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المعوقات المعرفية لمربي األسماك التي تحد من إنتاجية المزارع السمكية بمحافظة كفر الشيخ
محمد حمودة الجزار *، وأحمد مصطفي عبدهللا *، وعماد أنور زيدان ** ورزق عطية شبانه**

*فرع اإلرشاد الزراعي،  قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
**قسم بحوث البرامج اإلرشادية، معهد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، مركز البحوث الزراعية، مصر

استهدف هذا البحث بصفة رئيسة التعرف على المعوقات المعرفية لمربي األسماك التى تحد من أنتاجية المزارع 
السمكية بمحافظة كفر الشيخ، وقد تم اختيار محافظة كفر الشيخ كمنطقه إلجراء هذا البحث حيث إنها تحتل المركز 
السمكي  االستزراع  يمارس  إدارية  مراكز  عشرة  وتضم  السمكي،  اإلنتاج  في  الجمهورية  مستوى  على  األول 
البحث عن  هذا  بيانات  تجميع  وتم  البحث،  هذا  منهم إلجراء  الحامول عشوائياً  مركز  اختيار  وتم  مراكز  بستة 
طريق االستبيان بالمقابلة الشخصية لعينة عشوائية منتظمة بلغ قوامها 150 مبحوثاً تم اختيارهم من قري األمل 
والمعموره، وتلخصت أهم النتائج التي أسفر عنها البحث فيما يلي: أوضحت النتائج أن مجموعات المعوقات التي 
تعرض لها البحث قد جاءت في الترتيب التالي وفقا ألهميتها النسبية للمبحوثين، فقد جاءت معوقات  نقص المعرفة 
مقدارها 2.67 درجة، وجاء في  بدرجة مرجحة  األول  الترتيب  في  األسماك  والعالج ألمراض  الوقاية  بطرق 
الترتيب الثاني معوقات نقص المعرفة ببيئة االستزراع السمكي بدرجة مرجحة مقدارها 2.65 درجة، أما معوقات 
نقص المعرفة بأسس تغذية األسماك فقد جاءت في الترتيب الثالث بدرجة مرجحة مقدارها 2.48 درجة، وجاء في 
الترتيب الرابع معوقات نقص المعرفة بتحضين الذريعة بدرجة مرجحة مقدارها 2.15 درجة، وجاءت معوقات 
نقص المعرفة بأسس إنشاء المزرعة في الترتيب الخامس بدرجة مرجحة مقدارها 2.08 درجة، ومعوقات نقص 

المعرفة بكيفية حصاد األسماك جاءت في الترتيب السادس حيث بلغت الدرجة المرجحة 1.24 درجة.

الكلمات المفتاحية: المعوقات المعرفية، مربي األسماك، اإلنتاجية الفدانية لألسماك. 

المقدمة والمشكلة البحثية                                               

وصلت  لما  للمجتمع  األساسي  التحدي  هي  الغذاء  مشكلة  تعتبر 
واللجوء  الذاتي  االكتفاء  عدم  حيث  من  الغذائية  األوضاع  عليه 
إلي تعويض هذا من خالل االستيراد إلى موقف بات يهدد األمن  
القومي االجتماعي، واالقتصادي، والسياسي، والوطني، “عبدهللا، 

وآخرون” )2018).

لبناء  الالزم  الغذاء  وتعد األسماك مصدًرا مهًما من مصادر 
الالزم  الحيواني  البروتين  من مصادر  ألنه  نظًرا  اإلنسان،  جسم 
البروتين  يتميز  حيث  اإلنسان،  وسالمة  صحة  على  للمحافظة 
بالبروتين  مقارنة  والتمثيل  واالمتصاص  الهضم  سهولة  السمكي 
الموجود باللحوم الحمراء ولحوم الدواجن، باإلضافة إلى احتوائها 
علي األحماض الدهنية الالزمة لحماية اإلنسان من أمراض القلب 
والدورة الدموية،  لذا يعتبر توفير األسماك كأحد مصادر البروتين 
الحيواني من المتطلبات األساسية التي تحظي باهتمام صناع القرار 
السياسي في مصر، للوصول بمتوسط الفرد في مصر من البروتين 
الحيواني والذي يقدر بحوالي 21 جرام/يوم بالمستوى الموصي به 
من المنظمات الدولية والذي يقدر بحوالي 29 جرام/يوم، وخاصة 
الفردية  الدخول  وزيادة  السكان  تعداد  في  المستمرة  الزيادة  بعد 
لهؤالء  االستهالكي  الوعي  وزيادة  المعيشة  مستويات  وارتفاع 
السكان، مما أدى الى زيادة الطلب والطلب المتوقع مستقبليا علي 
المنتجات الحيوانية وحدوث فجوة بين اإلنتاج واالستهالك )وزارة 

الزراعة واستصالح األراضي، 2019)

وتعتمد مصر في توفير غالبية احتياجاتها من األسماك علي 
تم  طن   1.934.742 حوالي   2018 عام  بلغ  والذى  إنتاجها 
الحصول عليها من المصادر الطبيعية ) البحار والبحيرات ونهر 
النيل وفروعه( والمزارع السمكية، حيث تساهم المصايد البحرية 
السمكي  االستزراع  ويساهم  بنحو%20،  والداخلية  والمصايد 
بالنصيب األكبر من اإلنتاج حيث تصل نسبته الي حوالي 80% من 
جملة اإلنتاج، وهذا اإلنتاج ال يفي بحاجات السكان من األسماك 
بلغت نسبة االكتفاء الذاتي 85% عام 2019، لذلك تستكمل مصر 
باقي احتياجاتها من األسماك عن طريق االستيراد حيث بلغت كمية 
 325 حوالي  المصنعة  األسماك  متضمنة   2019 عام  الواردات 

ألف طن، )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2019).

وتعتبر محافظة كفر الشيخ من المحافظات الرائدة في مجال 
االستزراع السمكي حيث تحتل المرتبة األولى في إنتاج األسماك 
علي مستوى الجمهورية وقد بلغ إنتاجها من األسماك عام2020 
قرابة800 ألف طن تمثل 50% من إجمالي اإلنتاج السمكي علي 

.(gate.ahram.org.eg, 2021) ،مستوى الجمهورية

وعلي الرغم مما تتمتع به محافظة كفر الشيخ من مساحات 
للزراعة ويمكن استغاللها في االستزراع  قابلة  شاسعة بور غير 
والتي  والرابعة  الثالثة  الدرجة  من  ري  مياه  توفر  مع  السمكي 
اإلنتاجية  الحصيلة  أن  إال  النباتي  اإلنتاج  في  استغاللها  يمكن  ال 
السمكية ال تزال منخفضة مقارنة باإلمكانيات اإلنتاجية الطبيعية 

المتاحة.
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المشكالت  من  العديد  بمصر  السمكي  االستزراع  ويواجه 
النشاط، وتحد من  ان تضعف مسيرة هذا  يمكن  التي  والمعوقات 
عملية  في  به  المنوط  الدور  علي  يؤثر  مما  كبير  بشكل  إنتاجيته 
البروتين  من  السكان  احتياجات  توفير  في  والمساعدة  التنمية 
و”يوسف”   ،)1998( “رضوان”  من  كل  ويتفق  الحيواني، 
 ،)2015( و”زيدان”   ،)  2007( و”العتربي”   ،)1999)
أن  على   )2017( وأخرون”  و”الجزار   ،)2017( و”عبدهللا” 
من بين أهم المعوقات التي تواجه االستزراع السمكي بمصر هي 
المعوقات المعرفية والمتعلقة بنقص معارف مربي األسماك بكل 
السمكي،  االستزراع  وبيئة  السمكية،  المزارع  إنشاء  أسس  من  
وكيفية  تحضين ذريعة األسماك، وأسس تغذية األسماك، وطرق 
الوقاية والعالج ألمراض األسماك، وكيفية حصاد األسماك والتي 

تحد من إنتاجية المزارع السمكية.

بتنمية  والنهوض  السمكي  اإلنتاج  كمية  زيادة  أن  شك  وال 
الثروة السمكية ال يتأتى إال بالتغلب على تلك المعوقات المعرفية 
وبصفة  األسماك  إنتاج  في  المستحدثة  الفنية  االساليب  وتطبيق 
خاصة المزارع السمكية، حيث تعتبر المعرفة هي نقطة البداية في 
تغيير السلوك اإلنساني، كما انها تعتبر أساس أي محاولة للتغيير 
من جانب الفرد حيث يتوقف هذا التغيير علي كل من كمية ونوع 
المعلومات المتوفرة لديه  “الكامل” )1985(، ولما كانت المعارف 
التي يكتسبها الفرد تنمو وتتطور الي نظم معرفية تؤثر علي سلوك 
الفرد وافعاله “عمر وآخرون” )1973(، فتكون المعرفة اذن هي 

المؤثر على استجابة الفرد لألشياء ولألخرين. 

السمكية  المزارع  لمربي  الراهن  الوضع  دراسة  فإن  لذا 
التي  المعرفية  المعوقات  علي  والتعرف  الشيخ  كفر  بمحافظة 
تواجههم ومدى تأثيرها علي العملية اإلنتاجية يعد من أهم مراحل 
برامج  وضع  يمكن  حتي  التنموية  اإلرشادية  البرامج  تخطيط 
المعوقات،  تلك  علي  للتغلب  علمية  أسس  علي  تنموية  ارشادية 
وذلك انطالقا من إن المعوق هو المعطل، أو المانع، أو المقيد أو 
يعني من وجهة  كما  الشيء،  دون حدوث  المصعب  أو  الموقف، 
نظر الكثيرين الصعوبات أو الحواجز التي تقف حائال امام تحقيق 
بأن   )2000( “حامد”  يقرر  كما   ،)1984 )المسيري،  الهدف، 
المعوق عبارة عن فاصل يمنع سيئ عن شيء، او عقبة في طريق 
الوصول الي شيء ما وتحدث عدم تكيف واضطرابا لسير االمور، 
يسمي  ما  الي  االمر  يحتاج  المعوق  علي  التغلب  يمكن  ولكي 
للوضع  الدقيق  التحليل  ويعتبر  ابعاده،  او  حذفه  او  منه  التخلص 
الراهن الذى يوجد عليه الناس بالمجتمع خطوة اساسية في اظهار 
بين  بالربط  يقوم  انه  كما  بالمجتمع،  البارزة  والمعوقات  المشاكل 
التفاوت  واظهار  المرغوب  الوضع  ببيانات  القائم  الوضع  بيانات 
بينهما والتي تمثل بدورها مشاكل او معوقات  الفجوة  الحادث أو 
االهداف  اختيار  في  رئيسيا  مدخال  تعد  والتي  مستقبال،  محتمله 
وفقا  لألهداف  اولويات  وضع  يمكن  الحالة  هذه  وفي  المرغوبة، 
لألهمية النسبية للمعوقات التي ظهرت نتيجة التفاوت بين الوضع 

الراهن والوضع المرغوب، )الخولي، 1977).

علي  للتعرف  البحث  هذا  اجراء  الضروري  من  كان  لهذا 
المعوقات المعرفية التي تواجه مربي األسماك بالمزارع السمكية 
بمحافظة كفر الشيخ وسبل التغلب عليها من خالل وجهة نظرهم 
بالمزارع  السمكي  باالستزراع  المعنية  األجهزة  تتمكن  حتي 
مربي  تواجه  التي  المعرفية  المعوقات  كافة  تذليل  من  السمكية 
باحتياجات  للوفاء  السمكية  بالثروة  النهوض  اجل  من  األسماك، 
االكتفاء  حد  الي  بها  والوصول  الحيواني  البروتين  من  السكان 
حبي  التي  الطبيعية  المقومات  الن  وذلك  والتصدير  بل  الذاتي، 
المجال علي  بها مصر تؤهلها الن تكون دولة رائدة في هذا  هللا 

المستوى العالمي، لذا تمثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة علي بعض 
التساؤالت وهي : ماهي المعوقات المعرفية التي تحد من اإلنتاجية 
الفدانية للمزارع السمكية  بمحافظة كفر الشيخ، وما هي مقترحات 
للتغلب علي هذه المعوقات، تمثل الهدف الرئيسي في  المبحوثين 
من  تحد  التي  األسماك  لمربي  المعرفية  المعوقات  علي  التعرف 
اإلنتاجية الفدانية للمزارع السمكية، بمحافظة كفرالشيخ وقد تحقق 

هذا الهدف من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية: 

أهداف البحث                                                                                            

1- التعرف علي الخصائص الشخصية لمربي األسماك  المبحوثين. 

2- التعرف علي المعوقات المعرفية لمربي األسماك  المبحوثين.

األسماك   لمربي  المعرفية  للمعوقات  النسبية  االهمية  تحديد   -3
المبحوثين.

للتغلب  المبحوثين  األسماك  مربي  مقترحات  غلي  التعرف   –  4
على المعوقات المعرفية. 

محددات البحث : 
مربي  تواجه  التي  المعرفية  المعوقات  وتنوع  لتعدد  نظرا 
المزارع السمكية، فقد اقتصر البحث عند دراسته لتلك المعوقات 
علي ست مجموعات رئيسية للمعوقات المعرفية وهي :1-مجموعة 
 -2 السمكية،  المزارع  إنشاء  بأسس  المتعلقة  المعرفية  المعوقات 
السمكي،  االستزراع  ببيئة  المتعلقة  المعرفية  المعوقات  مجموعة 
3- مجموعة المعوقات المعرفية المتعلقة بتحضين ذريعة األسماك، 
المتعلقة بأسس تغذية لألسماك،  المعرفية  المعوقات  4- مجموعة 
الوقاية والعالج  المتعلقة بطرق  المعرفية  المعوقات  5- مجموعة 
المتعلقة  المعرفية  المعوقات  مجموعة   -6 األسماك،  ألمراض 

بكيفية حصاد األسماك

التعريفات االجرائية:
المعوق: ويقصد به في هذا البحث كل ما يمثل نقص معرفي - 1

أو مانع معرفي يواجه مربي المزارع السمكية اثناء ممارستهم 
لالستزراع السمكي، ويسبب لهم عدم تكيف واضطرابا عند 
ممارستهم لعملية االستزراع السمكي بالمزارع السمكية ويحد 
من إنتاجيتهم ويحتاجون الي التخلص منه او ابعاده او حذفه 

للتغلب عليه.

األسماك - 2 مربي  معارف  بنقص  المتعلقة  المعرفية  المعوقات 
البحث  هذا  في  بها  ،يقصد  السمكية  المزارع  إنشاء  بأسس 
نقص المعرفة بكل من المساحة المثلي لحوض التربية ،افضل 
عمق لحوض التربية، عرض الجسر الفاصل بين االحواض 
،عرض الجسور الرئيسية، الشكل الهندسي االمثل ألحواض 
التربية، االنحدار االمثل لقاع الحوض، موقع حوض الحضانة 
بوابات  في  التحكم  مدى  الصرف،  او  الري  لمصدر  بالنسبة 
الري والصرف، تقسيم المزرعة ألحواض ) حضان، تربية، 

تسمين(.

بنقص معارف مربي األسماك - 3 المتعلقة  المعرفية  المعوقات   
ببيئة االستزراع السمكي : ويقصد بها في هذا البحث : نقص 
درجة  وانخفاض  ارتفاع  عالج  :بكيفية  من  بكل  المعرفة 
الحموضة ،بكيفية عالج وارتفاع وانخفاض نسبة األكسيجين، 
بكيفية عالج  وانخفاض درجة حرارة المياه، بتغيرات درجة 
ملوحة مياه االستزراع السمكي، بكيفية تنمية الغذاء الطبيعي 

بالمزارع السمكية،  بمعدالت تخزين األصبعيات بالفدان.

األسماك  مربي  معارف  بنقص  المتعلقة  المعرفية  المعوقات    -4
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نقص  البحث:  هذا  في  بها  ويقصد  األسماك  ذريعة  بتحضين 
المعرفة بكل من: بكيفية اخذ عينة من األسماك كل 15 يوم، 
بكيفية تسميد حوض الذريعة ،المدة المثلي التي تقضيها الذريعة 
في حوض الحضانة، أفضل وقت لنقل الذريعة ،الطريقة المثلي 

ألقلمة الذريعة ،المساحة المثلي لحوض الحضان.

األسماك  مربي  معارف  بنقص  المتعلقة  المعرفية  المعوقات   -5
نقص  البحث:  هذا  في  بها  ويقصد  لألسماك  تغذية  بأسس 
بداية  في  األسماك  إضافة عالئق  معدالت  من:  بكل  المعرفة 
ونهاية الموسم، المكونات القياسية لمحتويات عالئق األسماك، 
عليها  يتوقف  التي  العوامل  الذريعة،  لتغذية  ميعاد  أفضل 

معدالت نمو األسماك.

مربي  معارف  بنقص  المتعلقة  المعرفية  المعوقات  مجموعة   -6
األسماك بطرق الوقاية والعالج ألمراض األسماك ويقصد بها 
في هذا البحث نقص المعرفة بكل من اهم  األمراض الشائعة 
في المزارع، التشخيص المبكر لظهور  األمراض، التأكد من 

االصابة باألمراض، كيفية الوقاية من  األمراض

مربي  معارف  بنقص  المتعلقة  المعرفية  المعوقات  مجموعة   -7
البحث  هذا  في  بها  ويقصد  األسماك  حصاد  بكيفية  األسماك 
حصاد  قبل  التغذية  وقف  ميعاد  من  بكل  المعرفة  نقص 
تسويق  ميعاد  أفضل  المناسبة،  العبوات  استخدام  األسماك، 

األسماك، كيفية فرز وتدريج وحفظ األسماك.

الطريقة البحثية
منطقة البحث:

تم اختيار محافظة كفر الشيخ لمنطقة إلجراء هذا البحث حيث 
انها اكبر المحافظات إنتاجاً لألسماك علي مستوي جمهورية مصر 
مراكز  بين  من  الحامول عشوائياً  مركز  إختيار  تم  وقد  العربية، 
المحافظة الست وهى مراكز )الرياض، والحامول، وسيدي سالم، 
تال  السمكي،  باإلستزراع  تقوم  التي  ومطوبس(،  وفوه،  وبلطيم، 
المركز ال 14 فأسفر  ذلك إختيار قريتين عشوائياً من بين قري 

اإلختيار علي قريتي األمل  وقرية المعمورة.  

 شاملة البحث وعينته:
من  دائمة  بصفة  األسماك  مربي  مستهدفا  البحث  هذا  أجرى 
واقع سجالت المزارع المسجلة بجمعيات القريتين المختارتين وهم 
يمثلون شاملة البحث وعددهم 250 مربي أسماك، منهم 145 مربي 
بقرية األمل، و105 مربي بقرية المعمورة وتم تحديد حجم العينتين 
عن طريقة جدول كريسجي ومورجان  فبلغ مقدارها 152 مبحوث 
وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية  تم توزيعهم تناسبياً علي القريتين 
المختارتين، منهم 88 مربي بقرية األمل، و64 مربي بقرية المعمورة،  
كما هو موضح بشكل رقم )1(، وقد تم استبعاد استمارتين بعد المراجعة 

لعدم اكتمالهم فبلغ حجم العينة النهائى 150 مبحوث.

اسلوب جمع وتحليل البيانات:
باستخدام  البحث  اهداف  لتحقيق  الالزمة  البيانات  استيفاء  تم 
وذلك  البحث،  عينة  الفراد  الشخصية  بالمقابلة  استبيان  استمارة 
بعد تصميمها واعدادها بصورة مناسبة لهذا الغرض، وكذا اجراء 
االختبار المبدئي لما تضمنته االستمارة من بيانات للتعرف علي 
لتعديلها ووضعها في  الفرصة  اتاح  الضعف والقصور مما  نقاط 
صورتها النهائية، وقد تكونت استمارة االستبيان من جزأين تضمن 
اولها 34 معوقا من المعوقات المعرفية التي يتوقع ان يواجها مربي 
األسماك وتحد من إنتاجيتهم، والتي اعتمد في حصرها علي بعض 
النشرات الفنية والدراسات السابقة في هذا المجال ن هذا باإلضافة 
علي  للتعرف  األسماك  مربي  مع  تمهيدية  لقاءات  عدة  عقد  الي 
األسماك  تربية  ممارسة  اثناء  تواجههم  التي  المعرفية  المعوقات 
بالمزارع السمكية وتحد من إنتاجيتهم، وقد تم ادراج تلك المعوقات 
المعرفية تحت ست مجموعات رئيسية تختص المجموعة االولي 
منها بالمعوقات المعرفية المتعلقة بأسس إنشاء المزارع السمكية  
وتشتمل علي عدد )9( عوائق، والمجوعة الثانية تتعلق بالمعوقات 
 (6( وتتضمن  السمكي  االستزراع  ببيئة  المرتبطة  المعرفية 
بكيفية  ترتبط  المعرفية  المعوقات  من  الثالثة  والمجوعة  عوائق، 
المجموعة  وتتعلق  عوائق،   )6( على  وتشتمل  الزريعة  تحضين 
وتتضمن  األسماك  تغذية  اسس  عن  معرفية  بمعوقات  الرابعة 
(4( عوائق، فيما ترتبط المجموعة الخامسة بالمعوقات المعرفية 
الخاصة بطرق الوقاية والعالج ألمراض األسماك وتتضمن )5) 
المعرفية  بالمعوقات  السادسة اختصت  المجموعة  بينما  معوقات، 
الخاصة بكيفية حصاد األسماك وتضمنت )4( عوائق، وقد طلب 
من المبحوث االستجابة لكل منها علي متدرج ذو أربع استجابات 
تعبر عن تقديره للدرجة التي يعيق بها كل معوق من هذه المعوقات 
عملية إنتاج األسماك بالمزارع السمكية، وهي يعيق بدرجة كبيرة، 
ومتوسطة، وقليلة، وال يعيق، وقد اعطيت للمبحوث 3 درجات في 
المعوق بدرجة كبيرة، ودرجتان  تأثير  الدالة علي  حالة استجابته 
ودرجة  متوسطة،  بدرجة  المعوق  تأثير  علي  الدالة  لالستجابة 
واحدة لالستجابة الدالة علي تأثير المعوق بدرجة قليلة، وصفر في 
الدرجة  المعوق، ولحساب  تأثير  الدالة علي عدم  االستجابة  حالة 
ثم  فئة  كل  تكرارات  حساب  تم  معوق  لكل  المرجحة  المتوسطة 
المبحوثين،  عدد  إجمالي  علي  الناتج  وقسمة  قيمتها  في  ضربها 
المبحوث  من  طلب  فقد  االستبيان  استمارة  من  الثاني  الجزء  اما 
التي  المعرفية  المعوقات  علي  التغلب  كيفية  في  راية  يذكر  ان 
ثم حسب  إنتاجيته،  من  وتحد  األسماك  إنتاج  اثناء عملية  تواجهه 
تكرارات كل سبيل من السبل المذكورة علي حدة والنسبة المئوية 
لكل تكرار، ولشرح النتائج وتفسيرها تم استخدام جداول الحصر 

العددي، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي المرجح.

شكل )1(. شاملة وعينة البحث.
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محمد حمودة الجزار، وآخرون 400

النتائج ومناقشتها                                                                        

أوالً: بعض الخصائص المميزة للمبحوثين: 
أوضحت النتائج  بالجدول رقم )1( إن 56% من المبحوثين 
متوسطي العمر، وأن 0% منهم أميين، وحوالي 19% منهم يقرأون 
ويكتبون، وأن حوالى 63% من اسر المبحوثين  متوسطي المستوى 
المبحوثين متوسطي عدد  قرابة 57% من  إن  التعليمي، في حين 
 %63 حوالي  أن  السمكي،  االستزراع  مجال  فى  الخبرة  سنوات 
السمكي،  االستزراع  مجال  فى  للعمل  متفرغ  المبحوثين  من 
لديهم  السمكية  المزرعة  مساحة  المبحوثين  من   %67 قرابة  وأن 
صغيرة، أن قرابة 67% من المبحوثين يحصلون على معلوماتهم 
فى مجال االستزراع السمكي من 3-4 مصدر، وأن 76% منهم 
درجة مشاركتهم االجتماعية الرسمية منخفضة، وأن 66% منهم 
متوسطي التجديدية، وأن  حوالي 89% اتجاههم سلبي ومحايد نحو 

اإلرشاد السمكي.

ثانيا: التعرف على المعوقات المعرفية التي تواجه المبحوثين: 
المزارع  حائزي  تواجه  التي  المعرفية  المعوقات  تمثلت 
السمكية في ست مجموعات رئيسية وهى :  نقص المعرفة بأسس 
المعرفة  الذريعة، نقص  المعرفة تحضين  المزرعة، نقص  إنشاء 
ببيئة  المعرفة  نقص  األسماك،  ألمراض  والعالج  الوقاية  بطرق 
ألهميتها  وفقاً  المعوقات  هذه  ترتيب  وتم  السمكي،  االستزراع 
بالجدول رقم )2( أن مجموعات  النتائج  النسبية، حيث أوضحت 
المعوقات التي تعرض لها البحث قد جاءت في الترتيب التالي وفقا 
المعرفة  نقص  معوقات   جاءت  فقد  للمبحوثين.  النسبية  ألهميتها 
األول  الترتيب  في  األسماك   ألمراض  والعالج  الوقاية  بطرق 
الثاني  الترتيب  بدرجة مرجحة مقدارها 2.67 درجة، وجاء في 
معوقات نقص المعرفة ببيئة االستزراع السمكي بدرجة مرجحة 
تغذية  بأسس  المعرفة  نقص  معوقات  أما  درجة،   2.65 مقدارها 
مقدارها  مرجحة  بدرجة  الثالث  الترتيب  في  جاءت  فقد  األسماك 
المعرفة  نقص  معوقات  الرابع  الترتيب  في  وجاء  درجة،   2.48
بتحضين الذريعة بدرجة مرجحة مقدارها 2.15 درجة، وجاءت 
معوقات نقص المعرفة بأسس إنشاء المزرعة في الترتيب الخامس 
المعرفة  نقص  مقدارها 2.08 درجة، ومعوقات  بدرجة مرجحة 
بلغت  حيث  السادس  الترتيب  في  جاءت  المزرعة  إنشاء  بأسس 

الدرجة المرجحة 2.24 درجة.

االعاقة  فئة  في  االعاقة  مجموعات  جميع  وجود  يعني  مما 
المرتفعة فيما عدا مجموعة االعاقة المرتبطة بنقص معارف المربين 
المبحوثين  بكيفية حصاد األسماك فوقعت في فئة االعاقة المتوسطة .

لها  يتعرض  التي  المعرفية  للمعوقات  النسبية  األهمية  ثانياً: 
المبحوثين داخل كل مجموعة: 

وبشيئ  أكثر تفصيال وللوقوف على نوعية المعوقات المعرفية 
التي تواجه المبحوثين واألهمية النسبية لكل منها داخل كل مجموعة 

من هذه المجموعات الست، فقد جاءت النتائج كما يلي: 

1- النتائج المتعلقة بنقص المعرفة بأسس إنشاء المزرعة :                                             
أوضحت النتائج بالجدول رقم )3( أن معوق  تقسيم المزرعة 
األول  الترتيب  في  جاء  تسمين(   – تربية   – )حضان  ألحواض 
الثاني  الترتيب  بدرجة مرجحة مقدارها 2.56 درجة، وجاء في 
مقدارها  مرجحة  بدرجة  التربية  لحوض  المثلي  المساحة  معوق 
ألحواض  األمثل  الهندسي  الشكل  معوق  جاء  كما  درجة،   2.3
التربية في الترتيب الثالث بدرجة مرجحة مقدارها 2.21 درجة، 
ومعوق عرض الجسور الرئيسية جاء في الترتيب الرابع بدرجة 
مرجحة مقدارها 2.12 درجة، وجاء معوق أفضل عمق لحوض 
 2.09 مقدارها  مرجحة  بدرجة  الخامس  الترتيب  في  التربية 

في  األحواض  بين  الفاصل  الجسر  عرض  معوق  وجاء  درجة، 
وجاء  درجة،   2.04 مقدارها  مرجحة  بدرجة  السادس  الترتيب 
حوض  موقع  ومعوق  الحوض  لقاع  األمثل  االنحدار  معوق 
السابع  الترتيب  في  الصرف  أو  الري  لمصدر  بالنسبة  الحضانة 
بدرجة مرجحة مقدارها 1.91 درجة، وجاء معوق مدي التحكم 
مرجحة  بدرجة  الثامن  الترتيب  في  والصرف  الري  بوابات  في 

مقدارها 1.66 درجة.

اراء  بين  االتفاق  يشبه  ما  هناك  ان  النتائج  هذه  وتوضح 
المتعلقة  المعرفية  المعوقات  تلك  وجود  علي  المبحوثين  المربين 
الي  بحاجة  المربين  ان هؤالء  يبين  الذى  االمر  بنقص معارفهم، 
السمكية لسد  المزارع  انشاء  المتعلقة بأسس  المعارف  المزيد من 
الجهود  من  المزيد  بذل  يستلزم  مما  لديهم،  المعرفية  الفجوة  تلك 
تدريبية  ودورات  ارشادية  برامج  تخطيط  في  المتمثلة  االرشادية 
لهؤالء المربين يراعي فيها احتياجاتهم الفعلية للمعلومات المتعلقة 
من  التخلص  علي  التركيز  مع  السمكية  المزارع  انشاء  بأسس 
المربين  هؤالء  علي  تأثير  لها  ان  ثبت  التي  المعرفية  المعوقات 

وتحد من إنتاجيتهم .

2 - النتائج المتعلقة بنقص المعرفة بتحضين الذريعة:
الغذاء الطبيعي في  وجاء معوق تسميد حوض الذريعة لنمو 
الترتيب األول بدرجة مرجحة مقدارها 2.39 درجة، وجاء معوق 
الطريقة المثلي ألقلمة الذريعة في الترتيب الثاني بدرجة مرجحة 
مقدارها 2.35 درجة، وجاء معوق أخذ عينة من األسماك كل 15 
يوم لمتابعة نموها في الترتيب الثالث بدرجة مرجحة مقدارها 2.3 
درجة، وجاء معوق المساحة المثلي لحوض الحضان في الترتيب 
الرابع بدرجة مرجحة مقدارها 2.07 درجة، وبينما جاء معوق 
مرجحة  بدرجة  الخامس  الترتيب  في  الذريعة  لنقل  وقت  أفضل 
تقضيها  التي  المثلي  المدة  معوق  وجاء  درجة،   2.04 مقدارها 
الذريعة في حوض الحضانة في الترتيب السادس بدرجة مرجحة 

مقدارها 1.94 درجة.

وتوضح هذه النتائج الي ان هناك معوقا معرفيا واحد فقط من 
بين المعوقات المعرفية المدروسة تضمنتها فئة االعاقة المتوسطة 
وهو معوق نقص المعرفة بالمدة المثلي لمكوث الزريعة بحوض 
االعاقة  فئة  في  جميعها  المعوقات  باقي  جاءت  فيما  الحضانة، 

المرتفعة وذلك وفقا آلراء المبحوثين.

المربين  اراء  بين  اتفاق  هناك  ان  النتائج  هذه  وتوضح 
بنقص  المتعلقة  المعرفية  المعوقات  تلك  وجود  علي  المبحوثين 
معارف مربي األسماك بكيفية تحضين الزريعة، االمر الذى يؤكد 
تحضين  بكيفية  المتعلقة  المعارف  من  المزيد  الي  بحاجة  بانهم 
الزريعة لسد تلك الفجوة المعرفية لديهم، مما يستلزم بذل المزيد من 
الجهود االرشادية وعمل دورات تدريبية لهؤالء المربين يراعي 
فيها احتياجاتهم الفعلية للمعلومات المتعلقة بكيفية تحضين الزريعة 
والتركيز علي التخلص من المعوقات المعرفية التي المؤثرة علي 

هؤالء المربين وتحد من إنتاجيتهم .

3 - النتائج المتعلقة بنقص المعرفة بأسس تغذية األسماك :
كما أوضحت النتائج أن معوق المكونات القياسية لمحتويات 
الترتيب األول بدرجة مرجحة مقدارها  عالئق األسماك جاء في 
2.69 درجة، وجاء معوق العوامل التي يتوقف عليها معدالت نمو 
األسماك في الترتيب الثاني بدرجة مرجحة مقدارها 2.65 درجة، 
ونهاية  بداية  في  األسماك  عالئق  إضافة  معدالت  معوق  وجاء 
الموسم في الترتيب الثالث بدرجة مرجحة مقدارها 2.52 درجة، 
وجاء معوق أفضل ميعاد لتغذية الذريعة في الترتيب الرابع بدرجة 

مرجحة مقدارها 2.08 درجة.
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401المعوقات المعرفية لمربي األسماك التي تحد من إنتاجية المزارع السمكية بمحافظة كفر الشيخ

جدول )1(. توزيع المبحوثين وفقاً لبعض الخصائص المميزة لهم.
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي%العددالخصائصم

سن المبحوث1
4026,7منخفض )40-26)

46,510.8 8456,0متوسط )57-41)
2617,3مرتفع )72-58)

150100اإلجمالي
 الحالة التعليمية للمبحوث2

4530,0أمي

6,55.5

2919,3يقرأ ويكتب
1510,0ابتدائية
96,0أعداديه

3523,3مؤهل متوسط
42.7مؤهل فوق المتوسط

138,7مؤهل جامعي
150100اإلجمالي

الحالة التعليمية ألسرة المبحوث3
3322,0منخفض )3-6( درجه

8,83,6
9462,7متوسط )7-11( درجه
2315,3مرتفع )12-15(درجه

150100اإلجمالي
عدد سنوات الخبرة في االستزراع السمكي4

3422,7منخفض )3-8( سنه
11,94,0 8556,7متوسط )9-15( سنه

3120,6مرتفع )16-21( سنه
150100اإلجمالي

 التفرغ للعمل في مجال االستزراع السمكي5
--10167,3متفرغ للعمل في مجال االستزراع السمكي 4932,7غير متفرغ للعمل في مجال االستزراع السمكي

150100اإلجمالي
 مساحه المزرعة السمكية 6

10066,7صغيرة )48-175( قيراط

160,389,5
3724,7متوسطة )176-304( قيراط
138,6كبيرة  )305-32 4( قيراط

150100اإلجمالي
 مصادر الحصول علي المعلومات في مجال االستزراع السمكي7

3724,7منخفض )1-2( درجة
3,11,01 10066,7متوسط )3-4( درجة

138,6مرتفع   )5-6( درجة
150100اإلجمالي

 المشاركة االجتماعية الرسمية8
11476,0منخفض )1-2( درجة

1,751,47 20,7  31متوسط  )3-5( درجة
53,3مرتفع   )6-7( درجة

150100اإلجمالي
 التجديدية في مجال االستزراع السمكي9

2718,0منخفض )7-10( درجة

11,92,4
9966,0متوسط )11-14( درجة
2416,0مرتفع )15-18( درجة

150100اإلجمالي
 االتجاه نحو اإلرشاد السمكي10

3120,7سلبي )8-10( درجة
12,31,9 10368,7محايد )11-13( درجة

1610,6إيجابي )14-16( درجة
150100االجمالي

المصدر: حسبت من استمارات االستبيان                                                                           ن= 150

جدول )2(. األهمية النسبية لمجموعات المعوقات المعرفية التي تواجه المبحوثين.

المعوقاتم
عدد المشكالت 

الفرعية داخل كل 
مجموعة

المتوسط 
الترتيبالمرجح

92.085نقص المعرفة بأسس إنشاء المزرعة 1
62.154نقص المعرفة تحضين الذريعة 2
42.483نقص المعرفة بأسس تغذية األسماك3
52.671نقص المعرفة بطرق الوقاية والعالج ألمراض األسماك4
41.246نقص المعرفة بكيفية حصاد األسماك5
62.652نقص المعرفة ببيئة االستزراع السمكي 6

المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان.
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المعرفية  المعوقات  جميع  ان  الي  النتائج  هذه  وتوضح 
تغذية  بأسس  األسماك  مربي  معارف  بنقص  المتعلقة  المدروسة 
األسماك جاءت جميعها في فئة االعاقة المرتفعة وذلك وفقا آلراء 
المبحوثين . مما يوضح ان هناك اتفاق بين اراء المربين المبحوثين 
علي وجود تلك المعوقات المعرفية المتعلقة بنقص معارف مربي 
فجوه  وجود  يؤكد  الذى  االمر  األسماك،  تغذية  بأسس  األسماك 
معرفية لدى هؤالء المربين ويوضح بانهم بحاجة الي المزيد من 
المعارف المتعلقة بأسس تغذية األسماك لسد تلك الفجوة المعرفية 
للعمل علي  الجهود اإلرشادية  المزيد من  لديهم، مما يستلزم بذل 
ازالة تلك المعوقات لديهم وعمل دورات تدريبية لهؤالء المربين 
تغذية  بأسس  المتعلقة  للمعلومات  الفعلية  إحتياجاتهم  فيها  يراعي 

للعمل علي زيادة إنتاجيتهم.

4- النتائج المتعلقة بنقص المعرفة بطرق الوقاية والعالج ألمراض 
األسماك 

األول  الترتيب  في  األمراض  عالج  كيفية  معوق  جاء  لقد 
بدرجة مرجحة مقدارها 2.83 درجة، وقد جاء معوق التشخيص 
مرجحة  بدرجة  الثاني  الترتيب  في  األمراض  لظهور  المبكر 
مقدارها 2.77 درجة، وجاء معوق كيفية الوقاية من األمراض في 
الترتيب الثالث بدرجة مرجحة مقدارها 2.76 درجة، وجاء معوق 
الرابع  الترتيب  في  السمكية  المزارع  في  الشائعة  األمراض  أهم 
من  التأكد  معوق  وجاء  درجة،   2.59 مقدارها  مرجحة  بدرجة 
اإلصابة باألمراض في الترتيب الخامس بدرجة مرجحة مقدارها 

2.41 درجة.

المربين  آراء  بين  اتفاقا  هناك  ان  النتائج  هذه  توضح  كما 
بنقص  المتعلقة  المعرفية  المعوقات  تلك  وجود  علي  المبحوثين 
معارف مربي األسماك بطرق الوقاية والعالج لمراض األسماك، 
االمر الذى يؤكد بانهم بحاجة الي سرعة التخلص من تلك المعوقات 
ومحاولة تزويد المربين بالمعارف المتعلقة بطرق الوقاية والعالج 
يستلزم  لديهم، مما  المعرفية  الفجوة  تلك  لسد  األسماك   ألمراض 
لهؤالء  تدريبية  الجهود االرشادية وعمل دورات  المزيد من  بذل 
المربين يراعي فيها احتياجاتهم الفعلية للمعلومات المتعلقة بطرق 
الوقاية والعالج ألمراض األسماك للتخلص من المعوقات المعرفية 

المؤثرة علي هؤالء المربين وتحد من إنتاجيتهم

5 -  النتائج المتعلقة بنقص المعرفة بكيفية حصاد األسماك :
الترتيب  في  األسماك  لتسويق  ميعاد  أفضل  معوق  جاء  لقد 
األول بدرجة مرجحة مقدارها 1.76 درجة، وجاء معوق وقف 
التغذية قبل حصاد األسماك بوقت كافي في الترتيب الثاني بدرجة 
مرجحة مقدارها 1.62 درجة، وجاء معوق فرز وتدريج وحفظ 
األسماك في الترتيب الثالث بدرجة مرجحة مقدارها 1.53 درجة، 
الرابع  الترتيب  في  المناسبة   العبوات  استخدام  معوق  جاء  بينما 

بدرجة مرجحة مقدارها  39 درجة. 

المربين  اراء  بين  اختالف  ما  هناك  ان  النتائج  هذه  وتوضح 
بنقص  المتعلقة  المعرفية  المعوقات  تلك  وجود  علي  المبحوثين 
معارفهم بكيفية حصاد األسماك، وقد يرجع ذلك الي اختالف خبراتهم 
الذاتية بجانب اختالفهم في المدد الزمنية التي مارسوا فيها العمل، 
القضاء علي  التغلب علي  البحث عن سبل  إلى  يدعو  الذى  االمر 
هذه المعوقات المعرفية وتزويد هؤالء المربين بالمعارف المتعلقة 
بكيفية حصاد األسماك، مما يستلزم بذل المزيد من الجهود االرشادية 
المتمثلة في تخطيط برامج ارشادية ودورات تدريبية لهؤالء المربين 
بكيفية حصاد  المتعلقة  للمعلومات  الفعلية  احتياجاتهم  فيها  يراعي 
األسماك مع التركيز علي التخلص من المعوقات المعرفية التي ثبت 

أن لها تأثير على هؤالء المربين وتحد من إنتاجيتهم.

6 - النتائج المتعلقة بنقص المعرفة ببيئة االستزراع السمكي: 
وانخفاض  ارتفاع  عالج  بكيفية  المعرفة  نقص  معوق  جاء 
درجة الحموضة في الترتيب األول بدرجة مرجحة مقدارها 2.81 
مياه  ملوحة  بتغيرات درجة  المعرفة  نقص  درجة، وجاء معوق  
مقدارها  مرجحة  بدرجة  الثاني  الترتيب  في  السمكي  االستزراع 
عالج   بكيفية  المعرفة  نقص  معوق  جاء  وقد  درجة،   2.75
وانخفاض درجة حرارة المياه في الترتيب الثالث بدرجة مرجحة 
بمعدالت  المعرفة  نقص  معوق  وجاء  درجة،   2.71 مقدارها 
مرجحة  بدرجة  الرابع  الترتيب  في  بالفدان  األصبعيات  تخزين 
بكيفية عالج  المعرفة  نقص  مقدارها 2.69درجة، وجاء معوق  
ارتفاع وانخفاض نسبة األكسيجين بالمزرعة السمكية  في الترتيب 
الخامس بدرجة مرجحة مقدارها2.61 درجة، وأخيراً جاء معوق 
نقص المعرفة بكيفية تنمية الغذاء الطبيعي بالمزارع السمكية  في 

الترتيب السادس بدرجة مرجحة مقدارها 2.36 درجة.

وتشير هذه النتائج الي وقوع جميع المعوقات المعرفية في فئة 
النتائج  تلك  توضح  كما  المبحوثين،  آلراء  وفقا  المرتفعة  االعاقة 
ان هناك اتفاقا بين اراء المربين حول تلك المعوقات المعرفية في 
تأثيرها علي إنتاجيتهم من األسماك، وقد يرجع ذلك الي انخفاض 
معارف المربين المبحوثين بالمعلومات المتعلقة ببيئة االستزراع 
المعوقات،  هذه  ازالة  علي  العمل  يتطلب ضرورة  مما  السمكي، 
دورات  وتنفيذ  وتخطيط  ارشادية  برامج  عمل  خالل  من  وذلك 
االستزراع  ببيئة  تعريفهم  الي  تهدف  المربين  لهؤالء  تدريبيه 

السمكي.

المعوقات  علي  للتغلب  المبحوثين  اسماك  مربي  مقترحات  ثالثا: 
المعرفية التي تواجههم:

أفادت النتائج الواردة بجدول رقم 4 ان هناك تسع مقترحات قد 
ذكرهن مربي األسماك بالمزارع السمكية والتي يمكن عن طريقها 
التغلب والتخلص من المعوقات المعرفية المرتبطة بنقص معارفهم 
والتي تواجههم وتحد من إنتاجيتهم بنسب تنحصر بين حد اقصي 
قدره 88% وحد ادني بلغ 32% من اجمالي عدد المربين المبحوثين، 
وقد امكن ترتيب تلك المقترحات تنازليا وفقا لنسب تكرار ذكرها، 
حيث جاء مقترح ضرورة عمل دورات تدريبية مكثفة للمربين في 
مقدمة مقترحات التغلب علي المعوقات التي تواجه مربي األسماك 
بنسبة قدرها 88% من اجمالي عدد المبحوثين، تاله مقترح نشر 
االجتماعي  التواصل  بمواقع  السمكي  االستزراع  المعلومات عن 
بنسبة قدرها 79.3%، ثم مقترح استخدام اكثر من موقع لتواصل 
االجتماعي في نشر المعلومات بنسبة بلغت 72%، وبنسبة قدرها 
%68 جاء مقترح توزيع نشرات ارشادية بها كافة المعلومات علي 
للتدريب  عالية  كفاءة  ذو  أخصائيين  توفير  مقترح  تاله  المربي، 
بنسبة 64%، ثم مقترح تفعيل دور االرشاد السمكي بنسبة %59.3، 
وجاء مقترح عمل ايام حقل للمراحل المختلفة الستزراع األسماك 
عدد  نصف  من  اكثر  ذكرها  المقترحات  وهذه   %51.3 بنسبة 
المبحوثين، اما مقترحي توفير وسائل ايضاح لالستزراع السمكي 
بمناطق  ارشادية  مراكز  توفير  المختلفة،  االستزراع  بمناطق 
االستزراع فقد تم ذكرهم عن طريق اقل من نصف عدد المبحوثين 

بنسبة 36.7%، 32% على الترتيب.

وتوضح هذه النتائج ان مقترحات مربي األسماك المبحوثين 
المختلفة للتغلب علي المعوقات المعرفية التي تواجههم وتحد من 
إنتاجيتهم والتي ذكرها المبحوثين بنسب متفاوتة، تتمركز جميعها 

حول ضرورة توفير المعلومات اإلنتاجية عن األسماك.
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جدول )3(. األهمية النسبية للمعوقات المعرفية التي تواجه المبحوثين.

المعوقاتم
المتوسط مدى وجود المعوق

المرجح
الترتيب ال توجدبدرجة محدودةبدرجة متوسطةبدرجة كبيرة

%العدد%العدد%العدد%العدد
أوال :معوقات نقص المعرفة بأسس إنشاء المزرعة: 1
7147.35335.3241621.32.32 المساحة المثلي لحوض التربية1
4630.772483221.3002.095أفضل عمق لحوض التربية2
42287348.73523.3002.046عرض الجسر الفاصل بين األحواض3
483272483020002.124عرض الجسور الرئيسية4
5939.36442.72718002.123الشكل الهندسي األمثل ألحواض التربية5
36246442.75033.3001.917االنحدار األمثل لقاع الحوض6
7

لمصدر  بالنسبة  الحضانة  حوض  موقع 
الري أو الصرف

3120.77449.34530001.917
151069466342321.668مدي التحكم في بوابات الري والصرف8
9

 – حضان  ألحواض)  المزرعة  تقسيم 
تربية – تسمين (

9060543664002.561
ثانياً :معوقات نقص المعرفة تحضين الذريعة: 

1
أخذ عينة من األسماك كل 15 يوم لمتابعة 

نموها
6845.35939.32315.3002.33

75505838.71711.3002.391تسميد حوض الذريعة لنمو الغذاء الطبيعي2
3

في  الذريعة  تقضيها  التي  المثلي  المدة 
حوض الحضانة

332275504026.721.31.946
422872483624002.045أفضل وقت لنقل الذريعة4
66447046.6139.4002.352الطريقة المثلي ألقلمة الذريعة5
4731.366443724.7002.074المساحة المثلي لحوض الحضان6

ثالثا :معوقات نقص المعرفة بأسس تغذية األسماك:
1

معدالت إضافة عالئق األسماك في بداية 
ونهاية الموسم

90604832128002.523

2
عالئق  لمحتويات  القياسية  المكونات 

األسماك
10972.73523.364002.691

5335.35637.3392621.32.084أفضل ميعاد لتغذية الذريعة3
4

نمو  معدالت  عليها  يتوقف  التي  العوامل 
األسماك

10469.340726.64002.652
رابعًا: معوقات نقص المعرفة بطرق الوقاية والعالج ألمراض األسماك:

9563.4483274.7002.594أهم األمراض الشائعة في المزارع1
120802617.300002.772التشخيص المبكر لظهور األمراض2
8254.748322013.3002.415التأكد من اإلصابة باألمراض3
117783120.721.3002.763كيفية الوقاية من األمراض4
126842214.721.3002.831كيفية عالج األمراض5

خامًسا: معوقات نقص المعرفة بكيفية حصاد األسماك
1

بوقت  األسماك  حصاد  قبل  التغذية  وقف 
كافي

106.77650.76140.7321.622
4        .00106.73825.31026839استخدام العبوات المناسبة2
117.39462.74328.721.31.761أفضل ميعاد لتسويق األسماك3
149.369465033.31711.31.533فرز وتدريج وحفظ األسماك             4

سادًسا: معوقات نقص المعرفة ببيئة االستزراع السمكي: 
1

ارتفاع  عالج  بكيفية  المعرفة  نقص 
وانخفاض درجة الحموضة

12482.7241621.3002.811

2
وارتفاع  عالج  بكيفية  المعرفة  نقص 

وانخفاض نسبة األكسيجين
9764.74731.364002.615

3
وانخفاض  عالج   بكيفية  المعرفة  نقص 

درجة حرارة المياه
111743422.753.3002.713

4
نقص المعرفة بتغيرات درجة ملوحة مياه 

االستزراع السمكي
11677.33120.732002.752

5
نقص المعرفة بكيفية تنمية الغذاء الطبيعي 

بالمزارع السمكية
724860401812002.366

6
تخزين  بمعدالت  المعرفة  نقص 

األصبعيات بالفدان
108723825.342.7002.694

المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان.

جدول )4(. مقترحات مربي االسماك بالمزارع السمكية للتغلب علي المعوقات المعرفية المرتبطة بنقص معارفهم.
%التكراراتمقترحات المبحوثين  للغلب علي المعوقاتم
13288ضرورة عمل دورات تدريبية مكثفة للمربين1

11979.3نشر المعلومات عن االستزراع السمكي بمواقع التواصل االجتماعي2
10872استخدام أكثر من موقع لتواصل االجتماعي في نشر المعلومات3
10268توزيع نشرات إرشادية بها كافة المعلومات علي المربي4
9664توفير أخصائيين ذو كفاءة عالية للتدريب5
8959.3تفعيل دور اإلرشاد السمكي6
7751.3عمل أيام حقل للمراحل المختلفة الستزراع األسماك7
5536.7توفير وسائل إيضاح لالستزراع السمكي بمناطق االستزراع المختلفة8
4832.0توفير مراكز إرشادية بمناطق االستزراع9

ن = 150 مبحوثا
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التوصيات                                                                         

إيجاز  يمكن  نتائج  من  البحث  هذا  إليه  توصل  ما  على  بناء 
الفوائد التطبيقية له فيما يلي:

في ضوء ما ذكره مربي األسماك بالمزارع السمكية من وجود - 1
إنتاجيتهم  من  وتحد  معارفهم  بنقص  متعلقة  معرفية  معوقات 
يوصى البحث  بحتمية التنسيق والتكامل بين جهاز االرشاد 
الثروة  تنمية  عن  المسئولة  الجهات  ومختلف   الزراعي 

السمكية للعمل علي التغلب علي هذه المعوقات المعرفية

من خالل ما اظهرته النتائج من وجود معوقات معرفية متعلقة - 2
بجميع مناحى عملية اإلنتاج السمكي لدى المربين، لذا يمكن 
االرشادية  البرامج  ومنفذي  مخططي  نظر  بتوجيه  التوصية 
الثروة  وهيئة  الزراعي  لإلرشاد  المركزية  لإلدارة  التابعين 
السمكية علي تكثيف االنشطة االرشادية لسد الفجوة المعرفية 

لدى المربين بشكل عام والمبحوثين بشكل خاص.

في ضوء ما اظهرته النتائج من وجود الكثير من المقترحات - 3
التي اقترحها المربين من اجل سد الفجوة المعرفية لديهم والتي 
تسبب معوقات معرفيه توصي الدراسة بضرورة عرض تلك 
المقترحات  تلك  تنفيذ  لمحاولة  المسئولين  علي  المقترحات 

للنهوض بالثروة السمكية.
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Cognitive Obstacles for Fish Breeders that Limit the Productivity 
of Fish Farms in Kafr El-Sheikh Governorate
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A. Shabana**
*Agricultural Extension Branch, Department of Agricultural Economics, Faculty of 
Agriculture, Kafr El Sheikh University,**Extension Program Research Department, 
Agricultural Extension and Rural Development Research Institute, Agricultural 
Research Center

THIS RESEARCH mainly aimed to identify the knowledge obstacles of fish breeders that 
limit the productivity of fish farms in Kafr El-Sheikh Governorate, and Kafr El-Sheikh 

Governorate was chosen as a region to conduct this research, as it occupies the first place at the 
level of the Republic in fish production, and includes ten administrative centers that practice 
fish farming. In six of them, Al-Hamoul Center was randomly selected from them to conduct 
this research, for a regular random sample of 150 respondents who were selected from the 
villages of Al-Amal and Al-Mamoura villages, and the most important results of the research 
were summarized as follows: The groups of obstacles that the research was exposed to came 
in the following order according to their relative importance to the respondents, the obstacles 
of lack of knowledge of methods of prevention and treatment of fish diseases came in the first 
order with a weighted degree of 2.67 degrees, and in the second order came the obstacles of 
lack of knowledge of the fish farming environment with a weighted degree of 2.65 As for 
the obstacles of lack of knowledge of the foundations of fish nutrition, they came in the third 
place, with a weighted degree of 2.48 degrees, and they came in the rankings. The fourth is 
the obstacles of lack of knowledge of incubating the pretext with a weighted degree of 2.15 
degrees, and the obstacles of lack of knowledge of the foundations of establishing the farm 
came in the fifth order, with a weighted degree of 2.08 degrees, and the obstacles of lack of 
knowledge of the foundations of establishing the farm came in the sixth order, with a weighted 
degree of 2.24 degrees.

Keywords: Cognitive obstacles, fish breeding, acre productivity of fish.


