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 كاريطة ري جينوَسايد لة سةر ئاوةزي مندالَ

 

 شيالن ئةمحةد ئيسماعيل
 ماستةر لة زمانى كوردى

  

 ثوختة

 زمانييةكان،–بة شَيوةيةكي زانسيت لة ضواضَيوةي زانسيت دةرووني ولَيكؤَلينةوة سايكؤ م لَيكؤلينةوةية،ئة

كاني دياردةي جينؤسايد،دةركةوتةي ئةم ي لَيكةوتة دةرووني وفسيَولؤجييةخؤخةريكردنة بة دةرةجنامةكان
لَيكةوتانةو كاريطةريية كاني لة سةر ئاوةزي منداَل ثةيوةست بة تَيكضوونة دةرووني و زمانييةكان لة ضواضَيوةي 

كي لَيكددةدرَيتةوة،دواتر دةرةجنامي ئةو نة خؤشيية زمانييانة زانسيت نة خؤشة زمانييةكان و زانسيت زماني كليني
والوازبووني ئاسيت فَيربووني زماني و وةرطرتين زماني دةخرَيتة روو، هةنطاوي كؤتايي كارةكةش خستنة رووي ئةو 

ناراستةخؤ  يان بة شَيوةيةكي ض بة شَيوةيةكي راستةخؤ، فة زاية كة لة كوردستاندا جينؤسايدي تَيدا خولقَينراوة،
كة ئةو فةزا ية كارةساتَيكي مرؤيية ودةبَيتة كَيلطةي طة شةكردني نةخؤشيية  بةرَيطةي راطةياندنةوة بَيت،

 دةرووني و زمانييةكان لة منداَلدا.

 

 ثيَشةكي

ةساتة لؤجياي شةِروكارتاني دنيادا هاتووة ،بؤتة هؤي سةرهةَلداني سايكؤةِرو نة هامةتيانةي بة سةر ميللةئةو ش      
ش بةةة ميللةةةتي كةةوردي ،1بةةة مةبةسةةيت لَيكؤلينةةةوة لةةة لَيكةوتةةةي كارةسةةاتة مرؤييةةةكاني دواي جةةةن   مرؤييةةةكان

زيةاني مةادي و   بةة درَيةيايي مَيةيوو    كةة ديةاردةي جينؤسةايد    وة ،تَيثةةريو  داخوازراوانةة بةردةوامي بة و بارودؤخةة نة 
دا ي كورديةةطاسةةايكؤلؤجي و كؤمةاَليةةةتي لةةة كؤمةةةلَ نةةةخوازراوي ي لَيكةوتةةةبةةارةوة  ملةةة2بةةة جَيشيوةةووة مةعنةةةوي 

مَيز دةبن و دةبَيتةة هةؤي   مرؤظةكان تووشي سرتيسَيكي شؤك ئابة تايبةتي لة قؤناغي منداَليدا، كة  ،بةرضاودةكةوَيت
لةة   تَيكضةوونة زمانييةة كةان    ديةاريكردني  لةة نَيةو ئةوانةةدا   و بةرزبوونةي ئاسةيت تَيكضةوونة دةروونةي و ئاوةزييةةكان    

زمانييةكانةدا،دةضةَيتة ضوارضةَيوةي زانسةيت    –بةواري لَيكؤلينةة وة سةايكؤ    لةة  كةة   ،نةاوةرؤكي باسةةكة دةبَيةت    منداَلدا
  .(Clinical linguistice( وزانسيت زماني كلينيكي)language pathology) نةخؤشيية زمانييةكان

                                                           
1
يةكةم دووةم ) نزيكةي ثةجناو حةوت مليؤن بوونة قورباني (،شةري ظيتنام ،هؤلؤكؤسيت نازييةكان و بة وةكو كارةساتة مرؤييةكاني دواي شةِري جيشاني   

 كارهَيناني ضةكي ئةتؤمي لة يابان و................تاد.
2
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،دةكرَيةةت طرنانةةةي   لةوانةةة جينؤسةةايد  ةر كوردسةةتاندا هةةاتووة كةةة بةةة سةة   مرؤييةةةكان،ثةيوةسةةت بةةة كارةسةةاتة   
ي اسةة شةؤك ئامَيزانةة، كةة لةة دو     سرتَي ، ئايةا طةرنطرتين ئةةو   بةموةَيوةية  وولة شَيوةي ثرسيار خبةينة ِر لَيكؤلينةوةكة

 كامانةن ؟ ئايةا ئاوةزي منداَل  كار دةكاتة سةرو يدةروون ، دةبَيتة هؤي تَيكضوونيكارةساتَيكي مرؤيي وةكو جينؤسايد
ئايةا    ن منداَلةةوة دةنوَينرَيةت ضةي ؟   لة شَيوةي ِرةفتارَيك لةة اليةة   كة وةك ثةرضة كردار ،كانةيينَيطةتيظ ةكاريطةريي

ثةيوةنةدي   هةَلسةووكةوتي زمةاني لةة منداَلةدا؟     يةتييةةكان كاردةكاتةة سةةر   هةَلضوون و تَيكضةوونة دةروونةي و كؤمةالَ  
طةرنطرتين  طرفتةة زمانييةةكان كةة دواي     نَيوان لَيكةوتةةكاني ديةاردةي جينؤسةايد و نةخؤشةيية زمانييةةكان ضةيية؟       

 ن دةستنيواندةكرَيت؟ست دةبَيت ضؤياردةي جينؤسايد دروكارةساتَيكي مرؤيي وةكو د

 سايد لَيكةوتةي دةرووني دياردةي جينَو (1/1
ي بة كؤمةَل وبة كارهَيناني لة ثرؤسةي ئةنفال وطؤِر ارةكة سةدةيةكة دةطوزةرَيت،ئةوةي لة كوردستاندا نزيكةي ض  

 ضةوساندنةوةو داهَينان لة جؤري كوشنت وةكو سةربِرين وبةكارهَيناني بؤميب ضةَينراوو.......تاد، ي و وضةكي كيميا

كارةساتة مرؤييةكان بةردةوامةة و   تا ئَيستاش هةرضةندةتاني تردا هاتووة،رة لةو كارةساتانةي بة سةر ميللةزؤر زيات
زيوكي وضارةسةةري دةروونةي   ثَيداويسيت وخزمةتطوزاري ث،كةضي ئة طةري دووبارة بوونةوةيان لة كوردستاندا زؤرة

لةة بةةر    3.بةة شةَيوةيةكي سةةرةكي نابينرَيةت     ثَيويست لة اليةن نَيوةندي لَيكولينةوة نَيودةوَلةتييةكان وزانكؤييةكان،
شةؤك ئاميزةكةان دةبَيتةةوة، بؤيةة      ووداوةووبةرووي ِرؤذانة ِركة ِر ؤمةَلطانةي،كوردي يةكَيكة لةو ك ؤمةَلطةيئةوةي ك

طرنطة،بةةة تايبةةةتي لةةة بةركةةةمي ذمةةارةي ئةةة      لَيكؤلينةوانةةةخؤخةةةريككردن بةةة شةةَيوةيةكي زانسةةيت بةةةم جةةؤرة     
لةة سةاتة وةخةيت روودانةي      تةةرخانكراون، كة بؤ دةستنيوةانكردني لَيكةوتةةي دةروونةي الي منةداَل       ولَيكؤَلينةوانةي،

يان بةة شةَيوةي بةركةةوتين      استةخؤ ،وةكو ترساندن و تؤقاندن وكوشنت...تاد،كارةساتةكان،ض بة رَيطةي بةركةوتين ر
لَيكةوتةة دةروونيةةكان بةة    وردة وردة بةؤ ئةاوةزي منةداَل و     اطةياندنةةوة دةطوَيزرَيتةةوة  ِر بةة رَيطةةي  كة  ناراستةوخؤ،

 .(1-1/1دةبَيتة هؤي تَيكضووني دةرووني،بِروانة) 4،زؤردةبَيت الي منداَل ني كاتتَيثةربوو

 دةروونييةكان( تَيكضوونة 1/1-1
كةة منةداَل زؤربةةي     دةبَيت بؤ سةر ذياني مرؤظايةةتي،  ييطةري خراثي درَييخايانرشةرو كارةساتة نة خوازراوةكان كا
ي لَيكؤلَينةةوة لةة دةرةجنةامي    ئةةمرؤش بةة شةَيوةيةكي سةةرةك     كةة تةا   كارةسةاتانةن، وكات طةورةترين سووتةمةني ئة 

بةةة تايبةةةتي لةةة كوردسةةتاندا،  ،5راسةةتةقينةي كارةسةةاتةكان و كاريطةةةري لةةة سةةةر ذيةةاني داهةةاتووي منداَلةةدا نابينرَيةةت
بةة  مراني تَيدا دكتاتؤريية و كة سيستةمي حوك رباَلوترين جؤري تَيكضووني دةرووني بة تايبةتي لة وميللةتانةدا،بة

                                                           
3
 (2008:16)صالحقاسم حسين  

4
 (6-1شاكرمبدر جاسم ،اشواق سامي لموزة) 

5
 (:5:1989-1الباحثين) نظر مجموعة ا 
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 دوايدةروونةي  بريتييةلة)تَيكضةووني   بوون،َيثةةرِ ت دا سةاتي مرؤيةي  دان وبة ضةةندةها كارة بةردةوامي لة حاَلةتي شةِر
دةطةرَيتةوة بؤ سةردةمي  جؤرة تَيكضوونة دةروونيية،ئةم دؤزينةوةو دياريكردني  ،قؤناغي رووداوة شؤك ئامَيزةكان(

ةكان لةة م بارةييةة وة بةاة لةة نيةو مليةون       ينةةوة دةروونيية  ليكؤَل ساَلاني حةةفتاي سةةدةي رابةردوو،   شةِري ظَيتنام لة 
تووشةي ئةةو نةخؤشةيية     واو بووني شةةِرةكةدا ساَل بة سةر تة (15كة دواي تَيثةربووني ) سةربازي ئةمريكي دةكةن،

دَلةةةِراوكي  ةكو )خةةةمؤكي،و،دةركةةةوتووة كان لةةة سةةةريانتَيكضةةوونة دةروونييةةة%(يةةان نيوةةانةي 20بةةوون وزياترلةةة )
 ز يةان  كاردانةوةي جةسةتةيي و بةة كارهَينةاني هَية    انةو،تووِرةبوون و هة َلضوون و توندوو تييي و ِرةفتاري شةِرخوازو

 6......تاد(., طرفيت زماني وة لة طؤمةَلطا،طرفيت كؤمةَلايةتي ودووركةوتنة طؤشةطيريي شياو،بة كارهَيناني زاراوةي نة
دةتوانرَيت) هيسرتيا( بةة   بة هؤي ثَيوكةوتين زانست و تةكنةلؤجيا لة بواري ثزيوكي دةرووني وسايكؤلؤجيا،        

كةة هاوكاتةة لةة طةةَل ئةةو رووداوو       ،نَيةو ئةة و تَيكضةوونة دةروونيانةةي    لةة   يةكةم تَيكضووني باري دةرووني دابنرَيت
سرتَيسةة شةؤك    تَيكضةووني بةاري دةروونةي دواي تووشةبوون بةة     هةةروةها   ،(جينؤسايد)وةكو  يانةت و ثِروككارةساتة 

( لةةة ثؤلَينكةةاري ثزيوةةكي دةروونيةةدا بةةة كؤتةةا جةةؤري ئةةةو  post-traumatic stress Disorder-PTSDئامَيزةكةةان)
 7كؤمةَلةية دادةنرَيت.

وةكو تووشبوون بةة شةؤك لةة ئةةجنامي تةقينةةوةو       م حاَلةتةورت ضةند بريؤكةيةك دةربارةي ئةهةرضةندة ثَي        
بةؤ يةكةةم جةار    1980بة اَلم لة سةاَلي   ( بةرضاودةكةوَيت،nervous(، يان شؤكي دةماري)shell shockبؤمبةوة )
هةةر رووداوَيةك   بريتيية لةة  ة) ولة ثؤلَينكاري ثزيوكي دةروونيدا ناسَينراوةو بةم شَيوة باسي لَيوةكرايية ئةم نةخؤش

ي  وةاَلمدانةةوة  كةة  (،distressوةي تواناي وةاَلمدانةةوةي تةاك بَيت،ببَيتةة هةؤي حالةةتي نةةخوازراوي وةك)      لة دةرة
كاري راوَيةي  ،(دن بة ترسَيكي زؤرو بَي توانةايي لةة رووبةِرووبوونةةوةي رووداوةكةة    كةسي توشبوو بريتيية لة هةستكر

بةاري دةروونةي ،يةكةةميان تَيكضةووني سرتَيسةي بةة       ةنَيوان دوو جةؤر تَيكضةووني   لة  زيوكي دةرووني جياكاري دةكاتث
 بةةةةةاَلم لةةةةة دووةميانةةةةدا،  لةةةةة م حاَلةتةةةةةدا ضارةسةةةةةركردنةكة خَيراتةةةةرة،  ،(acute stress disorder) هَيةةةةزة
كاريطةةري خةرال لةة سةةر ئةاوةزي منةداَل بةة        8،نيوانةكاني نةخؤشةييةكة تاماوةيةةكي زؤر دةمَينَيتةةوة   (PTSDواتة)

 .(2-1/1بِروانة) جَيدةهَيلَيت،

 لة سةر ئاوةزي منداَلتَيكضوونة دةروونييةكان  ( كاريطةري1/1-2
كة بريتيية لةة   ي كارةساتة مرؤييةكانة،تة لَيكةو طرنطرتين وترسناكرتين  ،(PTSDتَيكضووني دةرووني شؤك ئامَيز)

ََ مةان ،  يةا  كةة، كاتي تووشبوون بة رووداوة دةركةوتين هةندَيك نيوانةي جياكارلة سرتَيسي دةرووني، يةان   ن دواي سة

                                                           
6
 ( 7-3شاكرمبدرجاسم اشواق سامي لموزة )  

7
 (9-7شاكرمبدرجاسم اشواق سامي لموزة ) 
8

 (69-70: 2007عبد عساف،وائل ابو الحسن )
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 جةةار طةةرنطرتين نيوةةانةكاني لةةة وةدةسةةتشَينانةوةو وةبريهاتنةةةوةي بةةةردةوامي رووداوةكةةة ثَيكةةدَيت و زؤر        ،زيةةاتر
( بةم شَيوة ثَيناسة دةكةات  ptsdتَيكضووني دةرروني ) (Feldman.)نةخؤشةكة تووشَ حاَلةتي سِربووني كاتي دةبَيت

لةةقؤناغي   9.شووكَيكي دةرووني يان جةستةي ،كةة مةترسةي دةخاتةة سةةر ذيةاني منداَلةكةة(      )تووشبووني منداَلة بة 
بنةرةتيةةدا ئةطةةةر زانيارييةةةكان لةشةةَيوةي ثرسةةيار خبرَيتةةة روو،دةتوانرَيةةت كاريطةةةري توونةةدو تيةةيي ثةيوةسةةت بةةة   

 -كارةساتة نةخوازراوةكان بة سةر منداَلةوة دياربَيت، بؤمنوونة:
 ئايا ئةندامي خَيزانةكةت لة شة ردا كوذراوة؟ -1
 ئايا ئةندامي خَيزانة كةت لة شةردا بةركةوتووة يان كةم ئةندام بووة؟-2
 ئايا راستةوخؤ جةستةت بةركةوتووة،بة فيوةك يان هةر ضةكَيكي تر؟-3
 ئايا كةسَيك لة ئةنداماني خَيزانةكةت بَي سةروو شوَينة؟-4
 اني خَيزانةكةت طؤري ناديارة؟ئايا كةسَيك لة ئةندام-5
 ئايا ئةنداماني خَيزانةكةت تووشي ئةشكةجنةو تووندوتييي جةستةيي بوون؟-6
 ئايا تا ئيستا طوَيت لة دةنطي تةقينةوة بووة؟-7

، طةةرميان  )هةَلةجبةة، شةنطال   ئةمانةو دةيان ثرسياري تر لة و جؤرة ،كة سةرةرايي جيةاوازي ناوضةةي جةوطرا          
منداَليك بة بةَلي وةاَلمدةداتةوة،ئةمةش كاريطةري جينوسايد بة سةةر   لة كوردستاندا يان قة بارةي دياردةكة،...تاد( 

 هةموو ناوضةكاني كوردستان دةردةخات.
ةتي و لَيكةوتةةةي كؤمةاَليةة،(PTSD)رووداوة شةةؤك ئامَيزةكةةان ني دةروونةةي وزؤربةةووني سرتَيسةةةكان لةةة دوايتَيكضةةوو

،بؤية زَورجةار لةة رووي ثزيوةكييةوة بةاة لةة دؤخةي متبةووني نةخؤشةييةكة         لَيدةكةوَيتةوة تةندروسيت و رةفتاري 
َ     ناتوانرَيت بؤ ماوةيةكي درَييخايةةن دةستنيوةان بكرَيةت وهةنةديَ    كةدةكرَيت،  ك جةار دةطاتةة ثةةجنا سةاَل،كة كةسةَيك

لةة ئةةجنامي    ي دةروونةي  ضةوون (سةاَليدا لةة اليةةن ثزيوةكةوة تووشةبووني بةة حاَلةةتي )تَيك       67تووشبوو لة تةمةني )
كةان لةة حاَلةةتي ضةةثاندن ودؤخةي      سرتَيسة شؤك ئامَيزةكان(دؤزرايةوةو،كة تَيثةةربووني بةة ئةزموونةة شةؤك ئامَيزة    

لةةةةة ذَيةةةةر ناونيوةةةةاني   (DSM-iv case bookلةةةةة كتةةةةَييب حاَلةتةةةةةكان )  ئةةةةة م حاَلةتةةةةة  ،بةةةةووة دامتبوونةةةة
 (18-1كة لة تةمةةني منداَليةدا )   ،لَيكةوتةي سرتَيسة شووك ئاميزةكانضونكة  ،10( دادةنرَيتmemoriesيادكردنةوة)

كي درَييخايةةن  كاردةكاتة سةر ضاالكي  وتواناي منداَلةكة بةؤ ماوةيةة  بةردةوام دةبَيت وساَليدا روودةدات ،نيوانةكاني 
بكرَيةت وبدَوزرَيتةةوةو، بةة     ابةَلكو دةبَيت ئةو لَيكةوتانةة ئاشةكر   ر نابَيت،بووني كات  نةخؤشةكة ضارةسةِربة تَيثة و

لَيكةوتةةةةي  لةةةةم بارييةةةةوةبؤية يي دةروونةةةي طوجنةةةاو ضارةسةةةةربكرَيت،َينمةةةاكارهَيناني شةةةَيوازي ئامؤذطةةةاري و ِربةةةة
 شةةؤك ئاميزةكةةان،  دواي ديةةاردةؤرةكةةاني تَيكضةةووني دةروونةةي   دياردةيةةةكي شةةؤك ئةةامَيزي وةكةةو جينوسةةايد لةةة ج    

                                                           
9
 (43: 2013بلقيس عبد حسين) 

10
 (6-3 :2009)حمود فهد القشعات 
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بِروانةة   وو،لةة ئةاوةزو رةفتةاري منداَلةدا دةخرَيتةة رِ     طةةتيظي  ةو كاريطةةري نيَ طرنكرتين كاردانةو بةرجةستة دةكرَيت،
 -(:1خوتة ي )
 (ptsd)تَيكضووني دةرووني جؤرةكاني

 ثةيوةست بة دياردةي جينؤسايد
درووستبوو لة طةتيظي نَي كاردانةوةي

 ئاوةزي منداَل
طةتيظي لة سةر رةفتاري كاريطةري نَي

 منداَل

ي دياردة يكردني و نكؤَل سِربوون-1
 جينؤسايد

كوَ لة نواندني ثةرضة ثاشة
و سِرينةوةي   كرداروسِربوونَيكي كاتي
 دياردةكة

كَيوةي دةرووني بؤ منداَلةكة دروست 
دةكات وةكو هةَلضوونَيكي زؤرو ،ضةثاندني 

 بةردةوام

دووباركردنةوةي بريؤكةكان دةربارةي -2
-Intrusive)دياردةي جينؤسايد

repetitive Ideation) 

وةبريهاتنةوةي بةزؤري ئةو بريؤكانةي 
ثةيوةسنت بة دياردةكة،كة لةشَيوةي وَينةي 
بينراو ،وةكو تروسكايةك لة ئاوةزي منداَل 

دةبَيت،ئةو)رةن  و دةن  وبَون و  دةئاما
 بةركةوتن(ةي نووساوة بة دياردةكة.

منداَلةكة وَينة ضةثَينراوةكان 
 طايي،دةطوَيزَيتةوة بؤ تيوكؤي بة ئا

ودةبَيتة هؤي دروستبووني هةستكردن بة 
بوون بة )ئالوودةدَلتةنطي وِراكردن لة واقيع

و حةزي تؤَلة  مادة هؤشبةرةكان(
 11.سةندنةوة

 Deathبريكردنةوة لة مردن)-ا-3

Imprint) 

ئاوةزي منداَل لةم حاَلةتةدا سنووري نَيوان 
مردن و ذيان دةبةزَينَيت وقؤرباني 

كةسَيكي لة ذياندا رووداوةكة لة ريزي 
 نةبوو دةذمَيرَيت

منداَلةكة بة دواي )دؤزينةةي هةستكردن 
–sensation seeking دةطةرَيت،لة)

الساري و ئةجنامداني شيت ناياساي 
ودذايةتي كردني دام ودةزطا ئة منييةكان 

 ،بةرجةستة دةبَيت

 Guiltهةستكردن بة تاوان-ب-3

 هةستكردني منداَلةكة بة تاوان بة
دووبارةكردنةوةي ئةم بريؤكانة لة 
ََ توانايي قوربانَيكة لة  مَيوكيدا)ب
لة ثاراستين كة ساني دةورووبةري 

ئازايةتي  مردن،دةبوو زياتر لَيشاتوويي و
 بنوَينَيت بؤ رزطاركردنيان(

 inدروستبووني بريؤكةي خؤ خواردنةوة)

trusive thought بةم شَيوةي الي)
)ئة طةر ئةو خوارةوة لة شَيوةي ثرسيار 

شتةم ئةجنام بداية ،ئيستا ئةو شتة رووي 
نةدةداو،تووشي ئةو كارة ساتة نة 

 .وودةبووم(دةخياتة ِر

ذانةوةي هةست وسؤزي منداَلةكة كو-ل-3
 وضوونة دؤخي مت بوونةوة

منداَلةكة ئاكارَيكي كث و بَيدةن  
دةنوَينَيت وهيض سؤزو هةستَيكي بةرانبةر 

 نَيت.كةساني دةورووبةري نامَي

دَلةراوكيي وخةمؤكيي و حاَلةتَيكي 
 شةرانطَيزي وتورةيي دةنوَينَيت.

                                                           
ودَلةراوكي كةمدةكاتةوة ،بةاَلم نةخؤشةكة دةضَيتة بازنةيةكي بةتاَل وخراثة كاري لة نَيو بَي ئالوودةبوون بة مادة هؤشبةرةكان حاَلةتي خةمؤكي وشةرانطَيزي  11

 (5: 2009الفهد القشعان)حمود -:ئاطاييدا دةمَينَيتةوة.بِروانة
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هةستكردن بة جياوازي و نامؤبووني -ت-3
 (Estrangmentمنداَلةكة)

منداَلةكة بري لة وة دةكاتةوة كة 
ثةيوةنديية كؤمةاَلية تييةكان لة طةَل 

 هاورييةكاني ببضرَينَيت.

( victimizationباني رووداوةكة)رقو
ري ئةوة بةشَيك دةبَيت لة نامَوبوون ،ئةطة
هةية ديسان ببَيتةوة بة 

بة ) secondvictimizationقورباني)
هؤي نةبووني ضاودَيري كؤمةاَليةتي و 

دةرووني ثَيويست،بؤ جاري سييةم بة هؤي 
كةمتةرخةمي خَيزان وشوَيين كاركردن 

و....تاد.لة ئةجنامدا دةبَيتة هؤكاري ضةند 
 اليهان،العصاب(ةكي)نةخؤشييةكي الو

داري باري سؤز جةقبةستوويي-ج-3
منداَلةكةو هةوَلي دووركةوتنةوة لة 

 Emotionalدياردةكة)

enmeshment) 

بة بةردةوامي هةوَلدةدات بضَيتة دةرةوةي 
 بازنةي رووداوة شؤك ئامَيزةكان.

دةبَيت بؤ سةر ذياني  كاريطةري خرال
 خَيزان.

 

 (1خوتةي )(لةسةر ئاوةزي منداَل  ..............................................ptsdكاريطةري )                 

(لةاليةن دةستةى ثزيوكَ دةروونَ ئةمريكيةوة،لة ضةند PTSDلة دواى حةوت ساَل لة دياريكردنَ نةخَوشَ )
 يةكةوة فراوانكرا:وِرو

(كة ئاماذةيةكَ بنةِرةتيية بؤ AVOID ANCE)دوورة ثةرَيزي جةختكردنةوة بوو لةسةر ثرؤسةى يةكةميان:
زة ة ثةرَيزى لةو بريؤكةو هةست و سَودةاللةت كردن بة تَيكضوونة دةروونيةكانَ دواى دياردةيةكَ شَوك ئامَيز)دوور

ةكة بةدوور بَيت لةو بارودؤخانةى  كة يادكردنةوةى ِرووداوةكةى يثةيوةستدارةكان بة دياردةكةو بؤئةوةى قورباني
 تَيداية(.

بؤ يةكةم جارة باسَ ئةوة دةكرَيت كة نيوانةكانَ تَيكضوونَ دةروونَ منداَل بريتيية لة  ووةميان:د
بةِرَيطةى ياريكردنَ بةردةوام و وةبريهاتنةوةى ِرووداوةكان،كة دةبَيتة  ةكةوةدةستشَينانةوةى يادكردنةوةى ِرووداو

هَوى كةمكردنةوةى حةزوو ئارةزووى منداَل بؤ ئةجنامدانَ هةندَى ضاالكيَ و لَيشاتوويَ بةتايبةتَ ئةو ضاالكيانةى 
 12كة ثةيوةسنت بة زمانةوة.

                                                           
12

 ( 38: 1999غسان يعقوب ) 
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َ و ناوةكيَ خَوخةريككردن دةبَيت بة كاريطةرى فاكتةرى دةرةكلَيكَوَلةر لةم بارةوة كارةكةى بةشَيوةيةكَ زانستيانة 
لةسةر ئاوةزى منداَل، كاريطةري ئةم فاكتة رانة لة درووستبووني تَيكضوونة زمانييةكان وثةيوةندي ئةم دوو حاَلةتةة  

 نةخَوشةةةيية زمانييةةةةكان الي منةةةداَل لةةةة قؤنةةةاغي بنةرةتيةةةدا     دةستنيوةةةانكردنَ  بةةةة يةكةةةةوة لةةةة ضواضةةةَيوةي    
(،جطة لةئةم لَيكةوتة دةروونيانة ،كة راستةخؤ كاريطةري دةبَيت بةؤ توانسةيت   2/2ارى دووةم )خرَيتةِروو.بِروانة ثدة

كاريطةري دةبَيةت لةسةةر ئةاوةزي منةداَل و      كارةساتة مرؤييةكان طةياندن لة منداَلدا ، هةندَيك لَيكةوتةي فسيؤلؤجي
 (.2/2توانستة زمانييةكان لة منداَلدا،بِروانة )

 منداَل سةر ئاوةزي لة كاريطةري لَيكةوتة فسيؤلؤجييةكان (2/2
لَيكةوتةةةةة فسةةةةيؤلؤجييةكاني ديةةةةاردةي جينؤسةةةةايد ، لةةةةة سةةةةةر ئةةةةاوةزي منةةةةداَل       راسةةةةتةخؤ كاريطةرييةةةةةكاني  

،كةةةة بةةةة هةةةؤي بةركةةةةوتن و بةةةة كارهَينةةةاني هَيةةةز توانسةةةيت      بةةةة تايبةةةةتي لةةةة قؤنةةةاغي بنةرةتيدا  دةردةكةةةةوَيت 
خةةؤي مَيوةةك بَيةةةت ،يةةان بةةة هةةةؤي     وطةيانةةدن لةةة منداَلةةدا زيةةةاني ثَيةةدةطات و ض بةةة رَيطةةةي بةركةةةةوتين راسةةتة        

لةةةة دةتوانرَيةةةت تَيكضةةةوونَ لةيةكطةيوةةةنت  ،تَيكضةةةووني ئؤرطانةةةة هةسةةةتييةكان و ئؤرطانةةةةكاني ئاخاوتنةةةةوة بَيةةةت   
، واتةةة ض ئةنةةدامَ بَيةةت يةةان دةمةةارى بَيةةت دياريبكرَيةةت     ،(عرضييي)و الوةكةةيشةةيةكَ كةةاتي  منداَلةةدا وةكةةو نةخوَ 

لةةةة ِرووداوَيكةةةَ كةةةوت و ثةةةِرو لةةةةناكاودا وةكةةةو      ةكة بةةةة هةةةَوى بةركةوتنةةةةوة دةبَيةةةت  يتووشةةةبوون بةةةة نةخَوشةةةي 
 داوةوبةركةةةةةوتنَ سةةةةةرى منةةةةداَل بةةةةة فيوةةةةةك يةةةةان هةربةركةةةةةوتنَيكَ تةةةةر كةةةةة لةةةةة سةةةةاتةوةختَ شةةةةةِرو ِرو    

لةةةةة ضوارضةةةةَيوةى زانسةةةةتَ   زمانييةةةةة _وودةدات،هةربؤيةةةةة ئةةةةةم جةةةةَورة لَيكؤلينةةةةةوة سةةةةايكؤ   نةةةةةخوازراوةكان ِر
(دا ،بةةةةةةم جةةةةةَورة نةخَوشةةةةةيانة خَوخةريكةةةةةدةكات و    language pathologyنةخَوشةةةةةية زمانييةةةةةةكان ) 

ةكَ لةةةة تةةةوانرا دووناوضةةةةى سةةةةر   امةتيانةةةةى بةسةةةةر ئةةةةوروثادا هةةةات،  بةتايبةةةةتَ لةةةة دواى ئةةةةو شةةةةِروو نةه  
(ية،ئةةةةةو brocas area( و برؤكةةةةا)wernickes zoneنيكةةةةا)رمَيوةةةةكدا بدؤزرَيتةةةةةوة ،كةةةةة ئةةةةةويش ف   

كَوَلينةةةوةوكارى ،كةةة بةةوارى ليَ ةدا بةةة هةةةزارةها ئةةةذمار دةكرَيةةت    كةسةةانةى كةةة مَيوةةكيان بةركةةةوتووة لةةةم شةةةرِ     
بةةةةهَوى ئةةةةم دةركةةةةوت ،كةةةة  لةةةة ئةةةةجنامي كةةةاري توَيكةةةاريتَيبينةةةَ زانسةةةتَ زانايةةةان بةةةوون وو  ئةزموونبةندانةةةة

هةةةَوى تَيكضةةةوونَ توانسةةةتَ    ةكان لةةةة مَيوةةةكدا زيةةةانَ ثَيطةيوةةةتووة و بؤتةةةة    يةةةريبةركةوتنانةةةةوة ئةندامةةةة دةما 
زؤر جةةةار كةسةةةةكة بةتةةةةواوى لةدةسةةةتَ    ضةةةونكة طةياندن/لةيةكطةيوةةةنت و كةمكردنةةةةوةى توانةةةا زمانييةةةةكان ،   
ََ توانةةةةايَ لةةةةة  دةدات وةكةةةةو بةةةةَي توانةةةةايَ لةةةةة نةةةةوتقكردنَ ئاسةةةةتَيكَ ديةةةةار  يكراوة لةةةةة زمانةةةةدا ،بةتايبةةةةةتَ بةةةة

بةةةةةووة و  درككردنةةةةةَ ئةةةةةاوةزى نةخَوشةةةةةةكةالوازة او دةبينرَيت،كةضةةةةةي خوَيندنةةةةةةوةى ِرسةةةةةتةيةك كةةةةةة بةضةةةةة  

                                                           
 نَ حةفتاى سةدةى ِرابردوو سةرى هةَلداوة و طرنطَ دةدات بة لَيكَوَلينةوة لة نةخَوشية زمانييةكان وةكو تَيكضوونَ اَل زانستَيكَ نوَيية و لةسةرةتاى سا

طوجناندنَ داتاكان بةمةبةستَ دةربِرين و ِرَيكخستنَ بِرطةكان لة وشةو هةروةها وشةكان لة ِرستةدا و خوَيندنةوةو تَيطةيونت و  َييتَونضنوتقكردن و نوس  و 
 .يكردنةوة و ضارةسةركردن و ثؤلَينكردنَ ئةو جَورة نةخَوشية زمانييانةش
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ة لةةة زانسةةتَ زمةةانَ   يةةتير بةشةةَيوةى تيةةؤرى كاردةكةةات و بري  زانسةةتَيكَ تةة  لةتوانايةةدا نيةةة ِرسةةتةكة خبوَينَيتةةةوة.  
كارانةةةة ( لقَيكةةةَ الوةكييةةةة لةةةة زانسةةةتَ نةخَوشةةةية زمانييةةةةكان ،هةةةةموو ئةةةةم   Clinical linguisticكلينيكةةةَ)

دياريكردنَ نيوةةةةانةكانَ ئةةةةةم نةخَوشةةةةية و ضارةسةةةةةركردنَ دةكَوَلنةوة،ضةةةةونكة   بةةةةة شةةةةَيوةيةكَ زانسةةةةتَ لةةةةة  
تَيكضةةةوونة زمانيةةةةكان بةشةةةَيوةيةكَ نَيطةةةةتيظَ كاردةكاتةةةة ذيةةةانَ منةةةداَل و توانةةةايَ فَيربةةةوونَ لةةةة قوتاخبانةةةة و  

  13ثةيوةندية كَومة اَليةتيةكانَ لةو ذينطةى كة تَييدا دةذى .
باة لة جؤرةكانَ و هَوكاري نةاوةكي   ، دةكةن تَيكضوونة زمانييةكان لَيكَوَلينةوة ،كاتَيك دةربارةيبةطوتَ زانايان     

اكةاوةوة يةة كةة    لةة ن  هؤكةار دةرةكييةةكان حاَلةة تَيكةي كةت و ثةرو       ،دةكةةن  ئةةم نةخؤشةيية   درووستبوونَ و دةرةكي 
و  ) وةكةو بةركةةوتين مَيوةك   ض فسيؤلؤجَ بَيت، يان هؤكارى كؤمةاَليةتَ و دةرووني بَيةت كة دةبَيت تووشي نةخؤشة

و كؤمةاَليةةتي وةكةو لَيكةوتةةي     لة ساتةوةخيت كارةساتة مرؤييةةكان ويةان هؤكةاري دةروونةي     ئةندامةكاني ئاخاوتن 
ئةندامةةةةكاني ئاخةةةاوتن ، ، هؤكةةةارة فيسةةةيؤلؤجييةكان،وةكو بةركةةةةوتين ئةندامةةةةكاني دةمةةةا  و 14( كةةةارة سةةةاتةكان

دةبَيتةة   الوازبووني ئؤرطانة هةستييةكان ،الوازبووني عةقَلي ،بةاَلم هؤكاري دةرووني و كؤمةاَليةتي بةة هةةمان شةَيوة   
اوكي تةرة و تؤقانةدن وضةةثاندن وتووشةبوون     هؤي تَيكضووني زماني الي منداَل،لةم بارةية وة)سب (ثَييواية )دَلة ِر

اَليةةتي تةر   خؤ نةبوون ،كةمتةر خةمي و هةندَيك هؤكاري دةروونةي و كؤمة بة شؤك لة رووي سؤزدارييةوة ،باوةربة 
ئاشةكرا لةة نَيةوان نةة      )ثةيوةندييةةكي  لةة ر( ثَييوايةة  ميل)هةةروةها   ،دةبَيتة هؤي تَيكضووني نوتقكردن و ئاخةاوتن (، 

دَلةراوكي ،بة   /ئةفازيا و ئةو نة خؤشيية دةروونيانةي،كة تووشي منداَل دةبَيت وةكو ضةثاندن و طريانخؤشي زمان 
 -(:1بروانة وَينةي ).15دي دةكرَيت(

 

 
 
 
 

 لَيكةوتة دةرووني و فسيؤلؤجييةكاني                                             
 دياردةي جينؤسايد                                                   

  
 (1.......................... وَينةي )..

 

هؤكةاري دةرةكةي لةة درووسةتبووني     زؤرجار (َيت بدة درووست بةهؤى نةخَوشي طةشةييةكانةوة ناوةكييةكانهؤكارة  
كةة   نةخؤشيية طةشةييةكان ئامادة دةبَيةت وةكةو بةة كارهَينةاني ضةةكي كؤمةةَلطوذي لةة هةنةدَيك ناوضةةي جةوكرا ،          

يةة  يبريتكةة  تا ضةند ساَلَيك دواي كارةساتةكة بةرضاو دةكةوَيت( ،ةتة لة منداَلي تازة لة دايك بوولَيكةوتةي ئةو حاَل
                                                           

13
 (296: 2013)اس،دبصادق يوسف ال 

اريطةرى سايكَولَوجَ و لَيكَوَلةر كارةكةى لة ضوارضَيوةى هؤكارة دةرةكيةكان دةبَيت،ض دةركةوتنَ نةخَوشيةزمانييةكان بَيت بةهَوى بةركةوتنةوة،يان بةهَوى ك 14
 ةتَ لةسةر ئاوةزى منداَل.كَومةاَلي

15 Miller G.(1990:142) 

 تَيكضوونة زملنييةكان تيكضوونة دةروونييةكان

 ئاوةزي منداَل  

mailto:acadj@garmian.edu.krd


  مجلة جامعة كرميان                                 Journal of Garmian University                               طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

364 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (July, 2017) 

 

َ ئاستَ وةرطرتنةَ  الوازبوون، يان دن/لةيةكطةيونت لة منداَلدا طةيان ،وةكوالوازبوونَ توانستَ يةنداملة نةخؤشي ئ
كةة بةة ثَيضةةوانةى     16دواكةوتين طةشة كردني  زماني بة هؤي كةة م عةة قَلييةةوة   يان  زمانَ دووةم،ن زمانَ دايك،يا

 ييةةوة بةهؤى كةم وكورتَ ئةندامهؤكارةكة ناوةكييةو ،لَيرةدا دةبَيت كييةوة كةم كة بةهؤى هؤكارَيكَ الوةجَورى ية
لةة  ئاخاوتن و بيسنت يان نةخَوشية دةماغييةكان كة دةبَيتةة هةؤى ِرَيطريكةردن     ئؤرطانةكاني َيت لة منداَلدا وةكو دةب

و  ئاخةةاوتن  يةةان بَيةةت، نوسةة  ض تةةةوة هةةةموو ئاسةةتةكانَ زمةةان دةطرَي بةسةةبوون/ع ز ثرؤسةةةى لةيةكطةيوةةنت و 
بةؤ هةةر   زانسةيت نةخؤشةيية زمانييةةكان    ،كةة  ،الواز دةبَيتهةروةها توانايَ تَيطةيونت و طوَيطرتن و خوَيندنةوة...تاد

ثةيوةسةةةت بةةةة هؤكةةةاري  نةخَوشةةةية زمانيةةةةكان،دووةاوةيةةةةكَ زانسةةةتَ بةةةؤ دةستنيوانكرريكراو زارحاَلةةةةتَيكَ ديةةةا
 -(:1ري):بِروانة هَيَلكابؤ دووجؤر ثؤلَيندةكرَيت درووستبووني 

 
 نةخَوشيةزمانييةكان                                                 

 

                 فسيؤلؤجيوةكييةكان / هؤكارة نا              و الوةكي                                                     هَوكارَيكَ دةرةكَ 

ارى هَوكنةخَوشيةطةشةييةكان                                                                                                                        
                              ئةنداميئةندامي                                                             بةركةوتين مَيوك كؤمةاَليةتي    دةروونَ و

                                                                                                                             هؤكاريي بؤماوةيي         كاريطةري بة كارهَيناني                                                           
 )التووهات اخللقية(ضةكي بايلؤجي                                                                      بة هؤيَ كارةساتة مرؤييةكان

 (1هؤكارةكاني نةخؤشيية زمانييةكان ، .......................هَيَلكاري )

  تَيكضوونة زمانييةكانثؤلَينكردني  /2/2-1
ميكةةةانيزميكي لةةةة ئةةةارادابووة ،كةةةة بةهَويةةةةوة زانيةةةاريَ و كَوزانيةةةارى ثَيويسةةةت خةزنةةةدةكرَيت، وَينةةةةى         زمةةةان 

ؤكردن /ثرؤسَيسةةةةةكردن و ئاوةزييةةةةةةكان بةةةةةة هَيمةةةةةا و دةاللةتةةةةةةكان دةطؤدرَيتةوة،هةربؤيةةةةةة ئةةةةةامَيرَيكَ ثَيةةةةةواذ  
ن و هةسةةت و سةةَوز بةةةهَوى  لةةة ئةةاوةزدا هةةةموو جةةَورة بريكردنةةةوة لةةة خةةودو طرنطةةَ ثَيةةدا      ، مةةرؤظيةةةبريكردنةوة

ثرؤسةةةةةى  ،و تاكةةةةةكانَ كَومةةةةةَلطا ِروودةدات لةيةكطةيوةةةةنت وطةيانةةةةدن لةةةةةنيَ  زمانةةةةةوة دةثارَيزَيةةةةت و هةةةةةروةها 
تَيكضةةةةرذانَ كَومةاَليةةةةةتَ جةةةةَي بةجَيدةبَيت،كةةةةة بةهَويةةةةةوة ثرؤسةةةةةى فَيركةةةةردن  و فَيربةةةةوون دَيتةةةةة ئةةةةاراوة     

زمةةةةان بةشةةةةَيكي سةةةةةرةكيية لةةةةة ثَيكشاتةةةةةى ناسةةةةنامة و   ،هةربؤيةةةةة بةنيسةةةةبةت هةرميللةةةةةت و كؤمةَلطايةكةةةةةوة 
هةةةةر طرفتَيةةةك روو بةةةةِرووي زمةةةان ببَيتةةةةوة ،زيةةةاني دةبَيةةةت بةةةؤ سةةةةر         17،ثَيكشاتةةةةى شارسةةةتانَ و ِرَوشةةةنبريى  

 سؤسةةةةةةَير ثَييوايةةةةةةة توانسةةةةةةتطةي/فاكوَليت ئاخةةةةةةاوتن، كؤمةَلطاوثةيوةندييةةةةةةة كؤمةاَليةتيةةةةةةةكان لةةةةةةة كؤمةَلطادا. 
                                                           

16
 (114: 2014عبدولواحيد موشري دزةيي ) 

17
 (1: 2016)سامية عرعار،اكرام هاشمي، 
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 ثرؤسةةةةيكةةةة 18،ةوةي مَيوةةةكي مرؤظ،ئةةةةم بةشةةةة تايبةتةةةة بةةةة زمةةةان و نووسةةة    دةكةوَيتةةةة بةشةةةي ضةةةةثي ثَيوةةة 
 نَيرَيةةةت بةةةؤ ئةندامةةةةكاني نةةةوتقكردن/دةِربرينكةةةة دةمةةةا  فةةةةرمان دة ئاخةةةاوتن كاتَيةةةك دةسةةةتثَيدةكات ،لةكاتَيكةةةدا

 لةةةة درزي ثَيوةةةةوةي  (دةردةضةةةَيت ودةكةوَيتةةةة بةشةةةي ضةةةةثي BROCK)وةو ئةةةةم فةرمانانةةةة لةةةة ناوضةةةةي برؤكةةةا 
دةمةةةاغي مةةةرؤظ )بةشةةةي ضةةةةثي دةمةةةاغي مةةةرؤظ بةرثرسةةةة لةةةة زمةةةان و ثَيةةةرةوة زمانييةةةةكان وبةركةةةةوتين ئةةةةم      

،واتةةةة زيةةةان ثَيطةيوةةةين ئةةةةم 19ناوضةةةةية )برؤكا(دةبَيتةةةة هةةةؤي الوازبةةةوون و بةةةَي توانةةةاي زمةةةاني بةةةة تةةةة واوةتةةةي(
طةةرفيت زمةةاني ،كةةة تووشةةي    زانايةةان  لةةة بةرانبةةةر  ناوضةةةيةي كةةة تايبةتةةة بةةةزمان ،دةبَيتةةة هةةؤي طةةرفيت زمةةاني،    

، دواكةةةوتين Languge defictزمةةاني  يدةهَيةةنن وةكةةو ،بةةَي توانةةاي   رمنةةداَل دةبَيةةت  زاراوةي جيةةاواز  بةةة كةةا     
،  Languge handi capped، خةةةةاوةن ثَيداويسةةةةيت تايبةةةةة تةةةةي زمةةةةاني  Languge delayزمةةةةاني 

ايبةتةةةكان ،ئةةة م جةةؤرة نةخؤشةةيية بةةة    ياسةةاي ئةةة مريكةةي تايبةةةت بةةة خةةاوةن ثَيداويسةةتة ت     تَيكضةةووني زمةةاني ، 
،ضةةةونكة ئةةةةذمار ناكةةةات   (ي)بةسةةةبووني زمةةةاني/ع ز الل ةةةو  خةةةاوةن ثيداويسةةةيت  زمةةةاني و بةةةَي توانةةةايي زماني    

ثَييةةةةان وايةةةةة ئةةةةةم جةةةةؤرة مرؤظانةةةةة خةةةةاوةن بةةةةةهاي مرؤيةةةةي ودةروونةةةةي و كؤمةاَليةتي ،كةةةةة دةبَيةةةةت رضةةةةاو    
 20بكرَيت.

و واتةةةةاي دةربردِراوةكةةةةان لةةةةة    ثةيوةسةةةةتة بةةةةة مةةةةةدلوولي ئاخاوتنةةةةةكان  لةاليةكةةةةةوة  زمانييةةةةةكانتَيكضةةةةوونة 
بةةةةدَيشَيناني ثرؤسةةةةي  لةةةة طةةةةَل بريؤكةةةةي شةةةتةكان،فؤرمةةةة زمانييةةةةكان  و ثَيكةةةةوةهاتين دا دةورووبةةةري زمةةةاني  

لةةةة هةنةةةدَيك رووةوة وةكةةةو   ،دةستنيوةةةانكردني كةةةةمو كورتييةةةة زمانييةكانةةةة     رةوةيةةةةكي تةةة تَيطةيوةةةنت ،لةةةة ال 
هةنةةةدَيك دةنطةةةي كرتانةةةدن و يةةةان زيةةةادكردني  نطةةةي لةةةة هةنةةةدَيك جَيكةوتةةةةي فؤرمةةةة زمانييةةةة كةةةان ، الدانةةةي دة

لةةةة بةةةةر ئةةةةوة تَيكضةةةوونة زمانييةةةةكان لةةةة دةورووبةةةةري نةةةاوةرؤكي       نةةةاوازة  و خَيرايةةةي قسةةةة كةةةردن .....تةةةاد،   
ي ودةروونةةةةي ئاخاوتنةةةةةكان و واتةةةةاي ئاخاوتنةةةةةكان و ثَيكةةةةةوة طوجنانةةةةدني لةةةةة طةةةةةَل بةةةةاروودؤخي كؤمةاَليةةةةةت    

 وعةقَلي تاكي قسة كةردا دة سوورَيتةوة. 
جياكةةةةارى دةكرَيةةةةت لةةةةة نَيةةةةوان تَيكضةةةةوونَ زمةةةةانَ و تَيكضةةةةوونَ ئاخاوتن،ضةةةةونكة تَيكضةةةةوونَ ئاخةةةةاوتن          

(speech disorder  بريتيةةةةةة لةةةةةة نةخَوشةةةةةيةك كةةةةةة تووشةةةةةَ ئةندامةةةةةةكانَ نةةةةةوتقكردن دةبَيةةةةةت يةةةةةان)
(بريتييةةةة language disorderبةةةةاَلم تَيكضةةةوونَ زمةةةانَ ) ةكةةةة،كةموكورتيةكةةةة لةةةة زمةةةان بةةةةربوونَ منداَل

ع ةةةز الل ويَ(،كةةةة كاردةكاتةةةة سةةةةر تَيطةيوةةةنت و بةةةةكارهَينان و  \لةةةة الدان و بَيتوانةةةايَ زمانَ)بةسةةةبوونَ زمةةةاني 
بةرهةةةةمشَينانَ زمةةةانَ ض زمةةةانَ نووسةةة  بَيةةةت يةةةا ئاخاوتن،واتةةةة كاردةكاتةةةة سةةةة ر ثَيةةةِرةوى طةيانةةةدنَ هَيمةةةايَ   

                                                           
18

 (28: 1984)دي سوسير،علم اللغة العام 
19

 (160-123: 1991)عبد الوهاب كاملانظر  
20

 (297: 2013)صادق اليوسف الدباس 
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.بةطوةةةةةتَ تَيكضةةةةةوونَ زمةةةةةانيَ و دةربِراوةيةةةةةي و ئاخةةةةةاوتنَ بةةةةةَو ضةةةةةةندجَورَيك ثةةةةةؤلَين        21داَلةةةةةدالةةةةةة من
 -(:2دةكرَيت،بِروانة خوتةى )

 جؤري تَيكضووني زماني
ثؤلَينكردني جؤرةكاني تَيكضوونة 

 زمانييةكان
 نيوانةكاني نة خؤشييةكة

 .22نوتقَ\تَيكضوونَ زارةكَ -1
 

 (omission(البردن)1-1
ثيتَيك يان زياتر لة وشةكان منداَل 

الدةبات ،كة حاَلةتَيكَ سروشتية 
هةتا كاتَ ضوونة قوتاخبانةو 

 تةمةنَ شةش ساَلَ.

، كة بريتيية هةَلطرى نيوانةكانَ تَيكضوونَ زمانيية 
لةالبردني هةندَيك دةن  لة كؤتاي وشةكان ،بة تايبةتي 

،بؤ 23لة ئةو وشانةي كؤتاييان بة ثييت كؤنسنانت هاتووة
 منوونة:

 دا--------------دان 

 

 (addition(زيادكردن)1-2
منداَل ثيتَيك يان زياتر زياددةكات 
بَو وشةكان،ئةم حاَلةتة سروشتية تا 

 تةمةنَ شةش ساَلَ. 

،كة بريتيية لة هةَلطرى نيوانةكانَ تَيكضوونَ زمانيية
 زيادكردني هةندَيك دةن  :

 لةبريم ضوو--------------لة بريجنم ضوو

 

(لةبرى 1-3
 (substitutionيةكدانان)

منداَل ثيتَيك بة ثيتَيكَ 
 تردةطَوِرَيت.

هةَلطرى نيوانةكانَ تَيكضوونَ زمانَ نيية و بة نةخَوشَ 
 زمانَ دانانرَيت ،وةكو:

 حةشن-شةحن
 ئاشايس–ئاسايش 

 تيفة-فيتة

 

 (distoration)(تَيكدان1-4
منداَل وشةكان بة شَيوازَيكَ ئاسايَ 

،بةاَلم بؤ طوَيطر  نوتق دةكات
نامَوية،ضونكة هةندَيك دةن  لة 

شوَينَ دروستَ خَوي 
 24نوتقنةكراوة.

،منوونة ئةم هةَلطَ نيوانةكانَ تَيكضوونَ زمانيية
 حاَلةتة:

 كؤمثيوتةر---------------كيثة

                                                           
21

 (8: 2016)سامية عرعار،اكرام هاشمي  
22

 (133: 2009احمد نايل الغرير و االخرون) 
23

تةري ،يةان بةة ثَيضةةوانةوة ،دةنطيةك لةة ثَيوةةوة        -----تةور،كِري ----(وةكو:كةور frontingيان طؤريين دةنطيك ،كة لة ثوتةوة دروست دةبَيت،بة دةنطيك لة ثَيوةةوة)  
دام،يةان هةنةدَيك دةنة     ----------دةنطَيكي خوةؤك دةنطَيكةي تةةقاوة دةردةبرَيةت وةكةو :زام      (،يان نةخؤشةكة لة بريbackingدروست دةبَيت بة دةنطي  لة ثوتةوة)

 (257256-:2005بةيبون.بِروانة :ابراهيم عبد اللة الزريقات ) ---------(،يان بة ثَيضةوانةوة ،وةكو:مةنونdenasalizationدةطؤرَيت بة دةنطي لووتي)
24

قي ،هةندَيك جؤري تر بةرضاو دةكةوَيت ،ئةو دةنطانةي مةاَلشوويي بَيت ،ناتوانرَيت بةة ئاسةاني دةربََيةت وةكةو دةنطةي)      سةرةرايي ئةو جؤرانةي تَيكضووني نوت 
،واتة فف قسةكردن و دووبارةكردنةوةي دةنطي )ف(،يان هةندَي  نةخؤش ناتوانَيت بةة تةةواوةتي وشةةكان    Dygrammatismل،ر(،هةروةها لة حاَلةتي نةخؤشي 

،بة طويت باسي ئةوة دةكرَيت ،كة هؤكاري بؤماوةيي ثةيوةنةدي نييةة بةة     anarthiaيان دةنطةكان بة رووني دةرنابرَيت ،واتة من ة من كردن/اجملم ة/دةربََيت ،
 (234: 1990تَيكضووني نوتقي.فيصل الزراد)
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 voiceتَيكضوونَ دةنطَ)-2

disoder َلةكاتَ ئةجنامدان)
ثرؤسةى ثةيوةنديكردنَ 

َل دةوروبةردا كَومةاَليةتَ لةطة
لَيكةوتةى ئةم نةخَوشية 

 بةرضاودةكةوَيت.

ئةم تَيكضوونة زمانيية ثةيوةستة بة 
ثلة و بةرزونزمَ دةنطةكان و جَورى 

 دةنطةكان....تاد

بةدةنطَ  لةتؤني دةنطيان طرفتيان هةية، هةندَيك كةة
بةرز قسةدةكةن ،يان بةدةنطَ نزم ،يان زيقةزيق كردن لة 

،يان بة لووت قسة دةكةن هةية داتؤنَ دةنطيان
 25.......تاد.يان هةية)مطاندن(،يان دةنطي زبرو ناخؤش

 speechتَيكضوونَ ئاخاوتن)-3

disorder) 

َلةى ة(تةت3-1
 (stutteringزمانَ)

 

يان بةطرانَ دةتوانَيت وَينةى ، منداَلَ توشبوو ناتوانَيت
ئاوةزى و بريؤكةكان بطَوِرَيتةوة بة دةربِردراو و 

بؤية لة ئةجنامي ئةو سرتَيسة ثيتةكان  ئاخاوتنةكان.
 دووبارة دةكاتةوة ،بؤ منوونة:

 ددددددددددان،تتتتتتتتتة ماتة.

 
(خَيرايَ 3-2

 (logorrheaقسةكردن)
 26هةندَيك نيوانة لةطةَل خَيرايَ قسةكردندا دةبينرَيت

 

 وةستان:(3-3
دياردةى وةستان لة كاتَ 

ئاخاوتندا،واتة قسةكةر لة دواى 
دةربِرينَ وشةيةك يان ِرستةيةك 
بؤماوةيةكَ نائاسايَ دةوةستَيت و 
طوَيطر واهةستدةكات كة قسةكانَ 

 سَيو..........ميوةيةكَ خَوشة.-1  
ََ بارى.-2  باران............... دوَين

                                                           
25

 Van Ripper(1997:145) 
    قؤناغةةدا تَيثةِردةبَيت،لةةةقؤناغَ يةكةمةةدا منداَلةكةةة بةةةطرانَ وشةةةكان    ئةةةم حاَلةتةةة لةةةناو خةَلكةةدا ثَييةةدةوتريت تةتةَلةةةى زمةةانَ يةةات تةةت ََ قسةةةكردن،بة سةة

ََِيةت بؤيةة    دةردةبِرَيت،هةندَيك ار جوَلةى جةستةيَ لةطةَلدا بةكار دةهَينَيت،لة قؤنةاغَ دووةمةدا لةسةةرةتادا منداَلةكةة ناتوانَيةت بةةهيض شةَيوةية        ك وشةةكان دةرب
(مةان  دوا قؤنةاغَ يةكةةم    12-6و لَيوى و لةئةجنامدا دةنطةَ يةكةةم لةة وشةةكة )ددددان(دووبةارة دةكاتةوة،كةة ئةةم قؤناغةة لةةدواى)         ثةستانَيك دةخاتة سةر هةردو

ةيةةكَ  قنةةوة لةطةةَل جولَ  دروستدةبَيت.لة قؤناغَ سَييةمدا لض و لَيوى منداَلةكة دةضَيت بةيةكداو كرذبوونةوةيةك ِروودةدات وشةكان قةتيس دةبن و لةناكاوا دةتة
(ناودةبرَيت.بةطوتَ    stammeringزؤر لةبرؤو زمان و دةستةكان و جواَلنةوةى سةر بؤدواوة بةمةبةستَ ِرزطاربوون لة تةتةَلةى زمانَ،كة ئةم حاَلةتة بة)     

ت لةة وشةةو يةكةةم وشةة لةِرسةتة لةة هةنةدَيك        تةتةَلةى زمانَ لةطةةَل لةرينةوة:بريتييةة لةة دوبارةكردنةةوةى يةكةةم ثية      -1دوو جؤر تةتةَلةى زمانَ دياريدةكرَيت:
،كةة كرذبوونةوةيةةك لةة    مةوقيف و بارودَوخدا كة لةبارودَوخَيكَ تردا ئاسايَ دةريدةبِرَيت،ئةمةش بة هَوى شةرمكردن و طفتوطَوكردن دةبَيت لةطةةَل كةسةانَ ناموَ  

(ئةةم حاَلةتةةة بةةة شةَيوةيةكَ كتةةوثِر ِروودةدات خةةراثرتة   tonic-stammeringَ)تةتةَلةةى زمةةانَ كرذبوونةةةوةي  -2ماسةولكةي ئؤرطانةةةكاني ئاخاوتنةةدا ِروودةدات. 
ََ ئةةةوةى ثةيوةنةةدى هةةةبيوت بةةة دةربِراوةكانةةةوة ،دواتةةر دةبَيتةةة هةة               َوى زمةةان لةةةجَورى يةكةةةم ،كةةة نةخَوشةةةكة هةنةةدَيك وشةةةودةن  دووبةةارة دةكاتةةةوة بةةةب

 (.162: 1990(،هةروةها فيصل الزراد)302: 2013سولكةكان:بِروانة:صادق يوسف الدباة)طريان)ئةفازيا(لةطةَل كرذبوونةوةو لةرينةوةيةكَ زؤرى ما
            قسةةةةكةر بةةةةخَيرايَ وشةةةةكان نوتقةةةدةكات و هةنةةةدَيك جةةةار هةَلضةةةوون وجوَلةةةةى جةسةةةتةيَ  بةشةةةَيوةيةكَ نائاسةةةايي دةبينرَيةةةت ،دةبَيتةةةة هةةةَوى  لَيةةةك

كة لةة حاَلةةتَ   دن ضةون تَينةطةيونت،درووستبووني طرفت  لة ثرؤسةى ثةيوةنديكردنَ كَومةاَليةتَ،دةبَيت جياكةارى بكرَيةت لةة نَيةوان زؤر بَلَيةَ و خَيرايةَ قسةةكر       
و ذيةر دةبَيةت وشةةو     زؤربَلَيَ قسةكةر لة ناوةِرؤكَ بابةتةكة دووردةكةوَيتةوة،بةةاَلم لةة حاَلةةتَ خَيرايةَ قسةةكردن كةة بةةزؤرى توشةَ كةسةان بريمةنةد و ضةاالك           

 (224222-:1976مصطفى فهمي)دةربِراوةكان ثةيوةنديان بة ئاخاوتنةوكةوة هةية.بِروانة: 
26

بضةةةةةةِراندنَ  -2(نةةةةةةاو دةبرَيةةةةةةت . echolaliaدووبارةكردنةةةةةةةوةى هةةةةةةةمان ئاخاوتن.ئةةةةةةةم حاَلةتةةةةةةة بةةةةةةة)    -1يت  لةةةةةةة :ئةةةةةةةم نيوةةةةةةانانة بةةةةةةر    
ثةةةةةةةرش و باَلوبوونةةةةةةةوةى ئاخاوتنةكان،ئةةةةةةةم حاَلةتةةةةةةة بةةةةةةة    -3(ناودةبرَيةةةةةةت.mutismلةةةةةةةناكاوى ئاخاوتنةةةةةةةكان و بَيدةنطبوون،ئةةةةةةةم حاَلةتةةةةةةة بةةةةةةة )   

(scallering.ناودةبرَيةةةةةةةت)كةةةةةةةة ثَيوةةةةةةةكةوتوو نييةةةةةةةةبةةةةةةةةكارهَينانَ زمانَيك-4،neologism   بةةةةةةةة طوةةةةةةةيت هؤكةةةةةةةاري سةةةةةةةةرةكي خَيرايةةةةةةةي قسةةةةةةةة .
 (224222-:1976مصطفى فهمي) كردن نةبووني رَيككةوتنة لةنَيوان بريؤكةكان وجووَلةي ئؤرطانةكاني ئاخاوتن .

mailto:acadj@garmian.edu.krd


  مجلة جامعة كرميان                                 Journal of Garmian University                               طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

368 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (July, 2017) 

 

 تةواوكردوة.

 

(سةرزمان طرتن 4- 3
(stigmatism/)الثأثأة:- 

ئةم جَورة ، ()ثبةكارهَينانَ ثيتَ
بةرباَلوترين جؤرى كةم و كورتَ 

كة لةنَيوان  ،ة لة منداَلدايزارةكي
ساَل بة شَيوةيةكَ  7-4تةمةنَ 

 فراوان بةرضاو دةكةوَيت.

(بة هؤى بةرزبوونةوةى لطؤِرينةوةى ثيتَ)ة(بة)
 دةم:اليةكَ زمان لة نَيوان ددانةكان بؤ دةرةوةى 

 ؤندة- ث----------سؤندة
بة )ش(بةهؤى تَيثةِربوونَ ( ة )طؤِرينةوةى ثيتَ-2

نَيوان زمان و بةشَ سةرةوةى هةوا لة 
 اَلشوو(لةكاتَ نوتقكردندا.ةمدةم)
 ماشَ-ماسَ

ََ ََ-سَ وس  شَ وش
 27طؤِرينةوةى ثيتَ)ة(بة ثيتَ)د(.-3

 ية كانزماني ثؤَلينكردني طرفتة-4

َ زمانَ)1--4  langyage(دواكةوتن

delay)،وقؤناغةدا كة زمانَ ئة لة
ئاسايَ منداَل طةشةدةكات،هةندَيك 

منداَل دوادةكةوَيت يان زؤر 
 بةهَيواشَ وةرطرتنَ زمانَ

وشة  ِروودةدات،هةربؤية دةربِرينَ
ةن منداَلةوة لة تةمةنَيكَ لةالي

 .روونادات ئاساساييدا

لَيكةوتةى ئةم نةخؤشية لة طرفتةكانَ 
 خوَيندنةوةونووس  الى منداَل دةردةكةوَيت.

 
زمان  /( aphasiaئةفازيا) (4-2

:ئةم جؤرة نةخؤشية الحبسة/طريان
 -دةكرَيت بة ضةند جؤرَيكةوة:

ان و بةكارهَينانَ بَيتوانايَ منداَلة لة تَيطةيونت لة زم
و الوازبوونَ هةردوو بةشي زمانة،يان يةك  زمانَ زارةكي
بريتيية لة  هةردوو بةشةكة)بة تةنشا بةشي زمان

 وةرطرتن و بةرهةمشَينان(

 
/زمانطرياني (ئةفازياى 4-2-1

 جوَلةيي/
(motor verbal.) 

نةخَوشةكة بةبةردةوامَ يةك وشة و دةربِراو دووبارة 
 دةكاتةوة و طؤرانكارى ناكات لة ئاخاوتنةكانَ.

 
 /زمانطرياني (ئةفازياى2-2- (4-2-2

 /هةستَ
(sensory aphasia) 

يان نةخؤشةكة ناتوانَيت مةدلوىل دةنطةكان وةربطرَيت و 
 كاتة خاوةن دةاللةتَيكَناتوانَيت فؤرمةكان ب

 جةند جؤرَيكَ هةية:زمانيَ،
( نةخَوشةكة دةتوانَيت alexiaكوَيربوونَ زارةكَ)-1

                                                           
 ( 116115-:2009امحد نايل ال رير و اخرون) (27
 و ئاخاوتن دةبَيةت لةة مَيوةك دا،واتةا بةرككةةوتنَ نَيوةنةدة زمانييةةكان لةة دةمةا  دا وةكةو برينةداربوونَ             ئةم نةخَوشية بةهؤى بةرككةوتنَ نَيوةندى نوتقكردن

 (124: 2009ال رير واخرون ) امحد نايل-سةر،يان هةندَيك حاَلةتَ دةروونَ زؤر خرال.بِروانة:
        ةرطةرى فةرةنسةةَ)ثؤىل برؤكا(يةةةكَيك لةةة نةخؤشةةةكانَ بةةةدةم طريانةةَ     بةةةم جةةؤرة ئةفازيايةةة دةوترَيةةت ئةةةفازيايَ برؤكةةا ،ئةةةم ناوةشةةَ ئاماذةيةةة بةةؤ نةشةةت

 (. 117: 2014قسةكردنةوة دةينااَلند كة  بةشَ ثَيوةوةى مَيوكَ زيانَ بةركةوتبوو،بؤ زانيارى زياتر بِروانة:عبدالواحيد موشري دزةيَ )
          ئةةةم زانايةةة طةيوةةتة ئةةةجنامَ ئةةةوةى نَيوةنةةدَيكَ بيسةةنت لةةة تةةوَى الجانةةة          ئةةةم جةةؤرة ئةفازيايةةة بةةة ئةةةفازيايَ/ زمةةانَ طريانةةي فرنيةةك ناودةبرَيت،كةةة

 auditoryثةةةَل)فد صةةةدغي(لة دةماغةةةدا هةية،كةةةة بةركةةةةوتنَ ئةةةةم بةشةةةة دةبَيتةةةة هةةةؤى نةبيسةةةنت،كة طرفتةكةةةة لةةةة درككردنَ/ثةةةةثَيَدني  بيسةةةتةنَ)     

perception(205: 2013وسف الدباة)( نةخَوشةكةية نةك توانايَ بيستةنَ نةخَوشةكة .بِروانة:صادق ي 
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وشةكة خبوَينَيتةوة،بةاَلم ناتوانَيت لَيي تَيبطات،يان 
 يةكرتى)ة،ت()ج،ح،خ(.دةنطةكان دةطؤِرَيتةوة بة

(،دووبارةكرنةوةى echolaliaبارةكردنةوة)ودوئةفازياى2
 لَيدةبَيت. ئةو وشانة ى كة لة قسسةكةرةوةطويَي

بَيتوانايَ لة تَيطةيونت لةو -ئةفازياى تَيطةيوتنَ:-3
ووشانةى كة دةردةبِرَيت،كة نةخَوشةكة هةندَيك وشةو 

وةكان،ئامرازى ئامراز الدةبات لة ئاخاوتنةكانَ وةكو جَينا
 ثةيوةندى،ئامرازى ناساندنةكان،ئامرازى نيوانة....تاد.

 (ئةفازياي لة بريضوونةوة)4-2-3 

Amnestic Aphasia) 

نة خؤشةكة لة ناولَيناني شتة كاني دورووبةريدا طرفيت 
هةية،بؤية زؤرجار ثةنا دةباتة بةربة كارهَيناني 
: وشةيةكي نزيك لة وشةكة،يان شتَيكي نزيك وةكو 

ب الن،يان لة بري ئةوةي بَلَيت كتَي________ران
 28دةفتةر يان ثَينووة......تاد. دةَلَيت

(زمان طرياني /ئةفازياي 4-2-4 
 ( Total Aphasia)طويت

بريتيية لة طرياني زماني ،بَي توانايي لة تَيكةيوتين واتاي 
 و، كة بةشَيك لة بةسبووني زمانيوشةي نووسراوو دةربِرا

 29دةبينرَيت ،يان هةموو نيوانةكان ثَيكةوة ئامادة دةبن.

(طراني 4-3 
 (Dysgraphiaنووس )

 لة م حاَلةتةدا ،منداَلةكة طرفيت هةية لة نووسيندا.

 (طراني خوَيندنةوة 4-4 
لة بةر ئةوةي  خوَيندنةوة ثرؤسةيةكي ئاَلؤزة،ثَيويسيت 

(هةية  بة )تَيطةيونت و ثَيكةوة بةستنةوةودةرةجنامطريي
 بةزؤري منداَل طرفيت خوَيندنةوةي هةية. ،

 
طراني تَيطةيونت لة واتاي (4-5

رستةو وشةكان 
(Echolai/Aguosia) 

دووبارةكردنةوةي وشة و رستةكان بة بَي تَيطةيونت لة 
 30واتاكةي .

 
(طراني وةبري هاتنةوةو 4-6

 Dysgraphia etدةربرين)

apraxia) 

وي وشةيةكي طوجنا وةبريهاتنةوةينةخؤشةكة تواناي 
نيية لة رستةدا ،كة لة بري ئةو وشةيةوشةيةكي تر بة 

كاردةهَينَيت  ودةبَيتة هؤي ثَيكةوة نة طوجناندني 
 ئاخاوتنةكان.

 Languge(طراني زماني )4-7 

defict) 

نكة نةخؤشةكة طرفيت هة بريتيية لة طرفيت زماني ،ضو
رَيزماني و واتاييةوة ية لة ثَيكشاتين رستةكان لة رووي 

 31،بؤية رستةكان واتا دروست دةرنابردرَيت.
 

                                                           
28

 (226: 1990فيصل الزراد) 
29

 (19-16عطوف )/: يسن 
30

 (2009:126احمد نايل واخرون ) 
 (2009:124احمد نايل واخرون)  31
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بة  مةرج نيية ئةو نةخؤشيية زمانييانةي لة و خوتةي سةرةوةدا خراوةتة روو، هؤكاري بؤماوةيي تَيدا ئامادة بَيت، 
دةروونييةكان بريتيية لة كة فاكتة رة  يان دةرووني تَيدا ئامادة دةبَيت، َلكو زؤر جار هؤكاري دةرةكي فسيؤلؤجي،

بة بَي دةركةوتين نيوانة سةرةكييةكاني   حاَلة تي دووركةوتنةوة لة ئاخاوتن و بَيدةن  بوون و قسة نةكردن،
يان بووني بةركةوتين دةماغي ،هةربؤية هؤكارة كةي دةطةرَيتةوة بؤ تَيكضووني ئاوةزي منداَل و  نةخؤشي زماني،

كة ئةم حاَلة تانة هاوكاتن لة طةَل نةخؤشيية  ةفتاري ئاوةزي منداَلة كة،ِر طرفت لة كةسايةتي منداَلةكة،
 واتا تَيكضوونة دةرووني  و زمانييةكان، و حاَلةتةكة،.....تاد ،هةردوptsdدةروونييةكان وةكو هيسرتيا وخةمؤكي و 

 جينو سايد ئةو فةزاية بَيت،ئة طة ر  ،هةية وةكو لَيكةوتةي دياردةي جينو سايد ثة يوةندية كي ثتة ويان ثَيكةوة
ئةوة تَيكضوونة دةرووني و زمانيية كان لة نَيو ئةو فةزايةدا دة  كة لَيكةوتة كاني كار بكاتة سةر ئاوةزي منداَل،

 :32(1سوورَيتةوة،بروانة وَينةي )

 

 

 

 

 

  

 (2كاريطةري لَيكةوتةكاني دياردةي جينوسايد لة سةر ئاوةزي منداَل...........................وَينةي )

 

 ئةجنام
سةةةايكؤلؤجي بَيةةةت ،يةةةان جةسةةةتة ي وفيسةةةيؤلؤجي  بَيت،يةةةان كةوتةةةكاني كةةةارة سةةةاتي جينؤسةةةايد،ض دةروونةةةي لَي-1

ي الوازبةوون بَيت،دةبَيتة هؤي تَيكضووني دةرووني و زماني و كار دةكاتة سةر تواناي فَيربووني منداَل لة قوتاخبانةةو  
 ثةيوةنديية كؤمةاَلية تييةكاني لةو ذينطةيةي تَيدا دةذي.

                                                           
32

 ئةم وَينةية وةكو دةرةجنام لة الية ن لَيكؤلةرةوة خراوةتة روو 

 دياردةي جينوسايد

)هؤكاري فيسيؤلؤجي يان دةرووني(كةياردةلَيكةوتةي د  

نةخؤشيية 
 زمانييةكان

 

 

 

وونييةكانتَيكضوونة دةر  
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اتي جينؤسايد ،لة طةَل منداَلي ئاساييدا ئةوةية،كة منداَلي نة جياوازي لة نَيوان منداَليك ،كة بؤتة قورباني كارةس -2
خةةؤش ناتوانَيةةت بةةة ئاسةةاني وَينةةة ئةةاوةزي و بريؤكةةةكا ن بطؤرَيتةةةوة بةةة ئاخةةاوتنَيكي دروسةةت،بة هةةؤي سرتَيسةةي        

 .  يةوة بَيتدةروونييةوة بَيت يان هؤكاري فسيؤلؤجي
ةستةيي و دةروونيانة ،كة ئةمرؤ لة كوردستاندا بةرضاو دةكةةوَيت ،بةة هةؤي    مةرج نيية هةموو ئةو تَيكضوونة ج-3

و كةؤرةوو  هؤكاري بؤماوةييةوة بَيت ،بؤيةة دةبَيةت لةة م بارةييةةوة بةركةةوتوواني كيميةا بةاراني هةَلةجبةةو ئةةنفال          
ة زانةيين  ونكلَيبكرَيةت ،ضة  كارةساتي شنكال ، بة شيوةيةكي زانسيت لة اليةن نَيوةندة زانستيية كانةةوة لَيكؤَلينةةوةي   

قة بارةي كارةساتة كةو دةستنيوانكردني لَيكةوتةةكاني بةة شةَيوةي زانسةيت ،مةةرجي بةة جينؤسةايد ناسةاندني كةارة          
 ساتةكانة.

كؤمةةَل و كوشةنت ،تةقينةةوة    نداني بةردةوامي كارةساتةكان وةكو وَينة ي بينةراو )مردنةي بةة    رَيطريكردن لة ثيوا-4
 دةخرَيتةةة روو لة اليةةةن كةناَلةةةكاني راطةياندنةةةوةكةوَينةةةي بيسةةرتاو دةربةةارةي كارةسةةاتةكان،  تيةةيي...(،يان،تووندو

 ،ضونكة بة شَيوةيةكي ناراستة خؤ دةبَيتة هؤي تَيكضووني دةرووني.
ضارةسةركردني تَيكضوونة زماني و دةروونييةكان ،ثَيويسيت بة كارَيكي دةستة جةمعي هةية ،كة دةبَيت زؤربةة ي  -5

ثسةةثؤري زمةةاني لةةة  ييةكان تَيةةدا بةةة شةةدار بن،ثسةةثؤري دةرووني،دةمةةاري و ثزيوةةكي شةةارةزا لةةة بوارةكةةةداو  ثسةةثؤر
 هةوَلي ضارةسةركردني بدرَيت.دواجار بوارةكاني نوتقكردن و طرفتة زمانييةكان،

 

 صالملخ

حييث فييي مييي ،خييدخل فييي امطييارعلم اليينفس  وسييايكولوجيا اللسييانيات ،وخبأن هيي ا البحييث وفييق الميينه  العل

آثارالنفسية والفسييولوجية والسيلوكية المخرخبية آبيان العملييات امبيادة الجماعيية،في هي ا الصيدد يقيوم الباحيث 

بخفسيروخوضيح خأثيراخها على ال هن الطفل والسيلو  الطفيل الخيي خخمثيل فيي امضيطرابات اللغويية والنفسيية 

غويية وعليم اللغية السيريري،ويأخ  بيالعين لدى الطفل،حيث يدرس خلل  الحاالت في مجيال عليم االميرال الل

خعلم اللغوي واكخساب اللغة ليدى الطفيل،وأن خللي  الفضياذ الي ي اعخبارخأثير االمرال اللغوية والنفسية على 

الطفيل حدثت فيه الكوارث االنسانية ،خعخبر الحقل ال ي ينمو فيه االعرال النفسية واللغوية ال ي يعاني منيه 

 في كوردسخان .

Abstract 

This study about the  effects of the genocidal processes. In this regard, the researcher explains 

effects on the child's mind and child behavior, which are the linguistic and psychological 

disorders of the child. In the field of linguistic pathology and clinical linguistics, and takes the 

eye as the impact of language and psychological diseases on language learning and acquisition of 

language in the child, and that the space in which human disasters occurred, is the field where the 

symptoms grow Language and language that child suffers from it in Kurdistan. 
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 ليسيت زاراوةكان

 ئينطليزي عةرةبي  كوردي
 Addition االظافة زيادكردن

 Anarthia المجمجة من ة من كردن

 Aphasia الحبسة زمان طريان/ئة فازيا

 Brocas area منطقة بروكا ناوضةي برؤكا

 Clinical linguistice علم اللغة السريري زانسيت زماني كلينيكي

 Death imprint خفكير في الموت بريكردنةوة لة مردن

 Distoration الخحريف تَيكدان 

 Dysgrammatism الفأفأة قسة كردن–فف 

 Emotional enmeshment الخثبيت النفعالي جةقبةستين باري سؤزداري

 Estrangement شعور بالغربة نامؤ بوون

 Guilt ال نب تاوان

 Languge bathalogy علم االمرال اللغوية زانسيت نةخؤشيية زمانييةكان

 Languge defict الصعوبة اللغوية طراني زماني

 Languge disorder االظطرابات اللغوية تَيكضووني زماني

 Languge handi capped  وي االحخيلجات اللغوية خاوةن ثَيداويسيت زماني

 Logorrhea السرعة في الكالم قسة كردنخَيرا 

 Omission ح ف البردن

 Ptsd االظطرابات مابعد االحداث الصدمية تَيكضووني دةرووني دواي رووداوة شؤك ئامَيزةكان

 Repetitive Ideation خكرار االفكار دووبارةكردنةوةي بريؤكةكان

 Speech disoder االظطرابات الكالمية تَيكضووني ئاخاوتن

 Stigmation الثأثأة سةرزمانطرتن

 Stuttering أةخأخال تةتةَلةي زماني

 Substitution االبدال لة بريةكدانان

 Voice disorder االظطرابات الصوخية تَيكضووني دةنطي

 Wernicks zone منطقة فرنيكا ناوضةي فرنيكا

 
 سةرضاوةكان
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 (بةعةرةبي:1-2
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