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پێؼەکی :
بەشخى یەکەم 
گسفتى جىێژیىەوە :
گسفتى جىێژیىەوەي ئەم باطە جیؼک دەخاجەطەز دیازدەیەکى مسۆیی کە (هامۆبىون)ە ،ئەویؽ یەکێکە لەدیازدە دەزووهیەکاوى ئەم طەزدەمەي ئێظخا ،چىهکە
پەیىوەهدي ڕاطخەوخۆی َەیە بەو دۆخ و واث و طاجەي کەجاک جیایدا دەژیذَ .ەزوەَا پەزەطەهدن و گۆڕاهکازیەکاهیؽ پؼکى ػێریان بەخؼیىوەجە ئەو گسفخاهە،
چىهکە لەژێس چەجسي گۆڕاهدا شۆز دیازدە طەز َەڵدەدەن کە چەهدان گسفتى طیاسخى و ئابىزي و کۆمەاڵیەحى و دەزوووى بەدواي خۆیدا دەَێىێذ ،کە ئەم
گسفخاهە بەزَەم َێجى چەهدان خاڵەث و دیازدەي دەزووهحن .ئەگەز ئەم دۆخاهە بەزَەم َێجى ئەم خاڵەجەبً ،کەواجە جاکى کىزد ،وەبەجایبەحى گەهجان بىهەجە
كىزباوى ئەم دۆخاهە و ڕووبەڕووي چەهدان گسفتى دەزوووى بىوهەجەوە کە لەهێىیؼیاهدا هامۆبىوهە .چىهکە َەمىومان دەشاهحن بەجایبەث لەئێظخادا دۆخێکى
طیاسخى و ئابىوزي هاَەمىاز دواي  ٠٣طاڵ لەجەمەوى ڕاپەڕیً لەطایەي خىکمڕاوى کىزدیدا بەزۆکى جاکەکاوى گسجىوە ،کەئەمە وای کسدووە بۆػاییەکى شۆز
لەهێىان گەهج و دەطەاڵحى طیاسخى و خکىمەجدا دزوطذ بێذ ،لە کاجێکدا گەهجان جىێژێکى چاالکى هاو کۆمەڵگان و خۆیان لەَەمىو گۆڕاهکازی و هىێخىاشیە
طیاسخى و کۆمەاڵیەحى و ئابىوزیەکاهدا دەبیيىەوە ،بەاڵم بەداخەوە بەجەواوي طىد لە وشە و جىاهاکاوى گەهج وەزهەگحراوە ،جەهاهەث هەجىاهساوە وا لە گەهج بکسێذ بە
ػێىەیەکى عەكاڵوى و دڵظۆشاهە بەػدازي بکاث لەکایە حۆز بەحۆزەکاوى ژیاهدا .گەهجاهیؽ بەخىکمى جەمەن و حۆزی ئاواث و چاوەڕواهیەکاهیان لەبەػەکەي
جسی کۆمەڵگە شیاجس دەکەوهە ژێس کازیگەزي دۆخەکاهەوە ،کاجێک کێؼەکان کەڵەکە دەبً گەهج بحر لە ڕێکازێک دەکاجەوە بۆ دەزباشبىون ،لەواهە کۆچ کسدن .وە ئەو
بازەکە (هامۆبىون)ە.
گەهجاهەي دۆدى ئابىزي دەبێخە ڕێگس بۆکۆچ کسدن ئەوا دووچازي ها ئىمێدي دەبً و جەنها بەحەطخە لە هیؼخماهدا دەمێيىەوە ،کە َەزدوو 
گهز جىغ بىون
طدُهحى بصاهێذ ئاخۆ گههجاوى ػازي كهاڵدشێ جىشخى هامۆبىووى دٍزوووى -طُاسخى بىون؟ ئه 
به 
له ژێس ئهم وازٍگهزي و باض و خىاطهدا جىێژٍز مه 

هه؟ 
ڕٍگهشي (هێر و مێ) دا وٍن ًه 
له چ ئاطدێىداًه؟ ئاًا له 

 .١.٢گسهگى جىێژیىەوە :
ی
گسفتى هامۆبىون یەکێکە لە گسفخە دیازەکان ،کە لە هیؼاهە بەزچاوەکاوى بسیدیە لە هامۆبىووى مسۆڤ بەخۆ و دەوزوبەزی ،حا ئەم هامۆبىوهە دەزوووى یاخىد
کۆمەاڵیەحى یاهیؽ طیاسخى بێذ ،کەدواحاز دەبێخە َۆی شۆزێک لە ػڵەژاهە دەزووهیەکان الی جاک (عباض .)٢4٢ :١٣٢2:وە ػدێکى جسیؽ کە لێرەدا دەماهەوێذ
باسخى لێىەبکەیً و پەیىوەطخە بەم پسطەوە ئەوەیە کە هامۆبىوهیؽ دوو دیىي َەیە ،دی ىێکی پەیىوەطخە بەڕاطتى و َاوطەهگى و دزوطتى مسۆڤێکەوە کەلەهاو
کۆمەڵگەیەکى َەڵىەػاو و ها لەبازدا هامۆ دەبێذ ،دیىەکەي جسیصخى پەیىوەطخە بە خىازي و هاَاوطەهگى مسۆڤێکەوە کەلەهاو کۆمەڵگایەکى دزوطذ و لەبازدا
دەگسێخەوەو َەزدووکیان َەمان َەطدیان َەیە بەاڵم لەدیدی حیاواشەوەَ .ەزوەک (هلؼبىدي)
هامۆدەبێذ ،کەواجە هامۆبىون مسۆڤی دزوطذ و مسۆڤی خىازیؽ 
دەڵێذ ((:شۆز گسهگە بەزلەوەی هامۆبىون باض بکسێذ دەبێذ پێؼتر بازي طەز خان و ژێسخاوى کۆمەڵگا شخى بکسێخەوە و ژیىگەکە بىاطسێ و مەزحەکاوى بەخىدەوە
گسێ بدزێذ ،ئەگەزها جىشخى َەڵەي بەکازَێىان دەبحن)) (هلؼبىدی .)44 :١٣٣١:
گسهگى و بایەدى ئەم جىێژیىەوەیە لەوەدا خۆی بەزحەطخە دەکاث کە لە ئێظخادا كظەو باطێکى شۆز لەئازادایە لەطەز پسسخى گەهج و بەػدازیان لەکایە
حۆزبەحۆزەکاوى بىازە حیاواشەکاوى ژیاهدا .باجایبەث پسسخى هامۆبىون لەهاو گەهجاهدا و لە هاو کۆمەڵگەي جىێژەهەوەکەماهدا بابەجێکە بەگؼتى کەم خساوەجە بەز
باض و خىاطتى جىێژیىەوە .دەجىاهحن بڵێحن هەک َەز بەکىزدی ػدێکى ئەوجۆ لەطەز هامۆبىون هەهىطساوە بەڵکى بەشماهەکاوى جسیؽ ػتى کەم لەطەز هىطساوە
بەبەزاوزد بە چەمکەکاوى جسي دەزوووى ،حگە لە چەن کخێبێکى ژمێردزاو لەطەز ئەم مژازە گسهگ و ئاڵۆشە لەهێى کخێبخاهەکاهدا هادۆشیخەوە .لەبەز ئەوە
َەوڵداهێکى شاوظتى دەگمەهە بەجایبەث لەم دۆخەي ئێظخادا و بەَۆی ئەوەي کە هامۆبىون دیازدەیەکى دەزوووى و کۆمەاڵیەحى فسە ڕەَەهدە لە کۆمەڵگادا و
بەجایبەجیؽ هامۆبىووى دەزوووى -طیاسخى کە دوو پسض و جەوەزي طەزەکى جىێژیىەوەکەن ،وەدزاطەکسدوى ئەم پسطەغ لەالی ئەم جىێژە گسهگەي کۆمەڵگە
ئەوەهدەي جس گسهگى و بایەدى بەخؼیىەجە جىێژیىەوەکە .
 .٠.٢ئاماهجى جىێژیىەوە :
ئاماهجى ئەم جىێژیىەوەیە َەوڵداهە بۆ شاهیجى -:
.1

پێىاوى هامۆبىووى دەزوووى الی گەهجاوى ػازي كەاڵدشێ.

 .2پێىاوى هامۆبىووى طیاسخى الي گەهجاوى ػازي كەاڵدشێ.

گهش (هێر ،مێ).
 .3شاهُجى هامۆبىووى دٍزوووى الي گههجاوى ػازي كهاڵدشێ به پێى گۆڕاوي ڕٍ 

گهش (هێر ،مێ).
 .4شاهُجى هامۆبىووى طُاسخى الي گههجاوى ػازي كهاڵدشێ به پێى گۆڕاوي ڕٍ 
 .4.٢طىىزی جىێژیىەوە :
طىىزي ئەم جىێژیىەوەیە بسیدیە لە گەهجاوى طەهخەزي ػازي كەاڵدشێ ،لەَەزدوو ڕەگەش بۆطاڵى ( .)١٣١٢-١٣١٣
 .1.٢هاطاهدوى چەمکەکاوى جىێژیىەوە :
 .٢.1.٢هامۆبىون  :Alienation
پێىاطەي (عللي :)١٣٣4:
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"لەدەطخداوى مخماهەیە کە لەئاکامدا دەبێخە َۆی هامۆبىون ،ولەدەطخداوى الیەهگسی(الاهخماء) ،و پاػەکصخً و پابەهد هەبىون ،و بێ باکی و کەم جەزخەمى و کەهاز
گحری و گىێ پێىەدان"(العید ،وخان .)٠٢1 :١٣٢3:
 .١.1.٢هامۆبىووى دەزوووى( :)Psychological Alienation
پێىاطەي ( :)Paik & Michael:2002
" َەطذ کسدوى جاکە بە دابڕان لە دەوزوبەز یان لە خىد یان لە َەزدووکیان" (وعیظت .)٢١٣ :١٣٢١:
پێىاطەي جیۆزی جىێژەز :
َەطخکسدوى جاکە بە دابڕان و پچساوى لەخىد ،وە لەکۆمەڵگا ،وحیهاوى بابەجیاهە ،یان لەهێىان خىد و دەزون وەیان خىدو الیەهەکاوى جس وە لەدەطخداوى َەطتى
الیەهگسي(الاهخماء)ە .
پێىاطهي هسدازي هامۆبىووى دٍزوووى :

بهدٍطتى
بهطتى پێىاهه هسدوى هامۆبىووى دٍزوووى بهواز َاجىوٍ 
مه 
به 
زٍي هه 
وٍي بڕگهواوى ئهو پێىٍ 
واڵمدٍز له ئههجامى واڵمداهه 

همسًٍهي هه
لهو 
بسٍدُه 

دٍَێىێذ .

 .٠.1.٢هامۆبىووى طیاسخى  :Political Alienation
پێىاطهي (السواػدة )١٣٢٢ :

زحهم ئهو گۆڕاهيازٍه
طه 
بهػدازي هسدوى واز و بازي طُاسخى وٍهاجىاهێذ خۆي طهزكاٌ بياث به 
هه جُاًدا جان َهطذ به بێ جىاهاَى دٍواث له 
جێىه 
خاڵه 
" 
طُاطهجدا

دٍن له
بهخێراَى ڕوودٍ 
لۆحُاههي هه 

جه 
هىه
هدهه 
طه 
زٍ 
زحهم ئهو په 
طه 
بهطذ ،وٍ 
دٍن به بێ مه 
زٍوى ڕوودٍ 
لهطهز ئاطتى هاوخۆ و دٍ 
طُاطُاههي هه 

وٍو بهبێ ئاگاَى و بێ وَظتى خۆي ڕوو دٍداث و َهطذ دٍواث بێ جىاهاًه(السواػدة .)١23 :١٣٢٢:
هاجىاهێذ ڕووبهڕووٍان ببێخه 
پێىاطەي جیۆزی جىێژەز :
ي
هەماوى الیەهگسي جاک ،وەَەطذ کسدن بەبێ َێز لەبەزامبەز گۆڕاهکازي ،هەماوى مخماهە بەدامەشزاوەو بەزپسطاوى طیاسخى لەطایەي خىکمڕاوى و دەطەاڵحى
گەهدەڵدا .
پێىاطهي هسدازي هامۆبىووى طُاسخى :

دٍطتى
به 
بهطتى پێىاهه هسدوى هامۆبىووى طُاسخى بهواز َاجىوٍ 
مه 
به 
زٍي هه 
وٍي بڕگهواوى ئهو پێىٍ 
ئههجامى واڵمداهه 
واڵمدٍز له 

ًهي هه
لهو همسٍ 
بسٍدُه 

دٍَێىێذ .

.گههج 
 4.1.٢
ي
پێىاطهي (ڕێىخساو جههدزوطتى حیهاوى  :)١٣٣٣:WHO

لعهث .)٢٠ :١٣٣2:
(جه 
مههُان له هێىان ( )١4 -٢1طااڵهه 
جه 
دٍوجسێذ هه 
طاهه 
بهو هه 

زٍوى :)١٣٢5:
پێىاطهي (كه 

ههدا
مه 
لهو جه 
وٍهحى ئهو مسۆڤه 
عىه 
طههدوى َصز و ئاًدۆلۆژٍا و مه 
ػه 
هدامهواوى لهشخى و گه 

طخه و ئه
پێگهٌؼخجى حه 
له 
گههج بسٍخُِه 
وٍ 
لهڕووي فظُۆلۆحُُه 

زٍوى .)٢1 :١٣٢5:
دٍجىاهێذ وازي شۆز ئههجام بداث (كه 
له هاواخىُدا بۆ دزوطذ دٍبێذ هه 
وشٍي هۆهساوٍ 
ًهوى شۆز له 
ڕێژٍ 
هه 

وٍواوى پێؼىو 
چىازچێىە جیۆزی و جىێژٍىه 
ههم :چىازچێىٍي جُۆزي 
ًه 


 .٢.١شازاوەي هامۆبىون
هامۆبىون لەڕووي شماهەواهیەوە بەماهاي (دووزکەوجىەوە و هەفی بىون) َەزوەَا بەواجاي (هامۆیی و حُابىوهەوە) دێذ(الحامدي .)4 :١٣٣٠ :لە فەزَەهگى
ئیىگلحزیدا شازاوەي هامۆیی " "Alienationلە ئاوەڵىاوي "َ "Alienاجىوە ،کە بەماهاي هەهاطساو یان بێگاهە یاخىد طەزپێچیکاز یان گۆڕاو دێذ ،بەاڵم کازی
" "Alienateبەماهاي دووزکەوجىەوە یاخىد َاوزێیەحى لەدەطذ دەداث دێذ(اإلادمدی .)١4 :١٣٣٢:واجەگەز بەػێىەیەکى خەزفی وەزی بگێڕیً بەماهاي
دووزکەوجىەوە یاخىد دووزي لەکۆمەڵگا دێذَ .ەزوەَا بىچیىە الجیيیەکەي بسیدیە لە " "Alienationکەبەماهاي گىاطدىەوەي ػدێک دێذ بۆ کەطێکى جس
کەدەبێخە خاوەوى (كادز .)٢١ :١٣٢٢:وە لەشماوى فەڕەوظیؼدا هامۆیی َەز " "Alienationبەکازدێذ ،کە ئەویؽ لە وػە الجیيییەکە وەزگحراوە (معسوف:١٣٣٠:
 .)34لە شماوى عەزەبیؼدا شازاوەي هامۆیی جائێظخاشخى لەگەڵدابێذ حێگحر هییەو چەهدەَا شازاوەي جسی بۆ بەکازدێذ وەکى (الخؼسیب ،الخؼسب ،ؤلاطخالب ،ألالُىت،
ؤلاوظالخ) ،بەاڵم شٍاجس (ػسبت ،ؤلاػتراب) بەکازدێذ ،کە َەمىویان شیاجس بە مەبەطتى (دووزە واڵحى ،دووزخظدىەوە ،دووزي ،وەالهان) دێً (اإلاىلد )٢٠ :١٣٣3:
لەشماوى کىزدیؼدا وػەي هامۆبىون وەکى شازاوەیەکی داجاػساو بۆ فۆزمی  Alienationلەشماوى ئِىگلصیدا کە بەزامبەزە بە وػەي (ألاػتراب(ي عەزەبى ،کە
باماهاي هامۆبىون یاخىد هادەطخەمۆبىون دێذَ ،ەزوەَا دەکسێذ وػەي َاڤی بىون لەحیاحى هامۆیی بەکازبێذ چىهکە َاڤی واجە حێماهەوە و گحرۆبىون یان
جێکەڵ هەبىون لەگەڵ دەووزوبەز(هلؼبىدیَ .)41 :١٣٣١:ەزوەَا فەزَەهگە کىزدیەکاهیؽ ئاماژەیان بەم شازاوەیە کسدووە و لێکداهەوەي حیاواشیان بۆی
کسدووە .لەواهەغ فەزَەهگى "َەهباهە بۆزیىە"ي َەژازی مىکسیاوى کە ماهای بێئاگایی لەبەزامبەز ووػەي هامۆیی داهاوە (مىکسیاوى٢53٣ :ش .)413 :٢٠45،
 .١.١کىزجەیەکى مێژوویی دەزبازەی چەمکى هامۆبىون :
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لەبىەڕەجدا چەمکى هامۆبىون چەمکێکى هىێ هیە ،هامۆبىون وەک کێؼەیەک کۆهە بەکۆوى مسۆڤایەحى کە لەَەمىو طەزدەمێکدا َەبىوە و ڕووبەڕو وي ژیاوى
مسۆڤ بىوەجەوە ،واجە َەزلەو کاجەوەي مسۆڤ بىووى َەبىوە ئەم دیازدەیەغ َەبىوە حا لەَەز دۆخ و طەزدەم و چاخیکدا بىوبێذ .بهاڵم دەجىاهحن بڵێحن
کۆهتریً بەکازَێىان بۆ ووػەی هامۆبىون دەگەڕێخەوە بۆ الَىحی پڕۆحظخاهتى ،و لۆجەزو کالڤً و جەهاهەث دووزجسیؽ لەوان (عباض .)٠٢ :١٣٢2:کە هامۆبىون
بەماها الَىجیە پڕۆحظخاهیەکەي " دابڕان و حیابىوهەوەي مسۆڤ لەخىا بەَۆکازي کەوجىە هاو َەڵەوە"(الحامدي .)4 :١٣٣٠ :ئەم بۆ چىوهە باسخى دەزچىووى
مسۆڤ لەبەَەػذ و هازدن و حێگسبىووى لەطەز ڕووي شەوي بەَۆی خىازدوى خەزام کساو دەکاث ،کەئەم حۆزە جێگەیؼدىە لەبسوای ئایجى مەطیدیؼدا
لەئاطدێکى بەزشدا بسەوي پێدزا .لە ئایجى ئیظالمیؼدا طەزەڕاي چحرۆکى هامۆبىووى خەشزەحى ئادەم لەخىاو دەزکسدوى لەبەَەػذ  ،ئەوا هامۆبىون هامۆبىوهە
لەژیاوى کۆمەاڵیەحى هاڕەطەن و طیظخمێکى کۆمەاڵیەحى هادادپەزوەزی (عبدهللاَ .)٢٢ :١٣٢٣ :ەهدێک لە مێژوو هىطان طەزەجای هامۆیی دەگەڕێيىەوە بۆ طاجە
زوٍَا دەجىاهحن بەدوای ڕەگ و ڕیؼەي
َه 
وەختى کىػخجى َابیل لەطەز دەطتى كابیلی بسای لە پێىاو بەدەطتهێىاوى خىػکەکەیاهدا (مدمىد .)٢4٣ :١٣٣٢:
هامۆییدا بگەڕێحن لە جێبیيیەکاوى فەیلەطىفە کۆهەکاوى یۆهاوى وەکى (طىكساث و ئەفالجۆن و ئۆگظخحن و مازجً لۆطەز) .دەبیىحن "طىكساث" طەزەڕاي
هاودازیەکەي ،بەاڵم بەَۆی ئەوەي ػێىەي لەشخى بەگؼتى و ڕوخظازی بەجایبەحى هاػسیً و طەیس بىوە لەهاو مىدااڵن و َاوڕێکاوى گاڵخەي پێکساوە ،ئەمەغ
بىوەجە َۆی ئەوەي لەهاو خۆیدا جىشخى ملمالوێ و بێزازی ببێذ ،کە دواجس لە ڕەفخازەکاهیؼیدا ڕەهگی داوەجەوە (اإلادمدی .)٢1 :١٣٣٢:لە هىطیىەکاوى
ئەفالجىهیؼدا بەجایبەث لە کخێبى "کۆماز" کە لەطاڵى  ٠5٢پ.ش هىطساوە کاجێک لەبازەي حیهاهێکى همىهەییەوە دواوە ،پێى وابىوە بىووى ڕاطخەكیىەي مسۆڤ،
بىوهیەحى لە حیهاهێکى همىهەیی و ڕەَادا ،هەک بىوهێدییەکى طاخخە لەطەز ڕووي شەويَ .ەزبۆیەغ ئەو حۆزە بىوهێدییەي بەحۆزێک لە حیابىوهەوەي هێىان
مسۆڤ و بىهێدییە ڕاطخەكیىەکەي َەژماز کسدووە ،بەواجاي حیابىوهەوەي مسۆڤ لە حەوَەزەکەي (شکسیا .)4٠٠ :٢543:بەاڵم وەک بابەجێک کە خسابێخە بەز باض
و خىاطذ لەو ڕووەوە َیگڵ  ٢4٠٢ -٢33٣بەیەکەم کەض دادەهسێذ کە ئەم شازاوەیەي شۆز بەکاز َێىاوە لە کخێبى یەکەمى "دیازدە گەزایی َصزی گؼتى"
کەلەطاڵی  ٢4٣3دەزچىوە .طەزەڕاي ئەوەي َیگڵ لە هىطیىە بەزاییەکاهیدا ئاماژەي داوە بەوەي ئایحن َۆکازي هامۆبىووى مسۆڤە لە حەوَەزي خەكیلی خۆی،
بەاڵم ئەم بحرۆکەیە لەالي فیۆزباخ  ٢43١ -٢4٣4گەیؼخە چڵەپۆپەو پێى وابىوە مسۆڤ بۆیە هامۆ دەبێذ لەخۆی ،لەبەزئەوەي خۆی خظخىوەجە ژێس ڕکێفی
ػتهایەکى داَێجراو لەالیەن خۆیەوە ،کە بەدیدي ئەو ئایحن یەکێکە لەو داَێجراواهەو مسۆڤ لەخۆی هامۆ دەکاث (عبدأهلل .)٢1 :١٣٢٣:وەپێصخى وابىوە هامۆبىووى
ئایجى پەیىوەطخە بە هامۆبىووى طیاطییەوە ،بەجایبەجیؽ کاجێک َاواڵجییەکى چەوطاوەي ژێس چەپۆکى دەوڵەث پەها بۆ حیهاهێکى فساواوى میخافحزیکى دەباث ،کەلە
خەیاڵداوى خۆیدا وێىای کسدووە .بۆیەغ طەزچاوەي َەطخکسدن بەهامۆبىون بەالی ئەم فەیلەطىفەوە طیظخمى ئایىییە ،کەبىەماي َەمىو حۆزەکاوى دیکەي
هامۆبىوهە .پێؼیىایە کاجێک مسۆڤ لەهامۆبىون ڕشگازي دەبێذ ،کە مەعسیفەي شاوظتى ػىێجى ئایحن و ػىێجى ئیىجیل بگسهەوە (هلؼبەهدي .)٢3 :١٣٣١:بەاڵم
دەزبازەي بىچیىەي دەزوووى بۆ هامۆبىون دەگەڕێیىەوە بۆ هىطیىەکاوى (فسۆید و َۆڕهاي و فڕۆم و ئەزیکظۆن وَ...خد)(الحامدي .)4 :١٣٣٠ :
 .٠ .١چەمکی هامۆبىون 
هامۆبىون وهکسدوى هاطىامەي خىدە بەزامبەز بە بابەث ،یان َاوکاث پێکەوە ژیاوى دوو هاطىامەي حیاواشە لەیەک ڕووبەزدا بێ ئەوەي ئەم د وو حیاواشییە
یاطایەکى دیالێکتى بەخۆوە بگسێذَ .ەزدووکیؼیان لەالیەن هاکۆکیەکان و حەمظەزي َێزەکاوى بابەجەوە فڕێ دەدزێىە هاو خىد (ؿبخیَ .)٢١3 :٢55١:ەزوەَا
دووزي و ئاوازەیی دەکاث
هامۆیی بسیدیە لە دۆخێکى طایکۆ کۆمەاڵیەحى کە لەکاث و ػىێجى هادیازدا دووچازي بىهەوەز دەبێذ و بەَۆی ئەوەوە َەطذ بە هامۆیی و 
(ئاػۆک .)٢2 :١٣٣٠:بەم پێیە هامۆیی دیازدەیەکە َەزدوو الیەوى دەزوووى و کۆمەاڵیەحى ڕۆڵی جێدا دەگێڕن .وە شۆز حازیؽ هامۆیی دووزکەوجىەوەي جاکە لە خىدي
خۆی َەهدێ حازیؽ لە کۆمەڵگەو ڕەجکسدهەوەي پێىەزەکاوى ئەو کۆمەڵگەیە .وە هامۆبىون دەزَاویؼخەي ئەو َەمىو هاػێى و هاحۆزیاهەي کۆمەڵگایە کەجاک
بەزگەیان هاگسێذ و هاػصاهێذ چۆن خۆی لێ ڕشگازبکاث ،بۆیە بەدواي حیهاهێکى جسدا وێڵ دەبێذ کە خۆی جیایا دەبێخە بەڕێىەبەزو طەزکسدەي ،چىهکە جىاهاي
گۆڕیجى واكعی کۆمەڵگەي هیە ،لەبەزئەوە حیهاهە خەیاڵیەکە دەکاجە حێگسەوەي ،کە شۆز حاز لەو ئاطخەغ كىلتر دەبێخەوە و دەگاجە ڕاددەي هىاهدوى دژە کسداز،
ئەمەغ طەإلاێىەزي ئەو ڕاطدیەیە کە جىهدو جحژی و جىهدڕەوي دەزَاویؼخەي هامۆبىوهەو كۆهاغی دوای ئەوەَ .ەز لەم بازەیەػەوە "کیيظخۆن" دەڵێذ هامۆبىون:
ڕەجکسدهەوەي بەَا باوەکاوى کۆمەڵگەیەو پاػەکؼە کسدن لێى و جىهدڕەوي کسدن و یادی بىوهە بەزامبەزیان (عباض .)٠٠ :١٣٢2:وە دەجىاهحن بڵێحن هامۆیی
دیازدەیەکە لەَەمىو مسۆڤێکدا بىووى َەیە ،بەاڵم لە کەطێکەوە بۆ کەطێکى جس دەگۆڕێذ بەَۆی حیاواشیان لە پیؼەو ئاطتى خىێىدن و ئەو پاڵەپەطخۆ
دەزوووى و کۆمەاڵیەحى و ئابىوزیاهەي کەجاک جیایا دەژیذَ ،ەزوەَا دەوەطخێخە طەز پێکهاجەی بایۆلۆژی و دەزوووى و جەهدزوطتى دەزوووى جاک (الصعبى:٢٣٣١:
َ .)4٠2ەزوەَا هامۆبىون خەفەکسدن و کپردوى ػازەشاییەکاوى جاکە ،کەوادەکاث لەبىوهە ڕاطخەكیىەکەي خۆی هامۆبێذ  ،ئەم هامۆییەغ شیاد دەکاث بە شیاد
بىووى خەفەکسدهەکەو ،لەم ڕێگایەػەوە وادەکاث دەزوووى کەطەکە باوەڕ بەوە بکاث کە کەطێکى جسە (مـطفى .)٢2 :١٣٣١:یاخىد هامۆیی بسیدیە لەوەي کە
مسۆڤ لە ژیىگەیەکەوە َەڵکەهسێ بۆ ژیىگەیەکى جس ،بەحۆزێک طەزەڕاي ئەوەغ پەیىوەهدیەکى ڕۆحی لەهادی ئەوجاکەدا لە(ئەوێ) طەبازەث بەشێد و ئاشیصاوى بێذ
(پێىجىێجى .)1٢ :١٣٣٣:لەڕووی کۆمەاڵیەجیؼەوە "ڕۆطۆ" دەلێذ( :هامۆبىون دابڕاوى خىدە لە حەوَەزی کۆمەاڵیەحى ،ئەمەغ دەزئەهجامى هەفی بىووى ئاگایی
جاک بە ڕاطتى "بىون و وحىدی" وە دەطخەمۆبىون و َاجىەخىازەوەي لەمافی خۆی لەطەزکسدایەحى کسدوى خىد بۆ دەوزووبەز ،واجە جەهاشوٌ کسدوى جاکە لە
طەزبەخۆیی و یەکاهگسی لەگەڵ حەوَەزي کۆمەاڵیەحى) .وەلەڕووی دەزووهیؼەوە "ئەزیک فسۆم" دەڵێذ( :هامۆبىون ػکظذ َێىاهە لەکازلێکى هێىان َۆکازە
دەزوووى و کۆمەاڵیەجیەکان) (الحامدي .)4 :١٣٣٠ :
شۆز
لێرەدا بۆمان ڕوون دەبێخەوە کە هاجىاهحن پێىاطێکى هەگۆڕ و دیازي کساو بۆ چەمکێکی فساواوى وەک هامۆبىون دەطذ هیؼان بکەیً ،چىهکە ئەم چەمکە 
فساوان و فسە ڕەَەهدە ،وەَەز جێڕواهیيێک بەَەهد وەزگسیً دەبێخە فەزامۆػکسدوى جێڕواهحن و الیەهێکى جس ،لەبەز ئەوە پەهامان بسدووە بۆ پێىاسخى حیاواش و
ڕواهگەي حیاواش .
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 .4.١حۆزەکاوى هامۆیی 
دًازدەي هامۆیی شۆز حۆزی َەیە ،بەاڵم ئەوەي کە شۆزجس باوە و ػازەشایان و جایبەجمەهداوى بىازەکان لەطەزی کۆکً ئەماهەي خىازەوەن -:
.1

هامۆبىووى خىدی (دەزوووى).

 .2هامۆبىووى کۆمەاڵیەحى.
 .3هامۆبىووى ئایجى.

 .4هامۆبىووى طیاسخى.

 .5هامۆبىووى زۆػيبحری( .العسوقي.)١١ :١٣٢1:
َ .1.١ۆکازەکاوى هامۆبىون -:
بەز لە َەزػدێک دەبێذ ئەوە بصاهحن و دان بەو ڕاطدیەدا بيێحن کە طەزەجاو دەطخپێکى َەز هامۆبىوهێک مسۆڤەکە خۆیەحى ،ئەویؽ دواي ئەوەي دزک بە
هەگىهجان دەکاث لەگەڵ دەوزوبەزو واكیعە کۆمەاڵیەجیەکەي ،بۆیە بەهاچازي خۆی دەداجە دەطتى هامۆبىون .وە گسهگتریً َۆکازەکاوى هامۆبىون بسیخحن لە -:
.1

وهبىووى بەَا ئایجى و مسۆڤایەجییەکان لەژیاوى َەزشەکازان و الواهدا.

 .2بىووى بۆػاییەک لەهێىان ڕۆػيبحري َەزشەکازو الوان ،لەگەڵ ڕۆػيبحری گەوزەکاوى دەوزوبەزیاهدا.

 .3داڕػخجى ػێىاشي ژیاوى َەزشەکازان و الوان لەالیەن کەطاوى جسەوە ،واجە جاک چازەهىض و ئایىدەي خۆی بەدەطتى خۆی دیازی هەکاث ،بەڵکى لەطەز
ئەو پڕۆگسامە بڕواث کەلەالیەن گەوزەکاهەوە بۆی داهساوە.

 .4هەبىووى َیچ ئاماهجێک الی جاک ،کەبیکاجە خاڵى بەزدەوامى لەژیاهدا.

 .5ػەڕي بەزدەوام و ڕاپەڕیً و کىػتن و بڕیً بەَۆی هالەبازی بازودۆدی کۆمەڵگە لەڕووي طیاطییەوە .ئەوکۆمەڵگایاهەي کە خصبێک بەَێزو جسض و
جۆكاهدن و طەزکىجکسدن دەطەاڵحى گسجىوەجە دەطذ و َەمىو بحرو باوەڕێکى جس ڕەث دەکاجەوە ،لەبازجسیً ژیىگەیە بۆ چاهدوى جۆوی هامۆبىون.

 .6جێگەیؼتن و هەهاطیجى جاک بۆ خىدي خۆی ،کە شۆحاز جاک خىدي خۆي بەباشخى هاهاطێذ یان بەَەڵە جێى دەگاث و بەچاوێکى بەزش طەیسی کەطایەحى
خۆی هاکاث ،بەڵکى بەػێىەیەک طەیسی خۆی دەکاث کە َیچی لەبازدا هییەو َیچی لەدەطذ هایەث ،ئەمەغ وادەکاث لەگەڵ خىدي خۆی
هەگىهجێذ و باوەڕی بەخۆی هەبێذ (عمس.)45-44 :١٣٢٢:
 .2.١ڕەَەهدەکاوى هامۆبىون :
گسهگتریً و دیازجسیً ڕەَەهدەکاوى هامۆبىون ئەماهەن -:
.1

دووزەپەزێصي کۆمەاڵیەحى :مەبەطذ لێى َەطذ کسدوى جاکە بەجەهیایى و بۆػایحى دەزوووى و لەدەطخداوى ئاطایؽ و پەیىوەهدیە کۆمەاڵیەجیە
پخەوەکاهە ،وە دووزکەوجىەوەیە لەدەوزوبەز َەزچەن لەگەڵیؼیاهدا بژیذَ ،ەزوەَا ئەم َەطتى هامۆبىوهەیان لەدەطخداوى کۆمەاڵیەحى و هامۆیی
لەئاماهجە ڕۆػيبحریەکاوى کۆمەڵگەي لەگەڵدایەَ ،ەزوەَا پچڕان لەهێىان ئاماهجەکاوى جاک و بەَاو پێىەزە کۆمەاڵیەجیەکاهدا َەیە (عباض:١٣٢2:
.)44

 .2لەدەطخداوى ماها :مەبەطذ لە هامۆبىون لێرەدا "جاکى هامۆ ژیان بەحۆزێک دەبیيێذ کە َیچ ماهایەکى هیە ،وەبە ڕێڕەوێکى لإژیکى هاعەكاڵهیدا
دەڕواث ،پاػاهیؽ َەطذ دەکاث ژیان گێژاوێکى بێ فایدەیە ،لەبەزئەوە واكعیەحى خۆی لەدەطذ دەداث و دووز لە َەطذ و بەکەمخەزخەمى و
گسهگى پێىەدان و لەبۆػاییدا دەژیذ" (عید.)١1٣ :١٣٣1:
 .3بێ پێىەزی :مەبەطذ لێى " پچڕان لەهێىان خىدبىون و بابەحى بىوهە ،بەحۆزێک ئاماهج و مەبەطتى جاک لە ئاماهج و مەبەطخەکاوى کۆمەڵگە حیا
دەبێخەوە ،ئاماهج الی جاک دەبێخە َۆکازو وەطیلە" (عبد الظمیع.)١2 :١٣٣3:
 .4لەدەطخداوى کۆهترۆڵ :لێرەدا هامۆبىون "ئاماژە بۆَەطتى جاک دەکاث بەوەي کە هاجىاهێذ کازیگەزي لەو َەڵىێظخە کۆمەاڵیەجیاهەدا َەبێذ
کەکازلێکى لەگەڵ دەکاث ،کەطە هامۆکە هاجىاهێذ چازەهىسخى دیازبخاث یان کازیگەزي َەبیذ لەڕووداوە گەوزەکان یان خاوەوى بڕیازە گسهگەکاوى
بێذ کەژیان و چازەهىسخى دیازی دەکەن بەمەغ بێزاز دەبێذ لە خىدی خۆی" (كادز.)1٣ :١٣٢٢:
دەزچىون لەَەمىو ػخە باوو دیازەکان،
 .5یادی بىون :مەبەطذ لە هامۆبىون لێرەدا " َەطذ کسدوى جاکە بە دووزکەوجىەوە لە واكع و َەوڵداهیەحى بۆ 
وە هەچىوهە ژێسبازي بەَا و پێىەزە بااڵکان ،وە ڕەث کسدهەوەو ڕق لێبىوهەوەو دژایەحی بۆَەز بەَاو پێىەزێکى دەوزوبەزي َەیە ،وە یاخ ىوبىوهەکەشخى
لەدژی خۆی یان طەزحەم ڕێکخساوو دامى دەشگاکاوى کۆمەڵەکەیەحى یاخىد دژی َەمىو بابەث و ڕواهگەیەکە" (العسوقي.)١1 :١٣٢1:
 .6دووزکەوجىەوە لەخىد :هامۆبىون لێرەدا ئاماژەیە بۆ "بێ جىاهایی َەطتى جاک لەبەدیهێىاوى چاالکییە خىدیەکاوى ،واجە پەیىوەهدی لەگەڵ بىوهە
ڕاطخەكیىەکەیدا دەپچڕێذ و بە جێپەڕبىووى کاث دەبێخە کااڵ" (كادز.)1١ :١٣٢٢:
 .7دووزکەوجىەوە لە ػازطخاهیەث :هامۆبىون لێرەدا ئەوەیە "کاجێک کەطێک بەدەطذ ملمالهێىە دەهاڵێىێذ لەگەڵ بەَاکاوى کۆمەڵگە ،بۆهمىوهە یادی
بىووى َەهدێک لەالوان و بەػێک لە ڕۆػيبحران بەزامبەز کۆمەڵگەو دامەشزاوەو ڕێکخساوەکاوى" (خامدي.)١4 :١٣٢1:
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هامۆبىووى دەزوووى :
.3.١
مەبەطذ لەم باطەدا باطکسدوى بابەحى هامۆییە لەڕووي دەزووهیەوە ،بە خظدىە ڕووي َەهدێک لە ووجەو هىطیجى شاهایاوى بىازي دەزووهصاوى .
هصیکتریً ػێىە لە ػێىەکاوى بىازي دەزووهصاوى (هامۆبىووى خىدي) یە ،کە ئەمەغ لە دوو بازدا خۆي دەهىێىێذ :
 -٢هامۆبىووى گؼتى :وەکى هەخۆػیە َصزیەکان ،لێرەدا جاک بەػێىەیەکى گؼتى هامۆیە لە خىدي خۆی ،بەحۆزێک کە هاجىاهێذ کەطایەحى خۆی دیاز
بخاث.
ی
 -١هامۆبىووى بەشخى :لەم بازەدا جاک َۆػیازە لەئاطذ خىدي خۆ و دەجىاهێذ خىدي دیاز بخاث (طلیم.)٢2 :١٣٢٠ :
بەػیىەیەکى گؼتى شاهایاوى بىازي دەزوووى طىدیان لە هاوەزۆکى هىطساو و ئەو کازە َىهەزی و ئەدەبیاهەي کە َىهەزمەهدان و زووهاکبحران دەیان هىطحن بیيیىە
بۆ خصاهە هاو باسخى هامۆ بىوهەوەَ .ەزوەک ئەوەي هامۆبىون ببىوە پسض و بابەجێکى طەزەکى هاو شۆزێک لە هىطیىەکاوى ئەوان و بابەحى طەزەکى جىێژیىەوە
کۆمەاڵیەحى و ئەهترۆپۆلۆژی و فەلظەفیەکان .لەبەزئەوەي کازەکخەزي شۆزێک لە کازە َىهەزي و ئەدەبیەکان کەطاهێکیان لەخۆ دەگسث کە ڕواڵەجەکاوى هامۆبىون
کسدوى
لە کەطاوى دەوزوبەزیانَ ،اوکاث لەخىدي خۆیان و َەطذ و طۆشیاهدا بەدی دەکسا ،ئەمەغ بەَۆي ئاشاز چەػتن لە جەهیایی و الواشي دزوطذ 
پەیىوەهدي لەگەڵ کەطاوى جسداَ .اوکاث وهکسدوى هاطىامەي خىدي خىلیایی بۆ ژیان مادام جىاهاي دەزکسدوى َیچ بڕیازێکى هیە ،لە خاڵەجێکى هاواكعی و بێزازیؽ
لە خىددا دەژیذ( عبدهللا .)١٠ :١٣٢٣ :
 .4.١جیۆزەکاوى هامۆبىووى دٍزوووى :
لێرەدا چەهد بحردۆشێک دەخەیىەڕوو بۆ ػیکسدهەوەي هامۆبىون -:
 .٢.4.١بحردۆشی ػیکازي دەزوووى :
فسۆید پێى وایە هامۆبىون ئاکامى حیابىوهەوەي ئاگاییە (الؼعىز) لەهەطذ (الػعىز) و ئەوکاجەغ کەطەکە لەژێس کازیگەزي ئازەشووە خەفەکساوەکاهیدا
ڕەفخازدەکاث (ئەمە لەچىاز چێىەي جاکایەحى خۆیدا) ،بەاڵم بەػێىەیەکى گؼتى فسۆید پێى وایە هامۆبىون لەئەهجامى ملمالهێى هێىان خىد و پەطخان و ڕێککازی
(كىابط( ًەکاوى ػازەوە دزوطذ دەبێذ ،کەوا لەجاک دەکاث َەطذ بە بێزازي و ڕاڕایی بکاث ،کاجێک جىشخى ئاڵۆشییەکاوى ػازطخاهیەث و ڕێککازییە حۆز
بەحۆزەکاوى دەبێخەوە ،کە دەبىە بەزبەطدێک لەبەزدەم جێر کسدوى ویظذ و ئازەشووەکاوى ،کە طەزەهجام وا لەجاک دەکاث ئەم ویظذ و ئازەشوواهە لەهاخیدا خەفە
بکاث (وعیظە .)٢١4 :١٣٢١ :فسۆید لێرەدا هامۆبىون دەگەڕێىێخەوە بۆ ئەو کۆث و بەهدەي کە یاطاو پێىەزە کۆمەاڵیەجییەکان دزوطتى دەکەن لەبەزدەم ویظذ و
خىاطخە بایۆلۆژی و ػەزیصەییەکان (ئەو)ي مسۆڤ کە دامەشزاوە ڕۆػيبحري و کۆمەاڵیەجیەکان لەهاو کۆمەڵگە دزوطتى دەکەن و دەیظەپێجن بەطەز جاکدا و هابێ
جاک لێیان الداث ،جاکیؽ بۆئەوەي لەگەڵ ئەو ػازطخاهیەجەدا بێخەوە کە جیایدا َاوبەػە لەگەڵ ئاواوى جس وە بەدیلێکیصخى هیە هاچاز (مً) دەکەوێخە ملمالوێ
لەهێىان داواکازي و خىاطخەکاوى(ئەو) و ڕێککازی و خىاطخەکاوى کۆمەڵگە(مجى بااڵ) ،ئەم ملمالهێیەغ جىشخى دەماز گحری دەکاث و ئازەشووە ػازاوەکاوى لەئاطذ
پێؼکەوججى ػازطخاهیەجدا ػازاوەجس دەکاث و کەطێکى گۆػەگحر و هاجەباو ئاڵۆش دەخىڵلێىێذ و دووزە پەزێص دەبێذ لەبەػدازي کسدن لە کایە حۆزاو حۆزەکاوى
ژیان (عبدهللا .)١٠ :١٣٢٣ :
َەزچی ئەزیکظۆهە وا دەبیجً هامۆیی َەطخکسدهە بە حێگس هەبىووى هاطىامە ،یان ئەوەي کە هاودەبسێذ بە كەیساوى ػىهاض ،وە بەػێىەیەکى وا طەیسي دەکاث
کە كەیساهێکى طەزەکیە َەزشەکاز پیایدا جێپەڕ دەبێذ ،کە لەكۆهاغی مىداڵى و پؼذ بەطتن بەدەوز وبەزەوە پێ دەهێخە كۆهاغی گەوزەبىون و طەزبەخۆیی.واجە
لەالی ئەزیکظۆن هامۆبىون وهکسدوى هاطىامەیە الي َەزشەکاز (یىطف .)2٢ :١٣٢4 :
 .١.4.١بحردۆشي ڕەفخازي :
بەپێى ئەم بحردۆشە جاک َەطذ بە هامۆبىون لەخىد دەکاث کاجێک بەبێ بۆچىون و بەبێ بحرێکى دیازي کساو گىێ ڕایەڵ و جێکەڵى دەوزوبەزي دەبێذ جاوەکى
پەیىوەهدي لەگەڵیان لەدەطذ هەداث ،لەبسي ئەوە پەیىوەهدي لەگەڵ خىد لەدەطذ دەداث (ؿىعاویَ .)44 :١٣٣5 :ەزوەَا ڕەفخازیەکان پێیان وایە کە
هامۆبىووى دەزوووى بەػێک لەزەگەشەکاوى دەزَاویؼخەي ژیىگەي دەزەکیەو بەػێکیصخى لە حیهاوى بەَاو ویژداهە (فاکخەزە خىدیەکان) ،حگە لەوەغ چازەطەز
کسدوى َەز جاکێک کەبەدەطذ گسفخێکى دیازي کساوي وەک خەمۆکى یاخىد دڵەڕاوکێ یاخىد َەز خاڵەجێکى جس دەهالێىێذ دەکسێذ لەزێگەي فێرکسدوى ػێىاشي
هىێى ڕەفخازەوە بێذَ ،ەزوەَا دەکسێذ ڕێگاي هىیى بحرکسدهەوەو چازەطەزي گسفخەکاوى فێربکەیً وەدەجىاهحن َاوکازي بکەیً لە گۆڕیجى پێؼبیىیە کۆهەکاوى کە
پێؼتر َەیبىوە لەطەز َەهدیک لە ئاماهجەکاوى( وعیظە .)٢١4 :١٣٢١ :
 .٠.4.١بحردۆشي مسۆیی :
"زۆحسش
" پێى وایە کە َەز جاکێک ڕاطدیەکى َەیە کە ػازەشاییەکەي بەػێىەیەکى جاک و بێ َاوجایە ،وە ڕەفخازیؽ
بحرمەهداوى بحردۆشەي مسۆیی لە هاویؼیاهدا
لەدەزئەهجامى ڕووداوە پەی پێبراوەکاهەوە لەڕووي چەهدێتى و چۆهێدیەوە َەژماز دەکسێً ،ئەمەغ ماهاي ئەوەیە کە َەز مسۆڤێک لە واكعدا ػازەشاجس و
لێهاجىوجسە بەدەزوووى خۆی وە باػتریً شاهیازي الیە لەطەز خىدي خۆی ،کە پێى وایە هامۆبىون کاجێک ڕوودەداث کە جاک هاجىاهێذ بڕیازەکاوى ئاشاداهە
َەڵبژێسێذ بەَۆی ئەو کۆث و بەزبەطخە طەپێجراواهەي طەزي لەالیەن دەزوزووبەزیەوە ،لەبەزئەوە ئەوکاجە جاک هاجىاهێذ وەک ئەوەي پێىیظخە لەخىدي خۆی
جێبگاث ،لەپاػان هاجىاهێذ خىد بەدی بهێىێذ و جێگەیؼخيێکى هەزێجى خىدي لە ال گەاڵڵە دەبێذَ ،ەزوەَا ڕۆحەزش باض لەوەدەکاث کە هامۆبىون کاجێک
ڕوودەداث کە بىوهەوەز ڕێگسي لە بەػێک لەػازەشاییە َەطتى و هاوەکیەکاوى ماهاداز بە گەیؼتن بە پلەي ئاگایی دەکسێذ ،ئەمەغ دەبێخەَۆی چەق بەطتن و
ئاڵىگۆڕ هەکسدوى ئەو ػازەشاییاهە بۆ وێىەي َێمایی خىدَ ،ەزوەَا دەبێخە َۆي هاڕێکى لە دووبازە بىهیاث هاهەوەي خىد (مدمىد .)١٢ :١٣٣٢ :
 .5.١هامۆبىووى طیاسخى :
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لەڕاپۆزجێکى طاڵى ٢52٣دا هامۆبىووى طیاسخى وەَا جاوجىێ کساوە ،کە َەز گىشازػذ هیە لە بێخىاهایی و خەمظازدي و کەمخەزخەمى ،بەڵکى گىشازػخە لە باڵو
بىوهەوە و جەػەهە کسدوى بحزازي ئەواهەي کە بێ دەطەاڵجً .ئەگەز هامۆبىووى طیاطیؽ َەزوەک ئەوەي ( )Laneپێى وایە ئاماژەیە بۆ َەطخکسدوى کەطێک بە
امبەز ڕەفخازي طیاسخى،
دووزکەوجىەوە لە طیاطەث و خکىمەث و کۆمەڵگاکەي جاڕاددەي پتر لە خەمظازدي و ڕەجکسدهەوە ،ئەوا دەزبڕي بێ مخماهەیی جاکەکاهە بەز 
کە لە ئاوَا خاڵەجیکدا پێیان وایە بەػدازي کسدوى طیاسخى بێ ئاکامەو کازیگەزي بەطەز کۆمەلگاوە هیە(ئەخمەد و طەزکەپکاوى .)4١ -4٢ :١٣٣3 :
َەزلەبازەي هامۆبىووى طیاطیەوە (کيظخۆن) ئاماژە بەوە دەداث ،کە ڕەجکسدهەوەي بەَا باوەکان و ڕۆڵ و ڕێکخظدىە َەمەحۆزەکان ،ئاماژەیەکى گؼخحن لەهێى
کەطاهێکى هامۆی طیاسخىَ ،ەزوەک ئەوەي َەطخکسدن بە دابڕاوى طیاسخى لەهێى ئەواهەدا بەدیازدەکەوێذ کە ئیيخیمایان بۆ کلخىزي ڕەطەوى کۆمەڵگا هیە،
بەڵکى َەڵگسي کلخىزێکى دیکەي دژ بە کلخىزي ڕەطەهً (السواػدة .)٠1 :١٣٢٢ :
 .٢٣.١گەهج و هامۆبىون لە کۆمەڵگەي کىزدیدا :
 ئەگەز هامۆ بىون بۆ مسۆڤەکان بەگؼتى خاڵەجێک یان كۆهاػێکى جایبەث بىوبێ ،بۆ گەهج و جاکى کىزد پڕۆطەیەکى بەزدەوام و طەزەجایی ژیان و کۆجایی ژیان َەز
هامۆبىون بىوە ،چىهکە هامۆبىون چیە ،حگە لەوەي کەمسۆڤ جەهیا بەحەطخە لەهاو کۆمەڵگەدایە و َەمىو خەیاڵ و َصزو بحرکسدهەوەو ....طەزحەم کازەکاوى
جسي ژیاوى بە پێى ڕاشیبىون و بحرکسدهەوەي ئەواوى جس بڕیاز و َەڵىێظذ وەزدەگسێذَ ،ەز لەم بازەیەوە "طازجەز" دەڵێذ "هامۆبىون لەدەطخداوى طەزبەطتى و
داگحرکسدوى بىووى مسۆڤە لەالیەن جاکەکاوى جسەوە ،بەو بڕوایەي کە طەزبەخۆیی و ئاشادي حەوَەزي م سۆڤە ،بەوپێیە مسۆڤ لەگەڵ داگحرکسدوى بىوهیدا
لەحەوَەزي خۆی هامۆ دەبێذ وەکى داَێىەز هاجىاهێذ ڕۆڵى مەزکەشي خۆی ببیىێذ (ئەخمد و طەزکەپکاوى .)4١ :١٣٣3 :
ئەگەز جاکى کىزد لەطەزەجاوە بەَۆی طخەم و چەوطاهدهەوەي دەطەاڵحى طیاسخى بێگاهەوە جىشخى هامۆبىون َاجبێذ ،بەَەمىو ػێىەیەک خاک و واڵث و ئاوي لێ
كەدەػە کسابێذ ،ئەوا ئەمڕۆ َەمان دیازدەي هامۆیی بەفۆڕم و ػێىاشێکى جس خۆی كىوث کسدووەجەوە ،ئەگەز پێؼتر هامۆبىون لە گۆڕیجى هاو و هاطىامە و خەباحى
طیاسخى شۆزەملێدا بىوبێذ ،ئەوا ئێظخا ڕق لێبىوهەوەو ملمالهێى طیاسخى هاوخۆیی و دشیً و بسدوى ماڵ و طاماهیەحى لەالیەن چەهد کەطاوى دیازیکساوەوە ،هەک
َەز گەهج بەجەهیا بەڵکى کۆمەڵگا بەَەمىو چحن و جىێژ و پێکهاجەکاهیەوە جىشخى هامۆبىون کسدووە .کاجێک جاک لەهیؼخماهێکدا کە ڕەهگە خا وەوى پازچەیەک شەوي
و دەهگێکى بیظتراو و َەهاطەیەکى ئاشاد هەبێذ ،چۆن هامۆ هابێذ؟ لەم بازەیەوە فەیلەطىفی الَىحی"پۆڵ جیلیؽ" دەڵێذ (هامۆبىون بسیدیە لە بیاوى بىون و
ػەزیب بىون) (هەكؼبىدي .)12 :١٣٣١ :واجە لەَەز حێگەو واڵجێکدا مسۆڤ ژیان بەطەز بەزێذ دەبێذ ػدێک َەبێذ دڵى پێخۆغ بکاث و بیبەطخێخەوە بەو
حێگەیە ،بەاڵم گەهجى کىزد چىهکە ئەم ػخە ػک هاباث و هایبەطخێخەوە بە خاک و هیؼخماهەکەي ،لەبەزئەوە هامۆ دەبێذ و پاػاهیؽ زێگەي دەزچىون و کۆچ
کسدن دەگسێخەبەز .وە پێى ػدێکى ئاطاییە کە کىزدطخان بە واڵحى ػەزیبایەحى و بیاوى بىون لە كەڵەم بدەن (عبدهللا .)٠3 :١٣٢٣ :لەمەوە بۆمان ڕوون دەبێخەوە
کە مسۆڤ لەواڵث و ػىێجى خۆشخى هامۆ دەبێذ ،چىهکە لە واڵجێکدا کە مسۆڤ َەطتى بە بىووى خۆی هەکسد و بێدەطەاڵث بىو وەجىاهاي َیچ گۆڕاهکازي و
چاکظاشییەکى هەبىو لە ژیاوى خۆي و دەوزووبەزي و بىون و هەبىووى یەکظان بىو ،ئەوا بە ػێىەیەکى َەڕەمەکى ژیان دەکاث و َیچ بە َایەکى هابێذ بۆ
پسەوظیپ و بەَاو داب و هەزیتى ئەو کۆمەڵگەیەي جیایدا دەژیذ ،بەگىمان و ڕاڕاییەوە طەیسي خىد و دەوزووبەزي دەکاث و لە کۆمەڵگە دادەبڕێذ ،بە حۆزێک
هەدەوزووبەز دەجىاهێذ کەطەکە بەیەکێک لەخۆی بصاهێذ ،هە خۆشخى دەجىاهێذ خۆي بەبەػێک لەوان َەژماز بکاث ،بەم ػێىەیەغ جاکەکە دادەبڕێذ و جىشخى
هامۆبىون دەبێذ .
دەزئەهجامى
جاکى کىزد بەگؼتى و گەهجان بەجایبەحى دەبیىحن لەچەهدیً بىازي حۆزاو حۆز جىشخى هامۆبىون دەبً ،ئەگەز هامۆبىون لەبىازي طیاسخى وەک 
جاڕاددەیەکى شۆز دووز کەوجىوهەجەوە لە دەطەاڵحى
طیاطەجێکى کىزدي بۆ کۆمەڵگەکەي خۆی طەیس بکەیً بیخەیىە بەز باض و جىێژیىەوە ،دەزدەکەوێذ گەهجان 
طیاسخى و بەػدازي لە چاالکییە طیاسخى و کۆمەاڵیەحی و ڕۆػيبحریەکان ،ئەمەغ والە گەهجى کىزد دەکاث ڕەػبیىاهە و بێ َیىایاهە بڕواهىە دەطەاڵحى طیاسخى
کىزد و دواحاز ژیان و چازەهىسخى خۆیان ،بێگىمان کەئەمەغ دەزئەهجامى کۆمەڵێک َۆکازي جسە کە واي لەگەهج کسدووە بێ َیىا و بێ ئىمێد بێذ و گىێ بە
طیاطەث و خکىمەث و بەػدازي کسدن هەداث ،لەگسهگتریً َۆکازەکاهیؽ ئەوەیە کە ئاماهج و مەبەطتى دەطەاڵحى طیاسخى کىزد گۆڕاهکازییەکى هێگەجیڤى ها
چاوەڕواهکساوي بەطەزدا َاجىوە ،لەطەزەجادا ئاماهجى کىزد و ػۆڕػەکەي بۆ ئاشادي و طەزبەطتى و ڕشگاز کسدوى کىزدطخان بىوە ،بەاڵم ئێظخا لەالی
بەػێکیان ئاماهج و مەبەطخەکان خۆی لە باشزگاوى کسدن و دەطذ جێخظخجى جەواوي ئیؽ و کازەکاوى خکىمەث لەالیەن کەطایەجییە خصبیەکان دەبیيێخەوە .
هەزٍذ ،کۆمەڵگە ،كىجابخاهە ،ڕاگەیاهدن و میدیاکان و جۆڕەکۆمەاڵیەجیەکان)ن،
فاکخەزێکى جسي هامۆبىووى گەهجى کىزد لەدواي دەطەاڵجەوە (خێزان ،دابىو 
َەزیەکەو بەپێى حۆزی کازیگەزي و چىوهە هاوەوەي گەهج بۆ كىاڵییان و پەیىوەطذ بىوهیان ،کازیگەزي هەزێجى لەطەزیان جێ دەَێڵێذ .کۆمەڵگە و خێزان
لەڕێگەي طەپاهدوى داب و هەزیخەکاهەوە دەطذ وەزدەداجە خەون و خىاطخەکاوى گەهج ،بەجایبەث کە ژیان بەزدەوام لە گۆڕاهکازي و هىێ بىوهەوەدایە بەاڵم
خێزان و کۆمەڵگە لەطەز هەزیخە باو و شاڵەکان پێداگسي ماهەوە و دزێژە پێداهیان دەکەن و گەهج هاچازو ملکەچ دەکەن ،لێرەوەغ گەهج َەطذ بەوپەڕي بێ
دەطەاڵحى دەکاث لەبەزامبەز ئەو داب و هەزیخاهەي کۆمەڵگە وەک کۆجێک خظخىویەجیە گەزدهیان ،بۆیە هاجىاهێذ بەػدازي بڕیاز وەزگسجً و یەکالیی کسدهەوەي
کازو چاالکى و پێداویظدیەکاوى بکاثَ .ەز لێرەوەغ گەهجان َەطذ بە ئازامى و خۆػیەکاوى ژیان هاکەن و بۆػاییەکى دەزوووى و کۆمەاڵیەجیان بۆ دزوطذ
دەبێذ و جىشخى الواشي گىهجاوى خىدي و کۆمەاڵیەحى دەبً ،وە هاجىاهً فەلظەفەي ژیان و گسهگى و بایەدی ئەزک و مافەکاهیان لە کۆمەڵگا دیازی بکەن و ػێىاشي
جایبەحى ژیاوى خۆیان َەڵبژێسن و دواحاز هامۆ دەبً .
دووٍم :جىێژیىەوەکاوى پیؼىو 

ڵ
لەم بەػەدا َەو دەدەیً چەهد جىیژیىەوەیەکى هاوخۆیی و بیاوى ،کە لە ڕواهگەي حیاواشەوە لێکداهەوەي ئەم دیازدەیەیان کسدووە بخەیىەڕوو ،بەجایبەث
ئەواهەي هصیکً لە جىێژیىەوەکەي ئێمە لەبازەي هامۆبىووى دەزوووى -طیاسخى :
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 .٢جىێژیىەوەکاوى پێؼىو لەبازەي هامۆبىووى دەزوووى :
أ .مـطفى ،یىطف خمە ؿالح ( )١٣٣١
(هامۆبىووى دەزوووى و پەیىوەهدي بە ئاڕاطخەکان بەزامبەز کۆچ کسدن لەالي گەهجى کىزد) 
ئاماهجى ئەم ج ىێژیىەوەیە بسیدیە لە ئاػىابىون بەئاطذ و پەیىوەهدي هێىان َەطخکسدوى گەهجى کىزد بەهامۆبىووى دەزوووى و طسوػتى ئازاطخەیان بەزامبەز
بەکۆچ کسدن بۆ دەزەوەي والث .بۆئەم مەبەطخە جىیژەز پێىەزێکى جایبەث بە هامۆبىووى دەزوووى و یەکێکیؽ جایبەث بە ئاڕاطخەکاوى گەهجان ڕووەو کۆچ کسدن لە
جىیژیىەوەکەیدا دزوطذ کسدووەو بەکازي َێىاوە .وە همىهەي جىێژیىەوەکەشخى پێک َاجىوە لە ( )٠١٣گەهجى ػازی َەولێر  ،کە بەػێىەي َەڕەمەکى چیىایەحى
لەَەزدوو ڕەگەش پڕاکخحزە کساون .لە جىێژیىەوەکەدا طەزحەم ئامساشە ئامازیەکاوى پێىیظذ بۆ ػیکسدهەوەي داجاکان بەکاز َاجىوە .ئەهجامەکاوی جىێژیىەوەکەغ
ئەوەیان هیؼاهداوە ،کە گەهجاوى کىزد َەطذ بە هامۆبىووى دەزوووى دەکەن بە ئاطدێکى کەمتر لە هاوەهدي گسیماهە کساو لە جىێژیىەوەکەدا ،ئاڕاطخەیەکى
جاڕاددەیەک بەزشي ئەزێيیان َەیە بەزامبەز بە کۆچکسدن بۆ دەزەوەي واڵثَ .ەزوەَا پەیىوەهدییەکى ئەزێجى و باوەڕپێکساویؽ َەیە لە هێىان هامۆبىووى دەزوووى
و ئاڕاطخەکاوى گەهجان ڕووەو کۆچکسدن بۆ دەزەوەي واڵث .


ب .وعِظت ،زػداء ( )١٣٢١

ًىوٍهدي به ئاطاٌصخى دٍزوووى) 
په 
(هامۆبىووى دٍزوووى و 
هاوٍهدي همسٍي
زوٍَا شاهُجى حُاواشي له 
ًىوٍهدي له هێىان هامۆبىووى دٍزوووى و ئاطاٌصخى دٍزوووىَ ،ه 
له شاهُجى طسوػتى په 
بسٍخُِه 

وٍ 
ًه
ئاماهجى ئهم جىێژٍىه 
شهامه ،ئاطتى فێروازي -الخعلُمي)
گه 
گۆڕاوٍواوى (ڕٍ 

زٍهن له
َهزدوو گۆڕاودا به پێى َه 
گهڵ خىێىدوى بااڵ (ماطخهز و دهخۆزا) له 
خىێىيازاوى كۆهاغى شاهىۆ له 
همىههي

هه .وٍ
طخه پێىٍزي وٍزگحراو بهواز َاجىوٍ بۆ َهزدوو گۆڕاوٍ 
به 
هِؼخهحێى ػازي شاهىۆن.هه بۆ ئهم مه 

لهالي خىێىيازاوى شاهىۆي دًمهػم هه

ي
هه .وٍ گسهگترًً ئهو ئاماهجاههي ئهم
وٍ 
ڵگهي جىێژٍىه 
هۆمه 

زێژٍي ()٠%ي هۆ گؼتى خىێىيازان پێً دٍَێجن له
پێىهاجىوٍ له ( )٠3٣خىێىياز ،هه 

وٍ 
هه
جىێژٍىه 

واههي ههزێجى
هدًهوى پێچه 
ًىوٍ 
َهبىووى په 
هه ،وٍ 
وٍ 
ڕێژٍي هاوٍهدي لهالي همىههي جىێژٍىه 
ٌؼخىوٍ بسٍخحن له بىووى هامۆبىووى دٍزوووى به 

وًٍه پێى گه
جىێژٍىه 

هاوٍهدي همسٍواوى
ًه له 
زوٍَا حُاواشي َه 
َهزدوو پێىٍزي هامۆبىوى دٍزوووى و ئاطاٌصخى دٍزوووىَ .ه 
ڵگهدازي ئامازي لههێىان همسٍواوى خىێىيازان له 
به 

له ئاطاٌصخى دٍزوووى
ًه 
وٍ حُاواشي َه 
وٍهدي خىێىدوازاوى خىێىدوى بااڵ ،وٍ 
زژٍ 
له پێىٍزي هامۆبىووى دٍزوووى بهپێى گۆڕاوي ئاطتى خىێىدن له به 
هه 
همىهه 

زٍب .
وٍهدي خىێىدوازاوى عه 
زژٍ 
به 
له 
شهامه 
گه 
له هامۆبىووى دٍزوووى به پێى ڕٍ 
ًه 
زوٍَا حُاواشي َه 
وٍهدي طىزٍُهوانَ ،ه 
زژٍ 
به 
له 

ج .علىان ،زػا مدمد ( )١٣٢4
(هامۆبىووى دٍزوووى الي خىێىدوازاوى شاهىۆ) 
زوٍَا شاهُجى هامۆبىووى دٍزوووى به پێى گۆڕاوي
ًه بسٍخحن له شاهُجى ئاطتى هامۆبىووى دٍزوووى الي خىێىدوازاوى شاهىۆي بابلَ ،ه 
وٍ 
ئاماهجهواوى ئهم جىێژٍىه 

زگسجىوٍ.

پێىٍزي ئامادٍهساو وٍ
طخه طىدي له 
به 
جىێژٍز بۆ ئهم مه 

له ( )1٣هىڕ و ( )1٣هچ .هه
پێىهاجىوٍ 

له ( )٢٣٣هه
پێهاجىوٍ 

وٍ 
هه
همىههي جىێژٍىه 

گهش .هه
ڕٍ 

هاوٍهدي ژمێرٍَى هه
طخىوٍ به 

جىێژٍز پؼتى به

ًه هه (ً )5%ه 
هه
ًهن له هامۆبىووى دٍزووهُان َه 
وًٍان طهإلااهد هه خىێىدوازاوى شاهىۆ ڕێژٍ 
هجامهواهِؽ ئه 

دٍ 
زئه

وٍهدي هىڕان ،واجه هىڕان شۆزجس
زژٍ 
به 
ههي ( )4441و بهالداوى پێىٍزي ( ،)5٠42وٍ بىووى حُاواشي له هێىان هىڕان و هچان له هامۆبىووى دٍزووهُدا له 
ڕێژٍ 

هامۆبىووى دٍزووهُان َهبىو .
د .بسواث ،عبد الحم ( )١٣٢2
ي
طلُه) .
ًهن له خىێىدوازاوى بُاوى له شاهىۆ مه 
(ئاطتى هامۆبىووى دٍزوووى الي همىهه 
دٍخىێجن ،وٍشاهُجى ئهم حُاواشٍُه
طلُه 
لهشاهىۆي مه 
ًه بسٍخِبىون له شاهُجى ئاطتى هامۆبىووى دٍزوووى الي خىێىدوازاوى بُاوى هه 
وٍ 
ئاماهجهواوى ئهم جىێژٍىه 

هجامهواهِصخى بسٍخحن له

به دزوطخگسدوى پێىٍز  .
ئه
ڵظاوٍ 

بهطخه َه
له ( )3١خىێىدواز .وٍ بۆ ئهم مه 
پێىهاجىوٍ 

وٍ 
هه
گهش .همىههي جىێژٍىه 
بهپێى گۆڕاوي ڕٍ 

گهشي
وٍهدي ڕٍ 
زژٍ 
به 
له 
ًه 
ڵگهدازي ئامازي َه 
به 
گه ش 
زوٍَا بهپێى گۆڕاوي ڕٍ 
َه 
لهالي خىێىدوازاوى بُاوى ،وٍ 
ًه 
ڵگهدازي ئامازي بهزشي َه 
هامۆبىووى دٍزوووى به 
هچ .
بازٍي هامۆبىووى طُاسخى 
وٍواوى پێؼىو له 
 .١جىێژٍىه 
أ .بىاث ،بظام ،و طالمت ،بالٌ ( )١٣٣٠
وٍ) 
َههدێ گۆڕاوي جسٍ 
ًىوٍهدي به 
لهطدُجى و په 
(هامۆبىووى طُاسخى لهالي پههابهزاوى فه 
خێىٍجگهي عسوب) ،وٍ

لهطدُجى (هِؼخهجێ بىو له
وًٍه بسٍتى بىون له شاهُجى ئاطتى بهزباڵوي هامۆبىووى طُاسخى الي پههابهزاوى فه 
ٍىه 
جىێژ 
ئاماهجهواوى ئهم 

هگاهه ،دًىدازي ،ئُيخماو ئاڕاطخهي
مهن ،ئاطتى خىێىدٍوازي ،داَاحى ما 
اڵًهحى ،ئابىزي ،جه 
گۆڕاوٍواوى (ًاهىگساوٍهدي هۆمه 

ًىوٍهدي ئهم گۆڕاوٍ 
به
شاهُجى په 
ئامادٍهسدوى پێىٍز بۆ

ڵظاوٍ 
به

جىێژٍز َه

مهوى چُىاًهحى َهڵبژێسدزاون .وٍ
ڕٍ 
ػێىٍي َه 
به 
له ( )٢٣٣ههض هه 
پێىهاجىوٍ 

وٍ 
هه
همىههي جىێژٍىه 

طُاسخى) .هه
ًىوٍهدي هێىان هامۆبىووى
په 
بازٍث به 
زوٍَا طه 
ًهوى بهزشَ ،ه 
َهبىووى هامۆبىووى طُاسخى به ڕێژٍ 
ههغ بسٍخحن له 
وٍ 
هجامهواوى جىێژٍىه 

وٍ ئه
َهزدوو گۆزاوٍهه  .

ي
ئامازي
دازي
لههێىان َهطخىسدن بههامۆبىووى طُاسخى و َهزدوو گۆڕاو ئُيخُما و
ًه 
َه 
حُاواشٍُهوى به 
ڵگه

وجىوٍ 
هه
زٍوٍ دٍزهه 
طُاسخى بهو گۆڕاواههي طه 
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گۆزاوٍواوى جسدا

بىوٍ ئاطتى َهطخىسدوى هامۆبىووى طُاطُان بهزشجس بىوٍ ،بااڵم له
واههي ئُيخُما و ئاڕاطخهي طُاطُان هه 
ئه 
واجه 
ئاڕاطخهي طُاسخى ،
ڵگهدازي ئامازي هُِه .
به 

ب .عبدهللا ،حالٌ أخمد ( )١٣٢٣

اڵًهحى و طُاسخى گههجان) 
هدٍواوى هامۆبىووى هۆمه 
َه 
(ڕٍ 

زوٍَا ئاطتى
هدٍواوىَ ،ه 
َه 
اڵًهحى و ڕٍ 
پێىاهههسدوى ئاطتى َهطخىسدوى خىێىدوازاوى شاهىۆ بههامۆبىووى هۆمه 

ًه بسٍخحن له
وٍ 
ئاماههواوى ئهم جىٍژٍىه 

حُاواشي
گهش ،پظپۆڕي،
هێىان خىێىدوازان له هامۆبىووى هۆمهاڵًهحى و طُاسخى به پێى گۆڕاوٍواوى (ڕٍ 
هدٍواوى ،وٍ
َه 
َهطخىسدهُان به هامۆبىووى طُاسخى و ڕٍ 


پێىهاجىوٍ
وٍ 
هه
گؼخُِهواهدا) .هه همىههي جىٍژٍىه 

َهڵبژازدهه
زچاوٍي داَاث ،ػىێجى هِؼخهجێ بىون ،ئُيخماي طُاسخى ،بهػدازي هسدن له 
ئاطتى ئابىزي ،طه 
ػێىٍي گىهجاو)
مهوى چُىاًهحى فسٍ كۆهاغ به 
ڕٍ 
ڕێگهي (َه 
اڵخهدًً  ،هه (ً )١421ان هىڕن و (ً)١٣٣4ان هچً .هه به 
له ( )443٠خىێىيازي شاهىۆي طه 

ڵگهدازي ئامازي
وٍي هه حُاواشي به 
به 
ٌؼخىوٍ 

ههغ گه
وٍ 
زئههجامى جىێژٍىه 
ز.دٍ 
بهوازَێىاوى پێىٍ 
به 
طخىوٍ 

وٍي داجا و شاهُازي پؼتى به
َهڵبژێسدزاون .بۆ هۆهسدهه 

اڵًهحى هصم و لێً هصًٍ بىو .بهاڵم
َهمىوان ئاطتى َهطخىسدهُان به هامۆبىووى هۆ مه 
اڵًهجُدا ،واجه 
له هامۆبىووى هۆمه 
وٍ 
زٍ 
گۆزاوٍواوى طه 

له َُچ وام له
هُه 

زٍهحن
وكىجابُاههي دٍ 

وٍي خىێىداز ،ئُيخماي طُاسخى ،بهػدازي َهڵبژازدن) ،واجه 
ئه
گۆزاوٍواوى (ػىێجى ماهه 

ًه 
له
ڵگهدازي ئامازي َه 
لههامۆبىووى طُاطُدا به 

ي
واههي ئُيخماي طُاطُان هُِه هامۆبىوهُان
له خىێىدوازاههي داهِؼخىوي هاوخۆ ػازن ،وٍ ئه 
زشجسٍ 
وٍ هامۆبىووى طُاطُان به 
مێيىه 
ػه هاوخۆَى دٍ 
به 
و له 
لهواههي بهػداز بىون له
زشجسٍ 
هسدووٍ ئاطتى َهطخىسدوى هامۆٍُان به 

گؼخُِهواهُان هه

واههي بهػدازي َهڵبژازدهه
ًه ،وٍ ئه 
واههي ئُيخماًان َه 
له 
شٍاجسٍ 

ڵگهدازي ئامازي ههبىو ،واجه وێڕاي
زچاوٍي داَاث ،ػىێجى هِؼخهحێبىون) به 
گهش ،هۆلێژ ،بازي ئابىزي ،طه 
گۆزاوٍواوى (ڕٍ 

َهڵبژازدههوان .بهاڵم له

وٍ .
َهطخىسدهُان به هامۆبىووى طُاسخى بهاڵم حُاواشي ئهوجۆ لههێىاهُان داههبىو لهڕووي ئهم گۆزاواهه 

ج .السواػدة ،عالء شَحر ( )١٣٢٢
(هامۆبىووى طُاسخى گههجاوى شاهىۆ) 
شي
حُاواشي
گه (هێرو مێ) له هامۆبىووى طُاطُدا ،وٍ
لههێىان ڕٍ 
ًه بسٍخحن له شاهُجى ئاطتى هامۆبىووى طُاسخى الي گههجاوى شاهىۆ ،وٍ
وٍ 
ئاماهجهواوى ئهم جىێژٍىه 

لهم
هجامهواوى هه 

بىه َۆي هامۆبىووى طُاسخى ،وٍ گسهگترًً وازٍگهزي و دٍ 
زئه
دٍ 
زٍواوى هه 
زوٍَا گسهگترًً َۆواز و فاهخه 
حُاواشٍان به پێى داَاحى ماهگاهه.و َه 
بهطتى دٍزَێىاوى
مه 
هسدووٍ .به 

پێىٍزي ئامادٍ
طخه 
به 
له ( )٠5٠خىێىدواز .جىێژٍز بۆئهم مه 
پێىهاجىوٍ 

وٍ 
هه
وٍ چحن .وٍهمىههي جىێژٍىه 
وێخه 
هه 
دٍ 
هامۆبىوهه 

هجامهواوى بسٍتى بىون له بىووى

َههدي) .وٍ 
ئه
(هاوٍهدي ژمێرٍَى ،الداوى پێىٍزي،ػُيازي حُاوازٍهوان ،بهزاوزدوازي ڕٍ 

طخىوٍ 
به

هجامهوان جىێژٍز پؼتى به


ئه
زژٍوٍهدي
به 
واهُان له 

ڵگهدازي ئامازي َهبىو بهپێى داَاحى ماهگاههي خێزاهه
وٍ هامۆبىووى طُاسخى به 
ًهوى بهزش ،وٍ 
هامۆبىووى طُاسخى لههاو گههجاوى شاهىۆ بهڕێژٍ 
وٍهدي هىڕان .
زژٍ 
به 
ڵگهدازي ئامازي َهبىو له 
گهشي به 
زوٍَا له حُاواشي ڕٍ 
وٍ بىونَ ،ه 
واههي مام هاوٍهدو لهخىاز مامىاوٍهدٍ 
ئه 

وٍواوى پێؼىو :
وٍي جىێژٍىه 
ػُىسدهه 

زووهُِه و طُاهُان هامۆبىووى

دٍزبازٍي هامۆبىووى دٍ
جه ڕوو ،هه چىازٍان 
طهز هامۆبىووى دٍزوووى و طُاسخى خساوٍ 
له 
وٍ 
جىێژٍىه 

خهوث
ًهدا 
وٍ 
لهم جىێژٍىه 

زدٍطذ هه چُجى
وٍي به 
همىههي جىێژٍىه 

وٍههًان َاوجا ًاخىد هصٍىه 
له
ببهطتن هه همىههي جىێژٍىه 
واهه 
وڵُاهداوٍ پؼذ به و جىێژٍىه 

جىێژٍزان َه
طُاطحن .وٍ 
مهغ بۆخۆي
ئه 
جهڕوو ،هه 
لێرٍدا خساوٍ 
ًُهي هه 
وٍهامۆبىووى طُاسخى شۆز شٍاجس بىون لهو ڕێژٍ 
جاًبهث ،
بازٍي هامۆبىووى دٍزوووى به 
وٍي جس له 
گههجاهً .جىێژٍىه 

ًه بۆ گسهگى ئهم پسطه .
ئاماژٍ 

وًٍه ػىێجى لههێى
جىێژٍىه 

وًٍه بىهًً دٍبِىحن ئهم
گهڵ ئهم جىێژٍىه 
وٍواوى پێؼىو و له 
وٍ بهزاوزدێً له هێىان جىێژٍىه 
زٍجا ئهگهز لهڕووي ئاماهجه 
طه 

له شاهُجى ئاطتى هامۆبىووى دٍزوووى -طُاسخى گههجاوى ػازي كهاڵدشێ له ژێس وازٍگهزي و
وٍي هه ئاماهجى بسٍخُِه 
لهڕووي ئه 
وٍ 
بێخه 
وٍواوى پێؼىدا دٍ 
جىێژٍىه 

ي
وٍواوى پێؼىو .
زٍهُاواوى جىێژٍىه 
طه 
ئاماهجه 

هێىه 
له
مهغ ًه 
گهش) .هه ئه 
ًىوٍهدي به گۆڕاو (ڕٍ 
په 

زٍ 
وٍ
وٍواوى طه 
دزێژٍي خظدىهڕووي جىێژٍىه 

وٍن له
هسدووٍ 

وٍواهدا جىێژٍز خۆي پێىٍزي ئامادٍ
جىێژٍىه 

َههدێ له
وٍ ،له 
وٍي شاهُازٍه 
لهڕووي ئامساشي هۆهسدهه 
وٍ 

ًهدا جىێژٍز بۆ
وٍ 
لهم جىێژٍىه 
وٍي جس وٍن ئاماژٍي پێدزاوٍ .وٍ 
پێىٍزي جىێژٍىه 
له 
وٍواهدا جىێژٍز طىدي بُيُىٍ 
جىێژٍىه 

َههدێً له
ئاماژًٍان پێدزاوٍ .بهاڵم له 

هه بۆ پێىاهه هسدوى
ئاماژٍي پێدزاوٍ 

وٍ 
ًه
بهشخى پێىجهمى ئهم جىێژٍىه 
له 
وٍواوى پێؼىجس هه 
جىێژٍىه 

پێىٍزي ئامادٍهساوي جس له
له 
َهزدوو گۆڕاو طىدي بُيُىوٍ 

بهوازَاجىون .
طخه 
به 
ئهم مه 


ڵُاهداوٍ
جىێژٍزان َهو

ًه 
دا
وٍ 
ههي وٍزگسجىوٍ ،لهم جىێژٍىه 
وٍ 
ڵگهي جىێژٍىه 
ًهوى حُاواش و گىهجاو بهپێى هۆمه 
ًهو ڕێژٍ 
وٍ 
وٍَ ،هز جىێژٍىه 
بازٍي همىهه 
لهڕووي كه 

اڵدشێ
ػازي
بگسن
پێىهاجىوٍ .
كه
هه له ( )1٣٣گههجى

ڕێژٍي گىهجاو وٍز
ًىوٍطتى
(َاوهێؼهي په 

زٍهن له
گهڵ گۆڕاوي جس َه 
له 
هدًُه 
ًىوٍ 
وٍي په 
وٍواوى پێؼىو بۆ دۆشٍىه 
جىێژٍىه 

وٍي بهػێً له
بهَۆي ئه 
وٍ 
له ڕووي ئامازٍُه 
وٍ 

گهڵ
ئهو جىێژٍىهواههي بۆ شاهُجى ئاطتى َهطخىسدن بههامۆبىووى دٍزوووى -طُاسخى ئههجامدزاون وٍ له 
پێرطۆن و طپێرمان بساون و ً)T-testان بهواز َێىاوٍ ،وٍ 
(هاوٍهدي ژمێرٍَى ،و هاوٍهدي گسٍماههَى ،و الداوى پێىٍزي ،ڕێژٍي طهدي) بهواز َێجراون .
زٍهن له 
ًهغ َه 
وٍ 
ئهم جىێژٍىه 

ًه و له
هه هامۆبىون َه 
وجىوٍ 
زهه 
زووهُه الي گههجان ،دٍ 

هه پێىاوى هامۆبىووى دٍ
ًه 
وٍ 
ههمى ئهم جىێژٍىه 
بازٍث به ئاماهجى ًه 
وٍ ،طه 
هجامه 

لهڕووي دٍ 
زئه
وٍ 

وٍي (مـطفى ،١٣٣١:وعِظت ،١٣٢١:علىان ،١٣٢4:بسواث .)١٣٢2:وٍ ئاماهجى دووٍم هه
گهڵ ئههجامى جىێژٍىه 
له 
وٍ 
گسێخه 
مهغ ًهن دٍ 
زشداًه ،ئه 

ًهوى به
ڕێژٍ 

وٍواوى (بىاث و طالمه ،١٣٣٠:عبدأهلل،١٣٢٣:
گهڵ جىێژٍىه 
له 
وٍ 
گسێخه 
َهمان ػێىٍ لهئاطدێيى بهزشداًه و ًهن دٍ 
پێىاوى هامۆبىووى طُاسخى ًه ،به 
ًهدا ڕگهشي (مێ) هامۆبىوهُان
وٍ 
لهم جىێژٍىه 
له شاهُجى هامۆبىووى دٍزوووى به پێى گۆڕاوي ڕٍگهش (هێر ،مێ) .هه 
بسٍدُه 

السواػدة .)١٣٢٢:وٍ ئاماهجى طێُهم هه
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گهش (هێر،مێ)،
له شاهُجى هامۆبىووى طُاسخى بهپێى گۆڕاوي ڕٍ 
بسٍخُِه 

وٍي (بسواث .)١٣٢2:وٍئاماهجى چىازٍم هه
گهڵ جىێژٍىه 
له 
وٍ 
گسێخه 
مهغ ًهن دٍ 
زشجسٍ و ئه 
به 

وٍي
وٍ و لێىداهه 
ػُىسدهه 

وٍ 
هه
هجامهواوى ئاماهجى جىێژٍىه 

زٍهن له ئه
ڕٍگهشي (هێر) .جىێژٍز بۆ َه 
له 
گهشي (مێ) هامۆبىووى طُاطُان بهزشجسٍ 
ڕٍ 
زههوجىوٍ 
دٍ 

هه .
وٍ 
به پێى هۆمهڵگهي جىێژٍىه 
شاوظتى وزدي هسدووٍ 
بهشخى طێُهم 

وٍ 
یداهیهواوی جىێژیىه 

الیههه مه

.٢.٠هۆمه ڵگای جىێژیىهوٍ :
بهز ههبىووى داجاًهوى
له 
وٍ 
داخه 
به 
گهش (هێر ،مێ) .
َهزدوو ڕٍ 
هخهزي ػازي كهاڵدشێ بۆطاڵى( )١٣١٢-١٣١٣له 
گههجاوى طه 
له 
پێىهاجىوٍ 

وٍ 
هه
هۆمهڵگای جىێژیىه 

وٍ بۆ هۆچى بهلێؼاوي گههجاوى
ڕێخه 
گه 
زٍوى دٍ 
جاًبهث ،هه َۆوازي طه 
ڕێژٍي گههج لههىزدطخان بهگؼتى و لهػازي كهاڵدشێ به 
بازٍث به 
زدٍطذ و وزد طه 
به 

ئاماژٍي پێ بدزێذ .

به 
ژمازٍ
وٍ 
هۆمهڵگهي جىٍژٍىه 

ڕێژٍي گههجان له
َهزێم و ئهم ػازٍ ،ههجىاهساوٍ 

وٍ :
 .١.٠همىوههی جىێژیىه 
طهز ڕێژٍي گههج
زدٍطذ له 
بهز ههبىووى داجاي به 
بۆ وٍزگسججى همىهەي جىێژٍىەوەهه ڕێگاي طامپڵى َەڕەمەوى بهواز َاجىوٍ و جەنها گۆڕاوي ڕەگەش وەزگحراوە ،له 
مىو
واههي بۆ
وٍي پسطُازهامهوان و َه ئه 
لهم ػازٍ دواي ماهدو بىون و َهوڵداهێيى شۆز جىاهُمان جهنها ( )1٣٣پێىٍز دابهغ بىهًً ،دواحاز و دواي گهڕاهه 

الًهن
گهواهُان له 
بڕٍ 
وٍي بهػێً له 
داهه 
وٍ ،لهبهز واڵم هه 
هه ػُاو بىون جهنها ( )43٣پسطُازهامه بىون ،واجه ( )٠٣پسطُازهامه دووزخساهه 
وٍ 
ئاماهجى جىێژٍىه 
زحهم چحن و
طه 
وڵُداوٍ 

له ( )٢4٢مێ و ( )١45هێر .جىێژٍز َه
پێىهاجىوٍ 

وٍهه بسٍدُە له ( )43٣گههج  ،هه
بهگؼتى همىوههی جىێژیىه 
وٍ  
زئه 
به 
وٍ  .له 
زٍ 
واڵمدٍ 

ههدا بىوهُان َهبێذ .
وٍ 
همىههي جىێژٍىه 

زگه ،بێياز ،واطبياز) 
له
زماهبهز ،پێؼمه 

وٍهه (خىێىدواز ،مامۆطخا ،فه
ڵگهي جىێژٍىه 
جىێژٍواوى هاو هۆمه 

 .٠.٠ئامڕاشٍواوی جىێژیىهوٍ :
َاجىوٍ -:

هجان) دوو پێىٍز بهواز
گه 
هه (پێىاوى هامۆبىووى دٍزوووى -طُاسخى 
هه 
وٍ 
وٍي داجاو شاهُازي و ئاماهجهواوى جىێژٍىه 
بهطتى هۆهسدهه 
مه 
به 

زي
پێىٍ هامۆبىووى دٍزوووى:

.1
بهوازَاجىون،
طخه 
به 
ًىوٍهدًداز به هامۆبىووى دٍزوووى و ئهو پێىٍزاههي هه بۆ پێىاهههسدوى ئهم مه 
وٍواوى پێؼىوي په 
دواي گهڕان بههاو ئهدٍبُاث و جىێژٍىه 
له ( )١2بڕگه پێىهاجىوٍ
هه 
زٍ 
الًهن (هبِسخي ،)١٣٣١:پێىٍ 
له 
الًهن (علىان)١٣٢4:ي بهوازَێىا ،هه دزوطخىساوٍ 
له 
جىێژٍز پێىٍزي هامۆبىووى دٍزوووى ئامادٍهساو 

زحهم ڕێيازٍواوى ڕاطخگۆَى ڕاواڵهحى و حێگسي بۆ ئههجامدزابىو ،جىێژٍز بهگىهجاوي شاوى ئهم
الًهن (علىان )١٣٢4:طه 
وٍي له 
(پاػىۆي ژمازٍ  .)-٢-وێڕاي ئه 
طخهغ ئهم ڕێيازاهه گحراوٍ 
جه
به 
هه و َێىاههدي ئاماهجهواوى جىێژٍىهوٍهه بۆ ئهم مه 
ڵگهي جىێژٍىهوٍ 
وٍ بۆ شاهُجى ڕێژٍي گىهجاوي بهپێى هۆمه 
بياجه 
دووبازٍ 


ڕێيازاهه
بهز :

أ .ڕاطخگۆَى ڕواڵهحى:
ػازٍشاًاوى بىازي دٍزووهصاوى (پاػىۆي ژمازٍ ،)-١-

طهز
ػێىٍي طهزٍجاَى (پاػىۆي ژمازٍ )٢-به 

هه 
به
زٍ 
دابهػىسدوى پێىٍ 
هىێژٍز َهطخا به 

به 
طخه
بۆ ئهم مه 
زحهم بڕگهوان وٍن خۆٍان
طه 
وٍي ػاًهوى باطه 
جێبیيیهواهیان پؼخمان بهطذ بهڕێژٍ ی  ، %٢٣٣ئه 

دواي وٍزگسججى بۆچىووى ػازٍشاًان ،بهطىد وٍزگسجً له
طهزدا ههَاث .
وٍ ،واجه َُچ گۆڕاهيازٍان به 
ڕۆهه 
لهڕووي ژمازٍ و هاوٍ 
وٍ 
ماهه 

ب .حێگحري  :

َهزدوو
له 
وٍزگحراوٍ 
هه 
وٍ 
بهػدازبىواوى همىههي جىێژٍىه 
طخه ( )٠٣پێىٍز له 
به 
ههي به ًاطاي (ئهلفا هسۆهباخ) دٍزَێىا ،بۆئهم مه 
زٍ 
جىێژٍز حێگسي بڕگهواوى پێىٍ 

هه بسٍخِبىو له ( .)٣،44
زٍ 
بهپێى ئهم ًاطاًه حێگسي پێىٍ 
گهش (هێر ،مێ) ،هه 
ڕٍ 

پێىاههو َهژمازهسدوى همسٍواوى پێىٍزي هامۆبىووى دٍزوووى:

ي
زي
زٍهن له بژازدٍواوى
ًهن َه 
لهبهزامبهز َهز بڕگه 
پێىهاجىوٍ له ( )١2بڕگه ،بڕگهي ئهزێجى و ههزێجى لهخۆ دٍگسێذ ،وٍ 

بڕگهواوى پێىٍ هامۆبىووى دٍزوووى هه

همسٍواوى ( )٣،٢،١دزاوٍ به بژازدٍوان ،وٍ بۆ بڕگه
زٍهن له 
حۆزێىه بۆ بڕگهي ئهزێجى َه 

بڕگهوان به
به 
ًه ،وٍ پێداوى همسٍ 
(ڕاشٍم ،جاڕاددٍن ڕاشٍم ،هاڕاشٍم) َه 
ًهن .
َهز بژازدٍ 
به 
وٍ ( )١،٢،٣دزاوٍ 
واهه 
پێچه 

زێيُهوان به
هه 

پێىٍزي هامۆبىووى طُاسخى:

.2
له ( )٠4بڕگه (پاػىۆي ژمازٍ .)-٢-بۆ شاهُجى
پێىهاجىوٍ 

الًهن (عبدأهلل )١٣٢٣:بهوازَێىا ،هه
ئامادٍهساو له 

بۆ پێىاهههسدوى هامۆبىووى طُاسخى جىێژٍز پێىٍزي
بهز :
جىێژٍز ئهم ڕێيازاههي گسجه 

وٍ 
هه
هه و َێىاههدي ئاماهجهواوى جىێژٍىه 
وٍ 
ڵگهي جىێژٍىه 
ڕێژٍي گىهجاوي بڕگهوان به پێى هۆمه 

أ .ڕاطخگۆَى ڕواڵهحى:
طهز ػازٍشاًاوى بىازي دٍزووهصاوى (پاػىۆي ژمازٍ،)-١-
زٍجاَى (پاػىۆي ژمازٍ )-٢-به 
ػێىٍي طه 

هه 
به
زٍ 
دابهػىسدوى پێىٍ 
طخه هىێژٍز َهطخا به 
به 
بۆ ئهم مه 
زحهم بڕگهوان وٍن خۆٍان
طه 
وٍي ػاًهوى باطه 
جێبیيیهواهیان پؼخمان بهطذ بهڕێژٍ ی  ،%٢٣٣ئه 

دواي وٍزگسججى بۆچىووى ػازٍشاًان ،بهطىد وٍزگسجً له
طهزدا ههَاث .
وٍ ،واجه َُچ گۆڕاهيازٍان به 
ڕۆهه 
لهڕووي ژمازٍ و هاوٍ 
وٍ 
ماهه 

ب .حێگحري  :

َهزدوو
له 
وٍزگحراوٍ 
هه 
وٍ 
بهػدازبىواوى همىههي جىێژٍىه 
طخه ( )٠٣پێىٍز له 
به 
ههي به ًاطاي (ئهلفا هسۆهباخ) دٍزَێىا ،بۆئهم مه 
زٍ 
جىێژٍز حێگسي بڕگهواوى پێىٍ 

حێگسي
له ( .)٣،52
هه بسٍخِبىو 
زٍ 
پێىٍ 
بهپێى ئهم ًاطاًه
گهش (هێر ،مێ) ،هه 
ڕٍ 
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پێىاههو َهژمازهسدوى همسٍواوى پێىٍزي هامۆبىووى طُاسخى:

گهڵُداهُم،
گهڵُدام ،له 
گهڵُدام ،له 
زٍهن له بژازدٍواوى (شۆز له 
ًهن َه 
بهزامبهز َهز بڕگه 
له 
،وٍ 
له ( )٠4بڕگه 
پێىهاجىوٍ 

بڕگهواوى پێىٍزي هامۆبىووى طُاسخى هه

له( .)٣،٢،١،٠
سٍخُِه 

بڕگهوان ب
به 
ًه ،وٍ پێداوى همسٍ 
گهڵُداهُم) َه 
َُچ له 
.4.٠حێبەحێىسدوى هۆجاَى جىێژٍىەوەهە :
جاوٍهى
دواي بەئەهجام گەًاهدوى ڕێيازٍ شاوظخُِهوان ،وەن ڕاطخگۆَى ڕواڵەحى و ڕاطخگۆَى شماههواوى و حێگحري ،جىێژەز لەبەزوازي ( )١٣١٢/٢٣/ ٢٣
ههدا هە ژمازەًان ( )1٣٣فۆزم بىو .
وٍ 
بهطهز همىههي جىێژٍىه 
هه 
زٍ 
(َ )١٣١٢/٢٣/١1ەڵظا بەدابەػىسدوى َهزدوو پێىٍ 
.1.٠ئامڕاشە ئامازٍُە بەوازَاجىوەوان :
لەم جىێژٍىەوەًەدا بۆ ػُىسدهەوەي ئامازي پؼخمان بەطخىە بە()SPSSوەلەهاو ( )SPSSدا ئەم ئامڕاشە ئامازٍاهەي خىازەوەمان بەوازَێىاوە هە بسٍخحن لە :
وٍي جائى بۆ ًهن همىوهه ،بۆ پێىاوى هامۆبىووى دٍزوووى -هامۆبىووى طُاسخى.
جاكُىسدهه 

.٢
زٍهن له هامۆبىووى دٍزوووى -هامۆبىووى طُاسخى.
َه 
گهشي (هێر ،مێ) بۆ 
زبهخۆ ،بۆ شاهُجى حُاواشي ڕٍ 
وٍي جائى بۆ دوو همىههي طه 
جاكُىسدهه 

.١
دەزَێىاوى حێگحري.
 .٠ئەلفا هسۆهباخ بۆ 
 .4هاوەهد و الداوى پێىەزي بۆ دًازٍىسدوى ئاطتى هامۆبىووى دەزوووى و ،هامۆبىووى طُاسخى .
هجامهوان و جاوجىێىسدهیان 

خظدىهڕووی ئه

ههم :هامۆبىووى دٍزوووى الي گههجاوى ػازي كهاڵدشێ .
یه 

له ( )٠٢.٢13به الداوی پیىٍزی ( ،)5.42وٍ
ژمێرٍیی بسیخییه 

هاوٍ 
هدٍ
زههوث هه 
ههم جىێژٍز ( )one-sample t-testی بهوازَێىا ،دٍ 
وٍی ئاماهجی یه 
بۆ دۆشیىه 
جىێژٍز

زوٍَا
زشٍَ .ه 
گههجاوى ػازي كهاڵدشێ هامۆبىووى دٍزووهُان به 
هاوٍهدي گسٍماههَى ،واجه 
له 
زشجسٍ 
هاوٍهدي ژمێرٍَى به 
گسیماههیی ( ،)١2واجه 

هاوٍ 
هدٍ

َهژمازهساو بسٍدُه 
له
بهَاي ( )t
ڵگهدازي ئامازي ،دٍزههوث هه 
بهطتى دٍزخظخجى به 
مه 
)بۆٍهن همىوهه ،به 
وٍي ( t
دٍزَێىاوى بهَای جاقى هسدهه 
َهطخا به 

طهز ئاطتى ( )٣.1به پێى پڕۆگسامى ( )SPSSوٍن
له 
یه 
ڵگهدازی ئامازی َه 
مهغ واجا به 
له ( .)٢.52٣ئه 
بسٍدُه 

خؼخهوى هه

بهَاي ()t
له 
جسٍ 
وزٍ 
گه 
( ،)٢٢.٠٠هه  
وٍ  .
جه 
خؼخهي ژمازٍ ( )٢ڕووهىساوٍ 


له
خؼخهی ژمازٍ ( )٢

وٍي ئاطتى هامۆبىووى دٍزوووى الي گههجاوى ػازي كهاڵدشێ 
خؼخهي ڕووهىسدهه 

هامۆبىووى دٍزوووى

طامپڵ

ژمێرٍیحى
هدٍ 
هاوٍ 

هدٍ گسیماوی
هاوٍ 

الداوی پێىٍزی 

43٣

٠٢.٢13

١2

 5.42

همسٍی
ئاشادی
425

بهَای جائی

َهژمازهساو

٢٢.٠٠

بهَای جائی

خؼخهیی 

 ٢.52٣

ڵگهدازی ئامازی
به 

ڵگهدازي ئامازي َه 
ًه
به 

له ()٣.1


گهڵ
له 
وٍ 
گسێخه 
هدٍ 
یهغ یه 
وٍ 
زشداًه .ئههجامی ئهم جىێژیىه 

ًه و لهئاطدێيى به
ههوێذ هه هامۆبىووى دٍزوووى َه 
زدٍ 
دٍ 
وٍ 
زٍ 
یهی طه 
به پێى ئهم خؼخه 


زٍاهخظخىوٍ
واههغ دٍ
زٍهن لهو جىێژٍىه 
َه 
وٍواوی (مـطفى ،١٣٣١:وعِظت ،١٣٢١:علىان ،١٣٢4:بسواث )١٣٢2:هه 
وٍوپێؽ وٍن جىێژیىه 
وٍواوی له 
جىێژیىه 

اڵًهحى و ئابىزي و طُاطُهي
مىازٍ دٍزوووى و هۆمه 
هاَه 
ئهم بازودۆخه 
هه 
وٍ 
ڕێخه 
دٍگه 
وٍ 
وٍ بۆ ئه 
ًهو لهئاطدێيى بهزشداًه ،ئههجامى ئه 
هامۆبىووى دٍزوووى َه 
اڵًهحى
ملمالهێُهوى طهخخدان لههێىان ولخىز و داب و ههزٍتى هۆمه 

جاًبهث گههجاوى ػازي كهاڵدشێ هه 
له
جاًبهحى جُاًدادٍژي ،به 
ههجان بهگؼتى و گههج به 

زوٍن فسۆٍد پێى وایە هامۆبىون لەئەهجامى ملمالوێ و پەطخان دزوطذ دەبێذ ،کەوا لەجاک دەکاث َەطذ بە بێزازي و ڕاڕایی بکاث ،کاجێک جىشخى
الًهنَ ،ه 
له 

ئاڵۆشییەکاوى ػازطخاهیەث و ڕێککازییە حۆز بەحۆزەکاوى دەبێخەوە ،کە دەبىە بەزبەطدێک لەبەزدەم جێر کسدوى ویظذ و ئازەشووەکاوى (وعیظە،)٢١4 :١٣٢١:
ئهو پهزاوێصٍي جێى ههوجىون بهَۆي بێيازي و دٍطذ بهجاڵى و ههبىووى َهلى واز و ماًه پىوچ بىوهُان دواي طااڵهُيى شۆزي ڕٍهج و ماهدوو
وٍ 
الًهوى جسَؼه 
له 

فخازٍُهوان پێُان واًه کە

وٍ 
ڕٍ
ًه 
مبازٍ 
وٍَ ،هز له 
زٍ 
وزوبه 
الًهن دٍ 
َهطذ به َُچ َاهدان و پؼخگحرًُهن هاههن له 
بىوهُان بۆ گهڕان بهدواي بژێىي ژٍان ،هه 
ئەوەي مسۆڤ دەحىڵێىێذ َێزي دەزەکیە هەک َێزي هاوەکی،وە ڕەفخازي مسۆڤ پەیىوەهدي دازە بە واڵمداهەوەکاوى و بەو پاداػذ و َاهداهاهەي(الخعصیصاث) کەپێى
دەگاث ،ئەمەغ ماهاي ئەوەیە کە هامۆبىون دەزئەهجامى کەمىوکىزحى لە ڕێژەي َاهداهە ئەزێيیەکان و حۆزەکاوى طەز َەڵدەداث (عباض .)45 :١٣٢2 :
دووٍم  /هامۆبىووى طُاسخى الي گههجاوى ػازي كهاڵدشێ 

له ( )34.44به
ژمێرٍیی بسیخییه 
هدٍ 
هاوٍ 
زههوث هه 
ههم ،دٍ 
َهمان ػێىٍي ئاماهجى ًه 
وٍی ئاماهجی دووٍم جىێژٍز ( )one-sample t-testی بهوازَێىا به 
بۆ دۆشیىه 
اڵدشێ
ػازي
زی
هامۆبىووى طُاطُان
كه
هاوٍهدي گسٍماههَى ،واجه گههجاوى
له 
زشجسٍ 
به 
هاوٍهدي ژمێرٍَى 
گسیماههیی ( ،)24واجه 

هاوٍ 
هدٍ
الداوی پیىٍ ( ،)٢2.24وٍ 
بهَاي ( )tي
زههوث هه 
ڵگهدازي ئامازي ،دٍ 
بهطتى دٍزخظخجى به 
مه 
وٍي ( )tبۆٍهن همىوهه ،به 
دٍزَێىاوى بهَای جاقى هسدهه 
زوٍَا جىێژٍز َهطخا به 
زشٍَ .ه 
به 

لهطهز ئاطتى ( )٣.1به
یه 
ڵگهدازی ئامازی َه 
مهغ واجا به 
له ( )٢.52٣ئه 
بسٍدُه 

خؼخهوى هه

بهَاي ( )tي
له 
جسٍ 
وزٍ 
گه 
له ( ،)٢4.٢4٢هه 
بسٍدُه 

َهژمازهساو

وٍ  .
جه 
خؼخهي ژمازٍ ( )١ڕووهىساوٍ 

پێى پڕۆگسامى ( )SPSSوٍن له
خؼخهي ژمازٍ ( )١

وٍي ئاطتى هامۆبىووى طُاسخى الي گههجاوى ػازي كهاڵدشێ 
ڕووهىسدهه 

خؼخهي

هامۆبىووى دٍزوووى

طامپڵ

ژمێرٍیحى
هدٍ 
هاوٍ 

هدٍ گسیماوی
هاوٍ 

الداوی پێىٍزی 
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همسٍی

بهَای جائی


بهَای جائی


ڵگهدازی ئامازی
به 
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43٣

34.44

 ٢2.24

24

ئاشادی
425

َهژمازهساو

٢4.٢4٢

خؼخهیی 

 ٢.52٣

ڵگهدازي ئامازي َه 
ًه
به 

له ()٣.1


وٍواوى پێؼىوي
گهڵ جىێژٍىه 
له 
وٍ 
گسێخه 
ًهن دٍ 
مهغ 
زشداًه ،ئه 

ههوێذ هه هامۆبىووى طُاسخى گههجاوى ػازي كهاڵدشێ له ئاطدێيى به
زدٍ 
دٍ 
وٍ 
ًه 
لهم خؼخه 

بهػدازي
جاًبهث 
به 
طُاطُهي هىزد جُاًداًه ،

وٍ بۆ ئهو ڕٍ 
وػه
ڕێىێخه 

دٍ 
گه
جىێژٍز ئهمه 

زٍهن له (بىاث و طالمه ،١٣٣٠:عبدأهلل ،١٣٢٣:السواػدة .)١٣٢٢:
هه
َه 

زههپياوىَ .)٠4 :١٣٣3:ەهدێک لە جىێژەزان وای دەبیجن بەػدازي کسدوى طیاسخى
هصمداًه (أخمد ،و طه 

ًهوى
ڕێژٍ 
له 
طُاطُهواهدا 


پسطه
گههج له
پێىسدوى 
پڕۆطەیەکە کەجاک ڕۆڵى جێدا دەبێذ لە ژیاوى طیاسخى کۆمەڵگەکەي ،بىازێکى لەدەطخدایە بۆ بەػدازي کسدن لە داهان و داڕػخجى کۆمەڵگاداَ ،ەزوەَا باػتریً
واههدا هامۆبىون دێخه ئازاوٍ (عبدأهلل.)١٣ :١٣٢٣:
پێچه 
لهدۆخێيى 
هه 
وًٍه 
ڵگهي ئه 
إلاێىهز و به 
مهغ طه 
ئه 
ئامساشە بۆ حێبەجێ کسدوى و بەدەطتهێىاوى ئاماهجەکاوى ،
گههجاوى ػازي كهاڵدشێ لهو دۆخهدا هامۆبىووى طُاطُان َهبێذ .
ئاطاًُه 


بۆٍه
گهش (هێر ،مێ) .
طێُهم /شاهُجى هامۆبىووى دٍزوووى الي گههجاوى ػازي كهاڵدشێ به پێى گۆڕاوي ڕٍ 

له ( )٠٣.445و الداوی پێىٍزی ( .)4.525وٍ
گهشی (هێر) بسٍدُه 
ژمێرٍیی ڕٍ 
هدٍ 
زههوث هاوٍ 
وازَاث .دٍ 
)به 
بۆ دٍزَێىاوى ئهم ئاماهجه ( independent sample t-test
زشجسٍ 
له
به 
گهشي (مێ) 
هاوٍهدي ژمێرٍَى ڕٍ 
زدٍخاث هه 
وٍمان بۆ دٍ 
مهغ ئه 
له ( )٠١.١43و الداوی پێىٍزی ( ،)٢٢.٣34ئه 
گهشی (مێ) بسٍدُه 
ژمێرٍیی زٍ 

هاوٍ 
هدٍ

بهَاي خؼخهَى
َاههي شٍاجسٍ له 
مهغ به 
ئه 
بهَاههي ()٢.53٢بىو ،هه 
زَاجىوٍ هه 

زبهخۆ دٍ
بهَای جائی بۆ دوو همىههي طه 
گهشي (هێر) .وٍ 
هاوٍهدي ژمێرٍَى ڕٍ 

ڵگهدازی
حیاواشی
ئامازي
دازي
به 
وٍ .واجا
جه 
خؼخهي ژمازٍ ( )٠ڕووهىساوٍ 

له ( ،)٣.٣1وٍن له
ًه 
َه 
مهغ بهپێى بهَاي پڕۆگسامى ( )SPSSبه 
ڵگه
)ٌ ،ئه 
هه ( ٢.52٣

گهشي (مێ) .
وٍهدي ڕٍ 
زژٍ 
به 
گهشدا لهڕووي هامۆبىووى دٍزوووى ،له 
له هێىان َهزدوو ڕٍ 
ًه 
ئامازی َه 
خؼخهی ژمازٍ ( )٠

گهش
گىێسٍی گۆڕاوی ڕٍ 

شاهُجى هامۆبىووى دٍزوووى به
گهش
ڕٍ 


طامپڵ

ژمێرٍیی
هدٍ 
هاوٍ 

الداوی پێىٍزی

هحر

١45

٠٣.445

4.525

همسٍی
ئاشاد
١44

مێ

٢4٢

٠١.١43

٢٢.٣34

٢4٣

بهَای

َهژمازهساو

٢.53٢

ث

بهَای

خؼخهیی 

 ٢.52٣

ث

ڵگهدازی ئامازی
به 

ًه 
له
ڵگهدازي ئامازي َه 
به 

ئاطتى ()٣.٣1

گهڵ
له 
وٍ 
گسێخه 
مهغ ًهن دٍ 
گهشي (هێر) و ئه 
ڕٍ 
وٍن له 
گهشي (مێ) شٍاجسٍ 
هه هامۆبىووى دٍزوووى لهالي ڕٍ 
وٍ 
بێخه 
وٍمان بۆ ڕوون دٍ 
ئه 
وٍ 
زٍ 
ًهي طه 
لهم خؼخه 

ًه،
پهطخۆ دٍزوووى و ملمالهێياهُان َه 
وجىه ژێس فؼاز و پاڵه 
گهشي مێ شٍاجس ئهگهزي هه 
ڕٍ 
هه 
وٍ 
وٍ لێً بدزێخه 
مهغ دٍهسێذ به 
ئه 
وٍي (بسواث .)١٣٢2:هه 
جىێژٍىه 

دٍشخً
َێزجسٍ ،هه 

گهزًٍان به
ڕٍگهشي مێ شٍاجس ئهو ئه 
وٍ 
گهز گههجاوى ػازي كهاڵدشێ بهگؼتى هامۆبىووى دٍزووهُان َهبێذ ئه 
ئه 
جىێژٍز واي دٍبُيێذ هه 


وٍ
زفهحى ًههظاوى بۆ مێ ڕٍخظاهدبێذ
ههمتر دٍ 
وٍ 
اڵًهحى و ولخىزٍه 
وٍ بێذ هه ػازي كهاڵدشێ لهڕووي داب و ههزٍذ و ڕٍوشخى هۆمه 
مه 
مهغ بهػێيى بهَۆي ئه 
ئه 

لهم ػازٍدا .
خظاوٍ 

جهي هه بۆ ڕٍگهشي هێر ڕٍ
زفه 
لهچاو ئهو دٍ 

گهش (هێر ،مێ) .
ڕٍ 
چىازٍم /شاهُجى هامۆبىووى طُاسخى الي گههجاوى ػازي كهاڵدشێ به پێى گۆڕاوي 

له ( )3٢.11و الداوی پێىٍزی (.)٢3.٣١5
گهشی (هێر) بسٍخُِه 
ژمێرٍیی ڕٍ 
هدٍ 
زههوث هاوٍ 
دٍ 
وازَاث .
)به 
بۆ دٍزَێىاوى ئهم ئاماهجه ( independent sample t-test
شي
زی
زشجسٍ 
له
گه (مێ) به 
هاوٍهدي ژمێرٍَى ڕٍ 
زدٍخاث هه 
وٍمان بۆ دٍ 
مهغ ئه 
له ( )4٣.١٣و الداوی پێىٍ ( ،)٢4.225ئه 
گهشی (مێ) بسٍخُِه 
ژمێرٍیی زٍ 

هاوٍ 
هدٍ

له بهَاي
َاههي شٍاجسٍ 
مهغ به 
ئه 
َاههي ( )1.21١بىو ،هه 
به 
هه 
زَاجىوٍ 

زبهخۆ دٍ
گهشي (هێر) .وٍ بهَای (جائی) بۆ دوو همىههي طه 
هاوٍهدي ژمێرٍَى ڕٍ 

وٍ .واجا حیاواشی
جه 
خؼخهي ژمازٍ ( )4ڕووهىساوٍ 

،وٍن له
ًه له ( )٣.٣1
ڵگهدازي ئامازي َه 
مهغ بهپێى بهَاي پڕۆگسامى ( )SPSSبه 
)ٌ ،ئه 
خؼخهَى هه ( ٢.52٣

گهشي (مێ) .
وٍهدي ڕٍ 
زژٍ 
به 
گهشدا لهڕووي هامۆبىووى طُاسخى  ،له 
له هێىان َهزدوو ڕٍ 
ًه 
ڵگهدازی ئامازی َه 
به 

خؼخهی ژمازٍ ( )4

گهش
گىێسٍی گۆڕاوی ڕٍ 

شاهُجى هامۆبىووى طُاسخى به
گهش
ڕٍ 


طامپڵ

ژمێرٍیی
هدٍ 
هاوٍ 

الداوی پێىٍزی

هحر

١45

3٢.11

٢3.٣١5

همسٍی
ئاشاد
١44

مێ

٢4٢

4٣.١٣

٢4.225

٢4٣

بهَای

َهژمازهساو

1.21١

ث

بهَای

خؼخهیی 

 ٢.52٣

ث

ڵگهدازی ئامازی
به 

ًه 
له
بهڵگهدازي ئامازي َه 

()٣.٣1

گهشي (هێر) ،جىٍژٍز َۆوازي ئهمه
وٍن لهالي ڕٍ 
گهشي (مێ) شٍاجسٍ 
هه هامۆبىووى طُاسخى لهالي ڕٍ 
وٍ 
بێخه 
وٍمان بۆ ڕوون دٍ 
ئه 
وٍ 
زٍ 
ًهي طه 
لهم خؼخه 

زوٍَا
زهاههنَ ،ه 
هاههث طهزَصخى لێ دٍ 
وٍ و َههدێجاز و الي َههدێ جان جه 
بُيىه 
طاًاطُهواهدا خۆٍان دٍ 

ڕٍگهشي مێ ههمتر له 
پسطه
وٍي هه 
وٍ بۆ ئه 
ڕێىێخه 

دٍ 
گه

بهگؼتى
ڵگه 
هۆمه 

وٍ بۆ ئهو ڕۆڵهي هه
ڕێخه 
مهغ بهػێيى بگه 
دٍشخً ئه 
بهػدازي طُاطُان َهبێذ .هه 
وٍ 
هه 
هه 
هاههث ڕٍحى دٍ 
طُاطهث و جه 

خۆٍان هاكىزجێيىه
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ئاطاًُه
زٍ 
وٍ
ڕواهگهي جىێژٍ 

له ژێس چهجسي ئهم َۆوازاههدا له
وٍ 
بهز ئه 
جاًبهث له ػازي كهاڵدشێ ،له 
گهشي مێى دًازي دٍواث به 
جاًبهث بۆ ڕٍ 
و داب و ههزٍذ به 
گهشي هێر .
ڕٍ 
گهشي مێ هامۆبىووى طُاسخى شٍاجس بێذ له 
ڕٍ 

ڕاطپازدٍ و پێؼيُاز 
هه :
وٍ 
ههم :ڕاطازدٍواوى جىێژٍىه 
ًه 

مهڕ دٍطدىِؼان هسدوى َۆوازٍواوى هامۆبىووى گههج لهڕووي دٍزوووى و
ًهوى فساواوى َهبێذ له 
زهامه 
طهاڵحى هىزدي پالن و به 
دٍ 
پێىَظخه 

.1
ي
طهز ئاطتى َهزێم .وٍ
هجامداهُهحى له 

وٍ ،هه 
ئه
بُيێخه 

وًٍه 
دٍ
ىێژٍىه 

ًهوى مهًداوى گؼخگحر و فساواهتر لهم ج
وٍ 
جىێژٍىه 

مهغ خۆ له
ئه 
وٍ ،هه 
طُاطُِه 

وٍ.
طهاڵحى طُاسخى هىزدًه 
هدًدازٍوان و دٍ 

زهامه و وازي خىىمهث و دام و دٍشگا په 
ًىوٍ
به 
هجامهواوى بخسێخه 

دٍ 
زئه

جاًبهث له ػازي كهاڵدشێ هه ػازێيى پؼخگىێ خساو و
خُِهواوى گههج ،به 
طهز خىاطذ و پێداوَظ 
َهوڵى بهزچاو بدزێذ بۆ ئِؼىسدن له 
پێىَظخه 

.2
ههبىووى َهلى واز و
جاًبهث ،هه خۆي له 
هه بهگؼتى و گههجان به 
جگىشازٍهوان و پێداوَظخُِهواوى خهڵيى هاوچه 

زحهم خصمه
لهڕووي طه 
پهزاوێصخساوٍ 

واهگهَ ،ۆڵێيى
له 
گهڕي جىاهاواهُان و ههبىووى ئهو ػىێىاههي هه پێىَظتن بۆ ئازامى و جههدزوطتى دٍزوووى وٍن (مه 
پڕۆژٍي خهووى گههجان و خظدىه 

بهزَێىاوى جُا
وٍ 
وزٍ هه 
ًهوى گهػدُازي گه 
زوٍَا ههبىووى پڕۆژٍ 
جاًبهث بۆ هچان) ،هاوٍهدێيى چاالوى و ڕۆػيبحريَ... ،خد)َ ،ه 
وٍزششخى داخساو (به 

ػدُازي
وٍي
مه وێڕاي ئه 
ماًهي ڕٍخظاهدوى َهلى واز و دٍطتهاث بۆ گههجان ،ئه 
هه ڕابىێؼێذ و ببێخه 
هاوخۆ و بُاوى بۆ هاوچه 
بىسێذ و شۆزجسًٍ گه
ۆوازێىه بۆ ڕۆػىفىسي و دواحاز

مه خۆي لهخۆٍدا ڕێگاًهن و َ
ئه 
حُاواشٍوان ،هه 

هه بۆ ئاػىا بىوهُان به ولخىزي هاوچه و هۆمه 
ڵگه
ًه 
زواشٍ 
دٍ 

وٍي َهطتى هامۆَى.
دزوطتى دٍزوووى و ههم هسدهه 
وًٍان
طهاڵث+خێزان) ،لهپێىاو دوزخظدىه 
(دٍ 
وٍ 
هدًدازٍ 

الًهن الًهوى په 
ًىوٍ
ماددًهواوى گههج له 


پێىَظدُه
بهزهسدوى بهػێً له
طخه 
َهوڵدان بۆ دٍ 

.3
دٍ 
بێخه
لههاوَؼُاهدا گسفتى دٍزوووى و پاػان طُاسخى ،هه 
هێؼهوان ،

ماًه بۆ شۆزێً له
َهطتى ههزێجى و ها دزوطذ ،چىهىه گسفتى ماددي بىه 
له 

لهم دواًُاههدا َهمىومان ػاًهحى هۆچى بهلێؼاوي گههجى ئهم ػازٍ بىوًٍ.
جاًبهث هه 
له هۆچ هسدن به 
وٍ 
َۆي هامۆبىون و دواحاز بحرهسدهه 
هه :
وٍ 
دووٍم :پێؼيُازٍواوى جىێژٍىه 

وٍي هه بۆچى ڕٍگهشي مێ شٍاجس جىشخى هامۆبىون دٍبً لهطهز َهزدوو ئاطتى (دٍزوووى و طُاسخى).
طهز َۆوازي ئه 
ًهن بىسێذ له 
وٍ 
جىێژٍىه 

.٢
ئهم حُاواشٍه.
وٍي 
طهز بىسێذ له پێىا و ههم هسدهه 
َههد وٍزبگحرێذ و ئِصخى له 
هجامهواوى به 

دٍزئه
وٍ 

مهن ،پِؼه ،بڕواهامه،
گۆڕاوٍواوى وٍن (جه 

ًىوٍهدي ئهم پسطه 
به
جاًبهث په 
به 
وٍ 
بازٍي پسسخى هامۆبىوهه 
وٍي شاوظتى شٍاجس له 
ئههجامداوى جىێژٍىه 
 .١
ئُيخُما و بهػدازي طُاسخى ،بازي ئابىزي ،ػىێجى هِؼخهحێبىون).
جاًبهث پسسخى
ههدا به 
زٍ 
ڤه 
دٍ 
طهز ئاطتى شاهىۆي ڕاپهڕًٍ ،بۆ جاوجىێىسدوى پسض و هێؼه و پێىَظدُهواوى گههج له 
ًهوى شاوظتى له 
ئههجامداوى هۆهگسٍ 
 .٠
ێ
زلههى مخماهه و ئُيخماي طُاسخى ئهم
َۆٍاههوٍ طه 

دٍشخً به
مهغ لهپێىاو ئاػىابىون بهو ڕێگا چازٍ و ڕێيازاههي هه 
هامۆبىووى دٍزوووى و طُاسخى ،ئه 
وٍ و بُخههه
هه 
وشٍواهُان هۆبىه 
بهز و لێرٍ 
وٍ و چُتر گههجان ڕێگهي ػىزبهث و هۆچ ههگسهه 
وٍ و دۆدى دٍزوووى گههجان ئازام بێخه 
جىێژٍ بيُاد بجرێخه 

گه 
ڕ.

زچاوٍوان :
لِظتى طه 
بُهوان 
زٍ 
عه 
زچاوٍ 
ههم :طه 
ًه 

 .٢بسواث ،عبد الحم ( .)١٣٢2مظخىي الائػتراب الىفسخي لدي عُىت مً الطلبت اإلاؼتربحن بجامعت اإلاظلُت ،حامعت مدمد بىكُاف اإلاظلُت -الجصائس،
مجلت الجامع في الدزاطاث الىفظُت والعلىم التربىٍت ،العدد .١٣٢2 ،٣٢
 .١بىاث ،بظام ،و طالمت ،بالٌ ( .)١٣٣٠الاػتراب الظُاسخي لدي الالحئحن الفلظطىحن في مخُم العسوب وعالكخه ببعم اإلاخؼحراث،ؾ .٠4 -٢3
 .٠خامدي ،ؿبرًىت ( .) ١٣٢1ؤلادمان على ؤلاهترهذ وعالكخه باإلػتراب الىفسخي والظلىن العدواوى لدي جالمُر اإلاسخلت الثاهىٍت ،ولُت العلىم ؤلاوظاهُت
وؤلاحخماعُت والعلىم ؤلاطالمُت ،حامعت الحاج لخلس -باجىت.
 .4الحامدي ،علي (.)١٣٣٠الاػتراب وعالكخه بالخىافم الىفسخي لدي الطلبت حامعت .حامعت ػسًٍ ،دًمؼم.
 .1السواػدة ،عالء شَحر ( .)١٣٢٢الاػتراب الظُاسخي لدي الؼباب الجامعي .اإلاجلت الازدهُت للعلىم الاحخماعُت ،اإلاجلد  ،4العدد .١٣٢٢ ،٠
 .2الصعبي ،أخمد مدمد ( .)١٣٣١علم الىفع الىمى (الطفىلت واإلاساَلت) ،داز شَساء ،عمان -ألازدن.
 .3شهسٍا ،فإاد ( .)٢543الجمهىزٍت أفالطىن ،طبعت ألاولى ،هخاب طابع ،مىخبت النهلت اإلاـسٍت العامت للىخاب ،اللاَسة.
 .4طلُم ،عبد الىسٍم ( .)١٣٢٠ؤلاػتراب ،كساءة في ئػيالُت اإلافهىمhttp://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=711170.0 .
 .5ؿبخى ،ئاشاد ( .)٢55١ڕۆػيبحري و ػۆڕػگێڕو هێؼهي هامۆ بىون ،گۆڤازي هۆژٍن ،ژمازٍ  ،١ال .٢١3
 .٢٣الـىعاوي ،عبدٍ ( .)١٣٣5العالكت بحن ؤلاػتراب الىفسخي وأطالُب اإلاعاملت الىالدًت لدي الطلبت اإلاعاكحن طمعُا في اإلاسخلت الثاهىٍت ،زطالت
ماحظخحر ميؼىزة ،حامعت حعص ،الُمً.
 .٢٢عباض ،داهُاٌ علي ( .)١٣٢2ؤلاػتراب الىفسخي وعالكخه بالخدـُل الدزاسخي ،زطالت اإلااحظحر ػحر ميؼىزة ،ولُت التربُت ،كظم علم الىفع ،حامعت
دمؼم .
عالج ،طبعت الاولى ،داز الىفاء لليؼس ،مـس.
 .٢١عبد الظمُع ،بهجاث مدمد الظحر ( .)١٣٣3الاػتراب لدي اإلاىفىفحن ،ظاَسة ،و 
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 .٢٠العسوقي ،اطمهان هبهان طلُمان ( .)١٣٢1ؤلاػتراب الىفسخي وحىدة الحُاة لدي ألاطسي اإلادسزًٍ اإلابعدًً ئلى كطاع ػصة كمً ؿفلت وفاء الاخساز،
ولُت التربُت ،الجامعت ؤلاطالمُت بؼصة.
 .٢4علىان ،زػا ( .)١٣٢4الاػتراب الىفسخي لدي طلبت الجامعت ،مجلت ولُت التربُت الاطاطُت ،حامعت بابل ،العدد  ،٢3ؾ .4٣4 -٠45
 .٢1عُد ،مدمد ئبساَُم ( .)١٣٣1مدخل ئلى علم الىفع الاحخماعي ،طبعت الثاهُت ،مىخبت الاهجلى اإلاـسٍت ،مـس.
 .٢2العُد ،ولُد ،و خان ،أخمد ( .)١٣٢3الاػتراب الىفسخي والاحخماعي لدي الطفل الُدُم ،حامعت خظِبت بً بى علي ػلف،الجصائس ،مجلت جطىٍس
العلىم الاحخماعُت ،مجلد  ،٢٣عدد  ،٣٢ؾ .٠٠1 -٠٢١
 .٢3اإلادمدي ،عبداللادز مىسخى ( .)١٣٣٢الاػتراب في جسار ؿىفُت الاطالم ،دزاطهت اإلاعاؿسة ،بِذ الحىمت ،بؼداد.
 .٢4مدمىد ،ػسٍف منهي عبدة ( .)١٣٣٢الاػتراب وعالكخه بمظخىي الطمىح لدي طالب الثاهىي العام والفجي والـىاعي ،حامعت عحن ػمع ،كظم
الدزاطاث الىفظُت والاحخماعُت.
 .٢5مـطفىً ،ىطف خمه ؿالح ( .)١٣٣١الاػتراب الىفسخي وعالكخه باالججاَاث هدى الهجسة لدي ػباب الىىزد ،دزاطت مُداهُت في مدًىت ازبُل)،
هۆهگسٍي شاوظتى الوانَ ،هولێر.

گۆڤازي شاهىۆ ،ژمازٍي جاًبهث به
 .١٣اإلاىلد ،زوكت بيذ بالٌ بً عمس ( .)١٣٣3ؤلاػتراب في خُاة ئبً دزاج وػعسٍ ،حامعت أم اللسي ،ولُت آلاداب اللؼت العسبُت.
 .١٢وعِظت ،زػداء ( .)١٣٢١الاػتراب الىفسخي وعالكخه باألمً الىفسخي ،ولُت التربُت ،حامعت دمؼم.
ً .١١ىطف ،أبى خمُدان ( .)١٣٢4ؤلاػتراب الىفسخي لدي عُىت مً الالحئحن الظىزٍحن في ألازدن وعالكخه ببعم اإلاخؼحراث الدًمىػسافُت ،ألازدن.
هىزدًهوان

دووٍم :طه 
زچاوٍ

زههوث ( .)١٣٣٣جاطهي ػىزبهث له ػُعسي هىێى هىزدي جازاوگهدا ،گۆڤازي ڕامان ،ژمازٍ .44
 .١٠پێىجىێجى ،طه 
وٍ و
ههم ،دٍشگاي جىێژٍىه 
َهزێمى هىزدطخان ،چاپى ًه 
له 
ًداهُِه 

ًهوى مه
وٍ 
لعهث ،ڕابهز ( .)١٣٣2گههج و بهػدازي طُاسخى ،لێىۆڵُىه 
جه 
 .١4
وٍي مىهسٍاوىَ ،هولێر.
باڵوهسدهه 

اڵخهدًًَ ،هولێر.
اڵًهحى و طُاسخى گههجان ،شاهىۆي ؿه 
هدٍواوى هامۆبىووى هۆمه 
َه 
 .١1عبدأهلل ،حالٌ أخمد ( .)١٣٢٣ڕٍ 
ڕۆماههواوى طهاڵح عمس دا ،باڵوهساوٍي ئهوادًمُاي هىزدي ،ژمازٍ .٢٠2

زههوث طعدي ( .)١٣٢٢هامۆَى له
 .١2كادز ،طه 
ههم ،چاپخاههي ژًٍ ،طلێماوى.
دٍبُاحى هالطُيى و هىێ خىاشي هىزدي ،چاپى ًه 
 .١3معسوف ،هماٌ ( .)١٣٣٠ئه 
فازسخى) -تهسان.
بۆزٍىه (هىزدي -

زَههگى َه 
هباهه
 .١4مىهسٍاوىَ ،هژاز ( .)٢53٣فه 
له ئهدًالًد ئىطترالُا له چاپدزاوٍ.
 .١5هلؼبىدي ،ػُار الدًً ( .)١٣٣١هامۆَى ،وٍزگێڕاوى د .مدمد هماٌ ،له  North East Print & Copy Center
 .٠٣ئاػۆن ،ئازي ( .)١٣٣٠بصاڤى جهػسٍبى ،١چاپخاههي مُدًاَ ،هولێر.
ًهوى جُۆزي-
وٍ 
پڕۆطهي طُاسخي هىزدطخاهدا ،جىێژٍىه 

زههپياوى ،ئُبراَُم مدمد ( .)١٣٣3هابهػدازي گههج له
خمهد ،مدمد ئهمحن خدز ،و طه 
ئه 
 .٠٢
ههم،
ػه پێداوى خهڵً له ڕێىخساوي ( )NPAههزوٍجى ئههجامدزاوٍ ،چاپى ًه 
ڵهي گه 
زهامهي هۆمه 
ًداهُِه ،بهَاووازي دێظيى گههجاوى به 


مه
چاپخاههي مازدًًَ ،هولێر.

پاػىۆوان 
پاػىۆي ژمازٍ  -٢-
واجهوٍ 
زٍ هامۆبىووى دٍزوووى و هامۆ بىووى طُاسخى ڕوون دٍ 
ههمى َهزدوو پێىٍ 
ػێىٍي ًه 

مىافم  مىافم الى خد ما  ػحر مىافم 
ث  الفل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـساث 



٢ـ  اػعس بالعصلت ختى وان هىذ بِذ الىاض 
  ١اخع ان أفيازي جخخلف عً أفياز هثحر مً الىاض 
  ٠لدي كدزة على الخىافم مع مخؼحراث العـس الجدًد 
  4اػعس اوي في واد والاخسون وفي واد اخس 
  1اػعس بظعادة خلُلُت في خُاحي 
  2اػعس ان اإلاجخمع ًلدز حهىدي وحعبي خم كدزَا 
  3تهدد مخطلباث العـس الجدًد خُاحي الشخـُت 
  4اخع بعىاطف حُاػت هدى الخسًٍ 
  5اػعس باالػتراب ختى عً ذاحي الشخـُت 
  ٢٣یهخم هثحر مً الىاض إلاـالح الاخسًٍ على خظاب مـالحهم 
  ٢٢اػعس ان هثحر مً خاحاحي الىفظُت ػحر مؼبعت 
  ٢١لدي كدزة على اداء مظإولُاحي الاحخماعُت على افلل ؿىزة 
ٌ  ٢٠ؼعس الاخسون بأوي مطمئىه في خُاحي 
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  ٢4لم ًىفس لي اإلاجخمع الري اعِؽ فُه الفسؿت لخدلُم ذاحي 
  ٢1اػعس بلعف كدزحي على حؼُحر الىاكع الري اعِؽ فُه 
  ٢2اخع باهخماء خلُلي الى الجماعت التي اهخمي لها 
  ٢3اػعس اوي وائً كعُف الخىلت وال كىة 
  ٢4حعترًجي خالت مً الاوسحاب والحظاطُت مً العدًد مً الىاض 
ٌ  ٢5عُىجي اإلاجخمع على جدلُم الىثحر مً اَدافي وطمىخاحي في الحُاة 
  ١٣ازابس في عملي ختى وان واحهذ مـاعب فُه 
  ١٢ال اخب مؼازهت الاخسًٍ الفي افساخهم وال في اخصانهم 
  ١١اػعس بمعىىٍاحي مسجفعت في العمل بمُادًً الحُاة اإلاخخلفت 
  ١٠اػعس بخىجس بعالكاحي مع الاخسًٍ 
  ١4ال ًيخابجي ػعىز باطخـؼاز ذاحي 
ً  ١1ـعب علي جىىًٍ زؤٍت واضحت عً مظخلبلي 
  ١2جمخلىجي ازادة كىٍت إلاىاحه مؼىالث الحُاة 
پێىٍزي هامۆبىووى طُاسخى 

جىێژٍز /حالٌ أخمد عبدأهلل 

شوز لتطتَلُدام


٠

َتطخدةهتم بتززسطاوى طُاسخى َتزٍم زابتهدي ًاطاواهً

4

َتطخدةهتم هت طتهجان هتمتر لت حازان باًتخ بت زسطت طُاطُِتوان دةدةن

1

َتطخدةهتم ًاخُم لت دةطتالحى طُاسخى َتزٍم

2

زُمىاًت طتهجان حطت لت ملىتق بىون بى واكع َُم كازةًتوي جسٍان لتبتزدةم هُت

3

َتطخدةهتم بحرًيى طُاسخي زووهم هُِت

4

مخماهتم بت دةطتالجدازاوى طُاسخى َتزٍم َتًت

5

بى طُاطتث و وازي طُاطحى حُاواشة لت جحرواهُجى هتطاوى دةوزوبتزم
َتطخدةهتم هت جحرواهِىم 

٢٣

زُم باػت طتهجان لت َتلبرازدهدا دةهط بت ئىزىشطُىن بدةن

٢٢

زُمىاًت دةطتالحى طُاسخى هتمختزختمت لت باػترهسدوى زةوشخى ذًاوى طتهجان

٢١

ئازاطختي طُاسخى هىمتلطا بى ئاماهجى زُىة دًازة
وا َتطخدةهتم 

٢٠

لتم والجتدا وازهسدوى طاطحي جتنها بى بتزذةوةهدي و وةدیهُىاوى ئاماهجت جاًبتجُتواهت

٢4

لتوةجتي وةبحرم دًذ خاهتوادةهتم ئامىذوازٍم دةوا دووز بم لت بتػدازي طُاطحي

٢1

لتزٍطتي فؼازةوة هتبِذ دةطتالحى طاطحي َتزٍم بت زحر داواوازٍُتواوي طتهجاهتوة هاًتث
واًدةبِىم 
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لتطتلُدام

١

َتطخدةهتم زكم لتوازي طُاطُت

لتطتلُداهُم

٢

َتطذ دةهتم طتهجاوى َتزٍمى هىزدطخان دةجىاهً ئاشاداهت بحروزاي طُاطُِان دةزببرن

َُم لتطتلُداهُم

ذ

بسطتوان 
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٢2

واًدةبِىم زٍخساوةواوى هىمتلطاي متدةوى َتزٍمى هىزدطخان جىاهُىٍاهت داهىوى لت مافتواوى طتهجان بىتن

٢3

طُاطتث ػدُيى بى واجاًتو باًتدى زِىادةم

٢4

َتطخدةهتم طتهجان زولُان لتطتزو بتهدي زووداو بسٍازة طُاطُتواوى َتزٍمدا َتًت

٢5

ئتهدامى خصب و زٍىخساوةوان بت زتطىد دةشاهم

١٣

زةوشخى طُاطحى ئِظخاي َتزٍمى هىزدطخاهم بت دلت

١٢

َتطخدةهتم َُم خىاطذ (طمىح)ًيى طُاطُم هُِت 

١١

َتطخدةهتم هت ًاطا بتطتز َتمىو َاوالجُاهدا وةن ًتن حُبتجى دةهسٍذ

١٠

واًدةبِىم لت َتزٍمى هىزدطخان طُاطتث لت بتزذةوةهدي هتمُىتًتوى دةطتالجداز داًت

١4

طتػُبىم بتزامبتز بت داَاجىوي طُاطحي َتزٍمى هىزدطخان

١1

ئتداو ػُىاشي وازي طُاسخى دةطتالجدازاوى َتزٍمم زِباػت

١2

زُمىاًت هىكىسدن بى والجُيى جسباػترة هتن ماهتوة لحرة

١3

ئتهجامداوى َتلبرازدن َُم لت متطتلتهت هاطىزي

١4

َتطذ بت َاوالجِبىووى خىم هاهتم لت َتزٍمى هىزدطخان

١5

َتطخدةهتم لت واجاي شوزبتي شازاوة طُاطُِتوان جِىاطتم

٠٣

زالُىزاوان لت َتلبرازدهتواهدا بتلحن بت ختليى دةدةن و حُبتححى هاهتن

٠٢

طسهطى بت َتواٌ و شاهُازٍُت طُاطُِتوان دةدةم

٠١

َتطخدةهتم بتزذةوةهدًت طؼخُِتوان بىوهتجت كىزباوى ملمالوى طُاطُِتوان

٠٠

َتطخدةهتم دادطا دةجىاهِذ زازٍصطازي لت مافت طُاطُِتواهم بياث

٠4

زُمىاًت زو لى دةطتالحى طُاطحي َتزٍم لت َُىاهتواًتوةي دادي هىمتالًتحى بى َاوالجُان الواشة

پاػىۆي ژمازٍ  -١-
ی
هاوی پظپۆزاوی زاطخگۆ ڕواڵەحی 
ژ
٢
١
٠
4

هاوی ػازەشایان
د.مساد زطىلى ئاشاد
دَ .هژاز كادز ئبساَُم 
زًٍدون مالئى
م .فه 
د .محراودٌٍ أخمد واهبى 

پلەی شاوظتى
پسۆفِظۆز
مامۆطخا
مامۆطخا
مامۆطخا 

پظپۆز
ڕێىماَى دٍزوووى
ڵظههگاهدن
َه 
پێىاهه و 

دٍزووهصاوى فظُىلىجى

طاًهحى 
دٍزووهصاوى هه 


ػىێجى کازکسدن
شاهکۆی ڕاپەڕیً
شاهکۆی ڕاپەڕیً
شاهکۆی ڕاپەڕیً
شاهکۆی ڕاپەڕیً 

1

م .پێؼهوا بابىس بساًم 

مامۆطخا 

زدٍَى 
زوٍ 
دٍزووهصاوى په 


شاهکۆی ڕاپەڕیً 
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پاػىۆي ژمازٍ  -٠-
پێىٍزي هامۆبىووى دٍزوووى 
وێىهي هۆجاَى 

ژ

بڕگه 

ڕاشٍم 

٢
١
٠
4
1
2
3
4
5
 ٢٣
 ٢٢
 ٢١
 ٢٠
 ٢4
 ٢1
 ٢2
 ٢3
 ٢4
 ٢5
 ١٣
 ١٢
 ١١
 ١٠
 ١4
 ١1
 ١2

ههم َهزچههد لههێى خهڵىِؼبم .
جههُاَى دٍ 
َهطذ به 

خهڵيى حُاواشٍ .
وٍواوى شۆزێً له 
بحرهسدهه 

وٍواهم له
ههم بحرهسدهه 
طخه 
َه 

زدٍمى هىێ .
گهڵ گۆڕاوٍواوى طه 
له 
ًه 
جىاهاي َاوطههگى ڕاگسجىم َه 
ههم مً لهحیهاهێً وخهڵىِؽ لهحیهاهێيى جسن .
طخه 
َه 

ههم لهژٍاهم .
دٍ 
كُىه 
خۆػُِهوى ڕاطخه 

َهطذ به

هداشٍي باًهخُان .
ئه 
باًهدى جێىۆػان و ماهدوو بىوههواهم دٍشاهً به 
ڵگه 
هۆمه 

ههم هه
طخه 
َه 

ػهن بۆ طهز ژٍاوى ػهخظُم 
زدٍمى هىێ َهڕٍ 
داواوازٍهواوى طه 

ههم ڕوٍو ههطاوى چىازدٍوزم .
َهطذ به طۆشي بهلێؼاوم دٍ 

هاههث لهخىدي خۆػم .
ههم جه 
دٍ 
َهطذ بههامۆبىون 

هدًهواهُان .
دٍن لهطهز خظابى بهزژٍوٍ 
بهزژٍوٍهدي چىازدٍوزٍان دٍ 
خهڵيى باًهخ به 
شۆزێً له 
زووهُهواهم جێرهههساون .

پێداوَظدُه 
دٍ

ههم شۆزێً له
طخه 
َه 

به باػترًً ػێىٍ .
ًه 
هۆمهاڵًهجُم َه 

جىاهاي ڕۆڵ گێڕاوى بهزپسطُازێتى
ههن هه مً دڵىُاو ئازامم له ژٍاهم .
طخدٍ 
ههطاوى چىازدٍوزم َه 

بهز هههسدووم .
زفهحى بهدیهێىاوى خىدي بۆ دٍطخه 
ًهي ههجُاًدا دٍژٍم دٍ 
ڵگه 
ئهو گۆمه 

لهگۆڕٍجى ئهو واكعهي جُاًدا دٍژٍم .
ههم 
َهطذ به الواشي جىاهاواهم دٍ 

ههم .
ههم بۆ ئهو گسوپهي هه الًههگسي دٍ 
دٍ 
كُىه 
َهطذ به الًههگسي(اهخما)ي ڕاطخه 

وٍزێيى الواشم َُچ َێز و جىاهاًههم هُه .
ههم ههمً بىوهه 
طخه 
َه 

َههدێً خهڵً .
له 
پاػههصخً و َهطدُازي دامدٍگسێذ 

دۆخێً له
له بهطتهێىاوى شۆزێً له ئاماهج و خۆغ َُىاًُهواهم (طمىخاث) لهژٍاهدا .
َاهدٍزٍ 

هۆمه 
ڵگه

وٍ .
گهزجُاًدا ڕووبهڕووي شٍخمهجِؽ ببمه 
ههمدا جێدٍهۆػم َاجاوٍهى ئه 
وازٍ 
له 

ههطاوى جس هُه .
بهػدازي خۆشخى و هاخۆػُهواوى 
خهشم له 

حۆزٍواوى ژٍاهدا .
حۆزبه 

ههم لهوازهسدهدا له بىازٍ
مهعىهوٍاحى بهزشم دٍ 
َهطذ به 

وزوبهزمدا .
گهڵ دٍ 
ههم له پهًىوٍهدًم له 
َهطذ به پهػۆوان دٍ 

َهطتى بچىوهبىوههوٍي خىد دامىاگسێذ .

بيُاجىاوى دًدگاًهوى ڕوون بۆ پاػهڕۆژم گساهه .
ڕووبىههوٍي گسفخهواوى ژٍان .

گسێذ بۆ ڕووبه
وَظدێيى بهَێز دامدٍ 
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جاڕاددٍ 
ڕاشٍم 
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ملخف باللؼت العسبُت :
َرا البدث بـىزة عامت (ؤلاػتراب الىفسخي -الظُاسخي لدي الؼباب) مداولت علمُت مُداهُت ،یهدف ئلى ئظهاز ػعىز الؼباب باإلػتراب في مظخىٍحن ( الىفسخي
و الظُاسخي) .و لهرا فان الهدف مً َرا البدث هي مداولت معسٍفت ؤلاػتراب الىفسخي -الظُاسخي لدي ػباب مدًىت (كلعتدشة) ،و هرلً معسفت ؤلاػتراب
الىفسخي -الظُاسخي لدي ػباب بدظب اإلاخؼحر الجيع (الرهس ،ألاهثى) .وعُىت البدث جىىهت مً ( )43٣ػاب مً هال الجيظحن )١45( ،منهً الرهس و ( )٢4٢مً
ألاهثى .اطخخدمذ الباخثت ملُاض (علىان )١٣٢4:للُاض ؤلاػتراب الىفسخي ،و ملُاض (عبدأهلل )١٣٢٣:للُاض ؤلاػتراب الظُاسخي .و ئطخخدمذ الباخثت
الاػتراب الىفسخي ( ،)٣.44و الاػتراب
الخاؿُت الظُىىمترًت لىال اإلالُاطحن ،خُث جدلم الـدق الظاَسي واطخخسج الثباث بطسٍلت الفا هسوهباخ ،خُث واهذ 
الظُاسخي ( ،)٣،52وكد أظهسث هخائج الدزاطت أن الاػتراب الىفسخي -الظُاسخي عىد ػباب كلعتدشة واهخا في مظخىي عاٌ حدا ،وأن الاػتراب الىفسخي -والظُاسخي
بدظب اإلاخؼحر الجيع ،عىد الاهثى أهثر مىه عىد الرهس مً ولخا اإلاخؼحرًً .


مفخاح اليلماث :ؤلاػتراب الىفسخي ،ؤلاػتراب الظُاسخي ،الؼباب .
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Research Summary:
This research in general (psychological-political alienation among youth) is a field scientific attempt, which aims to show young people's
feeling of alienation at two levels (psychological and political). Therefore, the aim of this research is to try to define the psychologicalpolitical alienation among the youth of the city (Qala’a Daze), as well as to know the psychological-political alienation among young
people according to the gender variable (male, female). The research sample consisted of (470) young men of both sexes, (289) of whom
were male and (181) female. The researcher used the scale (Alwan: 2014) to measure psychological alienation, and the scale (Abdullah:
2010) to measure political alienation. The researcher used the psychometric property for both scales, where the apparent validity was
achieved and stability was extracted by the Cronbach's alpha method, where the psychological alienation was (0.84), and the political
alienation was (0.96), The results of the study showed the Psychological alienation- political alienation among the youth of Qala’a Daze
was at a very high level, and Psychological alienation- Political alienation according to the variable sex, in the female more than in the
male.
Then the researcher analyzed and interpreted the results scientifically and according to the research community.

Key Word: Psychological alienation, political alienation, youth
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