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 asejaiqjsae.2021.206910/10.21608   معرف الوثيقة الرقمى:

 .جامعة أسوان -المصايد واألسماك كلية تكنولوجيا -تنمية البشرية قسم االقتصاد وال1

 2021نوفمبر 25ى، الموافقة على النشر ف2021أكتوبر  10 استالم البحث فى

 الملخص العربى
استهدف هذا البحث التعرف علي بعض محددات تنمية البيئةة 
البحرية في البحراألحمر، وقد تم جمع البيانات الميدانية باستخدام 

سةةةةبتمبر اسةةةتمارس اسةةةةتبياا بالمقابلةةةةة الهخصةةةةية خةةةة   هةةةةهر  
 56م وذلةةل لعينةةة عهةةوائية بسةةيوة بلةة  قوامهةةا 2021واكتةةوبر 

 70مةةةا اجمةةةالي الهةةةاملة البةةةال  عةةةددها  %80مبحوثةةةا تمثةةة  
 Cronbach's Alphaمبحةوث، وتةم اسةتخدام معامة   لفةا كرونبةا  

الختبارمةةةةةد  ثبةةةةةات المقةةةةةايين المسةةةةةتخدمة، بينمةةةةةا اسةةةةةتخدمت 
، االنحةةةةةراف التكةةةةةرارات، النسةةةةة  المئويةةةةةة، المتوسةةةةةو الحسةةةةةابى

المعيةةةارا، الوسةةةيو ، والةةةو ا النسةةةبي لتحليةةة  البيانةةةات وعةةةرض 
النتةةةائو، وكانةةةت  هةةةم النتةةةائو التةةةى توصةةةلت اليهةةةا الدراسةةةة:  ا 
المحةةةددات الكليةةةة كانةةةت ذات تةةةلثير متوسةةةو علةةةى تنميةةةة البيئةةةة 

وفقةةاآل اراا المبحةةوثيا،  %53.6البحريةةة بةةالبحر األحمةةر بنسةةبة 
يدية الخاوئةةة جةةاات فةةى الترتيةة  و ا محةةددات الممارسةةات الصةة

درجةةةةة، و ا  0.92األو  بةةةةيا المحةةةةددات الكليةةةةة بةةةةو ا نسةةةةبي 
محةةةةددات الخةةةةدمات االرهةةةةادية، مجتمةةةةع الصةةةةياديا، الدراسةةةةات 
واالحصااات السمكية، والقوانيا والتهريعات السمكية  جاات في 

، 0.87الترتيةة  الثةةاني والثالةةث والرابةةع والخةةامن بةةو ا نسةةبي 
درجة علي الترتي ، بينما جاات محددات  0.71، 0.73، 0.86

التلوث في الترتي  السادن واالخير بةيا المحةددات الكليةة بةو ا 
درجةةةةةن و ا  هةةةةم مقترحةةةةات المبحةةةةوثيا لمواجهةةةةة  0.59نسةةةةبي 

محددات تنمية البيئة البحرية بالبحر األحمر مرتبةة تنا ليةاآل تمثلةت 
خ   فترس وقةف  في توعية الصياديا بلهمية اإللت ام بوقف الصيد

%، وتفعيةة  دوراإلرهةةاد السةةمكي للصةةياديا  76.8الصةةيد بنسةةبة 
 58.9%، وتوبيةةو وتفعيةة  قةةوانيا الصةةيد بنسةةبة  62.6بنسةةبة 

%، وتوبيةةو وتفعيةة  القةةوانيا لتهةةديد الرقابةةة علةةي تجارال ريعةةة 

، وتوعية الصياديا بمخاور الصيد الجائر والصيد %50.0بنسبة 
 %ن 48.2المخالف بنسبة 

 : اإلرهاد السمكي، التلوث، الغردقةنالكلمات المفتاحية

  المقدمة
تعد عملية التنمية في مصرالغني عنها وخاصة مع التزايدد 
السدددكاني المسدددتمرمع نددددر  المدددوارد الببيعيدددة، والسدددبي  األم ددد  
لتحقيق التنمية يكدون بدالتخبيب الشدام  وتعبادة المدوارد الماديدة 

ية أسدددددان التنميدددددة وغايتهدددددا    والبشدددددرية، وتعدددددد المدددددوارد البشدددددر 
التتحقددددددق التنميددددددة بدددددددون العنصرالبشددددددري مددددددن أجدددددد  االرتقددددددا  
مكانيدددداتهم  بمسددددتوياتهم المعرفيددددة واتداايددددة وتحددددديث قدددددراتهم وا 
الفكريدددة والمهاريدددة ودعدددم  تجا ددداتهم بمدددا يحقدددق تقددددم المجتمدددع 

 (.267، ص 2021ورخا ه )الحامولي وآخرون:
ا البيادة والتنميدة الدي العالقدة ويرجع اال تمام المتزايد بقضاي

األساسدددية والتكامليدددة بينهمدددا، وأن البيادددة السدددليمة تعتبدددر مددددخ  
أساسددي مددن مددداخ  التنميددة وأن العنايددة بهددا وحمايتهددا ضددرور  
جو ريدددة،    اليمكدددن تحقيدددق التنميدددة علدددي قاعدددد  تتدددد ور فيهدددا 

 (. 510، ص2006الموارد الببيعية والبشرية )غنيم :
البيادددة اليدددوم لدددم يعدددد قاصدددرا  علدددي الجوانددد   كمدددا أن مفهدددوم

نمدددددددا اتسدددددددع ليشدددددددم  الندددددددواحي  الببيعيدددددددة )حيدددددددة وغيرحيدددددددة( وا 
اإلجتماعيددة واإلقتصدددادية والتكنولوجيدددة التددي صدددنعها اإلنسدددان. 
وحمايددددة البياددددة بدددد لك تصددددبج مهمددددة متعدددددد  الجواندددد  اليمكددددن 
االضدددددبال  بهدددددا دون األخددددد  بعدددددين االعتبدددددار كافدددددة العوامددددد  

كالت البياددددة التددددي تددددرتبب بالتنميددددة، وعليدددد  فدددد ن المسددددببة لمشدددد
حمايدددددددة البيادددددددة بعدددددددد ضدددددددروري مدددددددن أبعددددددداد التنميدددددددة )الحمدددددددد 

 (.173، ص1979وآخرون:
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وتعتبرالبياددة الماايددة  ددي الددداعم الرايسددي للتنميددة الزراعيددة 
والسددددياحية فددددي الوقددددت الحاضددددر، وأن  سددددت اللها يعددددد فرصددددة 

لمسدتدامة حيدث أنهدا لمستقب  التنمية اإلقتصادية واالجتماعية ا
غنيدددة بدددال روات الببيعيدددة والتندددو  الحيدددوت وبيادددة فريدددد  تتبلددد  
اإلدار  العلميددة الرشدديد ، األمرالدد ت يجعدد  مسدد لة الحفددا  علددي 
 دد ه البياددة مسدداولية جماعيددة، وفددي الوقددت الحاضددر فدد ن  دد ه 
السواح  البولية تتعرض لتهديددات بيايدة قاسدية ومتزايدد   ات 

 مة.أبعاد اقتصادية  ا
وتعدددرل البيادددة الماايدددة ب نهدددا زالن دددام الفيزيدددااي والبيولدددوجي 
الدددد ي تحيددددا فيددددة الكاانددددات الماايددددة فددددي ابددددار مددددن التفدددداعالت 
المتعدددد  األبعدداد والمتباينددة األوجدد ز. كمددا تعتبددر البياددة البحريددة 
والساحلية من أ دم مصدادرالدخ  القدومي فدي مصدرحيث تعتبدر 

راندددي ومصددددر لل دددرو  مصددددر للجددد   السدددياحي والتوسدددع العم
السدمكية والنقدد  البحدري والصددناعات  ات األ ميدة االقتصددادية 

 (.1،50، ص 2007والبياية )جامعة الدو  العربية :
تحتدد  مصددايد األسددماك فددي البحراألحمددر جانبددا كبيددرا مددن 

االقتصددددادية مددددن حيددددث تددددوفير األمددددن -األ ميددددة االجتماعيددددة 
لمجتمعدات الريفيدة، ال  ااي القومي وكونها مصدرا للدخ  في ا

حيث تست   مدوارد مصدايد األسدماك بواسدبة الصديادين الد ين 
يعملون بقبا  حدرل الصديد )الهيادة اإلقليميدة للمحاف دة علدي 

(. وتمتددددد 1، ص 2003بياددددة البحددددر األحمددددر وخلددددي  عدددددن: 
الرقعدددة الماايدددة السدددمكية للسددداح  الرايسدددي للبحدددر األحمدددر فدددي 

حالي  جنوبا ببو   مصر من جب  الزيت شماال حتي مرسي
كيلدددددو متدددددر، ويبلددددل عدددددرض الرصددددديل القددددداري  1080حددددوالي 
كيلومتر فدي المتوسدب، وتبلدل الرقعدة الماايدة للبحدر  15حوالي 

الددل فدددان، وتنتشددر بهددا الشددعا   930األحمددر البال ددة حددوالي 
المرجانيدددة بدرجدددة متفاوتدددة ممدددا تعدددوق عمليدددات الصددديد بشدددباك 

لبحراألحمرعدددد مددن مددواني الجدر والشانشددوال، ويوجددد بمحاف دة ا
الصيد م   رأن غار ، ال ردقة، سفاجا، القصدير، الشدالتين، 
بدددرانين، أبورمددداد،  ددد ا باإلضدددافة  لدددي ميندددااي الصددديد الجددداري 

 (.1945، ص 2018اقامتهما في شالتين وحالي . )مهابة :
وتعتبددر ال ردقددة أحددد أ ددم المدددن السدداحلية وعاصددمة البحددر 

عدددد كبيددر مددن الصدديادين، حيددث  األحمددر والتددي تح ددي بتواجددد
أن حرفددددة الصدددديد  ددددي االولددددي لموابنيهددددا األصددددليين قبدددد  أي 
أنشددبة أخددري. ولصدديد األسددماك فددى ال ردقددة مواسددم، وتعددرل 
تلك المواسم ب سما  نوعية األسماك التى يدتم اصدبياد ا، م د  
)البربدونى، التددوين، البهددار، الشددعور( ولكددن ي دد  موسددم الصدديد 

   ددو موسددم صدديد أسددماك الشددعور. بدايددة األبددرز واألك ددر شددهر 
موسم  جر  أسماك الشعور من الجندو  للشدما . ويمتدد موسدم 
الشددعور قرابددة ال ال ددة أشددهر و ددي مددايو، يونيددو، ويوليددو و ندداك 
منبقة معيندة تسدمي زالفرشدةز جندو  مديندة ال ردقدة،  دي التدي 
تتجمع فيها تلك النوعية من األسماك، وتبددأ عمليدة الصديد فدى 

الشددعور بعددد ال ددرو  وحتددى الفجر)موقددع الهياددة العامددة  فرشددة
 (.2021لتنمية ال رو  السمكية: 

وعلدددي الددددرغم مددددن أن األن مددددة البيايددددة البحريددددة  ددددي أك ددددر 
األن مدددة البيايدددة  باتدددا ، وتددددخالت االنسدددان فيهدددا لدددم تصددد  الدددي 
درجدددة اإلخدددال  واإلر ددداق ألنهدددا واسدددعة المددددت، وك يدددر  التندددو  

(.  ال أندد  تالحدد  فددي الحقبددة 80، ص1979)الحمددد وآخددرون:
األخير  تدد ورآ ملحو دا   فدي البيادة البحريدة بدرزت فدي م دا ر 
شتى منها علي سبي  الم ا  الصديد الجداار، وتددني اإلنتاجيدة، 
والتندددو  البيولدددوجي، وفقددددان الموااددد  والبيادددات الحياتيدددة لدددبعض 

لوك الكاانات كنتيجة حتمية لمت يرات بياية ببيعيدة أوبفعد  السد
البشري غيرالسدوي فدي الوسدب المدااي أوعلدى اليابسدة، واليشدك  
تعدرض البيادة الماايددة الدي ضد وب ومهددددات خبدرا عليهدا فقددب 
ب  علي االقتصاد القومي والتنمية المستدامة للبالد حيث تم   
دارتهدا    ه الض وب أحدد أ دم المشداك  التدي يجد  مواجهتهدا وا 

جددددرا ات الحمايددددة بشددددك  فعددددا  لوقددددل  دددد ا التددددد ور وفددددرض  
 (.47،2، ص2007والتبوير)جامعة الدو  العربية:

وتعاني محاف ة البحر األحمرمن انخفاض نسبي في كمية 
االنتدددال السدددمكي البحدددري، األمرالددد ي يدددو ر سدددلبا علدددي أحدددوا  
الصددديادين ودخددددولهم ومسددددتوي معيشددددتهم. كمددددا تتعددددرض البياددددة 
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خبدرا  المااية في البحر األحمدر الدي ضد وب ومهدددات تشدك  
عليها ومن  م علي االقتصاد القومي والتنمية المستدامة للبالد 
وتشددك   دد ه الضدد وب أحددد أ ددم المشدداك  الددي يجدد  مواجهتهددا 
دارتهددددا شددددك  فعددددا  لوقددددل  دددد ا التددددد ور وفددددرض  جددددرا ات  وا 
الحمايدددة والتبدددوير. ولددد لك تكمدددن مشدددكلة البحدددث فدددي ضدددعل 

م بددو  االنتددال السددمكي للمصدديد السددمكي بددالبحر األحمددر رغدد
 الشوابئ وغني المياه باإلحيا  البحرية.

( التبدددددور السدددددنوي للمصددددديد مدددددن 2(، )1ويوضدددددج جددددددو )
البحدددر األحمدددر، وكددد لك المصددديد مدددن البحراألحمرببقدددا لمواقدددع 

 االنزا .

  هداف البحث

يعتبر الهدل الراين لهد ا البحدث  دو التعدرل علدي بعدض 
وجهدددة  محددددات تنميدددة البيادددة البحريدددة فددي البحدددر األحمدددر مدددن

ن ددددر البدددداح ين والفنيددددين العدددداملين فددددي المعهددددد القددددومي لعلددددوم 
البحار والمصايد، الهياة العامة لتنمية ال درو  السدمكية، وجهداز 
شددداون البيادددة بال ردقدددة ويدددتم  لدددك مدددن خدددال  تحقيدددق األ ددددال 

 الفرعية التالية: 
التعددددددددرل علددددددددي بعددددددددض العوامدددددددد  الشخصددددددددية والمهنيددددددددة  -1

 للمبحو ين.
أ دددددم المعدددددارل السدددددمكية العامدددددة المتعلقدددددة  يالتعدددددرل علددددد -2

 بمنبقة الصيد في البحراألحمر من وجهة ن ر المبحو ين.
التعدددرل علدددي بعدددض محدددددات تنميدددة البيادددة البحريدددة فدددي  -3

 البحراألحمر.
تحديددد أ ددم مقترحددات المبحددو ين لمواجهددة محددددات تنميددة  -4

 البياة البحرية في البحراألحمر.

 ( بالوا   2019-2012للمصيد ما البحر األحمر) ن التوور السنو 1جدو  
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة
 50935 47965 50838 49690 45331 45053 43634 44866 االنتال

 36، ص 2019المصدر: الهياة العامة لتنمية ال رو  السمكية: 

 بالوا       2019ن المصيد ما البحر األحمر لمواقع االن ا  عام 2جدو  
 اإلجمالي اإلنتاج مواقع اإلن ا 

 
 خلي  السوين

 

  15048 االتك  
19113 
 
 

 822 السلخانة 
 836  رأن غار 

 2371  البور

 
 
 

 البحر األحمر
 

  3021  االتك 
 
 

31766 

 7404 ال ردقة 
 13767 برانين   

 1344 سفاجا      
 2838            القصير    

 821 أبورماد 
 2571 شالتين 

 56 56  خلي  العقبة
 50935 اإلجمالي

 38، ص 2019المصدر: الهياة العامة لتنمية ال رو  السمكية: 
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  همية البحث
ترجع أ مية البحث الي القا  الضو  علي القبا  السمكي 
البحدددري بمحاف دددة البحدددر األحمدددر كددد ولي الخبدددوات االساسدددية 

التنميددة االقتصددادية واالجتماعيددة الحقيقيددة بهددا،   لتكددوين قاعددد
وكدددد لك القددددا  الضددددو  علددددي ببيعددددة  دددد ا البنيددددان االقتصددددادي 
للتعرل علي نقاب القو  والضعل في ، ومدن  دم وضدع االسدن 
العلميددة السددليمة لتدد لي  العقبددات التددي تقددل امددام تنميددة القبددا  

 السمكي البحري بمحاف ة البحر األحمر.

 ةالوريقة البحثي
  وال: نوع البحث والمنهو العلمي المستخدم

تنتمددددي  دددد ه الدراسددددة  لددددي نمددددب الدراسددددات الوصددددفية التددددي 
تستهدل وصل المت يرات موضو  الدراسة، وتحلي  محدددات 
تنميدددة البيادددة البحريدددة بدددالبحر األحمدددر، واعبدددا  صدددور  واقعيدددة 
عن أ م المقترحات للت ل  علي محددات تنمية البياة البحريدة 

األحمرمن وجهة ن ر المبحو ين. وقد اعتمدت الدراسة  ربالبح
علددددي المددددنه  الوصددددفي، المسددددج االجتمدددداعي الجزاددددي بالعينددددة 
والتددي تحدددد اإلبددار العددام للدراسددة الدد ي ينصدد  علددي الوضددع 

 الرا ن من أج  التنبو بالمستقب .
 ثانيا: التعاريف اإلجرائية لمتغيرات البحث وورو قياسها

بحث في مت يرتابع متم   فدي درجدة لتم لت مت يرات   ا ا
تددد  ير محدددددات تنميدددة البيادددة البحريدددة فدددي البحدددر األحمدددر مدددن 

كمددا يوجددد أربددع مت يددرات مسددتقلة  ددي  وجهددة ن ددر المبحددو ين.
السن، المو   الدراسي، عدد سنوات الخبر  الو يفية، والنشاب 
العلمدددددي والتددددددري  للمبحدددددوث. وتناولدددددت التعددددداريل االجراايدددددة 

ا يم الرايسدددية الدددوارد  فدددي  ددد ا البحدددث، وقيدددان فدددتوضددديحا للم
مت يرات البحث ومعالجتها كميدا ألغدراض التحليد  االحصدااي 

 علي النحو التالي:
 
 

 قيان المتغير التابع  - 
محددددات تنميددة البياددة البحريددة فددي البحددر األحمددر : يقصددد 
بددة فددي  دد ا البحدددث العوامدد  المددو ر  علدددي أوتحددد مددن أوتعدددوق 

بحرية بالبحراألحمر، و لك من خال  اسدتبيان تدم التنمية البياة 
اعددداده كدد دا  للدراسددة و لددك بعددد اإلضددبال  علددي العديددد مددن 
المراجدددع التدددي تناولدددت موضدددو  البحدددث، تدددم تصدددميم االسدددتبيان 
مدددن سددددتة وسددددتون فقددددر  مقسددددمة علددددي سددددتة محدددداور م التلددددوث، 
القددددددددوانين والتشددددددددريعات السددددددددمكية، الدراسددددددددات واالحصددددددددا ات 

لممارسددددة الصدددديدية الخاباددددة، مجتمددددع الصدددديادين، ا السددددمكية،
والخدمات االرشادية، تم الت كد من  باتها. وتم قيدان كد  مدنهم 
علدددي مقيدددان ربددداعي مدددن حيدددث درجدددة ت  يرالمحدددددات )كبيدددر ، 
متوسدددددبة، ضدددددعيفة، منعدمدددددة(، وأعبيدددددت لهددددد ه االسدددددتجابات 

( علي الترتي  حتي يتسدني جمعهدا معدا 1، 2 ،3، 4األوزان )
يجا  درجة كلية معبر  عن درجة ت  يرالمحدد أوالمعوق.د وا 
 قيان المتغيرات المستقلة  - 

تددددم قياسدددد  بددددالرقم الخددددام لسددددن المبحددددوث القددددر  سددددن  السةةةةا:
 ميالدية وقت جمع البيانات.

ويعبددر عدددن حالددة المبحددوث التعليميددة، وتدددم  المؤهةة  الدراسةةي:
قياسدد  بسددوا  المبحددوث عددن آخددر مو دد  دراسددي حصدد  عليدد  

ار مدددددن أربددددددع اسدددددتجابات  ددددددي )دكتدددددورا ، ماجسددددددتير، تيدددددباالخ
بكدددددالوريون، دبلدددددوم( واعبيدددددت  ددددد ه االسدددددتجابات بعدددددد جمدددددع 

( علددددي الترتيدددد  وفقددددا 1، 2 ،3، 4البيانددددات األوزان الرقميددددة )
 للمو   الدراسي.

تددم قيددان  دد ا المت يددر بعدددد  عةةدد السةةنوات الخبةةرس الو يفيةةة:
جمدددددع  يخسدددددنوات العمددددد  فدددددي الو يفدددددة كدددددرقم خدددددام حتدددددي تدددددار 

 البيانات.
ويقصدددددد بدددددة االنشدددددبة العلميدددددة  النهةةةةةاو العلمةةةةةي والتةةةةةدريبي:

والتدريبيددة الخاصددة بدددالمبحوث والمتعلقددة بتنميدددة البياددة البحريدددة 
في البحر األحمر، وقد تم قياسها مدن خدال  سدتة بندود و دي : 
وجدددددددود  نتدددددددال علمدددددددي للمبحدددددددوث، حضدددددددور أنشدددددددبة علميدددددددة، 
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ة الموضدو  وضدرور  ميداالضبال  علي الدراسات العلمية، أ 
دراسدددت ، التددددري  فدددي مجددددا  تنميدددة البحريدددة للبحدددر األحمددددر، 
الحصدددو  علدددي دورات تدريبيدددة،  وتدددم قيدددان كددد  مدددنهم علدددي 

( علدي 2،1مقيان  نااي التقسيم )نعدم، ال( واعبيدت األوزان )
 ي .تر الت

 ثالثا: منوقة البحث 
اجريددددددددت الدراسددددددددة فدددددددددي مدينددددددددة ال ردقدددددددددة أحددددددددد سدددددددددواح  

عينة من الباح ين والفنيين في المعهد القدومي  ليالبحراألحمرع
لعلددوم البحاروالمصددايد، الهياددة العامددة لتنميددة ال ددرو  السدددمكية، 

 وجهاز شاون البياة.
 رابعا: الهاملة والمجا  البهر  وال مني للبحث 

تم لت شاملة الدراسة في جميدع البداح ين والفنيدين العداملين 
صددددايد، الهياددددة العامددددة لمفددددي المعهددددد القددددومي لعلددددوم البحددددار وا

لتنميدددة ال دددرو  السدددمكية، وجهددداز شددداون البيادددة بال ردقدددة والبدددالل 
 56مبحو ا، وتم اختيارعينة عشدوااية بسديبة تبلدل  70عدد م 

مدددن الشددداملة باسدددتخدام معادلدددة كدددوكران،  %80مبحو دددا تم ددد  
وتم جمع البيانات بواسبة استمار  استبيان بالمقابلة الشخصية 

، كمددا تددم اسددتخدام المناقشددة الجماعيددة المركددز  نددةمددع أفددراد العي
Focus Group Discussion  لمجمددوعتين مددن المبحددو ين بلددل

مبحدددددوث خدددددال  شدددددهري سدددددبتمبر واكتدددددوبر سدددددنة  15عددددددد م 

 %100اسددتمار  تم دد   56م، وبنددا  عليددة تددم اسددتيفا   2021
 من العينة المستهدفة.

 خامسا: وريقة و داه جمع البيانات 
لبحدددث تدددم تصدددميم  سدددتمار   سدددتبيان كددد دا  ا لتحقيدددق أ ددددال

لتجميدع البياندات مدن أفدراد عيندة البحدث تضدمنت مجموعدة مدن 
االسددالة التددي تتعلددق بددالمت يرات موضددو  الدراسددة، وقددد اشددتم  
االسدددتبيان علدددي أربدددع أقسدددام تضدددمن القسدددم األو  مدددن اسدددتمار  
االسددددددتبيان مجموعددددددة مددددددن االسددددددالة الخاصددددددة بدراسددددددة بعددددددض 

  للمبحدو ين كمت يدرات مسدتقلة لهد ا البحدث. يدز الخصدااص المم
كمددا تضددمن القسددم ال دداني مددن اسددتمار  االسددتبيان مجموعددة مددن 
االسددددددالة الخاصدددددددة بالمعددددددارل السدددددددمكية العامددددددة للمبحدددددددو ين. 
وتضدددمن القسددددم ال الدددث مددددن االسدددتبيان مجموعددددة مدددن االسددددالة 
الخاصددة بدد  م محددددات تنميددة البياددة البحريددة بددالبحر األحمددر، 

ار  بات ، وتضمن سدتة وسدتون فقدر  مقسدمة علدي سدتة تبوتم اخ
محدداور. كمددا تضددمن القسددم الرابددع مددن اسددتمار  االسددتبيان أ ددم 
مقترحدددات المبحدددو ين لمواجهدددة محدددددات تنميدددة البيادددة البحريدددة 

 بالبحر األحمر.
ولقيدددان مددددي  بدددات أدا  الدراسدددة )االسدددتبيان( تدددم  سدددتخدام 

علدددي االختبدددار   Cronbach's Alphaمعامددد  ألفدددا كرونبدددا  
مكونددددة مددددن  pilot study أوعينددددة اسددددتبالعية pre-test المبددددداي

خمدددن عشدددر اسدددتمار ، وقدددد تدددم اسدددتبعاد ا مدددن العيندددة الكليدددة، 
 ( يوضج معامالت  بات أدا  الدراسة. 3والجدو  )

 ن يوضح ثبات  لفا كرونبا  الستبياا محددات تنمية البيئة البحرية بالبحر األحمر3 جدو 
 ثبات  لفا كرونبا  عدد العبارات ور )األبعاد(حاالم م
 0.945 20 التلوث 1
 0.934 10 القوانين والتشريعات السمكية 2
 0.891 8 الدراسات واالحصا ات السمكية 3
 0.842 9 الممارسات الصيدية الخاباة 4
 0.825 13 مجتمع الصيادين 5
 0.847 6 الخدمات االرشادية 6

 0.940 66 انبيال بات العام لالست
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث.
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( أن معامددد  ال بدددات العدددام لمحددداور 3يتضدددج مدددن جددددو  )

إلجمدددالي فقدددرات االسدددتبيان  0.940الدراسدددة مرتفدددع حيدددث بلدددل 
كحدد  0.825 التسع وسدتون، فيمدا تدراوح  بدات المحداور بدين  

 كحد أقصي، و  ا يد  علي أن االسدتبيان 0.945أدني وبين 
لي درجة عالية من ال بات يمكن االعتماد علي  في التببيدق ع

 Nunnally et all) الميددداني للدراسددة بحسدد  مقيددان نددانلي

:1994،pp264-265)   كحد أدني لل بات. 0.70وال ي اعتمد 
 سادسا:  سالي  و دوات التحلي  اإلحصائي 

بعدددددد جمددددددع البيانددددددات وترميز ددددددا وتفري هددددددا وجدددددددولتها وفقددددددا 
اسدددددة تدددددم  دخدددددا  البياندددددات  لدددددي الحاسددددد  اتلدددددي در أل ددددددال ال

لتحليلها و لك باستخدام برنام  الحزمدة اإلحصدااية فدي العلدوم 
االصدددددددارالرابع والعشددددددرون. وفددددددي ضددددددو   SPSSاإلجتماعيددددددة 

أ دال الدراسدة اسدتخدم الباحدث االختيدارات االحصدااية التاليدة 
 لتحقيق أ دال الدراسة:

 سالة االستبيان. أ معام  الفاكرونبا  لقيان  بات -1
تدددم اسدددتخرال الدددوزن النسدددبي السدددتجابات المبحدددو ين علدددي  -2

فقدددرات كددد  مجدددا  مدددن مجددداالت المحدددددات للتعدددرل علدددي 
مسددتوي محددددات تنميددة البياددة البحريددة للبحددر األحمددر لدددي 

 البحو ين.
بعدددددددض االحصدددددددا ات الوصدددددددفية كدددددددالتكرارات ،المتوسدددددددب  -3

 اوية، والوسيب.لمالحسابي، االنحرال المعياري ، النس  ا

 النتائو ومناقهتها
  وال: وصف عينة البحث

 ن تو يع المبحوثيا وفقا لبعض خصائصهم الهخصية المدروسة4جدو  

 % (56عدد)ا= الخصائص والفئات % (56عدد)ا= الخصائص والفئات
 السن )سنة(

 37أق  من 
 44 – 37من 
 ف ك ر 44من 

 
10 
20 
26 

 
17.9 
35.7 
46.4 

   )سنة(بر عدد سنوات الخ
 14محدود  أق  من 

 21-14متوسبة من 
 ف ك ر 22كبير  من 

 
22 
16 
18 

 
39.3 
28.6 
32.1 

 المتوسب الحسابي
 االنحرال المعياري

42.14 
4.985 

 المتوسب الحسابي
 االنحرال المعياري

16.57 
6.592 

 المو   الدراسي )درجة(
 دبلوم

 بكالوريون
 ماجستير
 دكتورا 

 
6 
12 
4 
34 

 
10.7 
21.4 
7.1 
60.7 

  
 

 

 
 

 التو يع النهاو العلمي والتدريبي )درجة(
 % ال % نعم

 32.1 18 67.9 38    يوجد لحضرتك  نتال علمى به ا الخصوص ؟
 25.0 14 75.0 42    حضرت أت نشاب علمى تناو    ا الموضو  ؟

 17.9 10 82.1 46    اضبلعت على أية دراسات علمية به ا الخصوص ؟
 - - 100.0 56  ا الموضو  أمر  ام والبد من دراست  ؟     ترت أن

 25.0 14 75.0 42    قمت بالتدري  فى مجا  تنمية بياة البحر األحمر ؟
 7.1 4 92.9 52    حصلت علي دورات تدريبية عن تنمية بياة البحراألحمر؟
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( والخدداص بتوزيددع 1مددن النتدداا  الددوارد  بالجدددو  ) يتضددج
بعض خصااصدددددهم الشخصدددددية المدروسدددددة لددددد المبحدددددو ين وفقدددددا

مدددددايلي: بيندددددت نتددددداا  الدراسدددددة أن المتوسدددددب الحسدددددابي لسدددددن 
 4.985سدددنة بددد نحرال معيددداري بلدددل  42.14المبحدددو ين بلدددل 

مدن المبحدو ين  %60.7درجدة، كمدا أشدارت نتداا  الدراسدة أن 
الدرجدددددة العلميدددددة لهدددددم  دددددى الددددددكتورا . وكددددد لك بلدددددل المتوسدددددب 

الو يفيدددددددة لعيندددددددة الدراسدددددددة   الحسدددددددابي لعددددددددد سدددددددنوات الخبدددددددر 
درجددددددة، كمددددددا  6.592سددددددنة  بدددددد نحرال معيدددددداري بلددددددل 16.57

مدددددددددددددن  %82.1، %75.0، %67.9أ هددددددددددددرت النتدددددددددددداا  أن 
المبحددو ين علددي الترتيدد  لددديهم انتددال علمددي، وحضددروا نشدداب 
علمددي، واضددبلعوا علددي دراسددات علميددة  فددي مجددا  الدراسددة. 

مددددددن المبحددددددو ين ب  ميددددددة موضددددددو   %100.0وكدددددد لك أشددددددار 
من المبحو ين علي   %92.9، %75.0دراسة، ك لك أشار ال

الترتيدددد  أنهددددم قدددداموا بالتدددددري  وحصددددلوا علددددي دورات تدريبيددددة 
 أيضا في مجا  تنمية البياة البحرية بالبحراألحمر.

ثانيا:  هم المعارف السمكية العامةة المتعلقةة بمنوقةة الصةيد 
 بالبحراألحمر ما وجهة ن ر المبحوثيا

عددددن أ ددددم المعددددارل السددددمكية المتعلقددددة ن بسددددوا  المبحددددو ي
بمنبقددة الصدديد بددالبحر األحمددر مددن وجهددة ن ددر م مددن خددال  
اسددتخدام المناقشددة الجماعيددة المركددز ، و لددك الستكشددال اترا  
ووجهات الن ر، وتوليد األفكار، وتوفير تفاصي  أدق من تلك 
التدددي يوفر دددا المسدددج الميدددداني حدددو  الموضدددو  محددد  البحدددث، 

ستكشدددال مددددلو  نتددداا  االسدددتبالعات التددددي ا باإلضدددافة  لدددي
اليمكن تفسير ا من الناحية اإلحصااية، مع االسدتعانة بدبعض 

 البيانات ال انوية، وكانت أ م النتاا  كما يلي:
  نواع المراك  المستخدمة في الصيد بالبحر األحمر -1

أشدددددار مع دددددم البددددداح ين أن المراكددددد  المسدددددتخدمة للصددددديد 
لمراكددد  اتليدددة و دددي تشدددم  مراكددد  ا بدددالبحراألحمر تتم ددد  فدددي

الجددر، الشانشددوال، السددنار، والكنددار والخيشددومية، وكدد لك  ندداك 
 المراك  الشراعية ترخيص درجة  ال ة.

 

 بواقات الصيد بالبحر األحمر -2
فيمدددا يتعلدددق ببباقدددات الصددديد الخاصدددة بالصددديادين بدددالبحر 

 5بباقددة  72سددنة، وعدددد 1بباقددة  1955األحمددر يوجددد عدددد 
بباقة صيد)الهياة العامة لتنمية  2027 جمالي عدد ، بسنوات

 (.90، ص2019ال رو  السمكية:
 ورو وحرف الصيد والهبال بالبحر األحمر-3

اتفددددق مع ددددم المبحددددو ين مدددددع االسددددتعانة بددددبعض البياندددددات 
( أنددد  تختلدددل بدددرق 231،288ال انويدددة )الخدددولي: د ت، ص 

 وسددمالصدديد مددن مكددان تخددر بددين الصدديادين وحسدد  توقيددت وم
 نو  األسماك. و ناك عد  أنوا  من الصيد  م: 

وتصددداد بددد  األندددوا  المختلفدددة مدددن أسدددماك الكشدددر  السةةةنار: - 
والمرجددددددان، وصددددددعوبة الصدددددديد بددددددالبحراألحمر تكمددددددن فددددددي 
الشعا  المرجانية المنتشر  علي القا . وينقسدم  لدي ندوعين 

  ما:
يعددددد التسددددقيب اك ددددر أنددددوا  الصدددديد شدددديوعا  فددددى التسةةةةقيو:  -1

األحمدددددر، و دددددو مدددددا يتبعددددد  جميدددددع صددددديادي البحدددددر حدددددر الب
األحمددر، و ددو أفضددد  األنددوا ، ويددتم اصدددبياد مددن خاللهدددا 
الكشدددددر والشدددددعور والحريدددددد، و نددددداك عدددددد  امددددداكن معروفدددددة 
بشددوابئ ال ردقددة لصدديد التسددقيب م دد  العددرق وأبددو ملددج وام 

 قمعر، وأبو رماد .
ة يستخدم صيادي البحر األحمر الجر بن ام المعلق الجر: -2

 صيد البياض والمكرونة.ل
انت ددام أك ددر مددن سددنار  فددي خدديب أفقددي  الهةةرل السةةنار : - 

 يسمي شركا، وتفيد   ه البريقة في صيد التوينة .
اشدددتق  ددد ا االسدددم مدددن جدددر خددديب بويددد   الجةةةر بةةةالخيو: -ج

أوأك ر من خيب ورا  مرك  شراعي أو لنش، أ ندا  تحركد  
بيددددر    كمددددن مكددددان  لددددي آخددددر وينتهددددي  دددد ا الخدددديب بسددددنار 

 مبعومة.
 وأنوا  الشباك المستعملة بالبحر األحمر ي: الهبال: -د
 وينقسم الى نوعين  ما: الهبل: -1
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وتكون فتحدات الشدبك واسدعة  وريقة صيد بالهبل الحرير: - 
 ويمكن اصبياد أنوا  سمك العنبر  والسيجان من خاللها.

و و  ات الشباك الضيقة وال ت يصباد  الهبل السبي : - 
األسدددددماك ممدددددا يدددددو ر علدددددى الزريعدددددة، ويسدددددتخدم  ار صددددد 

الصدددديادون الدددددخال  علددددى البحددددر األحمددددر لصدددديد السددددمك 
وتمنددددع الهياددددة العامددددة  البددددورت أو الدددد ت يسددددمى البدددداربونى.

 لتنمية ال رو  السمكية ومحميات البحر األحمر الصيد ب .
وتتكدددون مدددن  الهةةةبال المووقةةةة )ثةةة   الةةةث ث وبقةةةات(: -2

  ه الشباك أسماك الحريد.د   الث ببقات، وتصبا
وتتكددون مددن ببقددة واحددد ،  الهةةبال الخيهةةومية العاديةةة: -3

وتفيدددد  ددد ه البريقدددة فدددي صددديد البربدددوني والخدددرم والزرقدددان، 
 ويمكن أن يستبد  بها شباك الترام .

و ددددي أ ددددم أنددددوا  الشددددباك المسددددتعملة لصدددديد  الهانهةةةةوال: -4
لشددباك ه ااألسددماك العاامددة، وأ ددم األسددماك التددي تصدداد بهدد 

 ي السردين والباغدة والبالميبدة. حيدث تقدوم مراكد  صديد 
كبيددر  تسددمى بالنصددات  بالصدديد لدديال، للصدديد، عددن بريددق 
تجمع االسماك على شباك مدن خدال  اإلضدا   بالكشدافات 

 الكبير ، وبن ام الجر.
و دد ا الندددو   ددو أبسدددب أنددوا  الشدددباك  الجرافةةة السةةةاحلية: -5

  األخري م   الشانشوال نواو و األص  ال ي بور  لي األ
 والجر.

الشدددددراك أو الفخددددو  و ددددى ندددددو  مددددن الشدددددباك  السةةةةخاوا: -6
الحديدية التى ال تتعدت مساحتها متر ونصل حيث تضدع 
بدداخلها البعدم وتتدرك فدى أمدداكن تواجدد االسدماك لمدد  يددوم 

 ويقوم الصيادون ب خراجها ليجدوا بداخلها األسماك.
و  شددااع االسددتخدام. وتددم النددو دد ا  هةةبال الجةةر بالوبليةةة: -7

منددع عدددد مددن بددرق الصدديد بددالبحر األحمددر، حفابددا علددى 
البيادددة والكاانددددات البحريددددة المحدددرم صدددديد ا  ومنهددددا الصدددديد 
بالبنددادق، والشددرك المتعددددد السددنار، والشدددبك السددديد والجدددر 

 بالشباك.

تحديد  مةاكا تواجةد األسةمال فةي منةاوو الصةيد بةالبحر  -4
 األحمر

ند  يدتم تحديدد أمداكن تواجدد األسدماك فدي ن أاجمع المبحدو ي
منابق الصيد عن بريق الخبر  الشخصدية للصديادين، وكد لك 
مواسم تكا ر األسماك وأماكن الشعا  المرجانية باإلضافة  لي 
أجهدددددددددددز  تحديدددددددددددد أمددددددددددداكن تواجدددددددددددد األسدددددددددددماك م ددددددددددد  جهددددددددددداز 

)جهددددداز الموجدددددات فدددددوق الصدددددوتية(، Eco sounderايكوسددددداوندر
 .GPS   ع موأجهز  تحديد المواق

 فترات وقف الصيد والراحة البيولوجية -5
اتفق مع دم المبحدو ين أنهدا تختلدل مدن عدام تخدر وتدرتبب 
ارتبابددددا و يقددددا بمواسددددم تددددزاول األسددددماك، ويددددتم ايقددددال الصدددديد 
للحفددددا  علددددي المخدددددزون السددددمكي، وفتددددر  ح دددددر الصدددديد مدددددن 

اغسدددبن، وأشدددار بعدددض البددداح ين أنددد   نددداك فتدددرتين  -يوليدددو
 ك  من حرفتي الجر والشانشوال.د للوقل الصي

  فض   وقات الصيد في البحر األحمر -6
 كددر قليدد  مددن المبحددو ين أنهددا تختلددل حسدد  نددو  السددمك 
ال ي تريد أن تصباده، وبالببع يختلل من أسماك  لى أخري 
و دد ا يرجددع  لددى التوقيددت المناسدد  سددوا  نهددارا  أو لدديال ، وقيددان 

مددع بدايددة وقددت الفجددر حتددي : عمليددة  تجدداه الددريج والقمددر فمدد ال  
وقدددت الشدددروق  وأفضددد  وقدددت لصددديد سدددمك )الشدددرغوش(.وفي 
وقت ال رو : ُيفض  في   صبياد سمك )البوري(. ومدن وقدت 
الشددددروق حتددددي منتصددددل النهددددار: يكددددون  دددد ا التوقيددددت مالامددددا  
لصدديد )السددمك العدداام والببابددا(. وبعددد ال ددرو  ووصددواُل  لددي 

 -سدمك )الشدرغوش صديدمنتصل اللي  يكون توقيدت مناسد  ل
القدددداروص(، ولكددددن فدددد ن  دددد ا التوقيددددت غيددددر مالاددددم  -الدددددنين

 لألسماك العاامة، ولكن  مناس  لما سبق.
 هجرس األسمال -7

 كددددددر مع ددددددم المبحددددددو ين أن األسددددددماك تهدددددداجرعلي فتددددددرات 
زمنية، وتعتبر الهجر  مدن عوامد  الحفدا  علدي حياتهدا  مدا مدن 

يض والبحددث عددن لبددأجدد  البحددث عددن ال دد ا  وللتكددا ر ووضددع ا
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بياددددددات مناسددددددبة لهدددددد ه األغددددددراض، و ندددددداك بعددددددض األسددددددماك 
 المهاجر  بالبحر األحمر م   الشعور، والبربوني )العنبر(.

ثالثا: درجة تلثيرالمحددات الكليةة علةي تنميةة البيئةة البحريةة 
 بالبحر األحمر

للتعدددرل علدددى درجدددة تددد  ير المحدددددات الكليدددة علدددى تنميدددة 
حمر مدددن وجهدددة ن دددر المبحدددو ين، تدددم األالبيادددة البحريدددة بدددالبحر 

تصنيل المحددات الكلية  لى  دالث فادات علدى أسدان المددت 
( 256-161الفعلدددددى حيدددددث تراوحدددددت القددددديم المشدددددا د  بدددددين )

 %53.6درجددة، وقددد أشددار 208 درجددة، وبل ددت قيمددة الوسدديب
%  39.3مدددددن المبحدددددو ين أنهدددددا  ات تددددد  ير متوسدددددب،  بينمدددددا 

% أنهدا  7.1حدين أشدار  فدىأشداروا أنهدا  ات تد  ير ضدعيل، 
 (.5 ات ت  ير كبير كما  و موضج بجدو )

وللتعدددرل علدددي أ دددم المحدددددات الكليدددة وترتيبهدددا مدددن حيدددث 
درجددة التددد  ير علدددي تنميدددة البياددة البحريدددة بدددالبحر األحمدددر مدددن 
وجهددة ن ددر المبحددو ين، جددا ت محددددات الممارسددات الصدديدية 

درجدددة،  0.92الخابادددة فدددي الترتيددد  األو  بدددوزن نسدددبي قددددره 

بينمدددا جدددا ت محدددددات التلدددوث فدددي الترتيددد  السدددادن واألخيدددر 
 (.6درجة كما يتضج من جدو ) 0.59بوزن نسبي قدره 

المحةةددات المتعلقةةة بالممارسةةات الصةةيدية الخاوئةةة فةةي  -1
 مجتمع الدراسة

وللتعددددرل علددددى درجددددة تدددد  ير محدددددد الممارسددددات الصدددديدية 
المددددت  انالخابادددة، تدددم تصدددنيفها  لدددى  دددالث فادددات علدددى أسددد

( درجدددة، 36-20الفعلددى حيددث تراوحددت القددديم المشددا د  بددين )
% مدددن  85.7درجددة، وقدددد اشددار 33.5وبل ددت قيمددة الوسددديب  

% أنهدددا  14.3المبحدددو ين أنهدددا  ات تددد  ير كبيدددر، بينمدددا أشدددار 
(،  دددد ا وقددددد 7 ات تدددد  ير متوسددددب، كمددددا يتضددددج مددددن جدددددو  )
 ( أن الدددوزن13أوضدددحت النتددداا  كمدددا  دددو مبدددين فدددي جددددو  )

لنسبي الستجابات المبحو ين من حيث درجة ت  ير المحدددات ا
المتعلقة بالممارسات الصيدية الخاباة انحصرت قيمها ما بين 

درجددة لمحدددد الصديد الجدداار والمخددالل   0.98حدد أقصددي قددره
يودي  لي فقدان الموااد  ومندابق التفدريخ وبالتدالي يهددد ال درو  

د عددددم االلتدددزام حدددددرجدددة لم 0.85السدددمكية وبحدددد أدندددي قددددره 
تبا  الراحة البيولوجية لالسماك.  بتببيق فترات وقل الصيد وا 

 ن درجة تلثير المحددات الكلية على كفااس تنمية البيئة البحرية بالبحر األحمر وفقاآل الختيار المبحوثيا5جدو  
 الوسيو % (56عدد )ا =  درجة التلثير

 39.3 22 (192ضعيفة )أق  من 
 53.6 30 (224 - 192نمتوسبة )م 208

 7.1 4 ف ك ر( 225كبير  )من 
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث.

 ترتي  تلثير المحددات الكلية علي تنمية البيئة البحرية بالبحر األحمر وفقا الختيار المبحوثيا ن6جدو  

 الو ا النسبي المحددات الكلية م

 0.92 الممارسات الصيدية الخاباة 1
 0.87 ات االرشاديةدمالخ 2
 0.86 مجتمع الصيادين 3
 0.73 الدراسات واالحصا ات السمكية 4
 0.71 القوانين والتشريعات السمكية 5
 0.59 التلوث 6

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث.
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  الختيار المبحوثيافقاآل ن تو يع درجة تلثير المحددات المتعلقة بالممارسات الصيدية الخاوئة في مجتمع الدراسة و 7جدو  
 الوسيو %  (56عدد )ا =  درجة التلثير

 - - (25ضعيفة )أق  من 
 14.3 8 (31 - 25متوسبة )من 33.5

 85.7 48 ف ك ر( 32كبير  )من 
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث.

المحةةةددات المتعلقةةةة بالخةةةدمات االرهةةةادية فةةةي مجتمةةةع  -2
 الدراسة

 ير محدددددات الخددددمات االرشدددادية وللتعددرل علدددى درجدددة تددد 
علددي تنميددة البيادددة البحريددة بددالبحر األحمدددر، تددم تصددنيفها  لدددى 
 دددالث فادددات علدددى أسدددان المددددت الفعلدددى حيدددث تراوحدددت القددديم 

 ( درجدددددددة، وبل دددددددت قيمدددددددة الوسددددددديب  24-15المشدددددددا د  بدددددددين )
% مددن المبحدو ين أند   ات تدد  ير  46.4درجدة، وقدد اشدار 22

أنها  ات ت  ير كبير، فى حدين %  35.7بينما أشار  متوسب،
% أنهددددا  ات تددد  ير ضددددعيل كمدددا يشددددير جدددددو   17.9أشدددار 

( 14(،   ا وقد أوضحت النتاا  كما  و مبين في جدو  )8)
أن الوزن النسبي الستجابات المبحو ين من حيدث درجدة تد  ير 
المحددددات المتعلقددة بالخدددمات االرشددادية انحصددرت قيمهددا مددا 

رجدددة لمحددددد الزيدددارات الميدانيدددة د 0.96حدددد أقصدددي قددددره بدددين 
لمسدداولي االرشدداد السددمكي لقبددا  الصدديد والعدداملين بدد . وبحددد 

درجددة لمحدددد ضددعل دور االرشدداد السددمكي  0.83أدنددي قدددره 
 بصفة عامة. 

 

المحةةةةددات المتعلقةةةةة بمجتمةةةةع الصةةةةياديا فةةةةي مجتمةةةةع  -3
 الدراسة

صدددديادين وللتعددددرل علددددى درجددددة تدددد  ير محددددددات مجتمددددع ال
بيادددة البحريدددة بدددالبحر األحمدددر، تدددم تصدددنيفها  لدددى علدددي تنميدددة ال

 دددالث فادددات علدددى أسدددان المددددت الفعلدددى حيدددث تراوحدددت القددديم 
 ( درجدددددددة، وبل دددددددت قيمدددددددة الوسددددددديب  52-37المشدددددددا د  بدددددددين )

% مددن المبحددو ين أندد   ات تدد  ير  46.4درجددة، وقددد اشددار 46
ى حدين % أنها  ات ت  ير كبيدر، فد 35.7متوسب، بينما أشار 

نهددددا  ات تدددد  ير ضددددعيل كمددددا يشددددير جدددددو  % أ 17.9أشددددار 
(، وفيما يتعلق بت  ير المحددات المتعلقة بمجتمع الصيادين 9)

( أن الدددددددددوزن النسدددددددددبي 15بيندددددددددت النتددددددددداا  الدددددددددوارد  بجددددددددددو  )
السددددتجابات المبحددددو ين مددددن حيددددث تدددد  ير المحددددددات المتعلقددددة 
ه بمجتمددع الصددديادين انحصددرت قيمهدددا مددا بدددين حددد أقصدددى قددددر 

قددص الددوعي العددام ب  ميددة الحفددا  علددي درجددة لمحدددد ن 0.97
درجدة  0.59نوعية الموارد الماايدة المحددوده وبحدد أدندى قددره  

لمحدددد ضددعل تن دديم الصدديادين ونقددص الخدددمات االجتماعيددة 
 لهم.

 المبحوثيا ن تو يع درجة تلثير المحددات المتعلقة بالخدمات االرهادية في مجتمع الدراسة وفقاآل الختيار8جدو  
 الوسيو %  (56عدد )ا =  لثيردرجة الت

 17.9 10 (25ضعيفة )أق  من 
 46.4 26 (31 - 25متوسبة )من 22

 35.7 20 ف ك ر( 32كبير  )من 
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث.

 ختيار المبحوثيا تو يع درجة تلثير المحددات المتعلقة بمجتمع الصياديا في مجتمع الدراسة وفقاآل ال ن9جدو  

 الوسيو %  (56عدد )ا =  رجة التلثيرد
 17.9 10 (42ضعيفة )أق  من 

 46.4 26 (48 - 42متوسبة )من 46
 35.7 20 ف ك ر( 49كبير  )من 

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث.
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المحددات المتعلقة بالدراسات واالحصااات السمكية في  -4
 مجتمع الدراسة

حددددات المتعلقددة بالدراسددات علددى درجددة تدد  ير الم وللتعددرل
واالحصددا ات السددمكية فددي مجتمددع الدراسددة، تددم تصددنيفها  لددى 
 دددالث فادددات علدددى أسدددان المددددت الفعلدددى حيدددث تراوحدددت القددديم 

 ( درجدددددددة، وبل دددددددت قيمدددددددة الوسددددددديب  31-13المشدددددددا د  بدددددددين )
% مدددن المبحدددو ين انهدددا  ات تددد  ير  50درجدددة، وقدددد اشدددار 24

ت  ير كبير، فى حدين  % أنها  ات 32.1شار متوسب، بينما أ
% أنهددددا  ات تددد  ير ضددددعيل كمدددا يشددددير جدددددو   17.9أشدددار 

(، وفيمدددددا يتعلدددددق بتددددد  ير المحدددددددات المتعلقدددددة بالدراسدددددات 10)
( أن 16واالحصددا ات السددمكية بينددت النتدداا  الددوارد  بجدددو  )

الدددددددوزن النسدددددددبي السدددددددتجابات المبحدددددددو ين مدددددددن حيدددددددث تددددددد  ير 
ت السدددددددددمكية بالدراسدددددددددات واالحصدددددددددا االمحدددددددددددات المتعلقدددددددددة 

درجددة لمحدددد  0.76انحصددرت قيمهددا مددا بددين حددد أقصددى قدددره 
عددددم وجدددود قاعدددد  بياندددات دقيقدددة عدددن مصددديد البحدددر األحمدددر. 

درجة لمحدد ندر  دراسدات تقيديم األ در  0.66وبحد أدنى قدره  
البياددددي لمع ددددم المشددددروعات السددددياحية وعدددددم توفيددددق اوضددددا  

 المخالل منها.

يا والتهةةريعات السةةمكية فةةي ات المتعلقةةة بةةالقوانالمحةةدد -5
 مجتمع الدراسة

وللتعدددرل علدددى درجدددة تددد  ير المحدددددات المتعلقدددة بدددالقوانين 
والتشدددريعات السدددمكية فدددي مجتمدددع الدراسدددة،  تدددم تصدددنيفها  لدددى 
 دددالث فادددات علدددى أسدددان المددددت الفعلدددى حيدددث تراوحدددت القددديم 

  ( درجدددددددة، وبل دددددددت قيمدددددددة الوسددددددديب 42-17المشدددددددا د  بدددددددين )
% مدن المبحدو ين انهدا  ات تد  ير  39.3درجة، وقد اشدار 24

% أنهددددا  ات تدددد  ير متوسددددب،  فددددى  21.4كبيدددر، بينمددددا أشددددار 
% أنها  ات ت  ير ضعيل كما يشير جدو   39.3حين أشار 

(، وفيمددددددا يتعلددددددق بتدددددد  ير المحددددددددات المتعلقددددددة بددددددالقوانين 11)
( أن 17والتشددددريعات السددددمكية بينددددت النتدددداا  الددددوارد  بجدددددو  )

ستجابات المبحو ين من حيث ت  ير المحددات الوزن النسبي ال
المتعلقة بالقوانين والتشريعات السمكية انحصرت قيمها مدا بدين 

درجددة لمحدددد عدددم تفعيدد  القددوانين مددن  0.83حددد أقصددى قدددره 
حيددددددث التصدددددددي لبددددددرق وشددددددباك وأنشددددددبة الصدددددديد المخالفددددددة 

د عددم تفعيد  درجدة لمحدد 0.65وغيرالمقننة  وبحد أدندى قددره  
 ة المسبحات المااية وتببيق قوانين الصيد.دور شرب

 تو يع درجة تلثير المحددات المتعلقة بالدراسات واالحصااات السمكية في مجتمع الدراسة وفقاآل الختيار المبحوثيا ن10جدو  
 الوسيو %  (56عدد ) ا =  درجة التلثير

 17.9 10 (19ضعيفة )أق  من 
 50.0 28 (26 - 19متوسبة )من 24

 32.1 18 ف ك ر( 27  )من كبير 
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث.

 ن تو يع درجة تلثير المحددات المتعلقة بالقوانيا والتهريعات السمكية في مجتمع الدراسة وفقاآل الختيار المبحوثيا11جدو  
 الوسيو %  (56عدد )ا =  درجة التلثير

 39.3 22 (25ضعيفة )أق  من 
 21.4 12 (34 - 25متوسبة )من 24

 39.3 22 ف ك ر( 35كبير  )من 
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث.
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 المحددات المتعلقة بالتلوث في مجتمع الدراسة -6
وللتعرل على درجة تد  ير المحدددات المتعلقدة بدالتلوث فدي 
مجتمددع الدراسددة،  تدددم تصددنيفها  لددى  دددالث فاددات علددى أسدددان 

( 71-29القدديم المشددا د  بددين )دت الفعلددى حيددث تراوحددت المدد
%  30درجددة، وقددد اشددار  208 درجددة، وبل ددت قيمددة الوسدديب

%  35.7من المبحو ين انهدا  ات تد  ير متوسدب، بينمدا أشدار 
% أنهددا  ات  21.4أنهددا  ات تدد  ير ضددعيل، فددى حددين أشددار 

(، وقدد أوضدحت النتداا  كمدا 12ت  ير كبير كما يشير جدو  )
وزن النسدددددبي السدددددتجابات ( أن الددددد18ين فدددددي جددددددو  ) ددددو مبددددد

المبحددو ين مددن حيددث درجددة تدد  ير المحددددات المتعلقددة بددالتلوث 
درجددة لمحدددد  0.73 انحصددرت قيمهددا مددا بددين حددد أقصددي قدددره

التلوث النات  عن مخلفات المنش ت السياحية وبحدد أدندي قددره 
ن درجة لمحدد الملو ات الهوااية المتساقبة والمترسبة م 0.41

 د  زراعية.مبيدات حشرية أو أسم
رابعةةا: مقترحةةات المبحةةوثيا لمواجهةةة محةةددات تنميةةة البيئةةة 

 البحرية في البحراألحمر
أشدددددار المبحدددددو ين  لدددددي بعدددددض المقترحدددددات للت لددددد  علدددددي 
محددات تنمية البياة البحريدة للبحدر األحمدر مدن وجهدة ن در م 

ة ( أ مهدا توعيدة الصديادين ب  ميد19كما  دو موضدج بجددو  )
%،  76.8خال  فتر  وقل الصيد بنسبة  اإللتزام بوقل الصيد

 %،  62.6وتفعي  دوراإلرشاد السمكي للصيادين بنسبة 

 تلثير المحددات المتعلقة بالتلوث في مجتمع الدراسة وفقاآل الختيار المبحوثيا تو يع درجة ن12جدو  
 الوسيو %  (56عدد )ا =  درجة التلثير

 35.7 20 (43ضعيفة )أق  من 
 42.9 24 (58 - 43متوسبة )من 46

 21.4 12 ف ك ر( 59كبير  )من 
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث.

 
بحوثيا وفقا الستجاباتهم والو ا النسبي ودرجة تلثير المحددات المتعلقة بالممارسات الصيدية الخاوئة تو يع المن 13جدو  

 في مجتمع الدراسة

 الخاوئةالممارسات الصيدية  م
الو ا  درجة تلثير المحدد

 منعدمة ضعيفة متوسوة كبيرس الترتي  المرجح
 % عدد % عدد % عدد % عدد

يد الجداار والمخددالل الشددعا  المرجانيددة يتلدل ويدددمر الصدد 1
 و ي البياة المناسبة للحيا  البرية .

46 82.1 8 14.3 2 3.
6 

- - 0.95 4 
لل فدددددي نقددددددص  نتاجيددددددة يتسدددددب  الصدددددديد الجددددداار والمخددددددا 2

 االسماك في البحر األحمر
50 89.3 6 10.7 - - - - 0.97 2 

كية يددو ر الصدديد الجدداار للزريعددة ونقلهددا  لددي المددزار  السددم 3
 علي  نتاجية األسماك

46 82.2 6 10.7 - - 4 7.1 0.92 6 
يهدد الصيد الجاار والمخالل العديد من الكاانات البحرية  4

 نقراضالنادر  المهدد  باال
48 85.7 6 10.7 2 3.

6 
- - 0.96 3 

تبدددا  الراحدددة  5 عددددم االلتدددزام بتببيدددق فتدددرات وقدددل الصددديد وا 
 البيولوجية لالسماك

32 57.1 18 32.2 2 3.
6 

4 7.1 0.85 9 
الصدددددديد الجدددددداار والمخددددددالل يددددددودي  لددددددي فقدددددددان المواادددددد   6

 ومنابق التفريخ وبالتالي يهدد ال رو  السمكية
52 92.9 4 7.1 - - - - 0.98 1 

جهد أوك افة الصيد ب نواعدة المختلفدة م د  عددد المراكد ،  7
 وعدد الصيادين، وعدد ايام الصيد . 

46 82.1 8 14.3 2 3.
6 

- - 0.95 5 
قددددو  محركددددات المركدددد  تددددو ر علددددي  نتددددال بعددددض أنددددوا   8

 الشباك.
28 50.0 24 42.9 4 7.

1 
- - 0.86 8 

 دخددا  بعددض  عدددم البحددث عددن بدددي  لحرفددة الجددر أوعدددم 9
 التحسينات عليها.

32 57.1 20 35.8 4 7.
1 

- - 0.88 7 
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 مبحوثيا وفقا الستجاباتهم والو ا النسبي ودرجة تلثير المحددات المتعلقة بالخدمات االرهادية في مجتمع الدراسةتو يع الن14جدو  

 الخدمات االرهادية م
الو ا  درجة تلثير المحدد

 منعدمة ضعيفة توسوةم كبيرس الترتي  المرجح
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 2 0.91 - - - - 35.7 20 64.3 36 رية للوحدات االرشادية السمكي .قصور االمكانيات المادية والبش 1
 4 0.83 - - 10.7 6 46.4 26 42.9 24                                                                قل  نشر وتوزيع المببوعات واللوحات والمبويات والكتيبات حو  الصيد البحري.                                       2
 1 0.96 - - 3.6 2 10.7 6 85.7 48 الزيارات الميدانية لمساولي االرشاد السمكي لقبا  الصيد والعاملين ب . 3
 3 0.83 - - 17.9 10 32.1 18 50.0 28 انعدام مراكز تدري  وت  ي  الصيادين. 4
 6 0.83 - - 10.7 6 46.4 26 42.9 24 ضعل دور االرشاد السمكي بصفة عامة. 5
 5 0.83 - - 17.9 10 32.1 18 50.0 28 عدم تفعي  دور جمعيات الصيادين في مجا  انتال وتنمية ال رو  السمكية. 6

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية
 

 الصياديا في مجتمع الدراسةو يع المبحوثيا وفقا الستجاباتهم والو ا النسبي ودرجة تلثير المحددات المتعلقة بمجتمع ت ن15جدو  

 مجتمع الصياديا م
الو ا  درجة تلثير المحدد

 منعدمة ضعيفة متوسوة كبيرس الترتي  المرجح
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 13 0.59 - - - - 21.4 12 78.6 24 مات االجتماعية لهمضعل تن يم الصيادين ونقص الخد 1
 2 0.92 - - - - 32.1 18 67.9 38 ير اضعل برق ووساا  الصيد وعدم تبو  2
 6 0.89 - - - - 42.9 24 57.1 32  جره ك ير من الصيادين للعم  في االنشبة السياحية والتعدينية الرتفا  االجور فيها 3
 1 0.97 - - - - 10.7 6 89.3 50 ة الحفا  علي نوعية الموارد المااية المحدوده .نقص الوعي العام ب  مي 4
 4 0.89 - - 3.6 2 35.7 20 60.7 34 دام بعض الصيادين ل ز  مخالل للمواصفات والقوانين المببق  بالمواني.استخ 5
 9 0.87 - - 3.6 2 46.4 26 50.0 28 ضعل المجا  التسويقي، وتحكم قلة من التجار في تسويق األسماك. 6
 5 0.89 - - 3.6 2 35.7 20 60.7 34  لق أوالراحة البيولوجية.عدم حصو  الصيادين علي تعويضات مقاب  وقل الصيد أ نا  فتر  ال 7
 10 0.85 - - 14.3 8 32.1 18 53.6 30 تعويضات فتر  وقل الصيد ألصحا  رخص المرك  نفس  ولين الصياد. 8
 11 0.83 - - 3.6 2 60.7 34 35.7 20   تواجد البربوني والشعور والعنبرفي المياه مما يصع  الحصو  عليهم .ال لق أ نا  فتر  9

 3 0.91 - - 7.1 4 21.5 12 71.4 40 استخدام أصحا  مراك  السفن الكبير  لشباك النايلون  ات الفتحات الضيقة. 10
 7 0.88 - - 7.1 4 32.1 18 60.8 34 بالسوين رغم اختالل التوقيتات وأسالي  الصيد بينهم. اتبا  توقيتات ال لق بالبحراألحمرلتوقيتات ال لق 11
 8 0.86 - - 10.6 6 28.6 16 60.7 34 الممارسات الخاباة المتعلقة بتداو  االسماك. 12
 12 0.77 - - 25.0 14 42.9 24 32.1 18 صعوبة تجديد الرخص من ناحية التكاليل واالجرا ات. 13

 مصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانيةال
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 اتهم والو ا النسبي ودرجة تلثير المحددات المتعلقة بالدراسات واالحصااات السمكية في مجتمع الدراسةتو يع المبحوثيا وفقا الستجاب ن16جدو  

 الدراسات واالحصااات السمكية م
الو ا  درجة تلثير المحدد

 منعدمة ضعيفة متوسوة كبيرس الترتي  المرجح
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 7 0.72 7.1 4 14.3 8 60.7 34 17.9 10 يد وعدم توخي الدقة المتنا ية في تسجي  البيانات .ضعل ن ام تسجي   حصاايات المصا 1
 4 0.73 3.6 2 17.9 10 60.6 34 17.9 10 اإلحصاايات غير الدقيقة لنات  الصيد كما وكيفا وأحجام وأوزان األسماك المصاد . 2
 6 0.73 7.1 4 10.7 6 64.3 36 17.9 10 لة في ك  منبقة صيد .اإلحصاايات غير الدقيقة لبرق الصيد وعدد المراك  العام 3
 5 0.73 - - 17.9 10 71.4 40 10.7 6 اإلحصاايات غير الدقيقة أل م األصنال الموجود  في ك  منبقة صيد. 4
 8 0.66 14.3 8 25.0 14 42.8 24 17.9 10 ييم األ ر البياي لمع م المشروعات السياحية وعدم توفيق اوضا  المخالل منهاندر  دراسات تق 5
 2 0.75 7.1 4 21.5 12 35.7 20 35.7 20 ندر  الدراسات الحدي ة الخاصة بتقدير المخزون السمكي بالمنابق الساحلية . 6
 3 0.75 3.6 2 17.8 10 53.6 30 25.0 14 معرفة تجمعات األسماك.ندر  الدراسات الخاصة أماكن وبرق  7
 1 0.76 7.1 4 10.7 6 53.6 30 28.6 16 دقيقة عن مصيد البحر األحمر. عدم وجود قاعد  بيانات 8

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية

 تلثير المحددات المتعلقة بالقوانيا والتهريعات السمكية في مجتمع الدراسةتو يع المبحوثيا وفقا الستجاباتهم والو ا النسبي ودرجة  ن17جدو  

 لتهريعات السمكيةالقوانيا وا م
الو ا  درجة تلثير المحدد

 منعدمة ضعيفة متوسوة كبيرس الترتي  النسبي
 % عدد % عدد % عدد % عدد

قتصادية وسياسية.صعوبة تنفي  القوانين وعدم الجدية في التببيق ألسبا  أجت 1  5 0.72 - - 32.1 18 46.5 26 21.4 12 ماعية وا 
 2 0.82 3.6 2 3.6 2 53.5 30 39.3 22 لسوين بحرفتي الجر والشانشوال للفتر  التي تحدد ا الهاية سنويا.يمنع الصيد في خلي  ا 2
 9 0.67 10.8 6 42.9 24 14.3 8 31.1 18 الميا . تصريل مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية ومايما لها من مواد سام  أو مشع  في 3
 7 0.69 14.3 8 28.6 16 25.0 14 32.1 18 وق عمليات الصيد فيما عدا جوابي الصيد المرخص بها. لقا  أجسام صلبة في منابق الصيد يع 4
 8 0.68 17.9 10 25.0 14 25.0 14 32.1 18 عدم تفعي  قوانين البياة والتفتيش المستمر علي المصانع والقري السياحية. 5
 6 0.71 17.9 10 14.3 8 32.1 18 35.7 20 ين الخاصة ب لك.عدم تجريم صيد الزريعة من علي الشوابئ وعدم تفعي  القوان 6
 10 0.65 21.4 12 21.4 12 32.2 18 25.0 14 عدم تفعي  دور شربة المسبحات المااية وتببيق قوانين الصيد. 7
 1 0.83 7.1 4 32.1 18 35.8 20 25.0 14 ين من حيث التصدي لبرق وشباك وأنشبة الصيد المخالفة وغيرالمقننة.عدم تفعي  القوان 8
 3 0.76 10.7 6 14.3 8 50.0 28 25.0 14 تداخ  وتعدد اإلختصاصات بين الجهات المعينة ب دار  البياة المااية. 9

 4 0.73 17.9 10 14.3 8 25.0 14 42.8 24 عدم توافر أجهز  رقابية بياية متبور . 10
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية
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 تو يع المبحوثيا وفقا الستجاباتهم والو ا النسبي ودرجة تلثير المحددات المتعلقة بالتلوث في مجتمع الدراسة ن18جدو  

 التلوث م
الو ا  درجة تلثير المحدد

 منعدمة ضعيفة متوسوة كبيرس الترتي  النسبي
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 5 0.67 7.1 4 28.6 16 53.6 30 10.7 6 بااي  والمصانع ومحبات تحلي  مياه البحر.التلوث الحراري من محبات توليد الباقة الكهر  1
 14 0.54 35.8 20 21.4 12 32.1 18 10.7 6 التلوث بمخلفات الصرل وماتحملة من نفايات صناعية وميا  صرل صحي وزراعي. 2
 15 0.54 28.6 16 35.7 20 25.0 14 10.7 6 التلوث الكيميااي نتيجة لمخلفات الصناعية ومحبات الباقة والتحلية. 3
 2 0.72 3.6 2 35.7 20 28.6 16 32.1 18 التلوث النات  عن السلوكيات والممارسات الخاباة لبعض اصحا  المصلحة. 4
 11 0.59 21.4 12 28.6 16 39.3 22 10.7 6 ملة من من ملو ات مختلفة من الهوا .التلوث بالمبر الحمضي بما يح 5
 3 0.71 - - 32.1 18 50.0 28 17.9 10 النات  عن بقايا السفن والبواخرومايتسر  منها من مواد بترولية وكيماوية. التلوث 6
 6 0.63 14.3 8 39.3 22 28.5 16 17.9 10 التلوث بالمعادن السامة وال قيلة الناتجة عن الحفر والتنقي . 7
 20 0.41 57.1 32 25.0 14 14.3 8 3.6 2 حشرية أو أسمد  زراعية. الملو ات الهوااية المتساقبة والمترسبة من مبيدات 8
 9 0.61 7.1 4 50.0 28 35.8 20 7.1 4 التلوث النات  عن المخلفات التي تحملها ميا  السيو  عبر الوديان. 9

 10 0.61 3.7 2 57.1 32 32.1 18 7.1 4 السمعي ك صوات محركات السفن والمصانع ومحبات الباقة والتحلية.التلوث  10
 8 0.62 10.7 6 39.3 22 42.9 24 7.1 4 التلوث البصري الناشئ عن تشوية الشوابئ بالملو ات المختلفة كالزيت. 11
 1 0.73 - - 28.6 16 50.0 28 21.4 12 التلوث النات  عن مخلفات المنش ت السياحية. 12
 13 0.58 25.0 14 25.0 14 42.9 24 7.1 4 التلوث االحيااي والكيميااي والفيزيااي. 13
 7 0.62 14.3 8 28.6 16 53.5 30 3.6 2 التلوث بالمواد البكتيرية والميكروبات والمواد الكيميااية التي تلقي الي البحار من القارات. 14
 4 0.68 3.6 2 50.0 28 17.9 10 28.5 16 لملو ات الهيدروكربونية(.التلوث النفبي )ا 15
 16 0.53 25.0 14 39.3 22 35.7 20 - - نات  عن استخدام غاز الكلوري لمكافحة نمو الكاانات غير المرغو  فيها.التلوث الكلوري ال 16
 17 0.49 21.4 12 60.7 34 17.9 10 - - بال نكتون. التلوث بالمد األحمر و و من أنوا  البالنكتون النباتي المسمي بالفيتو 17
 18 0.48 42.9 24 28.6 16 21.4 12 7.1 4 بي  المحملة بالباقة النووية وحوادث السفن.التلوث اإلشعاعي النات  عن األسا 18
 12 0.58 28.5 16 28.6 16 25.0 14 17.9 10 التلوث النات  عن االنشبة العمرانية والصناعية وعمليات الروم. 19
 19 0.45 57.1 32 10.7 6 28.6 16 3.6 2 الملو ات النهرية نتيجة األنهار التي تص  بالبحر. 20

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية
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 ن مقترحات المبحوثيا للتغل  علي محددات تنمية البيئة البحرية بالبحر األحمر19جدو  
 % تكرار المقترحات م
 76.8 43 الصيادين ب  مية اإللتزام بوقل الصيد خال  فتر  وقل الصيد توعية  1
 62.5 35 د السمكي للصيادين تفعي  دوراإلرشا 2
 58.9 33 تببيق وتفعي  قوانين الصيد  3
 50.0 28 تببيق وتفعي  القوانين لتشديد الرقابة علي تجار الزريعة  4
 48.2 27 يد المخالل توعية الصيادين بمخابر الصيد الجاار والص 5
 41.1 23 ريةتوفير كافة اإلجرا ات واإلمكانيات المبلوبة لحماية البياة البح 6
 28.6 16 رفع الوعي البياي للصيادين للحفا  علي البياة البحرية وبرق تعزيز المخزون السمكي  7
 26.8 15 تفعي  الصيد بالشانوال والسنار بدال  من شباك الجر 8
 25.0 14 رجمعيات الصيادين في مجا   نتال وتنمية ال رو  السمكية تفعي  دو  9
 23.2 13 لة لإلست مارات السياحية تحاف  علي ال رو  السمكية تببيق  دار  متكام 10
 19.6 11 توفير أجهز  رقابية بياية متبور  11
 16.1 9 تلوث دخا  البعد البياي في تخبيب المشروعات السياحية لحماية المصايد من ال 12
 14.3 8 المزيد من الدراسات لتحديد مواعيد الصيد وفتر  الراحة البيولوجية  13
اسدتزرا  الشددعا  المرجانيددة واالسددتفاد  منهدا فددي تدددعيم التنددو  البيادي والبيولددوجي وللحمايددة مددن الصدديد  14

 10.7 6 الجاار بشباك الجر وتوفير مال  آمن  لص ار األسماك
 8.9 5 الترفيهي والسياحي أ نا  فترات وقل الصيد ل ا  الصيد  15
 7.1 4 بال ردقة ا نا  فتر  ال لقوقل ببولة الجمهورية لصيد األسماك  16
 3.6 2 التوسع في انشا  األقفاص السمكية في البحراألحمر 17

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث.

ق %، وتببيدد 58.9وتببيددق وتفعيدد  قددوانين الصدديد بنسددبة 
بنسدددبة   وتفعيددد  القدددوانين لتشدددديد الرقابدددة علدددي تجدددار الزريعدددة

بمخدددددددابر الصددددددديد الجددددددداار  الصددددددديادين وتوعيدددددددة  %،  50.0
%، وتم لدددت آخدددر مقترحدددات  48.2والصددديد المخدددالل بنسدددبة 

المبحو ين في التوسع فدي انشدا  األقفداص السدمكية فدي البحدر 
 .%3.6األحمر بنسبة 

 التوصيات

امين التببيقية الموجهة الدي يتضمن البحث عدد من المض
 الجهات المسوولة المعنية بها والمتم لة فيما يلي: 

 تفعي  دور االرشاد السمكي من خال : -1
ي لددددي الفاددات المسددتهدفة حدددو  أ ميددة الحفدددا  زيدداد  الددوع -أ

علي البياة الماايدة مدن التلدوث والتدد ور وخبدور  الملو دات 
البيادددة الماايدددة  الماايدددة مدددن خدددال  عقدددد دورات تدريبيدددة عدددن

ونشدددددر وتوصدددددي  التشدددددريعات والقدددددوانين الخاصدددددة بمنبقدددددة 
 الدراسة.

ضدددرور  تدددوفير كافدددة المعلومدددات والبياندددات واالحصدددا ات  - 
يقددة لمسدداولي االرشدداد السددمكي فددي شددك  قاعددد  بيانددات الدق

 سليمة.
وضع استراتيجية للتنمية المستدامة لمصيد البحدر األحمدر  -2

بقدددا لألسدددن والمفدددا يم والن ريدددات تتضدددمن  دار  متكاملدددة ب
 البياية، وبرق تعزيز المخزون السمكي.

المزيد من الدراسات التتبعية لتقييم األ رالبياي للمشدروعات  -3
السدددددياحية وبدددددرام  التنميدددددة األخدددددري، وكددددد لك تقيددددديم العاادددددد 

 االقتصادي واالجتماعي لبرام  حماية البياة.
العقوبدة علدي المخدالل تفعي  قوانين الصيد والبياة وتشديد  -4

منهدددددا، وكددددد لك دعدددددم شدددددربة المسدددددبحات الماايدددددة، و لدددددك 
 بتوفيراألسالي  الحدي ة للرقابة والمتابعة.
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ABSTRACT 

A Descriptive Study of the Determinants of Development of Marine 

Environment in the Red Sea 
Salah E.F. Elsaey 

This research aimed to study the determinants of 

marine environment development in the Red Sea. Field 

data were collected Using a personal interview 

questionnaire during September and October 2021, for 

a simple random sample of 56 respondents, 

representing 80% of the total of 70 respondents, and 

Cronbach's Alpha coefficient was used to test reliability 

of measures, while frequencies, percentages, average, 

standard deviation, median, and average weight were 

used to analysis data and present the results. The most 

important results of study were: 

Total determinants had a medium effect on the 

development of the marine environment in the Red Sea 

with a percentage of 53.6%, according to the 

respondents' opinions, and that the determinants of 

wrong fishing practices were the first order between the 

total determinants at a relative weight of 0.92 

degrees,whereas the determinants of extension services, 

fishermen's community, fishery studies and statistics, 

and fishery laws and legislation were the second, third, 

fourth and fifth order with a relative weight of 0.87, 

0.86, 0.73, and 0.71 degrees respectively, in the sixth 

and last order the determinants of pollution came 

between the total determinants with a relative weight of 

0.59 degrees. 

The suggestion to awareness of  fishermen about the 

importance of being committed during the period of 

stop fishing occupied 76.8%, activating the role of 

fishery extension for fishermen (62.6%), the 

implementing and activating fishing laws (58.9%), and 

the implementing and activating laws to tighten control 

over fry traders (50.0%), and awareness of fishermen 

about the risks overfishing and contradicted fishing 

(48.2%). the Most respondents' suggestions to confront 

the determinants of development of the marine 

environment in the Red Sea. 

Keywords: Fishery Extension, Pollution, Hurghada. 
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