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 الممخص
بأساليب المكافحة المتكاممة ليالوك الزراعيين حتياج المعرفي لمعاممين اإلرشاديين أستيدف ىذا البحث تحديد مستوى اإل
تمك تباع عند التوصية بإ ييم، وكذلك التعرف عمى المشكبلت التي تواجفي ىذا المجالالفول البمدي، ومصادر معموماتيم 

 ساليب من وجية نظرىم. األ
نتةاج الفةول  الرئيسيةىا من محافظات مصر وقد أجرى ىذا البحث بمحافظة كفر الشيخ، بإعتبار  تةم  ثةم، البمةديفي زراعةة وان

 وقةدل، : كفرالشةيخ، ودسةو ، وقمةين، وسةيدى سةالم، والحةامووىةي  تتميز بزراعة الفول البمديإدارية  إختيار خمسة مراكز
شةةاممة العةةاممين : مةةن إجمةةالى 60,66عةةامبًل إرشةةاديًا يمثمةةون نسةةبة  051بمةةق قواميةةا  ة عشةةوائية مةةنيم عينةةأختيةةرت 
تم جمع عامبًل إرشاديًا، و  645عددىم  بالجمعيات التعاونية الزراعية بالمراكز الخمسة المختارة والبالق الزراعيين اإلرشاديين

بعةةد  6109خةةبلل شةةير نةةوفمبر ألفةةراد عينةةة البحةةث بالمقابمةةة الشخصةةية البيانةةات البحثيةةة بإسةةتخدام إسةةتمارة اإلسةةتبيان 
جةةراا التعةةديبلت البلزمةةة عمييةةا، وأسةةتخدمت التكةةرارت، والنسةةب المئويةةة، والمتو إختبارىةةا مبةةدئيًا و  والدرجةةة ، الحسةةابيسةةط ان

 تحميل البيانات وعرض النتائج. في المعياريواإلنحراف  ،المرجحةالمتوسطة 
 يمى:ئج البحثية فيما وتتمخص أىم النتا

أن و ، ليالوك الفةول البمةدى ً  المكافحة الحيوية بأسموب مرتفع معرفيمستوى إحتياج  ذويالمبحوثين : من 86,07أن  -1
ىةذا مسةتوى  كةانحةين  فةي بإسةموب المكافحةة الكيميائيةة ، متوسةط معرفةيإحتيةاج مستوى ذوى  : منيم 70,94نحو 

ليةالوك  المبحوثين منخفضًا بإسموبى المكافحة الزراعية، والمكافحة الميكانيكيةين الزراعياإلرشاديين معاممين لاإلحتياج 
 . :( عمى الترتيب36,83:(، و)46,65)حوالى فول البمدى ال

المكافحة المتكاممة ليالوك الفول البمدى وفقا ألىميتيا كما يمي:  بأساليبالمبحوثين  كانت أىم مصادر معمومات -2
رة باإلدا البمديج الزراعية بالتميفزيون، والمطبوعات اإلرشادية، وأخصائي محصول الفول الزمبلا بالعمل، والبرام

واالجتماعات والندوات اإلرشادية، والمدارس الحقمية، واإلنترنت، والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، والبرامج ، الزراعية
 الزراعية بالراديو.

 أساليبتواجييم عند التوصية بإتباع  مشكمة ةعشر  إثنتاإلى يين الزراعالعاممين اإلرشاديين من المبحوثين أشار  -3
نقص أعداد المرشدين الزراعيين، يمييا تكميف  :كانت أىميايالوك الفول البمدى من وجية نظرىم المكافحة المتكاممة ل

ادية، يمييا عدم وجود العاممين اإلرشاديين بأعمال إدارية نتيجة لنقص الييئة اإلدارية، ثم عدم كفاية المطبوعات اإلرش
جود مكان مناسب لعقد االجتماعات والندوات يمييا عدم و ، مكان مناسب لعقد اإلجتماعات والندوات اإلرشادية

اإلرشادية، ثم عدم تحديث المطبوعات اإلرشادية بما يتبلام مع الظروف الحالية، يمييا تمسك المزارع بالخبرات 
 .لمعتمدة، يمييا نقص أعداد الحقول اإلرشادية لمفول البمديالموروثة، ثم ارتفاع أسعار التقاوي ا
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 ثيةالمقدمة والمشكمة البح
تعتبر قضية األمن الغذائي من أىم القضايا األساسية 

د القومى المصري، نظرًا  إلرتباطيا الوثي  في اإلقتصا
 قتصادية من ناحية، واإلستقراربعممية التنمية اإل

تماعي من ناحية أخرى، كما ترتبط بصفة ي واإلجسالسيا
ة رئيسية بالقطاع الزراعي، األمر الذى يجعل من التنمي

الريفية أمرًا حيوًيا إلنتاج مزيد من الغذاا، خاصة في 
ستمرار الزيادة ضوا محدودية المو  ارد الطبيعية وان

عاني مصر السكانية، وزيادة الطمب عمى الغذاا، حيث ت
 د أغمب إحتياجاتيا من الغذاا.وتستور  ،غذائيةمن أزمة 

يل الغذائية وتعد محاصيل الحبوب من أىم المحاص
حتياجاتو من الطاقة والبروتينات إان، فيي تمده بلئلنس

(، 0998، د، وأبوشتيتةالبلزمة لنموه ونشاطو )عبد الجوا
وتمثل البقوليات أىم المجموعات الغذائية الضرورية 

ة المختمفة، ناصر الغذائيعلحتوائيا عمى الئلنسان إل
 رخيصاً  وخاصة البروتين النباتي، الذي يعتبر بديبلً 

 (. 6105لحيواني )عمى، لمبروتين ا

ويعتبر الفول البمدي ثاني أىم المحاصيل البقولية في 
و يعد الغذاا األشير واألساسي لدى المصريين مصر، في

حتوائو عمى نسبة عاليمتو الغذائية نظرًا إلرتفاع ق من  ةيوان
: 58:، والكربوىيدرات 68والي البروتين تصل لح

مينات والعناصر الغذائية باإلضافة إلى العديد من الفيتا
براىيم،   (.6103األخرى )عميوة، وان

رام من البروتين ج 05وقد أشارت الدراسات إلى أن 
من  :75نسان بكمية من البروتين تعادل النباتي تمد اإل 

يحصل عمييا جسم اإلنسان  يتكمية البروتين الحيواني ال
(، 6105جرام )عمى،  49كمية لحوم تقدر بنحو من 

باإلضافة إلى أىميتو في زيادة خصوبة التربة الزراعية 
عميوة، من خبلل قدرتو عمى تثبيت  اآلزوت فى التربة )

براىيم،  (، كما يستخدم قشر الفول البمدي 6103وان
لتغذية  نوي المعروف بتبن الفول كأعبلفوناتجة الثا

 (.6101ر، الماشية )قاسم، والشاع

السبعينات تحتل المركز وقد كانت مصر خبلل حقبة 
دي عمى مستوى العالم بعد الثالث في إنتاج الفول البم

براىيطاليا، وقبل إسبانيا و ان الصين و  نجمترا )عميوة, وان يم، ان
ن المساحة المزروعة (، وتشير اإلحصائيات إلى أ6103

قد تناقصت بشكل ممحوظ من  رصبالفول البمدي في م
ان عام ألف فد 88إلى  6115عام ان ألف فد 660
، األمر الذى أدى إلى تناقص اإلنتاج المحمى من 6105
ألف طن  053، إلى 6115ألف طن فول عام  403

(، وبذلك أصبحت 6107)وزارة الزارعة،  6105م فول عا
فجوة غذائية من محصول الفول البمدي، مصر تعانى من 

المحمى أن كان ىناك فائض عن حاجة اإلستيبلك  دبع
(، وىو ما ترتب 6117زارة الزرعة، يوجو إلى التصدير)و 

عميو تراجع نسبة االكتفاا الذاتي من ىذا المحصول من 
، 6103: عام 38,07 ، إلى6110: عام 036,9

لتصل إلى  وواصمت نسبة ىذا اإلنخفاض فى اإلستمرار
 (.  6105 )عمي،6105: عام 30

مجأ مصر إلى سد الفجوة الفجوة الغذائية من الفول تو 
باإلستيراد من الخارج، األمر الذى أدى إلى إرتفاع البمدى 

 6105مميون دوالر عام  666قيمة الواردات إلى نحو 
يمثل عبا عمى ميزان المدفوعات  وىو(، 6107)حسن، 

ا تمك اإلحصااات يتضح جميًا مدى المصري. وبإستقرا
تمبية و من محصول الفول البمدى نتاج إل ابين قصور ال

 المحمى.  المتزايد بالسوالطمب 

الفجوة الغذائية فى محصول الفول تمك ومن أسباب 
البمدى ترجع إلى التنافس بين محصول الفول البمدي 

حصولين استراتيجيين فى مصر ىما القمح وأىم م
(، باإلضافة إلى محصول بنجر 6106م )زكى، والبرسي

عن تعرض المحصول لئلصابة بالحشائش  السكر، فضبلً 
زيادة أسعار مستمزمات اإلنتاج ونقص لضارة، وأيضا ا

(. 6107الدعم المقدم لممزارع من قبل الدولة )حسن، 
د لمعمل عمى تقميل وىو ما يتطمب بذل المزيد من الجيو 

اطار إستراتيجية التنمية ية، وفى تمك الفجوة الغذائ
بما تتضمنو من  6131 مالزراعية المستدامة حتى عا
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ذية تعمل عمى تقميل برامج عمل وآليات تنفيسياسات و 
 حيث تيدف إليالفجوة الغذائية لمحصول الفول البمدى، 

ان طن/ فد 0,4بمتوسط إنتاجية الفدان، من  اإلرتقاا
لى ثم ا 6107طن /فدان عام  0,6، إلى 6117عام 
 (.6119)وزارة الزراعة،  6131طن/فدان عام  0,8

عي وتعتبر الحشائش من أىم عوائ  اإلنتاج الزرا اىذ
اإلنتاجية بتأثيرىا المباشر وغير المباشر عمى عناصر 

الزراعية، حيث تسبب خسائر فى المحاصيل الزراعية فى 
: من الناتج المحصولى 31-61لى الدول النامية تصل إ

 عام عمي مستوي الدولة )إبراىيم وآخرون،كمتوسط 
المحصول تمف بإختبلف نوع خي(، وىذا النقص 6106

تنافسية مع الحشائش، وعمي أنواع المنزرع وقدرتو ال
الحشائش السائدة وكثافتيا وتوزيعيا عمى وحدة 

: فى بعض 81-71تصل إلى  حيثالمساحة، 
 البمديالفول محصول  فييشة اليالوك المحاصيل كحش

 (.6103 كى،)م

 ويعتبر اليالوك من أىم الحشائش الضارة لممحاصيل
لفول البمدى الزراعية البقولية بصفة عامة، ومحصول ا

بصفة خاصة، حيث يعد من أخطر الحشائش وأكثرىا 
كبيرة عمى ال توتأثيرًا عمى المحصول، كما يتمتع بقدر 

بواسطة ممصات يرسميا إلي إمتصاص الماا والغذاا 
ئمو المفضل مما يؤدي إلي إضعافيا وعقم جذور عا

 نضجيا، وبالتالي إنخفاض زىارىا وصغر حبوبيا وعدمأ
ية والنوعية، األمر الذى يؤدى إلى الموت مواصفاتيا الكم

(، 0986الكامل لمنبات المتطفل عميو )عمى وآخرون،
آلفات باإلضافة إلى أنو يصيب الفول البمدي ببعض ا

عافو لو، مما يقمل من جودة الحشرية والمرضية نتيجة إض
نتاجية الفول وزيادة عمميات الخدمة وبالتالي زيادة  وان

يقدر  حيثم صاحب المقال(، التكاليف ) يذكر ىنا اس
 نتيجة اإلصابةالفاقد في محصول الفول البمدي في مصر 

 (.Stover Mulle et al,1996: )33-5من اليالوكب

من أنسب أساليب لمكافحة المتكاممة أسموب اويعتبر 
مى حشيشة اليالوك فى محصول المكافحة لمتغمب ع

من طريقة ، حيث يعتمد عمي إستخدام أكثر دىبمالفول ال

من طر  المكافحة لضمان فعالية عممية المقاومة، وذلك 
تطبي  كل السبل الممكنة من طر  زراعية،  من خبلل

ا لمتقميل من أعدادى ، وذلكةوميكانيكية، وحيوية، وكيماوي
نتشارىا والحد  من أضرارىا إلي الحد الذي يؤدي إلي وان
 (.6105 ي )وزارة الزراعة،ادتصإنتاج محصول إق

وبالرغم من أن محافظة كفرالشيخ تحتل المرتبة 
الثالثة عمى مستوى الجميورية من حيث المساحة 
المزروعة بمحصول الفول البمدى )وزارة الزراعة، 

تشير إلى إنخفاض المساحة  ، إال أن اإلحصااات(6105
، إلى 6104ألف فدان عام  06المزروعة بيا من قرابة 

األمر الذى ترتب عميو ، 6109فدان عام  5776ى الحو 
طن/  0,36إنخفاض متوسط إنتاج الفدان من قرابة 

طن/ لمفدان 0,36، ليصل إلى نحو 6104لمفدان عام 
 (، وىو ما6161 لشيخ،)مديرية الزراعة بكفرا 6109عام

نتاجية محصول  يؤكد مدى التناقص الحادث فى مساحة وان
 .ةظبتمك المحافالفول البمدى 

ن أىم سبل تنمية القطاع ويعد اإلرشاد الزراعي م
الزراعي والعاممين فيو، إن لم يكن أىميا عمى اإلطبل ، 
حيث يقوم بنقل نتائج البحوث والمستحدثات الزراعية إلى 

م وأسرىم عن طري  جل رفع مستوى معيشتيالزراع من أ
تنمية قدراتيم السموكية واإلنتاجية من خبلل تزويدىم 

قناعيم بتبني والميارات واإلتجاىات اإل فر بالمعا يجابية وان
التقنيات الحديثة, وذلك بإعتبار أن رفع كفااة العنصر 
البشري الزراعي ىو الجوىر األساسي المحدد ألي تنمية 

قنيات الجديدة يعد كما أن تزويده بالت في ىذا القطاع,
شرطًا ضروريًا إلحداث أي تقدم زراعي ممموس 

 (. 6106)قشطة،

ي  األىداف اإلقتصادية سعى اإلرشاد الزراعى لتحقيو 
واإلجتماعية لممجتمع ككل عن طري  توسيع اآلفا  
المعرفية لمزراع وتثقيفيم وتزويدىم بكل ما ىو جديد 

بحزم  ، وتدريبيم وتعريفيمومفيد من ميارات وخبرات
التوصيات الجديدة فى المجاالت المختمفة لزيادة اإلنتاج 

  .(0973، العادليعًا )و نالزراعى كمًا و 
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في عممياتو اإلتصالية لتنفيذ  الزراعيويعتمد اإلرشاد 
سياستو وتحقي  أىدافو عمى العاممين اإلرشاديين 
الزراعيين عمى مستوى القرى، حيث أنيم يتصموا 

ويتعايشوا معيم يوميًا، كما أنيم يقوموا بدور الريفيين ب
سي في نقل اسالمعمم ورجل اإلعبلم، إذ أنيم المصدر األ

صيات اإلرشادية إلى الزراع وتعميميم وتحفيزىم لؤلخذ التو 
 (.6115)إسماعيل، والحامولى،  بيا

ولما كان العاممين اإلرشاديين الزراعيين عمى مستوى 
يةام فةى تعمةيم الةزراع منتجةي م عمى القالقرية يتوقف دورى

الفةةةةول البمةةةةدي بالتوصةةةةيات الفنيةةةةة المتعمقةةةةة محصةةةةول 
يالوك الفول البمدى عمى ما حة المتكاممة لفابأساليب المك

لدييم من معارف صحيحة عن تمك األساليب فةى مكافحةة 
اليةةةالوك الةةةذى يصةةةيب ىةةةذا المحصةةةول، لةةةذا فقةةةد بةةةرزت 

عةةةرف عمةةةى حاليةةةة لمتإلةةةى إجةةةراا الدراسةةةة ال الحاجةةةة إلةةةى
معرفة العاممين اإلرشاديين في ىذا المجال، حيةث  مستوى

لمكافحةةةةة فنيةةةةة بأسةةةةاليب الاتعتبةةةةر معةةةةارفيم بالتوصةةةةيات 
المتكاممةةة ليةةالوك الفةةول البمةةدى أحةةد المحةةاور الرئيسةةية 

 محصول.  ىذا اللمحد من خطورتو عمى 

وبنااًا عمى ما تقدم فإن مشكمة ىذه الدراسة تنحصةر 
لتسةةةاؤالت اآلتيةةةة: مةةةا ىةةةو مسةةةتوى ابةةةة عمةةةى افةةةى اإلج

 ن المبحوثين بأساليباإلحتياج المعرفى لمعاممين اإلرشاديي
ممةةة ليةةالوك الفةةول، ومةةاىي أىةةم مصةةادر المكافحةةة المتكا

معمومةةةةاتيم فيمةةةةا يتعمةةةة  بأسةةةةاليب المكافحةةةةة المتكاممةةةةة 
ليالوك الفول، وماىي أىم المشكبلت التي تواجو العاممين 

نةةةةد التوصةةةةية بإتبةةةةاع أسةةةةاليب مبحةةةةوثين عاإلرشةةةةاديين ال
المكافحة المتكاممة ليالوك الفول البمةدى، ممةا قةد يسةاعد 

ي  الفجةةةوة المعرفيةةةة لةةةدى م أو تصةةةويب تضةةةييعفةةةى تةةةد
العاممين اإلرشاديين، وذلك من خبلل عمل بةرامج تدريبيةة 
وفقًا إلحتياجاتيم المعرفيةة بمةا يمكةنيم مةن زيةادة قةدرتيم 

ا دورىم المنشةود بنجةاح فةى قيام بأداالمعرفية، ومن ثم ال
الفةةةول البمةةةدي لتطبيةةة  محصةةةول إقنةةةاع الةةةزراع منتجةةةي 

وك بالشكل الصحيح، حتى لمكافحة اليال ةيالتوصيات الفن
 يتسنى النيوض بإنتاجية ىذا المحصول البقولى اليام. 

 أىداف البحث:
بنااًا عمى المشكمة الساب  ذكرىا أمكن تحديد أىداف 

 :البحث فيما يمى
وى اإلحتياج المعرفي لمعاممين اإلرشاديين يد مستتحد -۱

ك الو لي المبحوثين بأساليب المكافحة المتكاممة
 مدي.الفول الب

التعرف عمى مصادر المعمومات التي يستمد منيا  -۲
العاممين اإلرشاديين معارفيم بأساليب المكافحة 

 المتكاممة ليالوك الفول البمدي.
 العاممين اإلرشاديين تواجو المشكبلت التي تحديد -۳

المبحوثين عند التوصية بإتباع أساليب المكافحة 
 .وجية نظرىممدي من ل البالفو المتكاممة ليالوك

 

 اإلطار النظرى:
تعد المعرفة نقطة البداية في تغيير سموك اإلنسان، 
كما أنيا أساس محاولة لمتغيير من جانب الفرد، حيث 

المتوافرة لديو، عمومات يتوقف ذلك عمى كمية ونوع الم
كما تؤثر المعرفة عمى إستجابة الفرد لؤلشياا واألشخاص 

المعرفة ىي وسيمة (، وعميو فإن 6115 اآلخرين )عمى،
العمل اإلرشادي الزراعي في تحقي  غايتو بتوجيو وتعديل 
سموك الزراع من خبلل برامج تدريبية ىادفة ومخططة 

شأنيا  التي منعمى أساس الحاجات الفعمية لمزراع، و 
إحداث التغييرات السموكية المرغوبة في المعارف 

مى الزراع عساعد لذى يوالميارات واإلتجاىات، األمر ا
تنمية كفااتيم اإلنتاجية وتحسين مستوى معيشتيم 

 (. 6106)قشطة، 

، اإلرشةاديوالشك أن لممعرفة أىميةة كبيةرة فةى العمةل 
 اعةى يجةب( أن دور اإلرشاد الزر 0996) عمر،حيث يرى 

ياسةةةية وىةةةى نقةةةل أن ينظةةةر إليةةةو فةةةى ضةةةوا رسةةةالتو األس
عمةةةةى  عدتيمالمعةةةةارف المسةةةةتحدثة إلةةةةى الةةةةريفيين ومسةةةةا

( إلةى أن 6117)رمضان،ا بكفااة، بينما تشير إستخدامي
التغيرات السموكية التى ىى بمثابة اليدف النيائى لمنشاط 
اإلرشادى تشمل المعرفةة التةى تخاطةب العقةل وتركةز عمةى 

سةةةةتخداميا فةةةةى  الةةةةزراع إداراك لممسةةةةتحدثات الزراعيةةةةة، وان
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 الوقةةةت المناسةةةب، وكةةةذا الميةةةارات التةةةى تجمةةةع مةةةا بةةةين
سةةتخدام ىةةذه المعرفةةة، القةةدرة عرفةةة و المع مةةى التطبيةة  وان

ومةةةن المعةةةروف أن المعرفةةةة أيضةةةًا تشةةةكل أحةةةد المكونةةةات 
 الرئيسية لئلتجاه.

وتعةةةرف المعرفةةةة بأنيةةةا القةةةدر مةةةن المعمومةةةات التةةةى 
لتى تمكنو من ربط العبلقةات بةين الظةواىر لفرد وايحوزىا ا

ابو إستيعو سيولة إدراكيا وسرعة المختمفة بما يتسنى مع
(. أو أنيةا مجموعةة مةن المعةانى 6101ربتمى، يا ) الشل

والمعتقدات والمفاىيم والتصورات الفكرية التى تتكون لدى 
اإلنسةةةةةان نتيجةةةةةة لمحاوالتةةةةةو المسةةةةةتمرة لفيةةةةةم الظةةةةةواىر 

(. كمةةا أنيةةا 6119، النبةةيبةةو ) عبةةد لمحيطةةة واألشةةياا ا
 عبارة عن حصيمة المعمومات واألفكار التى يحصةل عمييةا

شةئة اإلجتماعيةة والممارسةة الفعميةة فةةى يجةة لمتند كنتالفةر 
مواقةةةف الحيةةةاة المختمفةةةة والتةةةى تشةةةكل إتجاىاتةةةو ) عبةةةد 

( أن Rolling,1990)حةين يةرى  في(.  6116الجميل، 
مةن المعتقةدات والمفةاىيم  تراكمةي عقمينتاج  ىيالمعرفة 

 واألفكار والنظريات والخبرة. 

ع أو مستوى وضبين  " فجوة فتعرف بأنياأما الحاجة 
مرغوب فيو، ووضع قائم فعبًل أو واقع، أى الفر  بين ما 
نأمل أن نكون وما نحن عميو اآلن " )عبد الخال ، 

(، كما تعرف حاجات الفرد المعرفية عمى أنيا " 6111
تويين أحدىما المستوى المعرفي الواقعي بين مس فجوة

يمي، الذى يوجد عميو الفرد قبل إعطاا المحتوى التعم
ني ىو المستوى المتوقع أو المراد الوصول توى الثاوالمس

(، ويمكن اإلستدالل عمى 6113إليو " )حوطر وآخرون، 
حاجات الفرد المعرفية عن طري  حصر الفر  بين حالة 

فى مجال ما، والمعارف المثمى فى  الحاليةالفرد المعرفية 
جال، ىذا المجال والتى يمزم أن يمم بيا الفرد فى ذات الم

 ستناد إليو فى ىذه الدراسة. ا تم اإلوىو م
 

 األىمية التطبيقية لمبحث:
تكمةةن األىميةةة التطبيقيةةة ليةةذا البحةةث كونةةو قةةد يمثةةل 
 أحةةد اإلسةةيامات العمميةةة فةةى مجةةال اإلحتياجةةات المعرفيةةة

ن اإلرشاديين بأساليب المكافحةة المتكاممةة ليةالوك لمعاممي

رشةاديين ين اإل مسئولالفول البمدى، حيث تساعد نتائجو ال
الةةزراعيين فةةى وضةةع وتنفيةةذ بةةرامج تدريبيةةة موجيةةة إلةةى 

اإلرتقةاا بمسةتوى زيةادة وعةييم و ىؤالا العاممين مةن أجةل 
يةو بنيانيم المعرفى فى ىذا المجال، األمر الةذى يترتةب عم

قاا بالكفااة اإلنتاجيةة لمحصةول الفةول البمةدى، ممةا اإلرت
اإلنتةةةاج  ينبةةةائيةةةة ة الغذيةةةنعكس أثةةةره عمةةةى تقميةةةل الفجةةةو 

لمتةةةةاح لئلسةةةةتيبلك مةةةةن ىةةةةذا المحصةةةةول والحةةةةد مةةةةن وا
إسةةتيراده، وىةةو مةةا يتفةة  مةةع إىتمةةام إسةةتراتيجية التنميةةة 

بتضةيي  الفجةوة الغذائيةة فةى  6131الزراعية المستدامة 
 مصر.

 

 حثيموب البساأل
التعريفات اإلجرائية لبعض المفاىيم المستخدمة فى 

 :البحث
ث فةةةي ىةةةذا البحةةة بيةةةمصةةةد قي العةةةاممين اإلرشةةةاديين: -0

 بةةةةاألفراد الةةةةذين يعممةةةةون بوظيفةةةةة مةةةةديري ومرشةةةةدى
بالجمعيةةةةات التعاونيةةةةة الزراعيةةةةة بمنطقةةةةة  األحةةةةواض
 البحث.

اإلحتيةةةاج المعرفةةةي لمعةةةاممين اإلرشةةةاديين المبحةةةوثين  -6
 ة المتكاممةةة ليةةالوك الفةةول البمةةدي:ب المكافحةةبأسةةالي

مقةةدار الةةنقص فةةي تحديةةد ويقصةد بةةو فةةي ىةةذا البحةةث 
ين المبحةةوثين بالتوصةةيات ين اإلرشةةاديعةةاممف الر معةةا

بأسةةةاليب المكافحةةةة المتكاممةةةة ليةةةالوك الفةةةول  الفنيةةةة
 . البمدى

أسةةاليب المكافحةةة المتكاممةةة ليةةالوك الفةةول البمةةدي:  -3
لمكافحةةةةة كةةةةل مةةةةن: ا ويقصةةةةد بيةةةةا فةةةةى ىةةةةذا البحةةةةث
يكانيكيةةةةةةةةة، والمكافحةةةةةةةةة الزراعيةةةةةةةةة، والمكافحةةةةةةةةة الم

تتبةةةةع فةةةةي لتةةةةي ، واةالكيميائيةةةةة، والمكافحةةةةة الحيويةةةة
ومة حشيشةة اليةالوك فةى محصةول الفةول البمةدي مقا

  بداية من تجييز األرض لمزراعة حتي الحصاد.
 

 منطقة البحث: 
أجري ىذا البحث بمحافظة كفر الشيخ، بإعتبارىا من 

نتاج محصول الفول  الرئيسية افظاتالمح في زراعة وان
ات افظالبمدي، حيث تحتل المرتبة الثالثة من بين مح
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كما تم إختيار خمسة (، 6109ارة الزراعة،يورية )وز جمال
من بين المراكز مراكز إدارية تتميز بزراعة الفول البمدي 

اإلدارية العشر بالمحافظة فكانت مراكز: كفرالشيخ، 
 دى سالم، والحامول. ، وسيودسو ، وقمين

 

 الشاممة والعينة:
ن ييتضمنت شاممة ىذا البحث جميع العاممين اإلرشاد

 645يةةة الخمةةس المختةةارة والبةةالق عةةددىم كز اإلدار مرابةةال
إرشاديًا، ثةم أختيةرت مةنيم عينةة عشةوائية منتظمةة  عامبلً 

:  60,66عامبًل إرشاديًا يمثمةون نسةبة  051بمق قواميا 
  لبحث.اممة امن إجمالى  ش

 

 أسموب جمع البيانات:
تةةةم جمةةةع بيانةةةات ىةةةذا البحةةةث عةةةن طريةةة  إسةةةتمارة 

اد عينةةة البحةةث بعةةد خصةةية ألفةةر الش ابمةةةقماإلسةةتبيان بال
مبحوثًا بمركز  61( عمى  pre – testإختبارىا مبدئيًا ) 

 6109بيبل بمحافظة كفرالشيخ، وذلك خبلل شير أكتةوبر 
، ثةم أجريةةت ف البحةةثلمتأكةد مةةن صةبلحيتيا لتحقيةة  أىةدا

بعض التعديبلت التةى تطمبتيةا إسةتمارة اإلسةتبيان، وبةذلك 
يدانيةةة خةةبلل يانةةات المالب بجمةةع مأصةةبحت صةةالحة لمقيةةا

 .6109شير نوفمبر 
 

 أدوات التحميل اإلحصائى:
العةةةرض الجةةةدولى اإلحصةةةاا الوصةةةفي )سةةةتخدم تةةةم إ 

المتوسةةةةةةط الحسةةةةةةابى، و بةةةةةالتكرارات، والنسةةةةةةب المئويةةةةةة، 
تحميةةةةل  فةةةةي (، والدرجةةةةة المتوسةةةةطةيالمعيةةةةار  واإلنحةةةةراف

 البيانات وعرض نتائج البحث. 
 

 ثية:البحرات يغالمعالجة الكمية لممت
 المتغيرات المستقمة: -أ 
  :ىذا المتغير  تم قياس مدة الخدمة في المجال الزراعي

بسؤال المبحوث عن عدد السنوات التي قضاىا منذ عممو 
 .لبياناتفي العمل الزراعي حتى وقت جمع ا

   :ىذا المتغير  تم قياسمدة الخدمة فى المجال اإلرشادي
ممو اىا منذ عي قضالت تابسؤال المبحوث عن عدد السنو 

 في العمل اإلرشادي حتى وقت جمع البيانات.

   :ىذا المتغير بسؤال  تم قياسالمساحة اإلشرافية
المبحوث عن مساحة األرض الزراعية التي يشرف عمييا 

 .  كرقم خام برًا عنيا بالفدانشادي معفي عممو اإلر 
   التدريب في مجال المكافحة المتكاممة لحشائش الفول
غير بسؤال المبحوث عن عدد قيس ىذا المت مدي:بلا

الدورات التدريبية التي حصل عمييا في مجال المكافحة 
المتكاممة لحشائش الفول البمدي منذ إستبلمو العمل 

طيت درجة واحدة ات، وأعاإلرشادى حتي وقت جمع البيان
عن كل دورة دورة تدريبية قد حضرىا، ويعبر مجموع 

 صل عمييا.تي حت الار الدرجات عن عدد الدو 
   :تم المساحة المزروعة بالفول البمدي بمنطقة البحث

ىذا المتغير بسؤال المبحوث عن إجمالي المساحة  قياس
المزروعة بمحصول الفول البمدى فى منطقة عممو، معبرًا 

 .  كرقم خام لفدانعنيا با
   درجةةةة التعةةةرض لمصةةةادر المعمومةةةات الخاصةةةة بأسةةةاليب

ىةذا  تةم قيةاسدى: لفةول البمةوك اليةال ةالمكافحة المتكاممة
المتغير بسؤال المبحوث عن مدى تعرضو لتسةعة مصةادر 
لممعمومةةةات يمجةةةأ إلييةةةا لمحصةةةول عمةةةى معارفةةةو بأسةةةاليب 

و ع إعطائةةةالمكافحةةةة المتكاممةةةة ليةةةالوك الفةةةول البمةةةدى مةةة
، 3، و4فرصةةة أخةةرى تةةذكر، وأعطيةةت الةةدرجات التاليةةة: 

 عمةةةةةى ا، والونةةةةةادر  لئلجابةةةةةات دائمةةةةةا، وأحيانةةةةةا، 0، و6و
ترتيةةةب، ولمحصةةةول عمةةةى درجةةةة األىميةةةة النسةةةبية لتمةةةك ال

بالدرجةةةة المتوسةةةة المرجحةةةة، المصةةةادر فقةةةد تةةةم حسةةةابيا 
بضةةرب تكةةرارات الفئةةات األربةةع فةةى األوزان المقابمةةة وذلةةك 
الةةدرجات معةةًا وقسةةمت عمةةى عةةدد أفةةراد م جمعةةت ليةةا، ثةة

 لوثةًا  وبةذلك أمكةن الحصةمبحو  051العينة البحثية وىو 
سةةةطة ألىميةةةة كةةةل مصةةةدر مةةةن ىةةةذه رجةةةة المتو الد عمةةةى

المصادر، ولمحصول عمى المتوسط النسبى لدرجةة أىميةة 
كل مصدر من مصادر المعمومات، فقد تةم حسةابو بقسةمة 

مصةةدر عمةةى مةةن كةةل  الدرجةة المتوسةةطة المتحصةةل عمييةةا
 .  011( ×4أكبر درجة فى المقياس وىو )

 

 المتغير التابع:    -ب
والمتمثل في درجة تابع لاغير المت ياستم ق

اإلحتياجات المعرفية لمعاممين اإلرشاديين المبحوثين 
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سؤال بممة ليالوك الفول البمدي، بأساليب المكافحة المتكا
يات الفنية المبحوث عن معرفتو بكل توصية من التوص

ممة ليالوك الفول البمدي الخاصة بأساليب المكافحة المتكا
لي: المكافحة لتاكا موزعةتوصية  67والبالق عددىا 

توصيات،  3توصية، والمكافحة الميكانيكية  03الزراعية 
 3توصيات، والمكافحة الحيوية  8والمكافحة الكيميائية 

النشرة توصيات، والتي أعتمد في حصرىا وتجميعيا عمى 
الفنية الخاصة بزراعة الفول البمدى )وزارة الزراعة 

ث بحو المعطاا حيث تم إ(، 6109واستصبلح األراضي،
درجتان عن كل إستجابة خاطئة، ودرجة واحدة عن كل 

 إستجابة صحيحة، وذلك من بين اإلختيار من متعدد. 

لك فقد بمق الحد األقصى لدرجة وبنااًا عمى ذ
موزعة عمى أساليب  54 ميةرفي الكحتياج المعاإل

المكافحة األربعة الساب  ذكرىا كما يمى: المكافحة 
درجات،  6كافحة الميكانيكية مل، وادرجة 66لزراعية ا

 6درجة، والمكافحة الحيوية  06والمكافحة الكيميائية 
درجات، وبجمع درجات إستجابات المبحوثين التي حصموا 

بكل  الخاصة الفنية عمييا في كل توصية من التوصيات
إسموب عمى حده، وبقسمتيا عمى عدد أفراد العينة 

درجة  نبر عدرجة متوسطة تع البحثية نحصل عمى
اإلحتياج المعرفي لممبحوثين بكل توصية عمى حده في 
ىذا األسموب، وبجمع متوسطات درجات اإلحتياج المعرفي 
لممبحوثين لتوصيات كل أسموب عمى حده أمكن الحصول 

الكمية المعبرة عن درجة اإلحتياج  لمتوسطةلدرجة اعمى ا
ب عمى حده، المعرفي لممبحوثين لتوصيات كل أسمو 

عمى الحد األقصى لمدرجة في األسموب الواحد  متياوبقس
نحصل عمى النسبة المئوية لمتوسط درجة اإلحتياج 

ووفقًا لمنسب  المعرفي لممبحوثين في ىذا األسموب،
أمكن تقسيم لمعرفي حتياج االمئوية لمتوسط درجة اإل

معرفي لمعاممين اإلرشاديين المبحوثين بأساليب اإلحتياج ال
 فئاتالوك الفول البمدى إلى ثبلثة يلممة المكافحة المتكا

: فأكثر(، 75إحتياج معرفي مرتفع )مستوي كما يمى: 
:(، 75أقل من  – 51إحتياج معرفي متوسط )مستوي و 
  (.:51من  إحتياج معرفي منخفض )أقلمستوي و 
 

 النتائج البحثية ومناقشتيا
 أوال: بعض الخصائص المميزة لممبحوثين.

أفادت النتائج  لزراعي:جال اخدمة في المال مدة -0
( أن أكثر من نصف 0الواردة بالجدول رقم )

:( من العاممين اإلرشاديين 60,33المبحوثين )
كانت مدة خدمتيم في مجال الزراعيين المبحوثين 

يم سنة، وأن أكثر من ثمث 69ل من يرة أقالزراعة كب
جاات مدة خدمتيم في مجال الزراعة منيم :( 36)

نة، وأن نسبة قميمة من س 69 - 09متوسطة من 
:( كانت مدة خدمتيم في مجال 6,67المبحوثين)

سنة، وىذا يعكس إرتفاع  09الزراعة صغيرة أقل من 
 .مما يزيد من خبراتيم في العمل متوسط أعمارىم

أوضحت النتائج  في المجال اإلرشادي: دمةالخدة م -6
:( 36ثين )( أن أقل من ثمث المبحو 0بالجدول رقم )

خدمتيم فى مجال اإلرشادى كبيرة أقل من مدة  كانت
جاات  يم:( من58سنة، وأن أكثر من نصفيم ) 64

 04مدة خدمتيم في مجال اإلرشاد الزراعي متوسطة 
:( 01ين )سنة، وأن أقل من ُعشر المبحوث 64 -
ت مدة خدمتيم في اإلرشاد الزراعي صغيرة أقل كان
 ة ليمامج تدريبيم بر سنة، وىذا يتطمب تنظي 04من 

في اإلرشاد الزراعي، مما يساعد عمي رفع 
المستحدثات  وزيادة وعييممستوياتيم المعرفية 

 الزراعية واإلتصال اإلرشادى الفعال.
أن ( 0م )تائج بجدول رقأكدت  المساحة اإلشرافية: -3

:( كانت مساحتيم 40من ثمث المبحوثين ) رأكث
زيد دان، وجاا ما يف 0911اإلشرافية كبيرة أكثر من 

المساحة التى يشريفون منيم :( 67,33ن ربعيم )م
فدان،  0911-فدان 0311عمييا متوسطة أقل من 

:( كانت 36كما أن ما يقرب من ثمث المبحوثين )
 فدان.  0311من مساحتيم اإلشرافية صغيرة أقل 

التدريب في مجال المكافحة المتكاممة لحشائش  -4
( 0قم )ر  ولة بجدج الواردالنتائأظيرت الفول البمدي: 

:( لم 05,33أن ما يزيد عن ُعشر المبحوثين )
يحصموا عمى دورات تدريبية في مجال المكافحة 
المتكاممة لحشائش الفول البمدي، في حين أن أكثر 
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صل عمى دورة ح قدمنيم  :(61,67من نصفيم )
إلي دورتين في مجال المكافحة المتكاممة لحشائش 

:( 64حوثين )مبالربع  كما أن أقل من الفول البمدي،
قد حصل عمي ثبلث دورات في مجال المكافحة 
المتكاممة لحشائش الفول البمدي، مما يتطمب تنظيم 
دورات تدريبية ليم في ىذا المجال، مما يساعد عمي 

المجال، فضبًل عن  م في ىذاي معارفيرفع مستو 
حسن األداا والرغبة لدييم في العمل مع جميور 

متكاممة ليالوك الفول الة مكافحراع فى مجال الالز 
البمدي، األمر الذى ينعكس أثره عمى تحسين جودة 

 الخدمة اإلرشادية المقدمة لزراع ىذا المحصول. 

لنتائج أفادت ا المساحة المنزرعة بالفول البمدي: -5
( أن أقل من ربع  المبحوثين 0لواردة بجدول رقم )ا
 حةإشرافيم مسا يزرع في زماممنيم :( 08,67)
فدان فول بمدي، وأن ما يقرب من  76قل من أ ة بير ك

:( كانت المساحة المزروعة بالمحصول 08ربعيم )
فدان،  76 – 39فى نطا  إشرافيم متوسطة من 

:( 63,33كما جاا أكثر من نصف المبحوثين )
فدان بالفول البمدي  39حة صغيرة أقل من يزرع مسا

 انخفاض المساحةفي زمام إشرافيم، مما يوضح 
 بالفول البمدي.  عةزر المن

 

 (: توزيع العاممين اإلرشاديين المبحوثين وفقًا لبعض الخصائص المميزة ليم:0جدول رقم )
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي : عدد الخصائص

 الزراعي: المجال في مدة الخدمة
 سنة( 09صعيرة:   )أقل من 

 سنة( 69 -09متوسطة: )
 نة(س 69 )أكثر من  ة:  كبير 

 
4 
96 
54 

 
6,67 
60,33 
36,1 

 
 
 سنة 67,71

 
 
 سنة 4,66

 اإلرشادي: المجال في الخدمة مدة
 سنة(  04صعيرة:   ) أقل من 

 سنة( 64 -04متوسطة: )
 (ةسن 64كبيرة:    )أكثر من 

 
05 
87 
48 

 
01,1 
58,1 
36,1 

 
 
 سنة 61,76

 

 
 
 سنة 5,54

 :اإلشرافيةالمساحة 
 (فدان 0311من )أقل   صعيرة: 

 فدان( 0911 -0311: )سطةمتو 
 فدان( 0911كبيرة:    )أكثر من 

 
48 
40 
60 

 
36,1 
67,33 
41,67 

 
 
 فدان 0558,63
 

 
 
 فدان 486,66

التدريب في مجال المكافحة المتكاممة 
 مدي:ش الفول البلحشائ

 لم يحصل عمي تدريب 
 حصل عمى دورة واحدة 
 حصل عمى دورتين 
 تثبلث دوراحصل عمي  

 
 
63 
39 
56 
36 

 
 

05,33 
66,1 
34,67 
64,1 

 
 
 دورة 0,67

 
 
 دورة 0,10

 البمدي: المساحة المزروعة بالفول
 فدان( 39صعيرة:   )أقل من 

 فدان( 76 -39متوسطة: )
 (فدان 76كبيرة:    )أكثر من 

 
95 
67 
68 

 
63,33 
08,1 
08,67 

 
 
 فدان 40,47

 
 
 فدان 30,40

   011 051 اإلجمالي
 ات اإستبيانستمار من إ وحسبتالمصدر: جمعت 
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ثانيًا: مستوى اإلحتياج المعرفي لمعاممين اإلرشاديين 
المبحوثين بأساليب المكافحة المتكاممة ليالوك 

 الفول البمدي.
 اإلرشاديينلمعاممين  مستوى اإلحتياج المعرفي -0

حوثين بأسموب المكافحة الزراعية ليالوك المب
 الفول البمدي:

( أن مستوى 6م )ل رقبجدواردة النتائج الو حت أوض
اإلحتياج المعرفى لمعاممين اإلرشاديين المبحوثين 
بالتوصيات الفنية الخاصة بأسموب المكافحة الزراعية 

صناف زراعة األ ليالوك الفول البمدي كان مرتفعًا بتوصية
، حيث بمغت 0ومصر  - 843مومة لميالوك جيزة المقا

ى معرفاج السط درجة اإلحتيالنسبة المئوية لمتو 
:، بينما كان مستوى ىذا اإلحتياج 76مبحوثين بيا لم

 في الفول متوسطًا فى ثبلث توصيات كاآلتى: زراعة
مصابة باليالوك، وزراعة تقاوى الفول البمدى  غير أرض

ام بالدورة الزراعية الثبلثية ا، واإللتز ر موثو  بيمن مصاد
ات درجات وقد إنحصرت النسب المئوية لمتوسط

:، وحد أدنى 74,5حد أقصى قدره بين ما  جاتيمإحتيا
مستوى إحتياج  : عمى الترتيب، فى حين كان51,5قدره 

العاممين اإلرشاديين المبحوثين منخفضًا فى تسع 
في  خصوصاً  لالفو اتاتبن تعطيش توصيات كالتالى: عدم

إستخدام السماد  األراضي المصابة باليالوك، وتجنب
 في األغنام رعى تجنبوك، و ببذور اليال وثالمم العضوى
عطاا المصابة باليالوك، و  األراضي رية المحاياه تكون ان
 خدمة بدون أسابيع من الزراعة، والزراعة 4 -3بعد 
 في األرز بعد الببلط عمى أو القطن مصاطب عمى

فى الثمث األخير  والزراعةالمصابة باليالوك،  األراضي
من شير نوفمبر فى األراضى المصابة باليالوك، 

بين الحورة واألخرى،  سم 61والزراعة عمى مسافة 
 المصابة باليالوك، وعدم األراضي من تربة نقل وتجنب
المصابة باليالوك،  األرض نفس في الفول زراعة تكرار

مئوية لمتوسطات درجات حيث تراوحت النسب ال
:، وحد أدنى قدره 49بين حد أقصى قدره  يم ماإحتياجات

 : عمى الترتيب. 66

يتبين مما سب  أن ىناك إحتياجًا معرفيًا مرتفعاً 
ومتوسطًا لبعض التوصيات الفنية الخاصة بيذا األسموب، 

لعاممين اإلرشاديين األمر الذى يستوجب ضرورة تزويد ا
المتعمقة بيذه التوصيات، فى حين  بالمعارف والمعمومات

ى الدراسة عدم وجود مبرر لتوجيو أى دورات تدربية ر ت
فيما يتعم  بباقى التوصيات الفنية الخاصة بأسموب 
المكافحة الزراعية، والتى أظيرت النتائج أن مستوى 

إلى أنيم  إحتياجيم بيما كان منخفضًا، ويمكن إرجاع ذلك
ة إلى ىذا إلي أن أكثر من قد يكونوا مممين بيا، باإلضاف

الا المبحوثين مدة خبرتيم في العمل ؤ : من ى97
سنة، وىذه المدة التي قضاىا  69الزراعي أكثر من 

المبحوث في العمل الزراعي كفيمو بأن يستمد معارفو من 
خبلل ممارساتو اإلشرافية في حقول الفول البمدي عام 

حصل  آخر، أو من خبلل الدورات التدريبية التيبعد 
ممة لحشائش الفول اعمييا في مجال المكافحة المتك

   .البمدي
 

مستوى اإلحتياج المعرفي لمعاممين اإلرشاديين  -6
المبحوثين بأسموب المكافحة الميكانيكية ليالوك 

 الفول البمدي:
( أن مسةةتوى 3أظيةةرت النتةةائج الةةواردة بجةةدول رقةةم )

ين يةةةةةاج المعرفةةةةةةى لمعةةةةةةاممين اإلرشةةةةةةاديين المبحةةةةةةوثاإلحت
المكافحةة الميكانيكيةة ب مو بالتوصيات الفنية الخاصةة بأسة

ليالوك الفول البمةدي كةان منخفضةًا بجميةع توصةيات تمةك 
 المصةابة األرض المكافحةة عمةى النحةو التةالى: تشةميس

الزراعة  قبل أسود إيثمين بولي بمشمع وتغطيتيا باليالوك
جمعيةا  بعةد الحقةل خةارج اليةالوك اريخشةم بشير، وحر 

 فةو  افيكشةت بمجةرد اليةالوك شةماريخ ة، وجمةعمباشةر 
التربةةةة يةةةدويًا، وقةةةد إنحصةةةرت النسةةةبة المئويةةةة  سةةةطح

لمتوسةطات درجةة اإلحتيةةاج المعرفةى لمعةاممين اإلرشةةاديين 
:، وحةةد أدنةةى 47,5المبحةةوثين مةةا بةةين حةةد أقصةةى قةةدره 

 : عمى الترتيب.  64,5قدره 
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ديين المبحوثين بأسموب المكافحة ت اإلحتياج المعرفي لمعاممين اإلرشاالمتوسطات والنسب المئوية لدرجا (:6جدول رقم )
 الزراعية ليالوك الفول البمدي.

 البيةان                                              م
 التوصةيات                   

ت طامتوس
درجات اإلحتياج 

 المعرفى

 :
 لممتوسط

مستوى 
 إحتياج
 التوصية

 متوسط 65,5 0,30 الفول البمدى من مصادر موثو  بيازراعة تقاوى  0
 متوسط 74,5 0,49 باليالوكمصابة  غير أرض في الفول زراعة 6
 مرتفع 76,1 0,56 0ومصر  - 843األصناف المقامومة لميالوك جيزة زراعة  3
 متوسط 51,5 0,10 بالدورة الزراعية الثبلثية اماإللتز  4
 منخفض 66,1 1,56 المصابة باليالوك األرض نفس في الفول زراعة تكرار عدم 5
 في األرز بعد الببلط عمى أو القطن مصاطب عمى خدمة بدون الزراعة 6

 المصابة باليالوك األراضي
 منخفض 39,1 1,78

 منخفض 34,1 1,68 المصابة باليالوك األراضي في مبروفن من شير األخير الثمث في الزراعة 7
 نخفضم 31,5 1,60 سم بين الحورة واألخرى 61الزراعة عمى مسافة  8
 منخفض 40,5 1,83 أسابيع من الزراعة  4 -3بعد  تكون رية المحاياهإعطاا  9
 فضنخم 49,1 1,89 المصابة باليالوك في األراضي خصوصاً  الفول نباتات تعطيش عدم 01
 منخفض 44,5 1,98 المصابة باليالوك األراضي في األغنام رعى تجنب 00
 منخفض 68,5 1,57 باليالوكالمصابة  األراضي من تربة نقل تجنب 06
 منخفض 47,1 1,94 ببذور اليالوك   المموث إستخدام السماد العضوى تجنب 03

   06,03 اإلجمالى
 051ن=                            إستمارات اإلستبيانجمعت وحسبت من 

 

يين المبحوثين بأسموب                رشادرجات االحتياج المعرفي لمعاممين اإل المتوسطات والنسب المئوية لد (:3) رقم جدول
 لبمدي.ول االمكافحة الميكانيكية ليالوك الف

 البيةان                                              م
 التوصةيات                   

متوسطات درجات 
 اإلحتياج المعرفى

 :
 لممتوسط

 مستوى إحتياج
توصيةال  

 منخفض 64,5 1,49 التربة يدوياً  سطح فو  فياتكش بمجرد اليالوك شماريخ جمع 0
 منخفض 38,5 1,77 جمعيا  مباشرة بعد حقلال خارج اليالوك شماريخ حر  6
 قبل أسود إيثمين بولي بمشمع وتغطيتيا باليالوك المصابة األرض تشميس 3

 الزراعة بشير
 منخفض 47,5 1,95

   6,60 اإلجمالي
 051تبيان                            ن=إلسجمعت وحسبت من إستمارات ا     

 

ممين اإلرشاديين عامستوى اإلحتياج المعرفي لم -3
المبحوثين بأسموب المكافحة الكيميائية ليالوك 

 :الفول البمدي

( أن مسةةتوى اإلحتيةةاج 4أفةةادت النتةةائج بجةةدول رقةةم )
المبحوثين بالتوصيات الفنية المعرفى لمعاممين اإلرشاديين 

ليةةةةالوك الفةةةةول  موب المكافحةةةةة الكيميائيةةةةةبأسةةةةالخاصةةةةة 
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بمعةدل  ا يمى: الةرشكمالبمدي كان مرتفعًا بثبلث توصيات 
سم لمفدان من مبيد روانةد أب، ورش مبيةد روانةد أب  75

العناصةر الغذائيةة الكبةرى، حيةث  لمكافحةة اليةالوك، ورش
درجةةةةة اإلحتيةةةةاج ترواحةةةةت النسةةةةبة المئويةةةةة لمتوسةةةةطات 

ديين المبحوثين ما بين حد أقصى رشاالمعرفى لمعاممين اإل 
. بينمةا يةب: عمةى الترت77,5:، وحد أدنةى قةدره 80قدره 

جةةةاا مسةةةتوى إحتيةةةاج العةةةاممين اإلرشةةةاديين المبحةةةوثين 
 عنةد األولةى متوسطًا فى خمس توصيات كالتالى: الرشةة

 الرشة من عأسابي ثبلثة بعد الثانية بداية التزىير، والرشة
بلت، والرشةةة الثالثةةة بعةةد عةةامالمعةةدل والم بةةنفس األولةةى
 ةابعنةد إشةتداد اإلصة الثانيةة الرشةة مةن أسةابيع ثبلثةة
 شبورة وبشكل منتظمال المعدل والمعامبلت، والرش بنفس
سةةتخدام أعمةةى ضةةبابية  الرشاشةةة مسةةتوى النبةةات، وان
العاديةةةةة، وقةةةةد إنحصةةةةرت النسةةةةبة المئويةةةةة  الظيريةةةةة

يين شةةادرجةة اإلحتيةةاج المعرفةى لمعةاممين اإلر لمتوسةطات د

:، وحةةد أدنةةى 74,5المبحةةوثين مةةا بةةين حةةد أقصةةى قةةدره 
 ب.: عمى الترتي63قدره 

اإلرشةةةاديين المبحةةةوثين ذوي ممةةةا يبةةةين أن العةةةاممين 
اصةةة ة الخإحتيةةاج معرفةةي مرتفةةع نسةةبيًا بالتوصةةيات الفنيةة

، وربمةةةا قةةةد البمةةةديبالمكافحةةةة الكيميائيةةةة ليةةةالوك الفةةةول 
س لةةدييم إلمةةام يرجةةع ذلةةك إلةةى أن ىةةؤالا المبحةةوثين لةةي

بةةةةةأنواع المبيةةةةةدات الكيميائيةةةةةة الجديةةةةةدة وبطةةةةةر   كةةةةةافي
صف المبحوثين إستخداميا، فضبًل عن  أن ما يقرب من ن

 جيةةةدي:( كانةةةت مسةةةاحتيم اإلشةةةرافية كبيةةةرة تفةةةو  40)
ا إجةراا المعةامبلت الكيميائيةة،  األمةر الةذى أثنةا اإلشرافي

 تزويةةد العةةاممين اإلرشةةاديين بالمعةةارفيسةةتوجب ضةةرورة 
والمعمومةةةات المتعمقةةةة بيةةةذه التوصةةةيات وكيفيةةةة تطبيقيةةةا 

 بالشكل السميم. 

 

المتوسطات والنسب المئوية لدرجات اإلحتياج المعرفي لمعاممين اإلرشاديين المبحوثين بأسموب المكافحة  (:4جدول رقم )
 الكيميائية ليالوك الفول البمدي.

 البيةان                                              م
 التوصةيات                   

متوسطات 
درجات اإلحتياج 

رفىالمع  

 :
 لممتوسط

مستوى 
 إحتياج
 التوصية

 مرتفع 79,1 0,58 رش مبيد رواند أب لمكافحة اليالوك   0
 متوسط 74,5 0,49 بداية التزىير عند األولى الرشة 6
 مرتفع 80,1 0,66 سم لمفدان من مبيد رواند أب 75   بمعدل الرش 3
 متوسط 63,1 0,66  العادية الظيرية الرشاشة إستخدام 4
 متوسط 64,5 0,69 مستوى النبات  أعمى ضبابية شبورة وبشكل منتظمال شالر  5
 مرتفع 77,5 0,55 راوند آب مبيد رش بعد العناصر الغذائية الكبرى رش  6
 متوسط 71,1 0,41 معدل والمعامبلتال سبنف األولى الرشة من أسابيع ثةثبل  بعد الثانية الرشة 7
 بنفس عند إشتداد اإلصابة الثانية الرشة نم يعأساب الرشة الثالثة بعد ثبلثة 8

 المعدل والمعامبلت
 متوسط 66,1 0,36

   00,50 اإلجمالى
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 051ن=                            جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان     
 
عاممين اإلرشاديين في لممستوى اإلحتياج المعر  -4

المبحوثين بأسموب المكافحة الحيوية ليالوك 
 :لبمديالفول ا

( أن مستوى 5أشارت النتائج الواردة بجدول رقم )
اإلحتياج المعرفى لمعاممين اإلرشاديين المبحوثين 
 بالتوصيات الفنية الخاصة بأسموب المكافحة الحيوية

ع توصيات بجمي وك الفول البمدي كان مرتفعًا نسبياً ليال
لتعفن بذور  ىذه المكافحة كالتالى: إستخدام الفطريات

ساليالوك لمتغذية عمى   الفيتو مايزا تخدام حشرة ذبابة، وان
صيادة مثل الحمبة والكزبرة  نباتاتبذور اليالوك، وزراعة 

ات مع الفول البمدى، وقد ترواحت النسبة المئوية لمتوسط
اديين المبحوثين ما اإلرشدرجة اإلحتياج المعرفى لمعاممين 

: عمى 77:، وحد أدنى قدره 86بين حد أقصى قدره 
 رتيب.الت

مما يشير إلى أن ىناك إحتياجةًا معرفيةًا مرتفعةًا نسةبيًا 
لمعاممين اإلرشاديين المبحوثين بالتوصيات الفنية الخاصة 

لبمدي، وربما قد ليالوك الفول ا بأسموب المكافحة الحيوية
العةاممين اإلرشةاديين المبحةوثين لبيةة يعزى ذلك إلى أن غا

ربيةة فةى ات تد:( لم يحصموا عمى أكثر من ثبلث دور 85)
مجةةال المكافحةةة المتكاممةةة لحشةةائش الفةةول البمةةدى أثنةةاا 
مةدة خةةدمتيم فةةى العمةةل اإلرشةةادى، وىةةو مةةا يعكةةس مةةدى 

والمعمومةات إحتياج ىوالا العةاممين إلةى التةزود بالمعةارف 
 خاصة بتمك المكافحة.ية الالمتعمقة بالتوصيات الفن

مستوى اإلحتياج المعرفي لمعاممين اإلرشاديين  -5
المبحوثين بأساليب المكافحة المتكاممة ليالوك الفول 

 البمدي:
أن  ( عن6كشفت النتائج الواردة بجدول رقم )

 مستوى اإلحتياج المعرفى لمعاممين اإلرشاديين المبحوثين
لمكافحة المتكاممة ب ابأسالي ية الخاصةبالتوصيات الفن

ليالوك الفول البمدي يعتبر مرتفعًا بالتوصيات الفنية 
الخاصة بأسموب المكافحة الحيوية، حيث بمغت النسبة 
المئوية لمتوسط درجة اإلحتياج المعرفى بيا 

طًا نسبياً مستوى ىذا اإلحتياج متوس وأن، :(86,07)
 ئيةالكيمياالمكافحة الخاصة بأسموب  التوصيات الفنيةب

وقد بمغت النسبة المئوية لمتوسط درجة اإلحتياج المعرفى 
:(، فى حين كان مستوى اإلحتياج المعرفى 70,94بيا )

المبحوثين منخفضًا نسبيًا فى  لمعاممين اإلرشاديين
الخاصة بأسموبى المكافحة الزراعية، التوصيات الفنية 

المئوية  حيث بمغت النسب والمكافحة الميكانيكية،
:(، 46,65رجات إحتياجيم المعرفى بيما )ت دلمتوسطا

 :( عمى الترتيب.  36,83و)

 
المكافحة تياج المعرفي لمعاممين اإلرشاديين المبحوثين بأسموب ت اإلح(: المتوسطات والنسب المئوية لدرجا5جدول رقم )

 الحيوية ليالوك الفول البمدي.
 البيةان                                              م

  التوصةيات                  
متوسطات درجات 
  اإلحتياج المعرفى

 :
 لممتوسط

 مستوى إحتياج
 التوصية

 مرتفع 77,1 0,54 صيادة مثل الحمبة والكزبرة مع الفول البمدى   نباتاتعة زرا 0
 مرتفع 83,5 0,67 اليالوكلمتغذية عمى بذور   الفيتو مايزا حشرة ذبابة إستخدام 6
 مرتفع 86,1 0,76  لتعفن بذور اليالوك الفطريات إستخدام 3

   4,93 اإلجمالى
 051ن=                            انجمعت وحسبت من إستمارات اإلستبي     
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مبحوثين بأساليب المكافحة (: المتوسطات والنسب المئوية لدرجات اإلحتياج المعرفي لمعاممين اإلرشاديين ال6جدول رقم )
 ليالوك الفول البمدي. المتكاممة

 
 م

 
 المكافحة أساليب

لدرجات  الحد األقصى
 المعرفي اإلحتياج

 متوسطات درجات 
 المعرفياإلحتياج  

: 
 لممتوسط

 اإلحتياج المعرفي مستوى بترتي

 3 46,65 06,03 66 المكافحة الزراعية 0

 4 36,83 6,60 6 المكافحة الميكانيكية 6

 6 70,94 00,50 06 المكافحة الكيميائية 3

 0 86,07 4,93 6 المكافحة الحيوية 4

 
وتشير ىذه النتائج إلى أن مستوى اإلحتياج المعرفي 

 بأسموبيلمعاممين اإلرشاديين المبحوثين فيما يتعم  
لمكافحة الزراعية والميكانيكية يعتبر منخفضًا، مما يعنى ا

م كم من رشاديين متوفر لديياإل  أن ىؤالا العاممين
والمعمومات الصحيحة المتعمقة بالتوصيات الفنية المعارف 

كان مستوى ىذا  بينماالخاصة بيذين األسموبين، 
اإلحتياج يتراوح ما بين المتوسط والمرتفع لدى ىؤالا 

المكافحة الكيميائية  بأسموبيالمبحوثين  العاممين
الشديد لمتزود جيم والحيوية، مما يعكس لنا مدى إحتيا

المتعمقة بالتوصيات الفنية الخاصة عارف والمعمومات بالم
بيذين األسموبين، وىو ما يجب مراعاتو عند تخطيط 
وتنفيذ الدورات التدريبية المستقبمية التي تستيدف تطبي  

الفول البمدي محصول ة المتكاممة ليالوك أساليب المكافح
ية ىذا نتاجبالشكل الصحيح، حتى يمكن النيوض بإ

 طقة البحث.المحصول بمن
 

ًا: مصادر المعمومات التي يستمد منيا العاممين ثاني
بأساليب  يين المبحوثين معارفيماإلرشاد

 المكافحة المتكاممة ليالوك الفول البمدي:
مصادر  ( بأن7أفادت النتائج الورادة بجدول رقم )

التي يرجع إلييا العاممين اإلرشاديين  المعمومات
ب معموماتيم عن أسالي ن في الحصول عمىالمبحوثي

بة قد جاات مرت المكافحة المتكاممة ليالوك الفول البمدي

لممتوسط النسبي لدرجة األىمية ليا فقًا ترتيبًا تنازليًا و 
:(، والبرامج 93,65الزمبلا بالعمل )عمى النحو التالى: 

:(، والمطبوعات اإلرشادية 90,65الزراعية بالتميفزيون )
زراعية ل الفول باإلدارة ال(، وأخصائي محصو:89,51)
:(، واإلجتماعات والندوات اإلرشادية 83,65)
:(، واألنترنت 77,65ة ):(، والمدارس الحقمي80,75)
:(، والمعمل المركزي لبحوث الحشائش 67,65)
 :(. 54:(، والبرامج الزراعية بالراديو )55,65)

ر دون ئج إلى أىمية اإلتصال المباشةوتشير ىذه النتا
 فةيبةالزمبلا  ل اإلتصةالحواجز مكانية أو زمانية من خةبل 

صةةةةول الفةةةةول بةةةةاإلدارة الزراعيةةةةة، العمةةةةل، وأخصةةةةائي مح
واإلجتماعةةةات والنةةةدوات اإلرشةةةادية، والمةةةدارس الحقميةةةة، 
والمعمل المركزي لبحوث الحشائش، وكذلك طر  اإلتصال 

الزراعيةةةةة بةةةةالتميفزيون، الجماىيريةةةةة مةةةةن خةةةةبلل البةةةةرامج 
ة مج الزراعيةةةةبوعةةةات اإلرشةةةةادية، واألنترنةةةت، والبةةةةراوالمط

ام كافةة األجيةزة اإلرشةادية بالراديو، وىةو مةا يسةتمزم إىتمة
اإلعتبةةار عنةةد تخطةةيط وتنفيةةذ دورات تدريبيةةة  فةةيأخةةذىا 

مسةةةةتقبمية لمعةةةةاممين اإلرشةةةةاديين بغةةةةرض رفةةةةع مسةةةةتواىم 
محصةةول ليةةالوك  بأسةةاليب المكافحةةة المتكاممةةة المعرفةةي
سةةتغبللو  ينبغةةيوىةةو مةةا  ،البمةةديالفةةول   يفةةإسةةتثماره وان

المحصةةول وال زراعةة ىةذا  فةيإلمكانيةة التوسةع  المسةتقبل
سةةةيما بمنطقةةةة البحةةةث أو منةةةاط  زراعتةةةو عمةةةى مسةةةتوى 

 الجميورية.
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در معمومات العاممين اإلرشاديين المبحوثين فيما يتعم  (: المتوسطات والنسب المئوية لدرجة األىمية لمصا7جدول رقم )
 البمدي. لمتكاممة ليالوك الفوليب المكافحة البأسا

 
 م

  
 المصدر 

متوسط درجة  درجة التعرض
 األىمية

 المتوسط
لدرجة  النسبي

 األىمية :

 
  الترتيب

 دائماً 
 
 أحياناً 

 
 نادراً 

 
 ال

 6 90,65 3,65 1 4 45 010 البرامج الزراعية بالتميفزيون 0

 9 54,1 6,06 36 55 58 0 البرامج الزراعية بالراديو 6

 8 55,65 6,60 36 53 54 7 حوث الحشائشبل المركزي المعمل 3

 4 83,65 3,33 6 08 58 76 باإلدارة الزراعية محصول الفول أخصائي 4

 0 93,65 3,73 6 1 35 003 الزمبلا بالعمل 5

 3 89,51 3,58 6 6 53 93 المطبوعات اإلرشادية 6

 7 67,65 6,69 68 69 54 39 األنترنت 7

 5 80,75 3,67 4 61 58 68 ةيوالندوات اإلرشاد اتاإلجتماع 8

 6 77,65 3,19 05 61 56 63 المدارس الحقمية 9
 051جمعت وحسبت من استمارات االستبيان                            ن=  
 

المشكبلت التي تواجو العاممين اإلرشاديين  ثالثًا:
ليب المبحوثين عند التوصية بإتباع أسا

 ل البمدي.فحة المتكاممة ليالوك الفوالمكا
( عن وجود 8) قمر  أظيرت النتائج الواردة بجدول

 المبحوثين جو العاممين اإلرشاديينإثنتا عشرة مشكمة توا
عند التوصية بإتباع أساليب المكافحة المتكاممة ليالوك 

 ، وقد تم ترتيب ىذه المشكبلتالفول البمدىمحصول 
يمى:  قًا لنسب ذكرىا من وجية نظرىم كماوفترتيبًا تنازليًا 

يا تكميف العاممين نقص أعداد المرشدين الزراعيين، يمي
إدارية نتيجة لنقص الييئة اإلدارية،  اإلرشاديين بأعمال

 ثم عدم كفاية المطبوعات اإلرشادية، يمييا عدم توفر
اإلرشادية، ثم  مكان مناسب لعقد اإلجتماعات والندوات

ع ، يمييا تمسك المزار عات اإلرشاديةبو قمة توفر المط
تقاوي المعتمدة، بالخبرات الموروثة، ثم إرتفاع أسعار ال

قول اإلرشادية لمفول البمدي، ثم يمييا نقص أعداد الح

نقص اإلمكانيات المادية لتنفيذ اإليضاح العممي، يمييا 
نقص اإلمكانيات المالية لعقد االجتماعات والندوات 

ا قة المزارع بالمرشد الزراعي، يمييث اإلرشادية، ثم قمة
شاديين عمى عدم تعاون بعض الزراع مع العاممين اإلر 

 .تنفيذ التوصيات

ومن النتائج السابقة يتضح ضرورة بذل مزيد من 
شادية المكثفة والمستمرة من كافة الجيات الجيود اإلر 

ائمين عمى العمل القالمعنية بالتعاون والتنسي  مع 
من أجل العمل عمى تذليل تمك  ىالزراع اإلرشادى
إتخاذ كافة مع  أمام العاممين اإلرشاديين بلتالمشك

التدابير البلزمة إليجاد أنسب الحمول ليذه المشكبلت، 
معارف والمعمومات المتعمقة بال ىمعمى تزويدوكذا العمل 

مما  مجال المكافحة المتكاممة ليالوك الفول البمدي،ب
محصول الفول البمدي  يةينعكس أثرة عمى زيادة إنتاج

 ة الغذائية منو.وتقميل الفجو 
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: المشكبلت التي تواجو العاممين اإلرشاديين المبحوثين عند التوصية بإتباع أساليب المكافحة المتكاممة (8) مرق جدول
 .ليالوك الفول البمدي

 : العدد المشكمة م

 86,67 031 اد المرشدين الزراعييننقص أعد 0

 81,1 061 لنقص الييئة اإلدارية رية نتيجةمين اإلرشاديين بأعمال إداتكميف العام 6

 76,1 004 عدم كفاية المطبوعات اإلرشادية 3

 73,33 001 اإلرشادية اإلجتماعات والندوات عدم توفر مكان مناسب لعقد 4

 68,1 016 قمة توفر المطبوعات اإلرشادية  5

 66,67 011 تمسك المزارع بالخبرات الموروثة 6

 66,1 99 مدةاوي المعتالتق أسعار إرتفاع 7

 64,67 97 الحقول اإلرشادية لمفول البمدينقص أعداد  8

 61,1 91 نقص اإلمكانيات المادية لتنفيذ اإليضاح العممي 9

 58,1 87 شاديةاإلجتماعات والندوات اإلر  نقص اإلمكانيات المالية لعقد 01

 54,67 86 اعيقمة ثقة المزارع بالمرشد الزر  00

 49,33 74 ن عمى تنفيذ التوصياتراع مع العاممين اإلرشاديين بعض الز عدم تعاو 06

 051جمعت وحسبت من استمارات االستبيان                            ن=
 

 باألتى: أمكن التوصيةنتائج البحث من إليو  فى ضوا ما أشار
ى أسةةةفرت النتةةةائج عةةةةن أن العةةةاممين اإلرشةةةةاديين ذو  -0

طًا بالتوصةةةيات اج معرفةةةى إمةةةا مرتفعةةةًا أو متوسةةةإحتيةةة
ة الحيوية، والمكافحة الفنية الخاصة بأسموبى المكافح

لةةذا فةةإن الدراسةةة توصةةى بضةةرورة تخطةةيط الكيميائيةةة، 
وتنفيذ برامج تدريبية مستقبمية من شأنيا سد النقص 
المعرفةةةةى ليةةةةؤالا العةةةةاممين، حتةةةةى يمكةةةةن النيةةةةوض 

وال سةةيما بمنطقةةة بمةةدي، محصةةول الفةةول البإنتاجيةةة 
 . األخرى بالجميورية ناط  زراعتوبم البحث، أو

ن ئج عةةن عةةدم تةةوافر المرشةةدين الةةزراعييأشةةارت النتةةا -6
فى مجال زراعة محصول الفول البمدى، فةإن الدراسةة 
توصةةى بتوجيةةو إىتمةةام المسةةئولين بةةاإلدارة المركزيةةة 
لئلرشةةاد الزراعةةى بضةةرورة العمةةل عمةةى تةةوفير الكةةوادر 

نتةاج ىةذا ؤىمة والمدربةة فةى مجةال زراعةة ية المالفن وان
 المحصول. 

 مكان مناسب لعقد فربينت النتائج عن عدم تو  -3
، وعميو توصى ندوات اإلرشاديةاإلجتماعات وال

بضرورة توفير المسئولين اإلرشاديين  الدراسة قيام
أماكن مناسبة ومييئة إلستقبال الزراع لعقد 

مكن توفير حتى ي اإلجتماعات والندوات اإلرشادية،
اإلرشاديين في ظل نقص عدد وقت وجيد العاممين 
 بالجياز اإلرشادى. المرشدين الزراعيين

المطبوعةةات اإلرشةةادية  تةةوفرعةةن قمةةة أسةةفرت النتةةائج  -4
فةإن الدراسةة الخاصة بزراعة محصول الفول البمةدى، 

بقيةةةام المسةةةئولين بةةةاإلدارة المركزيةةةة لئلرشةةةاد  توصةةةى
مطبوعةةةات اإلرشةةةادية فير الالزراعةةةى بالعمةةةل عمةةةى تةةةو 
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  محصةةةةول الفةةةةول البمةةةةدى العةةةةاممين الخاصةةةةة بطةةةةر
رجةةةةةة كافيةةةةةة لرفةةةةةع درجةةةةةة إلمةةةةةاميم اإلرشةةةةةاديين بد

 افحة المتكاممة ليالوك الفول البمدى. بالمك
 

 المراجع العربية واإلنجميزية
إبراىيم، حمادة  محمد، ومحمد عبدالعزيز بمح،  -0

قية (: الفجوة التطبي6106وحسين محمد تيامي)
ي النوبارية ستخدمي مبيدات الحشائش بمنطقتلم

جتماعية، دية واإلقتصاوبرج العرب، مجمة العموم اإل
 (.0(، عدد)3مجمد )جامعة المنصورة، 

إسماعيل، عبد الخال  عمى، والحامولى، عادل  -6
بعض القدرات  (: 6115إبراىيم محمد عمى)

لممرشدين الزراعيين بمحافظة كفر الشيخ، تصالية اإل 
( ، 51جمد)سكندرية لمبحوث الزراعية، الممة اإلمج

 (.3العدد )
(: المستوى  6101م ) الشربتمى، سوزان إبراىي -3

دام شبكة إتصال البحوث واإلرشاد المعرفى بإستخ
الزراعى ) فيركون ( بين العاممين اإلرشاديين فى 
بعض مراكز محافظة البحيرة، مجمة العموم اإلقتصادية 

(،  01(، العدد )  0)  ، مجمدعيةواإلجتماعية الزرا
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ABSTRACT: The knowledge needs of agricultural extension workers with integrated 

pest-side control methods for orobanche of faba bean, and their sources of information 

in this field, as well as identify the problems facing respondants  when they follow these 

methods from their point of view. This research was conducted in Kafr El-Sheikh 

Governorate, as it is one of the most important governorates in the cultivation and 

production of faba beans. Five administrative districts that are distinguished by the 

cultivation of faba beans were chosen: Kafr El-Sheikh, Desouk, Qaleen, Sidi Salem, and 

Al-Hamoul, a random sample of 150 extension workers was selected from them. They 

represent 61.22% of the total of the total extension workers in the agricultural 

cooperative societies in the five selected districts, which amount to 245 extension 

workers. The research data were collected using the questionnaire form in the personal 

interview during the month of November 2019 after it was pre-test, and the frequencies, 

percentages, arithmetic mean, and standard deviation were used to analysis data. 

The most important results were as follows: 

1. That 82.17% of the respondents had a high level of cognitive need using the bio-

control method, and that about 71.94% of them had a medium cognitive need level 

using the chemical control method, while the level of this need for agricultural 

extension workers was low in my method. Agricultural control and mechanical control 

are about (46.65%) and (36.83%) respectively. 

2. The most important sources information of the respondents with integrated pest-side 

control methods for orobanche of faba bean according to their importance were as 

follows: colleagues at work, agricultural television, extension publications, subject 

matter specialists, extension meetings and seminars, field schools, the Internet, the 

central laboratory for weed research, and Radio agricultural programs. 

3. The respondents of the agricultural extension workers pointed out twelve problems 

that they face when recommending for using integrated pest-side control methods for 

orobanche of faba bean, the most important of which were: the lack of agricultural 

extension workers, followed by the assignment of the extension workers to 

administrative work as a result of the lack of the administrative body, then the 

insufficient instructional publications. This is followed by the lack of a suitable place 

to hold extension meetings and seminars, followed by the lack of a suitable place to 

hold extension meetings and seminars, then the failure to update the i publications in 

line with the current conditions, the farmers' adherence to the inherited experiences, 

then the high prices of approved seeds. 

Key words: The knowledge needs -  agricultural extension workers - integrated pest-

side control -  orobanche of  faba bean 
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