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  الدراسة صلخستم
راهقات وأثره علي جودة احلياة لدي املديين لتنمية القيم  نفسيإرشاد ة إلعداد برنامج احلالي الدراسة هدفت      

ت الدراسة أدوات لقياس القيم وجودة احلياة مواستخد هقة كفيفةامر) ٢٠(من الدراسة عينة تكونت ، والكفيفات
  :موعة من النتائج هي ةحثاالب تتوصلو ديين من إعداد الباحثة، نفسي يإرشادوبرنامج 

جودة احلياة يف ي القيم ويفات علي مقياستوجد عالقة إرتباطية موجبة ودالة إحصائيا بني درجات املراهقات الكف -١
 التطبيق البعدي. 

  .لعينةل يف القياسني القبلي والبعدي على مقياس القيم رتب الدرجاتمتوسطات بني  توجد فروق داللة إحصائيا -٢

عينةللالدرجات يف القياسني البعدي والتتبعي على مقياس القيم  رتبمتوسطات بني  داللة إحصائيا ال توجد فروق -٣  

احلياة  الدرجات يف القياسني القبلي والبعدي على مقياس جودةرتب متوسطات بني  ياداللة إحصائتوجد فروق  -٤
.لعينةل  

 الدرجات يف القياسني البعدي والتتبعي على مقياس جودةرتب متوسطات بني  ال توجد فروق داللة إحصائيا -٥
.لعينةل احلياة  

Abstract 
     This study aimed to prepare a religious psychological counseling program 
for the development of some values of adolescent blind and the extent of the 
reflection on their quality of life, The sample consisted of (20) blind students, 
Study tools were Measure of values and Quality of life and The psychological 
counseling program prepared by the researcher, The study results showed the 
following: 
1- There was a significant correlation between the scores of  adolescents on 
values and quality of life. 
2- There were statistically significant differences between the mean scores of 
the experimental group members in the tribal and post-standard measurements 
on the value scale of adolescent blind. 
3- There were no statistically significant differences between the mean scores 
of the experimental group members in the post - measurement and follow - up 
values of adolescent blind. 
4- There were statistically significant differences between the average scores 
of the experimental group in the tribal and remote measures on the quality of 
life of adolescent blind. 
5- There were no statistically significant differences between the mean scores 
of the experimental group members in the post-measurement and follow-up 
measures on the quality of life index of adolescent blind garil. 
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