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 مستخلص

 لتنمية انتقائي إرشادي برنامج فعالية مدى على التعرف إلى الحاليةهدفت الدراسة 

 بجامعة  النفس  علم  قسم  طالبات  من  عينة  لدى  النفسي  اداإلرش  في  األخالقية  القيم  بعض

 عينة( 13)و ضابطة عينة( 13)، طالبة( 26)شملت الدراسة قد و  عبدالعزيز، الملك

 بعض لتنمية انتقائي إرشادي برنامج تصميم تم الدراسة أهداف من تجريبية وللتحقق

 اإلرشاد في مختارة أخالقية قيم لقياس ومقياس النفسي، اإلرشاد في األخالقية القيم

 باستخدام  البيانات معالجة ،تم (1440/2019) الباحثة إعداد من وكالهما النفسي

 وجود إلى الدراسة وتوصلت الفروق من لتحققل وويلكوكسون ويتني مان اختبار

متوسط درجات و   التجريبية  المجموعةمتوسط درجات    بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق

 المجموعة  لصالح  ،النفسي  اإلرشاد  في  األخالقية  القيم  مستوى  يف  الضابطة  المجموعة

  لصالح التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي المقياس بين فروق ووجود التجريبية،

 األخالقية  القيم  مستوى  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  مل  أنه  كما  ،  البعدي  القياس

 .والتتبعي البعدي القياسين بين التجريبية للمجموعة النفسي اإلرشاد في

 

 

 

 

 قيم اإلرشاد النفسي -القيم األخالقية-انتقائي برنامج إرشادي: الكلمات المفتاحية

 القيم واإلرشاد.  -األخالقيالنفسي المرشد -اإلرشادأخالقيات  -األساسية
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Abstract 

   The present study aims at identify the effectiveness of a 

selective counseling program in development some moral values 

in counseling. study sample consisted of (26) students from 

psychology department students in King Abdulaziz University. 

this sample was divided into two groups of equal number. The 

first control group )13) and the second experimental group (13). 

To verify the objective of the study, a selective counseling 

program and a form to measure for some moral values in 

counseling and both designed by the researcher (1440/2019). The 

results showed statistically significant differences in the moral 

values in counseling between control and experimental groups for 

the experimental group in the post measurement. The results 

showed also statistically significant differences in the average 

grades of moral values in counseling between before and after 

applying the program for post measurement in the experimental 

group. 
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