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 مستخلص الرسبلت

والتفريط في  اإلفراطكبيرة في النظام البيئي جراء  اكلالتطور اليائل في العالم في شتى مجاالت الحياة مش لقد أفرز      
في  اإلنسانمعالجة تمك المشكالت التي باتت تيدد حياة  إلى حاجة أصبحت ىناكالمتنوعة والمتعددة ف استغالل موارده

فكانت , عمى منيج تربوي وعممي رصين ينمي القدرات واالتجاىات في مواجية تمك التحديات اً عتماداحاضره ومستقبمو 
البد من  البناءةتمك المعطيات ولكن لتقبل ذلك واالنسجام مع  ,والمرتكز في تمك المعالجة ,التربية البيئية ىي المحور

فتطمب من الباحث دراسة  اإلنسان,الن المعالجة والمحافظة عمى البيئة تبدأ من ؛تمك المفاىيم  إزاء اإلنسانتحديد سموك 
عممية بناء بيئة صالحة  موك الذي يمثل التطبيق العممي فياالتجاىات نحو البيئة لتحديد ومعرفة درجة ونوعية ذلك الس

الجامعات العراقية مؤخرًا نتيجة  إلىمادة التربية البيئية ىي موضوع حديث قد دخل  نوبما أ .اعةمفرد والجمونافعة ل
وفق أسس عممية ذات طابع تربوي يحاول معالجة أثر  اإلنسانيةالتطور واالىتمام البيئي الحاصل في المجتمعات  ةمواكبل

في حمل أعباء تمك  األولىالطمبة ىم النواة  إذ أندراسة مادة التربية البيئية في اتجاىات طمبة الجامعة نحو البيئة 
  .ىالمسؤولية الكبر 

-:معة نحو البيئة من خاللوقد استيدف البحث الحالي معرفة اثر دراسة مادة التربية البيئية في اتجاىات طمبة الجا  
االتجاه نحو البيئة لدى الطمبة الذين درسوا مادة التربية البيئية . عَّرفـ ت  1  
االتجاه نحو البيئة لدى الطمبة الذين لم يدرسوا مادة التربية البيئية .  ـ ت عَّرف2  
وا مادة التربية البيئية وأقرانيم الذين لم ـ الكشف عن داللة الفروق في اتجاىات الطمبة نحو البيئة بين الطمبة الذين درس3

 يدرسوا مادة التربية البيئية .
ـ الكشف عن داللة الفروق في اتجاىات الطمبة نحو البيئة ممن درسوا مادة التربية البيئية عمى وفق متغير الجنس 4

إناث (. -)ذكور  
ىات الطمبة نحو البيئة , وقد تم التحقق من ولتحقيق أىداف البحث الحالي . قام الباحث بإعداد مقياس لقياس اتجا 

وطالبة من طمبة المرحمة الثانية في الجامعة ب   طال (444إحصائيًا عمى عينة بمغت )صدقو وثباتو, وتحميل فقراتو 
البحث تم التطبيق النيائي عمى عينة البحث التطبيقية  أدوات إعداد استكمالوبعد , المستنصرية اختيروا بأسموب عشوائي 

 باالستعانة اإلحصائيةالباحث مجموعة من الوسائل  خدمث استحولتحميل نتائج الب,  وطالبة اً طالب (146البالغة )
) اإلحصائيبالبرنامج  SPSS ومن ىذه الوسائل )االختبار التائي   ( t-test)  ,رسونمعامل ارتباط بي ,( لعينتين مستقمتين

.(معادلة الفاكرونباخو   
-: وأشارت نتائج البحث إلى  

نحو البيئة. عال  طمبة الجامعة الذين درسوا مادة التربية البيئية لدييم اتجاه  إن -1  
  .نحو البيئة عال  طمبة الجامعة الذين لم يدرسوا مادة التربية البيئية ليس لدييم اتجاه  إن -2
البيئية تسيم في تنمية االتجاه نحو البيئة .إن دراسة مادة التربية  -3  
وجود فروق دالة إحصائيا بين الطمبة الذين درسوا مادة التربية البيئية والذين لم يدرسوىا في اتجاىاتيم نحو البيئة  -4

.لصالح الذين درسوا مادة التربية البيئية   
( في االتجاه نحو البيئة . إناث –ذكور عدم وجود فروق دالة إحصائيا بحسب متغير الجنس ) -5  

الباحث بعض التوصيات والمقترحات استكمااًل لمبحث الحالي .وضع  ذلكوفي ضوء        


