
 ملخص الدراسة

تخفيف من في الالخدمة االجتماعية االكلينيكية ممارسة العالج المعرفي السلوكي من منظور : عنوان الدراسة

من طالبات المرحلة الثانوية حدة السلوك العدواني لدى الفتيات من أبوين مطلقين. دراسة مطبقة على عينة 

 بمدينة مكة المكرمة.
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 جامعة أم القرى، كلية العلوم االجتماعية، قسم الخدمة االجتماعية، مكة المكرمة. :الجهة العلمية

 خدمة اجتماعية اكلينيكية )عيادي(.  ماجستير في الخدمة االجتماعية تخصص: الدرجة العلمية

تمثل الهدف الرئيسي للدراسة في قياس مدى فعالية برنامج التدخل المهني باستخدام العالج : أهداف الدراسة

تخفيف من حدة السلوك العدواني لدى الفتيات في الاالجتماعية االكلينيكية؛  الخدمةالمعرفي السلوكي من منظور 

  من أبوين مطلقين.

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات شبه التجريبية التي تستهدف اختبار نوع الدراسة والمنهج المستخدم: 

تأثير متغير مستقل، وهو )العالج المعرفي السلوكي( على متغير تابع وهو )السلوك العدواني( لدى الفتيات من 

بلية والبعدية بواسطة برنامج التدخل القياسات الق درجاتمتوسطات  أبوين مطلقين، وذلك بقياس الفروق بين

ً مع نوع الدراسة تنتهج الدراسة المنهج شبه التجريبي  المهني القائم على العالج المعرفي السلوكي، واتساقا

باستخدام تصميم المجموعتين: مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية، مع القياس القبلي والبعدي لكل مجموعة 

 على حدة.

هي: األداة األولى: مقياس السلوك العدواني  أداتين رئيسيتينالدراسة الحالية على  دتاعتمأدوات الدراسة: 

لدى الفتيات من أبوين مطلقين وهو من إعداد الباحثة، واألداة الثانية للدراسة هي: المقابالت المهنية الفردية 

 ياس القبلي والبعدي. ؛ وذلك لتطبيق برنامج التدخل المهني وإجراء القمع حاالت الدراسة  والجماعية

تحدد مجتمع الدراسة بالمدرسة الخامسة والخمسون الثانوية بمدينة مكة المكرمة، أما مجتمع وعينة الدراسة: 

عينة الدراسة فتمثلت في اختيار عشرين مفردة بطريقة قصدية ممن تنطبق عليهن شروط عينة الدراسة، وتم توزيعهن 

 تين، مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية قوام كل منهما عشر طالبات. بطريقة عشوائية إلى مجموعتين متكافئ

توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات حاالت  نتائج الدراسة:

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس السلوك العدواني في التطبيق البعدي وذلك لصالح 



مما يدل على فعالية برنامج التدخل المهني المستند على العالج المعرفي السلوكي في  ،التجريبيةالمجموعة 

  مطلقين.التخفيف من حدة السلوك العدواني لدى الفتيات من أبوين 

 


