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عرف التوجيو واإلرشاد في التعميم بأنو عممية منظمة تيدف إلى مساعدة الطالب  ،لكي
يفيم شخصيتو ويعرف قدراتو  ،ويحل مشكالتو في إطار التعاليم اإلسالمية ،ليصل إلى تحقيق
التوافق النفسي والتربوؼ والميني واالجتماعي وبالتالي يصل إلى تحقيق أىدافو في إطار األىداف
العامة لمتربية والتعميم وييدف اإلرشاد الطالبي في األساس إلى تقديم المشورة اإلرشادية بشأن
النصح لمطالب فيما يتعمق بصعوبات التعمم لدييم ،وتقديم التوجيو
اختيار التخصصات ،وتقديم ُ
التربوؼ لمتالميذ في جميع مراحل التعميم األساسي ،فيدف اإلرشاد ىو مساعدة التالميذ عمى
وضع خططيم الدراسية الخاصة بيم ،ويتم ضمان االستم اررية من خالل التعاون بين جميع
المعممين المشاركين في التوجيو خالل المسار التعميمي لكل تمميذ ،وتوجد إرشادات ميمة خاصة
في الدراسات االنتقالية ،حيث ينبغي تحديد مبادغ أنشطة التوجيو وتقسيم العمل بين مختمف
المشاركين في المناىج الدراسية المحمية ،ألنيا ىامة لجميع المعممين لتوجيو الطالب في
الدراسات في مواضيع مختمفة ،ومساعدتيم عمى تطوير تعمميم لميارات وقدرات التعمم ،ومنع
ظيور المشاكل المتعمقة بالدراسات ،فينبغي أن يساعد اإلرشاد جميع التالميذ الوصول إلى أفضل
النتائج الممكنة ليم ويساعد اإلرشاد الطالبي عمى تقديم المشورة بشأن القضايا النفسية
واالجتماعية المختمفة ،فقد يقوم مرشدو المدارس بتقديم معمومات لمطالب حول ظاىرة الغياب
الذؼ يؤثر عمى التحصيل الدراسي ،أو يمكن أن يقوموا بتقديم ندوات حول ميارات الدراسة
الالزمة.

األىداف العامة لمتوجيو واإلرشاد :
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 -1توجيو الطالب وارشاده إسالمياً في جميع النواحي النفسية واألخالقية واالجتماعية والتربوية
والمينية لكي يصبح عضواً صالحاً في بناء المجتمع وليحيا حياة مطمئنة راضية.
 -2بحث المشكالت التي يواجييا أوقد يواجييا الطالب أثناء الدراسة سواء كانت شخصية أو
اجتماعية أو تربية  ،والعمل عمى إيجاد الحمول المناسبة التي تكفل أن يسير الطالب في الدراسة
سي اًر حسناً  ،وتوفر لو الصحة النفسية.
 -3العمل عمى توثيق الروابط والتعاون بين البيت والمدرسة لكي يصبح كالً منيما مكمالً
وامتداداً لآلخر لتييئة الجو المحيط المشجع لمطالب لكي يواصل دراستو.
 -4العمل عمى اكتشاف مواىب وقدرات وميول الطالب المتفوقين أو غير المتفوقين عمى حد
سواء والعمل عمى توجيو واستثمار تمك المواىب والقدرات والميول فيما يعود بالنفع عمى الطالب
خاصة والمجتمع بشكل عام.
 -5إيالف الطالب الجو المدرسي وتبصيرىم بنظام المدرسة ومساعدتيم قدر المستطاع
لالستفادة القصوػ من برامج التربية والتعميم المتاحة ليم وارشادىم إلى أفضل الطرق لمدراسة
والمذاكرة .
 -6مساعدة الطالب عمى اختيار نوع الدراسة والمينة التي تناسب مع مواىبيم وقدراتيم وميوليم
واحتياجات المجتمع  ،وكذلك تبصيرىم بالفرص التعميمية والمينية المتوفرة وتزويدىم بالمعمومات
وشروط القبول الخاصة بيا حتى يكونوا قادرين عمى تحديد مستقبميم آخذين بعين االعتبار
اشتراك أولياء أمورىم في اتخاذ مثل ىذا القرار.
 -7اإلسيام في أجراء البحوث والدراسات حول مشكالت التعميم في المممكة عمى سبيل المثال
مشكمة التسرب وكثرة الغياب واىمال الواجبات المدرسية وتدني نسب النجاح في المدارس ....
إلخ
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 -8العمل عمى توعية المجتمع المدرسي ( الطالب والمدرس والمدير ) بشكل عام بأىداف
وميام التوجيو اإلرشاد ودوره في التربية والتعميم.

 -1أسموب التفكير المتشعب لحل المشكالت The Divergent Style
يتأسس ىذا األسموب عمى وجود مواقف تعميمية تمثل مشكمة تعميمية تواجو المتعمم ،
وتدفعو لمقيام ببعض االجراءات لموصول إلى الحل الممكن  ،حيث يمكن إثارة المتعمم بسؤال أو
مشكمة أو موقف يحرك تفكيره فتظير الحاجة إلى خل المشكمة  ،فيبحث المتعمم عن الحمول
المناسبة  ،وتكون نتيجة البحث ىو إكتشاف وانتاج مجموعة من األفكار المتشعبة التي يمكن
التعبير عنيا بأشكال مختمفة تتفق مع طبيعة الموضوع الدراسي .
وتحاول الباحثة استخدام التفكير المتشعب لمتغمب عمى مشكمة الغياب الدراسي لدؼ
الطالبات لتعتمد الطالبات عمى نفسيا في حل ىذه المشكالت .

التفكير المتشعب :عممية معرفية تتيح عدداً من االستجابات لسؤال واحد ،والتى تنتج عدداً من
األفكار غير المألوفة لمشكمة ما .إن إنتاج عدداً اكبر من االستجابات يزيد من احتمال التوصل
الى فكرة جديدة و أصيمة ،لذا فان التفكير المتشعب ىو عممية تفتح لخيال الفرد لمعديد من
األبحاث واالرتباطات والجيود الممكنة .
خصائص التفكير المتشعب
يمكن ايجاز خصائص التفكير في (تغريد عمران )28 ، 2001
 الشخص الذؼ يتصف بالتفكير المتشعب قادر عمى ان يولد عدد من االجابات لمقضاياالتي تطرح امامة كما انو قادر عمى ابتكار اجابات وحمول جديده لمقضايا التي تطرح
عميو أؼ انو يمتمك القدرة عمى االستكشاف والتوسع مما يؤكد بأن التفكير المتشعب
يغمب عميو الطالقة والمرونة
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 يتطمب التفكير المتشعب تعدد في االستجابات واالنطالق بحرية في مناخ متعددالجوانب وىذا مايميز الشخص المبدع
 ان االساس في ممارسة التفكير المتشعب يتمثل بميارات منيا (التركيب ،التأليف،ادراك عالقات جديده ،اعادة التصنيف ،تقديم رؤػ جديدة وادخال التحسينات ) وىذا يدل
عمى ان تنمية التفكير المتشعب ىي تنمية إلمكانات العقل البشرػ
 ينتيج المتعمم عادة عند تعاممة مع المشكالت التي تتطمب اكثر من حل ويتميز بأنوتفكير متحرر منفتح ييدف الى التوصل الى اكبر عدد من الحمول
-

يميل الشخص الذؼ يمارس التفكير المتشعب الى االبداع أؼ انو يفكر بطريقو غير
مقيده ويتجة الى الماضي والمستقبل والى الموقف كافة

مشكمة الدراسة
طالب المدارس في مختمف المراحل العمرّية،
الغياب المدرسي ىو ظاىرةٌ منتشرةٌ بين ّ
ِ
لحصصو الدراسية خالل يو ٍم من أيام الدراسة الرسمية.
بأنو عدم حضور الطالب
ويعرف أيضاً ّ
ٍ
زمنية ضمن نصوص القانون الدراسي
قانوني ًة؛ إذ يرتبط بتحديد فترٍة
يمتمك الغياب المدرسي صف ًة
ّ

ال ُمعدة مسبقاً من قبل و ازرة التربية والتعميم ،والتي تُحدد طبيعة الغياب اّلذؼ ُيسمح فيو لمطالب
ِ
بوجود أو عدم وجود ُع ٍ
ٍ
مسبق لغيابيم عن مدارسيم .أسباب
ذر
اء
خالل العام الدراسي الواحد ،سو ً
الطالب لمغياب عن مدارسيم ،ومنيا:
الغياب المدرسي توجد مجموعة من األسباب اّلتي تدفع
ّ
يتغيب عن
خاصة بالطالب توجد العديد من األسباب المرتبطة
بشخصية الطالب ،وتجعمو ّ
ّ
أسباب ّ
ٍ
بمرض ما ،والذؼ يعد من أكثر األسباب شيوعاً بين الطالب،
أىميا :اإلصابة
المدرسة ،ومن ّ
الصحية .أيضاً من
وتعتمد طبيعة ،ومدة الغياب عمى درجة تأثير المرض عمى حالة الطالب
ّ

تعرضو لممضايقات ،أو لمضرب من قبل مجموعة من زمالئو
الميمة
األسباب
الخاصة بالطالبّ ،
ّ
ّ
منطقية ،ونيائية ليا يدفع ذلك
في الصف ،ومع تكرار ىذه المضايقات ،وعدم وجود حمول
ّ

أن درجة قبول الطالب لفكرة الوجود
التعرض لؤلذػ .كما ّ
الطالب لمغياب عن المدرسة ىرباً من ّ
ٍ
مدرسة ما ،تعد من األسباب المؤثرة ،واّلتي تنتشر عند انتقال الطالب بين المدارس ،أو
في

بسبب شعور الطالب بالكسل ،أو الخوف من المدرسة ،وخصوصاً في المراحل العمرية األولى،
خاصة
والتي يواجو فييا معظم الطالب معاناة واضحة في التأقمم مع طبيعة المدرسة .أسباب
ّ
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بالمعّممين قد يؤدؼ أسموب تعامل بعض المعممين مع الطالب إلى جعميم يغيبون عن المدرسة،
وخصوصاً في حال تعامل المعّمم مع الطالب بطر ٍ
يقة قاسية ،أو أن يقوم بتيديده بالضرب ،أو

شتمو بشكل متكرر ،مما يجعمو يفضل الغياب عن المدرسة ٍ
كحل من الحمول التي تساعده في
ّ
التخمص من األذػ ال ّنفسي ،أو الجسدؼ اّلذؼ يصدر عن أحد معّمميو .أثر الغياب عمى

عنو مجموع ٌة من
التحصيل الدراسي يؤثر الغياب عمى التحصيل الدراسي بشكل مباشر ،وتنتج ُ
اآلثار السمبية ،وىي :تراجع المستوػ الدراسي عند الطالب؛ بسبب عدم قدر ِ
تو عمى حضور

ِ
ئيسية المتعمّقة بالدروس.
الحصص الدراسية ،وبالتالي عدم حصولو عمى المعمومات ،والنقاط الر ّ
تصبح نسبة رسوب الطالب في االمتحانات عالي ًة جداً؛ إذ ال يمتمك أية معمومة ،أو فكرة حول

اسية المطموبة في االمتحان .يصبح الطالب غير قادر عمى االستمرار في
طبيعة المادة الدر ّ
ٍ
ٍ
اسية
بحاجة لمحصول عمى
مجاراة زمالئو في دروس المنياج الد ارسي ،ويصير
حصص در ّ

يتعرض الطالب النتقادات من معّمميو ،ووالديو؛
ّ
إضافية ،أو أن يعتمد عمى الدراسة الذاتية .قد ّ
بسبب تراجع تحصيمو الدراسي.

من خالل خبرة الباحثة كمرشده طالبية بالمرحمة المتوسطة الحظت التأخر الدراسي لبعض
الطالبات وبالبحث وجدت ان ىناك متكررات لمغياب مما أدػ الى ضعف التحصيل الدراسي
لديين لذلك قامت باستخدام التفكير المتشعب كأسموب حل المشكالت

لمتغمب عمى مشكمو

الغياب لدػ الطالبات والوقوف عمى االسباب التي تؤدؼ اليو وذلك من خالل زيادة الوصالت
او التفريعات العصبية بين خاليا المخ مما ينتج عنو االفكار الخالقة اإلبداعية التي تعمل عمى
مساعده الطالبات عمى حل مشكالتيم والعيش بصوره افضل من خالل التعامل مع البيئة
والمستحدثات بصوره اكثر ايجابية وايضا تنمية االبداع لديو في مجاالت مختمفة
( )cherer.2001.margeوفي مقدمة االستراتيجيات المرتكزه عمى اثارة االسئمو استراتيجيو
التفكير المتشعب والتي تعتمد عمى االسئمة بطرق واساليب مختمفو وتؤكد نتائج الدراسات الى ان
استراتيجيات التفكير المتشعب تودؼ الى حمول كثير من المشكالت الحياتيو او التحصيميو او
التربويو.
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ومن المعتقد أن التفكير المتشعب يزيد من التوقعات واالحتماالت ،ومن بين تمك األفكار المنتجة
سوف تنبسق واحدة مالئمة لحل المشكمة .والدراسات التجريبية أثبتت أن الذين لدييم القدرة عمى
حل المشكالت لدييم قدرة عالية عمى التفكير المتشعب (.ميمجرام ،أرد 1981فارتانيان ،مارتيندال
& كيتكوفيسكى . )2003

القدرة عمى توليد أفكا اًر متعددة ،وافتراضات ،فيما يتعمق بالموقف المعطى ،أيضاً فيي مكون
أساسي لموظيفة النفسية (.كريج،بارون،كوىين ،1999كينج&بوب 1999،ساديندورف&فميشر-
فمين  )1997وجدو أن التفرد والدرجات العالية فى اختبارات التفكير المتشعب ليما عالقة وطيدة
بالقدرة عمى فيم المعتقدات الخاطئة لؤلخرين .

أىداف الدراسة:
 تحديد اىم استراتيجيات التفكير المتشعب وتطبيقاتو عمى الغياب المتكرر لدػ طالبات
المرحمة المتوسطة
 تعرف ادوار المرشدة الطالبية والطالبة في العممية االرشادية عند استخدام استراتيجية
التفكير المتشعب لطالبات المرحمة المتوسطة
تساؤالت البحث:
 ما أثر استخدام استراتيجية التفكير المتشعب عمى التخمص من مشكمو الغياب .
 ىل يزيد التفكير التشعبي من تقدير الذات لدؼ الطالبات.

أىميو الدراسة
 أىميو القضية التي تتناوليا الدراسة الحالية اال وىي قضية الغياب المتكرر لدػ طالبات
المرحمة المتوسطة
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 قد تقدم الدراسة الحالية دليال عمى فعالية استراتيجية التفكير المتشعب وأثرىا كاسموب
لحل مشكمة الغياب المتكرر.
 ما ستقدمو الدراسة من اداه يمكن استخداميا في عممية ا لتقويم لحل المشكالت
حدود الدراسة :
عينو من طالبات المرحمة المتوسطة (تحفيع القران بأبوعريش ) ومدرسو (المتوسطة
االولى بأبوعريش )
 استخدام استراتيجية التفكير المتشعب في حل مشكمة الغياب المتكرر
منيج الدراسة:
وفقا لطبيعة الدراسة الحالية حيث تتم المقارنة بين استراتيجية التفكير المتشعب
واالسموب التقميدؼ واثرىا في التحصيل الدراسي وذلك من خالل المجموعتين التجريبيو
والضابطة
اداة الدراسة :
 مقياس تقدير الذات استراتيجيات التفكير المتشعب اختبارات التحصيل الدراسيمصطمحات الدراسة
التفكير المتشعب  :احد انماط التفكير التي تسيم في تنمية قدرة المتعمم عمى استقبال واستيعاب
وتمثل المعرفة ودمجيا في البنيو العقمية لو والمواءمة بينيا وبين خبراتو السابقة وتحويميا الى
خبره مكتسية ذات معنى بالنسبة لو ويستدل عميو من خالل مرونة التفكير وصدور استجابات
تباعديو غير نمطية وتعدد الرؤػ عند معالجتو المشكالت الجديدة (مرفت )93 ،2008،
واجرائيا تعرفو الدراسة الراىنة بأنو :قدره تمميذات المرحمة المتوسطة عمى تشعب وتعدد تفكيرىم
عند التعامل مع مشكمو الغياب
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يعرف الغياب المدرسي  :بأنو و عدم حضور الطالب المدرسة دون سبب شرعي أو عذر
و إذا كان غياب الطالب في بعض األحيان بسبب مقبول لدػ أسرة الطالب كالغياب ألجل ميام
منزلية بسيطة أو بسبب عوامل صحية يمكن التغمب عمييا أ و ،بسبب عوامل أخرػ غير ذات
تأثير قوؼ ولكن يجدىا الطالب فرصة لمغياب  ،فإن ذلك ال يعتبر مقبوالً من الناحية تربوية ألن
تمك الظروف الخاصة يمكن التغمب عمييا ومواجيتا بحيث ال تكون عائقاً في سبيل الحضور إلى
المدرسة
التحصيل الدراسي :مجموعو المعارف والميارات المتحصل عمييا والتي تم تطويرىا خالل المواد
الدراسية التي عاده تدل عمييا درجات االختبارات او الدرجات التي يخصصيا المعممون او
االثنين معا( حسن وزينب )89 ،2003،
وتعرفو الدراسة الحالية اجرائيا بأنو مقدار ما يستوعبو التالميذ والتمميذات في المرحمة المتوسطة
من معمومات ومعارف نتيجة دراستيم لمقرر ما ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا التالميذ في
االختبار التحصيمي المعد لذلك .
الدراسات السابقة :سعت عده دراسات لتعرف فعالية استراتيجية التفكير المتشعب في مختمف
المراحل التعميمية والمواد الدراسية لذا تعرض ىذه الدراسة الحالية اىم الدراسات وثيقو الصمة
بمجاليا البحثي وذلك من خالل عرضيا تاريخيا من االقدم الى االحدث والبدء بالدراسات
العربية ثم االجنبية
دراسة (عمي عبد المحسن  ( )2012عنوان الدراسة – اليدف – العينة – المنيج – النتائج )
ىدفت الدراسة الي قياس فاعمية استراتيجيات التفكير المتشعب في تنميو المفاىيم البالغية وتنميو
االتجاه نحو البالغة
دراسة (حسين واحمد  )2013ىدفت الدراسة الى الكشف عن تأثير الرزم التعميمية المبرمجة
بأسموبي االكتشاف المرجو والتفكير المتشعب في تعمم الميارات األساسية والفروق في االختبارات
البعدية بين الرزم التعميمية المبرمجة بأسموبي االكتشاف الموجو والتفكير المتشعب في التحصيل
المعرفي وتعمم الميارات األساسية بالتنس  .افضل اسموب في االحتفاظ بالتعمم
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دراسة (سممى مجيد  )2016ىدفت الدراسة الى تعرف اثر استراتيجية االمواج المتداخمة في
تنمية التفكير المتشعب لدػ طالب الصف الخامس االدبي في مادة التاريخ
دراسو (ليمي

 )2000LMAI،ىدفت الدراسة الى قياس التركيز في حل المشكالت الرياضية

باستخدام استراتيجيات التفكير المتشعب نحو المشكالت الرياضية مفتوحة النيايات
دراسة(كون وآخرون ETAL

 )2006 ، KWONىدفت الدراسة الى تطوير برنامج لتحسين

التفكير المتشعب في الرياضيات بجانب المشكالت مفتوحة التيابات وفحصيا

تعقيب عمى الدراسة :اشارت نتائج الدراسات السابقة الى فاعمية استخدام استراتيجية التفكير
المتشعب في تنمية التحصيل وميارات التفكير عامو والتفكير االبداعي والناقد وميارات الفيم
مقارنة باألساليب التقميدية االخرػ وذلك في اغمب المواد الدراسية وفي مراحل دراسية متفاوتة
كما اشارت اغمب الدراسات الى ما يتوجب اتباعو من قبل المعمم والمتعمم حتى تحقق استراتيجية
التفكير المتشعب ثمارىا المرجوة وقد استفادت الدراسات الحالية من الدراسات السابقة في االطار
النظرؼ المرتبط بمتغيراتيا البحثية وكذلك في اجرأتيا المتبعة لتنفيذ استراتيجية التفكير المتشعب
إجراءات الدراسة
 االطالع عمى االدبيات والدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الراىنة بيدف تقديم اطارنظرؼ يتناول استراتيجيات التفكير المتشعب من حيث المفيوم والنشأة وااليجابيات وأىم
االستراتيجيات وادوار المرشدة الطالبية والطالبة لنجاح تطبيق استراتيجية التفكير
المتشعب.
 اعداد اختبار لمتأكد من صدقة وثباتو -رصد النتائج ومعالجتيا احصائيا والتأكد من صحة فرض الدراسة
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االجراءات البحث
ورش عمل لتطبيق استراتيجية التفكير التشعبي خالل الفصل الدراسي االول لعام
1440ىـ
التطبيق:
احضار ورقة  A4ويكتب المصطمح المقصود لعالج المشكمة مثال ( الغياب) في وسطيا ومن ثم
نفرع عددا من الفروع كما في الخريطة الذىنية ونطمب من المتعممين البدء في التفكير في جميع
المصطمحات المتعمقة بـ الغياب ويتم حصر المصطمحات المتشابية حسب تصنيفيا الى اسباب
ترجع لمطالبة او ترجع لممعمم أو ترجع لمبيئة التعميمية او االسرة ومن ثم ترك الحرية لممتعممين
في تصنيفيا وتحديد السبب االقوػ تأثي ار في ايجادا لمشكمة لديو ومن ثم اعطاء الطالبة فرصو
طرح الحمول لممعالجة وتم استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب وفقاً لما يمى :عبد هللا
المييرػ()6-1 :2004
االختصار :بعض المسائل تحل باختصار بعض عناصرىا .
التوسيع :إضافة أشياء جديدة لمفكرة .
الوصف :وصف المشكمة بالكممات قد يعطي أفق جديدة إليجاد الحمول .
االرتباط:الربط بين شيئين أو أكثر لعمل أو خمق شيء جديد .
إعادة الترتيب:إعادة ترتيب أجزاء المشكمة لحميا.
التصنيف:تصنيف المشكمة بالنظر إلى مشكالت سابقة .
البديل:استبدل فكرة أو شئ مكان شيء آخر.
التخفيض:اختر األشياء التي يمكن أن تصغر أو تختصر المشكمة .
التضخيم:تضخيم بعض العناصر أو العوامل لخمق حمول جديدة .
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التقمص:فكر في المشكمة من بوجية نظر شخص آخر لكي تفيم شعوره .
بيان العالقة:بين عالقة كممة ما بكممات أخرػ لحل المشكمة .
االفتراض:أوجد افتراضات تتعمق بالمشكمة لحميا .
التمثيل:فكر في المشكمة بطريقة تجدما يماثميا في الحياة .
الفصل:قسم المشكمة إلى أجزاء وفكر في كل جزء عمى حدة .
االنعكاس :حاول أن تعكس المشكمة أو جزء منيا لكي تجد ليا حل .
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تصميم مقياس تقدير الذات
.1

تحديد ىدف المقياس

 .2تحديد االطار النظرؼ لممتغيرات المعنية بالمقياس
 .3تحديد طبيعة وخصائص االفراد
 .4تحديد االبعاد الفرعية لمخاصية المقاسة
 .5تحديد الشكل االمثل لممقياس وطرق التطبيق
 .6حصر المقاييس المتاحة التي تيدف قياس الخاصية نفسيا
 .7الصياغة العقمية لموحدات
 .8تحديد شكل االستجابة
 .9صياغو تعديالت المقياس
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.10

التطبيق المغوؼ لمبنود والتعميمات

.11

اجراء صدق وثبات التحدؼ

.12

تطبيق المقياس

العبارات

م
1

انا راضيو عن نفسي

2

انا محبوبو بين زميالتي

3

ال أميل لدراستي الحالية

4

اشعر ان زميالتي يسخرون مني

5

اشعر بالحرج عندما اتحدث مع زميالتي بالمدرسة

6

انا غير راضيو عن نفسي

7

انا قمقو عمى مستقبمي

8
9

اشعر بالسعادة عندما اكون مع زميالتي
والدؼ ال يفيموني

 10اجد صعوبة في التحدث امام زميالتي في الحصة
 11اخجل من مظيرؼ الشخصي
 12اقبل النقد الموجو من االخرين

 13اتوقع ان يكون لي مستقبل عظيم
 14اتوقع الفشل دائما في دراستي
 15اشعر ان زميالتي افضل مني
 16والدؼ يراعون مشاعرؼ

 17اقوم بأعمالي بأقصى ما لدؼ من جيد
 18اعتمد كثي ار عمى االخرين فيما اقوم بو من اعمال
 19يفتقدني زمالئي عندما اغيب عنيم
 20أميل الى التفكير في االصالح من شأني معظم الوقت
 21أفضل بأن اكون وحيده معظم الوقت

 22ال أحب ان يتفوق عمي احد من زمالئي
 23أشعر أنني معتز بنفسي امام زميالتي واساتذتي واسرتي
14

اوافق

الى حد ما الاوافق

 24ال أشعر بقيمو ذاتي امام االخرين
 25ال أرضى لنفسي الفشل
 26أشعر بأنني جدير باحترام نفسي
 27أشعر بالرضا عن حياتي االجتماعية
 28أعتقد أن زميالتي يذكروني بسوء
 29أشعر بأىمية وجودؼ في اسرتي
 30أنا بحاجو لدعم والتشجيع لما اقوم بو من اعمال
 31نشاطاتي ضعيفة في المدرسة
 32اجد صعوبة في استذكار دروسي بمفردؼ
 33ال أستطيع ان احتفع باألصدقاء
 34تقديرؼ لذاتي ضعيف
 35ال اعتقد ان ما درستو سيقيدني كثي ار

 36أدائي الدراسي ليس كما اود ان يكون
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نتائج البحث
 تحسن مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالبات
 التغمب عمى مشكمة الغياب
 زياده تقدير الذات لدى الطالبات
التوصيات
اوصي بتطبيق التفكير التشعبي في جميع المواد الدراسية كأسموب حل
المشكالت الدراسية مثال في ماده الرياضيات واالنجميزي والعموم
اوصي باستخدام التفكير التشعبي في حل المشكالت التربويو لدى المرحمة
العمرية مثل ظاىرة التنمر
اوصي باستخدام التفكير التشعبي اسموب حياة
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