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معارف القاده المحليين اعضاء روابط مستخدمي مجمعات الصرف بالصرف المغطي بمركز 
كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ

صفاء أحمد أمين  ، أحمد مصطفى أحمد عبد هللا* و حسين السيد محمد عطية 
قسم االقتصاد الزراعي - فرع اإلرشاد الزراعى - - كلية الزراعة -  جامعة كفر الشيخ 

استهدف هذا البحث بصفة رئيسية تحديد مستوى معارف القادة المحليين أعضاء روابط مستخدمي مجمعات الصرف بالصرف 
البيانات الالزمة لتحقيق  بلغ قوامها 175مبحوث، وقد استوفيت  المغطي بمركزكفر الشيخ محافظة كفر الشيخ، على عينة 
أهداف البحث بإستخدام إستمارة إستبيان بالمقابلة الشخصية، وذلك بعد إعداد اإلستمارة وإختبارها مبدئياً فى غير قرى البحث، 
هذا وقد تم استخدام النسبة المئوية، والمتوسط الحسابى، واالنحراف المعيارى، ومعامل االرتباط البسيط ، واالنحدارالجزئى 
والتدرجي، و كانت أهم النتائج أن  حوالي 17%، وقرابة75%، وحوالي 7% من من القاده كانوا منخفضي ومتوسطي مستوى 
المعارف بالتوصيات اإلرشادية الخاصة بأهمية ، وفوائد الصرف المغطي ، وأهمية الحفاظ علي المجاري المائية من التلوث 
على الترتيب، وأن المتغيرات المستقلة مجتمعة ترتبط مع مستوى معارف القادة المحليين اعضاء روابط مستخدمي مجمعات 
الصرف بالصرف المغطي بمعامل ارتباط متعدد مقداره  0.580 درجة وهى قيمة ثبت معنويتها عند المستوى االحتمالى 
0.01 استناداً إلى قيمة )ف( والتى بلغت 4.143 درجه  كما تشير النتائج إلى أن المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر قرابة 
44% من التباين فى مستوي معارف القادة المحليين اعضاء روابط مستخدمي مجمعات الصرف بالصرف المغطي إستنادا 

.R2 الى قيمة

وفوائد  أهمية   - المغطي  الصرف  مجمعات  مستخدمي  روابط  اعضاء  المحليين-  القادة   - معارف  مستوى  الدالة:  الكلمات 
الصرف المغطي 

المقدمة ومشكلة البحث                                                                   

المياه سر الحياة وعصب التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية من أساس 
فالماء هو أساس كل صور  البشر على سطح األرض،  إستقرار 
الحياة، وحينما توجد المياه تظهر معها مظاهر الحياة والحضارة، 
وتعد  المياه.  بمصادر  األزل  قديم  منذ  الحضارة  إرتبطت  ولقد 
مشكلة المياه من أكثر المشاكل التى أصبحت تهدد كيان المجتمع 
وأمنه، والتى أطلق عليها البعض أزمة المياه، كما يقال فى الوقت 
الشرق األوسط ستكون من أجل  القادمة فى  الحروب  الراهن أن 
البذور يجب أن  للشرب وإنبات  الماء صالحاً  المياه. ولكى يكون 
يحتوى على نسب بسيطة من األمالح، ولو زادت هذه النسب عن 
فلن  الملوحة  إشتدت  ولو  للشرب،  غير صالح  معين ألصبح  حد 
ينتفع الناس به فى شرب والغرس والزرع، )الطنوبي، 1998).

السير  المياه من خالل  توفير  الدولة جاهدة على  تعمل  لذلك 
وذلك  جديدة،  إروائية  مائية  مصادر  تدبير  أحدهما  طريقين  فى 
والدلتا،  الوادى  فى  الجوفية  المياه  من  السحب  زيادة  خالل  من 
النيلية  المياه  وتقليل  إستخدامها،  المعاد  الصرف  مياه  كم  وزيادة 
التى تلقى فى بحيرتي البرلس والمنزلة، أما السبيل اآلخر لتوفير 
إستخدام  وترشيد  المياه  على  الحفاظ  محاولة  فى  فيتمثل  المياه 
على  والحفاظ  السبيل  هذا  طرق  ويتم   ، المتاحة  المائية  الموارد 
العمل  خالل  من  المتاحة  المائية  الموارد  إستخدام  وترشيد  المياه 
والمهارات  المعارف  الزراع  إكساب  يستهدف  الذى  اإلرشادى 
والتنموية  اإلروائية  األهداف  تحقق  التي  اإليجابية  واإلتجاهات 
المنشودة، وذلك من خالل العديد من البرامج والمشروعات التى 
والتنفيذية  الشعبية  واألجهزة  الجماهير  لدى  خلق وعى  شأنها  من 
للعمل على اإلقتصاد فى إستخدام مياه الرى، خاصة فى الزراعة التى 
تستهلك أكثر من 85% من إجمالي الموارد المائية المتاحة، )المجلة 

الزراعية، 2001). 

وال يمكن إغفال أهمية الحفاظ على التربة الزراعية وإدارتها 
البيئة  مكونات  وأحد  اإلنتاج  عوامل  كأحد  المثلى  باألساليب 
الريفية، وغنى عن الذكر أن المزارع المصرى فى حاجة ماسة 
بالحفاظ  المتعلقة  الصحيحة  والتوصيات  بالمعارف  التزود  إلى 
بالشكل األمثل خاصة مع تراكم  الزراعية وصيانتها  التربة  على 
من  والتى  والصرف  بالرى  المتعلقة  الحقلية  المشاكل  من  العديد 
وإتساع  الرشح  نتيجة  الفواقد  كمية  فى  الممثلة  المشكلة  أبرزها 
مقطع المراوى، ونمو الحشائش، مع عدم إهتمام العديد من الزراع 
عليه  يترتب  مما  جيدة،  بصورة  لألرض  التسوية  عملية  بإجراء 
زيادة الفواقد المائية، كل هذا بخالف المشاكل المترتبة على سوء 
األرضي،  الماء  لمنسوب  إرتفاع  من  عليه  يترتب  وما  الصرف، 
وظهور األمالح على سطح التربة، هذا إلى جانب مشكلة إهمال 
تبطين  بأهمية  الزراع  وعى  وعدم  المكشوفة،  المصارف  تطهير 
المراوى وعدم إلمامهم بفوائد التبطين، والتى من أبرزها رفع كفاءة 

الرى وزيادة الرقعة الزراعية والحد من األمراض المستوطنة.

العنصر  ألن  ونظراً  الزراعة،  فى  المياه  ألهمية  ونظراً 
فى  عنها  والمسئول  الرى  لمياه  األول  المستخدم  هو  البشرى 
الرى  مياه  إستخدام  تنظيم  فى  النجاح  فإن  لذلك  الوقت،  نفس 
والنبات  واألرض  اإلنسان  بين  العالقة  تنظيم  على  يتوقف 
وإرشاد  المائى  اإلرشاد  دور  يبرز  هنا  ومن  المائية،  والموارد 
على  الحفاظ  أهمية  نحو  والتوجيه  التوعية  خالل  من  الصرف 
الزراع  توعية  وكذا  إستخدامه،  فى  اإلسراف  وعدم  الماء 
األراضى  خصوبة  وتدهور  الرى  فى  اإلسراف  بين  بالعالقة 
ومفاهيم  معتقدات  من  لديهم  ما  وتصحيح  وإنتاجيتها،  الزراعية 
المحصول  زيادة  إرتباط  بشأن  خاطئة  إروائية  وممارسات 
خالل  من  الدور  هذا  يتحقق  أن  ويمكن  الرى،  مياه  بزيادة 
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فى  بإتباعها  الموصى  اإلرشادية  بالتوصيات  الزراع  إمداد 
وسبل  المستحدثة  والتقنيات  بالمعارف  وإمدادهم  المجال،  هذا 

الريفية.  والبيئة  المياه  الحفاظ على موارد 

المائية  للموارد  األمثل  اإلستخدام  أن  يذكر عطيه  )1997( 
فى  تأخذ  وشاملة  متكاملة  مستقبلية  خطة  وضع  يعنى  المتاحة 
اإلقتصادية  والجوانب  الجغرافى  والبعد  الزمنى  العامل  الحسبان 
طريق  عن  وذلك  والصرف(  )الرى  المياه  لتوزيع  واإلجتماعية 
)حيث  التكاليف  وإستعاضة  الرى  وتطوير  المائية،  الفواقد  تقليل 
دعم  إلى  يحتاج  مستمر  بشكل  والصرف  الرى  شبكة  تحسين  أن 
إدارة  فى  التكنولوجية  األساليب  إستخدام  على  والعمل  مالى(، 
طريق  عن  الزراعة  فى  المستخدمة  المياه  كمية  وترشيد  المياه، 
تغيير التركيب المحصولى، وربط الموارد المائية باإلستخدامات 
المختلفة مع وضع أولويات القطاعات المستخدمة للمياه تبعاً للعائد 
منها وطبيعة التنمية بهذه القطاعات مع األخذ فى اإلعتبار الحد من 
التلوث والحفاظ على نوعية المياه لما لتلوث المياه من تأثير ضار 
وخاصة  التنمية  معدالت  خفض  على  وكذا  العامة،  الصحة  على 

الزراعية. 

وتعتبر مياه الصرف الزراعي من موارد المياه غير التقليديه 
التلوث  مشكله  علي  التغلب  بشرط  منها  االستفاده  يمكن  التي 
المصرية  الهيئة  في  مممثلة  الدولة  وتقوم  االزراعيه.  بالمصارف 
وتطهير  المغطي  الصرف  بعمل  الصرف  لمشروعات  العامة 
شبكة  كفاءه  تحسين  اجل  من  باستمرار  المكشوفه  المصارف 
الحفاظ عليها  الزراعي وزيادة  عمرها االفتراضي مع  الصرف 
الفدانيه  االنتاجيه  لزيادة  يؤدي  الجيد  الصرف  الن  جيدة  بحاله 
لمشروعات  العامة  المصرية  )الهيئة   %35 حوالي  الي  تصل  قد 

الصرف، بدون تاريخ(.

وبسبب نقص مياه الري في نهايات الترع ببعض مناطق الدلتا 
مياه  استخدام  اعادة  الي  الدوله  لجأت  الشيخ  كفر  محافظة  ومنها 
المناطق  بهذه  الري  مياه  في  العجز  لتعويض  الزراعي  الصرف 
المياه من المصارف  التي تقوم برفع  وذلك بعمل محطات الخلط 
غير  ،هذ  الزراعيه  االراضي  ري  في  الستخدامها  الترع  الي 
المصارف  من  مباشرة  بالري  بالمخالفه  المزارعين  به  يقوم  ما 

الزراعيه خاصة خالل موسم زراعة االرزونقص مياه الري.

يمكن  التي  الوسيله  بانه  الزراعي«  الصرف  تعريف  ويمكن 
المتبقيه  سواء  النبات  حاجه  عن  الزائده  المياه  من  التخلص  بها 
جذورالنبات  فيها  تنمو  التي  الطبقه   في  أو  االرض  سطح  علي 
بدون  الصرف،  لمشروعات  العامة  المصرية  الهيئة  )نشرة   «
تاريخ (، وتؤدى سؤ حاله الصرف الي عديد من االضرار منها: 
تكوين   ، الفطريه والبكتيريه  انتشار االمراض   ، النباتات  ضعف 
الملوحه والقلويه في التربه ، زيادة التبخير من سطح التربه يؤدي 
لفقد حراره االرض ، انتشار الطفيليات المرضيه مثل البلهارسيا 
يؤدي  ،مما  الرطبه  المناطق  في  والمالريا وغيرها  واالنكلستوما 
الزراع  بين  االمراض  وانتشار  الزراعيه  االنتاجيه  النخفاض 
وما يستتبعه ذلك من انخفاض القدره علي العمل واالنتاج وتدني  
مستوي الدخول  وبالتالي تدني المستوى االقتصادي واالجتماعي 

للزراع.

ويعتبر اإلرشاد الزراعي أحد المكونات األساسية في برامج 
التنمية الزراعية المستدامة المسؤلة عن تحقيق ذلك من خالل توفير 
نظام متكامل النسياب المعلومات والمعارف واألفكار المستحدثة 
المستهدفين من  إلى  البحثية  المجاالت من مصادرها  في مختلف 

القادة الريفيين والمسترشدين، والقيام بالتعليم واإلعالم والنصيحة 
بطرق متنوعة إلحداث التغييرات السلوكية المرغوبة في معارف 
التعليمية  التغييرات  لتحقيق  الريفيين سعياً  واتجاهات  وممارسات 
القادة  مشاركة  على  معتمداً  المنشودة،  واالجتماعية  واالقتصادية 
المحليين للمسترشدين في تخطيط وتنفيذ وتقييم األنشطة اإلرشادية 
المقدمة لهم، األمر الذى يحتم التعرف على القادة المحليين فى كافة 

مجاالت التنمية المختلفة.

وهنا يأتي دور اإلرشاد الزراعي في مجال الصرف حيث يهتم 
المغطى،  الصرف  وفوائد  باهميه  الزراع  معارف  مستوي  برفع 
وايضا  زيادة معارفهم بأهميه الحفاظ علي المجاري المائيه ومنها 
المصارف من التلوث ومنع التعدي عليها، وزيادة هذه المعارف 
الصرف  شبكه  مع  التعامل  في  الزراع  سلوكيات  علي  ينعكس 
الزراعي  مما يؤدي لزياده كفائتها، تقليل تكاليف الصيانة، وإطالة 
عمرها اإلفتراضي، وايضا يؤدي الي تقليل تلوث المجاري المائية 
مره  إستخدامها  إعادة  من  يمكن  مما  بها  المياه  نوعية  وتحسين 
يقوم   كما  عموما،  بهم  المحيطة  الريفية  البيئة  تحسين  و  أخري، 
مستخدمي  روابط  بتكوين  الصرف  مجال  في  الزراعي  االرشاد 
مجمعات الصرف المغطي بطريقه اإلنتخاب من أجل إرساء مبدا 
باإلضافة  المجمعات  هذه  وصيانة  تشغيل  في  المنتفعين  مشاركه 
وتبني  لنشر  والزراع  اإلرشاد  بين  وصل  كحلقة  العمل  الي 
والمحافظه  الصرف  مجال  في  االرشاديه  والتوصيات  المعارف 
علي المجاري المائيه من التلوث، وتوصيل هذه المعارف ألكبر 
نظرا  الزراع  من  اليهم  الوصول  ممن يصعب  عدد من زمالئهم 
لقله عدد افراد جهاز االرشاد ومحدوديه امكانياته الماديه من اجل 
زياده الوعي والمعرفه بأهميه وفوائد الصرف المغطي في زياده 
اإلنتاجيه الزراعية والحفاظ علي خصوبة االرض ورفع مستوي 

معيشتهم االقتصادي واالجتماعي،  

فى  الزراع  وتعليم  إقناع  فى  الزراعى  اإلرشاد  ولنجاح 
مجال الصرف المغطى،  يلزم مشاركة القادة المحليين في العمل 
بمجال  المتعلقة  المستحدثات  وذيوع  نشر  أجل  من  االرشادى 
أن  يمكن  المحليين  القادة  هؤالء  أن  وخاصة  المغطى،  الصرف 
يؤدوا دوراً هاماً فى تحقيق هدف العمل اإلرشادى باعتبارهم حلقة 
وصل بين الجهاز اإلرشادى والزراع،  حيث أن الجهاز اإلرشادى 
القادة  خالل  من  إال  المطلوبة  بالدرجة  دوره  يؤدى  أن  يمكنه  ال 
العاملة  البشرية  المادية  الكوادر  نقص  ظل  فى  خاصة  المحليين 
بكافة  االتصال  على  قدرته  وعدم  الزراعى  اإلرشادى  بالجهاز 
المسترشدين وخاصة المنعزلين منهم إلقناعهم باألساليب العلمية 

الحديثة،

ومن هنا برزت الحاجه الي هذا البحث لالسهام في المجهودات 
العلميه في هذا المجال كمحاوله للتعرف علي مستوي معارف القاده 
بأهمية  الصرف  مجمعات   مستخدمي  روابط  اعضاء  المحليين 
المائية  المجارى  على  الحفاظ  وأهمية  المغطى،  الصرف  وفوائد 
لديهم  المعرفي  النقص  أوجه  تحديد  إمكانية  ثم  ومن  التلوث،  من 
مستقبال  اليها  االستناد  االرشاديه  البرامج  لمخططي  يمكن  حتي 
القادة  ارشاديه واقعية من اجل زيادة معارف  برامج  في تخطيط 
المحليين في هذا المجال، وعليه يمكن إيجاز المشكلة البحثية فى: 
ما هى معارف القادة المحليين بالتوصيات اإلرشادية المثلى بأهمية 
وفوائد الصرف المغطى وأهمية الحفاظ على المجارى المائية من 
التلوث؟ وما هى  العوامل المرتبطة والمحددة لدرجة معارف القادة 
الصرف  وفوائد  بأهمية  المثلى  اإلرشادية  بالتوصيات  المحليين 

المغطى وأهمية الحفاظ على المجاررى المائية من التلوث.
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أهداف البحث                                                                                                                                                                                                                                    

يهدف هذا البحث بصفة رئيسية التعرف على مستوي معارف 
الصرف  مجمعات  مستخدمي  روابط  اعضاء  المحليين  القادة 
بالصرف المغطي بمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ ، ويتحقق 

هذا الهدف من خالل مجموعة االهداف الفرعية المتمثلة في :

المحليين  للقادة  المميزة  الخصائص  بعض  علي  التعرف   -1  
المبحوثين .

بالصرف  المبحوثين  المحليين  القادة  معارف  مستوي  تحديد   -2
وبأهمية  المغطي،  الصرف  وفوائد  أهمية  من حيث  المغطي 

الحفاظ علي المجاري المائيه من التلوث.

القادة المحليين  3- التعرف العوامل المرتبطة والمحددة لمعارف 
المبحوثين لتوصيات اإلرشادية المثلى بالصرف المغطى.

االستعراض المرجعى                                                     

يجابه اإلرشاد الزراعى فى سعيه لتحقيق التنمية فى القطاع 
الزراعى العديد من المعوقات منها ضآلة القوى البشرية اإلرشادية 
مع اتساع أعداد المسترشدين، األمر الذى يستدعى التعرف على 
التى  األهداف  وتحقيق  قدراتهم  لتنمية  وتدريبهم  المحليين  القادة 
يسعى إليها اإلرشاد الزراعى، وقد تعددت تعريفات القيادة حيث 
أنها  على  القيادة    Rogers& shoemaker  (1971( يعرف 
التأثير بطريقة غير رسمية ومتكرره نسبياً  “قدرة الشخص على 
على اتجاهات وسلوك األشخاص االخرين بالطريقة المرغوبة “، 
التى  العملية  “هي  أنها  على   )1977( الخولى  يعرفها  حين  فى 
غايتها  نحوتحقيق  ونشاطها  جهودها  الجماعة  وتحرك  تكرس 
“عملية  أنها  على   )1981( أصفهانى  ويعرفها  المنشوده”،     
المجال  من  جزء  أو  كيان  فيها  القائد  يعتبر  اجتماعى  تفاعل 
يشمل  الذى  المجال  هذا  فى ضوء  إال  فهمه  يمكن  ال  االجتماعى 
ومحمد  ويذكرالشبراوى،  القائد”،   وشخصية  والتابعين  الموقف 
(1984( أن القيادة ظاهرة اجتماعية تتوافق أينما وجدت العالقات 
االجتماعية والتفاعل المتبادل فهى تعتبر من الظواهر العامة غير 
القيادة   )1984( زهران  يعرف  كما  واألبعاد”،  النطاق  محدودة 
على “أنها سلوك يقوم به القائد للمساعدة على بلوغ أهداف الجماعة 
وتحريك الجماعة نحو هذه األهداف، وتحسين التفاعل االجتماعى 
الموارد  وتيسير  الجماعة،  تماسك  على  والحفاظ  األعضاء  بين 
للجماعة”،  ويعرف  أبو النيل )1985( القيادة على “أنها العملية 
بغية  الجماعة  أعضاء  سلوك  على  القائد  خاللها  من  يؤثر  التى 
حصولهم على الهدف”،  ويعرف عمر )1994( القيادة على أنها 
“ذلك النشاط الذى يؤدي إلي التأثير فى جماعة من الناس ليتعاونوا 
أن  يذكرعاشور)1990(  بينما  مرغوب”،  هدف  لتحقيق  سوياً 
على  تأثيره  فرد  يمارس  بمقتضاها  التى  “العملية  هى  القيادة 
كذلك عرف    ،“ اآلخرين  األفراد  من  مجموعة  ومشاعر  سلوك 
أنها عبارة عن دور  القيادة بصفة عامة على”  الفائدى )1992( 
الجماعة  أفراد  مع  تفاعله  أثناء  معين  شخص  به  يقوم  اجتماعى 
أنها  على  القيادة   )1994  ( صالح  ويعرف  إليها”،   ينتمى  التى 
“عملية تفاعل إجتماعى بين جماعة ما في موقف معين تبلوره فى 
تأثيرية متعددة االتجاهات أى بموجبها يؤثر األفراد  شكل عالقة 
إتصالية  عملية  خالل  من  متفاوته  بدرجات  البعض  بعضهم  فى 
مباشرة أو غير مباشرة، كما يعرفها الرشيدى وصبحى )1999) 
تكون  حيث  وبيئته  ما  بين شخص  العالقات  من  “نوع  أنها  على 
إرادته ومشاعره وبصيرته موجهه للسيطره على أفراد الجماعة 
تحقيقه”،  السعى وراء هدف مشترك يرغبون فى  واآلخرين فى 

خاللها  من  التى  “العملية  بأنها  القيادة  شرشر)2004(  ويذكر 
يستطيع الشخص إثارة انتباه اآلخرين نحو مشكلة ما والتأثير فى 
سلوكهم بما يضمن تعاونهم وتوجيه جهودهم نحو أنسب الوسائل 

لحل هذه المشكلة “. 

مفهوم  معالم  أن  إلى  السابقة  المفاهيم  من  البحث  ويخلص 
تكريس  على  تعمل   -2  ، تأثيرية  قدرة   -1 هى  في  تتمثل  القيادة 
ليتعاونوا  األفراد  يدعم  نشاط   -3 غاية،  لتحقيق  الجماعة  جهود 
اجتماعى، 5- ظاهرة عامة غير  تفاعل  لتحقيق هدف، 4-  سوياً 
محدودة النطاق،6- سلوك للمساعدة على بلوغ األهداف وتحسين 
التفاعل والحفاظ على تماسك الجماعة، 7- إثارة االنتباه والتأثير 

فى السلوك وتوجيه الجمهور نحو أنسب الوسائل لحل المشكلة.

قد  جماعى  عمل  فالقيادة  والقيادة  القائد  بين  التفريق  ويجدر 
يتسع ليشمل الجماعة كلها وقد يضيق ليشتمل شخص واحد، اما 
القائد فهو فرد مؤثر بصورة  رسمية أوغير رسمية على التابعين 

عن رضى وطواعية.

بأنهم  القادة   Rogers & shoemaker  (1971( ويعرف 
بشكل  يؤثروا  أن  رسمية  غير  بطريقة  القادرين  األشخاص   “
متكرر نسبياً على أتجاهات اآلخرين وسلوكهم الظاهر نحو الوجه 
القادة  أن   )1975( الغفار  يذكرعبد  حين  فى  فيه”،  المرغوب 
بفاعلية  السلوك  توجيه  على  القادرين  األفراد  من  “الصفوة  هم 
والسيطره على األحداث “ .  كما يشيرزهران )1984( إلى أن 
القائد “هو ذلك الشخص الذى يقود جماعة من األفراد ويؤثر فى 
على  القائد   )1991( يونس  ويعرف   ،  “ عملهم  ويوجه  سلوكهم 
من  خاص  نموذج  فى  مركزى  بدور  يقوم  الذى  “الفرد  ذلك  أنه 
يعرف  حين  فى   .“ الجماعات  من  جماعة  بين  القائمة  العالقات 
تأثيره  يكون  الذى  “الشخص  بأنه  القائد   (1994( و رشاد  عوض، 
أعضاء  من  آخر  أى عضو  تأثير  من  أكثر  الجماعة  أعضاء  فى 
الهدف،  هذا  وتنفيذ  الجماعة،  هدف  حيث  من  وذلك  الجماعة، 
وتغيير سلوكهم وتوجيهه، وضبطه، وذلك بحكم مركزه فى الجماعة أو 

خبرته أوسماته الشخصية”.

القادة   )1998( سويلم  و   ،)1973  ( العادلى  من  كل  وقسم 
المحليين إلى نوعين من القادة وهم: 1- قادة التنفيذ أو العمل: وهم 
فى  يشاركون  أنهم  كما  محددة،  وأنشطة  بأعمال  للقيام  يتدربون 
تخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشادية، ويضم هذا النوع كل من : أ - 
قادة تنظيميون: وهم القادة الذين يشاركون فى األعمال التنظيمية 
واإلدارية على مستوى المنظمة اإلرشادية، والقادة المتخصصون 
القيام  الذين يساهموا فى  فى مجاالت معينة، ب-قادة نشاط: وهم 
بانشطة إرشادية معينة، ج- قادة تخطيط البرامج اإلرشادية: وهم 
قادة   -2 المحلية،  اإلرشادية  البرامج  بناء  فى  بالمساعدة  يقومون 
الرأي: وهم عبارة عن ذوى النفوذ بالقرية، وهذا يرجع إلى سمات 
يشاركون  إنهم  القادة  هؤالء  يميز  ما  وأهم  فيهم،  تتوافر  معينة 
المحلى،  مجتمعهم  تطوير  على  للعمل  العديدة  النشاط  أوجه  فى 
ووظيفية  اجتماعية  مراكز  باحتاللهم  رسمية  صفة  لهم  وقديكون 

معينة أوقد ال تكون لهم صفة رسمية بالمجتمع.

وقد أتفق كل من العادلى ) 1973(، و، )الليلة وطاقة )1985(، 
 (1998( سويلم  و   ،  )1992( الفائدى  و   ،)1988  ( عبدالمقصود  و 
كونهم  فى:  تكمن  المحليين  القادة  على  التعرف  أهمية  أن  علي 
داخل  المختلفة  الفئات  بين  وتقسيمة  العمل  تنظيم  على  يساعدوا 
والجماعات،  األفراد  إحتياجات  لمعرفة  مناسبة  وسيلة  المجتمع، 
التعرف  وإلمكانية  االختصاص،  جهات  إلى  مطالبهم  وتوصيل 
للمعارف  وزيوع  نشر  مصدر  يعدون  توفيرها،  وبالتإلى  عليها 
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والمستحدثات خاصة تحت ظروف قلة االمكانيات المادية ونقص 
اإلرشادى،  المجال  فى  العاملة  والمدربة  المؤهلة  البشرية  الطاقة 
جذب مختلف األفراد للمشاركة في العمل االرشادى وحفزهم على 
إليهم من قبل  التي توكل  بالمهام  المرغوب، والقيام  بالشكل  ادائة 
المرشد الزراعي للنهوض بمنطقتهم ورفع مستواها من الناحيتين 
االجتماعية واالقتصادية وتقبلهم للجديد من الممارسات الزراعية 
نجاح  تحقيق  على  الزراعيين  المرشدين  ومساعدة  المختلفة، 
في  والمشاركة  الزراع،  لدى  مقبوال  وجعله  اإلرشادي  البرنامج 
تخطيط البرامج اإلرشادية، والمساعدة في تنفيذ البرامج اإلرشادية 
باعتبارهم زراع تقدميون، والمشاركة في تقييم البرامج اإلرشادية، 
والمساعدة في عقد االجتماعات اإلرشادية، المساعدة في نشر األفكار 

المستحدثة واألساليب الجديدة والحث على تبنيها.

لكشف  المعرفة  نحو  دائماً  القادة  ومنهم  اإلنسان  ويسعى 
حب  غريزة  وإلشباع  داخله،  الفضول  ولقتل  األشياء،  غوامض 
ومعارف  معلومات  من  الفرد  به  يلم  ما  على  وبناء  االستطالع، 
ويواجه  المختلفة،  الظواهر  تجاه  أو سلوكياته  أفعاله  تتحدد ردود 
لمدى  المؤشر  المعرفة هى  مقدار  المختلفة، ألن  الحياتية  مشاكله 
األفراد  إحتياج  مدى  تحديد  فإن  المعرفى،  اإلرشادى  اإلحتياج 
على  بناءاً  يكون  المجاالت  من  أى  فى  اإلرشادية  للتوصيات 
على  المعرفة  وتعرف  المجال،  هذا  فى  لديهم  التى  المعارف  كم 
والمعتقدات  واآلراء  والتصورات  المعانى  من  “مجموعة  أنها 
المتكررة  لمحاوالته  نتيجة  اإلنسان  لدى  تتكون  التى  والحقائق 
أنها   كما  به،)حسن،)1980(.  المحيطة  واألشياء  الظواهر  لفهم 
“جميع المعلومات والخبرات التى أدركها اإلنسان وأستوعبها عن 
طريق حواسه ويستطيع أن يسترجعها فى أى وقت من األوقات، 
والحقائق واألسس  المعلومات  تلك   “ )أبوالسعود،1987(، وهى 
والمبادئ، وكل ما يريد أن يعرفه اإلنسان،)حنفى،1990( وكما 
عرفت على أنها “نتاج ترابط وتنظيم الخبرات الحسية، وأن هذا 
الذى يجعل جزيئات وذرات الخبرة وحدة كلية، ألن  الترابط هو 
ترابط الجزيئات يتكون منه مركبات هذه المعانى الكلية والمفاهيم، 

)يونس،1991)

ويرى الرافعى )1992( أن المعرفة هى “القدرة على إدراك 
وتذكر األشياء والمعلومات، وترى الغول  )1998( أن المعرفة 
أو ظاهرة ألنها  لفكرة  تذكر  هى “اشمل وأكثر من كونها عملية 
وإيجاد  الحكم  إصدار  عملية  من  تعقيداً  أكثر  عمليات  تتضمن 
أى  النظريات،  بتذكر  وتنتهى  بالتفاصيل  تبدأ  أنها  كما  العالقات، 
أن المعرفة تتجه من األبسط إلى األعم، والمعرفة نتاج من الخبرة 
نتاج معامل ودراسات  الناجمة عن تجارب حياتية واقعية وأيضاً 
وأبحاث، ومن ثم فإنها لم تأتي من فراغ، بل تتولد من واقع حي كما 
أنها تتشكل وتعيد إخراج ذاتها في أشكال جديدة، وتتحسن وتتطور 
بتحسن سبل الحياة، كما أنها ليست حكراً على شعب بذاته وليس 
لها جنسية أو قومية عنصرية، بل هي مشاع متاح للجميع يمكن 
للمجتهد المثابر الوصول إليها وإكتسابها وتشكيلها بوعيه وإرادته، 

) الخضيري، 2001).

ويذكراألحمر )2000( أن اإلرشاد الزراعى عليه أن يسعى 
مجاالت  جميع  في  للمسترشدين  الالزمة  المعارف  توفير  إلى 
الريفية  الحياة  مجاالت  جميع  في  باألحرى  أو  اإلرشادي  العمل 
بما يفيدهم ويساعدهم على إدراك المجال الحيوي المحيط بهم في 
المستحدثات والتقنية  بتبني  تعقيده، سواء ما يتصل  أكثر درجات 
الجديدة، أو حل المشاكل الحالية والمتوقعة، أو بعبارة أخرى بما 
المختلفة  المستويات  تحقيق  على  قادرة  سلوكية  أنماطاً  يكسبهم 

ألهداف اإلرشاد الزراعى.

ونخلص مما سبق أن المعارف هى نقطة البداية فى أى عمل 
يجب  إرشـادى  برنامج  بأى  القيام  قبل  أنه  حيث  ناجح  إرشـادى 
الوقوف علي ما يتوفر توفر لدى المستهدفين من األفكار والمعارف 
مما يسهل عملية تبنيهم للمحتوى التعليمي اإلرشادي لهذا البرنامج.

االسلوب البحثي                                                                 

أوال: بعض التعريفات البحثيه و اإلجرائية: 
 القادة المحليين:- 1

مجمعات  مستخدمي  روابط  أعضاء  جميع  بهم  ويقصد 
الصرف.

معارف القادة المحليين المبحوثين اعضاء روابط مستخدمي - 2
مجمعات الصرف بالصرف المغطي:

المبحوثين من عدمه  المحليين  القادة  المام   بها مدى  ويقصد 
بالمعارف المتعلقة بالصرف المغطى من حيث معارفهم بكل من 
،اهمية ، وفوائد الصرف المغطي، واهمية الحفاظ علي المجاري 
سؤال   33 المبحوث  بسؤال  قياسة  تم  ،وقد  التلوث  من  المائية 
يعبرون عن معرفته أو عدم معرفته بالتوصيات محل البحث،  وتم 
أعطاء المبحوث درجة واحدة فى حالة المعرفة وصفر فى حالة 
تمثلت  وقد  المدروسة،  التوصيات  من  توصية  بكل  المعرفة  عدم 
المعارف محل الدراسة في ) المعارف بأهمية الصرف المغطى، 
المعارف بفوائد الصرف المغطى، المعارف بأهمية الحفاظ على 
المجارى المائية من التلوث(،  وجمعت الدرجات التى حصل عليها 
القائدالمبحوث في المحاور الثالثة لتعبر عن درجة معرفته الكلية.

أهمية - 3 بمحور  يتعلق  فيما  المبحوثين  المحليين  القادة  معارف 
الصرف المغطى:

بالمعارف  المبحوثين  القادة المحليين  المام   ويقصد بها مدى 
ضعف  عدم   : فى  والمتمثلة  المغطى  الصرف  بأهمية  المتعلقة 
النبات   مراض  انتشار  وعدم  المزروعه،  والمحاصيل  النباتات 
الزراعيه،   واالفات  الحشرات  انتشار  وعدم  والفطريه،  البكتيريه 
وعدم تكوين الملولحه والقلويه بالتربه، وعدم زيادة التبخير يسبب 
برودة التربه، وعدم انتشار االمراض والطفيليات بين الزراع مثل 
البلهارسيا وغيرها ، وقد تم قياسة بسؤال المبحوث على معرفتة 
واحدة  درجة  المبحوث  أعطاء  وتم  المغطى،   الصرف  بأهمية 
المعرفة بكل توصية من  المعرفة وصفر فى حالة عدم  فى حالة 
التوصيات المدروسة، وجمعت الدرجات التى حصل عليها القائد 

المحلى لتعبر عن درجة معرفته بمحور أهمية الصرف المغطى.

فوائد - 4 بمحور  يتعلق  فيما  المبحوثين  المحليين  القادة  معارف 
الصرف المغطى: 

بالمعارف  المبحوثين  القادة المحليين  المام   ويقصد بها مدى 
مساحة  توفير   : فى  والمتمثلة  المغطى  الصرف  بأهمية  المتعلقة 
انتاجية  وزيادة  المكشوفة،  المصارف  تشغلها  التي  االرض 
المحاصيل المختلفة تصل لحوالى  )35%(، ويحسن نوعية وجودة 
المحاصيل المنتجة، ويزىد كفاءة حرث وخدمة االرض الزراعية، 
من  الضارة  االمالح  وتخفيف  وإزالة  التربة،   صفات  ويحسن 
التربه، وزيادة المجال الذى تنتشر فية الجذور وتهويتها، ويحافظ 
علي دفيء التربه، ويمكن بعد تنفيذه زراعه محاصيل ذات عائد 
اعلي،  ويسهل حرث وخدمه االراضي الطينيه الثقيله، ، وقد تم 
قياسة بسؤال المبحوث على معرفتة بفوائد الصرف المغطى،  وتم 
أعطاء المبحوث درجة واحدة فى حالة المعرفة وصفر فى حالة 
وجمعت  المدروسة،  التوصيات  من  توصية  بكل  المعرفة  عدم 
الدرجات التى حصل عليها القائد المحلى لتعبر عن درجة معرفته 

بمحور فوائد الصرف المغطى.
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أهمية - 5 بمحور  يتعلق  فيما  المبحوثين  المحليين  القادة  معارف 
الحفاظ علي المجاري المائية من التلوث:

المبحوثين  المبحوثين  المحليين  القادة  المام   بها مدى  ويقصد 
بالمعارف المتعلقة بأهميه الحفاظ علي المجاري المائيه من التلوث 
انتشار  وعدم  الناس،  بين  االمراض  انتشار  عدم  فى:  والمتمثلة 
االمراض الضاره بين الحيوانات المزرعيه، وعدم انتشار الحشرات 
وعدم  والثعابين،  القوارض  انتشار  وعدم  الناموس،  مثل  الضارة 
اصابه عمال الري والصرف بأمراض خطيرة، وانتاج محاصيل 
وانسداد   المائية  النباتات  انتشار  وعدم  صحية،  خضروفاكهة 
المائية،  المجاري  تطهير  تكلفة  ارتفاع  وعدم  المائية،  المجاري 
وعدم إهدار كميات كبيرة من المياه بواسطة ورد النيل، وعدم انتاج 
اسماك غير صحيه، وعدم انتشار البلهارسيا واالنكلستوما وغيرها 
حول  الكريهه  الروائح  إنتشار  وعدم  الزراع،  بين  الطفيليات  من 
المجاري  المائيه الملوثة، ويمكن استخدام مياه الصرف الزراعي في 
الخلط مع مياه الري، وزيادة انتاج المحاصيل، وعدم تدهور صفات 
االرض المروية بمياه ملوثة، وعدم موت الكائنات صديقه الفالح 
مثل ابو قردان، وزيادة انتاج االسماك، وقد تم قياسة بسؤال المبحوث 
على معرفتة بأهميه الحفاظ علي المجاري المائيه من التلوث،  وتم 
إعطاء المبحوث درجة واحدة فى حالة المعرفة وصفر فى حالة عدم 
المعرفة بكل توصية من التوصيات المدروسة، وجمعت الدرجات 
التى حصل عليها القائد المبحوث لتعبر عن درجة معرفته بمحور 

أهميه الحفاظ علي المجاري المائيه من التلوث. 

ثانيا : المتغيرات البحثيه :
المتغيرات المستقلة:أ- 

سن  في:  تمثلت  مستقال  متغيرا  عشر  تسعة  في  وتمثلت   
المبحوث، الحاله التعليميه للمبحوث، متوسط تعليم اسرة المحوث، 
االنجاز،  دافعيه  التجديديه،   ، المزرعيه  الحيازه  االسرة،  افراد 
غير  االجتماعيه  المشاركه  الرسميه،  االجتماعيه  المشاركه 
نحو  االتجاه  الحضاري،  االنفتاح  المعلومات،  مصادر  الرسميه، 
بالرابطه،  العضويه  نوعيه  التشاور،  روح  الزراعي،  االرشاد 
الخبره باعمال الرابطه، الرضا عن المشاركه في الرابطة، التفاعل 
مع ارشاد الصرف، التفرغ للعمل المزرعي، السنوات التي مرت 

علي إحالل وتجديد الشبكه.

المتغير التابع: ب- 
تمثل فى معارف القادة المحليين المبحوثين بالصرف المغطي .

ثالثا : الفروض البحثيه: لتحقيق اهداف البحث تم صياغة الفروض 
البحثيه االتية: 

الفرض االول :
توجد عالقة ارتباطية كل متغير من المتغيرات المستقلة كل 
على حدة والمتمثلة في: سن المبحوث، الحاله التعليميه للمبحوث، 
المزرعيه  الحيازه  االسرة،  افراد  المحوث،  اسرة  تعليم  متوسط 
الرسميه،  االجتماعيه  المشاركه  االنجاز،  دافعيه  التجديديه،   ،

المشاركه االجتماعيه غير الرسميه،  مصادر المعلومات، االنفتاح 
الحضاري، االتجاه نحو االرشاد الزراعي، روح التشاور، نوعيه 
العضويه بالرابطه، الخبره باعمال الرابطه، الرضا عن المشاركة 
في الرابطه، التفاعل مع ارشاد الصرف، التفرغ للعمل المزرعي، 
السنوات التي مرت علي إحالل وتجديد الشبكة وبين معارف القادة 

المحليين بالصرف المغطي .

الفرض الثاني : 
»سن   : في  والمتمثلة  مجتمعة  المستقلة  المتغيرات  أن 
المبحوث، الحالة التعليمية للمبحوث، متوسط تعليم اسرة المحوث، 
االنجاز،  دافعيه  التجديدية،   ، المزرعية  الحيازه  االسرة،  افراد 
المشاركةاالجتماعية الرسمية، المشاركة االجتماعية غير الرسمية،  
اإلرشاد  نحو  االتجاه  الحضاري،  االنفتاح  المعلومات،  مصادر 
الزراعي، روح التشاور، نوعية العضوية بالرابطة، الخبره باعمال 
إرشاد  مع  التفاعل  الرابطة،  المشاركةفي  عن  الرضا  الرابطه، 
الصرف، التفرغ للعمل المزرعي، السنوات التي مرت علي إحالل 
وتجديد الشبكة »ترتبط بمعارف القادة المحليين بالصرف المغطي. 

الفرض الثالث:
يسهم كل متغير من المتغيرات المستقله محل البحث إسهاما معنويا  

في تفسير التبياين فى معارف القادة المحليين بالصرف المغطي.

رابعا : منطقة وشاملة وعينه البحث:
أ- منطقه البحث:

البحث  هذه  إلجراء  كمنطقة  كفرالشيخ  محافظة  اختيار  تم 
حيث أن هذه المحافظة تمثل الجهة العلمية التابع لها الباحث وذلك 
النهوض  لمحاولة  وسعيها  العلمية  الجهات  مسئولية  منطلق  من 
المحافظات  من  تعتبر  كما  إليها،  تنتمي  التي  بالمناطق  واالرتقاء 
االساسيه في انتاج االرز، ولوقوعها علي ساحل البحر المتوسط 
فهي من محافظات المصب لعدد من المصارف الزراعيه بالدلتا، 
وبلغ عدد روابط مجمعات الصرف فى محافظة كفر الشيخ )933) 
رابطة مفعل منهم )486( رابطة، وقد تم إختيار مركز كفر الشيخ 
من بين مراكز المحافظة العشر لوجود به أكبر عدد من الروابط 

المفعلة والبالغ عددها )71( رابطة.

ب- شامله وعينه البحث:
القادة المحليين اعضاء روابط  تکونت شاملة البحث من کل 
مستخدمي مجمعات الصرف المغطي بمركز كفر الشيخ محافظة 
كفر الشيخ، والبالغ عددهم )320(عضو وهم موزعون علي قري 
المركز المختلفة والبالغ عددهم 24 قرية، وتم تحديد حجم العينة 
  1970, PP: 607 – 610( ومورجان  كرجسى  لمعادلة  وفقا 
وتم  مبحوث،   )175( قوامها   فبلغ    ,)Krejcie & Morgan
تمثيل كل منها فى  المختارة حسب  القرى  العدد على  توزيع هذا 
شاملة البحث، وقد تم إحتيار عينة عشوائية منتظمة، وبناءا علية 

تم، كما هو موضح بجدول )1).

جدول 1 . توزيع  الشاملة والعينه .
العينهالشاملةالقريهمالعينهالشاملةالقريهم
95مسير221213اسحاقه1
95منيه مسير281514الشمارقه2
137بطيطه9515كفر الطايفه3
95نصره15816الطايفه4
95اريمون16917سخا5
169دقلت6318الحمراوي6
158ابو ريشه7419ابو طبل7
3720ابو تماده16920دفريه8
95كفر المرابعين7421ميت علوان9

95كفر المنشي15822المرابعين10
137السرايا9523دقميره11
95منشاة الصفا13724متبول12

18086االجمالي14089االجمالي
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خامسا: جمع وتحليل البيانات:
البحث  أهداف  لتحقيق  الالزمة  البيانات  استوفيت  وقد 
إعداد  بعد  وذلك  الشخصية،  بالمقابلة  إستبيان  إستمارة  بإستخدام 
تفريغ  وتم  البحث،  قرى  غير  فى  مبدئياً  وإختبارها  اإلستمارة 
البيانات ومعالجتها كميا وتبويبها، كما تم استخدام النسبة المئوية، 
االرتباط  ومعامل  المعيارى،  واالنحراف  الحسابى،  والمتوسط 
 step البسيط والمتعدد ونموذج التحليل االنحدارى المتعدد الصاعد
wise فى تحليل البيانات وعرض النتائج، وتم التحليل اإلحصائي 

.SPSS, version« 16 باستخدام برنامج

النتائج ومناقشتها                                                                         

اوال: بعض الخصائص المميزة للقادة المحليين المبحوثين:
أوضحت النتائج بجدول )2(  أن قرابة62%من القادة المحليين 
كذلك   ، أوالمتوسط  المنخفض  السن  فئتي  في  وقعوا  المبحوثين 
اشارت النتائج الي أن قرابة 55 % من القادة المحليين المبحوثين 
البحوثين  %من  حوالي85  وأن  والكتابه،  بالقراءة  أوملمين  أميين 
، وان  أوالمتوسطة  المنخفضة  أفراد أسرهم  تعليم  فئة   وقعوا في 
84% من القادة المحليين المبحوثين كان عدد أفراد اسرهم متوسط 
أوكبير، وان حوالى 91% من القادة المحليين المبحوثين وقعوا في 
فئة الحيازة المزعية المنخفضة أوالمتوسطة ، وأن قرابة 49% من 
القادة المحليين المبحوثين كانوا منخفضي أومتوسطي التجديدية ، 
 ، لالنجاز  دافعية  متوسطى  أو  منخفضي  كانوا  منهم  وأن%61.5 
وقرابة 90% منهم وقعوا في فئتي المشاركة االجتماعية الرسمية 
فئتي  في  وقعوا  منهم  قرابة%89  وأن  أوالمتوسطة،  المنخفضة 
المنخفضة أوالمتوسطه، وأن   المشاركة االجتماعية غير الرسمية 
حوالي 97% كانوا منخفضي أومتوسطى تعدد مصادر المعلومات ، 
وان قرابة 88% منهم وقعوا في فئتي االنفتاح الحضاري المنخفض 
المحايد  االتجاة  فئة  في  وقعوا  قد   %55 قرابة  وان  أوالمتوسط، 
التشاور  نحو االرشاد الزراعي، وان36 % وقعوا في فئتي روح 
المنخفض أوالمتوسط، وأن قرابة77% منهم كانوا أعضاء عاديين 
في الرابطة، بينما حوالي 23% كانوا رؤساء رابطة، وأن 60% منهم 
وقعوا في فئتي الخبره بأعمال الرابطة المنخفضة أوالمتوسطة، وأن 
حوالي 47% منهم وقعوا في فئتي الرضا عن المشاركة في الرابطة 
فئتي  في  وقعوا  منهم   %74 حوالي  وأن  أوالمتوسطة،  المنخفضة 
التفاعل مع اإلارشاد الزراعي المنخفضة أوالمتوسطة، وأن حوالي  
45% منهم كانوا متفرغين للعمل المزرعي ، وأن 40% منهم لم 

تجدد أويتم االحالل والتجديد لشبكة  الصرف في اراضيهم.
بالصرف  المبحوثين  المحليين  القادة  معارف  مستوي  ثانيا: 
)أهميه  المبحوثين  معارف  مستوي  نتناول  سوف  المغطي: 
المجاري  علي  الحفاظ  واهمية  المغطي(  الصرف  وفوائد 

المائية من التلوث وذلك علي النحو التالي:
القادة المحليين المبحوثين بالصرف المغطي:  أ: مستوي معارف 
القادة  معارف  عن  المعبرة  الدرجات  أن  النتائج  أوضحت 
 (33-4( من  تراوحـت  قد  بالصرف  المبحوثين  المحليين 
وإنحراف   ، درجة   17.37 قدره  حسابى  بمتوسط  درجة 
القادة  تصنيف  أمكن  وقد  درجة.   4.55 قدره   معيارى 
إلى  عليها  حصلوا  التى  للدرجات  وفقا  المبحوثين  المحليين 
المحليين  القادة  الفئة األولى على  ثالث فئات، حيث إشتملت 
حوالى %17  مثلوا  وقد  المنخفضة  المعرفة  ذوى  المبحوثين 
الفئة  ضمت  بينما   ،)1 )شكل  المبحوثين  القادة  إجمالى  من 
مثلوا  وقد  المتوسطة  المعرفة  ذوى  المحليين  القادة  الثانية 
حوالى 75% من إجمالى القادة المحليين المبحوثين، فى حين 
ذوى  المبحوثين  المحليين  القادة  الزراع  الثالثة  الفئة  ضمت 
القادة  إجمالى  من  فقط   %7 حوالى  ومثلوا  المرتفعة  المعرفة 

قرابة  أن  السابقة  النتائج  من  ويتضح  المبحوثين،  المحليين 
93% من القادة المحليين المبحوثين وقعوا فى فئتى المعرفة 
المغطى، مما يعكس تدني  المنخفضة أوالمتوسطة بالصرف 
مستوي معارف القادة المحليين المبحوثين بالصرف المغطي، 
وإحتياجهم للتزود بالمعارف المتعلقة بأهمية وفوائد الصرف 
 ، التلوث  من  المائية  المجاري  الحفاظ علي  واهمية  المغطي 
األمر الذى يحتم تعزيز جهود اإلرشاد الزراعي في نشر هذه 

التوصيات اإلرشادية مع إقناع الزراع بأهميتها.

المبحوثين  المحليين  القادة  لدى  المعارف  مستوى  ولتوضيح 
المحلين  القادة  معارف  )مستوى  فى:  والممثلة  بند على حدة  لكل 
وبأهميه  المغطى،  الصرف  وبفوائد  المغطى،  الصرف  بأهمية 
التي  النتائج  تناول  التلوث(، تم  المائيه من  المجاري  الحفاظ علي 

اسفر عنها البحث بالنسبة لكل بند كما يلى:

الصرف  بأهمية  المبحوثين  المحليين  القادة  معارف  - مستوي  ب 
النتائج أن الدرجات المعبرة عن معارف  المغطي: أوضحت 
القادة المحليين المبحوثين بأهميه الصرف المغطي قد تراوحـت 
من )1-6( درجة بمتوسط حسابى قدره 3.6 درجة، وإنحراف 
معيارى قدره  1.95 درجة. وقد أمكن تصنيف القادة المحليين 
المبحوثين وفقا للدرجات التى حصلوا عليها إلى ثالث فئات، 
حيث إشتملت الفئة األولى على القادة المحليين المبحوثين ذوى 
المعرفة المنخفضة وقد مثلوا 16% من إجمالى القادة المحليين 
المحليين المبحوثين )شكل 2(، بينما ضمت الفئة الثانية القادة 
المحليين المبحوثين ذوى المعرفة المتوسطة وقد مثلوا قرابة 
66% من إجمالى القادة المحليين المبحوثين، فى حين ضمت 
الفئة الثالثة القادة المحليين المبحوثين ذوى المعرفة المرتفعة 
ومثلوا حوالى 18% فقط من إجمالى القادة المحليين المبحوثين، 
ويتضح من النتائج السابقة أن قرابة 81% من القادة المحليين 
والمتوسطة،  المنخفضة  المعرفة  فئتى  فى  وقعوا  المبحوثين 
المحليين  المحليين  القادة  معارف  مستوي  تدني  يعكس  مما 
للتزود  وإحتياجهم  المغطي،  الصرف  بأهميه  المبحوثين 
الذى  األمر  المغطي،  الصرف  بأهميه  المتعلقة  بالمعارف 
يحتم تعزيز جهود اإلرشاد الزراعي في نشر هذه التوصيات 

اإلرشادية مع إقناع الزراع بأهميتها.

الصرف  بفوائد  المبحوثين  المحليين  القادة  معارف  مستوي   - ج 
المغطي: أوضحت النتائج أن الدرجات المعبرة عن معارف 
قد  المغطي  الصرف  بفوائد  المبحوثين  المحليين  القادة 
 6.1 قدره  حسابى  بمتوسط  درجة   )10-1) من  تراوحـت 
أمكن  وقد  1.76درجة.  قدره   معيارى  وإنحراف  درجة، 
تصنيف القادة المحليين المبحوثين وفقا للدرجات التى حصلوا 
عليها إلى ثالث فئات، حيث إشتملت الفئة األولى على القادة 
المحليين المبحوثين ذوى المعرفة المنخفضة وقد مثلوا قرابة 
ضمت  بينما   ،  )3 )شكل  المبحوثين  القادة  إجمالى  من   %5
الفئة الثانية القادة المحليين ذوى المعرفة المتوسطة وقد مثلوا 
المبحوثين، فى حين  القادة المحليين  قرابة 75% من إجمالى 
المعرفة  ذوى  المبحوثين  المحليين  القادة  الثالثة  الفئة  ضمت 
المرتفعة ومثلوا قرابة 21% فقط من إجمالى القادة المحليين 
المبحوثين، ويتضح من النتائج السابقة أن حوالى 79 % من 
القادة المحليين المبحوثين وقعوا فى فئتى المعرفة المنخفضة 
والمتوسطة، مما يعكس تدني مستوي معارف القادة المحليين 
للتزود  وإحتياجهم   ، المغطي  الصرف  بفوائد  المبحوثين 
الذى  األمر   ، المغطي  الصرف  بفوائد  المتعلقة  بالمعارف 
يحتم تعزيز جهود اإلرشاد الزراعي في نشر هذه التوصيات 

اإلرشادية مع إقناع الزراع بأهميتها.
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جدول 2. توزيع القادة المحليين المبحوثين وفقاً لبعض الخصائص المميزه لهم
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي%العددالخصائص

1- سن المبحوث
4928صغير )45-34)

53.610.650 5933.7ممتوسط  )58-46)
6738.3كبير )59 - 70)

175100اإلجمالي                                     
2- الحالة التعليمية للمبحوث

4626.311.9أمي )صفر درجة(                                       

5.6

5028.6يقرأ ويكتب )4 درجة(                                 
52.9ابتدائية )6 درجة(

21.1إعدادي)9 درجة(                                       
4626.3ثانوي)12 درجة(                                   
2614.9جامعي)16 درجة(                                  

175100اإلجمالي                                        
3-الحالة التعليمية السرة المبحوث

10157.7منخفض   )3 - 6( درجة                                               
9.173.307 4827.4متوسط   )7 - 12( درجة                                               

2618.4مرتفع   )13- 16( درجة                                               
175100اإلجمالي

4- افراد اسرة المبحوث
2816منخفض )1 - 3( فرد

51.782 11867.4متوسط )4 - 6( فرد  
2916.6مرتفع )7 - 9(  فرد

175100اإلجمالي
5- الحيازة المزرعيه )قيراط(

14180.6صغيره )5 -90( قيراط
66.2564.304 1910.8متوسطة )91- 178( قيراط

158.6كبيرة )179 - 264( قيراط
175100االجمالي

6- التجديدية 
84.6منخفضة )10- 14( درجة                                               

20.23.057 7744متوسط )15- 20( درجة                                               
9051.4مرتفع )21 - 24( درجة                                               

175100اإلجمالي
 7- دافعية االنجاز

42.3منخفض )7    - 11( درجة                                               
16.6.2.167 10356.3متوسط 12- 17 ( درجة                                               

6838مرتفع )18 -27( درجة                                               
175100اإلجمالي

8- المشاركه االجتماعيه الرسميه
15789.7منخفض )1-3( درجة                                               

2.21.984 84.6متوسط)4- 7( درجة                                               
105.7مرتفع )8- 10( درجة                                               

175100اإلجمالي
9- المشاركه غير الرسميه

6436.6منخفض )7-12( درجة                                               
14.03.781 8850.2متوسط )13-19( درجة                                               

2313.2مرتفع )20- 24( درجة                                               
175100اإلجمالي

10-  عدد مصادر المعلومات
13275.4منخفض )1- 3( درجة                                               

3.01.263 3821.7متوسط )4 - 6( درجة                                               
52.9مرتفع )7- 8( درجة                                               

175100اإلجمالي
11-االنفتاح الحضاري

8448منخفض )8 -12 ( درجة                                               
13.173.671 7341.7متوسط )13- 18 ( درجة                                               

1810.3مرتفع )19- 23( درجة                                               
175100االجمالي

12 – االتجاه انحو االرشاد الزراعي
52.8سلبي )14 - 18( درجة                                             

25.152.841 7844.6محايد )19- 25( درجة
9252.6ايجابي)26- 30( درجة

175100االجمالي
13 – روح التشاور

52.9منخفض )6- 9(  درجة                                            
15.202.841 5833.1متوسط )10- 14( درجة                                      

11264مرتفع )15- 18(   درجة                                          
175100االجمالي

14 – نوعيه العضويه بالرابطه
13476.6عضو عادي                                             

1.230.424 4123.4رئيس رابطه                                             
175100االجمالي

15 – الخبرة بأعمال الرابطة
7341.7قليله )1- 6( سنة

10.07.450 3218.3متوسطه )7- 14( سنة
7040كبيرة)15- 20( سنة

175100االجمالي
16 –الرضا عن المشاركه في الرابطة

116.3غير راضي 
2.460.613 7241.1لحد ما

9252.6راضي
175100االجمالى

17- التفاعل مع االرشاد الزراعي
3017.1منخفض)4- 8( درجة

11.93.573 10057.1متوسط)9- 14( درجة
4525.8مرتفع )15- 19(  درجة

175100االجمالي
18- التفرغ للعمل المزرعي

7945.1متفرغ
1.540.499 9654.9غير متفرغ

175100االجمالي
19- عدد السنوات التي مرت علي االحالل والتجديد

7040قديمه لم تجدد بعد )صفر(سنه
2.1551.2 5129.2متوسطه )1- 3( سنة

5430.8حديثه )4- 5( سنة
175100االجمالي

المصدر : حسبت من استمارة  االستبيان .
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شكل (1): توزيع القادة المحليين وفقا لمستوي معرفتهم بأهميه وفوائد الصرف المغطي واهمية الحفاظ علي 
المجاري المائية من التلوث
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شكل (2) : توزيع القادة المحليين وفقا لمستوي معرفتهم باهميه الصرف المغطي
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شكل (3 ): توزيع القادة المحليين وفقا لمستوى معرفتهم بفوائد الصرف المغطي
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المصدر : حسبت من استمارة  االستبيان .
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د - مستوي معارف القادة المحليين المبحوثين بأهميه الحفاظ علي 
الدرجات  أن  النتائج  أوضحت  التلوث:  من  المائيه  المجاري 
المعبرة عن معارف القادة المحليين المبحوثين اعضاء روابط 
علي  الحفاظ  باهميه  المغطي  الصرف  مجمعات  مستخدمي 
المجاري المائيه من التلوث قد تراوحـت من )1-17( درجة 
قدره   معيارى  وإنحراف  قدره 5.2 درجة،  بمتوسط حسابى 
المبحوثين  المحليين  القادة  تصنيف  أمكن  وقد  درجة.   1.54
حيث  فئات،  ثالث  إلى  عليها  حصلوا  التى  للدرجات  وفقا 
المعرفة  ذوى  المحليين  القادة  على  األولى  الفئة  إشتملت 
المنخفضة وقد مثلوا قرابة 9% من إجمالى القادة المبحوثين، 
)شكل 4(، بينما ضمت الفئة الثانية القادة المحليين المبحوثين 
القادة  إجمالى  من   %84 مثلوا  وقد  المتوسطة  المعرفة  ذوى 
مجمعات  مستخدمي  روابط  اعضاء  المبحوثين  المحليين 
الصرف المغطي، فى حين ضمت الفئة الثالثة الزراع القادة 
المحليين المبحوثين ذوى المعرفة المرتفعة ومثلوا حوالى%7 
فقط من إجمالى القادة المحليين المبحوثين، ويتضح من النتائج 
السابقة أن قرابة 93 % من القادة المحليين المبحوثين وقعوا 
تدني  يعكس  مما  والمتوسطة،  المنخفضة  المعرفة  فئتى  فى 
مستوي معارف القادة المحليين المبحوثين باهميه الحفاظ علي 
بالمعارف  للتزود  وإحتياجهم  التلوث،  من  المائيه  المجاري 
التلوث،  من  المائية  المجاري  علي  الحفاظ  باهمية  المتعلقة 
األمر الذى يحتم تعزيز جهود اإلرشاد الزراعي في نشر هذه 

التوصيات اإلرشادية مع إقناع الزراع بأهميتها.

ولمزيد من اإليضاح تم تناول معارف القادة المحليين المبحوثين 
اعضاء روابط مستخدمي مجمعات الصرف المتعلقة بكل توصية 
واهمية  المغطي  الصرف  وفوائد  بأهميه  الخاصة  التوصيات  من 
الحفاظ علي المجاري المائية من التلوث حتى يمكن الوقوف علي 
التوصيات التي مازال هناك افتقار معرفي إليها وذلك بالنسبة لعينة 
البحث، ويوضح  جدول )3(، أن النسب التى دلت على  عدم معرفة  
فى:  تمثلت  المغطي  الصرف  بأهمية  المبحوثين  المحليين  القادة 
انتشار االمراض والطفيليات بين الزراع مثل البلهارسيا وغيرها 
، يليها زيادة التبخير يسبب برودة التربه ، يليها انتشار الحشرات 
والفطريه  البكتيريه  النبات  امراض  انتشار   ، الزراعيه  واالفات 
والمحاصيل  النباتات  ، ضعف  بالتربه  والقلويه  الملوحه  تكوين   ،
اعضاء  المبحوثين  المحليين  القادة  نسب  بلغت  حيث  المزروعه، 
روابط مستخدمي مجمعات الصرف الذين أفادوا بعدم معرفتهم لكل 

المصدر : حسبت من استمارة  االستبيان .

منها حوالى 77 % ، قرابة 7% ، قرابة 39%  ، قرابة 33% ، حوالى 
7 % ، قرابة 5 % على الترتيب.

المحليين  القادة  دلت على  عدم معرفة   التى  للنسب  وبالنسبة 
المبحوثين اعضاء روابط مستخدمي مجمعات الصرف بفوائد الصرف 
المغطي تمثلت فى: يحافظ علي دفئ التربه ، يليها يمكن عند تنفيذة 
زراعه محاصيل ذات عائد اقتصادي أعلي، يليها زيادة المجال الذى 
تنتشر فية الجذور وتهويتها، يليها يسهل حرث وخدمه االراضي الطينيه 
الثقيله، يليها يزيد كفاءة حرث وخدمة االرض الزراعية، يليها توفير 
مساحة االرض التي تشغلها المصارف المكشوفة، يليها زيادة انتاجىة 
لمحاصيل المحتلفة تصل لحوالى35% ، يليها يحسن نوعية وجودة 
المحاصيل المنتجة، يليها يحسن صفات التربة، يليها إزالة وتخفيف 
االمالح الضارة من التربه حيث بلغت نسب القادة المحليين المبحوثين 
الذين أفادوا بعدم معرفتهم لكل منها قرابة 89 % ، حوالى 81 % ، 
حوالى 74%  ، 60% ، حوالى47 % ،  حوالى 39%، قرابة 31 %، 

20%، قرابة 17%، قرابة 17% على الترتيب.

وبالنسبة للنسب التى دلت على  عدم معرفة  القادة المحليين 
بأهمية  الصرف  مجمعات  مستخدمي  روابط  أعضاء  المبحوثين 
الحفاظ علي المجاري المائيه من التلوث تمثلت فى: موت الكائنات 
يليها  االسماك،  انتاج  قله  يليها  قردان،  ابو  مثل  الفالح  صديقه 
غير  اسماك  انتاج  يليها  المائيه،  المجاري  تطهير  تكلفه  ارتفاع 
المائيه،  المجاري  وانسداد  المائيه  النباتات  انتشار  يليها  صحيه، 
يليها  النيل،  ورد  بواسطة  المياه  من  كبيره  كميات  اهدار  يليها 
اعادة  يليها يصعب  بمياه ملوثة،  المروية  تدهور صفات االرض 
يليها  الري،  مياه  مع  الخلط  في  الزراعي  الصرف  مياه  استخدام 
انتشار  يليها  خطيره،  بأمراض  والصرف  الري  عمال  اصابه 
القوارض والثعابين، يليها انتشار البلهارسيا واالنكلستوما وغيرها 
من الطفيليات بين الزراع، يليها قله انتاج المحاصيل، يليها انتاج 
محاصيل خضروفاكهه غير صحيه، يليها انتشارالروائح الكريهه 
الضارة  الحشرات  انتشار  يليها  الملوثة،  المائيه  المجاري  حول 
الحيوانات  بين  الضاره  االمراض  انتشار  يليها  الناموس،  مثل 
نسبة  بلغت  حيث  الناس  بين  األمراض  انتشار  يليها  المزرعيه، 
منها  لكل  معرفتهم  بعدم  أفادوا  الذين  المبحوثين  المحليين  القادة 
قرابة 90%، قرابة85%، قرابة 79%، حوالى77%، 72%، حوالى 
قرابة   ،%50 حوالى   ،%52  ،%54 حوالى   ،%63 قرابة   ،%71
 ،%11 قرابة   ،%27 قرابة   ،%31 حوالى   ،%35 قرابة   ،%41

حوالى 7%، قرابة 6% على الترتيب.

شكل (4 ): توزيع القادة المحليين وفقا لمستوى معرفتهم بفوائد الصرف المغطي
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المستقلة  المتغيرات  بين  واالنحدارية  االرتباطية  العالقات   : ثالثاً 
مجمعات  مستخدمي  روابط  اعضاء  القادة  معارف  وبين 

الصرف بالصرف المغطي
سوف نتناول عرضا للنتائج التي أسفر عنها البحث والخاصة 
القادة  معارف  بين  واالنحدارية  االرتباطية  العالقات  بدراسة 

المحليين المبحوثين وبين المتغيرات المستقلة محل البحث .
القادة  المستقلة ومعارف  المتغيرات  بين  اإلرتباطية  العالقات   : أ 
الصرف  مجمعات  مستخدمي  روابط  اعضاء  المحليين 

بالصرف المغطي :
يتوقع الفرض البحثي األول : توجد عالقة ارتباطية كل متغير 
من المتغيرات المستقلة كل على حدة والمتمثلة في :«سن المبحوث، 
أفراد  المحوث،  أسرة  تعليم  متوسط  للمبحوث،  التعليميه  الحاله 
االسرة، الحيازة المزرعية ، التجديدية، دافعيه االنجاز، المشاركه 
االجتماعيه الرسميه، المشاركة االجتماعيةغير الرسمية،  مصادر 

جدول 3. توزيع القادة المحليين المبحوثين وفقا لمعارفهم بأهمية وفوائد الصرف المغطي واهمية الحفاظ علي المجاري المائية من التلوث

معارف القادة المحليين المبحوثين
ال يعرفيعرف

%العدد%العدد
اهمية الصرف المغطي)اضرار سؤ حالة الصرف المغطي(

• 16795.484.6عدم ضعف النباتات والمحاصيل المزروعه	
• 11867.45732.6عدم انتشار مراض النبات  البكتيريه والفطريه	
• 10761.16838.9عدم انتشار الحشرات واالفات الزراعيه 	
• 16292.6137.4عدم تكوين الملولحه والقلويه بالتربه 	
• 4123.413476.6عدم زيادة التبخير يسبب برودة التربه	
• 4022.913577.1عدم انتشار االمراض والطفيليات بين الزراع مثل البلهارسيا وغيرها 	

فوائد الصرف المغطى
• 10660.66939.4توفير مساحة االرض التي تشغلها المصارف المكشوفة	
• 12169.15430.9زيادة انتاجىة لمحاصيل المحتلفة تصل لحوالى  	
• 140803520يحسن نوعية وجودة المحاصيل المنتجة	
• 9252.68347.4يزىد كفاءة حرث وخدمة االرض الزراعية	
• 14683.42916.6يحسن صفات التربة 	
• 14683.42916.6إزالة وتخفيف االمالح الضارة من التربه	
• 4525.713074.3زيادة المجال الذى تنتشر فية الجذور وتهويتها 	
• 2011.415588.6يحافظ علي دفيء التربه	
• 3318.914281.1يمكن بعد تنفيذه زراعه محاصيل ذات عائد اعلي	

• 704010560يسهل حرث وخدمه االراضي الطينيه الثقيله	

اهميه الحفاظ علي المجاري المائيه من التلوث
• 16594.3105.7عدم انتشار االمراض بين الناس	
• 16292.6137.4عدم انتشار االمراض الضاره بين الحيوانات المزرعيه	
• 5689.11910.9عدم انتشار الحشرات الضاره مثل الناموس	
• 8749.78850.3عدم انتشار القوارض والثعابين	
• 84489152عدم اصابه عمال الري والصرف بأمراض خطيره	
• 12068.65531.4انتاج محاصيل خضروفاكهه صحيه	
• 492812672عدم انتشار النباتات المائيه وانسداد  المجاري المائيه	
• 3721.113378.9عدم ارتفاع تكلفه تطهير المجاري المائيه	
• 5028.612571.4عدم اهدار كميات كبيره من المياه بواسطة ورد النيل 	

• 4022.913577.1عدم انتاج اسماك غير صحيه	
• 10459.47140.6عدم انتشار البلهارسيا واالنكلستوما وغيرها من الطفيليات بين الزراع	
• 12873.14726.9عدم إنتشار الروائح الكريهه حول المجاري  المائيه الملوثة	
• 8045.79554.3يمكن استخدام مياه الصرف الزراعي في الخلط مع مياه الري	

• 11465.16134.9زيادة انتاج المحاصيل	
• 6537.111062.9عدم تدهور صفات االرض المروية بمياه ملوثة	

• 1810.315789.7عدم موت الكائنات صديقه الفالح مثل ابو قردان	
• 2715.414884.6زيادة انتاج االسماك 	

المصدر : حسبت من استمارة  االستبيان 

الزراعي،  المعلومات، االنفتاح الحضاري، االتجاه نحو اإلرشاد 
روح التشاور، نوعية العضوية بالرابطة، الخبرة بأعمال الرابطة، 
الصرف،  ارشاد  مع  التفاعل  الرابطه،  في  المشاركه  الرضا عن 
التفرغ للعمل المزرعي، السنوات التي مرت علي إحالل وتجديد 
الشبكة« وبين معارف القادة المبحوثين أعضاء روابط مستخدمي 

مجمعات بالصرف المغطي ». 

وإلختبار هذا الفرض حسبت معامالت اإلرتباط البسيط بين 
كل متغير من المتغيرات المستقلة محل البحث وبين معارف القادة 
علي  الحفاظ  واهمية  المغطي  الصرف  وفوائد  بأهمية  المحليين 
النتائج وجود عالقة  ولقد أوضحت  التلوث،  المائية من  المجاري 
بين   0.01 اإلحتمالي  المستوى  عند  طردية  معنوية  إرتباطية 
والمشاركة  االنجاز،  ودافعية  التجديديه،  من  وكل  التابع  المتغير 
االجتماعية غير الرسمية، والتفاعل مع إرشاد الصرف حيث بلغت 
قيم معامالت اإلرتباط لهم 0.278، 0.313، 0.345، 0.391 
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التابع  المتغير  الترتيب.وعند المستوى االحتمالى 05. وبين  على 
والمشاركة االجتماعية غير الرسمية حيث بلغقيمة معامل االرتباط 
له 345. فى حين لم يثبت معنوية باقى المتغيرات االخرى محل 

البحث عند المستوى 0.05.

ثانيا: العالقات االنحدارية بين المتغيرات المستقلة ومعارف القادة 
المحليين أهميه وفوائد الصرف المغطي واهمية الحفاظ علي 

المجاري المائية من التلوث
المستقلة  المتغيرات  »أن   : الثاني  البحثي  الفرض  يتوقع 
مجتمعة والمتمثلة في : » سن المبحوث، الحاله التعليميه للمبحوث، 
متوسط تعليم اسرة المحوث، عدد افراد االسرة، الحيازه المزرعيه 
بالقيراط، التجديديه، دافعيه االنجاز، المشاركه االجتماعيه الرسميه، 
المعلومات،  مصادر  تعدد  الرسميه،   غير  االجتماعيه  المشاركه 
االنفتاح الحضاري، االتجاه نحو االرشاد الزراعي، روح التشاور، 
درجه  الرابطة،  باعمال  الخبره  مدة  بالرابطه،  العضويه  نوعيه 
الصرف،  إرشاد  مع  التفاعل  الرابطة،  في  المشاركة  عن  الرضا 
إحالل  علي  مرت  التي  عددالسنوات  المزرعي،  للعمل  التفرغ 
روابط  اعضاء  المحلييين  القادة  ومعارف  الشبكة«ترتبط  وتجديد 

مستخدمي مجمعات الصرف المغطي بالصرف المغطي. 

وتشير النتائج المشار إليها  بجدول )4( إلي أن المتغيرات المستقلة 
المتضمنة في البحث مجتمعة ترتبط مع معارف القادة اعضاء روابط 
مستخدمي مجمعات الصرف بالصرف المغطي بمعامل ارتباط  متعدد 
مقداره 0.580 وقد ثبت معنوية تلك العالقة عند المستوى االحتمالي  
0,01 استنادا لقيمة »ف » المحسوبة حيث بلغت 4.143  كما تشير 
النتائج إلى أن المتغيرات المستقلة مجتمعة تفسر 33.6 % من التباين في 
المتغير التابع استنادا إلى قيمة )R2( مما يعني أن هناك متغيرات أخرى 
ذات تأثير على المتغير التابع لم تتطرق إليها البحث ويجب أخذها في 
االعتبار عند إجراء دراسات مستقبلية أخرى في هذا المجال وهذه 

النتائج تدعم الفرض البحثي الثاني.

المستقلة في  المتغيرات  وللوقوف على إسهام كل متغير من 
تفسير التباين في معارف القادة المحليين  المبحوثين اعضاء روابط 

مستخدمي مجمعات الصرف بالصرف المغطي اتضح أن بعضها 
ذو إسهام معنوي والبعض اآلخر ال يسهم حيث تشير النتائج إلى 
أن هناك ثالثة متغيرات فقط تسهم إسهاما معنويا في تفسير التباين 
تمثلت في:  دافعيه االنجاز، الخبره باعمال الرابطه، التفاعل مع 
ارشاد الصرف عند المستوى االحتمالي   0,01 حيث بلغت قيم 
معامالت األنحدار لهم 2.479، 2.779، 3.452 على الترتيب، 
الرسميه،  غير  االجتماعيه  المشاركه   ، المزرعيه  الحيازه  وبين 
بلغت  حيث   0,05 األحتمالي  المستوى  عند  الحضاري  االنفتاح 
لهم - 1.830، 1.717،  المتعدد  الخطی  االنحدار  قيم معامالت 
1.466  في حين لم يثبت معنوية معامالت االنحدار الجزئي لبقية 
المستوى  البحث إحصائيا عند  المستقلة االخرى محل  المتغيرات 
مباشرا على  تأثيرا  منها  تأثير كل  لعدم  ذلك  0,05 وربما يرجع 
فيه  يتم  سببي  نموذج  تصميم  يتطلب  الذي  ,األمر  التابع  المتغير 
المتغير  على  التأثير  في  المستقلة  المتغيرات  هذه  أولوية  ترتيب 
التابع ومن خالل ما سبق يمكن قبول الفرض البحثي الثالث جزئيا.

وفي محاولة للوقوف على أكثر المتغيرات المستقلة تأثيرا على 
المتغير التابع تم استخدام نموذج التحليل االنحداري المتعدد التدرجي 
فأسفر التحليل عن معادلة انحدار خطي تتضمن ستة متغيرات مستقلة 
المبحوثين اعضاء  المحلين  القاده  تأثيرا معنويا على معارف  تؤثر 
روابط مستخدمي مجمعات الصرف بالصرف المغطي تمثلت في: 
التفاعل مع ارشاد الصرف، دافعيه االنجاز، المشاركه االجتماعيه غير 
الرسميه، االنفتاح الحضاري، مدة الخبره باعمال الرابطه، الحيازه 
المزرعيه بالقيراط  وقد تبين أن هذه المتغيرات مجتمعة تفسر %29,1 
من التباين في المتغير التابع ,وهذا يعني أن بقية المتغيرات ال تسهم إال 
في تفسير 4.5% فقط  من التباين في المتغير التابع )جدول 5(،  ولتحديد 
نسبة مساهمة كل متغير من هذه المتغيرات المستقلة الستة في تفسير 
التباين في المتغير التابع استنادا إلى النسبة المئوية للتباين المفسر اتضح 
أن المتغيرات المتمثلة في التفاعل مع ارشاد الصرف، دافعيه االنجاز، 
المشاركه االجتماعيه غير الرسميه، االنفتاح الحضاري، مدة الخبره 
باعمال الرابطه، الحيازه المزرعيه بالقيراط  تسهم في تفسير التباين 
بنسب  15.3%، 5.5%، 2.4%، 1.9%، 2.2%، 1.8% على الترتيب. 

جدول 4. العالقات االرتباطية واالنحدارية بين المتغيرات المستقلة وبين معارف القاده المحلين اعضاء روابط مستخدمي مجمعات الصرف بالصرف المغطي

المتغيرات المستقلة م
معامل االرتباط 

البسيط
قيمة تمعامل االنحدار الجزئي

-0.514 -0.0330.019سن المبحوث1
0.0840.0160.184الحاله التعليميه للمبحوث 2
- 1.208-0.124- 0.020متوسط تعليم اسرة المحوث3
- 1.100-0.0210.249عدد افراد االسرة4
- 1.830*    -    0.0010.010الحيازه المزرعيه 5
0.2780.1101.699**التجديديه6
2.479**0.3130.375**دافعيه االنجاز7
0.1360.1891.010 المشاركه االجتماعيه الرسميه8
1.717*0.3450.159*المشاركه االجتماعيه غير الرسميه9

0.1320.2010.895 تعدد مصادر المعلومات10
1.466*0.1190.148االنفتاح الحضاري11
0.1270.0200.187االتجاه نحو االرشاد الزراعي12
0.1190.0820.704روح التشاور13
0.1320.3230.439نوعيه العضويه بالرابطه14
2.779**0.1340.119الخبره باعمال الرابطه15
0.0990.1770.300درجه الرضا عن المشاركه في الرابطه16
3.452**0.3910.301**التفاعل مع ارشاد الصرف17
0.286-0.177-0.111التفرغ للعمل المزرعي18
0.0630.0060.037عددالسنوات التي مرت علي احالل وتجديد الشبكه19

معامل االرتباط المتعدد ))R=0.580                                                   *معنوية عند 0.01
معامل التحديد ))R2=0.336                                                         **معنوية عند 0.05

 قيمة )ف(=4.143**
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التوصيات                                                                            

في ضوء ما اسفر عنه البحث من نتائج فانه يمكن استخالص 
عدد من التوصيات يمكن ايجازها فيما يلي :-

المحليين - 1 القادة  اجمالي  من    %  82 ان  النتائج  اوضحت 
من  والمتوسطة  المنخفضة  الفئة  في  يقعون  المبحوثين 
البحث  توصي  لذا  المغطي  بالصرف  المعرفي  المستوى 
بتكثيف كافة الجهود وجميع االنشطه االرشادية من حمالت 
توعيه واجتماعات وندوات ارشادية وزيارات حقلية وغيرها 
وفوائد  بأهميه  المتعلقة  والمعارف  بالمعلومات  لتزويدهم 
من  المائية  المجاري  علي  الحفاظ  واهمية  المغطي  الصرف 
التلوث مما يؤثر ايجابا علي سلوك المنتفعين تجاه المحافظة 

علي شبكة  الصرف وتقليل تلوث المجاري المائية0

المبحوثين أميين  القادة  النتائج ان قرابة 55 % من  2-  تبين من 
بامداد هؤالء  البحث  لذا توصي  بالقراءة والكتابة،  أو ملمين 
المناسبة  والمعارف  بالمعلومات  المبحوثين  المحليين  القادة  
لهم باستخدام الطرق والمعينات االرشادية المناسبة لمستواهم 
التعليمي لضمان وصول هذة المعارف والمعلومات بسهولة 

وبصورة كاملة وصحيحة0 

3-  اوضحت النتائج ان 91 % من القادة المحليين المبحوثين وقعوا 
يعني  مما  والمتوسطة  المنخفضة  الزراعية  الحيازة  فئة  في 
وجود مجمع صرف مغطي واحد يشترك فيه عدد كبير من 
المنتفعين علي مجمع الصرف المغطي الواحد وبالتالي تزداد 
بينهم،  فيما  والمشاركة  التعاون  مبادئ  ترسيخ  الي  الحاجة 
تتناسب  التي  االرشادية  البرامج  بتخطيط  البحث  توصي  لذا 
روابط  اعضاء  المبحوثين  للقادة  المميزة  الخصائص  مع 
مستخدمي مجمعات الصرف المغطي  والتي تؤدي الي زيادة 

هذا التفاعل.

4-  اوضحت النتائج ان 97 % من القادة المحليين المبحوثين وقعوا 
فى فئتي المنخفضة والمتوسطة لعدد مصادر المعلومات، لذا 
توصي البحث بضرورة حث القادة اعضاء روابط مستخدمي 
مصادرهم  عدد  زيادة  علي  المغطي  الصرف  مجمعات 

المعلوماتية وتنويعها في هذا المجال.

بين  معنوية  طردية  ارتباطية  عالقة  وجود  النتائج  اوضحت   -5
وبين  المغطي  بالصرف  المبحوثين  المحليين  القادة  معارف 
المتغيرالمستقل التفاعل مع ارشاد الصرف ، لذا توصي البحث 
الخصائص  مع  تتناسب  التي  االرشادية  البرامج  بتخطيط 
المميزة للقادة المبحوثين اعضاء روابط مستخدمي مجمعات 

جدول 5. نموذج مختزل للعالقات االرتباطية واالنحدارية المتعددة بين المتغيرات المستقلة وبين معارف القاده المحلين اعضاء روابط مستخدمي مجمعات 
الصرف بالصرف المغطي 

المتغيرات الداخلية في التحليلم
معامل االنحدار 

الجزئي
قيمة ت

القيمة التراكمية 
للتباين المفسر

% للتباين المفسر

4.6000.15315.3**0.359التفاعل مع ارشاد الصرف1
2.7740.2085.5**0.381دافعيه االنجاز2
2.3020.2322.4*0.197المشاركه االجتماعيه غير الرسميه3
2.9750.2511.9**0.219االنفتاح الحضاري4
2.3870.2732.2*0.084مدة الخبره باعمال الرابطه5
0.2911.5-2.075*0.010الحيازه المزرعيه بالقيراط6

معامل االرتباط المتعدد R=0.540                                                   *معنوية عند 0.01
معامل التحديد R2=0.291                                                         **معنوية عند 0.05

 قيمة ف=11.515**

مع  التفاعل  هذا  زيادة  الي  تؤدي  والتي  المغطي  الصرف 
ارشاد الصرف.

6-  اوضحت الدراسة وجود عالقة ارتباطية طردية معنوية بين 
مجمعات  مستخدمي  روابط  اعضاء  المحليين  القادة  معارف 
االنفتاح  ومتغير  المغطي  بالصرف  المغطي  الصرف 
الحضاري مما يعكس استعدادهم ورغبتهم المؤكدة في توسيع 
معلوماتهم ومعارفهم، لذا توصي البحث بعمل برامج ارشادية 
في  المستحدثة  والمعارف  بالمعلومات  القادة  هؤالء  لتزويد 

مجال الصرف.
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T HE MAIN aim of this research was to determine the level of knowledge of the local 
leaders of the associations members of the drainage collectors who covered the importance 

and benefits of drainage and the importance of preserving the watercourses from pollution 
in Kafr El Sheikh Kafr El-Sheikh governorate on a sample of 175 subjects. The data needed 
to achieve the research objectives were met using a questionnaire interview. The percentages 
were calculated using the percentages, the mean arithmetic, and the standard deviation. The 
main results were that about 64%, approximately 64%, about 60%, about 90%, About 96%, of 
the research sample were enrolled in the low and medium knowledge level categories of the 
extension recommendations on the importance and benefits of drainage and the importance of 
protecting the watercourses from pollution, respectively, and that the independent variables 
combined with the level of knowledge of local leaders members of the user associations 
of exchange pools covering the importance and benefits of drainage and the importance of 
Maintenance of watercourses from pollution with a multivariate correlation coefficient 0.577, a 
value determined at the probability level of 0.01 based on the value of )P(, which reached 6.199. 
The results also indicate that the independent variables combined explain 33.6% In addition to 
the level of knowledge of the local leaders, members of the user associations of exchange pools 
covering the importance and benefits of drainage coverage and the importance of preserving 
watercourses from pollution based on the value of R2.

Keywords: Knowledge level , Local leaders , Members of users' associations of   
exchange pools covering , Importance and benefits of covered drainage.
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