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الملخص
يهدف البحث الحالي الى التعرف على أثر برنامج إرشادي في خفض األلم االجتماعي
لدى طالب المرحلة اإلعدادية ،وذلك من خالل اختبار الفرضيات اآلتية:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),،,0بين رتب درجات المجموعة
التجريبية قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي وبعده.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),،,0بين رتب درجات المجموعة
الضابطة في االختبارين القبلي والبعدي على مقياس األلم االجتماعي.
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),،,0بين رتب درجات المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي.
يتحدد البحث الحالي بطالب المرحلة اإلعدادية في المدارس اإلعدادية التابعة للمديرية
العامة لتربية محافظة ديالى في مركز قضاء مدينة بعقوبة /الدراسة الصباحية الحكومية/
للعام الدراسي (2,12-2,13م).
ولتحقيق هدف البحث واختبار فرضياته استخدم المنهج التجريبي ذا التصميم (مجموعة
تجريبية ومجموعة ضابطة مع اختبار قبلي ـ بعدي) تكونت عينة البحث من( )2,طالباً من
طالب المرحلة اإلعدادية في ثانوية الجواهري للبنين موزعين بطريقة عشوائية على
مجموعتين( ،مجموعة تجريبية) و(مجموعة ضابطة) ،وبواقع ( )1,طالب في كل مجموعة،
وقد تم إج راء التكافؤ للمجموعتين في بعض المتغيرات وهي (درجات الطالب على مقياس
األلم االجتماعي ،والعمر ،والذكاء ،والتحصيل الدراسي لألب ،والتحصيل الدراسي لألم،
والمستوى االقتصادي).
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وقام الباحثان ببناء مقياس األلم االجتماعي الذي تكون من ( )2,فقرة وتم عرضه على
مجموعة من الخبراء في التربية وعلم النفس الذين أكدوا بنسبة ( )%1,,صالحية المقياس
للتطبيق وبذلك تحقق الصدق الظاهري ،أما الثبات فتم إيجاده بثالث طرائق هي التجزئة
النصفية إذ بلغ ( ،),،78واعادة االختبار إذ بلغ ( ،),،77والفاكرونباخ وقد بلغ (.),،0,
وكذلك قام الباحثان بتطبيق برنامج إرشادي بـ(أسلوب اإلرشاد الواقعي) تم تنفيذه من
خالل برنامج أرشادي أعد لغرض خفض األلم االجتماعي ،وتم التحقق من صدق (البرنامج
اإلرشادي) عن طريق الصدق الظاهري ،من خالل عرضه على مجموعة من الخبراء في
اإلرشاد والتوجيه ،وقد تكون البرنامج من ( )12جلسة إرشادية وبواقع (ثالث جلسات) في
األسبوع زمن الجلسة الواحدة ( ) 20دقيقة.
وقد استعملت الوسائل اإلحصائية اآلتية( :معامل ارتباط بيرسون ،معادلة الفاكرونباخ،
معادلة سبيرمان ،االختبار التائي لعينتين مستقلتين ،مربع كاي ،اختبار ولكوكسن ،اختبار
مان وتني ،الوسط المرجح ،الوزن المئوي).
وأظهرت نتائج البحث الحالي ما يأتي:
 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),،,0بين رتب درجات المجموعة
التجريبية قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي وبعده.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),،,0بين رتب درجات المجموعة
الضابطة في االختبارين القبلي والبعدي على مقياس األلم االجتماعي.
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 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),،,0بين رتب درجات المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي.
أثر في خفض األلم االجتماعي لدى طالب
وقد أظهرت النتائج أن للبرنامج اإلرشادي اً
المرحلة اإلعدادية.
وفي ضوء نتائج البحث قدم الباحثان عدداً من التوصيات والمقترحات.

التعريف بالبحث :
أوالً :مشكلة البحث -:تعد مشكلة األلم االجتماعي من المشكالت التي تؤثر تأثي اًر سلبياً
في الجانب االجتماعي والنفسي للفرد ،حيث تؤثر هذه المشكلة في حياة اإلنسان وسلوكه
وتصرفاته وصحته النفسية ،وتؤثر في الحياة االجتماعية للفرد ،وفي العالقات مع اآلخرين،
وتسبب له االضطرابات النفسية المختلفة ،كما يؤدي األلم االجتماعي إلى تكوين الشخصية
غير السوية (النوري،1007،ص .)1وهذا يتفق مع نتائج دراسة(الخيالني ،)2,,7،التي
توصلت إلى أن الرفض االجتماعي يعد مسبباً رئيساً لأللم االجتماعي ،وبالتالي يؤدي إلى
شعور

الفرد

بالخيبة

والحزن

والرفض

والتهميش

وفقدان

المساندة

االجتماعية

(الخيالني .)2,,7،ومن هنا برزت مشكلة البحث التي سعى الباحثان لدراستها ،والتي تكمن
في اإلجابة عن األسئلة اآلتية -:س)1هل يعاني طالب المرحلة اإلعدادية من األلم
االجتماعي ؟) .س(2هل للبرنامج اإلرشادي بأسلوب العالج الواقعي أثر في خفض األلم
االجتماعي لدى طالب المرحلة اإلعدادية ؟).
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ثانياً :أهمية البحث-:
يعد العالم بانكسيب أول من اقترح مفهوم األلم االجتماعي ،إذ قدم الدليل على أن نظام
الترابط االجتماعي مكون من أنظمة اعتيادية مثل تلك الموجودة في الترابط مع األمكنة
والتنظيم الحراري واأللم الجسدي ( .(Panksepp ,et al,1978,pp607-618وقد أشار
بعض العلماء الى أن خفض األلم االجتماعي يأتي من الترابطات االجتماعية فهي ببساطة
آثار عن الحاجة التطورية إلشباع دوافع بيولوجية معينة ال يمكن للفرد إشباعها بمفرده،
فمثال أن ارتباط الرضيع مع من يقدم الرعاية له قد نجم حص ار من العالقة مع وجه مقدم
الرعاية أو انه قد تشكل مع إشباع لحاجات بيولوجية معينة كالجوع والعطش & .(Dollard,
) ،Miller, 1950يرى جالسر( )Glaserإن الفشل في اندماج الفرد مع اآلخرين يخفف من
الشعور باأللم االجتماعي وفشل الفرد في تحقيق االندماج مع اآلخرين يؤدي إلى أن يندمج
مع

ذاته

وهو

البحث

داخل

الذات

عن

الراحة

ليتجنب

األلم

االجتماعي

(أبواسعد،وعربيات،2,,0،ص .)311وقد بينت دراسة ( )mcceledland,1985إن األفراد
ذوي الحاجة العالية لالنتماء يميلون إلى تحقيق درجات مرتفعة على مقياس الحاجة
لالعتراف االجتماعي ،ودرجات منخفضة على مقياس الحاجة للسيطرة ،وان األفراد من ذوي
الحاجة العالية لالنتماء يميلون إلى تفادي الصراع والتنافس مع اآلخرين ،وكأنهم يخافون من
رد الفعل السلبي نحوهم ،كما أن توافر الحاجة لالنتماء يرتبط ايجابياً بالصحة الجيدة
وبالشكوى القليلة من األعراض المرضية ( .)mcceledland,1985,pp.357ويؤكد
) (Munro,1979أهمية اإلرشاد إليمانه بأ َّ
َن لدى األفراد حاجات أساسية ال يستطيعون
تحقيقها ِإالَّ من خالل اإلرشاد فهم يحتاجون إلى المساعدة المباشرة لفهم الذات والتوافق
النفسي

واالجتماعي

وتعرف

مشكالتهم

حقيقة

ووضع

الحلول

المناسبة

) ،(Munro,1979,p.5إذ إِ َّن اإلرشاد الفعال قادر على تغيير سلوك الفرد وتعديله إلى
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األفضل (عبد الرزاق،2,,0،ص .)13فقد ازدادت أهمية اإلرشاد باعتباره وسيلة فعالة
للتدخل في حاالت األفراد الذين تواجههم المشكالت (ملحم،2,1,،ص .)22
كما تنبثق أهمية البحث الحالي من خالل تناوله طالب المرحلة اإلعدادية ألنها مرحلة
دراسية مهمة وحيوية بحكم موقعها في السلم التعليمي وبحكم اطالعها بمسؤولية أعداد
األطر البشرية وكوادر اإلنتاجية أو نقلها إلى المرحلة الجامعية التي تطلب االنتقال إليها
والتأكيد على نمو الجوانب المختلفة لشخصية الفرد (فهمي،1077،ص.)302
أن أهمية البحث تتجلى في جانبين هما:
الجانب النظري:
 .1تعد الدراسة الحالية أول دراسة تجريبية محلية على حد علم الباحثين تهدف إلى خفض
األلم االجتماعي لدى طالب المرحلة اإلعدادية.
 .2ترفد المكتبة العراقية بدراسة حديثة تتعلق باأللم االجتماعي.
 .3أثارة اهتمام المرشدين التربويين بأهمية الدراسة عن األلم االجتماعي ونتائجه السلبية
على الطالب.
الجانب التطبيقي :
 .1يزود المرشدين التربويين في المدارس اإلعدادية بأداة (مقياس األلم االجتماعي) لقياس
األلم االجتماعي لدى طالب المرحلة اإلعدادية والمعد من قبل الباحثان.
 .2يـزود المرشدين التربويين في المدارس اإلعدادية ببرنامج إرشادي بأسلوب العالج الواقعي
قد يؤدي إلى خفض األلم االجتماعي لدى طالب المرحلة اإلعدادية.
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ثالثاً :هدف البحث وفرضياته -:يهدف البحث الحالي إلى معرفة أثر برنامج إرشادي في
خفض األلم االجتماعي لدى طالب المرحلة اإلعدادية من خالل التحقق من صحة
الفرضيات الصفرية اآلتية -:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),،,0بين رتب درجات المجموعة
التجريبية قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي وبعده.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),،,0بين رتب درجات المجموعة
الضابطة في االختبارين القبلي والبعدي على مقياس األلم االجتماعي.
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),،,0بين رتب درجات المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي.
رابعا :حدود البحث -:يتحدد البحث الحالي بطالب المرحلة اإلعدادية /للدارسة الصباحية
للمدارس الحكومية في مركز قضاء بعقوبة ،والتابعة للمديرية العامة لتربية محافظة ديالى،
للعام الدراسي (2,12 – 2,13م).
خامسا :تحديد المصطلحات-:
 .1البرنامج اإلرشادي  :عرفه كل من -:
* مبارك(((:)1001مجموعة من النشاطات والعمليات المنظمة والمترابطة التي ينبغي على
الفرد القيام بها ،وتمثل مضمونها واكتساب المهارات وتوظيفها ،تواصال بين الفرد وثقة مع
اآلخرين)) (مبارك،1001،ص.)217
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* بوردر( : (1992برنامج تم التخطيط له على أسس علمية سليمة ،ويتكون من مجموعة
خدمات

إرشادية

وغير

مباشرة

مباشرة

يتم

تقديمها

لجميع

أفراد

المدرسة

(.)border&dryra,1992,p.461
*

التعريف

النظري

للباحثين:

يتفق

الباحثان

مع

ما

ذهب

إليه

بوردر( )Border&Dryra,1992في تحديده لمصطلح البرنامج اإلرشادي.
* التعريف اإلجرائي للباحثي ن :بأنه مجموعة من الجلسات التي تشمل مجموعة من أنشطة
وفعاليات المنتظمة وفق نظرية العالج الواقعي لجالسر وهي ((تقديم الموضوع  ،الخطوات
الواقعية لتعلم السلوك  ،أنموذج لمسؤولية سلوكية  ،سؤال من الواقع  ،الفعالية والمرح ،
أعادة التعلم  ،التدريب البيتي)).
.2األلم االجتماعي :عرفه كل من -:
* باولبي) : (Bowlby, 1973التجربة التوترية التي تنجم عن الشعور بمسافة االبتعاد
السيكولوجي عن اآلخرين المقربين أو عن المجموعة االجتماعية

(Bowlby,

).1973,P.211
* ماكدونالد و ليري) : ( Macdonald&Leary, 2003استجابة عاطفية محددة تجاه
أدراك الفرد بأنه مبعد عن عالقات يرغب بها ،أو بأنه مبخس تقديره من لدن أشخاص أو
مجاميع اجتماعية يرغب في أقامة عالقة معهم ).)Macdonald&Leary,2003,p.25
* التعريف النظري  :يرى الباحثان أن تعريف (ماكدونالد وليري)2003،هو اقرب التعاريف
ا لتي تتطابق مع أهداف البحث الحالي واألطر النظرية التي بني على أساسها مقياس األلم
االجتماعي ،فضال عن شموليته وحداثته لذلك سوف يتخذه الباحث تعريفا نظرياً.
122

مجلة ديالى 2014/

العدد الرابع والستون

* التعريف اإلجرائي  :الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب على مقياس األلم
االجتماعي المعد من قبل الباحث.
.3المرحلة اإلعدادية (* -:و ازرة التربية :)1088،هي مرحلة دراسية تقع ضمن المرحلة
الثانوية بعد مرحلة المتوسطة مدتها  3سنوات ترمي إلى ترسيخ ما تم اكتشافه من قابليات
الطالب وميولهم وتمكنهم من بلوغ مستوى أعلى من المعرفة ،واعداده للحياة اإلنتاجية (و ازرة
التربية ،نظام المدارس الثانوية رقم  2لسنة ،1088ص .)2
اإلطار النظري ودراسات سابقة  :نظريات األلم االجتماعي-:
 -1نظرية الرفض االجتماعي (بص) -:عد بص ( )Buss, 1962الضغوط منبهات
مؤذية تواجه الفرد في حياته اليومية عن طريق المواقف المختلفة التي يمر بها الفرد ،ومن
بين تلك الضغوط ما يتمثل باالحباطات التي تعيق االستجابة وعد الحرمان والفقدان من بين
تلك الضغوط الغامضة التي يمر بها الفرد ( .)Buss, 1995,p.189ويرى بص إن هناك
أنواعاً محددة من المنبهات المؤذية ،مثل الرفض االجتماعي ،والتهديد ،إذ أعطى تلك
المنبهات اهتماماً سواء كان حدوثها لفظياً أو سلوكياً وعدها مؤثرة جداً,والرفض يمكن أن
يكون على أشكال عديدة ،منها:
 .1الرفض الواضح الصريح .2.الرفض اللفظي غير المباشر .3.النقد.2.التهديدBuss & (.
.)Warren , 2000, P.36
 -2نظرية األلم االجتماعي -:تحاول نظرية األلم االجتماعي التي وضعها
( )Macdonld&Leary,2003أن تبرهن أن مظاهر منظومة األلم االجتماعي قد هيأت
األرضية الفيزيولوجية التي تنظم السلوك االجتماعي ،وباإلمكان فصل(الشعور) باأللم إلى
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مكونين بحسب قول ( )Melzack&Casey,1968هما:
 -1إحساس األلم -2 .شعور األلم.
وتقترح نظرية األلم االجتماعي إن المدركات الحسية (اإلدراك الحسي) لإلقصاء
(االستبعاد) االجتماعي أو الحط من قيمة الفرد يؤديان إلى الشعور باأللم ()pain affect
وليس إلى اإلحساس باأللم ( ,)pain sensationوتسعى نظرية األلم االجتماعي إلى
برهنة أ َّن تقليل قيمة الفرد هو شعور مؤذ ،ألنه يؤشر تزايد احتمال وصول الفرد إلى أقصى
حد من االستبعاد(العزل) ،إن االنزعاج الحاد الذي يشعر به الفرد حيال الحط من قيمته من
لدن شركاء العالقة هو ما يعرف بجرح المشاعر ،وعلى أي حال هناك حاالت عاطفية
أخرى كالشعور باإلحراج أو الخجل أو الذنب أو الغيرة والتي يمكن أن تعد عالمات على أن
الفرد يحظى بمستوى من التقدير أقل من اآلخرين وبذلك يمكن عد هذا جانباً من جوانب
األلم

االجتماعي

أيضاً

(,)Leary&springer,2000,p.35

ويرى

ماكدونالد

وليري( )Macdonld&Leary,2003أ َّن المشاعر المؤلمة تأتي مرتبطة بما يخبره (يعيشه)
أمر
الفرد من حالة االستبعاد ؛ أل َّن الضغوطات الشديدة جداً تجعل انتظام حالة االستبعاد اً
خطر على الفرد ,وتقترح نظرية األلم االجتماعي على وجه التحديد أن منظومة األلم تجهز
اً
الفرد بأمرين مهمين من أمور التكيف ،لتساعد على مواجهة التهديد باالستبعاد وهما -:
.1إحداث رد فعل سريع لمواجهة ذلك التهديد.2.تجهيزه بأحد مصادر العقاب لتعليم أعضاء
جسم الفرد كيفية تجنب منبه التهديد.

وعليه تبنى الباحثان نظرية (األلم االجتماعي)

لـ( )Macdonld&Leary,2003في بناء مقياس (األلم االجتماعي) لألسباب اآلتية -:
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 .1كونها مالئمة في تشخيص متغير البحث وهو (األلم االجتماعي).
 . 2تطابق النظرية مع متغير البحث الحالي وهو (األلم االجتماعي) واستنادها على أسس
وقواعد واضحة المعالم.
 .3من االتجاهات العقلية والمعرفية والذي يمكن تطبيقه في المدارس اإلعدادية.
 .2مالءمة النظرية للمجتمع العراقي ووضع الحلول السليمة والدقيقة للمشكالت.
منهج البحث واجراءاته
أوالً :منهج البحث -:يعد المنهج التجريبي أفضل طريقة لبحث بعض المشكالت التربوية،
وفي هذا المنهج يجري تغيير عامل أو أكثر من العوامل ذات العالقة بموضوع الدراسة
على نحو منتظم (عودة وملكاوي،1002،ص.)110
ثانياً:التصميم التجريبي -:تم استعمال تصميم المجموعة العشوائية بمجموعتين (تجريبية
وضابطة) وباختبار قبلي وبعدي ،وكما موضح بالشكل (.)1
المجموعة التجريبية
عينة

البحث

المتغير المستقل برنامج
اختبار قبلي

إرشادي قائم على أسلوب
العالج الواقعي

المجموعة الضابطة
الشكل ()1التصميم التجريبي المستخدم في البحث الحالي

وقد اعتمد الباحثان هذا التصميم لألسباب اآلتية :
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 .1يشكل هذا النوع من التصميم نواة التصاميم التجريبية األخرى.
 .2انه من التصميمات التجريبية ذات الضبط المحكم التي تعد من أفضل التصاميم
التجريبية المستخدمة ( الزوبعي،107,،ص.)112
ثالثاً:مجتمع البحث -:يتكون مجتمع البحث من :
أ -مجتمع المدارس :بلغ مجموع المدارس الحكومية اإلعدادية والثانوية للبنين للدراسة
النهارية في مركز قضاء بعقوبة التابع لمديرية تربية ديالى ( )12مدرسة للعام الدراسي
(.)2,12-2,13
ب -مجتمع الطالب :يشتمل مجتمع البحث على طالب المرحلة اإلعدادية في مركز قضاء
بعقوبة والبالغ عدده ( )3800طالباً موزعاً على ( )12مدرسة إعدادية وثانوية.
رابعاً:عينة البحث -:تتكون عينة البحث مما يأتي -:
.1عينة المدارس :اختار الباحثان (ثانوية الجواهري) في مركز قضاء بعقوبة التابع لمديرية
تربية ديالى بصورة عشوائية كعينة بحثهما.
.2عينة الطالب :بلغ عدد طالب ثانوية ألجواهري(  ) 2,3طالب موزعين على ثالثة
صفوف الرابع والخامس والسادس كما في الجدول (.)1
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الجدول ( )1توزيع الطالب في ثانوية الجواهري موزعين حسب الصفوف
ت

الصف

علمي

1

الرابع

07

2

الخامس

2,

3

السادس

70
2,3

المجموع

.3عينة تطبيق البرنامج اإلرشادي :قام الباحثان بالخطوات اآلتية الختيار عينة التطبيق
وكما يأتي:
 .1تطبيق مقياس األلم االجتماعي على طالب المرحلة اإلعدادية وقد بلغ عدد الطالب
الذين يعانون من األلم االجتماعي ( )81طالباً.
 .2اختار ( )2,طالباً بالطريقة القصدية من الذين حصلوا على درجات أعلى من الوسط
الفرضي البالغ( )1,,على مقياس األلم االجتماعي وقد تراوحت درجاتهم ما بين (-122
 )122درجة.
 .3تم توزيع الطالب بشكل عشوائي على مجموعتين أحداهما ضابطة واألخرى تجريبية
بواقع ( )1,طالب في كل مجموعة.
خامس ااً :التكااافن بااين المجمااوعتين الضااابطة والتجريبيااة -:لقــد أجــرى الباحثــان التكــافؤ بــين
المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي عــدد مــن المتغيـرات ومنهــا  .1 :درجــات الطــالب علــى
مقياس األلم االجتماعي قبل بدء التجربة.2.العمر.3.الذكاء.2.التحصيل الدراسي لألب
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واألم.0.المستوى االقتصادي .وقد أثبتت النتائج اإلحصائية عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين المجموعتين.
سادساً :أداتا البحث -:بما أن إجراءات البحث تتطلب قياس األلم االجتماعي وبناء
البرنامج اإلرشادي لذا قام الباحثان باعتماد األداتين اآلتيتين في تحقيق أهداف بحثه.
أوالً :مقياس األلم االجتماعي :لغرض تحقيق هدف البحث البد من توافر مقياس يتالءم مع
طبيعة السمة المراد قياسها وطبيعة مجتمع البحث ،وأن يتوافر فيه الخصائص السايكومترية،
لذا قام الباحثان ببناء مقياس األلم االجتماعي لألسباب اآلتية  .1 :لم يحصل الباحثان على
مقياس أجنبي يالئم طبيعة مجتمعنا وعاداته وتقاليده .2.هناك مقاييس عراقية أعدت لمرحلة
غير مرحلة البحث الحالي .3.لم يجد الباحثان مقياس األلم االجتماعي يالئم طبيعة العينة
ومرحلتها

الدراسية.

وقد

تبنى

الباحثان

نظرية

(األلم

االجتماعي)

لـ( )Macdonld&Leary,2003في بناء المقياس والتي عرفت (األلم االجتماعي)(بأنه
استجابة عاطفية محددة تجاه أدراك الفرد بأنه مبعد عن عالقات يرغب بها ،أو بأنه مبخس
تقديره من لدن أشخاص أو مجاميع اجتماعية يرغب في أقامة عالقة معهم)
) .)Macdonald&Leary,2003,p.25لذا قام الباحثان ببناء المقياس في ضوء الخطوات
اآلتية  :تمت طريقة بناء مقياس األلم االجتماعي على وفق الخطوات التي حددها كل من
(الن وين) ( )Allen&Yen,1979,p.119في بناء االختبارات والمقاييس النفسية ،وفيما
يأتي عرض مفصل لهذه الخطوات -:
.1تحديد المجاالت -:
أ .االعتماد على نظرية ) )Macdonld&Leary,2003في تفسيرها لأللم االجتماعي التي
أكدت فيها على المكونات األساسية ،وهي اإلقصاء االجتماعي(العزل) وتقدير الذات.
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ب.االعتماد على نتائج البحوث والدراسات السابقة التي تم عرضها في الفصل الثاني على
أساس أنها تعاملت مع مفهوم األلم االجتماعي نظريا واجرائياً ،كدراسة (الحمداني )2,,7،و
(الخيالني.)2,,7،وفي ضوء ما تم ذكره حدد (2مجال) لقياس األلم االجتماعي هما-1 :
مجال اإلقصاء االجتماعي (العزل) -2 .مجال تقدير الذات.
.2جمع الفقرات وصياغتها -:لقد أفاد الباحثان في جمع وصياغة فقرات كل مجال من
مجاالت المقياس ،على أفكار المقاييس اآلتية:
 -1مقياس(الحمداني -2 .)2,,7،مقياس(الخيالني.)2,,7،
وفي ضوء ذلك تمت صياغة ( )23فقرة بواقع ( )21فقرة لمجال اإلقصاء االجتماعي ()22
فقرة لمجال تقدير الذات.
.3مقاييس التقدير -:تم االعتماد على بدائل االجابة للتقدير إزاء كل فقرة ،إذ أعطيت كل
فقرة درجة تتراوح بين ( ،)2 – 1تعطى الدرجة ( )2إذا أشر المستجيب على البديل (تنطبق
علي دائما) ،والدرجة ( )3إذا أشر المستجيب على البديل (تنطبق علي غالبا) ،والدرجة ()2
إ ذا أشر المستجيب على البديل (تنطبق علي أحيانا) ،والدرجة ( )1إذا أشر المستجيب على
البديل (ال تنطبق علي أبدا).
.4تعليمات المقياس -:وضع الباحثان تعليمات اإلجابة عن مقياس األلم االجتماعي مع
مثال يوضح كيفية اإلجابة.
.5استخراج صدق المقياس -:بعد أن تمت صياغة تعليمات المقياس ،وتحديد مجاالته
وصياغة فقراته ،ومع موجز نظري يوضح مفهوم األلم االجتماعي ،قام الباحثان بعرض
األداة بصورتها األولية على مجموعة من خبراء وأساتذة علم النفس واإلرشاد التربوي لغرض
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تقويم المقياس والحكم عليه ،وبعد االستبعاد والتعديل والنقل لفقرات المقياس التي قام بها
الباحثان في ضوء آراء الخبراء أصبح مقياس األلم االجتماعي بصورته النهائية يتكون من
( )2,فقرة موزعة بواقع ( )22فقرة في مجال اإلقصاء االجتماعي (العزل)  ،و( )17فقرة في
مجال تقدير الذات ،علماً أن أعلى درجة للمقياس( ،)12,وأدنى درجة هي( ،)2,والوسط
الفرضي(.)1,,
.6التحليل اإلحصائي  -:إجراءات تحليل الفقرات:
أ -الصدق الظاهريُ -:عرض المقياس بصورته النهائية على مجموعة من الخبراء

والمختصين في التربية وعلم النفس واإلرشاد النفسي ،وقد حصل على اتفاق ()%1,,
وبذلك أصبح المقياس بصورته النهائية ( )2,فقرة ملحق(.)1
ب -صدق البناء  :تم التحقق من هذا المؤشر لصدق البناء عن طريق المجموعتين
المتطرفتي ن وعن طريق عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس وقد أظهرت النتائج أن جميع
فقرات المقياس مميزة.
.7الثبات -:وقام الباحثان باستخراج ثبات المقياس بالطرائق اآلتية :
أ -التجزئة النصفية :قسمت فقرات مقياس األلم االجتماعي على مجموعتين أو نصفين
باعتماد نظام الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،(SPSSوبعد أن تم حساب معامل
ارتباط بيرسون بين نصفي المقياس تبين انه ( ),،87ولما كان معامل الثبات المستخرج هو
لنصف المقياس لذلك تم تعديله باستعمال معادلة سبيرمان ـ ـ براون وأصبح بعد التعديل
(.),،78
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ب -طريقة ألفا كرونباخ :يسمى معامل الثبات المحسوب بهذه الطريقة بمعامل االتساق
الداخلي للمقياس وهو الثبات الذي يبين قوة االرتباط بين فقرات المقياس (ثورندايك
وهجين،1072،ص .) 87وبتطبيق معادلة ألفا كرونباخ على البيانات المستعملة في الثبات
بطريقة التجزئة النصفية تم استخراج معامل ثبات مقياس األلم االجتماعي البالغ (),،0,
وهو معامل ثبات مرتفع.
.8التطبيق النهائي  :قام الباحثان بتطبيق مقياس األلم االجتماعي على عينة البحث التي
بلغت ( )2,3طالب من طالب اإلعدادية في ثانوية الجواهري للبنين في يوم االثنين
المصادف .2,12/2/18
ثانياً :البرنامج اإلرشادي -:تكون خطوات البرنامج اإلرشادي على النحو التالي :
 -1تقرير حاجات الطالب وتحديدها -2.تحديد األولويات -3.كتابة أهداف البرنامج
وغاياته -2.أختيارنشاطات البرنامج وتنفيذها -0.تقويم كفاية البرنامج.
ولتحقيق هدف البحث المتمثل ،بالتعرف على(أثر برنامج إرشادي في خفض األلم
االجتماعي لدى طالب المرحلة اإلعدادية) ،ال بد من بناء برنامج إرشادي قائم على أسلوب
العالج الواقعي ،يتالءم مع طبيعة البحث واغراضه في اإلرشاد ،وقد أعتمد الباحثان
إستراتيجية أسلوب العالج الواقعي التي وضعها جالسر( .)Glasser,1962طبق الباحثان
البرنامج اإلرشادي باالستناد على أسلوب العالج الواقعي لجالسر ( )Glasserواعتمد
اإلرشاد الجمعي ،واستطاع الباحثان من تحقيق ( )12جلسة إرشاد جمعي استغرقت كل منها
( )20دقيقة ،والتي تضمنت الفنيات أو االستراتيجيات اآلتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
 .1تقديم الموضوع.2 .الخطوات الواقعية لتعلم السلوك.3 .أنموذج مسؤولية سلوكية.
.2سؤال من الواقع.0 .الفعالية والمرح.2.أعادة التعلم.8.التدريب البيتي.7.التقويم.
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الصدق الظاهري للبرنامج -:توافر هذا النوع من الصدق في البرنامج اإلرشادي من خالل
عرضه على مجموعة من الخبراء والمختصين في اإلرشاد النفسي وعلم النفس إلبداء آرائهم
في األمور اآلتية :
.1مدى مناسبة المواضيع لفقرات الجلسة.2 .مدى مالءمة البرنامج للهدف الرئيس للبحث.
.3مناسبة الزمن المحدد للجلسة.2 .مدى مالءمة االستراتيجيات والفنيات اإلرشادية في
تطبيق األسلوب الواقعي.0 .تفضلكم بما ترونه مهماً لإلضافة.
واخذ الباحثان بالمالحظات والتعديالت التي قدمها الخبراء من أجل الوصول إلى المستوى
المطلوب لألسلوب ،وأصبح البرنامج اإلرشادي

بشكله النهائي وكما موضح باألنموذج

المعد هنا.
 إنموذج إدارة الجلسة الثانية من البرنامج اإلرشادي الذي تم تطبيقه على أفراد المجموعةالتجريبية :

إدارة الجلسة الثانية

نشكر أفراد المجموعة اإلرشادية على حضورهم إلى الجلسة اإلرشادية وأداء التدريب
البيتي وربط الجل سة السابقة بالجلسة الحالية عن طريق إعادة سريعة لها ،يقوم الباحثان
بتوضيح الهدف من هذه الجلسة (التمتع بالحياة) تعريف الطالب بمعنى التمتع بالحياة:
 -1تقديم الموضوع  :يقوم الباحثان بتقديم الموضوع بقوله (ال يعني التمتع بالحياة هو
رفاهية ورغد العيش ،لكن ما نعنيه بالتمتع بالحياة هو أن تشعر بان الحياة حلوة وانك
تستحق أن تعيشها عيشه سعيدة هانئة).
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-2الخطوات الواقعية لتعلم السلوك  :يقوم الباحثان بقراءة الخطوات الواقعية للتمتع بالحياة
ومناقشتها مع الطالب  :مثالً
أ  .أفهم معنى التمتع بالحياة.
ب .شارك في األنشطة الجمعية (النشاط الثقافي ،النشاط الفني ،النشاط الرياضي).
ج .مارس الهوايات مثالً (الكتابة وجمع بعض األشياء والمشي وركوب الدراجات الهوائية
ومطالعة الكتب).
ال(إذا كان جو المدرسة منسجما بين الطالب وبين المدرسين
د .انسجم مع الزمالء مث ً
واإلدارة ،فإن العمل سوف يسير بوتيرة متصاعدة ،أل َّن التفاهم سيكون اللغة السائدة بين
الجميع وتختفي لغة األنانية والمنافسة غير المشروعة).
هـ .ميز بين المهم واألهم من األمور لكي تشعر بالنجاح والسعادة والتمتع بالحياة.
ز .مارس العادات الصباحية الصحيحة مثالً (استيقظ مبك اًر ،شاهد شروق الشمس ،أخبر

نفسك أنك لن تضيع هذا اليوم ألنه هدية من رب العالمين لكِ ،عد نفسك بأنك ستكون
رحيماً بالناس ،وأنك سوف تعيش كل لحظة بكل ما فيها ،مارس التأمل ،استمتع بشرب
عصيرك أو قهوتك المفضلة).

 -3أنموذج لمسؤولية سلوكية ( :يعد الباحثان أنموذجاً لمسؤولية سلوكية على شكل سؤال
من الواقع االجتماعي متضمناً موضوع الجلسة) (أحمد طالب في الصف الرابع اإلعدادي،
مواظب على الدوام والدروس ومقابلة الزمالء ،ولكنه ال يشعر بالسعادة مع نفسه ومع
اآلخرين ،فكيف يمكن جعله يشعر بالسعادة؟) ،مناقشة إجابات الطالب.
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مر بك في حياتك
 -2سؤال من الواقع  :تمت صياغة السؤال اآلتي من الواقع ( اذكر موقفا َّ
عندما مارسته لم تشعر بالسعادة ؟ ولماذا ؟).
 -0الفعالية والمرح  :تم تقسيم الطالب إلى مجموعتين يقوم كل طالب بإخبار زميله عن
المواقف الحياتية الواقعية التي يشعر بأنه ضعيف في ممارستها (مناقشة إجابات الطالب)،
مع إضفاء جو من المتعة والمرح ليساعد ذلك على تلطيف جو التدريب.
 -2إعادة التعلم  :قيام الباحثان بإعادة ما تم تعلمه خالل الجلسة ومناقشة إجابات الطالب
مستعينا بما تم توضيحه من خطوات ومالحظات.
 -8التدريب البيتي  :مناقشة التدريب البيتي للجلسة السابقة وكتابة المالحظات في دفاترهم
مع تكليفهم بكتابة مواقف من الحياة الواقعية تعبر عن التمتع بالحياة مع تقديم التعزيز للذين
أنهوا تدريباتهم بشكل جيد.
 -7التقويم الذاتي  :يقوم المسترشدون بإصدار أحكامهم على مدى استفادتهم من الجلسة
اإلرشادي.
سابعا :الوسائل اإلحصائية -:استخدم الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية -:
 .1معامل

ارتباط

بيرسون.2.معادلة

(ألفا

–

كرونباخ).3.معادلة

سبيرمان

التصحيحية.2.االختبار التائي لعينتين مستقلتين.0 .مربع كاي .2.اختبار ولكوكسن لعينتين
مترابطتين.8.اختبار مان وتني.7.الوسط المرجح والوزن المئوي.
عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها  :أوالً  :عرض النتائج:
سيتم في هذا الفصل عرض النتائج التي توصل إليها البحث الحالي على وفق
فرضياته وتفسيرها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة وكما يأتي :
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 -1الفرضية األولى  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),،,0بين رتب
درجات المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده.
والختبار صحة هذه الفرضية استخدم اختبار (ولكوكسن لعينتين مترابطتين)
لمعرفة داللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي ،إذ تبين أن القيمة المحسوبة (صفر)،
وهي دالة إحصائياً عند موازنتها بالقيمة الجدولية ( )7وعند مستوى داللة ( ،),،,0وهذا
يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة  ،أي توجد فروق بين المجموعة
التجريبية قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي وبعده وجدول ( )2يوضح ذلك.
الجدول ()2
درجات المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده وقيمة ( )Wالمحسوبة والجدولية
ت المجموعة التجريبية

االختبار االختبار  -قبلي
8

1

120

07

28+

8

2

122

08

20+

0،0

- 0،0

3

122

00

20+

0،0

- 0،0

المحسوبة

القبلي

البعدي

بعدي الفروق موجبة سالبة

الداللة

الفروق

-

2

123

02

28+

8

8

-

0

122

02

22+

0

0

-

2

122

00

28+

8

8

-

8

133

01

22+

2

2

-

7

13,

70

21+

3

3

-

0

127

0,

37+

2

2

-

1,

122

02

32+

1

1

-

صفر

 - = W 00+ = Wصفر
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 الفرضية الثانية  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),،,0بين رتبدرجات المجموعة الضابطة في االختبارين القبلي والبعدي.
والختبار صحة هذه الفرضية استخدم اختبار (ولكوكسن لعينتين مترابطتين) لمعرفة
داللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي ،إذ تبين أن القيمة المحسوبة ( )22،0غير دالة
إحصائياً عند موازنتها بالقيمة الجدولية ( )7وعند مستوى داللة ( ،),،,0وهذا يعني قبول
الفرضية الصفرية أي ال توجد فروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة
وجدول ( )3يوضح ذلك.
الجدول ()3
درجات المجموعة الضابطة في االختبارين القبلي والبعدي وقيمة ( )Wالمحسوبة والجدولية
ت

المجموعة الضابطة

القبلي

البعدي

بعدي الفروق موجبة سالبة
– قبلي

1

123

122

1-

1،0-

2

122

123

1

1،0

1،0

3

123

121

2

3،0

3،0

2

12,

122

2-

3،0-

0

130

122

0-

8،0-

2

12,

123

3-

0-

8

138

132

0

8،0

7

132

138

0-

8،0-

8،0-

0

131

132

0-

8،0-

8،0-

1,

128

121

2

1,

المحسوبة

االختبار

االختبار
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ف
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قيمة W

مستوى
الداللة
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 الفرضية الثالثة  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),،,0بيندرجات المجموعة الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي.
والختبار صحة هذه الفرضية استخدم اختبار (مان وتني لعينات متوسطة الحجم)
لمعرفة داللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ،إذ تبين أن القيمة المحسوبة
(صفر) ،وهي دالة إحصائياً عند موازنتها بالقيمة الجدولية ( )23عند مستوى داللة
( ،),،,0وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة أي توجد فروق بين
المجموعة الضابطة والتجريبية بعد تطبيق البرنامج ولصالح المجموعة التجريبية والجدول
( )2يوضح ذلك.
الجدول ()2
درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي وقيمة ( )Uالمحسوبة والجدولية
ت

المجموعة
الضابطة

الرتبة

الدرجة

المجموعة

الداللة

الفروق

الدرجة الرتبة المحسوبة الجدولية

1

122

10،0

07

1,

2

123

18،0

08

0

3

121

10

00

0،0

2

122

12

02

8،0

0

122

10،0

02

8،0

2

123

18،0

00

0،0

8

132

12

01

3

7

138

12

70

1

0

132

13

0,

2

1,

121

11

02

2

ر100 = 1

قيمة U

التجريبية

مستوى

داللة

صفر

23

,،,0

دالة
إحصائياً

ر00 = 2
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ثانياً :مناقشة النتائج وتفسيرها :من خالل نتائج البحث تبين إن طالب المجموعة التجريبية
اللذين تعرضوا للبرنامج اإلرشادي قد انخفض مستوى األلم االجتماعي لديهم بداللة إحصائية
موازنةً بالطالب الذين لم يتعرضوا للبرنامج اإلرشادي وفقاً لنتائج الفرضيات اإلحصائية التي
أظهرت تغيي اًر واضحاً في خفض األلم االجتماعي لدى طالب المجموعة التجريبية في حين
لم يتغير مستوى األلم االجتماعي لدى طالب المجموعة الضابطة وفقأ للقيم المحسوبة
الختبار (ولكوكسن  ،ومان وتني) التي أظهرت وجود فروق دالة إحصائي ًا لصالح المجموعة
التجريبية في االختبار البعدي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي ،ويعزو الباحثان سبب ذلك الى
ما يأتي:
.1ألن اإلرشاد في الواقع يهتم بالسلوك الحالي  ،وال يعود إلى الماضي وال يركز فيه ،لذا
أدى إلى خفض األلم االجتماعي.
.2أن األساليب التي استعملها الباحثان كان لها جانب عقالني وهي واضحة للمسترشد وال
توجد فيها جوانب رمزية غامضة.
.3الن األسلوب العقالني ركز على السلوك  ،وال يهتم كثي اًر بجانب المشاعر.
.2إن للبرنامج اإلرشادي أثره الفعال في تبصير الطالب بواقعهم وذلك من خالل مساعدة
الطالب في التخفيف من حدة المشكالت النفسية من أجل تحقيق التوافق النفسي
واالجتماعي.
 .0إن األنشطة والفنيات اإلرشادية المستخدمة في البرنامج اإلرشادي لها أثرها في خفض
األلم االجتماعي لدى الطالب من خالل تحسين الجوانب المهمة في الشخصية كمواجهة
المشكالت والتغلب عليها.
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.2إن وضع الخطة اإلرشادية من قبل الباحثين وبما يتناسب مع الحاجات اإلرشادية
للمسترشدين حيث اعتمد الباحثان في بناء برنامجهما على أسس علمية تضمن مجموعة من
األنشطة والفعاليات كالمحاضرة والمناقشة التي أدت إلى استبصار الطالب بمشكالتهم ومن
ال للمواقف الحياتية التي
ثم استيعاب الطالب لمفردات الجلسات اإلرشادية والذي جاء مماث ً
يعيشها الطالب.
.8إن تبني الباحثين أسلوب العالج الواقعي لجالسر( )Glasserمكن من تحقيق هدف
اإلرشاد وهو مساعدة األفراد في تلبية حاجاتهم النفسية مثل االنتماء ،القوة ،الحرية ،المرح،
في طرائق مسؤولة ومرضي عنها ،وان المسترشدين تصرفوا بمسؤولية وبطريقة ال تتعارض
مع األفراد اآلخرين في متابعة حاجاتهم ،فضالً عن أن هذا األسلوب دفع بالمرشدين
بمساعدة المسترشدين على تقييم سلوكياتهم الكلية وحاجاتهم وتطوير طرائق لتحقيق هذه
الحاجات ،وفي ذلك يقيم المسترشدون هل إرادتهم واقعية؟ ،وهل سلوكياتهم تساعدهم؟ ،ومن
خالل هذه األسئلة يحدث استبصار المسترشدين بمشكالتهم وحاجاتهم وفي كيفية تحقيقها
(أبو أسعد وعريبات،2,,0،ص.)318-3,,
.7استخدام المناقشة العلمية والنقد الموضوعي في أداء التدريب البيتي والذي يعد من أهم
جوانب العملية اإلرشادية (أبو أسعد وعريبات،2,,0،ص.)222
 .0إن استخدام أسلوب اإلرشاد الجماعي كان له أثره الفعال في خفض األلم االجتماعي لدى
طالب المرحلة اإلعدادية وذلك من خالل إرشاد الطالب الذين تتشابه مشكالتهم وهذا يؤدي
إلى التفاعل والتعاطف بين طالب المجموعة اإلرشادية(الفحل،2,,8،ص.)23-00
.1,عناوين الجلسات مقتبسة من أهداف (جالسر) إذ كانت أكثر مالءمة في بناء البرنامج
اإلرشادي وأسلوبه العالج الواقعي لخفض األلم االجتماعي لدى طالب المرحلة اإلعدادية.
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.11أن المواقف التي أختارها الباحثان في الجلسات اإلرشادية كانت قريبة من الواقع
المدرسي والبيتي (االجتماعي) مما ساعد على سهولة التفاعل معها.
وهذا يتفق مع نتائج دراستي (الحمداني ، )2,,7،و (الخيالني.)2,,7،
ثالثاً :التوصيات  :في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بما يأتي :
.1إمكانية اإلفادة من البرنامج اإلرشادي المعد في هذه الدراسة من قبل المدرسين والمعلمين
في المدارس االبتدائية والمتوسطة لخفض األلم االجتماعي.
.2على المرشدين التربويين في المدارس الثانوية واإلعدادية استخدام مقياس األلم االجتماعي
المعد في هذه الدراسة كأداة تشخيصية للكشف عن األلم االجتماعي لدى طالب المرحلة
اإلعدادية.
.3على إدارات المدارس والمرشدين التربويين في المدارس الثانوية واإلعدادية العناية
بمشكالت الطالب وخصوصاً تلك التي تتعلق بالمشكالت النفسية واالجتماعية والتربوية من
اجل تهيئة الحلول المناسبة إلشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية وبالتالي تحقيق التوافق
النفسي واالجتماعي وخفض األلم االجتماعي.
.2على مديرية التربية إدخال المرشدين التربويين دورات تأهيلية لالطالع على أسلوب
العالج الواقعي وكيفية تطبيقه على طالب المدارس اإلعدادية.
ال للبحث الحالي وتطوي اًر له يقترح الباحثان أجراء ما يأتي:
رابعاً :المقترحات :استكما ً
. 1إجراء دراسة أثر برنامج أرشادي في خفض األلم االجتماعي على مراحل دراسية أخرى
(متوسطة – جامعة).
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إجراء دراسة موازنة باستخدام البرنامج اإلرشادي المعد في البحث الحالي بين الطالب.2
.والطالبات
،  العقالني العاطفي، إجراء دراسة لمعرفة أثر أساليب إرشادية أخرى (التحدث مع الذات.3
.إيقاف التفكير) في خفض األلم االجتماعي

Abstract
The research aims to identify the impact of the current method in
a pilot program to reduce the social pain of students at the
preparatory stage , through hypothesis testing the following:
1.No statistically significant differences at the level (0,05) between
the experimental group arranged degrees before applying the
Indicative Programme and beyond.
2.No statistically significant differences at the level (0,05) between
the control group arranged scores in tests of tribal and posttest on a
scale of social pain.
3.No statistically significant differences at the level (0,05) between
the Order of the experimental group and the control group in the
post test.
Current search is determined by students in the preparatory stage
preparatory schools under the Directorate General Educational
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Center in Diyala province city of Baquba spend / morning study
government/ academic year(2013-2014)m. .

To achieve

the goal of research and testing hypotheses used experimental
method The design (experimental group and a control group with
pretest after me) sample consisted of (20) students from the
preparatory stage stage in secondary jeweler for Boys Distributors
randomly divided into two groups (experimental group) and (control
group) , and by (10) students in each group , were conducted in the
parity of the two variables , namely, (students' grades on a scale of
social pain, age, IQ , and academic achievement for the father , and
the mother's educational attainment , and economic leve).

The researcher built a pain scale social which consisted of (40)
items were presented to a group of experts in education and
psychology who emphasized by (100%) on the validity of the scale
of the application and thus achieves honesty virtual , The
Persistence Vtm find it in three ways are retail midterm reaching
(0,87) , and re-testing as was (0,88) , and has reached
Alvakronbach (0,90).
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As well as the researcher applying the mentoring program (bstyle
guidance realist) has been implemented through a pilot program
prepared for the purpose of reducing the pain of social , were
verified Believe (Indicative Programme) through honesty virtual ,
through the presentation to a group of experts in guidance and
counseling , and may be program (12) and by guiding session (three
sessions) per week per session time (45)M.

The

following statistical methods were used : (Pearson correlation
coefficient , Alvakronbach equation , the equation of Spearman , ttest for two independent samples , chi-square , and Cookson test ,
Mann- Whitney test, the weighted average, weight percentile). .
The results of the
current research as follows:

1.There were

statistically significant differences at the level (0,05) between the
experimental group arranged degrees before applying the Indicative
Programme and beyond.
2.No statistically significant differences at the level (0,05) between
the control group arranged scores in tests of tribal and posttest on a
scale of social pain.
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3.There were statistically significant differences at the level (0,05)
between the Order of the experimental group and the control group
in the post test.

The results showed that the indicative program to reduce the
impact of the social pain of students at the preparatory stage.

In light of the results and conclusions of the researcher presented
a number of recommendations and suggestions.
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المصادر العربية واألجنبية
َحمد عبد اللطيف،عربيات،احمد (:)2,,0نظريات اإلرشاد النفسي
 أبو اسعد،أ َ
والتربوي،ط،1دار المسيرة للنشر والتوزيع،عمان،األردن.
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