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پىخخە      

ى  دەزووى  ، یەکێکە لە بابەجە گسهگەکاوى شاوظتى دەزوهاس ى ، لەبىەڕەث دا لەشاوظتى دوگىهجاه  

وەزگیراوە ، لەڕێگەي گىهجاهدوى جاکەوە بڕیاز لەطەز ڕادەي دەزوهدزوطتى  جاک دەدزێذ ، بایۆلۆژیەوە 

دەزوون دزوطخە یان ػڵەژاوە ؟ چىهکە ئەگەز جاک لە  پەیىەهدیەکاوى  دا گىهجاهدوى هەبێذ  ، ئەم 

وى گىهجاهدهە  ئاماژەیەکى ئەزێيیە بۆکەطایەحى جاک ، ئەم جىێژیىەوە: ) ئاطتى خۆگىهجاهدوى دەزو 

خىێىدکازاوى دەزەوەي ػاز، کۆلێژي پەزوەزدەي بىەڕەث/ لەشاهکۆي گەزمیان _ جىێژیىەوەیەکى 

ئاطتى خۆگىهجاهدوى دەزووى خىێىدکازاوى دەزەوەي ػازە  پێىاوى مەیداهیە ( .ئاماهجى ئەم جىێژیىەوە )

( ٤٩بىو لە )لە کۆلێژي پەزوەزدەي بىەڕەث /شاهکۆي گەزمیان( .همىهەي  ئەم جىێژیىەوە کە  پێکهاج

خىێىدکازي دەزەوەي ػاز لەبەػەکاوى ) کىزدي ، عەزەبى ، کۆمەاڵیەحى ، وەزشغ ( . طەزحەم 

قۆهاػەکاوی ئەو بەػاهە بەػێىەیەکى هەزەمەکى  وەزگیراون  ، میخۆدي ئەم جىێژیىەوە وەطفى 

  ػیکازییە . جىێژیىەوەکە گەػخىوەجە ئەو ئەهجامەي هەطخکسدوى خىێىدکازاوى دەزەوەي ػاز 

 بەخۆگىهجاهدوى دەزووى  لەگەڵ خىدو دەوزوبەزدا  لە ئاطدێکى باػدایە.                                     
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 پێؼەکی: 

  بەش ى یەکەم : چىازچێىەي گؼتى جىێژیىەوەکە و هاطاهدوى چەمکەکان 

(Problem of the Research  (        یەکەم : کێؼەي جىێژیىەوە  

ئەزێنى و دەزوهدزوطتى جاک پیؼان دەداث گىهجاهدوى دەزووى              

. گىهجاهدوى دەزووى  کازیگەزي لەطەز  لەگەڵ خىدي خۆي دەوزوبەزی دا 

جاک دەبێذ لە پەیىەهدي یە کۆمەاڵیەجیەکاوى دا طەزکەوث و گىهجاوبێذ 

لەطەزدەمى ئەمسۆدا جاکێکى شۆز  کە دەزوهیەکان ،  دوزبێذ لە ػڵەژاهە

بەدەطذ هەخۆػیە دەزوهیەکاهەوە دەهاڵێنن . هەخۆغ کەوجنى جاک لەڕوي  

دەزووى یەوە  بەزهەمى جاک کەم دەکاجەوە ، بۆچیيێکى ڕۆػيبیري وەک 

کازیگەزي خىێىدکازاوى شاهکۆ ، کە هۆکازي بەزەوە پێؽ بسدوى کۆمەڵگەن ،

زي جىێژەزبىو  بۆئەهجام داوى ئەم . ئەو هۆکازە کە پاڵىەهەزێنى دەبێذ 

جىێژیىەوەیە ، ئەوەیە کە ڕادەي گىهجاهدوى دەزووى ، خىێىدکازاوى 

دەزبکەوێذ ، لەگەڵ خىدو هەزوەها لەگەڵ  دەزەوەي ػازي بۆ

دەبێذ  هاوپۆلەکاهیان دا .کاجێک جاک طەزەجاي جەمەوى الویەجیەحى و دوز 

ازوبازەکاوى دا ، پؼذ بەخۆي دەبەطخێذ لەداخلى لەهەمىو ک و لەماڵ 

ڕەهگە بۆ هەهدێ خىێىدکاز قىزطبێذ کە دوزبکەوێخەوە لە ماڵەوە ، 

ڕەفخازێک ،  .  هەزو داخلى دادەطذ پێکسدوى بە ژیاهێکى هىێ لە هاو شاهکۆ 

دەزهاویؼخەي بازودۆخى دەزووی جاکە  .  خۆ ئەگەز جاک گىهجاهدوى 

  ى و وزەکاوهەبێذ لەڕوي دەزوهیەوە ، ئەوە گىهجاودەبێذ لەگەڵ هاوژ 

دا. گىهجاهدوى دەزووى و کۆمەاڵیەحى   ىمامۆطخاکاو   ى و هاوپۆلەکاو

خىێىدکاز پاڵىەزدەبێذ کە خىێىدکاز بەدواي شاهیازي دا بگەڕێذ طەبازەث 

کە لە محاشەزەکان دا وەزي دەگسێذ . خىێىدکاز ڕادێذ  بۆ  ىبە بابەجەکاو

                                                              قۆهاػێکى هىێى ژیان لەداهاجىودا .

جىێژەز دەیەوێذ بگاث بەوەي کە خىێىدکازاوى دەزەوەي ػاز جاچ ڕادەیەک  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     دەگىهجێن لەڕوي دەزوهیەوە  لەگەڵ خىدو  دەوزوبەزدا؟

(Importance of the Research ) دووەم :گسهگى جىێژیىەوە 

ئەم جىێژیىەوەیە باض لە بابەجێکى شیىدوو طەزدەمیاهە دەکاث                  

دەزون  و حەطخە  و شۆزبەي دەزوهىاض و ڕوػيبیران  ، کە بەڕاي جىێژەز 

دوڕوي یەک دزاو کازدەکەن ، کاز لە طەز چاالکیەکاوى جاک دەکەن . ئەگەز 

ەزوهیەوە طاغ بىو ، ئەو کاجە دەزهاویؼخەکاوى کە خۆیان لە جاک لەڕوي د

(  .  جىێژەز ٢١٠٢ ،فەهمى )وجەوو ،  ڕەفخاز دەبیيىەوە ئەزێنى دەبً

ئەیەوێذ بصاهێذ جاچ ڕادەیەک خىێىدکازان وەک جاکێک لە لەجاکەکاوى 

چىهکە  کۆمەڵ گىهجاهدوى دەزوهیان لەگەڵ خىدو دەوزوبەزدا هەیە ؟

جاکەکاوى کۆمەڵگە هاجىاهین دەزوهدزوطذ بین بەهۆي ئێمەي مسۆڤ بەبێ 

ئەوکازو کازداهەواهەي کە خۆي لە پڕکسدهەوەي پێداویظدیەکاوى جاک دا 

دەبیيێخەوەلە ڕوي دەزووى وکۆمەاڵیەجیەوە جاک لەهاو کۆمەڵگەدا دەجىاوى 

بەدەطدیان بهێىێذ . کەواجە جاکەکاوى هاو کۆمەڵگە کازیگەزیان 

ەهدێ حاز ئەگەز جاک بە وزیایەوە مامەڵە لەگەڵ لەطەزیەکتر دەبێذ و ه

خىدي خۆي هەکاث جىش ى هیگەزاوى دەزووى دەکسێذ و جىڕەو ػڵەژاو 

دەبێذ ، بەاڵم ئەگەز جاک ڕۆػيبیرو ئەزێنى بێذ و کۆهتڕۆڵى بیرکسدهەوە 

هەزێيیەکاوى بکاث کە ئەماهە یەکێکً لە جایبەجمەهدیەکاوى جاکى دەزون 

لە گەڕان بەدواي ئازامى دا ووە دۆشیىەوەي  گىهجاو ئەمەغ ڕؤڵ دەبینى

هەزڕێگەچازەیەک و  ودەجىاهێذ خۆي فێري هەهدێ جەکىیک بکاث کە  

طىد لەالی ڕاطتى مێؼک وەزبگسیذ و کەبىهیاجىەزاهەکازبکاث و کێؼەو 

گیرو گسفخەکان چازەطەز بکاث  وە هەزوەها لەطەز ئاطتى هائاگاي  

یً هێزي خەیاڵ و بڕیازدان و دەجىاهین شۆزػذ جێبگەیً و هەزس ى بکە

پێؼيیازي پۆشەجیڤاهە وادەکاث کە طیظخەمى پازاطتن و خىدپازێصي بەزەو 

 .                                                   (. ٢١٠١باػتر ببرێذ )بىشان ، 

 

   طێیەم : ئاماهجى جىێژیىەوە 

ئاطتى خۆگىهجاهدوى دەزووى خىێىدکازاوى دەزەوەي ػاز پێىاهەي 

 لەکۆلێژي پەزوەزدەي بىەڕەث . 

 چىازەم :طىىزي جىێژیىەوە 

 طىىزي ػىێً : کۆلێژي پەزوەزدەي بىەڕەث .-

-٢١٢١بۆطاڵى طىىزي مسۆي : خىێىدکازاوى کۆلێژي پەزوەزدەي بىەڕەث -

٢١٢٠ 

 ٠/٥/٢١٢٠-٢١/٢/٢١٢٠طىىزي کاث : - 

 

 :هاطاهدي چەمکەکانپێىجەم 

خۆگىهجاهدوى دەزووى  : بسیدیە لە هەوڵێک بۆڕووبەڕووبىهەوەي جاک  -٠-٥

: ٢١٠١ع، ، لەهێىان داواکازیەکاوى خىدو  داواکازیەکاوى ژیىگەکەي )وی

٠٩٢                                                                                  . ) 

                                                                                               

      

_پێىاطەي ڕێکازي: کاجێک جاک لەڕوي دەزووى ،حەطخەییەوە جەهدزوطذ 

                                                                                                       بىو ، ئەو کاجە دەجىاهێذ لەگەڵ پێؼهاجەکاهیؼدا بگىهجێذ. 

ي شاهکۆ : ئەو جاکاهەن کە لە قۆهاػێکى دیازیکساوي خىێىدکاز  ٢-٥

خىێىدهدان ، کە خۆیان ئەوبەػەیان دیازي کسدووە کە لێى وەزگیراون ، 

هەزوەها  کە پسۆگسامێک بەکازدێنن هەهدیجاز مامۆطخاي بابەجەکە داي 

ازەحى خىێىدوى بااڵوە داهساوە هاوە و هەهدێجازیؽ لە وەش 

 ( .                                                                       ٠٨١:٢١٠٦)طالح،

                                                                                                                                     

( یان جەواو کسدووە  ) ٠٢_پێىاطەي ڕێکازي : بسیدیە لەو جاکاهەي کە پۆلى )

وێژەي ، شاوظتى ( بێذ پاػان لەڕێگەي فۆزمێکەوە بەش ى دڵدىاشي خۆیان 

 پسکسدوجەوەو وەزگیراون لە شاهکۆ.                                                  

                                                                                                            

دەزەوەي ػاز: بەو خىێىدکازاهە دەوجسێذ کە لەدەزەوەي ئەو ػازەبً -٣-٥

                             کە جیایدا دەخىێنن .

پێىاطەي ڕێکازي : بەو خىێىدکازاهە دەڵێن کە لە داخلى دەمێيىەوە ، یان - 

               وبەزي ػازدان و هاجىچۆدەکەن . لەدەوز 

                                               

 : چىازچێىەي جیۆزي جىێژیىەوەبەش ى دووەم 

 :جىێژیىەوە  پێؼىوەکان یەکەمبەش ى دووەم : جەوەزي 

 

 (٢١٠٢جىێژیىەوەي )لىزا، ئەي داض ،هێري : -٠-٢ 
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)ڕاهاجً لەگەڵ طترێع و خۆگىهجاهدوى   هاوهیؼاوى جىێژیىەوە:           

 دەزووى خىێىدکازاوى دەزەوەي  لە شاهکۆکاوى ئەو زوپا(.

ئاماهجى جىێژیىەوەکە:  شاهینى ڕاهاجنى طتریع و خۆگىهجاهدوى دەزووى 

 خىێىکازاوى دەزەوەي ػاز لەشاهکۆکاوى ئەوزوپا.

 ٩٨خىێىدکازي هاخۆ ،  ٢٥٨خىێىدکاز،  ٣٥٦همىوهەي جىێژیىەوەکە:  

 خىێىدکازي دەزەوەي ػاز .

 میخۆدي جىێژیىەوە :وەطفى بەکازهێىاوە . 

ئەهجامى جىێژیىەوەکە خىێىدکازاوى دەزوەي ػاز طترطیان لەطەز بىوە بە 

 بەزاوزدبە خىێىدکازاوى هاخۆي ػازەکە 

  

 (٢١١٩جىێژیىەوەي )یەڵدا ،ئەي هان ، ڕەهد: ٢-٢

 

            شاهکۆکاوى ئەمسیکا(.)خۆگىهجاهدوى دەزووى خىێىدکازەجىزکەکان لە 

 هاوهیؼاوى جىێژیىەوەکە 

ئاماهجە جىێژیىەوەکە : شاهینى خۆگىهجاهدوى دەزووى خىێىدکازە جىزکەکان 

 لە شاهکۆکاوى ئەمسیکا.

 خىێىدکاز . ٠٢٤همىهەي جىێژیىەوەکە :

 میخۆدي جىێژیىەوە :وەطفى بەکازهێىاوە. 

و باوەزبەخۆبىوی  ئەهجامى جىێژیىەوەکە  پەیىەهدي کۆمەالیەحى

 خىێىدکازەجىزکەکان وا دەکاث شیاجس گىهجاوبً.

 

 

 (. ٢١١٧جىێژیىەوەي )شەهگ، بێري : ٣ -٢ 

 

هاوهیؼاوى جىێژیىەوە : خىگىهجاوى دەزووى خىێىدکازاوى چین             

 لەوالحى  کەهدا.

ئاماهجى جىێژیىەوەکە : شاهینى خىگىهجاهدي دەزووى خىێىدکازاوى چین 

 ەهەدا .لەوالحى ک

 میخۆدي جىێژیىەوەکە : وەطفى بەکازهێىاوە.  

 ٣١-٢خىێىدکازي ئاوازەي چین لەکەهەدا  ،  ٢٨ -٠همىهەي جىێژیىەوە : 

خىێىدکازي  ٣٣ -٣خىێىدکازي کەهەدي  وەزگسجبىو)خىێىدکازي هاوخۆ (  ، 

 هەچینى هەکەهدي .

جاوى ئەهجامى جىێژیىەوە :  شمان کازیگەزي خۆي هەیە لەطەز ئاطتى گىه 

  دەزووى  خىێىدکازان

الواشي شماوى ئیىگلیزي چیيیەکان کە ئاوازەبىون  لەکەهەدا بىبەهۆي -

الواشي خۆگىهجاوى دەزوهییان بەاڵم دوگسوپەکەي جس گىهجاهیان باػتربىو 

 بەهۆي باش ى شماهیاهەوە.

 

 جىێژیىەوەي  ٤ -٢( ٠٩٩٩ڕینى ، دوکێل ، ٌچیخەز:   ).

 

هاوهیؼاوى جىێژیىەوەکە )خۆگىهجاهدوى دەزووى دایک لەکاحى            

 طکپریداو کازیگەزي لەطەز مىداڵ دواي لەدایکبىون(

شاهینى خۆگىهجاوى دەزووى دایک لەکاحى طکپري داو کازیگەزي لەطەز 

   ئاماهجى جىێژیىەوە: مىداڵ دواي لەدایک بىن 

 میخۆدي جىێژیىەوە: ئەشمىهگەزي .

جىێژەز گەػخىوەجە ئەودەزئەهجامەي کە -ىێژیىەوە : ئەهجامى ج

ئەودایکاهەي  لە بازو دۆخێکى ئازامى دەزووى دان و ، هەزوەها لەڕوي 

ڕۆػيبیری و مادیەوە  لە ئاطدێکى باػدان کازیگەزي لەطەز بازودۆخى 

دەزووى مىداڵەکەیان دەبێذ  ئازامً و کەمتر دەگسیً ، هەزوەهالەڕوي 

ان کێص ى گىهجاوە .ئەو دایکاهەي کە هائازامً حەطخەیؼەوە مىداڵەکەی

لەڕوي دەزوهیەوەو لەڕوي ڕۆػيبیري و مادیەەو الواشن ،  مىداڵەکەیان  

شۆز دەگسیً و هەزوەها کازیگەزي حەطخەیص ى دەبێذ ،کێص ى 

  مىداڵەکەیان  الواش دەبێذ .

 

 

 بەش ى دووەم : جەوەزي دووەم ) چىاچێىەي جیۆزي جىێژیىەوەکە(

هجاهدوى دەزووى خىێىدکازاوى دەزەوەي ػازلەهاو داخلى و : خۆگى  ٠-٢-٢

 هەزوەها لەگەڵ خىێىدکازاوى هاو ػاز دا

ئەگەز جەماػاي   داخلیەکان بکەیً  ، دەبیىین کۆمەڵێ               

خىێىدکازي دەزەوەي  ػازي جێدایە ، کە هەزیەکەیان  لە ػازێکى هەزێمى 

کىزدیً ، بەاڵم ڕەهگە کىزدطخاهەوە هاجىون ، هەزچەهدە هەمىوان 

حیاواشي  کلخىزي و پەزوەزدەي خێزاوى و ئەجەکێتى مامەڵکسدهمان 

حیاواشبێذ ، کە هەز ژوزێک دو بۆ س ً خىێىدکازي جیادایە . هەهدێ حاز 

خىێىدکازاوى یەک ژووز لە ػازي حیاواشەوە هاجىون . هەمىوان دەشاهین 

ئازامى و ئاطایص ى  مسۆڤ بەگؼتى و  خىێىدکازان بەجایبەحى پێىیظدیان بە

دەزوهیە کە یەکێکە لە پێکهاجە گسهگەکاوى هەزەمەکەي ماطلۆ . بۆ ئەوەي 

لەڕوي دەزوهیەوە خىێىدکاز بگىهجێذ لەگەڵ هاوژوزەکاوى دا  کە ئەمەغ 

جاڕادەیەکى شۆز باگساوهدي پەزوەزدەي ئەو خىێىدکازە ڕۆڵ دەبیيێذ لە 

ە بۆ دزوطذ بىوى ئاطتى خۆگىهجاهدوى . پەزوەزدەي خێزان بىەمایەک

کەطایەحى جاک ، پەزوەزدە کازداهەوەي دەبێذ  لە دزوطتى پەیىەهدییە 

دزوطذ  کۆمەاڵیەجیەکاوى  جاک ، خىێىدکازي دەزەوەي ػاز پاڵىەزیان  بۆ

هیەحى ژیان کسدن لە داهاجىودا دەجىاهین  بڵێن جاڕادەیەکى ۆ دەبێذ ، بۆ چ

وى دەزووى  لە قۆهاػەکاوى شۆز زادێً لەگەڵ ژیاوى هاوبەش ى دا  ،  گىهجاهد

شاهکۆدا  یازمەحى خىێىدکاز دەداث لەڕادەي گىهجاهدهیان لەژیاوى 

وەي ػاز لە داخلی دا  ەهاوطەزێتى دا لە داهاجىو ، خىێىدکازاوى دەز 

ػازەشادەبً لە ػێىاشي پەزوەزدەي خێزاهەکاوى جسو طىد لە خاڵە بەهێزي 

شاي ػێىاشي هاوژوزو هاوزێیاهیان وەزدەگسن ، هەزوەها ػازە

مەطسەفکسدن دەبً و دوزیان لە  دایک و باوک و خێزان یازمەجیان دەداث 

کە پؼذ بە خۆیان ببەطتن و  هەز ئەو دوزیە هاوکازیان  دەبێذ 

بۆخۆگىهجاهدي دەزوهیان بۆ ئێظخا و داهاجىو. خۆگىهجاهدوى دەزووى چیە 

هدوى ؟ پسۆطەي گىهجاهدن پسۆطەیەکى خىدي و جایبەجیە ، جاک کە گىهجا

هە بىو واجا  دەجىاهێذ خۆي بگىهجێنى لەگەڵ هاکۆکیە هەطتى و 

هەطدیەکاوى دا ، وەاڵمى گىڕاهکازیە هىێیەکان بە گىهجاهدن دەداجەوە . 

کەس ى گىهجاهدوى دەزووى هەبێذ ، بسیدیە لەو کەطەي کە خاوەوى )مً( 

گى ي چاالکە و شاڵە بەطەز )ئەو ، منى بااڵ( دا . هەزوەها بخىاهێذ هاوطەه

بپازێصێذ ، لەهێىان پێداویظدیەکاوى )ئەو( و ئاگادازکسدهەوەکاوى )منى 
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بااڵ(دا . کاجێک حەطخە لە دۆخى پێداویظتى دا دەبێذ گسژي و فؼاز 

دزوطذ دەکاث ، ئەو کاجە مسۆڤ  هەڵدەطخێذ بە کەمکسدهەوەي ئەو 

: ٢١٠٩گسژییە لەڕێگەي جێرکسدوى پێداویظدیەکاهیەوە  ) حەمەؿاڵح ، 

ىهجاهدوى خىدي ئەوەیە جاک لەخۆي ڕاشیى بێذ ،  مخماهەي بەخىي (. گ٤٦

الواش هەبێذ ، هەزوەها لەڕوي  دۆخى دەزوهیؼیەوە ػڵەژاو ، ملمالهێى 

دەزووى ئەوجۆي هەبێذ ، کە هەطذ بە گىهاه ، دڵڕاوکێ ، بەشەیهاجىەوە 

بەخىددا  لەالدزوطذ ببێذ. لەپێکهاجە طەزەکیەکاوى ئەم ڕەهەهدەي 

جێرکسدوى پاڵىەزە حۆزاو حۆزەکاوی جاکە ، بەػێىەیەک جاک و  گىهجاهدن و 

کۆمەڵگەیؽ لەیەک کاجدا پەطەهدي بکەن یان جێرکسدهەکان بە حۆزێک 

بێذ کە شیان بە کۆمەڵگە هەگەیەهێذ  .کاجێک کە باض لە پاڵىەزەکان 

دەکەیً ، هابێذ )ویژدان( لە یاد بکەیً ، چىهکە ویژدان ئەو دەطەاڵجە 

لەیەک کاجدا چاودێسیمان دەکاث ، ڕووبەڕوومان دەبێخەوە و هاوەکیەیە کە 

ڕشگازمان دەکاث و طصایظمان دەداث . ئەو جاکاهەي کە لەگەڵ خۆیان دا 

هاگىهجێن ، کەطێکە گسفخازي حەهگێکى هاوەکى بۆجەوە ، کەوشەیەکى شۆز 

لەو جاکە بەفیڕۆ دەداث ،  جاکى هەگىهجاو جىاهاي بەزدەوامى و بەزهەم و 

ى هییە ، چىهکە ملمالهێى دەزوهیە هاوەکیەکان  هێز و وشەیان  جێکۆػاو

هەهێؼخىوە . هاجىاهێذ لەبەزدەم قەیسان و جەهگاهەدا خۆي کۆهتڕۆڵبکاث و  

بەئازام بێذ . ئەگەزجىش ى گسفذ ببێذ دزککسدن و بیرکسدهەوەي دەػێىێذ 

                                                                                                                                               .                     (٣٩: ٢١٠٢و هاوطەهگى لەدەطذ دەداث )فەهمى،

 ا:خىدگىهجان لەگەڵ پێداویظخییە هاوەکى و دەزەکیەکان د ٢-٢-٢

  گىهجاهدوى جاک)خىێىدکاز( لەگەڵ خىد و  پەیىەهدي بە           

گىهجاهدوى جاک واجا ئەو بازەباػەي  .کازداهەوەکاهیەوە لەگەڵ دەوزوبەزدا

کە جاک جیایدا جىاهاکاوى خۆي دەشاهێذ ، دەجىاهێذ هەڵ بکاث لەگەڵ 

جەهگژەکاوى ژیان و ػىێنى ماهەوەي لەػازێکى جسدا  ئەمەغ  پاڵىەزێک 

 دەبێذ ، بۆپؼذ بەطتن بەخۆي لەکازوبازەکاوى ژیان دا ، بەػێىەیەکى

بەزهەمداز کازبکاث و بخىاهێذ هاوکاز بێذ لە کۆمەڵگەدا . هەزوەها 

( . کاجێک ٠٢:  ٢١٢١گىهجاهدن بسیدیە لە چاالکى ، هاوطەهگى . )محمد ، 

مسۆڤ گىهجاهدوى دەبێذ لەگەڵ خىددا بەجایبەث لەبازودۆخێکى هالەبازي 

ى و ڤایسۆطە کۆزۆها لەئازادان بەڕاطت قەیساوى دازايوەک ئەمسۆدا ، کە

پێىیظتى بە جێکۆػان و هەوڵ و ماهدووبىون هەیە بۆئەوەي جاک بخىاهێذ 

پەزە بە پەیىەهدیەکى جەهدزوطذ لەگەڵ خىد دەوزوبەزدا بداث .  

خىێىدکازاوى دەزەوەي ػاز لەو شاهکۆي کە دەخىێنن پێىیظدیان بە ئازامى 

 و ئاطایص ى دەزووى هەیە ، کە ماهەوەیان لەداخلى و ئەو پێداویظدیە مادي

و مەعىەویەي کەهەیاهە ، پسکسدهەوەي یازمەحى دەزدەبێذ بۆ خىد 

گىهجاهدوى دەزووى و  ڕەهگداهەوەي لەطەز پەیىەهدیەکاوی لەگەڵ 

( . ٣٠: ٢١٠١خىێىدکازاوى هاوەوەي ػازو خىێىدکازاوى هاوزێییان  )فەقى، 

بەاڵم ئەگەز جاک هەطتى بە طەقامگیري و ئازامى ئاطایص ى دەزووى هەکسد 

کە لە پێداویظدیە گسهگەکاوى مسۆڤ ، ئەو کاجە هاجىاوێ وەکى کە یەکێ

پێىیظذ  ئەزکەکاوى ئەهجام بداث  ، بەم حۆزە ئەو جاکە  هاجىاهێذ وەک و 

پێىیظذ ڕەفخازي ئەزێنى بێذ  لەگەڵ دەوزوبەزدا ، کەئەمەغ شیان بە 

                                                                                   کۆمەڵگە دەگەیەهێذ و چىهکە جاکى هادزوطذ بەزهەم دەێىێذ . 

 

گسجگتریً ئى مەزحاهەي کە گىهجاهدوى جاک پێکدێىێذ ، ئەو             

ژیىگەیە کە جاک جیایدا دەژي و لەڕێگەیەوە پێداویظدیەکاوى  بەدەطذ 

ئەوە دەهێىێذ .  ئەگەز ژیىگە هەیخىاوى  پێداویظدیەکان بەدیبهێىێذ ، 

دەبێخە هۆي بێهیىاي و جێکچىوى هاوطەهگى و هەگىهجاهدن. 

                           پیداویظدیەکان دەکسێً بە دووبەػەوە :                                                                                          

یە بۆماوەییەکان ئەم پیداویظدیە هاوەکیەکان :  واجە پیداویظخى-٠-٢-٢-٢

حۆزە پێداویظدیاهە لە وزوژاهدهەکاهیان دا پؼذ بە دۆخە حەطخەیی و 

هاوەکیەکان دەبەطتن ، چىهکە مسۆڤ لە پێىاو پازاطخنى ژیاوى دا ، 

پێىیظخە چەهدیً پێداویظتى بۆ دەطخەبەزبکسێذ ، کە هەهدێکیان کاز بۆ 

یەکەي دەکەن ، بىهە ئەهدامیەکەي و بەزگسي کسدن لە جاکێدیە بایۆلۆژ 

لەکاجێکدا هەهدیکیان کاز بۆ ماهەوەي حۆز دەکەن . حا بۆئەوەي بژیً و 

خۆمان لەهۆکازەکاوى داڕوخاوى هاو خۆمان بپازێصیً ، پێىیظخە خۆزاک و 

 خىازدهەوە بە لەػمان بگەیەهین.                                                             

                                                                                                  

پێداوطتى و داواکازییە دەزەکیەکان : ئەگەز هەهدێ پێداویظتى -٢-٢-٢-٢

وەکى طۆشەکان باطبکەیً ، دەبیىین لە ژێس طایەي چەهد هەلىمەزحێکى 

وبەز حۆزاوحۆزي جاکەوە دزوطذ دەبً ، هەزوەها بە ژیىگەي دەوز 

کازیگەز دەبً ،  بۆ همىهە مىداڵ لە هەفخەي یەکەم دا ، پەیىەهدي لەگەڵ 

دایکی دا لەطەز بىەماي بەدیهێىاوى پێداویظدیەکاوى بىهیاجنراوە ، چىهکە 

دایک بۆمىداڵ طەزچاوەي )خىازدن ، خىازدهەوە ، چێژي هەطتى ،  

م لەگەڵ ئازامی دەووى ( کە پەیىەهدي بە الیەوى حەطخەییەوەهەیە ، بەاڵ 

گەػەکسدوى الیەوى حەطخەي و ئەقڵی دا دەجىاهێذ خۆي و دایکى لەیەک 

 حیابکاجەوە .                                                                                   

                        

 : پێىەزەکاوى گىهجاهدن ٣-٢-٢

،  ئەمە پێىەزێکى هەزەمەکى کە باض لە جاکى گىهجاو هەگىهجاو دەکسێذ 

هیە ، بەڵکى ژمازەیە ، پێىەز هەیە کە بەکازدێً بۆ پێىاهەکسدوى  زەفخازي 

جاک ، کە لەڕێگەیاهەوە بڕیاز لەطەز ئاطاي ، هائاطاي ڕەفخاز و 

                        هەڵظىکەوحى جاک دەدزێذ ، ئەو پێىەزاهەیؽ ئەماهەي خىازەوەن                                               

پێىەزي خىدي : واجا جاک خۆي بڕیازدەداث لەطەز ڕەفخازەکاوى - ٠-٣-٢-٢

کە  ئاطایً یان الدەزن ، لە چىازچێىەي ئەو کسدازاهەي کەدەیکاث و 

دەیبيێذ ، ڕەفخازي ئەزێنى  هەطتى ئازامى بۆ خاوەهەکەي دەطخەبەزدەکاث 

وى ، جىاهاي بەدیهێىاوى و ،هەزوەهادوزي دەخاجەوە لە ػڵەژاوى دەزو 

ئاماهجەکاوى شیاد دەکاث ، بەاڵم جاکى ڕەفخاز هائاطاي ، هەمیؼە هەطذ 

بە کەم و کىڕي و هائازامى دەزووى دەکاث ، لە ئەهجامى ڕەفخازي 

هائاطاییەوە هاجىاهێذ بگىهجێذ لە گەڵ خىد و دەوزوبەزدا  ئەم 

( .   ٢٥:  ٢١١٥هۆکازاهەیؽ وادەکاث کە چێژلە ژیان هەبیيێذ )الظفاطفە،

                                                                                              . 

پێىەزي کۆمەاڵیەحى :   هەز کۆمەڵگەیەک جاکەکاوى لەطەزبىەماي ٢-٣-٢-٢

ڕێصگسجنى کۆمەڵى پێىەز و بەها و داب و هەزیذ پەزوەزدە دەکاث ، کە 

پابەهدبً پێیاهەوە . بىوى گىهجاهدن لەهێىان پێىیظخە  جاکەکان 

ڕەفخازەکاوى جاک و بەهاکاوى کۆمەڵگەدا بە ئاطایى دادەهسێذ . 

هەگىهجاهدوى جاک لەگەڵ بەهاکاوى کۆمەڵگەدا بە هائاطایى دادەهسێذ ، 

چىهکە پێىەزە کۆمەاڵیەجیەکان ڕەفخازي ئاطاي و هائاطاي لەکۆمەڵگەدا 

                                                                                                                                                                    دیازیدەکەن .                
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پێىەزي همىهەیى :  واجا بە همىهەي جاک و هصیکى لە کەمالیەجەوە ، -٣-٣-٢-٢

مىهەي بااڵوە کەطێتى الدەز الي داوە لە کەطێتى دزوطذ هصیکە لەه

 همىهەي بااڵو کەمالیەجەوە                                                 

                                                                                         

دەکاجەوە وە  پێىەزي ئامازي : جاک ڕەفخازي هائاطاي شۆز دوبازە -٤-٣-٣-٢

                                                                                       ئەو ڕەفخازاهە دوزە لە ڕەفخازي ئاطاییەوە واجا ػیاو هیە. 

                                                                                                                                                      

دەزوهدزوطتى جاک پیؼان   پێىەزي ئاینى : ئەو ڕەفخازاهەیە کە-٥-٣-٢-٢

دەدەن ، ئەو کسدازاهەیە کە ئایً ڕێى پێدەداث ، وە هەکسدوى ئەو کازاهەي 

                                                                                                                                                                         ( .                                                                                                                         ٠٦: ٢١١٩کە ئایً  حەزامى کسدووە )الصبیدي ، 

 خىد گىهجاهدن  و طتراجیژي  بەزگسیکسدوى  جاک   ٤-٢-٢  

فؼازەکان و داواکازیە هاوەکى و بسیدیە لە هەوڵى جاک بۆکەمکسدهەوەي 

دەزەکیەکاوى جاک ، کە هەڕەػەو  شەزەزمەهدن یۆ طەز ڕەفخازەکاوى جاک  و 

                                           شیان  گەیاهدن بەکەطایەحى جاک، کەئەماهەغ دەکسێً بە دوو بەػەوە                                                                 

                                                                                                

 بەزگسیکسدن لەبازەي هەڵچىهەوە                                                                                 -

ە مسۆڤ بە مەبەطتى بسیدیە لە پسۆطە ڕەفخازییە شاوظدیەکان ، ک

کەمکسدهەوەي دڵەڕاوکێ و هىڵچىهەکاوى بەکازیدەهێىێذ ، لەواهە 

 هەڵظەهگاهدوى بازودۆخەکە بەػێىەیەکى لۆژیکیاهە جس                                                      

 بەزگسیکسدن لە بەزاهبەز کێؼەیەک -

یدەهێىێذ ، هۆکازێکە جاک بۆ ڕوبەزوبىهەوەي بازودۆخێک بەکاز 

بەػێىەیەکى پالن بۆ داهساو بۆ گۆڕینى بازودۆخێکى جس ، واجە جاک گسهگى بە 

خىدو ژیىگەکەي دەداث ، بەزگسیکسدن کازیگەز دەبێذ بۆ ئاڕاطخەکسدن و 

بیرۆکەي گسهگ بۆچازەطەزکسدوى کێؼەکاوى جاک، و بەػێىەیکى 

                                                                                           جەهدزوطذ و دووز لە هەڵچىن.                               

 هۆکازە طەزەکیەکاوى دزوطخکسدوى گىهجاهدوى جاکەکەض  ٥-٢-٢  

بىوى کازامەي لە پڕکسدهەوەي پێداویظدیەکان : گىهجاهدن -٠- ٥-٢-٢  

هەزوەها گىهجاهدن  دەزئەهجامى ػازەشایى و ئەشمىهەکاوى جاکەکەطە  ،

کازیگەزي دەبێذ لەطەز ئاطتى فێربىون و ئاػىابىووى جاک ، بەو ڕێگا 

حۆزاوحۆزاهەي کە جاک پێداویظدیەکاوى لەڕێگەیەوە بەدیدەهێىێذ . 

فسۆید حەخذ لەطەز گسهگى پێىج طاڵى یەکەمى جەمەوى مىداڵ دەکاجەوە 

اهدن  کە جیدا بىچیىەي  کەطایەحى جاک دزوطذ دەبێذ ، جۆوي گىهج

هەگىهجاهدوى لێ طەوشدەبێذ ، هەزوەک پەهدێکى چینى هەیە دەڵێذ 

 ٢١٠٤گسهگى بە ڕیؼک بدە لقەکان خۆیان گسهگى بەخۆیان دەدەن ) فەقى ،

:٣٥٠                                                                                                                          .)                     

پێىیظخە مسۆڤ خۆي بىاطێذ : خىد هاطین یازمەحى جاک دەداث  ٢- ٥-٢-٢

 بۆخۆگىهجاهدوى دەزووى  جاک 

 

 

لەڕێگەي ئەم دوخاڵەي خىازەوە یازمەجیمان دەداث شیاجس ػازەشاي  ٦-٢-٢ 

   خۆمان بین خۆمان بىاطین   

                                             

پێىیظخە جاک طىىزي جىاهاي خۆي بصاهێذ ،  بۆ همىهە خىێىدکازێک -

کۆلێژي جەواوکسدووە و دەیەوێذ کازێک ئەهجام بداث کە لەگەڵ 

بڕواهامەکەي دا بگىهجێذ ، ئەوە کازێکى واقعیە و طەزکەوث و دەبێذ 

 جیایدا .                         

                               

جىاها و ئامادەییەکاوى خۆي بصاهێذ هابێذ داواي ئاماهجێک  پێىیظخە جاک -

 (.                                                             ٣٩٩: ٢١١٦لەخۆي بکاث کە هەجىاهێذ بەدیبهێىیذ )قەزچەجاوى، 

                                                                                                 

 ثاپیىیظخە جاک خۆي پەطەهد بک-٧-٢-٢

بیرکسدهەوەکاهمان   ەکاث.د گىهجاهدوى دەزووى کاز لە ڕەفخاز           

ڕەفخازەکاهمان  دیازی دەکەن ، هەز بۆیە پێىیظخە ئاگامان  لە ئاڕاطخەي 

دەزووى خۆمان بێذ ، خۆمان بىاطین و ئاگادازي خاڵى الواش و بە هێزي 

،  ػازەشاي کازداهەوەکاهمان بین بۆ ڕوداوە حۆزاوحۆزەکان )   خۆمان بین

( . دەزوون و حەطخە پەیىەهدي ڕاطخەخۆیان لەگەڵ ٨٧: ٢١٠٣فقێ ، 

یەکتر هەیە کەواجە  گىهجاهدن لە الیەک کاز لە الیەهەکەي جس دەکاث ، هەز 

فؼازێکى هاوەکى کازداهەوەي دەزەکى لێ دەکەوێخەوە و بە پێچەواهەػەوە ، 

ە ئەگەز ئێمە بیرکسدهەوەي ئەزێيیمان بۆ بابەجێک هەبىو ، ئەو کاجە واج

ڕەفخازیؼمان لەو چىازچێىەدا گىهجاو دەبێذ کەواجە ئەوە 

بیرکسدهەوەکاهماهە ئێمە ئازاطخە دەکەن بۆ چۆهیەحى ڕەفخازکسدن . ئەگەز 

بێذ و جاک لە ڕوي دەزوهیەوە ئەزێنى بىو ڕەفخازیص ى باغ و  وەزگیراو 

ربىوى ڕەفخازکسدن لە مىداڵیەوە لە ڕێگەي الطایکسدهەوە دەبێذ . فێ

دزوطذ دەبێذ  ، و ػێىە دەگسێذ لێرە دا ئەمەوێ بڵێم جاکى دزوطذ و 

ى و اوگىهجاو لەڕوي دەزوهیەوە  هەک بۆ خۆي بەڵکى طىدي بۆ مىداڵەک

(. گىهجاهدوى دەزووى کاز لە ٣٠: ٢١٠٥دەوزوبەزیؽ دەبێذ ) طیڤەز ، 

مسۆڤ خۆي لە ژیىگەیەکى  هىێ  .ەجیەکاوى جاک دەکاث پەیىەهدییە کۆمەاڵی

وەک شاهکۆ دەبیيێخەوە ، ئەو هێزاهەي کەلەم ژیىگەیەدا  لە 

ڕوبەڕبىهەوەدان وا شوو حێگیرهابً ، چىهکە خىێىدن لە شاهکۆ حیاواشجسە لە 

ئامادەیى و پێىیظتى بە جێگەیؼدىە هەک لەبەزکسدن ، طیظخمى واهەوجىەوە 

طسوػتى پەیىەهدیە  ئاشادیەکى شیاجس دەبەخؼێذ بە خىێىدکاز ،

(. پێداویظتى جاک بۆ ٥٥: ٢١٢٠کۆمەاڵیەجیەکاهیؽ حیاواشە )عىطمان ، 

کۆمەڵ و کۆمەاڵیەحى بىن ، یەکیکە لە پێداویظدیە  گسهگەکان لەژیاوى 

هەز جاکێک ،چىهکە شۆزبەي شاهایاوى دەزوهصاوى باض لە پەیىەهدي 

هۆکازێکە  بۆ  کۆمەاڵیەحى دەکەن باش ى و پخەوي الیەوى کۆمەاڵیەحى جاک 

گىهجاهدوى دەزووى جاک ، کاجێک جاک جىاهاي بەزهەمهێىاوى لە بىازي 

کازەکەي دەبێذ ئەمە پاڵىەزێک دەبێذ بۆ شیاجس بەزەو پێؼبردوى  الیەوى 

کۆمەاڵیەحى . جىاهاي جاک و بىوى وشە الي جاک هۆکازێکە بۆ گىهجاهدوى 

لە ژیاوى جاکدا  دەزووی کە لە هاوەوە طەزچاوەي گسجىوە . هەز گۆڕاهێک

ڕوبداث  ئاکامى بەیەکدا هاجنى ئەقڵە لەگەڵ بیرۆکە هىێیەکان . 

بیرۆکەکان وەاڵمً بۆ داهاجىو و ئامڕاشن بۆ حێبەحێکسدوى هەمىو 

ئازام  بێذ بەزهەمیص ى باػتر دەبێذ  ئاماهجەکان . جاک لەڕوي دەزوهیەوە

و بڵێن  بێذو پەیىەهدیە کۆمەاڵیەجیەکاوى طەزکەوث و جس دەبێذ  . ئەگەز 

ئایا ئەي باش ى پەیىەهدي کۆمەاڵیەحى کاز لە گىهجاهدوى دەزووى دەکاث لە 

وەاڵمدا دەڵێن بەڵێ ، بەاڵم ڕەهگە هەهدێ حاز ژیىگە بەپێى ویظتى ئێمە 

هەبێذ  ، بەاڵم ئەجىاهین لە ڕێگەي ڕاهێىاهەوە کۆهترۆڵى بازي دەزووى 

:  ٢١٢١احمد، خۆمان بکەیً و هەهێڵین ژیىگە ئێمە کۆهترۆڵ بکاث )

٠٥٤)                                   
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بیرۆکەو جێرواهینى جاک بۆ خۆي ،  بە گسهگتریً ئەو هۆکازاهە         

دادەهسێذ کە کاز لە ڕەفخاز دەکەن  ، ئەگەز جاک جێڕواهینى بۆخۆي 

هێگەجیڤ بىو ئەوە ڕوبەڕوي هەڵىێظتى بێهیىایى ئەو جۆ دەبێخەوە کە 

پازچەي  و ػکظذ بکاث ، کە ئەمەغ کاز لە پلە هەطذ بە دەطخە 

گىهجاهدوى کۆمەاڵیەحى جاک دەکاث ، پاڵ بە جاکەوە دەهێذ بەزەو 

. بۆئەوەي دوزبین لە گیاوى گىػەگیري و پەزەطەهدوى هەطتى دوژمىکازاهە

واجا پێىیظخە جاک لەگەڵ دژایەحى و دوژمىکازاهە پێىیظخە هەزم بین )

ىێذ ،  چەقبەطخىو هەبێذ ، کە ئەمەغ گۆزاهکازیەکان دا خۆي بگىهجێ

 کاز لە گىهجاهدوى جاک دەکاث لەگەڵ ژیىگەکەي ، دوو حۆز هەزمى هەیە  : 

                                                                                             

کەي هەزمى بەهێز : ئەو هەزمیەیە کە جاک بەهۆیەوە لەگەڵ ژیىگە هىێیە –

                                                                       دەگىهجێذ  ، بەبێ ئەوەي خىوە کەطێدیە ڕەطەهەکەي بگۆڕێذ.

                                                                                                                     

ش : ئەو هەزمیەیە کە بەهۆیەوە جاک همىهە بااڵکاوى ژیىگە هەزمى الوا-

هىێیەکە وەزدەگسێذ ، و هکىڵى لە کەطێدیە ڕەطەهەکەي خۆي دەکاث ئەم 

حۆزە هەزمی یە دەبێخە هۆي دزوطذ بىوى هەگىهجاهدوى جاک لەگەل 

                  (.                                                  ٤٥:  ٢١٠٢خىدي خۆي دا ) فەهمى،

                                                                                                                   

ئەو جیۆزاهەي کە پەیىەهدیان بە بابەحى گىهجاهدوى دەزوهیەوە  ٨-٢-٢ 

 هەیە   

 جیۆزي بایۆلۆژي  ٠- ٨-٢-٢

 

ەن )دازویً ، مىدل ، حالخۆن ...( داهساوە  دەڵێذ ئەم جیۆزە لەالی          

جاڕادەیەکى شۆز هۆکازي هەگىهجاهدوى جاک ، دەگەڕێخەوە بۆ هەخۆغ 

کەوجنى هەهدێ لە خاهەکاوى لەش ى جاک ، کەدەبىەهۆي هەگىهجاهدن کە 

بەهۆي الواشي گىێصەزەوە دەمازییەکاهەوە ڕودەداث  . بەزشبىهەوە ،  

هدەکان کاز لە بازي هەڵچىوى ، دەزووى ، هصمبىهەوەي ئاطتى کىێسە گال 

پێگەیؼخنى هەڵچىوى جاک بسیدیە لە جىاهاي کۆمەاڵیەحى جاکەکەض دەکاث. 

دەزبڕێنى ڕاطخەو خۆي هەمىو ئەو هەطذ و هەطخاهەي کەجاک لە کاحى بە 

ئاگاي دا پێیان دەگاث ، لە بە زاهبەز ئەواوى دیکەدا ، وەک پەزچەکسداز و 

ەم ئەو پسض و ڕەفخازو هەڵىێظخاهەي ڕوبەڕوي وەاڵم داهەوە بۆ طەزح

                                                               .                                     (٢١٠٦دەکسێىەوە.)حەمەدمین ، 

 

                                                                                                                      

 جیۆزي مسۆڤایەحى   ٢- ٨-٢-٢

دامەشزێىەزي ئەم جیۆزەیە وەپێى وایە جاک ، جىاهاي هەڵگسجنى               

بەزپسطیازێتى ژیاوى خۆي و بەزەو پێؼبردوى هەیە . جاک خاوەن وشەیەکى 

جاک باػە ، لە ڕەخظاهدوى هەلى گىهجاهدن بۆ بەڕێىەبسدوى ژیاوى خۆي . 

جىاهاي داهێىان و بەدیهێىاوى خىدي هەیە . ئازەشووە هاوەکیەکاوى جاک 

پاڵىەزە بۆ بەدیهێىاوى خىد ، کە جاک لە هەمىو قىهاػەکاوى ژیاوى دا هەوڵى 

بەدیهێىاهیان دەداث . ئەم جیۆزە حەخذ لەوە دەکاجەوە ئەو فاکخەزەي کە 

جاک بۆ  ڕەفخازي جاک دیازي دەکاث ، بسیدیە لە پسۆطەي دزککسدوى

ووزوژێىەزەکان ، هەک ووزوژێىەزەکان خۆیان ، واجا ئەو ڕێگاي کەجاک 

بەهۆیەوە دزک بە ڕوداوەکان دەکاث ئەوە ػێىاشي هەڵظىکەوحى دیازي 

دەکاث ، بەزاوبۆچىوى ئەم جیۆزە طسوػتى جاک و ػازەشایى  ، ڕۆڵێکى 

گسهگى هەیە لە پسۆطەي فێربىون دا کەفێربىون هۆکازێکە  

                                         (.٧٥: ٢١١٥ن و گىهجاهدوى جاک )الظفظافە ، بۆگەػەطەهد
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 جیۆزي ڕەفخازي  ٣- ٨-٢-٢

زي جاک بکسێذ ، لەگەڵ ئەو پاڵىەزاهەي کە بەڕێىەي دەبەن ، وە دامەشزێىەزي ئەم جیۆزە شاها )واحظً( ە ، بەڕاي واحظً پێىیظخە لێکۆڵیىەوە لە ڕەفخا               

اڵم داهەوە و پێى وایە دزوطذ بىوى ڕەفخاز لە شهجیرەیە ڕوداوەوە دزوطذ دەبێذ ، بەػێىەیەک کە بەهۆي ووزوژێىەزەکاهەوە ) کەهۆکازي ژیىگەییە  ( ، وە

ژێىەزێک لە ڕێگەي مەزحدازي کسدهەوە وەاڵم داهەوە دزوطذ بکەیً.  ڕەفخازي جاک کازداهەوەي فظیىلۆجى دزوطذ دەبێذ . دەجىاهسێذ بەهەمىو حۆزە وزو 

    ( .                                                                                                ٩٨: ٢١١٩وەاڵم داهەوەیە بۆ کۆمەڵێ ووزوژێىەزي دیازیکساو کە ئەجىاهسێذ بپێىزێذ )الصبید ،

                                                                                              . 

 جیۆزي ػیکسدهەوەي دەزووى هىێ   ٤- ٨-٢-٢ 

دەداث بە کازیگەزیە ئەزێيیەکاوى ئەم جیۆزە بەػێىەیەک لە پسۆطەي گىهجاهدن دەڕواهێذ ،  گسهگى هاداث بە کازیگەزییە هەزێيیەکاوى کۆمەڵەگە  ، بەڵکى گسهگى 

کان کە جىاهاي گۆڕینى ئەوپەیىەهدیە ، بەبۆچىوى ئەم جیۆزە ، کۆمەڵگا گسهگە ، بۆداڕػدىەوەي ڕەفخازو دزوطخکسدوى .  کۆمەڵگا بەزپسطە لە پێداوى هیىا بە جاکە

ەخالقى هەز لە مىداڵیەوە لە ڕێگاي ػێىاشە پەزوەزدەي دایک و باوک و و کە هەطذ و طۆشو ڕەفخازي ئ ڕەفخازکاهیان هەبێذ لە قىهاػەکاوى داهاجىي  ژیاهیان دا

     .(٢١٠٦پەیىەهدي هێىان مىداڵ و کەطاوى جس بيیاث دەهسێذ )قەزەچەجاوى ،

 

 ػیکسدهەوەي جیۆزەکان                                                                                          

کان  جیۆزي بایۆلۆجى پسۆطەي گىهجاهدن و هەگىهجاهدن دەگەڕێىەوە بۆ هۆکازە حەطخەیەکان لەواهە کەم و کىڕي ڕژێىەکان ، یان هەخۆػیە بۆماوەیە              

هیؽ لە جاکێکە بۆ . جیۆزي مسۆڤایەحى ،  ئەم جیۆزە حەخذ لەطەز بیرکسدهەوەي جاک دەکاجەوە ، واجا جاک بەپێى جىاهاو لێهاجىي خۆي ڕەفخاز دەکاث گىهجاهد

فێربىون و جاکێکى جس دەگۆزێذ ، لەبازودۆخێکەوە بۆ بازدۆخێکى جس دەگۆڕێذ .جیۆزي ڕەفخازي گىهجاهدن و هەگىهجاهدوى  جاک دەگەڕێىێخەوە بۆ پسۆطەي 

سدن پەیسەو دەکەن . جیۆزي پەزوەزدە. هەزجاکێک ئاطتى حیاواشي هەیە لە فێربىون دا ، هەزوەها هەزخێزان و کۆمەڵگەیەکیؽ حۆزێک لە پەزوەزدەک

و گۆڕینى ػیکسدهەوەي دەزووى هىێ  ،  ئەم جیۆزە حەخذ لەطەز ڕۆڵى کۆمەڵگە دەکاجەوە ، کە بەپێىیظتى دەشاهێذ دەزفەث بەجاک بدزێذ بۆ ڕاطخکسدهەوە

                                           ڕەفخازي هەزێى  چىهکە جاک هەز ڕەفخازێک بکاث لە کۆمەڵگەوە قێربىوە. 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 : چىازچێىەي مەیداوى جىێژیىەوەکە  بەش ى طێیەم

 : میخىدي جىێژیىەوە ٠-٣

ە پسۆطەي میخۆدي وەطفى بەکازهاجىوە  ، کە بسیدیە لە پؼکىینى گؼخگیري بۆ بىازێک لە بىازەکاوى کۆمەڵگە ، بەئاماهجى بەدەطتهێىاوى شاهیازي کە ل

                                                                                                                                             گەػەپێداوى کۆمەاڵیەحى دا طىدي لێىەزدەگیرێذ.     

 دووەم : کىمەڵگەو همىهەي جىێژیىەوە

بەػەکاوى کۆلێژي پەزوەزدەي بىەڕەث بسیدیە (.٢١٢٠-٢١٢١ێىدوى )کۆمەڵگەي جىێژیىەوە : بسیدیە لە شاهکۆي گەزمیان کۆلێژي پەزوەزدەي بىەڕەث بۆطاڵى خى -٠

 ( خىێىدکازە .                                                                     ٨١٨لە )کىزدي ، عەزەبى ، کۆمەاڵیەحى ، وەزشغ ، باخچەي مىدااڵن ( کە ژمازەي خىێىدکازاوى کۆلێژي پەزوەزدەي بىەڕەث )

 

( خىێىدکازي مێ ،  ٢٣( خىێىدکازە ،  )٤٩ىوهەي جىێژیىەوە  : خىێىدکازاوى دەزەوەي ػاز لە شاهکۆي گەزمیان کۆلێژي پەزوەزدەي بىەڕەث کە ژمازەیان )هم-٢ 

کازاهە پیؼان دەداث ( کەڕێژەي ئەو خىێىد٠( خىێىدکازي هێر کە همىهەکە لە بەػەکاوى ) کىزدي ، عەزەبى ، وەزشغ، کۆمەاڵیەحى ( وەزگیراون . خؼخەي )٢٦)

 کە لە جىێژیىەوەکەدا بەػدازیان کسدووە

 ژ بەش ى شاوظتى  هێر مێ کۆ ڕێژەي طەدي 

 ٠ کىزدي ٥ ٧ ٠٢ ٢٤,٤٨%

 ٢ عەزەبى  ٧ ٥ ٠٢ ٢٤,٤٨%

 ٣ وەزشغ ٧ ٤ ٠٠ ٢٢,٤٤%

 ٤ کۆمەاڵیەحى  ٧ ٧ ٠٤ ٢٨,٥٧%

%٢٦ ٢٣ ٤٩ ٠١١   

 

                  

 جىێژیىەوەچىازەم: ئامساشي        

( بڕگە ئاڕاطخەي کەطاوى پظپۆزو ػازەشا کسان لە بىازەکاوى ٣١)جىێژەزي فۆزمى ڕاپسس ى بەکازهێىاوە بۆکۆکسدهەوەي شاهیازي و کە فۆزمەکە پێکهاجبىو لە  

 % ( ٨١,٦٦ي ئامساشەکە بسیخیبىو لە)دەزوهىاس ى و کۆمەڵىاس ى  ، کە ئەم بەڕێصاهەیؽ جێبینى و طەزهجى خۆیان لەطەز فۆزمەکە هىطیبىو ، لەئەهجام دا ڕاطخگۆ 
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(فۆزمان بەهەزەمەکى هەڵبژازدوو ض)ژمازە حىجەکان( ؾ)ژمازە جاکەکان(کە دواي ٠١بۆدەزهێىاوى حێگیري جىێژیىەوەکە )، هەزوەها   (٠بڕواهە پاػکۆي )

 .  (٢بڕواهە پاػکۆي )  %(٧٩بسیخیبىو لە )  ڕێکخظخنى شاهیازیەکاوى حێگیري ئامساشەکە

 ئامازي بەکازهێنراو ئامڕاشي 

 ( ٠١٦، ٢١١٦/کۆي ث       )ؿبري ، ٠*٣+ث٢*٢+ث٣*٠هاوەهدي ػیاوي =ث-٠           

 ٢    
   ناوەندى شياوى 

  بەرزترين كێش
 طەد  کێص ى-٢ (                                                ٢٣، ٢١١٧)الكبيس ي،         ٠١١×  

           ٢ كۆی ف×  ٦   -٠هاوکێؼەی طپێرمان: زض = -٣ 
 (٠٤٦، ٢١١٦(                             )املىیزل و ػسايبت،  ٠ – ٢ن )ن                                                 

                                                                                                                                                                   

 بەش ى پێىجەم : خظدىەڕوو  و ػیکسدهەوەي شاهیازیەکاوى جىێژیىەوەکە 

 طتى خۆ گىهجاهدوى دەزووى خىێىدکازاوى دەزەوەي ػاز لە شاهکۆي گەزمیان کۆلێژي پەزوەزدەي بىەڕەث ئا پێىاهەيئاماهجى جىێژیىەوە ) 

 ( کە کێص ى طەدي و هاوەهدي ػیاوي بۆ بڕگەکاوى پێىەزەکە دەزهێنراوە بە ػێىەیەکى گؼتى بۆڕگەشي )هێرومێ( ٢خؼخەي )

هاوەهدي  کێص ى طەدي 

 ػیاوي 

 ژ بڕگە  دووبازەکان پلە 

٣ ٢ ٠ 

بەزدەوام واهەطذ دەکەم لە  ٤ ٣ ٤٢ ٠ ٠,٢٢ ٩٥,٨٠

 حەهگدام.

٠٦ 

 

مخماهەم بەخۆم هەیە   ٤١ ٦ ٣ ٢ ٢,٧٥ ٩٠,٥٧

 لەهەزکىێبم. 

٢٢ 

به هەمىو ػێىەیەک هەوڵى  ٣٨ ٧ ٤ ٣ ٢,٦٩ ٨٩,٧٩

خۆگىهجاهدن دەدەم، لەبەز 

 ئەوەي قظەم هەیەجەطەز. 

٣١ 

 

طسوػخم وایە، بەشوي لەگەڵ  ٣٥ ٧ ٧ ٤ ٢,٥٧ ٨٥,٧٠

 بازودۆخەکان دا دەگىهجێم. 

٦ 

 

ژیان شۆز خۆػە ، هەمیؼە بە  ٣٢ ٩ ٨ ٥ ٢,٤٨ ٨٢,٩٩

 هیىاوە دەژیم. 

٠٨ 

 

واهەطذ دەکەم لەػازي خۆم   ٣٠ ٠٠ ٧ ٥ ٢,٤٨ ٨٢,٩٩

دام، خىێىکازاوى هاوخۆشۆزباػً 

 لەگەڵمان. 

 

 

٢١ 

شۆزئاطىدەم و شو هەڵدەکەم  ٢٨ ٠٥ ٦ ٦ ٢,٤٤ ٨٠,٣٣

 ،لەگەڵ بەزشو هصمیەکاوى ژیاهدا 

٠٩ 

 

 

ژیىگە بۆمً گسهگ هیە، گسهگ   ٢٩ ٠٢ ٨ ٧ ٢,٤٢ ٨١,٩٥

کەطەکاهە شۆزبەباش ى خۆم 

 دەگىهجێىم لەگەڵیان.  

٢٤ 

 

 

پێؽ ئەوەي بێمە داخلى هیچم  ٢٧ ٧ ٠٥ ٨ ٢,٢٤ ٧٤,٨٢

هەشاوى، هەزلە ػێىاشي 

مامەڵکسدن و چێؼذ ..داخلى 

 فێري شۆزػتى کسدم. 

٢٩ 

 

 

دەوزوبەز بۆمً شۆزگسهگە، شۆزحاز  ٠٧ ٠٢ ٢١ ٩ ٠,٤٣ ٦٤,٦٢

هەڵىێظدێکى زاطتى خۆم، لەبەز 

 خەلک واشلیدێىم.  

٠٠ 

 

 



 Journal of the University of Garmian 9 (1), 2022 

  
Page 132 

 
  

 

ژیان شۆز بێڕەحمە لەگەڵم، حەش  ٠٥ ٠٠ ٢٣ ٠١ ٠,٨٣ ٦٠,٢٢

 بەدوزکەوجىەوە هاکەم لەماڵ.   

٧ 

 

 

پێؽ ئەوەي بێمە داخلى  ٨ ٠٥ ٢٦ ٠٠ ٠,٦٣ ٥٤,٤٢

هەزگیزلەماڵ دوز هەکەوجمەجەوە، 

بۆیە هە طذ بە هەگىهجان 

 دەکەم. 

٢٦ 

 

 

 

هەزچى دەکەم هەطذ دەکەم  ٠١ ٠٠ ٢٨ ٠٢ ٠,٦٣ ٥٤,٤٢

 دەوزوبەز بەدڵیان هیم .  

٠١ 

 

هەطذ بە بیخاقەحى ، دڵەڕاوکێ  ٤ ٢٢ ٢٣ ٠٣ ٠,٦٠ ٥٣,٧٤

 دەکەم . 

٢ 

هەطذ دەکەم خىێىدکازاوى  ٧ ٠٦ ٢٦ ٠٣ ٠,٦٠ ٥٣,٧٤

هاوػاز ،بەچاوێکى 

 هەزێيیەوەجەماػامان دەکەن . 

٠٧ 

 

٢٥ ٠٤ ٠,٥٩ ٥٣,٥٦ 

 

هەزچەهدەهەوڵى خىگىهجاهدن  ٥ ٠٩

 دەدەم ،دەوزوبەز لێم دەػێىێنن.

٩ 

جاقەحى جێکەڵیم لەگەڵ کەض  ٦ ٠٥ ٢٨ ٠٥ ٠,٥٥ ٥٠,٧١

 هیە. 

٠٢ 

 

هەطذ بەالواشي خۆم دەکەم ،لە  ٣ ٠٩ ٢٧ ٠٦ ٠,٥٠ ٥١,٣٤

 دەزبڕیىە بۆچىهەکاهم دا.  

٠٣ 

 

هەطذ بە هائىمێدي دەکەم  ٤ ٠٠ ٣٤ ٠٧ ٠,٣٨ ٤٩,٢٥

 لەژیان دا. 

٠٤ 

 

 هەطذ بەجسض ٥ ٠٣ ٣٠ ٠٨ ٠,٤٦ ٤٨,٩٧

 دەکەم.  

٠ 

 

 ٣ لەهەمىوکەس ً گىمان دەکەم.  ٦ ٠٠ ٣٢ ٠٨ ٠,٤٦ ٤٨,٩٧

 

 ٤ هەطذ بەػڵەژان دەکەم.   ٥ ٠٣ ٣٠ ٠٨ ٠,٤٦ ٤٨,٩٧

 

لەڕوي مادیەوە باغ هیم ،بۆیە  ٥ ٠٣ ٣٠ ٠٨ ٠,٤٦ ٤٨,٩٧

هاجىاهم لەزوي دەزوهیەوە خۆم 

 بگىهجێىم. 

٢٥ 

 

 

خىێىدکازاوى هاوػاز  ٦ ٠١ ٣٣ ٠٩ ٠,٤٤ ٤٨,٢٩

 هاوزێیەجیمان هاکەن. 

٢٠ 

دوزي لە ماڵەوە ،هاهمدەداث  ٨ ٥ ٣٦ ٢١ ٠,٤٢ ٤٧,٦٠

 هەزچیم بىێ بیکەم.

٢٧ 

بەڕوکەغ گىهجاوم ، بەاڵم لە  ٠٠ ٠٩ ٠٩ ٢١ ٠,٤٢ ٤٧,٦٠

هاخەوە دەڵێم کەي شاهکۆجەواو 

 بکە م .

٢٨ 

 

هەزچەهد دەکەم هاجىاهم خۆم  ٥ ٨ ٣٦ ٢٠ ٠,٣٦ ٤٥,٥٧

 بگىهجێىم .  

٢٣ 

 

 ٥ مخماهەم بە خۆم هیە.  ٤ ٨ ٣٧ ٢٢ ٠,٣٢ ٤٤,٩٧

هەطذ بە ئاطایص ى دەزووى  ٥ ٧ ٣٧ ٢٣ ٠,٣٤ ٤٤,٨٩ ٠٥ 



 Journal of the University of Garmian 9 (1), 2022 

  
Page 133 

 
  

  هاکەم.

٦ ٤١ ٢٤ ٠,٢٤ ٤٠,٤٩ 

 

شوو جىڕەدەبم، لەوەجەي  ٣

 هاجىمەجەداخلى . 

٨ 

 

دا کە  لەو خؼخەي طەزەوە بۆمان دەزدەکەوێذ ، کە بڕگە ئەزێيیەکان جاڕادەیەکى شۆز پلەي بەزشیان بەدەطذ هێىاوە لە هاوەهدي ػیاوي و کێص ى طەدي

م هەیە ( کە دەقەکەي دەڵێذ ) مخماهەم بەخۆ ٢٢(بڕگەي )٩٠,٥٧(و کێص ى طەدي )٢,٧٥(  کەبەزشجسیً هاوەهدي ػیاوي )٢٩,٢٤,٢٢,٢١,٠٩,٠٨,٦بڕگەکان )،

ەوە. هەزوەها لەهەزکىێ بم ( ، کە ئەمە واجاي ئەوەیە کە ڕێژەیەکى بەزشي خىێىدکازاوى دەزەوەي ػاز ، مخماهەیان بەخۆیان هەیەو گىهجاون لەڕوي دەزوهی

ۆزباػً لەگەڵمان ( واهەطذ دەکەم لەػازي خۆم دام خىێىدکازاوى هاوخۆ ش ( کەدەقەکەي ) ٨٢,٩٩( کێص ى طەدي )٢,٤٨( کەهاوەهدي ػیاوي )٢١بڕگەي )

            ،کە ئەم بڕگە دڵدۆػکەزە کەواجە ڕێژەیەکى شۆزي خىێىدکازاوى دەزەوەي ػاز ڕاشي و گىهجاون لەگەڵ خىێىدکازاوى هاوخۆ.                  

         بڕگەهەزێيیەکان وەکى بڕگەکاوى                                                                         

( هەزوەها بڕگەکاوى) ٩٥,٨٠( کێص ى طەدي )٠,٢٢( بەزشجسیً هاوەهدي ػیاوي )٠٦( کەبڕگەي )٠,٢,٣,٤,٥,٧,٨,٩,٠١,٠٠,٠٢,٠٣,٠٤,٠٥,٠٦,٠٧,٢٠,٢٣,٢) 

مترە لە خىێىدکازە (  کە هاوەهدي ػیاوي و کێص ى طەدي بڕگەکاوى جىێژیىەوەکە پێمان دەڵێذ کە ڕێژەي هەگىهجاوي خىێىدکازان کە٠,٣,٤,٠٤,٠٥,٢٥,٢٧,٢٨

 گىهجاوەکان.                                                                                                   

                                                                         

                   

 بەش ى ػەػەم : ئەهجام و پێؼيیاز

 : ئەهجام  یەکەم

 کەخىێىدکازاوى دەزەوەي ػاز هەطذ بە گىهجاهدوى دەزووى دەکەن .جىێژەز گەػخىوەجە ئەو ئەهجامەي    -٠ 

 مخماهەبەخۆبىون هۆکازي هەطخکسدوى خىێىدکازاهە بە گىهجاهدوى دەزووى و کۆمەاڵیەحى .  -٢

 خۆگىهجاهدوى ئەزێنى  لەگەڵ بازودۆخە حیاواشەکان دا  هۆکازیکى دیکەي گىهجاهدوى دەزووى خىێىدکازاهە.  -٣

 

 طێیەم : پێؼيیازەکان  

 پێؼيیاز دەکەم بایەخ بەخىێىدکازاوى دەزەوەي ػازبدزێذ و ڕێصیان لێ بگیرێذ و گىێ لە داواکازییە ڕەواکاهیان بگیرێذ  -٠

                                                                                                         جىێژیىەوە لەطەز خۆگىهجاهدوى دەزووى  خىێىدکازاوى دەزەوەي ػاز لەطەزحەم کۆلێژەکاوى شاهکۆکاوى هەزێمى کىزدطخان .ئەهجام داوى -٢

 ەڵ گۆڕاوي جسدا.ئەهجامداوى جىێژیىەوە لەطەز خۆگىهجاهدن  لەگ-٣

ەمکى  خۆگىهجاهدوى پێؼيیاز دەکەم کە لەالیەن پظپۆزاوى دەزوهیەوە کۆزو طمیىاز بکسێذ ، بۆ خىێىدکازاوى دەزەوەي ػاز لە پێىاو ػازەشابىووى شیاجس لەطەز چ-٤

                دەزووى خىد . پێداوى ڕێىماي گىهجاو بۆچۆهیەحى پظذ بەخۆبەطتن .  

 

 

 

 طەزچاوەکان

 اوە کىزدیەکان :طەزچ

 (: زاش ، چاپخاهەي گەهجان ،چاپى دووەم ، طلیماوى.٢١٠٧ابسن ، زاهد )-٠

 (: طایکۆلىژیاي ئەزێنى ، چاپخاهەي فێربىون ،چاپى یەکەم ،هەولێر.٢١٢١احمد، عصالدیً ) -٢

 (:مێؼک و بەکازهێىاوى جىاهابێ طىىزەکان ،چاپى یەکەم ٢١٠١بىشان،جۆوى )-٣

 (:کەطایەحى و طسوػتى مسۆڤ ، هاوەهدي باڵوکسدهەوەي ئەهدێؼە ، چاپى دووەم ، طلێماوى٢١٠٩حەمەؿاڵح،یىطف)-٤

 (: طایکۆلۆژیاي مىداڵ لە باخچەي مىدااڵن ، کخخاهەي طۆفیا)کۆیە(،چاپى یەکەم ،کۆیە٢١٠٦حەمەدمین ، ڕەمەشان )-٥

 ، چىازچسا .چاپى یەکەم ، طلیماوى  ( : چۆن لەگەڵ مىداڵەکەم ڕەفخاز بکەم٢١٠٥طیڤەز،د.طال )-٦

 (:بىەماکاوى دەزووهدزوطتى ، دەشگاي چاپ و پەخص ى هازیً ، چاپى یەکەم ، هەولێر٢١٢٠عىطمان، هاشەهین )-٧ 

 (.  ٠١(: پالىەزە کۆمەاڵیەجیەکاوى خىێىدن الي فێرخىاشواوى شاهکۆ ، گۆڤازي شاهگۆي گەزمیان ،  ژمازە )٢١٠٦ؿالح ، میران )-٨

 (: دزوطتى دەزووى ،  چاپخاهەي هازیً ، چاپى یەکەم ، هەولێر.٢١٠٢، مظخەفا )  فەهمى-٩

 (: هىهەزي طەزکسدایەحى کسدوى کازا ، خاهەي چاپ و پەخص ى ڕێىما ، چاپى یەکەم ،  طلیماوى.٢١٠٤فەقى ، ئیبراهیم ) -٠١

 طلێماوى.  (:  چۆن کىهترۆڵى هەطخەکاهمان بکەیً ، چاپى چىازەم ،٢١٠٣فقێ ، ابساهیم ) -٠٠

 دەزوهصاوى گؼتى ، چاپى یەکەم ، هەولیر. :(٢١١٦قەزەچەجاوى ، کەزیم ػەزیف ) -٠٢
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 (:طلیکۆلۆژیاي گەػە )قۆهاغى مىداڵى(،چاپخاهەي پیرەمێرد،چاپى دووەم ،طلێماوى ٢١٠٦)قەزەچەجاوى ، کەزیم ػەزیف -٠٣

 ً. چاپى یەکەم.طلێماوى .(: ئیظالم وهەخۆش ى دەزووى .چاپخاهەي ڕێىىێ٢١٢١محمد ، ئەفسام ) -٠٤

 طەزچاوە عەزبیەکان: 

 (: علم هفع الىمى، عمان ،دازشهسان،الازدن.٢١١٩الصبید،کامل ) -٠

 (: مبادء الظحى الىفظیە، الکسک، مسکصیصیدلليؼس ، الازدن.٢١١٥الظفاطفە، محمد) -٢

 عمان الازدن .،عمان. ،دازاملىاهج لليؼسوالخىشیع ،القیاض و الخقىیم، ٢١١٧،عبدالىاحید ،الکبیس ى -٢

 الحـاءالىؿفى و هظام ،٢١١٦  ،عصام عبدالسحمان  ،ؿبري -٤  Spss عمان الازدن .،دازللکخابالعاملى 

 دازللکخابالعاملى  (: الخىافق الدزاس ى طلبە الجامعە ،حامعەجکسیذ ، کلیە التربیە طامساء.٢١٠١ویع،طاحب اطعد  )-٥

   

                                                                     

 مظخىي الخكيف الىفس ي لطالب خازج  املديىت في كليت التربيت ألاطاطيت / حامعت كسميان

 ملدف البحث

الصحت الىفظيت للفسد ما إذا كان مظخقس أو مخخل  حعخبر الخكيف الىفس ي مً أحد أهم املىاضيع في علم الىفع ،  مً خالله يخم الحكم على مظخىي             

 
 
  هفظيا

 
  الى حد بعيد ، ألهه إذا كان الفسد مخكيفا

 
في عالقاجه إلاحخماعيت  مع هفظه بالدزحت ألاولى فإهه يخكيف مع ألافساد مً حىله وهكرا جكىن الشدف هاجحا

 -الخكيف الىفس ي لطالب خازج  املديىت في كليت التربيت ألاطاطيت / حامعت كسميان  والتي حؼیر الى الصحت الىفظيت لدي الفسد. هرا البحث جدىاول )مظخىي 

بحث ميداوي( بهدف معسفت مدي الخكييف الىفس ي لطالب خازج املديىت مع طالب املديىت، هل ان طبب الخكييف ذاجيت ام بيئيت،  -كليت التربيت ألاطاطيت 

 ٤٩لرلك إطخخدم في البحث )
 
ىت في أقظام الخاليت )الكسديت ، العسبيت، إلاحخماعيت، السياضت( ومً حميع املساحل بـىزة عؼىائيت، جم خازج املدي ( طالبا

 
 
بالخكييف الىفس ي مع الىفع ومع طالب داخل  إطخخدام طسيقت الىؿف الخحليلي في البحث، جىؿل الباحث الى هديجت أن طالب خازج املديىت يؼعسون وظبيا

                                                                                       املديىت.                 

  

Sairan mohammed  rashid mahmod1 

 

The level of psychological adaption of students outside the city in the college of Basic Education /Garmian 

University  

 

Abstract  

            Psychological adaption is one of the most vital topics in psychology, through which the level of 

psychological health of the individual is decided. Whether he is stable or psychological impaired because if the 

individual is adapted to himself in the first step, he adjusts to the individuals around him. Thus, the person is 

successful in his social relations, which hints to the mental health of the individual. This thesis deals with (the 

level of psychological adjustment of students outside the city in the college of Basic Education /Garmian 

University, field research). The aim of this study was to explore the psychological adaption of students outside 

the city with students of the city, whether the cause of individual nonconformity is self or environmental. in total 

(49) students outside responded in the following sections (Kurdish, Arabic, social, sport), and from all stages 

randomly, the most notable finding was that students outside the city feel relatively psychology adaption with 

themselves and with students inside the city.   

Keywords: psychological adaptation, students outside the city, self-adaptation, social adaptation. 
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 (٠پاػکۆي )

 ڕاطدێتى فۆزمى ڕاپسس ى 

 ژ.بڕگە پلەي ڕاطدێتى 

 هەمىازکساوەکان 

 ژ هاو ژ.بڕگە گىهجاوەکان ژ.بڕگە هەگىهجاوەکان

 ٠ پ.د. حظین اطماعیل ٢٢ ٨ / %٧٣,٣٣

 ٢ پ.ي.د.کسیم احمد عصیص ٢٨ / ٢ %٩٣,٣٣

 ٣ د.محمىدحمەکسیم  ٢٨ ٠ ٠ %٩٣,٣٣

 ٤ ص ىم. طیروان عا ٢٥ ٠ ٤ %٨٣,٣٣

 ٥ م.هێمً اطماعیل  ٢٢ ٧ ٠ %٧٣,٣٣

 ٠٢٠ ٠٧ ٠٢   

 

 ٣١کۆي بڕگەکان = 

 ٥ژ.پظپۆزان =

 ٠٢٠ژ.بڕگە گىهجاوەکان = 

 ٠٧هەگىهجاوەکان =ژ. بڕگە 

 ٠٢ژ. بڕگە هەمىازکساوەکان = 

 ٠١١× کەواجە ژ. بڕگە گىهجاوەکان / ژ.بڕگەکاوى ئامساش 

 ٨١,٦٦کەواجە پلەي ڕلظدێتى پێىەزەکە=

 (٢پاػکۆي )

 حێگیري فۆزمى ڕاپسس ى

 ژ ض ؾ زض زؾ ؾ=ف-ض ٢ف

٠ ٢٣ ٣٢ ٢,٥ ٠,٥ ٠ ٠ 

٢ ٢٢ ٢٩ ٣ ٣ ١ ١ 

٣ ٠٧ ٢٧ ٧,٥ ٤,٥ ٣ ٩ 

٤ ٠٩ ٢٥ ٦,٥ ٥ ٠,٥ ٢,٢٥ 

٥ ٢٣ ٢٧ ٢,٥ ٤,٥ ٢- ٤ 

٦ ٢٦ ٣٢ ٠ ٠,٥ ١,٥- ١,٢٥ 

٧ ٢١ ٢٧ ٥ ٤,٥ ١,٥ ١,٢٥ 

٨ ٠٩ ٢٧ ٦,٥ ٤,٥ ٢ ٤ 

٩ ٢٠ ٣٢ ٤,٥ ٠,٥ ٣ ٩ 

٠١ ٢٠ ٣٠ ٤,٥ ٢ ٢,٥ ٦,٢٥ 

 

 (٠-٢/ن)ن٢کۆي ف٦-٠یاطاي طپیرمان =

١,٢٠-٠ 

=١,٧٩ 

 

 

 

 

 


