
 

 

ێشەكیپ

وى رهماي صهڵ و بىهوۆمه به ي جاههوهصدىهزمان هۆواري به

هوۆمه هدًُهًىهپه ي هۆي دروصخىردوى پێگه بێخهو ده واههجُِهاًڵ

هوۆمه رێيى وهوى صروعتى بىوههًهعێىهمرۆڤ به حى ، چىهىهاًڵ

هوۆمه .جُِهاًڵ

لێيۆڵیىەوەهە )هەخۆعییە زماهییەوان / ئاصتى هاوهیغاوی 

دا، م بىارهله له وهو لێيۆڵُىهوهدەهگضازی بە همىوهە(، جىێٍژىه

و وى ، ئهواوى وارهئاڵۆز و هامۆواوى زماهه رههه جهبابه له هێىهًه

رچاو دا بهم بىارهي لهوادًمُاههئه و هامه وهوڵ و لێيۆڵُىههه

رگرًج صىود وه ن، بهڕ هاههصذ جێپهواوى دههجهپه هون لههده

هەوڵێىە بۆ  ي پێغىو ، ئەم لێيۆڵیىەوەیە،هگاواههو ههله

خۆش ى وئاریغە خضدىەڕو و لێىداهەوە و عرۆڤەهردوی هه

زماهییەوان بەگغتى ، ئاصتى دەهگضازیدا بە جایبەحی .

گرهگی بابەجەهە، هۆواری هەڵبژاردوی ئەم بابەجە، دەگەڕێخەوە بۆ 

زماهییەیە ،  هاصاهدوی ئەم دیارده وان( وزماهُِه خۆعُِه)هه اجهو

هە لەڕۆژگاری ئەمڕۆدا بىوە بە جێى بایەخی زۆرێً لە واڵجاوی 

پێغىەوحی جیهان، و بەو ئاراصخەیە واردەهەن ولێيۆڵیىەوەی زۆری 

لەصەر دەهرێذ، لە پێىاو دۆزیىەوەي ڕێگاچارە بۆ ئەم گرفخە 

ێگەی چارەصەری زماهییەوە.لەڕ

، ڕێبازی پەصنى  و هراوهًڕهپهئەو ڕێبازەی لەم لێيۆڵیىەوەیەدا 

عیيارییە و هەرەصەی لێيۆڵیىەوەهە بریخییە لە زماوی كضەهردوی 
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 ەپوخت  

 ەجێيیباب ەوىو ەواهیدازماه ەمڕۆیئ ڕۆژگاری ەل ەواهییەوەئاصخ ەمىوه ەزمان ب ەخۆعییەواویه ەل ێژیىەوەجى

 ەیلل ەمل ێيۆڵیىەوەل ەوەیئ ەهۆیب ەویػ، ئ ەیەه ۆیخ یبەحیجا یەخی، گرهگ و با ەردەمییاهەو ص ىزاوضت

 ەمارید یغيی)پس ەنو یجر ەواویو زاوضخ ۆریزمان و پضپ ەیىەهدیهاو پ ەب ڕۆچىوهەزمان  ىزاوضت

ییاهەپضپ ەمئ ە(، واجۆمەاڵیەجییەوەو و ۆلۆژییەصاوو  ۆریج ۆزیىەوەید ۆب ەخغەڕێگاه ەهرێىەد ۆر

  .واجدا ەمانه ەل ەصەرهردهیانگىجً و چار اویەخۆعییەوه

اصت ییەوانزماه ەخۆعییە)ه یغاویهاوه ەب ێيۆڵیىەوەیەل ئەم  ەل ێىەلل ە( هەهمىوه ەب ەهگضازید ى/ ئ

اصاهدو ێىل ەرەویص ەبەصتى، م ەویوار ەواویزماه ویج ەڕویو خضدى ەجەهەباب یه .  ۆوارەواهییەحیو ه ۆرەوا

 ێىه ەچىوه ۆب ەروازەیەند ەنو ێغەهیداپ لە: ێىهاجىوەپ ەظو دوو ب ێغەویپ ەل ێيۆڵیىەوەهەل

.ەباصىردوو ێيۆڵیىەوەهەمانل یو صىىور ڕێبازو  یو گرهگ ەڵبژاردنه ۆیو ه یغان، هاوه ێيۆڵیىەوەهەل

ویو ه ییەوانزماه ەخۆعییەه ێىاصەیو پ ەمًچ ەوڵماهداوەه یەهەمدا لەبەش ى  ۆواریه ەل ەخۆیه ۆوارەوا

 ڕێگا ەب ەو دواجر  ئاماژ ەرص ەیىەبخ یغيی، ج ەبیيێخەوە(دا  دۆمەاڵیەحیو یىگەیو ژ ەرووویو د ەهدامی)ئ

 ەخۆعییەه ەباش ل ێمەیەئ ەهەیباص ۆویهر ەه ەمدادوو لەبەش ى . ەهراو ییەوانزماه ەخۆعییەه ەواویچار

ویزماه ویه ەهگضازید ىئاصت ییەوا  ەبیيێخەوەد ەهدامیو هائ ەهدامیئ ۆواریه ەل ۆیخ ەویػئ ەه ۆوارەوا

، و  ەرچاوەوانص یضتىل ەگەڵ، ل ەدەصتهاجىوەوانب ەهجامەئ یًگرهگتر ەوۆجایغدا، و لەرص ەجەخراو یغيیج

.ڕوو ەجەخراوه یىگلیزیو ئ ەرەبیو ع یوىرد یزماو ەرس ًه ەب ێژیىەوەهەجى ەیوىرج
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هەصاوی جىعبىو بەم ئاریغە زماهییە لە زماوی وىردی )دیالێىتى 

هرماهجی هاوەڕاصذ( ، )عێىەزاری صلێماوی(دا .  

جگە لە پێغەوی و ئەهجام و لیضتى  لێيۆڵیىەوەهه هاوەڕۆوی

صەرچاوەوان و پىخخەی لێيۆڵیىەوەهە ، پێىهاجىوە لە دوو بەظ . 

لەبەش ى یەهەمدا بەعێىەیەوی گغتى جیغً خراوەجە صەر 

هەخۆعییە زماهییەوان لەڕووی )چەمً و پێىاصە( و ئەو للاهەی 

ییە جری زماهەواوی، هە پێىیضخە بۆلێيۆڵیىەوە لە هەخۆع

زماهییەوان ڕەچاوبىرێً و صىودی لێىەربگیرێذ ، پاعان  

هۆوارەواوی ئەم هەخۆعییەو ڕێگاچارەواوی خراوهەجە ڕوو.

لەبەش ى دووەمدا جیغً خراوەجە صەر هەخۆعییە زماهیییەواوی 

 ئاصتى دەهگضازی و خەصڵەث و جایبەجمەهدی ئەو دەهگاهەی هه

 وههەروەها لێيۆڵُىهراوى دووچاری ئەم گرفخە دەبىەوە ، ئاخێىه

لە هۆوارە ئەهدامی ها ئەهدامییەواوی ئەم هەخۆعییە، لە ئاصتى 

دەهگضازیدا هراوە.

 

بەش ى یەهەم 

 هەخۆشییە زماهییەكان )چەمك و پێىاسە(.

(، Speech-language pathologyزاوضتى هەخۆعییە زماهییەوان )

ێىە لل Speech- Speech disorders1)یان جێىچىوهەواوی گىجً )

لە زماهەواوی وارەوی و لەالیەن زاهایان و پضپۆراوی بىاری درواهدن 

ەوە دامەزراوە، یەهێىە لەو زاوضخاهەی هە لە ڕۆژگاری )الىطم(

ئەمڕۆدا بۆجە جێى بایەخی زۆرێً لە واڵجاوی پێغىەوجىی جیهان، 

ئەم هەخۆعییە بریدیە لەو دیارداهەی هە دەبىە گرفذ و لەمپەر 

لە بەردەم هردەی دەربڕیً و ئاخاوجً لە هێىان مرۆڤەواهدا ،  

ەهرێذ ، یاخىد بریخییە لە بەپێى جەمەهە جیاجیاوان هەصدیان پێد

هەمىو ئەو هێغە و گرفخاهەی ڕووبەڕوی درواهدن دەبىەوە لە 

هردەی ئاخاوجىدا ، بێگىمان  ئاخاوجىیػ بریخییە گفخىگۆهردن  و 

كضەهردن لە هێىان دوو هەش یان زیاجر، بۆ ئەهجامداوی ئاخاوجً 

و ڕۆڵەواهیان بگۆڕهەوە ، بەم مەرجە كضەهەر و گىێگر هەبً

اخاوجً بەعێىەیەوی زهجیرەیی هەپچڕاوی دەهگ بەصەر جۆرە ئ

یەهەوە لەزار دێخە دەر، بەاڵم هەن لەوۆمەڵە دەهگێيی هەڕەمەوی 

                                                 
1   Disorder ئاڵۆزیخۆش ى ، ئاژاوهواجای )هارێيی ، هه زماوی ئیىگلیزیدا به له  ، 

 صخهبهم مهبیدا بۆ ئهرهزماوی عه له وارهاجىوه، داڕمان(، به ،عێىاو ، ئاریغه

ها روهوارهاجىون. هه، انهیار( به اضطراباثواوی )عیىب ، اعخالٌ ، زاراوه

الم ، بهحمذ( هاجىوهواجای )دژوار ، زه دا بهبۆریىه مباهههه ( لهی )ئاریغهزاراوه

 وهواوی )ولیىيی(یهی زماههڕواهگه وان( لهزماهییه خۆعییهی )هههڵبژاردوی زاوهه

یغخنى زاوضتى هگههًواوی ولیىيی خاڵی بهی زماههو پێیه، به ی گرجىوهرچاوهصه

ر صهواوی زمان و چارهخۆعییهوڵی دیاریىردوی هه، هه پسیغيی و زاوضتى زماهه

بێذ هردهدا جىوش ى مرۆڤ دهواحی كضه له داث ههده خىچغییاههو هههردوی ئه

. 



، بەڵيى وۆمەڵە دەهگێيی ڕێىخراو هە بریخییە لە ڕێسماوی 

واجا بگەیەهێذ،  صیضخەمى دەهگضازی و مۆرفۆلۆجییەوان، هه

ئاخاوجً، ئەگەر هەواجە هەمىو زهجیرە دەهگێيی دەربڕاو هابێخە 

واجایەن هەبەخغێذ ، ئەو بیرەی هە لە مێغيی مرۆڤدایە ، 

هاچێخەمێغيی مرۆڤاواوی جرەوە ، بەڵيى دەبێذ هۆوارێً هەبێذ 

هە بخىاهرێذ بیری مرۆڤی بخرێخە صەرو بگىازرێخەوە بۆ مرۆڤێيی 

یرەی لە مێغىیدایە جێىەڵ بە دەهگ دەواث  جر، بۆیە مرۆڤ ئەو ب

بەهۆی ئەم دیاردەیەوە یان ئەم جار  ، بۆیە هەهدێ

وە ئەو دەهگاهە بەعێىەیەوی گىهجاو و رێىخراو هایەهە هەخۆعییاهه

یروگرفخە زماهیاهە گگۆهردن و دەربڕیً ، بێگىمان هەهدێً لەو 

دەهرێذ بۆماوەیی بێذ ، بەاڵم هەهدێيی جریان بەهۆی هەخۆش ى، 

یان وارەصاجێً جىش ى مرۆڤ دەبێذ، یاخىد دەوجرێذ ئەم 

دەیە رێگرە لەوەی هە ئاخێىەر هەجىاهێذ بەعێىەیەوی دروصذ دیار

و گىهجاو پەیىەهدییە زماهییەواوی لەگەڵ دەوروبەردا ببەصخێذ.

ئەوەی جێگای صەرهجە، ئەم زاوضخە )زاوضتى هەخۆعییە  

زماهییەوان( دەهرێذ لە ڕواهگەی چەهد للێيی زماهەواهییەوە لێى 

و )زماهەواوی  اوی دەماری(بيۆڵرێخەوە ئەواهیػ بریخین لە )زماهەو

.و )زماهەواوی ولیىيی( دەروووی(



 هۆكارەكاوی هەخۆشییە زماهییەكان

بێگىمان وۆمەڵێً هۆوار هەن هە دەبىە گرفذ و ئاصخەهگ لە 

بەردەم هردەی درواهدن ، و دەهرێذ لەیەهتری جیا بىرێىەوە، یان 

ۆرو دەجىاهین بڵێین هۆوارەواوی هەخۆعییە زماهییەوان، جۆراوج

، فرە ڕەهەهدن و دەبىە هۆی دروصدبىووی ئەم هەخۆعییاهه

ضخه  به واریگەری هەر یەهەعیان بەپێى جۆری هۆوارەوان، پێَى

                                                 
  ،زماهەواوی دەماری : ))زاوضدێىە لە پەیىەهدی هێىان دەمارەوان و زمان

عڵەژاوی زماوی و دەماری دەوۆڵێخەوە دەجىاهین بڵێین پەیىەصخە بەو ئەرهەی هە 

مێغً ئەهجامی دەداث لە فێربىووی زمان و بەوارهێىاهیدا(( )یىصف عەریف 

( لێيۆڵیىەوە لە هەصخەدەمارەوان دەواث لەڕوی پێىهاجە و ، 22: 2011صەعید 

بىەمایە بۆ وارهردن لەصەر گەعەی زمان و بەوارهێىاوی زمان و فێربىووی زمان و 

دۆزیىەوەی ڕێگاچارە بۆ گرفخە زماهییەوان.


 هدي هێىان زمان و بیر و ًىهزماهەواوی دەروووی : ئەم للەی زماهەواوی لە په

هۆواری دەروووی و واریگەرییەواوی  لەصەر زمان دەوۆڵێخەوە ، و گرهگی بە 

ئاریغەواوی درواهدن و چارەصەر هردهیان دەداث، واجەبەعێىەیەوی گغتى لە 

ەروەها لێيۆڵیىەوەیە لە پەیىەهدی هێىان دەروووی مرۆڤ و زمان دەوۆڵێخەوە، ه

هردەی هسری هە ئاخێىەر بەواری دەهێىێذ لە هردەی درواهدن و بەرهەمهێىاوی 

 زمان و جێگەیغتن. 
  زماهەواوی ولیىيی : ئەم للەی زماهەواوی بەدوای رێگاچارەواوی ئاریغە و هەم

ً لە زاوضتى پسیغيی و زاوضتى  ووىرجییەواوى گىجىدا دەگەرێذ ، بە صىود وەرگرج

 مان ز
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ربگیرێذ، چىهىە لە هەهدێً باردا دەبێخە مایەی لە هد وههه

ە لەڕێگەی  دەصخداوی جىاهای لێىگەیغتن و پەیىەهدیىردن، بۆی

اوی جۆری هەخۆعییە خضدىەڕوی ئەم هۆواراهەوە، دەصدىیغ

زماهییەهە دەهرێذ، ڕەهگە لە جۆرێىیاهدا هۆواری بایۆلۆژی بێذ، 

الی ئەوی دییان دەروووی، یان وۆمەاڵیەحی بێذ،  )بەهرە 

( .2015،8محەمەد عەبدٌو هریم ، 

: هۆواری ئەهدامی: 1/2/1

وەوى ئاعىرایە زمان پێڕەوێيی ئاڵۆز و داخراوە وۆمەڵێً ئەهدام 

بەعداری جێدا دەهەن،  ای فضیۆلۆجی زماهییەوەلەڕووی جىاه

دەهەن لە هردەی  ئەم ئەهداماهەظ فەرماهەواوی مێغً جێبەجێ

ە ئەهدامەواوی  درواهدا، بىووی هەرهێغەیەن لە هەریەن ل

ئاخاوجً دەبێخە هۆی گرفتى زماوی )صهیب صلیم محاصیط 

2012  :36)

ەجىش ى هۆوارە ئەهدامیەوان دەگەڕێىەوە بۆ ئەو گرفخاهەی ه

هدامى ئاخاوجنى هدێجاَرػ وۆئهوۆئەهدامی دەماری وهه

ئاخێىەردەبێخەوەو، هە ئەویػ بریخییە لە گروپێً جێىچىون و 

باری هاجەواوی جۆراوجۆر لە صیضخەم و پێڕەوی مێغيی مرۆڤ، 

چىهىە زماوی مرۆڤ لەڕووی) ئاختن و هىصین و گىێگرجً(، ئەماهە 

:  2001حمد محمد داود : هەمىو لە ژێر وۆهترۆڵی مێغىدان، )م

( مێغيی مرۆڤ بەعێىەیەوی گغتى لەدوو بەش ى صەرەوی 145

پێىهاجىوە، ئەواهیػ بەش ى الی ڕاصذ و بەش ى الی چەپ، 

هەریەهە لەم بەعاهە واری جایبەحی خۆیان هەیە، بەش ى الی 

چەپ بەرپرصە لە ئاگایی مرۆڤ و زاهیاری زمان و ژیربێژی و 

م الی ڕاصذ بەرپرصە لە ماجمخیً و مێژوو هىوصین، بەاڵ

ئەهدێغەو بۆچىون و داهێىاهە هىهەرییەواوی مرۆڤ وەن 

د مهوێىەهێغان و پەیىەر جاعین و ئاواز داهان هخد )ًارا كادر حه

( ، زماوی مرۆڤ لە پێغەوەی هیىەی چەپی 2015: 121-122

دەماغی مرۆڤدا بااڵ دەصخە، ئەم بەعە بەرپرصە لە بەرهەمهێىان 

عەو ڕصخە ، هە بە هاوچەی )برۆوا( هاصراوە بۆیە و دروصخىردوی و

 واههئەواهەی هەبەش ى هیىەی چەپی مێغىیان، ًان )هاوچه

ًان ، زیاوی پێدەگاث جىش ى زماهگیران دەبً بە بەراورد بە پڵ(

                                                 
 - ن ڵىردن( ههی )زمان جێىهڵههدًێ هههه بساهین هه و ڕاصخییهئه پێىیضخه

 له اڵههو ههئه چىهىه وهواههزماهییه خۆعییهی ههچىارچێىه هاهرێذ بخرێىه

خذ بۆ گفخىگۆ و هردوی پێغىهبىبىووی خۆئامادهلىردن و ههپهلههجامی پهئه

ً لهئهله بێذ، ههدروصخدهبیردا چڕی له عىێً مۆرفێمێيی جر  هجامدا مۆرفێمێ

ی ڵىردوی دوو وعهبڕێذ. یان جێىهردهوی جر دهیهبری وعه ن لهیه، یان وعه

هجامی ئه یار( لههار ( و )خهڵىردوی )ههن جُىه،وه ن وعهیهربڕینى بهجیاواز و ده

 هار(.)خه هردن بهلهپه
 و وهش ى پێغهبه وێخهههده ًدا هاجىوههههاوه وى لهپڵ: وه هواههاوچه ً ي مێغ

ً جێبههد ئهچه صێتى وث و ههڵط و ههصذ و صۆز،ههن )ههواث وهجێ ده رهێ

 -165:  1990بەش ى الی ڕاصتى دەماغ ، )جمعە صید یىصف : 

ڕێگە  ( ، مێغيی مرۆڤ ئەهدامێيی صەربەخۆیە، بەالم ئەمە166

لەوە هاگرێذ هە مێغً دەصەاڵحی بەصەر ماصىلىەواوی 

جەصخەدا هەبێذ، چىهىە هەرچی ماصىلىەی مرۆڤیػ هەیە 

 ،ً وەوى پێىهاجەیەوی جیاواز لە ئەهدامەواوی جر دەصدىیغان دەهرێ

بەاڵم ماصىلىەظ وەن ئەهدامێيی صەربەخۆ لەژێر دەصەاڵحی 

ەمین باخەوان و. ئازاد ئ عطىاوي،مێغىدایە )عبدالىریم محمد 

(، واجە ماصىلىەواوی ئاخاوجىیػ هە 160: 2011، هاصح محمد 

بە هەڵضىڕێىەری ئەهدامە صەرەهییەواوی درواهدن دادەهرێً وەن 

واوى كىڕگ ، مەاڵعىو ، لىوث ..هخد( ، )لێىەوان ، زمان ، ژێُه

بىووی هە گرفخێً لە مێغىدا بەجایبەث ئەو بەعەی مێغً هە 

اوی زمان دەبێخە هۆی دروصدبىووی گرفذ بەرپرصە لە بەرهەمهێى

واهدا هۆوارە وهي لێيۆڵُىهزۆربه و ئاریغە لە زماهدا، بۆ یە له

زماهییە دەمارییەواوی هەخۆعییە زماهییەوان لە هۆوارە زماهییە 

ماصىلىەییەوان جیابىەیىەوە.

ي هردەی ئاخاوجً و گەیاهدن پرۆصەیەوی ئاڵۆز و وهر ئهبهله

ەڵێً وۆئەهدام ، هە هەریەهەیان وارو فرماوی جێىچژاوە، وۆم

گرهگ بەرجەصخە دەهەن بەعدارن جیایدا، و هاهرێذ ئەرن و 

گرهگی هەریەن لەماهە بەهەهد وەرهەگریً، ئەماهەظ وەوى 

وۆئەهدامی )ئاخاجً و بیضتن و دەمار(، بەاڵم ئەروی صەرەوی و 

ىووی جار ب گرهگ، وۆئەهدامی دەمار بەڕێىەی دەباث، بۆیە هەهدێ

هەر گرفخێً لەم وۆئەهدامە چارەصەری ئەصخمە )هادراحمد 

(، مێغيی مرۆڤ بەرپرصە لە زمان و هردەی 136: 2019جراداث :

گەیاهدن و لەیەهتر گەیغتن و هەمىو پەیىەهدییەوان و هىوصین و 

گىێگرجً ئەمە جگە لەوەی مێغً دەصەاڵحی بەصەر هەمىو 

اصخییە هەم ماصىلىەواوی جەصخەدا هەیە ، ئەمەظ لەو ڕ

هاواجەوە ، وۆئەهدامی ماصىلىەظ وەن پێىهاجەیەوی جیاواز پۆلێن 

دەهرێ جەماعا دەهرێذ، بۆیە بىووی هەر گرفخێً لە دەمارەواوی 

مێغً، بەجایبەث ئەو بەعەی هە بەرپرصە لە بەرهەمهێىاوی زمان 

دەبێخە مایەی گرفتى زماوی )پٌى فلیدغەر  : و. ئەمیر محمد 

(.19:  2014محمدئەمین : 

بریخییە لەو پێىهاجەیەی هە لە واصەی صەری  Brainمێغً 

مرۆڤدا پارێسراوەو بەرپرصە لە وارلێىە هیمیای و میياهیيی و 

وارەباییەواوی لەش ى مرۆڤ، و لەهاو ئەم پێىهاجەیەدا زاهیاریەواوی 

مرۆڤ لە عێىەی جەزوی وارەبایی و پرۆصەی هیمیایدا 

(. 2015: 15بدٌو د عهمهمحه هرهدەگىازرێىەوە)به

هەخۆعییە زماهیُە دەمارییەوان بریخین لە. -

                                                                   
ري ، وههردن ، ًادهوان ، كضهخۆوَضخه ، جىوڵه چاره ، ژٍبێژي ، پالن ڕێگه

(.2015: 124د مهدر حه(. )ًارا كاو خراپهچاهه بڕٍاردان له
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(.Autismئۆجیزم : )-1

خۆش ى هه جۆرێً له و بهي زاوضتى ولُىىُُِهڕواهگهئۆجیزم له

 هێىهًه وهواهُِهي زماههڕواهگه اڵم لههرێذ ، بهژمار دهزماوى ئه

زماهییەوان، بریخییە لە جێىچىووی گەعەی مێغً، هە  گرفخه له

واریگەری دەبێذ لەصەر وارو چاالهییەواوی مێغً، ئەمەظ 

:  2015مارە خاهەواهەوە )یارا كادر حەمەد : بەهۆی جێىچىووی دە

(، هە دەبێخە هۆی الوازی پەیىەهدی زماوی و هازماوی. 131



(.Aphasiaئەفازیا : )-2

ث ، یان زماهگیران، جاًبهفاٍزاي برۆوا( بهگغتى و )ئهئەفازیا به

بریخییە لە لەدەصخداوی جىاهای درهىردن و گىاصدىەوەی بیرە بۆ 

هىوصین ، یان ئاماژە ، یان پەهىەوجنى جىاهای  ئاخاوجً ، یان

زماهە بە هەمىو عێىەواهییەوە )ئاخاوجً ، خىێىدهەوە ، هىوصین 

(، ئەفسیا 178:  1990، جێگەیغتن(، )جمعە صید یىصف: 

هەخۆعییەوی زماوی دەصىەوث )مىدضب(ە هەن بۆماوەیی، 

چىهىە لە ئەهجامی بەرهەوجنى زیان بە الی چەپی مێغيی مرۆڤ 

 ذبەرپرصە لە پرۆصەی بەرهەمهێىاوی زمان دروصذ دەبێ هە

هەروەها هەخۆش ى زماوی فرە مۆدێلیش ى پێدەگىجرێذ 

(Multimodal Language Disorder لێيۆڵەران بەپێى جۆری . )

زماهگرجىەهە ئەفازیا دابەظ دەهەن بۆ چەهد جۆرێً لەواهەظ :

ای ئەهۆمیا ، ئەفازی  -3ئەفازیای ڤێرهیيا ،  -2ئەفازیای برۆوا ، -1

ئەفازیای  -6ئەفازیا دەربڕیً ،  -5ئەفازیای وەرگرجً،  -4

(.18: 2015گەیاهدن..هخد. )بەهرە محمد عبدالىریم : 

(.Down Syndromداون صیىدرەم : )-3

ئەم جۆرە هەخۆعییەی زمان، هەخۆعییەوی بۆماوەییە، جىوش ى 

دا ئەو هاوچاهەی مێغً دەبێذ هە بەرپرصە لە زمان و لە ئەهجام

دەبێخە هۆی دواهەوجنى گەعەی مێغً و جەصخە و زماهیػ، 

هۆوارەهەش ى دەگەڕێخەوە بۆ هاچىوهیەن ، یان بىووی بەش ى زیادە 

(.رچاوهمان صه( )هه21لە هرۆمۆصۆمی )

لەش ى مرۆڤ لە خاهە پێىهاجىوە، هەرخاهەیەن هاوەهدێيی هەیە 

وە و پێى دەوجرێذ )هاون(.ئەم مادەیە بۆماوەییە بە جین هاصرا

بەرپرصە لە گىاصدىەوەی ئەو جایبەجمەهدیاهەی هە لە باواهەوە بۆ 

هەوەواوی دەگىازرێىەوە ، ئەم جیىاهەظ دابەظ دەبً بۆ چەهد 

گروپێً پێى دەوجرێذ هرۆمۆصۆم. بەعێىەیەوی ئاصایی لە هاووی 

(جىوث هرۆمۆصۆم هەیە هە هیىەی لە 23هەر خاهەیەهدا )

دەگىازرێخەوە. زیادبىووی لە باوهەوە و هیىەی لە دایىەوە بۆی 

ڕادەبەدەری مادە بۆماوەییەوان و زیادبىووی فۆرمی جیىەوان بە 

                                                 
 - واوی زمان )ئاخاوجً ، رهههجامداوی ئهئه له رپرصهپی مێغً بهالی چه

روی جر بۆزاهیاری هدیً ئهیغتن( و چههردن ،جێگه،عرۆڤه وههىوصین ، خىێىدهه

 (.123-121:  2015د مه)یارا كادر حه زیاجر بڕواهه

( ، دەبێخە هۆی دروصدبىووی داون 21درێژایی هرۆمۆصۆمی )

(.  141 –140:  2015صیىدرەم.)یارا كادر حەمەد : 



 هۆكارە زماهییە ماسولكەییەكان

گرفذ لەبەردەم بریخین لەو هۆوارهەی هە دەبىە لەمپەر و 

وۆئەهدامی ئاخاجً و ڕێگری دەهەن لە ئەهجامداوی ئەرهەواهیان 

بەعێىەیەوی دروصذ، لە ئەهجامدا جێىچىووی دەهگی، وبەهەڵە 

ڕیسهردهیان لەالیەن ئۆرگاهەواوی بیضتن و ئاخاوجً دروصذ 

دەبێذ، هەخۆعییە زماهییە ماصىلىەییەواهیػ دابەظ دەبً بۆ 

 ppt)گرفتى دەربڕیً و بیضتن. دوو جۆرئەواهیػ بریخین لە

                                265837اضطراباث الىطم والىالم/

https://www.scribd.com/                  

هەخۆعیە ئەهدامییەوان:-1

هەمىو هردەیەوی زماوی، یان ئاخاوجً، پێىیضتى بە پرۆصەی 

غەو دەربڕیً و بیضخنى جەواو هەیە، بۆیە بىووی هەر ئاری

هاجەواوییەن لەم دواهە دەبىە ڕێگر لە بەردەم ئەهجامداوی ئەم 

پرۆصەیە. ئەم جۆرە هەخۆعییە واجە هەخۆعییە ئەهدامییەوان 

 پەیىەصتن بەو ماصىلىە ئەهدامیاهەی هە پرۆصەی زمان جێبەجێ

ً. چىهىە دروصخىردن و  دەهەن لەواهەظ ئۆرگاهەواوی ئاخاوج

و جىاڵهدوی ئۆرگاهەواوی دەربڕینى دەهگ پەیىەصخە بە عىێً 

دەهگ دروصخىردن و دەهگ بەرهەمهێىان، هە لە صییەواوی 

مرۆڤە دەصخپێدەواث و بەڕێڕەوی زاری و لىحی وۆجاییى دێذ . 

مەرج هییە هەخۆعییەواوی ئۆرگاهەواوی ئاخاجً ، یان وۆئەهدامی 

جار لە ئەهجامی ڕوداوێً  بیضتن بۆماوەییى بێذ ، بەڵيى هەهدێ

مرۆڤ یەوێ لە ئەهدامەواوی ئاخاوجنى یان هەخۆش ى، 

 عطىاويلەدەصخدەداث یان زیاوی پێدەهەوێذ.)عبدالىریم محمد 

(. هەڵبەجە 175:  2011و . ئازاد ئەمین باخەوان ، هاصح محمد : 

بۆ ئەهجامداوی پرۆصەی ئاخاوجً و پەیىەهدیىردن بە عێىەیەوی 

 جەواو ، وۆئەهدامی بیضدىیػ بەعداری دەواث ، بۆیە بىووی

هاجەواوی لەم وۆئەهدامە دەبێخە هۆی دروصدبىووی گرفذ . واجە " 

بىووی ئاریغە لە ئەروی یەهێً لە ئەهدامەواوی درواهدن وەن 

)پىن ، مەاڵعى ،كىڕگ ، زمان ، لێى ، لىث ، بۆری هەهاصە( 

دەبىە لەمپەر لەبەردەم هردەی گەیاهدن و پەیىەهدی 

(.60:  2012زماوی")صهیب صلیم محاصیط : 

هەخۆعییەواوی بیضتن :-2

ئەم جۆرە هەخۆعییە ئەو هەصاهە دەگرێخەوە هە هابیضخنى 

مامىاوەهدیان هەیە ، واجە ئەو هەصاهەی هابیضتى جەواون هاخرێىە 

ئەم چىارچێىەیەوە، چىهىە هابیضتى جەواو زمان وەرهاگرێذ 

،مەبەصخمان زماوی ئاخاوجىە ، و هەصاوی هابیضتى جەواو زماوی 

صخە وەردەگرن.ئاماژە یان جە
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ئەم هەخۆعیە ئەو هەصاهە دەگرێخەوە هە هێغەیان لە 

وۆهترۆڵىردوی بیضتن و گىێگرجً ، هەروەها هاصیىەوەی 

دەهگەوان و جیاهردهەوەیاهدا هەیە ، جىعبىاوی ئەم گرفخە 

جار لە واحی ئاخاوجً بەدەهگی بەرز دەدوێً ، چىهىە  هەهدێ

ً. جەهاهەث بە هسی گىێبیضتى دەهگی خۆعُان د ەب

 جۆر پۆلێىىردووە زاهایان جۆرەواوی هابیضخییان بۆ س ً

"هابیضتى جەواو.-1

هابیضتى مام هاوەهد.-2

. و . ئازاد ئەمین  عطىاويهابیضتى هێىاظ.")عبدالىریم محمد -3

(.184: 2011باخەوان ، هاصح محمد: 



 هۆكارە دەرووهییەكان

ڕۆٌ هۆواری دەرووهیػ  صەرەڕای هۆواری ئەهدامی، هەهدێ

دەبین لە هەخۆعییەواوی گىجً و درواهدن و ئاخاوجً ، بەجایبەحی 

و جەهگ و جۆكاهدن و  لە مىدااڵهدا ، وەن جرش و دڵەڕاووێ

وارەصاحی صروعتى وەن ئاگر و الفاو بىمەلەرزە ، یان هەبىووی 

بڕوابەخۆبىون و لێىترازاهدوی خێزاهەوان و بێبەظ بىون لە 

دایً و باون، یاخىد  صۆزی هەصە هسیىەوان وەوى صۆزی

هازپێداوی لە ڕادەبەدەر ، یان زۆرلێىردوی دایً و باون لە مىداڵ 

بۆ راصذ درواهدن و ئاخاوجً و پەروەردەی هادروصذ ، ئەماهە 

هەمىو دەبىە دروصخىەری هێغەی دەروووی، بۆیە هاهاوصەهگی 

الیەوی دەروووی دەبێخە ڕێگە خۆعىەر بۆ جىوعبىون بە ئاریغەی 

(، واجە دەهرێذ 125:  2015-2014ىد احمد الضید : زماوی،)محم

ئەگەر مىداڵێً هیچ هێغەیەوی دەماری و ماصىلىەییى هەبێذ، 

بەاڵم گرفتى زماوی هەبێذ هە خۆی لە ژمارەیەن 

 دووبارەبىوهەوەی هائاصایی و دوودڵبىون و درێژەدان ، بۆهمىوهه

گىجً و  له ڕاڕاَى ڵ( واجهڵ و پێىهعضىم )جلعثم/زماوى جێىهلهجه

و ، ي وعهوهو درێژهردههي بڕگهوههردهههدێً جار دووبارههه

و له هێىهوان ، ًههگهدرواهدوى ده له  وهڕاههصخان ، گهوه

(،  یان بێزاری و 2015: 111-110د مه،)ًارا كادر حهجاههحاڵه

علەژان و پەعۆواوی پێىە دیاربێذ، ئەمەظ دەماهگەیەهێخە ئەو 

ییەی هە ئەگەر مىداڵ لەڕووی دەماری و ماصىلىەییەوە ڕاصخ

هێغەی هەبىو بەواجای ئەوە هییە هە گرفتى زماوی هییە ، بەڵيى 

الیەوی دەروووی و هۆعەوی و ژیری مىداڵ الیەوی صەرەوی زماهً 

(.121:  2013لە ئاخاوجىدا.)ئاڤێضخا هەماٌ محمىد : 



 هۆكاری ژیىگەیی كۆمەاڵیەتی

مەبەصذ لە ژیىگەی وۆمەاڵیەجییە، ژیىگەی پەروەدەهردوی 

مىداڵ چ لەماڵ یان لە هاو وۆمەڵگە، بێگىمان هەهدێً جار 

هەبىووی ژیىگەی گىهجاو یان گۆڕینى ژیىگەی مىداڵ وار لە زمان و 

ئاخاوجنى دەواث و جىوش ى زمان گیراوی دەواث، "واجە ژیىگەو 

روعتى زمان هەیە، دەورو بەر واریگەری لەصەر پەرەصەهدوی ص

ئەمەظ ڕووهە لە جێڕواهینى مىداڵێً ، هە لە ژیىگەیەوی 

دەوڵەمەهدا لە الیەهەواوی زمان و ڕۆعيبیرییەوە بژێذ، یەهێيی 

جریػ لە ژیىگەیەوی هەژار لە هەردوو الیەهەهەوە بژێذ، ژیىگە 

الوازەهە لەبەردەم پەرەصەهدوی زمان دەبێخە ڕێگر و لەڕووی وعە 

وازی دەواث"، )هایف خرما . و . عهاب عێ  و دەصخىورەوە ال

(، چىهىە ژیىگەی دەوڵەمەهد الیەهەوان و 228:  2013جەیب : 

ڕێگاواوی فێرواری و جەهىەلۆجیا و ڕۆعيبیری و پەیىەهدییە 

وۆمەاڵیەجییەواوی بەهێزە و گرهگییەوی زۆر بە فێربىووی زمان 

زماوی دەدرێذ ، بەاڵم ژیىگەی هەژار و دواهەوجىو جاڕادەیەن 

مىداڵ دەعێىێىێذ پغخگیری و هاوی مىداڵ بۆ فێربىون و 

ڕاصدبێژی هاداث ، بۆ هممىهە ئاراصخەهردوی پرصیار بەخێرایی و 

صىربىون لەصەر وەاڵمداهەوەی ، بەجایبەث ئەگەر صساو 

:  2014صەرزەوغتى لەگەڵدابێذ،)عبدولىاحید مىعیر دزەیی : 

ەلەهردوی دایً و ( ،  ئەماهەو چەهدیً هۆواری جر وەوى پ122

باون لە مىداڵ بۆفێربىووی زمان و ، یان هەوڵداهیان بۆ فێربىووی 

زماوی جر بەعێىەی ها درووصذ و ها زاوضدیاهە. هەمىو ئەماهە 

پێىیضدیان بە چەهدیً جۆری چارەصەر هەیە، بەردەوام بىووی 

ئەم دیاردە یا ئەم هەخۆعییە چەهدیً هێغە بەدوای خۆدا 

ێزی هەصایەحی، و هەڵچىووی باری دەروووی دەهێىێذ هەر لە بێه

پلەو پایە و  لە ئەهجامی گاڵخەپێىردن و پێبەعبىون لە هەهدێ

پیغە...هخد.

ُه: ڕێگا چارەصه 1/3 واوى هەخۆعییە زماهییەوان :ٍر

 ،حۆعُِهم ههلێيۆڵەران وۆمەڵێً ڕێگاچارەیان دیاریىردووە بۆ ئه

بگەیەهێذ بەهەس ى  هە دەهرێذ بە پیادەهردهیان صىدی بەرچاو

جىعبىو، لەواهەظ چارەصەری جەصخەیی،  ژیىگەیی، دەروووی و 

چارەصەری پسیغيی، هە دوورە لە پضپۆری ئێمەوە، بۆیە دەهرێذ 

ً بەم عێىەی الی خىارەوە. پۆلێيیان  بىەی

چارەصەری جەصخەیی، یا پسیغيی : مەبەصذ لێى دڵىیا بىوهە -1

پێىهاجەی ئەهدامی )  لەوەی هەس ى جىعبىو هیچ جۆرە هێغەیەوی

دەماری ماصىلىەیی( لە وۆئەهدامی بیضتن و درواهدهُدا هییە ، 

بەواجای جەخخىردهەوە لە هەخۆعییە ئۆرگاهییەوان بەجایبەث 

الیەوی جەصخەیی و پێىهاجەیی لە وۆئەهدامی دەمار و بیضتن و 

كضەهردن، چارەصەر هردهیا لە ڕێگای هەعخەرگەری، یان 

ان هەیە بە بەوارهێىای بیضەر ئەواهەی هێغەی بیضخيی

-عىد-والىالم-الىطم-اضطراباث-عالج( ()صماعە(ی گىێ

(https://mawdoo3.comالاطفاٌ/

چارەصەری دەروووی: ئاماهج لێى چاەصەری هێغە -2

و جەهگەژەی دەروووی ،  دەرووهییەواهە وەن جرش و دڵە ڕاووێ
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ۆ گرهگی دان بەهەصایەحی هەس ى جىوظ بىو و داهاوی صىىور ب

عەرم و دۆزیىەوە و چارەصەر هردوی هەمىو گرفخەواوی 

(، بەجایبەث لە 124:  2014)عەبدولىاحید مىعیر دزەیی : 

مىداڵىدا.

،  رهصهچاره م ڕێگهچارەصەري زماوى ًان بە كضەهردن :ئه-3

وان هگهحى جێىچىووى درواهدوى دهحى بۆ حاڵهجاًبهبه

(Articulation disorder )پیادەبىرێذ ، ئەمەظ  هە پێىیضخە

خۆی لە چەهد عێىازێيی ڕاهێىاوی دەربڕیىەوان بە عێىەیەوی 

ي پرۆگرامى ڕێگه ڕاصذ و جەهدروصذ دەبیيێخەوە، ًان له

(Lipreadingخىێىدهه)2009)هادر احمد جراداث :  لێى، به وه  :

(، ًاخىد ڕاهێىاوی هەس ى جىعبىو بۆ كضەهردن بەعێىەی 189

ە هەهگاو، و ڕاهێىاوی وۆئەهدامی دەربڕیً و پلیياهەیی هەهگاو ب

اجر بڕواهه )ًارا كادر  بەهێزهردوی ماصىلىەواوی. بۆزاهُاري ٍز

(.2015: 96-95د :مهحه

چارەصەری ژیىگەیی : بەعداریپێىردوی هەس ى جىوعبىو -4

بەجایبەث مىداڵ لە چاالهییە وۆمەالیەحی و هىهەری و 

گەڵ مىدالاوی دی، وەرزعییەوان بەمەبەصتى جێىەڵبىووی لە

بىاری پێداوی جاوى هەصایەحی گەعەبياث و پغذ بەخۆی 

(. 190ببەصخێذ، )هەمان صەرچاوە : 



بەش ى دووەم 

هەخۆعییە زماهییەواوی ئاصتى دەهگضازی:

( Articulationپرۆصەی بەرهەمهێىاوی دەهگەزماهییەوان )

پرۆصەیەوی ئاڵۆزە ، ئەوەی بەعداری جێدا دەواث بریخدیە لە 

پالوی گىهجاهدن و بەڕێىەبردن و ڕێخضتن و جىڵەی ئۆرگاهەواوی 

ئاخاوجً وەن )زمان ، مەاڵعى ، لێى ، ددان ..هخد ، ئاماهجی 

صەرەوی بەگەڕخضتى ئەم ئۆگاهاهەظ ڕوووی گەیاهدن ، یان 

ئاخاوجىە. واجە ئەم پرۆصەیە خۆی لە بەرهەمهێىاوى دەهگە 

جىاهای جێگەیغتن.   زماهییەواهدا دەبیيێخەوەهە واردەهەهە صەر

(www.misd.net/seconsult/Articulation/pdf      .)

 voiceچەميی )دەهگضازی/فۆهۆلۆجى( بۆ هەخۆعییەواوی گىجً، ) 

disorders لە عەصخەواوی صەدەی ڕابردووە هاجىوەجە هێى )

هەخۆعییەواوی گىجً، بێگىمان ئاماهجی صەرەهیػ لێى، 

هەڵەواوی درواهدهە ) پٌۆ عیىردهەوەو ڕاڤەهردوی گیروگرفذ و 

( ئەم 55: 2014فیدغەر : و . ئەمیر محمد محمەد ئەمین : 

هەخۆعییە بریخییە لە جێىچىووی عێىازی دەربڕیً و درواهدوی 

دەهگ و لەریىەوەی دەهگە ژێيان گۆڕینى هەبسوًێ بە بسوێً و 

زیادهردوی دەهگی هەعیاو هە دەبێخە هۆی جێىداوی واجای وعە ، 

وەی دەهگێً لەهاو وعەیەهدا ، وەن هەخۆش ى یان درێژهردهە

جلجلە(، یان زماهگیری، یان دروصدبىووی  –جلعثمالڵەپەجەیی )

جاریػ هێغىوە ڤاوڵ )محمد  هێغىوە وۆوضىاهذ، هەهدێ

ً عبدالعسیس :  (.104:  1983حض

زۆربەی لێيۆڵیىەوەوان ئەوەیان صەملاهدووە  هەخۆعییەواوی 

جىوش ى دەهگە وۆوضىاهخەوان  ئاصتى دەهگضازی/فۆهۆلۆجى زیاجر

دەبً، بەراورد بە دەگە ڤاوڵەوان، لەالیەوی جریغەوە فۆهەجیيی 

فیزیيی ئەوەی صەملاهدووە هە لەواحی دروصبىووی دەهگە 

وىوضىاجەوان خىلی دەهگەوان بەعێىەیەوی هاڕێً دەڕۆن، بۆیە 

وۆوضىاهخەوان بە دەهگە هاڕێىەوان دەهاصرێً)عەبدولىاحێد مغیر 

:  2013اها جحضین محەمەد ، عەبدولڕەحمان صالح : دزەیی ، د

67.)

هۆواری هەخۆعییە زماهیەواوی ئاصتى دەهگضازی: -/2/1

هۆواری ئەهدامی :  -2/1/1

حاڵەجدا  هەخۆعییەواوی گىجً لە ئاصتى دەهگضازیدا لە هەهدێ

ئەهدامییە و پەیىەصخە بە هاجەواوی و هەمىوىرجییەواوی 

ً ، لەواهەظ وەن: ئەهدامەواوی درواهدن ، یا وۆئەهدامی گىج

عەكبىون یان وىهبىووی مەاڵعىو: -1

ئەم دیادەیە واریگەری لەصەر ئەو دەهگاهە دەبێذ هە صازگەی 

دروصدبىوهیان مەاڵعىوی هەرم یان مەاڵعىی ڕەكە ئەویػ وەوى 

دەهگەواوی .) ن ، گ ، چ ،ج ، ظ(.

صضتى هەرمە مەاڵعىو: -2

امییەواوی بىاری دەگضازی ، یەهێيی جرە لە هەخۆعییە ئەهد

هەس ى جىوعبىو زۆر جار لەواحی درواهدوی دەهگە زارییەواهدا 

بەهۆی هاچاالوی هەرمە مەاڵعىوە، هاجىاهێذ ڕێڕەوی لىوث 

بەجەواوی دابخاث بۆیە هەهدێً لەو هەوایەی هە دەبێذ لەزارەوە 

ً. ًان له بێىە دەرێ هجامى بىووى ئه لە ڕێڕەوی لىجەوە دەربازدەب

كىڕگ ئەمەظ جۆرێً لە گىاهدن ، مىگی  ن ًان بۆعاَى لهوى

،د عهمهمحه هرهدرووصذ دەواث. )به (. 2015: 25بدٌو

عەكبىووی لێى -3

ئەم دیاردەیە دەبێخە گرفذ لەبەردەم درواهدوی ئەو دەهگاهە هە 

صازگەی درووصبىوهیان لێىییەواهە یان لێى و دداهە وەن )ب ، پ 

ەهگاهەی صازگەی درووصدبىوهیان هسیىە ، ف ، ڤ ( یاخىد ئەو د

لە لێىەوان وەن )ث ، د ، ن(.

هەخۆش ى چینى دەهگی -4

ئەم هەخۆعیُە زیاجر جىوش ى دەهگەژێياوی مرۆڤ دەبێخە ، وەن 

ئەو پیاواهەی دەهگیان ژهاهەیە ، یان ئەو ژهاهەی دەهگیان 

پیاواهەیە. ئەمەظ زیاجر پەیىەهدی بە پێىهاجەی دەهگە ژێياهەوە 

لەڕوی پێىهاجەو خێرا لەریىەوەیان. هەیە

دەهگىىوصان -5

هۆواری ئەم هەخۆعییە دەگەرێخەوە بۆ هەڵئاوصاوی ماصىلىەواوی 

ە بەهۆی هاوارهردن و كضەهردن  كىڕگ و گەرو ، هە لەواه
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بەدەهگی بەرز یاخىد بەهۆی صەرماوە ، یان هەر هەخۆعییەوی جر 

هىوصان.هە جىوش ى كىڕگ دەبێذ و دەبێخە مایەی دەهگ 



 هۆكاری هائەهدامی 

جگە لە هۆواری ئەهدامی، لەزۆربەی جىێژیىەوەوان هە هراون  

جێىچىووی دەربڕینى دەهگەوان بەهۆواری هائەهدامی، بە هۆوارە 

( ، هەروەن هەخۆش ى Function Disordersئەرهییەوان هاصراون )

( هە بریخییە لە لەدەصخداوی جىاهای Aphoniaئەفۆهیا )

بە هۆی هاجێگیری ي جار زۆربه هه)هضتری( هگ ،دهدروصخىردوى 

باری دەروووی و بڕوا بەخۆ هەبىون بەجایبەحی لە مىداڵدا، 

هەمىوىڕی بێذ و  واوى درواهدن و ئاخاجً بێهدامههەرچەهد ئه

زۆربەی واجیػ بۆ هۆواری پەروەردە و پەیىەهدییە 

وۆمەاڵیەجییەوان و هۆواری دەروووی دەگەڕێخەوە.

ۆعییە بەپێى جەمەوی مىداڵ بەجایبەث لەواحی زمان پژاهدا ئەم هەخ

:  2011: خطابباوەو دەهرێذ بەچەهد جۆرێىەوە ) عمر محمد 

(. لەواهەظ : 76

گۆڕینى دەهگێً بە دەهگێيی جر ، یا جێگۆرهێى دەهگ،  -1

بەجایبەث ئەو دەهگاهەی صازگەی دروصدبىوهیان یەهً یان هسیىً 

لە یەهەوە 

ر  بۆ  ن(   برهج ..... بيىج.   گۆرینى دەهگی ) 

یان گۆرینى دەهگی )ق  بۆ  ن (   بۆق ......بۆن . 

البردوی دەهگ، یان پەڕاهدوی دەهگێً لە وعەیەهدا واردەواجە -2

صەر جىاهای جێگەیغتن، ئەم دیاردەیە زیاجر لە دەهگە وۆوضىاهخە 

هپەواهدا ڕودەداث بەجایبەث لە وۆجایی وعەدا. 

گۆظ    ......... پغذ ...پػ.وەن :  گۆعذ ...

زیادهردوی دەهگ : بریخییە لە زیادهردوی دەهگێً یان فۆهێمێً -3

بۆ وعە ، یان چەهدبارە هردهەوەی دەهگێً ، لە وعەیەهدا هە 

جار بە )لەجلەجە(  دەبێخە هۆی جێىداوی وعەهە.هەهدێ

.وەن : چچچچچاوم دددددێش ً هاودەبرێذ.

م دیارداهەی صەرەوە دەهرێذ لە ئەوەی جێبینى دەهرێذ هەمان ئە

ڕووی یاصادەهگییەواوی زماهەوە ، یان لە یاصا فۆهۆلۆجییەواوی 

زماوی وىردیدا لێيۆڵیىەوەیان لەصەر بىرێذ و بەرجەصخەبً ، ڕوو 

بدەن ، بەاڵم جیاوازییەهەیان لە هۆواری ڕوودان و صەرهەڵداوی 

بەهۆی  دیاردەواهدایە، چىهىە ئەم دیاردەیە لە یاصادەهگیەواهدا

)بىووی زارو عێىەزاری جیىاز و باری وۆمەاڵیەحی و ئاصتى 

ڕۆعيبیری ئاخێىەران و ئاصان دەربڕیً و بەوارهێىاوی هەمتریً 

وزە ...هخد( دێىە وایەوە .

عایەوی باصە لەزۆربەی ئەو لێيۆڵیىەواهەی هە 

لەصەرهەخۆعییەواوی زماهگرجً )زمان كىرس ى(هراوە ، هە لە 

ەبیيێخەوە بەعێىەیەوی گغتى باصیان چەهد جۆرێىدا خۆی د

ە لەژێر هیچ ئاصدێً لە ئاصخەواوی زماهدا پۆلێن  لێىەهراوە ، واج

هەهراون ، بەاڵم ئێمە پێمان وایە دەهرێذ لە ئاصتى 

دەهگضازی/فۆهۆلۆجى، بۆ هەخۆعییەزماهییەوان دابنرێً . 

لەواهەظ :

 ( هەصاوی جىعبىو بەم هەخۆعییەلخأجأةزمان كىرس ى الڵی )ا-1

بەجەواوی دەزاهێذ چی دەڵێذ و مەبەصتى چییە یان چی دەوێذ، 

بەاڵم جىاهای وجنى هییە، لەم حاڵەجەدا هەهدێً دەهگ یان 

هەهدێً بڕگە دووبارە دەواجەوە .

جێىەڵى پێىەڵی دەربڕیً )زمان كىرس ى / فأفأە(هەس ى جىعبىو -2

هەمان حاڵەحی )الخأجأە(ی هەیە  بەاڵم دەهيی )فا( 

(.24:  2015دووبارەدەواجەوە.)بەهرە محەمەد عەبدولىەریم : 

ئەو   فضً : ئەم جۆرە هەخۆعییەی زمان، ئاخاوجً دەعێىێنً-3

دەهگەی هە بەهۆی ئەم هەخۆعیەوە دروصذ دەبێذ لەهیچ 

( اهەهراوە، وەن گۆڕینى )ش ، ز ، ظزماهێىدا فۆهێمى جایبەحی بۆ د

ەی دروصدبىووی جیاوازە (یە صازگر( ، بەاڵم دەهگی ئەم )ربە )

لەو فۆهێمەی هە لە زماوی )عەرب و ئیىگلیزی(دا بىووی هەیەو 

لەڕێگەی بەرهەوجنى هىووی زمان و داهەواوی صەرەوەی مرۆڤ 

دروصذ دەبێذ ، ئەم دەهگە جیاوازە واجێً درووصذ دەبێذ هە 

بەش ى پێغەوەی زمان لەگەڵ مەاڵعىی ڕەق ڕێگە لەو هەوایە 

ەوە هاجىوە ، هەوا بە  كەراغ)هەهار(ی دەگرن هە لە صییەواه

زماهەوە دەرباز دەبێذ و ئەم دەهگە دروصذ دەواث.

بەرهەم هێىاوی هەڵەی دەهگی بەعێىەیيی گغتى پۆلىراوە بۆ:

هەڵە لەصەر بىەمای بسواهدن هەپێى دەوجرێذ پەهىەوجنى -1

.ً ئارجیيىلەیغ

بۆ هەڵە لەصەر بىەمای درواهدن یان زماهەواوی هە ئاماژەیە -2

پەهىەوجنى پرۆصەی فۆهۆلۆجی هە بە ئاریغەی فۆهۆلۆجی 

هاودەبرێذ ، و بریخییە لە هەڵە ی بەرهەمهێىاوی دەهگ لەڕووی 

زماهەواهییەوە ، هە لە ئەهجامی پەهىەوجنى ڕێىخضخنى فۆهێمەوان 

یان مۆرفێمەوان لە ئاخاوجىدا درووصذ دەبێذ. بۆ هممىهە : 

رهەم بهێىێذ بەاڵم مىداڵ دەهرێذ بە دروصتى دەهگەوان بە

هێغەی رێىخضخنى ئەم دەهگاهەی هەیە لە یەهەی گەورەجردا 

(. 33:  2015)بەهرە محەمەد عەبدولىەریم  : 



ـــئەهج  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ام ـ

گەیغخیىە ئەم خااڵهەی الی خىارەوە : وؤجاًُدالە 

ٍرُهجىاهاي زماهه -1  له وههرێخهمرۆڤى پێ جُاده واوى فرماهێيى ٍژ

صاماوى  ظ خۆي لهم جىاهاًهواوى جر، ئهرهوهىوههگغذ ب

وان وعهلهٌغخنى و درواهدوى ورد، بۆ گهواوى و جێگهزماهه

ٌغتن( مهێىان و جێگهرههظ)بهًهم پرۆصههىێنً، ئهده

ضتى به واوى ئاخاوجً و هدامهمىو ئهواري هه خضدىهپێَى



 Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019 

  
Page 123 

 
  

 وا گرفخهئه اماهههدم ئهر گرفخێً له، بىووى ههًهبِضتن هه

هدًىردن.  ًىهي پهبۆ پرۆصه

روا وى ههًهوان پرۆصهزماهُِههگهمهێىاوى دهرههي بهپرۆصه

زاوضتى هەخۆعییە زماهییەوان،  له وه، جىێٍژىه ئاصان هُِه

خى زۆرێً لە ي ئەمڕۆدا بۆجە جێى گرهگى و باًهلەم كۆهاػه

ە جایبەث لە واڵجە جىێژه پێغىەوجىوەواهدا، وە ئەم ران ، ب

زاوضخە دەهرێذ لەڕواهگەی چەهد للێيی جری زماهەواهییەوە 

جىێژیىەوەو دراصە بىرێذ  ، وەن زماهەواوی )دەماری و 

 دەروووی و ولیىيی(.

هۆواری ئەم هەخۆعییە جەنها پەیىەصذ هییە بە )هۆواری -2

، ئەهدامی( یا هاجەواوی و هەمىوىڕی وۆئەهدامی دەربڕیً و بیضتن 

بەڵيى هەهدێً جار دەگەڕێخەوە بۆ هۆواری دەرووی و ژیىگەی 

وۆمەاڵیەحی.

ئەم هەخۆعییە جایبەث هییە بە یەن ئاصذ لە ئاصخەواوی زمان -3

بەڵيى ، دەهرێذ لە هەمىو ئاصخەواوی زماهدا ڕووبداث ، بەپێى 

 .ً جۆری جێىچىووی ئەو ئەهداماهەی بەرپرصً لە هردەی ئاخاوج

ەواوی ئاصتى دەهگضازی صەرەجای هەخۆعییە زماهیی -4

دروصدبىووی ئاریغەی زماهییە بۆ هەمىوئاصخەواوی جری زمان،  و 

لەم ئاصخەدا گرفذ زیاجر جىش ى دەهگە وۆوضىاهخەوان دەبً بە 

بەراورد بە دەهگە ڤاوڵەوان،  وە هەر گۆڕاهێيی بچىن لەو یەهە 

 )فۆهێم( ڕوو بداث ، بێگىمان دەبێخە هۆی گۆڕان لە دەهگیاهه

مۆرفێم و وعەواهدا. 



 سەرچاوەكان

( ، 2014پٌۆ فلیدغەر ، و ، ئەمیر محەمەد محەمەدئەمین ، )-1

داڕماوی زمان هەخۆعییەواوی زمان و چارەصەر هردوی ، چاپخاهەی 

هەولێر. –ڕۆژهەاڵث 

( ، ئیيۆهۆمی لە ئاصخەواوی 2012دەروون عبدالحمً صاڵح ، )-2

هەولێر. –وادیمیای وىرد زماوی وىردیدا لە باڵو هراوەواوی ئە

( ، زماهەواوی دەروووی ، 2014عبدولىاحید مىعیر دزەیی ، )-3

هەولێر . -هاوەهدی ئاوێر بۆ چاپ و باڵوهردهەوە

عەبدولىاحید مىعیر دزەیی ، داها جەحضین محەمەد ، دەروون -4

( فۆهەجیً و فۆهۆلۆجی ، هاوەهدی 2012عەبدولڕەحمان صاڵح ، )

هەولێر. -هردهەوەئاوێر بۆ چاپ و باڵو

، و ، ئازاد ئەمین باخەوان و هاصح عىطاويعبدالىریم محمد -5

صلیماوی. –( ، گەعەهردوی زماوی مىداڵ 2011محەمەد ، )

( ، هەخۆش ى و گرفخە 2010هەریم عەریف كەرەچەجاوی ، )-6

دەروووی و وۆمەاڵیەجییەوان ، چاپی دووەم ، چاپخاهەی پەیىەهد 

صلێماوی. –

( ، چەهد جیغىێً 2013،)طُب، و ، عهاب عێ  هایف خرما -7

بۆ صەر لێيۆڵیىەوە زماهەواهییە هاوچەرخەوان ،چاپخاهەی 

هەروىن.  -عەهید ئازاد هەورامی

( ، گیروگرفذ و هەخۆعییەواوی 2015یارا كادر حەمەد ، )-8

هەولێر. -گىجً و چارەصەرهردهیان ، چاپخاهەی وارۆ

هەواوی چاپخاهەی ( ، زما2011یىصف عەریف صەعید ، )-9

هەولێر. –ڕۆژهەاڵث 
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