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للعاملين المبحوثين في مجال استزراع السمكي بالمزارع لبحث التعرف علي الخصائص العامة استھدف ھذا ا :الملخص
، وتحديد درجة احتياج التدريبي المعرفي للعاملين المبحوثين في مجال استزراع السمكي بالمزارع ة ا2ھليةالسمكي
، ودراسة الع8قة ارتباطية بين الدرجه الكلية ل8حتياج التدريبي المعرفي للعاملين المبحوثين في مجال ة ا2ھليةالسمكي

 المدروسة وكذلك التعرف علي أھم مصادر ة وكل من المتغيرات المستقلة ا2ھليةاستزراع السمكي بالمزارع السمكي
 معارفھم في مجال اBستزراع السمكي بالمزارع السمكيه ا2ھليه، التعرف المعلومات التي يستقي منھا العاملين المبحوثين

علي الخدمات التي يقدمھا اBرشاد السمكي للعاملين المبحوثين في مجال استزراع السمكي بالمزارع السمكية ا2ھلية، 
المزارع السمكيه ا2ھليه، التعرف علي أھم المشك8ت التي تواجه العاملين المبحوثين في مجال استزراع السمكي ب

 ةمن الشامل%) 10( لتحديد عينة الدراسة تم أخذ عينه نسبيهأجري ھذا البحث في محافظة الشرقية، ،  حلھاومقترحات
 فأصبح عدد مزرعة من كل )عامل ( وتم أخذ مبحوثمزرعة 170 أھليه وكانت ة سمكيمزرعة 1679والبالغ عددھا 

، وتم اBعتماد في جمع البيانات علي إستمارة إستبيان )عامل ( مبحوث170 مكية ا2ھلية العاملين بالمزارع السالمبحوثين
ستخدام المتوسط الحسابي والتكرارات والنسب المئوية ومعامل ارتباط، وكانت أھم النتائج التي ابالمقابلة الشخصية، 

 كانت ةمن إجمالي العين%) 87.1(ت نسبتھم  وكان)العاملين (ليھا البحث ھي أن الغالبية العظمي من المبحوثينإتوصل 
%) 5.9(من إجمالي العاملين كانت احتياجاتھم المعرفية منخفضة بينما نسبة %) 7.1(احتياجاتھم المعرفية متوسطة، وأن 

ارتباطية معنوية بين درجة اBحتياج التدريبي وھناك ع8قة ، من إجمالي العاملين كانت احتياجاتھم المعرفية مرتفعة
عدد سنوات التعليم، عدد ا2بناء العاملين في مجال اBستزراع ( معرفي للعاملين بالمزارع السمكية ا2ھلية وبين كل منال

السمكي، عدد سنوات العمل في مجال اBستزراع السمكي، مساحة المزرعة السمكية، إنتاجية الفدان من ا2سماك في 
Bجتماعية غير الرسمية، مصادر المعلومات التي تتعلق باستزراع الموسم، إجمالي الدخل السنوي، درجة المشاركة ا

.  درجة المشاركة اجتماعية الرسميةالسمكي، درجة اBستفادة من مصادر المعلومات التي تتعلق باستزراع السمكي،
المزارع السمكية مصادر المعلومات التي يستقى منھا العاملين في مجال اBستزراع السمكي بوأظھرت النتائج أن أھم 

الخبرة الشخصية، الجيران والزم8ء، البرامج الزراعية باBذاعة  ھي ا2ھلية معلوماتھم عن استزراع السمكي
والتليفزيون، وأشارت النتائج إلي أن الخدمات وا2نشطة التي يقدمھا اBرشاد السمكي للعاملين في مجال اBستزراع السمكي 

ا الحسابي كانت توفير النشرات اBرشادية، اعداد برامج و دورات تدريبيه خاصة باBستزراع مرتبه تنازليا وفقا لمتوسطھ
السمكي، بينما جاءت أھم المشك8ت التي تواجه العاملين في مجال اBستزراع السمكي بالمزارع السمكية ا2ھلية إرتفاع 

نتاج، إرتفاع أجور العمالة  التمويل ال8زمة في اBأسعار مستلزمات اBنتاج، عدم توفر ا2ع8ف الجيدة، عدم توفر مصادر
والحراسة، إرتفاع نسبة الفاقد من الزريعة، عدم وجود برامج فنيه للنھوض باBنتاج السمكي، تلوث المياه المستخدمة في 

دة بأسعار عمليات استزراع السمكي، وكانت أھم المقترحات لحل المشك8ت من وجھة نظر العاملين توفير ا2ع8ف الجي
منخفضه، وجود طبيب بيطري متخصص في مجال استزراع السمكي لكي يقوم بتوعية العاملين للوقاية من ا2مراض 
التي تؤثر علي ا2سماك، زيادة أعداد المرشدين في مجال استزراع السمكي لنقل المعلومات الي العاملين وأخذ مشك8ت 

ُاستھا ووضع الحلول المناسبة لھا، توفير مصدر جيد وآمن للحصول علي الزريعة العاملين ونقلھا الي الجھات المختصة لدر
 لنقلھا، توفير مياه الري الجيدة حتي  تؤدي نقصھا إلي نفوق ا2سماك المستزرعة، عمل ةمع توفير ا2دوات الحديثة ال8زم

 .رشادي للنھوض بمجال استزراع السمكيإبرنامج 

 . مجال استزراع السمكي،تياجات التدريبية المعرفيةاح: الكلمات ا سترشادية

 المقدمة والمشكلة البحثية

يحتل قطاع اBنتاج السمكي مكانة متميزة في برامج 
ًإنتاج الغذاء في كثير من دول العالم نظرا لدوره ا2ساسي 

في توفير البروتين الحيواني مكتمل القيمة الغذائية، وتمثل 
ات الغذائية الغنية بالبروتين ا2سماك أحد ھذه المنتج

ًالحيواني، فض8 عن تميزھا بأن تكلفة إنتاجھا أقل نسبيا  ً
من العديد من مصادر البروتين الحيواني ا2خرى، لذا فإن 
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تنمية اBنتاج السمكي تفرض نفسھا كأحد ا2ولـويات التي 
يجب أن تحظى باھتمام لسـد العجز في البروتين 

 ). 2007، أبو العينين( الحيواني لـھذه الدول

وتعتبر ا2سماك من المصادر الغذائية الھامه ل�نسان 
2نھا تؤدي الي تجنب بعض المشاكل الصحية ل�نسان 
والتي تنجم عن زيادة استھ8كه من اللحوم الحمراء 

ن أكمصدر للبروتين الحيواني عن حد معين، حيث 
ني اسماك تحتوي على نسبه عالية من البروتين الحيوا

من الوزن % 60من عض8ت بيضاء تصل 2كثر من 
الجاف، والذي يمتاز بسھولة ھضمه وامتصاصه وتمثيله 

 ).2003 ،حسن( مقارنة بالمصادر البروتينية ا2خرى

لذلك تعتبر تنمية الثروة السمكية بالب8د ھي الھدف 
السريع للخروج من أزمة نقص البروتين الحيواني، لذلك 

 الى مشاريع تنمية الثروة السمكية عن ًكان لزاما اBتجاه
طريق اBستزراع السمكي، حيث يمكن انتاج ا2سماك 

، ومن بكميات أكبر وطرق أسرع من انتاج اللحوم الحمراء
كجم إ أنه بلغ  20.8المفترض أن يبلغ استھ8ك الفرد 

كجم في  16.8متوسط نصيب الفرد من ا2سماك المحلية 
 .2016عام 

 َولة في اونة ا2خيرة بالثروة السمكيةلذلك أھتمت الد
وكان من نتاج ھذا اBھتمام أن تزايد اBنتاج السمكي في 

 حوالي ى إل1999 عام فيألف طن  214مصر من 
 من استزراع السمكي 2016 عام مليون طن 1.518

 حيث يمثل اBنتاج السمكي من اBستزراع والمصايد
ارة الزراعة وز (%76.35 طن بنسبة 1174831السمكي 

 .)2016، واستصwح ا4راضي

وفي مقابل ھذه الزيادة المستمرة في اBنتاج ھناك 
معدت زيادة سكانية تفوق معدت الزيادة السنوية في 
اBنتاج مما يشكل تحديا يواجه المھتمين بالثروة السمكية، 

 .وكذلك العاملين في ھذا القطاع

 مجال من ھذا يتضح أن اBھتمام بالعاملين في
استزراع السمكي وخاصة العاملين بالمزارع السمكية 
ا2ھلية وما يتوافر لديھم من معارف ومھارات خاصة 
بعمليات اBستزراع السمكي تعتبر من أھم العوامل المحددة 
لتنمية وتطوير ھذا القطاع اBنتاجي الھام لما يقومون به 

 .دقيقةمن ممارسات وأنشطة فنية 

 اBحتياجات التدريبية ھو ا2داة لذلك يعتبر تحديد
الرئيسية التي يمكن من خ8لھا تحديد مجات تطوير 
وتنمية أداء ا2فراد من خ8ل العملية التدريبية، ومدي 

 .امكانية معالجة مشك8ت اداء بالتدريب

أن التدريب وسيله فعالة ) 2009 (البسيوني وأوضح
قوي العامله في لتنمية القوي البشريه بصفه عامه، ومنھا ال

القطاع الزراعي، فمن خ8ل التدريب يمكن مساعدة 

ا2فراد علي استيعاب المبتكرات الحديثة واستخدامھا 
 .بكفاءة ل�سراع بالتنمية الشاملة

اBحتياجات  )2010 (سليمان وصميدة وأوضح
التدريبيه ھي نقص فى المعلومات أو اتجاھات يؤثر سلبيا 

 . لوغ أھداف تنظيم ماعلي أداء عمل معين أو ب

أن اBحتياج التدريبي  إلى (Laird) 1985 ويشير
 .يعبر عن نقص المعلومات وعجز وقصور في التنفيذ

ان ھناك ث8ث درجات (Boydell)  1979 ولقد بين
 :تقع في نطاقھا اBحتياجات التدريبية ھي

 وھي إحتياجات خاصه بالمنظمة: اBحتياجات التنظيمية -1
 ريب المخططوتعالج بالتد

وھي إحتياجات خاصه بتطوير : اBحتياجات الوظيفية -2
وتقديم معارف ومھارات وإتجاھات مرغوبه وقدرات 

 .جديده يتطلبھا العمل في نطاق العمل الوظيفي

وھي إحتياجات خاصه بتطوير : إحتياجات فرديه -3
وتقديم معارف ومھارات وإتجاھات مرغوبه وقدرات 

 .مواجھة سوق العملجديده يتطلبھا الفرد ل

 ولقد أجريت ھذه الدراسة لتجيب عن بعض التساؤت
ما ھى درجة احتياج المعرفي التدريبي للعاملين في  وھي

مجال استزراع السمكي بالمزارع السمكيه ا2ھليه ؟ وما 
ھي المصادر التي يستقي منھا العاملين في مجال 

معارفھم استزراع السمكي بالمزارع السمكيه ا2ھليه 
الخاصة باBستزراع السمكي؟ وما ھي الخدمات وانشطه 
التي يقدمھا ارشاد السمكي للعاملين بالمزارع السمكيه 
ا2ھليه ؟ وما ھي المشك8ت التي تواجة العاملين في مجال 
استزراع السمكي بالمزارع السمكيه ا2ھليه ومقترحات 

راع حلھا من وجھة نظر العاملين في مجال استز
 .السمكي؟

 أھداف الدراسة

 التعرف علي بعض الخصاص الشخصية والمھنية للعاملين  -1
المبحوثين في مجال اBستزراع السمكي بالمزارع 

 .السمكية ا2ھلية

 التعرف علي المصادر التي يستقي منھا العاملين المبحوثين -2
في مجال اBستزراع السمكي بالمزارع السمكيه ا2ھليه 

 .تھم الخاصة باستزراع السمكيمعارفھم و مھارا

التعرف علي الخدمات وا2نشطة التي يقدمھا اBرشاد  -3
 السمكي في مجال اBستزراع السمكي بالمزارع السمكية

 .ا2ھلية

 تحديد درجة احتياج المعرفي التدريبي للعاملين المبحوثين -4
 .في مجال اBستزراع السمكي بالمزارع السمكية ا2ھلية

 ارتباطية بين الدرجه الكلية ل8حتياج دراسة الع8قة -5
 التدريبي المعرفي للعاملين المبحوثين في مجال استزراع
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 وكل من المتغيرات ة ا2ھليةالسمكي بالمزارع السمكي
  المدروسةةالمستقل

 التعرف على أھم المشك8ت التي تواجه العاملين المبحوثين -6
 ةا2ھلي ةفي مجال اBستزراع السمكي بالمزارع السمكي

 .ومقترحات حلھا

 الفروض ا حصائية

 توجد ع8قة ارتباطيه بين الدرجة الكلية ل�حتياج 
التدريبي المعرفي للعاملين المبحوثين في مجال استزراع 

 وكل من المتغيرات ة ا2ھليةالسمكي بالمزارع السمكي
، السن، عدد سنوات التعليم (المستقلة المدروسة التالية

عاملين ، عدد أفراد ا2سرة، عدد ا2بناء التماعيةالحالة اج
، عدد سنوات العمل في في مجال استزراع السمكي

مجال استزراع السمكي،  مساحة المزرعة السمكية، نوع 
الحيازة، كمية انتاج من ا2سماك في العام من المزرعة، 
اجمالي الدخل السنوي، التفرغ للعمل بالمزارع السمكية، 

السمكي في مجال  وا2نشطة التي يقدمھا اBرشاد الخدمات
، المشاركة اجتماعية غير الرسمية، استزراع السمكي

المشاركة اجتماعية الرسمية،  مصادر المعلومات التي 
 ).تتعلق باستزراع السمكي

 ة البحثيةمصادر البيانات والطريق

 ةمنطقة الدراس

يث أنھا من أجريت ھذه الدراسة في محافظة الشرقية ح
المحافظات التي تتميز بوجود مصادر مختلفة Bنتاج 

مزارع حكومية ثم ا2سماك حيث تشمل مزارع أھليه، و
استزراع السمكي في حقول ا2رز، حيث بلغت مساحة 

من % 12.35 ) مؤقتة- إيجار–ملك (المزارع ا2ھلية بھا 
مساحة المزارع السمكية ا2ھلية الموجودة في جمھورية 

م، كما يمثل إجمالي إنتاج 2016  العربية لعاممصر
 – إيجار –ملك (ارع السمكية ا2ھلية بالمحافظة المز

لف طن من إجمالي إنتاج المزارع أ 119.5حوالي  )مؤقتة
ً وفقا 2016السمكية في جمھورية مصر العربية لعام 

  .لبيانات الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

 صاصينق -بو حمادأ(ي مراكز وتتركز ھذه المساحات ف
 المراقبة العامة لصان - صان الحجر- الحسنية-الشرق
 - وجنوب بور سعيد المراقبة العامة لسھل الحسنية-الحجر 
، وزارة الزراعة واستصwح ا4راضي( )بو عمرأمنشأة 
2016(. 

 ةعينة الدراس

م�ن %) 10( لتحديد عين�ة الدراس�ة ت�م أخ�ذ عين�ه نس�بيه
 س�مكيه أھلي�ه كم�ا ھ�و مزرعة1679غ عددھا  والبالةالشامل

  وتم أخذ مبح�وثمزرعة 170 وكانت 1موضح في جدول 

  فأص���بح ع���دد المبح���وثينمزرع���ة ك���ل ف���ي م���ن الع���املين
 . مبحوث170 العاملين

 سلوب جمع البياناتأ

 استمارة استبيان ىتم اBعتماد في جمع البيانات عل
ر  إلي شھ2016 الشخصية من شھر ديسمبر ةبالمقابل
 .2017فبراير 

 أساليب التحليل ا حصائي

ت���م اس���تخدام الع���رض الج���دولي ب���التكرارات والنس���ب 
المئوي���ة، باBض���افة إل���ى المتوس���ط الحس���ابي ف���ي ع���رض 
البيان��ات الوص��فية، ك��ذلك اس��تخدم معام��ل ارتب��اط البس��يط 

ختب�ار الف�رض اBحص�ائي وتحدي�د معنوي�ة أو ) بيرسون(
ه بين الدرجة الكلي�ة ل8حتي�اج عدم معنوية الع8قة ارتباطي

المعرفي التدريبي للعاملين المبحوثين في مجال اس�تزراع 
وق���د ت��م تحلي���ل ي والمتغي��رات المس���تقلة المدروس��ة الس��مك

بيانات ھذه الدراسة بواسطة الحاسب ا�لي باستخدام حزمة 
 Statisticalاجتماعي����ةالب����رامج اBحص����ائية للعل����وم 

Package for Social Sciences ) SPSS.( 

 ةالتعريفات ا�جرائي

 ا حتياجات التدريبيه المعرفية

يقصد بھا في ھذه الدراسة القصور المعرفي للعاملين 
المبحوثين في مجال استزراع السمكي بالمزارع السمكية 
ا2ھليه في العمليات اBنشائية واBنتاجية في مجال 

 طلباBستزراع السمكي في المزارع السمكية والتي تت
 .و التعديل من الوضع الراھن الي الوضع المرغوبأالتغيير 

  الكمية للبياناتالمعالجه

 غيرات المستقله علي النحو التاليقياس المت

 السن

ويقصد ب�ه س�ن المبح�وث وق�ت تجمي�ع البيان�ات وق�د ت�م 
التعبي��ر ع��ن ھ��ذا المتغي��ر ب��الرقم الخ��ام لس��ن المبح��وث وت��م 

 50-40(، )س�نة 40  م�نأق�ل(تقسيم السن ال�ي ث�8ث فئ�ات 
 ). سنه50أكثر من (، )سنة

 عدد سنوات التعليم

ويقصد به عدد سنوات تعليم المبحوث عند تجميع 
ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن  بيانات الدراسة ويتم قياس

عدد سنوات تعليمه الرسمي، وتم التقسيم علي حسب عدد 
للتعليم " تسع سنوات"ل�مي، و" صفر"السنوات الي 

ستة "للمؤھل المتوسط، و" اثني عشر سنة"ساسي، و ا2
 .للمؤھل العالي" عشر سنة

 الحالة ا�جتماعية

 بسؤال المبحوثين أفراد اجتماعيةتم قياس الحالة 
 "درجة واحدة " وأعطيتجتماعيةالعينة عن حالتھم ا

 .للمتزوج" ث8ث درجات"و ، ل�عزب"درجتان"للمطلق، و
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 ة بمحافظة الشرقية ا4ھلية من المزارع السمكيةدراسشاملة وعينة ال. 1جدول 

 العينه عدد المزارع المنطقة/المركز م

 3 25 حماد مزارع أھليه ابو -1

 1 9 بلبيس -2

 2 18 ديرب نجم -3

 3 29 قصاصين الشرق -4

 1 1 الحسينية -5

 93 927 صان الحجر -6

 6 63 المراقبة العامة لصان الحجر -7

 26 256 العامة لسھل الحسنية وجنوب بور سعيدالمراقبة  -8

 35 351 منشأة ابو عمر -9

 170 1679 اجمالي المزارع ا4ھلية

 . 2016 ة قسم الثروة السمكية محافظة الشرقيةمديرية الزراع :المصدر
 

 

 عدد أفراد ا4سرة

تم قياسھا بسؤال المبحوثين أفراد العينة عن عدد أفراد 
عنه بالرقم الخام ليعبر عن عدد أفراد ا2سرة وتم التعبير 

أقل من  (وتم تقسيم المبحوثين إلى ث8ث فئات ھي. ا2سرة
 ). أفراد فأكثر8( ، )أفرد7-5( ، ) أفرد5

 عدد ا4بناء العاملين في مجال ا ستزراع السمكي

ا2بناء تم قياسھا بسؤال المبحوثين أفراد العينة عن عدد 
وتم التعبير عنه لسمكي العاملين في مجال استزراع ا

ا2بناء العاملين في مجال بالرقم الخام ليعبر عن عدد 
وتم تقسيم المبحوثين إلى ث8ث فئات . استزراع السمكي

 .) أفرد3أكثر من (، ) أفرد3 -2(، )فرد واحد( ھي

  العمل فى مجال ا�ستزراع السمكيعدد سنوات

مل ويقصد بھا عدد السنوات التي قضاھا المبحوث للع
في المجال السمكي، وتم قياس ھذا المتغير من خ8ل سؤال 
المبحوثين عن عدد ھذه السنوات وتم التعبير عنه بالرقم 

 15أقل من ( الخام وتم تقسيم المبحوثين إلى ث8ث فئات ھي
 .)سنة 20أكثر من(، ) سنة20-15(، )سنة

 مساحة المزرعة السمكية

ي يقوم ويقصد بھا إجمالي المساحة المنزرعة الت
المبحوث بزراعتھا، وتم قياس ھذا المتغير بالرقم الخام 

مساحة  وتم تقسيم المبحوثين إلى ث8ث فئات ھيبالفدان 
، )فدان 60 -30.(مساحة متوسطة، )فدان 30أقل من ( صغيرة

 ) فدان60أكثر من ( مساحة كبيرة

 نوع الحيازة

يجار، إ تكون ملك أو ةويقصد بھا نوع حيازة المزرع
ياس ھذا المتغير بإعطاء درجتان للملك ودرجه واحده وتم ق

 .ل�يجار

 جية الفدان من ا4سماك في الموسمنتاإ

ويقصد به إنتاج الفدان من ا2سماك الذي يمكن 
الحصول علية في الموسم من حيث كونه يحقق قدر عالي 
من اBنتاج أم  يحقق، وقد تم قياس ھذا المتغير بسؤال 

الفدان بالمزارع السمكية التي يعملون المبحوث عن إنتاجية 
، )طن للفدان 2-1(إلى ث8ث فئات  بھا وتم تقسيم المبحوثين

 )طن للفدان 6-5(، ) طن للفدان3-4(

 جمالي الدخل السنويإ

وقد تم التعبير عن ھذا المتغير بالرقم الخام للدخل 
السنوي للمبحوث وتم تقسيم المبحوثين الي ث8ث فئات 

أكثر من (، )جنيه 4000 -2000(، )نيهج 2000أقل من (
 ). جنيه4000

 التفرغ للعمل با ستزراع السمكي

تم قياس التفرغ للعمل باBستزراع السمكي بسؤال 
المبحوثين أفراد العينة عن مدى تفرغھم للعمل باBستزراع 

 "درجتان"لغير متفرغ، و" درجة واحدة" السمكي وأعطيت
  .للمتفرغ
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السمكي في  يقدمھا ا رشاد الخدمات وا4نشطة التي
 مجال ا ستزراع السمكي

تم قياس ھذا المتغير علي أساس تحديد الخدمات التي 
يقدمھا اBرشاد السمكي في مجال اBستزراع السمكي 

عداد إ وھي توفير النشرات اBرشادية، ةوعددھا ثماني
برامج و دورات تدريبيه خاصة باستزراع السمكي، تقديم 

 إعداد ندوات ،ي تھتم باستزراع السمكيالملصقات الت
تھتم باستزراع السمكي، عمل مؤتمرات خاصه 

تقديم أفضل ا2ساليب والطرق لكيفية ، باستزراع السمكي
، وأفضلھا في ا2ستخدام  ل8ستزراعةزم8ع8ف التوفير ا2

المبيدات تقديم أفضل ا2ساليب والطرق لكيفية استخدام 
تقديم أفضل ستزراع السمكي، ال8زمة لعمليات ا

الكيماويات ال8زمة ا2ساليب والطرق لكيفية استخدام 
، وأمام كل منھما أربعة لعمليات استزراع السمكي

، وتم معالجتھا ) - نادرا- أحيانا-دائما(استجابات وھي 
 الترتيب، وتم ىعل) 1 ، 2 ، 3 ، 4(كميا بإعطائھا درجات 

من وفقا لدرجة استفاده   ئاتتقسيم المبحوثين الي ث8ث ف
الخدمات وا2نشطة التي يقدمھا اBرشاد السمكي في مجال 

، )درجه 24 -16(، ) درجه15 -8: (استزراع السمكي
 ).درجه 25-32(

 المشاركة ا�جتماعية غير الرسمية

تم قياسھا بسؤال المبحوث عن مدى مشاركته في 
م وتعتبر من أھ) 9(مجموعة من ا2نشطة عددھا 

المؤسسات الموجودة وھي تبادل ا2دوات وا�ت، تبادل 
مال، الزيارات، فض المنازعات، مساعدة الجيران في ا2ع

العزاء والمأتم، زيارة  حضور ا2فراح، القيام بواجب
اركة في و المساجد، المشأالمرضي، التبرع لبناء المدارس 

ًا، ًدائما، أحيان(عطيت إجابات أالحفاظ علي البيئة، حيث 
 ،2 ،3 ،4(وتم معالجتھا كميا بإعطائھا درجات ) ًنادرا، 

   ث8ث فئاتإلىوتم تقسيم المبحوثين  الترتيب، ىعل) 1
، )درجة 27-18(، )درجة 17-9 (وفقا لدرجة المشاركة،

)28-36.( 

 المشاركة ا�جتماعية الرسمية

تم قياسھا بسؤال المبحوث عن درجة مشاركته في 
وتعتبر من أھم ) 9(ة وعددھا المؤسسات اجتماعي

الجمعية التعاونية الزراعية، (المؤسسات الموجودة وھي 
جمعية تنمية المجتمع، حزب سياسي، مركز شباب، 
المنظمات ا2ھلية، الجمعية التعاونية للصيادين، النقابة 
المھنية، الجمعية العربية ل8ستزراع المائي، جمعية الثروة 

في "" درجة واحدة"  وأعطيت )الزرقاء ل8ستزراع المائي
 "درجتان"حالة عدم المشاركة، وفي حالة عضو عادى، 

وتم تقسيم في حالة عضو لجنة " ث8ث درجات"و
 14-9 (وفقا لدرجة المشاركة، المبحوثين الي ث8ث فئات

 ). درجه27-22(، )درجة 21-15(، )درجة

درجة التعرض وا�ستفادة من مصادر المعلومات التي 
 ستزراع السمكيعلق با�تت

بسؤال المبحوثين من العاملين في  تم قياس ھذا المتغير
 منھا وامجال استزراع السمكي عن المصادر التي يستق

المرشد ( معارفھم، وذلك من بين سبعة عشر مصدرا،
النشرات اBرشادية، مجلة ارشاد الزراعي،  السمكي،

لعامة لتنمية البرامج الزراعية باBذاعة والتلفزيون، الھيئة ا
الجيران والزم8ء، الكتب والمراجع ، الثروة السمكية

اليومية، الخبرة  العلمية، الندوات اBرشادية، الجرائد
الشخصية، المزارع الحكومية والمفرخات السمكية، 
اBنترنت، الفضائيات، مشرف جمعية صائدي اسماك، 
تجار ا2سمدة والمبيدات، محطات البحوث وارشاد وتم 
ترتيب المصادر حسب النسبة المئوية، كما تم تحديد درجة 

عالية، (استفادة منھا من خ8ل أربعة فئات وھي 
 وتم معالجتھا كميا بإعطائھا ،)ة، منعدمةمتوسطة، منخفض

علي الترتيب، ثم تقسيم المبحوثين ) 1 ، 2 ،3 ،4(درجات 
 ث8ث إلىمن حيث درجة استفادة من مصادر المعلومات 

 ).ة درج68-52(، )ة درج51-34(،)ةدرج 33-17 (فئات

 قياس المتغير التابع

 ا حتياجات التدريبية المعرفية

وتم قياس ھذا المتغير كمحصله ستجابات المبحوث 
على مجموعة من ا2سئلة الخاصة بالتوصيات الفنية 

مجات ) 7(لعمليات استزراع السمكي والبالغ عددھا 
توصيه وأمام كل ) 119(ضمن سؤال تت) 58(تحتوي علي 

منھا استجابتين، ولقياس ھذا المتغير تم إعطاء درجه 
،  صفر لكل استجابة )يعرف(واحده لكل استجابة صحيحة 

، وبطرح الدرجات التي لم يجيب عليھا ) يعرف(خاطئة 
المبحوث من الدرجات التي أجابھا المبحوث علي بعض 

 7د تناول المقياسا2سئلة نحصل علي الفجوة المعرفية، وق
إنشاء المزرعة السمكية وتجھيز (مجات كما يلي 

 13 أسئلة تتضمن 8ا2حواض ويحتوي ھذا المجال علي 
 5ض ويحتوي ھذا المجال علي توصيه، خدمة قاع الحو

توصيه، معاملة الزريعة ويحتوي ھذا  13 تتضمن أسئلة
غذية  توصيه، تربية وت17 أسئلة تتضمن 8المجال علي 

 31 تتضمن  سؤال15 ىعلاك ويحتوي ھذا المجال ا2سم
ك ويحتوي ھذا توصيه، إدارة المياه في مزارع ا2سما

 توصيات، الوقاية من 5 تتضمن  أسئلة5المجال علي 
 20  تتضمن أسئلة6ض ويحتوي ھذا المجال علي ا2مرا

 11 ىتوصيه، حصاد ا2سماك ويحتوي ھذا المجال عل
قسيم المبحوثين وفقا  توصيه وقد تم ت20سؤال تتضمن 

، )ة درج80-41(، )ة درج40-0( ث8ث فئات، إلىلذلك 
 ).ة درج81-119(

المشكwت التي تواجه العاملين المبحوثين في مجال 
 ةستزراع السمكي بالمزارع ا4ھليا�

 النسبية 2كثر المشك8ت من خ8ل ةتم تحديد ا2ھمي
، ھامه، متوسطة(أربع استجابات أمام كل مشكله وھي 

 ،4(وتم معالجتھا كميا بإعطائھا درجات )   توجد،ةقليل
 . الترتيبىعل) 1، 2 ،3
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الحلول المقترحة من وجھة نظر العاملين المبحوثين 
في مجال ا�ستزراع السمكي بالمزارع ا4ھليه 

 بمحافظة الشرقية

تم تجميع المقترحات التي ذكرھا المبحوثين طبقا  
 . مقترح من ھذه المقترحاتللتكرارات والنسب المئوية لكل

 النتائج والمناقشة

 أن أھم خصائص 2أوضحت النتائج الواردة بجدول 
 :المبحوثين كما يلى

 السن

أن ما يقرب من نصف العاملين بالمزارع السمكية 
حيث ) سنة50-40(ا2ھلية عينة الدراسة يقعون في فئة 

من إجمالي المبحوثين وقد أشارت %) 48.8(بلغت نسبتھم 
من المبحوثين يقعون في فئة %) 28.8( أن ًيضاأتائج الن
يقعون في فئة %) 22.4( في حين ان)  سنه50أكثر من (
 ). سنه40أقل من (

 عدد سنوات التعليم

أوضحت النتائج بنفس الجدول أن الغالبية العظمي من 
تعليم (أفراد العينه كان عدد سنوات تعليمھم مختلفه 

حيث بلغت ) ت علياأساسي، ومؤھ8ت متوسطة و مؤھ8
من %) 30.6(نسبة الحاصلين علي شھادة التعليم ا2ساسي 

اجمالي المبحوثين العاملين بالمزارع السمكية ا2ھلية بينما 
%) 22.9(سطة بلغت نسبة الحاصلين علي مؤھ8ت متو

والحاصلين علي مؤھ8ت عليا  ،من اجمالي المبحوثين
ن، ا2مر من اجمالي المبحوثي%) 18.2(بلغت نسبتھم 

الذى يشير إلى استعدادھم الجيد والكامل لتقبل مستحدثات 
استزراع السمكي وحصولھم علي التدريب المناسب 
لتحسين أحوال معيشتھم وزيادة دخلھم، وبلغت نسبة 

  .جمالي المبحوثينإمن %) 28.2( ا2ميين

 الحالة ا�جتماعية

%) 91.8( الغالبيه العظمي وبنسبة أن تبين من النتائج
 العاملين بالمزارع السمكية ا2ھليةمن المبحوثين 

 %). 8.2(متزوجين، بينما بلغت نسبة غير المتزوجين 

 عدد أفراد ا4سرة

على %) 42.4، %37.6 (أن حواليأشارت النتائج 
 العاملين بالمزارع السمكية ا2ھليةالترتيب من المبحوثين 

%) 20( ونحو) أفراد 7-5( ،)أفراد 5أقل من (عدد أفراد 
 ).  أفراد فأكثر8 (إلىينتمون 

 املين في مجال ا�ستزراع السمكيعدد ا4بناء الع

النتائج أن الغالبية العظمي من المبحوثين  من اتضح
  التي بلغت نسبتھمةالعاملين بالمزارع السمكية ا2ھلي

بالمزارع السمكية يعمل ) فرد واحد( لديھم%) 66.5(
 ن إجمالي المبحوثين عددم%) 30.0( ، وأن حواليا2ھلية
 3-2 (بالمزارع السمكية ا2ھليةأسرھم العاملين أفراد 

من إجمالي المبحوثين لديھم أكثر %) 3.5(ونحو  ،)أفراد
 .بالمزارع السمكية ا2ھليةمن ث8ث أفراد يعملون 

 عدد سنوات العمل في مجال ا�ستزراع السمكي

بالغ أظھرت النتائج أن أكثر من ثلثي المبحوثين وال
من إجمالي المبحوثين تتراوح خبرتھم %) 67.1( نسبتھم

، بينما كانت ) سنه20-15(في مجال استزراع السمكي 
من إجمالي المبحوثين خبرتھم في مجال ) %14.1(نسبة 

، و بلغت نسبة من ) سنة20أكثر من (استزراع السمكي 
أقل من ( كانت خبرتھم في مجال استزراع السمكي

 %).18.8( )سنة15

 مساحة المزرعة السمكية بالفدان

وثين من العاملين المبح%) 71.8(أوضحت النتائج أن 
 30 أقل من(مساحة المزارع السمكيه التي يعملون فيھا 

من المبحوثين مساحة مزارعھم %) 17.6( ، وأن)فدان
بينما النسبة  ،) فدان60 -30(السمكية تتراوح ما بين 

 ).  فدان60أكثر من ( ھممساحة مزارع%) 10.6( الباقية

 نوع الحيازة

من المبحوثين العاملين %) 75.9( أظھرت النتائج أن 
رع التي المزلبالمزارع السمكية ا2ھلية مستأجرون 

 بھا بينما بلغت نسبة من يمتلكون المزارع السمكية نيعملو
)24.1 .(% 

 إنتاجية الفدان من ا�سماك في الموسم

مزارع السمكية بين طن انحصرت إنتاجية الفدان بال 
 طن كحد أقصى، وتوضح النتائج أن 6واحد كحد أدنى، و

، وأن )طن2 -1(في فئة من المبحوثين يقعون %) 13.5(
 %)11.8(، وأن ) طن4-3(يقعون في فئة  %)74.7( نسبة

 ).  طن6-5 ( فئةمن المبحوثين يقعون في

 لدخل السنوي من المزرعة السمكيةجمالي اإ

 ما يقرب من نصف المبحوثين بنسبة توضح النتائج أن
من المبحوثين العاملين بالمزارع السمكية %) 47.1(

 ، وأن نسبة) جنيه2000أقل من (ا2ھلية يقعون في فئة 
، ) جنيه4000أقل من  -2000(يقعون في فئة %)  42.9(

أكثر من (من المبحوثين يقعون في فئة %) 10.0(وأن 
الغالبية العظمى من وتشير ھذه النتائج إلى أن ). 4000

العاملين المبحوثين ذوي دخل منخفض إلى متوسط لذلك 
يجاد إيجب التعرف علي أسباب تناقص اBنتاج ومحاولة 

 في مجات ةعمل دورات تدريبيه متخصصمثل حلول لھا 
ا2سماك المختلفة لھم لتساعدھم علي زيادة إنتاجية 

  .ةمزارعھم السمكي
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ًفقا للخصائص الشخصية وا�جتماعية للعاملين في مجال ا�ستزراع السمكي بالمزارع توزيع المبحوثين و .2جدول 
 السمكية ا4ھلية 

ًوفقا للخصائص الشخصية وا�جتماعية والتدريبية للعاملين  م
 في مجال ا�ستزراع السمكي بالمزارع السمكية ا4ھلية

 )%( العدد

 22.4 38 )سنة 4 0أقل من( 
 48.8 83 )سنة 40-50(

  السن

 28.8 49 ) سنه50أكثر من (
 28.2 48 أمي

 30.6 52 تعليم أساسي
 22.9 39 حاصل على مؤھل متوسط

 عدد سنوات التعليم

 18.2 31 حاصل على مؤھل عالي
 91.8 156 متزوج
 8.2 14 أعزب

 الحالة ا�جتماعية

 - - مطلق
 37.6 64 )أفراد5أقل من (

 عدد أفراد ا4سرة 42.4 72 )ردأف5-7( 
 20.0 34 ) أفراد فأكثر8( 

 66.5 113 )فرد واحد(
 30.0 51 )أفراد 3 ،2(

 عددا4بناءالعاملين في مجال ا�ستزراع السمكي

 3.5 6 )أفراد3أكثر من (
 18.8 32  سنة15أقل من 

 67.1 114  سنة15-20
 عدد سنوات العمل في مجال ا�ستزراع السمكي

 14.1 24 سنة 20أكثر من
 71.8 122 )فدان 30أقل من (

 17.6 30 )فدان 60 -30(
 مساحة  المزرعة السمكية بالفدان

 10.6 18 ) فدان60أكثر من (
 نوع الحيازة 24.1 41 ملك
 75.9 129 ايجار

 13.5 23 للفدان )طن1-2(
 74.7 127 للفدان ) طن3-4(

  انتاجية الفدان من ا�سماك في الموسم

 11.8 20 لفدانل )طن5-6(
 47.1 80 )جنيه 2000أقل من (
 42.9 73 )جنيه4000 -2000(

 اجمالي الدخل السنوي من المزرعة السمكية

 10.0 17 ) جنيه4000أكثر من (
 التفرغ للعمل بالمزارع السمكية 86.5 147 متفرغ

 13.5 23 غير متفرغ
 67.1 114 ) درجه15 -8(
 22.9 39 )درجه 24 -16(

درجة ا�ستفادة من الخدمات وا4نشطة التي يقدمھا 
شاد السمكي للمبحوثين في مجال ا�ستزراع ا ر

 10.0 17 )درجه 32-25( السمكي
 10.0 17 )درجة9-17 (
 30.6 52 )درجة18-27 (

 المشاركة ا�جتماعية غير الرسمية

 59.4 101 )درجة28-36 ( 
 61.8 105 )درجة9-14 (
 28.8 49 )درجة15-21 (

 المشاركة ا�جتماعية الرسمية

 9.4 16 ) درجه22-27(
 40.0 68 )درجه17-33(
 35.3 60 ) درجه34-51(

 درجة ا�ستفادة من مصادر المعلومات

 24.7 42 ) درجه52-68(
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 ةالتفرغ للعمل بالمزارع السمكي

أوضحت النتائج أن الغالبية العظمى من المبحوثين 
 العاملين بالمزارع السمكية ا2ھلية متفرغين للعمل بالمزارع

من إجمالي  %)86.5(السمكية حيث بلغت نسبتھم 
 .%)13.5(المبحوثين بينما بلغت نسبة غير المتفرغين 

الخدمات وا4نشطة التي يقدمھا ا رشاد السمكي 
  في مجال ا�ستزراع السمكيللمبحوثين

أظھرت النتائج أن ما يقرب من ثلثي العينه بنسبة 
 15-8(من إجمالي المبحوثين يقعون في فئة %) 67.1(

من إجمالي المبحوثين يقعون في %) 22.9( وان) درجه
من إجمالي  %)10.0(ونحو  ،)درجه 24-16(فئة 

 ).درجه 32-25(المبحوثين يقعون في فئة 

 جتماعية غير الرسميةالمشاركة ا�

أن أكثر من نصف المبحوثين العاملين أوضحت النتائج 
%) 59.4( بنسبة ةبالمزارع السمكية ا2ھلية أفراد العين

من %) 30.6(، وأن )درجه 36-28(يقعون في فئة  
في حين ) درجه27-18(اجمالي المبحوثين يقعون في فئة 

-9(من اجمالي المبحوثين يقعون في فئة %) 10.0(أن 
 ). درجه17

 المشاركة ا�جتماعية الرسمية

أشارت النتائج أن أكثر من نصف المبحوثين العاملين 
-9 ( يقعون في فئةةھلية أفراد العينبالمزارع السمكية ا2

من إجمالي المبحوثين وأن %) 61.8( بنسبة) درجه 14
 ،وأن نسبة) درجه21-15(يقعون في فئة %) 28.8(نسبة 

 ).  درجه27-22( ةيقعون في فئ%) 9.4(

 ا�ستفادة من مصادر المعلومات

من المبحوثين العاملين %) 40.0(أشارت النتائج أن 
) درجه 33-17(بالمزارع السمكية ا2ھلية يقعون في فئة 

 من إجمالي المبحوثين يقعون في فئة%) 35.3(وأن نسبة 
من إجمالي %) 24.7( وأن نسبة ،) درجه34-51(

 ). درجه68-52(ة المبحوثين يقعون في فئ

 مصادر المعلومات

 أن أھم مصادر 3أوضحت النتائج الواردة بجدول 
المعلومات التي يستقى منھا المبحوثين معلوماتھم عن 
استزراع السمكي مرتبة تنازليا حسب التكرارات 

 :والنسب المئوية وھى

الجيران والزم8ء  ،%100 الخبرة الشخصية بنسبة 
لزراعية باBذاعة والتلفزيون ، البرامج ا%98.8بنسبة 

، الھيئة %90.0بنسبة . ، المفرخات السمكية%95.3 بنسبة
، المزارع %88.8بنسبة . العامة لتنمية الثروة السمكية

، %77.6، المرشد السمكي بنسبة %88.8الحكومية بنسبة 

، الندوات اBرشادية %51.8النشرات اBرشادية بنسبة 
، %38.8لمبيدات بنسبة ، تجار ا2سمدة وا%45.3بنسبة 

، انترنت %38.2 سماك بنسبةمشرف جمعية صائدي ا2
، الكتب %34.7، الجرائد اليومية بنسبة %36.5 بنسبة

 ، الفضائيات بنسبة%31.8 والمراجع العلمية بنسبة
 .%20.6 ، محطات البحوث وارشاد بنسبة31.2%

 أن درج��ة اس��تفادة 4أوض��حت النت��ائج ال��واردة بج��دول 
ثين من المعلومات التي حصلوا عليھا مرتب�ه تنازلي�ا المبحو

الخب���رة الشخص���ية  :حس���ب متوس���طھا الحس���ابي كم���ا يل���ي
درج��ه  3درج��ه، الجي��ران وال��زم8ء بمتوس��ط  4بمتوس��ط 

 درج�����ه، الب�����رامج 2.9والمفرخ�����ات الس�����مكية بمتوس�����ط 
درج����ه،  2.8الزراعي����ة باBذاع����ة والتلفزي����ون بمتوس����ط 

رج���ه، الھيئ���ة العام���ة  د2.7الم���زارع الحكومي���ة بمتوس���ط 
  درجه، المرشد السمكي2.1لتنمية الثروة السمكية بمتوسط 

اتضح مما سبق أنه علي الرغم من تواج�د بع�ض المص�ادر 
 ا2ھلي���ة لھ���ذه ةن تع���رض الع���املين ب���المزارع الس���مكيأ إ

 م�ن ھ�ذه ةالمصادر يك�ون ض�عيف وبالت�الي تك�ون اس�تفاد
ر المرش��د  وك��ان م��ن أھ��م ھ��ذه المص��ادةالمص��ادر ض��عيف

الس�����مكي، النش�����رات اBرش�����ادية، اBنترن�����ت، الن�����دوات 
س�ماك، اBرشادية، الفض�ائيات، مش�رف جمعي�ة ص�ائدي ا2
Bرش���اد،تج���ار ا2س���مدة والمبي���دات، محط���ات البح���وث وا 

Bل���ذلك يج���ب  رش���اد الزراع���ي، الجرائ���د اليومي���ة،مجل���ة ا
اھتم���ام بھ���ا وتطويرھ���ا وبالت���الي ب���د م���ن عق���د دورات 

ع��املين توض��ح لھ��م أھمي��ة ھ��ذه المص��ادر 2نھ��ا تدريبي��ه لل
 .    رفع مستوي معارفھم ومھاراتھمىتعمل عل

الخدمات وا4نشطة التي يقدمھا ا رشاد السمكي 
للعاملين في مجال ا�ستزراع السمكي بالمزارع 

 ة ا4ھليةالسمكي

أن الخدمات  5أوضحت النتائج الواردة بجدول 
سمكي للعاملين في مجال وا2نشطة التي يقدمھا اBرشاد ال

استزراع السمكي مرتبه تنازليا وفقا لمتوسطھا الحسابي 
 : كما يلي

عداد برامج و دورات إتوفير النشرات اBرشادية، 
درجه،  1.9بمتوسط  تدريبيه خاصة باستزراع السمكي

عمل الملصقات التي تھتم باستزراع السمكي بمتوسط 
تزراع السمكي بمتوسط  عقد ندوات تھتم باس،درجه 1.8
 درجه، عمل مؤتمرات خاصه باستزراع السمكي 1.7

تقديم أفضل ا2ساليب والطرق لكيفية ، درجه 1.6بمتوسط 
وأفضلھا في استخدام،  توفير اع8ف ازمه ل8ستزراع

المبيدات تقديم أفضل ا2ساليب والطرق لكيفية استخدام 
ديم أفضل تقال8زمة لعمليات استزراع السمكي، 

 1.0بمتوسط  الكيماوياتا2ساليب والطرق لكيفية استخدام 
 .درجه



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 45 No. (2) 2018   713 

ه معلوماتھم مصادر المعلومات التي يستقى منھا العاملين في مجال ا�ستزراع السمكي بالمزارع السمكيه ا4ھلي .3جدول 
 عن ا�ستزراع السمكي

 الترتيب )%( العدد المصادر م
 2ولا 100.00 170 الخبرة الشخصية 1
 الثاني 98.8 168 الجيران والزمwء 2
 الثالث 95.3 162 البرامج الزراعية با ذاعة والتلفزيون 3
 الرابع 90.0 153 المفرخات السمكية 4
 الخامس 88.8 151 المزارع الحكومية 5
 الخامس 88.8 151 الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 6
 السادس 77.6 132 المرشد السمكي 7
 السابع 51.8 88 النشرات ا رشادية 8
 الثامن 45.3 77 الندوات ا رشادية 9

 التاسع 38.8 66 تجار ا4سمدة والمبيدات 10
 العاشر 38.2 65 مشرف جمعية صائدي ا�سماك 11
 الحادي عشر 36.5 62 ا�نترنت 12
 الثاني عشر 34.7 59 الجرائد اليومية 13
 الثالث عشر 31.8 54 .الكتب والمراجع العلمية 14
 الرابع عشر 31.2 53 مجلة ا�رشاد الزراعي 15
 الرابع عشر 31.2 53 الفضائيات 16
 الخامس عشر 20.6 35 محطات البحوث وا�رشاد 17

 170: ن
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 ومات درجة ا�ستفادة مصادر المعل.4جدول 

 المصادر  منعدمه منخفضه متوسطة عالية
 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 الترتيب المتوسط

 اول 4.0 - - - - 0.6 1 99.4 169 الخبرة الشخصية 1
 الثاني 3.0 - - 5.3 9 85.9 146 7.6 13 الجيران والزمwء 2
 ثالثال 2.9 - - 8.2 14 57.1 97 24.7 42 المفرخات السمكية 3
 الرابع 2.8 - - 14.7 25 67.6 115 12.9 22 البرامج الزراعية با ذاعة والتلفزيون 4
 الخامس 2.7 - - 8.2 14 71.2 121 9.4 16 المزارع الحكومية 5
 السادس 2.1 - - 53.5 91 33.5 57 1.8 3 الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 6
 السابع 1.7 - - 65.3 111 12.4 21 - - المرشد السمكي 7
 الثامن 1.2 - - 33.5 57 15.9 27 2.4 4 النشرات ا رشادية 8
 التاسع 1.1 - - 3.5 6 24.7 42 8.2 14 ا�نترنت 9

 العاشر 1.0 - - 35.3 60 8.8 15 0.6 1 الندوات ا رشادية 10
 العاشر 1.0 - - 2.9 5 22.4 38 5.9 10 الفضائيات 11
 الحادي عشر 0.9 1.2 2 28.2 48 6.5 11 2.4 4 اكسممشرف جمعية صائدي ا4 12
 الحادي عشر 0.9 1.2 2 27.1 46 7.6 13 2.9 5 تجار ا4سمدة والمبيدات 13
 الثاني عشر 0.8 0.6 1 27.6 47 5.3 9 1.2 2 الجرائد اليومية 14
 الثاني عشر 0.8 - - 21.8 37 8.2 14 1.8 3 الكتب والمراجع العلمية 15
 الثالث عشر 0.7 - - 22.4 38 8.2 14 0.6 1 اد الزراعيمجلة ا�رش 16
 الرابع عشر 0.5 0.06 1 14.1 24 5.3 9 0.6 1 رشادمحطات البحوث وا  17
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 زراع السمكي الخدمات وا4نشطة التي يقدمھا ا رشاد السمكي في مجال ا�ست.5جدول 

 الخدمة � نادرا حياناأ دائما

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 الترتيب المتوسط

 اول 1.9 38.2 65 32.9 56 28.2 48 0.6 1 توفير النشرات ا رشادية

عداد برامج ودورات تدريبيه خاصة با�ستزراع إ
 السمكي

 اول 1.9 43.5 74 28.2 48 27.6 47 0.6 1

 الثاني 1.8 45.3 77 31.2 53 23.5 40 - - ملصقات التي تھتم با�ستزراع السمكيعمل ال

 الثالث 1.7 48.2 82 36.5 62 14.7 25 0.6 1 عقد ندوات تھتم با�ستزراع السمكي

 الرابع 1.6 50.0 85 40.0 68 10.0 17 - -  با�ستزراع السمكيةعمل مؤتمرات خاص

ية توفير تقديم أفضل ا4ساليب والطرق لكيف
ا�عwف ا�زمه لwستزراع وأفضلھا في 

 ا4ستخدام

 الخامس 1.0 98.2 167 0.6 1 1.2 2 - -

تقديم أفضل ا4ساليب والطرق لكيفية استخدام 
 المبيدات الwزمة لعمليات ا�ستزراع السمكي

 الخامس 1.0 97.1 165 1.8 3 1.2 2 - -

تقديم أفضل ا4ساليب والطرق لكيفية استخدام 
 لكيماوياتا

 الخامس 1.0 97.1 165 1.8 3 1.2 2 - -
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ا�حتياجات التدريبية المعرفية للمبحوثين في مجال 
 ا�ستزراع السمكية

 ترتيب احتياجات 6أوضحت النتائج الواردة بجدول 
ميتھا من وجھة نظر المبحوثين التدريبية المعرفية حسب أھ
 :ومتوسطھا الحسابي كما يلى

 تربية وتغذية ا4سماك

 وقد أشارت النتائج أن ما يقرب من نصف العينه بنسبة
من إجمالي المبحوثين يقعون في فئة احتياج %) 48.8(

%) 34.1( وأن ) درجه20-10 (التدريبي المعرفي المتوسط
 احتياج التدريبي من إجمالي المبحوثين يقعون في فئة

 من إجمالي%) 17.1( وأن ) درجه9-0(المعرفي المنخفض 
المبحوثين يقعون في فئة احتياج التدريبي المعرفي 

 ).درجه 11.2(بمتوسط حسابي ) درجه 31-21( المرتفع

 الوقاية من ا4مراض

%) 85.3(  أظھرت النتائج أن الغالبية العظمي بنسبة
 في فئة احتياج المعرفي من إجمالي المبحوثين يقعون

من %) 11.8( وأن حوالي )ة درج13-7( المتوسط
 إجمالي المبحوثين يقعون في فئة احتياج المعرفي المرتفع

من إجمالي %) 2.9( وأن حوالي ) درجه14-21(
-0( المبحوثين يقعون في فئة احتياج المعرفي المنخفض

 ).درجه 10.8(بمتوسط حسابي )  درجه6

 اكحصاد ا4سم

 أشارت النتائج أن ما يقرب من ثلثي العينه بنسبة
من إجمالي المبحوثين يقعون في فئة احتياج %) 68.8(

%) 25.3( وأن ) درجه13-7 (التدريبي المعرفي المتوسط
من إجمالي المبحوثين يقعون في فئة احتياج التدريبي 

من %) 5.9( وأن ) درجه21-14( المنخفضالمعرفي 
ين يقعون في فئة احتياج التدريبي إجمالي المبحوث

 6.9(بمتوسط حسابي )  درجه6-0( المرتفعالمعرفي 
 ).درجه

 معاملة الزريعة

 أن ما يقرب من ثلثي 6أظھرت النتائج الواردة بجدول 
من إجمالي المبحوثين يقعون في %) 67.6( العينه بنسبة

 ) درجه 11-6 (فئة احتياج التدريبي المعرفي المتوسط
من إجمالي المبحوثين يقعون في فئة %) 22.9(وأن 

 وأن ) درجه5-0(احتياج التدريبي المعرفي المنخفض 
من إجمالي المبحوثين يقعون في فئة احتياج %) 9.4(

بمتوسط )  درجه17-12( التدريبي المعرفي المرتفع
 ).درجه 6.7(حسابي 

 نشاء المزارع السمكيه وتجھيز ا4حواضإ

من إجمالي %) 44.1( سبةأشارت النتائج أن ن
المبحوثين يقعون في فئة احتياج التدريبي المعرفي 

 ة ـــــون في فئـــيقع%) 41.2(وأن )  درجه13-9( المرتفع
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ًالمبحوثين العاملين في مجال ا�ستزراع السمكي بالمزارع السمكية ا4ھلية وفقا لمستوى احتياجھم  توزيع .6جدول 
 .   الفنية الخاصة بعمليات ا�ستزراع السمكيالتدريبي المعرفي للتوصيات

احتياج معرفي 
 منخفض

احتياج معرفي 
 متوسط

احتياج معرفي 
 مرتفع

 التوصيات الفنية الخاصة با�ستزراع السمكي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 المتوسط

 11.2 17.1 29 48.8 83 34.1 58 )31-0( تربية وتغذية ا4سماك

 10.8 11.8 20 85.3 145 2.9 5 )21-0( الوقاية من ا4مراض

 6.9 5.9 10 68.8 117 25.3 43 )21-0( حصاد ا4سماك

 6.7 9.4. 16 67.6 115 22.9 39 )17-0( معاملة الزريعة

 5.4 44.1 75 41.2 70 14.7 25 )13-0(إنشاء المزارع السمكية وتجھيز ا4حواض 

 5.1 7.6 13 59.4 101 32.9 56 )13-0( خدمة قاع الحوض

 2.0 5.9 10 42.4 72 51.8 88 )5-0( إدارة المياه في مزارع ا4سماك

 48.1 5.9 10 87.1 148 7.1 12 )119-0( ا�جمالي

  100 170 ا جمالي
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 وأن )ة درج8-4 (احتياج التدريبي المعرفي المتوسط
يقعون في فئة احتياج التدريبي المعرفي %) 14.7(

   .)ةدرج %5.4(بمتوسط حسابي ) ة درج3-0(المنخفض 

 خدمة قاع الحوض

 أشارت النتائج أن أكثر من نصف العينه بنسبة
من إجمالي المبحوثين يقعون في فئة احتياج %) 59.4(

%) 32.9( وأن )ة درج8-4 (التدريبي المعرفي المتوسط
لمبحوثين يقعون في فئة احتياج المعرفي من إجمالي ا

 من إجمالي%) 7.6( وأن ) درجه3-0(التدريبي المنخفض 
المبحوثين يقعون في فئة احتياج التدريبي المعرفي 

 ). درجه5.1(بمتوسط حسابي )  درجه13-9( المرتفع

 إدارة المياه في مزارع ا4سماك

من إجمالي %) 51.8( أشارت النتائج أن نسبة
حوثين يقعون في فئة احتياج التدريبي المعرفي المب

يقعون في فئة %) 42.4(وأن )  درجه1-0( المنخفض
 وأن )ة درج3-2 (احتياج التدريبي المعرفي المتوسط

يقعون في فئة احتياج التدريبي المعرفي %) 5.9(
 ).ةدرج 2(بمتوسط حسابي ) ةدرج 5-4(المرتفع 

حتياجات التدريبي إجمالى اB نسبةوأوضحت النتائج 
من %) 87.1( المعرفية كانت الغالبية العظمي بنسبة

 إجمالي المبحوثين يقعون في فئة احتياج التدريبي المعرفي
من إجمالي %) 7.1( وأن )ة درج80-41 (المتوسط

المبحوثين يقعون في فئة احتياج التدريبي المعرفي 

من إجمالي %) 5.9( وأن ) درجه40-0( المنخفض
حوثين يقعون في فئة احتياج التدريبي المعرفي المب

 ).ةدرج 48.1(بمتوسط حسابي ) درجه 119-81( المرتفع

يمكن تفسير كل ما جاء علي أن أغلب المجات 
الخاصة باستزراع السمكي ما بين فئة اBحتياج التدريبي 

 تربية وتغذية  حيث جاء مجالالمعرفي المتوسط والمرتفع
 المجات ا2كثر احتياجا للتدريب يليه ا2سماك في مقدمة

مجال الوقاية من ا2مراض وبعد ذلك مجال حصاد 
ا2سماك ثم مجال معاملة الزريعه يليه مجال إنشاء 
المزارع السمكية وتجھيز ا2حواض ثم مجال خدمة قاع 

الحوض وبعد ذلك مجال ادارة المياه في مزارع ا2سماك   
الي رفع مستواھم المعرفي مما يؤكد الي حاجة المبحوثين 

وذلك بتوفير دورات تدريبيه متخصصه ووضع برامج 
تدريبيه تھدف الي رفع كفائتھم في المجات الخاصة 

 .باستزراع السمكي

 الكلية لwحتياج ةدراسة العwقة ا�رتباطية بين الدرج
التدريبي المعرفي للعاملين المبحوثين في مجال 

  وكلة ا4ھلية السمكيا�ستزراع السمكي بالمزارع
  المدروسةةمن المتغيرات المستقل

 تتأثر درجة معرف�ة المبح�وثين بع�دد م�ن المتغي�رات 
الشخص����ية واBجتماعي����ة وق����د تناول����ت ھ����ذه الدراس����ة 

ت التعليم، السن، عدد سنوا(مجموعة من المتغيرات وھى 
ع�املين ، عدد ا2بناء الالحالة اجتماعية، عدد أفراد ا2سرة
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، ع��دد س��نوات العم��ل ف��ي  اس��تزراع الس��مكيف��ي مج��ال
مجال استزراع السمكي،  مساحة المزرعة السمكية، نوع 
الحيازة، كمية انتاج من ا2سماك في الع�ام م�ن المزرع�ة، 

جمالي الدخل الس�نوي، التف�رغ للعم�ل ب�المزارع الس�مكية، إ
الخدمات وا2نشطة التي يقدمھا اBرشاد السمكي ف�ي مج�ال 

 الس�مكي، المش�اركة اجتماعي�ة غي�ر الرس�مية، استزراع
المش��اركة اجتماعي��ة الرس��مية، مص��ادر المعلوم��ات الت��ي 

وقي��اس أثرھ��ا عل��ى الدرج��ة ) تتعل��ق باس��تزراع الس��مكي
حتياج التدريبى المعرفى للمبح�وثين وذل�ك ع�ن  ل8ةالكلي

 توج�د " القائ�لالف�رض اBحص�ائي  طريق اختبار ص�حة
ف��ي  درج��ة احتي��اج الت��دريبي المعرع8ق��ة ارتباطي��ه ب��ين

 للعاملين المبحوثين بالمزارع السمكية ا2ھلية وبين ك�ل م�ن
ع���دد س���نوات التعل���يم، ع���دد ا2بن���اء الع���املين ف���ي مج���ال 

مج����ال ي اس����تزراع الس����مكي، ع����دد س����نوات العم����ل ف����
اس��تزراع الس��مكي،  مس��احة المزرع��ة الس��مكية، إنتاجي��ة 

اجم��الي ال��دخل الس��نوي، الف��دان م��ن ا2س��ماك ف��ي الموس��م، 
درجة التع�رض  درجة المشاركة اجتماعية غير الرسمية،

س���تزراع الس���مكي، لمص���ادر المعلوم���ات الت���ي تتعل���ق با
م����ن مص���ادر المعلوم����ات الت����ي تتعل����ق درج���ة اس����تفادة 

 .)باستزراع السمكي

 وج�ود ع8ق�ة 7 وقد أش�ارت النت�ائج ال�واردة بج�دول
 بين الدرج�ة 0.01نوية ارتباطية معنوية عند مستوى مع

الكلي��ه ل8حتي��اج الت��دريبي المعرف��ي للع��املين ب��المزارع  
، ع��دد ع��دد س��نوات التعل��يم( الس��مكية ا2ھلي��ة وب��ين ك��ل

ا2بناء العاملين في مجال استزراع السمكي، عدد س�نوات 
العم��ل ف��ي مج��ال اس��تزراع الس��مكي، مس��احة المزرع��ة 

ي الموس�م، اجم�الي السمكية، إنتاجية الف�دان م�ن ا2س�ماك ف�
الدخل السنوي، درجة المشاركة اجتماعية غير الرس�مية، 
درج�����ة التع�����رض لمص�����ادر المعلوم�����ات الت�����ي تتعل�����ق 
باس����تزراع الس����مكي، درج����ة اس����تفادة  م����ن مص����ادر 

حي�ث بلغ�ت )  المعلومات التي تتعل�ق باس�تزراع الس�مكي
 0.311، 0.632، 0.288 ،0.291قيمة معامل ارتباط 

  عل����������ى0.531، 0.287 ، 0.276، 0.297، 0.901 ،
وجود ع8قة ارتباطية كذلك أشارت النتائج إلى . الترتيب

 ب��ين الدرج��ة الكلي��ه 0.05معنوي��ة س��البه عن��د مس��توى 
ل8حتي���اج الت���دريبي المعرف���ي وب���ين درج���ة المش���اركة 

-اجتماعية الرسمية حيث بلغت  قيمة معامل ارتب�اط 
-الس�ن(ي�ة المتغي�رات  وكانت غير معنوية مع بق0.165

 -ن��وع الحي��ازة-ع��دد أف��راد اس��رة-الحال��ة اجتماعي��ة
 حيث بلغ�ت  قيم�ة معام�ل)  وا2نشطة الخدمات–التفرغ 

، 0.044،0.127-،  0.131 ،0.102،0.015 اBرتب����اط
 . علي الترتيب0.010

 " وعلى ذلك أمكن رفض الفرض اBحصائي القائل
ياج التدريبي المعرفي توجد ع8قة بين الدرجة الكليه ل8حت

عدد للعاملين بالمزارع السمكية ا2ھلية وبين كل من 
راع ، عدد ا2بناء العاملين في مجال استزسنوات التعليم

 مجال استزراع السمكي،السمكي، عدد سنوات العمل في 
مساحة المزرعة السمكية، إنتاجية الفدان من ا2سماك في 

رجة المشاركة الموسم، اجمالي الدخل السنوي، د
اجتماعية غير الرسمية، درجة التعرض لمصادر 

ستزراع السمكي، درجة المعلومات التي تتعلق با
من مصادر المعلومات التي تتعلق باستزراع استفادة 

توجد  "وقبول الفرض النظري البديل القائل. السمكي
ع8قة بين درجة احتياج التدريبي المعرفي للعاملين 

عدد سنوات التعليم، ع السمكية ا2ھلية وبين كل من بالمزار
عدد ا2بناء العاملين في مجال استزراع السمكي، عدد 

 مساحة العمل في مجال استزراع السمكي،سنوات 
المزرعة السمكية، إنتاجية الفدان من ا2سماك في الموسم، 
اجمالي الدخل السنوي، درجة المشاركة اجتماعية غير 

درجة التعرض لمصادر المعلومات التي تتعلق الرسمية، 
مصادر  تزراع السمكي، درجة استفادة منباس

، درجة المعلومات التي تتعلق باستزراع السمكي
 .المشاركة اجتماعية الرسمية

 النسبية للمشكwت التي تواجه العاملين ةا4ھمي
المبحوثين في مجال ا�ستزراع السمكي بالمزارع 

 ھليةالسمكية ا4

أھم المشك8ت التي  8جدول  بةأوضحت النتائج الوارد
تواجه العاملين في مجال استزراع السمكي بالمزارع 

 ةالسمكية ا2ھلية مرتبه تنازليا وفقا لمتوسط درجة ا2ھمي
سعار مستلزمات أارتفاع  :النسبية لكل مشكله كالتالي

B3.7( عدم توفر ا2ع8ف الجيدة درجه، )3.7( نتاجا( 
 درجه، عدم وجود برامج فنيه للنھوض باBنتاج السمكي

ال8زمة في  عدم توفر مصادر التمويل درجه، )3.7(
Bتلوث المياه المستخدمة في عمليات  درجه، )3.5( نتاجا ،

جور العمالة أارتفاع  درجه )3.3( استزراع السمكي
 درجه، ارتفاع نسبة الفاقد من الزريعة )3.2( والحراسة

 .رجهد )3.2(

اجھھم مقترحات المبحوثين لحل المشكwت التي تو
 للنھوض با�ستزراع السمكي

 اتـــ أن أھم المقترح9 بجدول ةأوضحت النتائج الوارد
: لحل المشك8ت من وجھة نظر العاملين المبحوثين ھي

، توفير %)100(توفير ا2ع8ف الجيدة بأسعار منخفضه 
مكي اطباء متخصصين في مجال استزراع الس

، زيادة أعداد المرشدين في مجال استزراع %)98.8(
، توفير مصدر جيد وأمن للحصول علي %)97(السمكي 

الزريعة مع توفير ادوات الحديثة ازمه لنقلھا 
، توفير مياه الري الجيدة حتي  تؤدي نقصھا %)95.2(

، عمل برنامج %)92.4(إلي نفوق ا2سماك المستزرعة 
  %).88.8(مجال استزراع السمكي ارشادي للنھوض ب
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4ھلية وبين  التدريبي المعرفي للمبحوثين بالمزارع السمكية ا لwحتياجةدرجة الكليقيم معامwت ا�رتباط بين ال .7جدول 
 والمتغيرات المستقلة

قيم معامwت ا�رتباط بيرسون  المتغيرات م
 المزارع السمكية ا4ھلية

 0.102 السن 1

 **0.291  التعليم             عدد سنوات 2

 0.015 الحالة ا�جتماعية 3

 0.131 عدد أفراد ا4سرة 4

 **0.288 عدد ا4بناء العاملين في مجال ا�ستزراع السمكي 5

 **0.632 عدد سنوات العمل في مجال ا�ستزراع السمكي           6

 **0.311 مساحة المزرعة السمكية 7

 0.044-  نوع الحيازة        8

 **0.901 إنتاجية الفدان من ا4سماك في الموسم     9

 **0.297 اجمالي الدخل السنوي من المزرعة السمكية                          10

 0.127 التفرغ للعمل بالمزارع السمكية 11

درج¦¦ة ا�س¦¦تفادة م¦¦ن الخ¦¦دمات وا4نش¦¦طة الت¦¦ي يق¦¦دمھا ا رش¦¦اد الس¦¦مكي ف¦¦ي مج¦¦ال  12
 راع السمكيا�ستز

0.010 

 **0.276 درجة المشاركة ا�جتماعية غير الرسمية 13

 *0.165- درجة المشاركة ا�جتماعية الرسمية 14

 **0.287 درجة التعرض لمصادر المعلومات 15

 **0.531 درجةا�ستفادة من مصادر المعلومات 16

 0.05معنوية عند مستوى    *0.01معنوية عند مستوى ** .2017جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية 
 

 النسبية للمشكwت التي تواجه العاملين المبحوثين في مجال ا�ستزراع السمكي بالمزارع السمكية ةا4ھمي .8جدول 
 ا4ھلية

 المتوسط )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد المشكwت

 3.7 3.5 6 4.7 8 11.8 20 80.0 136 ارتفاع اسعار مستلزمات ا�نتاج

 3.7 1.8 3 6.5 11 14.1 24 77.6 132 عدم توفر ا4عwف الجيدة

 3.7 1.8 3 4.1 7 13.5 23 80.6 137 عدم وجود برامج فنيه للنھوض با نتاج السمكي

 3.5 0.6 1 14.1 24 15.3 26 70.0 119 عدم توفر مصادر التمويل الwزمة في ا�نتاج

خدمة في عمليات ا�ستزراع تلوث المياه المست
 السمكي

109 64.1 19 11.2 36 21.2 6 3.5 3.3 

 3.2 0.6 1 18.8 32 44.1 75 36.5 62 ارتفاع اجور العمالة والحراسة

 3.2 3.5 6 20.0 34 29.4 50 47.1 80 ارتفاع نسبة الفاقد من الزريعة

 .2017رقية  جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الش: المصدر
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  المقترحات لحل المشكwت من وجھة نظر المبحوثين.9جدول 

 )%( تكرار المقترحات م

 100 170 ير ا4عwف الجيدة بأسعار منخفضهتوف 1

 98.8 168 تخصصين في مجال ا�ستزراع السمكيتوفير اطباء م 2

 97.0 165 مرشدين في مجال ا�ستزراع السمكيزيادة أعداد ال 3

 95.2 162 مصدر جيد وأمن للحصول علي الزريعة مع توفير ا�دوات الحديثة ا�زمه لنقلھاتوفير  4

 92.4 158 توفير مياه الري حتي � يؤدي نقصھا إلي نفوق ا4سماك المستزرعة 5

 88.8 151 رشادي للنھوض بمجال ا�ستزراع السمكيإ عمل برنامج 6

 .2017دانية بمحافظة الشرقية  جمعت وحسبت من بيانات الدراسة المي:المصدر

 

 

 توصيات البحث

 : بما يلية نتائج ھذا البحث فأنه يمكن التوصيىبناء عل

زيادة عدد الدورات التدريبية التي ترفع من كفاءة 
 مع زيادة ة ا2ھليةالعاملين المبحوثين بالمزارع السمكي

التركيز علي نواحي القصور المعرفي في مجات تغذية 
والتي أظھرت النتائج  مراض ا2سماك،ا2سماك، وأ

 .احتياج المبحوثين التدريبي لھا بدرجه مرتفعه ومتوسطه

 مراجعال

 محددات إنتشار وتنمية ).2007 (أبو العينين، سامي محمد
ورفع الكفاءة اBنتاجية لصناعة استزراع السمكي 

، بمصر، المعھد القومي لعلوم البحار والمصايد باBسكندرية
المنصورة للعلوم الزراعية، كلية الزراعة  عةمجلة جام

 .1949-1919): 3( 32جامعة المنصورة، 

أثر التدريب علي . )2009(سحر ممدوح محمد ، البسيوني
معارف واتجاھات مساعدي ھيئة البحوث بالمعمل 

 المجلة المصرية المركزي لبحوث الثروة السمكية،
 .587-577): ب10 (24للعلوم التطبيعية، 

 تكنولوجيا اسماك، دار .)2003(براھيم محمد  إحسن،
 .14  - 13، ولىالفجر للنشر والتوزيع، الطبعه ا2

 وأشرف محمد سليمان حامد محمد حامد صميدة،
 احتياجات التدريبية للعاملين بالمفرخات .)2010(

 17السمكية في إنتاج زريعة البلطي باستخدام ھرمون 
، المجلة "ت استخدامهألفا ميثيل تستوستيرون واحتياطا

 .236 - 223): 2( 5العربية ل8ستزراع المائي، 

 الھيئة ).2016 (وزارة الزراعة واستص8ح ا2راضى
العامة لتنمية الثروة السمكية، إحصائيات اBنتاج 
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KNOWLEDGE TRAINING NEEDS FOR FISH FARMS WORKERS IN 
SHARKIA GOVERNORATE 

Fatma N. Elwan. I.M. Shalaby. Hosna M.I. Fouda and H.M.H. Samida 

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

ABSTRACT: The aim of this research is to identify the general characteristics of fish 
farming workers especially those working in the national (private) fish farms and the degree 
of knowledge training needs for fish farming workers especially those working in the national 
(private) fish farms. and study the correlation between the characteristics of the workers and 
the average level of their total cognitive needs the study also aims to identify the information 
sources from which the workers draw their knowledge in the field of fish farming and to 
identify the services provided by the fish extension for fish farming workers in the brivate 
aquaculture farms and to identify the main problems facing fish farmers. The study was 
condected in Sharkia Governorate. To determine the sample of the study, 10% of the total of 
1679 fish farms were taken, and 170 farms were taken (worker) from each farm. The number 
of employed respondents reached 170 (worker). The results indicated that 87.1% of the 
imployses had medium had low cognitive needs and that about 7.1% of the total workers 
cognitive needs while 5.9% imploys had high cognitive needs. Their was a significant 
correlative relation between the degree of knowledge training needs for the imployses of the 
national aquaculture farmers and the number of education years. The number of family 
member working in the feld of fish farming the number of years of work in the field of fish 
farming. The fish farm area, quantity of production per season and annual income. Informal 
social barticibition source of information related to fish farming, utilization of source of 
formation related to fish farming, official social particibation, source of information about 
aquaculture, personal experience, neighbors and colleagues, agricultural programs on radio 
and TV. Services and activities provited by fish extension for fish farming workers in 
descending order according to their average were provision of extension bulletins, preberation 
of training programs and corses for fish farming. The main problems facing fish farming 
workers in the national fish farmes were the high prices of production in bots, the lack of 
good feed availability, the unavailability of the necessary sources of funding, increase the 
wages of labor and guardians, great loss of free lake of technical programmes to bromote fish 
production, pollution of water in fish farming operation. The most important proposals for 
solving problems from the point of view of workers were proviting good fodder at law prices, 
their must be a veterinary specialized in fish farming in order to iducate workers to prevent 
diseases affecting fish, increase the number of extension against in the field of fish farming to 
transfer information to the workers  and specialized and save the problems facing workers and 
transfer to the authorities to study and developed appropriate solutions, providing a good 
fishing workers to get the seeds with the professional of modern tools, the profisional of good 
irrigation water so as not to lead to the loss of farmed fish, the implementation of a pilot 
programe to promote the field of fish farming. 

Key words: Knowledge training needs, aquaculture.  
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