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اثر برنامج تعلیمي في تنمیة معارف الناشئات الریفیات في مجال زراعة بعض الخضراوات الصیفیة في 
. ضوء بعض المتغیرات

بحث تجریبي في قضاء تلكیف
زھراء میسر سلطانسلیمعبد هللانجم الدین 

.جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم التعلیم الزراعي

الخالصة
محافظة /الریفیات في قضاء تلكیفاستھدف البحث بناء برنامج تعلیمي لتنمیة معارف الناشئات 

معارف الناشئات نینوى في مجال زراعة بعض الخضراوات الصیفیة وتحدید اثر ھذا البرنامج في تنمیة
الریفیات في العمل الزراعي ومدى مساھمة الناشئات األساسیةاألبمھنة :الریفیات وفقا للمتغیرات اآلتیة

طالبة في ٣٦طالبة موزعین بواقع ٦٦البحث منعینةوتكونت .واالتجاه نحو العمل الزراعي الحقلي.الحقلي
لجمع أداةاألولى:جمعت البیانات من خالل أداتین.طالبة في المجموعة التجریبیة٣٠المجموعة الضابطة و

اختبار لمستوى معارف الناشئات إعداد:جریبیة والثانیةحول المتغیرات التجریبیة وغیر التالبیانات
ومعامل صعوبة الفقرة وقوة التائيمعامل ارتباط بیرسون واالختبار باستخداموتم تحلیل البیانات .الریفیات

البرنامج التعلیمي اثر ایجابیا في تنمیة معارف إنالنتائج وأوضحت.والس_لكاكروسالفقرة واختبارتمییز
ومدى مساھمة الناشئات الریفیات في العمل األساسیةاألبمھنة :اآلتیةالریفیات وفقا للمتغیرات الناشئات 

.الناشئات الریفیات في العمل الزراعي الحقليواتجاهالزراعي الحقلي 
المقدمة

ي عند 

تستعین بأفرادھا جمیعھم أو ببعضھم للعمل في الحقل السیما في األوقات التي یزدحم فیھا العمل الزراعي وقد 
تكون المشاركة جزئیة أي أن بعض أفراد األسرة الریفیة قد یك

)(,ومھاراتھن واتجاھاتھن
أنشطة

)٣١:١٩٩٦، منصور(
)٢٠٠٤الى ١٩٨٠(والنساء الریفیات في میادین النشاط الزراعي جمیعا حیث لوحظ أنھ خالل المدة من عام 

الخاصة بالتقنیات الحدیثة في الزراعة وھذا مابالمعارف والمھارات
الریفي ابتداء

٢٠٠٥من عام 
برامج إرشادیة زراعیة خاصة بالنشء

)٦:٢٠٠٦,نصیف(قدرات النشء الریفي 
معنویوجد فرقوأوضحت أن التدریب أدى فعال إلى زیادة المستوى المعرفي للمتدربین وانھ ال

)،٢٠٠٠(
.)٢٠٠٥(، واحمد)٢٠٠٢(لجمیلياوإیجاد أثره كدراسة كل من
:ویھدف البحث الحالي إلى

محافظة نینوى في مجال /في قضاء تلكیفبناء برنامج تعلیمي یستھدف تنمیة معارف الناشئات الریفیات-١
.زراعة بعض الخضراوات الصیفیة

مستل من رسالة ماجستیر للباحثة الثانیة*
٥/٨/٢٠٠٩وقبولھ  ٢٠٠٩/  ٨/٣البحث  متاریخ تسل
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في , محافظة نینوى/تحدید اثر البرنامج التعلیمي في تنمیة معارف الناشئات الریفیات في قضاء تلكیف-٢
.اعة بعض الخضراوات الصیفیةمجال زر

محافظة نینوى في مجال /تحدید اثر البرنامج التعلیمي في تنمیة معارف الناشئات الریفیات في قضاء تلكیف-٣
زراعة بعض الخضراوات الصیفیة في االختبار ألبعدي للمجموعة التجریبیة وفقا لمتغیر مھنة األب 

.األساسیة
محافظة نینوى في /تنمیة معارف الناشئات الریفیات في قضاء تلكیفتحدید اثر البرنامج التعلیمي في-٤

مجال زراعة بعض الخضراوات الصیفیة في االختبار ألبعدي للمجموعة التجریبیة وفقا لمتغیر مدى مساھمة 
.الناشئات الریفیات في العمل الزراعي الحقلي

/یفیات في قضاء تلكیفتحدید اثر البرنامج التعلیمي في تنمیة معارف الناشئات الر-٥
.بعض الخضراوات الصیفیة في االختبار ألبعدي للمجموعة التجریبیة وفقا لمتغیر االتجاه نحو العمل الزراعي الحقلي

البحث وطرائقھ مواد 
ط جمیعا في المدارس الریفیة التابعة لقضاء تكون مجتمع البحث من طالبات الصف الثاني المتوس

. طالبة موزعین على المدارس المتوسطة والثانویة  في القضاء٨٣٥محافظة نینوى والبالغ عددھن/تلكیف
كمجموعة ضابطة وثانویة القبة للبنات كمجموعة وتم اختیار مدرستین عشوائیا ھما ثانویة الرشیدیة للبنات

٣٠طالبة في المجموعة الضابطة و٣٦طالبة موزعین بواقع٦٦ة البحثتجریبیة حیث بلغت بذلك عین
.طالبة في المجموعة التجریبیة

ولغرض إجراء التكافؤ بین المجموعتین التجریبیة والضابطة تم تكافؤ المجموعتین وفقا لعدد من 
.المتغیرات غیر التجریبیة اآلتیة

الجدولیة عند Tوھي اقل من قیمة٠.٠٨٥تساويالمحسوبة Tإن قیمة ) ٢(یوضح الجدول :العمر-١
وھذا یعني عدم وجود فروق ذات داللة معنویة بین المجموعات المستخدمة في البحث ٠.٠٥مستوى معنویة

.فیما یخص متغیر العمر وعلیھ فأن المجموعتین تعد متكافئة
Tي اقل من قیمةوھ٠.٠٢٤المحسوبة تساويTأن قیمة)٢(یوضح الجدول :ةعدد أفراد األسر-٢

وھذا یعني عدم وجود فروق ذات داللة معنویة بین المجموعات المستخدمة ٠.٠٥الجدولیة عند مستوى داللة
.في البحث فیما یخص متغیر عدد أفراد األسرة لذا تعد المجموعتین متكافئتین

Tمن قیمة وھي اقل ٠.٩٧٨المحسوبة تساوي Tأن قیمة) ٢(یوضح الجدول :مستوى تعلیم األب-٣
ویعني ذلك تكافؤ المجموعات في ھذا المتغیر بحیث یظھر في الجدول ٠.٠٥الجدولیة عند مستوى معنویة

.وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین تبعا لمتغیر مستوى تعلیم األب
الجدولیة Tوھي اقل من قیمة٠.٠٣١-المحسوبTإن قیمة)٢(یبین الجدول :مستوى تعلیم األم-٤

وھذا یعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین تبعا لمتغیر ٠.٠٥عند مستوى معنویة 
.مستوى تعلیم األم

وھي اقل من القیمة الجدولیة ٠.٦٢٢المحسوبة تساويTأن قیمة)٢(یشیر الجدول :االختبار القبلي-٥
ق ذات داللة معنویة بین المجموعتین أي أن وھذا یعني عدم وجود فرو٠.٠٥عند مستوى معنویة

.المجموعتین متكافئتین

.التصمیم التجریبي للبحث):١(الجدول 
االختبارالبرنامجاالختبارالمجموعة

بعدي)المتغیر المستقل(تطبیق البرنامج التعلیميقبليالمجموعة التجریبیة
بعديبدون تطبیق البرنامجقبليالمجموعة الضابطة
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تكافؤ المجموعات التجریبیة وفقا للمتغیرات غیر التجریبیة:)٢(جدول لا

المتوسط العددالمجموعة
الحسابي

االنحراف
المعیاري

مستوى الداللةالقیمة التائیة الجدولیةالمحسوبة
العمر-١

التجریبیة
ةالضابط

٣٠
٣٦

١٤.٣٠٠
١٤.٢٢٧

٠.٨٧٦
ال توجد فروق٠.١٨٥٠.٠٨٥١.٦٧١

ةاألسرأفرادعدد -٢
التجریبیة
الضابطة

٣٠
٣٦

٩.١٠٠
٩.٠٨٣

٢.٨٦٩
ال توجد فروق٢.٨٠١٠.٠٢٤١.٦٧١

مستوى تعلیم األب-٣
التجریبیة
الضابطة

٣٠
٣٦

٤.٤٠٠
٣.٩٧٢

١.٦٣١
ال توجد فروق١.٨٧٤٠.٩٧٨١.٦٧١

األممستوى تعلیم -٤
التجریبیة
الضابطة

٣٠
٣٦

٢.٧٦٦
٢.٧٧٧

١.١٦٥
ال توجد فروق٠.٠٣١١.٦٧١-١.٦٥٨

االختبار القبلي-٥
التجریبیة
الضابطة

٣٠
٣٦

٤٧.٣٦٦
٤٦.١٩٤

٩.٣٥٣
ال توجد فروق٥.٨٢٠٠.٦٢٢١.٦٧١

یأتيوتم تحدید متغیرات البحث التجریبیة كما 

.المتغیرات المستقلة التجریبیة وتشمل : أوال
األدبیاتلتنمیة معارف الناشئات الریفیات بعد االطالع على برنامج تعلیمي أعدادتم : البرنامج التعلیمي 
.والبحوث السابقة

األولى اآلباء اللذین یمتھنون الزراعة فئتین شملت الفئة إلىتم تقسیم ھذا المتغیر : األساسیةاألبمھنة 
.نة ثانویةبوصفھا مھنة أساسیة في حین شملت الفئة الثانیة اآلباء الذین یمتھنون الزراعة بوصفھا مھ

فقرات ) ١٠(تم قیاس ھذا المتغیر باستخدام : مدى مساھمة الناشئات الریفیات في العمل الزراعي الحقلي 
على ) ١و٢و٣(ت لھا القیم وخصص) افعل الوافعل أحیانا وكل فقرة ثالثة بدائل افعل دائما أمامضعتوو

.التوالي
فقرات ) ١٠(مقیاس من بإعدادتم قیاس ھذا المتغیر : قلي نحو العمل الزراعي الحالناشئات الریفیاتاتجاه 

على ) ١,٢,٣(وخصصت لھا القیم) غیر موافقةو محایدة و موافقة (كل فقرة ثالثة بدائل أمامووصفت 
.التوالي للفقرات االیجابیة وعكست القیم بالنسبة للفقرات السلبیة

:نتحیث تضم: المتغیرات المستقلة غیر التجریبیة : ثانیا 
-:اآلتیةحیث شملت المتغیرات :السالمة الداخلیة-ا

تجربة أثناء-١ ل -٢. أوا
.والنفسیة عبر زمن التجربةالبیولوجیةفي حالة الناشئات ویقصد بھ كل المتغیرات التي تحصل:النضج

:االختبار القبلي-٣
.مكافئھ لھأخرىصورة أونفسھألبعدي سواء كان یخضعون لالختبار 

.القیاس المستخدمة في البحثأدوات-٤
تجربة أفراد-٥ :ال

.الضابطةأوالمجموعتین التجریبیة 
.في التجربةأكثرأومن مجموعة األفرادویقصد بھ فقدان : التاركون في التجربة -٦
أكثرأوأحدى: االنحدار -٧

.التجربةإجراءقبل ةوساألخرى في المتوسط الحسابي للصفة المدر
-:السالمة الخارجیة وشملت المتغیرات التالیة-ب
.الباحث القائم بالتجربة-١
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.المتغیر المستقل مع تحیزات االختیارتأثیرتفاعل -٢
.اثر االختبار القبلي في نتائج التجربة-٣
.تعمیم نتائج التجربةإمكانیةالتجریبیة على اإلجراءاتاثر -٤
المشتركین في التجربة لمتغیرین األفرادوھو تكرار تعرض : في المتغیرات المستقلة التعددتأثیر-٥

)١٠٢, ٩٥, ١٩٧٤,الزوبعي ومحمد()١٧٨-١٧٣-١٩٨٧,يعودة وفتح(.على التواليأكثرأومستقلین
األداة األولى استمارة استبیان خاصة تضمنتحیث . وتم إعداد أداتین للبحث) ٢٠٤-١٩١: ٢٠٠٤,عدس(

اختبار السلوك المعرفي وتم اعتماد الخطوات إعداد. وغیر التجریبیة والثانیةمتغیرات المستقلة التجریبیةبال
المعرفیة لالختبار حیث تمثل الھدف واألھدافالعامة األھدافتحدید :أوال, االختبار المعرفيإعدادفي اآلتیة

أماجال زراعة بعض الخضراوات الصیفیةالعام لالختبار بقیاس مستوى معارف الناشئات الریفیات في م
التطبیق وتم تحدید والفھموالتذكرالمعرفیة فقد توزعت على ثالثة مستویات وفق تصنیف بلوم وھياألھداف
.الخبراءأراءالنسبیة لكل منھا حسب األھمیة

إعدادتم حیث ,تحدید محتوى البرنامج التعلیمي:ثانیا.ھدف سلوكي) ٨٩(السلوكیةاألھدافوبلغ عدد
) االبطاط,قرع الكوسة,البامیا,الباذنجان,الفاصولیة(عن زراعة بعض الخضراوات الصیفیة إرشادیاموضوعا 

والظروف,الزراعیةةوالدور,االقتصادیة والغذائیة األھمیة(وقد شمل المحتوى سبع مجاالت ھي 
مكافحة األمراض، لزراعیةالعملیات ا، موعد الزراعة وطریقة الزراعة، المالئمةوالتربة,الجویة

اختیار :ثالثا.وتم تحدید األھمیة النسبیة لوحدات المحتوى وفق أراء الخبراء) النضج والحصاد، والحشرات
محتوى البرنامج التعلیمي تالمعرفیة ووحدااألھدافمن لالنسبیة لكاألھمیةبعد تحدید ,االختیاریةالفقرات 

) ٢٠(فقرة لقیاس مستوى التذكر و) ٢٠(فقرة بواقع) ٨٩(وبلغ عددھا االختیاریةتم وضع عدد من الفقرات 
اعتمادا على االختباريالخارطة إعداد: رابعا, قالتطبیفقرة لقیاس مستوى )٤٩(فقرة لقیاس مستوى الفھم و

لألھدافلنسبیة ااألھدافالخارطة لتوضیح ھذهالمعرفیة ومحتوى البرنامج التعلیمي وقد اعتمدت األھداف
ةلمعرفیة ووحدات محتوى البرنامج التعلیمي ولتوضیح عدد فقرات كل ھدف معرفي وعدد فقرات كل وحدا

وبعد ذلك عرضت فقرات االختبار على مجموعة من ,محتوى البرنامج التعلیمي.البرنامجداتحالمن 
على أیضاكما عرضت الظاھري الصدقالزراعي لتحقیق واإلرشادوعلم النفس التربیة اختصاصي

من خالل لبنائيالصدق اإیجادوتم صدق المحتوى قالخضر لتحقیالمتخصص الموضوعي في مجال 
والبالغ اتبحوثمالعلى عینة من ةرالالستمأولياختبار أجرىوقد , احتساب قوة تمییز وصعوبة الفقرات

طالبة من خارج عینة البحث الرئیسیة وتم حساب ثبات االختبار بطریقة التجزئة النصفیة وبلغ ) ٣٢(عددھم 
الفقرات مییزتوبعد حساب قوة .ثبات االختبارإلىوھي درجة جیدة جدا تشیر ) ٠,٨٧١(معامل الثبات

فقد تم االعتماد على الفقرات التي صعوبة الفقرات أما%) ٢٥(فقرة تقل قوة تمییزھا عن)٣٧(استبعدت
فقرة لكونھا خارج المدى المسموح بھ وبذلك )١٨(وتم استبعاد %) ٨٠-٢٠(تراوحت درجة صعوبتھا بین 

وتم تنفیذ اختبار السلوك المعرفي لكل من المجموعتین . فقرة) ٤٥(المجمع الكلي لعدد فقرات االختبار أصبح
البرنامج التعلیمي إعدادوتم _األداةبة وبعد تنفیذ التجربة باستخدام نفس التجریبیة والضابطة قبل تنفیذ التجر

.الخطوات التالیةبإتباع
وكل أسبوعدروس بواقع درسین كل ) ٦(برنامج یتكون من إعدادتم (دروس البرنامج التعلیمي إعداد-١

.)درس تضمن محاضرة عن زراعة الخضراوات وواجبا بیتیا ومناقشة الدرس السابق
تم ایجاد صدق البرنامج من خالل عرض دروس البرنامج التعلیمي على , صدق البرنامج التعلیمي-٢

.مجموعة من الخبراء والمختصین في مجال زراعة الخضراوات
ومعامل تائيوتم تحلیل البیانات باستخدام معامل ارتباط بیرسون واالختبار ال, تطبیق البرنامج التعلیمي-٣

.والس_لكاكروسقوة تمییز الفقرة واختبار وصعوبة الفقرة

النتائج والمناقشة
محافظة نینوى في /بناء برنامج تعلیمي یستھدف تنمیة معارف الناشئات الریفیات في قضاء تلكیف : أوال

حیث تم بناء برنامج تعلیمي لتنمیة معارف الناشئات الریفیات : جال زراعة بعض الخضراوات الصیفیةم
،الدورة الزراعیة،والغذائیة للخضراواتاالقتصادیةاألھمیة(ھيسبع مجاالت رئیسیة وتضمن البرنامج

مكافحة ،العملیات الزراعیة،موعد الزراعة وطریقة الزراعة،التربة المالئمة، الظروف الجویة 
).النضج والحصاد،والحشراتاألمراض

محافظة نینوى /الریفیات في قضاء تلكیف الناشئاتف تحدید اثر البرنامج التعلیمي في تنمیة معار: ثانیا
المتوسط الحسابي للمجموعة أن) ٣(الجدولیتبین في :جال زراعة بعض الخضراوات الصیفیةفي م

وتم ) ٤٢.٩١(الضابطةللمجموعةبینما بلغ المتوسط الحسابي ) ٦٤.٦٣(بلغ ألبعديالتجریبیة على االختبار
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وھي معنویا ) ١٠.٦٧(المحسوبة) T(قیمةتبار الفرق بین المتوسطین وبلغةالخئياالختبار التاماستخدا
.البرنامج لتعلیمي اثر ایجابیا في تطویر معارف الناشئات الریفیات إنھذا یعني و) ٠.٠١(عند مستوى

:)٣(جدولال
.لمجموعتین التجریبیة والضابطةل

القیمة  التائیة           االنحراف المعیاريالوسط الحسابيالعددالمجموعة
الجدولیةالمحسوبة

٣٠٦٤.٦٣٣٨.٣١١٠.٦٧١٢.٣٩٠تجریبیة ٣٦٤٢.٩١٦٨.٣١ضابطة
)٠,٠١(معنویة عند مستوى**
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محافظة نینوى في /تنمیة معارف الناشئات الریفیات في قضاء تلكیفتحدید اثر البرنامج التعلیمي في: ثالثا
لمتغیر مھنة األب للمجموعة التجریبیة وفقاألبعديمجال زراعة بعض الخضراوات الصیفیة في االختبار 

وللفئة غیر الزراعیة) ٦٥,٢٨(متوسط الحسابي للفئة الزراعیة بلغإن) ٤(یتضح من الجدول : األساسیة
)٠,٤١(المحسوبة) T(الفرق بین المتوسطین تم استخدام االختبار التائي وبلغت قیمة إلیجادو) ٦٤,٠٦(

أخرىراعیة بطرق وقنوات الناشئات یكتسبن المعلومات الزأنإلىوقد یعود سبب ذلك .وھي غیر معنویة
.األبغیر 

االختبار نتائج االختبار التائي لمتوسط درجات معارف الناشئات الریفی:)٤(جدولال في  بعديات  مجموعة أل ل ل
.األساسیةاألبالتجریبیة وفق متغیر مھنة 

األبمھنة 
الزراعیة

لتائیةاالقیمة االنحراف المعیاريالوسط الحسابي العدد
المحسوبة   الجدولیة 

١.٧٠١غیر  ١٤٦٥.٢٨٥٧.٧٧٨٠.٤١زراعیة 
معنویة ١٦٦٤.٠٦٢٨.٤٥٢غیر زراعیة

٣٠المجموع

ينینوى فمحافظة /تحدید اثر البرنامج التعلیمي في تنمیة معارف الناشئات الریفیات في قضاء تلكیف: رابعا
للمجموعة التجریبیة وفقا لمتغیر مدى ألبعديمجال زراعة بعض الخضراوات الصیفیة في االختبار 

سوبةالمح) H(قیمة إن) ٥(رقمیتبین من الجدول : عي الحقليامساھمة الناشئات الریفیات في العمل الزر
أي انھ الیوجد فروق معنویة في مستوى معارف ) ٠,٠٥(وھي غیر معنویة عند مستوى) ٠,٦٨(بلغت

كانت مساھمتھن في العمل الزراعي الحقلي تالمبحوثاغالبیة أنإلىالناشئات الریفیات وقد یعزى سبب ذلك 
.األخرىالمنزلیة واألعمالوذلك النشغالھن بالدراسة لةقلی

/ تحدید اثر البرنامج التعلیمي في تنمیة معارف الناشئات الریفیات في قضاء تلكیف: خامسا
تجاه ألبعديفي مجال زراعة بعض الخضراوات الصیفیة في االختبار  ال

وھي غیر معنویة )٤,٩(المحسوبة بلغت) H(قیمةأن) ٥(بین الجدول رقمیحیث :نحو العمل الزراعي الحقلي
اشئات أنإلىأي انھ ال الن

أدىمما . , , فروالإلى
.العمل الزراعي

_ل): ٥(
: للمجموعة التجریبیة وفقا للمتغیرات التالیة

.اتجاه الناشئات الریفیات نحو العمل الزراعي الحقلي_الحقلي
المحسوبة)(Hقیمة Zقیمة متوسط الرتبةالوسیطالعددمدى المساھمة في العمل الزراعي

٠.٧٧٠.٦٨-٢٠٦٤.٥٠١٤.٦٠درجة مساھمة قلیلة) ١٥-١٠(
غیر معنویة ٤٦٧.٥٠١٦.٢٠٠.١٨درجة مساھمة متوسطة) ٢١-١٦(

٦٦٩.٠٠١٧.٩٠٠.٧٥درجة مساھمة كبیرة) ٢٧-٢٢(
)H(قیمة٣٠المجموع

المحسوبة Zقیمة متوسط الرتبةالوسیطالعددالزراعياالتجاه نحو العمل 
٥٧١.٠٠٢٠.٢١.٣١درجة اتجاه سلبي) ٢٠(اقل من 

٤.٠٩
غیر معنویة

١.٨١-٧٦٢.٠٠١٠.٢درجة اتجاه محاید) ٢٠(
١٨٦٧.٠٠١٦.٢٠.٥٧درجة اتجاه ایجابي) ٢٠(أكثر من

٣٠المجموع

:عنھا البحث نستنتج مایأتيأسفربناء على النتائج التي : االستنتاجات
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/ إن-١
إعدادهإنمجال زراعة بعض الخضراوات ونستنتج من ذلك  مستواه و و

 :
.البحث

األبأوضحت-٢
الإذااألبمھنة إنونستنتج من ذلك 

.أخرىناشئات بالمعارف الزراعیة التي قد یحصلن علیھا من قنوات ال
٣-

أوقاتددةأن. العمل الزراعي الحقلي ب
.األخرىالمنزلیة واألعمالرات متقاربة من الوقت النشغالھن بالدراسة معینة ولفت

٤-
اشئات إنالعمل الزراعي ونستنتج من ذلك  الن

أنحیث . نحو العمل الزراعيناتجاھاتھتقارب درجة إلىأدى
.ظھور ھذه النتیجةإلىأدىمعینة مما أشیاءومیلھ نحو اكتسابھ لنوع االتجاه ودرجتھ 

: أوال. استنادا : 
م/

ةالذي اعدتتعلیميال
تعمیم محتوى البرنامج التعلیمي : ثانیا.العطلة الصیفیة

نشاء: ثالثا. اصة إ بة خ إلىبالنشءشع
للنشءإعدادالزراعي تتولى عملیة واإلرشادمركز نینوى للتدریب 

.)المدارس الریفیةإداراتبالتعاون والتنسیق مع (كال الجنسینفي المحافظة من
اآلباء:رابعا

.الزراعي الحقلي باستمرار وذلك لتطویر معارفھن ومھاراتھن الزراعیة
: مساخا

.تطویر معارفھن ومھاراتھن الزراعیة عن طریق العمل والممارسة واكتساب الخبرة العملیة المباشرة
:المقترحات

ویر معارف الناشئات الریفیات في مماثلة تستھدف تطأخرىدراسات إلجراءاالھتداء لھذه الدراسة -١
.أخرىمجاالت زراعیة 

.من محافظة نینوىأخرىدراسات مماثلة للبحث الحالي في مناطق إجراء-٢
.لنساء الریفیات في محافظة نینوىدراسات مماثلة للدراسة الحالیة تشمل الشباب الریفي واإجراء-٣
.د تؤثر على تنمیة معارف الناشئات بشكل عام تستھدف تحدید العوامل التي قأخرىدراسات إجراء-٤

EFFECT OF AN EDUCTIONAL PROGRAM IN DEVELOPING RURAL
YOUNGSTERS KNOWLEDGE IN THE ASPECT OF CULTIVATING

SOME SUMMER VEGETABLE CROPS ACCORDING TO SOME
VARIABLES

AN EXPERIMENTAL RESEARCH IN TALKAIF DISTRICT

Najim EL-Ddin A..saleem Zahra`a Meiser Sultan
Agric Educatio Dept-College of Agric&Forsty Mosul Univ-Iraq

abstract
the objectives of this research are building educational  program to develop the

knowledge of rural youngsters in talkaif district\ninevah governorate in the aspect
of cultivation summer vegetable crops and to determine the effect of this educationl
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program in developing rural young sters knowledge according to some variables
which are:basic profession of the father,contribution of rurul young sters in the field
agricultural work, and the attitudes to wards agricultural work.the sample of the
study consisted of (66)female students. Distributed to two groups. First one
containd (36) as control group. And(30) as experimental group. the data were
collected by using two tools. The first was consisted of exerimental and non-
experimental veriable. The  secondtool prepared a knowledge for rural youngsters
data were anlyzied by using :person`s correlation coefficient, t-test,kruskal-wallisS
test.The results indicated that the educational programs has had positive effect in
developing the knowledge of rural youngsters. the results also showed that there are
no significant  differences in the knowledge level of rural youngsters according to:
basic profession of the fathere, contribution in agvicultural work, and attitudes to
werds agricultural work.
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