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 مصادر معلومات صائدي ال سامك املتعلقة مبامرسات الصيد املويص هبا ببحرية انرص
 

 * ,1 محدي حسن أ محد عبد احللمي

 مرص. ,القاهرة ,مركز حبوث الصحراء 1

 العريب صخاملل

ال مهية النسبية للك مصدر من املصادر ابل ضافة ايل عىل  وكذكل التعرف ,ابملامرسات املويص هبا  ال سامكمصادر معلومات صائدي عىل  التعرفاس هتدف هذا البحث   

س تقةل املدروسة: وبني املتغريات امل  ال سامكحتديد العالقة بني درجة معرفة صائدي وأ يضا  ,مبنطقة البحث ال سامكحتديد درجة املعرفة للمامرسات الفنية اخلاصة بصائدي 

ودرجة عضوية  ,والرضا عن العمل ابلصيد ,وعدد س نوات اخلربة يف الصيد  ,وعدد أ فراد ال رسة العاملني مبهنة الصيد ,وعدد أ فراد ال رسة ,ودرجة تعلمي املبحوث  ,السن

ببحرية  ال سامكودرجة توافر اخلدمات اليت تقدهما امجلعيات لصائدي  ,سامكال  واملشاركة يف أ نشطة مجعيات صائدي  ,واملشاركة الاجامتعية غري الرمسية  ,املنظامت احمللية

وقد أ جرى  مبنطقة البحث. ال سامكمشالكت ومقرتحات صائدي عىل  وأ خريا التعرف, ومصادر املعلومات ببحرية انرص ,الصيد حنو همنة ال سامكصائدي  واجتاهات ,انرص

مبحواث مت اختيارمه من خالل  346عينة قواهما  عىل وذكل هبا,املويص  مبامرسات الصيدمبصادر معلوماهتم وذكل فامي يتعلق  انرص,ببحرية  ال سامكصائدي  عىل هذا البحث

عدادها واختبارها لتحقيق أ هداف  معادةل كرجييس ومورجان مت  وقد, البحثومت مجع البياانت عن طريق املقابةل الشخصية للمبحوثني بواسطة اس امترة اس تبيان س بق ا 

الارتباط  ومعامل, املتوسطةوادلرجة  املعياري, والاحنراف, احلسايباس تخدام بعض ال ساليب ال حصائية الوصفية اكلنسب املئوية, وجداول التوزيع التكراري, واملتوسط 

%( مهنم يقعون يف فئة املعرفة 29.5) وأ ن الصيد,ببنود املامرسات الفنية لعمليات  معرفة منخفضة اكنوا ذوي%( من املبحوثني 23.4أ وحضت النتاجئ أ ن )و . البس يط لبريسون

أ شارت النتاجئ  .املعرفة هبذه املامرسات ا ىلاملبحوثني يف حاجة رضورية  أ ن أ كرث من نصف ا ىلوهذا يشري  املرتفعة.مهنم يقعون يف فئة ذوي املعرفة %( 47.1اكن ) بيامن, املتوسطة

 عىلفامي يتعلق ابلتداول السلمي لل سامك  التايل:النحو  البحث عىلملامرسات الصيد املويص مت ترتيهبا وفقا للنسب املئوية حملاور  ال سامكأ ن أ مه مصادر معلومات صائدي 

قبل النقل وأ ثناء التسويق  ال سامك%. أ ما فامي يتعلق مبعامةل 16.4بنس بة  ال سامكامجلعيات التعاونية لصائدي  يلهيا, %19.4منت قارب الصيد يه ش يخ الصيادين بنس بة 

بنس بة  ال سامكقد جاءت امجلعيات التعاونية لصائدي  ال سامك%. كام توحض النتاجئ أ ن تسلمي 13.5ش يخ الصيادين بنس بة  يلهيا, %17.4جفاءت اخلربة الشخصية بنس بة 

%. كام 12.2اخلربة الشخصية بنس بة  يلهيا, %13.9قد جاءت ش يخ الصيادين بنس بة  ال سامك%. تشري النتاجئ أ ن جتميد 18.1ش يخ الصيادين بنس بة  يلهيا, 19.7%

%. 13.6بنس بة  ال سامكامجلعيات التعاونية لصائدي  يلهيا, %21.9التالفة غري الصاحلة لالس هتالك قد جاءت اخلربة الشخصية بنس بة  ال سامكأ وحضت النتاجئ أ ن مظاهر 

اوحضت %. 14.8يلهيا ش يخ الصيادين بنس بة  ,%17.4بنس بة  ال سامكقد جاءت امجلعيات التعاونية لصائدي  ال سامكام أ شارت النتاجئ أ ن الطريقة املناس بة لتسويق ك

املبحوثني ملامرسات الصيد املويص ولك من: السن, وعدد  ال سامك( بني درجة معرفة صائدي 0.01النتاجئ وجود عالقة ارتباطية موجبة ومعنوية عند مس توي معنوية )

ا يل وجود عالقة  كام تشري النتاجئ بذات اجلدول ,ومصادر املعلومات  ,حنو همنة الصيد  ال سامكواجتاهات صائدي   ,ودرجة عضوية املنظامت احمللية ,س نوات اخلربة

و املشاركة يف  ,عدد افراد الارسةاملبحوثني ملامرسات الصيد املويص ولك من  ال سامكمعرفة صائدي ( بني درجة 0.05ارتباطية موجبة ومعنوية عند مس توي معنوية )

  .ال سامكأ نشطة مجعيات صائدي 

 حبرية انرص, صائدي ال سامك, همنة الصيد.اللكامت الاسرتشادية: 

 املقدمة

 عىلحتتل مرص املركز احلادي عرش عامليا يف مس توي ال نتاج السميك وال ول 

نتاج  من املصادر اخملتلفة يف مرص س نة  ال سامكمس توي أ فريقيا, حيث بلغ ا 

نتاج الاسزتراع السميك مهنا حوايل  طن,مليون 1.519حوايل  2015 وميثل ا 

نتاج املصايد ,%77مليون طن بنس بة  1.175 أ لف طن  344الطبيعية  وا 

جاميل ال نتاج يف مرص )الهيئة العامة لتمنية الرثوة  %23بنس بة  فقط من ا 

 (.6ص, 2015, السمكية

من  تعترب مصدرومتثل الرثوة السمكية قطاعا هاما يف الاقتصاد املرصي حيث   

مصادر ادلخل الزراعي القويم حيث يسامه الانتاج السميك يف صايف ادلخل 

% من ا جاميل قمية  7.3مليار جنيه متثل حنو  22.3الزراعي حبــــــــــوايل 

وحوايل  (,14ص, 2015, قطاع الش ئون ال قتصادية)الزراعي الانتاج 

 .(163ص, 2016 وأ خرون,الريس )احليواين من قمية الانتاج  20%

نسان ابعتبارها مصدرا  ال سامككام تعترب  من املصادر الغذائية الهامة لال 

اساس يا للربوتني احليواين ذات القمية الغذائية العالية رخيصة المثن والغنية 

مكية كبرية من ال حامض ال منية وكذكل اليود  عىلابلربوتني احليواين اذلي حيتوي 

تسامه بصفة  ال سامكاملس ئول عن تكوين هرمون الغدة ادلرقية مما يعين أ ن 

أ ساس ية يف حتقيق نس بة العجز من الربوتني احليواين يف مرص )املغريب 

 (.59ص, 2017:وأ خرون

 مفهنا املصايد طبيعهتا,يف مرص حسب  السميك,وتتنوع مصادر الانتاج 

ومهنا البحريات واملنخفضات )املزنةل  الامحر(,والبحر  املتوسط,البحرية )البحر 

 (,والربلس والربدويل وادكو وقارون ومريوط والبحريات املرة ومالحة بور فؤاد

كام اس تحدث  (,ومهنا مصايد املياه العذبة )هنر النيل بفرعية والرتع واملصارف

هذا ابل ضافة ايل املزارع  الراين,ة الانسان مصادر اخري كبحرية انرص وحبري 

ص , 2016 حسني, النفييل,)مرص السمكية املوجودة يف احناء خمتلفة من 

139.) 

 املساحة, كاموتعترب حبرية انرصاثين أ كرب البحريات الصناعية يف العامل من حيث 

داخل الارايض املرصية والبايق يف الارايض 350مك مهنا  500يبلغ طولها 

وتمتزي البحرية مبالءمة  فدان,1377400حيث تبلغ مساحهتا  السودانية,

ابل ضافة ايل وفرة القاعدة  ال سامكظروفها البئية لرتبية العديد من أ صناف 
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ش باك ادلق والش باك  يه:وطرق الصيد املس تخدمة فهيا  الطبيعية,الغذائية 

 157التخزين حنو  عىلولها القدرة  الس نار,اخليشومية والش باك العامئة ورشك 

 (.2ص, 2012, مرت مكعب من املياه )وزارة ادلوةل لش ئون البيئة

ىلالبحرية  وتنقسم مصايد مناطق الصيد ابملياه -1 :اكل يتمنطقتني رئيس يتني  ا 

ربع مليون  من مسطح البحرية وتبلغ مساحهتا حوايل %20 الشاطئية: متثل

الطبيعية  هتاجر بعيدا عن املواقعفدان, ومن املؤكد علميا أ ن أ سامك البلطي ل 

ابملواقع  هذا فا ن ا مداد البحرية بزريعة هذا الصنف وتركها للمنو وعىللتواجدها 

ىلتصل  حىتالطبيعية  احلجم املناسب للتسويق بعد س نوات قليةل يعترب  ا 

ا  أ حد الطرق الفعاةل لتمنية اخملزون السميك, كام تعترب هذه الطريقة أ ساس 

مناطق الصيد ابملياه  -2 .يا املزارع السمكية للبحريةتكنولوج  ل دخال

حوايل  الباقية من مسطح البحرية وتبلغ مساحهتا %80نس بة  متثل :العميقة

مليون فدان, وثبت من املسح جبهاز صدي الصوت وفرة تواجد الفيتو بالنكتون 

)أ حد عنارص القاعدة الغذائية الطبيعية للبحرية( يف مناطق  الزوبالنكتون وكذكل

 وعىلتتواجد هبذه املنطقة  ال سامكوابلرمغ من ذكل فا ن قةل من  .املياه ابلبحرية

صنفي البالنكتون وذلكل فا ن هذه  عىلالتغذية  عىل ال خص ال صناف القادرة

ولالس تغالل  بأ هنا )منطقة حصراوية(, املنطقة توصف من الناحية ال نتاجية

دخال أ صناف , الزراعةوزارة جديدة )أ سامك  ال مثل لهذه املنطقة فا نه يس تلزم ا 

 (.3-2ص ص , 2014

ببحرية انرص تعد من أ مه  ال سامكونظرا ل ن مصادر معلومات صائدي 

زايدة الانتاجية. ذلا جيب توفر مرشدين متخصصني عىل  اجملالت اليت تساعد

 ال سامكامداد صائدي  عىليعملون  املصائدتكنولوجيا من خرجيي لكية 

 ابملعلومات وتعديل سلوكهم للبحث عن معلومات مس تحدثة يف تكل اجملالت.

وتتودل املعلومات الزراعية عرب قنوات عديدة من خالل كثري من ال فراد 

, ص Rogers, 1995قسم )خمتلف مس توايهتا حيث  عىلواملؤسسات 

يل: عىلاهحا املصادر تبعا  دلرجة انفت (137  العامل ا 

 ويه مصادر من خارج التنظمي الاجامتعي أ و البيئة.: مصادر خارجية

 ويه مصادر من داخل التنظمي الاجامتعي وموجودة ابلبيئة. :مصادر حملية

مام  ( أ ن أ مه مكوانت املصدر تتلخص 169, ص, 1984)وقد أ وحض ا 

 عىليف اخلربة والثقة حيث أ ن املصادر اليت تمتتع هبذه الصفات تنجح يف تأ ثريها 

امجلاهري, وتقوم بتوصيل املعلومات ابلشلك اذلي يتناسب مع اجملمتع وابلطريقة 

مدي  عىلاملالمئة للظروف احمللية. ويتوقف قبول امجلهور للمعلومات اجلديدة 

 السلوكية,النظام الاجامتعي السائد والامناط  وعىل املعلومة,ثقهتم يف مصدر تكل 

ذا التعلمي,ومس توايت  مل يتوافر هذه الثقة يقلل ذكل من احامتل قبول الافاكر  وا 

 (.Gruber, 2000) اجلديدة

ىلضوء ما تقدم برزت احلاجة البحثية  وعىل حتديد مصادر معلومات  ا 

 املتعلقة مبامرسات الصيد املويص هبا ببحرية انرص.  ال سامكصائدي 

 السمكية: حيثتمكن مشلكة ادلراسة يف تذبذب ونقص الطاقة الانتاجية 

 2015بيامن بلغت يف عام  (,طن19562.755) 2014بلغت عام 

ويف  (,طن14897.112) 2016يف حني بلغت عام  (,طن18167.627)

 2018كام بلغت عام  (,طن16123.167) 2017عام 

ورمبا  ,(2018, )الهيئة العامة لتمنية حبرية السد العايل  طن(23354.885)

يل نقص معارف صائدي  للمامرسات املويص هبا  ال سامكيرجع السبب يف ذكل ا 

نتاج وتسويق وتداول  منت القارب وحيت وصولها ا يل املس هتكل عىل  ال سامكيف ا 

يل قةل أ و نقص مصادر املعلومات اليت يس تقي مهنا صائدي  وهو ما يعزي ا 

نتاج وتسويق  ال سامك ابل ضافة تعرض البحرية , ال سامكمعلوماهتم بعمليات ا 

نتاج بعض ال صنافعىل  للعديد من العواقب الطبيعية اليت أ ثرت وأ يضا ا يل  ,ا 

وعدم تعويض  ,واس تخدام حرف الصيد غري القانونية  ,جلائراس تخدام الصيد ا

جابة.البحرية ابلزريعة الالزمة لتمنيهتا  ومن هنا انبثقت مشلكة البحث يف حماوةل لال 

مايه اخلصائص الشخصية واملهنية  -1العديد من التساؤلت التالية : عىل 

 ال سامكمايه درجة معرفةصائدي -2 نطقة البحث؟مب  ال سامكلصائدي 

مايه مصادر معلومات صائدي -3ويص هبامبنطقة البحث؟للمامرسات الفنية امل

الامهية النسبية  مايه -4 املويص هبا مبنطقة البحث؟ للمامرسات الفنية ال سامك

للك مصدر من مصادر املعلومات املدروسة للمامرسات الفنية املويص هبا مبنطقة 

 البحث؟

ىل: ادلراسةوهتدف هذه  ة بعض اخلصائص الشخصية واملهني عىلالتعرف  ا 

للمامرسات  ال سامكصائدي  حتديد درجة معرفة البحث.مبنطقة  ال سامكلصائدي 

 ال سامكحتديد مصادر معلومات صائدي  مبنطقة البحث. الفنية املويص هبا

حتديد الامهية النسبية للك مصدر  املويص هبا مبنطقة البحث. للمامرسات الفنية

 الفنية املويص هبا مبنطقة البحث.ر املعلومات املدروسة للمامرسات من مصاد

مبامرسات الصيد املويص هبا وبني  ال سامكحتديد العالقة بني درجة معرفة صائدي 

 ال رسة,وعدد أ فراد  ,املبحوثدرجة تعلمي و  السن,متغرياهتم املس تقةل التالية: 

ودرجة  الصيد,وعدد س نوات اخلربة يف  الصيد,وعدد أ فراد ال رسة العاملني مبهنة 

ودرجة املشاركة  الرمسية,املشاركة الاجامتعية غري  ةاحمللية, ودرجعضوية املنظامت 

ودرجةتوافر اخلدمات اليت تقدهما امجلعيات  الزراعية,يف ال نشطة ال رشادية 

 الصيد,حنو همنة  ال سامكواجتاهات صائدي  انرص,ببحرية  ال سامكلصائدي 

 عىلالتعرف  ببحرية انرص. ال سامكمهنا صائدي ر معلومات اليت يس تقي ومصاد

وضع تصور مقرتح  -7 مبنطقة البحث. ال سامكحات صائدي مشالكت ومقرت 

 للمامرسات الفنية املويص هبا مبنطقة البحث. ال سامكملصادر معلومات صائدي 

 النحو التايل: عىلحتقيا لهدف ادلراسة اخلامس مت صياغة الفرض البحيث 

توجد عالقة ارتباطية بني درجة معرفة صائدي ال سامك ابملامرسات الفنية 

, درجة تعلمي املبحوثاملويص هبا وبني املتغريات املس تقةل املدروسة: السن, و 

وعدد أ فراد ال رسة, وعدد أ فراد ال رسة العاملني مبهنة الصيد, وعدد س نوات 

نظامت احمللية, ودرجة املشاركة الاجامتعية اخلربة يف الصيد, ودرجة عضوية امل 

غري الرمسية, ودرجة املشاركة يف ال نشطة ال رشادية الزراعية, ودرجة توافر 

اخلدمات اليت تقدهما امجلعيات لصائدي ال سامك ببحرية انرص, واجتاهات صائدي 

ال سامك حنو همنة الصيد, ومصادر معلومات اليت يس تقي مهنا صائدي ال سامك 

ولختبار هذا الفرض البحيث مت وضع الفرض الاحصايئ "ل توجد رية انرص. ببح

عالقة ارتباطية بني درجة معرفة صائدي ال سامك ابملامرسات الفنية املويص هبا 

 السابق ذكرها.  وبني املتغريات املس تقةل املدروسة

ببحرية  من خالل حفص ادلراسات والبحوث اليت اهمتت :الاس تعراض املرجعي

واملرتبطة بطبيعة ادلراسة تبني اختالف هذه  الاطالع علهياواليت أ تيح  انرص

 ادلراسات من حيث الطريقة املتبعة.

الاحتياجات  د(: حتدي2000وجاد الكرمي , املقصود,عبد )أ جراها ففي دراسة 

اس هتدف  احملددة لها. وأ مه والعوامل رص,انببحرية  ال سامكالارشادية لصائدي 

ىلهذا البحث  الطرق اخملتلفة لتحديد الاحتياجات الارشادية  عىلالتعرف  ا 
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 عىلوقد اعمتد البحث . وأ مه العوامل احملددة لها انرص,ببحرية  ال سامكلصائدي 

بياانت أ ولية مت مجعها بطريقة الاس تبيان ابملقابةل الشخصية لعينة قواهما 

املسجلني  كال سامصائدا مت اختيارمه بطريقة عشوائية من بني صائدي 300

بأ سوان. وقد تبني من النتاجئ حاجة صائدي  ال سامكابمجلعيات التعاونية لصائدي 

كام اهنم  ال سامكببحرية انرص ايل اكساهبم معلومات خمتلفة تتعلق بصيد  ال سامك

يف حاجة ايل العمل لتحسني اجتاهاهتم حنو الترشيعات والقوانني املنظمة لصيد 

 وحفظها وتسويقها. ال سامكم املتعلقة بصيد وتغيري ممارساهت ,ال سامك

 و(: حن2004,يالرتيك, والساعوفامي يتعلق ابدلراسة اليت أ جراها لك من )

ر  اس هتدف هذا البحث بصفة رئيس ية  انرص.شادية مسكية لتمنية حبرية اسرتاتيجية ا 

رشادية مسكية لتمنية حبرية انرص من خالل حتديد  حتديد أ هداف لسرتاتيجية ا 

نتاجيا واجامتعيا  واس تخدم  وبيئيا,املشالكت واملعوقات املتعلقة بتمنية حبرية انرص ا 

بؤرية مجلع البياانت من عينة  تعرش مجموعااسلوب البحث الرسيع عن طريق 

مشارك. وقد توصل  12-8قد تراوح عدد حضور لك مجموعة بني و  ادلراسة,

: املشالكت واملعوقات املتعلقة ييل: أ ولالبحث ايل عدة نتاجئ تتلخص امهها فامي 

مبجمتعات الصيادين ومعليات الصيد ومقرتحات حلها من وهجة نظر الصيادين 

 أ عضاء امجلعيات التعاونية لصائدي.

اثنيا: املشالكت واملعوقات املتعلقة ابلتمنية البيئية الشامةل لبحرية انرص 

أ هداف  دالبييئ. اثنيا: حتديومقرتحات حلها من وهجة نظر الباحثني يف اجملال 

رشادية مسكية لتمنية حبرية انرص.  لسرتاتيجية ا 

 كال ساماجتاهات صائدي  ن(: ع2010, البس يوينهتا )حسر ويف دراسة اليت أ جر 

اس هتدفت هذه ادلراسة حتديد درجة اجتاه  ببحرية انرص حنو العمل ابلبحرية.

أ مه عىل  وكذكل التعرف البحرية,ببحرية انرص حنو العمل يف  ال سامكصائدي 

ومت اس تخدام عينة عشوائية بلغ قواهما  الاجتاه,هذا  عىلاملتغريات املؤثرة 

 التكرارات,وقد اس تخدم يف عرض وحتليل البياانت  ابلبحرية,صائد 200

وأ وحضت  التحديد.ومعامل  البس يط لبريسونومعامل الارتباط  املئوية,والنسب 

 الامية,يقعون يف الفئة  %52.5أ مه النتاجئ أ ن أ كرث من نصف املبحوثني بنس بة 

ود يعملون ابلصيد يف البحرية فقط دون وج %81.5وأ ن غالبية املبحوثني بنس بة 

جاميل عدد املبحوثني ل حيصلون  %53.5معل أ خر دلهيم وأ ن  خدمات  عىلمن ا 

 الصيادين.من مجعيات 

(: عن حمددات فاعلية مجعيات صائدي 2017,)القطانأ ما ادلراسة اليت أ جراها 

 ادلراسة التعرف اس هتدفت هذه افظة اسوان يف تمنية حبرية انرص.مبح ال سامك

مبحافظة اسوان يف تمنية حبرية  ال سامكحمددات فاعلية مجعيات صائدي عىل 

مبحواث ميثلون حوايل 346ومت اس تخدام عينة عشوائية بس يطة بلغ قواهما  ,انرص

جاميل الشامةل البلغ عددها 11%  واس تخدام يف عرض وحتليل , 3112 من ا 

, واملدي الفعيل واملتوسط احلسايب  ,والنسب املئوية, البياانت التكرارات 

والاحنراف املعياري واكنت أ مه النتاجئ اليت توصلت الهيا ادلراسة اكليت: وجد أ ن 

يف تمنية حبرية  ال سامكمجعيات صائدي عىل  احملددات اللكية ذات تأ ثري متوسط

وأ ن احملددات الترشيعية  ,وفقا ل راء املبحوثني %58-50انرص بنس بة

-36اءت يف املرتبة الاويل بني احملددات اللكية مبتوسط حسايب والس ياس ية ج

 .درجة 56%

معرفة وتنفيذ  ن(: ع2017 واخرون, الساعي)هبا وفامي يتعلق ابدلراسة اليت قام 

 حمافظة ابلقوانني والقرارات املنظمة لعملية الصيد ببحرية انرص يف ال سامكصائدي 

مس توي معرفة وتنفيذ عىل  التعرفادلراسة بصفة اساس ية  اس هتدف هذه اسوان.

وقد  ,ابلقوانني والقرارات املنظمة لعملية الصيد ببحرية انرص  ال سامكصائدي 

مبحواث ميثلون حوايل 346عينة عشوائية بس يطة بلغ قواهما عىل  اجريت ادلراسة

جاميل الشامةل البلغ عددها 11% ذكل ابس تخدام  3112 من ا 

و املتوسط , والنسب املئوية  ,التكراراتومت اس تخدام  ,Cochranمعادةل

ومربع ك ي  ,و معامل الارتباط لبريسون , والاحنراف املعياري , احلسايب 

لتحليل البياانت وتلخصت امه النتاجئ فامي ييل : أ ن اكرث من نصف املبحوثني 

 ,دلهيم مس توي معريف مرتفع ابلقوانني والقرارات املنظمة لعملية الصيد  55.2%

من الصيادين مس توي الزتاهمم ابلقوانني والقرارات املنظمة لعملية  %8.9وأ ن

 الصيد مرتفع.

هناوتتضح من نتاجئ ادلراسات  متباينة هذا وطرحت املوضوع من  السابقة ا 

 ال سامكمعارف صائدي  عىلزوااي خمتلفة وابلتايل اكن هذا البحث للوقوف 

وحتديد أ مه املشالكت اليت  معلوماهتم,ومصادر  هبا,للمامرسات الفنية املويص 

 وكيفية تمنية وتطوير حبرية انرص. ال سامكتواجه صائدي 

 :التعريفات الاجرائية

هبا يف هذه ادلراسة مجموعة املصادر اليت يعمتد علهيا  ديقص :املعلوماتمصادر -

 ديقص :املعرفة- .انرصاملعلومات يف جمال الصيد ببحرية  عىلاملبحوثني للحصول 

ملام املبحوثني ابملامرسات الفنية اخلاصة بعمليات الصيد  هبا يف هذه ادلراسة درجة ا 

 ادلراسة منطقة الغطاء املايئ العذب هبا يف هذه ديقص :البحرية- .ببحرية انرص

قد يكون مسك مياهها كبريا أ و  املتسع اليت حتيط هبا اليابسة من مجيع اجلهات

ضافة  صغريا, وقد يكون رصف مياهها صناعيا عن طريق القنوات أ و طبيعيا ا 

ىل لك ما يركبه  وه :املركب- .الاحندار, الترسب, أ و التبخر ويه حبرية صناعية ا 

- سواء اكن يمت تشغيهل مياكنيكيا أ و يدواي او غريها. ال سامكالصياد حبرا لصيد 

ادلراسة مجيع الصيادين املسجلني ابمجلعيات التعاونية  يقصد هبم يف هذه :الصيادين

النوبية لصائدي  ومه: امجلعيةبأ سوان يف أ ربع مجعيات تعاونية  ال سامكلصائدي 

 أ سوان, ومجعيةومجعية أ بناء  ,ال سامكومجعية أ سوان ال م لصائدي  ,ال سامك

ارسون همنة الصيد داخل ومي وأ دندان,بقرييت قسطل  ال سامكالتاكمل لصائدي 

ادلراسة عدد عيون الش باك يف لك مخسني  يقصد هبا يف هذه :املاجة- حبرية انرص.

 س نتميرتا طوليا.

ببحرية  ال سامكمجيع صائدي  عىلتنطوي شامةل البحث : شامةل البحث وعينته

املرخصني وفقا  لسجالت الهيئة  ال سامك( صائدي 3683انرص والبالغ عددمه )

( 346جحمها ) بس يطةأ خذ عينة عشوائية  وقد مت السمكية,العامة لتمنية الرثوة 

حتديد جحم العينة من املبحوثني  عىلوذكل بناء  ال سامكصيادا  من بني صائدي 

 .(Krejcie and Morgan 1970)ة جحم الشامةل ابس تخدام معادلـة مبعلومي

ويشلك  امليدانية,يقصد به املنطقة اليت اجريت هبا ادلراسة  اجملال اجلغرايف:

ىلالنطاق اجلغرايف لبحرية انرص منطقة البحث ابل ضافة  التعاونية  مجيع امجلعيات ا 

 النطاق.ببحرية انرص اليت تقع داخل هذا  ال سامكلصائدي 

 الطرق وال دوات املس تخدمة

 اس امترةمت مجع البياانت ابملقابةل الشخصية من خالل  :أ دوات مجع البياانت-

مت اعدادها لتحقيق أ هداف ادلراسة وقد تناول مهنا البياانت املتعلقة  اس تبيان

, وتضمنت بعض ال سامكابخلصائص الشخصية واملهنية املدروسة لصائدي 

وعدد  ,درجة تعلمي املبحوثو  ,اخلصائص الشخصية للمبحوثني ويه : السن

ونوع  ,واحلاةل الزوجية ,وعدد أ فراد ال رسة العاملني مبهنة الصيد ,ال رسةأ فراد 

 ,والرضا عن العمل ابلصيد, وعدد س نوات اخلربة يف الصيد  ,واملهنة ,املسكن
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ودرجة , الاجامتعية غري الرمسية ةودرجة املشارك ,ودرجة عضوية املنظامت احمللية

اخلدمات اليت تقدهما امجلعيات  رودرجة تواف ,املشاركة يف ال نشطة الزراعية

 ,حنو همنة الصيد ببحرية انرص ال سامكواجتاهات صائدي  ,ال سامكلصائدي 

مبامرسات الصيد  ال سامكمبعرفة صائدي  من الاس امترة اجلزء الثاينكذكل تضمن 

 ومعامةل ,الصيد قارب منت لل سامك عىل السلمي ابلتداول ةهبا واخلاصاملويص 

 ,كال سام وجتميد , ال سامك وعند تسلمي , قوأ ثناء التسوي النقل قبل ال سامك

 لتسويق املناس بة والطريقة ,لالس هتالك  ةغري الصاحل التالفة كال سام ومظاهر

مصادر معلومات الصيادين عن لك العمليات عىل  وكذكل التعرف ,ال سامك

 ببحرية انرص  ال سامكوأ خريا اجلزء اخلاص مبشالكت ومقرتحات صائدي  ,السابقة

مت مجع البياانت امليدانية لس امترات الاس تبيان يف مدة شهري  اجملال الزمين:

 .2018-وديسمرب نومفرب 

 ادوات التحليل الاحصايئ

جراء بعض اخلطوات ال ولية  وبعد الانهتاء من مجع بياانت البحث, مت ا 

وتدقيق البياانت مجليع والاعتبارية متهيدا  لتحليل البياانت, واليت بدأ ت مبراجعة 

الاس تبيان اجملموعة من املبحوثني, مث مت بعد ذكل مرحةل الرتمزي  اس امترات

دخالها عىل  والتفريغ والتبويب, مث مرحةل التجميع واجلدوةل والتصنيف, مث ا 

احلاسب ال يل لتحليلها ابس تخدام حزمة الربامج ال حصائية للعلوم الاجامتعية, 

حيث مت اس تخدام بعض ال ساليب  ,اف البحثيةالاهد وذكل بغرض حتقيق

واملتوسط  ,ال حصائية الوصفية اكلنسب املئوية, وجداول التوزيع التكراري

, ومعامل الارتباط البس يط والاحنراف املعياري ,وادلرجة املتوسطة ,احلسايب

 لبريسون.

 القياس المكي للمتغريات البحثية

 أ ول: القياس المكي للمتغريات املس تقةل

هذا املتغري ابس تخدام الرمق اخلام وذكل بسؤال املبحوثني عن  مت قياس :السن-1

جراء البحث أ عامرمه ل قرب س نة وقت يل ثالث  ,ا  ومت تقس مي فئات السن ا 

-2فأ كرث( .57)س نة , س نة(56- 45)من ,س نة( 45فئات يه: )أ قل من 

املبحوثني عن احلاةل التعلميية  مت قياس هذا املتغري بسؤال :درجة تعلمي املبحوث

عطاء )صفر( يف حاةل أ يم ,هلم   ( درجات6), ( درجة يقرأ  ويكتب1), ومت ا 

عدادي  ( درجات9), ابتدايئ  ( درجة16), ( درجة مؤهل متوسط 12) ,ا 

 املتغري ابلرمقهذا  مت التعبري عن عدد أ فراد ال رسة:-3.الرتتيب عىل  مؤهل عايل

يل ثالث فئات يه :أ رسة  اخلام للتعبري عن عدد ال فراد ال رسة ومت تقس مي ال رس ا 

 ,أ فراد(6 -4وأ رسة متوسطة تتكون من) ,أ فراد(4صغرية تتكون من )أ قل من 

عدد أ فراد ال رسة العاملني مبهنة  -4أ فراد فأ كرث(. 7) وأ رسة كبرية تتكون من

الرمق اخلام وذكل بسؤال املبحوثني هذا املتغري ابس تخدام  : مت التعبري عنالصيد

عدد أ فراد ال رسة العاملني مبهنة الصيد ومت تقس مي املبحوثني ا يل ثالث فئات  عن

: مت احلاةل الزوجية -5أ فراد فأ كرث(.6) ,أ فراد( 5-3) ,أ فراد(3)أ قل من يه:

عطاء)صفر(  ,املبحوثني عن احلاةل الزواجية هلم قياس هذا املتغري بسؤال ومت ا 

 الرتتيب .عىل  ( أ رمل3) ,( مطلق2) ,( مزتوج1), يف حاةل أ عزب

ومت  مسكهنم,: مت قياس هذا املتغري بسؤال املبحوثني عن نوع نوع املسكن-6

عطاء ) جيار 1) ,( يف حاةل مكل2ا  قياس  مت :املهنة-7الرتتيب. عىل( يف حاةل ا 

عطاء ) همنهتم,هذا املتغري بسؤال املبحوثني عن   فقط( يف حاةل الصيد 2ومت ا 

 :عدد س نوات اخلربة يف الصيد -8الرتتيب. عىلى ( يف حاةل الصيد وأ عامل أ خر 1)

الرمق اخلام وذكل بسؤال املبحوثني عن عدد  ماملتغري ابس تخدامت حتديد هذا 

ىلقس مي املبحوثني الس نوات اليت قضاها يف الصيد ومت ت  خربة  :ثالث فئات يه ا 

خربة كبرية  س نة(,36 -19)متوسطة خربة  س نوات(,19)أ قل منقليليه 

: مت قياس هذا املتغري بسؤال الرضا عن العمل ابلصيد -9 س نة فأ كرث(.37)

عطاء ) ابلصيد,املبحوثني عن رضامه عن العمل   ,( درجة يف حاةل رايض1ومت ا 

املنظامت درجة العضوية يف  -10الرتتيب. يف حاةل غري رايض عىل )صفر( درجة

( 7: مت قياس هذا املتغري بسؤال املبحوثني عن درجة مشاركهتم لعد )احمللية

عطاء)صفر( يف حاةل غري  تمنظام  مشارك,اجامتعية حملية موجودة ابملنطقة اب 

( يف حاةل عضو جملس 3) ,( يف حاةل عضو جلنة2) عادي,( يف حاةل عضو 1)

ىلتقس مي املبحوثني  تيب. ومتالرت عىل  ( يف حاةل رئيس جملس ادارة4) ادارة,  ا 

-4عضوية متوسطة ), درجات( 4منخفضة )أ قل من يه: عضويةثالث فئات 

درجة املشاركة الاجامتعية  -11درجات فأ كرث(. 7) مرتفعة عضوية, درجات(6

مت قياس هذا املتغري بسؤال املبحوثني عن درجة مشاركهتم لعدد  :غري الرمسية

عطاء8) )صفر( يف , ( درجة يف نعم1) ( أ نشطة اجامتعية غري رمسية وقد مت ا 

ىلومت تقس مي املبحوثني  ,حاةل ل  2أ قل من)ضعيفة مشاركة  يه:ثالث فئات  ا 

درجات فأ كرث(.  5مشاركة مرتفعة ), درجات(4-2مشاركة متوسطة ) ,درجتان(

: مت قياس هذا املتغري من خالل عدد  درجة املشاركة يف ال نشطة الزراعية -12

( أ نشطة 10من الانشطة الارشادية اليت تعرض لها املبحوثني والبالغ عددها )

عطاء ,ارشادية   ,)صفر( درجة يف حاةل ل, ( درجة واحدة يف حاةل نعم1) ومت ا 

 يه : مشاركة ضعيفة دية ا يل ثالث فئاتومت تقس مي درجة الانشطة الارشا

مشاركة مرتفعة  ,درجات( -3-2مشاركة متوسطة ) ,درجتان( 2)أ قل من

درجة توافر اخلدمات اليت تقدهما امجلعيات لصائدي  -13درجات فأ كرث(.4)

مت قياس هذا املتغري بسؤال املبحوثني عن رأ هيم يف  ببحرية انرص: ال سامك

( خدمات 8والبالغ عددها ) ال سامكاخلدمات اليت تقدهما مجعيات صائدي 

عطاء املبحوث ) ,ارشادية  ( درجتان يف حاةل 2), احاةل دامئ( درجات يف 3ومت ا 

ومت تقس مي  ,)صفر( درجة يف حاةل ل, درجة واحدة يف حاةل اندرا (1), أ حياان

يل ثالث فئات   5)أ قل من منخفضة تيه: خدمادرجة اخلدمات الارشادية ا 

درجات  9خدمات قوية), درجات(8-5) خدمات متوسطة, درجات(

: مت قياس حنو همنة الصيد ببحرية انرص ال سامكا جتاهات صائدي -14فأ كرث(.

ثالث  هذا املتغري بسؤال املبحوثني عن اجتاهاهتم حنو همنة الصيد ومت وضع

 8عبارة مهنا  15غري موافق( وهو يتكون من  ,حمايد ,اس تجاابت يه )موافق

جيابية ويه ) غري موافق(  ,س يان ,( وأ عطيت اس تجاابهتا )موافق8-1عبارات ا 

عطاء درجات ) -9الرتتيب وس بع عبارات سلبيه ويه )عىل  (3, 2, 1ومت ا 

ع ,س يان ,( وأ عطيت اس تجاابهتا )موافق15 , 3طاء درجات )غري موافق(ومت ا 

الرتتيب ومت جتميع درجات لك مبحوث للتعبري عن درجة اجتاهه عىل  (1, 2

وتراوح املدي الفعيل لدلرجة اللكية لالجتاه حنو همنة الصيد بني  ,حنو همنة الصيد

يل ثالث فئات 15-45) -15سليب ) هيه: اجتادرجة( ومت تقس مي املبحوثني ا 

درجة  45-36واجتاه اجيايب ) ,درجة( 35-25واجتاه حمايد ) ,درجة(  24

 فأ كرث(.

 القياس المكي للمتغريات التابعة اثنيا:
مت قياس هذا املتغري بسؤال املبحوثني عن )س تة( توصيات رئيس ية بداية من 

ومعامةل  ,منت قارب الصيدعىل  التداول السلمي لل سامك :حيت سادسا يهأ ول 

 ,ال سامكجتميد  , ال سامكوعند تسلمي  ,قبل النقل وأ ثناء التسويق ال سامك

والطريقة املناس بة لتسويق , التالفة غري الصاحلة لالس هتالك ال سامكومظاهر 

عطاء املبحوث امام لك مهنا )ومت ,متفرع مهنم توصيات فرعية ال سامك ( 1 ا 

قس ميهم ايل ثالث ومت ت  ,)صفر( درجة يف حاةل ل يعرف  ,درجة يف حاةل يعرف 
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 ,درجة( 15 - 8معرفة متوسطة ) ,درجات(  8فئات معرفة منخفضة )أ قل من

 درجة فأ كرث(. 16معرفة مرتفعة )

سؤال ب مت قياس هذا املتغري  ببحرية انرص: ال سامكاثلثا: مصادر معلومات صائدي 

مصدر معلوماهتم يف لك توصية من التوصيات الارشادية بداية  املبحوثني عن

ومت  ,منت القارب وحيت الطريقة املناس بة للتسويق عىل  التداول السلميمن 

عطاء املبحوث امام لك مهنا )  ,لسمكية ( يف حاةل الهيئة العامة لتمنية الرثوة ا9ا 

ئدي لصا التعاونية ( يف حاةل امجلعيات7) ,حبرية انرصهيئة تمنية ( يف حاةل 8)

نرشات ( يف حاةل ال 5) ,ال سامكائد و املص ( يف حاةل لكية تكنولوجيا6) ,ال سامك

( يف حاةل ش يخ 3), جتار أ دوات ومس تلزمات الصيد( يف حاةل 4) ,الارشادية 

ع ,( يف حاةل اخلربة الشخصية 2) ,الصيادين )كبار الصيادين(  طاء وأ خريا مت ا 

 الرتتيب.عىل  ( يف حاةل ال هل وال صدقاء واجلريان1املبحوث )

 انرصببحرية  ال سامكاثلثا: مشالكت ومقرتحات صائدي 

مت قياس هذا املتغري  :ببحرية انرص ال سامكأ : مشالكت اليت تواجه صائدي 

 مخسة انواع كام ييل: املشالكتعىل  ( مشلكة موزعة26بسؤال املبحوثني عن )

 ,مشالكت( 6) واملشالكت املتعلقة ابلبحرية ,مشالكت(7املتعلقة ابلصيد )

ت واملشالك ,مشالكت( 3البحرية )عىل  الرقابيةواملشالكت املتعلقة ابلهيئات 

راعي واملشالكت املتعلقة ابل رشاد الز  ,مشالكت(  5) ال سامكاملتعلقة بتسويق 

عطاء املبحوث ثالث درج مشالكت( 5) ات يف حاةل وجودها بدرجة كبرية ومت ا 

 ,وجود املشلكة بدرجة متوسطةدرجتان يف حاةل  (2و) ,( توجد بدرجة كبرية 3)

 توجد حاةل لاما يف  ,( درجة واحدة يف حاةل وجود املشلكة بدرجة صغرية1و)

 مشلكة )صفر(.

 املشالكت ببحرية انرص: عىل للتغلب ال سامكب: مقرتحات صائدي 

 عىلب املبحوثني يف التغلمت قياس هذا املتغري بتجميع املقرتحات اليت ذكرها 

مقرتحاهتم وقد مت ترتيب هذه تكل املشالكت من خالل سؤال املبحوثني عن 

 املقرتحات. املقرتحات طبقا  للتكرارات والنسب املئوية للك مقرتح من هذه

 النتاجئ

 البحث ةأ ول : وصف عين
من املبحوثني يقعون يف فئة  %61( أ ن1) دولبياانت اجل : تشريالسن 

ويه مرحةل تتسم  املبحوثني,س نة من ا جاميل 56-45من  متوسطي العمر

قدرة واس تعداد هؤلء املبحوثني  عىلابلنضج العقيل والفكري مما ينعكس أ ثره 

رسعة تقبلهم لل فاكر واملامرسات املس تحدثة من خالل مصادر املعلومات  عىل

 %65.3 يقرب من ثليث املبحوثني ما : أ ندرجة تعلمي املبحوث يف جمال الصيد.

ىلما يشري  وجامعي, وه لمتوسط, ومؤه لويكتب, ومؤه يقرا فئة سهوةل  ا 

الاطالع والقراءة للنرشات واجملالت الزراعية وغريها من مصادر املعلومات 

ىلاملكتوبة مما يؤدي   للمامرسات الفنية املس تحدثة اخلاصة ابلصيد. رسعة التبين ا 

أ فراد  6-4من دلهيم %56.7 من نصف املبحوثني أ كرث : أ نالارسةعدد افراد 

يلعب جحم الارسة دورا هاما يف العمل مبهنة الصيد  ثاملبحوثني, حيمن ا جاميل 

عدد افراد  ملا حيتاجه هذا العمل من هجد كبري وعامةل للمساعدة يف أ عامل الصيد.
ارابع ما يقرب من ثالثة  أ ن البياانت ت: أ شار الصيدالارسة العاملني مبهنة 

أ فراد يعملون معهم يف نفس املهنة من ا جاميل 4أ قل من % دلهيم 72.5 املبحوثني

  وقد يرجع ذكل لرتباط أ فراد الارسة ابلعمل يف نفس املهنة. املبحوثني,

جاميل املبحوثني وهذا  %95.4أ ن : توحض البياانتاحلاةل الزوجية مزتوج من ا 

أ ن تكون الغالبية العظمي  عىليتفق مع طبيعة اجملمتع الصحراوي اذلي حيرص 

 ملامرسة الصيد ةال قام عىلمن افراده مزتوجون, مما يكون مشجعا  لهؤلء ال فراد 

 %71.1: تشري البياانت أ ننوع السكن وذكل لتحسني معيش هتم وزايدة دخوهلم.

 %70.2: تبني البياانت أ ن املهنة وأ ن البايق مكل. ابل جيار,من املبحوثني يقميون 

وقد يرجع ذكل لن رحةل الصيد الواحدة  فقط,حوثني ميارسون الصيد من املب

أ وحضت البياانت  :عدد س نوات اخلربة يف الصيدتس تغرق عدة اايم داخل البحرية. 

-19ة اخلربة املتوسطة من )يف فئ %53.8أ ن أ كرث من نصف املبحوثني 

يكون الصيادين أ كرث احتياجا ملعرفة ممارسة الصيد املس تحدثة.  اس نة(, ذل36

نصف املبحوثني تقريبا  أ ن البياانت أ وحضت :الرضا عن العمل مبهنة الصيد

يرجع اخنفاض درجة رضامه ايل  اابلصيد, ورمبراضني عن العمل  50.9%

درجة  .مدادمه ابلقروضنظرا ل  ال سامكاس تغالل التجار هلم يف معلية تسويق 
 البياانت أ ن أ كرث من ثليث املبحوثني ت: اشار احملليةالعضوية يف املنظامت 

عدم قيام هذه املنظامت  ا ىلمنخفضة, وقد يرجع ذكل  ذوي عضويةمن  69.3%

درجة  بدورها يف تقدمي اخلدمات للصيادين اخلاصة مبامرسات الصيد املس تحدثة.
انت أ ن أ كرث من ثالثة ارابع : أ ظهرت البيااملشاركة الاجامتعية غري الرمسية

 ا ىلورمبا يرجع ذكل  متوسطة, ا ىلما بني مشاركة ضعيفة  %77.2 املبحوثني

 .الصحراوية يف املناطقبعد املسافات وندرة املواصالت 

البياانت أ ن ما  ت: أ شار ال سامكدرجة املشاركة يف أ نشطة مجعيات صائدي 

من ا جاميل املبحوثني يشاركون بدرجة ضعيفة  %62.9املبحوثني يقرب من ثليث 

ىليف أ نشطة امجلعية, وقد يرجع ذكل  عدم رصف تعويضات يف حالت العجز  ا 

 :ال سامكدرجة توافر اخلدمات اليت تقدهما امجلعيات لصائدي  واملرض والوفاه.

جاميل املبحوثني  %63.6املبحوثني ثليث  البياانت أ ن ما يقرب من تأ وحض من ا 

اخنفاض ادلمع املقدم  ا ىلورمبا يرجع ذكل  منخفضة,تتوافر دلهيم اخلدمات بدرجة 

ىلمن امجلعيات  أ ظهرت  :حنو همنة الصيد ال سامكاجتاهات صائدي  الصيادين. ا 

دلهيم اجتاه سليب  %75.1ثالثة أ رابع املبحوثني  عىلالبياانت أ ن ما يزيد قليال 

ىل يتطلب رضورة توفري عدد اكيف من املرشد السميك املدربني مما  حمايد, ا 

واملتخصصني ليقوم بنرش اكفة املعلومات حنو ممارسات الصيد املس تحدثة املويص 

 هبا.
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 مبنطقة البحث وفقا  لبعض خصائصهم الشخصية واملهنية املدروسة. ال سامكتوزيع املبحوثني من صائدي  .1 جدول

 % عدد املتغريات % عدد املتغريات % عدد متغريات

 السن: -1

 س نة(45صغار السن )اقل من 

 س نة(56 -45متوسطي السن )من

 س نة فاكرث(57كبار السن )

 

54 

211 

81 

 

15.6 

 61 

23.4 

 نوع السكن:-6

 مكل

 ا جيار

 

100 

246 

 

 

28.9 

71.1 

 

 املشاركة الاجامتعية غري الرمسية:– 11

 درجتان( 2)أ قل من مشاركة ضعيفة

 درجات(4-2مشاركة متوسطة )

 درجات فأ كرث(5) قوية مشاركة

 

155 

112 

79 

 

44.8 

32.4 

22.8 

 100 346 اجاميل املبحوثني 100 346 اجاميل املبحوثني 100 346 اجاميل املبحوثني 

 درجة تعلمي املبحوث: -2

 ايم 

 ويكتب  يقرا

 مؤهل متوسط

 مؤهل جامعي 

 

120 

108 

85 

33 

 

34.7 

31.2 

24.6 

9.5 

 املهنة: -7

  الصيد

 الصيد ومعل أ خر

 

243 

103 

 

70.2 

29.8 

املشاركة يف أ نشطة مجعيات صائدي  -12

 :ال سامك

 درجتان( 2أ قل منضعيفة )مشاركة 

 درجات(-3-2مشاركة متوسطة )

 درجات فأ كرث(4مشاركة قوية )

 

 

178 

41 

64 

 

 

62.9 

14.5 

22.6 

 100 346 اجاميل املبحوثني 100 346 اجاميل املبحوثني 100 346 اجاميل املبحوثني

 الارسة:عدد افراد  -3

 أ فراد( 4 أ قل من) ارسة صغرية

 افراد( 6-4) ارسة متوسطة

 (فاكرث افراد 7كبرية ) ارسة

 

117 

196 

33 

 

33.8 

56.7 

9.5 

 الصيد:عدد س نوات اخلربة يف  -8

 س نة(19خربة قليةل )اقل من 

 س نة(36-19خربة متوسطة )

 (س نة فاكرث37خربة كبرية) 

 

129 

186 

31 

 

37.2 

53.8 

 9 

اليت تقدهما امجلعيات  توافر اخلدماتدرجة -13

 :ال سامكلصائدي 

 درجة( 5أ قل منخدمات منخفضة )

 درجة(8-5) خدمات متوسطة

 درجة فأ كرث( 9قوية ) خدمات

 

 

220 

111 

15 

 

 

63.6 

32.1 

4.3 

 100 346 اجاميل املبحوثني 100 346 اجاميل املبحوثني 100 346 اجاميل املبحوثني

 عدد افراد الارسة العاملني مبهنة الصيد: -4

  د(أ فرا 3أ قل من)

 أ فراد(فرد  3-5)

 (افراد فاكرث 6)

 

251 

78 

17 

 

72.5 

22.6 

4.9 

 الرضا عن العمل ابلصيد: -9

 رايض

 غري رايض

 

 

176 

170 

 

 

50.9 

49.1 

 

 حنو همنة الصيد: ال سامكاجتاهات صائدي -14

 درجة( 24-15اجتاه سليب )

 درجة(35-25) اجتاه حمايد

 درجة فأ كرث( 45-36)ا جيايب اجتاه 

 

115 

145 

86 

 

 

33.2 

41.9 

24.9 

 100 346 اجاميل املبحوثني 100 346 اجاميل املبحوثني 

 احلاةل الزوجية:-5

 أ عزب

 مزتوج

 مطلق

 أ رمل

 

- 

330 

7 

9 

 

- 

95.4 

2.0 

2.6 

 درجة العضوية يف املنظامت احمللية:-10

 درجات( 4عضوية منخفضة )أ قل من

 درجات(6-4عضوية متوسطة )أ  

 درجات فأ كرث( 7عضوية مرتفعة )

 

240 

76 

30 

 

69.3 

22 

8.7 

 100 346 اجاميل املبحوثني 100 346 اجاميل املبحوثني 100 346 اجاميل املبحوثني

 

 

 .لبحثااملتعلقة مبامرسات الصيد املويص هبا مبنطقة  ال سامكمعارف صائدي  اثنيا:

 مبامرسات الصيد املويص هبا ال سامكمعرفة صائدي 

( حماور رئيس ية ملامرسات الصيد 5(عن وجود )2) دولأ شارت بياانت اجل

ابملامرسات  املويص هبا , وقد أ مكن ترتبهيا تنازليا  وفقا للمتوسط احلسايب ملعرفهتم

مبتوسط حسايب قدرة  ال سامكالنحو التايل : عند تسلمي عىل  املويص هبا

سط مبتو  منت قارب الصيدعىل  (, أ ما فامي يتعلق ابلتداول السلمي لل سامك234)

الك التالفة غري الصاحلة لالس هت ال سامك(,بيامن جاءت مظاهر 217حسايب قدرة )

 ال سامك(, ابل ضافة ايل الطريقة املناس بة لتسويق 212مبتوسط حسايب قدرة )

مبتوسط حسايب قدرة  ال سامكجتميد  تكام جاء(, 205مبتوسط حسايب قدرة )

رة ط حسايب قدمبتوس ثناء التسويققبل النقل وأ   ال سامكوأ خريا معامةل  (,196)

 الرتتيب.عىل  (194)

 املويص هبا ابملامرسات الفنية ال سامكدرجة معرفة صائدي 

( من املبحوثني ذوي معرفة منخفضة %23.4أ ن ) (3) دولاجل بياانت أ وحضت

( مهنم يقعون يف فئة املعرفة %29.5وأ ن ) ,ببنود التوصيات الفنية لعمليات الصيد

مما يعين مهنم يقعون يف فئة ذوي املعرفة املرتفعة ( %47.1بيامن اكن ) ,املتوسطة

وهذا يشري ا يل رضورة أ ن يقوم  ,ا هنم يف حاجة رضورية ا يل تعريفهم هبذه املامرسات

معرفة املبحوثني عىل  ختطيط الربامج ال رشادية اليت تعملعىل  ال رشاد السميك هبا

بشلك سلمي حيت ميكن زايدة ال نتاجية  امكال سابملامرسات الفنية املس تحدثة لصيد 

 وابلتايل زايدة دخل الصيادين ورفع مس توامه املعييش ,وحتسني طرق التسويق 

 والاقتصادي .
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 .مبامرسات الصيد املويص هبامبنطقة البحث وفقا  ملعرفهتم  ال سامكتوزيع املبحوثني من صائدي . 2 جدول

 املامرسات

 

 الاجاميل ل يعرف يعرف

 % عدد % عدد % عدد

 منت قارب الصيد: عىلاول: التداول السلمي لل سامك 

 100 346 24.9 86 75.1 260 اليت مت اصطيادها, ل شعة الشمس املبارشة. ال سامكجيب عدم تعرض  -1

زاةل  -2  100 346 37.0 128 63.0 218 غري املناس بة لالس هتالك. ال سامكا 

 100 346 25.4 88 74.6 258 حسب احلجم اخملتلفة ال سامكفرز  -3

 100 346 51.7 179 48.3 167 القارب وحيت تفريغها.عىل  فور صيدها يف الثلج اجملروش ال سامكجيب حفظ -4

 100 346 48.0 166 52.0 180 عن الش باك بطريقة سلمية. ال سامكفصل -5

 346 129 217 املتوسط احلسايب

 قبل النقل وأ ثناء التسويق: ال سامك اثنيا: معامةل

 النظيفة. ابملياه ال سامكاليت توضع هبا  الطوائلغس يل -1
249 72.0 97 28.0 346 100 

 100 346 50.0 173 50.0 173 يمت وضع طبقة ثلج جمروش ووضع طبقة مسك وتوضع الطبقة الثانية.  -2

 100 346 53.8 186 46.2 160 مسك صيفا. 1ثلج 2ش تاءا, و1:1للثلج  ال سامكجيب أ ن تكون نس بة  -3

 346 152 194 املتوسط احلسايب

 :ال سامكاثلثا: عند تسلمي 

خراج -1  اقل جودة والتا لفة.  ال سامكوالتخلص من  الطوائلمن  ال سامكيمت ا 
242 69.9 104 30.1 346 100 

 100 346 35.0 121 65.0 225 يف س يارات مغلقة ومعزوةل للحرارة. ال سامكتنقل  -2

 100 346 32.1 111 67.9 235 ا يل ماكن التسويق حتفظ يف ثالجات. ال سامكعند وصول  -3

 346 112 234 املتوسط احلسايب

 :ال سامكرابعا: جتميد 

 جتنب تأ خر معلية التجميد. -1
253 73.1 93 26.9 346 100 

 100 346 30.9 107 69.1 239 مربدة قبل ا جراء معلية التجميد. ال سامكحفظ  -2

 100 346 54.9 190 45.1 156 مس توي عايل من النظافة وسالمة ال شخاص يف التجميدعىل  احملافظة -3

 100 346 60.1 208 39.9 138 عند التجميد.  ال سامكوازدحام جتنب تكدس  -4

 346 150 196 املتوسط احلسايب

  - لالس هتالك:التالفة غري الصاحلة  ال سامكخامسا: مظاهر 

 عندما تتغري راحئة السمك ا يل راحئة النشادر غري املقبوةل.-1
194 56.1 152 43.9 346 100 

زاةل  -2  100 346 28.9 100 71.1 246 املتحلةل وخروج  ال سامكا 

 100 346 24.9 86 75.1 260 وجود لون يش به صدأ  احلديد.انفصال حلم السمكة عن العظم بسهوةل مع  -3

 100 346 56.9 197 43.1 149 اجلدل أ و اخلياش مي.عىل  وجود منوات تش به وبر القطن -4

 346 134 212 املتوسط احلسايب

 :ال سامكسادسا: الطريقة املناس بة لتسويق 

 بيع السمك الطازج يومي ا يف املوائن القريبة من مناطق الصيد.  -1
152 43.9 194 56.1 346 100 

 100 346 28.0 97 72.0 249 عن طريق امجلعيات التعاونية -2

 100 346 49.1 170 50.9 176 من خالل جتار التجزئة .-3

 100 346 30.1 104 69.9 242 من خالل جتار امجلةل . -4

 346 141 205 املتوسط احلسايب
 .2019املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ, 
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 دلرجة معرفهتم.مبنطقة البحث وفقا   ال سامكتوزيع املبحوثني من صائدي  .3 جدول

 % التكرار املعرفة

 23.4 81 درجات( 8معرفة منخفضة )أ قل من

 29.5 102 درجة( 15 -8معرفة متوسطة )

 47.1 163 (درجة فأ كرث16)معرفة مرتفعة 

 100 346 ال جاميل

 (املصدر: نتاجئ التحليل الاحصايئ,  8.64درجة( ــ الاحنراف املعياري )13.94املتوسط احلسايب .)2019درجة. 

 

 ببحرية انرص ال سامكاثلثا: مصادر معلومات صائدي 

 حثالصيد املويص هبا مبنطقة البملامرسات  ال سامكأ مه مصادر معلومات صائدي  

 كال سامميكن ترتيب مصادر املعلومات لصائدي  ه( أ ن4أ ظهرت بياانت اجلدول ) 

صيد يه منت قارب ال  عىلفامي يتعلق ابلتداول السلمي لل سامك  وفقا حملاور البحث

 ال سامك, يلهيا امجلعيات التعاونية لصائدي %19.4ش يخ الصيادين بنس بة 

 .بالرتتي عىلوفقا للنسب املئوية %16.4بنس بة 

ملعلومات اقبل النقل وأ ثناء التسويق جفاءت مصادر  ال سامكأ ما فامي يتعلق مبعامةل 

هيا ش يخ الصيادين , يل%17.4النحو التايل يه اخلربة الشخصية بنس بة  عىل

 .الرتتيب عىلوفقا للنسب املئوية %13.5بنس بة 

لتايل النحو ا عىلقد جاءت مصادر املعلومات  ال سامككام توحض النتاجئ أ ن تسلمي 

 , يلهيا ش يخ الصيادين%19.7بنس بة  ال سامكيه امجلعيات التعاونية لصائدي 

 .الرتتيب عىلوفقا للنسب املئوية %18.1بنس بة 

النحو  عىلفقد جاءت مصادر املعلومات  ال سامكوفامي يتعلق بعمليات جتميد 

, يلهيا اخلربة %13.9التايل يه ش يخ الصيادين يف الرتتيب ال ول بنس بة 

 .الرتتيب عىلوفقا للنسب املئوية  %12.2الشخصية بنس بة 

حلة التالفة غري الصا ال سامكمظاهر  عىلكام أ وحضت النتاجئ أ ن معليات التعرف 

 لالس هتالك قد جاءت مصادر 

 

امجلعيات  , يلهيا%21.9النحو التايل يه اخلربة الشخصية بنس بة  عىلاملعلومات 

 الرتتيب. عىلوفقا للنسب املئوية %13.6بنس بة  ال سامكالتعاونية لصائدي 

فقد  ال سامكالنتاجئ أ ن العمليات اخلاصة ابلطريقة املناس بة لتسويق  كام أ شارت

النحو التايل يه امجلعيات التعاونية لصائدي  عىلجاءت مصادر املعلومات 

وفقا للنسب  %14.8, يلهيا ش يخ الصيادين بنس بة %17.4بنس بة  ال سامك

 الرتتيب. عىلاملئوية 

ملامرسات الصيد املويص  ال سامكأ مهية لك مصدر من مصادر املعلومات صائدي 
 هبا

أ وحضت بياانت  ال سامكملصادر املعلومات صائدي  وفامي يتعلق ابل مهية النسبية

 ال سامك( مصادر املعلومات يس تقي مهنا صائدي 9وجود ) ن( ع4اجلدول )

التعاونية  تييل: امجلعياوقد أ مكن ترتبهيا تنازليا  كام  هبا,ملامرسات الصيد املويص 

الشخصية, والهيئة العامة لتمنية  ةالصيادين, واخلرب وش يخ  ,ال سامكلصائدي 

جتار  واجلريان,وال هل وال صدقاء  انرص,وهيئة تمنية حبرية  السمكية,الرثوة 

النرشات الارشادية. وفقا  تكنولوجيا املصائد,أ دوات ومس تلزمات الصيد, ولكية 

, %4.6, %4.8, %9.9, %10.3, %10.5للنسب املئوية كام ييل: )

 الرتتيب. عىل( 1.8%, 2.3%, 2.6%, 3.8%
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 وفقا  ملصادر معلوماهتم. مبنطقة البحث ال سامكتوزيع املبحوثني من صائدي . 4 جدول

 املامرسات

 مصادر املعلومات

 ش يخ الصيادين
امجلعيات التعاونية 

 لصائدي ال سامك

ال هل 

وال صدقاء 

 واجلريان 

الهيئة العامة 

لتمنية الرثوة 

 السمكية

لكية 

تكنولوجيا 

 املصائد 

هيئة تمنية حبرية 

 انرص
 اخلربة الشخصية

جتار أ دوات 

ومس تلزمات 

 الصيد

النرشات 

 الارشادية
 ل يعرف

 % عدد % عدد % عدد % عدد
عد

 د
 % عدد % عدد % عدد %

عد

 د
 % عدد %

منت قارب عىل  اول: التداول السلمي لل سامك

 الصيد:

 جيب عدم تعرض  -1

اليت مت اصطيادها, ل شعة الشمس  ال سامك

 املبارشة.

81 23.4 74 21.4 11 3.2 13 3.8 7 2.0 12 3.5 47 13.6 10 2.9 5 1.4 86 24.9 

زاةل  -2  37.0 128 - -  2.3 8 13.3 46 3.2 11 1.7 6 4.0 14 2.9 10 17.1 59 18.5 64 غري املناس بة لالس هتالك. ال سامكا 

 25.4 88 2.0 7 2.6 9 14.5 50 3.8 13 1.7 6 2.9 10 2.3 8 20.5 71 24.3 84 حسب احلجم اخملتلفة ال سامكفرز  -3

فور صيدها يف الثلج  ال سامكجيب حفظ -4

 القارب وحيت تفريغها.عىل  اجملروش
52 15 38 11 5 1.4 15 4.3 -  - 9 2.6 42 12.1 4 1.2 2 0.6 179 51.7 

 48.0 166 1.2 4 1.7 6 12.4 43 2.9 10 1.4 5 2.6 9 2.3 8 11.8 41 15.6 54 عن الش باك بطريقة سلمية. ال سامكفصل -5

 37.4 1.0 2.1 13.2 3.2 1.4 3.5 2.4 16.4 19.4 النسب املئوية

 - 9  7  3  5 8 4  6 2 1 الرتتيب

قبل النقل وأ ثناء  ال سامكاثنيا: معامةل 

 التسويق:

 ال سامكاليت توضع هبا  الطوائلغسل  -1

 ابملياه النظيفة

 

 

 

62 

 

 

 

17.9 

 

 

 

58 

 

 

 

16.8 

 

 

 

12 

 

 

 

3.5 

 

 

 

9 

 

 

 

2.6 

 

 

 

7 

 

 

 

2.0 

 

 

 

14 

 

 

 

4.0 

 

 

 

70 

 

 

 

20.2 

 

 

 

11 

 

 

 

3.2 

 

 

 

6 

 

 

 

1.7 

 

 

 

97 

 

 

 

28.0 

يمت وضع طبقة ثلج جمروش ووضع طبقة  -2

 مسك وتوضع الطبقة الثانية. 
43 12.4 32 9.2 7 2.0 8 2.3 5 1.4 9 2.6 58 16.8 5 1.4 6 1.7 173 50.0 

للثلج  ال سامكجيب أ ن تكون نس بة  -3

 مسك صيفا. 1ثلج 2ش تاءا, و1:1
35 10.1 40 11.6 4 1.2 13 3.8 4 1.2 7 2.0 53 15.3 4 1.2  - - 186 53.8 

 43.9 1.2 1.9 17.4 2.9 1.5 2.9 2.2 12.5 13.5 النسب املئوية

 - 8 6  1 4 7 4 5 3 2 الرتتيب
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 وفقا  ملصادر معلوماهتم.مبنطقة البحث ال سامكتوزيع املبحوثني من صائدي  .4 جدولاتبع 

 املامرسات

 مصادر املعلومات

 ش يخ الصيادين
امجلعيات التعاونية 

 لصائدي ال سامك

ال هل 

وال صدقاء 

 واجلريان 

الهيئة العامة 

لتمنية الرثوة 

 السمكية

لكية 

تكنولوجيا 

 املصائد 

هيئة تمنية حبرية 

 انرص
 اخلربة الشخصية

جتار أ دوات 

ومس تلزمات 

 الصيد

النرشات 

 الارشادية
 ل يعرف

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
عد

 د
 % عدد %

 :ال سامكاثلثا: عند تسلمي 

خراج -1  الطوائلمن  ال سامكيمت ا 

اقل جودة  ال سامكوالتخلص من 

 والتالفة. 

69 19.9 70 20.2 14 4.0 8 2.3 6 1.7 13 3.8 50 14.5 7 2.0 5 1.4 104 30.1 

يف س يارات مغلقة  ال سامكتنقل  -2

 ومعزوةل للحرارة.
56 16.2 71 20.5 13 3.8 15 4.3  - - 15 4.3 45 13.0 6 1.7 4 1.2 121 35.0 

ا يل ماكن  ال سامكعند وصول  -3

 التسويق حتفظ يف ثالجات.
63 18.2 64 18.5 10 2.9 16 4.6 7 2.0 16 4.6 49 14.2 5 1.4 5 1.4 111 32.1 

 32.4 1.3 1.7 13.9 4.2 1.3 3.8 3.6 19.7 18.1 النسب املئوية

 - 8 7 3  4  8  5  6  1 2  الرتتيب

 :ال سامكرابعا: جتميد 

 جتنب تأ خر معلية التجميد. -1
57 16.5 53 15.3 13 3.8 20 5.8 9 2.6 25 7.2 54 15.6 13 3.8 9 2.6 93 26.9 

مربدة قبل ا جراء  ال سامكحفظ  -2

 معلية التجميد.
58 16.8 50 14.5 12 3.5 20 5.8 13 3.8 19 5.5 49 14.2 10 2.9 8 2.3 107 30.9 

مس توي عايل من عىل  احملافظة -3

 النظافة وسالمة ال شخاص يف التجميد
42 12.1 33 9.5 7 2.0 12 3.5 7 2.0 9 2.6 35 10.1 6 1.7 5 1.4 190 54.9 

عند  ال سامكوازدحام جتنب تكدس  -4

 التجميد. 
36 10.4 27 7.8 8 2.3 16 4.6 6 1.7 10 2.9 31 9  - - 4 1.2 208 60.1 

 43.2 1.9 2.1 12.2 4.6 2.5 4.9 2.9 11.8 13.9 النسب املئوية

 - 9 8 2 5 4 4 6 3 1 الرتتيب
 نتاجئ التحليل الاحصايئ
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 وفقا ملصادر معلوماهتم.مبنطقة البحث ال سامكتوزيع املبحوثني من صائدي  .4 جدولاتبع 

 املامرسات

 مصادر املعلومات

 ش يخ الصيادين
امجلعيات التعاونية 

 لصائدي ال سامك

ال هل وال صدقاء 

 واجلريان 

الهيئة العامة لتمنية 

 الرثوة السمكية

لكية تكنولوجيا 

 املصائد 

هيئة تمنية حبرية 

 انرص
 اخلربة الشخصية

جتار أ دوات 

 ومس تلزمات الصيد

النرشات 

 الارشادية
 ل يعرف

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

التالفة غري الصاحلة  ال سامكخامسا: مظاهر 

 لالس هتالك:

يل راحئة  -1 عندما تتغري راحئة السمك ا 

 النشادر غري املقبوةل.

40 11.6 59 17.1 10 2.9 11 3.2 7 2.0 12 3.5 41 11.8 8 2.3 6 1.7 152 43.9 

زاةل  -2  28.9 100 1.4 5 2.9 10 29.5 102 3.8 13 2.0 7 2.6 9 3.5 12 15.9 55 9.5 33 املتحلةل وخروج  ال سامكا 

انفصال حلم السمكة عن العظم بسهوةل مع  -3

 وجود لون يش به صدأ  احلديد.
25 7.2 42 12.1 13 3.8 10 2.9 8 2.3 14 4.0 131 37.9 11 3.2 6 1.7 86 24.9 

اجلدل أ و عىل  وجود منوات تش به وبر القطن -4

 اخلياش مي.
30 8.7 32 9.2 9 2.6 22 6.4 9 2.6 11 3.2 29 8.4  - - 7 2.0 197 56.9 

 38.7 1.7 2.1 21.9 3.6 2.2 3.8 3.2 13.6 9.2 النسب املئوية

 - 9 8 1 5 7 4 6 2 3 الرتتيب

 :كلتسويق ال سامسادسا: الطريقة املناس بة 

بيع السمك الطازج يومي ا يف املوائن القريبة  -1

 من مناطق الصيد. 

37 10.7 46 13.3 9 2.6 11 3.2 8 2.3 7 2.0 34 9.8 -  -  - - 194 56.1 

 28.0 97 2.3 8 3.5 12 6.1 21 4.3 15 - -  5.2 18 3.8 13 26.3 91 20.5 71 عن طريق امجلعيات التعاونية -2

 49.1 170 2.0 7 2.3 8 10.1 35 3.8 13 2.0 7 3.2 11 9.8 34 9.5 33 8.1 28 من خالل جتار التجزئة .-3

 30.1 104 -  - 2.9 10 10.1 35 4.0 14 2.6 9 5.5 19 4.3 15 20.5 71 19.9 69 من خالل جتار امجلةل . -4

 40.8 1.1 2.2 9.0 3.5 1.7 4.3 5.1 17.4 14.8 النسب املئوية

 - 9 7 3 6 8 5 4 1 2 الرتتيب

 5709 203 296 1150 533 262 559 443 1210 1189 اجاميل عام

  49.4  1.8  2.6  9.9  4.6  2.3  4.8  3.8  10.5 10.3 النسب املئوية

 - 9 7 3 5 8 4 6 1 2 الرتتيب
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املويص  املبحوثني ملامرسات الصيد ال سامكالعالقة بني درجة معرفة صائدي  رابعا:

 هبا واملتغريات املس تقةل

 مبامرسات الصيد املويص ولك من دلراسة العالقة بني درجة معرفة املبحوثني

بني  املتغريات املس تقةل املدروسة مت صياغة الفرض البحيث )توجد عالقة معنوية

بني و املبحوثني فامي يتعلق مبامرسات الصيد املويص  ال سامكدرجة معرفة صائدي 

ض ولختبار هذا الفرض مت وضعة يف صورة الفر  متغرياهتم املس تقةل املدروسة(

 املبحوثني ال سامك توجد عالقة معنوية بني درجة معرفة صائدي ال حصايئ )ل

 فامي يتعلق مبامرسات الصيد املويص وبني متغرياهتم املس تقةل املدروسة(.

البس يط  معامل الارتباط مت اس تخداموللتأ كد من حصة الفرض الاحصايئ 

( وجود عالقة ارتباطية موجبة ومعنوية 5)لبريسون وتوحض النتاجئ الواردة ابجلدول

املبحوثني  ال سامك( بني درجة معرفة صائدي 0.01عند مس توي معنوية )

وعدد  ,ملامرسات الصيد املويص ولك من: السن ,و درجة تعلمي املبحوث 

واجتاهات صائدي  ,ودرجة العضوية يف املنظامت احمللية ,س نوات اخلربة يف الصيد

 كام تشري النتاجئ بذات اجلدول ,ومصادر املعلومات ,لصيدحنو همنة ا ال سامك

يل وجود عالقة ارتباطية موجبة ومعنوية عند مس توي معنوية ) ( بني 0.05ا 

عدد املبحوثني ملامرسات الصيد املويص ولك من  ال سامكدرجة معرفة صائدي 

 حني مل. يف ال سامكو درجة املشاركة يف أ نشطة مجعيات صائدي  ,افراد الارسة

يثبت وجود عالقة معنوية بني املس توي املعريف اخلاصة مبامرسات الصيد املويص 

ودرجة املشاركة الاجامتعية , ولك من: عدد افراد الارسة العاملني مبهنة الصيد

 .ال سامكتوافر اخلدمات اليت تقدهما امجلعيات لصائدي  ودرجة, الرمسيةغري 

درجة تعلمي , السن  ميكن رفض الفرض ال حصايئ ابلنس بة ملتغرياتوعيل هذا 

ودرجة العضوية  ,وعدد س نوات اخلربة يف الصيد وعدد افراد الارسة, ,املبحوث

, ال سامكودرجة املشاركة يف أ نشطة مجعيات صائدي , يف املنظامت احمللية

بيامن مل ميكن و  ومصادر املعلومات ,حنو همنة الصيد ال سامكواجتاهات صائدي 

رفضة ابلنس بة لبقية املتغريات 

. 

 وبني متغرياهتم املس تقةل املدروسة. ال سامكقمي معامالت الارتباط بني درجة املعرفة اللكية من وهجة نظر صائدي  .5 جدول

 قمي معامل الارتباط املتغريات البحثية م

 ** 0, 484 السن 1

 ** 0, 361 تعلمي املبحوثدرجة  2

 *0,058 عدد افراد الارسة 3

 0,014 عدد افراد الارسة العاملني مبهنة الصيد 4

 ** 0, 252 عدد س نوات اخلربة يف الصيد 5

 ** 0, 182 درجة العضوية يف املنظامت احمللية 6

 0,008 درجة املشاركة الاجامتعية غري الرمسية 7

 *0,062 ال سامكدرجة املشاركة يف أ نشطة مجعيات صائدي  8

 0,052 ال سامكدرجة توافر اخلدمات اليت تقدهما امجلعيات لصائدي  9

 ** 0, 452 حنو همنة الصيد ال سامكاجتاهات صائدي  10

 ** 0, 937 مصادر املعلومات 11

 0.05عند مس توي معنوية  *, 0.01معنوية عند مس توي ** , نتاجئ التحليل الاحصايئ

 

 املبحوثني ببحرية انرص ال سامكاليت تواجه صائدي  تخامسا: املشالك

 املشالكت املتعلقة ابلصيد

ن متوسط درجات أ راء اس تجاابت أ  ( 6) دولأ وحضت النتاجئ الواردة ابجل

هبا حنو وجود املشالكت املتعلقة ابلصيد مت ترتي ال سامكاملبحوثني من صائدي 

ة درجات وقد تراوحت ادلرج (3ملتوسطة الاجاملية واليت بلغت )وفقا لدلرجة ا

( 0,79وحبد أ دين قدره ) ,( درجة2.22ما بني حد أ قيص قدره ) املتوسطة

 سطةدرجة وعليه فقد أ مكن ترتيب املشالكت املتعلقة ابلصيد وفقا لدلرجة املتو 

( , وارتفاع أ سعار املراكب 2.22النحو التايل :ضعف اخلدمات الصحية )عىل 

أ مان الصيد عىل  والزناع, ( 2.02( , وارتفاع أ سعار مس تلزمات الصيد )2.1)

, ( 1.17لصيد الزريعة ) 17-11( , واس تخدام ش باك ذات ماجة 1.37)

 توفري مواتري ذات موعد ,.(98رخصة واحدة )عىل  وتشغيل اكرث من مركب

 الرتتيب.عىل  (79ات الصيادين ).كفاءة عالية من خالل مجعي

 املشالكت املتعلقة ابلبحرية 

( أ ن متوسط درجات أ راء اس تجاابت 7) جدولتاجئ كام هو مبني يف أ ظهرت الن 

مت ترتيهبا حنو وجود املشالكت املتعلقة ابلبحرية  ال سامكاملبحوثني من صائدي 

درجات وقد تراوحت ادلرجة  (3) واليت بلغتوفقا لدلرجة املتوسطة الاجاملية 

( 1.44وحبد أ دين قدره ) ,درجة (2.12ما بني حد أ قيص قدره ) املتوسطة

 وعليه فقد أ مكن ترتيب املشالكت املتعلقة ابلبحرية وفقا لدلرجة املتوسطة درجة

( , وعدم وجود الامن والسالمة 2.12) النحو التايل : عدم توفري الكهرابءعىل 

وجود بعض الاكئنات , ( 1.99( , وصيد الزريعة )2.07داخل البحرية )

( , ونقص انتاج البحرية 1.85البحرية الصدفية والشواية اليت تتلف الش باك )

 الرتتيب.عىل  (1.44) جانب البحريةعىل  وعدم وجود رصيف, (1.52)
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 مبنطقة البحث. ال سامكصائدي  اليت تواجهتوزيع املبحوثني وفقا للمشالكت املتعلقة ابلصيد . 6جدول

 املشالكت م

ادلرجة  درجة وجود املشلكة           

 املتوسطة

 درجات3

 كبرية متوسطة صغرية غري موجودة  الرتتيب

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 1 2.22 48.9 169 29.8 103 16.1 56 5.2 18 ضعف اخلدمات الصحية. 1

 2 2.1 41.3 143 35.8 124 15.3 53 7.5 26 .بأ سعار املراكارتفاع  2

 3 2.02 32.6 113 40.7 141 23.4 81 3.3 11 ارتفاع أ سعار مس تلزمات الصيد. 3

 4 1.37 20.6 71 31 107 13.6 47 34.7 120 أ مان الصيد.عىل  الزناع 4

-11ذات ماجة  اس تخدام ش باك 5

 لصيد الزريعة. 17

167 48.3 23 6.6 83 23.9 73 21.1 1.17 5 

عىل  تشغيل اكرث من مركب 6

 رخصة واحدة.

194 56.1 21 6.1 75 21.6 56 16.2 0,98 6 

عدم توفري مواتري ذات كفاءة عالية  7

 من خالل مجعيات الصيادين.

225 65.1 24 6.9 43 12.4 54 15.6 0,79 7 

 التحليل الاحصايئ.نتاجئ 

 .مبنطقة البحث ال سامكابلبحرية اليت تواجه صائدي توزيع املبحوثني وفقا للمشالكت املتعلقة  .7 جدول

 املشالكت            م

 درجة وجود املشلكة          
ادلرجة 

 املتوسطة
 كبرية متوسطة صغرية غري موجودة  الرتتيب

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 1 2.12 50.6 175 21.1 73 18.5 64 9.8 34 الكهرابء. توفري عدم 1

 عدم وجود الامن والسالمة 2

 داخل البحرية.

42 12.1 4.5 13.0 107 30.9 152 44.0 2.07 2 

 3 1.99 31.5 109 42.8 148 19.4 6.7 6.3 22 .ةصيد الزريع 3

 الاكئنات بعض وجود 4

 اليت والشواية الصدفية البحرية

 الش باك. تتلف

49 14.1 44 12.7 163 47.2 90 26.0 1.85 4 

 5 1.52 19.4 67 41.3 143 11.6 40 27.7 96 نقص انتاج البحرية. 5

 عدم وجود رصيف عيل 6

 جانب البحرية.

122 35.3 38 11.0 96 27.7 90 26.0 

 

1.44 6 

 التحليل الاحصايئ. نتاجئ

 .انرصاملبحوثني ببحرية  ال سامكاليت تواجه صائدي  ابلهيئات الرقابية املتعلقة املشالكت. 8 جدول

 املشالكت م

 درجة وجود املشلكة         
ادلرجة 

 املتوسطة
 كبرية متوسطة صغرية غري موجودة  الرتتيب

 % عدد % عدد % عدد % عدد

الرقابة الاكفية من عدم وجود  1

 .اجلهات التنفيذية عىل الصيادين

44 12.7 41 11.8 156 45.1 105 30.3 1.93 1 

ضعف القوانني والترشيعات  2

 اخلاصة ابلبحرية.

169 48.9 37 10.8 82 23.6 58 16.7 1.08 2 

وجود بعض الطرق الغري رشعية  3

 . يف الاسواق ال سامكبتداول 

181 52.3 28 8.1 96 27.7 41 11.9 

 

0,99 3 

 .اتجئ التحليل الاحصايئن
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 املشالكت املتعلقة ابلهيئات الرقابية عىل البحرية

( أ ن متوسط درجات أ راء اس تجاابت 8) جدولاجئ كام هو مبني يف أ شارت النت 

 بيةحنو وجود املشالكت املتعلقة ابلهيئات الرقا ال سامكاملبحوثني من صائدي 

رجتان د( 2ملتوسطة الاجاملية واليت بلغت )البحرية مت ترتيهبا وفقا لدلرجة اعىل 

( درجة, وحبد 1.93ما بني حد أ قيص قدره ) وقد تراوحت ادلرجة املتوسطة

 تفقد أ مكن ترتيب املشالكت املتعلقة ابلهيئا هدرجة وعلي( 0.99أ دين قدره )

الرقابة  عدم وجودالنحو التايل : عىل  البحرية وفقا لدلرجة املتوسطةعىل  الرقابية

انني وضعف القو ( , 1.93) الصيادين اخملالفنيعىل  الاكفية من اجلهات التنفيذية

ل وجود بعض الطرق غري الرشعية بتداو ( , 1.08) والترشيعات اخلاصة ابلبحرية

 .الرتتيبعىل  (99).يف الاسواق  ال سامك

 

  املشالكت املتعلقة بتسويق ال سامك

( أ ن متوسط درجات أ راء اس تجاابت 9) دولابجل بينت النتاجئ كام الورد

 ال سامكحنو وجود املشالكت املتعلقة بتسويق  ال سامكاملبحوثني من صائدي 

( درجات وقد تراوحت 3) مت ترتيهبا وفقا لدلرجة املتوسطة الاجاملية واليت بلغت

وحبد أ دين قدره  ,( درجة2.13ما بني حد أ قيص قدره ) ادلرجة املتوسطة

وفقا  ال سامك املتعلقة بتسويق وعليه فقد أ مكن ترتيب املشالكت ( درجة1.88)

, واحتاكر (2.13البحرية ) عن السوق النحو التايل: بعدعىل  لدلرجة املتوسطة

قية وجود لتجمعات تسوي , وعدم (1.97لوسطاء للعملية التسويقية )التجار وا

 ال سامكوعدم وجود مصانع لتعليب , (1.96اكلبورصة وحلقة السمك )

 الرتتيب.عىل  (1.88( , وعدم وجود ثالجات جمهزة )1.94)

 

 ببحرية انرص. ال سامكاليت تواجه صائدي  ال سامكبتسويق  توزيع املبحوثني وفقا للمشالكت املتعلقة .9 جدول

 املشالكت        م

 درجة وجود املشلكة         

 كبرية متوسطة صغرية غري موجودة  الرتتيب ادلرجة املتوسطة

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 1 2.13 45.1 156 29.8 103 19.0 66 6.1 21 بعد السوق عن البحرية. 1

احتاكر التجار والوسطاء  2

 . للعملية التسويقية

36 10.3 72 20.8 105 30.4 133 38.5 1.97 2 

عدم وجود لتجمعات تسويقية  3

 البورصة.

43 12.4 65 18.8 101 29.2 137 39.6 

 

1.96 3 

عدم وجود مصانع لتعليب  4

 ال سامك.

41 11.8 67 19.5 107 30.9 131 37.8 1.94 4 

 5 1.88 28.9 100 40.2 139 21.7 75 9.2 32 عدم وجود ثالجات جمهزة. 5

 نتاجئ التحليل الاحصايئ.

 

 املشالكت املتعلقة ابل رشاد الزراعي 
( أ ن متوسط درجات أ راء اس تجاابت 10) دولابجل أ وحضت النتاجئ الواردة

عي ابل رشاد الزرا املتعلقة حنو وجود املشالكت ال سامكاملبحوثني من صائدي 

راوحت ( درجات وقد ت3املتوسطة الاجاملية واليت بلغت )مت ترتيهبا وفقا لدلرجة 

وحبد أ دين قدره  ,( درجة2.32ما بني حد أ قيص قدره ) ادلرجة املتوسطة

املتعلقة ابل رشاد الزراعي  وعليه فقد أ مكن ترتيب املشالكت ( درجة1.93)

دلامئني االنحو التايل : قةل أ عداد الاخصائيني الفنني  املتوسطة عيلوفقا لدلرجة 

 ( , وعدم وجود2.31( ,وقصور الاهجزة واملعدات الارشادية )2.32ابلبحرية )

وعدم , ( 2.19طرق الصيد احلديث )عىل  مدارس لتعلمي وتدريب الصيادين

ة ي, ونقص يف املواد التعلمي (1.98بطرق الصيد احلديث) توفري املعرفة الاكفية

 .الرتتيبعىل  (1.93ائط فيديو( )رش  –)نرشات فنية 

جاميل    ملشالكت اليت تواجه صائدي ال سامك املبحوثني ببحرية انرص ا 

درجة متوسط املتوسطات ( أ ن 11) جدولاجئ كام هو مبني يف أ شارت النت

حنو ا جاميل املشالكت اليت تواجه صائدي  ال سامكمن صائدي  للمبحوثني

املبحوثني ببحرية انرص مت ترتيهبا وفقا لدلرجة املتوسطة الاجاملية واليت  ال سامك

بني حد أ قيص  ( درجات وقد تراوحت درجة متوسط املتوسطات ما3بلغت )

وعليه فقد أ مكن ترتيب  ( درجة1.33وحبد أ دين قدره ) ,( درجة2.14قدره )

جاميل املشالكت اليت تواجه صائدي  انرص وفقا دلرجة  املبحوثني ببحرية ال سامكا 

 املشالكت املتعلقة ابل رشاد الزراعيالنحو التايل : عىل  متوسط املتوسطات

املشالكت املتعلقة ( , و 1.97) ال سامكواملشالكت املتعلقة بتسويق ( ,2.14)

واملشالكت املتعلقة , ( 1.64)املشالكت املتعلقة ابلصيدو  ,(1.83) ابلبحرية

 الرتتيب.عىل  (1.33) البحريةعىل  ابلهيئات الرقابية
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 مبنطقة البحث. ال سامكابل رشاد الزراعي تواجه صائدي توزيع املبحوثني وفقا للمشالكت املتعلقة  .10 جدول

 املشالكت         م

 درجة وجود املشلكة         

 كبرية متوسطة صغرية غري موجودة  الرتتيب ادلرجة املتوسطة

 % عدد % عدد % عدد % عدد

قةل الاخصائيني الفنني ادلامئني  1

 ابلبحرية.

24 7.0 11 3.1 146 42.3 165 47.6 2.32 1 

قصور يف الاهجزة واملعدات  2

 الارشادية .

28 8.1 6 1.7 141 40.8 171 49.4 2.31 2 

عدم وجود مدارس لتعلمي  3

طرق عىل  وتدريب الصيادين

 احلديث .الصيد 

20 5.7 43 12.4 135 39.0 148 42.9 2.19 3 

عدم توفري املعرفة الاكفية بطرق  4

 الصيد احلديث.

15 4.3 8.3 24.0 143 41.3 105 30.3 1.98 4 

نقص يف املواد التعلميية  5

رشائط  –)نرشات فنية 

 فيديو(.

53 15.3 39 11.4 130 37.5 124 35.8 1.93 5 

 الاحصايئ.نتاجئ التحليل 

 .ببحرية انرص ال سامكاملشالكت اليت تواجه صائدي  جاميلتوزيع املبحوثني وفقا ل   .11 جدول

 الرتتيب درجة متوسط املتوسطات املشالكت         م

 1 2.14 املشالكت املتعلقة ابل رشاد الزراعي. 1

 2 1.97 .ال سامكاملشالكت املتعلقة بتسويق  2

 3 1.83 املشالكت املتعلقة ابلبحرية. 3

 4 1.64  املشالكت املتعلقة ابلصيد. 4

 5 1.33 البحرية.عىل  املشالكت املتعلقة ابلهيئات الرقابية 5
 .نتاجئ التحليل الاحصايئ

 

شالكت اليت تواهجهم ببحرية امل  عىلللتغلب  ال سامكمقرتحات صائدي  :سادسا

 انرص

 ال سامك( مقرتحا  قدهما صائدي 12) دولأ ظهرت ادلراسة الواردة ابجل

 عىلاملشالكت اليت تواهجهم ببحرية وقد مت ترتيهبا وفقا لتكرارها  عىلللتغلب 

ومعدات  النحو التايل: اكن أ كرب مقرتح هو انشاء املشاريع اخلاصة )بغزولت

, (مقرتح هو )توفري الاهجزة واملعدات الارشادية وأ قل, (صناعة الثلج الصيد,

 .الرتتيب عىل( %39.0, %96.2)لتكرارها بلغت النسب املئوية  حيث

املتعلقة  ال سامكمعلومات صائدي  را رشادي: ملصادسابعا: تصور مقرتح برانمج 

 ت الصيد املويص هبا مبنطقة البحثمبامرسا

رشادي   رشادي برانمج ا  لتحقيق الهدف ال خري مت وضع تصور مقرتح برانمج ا 

املتعلقة مبامرسات الصيد املويص هبا مبنطقة  ال سامكملصادر معلومات صائدي 

 البحث كام ييل:

 ول : الربانمج ال رشادي املقرتحأ  
من حيث  ال سامكاخلطوة ال ويل: مت مجع احلقائق واملعلومات املتعلقة بصائد -

وعدد أ فراد ال رسة العاملني  ,وعدد أ فراد ال رسة ,ودرجة تعلمي املبحوث ,:السن

وعدد س نوات اخلربة يف  ,و املهنة ,ونوع املسكن ,واحلاةل الزوجية ,مبهنة الصيد

ودرجة  ,ودرجة العضوية يف املنظامت احمللية ,و الرضا عن العمل ابلصيد, الصيد 

ودرجة املشاركة يف ال نشطة ال رشادية , رمسيةاملشاركة الاجامتعية غري ال

 ,ال سامكتوافر اخلدمات اليت تقدهما امجلعيات لصائدي  ودرجة ,الزراعية

ودرجة معرفة املبحوثني ابلتوصيات , حنو همنة الصيد  ال سامكصائدي  واجتاهات

 ومصادر املعلومات عن الرثوة السمكية. ,الفنية املويص هبا

اخلطوة الثانية: حتديد املشالكت: بعد حتليل احلقائق أ تضح ظهور عدد من -

 املراكب, وارتفاع أ سعار الصيد,املشالكت أ مهها: ارتفاع أ سعار مس تلزمات 

القوانني  وضعف البحرية,وجود الامن والسالمة داخل  وعدم, ةوصيد الزريع

 ال سامكبعض الطرق غري الرشعية بتداول  ووجود ابلبحرية,والترشيعات اخلاصة 

التجار والوسطاء للعملية  واحتاكر, جمهزةوعدم وجود ثالجات , يف الاسواق

املواد  ونقص, احلديثتوفري املعرفة الاكفية بطرق الصيد  وعدم, التسويقية

 رشائط فيديو(. –التعلميية )نرشات فنية 

 -ملشاريع اخلاصة )بغزولت اخلطوة الثالثة: حتديد ال هداف ويه: انشاء ا-

و  ,ةبأ سعار مناس بتوفري املراكب للصيد  ,صناعة الثلج( -ومعدات الصيد 

وتوفري اخلدمات  ,أ سامك كبرية احلجم عىل  ماجة فأ قل للحصول7اس تعامل ش باك 

 ودمع ادلوةل للصيادين لوقف ,و تطبيق قوانني الصيد اخلاصة ابلبحرية ,الصحية
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و  ,ال سامكواس تخدام الطرق احلديثة حلفظ وتداول ونقل  ,ال سامك هتريب

نشاء بورصة لتحديد سعر  محلاية صغار الصيادين من احتاكر كبار  ال سامكا 

رشادية لتدريب وتوعية ورفع همارات ,الصيادين قامه مراكز ا  بطرق  الصيادين وا 

 فيديو(.رشائط ال –و توفري املواد التعلميية)النرشات الارشادية  ,الصيد احلديثة

اخلطوة الرابعة: وضع خطة العمل: وتش متل خطة العمل عيل: حتديد املشالكت -

 ال رشادية,وحتديد الرساةل , وحتديد ال هداف حتديدا  واحضا  , حتديدا  واحضا  

, الطرق واملعينات ال رشادية املس تخدمة وحتديد, املس هتدفامجلهور  وحتديد

وحتديد التوقيت اخلاص , ماكن تنفيذ ال نشطة وحتديد ابلربانمج,وحتديد القامئون 

 وحتديد معايري وأ دةل تقمي أ اثر الربانمج., بلك مرحةل

 ال مهية النسبية. ومرتبه تنازليا حسب نظرمه,انرص من وهجه  اليت تواهجهم يف حبرية املشالكت عىل للتغلب ال سامكقرتحات صائدي ملتوزيع املبحوثني وفقا  .12 جدول

 الرتتيب % عدد املقرتحات 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 صناعة الثلج(. الصيد,انشاء املشاريع اخلاصة )بغزولت ومعدات 

 تطبيق قوانني الصيد اخلاصة ابلبحرية.

 مهنا.حتديد اماكن انتشار الاكئنات البحريي ووضع خطة اكمةل للتخلص 

نشاء بورصة لتحديد سعر   الصيادين. راحتاكر كبامحلاية صغار الصيادين من  ال سامكا 

 .ال سامكتعني كوادر متخصصة من خرجيي لكية التكنا لوجا املصايد و 

رشاد الصيادين مبجال الصيد.  تنفيذ الربامج التدريبية لتوعية وا 

قامة مصانع تعليب وجتميد   للتغلب نتيجة لبعد الاسواق. ال سامكا 

 توفري اخلدمات الصحية يف جتمعات الصيادين املنترشة ابلبحرية.

 رشائط الفيديو(.–توفري املواد التعلميية )النرشات الارشادية 

جرف حسني( لوقف  مسبل,أ بو -السد العايل)ميناء لالك من  ال سامكدمع ادلوةل للصيادين وذكل لتسلمي 

 .ال سامكهتريب 

 .ةبأ سعار مناس بري املراكب للصيد توف

 أ سامك كبرية احلجم. عىلماجة فأ قل للحصول 7اس تعامل ش باك 

 فض املنازعات بني الصائدين من خالل عقد جلان.

قامة رشادية لتدريب وتوعية ورفع همارات الصيادين بطرق الصيد احلديثة. ا   مراكز ا 

 صيد.الرتاخيص الالزمة ملامرسة ال  عىل حصول الصيادينسهوةل 

 توفري الكهرابء واملواد البرتولية ابلبحرية.

 جانب البحرية. عىلرصف طرق 

 انشاء املفرخات الصناعية لتدعمي اخملزون السميك ابلبحرية.

 .ال سامكاس تخدام الطرق احلديثة حلفظ وتداول ونقل 

 توفري الاهجزة واملعدات الارشادية .

333 

321 

314 

308 

288 

280 

273 

273 

246 

 

243 

239 

227 

210 

207 

205 

201 

197 

190 

169 

135 

96.2 

92.2 

90.7 

89.0 

83.2 

80.9 

78.9 

78.9 

71.1 

 

70.2 

69.1 

65.7 

60.7 

59.8 

59.2 

58.1 

57.0 

54.9 

48.8 

39.0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 نتاجئ التحليل الاحصايئ.
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 اثنيا : اخلطة التنفيذية للربانمج املقرتح

 مبنطقة البحث. مبامرسات الصيد املويص هبا ال سامكبرانمج ا رشادي مقرتح ملصادر معلومات صائدي 

امجلهور  الرساةل ال رشادية ال هداف املشلكة

 املس هتدف

الطرق واملعينات 

 ال رشادية

 املس تخدمة

القامئون 

 ابلربانمج

ماكن تنفيذ 

 ال نشطة

معاير وأ دةل تقيمي أ اثر  التوقيت

 الربانمج

* ارتفاع أ سعار 

 مس تلزمات الصيد.

* انشاء املشاريع 

 اخلاصة بغزولت

ومعدات الصيد , 

 صناعة الثلج(.

* أ مهية توفري الغزولت 

وصناعة  الصيد,ومعدات 

 الثلج.

*ال رضار الناجتة عن عدم 

توفري الغزولت ومعدات 

 وصناعة الثلج. الصيد,

 

* الصيادين 

 انرص. ببحرية

 الطرق:

 الاجامتعات* 

 ال رشادية

 املعينات: -

* الربامج 

 التليفزيونية

 * أ فالم الفيديو.

* رشاكت بيع 

مس تلزمات 

 الصيد ابملنطقة.

 

* امجلعيات 

التعاونية 

لصائدي 

 ال سامك

 ابملنطقة.

 *حبرية انرص.

 *أ ثناء فرتة

الصيد 

املسموح به 

 يف البحرية.

* النس بة املئوية حلضور 

املس هتدف ل نشطة 

 الربانمج

* نس بة الصيادين اذلين 

يرغبون يف انشاء املشاريع 

بغزولت ومعدات  اخلاصة

صناعة الثلج(.  الصيد,

 )الفرئان(.

أ سعار  * ارتفاع

 املراكب.

* توفري املراكب 

بأ سعار للصيد 

 .ةمناس ب

للصيد  ب* أ مهية توفري مراك

 بأ سعار مناس بة.

* ال رضار الناجتة من ارتفاع 

 اسعار املراكب.

*الصيادين 

 انرص. ببحرية

 الطرق: -

* الندوات 

 ال رشادية

 املعينات: -

 * أ فالم الفيديو.

* املس ئولني عن 

تصنيع املراكب 

 ابملنطقة.

* امجلعيات 

التعاونية 

لصائدي 

 ال سامك

 ابملنطقة.

 *حبرية انرص.

 *أ ثناء فرتة

الصيد 

املسموح به 

 يف البحرية.

* نس بة حضور 

املس هتدفني ل نشطة 

 الربانمج

* عدد ال س ئةل املوهجة 

عىل  من قبل الصيادين

كيفية توفري املراكب 

 للصيد بأ سعار مناس بة.

 

 .ةصيد الزريعا  

* اس تعامل ش باك 

 ماجة فأ قل للحصول7

أ سامك كبرية عىل 

 احلجم.

* أ مهية اس تخدام ش باك 

 عىلماجة فأ قل للحصول 7

 أ سامك كبرية احلجم.

 * ال رضار الناجتة عن

ماجة فأ كرث 7اس تخدام ش باك 

للحصول عيل أ سامك صغرية 

 احلجم.

* الصيادين 

 انرص. ببحرية

 الطرق: -

* كتب ونرشات 

 فنية.

 املعينات: -

 الفيديو.* أ فالم 

 

* امجلعيات 

التعاونية 

لصائدي 

 ال سامك

 ابملنطقة.

* امجلعيات 

التعاونية 

لصائدي 

 ال سامك

 ابملنطقة.

 *حبرية انرص.

 *أ ثناء فرتة

الصيد 

املسموح به 

 يف البحرية.

 أ س ئةل الزراع* 

املس هتدفني حول 

درجة احلرارة  ارتفاع

 والرطوبة

* نس بة حضور 

املس هتدفني ل نشطة 

 الربانمج.

 

* عدم وجود 

الامن والسالمة 

 داخل البحرية.

* توفري اخلدمات 

 الصحية.

* أ مهية توفري اخلدمات 

 الصحية.

* ال رضار الناجتة عن عدم 

 الصحية. تتوفري اخلدما

 

* الصيادين 

 انرص. ببحرية

 الطرق: -

* الندوات 

 ال رشادية

 املعينات: -

 * أ فالم الفيديو.

*الوحدات 

 الصحية.

 

 

* امجلعيات 

التعاونية 

لصائدي 

 ال سامك

 ابملنطقة.

 *حبرية انرص.

 *أ ثناء فرتة

الصيد 

املسموح به 

 يف البحرية.

* نس بة حضور 

املس هتدفني ل نشطة 

 الربانمج

* عدد الاس تفسارات 

وطلب معلومات من 

قبل املس هتدفني عن 

توفري اخلدمات 

 الصحية.

 القوانني ضعف

 والترشيعات

 ابلبحرية. اخلاصة

تطبيق قوانني  *

الصيد اخلاصة 

 ابلبحرية.

* أ مهية تطبيق قوانني الصيد 

 اخلاصة ابلبحرية.

* ال رضار الناجتة عن عدم 

تطبيق قوانني الصيد اخلاصة 

 ابلبحرية.

* الصيادين 

 ببحرية انرص.

 الطرق: -

رشادية  * اجامتعات ا 

* ا يضاح معيل 

 ابملامرسة

 املعينات: -

 * أ فالم الفيديو

 التليفزيونية * الربامج

* العاملني 

ابلهيئة العامة 

لتمنية الرثوة 

 السمكية.

 

* امجلعيات 

التعاونية 

لصائدي 

 ال سامك

 ابملنطقة.

 *حبرية انرص.

 *أ ثناء فرتة

الصيد 

املسموح به 

 يف البحرية.

* أ س ئةل الصيادين 

املس هتدفني حول 

تطبيق قوانني الصيد 

 اخلاصة ابلبحرية.

 

  

1
9

4
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 مبامرسات الصيد املويص هبا مبنطقة البحث. ال سامكاتبع برانمج ا رشادي مقرتح ملصادر معلومات صائدي 

الطرق واملعينات  امجلهور املس هتدف الرساةل ال رشادية ال هداف املشلكة

ال رشادية 

 املس تخدمة

القامئون 

 ابلربانمج

ماكن تنفيذ 

 ال نشطة

معاير وأ دةل تقيمي أ اثر  التوقيت

 الربانمج

* وجود بعض الطرق 

الغري رشعية بتداول 

 .يف الاسواق ال سامك

دمع ادلوةل 

للصيادين لوقف 

 .ال سامكهتريب 

* أ مهية دمع ادلوةل 

 هتريب للصيادين لوقف

 .ال سامك

* ال رضار الناجتة عن عدم 

 للصيادين لوقف دلوةل دعام

 .ال سامك هتريب

* الصيادين ببحرية 

 انرص.

 الطرق: -

كتب ونرشات * 

 فنية

 الاجامتعات* 

 ال رشادية

 املعينات: -

 * أ فالم الفيديو.

* العاملني 

هبيئة تمنية 

 حبرية انرص.

* امجلعيات 

التعاونية 

لصائدي 

 ال سامك

 ابملنطقة.

 *حبرية انرص.

 *أ ثناء فرتة

الصيد 

املسموح به 

 يف البحرية.

* نس بة حضور املس هتدفني 

 ل نشطة الربانمج.

 الاس تفسار* عدد 

عن دمع ادلوةل للصيادين 

 .ال سامكلوقف هتريب 

 ثالجات *عدم وجود

 جمهزة.

* اس تخدام الطرق 

احلديثة حلفظ 

وتداول ونقل 

 .ال سامك

الطرق  أ مهية اس تخدام* 

احلديثة حلفظ وتداول ونقل 

 .ال سامك

* ال رضار الناجتة عن عدم 

اس تخدام الطرق احلديثة 

وتداول ونقل  حلفظ.

 .ال سامك

 

* الصيادين ببحرية 

 انرص.

 الطرق: -

 الاجامتعات* 

 ال رشادية

* حمارضات 

 ا رشادية

 املعينات: -

 * الراديو

 * أ فالم الفيديو

* امجلعيات 

التعاونية 

لصائدي 

 ال سامك

 ابملنطقة.

* امجلعيات 

التعاونية 

لصائدي 

 ال سامك

 ابملنطقة.

 *حبرية انرص.

 *أ ثناء فرتة

الصيد 

املسموح به 

 البحرية.يف 

* نس بة حضور املس هتدفني 

 ل نشطة الربانمج

* أ س ئةل املس هتدفني عن 

حفظ وتداول ونقل 

 .ال سامك

* احتاكر التجار 

والوسطاء للعملية 

 التسويقية.

* ا نشاء بورصة 

لتحديد سعر 

محلاية  ال سامك

صغار الصيادين 

من احتاكر كبار 

 الصيادين.

* أ مهية ا نشاء بورصة محلاية 

الصيادين من احتاكر صغار 

 كبار الصيادين.

* ال رضار الناجتة عن عدم 

ا نشاء بورصة محلاية صغار 

الصيادين من احتاكر كبار 

 الصيادين.

* الصيادين ببحرية 

 انرص.

 الطرق: -

* زايرات حملطات 

 مياه نظيفة

 املعينات: -

 * أ فالم الفيديو

* امجلعيات 

التعاونية 

لصائدي 

 ال سامك

 ابملنطقة

 

* امجلعيات 

التعاونية 

لصائدي 

 ال سامك

 ابملنطقة.

 *حبرية انرص.

 *أ ثناء فرتة

الصيد 

املسموح به 

 يف البحرية.

* نس بة حضور املس هتدفني 

 ل نشطة الربانمج.

 

عن  الاس تفسارات* عدد 

حامية صغار الصيادين من 

 احتاكر كبار الصيادين.

* عدم توفري املعرفة 

الاكفية بطرق الصيد 

 احلديث.

مراكز  ا قامة* 

ا رشادية لتدريب 

وتوعية ورفع 

الصيادين همارات 

الصيد  قبطر 

 .احلديثة

 

* تدريب وتوعية ورفع 

همارات الصيادين بطرق 

 الصيد احلديثة.

* ال رضار الناجتة عن عدم 

تدريب وتوعية ورفع 

همارات الصيادين بطرق 

 الصيد احلديثة.

 

* الصيادين ببحرية 

 انرص.

 الطرق: -

 * الندوات

 ال رشادية

 املعينات: -

 * أ فالم الفيديو.

* ش يخ 

الصيادين )كبار 

 الصيادين(

* امجلعيات 

التعاونية 

لصائدي 

 ال سامك

 ابملنطقة.

 *حبرية انرص.

 *أ ثناء فرتة

الصيد 

املسموح به 

 يف البحرية.

* نس بة حضور املس هتدفني 

 ل نشطة الربانمج.

 

* أ س ئةل الصيادين عن عدم 

ين يف جمال تدريب الصياد

 .بطرق الصيد احلديثة

* نقص يف املواد 

التعلميية )نرشات فنية 

 رشائط فيديو(. –

 

توفري املواد  *

التعلميية )النرشات 

–الارشادية 

 رشائط الفيديو(.

* أ مهية توفري املواد التعلميية 

–)النرشات الارشادية 

 .رشائط الفيديو(

* ال رضار الناجتة عن عدم 

 توفري املواد التعلميية

–)النرشات الارشادية 

 .رشائط الفيديو(

* الصيادين ببحرية 

 انرص.

 الطرق: -

* كتب ونرشات 

 فنية.

 الاجامتعات* 

 ال رشادية

 املعينات: -

 * أ فالم الفيديو.

* * امجلعيات 

التعاونية 

لصائدي 

 ال سامك

 ابملنطقة.

* امجلعيات 

التعاونية 

لصائدي 

 ال سامك

 ابملنطقة.

 *حبرية انرص.

 فرتة*أ ثناء 

الصيد 

املسموح به 

 يف البحرية.

* نس بة حضور املس هتدفني 

 ل نشطة الربانمج.

 

* أ مهية التخلص توفري املواد 

التعلميية )النرشات 

رشائط –الارشادية 

 .الفيديو(
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 التوصيات

كن اخلروج بعدد من يف ضوء ما توصلت ادلراسة من نتاجئ واس تنتاجات مي 

دي نظرا  ملا أ وحضت النتاجئ من قصور يف املس توي املعريف لصائ :التوصيات يه

 أ ن تويص فالبد هبا,املبحوثني فامي يتعلق مبامرسات الصيد املويص  ال سامك

 املبحوثني ال سامكادلراسة برضورة تكثيف اجلهود ال رشادية يف توعية صائدي 

لرتتيب تبني من النتاجئ أ ن النرشات الارشادية جاءت يف ا ابملامرسات املس تحدثة.

 املبحوثني ال سامكال خري من بني مصادر املعلومات اليت يس تقي مهنا صائدي 

زراعي يتطلب رضورة تفعيل هجاز ال رشاد ال مما ,ال سامكمعلوماهتم يف جمال صيد 

ىللتبادل املعلومات واخلربات ونقلها  لرثوة املبحوثني للهنوض اب ال سامكصيد  ا 

 عىلأ وحضت ادلراسة عن وجود عديد من املشالكت اليت تؤثر  السمكية.

واملهمتة  تويص ادلراسة بأ مهية قيام اجلهات املعنية ذلا املبحوثني, ال سامكصائدي 

جياد حلول لهذه املشالكت ليك تساعد صائدي عىلابلرثوة السمكية أ ن تعمل   ا 

تسويقية  املامرسات املس تحدثة ابل ضافة ايل توفري منافذ ىلعتدريهبم  عىل ال سامك

 بعيدا عن اس تغالل التجار

نشاء مصانع لتعبئة وحفظ  عىلتشجيع القطاع اخلاص   مبا يتالءم مع ال سامكا 

 احتياجات السوق احمليل والتصدير.

نشاء جتمعات واحتادات ملصدري    .ال سامكالتوعية برضورة ا 

 املراجع

ببحرية  ال سامكحسر ممدوح محمد)دكتوره(: اجتاهات صائدي  البس يوين,-1

رشاد  جمةل, البحريةانرص حنو العمل يف   جملدلا, الزراعيامجلعية العلمية لال 

 .2010 (,3)العدد  (,14)

ادلين فكري الساعي)دكتوران(: حنو  صالح, رجب محمود الرتيك,-2

رشادية مسكية لتمنية حبرية   املنصورة للعلوم جمةل, انرصاسرتاتيجية ا 

 .2016, 8العدد , 7 اجملدل, الزراعية

ميان النجا,أ  محد أ بو  محمد محزة, محمد الريس, -3  (, سامل )داكترةمحمد ا  براهمي ا 

حبوث الارشاد  معهد, دمياطحائزي املزارع السمكية مبحافظة  مشالكت

 .2016 اجلزية,, الزراعيةالبحوث  مركز, الريفيةالزراعي والتمنية 

وتنفيذ  (: معرفةشويق القطان)داكترة محمد فكري,ادلين  صالح الساعي,-4

رص يف ابلقوانني والقرارات املنظمة لعملية الصيد ببحرية ان ال سامكصائدي 

, 11العدد , 8 اجملدل, الزراعيةاملنصورة للعلوم  جمةل, اسوانحمافظة 

2017. 

 ال سامكائدي حمددات فاعلية مجعيات ص دكتور(:)شويق محمد , القطان-5

 اجملدل ,الزراعيةاملنصورة للعلوم  جمةل, انرصمبحافظة اسوان يف تمنية حبرية 

 .2017, 3العدد , 8

أ محد عبد ادلامي  ومحمد, عويضةعبد السالم  محمد, جربمحمد  محمد املغريب,-6

الاقتصادي  التحليل, (صبحي الس يد غازي)داكترة محمد, صاحلأ محد 

 قسم ماجس تري, رساةل, مرصيف  ال سامكاملايل ملزارع انتاج  والتقيمي

 .2017, املنصورة جامعة الزراعة, لكية الزراعي,الاقتصاد 

عيل عبده حسني )دكتوران( دراسة  محمد, احلسييناحلسيين أ محد  النفييل, -7

حبوث  معهد ادلقهلية,حتليلية ملشالكت وحمددات ال نتاج السميك مبحافظة 

 .2016 اجلزية, الزراعية,البحوث  مركز الزراعي,الاقتصاد 

حصاءات ال نتاج  نرشة السمكية,الهيئة العامة لتمنية الرثوة -8  وزارة السميك,ا 

 .2015 مايو, العربيةمجهورية مرص  ال رايض,الزراعة واس تصالح 

حصاءات ال نتاج  نرشة, العايلالهيئة العامة لتمنية حبرية السد  -9  السميك,ا 

 .2018 العربية,مجهورية مرص  ال رايض,لزراعة واس تصالح ا وزارة

املشالكت  (:الرب جاد الكرمي)دكتوران جاد محمد, هبجت املقصود,عبد  -10

الرابع للجمعية املرصية  املؤمتر, انرصببحرية  ال سامكاليت تواجه صائدي 

املركز ادلويل الزراعي  –حصة الانسان  عىللتمنية الرثوة السمكية واحلفاظ 

 .2000أ كتوبر  19-17 ابدليق,

حتديد  (:ورانالرب جاد الكرمي)دكت جاد محمد, هبجت املقصود,عبد  -11

 انرص والعوامل احملددة ببحرية ال سامكالاحتياجات الارشادية لصائدي 

حصة  عىل اظالرابع للجمعية املرصية لتمنية الرثوة السمكية واحلف املؤمتر, لها

 .2000أ كتوبر  19-17 ابدليق,ملركز ادلويل الزراعي ا –الانسان 

مام, ا براهمي  -12 م والتصال امجلاهريي, مكتبة ال جنلو (, ال عال)دكتورا 

 .1984 القاهرة,املرصية, الطبعة الثالثة, 

الزراعة  وزارة, الزراعيطاع الش ئون الاقتصادية, نرشة تقديرات ادلخل ق -13

 .2015 العربية,واس تصالح ال رايض, مجهورية مرص 

 الادارة, املياهنوعية  قطاع, البيئةش ئون  هجاز, لبيئةاوزارة ادلوةل لش ئون  -14

الرصد  ج( لربانم2012-2011التقرير الس نوي )", املياهاملركزية لنوعية 

 .2012رية انرص" فرباير حب –البييئ للبحريات الشاملية 

منية الرثوة السمكية, الزراعة واس تصالح ال رايض, الهيئة العامة لت  وزارة-15

 2014نرشة حبرية انرص, 
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ABSTRACT 

The research was conducted to identify the information sources of fishermen to the recommended practices, to recognize the 
relative importance for each source as well as the degree of knowledge to the technical practices of fishermen at the study area. 
The research was carried out in Nasser Lake on fishermen’s information sources related to the recommended fishing practices, the 
sample of 346 respondents were selected via Kregsy and Morgan Equation, research data were collected via personal interviews 
for respondents using a questionnaire form prepared and pretested on the 346 respondents. Results showed that 23.4% came under 
the low knowledge category, (29.5%) came under the moderated knowledge category, whereas 47.1% of the respondents came 
under the high knowledge category to the technical practices of fishing operations. There was a positive significant correlation at 
level (0.01) between the degree of knowledge of fishermen respondents to the recommended fishing practices and the following: 
age, years of experience, membership in local organizations, fishermen's attitude toward fishing profession, source of information, 
results also indicated a positive significant correlation at level of 0.05 between the degree of knowledge of fishermen respondents 
to the recommended fishing practices and the number of family members, participation in the activities of fishermen's cooperative 
associations. In conclusion, it is recommended to guide the fishermens in Lake Nasser to improve their knowledge to the technical 
practices of fisheries. 
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