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 ي سمكي لتنمية بحيرة المنزلة بمحافظة الدقھليةإرشادنحو بناء برنامج 

 *محمد شوقي القطان -صCح الدين فكري الساعي 

  مصر –  جامعة أسوان– كلية تكنولوجيا المصايد وا�سماك – والتنمية البشرية قتصادقسم ا�
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ي سمكي لتنمية بحيرة المنزلة بمحافظة الدقھلية، وقد تم جمع البيانات إرشادھدف ھذا البحث بناء برنامج است: الملخص
، وذلك لعينة عشوائية بسيطة 2019الميدانية باستخدام استمارة استبيان بالمقابلة الشخصية خ?ل الفترة من يناير إلى مارس 

، وتم استخدام معاملي الصدق والثبات �ختبار %10 بنسبة 1572غ عددھا املة البالً صيادا من إجمالي الش158بلغ قوامھا 
مدي ص?حية وثبات المقاييس المستخدمة، بينما استخدمت التكرارات، والنسب المئوية، والمدي، والمتوسط الحسابي، 

 أھم النتائح الفعلية ، وجاءتكأدوات للتحليل ا�حصائي واستخ?ص نتائج الدراسةوا�نحراف المعياري، والوزن النسبي 
من الصيادين يقعون في الفئة % 44.9وجد أن   :ما يلي ي المقترحرشاد بناء البرنامج اcوالتى تم دمجھا وا�ستناد إليھا في

 أميون، وأن %46.8سنة، وأن  25منھم لديھم خبرة فى مھنة الصيد أقل من % 54.4 سنة، وأن 62 – 46العمرية من 
% 70.9 تعاونية لصيد ا�سماك، وأن مشتركون فى جمعيات% 67.7رتين تدريبيتين، وأن حضروا أقل من دو% 93.7

المعلومات  وجد أن أكثر مصادر، منھم يملكون مراكب صيد% 57الصيد كمصدر رئيسي للدخل، وأن يعتمدون على مھنة 
اتضح ارتفاع ، %83.9سبي لجيران وا�صدقاء بوزن نا�ھل وا: التى يحصل منھا الصيادون علي معارفھم الصيدية ھي

، في حين وجد )%36.8(�كثر من ثلث عدد التوصيات الفنية المستحدثة % 100ستوي المعرفي للصيادين بنسبة الم
أشار جميع الصيادين المبحوثين ، والتي � يتم تنفيذھا من إجمالي عدد التوصيات% 95انخفاض في المستوي التنفيذي لنحو 

جاءت ،  التى ينبغي القيام بھارشاديةدوار اcحتل أھم ا�اريب وتأھيل الصيادين مراكز لتد أن إنشاء ىإل% 100بنسبة 
ى تواجه ًوفقا sراء الصيادين كأھم المشك?ت الت% 100مشكلتي التلوث وإطماء البواغيز في المرتبة ا�ولي بوزن نسبي 

معالجة :  وتمثلت في%56.3ترحات الصيادين بنسبة احتلت المقترحات الخاصة بالتلوث أعلى مق، الصيادين لتنمية البحيرة
وتطھير البحيرة من الصرف الصحي، وإيقاف ومنع صرف الملوثات بجميع أنواعھا فى البحيرة، و تحويل مجرى بحر 

 .البقر إلى الصحراء بسيناء

 .يرشاد البرنامج اc، الصيادون،بحيرة المنزلة: Uسترشاديةالكلمات ا

 حثيةبالمقدمة والمشكلة ال

استحوذت قضية التنمية الزراعيvة علvي اھتمvام العلمvاء 
والمفكرين، وصارت البرامج والخطط اcنمائية ھي القاسvم 

ية قتصvvvvادالمشvvvvترك فvvvvي كvvvvل منvvvvاحي الحيvvvvاة الريفيvvvvة ا�
وا�جتماعيvvة والثقافيvvة، ولعvvل مvvن بvvين الvvدعائم ا�ساسvvية 
لنجvvاح التنميvvة الزراعيvvة فvvي الvvب?د الناميvvة وجvvود جھvvاز 

ي رشvادالتعلvيم اc  تvوفيرىعلv ي زراعي فعvال قvادررشادإ
cرامج اvل الب?vن خvي مvاديةلرفع كفاءة ا�نتاج الزراعvرش 

الزراعية الموجھة للزراع والتي تتصف بالمرونة والتطور 
 ،مZZZراد(وتحvvvوي المسvvvتحدث مvvvن الخبvvvرات والتوصvvvيات 

1996(. 

cاز اvvvب جھvvvا يلعvvvادكمvvvى رشvvvا فvvvى دورا مھمvvvالزراع ً ً
لزراعvvة وتحسvvين رفاھيvvة السvvكان الvvريفيين بصvvفة تطvvوير ا

عامة والزراع بصفة خاصvة، لمسvاھمته فvى زيvادة اcنتvاج 

الزراعvvvى و تحسvvvين جودتvvvه مvvvن خvvv?ل نقvvvل التكنولوجيvvvا 
للزراع، وزيvادة معvارف الvزراع و تعلvيمھم مھvارات إدارة 
ًالحقل، كما يلعب دورا مھما فى نقل المشك?ت من الvزراع  ً

العلمvvvvvvvى لمسvvvvvvvاعدتھم علvvvvvvvى حلھvvvvvvvا لمراكvvvvvvز البحvvvvvvvث 
Waddington, 2010)(. 

cعى اvادكذلك يسvن رشvد مvداث العديvى إحvى الvالزراع 
التغييرات المرغوبة فى المعvارف والمھvارات واcتجاھvات 
لvvيس بvvين الvvزراع فحسvvب، بvvل بvvين جميvvع أفvvراد ا�سvvرة 
الريفية، و� يمكن أن تvتم ھvذه التغييvرات بسvھولة أو بشvكل 

 يvتم تخطيطھvا إرشvاديةا تتم من خv?ل بvرامج إرتجالى وإنم
ًتخطيطا جيدا وتنفيذھا على أسس علمية   ،خيZرى وشZاھين(ً

2009(vvالخطوة ا�ولvvم فvvن ثvvادة ى ، ومvvة جvvي أي محاولvvف
لتنميvvة وتطvvوير أي مجتمvvع ينبغvvي أن تبvvدأ بإعvvداد بvvرامج 
ُللتنمية تخطط علي أساس سليم من الحقائق والبيانات وتنبvع 

لحاجvvات التvvي تھvvم النvvاس، لvvذا فvvإن عمليvvة مvvن المشvvاكل وا
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ُتخطvvيط مثvvل ھvvذه البvvرامج تعvvد مvvن العمليvvات المعقvvدة التvvي  ُ
 ،محمZZZود(تتطلvvvب فvvvيمن يقومvvvون بھvvvا مھvvvارات التخطvvvيط 

2017( . 

cرامج اvvيط البvvر تخطvvاديةويعتبvvن رشvvي مvvزء رئيسvvج 
cل اvvvادالعمvvvرشcة اvvvة للسياسvvvنظم، وترجمvvvاديةي المvvvرش 

، جZZاد( تحقيقھvvا بvvدون تلvvك البvvرامج القائمvvة والتvvي � يمكvvن
2009(cؤثرة رشادية، ولكي تكون البرامج اvة مvذات فعالي 

فvvي نقvvل المعvvارف واكتسvvاب المھvvارات وتغييvvر أو تعvvديل 
السvvلوكيات � بvvد أن تكvvvون قائمvvة علvvvي التخطvvيط السvvvليم، 

cاديةفالتخطيط السليم لمراحل بناء البرامج اvة رشvالزراعي 
عد علvvي نشvvر وتطبيvvق التوصvvيات مvvن الوسvvائل التvvي تسvvا

الزراعية المبتكرة، فكفاءة عملية التخطيط مvن أھvم ا�سvس 
cزة اvvودة ا�جھvvددة لجvvاديةالمحvvات رشvvدأ عمليvvث تبvvحي ،

التخطvvيط بمعرفvvة وتحديvvد حاجvvات ومشvvك?ت المسvvتھدفين 
cمكانياتًمرورا بمعرفة الموارد واvط، حتvع الخطvى ووض 

 .)2017 ،رمضان( يتم التقييم لتصحيح أوجه القصور

وعلي الرغم من أھمية ومبررات مشvاركة الvزراع فvي 
 فإنه �زالت الكثيvرمن رشادية والبرامج اcنشطةتخطيط ا�

عمليvvات تخطvvيط تلvvك البvvرامج تvvتم بشvvكل غيvvر صvvحيح، إذ 
ًغالبا ما تبvدأ مvن القمvة إلvي القاعvدة، ولvيس العكvس أي مvن 

vvvة الطبيعيvvvون النتيجvvvة، فتكvvvي القمvvvدة إلvvvذه القاعvvvة ھvvvة مقابل
 الزراعيvvة بنvvوع مvvن السvvلبية رشvvادية والبvvرامج اcنشvvطةا�

والفتور وال?مبا�ه من قبل جمھور المسترشدين، ولكن ھذا 
cالريفيين واvvvتعانة بvvvن ا�سvvvدا مvvvع أبvvvادً� يمنvvvا رشvvvيين مع

للوقوف علي ا�حتياجات والمتطلبات وأولوياتھvا، وأھvداف 
cرص واvvvذا الفvvvا، وكvvvاتبلوغھvvvداث  امكانيvvvحc وفرةvvvلمت

ا�تجvاھين مvن التخطvيط  التوازن والموائمة بين الشvكلين أو
المركزي وال?مركvزي بمvا يvوازن بvين المتطلبvات القوميvة 

 .)2015، ميخائيل وآخرون(والمحلية 

حيvvث يتطلvvب البرنvvامج الجيvvد مشvvاركة الvvزراع، وھvvذا 
cفة اvvن فلسvvق مvvدأ ينبثvvادالمبvvي أن رشvvة إلvvي الداعيvvالزراع 

ي � يقvوم علvي العمvل للvزراع وإنمvا العمvvل رشvاد اcالعمvل
مvvع الvvزراع، ممvvا يسvvتلزم ضvvرورة إشvvتراكھم فvvي عمليvvة 

cرامج اvvيط البvvاديةتخطvvتجابة رشvvن أن اسvvرغم مvvي الvvعل ،
ًا�ھvvالي لجھvvود المشvvاركة كثيvvرا مvvا تكvvون ضvvعيفة ويجvvب 

cاديةعلي القائمين بتخطيط البرامج اvك رشvباب ذلvم أسvتفھ 
 ،جZZاد(سvvتمالة الvvزراع للمشvvاركة ا�يجابيvvة والعمvvل علvvي ا

2009(. 

أما التقييم، فقد بدأ يأخذ نصيبه من ا�ھتمvام سvواء علvي 
المستوي الوطني أوعلي المستوي الدولي من خ?ل بvرامج 
ا�مم المتحدة منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضvي، ثvم 
بvدأ ينتشvvر باضvvطراد حتvvي أصvvبح أحvvد المكونvvات الرئيسvvية 

 . )265، ص 2011: الشاذلي( جھد تنموي �ي

 التvvى حvvدثت فvvى سvvلوك ويمكvvن قيvvاس مvvدى التغيvvرات
ومvvvvا )  إتجاھvvvvاتھم– مھvvvvاراتھم –معvvvvارفھم (المسترشvvvدين 

ية وإجتماعيvة، ومقارنتھvا بمvا اقتصvاديترتب عليه مvن آثvار 
 وتعليمية ومادية، وتحديvد مvدى إرشاديةبذل فيھا من جھود 

cرات  ارشاديةفاعلية الطرق اvك التغيvق تلvتخدمة لتحقيvلمس
cيم اvة التقيvل عملي?vادمن خvارة(ى رشZا )2007 ،عمvكم ،

يساعد تقييم البرامج فى تخطيط البvرامج علvى أسvس سvليمة 
ً المقدمة ضvمانا لتحقيvق البرنvامج �ھدافvه نشطةوتحسين ا�

)Shackman, 2008(. 

cه اvvادويواجvvي رشvvرت علvvرة أثvvرات كبيvvي تغيvvالزراع 
لسفته، وكيفية تنفيvذه، وبالتvالي كيvف يvتم تقييمvه، مفھومه وف

cيم اvvvبح التقيvvvث أصvvvادحيvvvنوات رشvvvي السvvvى فvvvى الزراع
ا�خيرة يتم بواسطة المستھدفين أنفسھم نتيجة لھذا ا�ھتمvام 
العالمي بقضية مشاركة المستھدفين في التقييم، وفvي ضvوء 
ھذا التغير ظھرت الحاجة الملحvة والضvرورية إلvي تطبيvق 

ى يمكنھvvا أن تتعامvvل مvvع رشvvاد جديvvدة فvvي التقيvvيم اcنمvvاذج
التنوع في أساليب التنفيذ ومشاركة المستھدفين في عمليvات 
التقيvvيم مvvن ناحيvvة، وتقvvديم المسvvاءلة لتلvvك المشvvروعات عvvن 
مدي تحقيقھا لمخرجاتھا من ناحية أخرى، ومع بvدء ظھvور 

cادتلك التغيرات في العمل اvيم رشvي التقيvب علvي زاد الطل
من ناحية تنوع ا�ساليب المطلوبة وعدد المسvتھدفين الvذين 
يطلبون بيانvات أو معلومvات عvن التقيvيم، وبvذا أصvبح علvى 
مسئولي تلك المشروعات أن يقوموا بتقvديم الvدليل الواضvح 
عن مدي تحقيق أھداف ومخرجات مشروعاتھم، باcضvافة 

vثار المتوقعة وغير المتوقعsن ان إلى وصف اvى يمكvة، حت
vvؤ�ءدرك يvvا  ھvvم تحقيقھvvد تvvاتھم قvvأن احتياجvvتھدفين بvvالمس

 .)Dart, 2000(بصورة مناسبة 

المنزلvvة، (ومvvن الجvvدير بالvvذكر أن البحيvvرات الشvvمالية 
ية اقتصvvvvادتمثvvvvل أھميvvvvة ) والبvvvvرلس، وإدكvvvvو، ومريvvvvوط

وبيولوجيvvة وبيئيvvة بالغvvة، حيvvث تعمvvل كمنطقvvة إتvvزان بvvين 
سط ضد نحvر ميvاه المتو نظام صرف دلتا نھر النيل والبحر

ًالبحvvvر لمنvvvاطق الvvvدلتا الشvvvمالية، كمvvvا أنھvvvا مصvvvدرا ھامvvvا  ً
ل�سماك فى مصر، وبيئة طبيعية لنمو صغار ا�سvماك لمvا 
تتميز به مvن أعمvاق ضvحلة وحركvة ميvاه ھادئvة وخصvوبة 
عاليvvة، لvvذا تعتبvvر مربvvي طبيعvvي لمختلvvف أنvvواع ا�سvvماك 

 .)2014 ،عبد الحميد (يةقتصادا�

ة المنزلvvvvة واحvvvدة مvvvvن أھvvvvم البحيvvvvرات وتعتبvvvر بحيvvvvر
الشمالية، والتي تقع في الركن الشمالي الشرقي لvدلتا النيvل، 
يحدھا من الشرق قناة السvويس، ومvن الغvرب فvرع دميvاط، 
ويحvvدھا البحvvر المتوسvvط مvvن الشvvمال، ومvvن الجنvvوب سvvھل 
الحسvvvvنية ومحافظvvvvة الدقھليvvvvة، وتتصvvvvل البحيvvvvرة بvvvvالبحر 

ت تسvvمح بتبvvادل الميvvاه المتوسvvط عvvن طريvvق خمvvس فتحvvا
بوغvاز : وا�سماك بين البحيرة والبحر، وھذه المخارج ھvي

أو ) القvvvابوطي(الجميvvvل القvvvديم والجديvvvد، وقنvvvاة ا�تصvvvال 
الرسوة، وبوغاز الصفارة، وقناة الرطمة، وتستقبل البحيرة 

 مvvن ميvvاه الصvvرف غيvvر المعvvالج، 3 مليvvون م7500حvvوالى 
 ألvvvف فvvvدان، 120ي ًويبلvvvغ مسvvvاحة البحيvvvرة حاليvvvا حvvvوال

متر، ويزيد عدد الجزر المتنvاثرة فvي 1.15ومتوسط عمقھا 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 46 No. (5) 2019 1727

أرجvvvاء البحيvvvرة عvvvن ا�لvvvف جزيvvvرة، كمvvvا يشvvvغل نشvvvاط 
ا�سvvvتزراع السvvvمكي مسvvvاحات كبيvvvرة فvvvي جھvvvة الشvvvمال 

 مvن %65الغربي وجنوب البحيرة، وتمثvل أسvماك البلطvي 
إنتvvاج البحيvvرة يليھvvا أسvvماك القvvراميط والمبvvروك والبvvوري 

البيvvvvvاض والحنشvvvvvان والقvvvvvاروص والvvvvvنقط والكابوريvvvvvا و
 .)2017، وزارة البيئة المصرية(والجمبري ا�بيض 

كما تعد بحيvرة المنزلvة واحvدة مvن أھvم المvوارد المائيvة 
السvvمكية المصvvvرية فمvvvن حيvvvث التركيvvvب النvvvوعي ل�نتvvvاج 
السمكي تتعدد ا�نواع السvمكية فvي البحيvرة مvا بvين أسvماك 

لية، وأسماك بُحيرية يمكنھا أن تعيش في بحرية، وأسماك ني
، ومن حيث ا�نتاجية تحتvل )1995، الھيتي(ك? الوسطين 

 مvن إجمvالي %41.41بحيرة المنزلة المرتبة الثانيvة بنسvبة 
 مvن إجمvالي المصvيد %32.99إنتاج البحيرات الشvمالية، و
 مvن إجمvالي المصvايد %16.32من البحيرات المصvرية، و

من إجمالي اcنتاج السمكي فvي مصvر  %3.32الطبيعية، و
، إ� أن البحيvvvرة تعvvvاني مvvvن تذبvvvذب اcنتvvvاج 2017لعvvvام 

?vاض خvرة السمكي بين ا�رتفاع وا�نخفvنوات ا�خيvل الس
الھيئZZة العامZZة لتنميZZة الثZZروة  (1 جvvدولكمvvا يتضvvح مvvن 

 .)2017، السمكية

أن مفھvوم تنميvة بحيvرة المنزلvة لvن  ومن الجدير بالvذكر
نزاف ثرواتھvvا واسvvتبدالھا بثvvروات أخvvري، أو يتvvأتي بإسvvت

تدميرھا لتحويلھvا إلvي اسvتخدامات أخvري، إنھvا بيئvة كاملvة 
مترابطة العناصر يعتمد كvل عنصvر فيھvا علvي ا�خvر، و� 
يجvvvب التvvvدخل الجvvvائر ل�سvvvتفادة مvvvن عنصvvvر واحvvvد علvvvي 
حساب بقية مكونات البيئة الطبيعية، كمvا أن بحيvرة المنزلvة 

ًت المھvvvددة بvvvاcنقراض دوليvvvا فvvvي الوقvvvت تعvvvد مvvvن البيئvvvا
مvvن الvvدول علvvي حمايvvة ھvvذه  الحاضvvر، كvvذلك اتفقvvت كثيvvر

ًالبيئات تفھما لفوائدھا العظيمة لصالح ا�نسvان وتحسvبا لمvا  ً
يحيط بھا من أخطار، حيث أن للبحيرة أھمية عظمي تتمثvل 

ية لما تضيفه للدخل القومي مvن حصvيلة قتصادفي القيمة ا�
البريvvة، وأيضvvا لكونھvvا  ا�سvvماك والطيvvورسvvنوية كصvvيد 

ًموطنا ومأوي للعديد من أنvواع الطيvور المقيمvة والمھvاجرة 
والتvvي تقvvوم عليھvvا رياضvvة الصvvيد التvvي تمثvvل أحvvد عوامvvل 
الجvvvذب السvvvياحي للبحيvvvرة، وقvvvد أدي تلvvvوث البحيvvvرة إلvvvي 

ية واختفائھvا، ومنھvا قتصvادا� تناقص بعvض أنvواع الطيvور
ي يتغvvvذي علvvvي النباتvvvات اقتصvvvاد رطvvvائر الغvvvر وھvvvو طvvvائ

غراب البحر وھو طائر شره �كل ا�سماك  المائية، وطائر
 .)1995، الھيتي(

تنمية البحيرات فvي مصvر يمثvل و� يخفي علي أحد أن 
vvيًاجانبvvن ل�ًا أساسvvذي يمكvvذائي والvvاج الغvvنتcن اvvاد مvvرش 

مvvؤثر وفعvvال فvvي تحسvvين نوعيتvvه  السvvمكي أن يقvvوم بvvدور
يتvه عvن طريvق وضvع عvدد كبيvر مvن البvvرامج وزيvادة انتاج

cاديةاvvمونھا رشvvي مضvvل فvvرامج تحمvvذه البvvة، وھvvالزراعي 
ًات زراعيvvة، كمvvا تvvوفر قvvدرا إرشvvاد وأنشvvطةتوصvvيات و

ًكبيرا من المعلومات والممارسvات الصvيدية الحديثvة، مبنيvة 

علي أسvاس واقvع ل�حتياجvات والمشvاكل الفعليvة للصvيادين 
ًاج السمكي كما وكيفابھدف ا�رتقاء با�نت ً. 

وتعتبر سلوكيات الصvيادين المبحvوثين المتعلقvة ببحيvرة 
المنزلة من أھم المحددات التي تسھم بشكل كبير في ترشvيد 
أو اcسvvراف فvvي ذلvvك المvvورد الھvvام، حيvvث أن الممارسvvات 
السلبية وغير المنطقية التي تحدث بين ا�فراد أنفسھم أو ما 

المؤسسvvات والتvvي خلقvvت مشvvكلة بvvين ا�فvvراد واcدارة فvvي 
الدراسة ھي وراء القيام بھذا البحث للوقوف علvي ا�سvباب 
الحقيقيvvvة لمشvvvvكلة الدراسvvvة، فvvvvإن وجvvvvود فجvvvوة مvvvvا بvvvvين 
الممارسvvvات ا�يجابيvvvة والسvvvلبية ھvvvي مبvvvرر قvvvوي لوجvvvود 
مشvvvvكلة � بvvvvد مvvvvن معالجتھvvvvا وھvvvvو مvvvvا يعvvvvرف بvvvvالفجوة 

 .  Practical Gapالعملية

ت الصيادين من خ?ل ثv?ث جوانvب كما تتشكل سلوكيا
المكvvvvون المعرفvvvvي والمكvvvvون ا�تجvvvvاھي : رئيسvvvvية وھvvvvي

والمكون التنفيذي، ولدراسة الجوانب السلوكية لھم �بد مvن 
التعvvرض لمعvvارف واتجاھvvات وممارسvvات الصvvيادين نحvvو 

cعي اvذلك يسvادالظاھرة موضوع البحث، ولvي رشvالزراع 
غوبvvة فvvي المعvvارف إلvvي إحvvداث العديvvد مvvن التغييvvرات المر

والمھvvارات وا�تجاھvvات، و� يمكvvن أن تvvتم ھvvذه التغييvvرات 
 يvvتم إرشvvاديةبسvvھولة وإنمvvا تvvتم مvvن خvv?ل تخطvvيط بvvرامج 

 .ًتخطيطھا جيدا وتنفيذھا علي أسس علمية

ونظرآ �ھمية تنمية بحيرة المنزلة والنھوض بإنتاجيتھا 
كvvvان � بvvvد مvvvن التعvvvرض لvvvبعض الدراسvvvات السvvvابقة ذات 

?قة بالموضوع ومعرفة نتائجھvا والفجvوات التvي لvم يvتم الع
دراستھا مvن أجvل دراسvتھا فvي ھvذه الدراسvة، وبالتvالي سvد 

 التي لم يتم دراستھا Theoretical Gapالفجوات النظرية 
في البحوث السابقة وذلك من خ?ل البحث المراد القيام به، 

 ؛1997 ،شZZZلبي؛ 1995 ،الھيتZZZي(ومvvvن ھvvvذه الدراسvvvات 
 والتvي )2018 ،قطZانال ؛2017 ، النحZاس؛2012 ،رطوبا

اھتمvvت بحصvvر المشvvك?ت المتعلقvvة بالصvvيادين وبvvالبحيرة، 
وعلvvي الvvرغم مvvن الجھvvود المبذولvvة التvvي تقvvوم بھvvا الدولvvة 

ية وسياسvvvية اقتصvvvادلتنميvvvة البحيvvvرات وذلvvvك cعتبvvvارات 
واجتماعيvة وأمنيvة، إ� أن ھنvvاك العديvد مvvن التحvديات التvvي 

الvvذي شvvجع علvvي   علvvي تنميvvة البحيvvرة، ا�مvvرًتvvنعكس سvvلبا
ي مقترح يھدف إلي إرشادإجراء ھذه الدراسة لبناء برنامج 

النھوض بتنمية بحيرة المنزلة، علي أن تكvون ھvذه البvرامج 
مخططة ومبنية وفقا �حتياجات ومشاكل مجتمvع الصvيادين 
والذي يؤدي في النھايvة إلvي اقتنvاع الصvيادين بجvدوي ھvذه 

 . الفنية وتنفيذھا وتبنيھاالتوصيات

 أھداف الدراسة

تسvvتھدف الدراسvvة الحاليvvة بصvvفة أساسvvية بنvvاء برنvvامج 
ي سvvمكي لتنميvvة بحيvvرة المنزلvvة، مvvع وضvvع نمvvوذج إرشvvاد

تصوري مقترح لھvذا البرنvامج، وتحقيvق ا�ھvداف الفرعيvة 
 :التالية
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  بالطن2017 -2010منزلة خCل الفترة من  بيان باUنتاج السمكي لبحيرة ال.1جدول 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 60538 42305 50034 55022 81365 62272 59779 61075 ا�نتاج 

 .)2017( يئة العام لتنمية الثروة السمكيةالھ: المصدر

 

 التعvvرف علvvي بعvvض العوامvvل الشخصvvية وا�جتماعيvvة -1
لصvvvvيادين ية المتصvvvvلة بممارسvvvvة المھنvvvvة لقتصvvvvادوا�

 .المبحوثين

 التعvvرف علvvى مصvvادر حصvvول الصvvيادين المبحvvوثين -2
 .على معارفھم الصيدية

 التعvvرف علvvي المسvvتوي المعرفvvي للصvvيادين المبحvvوثين -3
 .للتوصيات الفنية المستحدثة المتعلقة ببحيرة المنزلة

 التعvvرف علvvي المسvvتوي التنفيvvذي للصvvيادين المبحvvوثين -4
 .دثة المتعلقة ببحيرة المنزلةللتوصيات الفنية المستح

 تحديvvد أھvvم المشvvك?ت التvvي تواجvvه مجتمvvع الصvvيادين -5
المبحvvوثين ببحيvvرة المنزلvvة، وأھvvم مقترحvvاتھم لحvvل تلvvك 

 .المشك?ت

 السمكي لتنميvة بحيvرة المنزلvة رشاداc  تحديد أھم أدوار-6
 .من وجھة نظر الصيادين المبحوثين

 محددات الدراسة

ي علvvي تحديvvد كافvvة رشvvادمج اcيعتمvvد تخطvvيط البرنvvا
التغييvvvرات السvvvلوكية المرغوبvvvة مvvvن معvvvارف وممارسvvvات 

 الباحث إمكانياتواتجاھات، ونظرآ �ن ھناك محدودية في 
فقد اقتصرت الدراسة علي التعرف علي المستوي المعرفي 
والتنفيvvvذي فقvvvط، بجانvvvب المشvvvك?ت الھامvvvة التvvvى تواجvvvه 

 .الصيادين في بحيرة المنزلة

 الدراسةأھمية 

 ا�ھمية النظرية

تتمثل أھمية البحث فvى محاولvة مvا قvد يمكvن أن يضvيفه 
cال اvvى مجvvى فvvراث العلمvvى التvvة إلvvادة علميvvن مvvادمvvرش 

السvvvvمكى، وبvvvvالرغم مvvvvن تعvvvvدد الدراسvvvvات التvvvvى تناولvvvvت 
مشvvvvك?ت المسvvvvطحات المائيvvvvة إ� أنvvvvه يوجvvvvد نvvvvدرة فvvvvي 

تناول  سمكية تإرشاديةالدراسات التي تناولت وضع برامج 
 . تنمية البحيرات

 ا�ھمية التطبيقية

يكتسvvvب البحvvvث أھميتvvvه التطبيقيvvvة فvvvى التعvvvرف علvvvى 
مvن  المشك?ت السائدة ذات ا�ولوية التى تواجه قطاع كبير

الصvvيادين وcحvvدى أھvvم البحيvvرات المصvvرية، ا�مvvر الvvذى 
يسvvvvھم فvvvvى إيجvvvvاد الحلvvvvول المناسvvvvبة للتغلvvvvب علvvvvى تلvvvvك 

ؤخvذ فvى ا�عتبvار عنvد وضvع المشك?ت، والتvى يجvب أن ت
 سvvvمكية لسvvvد الفجvvvوة المعرفيvvvvة إرشvvvاديةبvvvرامج تنمويvvvة 

ًوالتنفيذيvvة للنھvvوض ببحيvvرة المنزلvvة، فضvv? عvvن تحسvvين 
 .ية لمجتمع الصيادينقتصادا�وضاع ا�جتماعية وا�

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

 سة والمنھج المستخدمنوع الدرا

vvvvى أسvvvvات علvvvvواع الدراسvvvvدد أنvvvvوفر تتحvvvvدي تvvvvاس م
المعلومvvات عvvن الظvvاھرة أو المشvvكلة محvvل الدراسvvة، لvvذا 
تعتبر ھذه الدراسة دراسة وصفية ذات طبيعvة مسvحية، أمvا 
المvvنھج المسvvتخدم فھvvو المvvنھج الوصvvفى التحليلvvى كأنسvvب 
مvvنھج مناسvvب لھvvذه الدراسvvة مvvن خvv?ل المسvvح ا�جتمvvاعى 
الجزئvvvvى بالعينvvvvة، والvvvvذى � يعتمvvvvد فقvvvvط علvvvvى وصvvvvف 

غيvvvرات المدروسvvvة بvvvل يمتvvvد إلvvvى تحليvvvل وتفسvvvير ھvvvذه المت
 .المتغيرات ووضع أنسب الحلول لھا

 مجا�ت الدراسة وتشمل

 المجال الجغرافى

تم إجراء ھذه الدراسة فى نطاق بحيvرة المنزلvة الواقعvة 
 .ًإداريا فى محافظة الدقھلية

 المجال البشرى

عينة عشوائية من الصvيادين حvائزي مراكvب  تم اختيار
 1572ً صيادا من إجمالى الشvاملة 158يد والتي بلغت الص

، بكل من مكتvب مصvايد المطريvة، و جمعيvات %10بنسبة 
الصيادين بكل من مدينvة المطريvة وقريvة ليسvا الجماليvة، و 

 .قرية العزيزة بمحافظة الدقھلية

 المجال الزمنى

تم جمع البيانات الميدانية لھذه الدراسة خ?ل الفترة مvن 
م، كأنسvvvب فتvvvرة ل�لتقvvvاء 2019 مvvvارس عvvvام ينvvvاير إلvvvى

بالصvvيادين أثنvvاء فتvvرة التجديvvvد السvvنوي لvvرخص مراكvvvب 
 .الصيد

 طريقة وأدوات جمع البيانات

تم جمع البيانات الميدانية باستخدام استمارة استبيان 
ًبالمقابلة الشخصية، حيث تم تصميم ا�ستمارة وفقا 

لى عينة �ھداف الدراسة، وتم إجراء اختبار مبدئي ع
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ً مبحوثا وقد تم استبعادھا من 30عشوائية استط?عية بلغت 
العينة الكلية، ثم تم عمل التعدي?ت ال?زمة حتى أصبحت 
في صورتھا النھائية، وللتأكد من ص?حية أداة الدراسة، تم 
إجراء اختبار ثابت وصدق اcتساق الداخلي لھا، حيث تم 

 Cronbach’s alpha (α)استخدام معامل الفاكرونباخ 
للتأكد من ثبات أداة الدراسة، وقد بلغت قيمة معامل الثبات 

 cجمالي فقرات ا�ستبيان، 0.738العام لمحوري الدراسة 
 في 0.740كذلك بلغ معامل ثبات محور المستوى المعرفي 

 0.761حين بلغ معامل ثبات محور المستوى التنفيذي 
اcستبيان يتمتع ًوھي قيم مقبولة احصائيا مما يدل على أن 

بدرجة مقبولة من الثبات، كذلك تم التحقيق من صدق 
اcتساق الداخلي ل?ستبيان بحساب معامل ارتباط بيرسون 
بين درجات كل فقرة من فقرات محوري الدراسة والدرجة 
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة، حيث اتضح أن 
معظم معام?ت ارتباط بيرسون بين فقرات محور 
ًالمستوى المعرفي والدرجة الكلية له دالة احصائيا، حيث 

 بد�لة معنوية 0.340كان الحد ا�دنى لمعام?ت اcرتباط 
 بد�لة معنوية 0.907، فيما كان الحد ا�على )0.000(
، كذلك معظم معام?ت ارتباط بيرسون بين )0.000(

فقرات محور المستوى التقليدي والدرجة الكلية له دالة 
ًائيا، حيث كان الحد ا�دنى لمعام?ت اcرتباط احص

، في حين كان الحد ا�على )0.023( بد�لة معنوية 0.180
، وبالتالي فإن معظم )0.000( بد�لة معنوية 0.837

ًفقرات المحورين متسقة داخليا مع المحور الذي تنتمي له، 
مما يثبت صدق اcتساق الداخلي لفقرات المحورين، وعليه 

ل نتائج الثبات وصدق اcتساق الداخلي يتضح ومن خ?
ثبات أداة الدراسة بدرجة مقبولة وصدق اتساقھا الداخلي، 

 .ًمما ي?ئم تطبيقھا ميدانيا على كامل عينة الدراسة

 أدوات التحليل اUحصائى

تvvم اسvvتخدام التكvvرارات، والنسvvب المئويvvة، والمتوسvvط 
ي، كvأدوات الحسابى، وا�نحراف المعيارى، والوزن النسvب

تناسvvvvب طبيعvvvvة الدراسvvvvة عvvvvن طريvvvvق برنvvvvامج الحزمvvvvة 
  .SPSSا�حصائية في العلوم ا�جتماعية 

 ت اUجرائية وكيفية قياسھا وتشملالتعريفا

 السن

يقصvvد بvvه عمvvر الصvvيادين �قvvرب سvvنة وقvvت إجvvراء 
 .الدراسة، ويقاس بالرقم الخام

 الخبرة فى مھنة الصيد

 فيھvvا الصvvيادون يقصvvد بھvvا عvvدد السvvنوات التvvى مvvارس
 .مھنة الصيد، وتم قياسھا من خ?ل الرقم الخام

 المستوى التعليمى

يقصvvد بvvه الحالvvة التعليميvvة للصvvيادين، وتvvم قياسvvه مvvن 
أمvvى، :  ل?سvvتجابات4، 3، 2، 1خvv?ل إعطvvاء قvvيم رمزيvvة 

 .يقرأ ويكتب، مؤھل متوسط، مؤھل عال على الترتيب

 الحالة ا�جتماعية

واجيvvvة للصvvvيادين، وتvvvم قياسvvvھا يقصvvvد بھvvvا الحالvvvة الز
متvvvزوج، :  ل?سvvvتجابات4، 3 ، 2، 1بإعطvvvاء قvvvيم رمزيvvvة 

 .أعزب ، أرمل، مطلق على الترتيب

 بناء الذين يمارسون مھنة الصيدا�

يقصvvد بھvvا عvvدد أبنvvاء الصvvيادين الvvذين يمارسvvون مھنvvة 
 .الصيد، وتم قياسھا من خ?ل الرقم الخام

 الدورات التدريبية

 التvvى نفvvذتھا رشvvاديةرات التدريبيvvة اcيقصvvد بھvvا الvvدو
الجھات المعنية للصيادين، وتvم قياسvھا بإعطvاء قvيم رمزيvة 

 .لم يحضر، حضر على الترتيب:  ل?ستجابات2، 1

 ا�شتراك فى جمعية تعاونية

يقصvvد بھvvا درجvvة المشvvاركة ا�جتماعيvvة للصvvيادين مvvن 
خvv?ل ا�شvvتراك فvvى جمعيvvة تعاونيvvة لصvvيد ا�سvvماك، وتvvم 

غيvر :  ل?سvتجابات2، 1سه من خ?ل إعطاء قيم رمزية قيا
 .مشترك ومشترك على الترتيب

 مصادر الدخل

يقصvvد بھvvا مصvvادر الحصvvول علvvى دخvvل مvvالى، وتvvم 
العمvvvvل :  ل?سvvvvتجابات2، 1قياسvvvvھا باعطvvvvاء قvvvvيم رمزيvvvvة 

 .بالصيد، عمل إضافى على الترتيب

 الحيازة

 يقصvvد بھvvا إمvvت?ك الصvvياد لمركvvب صvvيد، وتvvم قياسvvھا
� يملvvvvvك، :  ل?سvvvvvتجابات3، 2، 1بإعطvvvvvاء قvvvvvيم رمزيvvvvvة 

 .مشارك، يملك على الترتيب

 مدى وفرة أدوات الصيد

يقصvvvد بھvvvا مvvvدى تvvvوفر أدوات الصvvvيد فvvvى المجتمvvvع 
 3، 2، 1المحلvvvvvى، وتvvvvvم قياسvvvvvھا بإعطvvvvvاء قvvvvvيم رمزيvvvvvة 

غيvvر متvvوفرة، متvvوفرة لحvvد مvvا، متvvوفرة علvvى : ل?سvvتجابات
 .الترتيب

 معلوماتمصادر الحصول على ال

التvي يحصvل منھvا الصvيادون علvي  يقصد بھا المصادر
المعلومvvvات والمعvvvارف الصvvvيدية، وتvvvم قياسvvvھا مvvvن خvvv?ل 

 3، 2، 1درجة ا�عتماد على المصدر بإعطvاء قvيم رمزيvة 
ًنادرا، أحيانا، دائما على الترتيب: ل?ستجابات ً. 

  المعرفيىالمستو

 يقصvvد بvvه مسvvتوي المعvvارف الصvvيدية للصvvيادين نحvvو
 توصvvية 19التوصvvيات الفنيvvة المسvvتحدثة، حيvvث تvvم حصvvر 

� :  ل?سvvتجابات2، 1فنيvة وتvvم قياسvھا بإعطvvاء قvيم رمزيvvة 
 .يعرف، يعرف على الترتيب
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  التنفيذيىالمستو

يقصvvvد بvvvه المسvvvتوي التطبيقvvvي للممارسvvvات الصvvvيدية 
للصيادين نحو التوصيات الفنية المستحدثة، حيث تم حصvر 

 2، 1اسvvvھا بإعطvvvاء قvvvيم رمزيvvvة  توصvvvية فنيvvvة وتvvvم قي19
 .� ينفذ، ينفذ على الترتيب: ل?ستجابات

 المشكCت التى تواجه الصيادين

يقصد بھا المعوقات والصعوبات التى تواجvه الصvيادين 
مشvكلة وتvم 19وتعوق تنمية بحيرة المنزلة، حيث تم حصر 

قياسvvھا مvvن خvv?ل درجvvة ا�ھميvvة للمشvvك?ت بإعطvvاء قvvيم 
منعدمvvvvvة، ضvvvvvعيفة، :  ل?سvvvvvتجابات4، 3، 2، 1رمزيvvvvvة 

 .متوسطة، كبيرة على الترتيب

Uالسمكيرشاددور ا  

يقصد به المھام الوظيفية التى ينبغي القيام بھا من خ?ل 
cاز اvvادجھvvروة رشvvة الثvvة لتنميvvة العامvvابع للھيئvvمكي التvvالس 

السمكية، وتم اcشارة إليھا من خ?ل حصر آراء الصيادين 
 .النسب المئويةعن طريق التكرارات و

 المناقشةالنتائج و

تحقيقvvا للھvvدف الرئيسvvي للدراسvvة المتعلvvق ببنvvاء برنvvامج 
ي سمكي لتنمية بحيرة المنزلvة، والvذي يسvتھدف حvل إرشاد

cاءة اvvادة الكفvvة، وزيvvك?ت الملحvvالمشvvرة كمvvة للبحيvvًا نتاجي
cيط ًونوعا، وفي ضوء المفاھيم واvة بتخطvراءات الخاصvج

cرامج اvvاديةالبvvاء  رشvvرة بنvvار أن فكvvي ا�عتبvvذ فvvع ا�خvvوم
ي قvvد تسvvتند بصvvفة أساسvvية إلvvي مشvvكلة أو إرشvvادبرنvvامج 

مجموعvvة مشvvك?ت يسvvتھدف البرنvvامج إيجvvاد وتنفيvvذ حلvvول 
لھا، أو قد تستند فكرة البرنامج الي نشvر مسvتحدث أو أكثvر 
فvvvي أوسvvvاط الصvvvيادين وحvvvثھم علvvvي تبينھvvvا لحvvvين ظھvvvور 

رغم من أنه ليس ھنvاك نمvط مستحدث أكثر حداثة، وعلي ال
نمvvvوذجي أو نمvvvط مقبvvvول ومتفvvvق عليvvvه لتخطvvvيط البvvvرامج 

cار رشاديةاvلكن يوجد بدائل مختلفة ومتعددة يمكن ا�ختي ،
يلvي شvرح ًفيما بينھا بنvاء علvى عvدد مvن المتغيvرات، وفيمvا 

ي إرشvvادلمكونvvات نمvvوذج تصvvوري مقتvvرح لبنvvاء برنvvامج 
، وقvد 1شvكل ب موضvح سمكي لتنمية بحيرة المنزلة كما ھvو

تvvم دمvvج النتvvائج الفعليvvة التvvى تvvم التوصvvل إليھvvا فvvي البحvvث 
 :داخل خطواته كما يلي

 المرحلة التمھيدية للبرنامج

وھvvvي تشvvvمل سvvvبع خطvvvوات تمھيديvvvة تتضvvvمن بعvvvض 
جvراءات وتحديvد بعvض البيانvات والمعلومvات  واcنشطةا�

 :قبل الدخول في تفاصيل تصميم البرنامج كما يلي

  البرنامجطبيعة

cرع اvvت فvvامج تحvvذا البرنvvدرج ھvvادينvvي رشvvالمجتمع 
الريفvvي والvvذي يتضvvمن عvvدة مجvvا�ت مvvن بينھvvا البvvرامج 

cزراعية، وتعليمية، وصحية، وبيئية( المتكاملة رشاديةا.( 

 )طراف ذات الصلةا�(الجھات المشاركة 

وھvvي تشvvمل الصvvيادين والقvvادة الvvريفيين، الھيئvvة العامvvة 
 الزراعvي السvمكي بvاcدارة رشادالسمكية، اcلتنمية الثروة 

 .الزراعية، الجھات المانحة

 مجال البرنامج

cًنتاجية لبحيرة المنزلة كما ونوعازيادة الكفاءة ا ً. 

 الھدف الرئيسي للبرنامج

 .ي سمكي لتنمية بحيرة المنزلةإرشادبناء برنامج 

 منھجية البرنامج

cصياد لصيادإرشاد – بالمشاركة رشادا . 

Uوالمواردمكانياتا  

تنظvيم المvvوارد البشvرية والماديvvة والتكنولوجيvة وتحديvvد 
cاتاvvvامج مكانيvvvة للبرنvvvات الممولvvvد الجھvvvات (، وتحديvvvجھ

 ). حكومي–مانحة 

 )ا�ثر/النتائج المرجوة(ئج المستھدفة النتا

 النتيجة العامة

تنميvvvة بحيvvvرة المنزلvvvة، وتvvvوفير حيvvvاة كريمvvvة لمجتمvvvع 
 .الصيادين

  المحددةالنتائج

التغييvvر السvvلوكي (كسvvاب معvvارف، تحسvvين مھvvارات إ
 ).المستھدف

 مرحلة تخطيط البرنامج

يvvتم تخطvvيط البرنvvامج بمشvvاركة القيvvادات الريفيvvة مvvع 
cي اvvvادممثلvvvة رشvvvوث العلميvvvمكي والبحvvvي والسvvvالزراع 

الزراعيvvة، حيvvث يتضvvمن البرنvvامج دائمvvا معلومvvات ت?ئvvم 
ي أن ھذا المvنھج يركvز حاجات ومصالح الناس المحليين، أ

علي م?ئمة برامجه �حتياجات ورغبvات النvاس المحليvين، 
 :وتتضمن ھذه المرحلة أربع خطوات كما يلي

 جمع البيانات

وتvvvم خvvv?ل ھvvvذه الخطvvvوة جمvvvع البيانvvvات والمعلومvvvات 
والحقvvائق المتعلقvvة بمجvvال البرنvvامج بقصvvد تحديvvد الوضvvع 

إلي البيانات ا�ولية ًالراھن أو الموقف الحالي وذلك استنادا 
: والثانوية التي تم الحصول عليھا وتمثلت تلvك البيانvات فvي

 -ب.  بيانات عن الوضع الvراھن المتعلvق ببحيvرة المنزلvة-أ
بيانvvvvات عvvvvن بعvvvvض العوامvvvvل الشخصvvvvية وا�جتماعيvvvvة 

 بيانvات عvن مصvادر -ج. ية للصيادين المبحوثينقتصادوا�
 بيانvvات -د.ة حصvvول الصvvيادين علvvي المعلومvvات الصvvيدي

متعلقة بالمسvتوي المعرفvي والتنفيvذي للصvيادين المبحvوثين 
 -ھvـ.للتوصيات الفنيvة المسvتحدثة والمتعلقvة ببحيvرة المنزلvة

بيانات عن أھم المشك?ت والمقترحات التvي تواجvه مجتمvع 
  بيانvvات عvvن أھvvم أدوار-و. الصvvيادين مvvن وجھvvة نظvvرھم

cالسمكي لتنمية بحيرة المنزلةرشادا . 
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 تحليل البيانات

 وفيھا تشكل لجنة مكونة من المرشد والقيvادات الريفيvة 
لدراسة وتحليل البيانات التي تم جمعھا في الخطوة السابقة، 

 : نتائج التاليةسفر تحليل البيانات عن الأوقد 

 ع الراھن المتعلق ببحيرة المنزلةبيانات عن الوض

تم جمع البيانات والمعلومات والحقvائق المتعلقvة ببحيvرة 
المنزلvvvة وذلvvvك مvvvن البيانvvvات الثانويvvvة التvvvي تعvvvرض إليھvvvا 

الھيئZZZة العامZZZة لتنميZZZة  و)2018 (القطZZZانالباحvvvث ومنھvvvا 
 : كما يلي)2017(الثروة السمكية 

 يرة المنزلة إلvى انسvياب ميvاه نھvر النيvل إلvىترجع نشأة بح
ًالمنخفض الساحلي الvذي تشvغله بحيvرة المنزلvة حاليvا، وقvد 

 نسبة إلى أحvد أھvم الجvزر" بحيرة تنيس"ًعليھا قديما ُاطلق 
التvvى تكتنفھvvا بحيvvرة المنزلvvة والتvvى نشvvأت حولھvvا حضvvارة 

 ". بحيرة المنزلة"تنيس القديمة، ثم أطلق عليھا فيما بعد 

ً ألف فدان طبقvا 750قلصت مساحة بحيرة المنزلة من ت
ً ألف فدان طبقvا لvوزارة 120لخرائط الحملة الفرنسية، إلى 

، 2 كvم904.8البيئة، وتبلغ المسvاحة اcجماليvة الحاليvة نحvو 
إمتد نطاق بحيرة المنزلة فيمvا سvبق بvين خمvس محافظvات، 

الدقھليvvة، : وانحصvvرت حاليvvا بvvين ثvv?ث محافظvvات وھvvى
vvية ودميvvزاء رئيسvvس أجvvن خمvvون مvvعيد، وتتكvvاط، وبورس
البحيvvرة ا�م، ومثلvvث الديبvvة، وقعvvر البحvvر، وبvvوز : وھvvى

 . الب?ط، ومنطقة الجحر

يق عدة بواغيز تتصل البحيرة بالبحرالمتوسط عن طر
أشتوم الجميل القديم والجديد، وقناة الرسوة أو  :وھى

تتصل القابوطي، وبوغاز الصفارة، وقناة الرطمة، بينما 
بمصادر المياه العذبة والشروب من خ?ل مصرف بحر 

البقر، والسرو، وحادوس، ورمسيس، والعنانية، وطرد 
 .أو�د حمام، والخواطرية، ومحب والسيالة، والخياطة

وفيما يخص الثروة السمكية تعد بحيرة المنزلة واحدة 
من أھم البحيرات المصرية لما تتميز به من مقومات 

ى ل�سماك، إ� انھا تتعرض للعديد من المربي الطبيع
المشك?ت التى تؤثرعلى جودة المياه والمخزون السمكي 

 التلوث، والتجفيف، واcطماء، وانتشار: بھا ومن بينھا
والمخالف، ومافيا الزريعة،  الغطاء النباتي، والصيد الجائر
 .وتعدد جھات اcشراف وغيرھا

 ألف طن 81.4حققت بحيرة المنزلة إنتاج سمكي قدره 
م، بينما انخفض اcنتاج فى ا�عوام 2013سمك عام 

 ألف طن، 60.5 إلى 2017الث?ثة التالية، ثم ارتفع عام 
 .مما يعكس تذبذب اcنتاج السمكي عبر السنوات ا�خيرة

: تمثلت أھم حرف الصيد السائدة فى بحيرة المنزلة
ا، الطارة، والتحاويط، والدبة، والجوابي، والقربة وغيرھ

ويعتمد الصيد فيھا على المراكب الشراعية درجة ثالثة، 
وقوارب بمجداف، ويبلغ إجمالي عدد المراكب فيھا حوالى 

 ألف صياد، 50 – 40، أما عدد الصيادين فيبلغ من 1750
ًھجر العديد منھم البحيرة سعيا وراء الرزق، ويبلغ عدد 

 .دالجمعيات التعاونية لصيد ا�سماك خمسة عشر جمعية صي

تعتبر أسماك البلطي والبوري والقراميط أھم ا�نواع 
السائدة فى بحيرة المنزلة، في حين انخفض إنتاج ا�سماك 

 .البحرية الفاخرة بدرجة كبيرة

 ية للصيادينقتصادالشخصية وا�جتماعية وا� العوامل
 مبحوثين والمتصلة بممارسة المھنةال

ثين  أن أقvل مvن نصvف عvدد المبحvو2يتضح من جدول 
 ً عاما، 62 – 46يقعون في الفئة العمرية  من ) 44.9%(
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ية المتصلة بممارسة المھنة قتصادًتوزيع الصيادين المبحوثين وفقا لبعض العوامل الشخصية وا�جتماعية وا� .2جدول 
 فى بحيرة المنزلة

 المتغير التوزيع التوزيع

 )%( العدد

 المتغير

 )%( العدد

 سنوات الخبرة السن

 46قل من أ

  62 – 46من

 62أكبر من 

44 

71 

43 

27.8 

44.9 

27.2 

 25أقل من 

 47 – 25من 

 47أكبر من 

86 

58 

14 

54.4 

36.7 

8.8 

 100 158 المجموع 100 158 المجموع

 18.37:    ا�نحراف المعيارى22.34: المتوسط الحسابى 11.41:     �نحراف المعيارى53.23: المتوسط الحسابى

 الحالة ا�جتماعية عليمىالمستوى الت

 أمى

 يقرأ ويكتب

 متوسط

 عال

74 

8 

17 

59 

46.8 

5.1 

10.8 

37.3 

 متزوج

 أعزب

 أرمــل

 مطلـق

98 

2 

9 

49 

62.0 

1.3 

5.7 

31.0 

 100 158 المجموع 100 158 المجموع

 الدورات التدريبية عـدد ا�بناء

  2أقل من 

  3 – 2من 

  3أكبر من 

32 

79 

47 

20.2 

50.0 

29.7 

 2 من أقل

  3 – 2من 

 3أكبر من 

148 

8 

2 

93.7 

5.1 

1.2 

 100 158 المجموع 100 158 المجموع

 0.68:    ا�نحراف المعياري0.79: المتوسط الحسابي 1.34:    ا�نحراف المعياري2.00: المتوسط الحسابي

 مصادر الدخل ا�شتراك فى جمعية

 مشترك

 غير مشترك

107 

51 

67.7 

32.3 

 الصيد

 ىعمل إضاف

112 

46 

70.9 

29.1 

 100 158 المجموع 100 158 المجموع

 توفر أدوات الصيد ازةــــــالحي

 يملك قارب

 مشارك

 � يملك

90 

22 

46 

57.0 

13.9 

29.1 

 متوفرة

 لحد ما

 غير متوفرة

57 

84 

17 

36.1 

53.2 

10.8 

 100 158 المجموع  100 158 المجموع

 .جمعت وحسبت من بيانات البحث: المصدر
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لديھم خبرة عملية فى ) %54.4(أن أكثر من نصفھم و
 منھم أميون، %46.8ًعاما، وأن 25مھنة الصيد أقل من 

لديھم من ) %50( منھم متزوجون، وأن نصفھم %62وأن 
 أبناء يعملون فى مھنة الصيد، وأن الغالبية العظمى 3 - 2

 دورة تدريبية، وأن 2 حضروا أقل من %93.7منھم 
ن فى جمعيات تعاونية لصيد  منھم مشتركو67.7%

 منھم تمثل مھنة الصيد لھم مصدر %70.9ا�سماك، وأن 
يملكون ) %57(دخلھم ا�ساسي، وأن أكثر من نصفھم 

) %53.2(وارب للصيد، وأن أكثر من نصفھم مراكب وق
 .يرون أن أدوات الصيد متوفرة لحد ما

 مصادر الحصول علي المعلومات

ر حصvول الصvيادين  إلى أن أكثر مصvاد3جدول يشير 
ا�ھvvvل : علvvvي معلومvvvات متعلقvvvة بمعvvvارفھم الصvvvيدية ھvvvي

، فvvvي حvvvين %83.9والجيvvvران وا�صvvvدقاء بvvvوزن نسvvvبي 
جvvاءت محطvvة بحvvوث ا�سvvماك بالمطريvvة والتابعvvة للمعھvvد 
القومي لعلوم البحار والمصvايد فvى المرتبvة ا�خيvرة بvوزن 

 .%50نسبي 

 ببحيرة ي لصائدي ا�سماكالمستوي المعرفي والتنفيذ
 المنزلة

 أنه يوجد سبع توصيات فنيvة مسvتحدثة 4يتضح من جدول 
مvvن إجمvvالي تسvvع عشvvر توصvvية احتلvvت المرتبvvة ا�ولvvي فvvى 

 %100 المعرفvي حيvث بلغvت نسvبة مvن يعرفونھvا المستوى
مvvvن إجمvvvالي المبحvvvوثين، ممvvvا يعكvvvس ارتفvvvاع المعvvvارف 
الصvvvvيدية للصvvvvيادين المبحvvvvوثين �كثvvvvر مvvvvن ثلvvvvث عvvvvدد 

، فvvى حvvين احتلvvت )%36.8(التوصvvيات الفنيvvة المسvvتحدثة 
توصية واحدة المرتبة ا�ولي حيث بلغت نسبة مvن ينفvذوھا 

 مvvن %5 مvن إجمvالي عvدد المبحvوثين، بمvا يعvادل 96.8%
 الفنية المستحدثة، ممvا يعكvس تvدني إجمالي عدد التوصيات

 %95المستوى التنفيذي للصيادين لباقي التوصvيات أى أن 
مvvن التوصvvيات الفنيvvة � تنفvvذ، ا�مvvر الvvذي يسvvتوجب رفvvع 

 .المھارات الصيدية لدي الصيادين فى بحيرة المنزلة

  السمكي فى تنمية بحيرة المنزلةأدوار اUرشاد

 السvvvمكي أدوار درشvvvا أن ل�5جvvvدول تشvvvير النتvvvائج ب
ومھام وظيفية عديدة ينبغى القيام بھا والسvعي نحvو تفعيلھvا، 
وقد احتل إنشاء مراكvز لتvدريب وتأھيvل الصvيادين المرتبvة 

إصvvvvvدار : ، فvvvvvى حvvvvvين احتلvvvvvت%100ا�ولvvvvvي بنسvvvvvبة 
cوفقا %53.1 المرتبة ا�خيرة بنسبة رشاديةالمطبوعات ا ً
 .sراء الصيادين

 تحديد المشكCت

 علي أھم المشك?ت التي تجابه الصيادين تم التعرف
في بحيرة المنزلة ومقترحاتھم للتغلب علي تلك المشك?ت، 
وذلك في ضوء التحليل السابق للبيانات، حيث تم تشخيص 
ًالمشك?ت وترتيبھا وفقا �ھميتھا عن طريق الوزن النسبي 

 :كما يلي

 المشكCت التى تواجه صائدي ا�سماك فى بحيرة المنزلة

زيvvvادة التلvvvوث بأنواعvvvه :  أن مشvvvكلتي6جvvvدول شvvvير ي
، )الصvvvرف الصvvvحي، الزراعvvvي، والصvvvناعي(المختلفvvvة 

وقvاع ) الفتحvات مvا بvين البحvر والبحيvرة(وإطماء البvواغيز 
البحيvvرة، تمثvvل المرتبvvة ا�ولvvي مvvن حيvvث درجvvة ا�ھميvvة 

ً وفقvvvvvا sراء %100للمشvvvvvك?ت السvvvvvائدة بvvvvvوزن نسvvvvvبي 
vكلةالصيادين المبحوثين، في حvت مشvور أداء : ين أحتلvقص

الجمعيvvvات التعاونيvvvة فvvvى تنميvvvة الثvvvروة السvvvمكية وتحسvvvين 
 %75.2أحvvوال الصvvيادين المرتبvvة ا�خيvvرة بvvوزن نسvvبي 

ًوفقvا sراء الصvيادين، ومvن الجvvدير بالvذكر أن دراسvة تلvvك 
المشvvvك?ت يسvvvاعد فvvvي وضvvvع خطvvvة واقعيvvvة ذات أھvvvداف 

vvا معبvvق �نھvvة التحقيvvادقة وقابلvvددة وصvvاكل محvvن مشvvرة ع
 .الزراع ونابعة منھم

Cت التى مقترحات الصيادين للتغلب على المشك
 تواجھھم فى بحيرة المنزلة

 أن مقترحvvvvvات الصvvvvvيادين 7جvvvvvدول تشvvvvvير النتvvvvvائج ب
المبحوثين للتغلب على المشك?ت التى تvواجھھم فvى بحيvرة 

التلvوث، : المنزلة تركزت حول خمس مشك?ت رئيسية ھي
 ا�منيvvvة، التجفيvvvف، ومراكvvvب الصvvvيد، اcطمvvvاء، الرقابvvvة

واحتلvvت المقترحvvvات الخاصvvvة بvvvالتلوث أعلvvvى المقترحvvvات 
معالجvvة وتطھيvvر :  وتمثلvvت المقترحvvات فvvي%56.3بنسvvبة 

البحيvvvرة مvvvن الصvvvرف الصvvvحي، إيقvvvاف ومنvvvع صvvvرف 
 الملوثات بجميع أنواعھا فى البحيرة، وتحويvل مجvرى بحvر

 .البقر إلى الصحراء بسيناء

 ھدافتحديد ا�

 مvvvvن خvvvv?ل اسvvvvتعراض شvvvvجرة المشvvvvك?ت وتحديvvvvد 
ا�ولويات، يمكن معرفة كيفية وضع خطة واقعية ل�ھvداف 
تكون محددة وقابلة التحقيق ومعبرة عvن مشvاكل الصvيادين 

: ونابعvvة مvvنھم، ويتطلvvب ا�مvvر وضvvع نvvوعين مvvن ا�ھvvداف
) قريبvvvة(المvvدي وأھvvداف قصvvيرة ) بعيvvدة(أھvvداف طويلvvة 

vvvن تقريvvvث يمكvvvدي، حيvvvب المvvvياغتھا حسvvvداف وصvvvر ا�ھ
أولوياتھvvا وأھميتھvvا وسvvلم تفضvvيلھا للصvvيادين، ولvvذا يمكvvن 
تحديvvvvد ا�ھvvvvداف التvvvvي يجvvvvب أن تعتلvvvvي خطvvvvة التحسvvvvين 
والنھvvوض بالمنطقvvة المسvvتھدفة، ويمكvvن صvvياغة ا�ھvvداف 

 :التالية علي سبيل المثال � الحصر

 المدي) بعيدة ( أھداف طويلة 

vvvvام للبرنvvvvدف العvvvvل الھvvvvث يتمثvvvvوض حيvvvvي النھvvvvامج ف
cل بمستويات اvادة دخvنتاج الحالية بالبحيرة من جانب، وزي

الصيادين من جانب آخvر، والتvى يمكvن بلورتھvا فvي النقvاط 
 :التالية

ًتاجية بحيرة المنزلة كما ونوعا النھوض بإن-1 ً. 

ًيا واجتماعيااقتصاد ا�رتقاء بمستوي الصيادين -2 ً 

 ي في المنطقةي السمكرشادالعمل اc  تفعيل دور-3
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 ً توزيع الصيادين وفقا لمصادر الحصول على المعلومات ودرجة ا�عتماد عليھا.3جدول 

 درجة ا�عتماد على مصدر المعلومات
 ًارناد ًأحيانا ًدائما

 المصدر

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد

 الوزن
 النسبي

)%( 

 66.2 31.0 49 39.2 62 29.7 47 الھيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
 50 60.8 96 28.5 45 10.8 17 ھد القومي لعلوم البحار والمصايد المع-محطة بحوث ا�سماك بالمطرية 

 56.5 42.4 67 45.6 72 12.0 19 جمعيات التعاونية لصائدي ا�سماكال
 69.8 19.0 30 52.5 83 28.5 45 كبار الصيادين فى المنطقة
 83.9 13.3 21 21.5 34 65.2 103 ا�ھل والجيران وا�صدقاء

 .جمعت وحسبت من بيانات البحث: المصدر

  

 ً توزيع الصيادين المبحوثين وفقا للمستوي المعرفي والتنفيذي للتوصيات الفنية المستحدثة فى بحيرة المنزلة.4جدول 

 المستوي التنفيذي المستوي المعرفي
 � ينفذ ينفذ � يعرف يعرف

 التوصيات الفنية

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد )%( لعددا
� يوجد وقت محدد للسروح فى البحيZرة، ولكZن حسZب ظZروف الجZو 

 .ومواسم تكاثر ا�سماك
132 83.5 26 16.5 148 93.7 10 6.3 

الدبة، الطحاويط، الجر، الطراحZة، : أھم حرف الصيد فى البحيرة ھي
 .والجوابي

148 93.7 10 6.3 106 67.1 52 32.9 

يفضZZZل رش الZZZثلج المجZZZروش مباشZZZرة علZZZى ا�سZZZماك علZZZى ظھZZZر 
 .المركب لحين الوصول للمبيع

118 74.7 40 25.3 153 96.8 5 3.2 

 30.4 48 69.6 110 - - 100 158 .ًبعد الصيد يتم غسل الشباك جيدا وتجفيفھا فى الشمس
ًينتشZZر الصZZيد بالكھربZZاء والغZZاز والمبيZZدات لZZيC فZZى غيZZاب الرقابZZة 

 .ةا�مني
158 100 - - 28 17.7 13 82.3 

 84.2 133 15.8 25 53.8 85 46.2 73 . للبوري17 للطوبار، و 21 للبلطي، و 20يستخدم الغزل بماجة 
 سZZZم، 14 سZZZم، والطوبZZZار أقZZZل مZZZن 10يZZZتم صZZZيد البلطZZZي أقZZZل مZZZن 

 . سم16والبوري أقل من 
119 75.3 39 24.7 57 36.1 101 63.9 

 70.3 111 29.7 47 - - 100 158 .ن أمام البواغيزيتم صيد وتھريب الزريعة م
 73.4 116 26.6 42 - - 100 158 .يتم عمل حوش ومرابي داخل البحيرة

يZZZتم تجفيZZZف مسZZZاحات كبيZZZرة مZZZن البحيZZZرة واسZZZتغCلھا فZZZى منZZZافع 
 .شخصية

158 100 - - 42 26.6 116 73.4 

 63.9 101 36.1 57 9.5 15 90.5 143 .يتم استخدام مراكب غير مرخصة بكثرة داخل البحيرة
يتم اسZتخدام مراكZب صZيد شZراعية أو قZوارب بمجZداف، و � يسZمح 

 .للمراكب ا©لية للعمل داخل البحيرة
158 100 - - 77 48.7 81 51.3 

 53.2 84 46.8 74 - - 100 158 ً.� يلتزم الصيادون بحرف الصيد المصرح بھا قانونا
 34.2 54 65.8 104 3.8 6 96.2 152 .دليس كل الصيادين لديھم بطاقات صي

ً ديسZZمبر، ويZZتم تجديZZدھا سZZنويا فZZى مZZدة � 31يعمZZل بالرخصZZة حتZZي 
 ً. يوما90تزيد عن 

147 93.0 11 7.0 148 93.7 10 6.3 

 35يZZتم صZZيد الجمبZZري مZZن أول سZZبتمبر حتZZى آخZZر ديسZZمبر بماجZZة 
 . للصندوق45للسداد، و 

79 50.0 79 50.0 20 12.7 138 78.3 

 81.0 128 19.0 30 50.0 79 50.0 79 .10تم صيد الكابوريا بماجة ي
يتم صيد الحنشان فى ايام الظCZم خCZل النZوات فZى خرجZة الحنشZان، 

 .  للكيس40 ل»جنحة، 35بماجة 
79 50.0 79 50.0 30 19.0 128 81.0 

 84.2 133 15.8 25 46.8 74 53.2 84 . متر من الشاطيء20 فى حدود 17تستخدم الجوابي بماجة 
 .جمعت وحسبت من بيانات البحث: المصدر
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  السمكي لتنمية بحيرة المنزلةرشادً توزيع الصيادين المبحوثين وفقا ©رائھم نحو أدوار اU.5جدول 

 دور اUرشاد السمكي )158=ن(التوزيع 

 )%( تكرار

 53.1 84 .....).نشرات، مطويات، مجCت (إصدار مطبوعات إرشادية دورية 
 93.6 148 .إقامة ندوات ومؤتمرات وإجتماعات إرشادية على مدار العام
 71.8 112 .تخطيط وتنفيذ برامج إرشادية تنموية تعالج مشكCت البحيرة

 71.8 112 .ا�ستعانة بكبار وشيوخ الصيادين والقادة المحليين فى ا�نشطة اUرشادية
 97.4 154 . بالممارسات الصيدية السلبيةالقيام بحمCت وقوافل إرشادية لتوعية الصيادين

 100 158 .إنشاء مراكز لتدريب وتأھيل الصيادين
 67.3 106 .نقل التكنولوجيا الحديثة للنھوض بتنمية بحيرة المنزلة

 .حثبجمعت وحسبت من بيانات ال: المصدر
 

  فى بحيرة المنزلةً توزيع الصيادين المبحوثين وفقا لدرجة أھمية المشكCت التى تواجھھم.6جدول 

 درجة أھمية المشكلة

  منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة
 )%( العدد )%( العدد )%( العدد )%( العدد المشكCت

 الوزن
 النسبي

)%( 

 الترتيب

 1 100 - - - - - - 100 158 .زيادة التلوث بأنواعه المختلفة
 8 94.8 - - - - 20.9 33 79.1 125 .تجفيف مساحات كبيرة من البحيرة

 1 100 - - - - - - 100 158 .إطماء البواغيز وقاع البحيرة
 7 95.7 - - - - 17.1 27 82.9 131 .زيادة كثافة الغطاء النباتي

 12 90.5 - - 17.1 27 3.8 6 79.1 125 ........).حوش ومراحات (انتشار التعديات 
 9 93.8 - - 3.8 6 17.1 27 79.1 125 .انتشار مافيا الزريعة وحرمان البحيرة منھا

 10 92.4 - - 3.8 6 22.8 36 73.4 116 .قصور الرقابة ا�منية على البحيرة
تعدد جھات اUشراف على البحيرة وتنازع 

 .ا�ختصاصات فيما بينھا
125 79.1 33 20.9 - - - - 94.8 8 

 13 90.2 - - 3.8 6 31.6 50 64.6 102 .ھجرة العديد من الصيادين لمھنة الصيد
 11 91.1 - - 1.9 3 31.6 50 66.5 105 . انتشار ا�مية بين مجتمع الصيادين

 8 94.8 - - 3.8 6 13.3 21 82.9 131 .انتشار ا�مراض المتوطنة بين الصيادين
 14 88.4 3.8 6 5.7 9 23.4 37 67.1 106 .انتشار طرق الصيد المخالف فى البحيرة

 والمواتير انتشار مراكب الصيد غير المرخصة
 .ا�لية

134 84.8 24 15.2 - - - - 96.2 6 

قصور أداء الجمعيات التعاونية فى تنمية الثروة 
 .السمكية وتحسين أحوال الصيادين

73 46.2 49 31.0 - - 36 22.8 75.2 16 

على ) 123/83قانون (عجز التشريعات الحالية 
 .مسايرة ا�وضاع الراھنة

139 88.0 16 10.1 3 1.9 - - 96.5 5 

 2 99.5 - - - - 1.9 3 98.1 155 .اختفاء ا�سماك الفاخرة وسيادة ا�نواع الرديئة
 4 97 - - - - 12.0 19 88.0 139 .ارتفاع أسعار مستلزمات اUنتاج والتشغيل
 15 80.5 - - 36.1 57 5.7 9 58.2 92 .عدم وجود بورصة ل»سماك لمنع ا�حتكار

فZوذ عائليZة وحرمZان تقسيم البحيرة إلZى منZاطق ن
 .باقي الصيادين البسطاء من الصيد فيھا

143 90.5 15 9.5 - - - - 97.6 3 

 .جمعت وحسبت من بيانات البحث: المصدر
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 ً توزيع الصيادين المبحوثين وفقا لمقترحاتھم للتغلب على المشكCت التى تواجھھم فى بحيرة المنزلة.7جدول 

 ــــــــاتالمقـترحـــــــــــــــــ المشكلة )158= ن(التوزيع 
 )%( التكرار

 التلوث
 . معالجة وتطھير البحيرة من الصرف الصحي-
 . إيقاف ومنع صرف الملوثات بجميع أنواعھا فى البحيرة-
 . تحويل مجرى بحر البقر إلى الصحراء بسيناء-

89 56.3  

 اUطماء
 .  البحرية للبحيرة تطھير البواغيز لتمكين دخول المياه المالحة وا�سماك-
 . إنشاء بواغيز جديدة مغطاة بكبارى-
 . إزالة النباتات الكثيفة والتى تعوق تدوير المياه المالحة فى البحيرة-

85 53.8  

 الرقابة
 . تشديد الرقابة ا�منية على البحيرة خاصة بالليل-
 . القضاء على أوكار البلطجية ومافيا الزريعة-
 . صيد المخالف، ومصادرة المعدات تغليظ العقوبة على ال-

80 50.6 

 التجفيف
 . إزالة جميع التعديات على البحيرة من حوش ومراحات-
 . إيقاف تجفيف أى مساحات جديدة على البحيرة-
 . تسليم البحيرة للجيش لفرض السيطرة على البحيرة-

76 48.1  

 المراكب

 . تسھيل استخراج رخص جديدة وبطاقات صيد -
 .لرسوم الجديدة على ترخيص المراكب إلغاء ا-
 . منع المواتير ذات السرعات العالية من العمل فى البحيرة-
 . عدم السماح للمراكب غير المرخصة بالعمل فى البحيرة-

75 47.5  

 .جمعت وحسبت من بيانات البحث: المصدر
 

 

 المدي) قريبة(أھداف قصيرة 

لتvي يسvعي يتم تحديد أھvم المشvك?ت الھامvة والملحvة وا
cوء اvي ضvا فvبة لھvيجاد الحلول المناسc اتالبرنامجvمكاني 

cالمناسبة لھا، رشاديةوالموارد المتاحة، ووضع ا�ھداف ا 
cداف اvvض ا�ھvvي بعvvا يلvvاديةوفيمvvى رشvvك?ت التvvم مشvvھ� 

: تعvvوق تنميvvة بحيvvرة المنزلvvة والتvvى تتركvvز فvvي مشvvك?ت
اكvب الصvيد، التلوث، واcطماء، والرقابة، والتجفيvف، ومر

 :وانخفاض المستوي المعرفي والتنفيذي

 تنميvvة معvvارف الصvvيادين بأھميvvة المحافظvvة علvvي بيئvvة -1
 .مائية نظيفة صالحة لنمو وتكاتر ا�سماك

 تنميvvة معvvارف الصvvيادين بخطvvورة التلvvوث النvvاتج عvvن -2
إلقvvاء الصvvرف الصvvحي والزراعvvي والصvvناعي الvvذي 

افظvات المطلvة يتدفق فvي جسvم البحيvرة مvن جميvع المح
 .عليھا بدون معالجة

 تنمية معارف الصيادين بأھميvة تطھيvر وإزالvة النباتvات -3
 .الكثيفة التي تعوق حركة المياه المالحة في البحيرة

 تنمية معارف الصيادين بأھميvة تطھيvر البvواغيز والتvى -4
 .تربط بينھا وبين البحر

 الصvيد  تنمية معvارف الصvيادين بأھميvة اcلتvزام بقvانون-5
 .م1983 لسنة 124رقم 

 تنمية معارف الصيادين بخطورة أساليب الصvيد الجvائر -6
 .والمخالف علي المخزون السمكي

 تنميvvة معvvارف الصvvيادين بخطvvورة التعvvدي علvvي بحيvvرة -7
وتقسvvvvيم ) بvvvvالتجفيف والحvvvvوش والمراحvvvvات(المنزلvvvvة 

 .البحيرة إلي مناطق نفوذ عائلية

8-vvvيادين بخطvvvارف الصvvvة معvvvاطق  تنميvvvف المنvvvورة تجفي
الشاطئية التي تلجأ إليھvا ا�سvماك للتكvاثر والتvي تعتبvر 

 .مربي طبيعي لكل أنواع ا�سماك

 تنميvvة معvvارف الصvvيادين بخطvvورة وجvvود مراكvvب آليvvة -9
 .ذات سرعات عالية في البحيرة في تھريب الزريعة

 تنمية معارف الصيادين بخطورة وجvود مراكvب غيvر -10
 . علي المخزون السمكيمرخصة في البحيرة

سد الفجوة المعرفية لدي الصيادين فيما يتعلق بالتوصيات  -11
 .التي أظھرت النتائج تدني مستوي معارفھم بھا

 سد الفجوة التنفيذية لدي الصيادين فيما يتعلvق بالتوصvيات -12
 .التي أظھرت النتائج تدني مستوي تنفيذھم لھا

 مرحلة تنفيذ البرنامج

 علvvي تنظvvيم رشvvاديةتنفيvvذ النشvvاطات اcُيعتمvvد اسvvلوب 
اجتماعvvvvات متعvvvvددة ومتخصصvvvvة، فمvvvvث? يلتقvvvvي المرشvvvvد 
السvvvمكي مvvvع مجموعvvvات الصvvvيادين لمناقشvvvة المشvvvك?ت 
الصيدية التvي تvواجھھم، ويقvوم المرشvدون بتنظvيم زيvارات 
جماعية أو فردية للصيادين، وتتضvمن ھvذه المرحلvة ثv?ث 

 :خطوات كما يلي
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 وضع خطة العمل

 العمvvل عبvvارة عvvن خطvvة تفصvvيلية تشvvتمل علvvي خطvvة
مجموعvvة مvvن اcجvvراءات المحvvددة لتنفيvvذ العمvvل المتصvvل 

cامج اvvائج البرنvvات ونتvvادبمخرجvvة رشvvع خطvvتم وضvvي، وي
عمvvل مكتوبvvة فvvي ضvvوء ا�ھvvداف المحvvددة مvvن قبvvل، كمvvا 
تحتوي الخطة علي الغرض من البرنامج أو الھvدف المvراد 

ة، والقائمون بعملية التعلvيم، تحقيقه، والمجموعات المستھدف
والمكvvان الvvذي يvvتم فيvvه التنفيvvذ، وتvvاريخ التنفيvvذ، والطvvرق 

cات اvvvvاديةوالمعينvvvvامج رشvvvvذ البرنvvvvي تنفيvvvvتخدمة فvvvvالمس 
مvvاذا يعمvvل؟ متvvvي : إختصvvار ھvvيفصvvياغة خطvvة العمvvل ب

؟ مvن يعمvل ؟ كيvف تعمvل ؟ لمvن تقvدم الخدمvة ؟ كيvف ينجز
 :تقاس النتائج؟ كما يلي

 لبرنامج أو الھدف المراد تحقيقهالغرض من ا

إيقvvاظ الvvوعي لvvدي جمھvvور الصvvيادين وتنميvvة معvvارفھم 
ومھvvاراتھم نحvvو تنميvvة بحيvvرة المنزلvvة وتنفيvvذھم للتوصvvيات 
الفنيvvvvة المسvvvvتحدثة المتعلقvvvvة بھvvvvا والمتضvvvvمنة بالبرنvvvvامج 

cي وتقييمه وإعادة النظر في البرنامجرشادا. 

 تحديد الفئة المستھدفة

سترشvvvvvvvدين المقصvvvvvvvودين بالبرنvvvvvvvامج أي تحديvvvvvvvد الم
cي، وھي تشمل ك? من الصيادين والقادة الريفيينرشادا. 

 القائمون بعملية التعليم

cامج اvvvذون للبرنvvvادأي المنفvvvمرشvvvي : ي وھvvvراء فvvvالخب
cال اvvvادمجvvvة، رشvvvز البحثيvvvات والمراكvvvمكي بالجامعvvvالس 

-الھيئvvة العامvvة لتنميvvة الثvvروة السvvمكية(ووزارة الزراعvvة 
cالسمكي بمديريات الزراعةادرشا .( 

 المكان الذي سيتم فيه التعليم

الجمعيvvvvvات التعاونيvvvvvة لصvvvvvائدي ا�سvvvvvماك، واcدارة 
cروة رشاديةالزراعية اvة الثvة لتنميvبالمركز، والھيئة العام 

 .السمكية

 متي يتم التنفيذ

 يvvتم تحديvvد الجvvدول الزمنvvي لتنفيvvذ البرنvvامج مvvع تvvوافر
برنvvامج بإختيvvار ا�يvvام المناسvvبة المرونvvة للقvvائمين علvvي ال

المسvvتھدف، ويعتبvvر أنسvvب وقvvت لتنفيvvذ البرنvvامج  للجمھvvور
ھي شvھور ينvاير وفبرايvر ومvارس وھvي الشvھور التvي يvتم 
فيھا تجديد رخص مراكب الصيد في كل عvام، فضv? علvي 
أنھvvا شvvھور تكثvvر فيھvvا النvvوات ويصvvعب الصvvيد فيھvvا، ممvvا 

 . الصيادينيسمح ل�لتقاء بأكبر عدد ممكن من

Uالمستخدمةرشاديةالطرق والمعينات ا  

يvvvvتم اختيvvvvار عvvvvدد مvvvvن الطvvvvرق والوسvvvvائل التعليميvvvvة 
cاديةاvvvائل رشvvvف الرسvvvيل مختلvvvي توصvvvاءة فvvvر كفvvvا�كث 

cاديةاvvvرشcامج اvvvذا البرنvvvمنھا ھvvvي يتضvvvاد التvvvي رشvvvي ال
 للصvvيادين، إرشvvاديةعقvvد اجتماعvvات : المسvvتھدفين وأھمھvvا

vvر مvvاع أو اكثvvد اجتمvvدورھم وعقvvرا لvvين نظvvادة المحليvvًع الق
الھvvvام فvvvي اقنvvvاع اقvvvرانھم مvvvن الصvvvيادين، ووضvvvع بعvvvض 

 .الملصقات في مقار الجمعيات التعاونية لصائدي ا�سماك

Uيرشادتنفيذ خطة عمل البرنامج ا 

وھي تشمل ا�جvراءات التنفيذيvة ال?زمvة �نجvاز خطvة 
نية التvي العمل وانجاز ا�ھداف المحددة وفقا للتوقيتات الزم

تم تحديدھا في خطة العمل مع ضرورة توافر درجvة عاليvة 
مvن المرونvvة �ضvvافة تغييvر بعvvض الخطvvوات وا�جvvراءات 
عندما تvدعو الضvرورة، وتحتvوي ھvذه الخطvوة علvي أوجvه 

cي اvvاط التعليمvvادالنشvvرات رشvvداث التغيvvممة �حvvي المص
المرغوبvvة وتنفيvvذ ا�ھvvداف وفقvvا لخطvvة العمvvل الموضvvوعة 

للتوقيت المحvدد، وتvوفير جميvع مسvتلزمات التنفيvذ مvن وفقا 
معvvدات وأجھvvزة وأدوات واعتمvvادات ماليvvة، وأمvvاكن اقامvvة 
القvvvائمين بالتvvvدريب، وتوزيvvvع المھvvvام والمسvvvؤوليات علvvvي 
القvvائمين بعمليvvة التنفيvvذ، وتنسvvيق جھvvودھم، وكvvذا ا�شvvراف 
علvvvvي سvvvvير البرنvvvvامج وتسvvvvجيل خطواتvvvvه وتvvvvدوين كافvvvvة 

 . رتبطة بعملية التنفيذالملحوظات الم

 )ا�نجازات(سلسلة النتائج 

تتمثvvvل سلسvvvلة النتvvvائج المتوقعvvvة للبرنvvvامج فvvvي ثvvv?ث 
 :مخرجات كما يلي

Outputs 

وھvvي النتvvائج المتوقعvvة والمخرجvvات الفوريvvة بعvvد تنفيvvذ 
البرنvامج فvvي المvدي القصvvير، بمعنvvي ھvل تعلvvم المسvvتھدفين 

vvvvvال المسvvvvvل ؟ وردود أفعvvvvvامج بالفعvvvvvن البرنvvvvvتھدفين، و م
 .المعارف والمھارات المكتسبة

Outcomes 

وھي النتائج المتوقعة والمخرجات الوسvيطة فvي المvدي 
الزمنvvي المتوسvvط، بمعنvvي أنھvvا � تظھvvر و� تحvvدث فvvور 

: انتھاء النشاط كسابقتھا لكن بعد فترة من تنفيvذ النشvاط مثvل
ھvvل اسvvتخدم المسvvتھدفين مvvا تعلمvvوه ؟ وھنvvا يظھvvر إلvvي أي 

تشرت ا�فكار ومدي اقتناع المستھدفين بھا واقبvالھم مدي ان
 .علي التنفيذ ومدي تبنيھم ل�فكار المستحدثة

Impacts 

وھvvي النتvvائج المتوقعvvة للبرنvvامج فvvي المvvدي الطويvvل، 
ھل حدث تغيير ذو قيمة : بمعني ا�ثر والقيمة للبرنامج مثل

 .للنھوض بالبحيرة أو للفئة المستھدفة ؟

 نامجمرحلة تقييم البر

مvvا الvvvذى ينبغvvvى أن يكvvvون موضvvvع التركيvvvز فvvvى تقيvvvيم 
البرنامج ؟ إن ھذا السؤال قد يوحى إلvى ضvرورة تقيvيم كvل 
شvيئ، وھvvذه إحvدى التحvvديات، ممvا يحvvتم اcختيvار وترتيvvب 
ا�ولويvvات مvvن بvvين الكثيvvر مvvن ا�سvvئلة الممكنvvة، وتكمvvن 
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أھمية التقييم فvى التعvرف علvى مراحvل التقvدم أو المعوقvات 
 تنفيvvvذ البرنvvvامج، حيvvvث يسvvvتخدم فvvvى تقيvvvيم البرنvvvامج فvvvى

مؤشvرات عديvvدة تختلvvف حسvvب المراحvل التvvى يجvvرى فيھvvا 
التقييم، والھدف من المؤشرات ھvو إعطvاء برھvان ملمvوس 

مؤشvvvرات كميvvvة، : عvvvن ا�نجvvvازات، والمؤشvvvرات نوعvvvان
  .)2009 ،الساعي(ومؤشرات نوعية 

يجة لتنفيذ وتتضمن ھذه المرحلة قياس التغير الحادث نت
خطvvة العمvvvل أو البرنvvvامج، و حاجvvات أو مشvvvك?ت جديvvvدة 
مدركvة يتأسvvس عليھvvا البرنvvامج التvvالي ومعvvايير تقيvvيم ا�ثvvر 
أي ا�ثvvار النھائيvvة للبرنvvامج، ومعvvايير تقيvvيم أدوار الجھvvات 

، المشvvتركة فvvي البرنvvامج، وكvvذلك إعvvادة النظvvر والمراجعvvة
 :وتتضمن ھذه المرحلة خمس خطوات كما يلي

 معايير وأدلة التقييم

  )Bennett, 1977(يvتم ا�سvvتناد إلvvي اقتvvراح بينvvت  
والvvvvذي يشvvvvمل سvvvvبعة مسvvvvتويات مvvvvن القvvvvرائن وا�دلvvvvة 

cرامج اvاديةالمستخدمة في تقييم البvكل رشvة بشvي مرتبvوھ 
 :متسلسل تنازلي كما يلي

 النتائج النھائية

وھي تشمل التغيرات المسvتھدفة، وتحقيvق ا�ھvداف أي 
تغيvvvرات فvvvي نوعيvvvة حيvvvاة الصvvvيادين ومسvvvتوي حvvvدوث 

بعvvض النقvvاط الھامvvة الواجvvب أخvvذھا فvvي  معيشvvتھم، وھنvvاك
ا�عتبvvار للقيvvام بتقيvvيم النتvvائج وھvvي السvvماح بالوقvvت الvvذي 
يسvvمح بتحقيvvق النتvvائج وھvvو يختلvvف مvvن برنvvامج إلvvي آخvvر، 

 .والقياس قبل وبعد البرنامج اذا كان ذلك ممكنا

د الصvvيادين الvvذين يطبقvvون  مثvvل عvvد:تغيZZر الممارسZZات
 .الممارسات الصيدية الموصي بھا في البرنامج

تغيZZZر المعZZZارف والمھZZZارات وا�تجاھZZZات والتطلعZZZات 
 )السلوك(

وھvvvvي تشvvvvمل التغيvvvvرات التvvvvي تطvvvvرأ علvvvvي معvvvvارف 
الصvvيادين المسvvتھدفين ومھvvاراتھم واتجاھvvاتھم وتطلعvvاتھم، 
بمعنvvvي أن ھنvvvاك ثvvv?ث أشvvvياء يمكvvvن تعلمھvvvا مvvvن خvvv?ل 

ما ھي المعارف التvي تvم تعلمھvا ؟ ومvا ھvي : برنامج وھىال
المھvvارات التvvي يvvتم تنميتھvvا ؟ ومvvا ھvvي ا�تجاھvvات التvvي تvvم 
تغييرھvvا ؟ ولكvvن ھنvvا يvvتم قيvvاس المعvvارف والمھvvارات، و� 
يمكن أن يكون ھناك نتائج نھائية جيدة متوقعة ما لvم تحvدث 

 .تغيرات ايجابية في السلوك

 ردود الفعل

vvvvاس رضvvvvتم قيvvvvو يvvvvالھم نحvvvvتھدفين وردود أفعvvvvا المس
البرنامج بطريقة رسمية مvن خv?ل ا�سvتبيانات أو بطريقvة 
غير رسمية من خ?ل الحديث مvع المشvاركين أثنvاء فتvرات 
الراحة التي تتخلل البرنامج أو خv?ل المحادثvات معھvم بعvد 
انتھاء البرنامج بعدة اسابيع للتعرف علي عدد ا�فراد الذين 

يvvة البرنvvامج، كمvvا أن ردود افعvvال المvvدربين يعترفvvون بأھم
وأخصvvائي التvvدريب المشvvاركين فvvي البرنvvامج تعتبvvر جvvزء 
أساسvvvي ينبغvvvي ا�سvvvتفادة بvvvه لتطvvvوير ا�داء فvvvي العمليvvvة 

التدريبيvvة، ا�مvvvر الvvvذي ينبغvvvي مراعاتvvvه فvvvي نمvvvاذج تقيvvvيم 
 .التدريب المستقبلية

 مشاركة الناس

مج إلvvي مجمvvوع يvvتم تحديvvد نسvvبة المشvvاركين فvvي البرنvvا
 .المستھدفين منه

 نشطةا�

المواقف التعليمية التي يتضvمنھا البرنvامج والمحتويvات 
 كمvvا ھvvو مخطvvط لھvvا، نشvvطةالتvvي تنطvvوي عليھvvا وتنفيvvذ ا�

 .والوصول للمستھدفين

 المدخCت

تقييم المدخ?ت يمدنا بالمعلومات الخاصة بتحديد كيفيvة 
نvامج، ويفضvل أفضل استغ?ل للموارد لتحقيvق أھvداف البر

تحديvvد المؤشvvرات التvvي قvvد نخضvvعھا للتقيvvيم ومنھvvا أھvvداف 
cم، رشادالبرنامج اvامج وأدوارھvي البرنvي، والمشاركون ف

cات اvvرق والمعينvvيم، والطvvة التعلvvائمون بعمليvvاديةوالقvvرش 
المسvvvvvتخدمة، والجمھvvvvvور المسvvvvvتھدف، والمvvvvvادة العلميvvvvvة 

cداد اvvعcادواvvارات وا�جترشvvدد الزيvvا، وعvvات ي لھvvماع
cرشاديةا. 

 مراحل تقييم البرنامج وتشمل

  Appraisalتقييم قبلى 

وفيھا يتم التنبؤ بالسلبيات قبل حدوثھا، وبالتالى العمل 
على تفاديھا أو تحجيمھا �قصى درجة ممكنة قبل البدء في 

 . البرنامج

  Monitoring) رصد(تقييم مرحلى 

برنامج وفيھا تتم عملية التقييم خ?ل مراحل بناء ال
 �كتشاف أى مشك?ت أو عوائق، والعمل على تصحيح مسار

 .البرنامج

  Evaluation) نھائي(تقييم بعدى 

وفيھا تتم عملية التقييم بعد ا�نتھاء من البرنامج وذلك 
 ،)اcيجابيات(ونقاط القوة ) السلبيات(للخروج بنقاط الضعف 

 .واستخ?ص الدروس المستفادة

: لقة بالبدائل والدروس المسvتفادةكما أن ھناك أسئلة متع
ي بشvكل اكثvر إرشvادما الذي كان يمكن عمله لبناء برنvامج 

؟ مvvا ھvvو التطvvوير المطلvvوب علvvي البرنvvامج ليvvؤدي فاعليvvة
أفضل تحقيق ل?ھداف ؟ ماھي الدروس المستفادة للمستقبل 
؟ ما ھvي المخرجvات التvي يجvب ان تؤخvذ فvي ا�عتبvار إذا 

 امج أو المشروع ؟أردنا تكرار ھذا البرن

 القائمون بعملية التقييم وتشمل

 . رشاد أى من داخل جھاز اc: داخلي-أ

 . رشاد أى من خارج جھاز اc: خارجي-ب
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أى مvvن داخvvل وخvvارج جھvvاز : ً داخلZZي وخZZارجي معZZا-ج
cرشادا. 

 إعادة النظر والمراجعة العامة للبرنامج

ك فvvي ضvvوء نتvvائج التقيvvيم يvvتم تحديvvد مvvا إذا كانvvت ھنvvا
حاجة إلي إدخال بعض التعدي?ت فvي البرنvامج أو ا�كتفvاء 

 جديvvدة، حيvvث تعتبvvر إرشvvاديةبمvvا حققvvه والبvvدء فvvي بvvرامج 
النقvvاط التvvي تvvم تحقيقھvvا بمثابvvة إنجvvاز للبرنvvامج، أمvvا النقvvاط 
التى لم تحقق تعتبر نقطvة إنطv?ق لبرنvامج جديvد، وھvذا مvا 

cد أن اvvvاديؤكvvvي رشvvvة  الزراعvvvعمليProcess دث  أىvvvح
يتكرر و� يتوقف عند نقطة معينة وما ينتھي حتي يبvدأ مvن 

 .جديد

ًوفي ضوء نتائج التقييم أيضا يتم تحديد مدي تمشيھا مع 

غايات وأھvداف البرنvامج التvي تvم وضvعھا، �ن ذلvك يvوفر 
أدوات ھامة للحكم علي مرحلتvي تخطvيط وتنفيvذ البرنvامج، 

تقليvل نvواحي ويوفر رؤيvة ھامvة للقvائمين علvي البرنvامج، و
القصور، والعمل علي حل المشك?ت التي واجھت القائمين 
علي البرنامج، والوصvول إلvي حاجvات أو مشvك?ت جديvدة 

 .مدركة يتأسس عليھا البرنامج التالي

 كتابة التقارير

بوضvvوح، بأسvvلوب مفھvvوم , يvvتم كتابvvة التقvvارير بعنايvvة
م ومختصر بقدر ا�مكان دون تخطي معلومات ھامة، ثم يvت

نشvvرھا إلvvي مvvن يھمvvه ا�مvvر، إمvvا للتعvvرف علvvي مvvواطن 
قصورھا ونقاط ضعفھا عند عمل خطة عمل جديدة والعمل 
علvvvي تفاديھvvvا، أو يقتvvvدي بھvvvا عنvvvد عمvvvل خطvvvط وبvvvرامج 

 مستقبلية، أو تكvون مرجعيvة إلvي مvن يھمvه ا�مvر، إرشادية
 .أو دلي? لطلب الدعم المالي في حالة إعادة تنفيذ البرنامج

 ـــاتالتوصي

ًفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية، وإيمانا 

cدور اvvvادبvvvن رشvvvمكية مvvvروة السvvvة الثvvvي تنميvvvمكي فvvvالس 
) مصvvvايد طبيعيvvvة، ومvvvزارع سvvvمكية(مصvvvادرھا المختلفvvvة 

 :توصي الدراسة بما يلي

1-cاز اvvvvي جھvvvvاد تبنvvvvوذج رشvvvvدانيا للنمvvvvمكي ميvvvvًي الس

cامج اvvاء البرنvvرح لبنvvوري المقتvvاالتصvvمكي درشvvي الس
cل دور اvvك لتفعيvvة وذلvvه الدراسvvت إليvvذي انتھvvادالvvرش 

 .السمكي بمنطقة الدراسة لتنمية بحيرة المنزلة

2-cال اvvvي مجvvvة فvvvرامج تدريبيvvvيط بvvvداد وتخطvvvاد إعvvvرش 
السvvمكي تسvvتھدف سvvد الفجvvوة المعرفيvvة وتعظvvيم اsداء 

cيات اvvق بالتوصvvا يتعلvvيادين فيمvvذي للصvvاديةالتنفيvvرش 
صة تلك التvي أظھvرت الدراسvة تvدني فvي السمكية، وخا

مسvvvvتوي معvvvvارف وتنفيvvvvذ الصvvvvيادين لھvvvvا، لمسvvvvاعدة 
الصيادين علي ا�رتقvاء بمعvارفھم ومھvاراتھم ا�نتاجيvة 

 .السمكية

إدارة ( تفعيvvل دورالھيئvvة العامvvة لتنميvvة الثvvروة السvvمكية -3
 فvي )إرادة التغييZر( مع وجود اcرادة السياسvية )التغيير

 الصvيادين، والتطھيvر المسvتمر لتلvوث معالجة مشvك?ت
بحيvvرة المنزلvvة والبvvواغيز كأحvvد أھvvم المشvvك?ت التvvي 

 .تواجه الصيادين لتنمية البحيرة والنھوض بإنتاجيتھا

 مراجــــــعال

 دراسة .)2009(الساعي، ص?ح الدين فكرى محمد 
مشك?ت منتجى البطاطس كأساس لبناء برامج 

ان بمحافظة البحيرة،  زراعية فى منطقة البستإرشادية
ـ جامعة رسالة ماجستير، كلية الزراعة بدمنھور

 .، مصراcسكندرية

ي رشادا�تصال اc. )2011(الشاذلي، محمد فتحي 
،  جامعة اcسكندرية– الزراعة بدمنھورالزراعي، كلية

 .مصر

 المشك?ت التي تواجه .)2018(القطان، محمد شوقي 
، محافظة الدقھلية بحيرة المنزلة بصائدي ا�سماك في

 .6 : 63مجلة ا�سكندرية للعلوم الزراعية، 

 بعض .)2017(النحاس، محمود عبد الس?م حسين 
العوامل المؤثرة علي معرفة الصيادين بالمشك?ت التي 

، رسالة ماجستير، واجه مجتمع الصيد ببحيرة المنزلةت
 .، مصر سابا باشا، جامعة ا�سكندرية-كلية الزراعة

كتاب . )2017(عامة لتنمية الثروة السمكية الھيئة ال
 .ا�حصاءات السمكية السنوي، ا�صدار السابع والعشرون

 لبحيرة  ا�ستخدام ا�مثل.)1995(الھيتي، منير بسيوني 
جامعة ، داب، مجلة كلية اs دراسة جغرافية–المنزلة 

 .14المنصورة، 
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TOWARDS BUILDING A FISHERY EXTENSION PROGRAM TO 
DEVELOPMENT OF LAKE MANZALA IN DAKAHLIA 

GOVERNORATE 

Salah El-Dein F. Elsaey and M.Sh. El-Katan 

Econ. and Human Dev. Dept., Fac. Fish and Fisheries Technol., Aswan Univ., Egypt 

ABSTRACT: The objective of this research was to build a fishery extension program to 
development of Lake Manzala in Dakahlia Governorate, Egypt. The field data were collected 
using a questionnaire through a personal interview during the period from January to March 
2019, For a simple random sample of 158 fishermen of the overall total of 1572, Reliability 
and validity coefficient, frequency, percentage, range, mean, standard deviation and relative 
weight were used as tools for statistical analysis and  presenting the results. The most 
important results which were integrated and based on the proposed extension program are: 
About 44.9% of the fishermen ages were between 46 and 62 years, 54.4% of them had 
experience in the fishing profession less than 25 years, 46.8% were uneducated, 93.7% 
attended less than two training courses, 67.7% participants in a fishery cooperative. 70.9% 
rely on fishing as a major source of income and 57% have fishing vessels. It was found that 
the most sources of information that fishermen obtain from their fishing knowledge are: 
parents, neighbors and friends with a relative weight of 83.9%. The level of knowledge of 
fishermen has increased by 100% to more than one-third of the total number of technical 
recommendations (36.8%), while there was a decline in the skill level to about 95% of the 
total number of recommendations that are not implemented. All fishermen mentioned 100% 
indicated the establishment of centers for the training and qualification of fishermen as the 
most important guiding roles to be carried out. Pollution and plug of the strait's problems were 
achieved with a relative weight of 100% according to the views of the fishermen as the most 
important problems faced by fishermen for the development of the lake. The proposals for 
pollution ranked the highest of the fishermen's proposals by 56.3%. These included: treatment 
and disinfection of the lake from sewage, stopping and preventing the discharge of pollutants 
of all kinds in the lake and transfer the Bahr Elbaker to the desert in Sinai. 

Key words: Lake manzala, fishermen, extension program. 
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