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 ( شارك –زاوج   –فكر  )ف اعلية برنامج ق ائم على استراتيجية  
في تنمية القيم والمهارات البيئية لدي تلميذات المرحلة المتوسطة  

 يتبدولة الكو 
               [01] 

 (2)منصور على منصور الشطي -(0)عبد المسيح سمعان عبد المسيح
 (3)غزيل محمد العجمي

مركز االستشارات السلوكية ( 1 عين شمس ة، جامعةمعهد الدراسات والبحوث البيئي (2
 وزارة التربية، الكويت( 3 الكويت ،والعائلية

 
 المستخلص

تنمية القيم والمهارات البيئية لدى تلميذات المرحلة المتوسطة من خالل  هدف البحث إلى
بوضع ، وقد قام الباحثون بدولة الكويت(. فكر، زاوج، شارك)برنامج قائم على استراتيجية 

وتم  المرحلة المتوسطة بالكويت تلميذات ىللقيم والمهارات البيئية التي يجب تنميتها لدقائمة 
المحافظة على بيئة الكويت -1تذوق جمال البيئة الطبيعية-2:)تحكيمها وتمثلت القيم في اآلتي

 -5ةاالستخدام األمثل لموارد البيئ -4تقدير قيمة المحميات الطبيعية -3نظيفة بدون تلوث
إعداد استطالع الرأي لمعرفة الوضع ، وفي ضوئها تم (تقدير قيمة الوطن والوالء له ولبيئته

انه لم تكن المرحلة المتوسطة تتناول ؛ فتبين  الحالي للقيم والمهارات البيئية بالمرحلة المتوسطة
للتلميذات من خالل  القيم والمهارات البيئية بالقدر الكافي الذي ينمي هذه القيم والمهارات البيئية

قائم على الباحثون ضرورة وضع برنامج مقترح  ىفقد رأوعليه  .لهن األنشطة المقدمة
لتنمية القيم والمهارات البيئية لدى تلميذات المرحلة المتوسطة ( فكر، زاوج، شارك)استراتيجية 

ه المنهج شبحيث تم االعتماد على  ،(عشرون نشاطا  ) 10:والذي اشتمل على .بالكويت
يتعرض تلميذات الصف السادس بالمرحلة إذ ( البعدي-القبلي)للمجموعة الواحدةالتجريبي 

القيم ومقياس مقياس  إلى 1027المتوسطة لمدة ثالثة أسابيع بالفصل الدراسي الثاني لعام 
على المتغير التابع ( البرنامج المقترح)قبل تطبيق البرنامج وبعده لقياس أثر  المهارات البيئية

وقد تم تطبيق المقياسين قبليا  وبعديا  والبرنامج على عينة قوامها  (.قيم والمهارات البيئيةال)
  :واسفرت النتائج عن اآلتيتلميذه (00)

في التطبيق القبلي  التلميذاتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 
ق البعدي عند مستوى داللة لصالح التطبيالقيم والمهارات البيئية والتطبيق البعدي لمقياس 

أوصى  دوق. القيم والمهارات البيئية لديهنأثر في تنمية  وهو ما يشير إلى أن للبرنامج. 0.05
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البحث بضرورة تطبيق البرنامج من خالل وزارة التربية بالكويت لتنمية القيم والمهارات البيئية 
 .لدى التلميذات

 
 المقدم ة

ت اهتمام العلماء والباحثين حيث تنبع أهمية شغل التي القيم تنمية على التربية تساعد
القيم من أنها تمس مباشرة عالقة اإلنسان بالعالم المحيط به وتقف وراء كل نشاط إنساني 
يؤديه الفرد في تفاعله مع البيئة المادية واالجتماعية، وأن القيم تمثل الموجهات العامة لسلوك 

كوين معتقدات واتجاهات ونظرة اإلنسان إلى العالم اإلنسان، كما تؤثر بصورة حاسمة في ت
 .(223، 1001، امطانيوس ميخائيل. )وكل ما حوله

فالتعليم بمدارس المرحلة المتوسطة بالكويت يعد من إحدى المؤسسات التربوية والتعليمية 
 وأهمها التي يمكن من خاللها تنمية القيم والمهارات البيئية حيث أن الطالبات ينتظمون في
فصول دراسية ويتلقون العلم ويمارسون عمليات التعلم، لذا يجب أن تهتم جميع المناهج 
الدراسية والبرامج واألنشطة التعليمية بإبراز المشكالت البيئية على جميع المستويات المحلية 

 .والقومية والعالميـة
بية البيئية لالرتقاء وانطالقا من كون القيم البيئية أحد أبرز المرتكزات التي تستهدفها التر 

بمستوى مهارات وسلوكيات الطالب نحو البيئة في صورتها الكلية واإلحساس بمشكالتها، 
دراك المسئولية األخالقية لحمايتها من االنتهاك وتكوين االتجاهات نحو مختلف قضاياها . وا 

ينة تؤثر في وطبقا  لذلك فان قيم الفرد ومهاراته تتكون نتيجة احتكاكه بمواقف خارجية متبا
سلوكه نحو بيئته بحيث ينتهي به األمر إلى تكوين اتجاهات، ومواقف إزاء القضايا االجتماعية 
ومشاكلها المختلفة بطريقة ما، حيث تتأثر تلك االتجاهات والمواقف، سلبا  أو إيجابا  بالقيم 

ير وحيث أنه من غ((Bechtel,r.,1997,pg.107-128).األخالقية السائدة في المجتمع
نما عن طريق جهود علمية جادة تقوم على  المستطاع حل مشكالتنا البيئية بجهود ارتجالية، وا 
الدراسة الصحيحة والتخطيط السليم، وهذا ال يكون من خالل الهدف أو المعلومات وحدها، بل 
بتأثير ما يكتسبه اإلنسان من مهارات واتجاهات وما يستخدمه من أسلوب تفكير في تفاعله مع 

 (1021،2مجدي عوض،.)بيئةال
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فالمرحلة المتوسطة ينضج فيها التلميذات عقلي ا ووجداني ا بما يؤهلهم الستيعاب حقيقي 
للمهارات البيئة وقيم الحفاظ عليها وتنميتها، ونمو انتمائهم للمجتمع الذي يشعرهن بمسئوليتهن 

 .نحو البيئة بما يجعلهم ملتزمين بالسلوك البيئي الصحيح
تعاوني يستخدم على نطاق واسع في إعادة تنظيم الفصول الدراسية، وقد بدأ التعلم الو 

كوسيلة لتحسين العالقات اإلنسانية بين الطالب، وتزويدهم بسبل التفاعل وتنمية المهارات 
االجتماعية لديهم، ولقد ساهم التعلم التعاوني في تغيير المناخ في الفصول الدراسية من 

المرحلة الثانوية، فبدال من الموقف التعليمي الذي يقوم فيه المعلم المرحلة االبتدائية إلى 
بالهيمنة والسيطرة على العملية التعليمية ويكون الطالب في هذا الموقف متلقي فقط فتحول 
الموقف ليصبح بيئة تعليمية سليمة يكون فيها الطالب إيجابيا ونشيطا  ومتعاونا  مع زمالئه ومع 

 (Platte, Stephen , 1991, p326-28. )تعليميةالمعلم في العملية ال
فنحن اليوم ، الهامة في التربية تاالستراتيجياأحد ( شارك، زاوج، فكر) إستراتيجية وتمثل

بحاجة أكثر من قبل إلى إستراتيجيات تعليم وتعلم تمدنا بآفاق تعليمية واسعة ومتنوعة ومتقدمة 
اراتهم العقلية المختلفة وتدربهم على اإلبداع تساعد طالبنا على إثراء معلوماتهم وتنمية مه

نتاج الجديد والمختلف وهذا يدعمه ويساعد في تحقيقه وجود معلم يعطي طالبه فرصة ، وا 
وذلك من خالل تزويدهم بالمصادر ، المساهمة في وضع التعميمات وصياغتها وتجربتها

ثارة اهتماماتهم وحملهم على االستغراق في التفكير  اإلبداعي وقيادتهم نحو اإلنتاج المناسبة وا 
وأن تكون لديهم القدرة على إبداء االهتمام بأفكار الطالب واستخدام أساليب بديلة . " اإلبداعي

لمعالجة المشكالت، وعرض خطوات التفكير عند معالجة المشكلة بدال  من عرض النتيجة فقط 
سليم . )نتائج التعلم بشكل فعالمما يدفعهم نحو تطوير نماذج التفكير والقدرة على تقييم ". 

 (4، 1020محمد، 
كإستراتيجية تعليمية، ( شارك –زاوج  –فكر )لي على تبني إستراتيجية الحا البحث ويقوم

فنجد أن المتعلم يكتسب الخبرات التعليمية المتنوعة حينما يكون نشطا  وفعاال  في الموقف 
ي اتخاذ القرار، ويكون تعلمه أشمل وأعمق التعليمي، فهو يتعلم عندما يشارك في المسئولية وف

بوجود معلم يهتم بمشاركته ويحترمها ويوفر له بيئة داعمة وآمنة ومحفزة على المزيد من  أثرا  
االكتشاف، أي أن البيئة الدراسية التي تستخدم التعلم بمبادرة من الطالب سوف تكون مجاال 
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ي مشاريع أو أنشطة مفيدة في العملية واسعا للنشاط كمجموعات عمل صغيرة لطالب يعملون ف
 . التعليمية
 

 وأسئلتهمشكلة البحث  
ولما كان الحفاظ على البيئة والمساهمة اإليجابية في حل المشكالت البيئية مرهون بدرجة 
معارف اإلنسان وقيمه ومهاراته البيئية، ومستوى التزامه بأخالقيات البيئة، واحترام قوانينها 

وحماية مواردها من االنتهاك واالستنزاف، فإنه البد من التوجه نحو  والدفاع عن قضاياها
عدادا  يتوافق مع تحقيق التنمية من خالل الحفاظ على التوازن البيئي  .اإلنسان تربية وا 

ونظرا  ألننا بحاجة ماسة لتعليم القيم والمهارات والمفاهيم الخاصة بالبيئة في جميع 
راحل األولى ومرورا  بجميع المراحل التعليمية، حيث أشار المراحل الدراسية، بدءا  من الم

ريتشارد بيلي إلى أهمية تدعيم القيم والمهارات وتنميتها لدي التالميذ والشباب بصفة خاصة في 
 , ,Richard Baily). بالصدفةفهم ال يصبحون مواطنين صالحين  مرحلة التكوين واإلعداد،

2000,pg.157) 
لة المتوسطة بالكويت والتي تسعي إلى تكوين اتجاه متوازن نحو واستجابة ألهداف المرح

كما تسعي هذه المرحلة إلى إكساب  معها،الكون والحياة وتنمية القدرة على التكيف السليم 
وقدرة على العمل الجماعي  األداء،التالميذ قيم ومهارات العمل من بذل للجهد، ودقة في 

السابقة والتي أظهرت قلة االهتمام والقصور في تناول البعد لنتائج الدراسات  التعاوني واستنادا
عبد المنعم "ة، ودراس(1020" )أحمد الحسيني"دراسة  المرحلة، مثلالبيئي لهذه 

ما أشارت إليه كذلك  .كان هناك الحاجة إلى تنمية القيم والمهارات البيئية،(1002")درويش
إلى ضرورة ( 1005اد سليمان،، ودراسة عم1021مثل دراسة رحاب يوسف، )األبحاث 
 فيوعلى هذا فبينما تبدو برامج التربية البيئية . بالبيئة بين الناس وخاصة التالميذ االهتمام

تمكينهم من  فيلم تكن فعالة  فهيالتالميذ بالبيئة  اهتمامرفع مستوى  فيالمدارس ناجحة 
 .بيئة بمواردها الطبيعيةشكل قيم وممارسات تدعم استدامة ال في االهتمامالتعبير عن هذا 
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، ودراسة (1004آمنة خميس، )وعلى ما أظهرته الدراسات والبحوث مثل دراسة كل من 
من نتائج تؤكد على ( 1000اهلل ،ناصر بن عبد )ودراسة  ،(1002 درويش،عبد المنعم )

 .البيئيةية ضرورة استخدام التعلم التعاوني في تنمية القيم واالتجاهات والمهارات البيئية والمسئول
وسؤالهم عن )بدراسة استطالعية من خالل مقابلة مع بعض المعلمين  الباحثونكذلك قام 

كطريقة من طرق التدريس واتضح أن ( شارك –زاوج  –فكر ) الستراتيجيةمدي استخدامهم 
وال الطريقة التي تدرس بها بينما  االستراتيجيةال يعرفون هذه ( معلم 15وعددهم % )90نسبة 
اتضح معرفتهم بها من الدراسات واألبحاث ولم تتح لهم الفرصة في ( معلمين 3عددهم %)22

 .استخدامها
 مقياس القيم البيئيةب وتم االستعانةكذلك بقياس القيم والمهارات البيئية  قام الباحثونكما 

على مدرسة (1005أحمد رأفت،)، (1023غزيل العجمي،)بدراسة الخاص  والمهارات البيئية
واتضح أن المهارات البيئية ال (مدرسة هند بنت اثاثة)ارس المرحلة االبتدائية من مد
 التوالي،على المجموعة الطالبية من إجمال نتائج كال المقياسين على % 21 ،%25تتعدي

 .من نسب المهارات والقيم المقاسة
 

 البحث أسئلة
 :اآلتيالرئيس وفي محاولة للتصدي لهذه المشكلة حاول البحث اإلجابة عن السؤال 

في تنمية القيم والمهارات ( شارك –زاوج  –فكر )فاعلية برنامج قائم على استراتيجية ما " 
 ؟"البيئية لدي تلميذات المرحلة المتوسطة بدولة الكويت

 : ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية
 سطة بالكويت؟ما القيم البيئية التي يجب تنميتها لدي تلميذات المرحلة المتو  .2
 ما المهارات البيئية التي يجب تنميتها لدي تلميذات المرحلة المتوسطة بالكويت؟ .1
 ما مدى توافر هذه القيم والمهارات في البرامج المقدمة لتلميذات المرحلة المتوسطة؟ .3
القيم والمهارات لتنمية  (فكر، زاوج، شارك)استراتيجية ما التصور العام لبرنامج قائم على  .4

 ؟تلميذات المرحلة المتوسطة بالكويت ىلد ئيةالبي
ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية القيم والمهارات البيئية لدي تلميذات المرحلة المتوسطة  .5

 بالكويت؟
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 هدف البحث
القيم والمهارات البيئية لدى التلميذات بالمرحلة المتوسطة بدولة إلى تنمية  :هدف البحث
 (.فكر، زاوج، شارك)قائم على استراتيجية والالمقترح  خالل البرنامج الكويت من

 

 أهمية البحث
 : من كال   الحالي تفيد نتائج البحثقد 
 القيم والمهاراتلتدعيم  ،العملية التعليمية بوزارة التربية وتخطيط على تطويرالقائمين  (2

جيات التعليم بما يتالئم مع التطور في أساليب واستراتي المتوسطالبيئية في مرحلة التعليم 
 .النشطة والمتطورة

من خالل تقديم األنشطة البيئية المختلفة المتضمنة في البرنامج  :والمعلمين-المدرسة (1
للمعلمين في تنمية القيم والمهارات البيئية لدى التلميذات، لالرتقاء بدور المدرسة في 

 .المجتمع
( والمهارات البيئيةالبيئية مقياسي القيم )أدوات من خالل ما يقدمه البحث من الباحثون  (3

 .قد يساعدهم في إعداد بحوث مماثلة مقترح وبرنامج
 (.فكر، زاوج، شارك)باستخدام استراتيجية  تقديم تصميم تعليمي لبرنامج بيئي (4

 

 البحث فروض
 :حاول البحث الحالي التحقق من صحة الفروض التالية

لمجموعة التجريبية على مقياس توجد فروق دالة إحصائي ا بين متوسطات درجات تلميذات ا (2
 .القيم البيئية قبل وبعد تدريس البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدي

توجد فروق دالة إحصائي ا بين متوسطات درجات تلميذات المجموعة التجريبية على مقياس  (1
 .المهارات البيئية قبل وبعد تدريس البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدي

دالة إحصائي ا بين متوسطات درجات تلميذات المجموعة التجريبية على بطاقة توجد فروق  (3
 .مالحظة األداء قبل وبعد تدريس البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدي
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 منهج البحث
-القبلي)التصميم التجريبي للمجموعة الواحدة علىحيث يتم االعتماد : المنهج شبه التجريبي

مقياس  إلى( مجموعة البحث)المرحلة المتوسطة بالصف السادس تلميذات إذ يتعرض ( البعدي
البرنامج )المستقل البيئية قبل تطبيق البرنامج وبعده لقياس أثر المتغير  القيم والمهارات

 (.البيئية القيم والمهارات)المتغير التابع  ىعل( المقترح
 

 

 حدود البحث
 :التزم البحث بالحدود التالية

تطبيق البرامج المقترح على العام الدراسي بوزارة التربية  قتصرا :الحدود الزمنية-0
 (. 1022/1027)بالكويت

البحث على مدارس تلميذات المرحلة المتوسطة بالكويت  اقتصر: الحدود الجغرافية-2
 .(ثالثون من كل فصل 30)تلميذة  00بواقع (. لثالث فصول بالمدرسة الحكومية)

مجموعة الدراسة من تلميذات الصف السادس بالمرحلة تم اختيار : الحدود البشرية -3
 30تلميذة من مدرسة اليسرة المتوسطة بنات،  00المتوسطة بالكويت، وقد بلغ عددها 

تلميذة من كل فصل لثالثة فصول بالمدرسة، بإدارة محافظة االحمدي التعليمية، بدولة 
 .الكويت

 

 أدوات البحث  
 :تمثلت أدوات البحث فيما يلي

 للقيم والمهارات البيئية التي يجب تنميتها لدي تالميذ المرحلة المتوسطة بالكويت قائمة. 
 مقياس القيم البيئية. 
 مقياس المهارات البيئية. 
 البرنامج المقترح. 
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 مصطلحات البحث
تعرف : Strategy (Think – Pair-Share)( شارك –زاوج  –فكر )استراتيجية 

تؤيد تنويع التدريس والتعلم النشط في آن واحد وتعتمد على أحد االستراتيجيات التي : بأنها
استثارة التالميذ كي يفكروا كال  على حدة، ثم يشترك كل تلميذين في مناقشة أفكار كل منهما 
عطاءهم الفرصة كي يفكروا على  وذلك من خالل توجيه سؤال يستدعي تفكير التالميذ، وا 

 .(1009،243 وآخرون،كوثر كوجك " )مستويات مختلفة
التفكير الذي : استراتيجية مكونة من ثالث خطوات: " ، بأنها(1020وليم عبيد، )وعرفها 

يطرح فيها المعلم مسألة ما ثم شرحه من معلومات المتعلمين ثم الطلب أن يفكر كال  منهم 
م أن ينقسموا على أزواج ويناقشوا فيما بينهم ويفكروا معا  في يطلب منهبالسؤال بمفرده ثم 

لسؤال المطروح ثم الطلب بأن يعرضوا ما تم التوصل إليه من حلول وأفكار حول السؤال ا
 ."المطروح
هي األحكام العقلية االنفعالية المتعلقة : Environmental valuesالبيئية القيم 

بمكونات البيئة الطبيعية، واإلنسانية ذات الصلة المباشرة بعناصر البيئة الطبيعية، الموجهة 
ألفت شقير وزينب )التالميذ بيئي ا، وهي معايير السلوك الفردي واالجتماعي نحو البيئة لسلوك 
 (. 520، ص1002حسن، 

األحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل : "وتم تعريف القيم البيئية بأنها
تم هذه العملية إزاء المواضيع البيئية وذلك في ضوء تقييمه وتقديره لهذه المواضيع البيئية، وت

من خالل التفاعل بين األفراد بمعارفه وخبراته وبين ممثلي اإلطار الفكري الحضاري الذي 
 (50، 2001، عبد اللطيف خليفة".)يعيش فيه واكتسب من خاللها هذه الخبرات والمعارف

مجموعة من األحكام التي يصدرها الفرد وفق معايير : "إجرائيا  بأنها ويعرفها الباحثون
لمجتمع الكويتي والتي تعتبر مهمة في حياته، ويكتسبها من خالل معارفه عن البيئة، وُتعد ا

صدار أحكام إيجابية للحفاظ على البيئة " موجهات لسلوكه وآرائه تجاه المشكالت البيئية، وا 
ويعبر عن القيم البيئية في البحث الحالي بمجموع الدرجات التي يحصل عليها تلميذات 

 .توسطة على مقياس القيم البيئية المعد لذلكالمرحلة الم
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القيام بعمل معين يرتبط بالبيئة في  هي": Environmental skillsالمهارات البيئية 
أقل ما يمكن من الوقت، وبأيسر ما يمكن من الجهد، وبأكمل ما يمكن من األداء، مع تحقيق 

قلية تقوم على إكساب المتعلمين مهارات ع فهيوبالتالي . األمان وتالفي األضرار أو األخطاء
 ( 1004،25صالح الدين سالم، ". )مهارات حل المشكالت

مرتبط ( عقلى أو بدنى)القيام بعمل محدد " بأنها ( 1002كرم عبد المعبود، )ويعرفها 
، 1002كرم عبد المعبود )بالبيئة في أقل وقت وجهد مع تالفى أخطائه السابقة بقدر اإلمكان 

23.) 
مجموعة من النشاطات البيئية " المهارات البيئية إجرائيا بالبحث الحالي بأنها  وتم تعريف

العملية والنظرية التي تؤديها تلميذات المرحلة المتوسطة بالكويت بكفاءة عالية للحفاظ على 
تقانها في البحث الحالي بمجموع الدرجات التي ". البيئة وتنميتها ويعبر عن المهارات البيئية وا 
 .يها تلميذات المرحلة المتوسطة على مقياس المهارات البيئية المعد لذلكيحصل عل

 
 اإلطار النظري للبحث

 فكر، زاوج، شارك استراتيجيةالقيم والمهارات البيئية من خالل 
عدة (شارك ، فكر، زاوج)عرفت استراتيجية  (:شارك-زاوج-فكر)استراتيجية : ولا أ

هي (:1009)تناولوا هذه األستراتيجية، فقد عرفت كوجك تعريفات طبقا  لرؤية الباحثين الذين 
أحد االستراتيجيات التي تؤيد تنويع التدريس والتعلم النشط في آن واحد وتعتمد على استثارة 
التالميذ كي يفكروا كال  على حدة، ثم يشترك كل تلميذين في مناقشة أفكار كل منهما وذلك 

عطاءهم الفرصة كي يفكروا على مستويات من خالل توجيه سؤال يستدعي تفكير التال ميذ،وا 
 (243، 1009كوثر كوجك وآخرون، " )مختلفة

 :الستراتيجية من شقين وتتكون هذه
 :الى جميع الطالب ثم نتبع االجراءات التالية توجيه السؤال الشق األول

ث قد يزيد أو يقل  -20 – 5من  وجه سؤاال للجميع بحيث يفكر كل طالب منفردا ولمدة .2
 .دقائقالوقت حسب تقديرات المعلم فقد يحتاج التفكير 
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بعد عملية التفكير الفردي لكل طالب يتشارك كل طالبين معا ويتبادالن مشاركاتهما في  .1
 .مشتركةالخطوة األولى ويتفقان على إجابة 

 .حلولهماختر عشوائيا عدد من الطالب لتلخيص مناقشتهم أو تقديم  .3
في مرحلة التفكير األولية يجب ان يسأل الطالب نفسه هذه ويجب األخذ في االعتبار أنه 

األسئلة ويمكن ان يساعده المعلم في ذلك إذا اقتضى األمر كبداية حتى يتدرب على طريقة 
  :ومن هذه السئلةالتفكير 

 ماهي المعلومات التي احتاجها لحل هذه المسألة ؟  -س 
 ؟  ماهي المعلومات التي اعرفها عن هذه المسألة -س 
 ماهي الخطوات واألدوات التي احتاجها لحل هذه المسألة ؟   -س
 ماهي األسئلة التي احتاجها حتى اسأل زميلي في الخطوة القادمة ؟  -س

بدال من توجيه السؤال الى جميع المجاميع من االستراتيجية توجيه السؤال الى  الشق الثاني
اتيجية ضمن جميع أفراد المجموعة المؤلفة الى المجاميع وتتم االستر  الطالب، ويوجه السؤال

 .طالب من أربعه
 :الستراتيجيةالمراحل التي تمر بها عملية التفكير وفقا لهذه 

يفكر الطالب بصمت لمدة دقيقتين ال يتحدث مع زميله أو يساعده أو يطلب  :فكر لوحدك: أول
 . منه ألمساعده أو يرفع يده قد يستخدم الورقه أو القلم

كل طالب يطرح فكرته األفضل لزميله اآلخر وسبب اختياره لهذه الفكره  :فكر مع زميلك: ثانيا
 .واحدةأو اإلجابة لمدة دقيقتين لكل منهما ويتفقان على أجابه 

كل مجموعه ثنائية تتشارك فكرتها مع المجموعة الثنائية األخرى ) فكر مع مجموعتك: ثالثا
 (تان لكل مجموعه ثنائيةدقيق موضحين سبب اختيارهم لهذه اإلجابة

تشارك المجموعة عندما يحين دورها لمدة دقيقتين حول مشاركتهم وسبب  :شارك الصف: رابعا
اختيارهم من خالل تعيين متحدث المجموعة وقد يستخدم المعلم استراتيجية الروؤس المرقمة 

 (1009،250، كوثر كوجك وآخرون) .في هذه الخطوة لتقييم الطالب
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عدة  الستراتيجية علىتعتمد هذه  (فكر زاوج شارك ) قوم عليها استراتيجية األسس التي ت
 :منهـــاأسس 

 الب في تحديد أهدافهم التعليمية إشراك الط-.اشتراك الطالب في اختيار نظام العمل وقواعده -
والتي تتناسب ، استخدام استراتيجيات التدريس المتمركزة حول الطالب- .تنوع مصادر التعلم -

 .راته واهتماماته وأنماط تعلمه والذكاءات التي يتمتع بهامع قد
 .االعتماد على تقويم الطالب ألنفسهم وزمالئهم -
 .إتاحة التواصل في جميع االتجاهات بين المتعلمين وبين المعلم -
 .إشاعة جو من الطمأنينة والمرح والمتعة أثناء التعلم - .السماح للطالب باإلدارة الذاتية -
 .حسب قدراتهتعلم كل طالب  -
 ،1023، حسن شحاتة.)مساعدة الطالب على فهم ذاته واكتشاف نواحي القوة والضعف لديه -

202) 
 يحكم مرجعي ا إطار ا العصور مر على أنواعها بكافة القيم شكلت لقد :القيم البيئيةثانياا 
. بطهوترا تجانسه للمجتمع تحفظ لكونها باإلضافة تصرفاتهم، ويوجه والجماعة، الفرد سلوك

 الرقي ومستوى الحياة لنوعية المهمة المؤشرات إحدى فالقيم( 25 ،1002، عطا محمود)
هة فهي الفرد، به يفكر الذي لألسلوب انعكاس والقيم. مجتمع أي في والتحضر  في له موجِّ
 كان سواء وتصرفاته، بسلوكه وثيق ا ارتباط ا مرتبطة أنها كما اتجاهه، وتحديد أحكامه إصدار

 المعنى، وتعطيه وتوجهه السلوك خلف تكمن أنها أي المستقبل، أم الحاضر أم ضيالما في
ا القيم تعد ذلك وعلى  في ذلك ويظهر السلوك، في المؤثرة االجتماعية الضغوط من ثابت ا نوع 
 (40 ،1022 محمد، الدين محي). اآلخر بعضها ورفض والسلوكيات األعمال بعض قبول

تدرس في إطار األنساق القيمية لمحيطها االجتماعي التي أن القيم البيئية ينبغي أن 
تؤدي دورا  بارزا  في تحديد طبيعة عالقة اإلنسان بالبيئة، فان كانت مثيرات هذه األنساق تتجه 
نحو احترام البيئة وتقدير أهمية الحفاظ على مواردها، وحمايتها من الملوثات فان توقع عالقة 

 ( 13، 1001ماهر فاضل، ). ابية، والعكس صحيحاإلنسان بها البد أن تكون إيج
وغيرها، فقد .. وكما تعددت تعريفات القيم واختلفت في مجاالت اللغة والدين والتربية 

تعددت أيضا  واختلفت في مجال البيئة رغم ندرة الدراسات في هذا المجال، اال أنه بالرغم من 
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أنه يوجد اتفاق بشكل عام حول ماهية اختالف وجهات النظر حول مفهوم القيم البيئية، إال 
 :القيم، ويمكن إجمال أوجه االتفاق هذه فيما يلي

إمكانية التعبير عنها في مواقف معينة، من خالل أحكام ووجهات نظر ومشاعر صاحبها  (2
 .تجاه هذه المواقف

 .إلزامها للفرد باختيار محدد بين بدائل متعددة، تعبير ا عما يتبناه الفرد من قيم (1
مجموعة من المعتقدات أو القوانين أو األحكام المنبثقة إزاء قضايا معينة، وكيفية  أنها (3

التصرف تجاهها، وهي نتاج اجتماعي، تم استيعابها من البيئة الثقافية لتقويم الممارسات 
 .اإلنسانية تجاه قضايا البيئة

ري، فقيمة صيانة وأهمية القيم البيئية تتمثل أيضا في كونها أساسا  لدعم قيم إنسانية أخ
البيئة وحمايتها كقيمة بيئية تدفع الفرد لاللتزام بقيمة التعاون ومشاركة األفراد في العمل 

 .الجماعي والتي تعتبر قيمة إنسانية أشمل
 رها من المفاهيمتميزها عن غي التيمن الخصائص  أن للقيم عدداا : خصائص القيم البيئية

 :وهي
 إنسانية ترتبط بالفرد اإلنسان. 
 تتأثر بمعلومات الفرد وخبراته واتجاهاته وتؤثر فيها. 
 ومن ثقافة إلى ثقافة، ومن مكان إلى مكان، أي تختلف من شخص آلخر نسبية؛.    
 كالبيئة على سبيل المثال –تعد موجهات لسلوك الفرد وتصرفاته إزاء أي أمر. 
 تتضمن نوعا من الرأي أو الحكم على شخص أو شئ أو معنى معين. 
 تجربة؛ فوجودها ال يكون إال لشخص  -. والوجدانيةالوعي بالمظاهر االدراكية  تتضمن

 رأفت،أحمد ). الخاصيجربها في فعل أصيل هو فعل التقدير، ولكل نوع من القيم تقديره 
1005 ،52) 

عند أي مستوى يمكن تعلمها وتنميتها : يقصد بمستويات القيم البيئية: مستويات القيم البيئية
ماسلو "و" Bloomبلوم "و" Krathwohlكرثوول "ب، ويعد تصنيف كل من لدى الطال
Masslo " في المجال الوجداني أكثر التصنيفات شيوع ا وانتشار ا، حيث قاموا بتصنيفه إلى
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االستقبال، : خمسة مستويات هرمية، يمكن تقسيمها إلى خمسة مستويات هرمية هي
: بتقسيمها إلى ما يلي" علي الجمل"وقام . بالقيمة فاالستجابة، فالتقييم، فالتنظيم، ثم التمثيل

مستوى ما قبل تكوين القيمة، ثم مستوى ما بعد تكوين القيمة، حيث تعد القيمة أعلى مستويات 
 .هذا التصنيف

 :ثم بعد ذلك يأتي مستوى القيم وما بعد تكوينها، ولقد عبر عنها بالشكل التالي
 

 
  ا بعد تكوينهامستويات القيم البيئية، وم :(0)شكل
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وميول،  :ويمكن توضيح المفاهيم السابقة وما يندرج تحتها من مظاهر على النحو التالي
 .ثم تكوين االتجاهات والقيم، وتنتهي بتكوين تنظيم قيمي ثم سلوك قيمي لدى الفرد

ولعل هذا مادفع ، ترجع ألنه يتسم بالواقعية والمنطقيةالمستويات السابقة والواقع أن اهمية 
 2023، كراثول)من الباحثين إلي تبنيه ،والواقع أنه يستند في االساس إلي تفسير كثير

Krathwol ) تمر بمستويات مختلفة وهي " لعملية اكتساب القيم وتكوينها والذي يري أنها
فبعد أن يعرف الفرد موضوعا معينا  ) يليها الوعي بموضوع القيمة( وتعد بداية لإلدراك)المعرفة 
فبعد أن يعي الفرد يبدأ في االستجابة ) ثم االتجاه ( إدراك أهمية هذا الموضوع يبدأ في 

لموضوع القيمة إما بالقبول أو الرفض ومن ثم تتكون لدي الفرد مجموعة اتجاهات قد تكون 
حيث أنها مجموعة من االتجاهات التي تتكون نحو )إيجابية أو سلبية ،وأخيرا تتكون القيمة 

 ( "ماموقف ما أو موضوع 
الحياتية، وتتمثل المهارات  ان المهارات البيئية جزءا من المهارات :المهارات البيئية: ثالثاا 

 :البيئية في
  يرتبط بالبيئة، في أقصر وقت وأقل جهد، مع تالفي ( عقلي أو بدني)القيام بعمل محدد

 (.21، 1002: كرم عمارة)أخطائه السابقة، قدر المكان 
 أي عمل يقوم به االنسان في الحياة اليومية التي يتفاعل فيها )ياتية مهارة من المهارات الح

مع اشياء ومعدات واشخاص ومؤسسات، ومن ثم فان هذه التفاعالت تحتاج من الفرد ان 
 ( 24،125، 1002: وفارعة ، اللقانى)يكون متمكنا من مهارات أساسية 

 مع مواقف الحياة اليومية، وتزودهم  تساعد األفراد على التفاعل" مهارة من المهارات الحياتية
بالقدر الالزم من المعرفة العلمية في المجاالت المرتبطة بالمهارات الحياتية والسيطرة على 
المشكالت التي تواجههم في حياتهم ومجتمعهم وبيئتهم وتشمل المهارات العلمية 

 (.1002ء صبحي شيما. )والتكنولوجية والمهارات البيئية، ومهارات الحفاظ على الحياة
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من النشاطات البيئية  مجموعة"  في هذا البحث بأنها وعرف الباحثون المهارات البيئية
العملية والنظرية التي تؤديها تلميذات المرحلة المتوسطة بالكويت بكفاءة عالية للحفاظ على 

تقانها في البحث الحالي بمجموع ا". البيئة وتنميتها لدرجات التي ويعبر عن المهارات البيئية وا 
 .يحصل عليها تلميذات المرحلة المتوسطة على مقياس المهارات البيئية المعد لذلك

 :التعرض لمراحل حل المشكلة البيئية من خالل المهارات التاليةويمكن 
 عندما يشعر التالميذ بأن هناك مشكلة ما في بيئتهم المحلية  :الشعور بالمشكلة البيئية

 .ا لمعرفة أسبابها وكيفية مواجهتها واقتراح بعض الحلول لهافإنهم سيرغبون في دراسته
 لها،يعد تحديد المشكالت البيئية من المهارات األساسية الالزمة  :تحديد المشكلة البيئية 

 .والخطوة األولى لعملية فهمها
  ويتم ذلك عن طريق المسح الذي  :البيئيةجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة

لتالميذ في بيئتهم المحلية لجمع المعلومات والمعلومات عن البيئة المحلية بواسطة يجريه ا
 .المقابلة المالحظة،طرق وأساليب متعددة مثل 

  تعتبر إحدى المهارات الهامة التي يجب تنميتهاو  :البيئيةتنظيم المعلومات. 
  يذ لتقويمها وأخذ فيها عرض المعلومات التي جمعها التالم ويتم: وتقويمهاعرض المعلومات

 .بالمشكلةالمعلومات الهامة المتعلقة بالمشكلة واستبعاد المعلومات التي ال تتعلق 
  رجاعها  يمكن: النتائجالوصول إلى للتالميذ بعد استعراضهم للمعلومات استخالص النتائج وا 

 .وتحليلهاإلى أسبابها وتحديد اآلثار التي يمكن أن تترتب على النتائج 
  يمكن اقتراح بعض الحلول البسيطة لهذه  وفيها :البيئيةبسيطة للمشكلة تقديم حلول

ومما تجدر مالحظته أن الهدف هنا هو تدريب التالميذ على بعض عمليات  المشكلة،
، 1021عال عليوة، ) .التعلم وكيفية التفكير في حل بعض المشكالت البيئية البسيطة

55-52) 
ة في المهارات العامة فاالستماع مع الفهم ويالحظ أن هذه المهارات جميعها متضمن

دراك المشكلة متضمنة في مهارات  االكتساب،إحدى مهارات  وتحديد المشكالت  التناول،وا 
أما جمع المعلومات فمتضمنة في  التنظيم،وتنظيم المعلومات وتحليلها متضمنة في مهارات 
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ووضع خطة العمل  البتكار،ااقتراح الحلول البديلة متضمنة في مهارة  االكتساب،مهارات 
 .التناولمتضمنة في مهارات 

 :دور النشطة الصفية والالصفية فى تنمية المهارات البيئية
ان النشطة الصفية والالصفية لها دور كبيرا في تنمية المهارات البيئية وذلك من خالل 

 :اتاحة الفرصة لتلميذات المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في
  جمع البيانات والمعلومات البيئية من المصادر البحثية والتجارب والعمل تنمية مهارات

من خالل رحالت أو زيارات “الميداني والرصد البيئي والمالحظة والتجريب واالستقصاء 
 .إلى مواقع تشهد مشكلة بيئية معينة

  لفة للبحث تنظيم البيانات وتصنيفها وتمثيلها وتحليلها واستعمال الوسائل المختتنمية مهارات
 .ضواالستقصاء والعر 

  لحل المشكالت البيئية أو صيانة وتنمية الموارد  مبسطة عمل طوضع خطتنمية مهارات
الطبيعية، أو ترشيد استهالكها وحمايتها من االستنزاف واالستهالك، بحيث تتضمن هذه 

ة، سواء على نطاق المدرس الخطة إجراءات العمل ونوعيتها مع جدولته زمنيا ومكانيا
 . المنطقة المحيطة

 مبسطة يمكن دراسات في الرصد البيئي والتجارب البيئية وبناء مشاريع  تنمية مهارة تنظيم
 .صدنتائج هذا الر  علىبناء  تنفيذها في المدرسة

  تنمية بعض المهارات اليدوية من خالل اعادة تدوير بعض المخلفات مثل الورق، والمالبس
 .ى يتم التخلص منها بدون االستفادة بهاالقديمة وغيرها من االشياء ات

وبناء على ما سبق واستنادا  على األسس النظرية السابقة، التي كانت حول القيم 
والمهارات البيئية واألنشطة ودورها في دعم وتنمية القيم والمهارات البيئية، فإن الباحثون 

ث والمتعلق بإعداد أدوات اعتمدوا على هذا اإلطار النظري لدعم الجانب التطبيقي في البح
عداد البرنامج وأدواته التي يمكن من خاللها التحقق من تنمية القيم والمهارات البيئية  البحث وا 

 .لتلميذات المرحلة المتوسطة بدولة الكويت
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 إجراءات البحث
 :لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة الفروض تم اتخاذ اإلجراءات التالية

 :ؤال األول والثاني للبحثلإلجابة عن الس
 " بالكويت؟ المتوسطة المرحلة تلميذات لدي تنميتها يجب التي البيئية القيم ما " .2
 "ما المهارات البيئية التي يجب تنميتها لدي تلميذات المرحلة المتوسطة بالكويت؟" .2

 :التالية اتخاذ اإلجراءات تم
  مهارات البيئيةالقيم والمراجعة األدبيات العربية واألجنبية الخاصة. 
  القيم والمهارات البيئيةتحديد مفهوم. 
  البيئية التي يسعى البحث لدراستها والمناسبة لتلميذات المرحلة  تالقيم البيئية والمهاراتحديد

 .المتوسطة
 وضع قائمة القيم والمهارات البيئية في صورتها األولية. 
 محكمينعرض قائمة القيم والمهارات البيئية على مجموعة من ال. 
  وضع قائمة القيم والمهارات البيئية في صورتها النهائية وقد تضمنت خمسة قيم رئيسة

 :وهي وثمانية وثالثون مهارة فرعية،
 الطبيعية البيئة جمال تذوق -
 تلوث بدون نظيفة الكويت بيئة على المحافظة -
 الطبيعية المحميات قيمة تقدير -
 البيئة لموارد األمثل االستخدام -
 البيئة تحسين في اإليجابية المشاركة -
  تم إعداد قائمة بالقيم والمهارات  :النهائيةإعداد قائمة القيم والمهارات البيئية في صورتها

 :المتوسطة، وتمالبيئية التي ينبغي تنميتها لدى تلميذات المرحلة 
 .مراجعة الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت القيم والمهارات البيئية .2
 .ء والمتخصصين في التربية والشأن البيئيأراء الخبرا .1
وأهميتها  وخصائصها، وعناصرهاالمراجع التي تناولت مفهوم القيم البيئية والمهارات البيئية  .3

 .بالنسبة للمراحل التعليمية
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تم وضع مبدئية للقائمة وبعدها تم تعديل القائمة المبدئية في ضوء أراء المحكمين وبذلك 
قيم بيئية رئيسية يندرج تحتها خمسة ( 5)توي على خمسةتم التوصل إلى قائمة تح

 .مهارة بيئية فرعية( 15)وعشرون
 :وأصبحت القائمة القيم والمهارات البيئية كما هي موضحة بالجدول التالي

 (صورة نهائية)قائمة القيم والمهارات البيئية  :(0)جدول
 المهارات البيئية القيمة البيئية م

2 

 :القيمة االولي
 :ذوق جمال البيئة الطبيعيةت

 :تعريف القيمة
هي تلك القيم التي توجه سلوك 
األفراد نحو التذوق الجمالي 
لمكونات البيئة الطبيعية 

 .والمصنوعة

  تنفيذ مشروعات لتجميل الحدائق المدرسية والبيئة
 .المحيطة

  التعبير بالرسم أو المشاركة في المعارض الفنية عن
ة الجميلة، وخاصة في مالمح وبعض عناصر الطبيع

 .الكويت
  زراعة االشجار وتنسيق الحدائق والنباتات الجميلة

 .بالمدرسة
 يصف المناظر الجميلة للجزر والسهول الكويتية. 
  يقارن بين المناظر البيئية الجميلة بالطبيعة في دولة

 .الكويت واألخرى المصنوعة بفعل اإلنسان

1 

 :القيمة الثانية
لكويت المحافظة على بيئة ا

 :نظيفة بدون تلوث
 :تعريف القيمة

هي تلك القيم التي توجه سلوك 
األفراد نحو المحافظة على 
مكونات البيئة الطبيعية 
والمصنوعة من التلوث بكافة 

 .أنواعه

 المحافظة على الهواء من التلوث. 
 المحافظة على النظافة العامة بالبيئة المدرسية. 
  تلوث الهواء، الخاصة ب)جمع المعلومات وتحليلها

 (.والمياه
  اقتراح حلول لبعض مشكالت التلوث المختلفة المتمثلة

المخلفات الصلبة، المخلفات السائلة، التلوث )في 
 (.النفطي، الصيد الجائر، إهدار المياه الجوفية

 المراجعة البيئية المدرسية. 

3 

 :القيمة الثالثة
 :تقدير قيمة المحميات الطبيعية

 :تعريف القيمة
تلك القيم التي توجه سلوك هي 

األفراد نحو األهمية االقتصادية 
والمنفعة التي يمكن تحقيقها من 
خالل السياحة البيئية والتاريخية 
لمواقع المحميات الطبيعية 

 .واالستفادة منها
 

  الحفاظ على التنوع الحيوي بالمحميات الطبيعية على
ن، الشيخ صباح األحمد، أم القري)سبيل المثال محميات 

 .(الروضتين، العبدلية، المطالع
  الدعوة للحفاظ على المحميات الطبيعية والمعالم التاريخية

 .بالكويت
  إقامة متاحف لعرض المقتنيات والفنون التاريخية لدولة

 .الكويت
  جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها عن المشكالت التي

تتعرض لها المحميات الطبيعية، والتنوع البيولوجي، 
 ديد عناصر اإلخالل بمقومات التوازن البيولوجيوتح
  اقتراح بعض الحلول للمشكالت التي تهدد المحميات

 .الطبيعية
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 (صورة نهائية)قائمة القيم والمهارات البيئية  :(0)جدولتابع 
 المهارات البيئية القيمة البيئية م

4 

 :القيمة الرابعة
 :الستخدام األمثل لموارد البيئة

 :يمةتعريف الق
هي تلك القيم التي توجه 

سلـوك األفـراد نحـو االستخدام 
األمثل والرشيد لمكونات البيئة 

 .الطبيعية والمصنوعة

  من خالل "ترشيد االستهالك “االستخدام األمثل
الثروة البترولية، الثروة السمكية، مياه البحر )
 "(.مصدر الشرب االول بالكويت"
  يخية بالبيئة االستخدام األمثل للمعالم التار

 .الكويتية
  الخاصة بثروات )جمع المعلومات وتحليلها

 (.بدولة الكويت
  تحديد فوائد ترشيد االستهالك للموارد البيئية

 .المختلفة
 اقتراح حلول بديلة للموارد غير المتجددة. 

5 

 :القيمة الخامسة
تقدير قيمة الوطن والوالء له 

 (:المواطنة)ولبيئته 
 :تعريف القيمة

ك القيم التي توجه سلـوك هي تل
األفـراد نحـوي عالقته بالوطن 
الذي ينتسب إليه، والتي تفرض 
منصوص عليها بقانون البيئة حقوق ا بيئية، وواجبات بيئية 

 1024لسنة  41الكويتي رقم 
من أجل المحافظة على البيئة 

 .لنا ولألجيال القادمة

  المعرفة بأن لكل إنسان حق أن يعيش في بيئة
 .لنا ولألجيال القادمةنظيفة 

  مشاركـة اآلخرين فـي األعمال التي تعود بالنفع
 .على البيئة

 المشاركة في برامج التثقيف والتدريب البيئي. 
  تحديد المشكالت التي تهدد حدود وممتلكات

الدولة العامة من خالل التواصل بالهيئة العامة 
 .للبيئة بالكويت

 موارد  جمع المعلومات وتحليلها وتنظيمها عن
 .وثروات الوطن وسبل تنميتها

 
 :وبذلك يكون البحث قد أجاب عن السؤالين األول والثاني للبحث، وهما

 ما القيم البيئية التي يجب تنميتها لدي تلميذات المرحلة المتوسطة بالكويت؟ 
 ما المهارات البيئية التي يجب تنميتها لدي تلميذات المرحلة المتوسطة بالكويت؟ 

 البرامج في والمهارات البيئية القيم هذه توافر مدى ما"للبحثن السؤال الثالث لإلجابة ع
 المتوسطة؟ المرحلة لتلميذات المقدمة

 لتلميذات البيئية والمهارات القيم توافر استطالع الرأي للتعرف على مدى تم إعداد
 : المتوسطة المرحلة
 البرامج في البيئية والمهارات لقيما هذه استمارة الستطالع الرأي حول مدي توافر إعداد تم
 . المتوسطة من خالل األنشطة في العملية التعليمية المرحلة لتلميذات المقدمة
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هو استطالع رأي المعلمين والمختصين القائمين على  :وكان الهدف من استطالع الرأي
والبرامج  البيئية بالمناهج والمهارات المرحلة المتوسطة بالكويت حول مدى تناولهم للقيم

 .التعليمية من خالل ممارساتهم باألنشطة المخططة في العام الدراسي، والتي تم إعدادها سابقا  
قام الباحثون بتعديل الصيغة األولية في ضوء آراء المحكمين وبذلك توصلت إلى صياغة  .2

استخبارية ( 15)نهائية تحتوي على محورين رئيسيين يندرج تحتها خمسة وعشرون عبارة 
 .يةفرع

إعداد استمارة استطالع الرأي تتضمن العبارات التي تم الستقرار عليها، وتتكون من  -(أ )
 :محورين رئيسيين وهما

 التعليمية خالل اإلدارة من البيئية والمهارات القيم يختص بتحديد مدي تناول: المحور األول 
لك من وذ( 22-2)التنفيذية، ويتكون من أحدى عشر عبارة مقترحة، أرقام  وخططتها

 (.ال تتناول –تتناول )خالل مقياس من قسمين 
 للقيم الالصفية لألنشطة والمختصين المعلمين يختص بتحديد مدي تناول: المحور الثاني 

وذلك ( 15-21)بالمدرسة، ويتكون من أربعة عشر عبارة مقترحة أرقام  البيئية والمهارات
 (.ال تتناول –تتناول )من خالل مقياس من قسمين 

تم تطبيق استمارة استطالع  :يق الستمارة على المجموعة الستطالعية المختارةتطب  -(ب )
 . الرأي على السادة المحكمين على أدوات البحث

تم جمع االستمارات المقدمة للمجموعة المختارة  :استخالص النتائج وتحليلها ومناقشتها  -(ج )
نتائجها التي أظهرت من المعلمين والمختصين القائمين على األنشطة الالصفية وحساب 

 :اآلتي
 المجموع الكلي للنسبة المئوية لمتوسط المحورين :(2)جدول رقم

درجة  المحور
 المحور

متوسط درجة الفراد 
 على المحور

النسبة المئوية 
 للمتوسط

 خالل من البيئية والمهارات القيم تناول مدي
 41.17 4.25 22 التنفيذية وخططتها التعليمية اإلدارة
 لألنشطة والمختصين المعلمين تناول مدي مدي

 23.35 9.97 24 بالمدرسة البيئية والمهارات للقيم الالصفية
 54.09 23.51 15 المجموع الكلي
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أن النسبة المئوية للمتوسط للمحور األول الذي يختص بتناول ( 1)يوضح جدول رقم 
، (41،17)التنفيذية كانت  تهاوخطط التعليمية اإلدارة خالل من البيئية والمهارات القيم

 والمهارات للقيم الالصفية لألنشطة والمختصين وللمحور الثاني والذي يختص بتناول المعلمين
 (. 54،09)، وكان مجموع المحورين (23،35)بالمدرسة كانت  البيئية

مما يعني انه لم تكن األنشطة الالصفية بالمرحلة المتوسطة تتناول القيم والمهارات 
 .ئية بالقدر الكافي الذي ينمي هذه القيم والمهارات البيئية لديهنالبي

 :وبذلك قد تمت اإلجابة على السؤال الفرعي الثالث للبحث وهو
  "المتوسطة؟ المرحلة لتلميذات المقدمة البرامج في البيئية والمهارات القيم هذه توافر مدى ما" 

 استراتيجية على قائم لبرنامج امالع التصور ما" لإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع
 بالكويت؟ المتوسطة المرحلة تلميذات لدى البيئية والمهارات القيم لتنمية( شارك زاوج، فكر،)

البرنامج القائم على في إعداد وتصميم  تاإلجراءات التي اتبعتناول  يليفيما  تم
سات في مجال تصميم من األدبيات والدرا باالستفادة وذلك( فكر، زاوج، شارك)استراتيجية 

وسوف يتناول  خاص،الالصفية بشكل البيئية  األنشطة عام، وبرامجالبرامج التعليمية بشكل 
البحث، وقد اشتمل على إجراءات من أسئلة  الفرعي الرابع السؤالعن  اإلجابةهذا الفصل 

 : إعداد وتصميم البرنامج على اآلتي
م والمهارات البيئية لدى تلميذات المرحلة تنمية القي :كان الهدف العام من البرنامج هو

 (.فكر، زاوج، شارك)المتوسطة باستخدام استراتيجية 
تكون التلميذة قادرة على من المتوقع في نهاية البرنامج أن : األهــداف الخاصة للـبرنـامـج

 : أن
 تعرف مفهوم القيم البيئية. 
 تعرف مفهوم المهارات البيئية. 
 للتعامل مع البيئة المهارات المختلفة تدرك. 
 الحق في البيئة النظيفة وااللتزام بالحفاظ عليها نظيفة لنا ولغيرنابين  تميز. 
 واستثمارها حمايتهاوكيفية  ةالموارد البيئي تعرف أهمية. 
 وتنميتهافي المحافظة على البيئة  دولة الكويت تفهم خطط وجهود. 
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 بالقيم والمواثيق الدولية المرتبطة  تيقانون البيئة الكويبعض المبادئ الواردة في  تناقش
 .والمهارات التعامل مع البيئة

 مشكالت البيئة الكويتيةلمواجهة المهارات البيئية الملحة بعض  تحدد. 
 السلبية تجاه البيئة األفراداألخطار التي يمكن أن تلحق بالدولة جراء سلوكيات  تعي. 
 المحلية والعالميةالقضايا البيئية لمعالجة التعاون والتفكير اإليجابي أهمية  تدرك. 
 القيم البيئية في التعامل مع البيئةمن تطبيق  الدولة ايجابا  وسالبا  موقف  تقيم. 
 لصالح البيئةللمساهمة في اتخاذ القرارات  الفرددور  توضح.  
 والعالقات المتبادلة بينهمواالنسان الترابط بين البيئة  تفهم. 
  م والمهارات البيئية المختلفة للتعايش مع البيئةالقيمقاالت متنوعة عن تجمع. 
 حل المشكالت البيئيةلللقيام بأعمال داخل المدرسة وخارجها  تشارك بفاعلية. 
 المحميات الطبيعية وضرورة الحفاظ عليهاقيمة  تقدر. 
 الحقوق البيئية لآلخرين تحترم. 
 البيئية التي تتعرض لها البيئة الكويتية المشاكل تحلل. 
 لها واإلساءة البيئة على التعدي من للحد المناسبة القرارات في اتخاذ تساهم. 
 التعاونية لصالح البيئة التعلم مهارات تكتسب. 

بعد التعديل الذي اقترحه المحكمون  تخطيط البرنامج وتصميمهتم  :محتوى البرنامج المقترح
 :في ضوء القيم والمهارات البيئيةعلى قائمة 

 .ااألهداف السابق عرضه .2
مراعاة تحديد أهداف النشاط ومؤشرات األداء والمحتوى واستراتيجية التدريس بدقة ووضوح  .1

    .وأن تكون قابلة للقياس
بصورة  أنشطة الصفية بيئيةتغطي متنوعة مراعاة تضمين مكونات البرنامج مواضيع  .3

 .متكاملة
 .الكويتيةمراعاة قابلية البرنامج للتطبيق في البيئة  .4
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قيم ومهارات بيئية  التلميذاتلبرنامج أنشطة بيئية الصفية قادرة على إكساب مراعاة شمول ا .5
  .مرتبطة بحياتهم اليومية وبيئتهم المحيطة

وقد تم تنظيم أنشطة نشاطاا ل صفي ( 21)وتكون محتوى البرنامج المقترح من عشرون
  -:على النحو التالي  المتنوعةالبرنامج 

 .ا إجرائيا  حتى يمكن التأكد منها أثناء النشاطتم صياغته -:أهــداف الـنشــاط 
ويعتمد استخدام استراتيجية  -(:شارك –زاوج  –فكر )وفق استراتيجية النشاط  خطوات إجراء

  -:لتحقيق هدف كل نشاط وفقا لمراحل االستراتيجية كما يلي" فكر، زاوج، شارك"
 التمهيد : اوال   .2
   (شارك-زاوج-راستراتيجية فك)باستعمال  :العرض: ثانيا   .2
  البيئية المرتبطة خطوة التنظيم واالعداد وطرح المشكلة :األولىالخطوة: 
 خطوة التفكير الفردي: الخطوة الثانية 
 خطوة المزاوجة :الخطوة الثالثة 
  المشاركة ةخطو : الرابعةالخطوة 
 التطبيق: ثالثا   .3
 التقويم: رابعا   .4

ضبطه عن طريق  تم البرنامج،من إعداد  بعد االنتهاء :ضبط البرنامج والتأكد من صالحيته
 :لتعرف على آرائهم من حيثل المحكمين عرضه على مجموعة من

  المرجو تحقيقها  األهدافمدى تطابق المادة التعليمية المتضمنة في محتوى البرنامج مع 
  تلميذات الصف السادس مدى مالئمة أنشطة البرنامج وأسلوب تنظيمها وصياغتها لمستوى

 .المتوسطة بالتعليم اإللزامي بالكويت بالمرحلة
  البرنامج في" فكر، زاوج، شارك"استراتيجية مدى مالئمة. 
 التي تم استخدامها في األنشطةاألدوات والوسائل التعليمية  مدى مالئمة. 

القيم أبدى بعض المحكمين مالحظات تشمل اإلضافة لبعض األنشطة لتدعيم بعض  وقد
وقد  افي بعض األنشطة أو حذفا  لبعض األنشطة التي ال حاجة له التعديأو  والمهارات البيئية

فقد قامت بإجراء هذه المالحظات في االعتبار عند إعادة صياغة البرنامج الباحثون ب أخذ
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حتى أصبح البرنامج بصورته  التعديالت الالزمة في البرنامج في ضوء هذه المالحظات
 .النهائية جاهزا  للتطبيق

 :اإلجابة على السؤال الفرعي الرابع من أسئلة البحث وهووبذلك قد تمت 
 " لتنمية القيم والمهارات ( فكر، زاوج، شارك)ما التصور العام لبرنامج قائم على استراتيجية

 "البيئية لدى تلميذات المرحلة المتوسطة بالكويت؟
 المهاراتو  القيم تنمية في المقترح البرنامج فاعلية ما: لإلجابة على السؤال الخامس

 بالكويت؟ المتوسطة المرحلة تلميذات لدى البيئية
وللتعرف على فاعلية البرنامج المقترح في تنمية القيم والمهارات البيئية، كان البد من 
إعداد مقياس للقيم البيئية، ومقياس للمهارات البيئية وضبطهما، وتطبيقهما قبليا  وبعديا  بعد ما 

المتضمن لألنشطة البيئية وادائها من قبل التلميذات بالمرحلة تم التعرض للبرنامج المقترح 
- : المتوسطة، وقد تم عمل اآلتي

تعبر  مواقف بيئيةتم صياغتها على شكل  المقياسأسئلة  ةالبيئي القيماس ـداد مقيـإع: أولا 
أربعة اختيارات توضح  أسفل هذه العبارةوتوجد  بها،في البيئة المحيطة  التلميذةعن رأى 

  .تسلسل االستجابة للقيم حتى تصبح قيمة مناسبة للموقف البيئي الموضح
في حالة االلتزام )ثالث درجات تخصص  :كالتالي للمقياستم تقدير الدرجات بالنسبة و 

وال شيء ، (في حالة قبول القيمة)، ودرجة واحدة (في حالة تفضيل القيمة)، ودرجتين (بالقيمة
 .(75)خمس وسبعون درجة  المقياسلمجموع الكلى لدرجات وبذلك يكون ا، للقيمة السلبية

، وللتحقـق مـن الصـدق تـم عـرض للمقيـاسبالشـكل العـام  ويتعلـق :الظـاهري حساب الصـدقوتم 
وأدوات في صورته المبدئية على مجموعة المحكمين الذين شاركوا فـي تحكـيم البرنـامج  المقياس
، وذلـك للتعـر  خمسـة عشـروكـان عـددهم  البحث وبعـد إجـراء التعـديالت آرائهـم، ف علـى محكمـا  

المواقــــف علـــيهم وتـــم اختيـــار  للمقيـــاسالتـــي أشـــار إليهـــا المحكمـــين عرضـــت الصـــورة النهائيـــة 
خمســة فــي صــورته النهائيــة  المقيــاسفــأكثر، وقــد تضــمن % 00التــي حصــلت علــى  والعبــارات

 .القيم البيئية الخمسةموزعة على وموقف  ةعبار ( 15)عشرينو 
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 :المقياسالطريقتين التاليتين للحصول على معامل ثبات استخدم الباحثون وقد  :اسالمقيثبات 
يستخدم معامل آلفا في حساب ثبات االختبـارات، والمقـاييس، وكانـت  :طريقة آلفا كرونباخ -0

دالــة  وهــي( 0.9317) مقيــاس القــيم البيئيــة تســاوىلثبــات ( معامــل آلفــا)نتيجــة معادلــة كرونبــاخ 
 .مرتفعيتمتع بمعامل ثبات  المقياسارتفاع معامل آلفا إلى أن  ويشير إحصائيا،

ذات األرقـام  نصـفين،إلـى  مواقـف المقيـاسبتجزئـة  البـاحثون قـام: طريقة التجزئـة النصـفية -2
ـــم حســـاب معامـــل الثبـــات باســـتخدام معادلـــة جتمـــان  الزوجيـــة،الفرديـــة مقابـــل ذات األرقـــام  ثـــم ت

Guttman، ( 0.059)للجــزء األول، و ( 0.772)ر علــى التــوالي وكانــت نتــائج جزئــي االختبــا
يتمتــــع بثبــــات مرتفــــع دال  المقيــــاسمعــــامالت دالــــة إحصــــائيا، وتؤكــــد أن  وهــــي الثــــاني،للجــــزء 
 . إحصائيا

 .(2الملحق رقم ) معدا  لقياس القيم البيئيةالمقياس في صورته النهائية و وبذلك أصبح 
العبارات المقياس وعرض هذه  عباراتصياغة  تم :ةالبيئي المهاراتاس ـداد مقيـإع: ثانياا 

مين والتي تمثلت في حذف بعض حكِّ راء المُ بأ األخذ تممين ثم حكِّ على مجموعة المُ  والمواقف
كما أضاف  مشكلة إلى مشكلة أخري تنتمي إليهاوتحويل بعض العبارات من  الموقفية العبارات

مقياس المهارات  اإلجمالي لعبارات من العبارات وبالتالي أصبح العدد ا  البعض منهم عدد
 :البيئية كما يلي

 المقياس كما هو موضح  محاورموزعة على  موقفية عبارة( 34) مقياس المهارات البيئية
 .ومحاور المقياس والدرجة الكلية لكل محور ومفردة( 4)، (3)رقم  بالجدول
 (المهارات البيئية)عدد العبارات وأرقمها بمقياس  :(3)جدول رقم

عدد  رقام المفرداتأ
 البيئية المهارة العبارات

2-1-3-4-5-2-7-9-0-20 20  وتحديدها البيئية المشكالت إدارك 
22-21-23-24-25-22-27-

29-20-10 20  وتحليلها البيئية البيانات تنظيم 
12-11-13-14-15-12-17-

19-10-30 
20  البيئية للمشكالت الحلول إقتراح 

 المـــــــــجموع 30
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األقسام التي يتكون منها مقياس المهارات البيئية والدرجة الكلية لكل منها، وهو  :(4)جدول
 :كالتالي

 الدرجة الكلية عدد المفردات المهارة التى يقيسها الختبار
 20 20 إدراك المشكالت البيئية وتحديدها األول
 10 20 تنظيم والبيانات البيئية وتحليلها الثانى
 10 20 الحلول للمشكالت البيئية اقتراح الثالث

 (درجة)50 (مفردة)30 المجمـــــــــــــــوع
تطبيق الصورة  الباحثونن على عيِّ بعد االنتهاء من الخطوات السابقة تُ  :التجربة الستطالعية

 المقياس صدق    -ثبات المقياس  -: منوذلك للتأكد  المبدئية للمقياس
على المهارات البيئية يق الصورة المبدئية لمقياس بتطب ونولتحقيق ذلك قام الباحث

( مدرسة عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم المتوسطة للبنات)تلميذات مجموعة استطالعية 
بهدف حساب ثبات وصدق  تلميذة وذلك 10لمجموعة اخري غير المجموعة التجريبية قوامها

 .المقياس
 على المحكمين من أهل االختصاص قام الباحثون بعرض المقياس :صدق المقياس وثباته

الستطالع آرائهم  وخبراء باإلدارة التعليميةمين في مجال التربية البيئية حكِّ خذ بآراء المُ األوتم 
 الموقفية من حيث صياغة العباراتلتلميذات المرحلة المتوسطة بشأن مدى مناسبة المقياس 
ة التوصيات التي أجمع عليها المقياس وقد تم مراعا لمحاورومدى تمثيل هذه العبارات 

  .المحكمون
المهارات ق مقياس بِّ طريقة التجزئة النصفية وقد طُ  بإتباعتم التأكد من ثبات المقياس ثم 
 .تلميذة من أحدى المدارس بالمرحلة المتوسطة( 10)من  مجموعةعلى البيئية 

وكانت ( Cronbanch-Alpha)ألفا  -وقد تم حساب ثباتهما باستخدام معامل كرونباخ 
 .لمقياس المهارات البيئية( 0.721)النتيجة 

تلميذات الصف السادس بالمرحلة من  الدراسةتم اختيار مجموعة  :تنفيذ تجربة البحث وتشمل
تلميذة  30اليسرة المتوسطة بنات، من مدرسة  تلميذة 00وقد بلغ عددها  المتوسطة بالكويت،

وهي افظة االحمدي التعليمية، بدولة الكويت، من كل فصل لثالثة فصول بالمدرسة، بإدارة مح
 :النحو التالي على
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 ثاني/ سادس من فصل  تلميذة( 30)، وعدد.أول/ سادس من فصل  تلميذة( 30)عدد. 
 ثالث/ سادس من فصل  تلميذة( 30)عدد. 

بعد التأكد من صدق المقياسين وثباتهما، تم تطبيقهما قبل  :تطبيق أدوات البحث قبليا: ثالثاا 
 .سة البرنامج على مجموعة الدراسةدرا

- : التاليةبإجراءات التطبيق الميداني  ثم تم القيام
  في المجموعة البحثية على القيم البيئية، ومقياس المهارات البيئية التطبيق القبلي لمقياس

 .23/1/1027الموافق  واالثنين ،21/1/1027الموافق  األحديومي 
  ثالثة لمدة  7/3/1027إلى  24/1/1027دة من يوم تم تطبيق برنامج المقترح في الم

المعلمة المشرف  –الباحثون )مع فريق النشاط للبرنامج يوميا   التلميذاتوتم ممارسة  أسابيع
للمدة الزمنية أثناء اليوم الدراسي  (مشرفة الصف –المعاونة في تطبيق األنشطة 

 .المخصصة لكل نشاط
عرض البرنامج على المحكمـين بغـرض االسـتئناس بـآرائهم بعد أن تم  :تطبيق البرنامج المقترح

حولهــا، وموافقــة وزارة التربيــة علــى تطبيــق البرنــامج المقتــرح فــي مدرســة اليســرة المتوســطة بنــات 
التــي تــم فيهــا تطبيــق البرنــامج المقتــرح ،وقــام البــاحثون بتطبيــق البرنــامج ومتابعــة مشــرفة النشــاط 

سـتراتيجية بالمدرسة لتطبيق األنشطة البيئية ا لتي يحتويها البرنـامج ،وشـرح الهـدف مـن البحـث وا 
شارك ومراحل تنفيذ البرنامج، حيـث رحبـت إدارة المدرسـة بالجهـد المبـذول فـي تنفيـذ ، فكر، زاوج

البرنامج وأظهرت تعاونا  واضحا ،على الرغم من زحـام اليـوم الدراسـي مـن بدايـة الفصـل الدراسـي 
،وقـــرب فتـــرة امتحانــــات التلميـــذات لمنتصـــف الفصــــل 1022/1027الدراســــي الثـــاني مـــن العـــام

 .الدراسي األول وفترة استعداد اإلدارة المدرسية لها
مـن دراسـة وتطبيـق -مجموعـة البحـث -بعد انتهاء التلميـذات  :تطبيق أدوات البحث بعدياا : رابعاا 

 .البرنامج المقترح، تم تطبيق مقياسي القيم والمهارات البيئية، كالتالي
 9/3/1027يوم األربعاء الموافق : البيئية القيم لمقياس البعدي التطبيق 
 0/3/1027 الخميس الموافق يوم: البيئية المهارات لمقياس البعدي التطبيق 
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 نتائج البحث
توجــد فـروق دالــة إحصــائي ا بــين " :والــذي يــنص علــى األول للبحــثللتحقــق مــن صــحة الفــرض 

يـــة علـــى مقيـــاس القـــيم البيئيـــة قبـــل وبعـــد تـــدريس متوســـطات درجـــات تلميـــذات المجموعـــة التجريب
" وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبـار ". البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدي

 :لقياس الفروق بين المتوسطات كما هو موضح في الجدول التالي" ت 
 س القيم البيئيةالفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مقيا :(5)جدول

 البيان
 المجموعة

 العدد
 النحراف المتوسط "ن"

درجة  "ت"قيمة المعياري
 الحرية

مربع 
 ايتا

حجم 
 األثر

مستوى 
 الدللة

 قبلي
00 

13.45 3.25 
10.079** 90 

0.03 
مرتفع 
 جدا

7.40 
مرتفع 
 جدا

0.05 
 2.13 29.21 بعدي

  :ما يلي( 5)يتضح من الجدول السابق رقم 
 ط درجات تلميذات المجموعة التجريبية في مقياس القيم البيئية، في التطبيق البعدي، متوس

أكبر من متوسط درجاتهم في التطبيق القبلي، حيث إن متوسط درجات التطبيق البعدي بلغ 
 .13.45، في حين أن متوسط درجات التطبيق القبلي بلغ 29.21

  ( 05,0)دالـة إحصائيـا  عند مستوى  ، وهي قيمة** 10.079المحسوبة " ت " بلغت قيمة
 .لصالـح التطبيق البعدي

بـين متوسـط ( 05,0)وهذا يشير بدوره إلى وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى 
ـــة لصـــالح  ـــاس البعـــدي والقبلـــي فـــي القـــيم البيئي ـــة، فـــي القي درجـــات تلميـــذات المجموعـــة التجريبي

 .لبحثالتطبيق البعدي، مما يثبت صحة الفرض األول ل
برنــامج قــائم علــى اســتراتيجية فكــر، زاوج، )المتغيــر المســتقل  تــأثيركــذلك يتضــح ان حجــم 

مما يدل على فعالية البرنامج المقتـرح لـدى ( القيم البيئية)مرتفع جدا على المتغير التابع ( شارك
 .تلميذات المرحلة المتوسطة بالكويت

  
                                                           

  0.0.دالة عند مستوى (: **)
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بعــدي إلــى اســتخدام اســتراتيجية فكــر يمكــن إرجــاع تفــوق درجــات التلميــذات فــي التطبيــق ال
ــــامج ، ،زاوج شــــارك وتضــــمين أنشــــطة توضــــيح القــــيم البيئيــــة ووضــــوح األهــــداف التعليميــــة للبرن

وتحديدها في صورة سلوكية، مما ساهم في معرفة المجموعات المتعاونة السير فـي موضـوعات 
باإلضـــافة إلـــى  البرنـــامج، ممـــا عمـــل علـــى عـــدم تخبطهـــا فيمـــا تريـــد القيـــام بـــه مـــن أنشـــطة، هـــذا

أســاليب التقــويم الموضــوعية التــي تعــين التلميــذات علــى تحقيــق هــذه األهــداف، وقــد اتفقــت هــذه 
 ســعيد، ودراسـة (1020) النتـائج مـع بعـض الدراسـات والبحـوث الســابقة مثـل دراسـة سـليم محمـد

 .(1023)تهاني غالب عمر، حسين علي الثالب
 : لبيئيةالنتائج المتعلقة بمقياس المهارات ا-ثالثاا 

 :والذي ينص على الثاني للبحثللتحقق من صحة الفرض 
توجد فروق دالة إحصائياا بين متوسطات درجات تلميذات المجموعة التجريبية علـى مقيـاس "

 ". البيئية قبل وبعد تدريس البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدي المهارات
لقياس الفروق بـين المتوسـطات "  ت" وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

 :كما هو موضح في الجدول التالي
لداللة الفروق بين متوسطي التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ( ت)قيم  :(6)جدول

 في مقياس المهارات البيئية
 القياس المهارة

الدرجة 
الكلية 
 للمهارة

النحراف  المتوسط
 المعياري

درجات 
مربع  ت الحرية

 اايت
حجم 
 األثر

إدراك  
المشكلة 
البيئية 
 وتحديدها

 بعدي
20 

7.74 2.031 
90 10.322)**( 

0.00 
مرتفع 
 جدا

0.24 
مرتفع 
 0.579 1.97 قبلي جدا

تنظيم 
البيانات 
 وتحليلها

 **10.500 90 2.252 27.22 10 بعدي
0.04 
مرتفع 
 جدا

0.70 
مرتفع 
 0.527 9.05 قبلي جدا

اقتراح 
الحلول 
للمشكالت 
 البيئية

 بعدي
10 

29.12 2.310 
90 20.110** 

0.02 
مرتفع 
 جدا

2.09 
مرتفع 
 2.155 20.70 قبلي جدا

الدرجة 
 الكلية

 بعدي
50 

43.22 2.022 
90 44.945** 

0.09 
مرتفع 
 جدا

24.74 
مرتفع 
 2.343 11.22 قبلي جدا

                                                           
 0.05دالة عند مستوى : )**(
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  :ما يلي( 6)يتضح من الجدول السابق رقم 
جات التلميذات المجموعة التجريبية في مقياس المهارات البيئية، في التطبيق متوسط در  -1

 .11.22ومتوسط درجات التلميذات في التطبيق القبلي بلغ ، 43.22البعدي، بلغ
    (.05,0)، وهي قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى 10.322المحسوبة " ت " بلغت قيمة  -1

بـين متوسـط ( 05,0)اللـة إحصـائية عنـد مسـتوى وهذا يشير بدوره إلى وجود فروق ذات د
درجـــات تلميــــذات المجموعـــة التجريبيــــة فــــي التطبيـــق القبلــــي، ومتوســــط درجـــات التلميــــذات فــــي 

إدراك المشـكلة )البيئيـة  المهـاراتكـل مـن مكونـات  التطبيق البعدي لمقياس المهـارات البيئيـة فـي
الكليــة  والدرجــة( للمشــكالت البيئيــة الحلــولواقتــراح تنظــيم البيانــات وتحليلهــا،  ،وتحديــدها البيئيــة

ممـــا يثبـــت صـــحة . البرنـــامجممـــا يشـــير الـــى تحقيـــق الفـــرض وفعاليـــة  البعـــدي،لصـــالح التطبيـــق 
 . الفرض الثاني للبحث

زاوج  –فكـر )برنـامج قـائم علـى اسـتراتيجية )كذلك يتضح أن حجم تأثير المتغيـر المسـتقل 
، وهـــذا يــدل علـــى فعاليـــة (تنميـــة المهــارات البيئيـــة)مرتفـــع جــدا علـــى المتغيـــر التــابع ( (شــارك –

 . بدولة الكويتالبرنامج المقترح لدى تلميذات المرحلة المتوسطة 
 : لنتائج المتعلقة ببطاقة مالحظة األداءا: رابعاا 

توجــد فــروق دالــة " :والــذي يــنص علــى الثالــث للبحــثللتحقــق مــن صــحة الفــرض 
قبـل بطاقة مالحظة األداء مجموعة التجريبية على إحصائياا بين متوسطات درجات تلميذات ال

وللتحقـق مـن صـحة هـذا الفـرض تـم  ".وبعد تـدريس البرنـامج المقتـرح لصـالح التطبيـق البعـدي
 :لقياس الفروق بين المتوسطات كما هو موضح في الجدول التالي" ت"استخدام اختبار
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ي والبعدي للمجموعة التجريبية لداللة الفروق بين متوسطي التطبيق القبل( ت)قيم  :(7)جدول
 في بطاقة مالحظة األداء

الدرجة  القياس بطاقة المالحظة م
النحراف  المتوسط الكلية

 المعياري
درجات 
 الدللة ت الحرية

لنشاط مدرستنا  2
 نظيفة

 2.02 0.45 قبلي 0.05 22.72 90 0.34 4.11 5 بعدي
لنشاط كيف يتلوث  1

 الهواء
 2.12 2.52 قبلي 0.05 10.04 90 1.23 2.42 7 بعدي

لنشاط مدرستي  3
 خضراء

 0.09 2.33 قبلي 0.05 29.33 90 0.79 7.04 0 بعدي

4 
لنشاط إعادة 
استخدام وتدوير 

 المخلفات
 بعدي

0 
9.22 0.99 

90 13.42 0.05 
 0.29 2.09 قبلي

 0.54 1.00 قبلي 0.05 14.03 90 2.01 5.55 2 بعدي لنشاط تلوث الماء 5
 0.05 30.522 90 2.017 31.73 32 بعدي الدرجة الكلية

 0.02 7.31 قبلي مرتفع
المجموعــة التجريبيــة فــى التطبيــق التلميــذات فــي بــين درجــات ( t test)بحســاب قيمــة الـــ 

بة المحسـو ( ت)وبمقارنـة قيمـة ( 30.522= )المحسـوبة ( t test( )ت)البعدى نجـد أن القبلي و 
المحســوبة أكبــر مــن قيمــة ( ت)نجــد أن قيمــة ( 90)الجــدوليتين عنــد درجــة حريــة ( ت) بقيمتــى

 (.0.05)الجدولية عند مستوى ( ت)
( 31.73)يســــاوىفــــي التطبيــــق البعــــدي وبمــــا أن متوســــط درجــــات المجموعــــة التجريبيــــة 

( 7.31)ى يساو  التلميذات في التطبيق القبليومتوسط درجات ( 2.017)بانحراف معيارى قدره 
 (.0.02)بانحراف معيارى قدره 

أعلــى مــن فــي التطبيــق البعــدي المجموعــة التجريبيــة التلميــذات بفنجــد أن متوســط درجــات 
 .التلميذات في التطبيق القبليمتوسط درجات 

توجـد فـروق دالـة إحصـائي ا بـين "يـنص علـى  الـذي الثالـثوهذه النتيجة تؤكد قبول الفـرض 
مجموعــة التجريبيــة علــى بطاقــة مالحظــة األداء قبــل وبعــد تــدريس متوسـطات درجــات تلميــذات ال

 .البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدي
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 مناقشة نتائج البحث
 :اآلتيمن خالل إثبات تحقق فروض البحث وتحليل النتائج أمكن استخالص 

  ن إلى وجود فروق دالة إحصائيا  بي( 7، 2، و5)أشارت نتائج البحث الموضحة في جداول
درجات التلميذات بالمرحلة المتوسطة بالمجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي 

إدراك )لمقياس القيم البيئية، ومقياس المهارات البيئية الكلي، وكذلك في مكوناته الثالثة 
( المشكلة البيئية وتحديدها، تنظيم البيانات وتحليلها، اقتراح الحلول للمشكالت البيئية

ك بطاقة مالحظة األداء للمهارات البيئية؛ األمر الذي يشير إلى فعالية البرنامج وكذل
 .المقترح القائم على استراتيجية فكر، زاوج، شارك

  كذلك أشارت النتائج إلى فاعلية مواد المعالجة التجريبية التي أفادت تلميذات المجموعة
لى تدريس البرنا مج القائم على استراتيجية فكر، زاوج، التجريبية في تنمية القيم البيئية، وا 

 .شارك باستخدام أنشطة توضح القيم البيئية
  ويمكن إرجاع تلك النتائج أيضا  إلى الوسائل التعليمية التي تم استخدامها عند تدريس

البرنامج من خالل ربط موضوعات البرنامج بالبيئة المدرسية وطبيعة المشكالت البيئية 
 . الوضع البيئي للدولة في الماضي والحاضر بالكويت بالمقارنة بين

  كما أن استخدام استراتيجية فكر، زاوج، شارك والتي قامت بتجميع التلميذات في ثنائيات
لمناقشة اإلجابة ومشاركة األفكار وتناقشت كل تلميذة مع زميلتها فيما توصلت إليه عن 

التقليدي، وتم ربط موضوعات  كل جزء في البرنامج يختلف عن الطريقة المعتادة في التعلم
ومشكالت البيئة الكويتية وبيئة التلميذات الحياتية، فترتب عليه إثارة انتباه التلميذات لكونها 

 . بالقيمةأساليب غير نمطية حيث ساعد ذلك على تنمية القيم البيئية لمستوى االلتزام 
 يجية ساعد أيضا  على واستخدام التعليم بمشاركة األفكار مع بعضهن من خالل االسترات

ثارة دافعيتهم  زيادة قدرة التلميذات على الفهم وعلى تطبيق ما تعلموه في حياتهم اليومية وا 
لممارسة أنشطة توضيح القيم البيئية وكذا استخدام األنشطة اإلثرائية وهذا بالطبع ساعد 

تفقت عليه بعض وهذا ما ا. على تنمية القيم البيئية لدى التلميذات بالمجموعة التجريبية
" عبد المنعم درويش" ، ودراسة (1020" )أحمد الحسيني" الدراسات والبحوث مثل دراسة 
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وكذلك ما أشارت إليه . ، حيث كان هناك الحاجة إلى تنمية القيم والمهارات البيئية(1002)
 (1005، ودراسة عماد سليمان،1021مثل دراسة رحاب يوسف، )األبحاث 

 ث الحالي مع العديد من الدراسات والبحوث السابقة في فاعلية وقد اتفقت نتائج البح
في اكتساب التالميذ للمهارات والقيم البيئية مثل " فكر، زاوج، شارك"استخدام استراتيجية 

 إيناس“ودراسة  ،1020غالي، سليم أبو " ، ودراسة1001 صابر،حسام الدين "دراسة 
قد تميزت الدراسة الحالية بتنمية القيم ، هذا و 1021، عال عليوة"ودراسة  ،1021صبحي، 

من خالل أنشطة بيئية ال صفية تنمي " شارك ، زاوج، فكر"البيئية باستخدام استراتيجية 
 .القيم البيئية والمهارات البيئية

  يمكن إرجاع تفوق درجات الطالب في التطبيق البعدي إلى تنظيم البرنامج في صورة
تلميذات تطبيقها في حياتهم اليومية، وكانت اإلجراءات أنشطة بيئية بسيطة وسهلة يمكن لل

تشتمل على األهداف التعليمية وأنشطة لتوضيح القيم البيئية التي ساهمت في تنمية قيمهم 
 Holmes Rolstonالبيئية، وهذا ما اتفقت عليه بعض الدراسات والبحوث مثل دراسة

، ودراسة (1002)المرزوقي  ، ودراسة عبد المنعم(1003)ودراسة محمود أحمد ( 1003)
 (.1000)، ودراسة عبد السميع (1020)عصام شوقي 

  أتاح الفرص أمام التلميذات لتبادل األفكار واآلراء " فكر، زاوج، شارك"استخدام استراتيجية
حول المشكالت البيئية وطرح العديد من الحلول لكل مشكلة من هذه المشكالت مما أدى 

 . لدى التلميذات تجاه هذه المشكالتإلى تنمية القيم البيئية 
 

 توصيات البحث

 :باآلتيفي إطار النتائج التي توصل إليها البحث يوصي 
  تطبيق البرنامج المقترح الذي تم التوصل إليه كنتيجة هامة للبحث الحالي، قد تساعد

لمرحلة القائمين بالعملية التعليمة كي يساهم في تنمية القيم والمهارات البيئية لتلميذات ا
 .المتوسطة بدولة الكويت

  تضمين مناهج المرحلة المتوسطة في دولة الكويت للقيم البيئية لتساعد التلميذات على
 .تنمية إحساسهن بالبيئة وكيفية التعامل معها بطريقة صحيحة
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  تصميم وبناء األنشطة البيئية التعليمية المماثلة في هذه المرحلة المتوسطة التي تتيح
تنمية مهاراتهن الحياتية داخل وخارج المدرسة والمتضمنة لمحتوى البرنامج للتلميذات 

 .المقترح
  التأكيد على تضمين المناهج التعليمية بوزارة التربية في المراحل المختلفة لبعض المهارات

البيئية والتي تفيد في تعلم المهارات الحياتية بشكل عام، والرتباطها بالتحصيل الدراسي 
 .منها في االرتفاع بمستوى التحصيل واالستفادة

  التكامل بين جميع الموضوعات والمشكالت المرتبطة بالبيئة في الكويت التي تؤدى إلى
 .التكامل بين البيئة ودور التلميذات بالحفاظ على بيئاتهن ووطنهن

  كأحدى " فكر، زاوج، شارك"التخلي عن الطرق التقليدية للتدريس واالستعانة باستراتيجية
ستراتيجيات التعلم النشط والخروج التلميذات إلى البيئة المحيطة لتحقيق النتائج المرجوة ا

 .من التعلم التعاوني
 

 مقترحات ببحوث أخرى  
قد يثير هذا البحـث إلـى إجـراء المزيـد مـن الدراسـات والبحـوث وثيقـة الصـلة بموضـوع البحـث 

 : البحث الحالي ومن هذه البحوث بدأهلستكمال ما 
 حماية تجاه البيئية المهارات لتنمية شارك زاوج، فكر، استراتيجية على قائم مقترح مجبرنا 

 .الكويت دولة في الطبيعية البيئة وتنمية
  إجراء دراسات ميدانية أخري تهتم باستخدام نظرية التعلم بالمالحظة لتنمية القيم والمهارات

 .اسية المختلفةالبيئية والسلوك البيئي لدى التالميذ في المراحل الدر 
  إجراء دراسات حول تضمين القيم البيئية اإليجابية الخاصة بالمحميات الطبيعية لتلميذات

  .المرحلة المتوسطة لتنمية المسئولية البيئية لديهن
  دراسة للتعرف على أثر األنشطة المدرسية في تنمية المهارات واالتجاهات البيئية لدى

 .تالميذ المدارس الكويتية
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 دراسة مماثلة تهدف إلى تحليل المناهج والبرامج المقدمة في وزارة التربية بشكل عام  إجراء
للتعرف على ما تحويه من قيم بيئية ينبغي أن تكون متضمنة بسائر المقررات للمراحل 

 .التعليمية المختلفة
 

 المراجع
، عـالم الكتـب، منـاهج التعلـيم بـين الواقـع والمسـتقبل(: 1002)حسن اللقانى، فارعة حسن  أحمد

 القاهرة
فعاليـة برنـامج لتنميـة القـيم البيئيـة لـدى التالميـذ بالمرحلـة االبتدائيـة  (:1005)أحمـد رأفـت علـى 

غيــر  دكتــوراه،رســالة  الفنيــة،مــن خــالل اتجاهــات المعرفــة المنظمــة فــي التربيــة 
 .جامعة عين شمس البيئية،معهد الدراسات والبحوث  منشورة،

تطــوير منظومــة االعــالم المدرســي لتنميــة المواطنــة البيئيــة لــدى (. 1020)الحســينيأحمــد عبيــد 
، جامعـة عـين البيئة، معهد دكتوراه الكويت، رسالةتالميذ المرحلة المتوسطة في 

 .شمس
فعاليـة برنـامج تقنـي قـائم علـى الـتعلم الـذاتي فـي (: 1002)ألفت عيد شقير وزينب محمد حسن 

بالمشـــكالت ورفـــع درجـــة تمثـــل القـــيم وتنميـــة التربيـــة البيئيـــة علـــى تنميـــة المعرفـــة 
مهــارات اتخــاذ القــرارات البيئيــة لــدى الطالبــات المعلمــات تخصــص العلــوم بكليــة 

ـــة باإلحســـاء، المـــؤتمر العلمـــي العاشـــر ـــة تحـــديات الحاضـــر "التربي التربيـــة العلمي
، الجمعيـــــة المصـــــرية للتربيـــــة العلميـــــة، المجلـــــد الثـــــاني، فنـــــدق "ورؤى المســـــتقبل

 .أغسطس2: يوليو30، فايد، اإلسماعيليةالمرجان، 
بعض قيم العمل السائدة لدى عينة من معلمـي المرحلـة االبتدائيـة (: 1001)امطانيوس ميخائيل

فـــي دمشــق وريفهــا فـــي ضـــوء متغيــري الجــنس والخبــرة، المجلــة العربيــة للتربيــة، 
  .يونيةالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

تصور مقترح لتضمين مفهوم القيم البيئيـة فـي المنـاهج (: 1004)ي وآخرون آمنة خميس المالك
 :االلكترونــــيالدراســــية فــــي المرحلــــة الثانويــــة بدولــــة قطــــر، متــــاح علــــى الموقــــع 

http://www.moe.edu.qa/Arabic/books/art9.2.shtml(Accesse
d February 11, 2009) 

ـــــم  فـــــاعلية اســــتخدام الفصـــــل(: 1021)إينــــاس محمــــد صــــبحي  االفـــــتراضي فــــي تنميــــة المفاهيـ
ومهارات حل المشكالت البيئية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، رسالة ماجستير، 

 .جامعة عين شمس البيئية،معهد الدراسات والبحوث  منشورة،غير 
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أثر استخدام استراتيجية توضيح القيم البيئية لدي تالميذ (:"1001)الدمرداش حسام الدين صابر
عـين البنـات، جامعـة كليـة ماجستير،  ، رسالة"الثانية من التعليم األساسيالحلقة 
 .شمس

 اللبنانيــة،دار المصــرية  العربــي،أساســيات التــدريس الفعــال فــي العــالم (: 1023)حســن شــحاتة 
 القاهرة 

التربية البيئية لتالميذ المرحلة االبتدائية  فيفاعلية برنامج (: 1021)رحاب يوسف محمد السيد 
اكســــاب المهــــارات واالتجاهــــات البيئيــــة لــــدى  فــــيعلــــى الــــتعلم بالمشــــاركة  قــــائم

 .معهد الدراسات والبحوث البيئية منشورة،غير  دكتوراه،والديهم، رسالة 
( شـارك-زاوج  –فكـر )استراتيجية  أثر)(: 1023)تهاني غالب عمر الثالب،علي  سعيد حسين

ياضـــيات وتفكيـــرهن فـــي تحصـــيل طالبـــات الصـــف الثـــاني المتوســـط فـــي مـــادة الر 
 .الكويتجامعة  –مجلة أداب الفراهيدي  –االستداللي 
تنميـــة  علـــىشـــارك  –زاوج  –أثـــر توظيـــف اســـتراتيجية فكـــر (: 1020)ســـليم محمـــد أبـــو غـــالي 

 –مهـــارات التفكيـــر المنطقـــي فــــي العلـــوم لـــدى طلبــــة الصـــف الثـــامن االساســــي 
 .الجامعة االسالمية غزة

مية بعـض المهـارات الحياتيـة واالتجـاه نحـو مـادة العلـوم لـدى تن(: 1002)شيماء صبحي إبراهيم
تالميذ المرحلـة اإلعداديـة باسـتخدام مصـادر الـتعلم المجتمعـة، رسـالة ماجسـتير، 

 .، جامعة عين شمسالتربيةكلية 
 واالتجاهـاتتنميـة المفـاهيم  فـيفعاليـة مقـرر التربيـة البيئيـة (:" 1004)صالح الدين على سـالم 

مجلـة التربيـة  النوعيـة،لبات شعب رياض األطفال بكليـات التربيـة البيئية لدى طا
 المجلد السابع مارس  األول،العدد  شمس،جامعة عين  .التربيةكلية  العلمية،

، 220المعرفــة، العــددارتقــاء القــيم، الكويــت، سلســلة عــالم (: 2001)عبــد اللطيــف محمــد خليفــة
 .لإبري

ــــا (:1002)عبــــد المــــنعم المرزوقــــى ــــى تنميــــة فاعليــــة برن مج أنشــــطة بيئيــــة صــــفية والصــــفية عل
المهــارات والقـــيم البيئيـــة لـــدى تالميـــذ الحلقـــة الثانيـــة مـــن التعلـــيم األساســـي بدولـــة 

 البيئيـة،معهـد الدراسـات والبحـوث  منشورة،رسالة دكتوراه غير  العربية،اإلمارات 
 جامعة عين شمس 
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يئيــة صــفية والصــفية علــى تنميــة فاعليــة برنــامج أنشــطة ب(: 1002)عبــد المــنعم محمــد درويــش 
المهــارات والقـــيم البيئيـــة لـــدى تالميـــذ الحلقـــة الثانيـــة مـــن التعلـــيم األساســـي بدولـــة 

جامعــة  البيئــة،معهــد  منشــورة،اإلمــارات العربيــة المتحــدة، رســالة دكتــوراه، غيــر 
 .عين شمس

صـــائيين فاعليـــة برنـــامج مقتـــرح لتنميـــة القـــيم البيئيـــة لـــدي األخ (:1020)عصـــام محمـــد شـــوقي 
 دكتـوراه،رسـالة  القـيم،استراتيجيات تعلـيم  علىاالجتماعيين بمراكز الشباب يقوم 

 .شمس جامعة عين البيئية،معهد الدراسات والبحوث  منشورة،غير 
فاعلية برنامج للتعلم متعدد األبعاد في تنميـة مهـارة حـل المشـكالت (: 1021)عال محمد عليوة 

لمرحلــــة اإلعداديــــة، رســــالة ماجســــتير، غيــــر واالتجاهــــات البيئيــــة لــــدي تالميــــذ ا
 .منشورة، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس

فعاليـة اسـتخدام اسـتراتيجيات متعـددة مـن خـالل مـنهج التـاريخ (: 1005)عماد رمضان سليمان 
علـــى تنميـــة القـــيم البيئيـــة ومهـــارات اتخـــاذ القـــرار لـــدى طـــالب المرحلـــة الثانويـــة، 

جامعـــة عـــين  البيئيـــة،معهـــد الدراســـات والبحـــوث  منشـــورة،غيـــر  ه،دكتـــورارســـالة 
 .شمس

برنــــامج مقتــــرح فــــي تقيــــيم اآلثــــار البيئيــــة لتنميــــة المهــــارات (: 1002)كــــرم عمــــارة عبــــد المعبــــود
واالتجاهــات البيئيــة لطــالب شــعبة التنميــة التكنولوجيــة بالجامعــة العماليــة، رســالة 

فـــة البيئيـــة، معهـــد الدراســـات والبحـــوث دكتـــوراه غيـــر منشـــورة، قســـم التربيـــة والثقا
 .البيئية، جامعة عين شمس

تنويــع التــدريس فــي الفصــل دليــل المعلــم لتحســين طــرق (: 1009)كــوثر حســين كوجــك وآخــرون
التعلــيم والــتعلم فــي مــدارس الــوطن العربــي، مكتــب اليونســكو االقليمــي فــي الــدول 

 .العربية بيروت
قـدمت إلـى  التطبيـق، دراسـةاألهميـة، ومتطلبـات : يـةالتربيـة البيئ (1001)ماهر فاضـل القيسـي 

ورشـة العمــل الخاصــة بالتربيـة البيئيــة وأهميــة تضــمينها فـي منــاهج كليــة التربيــة، 
 .عدنيونيو، مركز دراسات وعلوم البيئة، جامعة  5يوم البيئة العالمي،

ــــة مهــــارات حــــل (: 1021)مجــــدي حســــنين عــــوض  ــــة لتنمي ــــاء الجوي وحــــدة مقترحــــة فــــي الفيزي
 منشـورة،غيـر  ماجسـتير،رسـالة  الثانويـة،لمشكالت البيئية لدى طـالب المرحلـة ا

 .جامعة عين شمس البيئية،معهد الدراسات والبحوث 
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بمســاعدة بيئــة ( شــارك –زاوج  –فكــر ) اســتراتيجيةســتخدام اأثــر (: 1003)محمــود أحمــد نصــر
بـــع االبتـــدائي فـــي تــدريس هندســـة الصـــف الرا التداوليـــةالكمبيــوتر والمـــواد البيئيـــة 

 الثالـث،على التحصيل واالحتفاظ واالعتماد اإليجابي المتبادل، المؤتمر العلمـي 
 .أكتوبر 0 – 9شمس جامعة عين  –دار الضيافة 

القيم السلوكية لـدى طلبـة المـرحلتين المتوسـطة والثانويـة فـي (: "1002)محمود عطا حسن عقل
 .الخليج، الرياض، مكتب التنمية العربي لدول "دول الخليج العربي

تطـوير مـنهج الفلسـفة بالمرحلـة الثانويـة لتنميـة بعـض القـيم (: 1022)محي الدين محمد عـارف 
معهـــد الدراســـات والبحـــوث  منشـــورة،البيئيـــة لـــدى طالبهـــا، رســـالة دكتـــوراه، غيـــر 

 .جامعة عين شمس البيئية،
تربيـة البيئيـة قائمـة فاعليـة وحـدة مقترحـة فـي ال(: 1000)ناصر بن عبد اهلل بـن حمـدان العبـري 

ــتعلم التعــاوني فــي تنميــة االتجاهــات البيئيــة ومهــارات اتخــاذ القــرار لــدى  علــى ال
ــيم األساســي فــي ســلطنة عمــان  ، رســالة ماجســتير، (الحلقــة الثانيــة)طــالب التعل

 .غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس
ع االطفـــال فـــي ضـــوء متطلبـــات المعـــايير وثقافـــة تعلـــيم الرياضـــيات لجميـــ(: 1020)ولـــيم عبيـــد 
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ABSTRACT 

The target of this Research is to develop environmental values and 

skills among middle school students through a program based on 

strategy (Think - Pair - Share). The State of Kuwait, the researchers 

have drawn up a list of environmental values and skills which students 

must develop middle school in Kuwait have been refereeing The 

following values were (1. savor the beauty of the natural environment 

2-Kuwait environment clean without contaminating 3. valuing nature 

reserves 4-optimal use of environmental resources 5. valuation of the 

homeland and loyalty to him and his environment), and in light of the 

poll was prepared to see the current status of environmental values and 

skills in middle school It turns out it wasn't the intermediate address 

environmental values and skills sufficient to develop these values and 

environmental skills of students through activities provided for them. 

Thus, the researchers saw the need to develop a proposal based program 

strategy (think, pair, and share) for environmental values and skills 

development among pupils intermediate Kuwait. And which included 

20 (20 active) Where he was relying on semi-experimental method per 

set (pre-posttest) as being the sixth grade pupils in Kuwait intermediate 
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stage to the values scale and scale environmental skills before applying 

and after the program to measure the impact (of the proposed program) 

on the dependent variable (Environmental values and skills), The 

results were as follows: 

There are significant differences between mean scores of tribal 

girls in the application and enforcement differences dimensional scale 

environmental values and skills for the benefit of the dimensional 

application at the 0.05 level. Which indicates that the impact of the 

program in the development of environmental values and skills to them. 

Research has recommended 

 


