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 پەیوەهدیکردوی هازارەکیی لە زماوی کوردیداپەسىکردوی   

 شۆخان محمد حمە کریم                         شیالن عومەر حسێن

 بەش ی کوردی// کۆلێجی زمان  //  زاهکۆی سلێماوی

  

:پوختە     

ئەم لێکۆڵیىەوەیە )پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی لە شماوی کىزدیدا(، وەک حۆزێکی طەزەکی و کازاو    

کە ئەویؽ پەیىەهدیکسدوی (،Communicationجەواوکازی حۆزەکەی جسی کسدەی پەیىەهدیکسدن )

هاودێسکساوە، مەبەطتی طەزەکی لێکۆڵیىەوەکە دیازیکسدن و (Verbal communicationشازەکییە)

ىیؼاهکسدن و پەطىکسدوی حۆزە طەزەکییەکاوی ئاماژەو ڕەفخازە هاشازەکییەکاهە، لەگەڵ پەطىکسدن دەطد

و خظدىەڕووی ئەو واجاو مەبەطخاهەی بۆ پەیىەهدییە شازەکییەکان شیادیدەکەن و ػیکسدهەوەی شەهگینی 

ىزو بازودۆخی بەکازبسدهیان لە کسدەی پەیىەهدیکسدهداو چۆهییەحی حیاواشی لێکداهەوەیان بە پێی کلخ

کۆمەاڵیەحی و ڕۆػيبحری جاک و کۆمەڵ، طەزەڕای گسهگی و بەهادازی ئاماژەو ڕەفخازە هاشازەکییەکان لە 

کسدەکاوی پەیىەهدیکسدهدا، کەمی طەزچاوەی ئەکادیمیی جایبەث بە بابەجەکە لە شماوی کىزدیداو 

وی واجاکاهیان و دزوطخکسدوی هەبىووی ئاڵۆشی لە بەکازهێىاوی ئاماژە هاشازەکییەکان و چۆهێتی گۆڕا

واجایەکی هاطسوػتی بۆ دەزبڕیىە شازەکییەکان، کە شۆزحاز هۆیەکً بۆ هەڵە جێگەػتن و گۆڕینی ئاڕاطخەی 

پەیىەهدییەکان بە بازێکی پێچەواهەدا لە هۆکازەکاوی هەڵبژازدوی بابەحی لێکۆڵیىەوەکەن. ئەم 

ەی پەیىەهدیکسدن، هەوڵدەداث لێکداهەوە بۆ لێکۆڵیىەوەیە بە پؼدبەطتن بە ڕێباشو مۆدێلەکاوی کسد

لە هێىان ئاماژە هاشازەکییەکان واجای ئاماژەکان و خظدىەڕوی حیاواشییەکان و بەکازهێىاهەکان 

هاوبەػیکسدهەکان لە دەزبڕیىە شازەکییەکاهدا لە شماوی کىزدیدا پەطيبکاث. لەم لێکۆڵیىەوەیەدا و 

 پەطنیڕێباشی لەم لێکۆڵیىەوەیەدا ، اوی بەکازهێجراوەػێىەشازی طلێم-کەزەطخەی دیالێکتی هاوەڕاطذ

ئاخاوجنی ئاماژەی هاشازەکی پەیکاڵ بە بەگؼتی بۆ هىوطینی لێکۆڵیىەوەکە طىد لە  ػیکازی  بەکازبساوە،

، ئەم وەزگحراوە كظەپێکەزاوی شازی هاوەڕاطذ )ػیىەشازی طلێماوی(لە ی ئاطایی خەڵک هەڕۆژا

طەزچاوەکان پێکهاجىوە، بەش ی یەکەم پەزاوێصو لێکۆڵیىەوەیە لە پێؼەکی و دوو بەغ و ئەهجام و لیظتی 

(، پازی دووەم بىەما ، پازی یەکەم )چەمک و پێکدێذ پاز  لە چىاز (، کە پەیىەهدیکسدوی هایصازەکیبەهاوی )

لەخۆوەیی پەیىەهدیکسدوی )(، پازی طێیەم بەزاوزدی هێىان پەیىەهدیکسدوی شازەکیی و هاشازەکیی)

مۆدێلی ، بەش ی دووەم )(بەکازهێىاهەکان و ئەزکی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی(، پازی چىازەم )هاشازەکیی

لە  Pattersonمۆدێلی ) ئەمیؽ دوو پازە، پازی یەکەم بۆ(، جیۆزییەکاوی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی

جایبەجمەهدی و پێکهاجەکاوی پەیىەهدیکسدوی ) ( جەزخاهکساوە، پازی دووەمپەیىەهدیکسدوی هاشازەکییدا

حۆزەکاوی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی بە )، پازی طێیەم (، خساوەجەڕووPattersonهاشازەکیی بە پێی مۆدێلی 

و  Gamble & Gambleمۆدێلی ( باطیلێىەکساوە، لە پازی چىازەمدا )Pattersonپێی مۆدێلی 

 ( خساوەجەڕو.پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی
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 پێؼەکی

 :Non-Verbal Communicationپەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی   بەش ی یەکەم:

 (پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی )چەمک و بىەما(:   ١/١

چۆهێتی   كازهێىاوی شماهه ی به كسده(، communicationپەیىەهدیکسدن)    

گىشازػخکسدن و ئاڵىگۆڕکسدوی بحرەکاهە، یاخىد بەخؼینی شاهیازییە بە 

ئەواوی دی بە ػێىەیەکی هاوبەغ لە هێىان بەػدازبىواوی 

، پەیىەهدیکسدن (Wilbur schramm)پەیىەهدیکسدهەکەدا، بە بۆچىووی 

))بسیخییە لە هاوبەػیکسدن لە مەعسیفەدا، لە ڕێگای بەکازهێىاوی 

پەیىەهدیکسدن لە ئەم   ١، کە هەڵگسی شاهیازیحن((.کۆمەڵێک هێما

پێىاطەیەدا بسیخییە لە حەخخکسدن لە هاوبەػیکسدوی کۆشاهیازیی و 

بەکازبسدوی هێما )حا هێمای شماهیی یان هاشماهیی بێذ(، واجە ئەو پێشخاهە 

شاهیازییەی الی كظەکەز هەیە، هاوبەػیپێدەکسێذ و بە پێی پەیىەهدیی و 

ەکاوی هێرەزو وەزگس هاوبەػیپێکسدهەکان و حۆزی هێماکان گسهگی پەیىەهدیی

 دەگۆڕێذ.

پێکهاجەکاوی پەیىەهدیکسدن بسیدیحن لە ))هێرەز، پەیام، کەهاڵ، وەزگس، 

، لەطەز بىەمای ئەم پێکهاجاهە کسدەی پەیىەهدیکسدن ٢ژیىگە، فیدباک((

 حۆزو پۆلی شۆزی لێدەبێخەوە، بۆ همىوهە لەواهەیە پەیىەهدیکسدن لە ڕێی

ئیيخەزهێذ، جەلەفۆن، كظەکسدن، ئاماژەو هیؼاهەکان، طەماکسدن، شماوی 

حەطخە)حىڵەکاوی چاوو طەزو حەطخە( ڕوبداث، بە پێی هەزیەکێکیان 

حۆزەکان دەگۆڕێذ، بۆ همىهە: پەیىەهدیکسدن لە ڕوی ژمازەی 

بەػدازبىواوی کسدەکەوە حۆزەکاوی پەیىەهدیکسدوی )خىدی، کەطیی، 

دەگسێخەوە، هەزوەها کەهاڵی بەکازبساو لە کسدەی  ١کۆمەڵ، حەماوەزیی(

پەیىەهدیکسدهدا حۆزی پەیىەهدیکسدن دیازیدەکەن، وەک )پەیىەهدیکسدوی 

شازەکیی و هاشازەکیی(، پەیىەهدیکسدوی شازەکیی بسیخییە لە )) جىاهای شماهیی 

مسۆڤ بۆ گەیاهدوی ژمازەیەکی بێظىىزی پەیامەکان، بۆ بەزهەمهێىان و 

ەزبڕینی هىێ، چەمکەکان لەطەز جایبەجمەهدییە بێ هاوجاو گەػەپێداوی د

ئەمجۆزەی پەیىەهدیکسدن  ،٣حیهاهییەکاوی کۆدی شازەکیی بيیادهساون((

گەیەهەزی بحرە طادەو ئاڵۆشەکان و دەزبڕی هەڵىێظخەکاهیی مسۆڤە لە 

چىازچێىەی هەطخەکاهیدا بە هاوکازی دەهگەکاوی شماهەکەی، هەمىو 

پێکهاجەکاوی کسدەی پەیىەهدیکسدن بەدیدێذ و  ئەماهەغ بە کازیگەزیی

پەیىەهدییە ڕاطخەوخۆکاوی ئەو پێکاهاجاهە جىاها شماهییەکەی مسۆڤ لە 

گەیاهدوی بحرەکاهدا دەخەهەڕو، لە بەزاهبەزدا پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی 

وەک حۆزێکی طەزەکی و کازاو جەواوکازی حۆزە شازەکییەکە، کۆمەڵێک 

جۆزەی پەیىەهدیکسدن )پەیىەهدیکسدوی جیۆزو مۆدێل باض لە ئەم

هاشازەکیی( دەکەن، هەزیەک لە ئەم جیۆزو مۆدێالهە لە ڕواهگەی حیاواشو 

جایبەث بە خۆیاهەوە پێىاطەی حۆزاوحۆزیان بۆ بابەجەکە کسدووە، هێڵی 

گؼتی شۆزبەی جیۆزییەکاهیؽ بسیدیحن لەوەی، کە پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی 

ۆزاوحۆزی، وەک )ئاماژەکاوی دەمىچاو، کۆمەڵێک هیؼاهەو ئاماژەی ح

مەودای کەطیی، ئاماژەکان، حىڵەکاوی چاو، كظەکسدن لە دووزەوە، 

پێىاطەی  (Gamble)بەکازهێىاوی کاث و بێدەهگی( دەگسێخەوە، 

                                                     
(، )عەلی: ٠٣-٠٠: ٩٠٠٢)عەبدولڕەحمان: زاهیاری زیاتر بڕواهە  بۆ   1

٩٠1٢ :1١-1٢) 
 

پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی دەکاث بەوەی ))ئەو پەیىەهدییەیە لە ڕێگەی 

ان یان طیماکاوی مسۆڤ، لە هۆکازە هاشماهییەکاهەوە دەزدەبڕدزێذ، کسدەوەک

هاویؼیاهدا ػێىەی ڕوخظازو بەکازهێىاوی دەهگ و کاث و بۆن و مەودا 

دەگسێخەوە، کە گسهگییەکی هاوبەش ی کۆمەاڵیەحی بە واجای هاهدان لە 

لە حىڵە  Gambleچىازچێىەی پێىاطەکەی  ،٤بەزاهبەزیدا دێذ((

خۆویظذ وخۆهەویظخەکان الی مسۆڤ پێکدێذ، جا ڕادەیەک ئاماژە 

 دەهگییە هاشازەکییەکان لە طىىوزی پێىاطەکەدا حێیاهىەبىوەجەوە.

(Bosmajian)  :لە پێىاطەکسدهیدا بۆ ئاماژە هاشازەکییەکان دەڵێذ

))چەمکی پەیىەهدیکسدوی هاشماوی بە کۆمەڵێک دیازدە دەوجسێذ، کە 

شۆز دادەپۆػً، لە همایش ی دەمىچاو، ئاماژە، بازودۆخی همایش ی پاهخاییەکی 

طەما، ػاهۆگەزی، مۆطیلا و پاهخۆمایم، حىڵەی کازیگەز، جا ڕێىڕەطمی 

دیبلۆماس ی، لە جێگەػدىەکاوی طەزوی هەطذ، جا کۆمپیىجەزە 

همىوهەییەکان و لە واجاطاشی جایبەث بە جىهدوجحژی، جا واجاطاشی جایبەث بە 

دەگسێخەوە، بە پێی پێىاطەکە ئەم ئاماژە  ٥ەکان((طەما طەزەجایی

هاشازەکییاهە لە ئەم حۆزەی پەیىەهدیکسدهدا، ػاهبەػاوی ئاخاوجً و بگسە 

شیاجسیؽ لە ئاماژە شازەکییەکان ژیاوی کۆمەاڵیەحی و ڕامیازیی و ڕۆػيبحریی 

 و.....جاد مسۆڤ بەڕێىەدەبەن.

ێباشی )کۆد(ن، کە طەز بە ڕ ، Bridwhistellالی هەهدێکی جسی وەک 

))پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی هەمىو ػدێک دەگەیەهێذ حگە لە ئەو شماهەی 

مەبەطذ ٦،ئێمە بۆ پەیىەهدیکسدن لەگەڵ کەطاوی جسدا بەکازیدەهێىحن((

لە هەمىو هاوەهدەکاوی گىاطدىەوەی واجایە حگە لە کەهاڵی كظەکسدن و 

پەیىەهدیکسدوی وػەکان، ئەمەغ جێڕواهیيێکی گؼتی و بىەماییە بۆ کسدەی 

 هاشازەکیی.

هەهدێکی جس لە پێىاطەکان حەخذ لە ئەو ئەزکاهە دەکەهەوە، کە دەکسێذ 

پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی پێؼکەػیاهبکاث، بە شۆزی ئەواهەی طەز بە 

 ڕێباشی )ئەزکی(ن، پێىاطەکاهیان لە ئەم چىازچێىەیەدا دەطىڕێخەوە.

ە کسدەکە دەدوێً و ئاماژە لە ڕێباشی )بىەمای جایبەجمەهدی(دا حیاواشجس ل

شیاجس لە ڕێگەیەک بۆ لێکداهەوەی شاهیازییەکان )بە ئەوە دەکەن 

)ػیکسدهەوەی کۆدو هیؼاهەکان( هەن، واجە ئەو ئاماژاهەی پێیان دەڵێحن 

)هاشازەکیی(، جایبەجمەهدی دەزبڕینی هاواشەو چازەطەزکەزاهەیان هەیە، بۆ 

ەیىەطتن بە پێڕەوی همىوهە ڕێگەکاوی پەیىەهدیکسدن الی مسۆڤ پ

دەمازییەوە، کە ڕێگەدەداث بە ػێىەیەکی کازا کازلێکەکاهمان لەگەڵ 

و هەبىووی شیاجس لە س ێ پێڕەوی  ٧کەطاوی جسدا حێبەحێبکەیً(

پەیىەهدیکسدوی پؼدبەطخىو بە الیەوی دەمازیی ئەمە پؼتڕاطخدەکاجەوە. 

پێىاطەی ئەم ڕێباشە دەماهگەڕێىێخەوە بۆ الیەهە بۆماوەیی و 

ۆهەویظخییەکەی مسۆڤ لە بەکازهێىاوی ئاماژە هاشازەکییەکاهدا، خ

(Manusov)  لەطەز بىەمای ئەم ڕێباشە ئاماژە هاشازەکییەکان پێىاطە

دەکاث و دەڵێذ: ))هەمىو ئەو ڕەگەشاهەن حگە لە وػە دەزبڕدزاوەکان، کە 

لە جىاهایاهدایە واجابەخؼبن، لە الیەن کۆمەڵێک مسۆڤەوە یاطاکاوی 

وەک ئەو ئاماژاهەی لە الیەن کۆمەڵی ، ٨اهیان بۆ داڕێژزاوە((بەکازهێى

هابیظخەو هاگىفخەکاهەوە وەک پێڕەوێک بەکازدێذ، هەزوەها ئەو ئاماژاهەغ 

لە هێىان هەمىو مسۆڤەکاهدا، وەک  ًهاوبەػلەم چىازچێىەیەدان، کە 

 ....جاد. باوێؼکدان لە کاحی ماهدووبىوهدا.
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هاشازەکیی دەکاث و بە شازاوەی حىڵەی )میىە( باض لە پەیىەهدیکسدوی   

ػفسەکساو ئاماژەی بۆ دەکاث و دەڵێذ: ))بەػێکە لە طیظخمی هێما 

وێىەییەکان، لەگەڵ یەکدیدا کازدەکەن و کازیؽ لە یەکتری دەکەن، 

ئەویؽ بە ػێىەیەکی ئاڵۆش، لە هەمان کاجیؼدا بە ػیىەیەکی ڕێکىپێک. جا 

ژن، کە جایبەجە بە گسوپ و لە ئەهجامدا شماهێکی ڕاطخەكیىە دادەڕێ

شماوی هابیظخەو هاگىفخە)کەڕوالڵ( وەک همىوهە بۆ  ٩کۆمەڵێکەوە((.

 کسدەکە دەهێىێخەوە.

لە پێىاطەکاوی طەزەوەدا دەزدەکەوێذ، کە پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی 

پێڕەوێکی هێمایی هاشازەکیی بە کۆدکساوە لە ڕەفخازە هاشازەکییەکاهدا، ئەو 

 بەزهەمهاجىو یانیان خۆهەویظخبن،  ڕەفخازاهەغ چ خۆویظذ

بً، یان هاوڕێی دەزبڕیىە شازەکییەکان بً، هەمىو ی مسۆڤ بەدەطتهاجىو 

ئەماهە جەواوکەزی کسدەی پەیىەهدیکسدهً و لە چىازچێىەی 

 پەیىەهدییەکەدا کۆدەبىەوە.

 

 (بىەماو جایبەجمەهدییەکاوی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی:١-١/١

و هاشازەکیی ئەزکی حیاواش پێؼکەػدەکەن،  پەیىەهدیکسدوی شازەکیی   

ئەمەغ بۆ حیاواشی لە کەزەطخەو جایبەجمەهدی و گۆکسدهیان دەگەڕێخەوە،  

هەزیەکەیان چەهد بىەماو جایبەجمەهدییەکی جایبەث بە خۆیان هەیە، کە 

هێڵە گؼخییەکاوی کسدەی پەیىەهدیکسدهەکە ڕوهدەکەهەوەو دەخەهەڕو. 

(Patterson) 2017  جایبەجمەهدییە طەزەکییەکاوی پەیىەهدیکسدوی

 :١١حیادەکاجەوەهاشازەکیی بەم خااڵهە 

پێچەواهەی پەیىەهدیکسدوی شازەکیی، ئەمجۆزەی پەیىەهدی لە پێىداهگە -١

 کۆمەاڵیەجییەکاهدا هەمیؼە چاالک و کازایە.

هازدن و وەزگسجنی ئاماژە هاشازەکییەکان دەکسێذ طەزبەخۆبێذ، یاخىد -٢

 پەیىەهدیکسدوی شازەکیی ڕوبداث. هاوکاحی

گسهگتریً جایبەجمەهدییان بسیخییە لە ئەوەی شۆزیىەی پەیامە -٣

بە ػێىەیەکی لەخۆوەو بە لە پەیىەهدییە ڕوبەزوەکاهدا هاشازەکییەکان 

، ئەمەغ جاڕادەیەک پەیىەهدییەکی بێئاگایی و خۆهەویظخاهە ئاڕاطخەدەکسێً

 وطخدەکاث.ڕاطخەوخۆو جەواوکەزی لەگەڵ وەزگسدا دز 

دزکپێکسدهەکاهمان بۆ شاهیازی هاو پەیامەکان بەم پەیىەهدییە -٤

بەزدەوامدەبێذ، جەهاهەث لەئەو کاجاهەػدا، کە جێگەػتن لە 

 پەیىەهدیکسدوی شازەکیی كىزض و گسان دەبً لەطەز وەزگس.

بۆ لێکداهەوەو جێگەػتن لە ئاماژەیەکی هاشازەکیی بێجگە لە شاهینی ئەو   

(، پێىیظخمان بە شاهینی ئاماژە هاشازەکییەکاوی ٤-١هەی )جایبەجمەهدییا

کەطێک لە بازو خاڵەحی ئاطاییدا هەیە، چىهکە هەهدێکجاز ئەم 

پەیىەهدیکسدهە شۆز ػازاوەو هادیاز دەبێذ، بۆیە هابێذ گسیماهەی ئەوە 

بکەیً، کە دەجىاهحن مێؼکی کەطاوی جس بخىێىیىەوە لە ڕێی ئاماژە 

واهەیە لە لێکداهەوەکاهماهدا ڕاطدبحن، بەاڵم بە هاشازەکییەکاهییەوە، لە

 بێذ هەمان ڕێژەغ لەواهەیە هەڵەبحن ))بۆ ئەوەی ڕێژەی ڕاطدیمان شیاجس 

لە هەڵەبىوهمان هابێذ لەطەز یەک هەڵىێظذ و ئاماژەو لێکداهەوە 

بمێىیىەوە، بۆیە پێىیظخە ػازەشای کۆمەڵێکی جەواو لە ڕەفخازە 

ە بۆ هەمان ػذ دەکەن لە هصزی هاشازەکییەکان ببحن، کە ئاماژ 

، لە الیەکەوە ئەم جایبەجمەهدییە لەگەڵ جایبەجمەهدییەکاوی ١١هاوەکییدا((

جسدا لە شۆز الیەهەوە کازیگەزی لەطەز پەیىەهدیکسدوی شازەکیی 

بەحێدەهێڵێذ، لە الیەکی جسیؼەوە ئەم کازیگەزییاهە لە ػیکازکسدوی ئاماژە 

 اواشەکان دەگۆڕێذ. پێی کلخىزە حی -هاشماهییەکاهدا بە

طەزەڕای ئەماهەغ شۆزبەی حاز شۆز کەض لە کازلێکەکاهدا هاجىاهً   

شازەکییاهە جەواوی ڕاطخیی پەیامەکەی هاو هصزیان، کە دەیاهەوێذ بیڵێن و 

لە ئەو کاجاهەدا ڕودەدەن، کە کەطەکە شۆز  شیاجس بیگەیەهً، ئەماهەغ 

یان خۆػەویظذ بێذ، لەواهەیە کەطێک پێبکەهێذ، یان طۆشدازیی، جىڕە 

دەطخەکاوی بگىػێذ، یان هەزدوکی پێکەوە بکاث، هەمىو ئەماهە 

ڕێگەکاوی پەیىەهدیکسوی هاشازەکیحن، کە شۆز کازیگەزجسو مەبەطخدازجسن لە 

بەکازهێىاوی 
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   ١٢:(دا ئەو هۆکازاهە ڕوهکساوهەجەوە١ژمازە )وەک لە هێڵکازی وػەکان، ئەماهیؽ لەژێس کازیگەزی چەهد هۆکازێکدا ڕودەدەن، 

 

 

 لەخۆوە ، هائاگایی

 دەزبڕیىە بچىککساوەکاوی دەمىچاو                                                        دیازیکسدوی پێىاطەکان ، ڕەگەش، جەمەن،       

 ئاواشی دەهگ، الطاییکسدهەوە                                                                                      کەطایەحی                          

 
 

 هىاهدن                                    ئاگایی                                    حلی کاز

 

 لەژێس کازیگەزی هۆکازەکاهدا( ػیکسدهەوەی کۆدە هاشازەکییەکان ١هێڵکازی )

   

، کە ئاطتی ئاطۆیی بەکۆدکسدوی شهجحرەیی لەیەکىەپچڕاو ڕوهدەکاجەوە، کە حەخذ لە ئاماژە حىواڵوو حێگحرەکان دەکاجەوە. ( ئەوە دەزدەخاث١هێڵکازی )   

کاجەوە، حێگحرەکان ئاماژەن بۆ ڕەفخازی بەکۆدکساو، کە ئاطتی طخىووی شهجحرەیەکی لەیەکىەپچڕاوی کسدە بەکۆدکساوەکاوی ئاگایی و هائاگایی/لەخۆوە ڕوهدە

اوهەجەڕو. بۆ همىوهە چازەکی ڕێژەییاهە بۆ هێرەز لە دەوزوبەزە حیاواشەکاهدا همىوهەیحن، لە هاو چازەکەکاهیؼدا همىوهەیەکی هىێجراو بۆ شاهیازییە بەکۆدکساوەکان خس 

چۆن کاز لە ڕەفخازەکان دەکەن، ڕوداوی ڕوداوەکان لە ڕابسدوودا، لەواهەیە کازیگەزی ڕێژەییان  یەکەمی باشهەکە هۆکازە دووزو هصیکەکاوی کاث هیؼاهدەداث،

خازەکان، هەزوەها ئەوە هەبێذ لەطەز ئاماژە دیازیکساوەکان، دواجسیؽ شاهیازییە پێؼبیىییە دزکپێکساوەکان بە دزێژایی گفخىگۆکان و کازکسدوی ئەماهیؽ لەطەز ڕەف

و مىاڵەکان چۆن چاو لە چازەطەزکسدوی دەزبڕیىەکاوی دەمىچاویاهدا بەکازدێجن، کە هۆکازێکی دووزەو لەوەهاکاث لەژێس دەطەالحی ئاگایی  دەزدەخاث، بەجەمەهەکان

 هێرەزەکاهدا بێذ.

ویىاکسدوی كىجابییە گەوزەکاهدا، کە چازەکی دووەم بە پێچەواهەوە كىجابییە مىداڵەکان، بە ػێىەیەکی ئۆجۆماجیکی طىىوزیان شیاجس بۆ وەاڵمداهەوە فساواهە، لەچاو 

 ئەماهیؽ هصیکتریً هۆکازن، کە ڕێکازێکی ػازاوە بۆ دژە کازیگەزبىون پێکدەهێجن.

لەواهەیە چازەکی طێیەم هىاهدوی ئەکخەزەکاهە لە ػاهۆدا بۆ همىوهە کاجێک بە مەبەطذ دەهگی خۆیان دەگۆڕن بۆ هىاهدوی کازەکخەزێکی جایبەث، ئەمەغ 

 کازێکی هصیک بکاث.هىیىەزایەحی هۆ

• ٣چارەکی   • ٤چارەکی   

• •  ١چارەکی  ٢ چارەکی  

هۆکاری بارودۆخ، بە 
تایبەتمەندییە بە 

 ئامانجکراوەکانیشەوە        

 
هۆکاری درکپێکردن             

 

هۆکاری پەرەسەندن و   
 بایۆلۆجیی و بۆماوەیی

 
 هۆکاری مێژوویی            

 
هۆکاری فێربوون و           

 گەشەسەندنی                      

 کۆمەاڵیەتی                     
هۆکاری هەرێمیی             

و ئابووری کۆمەاڵیەتی   

هۆکاری سۆزداریی و              

میساجیی                       
                                         

 هۆکاری فرە کلتوریی
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ێنی کازەکە )هۆکازێکی چازەکی چىازەم دەکسێذ هێرەزەکان لە ژیىگەیەکی دیازیکساوی کازدا بە ئاگاییەوە حلێکی هىێی کازکسدن هەڵبژێسن، جایبەث بە کۆمپاهیاو ػى 

ی دیازیکساوو هەزیخیی حلىبەزگێک لەبەزبکەن هصیکە، وەک گازطۆهێک لە چێؼخخاهەیەکدا(، لەواهەػە هەهدێک کەس ی جس بە پێچەواهەوەو بە پێی کلخىزێک

 )هۆکازێکی دووزە، وەک حلىبەزگی پیاواوی ئایینی(.

 

 هێىان پەیىەهدیکسدوی شازەکیی و هاشازەکیی:.(بەزاوزدی١/٢

دی شازەکیی خاڵی هاوبەش ی هەزیەک لە ئەم دوو حۆزەی پەیىەهدی ئەوەیە دەجىاهسێذ هەزدووکیان لە بىازی ئاخاوجً و هىوطیىدا دەزببڕدزێً، واجە پەیىەه     

هاوػێىەی گۆکسدوی  دەکسێذ بە ػێىەی دەهگ گۆبکسێذ، لە کاجێکدا دەػخىاهحن بە ػێىەی هىوطساوو ئاماژەغ دەزببڕدزێذ، پەیىەهدی هاشازەکییؽ دەکسێذ

 شازەکییاهە هیؼاهبدزێذ، وەک )پێکەهحن، گسیان، کۆکە، هکەهک....(، دەػکسێذ ئاماژەکان هێمای حیاواشیان لە هىوطیىدا بۆ دابجرێذ.

تی الیەهەکاوی کەهاڵی گەیاهدن و شیاجس لە خاڵە هاوبەػەکان،  دەکسێذ ئاماژە بە چەهد حیاواشییەکی ڕون و بەزچاو لە هێىاهیاهدا بکسێذ، حیاواشییەکاهیؽ بە گؼ   

 بەکازهێىاوی کەهاڵ و طىىوزو مەوداو ....جاد، هەزدوو حۆزی کسدەکە لەخۆدەگسێذ، لە گسهگترینی ئەو حیاواشییاهە بسیدیحن لە:

و هێرەز جازادەیەکی  اوەشییەوە دەزدەبڕدزێًپەیىەهدییە شازەکییەکان بە ئاگایی ئ چىهکە پەیىەهدیکسدوی شازەکیی هەطخپێکساوو کاجییە، بەاڵم دووەمیان بەزدەوامە،-١

بە واجای  ،بە هائاگایی و خۆهەویظخاهە هیؼاهدەدزێً هاشازەکییەکان شیاجس  ، بەاڵم شۆزبەی ڕەفخازە هاشماهییەکان و ئاماژەشۆز دەجىاهێذ دەطدیان بەطەزدا بگسێذ

بۆ همىهە ئەگەز لە دوای جىزەبىووی  ١٣هاجىاهً دەزبڕیىە هاشازەکییەکاهیان بىەطدێجن. دەکسێذ شازەکییاهە بێدەهگبن، بەاڵملە پەیىەهدییەکدا ئەوەی گفخىگۆکەزان 

 .لە وػەکان شیاجس واجا دەگەیەهێذ یؽ لە شۆز بازو ػىێىداواجادازەو شۆزحاز ە بێدەهگبىوهبەزاهبەزەکەث بێدەهگ بیذ، ئەم 

وجً و هىوطیىە، بەاڵم پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی شیاجس لە دوو کەهاڵ لە هەمان کاجدا پەیىەهدیکسدوی شازەکیی دوو کەهاڵی گەیاهدن بەکازدێىێذ، ئەویؽ ئاخا-٢

، بەاڵم کەهاڵەکاوی هاشازەکیی شیاجس بسیدیحن لە شماوی حەطخە، ئاماژەکاوی کانکەهاڵەکاوی پەیىەهدیکسدوی شازەکیی بسیدیحن لە دەهگ و وػەو ڕطخە، بەکازدێىێذ

 .١٤ان کەطەکان، ...جاد(دەمىچاو، حىڵەکاوی چاو، ماوەی هێى 

ۆلۆژییەوە الیەوی دەطدبەطەزداگسجنی پەیىەهدیکسدوی شازەکیی بسیخییە لە ڕێصمان، بەاڵم پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی لە الیەوی دەزوووی و هۆکازی بای-٣

 یىەهدیکسدهە هاشازەکییەکان ڕێکدەخەن.، هەزچەهدە هەهدێکجازیؽ یاطاو ڕێظاکان حگە لە الیەهە دەزوووی و بایۆلۆژییەکان پەدەطخیبەطەزدادەگحرێذ

یهاهییەو لە شۆز هەز ڕۆػيبحرییەک و هەز کلخىزێک خاوەوی کۆمەڵێک دەهگ و وػەی جایبەث بە خۆیەحی لە کاجێکدا پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی لە شۆز الیەهدا ح-٤

 کلخىزدا شۆز لە ئاماژە هاشازەکییەکان لێکداهەوەیان وەکیەکە.

 دەبیجن.گەػەکسدهیؼیاهدا پەیىەهدیکسدوی شازەکیی لەگەڵ گەػەی کۆمەاڵیەحی گەػەدەکاث، پێچەواهەی هاشازەکیی لە كۆهاػێکی شووجس لە ژیاهدا فێری لە -٥

 ١٥دەزبڕینی شازەکی بەجەواوی پێڕەوێکی هێماییە، بەاڵم پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی و بەجایبەث شماوی حەطخە بەػێکی پێڕەوی هێماییە.-٦

هگیی و هادەهگیی(، ئەوەی لێرەدا بە گسهگی دەشاهحن وەک حیاواشییەکی طەزەکی باس ی لێىەبکەیً بسیخییە لە حیاواشییەکاوی دوو کسدەکە لە ڕواهگەی ڕەگەشی )دە   

  :١٦حیاواشی ئەو ڕەگەشاهە ڕوهکساوهەجەوە دا(١کە هەزدووکیان خاوەوی ئەو دوو ڕەگەشەن، لە خؼخەی ژمازە)

 

 پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی پەیىەهدیکسدوی شازەکیی ڕەگەشەکان

 پازاشماهیی )ئاواشە، ڕادەی دەهگ، چۆهییەحی كظەکسدن......جاد( وػە دەزبڕدزاوەکان vocalدەهگیی 

 ، ئاماژەکاوی دەمىچاو، حىڵەکاوی چاو، .....جاد( شماوی حەطخە )هیؼاهەکان هىوطینی هیؼاهەو خاڵبەهدی و ڕەمصەکان non-vocal هادەهگیی

 ( حیاواشی هێىان پەیىەهدیکسدوی شازەکیی و هاشازەکیی لە ڕواهگەی ڕەگەشە دەهگیی و هادەهگییەکاهەوە١خؼخەی )

 :(١بڕواهە همىهەی )کسدوی شازەکییدا، دەزدەکەوێذ وػە دەزبڕدزاوەکان ڕەگەشی دەهگیحن لە پەیىەهدی (دا١ی ژمازە )لە خؼخە  

 (واهەکە بىىوطە.١)

پازاشماهیی، کە ئەو هێمایاهە دەگسهەوە هاوڕێیەحی پەیامەکە دەکەن لە کاحی دەزبڕیىدا، وەک بەزشیی و هصمی  لە بەزاهبەزدا ڕەگەشی دەهگی هاشازەکیی بسیخییە لە

 دەهگ، ڕادەی كظەکسدن، ئاواشەی دەهگ، ...جاد.

 

و ڕەمصەکان همىوهەی  هەزچی دەزبازەی ڕەگەشە هادەهگییە شازەکییەکاهە، بسیدیحن لە بەکازهێىاوی هێما هەدزکاوەکان لە گىاطدىەوەی واجادا، هىوطینی هیؼاهەکان

: ، .....جاد(  هەزیەکەیان ئاماژەن بۆ  هادەهگی پەیىەهدیکسدوی شازەکیحن، بە پەیىەهدیکسدوی هاشازەکییؽ داهاهسێً، وەک خاڵبەهدی لە هىوطیىدا ) ،  ، .  ، /  ،

، .... جاد(، کە هەزیەک لەماهە بە پەیىەهدیکسدوی شازەکی دادەهسێً، بەاڵم ڕەگەشی هادەهگی  π،   ≠، )≤ مەبەطدێک و واجایەک دەگەیەهً، یان هێما بحرکازییەکان 

کە بە گؼتی بسیدیحن لە ئاماژەکان، ئاماژەکاوی دەمىچاو، پەیىەهدکسدن لە ڕێی  هاشازەکیی، شماوی حەطخەو ئاماژەکاوی لە چىازچێىەی ئەو شماهەدا دەگسێخەوە،

ی هىوطساو یان ػىێيێک چاوەوە،بەزکەوجً، مەودا ......جاد. هەمىو ئەماهە هادەهگیی و هاشازەکیحن، چىهکە شۆزبەیان ئاماژە بۆ وػەیەکی دیازیکساو، وەک هێمایەک

و جەواوکەزی ئەم دوو حۆزەی پەیىەهدیکسدن، حیاواشییەکاهیؽ ڕون و بەزچاون، هەزیەکەیان بەزحەطخەکسدوی هاکەن، هەز بۆیە طەزەڕای هاوبەػییەکان 

 کسدەکەیان بە ػیىاشی حیاواش لە ئەطخۆ گسجىوە.
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ەیىەهدیکسدن طەزەڕای هاوبەػیی و حیاواشییەکان لە هێىان هەزدوو حۆزەکەی پەیىەهدیکسدهدا، هەزدوو حۆزەکە لە پەیىەهدییەکی جەواوکەزیدان بۆ کسدەی پ   

پەیىەهدییەکاهماهیان پێ  بە گؼتی و هەزدووکیان دەبىەوە بە کازامەیی بۆ کسدەکەو لە هاویاهدا ڕەهەهدو کازامەیی حیاواش لە خۆیاهدا هەڵدەگسن و طەزحەم

 دەگۆڕێذ و جىاهای کەطەکان لە کسدەکەدا هیؼاهدەدەن. کازیگەزدەبێذ، ئەو کازامەییاهەغ بە گۆڕاوی ژیىگەو دەوزوبەزو کاحی ئەهجامداوی کسدەکە

 (لەخۆوەیی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی: ١/٣

ەهدی دەهگیحن، ئاماژە دەهگییە شازەکییەکان لەگەڵ هاوەڕۆکی دەهگی هاشازەکیی پەیامەکەدا، هەزدوو حۆزی پەیىەهدیکسدوی شازەکیی و هاشازەکیی خاوەوی جایبەجم   

ئەهجامەی  کە )ئاواشە، جەوژمە/ئەکظێيذ، ڕادەی بەزشی دەهگ..( دەگسهەوە، لە چۆهییەحی گەیاهدوی پەیامدا بەػدازیدەکەن، لە دواجسیؼدا دەگەیىە ئەو 

، هەمىو هازدن و وەزگسجىەکان لە کسدەکەدا لەطەز ١٧هازدن و وەزگسجنی بحرو هەطخەکان لە ڕێگەی ڕەفخازی هاشازەکییەوە((پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی ))بسیخییە لە 

ە پەیىەطخکسدووەو بە بىەمایەک بەهدن، کە بسیخییە لە بەکۆدکسدوی شاهیازییەکان لە چىازچێىەی ڕەفخازە هاشازەکییە خىدییەکاهدا، کە بىەماکاوی جسیش ی بەخۆیەو 

 ەمىویان کسدەکە بەڕێىەدەبەن، بە گؼتی بسیدیحن لە:ه

ێک بازدا بۆ پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی شۆز کاث خۆهەویظخاهە لەالیەن مێؼکەوە ئاڕاطخە دەکسێذ، لە ژێس دەطەاڵحی مسۆڤ خۆیدا هییە، هەزچەهدە لە هەهد-١

ە کاجەکاوی طەزطىڕمان و خەشلێبىون و ئاگادازکسدهەوەیەکی کخىپس لە ڕوداوێکی پەیىەهدیکسدوی شازەکییؽ بێئاگایاهەیەو بێ دەطەاڵحی خۆمان دەدوێحن، وەک ل

 ١٨ە دەزهابڕدزیً.کخىپڕدا.....، بەاڵم شیاجس بىەمای لەخۆوەیی لە ئاماژە هاشازەکییاکاهدا دەبیجرێذ، هەزچەهدە هەمىو ئاماژە هاشازەکییەکاهیؽ بێئاگایاه

، وەک )پێکەهحن، کییەکان بهێىیىەوە بە ئەو مىدااڵهەی لە شگماکەوە هابیىان، ئەماهیؽ هەمان دەزبڕیىەکاوی دەمىچاودەکسێذ همىوهە بۆ لەخۆوەیی ئاماژە هاشازە   

یاخىد )ئەگەز لە کەطێک بپرطیذ کاجێک باڵەکاهذ لەطەز طىگذ دەکەیذ  بىوهیان هەیە، ئاطاییدامىدااڵوی لە هەیە کە  گسیان، لێىەلەزشەو لچکسدن(یان

شۆز بۆ همىهە  ١٩ەداث(.بەهاو یەکدا لە کاحی وەطخاهدا کام باڵیان دەخەیخە طەز ئەوی جس؟ کەطەکە ڕاطخەوخۆ هاجىاهێذ وەاڵمخبداجەوە جا دووبازە کازەکە ئەهجامى

ەیذ  یان دڵخۆػیذ، یان هەز بازێکی جس پێچەواهەی بازی ئاطایی خۆث، ئەماهە لەخۆوەیی و بێئاگایی ئاماژەو کاث هەبىوە هەجىیظخىوە بەزاهبەزث جێبگاث، کە جىڕ 

ئەم بىەمایەی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی شۆزحاز دەطدبەطەزداگسجنی ئەو ڕەفخازە هاشازەکییاهە لە کسدەی پەیىەهدیکسدهێکدا بۆ ، ڕەفخازە هاشازەکییەکان دەزدەخەن

، هەزبۆیە وجەبێژە فەزمییەکان، پازێصەزەکان، ئەکخەزو کەطایەجییە طیاطییەکان، ئەطخێرەکان لەهەز بىازێکدابً جا دەگاث بە دەکاثیان ئەطخەم  كظەکەز گسان

واجایاهەی  کەطاوی ئاطایی پێىیظخە فێری دەطدبەطەزداگسجنی دەزبڕیىەکاوی دەمىچاوو دەطذ و حىڵەی چاوەکان .....جاد ببن، بۆ بە ئاگابىوهیان لە ئەو 

 دەیاهەوێذ بیگەیەهً.

، ئەمیؽ وەک بىەمایەکی جس ٢١بىەمای لەخۆوەیی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی وادەکاث ))ئەمجۆزەی پەیىەهدی پەیامی کەطیی و طۆشدازی گسهگ بگىێصێخەوە((-٢

ىەهدیکسدوی شازەکیی و هاشازەکیی دژبەیەکً، وەک بازەکاوی ئەوە دەگەیەهێذ، ئێمە بە شۆزی پؼذ بە پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی دەبەطخحن، لە ئەو بازاهەی پەی

جێگەػتن لە گفخىگۆیەک یان پسطیازێک...(، لە ئەم بازاهەدا پەهادەبەیىە بەز ئاماژەو ڕەفخازە هەڵە)پەیىەهدیکسدوی طۆشدازیی، لێکۆڵیىەوەی دادگایی، 

 تن بە واجاکان، بۆ همىوهە:هاشازەکییەکان بۆ پڕکسدهەوەی بۆػاییەکان لە جێىەگەػدىەکاهمان بۆ گەػ

 

 ( چۆن ڕۆػخیذ؟٢) 

ىچاو دەجىاهحن وزدجس پسطیازێکی لە ئەمجۆزە لەواهەیە شۆز واجا هەڵبگسێذ، هەز بۆیە بە پؼدبەطتن بە ئاواشەو ڕادەی بەزشیی و هصمیی دەهگ و حىاڵهەوەکاوی دەم  

 ە پسطۆکەیە، گىماهاوییە، ئازەشووی یازمەجیداهییەحی، یان هەز واجاو مەبەطدێکی جس.لە مەبەطتی كظەکەز جێبگەیً و ئەو بۆػاییە پڕبکەیىەوە، کە ئایا کەطەک

چىهکە شۆزبەی طسوػتی هێمایی و ئەبظتراکتی شمان هۆی طەزەکی لێکخێىەگەػدىەکاهە، بەاڵم پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی شۆز شیاجس لە ئەوەغ جەمىمژاویترە، -٣

واجە واجاکاهیان طىىزدازهحن  دیازیکساو لەخۆهاگسن یان واجایان بە پێی دەوزوبەزو ژیىگەو کەهاڵی بەکازهێىاهەکە دەگۆڕێذ، جایبەث وئاماژە هاشازەکییەکان واجایەکی 

بۆ همىوهە ڕەهگە شەزدەخەهەیەک لە کەطێکەوە، کاجێک هۆیەکەی هەشاهساوە، وا پێىیظدبکاث بە گىمان لە کەطەکە بڕواهحن،  وەک یەکە شماهییەکان،

ئەهجامی خۆشحاڵییە یان هاوبەػیکسدوی جۆیە لە شاهیازییەک یان جەهصێک، یان کسدوی کازێکە لە الیەن خىدەوە،  بۆیە هەز وەک چۆن بۆ شەزدەخەهەکە 

ژە ز یان ئامالێکداهەوەی ڕطخەکان پؼذ بە دەوزوبەز دەبەطخحن بە هەمان ػێىەغ بۆ لێکداهەوەی ئاماژەو ڕەفخازە هاشازەکییەکان پێىیظخە پؼذ بە دەوزوبە

وو ػێىەکاوی بەکازهێىان، کە هاشازەکییەکاوی جس ببەطخحن، ئەماهەغ وایاهکسدووە ڕێصماوی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی هاوەکییاهە فێریان ببحن و شیاجس لە پەیکەزو پێڕە

 لە طەزیان ڕێککەوجىویً لێکداهەوەیان بۆ بکسێذ و ڕوهبکسێىەوە.

ث هازدوی پەیامەکە ڕاطخگۆیاهەجس بێذ، بۆیە شۆزبەی کاث گسهگی بە ئەوە دەدەیً، کە بەزاهبەز دەیکاث هەک لەخۆوەیی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی وا دەکا-٤

سدن و پێڕەوی دەیڵێذ، بە جایبەجیؽ لە ئەو کاث و بازاهەی کەطەکە ماهدووە، جىڕە، یان ڕوداوێکی کخىپڕ ڕودەداث، بە شۆزی لە ئەم بازاهەدا هەڵظىکەوجک

كظەکسدن دەکەون، واجە کەطێکی ماهدوو یان جىڕە ڕاطخەوخۆ ئەوەی لە مێؼک و بحریدایە لە ڕێی ڕەفخازە هاشازەکییەکاهییەوە بە بێ  بحرکسدهەوە پێؽ جىاهای

 کۆهترۆڵی خۆی دەزیاهدەبڕێذ، ئەماهەغ وا دەکەن ڕاطتی پەیامەکان لە ئاماژەو ڕەفخازە هاشازەکییەکاهدا ڕەهگبداجەوە.

میىازێک پێؼکەػدەکاث، بابەجەکەی شۆز بێ هەڵەو بە حىاوی دەخىێىێخەوە، بەاڵم ئاماژە هاشازەکییەکاوی الواشن، بۆ همىوهە بۆ همىوهە کەطێک وجازێک یان طی

خگۆیاهە بابەث و دەهگی هصم و پەػۆکاوە، یان ئاماژەکاوی چاو الواشن، هاجىاهێذ لە ڕێی چاوەوە پەیىەهدی ڕاطخەوخۆ بگسێذ، بۆیە لە ئەم بازەدا کەمتر ڕاط

 ەڕۆکەکە دێخە بەزچاو لە بە پێزیی و بەهێزیی بابەجەکە کەمدەکاجەوە.هاو 

 

 (بەکازهێىاهەکان و ئەزکی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی:١/٤
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 چ لە پەیىەهدیکسدهدا یان لەهەز بىازێکی جسی ژیاوی مسۆڤدا بێذ، بەهدە بە جىاوظذ و ویظذ و ئازەشوی مسۆڤەوە، هەمىو ەکاوی مسۆڤ بە گؼتی بەکازهێىاه   

ک بەکازدێىێذ، حۆزەکاوی پەیىەهدیکسدن و پەیىەهدیکسدوی هاشازەکییؽ لە ئەم ویظذ و جىاوظخە بەدەزهحن، مسۆڤ پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی بۆ چەهد مەبەطدێ

 :٢١لەواهە

 

ڕوهتر دەگەیەهً، بۆیە لەئەو  شاهیازییەکانهەهدێکجاز ئاماژە هاشماهییەکان /حێگەگسجىەوەی پەیامی شازەکی لە الیەن ئاماژە هاشازەکییەکاهەوە: ئاڵىگۆڕکسدن-١

، بۆ ایدا گىهجاو هییەکاجاهەدا حێگەی پەیامە شماهییەکە دەگسێخەوە، یاخىد گۆڕیىەوەی پەیىەهدیکسدوی شازەکیی لە ئەو بازودۆخ و هەڵىێظخاهەی پەیىەهدییەکە جی

هێرەزیؽ پێىیظتی بەوە هەیە بە شوجسیً کاث بەزاهبەزەکەث جێبگەیەهیذ، کە  همىهە لە پەیىەهدییەکدا باس ی کەطێک دەکسێذ، کەطەکە بەزەو ئەو ػىێىە دێذ و 

يێک، یان دەطذ كظەکسدهەکەی ڕابىەطخێىێذ، لە حیاحی ئەوەی بە شازەکییاهە ئاماژەی پێبداث، پێىیظتی بەوە هەیە بە ئاماژەیەکی هاشازەکی، وەک چاو داخظخ

 ە بۆ ئەو ػىێً و کاجە گىهجاو بێذ بەکازدێىێذ.بەزشکسدهەوەیەک یان هەز ئاماژەیەکی هاشازەکی جس، ک

 

ؼتی دەزبڕیيێکی دوبازەکسدهەوە: مەبەطذ دوبازەکسدهەوەی پەیامە شماهییە شازەکییەکەیە، لە ڕێی هیؼاهەو ئاماژە حەطخەییەکاهەوە، بۆ جەواوکسدوی واجای گ-٢

 ، بۆ همىهە:شازەکیی

 هەمان کاجدا بە دەطخیؽ ئاماژەی هاجىەژووزەوەکەی دەکەیذ.(لە کاجێکدا بە کەطێک دەڵێیذ )وەزە ژووزەوە.( لە ٣)

 

ذ یان بێ مەبەطذ دژیەکی: هەهدێکجاز ئاماژە هاشماهییەکان پێچەواهەی پەیامە شماهییەکە واجا دەگەیەهێذ، یان ڕەجکسدهەوەی دەزبڕیىە شازەکییەکە بە مەبەط-٣

 ، بۆ همىهە:دوی بحرو مەبەطتی ڕاطخەكیىەی هێرەز، یان ڕاطخکسدهەوەی وػەی دەزبڕدزاوهیؼاهدەداث، شۆز حازیؽ ئەم بازە بە مەبەطذ بەکازدێذ بۆ گەیاه

طێیەم  (کاجێک كظەیەک بە بەزاهبەزەکەث دەڵێیذ چاوێک دەهىكێىێذ یان بە ددان لێىث دەگەشیذ، مەبەطدذ ئەوەیە، کە كظەکە وا هییەو هاجەوێذ کەس ی٤)

 جێبگاث.

 

ی دەزبڕدزاوەکاهە، کە پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی دەبێخە هۆی دەزخظتن و بەطەزدێڕکسدوی پەیامە شماهییەکە، بۆ همىوهە بەئەکظێيخکسدن: مەبەطذ بەجەوژمکسدو-٤

، وەک همىهەی هەڵىاطینی خؼخەیەک بە طەزدێڕکسدوی پەیامێکە، کە ئەمەغ یازمەجیدەزە لە ڕێکخظخنی گفخىگۆکان لەڕێی دیازیکسدوی پێچىپەهاکاوی ئاخاوجً

(٥:) 

 ی دابەػکسدوی واهەکاوی مامۆطخایان لە خىێىدهگەکاهدا، ڕێگە لە جێکەڵبىون و ئاڵۆشی دەگسێذ و هەز مامۆطخایەک کاحی واهەی خۆی دەشاهێذ.(خؼخە٥)

 

شیاددەکەن، بۆ همىوهە لە جەواوکازی: ئەم ئاماژاهە لەشۆز بازدا دەبىە جەواوکەزی پەیامە شماهییەکە، هەهدێکجازیؽ لەگەڵ جەواوکەزیدا شاهیازی بۆ پەیامەکە -٥

زلێککسدهە، کاحی هەواڵپرطینی کەطێکدا دەطذ بە كۆڵی کەطەکەوە بگسیذ، دەزبڕی پەزۆش ی هەواڵپرطیىەکەیە، لە ئەهجامیؼدا دزوطخکسدوی چىازچێىەیەکی کا

 لە ڕێی بەدیهێىاوی ژیىگەیەکی کۆمەاڵیەحی دیازیکساوەوە.

 

ەزخظتن و هیؼاهداوی  پێىاس ی کەطیی و کۆمەاڵیەحی لە ڕێی پۆػاک و حىاهکازیی و ....جاد، هەمىو ئەماهەغ بۆ دەزبڕینی هەطذ و هەڵىێظخە کەطییەکان، بۆ د-٦

 گفخىگۆن دەزبازەی پەیىەهدییەکاوی پەیىەطذ بە، بۆ همىوهە )شاڵبىون و کۆهتڕۆڵکسدن و خەشکسدن، ....جاد(.  

 

لێهاجىو طىود وەزبگسێذ بۆ ڕوهکسدهەوەی پەیىەهدییەکان و گەػتن بە واجا خؼکەییەکان )واجای لە ئاماژە هاشازەکییەکان و شماوی حەطخەدا، دەکسێذ کەس ی    

اهاهە لە س ێ پؼذ ئاخاوجً و دێڕەکان(، بەکازهێىاهیان لە طەزحەم بىازەکاوی ڕۆژاهەداو طىودوەزگسجً لێیان. ئەوەی دزکیپێدەکسێذ ڕۆڵ و ئەزکی ئەم هیؼ

ژە هاشماهییەکان کە بەهای پەیىەهدییان لە هێىان کەطەکان یان کلخىزە حیاواشەکاهدا هەیە، پێىیظخە وەک دەزبڕیىە شماهییەکان بەکازهێىاهدا کۆ دەبێخەوە، )أ. ئاما

   ٢٢فێربکسێً، ب. پێىیظخە ڕەفخازە هاشماهییەکان وەک ػێىاشێکی کەطیی دابجرێً و جەماػابکسێً، پ. دەکسێذ وەک کازامەیی بەکازبهێجرێً(.

وەی هەهدێک لە ئاماژەو ڕەفخازە هاشماهییەکان حیهاهیحن، بەاڵم شۆزبەیان بە پێی هەزێم و کلخىزە حیاواشەکان لێکداهەوەیان بۆ کساوەو طەزەڕای ئە    

ە لە بەکازهێىاوی دابەػدەبً، ڕەفخازی هاشازەکیی ئاگایی بسیخیی ٢٣ػیکساوهەجەوە، حگە لەوەی ئەم ئاماژە هاشازەکییاهە بۆ)ڕەفخازی هاشازەکیی ئاگایی و هائاگایی(

، کاحی ػەڕو ئاژاوە، لە  ڕەفخازە هاشازەکییەکان بە ػێىەیەکی ئاوەشییاهەو بە ئاگاییاهە، وەک پێىیظخییەکی ئاخاوجىەکە، بۆ همىوهە)همایش ی ئەکخەزەکاوی طەز ػاهۆ 

ێکدەهێىێذ، ڕەفخازی هاشازەکیی هائاگایی ڕەفخازی ڕاطذ و هەڵخەڵەجاهدن و ڕاشیکسدن و، .....جاد(، ئەم حۆزە شۆزجسیً حۆزی ئاماژەو ڕەفخازە هاشماهییەکان پ

وە، بۆیە ئەم دزوطتی کەطەکان هیؼاهدەداث و شاهایاوی جایبەث بەئەو بىازە دەجىاهً کەطێخیی و خىدی کەطەکە لەم حۆزە هیؼاهاهەوە بخىێيىەوەو لێکبدەهە

  حۆزەیان ڕاطخگۆیاهە بىویەزو بازی کەطەکە دەگىێصێخەوە بۆ بەزاهبەز.  

وا دەکاث بۆ  دەبیىحن هەمىو مەبەطخەکان بۆ دەزبڕیً و گەیاهدوی ئەو واجایاهەن، کە مسۆڤ دەخىاشن بە بەزاهبەزی بگەیەهێذ، یان پێىیظتی پەیىەهدییەکە  

ەی گسهگە بىجسێذ مەبەطخەکان مەبەطخەکە بەکازبێذ، یاخىد ئەو واجاو مەبەطخاهەی دەماهەوێذ لە پؼذ ئاماژە هاشازەکییەکاهەوە بە بەزاهبەزی بگەیەهحن، ئەو 

پؼذ ئاماژەکە بە  جەهیا لە چىازچێىەی واجا طیماهدیکییەکان هاوەطخێذ و بەڵکى شۆز لە مەبەطخەکان لە ڕێی ئاماژە هاشازەکییەکاهەوە دەیەوێذ واجایەکی جسی 
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بە هەمان ػێىەغ هەمىو ڕەهەهدەکاوی واجا لەطەز ئەو بەزاهبەز بڵێذ، هەز وەک چۆن ئاماژە شازەکییەکان هەزدوو حۆز واجاکەیان جێدا بەزحەطخەدەبێذ، 

 ئاماژاهە کازیگەزدەبً. 

 

 بەش ی دووەم:مۆدێلی جیۆزییەکاوی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی:

ەزەجای باطیان لە بابەجەکە کسدووە، ط  وه حیاواشهڕەهەهدو حۆزەکاوی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی چڕو ئاڵۆشن، شاهاکاهیؽ لە ڕواهگەو بحرو بۆچىووی   

کاجێک هەطتی بە کازلێکی هێىان ئاژەڵەکاوی وەک ػێرو پڵىگ و طەگ  (Charles Darwin)لێکۆڵیىەوەکان لەم بىازەدا دەگەڕێخەوە بۆ ئەهجامی لێکۆڵیىەوەکاوی 

م باطە هەز بەزدەوامەو لەطەزدەمی کسد، دزکی بەوەکسد ئەواهیؽ پەیىەهدی لە ڕێی ئاماژەو حىڵەکاهەوە دەکەن، جا بە ئەمڕۆ دەگاث لێکۆڵیىەوەو گسهگیدان بە

کان کسدووەجەوە، ئەمڕۆماهدا شیاجس گسهگی پێدەدزێذ و لێکۆڵیىەوەکان جیایدا چڕجس کساوهەجەوە، شۆزبەی ڕێباشو مۆدێلەکان حەخخیان لەطەز هۆکازە کازیگەزە

، وەک  بىوه وجً لە ڕۆػىایی طسوػخە گسهگ و جێکەڵەکەیاهدادەطدبەطەزداگسجنی ڕەفخازە هاشازەکییەکان بەزاهبەز ئاخاكاوی  هۆكازه ئاماهجیان دەزخظخنی

 :١پەیىەهدیکسدن، ئەو هۆکازاهەغ بسیدیحن لە

 ڕەفخازی هاشازەکیی شیاجس دەگاث بە بەػدازبىوان لە کازلێکەکاهدا جا خىدی هێرەز خۆی.-١

ماژە هاشازەکییەکان بهێىێذ، چىهکە کاجێک کەطێک شازەکییاهە بێدەهگدەبێذ، مسۆڤ هەزگحز هاجىاهیذ واش لە بەکازهێىاوی ڕەفخازە هاشازەکییەکان و کەهاڵەکاوی ئا-٢

 لە هەمان کاجدا هاجىاهێذ هاشازەکییاهەغ بێدەهگ ببێذ، بۆ ئەمەغ چەهد جیۆزو مۆدێلێک خساوهەجەڕو:

 لە پەیىەهدیکسدوی هاشازەکییدا:  Patterson(مۆدێلی ٢/١

لە پەطىکسدن و ڕێکخظخنی ئەزک  كان هىێیه ئەزک و حۆزەکاوی ئاماژە هاشازەکییەکان دەکاث، یەکێکە لە هەوڵە(، کە باض لە 2017 ,2014) Pattersonمۆدێلی    

(، ئاماژەی بەوەدا، کە ڕەفخازی هاشازەکیی، وەک 2001 ,1988 ,1983) Pattersonو مەبەطخەکاوی ڕەفخازی هاشازەکیی و ئاماژە هاشازەکییەکان، طەزەجا حۆز  و 

یەحی جەهیا لە کاحی کازلێکی ڕوبەڕو لە هێىان بەػدازبىواهدا واجای دەبێذ، کە ئەمە طسوػتی وابەطخەیی ئەو ڕەفخازاهەیە، پێىیظخە پەیىەهدییەکی کۆمەاڵ 

دا  2014 لە Pattersonدواجس ٢لەبەزچاو بگحرێذ، هەطدیازیی بەزاهبەز ئەو دەوزوبەزە ڕەفخازییە، کە بەزاهبەز یەکتر بيیادیدەهێحن لە کازلێکەکاهدا بىىێىحن.

ی بۆ پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی کسد، کە دزێژەپێدەزی مۆدێلەکاوی پێؽ خۆیەحی، لە ئەم مۆدێلەدا وا دادەهێذ ))جایبەجمەهدییە  پێؼيیاشی مۆدێلی )پێڕەو(

ن، ػێىەکاوی ڕەفخاز، هاوجابىووی هازدن و بىجییەکان بۆ پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی بسیدیحن لە حەخخکسدهەوەی ئەزکیی، هۆکازە دیازیکساوەکان، دیازیکسدوی کێؼەکا

، کە مۆدێڵێکی ئەزکییەو لە ڕواهگەی ئەزکەکاهەوە بحروڕاکاوی دەزبازەی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی خظخىوەجەڕو، Patterson، بە پێی مۆدێلەکەی ٣وەزگسجنی پەیام(

یەحی هێرەز بخىێىێخەوەو لەطەز ئەو بىەمایە ڕەفخازەکاوی خۆی طەزلەهىێ هەز بە ئەوەغ لە مۆدێلەکاوی جس حیادەبێخەوە، پێىیظخە وەزگس ڕەفخازی کۆمەاڵ 

 دابڕێژێخەوە، کە ئەم خىێىدهەوەیەغ بێگىمان هاجىاهسێذ لە خۆوە ئەهجامبدزێذ و مامەڵەی لەگەڵدا بکسێذ.

Patterson هازدن و وەزگسجنی پەیامێکی هاشازەکیی لە یەک کاجدا (، پێؼيیاشی کسدەیەک بە هاوی )کسدەی جەزیب( دەکاث، کە جیایدا )2014) هەز لە مۆدێلەکەیدا(

ەهێرێذ پەیامە کازدەکاث، ئەمەغ ئەو طیمایە پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی لە شازەکیی حیادەکاجەوە، چىهکە هێرەز لە هەماهکاجدا، کە هاشازەکییاهە پەیام د

حیاواشە لە ڕۆڵگۆڕیىەوەی بەػدازبىواوی ئاخاوجيێک لە پەیىەهدیکسدهێکی شازەکیدا،  ػیاوی باطە ئەم ڕۆڵگۆڕیىەوەیە ٤هاشازەکییەکاهیؽ لە وەزگس وەزدەگسێذ((.

شازەکیدا هێرەزو وەزگس پێىیظدیان بە هۆبەگسجً و چاوەڕواوی هەیە بۆ وەزگسجنی دەزبڕیىە شازەکییەکەو کازداهەوەکەی، بەاڵم لەگەڵ  چىهکە لە پەیىەهدیکسدوی

هاشازەکییەکاوی بەزاهبەز دزکیپێدەکسێذ، بەبێ ئەوەی هێرەز لە هازدوی پەیامە شازەکی و هاشازەکییەکەش ی جەواوبىوبێذ، بۆیە  دەطخپێکسدوی پەیامی هاشازەکیدا ئاماژە

ىاوی کسدەیەکی لە ئەم کسدەیەدا بە جەواوی طىىوزی هێىان هەزدوو حۆز پەیىەهدیکسدهەکە دەزدەکەوێذ، هەزوەها جێکەڵبىون و ئاوێخەبىوهیان پێکەوەو پێکهێ

 یىەهدیکسدوی جەواو هیؼاهدەداث.پە

دا، پێىاطەی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی دەکاث و دەڵێذ: ))پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی وەک شازاوەیەک ئاماژە بۆ  2017لە   Pattersonلە فساواهکسدوی مۆدێلەکەیدا 

دەزدەکەوێذ فساواهتر لە پەیىەهدیکسدهەکە  غ مه به ،٥هاشازەکییدا(( هازدن و وەزگسجنی شاهیازی دەکاث لە ژێس کازیگەزی ػێىەی دەوزوبەزی فحزیکی و ڕەفخازی 

کازیگەزیی دەڕواهێذ و طەزەڕای هەبىووی پەیىەهدیکسدوی شازەکیی، وەک ڕێگەیەکی بەهێزی گىاطدىەوەی ڕطدێک لە شاهیازیی، ئەم حۆزەی پەیىەهدیکسدهیؽ 

لێکە کۆمەاڵیەجییەکان بە جایبەحی هەیە، ئەم لەو باوەڕەدایە، کە ئەمجۆزە پەیىەهدیکسدهە، کە گەوزەو گسهگ و جەواوی لەطەز کازلێکەکاوی مسۆڤ بە گؼتی و کاز 

ڕەهەهدو الیەوی جس جەهیا لە کازلێکە ڕوبەڕوەکاهدا واجای هەیە دەگۆڕێذ، چىهکە لە پێىاطەکەیەوە دەزدەکەوێذ، هازدن و وەزگسجنی شاهیازییە، کە ئەمیؽ شۆز 

))هەز ڕێگەیەکی پەیىەهدیکسدن، کە شاهیازیی بیجراوو دەهگیی لە خۆدەگسێذ، ئەوە دەبێخە ڕێگەیەکی پەیىەهدیکسدوی   Pattersonی دەگسێخەوە، چىهکە بە بۆچىوو

، پەیىەهدیکسدن لە ڕێی کۆمپیىجەزو ئیيخەزهێذ، وێىەکان لە جەلەفحزۆهدا، ئاماژە دەهگییەکان لە کەهاڵە دەهگییەکاهدا، وێىەکان ، بۆ همىوهە٦هاشازەکیی((

 .فیلمەکان، همىوهەی ئەمجۆزە پەیىەهدیکسدهەن

 

 A System Model of Dyadicدوبازە گەػەی بە مۆدێلەکەی دا، مۆدێلی )پێڕەوی مۆدێلی کازلێککسدوی هاشازەکیی دوواهەیی/ Pattersonدا  2019لە   

Nonverbal Interaction پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی ڕوبەڕو دەکاجەوە، بەاڵم))ڕۆڵێکی گەوزەی لە (پێؼيیاشکسد، هەزچەهدە دوبازە پێڕەوی جیۆزییەکە حەخذ لە

کۆڵیىەوەی کازلێککسدن پەیىەهدیکسدوی ژمازەییدا، کە بسیخییە لە پؼکىینی کازیگەزییە کۆمەاڵیەجییەکان لە بەکازهێىاوی مۆبایلدا هەیە، وەک چىازچێىەیەک بۆ لێ

ۆ جێگەػتن لە پەیىەهدیکسدوی بصواوی هێىان هێرەزو وەزگس لە پەیىەهدیکسدهێکی هاشازەکییدا، حیاواش لە مۆدێل و .دەزدەکەوێذ ب٧لە هێىان مسۆڤ و ڕۆبۆجدا/ئامێر((
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حیا حیا باض لە جیۆزییەکاوی جس، پێىیظخە لە یەک کاجدا طەزهج لە هەزدوو ال )هێرەزو وەزگس( بدزێذ و لە هەمان کاجدا حەخخیان لەطەز بکسێخەوە، هەک بە 

 .Pattersonسێذ، ئەم بىەمایەغ بسیخییە لە پىخخەی مۆدێلەکەی هەزیەکەیان بک

یی و کازیگەزییەکاوی طەزەڕای ئەو بىەمایەغ، جایبەجمەهدییەکی جسی ئەم مۆدێلە داهپێداهاهە بە ئەو هۆکازاهەی دەبىە هۆی دوزخظدىەوەی پەیىەهدیکسدوی هاشازەک

لە ئاڵىگۆڕەکاوی هۆکازە هاشازەکییەکان، چىهکە چاوەڕواهکساواهە کازیگەزی لەطەز ئاماژەکان و  لەطەز کسدەکە، کە هۆکازەکان ڕۆڵی گسهگ دەبیجن لە جێگەػتن

 ئەو ئەزکاهەغ، کە لە پؼذ ئاماژەکاهەوەن دەکەن.

 

 :٨هۆکازەکاهیؽ دەکسێذ بەطەز س ێ پۆلدا دابەػبکسێً، کە بسیدیحن لە

 کەطایەحی، ژیىگە.پێکدێذ لە ڕەهەهدی بایۆلۆجی، ڕۆػيبحری، جىخم،  :هۆکازی کەطیی-١

 هۆکازی ئەشمىوهیی: پێکدێذ لە کازیگەزی ئەشمىوهە هىێیەکان یان هاوػێىەکان لە طەز کازلێکەکان.-٢

بازودۆخ: پێکدێً لە پۆلەڕەگەشی هاوبەغ، چىهکە شۆزحاز هۆکازەکان خۆیان کازلێک لەگەڵ یەکدەکەن، کازیگەزییەکی جایبەث بە -هۆکازی پەیىەهدی-٣

ازەکیی دیازیدەکەن، ئەمەغ ئەو کازیگەزییاهەیە لە پەیىەهدی هێىان جاکەکاهدا، کە شۆزبەی کاث لە ڕێی ڕێکخظدىەکاهەوە پێکدێذ، وەک پەیىەهدیکسدوی هاش 

 ژیىگەی فحزیکیی، ئاهەهگ، مصگەوث، ػىێنی کاز، کامپی ئاوازەکان، همىوهەی ئەم چەػىەن.

 

زەکییەکان پەیىەطتن بە بەزێىەبسدوی هەزیەک لە ػیکسدهەوەو پێؼکەػکسدوی ئەو کسداهەی، کە لە ئەزکە بىجییەکاوی ڕەفخازە هاشا (Patterson)بە بۆچىووی   

پێداوی شاهیازیی، ڕێکخظخنی ) پێؼەوەی کازلێککسدوی کۆمەاڵیەجیدا بەػدازن، پێڕەوی هاشازەکیی بۆ ئەم کۆمەڵە ئەزکە جاکەکەطییاهە کازدەکاث، بۆ همىوهە

ەهدی طۆشدازیی، گىشازػخکسدن لە دەطدبەطەزداگسجنی کۆمەاڵیەحی، ئەزکی پێؼکەػکسدن، کازیگەزییەکاوی بەڕێىەبسدن، کازلێکەکان، گىشازػخکسدن لە پەیى 

حەخخکسدهەوەی مۆدێلەکە لە ئەم    (،ئاطاهکسدوی ئاماهجەکاوی خصمەجکسدن/کازکسدن، مامەڵەکسدن لەگەڵ کازیگەزییەکان لە بەڕێىەبسدوی خىوڕەوػخەکان

وەیەحی لەطەز ئەزکە کۆمەاڵیەجییەکان و پەیىەهدییەکاوی جاک، مۆدێلەکە چازەطەزی شۆز گسفذ دەکاث دەزبازەی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی، ئەزکاهە، حەخخکسدهە

ەطدىەوە، ەیی دەو لەواهە هاوجابىووی بایەخبەهدیی هێرەزو وەزگس بۆ کسدەکە، هۆکازی کەطیی و ئەشمىووی لە کازیگەزییاهدا بۆ کسدەکە بەزاهبەز هۆکازی ژیىگ

دىیؼاهکسدوی طەزەڕای فساواهبىووی ڕەهەهدەکاوی ئەمجۆزەی پەیىەهدیکسدن لە ڕەهەهدێکی ڕوبەڕوەوە بۆ ڕەهەهدێکی ژمازەیی و ئامێریی، ئەمەغ بۆ خۆی دەط

 ەدا وەزگسجىوە.طىىوزی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکییە، لە چىازچێىەی پەیىەهدیکسدوی شازەکیی هێجراوەجە دەزەوەو طەزبەخۆیی خۆی لە مۆدێلەک

 

 : Patterson(جایبەجمەهدی و پێکهاجەکاوی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی بە پێی مۆدێلی ٢/٢

شیاجس حەختی لە ڕەهەهدە ئەزکیی و پێکهاجەو جایبەجمەهدییەکاوی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی کسدووەجەوە، جایبەجمەهدی پێکهاجەکاوی ئەم  Pattersonمۆدێلی     

 حۆزەی پەیىەهدیکسدن بۆ جایبەجمەهدییەکاوی )حێگحر، حىاڵو/دایىەمیکی( دابەػدەکاث.

 یەکەم: جایبەجمەهدی حێگحریی:

اشازەکیی لە جایبەجمەهدبىوهیدایە بە ڕوداوی لە دەوزوبەزێکی دیازیکساودا، ئەو دەوزوبەزە دیازیکساوە حێگحریی پەیىەهدیکسدهەکە لە حێگحری پەیىەهدیکسدوی ه     

 :٩چەهد الیەهێکدا دەزدەخاث لەواهە

 

 (:٦کازکسدهدا، وەک همىهەی ). هەخؼاهدن و ڕێکخظتن: حۆزو ػێىەو چۆهییەحی داهاوی کەلىپەل و مۆبیلیاجەکان لە هەخؼاهدوی ماڵ و ػىێنی ١

 (هەخؼاهدوی هۆڵی واهە خىێىدن لە شاهکۆکاهدا، دیازیکسدوی حێگەی داهیؼخنی خىێىدکازو مامۆطخا حیاواشی ئاطذ و پلەکان هیؼاهدەداث.٦)

 

ث دەجىاهحن طىود لە کاث وەزبگسیً وەک . جەزخاهکسدوی کاث: بسیخییە لە پابەهدبىون یان پابەهدهەبىون بە پەیمان و بەڵێىدان پەیىەطذ بە کاجەوە، جەهاهە٢

 (:٧، وەک همىهەی )طەزچاوەیەکی بەزهەمهێىان لە ڕێکخظدىە دازاییەکان یان پلەو پایە کۆمەاڵیەجییەکاهدا

 .(لە چێؼخخاهەی خىازدهە خێراکاهدا، هەخؼاهدوی مۆبیلیاجەکاهیان و ػىێنی داهیؼخيیان هاڕەخەث دەهەخؼێجرێ٧ً)

بۆ بەڕێکسدوی  و شوو چێؼخخاهەکە حێبهێڵً،کەمتریً کاث کەطەکان بمێيىەوە مەبەطخەن بۆ ئەو  ؼاهدهەی ػىێىەکاوی داهیؼتن،ئەم بچىکی و هاڕەخەث هەخ

 و بەدەطتهێىاوی كاشاهجی شیاجس.شۆزجسیً کڕیاز 

 

ەز ببەخؼً، ئەو شاهیازییاهەغ کازیگەزی .جایبەجمەهدی ػێىە: ػێىەو ڕوکازی دەزەوەی کەطەکان دەکسێذ شۆز شاهیازی دەزبازەی پەیىەهدیکسدهەکە بە بەزاهب٣

شاهیازی دەزبازەی جىخم، ڕەچەڵەک، جەمەن، چینی کۆمەاڵیەحی، الیەوی ئایحن، جا دەگاث بە داگحرکازیی و ، وەک دەخەهە طەز خىڕەوػذ و پەیىەهدییەکان

 ، بۆ همىهە:چەوطاهەوەو .......جاد

 طىف و ػاعحر...جاد. یله ػێكی شاها و فه زوطیمای به (ػێىاوی و هاڕێکی طه٨)

بەز شیسەک و لێهاجىوە، حگە ئەم ػێىاوی و هاڕێکییە وا دەکاث بەزاهبەز بە ئاگا بێذ لە پەیىەهدیگسجىەکەیداو لە بەخؼینی شاهیازیدا، لە کاجێکدا دەشاهێذ، کە بەزاه

 ەوەیدا دەزدەکەوێذ. لەوەی ڕاطخەوخۆ هەهدێکجاز بحروڕای ئاینی یان شۆز الیەوی جسی کەطەکە لە ػێىاوی ڕوکازی دەز 
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 دووەم: جایبەجمەهدیی دایىەمیکی/حىاڵو:

ئەم پێکهاجاهە ڕەفخازە حىاڵوەکان پێکهاجەیەکی طەزبەخۆن و جایبەجمەهدی هازدن و وەزگسجنی پەیىەهدییە هاشازەکییەکان دیازیدەکەن، ئەم جایبەجمەهدییە    

 :١١لەخۆدەگسێذ

 . مەوداو ئاڕاطخە.١

 . طەیسکسدن.٢

 اوی دەمىچاو.. ئاماژەک٣

 . هەڵىێظذ و حىڵەکان.٤

 . ئاماژەکان.٥

 . بەزکەوجً.٦

 . ڕەفخازە دەهگییەکان.٧

 .ئاگادازکسدهەوەی هەطتی بۆهکسدن.٨

، بەزکەوجً(، ئاماژەکان، بەشۆزی ڕەفخازە حىاڵوەکان بەػەکاوی شماوی حەطخە پێکدەهێجن، وەک)مەودا، طەیسکسدن، ئاماژەکاوی دەمىچاو، هەڵىێظذ و حىڵەکان

ێکهاجەکاوی کسدەکە بۆ کسدەی پەیىەهدیکسدهیؽ لە مەودایەکی فساواهدا کازدەکاث، ئەم پێکهاجەو جایبەجمەهدییاهە لە ئەم مەودا فساواهەدا ڕەگەشە بىجییەکان و پ

 دوو ػێىە دوزی گؼتی لە پەیىەهدییەکەدا دەگىێصهەوە، ئەو دوو ػێىە دوزییەغ پێکدێً لە:

ان هاوبەػیکسدهەکان لە هێىان پەیىەهدییە حیاواشەکاهدا حیاواشە، شۆزبەی حاز پەیىەهدی هاوڕێیەحی هاوبەػیکسدهێکی ئەزێیاهە هیؼاهدەداث، یهاوبەػیکسدن: -أ

 ، وەک:کییان لە هێىاهدا هەبێذ هاوبەػیکسدوی هەزێیاهە هیؼاهدەداث... جادەکەطاهێک دوبەز 

 ەکسدوی ئاماژەکاوی دەمىچاو، چەماهەوە بۆ پێؼەوە، ئاماژە دەهگییەکان....جاد.(مەودا هصیکەکاوی بەزکەوجً، طەیسکسدن، ئاڕاطخ٩)

 

و هۆکازە  هەڵظىکەوث: ئەم ػێىە دوزییە لە ژیىگەی کۆمەاڵیەجیدا کازایە، بە ػێىەیەک هەڵظىکەوث و ڕەفخازی گفخىگۆکەزان پێىیظخە ئاماژە بۆ مەبەطذ-ب

 (:١١، وەک همىهەی )ؼبینی هەڵظىکەوحی ئەواوی جس بکەیً، کە دەکسێذ ڕوبدەنپاڵىەزەکاوی کەطاوی جس بکەن، لە هەمان کاجدا پێ

ماژە (کازداهەوە دەزبڕدزاوەکان لە دەمىچاوی گفخىگۆکەزاهدا، مەودای حەطخەو ئاڕاطخەی طەیسکسدن،  گسژبىون و خێرایی ماطىولکەکان، لە ئەو ئا١١)

 گسهگاهەن، کە طەز بە ئەم دوزییەن.

 

و و جایبەجمەهدییەکاوی ئاماژە هاشازەکییەکاهدا، هاوبەػیکسدن و هاوبەػیىەکسدن لە پەیىەهدیکسدهەکاهدا ڕەهگداهەوەی الیەهە کۆمەاڵیەجیی کەواجە لە پێکهاجە   

ىوان دازبڕۆػيبحریی هاوبەػیکەزاوی ئاخاوجىەکاهً، هەڵظىکەوجەکاهیؽ الیەهێکی جسی پەیىەهدیکسدهەکە دەزدەخەن و بۆػاییەک لە شاهیازییەکان بۆ بەػ

 پڕدەکەهەوە، هەمىو ئەماهە لە ژێس کازیگەزی الیەهە کۆمەاڵیەجیی و ئایینی و ڕۆػيبحریی...جاد دەبً.

 

 : Patterson(حۆزەکاوی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی بە پێی مۆدێلی ٢/٣

  Patterson   :ئەم حۆزاهە لە پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی حیا دەکاجەوە، کە بسیدیحن لە 

 اشماهیی ئاماژەی پاز -١

 مەودای کەطیی-٢

 ئاڕاطخەی طەیسکسدن-٣

 بەزکەوجً-٤

 الواشی حەطخە -٥

 ئاڕاطخەگحری حەطخە -٦

 ئاماژەکاوی دەمىچاو-٧

 ڕێکخظدىەوەی هەڵىێظذ و وەطخاهەکان-٨

 هیؼاهەکان -٩

 حىڵەی دەطخەکان-١١

 حىڵەی كاچ و پێیەکان-١١

   ڕەفخازی ئاڕاطخەگی-١٢

 خىد )ڕوػاهدن، ڕێکخظتن، حلىبەزگ، یازیکسدن بە ئەڵلەی پەهجە/ کلیل، یان هەز ػدێکی جس.(یازیکسدن بە حەطخەو کەلىپەلی -١٣

  گەوزەبىون و بچىوکبىوهەوەی بیلبیلەی چاو-١٤
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 وەطخان-١٥

 بچڕاهدن-١٦

 ئاڕاطخەکاوی ئاخاوجً-١٧

کازیگەزجسیً حۆزی ئاماژەی هاشازەکییە، ػێىەی داهاوی کەلىپەلەکان لە بۆهە حیاواشەکاهدا پێىیظخە  Pattersonڕێکخظتن و هەخؼاهدوی کەلىپەلەکان لە الی   

ازییەکان و حیاواشبێذ و ئەمەغ کازیگەزی لەطەز بحرو ڕاو بۆچىون و بحرکسدهەوەی کەطەکان هەیە، بۆ همىوهە))هىطییىگەی فەزمیی طەزۆکەکان و پێگە ئید

، ئەمەغ دوبازە دەگەڕێخەوە بۆ مەودای  ١١ە فساواهە، بەاڵم دەکسێذ چەهد فەزماهبەزێکی ئاطایی لە ژووزێکدا هاوبەػبن((بەڕێىەبەزی کۆمپاهیاکان هەمیؼ

، هەهدێکیؽ لەم حۆزاهە پەیىەهدییەکی جەواوو ڕاطخەوخۆیان بە کەطیی و کۆمەاڵیەجیی و خۆبەدوزگسجنی کەطاوی پلەوپایە بەزش بە بەزاوزد بە کەطاوی ئاطایی

.....جاد(، بە یازیکسدن بە حەطخەو کەلىپەلی خىد )ڕوػاهدن، ڕێکخظتن، حلىبەزگ، یازیکسدن بە ئەڵلەی پەهجە/ کلیلدەزوووی هێرەزەوە هەیە، بۆ همىهە  الیەوی

 جەواوی ڕەهگداهەوەی بازە دەزووهییەکە لە ئاماژە هاشازەکییەکەدا دەبیجرێذ.

 ەکیی:و پەیىەهدیکسدوی هاشاز  Gamble & Gamble(مۆدێلی ٢/٤

کسدهەکاهەوە ئەم مۆدێلە باض لە ئەوە دەکاث ))پەیامە هاشازەکییەکان ئەزکی پؼذ پەیىەهدییەکان حێبەحێدەکەن، بە گؼتی پەیىەهدی پەیىەطذ بە پەیىەهدی   

 .١٢هیؼاهدەدەن، طسوػتی هەزیەک لە بەػدازبىوان و واجای پەیامە شازەکییەکان لە کازلێکەکاهدا ڕوهدەکەهەوە((

لە چەهد جىێژیىەوەیەکیدا  (Mehrabian)لێکۆڵیىەوەدا ئەوە خساوەجەڕو، کە ئاماژە هاشازەکییەکان س ێ یەکی واجای پەیىەهدییەکان پێکدەهێجن، وەک  لە هەهدێک

٪ ی واجا لە ٣٨وە دەگەن، لە ٪ ی واجاکان لە ڕێی وػە دەزبڕدزاوەکاهە٧ئەهجامێکی ڕێژەیی بۆ گەیاهدوی واجاکان لە پەیىەهدییەکاهدا دیازیدەکاث، بەوەی ))جەهیا لە 

ئەم ئامازاهە ڕێژەیحن و بە گۆڕاوی حۆزی پەیىەهدییەکە بۆ همىهە لە   هده زچه هه ،١٣٪ ی لە ڕێی شماوی حەطخەوە دەگاث((٥٥ڕێی ئاواشەی دەهگەوەو لە 

جێگەػخنی پڕاوپڕ لە کسدەیەکی بەاڵم دەکسێذ بڵێحن  پەیىەهدییەکی ڕوبەڕوەوە بۆ پەیىەهدییەک لە جازیکیدا یان لەهاو ئۆجۆمبێلدا گۆڕاهیان بەطەزدا دێذ،

می شازەکییدا بً یاخىد لە پەیىەهدیکسدهدا بەدیىایەث، جاوەکى لە پەیامە هاشازەکییەکاوی ئەو پەیىەهدیکسدهە جێىەگەیً، ئیتر ئەو پەیامە هاشازەکییاهە لەگەڵ پەیا

 لێکداهەوەی پەیىەهدیکسدهەکە پێىیظتن. ئامادەهەبىووی پەیامە شازەکییەکەدا ڕوبدەن، جێگەػتن لێیان بۆ 

کە شەهگیىتردەکاث، لە لێکداهەوەی ئەزکی ڕەفخازە هاشازەکییەکان بەزاهبەز ئاماژە شازەکییەکاهدا، مۆدێلی دووەم ئەم ئەزکاهە بۆ کسدەکە حیادەکاجەوەو کسدە

( Patterson, Gamble & Gambleشازەکیی(، هەزدوو مۆدێلەکە ) ئەواهیؽ کسدەکاوی )دژیەکی، حەخخکسدهەوە، ڕێکخظتن، جەواوکازی، حێگسجىەوەی پەیامی

  (Gamble(دا مەوداکەی فساواهترو باطەکاوی چڕجسو وزدجسن، حۆزەکاهیؽ الی )Pattersonبىەماکاهیان یەکدەگسهەوە، هەزچەهدە بىەماکان لە مۆدێلەکەی )

( پەطەهدکساون و Pattersonپىخخەجسو دیازیکساوجسن، هەزبۆیە لەم لێکۆڵیىەوەیەدا بىەماکاوی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکی لە شماوی کىزدیدا بەپێی مۆدێلی )

 (دەطدىیؼاهکساون.Gambleحۆزەکاوی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیؽ لە شماوی کىزدیدا بە پێی مۆدێلی)

لە ڕەفخازی هێرەزو وەزگس دەکەهەوەو لێکداهەوەکاهیان لە هەماهکاجدا بۆ هەزدوو هاوبەػیکەزاوی ئاخاوجىەکەیە، حگە لە هەزدوو مۆدێلەکە بە گؼتی حەخذ 

 ئەوەی لە ڕواهگەی ئەزکەکاوی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی ڕەهەهدو ػێىەکاوی کسدەکە لێکدەدەهەوە.

هەػذ پۆلدا دابەػدەکاث، بە پێی مۆدێلەکە هەمىو حۆزەکان پێکەوە کاز لە واجای  پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی بەطەز  (Gamble & Gamble)مۆدێلەکەی   

 پەیامەکە دەکەن، لە کازیگەزی ئاماژەکان کەم یان شیاددەکەن، بەمجۆزەغ مۆدێلەکە پۆلەکان حیادەکاجەوەو دابەػیدەکاث:   

 :  Kinesicsحىڵەهاس ی -١ 

اوظتی حىڵە دەگسێخەوە، لێکۆڵیىەوەیە لە حىڵەی حەطخە، واجا پەیىەطخەکان بە ئەو حىڵە حەطخەییاهەوە شازاوەیەکی ئەهثرۆپۆلۆحییە بۆ شماوی حەطخە، ش    

 (Bridwhistell)دەگسێخەوە، حىڵەی دەطخەکان و طەزو كاچەکان، هەڵىێظخەکاهمان، گۆػەکاوی وەطخان و طەیسکسدن و ئاماژەکاوی دەمىچاو لەخۆدەگسێذ، 

ەپێدا، کە ئاماهجی جەواوکسدوی وێىەیەکی هێمایی بۆ حىڵەی حەطخە بىو، کە پێڕەوی پێکهاجەیەکی هەڕەمی لەطەز بىەما یەکێک لە طیظخمە کۆدییەکاوی پەز 

 ، وەک:١٤شماهییەکان دەکاث، لێرەدا حىڵە وەک حۆزێک لە شمان دەطدىیؼاهکساوەو ئاطتی بۆ دیازیکساوە بەزاوزد بە ئاطخەکاوی شمان

  Kine حىڵەیی بسیخییە لە 

Kineme   .بسیخییە لە حىڵەی حەطخە بەزاهبەز بە مۆزفێم، کە یەکەیەکی طەزەکی ڕەفخازە 

Kinemes  یەکدەگسێذ بۆ پێکهێىاوی یەکەی گەوزەجسkinemorphs  بەزاهبەز بە ئەلۆمۆزف، ئەمیؽ بچىکتریً یەکەی ڕەفخازی شاوظتی حىڵەیە، کە ئەزکێکی

 دیازیکساوی هەبیذ.

 .  kinemorphs دواجسیؽ بۆ یەکەی گەوزەجس لە  

خىدو یازیکسدن بە ػخەکان وەک کلیل و ئەڵلەی هاوطەزگحریی و شۆز ػتی جس( لەو بابەجاهە  طەزەڕای ئەواهەغ شۆز مۆدێل )الواشیی و كەڵەوی  حەطخەو    

٪ ی دەوزوبەزی ئاخاوجً ٧١ایە لە دەخەهە چىازچێىەی حىڵەکاوی حەطخەو شاوظتی حىڵە لێیاهدەکۆڵێخەوە، لەم ڕواهگەیەػەوە هەهدێک لە شاهاکان باوەڕیان و 

 پێکدەهێجن.

وەطخاوی  ئەمجۆزەی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی لە ڕێی )حىڵەکاوی حەطخە، ئاماژەکاوی دەمىچاو، حىڵەکاوی چاو، گفخىگۆکسدن لە ڕێی چاوەوە، چۆهییەحی

 حەطخە، ڕادەی ڕۆػتن( پەیامەکە بە بەزاهبەز دەگەیەهً.

  Artfactual communication & appearance ڕوکاز  پەیىەهدیکسدوی ڕوکەػییاهەو  -٢ 
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بێذ لەطەز ڕێکخظخنی كژو حۆزی حلىبەزگ و بابەحی حىاهکازیی و ئێکظظىازاث، ڕاطتی پەیىەهدییەکان دەخەهەڕو، واجە ڕوکەش ی دەزەوەی مسۆڤ کازیگەزی دە   

کۆمەڵ بەزگی ئاڵىوااڵو پێاڵوی پاژهەبەزشو هیىۆکی دزێژ جحژ هێمای کازهەکسدن و  پەیىەهدییەکان، جێگەػدىەکان دەگۆڕێذ، بۆ همىوهە ))لە الی چیىەکاوی طەزەوەی

ن کەمتر هییە ڕەهجبردوی خەڵکی جسە، هەمان دیازدە الی چینی هاوەهدی)بەش ی طەزەوەی(، واجایەکی جسی هەیە، ئەویؽ ئەوەیە، کە ئەماهیؽ  هیچیان لە ئەوا

ىێىدهەوەکاوی بەزاهبەزیؽ لە ڕاو بۆچىوهەکاهیان، بە پێی ئەو ڕوکەػاهە دەگۆڕێذ و حیاواشدەبێذ، )جەهاهەث خ ١٥هەزچەهدە ئیؼدەکەن و خۆیان بەخێىدەکەن((.

کان و هەهدێکجاز شاهیازیی لەطەز جىخم و ڕەگەشو ڕەچەڵەک و جەمەهیؽ دەزدەخەن، ئەم حۆزەغ وەک ئەواوی جس کازیگەزە بە دەوزوبەزە کۆمەاڵیەجیی و کلخىزییە

 ، وەک:بەطەز کەطەکاهدا، بۆیە ڕەهگداهەوەی ڕۆػيبحریی و کۆمەاڵیەحی جیایاهدا دەبیجرێذ ،١٦حۆزو ڕەهگ و ػێىەی حلەکان دەطەپێجن( ئەو کلخىزو کۆمەڵە

 (ئۆجۆمبێلی مۆدێل بەزشو خاهىوی گەوزەو هىێ و مۆبیلیاحی گساهبەها لە هاو ماڵدا هیؼاهەی دەوڵەمەهدیً.١١)

 : Olfacticsبۆهکسدن  -٣

 ن ڕێگەیەکی جسی پەیىەهدیکسدهە، کازیگەزی ئەزێىیی و هەزێنی لەطەز کازداهەوە ئەوینی و هاوڕێیەجیی و طۆشدازییەکان دەبێذ، هەز ئەماهەغهەطتی بۆهکسد  

باغ و خساپ، بۆ گازی وایکسدووە لە شۆزبەی کازگەکاهدا بە حۆزەها بۆن بۆ بەزهەمەکاهیان بەکازبهێجن، لەگەڵئەوەػدا ))بۆهکسدن بەطتراوە بە یادهێىاهەوەی یاد

( ١٢، همىهەی )، شۆزحاز بۆهکسدهەکە ئەو ڕوداواهەمان بە یاد دەهێىێخەوە١٧همىوهە هەطتی بۆهکسدن کاجێک ڕوداوێکی خۆغ یان هاخۆغ ڕودەداث، شیاددەکاث(

 چۆهییەحی کازیگەزی بۆهکسدن لە پەیىەهدییەکاهدا دەخاجەڕو:

 (ڕوەکی مێخەک.١٢)

ددا بۆ خۆبۆهخۆػکسدن و ڕاشاهدهەوە بەکازهێجراوە، هەزکاث ئەو بۆهە لە هەز کاث و ػىێيێکدا باطبکسێذ، ڕاطخەوخۆ بۆوی مێخەک ڕوەکێکە لەکلخىزی کۆوی کىز 

 ئەو ڕووەکە بەبحردێخەوەو دزک بە ڕاشاهدهەوەو خۆبۆهخۆػکسدن لە کۆهدا دەکسێذ، شۆزحازیؽ ژوی بەجەمەن )دایک، هەهک....( بە بحردادێذ.

 :  colorڕەهگ -٤

ىویەزەوە شۆز الیەن یەکی جسی پەیىەهدیکسدوی بەهێزە، پەیىەطخە بە کازیگەزییە ئایینی و ڕۆػيبحریی و ڕامیازیی و کۆمەاڵیەجییەکاهەوە، بەطدىەوەی ڕەهگ بە بڕێگە   

ڕۆػيبحرییە حیاواشەکان، جەهاهەث و واجای پەیىەهدییەکان دەزدەخاث، ڕەهگ بە گؼتی کازیگەزی لەطەز هەطتی خىدو ئەویتر دەکاث، پەیامەکاوی ڕەهگ جایبەجً بە 

، بۆ همىوهە ڕەهگی طپی لە شۆزبەی کلخىزەکاهدا بۆ ١٨))خەیاڵکسدن و هێىاهەبەزچاوی خىد، ڕەهگەکان بە وێىەیەکی هصزی دیازیکساوەوە پەیىەطخدەکاث((

ۆمەالیەجییەکەو پلەو پایەو ئاطتی ڕۆػيبحری کەطەکاهیؽ هاوطەزگحرییە، کەچی لە هەهدێک کلخىزی ئاطیاییدا بۆ پسطەیە، دوبازە ڕەهگەکاهیؽ شۆزحاز الیەهە ک

ینی ، بۆ همىهە لەبەزکسدوی حلی هەجەوەیی ڕەهگاوڕەهگ لە کلخىزی کىزددا هیؼاهەی ڕۆژی هەجەوەیی هەوزۆش یان ئااڵی کىزدطخاهەو شۆزحازیؽ پۆػدەزدەخەن

دی ئەو ڕەهگاهە الی میللەحی کىزدو لە کلخىزی کىزددا دەزدەخەن، یان وەک ڕەهگەکاوی ئااڵی کىزدطخان لەو ڕۆژەدا لەالیەن هەهدێک کەطەوە، جایبەجمەه

 (:١٣همىهەی )

 (پۆػینی حلی ڕەهگ حیاواش لە هەخۆشخاهەکاهدا بە پێی پلەی شاوظتی، پصیؼک، پەزطدیاز، کازگىشاز....جاد.١٣)

 : chronemicsکاث  -٥

. هەزچەهدە ئەو یەکە شماهییاهە لە مەودادا حیاواشن بەاڵم بۆ ١٩کازکسدن لە الیەوی گەیاهدهەوە((کاث لە شماهدا ))یەکەی داهساوی وان، کە لە بازبً بۆ 

پابەهدبىون و پابەهدهەبىون بە کاجەوە، دەکسێذ واجای حیاواش بە پەیىەهدییەکان   پێىاهەکسدن و هیؼاهداوی کاجەکان بەکازدێً، لە پەیىەهدیکسدوی هاشازەکییؼدا

دا پابەهدبىون بە پەیماهدان و ڕێصگسجً و ڕاشیکسدهیؽ لە الیەهێکەوە جێگەػدىەکاوی جاک بۆ کاث هیؼاهدەدەن، ))لە هەهدێک کلخىزدا بداث، لە چىازچێىەیاه

ەطخە بە ، بۆیە ڕواهینی کۆمەڵگەکان حیاواشە بۆ کاث، هەزچەهدە شیاجس بابەجەکە پەیى ٢١کەطەکان بۆ ئەمڕۆ دەژیً، بەاڵم هەهدێک کلخىزی جس چاوەڕێی طبەیىێن((

ۆبىوهەوەیەک واجای جاکەوە، لە الیەکی جسەوە ))جەزخاهکسدوی کاث پێىیظخە بۆ دیازیکسدوی دەوزوبەزی کازلێککسدن، بۆ همىوهە ئامادەبىون لە کاحی خۆیدا بۆ ک

لێکداهەوەکان بۆ کاث لە کلخىزە حیاکاهدا، ، کەواجە طەزەڕای حیاواشی ٢١پابەهدبىوهە بە کاث و گسهگیدان و لەهەهدێک دەوزوبەزیؼدا واجای مخماهەبەخۆبىوهە((

بەػەوە )کاحی هازدن و واجای گسهگی و پابەهدبىون هاوبەػە لە شۆزبەیاهدا، ئەم پابەهدبىون و هاوبەػیکسدهە لە کاجدا بۆ گەیاهدن لە پەیىەهدیدا دەبێذ بە دوو 

 ىەوە.ڕوهبکسێبەمجۆزە کاجەکان  (دا٢ژمازە ) ، دەکسێذ لە هێڵکازی ٢٢کاحی وەزگسجً(

 

 ڕابسدوو                                            ئێظخا                                         داهاجىو 

                                                                                              * 

 کاحی هازدن                                                

 

 ڕابسدوو                                            ئێظخا                                         داهاجىو 

                                    *                  * 

 کاحی وەزگسجً                         

                                                

 ( خظدىەڕوی کاحی حۆزەکاوی کاث٢هێڵکازی )                                                                                   
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 : Haptic  /Tacesicsپەیىەهدیکسدوی دەطذ/بەزکەوجً  -٦

لە چ لێکۆڵیىەوەیە لە پەیىەهدی حەطخەیی، بە دەزبڕیيێکی جس دەطخلێداهەکان/بەزکەوجىەکان لەگەڵ چ بەػێکی حەطخەو چەهد حاز؟ بە جىهدی چەهد؟    

یەوە جا هەمىو كۆهاغ و دەوزوبەزێکدا؟ بۆ چ کازیگەزییەک؟ ئاماژەیەکی بىەڕەجییە لە پەیىەهدیکسدوی هاشازەکییدا بۆ هەمىو حۆزەکاوی پەیىەهدی، هەز لە مىداڵی

واجایاهەغ حیاواشیی جەمەهەکان بەزکەوجً لە هەمىو حۆزە پەیىەهدییەکاهدا ڕەهەهدێکی شیىدووەو شۆز الیەن لە پەیىەهدییەکاهدا دەگىێصێخەوە، گىاطدىەوەی ئەم 

وەکان و واجاکەیان حیاواشدەبێذ، هەزوەک حۆزەکاوی جسی جێدەکەوێذ بە پێی چحن و جىێژی کۆمەاڵیەحی و ڕۆػيبحریی و لە کلخىزێکەوە بۆ کلخىزێکی جس لێکداهە

خۆػەویظتی و بەهێزیی دەگىیصێخەوە، شۆزحازیؽ ڕق و هەڵىێظتی جىهدوجحژاهە، ئەم  بەزکەوجً هاهدان و شۆزحاز حۆزێکی پەیىەهدیکسدوی شازەکی و هاشازەکیی.

، بڕواهە مەاڵیەجیؽ، لەگەڵ ػىێً و کاث و دەوزوبەزو مەبەطتی كظەکەزدا دەگۆزێًلێکداهەواهەغ حگە لە الیەهە کلخىزییەکە، جەمەن و جىخم و پلەوپایەی کۆ 

 (:١٤همىهەی )

 (لە کاحی طاڵوکسدهدا جەوكەکسدن و دەطخگسجنی کەطێکی گەهج هێزو چاالکی جێدایە بە بەزاوزد بە جەوكەکسدوی کەطێکی بەجەمەن.١٤)

 

 

 : proxemicsمەودا -٧

یی لێکۆڵیىەوەیە لە طیمای ػىێىیی و مەودا، دووزیی هێىاهیی کۆمەاڵیەحی، کە پابەهدی دەبحن لە دەوزوبەزە حیاواشەکاهدا، چۆن مەودای کەطێخ    

اژەیە بۆ مەودای حیادەکەیىەوەو دەپازێصیً، گۆػەی ڕوبەڕوبىهەوەمان بەزاهبەز یەکتر، چۆهییەحی هەڵبژازدوی وەطخان و داهیؼدىمان، بە ػێىەیەکی گؼتی ئام

بە خۆی  کەطیی یان هەزێمیی، یان ئەو ڕێگەیەی کە مەوداکەی پێدەزدەبڕیً یان دزوطخدەکەیً لەگەڵ کەطاوی جسدا، چىهکە هەمىو کەض فەشایەکی جایبەث

 : ٢٣ودا هەیە، کە بسیدیحن لەهەیە، کە بسیخییە لە مەودای ئاطایش ی کەطەکە، لە خاڵێکدا ڕاشیىابێذ ئەو فەشایە ببەشێجرێذ، بە شۆزییؽ چىاز حۆز مە

 

 مەودای طۆشدازیی-١

 مەودای کەطێخیی-٢

 مەودای ڕاوێژیی کۆمەاڵیەحی-٣

 مەودای گؼخیی-٤

زیگەزی لەطەز ئەم مەودایاهەغ وەک حۆزەکاوی جسی ئاماژەی هاشازەکیی، بازی کۆمەاڵیەجیی و ڕۆػيبحریی و چیىەکاوی کۆمەڵ و جىخم و جەمەن و ....جاد، کا   

یی دەدەن لە چاو جىخمى دەکەن و دەگۆڕێً، وەک یەک ػێىە هامێيىەوە، شاهاکان گەػخىهەجە ئەو ئەهجاماهەی، کە ))جىخمى هێر شیاجس گسهگی بە مەودای کەط

، کەواجە وەک حۆزێکی پەیىەهدیکسدوی ٢٤مێدا، کەطاوی داهیؼخىوی الدێکان پێىیظخییان بە مەوداو ػىێنی فساواهتر هەیە لە کەطاوی داهیؼخىوی ػاز......((

یە بەػێکی کازیگەزە لە پڕۆطەی پەیىەهدیکسدن و هاشازەکیی مەودای کەطیی واجا لە دەزبڕیىەکاهمان شیاددەکەن و واجایؽ لە دەزبڕیىەکان کەمدەکەهەوە، بۆ 

 دیىێکی دەزبڕیىەکان بە بەزاهبەز دەڵێذ و جەواوکەزی دیىی یەکەمی دەزبڕیىەکاهە، کە مەبەطذ فۆڕم و ػێىەی دەزبڕیىەکەیە.

 

 پازاشماهیی: -٨

هاوڕێی ڕاطخەوخۆی وػەکاهە، چىهکە پازاشماهیی بسیخییە لە ))واجای  پازاشماهیی وەک حۆزێک لە حۆزەکاوی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی و ئاماژە هاشازەکییەکان،    

ە طەزهجدان و وػەکان کە بەکازیاهدەهێىحن، یان ئەو وػاهەی کە دەکسێذ لە دەكەوە حازێکی جس بەزهەمبهێجرێىەوە، وەک پەهد، یان گۆڕاهکازی و حیاواشی ل

وە، واجە لە ڕەفخازە شماهییەکەدا ئاماژە بۆ ڕێگەی دەزبڕینی ئاخاوجىەکە دەکاث، وەک: بەزشیی و هصمیی ، دەگسێخە٢٥كەبازەو ئاواشەو دەزبڕیً و الداهەکان... جاد((

کەهەوە، وەک )بێدەهگیی دەهگ، ئاواشەو وەطخان وخێرایی و كەبازەی دەهگ، ػێىەشازو، جێکەڵیی ئاخاوجً و .....جاد، دەکاث لەگەڵ ئەو الیەهاهەی ئاخاوجىەکە ڕوهدە

اجا دەگەیەهً دەزبازەی پەیىەهدی کەطەکان، دەػخىاهحن بە حەخخکسدهمان لەطەز وػەیەک و فەزامۆػکسدوی یەکێکی جس جەواوی هاوەڕۆکی و پێبڕیً شۆز و 

 ( بازەکاوی پازاشماهیی دەخەهەڕو:١٦، ١٥همىهەکاوی )، ٢٦پەیىەهدییەکە بگۆڕیً(

 

 ، بەجىاهایی، نهێنی، حیاواشی ماددی هێىان کەطەکان یان حیاواشی کلخىزیی کەطەکان.(دەکسێذ كەبازەی دەهگمان لە کاحی كظەکسدهدا ئاماژە بێذ بۆ ػەزم١٥)

 

یەجیی و (جەوژم/ ئەکظێيذ وەک بەػێک لە پازاشماهیی، دەکسێذ ػىێنی حىگسافی کەطێک لە ڕێی ئەکظێىتی کەطەکەوە بصاهسیذ، لەگەل شاهینی بازی کۆمەاڵ ١٦)

 ڕۆػيبحریی کەطەکە.

 

 ماهیی لە ئاماژە هاشازەکییەکان حیادەکاجەوە، بسیخییە لەوەی هەزیەک لە ئاماژە پازاشماهییەکان لە ڕێی دەزبڕیىە شازەکییەکان خۆیاهەوەکەواجە ئەوەی پازاش     

 دەزدەبڕدەێً، واجە هاوڕێی دەزبڕیىە شازەکییەکاهً و بە هاوبەش ی واجاکە ػیدەکەهەوە، لەگەڵ ئاماژە شازەکییەکەدا ئاوێخەن.
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حگە لە ەکییەکان بە هەمىو حۆزو ڕەگەشەکاهیاهەوە کازیگەزی ڕەهەهدە کۆمەاڵیەجیی و ڕۆػيبحریی و ئایینی و جەهاهەث جاکەکەطیؼیان لەطەز دەبێذ، ئاماژە هاشاز    

اماژەکاهیان کاث و ػىێً و دەوزوبەزەکاوی ئاخاوجً، بۆیە گسهگە بۆ جێگەػتن و ػیکسدهەوەی وزدو ڕووی ئەم ئاماژاهە، ئەو ڕەهەهداهە بکسێىە بىەماو ئ

هاشازەکییەکاوی هاو پێؼیبکسێىەوە، ئەو کاجە دەجىاهحن بگەیً بە واجایەکی جەواوی ئاماژە هاشازەکییەکاوی کۆمەڵێک یان چحن و جىێژێک و لێکداهەوەی ڕەفخازە 

م دەکسێذ بڵێحن واجا لەشۆزبەی کسدەیەکی پەیىەهدیکسدن. طەزەڕای ئەوەی ئاخاوجىەکان بەهەزدوو دیىی )شازەکیی و هاشازەکیی( بەڕێىەدەچً، بەاڵ 

ەو لێکداهەوەی پەیىەهدییەکاهماهدا لە دیىە هاشازەکییەکەدا بەزحەطخەدەبً و ڕەهگداهەوەکاهیان لە دەزبڕیىەکاهدا دەبیجرێً، هەزبۆیە بێگىمان ػیکسدهەو 

گىهجاوجسیً هێڵ پێکدەهێجن بۆ گەػتن بە لىجکەی جێگەػتن و  بەکۆدکساوە شماهییەکان لە چىازچێىەی ڕەفخازو ئاماژە هاشازەکییەکاهدا باػتریً طتراجحژییەث و 

 پىخخەی کازکسدوی ئاماژە هاشازەکییەکان خساوهەجەڕو:(دا، ٣ژمازە ) هێڵکازی  پەیىەهدی جەواوو پڕاوپڕ، لە

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 الیەوی                                                                                                                                                                                 

 کۆمەاڵیەحی و                                                             ئاماژە                                                                                                     

 کلخىزی و ئاینی                                                         هاشازەکییەکان                                                                                        

 

 دەزبڕینی                                                                                                                                  

 شازەکی+ پازاشماهیی                                                                                                                       

  

  

                                 

 

 

 ( چۆهییەحی کازکسدوی ئاماژە هاشازەکییەکان لە پەیىەهدییەکدا٣هێڵکازی)

 

کۆشاهیازی ئاڕاطخەکساوی هێماکاهە، لە ژێس کازیگەزی طەزحەم الیەهەکاوی   

ە ئاماژەو ڕەفخازە هاشازەکییەکاهدا، کۆمەاڵیەحی و کلخىزی و ئاینی و .....جاد، بە کۆدکسدهیاهە لە دەزبڕدزاوە شازەکییەکاهدا و لە كاڵبکسدوی ئەو دەزبڕدزاوە شازەکییاهە ل

ۆدان جا دەگەن بە کەهاڵەکاوی دەزبڕیً و ئاوێخەی ئاماژەو ڕەفخازە پازاشماهییەکان دەبً، دوابەدوای ئەو ئاطخە كۆهاغی هازدوی کە لە پەیىەهدییەکی ڕاطخەوخ

 زگس.مەبەطذ دێخە ئازاوە، کە دەکسێذ لێرەوە پەیىەهدییەکان ڕاطخەواهە یان پێچەواهە بً، بە پێی ئەو مەبەطخەی هێرەز دەیەوێذ بیگەیەهێخە وە

 

 ئەهجام:

ن....جاد پێکدێذ، کسدەی پەیىەهدیکسدن لە پەیىەهدیکسدوی شازەکی، وػەو دەزبڕدزاوەکان و پەیىەهدیکسدوی هاشازەکی، لە بەکازهێىاوی شماوی حەطخەو ئاماژەکا-١

ەطەز بىەمای هەزدوو حۆزەکەی کسدەی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکی هیىەی کسدەی پەیىەهدیکسدهەکاهمان پێکدەهێىێذ، بۆیە ػیکسدهەوەی پەیىەهدییەکان پێىیظخە ل

 پەیىەهدیکسدهەکە ڕێکخسابێذ.

طەزبەخۆ یان هاوکاحی پەیىەهدیکسدوی شازەکیی، ئەمەغ ڕوداوی بە ػێىەیەکی  بسیخییە لەکازایی و چاالکی ئەم پەیىەهدییە لە کسدەی پەیىەهدیکسدهدا، -٢

بۆ لەخۆوەیی و خۆهەویظتی وایکسدووە پەیىەهدییە هاشازەکییەکان شیاجس کسدەیەکی ئاوەشی بً و لە کسدەیەکی پەیىەهدیکسدهدا مێؼک ئازاطخەیان دەکاث، ئەمەغ 

 کسدەکە دەگەڕێخەوە.

حەخخکسدهەوەو دوبازەکسدهەوە لە و  گەیاهدوی واجاکان ڕوهتر  بۆ ئاڵۆگۆڕکسدوی پەیامەکان لە ئەهجامی ئەزکە طەزەکییەکاوی پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی، هەز لە -٣

، پێچەواهەکسدهەوەی دەزخظخنی پێىاس ی کەطیی و کۆمەاڵیەحی جاک و پڕکسدهەوەی کەلێىەکاوی پەیامە شازەکییەکە جا دەگاث بەپەیامە شماهییە شازەکییەکان 

اشازەکییەکان بۆ لێکداهەوەی شاهایسییەکان پێؼبیىییەکان شیاددەکەن و وادەکەن دەجىاهحن پەیىەهدی مەبەطخداز لە بێ مەبەطذ حیابکەیىەوە، چىهکە ئاماژە ه

 هێما

 کۆزانیاری 

 مەبەستی نێرەر یان واتای ناسروشتی
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یىە شازەکییەکان و وەزگس مەبەطتی هێرەز لە پەیىەهدییەکدا دزکپێبکاث، بەمەغ ئەزکی طەزەکی ئەم حۆزە پەیىەهدییە دیازیکسدوی شاهیازییەکاوی پؼخەوەی دەزبڕ 

 دەبێذ. پەیىەهدییە شماهییەکان

، مەودا، پەیىەهدیکسدوی هاشازەکیی لە شماوی کىزدیدا بسیدیحن لە: )حىڵەهاس ی، پەیىەهدیکسدوی ڕوکەػییاهەو ڕوکاز، بۆهکسدن، ڕەهگ، کاث، بەزکەوجً ەکاویحۆز -٤

 ( بەػەکاوی شماوی حەطخە پێکدەهێجن. ...پازاشماهیی(، لە هاویؼیاهدا )حىڵەکان، بەزکەوجً، مەوداکان

 

 لیظتی پەزاوێصەکان

 وی بەش ی یەکەم:                                          پەزاوێصەکاوی بەش ی دووەم:پەزاوێصەکا

                               (Hargie: 2019: 99)-١                                        (٢٢: ٢١١٩)عەبدولڕەخمان: -١

 (                                  Hargie: 2019: 96)-٢                                                   (٧٧: ٢١١٤)طاڵح : -٢

٣-(Jakobson:1972: 73)                                     ٣-(Patterson: 2014:175-176)                                         

٤-(Hussein: 2020: 13)                                      (١٧٨طەزچاوەی پێؼىو: ) -٤                                          

                                  (Hussein: 2020: 38)-٥                                              (٢٤: ٢١١٨)ئەخمەد: -٥

٦-(Manusov: 2016: 1)                                     ٦-( Hussein: 2020: 38)                                    

٧-(Manusov: 2016: 4)                                              ٧-(Hussein: 2020: 38)                                        

٨-( Hussein: 2020: 13)                                             ٨-(Hussein: 2020: 39)                                         

                                        (Hussein: 2020: 41)-٩                                                         (  ٧: ٢١٢١)میىە: -٩

١١-(Hussein: 2020: 13)                                    ١١-(Hussein: 2020: 13                             ) 

١١-( Eunson: 2012: 256)                                 ١١- (Patterson: 2017: P 2-3)                     

١٢-(Hall and et all: 2019: 275)                         ١٢-(Hussein: 2020: 40)                         

١٣-(Hussein: 2020: 14 )                                      ١٣-(Smith: 1979: 632)                     

                                               (Mahmood & Hussein: 2020: 163)-١٤                                           (٣١: ٢١١٨)ئەخمەد: -١٤

١٥-(Yin: 2014: 420)                                        (٤٢: ٢١١١)فخاح: -١٥                   

١٦-(Leonard: 2012: 183)                               ١٦-(Mahmood & Hussein: 2020: 169)                

١٧-( Bonaccio and ….. et all.: 2016: 2)       ١٧-(Mahmood & Hussein: 2020: 169)       

١٨-(Leonard: 2012: 183)                               (٣٢٨: ٢١١٤)مدمد: -١٨            

 (٢١١١:٩٢)فسج: -١٩                                             (٢٨: ٢١٢١)میىە: -١٩

٢١-(Leonard: 2012: 183)                               (١٧١پێؼىو:)طەزچاوەی -٢١ 

٢١-(Eunson: 2012: 256)                                ٢١-(Patterson: 2017: 3) 

٢٢-(Hussein: 2020: 16)                              (٩٣: ٢١١١)فسج: -٢٢ 

 (Eunson: 2012: 270)-٢٣                                       (١٦)طەزچاوەی پێؼىو:-٢٣

                                                                ٢٤-(Eunson: 2012: 270) 

                                                                ٢٥-(Eunson: 2012: 263) 

 (٢٦٣)طەزچاوەی پێؼىو:-٢٦                                                         

 

 

 طەزچاوەکان:

 (. شماوی حەطخە. هامەی ماطخەز . شاهکۆی طەاڵخەدیً. هەولێر. ٢١١٨ئەخمەد، ػىە ئەبىبەکس)-

 (. شماهەواوی. چاپی طێیەم. هەولێر.٢١١١فخاح، مدەمەد مەعسوف)-

 (. پساگماجیک و واجای هیؼاهەکان. هامەی دکخۆزا. شاهکۆی طلێماوی.٢١١١فسج، هۆگس مەخمىد )-

 (. کازابىووی شمان لە پەیىەهدییە کۆمەاڵیەجییەکاهدا. چاپی یەکەم. چاپخاهەی هاوطەز. هەولێر.٢١١٩)عەبدولڕەخمان، ػیالن عىطمان-

(. ڕۆڵی هەڵمەحی پەیىەهدی گؼتی لە پێکهێىاوی هۆػیازیی ژیىگەدا. هامەی ماطخەز. شاوظخە مسۆڤایەجییەکان/ ڕاگەیاهدن. ٢١١٧عەلی، ػۆخان ئەبىبەکس)-

 شاهکۆی طلێماوی.

 شماوی حەطخە)پەیىەهدییە گۆهەکساوەکان(. چاپی دووەم. چاپخاهەی جازان. (.٢١٢١میىە)-

 (. ڕۆڵی شمان لە ئاڕاطخەکسدوی الیەوی دەزوووی جاکدا. هامەی دکخۆزا. شاهکۆی طلێماوی.٢١١٤طاڵح، دەزوون عەبدولڕەخمان)-



 Journal of the University of Garmian 9 (3), 2022 

  
Page 137 

 
  

 الخخیل لدی الطالب. کلیت التربیت الىىعیت. حامعت طىطا.(. الاطخفادة مً هظسیت الترمحز الثىائی في جفعیل ٢١١٤مدمد، مسوە مدمىد طلیمان )-
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 الخالصت

(، و الري Communicationهره الدزاطت معىىهت )الاجصال ػحر اللفظي في اللؼت الكىزدًت(، كىىع اطاس ي وفعال وجكميلي للىىع الاخس مً عمليت الاجصال )  

(، خيث ان الهدف الاطاس ي الخخياز مىضىع الدزاطت هى جددًد و جاػحر و وصف الاهىاع السئيظيت لالػازاث Verbal Communicationهى الاجصال اللفظي )

كيفيت اخخالف والافعال ػحر اللفظيت، مع وصف وجلدًم املعاوي وامللاصد التي جضيفها لالجصال اللفظي، و جدليل وفسة اطخخدامها في عمليت الاجصال و 

ملياث الاجصال، وكلت جدليلها خظب الثلافت والظسوف الاحخماعيت والثلافيت للفسد واملجخمع، باالضافت الى اهميت و كيمت الاػازاث والافعال ػحر اللفظيت في ع

ظيت و كيفيت حؼيحر معاهیها و حؼكيل معنی ػحر املصادز الاكادًميت الخاصت باملىضىع في اللؼت الكىزدًت و وحىد الخعليداث في اطخخدام الاػازاث ػحر اللف

اذج عمليت الاجصال، طبيعي للخعابحر اللفظيت، والتي حؼكل في كثحر مً الاخيان طببا لظؤ الفهم وحؼيحر مظاز العالكاث باججاه معاكع. اعخمادا على مىاهج وهم

خداماث فيما بحن الاػازاث ػحر اللفظيت واملؼازكاث في الخعابحر اللفظيت في اللؼت جداول هره الدزاطت جفظحر و وصف معاوي الاػازاث وجلدًم الاخخالفاث والاطخ

 لهجت الظليماهيت الفسعيت في هره الدزاطت.  –الكىزدًت. وكد جم اطخخدام بياهاث اللهجت الىططى 

Abstract: 

           This study is entitled (Non-Verbal Communication in the Kurdish language), as a basic, effective and 

complementary type to the other type of communication process, which is Verbal Communication. and non-

verbal acts, with describing and presenting the meanings and intentions they add to verbal communication, 

analyzing the abundance of their use in the communication process and how their analysis differs according to 

the culture and social and cultural conditions of the individual and society, in addition to the importance and 

value of non-verbal signs and actions in communication processes, the lack of academic resources on the subject 

In the Kurdish language, the presence of complications in the use of non-verbal signals and how to change their 

http://www.jom.sagepub.com/
http://www.researchgate.net/
http://www.annualreviews.org/
http://lardbucket.org/
http://www.researchgate.net/
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meanings, and forming an abnormal meaning of verbal expressions, which often constitute a reason for 

misunderstanding and changing the course of relations into an opposite direction. Depending on the methods and 

models of the communication process, this study attempts to explain and describe the meanings of signs and 

present the differences and uses between non-verbal signs and participations in verbal expressions in the Kurdish 

language. Data from central dialect - Slemani sub-dialect were used in this study. 


