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 :مستخلص الدراسة

برنةةةاعال ي عةةةي ين نةةةي لنكعةةةالي  ةةةوى ي لوا ةةةي  ع ةةةوى  للوىلفةةة   فعاليةةة : عنووووال الدراسوووة    
درل ةة  يوةال يينةة  عةة  للعمستةي  بع ومةةكال للتةةا  : للنك ةي لعرىةةال لرىةارلباس لل ةةي ىباوي 

 للنك ي  بالاائف

قياس عد  نعاح للبرناعال للعنورح في وا ي  ع وى  للوىلف  للنك ةي لةيى  :  وهدف للدرل   إلال 
ي  ، ى للوعةةرف يوةةال عةةد  ل ةةوعرلر فعاليةة  للبرنةةاعال للع عةةي للعنوةةرح فةةي لرىةةارلباس لل ةةي ىباو

 .للوسكيف ع  ع وى  لرىارلباس لل ي ىباوي  

و ى  ععوعع للدرل   ع  عرىال لرىارلباس لل ي ىباوي  للعرلععي  لع ومكال للتا  للنك ي    
عرىةةةال (  02) عريىةةةا وةةةم ون ةةةيعهم للةةةال عععةةةىيوي  ىةةةابا  (  02) بالاةةةائف ىيينةةة  للدرل ةةة  

 .عرىال  ىوم لسويارهم بارين  يمىلئي (  02) ىوعريبي  

ع  وعريب   عنياس ليزنك -0: ىل وسدم للبااث للعنهال للوعريبي ،  عا ل وسدم لألدىلس للوالي    
عنيةاس للوىلفة  للنك ةي عة  إيةدلد للبااةث ىللبرنةاعال للع عةةي  – 0(  لاعةد عاعةد يبةد للسةال  ) 

 .ع  ليدلد للبااث 

 :أظهرس نوائال للدرل   

ىعةةةىد فةةةرى  يلس درلةةة  إاتةةةائي  بةةةي  عوى ةةةاي درعةةةاس للعععىيةةة  للوعريبيةةة  فةةةي للوىلفةةة   -0
 .للنك ي قبل ىبعد واب  للبرناعال 

ىعةةةىد فةةةرى  يلس درلةةة  إاتةةةائي  بةةةي  عوى ةةةاي درعةةةاس للعععىيةةة  للوعريبيةةة  ىللعععىيةةة   -0
 .ي  للىابا  في للوىلف  للنك ي لتالح للعععىي  للوعريب

يدم ىعىد فرى  يلس درل  إاتائي  بي  عوى ةاي درعةاس للعععىية  للوعريبية  فةي للوىلفة   -3
 .للنك ي في للنياس للبعد  ىللووبعي 

 

 

 

 

 



Abstract: 

Title of the study: The Effectiveness of a Behavioral, Sensitive, Behavioral 

Therapy Program to Improve Psychological Adjustment Psychological of 

Patients with Psychopathic Disorders: A Study on a Sample of the 

Psychiatric Hospital in Taif 

The study aims to: 

Measuring the success of the proposed program in improving the level of 

psychological compatibility of people with Psychopathic Disorders 

The study population consisted of patients with Psychopathic Disorders who 

were referred to the mental health hospital in Taif. The sample consisted of 

(20) patients divided into two groups (10) patients and experimental patients 

(10) patients 

The researcher used the experimental method. He also used the following 

tools: 1 - the Isaac scaleprepared by( Ahmad .M. Abdulkalek) 2 - the 

measure of psychological compatibility prepared by the researcher. 3- The 

program is prepared by the researcher 

The results of the study showed that   

 1-there were differences between the experimental group and the     

psychological compatibility of the experimental group before and after the 

program. 

2- There are statistically significant differences between the mean of the 

experimental group and the control group in favor of the experimental 

group. 

3- There are no statistically significant differences between the average 

scores of the experimental group in the psychologicalAdjustment 

Psychologicalin the measurement of distance and follow - up 

 

 
 


