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 الملخص العربى

إستتتتتهدف اتتتت ب البحتتتتة بحتتتتاة رييستتتتية تحديتتتتد ا حتياجتتتتات 
رشادية المستقبلية للقيادات التعاونية السمكية و لك مت  خت   ا  

( التعتتتتترف ةلتتتتتى بعتتتتت  1تحقيتتتتتد ا اتتتتتداف الارةيتتتتتة التاليتتتتتة: 
( 2الخحتتايص المميتتلة للقيتتادات التعاونيتتة الستتمكية المبحتتوثي   

تحديتتتتد ا حتياجتتتتات ا رشتتتتادية المستتتتتقبلية للقيتتتتادات التعاونيتتتتة 
( 3منوطة بهتم تحقيقهتا   السمكية للمبحوثي  في مجا  المهام ال

دراسة الع قات اإلرتباطية بتي  ا حتياجتات ا رشتادية المستتقبلية 
( 4للقيتادات التعاونيتتة الستتمكية والمت يترات المستتتقلة المدروستتة  

التعتترف ةلتتتى لاتتتم المعوقتتتات التتتي تواجهتتتو الجمعيتتتات التعاونيتتتة 
هتا السمكية للقيام بدوراا في الخدمات التي تقدمها ومقترحتات حل

 م  وجهة نظر المبحوثي  

نط قًا م  طبيعة الدراسة ونوةية  في ضوء األاداف البحثية وا 
البيانات التي تتاد وتحقد تلك األاداف، فقد تم ةم  استمارة 
استبيا  له ا البحة، حية إشتملت ةلى ث ثة لقسام رييسية، 
لختص األو  منها ةلى: لسيلة تتعلد بالتعرف ةلى بع  

تماةية واإلقتحادية والسلوكية المميلة للمبحوثي ، الخحايص اإلج
لما القسم الثاني فقد إختص بالتعرف ةلى ا حتياجات ا رشادية 
لقيادات الجمعيات التعاونية السمكية، ولخيرًا تناو  القسم الثالة: 
التعرف ةلى آراء ومقترحات القيادات التعاونية للحيادي  

 هم المبحوثي  لح  المعوقات التي تواج
وقد تحدد النطاد الج رافي له ا البحة في جمعيات المحايد 
البحرية بنطاد المنطقة ال ربية للثروة السمكية والتي تشتم  ةلى 

جمعيات تعاونية  9محافظتي ا سكندرية والبحيرة بإجمالي ةدد 
جمعيات  5جمعيات بمحافظة ا سكندرية و 4للمحايد بواقع 

اسلوب المقابلة الشخحية في  مبمحافظة البحيرة، وقد استخدا

استيااء استمارة ا ستبيا  كما تم اإلستعانة باألساليب اإلححايية 
التالية: النسب الميوية، والجداو  التكراريو، والمتوسط الحسابي، 
واإلنحراف المعياري، ومعام  اإلرتباط البسيط، لعر  ومناقشة 

ستخ ص مدلو ت اإلرشادية  اهماتوحلت إليو الدراسة م  نتايج وا 
 اللراةية السمكية    

 وكانت لام النتايج المتحح  ةليها:
م  جملة الحيادي  المبحوثي  ححلوا ةلى شهادة  60%(1

م  جملة المبحوثي  تجاول مدة ةملهم في  %82.2دراسية، و
( ول  ث ثة لرباع 2سنوات،  10الجمعية التعاونية لكثر م  

ومتوسطي  ضيخايقعو  في فيتي من %75.6المبحوثي  
( توجد ة قة ارتباطية بي  3 اإلحتياجات اإلرشادية المستقبلية 

ا حتياجات ا رشادية المستقبلية لقيادات الجمعيات التعاونية 
للحيادي  المبحوثي  في الخدمات التي تقدمها الجمعيات 
التعاونية للحيادي  والمت يرات المستقلة المدروسة واي: س  

تعليمية للحيادي  المبحوثي ، ومدة ةم  الة المبحوثي ، والحال
المبحوة في الجمعيات التعاونية للحيادي ، والوضع الوظياي 
للمبحوة داخ  الجمعية التعاونية للحيادي ، والمدة التي قضااا 
المبحوة في ش   وظياتة بالجمعية التعاونية للحيادي ، 
 لىوالتدريب ا رشادي السمكي، ومدى الحاجو المستقبلية ا

لتدريب ا رشادي السمكي وشدة ا حتياج لها، والتباد  بي  ا
قيادات الجمعيات التعاونية للحيادي  وبع  الجهات  ات الحلة 
بمجتمع الحيد، والتعاو  بي  قيادات الجمعيات التعاونية 
للحيادي  وبع  الجهات  ات الحلة بمجتمع الحيد، والقيادية 

ية في مجا  مجتمع يدجدفي مجا  مجتمع الحيد السمكي، والت
وكانت لبرل المعوقات م  وجهة نظر ( 4 الحيد السمكي 

المبحوثي  "قلة التعاو  بي  القيادات الشعبية والتناي ية في ح  
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مشك ت الحيادي ، و"ضعف اإلمكانيات المجتمعية التي تساةد 
ةلى تناي  برامج الجمعية"، و"ضعف الوةي المجتمعي بحاجات 

وكانت لبرل مقتراحتهم للت لب ةليها  " ومشك ت الحيادي 
"إاتمام وساي  ا ة م بعر  قضايا ومشاك  الحيادي "، 

 و"توةية المجتمع بإحتياجات ومشك ت الحيادي " 
القيادات التعاونية  –الكلمات الد لية: اإلحتياجات اإلرشادية 

   التدريب اإلرشادي –الجمعيات التعاونية السمكية  –

 المقدمة 
عههالم حالههة مههن إنعهههدام ائمههن البهه ا ي حيههث يبقهههى لا يشهههد

مليون نسمة حول العالم  915نقص التب ية تحديًا يوميًا لنحو 
مليههههون نسههههمة فههههي البلههههدان الناميههههة لعههههام  850بمهههها فههههي  لهههه  

، وه ا يرجع للزيادة السهكانية وعهدم اإلسهتقرار السياسهي 2019
)منظمههة  توالكههوارث الطبيعيههة وائزمههات الممتههدة باعههل النزاعهها

(، وبالتههههالي 5، ص:2020ائغ يههههة والزراعههههة والبنهههه  الههههدولي 
اليههزال هنهها  الكميههر مهههن العمههل الهه م ينببهههي القيههام بهه  ئجهههل 

 تحقيق ائمن الب ا ي.

ويشههههير تقريههههر منظمههههة ائغ يههههة والزراعيههههة ل مههههم المتحههههدة 
( إلى كياية التصدم ل مهن البه ا ي حيهث ال 5، ص 2021)

الحههههاالت، إنمههها تكهههون الههههن ه  ع ميهههيوجهههد حهههل واحههههد يناسههه  ج
حهههراز تقهههدم  المسهههتةدمة مال مهههة وشهههاملة وتعمهههل علهههى تهههوفير وا 
مسهههههتدام، وتعزيهههههز إنتاجيهههههة المهههههوارد التهههههي يقهههههوم بهههههها الهههههزرا ، 
وصهههها دو االسههههما ، وتوطيههههد إدماجههههها فههههي اإل تصههههاد الرياههههي 

 الزراعي.
ويعتبر القطا  الزراعي في مصر هو المس ول عن تأمين 

ة للمجتمع المصرم، وأصبحت  ضية تهأمين  ي االمتطلبات الب
البهه ال للسههكان هههي أهههم القضههايا التههي تحظههى ب هتمههام الدولههة 
جتماعيههة وا  تصههادية، حيههث أولههت  لمهها لههها مههن أبعههاد سياسههية وا 
الحكومة المصرية إهتمامًا ةاصًا بتأمين السلع الب ا ية بصاة 

ن فه عام  والبروتين الحيواني بصاة ةاصة. وبالرغم من  له  
مصههر مازالههت تعههاني مههن العجههز فههي إنتههاي البههروتين الحيههواني 

 (.2، ص:2012من مصادره المةتلاة )طوبار 

وتعد المروة السمكية ركنًا أساسيًا في مقومهات إسهتراتيجيات 
وسياسههههههات وبههههههرام  تحقيههههههق ائمههههههن البهههههه ا ي ب عتبارههههههها أحههههههد 
المصهههههادر ائساسهههههية للبهههههروتين الحيهههههواني منةاضهههههة التكهههههاليف 

عن أنوا  البروتين الحيواني ائةهر  وةاصهة اللحهوم  يةاجاإلنت
الحمرال، وعليه  كهان اإلهتمهام باإلعتمهاد علهى اإلنتهاي السهمكي 
فههي تههوفير البهه ال البروتيني،حيههث تحتههوم ائسههما  علههى نسههبة 

فهي ائسهما   %18.8عالية من البروتين الحيواني تصل إلهى 
ة عاليهههة ويهههحيالطازجهههة، كمههها تتميهههز بروتينهههات ائسهههما  بقيمهههة 

حتوا هههها  لةلوهههها مهههن الهههدهون الضهههارة المشهههبعة والكولسهههترول وا 
علههى ائحمههام ائمينيههة غيههر المشههبعة التههي تسههاهم فههي رفههع 
نشههاط الجهههاز المنههاعي ل نسههان، باإلضههافة إلههى إحتههوال لحههوم 
ائسههما  علههى عناصههر الاسههاور واليههود وغيرههها مههن العناصههر 

 ، ص2005 ونةههههههههر الب ا يههههههههة المايههههههههدة ل نسههههههههان )السههههههههيد و 
 (.67 -44:ص

كمههههها تعتبهههههر ائسهههههما  أرةهههههص أنهههههوا  البهههههروتين الحيهههههواني 
وأفضههههههلها صههههههحيًا و ات  يمههههههة غ ا يههههههة حيههههههث تحتههههههوم علههههههى 
ائحمهههههام ائمينيهههههة والدهنيهههههة المايهههههدة كمههههها أنهههههها تةلهههههو مهههههن 
الكوليسهههههترول، وتعهههههد وجبهههههة ائسهههههما  مهههههن الوجبهههههات الب ا يهههههة 

ة المتكاملههة، كمهها  يهه االمتزنهة ئنههها تعطههي الجسههم إحتياجاته  الب
واليهههود ائساسهههيين لنمهههو  DHAمصهههدر لكهههل مهههن حمهههم  أنهههها

المههو والجهههاز العصههبي فههي مرحلههة مبكههرة مههن العمههر، كمهها أن 
تنههههاول ائسههههما  يسههههاعد علههههى منههههع اإلصههههابة بمههههرم تصههههل  
شههههرايين القلهههه  التاجيههههة، والتةايههههف مههههن االضههههطرابات العقليههههة 

 (.FAO, IFAD, WFB 2016, P:155كاالكت ا  والَةرف )
والتههههزال مصههههايد ائسههههما  وتربيههههة ائحيههههال الما يههههة تشههههكل 
مصهههدرًا هامهههًا ل غ يهههة والتب يهههة والهههدةل وسهههبل العهههي  لم هههات 
ماليهههههين ائشهههههةاص فهههههي مةتلهههههف أنحهههههال العهههههالم، حيهههههث أكهههههد 
المههمتمر الههدولي المههاني المعنههي بالتب يههة المنعقههد فههي رومهها عههام 

صههي  الاههرد ن أنو ههد أشههارت بيانههات ناههس الهي ههة إلههى  2014
 2010كجههم عههام  19.7المصههرم مههن ائسههما   ههد أرتاههع مههن 

. ويعهههههزم هههههه ا باضهههههل المشهههههاريع 2019كجهههههم عهههههام  26إلهههههى 
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القوميههة فههي الاتههرة ائةيههرة والتههي أبرزههها مشههرو  بركههة غليههون 
بمحافظهههة كاهههر الشهههيو ومشهههاريع االسهههتزرا  بمنطقهههة ا لهههيم  نهههاة 

، 2020 يةمكالسهههههههويس )الهي هههههههة العامهههههههة لتنميهههههههة المهههههههروة السههههههه
 .(101ص:

م القطاعهههههههات ھوتعهههههههد تعاونيهههههههات المهههههههروة السهههههههمكية مهههههههن أ
العريضهههههههههة المنتجهههههههههة ل سهههههههههما  علهههههههههى مسهههههههههتو  محافظهههههههههات 

مهههن اإلنتهههاي  %90ا حهههوالى ھوريهههة، حيهههث يممهههل إنتهههايھالجهههم
دف حماية الصيادين من الوسطال وتوفير ھالكلي. وأنش ت  

مسههههتلزمات اإلنتههههاي مههههن معههههدات صههههيد و طههههع غيههههار وةالفهههه  
(. ومن 3، ص:2020ي ة العامة لتنمية المروة السمكية  ھل)ا

المعههههروف أن المنظمههههات ائهليههههة تههههمدم دورًا هامههههًا فههههي حههههل 
مشكالت المجتمعات المحلية وةاصة في الهدول الناميهة حيهث 
يمكنهههههها التعهههههرف علهههههى ارال ورغبهههههات القاعهههههدة العريضهههههة مهههههن 
مواطنيههههها ودفعهههههم الههههى المشههههاركة فههههي تةطههههيط وتنايهههه  بههههرام  

 (.12، ص:2011التنمية " )براني  ط ةطو 
و هههد تواجههه  تلههه  التعاونيههههات العديهههد مهههن المشهههكالت التههههي 
يمكههههههن أن تههههههمدم الههههههى فشههههههلها ومههههههن أهمههههههها: تطههههههور النظههههههام 
التعهههههاوني، وصهههههعوبة اعتمهههههاد التعاونيهههههات علهههههى ناسهههههها ماديهههههًا 
داريهههًا، وعهههدم  يهههام الجمعيهههة بمسههه  دفاترهههها وتهههد يق حسهههابتها  وا 

فر السههيولة للجمعيههات نتيجههة بيعههها واتهه بصههورة منتظمههة، وعههدم
لحاجات الصيادين باآلجل وتعمر سدادهم، وعهدم تهوفر التعلهيم 
والتدري  التعاوني بصورة كافية ئعضال الجمعيهات والعهاملين 

 (.  4-3، ص: 2003فيها، وسول اإلدارة )أبو العينين 
وبنههههههاًل علههههههى ماسههههههبق فهههههه ن ههههههه ه الدراسههههههة تقههههههوم بتقصههههههي 

التي تحد من كاالة الجمعيات التعاونية  يةاداإلحتياجات اإلرش
وفاعليتها، ونظهرًا لنهدرة الدراسهات التهي إهتمهت به ل ، فقهد كهان 
مهههن الضهههرورم إجهههرال ممهههل تلههه  الدراسهههات لسهههد هههه ا الهههنقص 
والتعهههههرف علهههههى االحتياجهههههات االرشهههههادية المسهههههتقبلية للقيهههههادات 

 التعاونية السمكية في محافظتي ائسكندرية والبحيرة.
 
 

 اف البحثيةاألاد
يسهههتهدف هههه ه البحهههث بصهههاة ر يسهههية تحديهههد اإلحتياجهههات 
اإلرشههههادية المسههههتقبلية للقيههههادات التعاونيههههة السههههمكية و لهههه  مههههن 

 ةالل تحقيق االهداف الارعية التالية:
التعرف على بعم الةصا ص المميهزة للقيهادات التعاونيهة  .1

 السمكية المبحومين.
للقيهادات التعاونيهة تحديد اإلحتياجات اإلرشهادية المسهتقبلية  .2

 السمكية المبحومين في مجال المهام المنوطة بهم تحقيقها. 

دراسههههة العال ههههات اإلرتباطيههههة بههههين اإلحتياجههههات اإلرشههههادية  .3
المستقبلية للقيادات التعاونيهة السهمكية والمتبيهرات المسهتقلة 

 المدروسة. 

التعهههههرف علهههههى أههههههم المعو هههههات التهههههي تواجهههههه  الجمعيهههههات  .4
للقيههام بههدورها فههي الةههدمات التههي تقههدمها  التعاونيههة السههمكية

 ومقترحات حلها من وجهة نظر المبحومين.

 اإلستعرا  المرجعي

 اإلحتياجات اإلرشادية •
تتزايد احتياجات البشر وتتنو  انماطها في ظل التطورات 
المتسارع  التي يمر بها العالم االن كما تارم التبيرات 

ف الشرا ح المجتمعية، والطموحات العالية لد  مةتل
االجتماعية ضبوطا كبيرة على الحكومات من أجل توفير 
الحد ائدنى من اإلحتياجات ائساسية للسكان حتى تضمن 
 درًا من اإلستقرار والسالم اإلجتماعي ولكي تنجح الحكومات 
في تحقيق جودة الحياة للسكان يج  اإلعتماد على أسالي  

ها على أسس علمية علمية د يقة في تحديد االحتياجات وتقدير 
ومتكامل  للتنمية سليمة تضمن من ةاللها وضع ةطط جيدة 

 (.39، ص: 2017اإلنسانية الشامل  )النحاس 
 ماهوم الحاجة: •

يستةدم ماهوم الحاجة استةداما واسعًا في السياسة 
االجتماعية واإلدارة االجتماعية، وتعد االحتياجات ائساسية 

للنشاط اإلنساني، كما  ل نسان من أهم العوامل المحددة
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تعكس طابع  اإلنساني وعال ات  بأفراد المجتمع. ومن أهم 
تل  الحاجات الحاجة إلى: الطعام والشرا ، والكسال، 

وائمن، والشعور باالنتمال والتقدير، والتعليم والتأهيل والزواي، 
المهني، والصحة البدنية والناسية، وغيرها من الحاجات )عبد 

 (. 875، ص: 2011المجيد و اسم 
وتعددت تعرياات الحاجات وفق كل تةصص وميدان 
علمي، كما تتباين مضامينها بتباين التوجهات االيدولوجية 
لكل باحث، وتباين الباحمون في وجهة نظرهم لماهوم 
االحتياجات اإلرشادية فمنهم من نظر إلي الحاجة علي أنها 

بأنها فجوة أو  فجوة أو مبرة كما  كرها العالم ليجانز وعرفها
مبرة بين وضعين الوضع الحالي والوضع المطلو  أو 
المرغو ، وأول من عرف الوصول إليها. إال أن ه ه 
التعرياات مهما اةتلات ألااظها ف نها تدور حول معنى عام 
ممداه أن الحاج  هي كل مايحتاج  الارد من اجل الحااظ 

يد لتطوره على حيات  واشبا  رغبات  المتنوع  وتوفير مايا
 .(102، ص: 2008ونموه )فهمي 

 لامية دراسة اإلحتياجات اإلرشادية: •
( أهمية دراسة 75ص : 1993أرجع " الن  . نوکس" )

أو تقدير الحاجات التعليميهة للكبار إلى عدة أسبا  أمكن 
 تلةيصها فيما يلى:

تستخدم كمؤشر لنجاح مخططى البرامج اإلرشادية في  –1
 إةداد برامجهم  

أن "عملية تةطيط ( 178ص : 1992  الرافعي )وير 
البرنام  اإلرشادم ال تقتصر على تحديد االحتياجات 
اإلرشادية والمشكالت السا دة لد  جمهور الزرا  فحس  
ولكن تهتم بتنظيم وترتي  ه ه االحتياجات وفقا ئولويتها مع 
حشد جميع اإلمكانيات والموارد البشرية والمادية والطبيعية 

يضمن استةداماتها الاعالة في حل المشاكل وسد بشكل 
 االحتياجات القا مة".

تساعد في اةتيار الموضوعات والمواد التعليمية، ومن مم  -2
 يكون البرنام  مستجيبًا وملبيهًا لحاجات المشاركين.

 يزيد من احتمال مشاركة وتااعل الكبار في تل  البرام . –3
 علم وتطبيق ما يتعلمون. تشجع الكبار على الممابرة والت -4

ووفقًا للتصنيف العام لالحتياجات اإلنسانية تقسم إلى: 
حاجات أولية: كالطعام والشرا  والحاجات الجسمية ائةر ، 
وحاجات مانوية: كاالحتياجات الناسية والعقلية والروحية 
واالجتماعية واال تصادية وغيرها. ولقد ظهر ماهوم الحاجات 

( في مجال السياسة االجتماعية. Basic Needsائساسية )
و سمت الحاجات ائساسية إلى نوعين، ائول: الحاجات 
المادية: وهي ضرورية لبقال اإلنسان على  يد الحياة، والمانية: 
هي الحاجات غير المادية ممل التعليم والحقوق اإلنسانية 
ائساسية، وال يمكن الاصل بين االحتياجات المانوية عن 

 (.  19، ص: 2003فكالهما أساسيات )بدوم ائولية، 
و د اشار ماسلو إلى أن الحاجات ائربعة ائولى هي 
الحاجات ائساسية واعتبرها حاجات النمو ف  ا أشبعت يتطور 
اإلنسان تطورًا كاماًل وا  ا لم تشبع العليا منها يصبح الشةص 

أن دافع  من البربة والضيق والتوتر، وه ا يشير إلىيعاني 
يق ال ات دافع فطرم وأن عدم إشباع  يمدم إلى  مار تحق

سلبية على الشةصية، ويمكد ماسلو أن اإلحباط يمدم إلى 
التوتر ال م يولد سلوكًا غير سوم وغير عقالني، فكلما كانت 
الحاجة ملحة في إشباعها زاد التوتر الناسي لد  الارد، مما 

الزغول يجعل إشباعها ضرورة لصحة الارد والنمو السليم )
 (. 101، ص: 2012

 خحايص الحاجات اإلنسانية:  •
من ةالل استعرام ماهوم الحاجات لد  مةتلف 
الباحمون والعلمال، تبين أن هنا  عدة ةصا ص أوردها عبد 

 ( تميز الحاجات االنسانية هي:50، ص: 2006الوها  )
أن الحاجات اإلنسانية ال نها ية، بمعنى أنها غير  ابلة  -1

 معين، ئنها في تطور مستمر.   دللو وف عند ح
الحاجات اإلنسانية  ابلة ل شبا ، ويتم إشباعها بطريقة  -2

 .مباشرة أو غير مباشرة
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الحاجات وميقة الصلة بالقيم، فهي ترتبط بالدافع اإلنساني  -3
 .لتحقيق غاية ما

يتباين تصنيف الحاجات وترتي  أولوياتها من مجتمع  -4
  .آلةر أو من ف ة عمرية ئةر 

ةصا ص أةر  تتميز بها  him Burton فاوأض
نما  االحتياجات وهي: الحاجات ليست متساوية في القوة، وا 

بمو ف معين، كما أن  تعمل وفقا ئولويات مرتبطة
االحتياجات ديناميكية، حيث تتبير طبقا المكان والزمان 
والعمر والمو ف والبي ة، كما أنها متكاملة ومتالزمة مع 

لها عن بعضها، وتتميز بالنسبية صفبعضها البعم ويصع  
، ص: 2000فال توجد وسيلة ل شبا  المطلق لها )فتحي 

31 .) 
مراحهههههل عمليهههههة تقههههههدير تقتتتتتدير اإلحتياجتتتتتات اإلنستتتتتتانية:  •

 اإلحتياجات اإلنسانية:
( أن مراحهههههل عمليهههههة 2014 كهههههرت  كهههههرت أمبوسهههههعيدم )

 .(1تقدير االحتياجات تتبلور في اآلتي )جدول 

 األسلوب البحثي
 عاريف اإلجرايية للمت يرات البحثيةتلا

 لوً : المت يرات المستقلة:

يقصد ب  عمر المبحوث ئ ر  سنة ميالدية و ت الس :  •
 جمع بيانات ه ا البحث.

يقصد بها المستو  التعليمي الحالة التعليمية للمبحوثي :  •
للمبحومين، و د تم تقسيم المبحومين من حيث الحالة 

: أمى، ويقرأ ويكت ، وممهل تاالتعليمية إلى مالث ف 
 )حاصل على شهادات تعليمية(. 

يقصد ب  في ه ا المستوى المعيشي األسري للمبحوثي :  •
البحث مجمو  القيم الر مية التي حصل عليها المبحومون 
مقابل اإلجابة عن: نو  المسكن من حيث كون  ملكًا أو 
إيجارًا، عدد غرف مسكن المبحوث، عدد ائجهزة 

ويقصد ب  عدد ائجهزة الكهربا ية المنزلية  بالمسكن
الموجودة بالاعل بمسكن المبحوث، مصدر المياه للمسكن 
من حيث كونها مواسير أو أةر ، مصدر إنارة مسكن 

 المبحوث من حيث كونها كهربال أو وسا ل أةر . 

ة ةم  المبحوثي  في الجمعيات التعاونية للحيادي : مد •
نوات عمل المبحومين في يقصد ب  في ه ا البحث عدد س

 5عيات التعاونية للصيادين سوال كانت أ ل من الجم
 10سنوات، أو أكمر من  10الى  5سنوات، أو من 

 سنوات.

   يوضح مراح  ةملية تقدير اإلحتياجات 1جدو  

 لاداف المرحلة المرحلة م

 
1 

 
 ييم االحتياجاتتق

 وسط والصبير(تحديد المجال على كافة المستويات )الكبير والمت -
 تحديد جميع االحتياجات والارص -
 اةتبار االحتياجات والارص -

 تحليل الارص واالحتياجات - تحليل االحتياجات 2
 تحديد المنه  المال م لتلبية االحتياجات -

 الوسا ل )يعتمد  ل  على الكلاة ونتا   التحليل(انتقال الطرق و  - التةطيط والتطوير 3
 من  ل  تصميم وتطوير االنظمة المتبعة(رق والوسا ل )يتضالحصول على الط -

 تطبيق الطرق والوسا ل المةتارة. - التطبيق والتحكم والتنقيح أو اإلةتيار 4
 تحديد وفرز الطرق االكمر كاالة. -
 مراجعة ماهو مطلو  مرة  ةر . -
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الوضع الوظياي للمبحوثي  داخ  الجمعية التعاونية  •

ب  في ه ا البحث الوضع الوظياي  ويقصدللحيادي : 
للمبحومين داةل الجمعية التعاونية للصيادين سوال كان 
 ل  وظا ف  يادية: والتي تنطوم على ر يس الجمعية، 
نا   ر يس الجمعية، أمين الصندوق، أو وظا ف إدارية: 
والتي تنطوم على: مدير الجمعية، سكرتير الجمعية، 

 ف بالجمعية. ظعضو مجلس إدارة، ر يس لجنة، مو 
المدة التي قضااا المبحوثي  في ش   وظياتو بالجمعية  •

ويقصد ب  في ه ا البحث المدة التي التعاونية للحيادي : 
 ضاها المبحوث في شبل وظيات  داةل الجمعية 

 5-2التعاونية للصيادين سوال كانت: أ ل من سنتين، أو 
 سنوات فأكمر. 10سنوات، أو  10-5سنوات، أو  

ويقصد ب  في ب ا رشادي السمكي للمبحوثي : يالتدر  •
ه ا البحث مجمو  القيم الر مية المعبرة عن إجابات 
المبحومين وجود تدري  إرشادم سمكي ئعضال 
الجمعيات التعاونية للصيادين أم ال، وهل سبق حضور 
ندوات أو دورات تدريبية سابقة أم ال، ومد  اإلستاادة من 

و متوسطة أو صبيرة أو أكل منها سوال كانت كبيرة 
 منعدمة. 

مدى حاجة المبحوثي  المستقبلية الى حضور دورات  •
تدريبية في مجا  ا رشاد السمكي وشدة ا حتياج لها: 
يقصد ب  في ه ا البحث مجمو  القيم الر مية المعبرة عن 
إجابات المبحومين عن مد  حاجاتهم المستقبلية الى 

التالية: التوعية  حضور دورات تدريبية عن الموضوعات
بقوانين الصيد، التعاونيات السمكية واهميتها للصيادين، 
مشكالت مجتمع الصيد وأسالي  حلها، ائمن والسالمة 
البحرية، تسويق ائسما ، تنمية المهارات الانية المتعلقة 
بالصيد مع توضيح شدة الحاجة لها من حيث كونها 

 كبيرة، متوسطة، محدودة.
يقصد ب  بالسلوك اإلداري للحيادي :  معرفة المبحوثي  •

في ه ا البحث محصلة مجمو  القيم الر مية الدالة على 

معرفة القيادات التعاونية المبحومة بتطبيق الصيادين 
لبعم القرارات اإلدارية وتتممل في: إستةراي رةصة 
ستةراي بطا ة ضريبية، واإلشترا  في التأمينات  صيد، وا 

التأمين الصحي، واإلحتااظ  ياالجتماعية، واإلشترا  ف
ستياال  بمالمة أنوا  من السجالت ةاصة بحرفة الصيد وا 
نتظام التسجيل فيها وتةتص ه ه السجالت بكل  بياناتها وا 
من: سجل المبا  من ائسما ، وسجل مصروفات 
المرك  أو  ار  الصيد، وسجل أجور طا م المرك  أو 

  ار  الصيد. 
ي تعم  في المجا  تمعرفة المبحوثي  بالهييات ال •

يقصد ب  في ه ا البحث السمكي واإلستاادة منها: 
محصلة مجمو  القيم الر مية الدالة على معرفة القيادات 
التعاونية المبحومة بالهي ات التي تعمل في المجال 
السمكي وهي: المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، 

لمسطحات اوالهي ة العامة لتنمية المروة السمكية، وشرطة 
الما ية، واإلتحاد التعاوني للمروة الما ية. مع بيان مد  
 االستاادة منها من حيث كونها كبيرة، ولحد ما، ومنعدمة.

يقصد معرفة المبحوثي  بالسلوك التشريعي للحيادي :  •
ب  في ه ا البحث محصلة مجمو  القيم الر مية الدالة 

اإلجرالات  على معرفة القيادات التعاونية المبحومة ببعم
التشريعية للحااظ على مجتمع الصيد والمروة السمكية 
وهي: ضرورة وجود رةصة صيد أمنال الرحلة، ومنع 
أدوات الصيد المةالاة، وتو يع عقوبة البرامة أو الحبس 
عند صيد الزريعة، وتو يع عقوبة البرامة أو الحبس على 

 من يقوم بتجايف أجزال من البحيرة.
ت الجمعيات التعاونية للحيادي  ااإلتحا  بي  قياد •

المبحوثي  وبع  الجهات  ات الحلة بمجتمع الحيد 
يقصد ب  في ه ا البحث عما ا ا كان بمنطقة البحة: 

هنا  إتصال بين  يادات الجمعيات التعاونية للصيادين 
المبحومين وبعم الجهات  ات الصلة بمجتمع الصيد 

مية المروة ن( الهي ة العامة لت1بمنطقة البحث وهم: )
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( 3( االتحاد التعاوني للمروة الما ية، )2السمكية، )
( الجامعات والمعاهد 4الصندوق االجتماعي للتنمية، )

البحمية  ات الصلة، وما هي وسا ل االتصال سوال 
كانت: إتصال عن طريق الزيارات الميدانية، إتصال عن 
طريق الهاتف المحمول، إتصال عن طريق إ امة حوار 

مستمر بين تعاونيات المروة السمكية والصيادين،  يمجتمع
إتصال عن طريق اشترا  كال من العاملين بالمروة 
السمكية والقياديات الشعبية والتناي ية ومممليهم عن 
الصيادين في لجان مشتركة، إتصال عن طريق حلقات 
المنا شة والممتمرات، إتصال عن طريق المقابالت 

د الحكومية وائهلية، إتصال و الشةصية للتكامل بين الجه
عن طريق الدورات التدريبية بين الجهات الحكومية 

 والتعاونيات.
التنسيد بي  قيادات الجمعيات التعاونية للحيادي   •

المبحوثي  وبع  الجهات  ات الحلة بمجتمع الحيد 
يقصد ب  في ه ا البحث عما ا ا كان بمنطقة البحة: 

التعاونية للصيادين  يوجد تنسيق بين  يادات الجمعيات
المبحومين وبعم الجهات  ات الصلة بمجتمع الصيد 

(الهي ة العامة لتنمية المروة 1بمنطقة البحث وهم: )
( 3( االتحاد التعاوني للمروة الما ية، )2السمكية، )

( الجامعات والمعاهد 4الصندوق االجتماعي للتنمية، )
م سوال هالبحمية  ات الصلة، وما هي وسا ل التنسيق بين

كان  ل  من ةالل: االتصاالت التلياونية، أو المنشورات 
والمطبوعات الدورية، أو التقارير الدورية، أو االجتماعات 
المشتركة والدورية، أو المقابالت الشةصية، أو اللجان 

 المشتركة.
تباد  الخبرات بي  قيادات الجمعيات التعاونية للحيادي   •

حلة بمجتمع الحيد لالمبحوثي  وبع  الجهات  ات ا
يقصد ب  في ه ا البحث وجود تبادل بمنطقة البحة: 

للةبرات بين  يادات الجمعيات التعاونية الصيادين 
المبحومين وبعم الجهات  ات الصلة بمجتمع الصيد 

( الهي ة العامة لتنمية المروة 1بمنطقة البحث وهم: )

( 3( االتحاد التعاوني للمروة الما ية، )2السمكية، )
( الجامعات والمعاهد 4لصندوق االجتماعي للتنمية، )ا

البحمية  ات الصلة، وما الوسا ل المستةدمة في ه ا 
التبادل سوال كان: تبادل عن طريق االجتماعات 
المشتركة والدورية، أو تبادل عن طريق المقابالت 
الشةصية، أو تبادل عن طريق إ امة الحوار المجتمعي 

لجمعيات التعاونية، أو تبادل االمستمر بين الصيادين و 
 عن طريق االشترا  في الدورات التدريبية.

التعاو  بي  قيادات الجمعيات التعاونية للحيادي   •
وبع  الجهات  ات الحلة بمجتمع الحيد بمنطقة 

يقصد ب  في ه ا البحث مدم وجود تعاون بين البحة: 
 يادات الجمعيات التعاونية الصيادين المبحومين وبعم 

هات  ات الصلة بمجتمع الصيد بمنطقة البحث وهم: جال
( االتحاد 2( الهي ة العامة لتنمية المروة السمكية، )1)

( الصندوق االجتماعي للتنمية، 3التعاوني للمروة الما ية، )
( الجامعات والمعاهد البحمية  ات الصلة، وما هي 4)

وسا ل ه ا التعاون سوال كان: تعاون يقوم على انجاز 
متشابه ، تعاون يتضمن تقسيم العمل وادال مهام  ةأنشط

تةصصية، تعاون مشتر  يتضمن اتحاد موارد الجهود 
 الحكومية واالهلية لمواجهة مشكالت الصيادين.

يقصد ب  في القيادية في مجا  مجتمع الحيد السمكي:  •
ه ا البحث تقدير المبحوث ل ات  كقا د في مجال صيد 

ين إلي  طلبًا للنصح دائسما  من حيث: لجول الصيا
والمشورة، إستشارة الصيادين ل  في حل مشاكلهم، ك ا 
 صد الصياديون ل  لتوصيل مشاكلهم للمس ولين والعمل 
على حلها، إستجابة الصيادين لدعوات  لهم للعمل 
االجتماعي حرصًا على المطالبة بحقوق الصيادين لد  

م عالمس ولين، وحرص الصيادين على معرفة رأي  في ب
 الاكار الجديدة بمجتمع الصيد في منطقتهم.  

يقصد ب  التجديدية في مجا  مجتمع الحيد السمكي:  •
في ه ا البحث مد  أستعداد المبحوث لتناي  أم فكرة 
مستحدمة في الصيد السمكي ونب ه ل سالي  القديمة من 
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ةالل سمال المبحومين عن ةمس عبارات تعكس 
معت عن أم معلومة س( ا ا 1التجددية وهي كاآلتي: 

( لو سمعت عن أسالي  2جديدة تتعلق بصيد السم ، 
( لوعرفت عن أم معلومة 3جديدة في تسويق ائسما ، 

( لو دمت ل  دعوة 4تتعلق بائمن والسالمة البحرية، 
( 5لحضور دورات عن تنمية المهارات الانية للصيادين، 

 إستةدام أدوات الصيد الحديمة يوفر الو ت والجهد. 
يقصد دافعية اإلنجال في مجا  مجتمع الحيد السمكي:  •

ب  في ه ا البحث رغبة المبحوث في التاوق واإلجادة 
واإلتقان في مجال صيد ائسما  وتقبلة للجديد واإلعتماد 
على الناس واإلجتهاد في العمل من ةالل سمال 
المبحومين عن سبعة عبارات وهي كاآلتي:  ا د الصيد 

( 2اي ببم النظر عن التكاليف، تالشاطر يهم  االن
الصياد القا د الواعي يعتمد على ناس  واليكلف غيره 

( الصيد القا د الكفل ال م يشتر  في 3بالعمل، 
المنظمات الموجوده بالمنطق  بجان  الجمعية التعاونية، 

( يج  على الصيد القا د المساعدة في حل مشكالت 4
(ال 6لناجح، ا( اشجع أبنا ي على العمل 5الصيادين، 

( 7أح  الدةول في موضووعات ال تحقق لي مكس ، 
  أفضل القيام بأم عمل مدروس وفاهم 

 ثانيًا: المت ير المركلي:
يتضمن ه ا الجزل من الدراسة متبيرًا تابعًا والمتعلق با ة 
 يادات الجمعيات التعاونية للصيادين المبحومين ويتممل في: 

هو الارق بين ائدال و "اإلحتياي اإلرشادم المستقبلي 
المرغو  الوصول إلي  وائدال الحالي" ويقصد ب  في ه ه 

القيم الر مية الدالة على الارق في  الدراسة محصلة مجمو 
درجة ائدال المرغو  الوصول إلي  وائدال الحالي للقيادات 
التعاونية السمكية للةدمات التي تقدمها للصيادين من حيث 

 ستة مجاالت وهي: 

ة لداء قيادات الجمعيات التعاونية للحيادي  جدر  -1
المبحوثي  للخدمات ا جتماةية التي تقدمها الجمعيات 

 التعاونية للحيادي :
ويقصد بها مجمو  القيم الر مية المعبرة عن الارق في 
درجة ائدال المرغو  والحالي لقيادات الصيادين المبحومين 

التعاونية  تالةدمات االجتماعية التي تقدمها الجمعيا
( تنظيم لقالات لتشجيع الصيادين 1للصيادين وتتممل في: )

( عقد لقالات مع الصيادين 2على كياية المطالبة بحقو هم، )
( إرشاد الصيادين بكياية 3للتعريف بكياية تقدير احتياجاتهم، )

( إ امة 4تقديم تعويضات في حاالت العجز او الوفاة، )
المستو  المقافي للصيادين،  عالندوات االرشادية من اجل رف

( تقديم الةدمات االجتماعية لكل ف ات الصيادين واسرهم، 5)
( تقديم 7( تنمية العال ات االجتماعية بين الصيادين، )6)

 مساعدات إجتماعية للمحتاجين من الصيادين.

درجة لداء قيادات الجمعيات التعاونية للحيادي   -2
لانية السمكية االمبحوثي  للخدمات في مجا  الخدمات 

 التي تقدمها الجمعيات التعاونية للحيادي : 

ويقصد بها مجمو  القيم الر مية المعبرة عن الارق في 
درجة ائدال المرغو  والحالي لقيادات الصيادين المبحومين 
في مجال الةدمات الانية السمكية التي تقدمها الجمعيات 

ادين ب رشادات ي(تزويد الص1) التعاونية للصيادين وتتممل في:
(إمداد الصيادين بالمعارف التي 2طرق ووسا ل الصيد، )

(مساعدة الصيادين في 3تجر  على ائسما  بعد الصيد، )
( إ امة ور  4التعرف على مشكالتهم والعمل على حلها، )

 عمل للصيادين لتنمية معارفهم ومهارات الانية السمكية. 

حيادي  لدرجة لداء قيادات الجمعيات التعاونية ل -3
المبحوثي  للخدمات في مجا  الخدمات ا قتحادية التي 

 تقدمها الجمعيات التعاونية للحيادي :
ويقصد بها مجمو  القيم الر مية المعبرة عن الارق في 
درجة ائدال المرغو  والحالي لقيادات الصيادين المبحومين 
في مجال الةدمات اال تصادية التي تقدمها الجمعيات 
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( مساهمة الجمعية التعاونية في 1للصيادين وهي: ) التعاونية
(تعمل 2تقديم مساعدات مالية للصيادين المحتاجين، )

الجمعية التعاونية على توفير  روم ميسرة لصبار 
( تعمل الجمعية التعاونية على 3الصيادين من البنو ، )

( تقوم 4توفير نظام تسويقي لبيع ائسما  بسعر مناس ، )
نية بتوفير نظام مناس  للتأمين على الصيادين و الجمعية التعا
( توفير أدوات الصيد ومستلزمات  بسعر مدعم، 5وأدواتهم، )

( المساعدة 7( إنشال صناديق ةاصة لمواجهة المةاطر، )6)
 في صيانة  وار  ومراك  الصيد.

درجة لداء قيادات الجمعيات التعاونية للحيادي   -4
الححية التي  تالمبحوثي  للخدمات في مجا  الخدما
 تقدمها الجمعيات التعاونية للحيادي :

ويقصد بها مجمو  القيم الر مية المعبرة عن الارق في 
درجة ائدال المرغو  والحالي لقيادات الصيادين المبحومين 
في مجال الةدمات الصحية التي تقدمها الجمعيات التعاونية 

(عقد ندوات صحية لتوضيح 1للصيادين من حيث: )
( تنظيم حمالت توعية 2م التي تصي  الصيادين، )ااالمر 

االمرام  -الاشل الكلوم –لمكافحة امرام ممل)البلهارسيا
( إنشال نظام عالجي 3االمرام الجلدية(، ) –الروماتيزمية 

( تمقيف 4وتقديم الدوال للصيادين واسرهم عند المرم، )
( 5الصيادين واسرهم بطرق وأسالي  التب ية السليمة، )

ون مع وزارة الصحة في الحمالت القومية لةدمة االتع
 الصيادين.

درجة لداء قيادات الجمعيات التعاونية للحيادي   -5
المبحوثي  للخدمات م  مجا  الخدمات اإلدارية واألمنية 

 التي تقدمها الجمعيات التعاونية للحيادي :
ويقصد بها مجمو  القيم الر مية المعبرة عن الارق في 

رغو  والحالي لقيادات الصيادين المبحومين مدرجة ائدال ال
في مجال الةدمات اإلدارية وائمنية التي تقدمها الجمعيات 

( توعية الصيادين بالقانون 1التعاونية للصيادين من حيث: )
( 2واالحكام الةاصة بالصيد المةالف وصيد الزريعة، )

العمل على منع النزاعات المسلحة بين الصيادين ومواجهاتها، 
( التعاون مع الجهات المةتصة لتوفير الر ابة ائمنية، 3)
( عقد لقالات للمطالبة بتعديل بعم التشريعات التي 4)

( توعية الصيادين بكياية 5تتعارم مع مصالح الصيادين، )
( مساعدة الصيادين 6للتقاضي وحصولهم على التعويضات، )

 د( مساندة الصيا7على تةايم الرسوم والضرا   عليهم، )
( رفع 8في حالة القبم علية من  بل شرطة المسطحات، )

شكاو  الصيادين إلى الجهات المس ولة كل في اةتصاص ، 
( مساعدة الصيادين على عرم مطالبهم امام الجهات 9)

 ( تقديم االستشارات القانونية للصيادين. 10المس ولة، )

درجة لداء قيادات الجمعيات التعاونية للحيادي   -6
للخدمات م  مجا  الخدمات القانونية التي  المبحوثي 

 تقدمها الجمعيات التعاونية للحيادي :
يقصد بها مجمو  القيم الر مية المعبرة عن الارق في 
درجة ائدال المرغو  والحالي لقيادات الصيادين المبحومين 
في مجال الةدمات القانونية التي تقدمها الجمعيات التعاونية 

تقوم الجمعية بتوعية الصيادين  (1للصيادين من حيث: )
( تسعى 2بالحقوق القانونية بحرفة الصيد ومجتمع الصيد، )

الجمعية الى اكسا  الصيادين الوعي بمشكالتهم القانونية 
( تنمية  درات الصيادين لمواجهة مشكالتهم 3المةتلاة، )

( تشجيع الصيادين وحمهم على االستاادة 4بالطرق القانونية، )
( عمل 5القانونية التي تقدمها الجمعية، ) من الةدمات

ممتمرات لتوضيح الطرق وائسالي  التي تمكن الصيادين من 
( إ امة ندوات لتوعية الصيادين باللوا ح 6المطالبة بحقو هم، )

( منا شة القضايا وائمور 7والقوانين الةاصة بالجمعية، )
وضع  ي( إشرا  الصيادين ف8القانونية المتعلقة بالصيادين، )

الةطط والبرام  إلشبا  احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم، 
 (إشرا  الصيادين في صنع القرارات. 9)

 الارو  البحثية
توجد عال ة إرتباطية بين االحتياجات االرشادية المسهتقبلية 
لقيههادات الجمعيههات التعاونيههة للصههيادين للةههدمات التههي تقههدمها 
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المسههتقلة المدروسههة  الجمعيههات التعاونيههة للصههيادين والمتبيههرات
المتمملههة فههي: السههن، والحالههة التعليميههة للمبحههومين، ومههدة عمههل 
المبحههههههومين فههههههي الجمعيههههههات التعاونيههههههة للصههههههيادين، والوضههههههع 
الوظياي للمبحومين داةهل الجمعيهة التعاونيهة للصهيادين، المهدة 
التههي  ضههاها المبحههومين فههي شههبل وظياتهه  بالجمعيههة التعاونيههة 

رشههههادم السههههمكي للمبحههههومين، ومههههد  الللصههههيادين، والتههههدري  ا
حاجههة المبحههومين المسههتقبلية الههى التههدري  اإلرشههادم السههمكي 
وشهههدة االحتيهههاي لهههها، والسهههلو  اإلدارم للمبحهههومين بالجمعيهههات 
التعاونيههة للصههيادين، ومعرفههة المبحههومين بالهي ههات التههي تعمههل 
فههههي المجههههال السهههههمكي واإلسههههتاادة منهههههها، والسههههلو  التشهههههريعي 

بالجمعيههههات التعاونيههههة للصههههيادين، واإلتصههههال بههههين  للمبحههههومين
 يهههههادات الجمعيهههههات التعاونيهههههة للصهههههيادين المبحهههههومين وبعهههههم 
الجهات  ات الصلة بمجتمع الصيد بمنطقة البحهث، والتنسهيق 
بهين  يههادات الجمعيههات التعاونيههة للصههيادين المبحههومين وبعههم 
الجهات  ات الصهلة بمجتمهع الصهيد بمنطقهة البحهث، والتبهادل 

 يههادات الجمعيههات التعاونيههة للصههيادين المبحههومين وبعههم  نبهي
الجهات  ات الصلة بمجتمع الصهيد بمنطقهة البحهث، والتعهاون 
بهههين  يهههادات الجمعيهههات التعاونيهههة للصهههيادين وبعهههم الجههههات 
 ات الصههههلة بمجتمههههع الصههههيد بمنطقههههة البحههههث، والقياديههههة فههههي 
مجههال مجتمههع الصههيد السههمكي، والتجديديههة فههي مجههال مجتمههع 

لصهههيد السهههمكي، ودافعيهههة اإلنجهههاز فهههي مجهههال مجتمهههع الصهههيد ا
 السمكي.

 ويتم إةتبار ه ا الارم في صورت  الصاري  التالية:
"ال توجهههههد عال ههههههة إرتباطيههههههة بهههههين االحتياجههههههات االرشههههههادية 
المسههتقبلية لقيههادات الجمعيهههات التعاونيههة للصههيادين المبحهههومين 

، والمتبيهرات مفي الةدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية لهه
 المستقلة المدروسة السابق  كرها".

 منطقة البحة
يأتي علي  ا مة البنيان التعاوني لقطا  المروة الما ية في 

 101مصر الجمعية العامة للمروة الما ية باالضاف  الي 
جمعية تتنو  اةتصاصاتها مابين المصايد واالستزرا  

في جمعيات  السمكي و د تحدد النطاق الجبرافي له ا البحث
المصايد البحرية بنطاق المنطقة البربية للمروة السمكية والتي 
 9تشتمل على محافظتي االسكندرية والبحيرة ب جمالي عدد 

جمعيات بمحافظة  4جمعيات تعاونية للمصايد بوا ع 
 جمعيات بمحافظة البحيرة. 5االسكندرية و

 الشاملة والعينة:
جميع القيادات  يتمملت شاملة وعينت  في ه ه الا ة ف

التعاونية للصيادين أعضال مجالس إدارة الجمعيات التعاونية 
 45للصيادين بمحافظتي االسكندرية البحيرة والبالغ عددهم 

جمعيات تعاونية للصيادين، و د أمكن  9مبحومًا موجودين في 
استياال البيانات البحمية منهم جميعًا ئن شاملة البحث هي 

 عينت .
وبنال على ما سبق فقد تم تحلي  البيانات: و لسلوب تجميع 

عمل إستمارة إستبيان له ا البحث، حيث إشتملت اإلستمارة 
على مالمة أ سام ر يسية، أةتص ائول منها على: أس لة 
تتعلق بالتعرف على بعم الةصا ص اإلجتماعية 
اإل تصادية والسلوكية المميزة للمبحومين، أما القسم الماني فقد 

رف على االحتياجات االرشادية لقيادات عإةتص بالت
الجمعيات التعاونية السمكية، وأةيرًا تناول القسم المالث: 
التعرف على  رال ومقترحات القيادات التعاونية للصيادين 

 المبحومين لحل المعو ات التي تواجهم.
وتم إجرال التحليل اإلحصا ي تنظيم البيانات البحمية 

ح بتاسيرها إلستجالل النتا   التي موترتيبها وجدولتها بما يس
تحقق أهداف البحث، ه ا و د تم اإلستعانة بائسالي  
اإلحصا ية التالية: النس  الم وية، والجداول التكراري ، 
والمتوسط الحسابي، واإلنحراف المعيارم، ومعامل اإلرتباط 

( إلستجالل صحة 2البسيط، ومعامل التطابق النسبي )كا
دراسة كأسالي  إحصا ية لعرم لالارم اإلحصا ي ل

ستةالص  ومنا شة ماتوصلت إلي  الدراسة من نتا   وا 
 مدلوالتها اإلرشادية الزراعية السمكية.
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 النتايج البحثية ومناقشتها
: الخحايص اإلجتماةيتة واإلقتحتادية والستلوكية المميتلة لو ً 

 للقيادات التعاونية السمكية المبحوثي 

   البحميهههههة أن سهههههن تهههههاأوضهههههحت النستتتتت  المبحتتتتتوثي :   1
( سهههههنة، بمتوسهههههط 72 -30المبحهههههومين يتهههههراوح مههههها بهههههين )

( سهههههنة، وبههههه نحراف معيهههههارم  هههههدره 55.35حسهههههابي  هههههدره )
( سههنة. وبتصههنيف المبحههومين وفقههًا لحههالتهم السههنية 9.60)

( يتضههح أن نسههبة 2إلههى مههالث ف ههات كمهها هههو فههي جههدول )
(،  فهههي حهههين %11.1سهههنة تبلهههغ ) 45مهههن ههههم أ هههل مهههن 

، %48.9( سهنة 59 – 45من يتهراوح سهنهم )ة بلبت نسب
مهن  %40سنة فأكمر( كانهت  60وأن نسبة من بلغ سن  )

 جملة المبحومين.

( أن 2يتضهح مهن جهدول )الحالة التعليمية للمبحتوثي :   2
( مههن جملههة المبحههومين، وأن %11.1نسههبة ائميههين تبلههغ )

( في حين %28.9نسبة من يعرفون القرالة والكتابة تبلغ )
( مههن %60ة مههن حصههلوا علههى شهههادة دراسههية )سههببلبهت ن

وههه ه الشههههادات كانهههت مانويهههة فنيهههة أو  جملههة المبحهههومين،
 بكالوريوس تجارة.  

متتتتتدة ةمتتتتتت  المبحتتتتتتوثي  فتتتتتتي الجمعيتتتتتتات التعاونيتتتتتتة   3
( 2أشهههارت النتههها   البحميهههة الهههواردة بجهههدول )للحتتتيادي :  

إلههههى أنهههه  تههههم تصههههنيف المبحههههومين وفقههههًا لمههههدة عملهههههم فههههي 
عاونيهههة للصهههيادين إلهههى مهههالث ف هههات نجهههد أن لتالجمعيهههات ا

نسهههههبة مهههههن يقهههههل عهههههدد السهههههنوات مهههههدة عملههههههم بالجمعيهههههات 
(، ونسههبة مههن %6.7سههنوات ) 5التعاونيههة للصههيادين عههن 

(، ومن %11.1سنوات ) 10إلى  5تراوح مدة عملهم من 
سهههههنوات فههههههأكمر بلبهههههت نسههههههبتهم  10تجهههههاوز مهههههدة عملهههههههم 

 ( من جملة عدد المبحومين.  82.2%)
التتوظياي للمحبتتوثي  داختت  الجمعيتتة التعاونيتتة  ضتتعالو   4

( أن وظياههة 2أفههادت النتهها   البحميههة بجههدول )للحتتيادي : 
، 6، ووظياهههة سهههكرتير جمعيهههة عهههدد 9ر هههيس جمعيهههة عهههدد 

، 9فههي حههين يبلههغ عههدد كههل مههن نا هه  ر ههيس جمعيههة عههدد 

، بينما 9، وأمين صندوق عدد 9وعضو مجلس إدارة عدد 
، ور هيس لجنهة بالجمعيهة 1 بلغ عدد موظف بالجمعية عهدد

 .1عدد 
ادات المبحوثة فتي شت   وظياتتو المدة التي قضااا القي  5

بينههههت النتهههها   البحميهههههة بالجمعيتتتتة التعاونيتتتتة للحتتتتيادي : 
( أنهه  تههم بتصههنيف المبحههومين وفقههًا للمههدة 2الههواردة بجههدول )

التههههي أمضههههوها فههههي شههههبل وظياههههتهم الههههى اربههههع ف ههههات نجههههد 
سههنوات  5م للوظياههة عههن أنعههدام نسههبة مههن يقههل مههدة شههبله

( سههنوات 10-5م ))صههار( ، ونسههبة مههن تههراوح مههدة عملههه
(، ومهن تجهاوز مههدة شهبلهم لوظها اهم بالجمعيههات 28.9%)

سههههنوات فههههأكمر( بلبههههت نسههههبتهم  10التعاونيههههة للصههههيادين )
 ( من جملة المبحومين.71.1%)
أفهادت النتها   التدريب ا رشتادي الستمكي  المبحتوثي :   6

( أن مستو  التدري  االرشادم السهمكي 2البحمية بجدول )
درجههههات( بمتوسههههط حسههههابي  8 - 2ح )للمبحههههومين  ههههد تههههراو 

نحهههههراف معيههههارم  ههههدره )5.1 ههههدره ) ( درجهههههة. 2( درجههههة، وا 
( مههههههن %55.7وبتصهههههنياهم الهههههى مههههههالث ف هههههات تبهههههين أن )

المبحههههومين يقعههههون فههههي ف ههههة مههههنةام التههههدري  اإلرشههههادم 
ومين ( مههههن المبحهههه%33.3( ، و)%11السههههمكي، ونسههههبة )

 يقعون في الا ة المتوسطة والمرتاع  علي الترتي .
حاجتتتتتو المبحتتتتتوثي  المستتتتتتقبلية للتتتتتتدريب اإلرشتتتتتادي   7

 أظههههرت النتههها   البحميهههةالستتتمكي وشتتتدة اإلحتيتتتاج إليتتتو: 
( أن مسهتو  الحاجهة المسهتقبلية للتهدري  2الهواردة بجهدول )

( درجة،  25 - 4اإلرشادم السمكي للمبحومين  د تراوح )
نحههههراف معيههههارم  12.86سههههابي  ههههدره بمتوسهههط ح درجههههة، وا 

وبتصههههنياهم إلههههي مههههالث ف ههههات تبههههين أن درجههههة.  8.4 ههههدره 
( مههههههن الصههههههيادين المبحههههههومين يقعههههههون فههههههي ف ههههههة 33.3%)

منةاضهههههههي الحاجهههههههة الهههههههى التهههههههدري  اإلرشهههههههادم السهههههههمكي 
 (. %37.8(، والمرتاع )%28.9المستقبلي، والمتوسط )

ت النتها   أوضهحالسلوك اإلداري للحتيادي  المبحتوثي :   8
المعبهههرة عهههن  ( أن القهههيم الر ميهههة2البحميهههة الهههواردة بجهههدول )

( درجهههات، بمتوسهههط 9 - 3المسهههتو  اإلدارم لههههم تتهههراوح )
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نحههههههراف معيههههههارم  ههههههدره 6.15حسههههههابي  ههههههدره ) ( درجههههههة، وا 
( درجهههههههة، وبتصهههههههنيف المبحهههههههومين وفقهههههههًا لسهههههههلوكهم 2.37)

اإلدارم إلههههى مههههالث ف ههههات، وجههههد أن نسههههبة أفههههراد السههههلو  
(، %3.3(، والمتوسهههههههههههههط )%46.7م المهههههههههههههنةام )اإلدار 

 ن جملة المبحومين.( م%40والمرتاع )
المعرفتتتة بالهييتتتات التتتتي تعمتتت  فتتتي المجتتتا  الستتتمكي   9

تراوحهت القهيم الر ميهة لمعرفهة المبحهومين  واإلستاادة منها:
بالهي هههات التهههي تعمهههل فهههي المجهههال السهههكي واإلسهههتاادة مهههن 

ي  ههههدره ( درجههههة بمتوسهههط حسهههاب16 – 10ةهههدماتها بهههين )
ة. ( درجه2.66( درجة، وبه نحراف معيهارم  هدره )13.55)

وبتصنياهم وفقًا لمعرفتهم بالهي ات واإلستاادة مهن ةهدماتها 
( أن 2فقهههههد أوضههههههحت النتهههههها   البحميهههههة الههههههواردة بجههههههدول )

( مهههههههن المبحهههههههومين يقعهههههههون فهههههههي ف هههههههة المعرفهههههههة 15.5%)
 ( المرتاعة. %55.6( المتوسطة، )%28.9المنةاضة، )

أظههههههرت تشتتتتتريعي للحتتتتتيادي  المبحتتتتتوثي : الستتتتتلوك ال  10
أن المسههتوم المعرفههي  (2اردة بجههدول )النتهها   البحميههة الههو 

أن جميهههههههع و ( درجهههههههة، 4-1التشهههههههريعي  هههههههد تهههههههراوح بهههههههين )
( علههى علههم ومعرفههة ودرايههة %100الصههيادين المبحههومين )

 باإلجرالات التشريعية المدروسة.
اإلتحتتتا  بتتتي  قيتتتادات الجمعيتتتات التعاونيتتتة للحتتتيادي    11
أوضههحت بعتت  الجهتتات  ات الحتتلة بمجتمتتع الحتتيد: و 

( يتضح أن القهيم الر ميهة 2حمية الواردة بجدول )النتا   الب
الوا عيههههة المعبههههرة عههههن اتصههههال المبحههههومين بالجهههههات  ات 

( درجههههة بمتوسههههط 11-1الصههههلة بمجتمههههع الصههههيد تتههههراوح )
نحهراف معيهارم  هدرة )8.2حسابي  درة ) ( 1.15( درجهة وا 

سههههههتنادًا ا لههههههى تلهههههه  القههههههيم فقههههههد أمكههههههن تصههههههنيف درجههههههة. وا 
كمهها هههو موضههح بالجههدول ر ههم المبحهومين إلههى مههالث ف ههات 

( فنجهههههههد أن نسهههههههبة  وم االتصهههههههال المهههههههنةام بنسهههههههبة 2)

(  %11.1(، والمرتاههههههع )%64.4(، والمتوسههههههط )24.4%)
 من جملة المبحومين. 

مستتتتتوى التنستتتتيد بتتتتي  قيتتتتادات الجمعيتتتتات التعاونيتتتتة   12
تبههههين أن القههههيم يد: والجهتتتتات  ات الحتتتتلة بمجتمتتتتع الحتتتت

دات الجمعيههههههات الر ميههههههة الدالههههههة علههههههى التنسههههههيق بههههههين  يهههههها
التعاونيههة للصههيادين والجهههات  ات الصههلة بمجتمههع الصههيد 

درجههههة، بمتوسههههط حسههههابي  ههههدره  10 -6 ههههد تراوحههههت بههههين 
نحههههراف معيههههارم  ههههدره )7.15) ( درجههههة. 1.24( درجههههة، وا 

( 2وبتصنيف المبحومين الهى مهالث ف هات كمها فهي جهدول )
( مهههههن المبحهههههومين  و %8.9ير النتههههها   البحميهههههة أن )فتشههههه

نسههيق مههنةام، بينمهها وجههد أن أكمههر مههن نصههف مسههتو  ت
(  و مسههههتو  تنسههههيق متوسههههط، بينمهههها %71.1المبحههههومين )

( مهههن المبحهههومين  و مسهههتو  تنسهههيق %20وجهههدت بنسهههبة )
 مرتاع.

التبتتاد  بتتي  قيتتادات الجمعيتتات التعاونيتتة والجهتتات  ات   13
وبنهههال علهههى ماسهههبق وفهههي ضهههول  الحتتتلة بمجتمتتتع الحتتتيد:

ات الجمعيههههات التعاونيههههة محههههاور  يههههاس التبههههادل بههههين  يههههاد
للصيادين والجههات  ات الصهلة بمجتمهع الصهيد المدروسهة 

درجهههههة،  8-4فقههههد تراوحهههههت القههههيم الدالهههههة علههههى  لههههه  بههههين 
نحهههراف معيهههارم 6.28بمتوسهههط حسهههابي  هههدره ) ( درجهههة، وا 

سهههتنادًا الهههى تلههه  القهههيم1.30 هههدره ) فقهههد أمكههههن  ( درجهههة. وا 
( 2)تقسههههيم المبحههههومين الههههى مههههالث ف ههههات كمهههها فههههي جههههدول 

فبلبههههههههت ف ههههههههة القيههههههههادات المبحههههههههومين منةاضههههههههي التبههههههههادل 
( مهن %53.3(، والمرتاع )%42.3(، والمتوسط )4.4%)

 جملة المبحومين. 
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   توليع المبحوثي  وفقًا لخحايحهم المميلة 2جدو  

 % ةدد الايات م % ةدد الايات م

 ن:سن المبحومي 1
 ( سنة45)أ ل من 

 ( سنة60ئ ل من  45)
 مر(سنة فأك 60)

 
5 

22 
18 

 
11.1 
48.9 
40.0 

  الحالة التعليمية للمبحومين: 2
 مربع كام

 أمي
 يقرأ ويكت 

 ممهل

 
5 
13 
27 

 
11.1 
28.9 
60.0 

 100 45 المجمو   100 45 المجمو  
مدة عمل المبحومين في الجمعيات التعاونية  3

 للصيادين: 
 سنوات 5ن أ ل م
 سنوات 10إلى  5من 

 سنوات 10أكمر من 

 
 
3 
5 

37 

 
 
6.7 
11.1 
82.2 

الوضع الوظياي للمحبومين داةل  4
 الجمعية التعاونية للصيادين:

 ر يس الجمعية
 سكرتير الجمعية

 نا   ر يس الجمعية
 عضو مجلس إدارة
 موظف بالجمعية
 مدير الجمعية
 أمين الصندوق

 
 

9 
6 
9 
9 
1 
2 
9 

 
 

20.1 
13.3 
20.0 
20.0 
2.2 
4.4 
20.0 

 100 45 المجمو   100 45 المجمو  
المدة التي  ضاها القيادات المبحومة في شبل  5

 وظيات  بالجمعية التعاونية للصيادين:
 سنوات 5
 سنوات 5-10

 سنوات فأكمر 10

 
 

 صار
13 
32 

 
 
 صار
28.9 
71.1 

 التدري  االرشادم السمكي  المبحومين: 6
 (5منةام )أ ل من 

 (7ئ ل من  5متوسط )
 فأكمر( 7مرتاع )

 
 
25 
5 
15 

 
 
55.7 
11.0 
33.3 

 100 45 المجمو   100 45 المجمو  
حاج  المبحومين المستقبلية للتدري  اإلرشادم  7

 السمكي وشدة اإلحتياي:
 (12منةام )أ ل من 

 (19ئ ل من  12متوسط )
 فأكمر( 19مرتاع )

 
 

15 
13 
17 

 
 

33.3 
28.9 
37.8 

   اإلدارم للصيادين المبحومين:  السلو  8
 (6ئ ل من  3منةام )
 (9ئ ل من  6متوسط )
 فأكمر( 9مرتاع )

 
21 
6 
18 

 
46.7 
13.3 
40.0 

 100 45 المجمو   100 45 المجمو  
المعرفة بالهي ات التي تعمل في المجال  9

 السمكي واإلستاادة منها:
 (13منةام )أ ل من 

 (15أ ل  – 13متوسط )
 فأكمر( 15مرتاع )

 
 
7 

13 
25 

 
 
15.5 
28.9 
55.6 

 يادات الجمعيات التعاونية  اإلتصال بين 11
للصيادين وبعم الجهات  ات الصلة 

 بمجتمع الصيد:
 (8منةام )أ ل من 

 (10ئ ل من  8متوسط )
 فأكمر( 10مرتاع )

 
 
 
11 
29 
5 

 
 
 
24.4 
64.5 
11.1 

 100 45 المجمو   100 45 المجمو  
بين  يادات الجمعيات التعاونية  مستو  التنسيق 12

 مجتمع الصيد:والجهات  ات الصلة ب
 (7منةام )أ ل من 

 (9ئ ل من  7متوسط )
 فأكمر( 9مرتاع )

 
 
 
4 

32 
9 

 
 
 
8.9 
71.1 
20.0 

التبادل بين  يادات الجمعيات التعاونية  13
 والجهات  ات الصلة بمجتمع الصيد:

 (5منةام ) أ ل من 
 (7ئ ل من  5متوسط )

 فأكمر( 7تاع )مر 

 
 
2 
19 
24 

 
 
4.4 
42.3 
53.3 

 100 45 المجمو   100 45 المجمو  
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 توليع المبحوثي  وفقًا لخحايحهم المميلة   2تابع جدو  
 % ةدد الايات م % ةدد الايات م

التعاون بين  يادات الجمعيات  14
التعاونية والجهات  ات الصلة 

 بمجتمع الصيد: 
 (5منةام )أ ل من 

 (7ئ ل من  5)متوسط 
 فأكمر( 7مرتاع )

 
 
 

12 
31 
2 

 
 
 
26.7 
68.9 
4.4 

 كي:مالقيادية في مجتمع الصيد الس 15
 (5منةام )أ ل من 

 (7ئ ل من  5متوسط )
 فأكمر( 7مرتاع )

 
7 
12 
26 

 
15.5 
26.7 
57.8 

 100 45 المجمو   100 45 المجمو  

 التجديدية في مجتمع الصيد السمكي 16
 (12منةاضة )أ ل من 

 (14ئ ل من  12متوسط  )
 فأكمر( 14مرتاع  )

 
5 
22 
18 

 
11.1 
48.9 
40.0 

 دافعية اإلنجاز في مجتمع الصيد السمكي: 17
 (16منةاض  )أ ل من 

 (19ئ ل من  16متوسط  )
 فأكمر(   19مرتاع  )

  
8 
15 
22 

  
17.8 
33.3 
48.9 

 100 45 المجمو   100 45 المجمو  

 
جمعيتات التعاونيتة والجهتات  ات التعاو  بي  قيادات ال  14

تراوحهههت القهههيم الدالههة علهههى  لههه   الحتتلة بمجتمتتتع الحتتتيد:
( درجهههههة، 4.84( درجهههههة، بمتوسهههههط حسهههههابي  هههههدره )3-8)

نحهههراف معيهههارم  هههدره ) سهههتنادًا الهههى تلههه  1.8وا  ( درجهههة. وا 
القيم فقد أمكهن تقسهيم المبحهومين الهى مهالث ف هات كمها فهي 

مين  وم التعهههاون ( فبلبهههت ف هههة القيهههادات المبحهههو 2جهههدول )
(، والمرتاعههة %68.9(، والمتوسههطة )%26.7المههنةام )

 ( من جملة المبحومين. 4.4%)

 هد أظههرت النتها   القيادية في مجتمتع الحتيد الستكي:   15
( أن مجمهو  القهيم الر ميهة الدالهة 2البحمية الواردة بجهدول )

علهههى درجهههة  يهههادة المبحهههومين فهههي مجهههال الصهههيد السهههمكي 
 15.93رجة، بمتوسهط حسهابي  هدرة )( د18-12تتتراوح )

درجهة(. وبتقسهيم  1.75لمعيارم  درة )درجة(، واإلنحراف ا
مهههههههن  %15.5المبحهههههههومين الهههههههى مهههههههالث ف هههههههات تبهههههههين أن 

( %26.7المبحههههومين  وم درجههههة  ياديههههة منةاضههههة، وان )
(  وم درجههههة %57.8 وم درجههههة  ياديههههة متوسههههطة، وأن )

  يادية مرتاعة.
بدراسههة يد الستتمكي: التجديديتتة فتتي مجتتا  مجتمتتع الحتت  16

يادين فهههي مجهههال مجتمهههع تجديديهههة القيهههادات التعاونيهههة للصههه
الصهههيد السهههمكي إتضهههح أن القهههيم الر ميهههة الوا عيهههة المعبهههرة 

(درجههة بمتوسههط 15-5المعبههرة عههن تلهه  التجدديههة تتههراوح )

درجههههة(، وبهههه نحراف معيههههارم  ههههدره  13.04حسههههابي  ههههدره )
ف درجههههه (. وبنهههههاًل علهههههى  لههههه  فقهههههد أمكهههههن تصهههههني 1.47)

ت ( إلى مالث ف ها2المبحومين كما هو موضح في جدول )
فبلبت نسبة المبحومين اله ين يقعهون فهي مسهتو  التجديديهة 

(، والمرتاعههة %48.9(، والمتوسههطة )%11.1المنةاضههة )
(40%.) 
بدارسهههة دافعيتتة اإلنجتتتال فتتتي مجتمتتتع الحتتيد الستتتمكي:   17

دافعيههة إنجههاز القيههادات التعاونيههة للصههيادين المبحههومين فههي 
جههههال مجتمههههع الصههههيد السههههمكي يتضههههح أن القههههيم الر ميههههة م
( درجهههههة، بمتوسهههههط 21 -12عبهههههره عهههههن  لههههه  تتهههههراوح )الم

نحهههههراف معيهههههارم  هههههدره 17.82حسهههههابي  هههههدره ) ( درجههههه ، وا 
ستنادًا إلهى تله  القهيم فقهد أمكهن تصهنيف 2.59) ( درج . وا 

( إلهههى 2القيهههادات المبحومهههة كمههها ههههو موضهههح فهههي جهههدول )
دافعيههة اإلنجههاز المنةاضههة   مههالث ف ههات فبلبههت نسههبة  وم

(، والمرتاهههههههههههة %33.3ة )(، وبلبهههههههههههت المتوسهههههههههههط17.8%)
(48.9%   .) 

: اإلحتياجتتات اإلرشتتادية المستتتقبلية للقيتتادات التعاونيتتة ثانيتتاً 
 السمكية

و د تم التعرف على درجة أدال الجمعيات التعاونية 
للصيادين للةدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية للصيادين 

عية. ( الةدمات اإلجتما1لمحاور الةدمات الستة اآلتية:  وفقاً 
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(الةدمات اإل تصادية. 3(الةدمات الانية السمكية. 2
(الةدمات ائدارية وائمنية. 5(الةدمات الصحية. 4
 (الةدمات القانونية. 6
درجتتتتتة لداء قيتتتتتادات الجمعيتتتتتات التعاونيتتتتتة للحتتتتتيادي    -1

الجمعيتتات  المبحتتوثي  للختتدمات اإلجتماةيتتة التتتي تقتتدمها
 التعاونية للحيادي :
( أن القيم الر مية 3مية الواردة بجدول)أظهرت النتا   البح

المعبرة عن درجة أدال  يادات الجمعيات التعاونية للصيادين 

-10للةدمات اإلجتماعية التي تقدمها للصيادين  د تراوحت )
نحراف 13.06( درجة، بمتوسط حسابي  دره )18 ( درجة، وا 

( درجة. وبتصنياهم وفقًا لدرجة أدال 1.93ه )معيارم  در 
مين للةدمات اإلجتماعية التي تقدمها لللصيادين إلى المبحو 

( من القيادات التعاونية %17.8مالث ف ات  تبين أن )
المبحومين يقعون في ف ة منةاضي ائدال، بينما نسبة 

 (. %62.8(، والمرتاع )%55.6متوسطي ائدال )

 جمعيات التعاونية للحيادي حوثي  وفقًا لمستوى لدايهم للخدمات التي تقدمها التوليع المب  3جدو  

 % ةدد الايات م

 مستو  أدال  يادات الجمعيات التعاونية للصيادين للةدمات اإلجتماعية التي تقدمها الجمعيات للصيادين 1
 (13منةام )أ ل من 

 (16ئ ل من  13متوسط )
 فأكمر( 16مرتاع )

 
8 
25 

12 

 
17.8 
55.6 
26.6 

 100 45 المجمو  

 ات الجمعيات التعاونية للصيادين للةدمات الانية السمكية التي تقدمها الجمعيات للصيادينمستو  أدال  ياد 2
 (6منةام )أ ل من 

 (8ئ ل من  6متوسط )
 فأكمر( 8مرتاع )

 
6 
21 
18 

 
13.3 
46.7 
40.0 

 100 45 المجمو  

 ها الجمعيات للصيادينالتعاونية للصيادين للةدمات اإل تصادية التي تقدم مستو  أدال  يادات الجمعيات 3
 (14منةام )أ ل من 

 (17ئ ل من  14متوسط )
 فأكمر( 17مرتاع )

 
16 
23 
6 

 
35.6 
51.1 
13.3  

 100 45 المجمو  

 صيادينمستو  أدال  يادات الجمعيات التعاونية للصيادين للةدمات الصحية التي تقدمها الجمعيات لل 4
 (11منةام )أ ل من 

 (13ئ ل من  11متوسط )
 فأكمر( 13رتاع )م

 
28 
13 
4 

 
62.2 
28.9 
8.9 

 100 45 المجمو  

 مستو  أدال  يادات الجمعيات التعاونية للصيادين للةدمات ائمنية واإلدارية التي تقدمها الجمعيات للصيادين 5
 (20منةام )أ ل من 

 (24ئ ل من  20متوسط )
 فأكمر( 24)مرتاع 

 
12 
24 
9 

 
26.7 
53.3 
20.0 

 100 45 المجمو  

 مستو  أدال  يادات الجمعيات التعاونية للصيادين للةدمات القانونية التي تقدمها الجمعيات للصيادين 6
 (17منةام )أ ل من 

 (20ئ ل من  17متوسط )
 فأكمر( 20مرتاع )

 
6 
21 
18 

 
13.3 
46.7 
40.0 

 100 45 المجمو  
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لداء قيتتتتتتادات الجمعيتتتتتتات التعاونيتتتتتتة للحتتتتتتيادي   درجتتتتتتة -2

ثي  للختتتتتدمات الانيتتتتتة الستتتتتمكية التتتتتتي تقتتتتتدمها المبحتتتتتو 
 الجمعيات التعاونية للحيادي :

( أن القيم 3الواردة بجدول) أوضحت النتا   البحمية
الر مية المعبرة عن درجة أدال القيادات التعاونية للصيادين 

بمتوسط حسابي رجة، ( د9-5للةدمات الانية السمكية تتراوح)
نحراف معي7.04 دره ) ( درجة، 1.3ارم  دره )( درجة، وا 

( من %13.3وبتصنيف المبحومين إلى مالث ف ات تبين أن )
القادة المبحومين يقعون في ف ة مستو  ائدال المنةاض ، 

( من جملة المبحومين %40(، والمرتاع )%46.7والمتوسط )
 في تقديم الةدمات الانية السمكية.

درجتتتتتتة لداء قيتتتتتتادات الجمعيتتتتتتات التعاونيتتتتتتة للحتتتتتتيادي   -3
مبحتتوثي  للختتدمات اإلقتحتتادية التتتي تقتتدمها الجمعيتتات ال

 التعاونية للحيادي :
( أن درجهههة أدال 3وتشهههير النتههها   البحميهههة الهههواردة بجهههدول )

القيادات التعاونية للصيادين للةدمات اإل تصادية التي تقهدمها 
، بمتوسهههط حسهههابي  هههدره ( درجهههة19 -11الصهههيادين تتهههراوح )

نحراف معيار 10.91) ( درجة. و هد تهم 1.9م  دره )( درجة، وا 
( مهن %35.6تصنيف المبحومين إلى مالث ف ات، فتبين أن )

جملههههههة القيههههههادات المبحومههههههة يقعههههههون فههههههي ف ههههههة مسههههههتو  ائدال 
(، %4.3المنةام في تقديم الةدمة اإل تصادية المدروسة، )

( مههههن جملههههة عههههدد %13.3(، والمرتاههههع )%51.3والمتوسههههط )
 القيادات التعاونية المبحومين.

درجتتتتتة لداء قيتتتتتادات الجمعيتتتتتات التعاونيتتتتتة للحتتتتتيادي   -4
المبحتتتوثي  للختتتدمات الحتتتحية التتتتي تقتتتدمها الجمعيتتتات 

   التعاونية للحيادي :
وبنال على ما سبق أظهرت النتا   البحميهة الهواردة بجهدول 

يههههههههادات ( أن القههههههههيم الر ميههههههههة المعبههههههههرة عههههههههن درجههههههههة أدال  3)
ة التهي تقهدمها الجمعيات التعاونية للصيادين للةهدمات الصهحي
( درجهههة، 14-8الجمعيهههات التعاونيهههة للصهههيادين  هههد تراوحهههت )

نحهههراف معيهههارم  هههدره 9.3بمتوسهههط حسهههابي  هههدره ) ( درجهههة، وا 
( درجهههة، وبتصههههنياهم وفقههههًا لمسهههتو  أدا هههههم للةههههدما ت 1.27)

  ائدال الصهههحية إلهههى مهههالث ف هههات، بلبهههت نسهههبة أفهههراد مسهههتو 
مرتاهههههههههههع (، وال%28.9(، والمتوسهههههههههههط )%62.2المهههههههههههنةام )

 ( من جملة عدد القيادات التعاونية المبحومين.8.9%)

درجتتتتتة لداء قيتتتتتادات الجمعيتتتتتات التعاونيتتتتتة للحتتتتتيادي   -5
المبحتتتتوثي  للختتتتدمات اإلداريتتتتة واألمنيتتتتة التتتتتي تقتتتتدمها 

 الجمعيات التعاونية للحيادي :

الواردة بجدول  لبحميةوبنال على ما سبق أظهرت النتا   ا
رة عن درجة أدال  يادات الجمعيات ( أن القيم الر مية المعب3)

التعاونية للصيادين للةدمات اإلدارية وائمنية التي تقدمها 
( درجة، 26 -15الجمعيات التعاونية للصيادين  د تراوحت )

نحراف معيارم  دره 19.42بمتوسط حسابي  دره ) ( درجة، وا 
تصنيف المبحومين إلى مالث ف ات، بلبت وب( درجة. 3.83)

(، والمتوسط %26.7مستو  ائدال المنةام )نسبة أفراد 
( من جملة عدد القيادات %20(، والمرتاع )53.3%)

 التعاونية المبحومين.
درجتتتتتة لداء قيتتتتتادات الجمعيتتتتتات التعاونيتتتتتة للحتتتتتيادي   -6

للختتتدمات القانونيتتتتة التتتتي تقتتتتدمها الجمعيتتتات التعاونيتتتتة 
 للحيادي :

الواردة  وفي ضول ما سبق أظهرت النتا   البحمية
( أن درجة أدال  يادات الجمعيات التعاونية 3دول)بج

للصيادين للةدمات القانونية التي تقدمها الجمعيات التعاونية 
بمتوسط حسابي ( درجة، 22-13للصيادين  د تراوحت بين)

نحراف معيارم  دره )15.97 دره ) ( درجة. 2.18( درجة، وا 
نيف المبحومين إلى مالث ف ات، تبين أن نسبة وبتص

( من جملة القيادات المبحومة يقعون في ف ة 13.3%)
(، والمرتاع %46.7منةاضي درجة ائدال، والمتوسط )

(40%.) 
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المستتتوى العتتام ألداء قيتتادات الجمعيتتات التعاونيتتة للحتتيادي  
المبحتتتتوثي  للختتتتدمات التتتتتي تقتتتتدمها الجمعيتتتتات التعاونيتتتتة 

 :للحيادي 
وبنال على ماسبق وفي ضول محاور  ياس درجة أدال 
الجمعيات التعاونية للصيادين للةدمات التي تقدمها للصيادين 
بمنطقة الدراسة، وبالتعبير الر مي عن إجابات القيادات 
التعاونية المبحومة، فقد تراوحت القيم الر مية الدالة على  ل  

( 75.75بمتوسط حسابي  دره )( درجة، 93-78بين )
نحراف معيارم  دره ) ست( درجة. 8.92درجة، وا  نادًا لتل  وا 

القيم فقد تم تقسيم المبحومين إلى مالث ف ات كما في جدول 
(، فبلبت نسبة القيادات التعاونية المبحومة في ف ة 4)

(، %46.7(، والمتوسط )%31.1منةاضي درجة ائدال )
ادات ( من جملة عدد المبحومين من القي%22.2والمرتاع )

تحديد التعاونية. وه ا يممل الوضع الراهن الاعلي ل
 اإلحتياجات اإلرشادية المستقبلية.

اإلحتياجتتتتات اإلرشتتتتادية المستتتتتقبلية لقيتتتتادات الجمعيتتتتات  •
التعاونية للحيادي  المبحوثي  في الخدمات التتي تقتدمها 

 الجمعيات التعاونية للحيادي :

لصيادين ب ستعرام مستو  أدال القيادات التعاونية ل
تضح أن للةدمات التي تقدمها الجمعيات للصيادين ي

اإلحتياجات اإلرشادية المستقبلية للقيادات المبحومة في 
 المجاالت المةتلاة إتة ت الترتي  التنازلي التالي:

الةدمات الصحية حيث بلبت نسبة منةاضي ومتوسطي  ❖
 .%91.1ائدال 

الةدمات اإل تصادية حيث بلبت نسبة منةاضي  ❖
 .%86.7توسطي ائدال وم

يث بلبت نسبة منةاضي الةدمات ائمنية واإلدارية ح ❖
 .%80ومتوسطي ائدال 

الةدمات اإلجتماعية حيث بلبت نسبة منةاضي  ❖
 .%73.4ومتوسطي ائدال 

الةدمات الانية السمكية حيث بلبت نسبة منةاضي  ❖
 .%60ومتوسطي ائدال 

سطي الةدمات القانونية حيث بلبت نسبة منةاضي ومتو  ❖
 .%60ائدال 

مستقبلية للقيادات وحيث أن اإلحتياجات اإلرشادية ال
المبحومة تممل الوضع المراد الوصول إلي  وتحقق ، وتم 
التعرف على االحتياجات اإلرشادية المستقبلية لقيادات 
الجمعيات التعاونية للصيادين حيث أوضحت النتا   البحمية 

لدالة على االحتياجات ( أن القيم الر مية ا5الواردة بجدول)
ات الجمعيات التعاونية للصيادين اإلرشادية المستقبلية لقياد

في الةدمات التي تقدمها للصيادين والتي تممل الوضع 
 ( درجة،48-33المرغو  المراد الوصول إلي   د تراوحت )

 ( درجة، 40.86بمتوسط حسابي  دره )

 للحيادي  التعاونية للحيادي  للخدمات التي تقدمها الجمعيات  المستوى العام ألداء قيادات الجمعيات 4جدو  

 % ةدد الايات م

 (84منةاضة )أ ل من  
 (89ئ ل من  84متوسطة )
 فأكمر( 89مرتاعة )

14 
21 
10 

31.1 
46.7 
22.2 

 100 45 المجمو  

 قبلية  توليع فيات القيادات التعاونية المبحوثي  وفقًا لإلحتياجات اإلرشادية المست5جدو  

 % ةدد الايات

 (39منةاضة )أ ل من 
 (44ئ ل من  39متوسطة )
 فأكمر( 44مرتاعة )

16 
18 
11 

35.6 
40.0 
24.4 

 100 45 المجمو 
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نحراف معيارم  دره ) وبتصنياهم وفقًا لتل  ( درجة. 5.92وا 

(، فبلبت 64القيم إلى مالث ف ات كما هو مبين في جدول )
ياجات اإلرشادية المستقبلية نسبة المبحومين في ف ة اإلحت

(، والمرتاعة %40.0متوسطة)(، وال%35.6المنةاضة)
 ( من جملة عدد المبحومين.24.4%)

وتشير ه ه النتا   إلى أن مالمة أربا  المبحومين 
( يقعون في ف تي منةاضي ومتوسطي اإلحتياجات 75.6%)

اإلرشادية المستقبلية مما يستوج  مع  ضرورة اإلهتمام بسد 
جوة والنقص في ه ه اإلحتياجات لمواجهتها والنهوم الا

 بمستو  أدال الجمعيات التعاونية.

ثالثًا: الع قات اإلرتباطية بي  اإلحتياجات اإلرشادية 
المستقبلية للقيادات التعاونية للحيادي  المبحوثي  

 والمت يرات المستقلة المدروسة
 بين  بنال على ما سبق من دراسة العال ات اإلرتباطية

لتعاونية السمكية االحتياجات االرشادية المستقبلية للقيادات ا 
( ف ن  يرفم الارم 6والمتبيرات المستقلة المدروسة )جدول 

الصارم جز يًا ويقبل الارم ائصلي ائول للدراسة في 
معظم  ويعدل ليصبح " توجد عال ة ارتباطية بين متبير 

ت الجمعيات التعاونية االحتياجات االرشادية المستقبلية لقيادا
مات التي تقدمها الجمعيات للصيادين المبحومين في الةد

التعاونية للصيادين كمتبير تابع والمتبيرات المستقلة 
المدروسة" المتمملة في: سن المبحومين، والحالة التعليمية 
للصيادين المبحومين، ومدة عمل المبحوث في الجمعيات 

وظياي للمبحوث داةل التعاونية للصيادين، والوضع ال
والمدة التي  ضاها المبحوث في الجمعية التعاونية للصيادين، 

شبل وظياتة بالجمعية التعاونية للصيادين، والتدري  
االرشادم السمكي، ومد  الحاج  المستقبلية الى التدري  

 االرشادم السمكي وشدة االحتياي لها، 

ة للحتتيادي  المبحتتوثي  فتتي ا رشتتادية المستتتقبلية لقيتتادات الجمعيتتات التعاونيتت الع قتتات اإلرتباطيتتة بتتي  ا حتياجتتات  6جتتدو  
 الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية للحيادي  وبي  المت يرات المستقلة المدروسة

قيم معام ت اإلرتباط البسيط  المت يرات المستقلة
 (2ومعام ت التطابد النسبي )كا

 الم لوية

 السن .1
 يمية )مربع كام(الحالة التعل .2
 عاونية للصيادين مدة عمل المبحوث في الجمعيات الت .3
 الوضع الوظياي للمبحوث داةل الجمعية التعاونية للصيادين )مربع كام( .4
 المدة التي  ضاها المبحوث في شبل وظياتة بالجمعية .5
 التدري  االرشادم السمكي. .6
 مد  الحاج  المستقبلية الى التدري  اإلرشادم السمكي   .7
 سلو  اإلدارم للجمعيات التعاونية للصيادين.ال .8
 فة بالهي ات التي تعمل في المجال السمكي. المعر  .9

 السلو  التشريعي للجمعيات التعاونية للصيادين.  .10
 اإلتصال بين  يادات الجمعيات التعاونية وبعم ممسسات بمجتمع الصيد. .11
 لصيد. التنسيق بين  يادات الجمعيات التعاونية وبعم ممسسات بمجتمع ا .12
 عم ممسسات بمجتمع الصيد. التبادل بين  يادات الجمعيات التعاونية وب .13
 التعاون بين  يادات الجمعيات التعاونية وبعم ممسسات بمجتمع الصيد.  .14
 القيادية في مجال مجتمع الصيد السمكي.  .15
 التجديدية في مجال مجتمع الصيد السمكي.  .16
 دافعية اإلنجاز في مجال الصيد السمكي .17

0.350* 
0.433** 
0.334** 
18.049 * 
0.364 ** 
0.388 ** 
0.378 * 
0.046 
0.120 
0.259  
0.025 
0.233 
0.314 * 
0.360 * 
0.333 * 
0.330 * 
0.124 

 مبزوم
 مبزوم
 مبزوم
 مبزوم
 مبزوم
 مبزوم
 مبزوم

 غير مبزوم
 غير مبزوم
 غير مبزوم
 غير مبزوم
 غير مبزوم
 مبزوم
 مبزوم
 مبزوم
 مبزوم

 غير مبزوم

 0.05* مبزو  عند مستو        0.01  عند مستو **  مبزو 
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التبادل بين  يادات الجمعيات التعاونية للصيادين وبعم و 

الجهات  ات الصلة بمجتمع الصيد، والتعاون بين  يادات 
الجمعيات التعاونية للصيادين وبعم الجهات  ات الصلة 
بمجتمع الصيد، والقيادية في مجال مجتمع الصيد السمكي، 

 (.6جددية في مجال مجتمع الصيد السمكي. جدول )والت

 عًا: المعوقات خاحة بمجتمع الحيد والحيادي :راب
( أن المعو ات 7يتضح من النتا   البحمية الواردة بجدول)

الةاصة بمجتمع الصيد والصيادين من وجهة نظر القيادات 
التعاونية السمكية المبحومين تشتمل على ةمس مشكالت و د 

م تنازياًل وفقًا ئرال المبحومين كما هو وارد تم ترتيبه
(. حيث أوضحت النتا   البحمية أن النسبة االكبر 7دول)بج

 د تجمعت وجهات نظرهم  %99.5من القيادات المبحومين 
حول مشكلة " لة التعاون بين القيادات الشعبية والتناي ية في 
حل مشكالت الصيادين"، في حين أن غالبية المبحومين 

تمركزت أرا هم حول "ضعف اإلمكانيات المجتمعية  80%
تي تساعد على تناي  برام  الجمعية"، بينما أكمر من مالمة ال

 د أعربوا عن وجود مشكلة  %77.7أربا  المبحومين 
 "ضعف الوعي المجتمعي بحاجات ومشكالت الصيادين".

في حين ما يقر  من مالمة أربا  المبحومين  د أفادوا أن 
امات منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع "عدم اهتم
، وتدنت مشكلة %73.3في تقديم الةدمات" بنسبة الجمعية 

" صور في عرم مشكالت و ضايا الصيادين على 
المس ولين والرأم العام" و ل  حيث افاد بوجودها أكمر من 

 .%64.4ملث المبحومين بنسبة 

ن كياية وبسمال القيادات التعاونية السمكية المبحومين ع
بلورت مقترحاتهم التبل  على المعو ات من وجهة نظرهم فقد ت

في ستة مقترحات و د تم ترتيبهم تنازليًا وفقًا لما جال 
( أن النتا   البحمية 8( وفقًا ئرا هم، يوضح جدول)8بجدول)

 د أشارت إلى أن البالبية العظمي للمبحومين  د أ ترحوا 
ا ومشاكل الصيادين"، "إهتمام وسا ل االعالم بعرم  ضاي

مشكالت الصيادين" بنسبة و"توعية المجتمع ب حتياجات و 
 على الترتي . 88.8%، 95.5%

في حين ا ترح أكمر من ملث المبحومين "توفير اإلمكانيات 
المجتمعية التي تساعد الجمعية على تناي  برامجها" بنسبة 

73.3% ، 

 (45) =         ي  م  وجهة نظر القيادات التعاونية السمكية    المعوقات الخاحة بمجتمع الحيد والحياد7جدو  
 % تكرار المعوقات م
 95.5 43  لة التعاون بين القيادات الشعبية والتناي ية في حل مشكالت الصيادين 1
 80.0 36 ضعف اإلمكانيات المجتمعية التي تساعد على تناي  برام  الجمعية 2
 77.7 35 مشكالت الصيادينضعف الوعي المجتمعي بحاجات و  3
 73.3 33 المجتمع المدني بالتعاون مع الجمعية في تقديم الةدماتعدم اهتمامات منظمات  4
 64.4 29  صور في عرم مشكالت و ضايا الصيادين على المس ولين والرأم العام 5

 مجتمع الحيد والحيادي   مقترحات فية القيادات التعاونية السمكية للت لب ةلى المعوقات الخاحة ب8جدو  

 % تكرار المقترحات م
 95.5 43 تمام وسا ل االعالم بعرم  ضايا ومشاكل الصياديناه 1
 88.8 40 توعية المجتمع ب حتياجات ومشكالت الصيادين 2
 73.3 33 توفير اإلمكانيات المجتمعية التي تساعد الجمعية على تناي  برامجها 3
 68.8 31 والمنظمات االةر  تدعيم التعاون بين الجمعية 4
 64.4 29 ل الحديمة بين الجمعية والمنظمات االةر توفير وسا ل االتصا 5
 62.2 28 اهتمام القيادات الشعبية بقضايا الصيادين 6

 



 2022ديسمبر  -اكتوبر( 4العدد  43)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

1304 

بينما ا ترح أكمر من نصف المبحومين "توفير وسا ل االتصال 
ن الحديمة بين الجمعية والمنظمات االةر "، و"تدعيم التعاو 

 %64.4، %68.8بين الجمعية والمنظمات االةر " بنسبة 
على الترتي . بينما جال اةيرًا ا تراح "اهتمام القيادات الشعبية 

 .%62.2بقضايا الصيادين"بنسبة 

 التوحيات

إستنادًا إلى النتا   المتحصل عليها التي أسارت عنها ه ه 
الدراسة ف ن  يمكن إستةالص بعم التوصيات التي يمكن 

ية للقيادات أن تساهم في تقليل اإلحتياجات اإلرشادية المستقبل
 التعاونية السمكية وهي:

تةطيط وتناي  برام  تدريبية إرشادية سمكية تركز على  -1
إحتياجات القيادات التعاونية السمكية المعرفية وائدا ية 
للةدمات التي تقدمها لهم الجمعيات التعاونية للصيادين 

 ع المجاالت الةدمية.للنهوم بهم في جمي
في اإلحتياجات اإلرشادية اإلهتمام بسد الاجوة والنقص  -2

المستقبلية للقيادات التعاونية السمكية لمواجهتها والنهوم 
 بمستو  أدال الجمعيات التعاونية.  

 يام اإلرشاد السمكي بتوعية الصيادين بمةتلف الةدمات  -3
 التي تقدمها لهم الجمعيات التعاونية للصيادين.

ات توفير القروم الميسرة وتيسير حصولهم على الموافق -4
 والقضال على الروتين الحكومي.

إعداد برام  ودورات تدريبية في مجال اإلرشاد السمكي  -5
لمساعدة القيادات التعاونية السمكية على االرتقال 

 بمعارفهم ومهاراتهم اإلنتاجية السمكية. 
 الصيد.  توعية الصيادين بكل ما يستجد في مجال حرفة -6

دين وحرفة تاعيل القوانين الرادعة التي تحمي الصيا -7
 الصيد. 

 التطهير المستمر للبحيرات والبواغيز. -8

 يام وسا ل اإلعالم بعمل نشرة إرشادية بأسعار ائسما   -9
لجميع ائصناف يوميًا لحماية الصياد المنت  والمستهل  

 من استبالل الوسطال.

اسات المستقبلية التي ضرورة وأهمية إستمرار إجرال الدر  -10
 تطرق اليها الدراسة.تتناول المتبيرات التي لم ت

 المراجع
، ترجمة محمد محمود رضوان، معاونة 1993 الن  . نوكس، 

الكبار على التعلم، تةطيط البرام  وتطبيقها وادارتها، الجمعية 
المصرية لنشر المعرفة والمقافة العالمية، الطبعة االولى، 

 القاهرة. 
 ، دور التعاونيات السمكية2003لعينين، سامي محمد، أبو ا

المصرية في استقطا  الجهات التمويلية الدولية لتمويل 
مجاالت اإلنتاي السمكي ومشاكل التمويل وطرق حلها، ور ة 
عمل في الممتمر الدولي للمروة السمكية واالمن الب ا ي في 

 مركز صالح كامل لال تصاد -الدول العربية واإلسالمية
هر، القاهرة، اإلسالمي ومركز االستشارات الزراعية، جامعة االز 

 أكتوبر. 22-24
ي هة العامهة لتنميهة ھال ،2020العامهة لتنميهة المهروة السهمكية،  الهي هة

 ا، القاهرة.ھا ومستقبلھالمروة السمكية حاضر
السههيد، أحمهههد حهههب  محمهههد ويسههرم عبهههد القهههادر يوسهههف الدياسهههطي، 

االرشهههاد السهههمكي مهههن ةهههالل ، دراسهههة بعهههم مشهههكالت 2005
دية بالمزار  السمكية الحكومية، مجلة عمل الارق البحمية االرشا

، 11، العهههههدد 30جامعهههههة المنصهههههورة للعلهههههوم الزراعيهههههة، مجلهههههد 
 نوفمبر.

، اإلرشاد الزراعي علم وتطبيق، معهد 1992الرافعي، أحمد كامل، 
بحوث االرشاد الزراعي والتنمية الرياية، مركز البحوث 

 اعي، الجيزة.الزر 
الناس التربوم، دار  ، مبادئ علم2012الزغلول، عماد محم، 

 المسيرة للنشر والتوزيع، عمان االردن.
 

، بعم العوامل المممرة على 2017النحاس، محمود عبد السالم، 
معرفة الصيادين بالمشكالت التي تواجة مجتمع الصيد 

لزراعة سابا والصيادين ببحيرة المنزلة، رسالة ماجستير، كلية ا
 باشا، جامعة اإلسكندرية.



 ...للقيادات التعاونية السمكية اإلحتياجات اإلرشادية المستقبلية واةرون.،:  الأبوزيد محمد محمد الحب

 

1305 

 المهرأة احتياجهات ، تقهدير2014عبههد ،  بنهت زيانهة أمبوسهعيدم،

 المعيلة، المجلس الوطني للانون والمقافة، الكويت.
، 1989برانية، أحمد عبد الوها ، وهاشم، محمد نعمان نعمان، 

الجمعيات التعاونية ودورها في تنمية المروة السمكية في 
 ة مصر العربية، معهد التةطيط القومي، القاهرة.جمهوري

، إدارة الجمعيات التعاونية 2011انية، أحمد عبد الوها ، بر 
 ، يونيو.53السمكية، جريدة الصياد، العدد 

، التةطيط االجتماعي والسياسة 2003بدوم، هنال حافظ، 
االجتماعية في مهنة الةدمة االجتماعية، المكت  الجامعي 

 اإلسكندرية. الحديث، مصر،

، ومحمود طلحة طوبار، محمد حسن، وصالح، صبرم مصطاى
، مرتقبات 2012وشعبان، وعبد ا  عبد الاتاح رمضان، 

العمل اإلرشادم السمكي لتنمية القدرات المهنية للصيادين في 
، 33بحيرة البرلس، مجلة ائسكندرية للتبادل العلمي، مجلد 

 ، ائسكندرية.1العدد 
، محمد عبد المجيد،  اسم، حازم صالح منصور، عبد المجيد
دراسة تحليلية ئنماط القيادة اإلدارية وبي ة المنظمة  ،2011

اإلرشادية وعال تهما بمعدالت ائدال الوظياي للمرشدين 

الزراعيين بمالث محافظات مصرية، كلية الزراعة، جامعة 
 .7، عدد 2المنصورة، مجلد 

، تقدير االحتياجات البي ية 2006عبد الوها ، ماجدة أحمد، 
تلوث البي ة في منطقة عشوا ية، دراسة كمدةل لمواجهة مشكلة 

مطبقة على حي حلوان، مجلة دراسات الةدمة االجتماعية 
 .21، العدد 2والعلوم االنسانية، مصر المجلد 

، تقدير االحتياجات المجتمعية 2000فتحي، مديحة مصطاى، 
جلة دراسات في الةدمة لسكان مجتمع حضرم غير مةطط، م

 ، القاهرة. 9ية، العدد االجتماعية والعلوم االنسان
، الرعاية االجتماعية بين حقوق 2008فهمي، محمد السيد، 

اإلنسان وةصةصة الةدمات، دار الوفال لدنيا الطباعة 
 والنشر، الطبعة ائولى، اإلسكندرية.

حالة ، 2021(، FAOمنظمة ائغ ية والزراعة ل مم المتحدة )
العالم                            الموارد السمكية وتربية ائحيال الما ية في 

 Available at: 

http://www.fao.org/publications/sofia/2016/ar 
، الصندوق 2020(، FAOمنظمة ائغ ية والزراعة ل مم المتحدة )

(، برنام  ائغ ية العالمي IFADالدولي للتنمية الزراعية )
(WFP .حالة إنعدام ائمن الب ا ي في العالم :) 
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ABSTRACT 

Future Extension Needs for Fish cooperative Leaders and Fishermen in 

Alexandria and Beheira Governorates 
Abozaid M. M. El-habal, Sherif A. Fattouh, Souzan I. El-sharbatly, Mahmoud A. H. Elnahass

This research mainly aimed to determine the future 

indicative needs of the fisheries cooperative leaders, by 

achieving the following sub-objectives: 

1) Identifying some of the distinctive characteristics of 

the fisheries cooperative leaders surveyed. 

2) Determining the future indicative needs of the 

fisheries cooperative leaders surveyed in the field of 

tasks entrusted to them to achieve.  

3) Studing of the interrelationships between the future 

indicative needs of the fisheries cooperative leaders 

and the studied independent variables.  

4) Identifying the most important obstacles faced by the 

fisheries cooperative societies to play their role in 

the services they provide and proposals to solve 

them from the respondents' point of view. 

In light of the research objectives and based on the 

nature of the study and the quality of the data that agree 

and achieve those objectives, a questionnaire was made 

for this research, which included three main sections, 

the first of which specialized in: First Identifying some 

of the distinctive characteristics of the fisheries 

cooperative leaders surveyed. The second was 

concerned with identifying the guiding needs of the 

leaders of fisheries cooperative societies, and finally the 

third section dealt with: identifying the opinions and 

proposals of the cooperative leaders of the fishermen 

surveyed to solve the obstacles they face. 

The geographical scope of this research was 

determined in the marine fisheries associations within 

the scope of the western fisheries region, which 

includes the governorates of Alexandria and Beheira, 

with a total of 9 fisheries cooperatives, 4 in the 

Alexandria governorate and 5 in the Beheira 

governorate. The following statistics: percentages, 

frequency tables, arithmetic mean, standard deviation, 

and simple correlation coefficient, to present and 

discuss the findings of the study and extract its 

indicative implications for agricultural and fisheries. 

The most important results obtained were: 

1) 60% of the total fishermen surveyed have obtained a 

school certificate, and 82.2% of the total 

respondents have worked in the cooperative for 

more than 10 years'.   

2) Three-quarters of the respondents (75.6%) fall into 

the categories of low and medium future guidance 

needs.  

3) There is a correlation between the future indicative 

needs of the leaders of the cooperative societies of 

the fishermen surveyed in the services provided by 

the cooperative societies for the fishermen and the 

studied independent variables, namely: the 

respondents’ age, the educational status of the 

fishermen surveyed, the duration of the respondent’s 

work in the fishermen’s cooperative societies, and 

the job status of the respondent within the 

fishermen’s cooperative, the period spent by the 

respondent in filling his job in the fishermen’s 

cooperative association, the fish extension training, 

the extent of the future need for fish extension 

training and the severity of the need for it, the 

exchange between the leaders of the fishermen’s 

cooperative societies and some institutions related to 

the fishing community, and the cooperation between 

the leaders of the fishermen’s cooperative societies 

and some institutions related to the community 

Fishing, leadership in the fishing community, and 

innovation in the fishing community.  
4) The most prominent obstacles from the respondents’ 

point of view were “the lack of cooperation between 

popular and executive leaders in solving the 

problems of fishermen, the “weak community 

capabilities that help implement the association’s 

programs,” and “the lack of community awareness 

of the fishermen’s needs and problems.” Their most 

prominent suggestion was to overcome them. The 

media's interest in presenting the issues and 

problems of fishermen, and "educating the 

community about the needs and problems of 

fishermen". 

Keywords:Fish cooperatives, fishermen, cooperative 

leaders, fish guidance

 

 


