.55 95  البرامج الزراعية با[ذاعة والتلفزيون-3

 3.0 12.50 21 19.05 32 25.60 43 42.86 72  ا/جتماعات والندوات ا/رشادية-4

 2.0 36.90 62 35.12 59 20.83 35 7.14 12 حطات البحوث وا/رشاد م-5

الرسميةمصادر غير ال -ب  

 3.6 0.00 0 1.19 2 40.48 68 58.33 98 سماك الشركات الخاصة با~-1

 2.2 26.19 44 40.48 68 22.02 37 11.31 19  الخبرة الشخصية-2

 جمعيات علمية ذات الع9قة بمجال ا/ستزراع -3
 كىالسم

69 41.07 58 34.52 23 13.69 18 10.71 3.1 

 3.5 1.19 2 1.79 3 42.86 72 54.17 91  الجيران وا/صدقاء-4

 2.1 39.29 66 25.00 42 19.64 33 16.07 27  اصحاب مزارع اخرى-5

 .2016جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام : المصدر
 

  وفقا لدرجة ا/ستفادةالنسبية لمصادر المعلومات التى يحصلون منھا على معلوماتھما~ھمية . 6جدول 

 مصادر المعلومات / نادرا أحيانا دائما

 (%) عدد (%) عدد (%) عدد (%) عدد

المتوسط 
 الحسابي

  المصادر الرسمية-أ

 3.2 5.36 9 13.10 22 33.33 56 48.21 81  المرشد الزراعى او السمكى-1

 1.6 57.14 96 33.93 57 5.36 9 3.57 6  النشرات والمج9ت ا/رشادية-2

 البرامج الزراعية با[ذاعة -3
 3.6 0.00 0 2.98 5 38.10 64 58.93 99 والتلفزيون

 3.0 11.31 19 19.05 32 24.40 41 45.24 76  ا/جتماعات والندوات ا/رشادية-4

 2.0 36.31 61 34.52 58 20.24 34 8.93 15  محطات البحوث وا/رشاد-5

رسميةالمصادر غير ال -ب  

 3.6 0.00 0 0.60 1 39.29 66 60.12 101  الشركات الخاصة با/سماك-1

 2.2 31.55 53 33.93 57 21.43 36 13.10 22  الخبرة الشخصية-2

 جمعيات علمية ذات الع9قة بمجال -3
 ا/ستزراع السمكى

72 42.86 57 33.93 22 13.10 17 10.12 3.1 

 3.5 0.60 1 1.19 2 42.26 71 55.95 94  الجيران وا/صدقاء-4

 2.2 38.10 64 25.00 42 18.45 31 18.45 31  اصحاب مزارع اخرى-5

 .2016جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام : المصدر
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  المستدامة فى مجال ا/ستزراع السمكىيات المتعلقة بالتنميةتوصللمستوى المعرفى بالًتوزيع المبحوثين وفقا  .7جدول 

 )%( العدد المستوى المعرفى للمبحوثين

 28.57 48 ) درجة55-42(معرفة منخفضة 

 51.79 87 ) درجه60-56(معرفة متوسطة 

 19.64 33 ) درجه84-61(معرفة مرتفعة 

 100.00 168 ا[جمالى

 .2016اسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  جمعت وحسبت من بيانات الدر:المصدر

 

 

 

  فى مجال ا[ستزراع السمكى بممارسات التنمية المستدامةتوزيع المبحوثين وفقا للمستويات المعرفية . 8جدول 

 المتوسط (%) العدد المستويات المعرفية

  ى فى المجال البيئبممارسات التنمية المستدامة المستوى المعرفى للمبحوثين -1

 20.83 35 ) درجة20-16(معرفة منخفضة 

 30.95 52 ) درجة26-21(معرفة متوسطة 

 48.21 81 ) درجة32 -27(معرفة مرتفعة 

19.26 

  فى المجال ا[قتصادى بممارسات التنمية المستدامة المستوى المعرفى للمبحوثين-2

 8.33 14 ) درجات15-12( معرفة منخفضة 

 40.48 68 ) درجة20-16(معرفة متوسطة 

 51.19 86 ) درجة24 -21(معرفة مرتفعة 

22.12 

  فى المجال ا[جتماعىبممارسات التنمية المستدامة المستوى المعرفى للمبحوثين -3

 38.10 64 ) درجات7 -6(           معرفة منخفضة 

 36.90 62 ) درجات10-8(معرفة متوسطة 

 25.00 42 ) درجة12 -11(معرفة مرتفعة 

9.18 

  فى المجال المؤسسىبممارسات التنمية المستدامة المستوى المعرفى للمبحوثين -4

 20.24 34 ) درجات10 -8(           معرفة منخفضة 

 45.24 76 ) درجات13-11(معرفة متوسطة 

 34.52 58 ) درجة16 -14(معرفة مرتفعة 

11.31 

  100.0 168 إجمالى المبحوثين

 .2016ت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  جمع:المصدر
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بممارس�����ات التنمي�����ة درج�����ة المعرف�����ة للمبح�����وثين 
  فى المجال المؤسسىالمستدامة

 بممارساتمن المبحوثين %) 20.24(أوضحت النتائج أن 
 فى المجال المؤسسى منخفضة، التنمية المستدامة

معرفتھم %) 34.52(معرفتھم متوسطة، و%) 45.24(و
 .مرتفعة

بنود يمكن ترتيب : وبناء على نتائج الجدول السابق
 فى مجال بممارسات التنمية المستدامةالتوصيات المتعلقة 

تنازليا حسب المتوسط الحسابى كما ا<ستزراع السمكى 
 فى يلى المعرفة بالتوصيات الفنية للممارسات المستدامة

  درجة، ثم الممارسات)22.12(بمتوسط المجال اقتصادى 
درجة، ثم ) 19.26(بمتوسط  فى المجال البيئى المستدامة

بمتوسط  فى المجال المؤسسى لممارسات المستدامة
 فى المجال درجة، ثم الممارسات المستدامة) 11.31(

درجة، وبناء على ذلك لرفع ) 9.18(بمتوسط  ا<جتماعى 
امة فى درجة معرفة المبحوثين بممارسات التنمية المستد

مجال ا<ستزراع السمكى يجب زيادة التركيز على 
 .الجوانب ذات المستوى المعرفى المنخفض

بممارسات العوامل المرتبطة بدرجة معرفة المبحوثين 
  فى مجال ا[ستزراع السمكىالتنمية المستدامة

لتحديد العوامل المرتبطة بدرجة معرفة المبحوثين 
ستزراع السمكى تم بالممارسات المستدامة فى مجال ا<

ختبار صحة الفرض ا<حصائى استخدام معامل ا<رتباط <
 توجد ع>قة إرتباطية معنوية بين درجة معرفة : "القائل

العاملين با<ستزراع السمكى بالتنمية المستدامة ل1ستزراع 
 الحالة ،السن(السمكى وبين المتغيرات المستقلة التالية 

، ل فى مجال ا<ستزراع السمكىعدد سنوات العم، التعليمية
مساحة المزرعة، عدد اTحواض فى المزرعة، نوع 

ر الخدمات بالمزرعة، المشاركة الحيازة، درجة توف
جتماعية الرسمية، درجة التعرض لمصادر المعلومات، ا

درجة ا<ستفادة من مصادر المعلومات، درجة ا<تجاه نحو 
 اوضحت النتائج .)"التنمية المستدامة ل1ستزراع السمكى

 : ما يلى 9الواردة بجدول 

وج��ود ع>ق��ة ارتباطي��ة معنوي��ة موجب��ة عن��د مس��توى 
 مع كل من الحال�ة التعليمي�ة، ع�دد س�نوات العم�ل ف�ى 0.01

مجال استزراع السمكى، مس�احة المزرع�ة، درج�ة ت�وفر 
لخ���دمات بالمزرع���ة، درج���ة اس���تفادة م���ن مص���ادر ا

مي����ة المس����تدامة المعلوم����ات، درج����ة اتج����اه نح����و التن
الس�مكى حي�ث بلغ�ت قيم�ة معام�ل ارتب�اط  ل>ستزراع

، 0.389، 0.502، 0.239، 0.459لك�����������ل منھ�����������ا 
على الترتيب اى ان كلما زادت درج�ة ، 0.236، 0.339

 زاد المس�توى المعرف�ى او درج�ة وجود ھ�ذه المتغي�رات
معرف��ة المبح��وثين بممارس��ات التنمي��ة المس��تدامة ف��ى 

 .كىمجال استزراع السم

 مع درجة 0.05وكانت الع>قة ا<رتباطية معنوية عند 
التعرض لمصادر المعلومات حيث بلغت قيمة معامل 

 وغير معنوية مع باقى المتغيرات وھى 0.198ارتباط 
السن، عدد احواض بالمزرعة، نوع الحيازة، درجة 
المشاركة اجتماعية الرسمية، حيث بلغت قيمة معامل 

 على 0.052، 0.131، 0.101، 0.97ھما ارتباط لكل من
 .الترتيب

وبناء على النتائج السابقة يرفض الفرض ا<حصائى 
اول وقبول الفرض البديل القائل بوجود ع>قة إرتباطية 
معنوية بين درجة معرفة المبحوثين بالممارسات المستدامة 
فى مجال ا<ستزراع السمكى وبين المتغيرات المستقلة 

الة التعليمية، عدد سنوات العمل فى مجال الح(التالية 
 ا<ستزراع السمكى، مساحة المزرعة، درجة توفر الخدمات
بالمزرعة، التعرض لمصادر المعلومات، ا<ستفادة من 

 ).مصادر المعلومات

توج�د : وعدم امكانية رفض الفرض ا<حصائى القائل
ع>ق���ة إرتباطي���ة معنوي���ة ب���ين درج���ة معرف���ة المبح���وثين 

رسات المستدامة فى مجال ا<ستزراع الس�مكى وب�ين بالمما
الس���ن، ع���دد اTح���واض ف���ى (المتغي���رات المس���تقلة التالي���ة 

المزرع���ة، ن���وع الحي���ازة، درج���ة المش���اركة اجتماعي���ة 
 ).الرسمية

 التعرف على مستوى ودرجة تنفيذ العاملين با/ستزراع
السمكى لممارسات التنمية المستدامة فى ھذا المجال 

  المؤثرة عليھاوالعوامل

للممارس���ات المس���توى التنفي���ذى لل���زراع المبح���وثين 
  فى مجال ا[ستزراع السمكىالمستدامة

م������ن %) 34.52( أن 10أوض������حت نت������ائج ج������دول 
 ف�ى مج�ال تنفي�ذھم لممارس�ات التنمي�ة المس�تدامةالمبحوثين 

تنفي���ذھم %) 39.29(ا<س���تزراع الس���مكى م���نخفض، بينم���ا
ي�ذھم مرتف�ع، ويتض�ح تنف%) 26.19(متوسط، ف�ى ح�ين أن

%) 73.81(م���ن ذل���ك أن ح���والى ث>ث���ة أرب���اع المبح���وثين
تنفي�ذھم متوس��ط وم��نخفض، مم��ا يتطل�ب م��ن الق��ائمين عل��ى 
العم��ل ا<رش��ادى ض��رورة ا<ھتم��ام بت��وفير أكب��ر ق��در م��ن 
المعارف والمھارات المتعلقة بالتنمي�ة المس�تدامة ف�ى مج�ال 

 .ا<ستزراع السمكى

رعي��ة لبن��ود تنفي��ذ المبح��وثين المس��تويات التنفيذي��ة الف
 ف��ى مج��ال ا[س��تزراع لممارس��ات التنمي��ة المس��تدامة

 السمكى

 أن المس���تويات 11أوض���حت النت���ائج ال���واردة بج���دول 
 ف�ى الممارس�ات المس�تدامةالتنفيذية بكل مكون من مكونات 

 :مجال ا<ستزراع السمكى ھى

لممارس����ات التنمي����ة المس����توى التفي����ذى للمبح����وثين 
  المجال البيئى فىالمستدامة

من المبحوثين تنفيذھم %) 23.81(أوضحت النتائج أن 
 ف����ى المج����ال البيئ����ى م����نخفض، للممارس����ات المس����تدامة

  .تنفيذھم مرتفع%) 45.83(تنفيذھم متوسط، و%) 30.36(و
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مة ل�س�تزراع  الع�املين با[س�تزراع الس�مكى بالتنمي�ة المس�تدامعرف�ةنتائج إختبار الع9قة ا[رتباطية بين درجة  .9جدول 
 قلة المدروسة وبين المتغيرات المستالسمكى

 معامل ا[رتباط المتغيرات المستقلة المدروسة م
 0.097 السن -1
 **0.459 الحاله التعليمية -2
 **0.239 عدد سنوات العمل فى مجال ا[ستزراع السمكى -3
 **0.502  مساحة المزرعة -4
 0.101 عدد ا~حواض فى المزرعة -5
 0.131 نوع الحيازة -6
 **0.389 الخدمات المتوفرة بالمزرعة -7
 0.052 المشاركه ا/جتماعية الرسمية -8
 *0.198 جمالى التعرض لمصادر المعلوماتإ -9

 **0.339 ا[ستفادة من مصادر المعلومات -10
 **0.236 ا/تجاه نحو التنمية المستدامة فى مجال ا[ستزراع السمكى -11
 )                                       0.05(معنوى عند مستوى )          * 0.01(وى عند مستوى معن** 

 .2016 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  :المصدر
 

 ستزراع السمكى فى مجال ا[لممارسات التنمية المستدامةًتوزيع المبحوثين وفقا للمستوى التنفيذى . 10جدول 

 (%) العدد المستوى المعرفى للمبحوثين
 34.52 58 ) درجة55-42(تنفيذ منخفض 
 39.29 66 ) درجه60-56(تنفيذ متوسط 
 26.19 44 ) درجه84-61(تنفيذ مرتفع 

 100.00 168 ا[جمالى
 .2016 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام :المصدر

 

  فى مجال ا[ستزراع السمكى لممارسات التنمية المستدامةتوزيع المبحوثين وفقا للمستويات التنفيذية . 11دول ج

 المتوسط (%) العدد المستويات التنفيذية
   فى المجال البيئىبالممارسات المستدامة المستوى التنفيذى للزراع -1

 23.81 40 ) درجة20-16(تنفيذ منخفض 
 30.36 51 ) درجة26-21(توسط تنفيذ م

 45.83 77 ) درجة32 -27(تنفيذ مرتفع 
18.35 

  فى المجال ا[قتصادىبالممارسات المستدامة المستوى التنفيذى للزراع -2
 13.10 22 ) درجات15-12(        تنفيذ منخفض 

 40.48 68 ) درجة20-16(  تنفيذ متوسط 
 46.43 78 ) درجة24 -21(   تنفيذ مرتفع 

21.06 

  فى المجال ا[جتماعىبالممارسات المستدامة المستوى التنفيذى للزراع -3
 39.88 67 ) درجات7 -6(        تنفيذ منخفض 

 34.52 58 ) درجات10-8(  تنفيذ متوسط 
 25.60 43 ) درجة12 -11(  تنفيذ مرتفع 

7.08 

 مجال المؤسسى فى البالممارسات المستدامة المستوى التنفيذى للزراع -4
 26.79 45 ) درجات10 -8(        تنفيذ منخفض 

 40.48 68 ) درجات13-11(  تنفيذ متوسط 
 32.74 55 ) درجة16 -14(  تنفيذ مرتفع 

9.34 

  100.0 168 ا[جمالى
 .2016 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام :المصدر
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لممارس����ات التنمي����ة للمبح����وثين المس����توى التفي����ذى 
  فى المجال ا[قتصادىالمستدامة

من المبحوثين تنفيذھم %) 13.10(أوضحت النتائج أن 
 ف��ى المج��ال ا<قتص��ادى م��نخفض، للممارس��ات المس��تدامة

 .تنفيذھم مرتفع%) 46.43(تنفيذھم متوسط، و%) 40.48(و

لممارس����ات التنمي����ة المس����توى التفي����ذى للمبح����وثين 
  المجال ا[جتماعى فىالمستدامة

من المبحوثين تنفيذھم %) 39.88(أوضحت النتائج أن 
 ف��ى المج��ال ا<جتم��اعى م��نخفض، للممارس��ات المس��تدامة

 . تنفيذھم مرتفع%) 25.6(تنفيذھم متوسط، و%) 34.52(و

لممارس����ات التنمي����ة المس����توى التفي����ذى للمبح����وثين 
  فى المجال المؤسسىالمستدامة

من المبحوثين تنفيذھم %) 26.79(أوضحت النتائج أن 
 ف��ى المج��ال ا<جتم��اعى م��نخفض، الممارس��ات المس��تدامة

 .تنفيذھم مرتفع%) 32.74(تنفيذھم متوسط، و%) 40.48(و

يمك����ن ترتي����ب : وبن����اء عل����ى نت����ائج الج����دول الس����ابق
 ف�ى مج�ال لممارسات التنمية المستدامةالمستويات التنفيذية 

لحس��ابى كم��ا تنازلي��ا حس��ب المتوس��ط اا<س��تزراع الس��مكى 
لممارس����ات التنمي����ة المس����توى التنفي����ذى للمبح����وثين يل����ى 

) 21.06(بمتوس����ط  ف����ى المج����ال ا<قتص����ادى المس����تدامة
لممارس�ات التنمي�ة المس�توى التنفي�ذى للمبح�وثين درجة، ثم 
درج�ة، ث�م ) 18.35(بمتوس�ط  فى المج�ال البيئ�ى المستدامة

 تدامةلممارس�ات التنمي�ة المس�المستوى التنفي�ذى للمبح�وثين 
المس�توى درجة، ثم ) 9.34(بمتوسط فى المجال المؤسسى 

 فى المجال لممارسات التنمية المستدامةالتنفيذى للمبحوثين 
 .درجة) 7.08(بمتوسط ا<جتماعى 

العوام���ل المرتبط���ة بدرج���ة تنفي���ذ ممارس���ات التنمي���ة 
 المستدامة فى مجال ا[ستزراع السمكى

 المبح���وثين لتحدي���د العوام���ل المرتبط���ة بدرج���ة تنفي���ذ
للممارس��ات المس��تدامة ف��ى مج��ال ا<س��تزراع الس��مكى ت��م 
استخدام معامل ا<رتباط <ختبار صحة الفرض ا<حصائى 

درج�ة تنفي�ذ  توج�د ع>ق�ة إرتباطي�ة معنوي�ة ب�ين : "القائل
المبح����وثين لممارس�����ات التنمي�����ة المس�����تدامة ف�����ى مج�����ال 

, الس�ن ( وبين المتغيرات المستقلة التاليةا<ستزراع السمكى
الحالة التعليمية، ع�دد س�نوات العم�ل ف�ى مج�ال ا<س�تزراع 
السمكى، مساحة المزرعة، ع�دد اTح�واض ف�ى المزرع�ة، 

دمات بالمزرع���ة، درج���ة ن���وع الحي���ازة، درج���ة ت���وفر الخ���
جتماعي��ة الرس��مية، درج��ة التع��رض لمص��ادر المش��اركة ا

المعلومات، درجة ا<ستفادة من مصادر المعلومات، درج�ة 
 .)جاه نحو التنمية المستدامة ل1ستزراع السمكىا<ت

  :12أوضحت النتائج الواردة بجدول 

وجود ع>قة ارتباطية معنوية موجبة عند مستوى 
مساحة المزرعة، عدد احواض :  مع كل من0.01

بالمزرعة، نوع الحيازة، درجة توفر الخدمات بالمزرعة، 
تجاه نحو درجة استفادة من مصادر المعلومات، درجة ا

التنمية المستدامة ل>ستزراع السمكى حيث بلغت قيمة 
، 0.738، 0.295، 0.632معامل ارتباط لكل منھما 

 على الترتيب اى ان كلما زادت 0.447، 0.435، 0.552
درجة وجود ھذه المتغيرات زاد المستوى التنفيذى او 
درجة تنفيذ المبحوثين لممارسات التنمية المستدامة فى 

 . استزراع السمكىمجال

 م�ع الحال�ة 0.05وكانت الع>قة ارتباطية معنوية عند 
التعليمي����ة، ع����دد س����نوات العم����ل ف����ى مج����ال اس����تزراع 

، 0.264الس����مكى، حي����ث بلغ����ت قيم����ة معام����ل ارتب����اط 
 عل��ى الترتي��ب وغي��ر معنوي��ة م��ع ب��اقى المتغي��رات 0.196

وھى الس�ن، درج�ة المش�اركة اجتماعي�ة الرس�مية، درج�ة 
التع���رض لمص���ادر المعلوم���ات حي���ث بلغ���ت قيم���ة معام���ل 

 عل�����ى 0.109، 0.098، 0.117-ارتب�����اط لك�����ل منھم�����ا 
 .الترتيب

وبناء على النتائج السابقة   يمكن رفض الفرض 
ا<حصائى الثانى وقبول الفرض البديل القائل بوجود 
ع>قة إرتباطية معنوية بين درجة تنفيذ المبحوثين 

تدامة فى مجال ا<ستزراع السمكى لممارسات التنمية المس
الحالة التعليمية، عدد (وبين المتغيرات المستقلة التالية 

سنوات العمل فى مجال ا<ستزراع السمكى، مساحة 
المزرعة، عدد اTحواض فى المزرعة، الخدمات المتوفرة 

 ).بالمزرعة، ا<ستفادة من مصادر المعلومات

 توجد : ئلكما  يمكن رفض الفرض ا<حصائى القا
درجة تنفيذ المبحوثين ع>قة إرتباطية معنوية بين 

 وبين للممارسات المستدامة فى مجال ا<ستزراع السمكى
السن، نوع الحيازة، المشاركة (المتغيرات المستقلة التالية 

 .)اجتماعية الرسمية، درجة التعرض لمصادر المعلومات

تنمي��ة المش��ك9ت الت��ى تواج��ه المبح��وثين ف��ى مج��ال ال
 المستدامة ل9ستزراع السمكى

 ان أھم المشك>ت 13أوضحت النتائج الواردة بجدول 
التى تواجه المبحوثين فى مجال التنمية المستدامة 
ل>ستزراع السمكى كانت مرتبة تنازليا حسب المتوسط 

إستغ>ل التجار : الحسابى لدرجة وجودھا على النحو التالى
ن عدم إستقرار اسعار ، ثم ك> م) درجة2.7(بمتوسط 

البيع، وإرتفاع اسعار الوقود، وطريقة النقل غير مناسبة 
لكل منھم، ثم انخفاض سعر البيع )  درجة2.6(بمتوسط 
، ثم عدم وجود التشريعات والقوانين ) درجة2.5(بمتوسط 

المشجعة على ا<نتاج، ونقص البنية اTساسية والخدمات 
ليف النقل، وزيادة نسبة العامة، وتلوث المياه، وارتفاع تكا

لكل منھم، ثم )  درجة2.4(النفوق اثناء النقل بمتوسط 
صعوبة الحصول على القروض، وعدم توفر الخدمات 

 2.3(ا<رشادية، وعدم توفر اTع>ف الجيدة بمتوسط 
لكل منھم، ثم صعوبة الحصول على الزريعة ) درجة

 ). درجة2.2(بمتوسط 
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لتنمي�ة المس�تدامة لممارس�ات اتنفي�ذ الع�املين با[س�تزراع الس�مكى ة ا[رتباطي�ة ب�ين درج�ة نتائج إختبار الع9ق� .12جدول 
 بين المتغيرات المستقلة المدروسةو ل�ستزراع السمكى

 معامل ا[رتباط المتغيرات المستقلة المدروسة م
 0.117- السن -1
 *0.264 الحاله التعليمية -2
 *0.196 اع السمكىعدد سنوات العمل فى مجال ا<ستزر -3
 **0.632  مساحة المزرعة -4
 **0.295 عدد اTحواض فى المزرعة -5
 **0.738 نوع الحيازة -6
 **0.552 الخدمات بالمزرعةدرجة توفر  -7
 0.098 المشاركه اجتماعية الرسمية -8
 0.109  التعرض لمصادر المعلوماتدرجة -9

 **0.435 تا<ستفادة من مصادر المعلومادرجة  -10
 **0.447 اتجاه نحو تنفيذ ممارسات التنمية المستدامة فى مجال ا<ستزراع السمكىدرجة  -11
 )                                       0.05(معنوى عند مستوى )          * 0.01(معنوى عند مستوى ** 

  .2016قية فى عام   جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشر:المصدر

 

 المشك9ت التى تواجه المبحوثين فى مجال التنمية المستدامة ل9ستزراع السمكى . 13جدول 

موجودة بدرجة 
 كبيرة

موجودة بدرجة 
 متوسطة

موجودة بدرجة 
 ضعيفة

 غير
 موجودة

 المشك9ت م

 (%) عدد (%) عدد (%) عدد (%) عدد

 المتوسط

 2.7 28.57 48 14.88 25 31.55 53 25.00 42 إستغ9ل التجار 1

 2.6 27.98 47 16.67 28 30.95 52 24.40 41 عدم إستقرار اسعار البيع 2

 2.6 27.38 46 18.45 31 30.36 51 23.81 40 إرتفاع اسعار الوقود 3

 2.6 26.79 45 20.24 34 29.76 50 23.21 39 طريقة النقل غير مناسبة 4

 2.5 26.19 44 22.62 38 28.57 48 22.62 38 انخفاض سعر البيع 5

 2.3 20.24 34 29.17 49 28.57 48 22.02 37 زيادة نسبة النفوق اثناء النقل 6

 2.4 25.00 42 28.57 48 25.00 42 21.43 36 ارتفاع تكاليف النقل 7

 2.4 24.40 41 27.38 46 27.38 46 20.83 35 تلوث المياه 8

 2.4 23.81 40 28.57 48 26.79 45 20.24 34 امة نقص البنيةة ا~ساسية والخدمات الع 9

 2.4 23.21 39 30.95 52 26.19 44 19.64 33 عدم وجود التشريعات والقوانين المشجعة على ا[نتاج  10

 2.3 22.62 38 32.74 55 25.60 43 19.05 32 صعوبة الحصول على القروض 11

 2.3 22.02 37 34.52 58 25.00 42 18.45 31 عدم توفر الخدمات ا[رشادية  12

 2.3 21.43 36 35.71 60 25.00 42 17.86 30 عدم توفر ا~ع9ف الجيدة  13

 2.2 20.83 35 37.50 63 24.40 41 17.26 29 صعوبة الحصول على الزريعة 14

  .2016 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  :المصدر
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حوثين لمواجھة المشك9ت الخاصة مقترحات المب
 بمجال التنمية المستدامة ل�ستزراع السمكى

 أن اھ�م مقترح�ات 14أوضحت النتائج ال�واردة بج�دول 
المبح���وثين لمواجھ���ة المش���ك>ت الخاص���ة بمج���ال التنمي���ة 

ت���وفير اع���>ف باس���عار : المس���تدامة ھ���ى عل���ى الترتي���ب
 زمة للمزارع ملوثة وال>المناسبة، يليھا توفير المياه غير 

السمكية، يليھا ت�وفير الزريع�ة الجي�دة باس�عار مناس�بة يليھ�ا 
و دع���م أاھتم���ام بوج���ود دورات تدريبي���ة، يليھ���ا تخف���يض 

، ث��م ا زي��ادة وتفعي��ل ال��دور ارش��ادىاس��عار الوق��ود، يليھ��
بنس��ب بلغ��ت . اص��دار تش��ريعات مش��جعة ل>نت��اج الس��مكى

88.10% ،83.33% ،77.38% ،70.24% ،
 .لكل منھا على الترتيب% 10.71، 23.21%، 26.79%

 

 

  

 نمية المستدامة ل�ستزراع السمكى لمواجھة المشك9ت الخاصة بمجال التھم توزيع المبحوثين وفقا لمقترحات.14جدول 

 )%( عدد المقترحات

 88.10 148 توفير ا/ع9ف باسعار مناسبة

 83.33 140 ةملوثة وال9زمة للمزارع السمكيالتوفير المياه غير 

 77.38 130 توفير الزريعة الجيدة باسعار مناسبة

 70.24 118 ا/ھتمام بوجود دورات تدريبية

 26,79 45 تخفيض او دعم اسعار الوقود

 23.21 39 تفعيل وزيادة الدور ا/رشادى

 10.71 18 اصدار تشريعات مشجعة ل9نتاج السمكى

 .2016لميدانية بمحافظة الشرقية فى عام جمعت وحسبت من بيانات الدراسة ا: المصدر
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KNOWLEDGE AND PRACTICES OF FISH CULTURE WORKERS FOR 
RECOMMENDATIONS RELATED TO THE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF FISH FARMING IN SHARKIA  
GOVERNORATE 

Ahmed A. Ragab, I.M.S.Nweiser, Sahar M.M. El-Basioni and Shaimaa A. Hashim 

Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: The objective of this research was to identify the level of knowledge of the 
participants about the sustainable development practices of fish farming and to identify the 
level of implementation of the sustainable development practices of fish farming in the 
environmental, economic, social and institutional fields. And to determine the relationship 
between the degree of implementation of the practices of sustainable development of fish 
culture and the independent variables studied, and identify the problems faced by respondents 
in the field for the sustainable development of fish farming and proposals for the solution 
from their point of view. This research was conducted in Sharkia Governorate, where fish 
farms spread and was studied on all areas where there are fish farms, and these areas are: 
Abuhamad, and Bilbis Districts, and the general control of San Al-Hagar, the general control 
of Al-Hassaniya and South Port Said, and Abu Omar station, the total number of fish farms in 
Sharkia Governorate was found to be 1678 farms and the sample was taken by 10%, i.e. 168 
farms, Distribution of the sample on the marak The data were collected during 2016 and used 
in the presentation and analysis of the data of many statistical tools, where the table width was 
used in the frequencies and percentages, and the mean arithmetic, and the simple correlation 
coefficient (Pearson) was used to test the statistical hypotheses and to determine the 
significance or insignificance The relationship between the dependent variable and the 
independent variables studied. The most important results were that 28.57% of the 
respondents were aware of the sustainable practices in the field of aquaculture, while 51.79% 
had moderate knowledge, 19.64% had high knowledge, Sustainable practices in the field of 
aquaculture by descending according to the arithmetic mean The following are the technical 
recommendations for sustainable economic practices, sustainable environmental practices, 
sustainable practices in the institutional field, and sustainable social practices, and a 
significant correlation between The degree of knowledge of the respondents about sustainable 
aquaculture practices and the following independent variables (educational status, number of 
years of work in aquaculture, farm area, available farm services, exposure to sources of 
information The results showed that 34.52% of the respondents applied for sustainable 
practices in the field of low fish culture, 39.29% were average, while 26.19% were high, and 
there was a significant correlation between the degree of respondents' The field of aquaculture 
and the following independent variables (educational status, number of years of work in the 
field of aquaculture, farm area, number of ponds on farm, farm services, utilization of 
information sources. 

Key words: Knowledge, practices, fish culture, sustainable development. 
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