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 ويةلثانمستوى إدراك طالب المرحلة الثانوية لدور المرشد النفسي ببعض المدارس ا
 بالفرع الغربي بمدينة زليتن  

 زهرة اشتيوي بن عثمان أ. 
 

 الملخص:

عض املددار  شدد الفسسدب  دبهدف البحث احلايل التعرف على مستوى إدراك طالب املرحلة الثانوية لددرر املر     
دراك رق يف مسدتوى إويات السدر رمعرفدة مسدت الفسسدب، اإلضافة إىل التعرف على درر املرشدد  نت،زليالثانوية مبديفة 

لبحددث مددد  ندددي عيفددة ارقددد ت و  رالتخصدد ،تعدد ى ملت دددس ا ددف   الفسسددب،طددالب املرحلددة الثانويددة لددددرر املرشددد 
لباحددث داد ا  إعددراسددتخدمي الباحثددة م يددا  إدراك الوددالب لدددرر املرشددد الفسسددب مدد رطالبددة،طالدد   (111)

  رثباته. ة الستخراج صدقهرقامي الباحثة  دد إعادة ت فيفه على البيئة الليبي ،2007سله   عبد الستاحسامب 

  -كالتايل: نتائج البحث  رجاءت 

  جداً.أن مستوى إدراك طالب املرحلة الثانوية لدرر املرشد الفسسب ضعيف  .1

  األ عاد.ج ته نتائأرضح رهذا ما ف ط،ألعمال اإلدارية أن درر املرشد الفسسب م صورا على ال يام  ا .2

الفسسب لبعض  املرشد لدرر ال توجد فررق ذات داللة احصائية على م يا  إدراك طالب املرحلة الثانوية .3
  ا ف .املدار  الثانوية  السرع ال ريب مبديفة زلينت تع ى ملت س 

لفسسب لبعض ملرشد االدرر  إدراك طالب املرحلة الثانويةال توجد فررق ذات داللة احصائية على م يا   .4
  التخص .املدار  الثانوية  السرع ال ريب مبديفة زلينت تع ى ملت س 
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  -مقدمة: 
ملعدددددريف النسجدددددار ارذلدددددا ألنفدددددا نعدددددي  عصدددددر ا رتع يددددددا مدددددر مدددددررر األيدددددام رالسدددددفوات تددددد داد احليددددداة صدددددعو ة 

ادية   ت دسات اقتصدمده  الدندا رنظدرا ملدا  در  د صد سة،  أصدب  العدام قريدة رالت فولوجب يف شد  اداالت احليداة حد
 د. عات البالاألمر الذي تول  رجود املرشد الفسسب رالعمليات االرشادية يف كافة قوا رسياسية،

امددو رم ددايي  لددى عدددة عو ع نظددرا العتمداد رذلددا  األفددراد رمبدا أن عمليددة االدراك هددب عمليددة مع ددة يف حيدداة 
لدددماا الددذي لملعلومددات افدداإلدراك مددرتبط  دداحلوا  ايتمدد  الددئ تعتددل رسددائو ادالددال  األفددراد،ف  دداالتالف ختتلدد

ا السددرد يف بددحدددام مددر ي ددوم  دددرر  علددى تسسددسها رم ارنتهددا مددر مددا هددو موجددود يف ال يفتدده مدد  الددلات سددا  ة رأ
 حياته.

 ،يمدددرخم )عمدددادسدددة حيدددث أثبتددي درا ا دددف  كمددا أن عمليدددة اإلدراك ختتلدددف  دددد االدددتالف األفدددراد مددد  حيددث 
 رجود فررق ذات داللة احصائية على م يا  اإلدراك لصاحل الذكور.  (1996

دام سيدددة رهيتددده ل حدددمدددا أن األمدددر رطري دددة التس دددس رالبيئدددة االجتماعيدددة الدددئ ن دددي بدددا السدددرد تلعددد  دررا يف كيك  -
ول السددلوك ة مستسيضددة حددإىل دراسددة كاملدد اإلضددافة أن البحددث يف ماهيددة االدراك ي ودنددا  لدده،رمدددى أتيتهددا 

حاجاتدده ر ية السددرد رالعالقددات الددئ تف ددد الف دداي االدراكددب  تسدداعالت نسسددية حدددد السددلوك مدد  حيددث شخصدد
دراسددددة إ ددددراهي   فسددددب (،5 :1991 ،)مصددددوسى رأف ددددار .رميولدددده الع النيددددة ر دددددد توددددور معارفدددده  الفسسددددية،
مليدددة عيدددث نالحدددن أن ح األفدددراد كبدددساً يف عمليدددة إدراك نالحدددن أن البيئدددة تلعددد  درراً   K 1997الصدددباطب 

 ر.ى م  الذكو رأن إدراك اإلنام للسلوك التدريسب أعل احلضر،إدراك املفاطق الريسية أعلى م  

هددذا  ال ددد أن يفت ددر كددان  االجتماعيددة،املرشددد الفسسددب ادددم األفددراد مبختلددف فئدداط  العمريددة رطب دداط   رمبددا أن -
  رالاصة.اجملتمر ح  تصب  رظيسة املرشد الفسسب راضحة  املسهوم  مير فئات

ت  الوالب حد  تد هب شرحيةر  اللييب،رح  يفت ر هذا املسهوم جي  الرتكي  على إحدى أكل شرائ  اجملتمر      
فدوات ايتدمدة قب هدو أحدد حيث أن اإلرشاد الفسسد اجملتمر رهية مدى حج  التداالو الالزم يف هذ  ال رحية م  

كمددا أن   (،273 :2001 ، عبددد الددرم) احلديثددة.ة رالت فيددات الفسسددية املهمددة يف املمارسددة السددي ولوجيا الفسسددي
 ال 2007له  حيدددث أثبتدددي دراسدددة سدددامب سددد فيددده درر املرشدددد الفسسدددب  الفسدددبة للودددالب راحدددد ال االدددتالف 

منددا يعددود هددذا رإ ف ، دداتوجددد فددررق ذات داللددة احصددائية يف إدراك الوددالب لدددرر املرشددد الفسسددب تعدد ى ملت ددس 
 هل .االالتالف نتيجة التخص  األكادميب 
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حدددد قفدددوات ايتدمدددة الفسسدددية الدددئ ت ددددم االرشددداد الفسسدددب هدددو أ ا أن 11 :1999 ،كمدددا أضددداف ا ال سدددايف  -
داء املرشدد حيدث أن أ ل فراد بددف الت لد  علدى الصدعو ات الدئ تعدرته سدبيله  رتعدوق تدواف ه  ر داحه  

أثبتدي أنده ال توجدد  2008فسدب دراسدة زيداد شدومان  ،ي جداً رالصوصاً يف اال التعلدي الفسسب مه  رضررر 
 لة.ايتفررق يف مستوى األداء الوظيسب للمرشدي  الفسسيني تع ى ملت س ا ف  رسفوات 

إدراك  وى)مسددتمدد  هفددا جدداءت أتيددة هددذا البحددث راحلاجددة إىل مثددو هددذ  األدددام رهددو مددا سددتهت   دراسددته ر  -
 زلينت(.ة ريب مبديفرحلة الثانوية لدرر املرشد الفسسب  بعض املدار  الثانوية  السرع ال طالب امل

  -البحث: مشكلة 
لسرع   الثانويددة  دداض املدددار انوالقددا مدد  أتيددة موضددوع إدراك طددالب املرحلددة الثانويددة لدددرر املرشددد الفسسددب  ددبع

  -رهو:  تساهل الرئيسب التايلقامي الباحثة  بلورة م  لة البحث  ال زلينت،مبديفة  ال ريب
ويـــة بـــالفرع رس الثانس / مـــا مســـتوى إدراك طـــالب المرحلـــة الثانويـــة لـــدور المرشـــد النفســـي بـــبعض المـــدا

 زليتن؟الغربي بمدينة 
   -اآلتية: لإلجا ة ع  التساهل الرئيسب جي  اإلجا ة ع  التساهالت السرعية 

يفددة لسرع ال ددريب مبداملرشددد الفسسددب  ددبعض املدددار  الثانويددة  دداا مسددتوى إدراك طددالب املرحلددة الثانويددة لدددرر مدد -1
 زلينت؟

 زلينت؟ما درر املرشد الفسسب  بعض املدار  الثانوية  السرع ال ريب مبديفة  .2

  سدب  دبعض املددار ق دالة إحصائيا يف مستوى إدراك طالب املرحلة الثانويدة لددرر املرشدد الفسهو توجد فرر  -3
 للجف ؟ زلينت تع ىيب مبديفة الثانوية  السرع ال ر 

  سدب  دبعض املددار ق دالة إحصائيا يف مستوى إدراك طالب املرحلة الثانويدة لددرر املرشدد الفسهو توجد فرر  -4
 للتخص ؟ زلينت تع ىالثانوية  السرع ال ريب مبديفة 

  -البحث: أهداف 
 -اآلتية: يهدف البحث إىل ح يق األهددددداف 

راك طالب املرحلة الثانوية لدرر املرشد الفسسب  بعض املدار  الثانوية  دالسرع ال دريب التعرف على مستوى إد -1
 زلينت.مبديفة 
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 لينت.ز التعرف على درر املرشد الفسسب  بعض املدار  الثانوية  السرع ال ريب مبديفة  .2

ة دار  الثانويددبعض املددلسددررق يف مسددتوى إدراك طددالب املرحلددة الثانويددة لدددرر املرشددد الفسسددب  دداالتعددرف علددى  -3
 للجف . زلينت تع ى السرع ال ريب مبديفة 

ة ملدددار  الثانويددلسددررق يف مسددتوى إدراك طددالب املرحلددة الثانويددة لدددرر املرشددد الفسسددب  ددبعض ااالتعددرف علددى  -4
 للتخص . زلينت تع ى السرع ال ريب مبديفة 

  -اآلتدددب: ت م  أتية البحث يف  -البحث: أهمية 

  -النظرية: األهمية  -أواًل: 
  الفسسب.. ال اء الضوء على مستوى إدراك طالب املرحلة الثانوية لدرر املرشد 1

لفسسدب ان درر املرشدد ا إذا كدا. ت م  أتية البحدث احلدايل يف كونده يتعامدو مدر طدالب املرحلدة الثانويدة ملعرفدة مد2
   الوالب. ال ا ا إجيا يا أر 

  الثانوية.سسب يف كيسية التعامو مر طالب املرحلة . ا راز أتية درر املرشد الف3

 التطبيقية:األهمية  -ثانيا: 
رشدد حدول أتيدة امل الالزمدة جي  أالذ نتدائج البحدث يف االعتبدار حيدث يسيدد رزارة التعلدي  ر دده   املعلومدات .1

    .ح هالفسسب داالو املدار  الثانوية ألجو االهتمام  املرشدي  الفسسيني رإعوائه  

طات احليددداة   مددد  ضددد و مسددداتة يف رضدددر  دددرامج ارشدددادية ألجدددو االهتمدددام  ودددالب املراحدددو الثانويدددة لوقدددايته .2
 املختلسة.

 توضي  أر تعديو الصور اإلدراكية لدى الوالب حول درر املرشد الفسسب.  .3

  -البحث: حدود 
  -اآليت: ت مو حدرد هذا البحث يف     

 سب.ر املرشد الفسانوية لدر حلايل على تفارل مستوى إدراك طالب املرحلة الثي تصر البحث ا املوضوعية:احلدرد 

  الثانوية.تتمثو يف طالب املدار   الب رية:احلدرد 
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 .2018_  2017العام الدراسب  ال مانية:احلدرد 

 -دددددددة امعيتي دددهدددددددال هيدد –هدددددددراءال دددريب مبديفدددة زليدددنت رت دددمو )ال   الثانويدددة  دددالسرع عدددض املددددار   امل انيدددة:احلددددرد 
 (.ر    حيانجددددددا  -ال ويدددددالت

 -البحث: مصطلحات 
 (36 :1996عاطف ، ر  )أمد                     يكمله.هو اإلحاطة  ال بء   -لغة:    -اإلدراك:   

  لدااللية.اه يها رحلالتفهو العملية الئ تت  با معرفة السرد لبيئته ايتارجية الئ يعي   -اصطالحاً: 

    (105: 2006 ،)مرران  

ريدددق احلدددوا  حلسدددية عددد  طاهدددو العمليدددة الع ليدددة الدددئ يدددت   واسدددوتها التعدددرف علدددى املثدددسات  -إجرائيـــا: ويعـــرف 
  ايتم .

  - النفسي:المرشد 

صدددحة الفسسدددية لفسسدددب رالاهدددو السدددرد الدددذي يدددت  إعدددداد  إعددددادا أكادمييدددا يف التوجيددده راالرشددداد   -اصـــطالحاً: 
                فددددراد.      لالفسسددددية  ليصددددب  مرشدددددا نسسدددديا قددددادرا علددددى التعامددددو مددددر امل دددد الت راالضددددورا ات الفسسددددب،الج رالعدددد
    (54 :2008،  )أمد

ون ا رجيد  أن ي دهلدرخمودط  راضدحة،هو ذلا السرد الدذي يعمدو ضدم  عمليدة إرشدادية  - :إجرائياويعرف     
 الفسسب.راسة مع مة يف اال االرشاد فال د له أن مير  د جيد،مدر ا    و 

الرشددداد يف ادددال ا يدددا،علمأر هدددو املرشدددد الفسسدددب الدددذي يعمدددو داالدددو املددددار  الثانويدددة ديدددث ي دددون مددد هال      
  إرشددداد الودددالبيف  فجددداح، الفسسدددب رلديددده مددد  املهدددارات الدددئ تسددداعد  يف إ ددداز العمليدددة االرشدددادية راألكادمييدددة

             الثانوية.داالو املدار  

يدددة الثانو  املددددار لتح دددون  يعدددرف الودددالب يف البحدددث احلدددايل  دددي   أرلئدددا األفدددراد امل :الثانويـــةطـــالب المرحلـــة 
  زلينت.الواقعة داالو نواق مديفة 

   .احلايللبحث ت ر ضم  حدردها اتمر ا زلينت رالئهب ا هة ال ر ية م  مديفة  الغربي:الفرع 

 



  
 

  زهرة اشتيوي بن عثمان. أ                                       مستوى إدراك طالب المرحلة الثانوية لدور المرشد النفسي                                                                                                                                                                                         
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ــة  ليبيددة طددرا ل  لعاصددمة الارتبعددد عدد   الليدديب،لية ت ددر يف احلدددرد ال ر يددة للسدداحو مديفددة سدداح : هددبزليــتنمدين
 وسدط،املتال البحدر ال دم مديفدة ايتمد ، رمد رمد  ال درب  مصدراتة،رحيدها م  ال رق مديفة  ك ،  150مبسافة 

  رليد.رم  ا فوب مديفة  ين 

  -منها: وتناول هذا الموضوع العديد من الدراسات السابقة 
  -اإلدراك: الدراسات التي تناولت موضوع  - أواًل:

فسـية قتـ  بالصـالبة النالقبول أو الرفض الوالدي وعال )إدراكوعنوانها  1996عماد محمد مخيمر  دراسة
 الجامعة(لدى طالب 

سسدية لددى عيفددة دفي هدذ  الدراسدة إىل فحد  العالقدة  دني إدراك ال بددول رالدرفض الوالددي ر دني الصدال ة الفهد -
ة يف الصددال ة فددراد العيفدد اإلضددافة إىل فحدد  السددررق احل ي يددة  ددني الددذكور راإلنددام مدد  أ ا امعددة، مدد  طددالب
احندراف معيداري   ر  20.85مبتوسدط عمدري  رطالبدة،طالبدا  (163)رقد ت وني عيفدة الدراسدة مد   الفسسية،
 صر.يق مب قاز سفة م  طالب السرقتني الثالثة رالرا عة كليئ اآلداب رالعلوم جبامعة ال 1.02

  فسسية.القد استخدم الباحث يف هذ  الدراسة استبيان ال بول رالرفض الوالدي راستبيان الصال ة ر  -

  -كالتايل: رجاءت نتائج الدراسة    

 –الددددتح    – )االلتدددد امود عالقددددة طرديددددة  ددددني إدراك الدددددفء الوالدددددي ر ددددني الصددددال ة الفسسددددية رأ عادهددددا رجدددد -
  راإلنام. رذلا ل و م  الذكور التحدي( 

ركدان  اإلندام،ر سدواء لددى الدذكور أ الفسسدية،ني إدراك الدرفض الوالددي ر دني الصدال ة رجود ارتباي ع سب  د -
  الالمباالة(. – )اإلتالأكثر األ عاد تيثرا يف الصال ة الفسسية هو  عد 

 الدذكور  ة لصداحلجدت فررق ذات داللة إحصائية  ني متوسدط درجدات الدذكور راإلندام يف الصدال ة الفسسدير  -
  .رالتحديالاصة يف إدراكه  للتح    اإلنام،مبعىن أن الذكور أكثر صال ة نسسية م  



 
 

 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 

 
271 

 
لثانويـــة للســـلوك اطـــالب وطالبـــات المـــدارس  )إدراكوعنوانهـــا  1997إبـــراهيا ســـالا الصـــباطي دراســـة -

  دراسي(.اللمستوى ا –الخلفية الثقافية  –التدريسي لمعلمي العلوم في ضوء متغيرات الجنس 

علمددب ملوك التدريسددب هدددفي هددذ  الدراسددة إىل ال  ددف عدد  إدراك طددالب رطالبددات املدددار  الثانويددة للسددل     
 480رقددد ت ونددي عيفددة البحددث مدد   ،ملسددتوى الدراسددبا –يتلسيددة الث افيددة ا –العلددوم يف ضددوء مت ددسات ا ددف  

 ،السددعودية مل ددة العر يددةسدوف  امللثالثددة مبديفددة اهلطالبدا رطالبددة مدد  طدالب املرحلددة الثانويددة يف السددفوات الدراسدية ا
الوددالب( دركدده يوم كمددا العلددملعلمددب العلددوم ) رقددد اسددتخدم الباحددث يف هددذ  الدراسددة اسددتبيان السددلوك التدريسددب

(1988 menisحيث قام الباحث  تعديله رتوبي ه  عد التيكد م  صالح ) لدراسةا ة جملتمرالسي ومرتييته . 

   -كالتايل: راسة  رجاءت نتائج الد 

  احلضر.يفة الريف للسلوك التدريسب أعلى م  مستوى إن إدراك أفراد ع -

  الذكور.ك التدريسب أعلى م  الوالب إن إدراك الوالبات للسلو  -
  التدريسب.وك دراك السلإن الوالب رالوالبات يف املستوى الدراسب الثالث حصلوا على درجات مرتسعة يف إ -

  -النفسي: اسات التي تناولت موضوع المرشد الدر  -ثانياً: 
الفلسـطينية لـدور المرشـد  طـالب الجامعـات )إدراكوعنوانهـا  2007سـله   عبد الفتـا سامي  دراسة -

 .النفسي وعالقت  ببعض المتغيرات(

اإلضددافة إىل   لفسسددب،اهددفي هددذ  الدراسددة ملعرفددة مسددتوى إدراك طددالب ا امعددات السلسددويفية لدددرر املرشددد 
ت الددذكاء سددب ردرجددارفددة مدددى رجددود عالقددة  ددني إدراك طددالب ا امعددات السلسددويفية حددول درر املرشددد الفسمع

يفية حددول ت السلسددورمعرفددة رجددود فددررق ذات داللددة احصددائية يف مسددتوى اإلدراك لدددى طددالب ا امعددا لددديه ،
ة عدات السلسدويفين ا ام دادرر املرشد الفسسب تبعا الالتالف ا ف  راملستوى التعليمدب رالتخصد  ا دامعب رمل

البا رطالبدة ر  اسدتبعاد ط (510)يف الضسة ال ر ية رقواع غ ة. رقد ت وني عيفة البحث م  عيفة ع وائية تبلغ 
طددددالب  % هدددد  مدددد  53.8حيددددث أن  ( 506العيفددددة )فيصددددب  حجدددد   اإلجا ددددة،اسددددتبانات لعدددددم جديددددة  (4)

دراسدددة م يددددا  د اسدددتخدم الباحددددث يف هدددذ  الرقددد ايتليددددو،% مدددد  طدددالب جامعدددة 42.2ر االسدددالمية،ا امعدددة 
رم يدا   سدب،الفسملرشدد رالدذي ي دي  إدراك طدالب ا امعدات السلسدويفية لددرر ا الباحدث(،إعداد  )م اإلدراك 

  الذكاء.املصسوفات ا ا ون راف  ا ل يا  
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   -كالتايل: رجاءت نتائج الدراسة  

  الذكاء.درجات رجود عالقة إجيا ية  ني متوسوات درجات اإلدراك ر  .1

  امعة.ا ت س ال توجد فررق ذات داللة احصائية يف إدراك الوالب لدرر املرشد الفسسب تع ى مل .2

  لصددداحل س التخصدددتوجدددد فدددررق ذات داللدددة احصدددائية يف إدراك الودددالب لددددرر املرشدددد الفسسدددب تعددد ى ملت ددد .3
 التخص  األديب. 

 ليدو يف االتبدارامعدة ايت  طالب ا امعة االسالمية رطدالب جال توجد فررق ذات داللة احصائية  ني كال م .4
 امللونة.املصسوفات املتتا عة 

ا عدددة لصددداحل ات املتتتوجدددد فدددررق يف درجدددات الودددالب يف التخصصدددات العلميدددة راألد يدددة يف االتبدددار املصدددسوف .5
   األد ية.طالب التخصصات 

المرشــد النفســي فــي ضــوء  يميــة ألداءتقي )دراســةوعنوانهــا  2008زيــاد محمــود محمــد شــومان  دراســة -
 المتغيرات(بعض 

 ،ت قوداع غدد ة حمافظددايفهددفي هدذ  الدراسددة إىل معرفدة رت ددو  مسدتوى األداء الدوظيسب للمرشدددي  الفسسديني 
  يفدة الدراسدة مدت وندي ع رقدد ،رمعرفة الصورة الئ ه  عليها يف أدائه  الوظيسب رذلا يف ضوء  عض املت سات

لرت يدة الني يف رزارة ني العدامة م  العاملني يف كو م  ركالة ال وم الدرلية راملرشدي  الفسسدي( مرشد رمرشد207)
د مدد  ( مرشدد104)سدد  ا ددف  رجهددة العمددو  واقددر مددوزعني مددا  ددني ذكددور رإنددام ركالددة رح ومددة ح رالتعلددي ،

  راإلنام.  ما  ني الذكوروزعنيمرشد م  العاملني يف رزارة الرت ية رالتعلي  م (103ر)العاملني يف ركالة ال وم 

دراء املددار  قد استخدم الباحث يف هذ  الدراسة م يا  األداء الوظيسب للمرشدد الفسسدب مد  رجهدة نظدر مدر  -
رم يدا   – اد الفسسدبراالرشد م درفو التوجيدهرم يا  مستوى األداء الوظيسب للمرشد الفسسب م  رجهة نظر 

  الباحث.امل ايي  م  إعداد  رقد كاني هذ  الفسسب،الرضا الوظيسب للمرشد 

   -كالتايل: رجاءت نتائج الدراسة  

  ا ف .ت س تع ى مل ال توجد فررق ذات داللة احصائية يف مستوى األداء الوظيسب للمرشدي  الفسسيني .1

توجددد فددررق ذات داللددة احصددائية يف مسددتوى األداء الددوظيسب للمرشدددي  الفسسدديني تعدد ى ملت ددس جهددة العمددو  .2
  الدرلية.لصاحل ركالة ال وم  ح ومة( – لة)ركا
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ت دددس سدددفوات تعددد ى مل ال توجدددد فدددررق ذات داللدددة احصدددائية يف مسدددتوى األداء الدددوظيسب للمرشددددي  الفسسددديني .3
  ايتلة.

   رضدا املرشددي ى ملت دستوجد فررق ذات داللة احصدائية يف مسدتوى األداء الدوظيسب للمرشددي  الفسسديني تعد .4
  العمو.ع  

  -السابقة: ي  ومناقشة الدراسات تعق

  -اآلتية: هفا سيت  مفاق ة الدراسات السا  ة رف ا للبفود * 

  الفتائج. –األداة املستخدمة  –وعية العيفة ن –ألهداف ا –جراء الدراسة تاريخ إ -

 -الدراسات: تاريخ إجراء هذه  .1

يف حدني  ،1997 – 1996املاضدية سدفوات ل د امتدت الدراسات الئ تفارلدي موضدوع اإلدراك الدالل ال     
سدفوات  (10)أي مفدذ حدوايل  ،2008 – 2007الدراسات الئ تفارلي املرشد الفسسب كان امتدادها الالل 

  ماضية.

  -األهداف: من حيث  .2
ة  ددني إدراك هدددفي إىل فحدد  العالقدد (1996محمــد  )عمــادفدراسددة  رتفوعددي،ل ددد تعددددت االهددداف      

دفي إىل ال  دف عدد  هد ،(1997سـالا  )إبـراهيايف حدني دراسددة  الفسسدية،والددي رالصدال ة ال بدول رالدرفض ال
حدددني تفارلدددي  يف سات،مت ددإدراك طددالب رطالبدددات املدددار  الثانويدددة للسددلوك التدريسدددب ملعلمدددب العلددوم يف ضدددوء 

 )زيــادة يفمددا دراسدد  الفسسددب،مسددتوى إدراك طددالب ا امعددات لدددرر املرشددد  (2007عبــدالفتا   )ســاميدراسددة 
  الفسسيني.هدفي إىل معرفة رت و  مستوى األداء الوظيسب للمرشدي   (2008محمود 

  -العينة: من حيث نوعية  .3
ت فهفددداك دراسدددا ،ا فسدددنيل دددد اسدددتخدمي الدراسدددات الدددئ حصدددلي عليهدددا الباحثدددة مسدددتويات خمتلسدددة مددد       

 تفارلدددي يف حدددني ،2007الفتا  وســـامي عبـــد 1996دراســـة عمـــاد محمـــد تفارلدددي طدددالب ا امعدددات مثدددو 
تفارلددي العدداملني يف  2008دراســة زيــاد محمــود طددالب املرحلددة الثانويددة  يفمددا  1997دراســة إبــراهيا ســالا 

  رالتعلي .ركالة ال وم الدرلية ررزارة الرت ية 
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  -المستخدمة: من حيث األدوات  .4
ني اسدددتخدم يف حددد الفسسدددية، ة اسدددتبيان ال بدددول رالدددرفض رالصدددال 1996عمـــاد محمـــد اسدددتخدمي دراسدددة 

م يدددا  اإلدراك  2007ســامي عبــدالفتا  كمددا اسددتخدم   التدريسددب،اسددتبيان السددلوك  1997إبــراهيا ســالا 
لدددوظيسب رالرضدددا ام يدددا  مسدددتوى األداء  2008زيـــاد محمـــود يف حدددني اسدددتخدم  الدددذكاء،راملصدددسوفات ل يدددا  

  الوظيسب.

 -الدراسات: من حيث نتائج  .5
الفتدددائج  ظهدددرت سدددب،الفسدراسدددات السدددا  ة سدددالسة الدددذكر رالدددئ تفارلدددي اإلدراك راملرشدددد مددد  الدددالل عدددره ال

  -اآلتية: 

ض رال بدددول دراك الدددرفإكمدددا يوجدددد ارتبددداي ع سدددب  دددني   الفسسدددية،دراك رالصدددال ة رجدددود عالقدددة طرديدددة  دددني اإل أ.
دراسدة خميمدر  كمدا يف  كور،ذ الدحصائية تع ى ملت س ا ف  لصداحل إرتوجد فررق ذات داللة  الفسسية،رالصال ة 
1996.  

لوالبدات ان إدراك أحيدث  احلضدر أن مستوى إدراك أفراد عيفة الريف للسلوك التدريسدب أعلدى مد  مسدتوى  ب.
   .1997للسلوك التدريسب أعلى م  الوالب الذكور كما يف دراسة الصباطب 

حصددائية يف اات داللددة كمددا ال توجددد فددررق ذ  رالددذكاء،رجددود عالقددة إجيا يددة  ددني متوسددوات درجددات اإلدراك  ج.
ية يف إدراك اللددة احصددائد يفمددا توجددد فددررق ذات  ا امعددة،إدراك الوددالب لدددرر املرشددد الفسسددب تعدد ى ملت ددس 

  .2007الوالب لدرر املرشد الفسسب تع ى ملت س التخص  كما يف دراسة سله  

هدة ت س ا دف  رجتع ى مل لوظيسب للمرشدي  الفسسينيال توجد فررق ذات داللة احصائية يف مستوى األداء ا د.
 شددي  الفسسدينيوظيسب للمر  يفما توجد فررق ذات داللة احصائية يف مستوى األداء الد ايتلة،العمو رسفوات 

  .2008تع ى ملت س رضا املرشدي  ع  العمو كما يف دراسة شومان 

 -السابقة: أوج  استفادة الباحثة من الدراسات 
  البحث.اتة يف رضر ش لية رصياغة م  لة املس .1

  سسب.الفت ريد الباحثة  العديد م  املعلومات راحل ائق حول موضوع اإلدراك راملرشد  .2
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  البحث.االتيار األداة املفاسبة راالستسادة مفها يف هذا  .3

 -البحث: منهج 
 البحث. ملوضوع هذاملفاسبته  التحليلب رذلا املفهج الوصسباستخدمي الباحثة 

 -البحث: مجتمع 
 ة زليدددنت للعددداميب مبديفدددال دددر  الثانويدددة  دددالسرعت دددون اتمدددر البحدددث مددد  طدددالب التعلدددي  الثدددانوي لدددبعض املددددار  

( 678)حيدددث  لدددغ عددددد الوالبدددات  رطالبدددة،البدددا ط (1116)رالبدددالغ عددددده   (،2018 - 2017الدراسدددب )
  (.438)ر لغ عدد الولبة الذكور 

كمدددا هدددو   ل دددويالت(ا –ا ر  ددد  حيدددان جددد –ال دددهيدة امعيتي ددده  –)ال هدددراء  -تاليدددة: المدددوزعني علدددى املددددار  
 ( 1موض  يف ا درل رق  )

يوضح توزيع المدارس والطالب وفقا للتخصص والجنس  (1)الجدول رقا   

 ت اس  املدرسة سفة أرىل ثانية أديب ثانية علمب ثالثة أديب ثالثة علمب اجملموع
   ذكور إنام ذكور إنام ذكور امإن ذكور إنام ذكور إنام 

 1 ال هراء  140  46  40  64  41 331
 2 امعيتي ه  110  42  42  73  80 347
 3 ال ويالت 90  0  13  47  35  185
 4 جا ر    حيان 100  32  19  69  33  253
 اجملموع 190 250 32 88 32 82 116 137 68 121 1116

 -البحث: عينة 
 فسدبة ة البحدث  االتيدار عيفد رقدد  البحدث،باحثة طري دة العيفدة الع دوائية الوب يدة يف االتيدار عيفدة اعتمدت ال    
لبحددددث البددددالغ رالددددئ سددددبق ذكرهددددا يف اتمددددر ا ثانويددددة،مدددددار   (4)مدددد  اتمددددر البحددددث امل ددددون مدددد   %(10)
  -كالتايل: رعليه عيفة البحث ت ون   (1116)

 رطالبة.طالبا  111   0.10×  1116العيفة ال لية 
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  البحثيوضح توزيع عينة  (2)الجدول رقا 

 ت اس  املدرسة سفة أرىل   ثانية أديب  ثانية علمب  ثالثة أديب ثالثة علمب اجملموع
   ذكور إنام ذكور إنام ذكور إنام ذكور إنام ذكور إنام 

 1 ال هراء   14  5  4  6  4 33
 2 امعيتي ه   11  4  4  7  8 34
 3 ال ويالت  9  0  1  5  4  19
 4 جا ر    حيان  10  3  2  7  3  25
 اجملموع  19 25 3 9 3 8 12 13 7 12 111

  -البحث: أدوات 
  -اآلتية: استخدمي الباحثة يف البحث األداة      

  .2007ه  سل عبد الستاحإعداد الباحث سامب  -الفسسب: م يا  إدراك الوالب لدرر املرشد 

ألجو  م يا ،للرتية لسي ومارذلا ل ره قيا  ايتصائ   الليبية عادة ت فيفه على البيئة رقامي الباحثة  إ
  -للم يا : رقد اعتمدت الباحثة مستاح التصحي   رالثبات،استخراج الصدق 

 غس موافق اطالقا  غس موافق  موافق إىل حد ما  موافق   دة  موافق

  -البحث: األسالي  االحصائية المستخدمة في 
  مدنتدائج البحدث  سدر رحيلدوقامي الباحثة  املعا دة االحصدائية للبياندات الفا دة عد  البحدث مبدا يتفاسد  ريس

   -رقد   استخدام األسالي  االحصائية التالية : (، spssالالل اللنامج االحصائب )

 .فسيبوزن الال ،رالفسبة املئوية ،راالحنراف املعياري ،املتوسط احلسايب استخدمي الباحثة -

  رالتخص .اللة السررق حس  مت س ا ف  دللتعرف على  (Tأيضا استخدمي الباحثة االتبار ) -
  الثبات.ر االتبار ألسا كرر نباخ الستخراج الصدق  -
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  -البحث: صدق أداة  أواًل:
 البحث.الصدق رالثبات ألداة  ر  حساب     

تددائج امل يددا  نرتعتمددد   درندده،االالتبددارات رال يصددل  سددية يف  فدداء امل ددايي  ر يعددد الصدددق مدد  ال ددرري األسا -
  صدقه.على مدى 

  -الظاهري: الصدق  .1
لوري دة إذ تعدد هدذ  ا ،الليبيدةبيئدة ملعرفة آراء احمل مني يف مددى مالئمدة الس درات ل يدا  السدمة املدراد قياسدها لل    

 درات امل يدا  فمالئمدة  رمعرفدة مددى ،مضدمو ام  أكثر الورق استخداما يف االالتبارات الئ يراد معرفدة صددق 
ئمددة ل يددا  السددمة % عفدددها ت ددون الس ددرة مال80رقددد حددددت الباحثددة نسددبة  أالددرى،جملتمددر البحددث مدد  ناحيددة 

 قياسها.املراد 

  -الذاتي: الصدق  .2
يعدب لرت ارا ددر  (.0.806)هدب ردرجدة ثبدات امل يدا   ثباته،يت  استخراجه دساب ا ذر الرت يعب ملعامو      
  0.92  

  الثبات.رهب قيمة مرتسعة ردليو على أن االستبيان حيظى  درجة عالية م  

  -البحث: ثبات أداة   -ثانياً: 
 يفددة اسددتوالعيةعبدداخ علددى للتح ددق مدد  االتسدداق الدددااللب لعبددارات امل يددا    اسددتخدام معامددو السددا كددرر ن      

ت م يدا  إدراك طدالب يوضد  أن ثبدا (3)يفدة جددرل رقد  رمد  الدالل الفتدائج املب رطالبدة،طالبا  40تت ون م  
  امل يا .الحية صرهذا دليو على مدى  %،85املرحلة الثانوية لدرر املرشد الفسسب مرتسعة حيث  ل ي 

 يوضح معامالت الصدق والثبات لمقياس البحث (3)جدول رقا 
 معامالت الصدق رالثبات

 40 العدد
 70.0 املتوسط احلسايب

 19.81 املعيارياالحنراف 
 0.862 معامو السا كرر نباخ
 0.027 مستوى الداللة
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  -البحث: عرض وتحليل ومناقشة نتائج 
 رسديت  البحدث،ة وبيق أداتنتفارل هفا عره رحليو رمفاق ة مما أسسرت عفه نتائج هذا البحث  عد عملية      

 لبحث. ساهالت اعلى كو تساهل م  ت عره البيانات الوصسية رنتائج التحليو االحصائب ألجو اإلجا ة

  -تي: اآلعرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل األول الذي ينص على  -أواًل: 
نويــة بــالفرع ارس الثامــا مســتوى إدراك طــالب المرحلــة الثانويــة لــدور المرشــد النفســي بــبعض المــد /1س 

  زليتن؟الغربي بمدينة 
  ئوية.املالفسبة  -املعياري الحنراف ا –املتوسط احلسايب  لباحثةلإلجا ة على هذا التساهل استخدمي ا -

 ا.يوض  ذل (4)را درل رق   األرل،يلب عره نتائج البحث املتعل ة  التساهل  رفيما* 

 (4)جدول 

 املتوسط احلسايب حج  العيفة امل يا 
االحنراف 
 الفسبة املئوية املعياري

مستوى 
 الداللة

إدراك طالب املرحلة 
 0.000 44.64 0.381 2.384 111 بنوية لدرر املرشد الفسسالثا

ملرشددد الفسسددب اظهددرت الفتددائج املوضددحة يف ا دددرل السددا ق أن مسددتوى إدراك طددالب املراحددو الثانويددة لدددرر أ -
 ،(%60ة املئويدة )رهدب أد  مد  الفسدب ،(%44.64ضعيف  حيث  ل ي الفسبة املئوية على هذا امل يا  )

فددض اإلضددافة إىل ر لثانويددة  م ممارسددة املرشددد الفسسددب درر  الرئيسددب را دداد داالددو املدددار  ارقددد يعددود ذلددا لعددد
  اإلضدافة ،سسديةمدراه الفاجملتمر اللييب ف رة رجود مرشد نسسب  رذلا الرتبداي اهده  اسد  االضدورا ات راأل
رت ليسددده  ،ساسدددب  راألملهددداإىل عددددم إعوددداء رزارة التعلدددي  الصدددالحيات ال املدددة ملمارسدددة املرشدددد الفسسدددب درر  

 مبهام ليسي مهامه. 

  -تي: اآلعرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني الذي ينص على  -ثانياً: 

  يتن؟زل/ ما دور المرشد النفسي ببعض المدارس الثانوية بالفرع الغربي بمدينة  2س
 لفسيب.االوزن  – االحنراف املعياري – ذا التساهل قامي الباحثة  استخدام املتوسط احلسايبهلإلجا ة على  -
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 ( يوض  إجا ة التساهل الثاين5* جدرل )

 الوزن الفسيب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اموع االستجا ات عدد الس رات البعد
 40.1 10.2 49.00 310 6 اإلدراك
 41.6 9.3 50.2 230 6 امل اركة
 30.1 6.00 45.1 110 6 االنتماء
 44.3 6.33 40.3 180 6 ةالعملي
 45.8 10.13 50.4 340 6 املفافسة

ال بول رالتآلف  ني 
 29.8 7.4 42.1 139 6 الوالب راملرشد

 231.7 49.36 277.1 1309 36 الدرجة ال لية

 جددا،ب ضدعيف شدد الفسسدم  الالل نتائج ا ددرل السدا ق يتضد  أن إدراك طدالب املرحلدة الثانويدة لددرر املر 
راالنتمدددداء  (41.6)رامل دددداركة  (40.1)  الددددالل نتددددائج األ عدددداد الددددئ جدددداءت كالتددددايل اإلدراك ريتضدددد  ذلددددا مدددد

  (.29.8)لفسسب ارال بول رالتيلف  ني الوالب راملرشد  (45.8)راملفافسة  (44.3)رالعملية  (30.1)

ذلددا لعدددم د رمبددا يعددو ر حيددث جدداء  عددد االنتمدداء رال بددول رالتددآلف  ددني الوددالب راملرشددد الفسسددب ضددعيسة جدددا 
رشددددد الفسسددددب دار  املأر رمبددددا يعددددود إىل ت ليددددف إدارة املدددد الفسسددددب،اسددددتيعاب الوددددالب الدددددرر احل ي ددددب للمرشددددد 

دم اندددماج عدد دي إىل يددرهددذا  إخل، يعمددال ال ختصدده مثددو التدددالو يف الدد ي رالتدديالر علددى الوددا ور الصددباحب ... 
  الفسسب.الوالب مر املرشد 

  -تي: اآلالمتعلقة بالتساؤل الثالث الذي ينص على عرض ومناقشة النتائج  -ثالثاً: 

لمرشـــد اة لـــدور هـــل توجـــد فـــروق اات داللـــة احصـــائية فـــي مســـتوى إدراك طـــالب المرحلـــة الثانويـــ /3س
 للجنس؟ زليتن تعزىالنفسي ببعض المدارس الثانوية بالفرع الغربي بمدينة 

 .  Tيمة ق –االحنراف املعياري  – تساهل استخدمي الباحثة املتوسط احلسايبلإلجا ة على هذا ال -
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 يوضح إجابة التساؤل الثالث (6)جدول 
 مستوى داللة Tقيمة  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد ا ف  امل يا 

إدراك طالب املرحلة الثانوية 
 لدرر املرشد الفسسب

 2.82 25.99 44 ذكدددور
0.184 0.855 

 3.67 30.7 67 إنددددام

اك طددالب لددى م يددا  إدر عالددالل نتددائج ا دددرل السددا ق يتضدد  أندده ال توجددد فددررق  ددني الددذكور راإلنددام  مدد  -
رمبدا يعدود  ،( 1.96ة ) ا درليد ( Tحيدث أن قيمدة )  0.05املرحلة الثانوية لدرر املرشد الفسسب عفد مسدتوى 

رشددد مل لددف بددا اململهددام ارأن ا ،ذلددا إىل أن كددال ا فسددني مت ددار ني يف العمددر رث ددافته  راحدددة راددتمعه  راحددد
 ينده ال  ،2007ب سدله   دة لفتدائج دراسدة سدامرهدذ  الفتيجدة جداءت موا  ،الفسسب يف املدار  الثانوية راحدة

 سسب .رشد الفتوجد فررق ذات داللة احصائية تع ى ملت س ا ف  يف مستوى إدراك الوالب لدرر امل

  -تي: اآللتساؤل الرابع الذي ينص على عرض ومناقشة النتائج المتعلقة با -رابعاً: 
لمرشـــد اة لـــدور هـــل توجـــد فـــروق اات داللـــة احصـــائية فـــي مســـتوى إدراك طـــالب المرحلـــة الثانويـــ /4س

  خصص؟التلمتغير  زليتن تعزىالنفسي ببعض المدارس الثانوية بالفرع الغربي بمدينة 
 .   Tيمة ق –الحنراف املعياري ا –لتساهل استخدمي الباحثة املتوسط احلسايب الإلجا ة على هذا  -

 يوضح إجابة التساؤل الرابع (7)جدول 

مستوى  tقيمة  االحنراف املعياري عدد العيفة التخص  امل يا 
 الداللة

 سبلفسد اإدراك طالب املرحلة الثانوية لدرر املرش
  1.77 23 أد دددب

2.43 

 

 2.80 44 علمدددب 0.016

ا  إدراك علددى م يدد السددا ق يتضدد  أندده ال توجددد فددررق  ددني التخصصددات العلميددة مدد  الددالل نتددائج ا دددرل     
(  2.43احملسدو ة )  ( T (حيدث أن قيمدة  ( 0.05)طالب املرحلة الثانوية لدرر املرشد الفسسب عفدد مسدتوى 

 ،بعضيثررن  بعضدده  الدديدد ثررن ريتدد ،رمبددا يعددود ذلددا إىل أن انوباعدداط  راحدددة ،( 1.96أصدد ر مدد  ا درليددة ) 
  2007مب سدله  راسدة سدالسدة لفتدائج درهذ  الفتيجة جاءت خما ،رأن لديه  نظرة حمايدة ا ا  املرشد الفسسب

 ذلا  وجود االتالف يع ى ملت س التخص  . 



 
 

 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي                
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  -البحث: نتائج 

  جدا.مستوى إدراك طالب املرحلة الثانوية لدرر املرشد الفسسب ضعيف  . إن1

  األ عاد. حته نتائجرهذا ما أرض ف ط،على ال يام  األعمال اإلدارية إن درر املرشد الفسسب م صورا  .2

الفسسددب لددبعض  ر املرشدددال توجددد فددررق ذات داللددة احصددائية علددى م يددا  إدراك طددالب املرحلددة الثانويددة لدددر  .3
  ا ف .املدار  الثانوية  السرع ال ريب مبديفة زلينت تع ى ملت س 

الفسسددب لددبعض  ر املرشدددية علددى م يددا  إدراك طددالب املرحلددة الثانويددة لدددر ال توجددد فددررق ذات داللددة احصددائ .4
  التخص .املدار  الثانوية  السرع ال ريب مبديفة زلينت تع ى ملت س 

  -البحث: توصيات 
شددادية الدلامج اإلر  ة رتوبيدقتدوفس مرشددي  نسسديني يف املددار  الثانويددة ليعملدوا علدى توبيدق مهددامه  األساسدي .1

  للوالب.ه  يف زيادة فاعلية التحصيو األكادميب الئ تس

 عدم ت ليف املرشد الفسسب مبهام رأعباء ليسي م  االتصاصه.  .2

   صصاط .ختمبختلف قيام املرشد الفسسب داالو املدار  الثانوية  إل اء حماضرات ارشادية للوالب ر  .3

  والب.الة  ني عاة السررق السرديتبصس املعلمني راملعلمات  يتية االرشاد الفسسب ألجو مرا .4

  -البحث: مقترحات 
  نوية.الثاإجراء دوم ت ييمية ألداء املرشد الفسسب م  قبو معلمني رمعلمات املراحو  .1

رشددد نويددة لدددرر املحلددة الثاإجددراء دراسددة عدد  مدددى فعاليددة  رنددامج االرشدداد الفسسددب يف زيددادة إدراك طددالب املر  .2
 الفسسب. 

  زلينت.ع  إدراك طالب ا امعات لدرر املرشد الفسسب يف  إجراء دراسة .3

  .معهاة التعامو سسب كيسيإجراء دراسة حول الض وطات الدراسية الئ مير با الوال  ل ب يعب املرشد الف .4
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  :المراجع

  -العلمية: ال ت   -أرال: 

  .2008 ،دناألر  عمان، املسسة: املدرسب،اإلرشاد  سعد،أ و  عبد اللويفأمد  .1

   .1996 ،مصر ال اهرة، الرسالة:م سسة  رالل ة،دوم يف االست راق  ال ي ،أمد عمسة رعاطف  .2

 ،بفددددانل  ددددسرت، يددددة:ا امعدار الراتدددد   الفسسددددب،ادددداالت االرشدددداد رالعددددالج  العيسددددوي،عبددددد الددددرم  حممددددد  .3
2001. 

 .1999 ،مصر ،ال اهرة العريب:الس ر دار  السري،االرشاد رالعالج الفسسب  كسايف،عالء الدي    .4

  .2006 ،مصر ال اهرة، العريب:دار الس ر  العام،مدالو إىل عل  الفس   حويج،مرران أ و  .5

  .1991 ،لبفان  سرت، اهلالل:دار م ت   اإلدراك، غال ،مصوسى  .6

  -العلمية: الرسدددائو  -ثانيا: 

ء العلددوم يف ضددو  سددب ملعلمدباملدددار  الثانويددة للسدلوك التدري إدراك طددالب رطالبدات الصدباطب،إ دراهي  سددا    .1
 .1997 ،مصر ة(،مف ور ماجستس غس  )رسالة الدراسب،مت سات ا ف  رايتلسية الث افية راملستوى 

ماجسددتس  الة)رسدد سات،املت دددراسددة ت ييميددة ألداء املرشددد الفسسددب يف ضددوء  عددض  شددومان،زيدداد حممددود حممددد  .2
  .2008 ،فلسوني غ ة، الرت ية،ية كل  مف ورة(،غس 
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  .2007 ،فلسوني مف ورة(،ماجستس غس  املت سات، )رسالة

 )رسددددالة عددددة،اما الب إدراك ال بددددول رالددددرفض الوالدددددي رعالقتدددده  الصددددال ة الفسسددددية لودددد خميمددددر،عمددداد حممددددد  .4
 .1996 ،مصر مف ورة(،ماجستس غس 
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The level of awareness of secondary school students about the 
role of the psychological counselor in some secondary schools 

in the western branch in Zliten 
a. Zahra Shtaiwi bin Othman 

 
Abstract 
    The aim of the current research is to identify the level of awareness 
of secondary school students about  the role of the psychological 
guider in some secondary schools in Zliten .In addition to identifying 
the role of the psychological guider, and knowing the levels of 
differences in the level of secondary school students' awareness about  
the role of the psychological guider, with according to the gender and 
the specialization variable.The research sample consisted of (111) male 
and female students.  The researcher used the scale of student 
awareness about the role of the psychological guider, prepared by the 
researcher Sami Abdel Fattah Salhab (2007), and the researcher re-
codified it on the Libyan environment to extract its honesty and 
reliability. 
The research results are as follows: 

1. The level of awareness of secondary school students about  the role of 
psychological guider is very weak. 

2. The role of the psychological guider is limited to carrying out 
administrative work only, and this is illustrated by the dimensional 
results. 
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3. There are no statistically significant differences on the 
awareness' scale of the secondary school students about  the role of 
psychological guider for some secondary schools in the western region 
in Zliten due to the gender variable. 

4. There are no statistically significant differences on the awareness' scale 
of the secondary school students about the role of the psychological 
guider for some secondary schools in the western region in Zliten 
according to the  specialization variable. 

 

 
 


