إستدامة على امساعد الصحي والوعي البيئية الربية نشر جودة ضمان ي البيئي التأملي التفكر دور معرفة الدراسة هدف
،مى ال زفية القرم مى سارس ) ،البيئية باأمراض ا رطوم واية جامعات الربية كليات طلبة لدى البيئة اخاقيات مارسة
 0222الفرة ي ا وحلي ا عامي ظهرت الي ( ا ازير أنفلونزا  ،الطيور ،أنفلونزا ال زفية الض ك  -البيئة أخاقيات وقياس م 0202
اإستفادة ي تساهم سوف الي امقرحات بعض إى والتوصل العلمي و الربوي و اأدي امساق ا رطوم واية جامعات طلبة لدى
بن البيئي الصحي الوعي ي إحصائية فروقات ظهور الدراسة تفرض .امخرج وجودة البيئة اخاقيات تعزيز ي اأسلوب هذا من
 .امكتسبة البيئة أخاقيات وكذلك والعلمي اأدي امساق طلبة
والربوي اأدي امساق ررات مق و( البحث عي ة اأمراض)ي البيئية الربية و الصحية امعلومات غياب ي تكمن الدراسة مشكلة
الصحي الوعي إنتشر إذا تسود أن مكن الي اجتمع صحة أمية من الدراسة هذ أمية ت بع .العلمية التخصصات وبعضى
 .العلمي و الربوي و اأدي بالتخصص الصلة ذات امقررات أداء ي البيئي التاملي التفكر ووظف البيئة وأخاقيات
تصميم) الصحي البيئي الوعي مقياس تصمم م اميدانية الدراسة أجل .التجريي م الوصفي ام هج على أعتمد الدراسة م هج
 (.الباحثة تصميم) امستهدفة العي ة لدى امكتسبة البيئة أخاقيات مقياس تصميم م(.الباحثة
امقياس تطبيق نتائج رصد م الدراسة عي ة على امقياس تطبيق م الدراسة عي ة اختيار  ،ملت التطبيقية اميدانية اإجراءات
اإحصائي الرنامج بإستخدام البيانات معا ة و حليل على الباحثة إعتمدت  ،البحث ي امستخدمة اأساليب  .وحليلها
 :أدنا اإحصائية اأساليب مستخدمة ) (SPSSاإجتماعية للدراساتدرجة رفع ي تساعد الي البيئة وأخاقيات البيئي الصحي الوعي ومقياس اأستبانة ثبات ساب كرنباخ ألفا ثبات معامل *-
 0222الفرة ي ا وحلي ا عامي ظهرت الي البيئية اأمراض من الوقاية  . -م 0202
العلمية البيئية الصحية امعلومة تعزيز ي امساعد البيئي الصحي الوعي ومقياس اإستبانة صدق إجاد الذاي الصدق معامل *-
 0222الفرة ي ظهرت الي البيئية اأمراض لتح ب البيئي التأملي التفكر ذات الوقائية وامهارية وامعرفية  -قد والي م 0202
.ظهورها يتكرر

