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 : انًهخض

فعالية برنامج نفسي ديني في تنمية بعض القيم لدي  ىدفت الدراسة إلي التعرف عمي
عينة من المراىقات الكفيفات، والتأكد من فاعمية اإلرشاد النفسي الديني في تعديل بعض القيم 

ة ( من طالبات مدرسٕٓلدى عينة من المراىقات الكفيفات واشتممت عينة الدراسة عمى )
 النور بسوىاج )أفراد العينة التجريبية( وقد استخدم الباحث األدوات التالية:

 مقياس القيم إعداد / الباحثة.  -ٔ
 برنامج اإلرشاد النفسي الديني إعداد / الباحثة. -ٕ

 وأسفرت الدراسة نتائج عمى:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات المراىقات الكفيفات عمى -ٔ

 مقياس القيم فى القياس القبمى والبعدى.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات المراىقات الكفيفات عمى  -ٕ

 مقياس القيم فى القياس البعدى والتتبعي عمى مقياس القيم.
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 يمذيخ انجحث:

ل الدراسات اإلنسانية والتي مبريقية في مجاإلمن خبلل تحميبلت األطر النظرية والدراسات ا
أكدت عمي أىمية مرحمة المراىقة، ألنو يصاحبيا الممارسة الفعمية لؤلخبلقيات والمبادئ 
 وتتحدد مبلمح شخصية الفرد وتتكون القيم الخاصة بو التي تميزه عن غيره، فالقيم تحدد

 واتجاىاه سموكو جويفكر بو، وىي التي تو  الذي لؤلسموب انعكاس وقراراتو فيي الفرد اختيارات
، وىي عقواعد ومعايير المجتم ضوء في السموك أشكال مرغوب أو غير مرغوب من ىو فيما

مكمن الخطر، وتزداد درجة ىنا من أخطر مراحل عمر اإلنسان التي تتسم بالتجدد المستمر و 
ء الخطورة إذا كانت المراىقة كفيفة تحمل عمي عاتقيا أعباء كف البصر وربما ىي أقرب لسو 

التكيف نتيجة لمشعور بالعجز واإلحباط والتوتر وتجاىل اآلخرين لكونيا مختمفة عن غيرىا. 
وبالتالي فالنسق القيمي أكثر تعقيدٌا لما تفرضو عمييا اإلعاقة البصرية من قيود ومشاق يجب 

 التغمب عمييا والتكيف معيا حتى تشكل النظام القيمي الخاص بيا.
ي في العصر الحالي الذي نعيشو لو أىمية كبيرة لدي العديد من ويعد اإلرشاد النفسي الدين

 في الدين استثمار أىمية عمى النفس عمماء الصحة النفسية وعمم النفس، وقد أكد عمماء
 اإلنسان نفس في والطمأنينة األمن تبث التي العوامل أقوى الدين أن حيث النفسي اإلرشاد
 (.ٕٓٚ: ٜٕٓٓقممو،  أبو السيد راضي، )فوقية

ويقوم عمي ىدي كتاب اهلل تعالي وسنة نبيو صل اهلل عميو وسمم والمصدر الرئيسي لو ىو 
 ّْ  ْ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ) القرآن الكريم، الذي فيو شفاء لكل األسقام واألمراض، لقولو تعالي

راد ( فيو أىم وأعظم األساليب اإلرشادية الفاعمة لتحقيق التوافق النفسي لؤلفٕٛ)اإلسراء، ( 
كافة في جميع مناحي الحياة، والدراسة الحالية ىي محاولة لتنمية بعض القيم لدي المراىقات 

الديني، وفي ضوء ما سبق تحاول الدراسة الحالية  اإلرشاد النفسيالكفيفات وذلك من خبلل 
تحميل واقع القيم في نفوس أفراد العينة المستيدفة وتنمية وتعديل القيم من خبلل برنامج 

 رشاد النفسي الديني. اإل 
 يشكهخ انذراطخ:

القيم بصفة عامة من المفاىيم الجوىرية في جميع مجاالت الحياة االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية وىى تمس العبلقات اإلنسانية بجميع صورىا، وىي بكل مجتمع سواء أكان متأخرٌا 

ا بخمق المصطفي صل اهلل عميو وقد شرف اهلل عز وجل القيم، واألخبلق بأن قرني أو متقدماٌ 
 (.ٗ)القمم، (  ں  ڱ  ڱ  ڱ) وسمم حينما وصفو بقولو تعالي
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 التي القيم بعض نجد مرحمة المراىقة خبلل تناولت موضوع القيم التي ومن الدراسات
 والمساواة وتقدير الذات واإلنجاز واالستقبلل، كالحرية المرحمة ىذه في بأىمية كبيرة تحظى

 والصدق والتدين واألمانة باآلخرين، والعبلقة والسعادة الصداقة والشجاعةو  واالجتماعية
  (Titus, 1985).(ٖٜٛٔالكريم،  عبد )نعمة واالىتمام والشعبية

وىناك دراسات تناولت القيم لدي بعض فئات المعاقين والتي فحصت العبلقة بين القيم 
تؤثر في سموكيم وىناك تدني في والسموك لدي المعاقين جسدياٌ، ووجدت أن القيم ىي التي 

 (Stephen, Richardson, 1971).قيميم الفردية بسبب متغير اإلعاقة 
وأجريت دراسة عن القيم الدينية واالجتماعية واالقتصادية وأظيرت النتائج وجود استقرار 

  Stephen, Richardson, et, al, 1977). (في ىذه القيم الثبلثة عند المعاقين 
في  –الباحثة  وفي حدود عمم –لمراىقين المعاقين بصريٌا فيناك ندرة وفي مجال ا

الدراسات التي تناولت موضوع القيم لدييم، ووجدت دراسة سعت لمعرفة اليرم القيمي 
لممراىقين المبصرين وغير المبصرين، وأشارت نتائجيا أن قيم الحياة المثيرة والعالم اآلمن 

 (.ٖٕٓٓأىم قيم المكفوفين )مني صبحي،  واحترام الذات والشعور باإلنجاز،
ويرجع إىتمام اإلسبلم بالقيم ألعطائيا الحياة معني وأىمية وتحقق اإلحساس باألمان 
وتعمل عمي ضبط الشيوات والمطامع، وتربط السموك بمعايير وأحكام عميا يتصرف في ضوئيا 

الخير والشر وتدفعو وعمي ىدييا الفرد، في الحكم عمي الخطأ والصواب والحسن والقبيح و 
 (.ٖٕٓٓإلتقان العمل، وتحميو من بعض األمراض النفسية )خالد الصمدي، 

الديني مع المراىقين في عبلج مختمف االضطرابات واألمراض  اإلرشاد النفسيوقد استخدم 
كالغضب، والقمق واألرق والضغوط الدراسية وقمق المستقبل واإلحساس بالمشكبلت 

، واألعراض االكتئابية واالضطرابات السيكوسوماتية كما اثبت فعاليتو واالضطرابات السموكية
( ٕٔٓٓ( )عاشور دياب، ٕٓٓٓفي تحمل المسئولية االجتماعية لدييم )عبد الباسط متولي، 

 (.ٕ٘ٓٓ( )عفاف عبد المطيف، ٕٗٓٓ( )ىناء يحيي، ٖٕٓٓ)سيد صبحي، 
 العربية واألجنبية الدراسات يف ندرة فيناك -وفي حدود عمم الباحثة  - وبالرغم من ذلك

ستخدام البرامج اإلرشادية ليذا الغرض وال توجد دراسات تناولت  التي تناولت تعديل القيم وا 
وتكمن مشكمة الدراسة في مبلحظة الباحثة من خبلل  الديني لتعديل القيم، اإلرشاد النفسي

ن المراىقين يعانون من الخمل عمميا بالتربية والتعميم وشكاوي المعممين وأولياء األمور، من أ
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التواكل وعدم والتضارب في بعض القيم السائدة في مجتمعنا والقيم الوافدة عمينا من الخارج، ك
، وىذه ىام فيجب العمل عمي عامال االنتماء واالنتيازية وعدم تحمل المسئولية واستباحة المال
عادة بناء منظومة القيم لدي المراىقين، لي نعكس عمى توافقيم النفسي لذلك إزالة الخمل وا 

 وجدت الباحثة ضرورة القيام بالبحث الحالي والذي يحاول اإلجابة عن األسئمة التالية: 
والبعدي عمي مقياس  القبمي القياسين في التجريبية المجموعة درجات بين ما الفرق -ٔ

 القيم؟
 ائو وأثناء فترة المتابعة؟    عمي عينة الدراسة بعد انتي إلرشاديا ىل يستمر تأثير البرنامج -ٕ
 أْذاف انذراطخ: 
 تيدف ىذه الدراسة الحالية إلي محاولة التعرف عمي: 
الديني في تنمية بعض القيم لدي عينة من المراىقات  إلرشاديا فعالية البرنامج -ٔ

 الكفيفات. 
 . الديني بعد إنتياء التطبيق وأثناء فترة المتابعة إلرشاديا فعالية البرنامج -ٕ

  أًْٛخ انذراطخ:
 تتضح أىمية الدراسة عمي المستويين النظري والتطبيقي فيما يمي:

 أوال: عمي المستوي النظري:
أىمية الفئة التي تناولتيا الدراسة فالمكفوفين شريحة من المجتمع وىم بحاجة إلعداد من  -ٔ

ون ليم تأثير األفراد والمجتمع وفي حاجة لمتفاعل، ليشعروا أنيم جزء من المجتمع ليك
 فيو.

أىمية مرحمة العمر التي تناولتيا الدراسة فالمراىقة تعد من أكثر المراحل التي يكثر بيا  -ٕ
 الصراعات واالضطرابات النفسية، وتزداد حدتيا لدى المراىق الكفيف.

أىمية المتغيرات التي تتناوليا الدراسة )اإلرشاد النفسي الديني والقيم( فالدراسة تتعرف  -ٖ
الديني إستخدم كأسموب إرشادي لتنمية بعض القيم  النفسي مي العبلقة بينيم فاإلرشادع

لممراىقات الكفيفات، والقيم أول مصادرىا التعاليم الدينية وىي مصدرا رئيسا لكثير من 
 القيم لدى األفراد والجماعات وتمثمت بالبرنامج اإلرشادي.
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 عمى المستوى التطبيقي:ثانيا: 
راسة احدي المبنات الجديدة التي تضاف لصرح عمم النفس اإليجابي إذ أنو في ىذه الد -ٔ

ضوء نتائجيا يمكن، وضع التوصيات التي تساعد في فيم القيم لدى المراىقات 
 الكفيفات.

إعداد برنامج اإلرشاد النفسي الديني ومقياس القيم لممراىقات الكفيفات بما يتفق مع  -ٕ
 لنفسية وىذا إضافة جديدة في مجال القياس النفسي.طبيعة إعاقتين، وخصائصين ا

 يظطهحبد انذراطخ:

 الديني: النفسياإلرشاد  -ٔ
عمى أنو أسموب توجيو واستبصار يعتمد عمى معرفة الفرد  يعرف اإلرشاد النفسي الديني

والمبادئ الروحية والخمقية، وىذه المعرفة غير الدنيوية المتعددة  لنفسو ولربو ولدينو والقيم
تعتبر مشعبًل يوجو الفرد في دنياه ويزيده استبصارًا بنفسو وبأعمالو وذنوبو  الجوانب واألركان

 . (ٖٙٙ :ٜٜٛٔفيمي،  مصطفي) في حاضره ومستقبمو وطرائق توافقو وآثامو
 الديني: النفسيالتعريف اإلجرائي لئلرشاد 

لفنيات واألساليب اتوجييات وتعاليم الدين اإلسبلمي و  عمىىو توجو إرشادي روحي قائم 
 لتنمية بعض القيم لديين. المراىقات الكفيفاتعمى  الباحثة،ق يوتطباد عدمن إ وبة ممستخدال
 القيم: -ٕ

المعصوم في عبلقة اإلنسان  الوحي حددىا كما الحياة عمييا تقوم التي ىي المرتكزات
كونيا  حيث إسبلميو من مطمقة، كونيا حيث بنفسو ومحيطو وخالقو فيي قيم إنسانية من

في كيان الفرد والجماعة )خالد  واستمرارىا لوجودىا الضامن موجية بالتشريع اإلسبلمي
 (. ٗٔ: ٖٕٓٓالصمدي، 

 التعريف اإلجرائي لمقيم:
تعرف القيم بأنيا الدرجة التي تحصل عمييا المراىقة الكفيفة عمي مقياس القيم من إعداد 

 لدي المراىقات الكفيفات.  القيمتمثل  ( أبعادٙ) ستةالمقياس من  الباحثة، ويتكون
 حذٔد انذراطخ:

 تتحدد الدراسة الحالية بالمتغيرات اآلتية: 
 ( مراىقة كفيفة.ٕٓعينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من ) -ٔ
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 مقياس القيم )إعداد الباحثة(. -أدوات الدراسة: أ -ٕ
 برنامج اإلرشاد النفسي الديني )إعداد الباحثة(. -ت
الدراسة: المنيج شبو التجريبي لمناسبتو لطبيعتيا اإلرشادية التي تيدف لتنمية  منيج -ٖ

بعض القيم لدى المراىقات الكفيفات، باستخدام برنامج لئلرشاد النفسي الديني حيث يقوم عمي 
 الصياغة التجريبية لمدراسة من حيث اختيار عينتيا التجريبية بقياس قبمي وبعدي.

: تحددت الدراسة الحالية باألساليب اإلحصائية البلبارامترية األساليب اإلحصائية -ٗ
 بيرسونلرتباط إل معامل ا المستخدمة في معالجة بياناتيا ومنيا اختبار ويمكوكسون، وكذلك

 كرونباخ.  –براون ومعادلة ألفا  –ومعادلة سبيرمان 
 إلطبر انُظز٘ ٔانذراطبد انظبثمخا

 اإلرشاد النفسي الديني:  أوال:
تعريفات لئلرشاد النفسي الديني في البيئة العربية بعد التفات الباحثين في مجال ظيرت 

 الصحة النفسية واإلرشاد النفسي نحو القران الكريم والسنة المطيرة وكتابات عمماء المسممين. 
رشاد وعبلج وتربيو وتعميم تتضمن تصحيح وتغيير تعمم سابق لخطأ  فيو عممية توجيو وا 

ي، يقوم عمى استخدام القيم والمفاىيم الدينية والخمقية ويتناول فيو المرشد وىو إرشاد تدعيم
مع المسترشد، موضوع االعتراف والتوبة واالستبصار وتعمم ميارات وقيم جديدة تعمل عمى 

 (. ٕٙ: ٜٜٛٔوقاية وعبلج الفرد، من االضطرابات السموكية والنفسية )محمود إبراىيم، 
المعطيات الدينية لموصول لحالة من التوافق تسمح لو بضبط  وىو مساعدة الفرد الستخدام

: ٕٓٓٓانفعاالتو إلى الحد الذي يساعده عمى النجاح في الحياة )عبد الباسط متولي، 
ٕٕٓ.) 

جماال فاإلرشاد النفسي الديني من الطرق اإلرشادية التي تستخدم فنيات الدين ومفاىيمو  وا 
رجاعيا لفطرتي  (. ٕٔ: ٕ٘ٓٓا السميمة )عفاف عبد المطيف، في إصبلح عيوب النفس وا 

فاإلرشاد النفسي الديني ىو استخدام مبادئ وأحكام الدين من توجيو سموك األفراد فيو 
إرشاد روحي، بمعناه الغيبي غير المحسوس باإلضافة إلى االىتمام الممحوظ بالعبلج النفسي 

ك يجمع بين األخذ باألسباب الذي اخضع لمدراسة، عمى صعيد العمم والتجربة أحيانا وبذل
 (.ٓٛ)الشعراء ، ( ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ) والمجوء إلى خالقنا لقولو تعالى
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 أىداف اإلرشاد النفسي الديني: -ٔ
 فأىداف اإلرشاد النفسي الديني تتخمص في: 

 تدريب الشخص عمى ذكر اهلل عز وجل باألسموب التربوي. -أ
 عديل السموك. تحميو النفس بالفضائل األخبلقية الحميدة وت -ب
 ممارسة الرياضة الروحية بأساليبيا في ميادينيا المختمفة. -ت
 (. ٕٙٓٓالتركيز عمى إقناع المريض عقميا )ىناء يحيى،  -ث
 أىمية اإلرشاد النفسي الديني والحاجة إليو:  -ٕ

أىميو اإلرشاد النفسي الديني لتناولو معطيات دينيو ذات أساس سماوي تمس ترجع 
وحية واألخبلقية لئلنسان مما يجعل لو طبيعة خاصة، وتبرز الحاجة لئلرشاد الجوانب الر 

الديني لكون المجتمعات تشيد تزايد الوعي بيويتيا الثقافية، من خبلل البحث عن معالم 
اإلرشاد النفسي، كما أشارت العديد من الدراسات واألبحاث لعدم مبلئمة أساليب اإلرشاد 

 (.ٖٕٓٓ)سيد صبحي،  األخرى لممجتمعات اإلسبلمية
 أسس ومبادئ اإلرشاد النفسي الديني: يقوم عمى أسس ومبادئ وأساليب ىي:  -ٖ
 إن اهلل سبحانو وتعالي يعمم أسباب انحراف سموك اإلنسان وفساده واضطرابو.  -أ
 إن اهلل سبحانو وتعالي يعمم طرق الوقاية من تمك االضطرابات وسبل عبلجيا.  -ب
 في القران الكريم والسنة النبوية من قيم ومفاىيم دينيو وخمقيو. اإلفادة مما جاء  -ت
 األخذ بما توصل إلية عمم النفس الحديث في مجال اإلرشاد النفسي الديني.  -ث
 اإلفادة من التراث اإلسبلمي وما بو من أراء ونظريات نفسيو في اإلرشاد النفسي الديني.  -ج
 م عمى أىميو العقل والتفكير وقابميو اإلنسان لمتعمم. قابميو السموك لمتعديل ويؤكد اإلسبل -ح
التدرج في تعديل السموك من البسيط لمصعب حيث يقر اإلسبلم بمبدأ التدرج في التخمص  -خ

 (.ٕٛ: ٜٛٛٔمن العادات والسموكيات السيئة )محمود إبراىيم، 
  :القيمثانيا: 
اص واألشياء وأوجو النشاط وىي تنظيمات ألحكام عقمية انفعالية معممة نحو األشخ القيم

موضوع االتجاىات، وتعبير عن دوافع اإلنسان وتمثل األشياء التي توجو رغباتو واتجاىاتو 
نحوىا، فيي مفيوم مجرد ضمني يعبر عن الفضل واالمتياز الذي يرتبط باألشخاص واألشياء 
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الغايات التي نسعي وأوجو النشاط وتقترب من المثل، والمثل تمثل الحوافز طويمة األمد أو 
  (. ٛ٘ٔ: ٕٓٓٓلتحقيقيا )حامد عبد السبلم، 

فالقيم ىي التي تحافظ عمي تماسك المجتمع وتحدد أىداف حياة األفراد ومبادئيم الثابتو 
المستقرة التي توفر ليم ىذا التماسك، والثبات البلزمين لممارسو حياة اجتماعيو سميمو 

الحادثو فيو باستمرار عن طريق تحديد االختيارات وتساعد المجتمع عمي مواجية التغيرات 
الصحيحة التي تسيل عمي األفراد سبل حياتيم، وتحفظ لممجتمع إستقراره وكيانو في إطار 

 موحد. 
 تصنيف القيم:  -ٔ

تصنيف القيم لو أسس تختمف باختبلف األطر الفمسفية والفكرية لمقيم والقيم متداخمة مع 
  (Spranger ):مي حسب المحتوي وىو ما يعرف بتصنيف بعض ونختار منيا التصنيف ع

القيم النظرية: وىي اىتمام الفرد وميمو الكتشاف الحقيقة فيتخذ اتجاىا معرفيا من العالم  -أ
 المحبط بو ويسعي وراء القوانين، التي تحكم ىذه األشياء بقصد معرفتيا.

نافع ويتخذ من العالم المحيط القيم االقتصادية: وىي اىتمام الفرد وميمو إلي ما ىو  -ب
وسيمة لمحصول عمي الثروة، وزيادتيا عن طريق اإلنتاج والتسويق واالستيبلك 

 واستثمار األموال. 
القيم الجمالية: وىي اىتمام الفرد وميمو لما ىو جميل من ناحية الشكل والتوافق  -ت 

 والتنسيق
 . مساعدتيم ويجد في ذلك إشباعا لوالقيم االجتماعية: وىي اىتمام الفرد وميمو لمناس و  -ث
 القيم السياسية: وىي اىتمام الفرد بالنشاط والعمل السياسي وحل مشكبلت الجماىير. -ج 
القيم الدينية:وىي اىتمام الفرد وميمو لمعرفة ما وراء العالم الظاىري فيو يرغب في  -ح

الذي يعيش فيو معرفة أصل اإلنسان، ومصيره ويري أن ىناك قوة تسيطر عمي العالم 
 (.ٜ٘ٔ: ٕٓٓٓوىو يحاول أن يصل نفسو بيذه القوة )حامد عبد السبلم، 

 :يامنجدنا و مصادر القيم: ألن الدراسة تتحدث عن القيم لدي المراىقات فقد  -ٕ
دور كبير من ليا بما  ىي المؤسسة االجتماعية التي توفر الواقع العممي لممراىق األسرة: -أ

 في الرعاية والتوجيو.
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جماعة األقران: تتشكل مع األقران مجموعة من القيم المشتركة والتي يتجيون نحوىا  -ب
 .اتجاىا إيجابيا يتعدى التقبل لمتبني

 ةالدين: تبقى القيم الدينية مترابطة متشابية في أساسيا تظير من خبلل منظوم -ت
بة البعض منيم نابعًا من رغ ،المسموح والممنوع ويكون التأثر بيذه القيم لدى المراىق

 في التدين.
تشكل القيم عند المراىق تبعًا لنوع الجنس الذي ينتمي إليو فقيم الذكورة تتجو ت الجنس: -ث

 نحو اإلنجاز والكفاءة والسعادة، بينما تتجو القيم عند اإلناث نحو الحب والجاذبية.
فالمجتمع العربي ام أىميتو تبعًا لمنسيج االجتماعي الع ددور تتحد ايطبيعة المجتمع: ول -ج 

 .(ٚٔ: ٕٓٓٓعريق في تمسكو بالقيم الروحية والخمقية )نجيب اسكندر وآخرين، 
 خصائص القيم: -ٖ

    القيم ليا معاني كثيرة وىذا جعل لخصائصيا أىمية في حياة اإلنسان وقوة المجتمع منيا:
مفرد كالرغبات والميول ل ةالقيم ذاتية: تتعمق بالطبيعة اإلنسانية واالجتماعية والسيكولوجي -أ

 فالقيمة أحكام نصدرىا عمي األشياء وتعبر عن عناصر شخصية ذاتية.
القيم نسبية: فتختمف من شخص آلخر ومن مجتمع آلخر ومن ثقافة آلخري ومن زمن  -ب

 آلخر وتختمف عند الفرد نفسو حسب الرغبات والميول والحاجات الخاصة بو. 
متغير االجتماعي وقد يكون التغير سريعا أو بطيئا وىذا عمي القيم دينامية: أي القابمية ل -ت

 .حسب المجتمع الذي يحدث فيو ذلك التغير
القيم أحكام معيارية: يستخدميا الفرد لمحكم عمي أي شئ يراه أو يتعامل معو )ماجد  -ث

 (.         ٜٔ: ٕٙٓٓالزيود، 
 انذراطبد انظبثمخ

ري الدراسة أحدىما أو كبلىما لدى عينات مختمفة ىناك عدد من الدراسات التي تناولت متغي
 وفيما يمي عرض ليذه الدراسات السابقة تبعا لمحاور الدراسة الحالية:من المراىقين، 

 النفسية االخري: المتغيرات اإلرشاد النفسي الديني وبعض دراسات تناولت -أ
 لئلرشاد مجبرنا إلعداد (ٕٓٓٓمتولي،  الباسط )عبد دراسةوفي ىذا السياق جاءت 

بين  إحصائية داللة ات ذ فروق لوجود النتائج ( طالًب وأشارتٕٓٓ) عمي الديني النفسي
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 لصالح المزدوج البرنامج تطبيق بعد والمجموعة الضابطة الثبلث التجريبية المجموعات
 . الغضب خفض في الديني اإلرشاد النفسي لفعالية يشير مما المجموعات التجريبية

 محاولة تخفيف في ديني نفسي إرشادي برنامج ( الستخدامٕٔٓٓمار، ع )محمد ودراسة
 اإلرشاد لبلكتئاب وبرنامج بيك مقياس طالب واستخدم (ٓٙ) االكتئابية، عمي األعراض حدة

 والبعدي التطبيق القبمي بين إحصائًيا دالة فروق لوجود النتائج وتوصمت الديني النفسي
األعراض  حدة في تخفيف الديني النفسي اإلرشاد نامجبر  فعالية عمى يدل القبمي مما لصالح

 االكتئابية.  
 تخفيف في الديني ( لمتعرف عمي فعالية العبلجٕٕٓٓعبد الغني،  الفتاح )عبد ودراسة
الديني لمباحث  العبلج لمقمق وبرنامج مقياس تايمور ( طالب، واستخدمٖٙ) القمق، عمي

 في تخفيف القمق. الديني لنفسيا اإلرشاد برنامج النتائج لفعالية وتوصمت
 النفسي اإلرشاد أسموب استخدام فاعمية ( لتوضيحٕ٘ٓٓالمطيف،  عبد )عفاف ودراسة

 لؤلطفال، الظاىر القمق مقياس طالبة وطبق (ٕٓٓ) القمق، عمي خفض مستوى في الديني
 وجود عن الدراسة نتائج عمى والبرنامج اإلرشادي لمباحثة، وأشارت رشاد والمراىقين إعداد

 النفسي. اإلرشاد برنامج تطبيق وبعد قبل درجات أفراد العينة متوسط دالة إحصائية بين فروق
 خفض في الديني النفسي اإلرشاد ( لمتعرف عمي فعاليةٕٙٓٓمحمود،  )إبراىيم ودراسة

 الحياة أحداث ضغوط استبيان الباحث طالب واستخدم (ٖٓ، عمي )ةأحداث الحيا ضغوط تأثير
تأثير  خفض في البرنامج لفعالية النتائج لمباحث، وأشارت اإلرشادي ن والبرنامجإعداد ىام

 الدراسة. عينة لدى الحياة أحداث ضغوط
خفض  في الديني النفسي اإلرشاد ( لمتعرف عمي فعاليةٕٓٓ ٚالجروشي،  )سماء ودراسة

 السمة قلقم سبيمبرجر مقياس الباحثة طالبة بالجامعة واستخدمت (ٖٙالسمة، عمي ) قمق
 القبمي القياسين بين إحصائيا دالة فروق وجود إلى النتائج اإلرشادي، وقد أشارت برنامجالو 

 .السمة قمق خفض فى الدعاء فعالية يؤكد والبعدي وىذا
 الديني النفسي اإلرشاد ( لمتعرف عمي فعاليةٕٓٓ ٛالحميد،  عبد )سيام ودراسة
 دراسة اىقة وقد استخدمت الباحثة قائمةمر  (ٕٓالتدخين،عمي ) سموك لمواجية والسموكي

 التدخين من إعداد فوقية أسباب الباحثة، ومقياس التدخين إعداد تقدير معدل الحالة وقائمة
 الديني البرنامج اإلرشادي لفاعمية النتائج اإلرشادي وأشارت شعبان والبرنامج نجوى حسن،
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 ذلك واتضح البرنامج جمسات أثناء االعينة تمامً  أفراد أقمع تدريجيا حتى التدخين معدل لخفض
  اإلرشادي. البرنامج وأثناء وبعد قبل التدخين معدل تقدير قائمة تطبيق من

 اإلرشادي البرنامج فعالية من ( لمتحققٕٓٓ ٜقممو،  أبو السيد راضي، )فوقية ودراسة
 ن( من المكفوفين واستخدم استبيإٙٔالنوم، عمي ) خفض اضطرابات في الديني النفسي

 خفض في البرنامج اإلرشادي لمباحثان، وأشارت النتائج لفعالية والبرنامج النوم اضطرابات
 استخدامو. توقف بعد الديني النفسي البرنامج اإلرشاد فعالية واستمرار النوم اضطرابات

في خفض رشاد الديني براز فعالية برنامج اإل ( إلٕٓٔٓ، عبد العزيز بن عبد اهللودراسة )
( طالبة وقد أعد الباحث مقياس لقمق المستقبل والبرنامج ٕٜٔ، عمي )القمق لدى المراىقين

مستقل اإلرشادي لمباحث، وقد أظيرت النتائج التأثير اإليجابي لمبرنامج في تخفيف قمق ال
يرجع إلي  لعينة الدراسة بشكل عام والتأثير اإليجابي لمبرنامج في تخفيف حدة قمق المستقبل

   قوى وركائز يقوم عمييا العبلج من المنظور اإلسبلمي.
 النفسية االخري: المتغيرات ببعض دراسات تناولت القيم وعبلقتيا -ب

 القيم المادية عمى الميول يرتأث لمعرفة (Keng, 2000) دراسةوفي ىذا السياق جاءت 
 عدم عن النتائج ( طالب واستخدم قائمة كالي لمقيم وكشفتٓٓٙٔ) الحياة عمى عن والرضا
 الشخصية القيم بين دالة إيجابية عبلقة القيم، ووجدت في بين المجموعتين فروق وجود

 الحياة. عن والرضا واالجتماعية
 بين القيم وسمات الشخصية عمى ( عن العبلقةٕٔٓٓوكانت دراسة )ماىر محمود، 

النتائج  ( واستخدم مقياس لمقيم من إعداد الباحث ومقياس التفضيل الدواردز، وأظيرتٛٚ)
 ان القيم والسمات ىي متغيرات في الشخصية وىناك عبلقة وثيقة بينيما.                             

المراىقة وعبلقتيا بالعمر  ( عن قيم المكفوفين في مرحمةٖٕٓٓودراسة )مني الحديدي، 
وتوصمت أن  ( كفيف واستخدمت مقياس روكاش لمقيم،ٕٖٔ( مبصر و)ٙٔٔوالجنس عمى )

ىناك قيم أكثر أىمية لممكفوفين كالعالم األمن واحترام الذات وىناك فروق ذات داللة إحصائية 
ية بين في تقييم بعض القيم ترجع لمتغيري العمر والجنس وىناك فروق ذات داللة إحصائ

 اليرم القيمي لممراىقين المكفوفين وغيرىم من المبصرين عمي بعض قيم المقياس المستخدم.
( عن ممارسة الطمبة لمقيم األخبلقية من وجية نظر ٕٗٓٓودراسة )عاىد مرتجي، 

( معمم وطبق استبانو لمقيم وأشارت النتائج لوجود نسبة تتراوح بين ٜٕٙمعممييم عمي )

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research/ncys/Lists/List4/DispForm.aspx?ID=172
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research/ncys/Lists/List4/DispForm.aspx?ID=172
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research/ncys/Lists/List4/DispForm.aspx?ID=172
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research/ncys/Lists/List4/DispForm.aspx?ID=172
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research/ncys/Lists/List4/DispForm.aspx?ID=172
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 شيوعا التربوية األساليب ( من قيم االستبانة وأكثرٔ٘مارسة )% لمٖٗ,ٕٛ% وٖٗ,ٓٙ
الترتيب  عمى القيم األخبلقية ممارسة عمى وتشجيعيم الطمبة لحث الثانوية المرحمة لمعممي

 .العممية والنصح والممارسة والموعظة والترىيب والترغيب بالقدوة التربية ىي
القيم لطبلب كمية  أىم عمى متعرف( لٕٚٓٓ، محمد ، ىانيمحمد عبد الرازقودراسة )
واستخدم الباحثان  ( طالب٘ٙٛعمي )الفرقة الدراسية و الجنس ي ضوء متغير  فيالتربية ببنيا 

ألىمية  ج، وأشارت النتائيتمسك بيا الطبلب التيمتعرف عمى أولويات القيم لاستبيان لمقيم 
يا الدراسة واىتمام أعضاء أشارت ل التيتضمين المناىج والكتب الجامعية لمقيم اإليجابية 

  .ىيئات التدريس بالعمل عمى تنميتيا
الذكاء االجتماعي والقيم االجتماعية ( لدراسة ٕٛٓٓ ،نبيل صالح، صالح حسنودراسة )

لبورت أل اختبار القيم واستخدم  ( طالبٕٖٛي )مواالجتماعي ع وعبلقتيما بالتوافق النفسي
التوافق و القيم االجتماعية  بلقة دالة إحصائيًا بيند عو وجوأشارت النتائج لليندزي و فيرنون و 

دالة إحصائيًا في القيم االجتماعية وفقًا لمتغيري الجنس  د فروقو وج، و االجتماعي والنفسي
الذكاء  إحصائيًا في التوافق النفسي وفقًا لمتغيري دالةد فروق و وج، و الدراسية والمرحمة

التوافق االجتماعي وفقًا  إحصائيًا في دالةفروق د و وجو  ،ً والقيم االجتماعية معا االجتماعي
 . والقيم االجتماعية معاً  االجتماعيلمتغيري الذكاء 

 النسق القيمي وعبلقتو بالعنف المدرسي( لمتعرف عمى ٜٕٓٓ، يحي أبو مشايخ) ودراسة
 وجود عبلقة ارتباط سالبةل النتائج ( طالب، واستخدم مقياس القيم لمباحث وأشارتٓٓ٘عمي )

ين القيم الدينية والعنف المدرسي يقابميا عبلقة ارتباط موجبة بين القيم الجمالية والعنف ب
الطبلب أكثر توجيًا لمقيم االقتصادية والسياسية والطالبات أكثر توجيًا لمقيم و المدرسي 

 االجتماعية والنظرية. 
توافق النفسي ( لمتعرف عمى النسق القيمي وعبلقتو بالٕٓٔٓ)فوزية عبد اهلل،  ودراسة 

( كفيف، واستخدم مقياس القيم اللبورت وفيرنون ولندزي ٓ٘( مبصر و)ٓٗاالجتماعي عمي )
لوجود عبلقة ذات داللة  النتائج ومقياس التوافق النفسي االجتماعي لفاروق سيد، وأشارت

إحصائية بين النسق القيمي التوافق والنفسي، ووجود فروق في ترتيب النسق القيمي يرجع 
ع الحالة المكفوف والمبصر، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد لنو 

 العينة عمي مقياس النسق القيمي بين المكفوفين والمبصرين.
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 انزؼمٛت ػهٙ انذراطبد انظبثمخ: 

إستفادت الباحثة من خبلل تناوليا وتحميميا لمضامين ودالالت الدراسات السابقة في 
 النفسي الديني والقيم من خبلل المكونات التالية:مجال اإلرشاد 

من حيث المراحل العمرية: اختمفت المراحل العمرية وتنوعت ونبلحظ أن كل من القيم  -ٔ
واإلرشاد النفسي الديني يختمف ويتنوع بتنوع المرحمة العمرية، وبالتالي فإن ترتيب النسق 

ون المفيوم ليا مختمف أيضا، ولكن في القيمي لمفرد مختمف تبعا لممرحمة العمرية وقد يك
الدراسة الحالية العينة من المراىقات غير المبصرات وىذه الفئة لم يوجد القدر الكافي من 

 الدراسات العربية في مجال القيم واإلرشاد النفسي الديني لديين.
ىا من حيث األدوات: أيضا اختمفت وتنوعت وان كان اغمبيا استخدم مقاييس سبق إعداد -ٕ

وتعريبيا ولكن لم يتم إعداد مقياس لمقيم، وبرنامج اإلرشاد النفسي الديني لممراىقات 
 الكفيفات وىذا ما سوف تقوم بو الدراسة الحالية.

من حيث النتائج: اختمفت النتائج باختبلف المتغيرات التي ترتبط بالدراسة مع متغير القيم  -ٖ
ئج إما ارتبطت باإلرشاد النفسي الديني والقيم واإلرشاد النفسي الديني، وليذا كانت النتا

 ارتباط موجب أو سالب وىذه الدراسة سوف يتم ربط اإلرشاد النفسي الديني بالقيم.  
 خ إجزاءاد انذراط

 :أواًل: منيج الدراسة
اعتمدت الدراسة الحالية عمي المنيج شبو التجريبي لمناسبتو لطبيعتيا اإلرشادية التي تيدف 

 لقيم لدى المراىقات الكفيفات، باستخدام برنامج لئلرشاد النفسي الديني.لتعديل بعض ا
 ثانيًا: عينة الدراسة:

( طالبو من المراىقات الكفيفات المقيمات إقامة داخمية بمدرسة ٕٓتكونت عينة الدراسة من )
 ( عامًا.۱ٜ -۱٘النور لممكفوفين بسوىاج وتراوحت أعمارىم الزمنية بين )

 الحالية األدوات التالية: الدراسة: استخدمت لدراسةاثالثٌا: أدوات 
 مقياس القيم لدى المراىقات الكفيفات: من إعداد الباحثة. -ٔ

بيدف تقدير القيم لممراىقات الكفيفات ومستمد من البيئة تم إعداد وتصميم ىذا المقياس 
 القيم أبعادا ( عبارة تغطيٓٙالمصرية العربية لتناسب أىداف الدراسة الحالية وتكون من )

( عبارات وتجيب المراىقة الكفيفة عمي كل ٓٔلدي المراىقات الكفيفات وكل بعد مكون من )
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( درجة لمسالبة ٖ، ٕ( درجة لمعبارات الموجبة و)ا، ٔ، ٕ، ٖبند وفق مقياس ثبلثي التدريج )
( ٓٛٔال يحدث( وأعمي درجة ) -يحدث أحيانا  -ويختار من العبارات التالية )يحدث دائما

 ( درجة. ٓٙدرجة وأقل درجة )
 :ثم االعتماد عمى مقياسلحساب صدق الصدق المقياس:  -أ
عمى مجموعة من المحكمين من األساتذة بكميات  مقياسحيث عرض ال :صدق المحكمين -ٔ

تحقيق أىدافو وقياسو لما وضع لو لمدى فعاليتو  فيالتربية لمتعرف عمى وجية نظرىم 
ة إجراء بعض التغييرات بالحذف أو اإلضافة أو إعادة فأبدى بعض المحكمين ضرور 

 .الصياغة
( ٕٗٓٓالصدق التبلزمي: استخدمت الباحثة مقياس القيم من إعداد )طمعت محمد،  -ٕ

( من ٓٓٔوذلك كمحك لممقارنة بينو وبين المقياس الحالي حيث طبق المقياسان عمي )
 (.ٔٓ,ٓوىي دالة عند مستوي )،( ٚٛالمراىقات الكفيفات، حيث بمغ معامل االرتباط )

ارتباط نصفي )التجزئة النصفية(: االختبار بالدرجة الكمية حيث تم حساب معامبلت  -ٖ
( وىي ذات داللة ٕٛ,ٓاالرتباط بين درجات العبارات الفردية والدرجة الكمية وكانت )

 إحصائية عند مستوي 
الدرجة الكمية عمي المقياس ( و معامبلت االرتباط بين درجات العبارات الزوجية و ٔٓ,ٓ)

 (.ٔٓ,ٓ( وىي ذات داللة إحصائية عند مستوي )ٗٛ,ٓوكانت )
 ثبات المقياس: لمتأكد من ثبات االختبار الحالي: -ب
 ٔثؼذ ( يزاْمخ122)رى رطجٛمّ ػهٗ حٛث  طزٚمخ إػبدح االخزجبر: اطزخذيذ انجبحثخ -1

 ؼبيالد ثجبد يمجٕنخٔأػطذ ي ،ص ػهٗ َفض انؼُٛخًمٛبأطجٕػٍٛ أػٛذ رطجٛك ْذا ان

 فٙاالررجبط كًب  دانزطجٛك كبَذ يؼبيال يزرٙجٛزطٌٕ ثٍٛ ن ررجبطإلة يؼبيم ابٔحظ

  :انزبنٙانجذٔل 
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 ( يؼبيالد اررجبط انمٛى1جذٔل )

 يؼبيم االررجبط األثؼبد

 ،78 انمٛى انذُٚٛخ

 ،78 انمٛى انظٛبطٛخ

 ،82 انمٛى االلزظبدٚخ

 ،77 انمٛى انجٛئٛخ

 ،78 انجًبنٛخ انمٛى

 ،71 انمٛى انُظزٚخ

 ،81 انذرجخ انكهٛخ نهًمٛبص

 كرونباخ. -براون، ومعادلة ألفا  –التجزئة النصفية باستخدام: معادلة سبيرمان  -ٕ
 ( يؼبيالد انثجبد نًمٛبص انمٛى0جذٔل )

 كزَٔجبخ –أنفب  ثزأٌ –طجٛزيبٌ  انمٛى

 ،78 ،87 انمٛى االلزظبدٚخ

 ،87 ,71 انمٛى انجًبنٛخ

 ،78 ،78 انمٛى  انُظزٚخ

 ،88 ،78 انمٛى انذُٚٛخ

 ،78 ،81 انمٛى االجزًبػٛخ

 ،70 ،77 انمٛى انظٛبطٛخ

 ،81 ,78 انذرجخ انكهٛخ

 وتشير لثبات المقياس. ا،( وىي مرتفعة ومقبولة إحصائئٜ، و ٛٚتتراوح قيم الثبات بين )
 من إعداد الباحثة.برنامج اإلرشاد النفسي:  -ٕ
 اليدف العام من البرنامج اإلرشادي: -أ

عادة ترتيب  ييدف البرنامج لمساعدة المراىقات الكفيفات عمى تعديل بعض القيم وا 
منظومة القيم لديين، والعمل عمي اقتبلع األفكار التي ترتكز عمييا القيم واالتجاىات السمبية 

كريمة والتي تدعوا لضبط وذلك عن طريق تبصيرىن بآيات اهلل عز وجل، واألحاديث النبوية ال
السموك وىذه الضوابط عادة ما تكون قيميو، وذلك ليكون الفرد مستقيمٌا وقادرٌا عمي القيام 

تعاليم الدين اإلسبلمي  عمىتجاه نفسو ومجتمعو، فيو توجو إرشادي روحي قائم  وبالتزامات
 الباحثةق يوتطباد عدمن إ دي،ارشبرنامج اإل الفي  متي تستخدالفنيات واألساليب الالحنيف و 

 بيدف تعديل بعض القيم لديين بحيث يساعد عمي توافقين النفسي. المراىقات الكفيفاتعمى 
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 أسس بناء البرنامج اإلرشادي: -ب
اإلرشاد النفسي ومنيا ثبات السموك اإلنساني روعي عند إعداد البرنامج الحالي أسس 

مكان التنبؤ بو، ومرونتو واستعداد الفرد لمتوجيو واإلرشاد وحقو في التوجيو واإلرشاد  نسبيًا وا 
ومبدأ تقبل العميل، واستمرار عممية اإلرشاد كما أن الدين ركن أساسي في ىذه العممية 

 وىناك:
عاة طبيعة وقيمو اإلنسان وأخبلقيات اإلرشاد أسـس فمسفية لمبرنامج تتمثل في مرا -ٔ 

 النفسي واالىتمام بالمنطق واالىتمام بكينونة اإلنسان.
أسـس نفسية تتمثل في مراعاة الفروق الفردية والفروق بين الجنسين ومطالب النمو  -ٕ

شباع الحاجات النفسية في اإلطار االجتماعي  وخاصة ذوي االحتياجات الخاصة وا 
 المناسب. 

أسـس اجتماعية تتمثل في االىتمام بالفرد كعضو في جماعة واالستفادة من الييئات  -ٖ
 االجتماعية المختمفة كدور العبادة والمدرسة. 

أسـس عصبية وفسيولوجية لمعينة وباإلضافة إلى ما سبق يجب اتفاق أىداف البرنامج  -ٗ
ي والذي ىو ىدف مع األىداف التربوية العامة، والتي تسعى لتحقيق التوافق النفس

 اإلرشاد النفسي.
 الروح األسس الدينية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطيرة فالدين يخاطب -٘

 بالقيم.  حميدة ومن تمسك أخبلق من عميو يحث وما ورفعو سمو من يحممو بما
 الفنيات المستخدمة في البرنامج اإلرشادي: -ت

النفسي الديني ليا جميل األثر في إرشاد النفس اإلنسانية  الفنيات المستخدمة في اإلرشاد
جراءاتياوطريقتيا   مستمدة من كتاب اهلل تعالي وسنة المصطفي صل اهلل عميو وسمم ومنيا: وا 

 .يتعمم الفرد منيا االسترخاءو لؤلمن والطمأنينة  سيمة يمجأ ليا الفرد طمباىي و و  :الصبلة -ٔ
 عظيمة. أثار نفسية وجسمية وروحية واجتماعيةويسبق الصبلة الوضوء ولو من  -ٕ
 .يؤدي لتطيير النفسو التوبة والتكفير: الرجوع لمفضيمة  -ٖ
 .الكون ومعجزات اهلل تعالي مخموقات في والتدبر والتبصر لمتأمل اإلسبلم يدعو: التأمل -ٗ
 الفاضمة. قباألخبل  لمتحمي والدعوة فييا المرغوب والقيم تتنشر االتجاىا :الدينية القصة -٘
 إليو. واالبتيال من الخير عنده فيما تعالى هلل الرغبة واألذكار: األدعية -ٙ
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 .ىأذ من بو يمحق لما يجزع ال الفرد تجعل ىائمة روحية قوة الصبر: -ٚ
 جمسات البرنامج اإلرشادي: -ث 

 الجمسات األولي والثانية والثالثة
 تعارف وتمييد.الموضوع: 
 األىداف:

قامة عبلقة إرشادية بين الطالبات والباحثة والفائدة التعرف عم -ٔ  ي أفراد المجموعة وا 
 المرجوة وتكوين اتجاه إيجابي نحو البرنامج اإلرشادي لدى أفراد المجموعة.

 تعريف أفراد المجموعة اإلرشادية عمي الغرض الجمسات اإلرشادية.  -ٕ
 الفنيات: المحاضرة المناقشة والحوار.

 المحتوي:
 حيب بالعينة بتحية اإلسبلم وتقديم نفسي وسؤالين عن بياناتين التعريفية.التر  -ٔ 
مناقشة العينة فيما يخص البرنامج وخطتو وأىدافو وسبل تحقيقو وأىمية التعاون بين  -ٕ

 تغيب بدون لمجمسات بالحضور االلتزام المجموعة لموصول لؤلىداف وحثيم عمى
 .لممنفعة

دية وأخبلقياتيا واالتفاق عمييا كااللتزام بالموعد والتعبير شرح قوانين الجمسات اإلرشاأ -ٖ
 عن الرأي بيدوء واالستماع لآلخرين، وعدم استخدام ألفاظ خارجة أو جارحة لآلخرين.

قامة عبلقات فرديو لمتعبير بحرية  -٘ تم عقد لقاءات فردية مع أفراد العينة لكسب ثقتين وا 
 عن أنفسين بدون خجل. 

 الخامسة الجمسة الرابعة و 
 التعرف عمي مفيوم القيم. الموضوع:
  األىداف:

 تتعرف أفراد العينة عمي ما ىي القيم ومفيوميا. -ٔ
 أن تعرف األسس والمصادر التي تنبع منيا القيم والمصدر األساسي واألول ىو الدين. -ٕ

 الفنيات: المناقشة والحوار والمحاضرة.
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 المحتوي: 
والرضا بقضائو التسميم هلل تعالى  يإن معناإلسبلم وأوضح لين الترحيب بالمجموعة بتحية  -ا

 .نفعبال نافاهلل سبحانو ال يفعل إال ما يعود عميمن أسباب السعادة بالدنيا، 
تبدأ الباحثة بتوجيو أسئمة ألفراد العينة عن مفيوم القيم وذلك بطرح أسئمة يترك ألفراد  -ٕ

م القيم لديين؟ ومن خبلل التعزيز المناسب العينة الفرصة لئلجابة عمييا مثل ما مفيو 
لئلجابات تقوم الباحثة بإجراء الحوار بينيا وبين أفراد العينة حول القيم وتقديم محاضرة 

 نظرية عنيا.
 الجمسة السادسة والسابعة

 التعرف عمي اإلرشاد النفسي الديني.  الموضوع:
  األىداف:

 شاد النفسي الديني ومفيومو.تتعرف المجموعة اإلرشادية عمي ما ىو اإلر  -ٔ
 و. فنياتالتعرف عمي األسس والمصادر التي ينبع منيا اإلرشاد النفسي الديني وأىدافو و  -ٕ
أن تستخدم فنيات كالصبلة والدعاء لتعينيا عمي التمسك بقيميا ومبادئيا وحثين عمي  -ٖ

ا فييا من قيم االستماع لمقران الكريم واألحاديث النبوية وسير الصالحين واستخراج م
 وعبر.

 المناقشة والحوار والمحاضرة والدعاء. :لفنياتا
 المحتوي:

لقاء محاضرة عن اإلرشاد النفسي الديني ومفيومو  -ا  الترحيب بالمجموعة بتحية اإلسبلم وا 
 وأسسو وأىميتو وتأثيره في حياة األفراد وأبين لين أثر الدعاء وحثين لتجميع أدعية.

يُٓج شبيم نهحٛبح ٚٛظز نهُبص انظؼبدح ٔانظٕاء ٔٚزشذ نهطزٚك اإلطالو أٔضح نٍٓ أٌ  -0

ٔٚظزُمذْب يٍ  نُفضا يشكالد ٔٚؼبنج ،انذاد ًَٕٔ انشخظٛخ ٔرزلٛٓب األيثم نزحمٛك

فٙ انجٛئخ اإلطاليٛخ ٚزى ٔفك انزظهظم انذ٘  ،انشخظٛخانمٛى زكٍٕٚ فيٕاطٍ انضؼف 

انشخظٛخ رزشكم يٍ خالل مٛى انٔ ،ٚزضًُّ يفٕٓو اإلًٚبٌ كًب ٚمزرِ انمزآٌ ٔانظُخ

انًجبدئ انزٙ ٔفك ٔطًبد يؼُٛخ  ،طفبد ب الكزظبةٓب فٙ طهى اإلًٚبٌ انذ٘ ٚؤْهٓٛرزل

 . رحكى ْذا انزظهظم
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 الجمسة الثامنة والتاسعة 
 نسق القيم. :الموضوع
 األىداف:

 التعرف عمي كيف يتم اكتساب القيم وخطوات اكتسابيا مع المجموعة. -ٔ 
جماعة لتنمية البعد االجتماعي  في باستخدام الصبلة ي القيم االجتماعيةعم التعرف -ٕ

 لمقيم.
 والعمل الجماعي لتنمية البعد االجتماعي والسياسي لمقيم.  النظام عمي قيمة التعرف -ٖ

 : المناقشة والحوار والتداعي الحر والدعاء والصبلة.الفنيات
 :المحتوي

 أداء تسجيبل لكيفية والدعاء واالستفتاح أستخدم الترحيب بالمجموعة بتحية اإلسبلم -ا 
 .استفساراتين عمى وأرد غامض ىو ما رسولنا صل اهلل عميو وسمم وأشرح عن الصبلة

 بيا باإلستعانة أمرنا الكريم اإلسبلم والقران أركان الثاني من ىي الركن الصبلة أوضح أن -ٕ
 وصبلة وربو العبد بين صمة وىي باهلل تعالي، والثقة الطمأنينة عمى الفرد فيي تضفى

وتكون  االجتماعي التفاعل باب وتفتح اجتماعية عبلقات تكوين، عمى الجماعة تشجع
اهلل تعالي مما ينمي بعض قيم االجتماعية والسياسية  في، اإلخوة عمى معتمدة صداقات
 والدينية. 

حتى يتم التعامل مع ومن خبلل ما تنميو الصبلة من قيم أشرح ألفراد العينة سمم القيم  -ٖ
 القيم عمي حسب أىميتيا.

 الجمسة العاشرة
 اإلرادة والرغبة في التغيير. الموضوع:
 األىداف:

 ال يقوم بو إال نحن فقط. اتتاكد أن التعديل لمقيم وتحمل مسؤولياتيم -ٔ 
 أن تكتسب المجموعة تكوين اتجاه إيجابي نحو ما يعتنقون من قيم ايجابية. -ٕ
 لمجموعة تكوين اتجاه سمبي نحو ما يعتنقون من قيم سالبة والتخمص منيا. أن تكتسب ا -ٖ
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أن تتعرف بفنية تعديل االتجاه وىي محاولة اتخاذ اتجاه ايجابي نحو القيم السالبة  -ٗ
ومحاولة تعديل ىذه القيم، والعمل عمي أن توجو في طريق الفضائل لموصول لسعادة 

 الدارين.
 لمناقشة والحوار وجياد النفس.تعديل اإلتجاه واالفنيات: 
  :المحتوي

وننتقل لموضوع الجمسة وىو القوة واإلرادة في التغيير  الترحيب بالمجموعة بتحية اإلسبلم -ا
 أو جياد النفس.

مناقشة األفراد في موضوع المحاضرة وأن بعض القيم السالبة ال يجب التحمي بيا ولكن  -ٕ
ا، لمدي قدرتنا لمتغيير لؤلفضل وىي ظروفنا وأقدرنا إذا اعتبرنيا ابتبلء واختبارا من ربن

التي كتبيا اهلل تعالي عمينا ويجب أن نحوليا لمقيم اإليجابية، وعمينا احتمال قضاء اهلل 
 تعالي وقدره ومواجية الصعاب، لمتغيير يكون األجر أعظم وأكبر وىذا ىو الجياد األكبر.

نا من مشاكل ناتجة عن اعتناق القيم أبين لممجموعة أننا نستطيع تحمل ما يمر ب -ٖ
السالبة من خبلل تكوين اتجاه إيجابي نحوىا لتحوليا لقيم ايجابية، وىذا االتجاه 
اإليجابي يجعل الفرد قادرا عمي إحداث التوافق النفسي وىذا ىو اليدف من فنية تعديل 

 االتجاه. 
 الجمسة الحادية عشر 

 تعديل القيم يعدل السموك.: الموضوع
 : ىدافاأل
 تتعرف المجموعة أن لمقيم دور كبير في تعديل السموك وتوجييو. -ٔ
 تتعرف المجموعة أن الحياة بيا أشكال متعددة لمسموك والقيم محركة لمسموكيات. -ٕ
 تتعرف الطالبات عمي كيفية تغير سموكياتين غير السوية بتعديل القيم السالبة إليجابية. -ٖ

 نة وآيات الذكر الحكيم.القصة والقدوة الحسالفنيات: 
 :المحتوي

لقاء محاضرة عن دور القيم في تغيير السموك  -ا  الترحيب بالمجموعة بتحية اإلسبلم وا 
اإلسبلم دين الحياة والجمال وتوجييو، ونتحدث عن القيم الجمالية كأحد األبعاد لمقيم وأن 

  .صفة من الصفات اإلليية )إن اهلل جميل يحّب الجمال(فالجمال 
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من الميم لمساعدة األشخاص عمى الحياة بصورة متزنة حثيم عمي صياغة أحبلم  -ٕ
ورغبات مرتبطة بالقيم ونبين خبراتيم الحياتية اإليجابية التي مروا بيا، واعتبارىا ركائز 
أو محددات لمتخفيف من الكدر االنفعالي المصاحب لحاالت الضيق، وعدم السعادة ونبدأ 

 .طموحاتيم وأحبلميم وترتبط ىذه الخبرات بالقيم األساسية بخبرات تساعدىم في تحقيق
 الجمسة الثانية عشر 

 تحويل السموكيات السالبة إليجابية بتعديل القيم.: لموضوعا
 : األىداف

 أن تتعمم الطالبة كيف تعدل القيم التي تعتنقيا باالرتقاء بالسموكيات السالبة.  -ٔ
فتاح الجمسة بالصبلة والدعاء ليمنحيا رب العزة أن تنمي قدرتيا عمي االسترخاء باست -ٕ

 القدرة التغمب عمي سيطرة ضعف نفسيا ومواجيتيا لتبديل القيم السالبة بالقيم اإليجابية.   
القيم اإليجابية وتقارن بين حياتيا السابقة في عدم وجود تمك  قأن تتأمل حياتيا بتطبي -ٖ

 القيم.
 إلسترخاء.الصبلة والدعاء والتأمل واالفنيات: 
 المحتوي: 

الترحيب بالمجموعة بتحية اإلسبلم والصبلة بمسجد المدرسة وأبين لين أن العمل عمي  -ا
إعادة تعديل السموكيات يكون بتعديل القيم وتحديد الخطوات البلزمة ليذا فالخطوة األولي 

 القيم السالبة المراد تعديميا والتي تعرفت عمييا من مقياس القيم. تحديدىي 
أرشادىن بأىمية التعمم الذاتي فنتخيل تطبيق القيمة عمي المستوي  الخطوة الثانيةو  -ٕ

الكون و دافعة حين تجمع بين قراءة الوحي الفردي والعام، فالعمم كقيمة نظرية تكون 
العمماء  وسنة رسول اهلل صل اهلل عميو وسمم واجتياداتتعالي، عمى كتاب اهلل  معتمدة

مقومات و  ةصالح تإن كانخاصة  ،قوة دافعة لمترقي في سمم القيمبدوره لمعمم والتطبيق 
وىذا يكون  لترسيخ تمك القيم ،تغذي الدافعيةعمي السموكيات اإليجابية  والثباتاالستمرار 

ومتكاممة تضمن سعادة  إنسانية شاممةسموكيات من أجل تنمية  امحفزا لمثبات عميي
 .الداَرين
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 الجمسة الثالثة عشر
 ي عمي قيمك السالبة بل استبدلييا بقيمك االيجابية.  ز ال ترك: الموضوع
 األىداف:

 أن تتعمم المجموعة كيف تتحول من التركيز عمي القيم السالبة لتعديميا.  -ٔ 
أن تدرك المجموعة أن عميين وضع أىداف جديدة لحياتين في ظل القيم الجديدة  -ٕ

 السائدة. 
 أداء الصموات واالستغفار والدعاء الدائم بالثبات.  االستمرار في التذكير والحث عمي  -ٖ

 الصبلة والدعاء واالستبصار والمناقشة والحوار.          الفنيات: 
 :المحتوي

الترحيب بالمجموعة بتحية اإلسبلم وأطمب منين تدوين أفكار عن القيم السالبة ويتناقشن  -ا 
 يحتاج لمفيوم تغيير النفس التطبيق العممي حوليا ومن تعزيز إجاباتين، أوضح أن

عديد من  نولكن تواجيوالثبات يتم ذلك  وأنو بالصبر ،لمجيود منظم ورؤية واضحة
المؤمنين بيا  لتزامال كنتيجة  ،العالمبالتي حدثت  التغييرات العظيمةلعمم أن امع  العقبات

وحدىم من  نيكونو صبلح الدين األيوبي وغيره قد الف ،ثم قادوا الجماىير لمتغيير لؤلفضل
 . ولكنيم ببل شك كانوا المحركين الفعميينحقق االنتصارات العظيمة، والفتوحات القوية 

تقوم الباحثة بمساعدة المجموعة ليتحولن من التركيز عمي القيم السالبة واإلحساس بعدم  -ٕ
، فييا بعد تعديميا بقيم رالجدوى من متابعة الحياة في وجودىا لتقبل الحياة واالستمرا

 .إيجابية
يتم تدريب المجموعة عمي تحويل التفكير في قيمين السالبة التي تقمل من ثقتين في  -ٖ

ال يكون إال من  ليعدالتتعالي و باهلل  ةناستعأنفسين واآلخرين لقيم أخرى إيجابية مع اال
 .ناداخم

 الجمسة الرابعة والخامسة عشر
 الصبر عمي التغيير والتعديل.الموضوع: 

 : األىداف
 أن تدرك المجموعة أن الصبر عمي قدر اهلل تعالي تمنحنا أقدار اهلل عز وجل.  -ٔ
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أن تشعر المجموعة بأىمية الصبر الدائم الذي يتحويل لثواب يؤجرن عميو أجر  -ٕ
 الصابرين.

 الدعاء والصبر واالستغفار والمناقشة والحوار والقصص اإلسبلمي والنمذجة.الفنيات: 
 المحتوي:

المجموعة بتحية اإلسبلم وأبين أنو بالصبر والثبات يقدرن عمي التخمص من الترحيب ب -ا 
صعوبات تعديل القيم، بتدبر وتفسير آياتو الكريمة والسنة المطيرة والمداومة عمي 

في الصبر متداخمة  يةاإليمان يملقاوأكثر الصموات فالصبر قيمة ليا بعد ديني إيماني، 
ْمم صبر عمى الغضب والعمل صبر عمى راحة والحِ ، فالعفو صبر عمى حق االنتقام

( ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ    ٺ) تعالى فمقامات الدين مرتبطة بالصبر قولو ،النفس
 (.ٕٖ، )الشورى

 واالتكال عميو تعالي االستعانة باهللوأوليا لوسائل المعينة عمى الصبر أوضح لممجموعة ا -ٖ
قيمين  في تعديلال نال يقابموعميين أن مو وأنو ال ُمَعقَِّب ِلُحكْ  ،الرضا بقضائو تعالى ثم

كاختبار من المولي عز بلء تباالىذا الصبر عمي التعديل ك أنن وليعمم ،بالسخط والضجر
 .وعبل

 الجمسة السادسة عشر
 قيمنا سر تميزنا في الحياة. الموضوع: 
 األىداف:

 نختار األفضل.  أن تدرك العينة إستمرار الحياة ميما كانت القيم لدينا وعمينا أن -ٔ 
 أن تتعرف المجموعة مسئوليتين تجاه مطالب التغير بحياتين.  -ٕ
 أن تيتم العينة بااللتزام بالقيم والعمل بفنيات وأساليب اإلرشاد النفسي الديني.   -ٖ

 الصبلة والدعاء واالستغفار واالستبصار والمناقشة والحوار وورشو العمل.الفنيات: 
 المحتوي: 

المجموعة بتحية اإلسبلم وأساعدىن بالبحث عن قيمين الجديدة التي تحولن الترحيب ب -ا
 إلييا وأكدن عمي وجودىا من خبلل التغيرات الحادثة في سموكياتين.
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تقتنع المجموعة أنين مسئوالت كشخصيات متميزة لين رسالة في الحياة يجب أن يقومن  -ٕ
وبيذا يكن حققن اليدف من  وىي ترك سيرتين عاطرة بيذكرن دائما بالخير ابأدائي

 التعديل والتغيير، وىو رضا المولي عز وجل.
 الجمسة السابعة والثامنة عشر

نياء الجمسات.: الموضوع  التقييم وا 
 األىداف: 

 استرجاع النقاط اليامة في الجمسات السابقة، وأوجو االستفادة من البرنامج.  -ٔ
غبلق الجمسات. تطبيق مقياس القيم لدى المراىقات الكفيفات  -ٕ  التطبيق البعدي وا 

    المناقشة والحوار.الفنيات: 
 المحتوي: 

الترحيب بالمجموعة، أشدد عمين أن يصررن عمي تحقيق النجاح في التعديل وبيذا يكن  -ا
قادرات عمي التوافق النفسي، وىكذا يكون اإلرشاد النفسي الديني قد قام بتوجييين نحو 

 قدمن في اتجاه نجاحات متتالية ومستمرة.مسئولياتين في الحياة، ويت
تطبيق مقياس القيم لممراىقات الكفيفات التطبيق البعدي ومناقشتين في استفادتين من  -ٕ

غبلق الجمسات وتقديم الشكر لممجموعة عمي حسن تعاونين ومشاركتين.            البرنامج، وا 
 خطـــــــــٕاد انذراطـــــــــخ: 

 م وبرنامج اإلرشاد النفسي الديني.إعداد مقياس القي -ٔ
( ٛٔاختيار أفراد العينة وأجراء )قياس قبمي( وتطبيق البرنامج عمى المجموعة في ) -ٕ

جراء التطبيق البعدي لمقياس القيم عمى أفراد  ٓٙجمسة مدة الجمسة  دقيقة وا 
 المجموعة.

 نتياء البرنامج.التطبيق التتبعي لمقياس القيم عمى المجموعة بعد مرور شيرين من ا -ٖ
 استخدام األساليب االحصائية المناسبة الستخبلص النتائج ومن ثم تفسيرىا. -ٗ

 َزبئـــــج انذراطــــــخ:

ينص الفرض األول عمي أنو )توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب  -ٔ
فات عينة الدرجات في القياسين القبمي والبعدي عمى مقياس القيم لدي المراىقات الكفي

  بعد تطبيق البرنامج(. وذلك لصالح القياس البعدي الدراسة
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لمتحقق من صحة ذلك الفرض قامت الباحثة بتطبيق مقياس القيم عمى أفراد المجموعة و 
اإلرشادية قبل تطبيق برنامج اإلرشاد النفسي الديني وبعده تطبيقو مباشرة ثم قامت الباحثة 

البلبارامتري لؤلزواج المرتبطة وذلك لحساب  Willcoxon)باستخدام )اختبار ويمكوكسون 
داللة الفروق بين متوسطات رتب أفراد المجموعة اإلرشادية في القياسين القبمي والبعدي 

 ( نتائج ىذا اإلجراء كالتالي:ٖويوضح جدول )
( َزبئج اخزجبر )ٔٚهكٕكظٌٕ( نذالنخ انفزٔق ثٍٛ يزٕططبد ررت أفزاد انًجًٕػخ 8جذٔل )

 (02دٚخ  فٙ انمٛبطٍٛ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ ػهٗ يمٛبص انمٛى  ) ٌ= اإلرشب

أثؼبد 

يمٛبص 

 انمٛى

 يجًٕع انزرت يزٕطظ انزرت يزٕطظ انذرجبد

 Zلًٛخ 
 يظزٕٖ

 ثؼذ٘ لجهٙ انذالنخ
 ررت

 طبنجخ

 ررت

 يٕججخ

 ررت

 طبنجخ

 ررت

 يٕججخ

انمٛى 

 انذُٚٛخ
 2.21 8.88 012.22 طفز 12.82 طفز 08.82 10.8

انمٛى 

 جزًبػٛخاال
 2.21 8.88 012.22 طفز 12.82 طفز 07.82 18.88

انمٛى 

 االلزظبدٚخ
 2.21 8.88 012.22 طفز 12.82 طفز 08.18 10.88

انمٛى 

 انظٛبطٛخ
 2.21 8.88 012.22 طفز 12.82 طفز 08.82 18.22

انمٛى 

 انجًبنٛخ
 2.21 8.88 012.22 طفز 12.82 طفز 08.18 18.88

انمٛى 

 انُظزٚخ
 2.21 8.88 012.22 طفز 12.82 طفز 07.88 18.8

انذرجخ 

 انكهٛخ
 2.21 8.88 012.22 طفز 12.82 طفز 180.88 112.88

( يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ٖوبالنظر إلى الجدول السابق )
بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة اإلرشادية في القياسين القبمي والبعدي  (ٔٓ.ٓ)

القيم لصالح القياس البعدي، حيث حصل أفراد العينة اإلرشادية عمى درجات عمى مقياس 
أعمى عمى مقياس القيم بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي، وىذا يحقق صحة الفرض ويؤكد 
فعالية البرنامج اإلرشادي النفسي الديني الذي تم تطبيقو عمى المراىقات الكفيفات لتعديل 

 قيمين.
اث النفسي أن تدني وتراجع القيم لدي المراىقات الكفيفات يمتد يبلحظ من استقراء التر 

وعدم  تأثيره عمى أدائين في الحياة فيؤدى لعدم إعادة األمانات ألصحابيا وعدم الوفاء بالعيد
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في  االجتيادوفقدان الرغبة في  إعبلء قيم العمم وعدمصدق القول والفعل في السر والعمن، 
وعدم معرفة الفرق بين الخير والشر  جتماعية واألخبلقيةواضطراب المعايير اال العمل،

واالنجرار وراء ما يضر بالنفس ويفسد الحياة مما يؤدي لشعورىن باإلحباط واليأس وانخفاض 
عميو من مشكبلت نفسية واجتماعية وسموكية، وىذا يتفق مع ما  بالروح المعنوية، وما يترت

قياس القيم وأنين بحاجة ماسة لمتدخل أكدتو نتائج القياس القبمي لمدراسة عمي م
 السيكمولوجي. 

وتمثل ىذا التدخل السيكمولوجي في برنامج اإلرشاد النفسي الديني نظرا ألنو يعد من 
الدين اإلسبلمي، وبعد أن كشفت  مأفضل طرق اإلرشاد كافة إلستناده عمي أسس وتعالي

ي عمي أفراد المجموعة التجريبية عن الحالية بعد تطبيق البرنامج اإلرشاد الدراسة فينتائج ال
درجات أفراد المجموعة التجريبية، وذلك عند مقارنة درجاتيم في القياس  ضوجود انخفا

القبمي والقياس البعدى مما يوضح أن التدخل النفسي اإلرشادي، والذي مثمو برنامج اإلرشاد 
 كفيفات لمجوانب التالية: النفسي الديني كانت لو فعالية في تعديل بعض القيم لممراىقات ال

مساعدة المراىقات الكفيفات عمى إستغبلل الوازع الديني لديين والتأكيد عمي عقيدة  -ٔ
اإليمان باهلل عز وجل بكافة الطرق المناسبة بالكممة الطيبة والسموك القويم، والقصة اليادفة 

الحميدة والخبلل الكريمة في الممتزمة والتشجيع عمى الصبلة وقراءة القرآن الكريم وتنمية القيم 
فياميم معني القدوة الحسنة وعدم مخالفة الفعل لمقول.  نفوسيم وا 

وتتمثل ىذه لدي عينة الدراسة القيم وتنمية بعض  تعديلىناك مؤشرات تدل عمى  -ٕ
استغبلل اإلذاعة المدرسية لتقديم فقرات عن القيم الجمالية، والحرص عمي  المؤشرات في

لفصل والبيت والشارع وعدم إلقاء المخمفات بو ومن خبلل مناقشة الطمبة نظافة المكان وا
في مشاكميم الواقعية بأسموب فردي أو جماعي، أصبحن أكثر مرونة في التعامل مع 
المشاكل األسرية والمجتمعية، حيث تعممن تعديل القيم التي تؤثر تأثير مباشر في 

دي االنتقادات البلذعة وتقبل االنتقادات عبلقتين مع األسرة واألصدقاء، واألقارب وتفا
اليادفة من الوالدين واألقارب، وزادت قدرتين عمى حل المشكبلت وتحمل المسئولية وزيادة 
رغبتين في معرفة الخبرات والعبلقات الجديدة باالستماع لمقصص، والنماذج التي اختارت 

 لحياتيا القيم االيجابية.
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تعديل القيم السمبية مع مراعاة أن األساس ىنا ىو مخاطبة تعديل االتجاىات ونيتم ىنا ب -ٖ
 الوجدان والمشاعر، والسبيل األساسي عن طريق التأصيل الشرعي.

تغير السموك ونعنى ىنا مبلحظة واكتشاف السموكيات السمبية والسيئة والتي تتكون  -ٗ
من السموكيات  نتيجة التمسك بالقيم السمبية، وتعديميا تدريجيا لنصل لممستوى المطموب

 االيجابية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب ينص الفرض الثاني عمي أنو )ال  -ٕ

عمى مقياس القيم لدي المراىقات -بعد شيرين-الدرجات في القياسين البعدي والتتبعي
  الكفيفات عينة الدراسة(.

يم عمى أفراد المجموعة لمتحقق من صحة ذلك الفرض قامت الباحثة بتطبيق مقياس القو 
اإلرشادية بعد مرور شيرين من انتياء تطبيق البرنامج، ثم قامت الباحثة باستخدام )اختبار 

( البلبارامتري لؤلزواج المرتبطة وذلك لحساب داللة الفروق بين Willcoxonويمكوكسون 
( ٗجدول ) متوسطات رتب أفراد المجموعة اإلرشادية  في القياسين البعدي والتتبعي ويوضح

 نتائج ىذا اإلجراء:
( َزبئج اخزجبر )ٔٚهكٕكظٌٕ( نذالنخ انفزٔق ثٍٛ يزٕططبد ررت أفزاد انًجًٕػخ 8جذٔل )

 (02اإلرشبدٚخ  فٙ انمٛبطٍٛ انجؼذ٘ ٔانززجؼٙ ػهٗ يمٛبص انمٛى  ) ٌ= 

أثؼبد 

يمٛبص 

 انمٛى

 يجًٕع انزرت يزٕطظ انزرت يزٕطظ انذرجبد
 لًٛخ

Z 

 يظزٕٖ

 انذالنخ
 رزجؼٙ ثؼذ٘

 ررت

 طبنجخ

 ررت

 يٕججخ

 ررت

 طبنجخ

 ررت

 يٕججخ

انمٛى 

 انذُٚٛخ
 غٛز دانخ 1.88 طفز 8 طفز 0 08.88 08.82

انمٛى 

 االجزًبػٛخ
 غٛز دانخ 1.81 8 00 8 8.82 07.88 07.82

انمٛى 

 االلزظبدٚخ
 غٛز دانخ 1.88 10 8 8 8 08.82 08.18

انمٛى 

 انظٛبطٛخ
 دانخ غٛز 1.88 8 10 8 8 08.08 08.82

انمٛى 

 انجًبنٛخ
 غٛز دانخ 2.87 18 10 8 8 08.02 08.18

انمٛى 

 انُظزٚخ
 غٛز دانخ 1.81 طفز 8 طفز 1.82 07.88 07.88

انذرجخ 

 انكهٛخ
 غٛز دانخ 1.88 08.8 88.8 8.1 7.18 180.02 180.88
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( يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ٗوبالنظر إلى الجدول السابق )
رتب درجات أفراد المجموعة اإلرشادية في القياسين البعدي والتتبعي عمى مقياس متوسطات 

القيم بأبعاده لصالح القياس التتبعي، وتشير ىذه النتيجة إلى تحقق  الفرض الثاني فيما 
يتعمق باستمرار فعالية البرنامج اإلرشادي لدى المجموعة اإلرشادية في تنمية وتعديل القيم 

 بشكل عام:
 أثناء عمييا تدربوا التي لؤلنشطة المراىقات الكفيفات عمى ممارسة تدل النتيجة هوىذ -ٔ

 درجات في ىذه المتابعة وتتضح فترة طوال البرنامج فعالية أدي الستمرار مما البرنامج،
 فييا وفردية جماعية إرشادية جمسات تمقت قد المجموعة حيث أن مقياس القيم، أبعاد
 مدروسة عممية أسس عمى القائمة المناقشاتو  المتنوعة، الياتوالفع األنشطة من العديد
 عمى دقيق بشكل الوقوف عمى اإلرشادية الجمسات ساعدت حيثيم القوتعديل  لتنمية
 ن. لديي يمالقتدني  أسباب

لتبنييا وتأكيدىا الدائم أثناء الجمسات أن المصدر  البرنامج فعالية استمرار الباحثة وترجع -ٕ
ي لمقيم ىو العقيدة الدينية اإلسبلمية والتي تؤكد عمي استخدام وتمكين األول واألساس

القيم ضوابط ومعايير تقوم بيا تصورات الفرد وتصرفاتو ف الواقع، نحو عقل الفرد ليتجو
 الروح تنبع من و 

ًٔٚكٍ رفظٛز اطزًزار فؼبنٛخ انجزَبيج اإلرشبد٘ فٙ ضٕء كفبءح ٔلذرح انجزَبيج فٙ  -8

غٛٛز ٔانزؼذٚم نذٖ انًزاْمبد انكفٛفبد، ٔانززكٛش ػهٗ يب نذٚٓى يٍ َمبط اطزثبرح إرادح انز

لٕح ٔلذراد اٚجبثٛخ ٔفؼبنخ كًب كبٌ انجزَبيج فؼبالً فٙ طزف رفكٛزْى ٔاَزجبْٓى فٙ 

االثزؼبد ػٍ انمٛى انظهجٛخ، ْٔذا أدٖ نثجبد أثز انجزَبيج حزٗ ثؼذ يزٔر يذح سيُٛخ ثٍٛ 

ٙ، فبنزذرٚت ػهٙ رًُٛخ انمٛى اإلًٚبَٛخ انًزظهخ ثؼاللخ انمٛبص انجؼذ٘ ٔانمٛبص انززجؼ

اإلَظبٌ ثزثّ يٍ انًٓى جذاً االْزًبو ثٓب فٓٙ انًحزن ٔانذافغ األطبطٙ الطزكًبل ثبلٙ 

انمٛى، فؼُذيب َظم ثٍٓ إنٗ انًظزٕٖ انذ٘ ٚجؼهٍٓ ٚزالجٍ هللا ػش ٔجم فٙ انظز ٔانؼهٍ 

ػش ٔجم َزٖ انًزدٔد اإلٚجبثٙ انًالسو  فٙ كم حزكبرٍٓ ٔطكُبرٍٓ، ٔٚظزشؼزٌ يؼٛخ هللا

نٓذِ انؼاللخ انمٕٚخ ثٍُٛٓ ٔثٍٛ رثٍٓ، ٔانذ٘ ٚزًثم فٙ انحزص ػهٗ اطزكًبل جٕاَت 

 انُمض ٔانزمظٛز انًٕجٕدح فٍٛٓ.
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 انذراطخرٕطٛبد 

 في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:
 لدراسات الميدانية لمتعرف عمي األسباب المؤدية لتخمخل قيمنا السامية.إجراء المزيد من ا -ٔ
تشجيع الباحثين لدراسة األوضاع النفسية واالجتماعية والثقافية والدينية لممراىقات  -ٕ

الكفيفات وفتح المجال لمدراسات لعمم النفس االيجابي لين التي تساعدىم عمى مواجية 
 لحياة.أزمات تكيفين في كافة مجاالت ا

عمل ورش تعميمية وترفييية لممراىقات الكفيفات لتعمميم بعض الميارات اليدوية المحببة  -ٖ
 ىذه األنشطة في توفير فرص لمتوازن النفسي والدعم اإليجابي. ملين وذلك إلسيا

ات وذلك من الجامعفي المدارس و طبلب اللدي  ةااليجابي قيمالعمل عمي تنمية مفيوم ال -ٗ
 ض الدورات  اإلرشادية.خبلل عقد بع
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 : نًزاجغ
(: فاعمية برنامج لئلرشاد النفسي الديني في خفض  ٕٙٓٓإبراىيم محمود عبد المعبود خاطر ) 

، كمية اآلداب، رسالة ماجستيرتأثير ضغوط أحداث الحياة لدي عينة من الشباب الجامعي، 
 جامعة الزقازيق.

اإلسبلمية في المناىج الدراسية: مشروع إلدماج القيم في التعميم القيم (:  ٖٕٓٓخالد الصمدي ) 
 ، الرباط: المنظمة اإلسبلمية لمتربية والثقافة والعموم.األساسي

 ، القاىرة: عالم الكتب.عمم النفس االجتماعي(: ٕٓٓٓحامد عبد السبلم زىران ) 
 قمق خفض في ي يند نفسي إرشادي كبرنامج الدعاء فعالية مدى: (ٕٚٓٓ (الجروشي سماء 

، رسالة ماجستيرتو،  مصرا بمدينة أكتوبر من السابع جامعة اآلداب كمية طمبة السمة لدى
 .أكتوبر بميبيا من السابع جامعة اآلداب، كمية

ى  لد التدخين سموك لمواجية والسموكي الديني اإلرشاد فاعمية :(ٕٛٓٓ ( الحميد عبد سيام
 .٘ٓٔ – ٖٓٔ.ص ص ،ٜ٘ عدد ،ٛٔ مجمد ،النفسية لمدراسات المصرية المجمة الفتيات،
(: اإلرشاد الديني وعبلقتو بالمسئولية االجتماعية لدي عينة من المراىقين، ٖٕٓٓسيد صبحي )

 .ٖٕٓ -ٕ٘ٔ، ص ص ٔ، جامعة الممك عبد العزيز بالمدينة، عدد رسالة التربية
القيم االجتماعية وعبلقتيما الذكاء االجتماعي و (: ٕٛٓٓ) نبيل صالح سفيان،  الداىري صالح حسن

 ،جامعة تعز، كمية التربية، واالجتماعي لدى طمبة عمم النفس في جامعة تعز بالتوافق النفسي
 (.ٓٗٔ-ٗٛ، ص ص )ٔ ، العددٔلمجمد ا ،واالجتماعية اإلنسانيةسمسمة العموم 

بعض (: القيم المميزة لمطبلب الموىوبين لغويا في عبلقتيا بٕٗٓٓطمعت محمد أبو عوف )
 كمية التربية بسوىاج. رسالة دكتوراهالمتغيرات، 

مجمة البحث (: فاعمية اإلرشاد النفسي الديني في تخفيف قمق المستقبل، ٕٔٓٓعاشور دياب أحمد )
 .ٙٗٗ -ٖٙٗ، ص ص ٔٔ، عدد ٘ٔ، تربية المنيا، مجمد في التربية وعمم النفس

ة لمقيم األخبلقية من وجية نظر معممييم (: مدي ممارسة طمبة المرحمة الثانويٕٗٓٓعاىد مرتجي ) 
 التربية، جامعة األزىر بغزة.  ، كميةماجستير رسالةفي قطاع غزة، 

(: فاعمية اإلرشاد النفسي الديني والتدريب عمي الميارات  ٕٓٓٓعبد الباسط متولي خضر ) 
تربية مجمة كمية الاالجتماعية والدمج بينيما في خفض حدة الغضب لعينة من المراىقين، 

 .ٕ٘٘ -ٕٚٔ، ص ص ٖ، جزء ٕٗ، عدد ببنيا
فعالية برنامج نفسي إسبلمي لعبلج حاالت القمق لدى  (:ٕٓٔٓ) عبد اهلل األحمدبن عبد العزيز 

، العموم االجتماعية ، كميةدكتوراهرسالة ، ة الثانوية في مدينة الرياضالمراىقين في المرحم
 .اإلمام محمد بن سعود اإلسبلميةجامعة 

http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research/ncys/Lists/List4/DispForm.aspx?ID=172
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(: مدي فاعمية العبلج الديني في تخفيض الغضب لدي  ٖٕٓٓعبد الفتاح عبد الغني اليمص )  
 شمس.  ، كمية التربية، جامعة عينرسالة ماجستيرالشباب الفمسطيني في محافظة غزة، 

(: فاعمية برنامج إرشادي نفسي ديني في خفض مستوي القمق ٕ٘ٓٓعفاف عبد المطيف محمد ) 
اإلنسانية،  ت، كمية الدارسارسالة ماجستيرلدي عينة من طمبة المدارس الثانوية الصناعية، 

 جامعة األزىر.
جتماعي لدي الطمبة (: النسق القيمي وعبلقتو بالتوافق النفسي االٕٓٔٓفوزية عبد اهلل العواد ) 

 ، معيد الدراسات التربوية، جامعة بالقاىرة.رسالة ماجستيرالمكفوفين والعاديين دراسة مقارنة، 
(: فعالية برنامج إرشاد نفسي ديني في خفض اضطرابات النوم  ٜٕٓٓفوقية راضي، السيد أبو قممو )

، ص ٕٙ، عدد ٜٔمجمد ، المجمة المصرية لمدراسات النفسيةلدى عينة من المعاقين بصريا، 
     .ٕٕٛ -ٖٕ٘ص 

 ، عمان: دار الشروق.الشباب والقيم في عالم متغير(: ٕٙٓٓماجد الزيود )
مجمة كمية اآلداب جامعة (: العبلقة بين القيم وسمات الشخصية، ٕٔٓٓماىر محمود اليواري ) 

 .ٖٕٔ -ٖٛ، ص ص ٜ، مجمد الممك سعود بالرياض
مصــر  فيالقيــم لـدى شبــاب الجامعـة  (:ٕٚٓٓيونس )  محمد إبراىيم، ىاني محمد عبد الرازق

 ، مجمدمجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس الحادي والعشرين،متغيرات القرن و 
  ٖ٘ -ٔٔ، جامعة دمشق، ص ص ٕعدد  ،ٔ

 لدى االكتئابية ضاألعرا بعض تخفيف في ديني نفسي إرشادي برنامج أثر (:ٕٔٓٓ ) عمار محمد
 .األزىر جامعة التربية، كمية ،دكتوراه رسالة العامة، الثانوية المرحمة طبلب من عينة

(: أثر اإلرشاد النفسي الديني في خفض بعض االضطرابات ٜٜٛٔمحمود إبراىيم عبد العزيز)
 .جامعة المنيا التربية، كمية، رسالة دكتوراهالسموكية لدي المراىقين، 

 ، القاىرة: مكتبة الخانجي.دين والعبلج النفسي والصحة النفسيةال: ( ٜٜٛٔمصطفى فيمى )  
مجمة (: قيم المكفوفين في مرحمة المراىقة وعبلقتيا بالعمر والجنس،  ٖٕٓٓمني صبحي الحديدي ) 

 .  ٕٛٔ -ٔٙٔ، ص ص ٕٗ، مركز البحوث التربوية بجامعة قطر، عدد، مركز البحوث
، القاىرة: دار منا االجتماعية وأثرىا في تكوين الشخصيةقي(: ٕٓٓٓنجيب اسكندر إبراىيم وآخرين ) 

 الكتب المصرية.
(: العبلقة بين القيم الخمقية والعصاب النفسي دراسة ميدانية عمى  ٖٜٛٔنعمة عبد الكر يم أحمد )  

 ، كمية اآلداب، جامعة اإلسكندرية.رسالة ماجستيرعينة من طمبة وطالبات الجامعة، 



 . .........................فعالية برنامج نفسي ديني في تنمية 

- 447 - 

(: فاعمية برنامج إرشادي نفسي ديني في تخفيف اإلحساس ٕٙٓٓ)ىناء يحيي أبو شيبة  
، مؤتمر التوجييات التنموية في تطوير التعميم الجامعي بالمشكبلت لدي عينة من المراىقات،

   اإلنسانية، جامعة األزىر. تكمية الدارسا
الثانوية النسق القيمي وعبلقتو بالعنف المدرسي لدى طمبة المرحمة  (:ٜٕٓٓيحي أبو مشايخ )
 التربية، جامعة األزىر بغزة.   ، كميةرسالة ماجستير، بمحافظة غزة
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