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ئاستى نامۆبووىن دەرووىن الى دەستەیەک لە خوێندكاراىن زانكۆى گهرميان
ێ� ن
حس� ساڵح
ئاراس عوسمان محمد  ،1میهرەبان

2

کۆل�ی پەروەردە ،زانکۆیگەرمیان ،شاری کەالر ،ه هرێىمكوردستان� ،
 1ش
بە� پەروەردەودەرووننایس ،ێ� ژ
ع�اق
ێ
ڵ
كۆل�یپەروەردەی شارەزوور ،زانكۆی هەڵەبجە ،شاری هەڵەبجە ،ه هرێیمكوردستان� ،
 2ش
بە� باخچەی مندا�ن ،ێ� ژ
ع�اق
ێ
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پوختە:

ن
ئامانـ جـی ئــەم توێژینەوەیــە بریتییــە لەزانيـ نـى ئاسـ تـی نامۆبـ ن
دەروو� الی خوێنــدکار نا� زانکــۆی گەرمیــان ،لەپێنــاو هێنانــەدی ئــەم ئامانجانــەش
ـوو�
ڵ
توێــژەران مێتــۆدی وەســفییان بەکارهێنــاوە ،ســامپ� توێژينەوەكــە پێکهاتــووە لــە( )310خوێنــدكار لەهــەردوو ڕەگــەزی نـ ێ�ـر و مێ  ،ئام ـرازى
توێژينەوەكــە بريـ تـى بــووە لەفــۆڕیم ڕاپــریس کەلــە ( )27بڕگــە پێکهاتــووە ،بەمەبەسـ تـی چارەســەر ن
کرد� ئامــاری داتــاو زانیارییــە کۆکـراوەکان ،توێــژەران

ن
�
ت
لەگرنگ�یــن
ێە�،تاقیکردنــەوەی ()Tبــۆ یــەک ســامپڵ و دوســامپڵOne way Anova (،یــان بەكارهێنــاوە،
کەرەســتە ئامارییەکا�(ناوەنــدە ژم� ی
ن
ت
ت
دەروو� الی خوێنــدکار نا� زانکــۆی گەرمیــان لەئاســتێیک بەرزدایــە ،هەروەهــا
ـۆ�
ئەنجامــە بەدەســتهاتووەکان بريــى بــوو لــەوەى کەئاســی نامـ ی
�غ
ئەنجامــەكان بەپـ ێ �ـى گــۆڕاوى ڕەگــەزو ێ� ژ
کۆل�(زانســت ،پــەروەردەی بنــەڕەت ،زمــان و زانســتە مرۆڤایەتیــەکان) ،قۆنــا خوێندن(یەکــەم -دووەم-
ســێیەم-چوارەم)، ،جيــاوازى نيیــە لەنێــوان خوێندكارانــدا لــەڕووى ئاسـ تـی نامۆبـ ن
ـوو� دەروونییــەوە ،لەكۆتايــدا توێــژەران لەســەر بنەمــاى ئەنجــاىم

توێژينەوەكــە چەنــد ڕاســپاردەو پيێشــنيارێكيان پێشــكەش كــرد.
ن
ن
دەروو� ،خوێندکاری زانکۆ.
نامۆبوو�
وشە کلیلەکان :نامۆبوون،

ملخص:

الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو معرفــة مســتوى االغـ تـراب النف ـ�ي لــدی طلبــة جامعــة گرميــان ،ومــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة ،اســتخدم
الباحثــان المنهــج الوصـفي  ،وتتكــون عينــة الدراســة مــن  310طالبــة جامعــة مــن كل الجنسـي ن الذكــور واإلنــاث .واســتخدم االســتبيان متكــون مــن
 27فقــرة ،مــن أجــل حــل إحصــاءات البيانــات وجمــع المعلومــات ،اســتخدم الباحثــان المعــادالت اإلحصائيــة اختبــار )ت (لعينــة واحــدة (One
ين
ين
مستقلت�  ) )Independent T-Testاختبار تحليل التباين األحادي (، ) One-Way ANOVA
لمجموعت�
 )Sample Testو اختبار (ت)
ومــن خــال النتائــج اتضــح ان مســتوى االغـ تـراب النفـ�ي لــدى طــاب جامعــة گرميــان في� مســتوى عــال ،وال توجــد فــروق ذات الداللــة االحصائيــة
ت
ن
ن
و� النهايــة قــدم الباحثــان بعــض التوصيــات
حســب المتغـ يـر (الجنسـي  ،وكليــة ،و المرحلــة الدراســية) بـي الطــاب مــن حيــث االغــراب النفســية ،في
ت
والمق�حــات بنــاء عــى نتائــج الدراســة.
ت
ت
االغ�اب النفسي  ،طلبة الجامعة.
االغ�اب،
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Abstract:
The aim of this paper is to identify the level of psychological alienation among students at university
of Garmian and to achieve this aim; a descriptive approach has been adopted. The paper sample consists of
310 students of both genders and a questionnaire, made of 27 points, was used for this purpose. To fix the
gathered statistic data and information, the researchers used statistic tools like (T tests for one sample, and
one-way ANOVA for two samples). The most important outcomes of the study showed that the Psychological
Alienation level among students at Garmian University was high. Moreover, the results didn’t vary according to the gender and the colleges like (Science, Basic Education, Language and Humanities), or academic
stages (first, second, third or fourth stage) in terms of the level of psychological alienation. Conclusively, the
researchers made some recommendations and suggestions based on the results of the study.
Keywords: Alienation, Psychological alienation, University student.

پێشەیک :

گ
ن
ـکەوتنەکا� دنیــا .لــەڕووی
مــرۆڤ بــە ڕەگەزێــی گرنــی رسوشــت و ژینگــە دادەنرێــت و فاکتەرێــی گرنگــە بــۆ داهێنــان و گۆڕانــکاری و پێشـ
ڵ
کۆمە�یەتییــەوە .بەجۆرێــک تــاک وەک بوونەوەرێــی عەقـ ڵـا ن� دەســتێیک بـ ڵـا�ی ھەیــە لــە داڕشـ ن
ـت� سیســتیم
ســیایس و ئابــوری و تەکنۆلۆژیــا و

کولتــوری و مەعری ـیف ئــەو قۆناغــە ێ� ژ
م�وویــەی تێیــدا دەژی لــە ژینگەکەیــدا ،بــە پێچەوانەشــەوە ئــەوەی تــاک دایدەھێنێــت لەڕێگــەی پرۆســە
ڵ
ڵ
کۆمە�یەتییەکانــەوە جارێــی تــر ،لــە چەندیــن گۆشــەی جیــاوازەوە کار دەکاتــە ســەر تــاک و ســەرلەنوێ داڕشــتنەوەی ژیــان ،لــەم ســا�نەی دووایــدا
ـۆڕ� زانیــاری و تەکنۆلۆژیــا و ئــەو قەیرانــە یــەک لــەدوای یەکانــەی دنیــای گرتۆتــەوە ،مرۆڤایـ ت
و بەھــۆی گۆڕانکاریــە ژینگــە� و ئابــوری و شـ ش
ـە� بــە
ی
ن
ن
ش
ت
ـتە�
گشــی ڕووبــەڕڕوی چەندیــن شــۆک و تــرس و دڵــەڕاوکێ و نیگــەرا� بووەتــەوە ،کەبــوون بەســەرچاوەی ســەرھەڵدا� چەندیــن نەخــۆ� جەسـ ی
ڵ
ڵ
ـە� چونکــە تــاک ھەســت دەکات لــە ژیانێــی دووبــارە و پــڕ لــە ڕۆتینــدا دەژی و ئاسـ ن
کۆمە�یـ ت
ن
ـۆکا� لێڵــن و توانــای
دەروو� و عەقــی و گرفـ تـی
و
ن
ن
�
ش
ـوا� و ب ێ
� ئومێــدی
خۆگونجانــد� خـ ێـرای نییــە لەگــەڵ ئــەو گۆڕانکاریــە یــەک لەدواییەکانــەی جیھــا� گرتۆتــەوە ،ھەربۆیــە تــو� جۆرێــک لــە بێھێـ ی
ڵ
کۆمە�یـ ت
ن
دەبێــت کەبــەرەو نامۆبـ ن
ـە� و �ێز
خ�انییــەکان پەراوێــز دەخرێــت و
دەروو� دەبــات ،کاتێکیــش تــاک ھەسـ تـی کــرد لەنێــو سیســتیم دەزگا
ـوو�
دەروو� دەبێــت ،نامۆبـ ن
ن
ش
ـوو�
ـۆ�
بــەردەوام ھەوڵــدەدات و خــۆی مانــدوو دەکات تــا مانایــەک بەخــۆی بــدات و شکســت دەھێنێــت ئــەوا تــو� نامـ ی
ڵ
ـەگ�ی و تەنیـ یـا� و دورکەوتنــەوە لــە پەیوەندییــە کۆمە�یەتییــەکان و نیگەرانیــدا دەبینێتــەوە ،کــە دۆخێکــە تــاک بەھــۆی
دەروونیــش خــۆی لەگۆشـ ی
ڵ
ن
ت
ـتەکا� ھــەو� بــۆ دەدات و پـ ێ �ـی نــاگات .توێژەرانیــش بەھــۆی
ـەریە� لەژیـ نـا� ڕۆژانەیــدا بــۆ بەدیھێنـ نـا� ئــارەزوو خواسـ
ئــەو پەســتانە زۆرەی لەسـ
ن
ـ� ،توێژەرانیــش ھەســتاون بەئەنجامـ ن
گرنـ گـی چیـ نـی خوێنــدکار کــە گەنجانــن و بەشــێیک گرنـ گـی کۆمەڵگــە پێکدەھێـ ن ن
دەروو�
ـدا� توێژینەوەیــەیک
مەیـ ن
ـدا� لەســەر ئــەم توێــژە ،چونکــە بەھــۆی گۆڕانکارییــە فســیۆلۆجییەکان و ھەڵچوونــە جۆراجۆرەکانــەوە لەھــەر توێژێــی تــری کۆمەڵگــە زیاتــر
ن
دەروو� دەبنــەوە ،بەتایبــەت خوێنــدکاری زانکــۆ ،بەھــۆی ئــەوەی لەبــەردەم تەمەنێــی گرنــگ و ھەوڵــدان و خوگونجانــدان تــا
ـۆ�
ڕووبــەڕووی نامـ ی
ن
دەروو� وەک تــرس و
بگــەن بەخواســت و داوەکارییەکانیــان و ئــەو ئامانجانــەی نەخشــەیان بــۆ کێشــاوە ،ھــەر بۆیــە ڕووبــەڕووی چەندیــن گرفـ تـی

ڵ
ڵ
ن
ـۆکارەکا� پشــتەوەی نامۆبـ ن
ن
کۆمە�یـ ت
دەروو� ئــەو قۆناغــە گرنگــەی ژیـ نـا�
ـوو�
ـە� دەبنــەوە .ئــەم توێژینەوەیــەش ھــەو� داوە ھـ
دڵــەڕاوکێ و کێشــەی
گەنــج تاوتــوێ بــکات ،تــا لەڕێگەیــەوە چەندیــن پێشــنیار و ڕاســپارە بخاتــە بــەردەم الیەنــە پەیوەندیــدارەکان بەمەسـ تـی بەدواداچـ ن
ـوو� ئــەو گرفتانــەی
ن
دەروو� الی خوێنــدکاران و چارەســەرکردنیان..
ـۆ�
دەبنەھــۆی نامـ ی
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کێشەی توێژینەوە:

ــ�� لەســەر زەوی بـ ن
نامۆب��وون چەمکێک�ەـ ل��ە سـ�ەرەتای دروستــبوونـ مرۆڤایە ت
ـوو� ھەبــووە ،لــە هەمــوو قۆناغــە یــەک لــەدوای یــەیک
�ژ
ـۆ� لــه
شارســتانییەتەکاندا بــە درێـژ یا� مـ ێـروو ئەزمــوون کـراوەو دریک پێکـراوە لــە فــۆڕیم جیاجیــادا( )Avci 2012: pp. 23-40ھەســتکردن بــە نامـ ی
کۆمهڵگ ـه مۆدێرنهکانــدا بووهتــه کێش ـهیەیک گــەورە و ههنووک ـه ی� ،ئــەو گۆڕانکاریانــەی تەکنەلۆژیــای زانیــاری و پەیوەندیکــردن دروسـ تـی کــردوون،
ڵ
کۆمە� ت
ن
ن
سەرھەڵدا� چەندین کێشە و ت
یە� ،دیاریرترینیان ھەستکردن بە نامۆبوونە الی تاک (Rintala,1998:
دەروو� و
گرف�
بوون بەھۆی
)366-378
ڵ
� مانـ یـا� و ب ێ
نامۆبــوون ،بونیادێــی فــرە ڕەهەنــدە خــۆی لەچــوار الیەنــدا دەبینێتــەوە ،وەک بێدەســە� ت� و ب ێ
ـەگ�ی،
� نۆرمبــوون و گۆشـ ی
گ
ن
دەروو� تاکـ�ن( ،)Brown, Higgins, Pierce, Hong, & Thoma, 2003:3-9ھەروەهــا(Er�,2014
ئەمانـ�ەش بەشـ�ێیک گرنـگی پێکھاتـ�ەی
ـەروەردە� و ئەکادیمییــەکان،
 )bas، Caglar، 2012لــە دوو توێژینــەوەی جیــاوازدا ئاماژەیــان بــە کاریگــەری نامۆبــوون کــردووە لەســەر دەزگا پـ
ی
ن
لــەڕووی تێبینیکـ ن
ن
ـارەکا� �
ـاوازەکا� �
ـرد� ھەڵســو کــەوت و ڕەفتـ
ف�خــوازان لــە بارودۆخــە جیـ
ف�بوونــدا ،لەگــەڵ ئەوەشــدا )ســیمن(پێیوایە وایــە
ێ
ێ
ڵ
�غ
ـدا� و ھەرزەکاریــەوە بــەرەو پێگەشـ ت ن
ـ� و گەورەبــوون ،بۆیــە گەنجــان لــەم قۆناغــەدا ڕووبــەڕووی
گەنجـ یـی قۆناغێــی ڕاگــوزەرە لــە قۆنــا منـ
ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� و کــەیس دەبنــەوە( ،)Ball,2005خوێنــدکار نا� زانکــۆش چینێــی گەنـ جـی کۆمەڵگــەن و دەکەونــە نێــوان منــدا�
گۆڕانــکاری ســۆزداری و
و ھەرزەکاری و گەورەبوون و پێگەیشتنەوە .ھەر بۆیە ( )Yadav & Nagli:2012لە توێژینەوەیەیک ھاوبەشدا پێیانوایە نامۆبوون دەبێتەھۆی
ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
کۆمە�یـ ت
ن
سـ ن
دەروو� و ب ێ
ـە�
ـە� و تەکنەلۆژییەکانــەوە کێشــە
ـوا� .ڕاســتیەیک حاشــا ھەڵنەگــرە بەھــۆی گۆڕانکارییــە کەلتــوری و
ـوتا�
� ھیـ ی
ڵ
ن
ن
دەروو� یــە( )Öksüz & Öztürk، 2017 :1182ئــەم
ـۆ�
و دەروونییــەکا� ڕوو لــە زیــاد بوونــە ،یەکێــک لــە بەرب�وتریــن کێشــەکانیش نامـ ی
دیاردەیــە لەنێــو خوێندکارانــدا بەھــۆی ئــەو گۆڕانکارییــە �
خ�ایانــەی لــە کۆمەڵگــەدا ڕوودەدەن زیــادی کردووە(.العتـ یـري واالحــرش)255 :2020 ،
ێ
ئــەو ڕێگایانــەی خوێنــدکار نا� زانکــۆ گرتویانەتەبــەر بــۆ بەدیهێنـ نـا� ئامانــج و دەســتەکەوتە ئەکادیمیەکانیــان لــە ئەنجــایم ئــەو گۆڕانکارییــە کتوپڕانــەی
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� و ســیایس و ئابورییــەوە ڕوودەدەن ،بــەرەو پوکانــەوە و کاڵبوونــەوە دەچــن ،ئەمــەش بەھــای ناڕێــك و نەگونجــاوی
لەچوارچێــوەی

لێدەکەوێتــەوە کــە زەحمەتــە خوێنــدکار بتوانێــت خــۆی لەگەڵیانــدا بگونجێنێــت ،لــە ئەنجامــدا ھەســتێیک شـ پـرز و پــڕ لــە فشــاری نــاوەیک خوێنــدکار
ڵ
کۆمە�یەتیــەکان دروســت دەکات ،دواتــر پەلدەکێشــێت بــۆ گۆشــەگ�ی و ھەســتکردن بــە نامــۆ�( حەمـ ن
ـدا�:2011،
لەگــەڵ خــۆی و پەیوەندییــە
ی
ی
ن
 ،)El-Deeb 63-547 :2012 ,( ،)12ھۆکارێــی تــری نامۆبـ ن
ـۆرەکا� وەک پرۆگ ـرایم
ـوو� خوێنــدکار پەیوەنــدی ھەیــە بــە فاکتــەرە جۆراوجـ
خوێنــدن و ژینگــەی دامــەزراوە پەروەردەیــەکان و پەیوەندییــە سۆســیۆکولتورییەکان (Brown et al., 2003; Huffman, 2001; Redden,
).)2002; Rokach, Bauer, & Oreck, 2003; Taylor, 2001
ن
لەبەرئەوەی ئێمەی توێژەر بەشـ ی ن
تێبینیکرد�
ـنا� ئەزموون و بەرکەوتنمان بە خوێندکاران و
ـێک� لە پرۆســەی خوێندن لە زانکۆکاندا ،لەبەر ڕۆشـ ی
ڕەفت��ارو ھەڵـ�س وکەوتی��ان درکم��ان بەوەک��ردووە کــە خوێن��دکار بەدەس��ت ھەس��تکردن ب�ەـ نامۆبـ ن
ـوو� دەروونیــەوە دەناڵێنێــت .هەربۆیــە توێژەرانیــش

ڵ
ن
ن
دەروو� الی خوێندکار نا� زانکۆی گەرمیان
نامۆبوو�
بەباشــیان ز نا� لەڕیگەی وە�مدانەوەی ئەم پرســیارانەوە گەنگەشــەیەیک زانسـ تـی دیاردەی
ن
دەروو� الی خوێنــدکار نا� زانکــۆ هەیــە؟ وە هەروەهــا دەپرســن ئایــا نامۆبـ ن
ن
بکــەن بۆیــە دەپرســن ،ئایــا نامۆبـ ن
دەروو� الی ڕەگــەزی نـ ێ�ـر
ـوو�
ـوو�
ن
زیاتــرە یاخــود مێ ؟ لەهەمانکاتــدا دەپرســن ئایــا نامۆبـ ن
دەروو� الی چ قۆناغێــک زیاتــرە یاخــود کەمـ تـرە؟ لەکۆتایــدا دەپرســن ئایــا جیــاوازی
ـوو�
دەروو� خوێنــدکاران؟ چونکــە لەئەگــەری بـ ن
ن
پســپۆڕی کاریگــەری هەیــە لەســەر ئاسـ تـی نامۆبـ ن
ـوو� وەھــا کێشــەیەک پێویســت بــەوە دەکات
ـوو�
توێژینــەوەی لەبــارەوە بکرێــت و زانســتیانە ئــەو ھۆکارانــە دەستنیشــان بکرێــت کەلــە پشـ تـی ئــەو ھەســتکردن بــە نامۆبوونــەوە وەســتاوە.

ه دهری دهكات
ه زانكۆی ههڵهبج 
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی 
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قۆنــا�غ زانکــۆ گرنگــە بــۆ گەنجــان لــەڕووی قەیـر نا� ناســنامە و �ت�وانینەکانیــەوە بــۆ داھاتــوو لەســەر خۆیــان و جیھــان و ئامانــج و الیـ ن
ـە�
ێڕ
ڵ
پیشــە� و خواســتەکانیان ،لەســەردەمێکدا گۆڕانکارییــەکان لــەڕووی کۆمە�یـ ت
ـە� و ســیایس و ئابوریــەوە لەوپــەڕی �
�
خ�ایــدان،
بەخ�اییــش دەبنــە
ێ
ێ
ی
ڵ
ڵ
ن
ھــۆی گۆڕانــکاری لــە مۆدیــی ژیــان و یاســا و داب و نەریتــە کۆمە�یەتییــەکان لــە کۆتاییــەکا� ئــەم چەرخــەدا ،پەراوێزخسـ ن
ـت� ڕۆ� گەنجــان لــە

ڵ
ـە� و ســیایس لــەدوو الیەنــدا دەردەکەوێــت ،گەڕانــەوە بــۆ خودســەنتەری و دورکەوتنــەوە لـ ن
کۆمە�یـ ت
ن
ـەوا� تــر ،یاخــود یــان
ـوارەکا� ئابــوری و
بـ
تاوانکــردن و دەســتدرێژی بــۆ ســەر ژیـ نـا� ئـ ن
ـەوا� تــر بەھــۆی بـ �ێزـراری و سیسـ تـی لەگــەڵ خــۆی و دەوروبــەردا( العـ ن زـری2016 ،؛  ،)71ئەمــەش
گ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ن
ـە� وەک نامۆبــوون ،ئــەم توێژینــەوەی ئێمــەش گرنــی تێــوری و پراکتیــی ھەیــە ،کــە
دەروو� و
دەبێتەھــۆی دەرکەوتـ نـی گرفــت و کێشــەی
ڵ
لــەم خا�نــەی خــوارەوەدا دەیانخەینــە ڕوو:
گ
ن
چینەکا� تری کۆمەڵگە زیاتر بەرکەوتنیان
 -١چینێیک گرن� کۆمەڵگەمان دیاریکردووە ،کەگەنجان و خوێندکارانن ،چونکە ئەم چینە لە ھەموو
لەگەڵ ئالەنگارییە نوێکاندا ھەیە.
ڵ
کۆمە�یـ ت
ن
ـە� یــەوە دەناڵێـ ن ن
ـ� ،ئــەم توێژینەوەیــەش ھەوڵێــی
دەروو� و
ـەروەردە� و
 -٢خوێنــدکار نا� زانکــۆ بەدەســت کێشــەی جۆراوجــۆری پـ
ی
ڵ
ن
دەروو� و کۆمە�یەتییەکانیــان.
زانســتیانەیە بەمەبەسـ تـی بەدواداچــوون و گرنگیــدان بــە خوێنــدکاران و دۆزینــەوەی ڕێگەچــارەی گونجــاو بــۆ کێشــە
ن
ت
دەروو� الی
ـۆ�
 -٣گرنگییــەیک تــری ئــەم توێژینەوەیــە لــەوەدا بەرجەســتە ئەبێــت ،تــا ئێســتا توێژینەوەیــەیک وەھــا ورد و زانســی لەســەر نامـ ی
ن
ـەوەکا�
خوێنــدکاران نەکـراوە ،ئومێــد دەکەیــن ئــەم توێژینەوەیــە کەلێنێــک لەوبــوارەدا پــڕ بکاتــەوە ،ببێــت بەســەرچاوەیەیک زانسـ تـی گرنــگ بــۆ توێژینـ
دواتــر لەســەر ئــەو بابەتــە.
ت
ن
ت
ن
ھەس� بڕوا بەخۆبوون
ڕێوشوێ� گونجاوتر بگرنە بەر بۆ بەرزکردنەوە
یارمە� دەزگا پەیوەندیدارەکان دەدات،
ئەنجامەکا� ئەم توێژینەوەیە
-٤
ڵ
ڵ
ن
ت
دەروو� و کۆمە�یەتیــان و چـ ێ� ژـر وەرگرتــن لەژیانیــان و پەیوەندییــە کۆمە�یەتییــەکان،
ـۆ�
الی خوێنــدکاران ،لەگــەڵ کەمکردنــەوەی ھەســی نامـ ی
ـەروەردە� و دەروونییەکانــەوە.
لەڕێگــەی ســیمینارو ۆرک شــۆپ و کۆنفرانــس و بەرنامــە پـ
ی

ج توێژینەوە:
ئامان�

ن
ن
ت
-1ز ن
دەروو� الی خوێندکار نا� زانکۆی گەرمیان.
نامۆبوو�
ئاس�
انی�
ن
ن
ن
ن
اوەکا� (ڕەگەز ،ێ� ژ
دەروو� الی خوێندکاران ێ �
ت
-2ز ن
قۆناغەکا� خوێندن)
کۆل�،
بەپ� هەریەک لەگۆڕ
نامۆبوو�
ئاس�
انی�

پێناسەی چەمک و زاراوەکان:

ت
لەگرنگ�ین
چەمکی نامۆبوون چەندین پێناسەی جیاوازی بۆکراوە لەالیەن هەریەک لە توێژەران و پسپۆڕ نا� بواری دەروونزانیەوە،
ئــەو پێناســانەش ()Fromm:1960ە کــە پێیوایــە نامۆبــوون جــۆرە ئەزموونێکــە کــە تــاک تێیــدا ھەســت بــە نامۆبـ ن
ـوو� خــۆی دەکات ،ھەســت

ت ڵ
ن
ن
ـرۆ�
نــاکات بەشــێکە لەناوەنــدی ئــەو ژینگەیــەی تێیــدا دەژی و چاالکییــەکا� تێــدا ئەنجــام دەدات،وا ھەســت دەکات چــاالیک و ئەنجامــەکا� کۆنـ ڕ
ئازادییـ ن
ـەکا� دەکــەنFromm,1960:22((.
ن
ـتەکا� و بــاوەڕو بۆچــوون و
پێناســەی( )Horny:1975نامۆبــوون :گوزارشــتێکە تــاک لەڕێگــەی داب ـڕ نا� لەخــودی خــۆی و ھەسـ
ن
ن
ن
چاالکییەکا� دەکات لەگەڵ خۆی و دەوروبەری)Horny:1975(.
لەدەستدا� تواناو
تایبەتمەندیەکا� یەوە دەریدەبڕێت ،کە تێیدا ھەست بە
پێناســەی()Harre at all, 1985نامۆبوون:بارودۆخێکــە کــە تیــادا تــاک ھەســت بــە وونبـ نـوو� خــۆی و ئــەو خواســتانەی دەکات کــە
پێشـ تـر خاوەنــداری دەکــرد» (.)Harre & Lamb, 1983یــان نامۆبــوون :بریـ تـی یــە لەپەیوەندییــەیک نێگەتی ـیڤ مــرۆڤ لەگــەڵ ژینگەکــەی و
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��وکەوتەکا� دژی نۆرمـ ن
ن
ـەکا� کۆمەڵگــە و لێکـ تـراز نا� لەگەڵیانــدا)Wynne, 1978; Young, 1985( .
ھەڵس
ڵ
دەروو� و کۆمە�یەتییــە کــە تــاک تێیــدا ھەســت بــە دابـڕان و لێکـ تـراز نا� پەیوەندییـ ن
ن
ـەکا� دەکات لەگــەڵ
کەواتــە نامۆبــوون بارودۆخێــی
www.huj.uoh.edu.iq

ڵ
ن
ن
کۆمە�یـ ت
ـتەکا� کۆمەڵگەکــەی ،تــا �ئ�
ـرۆژەکا� و داواکاری و خواسـ
ـە� ،بەھــۆی جیــاوازی لەنێــوان ئامانــج و پـ
ـۆ� و کەتــواری
ێەپێناســەی
خــودی خـ ی
ن
ێەوە ئامــاژە بەپیناســەی چەمــی نامۆبـ ن
دەروو� دەکەیــن کەمەبەسـ تـی ســەرەیک تویژینەوەکەمانــە:
چەمــی نامۆبوونمــان کــرد ،هەربۆیــە لـ �ـر
ـوو�
ـتکرد� تــاک بــە لەدەسـ ن
ن
ن
(زھ ـران )2002 ،پێیوایــە نامۆبـ ن
ـتدا� ئینتیمــا و متمانــە ،و ڕەتکردنــەوەی داب و نەریــت
دەروو� بریـ تـی یــە لــە ھەسـ
ـوو�
ڵ
کۆمە�یەتییــەکان و ئــازار و فشــارە دەروونییــەکان ،لــە ڕێگــەی ھەســتکردن بــەالوازی و لەدەسـ ن
ـتدا� یەکگرتــووی کەسـ ت
ـێ� لەژێــر فشــاری
و پێــوەرە

گ
ڵ
چاالکییــە فەرھەنــی و کۆمە�یەتییــەکان لەنــاو کۆمەڵگەدا(.زھ ـران)6 2002: ،
ن
هەروەهــا (العق ـ )2004 ،پیناســەی نامۆبـ ن
دەروو� کــردووە بــەوەی کــە بریتیــە لەھەسـ تـی داب ـڕ نا� تــاک لەکۆمەڵگــە یاخــود خــۆی ،یــان
ـوو�
�ي
ـەکا� ،پەیوەســتنەبوون بــە پێوانــەکان و لەدەســتدا�ن
ـتدا� ھەسـ تـی بــڕوا بەخۆبــوون و بەھــا و مانــای ژیــان و ئامانجـ ن
ھەردووکیــان ،بەھــۆی لەدەسـ ن
ئینتیمــا( .عنیــد)4 :2018 ،

ن
ن
ـە� و ب ێ
ـەگ�ی و ب ێ
� شــونایس تــاک لــەڕووی
پێناس��ەی ( )Seema,2017نامۆبـ�وو�� دەروو� :بریـ تـی یــە لــە دۆخێــی داب ـڕان و گۆشـ ی
� متمانـ ی
دەروونیــەوە لەخ��ۆی و کۆمەڵگ��ەی ،کــە تێی��دا ت��اک ھەس��ت ب��ە بێ مان�اــ و بەھـ�ا� ژی ن
��ا� دەکات(.)Seema,2017,3
ی
ی
ـتکرد� تــاک بــە لێکـ تـراز نا� پەیوەندییـ ن
ن
ن
ـ� نامۆبـ ن
ـ� بڵێـ ی ن
لەڕوانگــەی ئــەو پێناســانەی ســەرەوە دەتوانـ ی ن
ـەکا�
دەروو� بریـ تـی یــە لــە» ھەسـ
ـوو�
ڵ
ن
� بەھـ یـا� و ب ێ
� مانـ یـا� و ب ێ
دەروو� خــۆی جیھـ نـا� دەرەوەی و ب ێ
ـنامە� لــە چوارچێــوەی ژینگــە کۆمە�یەتییەکەیــدا.
بــە
� ناسـ ی
ڵ
ت
ت
نن
دەھێ�.
بەدەس�
لەکا� وە�مدانەوەی فۆڕیم ڕاپرسیەکەدا
پێناسەی ڕێکاری ئەم توێژینەوەیە بریتیە لەو نمرانەی خوێندکاران

خوێندکاری زانکۆ:

�غ
ن
ـادە� ڕێگــەی پێدەدرێــت لەزانکــۆدا درێــژە بەخوێنــدن بــدات،
ئــەو کەســەیە کەبەهــۆی توانــا زانســتییەکانیەوە دوای تەواوکــرد� قۆنــا ئامـ ی
ن
ن
بەمەبەس� بەرەو پێش� ن
ت
بەدەستهێنا� بڕوانامەی بەکالۆریۆس،
انستییەکا� لەچوارچێوەی پسپۆڕییەیک دیاریکراودا بۆ
پیشە� و ز
د� لیهاتوویە
ب
ی
ن
ـەڕە� پرۆســەی پــەروەردە� دادەنرێــت لەزانکــۆدا بۆتەواوکـ ن
و بەالیەنێــی بنـ ت
ـتییەکا� بەشــێوەیەیک ســەرکەوتوانە.
ـرد� پێداویســتییە زانسـ
ی
(صــدام)11:2015،

ن
تیۆرەکا� نامۆبوون:
-1تیۆری سیمەن بۆ نامۆبوون:
ڵ
ڤ
ـەکا� دەوروبــەری مــرۆڤ ،بــە�م ســیمەن بــە جۆرێکیـ تـر چەمــی نامۆبـ ن
ـرۆ� دەگەڕانــدەوە بــۆ ئۆبجێکتـ ن
مارکــس نامۆبـ ن
ـوو�
ـوو� مـ
ڵ
ـە� ،ھەروەھــا تێورەکــەی درێــژە پێــدەری ب�وبۆچوونـ ن
کۆمە�یـ ت
ـەکا� مارکــس بــوو ،بەتێگەشــتنێیک تــر ســیمەن
بــردەوە نێــو بــواری دەرووننــایس
ی
ڵ
نامۆبـ ن
ـوو� لەنێــو پێنــج ڕەھەنــدی پێوانــەی دەرووننــایس کۆمە�یەتیــدا �ش ۆڤەکــرد ،پێیوایــە لەڕێگــەی ئــەم پێنــج ڕەھەنــدەوە ،دەتوانـ ی ن
ـ� باشـ تـر
ڵ
لــە دیــاردەی نامۆبــوون ت ێ
� بگەیــن ،ئەوانیــش :بێدەســە� ت� ،کــە تــاک تێیــدا ھەســت دەکات ھیــچ توانــا و ھـ �ێزـر و کاریگەرییــەیک نییــە لــەو ژینگــە
ڵ
� مانــا� بەواتــای ئــەوەی تــاک توانــای ھیــچ بڕیاردانێــی نییــە و شــارەزا� نییــە لــەوەی چــۆن چاالکییـ ن
کۆمە�یەتییــەی تێیــدا دەژی ،و ب ێ
ـەکا�
ی
ی
ئەنجامبدات ،یاخود ھەســت بەوە دەکات ھیچ توانایەیک نییە و ئاڕاســتە دەکرێت ،و ب ێ
� نۆریم ،واتە تاک ڕێگە و شــێوازی الدەرانە و ناپەســەند

ن
بەکاردەھێنێــت بــۆ گەیشـ ت ن
ـەگ�ی ،تــاک تێیــدا ھەســت بــە تەنھـ یـا� دەکات و وا یب�دەکاتــەوە داب ـڕاوە و جیاکراوەتــەوە
ـ� بــە ئامانجــەکا� ،و گۆشـ ی
لــە کۆمەڵگــە و ھیــچ پەیوەندییــەیک بــە کەتــوار و فەرھەنـ گـی کۆمەڵگــەوە نەمــاوە و بەشــێک نییــە لـ �ـی ،کۆتــا ڕەھەنــد بەپـ �ـی بۆچـ ن
ـوو� ســیمەن
ێ
ێ
ه دهری دهكات
ه زانكۆی ههڵهبج 
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی 
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لەخۆنامۆبوونــە ،ئەویــش ھەســتێیک تونــدە کــە تــاک تێیــدا وا یب�دەکاتــەوە تەنانــەت بەخـ ش
ـۆ� نامۆیــەو خــۆی ناناســێت(غیث.)٢٢ :١٩٩٥ ،
�
م�تــۆن ( )١٩٤٩وەردەگرێــت کــە پـ ێ �ـی وایــە ئەنــۆیم بریتییــە لــە دژیەکیــەک لەنێــوان بەھــا
پاشــان ســیمەن چەمــی ئەنــۆیم لــە ڕۆبـ ێـرت ی
ڵ
ن
ـەگ�ی یــە ،کــە تــاک تێیــدا بڕیــاردەدات لــە
کۆمە�یەتییــەکان و ئامانــج و ھەڵســوکەوتەکا� تاکــدا .ڕەھەنــدی چــوارەیم تیۆرەکــەی ســیمەن گۆشـ ی
ڵ
ڵ
پێــوەرە ســتانداردە کۆمە�یەتییــەکان دوربکەوێتــەوە و بەتەنھــا بــژی ،نرخێــی کەمیــش بــەو ئامانــج و یب�وبــاوەڕە کۆمە�یەتیانــە دەدات کــە بونیــادی
ڵ
ـەگ�یش بەمانــای کشــانەوە و دابـڕ نا� تــاک دێــت لــە پەیوەندییــە کۆمە�یەتیــەکان(.)212 :1971,Israel
کۆمەڵگــەی لەســەر دامــەزراوە ،وە گۆشـ ی
ڕەھەنــدی کۆتـ یـا� لــە تیۆرەکــەی ســیمەن دا لەخۆنامۆبوونــە ،ئەویــش جۆرێکــە لــە نامۆبــوون بەھــۆی ئــەو چاالکیانــەوە دروســت دەبێــت کــە تــاک
ن
ئەنجــایم دەدات و ویســتەکا� خــۆی تێــدا بەدینایــەت  ، ))790 :1959 ,Seemanلەکاتێکــدا بارودۆخێــک دروســت دەبێــت کــە تــاک کاری
ێەدا تــاک پـ �ـی وایــە ئــەو توانــا پۆتێشــناڵەی ھەیـ ت
� نــاکات و تـ ش
ـە� ناتـ ن ێ
داھێنەرانــەش ئەنجــام بــدات ھەسـ تـی پێ
ـوا� ھیــچ
ـو� لەخۆنامۆبــوون دەبێــت ،لـ �ـر
ێ

ڵ
ـرۆدەدات .ســیمەن بەتونــدی کەوتبــووە ژێــر کاریگــەری مەرجــە ســایکۆلۆژی و کۆمە�یەتییەکانــەوە ،یەکێــک
بەرھــەم بھێنێــت و تەنھــا کات بەفـ ی ڕ
ڵ
�
ن
ت�وانیـ نـی بــۆ چەمــی نامۆبوون،بــە�م ســیمەن
لــەو ڕەخنانــەی لــە ســیمەن دەگـ یـرا پشــت بەســت� تونــدی بــوو بــە بابەتــە دەروونناســییەکان لــە ێ ڕ
ن
بەشــێوەیەیک بابەتیانــە بەرگــری لــە ب�وبۆچونـ ن
ـارەکا� ،بانگەشــەی ئــەوەی کــرد کــە تیۆرەکــەی لەســەر بنەمایــەیک
ـەکا� خــۆی کــرد دژ بــە نەیـ
ی
ت
ن
ئەزمــوو� تایبــە� دامــەزراوە بــۆ لێكۆڵینەوەلــە چەمــی نامۆبــوون ()213 :1971,Israel
 -٢تیۆری دەروونشیکاری:

ڵ
فرۆیــد پـ ێ �ـی وایــە نامۆبــوون بەرھــەیم ئــەو شارســتانیەتیەیە کــە تــاک خــۆی دروسـ تـی کــردووە و کاریگــەری لەســەری دانــاوە ،بــە�م
کۆن�ۆڵکـ ن
ن
ـا� و ت
ـتەکا� خۆیــەوە دەجوڵێتــەوە ،واتــە لــە ڕوانگــەی فرۆیــدەوە نامۆبــوون لەئەنجــایم ملمـ ن ێ
ـرد�
بەپێچەوانــەی ئــارەزوو و ئاڕاسـ
ڕ
گ
شارســتانیەتەوە ســەرھەڵدەدات ،کــە الی تــاک ھەسـ تـی دڵــەڕاوکێ و نیگــەر نا� و دڵتەنــی دروســت دەکات( کاتێــک تــاک لەژێــر فشــاری یاســا
ڵ
ـە� و شارســتانیەتە ئاڵۆزەکانــدا ڕووبــەڕووی ئــازار و ناڕەحـ ت
کۆمە�یـ ت
ـە� دەبێتــەوە و توانــای �
ف�بــوون و خـ ێ�ـرا وەرگرتـ نـی ئــەو گۆڕانکاریانــەی نییــە کــە
ێ
ـتەکا� خــۆی و داواکارییـ ن
ن
ڕوودەدەن ،لەئەنجامــدا تــاک تـ ش
ـو� ملمـ ن ێ
ـەکا� کۆمەڵگەکــەی ،ناچــار دەبێــت لەژێــر ئــەو فشــارە
ـا� دەبێــت لەنێــوان خواسـ

دەروو� لەگــەڵ ئیگۆی(من)خۆیــدا ،بەمەبەسـ تـی چارەســەر ن
ن
میکان�مـ ن
یز
کرد� ئــەو گــرژی و ناکۆکیــەی
ـەکا� بەرگــری
جۆراوجۆرانــەدا پەنــا ببــات بــۆ
ـاکا� کۆمەڵگــەدا دروســت بــووە ،بۆیــە شــتێیک رسوشــتییە بەمەبەسـ تـی چارەســەر ن
ـەکا� و داب و نەریــت و یاسـ ن
لــە نێــوان ئــارەزوو و خەونـ ن
کرد�
ن
ـو� دڵــەڕاوکێ و نامۆبـ ن
ـەکا� پەنــا بــۆ پێکھاتــەی (مــن) ببــات کــە کەسـ ت
گرژییـ ن
ـایە� خــۆی لەســەر بونیــاد نــاوە ،بــەو هۆیەیــش تــاک تـ ش
دەروو�
ـوو�
زیاتــر بــکات ،بۆیــە فرۆیــد لــەو باوەڕەدایــە شارســتانییەت لەسەرحســا� بنەمــای چـ � ژـر (لیبیدۆ)دروســت بــووە و تەنیــا گــرژی و فشــار و نامۆبـ ن
ـوو�
ێ
ب
ت
ن
شکستھێنا�
پێشکەش بە مرۆڤ کردووە(زع�.)20 :1989 ،ھەروەھا فرۆید لە دووالیەنەوە سەیری دیاردەی نامۆبوون دەکات ،یەکەمییان،
پەیوەندیـ ن
ـەکا� تــاک بــەو شارســتانیەتەی دروسـ تـی کــردووە تـ ش
ـو� دڵــەڕاوکێ و خەمــۆیک دەکات ،دووەمییــان ئامــاژە بــەوە دەکات کــە ھــۆکاری
ـی� پێکھاتـ ن
ـەکا� ( مــن و مـ نـی بـ ڵـا�) وە ھەیــە الی تــاک بەھــۆی پشتبەسـ ن
نامۆبــوون پەیوەنــدی بــە ئــازادی خــود و نەناسـ ن
ـت� زۆری منــداڵ بەدایــک
و بــاویک لــە ڕابردوودا(شــتا ،)45 :1984 ،لەالیــەیک تــرەوە فرۆیــد گریمانــە� ئــەوە دەکات نامۆبــوون ،نامۆبـ ن
ـوو� ھەســتە لــە نەســت .ھــەر لــەم
ی
ت
ڕوانگەیــەوە دەگەڕێتــەوە ســەر ئــەوەی شارســتانیەت ئــەو فشــارانەی دروســی دەکات ناکۆکــە بــە جەوھــەری خــود ،ئەمــەش وا لــە تــاک دەکات
ن
ھۆر� ێ �پ� وایە نامۆبوون کاتێک ڕوودەدات ،ئەو وێنە ئایدیالییەی
لەخۆی و کۆمەڵگەکەی نامۆ بێت(الموسوي ،)78 :1997 ،ھەروەھا کارل
تــاک دروسـ تـی کــردووە بۆخــۆی زۆر جیــاواز لەوێنــە کەتواریەکــەی ،ئەمــەش بۆشــاییەیک قــوڵ لــە خــوددا دروســت دەکات ،کاتێکیــش مــرۆڤ خــو

ڵ
بــەو بوونــە ئایدیالیــەوە دەگــرێ ئیـ تـر بەئەســتەم قبــو� بوونــە کەتواریەکــەی خــۆی دەکات و نایــەوێ بگەڕێتــەوە نێــوکەتــواری ژینگەکــەی ،ھەربۆیــە
تــاک ێ�ت�وانیـ نـی نێگەتی ـیڤ بــۆ دروســت ئەبێــت و تـ ش
ـو� شــڵەژان و ناڕێــی دەبێــت ،و ھەسـ تـی نامۆبــوون تیایــدا زیــاد دەکات(.قبقــوب و ســعیدي،
ڕ
)237 -216 :2015
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ن
نامۆبوو� گەنجان الی کینستۆن:
 -٣تیۆری
ڵ
ـوو� گەنجــان ،بارودۆخــە ســیایس و کۆمە�یـ ت
کینســتۆن لــە تیۆرەکەیــدا ســەبارەت بــە نامۆبـ ن
ـە� و ئابوورییــەکان بەھەنــد وەردەگرێــت ،لــە
کتێبەکەیــدا کــە لەسـ ڵـا�  1965بەنــاوی (نامۆبـ ن
ـوو� گەنجــان لــە کۆمەڵگــەی ئەمریــی)دا ،ئامــاژە بــەوە دەکات ،نامۆبــوون دیاردەیــەیک حەتمیــە و
ڵ
کۆمە� ت
لەھەموو کۆمەڵگەیەکدا ڕوودەدات ،ێ �
یە� و ســیایس ئەو کۆمەڵگەیە ،کە ھەندێجار گۆڕانکارییە
ـنب�ی و
بەپ� جیاوازی کولتوری و ڕۆشـ ی
�
ن
ـنا�
کتوپــڕ و خـ ێـراکان دۆخێــی بێھیـ ی
ـوا� و ناجێگـ یـر دروســت دەکــەن ،کــە دەبنەھــۆی نامۆبــوون( ،)65 :1965,Kenistonدەتوانـ یـ� لەژێــر ڕۆشـ ی
تیۆرەکــەی کینســتۆندا بڵێـ ی ن
ـ� ھــەر بــارودۆخ و ئاڵەنگاریــەیک نــوێ ڕووبــدات ئــەوا بەڕێژەییــەیک زیاتــر بــەر گەنجــان دەکەوێــت ،چونکــە گەنجــان لــەو
ڵ
ـە� یــەوە لەبــەردەم گۆڕانــکاری و ھەڵچوونێــی بــەرزدان ،بۆیــە لەچینــە مرۆییـ ن
کۆمە�یـ ت
ن
ـەکا� تــر زیاتــر
دەروو� و فســیۆلۆژی و
قۆناغــەدا لــەڕووی
ن
ش
ـوا� و ب ێ
� مانـ یـا� و نامۆبــوون دەبێــت.
کاریگەرییــەکا� لەســەر دەردەکەوێــت و تــو� بێھیـ ی
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 -٤تیۆری قەیر نا� شوناس الی ئەریکسۆن:
ئەریکســۆن یەکێــی تــرە لــەو زانایانــەی لــە تیۆرەکەیــدا لــە لــە ڕووی ســایکۆلۆژیەوە ،ســەیری نامۆبــوون دەکات ،ئامــاژە بــەوە دەکات
گ
ڵ
ن
ـتکرد� شــونایس (خــود)ە الی تــاک ،پـ ێ �ـی وایــە کاتێــک تــاک ئامانجێــی بــا�ی ھەیــە و لەگــەڵ
کــە ھــەرزەکاری قۆناغێــی گرنــی بونیادنــان و دروسـ
ڵ
ن
ـو� شــونایس دەکات و بــڕواو متمانــەی بەخــۆی زیــاد دەکات ،بــە�م کاتێــک تــاک
پێداویســتییەکا� خــودی خۆیــدا تەبایــە ،ئــەوا ھەســت بــە یەکگرتـ ی
ـو� گرفـ تـی شــوناس دەبێــت ،نەبـ ن
ن
ـ� ،ئــەوا تـ ش
ـتەکا� ناتەبــان و ناگونجـ ێ� ن
ـوو� یەکگرتــووی شــوناس و خــود الی
ھەســت بــکات شــوناس و خواسـ
ھــەرزەکار و تــاک ،دەبێتەھــۆی ھەســتکردن بــە ب ێ
� مانـ یـا� و نامۆبــوون(.)64 ;1968,Erikson
 -٥تیۆری ڕەفتاری:

ـاوە� تێــوری ڕەفتاریــن ،تیشــکیان خســتۆتە ســەر بابـ ت
ئــەو زانایانــەی خـ ن
ـە� �
ف�بــوون بــۆ لێکدانــەوەی دیــاردە دەروونییــەکان ،الیەنگـر نا� ئــەم تیــۆرە
ێ
ن
ـوو� پاداشــت و سز ا ھــۆکاری ســەرەیک الدان و نامۆبـ ن
بــاس لــەوە دەکــەن کــە بـ ن
ـوکەوتەکا� تاکــن و دیــاردەی نامۆبــوون
ـوو� تاکــن لــە ڕەفتــار و ھەڵسـ
 ،چونکــە تــاک وا ھەســت دەکات ئــەو ڕەفتــارو ھەڵســوکەتانە ئەنجــایم دەدات بەشــێک نییــە لــە کەسـ ت
ـایە� ،لــە میانــەی تێگەشـ ن
ـت� ئــەم تێــورەوە
ـور� وکێشــە ڕەفتارییــەکان ،ھــۆکاری ئەنجامـ ن
کەمــوکـ ت
ن
ـدا� ڕەفتــارە الدەرەکانــن کــە تــاک �
ـۆرەکا� ئــەو
ف�یــان ئەبێــت لــە وروژێنــەر و ســەرچاوە جۆراجـ
ێ
ڵ
ـەد� خــۆی نییــە و دڵخـ ش
ـۆ� نــاکات خــۆی دەپارێزێــت،
ژینگــەی تێیــدا دەژی ،بۆیــە تاکیــش بەرگــری لەخــۆی دەکات لەبەرامبــەر ئــەو ھەڵوێســتانەی بـ
ڵ
و ئــەم تیــۆرە پـ �ـی وایــە تــاک بەھــۆی ئــەو بۆشــاییە ئەکەوێتــە نێــوان خــۆی و دەوروبەریــەوە لـ ت
ن
ـەرەکا� تـ ش
ـو�
ـەکا� ێ�ت�کــردن و وە�مدانــەوەی ورژێنـ
ێ
ن
ن
نامۆبــوون دەبێــت ،و لەپەیوەندییــەکا� لەگــەڵ ئــەوا� تــر و لەگــەڵ خــۆی دووردەکەوێتەوە(.عبــدەللا)36 :2007 ،
ن
اوجۆرەکا� نامۆبوون:
 -٦تیۆری ھۆکار و خاسیەتە جۆر
ت
گرنگ�یــن تایبەتمەندیـ ن
ت
ـوکەو� مــرۆڤ ڕوون دەکاتــەوە ،لەژێــر
ـەکا� ئــەم تیــۆرە لەســەر بنەمــای چەنــد فاکتەرێــی دیاریکـراو هەڵسـ
یەکێــک لــە
ـەکا� کەسـ ت
ـرد� تایبەتمەندییـ ن
ڕۆشــنا� ئــەو فاکتەرانــەی توانــای ســنووردارکردن و دیاریکـ ن
ـایە� مرۆڤیــان ھەیــە .لــەو توێژینەوانــەی الیەنگـر نا� ئــەم
ی
ن
تیــۆرە ئەنجامیانــداوە لەســەر ئــەو کەســانەی نامۆبوونیــان ھەیــە ،گەشــتون بــەوەی فاکتــەرەکا� :خۆپەرسـ تـی و ڕەشـ ن
ـبی� ب ێ
ـە� و بۆشـ یـا�
� متمانـ ی
ت
� مانــا� و گۆشــەگ�ی و بێــکاری و لەدەسـ ن
و تەنگــەژەی ڕۆژانــە و ب ێ
ـیاریە� و پەشــێوی لــە ناســنامە و شــوناس و بڕوانەبــوون
ـتدا� توانــای بەرپرسـ
ی
ی

خ�انییـ ن
بەدەوروبــەر و لەدەسـ ن
ـتدا� بەھــاکان و گرفتــە �ێز
ـەکا� نێــوان منــداڵ و دایــک و بــاوک ،شکســت و نەگونجــان لــە پێکەوەبەسـ ت ن
ـ� و دۆزینــەوەی
ـەرەک� بــۆ نامۆبـ ن
ن
پەیوەندیـ ن
ین
ـوو� تاک(.زھـران:2004 :
ـەوەکا� ڕابــردووە ئێســتا ،فاکتــەری سـ
ـەکا� تــاک بەڕابــردوو و ئێســتاوە ،نەگونجـ نـا� نێــوان نـ
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 -٧تیۆری یئ�ادەی مانا الی فرانکل:

ڤ
فرانــک لــە تێورەکەیــدا پـ ێ �ـی وایــە ئـ ێ�ـرادەی مانــا گەورەتریــن گرفـ تـی مــرۆ� ئێســتایە ،چونکــە لــە ڕاســتیدا گرفـ تـی ھەســت بەکــەیم کــردن
ت
ـوو� ئامانــج لەژیانــدا بنەمایــەیک گرنگــن بــۆ مانادارکـ ن
و نەبـ ن
ـیاریە�
ـرد� ژیـ نـا� مــرۆڤ ،ئـ یـرادەی مانــا الی فرانــکل بــە واتــای ھەســتکردن بــە بەرپرسـ
ڵ
و تایبەتمەندێـ تـی ،ھەمــوو مرۆڤێــک ئــەرک و پەیــایم تایبـ ت
ـە� ھەیــە لەژیانیــدا ،لەھەمــوو بارودۆخێکــدا بەرگــری لێ دەکات و ھــەو� بەدیھێنـ نـا�
ت
ـە� و چۆنیـ ت
ـرد� بوونیـ ت
دەدات ،ھەمــوو ئــەو ڕێگایانــەی مــرۆڤ دەیانگرێتــە بــەر بــۆ مانادارکـ ن
ـیاریە� لەبەرامبــەر ئــەو بوونــەدا.
ـە� ھەڵگرتـ نـی بەرپرسـ
(فرانــکل)18 :1998 :

ڵ
ـو� بوونــەوە دەناڵێـ ن ن
ھەروەھــا فرانــکل ئامــاژە بــەوە دەکات ئــەو کەســانەی لــە ژیانــدا ھەســت بـ ب ێ
ـ�،
ـە� مانــای ئەکــەن ،بەدەســت بۆشــاییەیک قـ
� مانــا ئەبێــت ،و تـ ش
ـوا� لــە بوونیــان ،ژیانیــان ال ب ێ
ـو� نامۆبــوون دەبــن ،بۆیــە فرانــکل پـ ێ �ـی وایــە ئــەو بۆشــاییە وجودیــە لــە
کــە دەبێتەھــۆی بێھیـ ی

دووالیەنــەوە دروســت ئەبێــت:
ن
ـتتدا� ئاســایش و ئــارایم ،لــەو کاتــەوەی مــرۆڤ لەبەھەشــت بــۆ ھەتــا ھەتـ یـا� دەرک ـرا ،مــرۆڤ ئــەرک بــوو لەســەری ھەڵـ ب ژـراردن بــکات
 -١لەدەسـ
ـە� مامەڵەکـ ن
لەچۆنیـ ت
ـرد� لەگــەڵ ژیانــە نوێکەیــدا.
ڤ
ـرۆ� ســەردەیم مۆدێــرن و هاودژیــەیک گــەورە لەگــەڵ ڕەفتارەکانیــدا دروســت بــووە ،بەھــۆی پشــت بەسـ ن
ن
ـت� بــەو نەریتانــەی کــە
ـکەوت� مـ
 -٢پێشـ
ن
بــووە هــۆی تێکـ ن
ـارەکا� ،هیــچ پاڵنەرێــک نییــە بــۆ ئــەوەی ڕێنمـ یـا� بــکات بــۆ ئــەوەی چ� بــکات و بــەو هۆیــەوە شــێوازی ژیـ نـا� تێــک چــووە،
ـدا� ڕەفتـ
خــۆی لەبــەردەم ب ێ
� مانـ یـا� و ھەسـ تـی نامۆبــوون دەبینێتــەوە

ن
ـۆکارەکا� تیــۆرەکان ڕوونبکرێتــەوە ،بۆیــە تیشــکمان خســتۆتە ســەر
لەوەھــا توێژینەوەیەکــدا بەتــەواوی ناتوانرێــت ھەمــوو الیەنــەکان و ھـ
گ
ن
�
ن
ن
ـاوازەکا� زانایــان بــۆ
ت�وانینــە جیـ
بەشــێیک گرنــی نــاوەڕۆیک تیــۆرەکان ،ھــەر لــەو ڕوانگەیەشــەوە ،دەتوانـ یـ� بڵێـ یـ� ئــەم توێژینــەوە ھاوڕایــە لەگــەڵ ێ ڕ
ـارودۆ� مــرۆڤ و تــاک دەکات ،و قۆنــا�غ گەنجیــش کــە ھاوتایــە بــە تەمـ ن
خ
ـە�
چەمــی نامۆبــوون ،چونکــە ھــەر تیــۆرە و لەگۆشــەیەکەوە ســەیری بـ
ن
ـ� دەکەونــە ژێــر �ش ۆفــە و ێ�ت�وانـ ی ن
ـ� بڵێـ ی ن
خوێنــدکاری زانکــۆ ،ئــەوا دەتوانـ ی ن
ـۆکارەکا� ئــەم تیۆرانــەوە.
ـ� و ھـ
ڕ

ن
ن
ن
دەروو�:
توێژینەوەکا� پێشوو لەسەر نامۆبوو�
 -1توێژینەوەی(:)Godwin, 1972
بەناونیشـ نـا� ( پەیوەنــدی نێــوان نامۆبــوون و ھەندێــک لــە گــۆڕاوەکان -توێژینەوەیــەیک بەراوردکاریــە) ئامانـ جـی توێژینەوەکــە بریـ تـی یــە لــە
ڵ
کۆمە�یـ ت
ن
ـە�)،
اوەکا� وەک( ئایــن ،ئاسـ تـی خوێنــدن ،ڕەگــەز ،ئاسـ تـی ھیــوا ،تەمــەن و بــاری ئابــوری و
زانیـ نـی ئاسـ تـی نامۆبــوون و ھەندێــک لــە گــۆڕ
ڵ
ـامپ� توێژینەوەکــە پێکھاتــووە لــە( )392خوێنــدکار لــە پەیمانــگا جیــاوازەکان لــە باشــوری ئەمریــکا ،و ( )226خوێنــدکار لەزانکـ ن
ـۆکا� ناوەڕاسـ تـی
سـ
ئەمریــکا ،فــۆڕیم ڕاپــریس بەکارھێنــاوە و توێــژەر خــۆی پێــوەری نامۆبـ ن
ـوو� دروســتکردووە ،لەکۆتایــدا گەشــتووە بــە ئەنجــایم ئــەوەی کــە پەیوەنــدی
ھەیــە لەنێــوان ئاسـ تـی نامۆبــوون و تەمەنــدا ،الی تەمــەن کەمــەکان نامۆبــوون زیاتــرە ،ھەروەھــا پەیوەنــدی ھەیــە لەنێــوان ئاسـ تـی ھیــواو و نامۆبــوون
ن
پەیمانگاکا� باشوری ئەمریکا ،وە جیاوازی ئاماری ھەیە لەنێوان ڕەگەزی ێ�ن� و مێ و ت
لە بەرژەوەندی
ئاس� نامۆبوون الی ڕەگەزی ێ�ن� زیاترە لە
ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ن
اوەکا� ئایـ ی ن
ـە�)1972:22 ,Godwin(.
ـ� و بــاری ئابــوری و
ڕەگــەزی مێ  ،بــە�م ھیــچ پەیوەندییــەک نییــە لەنێــوان ئاسـ تـی نامۆبــوون وگــۆڕ
-2توێژینەوەی(:) Mahoney and Quick, 2001
ت
ن
ت
ئاس� نامۆبوون الی
(کەسایە� و پەیوەندی بە نامۆبوون لە زانکۆ نموونەیەکان)،ئامان�ج توێژینەوەکە بریتییە لە دۆزینەوەی
بەناونیشا�
ڵ
خوێنــدکار نا� زانکــۆ لــە ئەمریــکا ،بەپـ ێ �ـی گــۆڕاوی ڕەگــەز ،ڕۆ� زانکــۆ لەبەرزکردنــەوەی ھەسـ تـی نامۆبــوون الی خوێنــدکاران ،نموونــەی توێژینەوەکــە
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پێکھاتبــوو لــە ( )221خوێنــدکار کــە ( )136کــچ بــوو ( )85یــان کوڕبــوو ،ئام ـرازی ڕاپــریس بەکارھێنــاوە ،وە پێــوەری()Couldی بــۆ نامۆبــوون
ڵ
بەکارھێنــاوە کــە لــە ( )44بڕگــە پێکھاتــووە ،دەرئەنجــایم توێژینەوەکــە دەریخســتووە کــە نامۆبــوون الی ( )77خوێنــدکار لەئاســتێیک بەرزدایــە ،بــە�م
www.huj.uoh.edu.iq

ـۆ� بەپـ ێ �ـی گــۆڕاوی ڕەگــەز ،توێژینەوەکــە دەری خســتووە کــە نامۆبــوون الی
ـار� نییــە لەنێوانیــان بــۆ ھەســتکردن بــە نامـ ی
ھیــچ جیاوازییــەیک ئامـ ی
خ
خوێنــدکاران ھەیــە و ھۆکارەکـ ش
ـارودۆ� ژینگــەی زانکــۆ دەگەڕێتــەوە.
ـە� بــۆ بـ
-3توێژینەوەی مویس(:)2002
ن
ن
دەروو� الی خوێندکار نا� زانکۆی دیمەشــق و پەیوەندی بە بەدەسـ
نامۆ�
بە ناونیشـ نـا�(
ـتھێنا� پێداویســتییە دەروونییەکانەوە) ،ئامان�ج
ی
توێژینەوەکــە دۆزینــەوەی دیــاردەی نامۆبــوون بــوو الی خوێنــدکار نا� زانکــۆی دیمەشــق و پەیوەنــدی بــە ھەندێــک لــە گــۆڕاوە دیمۆگرافییەکانــەوە(

ن
انی� پەیوەندی ھەستکردن بە نامۆ� و پێداویستییە دەروونییەکان ێ �
تەمەن ،ڕەگەز ،قۆنا�غ خوێندن ،پسپۆڕی) ،و ھەروەھا ز ن
اوەکا�(
بەپ� گۆڕ
ی
�غ
ف
وەس�(پەسـ نـی) شــیکارییە ،کۆمەڵگەکــەی پێکھاتبــوو لــە ( )568خوێنــدکاری کــوڕو
تەمــەن ،ڕەگــەز ،قۆنــا خوێنــدن ،پســپۆڕی)) ،توێژینەوەیــەیک
ن
ن
ـۆ�
کــچ لــە کۆلێجــە جیــاوازەکا�( پزیشــی ،ئەندازیــاری مــەدە� ،ئــاداب ،و ڕاگەیانــدن) ،ئام ـرازی ڕاپــریس بەکارھێنــاوە بــۆ ھــەردوو گــۆڕاوی( نامـ ی
ن
ن
ـتھێنا� پێداویســتیە دەروونییەکان) ،لەئەنجامدا توێژەر بۆی دەرکەوتووە جیاوازی ھەیە لەڕووی ھەســتکردن بە نامۆبوون
دەروو�)و ( بەدەسـ
ن
ت
اوەکا�( تەمەن) و (پسپۆڕی) و نامۆ� الی خوێندکارە گەورەکان و ێ� ژ
الی خوێندکاران ێ �
کەم�ە لە خوێندکارە تەمەن
کۆل�ە زانستییەکان
بەپ� گۆڕ
ی
بچــوک و کۆلـ ێ� ژـرە ئەدەبییــەکان.
-4توێژینەوەی( کتلو:) 2007
ن
ن
دەروو� الی گەنجـ نـا� زانکــۆ و پەیوەنــدی بــە گــۆڕاوە دیمۆگرافیەکانەوە)،ئامانـ جـی توێژینەوەکــە زانیـ نـی ئاسـ تـی
ـۆ�
بەناونیشــا�( نامـ ی
ن
اوەکا� ڕەگــەز و زانکــۆ و تەمــەن ،میتــۆدی پەسـ نـی شــیکاری بەکارھێنــاوە ،کۆمەڵگــەی
ـۆ� دەروونـ یـی بــوو الی خوێنــدکار نا� زانکــۆ بەپـ ێ �ـی گــۆڕ
نامـ ی

توێژینەوەکــە پێکھاتــووە لــە ( )401خوێنــدکار لەھــەردوو ڕەگــەز ،ئام ـرازی ڕاپــریس بەکارھێنــاوە وپێــوەری توێژینەوەکــە توێــژەر خــۆی ئامــادەی
کــردووە ،لەئەنجامــدا گەشــتووە بــەوەی کــە بەشــێوەیەیک مــام ناوەنــد گەنجـ نـا� زانکـ ن
ـت� نامــۆ� دەروونیــان ھەیــە ،تـ ش
ـۆکا� فەلەسـ ی ن
ـو� ب ێ
� مانـ یـا�
ی
ن
دەروو� بەپـ ێ �ـی گــۆڕاوی تەمــەن لەبەرژەوەنــدی گەنجـ نـا�( )19ســاڵ ،ھەروەھــا
ـۆ�
دەبــن ،ھەروەھــا جیــاوازی ھەیــە لەنێــوان خوێنــدکاران بــۆ نامـ ی
ن
ـۆ�
دەروو� الی ڕەگــەزی نـ ێ�ـر زیاتــرە لــە ڕەگــەزی مێ (.کتلــو2007 ،؛ )362-322
کــە نامـ ی
-5توێژینەوەی(علوان:)2014 ،
ن
دەروو� الی خوێنــدکار نا� زانکــۆ) ،ئامانـ جـی توێژینەوەکــە بریـ تـی یــە لــە ،زانیـ نـی ئاسـ تـی نامۆبـ ن
ن
بەناونیشـ نـا�( نامۆبـ ن
دەروو� الی
ـوو�
ـوو�
ڵ
خوێنــدکار نا� زانکــۆ بەپـ ێ �ـی گــۆڕاوی ڕەگــەز ،کۆمەڵگــەی توێژینەوەکــە پێکھاتــووە لــە خوێنــدکار نا� زانکــۆی بابــل ،ســامپ� توێژینەوەکــە بەشــێوەیەیک
ن
ن
ن
ژ
ـەرە� ،بـ یـرکاری ،جوگرافیــا و مـ ێ� ژـروو و دەرووننــایس و زمـ نـا� ئینگلـ ی زـری بــوون) کــە
ھەڕەمــەیک ھەڵـ بـراردووە کــە خوێنــدکارا� بەشــەکا�( زمــا� عـ ب
ژمارەیــان ( )100خوێنــدکار بــوون ,پێکھاتبــوو لــە ( )50خوێنــدکاری کــوڕ و ( )50خوێنــدکاری کــچ ،پشـ تـی بەســتووە بــە ڕاپــریس وەک ئام ـرازی
ن
ن
دەروو� الی خوێندکاران کە لە ( )26بڕگە پێکھاتووە ،لە کۆتایدا گەشتووە
نامۆبوو�
توێژینەوەکە و پێوەری (الکبییس) بەکارھێناوە بۆ پێوانە
بــەو ئەنجامــەی کــە نامۆبـ ن
ـوو� الی ڕەگــەزی نـ ێ�ـر زیاتــرە لــەمێ  ،ھۆکارەکـ ش
ـە� بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە ڕەگــەزی نـ ێ�ـر زیاتــر ئــازار دەچـ ێ� ژـرێ بەدەســت
ڵ
داب و نەریتـ ن
ـەکا� کۆمەڵگــەوە چونکــە ڕەگــەزی نـ ێ�ـر کەمـ تـر پابەنــد دەبــن بــەو یاســا و داب و نەریتــە کۆمە�یەتیانــەوە و زیاتــر بەرکەوتنیــان لەگــەڵ
ڕووداوە کــت و پڕەکانیشــدا ھەیــە.

ه دهری دهكات
ه زانكۆی ههڵهبج 
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی 
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ڕێبازی توێژینەوە :توێژەران لەم توێژینەوەیەدا میتۆدی وسفییان بەکارهێناوە.
ڵ
ـامپ� توێژینەوەکــە :کۆمەڵگــەی توێژینەوەکــە بریتییــە لەخوێنــدکار نا� ســەرجەم کۆلێجـ ن
ـەکا� زانکــۆی گەرمیــان ،بەشــێوەیەیک
کۆمەڵگــەو سـ
ڵ
ـامپ� توێژینەوەکــەش ســامپڵێیک هەڕەمــەیک ســادەیە لەخوێنــدکار نا� زانکــۆی گەرمیــان ،بەپـ �ـی ئامــاری سـ ڵـا� خوێنـ ن
ـد� (.)2021
ههڕەمەیک،سـ
ێ
ئام ـرازی توێژینــەوە :توێــژەران لــەم توێژینەوەیــەدا بۆکۆکردنــەوەی زانیــاری و گەیشـ ت ن
ـ� بەئامانـ جـی توێژینەوەکــە ،ئام ـڕازی ڕاپرســیان بەکارهێنــاوە،
بۆئــەم مەبەســتەش فــۆڕیم ڕاپــریس (علیــان )2013،یــان وەک ئامڕازێــی زانسـ تـی بەکارهێنــاوە.

ن
ن
ڕ ت
دەروو�:
جێگ�ى پیوەری نامۆبوو�
اس� و
ي

ڕ ت
جێگ�ی تویژینەوەکەمان لەتویژینەوەی (ابو عمرە)2013،وەرگرتووە.بەم شێوەیەی خوارەوە.
اس� و
ی

ن
ن
ڕ ت
دەروو�:
اس� پێوەری نامۆبوو�

ـەلماند� ڕاسـ تـی و دروسـ تـی بڕگـ ن
ن
ـەرەتا� ،ڕپرســییەکەی دابەشــکردووە بەســەر
ـەکا� ڕاپــریس توێژینەوەکــە بەشــێوەیەیک سـ
توێــژەر بەمەبەسـ تـی سـ
ی
ن
ـەلماند� گونجــاوی و نەگونجــاوی
کۆمەڵێــک لەپســپۆڕانیبواری دەرووننــایس و کۆمەڵناســیدا ،دوای ســەرنج و تێبیـ نـی پســپۆڕان ،ڕادەی سـ

گەکا� ڕاپرسیەکە  ،ژمارەی بڕ ن
البرد� هەندێک لەبڕ ن
ن
گەکا� توێژینەوەکە()28بڕگەی لێ
جێگ�کرا ،لەبەرامبەر هەر ڕگەیەکدا،سێ
ڕاستکردنەوەو
ی
ئاســت دانراوە(بەدەگمــەن  ،هەندێکجــار ،بەردەوام)بــۆ پێوانەکـ ن
ـرد� ئاسـ تـی ئاسـ تـی هەربڕگەیــەک نرخێــی پێــدراوە بەژمــارە( ،)1,2,3بەمەبەسـ تـی

ڵ
جێبەجیکـ ن
ـرد� بەســەر ســامپ� توێژینەوەکــەدا.

ن
ن
دەروو�:
جێگ�ی پێوەری نامۆبوو�
ی

بــۆ دەرهێنـ نـا� جێگـ یـری پێــوەری توێژینەوەکــە ،تویــژەر ئەلفاکرۆنبـ خ
ـا� بەکارهێناوە،جێگـ یـری توێژینەوەکــە بەپـ ێ �ـی ئەلفاکرۆنبــاخ دەکاتــە (،)86%
ڵ
ن
ن
کەئەمەش ێ �
جێبەجێکرد� بەسەر سامپ� توێژینەوەکەماندا.
ئامارییەکا� توێژینەوەی زانستە مرۆییەکان ،ڕێژەیەیک گونجاوە ،بۆ
بەپ� سەرچاوە

کەرەستەی ئاماری ئەم توێژینەوەیە:

ڵ
ن
�
ێە� و تاقیکردنــەوەی تـ ئـا� بــۆ یــەک ســامپڵ و دوو ســامپ� ســەربەخۆ )One way Anovaکــە
بریتییــە لــە(الدا� پێــوەری و ناوەنــدە ژمــر ی
ـار� لەتوێژینــەوەی زانســتە مرۆڤایەتییەکانــدا.
بۆشــیکردنەوەی ئەنجــایم توێژینەوەکــە پشــتمان بەســتووە بەبەرنامــەی(  )SPSSبــۆ شــیکاری ئامـ ی

ن
ئەنجامەکا� تویژینەوەو لێکدانەوەکانیان:

ـەکا� تویژینەوەکــە خراوەتــەڕوو ،لەگــەڵ بەراوردکـ ن
ـەکا� توێژینــەوە بەپـ �ـی ئامانجـ ن
لــەم بەشــەدا ئەنجامـ ن
ـرد� بەتوێژینــەوە هاوشــێوەکان لەوشــوێنەی
ێ
پەیوەنــدی بەئەنجامـ ن
ـەکا� ئەوتوێژینەوانــەوە هەیــە.

ن
ت
دەروو� الی خوێندکار نا� زانکۆی گەرمیان                                                .
نامۆ�
ئاس�
یەکەم-
ی

ن
ت
دەروو� الی خوێنــدکار نا� زانکــۆی گەرمیــان ،بۆبەدیهێنـ نـا� ئــەم ئامانجــەش
ـۆ�
ئامانـ جـی ئــەم تویژینەوەیــە بریتییــە لەخســتنەڕووی ئاســی نامـ ی
ێە� هەژمارکـراو و ن
�
�
الدا� پێــوەری بۆهەریــەک لەبڕگــەکان و ،پاشــان نمــرەی گشـ تـی بۆهەریــەک لەوبوارانــە
ێە� گریمانـ ی
ناوەنــدە ژمــر ی
ـە� و ناوەنــدە ژمــر ی
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ن
ن
ت
دەروو� الی خوێندکار نا� زانکۆی گەرمیان
نامۆبوو�
ئاس�
خشتەی ( :)1خستنەڕوی

ن
�
ت
�
ێە� هەژمارک ـراو ()44.054
بەپـ ێـی ئەنجــایم بەدەســتهاتووی نــاو خشــتەکەی ســەرەوەوە بۆئاســی نامـ ی
ـۆ� دەروو�  ،ناوەنــدە ژمــر ی
ن
ن
�
ـە�(،)54و بەبەهــای
ێە� گریمانـ ی
بــەالدا� پێــوەری ( ،)7.097بەبەکارهێنــا� تاقیکردنــەوەی ( )Tبۆیــەک ســامپڵ ،دەردەکەوێــت کەناوەنــدە ژمــر ی
ت
ـتە�( ،)1,96بەئاسـ تـی بەڵگــەداری (،)0.00
()Tهەژمارک ـراو ( ،)24.71ئەمــەش لەئاســی بەڵگەداریدایــە ،چونکــە گەورەتــرە لەبەهــای () Tخشـ ی
ـەکا� بەراوردکـ ن
کەبچوکـ تـرە لەنمــرەی هەڵــە� ()0.05و نمــرەی ئــازادی ( ،)310لـ ت
ـرد� ناوانــدە ژمـ یـر یە� و ناوەنــدی گریمانەییــدا ،تێبیـ نـی دەکرێــت
ی
ت
ت
ت
ت
ـە� .ئــەوەش دەریدەخــات
کەناوەنــدە ژمـ یـر یە� هەژمارکـراو بچوکــرە بەجیــاوازی 10نمــرە  ،هەروەهــا ئاســی بەڵگەداریــش بچوکــرە لەلەئاســی هەڵـ ی
ن
ت
ـۆ� دەروونیــان هەیــە ،بەپـ ێ �ـی
کــە جیــاوازی ئامــاری هەیــەو بەڵگــەدارەو ،ئەنجامــەکان دەریدەخــەن کــە خوێنــدکارا� زانکــۆی گەرمیــان ئاســی نامـ ی
ت
ئەزمـ ن
ـوکەو� خوێنــدکاران و درککــردن بــەوەی
ـوو� توێــژەران لەنێــو ناوانــدی زانکــۆدا کەبەشــێکن لــە پرۆســەی خوێنــدن بەســەرنجدان لــە هەڵسـ
خوێن��دکاران بەدەستــ هەستکــردن بەنامــۆ� دەروونییــەوە دەناڵێـ ن ن
ـ� ،ئــەوەش بەهــۆی ئــەو دڵەڕاوکێــو تــرس و گرفتانــەی کەلەژیـ نـا� زانکــۆدا
ی
ڵ
ت
ڕووبەڕوویــان دەبێتــەوە ،لەبەرئــەوە توێــژەران پێیــان وایــە خوێنــدکاران ڕوبــەڕووی گۆڕانکارییــە ســۆزداری و کۆمە�یــە� و کەســییەکان دەبنــەوە
لەکاتێکــدا ئــەوان لەنێــو خـ �ێزـران و کۆمەڵگــەی جیاجیــاوە هاتــوون و هــەر کۆمەڵگەیەکیــش خــاوەن کەڵچــەری تایبــەت بەخۆیانــە و تاکەکانیــان

 .کــە خوێندکارانیــش بەشــێکن لــەو کۆمەڵگایانــە ،هۆکارێــی تــری نامۆبـ ن
ـوو� خوێنــدکاران پەیوەســتە بــە پرۆگ ـرایم خوێنــدن و
لەســەری ڕاهێنــاوە
ش
تن
ـوا� و نائومێــدی دەبنــەوە لەڕووبەڕووبونــەوەی ئاڵەنگارییــەکان
ئــەو کۆششــانەی دەیکــەن بــۆ گەشــ� بــە ئامانجەکانییــان و بــەوەش تــوو� بێهیـ ی
ن
ـەوەکا� هەریــەک لــە((( ، Mahoney and Quick, 2001مــویس،)2002،
و لەداهاتوویــان ،ئــەم ئەنجامــەش هاوشــێوەی ئەنجــایم توێژینـ

ڵ
ن
ت
دەروو� الی ســامپ�
ـۆ�
(کتلــو( ،)2007،علــوان). ,Godwin( 1972( ،)2014 ،کــە لەئەنجامەکانیانــدا ئــەوە بەدەرکەوتبــو ئاســی نامـ ی
بژ
هەڵ�ێــردراو لەئاســتێیک بەرزدایــە .هەریەکەیــان هۆکارەکانیــان بەســتوەتەوە بــە چەنــد فاکتەرێــی جیــاوازەوە..

ڵ
�غ
ن
ڕۆ� هەریەکە لە ( ڕەگەز ،ێ� ژ
دووەم:ز ن
دەروو� الی خوێندکار نا� زانکۆی گەرمیان.بۆ هێنانەدی
نامۆبوون�
کۆل�  ،قۆنا خوێندن) لەسەر
انی�
ی
ن
بەکارهێ�اوە(.)Independent samples Test
ئەم ئامانجانەش تاقیکردنەوەی ()Tبۆ دوو سامپڵ
ن
ت
دەروو� دا بەپـ ێ �ـی گــۆڕاوی ڕەگەز(نـ ێ�ـر،مێ ) ،لەبەدیهێنـ نـا� ئــەم ئامانجەشــدا تاقیکردنــەوەی ()Tبــۆ
ـۆ�
-1جیــاوازی نێــوان خوێنــدکاران لــە ئاســی نامـ ی
ن
بەکارهی�اوە(  ،)Independent samples Testکەئەنجامەکەش لەخشتەی ( )2خراوەتەڕوو.
دوو سامپڵ

ه دهری دهكات
ه زانكۆی ههڵهبج 
گۆڤارێكی زانستی ئهكادیمی 
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ئ
�
ێە� نمرەی پێوەرەکە ێ �
بەپ� گۆڕاوی ڕەگەز
خشتەی ( :)2ئەنجایم تاقیکردنەوەی تا� بۆ جیاوازی نێوان ژم� ی

ت
بەئاس� بەڵگەداری ( )0.05نمرەی ئازادی (1,96 =)310
خشتە�
بەهای ()T
ی

ن
ت
�
دەروو� خوێنــدکار نا� زانکــۆی گەرمیــان ،ناوەنــدە
ـۆ�
بەوشــێوەیەی کەلــە نێــو خشــتەی( )2دەردەکەوێــت بەپـ ێـی گــۆڕاوی ڕەگــەز بــۆ ئاســی نامـ ی
ڵ
ێە� تاکـ ن
ن
�
�
�
ـەکا�
ژمــر ی
ێە� ســامپ� توێژینەوەکــە لەڕەگــەزی نـ ێـر بریتییــە لــە( )42.96و بــەالدا� پێــوەری ( ،)7.11لەگــەڵ ئەوەشــدا نمــرەی ناوەنــدە ژمــر ی
ڵ
ـەکا� بەراوردکـ ن
ـەالدا� پێــوەری ()7.02لـ ت
ن
ـرد� هــەردوو ناوەندەکــە ئــەوە ڕووندەبێتــەوە
ســامپ� توێژینەوەکــە لەڕەگــەزی مێ بریتییــە لــە( )44.85بـ
ڵ
�
ێە� ڕەگــەزی مێ بەرزتــرە لــە ڕەگــەزی ێ�ن�،بــۆ جیــاوازی نێــوان دوو ناوەندەکــە بەبەکارهێنـ نـا� تاقیکردنــەوەی (تـ ئـا�) بــۆ دوو ســامپ�
کــە ناوەنــدە ژمــر ی
توێژینەوەکــە دەرکــەوت کەئاسـ تـی بەڵگــەداری ()0.873گەورەتــرە لــە( ،)0.05ئــەوەش نیشـ نـا� دەدات کــە جیــاوازی نییــە لەنێــوان خوێنــدکاران
ن
لەهەردوو ڕگەز بۆ ت
نامۆ�
ئاس�
دەروو� ،بەڕای توێژەران ،خوێندکاران لەهەردوو ڕەگەزی ێ�ن� و مێ لەناوەندی زانکۆدا وەک یەک ڕووبەڕووی
ی
ئایندەیەیک نادیار دەبنەوە لەچارەنوویس خوێندنیان و بەهەمان شێوەی یەکدی .یب�کردنەوەیان ڕەشبینانەیە بەرامبەر بەداهاتوویان ،سەرەڕای
ـ� ،ســەرەڕای ئــەو هۆکارانــەش خ
� جیــاوازی لەهەمــان خ
دۆ� ئابــووری خراپــدا ژیــان دەگوزەرێـ ن ن
ئــەوەش خوێنــدکاران ب ێ
دۆ� ئێســتای جیهــان بەهــۆی
ن
ڵب�وبونــەوەی ڤایــرۆیس کۆرۆنــاوە لــەم دۆخــەدا تاکــەکان ڕوبــەڕووی چەندیــن حاڵـ ت
دەروو� قــورس بونەتــەوە لەمەترســیان بەتووشــبوونیان بــەم
ـە�
ن
وەستێ�اوە و جیهان ڕوبەڕوی
پەتا جیهانییە ،هەروەها بەوهۆیەشەوە پرۆسەی خوێندن و تەواوی ڕێچکەی ژیان گۆڕانکاری بەسەردا هاتووەو
ـۆ� سایکۆسـ ت
کەرەنتینــە بوەتــەوە بــەوەش چەندیــن جــۆرو و حاڵـ ت
ـە� نەخـ ش
ـۆما� لەســەر تاکــەکان دەرکەوتــووە ،ئــەم ئەنجامــەش هاوشــێوەی
ڵ
ئەنج��ایم توێژینــەوەی (،) Mahoney and Quick, 2001بەپ�ێیـێـگــۆڕاوی ڕەگــەز جیــاوازی لەنێوانیانــدا نییــە ،بــە�م بەپێچەوەنــەی هەریــەک لــە
ڵ
ن
بژ
هەل�ێــردراو بەپـ ێ �ـی گــۆڕاوی ڕەگــەز
توێژینـ
ـەوەکا� ((کتلــو ( ،)2007،علــوان ),Godwin( 1972( ،)2014 ،کــە جیــاوازی هەیــە لەنێــوان ســامپ�
جیاوازیەکــەش لەبەرژەوەنــدی ێ�ن�دایــە.

ن
دەروو� دا بەپـ ێ �ـی گــۆڕاوی ێ� ژ
ت
کۆل�(زانســت ،پــەروەردەی بنــەرت ،زمــان و زانســتە مرۆڤایەتیــەکان)،
ـۆ�
-2جیــاوازی نێــوان خوێنــدکاران لــە ئاســی نامـ ی
لەبەدیهێنـ نـا� ئــەم ئامانجەشــدا تاقیکردنــەوەی ()Tبــۆ دوو ســامپڵ بەکارهیـ نـراوە(  ،)Independent samples Testکەئەنجامەکــەش
لەخشــتەی ( )3خراوەتــەڕوو.
ئ
�
بەپ� گۆڕاوی ێ� ژ
ێە� نمرەی پێوەرەکە ێ �
کۆل�.
خشتەی ( :)3ئەنجایم تاقیکردنەوەی تا� بۆ جیاوازی نێوان ژم� ی
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لەخشــتەی ( )3دا دەردەکەوێــت کــەوا ئاسـ تـی بەڵگــەداری ئامــاری ( )0.681گەورەتــرە لــە(  ، )0.05ئــەوەش ڕوونیدەکاتــەوە کــە جیــاوازی نییــە
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ن
ن
ت
�
دەروو� ،توێــژەران پییــان وایــە کــە هۆکارەکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ
ـۆ�
لەنێــوان خوێنــدکارا� زانکــۆی گەرمیــان بەپـ ێـی گــۆڕاوی پســپۆڕی بــۆ ئاســی نامـ ی
ن
ین
خست� کاریان نابێت
ڕەشبی� و نائومێدن لە ئایندەیان و پێیان وایە کەچانیس دامەزراندن وبەدەست
ئەوەی کەخوێندکار نا� زانکۆی گەرمیان
ڵ
و ناتوانــن لەئایندەیانــدا ســود لەپســپۆری و بڕوانامەکانیــان ببیـ ن ن
ـ� بەهــۆی ئــەو دۆخــە ناهەمــوارە ســیایس و ئابوریــەی کەبــا� بەســەر کوردســتاندا
کێشــاوە ،ئــەم ئەنجامــەش پێچەوانــەی ئەنجــایم وەدەســتهاتووی توێژینــەوەی (مویس،)2002،بەپـ ێ �ـی گــۆڕاوی پســپۆڕی ئــەوە بەدەرکەوتبــوو کــە
ن
ت
دەروو� الی خوێنــدکار نا� کۆلـ ێ� ژـرە زانســتییەکان کەمـ تـرە.
ـۆ�
ئاســی نامـ ی
�غ
ن
ت
دەروو� دا بەپـ ێ �ـی گــۆڕاوی قۆنــا خوێنــدن ،لەبەدیهێنـ نـا� ئــەم ئامانجەشــدا هەریــەک لــە
ـۆ�
-3جیــاوازی نێــوان خوێنــدکاران لــە ئاســی نامـ ی
تاقیکردنــەوەی ()Tبــۆ دوو ســامپڵ (  ))Independent samples Test)، One Way Anovaبەکارهێـ نـراوە ،کەئەنجامەکــەش لەخشــتەی
( )4خراوەتــەڕوو.
ن
ن
دەروو� الی خوێندکار نا� زانکۆی گەرمیان ێ �
ت
بەپ� گۆڕاوی قۆنا�غ خوێندن.
نامۆبوو�
ئاس�
خشتەی ( :)4خستنەڕوی

بەپـ ێ �ـی ئەنجــایم نێــو خشــتەی ( )4تێبیـ نـی ئــەوە دەکرێــت کــە لەئاسـ تـی بەڵگــەداری ئامــاری دا نییــە ،چونکــە بەرزتــرە لــە ( )0.05بــۆ ئاسـ تـی
دەروو� الی خوێنــدکار نا� زانکــۆی گەرمیــان  ،بەپـ �ـی گــۆڕاوی قۆنــا�غ خوێندن(یەکــەم ،دووەم ،ســێیەم ،چــوارەم) ،بەبۆچـ ن
ن
ـوو� توێــژەران
ـۆ�
ێ
نامـ ی
ن
ن
�
دەگ�بــەوە کەخوێنــدکاران بەهەمــان خ
ت
دۆ� ناهەمــواری
دەروو� ،هۆکارەکــەی بــۆ ئــەوە
ـۆ�
نەبــوو� جیــاوازی نیــوان خوێنــدکاران لــە ئاســی نامـ ی
ێڕ
ن
وەک الوازی پرۆگرامــدا تێپــەڕ دەبــن کــە خوێنــدکاران وای دەبیـ ن ن
ـتکرد� ئایندەیانــداو پەیوەســت نییــە بەبــازاڕی
ـ� ســودی ئەوتــۆی نابێــت لــە دروسـ
کارەوە ،هەروەهــا بەهــۆی ئــەو پــەروەردە پۆلیــس ئاســایەی خـ �ێزـر نا� کــورد پێشــکەش بــە تەمـ ن
ـە� مداڵیــان کردووە.کاریگەرییــەیک نەرێـ نـی دەرکەوتـ نـی
ن
ن
ن
ـتکرد� مــن( )egoپێچەوانــەی پەیوەندییــە ســوزداری و
دەروو� لێدەکەوێتــەوە لــەالی خوێنــدکاران ئەمــەش لەکاتێکــدا دروسـ
ـۆ�
نیشــانەکا� نامـ ی
ن
ـەکا� خوێندکارانــە لەتەمـ ن
کۆمەالیەتیـ ن
دەروو� دەبنــەوە ئەمــەش هاوشــێوەیە لەگــەڵ
ـە� زانکۆییانــدا ،هەربۆیــە زۆربــەی جــار ڕووبــەرووی گرفـ تـی
ن
ن
ـاوازەکا�
ـار� نییەلەنێــوان خوێنــدکار نا� قۆناغــە جیـ
تویژینــەوەکا� هەریــەک لە)(مــویس),Godwin( 1972( ،)2002 ،کــە جیــاوازی ئامـ ی
ن
دەروو� الی خوینــدکاران.
ـۆ�
خوێندنــدا لــە بــواری نامـ ی
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دەرئەنجایم توێژینەوە:

ڵ
ن
ن
ت
پێش�  ،توێژەران گەشتوون بەم خا�نەی الی خوارەوە:
تویژینەوەکا�
ئامانجەکا� توێژینەوەکە و ،بەراوردکردنیان بە
پاش شیکردنەوەی
دەروو� الی خوێنــدکار نا� زانکــۆی گەرمیــان لەئاســتییک بەرزدایــە ،ئەویــش بەهــۆی ئــەو هــۆکارە جۆراوجۆرانــەی کەلـ ت
ن
ت
ـەکا�
ـۆ�
-١یاســی نامـ ی
شــیکردنەوەی یامانجەکانــدا خســتومانەتە ڕوو.
ن
اوەکا� (ڕەگەز  ،ێ� ژ
-٢جیاوازی ن� یە لەنێوان خوێندکار نا� زانکۆی گەرمیان ێ �
کۆل� ،قۆنا�غ خوێندن).
بەپ� گۆڕ

ڕاسپاردە:

گ
ڕۆشنا� تویژینەوەکە بەگرن� دەزانن چەند ڕاسپاردەیەک بخەنەڕوو:
توێژەران لەبەر
ی

ن
 -1ســود وەرگرتـ نـی زانکــۆی گەرمییــان لەئەنجــایم ئــەم توێژینەوەیــە ،لەپێنــاو گرنگیـ ن
ـتیەکا� ســەنتەری ڕاهێنـ نـا�
ـدا� زیاتــر بەســتاف و پێداویسـ
ن
دەروو� لەنێــو کام ـیپ زانکــۆدا.
چارەسەرســازی
ـت� پالنێــی تۆکمــەو گشــتگ� بــۆ هەمــوو پســپۆڕی و ئاســت و قۆناغێــی خوێنــدن ،لەپینــاو گرنگیــدان بــە ئاریشـ ن
 -2داڕشـ ن
ـەکا� خوێنــدکاران و
ی
ن
ن
ن
دەروو� الی خوێنــدکاران.
ـۆ�
هاوکاریکردنییــان بــۆ چارەســەرکرد� حاڵەتــەکا� گۆشـ ی
ـەگ�ی و هەســتکردن بەنامـ ی
ن
ـرد� چــاالیک خوێنــدکاران ،لەپێنــاو زیادکـ ن
ـەکا� خوێنــدن و کاراکـ ن
ـتماتیککرد� پرۆگرامـ ن
ن
ـتکرد� پەیوەندییــە
ـرد� کارلێــک و دروسـ
-3بەسیسـ
کۆمەالیەتییـ ن
ـەکا� لەنێــوان خوێندکارانــدا.

پێشنیار:

ن
ئەنجامدا� بەم شێوەیەی خوارەوە:
توێژەران چەند پێشنیارێک ئاڕاستەی توێژەران دەکەن لەئایندەدا،بۆ
ن
ن
انکۆکا� تردا.
-1ئەنجامدا� توێژینەوەی بەراوردکاری هاوشێوەی ئەم تویژینەوەیەلەگەڵ ز
ن
ن
دەروو� لەنێو �ێز
خ� نا� کوردیدا.
نامۆ�
-2ئەنجامدا� توێژینەوە لەسەر
ی
ن
ت
دەروو� الی خوێندکاران لەزانکۆ تایبەتەکان.
نامۆ�
-3ئاس�
ی
ن
ئەنجامدا� توێژینەوە :هاوشێوەی ئەم توێژینەوەیە لەنێوان خوێندکار نا� زانکۆ حکویم و تایبەتەکاندا
-4
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ت
لیس� سەرچاوەکان:

یەکەم :سەرچاوە عەرەبیەکان:
ن
ـا� عطيــة عليــان ( :)2013مســتوي االلـ ت زـرام الديـ ن يـ� والقيــم االجتماعيــة وعالقتهــا باالغـ تـراب النف ـ�ي لــدى طــاب الجامعــات
-1ابــو عمــره ،هـ ي
الفلســطينية بغــزة ،رســالة ماجس ـت غــر منشــورة ،قســم العلــم النفــس ،كليــة ت
ال�بية،جامعــة االزهــر بغــزة.
�ي ي
ن
ت
االغ�اب-التمرد -قلق المستقبل .عمان :دارصفاء ،االردن.
2الحمدا� ،اقبال.)2011( .
ي
-3زع�،محم ــد ع ــاطف رشـاد()1989؛بع ــض س ــمات الشخص ــية وعالقته ــا ب ـ ت
ت
ـاالغ�اب النفس ــي ل ــدى الش ــباب ا لجام ـ�ي  ،رســالة دكتــواره ،كليــة
اآلداب ،جامعــة ال زقازيــق ،مــر.
ت
االغ�اب ،عالم الكتب ،القاهرة.
-4زهران ،سناء حامد()2004؛ إرشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر ومعتقدات
-5زھـران ،ســناء( :)2002فاعلیــة برنامــج إرشــاد صحــة نفســیة عقـ ن
ـا� انفعــالي لتصحیــح معتقــدات االغـ تـراب لطــاب الجامعــة ،رســالة دکتــوراه
غــرە منشــورة ،کلیــة ت
ال�بیــة بدمیــاط ،جامعــة المنصــورة ،مــر.
ی
ت
االغ�اب من منظور علم االجتماع ،عالم الكتب ،الرياض ،السعودیة.
عل()1984؛ نظرية
-6شتا ،السيد ي
ـر� بــن حجــار( :) 2015شــبكات التواصــل االجتمــاعي وأثرهــا عــى القيــم الدينيــة لــدى طلبــة الجامــة عيـي ن  ،كليــة العلــوم االنســانية
 -7صــدام ،العـ ب ي
واالجتماعيــةو جامعــة عبدلحميــد بــن باديــس الجزائــر.
8عبد اهللا ،عب ــد اهللا()2007؛ االغت ـراب النفس ــي وعالقت ــه بالص ــحة النفس ــية ل ــدى ط ــاب الجامع ــة ،رس ــالة ماجست غ منشورةكلية ت
ال�بية،
�ي �ي
جامعــة الجزائــر بــن يوســف بــن خــدة .الجزائـ یـر.

-9العت�ي،منصــور عمــر و یوســف أبــو القاســم االحــرش( :)2020االغـ تـراب النف ـ�ي لــدی عینــە مــن طلبــة الدراســات العلیــا بجامعــة الزاویــة
ی
ن
ـا� ،العــدد .29
وعالقتــە ببعــض المتغـ یـرات ،مجلــة کلیــة االداب ،الجــزء الثـ ي
االغ�اب النف لدی طلبة الجامعة ،مجلە کلیة ت
ت
ال�بیة االساسیة ،جامعە بابل ،العراق.
-10علوان ،رشا محمد()2014؛
سي
-11العـ ن زـري ،خالــد بــن الحمیــدي()2016؛ االغـ تـراب النفـ وعالقتــه بمســتوى الطمــوح لــدى طــاب وطالبــات الجامعــة ،كليــة ت
ال�بيــة واآلداب
�ي
جامعــة الحــدود الشــمالية ،الســعودیة.
ال�بية ،کلیة ت
االغ�اب لدى طلبة كلية ت
ت
ال�بیة ،جامعة القادسیە ،العراق.
-12عنید ،کرار حاکم()2018؛
-13غيث ،محمد عاطف ()1995؛ قاموس علم االجتماع ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية ،مرص.
-14قبق ـ ــوب ،عيس ـ ــى وس ـ ــعيدي ،عتيق ــة()2015؛االغتـ ـراب النفس ـ ــي وتع ـ ــاط المخ ـ ــدرات ل ـ ــدى المر ی ن
اھق� المتمدرس ،مجلة العلوم النفسية
ي
ت
وال�بويــة ،ط، 1جامعــة قــدس المفتوحــة.
ت
ن
ـطي� وعالقت ــه ب ــبعض المتغ ـ يـرات الديموغرافي ــة ،الم ــؤتمر اإلقليم ــي
-15كتلو،كام ــل ( .)2007االغ ــراب النفس ــي ل ــدى الش ــباب الج ــامعي الفلس ـ ي
لعل ــم الـ ــنفس ،رابطــة األخااييـي ن النفسـ ي ن
ـي� الماريــة.
-16الموســوي ،حســن()1997؛ االغـ تـراب النفـ لــدى �ش ائــح المجتمــع الكویـ تـ� :دراســة تحليليــة ،مجلــة البحــث � ت
ال�بيــة وعلــم النفــس آليــة
في
ي
�ي
ت
ال�بيــة ،جامعــة المنيــا ،مجلــد  ،10عــدد .4
االغ�اب لدى طلبة جامعة دمشق ،منشورات جامعة دمشق ،كلية ت
ت
ال�بية
-17موىس ،وفاء()2002؛
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