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 ممخص:

ختبار فاعمية ؿ لدى الفتاة العانس الجزائرية و ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى مستوى التفاؤ     ا 
 برنامج إرشادي ديني لرفع مستوى التفاؤؿ لدى الفتيات العانسات.                          

والية شمؼ، البميدة      نس مف فتاة عا 017لتحقيؽ اليدؼ األوؿ مف الدراسة إختارت الباحثة و  
فتيات عانسات  9البرنامج اإلرشادي الديني عمى  لتحقيؽ اليدؼ الثاني قامت بتطبيؽوتيسمسيمت، و 

عامالت بمركز التكويف الميني " سحواف عبد القادر" بتيسمسيمت بعد توفر الشروط المنيجية الالزمة في 
 التجريبي ذو المجموعة الواحدة.                                                                              المجموعة التي ستجرى عمييا التجربة باختيار التصميـ 

دوات في مقياس الذكاء الوجداني تمثمت ىذه األت الدراسة بعد التأكد مف صدقيا وثباتيا، و تـ تطبيؽ أدوا
 مف طرؼ الباحثة(.     البرنامج اإلرشادي الديني) تـ إعداده ومقياس التفاؤؿ و 

اإلحصائية لمعموـ  قد قامت الباحثة بمعالجة البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا باستخداـ حزمة البرامجو 
اإلنحرافات المعيارية، ألفا كرونباخ إختبار ت لمتأكد يف أىـ ىذه األساليب المتوسطات و مف باإلجتماعية، و 

 مستوى التفاؤؿ لدى الفتيات العانسات أفراد مجموعة البحث.  مف فاعمية البرنامج اإلرشادي الديني في رفع
 في األخير بينت نتائج الدراسة ما يمي:                                                       و 
 مستوى التفاؤؿ لدى الفتاة العانس الجزائرية منخفض. -
قبؿ س التفاؤؿ العانسات عمى مقيا توجد فروؽ ذات دالة إحصائية بيف متوسطات درجات الفتيات -

 لصالح القياس البعدي. تطبيؽ البرنامج اإلرشادي الديني وبعده
ياس التفاؤؿ بيف ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الفتيات العانسات عمى مق -

 التتبعي.القياس البعدي و 
في رفع مستوى التفاؤؿ لدى الفتيات العانسات  تدؿ ىذه النتيجة عمى فاعمية البرنامج اإلرشادي الدينيو 

 الجزائريات.  
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Abstract of study: 

   This study aimed to identify the level of optimism for the Algerian  spinster and examined 

the effectiveness of the religious counseling program  to develop the level of optimism for the 

Algerians spinsters. 

   To achieve the aim number one of this study the researcher selected 107 spinsters from in 

Chlef, Blida and Tissemsilt, To achieve the aim number too The religious counseling program 

been applied on the 9 spinsters employees in SAHWEN ABDEL KADER centre in 

tessemsilt,for chosing this sample  after the necessary methodological conditions,for chosing 

the sample to be submitted to the experiment were fulfilled and wich consisted in using the 

quasi-experimental desing for each single group. 

   The study tools were applied on the study sample after ensuring their validity and reliability 

and these tools are emotional intelligence scale, optimism scale and religious counseling 

program( prepared by researcher). 

   The researcher examined the data obtained from using statistical techniques by using a 

statiscal programs of social sciences (spss) wich include the means and the standard 

deviations, kronbakh alpha and t-test was used to assess the effectiveness of the counseling 

program in developing the level of optimism for spinsters( people of research group). 

     The finding of the study include the following: 

1-There is low level of optimism for the Algerian spinster. 

2- There are statistically significant differences between the average degrees of the spinsters 

in the level of optimism in the pre and post test in favor of the post-test. 

3- There are no statistically significant differences between the average degrees of the  

spinsters in the level of optimism in the post and follow test . 

4- There is efficacy for the religious counseling program in developing the level of optimism 

for the Algerians spinsters.              
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 فيرس المحتويات

 شكر و تقدير 
 إىداء 

 ممخص الدراسة 
 فيرس المحتويات                                                                     

 مقدمة 
 الجانـــــب النظـــــري

لفصـــــل التميـــــــــيديا  
إشكالية الدراسة -0   
فرضيات الدراسة -6   
أىداؼ الدراسة - 3   

أىمية الدراسة - 4   
الدراسة تغيراتمل التعريؼ اإلجرائي – 5   
الدراسات السابقة – 6   

 الفصل األول: اإلرشاد النفسي الديني
  تمييد  
اإلرشاد النفسيتعريؼ  0-0   
اإلرشاد النفسيأىداؼ  0-6   
طرؽ اإلرشاد النفسي 0-3   
البرامج اإلرشادية 0-4   
مفيوميا 0-4-0   
مراحميا 0-4-6   
تعريؼ برامج اإلرشاد النفسي الديني 0-5   
تعريؼ اإلرشاد النفسي الديني 0-6   

أىداؼ اإلرشاد النفسي الديني 0-7   
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خطوات اإلرشاد النفسي الديني 0-8   

الفنيات المستخدمة في عممية اإلرشاد النفسي الديني 9 -0   

 ممخص الفصؿ 
 الفصل الثاني: التـفاؤل

                                                                              تمييد 
تعريؼ التفاؤؿ 6-0   
التفاؤؿ في الديف اإلسالمي 6-6   

المؤثرة في التفاؤؿالعوامؿ  6-3   
العوامؿ البيولوجية 6-3-0   
العوامؿ اإلجتماعية 6-3-6   
النظريات المفسرة لمتفاؤؿ 6-4   
نظرية التحميؿ النفسي 6-4-0   
نظرية التعمـ اإلجتماعي 6-4-6   
سب(مكتنظرية العجز المتعمـ) ال 6-4-3   
نظرية السمات 6-4-4   
نظرية التوجو نحو الحياة 6-4-5   
خصائص الشخصية المتفائمة 6-5   
فوائد التفاؤؿ 6-6   

أنواع التفاؤؿ  6-7   
التفاؤؿ عند الفتيات العانسات 6-8   
مبادئ تعمـ التفاؤؿ 6-9   
 ممخص الفصؿ 

 الفصل الثالث: العنوسة في المجتمع الجزائري
تمييد    
الزواجمفيوـ  3-0   
وظائؼ الزواج 3-6   
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الزواج في المجتمع الجزائري 3-3   
تعريؼ العنوسة 3-4   
العنوسة مف وجية نظر الديف اإلسالمي 3-5   
أنواع العنوسة 3-6   
العوامؿ المؤدية إلى ظاىرة العنوسة 3-7   
العوامؿ اإلقتصادية 3-7-0   
اإلجتماعيةالعوامؿ  3-7-6   
العوامؿ الثقافية  3-7-3   
العوامؿ النفسية 3-7-4   

العوامؿ البيولوجية 3-7-5   

اآلثار المترتبة عف ظاىرة العنوسة 3-8   
اآلثار الصحية 3-8-0   
اآلثار النفسية 3-8-6   
اآلثار األخالقية 3-8-3   
اآلثار اإلقتصادية 3-8-4     
الحموؿ المقترحة لمحد مف ظاىرة العنوسة 3-9   
 ممخص الفصؿ 

لجانب الميدانيا  
ة لمدراسةالمنتيجالفصل الرابع: اإلجراءات   

 تمييد                                                                              
اإلستطالعية الدراسة 4-0   
منيج الدراسة 4-6   
عينة الدراسة األساسية 4-4   
مجموعة البحث 4-5   
مجاالت الدراسة 4-6   
المجاؿ المكاني 4-6-0   
المجاؿ الزماني 4-6-6   

أدوات الدراسة 4-7   
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إستمارة البيانات الشخصية 4-7-0   

مقياس التفاؤؿ 4-7-6   

مقياس الذكاء الوجداني 4-7-3   

البرنامج اإلرشادي الديني 4-7-4   
إجراءات تطبيؽ الدراسة الميدانية 4-8   
األساليب اإلحصائية المستخدمة 4-9   

 
 الـــــفــــصل الخامــس: نـتــــــائج الدراسة الـــميدانيــــة

 تمييد 
دراسة الميدانيةعرض و مناقشة نتائج ال 5-0   

الفرضية األولىنتائج تفسير عرض و  5-0-0   
سير جمسات البرنامج اإلرشادي المقترح 6- 5-0   
نتائج الفرضية الثانيةتفسير عرض و  3 -5-0   
نتائج الفرضية الثالثةتفسير عرض و  5-0-4   

 اإلستنتاج العاـ 
 خاتمة 

 المراجع 

 المالحؽ 
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:مقدمة  

 

القانوف و  رغـ أف اإلقتراف الشرعي وتكويف أسرة حؽ لكؿ شاب وشابة كفمو ليما الشرع اإلسالمي      
غيره مف ة التي عرفيا المجتمع الجزائري و التشريعي إاّل أف نظاـ الزواج تأثر بمجموعة التحوالت العميق

اسية واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية، فقد انتشرت البطالة المجتمعات العربية في مختمؼ المجاالت السي
اج الشباب مف نساء أجنبيات وكذلؾ ة زو ارتفعت نسبو  ليجرة خاصة غير الشرعيةتفاقمت مشكمة او 

دت زاف، إضافة إلى ذلؾ تعممت الفتاة و ظيرت أزمة السكو  ارتفعت الميور وزادت تكاليؼ الزواج
ة كبيرة تقمدت مناصب عميا في المجتمع ساىمت في تمتعيا بدرجطموحاتيا العممية ودخمت عالـ الشغؿ و 

اب الذي سيحظى بالزواج منيا بؿ ي مواصفات الشاإلستقاللية، األمر الذي جعميا تبالغ فو  مف الحرية
 تضعو في آخر اىتماماتيف.                   صبحت بعض الفتيات ترفضف الزواج و أكثر مف ذلؾ أو 

التي أدت  بالعنوسة داخؿ المجتمع الجزائري إذف تفاعمت ىذه العوامؿ لتساىـ في ظيور ما يعرؼ     
سمبية ليذه لعؿ أف ارتفاع حجـ اإلنعكاسات الو ، ى الفتياتسية لدعديد مف اإلضطرابات النفإلى ظيور ال

يف ركزوا عمى المجتمع ىو ما جعميا محور إىتماـ دراسات الكثير مف الباحثيف الذالظاىرة  عمى الفرد و 
جراءات الحد العوامؿ التي أدت إلى تفاقميا وكذلؾ بعض طرؽ عالجيا و  في مختمؼالبحث في أسبابيا و  ا 

 منيا.                
تباينيا إالّ أننا نالحظ عدـ توفر سات التي تناولت ظاىرة العنوسة و الدرالكف رغـ كثافة البحوث و      

لفتيات العانسات مف تشاؤـ وفقداف أمؿ ونظرة سوداوية لمحاضر والمستقبؿ دراسات تناولت ما تعانيو ا
عمى عالقاتيف عمى استقرارىف النفسي و  لنفسية التي أثرت سمباغيرىا مف المشكالت اواكتئاب ويأس و 

 اإلجتماعية.                                                          
ىذا ما دفع الباحثة في ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى التفاؤؿ الذي يعد أحد متغيرات عمـ      

بذلؾ تبنت المنيج حقيؽ السعادة والصحة النفسية و الفرد إلى تالنفس اإليجابي الذي يسعى إلى الوصوؿ ب
شبو التجريبي بيدؼ تقديـ الخدمات اإلرشادية القائمة عمى اإلرشاد النفسي الديني لمفتيات العانسات 

                                                                                                          المواتي لدييف انخفاضا في التفاؤؿ.            
وبذلؾ كاف عنواف دراستنا فعالية برنامج إرشادي ديني لرفع مستوى التفاؤؿ لدى عينة مف الفتيات 

القسـ األوؿ المتمثؿ في الدراسة النظرية ت بالبيئة الجزائرية، وعميو قسمت الدراسة إلى قسميف، العانسا
الفصؿ األوؿ بالبرنامج اإلرشادي عنوف  ة إلى الفصؿ التمييدي،حيثوؿ إضافإحتوى عمى ثالثة فص

لمجتمع الجزائري. الثالث بالعنوسة في ا كاف بعنواف التفاؤؿ وعنوف الفصؿ الديني أما الفصؿ الثاني فقد
وتمثؿ القسـ الثاني في الدراسة الميدانية التي قسمت إلى فصميف ىما الفصؿ الرابع الذي تضمف 

 س الذي تضمف عرض ومناقشة النتائج.    المنتيجة لمدراسة والفصؿ الخاماإلجراءات 
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 اإلشكالية:

الصحة فرد عمى بموغ مستوى التوافؽ و النظـ اإلجتماعية التي تساعد الالزواج أحد السبؿ الشرعية و     
مراض العضوية، إضافة إلى األمايتيما مف اإلضطرابات النفسية و دورا أساسيا في ح يمعب نفسية، فيوال

بذلؾ يعد مف بيف النظـ المساعدة قاعدة المجتمع، و  أحد ركائز النسؽ األسري الذي يشكؿ بدورهذلؾ يعتبر 
                                         الفساد اإلجتماعي.ي و عمى حماية المجتمع مف اإلنحالؿ األخالق

القانوف اإلسالمي و  شابة كفمو ليما الشرعأسرة حؽ لكؿ شاب و ورغـ أف اإلقتراف الشرعي وتكويف    
غيره مف ة التي عرفيا المجتمع الجزائري و أف نظاـ الزواج تأثر بمجموعة التحوالت العميق التشريعي إالّ 

مع التي تزامنت و الثقافية ية في مختمؼ المجاالت السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية و المجتمعات العرب
                                                           اإلنفتاح العالمي. التكنولوجي و عممي و التقدـ ال

تكاليؼ الزواج  الميور وزيادة غالءاألجنبي و  نسبة الزواج وارتفاعمشكمة اليجرة  وتفاقـ البطالة فانتشار   
صرارىا عمى دخوؿ المرأة مجاؿ التعميـ و معايير اإلختيار الزواجي بعد  ظيور أزمة السكف، وكذلؾ تغيرو  ا 

ي العديد مف المجاالت قدرتيا عمى منافسة الرجؿ فبعد مشاركتيا في سوؽ العمؿ و إتماـ جميع مراحمو و 
في بروز ظاىرة العنوسة في المجتمع الجزائري، فبعد أف كاف يتميز بالزواج المبكر كميا عوامؿ ساىمت 

، ىذا لـ تتزوجالفتيات فقد تجاوزت بعضيف خمس وثالثيف سنة و  عرؼ تأخرا ممحوظا في سف الزواج لدى
التشاؤـ والتوتر والقمؽ والخوؼ مف المستقبؿ كاإلضطرابات النفسية  العديد مف مف أدى إلى معاناتيف ما
لتصؿ بيف إلى محاوالت  قد ارتفعت حدة ىذه اإلضطرابات عند بعضيف، و انخفاض تقدير الذاتو 

 السبؿ غير الشرعية حال لتمبية غريزتيف الجنسية، األمر الذي أدى إلى انتشارالمجوء إلى نتحار و اإل
                                    األخالقية داخؿ المجتمع الجزائري.و  العديد مف المشكالت اإلجتماعية

الجزائرية  وىو ما اإلحباط لدى الفتاة أف العنوسة تنمي الشعور ب( 2002دليمة كواش) بينت دراسةفقد    
 اإلنحراؼ عف العرؼ اإلجتماعي.                           قد يؤدي بيا إلى الخروج و 

لدييا انخفاضا في  أف الفتاة العانس الجزائرية (2022ود)يسمينة آيت مولفي نفس اإلطار أظيرت دراسة 
                 ارتفاعا في السموؾ العدواني.                         تقدير ذاتيا و 

يـ عمـ النفس اإليجابي الذي يسعى إلى اكتشاؼ مصادر القوة عند الفرد ىـ مفاىيعد التفاؤؿ أحد أ   
واستغالليا لإلرتقاء بحياتو وتحقيؽ رفاىيتو وسعادتو وبموغو مستوى الصحة النفسية، وبذلؾ فتنميتو عند 

تمؼ المواقؼ عمى النظر إلى النواحي الجيدة مف األشياء وعمى تفسير مخ ساعدىاقد يالفتاة العانس 
ساىـ في تحسيف يوكذلؾ  ا فييا موضوع تأخر زواجياليا بطريقة إيجابية بم واألحداث التي تتعرض

بالرضا  تقبميا لنفسيا ويزيد مف شعورىامف و  األمر الذي يزيد مف تقديرىا لذاتيالممستقبؿ، تصوراتيا
                                                                                              .والسعادة
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ويمكننا أف نعتمد عمى برامج اإلرشاد النفسي الديني في رفع مستوى التفاؤؿ لدى ىذه الفئة مف    
زويد الفرد بالمعمومات تسعى لت ،ىذه البرامج التي يتـ تخطيطيا في شكؿ جمسات فردية أو جماعيةالفتيات

الضرورية عف مشكمتو بعد تحديدىا وتشخيصيا وكذلؾ مساعدتو عمى تعديؿ أفكاره ومشاعره وسموكاتو 
لى مواقؼ الحياة المختمفة وتزويده ببعض ميارات التكيؼ معيا أو تجاوزىا.      وتغيير نظرتو إلى ذاتو وا 

ة مف الفنيات اإلرشادية التي تستخدميا مختمؼ في تقديميا لخدماتيا عمى مجموع ىذه البرامج تعتمد  
،ىذا ما كما تستفيد مف المعارؼ النفسية الموجودة في القرآف الكريـ والسنة النبوية األخرى الطرؽ اإلرشادية

                                  .  كفاءتيا في عالج وتخفيؼ العديد مف المشكالت النفسيةجعميا تثبت 

الدراسة:تساؤالت  -2  

ما مستوى التفاؤؿ لدى الفتاة العانس الجزائرية؟ -أ  

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الفتيات العانسات عمى مقياس التفاؤؿ  -ب
بعده؟طبيؽ البرنامج اإلرشادي الديني و قبؿ ت  

س التفاؤؿ عمى مقياىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الفتيات العانسات  -ج
التتبعي؟بيف القياسيف البعدي و   

فرضيات الدراسة: -2  

صياغة الفرضيات اآلتية:تمت وفقا لمتساؤالت التي تـ طرحيا سابقا   

مستوى التفاؤؿ لدى الفتاة العانس الجزائرية منخفض. -0  

التفاؤؿ بيف  ستوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الفتيات العانسات عمى مقيا -6
البعدي لصالح القياس البعدي.القياسيف القبمي و   

س التفاؤؿ بيف ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الفتيات العانسات عمى مقيا -3
التتبعي.القياسيف البعدي و   

أىداف الدراسة: -2  

تسميط الضوء عمى واقع ظاىرة العنوسة بالبيئة الجزائرية. -  

التعرؼ عمى مستوى التفاؤؿ لدى الفتيات العانسات الجزائريات. -  
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تصميـ أداة لقياس التفاؤؿ عند الفتيات العانسات تتمتع بخصائص سيكوميترية جيدة تناسب خصوصية  -
 البيئة الجزائرية.

ية.ديني لرفع مستوى التفاؤؿ لدى الفتيات العانسات بالبيئة الجزائر  إرشادي لية برنامجإختبار فعا -  

أىمية الدراسة: -4  

 :تنبع أىمية الدراسة مف
الجزائري را في المجتمع أىمية المتغيرات التي تتناوليا، فيي تجمع بيف متغير العنوسة التي تفاقمت مؤخ -
النفسية ي ترتبط إيجابا بالصحة الجسمية و التفاؤؿ الذي يعتبر مف بيف متغيرات عمـ النفس اإليجابي التو 

المشكالت النفسية لمفرد، إضافة إلى اإلرشاد النفسي الديني الذي أثبت نجاعتو في تخفيؼ العديد مف 
 . واإلجتماعية

، فيي تتناوؿ شريحة ميمة مف شرائح المجتمع )الفتيات العانسات( المواتي تناولياة العينة التي تأىمي  -
 تدعي اإلىتماـ بيف بدرجة كافية.ىذا يسة كبيرة داخؿ المجتمع الجزائري و تمثمف فئ

تعد مف الدراسات العربية النادرة في ىذا المجاؿ، فرغـ أف ظاىرة العنوسة درست مف قبؿ الكثير مف  -
تركز ، أما ىذه الدراسة فيي تجريبية و عيالباحثيف إال أف معظـ ىذه الدراسات تناولتيا مف منظور إجتما

مف اآلثار السمبية ليذه الظاىرة حيث أنيا تستخدـ اإلرشاد عمى تقديـ حموؿ بطريقة مختمفة لمتخفيؼ 
 النفسي الديني في تنمية مفيوـ التفاؤؿ الذي يعتبر حديثا في مجاالت عمـ النفس اإليجابي.

طارا تطبيقيا لعدد الديني الذي سيقدـ تصورا نظريا و يقوـ البرنامج المقترح عمى اإلرشاد النفسي  - مف ا 
كذلؾ المعارؼ ستخدميا مختمؼ الطرؽ اإلرشادية و اإلنفعالية التي تعرفية والسموكية و الفنيات اإلرشادية الم

 .ة الموجودة في الشريعة اإلسالميةالنفسي
األمر الذي ادية توجد بيا الفتيات العانسات،يمكف أف يطبؽ ىذا البرنامج في جمعيات أو مراكز إرش -

تمفة في حؿ المشكالت األخالقية جتمع المخسيساىـ في تخفيؼ الجيد المبذوؿ مف طرؼ مؤسسات الم
اإلجتماعية الناجمة عف ىذه الظاىرة.و   

التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة: -5  

الفتيات العانسات:نامج اإلرشادي الديني، التفاؤؿ و شممت الدراسة الحالية ثالث مفاىيـ أساسية ىي البر      

البرنامج اإلرشادي الديني:  -أ   

ا مف طرؼ  الباحثة وفقا البرنامج اإلرشادي الديني ىو مجموعة مف الجمسات اإلرشادية التي تـ إعدادى   
 لدييف انخفاضا في مستوى التفاؤؿ، أسس اإلرشاد النفسي الديني تقدـ لمفتيات العانسات المواتيلمبادئ و 

  دية كالمحاضرة الشفوية مجموعة مف الفنيات اإلرشااستخداـ أسموب اإلرشاد الجماعي و يتـ فييا 
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سمات اإليجابية تزكية الوالمصورة والمناقشة الجماعية والنمذجة والتنفيس اإلنفعالي والتأمؿ بذكر اهلل و 
 الواجب المنزلي.وكذلؾ التعزيز و 

 :التفاؤل -ب

مف  ض لوتدفعو لتفسير ما يتعر نظر لمنواحي الجيدة مف األشياء و التفاؤؿ سمة يكتسبيا الفرد تجعمو ي   
ىذا ما ت إيجابية نحػو مجاالت اىتمامو ومستقبمو، بالتالي تساىـ في تكوينو لتوقعاأحداث تفسيػرا إيجابيا و 

يقاس التفاؤؿ في و مناسبة، و لمشكالت الحياة بطريقة فعالة و مف ثـ مواجيتو  يساىـ في تنمية ثقتو بنفسوس
 اس التفاؤؿ المعد مف طرؼ الباحثة.ىذه الدراسة بمقي

  :يات العانساتالفت -ج

لـ تتزوج المجتمع الجزائري و الفتاة العانػس ىي الفتاة التي تجاوزت سف الػزواج المتعارؼ عميو داخؿ    
 ثالثيف سنة.الدراسة بخمس و تحدده الباحثة في ىذه و 

الدراسة اإلستطالعية: -6  

مف طرؼ ىدفت الدراسة اإلستطالعية إلى التأكد مف الخصائص السيكوميترية لمقياس التفاؤؿ المعد    
فتاة عانس مف والية الشمؼ، البميدة وتيسمسيمت  81شممت عينة تكونت مف الباحثة في ىذه الدراسة و 
ت والماكثات امالمنيف العيمية واقتصادية مختمفة، سنة مف مستويات تعم 48و 35تراوحت أعمارىف بيف 

                                                    قد تـ اختيار ىذه العينة بطريقة قصدية.في البيت، و 
وبذلؾ  الثباتؤؿ يتمتع بدرجة كافية مف الصدؽ و بيف أف مقياس التفاتبعد تحميؿ النتائج المحصؿ عمييا و 

الوثوؽ بنتائجو.                                                   يمكننا اإلعتماد عميو و   

منيج الدراسة: -7   

الموضوع الذي يتناولو بما أف اختيار الباحث لممنيج الذي يستخدمو في دراستو يعتمد عمى طبيعة    
التعرؼ عمى مستوى بغرض  فرضياتو فقد اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفيىدافو و أبالدراسة و 

وسة.    دقيقة عف الظاىرة المدر نو يتيح فرصة جمع بيانات كافية و التفاؤؿ لدى الفتاة العانس الجزائرية أل  

لية البرنامج اإلرشادي الديني في رفع مستوى التفاؤؿ لدى الفتيات العانسات إعتمدنا وبيدؼ اختبار فعا
بة التي يتدخؿ فييا الباحث ليغير عف قصد متغير عمى المنيج شبو التجريبي الذي يعتمد عمى التجر 

السيطرة عمى كافة العوامؿ المحيطة ير آخر محدد) تابع( بعد التحكـ و معيف) مستقؿ( ليرى تأثيره عمى متغ
                                                                                              بالظاىرة.
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اـ التصميـ التجريبي ذو المجموعة الواحدة يقياس قبمي وبعدي وآخر تتبعي.        وقد تـ استخد  

الدراسة األساسية: -8  

البميدة  ،فتاة عانس مف والية الشمؼ 017ذي تـ إعداده مف طرؼ الباحثة عمىطبؽ مقياس التفاؤؿ ال    
قتصادية مختمفة منيف مستويات تعميمية و سنة مف  49و 35و تيسمسيمت تراوحت أعمارىف بيف  ا 

              يا:و فيما يمي خصائص تـ اختيار ىذه العينة بطريقة قصدية العامالت والماكثات في البيت،

(: يمثل توزيع أفراد العينة حسب السن:02جدول رقم )  

 السف التكرار النسبة
%48,59 56 [ 35- 38 ]  

%33,64 36 [ 39-40 ]  
%03,18 04 [ 46– 45 ]  
%  4,67  15 [ 46 - 49 ]  
%  011  المجموع 017 

( أف أفراد العينة تنتميف إلى فئات عمرية مختمفة، فأكبر نسبة كانت لمفئة  10تبيف نتائج الجدوؿ رقـ )    
بنسبة  [45-46]ثـ الفئة %33,64بنسبة  [40-39 ]تمييا الفئة  %48,59التي بمغت  [35-38 ]

         .% 4,67حيث بمغت   [49 -46]آخر نسبة كانت ألفراد العينة المواتي تنتميف لمفئةو  03,18%

(: يمثل توزيع أفراد العينة حسب المستوى اإلقتصادي:02جدول رقم )  

 

 

 

 

أفراد العينة مف ذوات المستوى اإلقتصادي المتوسط   ( أف أغمب13يتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ)    
لذوات المستوى اإلقتصادي  %04,10ليذا المستوى في حيف سجمت نسبة  %73,83حيث سجمت نسبة 

            لذوات المستوى اإلقتصادي المرتفع. %06,04الضعيؼ و 

                                  

 المستوى اإلقتصادي التكرار النسبة
04,10 %  ضعيؼ 05 
73,83 %  متوسط 79 
06,04 %  مرتفع 03 
011 %  المجموع 017 
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(: يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير العمل:                 02جدول رقم )     

 

                                            
                           

 

( أف عدد الفتيات العانسات العامالت يقترب مف عدد الفتيات العانسات 14تبيف نتائج الجدوؿ رقـ )   
ونسبة الفتيات  % 48,59غير العامالت، فقد بمغت نسبة الفتػيػات العانسات العامالت في ىذه الدراسة 

                                                                             .%50,41غير العامالت 

مجموعة البحث: -9  

    التمييف  بمركز التكويف الميني و فتيات عانسات عامالت  19 تـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادي عمى   
سنة تـ اختيارىف  41و 35سحواف عبد القادر" ببمدية لرجاـ والية تيسمسيمت تراوحت أعمارىف بيف 

 بطريقة قصدية وفقا لمشروط اآلتية:                                                                    

تعاني الفتاة العانس مف انخفاض في مستوى التفػاؤؿ الذي يحدده مقيػاس التفاؤؿ المستخدـ في الدراسة  - 
، و تشير ىذه القيـ إلى مستوى منخفض مف التفاؤؿ.96و 71حيث تراوحت درجاتيف عمى المقياس بيف   

وجود تقارب بيف الفتيات العانسات في مستوى الذكاء الوجداني الذي يحدده مقياس الذكاء الوجداني  -
قد تراوح مستوى الذكاء الوجداني لدى المسترشدات و (( ،6101المستخدـ في ىذه الدراسة) أحمد العمواف) 

                              و ىو يشير إلى ذكاء وجداني متوسط. 068و  96في الدراسة الحالية بيف 

مستواىف اإلقتصادي متوسط. -  

التمييف. تخرجف مف مراكز التكويف الميني و مستواىف التعميمي جامعي أو  -  

 التمييف " سحواف عبد القادر" بتيسمسيمت.ف عامالت بمركز التكويف الميني و كمي -
 مجاالت الدراسة:  -20

 أجريت الدراسة الحالية ضمف المجاالت اآلتية:
 المجال المكاني:

باعتبار أنيا أماكف تتواجد فييا الباحثة  تيسمسيمتدانية في والية الشمؼ، البميدة و أجريت الدراسة المي   
 يمكنيا التعرؼ عمى العينة المستيدفة بسيولة.و 

 العمؿ التكرار النسبة
48,59 %  عاممة 56 
50,41 %  غير عاممة 55 
011 %  المجموع 017 
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التمييف" سحواف عبد القادر" الواقع بحي بمركز التكويف الميني و ي الديني تـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادو 
الظروؼ المناسبة إلجراء الجمسات لتوفر العينة المستيدفة و  النصر ببمدية لرجاـ بوالية تيسمسيمت

 اإلرشادية.
 المجال الزماني:

رة النيائية لمقياس لصو تاريخ الوصوؿ إلى ا 6105إمتدت المدة الزمانية لمدراسة الميدانية بيف نوفمبر    
  تاريخ إنياء جمسات البرنامج اإلرشادي الديني.  6106ماي التفاؤؿ و 

أدوات الدراسة: -22  

 استخدمت الدراسة الحالية األدوات التالية:

  تـ إعدادىا مف طرؼ الباحثة()واجتماعية  شخصية* إستمارة بيانات 

) مف إعداد الباحثة(مقياس التفاؤل *  

نفس، التعامؿ مع أبعاد ىي النظرة إلى الحياة، الثقة بال 14تقيس  بندا 56في صورتو األولية مف  تكوف   
أساتذة مختصيف في عمـ النفس وعموـ التربية  01بعد عرضو عمى ، المستقبؿتصورات مشكالت الحياة و 

بنود أخرى وبذلؾ تكوف المقياس  6وتعديؿ  %81بنود حصمت عمى نسبة اتفاؽ أقؿ مف  5تـ استبعاد 
السيكوميترية بعد حساب صدؽ اإلتساؽ  وبندا، تـ التأكد مف خصائص 50 في صورتو النيائية مف

 1,80الداخمي حيث تراوحت معامالت اإلرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس بيف 
. 1,91في حيف بمغ معامؿ ثبات سبيرماف براوف  1,96مقياس بمغ معامؿ الثبات ألفا كرونباخ لمو  1,93و  

أبعاد ىي المعرفة  4بندا تقيس  40، تكوف مف (6101ألحمد العمواف)  * مقياس الذكاء الوجداني
 اإلنفعالية، تنظيـ اإلنفعاالت، التعاطؼ والتواصؿ اإلجتماعي.                                          .

)إعداد الباحثة( اإلرشادي الديني* البرنامج   

 04مف  في صيغتو النيائية تكوفتـ عرض البرنامج عمى مجموعة مف األساتذة في عمـ النفس وقد   
، مدة 6106وماي  6106امتدت المدة الزمنية لتطبيقيا بيف مارس  ،تتـ بطريقة اإلرشاد الجماعي جمسة

دقيقة، كانت مواضيعيا كاآلتي: 91 كؿ جمسة  

مفيوـ التفاؤؿ  وجيات نظر المسترشدات حوؿ موضوع العنوسة، تعارؼ، بناء العالقة اإلرشادية،لقاء و 
الصبر،األبعاد النفسية والفيسيولوجية لموضوء،األبعاد الجسمية  وفوائده،اإلستبصار بالمشكمة،الثقة بالنفس،

فاؤؿ واإلستبشار والصبر والتوكؿ تزكية سمة الت ممارسة التأمؿ بذكر اهلل، النفسية لمصالة،التأمؿ بذكر اهلل،
                                            .تقييـ البرنامج اإلرشاديتقنية اإلسترخاء العضمي و  عمى اهلل،
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األساليب اإلحصائية المستخدمة: -22  

spss(، ومف المعالجة اإلحصائية لمنتائج باإلعتماد عمى الرزمة اإلحصائية لمعموـ اإلجتماعية تمت     

 الحسابية واإلنحرافات المعيارية أىـ األساليب التي تـ استخداميا التكرارات والنسب المئوية، المتوسطات
                  معامؿ الثبات ألفا كرونباخ وسبيرماف براوف و كذلؾ اختبار ت.                        

نتائج الدراسة: -22  

 تفسير نتائج الفرضية األولى:                         عرض و  -أ
لمتحقؽ مف ىذه فض و تنص الفرضية األولى عمى أف مستوى التفاؤؿ لدى الفتاة العانس الجزائرية منخ    

( لعينة  واحدة مف أجؿ المقػارنػة بيػف متوسط درجات الفتيػات t-test الفرضية قمنا باستخداـ اختبار ت )
 قد جاءت النتائج كما يمي:            و  المتوسط االفتراضيو  التفاؤؿ عمى مقياس العانسات

لفتيات العانساتو لعينة واحدة لممقارنة بين متوسط درجات ا -ت –(: نتائج إختبار04جدول رقم )
 التفاؤل. عمى مقياس المتوسط االفتراضي

 
  

                             
مقياس 
 التفاؤل

المتوسط  حجم العينة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

قيمة 
إختبار ت 

 المحسوبة

قيمة 
إختبار ت 

 المجدولة

درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية
الدرجة 
 الكمية

017 99,81 61,76 66,51 6,35 016 1,10 

فتاة عانس، بمغ المتوسط الحسابي  017يتضح مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف عينة الدراسة قدرت بػ      
اإلفتراضي ، في حيف أف المتوسط 61.76بانحراؼ معياري قدره 99.81التفاؤؿ لدرجاتيف عمى مقياس

ىو و  053( قد بمغ 3درجات البدائؿ ) متوسطو  (50التفاؤؿ)الناتج عف حاصؿ ضرب عدد  بنود مقياس 
 .                أكبر مف المتوسط الحسابي

ىي أكبر تمامًا مف قيمة و ، 66.51قد جاءت قيمة اختبار ت المحسوبة لعينة واحدة مساوية لػ ىذا و 
 .      1.10مستوى داللة و  016بدرجات حرية  6.35قدرت بػ  إختبار ت المجدولة التي 

الفتيات العانسات % بأف مستوى التفاؤؿ لدى   99ه القيـ يمكننا القوؿ بأننا متأكدوف بنسبة بناءًا عمى ىذو 
                                         الجزائريات) أفراد عينة الدراسة( منخفض، أي أف الفرضية األولى لمدراسة قد تحققت.                                                
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ذي أدى إلى ضعؼ وقائع الحياة تفسيرا سمبيا سوداويا، األمر الة العانس الجزائرية تفسر أحداث و فالفتا    
ا عمى التكيؼ تحقيؽ طموحاتيا، كما أدى إلى عدـ قدرتيثقتيا في نفسيا وفي قدرتيا عمى بموغ أىدافيا و 

لى عدـ كفاءة األساليب التي تستخدميا مع مشكالت الحياة وضغوطاتيا و  مواجية مواقؼ الحياة  فيا 
بالتالي وقعت في حالة مف اإلحباط أدت إلى تعميـ نظرتيا السمبية لمحياة إلى أحداث الصعبة وأزماتيا، و 

 ىذا ما أدى إلى انخفاض مستوى تفاؤليا.          و  المستقبؿ،
دراكيا بأنيا حسب الباحثة إلى وعييا و  يرجع انخفاض مستوى التفاؤؿ لدى الفتاة العانس الجزائريةو      ا 

بالتالي سيتجو الرجؿ الراغب لزواج أماميا، فقد فقدت شبابيا و كمما تقدمت في العمر كمما نقصت فرص ا
في الزواج إلى فتاة أصغر منيا سنا يمكنيا تمبية رغباتو و تحقيؽ أىدافو خاصة في ظؿ تغير معايير 

ا العالـ في العديد مف ري نتيجة ما أسفرت عنو التغيرات التي عرفياإلختيار الزواجي في المجتمع الجزائ
  وقد أكدا التي يعتبر الزواج مف بينيا.القضايا 

FAVOUR L Cand NTOINO- UCHE ISIUGO (2022 )  فرص الزواج في دراسة ليما أف 
 خيبة األمؿ.              لفتاة العانس يؤدي إلى تشاؤميا وشعورىا بالفشؿ و أماـ ا
شباع غريزة األمومة تعتبراف مف بيف أىـ أف الحاجة إلى اإلشباع الجنسي و  بماو     الحاجات الموجودة ا 

خالية مف التيديد بدوف زواج فػإف نقص التػفاؤؿ اعيا بطريقة شرعية سميمة و ال يمكف إشبلدى كؿ فتػاة و 
ى احتماؿ نقص قدرتيا يؤدي إللػدى الفتاة العانس قد يكوف مرجعو أيضا إدراكيا بأف تقدميا في العمر 

شباع غريزة األمومة.                             عمى الحمؿ واإلنجاب و   ا 
يا مف مرحمة الفيسيولوجية لتعمف اقترابرأ عمييا بعض التغيرات النفسية و فمع  تقدـ المرأة في العمر تط   

نزعات محبطة قمقة في صراع مع الىذه العوامؿ تجتمع لتجعؿ مف نفسية المرأة اليأس مف اإلنجاب، و 
 (228، ص 2022) يسمينة آيت مولود، الغريزية المنبعثة أماميا.

التوليد بأف تأخر زواج الفتاة يؤدي إلى و  أخصائية أمراض النساءفتحية الجامع في نفس اإلطار تؤكد    
دوث الحمؿ عندىا تناقص إحتماؿ حىو ما قد يؤدي إلى موعة مف اإلضطرابات اليرمونية، و تعرضيا لمج

 ( 222، ص 2008) بثينة العراقي،زيادة احتماؿ إصابتيا بالعقـ كمما اقتربت مف سف األربعيف. و 
اإلنجاب عند الفتاة العانس مف بيف أىـ األسباب التي يمكف أف تبعد إف نقص احتماؿ حدوث الحمؿ و    

فة مف المستقبؿ المجيوؿ الذي ينتظرىا، خائاألمر الذي يجعميا دائما قمقة و  تفكير الرجؿ عف الزواج منيا،
ؾ احتماؿ كذلاع حاجاتيا المادية والمعنوية و بالتالي احتماؿ عدـ إشبفيي تفكر في احتماؿ عدـ زواجيا و 

                         اإلجتماعي الذي يمكنيا تحقيقو عف طريؽ اإلرتباط بالرجؿ.                                                 فقدانيا لألمف النفسي و 
د تتبايف بيف أيضا قد يرجع نقص التفاؤؿ لدى الفتاة العانس إلى  نظرات المحيط اإلجتماعي ليا التي قػ

 المساندات غير الناجحة.                           السخرية والشفقة واإلزعاجات و 
مما  تتناقص فرص تحقيقيا ليذا اليدؼ :" أماـ تقدـ المرأة في السفيسمينةآيت مولودفي ىذا تقوؿ و    

تقاليده، فرغـ تغير مجتمع ال يرحـ مف يخالؼ قواعده و النظرة التيميشية في يشعرىا بنػوع مف اإلعاقػة و 
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الثقافية إال أف الزواج يبقى ىو المعيار مجتمع نتيجة التحوالت الثقافية واإلقتصادية و مكانة المرأة في ال
                              (60، ص 2022يسمينة آيت مولود، ) الذي يشيد عمى كفاءتيا".

 عرض و تفسير نتائج الفرضية الثانية:                                   -ب
تنص الفرضية الثانية عمى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الفتيات العانسات     

 .لح القياس البعديالبعدي لصاالقبمي و س التفاؤؿ بيف القياسيف عمى مقيا
أفراد  )الفتيات العانسات يمثل نتائج إختبار ت لممقارنة بين متوسطي درجات (:05جدول رقم )

 مقياس التفاؤل بأبعاده األربعة. عمى  البعديالقياسين  القبمي و في  مجموعة البحث(
                                

مقياس 
التفاؤل 
 وأبعاده

 نوع
 القياس

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
اختبار ت 
 المحسوبة

قيمة 
اختبار ت 

 المجدولة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

النظرة إلى 
 الحياة

 3.27 18.33 19 القبمي
6.11 6.89 18 1.10 

 4.86 26.77 19 البعدي

الثقة 
 بالنفس

 4.02 20.22 19 القبمي
9.69 6.89 18 1.10 

 5.12 27.66 19 البعدي

التعامل مع 
مشكالت 

 الحياة

 3.94 21.55 19 القبمي
5.97 6.89 18 1.10 

 5.04 31.00 19 البعدي

تصورات 
 المستقبل

 4.04 24.11 19 القبمي
6.74 6.89 18 1.10 

 5.56 33.77 19 البعدي

الدرجة 
 الكمية

 7.98 84.22 19 القبمي
9.98 6.89 18 1.10 

 15.83 119.22 19 البعدي

فتيات عانسات، بمغ المتوسط  9قدر ب مجموعة البحث مف خالؿ الجدوؿ أعاله يتضح أف عدد أفراد     
أما  7.98بانحراؼ معياري قدره  84.66مقياس التفاؤؿ في القياس القبميالحسابي لدرجاتيف عمى 

بانحراؼ   009.66فقد قدر ب  التفاؤؿ في القياس البعديمقياس المتوسط الحسابي لدرجاتيف عمى 
                                                                                            ىو أكبر مف االنحراؼ المعياري الخاص بالقياس القبمي.و  05.83معياري قدره 

ىي أكبر تمامًا مف و  9.98يف مترابطتيف مساوية ؿ ػقد جاءت قيمة اختبار ت المحسوبة لعينتىذا و    
كذلؾ نالحظ أف قيـ .1.10مستوى داللة و  8بدرجات حرية  6.89تي قدرت بػ قيمة إختبار ت المجدولة ال
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 ،أيضا1.10إحصائيًا عند مستوى داللة  اختبار ت الخاصة بأبعاد مقياس التفاؤؿ األربعة كانت كميا دالة
مقياس التفاؤؿ كانت أف المتوسطات الحسابية الخاصة بالقياسات البعدية لألبعاد األربعة المكونة ل نالحظ

 بالقياسات القبمية.                                                                                         المتوسطات الحسابية الخاصة كميا أكبر مف
% بأنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في 99القيـ يمكننا القوؿ أننا متأكدوف بنسبة بناءًا عمى ىذه و 

البعدي لصالح القياس لتفاؤؿ بيف القياسيف القبمي و متوسطات درجات الفتيات العانسات عمى مقياس ا
 .                                                               البعدي
ياس وجود الفروؽ الدالة إحصائيا بيف متوسطات درجات الفتيات العانسات عمى مق ترجع الباحثةو     

البعدي لصالح القياس البعدي إلى اعتماد البرنامج الذي خضعت لو التفاؤؿ بيف القياس القبمي و 
فيد مف مختمؼ المسترشدات عمى اإلرشاد النفسي الديني الذي يمثؿ الممارسة اإلرشادية التي تست

الفعالة في عممية اإلرشاد النفسي، فإضافة إلى اعتماد الباحثة في تنفيذ محتوى الجادة و  اإلسيامات
تزكية نفسي الديني كالتأمؿ بذكر اهلل و الجمسات اإلرشادية عمى بعض الفنيات التي يتميز بيا اإلرشاد ال

ي األخرى السمات اإليجابية قامت أيضا بتوظيؼ بعض الفنيات التي تستخدميا طرؽ اإلرشاد النفس
 دحض األفكار الخاطئة.                                                           كالمحاضرة والمناقشة الجماعية والتنفيس اإلنفعالي والواجب المنزلي والنمذجة و 

سات كما ترجع الباحثة فاعمية البرنامج اإلرشادي المقترح في رفع مستوى التفاؤؿ لدى الفتيات العان     
أفراد مجموعة البحث إلى اعتماده عمى مجموعة مف األسس العممية التي تقوـ عمييا البرامج اإلرشادية، 
فقد حرصت الباحثة عمى أف تتضمف جمسات البرنامج األبعاد األربعة لمتفاؤؿ لذلؾ خصصت الجمسات 

لمحياة وتصوراتيف  تالثالث األولى بعد الجمستيف التمييديتيف لمتعرؼ عمى طبيعة نظرة المسترشدا
خطوات اكتسابيا أما الجمسات الستة و  سسادسة لموضوع الثقة بالنفخصصت الجمسة اللممستقبؿ، و 

اكتسابيف لسمة التفاؤؿ، يفية مواجية مشكالتيف الحياتية و األخيرة فقد خصصت لتعريؼ المسترشدات بك
صائص أعضاء مجموعة ساتو خأيضا حرصت الباحثة عمى أف تناسب أىداؼ البرنامج و محتوى جم

مكانياتيف.          البحث وحاجاتيف و   ا 
بجدية و إلى التزاميف  أيضا يرجع األثر اإليجابي لمبرنامج اإلرشادي إلى أخذ المسترشدات األمور   

فقد باحتراـ مواعيد البرنامج، ويرجع ىذا اإللتزاـ بدوره إلى تمييد الباحثة لمبرنامج بشكؿ جيد، بالحضور و 
ي الديني وحاجة األفراد إلييا الثانية شرحا مفصال عف برامج اإلرشاد النفسؿ الجمستيف األولى و قدمت خال

خطواتيا، إضافة إلى ىذا قامت ت مف خالليا أىداؼ ىذه البرامج و دعمت ذلؾ بمطبوعة تثقيفية شرحو 
ومحتواىا وطرؽ  مفصؿ عف أىداؼ البرنامج المقترح  ووسائمو وفنياتو وعدد جمساتوالباحثة بتقديـ شرح 

ىو ما جعؿ المسترشدات يوقعف عمى العقد اإلرشادي الذي تضمف تعيد تنفيذه والقائميف عمى تنفيذه، و 
مف حيث اإللتزاـ بأداء كذلؾ يا و زمناإلرشادية مف حيث موعد الجمسات و المسترشدات باإللتزاـ بالمعايير 

                                                         الواجبات المنزلية.                           األنشطة و 
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أيضا ساىـ شعور المسترشدات منذ الجمسة األولى بالمعاناة مف نفس المشكمة في توليد شعورىف    
مر الذي أدى إلى تبادليف لمثقة واحتراميف آلراء وأفكار بعضيف البعض باإلنتماء لنفس الجماعة، األ

رفع مف ثقة اإلطمئناف الجو النفسي الذي يسوده اليدوء و ، ىذا أثيرىف في بعضيفوكذلؾ إلى تأثرىف وت
 كذلؾ مف تقديرىف لذاتيف.المسترشدات بأنفسيف و 

البعض أثناء الحديث عف المشكمة فاألفراد أثناء عممية اإلرشاد الجماعي يساىموف في دعـ بعضيـ    
 اء ليـ والحديث معيـ.اإلصغحوؿ كيفية التعامؿ مع اآلخريف و  يتعمموف الميارات اإلجتماعيةو 

 (2020، ص 2022)أحمد عبد المطيف،                                                            
عمى مشاركتيف التقبؿ غير المشروط لممسترشدات و كذلؾ ساىمت العالقة اإلرشادية القائمة عمى      

ية اإلرشادية وتشاركف في لجو النفسي اآلمف الذي جعؿ المسترشدات تقبمف عمى العمموجدانيا في توفير ا
 نشاط.                                                                                و  ف مياراتيا وأنشطتيا بجديةتعمـ واكتساب مفاىيميا ومعموماتيا وتمارس

البرنامج المقترح في رفع مستوى التفاؤؿ لدى المسترشدات إلى البناء أيضا تعزو الباحثة نجاح      
جراءاتيا وفؽ عية تـ تنسيؽ مراحميا وأنشطتيا و المتكامؿ لمبرنامج، حيث تـ تقديمو في صورة جمسات جما ا 

                                                 .جدوؿ زمني متتابع
 تفسير نتائج الفرضية الثالثة:                                  عرض و  -ج
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الفتيات عمى أنو ال تنص الفرضية الثالثة    

 التتبعي.   س التفاؤؿ بيف القياسيف البعدي و العانسات عمى مقيا
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الفتيات العانسات) أفراد مجموعة  إختبار ت لممقارنة بين متوسطي درجات(:نتائج 06جدول رقم )
 التتبعي.             ه األربعة بين القياسين البعدي و أبعادمقياس التفاؤل و البحث( عمى 

مقياس 
التفاؤل 
 وأبعاده

نوع 
 القياس

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
ت 

 المحسوبة

قيمة 
اختبار ت 
 المجدولة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

النظرة إلى 
 الحياة

 4.86 66.77 19 البعدي
 غير داؿ 18 6.31 1.87

 6.28 27.55 19 التتبعي

الثقة 
 بالنفس

 5.12 27.66 19 البعدي
 غير داؿ 18 6.31 1.38

 4.33 27.44 19 التتبعي

التعامل مع 
مشكالت 

 الحياة

 5.04 31.00 19 البعدي
 غير داؿ 18 6.31 0.67

 6.54 31.88 19 التتبعي

تصورات 
 المستقبل

 5.56 33.77 19 البعدي
 غير داؿ 18 6.31 0.13

 5.64 32.88 19 التتبعي

الدرجة 
 الكمية

 15.83 119.22 19 البعدي
 غير داؿ 18 6.31 1.86

 05.709 120.11 19 لتتبعيا

بمغ  فتيات عانسات 19التجريبية قدر ب مف خالؿ الجدوؿ أعاله يتضح أف عدد أفراد  المجموعة    
بانحراؼ معياري قدره  061.00مقياس التفاؤؿ في القياس التتبعيالمتوسط الحسابي لدرجاتيف عمى 

ؼ بانحرا 009.66مقياس التفاؤؿ في القياس البعديقدر المتوسط الحسابي لدرجاتيف عمى و  ،05.70
 .                                                       05.83معياري قدره 

ىي أقؿ تمامًا مف قيمة و  1.86قد جاءت قيمة اختبار ت المحسوبة لعينتيف مترابطتيف مساوية لػ ىذا و 
قيـ اختبار ت  كما أف 1.15مستوى داللة و  8 بدرجات حرية 6.31إختبار ت المجدولة التي قدرت بػ 

توجد بناءًا عمى ىذه القيـ يمكننا القوؿ بأنو ال و ، إحصائياً لعينتيف مترابطيف قد جاءت كميا غير دالة 
س التفاؤؿ بيف القياسيف فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الفتيات العانسات عمى مقيا

 .التتبعيالبعدي و 
في رفع مستوى التفاؤؿ لدى الفتيات العانسات ترجع استمرارية فاعمية البرنامج اإلرشادي المقترح و    

تصورات المسترشدات و  ي حدثت عمى مستوى أفكارالتغيرات التباحثة إلى أف النظرة اإليجابية و حسب ال
مج وقائع الحياة بصفة عامة بعد خضوعيف لجمسات البرناموضوع تأخر زواجيف ونحو أحداث و نحو 



- 23 - 
 

نما ىذا الاإلرشادي لـ تكف آنية مؤقتة و  ىـ تغير كاف تغيرا  ثابتا نسبيا في شخصياتيف، األمر الذي ساا 
جعؿ تصوراتيف اإليجابية مواجية مشكالت الحياة اليومية و  بقدراتيف عمىفي احتفاظيف بثقتيف بأنفسيف و 

 لممستقبؿ تستمر.                            
ى يرنػو إلوينتظر حدوث الخير و  وقع األفضؿالتفاؤؿ نظرة استبشار نحو المستقبؿ تجعؿ الفرد يتف   

ىو سمة مف سمات الشخصية التي تتسـ بالثبات النسبي عبر المواقؼ النجاح ويستبعد ما خال ذلؾ، و 
  (25، ص 2998) بدر األنصاري،.المختمفة

مبادئ عاة البرنامج اإلرشادي ألسس و ترجع الباحثة التغير الذي حدث عند المسترشدات إلى مراو    
ليا عمى النفسي الديني خاصة أثناء مرحمة بناء العالقة اإلرشادية التي حرصت الباحثة خالاإلرشاد 

لمسترشدات عمى المشاركة الجدية عمى حث اروطو وقواعد سير جمساتو و شتوضيح أىداؼ البرنامج و 
تيا التزاميف بالمشاركة في الجمسات وباحتراـ مواعيدىا وبأداء أنشطالفعالة، األمر الذي أدى إلى و 
 مياراتيا حتى بعد انتياء مرحمة الجمسات اإلرشادية.               و 

لممسترشدات لمتعرؼ عمى  تنفيذا في إتاحة الفرصةالتدخؿ اإلرشادي المنظـ تخطيطا و كذلؾ ساىـ    
دراكيف ألبعادىا وآثارىا النفسية وتزويدىف فيـ مشكمة انخفاض التفاؤؿ التي تأنفسيف و  ببدائؿ عانيف منيا وا 
أفكار إيجابية جديدة لدييف، سمبية وتنمية طاقات و حموؿ واقعية ساىمت في إخراج انفعاالتيف العممية و 

ف البرنامج في التخمص مف الطرؽ فحسب ما أدلت بو المسترشدات عمى استمارة التقييـ النيائي ساعدى
عة أكثر فعالية في جيات جديدة ناجأكسبيف استيراتيكالتشاؤـ والحزف واليأس و األساليب السمبية الفاشمة و 

 مشكالت الحياة اليومية.                                                                                        و  مواجية مواقؼ 
يرفع مف إحساسو بالحب ليذا يعتبر د مف قوة اإلنساف عمى اإلنطالؽ واإلقباؿ عمى الحياة و فالتفاؤؿ يزي   

 مو سواء كانت فردية أو جماعية.مستقبمؿ األساسي لنجاح مشاريع الفرد و بمثابة العا
 (27، ص 2020) عبد الكريم القيصر، 

ترشدات أيضا يرجع األثر اإليجابي لمبرنامج اإلرشادي المقترح إلى فاعمية األساليب التي تعممتيا المس   
الخبرات التي قامت المسترشدات العديد مف الميارات و ت في تنمية التي ساىمداخؿ الجمسات اإلرشادية و 

 بة.مناسالحياة الخارجية بطريقة صحيحة و  بتوظيفيا في مواقؼ
مف اجتماعية آمنة عبرت الجماعية في توفير أجواء نفسية و المناقشات قد ساىمت المحاضرات و و      

قدرتيف عمى التواصؿ والتفاعؿ مع خالليا المسترشدات عف ذاتيف ومشاعرىف وازدادت ثقتيف بأنفسيف و 
                        اآلخريف.                                

ت لتغيير أفكارىف المتشائمة    بذلؾ يمكننا القوؿ بأف اإلرشاد الجماعي أتاح الفرصة لممسترشداو 
شعورىف يجابي   و اسيف اإلتصوراتيف السمبية لممستقبؿ، ىذا ما أدى إلى إحسونظرتيف السوداوية لمحياة و 

عممتيا خالؿ الجمسات األساليب التي تعميف تستمرف في تطبيؽ الميارات و بالراحة النفسية، األمر الذي ج
 بالتالي ارتفع إحساسيف بالتفاؤؿ.                             اإلرشادية و 
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النجاح يـ والميارات المختمفة  و مفاىفتعزيز وجية النظر المتفائمة يجعؿ الفرد أكثر قدرة عمى تعمـ ال     
تمده بحياة مشرقة فعالة قادرة عمى عمى تطوير مفيوـ إيجابي لذاتو و  في إتقانيا، كما تجعمو أكثر قدرة

ه أيضا عمى تطوير مفيوـ التقبؿ والتقدير واإلحتراـ تساعداجية الصعاب بما تستحؽ مف طاقة وانفعاؿ و مو 
ف خالؿ اعتبارىا خبرات يمكف اإلفادة منيا في مرات الحقة مي حياتو و تمر فالفشؿ التي لحاالت النجاح و 

 مثابة تغذية راجعة معززة لتعممو.أخذ العبرة منيا لتصبح بمعرفة أسباب ىذا النجاح والفشؿ و 
 (22، ص 2006) زياد بركات، 
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:خاتمة  

 

العانسات بالبيئة ات ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى مستوى التفاؤؿ لدى عينة مف الفتي   
                                                  كذلؾ إلى اختبار فاعمية برنامج إرشادي ديني لرفع مستوى التفاؤؿ لدى ىذه الفئة مف الفتيات.                                       الجزائرية و 

يرجع ىذا اإلنخفاض إلى انس الجزائرية منخفض، و لفتاة العقد بينت النتائج أف مستوى التفاؤؿ لدى او      
كذلؾ يؤدي ترغب فييا، إدراكيا بأف تقدميا في العمر يؤدي إلى غياب معايير اإلختيار الزواجي التي 

لى نقص تقديرىا بوجود نقص معيف لدييا جعؿ الشباب يبتيا إحساس عدوف عنيا إلى شعورىا بالدونية وا 
 البقاء وحيدة ىو الحؿ األفضؿ ألنومشاركة في الحياة اإلجتماعية و البالتالي فالعزوؼ عف لذاتيا، و 

وقوعيا في حالة مف الذي يؤدي إلى انخفاض تفاؤليا و  ، األمرسيجنبيا نظرات المحيط التيميشية
                             اإلحباط.

برنامج اإلرشادي الديني لو نتائج بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي عمى المسترشدات أف الالأيضا بينت      
يرجع ذلؾ إلى البناء المتكامؿ لمبرنامج اإلرشادي، العانسات و فاعمية في رفع مستوى التفاؤؿ لدى الفتيات 

المكبوتة داخؿ بنائيف النفسي، اإلنفعاالت ولى في تفريغ الشحنات السمبية و فقد ساىمت الجمسات األ
اتيف تصور ألفكارىف السوداوية ونظرتيف السمبية لمحياة و  المسترشداتكذلؾ لعبت دورا كبيرا في إدراؾ و 

قد ساىمت الجمسات المتشائمة اتجاه المستقبؿ واقتناعيف بضرورة تغيير أنفسيف وتغيير نظرتيف لمحياة، و 
دراؾ أىميتو في الحياة و األخرى في تعرؼ المسترشدات عمى مف  كذلؾ في اكتساب خطواتيوـ التفاؤؿ وا 

تساب السمات اإليجابية اكوبعض أساليب التخمص مف اإلنفعاالت والسمات السمبية و بناء الثقة بالنفس 
 هلل.التوكؿ عمى اتبشار والصبر و اإلس كالتفاؤؿ 

أما استمرار فاعمية البرنامج اإلرشادي المقترح في رفع مستوى التفاؤؿ لدى الفتيات العانسات أفراد      
ترشدات الميارات التي اكتسبتيا المسود إلى فاعمية األساليب و بعة فيعمجموعة البحث بعد مرور فترة المتا

التي قامت بنقميا إلى مختمؼ مواقؼ الحياة األخرى عف طريؽ الواجبات داخؿ الجمسات اإلرشادية و 
 المنزلية التي كمفت بيا المسترشدات.                                  

 توصيات:

ممئ الفراغ تخفيؼ شعورىف بالوحدة النفسية و  يات العانسات بيدؼجمعيات لفائدة الفتإنشاء نوادي و  -
 العاطفي الموجود لدييف.

مف خالؿ برامج التوعية      تفعيؿ دور وسائؿ اإلعالـ في رفع مستوى التفاؤؿ لدى الفتيات العانسات  -
                                 البرامج المتخصصة في تقديـ الخدمات النفسية.والمحاضرات الدينية و 
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ارسة الخدمات اإلرشادية بالجزائر وتوسيع مجاالت تطبيقيا في مختمؼ إنشاء مراكز متخصصة لمم -
                                                                      المؤسسات النفسية واإلجتماعية.

   اإلمكانيات واألدوات والوسائؿ الالزمة لتطبيقيادية بتوفير تسييؿ ميمة المطبقيف لمبرامج اإلرشا -
شراؼ متخصصيف عمى تطبيقيا و و     العمؿ المستمر عمى تقويميا.ا 
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