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صربى مصطفى صاحل ،1حممود طلحة شعبان ،1عبدهللا عبدالفتاح رمضان ،1دمحم حسن طوابر

امللخص العرىب
إستهدف البحث بصفة رئيسية حتديد مرتقبات العمل اإلرشادى

السمكى لتنمية القدرات املهنية للصيادين ببحرية الربلس ،ويتم حتقيق

هذا اهلدف من خالل-1:التعرف على بعض اخلصائص االجتماعية
واالقتصادية املميزة للصيادين املبحوثني -2.التعرف على القدرات

املهنية للصيادين املبحوثني من خالل املؤشرات التالية( :أ)مؤشرات
القدرة االتصالية(،ب) مؤشرات القدرة املعرفية(،جـ)مؤشرات القدرة

األدائية(،د)مؤشرات القدرة الوجدانية -3دراسة أتثري بعض اخلصائص
املميزة للصيادين املبحوثني علي قدراهتم املهنية -4 .حتديد احلاجات

التدريبية للصيادين املبحوثني يف جمال العمل بصيد األمساك.

ومتثلت شاملة هذا البحث ىف مجيع الصيادين ىف حبرية الربلس

واملسجلني بسجالت اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية عام ،2002

واملرخص هلم ابلصيد ىف البحرية ،وبلغت تلك الشاملة  882صياد مت
سحب عينة عشوائية بسيطة منهم بنسبة  %11وبذلك بلغ عدد

املفردات البحثية هلذه الدراسة  150مبحوث ،مت مجع البياانت منهم

بواسطة اإلستبيان ابملقابلة الشخصية .واستخدم العرض اجلدوىل،
والنسب املئوية ،واإلحنراف املعيارى ،وكذلك معامل اإلرتباط البسيط،
واإلحندار املتعدد لعرض ومناقشة النتائج البحثية.

ومتثلت أهم النتائج البحثية فيما يلى:
 -1ابلنسبة ملستوى القدرات املهنية للمبحوثني بلغت نسبة ذوى
املستوى املرتفع  %28تقريبا ،ىف حني بلغت نسبة املبحوثني ذوى

املستوى املعرىف املتوسط واملنخفض %34 ،%38على الرتتيب.

 -2فيما يتعلق ابلعالقات التأثريية بني اخلصائص اإلقتصادية

واإلجتماعية للصيادين املبحوثني ومستوى قدراهتم املهنية ،تبني أن

كل من املتغريات املستقلة" مصادر معلومات الصيد" ،و"خربة
العمل ابلصيد" ،و"خربة العمل ابلبحار"تؤثر أتثريا مغزواي موجبا
على مستوايت القدرة املهنية كمتغري اتبع ،وكان متغري"مصادر

1قسم التعليم اإلرشادى الزراعى ،كلية الزراعة ،جامعة اإلسكندرية
2حمطة حبوث بلطيم ،املعهد القومى لعلوم البحار واملصايد
ستالم البحث يف 51مارس  ،2152املوافقة على النشر يف 22مارس 2152

معلومات الصيد" مسئوال مبفرده عن تفسري  %13من التباين
املمكن حدوثه ىف املتغري التابع حمل الدراسة.

 -3وفي ما يتعلق ابحلاجات التدريبية للصيادين املبحوثني أوضحت
النتائج أن  %11من املبحوثني مل يتعرضوا ألى تدريب سابقا،

وكان موضوعات "أمهية حبرية الربلس كمحمية طبيعية" ،و"التوعية
بقوانني الصيد" ،و"تنمية املهارات الفنية املتعلقة ابلصيد" من أهم

املوضوعات الىت حيتاج اليها املبحوثني للتدريب فيها ،حيث بلغت
نسبة من يرغبون للتدريب ىف هذه املوضوعات  %80من جمموع

املبحوثني.

املقدمة واملشكلة البحثيـة
توىل احلكومة املصرية إهتماما كبريا بقطاع الثروة احليوانية واإلنتاج
السمكى ىف حماولة منها لتقليل حجم الفجوة الغذائية من جهة ،وتوفري
الربوتني احليواىن من جهة أخرى ،والذى يعد إستهالكه ضروراي لصحة
اإلنسان ،حيث مازال متوسط نصيب الفرد ىف مصر من هذا النوع من
الربوتني أقل بكثري من املتوسط الذى توصى به منظمة الصحة العامليه،
فالفرد ىف مصر يستهلك  51-51جراما /يوم من الربوتني احليواىن،
ىف حني ان ما بجب ان صحصل عليه الفرد  ا يقل عن  51جراما /يوم
من مصادره املختلفة كاللحوم واأللبان واألمساك(،املنظمة العربية
للتنميةالزراعية ،)2112:و(الرببرى ،)2112:األمر الذي أدى إيل
رصد امليزانيات الضخمة  استرياد كميات كبرية منها ،و ا خيفي ما
لذلك من آاثر سلبية على ا اقتصاد املصري(،معوض،)5225 :
و(إمساعيل .)2111:ومن مظاهر إهتمام الدولة هبذا القطاع احليوى
تشجيع اخلربجني واملزارعني واملستثمرين على العمل ىف جمال انتاج
اللحوم احلمراء والدواجن واألمساك ىف حماولة منها لتغطية الطلب
املتزايد على هذه املنتجات( وزارة الزراعة)2112 :
ويتميز اإلستثمار ىف جمال اإلنتاج السمكى بعديد من املزااي
النسبية ،فضال عن الطلب العاىل على األمساك وقيمتها الغذائية العالية
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وسهولة هضمها ،فالكفاءة الغذائية التحويلية ىف األمساك أكرب منها ىف
املاشية ،كما أن الدواجن تعتمد يف غذائها على نسبة كبرية من
املدخالت الغذائية-األعالف -املستوردة تقدر أبكثر من  % 21من
كمية األعالف الالزمة لتغذيتها(،عامر .)2112 ،كما ان ملصر

موارد مائية مسكية هائلة تبلغ مساحتها  5155مليون فدان ،متثل
املصائد السمكية الطبيعية منها  ،%2152حيث تبلغ مساحتها
 5552مليون فدان ،وتشمل املصايد الطبيعية )5(:املصايد البحرية،
وتتمثل يف البحر األبيض املتوسط ،والبحر األمحر )2(،ومصايد املياه
العذبة وتتمثل يف هنر النيل وفروعه )5(،مصايد البحريات وتتمثل يف
البحريات الداخلية واملنخفضات الساحلية والبحريات الشمالية يف
مشال دلتا النيل(،اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية .)2112:
وعلى الرغم من ان إمجاىل اإلنتاج السمكى ىف مصر قد بلغ
 5122222طن عام  2112بزايدة قدرها  512125طن
وبنسبة تقدر بنحو  %11522مقارنة ابإلنتاج السمكى عام
 ،2111إ ا أن مصر تستورد سنواي اكثر من  551الف طن امساك،
ىف حماولة منها لزايدة متوسط نصيب الفرد السنوى من األمساك والذى
يبلغ  5551كجم فقط ،ىف حني ان هذا املتوسط ىف الصني مثال يبلغ
 22كجم ،ويبلغ  22كجم ىف الدول األوروبية(،اهليئة العامة لتنمية
الثروة السمكية( ،)2112:منظمة األغذية والزراعة.)2112 :
وتعترب حبرية الربلس من أهم املصايد املصرية بصفة عامة ،حيث حتتل
املرتبة األوىل بني البحريات املصرية من حيث إنتاجها السمكي الذي
قدر يف عام  2112حبوايل  15115طن مبا يعادل نسبة
 %55522من إمجايل اإلنتاج السمكي من املصايد الطبيعية ،ونسبة
 %55من إمجايل اإلنتاج السمكي من البحريات( ،اهليئة العامة لتنمية
الثروة السمكية.)2112:
وأشار بيومى( )2111اىل أن إنتاج حبرية الربلس من األمساك كان
ميكن ان يصل عام  2002اىل  21الف طن ،وميكن ان يزيد ليصل
اىل  21الف طن عام  2111ىف ضوء ما تتميز به هذه البحرية من
مقومات ،إ ا ان انتاج األمساك منها مازال منخفضا ،حيث بلغ
متوسط إنتاج األمساك منها ىف الفرتة بني  5222اىل  2112حواىل
 11الف طن( ،اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية- 2115:
.)2112

وإزاء األمهية الكبرية لبحرية الربلس فقد بذلت العديد من اجلهود
لتنمية وتطوير مصايد البحرية ،إ ا أن تلك اجلهود قد واجهتها مشاكل
كثرية من أمهها -5 :استخدام العديد من طرق ومعدات الصيد اليت
تقوم بصيد األمساك الصغرية ذات القيمة التسويقية املنخفضةAL- ،
) -2 ،)Sayes:2005املشاكل املرتتبة على تغري خصائص وجودة مياه
البحرية ،و تلوثها مثل :تغري التوزيع السمكي ،والرتكيب الصنفي
-5
ألمساك البحرية،(Basiony: 2009)،
املشاكل اليت تواجه الصيد احلر يف أحواض حبرية الربلس مثل ا انتشار
السريع والواسع للنبااتت املائية داخل املصايد املفتوحة(،الكريوين ودمحم:
 -1 ،(2112جتفيف أجزاء كثرية من سواحل البحرية،واليت تعترب من
أنسب األماكن لتفريخ األمساك وحضانة صغارها)مشس-1 ،)2111:
مشاكل إنتاج وحفظ وتسويق األمساك داخل البحرية (،اهليئة العامة
لتنمية الثروة السمكية .)2112:
وملا كانت عملية تنمية حبرية الربلس والنهوض إبنتاجها السمكى
هو حصاد لتضافر جهود اقتصادية وفنية وتنظيمية وتشريعية متكاملة،
وأن الصيادين كموارد بشرية أحد أهم العناصر اهلامة والفاعلة واملؤثرة
يف املنظومة اإليكولوجية ملصايد البحرية ،وهم يف نفس الوقت غاية
اجملهودات التنموية ووسيلتها ،فمن مث كان من الضروري ا اهتمام
بتنمية القدرات املهنية للصيادين يف حبرية الربلس ابعتبارها أحد العوامل
احملددة لكل من أدائهم امله ي ودافعيتهم للعمل واإلاجاز ،ويف هذا
السياق تشري منظمة األغذية والزراعة إيل أمهية تنمية قدرات الصيادين
من خالل إبجاد نظم توعية وإرشاد فاعلة من شأهنا تعديل وإصالح
املمارسات الصيدية والبيئية اخلاطئة لديهم وهم بصدد القيام مبهام
عملهم الصيدي ،وإمدادهم ابملعارف املفيدة ،وإكساهبم العديد من
املهارات وا اجتاهات ا ابجابية الضرورية يف جمال عملهم ،وتزويدهم
ابألفكار واألساليب والطرق املستحدثة املستمدة من نتائج البحوث
العلمية السمكية واخلربات والتجارب الناجحة اليت ثبتت فعاليتها
للنهوض ابلقطاع اإلنتاجي السمكي( ،منظمة األغذية والزراعة:
 ،)5221و(دائرة اإلرشاد السمكي.)2111 ،
وإزاء أمهية القدرات املهنية للعاملني يف جمال الصيد ،وأتثريها علي
أدائهم امله ي ،وكفاءهتم اإلنتاجية ،وضرورة تنمية تلك القدرات ،عالوة
على ما أوضحته نتائج بعض الدراسات اإلرشادية من وجود قصور

جملة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -جملد 55العدد )5يناير -مارس 2152

ملحوظ يف بعض اجلوانب املعرفية والتطبيقية والوجدانية للصيادين،
(الرتكي ،)5225:و(بيومي(Radwan et al: 2009) )2111:
فقد اهتم الباحثون بدراسة القدرات املهنية لصائدى األمساك ببحرية
الربلس للتعرف على مستوى تلك القدرات والعوامل املؤثرة عليها،
وأوجه القصور فيها وسبل تنميتها.
أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة بصفة رئيسية التعرف علي مرتقبات العمل
اإلرشادي السمكى لتنمية القدرات املهنية للصيادين يف حبرية الربلس،
ويتم حتقيق هذا اهلدف الرئيسي من خالل األهداف الفرعية التالية:
 -5التعرف على بعض اخلصائص ا اجتماعية وا اقتصادية املميزة
للصيادين املبحوثني -2 .التعرف على القدرات املهنية للصيادين
املبحوثني من خالل املؤشرات التالية( :أ) مؤشرات القدرة
ا اتصالية(،ب) مؤشرات القدرة املعرفية( ،جـ)مؤشرات القدرة
األدائية(،د) مؤشرات القدرة الوجدانية.
 -5دراسة أتثري بعض اخلصائص املميزة للصيادين املبحوثني علي
قدراهتم املهنية -1.حتديد احلاجات التدريبية للصيادين املبحوثني يف
جمال العمل بصيد األمساك.
اإلطار النظرى
استندت الدراسة ىف تصميمها ومناقشة نتائجها على حمورين
أساسيني ،يتناول احملور األول مفهوم القدرات وتنميتها ،ومقاييس
تنميتها ،وكذلك حتديد حاجات تنمية القدرات ابملصايد السمكية،
ويتناول احملور الثاىن اإلحتياجات التدريبية لصائدى األمساك:
 -Iاحملور املرتبط مبفهوم القدرات:
- 1مفهوم القدرات  Capacitiesميكن النظر للقدرات على عدة
مستوايت متدرجة تبدأ بقدرات الفرد وتنتهى بقدرات اجملتمع .فيعترب
الطنوىب( )5222قدرة الفرد على اهنا مقدرة الفرد الفعلية علي إاجاز
عمل ما ،أو التكيف يف العمل بنجاح ،وتتحقق أبفعال حسية أو
ذهنية .ويتمثل مصدر القدرة يف طاقة اإلاجاز الكامنة يف الفرد ،واليت
تظهر يف أداء الفعل بطريقة حمددة ،أو يف تعلم مهارات ،أو اكتساب
معارف حمددة .ويعرف كل من بدوى ومصطفي( )5221القدرة
املهنية  Occupational Abilityعلى أهنا "القدرة الفعلية على األداء
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اليت يصل إليها اإلنسان عن طريق التدريب أو املمارسة" ،كما ينظران
إيل املهارة على أهنا "قدرة الفرد على أداء عمل معني ،وفقا للمعايري
املطلوبة أبقل حد ممكن من الطاقة" ،فالقدرات على مستوى الفرد
ميكن ان ينظر إليها البعض على اهنا مهارات حيث يذكر
صاحل( )2151نقال عن العادىل أن املهارة العقلية تعىن :القدرة على
التفكري السليم ،وا ابتكار والتخطيط ،وقدرة الشخص على وضع
احللول والطرق اليت بجابه هبا املشكالت اجلديدة .فقدرات األفراد تؤثر
يف سلوكهم ا اجتماعي وامله ي بصفة عامة ،وأن القدرات تتضمن
جمموعة املعارف واملهارات اليت متكن الفرد من تنفيذ وإاجاز عمل ما.
ويعرف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  (2006) UNDPالقدرات
أبهنا "قدرة األفراد واملؤسسات واجملتمعات علي أداء الوظائف وحل
املشكالت ،ووضع وحتقيق األهداف بطريقة مستدامة" .وتصنف وكالة
الياابن للتعاون الدويل  )2004( JICAالقدرات إيل ثالثة مستوايت
علي النحو التايل)5( :القدرات الفردية :معارف ومهارات األفراد،
والدافعية والقدرة علي وضع أهداف سلوكية وحتقيق هذه األهداف
ابستخدام تلك املعارف واملهارات )2( ،القدرات التنظيمية :القيادة
واهليكل اإلداري ،والثقافة التنظيمية الالزمة لتحقيق األهداف اليت
وضعتها املنظمة نفسها )5(،القدرات املؤسسية واجملتمعية :تعرب عن
البيئة املواتية والشروط الالزمة إلظهار القدرات علي املستوايت الفردية
واملنظمات ،وتتضمن أطر السياسات ،والنظم التشريعية ،واملؤسسات
السياسية ،ومؤسسات اقتصاد السوق.
- 2مفهوم تنمية القدرات  Capacities Developmentيقدم
بنك التنمية اآلسيوي  )2112( ADBتعريفا لتنمية القدرات
أبنه"عملية تغيري داخلية للناس واملنظمات ،وأهنا العملية اليت بواسطتها
صحرر الناس واملنظمات واجملتمع ككل قدراهتم ويعملون على تقويتها
وتكييفها واحملافظة عليها طوال الوقت" .وتعرف تنمية القدرات أيضا
أبهنا"العملية املنهجية اليت تقوم بواسطتها الشعوب واملنظمات
واجملتمعات ابستنهاض وتطوير قدراهتا مع مرور الوقت وذلك من أجل
حتقيق أهدافها ا اجتماعية وا اقتصادية" .مبا يف ذلك حتسني املستوى
املعريف واملهارات والنظم واملؤسسات(،برانمج األمم املتحدة اإلمنائي,
 .)2112ويعترب مفهوم "تنمية القدرات" أوسع من "بناء القدرات" إذ
يشمل كل جوانب اكتساب القدرات وتعزيزها مع الوقت .إذ يشمل
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هذا املفهوم التعليم وخمتلف أنواع التدريب ،وكذلك اجلهود املستمرة
لتطوير املؤسسات والوعي السياسي واملوارد املادية والنظم التكنولوجية
والبيئة املواتية اجتماعيا وثقافيا بشكل عام(،أمانة األمم املتحدة
لالسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث.)2112 :
ويذكر )2000(Bolgerأن تنمية القدرات تشري إيل املناهج
والطرق
،Strategies
وا اسرتاتيجيات
،Approaches
 Methodologiesاملستخدمة لدى الدول النامية و /أو اجلهات
املاحنة اخلارجية لتحسني األداء علي مستوى الفرد أو املنظمة أو القطاع
أو علي مستوى النظام األوسع .كما يعرفها كل من & Babu
) Sengupta(2006أبهنا"العملية اليت هبا يزيد األفراد واجملموعات
واملنظمات واملؤسسات واجملتمعات قدراهتا ألداء الوظائف الرئيسية،
وحل املشاكل ،وحتديد وإاجاز األهداف ،والفهم والتعامل علي حنو
مستدام مع قضااي التنمية".
مما سبق يتضح أن عملية تنمية القدرات مييزها خاصييت الذاتية
وا استدامة وهي تشري إيل عملية تغيري يستخدم فيها خمتلف املناهج
وا اسرتاتيجيات واألساليب الالزمة لتعزيز قدرة كل من األفراد
واملنظمات واجملتمعات لتب ي معارف ومهارات وعالقات وسلوك وقيم
وسياسات جديدة حىت ميكنهم من أداء وظائفهم الرئيسية  ،وحل
مشاكلهم ،وحتديد وإاجاز أهدافهم ،والفهم والتعامل مع حاجاهتم
التنموية ضمن السياق الواسع.
 3م-قــاييس تنميــة القــدرات :حــدد بـرانمج األمــم املتحــدة إلمنــائي
( )2112ثالثـة مسـتوايت أساسـية لتنميـة ورعايـة القـدرات وهــي:

ملسـتوى البيئـى :وهـو النظـام ا اجتمـاعي واسـع النطـاق الـذي يعمـل
البشـر واملؤسسـات يف إطـاره ،وهــو يشــمل مجيـع القواعـد والقـوانني
والسياسـات وعالقـات القـوى واملعـايري ا اجتماعيـة الـيت حتكـم املشـاركة
املدنيــة ،ومســتوى املنظمــات :وهــو اهليكــل الــداخلي والسياســات

واإلجـراءات الـيت حتـدد فاعليـة املنظمـة ،ومسـتوى الفـرد :ويشـري إيل
املهـارات واخلـربات واملعـارف الـيت تسـمح لكـل شـخص أبداء مهامـه،
والـذى يـتم احلصـول علــى بعضـها بشـكل رمســي مـن خـالل التعلـيم
والتدريب ،يف حني تُكتسب البعض اآلخر بصورة غري رمسية ،من خالل
املمارسة واملراقبة.

- 4حتديد حاجات تنمية القدرات ابملصايد السمكية :يطرح
 (2004( Fadyen & Huntingtonبعض التساؤ ات اليت يرى
أمهيتها لتحديد حاجات تنمية القدرات ابملصايد السمكية  ،وذلك
كالتاىل :التساؤل األول :ما هي املشاكل الرئيسية النامجة عن نقص أو
ضعف القدرات؟ وما هي خصائص القدرات املطلوبة حلل هذه
املشاكل؟ التساؤل الثاين :ما هي حاجات تنمية القدرات؟ ،التساؤل
الثالث :ما الذي ميكن أن حتققه مبادرات تنمية القدرات يف الواقع؟
التساؤل الرابع :عند أي مستوي من القدرات ميكن تركيز املساعدة؟
التساؤل اخلامس :ما مستوايت القدرات احلالية؟ وما هي جمموعة/
جمموعات األهداف بكل مستوي للقدرات ،كنواة تبىن عليها
القدرات؟ التساؤل السادس :ماهو اإلطار الزم ي املطلوب للتحسني؟
 -IIاحملور املرتبط ابإلحتياجات التدريبية لصائدى األمساك:
Mac-

مـ ــن املسـ ــلم بـ ــه أن التـ ــدريب هـ ــو أحـ ــد الوسـ ــائل األساسـ ــية الـ ــيت
تســتهدف إكســاب املتــدربني املزيــد مــن املعــارف اجلديــدة والصــحيحة،
عالوة على إكساهبم العديد مـن املهـارات وا اجتاهـات اإلبجابيـة املرغوبـة
ال ــيت متك ــنهم م ــن حتس ــني مس ــتوايهتم األدائي ــة ،وإاج ــاز أعم ــاهلم بكف ــاءة
وفاعلي ــة ،وم ــن مث التغل ــب علـ ــى املش ــاكل ال ــىت ت ـ ـواجههم ( رمضـ ــان :
 ،)2155ويعرف رضوان( )2111التدريب على أنه " عملية النشاط
املس ــتمرة بقص ــد إم ــداد الش ــخص مبه ــارات وخـ ـربات واجتاه ــات جتعل ــه
صــاحلا ومالئمــا ملمارســة عمــل أو مهنــة مـا" كمــا يعــرف التــدريب علــى
أنه هو العملية التعليمية اليت تنطـوي علـي اكتسـاب املعـارف ،أو شـحذ
امله ــارات ،أو املف ــاهيم ،أو القواع ــد ،أو تغي ــري ا اجتاه ــات والس ــلوكيات
لتحس ــني أداء املس ــتفيد .أم ــا ا احتي ــاج الت ــدريم فيعرف ــه بـ ـرانمج تنمي ــة
اجملتمع ـ ــات احمللي ـ ــة( )2115أبن ـ ــه "جمموع ـ ــة م ـ ــن امله ـ ــارات واملع ـ ــارف
وا اجتاهــات احملــددة الــيت صحتاجهــا فــرد يف مؤسســة أو وظيفــة معينــة مــن
أجل القيام أبداء مهام معينة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية".
وقد حدد كرتش وآخرون ثالث طرق لتحديد اإلحتياجات
التدريبية وهي-5 :ا استد ال من خالل الفعل أو التصرف،
 -2أسلوب التقدير الذايت وفيه يتم حتديد حاجات الفرد من خالل
سؤاله عما صحتاج إليه -5 ،األسلوب اإلسقاطي وفيه يتم سؤال الفرد
لكي يستجيب ملثري معني ،دون أن يتبني حقيقة املقصود من تقدمي
املثري والد الة احلقيقية  استجابته ،وفيه يؤثر موضوع احلاجة علي
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الطريقة اليت يتقبل هبا هذا الفرد املثري ،سواء كانت احلاجة حمسوسة أو
غري حمسوسة ،األسود.)2112 :
وتشري بعض املراجع والدراسات الفنية واإلرشادية اليت أمكن
اإلطالع عليها إيل اىل أن معظم صائدى األمساك املبحوثني ذوي
مستوايت معرفية ومهارية منحفضة ومتوسطة فيما يتعلق حبرفة الصيد
وذلك لصائدى األمساك ابلبحريات بصفة عامة وللصائدين ببحرية
الربلس بصفة خاصة ،وأشارت كذلك اىل أتثر تلك املستوايت ابلعديد
من العوامل مثل احلالة التعليمية للصياد ،والسعة األسرية ،واخلربة
السمكية ،عدد املصادر املعرفية السمكية ،إمجاىل الدخل السنوى،
ملكية قارب الصيد ،درجة التفرغ للعمل الصيدى ،اإلنفتاح الثقاىف،
واإلجتاه حنو التغيري(،سرحان ،)5222 :و(الريس،)5225 :و(
يوسف ،)5222:الرتكى ،)5225 :و(بيومى،)2111 :
و(الشاعر ،)2112 :و) ،(Radwan et al :2009وكانت أهم
املشاكل اليت تواجه تنمية اإلنتاج السمكي وجمتمع الصيد يف حبرية
الربلس وفقا لتلك الدراسات ،إغالق البواغيز وفتحات توارد املياه،
وانتشار أساليب الصيد املخالفة واملمنوعة قانوان ،وصيد زريعة األمساك،
وتلوث وتعطني مياه البحرية ،وانتشار البوص واحلشائش والنبااتت
املائية ،وقصور قوانني الصيد وانعدام الرقابة األمنية ،وانكماش املساحة
املائية للبحرية ،وانتشار ا احتكارات داخل البحرية ،وارتفاع الرسوم
املقررة علي أدوات ومستلزمات الصيد ،ضعف دور مجعية الصيادين،
وعدم مالئمة البحرية يف معظم أجزائها لعمليات الصيد ،وارتفاع أسعار
ومستلزمات الصيد وصعوبة احلصول عليها ،واخنفاض الوعي العام،
وانعدام اإلرشاد الزراعي السمكى ،واختفاء أنواع كثرية من األمساك من
البحرية ،وانتشار احلوش والسدود ،وتعدد اجلهات اليت تتويل أعمال
التفتيش ومراقبة جودة األمساك وغياب التنسيق بينها ،واخنفاض كفاءة
اخلدمات التسويقية املرتبطة حبفظ ونقل األمساك أثناء عمليات الصيد
أو يف مواقع اإلنزال ،وتفشي األمية بني الصيادين ،وعدم قدرة
الصيادين علي إدارة اجلمعية التعاونية ،(Shaltout:2005(،وسيادة
روح األاننية علي الصاحل العام ،وضعف برامج الرعاية ا اجتماعية،
وغياب الدورات التدريبية يف جمال تنمية املصايد ،وضعف وسائل
وإمكانيات الرعاية الصحية للصيادين ،وارتفاع نسبة إصابة الصيادين
ببعض األمراض املعدية والطفيليات ،وأتثري مياه الصرف الزراعي علي
بيئة البحرية ،وا اخنفاض الشديد مللوحة مياه البحرية ،وضعف التمويل،
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والبطالة ،وضعف األمن(،اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية
 .)2112:ويالحظ أن العنصر البشرى هو عامل مشرتك بني معظم
تلك املشاكل مبا يؤكد على ضرورة اإلهتمام هبذا العنصر وتنمية
قدراته.

االسلوب البحثي
أوال :املتغريات البحثية والتعاريف اإلجرائية
املتغريات البحثية
ىف ضوء اإلطار النظرى هلـذه الدراسـة ،وىف ضـوء األهـداف البحثيـة
السـابق ذكرهــا ،تنطـوى الدراســة علـى متغــري مركـزى واحــد وهـو مســتوى
القـدرات املهنيـة للصـيادين املبحـوثني .وىف ضـوء اهلـدف البحثـى اخلـاص
بدراســة اخلصــائص املميــزة للصــيادين املبحــوثني تضــمنت الدراســة انيــة
متغ ـ ـريات تتمثـ ــل ىف :السـ ــن ،وعـ ــدد أف ـ ـراد األسـ ــرة ،واحلالـ ــة الزواجيـ ــة،
واملســتوى التعليمــي ،وخــربة العمــل ابلصــيد ،و خــربة العمــل يف البحــار،
وحيازة مركب الصيد ،ومصادر معلومات الصيد.
*التعاريف اإلجرائية:
أ -مســتوى القــدرات املهنيــة للمبحــوث :وهــو املتغــري املركــزى هلــذه
الدراس ــة ،وه ــو متغ ــري مرك ــب يتض ــمن أربع ــة مؤشـ ـرات رئيس ــية للق ــدرة
املهنية .ويقاس ذلك إجرائيا من خالل جمموع القـيم الرقميـة الـيت صحصـل
عليها املبحوث من إجابتـه علـى أسـئلة تتعلـق بتلـك املؤشـرات الرئيسـية
للقدرة املهنية ،وذلك كالتاىل:
 -1مؤش ـرات القــدرة االتصــالية :ويقصــد هبــا يف هــذا البحــث حمصــلة
القــيم الرقميــة الــيت صحصــل عليهــا املبحــوث والــىت تتعلــق بدرجــة ا اتصــال
بســبعة منظمــات وهيئــات معنيــة مبجــال عملــه وهــى :اجلمعيــة التعاونيــة
للص ــيادين ،ومكات ــب اهليئ ــة العام ــة لتنمي ــة الث ــروة الس ــمكية ،ومكت ــب
احملمي ــة ،وحمط ــة حب ــوث الث ــروة املائي ــة ،وبن ــك القري ــة ،وجت ــار مس ــتلزمات
الصيد .وتقـاس درجـة اإلتصـال تلـك مـن خـالل حتديـد املبحـوثني ملـدى
تـرددهم علـى تلـك املنظمـات واهليئـات السـبعة سـواء كـان الـرتدد بصـفة
دائمـة أو متوسـطة أو قليــل أو عـدمي الــرتدد ،وذلـك علــى مقيـاس متــدرج
مــن صــفر 5-درجــات ،وكــذلك مــدى اســتفادهتم مــن هــذا الــرتدد سـواء
كانــت إســتفادة كبــرية أو متوســطة أو اســتفادة قليلــة أو منعدمــة ،وذلــك
أيضا على مقياس متدرج من صفر  5-درجات .وبـذلك يـرتاوح املـدى
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النظـ ـرى ال ــذى ميك ــن أن صحص ــل علي ــه املبح ــوث م ــن( 12-1درج ــة)
ابلنس ــبة ملؤش ــر الق ــدرة اإلتص ــالية الكلي ــة.

 -2مؤش ـ ـرات

القــدرة املعرفيــة :ويقصــد هبــا يف هــذا البحــث جممــوع القــيم الرقميــة الــيت
صحصــل عليهــا املبحــوث عــن إجابتــه علــى اســئلة تتعلــق بســبعة بنــود أو
مؤشرات فرعية وهى :أ -املستوى املعريف خبـدمات اجلمعيـة التعاونيـة

للص ــيادين :ومت حص ــرها ىف س ــبعة خ ــدمات ،حي ــث يعط ــى املبح ــوث
درجــة ىف حالــة املعرفــة ابخلدمــة ويعطــى صــفر ىف حالــة عــدم املعرفــة هبــا،
وبــذلك يبلــغ املــدى النظــرى الــذى ميكــن أن صحصــل عليــه املبحــوث هلــذا

املؤشر مـن( 2 -1درجـات)ب -املسـتوى املعـرىف السـمكى :ويقصـد
ب ــه يف ه ــذا البح ــث م ــدى إمل ــام الص ــيادين املبح ــوثني ب ــبعض املع ــارف
املتعلق ــة أبن ـواع األمس ــاك ىف حب ــرية ال ـربلس وخصائص ــها وأم ــاكن جتمعه ــا
وطرق صيدها ،ويقاس إجرائيا مـن خـالل جممـوع الـدرجات الـىت صحصـل
عليها املبحوث من إجابته على عدة أسئلة تتعلق بـذلك ،حيـث يعطـى
املبحــوث درجــة واحــدة عــن كــل إجابــة صــحيحة يــذكرها ،ويبلــغ املــدى
النظـرى الـذى ميكـن أن صحصـل عليـه املبحـوث املعـرب عـن مسـتواه املعــرىف
الســمكى مــن ( 51 -1درجــة) ج -املســتوى املعــرىف بوســائل األمــن

والســالمة البحريــة :ويقصــد بــه يف هــذا البحــث مــدى إملــام املبحــوثني
بــبعض املعــارف املتعلقــة بوســائل أمــن وســالمة كــل مــن مركــب الصــيد
وطــاقم األف ـراد أثنــاء رحلــة الصــيد وتقــديره ألمهيــة هــذه الوس ــائل .وي ــتم
التعبــري عنــه بقيمــة رقميــة م ـن خــالل إجابــة املبحــوث علــى عــدة أســئلة
تتعلــق بوســائل األم ــن والســالمة ملرك ــب وطــاقم الص ــيد ،حيــث يعط ــى
املبحــوث درجــة عــن كــل وســيلة مــن وســائل األمــن والســالمة يــذكرها،
وكذلك تقديره ملدى أمهيتها علـى مقيـاس متـدرج مـن صـفر 2 -درجـة،
وبـ ــذلك تبلـ ــغ درجـ ــات املسـ ــتوى املعـ ــرىف للمبحـ ــوث لكـ ــل وسـ ــيلة مـ ــن
وســائل األمــن والس ــالمة البحريــة مــا بــني صــفر اىل  5درجــات .ويبلــغ
املــدى النظــرى الكلــى الــذى ميكــن ان صحصــل عليــه املبحــوث مــن(-1

د -املستوى املعريف البيئـي :ويعـرب عنـه
 55درجـة).
إجرائيــا عــن طريــق مجلــة مــا صحصــل عليــه املبحــوث مــن درجــات تتعلــق
إبجاابته عن عدة أسئلة تدور حول بعض اجلوانـب والقضـااي البيئيـة ىف
حبــرية ال ـربلس ،حيــث يعطــى املبحــوث درجــة عــن كــل إجابــة صــحيحة
يــذكرها ىف هــذا الصــدد ،وبــذلك يبلــغ املــدى النظ ــرى الــذى ميك ــن أن
صحصــل عليــه املبحــوث املعــرب عــن مســتواه املعــرىف البيئــى مــن(25 - 1

ه -املســتوى املعــريف ابلنــوات :ويقــاس ذلــك إجرائيــا
درجــة)
عــن طريــق س ـؤال املبحــوث عــن معرفتــه مــن عــدمها إبحــدى عشــر نــوه
تتعــرض هلــا حبــرية الـربلس ســنواي وكــذلك معرفتــه مــن عــدمها مبوعــد تلــك
النوات وطبيعتها ،وهبـذا تـرتاوح درجـة املسـتوى املعـرىف ابلنـوه الواحـده مـا
بــني صــفر اىل  5درجــات ،وبــذلك يبلــغ املــدى النظــرى الــذى ميكــن أن
صحصـ ـ ــل عليـ ـ ــه املبحـ ـ ــوث واملعـ ـ ــرب عـ ـ ــن مسـ ـ ــتواه املعـ ـ ــرىف ابلن ـ ـ ـوات مـ ـ ــن

( 55 -1درجــة) .و -مســتوى الــوعي التشــريعي :ويعــرب عنــه إجرائيــا

مــن خــالل إجابــة املبحــوث علــى عــدة أســئلة تــدور حــول بعــض بعــض
الق ـوانني والتش ـريعات ال ــىت تــنظم عمليــة الصــيد ببحــرية ال ـربلس ،حي ــث
يعطــى املبح ــوث درج ــة ع ــن ك ــل إجاب ــة ص ــحيحة تعك ـس وعي ــه بتل ــك
القـ ـوانني والتشـ ـريعات ،ويـ ـرتاوح امل ــدى النظ ــرى ال ــذى ميك ــن أن صحص ــل
علي ـ ــة املبح ـ ــوث معـ ـ ـربا ع ـ ــن وعي ـ ــه التشـ ـ ـريعى م ـ ــن( 25 – 1درج ـ ــة).

ز -مســتوى إدراك مشــاكل جمتمــع الصــيد يف حبــرية الـربلس :ويقصــد
بـ ــذلك إدراك املبحـ ــوث جملموعـ ــة املشـ ــاكل الـ ــىت تواجـ ــه جمتمـ ــع الصـ ــيد
ابلبحرية ،سواء كانت مشاكل متعلقة ابلصيد غـري القـانوىن أو مشـاكل
أمنيــة وإداريــة وإقتصــادية وإجتماعيــة ،حيــث يعطــى املبحــوث درجــة عــن
ك ــل مش ــكلة ي ــذكرها ،وب ــذلك ي ـرتاوح امل ــدى النظ ــرى ال ــذى ميك ــن أن
صحصل عليه املبحوث معربا عن إدراكه ملشـاكل جمتمـع الصـيد ىف منطقـة
الدراسة من ( 52 -1درجة).
وعل ــى ه ــذا ي ـ ـرتاوح امل ــدى النظ ــرى ال ــذى ميك ــن أن صحص ــل عليـ ــه
املبح ــوث واملتعل ــق مبؤشـ ـرات الق ــدرة املعرفي ــة م ــن خ ــالل البن ــود الس ــبعة
السابقة من( 525-1درجة).
 -3مؤشرات القدرة األدائية :ويقصد هبا ىف هذا البحث درجة أداء
املبحوث لبعض العمليات التسويقية واإلدارية اخلاصة ابلصيد،وكذلك
مستوى أداء بعض املهارات الصيدية ،وذلك كاآلتى :أ -مستوى

أداء بعض العمليات التسويقية :ويقصد بذلك مدى تطبيق املبحوث
لعدد انية عمليات تسويقية بجريها على األمساك متهيدا لبيعها ،وذلك
على مقياس متدرج من صفر اىل ثالث درجات ،وبذلك يبلغ املدى
النظرى الذى ميكن أن صحصل عليه املبحوث ىف هذا الصدد من(-1

 21درجة) .ب -مستوى أداء بعض العمليات اإلدارية :ويعرب عن
أداء املبحوث لبعض العمليات اإلدارية املتعلقة ابلصيد مثل اإلحتفاظ
ابلسجالت أبنواعها من عدمه ،ومدى إستخدامه لتلك السجالت،

جملة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -جملد 55العدد )5يناير -مارس 2152

ويعرب عن ذلك إجرائيا مبجموع القيم الرقمية اليت صحصل عليها
املبحوث من إجابته على أسئلة تتعلق بذلك ،ويرتاوح املدى النظرى
املعرب عن مستوى أداء بعض العمليات اإلدارية من( 25-1درجة).

ج– مستوى أداء بعض املهارات الصيدية :ويقصد هبا عما إذا كان

املبحوث يقوم أبداء تلك املهارات من عدمه ،وكذا تقديره الذاتى
لآلداء سواء كان اآلداء جيد أو متوسط أو ضعيف وذلك على مقياس
متدرج من صفر 5 -درجات ،وبذلك يرتاوح املدى النظرى الذى
ميكن أن صحصل عليه املبحوث واملعرب عن مستوى أداءه لعدد 21
مهارة صيدية من( 11 - 1درجة).

وعلى هذا يرتاوح املدى النظرى الذى ميكن أن صحصل عليه
املبحوث املتعلق مبؤشرات القدرة األدائية من خالل البنود الثالثة
السابقة من( 511-1درجة).
 -4مؤشرات القدرة الوجدانية :ويتم التعبري عنها ىف هذه الدراسة

من خالل أ -حتديد درجة إجتاه املبحوث حنو العمل حبرفة الصيد:
وفيها صحدد املبحوث موقفه من حيث املوافقة أو الرفض خلمس عشرة

عبارة تتعلق ابلعمل حبرفة الصيد .ب-حتديد درجة إجتاه املبحوث حنو

التشريعات املنظمة لعملية الصيد :وفيها صحدد املبحوث موقفه من
حيث املوافقة أو الرفض لعشرة عبارات تتعلق بذلك .ومت صياغة
العبارات وحتكيمها ووضعها على مقياس ليكارت الثالثى ،حيث
يعطى املبحوث  5ىف حالة عدم املوافقة ،ودرجتني ىف حالة احملايد،
ويعطى املبحوث ثالث درجات ىف حالة موافقته على العبارة وذلك
للعبارات اإلبجابية ،ويعكس القياس ىف حالة العبارات السلبية .وبذلك
ميكن أن يرتاوح املدى النظرى املعرب عن مؤشر القدرة الوجدانية
للمبحوث من صفر 21 -درجة.
وبذلك يرتاوح املدى النظرى املعرب عن القدرات املهنية للصيادين
املبحوثني مبؤشراهتا األربعة من( 155 -1درجة) ،وتعرب حمصلة القيم
الرقمية الىت صحصل عليها املبحوث ملؤشرات القدرة األربعة عن مستوى
القدرات املهنيه له.
ب -خربة العمل ىف البحار :ويقصد هبا عما إذا كان املبحوث قد
سبق له الصيد ىف البحار داخل مصر وخارجها من عدمه ،وعدد
البحار الىت قام ابلصيد فيها ،ويتم التعبري عن ذلك بقيم رقمية ،حيث
يعطى املبحوث درجة عن كل حبر قام ابلصيد فيه.
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ج -مصادر معلومات الصيد :ويقصد هبا عدد مصادر املعلومات
الىت يلجأ اليها املبحوث طلبا للمعلومات املتعلقة مبهنة الصيد ،ويتم
التعبري عن ذلك بصورة رقمية ،حيث يعطى املبحوث درجة عن كل
مصدر للمعلومات يذكره.

د -احلاجات التدريبية ىف جمال الصيد :ويقصد هبا التقدير الذاتى

للمبحوث لكل من رغبته ىف حضور برامج تدريبية متخصصة ىف
جما ات متعلقة ابلصيد من عدمه ،ونوعية تلك الربامج أو اجملا ات و
تقديره ملدى حاجته للتدريب ىف تلك اجملا ات التدريبية الىت حددها،
وذلك من حيث كون تلك احلاجة حمدودة ،أو متوسطة ،أو حاجة
كبرية للتدريب.

اثنيا :منطقة البحث :متثل حبرية الربلس البيئة الطبيعية الىت ميارس فيها

الصيادون موضوع البحث عملهم ،حيث أختريت هذه البحرية إلجراء
البحث ألمهيتها كمورد مائى مسكى ،وتبلغ مساحة حبرية الربلس151
كم 2وتنتمى إداراي اىل حمافظة كفر الشيخ ،وتقع بكامل مساحتها
داخل حدودها وصحدها من الشمال البحر املتوسط ،الذى تتصل به
عن طريق بوغاز الربلس والذى ميدها ابملياه املاحلة واألمساك البحرية.
كما تتصل حبرية الربلس بنهر النيل عن طريق قناة برمبال والذى تغذى
البحرية بكميات وفرية من مياه وأمساك النيل.

اثلثا :الشاملة والعينة :متثلت شاملة هذا البحث ىف مجيع الصيادين
املسجلني بسجالت اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية عام 2112
واملرخص هلم ابلصيد والبالغ عددهم  222صياد ،وقد مت سحب عينة
عشوائية بسيطة منهم بنسبة  ،%52وبذلك بلغ عدد املفردات البحثية
 511مبحواث مت استيفاء بياانت الدراسة منهم مجيعا.
رابعا :اسلوب جتميع البياانت :مت جتميع البياانت البحثية عن طريق

اإلستبيان ابملقابلة الشخصية ،وقد روعى ىف تصميم اإلستبيان بساطة
األسئلة ووضوحها لتتناسب مع مستوى الصيادين املبحوثني ،وأن
ترتبط منطقيا مع اإلطار العام للدراسة ،وأهدافها .وقد اشتملت
استمارة ا استبيان علي ثالثة أقسام رئيسية ،اختص األول منها
اإلجابة عليها بعض اخلصائص اإلقتصادية واإلجتماعية املميزة
للمبحوثني ،وتناول القسم الثاين القدرات املهنية للصيادين املبحوثني
متضمنة مؤشرات القدرة ا اتصالية ،ومؤشرات القدرة املعرفية،
ومؤشرات القدرة األدائية ،ومؤشرات القدرة الوجدانية .أما القسم
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صربى مصطفى صاحل واخرون:،.مرتقبات العمل اإلرشادي السمكى لتنمية القدرات املهنية للصيادين يف حبرية الربلس

 51-2ف ــرد ،مبتوس ــط حس ــا ق ــدره  1أف ــراد ،واحنـ ـراف معي ــاري
قراب ــة  2ف ــرد ،وبتص ــنيف املبح ــوثني وفق ــا لع ــدد أفـ ـراد األس ــرة إيل
ثالث فئـات وإسـتنادا اىل املتوسـط احلسـاىب ونصـف وحـدة احنـراف
معيارى ،تبني أن قرابة ربع املبحوثني يقل عدد أفراد أسرهم عن 1
أفراد ،ىف حني أن املبحوثني أصحاب األسر الىت يزيد حجمها عـن
 1اف ـ ـراد بل ــغ ع ــددهم  555مبحـ ــواث بنس ــبة  %2155م ــن مجلـ ــة
املبحــوثني ،جــدول رقــم ( )5وتشــري تلــك النتــائج بصــفة عامــة اىل
غلبة األسر كبرية احلجم بني املبحوثني ،وقد يرجع ذلك اىل بسـاطة
احلياة يف جمتمع الصيد واعتماد الصيادين على األبنـاء للمشـاركة يف
حتم ــل األعب ــاء ،حي ــث ل ــوحظ اعتم ــاد كث ــري م ــن الص ــيادين عل ــي
أو ادهــم ملســاعدهتم وحتمــل املســئولية معهــم يف جمــال عملهــم حبرفــة
الصيد.

الثالث من اإلستبيان فقد اختص ابلتعرف علي احلاجات التدريبية
من خالل التعرف علي الفرص التدريبية للمبحوثني وتقديرهم الذايت
حلاجاهتم التدريبية.
وقد أجري اختبار مبدئي إلستمارة اإلستبيان بتطبيقها علي 51
صيادين من خارج عينة البحث ،وقد أسفرت نتيجة ا اختبار عن
تعديل بعض األسئلة ،وإعادة صياغة وترتيب البعض اآلخر.

النتائج ومناقشتها
أوال :اخلصائص اإلجتماعية واإلقتصادية املميزة للمبحوثني:
- 1السن :تشري النتائج البحثية اىل أن سن املبحوثني ترواح مابني
 21 -52سنة ،مبتوسط حسابة قدره  5152سنة ،واحنراف
معيارى قدره  5555سنة .وبتصنيف املبحوثني اىل ثالث فئات-
جدول رقم (-)5وفقا لسنهم واستنادا اىل املتوسط احلساىب
ونصف وحدة احنراف معيارى ،تبني ان قرابة ثالثة ارابع املبحوثني
تقل أعمارهم عن  11سنة ،األمر الذى يشري اىل متتع غالبية
الصيادين املبحوثني ابملقومات الىت تتطلبها حرفة الصيد مثل قوة
اجلسم ،والقدرة على التحمل ،وكذلك يتميزون ابلرغبة ىف التعلم
وتطوير قدراهتم ،حيث يذكر صاحل( )5221ىف هذا الصدد أن
صغار السن يقبلون بسرعة اكرب على تبىن املبتكرات اجلديدة
مدفوعني مبا لديهم من رغبات وحاجات متعددة منها زايدة
الدخل ،وحب اإلستطالع.

ســتوى التعليمــى :بدراســة املســتوى التعليمــى للمبحــوثني مقاســا 3امل
بعــدد ســنوات التعل ــيم تبــني أهنــا تراوح ــت مــن صــفر –  51ســنة،
مبتوســط حســاىب قــدره  152ســنة تعليميــة ،واحن ـراف معيــارى قــدره
 151سـ ـ ـ ــنة تعليميـ ـ ـ ــة .وبتصـ ـ ـ ــنيف املبحـ ـ ـ ــوثني اىل ثـ ـ ـ ــالث فئـ ـ ـ ــات
(جدول رقم  )5وفقا لعدد سنوات التحاقهم ابلتعلـيم واسـتنادا اىل
املتوس ــط احلس ــاىب ووح ــدة احن ـراف معي ــارى تب ــني أن  12مبح ــواث
منهم مل يلتحقوا أبى مرحلة من مراحل التعليم ،مبا يعىن ان مـا يزيـد
عــن ثلــث املبحــوثني( )%5252اميــون ،ىف حــني بلغــت نســبة مــن
مـ ــن قضـ ــى ىف مراحـ ــل التعلـ ــيم مـ ــن( )2 -5سـ ــنوات %11مـ ــن
املبحوثني ،مبا يعىن إخنفاض املستوى التعليمى ملعظم

- 2احلالة الزواجية :وبدراسة احلالة الزواجية للمبحوثني تبني أن معظـم
املبحــوثني( )%25متزوجــون ،وغالبــا مــا يكــون هــؤ اء أكثــر حرصــا
علي تنمية وتطوير انفسهم يف مهنة الصيد ،خاصة إذا ما وضـع يف
ا اعتب ــار أن نس ــبة كب ــرية .ع ــدد أف ـراد األس ــرة :مم ــا  ا ش ــك في ــه ان
حجم األسرة مرتبط حبالتها اإلقتصـادية واإلجتماعيـة والتعليميـة ولـه
صــلة وثيقــة بطبيعــة املشــاكل ال ــىت تواجههــا .وقــد اظه ــرت النت ــائج
البحثيــة ىف هــذا الصــدد أن عــدد أف ـراد أســرة املبحــوثني ي ـرتاوح مــن

جدول رقم .1توزيع املبحوثني وفقا خلصائصهم الشخصية اإلجتماعية واإلقتصادية ن=150
اخلصائص
 فئات السن :أقل من  51سنة
 11 - 51سنة
اكرب من  11سنة

العدد
11
11
11

%
5152
5152
2151
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 فئات عدد أفراد األسرة:اقل من  1أفراد
 2 – 1أفراد
أكرب من  2أفراد
 فئات عدد سنوات التعليمصفر
 2-5سنة
 51سنوات فأكثر
 فئات خربة العمل ابلصيدأقل من  52سنة
 11 -52سنة
 15سنة فأكثر
 حيازة مركب الصيدصحوز مركب
 ا صحوز مركب

املبحــوثني ( ،)%2251وقــد يكــون مــرد هــذا إيل طبيعــة مهنــة الصــيد
اليت جتذب األفراد دون التقيد بشرط التعليم أو احلصـول علـي شـهادة ،
إ ا أن ذل ــك يع ــد عائق ــا أم ــام ق ــدرة ه ــؤ اء املبح ــوثني عل ــي اسـ ــتغالل
اإلمكانيات املادية وا اقتصادية وا اجتماعية املتاحة لديهم ،ومـن انحيـة
أخـرى يعيــق بـرامج تنميــة قــدرات مصـايد األمســاك ببحــرية الـربلس بصــفة
عامة ،حيث يعد التعليم أحد املتغريات اهلامة الـىت يتـأثر هبـا إدراك الفـرد
وفهم ـ ــة للظـ ـ ـواهر احمليط ـ ــة ب ـ ــه ،وحماو ات ـ ــه ل رتق ـ ــاء بنفس ـ ــه( ،رمض ـ ــان:
.)2111
ســتوى التعليمــى :بدراســة املســتوى التعليمــى للمبحــوثني مقاســا 4امل
بعــدد س ــنوات التعل ــيم تب ــني أهنــا تراوح ــت مــن ص ــفر  51 -ســنة،
مبتوســط حســاىب قــدره  152ســنة تعليميــة ،واحن ـراف معيــارى قــدره
 151ســنة تعليميــة.وبتص ــنيف املبح ــوثني اىل ث ــالث فئ ــات(جــدول
رقم  )5وفقا لعدد سنوات التحاقهم ابلتعليم واسـتنادا اىل املتوسـط
احلس ــاىب ووح ــدة احنـ ـراف معي ــارى تب ــني أن  12مبح ــواث م ــنهم مل
يلتحق ـوا أبى مرحلــة مــن مراحــل التعلــيم ،مبــا يعــىن ان مــا يزيــد عــن
ثلــث املبحــوثني( )%5252اميــون ،ىف حــني بلغــت نســبة مــن مــن
قض ـ ـ ــى ىف مراح ـ ـ ــل التعل ـ ـ ــيم م ـ ـ ــن( )2 -5س ـ ـ ــنوات  %11م ـ ـ ــن
املبحــوثني ،مبــا يعــىن إخنفــاض املســتوى التعليمــى ملعظــم املبحــوثني(
 ،)%2251وقد يكون مرد هذا إيل طبيعة مهنة الصيد اليت جتذب
األفـراد دون التقيــد بشــرط التعلــيم أو احلصــول علــي شــهادة ،إ ا أن
ذل ـ ــك يع ـ ــد عائق ـ ــا أم ـ ــام ق ـ ــدرة ه ـ ــؤ اء املبح ـ ــوثني عل ـ ــي اس ـ ــتغالل
اإلمكانيــات املاديــة وا اقتصــادية وا اجتماعيــة املتاحــة لــديهم ،ومــن
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انحي ــة أخ ــرى يعي ــق ب ـرامج تنمي ــة ق ــدرات مص ــايد األمس ــاك ببح ــرية
الـربلس بصــفة عامــة ،حيــث يعــد التعلــيم أحــد املتغـريات اهلامــة الــىت
يتأثر هبا إدراك الفـرد وفهمـة للظـواهر احمليطـة بـه ،وحماو اتـه ل رتقـاء
بنفسه(،رمضان.)2111 :
 5خ-ــربة العمــل ابلصــيد :يشــري صــاحل( )2151اىل ان عــدد ســنوات
اخلربة ىف جمال عمل ما يعترب مؤشـرا جيـدا للقـدرات الفنيـة للعـاملني
ىف ه ــذا اجملــال .فط ــول م ــدة العم ــل ابلصــيد يشــكل خــربة أبح ـوال
البحــر واجلــو وأمــاكن الصــيد املناســبة وحتركــات األمســاك وغريهــا مبــا
يـ ــؤثر إبجابيـ ــا علـ ــى انتـ ــاج الصـ ــيادين(بيـ ــومى .)2111 :وىف هـ ــذا
الص ــدد أوض ــحت النت ــائج البحثي ــة أن ع ــدد س ــنوات العم ــل حبرف ــة
الص ــيد تراوح ــت م ــا ب ــني( 11 -2س ــنة) ،مبتوس ــط حس ــا ق ــدره
 2152س ـ ــنة ،واحنـ ـ ـراف معي ـ ــاري ق ـ ــدره  5155س ـ ــنة ،وبتص ـ ــنيف
املبحــوثني وفقــا لعــدد ســنوات خــربهتم إيل ثــالث فئــات اســتنادا إيل
املتوســط احلســا ووحــدة احن ـراف معيــاري ،بلغــت نســبة مــن يقــل
عــدد ســنوات خـرباهتم يف العمــل ابلصــيد عــن  52ســنة ،%5555
ومن يرتاوح عدد سـنوات خـربهتم مـن( )11 -52سـنة ،%2551
ىف حــني بلغــت نســبة مــن يزيـد عــدد ســنوات خــربهتم عــن  11ســنة
 %5155من مجلة عدد املبحوثني ،جدول رقم(.)5
ممـ ــا سـ ــبق يتضـ ــح أن الغالبيـ ــة العظمـ ــى مـ ــن املبحـ ــوثني()%2252
لــديهم خــربة يف جمــال العمــل حبرفــة الصــيد تزيــد عــن  52ســنة فــأكثر،
وعلــي الــرغم مــن ذلــك فمنــه مــع ظهــور مشــاكل ومتغ ـريات جديــدة مل
تكــن موجــودة مــن قبــل خاصــة بعــد إعــالن حبــرية ال ـربلس حمميــة طبيعيــة
منذ عام  5222م ،وما نتج عـن ذلـك مـن وجـود حمـاذير بيئيـة مل تكـن
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موج ــودة س ــلفا ،فض ــال ع ــن التغـ ـريات يف مورفولوجي ــة البح ــرية ،والتغ ــري
الص ــنفي للمخ ــزون الس ــمكي هب ـ ـا نتيج ــة تغ ــري خص ــائص املي ــاه وزايدة
عذوبتها ،وما ترتـب علـي ذلـك مـن تغـري يف طـرق وأسـاليب الصـيد ،مبـا
يعــىن قــدم تلــك اخلـربات وعــدم مناســبتها لتلــك املشــاكل واملتغـريات ،
وابلت ــاىل ض ــرورة العم ــل عل ــى تنمي ــة الق ــدرات املهني ــة للمبح ــوثني ،م ــن
خ ـ ـ ــالل فط ـ ـ ــيط وتنفي ـ ـ ــذ بـ ـ ـ ـرامج تدريبيـ ـ ـ ـة أتخ ـ ـ ــذ ىف اعتباره ـ ـ ــا تل ـ ـ ــك
املستجدات.
- 6خربة العمل ىف البحار :مما  ا ريب فيه أن العمل حبرفة الصيد يف
البحار سواء يف مصر أو خارجها خيتلف عنه يف مصايد البحريات
صغرية املساحة ،حيث يتطلب العمل مبصايد البحار معارف
ومهارات كثرية لدى الصياد ،ومنها علي سبيل املثال  ا احلصر
املعارف واملهارات املتصلة ابلشباك من حيث النوع وطرق الصيانة
والرتق ،وكذلك بعض املهارات اخلاصة بطرق الصيد
نفسها،،وأيضا مهارة العمل علي بعض األجهزة مثل جهاز
الـ  GPSوالبوصلة ،وا اهتداء عن طريق النجوم ،ومعرفة أنواع أهم
األمساك البحرية وخصائصها ،وطرق حفظها وتداوهلا وغريها من
املعارف واملهارات املكتسبة من العمل يف البحار ،هذه املعارف
واملهارات تعترب جديدة ابلنسبة له متيزه عن غريه من أقرانه
الصيادين داخل حبرية الربلس فقط ،وتساهم يف بناء وتشكيل
وتطوير قدراته املهنية املتصلة بعمله يف جمال الصيد ،وإفادة أقرانه
إذا طلب منه ذلك ،ألنه أصبح مبثابة مصدرا للخربات يف جمال
الصيد.

وق ـ ـ ـ ـ ـ ــد أظه ـ ـ ـ ـ ـ ــرت النت ـ ـ ـ ـ ـ ــائج البحثي ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن أكث ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ــن نص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف
املبحــوثني( )%1252ســبق هلــم العمــل يف البحــار س ـواء البحــر األبــيض
املتوسط ،والبحر األمحر ،وخليج عدن ،األمـر الـذي بجعلهـم علـي درايـة
وخــربة بــبعض الن ـواحي الفنيــة اخلاصــة حبرفــة الصــيد والــيت قــد تســاهم يف
تشكيل قدراهتم املهنية يف جمال عملهم ببحرية الربلس.

الصائدين العاملني أبجـر ،ويـدل علـي ذلـك ميـل أصـحاب مراكـب
الصــيد إيل تفضــيل أو ادهــم وأقــارهبم للعمــل معهــم ومســاعدهتم يف
رحالت الصيد ،وذلك بسبب حرصهم الواضح علي العمـل بتفـاين
وإخــالص .وقــد أوضــحت النتــائج البحثيــة ىف اجلــدول رقــم( )5أن
 % 21مــن إمجــايل املبحــوثني صحــوزون مراكــب الصــيد الــيت يعملــون
عليها ،وفيما يتعلق بنوعية حيازة املبحوثني ملراكب الصيد تبني أهنـا
مل ـ ـ ــك ،أو ابملش ـ ـ ــاركة ،أو ابإلبج ـ ـ ــار وذل ـ ـ ــك بنس ـ ـ ــبة  ،%1151و
 ،%5555و %151مـ ــن مجلـ ــة احلـ ــائزين(  551مبحـ ــوث) علـ ــى
نفس الرتتيب.

 8م-صــادر معلومــات الصــيد :إن تعــدد وتنــوع املصــادر املعرفيــة للفــرد
تســاعده علــي إث ـراء معارفــه وأفكــاره وتنميــة قدراتــه ،ويعــد التعــرف
علـي مصــادر املعلومـات الــيت يلجـأ إليهــا الصـيادين يف حبــرية الـربلس
مــن شــأنه توقــع مــدى ســالمة مــا لــديهم مــن معلومــات فنيــة متعلقــة
ابلصــيد يف البحــرية  ،وتوقــع مــدي حاجــاهتم  اكتســاب مزيــد مــن
املعلومـ ــات واخل ـ ـربات الفنيـ ــة الصـ ــيدية ،فضـ ــال عـ ــن حتديـ ــد مـ ــدى
ح ـ ــاجتهم إيل مص ـ ــادر معلوماتي ـ ــة جدي ـ ــدة م ـ ــن املمك ـ ــن توفريه ـ ــا
مســتقبال ،وابلتــايل معاجلــة القصــور يف معــارفهم ،وإمكانيــة تصــحيح
املعلومات اخلاطئة لديهم( ،بيومى.)2111 :
وبس ـؤال املبحــوثني عــن مصــادر املعلومــات الصــيدية الــىت يعتمــدون
عليه ـ ــا ىف احلصـ ـ ــول عل ـ ــى معلومـ ـ ــاهتم كانـ ـ ــت عل ـ ــى الرتتيـ ـ ــب الـ ـ ــزمالء
الصــيادين ،اجلمعيــة التعاونيــة للصــيادين ،اهليئــة العامــة للثــروة الســمكية
وذلـ ـ ــك بنس ـ ـ ــبة  %255 ،%5155 ،%21علـ ـ ــى الرتتي ـ ـ ــب ،ج ـ ـ ــدول
رقم(.)2

حيازة مركب الصيد  :ا شك أن صائد األمساك الذي يعمل علـي
- 7
مركب ميتلكها غالبا ما يكـون لديـه دافـع وحـافر أكـرب ممـا سـواه مـن

جدول رقم .2ترتيب مصادر املعلومات الصيدية حسب أمهيتها للصيادين املبحوثني
الزمالء من الصيادين
اجلمعية التعاونية للصيادين

مصادر معلومات الصيد

التكرار
522
25

 %ن= 511
21
5155
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اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية
مكتب شئون البيئة
حمطة حبوث الثروة املائية ببلطيم
جتار األمساك
شيخ الصيادين

51
52
55
1
1

مما سبق يتضـح أن غالبيـة املبحـوثني يسـتقون معلومـاهتم عـن الصـيد
من مصادر تقليديـه مثـل الـزمالء مـن الصـيادين ،وجتـار األمسـاك ،وشـيخ
الص ــيادين يف ح ــني يس ــتقى  %1فق ــط م ــن املبح ــوثني معلوم ــاهتم ع ــن
الص ــيد م ــن مص ــادر تنموي ــة مث ــل اجلمعي ــة التعاوني ــة للص ــيادين ،واهليئ ــة
العامة لتنمية الثروة السمكية ،ومكتب شـئون البيئـة وحمطـة حبـوث الثـروة
املائية ببلطيم.
اثنيا :القدرات املهنية للصيادين ىف حبرية
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الربلس:

مت حتديــد مســتوى القــدرات املهنيــة للصــيادين املبحــوثني مــن خــالل
أربع ــة مؤشـ ـرات لتل ــك الق ــدرات ،أش ــارت اليه ــا الكت ــاابت والدراس ــات
العلميــة ،وتلــك املؤش ـرات هــى :مؤش ـرات القــدرة ا اتصــالية ،ومؤش ـرات
القدرة املعرفية ،ومؤشرات القـدرة األدائيـة ،ومؤشـرات القـدرة الوجدانيـة.
وأش ــارت القياس ــات ىف ه ــذا الص ــدد أن درج ــات الص ــيادين املبح ــوثني
الفعلية املعربة عن قدراهتم املهنية مبؤشراهتا األربعـة ،قـد تراوحـت مـا بـني
 551-512درج ــة ،مبتوس ــط حس ــا ق ــدرة  222درج ــة ،واحن ـراف
معيــاري ق ــدره  52درجــة ،وبتص ــنيف املبح ــوثني وفق ــا ملس ــتوى ق ــدراهتم
املهنية وفقا لقيمهم الرقمية واستنادا إيل املتوسط احلسا ونصـف درجـة
احنراف معياري إيل ثالث فئات ،جدول رقم(.)5
ويتضح من بياانت هذا اجلدول أنه بينما يقع ما يزيد عن ربع
املبحوثني( )%2252ىف فئة مستوى القدرات املهنية املرتفع ،فمن نسبة
املبحوثني أصحاب مستوى القدرات املهنية املتوسط واملنخفض بلغت

جدول رقم  .3توزيع املبحوثني وفقا لفئات قدراهتم املهنية

فئات القدرة املهنية ( درجة)
 منخفض ( أقل من )255 متوسط ( ) 211-255 مرتفع ( أكرب من )211اجملموع

أوال :مؤشرات القدرة اإلتصالية:
مت قياس هذا املتغري من خالل سؤال كل مبحوث عن مدى تردده
ومدى استفادته من هذا الرتدد على سبعة منظمات وهيئات معنية

255
2
255
1
555

 %51.. ،%52على الرتتيب ،مبا يعىن حاجة ما يقرب من ثالثة
أرابع املبحوثني( )%2555اىل مزيد من الربامج اإلرشادية ىف جمال
صيد األمساك لرفع تلك القدرات.
وإللقاء مزيد من اإليضاح عن هذا املتغري املركزى ،سيتم ىف اجلزء
التاىل تقسيمه اىل مؤشراته األربعة ،حيث مت قياس مستوى القدرات
املهنية للصيادين املبحوثني إجرائيا عن طريق جمموع ما صحصل عليه
املبحوثني من درجات تتعلق مبؤشرات القدرات ا اتصالية ،واملعرفية،
واألدائية ،ومؤشرات القدرة الوجدانية .ويتضح من بياانت هذا اجلدول
()%2252ىف
أنه بينما يقع ما يزيد عن ربع املبحوثني
فئة مستوى القدرات املهنية املرتفع ،فمن نسبة املبحوثني أصحاب
مستوى القدرات املهنية املتوسط واملنخفض بلغت %5155 ،%52
على الرتتيب ،مبا يعىن حاجة ما يقرب من ثالثة أرابع
املبحوثني( )%2555اىل مزيد من الربامج اإلرشادية ىف جمال صيد
األمساك لرفع تلك القدرات.
وإللقاء مزيد من اإليضاح عن هذا املتغري املركزى ،سيتم ىف اجلزء
التاىل تقسيمه اىل مؤشراته األربعة ،حيث مت قياس مستوى القدرات
املهنية للصيادين املبحوثني إجرائيا عن طريق جمموع ما صحصل عليه
املبحوثني من درجات تتعلق مبؤشرات القدرات ا اتصالية ،واملعرفية،
واألدائية ،ومؤشرات القدرة الوجدانية.

العدد
15
12
11
150

%

5155
52
2252
100

مبجال عمله وهى :اجلمعية التعاونية للصيادين ،ومكاتب اهليئة العمة
لتنمية الثروة السمكية ،ومكاتب حممية الربلس ،وحمطة حبوث الثروة
املائية ببلطيم ،وبنك القرية ،وجتار مستلزمات الصيد .وتراوحت القيم
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الرقمية الفعلية املعربة عن ذلك ما بني( 25-5درجة) ،مبتوسط
حساىب قدره 51درجات ،وإحنراف معيارى قدره  1درجات .وبتقسيم
املبحوثني اىل ثالث فئات وفقا ملستوى قدراهتم اإلتصالية ،واستنادا اىل
املتوسط احلساىب ونصف وحدة إحنراف معيارى ،جدول رقم( .)1تبني
أن غالبية املبحوثني ( )%2151يقعون ىف فئىت مستوى القدرات
اإلتصالية املتوسط واملنخفض ،ىف حني مل تصل نسبة املبحوثني
أصحاب مستوى القدرات اإلتصالية املرتفع اىل  %21من مجلة
املبحوثني.
ونالحظ من بياانت جدول رقم( )1إرتفاع نسبة املبحوثني
أصحاب مستوى القدرات اإلتصالية املنخفض واملتوسط ،وبسؤال
هؤ اء املبحوثني عن سبب ذلك ،إحنصرت إجاابهتم ىف ضعف
اإلستفادة من الرتدد على بعض هذه املنظمات ،فبالنسبة لتجار
مستلزمات الصيد على سبيل املثال ،فحىت لو كان الرتدد عليهم مرتفع،
فمن ا استفادة الىت تتحقق من هذا الرتدد ضعيفة ،حيث يسعى هؤ اء
التجار إىل حتقيق مكاسب مادية فقط على حساب الصيادين.
اثنيا :مؤشرات القدرة املعرفية:
املعرفة أو ما يعرفه الناس ،هي أساس قدراهتم وابلتايل أساس تنمية
القدرات ،وميكن تطويرها من خالل التعليم والتدريب(برانمج األمم

جدول رقم .4توزيع املبحوثني وفقا لفئات قدراهتم اإلتصالية

فئات القدرة املهنية ( درجة)
 منخفض ( أقل من )2 متوسط ( ) 52-2 مرتفع ( أكرب من )52اجملموع

جدول رقم .5توزيع املبحوثني وفقا لفئات قدراهتم املعرفية

فئات القدرة املعرفية ( درجة)
 منخفض ( أقل من )22 متوسط ( ) 512-22 مرتفع ( أكرب من )512اجملموع

اثلثا :مؤشرات القدرة األدائية :يرتبط األداء السليم ابلقدرات الكافية
واملستخدمة بفاعلية ،فالقدرات املرتفعة للصيادين فيما يتعلق أبدائهم
ملتطلبات مهنتهم يؤثر إبجااب على قدراهتم املهنية(برانمج األمم املتحدة

املتحدة اإلمنائي ،)2112 :وقد أمكن دراسة القدرة املعرفية
للمبحوثني من خالل إجاابهتم على اسئلة تتعلق ابملستوايت املعرفية
اخلاصة بكل من :خدمات اجلمعية التعاونية للصيادين ،وأنواع ومكان
وموعد تزاوج وهجرة األمساك يف حبرية الربلس(املستوى املعرىف
السمكى) ،ووسائل األمن والسالمة البحرية ،وبعض اجلوانب البيئية يف
حممية الربلس،والنوات اليت هتب عليها،وأيضا املستوى املعرىف املتعلق
ابلقوانني والتشريعات املنظمة لعملية الصيد يف حبرية الربلس ،واملتعلق
إبدراك مشاكل جمتمع الصيد.وتراوحت القيم الرقمية الفعلية املعربة عن
القدرة املعرفية للصيادين املبحوثني من 511-11درجة ،ومبتوسط
حسا قرابة 22درجة ،واحنراف معياري قرابة 1درجة ،وبتصنيف
املبحوثني وفقا ملستوى قدراهتم املعرفية واستنادا إيل املتوسط احلسا
ونصف وحدة احنراف معياري إيل ثالث فئات ،بلغت نسبة أفراد
مستوى القدرات املعرفية املرتفع  ،%51واملتوسط ،%11واملنخفض
 ،%51جدول رقم (.)1
ونالحظ من بياانت اجلدول السابق ان معظم الصيادين
املبحوثني( )%21يقعون ىف فئىت مستوى القدرات املعرفية املتوسط
واملنخفض.

العدد
12
21
22
150

%

5555
1255
5251
100

العدد
11
11
11

51
11
51

%

150

100

ا امنائي،)2112:وقد أمكن دراسة القدرة األدائية للمبحوثني من
خالل إجاابهتم على عدة أسئلة تتعلق مبستوى أداء بعض العمليات
التسويقية على األمساك ،وبعض العمليات اإلدارية املتعلقة مبهنة الصيد،
ومبستوى أداء بعض املهارات اخلاصة مبجال الصيد .وتراوحت القيم
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ِ
الناس علي العمل بشكل بنّاء وكفء من خالل تنمية اجتاهاهتم
ِ
اإلبجابية.

الرقمية الفعلية املعربة عن مستوى القدرة األدائية للصيادين املبحوثني
من 21 -51درجة ،ومبتوسط حسا قرابة 25درجة ،واحنراف
معياري قرابة 52درجة ،وبتصنيف املبحوثني وفقا ملستوى قدرهتم
األدائية ،واستنادا إيل املتوسط احلسا ونصف وحدة احنراف معياري
إيل ثالث فئات ،بلغت نسبة أفراد مستوى القدرات األدائية
املرتفعة ،%2251واملتوسط  ،%5255واملنخفض  ،%5555جدول
رقم(.)1

وقد مت دراسة القدرة الوجدانية للمبحوثني من خالل التعرف على
اجتاهاهتم حنو العمل حبرفة الصيد ،وأيضا إجتاهاهتم حنو التشريعات
املنظمة لعملية الصيد .وتراوحت القيم الرقمية املعربة عن مستوى القدرة
الوجدانية للمبحوثني من(11-55درجة) ،ومبتوسط حسا قرابة
12درجة ،واحنراف معياري قرابة1درجات ،وبتصنيف املبحوثني وفقا
ملستوى قدراهتم الوجدانية وفقا لقيمهم الرقمية واستنادا إيل املتوسط
احلسا ونصف وحدة احنراف معياري إيل ثالث فئات ،بلغت نسبة
أفراد مستوى القدرات الوجدانية اجليد  ،%2255واملتوسط،%12
واملنخفض (،%2252جدول رقم .)2

ونالحظ من بياانت اجلدول السابق أن أكثر من ثلثى املبحوثني
يقعون ىف فئىت مستوى القدرات األدائية املتوسط واملنخفض.
رابعا:مؤشرات القدرة الوجدانية :تعد مؤشرات القدرات الوجدانية
متمثلة يف اجتاهات األفراد أحد األبعاد اهلامة يف جمال تنمية القدرات
املهنية ،حيث تشري وكالة الياابن للتعاون الدويل )2004( JICA

ونالحظ من بياانت اجلدول رقم( )2أن ما يقارب من ثالثة أرابع
املبحوثني يقعون ىف فئىت مستوى القدرات الوجدانية املتوسط
واملنخفض.

إيل ا اجتاهات كأحد العناصر اليت تقوم عليها تنمية القدرات علي
مستوى األفراد ،كما يذكر (2004) Macfadyen & Huntington
أنه يف عملية تنمية القدرات ينبغي أن تبذل اجلهود إلحداث
تغيريات يف الفهم واملعارف واملمارسات واملهارات ابإلضافة إيل

تتضم ُن ححتفيز
إحداث تغيريات يف االجتاهات ،فتنمية القدرات عملية ّ

جدول رقم  .6توزيع املبحوثني وفقا لفئات قدراهتم األدائية
فئات القدرة اآلدائية ( درجة)
منخفض ( أقل من )12متوسط ( ) 22-12م-رتفع ( أكرب من )22
اجملموع

العدد
12
11
11
150

%

5555
5251
2255
100

جدول رقم  .1توزيع املبحوثني وفقا لفئات قدراهتم الوجدانية
فئات القدرة الوجدانية ( درجة)
 منخفض ( أقل من )11 متوسط ( ) 15-11 مرتفع ( أكرب من )15اجملموع

اثلثا :أتثري بعض اخلصائص املميزة للصيادين املبحوثني على قدراهتم
املهنية:

العدد
15
15
11
150

%

2252
12
2255
100

ويتم ىف هذا اجلزء إستجالء العالقة بني مستوى القدرات املهنية
للصيادين املبحوثني وبني بعض املتغريات املدروسة واملعربة عن
خصائص املبحوثني وهى :السن ،وعدد أفراد األسرة ،واملستوى
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التعليمى ،وخربة العمل ابلصيد ،وخربة العمل ابلبحار ،والدخل
الشهرى من الصيد ،ومصادر معلومات الصيد(مت التعبري عن هذا
املتغري ىف صورة رقمية وفقا لعدد املصادر ،حيث يعطى املبحث درجة
لكل مصدر معلومات يذكره) .ويوضح جدول رقم( )2أنه توجد
عالقة إرتباطية مغزوية طردية بني متغري مستوى القدرات املهنية كمتغري
( ر=
اتبع وبني املتغريات املستقلة التالية :السن
 ،15555وخربة العمل ابلصيد(ر= ،)15555وخربة العمل ىف
البحار(ر= ،)15212ومصادر معلومات الصيد(ر=،)15515
الدخل الشهرى من الصيد(ر= ،)15212ىف حني كانت العالقة غري
مغزوية مع املتغريات :عدد أفراد األسرة ،واملستوى التعليمى للصيادين
املبحوثني .وأوضحت كذلك نتيجة التحليل اإلرتباطى وجود عالقة
إرتباط خطى بني متغريى سن املبحوثني ،وخربة العمل ابلصيد ،حيث
ر=
بلغت قيمة معامل اإلرتباط بني هذين املتغريين
 ،15215وعلى هذا فسيتم حذف متغري من هذين املتغريين من
معادلة اإلحندار.
وبناءا على النتائج السابقة مت إدخال املتغريات املستقلة ذات
اإلرتباط املغزوى ىف معادلة اإلحندار املتعدد ملعرفة نسبة التباين املفسر

ىف مستوى القدرات املهنية للصيادين املبحوثني كمتغري اتبع ،وتوضح
البياانت الواردة ىف اجلدول رقم( )2أن هناك ثالثة متغريات مستقلة
فقط هى املسئولة عن تفسري  %2255من التباين املمكن حدوثه ىف
املتغري التابع  ،وذلك استنادا على قيمة معامل التحديد  R2البالغة
 ،15225وهذه املتغريات كالتاىل مصادر معلومات الصيد ،خربة
العمل ابلصيد ،خربة العمل ابلبحار.
وكان أكثر املتغريات املستقلة أتثريا ىف مستوى القدرات املهنية
للمبحوثني كمتغري اتبع متغري"مصادر معلومات الصيد"حيث وجد أنه
مسئول مبفرده عن تفسري  %55من التغري املمكن حدوثة ىف مستوى
القدرات املهنية وبنسبة  %11من قيمة معامل التحديد للمتغريات
الثالثة معا .وتبدو هذه النتيجة منطقية على أساس أنه كلما زاد عدد
مصادر املعلومات الىت يستند إليها الفرد ىف عمله مبجال ما انعكس
ذلك ابإلبجاب على مستوى قدراته املهنية اخلاصة هبذا العمل ،وهذا
يتفق مع نتائج عديد من الدراسات اإلرشادية(،سرحان،)5222:
و(يوسف ،)5222:و(الرتكى ،)5225 :و( بيومى،)2111 :
و(.( Radwan et al : 2009

جدول رقم .8نتائج التحليل اإلرتباطى بني بعض اخلصائص املميزة للمبحوثني ومستوى قدراهتم املهنية
معامل اإلرتباط
13..1
13121
13120
13.1.
132.0
132.1
13...

املتغريات

السن
عدد أفراد األسرة
املستوى التعليمى
خربة العمل ابلصيد
خربة العمل ابلبحار
الدخل الشهرى من الصيد
مصادر معلومات الصيد

**مغزوى عند املستوى اإلحتماىل 1311

املغزوية
مغزوى **
غري مغزوى
غري مغزوى
مغزوى **
مغزوى **
مغزوى **
مغزوى **

جدول رقم  .9نتائج التحليل اإلحندارى املتعدد للمتغريات املستقلة املؤثرة على القدرات املهنية للصيادين املبحوثني
املتغريات املستقلة
خربة العمل ابلصيدخربة العمل ابلبحار-مصادر معلومات الصيد

معامل اإلرتباط املتعدد 13000 = R
**مغزوى عند املستوى اإلحتماىل 1311

معامل اإلحندار اجلزئى
13.00
03...
.3.11

معامل التحديد 132.. =R2
* مغزوى عند املستوى اإلحتماىل 1310

وبناءا على ما سبق فمنه ميكن رفع مستوى القدرات املهنية
للصيادين املبحوثني بزايدة وتنويع مصادر املعلومات الىت ميكن أن
يستقى منها الصيادين معلوماهتم الصيدية ،كما ينبغى اإلستفادة من

معامل التحديد
1311.
1310
131.

قيمة ت
.30.0
.3...
03..1

قيمة ف = * 103.10

املغزوية
**
**
**

كبار الصيادين ذوى اخلربة الكبرية ىف جمال العمل حبرفة الصيد ىف
جهود تنمية القدرات.
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احلاضرين من املبحوثني(  ،)%2252ىف حني مل تزد تلك النسبة
عن %21من جمموع الذين تعرضوا للدورات التدريبة.

رابعا :احلاجات التدريبية للصيادين املبحوثني ىف جمال صيد
األمساك:

- 2احلاجات التدريبية :أمكن التعرف على احلاجات التدريبية
للصيادين املبحوثني ىف بعض جما ات الصيد إعتمادا على أسلوب
التقدير الذاتى ،حيث مت توجيه عدة أسئلة لكل مبحوث تتعلق
برغبته ىف التعرض لربامج تدريبية متخصصه من عدمه ،ونوعية
هذه الربامج ،وكذلك تقديرة ملدى حاجته للتدريب ىف هذه
الربامج .وأشارت النتائج ىف هذا الصدد إىل أن جما ات التدريب
الىت يرغب املبحوثون ىف التعرض هلا إحنصرت ىف انية جما ات،
جدول رقم(.)55
ويتضح من بياانت اجلدول رقم( )55أن املوضوعات املتعلقة
أبمهية حبرية الربلس كمحمية طبيعية ،والتوعية بقوانني الصيد ،وتنمية
املهارات الفنية املتعلقة ابلصيد ،كانوا ىف مقدمة املوضوعات الىت صحتاج
اليها املبحوثني للتدريب فيها ،حيث بلغت نسبة املبحوثني الذين
يرغبون التدريب ىف املوضوعات الثالثة %21من جمموع املبحوثني.

أمكن التعرف على حاجات املبحوثني التدريبية من خالل سؤاهلم
عما إذا كان قد سبق هلم التعرض لفرص تدريبية سابقة من عدمه سواء
كانت ىف صورة ندوات أو ىف صورة دورات تدريبية متخصصة ومدى
إستفادهتم من تلك الفرص ،وأيضا من خالل تقديرهم الذاتى ملدى
حلاجتهم للتدريب ىف عدة جما ات صيدية حمددة ،وذلك كالتاىل:
- 5الفرص التدريبية ومدى اإلستفادة منها :أوضحت النتائج ىف

اجلدول رقم( )51أن نسبة  ،%2255و %21من مجلة املبحوثني
مل يسبق هلم أن تعرضوا ألى ندوات إرشادية مسكية أو ألى دورات
تدريبية متخصصة ىف جمال الصيد على الرتتيب .وفيما خيتص
مبدى ا استفادة الىت حتققت للمبحوثني الذين تعرضوا لتلك
الفرص التدريبية تبني أن نسبة من كانت استفادهتم كبرية من
تعرضهم للندوات اإلرشادية مل تزيد عن  %51من جمموع

جدول رقم .01الفرص التدريبية الىت تعرض هلا املبحوثني ومدى اإلستفادة منها
الفرص التدريبية
ندوات إرشادية
دورات تدريبية متصلة ابلصيد

عدد
51
51

نعم

التعرض

%

2252
51

عدد
551
551

65

ال

عدد
52
5

%

2255
21

كبرية

%

5155
21

مدى االستفادة
متوسطة
عدد
%
عدد
55 2151 2
1
11
1

حمدودة

%

5252
11

جدول رقم .11توزيع املبحوثني وفقا حلاجتهم للتدريب واجملاالت التدريبة وشدة حاجتهم للتدريب يف كل جمال
موضوع التدريب
 -5أمهية حبرية الربلس كمحمية طبيعية
 -2التوعية بقوانني الصيد
 -5تنمية املهارات الفنية املتعلقة ابلصيد
 -1وسائل تنمية املخزون السمكي يف حبرية الربلس
 -1مشاكل حممية الربلس وأساليب حلها
 -1تسويق األمساك
 -2األمن والسالمة البحرية
 -2التعاونيات السمكية وأمهيتها للصيادين

عدد
52
5
52
1
55
2
55
2
55
2
55
1
55
1
55
1

نعم

احلاجة للتدريب
%

عدد

ال

%

525
5

215
2

22

21

51

21

225
5
225
2

55
52

شدة االحتياج للتدريب
حمدودة
متوسطة
كبرية
عدد  * %عدد  * %عدد * %
151
2 5552 51 215
22
2
152
2 5551 51 215
22
2

215
2
255
5

25

12

21

25

55

55

21

22

55

22

21

22

5252

55

251

225
5
215
2

51

21

12

21

5252

51

5552

51

225
2
255
5

225
2
255
2

21

2555

2

1

22

125
2

21

2552

55

251

21

51

21

22

22

25

5251

1

551

79
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التوصيات
أوضحت نتائج الدراسة فيما يتعلق مبرتقبات العمل اإلرشادى لتنمية
القدرات املهنية للصيادين ىف حبرية الربلس ابلتوصيات التاليه:
- 5ضرورة قيام اإلرشاد الزراعى أبنشطة إرشادية مستقبلية يشارك ىف
فطيطها وتنفيذها الصيادين أنفسهم حبيث تركز تلك األنشطة
على بعض املوضوعات مثل ،أمهية حبرية الربلس كمحمية طبيعية،
والتوعية بقوانني الصيد ،واألمن والسالمة البحرية ،وتسويق
األمساك.
 2إ-زاء ما أظهرته النتائج من أن أكثر من ثلث املبحوثني مل يلتحقوا
ابلتعليم أبدا ،فيمكن ل رشاد أن يعمل على حمو أميتهم ابلتنسيق
مع إدارة تعليم الكبار مبنطقة البحث.
 5إ-زاء ما أسفرت عنه النتائج من أن غالبية املبحوثني لديهم خربة
ىف جمال العمل حبرفة الصيد تصل اىل  52سنة فأكثر ،ولديهم
خربة سابقة ىف العمل ابلبحار ،مما يعد مدخال للعمل اإلرشادى
السمكى لتطوير ما لديهم من قدرات مهنية ،مع اإلستعانة
ابلصيادين ذوى اخلربة الكبرية ىف فطيط الربامج اإلرشادية
املتخصصة.
 1إ-زاء ما أوضحته النتائج من إعتماد معظم املبحوثني ىف احلصول
على معلوماهتم الصيديه من مصادر معرفية تقليدية تتمثل ىف
الزمالء وجتار األمساك ،على الرغم من تعدد املصادر غري التقليدية
الىت ميكنهم إستقاء املعلومات الصحيحة والدقيقة منها مثل
اجلمعية التعاونية لصائدى األمساك ،واهليئة العامة لتنمية الثروة
السمكية ،وغريها األمر الذى ينبغى معه ضرورة تعريف الصيادين
هبذه املصادر وتوعيتهم بضرورة تنويع مصادر املعلومات الىت
يعتمدون عليها ،خاصة ان متغري" مصادر املعلومات الصيدية كان
اكثر املتغريات املستقلة أتثريا على مستوى القدرات املهنية
للصيادين كمتغري اتبع.
 1إ-زاء ما أوضحته النتائج البحثية من إخنفاض مستوى املبحوثني ىف
الكثري من مؤشرات قدراهم املهنية ،فعلى سبيل املثال لوحظ وجود
إخنفاض ىف بعض جما ات مؤشر القدرة املعرفية مثل :املستوى
املعرىف بوسائل األمن واألمان والسالمة البحرية ،واملستوى املعرىف

البيئى ،واملستوى املعرىف ابلنوات ،ومستوى الوعى التشريعى ،األمر
الذى بجعل ل رشاد السمكى دورا كبريا بوصفه عملية تعليمية
موجهة بصفة خاصة للكبار ،حيث يقرتح تنفيذ عدد من الدورات
التدريبية اخلاصة بتنمية املستوى املعرىف ىف اجملا ات سالفة الذكر.

املـراجـع
إمساعيـ ـ ــل ,عثم ـ ــان عل ـ ــي ( :)2111دراس ـ ــة حتليلي ـ ــة للبني ـ ــان ا اقتص ـ ــادي
السمكي يف مجهورية مصر العربية ,جملة جامعة املنصورة للعلوم الزراعيـة,
جملد ( ,)51عدد (.)51
الرببرى،ع ــادل س ــيد امح ــد ( :)2112اإلنت ــاج احليـ ـواىن واألم ــن الغ ــذائى ىف
الوطن العرىب ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.
املنظم ــة العربي ــة للتنمي ــة الزراعي ــة ( :)2112الكت ــاب الس ــنوى ل حص ــاءات
الزراعية العربية ،جملد .22
أمان ــة األم ــم املتح ــدة لالس ـرتاتيجية الدولي ــة للح ــد م ــن الك ـوارث (:)2112
مص ــطلحات ا اسـ ـرتاتيجية الدولي ــة للح ــد م ــن الكـ ـوارث ع ــن احل ــد م ــن
خماطر الكوارث ,جنيف ,سويسرا.
األس ـ ــود ,هشـ ــام حممـ ــود دمحم( :)2112ا احتياجـ ــات التدريبيـ ــة للمرشـ ــدين
ال ــزراعيني مبح ــافظيت مش ــال وجن ــوب س ــيناء( ,رس ــالة ماجس ــتري) ,كلي ــة
الزراعة مبشتهر ,جامعة الزقازيق.
ال ـ ـ ـريس ،دمحم مح ـ ــزة ( :)5225دراس ـ ــة لالحتياج ـ ــات اإلرش ـ ــادية لص ـ ــائدي
األمساك ببعض قـرى حمافظـة الدقهليـة( ،رسـالة ماجسـتري) ،قسـم اإلرشـاد
الزراعي ،كلية الزراعة ،جامعة املنصورة.
الرتكــي ,حممــود دمحم رجــب( :)5225دراســة حتليليــة لالحتياجــات اإلرشــادية
لصائدي األمساك وحـائزي املـزارع السـمكية ببحـرية الـربلس مبحافظـة كفـر
الشــيخ( ,رســالة دكتــوراه) ,قســم اإلرشــاد الزراعــي ,كليــة الزراعــة ,جامعــة
اإلسكندرية.
الش ـ ـ ـ ــاعر ,مج ـ ـ ــال دمحم أمح ـ ـ ــد( :)2112دراس ـ ـ ــة املش ـ ـ ــكالت ا اجتماعي ـ ـ ــة
وا اقتصــادية والبيئيــة للصــيادين يف حبــرية ال ـربلس بعــد حتويلهــا إيل حمميــة
طبيعية( ,رسالة دكتوراة) ,قسم اإلرشاد الزراعـي واجملتمـع الريفـي -جمتمـع
ريفي ,كلية الزراعة جامعة األزهر.
الطنــو  ,دمحم عمــر ( :)5222مرج ـع اإلرشــاد الزراعــي ,دار النهضــة العربيــة
للطباعة والنشر ,بريوت.

جملة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -جملد 55العدد )5يناير -مارس 2152

الكريــوين ،إبـراهيم عــوضا دمحم ،صــابر مصــطفي ( :)2112حتليــل اقتصــادي
قياســي للعوامــل احملــددة ل نتــاج الســمكي يف حبــرية الـربلس ،جملــة جامعــة
املنصورة للعلوم الزراعية ،جملد ( )52عدد (.)1
اهليئة العامة لتنمية الثروة السمكية ( :)2112 ، 2112 ،2112الكتـاب
السنوي ل حصاءات السمكية.
بـرانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ( :)2112تنميــة القــدرات :مــذكرة تطبيقيــة،
نيويورك ،الو اايت املتحدة األمريكية.
بـرانمج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ( :)2112دعـم تنميـة القـدرات :هنـج بـرانمج
األمم املتحدة اإلمنائي ,نيويورك ،الو اايت املتحدة األمريكية.
بـرانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ( :)2112تنميــة القــدرات :كتيــب متهيــدي،
نيويورك ،الو اايت املتحدة األمريكية.
ب ـ ـ ـرانمج تنمي ـ ــة اجملتمعـ ـ ــات احمللي ـ ــة ( :)2115دليـ ـ ــل امل ـ ــدرب يف :ت ـ ــدريب
املتدربني ,الربانمج الوط ي للتخفيف من حـدة الفقـر ابجلمهوريـة اليمنيـة,
الدليل متاح علي شبكة ا انرتنت علي املوقع:
http://www.fao.org/wairdocs/af196a/af196a00.htm

بي ــومي ,نبي ــل الس ــيد حس ــن( :)2111دراس ــة اقتص ــادية إلمكاني ــات تنمي ــة
وتطــوير مصــايد حبــرية الــربلس ,رســالة دكتــوراه ,قســم ا اقتصــاد الزراعــي,
كلية الزراعة (سااب ابشا) ,جامعة اإلسكندرية.
رمض ــان ،عب ــدهللا عب ــدالفتاح ( :)2111ال ــدور اإلرش ــادى جلمعي ــات تنمي ــة
الزراع وأسرهم ىف جمال تسويق بعض احلاصالت البستانية  :دراسة حالـة
مبحافظــة الفيــوم ،رســالة دكتــوراه ،قســم اإلرشــاد الزراعــى ،كليــة الزراعــة ،
جامعة اإلسكندرية.
رمضــان ،عبــدهللا عبــدالفتاح ( :)2155التــدريب ىف اإلرشــاد الزراعــى ،مقــرر
دراســات عليــا ،قســم التعلــيم اإلرشــادى الزراعــى ،كليــة الزراعــة ،جامعــة
اإلسكندرية.
رضـوان ,أمحـد اهلنيـدي ( :)2111حماضـرات يف فهـم اإلرشـاد الزراعـي ,قسـم
اإلرشاد الزراعي واجملتمع الريفي ,كلية الزراعة ,جامعة املنوفية.
ســرحان ،الص ــاوي دمحم أنــور ( :)5222دراس ــة متطلبــات العم ــل اإلرش ــادي
الســمكي ببح ــرية ادك ــو مبحافظــة البح ــرية رهوري ــة مصــر العربي ــة ،رس ــالة
ماجستري -قسم اإلرشاد الزراعي ،كلية الزراعة ،جامعة اإلسكندرية.
مش ــس ،ص ــابر زغل ــول ( :)2111دور التغـ ـريات البيئي ــة املعاص ــرة يف اإلنت ــاج
السمكي ببحرية الربلس -دراسة يف جغرافية البيئة ،رسالة دكتـوراة ،قسـم
اجلغرافيا ،كلية اآلداب ببنها ،جامعة الزقازيق.
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صــاحل ,صــربي مصــطفى ( :)5221األســس النظريــة والتطبيقــات العمليــة يف
إدارة العمل اإلرشادي الزراعي ،مركز الدعم اإلعالمي مبريوط.
ص ـ ــاحل ,دمحم صـ ــربي مصـ ــطفي(:)2151القـ ــدرات املهنيـ ــة ملقـ ــدمي خدمـ ــة
اإلمداد مبسـتلزمات اإلنتـاج الزراعـي مبركـز إيتـاي البـارود مبحافظـة البحـرية
والـدور املرتقــب ل رشـاد الزراعــي يف هـذا اجملــال ,رسـالة ماجســتري -قســم
التعليم اإلرشادى الزراعي ،كلية الزراعة ،جامعة اإلسكندرية.
عـ ــامر ،دمحم ج ــابر ( :)2112اإلنت ــاج الس ــمكي يف مص ــر ،املـ ـؤمتر اخلـ ــامس
عش ـ ــر لالقتص ـ ــاديني الـ ــزراعيني ،اجلمعي ـ ــة املص ـ ـرية لالقتص ـ ــاد الزراع ـ ــي،
القاهرة.
معوض ،زينب عيد ( :)5225دراسة اقتصادية عـن إنتـاج األمسـاك يف مصـر
مـ ــع اإلشـ ــارة بصـ ــفة خاصـ ــة حملافظـ ــة الفيـ ــوم ،رسـ ــالة ماجسـ ــتري ،قسـ ــم
ا اقتصاد الزراعي ،كلية الزراعة ،جامعة اإلسكندرية.
منظمـ ـ ــة األغذيـ ـ ــة والزراعـ ـ ــة ( :) 2151 ،2112 ،2112حالـ ـ ــة املـ ـ ـوارد
السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل  ،روما  ،ايطاليا.
منظمــة األغذيــة والزراعــة ( :)5221مدونــة الســلوك بشــأن الصــيد الرشــيد،
الطبعة العربية الثانية ,روما.
دائــرة اإلرش ــاد الســمكي ( :)2111التوعي ــة واإلرشــاد ,وزارة الزراع ــة والث ــروة
السمكية ,سلطنة عمان .املقال متاح علي شبكة ا انرتنت علي املوقع:
http://www.moa.gov.om/arabic/fisheries_consultancy_g
uidance.asp

وزارة الزراعـ ــة وإستصـ ــالح األراضـ ــى (  : )2112اإلنتـ ــاج الزراعـ ــى  ،تقريـ ــر
منشور.
يوســف ,فاطمــة دمحم عبــد هللا ( :)5222دراســة حتليليــة للعوامــل املــؤثرة علــي
كفــاءة التعاونيــات الســماكية ,رســالة دكتــوراة ,قســم ا اقتصــاد الزراعــي,
كلية الزراعة ,جامعة املنوفية.
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ABSTRACT

Prospects oOf Extension Work For Occupational Capacity Development
for Fishermen on Burullus Lake
Sabry M. Saleh, Mahmoud T. Shaban, Abdullah A. Ramadan, Mohamed Tobar
were: 1-Identifying some social and economical
characteristics of the respondents. 2-Assessing
occupational capacity of the respondents through the
following
indicators:
a-communication
capacity,
b-knowledge capacity c-performance capacity, and
d-emotional capacity. 3-Studying the influence of some
characteristics of the respondents on their occupational
capacity. 4- Specifying training needs for the respondents
in the fishing area.
The research data was collected by using elaborately
Questionnaire through interviewing 150 fishermen as a
representative sample from the population of this study
(882 fishermen). Main statistical methods used for data
analysis included; Tabular presentation, means, standard
deviation, percentage distribution, simple correlation, and
multiple regressions.
The major findings of this study indicated the
following:

1- Assessment of level of occupational capacity for the
researched fishermen revealed that about 28% of
respondents were “high” followed by “medium”
(38%) and “low” (34%).
2- Findings pertaining to the relationship between level
of occupational capacity of the respondents and
their selected socio-economic characteristics
indicate that studied independent variables namely;
“fishing knowledge sources”, “experience of fishing
work”, and “experience work on seas” had positive
effect on level of respondents’ occupational
capacity.
The multiple regression analysis also revealed that
only one variable “fishing knowledge sources”
accounted for 13% of the variance in respondents’
level of occupationa capacity as a center variable of
the study.
3- Specify respondents’ training needs revealed that
77% of respondents did not expose for any previous
training programs. And most of them (80%) eager to
expose training on “Importance of Brollus lake as a
refuge”, and “development of new techniques of
fishing skills”.

This study aimed mainly at determining prospects of
extension work for occupational capacity development
for fishermen on Lake Burullus. The specific objectives

