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٢٨/٢/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٧/١٢/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
وصل من هدف البحث التعرف على أسباب السلوك البیئي السلبي لدى طلبة جامعة الم

) طالبا وطالبة من ستة كلیات في جامعة ٢٨٥منظور الطلبة أنفسهم . تكونت عینة البحث من (

الموصل .استخدمت االستبانة أداة لجمع البیانات من أفراد العینة ، والتي تألفت في صیغتها 

امعة ) فقرة عدت أسبابًا مقترحة لظاهرة السلوك البیني السلبي لدى طلبة الج٢٥یة من (النهائ

أعدها سببا –وزودت االستبانة بمقیاس لالستجابة مكون من ثالثة بدائل : أعدها سببا رئیسیا 

ال أعدها سببا . وتم التأكد من الصدق الظاهري لألداة بعرضها على عدد من –ثانویا 

المختصین في علوم البیئة وعلوم الحیاة وعلم النفس ، إما ثبات األداة فقد استخرج نالتدریسیی

  . ٠.٨٥بطریقة التطبیق وٕاعادة التطبیق مكان معامل الثبات 

واستخدم الوزن المئوي بوصفه وسیلة إحصائیة لمعالجة البیانات وترتیب فقرات االستبانة 

على وفق أهمیتها تنازلیا .

توصل البحث إلى إن جمیع فقرات االستبانة قد قبلت من قبل إفراد العینة باستثناء فقرة 

وجرى تحلیل ومناقشة الفقرات العشرة األولى   ٠,٥٠لى وزن مئوي اقل من واحدة حصلت ع

فأكثر .٠,٧٠والتي حصلت على وزن مئوي مقداره 

وكانت ابرز خمسة أسباب للسلوك البیئي السلبي لدى طلبة جامعة الموصل :

المجتمع المحلي ال یعطي أهمیة للعنایة بالبیئة .-

لجامعة .ضعف الوعي البیئي لدى عموم طلبة ا-

غلبة صفة الالمباالة عند بعض الطلبة في أفعالهم وسلوكیاتهم .-

مشاهدات الطلبة لسوء التعامل مع البیئة في الشوارع والطرقات .-

عدم وجود برامج إرشادیة في الجامعة لتنمیة الثقافة البیئة .-

وعلى وفق النتائج قدم الباحث جملة من التوصیات منها  :

السلوك البیئي السلبي  التي شخصها افراد العینة موضع االهتمام     والدراسة وضع اسباب-

من قبل االدارة الجامعیة 
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تصمیم برامج إرشادیة لعموم طلبة الجامعة لتنمیة الوعي البیئي لدیهم   وتنفیذها على وفق -

آلیات محددة .

إدخال مادة التربیة البیئیة في مناهج كلیات الجامعة .-

رائق التدریس الحدیثة ویوجه خاص طرائق التعلیم التعاوني  والمشروع ولعب الدور تفعیل ط-

، وتضمین بحوث التخرج مشاریع وموضوعات  ذات صلة بالبیئة وقضایاها  توحل المشكال

تفعیل دور الجامعة في توعیة المجتمع المحلي لمخاطر التلوث البیئي .-

The Reasons of Negative Environmental
Behavior of Students at Mosul University

Prof. Dr. Fadhil Khalil Ibrahim
Dean of Basic Education College – University of Mousel

Abstract:
The research aimed to know the reasons of negative environmental

behavior of students at Mosul university. The sample consisted of (285)

students from six colleges at the university of Mosul . The questionnaire

is used for collecting data from the sample individuals . The instrument is

composed of (25) items which were prepared as suggested reasons for

negative environmental behavior .

The scale of the instrument consisted of three responses (regarded

as main reason – regarded as secondary reason – not regarded as reason).

Face validity and test – retest reliability method were used .The

reliability factor is 0.85 and the percentage weight was used for ranking

the items of the questionnaire .

The result revealed that all the items accepted by the students

excluded one item which had percentage weight less than 50%

The researcher analyzed the first ten items which had 70%

percentage weight and more .

The first five reasons for the negative environmental behavior

according to the students point of view are :
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- The local community does not care for the environment .

- Lack of environment awareness of the university students

- Carelessness of the students towards the environment issues .

- The students observation for bad dealing with the environment

especially in the streets roads and public gardens

- The lack of guidance programs in the university .

According to the results many suggestions and recommendations

were made:

-The reasons which were identified by the sample individuals should be

taken into consideration in planning by the university administration

- Planning guidance program to develop the environmental culture among

the students

- Activate the modern teaching methods and include topics related to the

environmental issues in graduation projects .

مشكلة البحث :
الحظ الباحث من خالل عمله في التدریس الجامعي واإلدارة الجامعیة ، أن هناك ظاهرة 

الالمباالة والتعدي على البیئة الجامعیة فضال عن رمي النفایات وأعقاب السكایر وفضالت 

واصل األطعمة في الساحات العامة والقاعات الدراسیة  وأمكنة تواجد الطلبة أوقات الراحة والف

الزمنیة بین المحاضرات . كما شخص الباحث من خالل المالحظة العینیة اتصاف عموم الطلبة 

بالسلوك السلبي تجاه الحدائق العامة المتوفرة في الحرم الجامعي وتعطیل صنابیر میاه سقى 

الحدائق  ومیاه الشرب فضال عن التعامل غیر الحضاري مع دورات المیاه ، وعدم المحافظة 

البیئة الصفیة . هذه الحالة دفعت الباحث إلى التساؤل عن أسباب تلك الظاهرة . هل تعود على 

إلى التربیة األسریة ؟ أم إلى تدني الوضع االقتصادي ؟ أم إلى اضطراب الوضع العام للبلد ؟ 

وبعد هذا وذلك هل وراء هذه الظاهرة تدني الوعي البیئي لدى هذه الشریحة من المجتمع ؟ ام 

لة النفسیة للطلبة ؟الحا

علیه یمكن صیاغة مشكلة البحث الحالي بالسؤال التالي :

ما أسباب شیوع ظاهرة السلوك البیئي السلبي لدى طلبة جامعة الموصل؟
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أھمیة البحث :

الشك أن التربیة البیئیة قد حظیت باهتمام عالمي على مستوى األفراد والجماعات 

بكافة المراحل الدراسیة ، كما أن توافر الوعي البیئي وشیوع والمؤسسات التربویة والتعلیمیة و 

الثقافة البیئیة لدى الطلبة مطلب أساسي وهدف تربوي استراتیجي، لذا فان تشخیص السلوك 

السلبي في التعامل مع البیئة سواء البیئة المادیة أو الحیویة لدى شریحة الشباب من طلبة 

هنا یأتي أهمیة البحث الحالي في التعرف على أسباب الجامعة أمر في غایة الضرورة . ومن 

هذه الظاهرة وتشخیصها وتصنیفها من اجل تقدیم التوصیات المناسبة لمعالجتها وتقدیم الحلول 

الناجحة لها .

ومن المتوقع أن یعود البحث بالفائدة على اإلدارة الجامعیة رئاسة وعمادة وقسمًا ، 

والنفسي في الجامعة ، والمهتمین بالتربیة البیئیة ، فضال عن والقائمین على اإلرشاد التربوي  

التدریسیین والطلبة أنفسهم .

ھدف البحث :
یهدف البحث الحالي إلى اإلجابة  عن السؤال اآلتي :

ما أسباب السلوك البیئي السلبي لدى طلبة جامعة الموصل ؟

حدود البحث :
ات جامعة الموصل للعام الدراسي یقتصر البحث الحالي على عینة من  طلبة كلی

٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ .  

تحدید المصطلحات :
Environmentالبیئة : 

) بأنها ((الوسط الطبیعي واالجتماعي الذي یعیش فیه اإلنسان ٢٠٠١(عرفها عمران 

ویحصل منه على مقومات حیاتیة ویدخل معه في عالقات متبادلة التأثیر في ظل تنظیمات 

، ٢٠٠١) (عمران ،)ق وعادات وتقالید تطبع الفرد والمجتمع بطابع معیناجتماعیة وقیم وأخال

  ) .١٠ص 

الوسط الفیزیائي () في قاموس البیئة العامة بأنها (١٩٩٨وعرفها وردم واالشیقر (

  ) .٨١،ص١٩٩٨) (االشیقر،)والكیمیائي والبیولوجي الذي یحیط بالكائن الحي
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Environmentالتربیة البیئیة :  Education

) بأنها ((التعلم من اجل فهم وتقدیر النظم البیئیة بكلیتها ٢٠٠٤عرفها عربیات ومزاهره (

  . )١٢،ص٢٠٠٤)(عربیات ومزاهرة ،)والعمل معها وتعزیزها

) بأنها((عملیة تكوین القیم واالتجاهات والمهارات والمدركات ٢٠٠١وعرفها جاسم (

اإلنسان وحضارته بمحیطه الفیزیقي وتوضح الالزمة لفهم وتقدیر العالقات المعقدة التي تربط

حتمیة المحافظة على مصادر البیئة وضرورة حسن استغاللها لصالح اإلنسان وحفاظا على 

  .)٧٢، ص ٢٠٠٢) (جاسم ،)حیاته الكریمة ورفع مستوى معیشته

، هدف تنمیة الوعي لدى سكان العالم) بأنها ((عملیة تربویة تست٢٠٠٨وعرفها  عجاج (

هتمامهم نحو البیئة  ، بمعناها الشامل والمشاركة المتعلقة بها  ، وذلك بتزویدهم بالمعارف وٕاثارة ا

، وتنمیة میولهم واتجاهاتهم  ومهاراتهم للعمل فرادى وجماعات  لحل المشكالت البیئیة الحالیة ، 

  ) .٢٠٠٨وتجنب حدوث مشكالت بیئیة جدیدة)) (عجاج ، 

Environmentالوعي البیئي :  Awareness

التعریف بالبیئة وعناصرها لتحسین الوعي بها (بأنه ( )١٩٩٨عرفه وردم واالشیقر (

وااللتزام للقیام بعمل من شأنها  من خالل فعل أو ممارسة بهذا الشأن من األفراد والجماعات  

  . )٨١، ص١٩٩٨) (وردم واالشیقر ،)واألسرة والمدرسة والمجتمع

Environmentالسلوك البیئي :  Behavior

) بأنه ((استجابة الكائن الحركیة أو المنظورة للمؤثرات ١٩٩٨عرفه قاموس البیئة العام (

الخارجیة البیئیة والتي تتراوح بین االستجابة التلقائیة المبرمجة جینیا في الكائنات الدنیا إلى 

، ص ١٩٩٨العام ، ) (قاموس البیئة )االستجابة التي تخضع للتجربة والتعلم في الحیوانات الدنیا

٣٣. (  

Negativeالخاطئ)(السلوك  السلبي  Behavior

سلوك ذو معرفة مشوهة یحتاج فیها إلى مواقف وخبرات () بأنه (٢٠٠٠عرفه قطامي (

  . )٨٤، ص٢٠٠٠) (قطامي ،)تساعده على الفهم

أفراد  ) بأنه ((مخالفة نظم وقواعد السلوك السائدة بین غالبیة١٩٦١وعرفه أبو الخیر (

  ) .١٣٤، ص١٩٦١ابو الخیر ،())المجتمع
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الممارسات البشریة الخاطئة ، كرمي النفایات () بأنه (٢٠٠٢وعرفه الجبان وآل عمرو(

خارج األماكن المخصصة لها ، أو ترك المخلفات في أماكن التنزه ، أو الكتابة على الجدران ،أو 

) (الجبان وال )اهر أخرى تسيء للبیئة ...تربیة المواشي داخل أحیاء المدینة ...... أو أي مظ

  . )٣٣، ص٢٠٠٢عمر ، 

أما أسباب السلوك البیئي السلبي فیعرفها الباحث إجرائیا بأنها  مجموعة األسباب التي تم 

تشخیصها من قبل أفراد العینة والمرتبة تنازلیا على وفق أهمیة كل سبب والواردة في األداة التي 

سیعدها الباحث .

ظریة :خلفیة ن
جاء االهتمام بالتربیة البیئیة انطالقا من انه یمكن عن طریق التربیة تنمیة سلوك األفراد 

باتجاه العمل على حمایة البیئة لما فیه مصلحة اإلنسان والبیئة معا. وتسعى التربیة البیئیة بشكل 

ون مع البیئة بالحكمة أساس إلى تنمیة االتجاهات البیئیة االیجابیة لدى األفراد بما یجعلهم یتعامل

). كما تهدف التربیة البیئیة إلى بناء المواطن ٢٦٨، ٢٦٣، ص١٩٨٧والرشاد (صبارینى ، 

االیجابي الواعي بمشكالت البیئة وتنمیة الوعي بأهمیة البیئة وتنمیة القیم االجتماعیة ودراسة 

زمة لفهم وتقدیر المشكالت البیئیة وتحلیلها من خالل منظور القیم ، وتنمیة المهارات الال

العالقات التي تربط اإلنسان وبیئته البیوفیزائیة .

وتعمل التربیة البیئیة على تزوید المواطنین بمعلومات دقیقة وحدیثة عن البیئة ومشكالتها 

بهدف معاونتهم على اتخاذ القرارات السلیمة ألسلوب التعایش مع البیئة وتوعیة المجتمع وبان من 

  ).٢٩ص ،٢٠٠٤ القرارات بشأن المشكالت البیئیة (عربیات ومزاهرة ،حق كل مواطن اتخاذ

أن هناك حاجة ماسة وملحة إلى تربیة تعد الفرد المتفهم لبیئته () (٢٠٠١ویرى جاسم (

والمدرك لظروفها والواعي بما یواجهها من مشكالت وما یتهددها من أخطار والقادر على 

المشكالت والحد من تلك األخطار بل في تحسین المساهمة االیجابیة في التغلب على هذه 

ظروف هذه البیئة إلى األفضل والذي لدیه الدوافع وااللتزام للقیام بكل ذلك عن رغبة منه ، لذا 

) (جاسم ،)ظهرت الحاجة إلى نشوء اتجاه جدید في التربیة یطلق علیه اآلن التربیة البیئیة

  .  )٨٦، ص٢٠٠١

التربیة في تحقیق مرامیها ، إذ أجمعت المؤتمرات وتعد المناهج الدراسیة وسیلة

واالجتماعات الدولیة والمحلیة على أن الوسیلة الرئیسة الفعالة لتنمیة الوعي البیئي لدى الطالب 

وٕاكسابهم االتجاهات ذات القیم البیئیة والسلوك البیئي السلیم هو إدخال التربیة البیئیة ضمن 

كما أجمعت على توعیة جمیع أفراد المجتمع في جمیع األعمار برامج التعلیم العام والجامعي ،
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توعیة بیئیة مستمرة ،فالتربیة البیئیة هي مسئولیة جمیع المراحل و المواد الدراسیة من المدرسة 

  .( ٨٦، ص ٢٠٠١االبتدائیة وما قبلها إلى المرحلة الجامعیة وما بعدها (جاسم ،

بیة البیئیة ((ینبغي على مناهج التربیة أن ) في مقالة له عن التر ٢٠٠٢ویرى مدكور (

تأخذ بتوجیهات المنهج اإلسالمي الرشید الذي یدعو اإلنسان إلى التوسط واالعتدال في السلوك 

، رقابة الضمیروالتصرفات ، وینهاه عن التلوث بكل صوره ، ویوقظ في اإلنسان قبل كل شي 

  )٥٥، ص٢٠٠٢(مدكور،))واحترام المنهج اإللهي لما فیه خیر الناس أجمعین

ویمكن للجامعة من خالل ما تقدمه من برامج دراسیة لطالبها أن تساهم في ترشید 

السلوك البیئي لألفراد وتوسیع مداركهم وزیادة معرفتهم ووعیهم بكیفیة التعامل مع البیئة والحفاظ 

في ) إن الجامعة یمكن أن تسهم ٢٠٠٦) ویرى المقدادي (٦٩- ٦٨، ص٢٠٠١جاسم ،(علیها 

والتصدي لما أصاب البیئة من أخطار ، )حمایة البیئة ودرء األخطار عنها (كجانب وقائي

عبر وظائفها الرئیسیة الثالثة : التعلیم والبحث )ومعالجة ما اعتراها من أذى (كجانب عالجي

  ).٩، ص٢٠٠٦العلمي وخدمة المجتمع (المقدادى ،

والتعلیمات البیئیة وٕاعداد البرامج وثمة تساؤل یطرح نفسه مفاده : هل سن القوانین 

والمناهج الدراسیة على مستوى التعلیم العام والجامعي یكفي وحده لتنمیة الوعي البیئي لدى الطلبة 

؟ وٕاذا ما توفر الوعي البیئي ، هل یعد ذلك عامال ضامنا لمعالجة قضایا البیئة ؟ یأتي الجواب 

ن معظم المشاكل البیئیة ترجع إلى األنماط السلوكیة مقرونا بالسلوك البیئي العام لألفراد . إذ إ

الخاطئة    ((فمواجه المشكالت البیئة ینبغي أن تبدأ باإلنسان نفسه ، فهو العنصر الرئیسي في 

) ویشیر الببالوي ٥٦ص ٢٠٠١جاسم ())البیئة والمستفید منها والسبب المباشر في مشكالتها

سلوكیة مرضیة نستلزم وعیا بالبیئة وتعدیال للسلوك ) إلى أن األزمة البیئیة ((ظاهرة ١٩٨١(

). ویشارك المقدادي ١٧،ص١٩٨١الببالوى،())اإلنساني واتجاهاته إزاء البیئة ومقوماتها السلوكیة

) في اإلجابة على التساؤل انف الذكر بتفریقه بین الوعي والسلوك بقوله :٢٠٠٨(

ورة حدوث تغیرات ایجابیة في سلوكیات إن ((ازدیاد الوعي بقضایا البیئة ال یعني بالضر 

األفراد . ومع تفشي حالة الالمباالة في شرائح المجتمع المختلفة ، أصبح الشعور السائد هو ترك 

المشاكل البیئیة لألجهزة الحكومیة للتصرف فیها .... فقد یكون الناس على درایة لمخاطر 

ماكن المحضور التدخین فیها . وقد یكون التدخین بالنسبة للغیر ، ومع ذلك فإنهم یدخنون في األ

الناس على درایة بما تسببه الضوضاء من إزعاج اآلخرین ولكنهم یطلقون أبواق سیاراتهم أو 

))یرفعون صوت أجهزة الرادیو والتلفزیون دون مباالة ومراعاة لمشاعر اآلخرین وحقوقهم

اعتداء من قبل اإلنسان على . و یرى علماء النفس البیئي إن اى  )٢٤،ص ٢٠٠٨(المقدادي، 

البیئة یعد سلوكا غیر سوي ، أو غیر متكامل ، ویحتاج إلى تعدیل وهذا السلوك الذي یعد هو 

السبب األساس لحدوث التلوث ، ینطلق أساسا من الطبیعة الشخصیة أو اإلنسانیة للفرد ، ومدى 
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٨

عد سلوكا هداما وغیر بناء  وعیه بأهمیة الحفاظ على البیئة من التلوث . والسلوك غیر السوي ی

  ).٢،ص ٢٠٠٨الشریف ،(

، السلبيولنظریات علم النفس تفسیراتها الخاصة بالسلوك المضطرب أو غیر السوي أو

فالنظریات السلوكیة تراه ((أنماطا من االستجابات الخاطئة او غیر السویة التي تعلمها الفرد ، 

) ١٠٦، ص ٢٠٠٠الداهري ،())یر مرغوبةویحتفظ بها لفاعلیتها في تجنب مواقف او خبرات غ

وان البیئة ((هي التي تصنع سلوك اإلنسان .. فإذا كان هذا السلوك سویا فهو خیر ، وان كان 

))غیر سوي فهو شریر

وتشیر النظریة السلوكیة أیضا إلى ان ((السلوك غیر السوي یمكن ان یحدث عندما 

- ٣٧٤، ص ٢٠٠٦الخطیب ())تطلبها البیئةیخفق الفرد في تعلم االستجابة التكیفیة التي ت

ان السلوكیات غیر المتوافقة انما هي استجابات متعلمة ، () ویفترض العالج السلوكي (٣٧٥

وعلیه فان العالج یعتمد على إعادة تعلم السلوك المرغوب فیه)).

ألهو) أو الالشعور یمثل الجزء(إما نظریة التحلیل النفسي ، فیرى صاحبها فروید  أن 

) في حین أعطى ٩٢- ٩١،ص٢٠٠٠األكبر من الشخصیة وله قوته وأثره على السلوك (الداهري 

من أتباع هذه النظریة أیضا ، أهمیة خاصة للعوامل االجتماعیة في توجیه )كل من (ادلر ویونغ

من أتباع المدرسة الحدیثة بدور العوامل الثقافیة في )السلوك سلبا أو إیجابا ونادت (كارن هورني

السلوك اإلنساني وان السلوك السلبي هو ناتج هذه العالقات اإلنسانیة المضطربة .

فتشیر إلى ارتباط السلوك الخاطئ بالكفاءة )أما نظریة التعلم االجتماعي ل (بندور

الذاتیة للفرد ، فإذا لم یشعر الفرد باألمان تجاه كفاءته وتوقعه الفشل في ذاته فان ذلك الشعور 

ه . ومن ثم استثماره ألقل جهد في أي نشاط یقوم به مما ینتج عنه سلوكیات سیحد من نشاط

  ).٤٨، ص ٢٠٠٨سلبیة (مطلك ،

دراسات سابقة :
لم یعثر الباحث على دراسة مماثله للدراسة الحالیة لذا اعتمد في عرض الدراسات 

ذات صله السابقة على بعض الدراسات القریبة التي تناولت موضوع الوعي البیئي ومواضع 

بالتربیة البیئیة .

:)٢٠٠٢دراسة الجبان وال عمر (
هدفت الدراسة الى معرفة اثر معاینة وتصویر مظاهر اإلساءة للبیئة في تعدیل اتجاهات 

) طالبا ٣٣طالب كلیة المعلمین في ببشة  نحو المشكالت البیئیة المحلیة . تكونت العینة من (

اسة استبانه خاصة لقیاس اتجاهات الطلبة نحو البیئة من طالب كلیة المعلمین واستخدمت الدر 
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المحلیة  ومشكالتها . توصلت الدراسة إلى إن طالب عینة البحث حققوا  تحسنا في اتجاهاتهم 

نحو المشكالت البیئیة المحلیة .

):٢٠٠٤دراسة الشامان (
بیئي لدى سعت الدراسة إلى معرفة دور التعلیم الجامعي في االرتقاء بمستوى الوعي ال

طالبة من أربعة أقسام في (٧٠٨)جامعة الملك سعود .تألفت العینة من–طالبات كلیة التربیة 

الكلیة . واستخدمت االستبانه أداة الستطالع أراء الطالبات . توصلت الدراسة إلى أن األنشطة 

اهتمام الطالبیة التي تقدم في الدراسات الجامعیة للبنات ال ترقى إلى المستوى الذي یثیر

الطالبات نحو الموضوعات البیئیة،. والى الحاجة إلى موضوعات  بیئیة بصورة اكبر في 

المقررات الدراسیة . وأوصت الدراسة بإضافة مادة مستقلة للتربیة البیئیة تدرس لجمیع تخصصات 

كلیة التربیة .

:٢٠٠٤(دراسة البدرانى (
ئي لدى طلبة قسم علوم الحیاة في هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الوعي البی

) طالبا وطالبة واعد الباحث مقیاسا ١٢٠جامعة الموصل ،تكونت العینة من (–كلیة التربیة 

) ٣٤) فقرة لبعد المعلومات و(٣٠) فقرة موزعة على بعدین (٦٤للوعي البیئي مكون من  (

البیئي العام لدى طلبة تدني  مستوى الوعي(لبعض االتجاه نحو البیئة . توصلت الدراسة إلى (

% .٧٠% قیاسا بالمحك الطرفي ٦١قسم علوم الحیاة في كلیة التربیة حیث بلغ المتوسط العام 

:دراسة بوداك وآخرون ( (Budak et al 2005
هدفت الدراسة إلى تقییم االتجاهات البیئیة والسلوك البیئي لدى طلبة كلیة الزراعة في 

طالبا في مرحلة الدراسات األولیة . (٢٤٠).تكونت العینة منفي تركیاgukurovaجامعة 

%) یستخدمون وسائل اإلعالم مصدرا للمعلومات حول ٨٠ (توصلت الدراسة بان غالبیة الطلبة

القضایا البیئیة .كما توصلت الدراسة إلى أن الطلبة الشباب األصغر سنا مهتمین بقضایا البیئة 

لدیهم سلوك ایجابي نجو المسائل البیئیة . إال أن الدراسة أكثر من الطلبة األكبر سنا ،وكان

%فقط من الطلبة هو أعضاء في المنظمات البیئیة ولدیهم سلوك ایجابي  ١٢,٩توصلت إلى أن 

واتجاهات ایجابیة نحو البیئة .
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:)٢٠٠٨دراسة المطلك (
انتشارها لدى سعت الدراسة إلى الكشف عن الظواهر السلوكیة الخاطئة أو السلبیة ومدة 

طلبة كلیة العلوم اإلنسانیة في جامعة كویة في محافظة السلیمانیة في شمال العراق .بلغت العینة 

) حالة منتشرة بین صفوف ا لطلبة ولكل ١٤) طالبا وطالبة، وتم تصمیم أداة تتضمن (٢٠٠(

)بدرجة ضعیفة–بدرجة متوسطة –حالة أسبابها، إما مستویات اإلجابة فهي ثالثة (بدرجة كبیرة 

% ٦٤. توصلت الدراسة إلى أن نسبة انتشار الظواهر السلبیة في الوسط الطالبي الجامعي هي 

من الظواهر السلوكیة التي تضمنتها أداة الدراسة . وتم ترتیب النتائج تنازلیا على وقف الوسط 

مرات الكلیة الحسابي المدمج لكل فقرة . وكانت أعلى ظاهرة غیر مقبولة (تجول الطلبة في م

و(استعمال الهاتف النقال) وحصلت ظاهرة )التغیب عن المحاضرات(وتلیها )أثناء المحاضرات

على المرتبة السادسة بوصفها من الظواهر السلبیة لدیهم .)التدخین لدى الطلبة(

یبدو من استعراض الدراسات السابقة أنها مختلفة في أهدافها إال أنها المست بدرجة أو 

الوعي البیئي لدى طلبة الجامعة ،أما دراسة مطلك فقد جاءت في إطارها العام في سیاق بأخرى 

الدراسة الحالیة إال أنها مختلفة عنها في المحتوى إذ إنها لم تتطرق إلى البعد البیئي في سلوك 

) طالبا ٧٠٨- ٣٣الطلبة .أما العینة المستخدمة في عموم تلك الدراسات فقد تراوحت بین (

والدراسة الحالیة تقع عینتها من حیث الحجم في المرتبة المتوسطة  وجمیع الدراسات وطالبة 

كانت وصفیة واستخدمت االستبانة أداة لجمع البیانات، وهكذا حال الدراسة الحالیة فستكون 

وصفیة في منهجها .

منھجیة البحث :
مالءمته ألهداف یعتمد الباحث المنهج الوصفي في معالجة مشكلة البحث الحالي وذلك ل

البحوث الوصفیة عموما توصف الواقع الذي توجد فیه مشكلة معینة ، (البحث إذ تعني (

) ٦٣-٣٥ص  ١٩٨٤) (شعراوي ویونس )والظروف المحیطة بها والمالبسات المرتبطة بها

وسیتم التعامل مع البحث بوصفه بحثا استطالعیا وصفیا أولیا دون اعتماد متغیرات بعینها .

البحث :عینة 
اختار الباحث بصورة عشوائیة ست كلیات من أصل اثنتین وعشرین كلیة في جامعة 

الموصل وهي كلیات :

التربیة األساسیة، والحقوق ، والتمریض ، والفنون الجمیلة ، والعلوم السیاسیة ، وعلوم 

الحاسبات والریاضیات .
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سنة الرابعة من هذه الكلیات لكونها سنة منتهیة ولكون طلبتها قد واختار الباحث طلبة ال

امتلكوا من الخبرة والنضج والتصورات المناسبة التي تؤهلهم لالستجابة على تساؤالت البحث  

) طالبا وطالبة اختیروا عشوائیا من طلبة السنة الرابعة من ٢٨٥وفقرات أداته . وقد بلغت العینة (

  ) .                  ١وكما مبین في الجدول (الكلیات أنفة الذكر 

  )١الجدول (

یوضح توزیع أفراد عینة البحث على الكلیات

العینةالكلیة

التربیة األساسیة 

الحقوق 

التمریض

الفنون الجمیلة

العلوم السیاسیة 

علوم الحاسبات والریاضیات

٨٨

٦٠  

٢٤  

١٩  

٢٤  

٧٠  

٢٨٥المجموع

اداة البحث:
حث االستبانة أداة رئیسة لجمع البیانات على وفق هدف البحث . ونظرا لعدم اعتمد البا

وجود استبانه جاهزة تنسجم وطبیعة البحث الحالي قام الباحث بإعداد استبانه خاصة لهذا 

) فقرة ثم جمعها وتنظیمها من األدبیات والدراسات ٣٠الغرض تكونت في صیغتها األولیة من (

ئیة ومن خبرة الباحث في التعلیم الجامعي، ولغرض التحقق من الصدق ذات الصلة بالتربیة البی

لحیاة والعلوم التربویة الظاهري لألداة جرى عرضها على عدد من الخبراء في مجال البیئة وعلوم ا

% من الخبراء ٨٠وتم حذف وتعدیل وٕاعادة صیاغة عدد من الفقرات وباتفاق  ) ١(والنفسیة

  ) فقرة .٢٥( فأصبحت عدد فقرات االستبانه

علوم بیئة .-األستاذ الدكتور معاذ حامد مصطفى    -  )١(

علوم حیاة .-لدكتور یحیى المشهداني   األستاذ ا-

علوم حیاة .-األستاذ المساعد الدكتور  مؤید یونس  -

علم النفس التربوي.-األستاذ المساعد الدكتور خشمان  حسن علي -

علم النفس التربوي .-األستاذ المساعد الدكتور ثابت محمد خضیر -

فس التربوي .علم الن-المدرس الدكتورة  فاطمة عباس مطلك  -



فاضل خلیل ابراهیم

١٢

وللتحقق  من ثبات األداة بطریقة التطبیق وٕاعادة التطبیق ثم عرضها على عینة من 

) طالبا وطالبة من غیر العینة األساسیة في ذات الكلیات الست، وبعد مرور أسبوعین ٥٠(

عرضت االستبانه ثانیة على ذات العینة . وبعد تطبیق معادلة ارتباط بیرسون بلغ معامل الثبات 

)  وبعد ذلك عدت ١٩٤، ص١٩٧٧توفیق واثناسیوس (وهو معامل ثابت مرتفع جدا   ٠,٨٥

) أیام .١٠االستبانة جاهزة للتطبیق اذ تم توزیعها على عینة البحث األساسیة  واستعادتها لمدة (

المعالجات االحصائیة : 
الوزن المئوي لترتیب فقرات االستبانه على وفق معادلة الوزن المئوي :   -١

صفر×٣+ ت ١×٢+ ت٢×١ت

----------------------×١٠٠

)١٦٦،ص١٩٩٩(ابراھیم٢×ن 

  ) ١٨٦ص١٩٨٤معادلة ارتباط بیرسون إلیجاد ثبات األداة  (شعراوي ویونس -٢

عرض النتائج وتفسیرھا :
البیئي السلبي لدى طلبة جامعة الموصل تم تفریغ لغرض التعرف على أسباب السلوك

–) أعدها سببا رئیسیا ٢استجابات أفراد العینة ، بعد إعطاء بدائل االستبانة الدرجات اآلتیة : (

ال أعدها سببا . وباستخدام معادلة الوزن المئوي جرى ترتیب )(صفر–) أعدها سببا ثانویا ١(

معیارا لقبول الفقرة  ٠,٥٠همیة كل فقرة ، وجرى اعتماد نسبة فقرات االستبانة تنازلیا على حسب أ

  ) .٢أو رفضا وكما موضح فى الجدول(

  )٢الجدول (

یبین أسباب السلوك البیئي السلبي لدى طلبة جامعة الموصل

  )٢٨٥كما یراها أفراد العینة مرتبة تنازلیا على وفق الوزن المئوي لكل فقرة (ن =

الترتیب
رقم الفقرة في 

ستبانةاال
  الفقرة

الوزن 

المئوي

٧٧.٣٦المجتمع المحلي الیعطي أهمیة للعنایة بالبیئة١١٠

٧٥.٤٣ضعف الوعي البیئي لدى غالبیة الطلبة٢١

٧٤.٩١غلبة صفة الالمباالة عند بعض الطلبة في أفعالهم وسلوكیاتهم٣١٢

١٩  ٤  
مشاهدات الطلبة لسوء التعامل مع البیئة في 

طرقات وتراكم القمامات والضوضاءالشوارع وال
٧٤.٢١

٧٣.٥عدم وجود برامج إرشادیة في الجامعة لتنمیة الثقافة ٥٢
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الترتیب
رقم الفقرة في 

ستبانةاال
  الفقرة

الوزن 

المئوي

البیئیة

١٦  ٦  
عدم تمثل تعالیم الدین اإلسالمي التي تحث على 

االهتمام بالبیئة في سلوك الطلبة
٧٣.١٥

٢٢  ٧  
عدم سن التعلیمات والقوا نیین التي تردع الطلبة 

یئةالمسیئین للب
٧٢.٩٨

٢٠  ٨  
شعور الطلبة بأن مسؤولیة الحفاظ على البیئة الجامعیة 

تقع على عاتق ادراة الكلیة أو القسم فحسب
٧٢.٨

٢٣  ٩  
ضعف العمل الجماعي التعاوني وانتشار العدوى 

الجماعیة السلبیة بین بعض الطلبة
٧١.٧٥

١٥  ١٠  
غلبة األسالیب النظریة على التطبیقیة في التدریس 

معي وضعف االهتمام باألنشطة الالصفیةالجا
٧٠.٨٧

١١  ١١  
عدم اهتمام بعض األسر بتربیة أبنائهم على العنایة 

ببیئة المنزل ونظافتهم الذاتیة
٦٨.٩٤

٩  ١٢  
قصور وسائل اإلعالم الوطنیة في توعیة الطلبة 

بسلوكیات التعامل مع البیئة
٦٨.٥٩

٦٧.٧١ة نحو البیئةعدم تمتع بعض الطلبة باتجاهات ایجابی١٣٤

١٨  ١٤  
حالة االغتراب التي یعیشها بعض الطلبة بسبب 

الوضع الحالي للبلد
٦٦.٣١

٢١  ١٥  
عدم اكتراث اإلدارة الجامعیة بالمناسبات العالمیة 

للبیئة كیوم الشجرة او یوم البیئة العالمي
٦٥.٢٦

٨  ١٦  
ضعف جماعة االصدقاء في إرشاد زمالئهم ذوي 

یة السلبیةالسلوكیات البیئ
٦٤.٢١

١٤  ١٧  
عدم تمثل بعض التدریسیین بوصفهم قدوة لطلبتهم 

بالسلوك السلیم بالتعامل مع البیئة
٦٣.٥

٢٥  ١٨  
تغاضي بعض التدریسیین أو رؤساء األقسام عن 

السلوكیات غیر السویة لدى بعض لطلبة
٦٢.٦٣

٦٢.١غلبة الضبط الخارجي على الضبط الداخلي في ١٩١٧
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الترتیب
رقم الفقرة في 

ستبانةاال
  الفقرة

الوزن 

المئوي

ةسلوكیات الطلب

١٣  ٢٠  
عدم ایالء التدریسیین األهمیة لموضوع البیئة 

والحفاظ علیها في محاضراتهم
٦١.٧٥

٥  ٢١  
عدم قیام دوائر البلدیة المحلیة بمهامها المطلوبة 

تجاه البیئة
٦١.٤

٣  ٢٢  
افتقار المناهج الجامعیة إلى تدریس مادة التربیة 

البیئیة
٦١.٢٢

٢٤  ٢٣  

یلة یلجئ إلیها بعض الطلبة العدوان على البیئة وس

للتعبیر عن حالة الغضب أو الرفض تجاه األستاذ 

الجامعي أو اإلدارة الجامعیة

٦٠.٥٢

٥٤.٩١ضعف الحس الجمالي لدى  الطلبة٢٤٧

٢٥٦
اعتقاد البعض أن العنایة الزائدة بنظافة البیئیة هو 

مرض نفس (وسواسي)
٣٩.٨٢

ات االستبانة قد حصلت على وزن مئوي أعلى من ) أن جمیع فقر ٢یتبین من الجدول (

وعلیه تقبل جمیع الفقرات  ٣٩,٨٢) إذ حصلت على وزن مئوي قدره ٦باستثناء الفقرة ( ٠,٥٠

) كأسباب للسلوك البیئي السلبي لدى طلبة جامعة الموصل، وتتضمن الفقرة المرفوضة ٢٤- ١(

) والتعلیل المرجح )مرض نفسي  (وسواسي) اعتقاد البعض ان العنایة الزائدة بنظافة البیئة هو ((

لذلك انه في وقت الذي یؤید طلبة الجامعة ان هناك سلوكیات غیر مرغوبة من قبل الطلبة 

اانفسهم تجاه البیئة اال انها ال تصل الى درجة االعتقاد بأن النظافة  هي مرض نفسي (وسواسي) 

في هذا المجال .وان وجد هذا النمط من الشخصیة اال انه ال یشكل ظاهرة

) والتي سوف یتم تحلیل العشرة االولى منها والتي حصلت ٢٤- ١وعند النظرفى الفقرات (

فأكثر بوصفها اسبابا اساسیة، وعلى وفق اهمیتها تنازلیا ویالحظ لدى  ٠,٧٠على وزن مئوي  

حصلت على ) قد )المجتمع المحلي ال یعطي  اهمیة للعنایة بالبیئة() ان فقرة (٢قراءة الجدول (

، ولحقتها في المرتبة الثانیة فقرة ((ضعف  الوعي  ٣٦,٧٧المرتبة االولى وبوزن مئوي  قدره 

. ٤٣,٧٥) والتي كان لها وزنا مئویا مقداره  )البیئي لدى غالبیة الطلبة

وقد تعود هذه النتیجة الى ان المجتمع یتحمل العبء الكبیر في تربیة ابنائه ومواطنیه 

البیئة والعنایة بها  ، ویبدو ان واقع المجتمع السلبي انعكس على مواطنیه على االهتمام ب
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وسلوكیاتهم تجاه البیئة ، ولذا حملت عینة البحث المسؤولیة االولى للمجتمع (مؤسسات 

عن اهمال البیئة العامة.وجاءت الدراسات السابقة داعمة لمسالة ضعف الوعى البیئى )وجماعات

Budak،٢٠٠٤(البدراني خاصة لدى طلبة الجامعة.  2005(.

ولو تفحصنا الفقرة التالیة في االهمیة التي اعدها افراد العینة من االسباب االولى للسلوك 

البیئي السلبي لدى طلبة جامعة الموصل والتي تنص على ((غلبة صفة االمباالة عند بعض 

وال شكط ان هذه الصفة من  ٧٤,٩١مئوي ) فقد حصلت على وزن)الطلبة في افعالهم وسلوكاتهم

الصفات السلبیة التي تحتاج الى عالج وارشاد نفسي اذ تشیر دراسات علم النفس ان صاحب 

هذه الشخصیة یتصف باالمباالة وعدم االهتمام بما یجري حوله ویفتقر الى االنجاز والتحصیل 

) ٢٠٠٨ر دراسة مطلك () وتشی٩٨،ص٢٠٠٠ویركن الى الراحة وعدم بذل الجهد  (الداهري 

.)((وهذا النحو كثیرا ما انتشر في الوقت الحاضر في المجتمع الجامعي خاصة (

مشاهدات الطلبة لسوء التعامل (والسبب الرابع في السلوك السلبي لدى الطلبة جاء من (

مع البیئة في الشوارع والطرقات وتراكم القمامات والضوضاء)).

.وال شك في ان مظاهر االعتداء  ٧٤,٢١مئوي قدره اذ حصلت هذه الفقرة على وزن 

على البیئة المرئیة یومیا ربما قد ترجمت سلوكیا لدى الطلبة ، فلم یعد یبالي هؤالء لما یشاهدونه 

من مظاهر سلبیة ماثلة داخل الجامعة .

اقرار من افراد العینة  ٧٣,٥٠وفي الفقرة الخامسة التي حصلت على وزن مئوي مقداره 

م وجود برامج ارشادیة في اجامعة لتنمیة الثقافة البیئیة ساهم في عدم اطفاء تلك بأن عد

السلوكیات السلبیة تجاه البیئة الجامعیة اذ الشك في ان لألرشاد دورا اساسیا في ((تغییر العادات 

 ٢٠٠٦) (الخطیب )وذلك بمساعدة الفرد على تغییر السلوك غیر الفعال بسلوك اكثر فاعلیة

شخصیة الطالب هي مجموعة عوامل مرتبطة بالوعي العام لدى الطبة (ا ان ().كم٤٠،ص

  .)١٢/٥/٢٠٠٨الرأي االردنیة ،عدد (جریدة))ووجود برامج نوعیة ارشادیة موجهة لهم

ان لوجود المعاییر والقیم الدینیة واالخالقیة حصانة للفرد من االعتداء على البیئة هذا ما 

عدم تمثل تعالیم الدین االسالمي التي تحث على (میة والتي تنص (كشفته الفقرة السادسة في االه

. ان الدین  ٧٣,١٥) اذ حصلت على وزن مئوي قدره )االهتمام بالبیئة في سلوك الطلبة

االسالمي هو اول الداعین الى العنایة بالبیئة فقد اشار القرآن الكریم الى الخلل الذي یحدثه 

: ((ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ایدي الناس لیذیقهم االنسان في البیئة في قوله تعالى

). ومن المحاوالت التي جرت حدیثا  لبیان موقف ٤١الروم () )بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون

) في كتابه الموسوم جرائم البیئة ٢٠٠٦االسالم  من تلوث البیئة ماقام  به عبد الوهاب صدق (

وسبل مواجهتها .
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عدم سن (وراء سلوك البیئي السلبي من منظور افراد العینة فهو (وسابع االسباب

) فقد حصلت هذه الفقرة على وزن مستوى )التعلیمات والقوانیین التي تردع الطلبة المسیئین للبیئة

. وال ریب ان التعلیمات والقوانییین الرادعة تساعد في الحد من السلوكیات الخاطئة  ٧٢,٩٨قدره 

عیة اذ بالرغم من وجود العشرات من التشریعات البیئیة المقلقة . كحمایة البیئة تجاه البیئة الجام

والسیطرة على التلوث وانظمة حمایة التربة والمیاه وحمایة البیئة من الحاالت الطارئة ونظام تقییم 

وما بعدها)والتي تتبناها مؤسسات وجمعیات ٢٢٧،المالحق ٢٠٠٤عربیات ومزاهر ،(االثر البیئي 

یة،الى ان المؤسسة الجامعیة تفتقر الى مثل تلك التعلیمات والقوانین للحافظ على البیئة واند

الجامعیة وخاصة فیما یتعلق بقانون انضباط الطلبة ، اذ لم یردمنه اي نص كجرم االعتداء على 

البیئة الجامعیة من قبل الطلبة انفسهم .

خذت التسلسل الثامن من بین االسباب وراء وارتباطا بهذه الفقرة تأتي الفقرة التالیة والتي أ

شعور الطلبة بأن (والتي تنص ( ٧٢,٨٠الظاهرة موضوعة البحث والتي كان وزنها المئوي 

) ویبدو )مسؤولیة الحفاظ على البیئة الجامعیة تقع على عاتق رئاسة القسم العلمي او ادارة الكلیة

السابعة انفة الذكر اذ ان غیاب القوانیین ان هذا الموقف هو نتیجة منطقیة لما ورد في الفقرة 

المنظمة للسلوك مدعاة الى بروز صفة االتكالیة وتحمل المؤسسة الرسمیة كل المسؤولیات دون 

وجود اتجاه ایجابي یدعو الى شمولیة المسؤولیة بین الطالب والمؤسسة الجامعیة .

ع في السلوك السلبي ) نرى ان السبب التاس٢وتواصال مع عرض وتفسیر نتائج الجدول (

التعاوني وانتشار العدوى الجماعیة السلبیة بین –ضعف العمل الجماعي (تجاه البیئة یشیر الى (

. والشك ان ضعف   ٧١,٧٥) اذ اخذت هذه الفقرة بوصفها سببا ، وزنا مئویا قدره )بعض الطلبة

اذا انتشرت هذه الصفة بین روح العمل الجامعي له اثاره السلبیة تجاه البیئة والعنایة بها خاصة 

الشباب الجامعي وفي الواقع المیداني نرى ان هذه الحالة مستمرة بین طلبة الجامعة بوصفها 

ظاهرة اذ الیبالي احدهم بما یتصرف به االخر من ضرر تجاه بیئة الصف او القسم العلمي او 

یرة قد تنتشر وتصبح الكلیة او مرافق الجامعة االخرى ، ومن ثم  یصبح عدوى بین مجموعة صغ

)  الى ان العمل الجماعي اسلوب ینمي الوعي والخلق البیئي ٢٠٠٨سمة عالبة . یشیر عجاج (

حیث یشارك الطالب بعمل جماعي مباشر مما یؤدي الى احترام الطالب لذاته وشعوره بالمسؤولیة 

الشخصیة في اطار المجموعة .

یب النظریة على التطبیقات في التدریس غلبة االسال(وخاتمة االسباب االساسیة  فقرة (

) والتي جاءت بالتسلسل العاشر والتي حصلت )الجامعي وضعف االهتمام باالنشطة الالصفیة

. لقد اشارت العدید من الدراسات ذات الصلة بطرائق التدریس  ٧٠,٨٧على وزن مئوي قدره 

ابراهیم (ة في التعلیم الجامعي الجامعي الى شیوع التدریس النظري واالسالیب التدریسیة التقلیدی

) فضال عن ضعف االهتمام باالنشطة الالصفیة فقد توصلت دراسة الشامان ٦٤ص ١٩٩٧
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) الى ان االنشطة الطالبیة التي تقدم في الدراسات الجامعیة ال ترتقى الى المستوى الذي ٢٠٠٣(

ینمي اتجاهات الطالبات نحو موضوعات البیئة وقضایاها .

التي دعمت االنشطة الالصفیة واثرها في السلوك البیئي لدى طلبة ومن الدراسات 

التي حاولت تحسین اتجاهات طالب كلیة المعلمین  )٢٠٠٢(الجامعة دراسة الجبان وال عمر 

في السعودیة نحو المشكالت البیئیة وتعزیز الوعي البیئي لدیهم من خالل قیامهم )بیشة(في 

مظاهر االساءة لبیئتهم المحلیة ، فتوصلت  الدراسة الى بنشاط ال صفي مفاده معاینة وتصویر

ان الطالب في عینة البحث قد حققوا تحسنا في اتجاهاتهم نحو المشكالت البیئیة المحلیة .

التوصیات :
على وفق نتائج البحث یوصي الباحث باالتي :

ام والدراسة من وضع اسباب السلوك البیئي السلبي التي شخصتها افراد العینة موضع االهتم-١

قبل االدارة الجامعیة اقساما وكلیات ورئاسة جامعة ، بغیة معالجتها اجرائیا ومناقشتها مع 

الطلبة في ندوات خاصة .

تصمیم برامج ارشادیة لعموم طلبة الجامعة لتنمیة الوعي البیئي لدیهم وتنفیذها من خالل : -٢

ت وٕافراد زاویة خاصة للتربیة البیئیة في مجلة قیام االعالم الجامعي بأصدار النشرات والبوستراأ. 

الجامعة .

ادخال موضوع الثقافة البیئیة ضمن الجلسات االرشادیة العامة التي یعقدها مشرفوا الشعب ب. 

الدراسیة في االقسام العلمیة من اجل تعزیز السلوك البیئي االیجابي واطفاء السلوك البیئي 

السلبي  لدى الطلبة .

واالحتفال بالمناسبات البیئیة الوطنیة والعالمیة كیوم الشجرة ویم البیئة العالمي االحتفاء .ج

تشكیل جمعیة أصدقاء البیئة في كل كلیة من كلیات الجامعة . .د

العمل على بث روح العمل الجماعي التعاوني بین الطلبة من اجل الحفاظ على بیئة الجامعة  ـ.ه

والمشكالت البیئیة التي تواجهها .وحمایة البیئة المحلیة من التلوث

تبصیر طلبة الجامعة بموقف الدین اإلسالمي من البیئة من خالل اآلیات القرانیة واالحادیث  .و

النبویة الشریفة التي تحث على االهتمام بنظافة االنسان والبیئة المحیطة به .

دراسیة مستقلة.ادخال مادة التربیة البیئیة في مناهج كلیات الجامعة بوصفه مادة -٣
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تفعیل طرائق التدریس الحدیثة وبوجه اخص طرائق التعلیم التعاوني والمشروع ولعب الدور -٤

وحل المشكالت ، فضال عن تشجیع االنشطة الالصفیة ، وتضمین بحوث التخرج  مشاریع 

وموضوعات ذات صله بالبیئة وقضایاها .

لسلوك السلیم في  التعامل مع البیئة ضرورة ان یتمثل التدریسیون بدور القدوة لطلبتهم وبا-٥

الجامعیة وعدم رمي اعقاب السكائر على االرض او رمي النفایات في الحدائق الجامعیة .

ضرورة ان تأخذ الجامعة زمام المبادرة بالتوصیة لدى مؤسسات المجتمع المحلي والجمعیات -٦

ات العلمیة والتربویة عن البیئة والمنتدیات بالتفاعل مع الجامعة وقیام اساتذتها بألقاء المحاضر 

والتلوث ومخاطرها .

المقترحات :
، (علمياجراء دراسة مقارنة مع جامعات اخرى بحث تناول متغیرات الجنس ونمط الكلیة -١

.)انساني

اجراء دراسة تجریبیة حول أثر برنامج ارشادي بیئي في تعدیل السلوكیات البیئیة السلبیة لدى -٢

طلبة الجامعة .

عن تصورات طلبة الجامعة حول البیئة والیات الحفاظ )استطالعیة(دراسة وصفیة اجراء-٣

علیها 
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المصادر:
) " طرائق التدریس المستخدمة من قبل اعضاء الهیئة ١٩٩٧ابراهیم ، فاضل خلیل (.١

الموصل " مجلة مركز البحوث التربویة  ةالتدریسیة في االقسام المتناظرة لبعض كلیات جامع

٧٩-٤٧،ص ١١،ع_جامعة قطر

جامعة الموصل من -) " تقویم التربیة العملیة في كلیة المعلمین١٩٩٩ابراهیم ، فاضل خلیل(.٢

المعلمین والمشرفین ومدراء المدارس " ،مجلة اتحاد الجامعات العربیة –منظور الطلبة 

.٢٠٢-١٤٧ص٣٦ع

–لي في ) " االحصاء الوصفي واالستدال١٩٧٧توفیق ، عبد الجبار واثناسیوس،زكریا (.٣

التربیة وعلم النفس،مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیة .بغداد.

) " االتجاهات البیئیة لدى طلبة وطالبات جامعة الكویت " ،مجلة ٢٠٠١جاسم،صالح(.٤

. ١٢٣-٦٣ص ١٠٢دراسات الخلیج والجزیرة العربیة ع

ة في ) " اثر معاینة وتطویر مظاهر اإلساءة للبیئ٢٠٠٢الجبان ، ریاض وال عمرو،محمد(.٥

تعدیل اتجاهات طالب كلیة المعلمین في بیشة نحو المشكالت البیئیة المحلیة "، المجلة 

 ٤٩- ٢٨ص  ١ع  ٢٢العربیة للتربیة م 

) " األرشاد النفسي في المدرسة  اسسه _ نظریاته _ تطبیقاته ٢٠٠٦الخطیب ، صالح احمد(.٦

" ، دار ابن األثیر، جامعة الموصل . 

" مبادئ االرشاد النفسي والتربوي " ، دار الكندي ، اربد ،  )٢٠٠٠الداهري ، صالح (.٧

.   ٢١١ص

) "سلوكیات اسباب ، مسؤولیة مشتركة تحددها البیئات المعاشیة ٢٠٠٨(الراي العام ، جریدة .٨

عمان االردن  ١٥/٥/٢٠٠٨" ، ملحق الشباب في

دارة الجامعیة ) " مقدمة في البحث التربوي " ، اال١٩٨٤سقراوي ، احسان ویونس ، فتحي (.٩

_ مصر

) " دور التعلیم الجامعي في االرتقاء بمستوى الوعي لدى طالبات ٢٠٠٣الشامان ، امل (.١٠

 ١٦كلیة التربیة _ جامعة الملك سعود " ، رسالة التربیة وعلم النفس ، 

) "جرائم البیئة وسبل المواجهة" جامعة نایف العربیة ٢٠٠٦صادق ، عبد الوهاب بن رجب (.١١

منییة ، الریاض للعلوم اال

) " دراسة اثر مساق جامعي في التربیة البیئیة في اتجاهات ١٩٨٧صباریني ، محمد سعید (.١٢

. ٥، ع٤م  )الجامعة االردنیة(الطلبة نحو البیئة " مجلة دراسات 

)٩- ١) " التربیة البیئیة " ، منشور على شبكة االنترنبت (ص٢٠٠٨عجاج ، صالح (.١٣

http://salahagag . ieea . com
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٢٠

دار المناهج ، عمان  ١) " التربیة البیئیة " ط٢٠٠٤عربیات ، بشیر ومزاهرة ، ایمن (.١٤

سلطنة -) " التربیة البیئیة " ،مجلة التربیة ،وزالرة التربیة والتعلیم٢٠٠٢مدكور،علي احمد (.١٥

   ٥٥- ٥٤،ص١عمان،ع

في الوسط الطالبي في )" الظواهر السلوكیة الخاطئة والسائدة ٢٠٠٨مطلق ، فاطمة عباس (.١٦

. ٧٣_٤٢ص ٣ع ٧جامعة كوبة " مجلة ابحاث كلیة التربیة األساسیة ، م 

) " التربیة البیئیة " ، األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك ٢٠٠٦مقدادي ، كاظم  (.١٧

منشورة على شبكة األنترنیت 

–، دار الشروق  ١قاموس البیئة العامة ، ط )١٩٩٨(وردم  ، بانز واالشیفز ، یوسف .١٨

عمان . 

19.Budak,Dilek Boston (2005)"Behavior and-attitudes of students

towards Environmental issues at Faculty of Agriculture Turkey"

journal of applied sciences 5(7):1224-1227.


