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Abstract 

This research aimed to test the effectiveness of a 

psychological counseling program in reducing the 

level of adjustment disorder among elderly 

women who are living in social welfare infirmary 

in Taif city. Quazi-experimental method was used 

on a sample of (30) old women who were 

randomly selected and divided into two groups, 

experimental (15) and control (15). The results 

show that there were differences in means of the 

experimental group between the pre- and post- 

measurements of the adjustment disorder's scale 

after the application of the counseling program. 

However,  there were no differences in means of 

the control group between the pre- and post- 

measurements of the adjustment disorder's scale 

after the application of the counseling program. In 

addition, there were differences between the mean 

scores of the experimental and control groups on 

the post adjustment disorder's scale after the 

application of the counseling program in favor of 

the experimental group 
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 ملخص
هدف هذا البحث إىل اختبار برنامج لإلرشاد النفسي يف 
سنات 

ُ
خفض درجة اضطراب التوافق لدى عينة من امل

قيمات يف دار الرعاية االجتماعية يف مدينة الطائف، ومت 
ُ
امل

( 03التجرييب على عينة تكونت من ) هاستخدام املنهج شب
ُمسنة مت اختيارهن وتعيينهنَّ بالطريقة العشوائية، وتوزيعهن 

( ُمسنة، 51إىل جمموعتني اجملموعة التجريبية مكونه من )
( ُمسنة، وكشفت النتائج 51واجملموعة الضابطة مكونه من )

عن وجود فروق يف متوسطات درجات أفراد اجملموعة 
القياسني القبلي والبعدي على مقياس اضطراب التجريبية بني 

التوافق بعد تطبيق الربنامج  اإلرشادي، وعدم وجود فروق يف 
متوسطات درجات أفراد اجملموعة الضابطة بني القياسني 
القبلي والبعدي على مقياس اضطراب التوافق بعد تطبيق 
الربنامج اإلرشادي، وجود فروق بني متوسطات درجات 

عة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد اجملموعة أفراد اجملمو 
الضابطة يف القياس البعدي على مقياس اضطراب التوافق 
بعد تطبيق الربنامج اإلرشادي وذلك لصاحل اجملموعة 

 التجريبية.
 -التوافق اضطراب -اإلرشادي الربنامج: املفتاحية الكلمات
 .االجتماعية الرعاية دار -املسنات
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