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ملسص
ً :هدف اًثؽض اًؽبيل اىل:
-1اًرػسف غىل مظرىي اًرمسد اًنفًس ًدي ؾٌثخ اًطف اًؽبدي غٍس-2 .اًرػسف غىل املنبؿ املدزيس ًدي ؾٌثخ اًطف اًؽبدي غٍس -3 .اًرػسف غىل ؾثٌػخ
اًػالكخ االزذثبؾٌخ تني اًرمسد اًنفًس واملنبؿ املدزيس.
وًرؽلٌم اهداف اًثؽض كبمز اًثبؼصبد ترثنٍ ملٌبطني اوال :اًرمسد اًنفًس ًـ( أتهس  )2113وتثدائٍ اظبتخ ـٌلطٌخ ( ذنؿثم غٌٌه تدزظخ هثريح
ظدا،ذنؿثم غٌٌه تدزظخ هثريح ،ذنؿثم غٌٌه تدزظخ مرىطؿخ ،ذنؿثم غٌٌه تدزظخ كٌٌٌخ ،ال ذنؿثم غٌٌه نهبئٌب) ،شبنٌب :ملٌبض املنبؿ املدزيس ًـ(توس
وًؽٌى ) 2116وتثدائٍ اظبتخ (ذنؿثم غٌٌه هصريا،ذنؿثم غٌٌه كٌٌال،ال ذنؿثم نهبئٌب) ،وذم أطرفساط اًطدق واًصثبد ًألداذني ،ومن شم ذؿثٌم امللٌبض غىل غٌنخ
اًثؽض اًثبًغ غددهب(  )211ؾبًج وؾبًثخ ،مىشغني غىل املدازض االغدادًخ يف مسهص مؽبفظخ ازتٌٍ ًٌػبَ اًدزايس ( )2119-2118من اًدزاطخ اًطثبؼٌخ ،
وتػد ذؽٌٌٍ اًثٌبنبد تأطرفداَ اًؽلٌثخ االؼطبئٌخ  SPSSذىضٍ اًثؽض اىل اًنربئغ االذیخ :
 .1ان ؾٌثخ اًطف اًؽبدي غٍس ًدًهم متسد نفًس غبيل .
 .2ان ؾٌثخ اًطف اًؽبدي غٍس غري زاغني غن منبـهم املدزيس .
.3وظىد غالكخ ذاد دالًخ اؼطبئٌخ تني اًرمسد اًنفًس و املنبػ املدزيس .
هٌل وذىضٍ اًثؽض اىل معمىغخ من امللتؼبد اًرىضٌبد .
مفادٌذ التدص :اًرمسد اًنفًس ،املنبؿ املدزيس.

امللدمح
مشكلح التدص:
شهد معرمػنب اًؽبيل ذغرياد مظرمسح ومرنىغخ يف مفرٌف معبالد اًؽٌبح ومن غمنهب املعبي اًرػٌٌمٍ ،من ؼٌض ذلثٍ
اًؿٌثخ ًٌنظبَ املدزيس من ظهخ ،واًػالكبد االظرٌلغٌخ فٌٌل تني اًؿٌثخ من ظهخ اـسي ،ونرٌعخ ًهرا اًرغٌري ظهس ًدًنب
ذثبًن يف مفرٌف اًػبداد وهرا اًرثبًن ضبؼثه مشوالد دزاطٌخ ذرػٌم تبًطفبد و اًلبتٌٌبد اًشفطٌخ ًٌؿٌثخ ،ومن
املالؼظ ان ًوٍ ظٌٍ همىمه ومشبهٌه وؾمىؼبذه اًرٍ ذفرٌف تؽظج املسؼٌخ اًػمسًخ،وان ًٌمعرمؼ اًدوز اًوثري يف ظهىزهب
تبًرفبغٍ مؼ اًروىًن اًثبًىًىظٍ اًري ًنرمٍ اًٌه،وًهرا نالؼظ ان مسؼٌخ املساهلخ هٍ مسؼٌخ انرلبًٌخ تني اًؿفىًخ من ظهخ وتني
اًشثبة من ظهخ اـسي،ففبضٌخ اًرمسد و اًسفؼ اًرٍ نالؼظهب غىل طٌىهٌبذهم ذوىن وًٌدح غدَ اًلنبغخ مبب هى غٌٌه ،او نرٌعخ
ذىضٌبد اًوثبز او انهم مل ًعدوا اًنمىذط اًري ًؿبتم شفطٌبذهم او ًشثههب (ؼظن)38 ،2118 ،
وًػد اًرمسد اًنفًس ظبهسح ذنشأ تني اوطبؽ املساهلني وذػررب من اغلد املشوالد اًرٍ ذىاظههب االرس و املعرمػبد ،
ؼٌض ذرمصٍ تسفػهم الوامس اًىاًدًن او ذلبًٌد االرسح اًظٌٌمخ و غدَ اًرلٌد تهب و اًؽد من اوارصهب ومن شم اًرمسد غىل اًؽٌبح
اًدزاطٌخ اوال وغىل اًلبنىن و اًظٌؿخ املعرمػٌخ شبنٌب(اًعثىزي وؼظى. )57 ،2117،
وذػررب املدزطخ توبدزهب اًرػٌٌمٍ وادازاذهب ًهب دوز مهم يف ذفبغٍ اًؿٌثخ مؼ اًثٌئخ املدزطٌخ ومن شم ذؤشس يف مظرىي
اًروٌف االظرٌلغٍ و اًدزايس ًدًهم  ،فبًؿٌثخ ًهم دوافػهم وؼبظبذهم املفرٌفخ و اًرٍ ًظػىن الشثبغهب ً ،رًى كد ًوىن اًرمسد
مىظهب نؽى ادازح املدزطخ تظثج تػؼ اًلٌىد اًرٍ ذسفػهب ادازح املدزطخ و اًرٍ ذؽىي تني اًؿٌثخ وتني ذؿٌػبذهم اىل اًرؽسز،
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واؼٌبنب ًوىن متسد اًؿٌثخ غىل شمالئه يف اًدزاطخ او غىل شوٍ اندفبع تبًوالَ ًغسع اطرػساع ازائهم  ،او اطرفداَ اطٌىة
اًػنبد مؼ االطبذرح واهٌلًهم ًٌنطبئؾ واًرػٌمٌبد(ضبدق و املػػبدي)31 ،2111 ،
ًهرا ًأيت االهرٌلَ تبملنبؿ املدزيس يف اًوصري من االدتٌبد اًػٌمٌخ و اًنفظٌخ تبًفطىص،فلد اـر هرا املفهىَ
تبًربوش منر  41طنخ ذلسًثب فمنبؿ املدزطخ اًري ًػررب امللىَ االطبيس يف اًرأشري غىل طٌىهٌبد االفساد ـالي اًػمٌٌبد اًرٍ ًلىَ
تهب هؤالء االطرعبتخ ملؽٌؿهم( دزًدي)29 ،2119،وكد هبن هىزنٍ)  ( Cornel 1955أوي من اطرفدَ مطؿٌؾ املنبؿ املدزيس
غندمب وضفه تأنه نربط إلدزان األفسادألدوازهم وأدواز اآلـسًن يف املدزطخ ،واًرٍ ذرمصٍ فٌشفطٌخ اًؿالة وازذثبؾهب تبإلنعبش
األهبدميٍ  ،اًسوػ املػنىًخ  ،اًرػبون و املشبزهخ تني املػٌمني و االدازح املدزطٌخ واًؿالة (ضىيف )2118،21،تٌنٌل ذنبوًه
ذبظريي ) ( Tagerey 1968من وظهخ اًطف اًثٌئٌخ ملؤطظخ مػٌنخ او ذنظٌم مػني و ًرػمن اًثٌئخ من وظهخ نظسه اًعىانج االذٌخ
:اًعبنج اًفٌصًبيئ و املبدي،و اًعبنج االظرٌلغٍ اًفبص تىظىد االفساد يف املعمىغخ  ،واًنمـ االظرٌلغٍ اًفبص و اًري ًستـ
تني االفساد و اًعٌلغبد(اًفىيل.) 4-3 ،2111 ،ومن اظٍ ذًى ذثٌىزد ًدي اًثبؼصبد فوسح اظساء دزاطخ ذهدف من ـالًهب كٌبض
اًرمسد اًنفًس وغالكره تبملنبؿ املدزيس ًدي ؾٌثخ اًطف اًؽبدي غٍس.
اهمٌح التدص :
ذػررب مسؼٌخ املسهلخ من املساؼٍ املهمخ يف منى االنظبن نظساًؿثٌػخ اًرغرياد اًثدنٌخ و اًنفظٌخ املػسوفخ اًرٍ ذرمٌص
تهب وكبتٌٌخ هره املسؼٌخ ًٌرأشس تؤشساد اًثٌئخ االظرٌلغٌخ و اًصلبفٌخ اًرٍ ذلىد اىل ظهىز تػؼ امنبؽ اًظٌىن غري املنبطج نرٌعخ
ًػدَ اشثبع املؤطظبد االظرٌلغٌخ و اًتتىًخ(اًثٍس و اًلشػبن)43 ،2111 ،
ان املٌٍ ًٌرمسد ذظهس مالمؽه ًدي فئخ املساهلني و اًظثج يف ذًى ًػىد اىل االنفػبالد اًغري مظرلسح غىل االطرلالي و
اًرمسد غىل مطدز اًظٌؿخ طىاء هبنز طٌؿخ اًىاًدًن او طٌؿخ اًهٌئخ اًػٌٌب االدازًخ و اًردزًظٌخ ًٌمدزطخ ،فبملساهلني ًسفػىن
االوامس او املؿ بًج اًرٍ ذرنبطج مؼ مرؿٌثبد مسؼٌرهم اًػمسًخ ًرًى ًظرفدمىن طٌىهٌبد غدوانٌخ و مرمسدح غىل
واكػهم(غبًج)151 ،1986،
ميربش اًفسد املرمسد مبعمىغخ ـطبئظ شفطٌخ متٌصه غن االـسًن،فٌظىهه املػبزع وطىء اًرػبمٍ مؼ االـسًن،ففئخ
املرمسدًن ًلػىن غمن غري املٌرصمني اًرًن ًسفػىن تػؼ او هٍ كٌم املعمىغخ االظرٌلغٌخ وانهم ًسفػىن االًرصاَ تنٌلذط
اًظٌىن امللثىًخ ،فأذا مب هددد وكٌدد ؼسًره نساه ًٌعئ ًٌظٌىن املؽظىز (غثد اًىاؼد)2115،171،
فبًرمسد ًٌع معسد اًسفؼ وغدَ االنطٌبع ملب أًفى اًنبض  ،فهنبن منبملأًىفبد او اًلىانني واًػلبئد واًلىي غري
اًطؽٌؽخ مب ًعج زفػه واًرمسد غٌٌه،واًرمسد اًري ًظهس يف ؼٌبذه واملنؿٌم من اًشػىز تبًلىح واًرؽدي ورضوزح اًرغري ًرعه
اذعبهني مرنبكػني  ،اذعبهب طٌثٌب وغبزا وهدامب ،و اذعبهب اًعبتٌب ًظبهم يف ذؿىًس املعرمؼ و اًدفبع غن مطبًؽه (اًصاد،2111،
)3
وًهرا ذػررب مسؼٌخ املساهلخ من اهم املساؼٍ اًرٍ ًػؼ فٌهب االنظبن كدمه غىل مسؼٌخ االنربط اًفوسي واالظرٌلغٍ و
املبدي اًؽلٌلٍ (اًسواشدح)4 ،1999 ،
وذػد املدزطخ من املؤطظبد اًتتىًخ اًرٍ ذهرم ترنشئخ ظٌٍ واغٍ مرصن و مٌرصَ تبًلىاغد و الداة اًػبمخ وًؽتَ
االنظمخ و ًؿثلهب تبالغبفخ اىل ذصوًد اًؿٌثخ تبملػبزفىاملػٌىمبد اًرٍ ذوىن مػٌنب ًهم يف ذوىًن وذؽلٌم اهدافهم(ضبدق و
املػػبدي) 46 ،2111،وكد ًىاظه اًؿٌثخ رصاغبد مؼ اًؿٌثخ غىل شوٍ متسد تظثج غدَ مالمئخ االنظمخ اًرػٌٌمٌخ ومنبهعهب
ًٌمسؼٌخ اًػمسًخ ( غثد اًىاؼد)8 ،2115 ،
هٌل ًليض اًؿٌثخ -وهم مؽىز اًػمٌٌخ اًرػٌٌمٌخ -فتح ؾىًٌخ من ؼٌبذهم تبملدزطخ ،واًرٍ ذرشوٍ فٌهب شفطٌرهم
وًورظثىن اًػدًد من املهبزاد واالذعبهبد واملػٌىمبد واًلٌم ااًعرٌلغٌخ واًظٌىهٌخ ،واًرٍ ذؽدد شفطٌبذهم وطٌرظٌؽىن تهب
يف املظرلثٍ(أتى غسة.)36 ،2113،
ان انرشبز ظبهس اًرمسد و اًػنف اهرث ً دي املساهم وذىظهه نؽى مساهص اًظٌؿخ تبًنظثخ ًهم طىاء يف اًثٌز او املدزطخ،
وميٌٍ هؤالء يف اًغبًج اىل مٌلزطخ طٌىن اًرمسد واًػنف الشثبد ذواذهم (املؿبزنخ)9 ،1995 ،
ذرعىل اهمٌخ اًثؽض اًؽبيل تبًٍسًؽخ املدزوطخ و ملب ًهب من دوز يف كىح املعرمؼ و غػفه اذا مب املعرمؼ ومؤطظبذه
هثم ًرػبمٍ مػهم تطىزح ضؽٌؽخ ومدي اذفبكهب ومرؿٌثبذهم  ،اذ ًظهس ًدًهم مب ًظمى اًرمسد اًنفًس اًري ًأـر االذعبهني
املرنبكػني(اًفصاغٍ)2113،13،
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االذعبه اًظٌثٍ :وهى مبًظهس تشوٍ متسد وشىزح غد هٍ اًلٌم و اًلىانني اًظبئدح يف املعرمؼ وهرا مب ًفشبه
املعرمؼ،هٌل وًظهس تشوٍ اـسه ميون اغرثبزه اًعبتٌب ومغبًس ًالذعبه اًظٌثٍ ًظهم يف ذؿىًس املعرمؼ و اًدفبع غن
مطبًؽه(اًهبشمٍ)4 ،2111 ،
ان اًرمسد اًري ًىظه نؽى اًظٌؿخ االرسًخ و اًرػٌٌمٌخ هى نرٌعخ ًعهٍ االتبء و املستني تبالطبًٌج اًطؽٌؽخ ًٌتتٌخ
وغدَ اًفهم و االدزان اًظٌٌم ًفطبئظ وؾثثٌػخ مسؼٌخ املساهلخ ،ؼٌض ًظهس املساهم طفؿهم و اطرٌبئهم ًٌوثبز النهم
ًػبنىنخمن افرلبزهم اىل االمنىذط اًري ميون ان ًلردوا ته (اتساهٌم وظٌلي)1997،46،
وذػد املدزطخ من تٌئبد اًرفبغٍ املهمخ اًرٍ ذظبغد غىل ذوىًن شفطٌبذهم من ـالي ذىفري ظى من املنبؿ اًدزايس
اًري ًظبغد غىل ذػصًص االمنبؽ اًظٌىهٌخ امللثىًخ وذشعٌؼ اًلٌم االظرٌلغٌخ و االذعبهبد اًنفظٌخ االًعبتٌخ اًرٍ ًؽسص غٌٌهب
املعرمؼ ًرؽلٌم اهدافه املظرمدح من اؼرٌبظبد اًثٌئخ املؽٌؿخ ته(ؼظني)184 ،2112 ،
ذفرٌف اًثٌئبد اًدزاطٌخ غن تػػهب اًثػؼ من ؼٌض اـرالف االموبنبد املبدًخ و اًرٍ ذؤشس تدوزهب غىل نىغٌخ املنبؿ
اًري ًظىد املدزطخ من ؼٌض نىغٌره اذا هبن مغٌم او مفرىػ  ،ذلٌٌدي او ذلدمٍ ،زطمٍ او غري زطمٍ )(Hambelt,1977,182
اهداف التدص:
ًهدف اًثؽض اًؽبيل اًرػسف اىل:
.1اًرمسد اًنفًس ًدي ؾٌثخ اًطف اًؽبدي غٍس .
 .2املنبؿ املدزيس ًدي ؾٌثخ اًطفبًؽبدي غٍس
.3اًرػسف غىل غالكخ اًرمسد اًنفع تبملنبؿ املدزيس ًدي ؾٌثخ اًطف اًؽبدي غٍس .
خدود التدص:
ًرؽدد اًثؽض اًؽبيل تؿٌثخ اًطف اًؽبدي غٍس االغدادي من(اًرهىز واالنبس) من املٌرؽلني تبملدازض اًؽوىمٌخ ًٌػبَ
اًدزايس ( )2119-2118يف مسهص مؽبفظخ ازتٌٍ .
دددًد املصطلداخ :
اًرمسد اًنفًس :
 ذػسًف اًػبمن( )1984هى طٌىن ًرظم تبًسفؼ و اًرؽسًؼ ومفبًفخ انظمخ املدزطخ وكىانٌنهب وغدَ االنطٌبع ًٌرػٌٌٌلداملػؿبح من كثٍ االدازح(اًػبمن)31 ،1984،
ذػسًف مؽمد وضبًؾ (: )2117شػىز اًفسد تبًسفؼ و اًوساهٌخ ًوٍ مب ًؽٌـ ته من كٌم وشػىزه تبًسفؼ ًنفظه و معرمػه(مؽمد و اًػرٌثٍ)31 ،2117 ،
 اًرػسًف االظسايئ ًٌرمسد اًنفًس (تأنه اًدزظخ اًوٌٌخ اًرٍ ًؽطٍ غٌٌهب اًؿبًج غىل غىء اطرعبتبذهم ًفلساد ملٌبض اًرمسداًنفًس املػد ًهرا اًغسع)
املنبؿ املدزيس
 ذػسًف مؽبزمخ(:)1996اًعى اًر ي ًفٌم يف معبي اًػمٍ نرٌعخ الطٌىة االدازح اًظبئدح و اًؿسًلخ اًرٍ ًرػبمٍ تهب املدًسون واملىظفىن مػب داـٍ املنظمخ (املؽبزمخ)123 ،1996 ،
ذػسًف املؽثىة(:) 1997ذػسًف ذطىزاد و ادزاهبد اًؿالة داـٍ غن اًفطٍ اًدزايس وغػى هٌئخ اًردزًع و اًثٌئخ االددازًخ(املؽثىة)51 ،1997،
االطار النظري /اوال :النظرًاخ املفرسج للذمرد النفيس-:
مل ًرىضٍ اًػٌٌلء اىل نظسًبد مثبٌسح يف ذفظري اًرمسد اًنفًس و انب ظبء مرظمنب ًوربتبذهم ،فلد فرس اًرؽٌٌٍ اًنفًس
اًرمسد نبذغ غن غعص االتن من ذوىًن غالكبد مؼ واًدًه و اًرٍ ذظهس فٌٌل تػد ًوٍ اًػالكبد تٌنه وتني االـسًن ،فأنه ًظٍ شبترب يف
مسؼٌخ تؽصه غن اًٌرح و اشثبع زغثبذه اًعنظٌخ من دون مساغبذه ًٌنربئغ املتذثخ غٌٌهب ومن غري ان ذوىن ًدًه اًلدزح غىل ذأظٌٌهب و
اًري ًرؽىي تدوزه مظرلثال اىل متسد و شىزح غىل مػبًري املعرمؼ وزمص اًظٌؿخ يف فتح اًشثبة  ،اًري ًظهس تشوٍ ذعدًده
ًػلدح اودًج اًرٍ ذسمص ًٌرنبفع تني االة و االتن و االة غىل االَ( هىي و ًٌندشي)78 ،1969 ،
ًسي اضؽبة االذعبه اًظٌىيك من امصبي طورن وهٍ ان االفساد ًغريون يف طٌىههم وفلب ملب ًتذج غٌٌه من اؼظبض
ميٌٍ اىل ان ًروسز مسح اـسي يف مىاكف مٌلشٌخ  ،فبالرسح اًرٍ متربش تبالطٌىة املسن و اًرشعٌؼ غىل ذؽمٍ املظؤوًٌخ اًرٍ تدوزهب
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ذفٌم ظىا غبئٌٌب ًظبغد االتنبء ان ًشػسوا تبًظػبدح و اًصلخ تبًنفع  ،تػوظهب االرسح اًرٍ ذفسع اًظٌؿخ و اًلىانني ذوىن
ذستٌرهب(غٌىس ومؽمىد)325 ،1989،
امب ازًوظىن فلد ًسي ان ًٌمؽٌـ االظرٌلغٍ شأش ريا غىل ذوىًن شفطٌره،وًهر ًظهس دوز اًرنشئخ االظرٌلغٌخ و املشوالد
االظرٌلغٌخ اًرٍ ذىاظهه يف فتاد منىه و اًرٍ ذؤشس اًعبتب او طٌثب يف ذوىًن شفطٌبذهم فلد ذظهس تطٌغخ اغؿساتبد ومتسد و
غطٌبن وشى ذايت يف اًهىًخ وـطىضب غنداًرهىز  ،فلد نالؼظ االتنبء ًٌعؤن اىل ظٌلغبد اًسفبق وًؽبوًىن اًرىؼد مػهم
غندمب ًسفػىن اتبئهم هنمىذط ،اًغسع من هره اًػمٌٌخ هى اًشػىز تالمن و اًظرلساز اًداـًل و اًسفؼ و اًرمسد غىل االتبء و
اًنػصاي غنهم)(mhci,1997, 325
هٌل ظبءد افوبز هٍ من دوالزد ومىًس تأن اًفسد ًىًد وًدًه االطرػداداد االوًٌخ اًرٍ ذروىن منهب اًٌثنبد االطبطٌخ
ًشفطٌره و اًرٍ ذػمٍ غىل ذػدًٍ وذؿىز اًفسد يف اؾبز املؽٌـ اًري ًنرمٍ اًٌه فبالتبء اًرًن ميربشون تبًرظٌؿٌخ ًظهس طٌىن
اتبئهم تبًػدوان و اًري ًؤدي اىل اًرمسد غىل اًىاكؼ و اًػبئٌخ ويف ملدمرهب املدزطخ (مظن واـسون)41 ،1986 ،
وغؾ تسًم غبَ ( )1966اًرمسد اًنفًس هظبهسح نفظٌخ غندمب اهرم تبملىاكف اًرٍ ذهدد ؼسًخ اًفسد يف االـرٌبز و
اًرلٌٌد فلد زهص غىل ان اًرمسد اًنفًس ًػمٍ هلىح دافػخ ذنشئ غندمب ًرػسع اًفسد ًٌرهدًد او نرٌعخ ًظٌىن االتبء املرظٌـ
)(Wrightsman,1973,302وتني ان طٌىن اًفسد املرمسد ًػىد اىل معمىغخ غىامٍ ذػرمد غىل اهمٌخ و نظثخ اًظٌىن املهدد
وؼعم اًرهدًد( شدهبن واـسون ) 2117،9،هٌل ذؤهد نظسًره غىل وغٍ اًشفظ تراذه وشػىزه تصًبدح اًلدزح غىل اًرؽوم اًرايت
يف طٌىهه ،و تهرا شػىزه تػدَ كدزذه تبداء مب ًسغج ته وًٌع معربا غىل فػٍ مب ال ًسغج فٌه و هى اًري ًرؽوم تظٌىهه فأذا
هبن ؼعم اًرمسد هثريا نظثٌب فظٌظهس مشبغس غدائٌخ وتهرا ًوىن اًرمسد ؼبًخ غري مرمدنخ من اًؽبالد اًدافػٌخ وًرعه غد االفػبي
االظرٌلغٌخ ًالـسًن وكد ًنوس اًفسد تأن ًدًه اًدافؼ الطتداد ؼسًره()(Engs&Hanison,1989,1
سانٌا :النظرًاخ املفرسج للمنار املدريس:
نظرًح املسالخ و املسرجاخ اًرٍ ظبء تهب ادًظىن  Adersonتنبءا غىل اًرفبغٍ اًنشـ داـٍ املؤطظبد اًرػٌٌمٌخ ،
ؼٌض ًنظس ًٌمدزطخ من ـالًهب غىل اطبض هىنهب مطنؼ ًرؽىًٍ املدـالد اًرٍ ذروىن من اًؿٌثخ و املػٌمني و اًنظبَ اًرػٌٌمٍ،
اىل مفسظبد مرمصٌخ تبالنشؿخ اًنبذعخ غن اًنظبَ اًثٌئٍ املؽٌـ هنرٌعخ النشؿخ يف مػبًعخ املػٌىمبد  ،وًهرا نالؼظ ان اي
كطىز يف املدـالد املدزطٌخ ًفٌم منبـب ذػؿٍ فٌه املدزطخ مفسظبد مىظثخ(أتساهٌم وظٌلي اًدًن)67 ،1997 ،
نظرًح الرصاع االجذامعٍ:واًرٍ ذرمصٍ تأفوبز تبزطىنص اًري اهد غىل ان املنبؿ اًري ذشىته اًطػىتبد و اًرىذساد كد
ًوىن منبؿ مغٌم وغري مالئم ؼٌض ًؤشس طٌثب غىل اداء املػٌمني و اًؿٌثخ وغوظه اذا مب ذم اذثبع طٌبطخ ذستىًخ طٌٌمخ ومالمئخ ذعبه
هٍ املػٌمني يف املدزطخ من ـالي ذنمٌخ زواتـ اًرػبون فٌمٍ تٌنهم و اًػمٍ مبهنٌخ تػٌدا غن اًرصاغبد و ان ًىفس ًٌمػٌمني
االظىاء املدزطٌخ املالمئخ .
الدراصاخ الضاةلح:
اوال :دراصاخ الذمرد النفيس :
دراصح عتٌط( )7102هدفز اًدزاطخ ًٌرػسف غىل اًرمسد اًنفًس ًدي ؾٌثخ االغدادًخ وفم مرغرياد اًعنع ،
اًرفطظ ،فلد ؾثم اًدزاطخ غىل ؾالة االغدادًخ و اًثبًغ غددهم ( )111ؾبًج و ؾبًثخ مىشغني تشوٍ مرظبوي،وتأغرٌلد اًثبؼصخ
غىل ملٌبض االتهس (ًٌ )2113رمسد اًنفًس  ،اظهسد نربئغ اًدزاطخ من وظىد متسد نفًس ًطبًؾ اًرهىز هٌل اظهس مرغري اًرفطظ
فسوكب ًطبًؾ اًعبنج االنظبين ًوىنهم اهرث متسدا من اًرفططبد االنظبنٌخ يف دزظخ اًرمسد ( غثٌع )81 :2117،
سانٌا  :دراصاخ املنار املدريس
دراصح ةكر وًدٌى( )7102ؼٌض هدفز اًدزاطخ ًٌرػسف غىل املنبؿ املدزيس و اًروٌف االظرٌلغٍ ًدي ذالمٌر اًطف
االوي االتردايئ يف مؽبفظخ ازتٌٍ املسهص وفم مرغري اًعنع فلد كبمز اًثبؼصربن تثنبء ملٌبض ًٌمنبؿ املدزيس واغرٌلد ملٌبض
(اًونديًٌ )2111روٌف االظرٌلغٍ ،ذأًفز غٌنخملٌبض املنبؿ املدزيس من ( )112ذٌمٌر وذٌمٌرح تٌنٌل غٌنخ املػٌمني ذوىنز من
( )31مػٌم و مػٌمخ  ،اظهسد نربئغ اًدزاطخمن زىض اًرالمٌر غن املنبؿ املدزيس و ازذفبع مظرىي اًروٌف االظرٌلغٍ ًدًهم امب
اًفسق تؽظج اًعنع فٌم ًظهس فسكب غىل معبي املدًس وؾسق اًردزًع تٍ ظبءد اًفسوق غىل معبي املػٌم و ًطبًؾ االنبس ،هٌل
اظهسد اًنربئغ اًػب وظىد غالكخ و ذىافم تني املرغريًن (توسوًؽٌى)84 ،2116،
اجراءاخ التدص
Supplementary Vol.23, No.3, 2019

209

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

بەرگى ، 32 .ژمارە ،3.ساڵى 3102

ذنبوًز اًثبؼصبد املنهغ اًىضفٍ ذاد اًػالكخ االزذثبؾٌخ اًرٍ ذظػى الطرلطبء اًػالكخ املىظىدح تني اًظبهسح مىغؼ
اًدزاطخ واًثٌبنبد اًرٍ ذم ظمػهب.
مجذمع التدص:
ًروىن معرمؼ اًدزاطخ من ؾٌثخ اًطفىف اًؽبدی غٍس من هال اًعنظین ( ذهىز-انبس ) یرىاظدون فی ( )71اغدادیه
تىاكؼ ()41اغدادیه ًٌؿٌثخ اًرهىزتنظثه ( )%57و( )26اغدادیه ًٌؿٌثخ االنبس تنظثه ( )%37و ( )4اغدادیبد مفرٌؿخ ذػم
ؾٌثخ(ذهىز وانبس) تنظثه (،)%6فی مسهص مؽبفظخ ازتیٍ ًٌظنه اًدزاطیه (.)2119-2118ظدوي (ً )1ىغؾ ذًى :
ظدوي (ً )1ثني ذىشًؼ معرمؼ اًدزاطخ ؼظج مرغري اًدزاطخ ؼظج إؼطبئٌبد ()2119-2118
الطلتح
عدد املدارش
املضذىًاخ
مذغري
االعدادًح
نضتحاملؤًح
العدد

الجنط

21

ذكىر

01

%72

إناز

72

%72

املسذلط

4

%6

املجمىع

70

%011

عٌنح التدص :
ان اًػٌنخ هٍ معمىغه ظصئٌخ من معرمؼ ًه ـطبئظ مشتهه یهدف اًی متصٌٍ املعرمؼ املظؽىته منه متصٌالَ ضبدكب
ؼری ذرظنی ًٌثبؼصبد اطرفداَ تیبنبد ونربئغ اًػینه فی ذلدیس مػبمل املعرمؼ تشوٍ ظید ًرػمیم اًنربئغ اًری ذؽطٍ غٌیهب
اًثبؼصبد تبهمٌه" ذم اـرٌبزاًؿٌثخ من مدازطهم تؿسًلخ غشىائٌخ اًثظٌؿخ نظسا َ ملؽبطنهب هىنهب االطٌىة االمصٍ الن املعرمؼ
املدزطی مرعبنع وذػؿٍ نفع االـرٌبز ًعمٌؼ افساد املعرمؼ دون ذدـٍ اًثبؼصبد وذًى من فطىًهم يف هٍٍ من املدازض
اًػٍسه اًرٍ وكؼ غٌٌهب االـرٌبز ة ( )211ؾبًثب َ و ؾبًثخ تىاكؼ ()111ؾبًثب َ و ( )111ؾبًثه ً ،شري اًعدوي زكم( )2إًىرىشًؼ أفساد
غٌنخ اًدزاطخ ؼظج مرغري اًدزاطخ.
ظدوي زكم ( )2ذىشًؼ أفساد غٌنخ اًثؽض من اًؿٌثخ ؼظج املدزطخ واًعنع.
املدرصح

الجنط

املجمىع

ذكر

أنشى

-

21

21

سانىًح ةارزاىن منر للتنني

21

-

21

سانىًح هلمر للتنني

21

-

21

سانىًح انالٌندا للتناخ

-

21

21

21

21

21

21

سانىًح نانحكىل للتناخ

سانىًح مٌدًا للتناخ
سانىًح ارةٌل للتناخ
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سانىًح رزگارًللتنني

21

21

سانىًح كىردصذان للتنني

21

21

سانىًح شارصذان للتناخ

21

سانىًح اخمدی زاىن

21

املجمىع الكيل

011

21
21
711

011

مبب ان من اهداف اًثؽض هى اًرػسف غىل اًرمسد اًنفًس وغالكره تبملنبؿ املدزيس ًدي ؾٌثخ ضفىف املسؼٌخ اًؽبدي
غٍس ًرا ذؿٌج ذىفس اداذني ،االوىل ًلٌبض اًرمسد اًنفًس واًصبنٌخ ًلٌبض املنبؿ املدزيس ًدي ؾٌثخ ضفىف املسؼٌخ اًؽبدي غٍس
يف مدازض اًصبنىًخ يف مسهص مؽبفظخ ازتٌٍ .
اوال  :ملٌاش الذمرد النفيس
ذؽلٌلب الهداف اًثؽض اًؽبيل كبمز اًثبؼصبد تبغداد اداح ًلٌبض اًرمسد اًنفًس ًدي ؾٌثخ ضفىف اًؽبدي غٍس تأذثبع
اًفؿىاد االذٌخ :
 -1تػد ان ذم ذؽدًد مرغري اًرمسد اًنفًس اؾٌػز اًثبؼصبد غىل االدتٌبد وامللبًٌع ذاد اًػالكخ مبرغري اًثؽض تغٌخ االفبدح منهب
يف ذؽدًد ذػسًف اًرمسد اًنفًس وضٌبغخ اًفلساد وذؽدًد اًثدائٍ املنبطثخ ًالظبتخ غنهب ،ذم اـرٌبز ملٌبض االتهس (ً )2113رنبطج
فلساد امللٌبض مؼ اًثؽض اًؽبيل  ،ؼٌض ًروىن فلساد امللٌبض من ( )29فلسح  ،غٌٌلَ تبنه كد ذم ذؿثٌله يف دزاطبد اـسي مٌل
ًؤهد ضالؼٌخ اطرفدامه.
 -2اغداد تدائٍ االظبتخ. ،اذثػز اًثبؼصبد ؾسًلخ (ًٌوسد) يف ذؽدًد تدائٍ االظبتخ وذًى ًدكخ دزظخ اذعبه اًفسد يف مىغىع
اًثؽض وطهىًخ اًثنبء واًرطمٌم و (غدض ،1993 ،ص ) 145وذم وغؼ ـمظخ تدائٍ ًالظبتخ وهٍ (ذؿثم غىل دامئب ،ذؿثم غىل
هصريا ،ذؿثم غىل اؼٌبنب ،ذنؿثم غىل نبدزا ،الذؿثم غىل اؾالكب) تؽٌض ذػؿى غند اًرطؽٌؾ ( ًٌ )1 -2 -3 -4 -5دزظبد اًظبًثخ
واًػوع ًٌدزظبد املىظثخ  ،واًعدوي (ً )3ىغؾ ذًى :
ظدوي (ً )3ىغؾ تدائٍ االطرعبتخ ؼظج ؾسًلخ ًٌوسد
دنطتم عيل
ال دنطتم علٌح
العتاراخ
اةدا
نادرا
اخٌانا
كشريا
دامئا
طبًثخ

5

4

3

2

1

مىظثخ

1

2

3

4

5

سانٌا  :ملٌاش املنار املدريس :
مبب ان اًثؽض اًؽبيل ًهدف اىل كٌبض املنبؿ املدزيس ًدي ؾٌثخ اًطفىف اًؽبدي غٍس ،ذؿٌج ذهٌئخ اداح ذلٌع ًدًهم
املنبؿ املدزيس ًرا كبمز اًثبؼصبد تئغداد امللٌبض تبالغرٌلد غىل ملٌبض (ًؽٌى و توس  )2116،وتػؼ االدتٌبد واًدزاطبد
اًظبتلخ ،ؼٌض ًروىن امللٌبض من ( )24فلسح ،مىشغخ غىل شالشخ معبالد ( معبي املدًس و املػٌم وؾسق اًردزًع ) وًوٍ معبي()8
فلساد واإلظبتخ غىل فلساد امللٌبض وفم تدائٍ (ذنؿثم غٌٌه هصريا،ذنؿثم غٌٌه كٌٌال،ال ذنؿثم نهبئٌب) و ذػؿى غند اًرطؽٌؾ (-3
 )1 -2دزظخ.
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 -6صدق امللٌاصني (الذمرد النفيس واملنار املدريس):
ًلطد تبًطدق ان ًوىن االـرثبز كبدزا غىل كٌبض مب ضمم الظٍ كٌبطه فػال ( اًصوتػٍ و اـسون  ،1981 ،ص ) 59
وهنبن انىاع مرػددح ًؽظبة اًطدق منهب اًطدق اًظبهسي اذ ًػرمد هرا اًنىع من اًطدق غىل اًرأهد من املظهس اًػبَ ًالـرثبز
من ؼٌض وغىػ .اًفلساد ومىغىغٌرهب ،وًرىضٍ اًٌه من ـالي غسع فلساد امللٌبض غىل معمىغخ من اًفرباء وًرم ذلىًم
دزظخ اًطدق اًظبهسي ًٌملٌبض من ـالي اًرىافم تني ذلدًساد املؽومني (غىدح ،1992 ،صً )375را غسغز اًثبؼصبد فلساد
امللٌبطني غىل ( )11ـرباء* مرفططني يف اًتتٌخ وغٌم اًنفع ًٌؽوم غىل مدي ضالؼٌخ اًفلساد ًٌمفهىَ املساد كٌبطه ،ويف
غىء ازاء املؽومني ومن ـالي اطرفساط كٌمخ مستؼ هبي ًػٌنخ واؼدح ملػسفخ دالًخ اًفسوق تني املىافلني وغري املىافلني من
املؽومني غىل هٍ فلسح من فلساد امللٌبطني ذم االتلبء غىل ظمٌؼ اًفلساد وًٌملٌبطني  ،واًعدوي (ً ) 4ىغؾ ذًى
ظدوي (ً )4ثني غدد اًفرباء املىافلني وغري املىافلني غىل فلساد ملٌبض املنبؿ املدزيس
املىافلني

دضلضل الفلرج

كٌمح مرةع كاي
املدضىب

غري
املىافلني

،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،10 ،9 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
،23 ،21 ،20

9

1

2.124

،24 ،11 ،8

8

2

9

6،7،12،22

7

3

6.25

مضذىي
الداللح

0.05

الشتاخ:
ًػد مفهىَ اًصثبد من املفبهٌم اًعىهسًخ يف اًلٌبض اًنفًس ،وميصٍ مؼ مفهىَ اًطدق اهم االطع واملثبديء يف
اًلٌبض اًنفًسً ،را ًرػني ذىافسهب يف اًلٌبض اًنفًس ًيك ًوىن ضبًؽب ًالطرفداَ (غىدح و اًفًٌٌل ،1993 ،ص ً )338را
اطرفدمز اًثبؼصبد ؾسًلخ اغبدح االـرثبز ًٌؽطىي غىل اًصثبد ،ؼٌض ؾثم اًثبؼض امللٌبطني غىل غٌنخ اًصثبد املروىنخ من ()30
ؾبًثب وؾبًثخ املفربزح من ـبزط غٌنخ اًثؽض االطبطٌخ و تػد مسوز فتح (ً )15ىَ غىل اًرؿثٌم االوي ،واطرفدَ مػبمٍ ازذثبؽ
تريطىن تني معمىغرٍ دزظبد اًرؿثٌم ًٌملٌبطني ،وكد تٌغ مػبمٍ ازذثبؽ تريطىن مللٌبض اًرمسد اًنفًس (  )0.84وملٌبض املنبؿ
املدزيس ( ) 0.82وكد غدد هره اًنظثخ مؤٌسا ظٌدا غىل اطرلساز االطرعبتبد غىل امللٌبطني،فأذا هبن مػبمٍ االزذثبؽ تني
اًرؿثٌلني الي ملٌبض اغىل من ( )0.70فأن ذًى ًػد مؤٌساظٌداغٌىصثبذرًوبمللٌبض(األغب.)121 :2112 ،
اجراء ددلٌل الفلراخ
ان اظساء ذؽٌٌٍ اًفلساد هى غثبزح غن غمٌٌخ فؽظ اواـرثبز اطرعبتبد االفساد غىل هٍ فلسح من فلساد امللٌبض
(اًصوتػٍ ،1981 ،ص ) 74وان اًهدف من هرا االظساء هى االتلبء غىل اًفلساد املمٌصح وهٍ اًفلساد اًعٌدح يف امللٌبض وًػد
اطٌىة غالكخ دزظخ اًفلسح تبًدزظخ اًوٌٌخ ًٌملٌبض اظساءا منبطثب يف غمٌٌخ ذؽٌٌٍ اًفلساد ًعأ اًٌه اًثبؼض ًٌؤهد اذظبق اًفلساد
من ـالي إًعبد اًػالكخ االزذثبؾٌخ تني دزظخ هٍ فلسح واًدزظخ اًوٌٌخ ًٌملٌبض ومن ممٌصاد هرا االطٌىة انه ًلدَ ملٌبطب
مرعبنظب يف فلساذه و كد اطرفدَ مػبمٍ ازذثبؽ تريطىن الطرفساط اًػالكخ االزذثبؾٌخ تني دزظخ هٍ فلسح من فلساد ملٌبض (اًرمسد
اًنفًس) وملٌبض (املنبؿ املدزيس ) واًدزظخ اًوٌٌخ ًـ ( )211اطرٌلزح ( ) Ferguson, 1991, p. 145واظهسد اًنربئغ ان ظمٌؼ
مػبمالد االزذثبؽ داًخ مػنىًب ًدي ملبزنرهب تبًلٌمخ اًعدوًٌخ ظدوي ()5و (ً )6ىغؾ ذًى.
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جدول (ً )7ىطذ عالكح الفلرج ةالدرجح الكلٌح مللٌاش الذمرد النفيس
خ الفلرج

معامل االردتاط

خ الفلرج

معامل االردتاط

1

0.5101

16

0.5321

2

0.4332

17

0.5212

3

0.5411

18

0.3715

4

0.4512

19

0.5132

5

0.4351

20

0.5111

6

0.5412

21

0.5312

7

0.5067

22

0.4113

8

0.3111

23

0.5412

9

0.4344

24

0.6222

10

0.3121

25

0.5131

11

0.3511

26

0.4422

12

0.5721

27

0.3691

13

0.5341

28

0.4412

14

0.4541

29

0.4172

15

0.5734

جدول (ً )2ىطذ عالكح الفلرج ةالدرجح الكلٌح مللٌاش منار املدريس
دالفلرج

معامل االردتاط

خ الفلرج

معامل االردتاط

1

31570.

07

1120.4

2

1070.6

14

0.5411

3

0.5121

15

0.5399

4

0.6441

16

0.5431
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5

0.4131

17

0.5416

6

0.5712

18

0.5433

7

0.4791

19

0.6112

8

0.4341

20

0.5415

9

0.6352

21

0.3718

10

0.4325

22

0.3991

11

0.4521

23

0.5139

12

0.6941

24

0.5821

الىصائل االخصائٌح
من اظٍ اطرفسط نربئغ اًثؽض اًؽبيل اطرفدمز اًثبؼصبد اًىطبئٍ االؼطبئٌخ االذٌخ -:
.1املرىطـ اًؽظبيب واالنؽساف املػٌبزي الطرعبتبد افساد غٌنخ اًثؽض اًؽبيل.
. 2اـرثبز مستؼ هبي ًػٌنخ واؼدح ملػسفخ دالًخ اًفسوق تني املىافلني وغري املىافلني من اًفرباء غىل ضالؼٌخ فلساد امللٌبطني.
 .3اًصثبد تؿسًلخ اغبدح االـرثبز مػبمٍ ازذثبؽ تريطىن الًعبد كىح اًػالكخ تني اًرؿثٌلني .
.4االـرثبز اًربيئ ًػٌنخ واؼدح ملػسفخ اًفسق تني اًرمسد اًنفًس و املنبؿ املدزيس ًػٌنخ اًثؽض.
عرض النذائج ومناكشذها
ًرػمن هرا اًعبنج من اًثؽض غسغب ًٌنربئغ اًرٍ ذم اًرىضٍ اًٌهب اطرنبدا اىل مب ذم ظمػه من تٌبنبد غىل وفم ذظٌظٍ االهداف
هٌل ذػمن ذفظريا ًٌنربئغ وهباليت:
. 1اًرػسف غىل مظرىي اًرمسد اًنفًس ًدي ؾٌثخ اًطفىف اًؽبدي غٍس ،اذ ذم اطرفساط املرىطـ اًؽظبيب واالنؽساف املػٌبزي
الطرعبتبد افساد غٌنخ اًثؽض غىل فلساد امللٌبض ،ؼٌض تٌغ املرىطـ اًؽظبيب ( ) 077,000وانؽساف مػٌبزي ( )72,2وهى اكٍ
من املرىطـ اًفسيض اًثبًغ ( )87وًثٌبن دالًخ اًفسوق اطرفدَ االـرثبز اًربيئ ًػٌنخ واؼدح فرثني ،انه ذىظد فسوق تني املرىطـ
اًؽلٌلٍ ًٌػٌنخ واملرىطـ اًفسيض ًٌملٌبض وذػصي هره اًنرٌعخ اىل اًرنشئخ االظرٌلغٌخ يف املعرمؼ ،وهنبن اغساف وغىاتـ كد
ذؽىي دون اشثبع ؼبظبد االفساد هبًؽبظخ اىل االنرٌلء واًؽبظخ اىل االزذثبؽ ،واًنربئغ ذػوع نظسه غري واكػٌخ ًؽٌبح اًؿٌثخ
املساهلني ،مٌل ًشري اىل طىء اًرىافم .
جدول (ً )2ىطذ املذىصط الدضايب و الفريض واالندراف املعٌاري واللٌمح الذائٌح املدضىةح والجدولٌح ومضذىي الداللح
العٌنح املذىصط
الدضايب
211

125,141

االندراف
املعٌاري

املذىصط
الفريض

27,8

87

اللٌمح الذائٌح
املدضىةح
11,39

الجدولٌح
1,96

درجح
الدرًح
219

مضذىي
الداللح
0.05

.2اًرػسف غىل املنبؿ املدزيس ًدي ؾٌثخ ضفىف اًؽبدي غٍس :ذؽلٌلب ًهرا اًهدف اطرفسظز اًثبؼصبد املرىطـ اًؽظبيب
واالنؽساف املػٌبزي الطرعبتبد افساد غٌنخ اًثؽض غىل فلساد امللٌبض ؼٌض تٌغ املرىطـ اًؽظبيب ( )123،241وتبنؽساف مػٌبزي
( )31.9وهى اغىل من املرىطـ اًفسيض اًثبًغ ( )61وًثٌبن دالًخ اًفسوق اطرفدَ االـرثبز اًربيئ ًػٌنخ واؼدح ،فرثني ان كٌمخ
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االـرثبز اًربيئ املؽظىتخ هٍ ( )7.29وهٍ أغىل من اًلٌمخ اًعدوًٌخ اًثبًغخ ( )1.96ذؽز مظرىي (، )0.01وذدي اًنرٌعخان اًرمسد
اًنفًس ومب ذفٌفهب من آالمب ظظدًخ وغغىؾب وآالمب نفظٌخ اشسد غىل ذؿٌػبد واهداف اًؿٌثخ وهرا ًرفم مؼ مب اهد غٌٌه فسوَ من
ان اًفرباد االظرٌلغٌخ واًثٌئٌخ اًرٍ اهرظثهب اًفسد ًهب دوز هثري يف متسده غىل اًثٌئخ اًرٍ ًػٌش فٌهب .ان نرٌعخ اًثؽض اًؽبيل
ذنبكؼ دزاطخ توس وًؽٌى()2116اًرٌبظهسد نربئغ اًدزاطخمن زىض اًرالمٌر غن املنبؿ املدزيس و ازذفبع مظرىي اًروٌف االظرٌلغٍ
ًدًهم .
جدول (ً)2ىطذ املذىصط الدضايب واالندراف املعٌاري واملذىصط الفريض واللٌمح الذائٌح املدضىةح والجدولٌح
ومضذىي الداللح يف ملٌاش املنار املدريس
العٌنح

املذىصط
الدضايب

االندراف
املعٌاري

املذىصط
الفريض

اللٌمح الذائٌح
املدضىةح

مضذىي
الداللح

الجدولٌح

غىل
.3اًرػسف
1،11
1.96
7.29
61
31.9
123.241
211
اًػالكخ
ؾثٌػخ
االزذثبؾٌخ تني اًرمسد اًنفًس واملنبؿ املدزيس ،اطرفدمز اًثبؼصبد مػبمٍ ازذثبؽ تريطىن ،فثٌغز كٌمخ مػبمٍ ازذثبؽ تريطىن
( )1،188وهرا ًدي غىل ان هنبن غالكخ غوظٌخ تني املنبؿ املدزيس واًرمسد اًنفًس ًٌؿبًج،مبػنى ان هبن املنبؿ املدزيس غري
منبطج او غري مالئم ًٌؿبًجً،ظهس اًؿبًج متسدا واغؽب غىل ذػٌٌٌلد اًثٌئخ املدزطٌخ،مٌل ًؤدي اىل هسوته من املدزطخ  ،وهرا
ًرفم مؼ مب ؾسؼه الشزض من ان املىاكف اًػبغؿخ ذشوٍ غثئب او ذعبوشا ًٌىطبئٍ املربؼخ ًٌفسد وترًى ذوىن غبئلب يف طثٌٍ ذىفري
ظى ذػٌٌمٍ منبطج ًٌؿبًج ،واًعدوي (ً )9ىغؾ ذًى :
جدول (ً )9تني معامل االردتاط ةني الذمرد النفيس واملنار املدريس
املذغرياخ

معامل االردتاط

الذمرد النفيس
املنار املدريس

18122

اللٌمح الذائٌح
املدضىةح
78177

الجدولٌح
0.92

درجح الدرًح

092

مضذىي
الداللح

1.17

وغند اـرثبز كٌمخ مػبمٍ االزذثبؽ تريطىن تبملػبدًخ اًربئٌخ  ,تٌغز اًلٌمخ اًربئٌخ املؽظىتخ ( )2,135وهٍ أهرب من اًلٌمخ اًربئٌخ
اًعدوًٌخ ( )1,96وهٍ داًخ غند مظرىي دالًخ(  )1,15ودزظخ ؼسًخ ()198
اذ هٌٌل شادد غالكبد انظبنٌخ يف غمٌٌخ اًرػٌم واًرػٌٌم اًري ًظىد اًثٌئخ املدزطٌخ اكتة اًؿبًج من اًشػىز تبمبن واًؿٌلنٌنخ
اًنفع واالترػبد غن هٍ مب ًساوده من اًهسوة وًففف ًدًه اًػغىؾبد واًرصاغبد اًرٍ ًػبين منه وترًى ًؽلم ًه نىغب من
اًطؽخ اًنفظٌخ .
االصذنذاجاخ Conclusion
نظرنرغ من نربئ غ اًثؽض ان ؾٌثه اًطف اًؽبدي غٍس ًدًهم متسد نفًس واغؾ وًػىد ذًى اىل اًثٌئخ املدزطٌه واالظرٌلغٌخ اًرٍ
ًػٌش فٌهب اًؿٌثخ.
الذىصٌاخ Recommendation
 -1اًرأهٌد غىل اًرىظٌه واالزشبد اًنفًس واًتتىي ًرففٌف مشبغس اًػغـ اًنفًس غىل اًؿبًج نرٌعخ االغثبء اًدزاطخ اًصلٌٌخ.
 -2غىل اًردزًظني ذىفري منبؿ مدزيس مالئم ًرشعٌؼ اًؿٌثخ غىل تري اًعهد من اظٍ اًىضىي اىل املظرىًبد اًػٌمٌخ اًػبًٌخ
وذنمٌخ زوػ اًرؽدي ًدًهم ًٌىكىف تىظه اشمبد اًؽٌبح
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-3االطرفبدح من اًؿبكبد االًعبتٌخ ًدي اًؿٌثخ يف هره املسؼٌخ ًيك ًرعنىا غن االفوبز اًرٍ كد ًؤدي اىل اًرمسد اًنفًس
-4غلد اظرٌلغبد دهوزیه مؼ اهبيل اًؿٌثخ اًرًن ًػبنىن من ؼبالد نفظٌخ واًرًن ًنربتهم مشبغس طٌثٌخ واًررمس من املدزطخ ..
امللرتخاخ
 -1اظساء دزاطخ غىل مرغري اًرمسد اًنفًس وغالكره تبطبًٌج املػبمٌخ اًىاًدًخ .
 -2اظساء دزاطخ مٌلشٌخ غىل ٌسائؾ اـسي من اًؿٌثخ يف اكٌٌم هسدطربن هؿٌثخ اًعبمػخ او ؾٌثخ مساؼٍ اًرػٌٌم االطبيس ..
 -3اظساء دزاطخ غىل مرغري مظرىي اًرمسد اًنفًس وزتؿه مبرغرياد اـسي .هبًؽبًخ االظرٌلغٌخ واالكرطبدًخ
املصادر
 أتساهٌم،غثد اًسؼمن ؼظن وظٌلي اًدًن ،مؽمد( )1997معدداد املنبؿ املدزيس ا ًعٌد تبملدزطخ اًلؿسًخ وغالكرهب توٍ من اًسغب اًىظٌفٍ ًٌمػٌمني وانربظٌخ املدزطخ  ،معٌخ هٌٌخ اًتتٌخ  ،اًػدد،12 ،ظبمػخ كؿس.
 اًثٍس،طػبد غثد هي واًفشػبن،ؼمىد( ) 2111ادزان االتنبء اًظٌثٍ ًٌمػبمٌخ اًىاًدًخ وغالكره توب من اًلٌم و االهرئبة  ،معٌخ اًػٌىَ االظرٌلغٌخ،املعٌد(،)35اًػدد(.)3
 أتى غسة ،فػٍ زتبػ أؼمد) 2113( .دزظخ مٌلزطخ مدًسي املدازض اًصبنىًخ يف مؽبفظبد غصح ًٌظٌىن اًلٌبدي وغبًلره تبملنبؿ اًرنظٌمٍ .زطبًخ مبظظرريغري منشىزح ،هٌٌخ اًتتٌخ ،اًعبمػخ االطالمٌخ ،فٌظؿني.
 توس،مهب ؼظن وًؽٌى ،تبن ضثبػ( )2116املن بؿ املدزطًس و غالكره تبًروٌف االظرٌلغٍ ًدي ذالمٌر اًطف االوي االتردايئ يف مؽبفظخ ازتٌٍ /املسهص ،معٌخاًػٌىَ اًتتىًخ و اًنفظٌخ اًػدد()51
 اًعثىزي،شًنج ؼظن فٌٌؾ وؼظى ،مؤًد غثد اًسشاق( ) 2117اًرمسد اًنفًس و اًرفوري اًالغلالين وغالكرهٌل تظٌىن اًػنف ًدي ؾٌثخ هٌٌخ اذستٌخ اًثدنٌخوغٌىَ اًسًبغخ،معٌخ غٌىَ اًسًبغخ ،املعٌد اًػبٌس ،اًػدد()33
 ؼظن،مؽمىد شٌلي() 2118اًشثبة ومشوٌخ االغتاة يف املعرمؼ اًػسيب،داز اًشؤون ،اًصلبفخ اًػبمخ،تغداد ،اًػساق.اًفىيل،مؽمىد طػٌد اتساهٌم(،)2111هساض ذػٌٌٌلد ـبضخ تبملنبؿ املدزيس ًٌمسؼٌخ اًصبنىًخ هٌل ًدزهه املػٌمىن،مرص اًصاد ،فٌطٍ مؽمد(  )2111كساءح يف غٌم اًشثبة -مشبهٍ املساهلخ و اًشثبة  ،منردي اًوربة ،يف ؾثٌٍ ،غًل ؼظني مؽمد( )2118تنبء وذؿثٌم ملٌبضاًرمسد االهبدميٍ ًؿالة هٌٌخ اًتتٌخ اًسًبغٌخ يف ظبمػخ املىضٍ ،معٌخ اتؽبس هٌٌخ اًتتٌخ االطبض ،املعٌد( )8اًػدد()1
 اًصوتػٍ ،غثد اًعٌٌٍ و اتساهٌم اًونبين ومؽمد اًٌبض توس( )1981االـرثبزاد و امللبًٌع اًنفظٌخ ،مؿثػخ ظبمػخ املىضٍ ،املىضٍ. ضبدق،ؼطخ و املػػبدي ،فبؾمخ( ) 2111امنبؽ املنبؿ املدزيس اًظبئدح يف مدازض اًرػٌٌم اًػبَ تدوًخ كؿس و غالكرهب تثػؼ املرغرياد ،معٌخ مسهصاًثؽىس اًتتىًخ ،ظبمػخ كؿس،اًػدد()21
ضىيف ،فبؾمخ شهساء( ) 2118املنبؿ املدزيس وغالكره تبًرنمس املدزيس ًدي ذالمٌر املسؼٌخ اًصبنىًخ دزاطخ مٌدانٌخ غىل غٌنخ من ذالمٌر اًصبنىي تظػٌدح،زطبًخ مبظظرري غري منشىزح  ،ظبمػخ طػٌدح ،اًعصائس.
 اًػبمن ،منرز( ) 1984املشوالد اًظٌىهٌخ ًدي املساهلني يف االزدن  ،زطبًخ مبظظرري غري منشىزح ،هٌٌخ اًتتٌخ  ،اًعبمػخ االزدنٌخ ،االزدن. املؿبزنخ ،ـىًخ مؽمد شاًد ( ) 1995اًػالكخ تني اًػغىؽ اًنفظٌخ و اًرمسد ًدي املساهلني ،زطبًخ مبظظرري ( غري منشىزح) هٌٌخ اًػٌىَ اًتتىًخ  ،ظبمػخمؤذخ  ،االزدن.
 اًسواشدح غالء شهري( ) 1999االغتاة اًظٌبيس ًدي اًظثبة اًعبمػٍ ،املعٌد اًساتؼ  ،اًػدد اًصبًض ،املعٌخ االزدنٌخ ًٌػٌىَ االظرٌلغٌخ.غثد اًىاؼد،ـٌىد تشري ( ) 2115اشس تسنبمغ ذستىي يف ذففٌف اًرمسد اًنفًس ًدي املساهلني ،زطبًخ مبظظرري (غري منشىزح) هٌٌخ اًتتٌخ  ،ظبمػخ املىضٍ ،اًػساق.
 غىدح،اؼمد و اًفًٌٌل،ـٌٌٍ ًىطف(  )1993اًلٌبض و ًرلىًم يف اًػمٌٌخ اًردزًظٌخ ،اًؿثػخ اًصبنٌخ ،داز االمٍ ،ازتد ،االزدن.غبًج،مطؿفى ( )1986طٌوىًىظٌخ اًؿفىًخ و املساهلخ ،مورثخ اًهالي ً،ثنبن ،تريود دزًدي،فىشي()2119املنبؿ املدزيس – دزاطخ مٌدانٌخ، -اًؿثػخ االوىل ،منشىزاد االـرالف،تريود مؽبزمخ،شبمس مؽمد( )1996املنبؿ اًرنظٌمٍ يف اًفوس االدازي ،معٌخ االدازح  ،اًػدد( ،)65مظلـ. مؽثىة ،غثد اًسؼمن اتساهٌم()1997املنبؿ االهبدميٍ هٌل ًدزهه اًؿالة و اًؿبًثبد يف مظرىًب د دزاطٌخ ذفططٌخ ااهبدميٌخ مفرٌفخ يف هٌٌخ اًتتٌخ،معٌخ اذؽبد اًعبمػبد اًػستٌخ ،اًػدد( )32ظبمػخ املٌى فٌطٍ اًصبين.
 مؽمد،غثداملؽظن و اًػرٌثٍ،غثٌج ( ) 2117املنبؿ املدزيس ومػىكبذه ودوزه يف اداء املػٌمني مبساؼٍ اًرػٌٌم اًػبَ ،زطبًخ مبظظرري غري منشىزح،ظبمػخ نبًف،اًسًبع.
 مؽمد،ؼظبَ ؾه وضبًؾ،طٌٌلن غوبة( )2113املنبؿ املدزيس ًدي مػٌمٍ املدازض االتردائٌخ ،معٌخ ظبمػخ ذوسًز ،املعٌد( )21اًػدد()9 مظن،تىي وهىنعس،ظىن وهبظبن ،ظريَ( )1986اطع طٌوىًىظٌخ اًؿفىًخ و املساهلخ ،ذسظمخ اؼمد غثد اًػصًص طالمخ  ،مورثخ اًفالػ  ،اًوىًز. املؿبزنخ ـىًخ مؽمد شاًد(  ) 1995اًػالكخ تني اًػغىؽ اًنفظٌخ و اًرمسد ًدي املساهلني و اشسهٍ من ضفهم و ظنظهم و املظرىي اًرػٌٌمٍ ًىاًدًهم يفذًى ،زطبًخ مبظظرري غري منشىزح  ،هٌٌخ اًػٌىَ اًتتىًخ  ،ظبمػخ مؤذخ ،االزدن.
 اًهبشمٍ،غثد اًؽمٌد ؼمد()2111اًرىظٌه و االزشبد اًنفًس (اًطؽخ اًنفظٌخ اًىكبئٌخ)،ؽ،1داز اًٍسوق،ظدح،املمٌوخ اًػستٌخ اًظػىدًخ.Supplementary Vol.23, No.3, 2019
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 هىي.ن و ًندشي،ط( ) 1986اًرػٌم تبملالؼظخ ،تبندوزا،يف غبشادا،ظٍ دهىزًظرٍ ،نظسًبد اًرػٌم،دزاطخ ملبزنخ،ذسظمخ،غؿٌخ مؽمىد هنب،غبمل املػسفخ،اًوىًز ،ملعٌع اًىؾنٍ ًٌصلبفخ و اًفنىن و االداة
مطدز انتنٌز:شدهبن،امنخ غىًد وفسهىد،داًٌب هبظم وونبض ،منظس اطٌلغٌٍ(  )2117اًرمسد اًنفًس ًدي ؾٌثخ هٌٌخ اًتتٌخ
)/:pdfاًرمسد21%اًنفًس/تثؽض-ذفسط-اًرمسد-اًنفًسً-دي-ؾٌثخ-هٌٌخ-اًتتٌخ(file:///E.
- Engs,R&Hanicon,D.J.(1989) Reactance theory: test with colligate dringing,Indian university. Bloomington and state university of New
York college and Potsdam.
- Mhci,judiddi(1997) child and adolescent development for educators, the me Graw-hill,companies,inc.
- Wrights man, L.S.(1972) social psychology , in the 7.s,Book Cole publishing company Monterey :California.
املٌؽم ( )1أطٌلء اًفرباء اًرًن ذم أـر آزائهموفثري ًفلساد األطرثبنخ
خ

الللث العلمٍ

األصم

.1

د مها خضن ةكر

مكان العمل

أصذاذ مضاعد

جامعح صالح الدًن  /كلٌح االداب – كضم علم النفط

.2

د .عىل عىدج الدلفٍ

أصذاذ مضاعد

مركس الدراصاخ والتدىز  /ةغداد

.3

د.صدام مدمد خمٌد

اصذاذ مضاعد

جامعح مىصل /كلٌح الرتةٌح للعلىم االنضانٌح

.4

د.اصامح خمٌد خضن

اصذاذ

الجامعح املفذىخح /وزارج الرتةٌح

.5

د.صهلح خضني كلندر

اصذاذ مضاعد

جامعح ةغداد  /كلٌح اةن الهٌشم /كضم الرتةٌح وعلم النفط

.6

ئاالن صالح صعدي

مدرش مضاعد

جامعح كىًح  /كلٌح الرتةٌح  /كضم رًاض األطفال

املالؼم( )2ملٌبض اًرمسد اًنفًس و املنبؿ املدزيس
االطربذ(ح) ................................................املؽتَ(ح)
ذسوَ اًثبؼصبد مللٌبَ تدازطخ (اًرمسد اًنفًس وغالكره تبمل نبؿ املدزيس ًدي غٌنخ من ؾالة اًطف اًؽبدي غٍس اًصبنىي يف مسهص مؽبفظخ ازتٌٍ) وًرؽلٌم اهداف اًثؽض ذؿٌج
وظىد اداح ًلٌبض اًرمسد اًنفًس  ،ومن ـالي اؾالع اًثبؼصخ غمى االدتٌبد واًدازطبد اًظبتلخ كبمز ترثنٍ ملٌبض (االتهس )2111اذ ًػسف اًرمسد اًنفًس غىل انه :مؽبوًخ اًفسد الطرػبدح واطتظبع
اًؽسًخ املبشًخ واملهددح غن ؾسًم اًلٌبَ تبًظٌىن املؽظىز او املمنىع وذشعٌؼ االـسًن تبًظٌىن املؽظىز اواملمنىع وكٌبمهم تظٌىن مشبته ًه) ونظسا ملب ذرمرػىن تى من ـربح ودازًخ يف هرا
املعبي نسظى ذػبونوم مػنب تأتداء أزئوم وذىظهبذوم ؼىي مبذسونخ منبطثب تشأن:
* ضالؼٌخ فلساد امللٌبض ًلٌبض مبوغػز الظٌه
*اظساء مبذسونخ منبطثب من(ذػدًٍ ،ؼرف ،اغبفخ
*مدي منبطثخ تدائٍ امللٌبض غٌٌل ان تدائٍ االظبتخ(ذنؿثم غٌٌه تدزظخ هثريح ظدا،ذنؿثم غٌٌه تدزظخ هثريح ،ذنؿثم غٌٌه تدزظخ مرىطؿخ ،ذنؿثم غٌٌه تدزظخ كٌٌٌخ ،ال ذنؿثم غٌٌه اؾالكب)
اًعنع :ذهس:
خ

انصى:
الفلراخ

1
2

امرنؼ غن اًػمٍ تأي غمٍ ال أزغج فٌه
اكىَ تػمٍ اي شئ ًرؽلٌم مؿبًثٍ

3
4
5
6
7

ال اشم مبن هم يف مىكؼ اًظٌـ و املظؤوًٌخ
اكبوَ من ًػمٍ غىل انرلبد شفطٌرٍ غٌنب
اشعؼ االـسًن تػدَ غمٍ يشء غري ملرنػني ته
اذػبًم من فسع اضؽبة اًظٌؿخ ازائهم غىل االـسًن
اذسوي يف االطرعبتخ ًؿٌج املػسوف

8
9
11
11
12
13

انصغغ غندمب اظرب ًرغٌري كسازايت
اهمٍ نطبئؾ االـسًن واذعبهٍ اغٌثهب
ازي انه من املهم ان اهىن يف مىكؼ كىح تبًنظثخ ًالـسًن
انب غري منفرؾ ًرلثٍ اًؽٌىي اًرٍ ًلدمهب االـسًن ًؽٍ مشبهًل
اطرمرؼ تبًىكىف غد من ًػرلد انه غىل ؼم
اغد نفًس منبفظب ال مرػبونب

14
15
16
17
18

اؼسع االـسًن ًرغٌري اًىغؼ اًػبَ املؽٌـ تهم
انب غنٌد يف ذغٌري ازايئ
ًٌع مهٌل ان ذوىن غالكرٍ ظٌدح مؼ شماليئ
انرلد ارسيت تأطرمساز ًػدَ كدزذهب ذٌثٌخ اؼرٌبظبيت
اطرمس يف مٌلزطخ هىاًبيت زغم اغتاع ارسيت غىل ذًى

19
21
21

اغػج اذا اظربد غىل االغرراز من شفظ اطبء يل
اؾسػ افوبزي وان هبنز غري ملثىًخ من االـسًن
اكىد اًرمسد غد اي كبنىن ًٌع تطبالؼنب
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دنطتم عيل ةدرجح
كتريج جدا

دنطتم عيل ةدرجح
كتريج

دنطتم عيل ةدرجح
مذىصطح

دنطتم عيل
ةدرجح كلٌلح

دنطتم عيل
ةدرجح كتريج جدا
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22
23

افػٍ اي يش ًؽٌلًخ ؼسًرٍ املهددح
اتبيل مبعبدًخ االـسًن
ارص غىل مسافلخ اضدكبيئ امللستني اذا منػنٍ واًدي من
مسافلرهم
امرصٍ مبب ًورج غىل اًالفربد اًرؽرًسًخ املىظىدح يف االمبهن
اًػبمخ اًرٍ ذفٌد اًطبًؾ اًػبَ
اشػس تبًؽصن غندمب افشٍ يف غمٍ هنز اذىكؼ اًنعبػ ته

27
28

اؼبوي ان اظد ذربًساد ال منؿلٌخ ملب اكىَ ته
اـبف من ًؽبوي ذفظريي وفلب ًسغثبذه
اؼبوي اًرطدي الي شفظ ًهرم ته االـسون دون غريه اهرث من
اًالشَ

24
25
26

29
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ملٌبض املنبؿ املدزيس
ؼرضح األطربذ....................................املؽتَ
ًسوَ اًثبؼصىن إظبزء اًدازطخ املىطىمخ ( اًرمسد اًنفًس وغالكره تبملنبؿ املدزيس ًدي ؾٌثخ اًطف اًؽبدي غٍس يف مسهص مؽبفظخ ازتٌٍ ) وذؽلٌلب ألهدافبًدازطخ ذؿٌج األمس ذثنٍ
ملٌبض املنبؿ املدزيس املػد من كثٍ (توسوًؽٌى )2116 ،ونظسا ملب ذرمرػىن ته من ـربح ومٌلزطخ يف هرا املعبي ًرىظه اًثبؼصىن إًٌوم ًٌرفػٍ يف إتداء أازئوم يف اًؽوم غىل ضالؼٌخ هره
اًفلساد ودكخ ضٌبغرهب ودكخ تدائٌهب  ،ومالمئرهب ملوىنبد املرغري املدزوض وذًى تىغؼ اًػالمخ املنبطثخ ذؽز هٍ ( ضبًؽخ ،غري ضبًؽخ،اًرػدًٍ)،غٌٌل ان تدائٍ امللٌبض هٍ( :ذنؿثم غٌٌه
هصريا ،ذنؿثم غٌٌه كٌٌال ،ال ذنؿثم نهبئٌب)
د

ذنؿثم غٌٌه هصريا

اًفلساد

ذنؿثم غٌٌه كٌٌال

ال ذنؿثم نهبئٌب

أ/معبي املدًس:
1

ًشعؼ اًرالمٌر املرفىكني تبملوبفأد

2

ال ًثدي ذىظٌهبد ذستىًخ ًٌرالمٌر اشنبء شًبزذه ًٌطفىف

3

ًهرم تبًرػسف غىل مشوالد اًرالمٌر

4

ال ًربتؼ مىاغثخ اًرالمٌر غىل اًدواَ

5

ال ًىفس فسص مروبغئخ ًٌرالمٌر

6

ًؽض اًرالمٌر غىل اًدزاطخ

7

نبدزا مب ًأيت املدًس ًصًبزح اًطف

8

ال ًشػس تالمبن يف املدزطخ

ة /معبي املػٌم
9

ًشعػنٍ املػٌم ان اهىن يف مظرىي اًرالمٌر املرفىكني

11

ًسًؽنٍ زتـ املػٌم مىغىع اًدزض تبًؽٌبح اًٌىمٌخ

11

ال اؼج االًبَ اًرٍ ًغٌج تهب مػٌم املبدح

12

ًظبغد املػٌمىن اًرالمٌر غىل ؼٍ مشبهٌهم تؿسًلخ مفرٌفخ

13

ال ًساغٍ املػٌم اًفسوق اًفسدًخ تني اًؿٌثخ

14

ًرربين اًٌمػٌمىن ذٌمٌرا معدا

15

ال ًهرم املػٌم ملشوالد اًرالمٌر

16

ًرػبمٍ املػٌم مؼ اًرالمٌر تٌؿف

ط /معبي ؾسق اًردزًع:
17

ؾسًلخ ذدزًع املػٌم ال ذالمئنٍ

18

اشػس تبًفعٍ غندمب اذلبغع يف اًطف

19

اطرػني تغريي يف فهم اًدزض

21

ًهرم املدزض تعمٌؼ اًرالمٌر اشنبء اًٍسػ

21

ذػعثنٍ اًغخ اًرٍ ًظرفدمهب املػٌم يف اًطف

22

اواظه ضػىتبد يف اًفهم اشنبء اًدزض

23

اشبزن يف اًنشبؾبد اًطفٌخ

24

ال ًهرم املػٌم تبًعبنج اًػٌمٍ يف اًطبي املػٌىمخ
املالؼم( )3اطٌلء ـرباء ضدق اًتظمخ اًرًن ذم غسع امللٌبطني غٌٌهم
االزذصاص

خ

االصم

1

أ.د.اةراهٌم كادر اخمد

ادب االطفال

جامعح صالح الدًن /كلٌح الرتةٌح االصاش –كضم رًاض االطفال

2

د .نرميان عتد هي كرًم

اللغح الكىردًح

جامعح صالح الدًن /كلٌح الرتةٌح االصاش –كضم اللغح الكىردًح

3

أ.م.د.مها خضن ةكر

الشسصٌح والصدح النفضٌح

جامعح صالح الدًن /كلٌح ااالداب–كضم علم النفط
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Measuring the Psychological Rebellion and its Relation to the School Climate among 11th Grade Students
in Erbil Governorate Center
Salwa Ahmed Amin
Sinai Ahmed Ali
Ban Sabah Yahya
Collage of Basic Education / Salahuddin University-Erbil
Abstract
Research Summary:
The current research aims to:
1. Identify the level of psychological rebellion among eleventh grade students.
2. Learning about the school climate in 11th grade students
3. Identify the nature of the correlation between the psychological rebellion and the school climate.
In order to achieve the research objectives, the researchers adopted two measures: the psychological rebellion of
(Abhur 2013) and the five answer alternatives (which apply to it to a very large degree, apply to it to a large
degree, apply to it to a medium degree, The school climate for (Bakr and Yehia 2016) and alternatives to answer
(apply a lot, apply a little, does not apply permanently), and was extracted the honesty and consistency of the
tools, and the scale was applied to the sample of the search (200) students, distributed in middle schools in the
province of Mohafazah Erbil for the academic year (2018-2019) of the morning study, after analyzing the data
Using SPSS statistical bag search found the following results:
1. Grade 11 students have high psychological rebellion.
2. Grade 11 students are dissatisfied with their school environment.
3. There is a statistically significant relationship between psychological rebellion and school scholarships.
The research also came up with a set of recommendations.
Keyword: psychological rebellion, school climate.
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