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تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى مستوى األفكار اإلنيزامية لدى عينة من التالميذ     

المقبمين عمى امتحان شيادة البكالوريا والكشف عن فاعمية برنامج إرشادي عقالني إنفعالي 

 لتعديل ىذه األفكار اإلنيزامية. 

ولتحقيق ىذه األىداف استخدمت الباحثة منيجين، المنيج الوصفي لتحقيق اليدف األول       

والمنيج التجريبي وتم اختيار منو تصميم المجموعة الواحدة ذات القياس الفبمي والبعدي والتتبعي 

تمميذ وتمميذة مسجمين في السنة  (021)لتحقيق اليدف الثاني، فتكونت عينة الدراسة بداية من 

الثالثة من التعميم الثانوي من والية الشمف الجزائر لمعرفة مستوى األفكار اإلنيزامية لدييم، ثم 

( تمميذ وتمميذة تم تطبيق البرنامج اإلرشادي عمييم وذلك بعد 41اختارت الباحثة من بينيم )

تين األولى التأكد من تجانس أفراد عينة الدراسة لتحقيق اليدف الثاني، وقد استخدمت الباحثة أدا

تمثمت في مقياس األفكار اإلنيزامية الذي تم إعداده من طرف الباحثة و التأكد من خصائصو 

السيكومترية، والثاني البرنامج اإلرشادي الذي أيضا تم إعداده من طرف الباحثة والتأكد من 

اسبة صالحيتو قبل التطبيق الفعمي لو، وبعد استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية المن

توصمت الباحثة إلى أن لمتالميذ المقبمين عمى امتحان شيادة البكالوريا مستوى مرتفع من األفكار 

 اإلنيزامية ، وأن لمبرنامج اإلرشادي العقالني اإلنفعالي  فعالية في تعديميا.
 

 



The study abstract in English  

     The current study aims at finding an instructive, emotional and 

rational counseling programme to reduce the defeatism ideas that most 

students suffer from while sitting for the BAC exam. It also focuses on to 

what extent this programme is effective after finishing all its meetings. 

       To fulfil these aims, the experimental trend was used and we have 

chosen what suits the current research as far as its problematic and 

hypotheses are concerned. We depended upon an experimental semi 

design for each group of students following a pre, post, and tracking 

measurement. We have also used the following tools; the defeatism ideas 

scale and the counseling programme which were designed and borne out 

before being actually used. The study consisted of (14) pupils of different 

gender. They all belong to secondary school year 3, district of Chlef. This 

sample of students was intentionally and deliberately chosen and was 

confirmed to be homogeneous before applying the counseling programme 

on them. The tracking measurement was applied to see how effective the 

counseling programme was. As some suitable statistical methods were 

used, our findings show that the counseling emotional and rational 

programme has positively modified the defeatism ideas of students sitting 

for the baccalaureate exam. 

 


