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 المستخلص                   

نةج  لةدط بةبةة الجا عةة يهدف هذا البحث الى أيجاد العالقة بين التربية البيئيةة االتجهةا اا

اتحقيقةةاال اهةةداف البحةةث قةةا  البا ةةث ببنةةاي  قياتةةاة لقيةةاة التربيةةة البيئيةةة االتجهةةا اانةةج  ابعةةد 

اتةةتاراص قةةدقهثا اهباتهثةةا االقةةجز التثييايةةة لمقراتهةةا قةةا  البا ةةث بت بيقهثةةا  ةةةى  ينةةة بة ةة  

( 4اايتيةاا الثتاةاا   ةن ) ( بالباال ابالبة ها عيةة تةأ أيتيااهةا بال ريقةة العيةجااية  ا 022)

كةيا   ن ها عة اانباا ابعد هثع البيانا  ا عالجتها أ صااياال تجقل البحث الى النتةاا  اتتيةة  

اهجد  القة ااتبابية  جهبة بةين التربيةة البيئيةة االتجهةا اانةج  اقةد ااقةى البا ةث بااهتثةا  

لثاتةةةا الثرا ةةل الدااتةةيةء أهةةراي بأديةةاأ أكبةةر قةةدا  ثاةةن  ةةن الثعةةااف البيئيةةة  ةة  الثنةةاه  ا

 دااتة  جأ أهر الثت يرا  الثقا ية اااهتثا ية  ةى التربية البيئية.

The Environmental Education and its Relation with the Egoistic 

Orientation of the University students  

 

Dr. Saafa Hamid Turke AL- Rashed  

 

 Abstract 

The aim of this research is: to find the relationship between the 

educational environment and the egoistic orientation of the 

university students. In applying the aims of the research the 

researcher has constructed two scales to measure the environmental 

education and the egoistic orientation. After finding their validity 

and stability and their discriminative power, the researcher has 

applied them on a sample of (200) male and female university 

students, who were selected by the randomly stratified sampling 
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procedure of equal selection from four colleges of Al- Anbar 

University. After the data had been collected and statistically 

processed, the following results were arrived: There is positively 

correlational relationship between the environmental  education and 

the egoistic orientation. In the light of these results, many 

recommendations and suggestions were concluded by the researcher 

himself: The interest of applying the largest amount possible of 

environmental knowledge in the educational curriculum of different 

stages of study. Further studies over the influence of the social and 

cultural variables on the environmental education. 

 

 

 المصل األاأ

 التعريا بالبحث

   ياةة البحث

 قةةةةةةا ه االيهةةةةةةا يعيةةةةةةد  تةةةةةةااز أيةةةةةةرط بةةةةةةدأ األناةةةةةةاة  ياتةةةةةةا  ةةةةةة  البيئةةةةةةةء  ثنهةةةةةةا ية

  َفِيَها نُِعيُدُكْم َوِمْنَها نُْخِرُجُكْم تَاَرةً أُْخرَرىِمْنَها َخلَْقنَاُكْم و (ء  ا نةذ أة ابةأ 55)تةجاز بةا يةيةة

األنااة البيئة اهج  ة  تما ةل دااةأ  عهةا لةحصةجأ  ةةى  ةا يحتاهةاء  البيئةة أا ةاال ا ةايال اهةجايال 

 ةااها  بعةد أة كةاة  ةحية لهةا يعثةل  ةةى أتترتؤ ن لألنااة  ا يحتاها لياتثر    هذ  الحيةاز 

بجاتةة ة ال قةةجة االقةةرابين ااا ثةةاأ الاةةحرية االةةد جا  االعةةاااأ كجنةةا لةةأ ياةةت يع  هثهةةا 

االاي رز  ةى أهااها اأة يتنبأ بجقج ها أ ياناال أقبح  اتة  حية لا اتحجأ  ةن الاةجف  نهةا 

الى الاجف  ةيها  ايصجقاال  ن يالأ تقنيا  الحرب  ا  ال اقا  التةجيثية العاليةة ا ةن يةالأ 

 ااتةةةةةةةةةتثثاا نيةةةةةةةةةر العقالنةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةذ  هعةةةةةةةةةل  القتةةةةةةةةةا بهةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةد يراال ا تاةةةةةةةةةايراال 

 (. 424  0222) ثاز  

ااانااة كعنصر  ن  ناقر البيئة يتما ل  ع الثؤهرا  الصاداز  ن باق   ناقر البيئةة 

التةة  يق نهةةا انتيجةةة هةةذا التما ةةل يتايةةا لثثةةل هةةذ  الرةةراف ليحصةةل  ةةةى  ةةراايا  الحيةةاز 

قداا هذا التما ل  ن  ااة تير  ةى ا ق ا داد األناةاة اكمايتةا ا رةا  ةن اداا ها اياتةا  

 (.222  2895الحضااز ) ضيل  

%( تةنجياال بايةةادز ف ةةا ية 4-0ا ة  الجقةة  الحا ةر يتاايةةد  ةدد الاةةااة بثةةا يقةااب  ةةن )

(  ةيةةجة ناةةثة تةةنجياالء اهةةذا يعنةة  أة لةعديةةد  ةةن البةةةداة  ت ةبةةا   ااةةدز 02 قةةدااها أكثةةر  ةةن )

لثنتجةةا  ايةةد ا  ا يثاةةن اتةةتيمايهاء هةةذا  ضةةالال  ثةةا تضةةيما نيةةراة  ةةد  ااتةةتقراا الاياتةة  

اااهتثةةةا   االتةةة  تاةةةةق نا ةةةا  لالتجاهةةةا  التعصةةةبية االتعبيةةةرا  التضةةةاهرية )تةةةااهجي   

2894  80.) 
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كثةا أة  عرةأ  يةاالتنا البيئيةةة تن ةةق أتاتةاال  ةن الاةةةجا البيةر  اانهةا ا يثاةن أة تحةةل 

 القة األنااة بالبيئة ال بيعيةة أنثةا تتجتة ها  ب تانجلجهية ااهرايا   اتبرية اةاد أتاليبأ تث

دااثةةاال  جثج ةةة  ةةن أهةةداف اقةةيأ هقا يةةة اناةةق  تاا ةةل  ةةن بنةةاي  عر ةة  هقةةا    اةةر   ةةجاا  

 (.8  0222)الثرايات   

ل اة ياةتجيب بالااان الحة  لةيف  قةب قبةاقد با   ن الجة  اتيذ بالحاباة  ا تمعةا البيئة 

لتأهيرها بل بعد  ل  أيضاالء  تأهيرها اا ح    الياصةية االحةاا  الذهنيةة االثيةا ر االاةثا  

 (. 28  2892الياصية اال ايا  االنجايا )تانر  

لقد أكد  ةثاي النمف  ةى  القة البيئة بالاةجا األناان  اأبةقجا  ص ةح الحيا الياصة  

(Personal Spaceيث أا ح كير  )نر (Kerner, 1968 أهية الرراف البيئية اااهتثا ية )

 الثثيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرز لةاابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أ يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاي الثدينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الدايةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

. ا ثةهةةاي كةةدا ع ألاتاةةاب الجةةرااأ اتنةةااأ الثاةةداا  ااا تثةةاد  ةةةى ال يةةر *يتةةج( )أ يةةاي ال

 (.Kerner: 1968: 204االيعجا بالثرااز االنقثة  ةى الثجتثع )

لأل ااة بالتاا أ ة ا  ي يةرز  ةةى األ ةرال الاةةجكيةء اقد تجقة  الدااتا  الى أة 

اأة لةاثا ةةة الاةةاانية العاليةةة داااال  ةة  ا ةةدا   يةةاال  تةةةجكية  ثةةل الر ايةةة األبجيةةة الناقصةةة 

 (. 220  2894اهنجح اليباب ااااتباا النما  )تااهجي   

قة قجية ( األيصاا  النما  ااهتثا   اهجد  الRicharidsonاقد اهد ايتياادتجة )

بةةين ال ةةالب  ثةةن يحتةةاهجة أتةةتثااا  نماةةية اتةةأهير ااتةةتثتاة بالبيئةةة ااألنيةة ة الترايحيةةة 

االريا يةء ااتتنت  بأة العالقة بالبيئة االثيااكة البيئية االترايحية اهيقة الصةةة بالحمةاع  ةةى 

 (.294  2882ااتتقراا اانمعال  االقرااا  الثتانة )الداايش  

لدط أنةب أبناي الثجتثع العراقة  ( انامال الج   البيئ  0224لجحيي  ابين  دااتة )ا

اكثرز  صادا تد ير البيئة  ن يالأ ق ع األشجاا اتجريةا التربةة اتةجيةث الهةجاي )الجحيية   

0224  255.) 

( قةةة ااهتثةةا  بةةالثحتجط التربةةج  لةحمةاع  ةةةى البيئةةة  ةة  2898ابينة  دااتةةة )الةةد ا   

 (.444  2898لةثر ةة اابتدااية )الد ا     كتب العةج  االتربية

اانا لثن الثهأ دااتة العجا ل الت  تؤهر    تةجا المرد    البيئةة ااتةاليبا  ة  الثحا رةة 

 ةيهاء ااة العديد  ن الدااتا   اال   هأ العالقة بين القيأ ااناانية االاةجا البيئة  كةجة القةيأ 

بالعثج ية ا ن شأنها أة تؤهر  ةى تةجكيا  ا عتقدا   تعتبر  ا  أهثية كبيرز بابب كجنها تتاأ

اأة هناا هةال  تجههةا  لةقةيأ تعةد  ناتةبة  (.Rokeach: 1973: 18 تنج ة ابصجاز تةقااية )

 Egoisticاهثةا التجهةا األنةج  )لدااتة الاةجكيا  االثعتقةدا  التة  تةؤهر  ة  التما ةل البيئة  

Orientation( االتجهةةا نحةةج التاا ةةل )Integrative Orientation  االتجهةةا نحةةج الااانةةا )

                                                 

 يتو العاطلين عن العمل من الرجال والنساء. غتعني ال *
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(Biosphere Value Orientation  ) 

(Druck man:1967: 279.) 

االتجها اانج  ا يعن  انتااة المرد لنماةا  ةن اهةجد اتيةرين بةل ييةثل الاةي رز  ةةى 

التجهةا اانةج  (ء اابثةا ييةاهد Pederson: 1979: 148 قداا التثاة أا ااتصاأ باتيرين )

تةةنرأ لةمةةرد  ةةن الةةذين يتصةةل بهةةأ ا ةةع  ةةن تةةياجة ةةةى أنةةا  ثةيةةة تةةي رز  ا   ةةد  هةة  التةة   

ااتصاأ ااقعاال اكأ  رز ا ا هج نجة التما ةل الةذ  تةياجة  ةيةاء ايتضةثن البحةث  ةثن ن ةا  

 (.Johnion: 1974: 12هذا التما ل بةجغ الداهة الثرنجب بها بالديجأ بالذا  )

ايةا تايمةاال تا ةاال  ةع البيئةة ااهتثا يةة ايبةة  ا يهةا الداهةة االياص  ا التجها اانةج  يت

القصجط  ن الثج ج ية االةراح ااهتثا يةة ف  ييةعر ااناةاة كأنةا  ة  بيئتةا أهنةاي اهةجد   ة  

 (.222  2891البيئة ااهتثا ية اليج ية الت  قد يحتل  ركااال ها اال  يها )برديااا  

( االياصية نير الجدادز Bossive)أ بالاةبية ا هثا يان  الياص  ا التجها اانج  يتا

(Un Friendly(   اقةةةة الحضةةجا ااهتثةةا )Low Social Presence ا ةةد  اانصةةياة )

(Non Conformity)  ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  التعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااة 

(Un Cooperative( اااهثةةةةةةةاأ )Carelessness )( االعنةةةةةةةدStubborn   االتيةةةةةةةا )

(Pessimistic(  اقةةةةةةةةةةةةة اانجةةةةةةةةةةةا )Low Achievement اقةةةةةةةةةةةةة التاةةةةةةةةةةةا ح ) 

(Low Rolerence  284-298  2809( )تجيا( )Himelstein: 1996:29) 

 أهثية البحث 

ايعد بةبة الجا عة قادز  عرأ  ماقل الحياز ا يادينها بعد اكثالهأ الدااتة اديجلهأ  يداة 

ت ييةر (. الهذا  أة تنثية قدااتهأ  ةى تحثل الثاؤالية اال20  2898العثل ااانتاص )العياج   

ا جاههةةة الضةة جب بأتةةتراتيجيا   ناتةةبة تعةةجد  ةةةيهأ بةةالتجا ق النماةة  االر ةةا ااهتثةةا   

 (.45  0220)قالح  

هذا  ضالال  ن أة النرا  التربج  هج  نرج ة  ر ية  ن نرا  أكبر اهج البيئةة ااهتثا يةة 

د ثتأهير  تبادأء  ه  ت العا ة اهاذا ترتبب التربية بجقمها نرا اال اهتثا ياال بالنرأ األيرط بعالقة

النرأ هثيعاال بالقجط البيرية الثاتةمة ك  تات يع أة تؤد  دااها ااعاامها    الحياز اأة الةنرأ 

د  يها ناي  هقا ة الثجتثع اتاهأ ادها بحاهاتها الثاتةمةء اأة هذ  النرأ هثيعاال يتجثااهتثا ية ت

 (.25  0222   تيايل تةجا ناشئتا اشبابا )الجعمر   

 ج ةج اال ينةا ف  ج ةجة قد أقبح اا ةحاال اليةج  أنةا ا يجهةد  ةن الثجا ةع األكاديثيةة ل

التربية البيئية     جقعةا لةدط اليةعجا العةا   اةالأ العقةجد الثالهةة األييةرز تحةجأ  ةةأ البيئةة  ةن 

 ج جة  نعاأ     ةأ األ ياي الى  ج جة    أهثية  ةةى الثاةتجط الثحةة  االعةالث  ا تةى 

عالقا  الداليةء ا لة  لايةادز الةج   البيئة  اااهتثةا  بةالتجا ة ال بيعة  اتةال ة  ةى  اتجط ال

 اأ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن البيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 (.04  2880) جلجد  
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ء  الج ةةاز  ةةةى  ةةر التةةاايب لةةيف باةةبب ئةةةلقةةد كانةة  الحةةراب  ةةا الال كبيةةراال اتةةتنااف البي

ؤايين أة ياةاار الثعةااا الثباشةرز بةةل أيضةاال بتحميةا الثةرل االثجثا ةةا ء ايعتقةد بعة  الثةة

  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرب الثالهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين  ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاال  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أاابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 %(  ةةةةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةةةةةااة الثانيةةةةةةةةةةةةةا ابجهيثيةةةةةةةةةةةةةا 42)( أد  الةةةةةةةةةةةةةى ا ةةةةةةةةةةةةةاز 2829-2849)

 (.80  2894)تااهجي   

أة  ةةا ياةةتد   ااهتثةةا  بثج ةةجة التربيةةة البيئيةةة هةةج تةةة  األي ةةاا الثحدقةةة ببيئةةة ابننةةا 

اا الحةرب التة  بالة   صةادا العرب  ابيئة العرا  ياقةء بابب  ةا أقةابها  ةن أي ةاا أ ةر

تج ير الثيا  الصةالحة لةيةرب ااتةاال الصةرف الصةح  االجةج ا تةى األناةاة  أنةا قةد تعةرل 

 (.40  0222ببيئة ابننا الحبيب )الجابر   أل رال  تعددز نتيجة األ راا الت  لحق  

شةةن ا  ا يثاةةن  نعةةا فا ف ا أ اةةن ت يةةر الرةةراف التةة  تةةد ع األ ةةأ الةةى جاة الةةد اا النةة

الحرابء اهذا يحصل  ن بريق ا دا  ت يرا  ااتعة    الاةجا األناان  ا   قيثا ا عاا ا 

 (.1  2892انجايا  )تانر  

كثا أة دااتة الثااص الياص  لألنااة اداا عا تعتبر  ا  أهثية ا ل  ااتبابها بالبيئةء 

 ةن بيئتةا الثحي ةة ا ةن  اا ااة بالقبح االجثاأ بجقمها  يةا ر أنجيةة أنثةا ياتاةبها األناةاة 

ان با اتا الياصية  ن تة  البيئة ا دط أدااكةا لةتجا ةق اااناةجا  بةين  ناقةرها )الثرايةات   

0222  9.) 

لقد ااد  أهثية التربية البيئية    القرةة الاريأ  يث أة ه تبحانا اتعالى ييير الى هذ  

رَماَواِو َواألَْرَ   األهثية  دز  را     كتابةا الاةريأ ا ةن  لة  قجلةا تعةالى  ِِي َخلَرَ  السَّ ُ الَّر ّللاه

َر لَُكُم اْلفُْلَك لِتَْجِرَي فِي ا َماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِو ِرْزقاً لَُّكْم َوَسخَّ ِِ َوأَنَزَل ِمَن السَّ ْلبَْحِر بِرأَْمِر

َر لَُكرُم األَْنَهراَر   رْمَو وَ 21َوَسخَّ ر لَُكرُم المَّ َر لَُكرُم اللَّْيرَا َوالنََّهراَر  { َوَسرخَّ   {22اْلقََمرَر َدئِِبَريَن َوَسرخَّ

َُ لَََلُروم  َكفَّرار   َُّ اإِلنَسرا ِ الَ تُْحُإروَ ا َِ رن ُكران َمرا َسرأَْلتُُموُِ َوَُِ تَُعرِدوْا نِْعَمراَل ّللاه )تةةجاز  َوئتَراُكم من

 (.44ء 40ابراهيأي ةية 

أ البيئة اأكد قيانتها االثحا رة  ةيها اد ا  ن تجي أتت ال --اقد نهى الرتجأ  حثد 

 --الى نبذ ااتراف االتبذير اأة ياجة ااتتثثاا اااتت الأ  ا  نمعة ا ن  ل  قجأ الرتجأ 

 ))مررا مررن مسررلم يسرررأ  رسرراً أو يررزرل زرعرراً فيأكررا منرره طيررر أو أنسرراُ َال كرراُ لرره صرردقة  

 (.014  0224)البااا   

 أهداف البحث 

 الحالي الى: يستهدف البحث

 قياة التربية البيئية لدط بةبة الجا عة. -2

 أنا (. -الثقاانة    التربية البيئية  ةى ا ق  ت ير الجنف ) كجا -0

 أناان (. -الثقاانة    التربية البيئية  ةى ا ق  ت ير التاصص ) ةث  -4

 قياة التجها األنج  لدط بةبة الجا عة. -4



 مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية

 1122 -أيلول  –العدد الثالث 
 

 التربية البيئية وعالقتها بالتوجه االنوي لدى طلبة الجامعة

 122                                                                  م.د. صفاء حامد تركي الراشد

 أنا (. -الجنف ) كجاالثقاانة    التجها األنج   ةى ا ق  ت ير  -5

 أناان (. -الثقاانة    التجها األنج   ةى ا ق  ت ير التاصص ) ةث  -1

 ايجاد العالقة بين التربية البيئية االتجها األنج  لدط بةبة الجا عة. -0

   داد البحث

لةدط بةبةة اانةج  يتحدد البحث الحال  بدااتة  ت يرا  التربيةة البيئيةة ا القتهةا بالتجهةا 

اا لةدااتةا  الصةبا ية  ةن الةذكجا ااألنةا  الةتاصصةا  العةثيةة ااألناةانية لةعةا  ها عة األنبة

 (.0222-0222الداات  )

 تحديد الثص ةحا   

 قام الباحث بتحديد المإطلحاو الواردة في البحث و ي:

  Environmental Education)أوالً: التربية البيئية: 

  :2222)المنَمة العربية للتربية والعلوم،  -2

لمهأ اتقدير العالقا  الثعقدز الت  تةربب  ن الثهااا  اااتجاها  االقيأ الال  ة ثةية تاجي

اانااة ا ضااتا بثحي ا الحيج  اتج ح  تثية الثحا رة  ةى  صادا البيئة ا رااز  ان 

أتت اللها لصالح اانااة ا ماعةاال  ةةى  ياتةا الاريثةة اا ةع  اةتجط  عييةتا )الثنرثةة العربيةة 

 (.2  2801ية االعةج   لةترب

  :Altman, 1979عرفها التماُ ) -1

اتةةةجب انثةةب ااناةةاة  ةة  التعةةرف ال بيعةة  االنماةة  اااهتثةةا    ةةةى بيئتةةا االعجا ةةل 

 (.Rob: 1996: 80الثؤهرز  يها )

  :2221عرفتها )اليونسكو،  -2

االقةةيأ  بالثعةةااف االثهةةااا  ةةنه  تربةةج  لتاةةجين الةةج   البيئةة   ةةن يةةالأ تاايةةد المةةرد 

اااتجاها  الت  تنرأ لاجكا اتثانا  ةن التما ةل  ةع بيئتةا ااهتثا يةة اال بيعيةة بثةا ياةهأ  ة  

 (.2  2882 ثايتها ا ل  ياالتها)اليجنااج  

أ ا التعريا األهراا  لةتربية البيئية  يتثثل )بالداهة الت  يحصل  ةيها ال الب أا ال البةة 

 ة الذ  تأ بناي  ااتتادا ا    هذا البحث(.الجا عية  ةى  قياة التربية البيئي

  : Egoistic Orientationثانياً: التوجه االنوي )

 عرف التوجه االنوي بتعريفاو عدة منها:

  :Barrown, 1958باروُ ) -2

القداز  ةى  جاههة الحياز بامايز ا د   قةداة الثقةة بةالنمف ا ةد   قةداة ااتةااة اانمعةال  

 (. Barrown: 1958: 120ر )اااتت را     التماي

  :Stanger, 1961ستانجر ) -1

 (. Stanger: 1961: 200ه  نرا  العادا  الت  يتايا بها الثري  ع بيئتا )
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  :Erikson, 1960أريكسوُ ) -2

 (. Erikson: 1960: 50القداز  ةى أدااا الحداد الثج ج ية )

  :2222)مليكة،  -2

رتهةا  ال رةة  باشةرز لاةن يثاةن ااتةتنتاص  نهةا ه   ا ةية الياص التة  ا يثاةن  ال 

 (.129  2804ابثا يتعةق بها تجاي  ن بريق الة ة أا  ال رة الاةجا نير الةمر  ) ةياة  

  :Altman, 1979التماُ ) -2

 :Rob الةةة الاةةي رز  ةةةى التما ةةل بةةين األشةةاا  االتةة  تاةةد  الجعيمةةة العا ةةة لةبيةةر )

1996: 80.) 

 :  2222)بردياِيف،  -2

 (. 98  2891ه  الج دز الدااثة الت  تاثن اااي كل ت يير )بردياايا  

  : 2222)سويف،  -2

 قيقة تياجلجهية هديرز بالدااتة اقابةة لةثياهدز     ا يياا اليا بة ةة الثةتاةأ  ة  الحيةاز 

 (.90  2809اليج ية بضثير الثتاةأ أنا )تجيا  

ل )بالداهةةة التةة  يحصةةل  ةيهةةا ال الةةب أا أ ةةا التعريةةا األهرااةة  لةتجهةةا اانةةج   يتثثةة

 ال البة الجا عية  ةى  قياة التجها اانج  الذ  تأ بناي  ااتتادا ا    هذا البحث(.

 

 

 

 المصل الثان 

 ااباا النرر  االدااتا  الاابقة

 الثقد ة  

 . (    بحثةا بعنةجاة  بةر األهةجاي االثيةا  ااأل ةاكن  ةةى  400-412لقد نبا أبج قراب )

 (. 20  2892ااز التماير     جاتأ الانة ااتهاا الت  تتركها  ةى الااانا  الحية )نالب   ر

 ( أاأ  ةةن ببةةق  ثةيةةاال  ةةةأ البيئةةة  ةة  ال ةةبء  يةةث داة 852-952ايعتبةةر الةةرا   )

 اتةةةا  جاقةةع الثةةدة  ةةن  يةةث الحةةرااز االربجبةةة االريةةاح انيرهةةا  ةةن العجا ةةل البيئيةةة  ا  

 (.29  2880النماية اا را ا) جلجد  العالقة بصحة األنااة

اال  ة  عةااقد نبا )ديااا ( الى تأهير البيئة    الاةجا  يث أ ترل أة البيئة تةؤد  داااال  

 (.28  2892تحديد الاةجا بل أنها تص م  اتاتاا )تانر  

 وفيما يأتي أ م النَرياو التي تناولال متسيراو البحث الحالي و ي:

   G, Lebon 1896كوستاف ليبوُ )نَرية العقا الجمعي ل -2

The Group Mind Theory 
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(  ةى أنةا ب ة  النرةر  ثةن ياةجة األ ةراد الةذين ييةاةجة Lebon 1903لقد أكد ليبجة )

الجثهجا ا هثا تيابه  أتاليب  ياتهأء  هنهأ شاصياتهأ ا كا هأ أا أيتةم   أة  قيقة تحجلهأ 

عقةةل الجثعةة  الةةذ  يجعةهةةأ ييةةعراة ايماةةراة الةةى هثهةةجا تجعةهةةأ اكةةانهأ أ تةاةةجا نج ةةاال  ةةن ال

 :Lebonايمعةجة بصجاز تاتةا تثا ةاال  ثةا ييةعر ايماةر ايمعةل المةرد  ةنهأ لةج كةاة  نعةااال )

1903: 27.) 

اقد  هب )ليبجة( الى أة اايحااية االعداط العابمية ااانمعالية االاذاهة ه  الاصااص 

 Collectiveقةالال هثعيةاال )هةجا اأة لةجثهةجا  الت  ت ةةب  ةةى األ ةراد الةذين يتاةجة  ةنهأ الجث

Mind   أة  (.59  2804( هج أ ب  ن  قجأ األ راد الةذ  يتاةجة  ةنهأ  لة  الجثهةجا )الاعبة

)ليبجة( قد  اط التربية البيئية الى العقل الجثع ء  أة عهجا العقل الجثع  هج الذ  يمار  قداة 

ة الثاتةمةة ايصةبحجة هثهةجااال  تجاناةاال أنمعاليةاال أ راد  اتةمين يؤلمجة تجثع  ا لتجههةاتهأ األنجية

 الى  د كبير ف  تيترا  ثةيتاة  تراب تاة    العقل الجثع .

أة األهااي العقةية االعقالنية لةذا  تتقيد األشةاا  بصةجاز ببيعيةة  ةن الاةةجا الثت ةرف  -2

أة العقةل الجثعة   اتاتم  اهاذا ياثح لة رااا ااانمعاا  البدااية بالتعبير الاا ل  نهةا أ 

 تيؤد  الى البدااية أا الناج .

اة األنمعاأ نير الثنضبب ينتير    الحيةد  يحمةا  ايثيةر  الةى هثجيةة ا  قةل لهةاء  العثةيةة  -0

األتاتية ه  ديجأ المرد  ن يالأ األيحاي الى  الة شبيهة بال يية يمقد  ن ياللها أ ااتةا 

يتبنةى الةج   األ ةاد  لةحيةد الةذ  يقةجد الةى  ةد  بالثاؤالية االتثا  بالتجهها  األنجية ا

(ء كثةةةا أة الجثةةةاهير تقةةةج  اانمعةةةاا  اتحمةةةا Cannavale:1970:14ااهتثةةةا  بالبيئةةةة )

األ عاأ الد عية ات ال     الثيا ر البيرية الى الحد الذ  يصبح الجثهجا أكثر  ن  جثةجة 

اا الثن قيةة االتجههةا  األنجيةة األ ضايء اأكد أة البيئة ااهتثا يةة تعثةل  ةةى كبة  األ اة

اايجابيةةة اتثنةةع التمايةةر اتايةةد  ةةن األنمعةةاأ ا ةةد  تحثةةل  ع يةةا  الماةةر البيةةر  اتةةأهير  

 (.89  2894)تااهجي   

اتةةؤهر البيئةةة ااهتثا يةةة تةةأهيراال كبيةةراال  ةة  الياصةةية اهةةذا التةةأهير يبةةدا اا ةةحاال  ةةةى 

العقةيةةة االعةةادا  اايالقيةةة لةمةةرد )تةةجيا  التجههةةا  اانجيةةةء  هةةج يحةةد  تةةدهجااال  ةة  القةةداا  

2809  285.) 

  :Gestalt Theoryنَرية الجمتالال ) -1

 .W ن العةثاي الذين أشةتركجا  ة  ا ةع أتةف  ةةأ الةنمف الجيةتال  ااا جةان  كةجهةر )

Kohelr 1887-1967( اكةجا  كج اةا )K.Koffka 1886-1941 )( ا ةاكف  رتهيثةرM. 

Wertheimer 1880-1943ر  ليمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين ( اكيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

(K.Lewin 1891-1974) . 

ايؤكد الجيتالتيجة  ةى  رااز  ةد   صةل الاةاان  ةن بيئتةا ألة تةةجا األناةاة  ة  أ  

بيئةة اعةرافء ايعةد األدااا  ةن  جقا  ن  جاقا  ياتةا نتيجةة لتما ةل المةرد  ةع  ةا يحةيب بةا 

لجتةةيةة انتمةة  كةةل الجتةةيةة األالةةى اتصةةاأ الاةةاان الحةة  بالبيئةةة الاااهيةةة اف ا انعةةد   هةةذ  ا
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ابيئتا الاااهيةة ا  الرجاهر النماية ألة الراهرز النماية  اه  اا نتيجة تما ل بين الااان الح  

 (.004  2882الثجاأ الاةجك  لةااان الح  )اا يرهاا   

اتناد  هةذ  النرريةة بأهثيةة اادااا االمهةأ  ة   ثةيةة التما ةل ااهتثةا    هةأ يةراة أة 

   يحد  نتيجة ادااا الااان الحة  لةعالقةا  الثتعةددز الثجهةجدز  ة  البيئةة بةين التما ل ااهتثا

 اجنا  الثجقا التعةيث ء اتةرط هةذ  النرريةة أنةا ف ا أادنةا أة نمهةأ لثةا ا يقةج  الاةاان بالاةةجا 

الذ  ياةاا  ال بةدلنا أة نمهةأ كيةا يةداا هةذا الاةاان نماةا االثجقةا البيئة  الةذ  يجةد نماةا  يةا 

 (.000  0224 )تةيأ 

النرةةر اليةةا  ةة  أنثةةاب كةيةةةء اأة  يجةةباتةةرط نرريةةة الجيةةتال  أة الاةةةجا ااهتثةةا   

الثجاقا ااهتثا ية بثا     ل  عراف الجثا ة ااتجاهاتها النماية اتربيتها البيئية اقيثها تتثثل 

لحرةة     ةاا  نماةية  رديةةء اأبةر   أهثيةة أدااا المةرد لةثجقةا الاةة  الةذ  يجهةد  يةا  ة  

 عينة    تةجكاء أ  أنها تن ةق     هأ الاةةجا ااهتثةا   لةمةرد  ةن  ااتةا النماةية اتجههاتةا 

 (.200  0228القيثية ااانجية الحالية كنق ة بداية ادااكا الثجقا الذ  يجهد  يا )دااد  

قيأ اتحتاص العثةية اادااكية الى  ن يداكهاء ا ن الثعراف أة المرد الةذ  يةداا ا ياةت  

 ةى  اأ اا دز هادياال انماياال  ن  يث الثااص االابرز االحاها  االةج   االتجقةع االتجههةا  

القيثيةء بل لعل  الة تت بر  ن لحرة الى أيرطء ايؤد  هذا الت ير الذ  يصيب المةرد ت يةراال  ة  

ة التة  ياةجة ببيعة أدااكا لألشياي  تى ليصح لنا القجأ أننا نداا  ا نجد أة ندااء  الحالة العا ة

( أ   الةة  قةيةة  اةبقة تجهةا أدااكنةا Perceptual Set ةيهةا المةرد تجهةا لديةا هيئةة أدااكيةة )

لألشياي اه   الة تاا د  ةى قةماي األدااكةا  اا ةج ها اتةال تهاء أ ةا العجا ةل التة  تاةةق 

قعةا  االثةااص هذ  الحالة  ن الهيئة اادااكية  ه  الابرز االحاها  الماةيجلجهية االنماةية االتج

 (.201  0225)الر ج  

( هاي  نعاأ  ن الثجاأ الاةة ء  هة  K.Koffka 1935اا ) االتجهها  اانجية  ند كج

 د جنة دايل البيئة الاةجكية الثحي ة بهةا االتة  تتما ةل  عهةاء اتنمصةل اانةا  ةن الثجةاأ الاةة  

 (.129  2818نتيجة لةابرا   ا  ال بيعة الثتنج ة انير الثتجاناة )لند    

ايرط  ةثاي نمف الجيتال  أة التعا ل  ع الثجاقا البيئية ا يةأت   ةن بريةق الصةد ة أا 

الابرز الاابقة انأ أهثيتها بل أة البير لديهأ  يل   ر   ةى ترتيةب اتنرةيأ  ةالثهأ اادااكة  

أ ةد بيال يضثن ا ية العالقا  بينها بج جحء اهذا التنرةيأ يةتأ  ةن بريةق  بةدأ التيةابا اهةج 

 (.209  0222قجانين اادااا)نج ل 
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  :Privacy Theoryنَرية الخإوصية ) -2

 اشةةةةةةةةةير ير ( األتثةةةةةةةةةاة Altman 1979نرريةةةةةةةةةة التثةةةةةةةةةاة )لقةةةةةةةةةد أكةةةةةةةةةد  

 (Altman& Chermeris 1980 ةى  رااز التجا ق العابم   ع البيئة ااهتثا يةة لةحيةاز  )

يالأ اتيرينء اهذا التجا ةق يحةدد الةى أ   اليج ية اأهثية هذا التجا ق لحثاية الناة انماهأ  ن

 ةدط  عةج ةا  المةرد  ةةن نماةا تقةجد الةةى اتيةرينء االتجهةا اانةج  يحةةدد كيةا االةى ا   ةةدط 

ا تى يتأ ااناحاب الثؤق  لةمرد  ن البيئة ااهتثا ية تجاي كاة هةذا ااناةحاب نماةياال  ة   الةة 

 (.Margails: 2003:1ياال )( أا  يايااAnonymity reserveالتحمظ االثجهجلية )

اتمترل هذ  النررية اة التجها اانج   مهج   ركا  لا داا    تنريأ الثجاأ االحةداد 

 ةةى التبةادأ بةين األشةاا ء بين األشاا   يث يثثل  صة ةح التجهةا اانةج   الةة الاةي رز 

قةد تاتةةا  ةن ااة هذ  الاي رز تاد  الجعيمة العا ةة لةبيةرء لاةن التجاهةد االما ةيةة ا  قةي ة 

  جتثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع تيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر

(Rob & Brian: 1996:80.) 

( أة الناة يحتاهجة التجهها  اانجية كالحاهةا  األيةرط Westin 1967ايرط اتتن )

الت  تاا د  ةى التجا ق العابم  لةحياز اليج ية  ع البيئة ااهتثا ية اأة هذ  التجهها  دينا ياية 

اا اقد ياةجة لةنةاة )الاثيةر أا الجتةب أا القةيةل( ل رل يد ة اا تياها  الحالية ا ت ةبا  الد

 (.Margails:2003:2 ن التجهها  اانجية )

اقد أ تثد البا ث هذ  النررية    تناالةا  ت يةرا  التربيةة البيئيةة االتجهةا اانةج  كجنهةا 

   ن النرريا  الت  تهةتأ بعةةأ الةنمف البيئة ء كثةا أنهةا  الاثةة لةثنرثةا  الديثقرابيةة التة  تنةاد

بحثاية البيئةء  ضالال  ن كجنها تجل  داااال  هثاال لةثنرثا  الرتثية ا نرثا  الثجتثع الثدن     

 التجا ق العابم   ع البيئة.

 الدااتا  الاابقة 

 الدااتا  العربية اااهنبية 

  : 1112دراسة )الجابري  -2

يةرا  الديثجنرا يةة تهدف الدااتة  عر ة داا األترز    التنيئة البيئيةة تبعةاال لةبع  الثت 

كالتحصةةةيل العةثةةة  لةجالةةةدين االثهنةةةة التةةة  يااالجنهةةةا انةةةجة الثحاتةةةبة ألبنةةةااهأ هةةةراي العبةةةث 

(  ةةن الةةذكجا 240( أتةةرز  نهةةا )041االتاريةةب لةبيئةةةء اقةةد أهريةة  الدااتةةة  ةةةى  ينةةة  ةةن )

 (  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن األنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  تراا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أ ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااهأ بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين 84ا)

 ةن النتةاا   نهةا أة اتبةاي يتثتعةجة بةج   بيئة   ( تنة. اقد تجقة  الدااتة الى العديد02-18)

 ال ء اأة هناا  را   ا  دالةة ف صةااية  ة  تج ةيح اتبةاي ألبنةااهأ ببيعةة البيئةة ا اجناتهةا 

 (. 201-40  0222تبعاال لثت ير التحصيل الداات  االثهنة انجة الثحاتبة )الجابر   

  : 1112مي يدراسة )الجح -1

هاا الاةبية لةتةج  البيئة   ةةى ااناةاة ااهثيةة البيئةة الثاديةة  ة  تهدف الدااتة  عر ة اا

لدط أبناي الثجتثعء اقد أهري  الدااتة  ةى  ينة  اجنة الحياز ااهتثا ية اتعثيق الج   البيئ  

( 185( بالباال ابالبة ها عية أيتير  بال ريقة الثقصجدز  ن  جتثع بة   ةدد أ ةراد  )022 ن )
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اا  الت  تداة  ادز التةج   ثن  ناهجها ااكاديثية ه  )قاةأ البيئةة  ة  كةيةة لالقبالباال ابالبة 

الهندتة اقاأ  ةج  الحياز    كةية العةج  اكةية العةج  لةبنا  اقاأ الصحة العا ة    كةيةة ال ةب 

 البي ر  اقاأ  ةج  التربة    كةية الااا ة.

تثثة  بعةد  أبةداي الثاةا دز ا ةد   اقد بي  الدااتة أة هناا أهاا اهتثا ية انماية لةتةج 

التعةةااة ات ةيةةب الثصةةةحة المرديةةة  ةةةى الثصةةةحة العا ةةة االيةةعجا بةةالحاة هةةراي  يةةاهدز أهةةاا 

الد اا االاةراب اتةجترا  نماةية ا صةبية االرهبةة لثيةاهدز ةلةة الحةرب االعةدااة )الجحيية   

0224  82-255.) 

  : Groot & Steg 2007دراسة ) -2

دااتةة التجههةا  القيثيةة االثعتقةدا  البيئيةة لةدط يثةف بةةداة أاابيةة ة تهدف هذ  الداات

هةة  )النثاةةاء كاياةةتاةء اي اليةةاء النةةراص االاةةجيد(ء اقةةد قاةةث  التجههةةا  القيثيةةة الةةى )التجهةةا 

اانج ( التجها نحج ال يرء االتجها نحج البيئة( اه   ةن الدااتةا   بةر الثقا يةة اأهرية   ةةى 

 رد. اقد أعهر  الدااتة بأة الج   البيئ  ياتةا  ن بةد الى أيرء كثا ( 498 ينة  اجنة  ن )

 (.Groot: 2007:54-70أنها لأ ترهر  را   ا  دالة ف صااية تبعاال لةتجهها  القيثية )

 

 

 

 المصل الثالث

  نهجية البحث ااهراياتا

  جتثع البحث 

 ةثية اااناانية  كجااال اأناهاال.تثثل  جتثع البحث الحال  ب ةبة ها عة األنباا    الاةيا  الع

  ينة البحث 

أيتير   ينة البحث بال ريقة العيةجااية  ا  التج يةع الثتاةاا   ةن بةبةة ها عةة األنبةاا 

   كةيا  العةج  االتربية لةعةج  الصر ة ااتداب االتربية لةعةج  ااناانيةء اقد بة   جثجة  ينة 

( 52(  ةةن األنةةا  ابجاقةةع )222هأ  ةةن الةةذكجا ا )(  ةةن222( بالبةةاال ابالبةةة )022ال ةبةةة هةةذ  )

 .*بالباال ابالبة  ن كل كةية

 أداا  البحث 

 األالى   قياة التربية البيئية األداز 

تحديداال ألهداف البحث ابعد تحديد التعريا النرةر  لثت يةر التربيةة البيئيةة باا تثةاد  ةةى 

(  قةرز 02دط بةبة الجا عة  اةجة  ةن )( تأ بناي  قياة التربية البيئية لAltman 1979نررية )

 (  قرا   د الثج جة.0(  قرز  نها  ع الثج جة ا )24)

 تعةيثا  الثقياة 

                                                 

 لم يحصل الباحث على احصائية حديثة بطلبة جامعة األنبار. *
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لقد  ةر  البا ةث  ةةى أة تاةجة تعةيثةا  هةذا الثقيةاة اا ةحة ادقيقةة  يةث بةةب  ةن 

الثمحجقين األهابة  نها بال قد  اقرا ة ل رل البحث العةث  ا كر لا انا ا دا ة  لةذكر 

تةةأ اأة ااهابةةة لةةن ي ةةةع  ةيهةةا أ ةةد تةةجط البا ةةث ا لةة  لي ثةةئن الثمحجقةةين  ةةةى تةةرية اا

 أتتجاباتهأ.

  يااة ااتتجابة 

تأ ا ع  يااة لالتتجابة يتاجة  ن يثف بداال ا ا  كةل  قةرز  ةن  قةرا  الثقيةاة  يةث 

( الةبةديل ا ابةداال 0) ( الةبةديل نةادااال 4( الةبةديل ا يانةاال )4( الةبةديل نالبةاال )5يع ى لةبديل دااثةاال )

(. ا ا كان  المقرا   ع الثج ةجة أ ةا ا ا كانة  المقةرز  ةد الثج ةجة  تع ةى البةداال  اةف 2)

  ل .

 قال ية المقرا   

 ة   ةةأ الةنمف لةحاةأ  ةةى  ةدط  *(  ةى  جثج ةة  ةن الابةراي02تأ  رل المقرا  الـ)

اليةا الابةراي  ةن  ال رةا   قال يتها    قياة  ا ا ع   ن أهل قياتا ابعد اتيذ بثةا أشةاا

 (  قرز.02ا دط قال ية كل  قرز    قياة التربية البيئية بقي  )

 ت بيق الثقياة 

ل رل التحةيل اا صاا  لةمقرا  اأيجاد قجتها التثيايةة اداهةة أتاةاقها الةداية  اأيجةاد 

  ببق الثقيةاة قد  الثقياة اهباتا ا ن هأ التعرف  ةى التربية البيئية ا القتها بالتجها اانج

( بالباال ابالبة ها عيةء ابعةد هثةع 022(  ةى  ينة  اجنة  ن )2بصجاتا النهااية الثةحق اقأ )

 البيانا  ا تثد البا ث    اتتاراص القجز التثياية لمقرا   قياة التربية البيئية بريقتين هثا 

 طريقة المجموعيتن المتطرفتين:  -2

%(  اانة  الثجثج ةة 00االدنيا  ةى ا ق ناةبة الةـ) العةيا دد  الثجثج تاة الثت ر تاة 

(  ةةرداال 54( االثجثج ةةة الةةدنيا  ةةث  )90-88(  ةةرد تراا ةة  داهةةاتهأ بةةين )54العةيةةا تضةةأ )

(. اقد تأ اتتادا  اايتباا التةاا  لعينتةين  اةتقةتين ايتبةاا دالةة 52-41تراا   دهاتهأ بين )

 لال  قرز  ن  قرا  الثقياة.  المرا  بين أاتاب الثجثج تين العةيا االدنيا

( )أاد  الحةراب بحيةاز الاثيةر( لةأ 20اقد كان  هثيع  قرا  الثقياة  ثياز  دا المقةرز )

( يج ةح القيثةة التاايةة ا اةتجط الدالةة لاةل 2( االجةداأ )2025تان  ثياز  ند  اتجط دالة )

  قرز. 
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 تمييز الفقراو بطريقة المجموعتين المتطرفتين  2جـدول )

 و

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
القيمة 
التاِية 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة عند 
مستوى 

(1012  

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف

 داأ 50800 20498 40211 20992 40504 2
 داأ 90819 20281 00058 20028 40414 0
 داأ 40894 20409 40902 20151 40000 4
 داأ 00240 20410 00902 20814 40504 4
 داأ 50090 20102 40414 20482 40081 5
 داأ 50822 20189 40122 20241 40892 1
 داأ 00508 20428 00024 20204 40522 0
 داأ 40580 20418 40058 20019 40081 9
 داأ 40044 20458 00952 20024 40844 8
 داأ 40804 20525 40204 20201 40222 22
 داأ 10544 20585 00892 20840 40108 22
 داأ 40044 20040 40280 20002 40944 20
 داأ 50429 20049 40108 20580 40108 24
 داأ 40040 20429 40208 20222 40999 24
 داأ 40924 20252 40280 20404 40944 25
 داأ 00184 20212 40414 20452 40820 21
 نير دالة  20109 20051 40424 20802 40111 20
 داأ 00002 20222 40420 20155 40081 29
 داأ 40581 20092 40892 20125 40902 28
 داأ 40240 20408 00844 20424 40058 02

 طريقة االتساق الداخلي:  -ب

 ن أهل  عر ة  القة المقرز بالثجثجة الاة  تأ اتتاراص  عا ل ااتبةاب بيرتةجة بةين كةل 

 ( يج ح  ل  0( االجداأ اقأ )2040ا  2042تراا    ا بين )  قرز االثجثجة الاة  اقد

 لمقياأ التربية البيئيةالكلية معامالو االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة   1جدول )

 معاما االرتباط و معاما االرتباط و

2 2042 22 2044 

0 2040 20 2044 

4 2040 24 2040 

4 2049 24 2042 

5 2045 25 2048 

1 2049 21 2044 

0 2044 20 2029 

9 2042 29 2040 

8 2040 28 2045 

22 2042 02 2044 
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 الإــدق: 

 من انواع الإدق المتحققة في البحث الحالي  ي:

تحقق  ن يالأ  رل  قيةاة التربيةة البيئيةة  ةةى  جثج ةة  ةن الابةراي  الإدق الَا ري: -2

 تبق ااشااز اليا. اثك ةى  دط قال ية  قرا  الثقياة      ةأ النمف لةحاأ

اقد تج ر هذا النجة  ن الصد     هذا الثقياة  ن يةالأ ايجةاد  عا ةل أاتبةاب  صدق البناء: -1

 (.0داهة المقرز بداهة الثقياة الاةية الذ  تبق ااشااز اليا    هداأ اقأ )

 الثبــاو:

( اهةج  عا ةل 2000تأ اتتاراص الثبا  ب ريقة ةلمةا كرانبةا ء اقةد بةة   عا ةل اااتبةاب )

 أاتبااب هيدز  قاانة بالثقاييف الاابقة.

 األداز الثانية   قياة التجها اانج  

 قةةةةةةةا  البا ةةةةةةةث بعةةةةةةةد أة  ةةةةةةةدد هةةةةةةةذا الثت يةةةةةةةر نرريةةةةةةةاال بأ تثةةةةةةةاد   ةةةةةةةةى نرريةةةةةةةة 

(Altman 1979( ااهرااياال بأ داد  قياة التجها اانةج  الثاةجة  ةن )قةرا  22(  قةرز )21  )

 ا   د الثج جة.(  قر1 نها  ع الثج جة ا )

 ا داد تعةيثا  الثقياة 

لقد  ةر  البا ةث  ةةى أة تاةجة تعةيثةا  هةذا الثقيةاة اا ةحة ادقيقةة  يةث بةةب  ةن 

 ( ا ةةةةةةةةةا  البةةةةةةةةةديل الةةةةةةةةةذ  يناتةةةةةةةةةبا  ةةةةةةةةةن بةةةةةةةةةديةين الثمحجقةةةةةةةةةين ا ةةةةةةةةةع  ال ةةةةةةةةةة )

 ( ف ا كانة  المقةرز  ةع الثج ةجةء أ ةا ف ا0( الةبةديل )ا( )2)نعأء ا(  يث يع ى لةبديل )نعأ( )

 كان  المقرز  د الثج جة  تع ى البداال  اف  ل .

  رل ااداز  ةى الحاا  

كثةا     ةأ الةنمف لةحاةأ الحاا  الثاتصين  جثج ة  ن الثقياة  ةى عرل قا  البا ث ب

  كر     قياة التربية البيئيةء اقد  صة   جا قتهأ  ةى تعةيثا  الثقياة ابريقة تصحيحا. 

 ت بيق الثقياة 

( بالبةاال 022(  ةةى  ينةة  اجنةة  ةن )0لثقياة بصجاتا النهاايةة الثةحةق اقةأ )ق ايبتأ ت 

 ةريقتين بثقيةاة الالقةجز التثيايةة لمقةرا  البا ةث ابالبة ها عيةء ابعةد هثةع البيانةا  اتةتارص 

 هثا 

 طريقة المجموعيتن المتطرفتين:  -2

 اانة  الثجثج ةة  %(00 دد  الثجثج تاة الثت ر تاة العةيا االدنيا  ةى ا ق ناةبة الةـ)

(  ةةرداال 54( االثجثج ةةة الةةدنيا  ةةث  )01-42(  ةةرد تراا ةة  داهةةاتهأ بةةين )54العةيةةا تضةةأ )

لال  قةرز (. اقد تأ اتتادا  اايتباا التاا  ايتباا دالة المرا  02-04هاتهأ بين )اتراا   د

اال بالتحةد   ةع اتةتثتع  قة( )0) را مقرا   ثياز  ةدا المقةالاقد كان  هثيع  ن  قرا  الثقياةء 

( 4االجةةداأ ) ( )اتثتةةع بذيةةذاي اتيةةرين ا عةةاقبتهأ( كانةة  نيةةرز  ثيةةاز20االمقةةرز )( اتيةةرين

 .  ل يج ح 
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  2جـدول )

 تمييز الفقراو بطريقة المجموعتين المتطرفتين

 و
القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

التاِية 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
عند مستوى 

(1012  
وسط ال

 الحسابي
 االنحراف

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف

 داأ 50594 20490 20108 20222 00222 2

 نير داأ 20011 20042 20844 20222 00222 0
 داأ 40055 20524 20529 20448 20902 4
 داأ 00251 20419 20424 20448 20902 4

 داأ 50054 20488 20405 20420 20999 5
 داأ 40210 20080 20280 20405 20444 1
 داأ 40815 20428 20000 20488 20504 0

 داأ 40210 20080 20282 20405 20440 9
 داأ 40054 20524 20529 20448 20902 8
 داأ 00222 20420 20222 20440 20058 22

 داأ 00222 20450 20000 20524 20414 22
 نير داأ 20852 20448 20902 20014 20805 20
 داأ 40428 20428 20000 20480 20122 24
 أدا 50441 20421 20024 20405 20111  24

 داأ 50049 20480 20295 20405 20111 25
 داأ 00255 20419 20425 20448 20902 21

 طريقة االتساق الداخلي:  -ب

 ن أهل  عر ة  القة المقرز بالثجثجة الاة  تأ اتتاراص  عا ل ااتبةاب بيرتةجة بةين كةل 

 ( يج ح  ل  4( االجداأ اقأ )2040ا  2040لثجثجة الاة  اقد تراا    ا بين ) قرز اا

  1جدول )

 معامالو االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة لمقياأ التربية البيئية

 معاما االرتباط و معاما االرتباط و

2 2044 22 2042 

0 2024 22 2044 

4 2044 20 2024 

4 2040 24 2044 

5 2049 24 2041 

1 2040 25 2049 

0 2044 21 2040 

9 2040 20 2049 

8 2044 29 2040 
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    الإــدق: 

 من انواع الإدق المتحققة في البحث الحالي  ي:

 ةى  جثج ة  ن الابراي     ةةأ التجها اانج   ن يالأ  رل  قياة  الإدق الَا ري: -2

 ااشااز اليا.تبق  االنمف لةحاأ  ةى  دط قال ية  قرا  الثقياة كث

اقد تج ر هذا النجة  ن الصد     هذا الثقياة  ن يةالأ ايجةاد  عا ةل أاتبةاب  صدق البناء: -1

 الثبــاو:(.4داهة المقرز بداهة الثقياة الاةية الذ  تبق ااشااز اليا    هداأ اقأ )

 ةل ( اهةج  عا2002تأ اتتاراص الثبا  ب ريقة ةلمةا كرانبةا ء اقةد بةة   عا ةل اااتبةاب )

 أاتبااب هيدز  قاانة بالثقاييف الاابقة.

 الجتاال اا صااية 

 ( اه  كالتال  SPSSالجتاال اا صااية باتتادا  الحقيبة اا صااية )  اهري

 اتتاراص اااتاب الحاابية لةثقاييف. الوسط الحسابي: -2

 لثعر ة انحراف التقديرا   ن أاتابها الحاابية. االنحراف المعياري: -0

 لقياة  ت يرا  البحث.التاِي لعينة واحدة: االختبار  -4

ايتبةاا دالةة المةرا  بةين أاتةاب الثجثةج تين العةيةا االختبار التاِي لعينترين مسرتقلتين:  -4

 االدنيا لةثقاييف.

الثقيةةاة الاةةة  لاةةال لحاةةاب  عا ةةل اااتبةةاب لاةةل  قةةرز  ةةع  معامررا أرتبرراط بيرسرروُ: -5

 الثقياتين.

 لحااب الثبا  لاال الثقياتين.ق الداخلي: كرونباح  لالتسا –دلة )الفا عا  -1

 

 

 المصل الرابع

  رل النتاا  ا ناقيتها اتمايرها

 

 قياة التربية البيئية لدط بةبة الجا عة -2

( 010242كاة الجتب الحااب  لداها   ينة بةبةة الجا عةة  ةةى  قيةاة التربيةة البيئيةة )

داهةةة  *(50الجتةةب المر ةة  )( داهةةة  ةة   ةةين بةةة  90590داهةةة ابةةانحراف  عيةةاا  قةةدا  )

( اهة   ا  420504ابعد أتتادا  اايتباا التاا  لعينة اا دز تبين أة القيثة التااية الثحاةجبة )

(  ثا ييير الةى أة  ينةة بةبةة الجا عةة يتثتعةجة بتربيةة بيئيةة 2025دالة أ صااية  ند  اتجط )

 ( يج ح  ل  5 الية االجداأ )

 

 

                                                 

 عدد الفقرات.× الوسط الفرضي: مجموع أوزان البدائل/ عددها  *
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  2جدول )

نحراف المعياري والوسط الفريي والقيمة التاِية المحسوبة والجدولة الوسط الحسابي واال

 لعينة طلبة الجامعة على مقياأ التربية البيئية

نوع 

 العينة
 العدد

درجة 

 الحرية

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

الفري

 ي

القيمة التاِية 

 المحسوبة

القيمة 

التاِية 

الجدول

 ية

مستوى 

 الداللة

بةبة 

 عةالجا 
022 288 010242 90590 50 420504 2089 2025 

( الت  بين   عا  ار الحماع  ةى البيئة  ة  2898ايالم  هذ  النتيجة دااتة )الد ا   

(ء ادااتةة 048  2898كتب العةج  االتربية الصحية لةثدااة اابتدااية  ة  العةرا  )الةد ا    

الثقا ةة البيئيةة لةدط أنةةب أبنةاي  جتثةع ( الت  أعهر  أنامال الج   البيئ  ا0224)الجحيي  

 (.255  0224الدااتة )الجحيي  

( التة  بينة  أة التربيةة البيئيةة تاتةةا بحاةب التجههةا  القيثيةة Groot 2007ااا ق  دااتةة )

 (.Groot: 2007: 61لةثجتثعا  )

ثجتثةع اتمار هذ  النتيجة بأة بةبة الجا عة كجنهأ ينتثجة الى الجا عةة التة  تعتبةر قةداز لة

هأ تجا قاال  ابمياال  ع القيأ الت  تناد  بها الجا عةء كثةا أة ل    كا ة الثجاا   أة هذا اانتثاي الد

بةبة الجا عة انتيجة لثا شهدا   ن  را لحق بالبيئة نتيجةة اا ةتالأ االعثةيةا  اااهابيةة ا ةا 

لحرب لأ ياةأ  نهةا أ  هعةهأ ييعراة بالتهديد ا د  ااتتقراا يصجقاال اأة ا  اا قها  ن تةج

 نصةر  ةةن  ناقةةر البيئةة اأة هةةذ  الرةةراف يةقة  ا ةة  بيئةة  لةدط اليةةباب يتثثةةل بااتةةتثتاة 

بالبيئة اهثالها اأقبحجا يحةثجة ببيئةة تةج ر لهةأ األ ةاة النماة  اااهتثةا   االصةح ء  ضةالال 

تهأ الثاديةةة  ةةن أة العةةدااة االتهديةةد  ةةرل  ةةةيهأ  الةةة الاةةي رز  ةةةى التبةةادأ بيةةنهأ ابةةين بيئةة

اااهتثا ية ل رل يد ة الجعيمة العا ة لةبير. كثا أة التجاهد االما ةية    البيئة تاتةا  اب 

 كل  جتثع.

 أنا (   -الثقاانة    التربية البيئية  ةى ا ق  ت ير الجنف ) كجا -0

كةةاة الجتةةب الحاةةاب  لةةداها   ينةةة بةبةةة الجا عةةة الةةذكجا  ةةةى  قيةةاة التربيةةة البيئيةةة 

( داهةةةةء بينثةةةا كةةةاة الجتةةةب الحاةةةاب  90410( داهةةةة ابةةةانحراف  عيةةةاا  قةةةدا  )010292)

(ء 90944 ةى الثقياة نماا ابانحراف  عياا  قةدا  )( داهة 010292لداها   ينة األنا  )

( اهة  20290التاايةة الثحاةجبة )ابعد اتتادا  اايتباا التاا  لعينتين  اةتقةتين تبةين أة القيثةة 

الةذكجا ا ياتةمةجة  ةن األنةا  (  ثةا ييةير الةى أة 2025صااية  ند  اتجط ) ا  دالة أ نير 

 ( يج ح  ل  1   التربية البيئية االجداأ )
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 المقارنة في التربية البيئية على وف  متسير الجنو  2جدول )

 و
نوع 

 العينة

العد

 د

الوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

القيمة 

التاِية 

 المحسوبة

القيمة 

ية التاِ

 الجدولية

 مستوى الداللة

2 
22  كجا

2 
010292 90410 

20290 2089 
نير دالة ا صااياال 

 (2025 ند  اتجط )
0 

22 أنا 

2 
010292 90944 

اتمار هذ  النتيجة الى أة بةبة الجا عة  كجااال اأنةا  يتعر ةجة الةى الابةرا  نماةها  ة  

تقاابةةة اينثةة   ةةيهأ قةةداز التمايةةر الاةةةيأ الثجاقةةا التعةيثيةةة بثةةا ياةةهأ بتنثيةةة  ةةدااكهأ بةةداها   

ايااة  يهأ ااح ااقباأ  ةى بيئتهأ اأدااا هثالها اااتتثتاة  يا. كثا أة  ا تتعرل لا البيئةة 

كجنةةا بةةاأ البيةةج   نرةةاا هثيةةع اليةةرااح ااهتثا يةةة ابجناةةيها ةةن د ةةاا هةةج  ةةةى  ةةرأط  ةةن أ

 االثدااة ااا اكن العا ة.

 أناان    -لبيئية  ةى ا ق  ت ير التاصص ) ةث الثقاانة    التربية ا -4

كاة الجتب الحااب  لداها   ينةة ال ةبةة  ة  ااقاةا  العةثيةة  ةةى  قيةاة التربيةة البيئيةة 

(ء بينثا كاة الجتب الحااب  لداها   ينةة 90855( داهة ابانحراف  عياا  قدا  )050282)

(ء 90209( ابانحراف  عيةاا  قةدا  )000202ال ةبة    ااقاا  ااناانية  ةى الثقياة نماا )

( اهة  20555ابعد اتتادا  اايتباا التاا  لعينتين  اةتقةتين تبةين أة القيثةة التاايةة الثحاةجبة )

بةبة ااقاةا  العةثيةة ا ياتةمةجة (  ثا ييير الى أة 2025نير  ا  دالة أ صااية  ند  اتجط )

 ( يج ح  ل  0االجداأ ) ن بةبة ااقاا  ااناانية    التربية البيئية 

 

 التخإص )علمي/ انساني المقارنة في التربية البيئية على وف  متسير   2جدول )

 و
نوع 

 العينة

العد

 د

الوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

القيمة 

التاِية 

 المحسوبة

القيمة 

التاِية 

 الجدولية

 مستوى الداللة

2 
22  ةث 

2 
050282 90855 

20555 2089 
صااياال نير دالة ا 

 (2025 ند  اتجط )
0 

اناان

  

22

2 
000202 90209 

التعةةةيأ بنج يةةا تةةجاي أكةةاة  ةة  األقاةةا  العةثيةةة أ  األقاةةا  أة بةةر هةةذ  النتيجةةة يتماةةايثاةةن 

ااناانية قد يج ر لة ةبة التجهيا الاا    جأ  رااز ااهتثا  بالبيئةة ابثةا يجعةل  ةجاقمهأ تاةير 

ة  يةث نة صةادا البيئةةء كثةا أة أنةةب ال ةبةة هةأ  ةن أتةر  تدينحج األتةجب األ ضل اتةتادا  

يثثةةل الةةدين اا ة قةةج  اتربةةجا  ةةةى  اةةرز أة البيئةةة  ةةن نعةةأ ه اأة الثحا رةةة  ةيهةةا ا اةةن 

 أتتادا ها ااهب. 
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 قياة التجها اانج  لدط بةبة الجا عة -4

( 020205ج  )كاة الجتب الحااب  لداها   ينة بةبة الجا عة  ةةى  قيةاة التجهةا اانة

داهةةةء ابعةةد  *(02(  ةة   ةةين بةةة  الجتةةب المر ةة  )20010داهةةة ابةةانحراف  عيةةاا  قةةدا  )

( اهة   ا  دالةة 20222أتتادا  اايتباا التاا  لعينة اا دز تبةين أة القيثةة التاايةة الثحاةجبة )

يةة (  ثا ييةير الةى أة  ينةة بةبةة الجا عةة ا يحثةةجة تجههةا  ةنج2025أ صااية  ند  اتجط )

 ( يج ح  ل  9االجداأ )

 

  2جدول )

ة يالوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسط الفريي والقيمة التاِية المحسوبة والجدول

 لعينة طلبة الجامعة على مقياأ التوجه االنوي

نوع 

 العينة
 العدد

درجة 

 الحرية

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

الفري

 ي

القيمة التاِية 

 ةالمحسوب

القيمة 

التاِية 

الجدول

 ية

مستوى 

 الداللة

بةبة 

 الجا عة
022 288 020205 20010 02 20222 2089 2025 

ابالنابة لةنتيجة الت  تيير الى أة بةبة الجا عة تجههةاتهأ نيةر أنجيةة اانثةا نحةج الثجتثةع 

ترهةةةر  ةةةرا   ا  دالةةةة ا صةةةااية لةةةأ ( التةةة  Groot 2007)أيثاايةةةة(ء  قةةةد اا قةةة  دااتةةةة )

التجهها  القيثية )التجها اانج ء االثحبة لة ير )اايثاا( االثحيب الحيج  )التجها نحج البيئة( ب

 (.Groot: 2007: 54لدط  ينة الدااتة )

اتماةةر هةةةذ  النتيجةةةة بةةأة كثيةةةر  ةةةن النةةاة يعتقةةةداة بةةةأة التجهةةا نحةةةج اتيةةةرين )البيئةةةة 

 ياتهأء  ضالال  ن أة التجها اانةج    ا  أهثية كبيرز    الاي رز  ةى الثبادئ   ااهتثا ية( 

يثان أة يرهر بج ةجح  ة  التجهةا نحةج اتيةرينء كثةا أة اايةتالف  ة  الاصةااص التركيبيةة 

لةثجتثع  ثل تج ر قمة الثااص الثاتةةا االثتنةجة قةد يةؤد  الةى  عاليةة اتنيةيب تجههةا  قيثيةة 

عةرل األشةاا  الةى  يةاكل  نةد ا يت اتةمةء اأة قةمة التجهةا نحةج البيئةة قةد يثاةن تنيةي ها 

 (.Groot: 2007: 68 حي ية )

كثا أة ا ااة ال ةبة بالججا الجاقع  ةى بيئتهأ يمرل  ةيهأ اليةعجا )بةالنحن( أا الةذا  

الجثا ية اه  شال  ن أشااأ اانجية تتحقق أ ا  ا تجا ر  شةراب  عينةة أهثهةا  ضةجية المةرد 

د التعةةاال بينهةةا ابةةين هثا ةةا  أيةةرط دايةةل هثا ةةة ياةةجد التعةةااة بةةين أ ضةةايهاء كثةةا ياةةج

 (.299  2809)تجيا  

ايرط البا ث أة  ا تتعرل لا البيئة العراقية  ن  راب اد اا ا ثةيةا  ةاهابيةة بالة  

 صةةةادا البيئةةةة بأتةةةرها االبنةةةى التحتيةةةة هعةةةل  ةةةن  اةةةألة الحمةةةاع  ةةةةى البيئةةةة قةةةراة  اةةةر  

 ةةى هجيتهةا ااهجدهةا ااأليةرط تمةرل اأيديجلجه  بين أاادتةين أ ةدهثا تريةد البقةاي االحمةاع 
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الاي رز اااتتبداد االد ااء اأة التصد  لألاادز الثانية ا يتأ فا باايثاا االتجها نحج األيرين 

 ز اليعجا العا  االياصية الجبنية.داالتااتا ااهتثا   اتيا

 أنا (   - ةى ا ق  ت ير الجنف ) كجاالتجها اانج  الثقاانة     -5

 التجهةةا اانةةج ب الحاةةاب  لةةداها   ينةةة بةبةةة الجا عةةة الةةذكجا  ةةةى  قيةةاة كةةاة الجتةة

( داهةةةةء بينثةةةا كةةةاة الجتةةةب الحاةةةاب  20022( داهةةةة ابةةةانحراف  عيةةةاا  قةةةدا  )020252)

(ء 20948)( داهة  ةى الثقياة نماا ابانحراف  عياا  قةدا  020222لداها   ينة األنا  )

( اهة  20022 اةتقةتين تبةين أة القيثةة التاايةة الثحاةجبة )ابعد اتتادا  اايتباا التاا  لعينتين 

(  ثةا ييةير الةى أة الةذكجا ا ياتةمةجة  ةن األنةا  2025نير  ا  دالة أ صااية  ند  اتجط )

 ( يج ح  ل  8االجداأ ) التجها اانج    

  2جدول )

 على وف  متسير الجنوالتوجه االنوي المقارنة في 

 و
نوع 

 العينة

العد

 د

الوسط 

 لحسابيا

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

القيمة 

التاِية 

 المحسوبة

القيمة 

التاِية 

 الجدولية

 مستوى الداللة

2 
22  كجا

2 
020252 20022 

20022 2089 
نير دالة ا صااياال 

 (2025 ند  اتجط )
0 

22 أنا 

2 
020222 20948 

 ةى التأهير  اتتعاال هذ  النتيجة  ع ال را ا  النررية الت  ترط أة البنا  لديهن قداز

ااااد نةجة الصةجاز ااهتثا يةة التة   يهةأأكثةر  ثةا  هثهةنااهتثا   أكبةر  ثةا لةدط األااد اي

األيراة  نهنء كثا أة البنا  أشةد  ةيالال الةى تحقيةق هةذا النةجة  ةن الثجةاااز ااهتثا يةة يحثةها 

(Cooley: 1922: 206.) 

تثا يةة التة  تةرط أة الثحا رةة  ةةى ايرط البا ث أنا باأل ا ة الى  ثةيةا  التنيةئة ااه

البيئة ا ان أتت اللها  عياااال أهتثا    قبجأ لاال الجناينء  أة الرراف الت  يثر بها الثجتثع 

العراق  اقجا الد اا الت  تتأ  ال رتها اترهرها اتاال اا ةال  قةد تايةد  ةن ااهتثةا  بالبيئةة 

 لدط أبناي الثجتثع  ن كال الجناين.

   (أناان  - ةى ا ق  ت ير التاصص ) ةث التجها اانج     الثقاانة  -1

التجهةا اانةج  كاة الجتب الحااب  لداها   ينة ال ةبة    ااقاةا  العةثيةة  ةةى  قيةاة 

(ء بينثا كاة الجتب الحااب  لداها   ينةة 20944( داهة ابانحراف  عياا  قدا  )020492)

(ء 20140( ابانحراف  عيةاا  قةدا  )020002ماا )ال ةبة    ااقاا  ااناانية  ةى الثقياة ن

( اهة  20004ابعد اتتادا  اايتباا التاا  لعينتين  اةتقةتين تبةين أة القيثةة التاايةة الثحاةجبة )

(  ثا ييير الى أة بةبة ااقاةا  العةثيةة ا ياتةمةجة 2025نير  ا  دالة أ صااية  ند  اتجط )

 ( يج ح  ل  22االجداأ )اانج  التجها  ن بةبة ااقاا  ااناانية    

  21جدول )
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أة اايرط البا ث أة بةبة الجا عة  ةن هثيةع التاصصةا  يةراة انماةهأ قةداز لةثجتثةع. 

الثجتثع االثقا ة العراقية بيال يا  االعربية بيال  ةا  تعتبةر اايثةاا االتجهةا نحةج األيةرين 

  ن الثعايير الثقبجلة اهتثا ياال.

 لدط بةبة الجا عة  التجها اانج  ايجاد العالقة بين التربية البيئية ا -0

ل رل ايجاد العالقة بين التربية البيئية االتجها اانج  قا  البا ث بت بيةق  عادلةة أاتبةاب 

( اهةج  عا ةل أاتبةاب هيةد  يةث ييةير الةى اهةجد  القةة 2048بيرتجة قد بة   عا ل اااتباب )

 ن التربية البيئية االتجها اانج أاتبابية  جهبة بي

اتمار هذ  النتيجةة بةأة هنةاا  يةادز  ة  التركيةا  ةةى أهثيةة الاةي رز النماةية  ةةى البيئةة 

الثحي ةء اكذل   ةى الاةجا البيئ  االت  اتهث     تحديد نج يةة اشةدز تما ةل ااشةاا  لثةا 

 (.Bransford: 1979: 335يحيب بهأ )

 التجقيا  االثقتر ا  

 تجقيا  ال -أ

 ااهتثا  بأدياأ أكبر قدا  ثان  ن الثعااف البيئية    الثناه  الثاتةا الثرا ل الدااتية. -2

  رااز تقديأ كتاب  اتقل لةعةج  البيئية االتربية البيئية. -0

 الثقتر ا   -ب

 اهراي دااتة  جأ أهر الثت يرا  الثقا ية اااهتثا ية  ةى التربية البيئية.  -2

ااتةةة  ةةجأ  ت يةةرا  شاصةةية كالقةةداز  ةةةى تحثةةل الثاةةؤالية االتجههةةا  القيثيةةة اهةةراي د -0

 البيئية االتجها اانج .الدينية ا القتها بالتربية 

 

 األهنبية  الثصادا العربية ا

 القرئُ الكريم* 

 .الثجقل –   أتف  ةأ النمف التربج ء ها عة الثجقل2882األ يرهاا ء  ا ل  حان   -2
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ء قحيح البااا ء ترقيأ اترتيب  حثد  ؤاد  بد الباق  اتقديأ العال ة أ ثد 0224 بده   البااا ء اب  -0

 ء داا ابن الهيثأء القاهرز.2 حثد شاكرء ب

  العالة االثجتثع ترهثة  ؤاد كا ل ا راهعة  ة  أدهأء داا اليةؤاة الثقا يةة 2891بردياااء نيقجا    -4

 ء ب داد.العا ة

ء التنيةةئة األتةةرية  ةةجأ البيئةةةء العجا ةةل ااتهةةاا األهتثا يةةة لتةةةج  البيئةةةء بيةة  0222الجةةابر ء يالةةد   -4

 الحاثةء ب داد.

ء اتهاا األهتثا ية لةتةج  البيئ ء دااتة  يدانية تهةاا الحةرب  ةةى البيئةة 0224الجحيي ء بيير ناعر   -5

  دادء ب داد.   الثجتثع العراق ء اتالة  اهاتير نير  نيجازء كةية اتداب ها عة ب

  األناةةةةاة االتربيةةةةةء الماةةةةر التربةةةةج  الثعاقةةةةرء داا اليةةةةا اا  0222الجعمةةةةر ء  ةةةةاهر أتةةةةثا يل   -1

 العةثيةلةنير االتج يعء ااادة.

  األبعةةاد البيئيةةة لةعةةجاة  ةةةى العةةرا  تحةيةةل أهتثةةا  ء العجا ةةل ااتهةةاا 0222 ثةةازء كةةريأ  حثةةد   -0

 ء ب داد.األهتثا ية لتةج  البيئةء بي  الحاثة

  الاةجا األهتثا   يصااصةا ا رةاهر ء  نيةجاا  ها عةة د يةقء 0228داادء ليةى اأ ثد ااق ر   -9

 كةية اتداب االعةج  ااناانيةء د يق.

أقجأ الترايح اأاقا  المراغء  ديل العةج  ااناانية داا المار   2882الداايشء كثاأ اأ ين الاجل    -8

 العرب ء  صر.

  الثحتجط التربج  لةحماع  ةى البيئة    كتب العةةج  2898 اهد  ثاز ا نى يجنف البحر ء  الد ا  ء  -22

(   بعةة أتةدء 20) االتربية الصحية لةثر ةة األبتدااية    العرا ء  جةةة العةةج  التربجيةة االنماةية العةدد

 ب داد.

  . لبناة.  اتاتيا      ةأ النمف الداا العربية لةعةج0225الر جء هناة تعيد   -22

   ةأ البيئة انج ية بيئتناء ترهثةة الةدكتجا قيصةر نجيةب قةالح اأيةراةء 2894تااهجي ء شاالف. هـ   -20

 ها عة الثجقلء الثجقل.

  تانةجهيا الاةجا ااناةان ء ترهثةة د.  بةد القةادا يجتةا ا راهعةة د.  حثةد اهةا 2892تانر. ب.ف   -24

 جبن  لةثقا ة االمنجة ااتدابء الاجي .( الثجةف ال40تةاةة  الأ الثعر ة العدد )

    ةأ نمف التعةأ. داا النهضة العربيةء لبناةء بيرا .0224تةيأء  ريأ دااد   -24

 ء  اتبة اانجةج الثصريةء القاهرز.5   قد ة لعةأ النمف ااهتثا  ء ب2809تجياء  ص مى   -25

ا دا  الحياز ا القتها بالصحة النماةية ل ةبةة   اتتراتيبجيا  التايا 0220قالحء تاهرز  بد الجداد   -21

 الجا عةء ابرا ة دكتجاا  )نير  نيجاز(ء كةية التربية )ابن اشد(ء ب داد.

   أبقراب   نيجاا  داا  اتبة الهالأء بيرا .2892نالبء  ص مى   -20

    ةأ البيئة. ها عة ب دادء ب داد.2895 ضيلء  بد يةيل ا ةجاة هاتأ الجااة    -29

 ء   بعة الديجانية الحديثةء الديجانية.2  الاةجا الجثع ء ص2804الاعب ء  اتأء  -28

   مهةةج  البيئةةة  ةة   نرةةجا  ةةةأ ااهتثةةاةء العجا ةةل اااهةةاا ااهتثا يةةة لتةةةج  0222الثرايةةات ء كا ةةل   -02

 البيئةء داا الحاثةء ب داد.

 ء  اتبة النهضة الثصريةء القاهرز.4ء ب  تياجلجهية الجثا ا  االقيادز2804 ةياةء لجيف كا ل   -02

 التعةيأ العا . القاهرز. ل   رهع    التعةيأ البيئ  لثرا 2801الثنرثة العربية لةتربية االثقا ة االعةج    -00

http. 11 Facuty. Jsu. edn. Saprof nagwaaref. Prof %20 N. 
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 ا عة ب داد. كةية التربية لةبنا . ب داد.   ةأ البيئة االتةج . ه2880 جلجدء بهرا  يضر اأيراة   -04

   نرريا  الياصيةء ترهثة ا ثد  راص.2818لند  ء ا. هجأ. ص   -04

ء داا الثاةةيرز لةنيةةر 2   ةةةأ الةةنمف التربةةج . ب0222نج ةةلء  حثةةد باةةر ا د.  ريةةاأ  حثةةد أبةةج  ةةجاد   -05

 االتج يع اال با ةء األادةء  ثاة.

ربية البيئية الدال . اهتثةاة الابةراي ااقةيثة   ة  الةداأ العربيةة  ةجأ التربيةة   برنا   الت2882اليجنااج   -01

 البيئيةء الاجي .

 http. 11 Facuty. Jsu. edn. Saprof nagwaaref. Prof %20 N. 
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 اتثاي الثحاثين  اب الةقب العةث  االحراف اابجدية  *

 أ.د قبر  برداة. -2

 أ.د باا   بد ا ثد. -0

 أ. .د اكر  ياتين. -4

 أ. .د  ان  ثجد. -4

 أ. .د  بد الاريأ  حان. -5

 أ. .د  رر با.  -1

 ا أبداال  ادااال ن أ ياناال  نالباال  دااثاال  المقــــرا   

ا ا تقةةد أة لثجةةالف اتبةةاي االثعةثةةين داا  ةة  بنةةاي بيئةةة  2

 اهتثا ية هديدز. 

     

ا هةةةداط لةثحا ةةةرا  التةةة  تةقيهةةةا  نرثةةةا  الثجتثةةةع  0

 الثدن   جأ ااهتثا  بالبيئة. 

     

      تارن   يااز اا اكن ال بيعية كالبحيرا  اال ابا .  4

الت  تقج  بهةا الدالةة لةثحا رةة  ةةى  ا  اادز  ن الحثال  4

 البيئة. 

     

      تجريا ال ابا  اق ع األشجاا أ ر  ر جل.  5

      فبعاد  جاا  الثيا  اتتنة  ن  صاب األنهاا.  1

      ا دا   لثنع الصيد     جاتأ التااهر.  0

      أتعى لمهأ الرجاهر ال بيعية كاا تباة الحراا   ثالال.  9

      أشااا     ثال  تيجير الثدة.  8

أشااا    الحثال  الت  تقيثها  نرثا  الثجتثع الثةدن   22

 إلتالف النمايا . 

     

      ليف لةبيئة أهر  ةى شاصية اإل راد.  22

       راا ترشيد اتتهالا الثجااد ال بيعية كالثاي  ثالال.  20

تالأ التةةةجا ة القتةةةل الجةةةاار لةحيجانةةةا  يةةةؤد  الةةةى ايةةة 24

 ال بيع  لةبيئة 

     

باتةةةت ا ت  تجاهةةةل الضج ةةةاي ااألقةةةجا  العاليةةةة  ةةة   24

 العثل. 

     

     اإل اةةاة بجثةةاأ البيئةةة يعتثةةد  ةةةى  اةةتجط فدااا المةةرد  25
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 عدد الفقرات.× : مجموع أوزان البدائل/ عددها الوسط الفرضي *

 التربية البيئية بصي تا النهااية  قياة (2 ةحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0 ةحق )

  قياة التجها اانج  بصي تا النهااية

 لها. 

      تعد النمايا  النجاية  صدا تةج  كبير لةبيئة.  21

      تعد األترز أتاة التربية البيئية.  20

      أشجع الجهجد الثبذالة لحثاية اتهاا.  29

      ليف لةا ا  أهر  ةى أداا .  28

 ا نعأ المقــــرا   

   أ ضل أة ياجة  جل   دد كبير  ن الناة. 2

   أانب أة أكجة     ااة  يث ياجة العثل االنياب.  0

   أ ضل  ثل األشياي بثمرد .  4

   ر   ند ا أشعر بالر    ن اتيرين. نالباال  ا أتة  تةجا تد ي 4

   أشعر أة داا     الحياز فيجاب .  5

   أشعر أة ا  جأ ل  اا قجز.  1

   أتتثتع برتأ الثناعر ال بيعية.  0

   أشعر بالتجتر  ند ا أاط الحيجانا .  9

   ينتابن  شعجا بأن  أ ي  قجز انياب.  8

    ناقية اتيرين. أشعر أن   ن الاهل التراهع بعد  22

   أ ح  باهجلة ألباب األ جا.  22

   أ ضل الجةجة    البي  بحثاال  ن األ اة.  20

   أاتاح  ند ا يتركن  اتيرين اشأن . 24

   تاير الحياز ا ق  ا  كر  ه اأنبيااا.  24
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