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پىخخە      

 هدیهیىهجێىداوی په وان لهزگێردزاوهوه دزاما جىزهیه شهجیرهشاهینی ڕۆڵی  یهوهم جىێژیىهئاماهجی ئه

 وان لهزگێردزاوهوه شاهینی حیاواشی ئاطتی ڕۆڵی دزاما جىزهیه هوه, وزاههی پازێصهڕواهگه وان لهخێزاهییه

زان بۆ ز, جىێژهشی پازێصهگهپێی گۆڕاوی ڕهوه بهزاههی پازێصهڕواهگه وان لهخێزاهییه هدیهیىهجێىداوی په

ی وهجىێژیىه زی پێىه طتن بهپؼذ به به هسدوهزێىیان ئامادهپێىه یهوهم جىێژیىههجامداوی ئهئه

زاوی پازێصه لهبسیخییه  یهوهم جىێژیىهئه یبیاحی پێؼىو, طىىزدهئه زگسجً لهطىد وه وه( 7102)أطامت, 

, دوای زپازێصه (081له ) پێىهاجىه , هه7170و حاحیاوا بۆ طاڵی زی ڕاهیهی دادوهزماهگهزدوو فههه

ی زماهگهزدوو فههه هه لهوهی جىێژیىهن همىوههز وه( پازێصه21) وی طادهمهزهی ههػێىه به وهئه

ً ئهڵبژێسدزاوه, و حاحیاوا ههزی ڕاهیهدادوه , له پێىهاجىه ونوازهاجىي بهئامازياههجه طهزهو ههگسهگتًر

خۆ و دوو زبهطهی ن همىوههبۆ ًه (T.test)وازهاجىو, و زی بهزهێىاوى حێگیري پێىهالفاهسوهباخ بۆ ده

 ی داجاوان داخڵ هسدهیان بهوه, دوای هۆهسدههوهی داجاواوی جىێژیىهوهخۆ بۆ ػیىسدههزبهی طههمىوهه

دزاماوان زۆڵی  وهزاههی پازێصهزواهگه له زخظذ ههی دهوهوان ئههجامه( ئهSPSSی ئامازی )گبههه

ز, له شی پازێصهگهپێی گۆزاوی ڕه به وان و حیاواشی هیهخێزاهیه هدیهیىهجێىداوی په گێرن لهزێنی دههه

ڕوو. و پێؼيیازێىیان خظخه هد ڕاطپازدهزان چهجىێژه وههجامی جىێژیىهئه طتن بهپؼذ به هۆجایدا به
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پێؼەکی:       

وههاطاهدوی جىێژیىه -0

کێؼەي جىێژیىەوە -0-0

لۆحیا هىهواوی جهوجىهجییدا گۆڕاهيازی و پێؼىهۆی مسۆڤایهڕمژیاوی ئه له

جىاهێذ ی مسۆڤ ههوههۆی ئه جهىهیاهدهدا ببىازی ڕاگه حی لهجایبهبه 

می زده, طهوهم بياجهواوی ههزێيیههه زیهبياث, جاهى وازیگه ۆڵیانڕهۆهت

واوی ی ئامێرهڕێگه له هاطساوه می حیهاوی بچىهساوهزدهطه ئێظخا به

 یهوهواههئاطماهیه اڵهههۆی ههػێيی بهغ بهمه, ئههدیىسدنیىهپه

دزوطخىسدوی  زێىێذ و ڕۆڵ بگێرێذ لهوان جێپهمىو طىىزهحی ههجىاهیىیه

, ی جاشهو ئازاطخه و گۆڕینی بیرۆهه ڵگهی ڕۆػيبیری هۆمهبىچیىه

ث هاههڵگاواهیؽ بگۆڕێذ, جهواوی هۆمهها و غاداجهجىاهێذ بههدێىجاز دههه

 وان, هههییهشاهه مً و بیرۆههز دزوطخىسدوی چههطله یهزییان ههوازیگه

گۆڕێذ.ده ڵگهواوی هۆمهی جاههغ ئازاطخهمهئه

شماوی هىزدی به ی ههئاطماهیاهه هاڵهو ههی دوایدا ئههد طااڵههم چهله وه

زی هىزد بیىه وا له غ وای هسدوهمهشیادبىوهدان ئه ن لهههخؽ دهپه

 هاڵهدیاز هه صیۆن لهفلهیسهسدوی جهطه ى بهواوهش ی شۆزی واجهب ن, ههبىه

 وهڕوی ژمازه نها لهجه هااڵههم ههزن, شۆز بىووی ئهز بهطهوان بههىزدیه

, بىوه وهواهیؼهزهامهخؽ و حۆزاو حۆزی بهػێىاشی په ڵىى لهبه بىوههه

 له بسیخییه وهههاڵهام هههسێذ لهده ی ههخؼاههو پههێً لهیه وه

م هێنراون و زههشماوی بیاوی بهبه واوی ههدزاوهڕزگێخؼىسدوی دزامای وهپه

 واهً, ههدیازجسیيیان دزاما جىزهییه ز شماوی هىزدی لهطه جهدزاوههڕزگێوه

واهدا ڵداوی چەهدیً کێؼە لە خێزاههزههی طهمایه جهبىهه م دزامایاههئه

هتری یهزان لهۆی بەزاوزدکسدن لەگەڵ ئەکخەزەکان و داواکسدن هاوطهبەه

وەک پاڵەواوی شهجیرەیەکی دیازیکساو بێذ, چىهکە ئەماهە بىوهە پێىەزێک بۆ 

فخاز لە چاوی ئەواهدا و بەهاکاوی جسیان پؼخگىێ حىاوی ڕوخظاز و ڕه

خساپی ها کازیگەزی هەزێنی و زوههه وه (021: 7171)اإلاحمدی,  خظخىوە

هەیە, کە داهیؼخنی شۆز لەبەزدەم ػاػەی جەلەڤیزیۆهدا,  لەطەز جان

و هەڵظىکەوحی  ,طەز جەهدزوطتی دەزوووی و حەطخەیی واجهکازیگەزی ده

شووی دەطخدزێژی و الداوی هى جىهد و جیژی و ئازه, وهکۆمەاڵیەحی

اوی جىهد و ی لە فیلمەکالطاییکسدهەوەی ئەو ڕوداواهه واههحی, لهاڵیههۆمه

(.53-51: 7100)اإلاىاصیر,  جیژی و جاواهەکان دەیبینن

زێنی فخازی هههڕهدێً دزاماوان هه داث ههده وهبه ( ئاماژه7105)اإلاصسی, 

ڵی ی )ئاینی و گىێڕایهزواهگه حی لهجایبه ن بهههزان دزوطذ دهالی بیىه

حی اڵیهوجیژی و الداوی هۆمهزی و جىهدوی ئاوازی و هاپاوی هاوطهباوان و الیه

 به مان ػێىههه به (, وه595-591: 7105()اإلاصسی, وههدههطه و جۆڵه

ی ڕێگهیی له زدهزوهزوووی و پهشایاوی بىازی دههدێً ػازهوای ههڕب

ث, و وجازی جایبه زهامهوان و بهجیهاڵیههۆمه هڕیاهدن و جۆواوی ڕاگههاڵههه

م دزاما ئه هه داوهوهیان بهوخۆ ئاماژهاطخهڕوخۆ و هاڕاطخهی ػێىه به

ز جاوی هىزدی, لەم ڕواهگەًەوە طهله بىوهزێيیان ههڕۆڵی هه دۆبالژهساواهه

زوووی یی و دهزدهزوهحی پهزپسطیازیهبه طخىسدن بههه زان بهجىێژه

دەدەن بۆ ئەوەي وەاڵمى  هەوڵ یهوهم جىێژیىههجامداوی ئهئه طتن بهڵدههه

هد وان جا چهجىزهیه ئایا دزاما دۆبالژ هساوه ئەو پسطیازە بدەهەوە, هه

وان؟خێزاهیه هدیهیىهجێىداوی په له یهزۆڵیان هه



گسهگی جىێژیىەوە -0-7

یاهدن کە بەػدازی لە واوی ڕاگهصیۆن یەکێکە لە هۆوازهفلهئێظخادا جه له

ی بەزهامە ىوهە هەمەحۆزەکان دەکاث, لەڕێگهپێکهێىاوی بیروبۆچ

 وزهدەهگ و وێىەوە ڕۆڵێکی گه واوی, بهحۆزاوحۆز و فسە هاوەڕۆکە

زدوو ههز طهدەبیيێذ, بە ڕاکێؼاوی طەزهجی مسۆڤ لە ڕێگەی کازکسدوی له

ئەم دوو هەطخە بە جەواوی لە  هەطتی بیىین و بیظخنی مسۆڤ, که

زە بۆ داهیؼتن بۆ ماوەی چەهد کاجژمێرێکی دزێژ هاوئاهەهگیدایە و یازمەجیدە

هدیً واجژمێر صیۆهیەکان, کە شۆزبەی کاث بۆ چهفز بەزهامە جەلەزامبهبه

کازیگەزە طەزەکیەکان لە  صیۆن یەکێکە لە ئامساشهفجەلە , وهوهمێىێخهده

خؼىسدوی شاوظذ و شاهیازیەوە کە پسۆطەی کۆمەاڵیەجیبىون لە ڕێگەی په

و  کازیگەزی لەطەز بیروباوەڕ و بەها و کلخىز و بۆچىون و ئازاطخهلەواهەیە 

جیؼک  زێنی هەیە, بهها ڕۆڵی کۆمەاڵیەحی ئهزوهشاهیازی جاک هەبێذ, هه

خظدىە طەز بەهسە جاشەکان لە حیهاهدا و دامەشزاهدوی بەها و هەزیخە 

کۆمەاڵیەحی و کلخىوزییەکان و گۆڕینی هەڵظىکەوحی جاکەکان بۆ 

(. 53-51: 7100اإلاىاصیر, باػتر)

حۆزاو  مىو ػێىههه صیۆوی دزاماواهً بهفلە دیازجسیً بەزهامەکاوی جەلە

و وان کە یەکێکە لهواوی, بەجایبەحی شهجیرە دزاما دۆبالژهساوهحۆزه

کان و صیۆهیهفکەهاڵە جەلە له یهزیان ههشۆزجسیً بیىه یزهاماههبه

فۆزمی هىهەزیەوە, حگە لە ڕووهاکی, لە ڕووی  هاوەڕۆکیان هەمە حۆزه

وێىە و دەهگ و کازیگەزی حیاواش بەکازدێىێذ بۆ خظدىەڕووی دیمەوی 

 ,طەز بیىەزان واجهغ کازیگەزی دهماههئه واندزاماجیکی و ڕووداوە

حی بۆ چێژ بیىین, جایبهبەمەزحێک مامەڵە لەگەڵ بابەحی حیاواشدا بکاث,به

ێژوو, یان دەزبڕینی پسطە طیاس ی و زبسدن, طخایؼکسدوی مطهواث به

کەلخىوزی و کۆمەاڵیەحی و جەهاهەث طۆشدازییەکان ئەمەغ پەیىەطخە 

ی کە مامەڵەی لەگەڵ جهبەکىالێتی شهجیرە دزاماکە و طسوػتی ئەو بابه

دەکاث و ئەم شهجیراهە بىوهەجە پەیامی میدیایی بەهێز کە پێدەچێذ 

کە لەکۆمەڵگادا دەگىشەزێذ  بیرۆکەی ماهاداز هەڵبگسێذ طەبازەث بەوەی

(.9: 7171,و أمیىه )خدیجه بابەحی ژیان و کێؼە هاوچەزخەکان له

 ن لهدهزۆڵ و گسهگی دزاماوان ده به وان ئاماژهوهجىێژیىه ػێً لهبه

)محمد,  هىوان, وهحیاواشه ههمهپێی جه فخازی حیاواش بهفێرهسدوی ڕه

 مسۆڤ له هدهزچهزوو هه ی خظخۆجهوهئهیدا ههوه( له جىێژیىه7115

فخاز و ز گۆزینی ڕهطه واجهیؼخىودا بێذ, دزاماوان وازدهوی پێگهمهجه

هى ی جاوهههپێی ئاطتی بسواهامه به یهاڵم حیاواشی ههواوی بهئازاطخه

)مصؼفی,  بێذ, وهمتر دهزی دزاماوان ههزشجس بێذ وازیگهی بهبسواهامه

 یهزی شیاجسیان ههوان وازیگهدزاما بیاهیه هه زخظخىوهی دهوهئه (7113

و  ی بیرۆههوهز ئهبهوان لهفخازی جاههز گۆڕینی بیربۆچىن و زهطهله

ی جان)الػبس ی, ی بىچیىهژیىگه زاوزد بهن بهههغ دهپێؼىه فخازی جاشهزه

ی وهی ئهههوهیىههجامی جىێژئه ( له7109)ػىاٌ,  (, وه08: 7105

ن ههوان دهیسی دزاما دۆبالژهساوهشیاجس طه شی مێیىهگهڕه طخخظخىهدهبه

وان زۆڵیان زگێردزاوهزچاو دزاما وهوی بهیهػێىهبه , هههێریىه زاوزد بهبه

واوی ی جهوههگداهههڕواهیان و حی و طیاس ی و دیيیهاڵیهها هۆمهبه له یههه

 ز لهواهیان ههجیهاڵیههۆمه حێىسدوی بۆههز ػێىاشی حێبهطهله یههه

واوی هیهزهها طهبه زچىون لههگ گێران و دهزگ و ئاههحل و به یپۆػین

)الدلیمی و حظین,  مان ػێىههه به (, وه011: 7109خۆیان )ػىاٌ, 
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وان ساوهدۆبالژه یسهسدوی شهجیرهطه هه هوزخظخىیان دهوه( ئه7103

یان ههوهی جىێژیىهخىێىدن الی همىهه وجً لهز دواههطهله یهزی ههوازیگه

گؼتی و هداماوی خێزان بههدی هێىان ئهیىهپه گێریذ لهزێنی دهو ڕۆڵی هه

(.87: 7103هاهداوی الداوی طێىس ی )الدلیمی و حظین,  حی لهجایبهبه

زی وان وازیگهداث شهجیرە دزاما جىزهیهده وهبه ( ئاماژه7100, )مصاهسه

دیمەهە  هۆی طەزهجیان لهن بهههوان دزوطذ دهز جاههطهله

دی واوی جس کەمتر بهشهجیره ئەو ڕۆماوظیەجە له طۆشدازیەکاهیان, وه

زێنی هەیە لە گۆڕینی هەڵىێظتی چەهد الیەوی ئه م شهجیراههئه هسێذ, وهده

ی دزاماوان ی بەپێی بازودۆخی هاوػێىهزان بۆ ئەوەچەهد هاوطه

بەهۆی بۆػایی طۆشدازییەوە  , ههنواهیان بىهخێزاهیه زی هێؼهطهچازه

زهسدوی طهشۆزحاز بۆ چازه (, وه533: 7105بێذ )اإلاصسی, دزوطذ ده

واهیان زی هێؼهطهجىهد وجیژ چازه به ن ههدهز دهوان شیاجس هاوی بیىههێؼه

)أبى الظػىد,  وهههههباڵو ده وههدههطهوحی جۆڵهڕهاپاوی خێزان  ن و بهبىه

7101 :021.)

وان هاهسێذ پؼخگىێ گسهگهجهبابه له هێىهوان یهحی دزاما دۆبالژهساوهبابه

صیۆوی فلهوی جهیهزهامهزبسدن و بهطهجێيی واث بهبابه نها بهبخسێذ و جه

بۆ چێژ  ی ههوهله حگه زهاماههم بهئه یس بىسێذ چىهىهئاطایی طه

دیىێيی جسی  اڵم لهواهً بههدێً زوداوی ژیاوی مسۆڤهخؼین و ههبه

هدی جمهی غاداث و ولخىز و جایبهوهطاشی و باڵوهسدههپیؼه له حۆزیىه

 هێنرێذ, ههم دهزههلێی به هه یهو ػىێىه و هاوچهث بهحی جایبهاڵیههۆمه

هسێذ خؽ دهلێی په هێذ ههیهبگه یهڵگهو هۆمههسێذ شیان بهده غمهئه

(.002-003: 7102صالح, بً )

ئاماهجی جىێژیىەوە -0-5

:ئاماهجی ئەم جىێژیىەوەیە بسیخییە له

جێىداوی  وان لهزگێردزاوهوه دزاما جىزهیه شهجیرهشاهینی ڕۆڵی  .0

.وهزاههزێصهی پاڕواهگه وان لهخێزاهییه هدیهیىهپه

وان زگێردزاوهوه دزاما جىزهیه شهجیرهشاهینی حیاواشی ئاطتی ڕۆڵی  .7

وه زاههی پازێصهڕواهگه وان لهخێزاهییه هدیهیىهجێىداوی په له

.زشی پازێصهگهپێی گۆزاوی زهبه

طىىوزی جىێژیىەوە -0-1

ی زماهگهوو فهزدزاوی ههپازێصه له طىىوزی ئەم جىێژیىەوەیە بسیخییه

.7170 و حاحیاوا بۆ طاڵ زی ڕاهیهدادوه

 پێىاطەی چەمىەوان -0-1

دزاما: جىێژەزان لەطەز ئەوە ڕێککەوجىون کە بىەڕەث وػەی  .0

( وەزگیراوە, Dram( لە وػەی الجیيییەوە )Dramaئیىگلیزی )

چیرۆکێکە همایؽ دەکسێذ, یان کازی بۆ دەکسێذ و  هه

دەکسێذ, ئەم چیرۆکە لە الیەن پێؼکەغ بە ڕای گؼتی 

کۆمەڵێک ئەکخەزەوە بە چەهد وەطیلەیەکی هىهەزی دیکۆز, 

ڕووهاکی, کازیگەزی دەهگ پێؼکەغ دەکسێذ و دەکسێذ ئەم 

صیۆن فچیرۆکە لەطەز ػاهۆ, ڕادیۆ, طیىەما یان جەلە

(.55: 7101)اإلاصسی,  کسێذبپێؼکەغ 

ک ش ی یهک بهزه یهیه که له ژمازیهو کازی هىههدزاما: ئه شهجیره .7

و ئاماهجدا یەکدەگسێذ و  ک پێکهاجىه و لە بیرۆههله دوای یه

ئەو کازاکخەزاهەی جێدایە کە بە گسووپ کساون و لە دەوزی 

بابەجێکی بەهسخ یان مسۆیی دەطىڕێخەوە و جێیدا کلخىزی 

کازەکخەزەکان ژیىگەی کلخىزی ڕۆڵێکی گسهگ دەبیيێذ لە 

هترۆڵکسدوی هەڵىێظذ و کۆهترۆڵکسدوی ملمالوێ و کۆ

(.18: 7102, )بىحمده ڕەفخازەکان

دزامای جىزوی: شهجیرەیەک ئەڵلەی دزاما یەک لەدوای یەکە,  .5

زاوی هخهن ئهالیه دەكە ڕەطەهەکە بە جىزکی هىوطساوە له

هدیً چه گێڕن هههسێذ و ڕۆڵی جێدا دهش جىزن همایؽ دهگهڕهبه

 خؼىسدهیان لهم هێىان و پهزههبهزوی ئه هاڵهۆمپاهیاو هه

(.013: 7109)ػىاٌ,  گسنطخۆدهئه

جێکەڵکسدوی دەهگی  له وان: بسیخییهزگێردزاوهوه دزاما جىزهیه .1

وەزدەگێڕێذ بەو وػاهەی  وهلە شماوی جىزهیه شماوی هىزدی هه

لە شازی كظەکەزی جىزهییەوە دەوجسێذ, دیازە کەطەکە وەک 

كظە بکاث شهجیرەکە دزامایەکی دزێژە, بۆ  ئەوە وایە بە هىزدی

ێىخساوه ڕهمایؼىسدن لەطەز ئەڵلەکان دیصایىکساوە و وا 

پیؼاهداهەکە بە شهجیرە کازیگەز بێذ لە کاحی یەک لەدوای 

(.70: 7103)مغاشی,  حیا یەک, چ بە پەیىەهدی یان به

صیۆوی جىزکیە کە لەڕێگەی کەهاڵە فیان شهجیرە دزامای جەلە

وداو و کێؼە طۆشدازی و ڕ هسێذ, ههغ دههییەکان پێؼىهصیۆفجەلە

ن ئەکخەزاوی الیه هسێذ لهگسێذ, هىاهدن دهخۆ دهکۆمەاڵیەجییەکان له

: 7101)ػاهین,  لە شماوی جىزکییەوە بۆ شماوی هىزدی دزاوهڕزگێجىزک, وه

08.)

زان و زهێىهیان کۆکساوەیەک لە بەزهەمی هىهەزی کە لەالیەن ده

زەکاوی جىزکیاوە پێؼکەغ دەکسێذ, کە شهجیرەیەک ڕووداوەی ئەکخە

هسێذ, بە ئاواشێکی طادە , لە کەهاڵە ئاطماهیەکان پێؼکەغ دهدیازیکساوه

(.78: 7108)ػىلی وبحلم,  بۆ شماوی بیىەزدزاوه ڕزگێو هاطساو وه

خێزان: بسیخییە لە هۆمەڵەیەوی هۆمەاڵیەحی طەزبەخۆی هاو  .1

ڕەگەشێيی بایۆلۆژی و دەزووی و هۆمەڵگە, لەطەز چەهد 

(.071: 0998ولخىزی دزوطدبىوە )الجىهسی, 

 بىازی یاطا له ی شاهىۆی لهبسواهامه هه یهطهو هه: ئهزپازێصه .3

 طذ هێىابێذ, بهدهبه وهزهشاهىۆواوی غێراق یان ده هێً لهیه

ی هدامئه غێراق, وه پێىساو بێذ له ڕباوه زحێً شاهىۆ ههمه

 لظىه 025زكم  زان بێذ )كاهىن اإلاحاماههدیيای پازێصهطه

0931) 

 وهی جیۆزی جىێژیىهچىازچێىه-7

خێزان -7-0

ی خێزان دەکاث وەک "بۆهدێکی کۆمەاڵیەحی أوحبران هيمىظىف پێىاطه

هێىان ژن و مێرد و مىداڵ یان بێ مىداڵ, یان لە باوهێً لەگەڵ 

ژهێيی جاک لەگەڵ مىداڵەکاوی یان دایىێً یان 

(, خێزان یەهەم خاهەیە لە هۆمەڵگەدا, لە 8: 7111مىداڵەکاهیدا")حظً,

ی زدی بىاغهخێزان بهخێزاهێىەوە هۆمەڵگە دزوطذ دەبێذ,  ههۆمەڵ

بسیخییە لە هۆمەڵەیەوی هۆمەاڵیەحی طەزبەخۆی  هه, ڵگایهپێىهێىاوی هۆمه

بایۆلۆژی و دەزووی  هاو هۆمەڵگە, هەزوەها خێزان لەطەز چەهد ڕەگەشێيی

لخىزی دزوطدبىوە, هەمىو ئەهداماوی خێزان وابەطخەی یەهترن, هو ه

هۆمەاڵیەحی, لە هاو خێزاهەوە  یاهدویپێگهخێزان دەشگایەهە لە دەشگاواوى 
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یەهەم هەهگاوی ژیاهمان دەطذ پێدەهەیً, بە هەغ و هەوای خێزان 

می ڕێىخظخنی , هۆڵەهەی یەهەواهماههفخازهطەزچاوەی ڕهڕادێین و 

وی ماهەوەی ڕەگەشی مسۆییە زه, خێزان پێىیظدیەوی طهواههبیرۆهه

(.071: 0998)الجىهسی, 

جایبەجمەهدییەواوی خێزان -7-7

هۆمەڵێً جایبەجمەهدی هەیە خێزان حیادەواجەوە لە دامەشزاوە 

هۆمەاڵیەجییەواوی جس, ئەو جایبەجمەهدییاهەغ ئەماهەن :

ێً جان هە وازلێىىسدن و خێزان گىشازػخە لە هۆمەڵ .0

پەیىەهدی ئاڵىگۆڕی لەهێىاهیاهدا هەیە و ڕۆڵی هۆمەاڵیەحی 

دەگێڕن وەهى ژن ومێرد, دایً و باون, هىڕ و هچ, خىػً و 

بسا, ئەم ڕۆاڵهەغ لەالیەن هۆمەڵگاوە دیازی دەهسێً و پاڵپؼتی 

دەهسێً بە الیەوی طۆشدازی و داب و هەزیذ و هەڵچىوهەوان 

لە ڕووداوەوان و ئەشمىوهەوان.  هە طەزچاوە دەگسن

پێىدێذ هە پەیىەهدی بەیەهتریاهەوە  هد جاهێًچه لهخێزان  .7

دەبەطخێخەوە وەهى پەیىەهدی هاوطەزگیری و بەخێىهسدن و 

پەیىەهدی خىێنی, پەیىەهدی هێىان ژن و مێرد بسیخییە لە 

پەیىەهدی هاوطەزگیری, وە پەیىەهدی هێىان باوان و 

لە پەیىەهدی خىێنی و هەهدێً حاز مىاڵەواهیان بسیخییە 

پەیىەهدی بەخێىوازاهە.

دەژیً و خێزان پێىدەهێنن, وە  وهههیهئەهداماوی خێزان به .5

هەهدێً لەو خێزاهاهەغ بەحیا ژیان دەگىشەزێنن و خێزاوی 

گەوزە پێىدەهێنن لە س ێ یان چىاز یان پێىج هەوە پێىدێذ, 

ێىدێذ لە ژن و هەزوەها خێزاوی بچىن و دیازیىساو هەیە هە پ

مێرد بە بێ مىداڵ.

خێزان ڕۆػيبیرییە بىەڕەجییەواوی وەزدەگسێذ لە ڕۆػيبیری  .1

گؼخییەوە, بەاڵم لە هۆمەڵگا ئاڵۆشەوان هەزیەن لە خێزاهەوان 

جایبەجمەهدی و ڕۆػيبیری حیاواشی هەیە لە ئەهجامی ئەشمىون 

و پەیىەهدییەواوی ئەهداماوی خێزان و جێىەڵبىووی حۆزی 

واهیان لە ڕۆػيبیری خێزاهەوان.فخازەهڕ

هۆمەڵگا حەخذ لەطەز ئاطایؽ و پازاطخنی خێزان دەواجەوە  .1

لەڕێگەی یاطاو ڕێظا و كەدەغەهساوە هۆمەاڵیەجییەوان, 

لەبەزئەوە گسهگی شۆز دەدەن بە ئامساشەواوی هۆهتڕۆڵىسدوی 

هۆمەاڵیەحی ئەمەغ باػتریً بەڵگەیە لەطەز ئەوەی 

: 7111دەدەن) الدميس ي,   هۆمەڵگاوان گسهگی بە خێزان

(021-020: 7113(,)غلي, 032



وجىو زههخێزاوی طه گىشازػذ له هه یههههدی جس جمهڵێً جایبههۆمه

ن:ههده

 ن وان خاوهوجىوهزههطه بىووی هێزی بڕیازدان: خێزاهههه

واهدا طدیازو گسهگههه واث و طاجهویظذ و بڕیازی خۆیاهً و له

ن, بسیازی خۆیان بده یهیان ههوهنها جىاهای ئهزجهن هههه

إلاێنن و واكعی ژیادا بظه له و بڕیازاههئه جىاهً بىێساههڵىى دهبه

بڕیازداهدا و  ن لههاهه لهاڵم پهخۆیی خۆیان بپازێصن و بهزبهطه

هىض چازه جهز بابهطهبڕیاز له جیاههو بابه زێيی شاوظدیاههپێىه به

ن.دهوان دههطاش

 هداماوی خێزاوی وازا و حی: گؼذ ئهزپسطیازیهبه طخىسدن بههه

ی خۆیان حی مسۆڤاههزپسطیازیهبه طذ بهوجىو ههزههطه

ی ڵگهو هۆمه ڵگههداماوی هۆمههتری و ئهیهز به زاهبهن بهههده

ڵ گهله ڵهمامه زپسطاههبهشۆز به  گؼتی, بۆیهحی بهمسۆڤایه

 دان بهوهوڵی ئههه له میؼهن و ههههوان دهووحی ڕووداوهڕه

ن.جێ بىهحی خۆیان حێبهزپسطیازیهزن و بهئه باػتریً ػێىه

 ی ۆمدایىه زهامهبۆ ژیان: پالن و به زهامهبىووی پالن و بههه

وی هابێذ و مسۆڤ هاجىاوێ بێ پالن, ژیان هیچ ماهایهژیاهه, به

واوی خخهطه وزاشههه وجىو بیذ و پێبگاث و لهزههطهجێیدا 

وێذ.زههژیان طه

 ی خێزاوی وازا و وی دیىههدییهجمهبىووی ئاماهج: جایبههه

گسهگی  ژیاهدا, چىهىه له بىووی ئاماهجێىهوجىو, ههزههطه

بێ ئاماهج , بهطخهبۆ حه ن گسهگی ڕوحهژیاهدا, وه ئاماهج له

واوی وههوجىوبێذ و بخىاوێ خهزههژیاهدا طه مسۆڤ له مهطخهئه

ز طهبۆػاییدا ژیان به وان لهوجىوهزههطه دی, خێزاهه بێيێخه

ژیاهدا  لهی, هه و ئاماهجاههن بۆ ئهههوازده میؼهن و هههابه

و پالهیان بۆ داهاوه.یان بۆ هێؼاوهخؼهو ههیاهههه

 مای پسض و ڕاوێژ پسض و ڕاوێژ: بىه هوان باهدوی وازهڕڵظىهه

هیچ وازێً  , بۆیهواههوجىوهزههطه هێزی خێزاههوی بهیهگههۆڵه

ی پسض و زێگهله هىهن, چىهجام هادهبێ پسض و ڕاوێژ ئهبه

جىاهً ن و دهبهده شۆز نهێنی و ڕاطتی ػازاوهی بهپه وهڕاوێژه

و حىاوی  وهزد بدۆشههاوی شۆز دهزمو ده وهههوان بىهگسێ هىێسه

بۆ  ها پسض و ڕاوێژ هۆوازێىهزوهخؼً, ههژیان ببه به

هتر هتری و یهیهزی خێزاوی و زێصگسجً لهزوهطپاهدوی دادپهچه

هاو دڵ و ویظتی لهو چاهدوی جۆوی خۆػه وهخىێىدهه

زوهیاهدا.ده

 هوان: خێزاهزهسدوی هێؼهطهطدىیؼاهىسدن و چازهده 

طذ ده هههىس ی خۆیان هادهزگیز چازهوان ههوجىوهزههطه

بێ ببن و به ههڵهوان ههوان و هاهێڵً هێؼهیسان و گسفخهكه

ز طهله هجهووزدی پهڵىى شۆز بهوه, بهز بمێيىهطهچازه

ن ههطدىیؼان دهواهیان دههێن و هۆواز و هیؼاههوان دادههێؼه

 وهدۆشههیساهێً دهو كه ز هێؼههجاو بۆ ههزی گىطهئیىجا چازه

هگ ن و ئاطخهبىه ػهی خێزاهدا گهطخههاو حهو هاهێڵً له

وازو ی ژیان لهوهوڕهن و ڕهیان دزوطذ بىهوجيىهم پیؼزدهبهله

(.010-99, 7101زطۆش, )حگه طخێذهۆػؽ بىه

ئەزهەواوی خێزان -7-5

لە هۆمەڵگەیەهەوە بۆ هۆمەڵگەیەوی  ػێىەی ژیاوی خێزاوی هەمەچەػىە و

دیىە حیاواشە و جەهاهەث لەهاو یەن هۆمەڵگەغ لە واجێىەوە بۆ واجێيی 

دیىە حیاواشە, بە گۆڕاوی شەمەن ئەزهەواوی خێزان گۆڕاهیان بەطەزدا دێ, 

بۆیە بەزاوزد بە ڕابسدوو, ئێظخا گۆڕاهيازی شۆز بەطەز ئەزهەواهیدا هاجىوە, 

دا طەزحەم ئەزهە هۆمەاڵیەجییەواوی لە خێزان لە چاخە هۆهەواه
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چىازچێىەی ئابىزی و ئایینی و ئاوازی و دادگایی و پەزوەزدەیی خۆیدا 

لەئەطخۆ دەگسێذ, خێزان دەشگایەوی ئابىزی بىو, هەزوەها دەشگایەوی 

یاطایی بىو هە یاطای دادەڕػذ و طىىزی دادەهاو مافی دەبەخص ی و ئەزوی 

اس ی حێبەحێيازی بىو هە طەزپەزػتی دەطەپاهد هەزوەها دەشگایەوی طی

وازوبازە طیاطییەواوی دەهسد, طەزەڕای ئەواهەغ خێزان دەشگایەوی 

دادوەزی بىو هە هاهۆوی و دووبەزەوی هێىان ئەهدامەواوی چازەطەز دەهسد, 

و مافی بۆ خاوەن ماف دەگەڕاهدەوە, طەزەڕای طصادان و یاطا پازاطتن و 

ەوەػدا دەشگایەوی ئایینی ئاوازی و زان, لەپاڵ ئاطصاداوی دەطخدزێژی و

پەزوەزدەیی بىو, بەاڵم بەهۆی دەزهەوجنی جەهىەلۆژیای مۆدێسن و 

پیؼەطاشی و ػازطخاهیەجەوە ئەزهەواوی خێزان هەمبىوهەوە, لەگەڵ 

ئەوەػدا ئەزهەواوی خێزان جاڕادەیەن لە هەمىو هۆمەڵگەواهدا 

وەن دەشگایەوی هاوػێىەیە, بگسە دەهسێ بڵێین نهێنی وازیگەزی خێزان 

هۆمەاڵیەحی دەگەڕێخەوە بۆ ئەو ئەزواهەی هە بۆ هۆمەڵگە ئەهجامیان دەدا 

و یازمەحی ماهەوەی هۆمەڵگە دەدا, هێؼخا خێزان چەهد ئەزهێيی طەزەوی 

(:57-50: 7111 )هماٌ,ن وهی خىازهماههئهلەدەطخدایە و گسهگتریىیؼیان 

لەژیاوی  هگسهگەکاه زههئهزوی ئابىوزی لە زوی ئابىوزی: ئهئه .0

خێزاهدا, چىهکە کازەکەیان پؼذ بە طەزچاوەکاوی دازایی و 

وی فساوان بەػدازی یهػێىهئابىوزی دەبەطخێذ, ئابىوزی به

دەکاث لە جێرکسدوی پێداویظخییە ماددییەکاوی ئەهدامەکاوی 

خێزان "حیهاوی ئابىوزی بىەمایە بۆ دامەشزاهدوی ژیاوی خێزاوی" 

یان و دامەشزاهدوی خێزان بەطتراوەجەوە بەو بیرۆکەی پێکەوە ژ

هد جىاهای ئەهجامداوی جاچه هه,ڕادەیەی جىاهای مێرده

ن ئامادەکسدوی مەزاطیمی واوی وهزپسطیازێتی ئابىوزییهبه

جێ بىون هاوطەزگیری و دابیىىسدوی ػىێنی هیؼخه

 (.30: 7111 )الصدًلي وآخسون,یههه

بۆ  کۆمەڵگا وان هشە بایۆلۆحیهدزوطتی: خێزان ئامسازوی جهئه .7

دابین دەکاث, لە ڕێگەی بەزهەم هێىاهەوە, کە لەم ڕێگەیەوە 

بەزدەوامبىووی حۆزی مسۆڤ مظۆگەز دەکاث, هەڵگسی 

حیىەکان دەگىاشزێىەوە, بۆیە خێزان دەبێذ جەهدزوطذ بێذ, 

بۆ دڵىیابىون لە طەالمەحی مىدااڵن و شۆزێک لە شاهایاهیؽ 

پصیؼکییە  كیکسدهەوەی حیىیخیکیهحەخذ لەئەهجامداوی جا

طپێىسدوی پسۆطەی پێؽ ده وهههههپێىیظخەکان ده

 , چىهىهیههاوطەزگیری, ڕۆڵێکی گسهگی لە ژیاوی خێزاهدا هه

طەالمەحی جەهدزوطتی دایکان و باوکان دەبێخە هۆی هەوەی 

 (.082: 7111)غلی, جەهدزوطذ

فەحی ئەزوی مىداڵ خظخەهەوە و گەػەطەهدن: خێزان دەز .5

مىداڵ خظدىەوە و گەػەطەهدن دەدا و ئەهدامی جاشە بە 

هۆمەڵگە دەبەخص ێ بۆ ئەوەی پێداویظتی هۆمەڵگە پڕبىەهەوە, 

هەمىو ئەواهە لەپێىاو ماهەوەی ڕەگەشی مسۆیی و بەزدەوامبىون 

 و ماهەوەی هۆمەڵگەدایە.

ئەزوی پەزوەزدەیی: مىداڵ هەجاشە لەدایً دەبێ لەبازێيی جەواو  .1

دایە, خێزان ڕۆڵێيی گسهگی لەپسۆطەی پێگەیاهدوی بێ جىاهایی

هۆمەاڵیەجیدا هەیە, یەهەمین گسوپە هە مىداڵ جیایدا فێری 

ڕێظاواوی ڕەفخاز و مامەڵەهسدن و داب و هەزیذ و ڕێظاواوی ئایً 

 و ئاطخەواوی چاهە و خساپە و حىاوی و هاػسینی و چێژ و ئاشاز

ەوەی هىلخىزی , خێزان حازان و ئێظخاغ ئەزوی گىاطدىبێذده

لە هەوەی باوواهەوە بۆ هەوەی مىدااڵن لە ئەطخۆیە, مىداڵ 

لەڕێگەی خێزاهەوە هەطایەحی خۆی بەدەطذ دەهێنێ, 

هەزوەها لە ئەهجامی وازلێىىسدوی طەزەجای ژیاوی لەگەڵ 

ی ڕوبەڕویان هئەهداماوی خێزاهەهەیی و ئەو هەڵىێظخاه

هدا جێپەڕدەبێ, دەبێخەوە ئەو وازداهەوە طۆشدازییاهەی هە پێیا

(.29-23: 7101بىووی خۆی دزوطذ دەوا )اٌ غبدهللا, 

پەیىەهدیە خێزاهییەوان و وازیگەزی لەطەز گەػەپێداوی هۆمەاڵیەحی -7-1

یەهەم/ پەیىەهدی هێىان باوان: دڵدۆش ی هاوطەزان دەبێخە هۆی پازاطخنی 

خێزان و هەغ و هەوایەوی یازمەجیدەز دزوطذ دەواث بۆ گەػەی مىداڵ 

گىهجاوی و باش ی پەیىەهدی  وهەڕووی هاوطەهگی و هەطایەجیەوی جەواو, ل

هێىان باوان دەبێخە هۆی جێرهسدوی پێىیظدیەواوی مىداڵ لەڕووی ئاطایص ی 

خەمبازی و دڵخەهگی هاوطەزان  اڵمبهدەزووی و گىهجاوی هۆمەاڵیەحی, 

و دەبێخە هۆی لێىتراشاوی خێزان و وازیگەزی دەواجە طەز گەػەی مىداڵ 

دەبێخە هۆی دزوطدبىووی هەغ و هەوایەوی  هازوههه دزوطتی دەزووی,

هاطەكامگیر لە خێزاهدا ئەمەغ دەبێخە هۆی جێىچىووی حۆزی ڕەفخازەواوی 

مىداڵ وەهى غیرەهسدن و خۆپەزطتی و جسض و ػەڕاوی و هەبىووی 

هاوطەهگی هەڵچىووی.

وان بەزەو مىداڵ دووەم/ پەیىەهدی هێىان باوان و مىداڵ ) ئازاطخەواوی با

ان لەطەز بىەمای خۆػەویظتی و ڕاشیبىون و وباػه (: پەیىەهدی و ئازاطخە

مخماهەبىون, یازمەجیدەزن بۆ گەػەهسدوی هەطایەحی مىداڵ و ڕاشیبىون بە 

پەیىەهدی و ئازاطخە خساپەوان و بازودۆخی هەگىهجاو اڵم بهئەواوی جس, 

مۆػىسدن و دیىخاجۆزی و خساپ وەهى چاودێسی شیاد لە پێىیظذ یان فەزا

طەپاهدوی هێر بەطەز مێدا یاخىد بە پێچەواهەوە یان مىداڵی گەوزە یان 

بچىون بەطەز یەهتردا بظەپێنرێً وازیگەزی خساپ دەواجە طەز 

گەػەهسدن و دزوطتی دەزووی مىداڵ.

طێیەم/ پەیىەهدی هێىان بساوان: گىهجاوی پەیىەهدیەواوی هێىان بساوان 

مىداڵێً بەطەز مىداڵێيی جس و دوز لە بەزبەزەواوی دووز لە طەپاهدوی 

دەبێخە هۆی گەػەهسدوی دەزووی مىداڵ بەػێىەیەوی گىهجاو, هەزوەها 

ئەم پسۆطەی گەػەهسدهە هۆمەاڵیەجیە دەبێخە هۆی گەػەهسدوی دەزووی 

(.89 –82: 7113بەػێىەیەوی باغ )اإلاالً و هىفل, 

هێؼە خێزاهییەوانهۆوازەواوی هەڵىەػاهەوەو دزوطدبىووی  -7-1

ػڵەژاوی هەطایەحی یەهێً لە هاوطەزەوان یان هەزدووهیان:  .0

هەهدێ هیؼاهە و طیفاحی هەطایەحی هەن, ئەگەز لەیەهێً لە 

هاوطەزەواهدا هەبێ, ئەوا بەزەو هاحاڵیبىون و هێؼەیان 

دەباث, لەواهە )کەطێتی پازاهىی, کەطێتی 

 (.37: 7101زیم, ه,...هخد()کیگصرهێ

لەگەڵ یەکتري کاجێک ژن و مێرد هاکۆکى دەکەوێخە هەگىوهجان  .7

هێىاهیان پەیىەهدي بە کۆمەڵێک هۆکازەوە هەیە یەکێک 

لەواهە هەگىهجاهە ئەمە کاجێک طەزهەڵدەداث, کە هەزیەکێک 

لە هاوطەزەکان باض لە خىد و خىاطذ و پێداویظدیەکاوى 

او گسجنی خىاطذ و پێداویظخەکاوى چخۆي دەکاث بەبێ لە بەز

( یان هاجەبایى حەشي 777: 7112ی )خەلیل,ههزهبهزامبه
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طێکس ی, ئەوەغ دەبێخە هۆی شیاجس بىووى هاکۆکیەکان و 

گەیؼتن بە ػىێيێک کە ئەطخەم بێذ پێکەوە 

 ی(, بە پێی جىێژیىەوە718: 7101هەڵبکەن)محمىد, 

( دەزکەوجىە کە هصمى ئاطتی هۆػیازي 7101)كەزەداغى, 

بىووى هاکۆکى هێىان هاوطەزان زێکى کازیگەزە لە دزوطدهفاکخ

(, هەزوەها هەگىهجان و هەژیان 11: 7101دا)كەزەداغى,

لەگەڵ هەس ی جسدا, هەهدێ هەض هەن هۆگسی جەهیایین, 

هاجىاوێ هەبىووی هەطێيی جس لە ژیاهیاهدا پەطەهد بىەن, 

وادەشاهً هەبىووی هاوطەزێً لە ژیاهیاهدا دەبێخە ڕێگسو 

زەواهییان, لەبەز ئەو وێىاهسدن بەزبەطذ لەبەزدەم ئاشادی و وا

و بۆچىوهە هەاڵهە لە هاوطەزگیری ڕادەهەن یان خێزاهەواهیان 

(37: 7101بەزەو لێىتراشان دەبەن )کەزیم, 

هاوطەزێتی پێؼىەخذ: هۆکازەکاوى پێکهێىاوى ئەم حۆزە  .5

هاوطەزیە لە کۆمەڵگەیەکەوە بۆ کۆمەڵگەیەکى جس حیاواشە, لە 

ەوە بۆ جسس ی کچان لە داهاجىو کىزدطخان بەجایبەث دەگەڕێخ

كظەي کۆمەڵگا, کازیگەزي ئەهخەزهێذ و مۆبایل لەطەزیان, 

دواي چىهە هاو ژیاوى هاوطەزي ئامادەهین لە ڕووي هصزي و 

)والى و  ئەزکەکاوى خێزان ڕاپەڕێنن ًحەطخەییەوە هاجىاه

(.50: 7103تر, يئەواه

 مىداڵ هەبىون و هێىاوى ژوى دووەم: ئەمەغ دوو فاکخەزي .1

گسهگً بۆ حیابىوهەوە چىهکە یەکێک لە ئاماهجەکاوى ژیاوى 

هەیە, هەزوەها  ههاوطەزي پەیىەهدي بە هەوە خظدىەوەو

یەکێکى جس لە هۆکازەکان هێىاوى ژوى دووەم بىوە حا بەبێ 

ئاگادازي ژوى یەکەم بىبێذ یان بەئاگادازي بىوبێذ, لەم 

بىوهەوە حاڵەجەػدا شۆزحاز ژوى یەکەم پەهای بسدۆجە بەزحیا 

 (83: 7108)طیامەهد, 

خیاهەحى هاوطەزي: یەکێکە لە کێؼە طەزەکیەکاوى  .1

حیابىوهەوەي هاوطەزان, بەجایبەث ئەو هاوطەزاهەي کە بەشۆز 

یەکتري ژیاوى هاوطەزي پێکدەهێنن ئەگەزي شۆزە  ڵلەگە

خیاهەحى هاوطەزي ڕووبداث, یان هەهدێجاز یەکێک لە 

زەکەي خیاهەحى هاوطەزەکان واگىمان دەکاث کە هاوطە

لێدەکاث ئەویؽ وەک جۆڵەکسدهەوەیەک کازداهەوەیەک خیاهەث 

دەکاث, یان الواشي الیەوى طێکس ی کە ئەمەغ یەکێکە 

( حگە 39: 7101لەهۆکازەکاوى خیاهەحى هاوطەزي )هامم, 

لەواهە کساهەوەي کىزدطخان بە ڕووي دهیاو ئامساشەکاوى 

دەگێڕن لە شۆز ڕاگەیاهدن و خیاهەحى هاودزاماکان ڕۆڵى شۆز 

بىووى هاپاکى هاوطەزي.

ئالىودەبىون بە مادە هۆغ بەزەکان : جىػبىووى یەکێک لە  .3

هاوطەزەکان ئالىودەبىون بە مادە هۆغ بەزەکان یەکێکە لە 

 (.87: 7101هۆکازەکاوى هەڵىەػاهەوەي خێزان )غبدهللا, 

دەطخدێىەزدان لەالیەن ئەهداماوی خێزاهەواهیاهەوە: ئەو  .2

دەطخدێىەزداهاهەی لە ژیاوی هاوطەزەوان لەالیەن 

دەطذ  ,خێزاهەواهیاهەوە )ماڵە باواهیاهەوە( دەهسێ

لەوازەواهیان وەزدەدەن, حازی وا هەیە ئەو دەطخدێىەزداهاهە 

بۆیان دەگىهجێ و بەخێر دەػىێخەوە, بەاڵم حازی واغ هەیە 

: 7101, اٌ غبدهللا) وازداهەوەو ػىێىەوازی خساپ بەحێدێڵێ

711)

فؼازی ئابىوزی و شۆز خەزیىبىون بە ماڵ و طامان: ئەگەز  .8

لەالی هەزیەهێً لە هاوطەزەوان ژیان جەهیا بسیتی بێ لە 

هەوڵدان بۆ هۆهسدهەوەی طەزوەث و طامان و پازە, بەبێ 

گىێداهە الیەهەواوی جسی ژیان, ئەوە وازداهەوەی باش ی هابێ.

گەوزەوان,  هەژازی و هەدازی: هەژازی یەهێىە لە بەاڵ شۆز .9

ئەگەز بێذ و هاوطەزەوان هەجىاهً خۆیاوی لەگەڵ بگىهجێنن, 

شۆزحاز هەژازی دەبێخە هۆی هەطخىسدن بەهەمی و جێىچىووی 

هاوطەهگی دەزووی و هەزوەها هەگىهجان لەگەڵ دەوزوبەزدا 

(.35: 7101)کەزیم, 

دزاما -7-3

( یان دزاما وػەیەکى گسیکى کۆهە بەماها شماهەواهیەکەي ماهايى )کاز

 هبىوە واج (dromena))کازکسدن(ي بەخؼیىە وػەکە لە بىچیىەدا 

کازکسدن(, ئێظخا  -dramaیە بىە بە )هى مێژوو ئەم وػیکازدەکاث, بەدزێژا

دزاما ڕاطخەوخۆ ئەو چیرۆکە هىهەزیاهە دەگسێخەوە کە بەػێىەیەکى وا 

داڕێژزابێ هەمىو مەزحە طەزەکیەکاوى هىهەزیان جیا هاجبێخە دی, 

(. 9: 7110ئەوەي بگىهجێ بە هۆي ئەکخەزەوە بخسێخەڕوو )هەوزامى, بۆ

صیۆهدا شیادی کسدووە, دزاما فپێؼکەوجنی دازما لەگەڵ طەزهەڵداوی جەلە

صیۆهییەکان حۆزێک لە دەقی ئەدەبی جێدا همایؽ کساوە, چىهکە فجەلە

هەهدێک لە دزاماکان ئیلهام لە چیرۆک و ڕۆماهە ئەدەبیەکان وەزدەگسن 

(.22: 0987 ,)حمىدة

بەپێی ئامساشە هاوچەزخەکاوى پەیىەهدي دەهگ و ڕەهگ, حىڵێىەزێکى 

طەزەکى ڕەفخازي جاکە کەطً, ڕەفخازیؽ هەمىو چاالکییەکاوی مسۆڤ 

دەگسێخەوە, وەک کسداز, وػە و بیرۆکە کە لە پاڵىەز و غەزیصە و پێداویظتی 

هۆی وزوژاهدوی دەزوووی پێکهاجىوە, دزاما دۆبالژکساوە جىزکییەکان بۆجە 

گفخىگۆیەکى شۆز لە هاوەهدە کۆمەاڵیەجییەکان و پەزوەزدەییەکان بە جایبەث 

لە هێىان ڕەخىە گسان و ڕەث کەزەوەکاهدا, طەیسکسدوی پەخص ی 

طەجەالیخەکان لەواهە شهجیرە دۆبالژکساوە جىزکییەکان, ڕەفخازێکە لەالیەن 

.(5: 7101)كؼىض,  هەهدێک لەو ئامساشاهەوە دەحىڵێنرێذ

ػىێنی ڕووداوکان و ئاماهجى ڕووداوەکان, یەکێک لەو هۆکازاهەی کە 

صیۆهییەکان )ػىلي و بحلم, فیازمەجیدەز بىوە بۆ ڕاکێؼاوی دزاما جەلە

(. هەزوەها جایبەجمەهدي کازەکخەزەکان حل و بەزگ و ػێىاشي 05: 7108

دا بەکازدێذ وەک یڕاشاهدهەوەي کازەکخەزەکان, ئەو ئامساشاهەي کە جێ

و خاهىو یەکێکى جسە لە هۆکازەکاوى کەوادەکاث بیىەز بەالي خۆیدا  هازطەی

(.83: 7101ڕابکێؼێذ )ػاهین, 

دزاماي جەلەفصیۆوی: ئەو ڕووداوە یەک لەدوایەکاهەیە کە طەزهجى بیىەز 

بۆالي خۆي ڕادەکێؼێذ, یان چیرۆکێکی دزێژە کۆمەڵێک ڕووداوي ئاڵۆش 

ری بۆ بیىەز پێؼکەغ دەکاث,  کە جێیدا, وە بەهایەکی جەکىیکی و ڕۆػيبی

 , هه(02: 7111لە کۆجایی دەگاث بە کۆمەڵێک زێىیؼاهدەز )الؼسػىز, 

واهه:گسێذ لهخۆ ده هد حۆزێً لهچه

, لەطەز بىەمای هدزامای کۆمەاڵیەحی: ػێىە هىهەزێک .0

وێىاکسدوی چیرۆکێک کە لە الیەن هىوطەزێکەوەیە لە ڕێگەی 
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ەجیاهەی کە پەیىەهدی لەگەڵ دیالۆگێک لەالیەن ئەو کەطای

ڕووداوێک هەیە, یان ڕووداو دزوطذ دەکاث و بەػدازی لە 

(.8: 7101چىازچێىەیەکی شۆز و ئاڵۆشیدا دەکاث )كؼىض, 

دزاماي وەزگێڕدزاو: ئەو شهجیرەی کە بە شماهێکى بیاوى هىطساوە  .7

لەالیەن کۆمەڵێک ئەکخەزي بیاوى پیؼان دزاوە, وەزگێڕدزاوە بۆ 

لە وەزگێڕاوی وػەکاهیان بە دەهگەوە دێذ, بۆ  شماهێکى جس,

: 7108)ػىلی و بحلم,  ئەوەی بیىەز لە ڕووداوەکان جێی بگاث

78 .)

دۆبالژکسدوی دۆبالژ: گىاطدىەوەی فیلمەکە لە شماوی ڕەطەوی  .5

خۆی بۆ شماهێکى جس لە زێگەي شیادکسدوی دەهگە, بە )ڤێرژوی 

ە همایؽ( هاودەبسێذ و ئەم بیرۆکەیەغ لە هصیکەو

مان پەزوەزی, ػاهاشیکسدن بە یبەطتراوەجەوە بە بیرۆکەی هیؼد

ماهەوە جا بیىەزان لە ڕووداوەکاوی هاو دزاماکە یشماوی هیؼد

 (.0751: 7101)حجاب,  جێبگەن

جایبەجمەهدی دزاما جىزکیە وەزگێڕدزاوەکان -7-2

دزێژي دزاماکان کە ڕەهگە هەهدێجاز چەهدیً ماهگ بخایەهێذ  .0

دزێژبىوهەي ڕووداواەکاوى هاو دزاماکەوە ئەمەغ بە هۆي 

وادەکاث بیىەز شۆز هۆگسي خۆي بکاث وابکاث ماوەیەکى شۆز 

 بیىەزی بێذ و کاجێکى شۆزي لێبگسێذ.

پیؼاهداوى طۆشو خۆػەویظتی شیاد لە ڕادەي خۆي, کە ڕەهگە  .7

 ئەو طۆش و خۆػەویظخە لە ژیاوى واكعى بىووى هەبێذ.

ڕووي و فێڵ و پالهگێڕي...هخد, پیؼاهداوى بابەجەکاوى دوو .5

 بەکازێکى ئاطایی.

زی وزوژێىهبەکازهێىاوى ئەکخەزي کچ و گسهگيدان بە الیەوى  .1

 (.28: 7100و حىاوى و حل و بەزگیان)مصاهسة,  ییطخهحه

کازیگەزي دزاماجىزکیە وەزگێڕدزاوەکان -7-8

یەکەم: کازیگەزیە خێزاهیەکان

هاهداوى ژهان بۆ خیاهەث لە هاوطەزەکاهیان, بەبیاهىي  .0

 خۆػەویظتی کەطاوى جس. 

 هاهداوى ژهان بۆ ئەوەی لە دژی هاوطەزەکاهیان یاخی بً. .7

هاهدان و كبىڵکسدوی پەیىەهدی خۆػەویظتی, ئەکخەزێک  .5

 یکى یان خىػکى یان کچەکەي.الەگەڵ د

اڵ شۆز طسوػخیؼە لەم شهجیرە دزامایاهەدا لەبازبسدوی مىد .1

هەبێذ, کە بە هەمىو یاطاکاوی حیهان و هەمىو ئازاطخە دینی 

و غەإلااهییەکاهیەوە كەدەغەیە )جەنها لەحاڵەحى جایبەث هەبێ( 

بەاڵم لەم شهجیرە دزامایاهەدا وەک چازەطەزێک بۆ کێؼەیەک 

 پساکخیزە دەکسێذ.

 بێ ڕێصیکسدن بە دایک و باوک کازێکى ئاطاییە لە هاو دزاماکاهدا. .1

چان و کىڕاوى هەزشەکاز لەطەز ماهەوەیان لە هاهداوى ک .3

 (.010: 7119ظلیمان, الوەي خێزان بەبیاهىي ئاشادي )هدەز

 







م: کازیگەزیە کۆمەاڵیەجیەکاوى دووه

هاهدان و كبىڵکسدوی پەیىەهدی كەدەغە)شیىا( لەطەز بىەمای  .0

 هاوڕێیەحی.

وان لە بۆهە و جیهاڵیههۆمه بەئاطایى طەیسکسدوى الداهه .7

 ئاهەهگەکاهدا. 

 كىمازکسدن وەک ڕێگەیەک بۆ بەدەطتهێىاوی دازایی.  .5

بەئاطایى طەیسکسدوى هاوطەزگیری لەگەڵ ژوی دووگیاوى جەاڵق  .1

 دزاو کە دووگیاهیەکەي کۆجایی پێىەهاجىوە.

: 7103ساش, پیرۆشکسدوی دزۆ وپیؼاهداوى وەک کۆجایی ماها)جم .1

17) 

بەئاطایی طەیسکسدوى خىازدهەوەي کحٌى و حگەزەکێؼان  .3

 (9: 7111لەالي ژهان )البؼس, 

 

دزاما جىزکیە وەزگێڕدزاوەکان یکۆمەڵێک کازیگەزي جس -7-9

 بەفیڕداوى کاجێکى شۆز. .0

ووزوژاهدوى بیىەز لە زێگەي دزێژکسدهەوەي دیمەهە  .7

 دووزە لە واكؼ.زۆماوظیەکان و گەوزەکسدهیان بەػێىەیەک کە 

پیؼاهداوى دیمەوى هەػاش کە پێچەواهەیە لەگەڵ بە هاو  .5

 کۆمەاڵیەحى و ئایيیەکان.

الطایکسدهەوەي ئەکخەزەکان لەالیەن ژهاهەوە, لە حل و بەزگ و  .1

 (.15: 7103ػێىاشي كژیان...هخد )جمساش, و مکیاج 
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واوی پێؼىووهجىێژیىه -7-01

 ژ
رو هاوهیشاوی هاوی تىێژه

 وهتىێژیىه
 وهئاماهجی تىێژیىه

ی همىوهه

 وهتىێژیىه
 هجامئه وهئامرازی تىێژیىه

1 

(  8112شىلی و بحلق ) 

 ری دراما تىركیهكاریگه

ر سهكان لهدۆبالژكراوه

كار له رزهفتاری ههڕه

تی و اڵیهوی كۆمهالیه

  وهسۆزدارییه

یركردوی دراما ـساهینی ئاستی سه

كان الی دۆبالژكراوه تىركیه

وهڵگای تىێژیىهكۆمه

ری دراما ـساهینی ئاستی كاریگه

ر سهكان لهدۆبالژكراوه تىركیه

ی كاوی همىوههوشتی تاكهڕه

وی الیهله كهوهتىێژیىه

 وهتییهاڵیهسۆزداری و كۆمه

خىێىدكاراوی 

ی قىتابخاهه

ڕتی پۆلی بىه

(7-9 )

 

ئاشكرا دراما به وت كهركهده ڕاپرس ی

كان دۆبالژكراوه تىركیه

ر سهله یهرییان ههكاریگه

كاران، رزهفتاری ههڕه

بۆ  وهڕێتههگش ی دهكههۆكاره

یی ستهی جهو وێىهشێىه

یركردهێكی كان و سهرهكتهئه

ن الیه له سۆزداراهه

 وهكاراههرزههه

8 

(  8117)  أسامه

ری دراما كاریگه

ر سهكان لهتىركیه

تی الی اڵیههای كۆمهبه

 خىێىدكاراوی زاهكۆ

ری دراما ـساهینی كاریگه

های ر بهسهكان لهتىركیه

 تی اڵیهكۆمه

خىێىدكاراوی 

 زاهكۆ 

وت ركهكی گشتی دهیهشێىهبه ڕاپرس ی

كان دراما تىركیه كه

ر سهله یهرییان ههكاریگه

ها ڕووی بهخىێىدكاران له

  وهكاههتییهاڵیهكۆمه





الیەوى مەیداوى جىێژیىەوە -5

مسۆيی و  ي شاوظخهوهدًازجسيً ڕێباشي لێىۆڵيىه هه وازهێىاوهصفى(ًان به)وهڕووپێىي زان ميخۆديجىێژه داًهوهجىێژيىه مله :وهميخۆدي جىێژيىه -5-0

ی وههۆهسدهه داث بهدهطفی گسهگی ی میخۆدی وهوهز ئههبلهًاهدهدا, ڵىاس ی و ڕاگهو طاًىۆلۆژي و هۆمه ییهزدزوهى پهواوهبىاز حی لهجاًبهبه ,واههجيهاڵًههۆمه

(.07: 0999ئێظخا )الداهسي والىبيس ي,  حی لههدێتی و چۆهیهوی چهیهػێىه به نواز دیازدهطهداجا و شاهیازی له

.زپازێصه( 081ڕاهیە و حاحیاوا کە پێکهاجىە لە ) زیی دادوهزماهگهفهپازێصەزاوى طىىزي م زحهطه لهبسيخیيه  وهي جىێژيىهڵگههۆمه :وهي جىێژيىهڵگههۆمه -5-7

(  21پێىهاجبىو له )  ڵبژازد ههًان ههههوهي جىێژيىههمىوهه طادهوى مهڕهػێىاشێيى ههزان بهجىێژه ههوهي جىێژيىهڵبژازدوى همىههبۆ هه: وهي جىێژيىههمىوهه -5-5

.دا هاجىه (0ي )خؼخه ن لهپازێصەز,  وه

وهي جىێژيىهپيؼاهداوى همىوهه 0ي خؼخه

ژمازەي پازێصەزڕەگەش

17 هێر
21 

78مێ 



دزاما جىزکیە وەزگێڕدزاوەکان لە  شهجیرهطخان بە ئامادەکسدوى پێىەزێک لەطەز )ڕۆڵى ًە ههوهم جىێژيىههجامداوى ئهزان بۆ ئه: جىێژهوهئامساشی جىێژيىه -5-1

بسيخيبىون لە )هەمیؼە, شۆزحاز,  ههزهواوى پێىهپێىهاجبىو, بژازده (بڕگه77) له (, هه7102,تجێکداوى پەیىەهدیە خێزاهیەکان( بەطىد وەزگسجً لە پێىەزي )أطام

.گسێذخۆ دهزاطخگۆی و حێگیری له زهێنرا ههزی شاوظتی بۆ دههدی پێىهجمهواوی جسدا جایبههگاوههه دواجس لههەهدێ حاز,بەدەگمەن, هەزگیز(, 
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ەزهێىاوی ڕاطخگۆی پؼدیان بەطذ بەڕێگای ڕاطخگۆی ڕواڵەث هە بسیخییە لەجىاهای ئامساشی جىێژیىەوە بۆ جىێژەزان بەمەبەطتی د ڕاطخگۆی: .1

( بۆ ئەم مەبەطخە جىێژەزان هەطخان بە دابەػىسدوی 021: 7103پێىاهەهسدوی ئەو دیازیدەیەی هە باهگەػەی پێىاهەهسدوی بۆ دەواث )بۆواوی, 

 ههزهپێىه (8و 2و 0واوی ) دەزووهصاوی لە بەش ی باخچەی طاوایان, دوای وەزگسجنی ڕای ػازەشایان, بڕگهی بىاز له( ػازەشایاوی 1پێىەزەهە بەطەز )

طذ هێىا.دهز ڕاشيبىووى پظپۆزاوی بهوطهزه%( به91)بەڕێژەی له  وهن خۆیان ماههواوی جس وهمىو بڕگهز هاث ههطهگۆڕاهيازیان به

بىسێذ دڵىیابین لە بىووی  بىەڕەجییەواوی ئامساشەواوی جىێژیىەوە هە پێىیظخە بەز لەوەی ئامساشەهە حێبەجێ هڵەجحێگیری, یەهێىە لە خەط حێگیری: .2

پؼتی پێ ببەطخین وبڕوا بە ئەهجامەواوی بىەیً  ێئەو ئامساشەی هە هاحێگیرە و هەز حازەو ئەهجامێً بە دەطخەوە دەداث, هاهس چىهىهحێگیریەهەی, 

گىماهەو جەنها بە فیڕۆداوی واث وجێچىون وماهدوو بىن وهیچی جس, بۆیە حێگیری پێىەز بەوماهایە دێذ هە ئامساشە هە  وجىێژیىەوەهەغ حێگای

بىسێذ, ئەبێذ هەمان ئەهجام  )چاوپێىەوجً, فۆزمی ڕاپسس ی, ...هخد( چەهدحاز لەگەڵ هەمان گسووپ وطامپڵ و لە هەمان هەٌ ومەزحدا حێبەجێ

 ی  الفاهسوهباخ ههێگهڕ حێگیری له طذ بهی پؼخمان بهوهم جىێژیىهزی ئهزهێىاوی حێگیری پێىهبۆ ده (, وه022: 7103بەدەطخەوە بداث )بۆواوی, 

 حی.الیهزوووی و هۆمهزی دهبۆ حێگیری پێىه زشهبهغ ئاطدێيی مهئه ( هه1.90ی )هههابه

حی اڵیهزوووی هۆمهوی دهیهزوووی بۆ پێىاوی دیازدهزێيی دههسدوی پێىهواوی ئامادهشاوظدیه م ڕێىيازهزحههواو بىون طدوای جهزی هۆجایی: حێىسدوی پێىهحێبه -5-1

واوی ی بسگهم ػێىه)هەمیؼە, شۆزحاز, هەهدێ حاز, بەدەگمەن, هەزگیز( پێىدێذ به پێىج بژازده و به ( بسگه77) له بىو ههئاماده ههوهزی جىێژیىهپێىه

 71هى جاوه 07واوی )ها بسگهزوههه هدی وهزیصبه ( به1, 1, 5, 7, 0وان )پێی بژازده به داهساوه یهم ػێىهیان بههاههىین بهێڕ( ئه70ی ڵ بسگهگهو له 00هى جاوه0)

ی داجاوان.وهسداههبۆ ػیى وان داهساوهزێيیهئه ی بسگهواههپێچه یان بههاههزێىین و بهی هه( بسگه77ڵ گهله

وانئامازيه طخهزههه -5-3

زهێىاوى حێگیري .الفاهسوهباخ بۆ ده .0

7. T-testخۆ.بهی طهخۆ و دوو همىههزبهی طهن همىههبۆ ًه 

وگفخىگۆ کسدهیان وهوان و ػيىسدهههجامهخظدىەڕووی ئه -0 -1

بەکازهێىاوی  بهوە جههێىاون لەزێگەی ئەو داجایاهەی کە بە ئامساشی جىێژیىەوەکە کۆکساوهەلەم بەػەدا طەزحەم ئەو ئەهجاماهە دەخەیىەڕوو کە بەدەطخمان 

بۆ ػیکسهەوەی داجاکان.  SPSSپسۆگسامی 

.وهزاههی پازێصهڕواهگه وان لهخێزاهییه هدیهیىهجێىداوی په وان لهدزاوهڕزگێوه دزاما جىزهیه شهجیرهشاهینی ڕۆڵی  -0 -0 -1

, وە دەزهێىاوی هاوەهدە ژمێرەییان و بەزاوزدکسدوی بە هاوەهدی گسیماهەیی, زه( پازێصه21کۆکسدهەوەی داجا و شاهیازیيەکان لە همىهەی جىێژیىەکەمان ژمازەیان )دوای 

( هیؼان دەداث, بۆ 33ی )هاههه( بە بەزوازدکسدوی بە هاوەهدی گسیماهەیی کە ب05.717( بە الداوی پێىەزی )95.057بەم ػێىەیە بىو: هاوەهدی ژمێرەیی )

بەڵگەدازیی  SPSS( بىو. کە بەپێی پڕۆگسامی 03.912یەک همىهەی طەزبەخۆ بەهاکەی )بۆ ( کە T.Testبەدەطتهێىاوی بەڵگەدازیی ئامازیی پؼخمان بەطخىوە بە )

( ڕووهکساوەجەوە.7ئامازیی هەیە, لەخؼخەی )



 وهی جىێژیىهوی گؼتی الی همىوههیهػێىهزی بهىهو الداوی پێژمێره هدههجامی هاوهئه 7خؼخەی 

 نگۆڕاو
هاوەهدی 

گسیماهەیی

هاوەهدی 

ژمێرەیی

الداوی

پێىەز
T.Test  بەڵگەدازی ئامازیی

یههه 1.11 له2133951057051717031912وانزگێردزاوهوه دزاما جىزهیه شهجیرهڕۆڵی 



 دزاما جىزهیه خاث ههزدهده وهئه هههجامهئه واجهی ههگسیماهه هدههاوه له زشجسهیی بهژمیره هدههاوه ی ههوهز ئهبهله وهزهی طههجامی خؼخهئهبەپێی 

ڵگای هجامی ئێظخای هاو هۆمهڵ ئهگههزان لوای جىیژهڕب به غمهوی گؼتی, ئهیهػیىه وان بههدیه خێزاهیهیىهجێىداوی په گێرن لهزێنی دهوان ڕۆڵی ههزگیردزاوهوه

زان پازیصه ههزهحێىسدوی پێىههجامی حێبهئهله م دادگاوان ههزدهبه بسێخهبینرێذ دهوان دههاو خێزاهه هدان گسفتی خێزاوی لهی چهوهز ئهبهله هىزدی هاوجایه

 یهم هاوچهولخىزی ئه ػىساو شۆز لهولخىز پێؼىه ن ههوههجامی ئهزئهده ن ههم دزامایاههی ئههههخۆ هۆوازوخۆ و هازاطخهی ڕاطخهػێىهبه یان پێدا ههئاماژه

 هل زگ و ػێىاشی ئۆجۆمبێلیان ههو بااڵ و ػێىاشی حل و به طخهڕووی حه وان لهزههخهبۆ پیؼاهداوی ئه وهڕێخهگهوان دههۆوازه هێيی جس لهها یهزوه, ههدوزه

بێذ ده جىش ی هێؼه وهالطای بياجه نهدوڵدهوان ههطهحی واجێً ههاڵیهژیاوی واكعی هۆمه له دووزه دزێذ ههزهج ڕاهێؽ پیؼان دهی طهیهػێىهدزاماواهدا به

یسهسدوی طه له ػیازی خێزان و جاوی هىزدی هههۆهصمی ئاطتی  هازوهحی هىزدی, ههاڵیهشمىووی واكعی و هۆمهئه له دووزه وهیاڵیهشیاجس ژیاهێيی خه وهئه چىهىه

 و دزامایاههیسهسدوی ئهواحی طهواهدا لههاو خێزاهه ن هاهسێذ لههدیهجمهچاوهسدوی هیچ جایبهبێ ڕه وههداماوی خێزاههن ئهالیه یان لهوهالطایىسدهه وهو دزامیاههئه

(.7102, أطامت( و ) 7108ی )ػىلی و بحلم, اوووههجامی جىێژیىهڵ ئهگهله مههجاهاو ئه هجامهم ئه, ئهوه
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شی گهپێی گۆزاوی زهوه بهزاههی پازێصهڕواهگه وان لهخێزاهییه هدیهیىهجێىداوی په وان لهدزاوهڕزگێوه دزاما جىزهیه شهجیرهشاهینی حیاواشی ئاطتی ڕۆڵی  -7 -0 -1

.زپازێصه

( بىو و هاوەهدی ژمیرەییان  17هێرەکان )  هززاوی )هێر و مێ( کە ژمازەی پازێصهيی پازێصهژمێره هدهبەمەبەطتی دەزهێىاوی ئەم ئاماهجە هەطخایً بە بەزوازدکسدوی هاوه

 011101( بىو و الداوی پێىەزییان )  911513هدی ژمێرەییان ) ( بىو و هاوە 78وان کە ژمازەیان ) مێیه هز( بىو, پازێصه 071102( بىو. الداوی پێىەزییان )  971580) 

( بۆ ئاطتی بەڵگەدازیی ئامازیی ئەم ئەهجامە بەڵگەدازیی ئامازیی T.Test, بەاڵم بە بەکازهێىاوی )زی هیرپازێصهشیاجسە لە  ي مێهز( بىو, کە هاوەهدی ژمـێرەیی پازێصه

(دا ڕووهکساوەجەوە. 5ؼخەی ژمازە )هیە, واجە حیاواشیی هیە بەپێی ڕەگەش وەک لە خ



)هێر, مێ( شگهپێی گۆزاوی زهوه بهزاههی پازێصهڕواهگه وان لهخێزاهییه هدیهیىهجێىداوی په وان لهدزاوهڕزگێوه دزاما جىزهیه شهجیرهئاطتی ڕۆڵی حیاواشی  5خؼخەی 

بەڵگەدازی ئامازی T.Testالداوی پێىەزهاوەهدی ژمێرەییهمىهەڕەگەش

971580071102 17هێر

1.11 حی لههیه11191

911513011101 78مێ



وان حیاواشییه وهواجههه دازی ئامازی هیهڵگهبه هجامهم ئهی  ئهوهز ئهبهاڵم لهوان بههێره له زشجسهوان بهی مێیهژمێره هدههد هاوهزچههه وهزهی طههجامی خؼخهئه

زیێنی وان ڕۆڵی ههدزاوهڕزگێوه دزاما جىزهیه ی ههوهز ئهطهش بۆچىهیان هاگۆڕیذ لهگهپێی گىڕاوی ڕه زان بهپازیصه ی ههوهبۆ ئه یهغ ئاماژهمه, ئهژمازهساو هیههه

ػێىیان وان بهی هاوخێزاهههێؼه بینن ههواجێً ده وهبىهمان بازودۆخ دهزوی ههبهوام ڕووزدهش بهگهزدوو ڕههه وان, چىهىههدیهیىهجێىداوی په ن لهڕگێده

ن.و دزامایاههی ئهوهی الطایىسدههوهگداههڕه
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ڕاطپازدەکان -7 -1

ڕوو ههیهخهده هد پێؼيیازهم چهوان ئههجامهژێس ڕۆػىای ئه له

 واهدا هاو خێزاههله ی هه دەبێخە هۆي دزووطذ بىووى هێؼهو دزامایاههصیۆن ڕێگەهەدان بە پێؼکەػکسدوى ئهفدزاماواوی جەلەچاودێسیکسدوى  .0

ن  پێؼکەغ کسێذ پێؼتر بە فلخەزي ئەواهدا بڕواث صیۆهەکان بۆئەوەي هەزدزامایهفداهاوى جىێژەزي دەزوووى و کۆمەاڵیەحى لە طخافى جەلە .7

 کسێذ.هەڵظەهگاهدوى بۆ ب

 ودابً. خه واز لهزشهمىداڵ و هه غ بىسێً ههحۆزێً بێذ واجێً پێؼىه ػىسدوی دزاماواهدا بهپێؼىه وان لهچاوهسدوی واجهڕه .5

دزوطذ هۆی چاودێسي ئەو دزامایاهەي کە پێؼکەغ دەکسێذ لەکەهاڵەکان چىهکە هەهدێکیان لەگەڵ کلخىز و بەهاي کۆمەاڵیەحى هاگىهجێ, دەبێخە  .1

 وان.هاو خێزاههله ی هێؼهبىوو

دیاز ن بهزن ههزبهطهواهیان بهڵ مىداڵهگهواهیان لهي واجهوان شۆزیىهخێزاهه پێىیظخه یاهدن ههواوی ڕاگههاڵههه ػیازی خێزاوی لههۆی وهباڵوهسدهه .1

 یسهسدوی دزاماوان.طه

پێؼيیازەکان -5 -1

.وهمامۆطخایاوی ئایيیهی ڕواهگه وان لهخێزاهییه هدیهیىهجێىداوی په وان لهدزاوهڕزگێوه دزاما جىزهیهڕۆڵی ئەهجامداوی جىێژیىەوەیەک لەطەز  .0

.مامۆطخایاوی شاهىۆوهی ڕواهگه وان لهخێزاهییه هدیهیىهجێىداوی په وان لهدزاوهڕزگێوه ڕۆڵی دزاما بیاهیهئەهجامداوی جىێژیىەوەیەک لەطەز  .7

 .ییی مامۆطخایاوی كۆهاغی ئامادهڕواهگه وازان لهزشهفخازی ههجێىداوی ڕه وان لهدزاوهڕزگێوهڕۆڵی دزاما ئەهجامداوی جىێژیىەوەیەک لەطەز  .5

 .وهز ژوی ماڵهطهوان لهدزاوهڕزگێوه  ئەهجامداوی جىێژیىەوەیەک لەطەز ڕۆڵی دزاماجىزهیه .1

زوووی و زاوی دهی جىێژهڕواهگه وان لهجیهاڵیههۆمه ولخىزی دژه یوهباڵوهسدههوان لهدزاوهڕزگێوه ڕۆڵی دزاماجىزهیه ئەهجامداوی جىێژیىەوەیەک لەطەز .1

 وه.جیهاڵیههۆمه

 فخازی خىێىدوازاوی شاهىۆ.جێىداوی ڕه وان لهدزاوهڕزگێوهئەهجامداوی جىێژیىەوەیەک لەطەز ڕۆڵی دزاما  .3



  لیظتی طەزچاوەکان

لیظتی طەزچاوە کىزدیەکان

 ( ڕۆڵی خێزان لە پێگەیاوی هۆمەاڵیەجیدا, )وەزگێڕاوی ئازام ئەمین ػىاوی(, چاپخاهەی ڕۆژهەاڵث, هەولێر.7101اٌ غبدهللا, محمد بً محمىد ) .0

 یەکەم, چاپخاهەی چىازچسا, طلیماوی. چاپی( میخىدی جىژیىەوەی شاوظتی, 7103) طابیر بىس بۆکاوی, .7

اڵث / ڕۆژههي هم, چابخاهههو فێرهسدوی كىجابیاهدا, چاپی یه زدهزوهپه له ( ڕۆڵی خێزان و كىجابخاهه7101محمد صالح پێىدزۆیی )زطۆش, حگه .5

 ولێر.هه

 دهۆک.,وەزگێڕاوى )ئازام ئەمین حالٌ( دەشگاي جىێژیىەوە و باڵوکساوەي مىکسیان, چاپخاهەي خاوى خێزان ڵىاس یههۆم( 7112) غًهلیل, مهخ .1

 ( جەاڵق و لێک حیابىوهەوە, چاپخاهەي ػهاب, هەولێر. 7108) طایەمەهد, طەزباش .1

 .7101( 2 - 3ژمازە) گۆڤازي ػیکاز ( دیازدەي هەڵىەػاهدهەوەي خێزان و کازیگەزي لەطەز کەطێتی مىداڵ,7101) غبدهللا, فەوشیە .3

 7101( 9) ( ژمازە5طاڵى ) دا, گۆڤازي ػیکاز,( هەڵىەػاهدهەوەي خێزان لە هەزێمى کىزدطخاه7101) كەزەداغى, مهاباث .2

 7101( 9) ( ژمازە5طاڵى ) گۆڤازي ػیکاز, ( هۆکازەکاوى جێکچىووى ژیاوى هاوطەزان,7101) زیم, داها طەالمهک .8

کسدهەوە, ( دەزووهصاوى کۆمەاڵیەحى, وەزگێڕاوى ئازام ئەمین ػىاوى, لە باڵوکساوەکاوى خاهەي ئاوێس بۆ چاپ و باڵو 7101محمىد, محمد ) .9

 چاپخاهەي ڕۆژ هەاڵث, هەولێر.

 7101( 2 - 3) ژمازە ( هۆکازە کۆمەالیەجیەکاوى دیازدەي هاپاکى هاوطەزگیر, گۆڤازي ػیکاز7101) بێالن جەڵػەث هامم, .01

( دزاماي کىزدي لە هاو دزاماي حیهاهدا, چاپى یەکەم, چاپخاهەي ئازاض, هەولێر.7110هەوزامى, حمەکسیم ) .00

( unfear) باڵوکساوەکاوى ئەهجىمەوى بااڵي کازوبازي خاهمان و ئاژاوس ی ( هاوطەزگیري پێؽ وەخخە, لە7103) واهیترئه و حىطێن هاهج والی, .07

 طەزبەهەجەوە یەکگسجىەکان, هەولێر.



یەکانزبغهلیظتی طەزچاوە 

جحليليت لػيىت مً اإلاظلظالث السمظاهيت, اإلاجلت ( اإلاظئىليت ؤلاحخماغيت للدزاما الخلفصيىهيت اإلاصسيت دزاطت 7101أبى الظػىد, مي أحمد ) .05

 .7101الػدد الثالث,  -الػلميت لبحىر ؤلاذاغت و الخليفصيىن

( جأزیر الدزاما الترهیت غلى الليم الاحخماغيت لدي الؼالباث الجامػياث, دزاطت ميداهيت غلى غيىت مً ػالباث غلىم و 7102أطامت, طدیسة ) .01

زطالت اإلااحظخیر غیر اإلايؼىزة, وليت الػلىم الاحخماعي وؤلاوظاهيت, حامػت الػسبي , ظاغدًت طىق أهساضالاجصاٌ بجامػت محمد الؼسيف م

 أم البىاقي. -بً مهيدي
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 السياض. ألامىيت, للػلىم الػسبيت هاًف حامػت بالجسيمت, وغالكتهما وؤلاباحت الػىف ( أفالم7111طػىد ) بً البؼس, خالد .01

ت )دزاطت مسحيت غلى غيىت مً اليظاء مدًىت اإلاظيلت  ( الدزاما7102بً صالح, هجاة ) .03 الترهيت اإلادبلجت و آزازها في طلىن اإلاسأة الجصائیًر

50,7102أهمىذحا(, مجلت الباحث الاغالمي, غدد

هيد حمه ( جأزیر اإلاظلظالث الترهيت غلى كيم الؼباب"دزاطت ميداهيت غلى ػلبت طىت زالثت غلم احخماع بجامػت الؼ7102بىحمده, ليلى ) .02

لدظس الىادي" زطالت اإلااحظخیر غیر ميؼىزة, حامػت الؼهيد حمه لدظس الىادي, وليت الػلىم الاحخماغيت و ؤلاوظاهيت, كظم الػلىم 

 الاحخماغيت.

يؼىزة ( أزس اإلاظلظالث اإلادبلجت غلى ػلبت الجامػاث فـي كؼاع غصة " حامػت فلظؼین همىذحا, زطالت اإلااحظخیر غیر اإلا7103جمساش, طهس ) .08

غصة. – فلظؼین وؤلاغالم, حامػت الخصاٌ ,وليت

 ( اصٌى غلم الاحخماع , اإلاىخب الجامعی الحدیث.0998الجىهسی, غبدالهادی ) .09

.اللاهسة الفجس, داز: الثالث اإلاجلد ؤلاغالمي, ( اإلاعجم7101مىیر ) محمد حجاب, .71

 والؼفىلت, داز اإلاػسفت الجامػيت, الاطىىدزيت, مصس.( الاججاهاث اإلاػاصسة في دزاطت ألاطسة 7111حظً, حابس غىض ) .70

 .اللاهسة اإلاصسیت, آلاهجلى مىخبت : الدزامي ( البىاء0987غبدالػصیص ) حمىدة, .77

( جأزیر الخػسض للدزما الخلفصيىهيت غلى إدزان الؼباب الجصائسي للىاكؼ, دزاطت ميداهيت غلى غيىت مً 7171, حىاش ی ), حظنی و أمیىهخدیجه .75

بظىسة اإلاخابػین إلاظلظل "أوالد الحالٌ" زطالت ماحظخیر غیر ميؼىزة, كظم الػلىم ؤلاوظاهيت, وليت الػلىم  -امػت محمد خيظسػلبت ح

الاوظاهيت والاحخماغيت كؼب ػخمت, حامػت محمد خيظس بظىسة.

فاء لدهيا الؼباغـت واليـؼس, الاطىىدزيت)مصس(.( التربيت واإلادزطت واإلاػلم )كساءة احخماغيت زلافيت (, داز الى7111الدميس ي, الظيد طالمت )  .71

( جأزیر اإلاظلظالث الترهيت اإلادبلجت في طلىن و اججاهاث الجمهىز الػساقي, 7103الدليمي, مؤيد خلف حظین و حظین, غماد خلف حظین ) .71

50,7103مجلت الباحث الاغالمي, غدد

 ., داز الىىدي, لليؼس و الخىشيؼ , ازبد, الازدن0الىفع غام, غ( غلم 0999الداهسي , صالح حظً احمد و الىبيس ي , وهيب مجيد ) .73

 71717الػد – اهخىبس 78 , ملاٌ اإلاجخمؼ, طلىهياث حغيیر في ؤلاغالم دوز (7119) غبدالػصيص بً الظليمان, طػىد .72

اإلاساهلین "دزاطت اإلايداهيت  ( مؼاهدة الدزاما الخلفصيىهيت )اإلادبلجت( و غالكتها ببػع الحاحاث الىفظيت لدي7101ػاهین, احمد طيف ) .78

غلى غيىت مً ػالب مسحلت الخػليم الثاهىي في مدازض محافظت دمؼم" زطالت اإلااحظخیر غیر ميؼىزة, حامػت دمؼم, وليت التربيت, كظم 

 غلم الىفع.

غيت و الػؼفيت و الدزاطيت ( أزس اإلاظلظالث الترهيت اإلادبلجت غلى طلىن اإلاساهلاث مً الىاحيت الاحخما7108ػىلي, زهف و بحلم, أطما ) .79

dl.handle.net/20.500.11888/13361)مدًىت هابلع و كسيت طبظؼيت همىذحا(, 

( كظاًا ألاطسة والظيان مً مىظىز الددمـت الاحخماغيـت, اإلاىخـب الجـامعي الحدًث, ألاشازيؼت 7111الصدًلي, طلىي غثمان وآخسون ) .51

 الاطىىدزيت, مصس.

 الػسبیت)بحث الفظائیاث في اإلاصسیت السمظاهیت مؼاهدة اإلاظلظالث هحى غصة حامػاث ػلبت ( اججاهاث7111)هیم  إبسا صابسیً الؼسػىز, .50

.غصة الجامػتؤلاطالمیت, ميؼىز(,

 شبان , حامػهغلی حغییر همع ألازار فی البیىث الجصائیریه فی الفظائیاث الػسبیه اإلالدمه ( جأزیر اإلاظلظالث الترهیه7109) ػىاٌ, هیبه .57

 11اإلاجلد  -7109, 02افاق للػلىم, الػدد  غاػىز, الجلفه, مجله

( اطتراجیجيت الاجصاٌ الثلافي دزاما اإلاظلظالث الخلفصيىهيت الػسبيت همىذج )اليمً, الجصائس, مصس, 7105الػبس ي, اطماغيل غبدالحافظ ) .55

وليت الػلىم الظياطيتوالاغالم, كظم غلىم الاغالم والاجصاٌ. طىزيت( دزاطت جحليليت ملازهت, زطالت اإلااحظخیر غیر ميؼىزة, حامػت الجصائس,

 ( الؼفل واإلاجخمؼ )الخيؼئت الاحخماغيت وأبػاد الاهخماء الاحخماعي(, اإلاىخبت اإلاصسيت, الاطىىدزيت)مصس(.7113غلي, ليلت ) .51

 زدن.( محاطساث في كظاًا الظيان وألاطسة والؼفىلت, داز الفىس, ألا7111غلي, أمیرة مىصىز ًىطف) .51

(.0931( لظىت )025كاهىن اإلاحاماة زكم ) .53

 ) دزاطت ميداهيت( 7101كؼىض, زشان بظام ) .52
ً
( دزحت جأزیر الدزاما الاحخماغيت الترهيت اإلادبلجت غلى اإلاسأة ألازدهيت في محافظت إزبد همىذحا

 زطالت اإلااحظخیر غیر ميؼىزة, حامػت الؼسق ألاوطؽ, وليت الاغالم.

 ألاطسة ومؼاول الحياة الػائليــت, مؤطـظت ػـباب الجامػـت, ؤلاطـىىدزيت, مـصس .( 7111هماٌ, ػازق ) .58

ء لليؼس و الخىشیؼ .  ( الػالكاث الاطسیە, الؼبػە ااڵولی, داز الصهسا 7113اإلاالً, حصە بيذ صالح و هىفل, زبیؼ محمىد )  .59

حامػت اإلاىصىز,  -دبلجت غلى سأطسة اإلاظلمت, مجلت وليت التربيت( أزس مؼاهدة اإلاظلظالث الترهيت اإلا7171اإلاحمدي, اهخصاز غاشي مترون ) .11

7171ابسيل -001غدد

 وليت , البتراء حامػت: ألازدن( اإلاجخمؼ ألازدوي,  غلى الػسبيت الفظائيت اللىىاث غلى حػسض التي الترهيت اإلاظلظالث أزس (7100مصاهسة, مىاٌ ) .10

ؤلاوظاهيت( والػلىم آلاداب
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( الدزاما الخلفصيىهيت ملىمتها وطىابؼها الفىيت, زطالت اإلااحظخیر غیر ميؼىزة, الجامػت الاطالميت غصة, وليت 7101غؼيت )اإلاصسي, غصالدًً  .17

 الاداب, كظم اللغت الػسبيت.

مػت ( أزس اإلاظلظالث في اللىىاث الفظائيت الػسبيت غلى الليم لدي الؼباب الجامعي الفلظؼيني, مجلت الجا7105اإلاصسي, وػيم فيصل ) .15

 .7,7105,غدد70ؤلاطالميت للبحىر ؤلاوظاهيت, مجلد 

غلی ػالباث الجامػاث فی  الػسبیه فی اللىىاث الفظائیه اإلالدمه اإلادبلجه اإلاظلظالث الترهیه ( جأزیر مؼاهده7103مغاشی, أحمد محمد ) .11

Int. J. Res. Intel. Psy. 4, No. 1, (Apr. 2016), محاظاث غصه

"دزاطت ميداهيت في الجامػت  MBC 1( اججاهاث ػلبت الجامػاث ألازدهيت هحى الدزاما الخلفصيىهيت في كىاة 7100محمد ماشن ) اإلاىاصیر, أػساف .11

 ألازدهيت و حامػت البترا الداصت" زطالت اإلااحظخیر غیر ميؼىزة, حامػت الؼسق ألاوطؽ, وليت الاغالم.

 

 

ملدص البحث

 الغسض مً هره الدزاطت هى مػسفت 
ّ
الػالكاث ألاطسيت مً وحهت هظس اإلاحاميین, و مػسفت فازق مظخىي  ریدوز مظلظالث الدزاما الترهيت اإلادبلجت في جدمإن

زاطت كام الباحثىن جأزیر مظظالث الدزاما الترهيت اإلادبلجت في هدم الػالكاث ألاطسيت مً وحهت هظس اإلاحاميین وفلا إلاخغیر حيع اإلاحامي,  وإلحساء هره الد

.( وباالطخفادة مً ألادبياث الظابلت7102إلالياض باالغخماد غلى اإلالياض بحث )أطامت, بئغداد ا


ّ
 21محاميا, بػد ذلً جم اخخياز ) 081,  واإلاىّىن مً 7170حدود هره الدزاطت جخىىن مً محاميي دائسحي محىمت زاهيت ومحىمت حاحياوا لػام  إن

ً
( محاميا

 الطخخساج زباث, و اخىمت زاهيت ومحىمت حاحياوا, وأهم الىطائل ؤلاحصائيت اإلاظخخدمت في الدزاطت: الفاهسوهببؼسيلت غؼىائيت بظيؼت مً ولخا دائسحي مح

T.Test لػيىت مظخللت و لػييخین مظخللخین لخحليل بياهاث البحث, وبػد حمؼ البياهاث وإدزاحها في الحليبت ؤلاحصائيت (SPSS) فلد اظهسث الىخائج مً وحهت ,

 مظلظالث الدزاما الترهيت اإلادبلجت جلػب دوزا طلبيا في هدم الػالكاث ألاطسيت, والهظس اإلاحاميین 
ّ
ًىحد فسق بین مخغیر حيع اإلاحامي, وفي النهاًت اغخمادا  أن

.غلى هخائج البحث كّدم الباحثىن جىصياث وملترحاث

الدزاما, الدزاما اإلادبلجت, ألاطسة,  الدزاما الترهيت. اليلماث اإلافخاحيت : 

 

Abstract  

The aim of this study is to identify the role of dubbed Turkish drama series in the destruction of family 

relationships from the perspective of lawyers, and to recognize the difference in the level of the role of dubbed 

Turkish drama series in the destruction of family relationships from the view of lawyers according to their 

gender. To conduct this study, the researchers benefited from the researcher's scale (Osama, 2017) as well as 

previous literature. The population of this research are lawyers from courthouses of Rania and Hajiawa for 2021, 

which consists of 180 lawyers. After a simple random selection of (70) lawyers from all the offices of Rania and 

Hajiwa district, the most important statistical means used are Cronbach's alpha for extracting reability, and T-

Test for an independent sample and two independent samples. Later, to analyze the research data, after the 

inclusion of data in the statistical package, known as (SPSS), the results revealed that from the view of lawyers 

dubbed Turkish drama series play a negative role in the relationship among families and there is no difference 

according to the gender of attorneys. In conclusion, based on the study results, a few recommendations and 

suggestions are offered for further research. 

Keywords: Drama, Dubbed Drama, Family, Turkish Drama 
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غیراق -زێمى هىزدطخانحى ههحىىمه

ي شاوظتیوهحى خىێىدوى بااڵو جىێژيىهشازهوه

ڕيً شاهىۆي ڕاپه



طاڵوی شاوظذ ...

 وهزاههصهێپاز یواهگهڕ له وانهییزاهێخ هیهدىهیپه یىداوێج له وانردزاوهێزگوه هیدزاما جىزه رهیشهج ڕۆڵی)ژێس هاوهيؼاوى ن لهًهوهزان بۆ ئەهجامداوی جىێژيىهجىێژه

ڵێً هۆمه له مەبەطتی کۆکسدهەوەي شاهیازییەکان ئەم پێىەزە دەخەیىە بەزدەطدذ کە (, بە(ەهمىوهەب ,ۆکىزدماکع ػ ,یڤیج ذێکىزد ماکع, ه یکاوڵەهاە)ک

زي بەزامبه ڵ بۆ چىوهەکاهذ لهگهله گىهجاوه ڵبژازدههوام هه ًهڵبژازدهێىذ هههد هههدا چهًهز بڕگهز ههزامبهبهله وهوزدي بيخىێىهجکایە به پێىهاجىه بڕگه

.( لێبده  هيؼاوى) 



حگە لە ئەهجامداوى جىێژیىەوە بۆ هیچ مەبەطدێکى جس بەکازهایاث. واهخان پازێصزاوهاڵمه, وهطتی شاوظديهبهمهبۆ  زهم پێىهئه



لەگەڵ ڕێصدا...



وهاڵم داههپێؽ وه زوهزهپڕبىه م شاهيازياههئه جياًه

ش    هێر )   (  مێ )   (گهڕه
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 زانجىێژه

ژاز كادز ابساهيمد.هه

م.ي.ئازام محمد طػيد

غمس إطماغيل طیڤانم.ي.

 كانبڕگە ذ
هةنديَك  زؤرجار هةميشة

 جار
 هةرطيز بةدةطمةن

1 
ە کۆمەاڵیەتیەکان یسەیرکردني دراما تورکییەکان پەیوەندی

 بەىێسدەکات.
     

2 
سەیرکردني دراما تورکییەکان یارمەتیدەرە بۆ ناساندني 

 خوونەریتي تازە لە نێو خێسانەکاندا .
     

3 
سەیرکردني دراما تورکییەکان یارمەتیدەرە بۆ گەشەپێداني 

 ڕەفتارى ئەرێنی لە نێو خێسانەکان.
     

4 
  دات لو سەیرکردني دراما تورکییەکان یارمەتی خێسان ده

 دەوڵەمەندکردني زانست و زانیارى. 
     

5 
بۆ پتەوکردني   ره سەیرکردني دراما تورکییەکان یارمەتیده

 پەیوەندى نێوان ىاوسەران.
     

6 
سەیرکردني دراما تورکییەکان دەبێتە پاڵنەرێک بۆ زیاتر گرنگیدان 

 نەوەکان.بە خێسان و 
     

7 
سەیرکردني دراما تورکییەکان یارمەتیدەرە بۆ باڵوکردنەوەى 

 ىۆشیارى خێسانی
     

8 
سەیرکردني دراما تورکییەکان یارمەتیدەرە بۆ پتەوکردني 

 پەیوەندییە خێسانیەکان .
     

9 
بۆ زیادکردني ىاوکارى   سەیرکردني دراما تورکییەکان ىۆكارێكو

 خێساندا.لە نێوان تاکەکانی 
     

11 
بۆ باڵوکردنەوەى   ره سەیرکردني دراما تورکییەکان یارمەتیده

 لێبوردەیي لە نێوان ئەندامانی خێسانەکاندا.
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11 
سەیرکردني دراما تورکییەکان یارمەتیدەرە بۆ باڵوکردنەوەى 

 ڕاستگۆى لە نێوان ئەندامانی خێساندا.
     

12 
دەبێتە ىۆی باڵوکردنەوەى سەیرکردني دراما تورکییەکان 

 توندوتیژى  لە نێوان خێسانەکاندا.
     

13 
سەیرکردني دراما تورکییەکان دەبێتە ىۆى کەمکردنەوەى 

 پەیوەندیە کۆمەاڵیەتییە خێسانیەکان.
     

14 
سەیرکردني دراما تورکییەکان ىۆکارە بۆ گۆشەگیرى کۆمەاڵیەتي 

 لە نێوان خێسانەکان .
     

      دراما تورکییەکان دەبێتە ىۆى لێكترازانی خێسانەکان. سەیرکردني 15

16 
سەیرکردني دراما تورکییەکان ىەڕەشەیەکي مەترسیدارە 

 كان و کۆمەڵگا. بۆتێکداني پەیوەندییە خێسانیو
     

17 
سەیرکردني دراما تورکییەکان ىۆکارێکە بۆ زۆربووني 

 جیابوونەوەى ىاوسەران)طالق(.
     

18 
دراما تورکییەکان یارمەتیدەرە بۆ دروستبووني  سەیرکردني

 پەیوندى ناشەرعي لە نێوان ئەنداماني خێسان.
     

19 
بۆ ىەوڵي خۆکوشتن   سەیرکردني دراما تورکییەکان یارمەتیدەره

 كانی خێسان . لە نێوان تاكو
     

21 
سەیرکردني دراما تورکییەکان یارمەتیدەرە بۆ باڵوبوونەوەى  

 ىاوسەرى.ناپاکي 
     

21 
بۆ زیادبووني   سەیرکردني دراما تورکییەکان یارمەتیدەره

 خۆشەویستي لە نێوان خێسانەکان.
     

22 
سەیرکردني دراما تورکییەکان وادەکات ىاوسەران کەمتر کات 

 لەگەڵ یەکترى بەسەر بەرن لە ماڵەوە .
     





 


