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 قياس درجة تحقيق األهداف للجمعيات التعاونية لصائدى األسماك ببحيرة إدكــــو بمحافظة البحيرة

Pسليمبويحيى محمد أحازم محمد 

۱*
P–  حامد محمد حامدP

۲ 
 مصر  –جامعة الزقازيق  –كلية الزراعة  –قتصاد الزراعى قسم اال -۱

 مصر  –العباسة  –المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية  -۲

 صخلالم

، درجة تحقيق األهداف للجمعيات التعاونية لصائدى األسماك ببحيرة إدكــــو بمحافظة البحيرةقياس دف هذا البحث تهسي
، ببحي��رة إدكـــ��ـوهني��ة لص��ائدى االس��ماك التع��رف عل��ى بع��ض الخص��ائص الشخص��ية واالقتص��ادية والم وذل��ك م��ن خ��الل

، وجه�ة نظ��رهمم�ن  ببحي�رة إدكـــ�ـوجمعي�ات التعاوني�ة لص�ائدى االس��ماك لل درج�ة تحقي�ق األه��داف الخدمي�ةالتع�رف عل�ى و
لتحس�ين خ�دمات  همالتعرف على مقترحاتو، متواجهوالمعوقات التى  المشكالتالتعرف على و، تهم منهاتحديد درجة إستفادو

 س�ماك م�ن وجه�ة نظ�ر الخب�راءالجمعيات التعاونية لصائدى األ مشكالت تطوير أداءالتعرف على و، التعاونية لهمالجمعيات 
أج��رى ه��ذا البح��ث عل��ى عين��ة عش��وائية م��ن ص��ائدى األس��ماك ببحي��رة إدك��و ومقترح��ات تطويره��ا م��ن وجه��ة نظ��رهم، وق��د 

% ۱٥.٥ص�ياداً بنس�بة  ۱۲۸وبل�غ حج�م العين�ة المدروس�ة  ،بالبحيرةمن أعضاء جمعيات صائدى األسماك بمحافظة البحيرة 
ات التعاوني�ة ي�صياداً مسجلين بسجل الرخص بالجمع ۸۲٦دى األسماك والبالغ عددهم عدد أعضاء جمعيات صائ ىمن إجمال

خبيراً ممن لديهم خبرة فى مجال عمل الجمعيات التعاونية للصيادين، وجمعت بيان�ات الدراس�ة  ۳۰لصائدى األسماك وكذلك 
م العرض الجدولى والتكرارات والنس�ب ولقد أستخد باستخدام إستبيان بالمقابلة الشخصية ۲۰۱٥ر وفبراير يخالل شهرى ينا

أن درج��ة تحقي��ق ف��ى ع��رض بيان��ات ه��ذه الدراس��ة، وق��د أوض��حت النت��ائج  والمتوس��ط الم��رجح حس��ابىالمئوي��ة والمتوس��ط ال
ت��وفير مس��تلزمات االنت��اج بأس��عار مخفض��ة، تعري��ف  تتمث��ل ف��ى: لص��ائدى األس��ماك لجمعي��ات التعاوني��ةاأله��داف الخدمي��ة ل

الص�حيحة، نق�ل مش�كالت الص�يادين إل�ى الجه�ات المعني�ة، عق�د دورات تدربيب�ة للص�يادين، تعري�ف  الصيادين بطرق الصيد
وكان�ت نس�ب ، الصيادين بأسعار األسماك وفرص تسويقها، تنمية االتجاهات االيجابية نحو الص�يد، إص�دار نش�رات إرش�ادية

الترتيب من وجه�ة  على، %۳.۱۳ ، %۱۰.۹٤ ، %۱٤.۰٦ ، %۲۳.٥۹  % ،۳۹.۸٤% ، ٤۸.٤٤% ، ٥۰.۷۸هذه الخدمات 
التى تقدمها جمعيات صائدى األسماك ببحيرة إدكو للصيادين ألن ه�ذه  الخدميةاألهداف نظر المبحوثين مما يدل على ضعف 

نق�ل مش�كالت الص�يادين إل�ى  :ه�ذه األه�داف تتمث�ل ف�ىالمبح�وثين م�ن  ن درج�ة إس�تفادة، وأ% إال بقلي�ل٥۰النسب لم تتعدى 
وه�ى ، خفض�ةنر مس�تلزمات االنت�اج بأس�عار مت�وفي، تنمية اإلتجاهات اإليجابي�ة نح�و الص�يد ل�دى الص�يادين، الجهات المعنية

أن هن��اك العدي��د م��ن ك��ذلك أوض��حت النت��ائج ، عل��ى الترتي��ب )۲.۲۰، ۲.۲۸، ۲.۳۱مرتب��ة ترتيب��ا تنازلي��ا بمتوس��ط م��رجح (
نتش��ار ا، و%۹٦.۰۹بنس��بة  ص��رف الص��حى ب��البحيرةزي��ادة ال :وأهمه��ا ،ب��البحيرةالمش��كالت الت��ى تواج��ه ص��ائدى األس��ماك 

، وإطم��اء %۸۰.٤٦بنس��بة  ، وص��رف محط��ة الكهرب��اء والمص��انع%۸٦.۷۱بنس��بة  ةالب��وص وورد الني��ل والحش��ائش بكث��ر
 ل�دى الخب�راء لتط�وير أداء الجمعي�ات التعاوني�ة المقترح�ات وأن هناك العديد من ، %۷۳.٤۳بنسبة البحيرة وإرتفاع منسوبها 

أن يك�ون عض�و ، و%۹۳.۳۳بنس�بة  إعادة تحديد مهام وأه�داف ك�ل جمعي�ة تعاوني�ة، وأهمها: ببحيرة إدكوسماك صائدى األل
%، ۷٦.٦٦بنس��بة  إعتب�ار الجمعي��ة التعاوني��ة منظم��ة للمس��اعدة الذاتي��ة%، و۸۳.۳۳بنس��بة الجمعي�ة م��ن منتم��ى مهن��ة الص��يد 

 %.۷۰.۰۰توفير التمويل الخارجى للجمعيات لضمان إستمرارها بنسبة و

.، الجمعيات التعاونية، صائدى األسماك، بحيرة إدكواألهدافالكلمات اإلسترشادية: 

 المقدمة والمشكلة البحثية

 إجتماعي��ة تعتب��ر الجمعي��ة التعاوني��ة مؤسس��ة إقتص��ادية
ل���يس الغ���رض منه���ا ال���ربح ب���ل خدم���ة مص���الح األعض���اء 

 ،المشتركين عن طري�ق توحي�د جه�ودهم المبعث�رة وتقويته�ا
إشتراك الفرد فى الجمعية التعاونية ليفيدها بمجهوده كما أن 

مع اإلستفادة منه�ا أيض�اً م�ع إحتفاظ�ه بشخص�يته وإس�تقالله 
 .)۱۹۸۳ ،بدون أن يطالب بمساهمة تفوق طاقته (المالحى

فق��د أص��بح الن��اس يتطلع��ون للتع��اون كنظ��ام إقتص��ادى 
يس���تطيعون الع���يش ف���ى كنف���ه متمتع���ين بالحري���ة الخاص���ة 

، لتع������اون نظ������ام وس������ط ب������ين الرأس������ماليةاوالعام������ة، و
ام ال�ذى يبق�ى واالشتراكية، ويعتبر النظام التعاونى هو النظ�
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، كم�ا أن�ه يحق�ق الع�دل االجتم�اعى ب�ين على الملكي�ة العام�ة
 ).۱۹۸۸ ،الطبقات االجتماعية (الهوارى

ال ش��ك أن إنتش��ار الجمعي��ات التعاوني��ة عل��ى إخ��تالف و
رأس��مالية أو كان��ت الأنواعه��ا ف��ى جمي��ع دول الع��الم س��واء 

مس�ك الن��اس بالنظ��ام التع��اونى تاالش�تراكية إنم��ا يرج��ع ال��ى 
ف��ى الحق��ل السياس��ى  يتك��ون منه��االت��ى كع��الج للمس��اوىء 

ل���دول واالقتص���ادى واالجتم���اعى عل���ى ح���د س���واء ف���ى ا
 .)۱۹۷۹ ،الرأسمالية أو االشتراكية (خفاجى

الس�مكية ف�ى معظم��ه قط�اع إنت��اج قط�اع الث��روة ويعتب�ر 
تضمن وح�دات إنتاجي�ة ص�غيرة الحج�م أو متوس�طة سلعى ي

صف بانخفاض إنتاجيته�ا وق�درتها تذات أعداد كبيرة نسبياً ت
التمويلية والتسويقية الضعيفة وأن العاملين ف�ى ه�ذا القط�اع 

طبيع��ة خاص��ة طبيعي��ة وإجتماعي��ة له��ا يعتم��دون عل��ى بيئ��ة 
فى برامج يس�اهمون دون المشاركة الجماعية والفعلية منهم 

ن�ه ف�ى ظ�ل وج�ود ه�ذه أوضعها نظرياً وتنفيذها عملياً و فى
التع�رف  االعداد الكبي�رة م�ن المنتج�ين يص�بح م�ن الص�عب

تطوير قطاع الث�روة الس�مكية م�ن لعلى أرائهم وإحتياجاتهم 
له��م خ��الل تجمي��ع المنتج��ين ف��ى تنظيم��ات تم��ثلهم وتس��مح 

ى ف��للمش��اركة فعه��م دب��التعرف عل��ى أرائه��م وإحتياج��اتهم و
 .)۲۰۰٥ ،ةنيبرا( خطط وتنفيذ برامج التنميةتنفيذ إعداد و

النت��اج لوتعتب��ر المص��ايد الطبيعي��ة المص��در الرئيس��ى 
 س��اهمتالس��مكى المص��رى بع��د االس��تزراع الس��مكى حي��ث 

 م۲۰۱۲ع���ام  % م���ن اجم���الى االنت���اج الكل���ى۳۰ح���والى ب
 .)۲۰۱۲ ،، إحصائيات اإلنتاج السمكى(وزارة الزراعة

ص��ايد المص��رية أن معظ��م ن��ة للموتوض��ح الحال��ة الراه
ل�ى تط�وير إس�ية تحت�اج ينات الس�مكية التجاري�ة الرئالمخزو

 هدارة ه���ذإي���ة دارته���ا، وان التح���دى الق���ائم ه���و كيفإظ���م ن
والمس����تدام االس����تخدام الكام����ل  المص����ايد بطريق����ة تحق����ق

للموارد،م���ع ض���مان الكف���اءة االقتص���ادية وتوزي���ع المن���افع 
الع��املين بص��يد  هلم��ا يواج�� راً نظ��و، ةواالعب��اء االجتماعي��

 ولته���ا دراس���ة ك���ل م���نالت���ى تناواالس���ماك م���ن مش���اكل 
، (الترك�������ى)، ۱۹۹۱، (ال�������ريس )، ۱۹۸۲، (الص�������اوى

، الغ��ول( ،)۱۹۹۹، (نج��اتى، )۱۹۹۷، ، (نويص��ر)۱۹۹۳
 والت��ى أوض��حت أه��م ه��ذه .)۲۰۰۳، نيني(أب��والعو )۲۰۰۰

بالنس���بة للمع���دات واالدوات  مكاني���اتهمإر ص���وق المش���اكل
وعدم انتظ�ام  تسويقهاوحفظ االسماك لحين  الزمة للصيد،لا

س��واق بم��ا يحق��ق له��م مس��توى معق��ول م��ن األالتعام��ل ف��ى 
 ،صيادين لالخطار التى تؤدى بحي�اتهموتعرض ال المعيشة،
 هورغبة فى مواجه�ة ه�ذ ،دور الجمعيات التعاونية وضعف

س��ماك ف��ى ال��دول المختلف��ة دوا األص��ائ هالمش��اكل فق��د اتج��
جمعي�ات تعاوني�ة ولق�د ب�دا نش�اط نش�اء إ إل�ى وخاصة مصر

الجمعي���ات التعاوني���ة لص���ائدى االس���ماك ف���ى مص���ر ع���ام 
حي��ث تكون��ت أول جمعي��ة م��ن ه��ذة الجمعي��ات ف��ى  م۱۹٥٥

ث��م انتش��رت ه��ذة الجمعي��ات حت��ى بمحافظ��ة البحي��رة  دك��وإ
وص��لت ال��ى س��تين جمعي��ة ف��ى بداي��ة الس��بعينات ولق��د نش��ط 

ا واص�بحت الثروة السمكية نشاط ملحوظ� التعاون فىقطاع 

% م���ن ۸۰تض���م ح���والى الجمعي���ات التعاوني���ة للص���يادين 
 .مجموع الصيادين

على الرغم من ذلك فان االحصاءات تشير ال�ى تن�اقص 
دكو فى االع�وام االخي�رة والت�ى إاالنتاج السمكى فى بحيرة 

 ۱۰.۲فق�د تن�اقص االنت�اج م�ن  مع ما ه�و متوق�عال تتناسب 
 ۲۰۱۲ أل���ف ط���ن ع���ام ٦.٥ ل���ىإم ۲۰۰۳ ط���ن ع���امأل���ف 
 .)۲۰۱۲ السمكى،احصاءات االنتاج  ،ةالزراعرة (وزا

قل��ة وعل��ى ض��وء م��ا تق��دم ب��رزت المش��كلة البحثي��ة ف��ى 
الدراس��ات الت��ى أجري��ت عل��ى مجتمع��ات الص��يادين ببحي��رة 

األه��داف الخدمي��ة  وع��دم وض��وح ،بمحافظ��ة البحي��رة دك��وإ
ص���ائدى االس���ماك ف���ى لالتعاوني���ة  الجمعي���ات الت���ى تق���دمها

جابة على األس�ئلة قد توجهت هذه الدراسة لإلف ،دكوإبحيرة 
 التالية:

جمعي�ات التعاوني�ة لل درجة تحقيق األهداف الخدميةماهى  -
م��ن  بمحافظ��ة البحي��رةإدك��و ببحي��رة لص��ائدى االس��ماك 

 ؟ تهم منهاوجهة نظرهم، وتحديد درجة إستفاد

والمعوق���ات الت���ى تواج���ه ص���ائدى  المش���كالتوم���ا ه���ى  -
 ؟ـوببحيرة إدكـــاألسماك 

مقترح��ات ص��ائدى األس��ماك لتحس��ين خ��دمات وم��ا ه��ى  -
 ؟الجمعيات التعاونية لهم 

الجمعي�����ات التعاوني�����ة  مش�����كالت تط�����وير أداءوم�����اهى  -
 ؟من وجهة نظر الخبراءببحيرة إدكو لصائدى األسماك 

اء الجمعي����ات لتط���وير أد الخب���راء وم���ا ه���ى مقترح����ات -
 ؟ ببحيرة إدكــــو سماكلصائدى األ التعاونية

 ألهداف البحثيةا
االقتص�ادية الخصائص الشخصية والتعرف على بعض  -۱

 .دكوإوالمهنية لصائدى االسماك ببحيرة 

جمعي�ات لل درجة تحقيق األهداف الخدمي�ةالتعرف على  -۲
ببحي���رة إدك���و بمحافظ���ة التعاوني���ة لص���ائدى االس���ماك 

تهم وجه��ة نظ��رهم، وتحدي��د درج��ة إس��تفادم��ن  البحي��رة
 منها.

والمعوقات التى تواجه صائدى  تالمشكالالتعرف على  -۳
 .األسماك ببحيرة إدكــــو

مقترح���ات ص���ائدى األس���ماك لتحس���ين التع���رف عل���ى  -٤
 .خدمات الجمعيات التعاونية لهم

الجمعي�ات التعاوني�ة  مشكالت تط�وير أداءالتعرف على  -٥
 .من وجهة نظر الخبراءببحيرة إدكو لصائدى األسماك 

اء الجمعي�ات لتط�وير أد الخبراء مقترحاتالتعرف على  -٦
 .التعاونية لصائدى األسماك ببحيرة إدكــــو
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 التوجهات النظرية للدراسة
جتماعي����ة داخ����ل النظري����ات المفس����رة للمنظم����ات اإل

 المجتمع الذى تخدمه
تندرج أهم النظريات التى تصف المنظمات اإلجتماعية 

 ): ۱۹۸۰تحت نظريتين أساسيتين هما (محمد،

 نظرية الجهاز المغلق
لمنظم��ة بأنه��ا جه��از مغل��ق ومنع��زل ع��ن وه��ى تص��ف ا

البيئة المحيطة به، وتعتبر الرس�مية م�ن أه�م وس�ائل الت�أثير 
فى هذا النوع م�ن المنظم�ات والت�ى تعن�ى التمس�ك بالقواع�د 
واألس��اليب وتطبيقه��ا داخ��ل المنظم��ة وك��ذلك ف��إن اإلتص��ال 
ال�داخلى س�واء ك�ان بالزي��ادة أو ال�نقص ي�ؤدى إل�ى تغي��رات 

ة، يض��اف إل��ى ذل��ك التعقي��د حي��ث توج��د كثي��رة ف��ى المنظم��
أقسام وفروع كثيرة للمنظمة وأخيراً المركزية والت�ى تعن�ى 

 تركيز سلطة إتخاذ القرار داخل المنظمة.

 نظرية الجهاز المفتوح
 Open systemنج�ح ال�ذين تبن�وا مفه�وم النس�ق المفت�وح 

ف��ى توض��يح أن��واع الت��أثير والت��أثر ب��ين التنظ��يم وغي��ره م��ن 
الجماعات إعتماداً عل�ى أن التنظ�يم ال يع�يش ف�ى  األفراد أو

ف��راغ وإنم��ا ف��ى بيئ��ة يتعام��ل معه��ا فيأخ��ذ منه��ا ويعطيه��ا 
جتماعية عبارة ع�ن نظ�ام )، فالمنظمة اال۱۹۷٥ (الحسينى،

يتك�ون م��ن مجموع�ة م��ن األنظم�ة الفرعي��ة الت�ى يعتم��د ك��ل 
ج��زء منه��ا عل��ى اآلخ��ر حي��ث تت��داخل العالق��ات فيم��ا بينه��ا 

الخارجية لتحقي�ق أه�دافها وعناص�ر ه�ذا النظ�ام  وبين البيئة
 ):۱۹۸٥ هى (خطاب،

 المدخالت
تتمث���ل الم���دخالت الت���ى تحص���ل عليه���ا المنظم���ة م���ن 

 المجتمع أو البيئة المحيطة بها فيما يلى:

 المدخالت المادية
وتتمثل فى المواد ورؤوس األم�وال واآلالت والمع�دات 

 والتجهيزات ومشبهاتها.

 المدخالت البشرية
تتمث��ل ف��ى األف��راد وم��ا ي��رتبط به��م م��ن ق��يم ورغب��ات و

 وإتجاهات وعالقات إنسانية.

 المدخالت المعنوية
وتترك����ز ف����ى أه����داف وسياس����ات المجتم����ع وتكوين����ه 

 والفرص المتاحة والقيود المفروضة.

 المدخالت التكنولوجية
ويقصد بها أساليب اإلنتاج والمعرف�ة الفني�ة المتاح�ة ف�ى 

المدخالت تتوافر للمنظمة الطاق�ة  التنظيم ومن محصلة تلك
الت���ى تهي���ئ له���ا الق���درة عل���ى إنت���اج مع���ين تس���تخدمه ف���ى 

الحصول على منافع جديدة ينفق جزء منه�ا عل�ى اإلس�تزادة 
 من تلك المدخالت.

 عملية التحويل
وتشمل األنشطة التنظيمية ف�ى ع�دد م�ن العملي�ات وه�ى 
تأخ��ذ ش��كل عملي��ات إتص��ال وإتخ��اذ ق��رارات وقي��ادة وجم��ع 
معلوم��ات وعملي��ات التحفي��ز وال��دفع لألف��راد والجماع��ات 
وعملي��ات الرقاب��ة والتص��حيح والتط��وير والتح��ديث وأن��واع 
العم��ل واألنش��طة الت��ى ت��تم داخ��ل التنظ��يم لتحوي��ل الم��وارد 
وتغيير شكلها وتقديمها فى صورة مختلفة تتمثل فى س�لع أو 

 خدمات.

 المخرجات
إنت�اج م�ادى أو  وتتمثل فيما تقدمه المنظمة للمجتمع م�ن

 معنوى.

نظرية الفعل ويرى الباحثان أن هذا البحث يتبع 
يمكن تفسير تباين حيث  :لبارسونز اإلجتماعى التطوعى

مشاركة األفراد فى شئون مجتمعهم المحلى وفقاً لنظرية 
حيث تصور هذه  طوعى لبارسونزتالفعل اإلجتماعى ال

اف النظرية األفراد على أنهم يسعون إلى تحقيق أهد
شخصية فى ظل مواقف وأوضاع معينة يتوفر فيها وسائل 
بديلة لتحقيق األهداف ولكنهم فى سعيهم لتحقيق أهدافهم 
يكونون محدودين بعديد من الظروف الموقفية مثل 
خصائصهم البيولوجية وظروف بيئتهم الطبيعية 
واأليكولوجية، كما أن سلوك األفراد أيضاً يكون محدد 

واألفكار السائدة فى والمعايير السلوكية بالقيم اإلجتماعية 
يعيشون فيه وكل هذه المحددات الموقفية  المحيط الذي

والمعيارية تؤثر على قدرتهم على إختيار الوسائل التى 
يمكن أن تحقق أهدافهم من بين مختلف الوسائل البديلة 

)Elezaby, 1985(  )۲۰۰۱ العزبى،و.( 

ف يسعى لتحقيقها، والفرد ال يعمل فى عزلة بل له أهدا
كما أن الفرد يسعى بإستمرار إلى القيام باألنشطة التى 
تساعده على أن يتكيف مع بيئته كما أن أهداف الفرد ليست 
ثابته بل تختلف تبعاً للموقف وكل موقف يتضمن متغيرات 
عديدة تؤثر فى سلوك الفرد وقراراته مثل ظروف البيئة 

من قيم ومعايير  وخصائص الفرد الثقافية واإلجتماعية
 ).۱۹۸٦ومعتقدات (عبد السالم، 

لدى بارسونز يتضمن تفصيالً للعناصر  اإلرادىوالفعل 
 اآلتية:

 وسائل بديلة لدى الفاعلين -ب     فاعل أو فاعلون -أ

 الظروف الموقفية الفيزيقية واإلجتماعية والثقافية الموجهة -ج
 للفاعلين: 

ت الفردية فى والفعل اإلجتماعى ليس نتاج التفصيال
فراغ لكنه أكثر من ذلك حيث له بنيان خاص به فالبدائل 
التى يوجهها الفاعل ال تعكس كلياً ظروفه الشخصية ولكنها 
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تنطوى على قيود موقفية أو بيئية يتوجه إزاءها الفاعل 
ويحدث فيها الفعل وهكذا فإن الموقف يتكون من أشياء 

 فئتين هما:توجيهية وهذه األشياء يمكن تصنيفها إلى 

 جتماعيةاألشياء اال
ا المختلفة ـــائصهـــل بخصــــوتتضمن شخصية الفاع

 وشخصيات اآلخرين.

 األشياء غير اإلجتماعية
وتشتمل على أشياء فيزيقية مثل األدوات والتسهيالت 
والموارد المادية والظروف المناخية والطبيعية والجغرافية 

مثل المعايير والقوانين والجيولوجية للمنطقة وأشياء ثقافية (
 .واألفكار)

) أربع��ة م��ن المتطلب��ات أو ۱۹۹۹وق��د ح��دد (كري��ب، 
المس��تلزمات الوظيفي��ة الت��ى يج��ب أن تك��ون ف��ى أى نس��ق 
وعل��ى أى مس��توى إذا ك��ان يري��د ه��ذا النس��ق الحف��اظ عل��ى 

 بقاءه وهى كالتالى:

 التكيف: أى إن كل نسق البد أن يتكيف مع بيئته. - أ

ك��ل نس��ق م��ن أدوات يح��رك به��ا الب��د ل تحقي��ق اله��دف:  - ب
مص���ادره كم���ا يحق���ق أهداف���ه وبالت���الى يص���ل لدرج���ة 

 اإلشباع.

التكام���ل: فك���ل نس���ق يج���ب أن يح���افظ عل���ى الت���واؤم  -ج���ـ
واإلنسجام بين مكوناته ووض�ع ط�رق ل�درء اإلنح�راف 
والتعام��ل مع��ه، أى الب��د ل��ه م��ن المحافظ��ة عل��ى وحدت��ه 

 وتماسكه.

ك�ل نس�ق أن يح�افظ المحافظة عل�ى ال�نمط: يج�ب علـ�ـى  -د
 بقدر اإلمكان على حالة التوازن فيه.

يتضح من ذلك أن األفراد يسعون إلى تحقيق أهدافهم 
الشخصية من خالل مواقف وأوضاع معينة مع وجود 
وسائل بديلة لتحقيق تلك األهداف وعلى هذا فإن األفراد ال 
يشاركون سياسيا إال إذا كانت وراء مشاركتهم هذه أهداف 

 خصية يريدون تحقيقها.ومصالح ش

 الدراسات السابقة
) التع�رف عل�ى دور ۲۰۰٥دراسة (ملوخي�ة، ستهدفت ا

التعاوني��ات الزراعي��ة ف��ى ض��وء الس��مات المش��تركة بينه��ا 
وب���ين الجمعي���ات األهلي���ة، والتع���رف عل���ى أه���م العوام���ل 
المرتبط�����ة والم�����ؤثرة عل�����ى دور التعاوني�����ات الزراعي�����ة 

ه�ا النس�بية، والخ�روج كمنظمات أهلية ومن ث�م تحدي�د أهميت
بمجموع��ات م���ن المقترح���ات الت��ى م���ن ش���أنها تفعي���ل دور 
التعاوني����ات الزراعي����ة كمنظم����ات أهلي����ة لتحقي����ق التنمي����ة 

 المتواصلة.
أن هناك مجموعة من األنشطة  وتبين من نتائج الدراسة

التعاونية األهلية التنموي�ة الت�ى تس�اهم التعاوني�ة ف�ى إقامته�ا 
ساس��ية (مش��روعات الكهرب��اء، مث��ل مش��روعات البني��ة األ

وت���وفير مي���اه الش���رب)، ومش���روعات إجتماعي���ة وثقافي���ة 

(ن���وادى اإلس���تماع والمش���اهدين)، ومش���روعات إقتص���ادية 
(مش���روعات التس���ميد والمقاوم���ة)، وتب���ين أن المتغي���رات 

% من التباين فى ۱۹المستقلة الثمانية المدروسة تفسر نحو 
ل�ق بالنش�اط التع�اونى الجمعيات التعاونية الزراعية فيم�ا يتع

األهل����ى وال����ذى يت����أثر بالعوام����ل التالي����ة: متغي����ر درج����ة 
المركزية، ودرجة التنسيق المنظمى، والقدرة على التكيف، 
وتوافر الخدمات األساسية للقرية، وتبين أن األهمية النسبية 
لمتغيرات الدراسة تلقى بظاللها على ضرورة توفير المناخ 

عاونى حتى يتس�نى ل�ه المش�اركة المناسب للقطاع األهلى الت
فى جهود التنمي�ة م�ن ناحي�ة وم�ن ناحي�ة أخ�رى ف�إن القيم�ة 
اإلجتماعية للتعاوني�ات ودوره�ا ف�ى تنمي�ة المجتم�ع الريف�ى 
تتضح من األغراض القريبة والطويلة األجل لها، كما تب�ين 
أنه البد من إتباع خطة متكاملة لبرنامج يقترحه الباحث بين 

هلية من ناحية والجمعيات الزراعي�ة م�ن دور المنظمات األ
ناحية أخرى لتعزي�ز دور التعاوني�ات الزراعي�ة ف�ى التنمي�ة 

وج�ود ن�ص تش�ريعى موح�د  الريفية المس�تدامة وتتمث�ل ف�ى:
للت�رخيص رس�مياً له��ذه التنظيم�ات األهلي��ة العامل�ة بص��ورة 

وإنش�اء هيئ��ة ، خاص�ة ف�ى مج��ال التنمي�ة الريفي�ة والزراعي��ة
ين القطاع الرسمى واألهلى، وتنوع الب�رامج عليا مشتركة ب

اإلرشادية الزراعية وشمولها وتوس�يع ه�ذه الب�رامج لتش�مل 
كافة المزارعين والش�باب الريف�ى والنس�اء، وإتب�اع أس�اليب 
التخط��يط العلم��ى التع��اونى م��ن القاع��دة إل��ى القم��ة، وت��وفير 
الكادر الفن�ى واإلدارى والمحاس�بى والعم�ل عل�ى إس�تقراره 

عاوني��ات، وإيج��اد أس��اليب أكث��ر مرون��ة ف��ى مس��اعدة ف��ى الت
التعاوني��ات للحص��ول عل��ى مس��تلزمات اإلنت��اج الزراع��ى 
والتكنولوجيا الحديثة، وتنوع مجاالت األنش�طة اإلقتص�ادية 

 فى التعاونيات.
تحدي���د مس���تويات  )۲۰۰۷عل���ى، دراس���ة ( س���تهدفتا

إدراك م���ديرى الوح���دات الص���حية واإلجتماعي���ة ومراك���ز 
وحدات البيطري�ة لدرج�ة تحقي�ق تل�ك المنظم�ات الشباب وال

لأله��داف الت��ى أنش��ئت م��ن أجله��ا، وتحدي��د العالق��ة م��ا ب��ين 
درج��ة تحقي��ق المنظم��ات لأله��داف الت��ى أنش��ئت م��ن أجله��ا 
وبع���ض مكون���ات بيئ���ة العم���ل البنائي���ة الوظيفي���ة والعالق���ة 
التفاعلية واإلتصالية والتى تمارس تلك المنظمات أنش�طتها 

 من خاللها.
أن هناك قصوراً فى أداء ك�ل  بين من نتائج الدراسةوت

م���ن مراك���ز الش���باب والوح���دات اإلجتماعي���ة والوح���دات 
الصحية العاملة فى ريف محافظ�ة المني�ا وذل�ك فيم�ا يتعل�ق 
بدرجة تحقيق األهداف التى أنش�ئت م�ن أجله�ا حي�ث بلغ�ت 
نس���بة اإلس���تجابات الدال���ة عل���ى تحقي���ق مراك���ز الش���باب 

ت م�ن أجله��ا بدرج�ة كبي��رة بلغ�ت نح��و لأله�داف الت�ى أنش��ئ
فيم��ا ب��ين  %۱٦.۷ح��ين بلغ��ت النس��بة نح��و %، ف��ى ۱۰.۳

  %۲٦.٦۷الوحدات اإلجتماعية، ووصلت النسبة إلى نح�و 
فيم���ا ب���ين الوح���دات الص���حية، وترتف���ع النس���بة فيم���ا ب���ين 

% م����ن جمل����ة ٥۰الوح����دات الص����حية لتص����ل إل����ى نح����و
م��ا ب��ين  أن العالق��ة المنظم��ات النوعي��ة المدروس��ة، وتب��ين

درج��ة تحقي��ق المنظم��ات المدروس��ة لأله��داف الت��ى أنش��ئت 
من أجله�ا وم�دى ت�وافر اإلمكاني�ات والتجهي�زات والم�وارد 
البش���رية وحالته���ا، وطبيع���ة عالق���ة المنظم���ات المدروس���ة 
بالمنظم���ات األخ���رى، ودرج���ة إع���داد وت���دريب الع���املين، 
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ودرج���ة الالمركزي���ة وحري���ة العم���ل به���ا، وم���دى كف���اءة 
يم����ا ب����ين تل����ك المنظم����ات وبعض����ها ال����بعض اإلتص����ال ف

Pكمتغي��رات مس��تقلة للدراس��ة تب��ين م��ن ق��يم معام��ل ك��ا

۲
P  أن

التط��ابق م��ا ب��ين درج��ة تحقي��ق األه��داف وك��ل متغي��ر م��ن 
المتغيرات المدروسة تراوح ما ب�ين التط�ابق المعن�وى ج�داً 

) والتطابق المعن�وى عل�ى ۰.۰۱على المستوى اإلحتمالى (
) وع��دم ثب��وت التط��ابق بينهم��ا ۰.۰٥المس��توى اإلحتم��الى (

وق��د أرج��ع ذل��ك إل��ى بع��ض الخص��ائص المتعلق��ة بالمنظم��ة 
ذاتها أو بالمستفيدين من خدماتها أو ألس�لوب المعاين�ة، كم�ا 
تب�ين أن هن�اك العدي�د م�ن مكون��ات بيئ�ة العم�ل الت�ى تحت��اج 
إل��ى تحس��ين أو ترقي��ة لزي��ادة فعالي��ة تل��ك المنظم��ات فيم��ا 

 تى أنشئت من أجلها.يتعلق بتحقيق األهداف ال

 منطقة البحث
بحي�رة إدك�و بمحافظ�ة  ف�ي منطق�ة ذا البح�ثه� تم إجراء

البحي��رات بحي��رة إدك��و إح��دى  ، عل��ى إعتب��ار أنالبحي��رة
ف�ي  باألراضي الرطبةعرف تُ وهي مما  ،الشمالية المصرية

خ��الل فتح��ة ض��يقة  وس��طب��البحر المتت��رتبط و وج��ه بح��ري
رة إدك�و تبلغ المس�احة الكلي�ة لبحي�و ،المعدية ببوغازتعرف 
حي��ث تغط��ى النبات��ات  ،ملي��ون مت��ر مرب��ع ٦۲.۷۸ح��والى 

م�ن المس�احة الكلي�ة للبحي�رة، ف�ي ح�ين أن  %٦۸.۷٤نسبة 
المياه المفتوحة يمثل الجزء المتبقى م�ن المس�احة اإلجمالي�ة 

من الغرب إلى الشرق  -يقع على ساحلها الشمالي ، للبحيرة
 .إدكو، ٥وعزبة قاسم، اللباني، قرية رقم  المعدية -

 عينة البحث
أج��رى ه��ذا البح��ث عل��ى عين��ة عش��وائية بس��يطة م��ن 

حيرة إدكو من أعضاء جمعيات صائدى صائدى األسماك بب
 األسماك ببحيرة إدكو.

% ۱٥.٥ص�ياداً بنس�بة  ۱۲۸بلغ حجم العينة المدروسة 
عدد أعضاء جمعيات ص�ائدى األس�ماك والب�الغ  ىمن إجمال
ات ي��ص��ياداً مس��جلين بس��جل ال��رخص بالجمع ۸۲٦ع��ددهم 

خبي��راً مم��ن ل��ديهم  ۳۰التعاوني��ة لص��ائدى األس��ماك وك��ذلك 
 .عمل الجمعيات التعاونية للصيادينل خبرة فى مجا

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

ع��ت بيان��ات الدراس��ة خ��الل ش��هرى ين��ابر وفبراي��ر جم
  .ان بالمقابلة الشخصيةباستخدام إستبي ۲۰۱٥

 قياس متغيرات البحث
 للمبحوثينوالمهنية ة الخصائص الشخصية واالقتصادي

 سها كالتالى:تناول البحث عدداً من المتغيرات تم قيا

 السن
هذا المتغير بسؤال المبحوث عن عمره ألقرب  تم قياس

سنة وإستخدام عدد السنوات الممثلة لسن المبحوث كمؤش�ر 

م�ن حي�ث المبح�وثين  ميوت�م تقس� رقمى لقياس ه�ذا المتغي�ر،
 -۳۰، (س�نة) ۳۰أق�ل م�ن ( كم�ا يل�ى: إلى ثالث فئ�اتالسن 

 .)فأكثرسنة  ٥۰، ()سنة ٥۰أقل من

 التعليميةالحالة 
ه���ذا المتغي���ر بس���ؤال المبح���وث ع���ن حالت���ه ت���م قي���اس 

المبح�وثين م�ن حي�ث الحال�ة التعليمي��ة وت�م تقس�يم  ،التعليمي�ة
 ،حاص��ل عل��ى إبتدائي��ة أم��ى،: إل��ى خمس��ة فئ��ات كم��ا يل��ى

حاص�ل و مؤهل متوسطحاصل على إعدادية، حاصل على 
) ٥، ٤، ۳، ۲، ۱( ، وت�م إعط�اء درج�اتىعلى مؤهل ع�ال

 السابقة على الترتيب. لإلستجابات

 الحالة اإلجتماعية
ه���ذا المتغي���ر بس���ؤال المبح���وث ع���ن حالت���ه ت���م قي���اس 

المبح����وثين م����ن حي����ث الحال����ة ، وت����م تقس����يم اإلجتماعي����ة
أع��زب،  : مت��زوج ،اإلجتماعي��ة إل��ى ثالث��ة فئ��ات كم��ا يل��ى

) ۳، ۲، ۱، وت������م إعط������اء درج������ات (أرم������ل أومطل������ق
 لإلستجابات السابقة على الترتيب.

 األسرة  ادعدد أفر
ه�ذا المتغي�ر بس�ؤال المبح�وث ع�ن ع�دد أف�راد تم قياس 

وإس��تخدام ع��دد األف��راد كمؤش��ر رقم��ى  ،األس��رة المعيش��ية
ع��دد المبح��وثين م��ن حي��ث وت��م تقس��يم  ،لقي��اس ه��ذا المتغي��ر

 ٥-۳ف�رد)، ( ۲-۱( :فئات كم�ا يل�ى أربعةإلى  أفراد األسرة
 أفراد فأكثر). ۹أفراد)، ( ۸-٦أفراد)، (

 دخلمصادر ال
مص��ادر ع��ن  ه��ذا المتغي��ر بس��ؤال المبح��وثت��م قي��اس 

ت ق�و مهن أخ�رىالصيد و من أو فقط الدخل هل من الصيد
س��تجابات ) لال۲، ۱، وت��م إعط��اء درج��ات (جم��ع البيان��ات

 .السابقة على الترتيب

 التفرغ للمهنة
ه للعم�ل عن تفرغ هذا المتغير بسؤال المبحوثتم قياس 

) ۲، ۱م إعطاء درجات (، وتتبالصيد أو يعمل لبعض الوق
 .ستجابات السابقة على الترتيبلال

 نظام تقسيم الدخل
كيفي�ة تقس�يم ع�ن  هذا المتغير بسؤال المبح�وثتم قياس 

المبح��وثين م��ن حي��ث تقس��يم ال��دخل إل��ى وت��م تقس��يم ، ال��دخل
ه��ل ب��الربع أو الثل��ث أو النص��ف أو  أربع��ة فئ��ات كم��ا يل��ى:

لإلس���تجابات  )٤، ۳، ۲، ۱، وت���م إعط���اء درج���ات (ك���امالً 
 السابقة على الترتيب.

 متوسط الدخل من الصيد شهرياً 
متوسط دخله  عن هذا المتغير بسؤال المبحوثتم قياس 

 إلى ثالث فئاتوسط الدخل توتم تقسيم م ،من الصيد شهرياً 
 ۲۰۰۰أق��ل م��ن -۱۰۰۰( ،)جني��ه ۱۰۰۰(أق��ل م��ن  ه��ى: 
 .جنيه فأكثر) ۲۰۰۰، ()جنيه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%83%D9%88
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 مواصفات القارب
المبح�وث ع�ن مواص�فات  ا المتغي�ر بس�ؤاله�ذتم قي�اس 

، م۲۰.٥×۰.۸×۷ل�ى س�يمه إقوتم تالذى يعمل عليه  القارب
 .م٥.۰×٥.۰×٤

 متوسط اعداد الصيادين على المركب
ه��ذا المتغي��ر بس��ؤال المبح��وث ع��ن متوس��ط ت��م قي��اس 

ع��ن طري��ق ال��رقم الخ��ام أع��داد الص��يادين عل��ى المرك��ب 
 :فئ�ات ه�ىث�الث  ل�ىإ ه�ذا المتغي�ر وتم تقسيم هم،عنر المعب

، وت���م إعط���اء وثالث���ة ص���يادين ين،يص���ياد واح���د، ص���ياد
 ) لإلستجابات السابقة على الترتيب.۳، ۲، ۱درجات (

 متوسط تكلفة القارب
تكلف�ة انش�اء  هذا المتغير بس�ؤال المبح�وث ع�نتم قياس 

ه�ذا  وتم تقس�يم ،هاعن طريق الرقم الخام المعبر عنالقارب 
 )،جني��ه ۱۰۰۰ (أق��ل م��ن :أربع��ة فئ��ات ه��ى ل��ىإ المتغي��ر

 ۳۰۰۰ أقل من – ۲۰۰۰( )،جنيه ۲۰۰۰أقل من -۱۰۰۰(
 .)فأكثر جنيه ۳۰۰۰، ()جنيه

 لفة معدات الصيدتك
عن تكلفة مع�دات هذا المتغير بسؤال المبحوث تم قياس 

ه�ذا  وت�م تقس�يم ،ه�اعن طريق الرقم الخام المعبر عن الصيد
 ،)جني��ه ۱۰۰۰ (أق��ل م��ن :ث��الث فئ��ات ه��ىل��ى إ المتغي��ر

 .فأكثر) جنيه ۲۰۰۰( )،جنيه ۲۰۰۰أقل من  -۱۰۰۰(

 سبوععدد رحالت الصيد فى األ

عن عدد رح�الت هذا المتغير بسؤال المبحوث تم قياس 
 ،ه�اع�ن طري�ق ال�رقم الخ�ام المعب�ر عن س�بوعاأل ف�ىلصيد ا

 ۳ (أق��ل م��ن :ل��ى ث��الث فئ��ات ه��ىإ ه��ذا المتغي��ر وت��م تقس��يم
 .أسبوعيا) رحالت فأكثر ٥، (حالت)ر ٤-۳( رحالت)،

 متوسط االنتاج اليومى من األسماك

نت�اج اإلكمي�ة  عنهذا المتغير بسؤال المبحوث تم قياس 
 ه�ا،ع�ن طري�ق ال�رقم الخ�ام المعب�ر عنيومى من األسماك ال

 ۱۰(أق�ل م�ن : ل�ى ث�الث فئ�ات ه�ىإ هذا المتغي�ر وتم تقسيم
 .)فأكثر كجم ۲۰()، كجم ۲۰أقل من  -۱۰، ()كجم

 تجةأنواع األسماك المن
ع���ن أن���واع ه���ذا المتغي���ر بس���ؤال المبح���وث ت���م قي���اس 

ه��ذا  وت��م تقس��يم ،ص��يدن الم��اك المنتج��ة م��ن البحي��رة ماألس��
أس��ماك البلط��ى، والب��ورى،  :فئ��ات ه��ى أربع��ةل��ى إ المتغي��ر

، ۳، ۲، ۱، وتم إعط�اء درج�ات ( وأسماك أخرى القراميط
 ) لإلستجابات السابقة على الترتيب.٤

 عدد القوارب المملوكة
ملكيت���ه  ع���نه���ذا المتغي���ر بس���ؤال المبح���وث قي���اس ت���م 
يمل�ك ( :إلى ثالث فئات ه�ى هذا المتغير وتم تقسيم ،للقارب

، )ينق��ارب م��نأكث��ر (يمل��ك  ،)ق��اربين(يمل��ك ، )دق��ارب واح��
) لإلس�تجابات الس�ابقة عل�ى ۳، ۲، ۱وتم إعطاء درج�ات ( 

 الترتيب.

 

 نوع الشباك المستخدمة
ن�وع الش�باك  ع�نح�وث هذا المتغير بسؤال المبتم قياس 
  :إل��ى ث��الث فئ��ات ه��ى ه��ذا المتغي��ر وت��م تقس��يم المس��تخدمة،

، وت�م إعط�اء درج�ات نش�ة، وج�وابى، وتحويط�ةوب�ه  غزل
 ) لإلستجابات السابقة على الترتيب.۳، ۲، ۱(

 طرق التسويق
كيفية تس�ويق  هذا المتغير بسؤال المبحوث عنتم قياس 

ت�اجر  عة فئات ه�ى:هذا المتغيرإلى أرب وتم تقسيم ،األسماك
البي�ع ، أو التجزئ�ة البي�ع بس�وق الجمل�ة، بحيرة، تاجر شادر
) ٤، ۳، ۲، ۱، وت���م إعط���اء درج���ات (مباش���رةً للمس���تهلك

 لإلستجابات السابقة على الترتيب.

 التدريج لألسماك
طريق�ة بي�ع  هذا المتغي�ر بس�ؤال المبح�وث ع�نتم قياس 

ه��ل ي��تم   ه��ذا المتغيرإل��ى فئت��ين هم��ا: وت��م تقس��يم ،أس��ماكه
) ۲،  ۱، وت���م إعط���اء درج���ات (قب���ل البي���ع أم الت���دريجها 

 ستجابات السابقة على الترتيب.لال

 لجمعي��ات التعاوني��ةدرج��ة تحقي��ق األه��داف الخدمي��ة ل
 منهااالستفادة  ودرجة ،دكواببحيرة  لصائدى األسماك

بالنس��بة للمبح��وثين ال��ذين أف��ادوا  ه��ذا المتغي��ر ت��م قي��اس
الى إس�تفادة االستفادة  درجة وتم تقسيم ،بوجود خدمات فقط

 درجات)، وإس�تفادة متوس�طة ۳( وأعطى المبحوث مرتفعة
وأعط��ى  (درجت�ان)، وإس�تفادة منخفض�ة وأعط�ى المبح�وث

 .(درجة واحدة) المبحوث

 ببحيرة إدكوتى تواجه صائدى األسماك المشكالت ال
أه���م المبح���وثين ع���ن بس���ؤال  ه���ذا المتغي���ر ت���م قي���اس

ات وق����د ت����م ترتي����ب إس����تجاب همت����واجه المش����كالت الت����ى
 .المبحوثين وفقاً لتكرار ذكرها

مقترح��ات ص��ائدى األس��ماك لتحس��ين خ��دمات الجمعي��ة 
 ببحيرة إدكوالتعاونية 
بس���ؤال المبح���وثين ع���ن أه���م  ه���ذا المتغي���ر ت���م قي���اس

لتحسين خدمات الجمعية التعاوني�ة ب�البحيرة وق�د  هممقترحات
 لتكرار ذكرها. تم ترتيب إستجابات المبحوثين وفقاً 

الجمعي�ات  المشكالت التى تواجه الخب�راء لتط�وير أداء
 ببحيرة إدكولصائدى األسماك  التعاونية
 المش�كالتبسؤال الخبراء عن أهم هذا المتغير  تم قياس

وق�د الجمعيات التعاونية لصائدى األس�ماك تمنع تطويرالتى 
     تم ترتيب إستجابات المبحوثين وفقاً لتكرار ذكرها.
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مقترح��ات الخب��راء لتط��وير أداء الجمعي��ات التعاوني��ة 
 ببحيرة إدكولصائدى األسماك 

بس����ؤال الخب����راء ع����ن أه����م  ه����ذا المتغي����ر ت����م قي����اس
لتط����وير أداء الجمعي����ات التعاوني����ة لص����ائدى  المقترح����ات

األسماك بالبحيرة، وقد تم ترتيب إستجابات المبحوثين وفق�اً 
 لتكرار ذكرها.

 أدوات التحليل اإلحصائى
أستخدم لتحليل البيان�ات الع�رض الج�دولى والتك�رارات 

 .والمتوسط المرجح والنسب المئوية والمتوسط الحسابى

 النتائج والمناقشة

 وصف عينة البحث
 السن

م��ن ث��الث  م��ا يق��ربأن  ۱تض��ح م��ن بيان��ات ج��دول ي
من اجم�الى المبح�وثين  %۷۲.٦٦ أرباع المبحوثين وبنسبة

وه�ى  )س�نة ٥۰أقل من  - ۳۰(يقعون فى الفئة العمرية من 
 .قدرة على العمل والعطاء وبذل الجهدفئة تتميز بانها أكثر 

 الحالة التعليمية
 أكث����ر م����ن نص����ف أن ۱تض����ح م����ن بيان����ات ج����دول ي

يقع���ون ف���ى الفئ���ة التعليمي���ة % ٥۰.۷۸المبح���وثين وبنس���بة 
م��ن اجم��الى المبح��وثين وه��ذا حاص��ل عل��ى مؤه��ل إبتدائي��ة 

 .ةاليب المستحدثكار واالسالفل مهلقبثرعلى تيؤ

 الحالة االجتماعية
ى م����ن العظم����الغالبي����ة ن أ ۱توض����ح بيان����ات ج����دول 

م��الى ع��دد المبح��وثين إج% م��ن ۹٦.۸۸المبح��وثين بنس��بة 
س�عى والج�د والنش�اط وتحم�ل المتزوجين وه�ى فئ�ة تتمي�ز ب

 .ن مستوى المعيشةيدافع لزيادة الدخل وتحسالالمسئولية و

 سرةفراد األأعدد 
أن أكث����ر م����ن نص����ف  ۱ج����دول أوض����حت النت����ائج ب

) أف�راد ٥-۳(% ل�ديهم ع�دد م�ن ٥۳.۱۳س�بة نالمبحوثين وب
اء ألب�ائهم ف�ى أداء األمر الذى يعك�س إمكاني�ة مس�اعدة االبن�

 .العمل بالصيد
 مصادر الدخل

أوض��حت النت��ائج أن الغالبي��ة العظم��ى م��ن المبح��وثين  
 .% يعتمدون فى دخولهم على مهنة الصيد۹۲.۱۹وبنسبة 
 مهنةلل رغفالت

أوض��حت النت��ائج أن الغالبي��ة العظم��ى م��ن المبح��وثين 
ن تمام��اً للعم��ل بالص��يد ول��يس ف��رغي% مت۹۷.٦٦وبنس��بة 

عتم���ادهم ايوض���ح  ل���ديهم مه���ن أخ���رى يعمل���ون به���ا مم���ا
 .الصيدنة األساسى على مه

 نظام تقسيم الدخل على المركب
أوض��حت النت��ائج أن ث��الث أرب��اع المبح��وثين وبنس��بة 

 المركب بالثلث من دخل المركب. % يعملون على۰۰.۷٥

 متوسط الدخل من الصيد شهريا
أوض��حت النت��ائج أن أكث��ر م��ن ث��الث أرب��اع المبح��وثين 

جنيه��اً  ۱۰۰۰% متوس��ط دخله��م م��ن ۷٦.٥٦بقلي�ل وبنس��بة 
 جنيهاً شهرياً. ۲۰۰۰ألقل من 

 مواصفات القارب
أوض����حت النت����ائج أن م����ا يق����رب م����ن ث����الث أرب����اع 

يعمل��ون عل��ى ق��وارب ص��يد % ۷۱.۸۸المبح��وثين وبنس��بة 
م وه��ى مرتبط��ة بالعم��ل ب��أكثر ۰.۰٥ × ۰.۸ × ۷ب��أطوال 

 من حرفة من حرف الصيد بالبحيرة.

 متوسط أعداد الصيادين على المركب
أوض����حت النت����ائج أن م����ا يق����رب م����ن ث����الث أرب����اع 

يقع��ون ف��ى فئ��ة (ص��ياديين) % ۷۱.۸۸المبح��وثين وبنس��بة 
 .يعملون على المركب

 قاربمتوسط تكلفة إنشاء ال
أوض��حت النت��ائج أن أكث��ر م��ن ثلث��ى المبح��وثين وبنس��بة 

 – ۲۰۰۰% يرون أن تكلفة إنشاء الق�ارب تتكل�ف (٦۷.۹۷
 جنيه). ۳۰۰۰ألقل من 

 تكلفة معدات الصيد
أوضحت النتائج أن أكثر من نص�ف المبح�وثين وبنس�بة 

 ۱۰۰۰( % ي���رون أن تكلف���ة مع���دات الص���يد م���ن٦۰.۱٦
 اك وخالفه.للشب )جنيه ۲۰۰۰جنيهاً ألقل من 

 عدد رحالت الصيد فى األسبوع
تب��ين م��ن النت��ائج أن الغالبي��ة العظم��ى م��ن المبح��وثين 

رح���الت  ٤ –۳% يخرج���ون للص���يد م���ن ۹۲.۱۹وبنس���بة 
 .أسبوعيا

 نتاج اليومى من األسماكمتوسط اإل
أن الغالبي��ة العظم��ى م��ن المبح��وثين  أوض��حت النت��ائج

 ۲۰كج�م ألق�ل م�ن  ۱۰( % يصطادون م�ن۹۰.٦۳وبنسبة 
 .أسماك يومياً  )كجم

 أنواع األسماك المنتجة
أن الغالبي��ة العظم��ى م��ن المبح��وثين  أوض��حت النت��ائج

% أقروا أن معظم إنت�اجهم م�ن الص�يد ك�ان ۷٥.۰۰وبنسبة 
 .أسماك البلطى

 عدد القوارب المملوكة
أوض���حت النت���ائج أن م���ا يق���رب م���ن ثلث���ى المبح���وثين 

ي���ه % يملك���ون ق���ارب واح���د يعمل���ون عل٦٥.٦۲وبنس���بة 
 للصيد.
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 . توزيع المبحوثين وفقاً لخصائصهم الشخصية واالقتصادية والمهنية۱جدول 

 )*%( العدد الخصائص )*%( العدد الخصائص
 السن

 سنة۳۰أقل من 
 سنة ٥۰أقل من  -۳۰
 سنة فأكثر ٥۰

 
۱٤ 
۹۳ 
۲۱ 

 
۱۰.۹۳ 
۷۲.٦٦ 
۱٦.٤۱ 

 القارب إنشاء متوسط تكلفة
 جنية ۱۰۰۰أقل من 
 جنيه ۲۰۰۰أقل من  -۱۰۰۰
 جنيه ۳۰۰۰أقل من  -۲۰۰۰
 جنيه فأكثر ۳۰۰۰

 
۳ 

۲٦ 
۸۷ 
۱۲ 

 
۲.۳٤ 

۲۰.۳۱ 
٦۷.۹۷ 
۹.۳۸ 

 الحالة التعليمية
 أمى 

 مؤهل إبتدائية
  مؤهل إعدادية
 مؤهل متوسط 
 مؤهل عالى  

 
٤٦ 
٦٥ 
۷ 
۹ 
۱ 

 
۳٥.۹٤ 
٥۰.۷۸ 
٥.٤۷ 
۷.۰۳ 
۰.۷۸ 

 تكلفة معدات الصيد :
 جنيه ۱۰۰۰أقل من 
 جنيه ۲۰۰۰أقل من  -۱۰۰۰

 جنيه فأكثر  ۲۰۰۰ 

 
۲۲ 
۷۷ 
۲۹ 

 
۱۷.۱۹ 
٦۰.۱٦ 
۲۲.٦٥ 

 الحالة االجتماعية
 متزوج
 أعزب

 أرمل أو مطلق

 
۱۲٤ 

۳ 
۱ 

 
۹٦.۸۸ 
۲.۳٤ 
۰.۷۸ 

 عدد رحالت الصيد فى األسبوع
 رحالت  ۳أقل من 

 رحالت ٤ -۳
 فأكثر  رحالت  ٥

 
۸ 

۱۱۸ 
۲ 

 
٦.۲٥ 

۹۲.۱۹ 
۱.٥٦ 

 عدد أفراد األسرة 
 فرد ۲ -۱
 أفراد   ٥ -۳
 أفراد ۸ -٦
 أفراد فأكثر  ۹

 
۲۱ 
٦۸ 
۳٥ 
٤ 

 
۱٦.٤۱ 
٥۳.۱۳ 
۲۷.۳٤ 
۳.۱۲ 

 متوسط االنتاج اليومى من األسماك
 ك ۱۰أقل من 

 ك ۱۰-۲۰
 فأكثر ك  ۲۰

 
۸ 

۱۱٦ 
٤ 

 
٦.۲٥ 

۹۰.٦۳ 
۳.۱۲ 

 مصادر الدخل
 الصيد فقط

 الصيد ومهن أخرى

 
۱۱۸ 
۱۰ 

 
۹۲.۱۹ 
۷.۸۱ 

 أنواع األسماك المنتجة 
 بلطى
 بورى

 قراميط 
 رى أسماك أخ

 
۹٦ 
۸ 

۲۳ 
۱ 

 
۷٥.۰۰ 
٦.۲٥ 

۱۷.۹۷ 
۰.۷۸ 

 التفرغ للمهنة 
 للعمل بالصيد متفرغ تماماً 

 يعمل لبعض الوقت

 
۱۲٥ 

۳ 

 
۹۷.٦٦ 
۲.۳٤ 

 عدد القوارب المملوكة
 يملك قارب واحد

 مركبين
 ثالث مراكب 

 
۸٤ 
۱٦ 
۲۸ 

 
٦٥.٦۲ 
۱۲.٥۰ 
۲۱.۸۸ 

 على المركب نظام تقسيم الدخل
 بالربع
 بالثلث

 بالنصف
 كامالً 

 
۱۰ 
۹٦ 
۲ 

۲۰ 

 
۷.۸۱ 

۷٥.۰۰ 
۱.٥٦ 

۱٥.٦۳ 

 نوع الشباك المستخدمة 
 غزل وبه نشه

 جوابى
 تحويط

 
۸۸ 
۳٤ 
٦ 

 
٦۸.۷٥ 
۲٦.٥٦ 
٤.٦۹ 

 الصيد شهرياً  منمتوسط الدخل 
 جنيه۱۰۰۰أقل من 
 جنيه ۲۰۰۰أقل من  -۱۰۰۰
 جنيه فأكثر ۲۰۰۰

 
۱٦ 
۹۸ 
۱٤ 

 
۱۲.٥۰ 
۷٦.٥٦ 
۱۰.۹٤ 

 طرق التسويق
 تاجر بحيرة
 تاجر شادر

 أو التجزئة سوق الجملةبيع بال
 البيع مباشرة للمستهلك

 
۲ 
٦ 
٦ 

۱۱٤ 

 
۱.٥٦ 
٤.٦۹ 
٤.٦۹ 

۸۹.۰٦ 
 مواصفات القارب 

 م  ٥.۲۰×۰.۸×۷
 م ٥.۰×٥.۰×٤

 
۹۲ 
۳٦ 

 
۷۱.۸۸ 
۲۸.۱۲ 

 التدريج لألسماك
 وفرز قبل البيع يوجد تدريج

 أو فرز قبل البيع ال يوجد تدريج

 
٤۲ 
۸٦ 

 
۳۲.۸۱ 
٦۷.۱۹ 

 دين على المركبعداد الصياأمتوسط 
 صياد واحد

 صيادين
 ثالثة

 
٤ 

۹۲ 
۳۲ 

 
۳.۱۲ 

۷۱.۸۸ 
۲٥.۰۰ 
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 نوع الشباك المستخدمة
أوض��حت النت��ائج أن أكث��ر م��ن ثلث��ى المبح��وثين بقلي��ل 

نشة وهى م�ن الغزل وبه % يعملون بشباك ٦۸.۷٥وبنسبة 
 هم حرف الصيد بالبحيرة.أ

 طريقة التسويق
أوض���حت النت���ائج أن الغالبي���ة العظم���ى م���ن الص���يادين 

% يبيعون أسماكهم مباشرةً للمستهلك وذلك ۸۹.۰٦وبنسبة 
 .للحصول على أعلى سعر

 التدريج لألسماك
أوض��حت النت��ائج أن أكث��ر م��ن ثلث��ى المبح��وثين وبنس��بة 

ا يبيع��ون وإنم�� قب��ل البي��ع % ال ي��درجون أس��ماكهم٦۷.۱۹
ت��دريج األس��ماك حي��ث ي��تم ف��رز، ت��دريج أوأس��ماكهم ب��دون 

ل��درجات س��وبر و أول��ى و ثاني��ة و ثالث��ة وهك��ذا ألص��ناف 
 البلطى.

 لجمعي��ات التعاوني��ةي��ة لالخدمدرج��ة تحقي��ق األه��داف 
لص��ائدى األس��ماك ببحي��رة إدك��و، ودرج��ة إس��تفادتهم 

 منها
درج�ة تحقي�ق األه�داف أن  ىإل� ۲تش�ير النت�ائج بج�دول 

 :تتمث�ل ف�ى لص�ائدى األس�ماك لجمعي�ات التعاوني�ةلخدمية لا
تعري����ف ، ت����وفير مس����تلزمات االنت����اج بأس����عار مخفض����ة

الت الصيادين نقل مشك، الصيادين بطرق الصيد الصحيحة
، ة للص���يادينيبي���عق���د دورات تدرإل���ى الجه���ات المعني���ة، 

تنمي�ة دين بأسعار األسماك وف�رص تس�ويقها، تعريف الصيا
 .إصدار نشرات إرشاديةابية نحو الصيد، ات االيجاالتجاه

% ، ٤۸.٤٤% ، ٥۰.۷۸وكان��ت نس��ب ه��ذه الخ��دمات 
۳۹.۸٤، %  ۲۳.٥۹% ، ۱٤.۰٦% ، ۱۰.۹٤% ، ۳.۱۳% ،

ه��ة نظ��ر المبح��وثين مم��ا ي��دل عل��ى الترتي��ب م��ن وج عل��ى
ص��ائدى األس��ماك  تجمعي��اض��عف الخ��دمات الت��ى تق��دمها 

% إال ٥۰للصيادين ألن هذه النسب ل�م تتع�دى  ببحيرة إدكو
 .بقليل

درج��ة إس��تفادة المبح��وثين م��ن الخ��دمات الت��ى تق��دمها 
 الجمعيات التعاونية 

المبح�وثين  أن درج�ة إس�تفادة ۲ول من نتائج ج�ديتضح 
: التى تق�دمها الجمعي�ات التعاوني�ة ه�ى األهداف الخدميةمن 

تنمي��ة  ث��مالت الص��يادين إل��ى الجه��ات المعني��ة، نق��ل مش��ك
ت�وفير  ث�م، لص�ياديندى الص�يد ل�االتجاهات االيجابية نح�و ا

ث�م تعري�ف الص�يادين ، خفض�ةنمستلزمات االنتاج بأسعار م
ث�����م عق�����د دورات تدريبي�����ة  بط�����رق الص�����يد الص�����حيحة،

بأس�عار األس�ماك وف�رص  ث�م تعري�ف الص�يادينللصيادين، 
م حي��ث ت��م ت��رتيبهإص��دار نش��رات إرش��ادية، ث��م  تس��ويقها،

، ۲.۳۱( تنازلي����اً بمتوس����ط م���رجح عل����ى الترتي����بترتيب���اً 
۲.۲۸ ،۲.۲۰ ،۱.۹٦ ،۱.۹٥ ،۱.٥٥ ،۱.٥۰.( 

الت��ى تواج��ه والمعوق��ات األهمي��ة النس��بية للمش��كالت 
 صائدى األسماك ببحيرة إدكو

 والمعوق�ات األهمية النسبية للمش�كالت ۳يوضح جدول 
الت�ى تواج��ه ص�ائدى األس��ماك ببحي��رة إدك�و، ولق��د ترك��زت 

ف���ى: زي���ادة الص���رف الص���حى ب���البحيرة  المش���كالتتل���ك 
وإحتل����ت المرك����ز األول، وإنتش����ار الب����وص وورد الني����ل 
والحش���ائش بكث���رة، ث���م مش���كلة ص���رف محط���ة الكهرب���اء 
والمصانع، تليها مش�كلة إطم�اء البحي�رة وإرتف�اع منس�وبها، 

%، ۸٦.۷۱%، ۹٦.۰۹بأهمي�������ة نس�������بية بلغ�������ت نح�������و 
 % على الترتيب.٤۳.%۷۳ ، ٤٦.۸۰

مقترحات صائدى األسماك لتحسين خدمات الجمعي�ات 
 وجهة نظرهممن 

األهمية النس�بية لمقترح�ات المبح�وثين لتحس�ين خ�دمات 
وكان��ت أه��م ه��ذه المقترح��ات  ٤يعرض��ها ج��دول  الجمعي��ات

المساعدة فى إزالة التعديات على البحيرة، وتطهير البحيرة 
من الحشائش، وتوفير مستلزمات االنتاج بأس�عار منخفض�ة 

 % ۸٥.۹۳% ، ۹۷.٦٥% ، ۱۰۰بأهمية نسبية بلغت نح�و 
 على الترتيب .

الجمعي���ات التعاوني���ة لص���ائدى مش���كالت تط���ويرأداء 
 ببحيرة إدكو من وجهة نظر الخبراءاألسماك 

تمثل المشكالت عائقاً أم�ام تحقي�ق األه�داف المرغوب�ة، 
وترجع أهمية تحديد المشكالت فى تطوير وتحسين البرامج 

) ۱۱األرشادية المقدمة للصيادين ، وقد ت�م االس�تبيان ع�ن (
الجمعي����ات التعاوني����ة  م����ن مش����كالت تط���وير أداءلة مش���ك

 اتلص���ائدى األس���ماك وت���م تقس���يمها ال���ى أربع���ة مجموع���
 رئيسية كما يلى:

 إنخفاض مستوى االدارة التعاونية
أن الغالبية العظمى م�ن الخب�راء  ٥تشير النتائج بجدول 

 المشكالتتفشى األمية للصيادين هى أكثر  مشكلةيعتبرون 
% ، ۷٦.٦۷المرتب�ة األول�ى بنس�بة تل�ت احأهمية نسبية ل�ذا 

ع��دم ت��وافر ك��وادر إداري��ة متخصص��ة بنس��بة  مش��كلةه��ا يتل
ض��عف ال��وعى التع��اونى ل��دى مش��كلة % ، وأخي��راً ۷۰.۰۰
 .%٦٦.٦۷بنسبة الصيادين  جمعيات أعضاء

إنخف��اض مس��توى الخ��دمات الت��ى تق��دمها التعاوني��ات 
 ألعضائها

م����ن  أن الغالبي����ة العظم����ى ٥تش����ير النت����ائج بج����دول 
نق���ص  مش���كلة% يعتب���رون أن ۹۰.۰۰المبح���وثين وبنس���بة 

ه�ا يأهمي�ة نس�بية، تل المش�كالتالتمويل الخارجى ه�ى أكث�ر 
ضعف الموارد المالي�ة المخصص�ة للجمعي�ة وبنس�بة  مشكلة

نخف�����اض مس�����اهمة ا مش�����كلة ت%، وأخي�����راً كان�����۸۳.۳۳
أهمي��ة  المش��كالتنخف��اض دخ��ولهم ه��ى أق��ل األعض��اء ال

 %.۷٦.٦۷ة وبنسبة نسبية فى هذه المجموع
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   نها، ودرجة إستفادتهم ملصائدى األسماك ببحيرة إدكولجمعيات التعاونية درجة تحقيق األهداف الخدمية ل .۲دول ج

التى تقدمها  األهداف الخدمية
لص��ائدى الجمعي��ات التعاوني��ة 
 األسماك ببحيرة إدكو

غير  عدد
 المستفيدين

 عدد )%(
 المستفيدين

إستفادة  )%(
 مرتفعة

تفادة إس 
 متوسطة

إستفادة  
 منخفضة

المتوسط 
 المرجح

 الترتيب

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

ت����وفير مس����تلزمات االنت����اج 
 بأسعار منخفضة

 

٦۳ 

 

٤۹.۲۲ ٥ ٦٥۰.۷۸ ۲۳ ۳٥.۳۸ ۳۲ ٤۹.۲۳ ۱۰ ۱٥.۳۸ ۲.۲۰ ۳ 

تعري�����ف الص�����يادين بط�����رق 
 الصيد الصحيحة 

 

٦٦ 

 

٥۱.٦ ٥٦۲ ٤۸.٤٤ ۱۸ ۲۹.۰۳ ۲٤ ۳۸.۷۱ ۲۰ ۳۲.۲٦ ۱.۹٤ ٦ 

 إل��ىنق��ل مش��كالت الص��يادين 
 الجهات المعنية 

 

۷۷ 

 

٦۰.۱٥ ٦۱ ۳۹.۸٤ ۲۷ ٥۲.۹٤ ۱۳ ۲٥.٤۹ ۱۱ ۲۱.٥۷ ۲.۳۱ ۱ 

عق������������د دورات تدريبي������������ة 
 ٥ ۱.۹٥ ۲٥.٥۸ ۱۱ ٥۳.٤۹ ۲۳ ۲۰.۹۳ ۹ ۲۳.٥۹ ٤۳ ٦٦.٤۱ ۸٥ للصيادين

تعري����ف الص����يادين بأس����عار 
 األسماك وفرص تسويقها

 

۱۱۰ 

 

۸٥.۹٤ ۱۸ ۱٤.۰٦ ۲ ۱۱.۱۱ ٦ ۳۳.۳۳ ۱۰ ٥٥.٥٦ ۱.٦ ٥٥ 

تنمي���ة االتجاه���ات االيجابي���ة 
 نحو الصيد لدى الصيادين

 

۱۱٤ 

 

۸۹.۰٦ ۱٤ ۱۰.۹٤ ۸ ٥۷.۱٤ ۲ ۱٤.۲۹ ٤ ۲۸.٥۷ ۲.۲۸ ۲ 

 ۷ ۱.٥ ٥۰.۰۰ ۲ ٥۰.۰۰ ۲ - - ۳.۱۳ ٤ ۹٦.۸۷ ۱۲٤ إصدار نشرات إرشادية

UالمصدرU : ،۲۰۱٥جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان. 

 

 
 التى تواجه صائدى األسماك ببحيرة إدكو والمعوقات همية النسبية للمشكالت األ .۳جدول 

 *)%( التكرار المشكالت م

 ۹٦.۰۹ ۱۲۳ زيادة الصرف الصحى بالبحيرة ۱

 ۸٦.۷۱ ۱۱۱ إنتشار البوص و ورد النيل والحشائش بكثرة ۲

 ۸۰.٤٦ ۱۰۳ صرف محطة الكهرباء والمصانع ۳

 ۷۳.٤۳ ۹٤ وبها إطماء البحيرة وإرتفاع منس ٤

 ۷۲.٦٥ ۹۳ صرف المزارع السمكية بالبحيرة ٥

 ٦۳.۲۸ ۸۱ تجفيف البحيرة وإنشاء المزارع السمكية بها ٦

 ٥۹.۳۷ ۷٦ إستخدام حرف الصيد مخالفة ۷

 ۱۸.۷٥ ۲٤ إنعدام الدور االرشادى بالبحيرة بالتوجيه بأى طرق الصيد ۸

 ۱٤.۰٦ ۱۸ تمزق الشباك وتلفها ۹

 ۱۳.۲۸ ۱۷ مياه البحيرة نقص مستوى ۱۰

 ۱۱.۷۱ ۱٥ نتاجرتفاع مستلزمات اإلا ۱۱
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 ببحيرة إدكو األهمية النسبية لمقترحات المبحوثين لتحسين خدمات الجمعيات التعاونية لصائدى األسماك .٤جدول 

 *)%( التكرار المقترحات  م

 ۱۰۰.۰۰ ۱۲۸ المساعدة فى إزالة التعديات على البحيرة ۱

 ۹۷.٦٥ ۱۲٥ تطهير البحيرة من الحشائش ۲

 ۸٥.۹۳ ۱۱۰ توفير مستلزمات االنتاج بأسعار منخفضة ۳

 ۸۰.٤٦ ۱۰۳ توفير تأمين صحى مناسب للصيادين ٤

 ۳٥.۹۳ ٤٦ إنشاء فصول لمحو أمية الصيادين ٥

 ۲۷.۳٤ ۳٥ دينالمساعدة على رفع معاش الصيا ٦

 ۱٦.٤۰ ۲۱ توفير دورات تدريبية للصيادين ۷

 .۲۰۱٥جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان،  المصدر:   مبحوث ۱۲۸* ن = 

 
 
 
 

 من وجهة نظر الخبراءببحيرة إدكو  الجمعيات التعاونية لصائدى األسماك  مشكالت تطوير أداء .٥جدول 

الترتيب داخل  *)%( التكرار المشكالت م
 لمجموعةا

 إنخفاض مستوى االدارة التعاونية ۱
 الصيادينجمعيات نقص الوعى التعاونى لدى أعضاء  -

 تفشى األمية للصيادين -

 عدم توافر كوادر إدارية متخصصة -

 
۲۰ 

۲۳ 

۲۱ 

 
٦٦.٦۷ 

۷٦.٦۷ 

۷۰.۰۰ 

 
۳ 

۱ 

۲ 

 إنخفاض مستوى الخدمات التى تقدمها التعاونيات ألعضائها ۲
 ة المخصصة للجمعيةضعف الموارد المالي -

 إنخفاض مساهمة األعضاء إلنخفاض دخولهم -

 نقص التمويل الخارجى -

 

۲٥ 

۲۳ 

۲۷ 

 

۸۳.۳۳ 

۷٦.٦۷ 

۹۰.۰۰ 

 

۲ 

۳ 

۱ 

 التنظيمية المحددات ۳
 غياب التنسيق بين األجهزة المشرفة على المصايد والتعاونيات -

 االشراف من أجهزة الحكم المحلى على المصايد والتعاونيات عدم  -

 

۲۲ 

۲۸ 

 

۷۳.۳۳ 

۹۳.۳۳ 

 

۲ 

۱ 

 تناقص القدرة االنتاجية للمصايد ٤
 التعرض للصيد الجائر -

 التلوث -

 التوسع فى مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية والسياحية -

 

۲۹ 

۲۸ 

۲۷ 

 

۹٦.٦۷ 

۹۳.۳۳ 

۹۰.۰۰ 

 

۱ 

۲ 

۳ 
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 نظيميةدات التالمحد

 مش�كلةأوضحت النت�ائج أن المبح�وثين تقريب�اً يعتب�رون 
المص��ايد  عل��ىاإلش��راف م��ن أجه��زة الحك��م المحل��ى ع��دم 

أهمي�ة نس�بية ل�ذا إحتل�ت  المش�كالتوالتعاونيات تمث�ل أكث�ر 
، فى ح�ين إعتب�ر أكث�ر م�ن %۹۳.۳۳المرتبة األولى بنسبة 

ين غي���اب التنس���يق ب��� مش���كلةث���الث أرب���اع المبح���وثين أن 
أتى ف���ى ت���األجه���زة المش���رفة عل���ى المص���ايد والتعاوني���ات 

 .%۷۳.۳۳المرتبة الثانية بنسبة 

 تناقص القدرة االنتاجية للمصايد

أن ك�ل المبح�وثين تقريب�اً يعتب�رون  ٥تشير نتائج جدول 
ة أهمي� المش�كالتللصيد الجائر تمثل أكث�ر  التعرض مشكلة

 ت، وإحتل %۹٦.٦۷بنسبة  ىنسبية لذا إحتلت المرتبة األول
التل��وث المرتب��ة الثاني��ة ف��ى األهمي��ة النس��بية بنس��بة  مش��كلة

التوسع فى مشروعات التنمية الزراعي�ة خيراً % وأ۹۳.۳۳
 . %۹۰.۰۰والعمرانية والسياحية أهمية نسبية بنسبة 

التع��رض للص��يد مش��كلة ويتض��ح م��ن ه��ذا الج��دول أن 
جاءت فى  التلوثمشكلة ، وجاءت فى المرتبة األولىالجائر

ع��دم اإلش��راف م��ن أجه��زة الحك��م مش��كلة ، والمرتب��ة الثاني��ة
ج���اءت ف���ى المرتب���ة  المحل���ى عل���ى المص���ايد والتعاوني���ات

جاءت ف�ى المرتب�ة نقص التمويل الخارجى مشكلة ، والثالثة
 م���ن مش���كالت تط���وير أداء الجمعي���ات التعاوني���ةالرابع���ة 

 لصائدى األسماك ببحيرة إدكو من وجهة نظر الخبراء. 

عي��ات التعاوني��ة لخب��راء لتط��وير أداء الجممقترح��ات ا
 ببحيرة إدكو لصائدى األسماك

أن أه��م المقترح��ات الت��ى  ٦أوض��حت النت��ائج بج��دول 
كان��ت التعاوني��ة إقترحه��ا الخب��راء لتط��وير أداء الجمعي��ات 

، ث�م أن يك�ون تعاوني�ةإعادة تحديد مهام وأهداف كل جمعية 
 مه���ن الص���يد ، وأن تك���ونن���ى همتعض���و الجمعي���ة م���ن م

الجمعية التعاونية منظمة للمساعدة الذاتية ، وتوفير التمويل 
للجمعي��ات لض��مان اس��تمرارها، وت��وفير التموي��ل  ارجىالخ��

،  %۸۳.۳۳، %۹۳.۳۳بنس����بة  ال����داخلي م����ن األعض����اء
 .% على الترتيب ٦٦.٦٦،  ۷۰.۰۰%، %۷٦.٦٦

 توصيات البحث

ضرورة تفعيل دور الجمعيات التعاونية  يوصى البحث ب
لصائدى األس�ماك ببحي�رة إدك�و الخدمات االجتماعية تقديم ل
ذلك من خالل توفير التموي�ل ال�الزم ل�دعم ه�ذه الجمعي�ات و

وأن الجمعي��ة التعاوني��ة بدق��ة،  ومه��ام ويج��ب تحدي��د أه��داف
تكون الجمعية التعاونية منظمة للمساعدة الذاتية للص�يادين، 
وإنشاء فصول لمحو أميتهم ومساعدتهم عل�ى رف�ع المع�اش 

وت�وفير دورات م وتوفير الت�أمين الص�حي المناس�ب له�م، له
والس��لوكية المعرفي��ة والمهاري��ة  كف��اءتهملرف��ع  له��متدريبي��ة 

وإص����دار نش����رات علمي����ة للجمعي����ات التعاوني����ة وتع����ديل 
س��لوكياتهم نح��و فه��م الط��رق الص��حيحة الت��ى تح��افظ عل��ى 
إستدامة اإلنتاج السمكى فى البحيرة طوال العام م�ع الحف�اظ 

 ئة الصيد.بيعلى 
 
 

 من وجهة نظرهم ببحيرة إدكو مقترحات الخبراء لتطوير أداء الجمعيات التعاونية لصائدى األسماك. ٦ جدول

 *)%( التكرار المقترحات م

 ۹۳.۳۳ ۲۸ إعادة تحديد مهام وأهداف كل جمعية تعاونية ۱

 ۸۳.۳۳ ۲٥ أن يكون عضو الجمعية من منتمى مهنة الصيد ۲

 ۷٦.٦٦ ۲۳ التعاونية منظمة للمساعدة الذاتية  إعتبار الجمعية ۳

 ۷۰.۰۰ ۲۱ توفير التمويل الخارجى للجمعيات لضمان إستمرارها ٤

 ٦٦.٦٦ ۲۰ توفير التمويل الداخلى من األعضاء ٥

 ٦۳.۳۳ ۱۹ وإجتماعية أأن يكون واضحا المزايا التى ستعود على األعضاء سواء كانت إقتصادية  ٦

 ٦۰.۰۰ ۱۸ لى الجمعيات من وجهة واحدةأن يكون اإلشراف ع ۷

 .۲۰۱٥جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان،  المصدر:  خبير ۳۰* ن = 
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ABSTRACT 

This research basically aims to measure the degree of achievement of the objectives of the 
cooperative societies for fishers Lake Edco in Elbehera Governorate, through the 
identification of some charachteristies, economic and professional features for fishermen in 
Lake Edco, and to identify the degree of achievement of service objectives of the cooperative 
societies for fishermen in Lake Edco from their point of view, and determine the degree of 
benefit from them, and to identify the problems and obstacles facing fishermen in Lake Edco, 
and to identify the proposals of fishermen to improve the services provided by the cooperative 
societies, and learn about the development of the performance of cooperatives for fishers from 
the point of experts and proposals of view developed from their point of view problems, been 
conducted this research on a random sample of fishermen in Lake Edco province of the lake 
from the members of the societies of fishermen in the lake, and reached the studied sample 
size of 128 fishermen represent 15.5% from the total number of members which researched 
826 fishermen registered in the record of licenses of cooperative associations for fishermen, 
as well as 30 experts who have experience in the field of work of the cooperative societies for 
fishermen, and collected the data during the months of January and February 2015 using a 
questionnaire by personal interview and the methodology included tabular presentation and 
frequencies, percentages and the arithmetic mean and the weighted average in the presentation 
of the study data results showed that the degree of achievement of service objectives of the 
cooperative societies for fishermen in Edco lake wear: Transfer Fishermen problems to the 
concerned authorities, develop positive attitudes towards hunting of the fishermen, the 
provision of production inputs at low prices, which in descending order weighted average 
respectively (2.31, 2.28, 2.20), and there are many problems facing fishermen in Edco lake, 
and the most important wear: increase sewage Edco lake increased by 96.09%, and the spread 
of woven water hyacinth and grass in abundance increased by 86.71%, and the exchange of 
electricity and factories station by 80.46%, and the siltation of the Edco lake and the high 
water level by 73.43%, and that there are many proposals from the experts to improve the 
performance of cooperatives for fishermen in lake edco, the most important wear : redefine 
the functions and objectives of each cooperative by 93.33%, and to be a member of the 
society belonging fishing profession by 83.33% and considering the organization of 
cooperative self-help by 76.66%, and the provision of external funding for associations to 
ensure that they continue by 70.00%. 

Key words: Goals, cooperative societies, fishermen, lake edco. 
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