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 2020 ديسمبر29 ى، الموافقة على النشر ف2020 ديسمبر 02استالم البحث فى

 الملخص العربى
يستهدف هذا البحث التعرف على الخصائص اإلجتماعية  
واإلقتصادية للمبحوثين بمنطقة البحث، وتوصيف الوضع الراهن 

يق من حيث: تقنيات الصيد  لحالة الصيد بمحمية الزران
المستخدمة ومواسم الصيد وأصناف الطيور التي يتم اصطيادها،  
التعرف على سلوك المبحوثين نحو الطيور المهاجرة بمنطقة  
البحث، وتحديد العوامل المؤثرة على سلوك المبحوثين بمنطقة  
البحث، والتعرف على مدى رضا المبحوثين عن أنشطة الجهاز  

ية، إعتمد البحث علي منهج المسح اإلجتماعي  التنفيذي للمحم
( مبحوث  255بالعينة من خالل إختيار عينة عشوائية قوامها ) 

من إجمالي السكان بقرية الروضة مركز بئر العبد بمحافظة شمال  
مبحوث وفقًا لبيانات مركز   4856سيناء والبالغ عددهم 

وتم   ،2017المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمحافظة شمال سيناء 
، وإستخدمت  2020جمع البيانات خالل شهري يناير وفبراير 

التكرارات   الدراسة معامل ارتباط بيرسون، معامل ألفا كرونباخ،
 ( لتحليل بيانات البحث. χ2والنسب المئوية، واختبار مربع كاي )

وتمثلت أهم النتائج فيما يتعلق بتوصيف الوضع الراهن  
المستخدمة في الصيد أن   لمحمية الزرانيق من حيث التقنيات

 %14.9من المبحوثين يستخدموا الفخاخ، وأن  16.9%
يستخدموا الشباك المستوردة،   %14.5يستخدموا الكمائن، وأن 

من المبحوثين   %9.2،%12.5،%13.4،%13.7في حين أن 
االالت الصوت، والعصى  يستخدموا األسلحة نصف اآللية، و 

رتيب، وأظهرت النتائج أن  ، والتسجيالت الجاذبة على التالالصقة
األنواع المستهدفة للصيد هي السمان، البط، الحمام البري،  
الطيور المغردة، األوريول الذهبي، الطيور الجارحة، الطيور  

  % 27.5،%19.2،%53.3المائية، كما أوضحت النتائج أن 
مستوى معرفتهم بلوائح الصيد للطيور المهاجرة متوسطة،  

الترتيب، وفيما يتعلق بدرجة اتجاهاتهم  ومنخفضة، ومرتفعة، على 

، %64.7نحو الحفاظ على الطيور المهاجرة بينت النتائج أن 
من المبحوثين اتجاههم محايد، وسلبي، وإيجابي،   24.3%،11%

على التوالي، وفيما يخص تطبيق المبحوثين للوائح اتضح 
تطبيقهم منخفض،   %34.5تطبيقهم متوسط،  %55.2أن
 . رتفعتطبيقهم م %13.3و

( وجود فروق χ2وأوضحت نتائج اختبارات مربع كاي )
معنوية بين كل من المتغيرات المستقلة اآلتية: النوع، التعليم،  
الحالة الزواجية، حجم األسرة، مساهمة الصيد في دخل الريفيين،  
الغرض من الصيد، مستوى المشاركة في المنظمات، االتجاه نحو  

تاح الثقافي، الرضا عن أداء  المستحدثات التكنولوجية، االنف
الجهاز التنفيذي للمحمية وبين مستوى معرفة المبحوثين بلوائح صيد  
الطيور، كما أشارت نتائج االختبارات إلى وجود فروق معنوية بين  
كل من المتغيرات المستقلة اآلتية: العمر، التعليم، الحالة العملية،  

ل اإلعالم، االنفتاح  ، التعرض لوسائ مساهمة الصيد في دخل الريفيين
الثقافي وبين اتجاه المبحوثين نحو الحفاظ على الطيور المهاجرة،  
كما بينت نفس نتائج االختبارات وجود فروق معنوية بين كل من  
المتغيرات المستقلة اآلتية: النوع، التعليم، مساهمة الصيد في دخل  
الريفيين، الغرض من الصيد، التعرض لوسائل اإلعالم، مستوى  
المشاركة في المنظمات، االنفتاح الثقافي، ومستوى تطبيق  
المبحوثين للوائح صيد الطيور المهاجرة، وفيما يتعلق برضا  
المبحوثين عن أداء الجهاز التنفيذي بالمحمية، فقد أظهرت النتائج  

، مستوى رضاهم متوسط،  %8.2،%15.7،%76.1أن نسبة 
 ومنخفض، ومرتفع. 

على الطيور المهاجرة، محمية  الكلمات المفتاحية: الحفاظ
 الزرانيق، شمال سيناء 

  المشكلة البحثية و المقدمة
الطيور المهاجرة توفر خدمات هامة جدا للنظام 
اإليكولوجي للبشرية، وحمايتها ينبغي أّلا تكون ألسباب جمالية  
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ترفيهية فقط، وإنما ألنها جزء من النظام اإليكولوجي، ونحن  أو 
ة النظام اإليكولوجي. لذلك من خالل  البشر نرتبط أيضا بصح

حماية الطيور نحن أيضا نحمي مستقبلنا، فالبيئة والطبيعة 
والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية مهمة جدا لمصر،  
ومصر تبذل جهودا كبيرة لحمايتها، وتشكل المناطق المحمية  

مصر   مصر، وقد طورتمن مساحة  %15اآلن ما يقرب من 
حيث تم إدخال قانون البيئة في   2030لعام رؤيتها الذاتية 

جميع البرامج والسياسات الوطنية ومعالجة المسائل 
تحترم "استراتيجية التنمية . و اّلقتصادية واّلجتماعية
حيث تؤكد على "تكافؤ  2030المستدامة: رؤية مصر 

  )برنامج الفرص واّلستخدام األمثل والتوزيع العادل للموارد 
 . (7  ، صUNEP،2018ئة األمم المتحدة للبي

وتقع مصر على طريق الهجرة الدولية للطيور وبينما تقوم 
الطيور المهاجرة برحلتها عبر البحر األبيض المتوسط خالل  
الخريف والربيع، يقع الماليين منها في الشباك والفخاخ،  
ويمارس المصريين منذ أّلف السنين صيد الطيور التقليدي 

جارة، وظلوا يصطادون الطيور  بغرض الترفيه والغذاء والت
المهاجرة من قبل الميالد وأصبح اآلن مصدر دخل للعديد من  

اصطيادهم  مليون طائر يتم  5.6الصيادين وقدر ما معدله 
 Donald et al)) .غير قانوني سنويا في مصر بشكل

2020,p14 . 
ويعد صيد الطيور المهاجرة في مصر ممارسة قديمة  

لى نشاط اجتماعي واقتصادي  موجودة منذ قرون وتطورت إ
مهم، ّلسيما في المناطق الريفية في شمال مصر وعلى طول  
ساحل البحر األبيض المتوسط، ونشرت العديد من وسائل 
اإلعالم الدولية مقاّلت توثق زيادة ممارسات الصيد غير 
القانونية على طول ساحل البحر المتوسط في مصر مما 

لمهاجرة في هذه المنطقة يشكل تهديدا كبيرا على الطيور ا
(Salawa Elhalawani,2014, p 9). 

من المناطق الرطبة ذات األهمية  الزرانيقوتعد منطقة 
الدولية للطيور المائية المهاجرة والتي شملتها إتفاقية " رامسار"  

ووقعت مصر عليها فى عام   1971والتى صدرت عام 
خالل  المهاجرة رئيسى للطيورممر  الزرانيق، وتمثل 1986

با وشمال وشرق  و فصلى الخريف والربيع من وسط وشرق أور 
آسيا إلى مناطق المشتى فى وسط وجنوب إفريقيا. وتعتبر 

الطبيعية بشمال سيناء أحد المفاتيح الرئيسية   الزرانيقمحمية 
لهجرة الطيور في العالم، حيث تمثل المنطقة محطة بالغة  

لمهاجرة من أوروبا  األهمية للتزود بالغذاء والراحة للطيور ا
وآسيا في طريقها إلى أفريقيا سعيا وراء مصادر الغذاء وهربا  

(، وتقع  76،ص 2007)إدارة شئون البيئة،من صقيع الشتاء 
محمية الزرانيق الطبيعية في الجزء الشرقي من بحيرة البردويل 

هي جمـع زرنـوق وتطلـق علـى خـط   بشـمال سـيناء، والزرانيق
، وسـميت المنطقـة بـذلك لكونهـا عبـارة عـن  الميـاه المتعـرج

خطـوط ميـاه متعرجـة حـول جــزر نباتيــة، وقــد صــدر قــرار  
بإعالنهــا محميــة  1985لســنة  1429مجلــس الــوزراء رقــم 

بتحديد حدود   1996لسنة  3379طبيعيــة، ثم صدر القرار 
ــر مـــن وتعتبـ، 2كم 250المحمية وعليه أصبحت مساحتها 

أهـــم المنـــاطق في العـــالم للطيــور المائيـــة المهـــاجرة مـــن 
)الهيئة العامة للتخطيط وبـــا واســيا إلــى أفريقيـــاأور 

(، ووفقا لتقرير)مشروع صون الطيور  81،ص 2014العمراني،
( تستقبل مصر أعداد تصل  4، ص2010الحوامة المهاجرة، 

طيور مستوطنة مقيمة تتوالد وتربي  نوع تنقسم إلى 241إلى 
صغارها وتمضي فترة حياتها في مصر، طيور الخريف 
)الهجرة الرئيسية( اعتبارًا من منصف شهر أغسطس وحتى 
نهاية أكتوبر الموسم الرئيسي ّلستقبال مئات اآلّلف من 
الطيور المهاجرة، الطيور الزائرة الشتوية وهي تصل إلى  

تى نهاية فبراير قادمة من  مصر ما بين شهور ديسمبر ح
أوروبا في طريق هجرتها ألفريقيا، طيور الربيع )رحلة العودة( 
اعتبارًا من منتصف شهر مارس وحتى نهاية شهر مايو حيث 

وتقع تبدأ الطيور في العودة مرة أخرى إلى مواطنها األصلية، 
محمية الزرانيق على واحدة من أهم الممرات الرئيسية لهجرة 

تتجمع مئات اآلّلف منها بالمنطقة بغرض  الطيور حيث
الراحة والتزود بالطعام قبل استكمال رحلتها الشاقة عبر  
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ويمثل نهاية شهر  .الصحراء إلى أفريقيا حيث تقضي الشتاء
أغسطس وبداية شهر سبتمبر ذروة هجرة الطيور بمحمية 

مشروع صون الطيور الحوامة  ) الزرانيق أثناء فصل الخريف.
 (. 5-  4 ، ص 2010المهاجرة،

ومن أهم المشاكل التي تواجه الطيور أثناء الهجرة: زيادة 
معدّلت الصيد سواء بوضع الشباك في طريق الهجرة )شباك 
صيد السمان( واستخدام األسلحة لصيد الطيور المائية، تدمير  
البيئات الطبيعية وأعشاش الطيور نتيجة استخدام  

، اإلسراف في  التكنولوجيات الحديثة في عمليات الحصاد 
استخدام المبيدات الحشرية في الزراعة، زيادة معدّلت التلوث 
سواء في البحيرات أو األنهار التي تمر بها الطيور، مناطق 
الصرف الصحي المكشوفة التي تحول مسارات الهجرة. 

 (.  40 ، ص2009حماية الطبيعة،  )قطاع
ة بالرغم من قيام محمية الزرانيق بالعمل على تحقيق خطو 

إدارة متكاملة للمحمية من خالل تنفيذ برامج المراقبة والسيطرة 
بجانب تنفيذ برنامج للرصد والمراقبة لكافة مكونات المحمية 
وتنفيـذ برامج للتوعية البيئية وتنشيط السياحة البيئية، إّل أنه 
مازالت هناك بعض السلبيات الموجودة مثل الصيد الجائر  

د من البحث عن مصادر بديلة  والرعي الجائر، ولذلك ّل ب
للدخل للسكان المحليـين إلنجاح جهود منع الصيد الجائر  
والحفاظ المراعى الطبيعية ومنع الرعي الجائر في المنطقـة،  
كعنصر من عناصر منظومة التنمية المستدامة التي تجمع  
بين هدفي صون المـوارد الطبيعيـة وتحسين الظروف  

) إدارة شئون البيئة   كان المحلييناّلقتصادية واّلجتماعية للس
 (.  134،  ص 2008محافظة شمال سيناء،

ويعتبر التعاون الدولي والمشاركة من األمور األساسية  
للحد من اّلستغالل المفرط للطيور، سواء كان ذلك نتيجة 
للصيد غير المستدام للغذاء أو الترفيه، أو اّلصطياد للتجارة،  

عالمي والوطني الفعال للحد من  وتوجد أهمية خاصة للتشريع ال
 Bird Life))هذا اّلستغالل وللمحافظة على الطيور المهاجرة 

International, 2018, p32 . 

ويوجد في مصر قوانين معمول بها تعد إلى حد بعيد أهم 
أداة قانونية لحماية الحياة البرية وتتعلق بصيد الطيور  

ى اآلن هو  المهاجرة، وأهم قانون يتعلق بإدارة الصيد حت
، الذي يتحكم في التدهور البيئي 1994لعام  4القانون رقم 

ويتضمن أحكامًا تتعلق باّلتفاقيات الدولية وإدارة الصيد  
وحماية األنواع البيئية. باإلضافة إلي ذلك، هناك قرارات  
وزارية، ومراسيم وأنظمة خاصة بالمحافظات من قبل اللجان  

ا تتعلق بصيد الطيور  الوطنية، والتي تتضمن أيضا أحكام
(،  Egypt Sate for Environment, 2007, P 108المهاجرة )

ومصر هي إحدى الدول الموقعة على اّلتفاقيات الدولية  
اّلتفاقية المتعلقة  المتعلقة بحماية الطيور، بما في ذلك 

باألراضى الرطبة ذات األهمية الدولية بسكن الطيور المائية  
، واتفاقية الطيور   CMS ع المهاجرة)رامسا(،  اتفاقية األنوا 

ومصر أيضًا   AEWAالمائية المهاجرة األفريقية األوروبية و
الحفــاظ بشأن  CMSمن الدول الموقعة على مذكرة تفاهم 

األورواســيوية   –علــى الطيور الجارحة المهــاجرة األفريقيــة 
(Raptors MOU بروتوكــول المنــاطق المتقدمــة بحمايــة ،)

خاصــة والتنــوع البيولوجي في البحــر المتوســط والعديد من  
دور خاص فى  ولجهاز شئون البيئة اّلتفاقيات األخرى، 

متابعة هـذه التشريعات الدولية، حيـث أصـبح الجهـة اإلداريـة  
المركزيـة العليـا المختصـة باإلشـراف والتنسـيق والمسـئولية عـن  

اه اّلتفاقيـات الدوليـة المصـدق متابعـة التزامـات مصـر تجـ
(،   138 -135، ص ص 2006) سحر حافظ ، عليهــا

وجهاز  (NCE) وأجرت منظمة حماية الطبيعة في مصر
شئون البيئة مؤخرا مراجعة للتشريعات الوطنية المتعلقة 
بالصيد لتحديد الثغرات واقتراح توصيات لتحسين اإلنفاذ 

بتحديث خطة العمل  قامت مصر 2015والتنفيذ، وخالل عام 
،  2016-2030 (NBSAP)اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

والتي تضمنت ستة أهداف رئيسية وثمانية عشر غاية لصون  
منطقة محمية، تغطي   30كما أعلنت مصر التنوع البيولوجي 

من إجمالي  %14.6أي حوالي  2كم 146000أكثر من 
قامة شبكة مساحة مصر، وعلى الرغم من الجهود المتعددة إل
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المحميات وتحديد المشكالت والمخاطر القائمة، إّل أن هناك  
حاجة ّلكتمال التغطية وتقييم حالة شبكة العمل في المنطقة 
المحمية القائمة وتمثيل كافة البيانات في شبكة المحميات 

 . (270، ص  2017حالة البيئة في مصر ،تقرير )الطبيعية
حداث التغيير ويعتبر اإلنسان أهم عامل حيوي في إ

واإلخالل الطبيعي البيولوجي، فمنذ وجوده وهو يتعامل مع  
مكونات البيئة، وأدى الصيد غير المنتظم إلى تعرض عدد  
كبير من الطيور إلى اّلنقراض، فأخل بالتوازن البيئي، 
والسلوك هو العامل األساسي الذي يحدد أسلوب وطريقة 

مهرية خالد  ا )موارده تعامل اإلنسان مع البيئة واستغالل
(، وتشير العديد من الدراسات التي  951، ص 2019،

أجريت على الطيور المهاجرة أن أعداد الطيور آخذة في  
اّلنخفاض بسبب التغيرات المناخية والصيد الجائر للطيور  
المهاجرة في بلدان منطقة البحر األبيض المتوسط، وتشير 

تل بشكل غير التقديرات إلى أن ماليين الطيور المهاجرة تق
 Bird Lifeقانوني كل عام بغرض الترفيه والغذاء والتجارة )

International, 2013, p14) . 
 يةف البحثاهداال

استنادا إلى العرض السابق للمشكلة البحثية استهدف  
 البحث الحالي:  

التعرف على الخصائص اّلجتماعية واّلقتصادية  -1
 للمبحوثين بمنطقة البحث. 

راهن لحالة الصيد بمحمية الزرانيق من  وصف الوضع ال-2
حيث: تقنيات الصيد المستخدمة ومواسم الصيد وأصناف  

 الطيور التي يتم اصطيادها. 
التعرف على سلوك المبحوثين من خالل: مستوى معارفهم  -3

بلوائح الصيد، واتجاهاتهم نحو المحافظة على الطيور  
يور  المهاجرة، ومستوى تطبيقهم للوائح الصيد، نحو الط

 المهاجرة. 
تحديد الفروق المعنوية بين كل من العوامل المستقلة -4

المدروسة من جانب، وسلوك المبحوثين من خالل:  

مستوى معارفهم بلوائح الصيد، واتجاهاتهم نحو المحافظة  
على الطيور المهاجرة، ومستوى تطبيقهم للوائح الصيد،  

 نحو الطيور المهاجرة، من جانب أخر. 
ى مدى رضا المبحوثين عن أنشطة الجهاز  التعرف عل-5

 التنفيذي للمحمية.
 اإلطار النظري واالستعراض المرجعي:

 :النظريات والنماذج المفسرة للسلوك البيئي
تتعدد النظريات التي تدرس السلوك البيئي مثل نظرية 
الميدان )الواقع( وتتكون العوامل الخاصة بالبيئة فى تلك  

( السلوك، ومكان السلوك،   النظرية من : توقيت ) زمن
وتفاعل الفرد مع أناس آخرين، وتحدد هذه النظرية السلوك  
على أنه تغيير يحدث خالل فترة حياة الفرد،  ولم تهتم نظرية 
الواقع بالجذور التاريخية السابقة على السلوك البيئى، والدوافع  

 المسببة له ، بقدر اهتمامها بالسلوك ذاته لحظة حدوثه.
(Shuman, Ham, 1997, P 25)   

  السلوكي ركزت على " الضبط  ونظرية السلوك المخطط
يشير إلى الثقة الواعية لدى الفرد فى قدرته   الذي" الواعي

الذاتية على آداء السلوك فى موقف ما، حيث ترى نظرية  
السلوك المخطط " أن نمو الفرد ما هو إّل سلسلة من 

ثر فى نمو األحداث والمواقف الحياتية التى ربما تؤ 
المعتقدات، واّلتجاهات، والسلوكيات الفعلية الخاصة بهذا  

وتعد هذه النظرية أكثر فعالية من سابقتها في دراسة   الفرد.
 (Taylor’s & Todd, 1995, P 605) السلوك البيئى.

إلى كل أشكال السلوك وردود   مفهوم السلوك البيئي ويشير
د عندما يتعاملون مع األفعال واّلستجابات التي يبديها األفرا

المواقف البيئية المختلفة، ضمن محيطهم البيئي العام الكبير 
(، ويتكون 28، ص 2000والخاص والقريب منهم )الضاهر ،

السلوك البيئي من عوامل معرفية تتضمن الوعي بموضوعات  
السلوك، والمعرفة بالقضايا والمشكالت البيئية، ومعرفة 

زمة للفعل أو التصرف البيئي، اّلستراتيجيات والمهارات الال
ومتغيرات وجدانية تتضمن الشعور أو اّلنفعاّلت المرتبطة 
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بالموضوع واّلتجاه نحو السلوك ومركز التحكم والمسؤولية،  
ومتغيرات موقفية تشتمل على الجوانب المادية أو الفيزيقية 
المتصلة بالموضوع والضغوط اّلجتماعية، والفرص المتاحة  

، ص  2009صرف أو الفعل البيئي )أبو حالوة ،للفرد نحو الت
63 .) 

 مكونات السلوك البيئي:
المعرفة هي القدرة على إدراك وتذكر  المعارف البيئية:  -1

األشياء والمواقف واألفكار والمعلومات، ومعارف الفرد  
تتكون لديه نتيجة مشاركته الفعلية في بيئته وتسهم في 

المعارف لدي الفرد  تكوين بناينه المعرفي، وكلما زادت 
يصاحبها زيادة معارفهم عن البيئة المحيطة مما يجعل  

، ص  2012اتجاهاتهم أكثر ايجابية لها )سالمة وقنبير، 
(، والمعرفة البيئية هي حصيلة المعلومات العلمية 346

،  2014المتوفرة لدى الفرد عن البيئة )فاطمة الصديق، 
 (. 4ص 

إحدى حاّلت التهيؤ هو اّلتجاه االتجاهات البيئية:  -2
والتأهـب العقلـي العصبي التي تنظمها الخبرة، ولها فعل  

  المختلفة  والمواقفتوجيه على اسـتجابات األفـراد لألشـياء 
(Allport, 1954,p 45،)  ويتكون اّلتجاه من ثالثة

عناصر، العنصر األول: تتكون اّلتجاهات من شعور  
ثاني: اّلتجاه العنصر ال، و إيجابي أو سلبي تجاه شيء ما

هو حالة استعداد عقلية توجه تقييم أو استجابة الشخص  
الثالث: اّلتجاهات تتضمن العنصر ، و نحو األشياء

 & Brown))الوجدان( والسلوك واإلدراك. المشاعر

Hewstone, 2005, p 37)  ،  اّلتجاهات نحو البيئة هي  و
ية من حيث  الموقف الذي يتخذه الفرد نحو بيئته الطبيع

عدم استشعاره، واستعداده للمساهمة  عاره لمشكالتها أو استش
في حل هذه المشكالت وتطوير ظروف البيئة على نحو  
أفضل أو عدم استعداده، وموقفه من المعتقدات السائدة  

، ص  2012، )العمارينرفضًا أوقبوًّل، سلبًا أو إيجابًا. 
14 .) 

: كل ما يصدر من الفرد من أفعال  الممارسات البيئية -3
تصرفات وممارسات تجاه البيئة أو المحيط الذي يعيش و 

خالد   )مهريةفيه اإلنسان ويمارس فيه نشاطه في الحياة 
 (. 951، ص 2019،

وبالرغم من المحاوّلت والجهود البالغة األهمية التي تبذل 
من أجل حماية البيئة، إّل أن الحل األمثل يكمن في تكوين 

ة تصل ضميره، وتتحول اإلنسان وتنشئته وتوعيته توعية تام
إلى قيم اجتماعية لديه، من توجيه سلوكه اليومي، باعتباره 
جزءًا من هذه البيئة ومسئوّل عن اإلخالل بها،  فال يكفي سن  
القوانين والتشريعات ما لم يساندها فهم أفراد المجتمع لهذه 
البيئة، فالعديد من علماء البيئة يرون أن الحل الجذري لألزمة  

الراهنة يتطلب تنمية اّلتجاهات اّليجابية نحو البيئة، البيئية 
وتغيير اّلتجاهات السالبة نحوها، بل أكدوا على أن التغيرات 

)نوال الشوملي،   في اّلتجاهاتالبيئية الحقيقية هي تغيير 
 (. 4، ص  2010

 العوامل المؤثرة على السلوك البيئي:
عامة  يتأثر السلوك البيئي بالعديد من العوامل، وبصفة 

عوامل   إلى:يمكن تصنيف العوامل المؤثرة فى السلوك البيئى 
 اجتماعية.وعوامل  نفسية،معرفية، وعوامل 

   المعرفية:العوامل 
اإللمام بمعلومات وخبرات معرفية كافية عن البيئة،   مدى
   والثقافي.  التعليميالمستوى 
  :النفسيةوالعوامل 

الحفاظ على تلك  ميول الفرد واتجاهاته البيئية، رغبته فى 
 مواردها. استنزاف  فيرغبته أو  وتنميتها،البيئة 

  اّلجتماعي،: الجنس، والعمر، والمركز العوامل االجتماعية
 ( Tarrant & Cordell, 1997, P. 618)الدخل ومستوى 
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  ةالبحثي الطريقة
 المفاهيم اإلجرائية: 

يقصد بها فهم المبحوثين  :المعرفة بلوائح الصيد للطيور
علومات الموثقة التي يحتويها ميثاق الممارسات الفضلى  للم

حيث تم ، Bird Life International, 2007, p5)للصيادين )
سؤالهم بشأن عدد من بنود المعلومات المتعلقة بمعرفتهم 

 بند. 12بلوائح الصيد للطيور بلغت 
بها مدى نزوع أو   يقصد االتجاه نحو المحافظة على الطيور:

المؤيد أو المعارض أو المحايد تجاه بعض  ميل المبحوثين
ميلهم نحو المحافظة رات التي تعبر عن درجة نزوعهم أو العبا

، حيث تم  (Salawa Elhalawani, 2014, p31) على الطيور
سؤالهم بشأن عدد من بنود المعلومات المتعلقة باّلتجاه نحو 

 بنود. 7المحافظة على الطيور بلغت 
يقصد به تطبيق المبحوثين  تطبيق لوائح صيد الطيور:

للمعلومات التي يحتويها ميثاق الممارسات الفضلى للصيادين،  
وتم سؤالهم بشأن عدد من بنود المعلومات المتعلقة بتطبيقهم 

 بند. 12للوائح الصيد للطيور بلغت 
 متغيرات الدراسة: 

تمثلت متغيرات هذه الدراسة فى ثالثة متغيرات تابعة: 
د للطيور، تطبيق لوائح صيد الطيور،  المعرفة بلوائح الصي

اّلتجاهات نحو الحفاظ على الطيور المهاجرة، كما يوجد 
أربعة عشر متغير مستقل هم: العمر، النوع، التعليم، الحالة  
العملية، الحالة الزواجية، حجم األسرة، مساهمة الصيد في  
دخل الريفيين، الغرض من الصيد، التعرض لوسائل اإلعالم،  

في المنظمات، مستوى المشاركة في المنظمات،  المشاركة
اّلتجاه نحو المستحدثات التكنولوجية، اّلنفتاح الثقافي، الرضا  

 للمحمية. عن أداء الجهاز التنفيذي 
 أواًل: المتغيرات التابعة 

تم سؤال المبحوثين بشأن  :المعرفة بلوائح الصيد للطيور-1
لوائح الصيد  عدد من بنود المعلومات المتعلقة بمعرفتهم ب

(، 2(، يعرف )1بند، ّل يعرف ) 12للطيور بلغت 
وباستخدام مجموع قيم العبارات التي تم الحصول عليها 
من استجابات المبحوثين نحصل علي الدرجة التي تعبر  
عن درجة المعرفة بلوائح الصيد للطيور، وبذلك يكون  

درجة وتم تقسيم  24درجات واألقصى  12الحد األدنى 
 المبحوثين على ثالث فئات متدرجة ألعلى. إستجابات

سؤال المبحوثين  تم الطيور:االتجاه نحو المحافظة على -2
بشأن عدد من بنود المعلومات المتعلقة باّلتجاه نحو 

بنود، وباستخدام مجموع  7المحافظة على الطيور بلغت 
قيم العبارات التي تم الحصول عليها من استجابات 

لدرجة التي تعبر عن اتجاهات ا على المبحوثين نحصل 
المبحوثين نحو المحافظة على الطيور، وتدرجت 

( وبذلك يكون 5-1اّلستجابات على مقياس خماسي )
درجة وتم تقسيم  35درجات واألقصى  7الحد األدنى 

 إستجابات المبحوثين على ثالث فئات متدرجة ألعلى.
دد  تم سؤال المبحوثين بشأن عتطبيق لوائح صيد الطيور: -3

من بنود المعلومات المتعلقة بتطبيقهم للوائح الصيد  
(  2(، يطبق )1بند، ّل يطبق ) 12للطيور بلغت 

وباستخدام مجموع قيم العبارات التي تم الحصول عليها 
من استجابات المبحوثين نحصل علي الدرجة التي تعبر  

  12عن تطبيقهم للوائح الطيور. وبذلك يكون الحد األدنى 
درجة وتم تقسيم إستجابات  24ى درجات واألقص

 .المبحوثين على ثالث فئات متدرجة ألعلى
 ثانيًا: المتغيرات المستقلة:  

استخدم عدد السنوات الممثلة للعمر الحالي   العمر:-1
للمبحوثين كمؤشر رقمي لقياس هذا المتغير، وتم تقسيم 
المدى علي ثالث فئات متدرجة تصاعديًا ألعلي وتوزيع  

 يها وفقا ّلستجاباتهم.المبحوثين عل
 (. 2أنثى ) (،1استخدم تصنيف ذكر )النوع: -2
/ يقرأ وتكتب / حاصل  )أمياستخدم تصنيف  التعليم:-3

على اّلبتدائية / حاصل على اإلعدادية / حاصل على  
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كمؤشر رقمي  عال(مؤهل متوسط / حاصل على مؤهل 
للتعبير عن المستوى التعليمي للمبحوثين، حيث أعطيت 

( قرين كل منها 6) (،5)  (،4) (،3)  (،2)  (،1) القيم
 على الترتيب.

بالزراعة/ يعمل  )يعملاستخدم تصنيف الحالة العملية: -1
بالرعي / صياد / وظيفة حكومية( كمؤشر رقمي للتعبير 

 عن مهنة المبحوثين.
(، غير  1أستخدم تصنيف متزوج )الحالة الزواجية: -2

 (.2متزوج )
دد أفراد اّلسرة المقيمين بصفة  استخدم ع  حجم األسرة:-3

دائمة في منزل المبحوث كمؤشر رقمي لقياس هذا 
ثالث فئات متدرجة   علىوتم تقسيم المدى  المتغير،

تصاعديًا ألعلي وتوزيع المبحوثين عليها وفقا  
 ّلستجاباتهم.

تم سؤال المبحوثين  مساهمة الصيد في دخل الريفيين:-4
سري: أقل من  عن مدى مساهمة الصيد في الدخل األ

 فأكثر. 75%،  50% - 25%، 25%
استخدم تصنيف التجارة، اإلستهالك  الصيد:الغرض من -5

 المنزلي، الترفيه للتعبير عن الغرض من الصيد. 
اشتمل هذا المتغير على خمس  اإلعالم: لمصادرالتعرض -6

عبارات تعكس درجة التعرض لمصادر اإلعالم،  
، ّل(،  أحيانا، نادراً  واستخدمت الدراسة تصنيف: )دائما،

(. واعتبرت 1) (،2) (،3(، )4حيث أعطيت الدرجات )
الدراسة حاصل جمع استجابات عينة الدراسة على تلك  
العبارات السابقة مؤشرًا لقياس درجة التعرض لمصادر  

ثالث فئات متدرجة  علىاإلعالم، وتم تقسيم المدى 
تصاعديًا ألعلي وتوزيع المبحوثين عليها وفقا  

 تجاباتهم.ّلس
(  7اشتمل هذا المتغير على ) المنظمات:المشاركة في -7

المشاركة في المنظمات، واستخدمت  منظمات تعكس
الدراسة تصنيف: )مشارك، غير مشارك(، حيث أعطيت 

واعتبرت الدراسة حاصل جمع   (.1(، ) 2الدرجات )
استجابات عينة الدراسة على تلك العبارات السابقة مؤشرًا 

  على ركة في المنظمات، وتم تقسيم المدى لقياس المشا
ثالث فئات متدرجة تصاعديًا ألعلي وتوزيع المبحوثين 

 عليها وفقا ّلستجاباتهم.
اشتمل هذا المتغير مستوى المشاركة في المنظمات: -8

( منظمات تعكس مستوى 7على مستوى المشاركة في ) 
المشاركة في المنظمات، واستخدمت الدراسة تصنيف: 

ضو مجلس، عضو عادي(، حيث أعطيت )رئيس، ع
واعتبرت الدراسة حاصل جمع   (. 1(، )2(، )3الدرجات )

استجابات عينة الدراسة على تلك العبارات السابقة مؤشرًا 
لقياس مستوى المشاركة في المنظمات، وتم تقسيم المدى  

ثالث فئات متدرجة تصاعديًا ألعلي وتوزيع   على
 م.المبحوثين عليها وفقا ّلستجاباته

اشتمل هذا  التكنولوجية:اإلتجاه نحو المستحدثات -9
المتغير على ست عبارات تعكس اّلتجاه نحو 
المستحدثات التكنولوجية، واستخدمت الدراسة تصنيف: 

الدرجات )موافق، إلى حد ما، غير موافق(، حيث أعطيت 
(. واعتبرت الدراسة حاصل جمع استجابات 1) (،2) (،3)

العبارات السابقة مؤشرًا لقياس   عينة الدراسة على تلك 
درجة اّلتجاه نحو المستحدثات التكنولوجية، وتم تقسيم 

ثالث فئات متدرجة تصاعديًا ألعلي وتوزيع   على المدى 
 المبحوثين عليها وفقا ّلستجاباتهم.

اشتمل هذا المتغير على خمس  اإلنفتاح الثقافي: -10
سة  عبارات تعكس اإلنفتاح الثقافي، واستخدمت الدرا

(.  1)  (،2تصنيف: )نعم، ّل(، حيث أعطيت الدرجات )
واعتبرت الدراسة حاصل جمع استجابات عينة الدراسة  
على تلك العبارات السابقة مؤشرًا لقياس التعرض الثقافي، 

ثالث فئات متدرجة تصاعديًا   علىوتم تقسيم المدى 
 .ألعلي وتوزيع المبحوثين عليها وفقا ّلستجاباتهم

اشتمل هذا  الجهاز التنفيذي للمحمية:  الرضا عن أداء
( عبارة تعكس رضا المبحوثين عن أداء  12المتغير على )
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  إلى الجهاز التنفيذي، واستخدمت الدراسة تصنيف: )راضي، 
  (، 2(، )3حد ما، غير راضي(، حيث أعطيت الدرجات )

(. واعتبرت الدراسة حاصل جمع استجابات عينة الدراسة  1)
ابقة مؤشرًا لرضا المبحوثين عن أداء  على تلك العبارات الس

ثالث فئات  على الجهاز التنفيذي بالمحمية، وتم تقسيم المدى 
متدرجة تصاعديًا ألعلي وتوزيع المبحوثين عليها وفقا 

 ّلستجاباتهم.
 حدود الدراسة

 تشمل حدود الدراسة الحالية:
  255اشتملت عينة الدراسة على الحدود البشرية:  -

مبحوث  4856التي بلغ قوامها مبحوث من الشاملة و 
)مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة شمال  

 Sample(، وقد تم استخدام برنامج 93، ص 2017سيناء

size calculator   المبني علي معادلة كوشران لتحديد حجم
 (https://www.surveysystem.com/sscalc.htm) العينة

قابلة الشخصية  وتم جمع البيانات من المبحوثين بالم
باستخدام استمارة استبيان أعدت لهـذا الغرض، وذلك بعد 

 .test -Preإجراء اختبار مبدئي 
تعتبر محمية الزرانيق من أهم المعالم  الحدود المكانية:  -

بمركز بئر العبد، لذلك تم إختيار إحدى قرى مركز بئر 
العبد عشوائيًا وهي قرية الروضة لقربها من محمية 

سكانها أنشطة هي من التجمعات التي يمارس الزرانيق و 
اقتصادية في نطاق المحمية، وهى تجمعات الميدان  
ومزار والروضة، ويعتبر البحـث عن مصادر بديلة للدخل  
للسكان المحليين في هذه التجمعات وسيلة فعالة بل  
وشرط ضـروري إلنجاح جهود صون المراعى الطبيعية 

كعنصر من عناصـر  ومنع الصيد الجائر في المنطقة، 
منظومة التنمية المستديمة التي تجمع بين هدفي صون  
الموارد الطبيعيـة وتحسـين الظـروف اّلقتصادية  

،   2008إدارة شئون البيئة،واّلجتماعية للسكان المحليين، )
 (. 142ص 

أجريت الدراسة خالل شهري يناير الحدود الزمنية:  -
 م. 2020وفبراير 

 البحثية  لفروضا

ابق لإلطار النظري والدراسات السابقة  في ضوء السرد الس
 ولتحقيق الهدف الرابع من البحث، تم صياغة فرض نظري 

 واحد، يتضمن اثني وأربعون فرضًا إحصائيًا. 
الفرض النظري العام "توجد فروق معنوية بين مستوى 
معرفة المبحوثين بلوائح صيد الطيور، واتجاهات المبحوثين 

لى الطيور المهاجرة، ومستوى تطبيق نحو الحفاظ ع
المبحوثين للوائح الصيد من جانب، والمتغيرات المستقلة 
  التالية: العمر، النوع، التعليم، الحالة العملية، الحالة الزواجية، 

ي دخل الريفيين، الغرض من حجم األسرة، مساهمة الصيد ف
، التعرض لوسائل اإلعالم، المشاركة في المنظمات، الصيد

وى المشاركة، اّلتجاه نحو المستحدثات، التعرض مست
عن أداء الجهاز التنفيذي للمحمية من جانب  الثقافي، الرضا

 أخر". 
وتمت صياغة الفروض في صورتها الصفرية إلجراء 

 اّلختبارات اإلحصائية عليها.
 أدوات الدراسة

استعان البحث بثالث مقاييس وهي المعرفة بلوائح صيد  
نحو المحافظة على الطيور المهاجرة وتطبيق الطيور واإلتجاه 

تم حساب  صدق المقاييسلوائح صيد الطيور، ولحساب 
( بين  Pearson’s) اّلرتباط بيرسون الصدق من خالل معامل 

عبارات كل مقياس والدرجة الكلية له، وجاءت النتائج كما في 
( حيث توضح البيانات أن أغلب معامالت اّلرتباط 1جدول ) 

فقد تراوحت هذه   0.01لة إحصائيا عند مستوي مرتفعة ودا
. كحد أدني %45وكحد أقصي  %81القيم بين 
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 . صدق االتساق الداخلي لعبارات المقياس1جدول
االتجاه نحو المحافظة على الطيور  تطبيق لوائح صيد الطيور المعرفة بلوائح الصيد للطيور

 المهاجرة
 قالصد العبارة الصدق العبارة الصدق العبارة

1 0.59 1 0.72 1 0.62 
2 0.64 2 0.75 2 0.73 
3 0.57 3 0.67 3 0.53 
4 0.57 4 0.65 4 0.75 
5 0.59 5 0.67 5 0.80 
6 0.61 6 0.66 6 0.81 
7 0.64 7 0.67 7 0.77 
8 0.67 8 0.69   
9 0.54 9 0.66   
10 0.59 10 0.72   
11 0.59 11 0.69   
12 0.45 12 0.73   

 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية المصدر:  
 

: وللتأكد من ثبات المقياس تم استخدام طريقة  ثبات المقياس
كما يوضح الجدول  ، (Cronbachs ̓ Alpha) ألفا كرونباخ

 التالي: 

 
 . ثبات ألفا كرونباخ لعبارات المقياس2جدول 

عدد  المقياس
 ثبات ألفا كرونباخ العبارات

د  المعرفة بلوائح الصي
 0.83 12 للطيور

تطبيق لوائح صيد  
 0.89 12 الطيور

اّلتجاه نحو المحافظة 
 0.83 7 على الطيور المهاجرة

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية 

 
  ، 0.83بلغت قيم معامالت ألفا كرونباخ قيم تتراوح بين 

وتعد جيدة لالعتماد علي   للثبات،وهي قيم جيدة 0.89 إلى
س من ناحية الثبات وذلك بحسب مقياس نانلي والذي  المقيا

 كحد أدني للثبات. 0.70اعتمد 
 
 
 

 والمناقشة النتائج 

أوال: النتائج الخاصة بالخصائص االجتماعية واالقتصادية 
 للمبحوثين بمنطقة البحث.

من اجمالي المبحوثين  % 58.8( أن 3توضح بيانات جدول )
منهم  %93.7 ، وأن( سنة35-18يقعون في الفئة العمرية )

منهم مؤهلهم الدراسي متوسط، بينما  %29.4ذكور، وأن 
من اجمالي العينة يعملون بالصيد،  %35أوضحت النتائج أن 

من اجمالي المبحوثين متزوج، كما أشارت  %74.9وأن 
( فرد،  4 -2منهم حجم األسرة من)  %51.4النتائج الي أن 

  -%25يساهم من من المبحوثين أفادوا بأن الدخل  %49وأن 
منهم يصطادوا بغرض   %48.6من إجمالي دخلهم، و  75%

من اجمالي   % 58.4التجارة، كما تشير النتائج الي أن 
المبحوثين  يقعوا في الفئة المنخفضة لدرجة التعرض لوسائل  

مشاركتهم منخفضة في المنظمات،  %79.6اإلعالم،  وأن 
هم اتجاه %82.7مستوى مشاركتهم منخفض، و  % 71.1و

منهم    %55.7وأن  دثات التكنولوجية،حمنخفض نحو المست
 يقعوا في الفئة المتوسطة لالنفتاح الثقافي. 
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 بمنطقة البحث . توزيع المبحوثين وفقا للخصائص االجتماعية واالقتصادية3جدول 
 % العدد المتغير % العدد المتغير

 الغرض من الصيد  العمر
 48.6 124  التجارة 58.8 150 سنة  18-35
 29.4 75  اّلستهالك المنزلي 32.9 84 سنة  53- 36
 22.0 56 الترفيه 8.3 21 سنة  70  – 54

 100 255 اّلجمالي  100 255 اإلجمالي
 التعرض لوسائل اإلعالم  النوع
 58.4 149 درجة  10 – 5 93.7 239 ذكور
 40.8 104 درجة   15  – 11 6.3 16 إناث

 0.8 2 رجة د  20  - 16 100 255 اإلجمالي
 100 255 اإلجمالي التعليم

 المشاركة في المنظمات 13.4 34 أمي
 79.6 203 درجة   8-7 12.9 33 يقرأ ويكتب

 15.0 38 درجة  11-9 11.4 29 ابتدائي 
 5.4 14 درجة   14-12 12.5 32 اعدادي 

 100 255 اإلجمالي 29.4 75 مؤهل متوسط
 اتمستوى المشاركة في المنظم 20.4 52 جامعي

 71.1 151 درجة  12 – 8 100 255 اإلجمالي
 20.3 43 درجة   17  -13 الحالة العملية 
 8.5 18 درجة   23  – 18 16.1 41 يعمل بالزراعة
 100 212 اإلجمالي 26.6 68 يعمل بالرعي

 اّلتجاه نحو المستحدثات التكنولوجية 35.0 89 صياد
 82.7 211 درجة  10 -6 22.3 57 وظيفة حكومية

 16.9 43 درجة  14  -11 100 255 ليمااإلج
 0.4 1 درجة   18-15 الحالة الزواجية 

 100 255 اإلجمالي 74.9 191 متزوج
 اإلنفتاح الثقافي 25.1 64 غير متزوج

 43.5 111 درجة  6 – 5 100 255 اإلجمالي
 55.7 142 درجة  8 -7 حجم األسرة

 0.8 2 درجة  10 – 9 51.4 131 فرد  4 -2
 100 255 اإلجمالي 35.3 90 فرد  7 -5
  13.3 34 فرد  9 -8

    100 255 اإلجمالي
    مساهمة الصيد في دخل الريفيين

    16.5 42 % 0.25أقل من  
25%  -  75 % 125 49.0    
    34.5 88 فأكثر   75%

    100 255 اإلجمالي
 نتائج التحليل اإلحصائي المصدر:
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الراهن لحالة الصيد ضع ثانيًا: النتائج الخاصة بتوصيف الو 
بمحمية الزرانيق من حيث: تقنيات الصيد المستخدمة 

 ومواسم الصيد وأصناف الطيور التي يتم اصطيادها.
من المبحوثين  % 16.9( أن 4) توضح بيانات الجدول رقم

من المبحوثين يستخدموا  %14.9يستخدموا الفخاخ، وأن 
 باكمن المبحوثين يستخدموا الش %14.5الكمائن، وأن 

  من  %12.5و %13.4و %13.7المستوردة، في حين أن 
المبحوثين يستخدموا األسلحة نصف اآللية واآلّلت الصوت  
والعصى الالصقة على الترتيب، بينما أوضحت النتائج أن  

من إجمالي العينة يستخدموا التسجيالت  %4.9و % 9.2
 الجاذبة والسموم. 

 . التقنيات المستخدمة في الصيد4جدول 
 % العدد* يةالتقن

 16.9 227 الفخاخ 
 14.9 200 الكمائن

 14.5 195 الشباك المستورة
 12.5 166 العصي الالصقة 
األسلحة نصف  

 اآللية
184 13.7 

 13.4 178 آّلّلت الصوت
 9.2 124 التسجيالت الجاذبة 

 4.9 66 السموم
 100   اإلجمالي

 ةجاب* ذكر المبحوث أكثر من إ.     المصدر: عينة البحث

  -9( أن الخريف)شهر5توضح بيانات الجدول رقم ) 
( هو الموسم الرئيسي لصيد الطيور وتم تسجيل  11شهر

بعض أنشطة الصيد في الربيع أيضا خاصة أثناء عودة  
السمان، يبدأ موسم صيد السمان ويعتبر شهري سبتمبر 
وأكتوبر أشهر الذروة لصيد جميع األنواع ويستمر صيد البط 

األخرى في شهر نوفمبر ويستمر صيد البط  رحةوالطيور الجا
 والطيور المائية حتى بداية شهر نوفمبر.

 

ثالثا: النتائج الخاصة بسلوك الريفيين نحو الطيور 
 المهاجرة:

( أن أكثر من نصف العينة  6يتضح من بيانات الجدول ) 
( مستوى معرفتهم بلوائح الصيد للطيور  %53.3حوالي )

( من المبحوثين %19.2لي)حواالمهاجرة متوسط، بينما 
( منهم مستوى  %27.5مستوى معرفتهم منخفض، وحوالي)

معرفتهم بهذه اللوائح مرتفع، وفيما يتعلق بدرجة اتجاهاتهم 
  % 64.7نحو الحفاظ على الطيور المهاجرة تبين النتائج أن 

منهم  %11من المبحوثين اتجاههم محايد، بينما حوالي 
جاههم إيجابي، وفيما  ات %24.3اتجاههم سلبي، وحوالي 

يتعلق بالنتائج الخاصة بتطبيق المبحوثين لهذه اللوائح يتضح  
تطبيقهم منخفض،  %34.5تطبيقهم متوسط ،  % 55.2أن 

 .تطبيقهم مرتفع 13.3%
 

 . الجدول الزمني الصطياد الطيور المهاجرة وفقًا لرأي المبحوثين5جدول
األنواع 
نوفمب أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو ايوم لأبري مارس  فبراير يناير المستهدفة

 ديسمبر ر
   √ √ √   √ √ √   السمان )الفر( -1
  √ √ √ √        البط -2
      √ √ √     الحمام البري -3
        √ √ √   المغردةالطيور -4
  ألوريولا-5

      √ √ √     الذهبي 
    √ √ √ √ √ √ √   الجارحة الطيور -6
  √ √ √ √        يةمائالالطيور -7

 عينة البحث  المصدر:
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 . سلوك الريفين نحو الطيور المهاجرة 6جدول 
 اّلجمالي الفئة المرتفعة الفئة المتوسطة  الفئة المنخفضة  المتغيرات 

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 
 100 255 27.5 70 53.3 136 19.2 49 المعرفة بلوائح الصيد للطيور مستوى 

الحفاظ على الطيور حو اّلتجاهات ن
 100 255 24.3 62 64.7 165 11.0 28 المهاجرة
 100 255 13.3 34 52.2 133 34.5 88 تطبيق لوائح صيد الطيور  مستوى 

 المصدر: عينة الدراسة 
 

رابعًا: العوامل المؤثرة على سلوك المبحوثين نحو الطيور  
      المهاجرة .

 :المعرفة بلوائح صيد الطيور المهاجرة -1
بيان طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة كل على حده  ل

والمعرفة بلوائح صيد الطيور المهاجرة كمتغير تابع، والمعبر 
عنها بالفروض اإلحصائية والتي تشترك جميعها في مقولة  
واحدة مؤادها "ّل توجد عالقة بين المعرفة بلوائح الصيد  

ربعة عشر"،  األ للطيور، وكل من متغيرات الدراسة المستقلة
( ثبوت 7تشير نتائج التحليل اإلحصائي الواردة بالجدول ) 

معنوية العالقات بين مستوي معرفة المبحوثين بلوائح صيد  

الطيور وكل من المتغيرات المستقلة اآلتية: النوع، التعليم،  
الحالة الزواجية، حجم األسرة، مساهمة الصيد في دخل  

المشاركة في  وى الريفيين، الغرض من الصيد، مست
المنظمات، اّلتجاه نحو المستحدثات التكنولوجية، التعرض  
الثقافي، الرضا عن أداء الجهاز التنفيذي للمحمية، وهو ما  
يعني رفض الفروض اإلحصائية المتعلقة بهذه المتغيرات 
وقبول الفروض البديلة لها والتي تنص علي انه يوجد عالقة  

بلوائح صيد الطيور   ثينمعنوية بين مستوى معرفة المبحو 
 . والمتغيرات المستقلة موضوع الدراسة

 
 

 استقاللية العالقة بين المعرفة بلوائح صيد الطيور والمتغيرات المستقلة  .7جدول 
 درجات الحرية المحسوبة   2χقيمة   اسم المتغير  رقم الفرض

 4 5.067 العمر 1
 2 ** 7.925 النوع 2
 12 ** 24.563 التعليم  3
 12 19.920 العملية لة الحا 4
 2 * 6.763 الحالة الزواجية  5
 14 ** 30.107 حجم األسرة 6
 12 ** 49.627 مساهمة الصيد في دخل الريفيين 7
 4 ** 14.629 الغرض من الصيد  8
 4 9.058 التعرض لوسائل اّلعالم  9

 4 6.612 المشاركة في المنظمات 10
 4 ** 28.039 مستوى المشاركة في المنظمات 11
 4 ** 15.302 اّلتجاه نحو المستحدثات التكنولوجية 12
 4 ** 28.147 اّلنفتاح الثقافي 13
 4 ** 13.293 الرضا عن أداء الجهاز التنفيذي للمحمية 14

 0.01** معنوي عند مستوي معنوية  0.05* معنوي عند مستوي معنوية 
 المصدر: عينة الدراسة 
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 جرة:مهااإلتجاه نحو الحفاظ على الطيور ال -2
لبيان طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة كل على حده  
وإتجاه المبحوثين نحو الحفاظ على الطيور المهاجرة كمتغير 
تابع، والمعبر عنها بالفروض اإلحصائية والتي تشترك  
جميعها جميعها في مقولة واحدة مؤادها " ّلتوجد عالقة بين  

المهاجرة، وكل من  يوروإتجاه المبحوثين نحو الحفاظ على الط
متغيرات الدراسة المستقلة األربعة عشر((، وتشير نتائج 

( ثبوت معنوية 8التحليل اإلحصائي الواردة بالجدول )
العالقات بين وإتجاه المبحوثين نحو الحفاظ على الطيور  
المهاجرة وكل من المتغيرات المستقلة اآلتية: العمر، التعليم،  

يد في دخل الريفيين، التعرض  الصالحالة العملية، مساهمة 
الثقافي، وهو ما يعني رفض   اّلنفتاحلوسائل اإلعالم، 

الفروض اإلحصائية المتعلقة بهذه المتغيرات وقبول الفروض  
البديلة لها والتي تنص علي انه يوجد عالقة معنوية بين إتجاه 
المبحوثين نحو الحفاظ على الطيور المهاجرة والمتغيرات 

 الدراسة. وع المستقلة موض

 

 مستوى تطبيق لوائح صيد الطيور المهاجرة: -3
لبيان طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة كل على حده  
وتطبيق لوائح صيد الطيور المهاجرة كمتغير تابع، والمعبر 
عنها بالفروض اإلحصائية والتي تشترك جميعها جميعها في 

لوائح الصيد  يق مقولة واحدة مؤادها " ّلتوجد عالقة بين تطب
للطيور ، وكل من متغيرات الدراسة المستقلة األربعة عشر((،  

(  9وتشير نتائج التحليل اإلحصائي الواردة بالجدول رقم )
المبحوثين بلوائح  ثبوت معنوية العالقات بين مستوي معرفة

صيد الطيور وكل من المتغيرات المستقلة اآلتية: النوع، 
الريفيين،  الغرض من  خل التعليم، مساهمة الصيد في د 

الصيد، التعرض لوسائل اإلعالم، مستوى المشاركة في  
الثقافي. وهو ما يعني رفض الفروض  اّلنفتاحالمنظمات، 

اإلحصائية المتعلقة بهذه المتغيرات وقبول الفروض البديلة لها  
انه يوجد عالقة معنوية بين مستوى نطبيق  على والتي تنص 

ر والمتغيرات المستقلة موضوع طيو المبحوثين للوائح صيد ال
 الدراسة. 

 . استقاللية العالقة بين اإلتجاه نحو الحفاظ على الطيور المهاجرة والمتغيرات المستقلة8جدول 
 درجات الحرية المحسوبة   2χقيمة   اسم المتغير  رقم الفرض

 4 **  13.129 العمر 15
 2 0.52 النوع 16
 12 **27.684 التعليم  17
 12 **32.243 عملية ال الحالة  18
 2 0.210 الحالة الزواجية  19
 14 16.047 حجم األسرة 20
 12 **24.584 مساهمة الصيد في دخل الريفيين 21
 4 6.869 الغرض من الصيد  22
 4 **21.380 التعرض لوسائل اّلعالم  23
 4 6.467 المشاركة في المنظمات 24
 4 5.081 مستوى المشاركة 25
 4 4.507 المستحدثات التكنولوجيةحو اّلتجاه ن 26
 4 **18.750 اّلنفتاح الثقافي 27
 4 6.736 الرضا عن أداء الجهاز التنفيذي للمحمية 28

 0.01 ** معنوي عند مستوي معنوية 0.05* معنوي عند مستوي معنوية 
 المصدر: عينة الدراسة 
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 المهاجرة والمتغيرات المستقلةور . استقاللية العالقة بين مستوى تطبيق لوائح صيد الطي9جدول 
 درجات الحرية  المحسوبة  2χقيمة  اسم المتغير  رقم الفرض 

 4 3.067 العمر 29
 2 **27.114 النوع 30
 12 **24.239 التعليم  31
 12 20.411 الحالة العملية  32
 2 0.368 الزواج 33
 14 13.508 حجم األسرة  34
 12 **46.125 مساهمة الصيد في دخل الريفيين 35
 4 **36.179 الغرض من الصيد 36
 4 **22.896 لوسائل اّلعالم التعرض 37
 4 5.343 المشاركة في المنظمات  38
 4 *9.512 في المنظمات  مستوى المشاركة 39
 4 3.451 التكنولوجية  اّلتجاه نحو المستحدثات 40
 4 **34.014 اّلنفتاح الثقافي 41
 4 2.346 يذي للمحمية تنفالرضا عن أداء الجهاز ال 42

   0.01** معنوي عند مستوي معنوية  0.05* معنوي عند مستوي معنوية 
 المصدر: عينة الدراسة 

 

خامسًا: التعرف على مدى رضى المبحوثين عن أنشطة  
 الجهاز التنفيذي للمحمية.

( أن غالبية  10وتوضح النتائج الواردة بالجدول )
اء الجهاز التنفيذي أد مستوى رضاهم عن %76.1المبحوثين 

منهم رضاهم   % 15.7بالمحمية متوسط، في حين أن 
 .منهم رضاهم مرتفع %8.2منخفض، بينما 

 

رضا المبحوثين عن أنشطة الجهاز التنفيذي . 10جدول
 للمحمية

رضا المبحوثين عن أنشطة  
 الجهاز التنفيذي للمحمية

 % عدد
11-18 40 15.7 
19-26 194 76.1 

27-33 21 8.2 

 100 255 جمالياإل

 المصدر: عينة الدراسة 

 

 

 التوصيات
زيادة الوعي بحماية الطيور المهاجرة من خالل وسائل  -1

اإلعالم المختلفة لنقل رسائل للحفاظ على الطيور إلى  
المشروع   رالسكان المحليين وزيادة الوعي ضد القتل غي

 للطيور.
ت عمل حمالت توعية للحفاظ على الطيور لجميع الفئا-2

لمستهدفة مع التركيز على جيل الشباب لخلق جيل واعي  ا
بقضايا التنوع البيولوجي والحفاظ على الطيور المهاجرة 

 المهددة باّلنقراض.
تحسين معرفة سلطات تطبيق القانون والسلطات المحلية  -3

 فيما يتعلق بالصيد واإلتجار بالطيور.
لبيئة  ن اتنفيذ التوصيات الصادرة التي قام بها جهاز شئو -4

 للحفاظ على الطيور المهاجرة.
 وضع آلية لمراقبة وتتبع مشروعية تصاريح صيد الطيور. -5
مخالفة التشريعات  علىوضع نظام جديد لزيادة الغرامات -6

 المتعلقة بصيد الطيور. 
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هم ارتاّلقتصادية وبالتالي تعويضهم عن جزء من خس

اّلقتصادية نتيجة تطبيق اّلستراتيجيات الخاصة بصيد  
 الطيور والحفاظ عليها.

إجراء المزيد من الدراسات للتعرف على أهمية صيد  -8
الطيور اإلقتصادية واّلجتماعية والثقافية للمجتمعات 

 المحلية المستهدفة. 
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ABSTRACT 

Rural Behavior Towards migratory birds in Zaraniq reserve in North Sinai 

Governorate, Egypt 

Heba nour el din Mohamed, Marwan Mustafa Hassan  

This research aims to Identify the social and 

economic Characteristics of the respondents,   

Characterize the current situation of the hunting 

situation in the Zaraniq reserve in terms of: the hunting 

techniques used, the hunting seasons and the types of 

birds that are hunted, Identify the respondents behavior 

towards migratory birds, Determine the factors affecting 

the respondents behavior towards migratory birds, and 

Identify the respondents' satisfaction with the 

Environmental Affairs Agency of the Zaraniq Reserve 

(EAAZR).The research was based on the social survey 

method in the sample through selecting a random 

sample of (255) respondents from the total population 

(4856) respondents  in the village of Rawda, Bir al-

Abed Center in North Sinai Governorate, according to 

the data of the Information and Decision Support Center 

in North Sinai Governorate 2017, and the data were 

collected during January And February 2020, and the 

Pearson correlation coefficient, Cronbach's alpha 

coefficient, frequencies and percentages, chi-square, 

were used for analysis of research data.  

The most important results were as follows: 

The results of describing the current state of the 

Zaranik reserve in terms of the techniques used in 

hunting showed that 16.9% of the respondents use 

Trammel Nets, that 14.9% of the respondents use 

Mansaab, and that 14.5% of the respondents use 

imported Eb (El Mathany), while 13.7%, 13.4%, 12.5% 

, 9.2%, and 4.9% of the respondents use semi-automatic 

weapons, sound machines, lime sticks, attractant 

recordings, and poisons, respectively. The results 

showed that the target species for hunting are quail, 

ducks, wild pigeons, songbirds, golden oriole, birds of 

prey, and Water birds. 

The results showed that more than half of the sample 

(53.3%) their level of knowledge of migratory birds' 

hunting regulations is medium, while 19.2% of the 

respondents have a low level of knowledge, and 27.5% 

of them have a high level of knowledge of these 

regulations. Regarding to results of applying these 

regulations, the result indicated that 55.2% of the 

respondents have average application, 34.5% their 

application is low, 13.3% their application is high. 

Furthermore, the degree of their attitudes towards the 

preservation of migratory birds, the results show that 

64.7% of the respondents have a neutral attitude, while 

about 11% of them have a negative attitude, and about 

24.3. % Their attitude is positive. 

The results of the research showed a significant 

differences between the following independent 

variables: gender, education, marital status, family size, 

percentage of income from hunting, purpose of hunting, 

level of participation in organizations, the attitude 

towards technological innovations, cultural exposure, of 

satisfaction with (EAAZR) and the level of the 

respondents' knowledge of bird hunting regulations. 

Also, the results indicated that the significant 

differences between the respondents' application of the 

bird hunting regulations and each of the independent 

variables: gender, education, percentage of income from 

hunting, purpose of hunting, exposure to the media, 

level of participation in organizations, cultural exposure. 

As well as the presence of a significant differences 

between the respondents' Attitude towards preserving 

migratory birds and each of the following independent 

variables: age, education, work status, percentage of 

income from hunting, exposure to the media, cultural 

exposure. 

The results showed that the majority of respondents, 

76.1%, have an average level of satisfaction with the 

(EAAZR), while 15.7% of them have low satisfaction, 

while 8.2% of them have high satisfaction. 

Key words: preservation of migratory birds, Zaranik 

reserve, North Sinai. 

 
 
 
 
 
 


