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 بهڵێننامه

رۆڵی راگهٌاندن من بهڵێن دەدەم که ئهم تێزی دکتۆراٌه که ناونٌشانهکهی برٌتٌٌه له )    

( لێمانی به نمونهئاوارەكانی شهڕی داعش له پارێزگای س :هێورکردنهوەی شڵهژانی پاش هێدمهله

. جگه لهو جێگاٌانهی که به ئاشکرا ئاماژەم پێکردووە، مووی کاری ڕەسهنی تاکه کهسی خۆمههه

ههموو نووسٌنهکان و ئهنجامهکان توێژٌنهوەی سهربهخۆی خۆمه و پێشتر له هٌچ شوێنێک باڵوم 

رم. بهڵێن دەدەم نهکردۆتهوە و پێشکهشی هٌچ شوێنێکم نهکردووە بۆ ئهوەی بڕوانامهٌهکی پێ وەربگ

 لهههرجێگاٌهک شتێکم وەرگرتبێت ئاماژەم بهسهرچاوەکهی کردووە.

 

 

 

 

 

واژوو:                                         

پاڤێ جمٌل احمد ناوی لوتابی:                                 

 بهروار:                                      
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 سهرپهرشتٌارڕەزامهندی  پشتگٌری و

تێزە لهژێر سهرپهرشتٌاری من ئامادەکراوە ونووسراوە و نێردراوە بۆ وەرگرتنی بڕوانامهی ئهم 

دکتۆرای فهلسهفه له پسپۆڕی ڕاگهٌاندن من پشتگٌری دەکهم و ڕازٌم کهبهم شێوەی ئێستای پێشکهشی 

 لٌژنهبکرێت.

 

 

 سهرپهرشتٌار

 فیطپ.ی.د. صابر بكر مص

/  /  2018 

 

 

 

پشتگٌری دەکهم که ههموو پێداوستٌهکان جێ بهجێ کراوە و ههروەها ئاماژە بهپشتگٌری و 

 ڕەزامهندی سهرپهرشتٌار من ئهو تێزە دەنێرم بۆ گفتوگۆ.

 

                                   

  اندنهٌاگڕ یشهب یكۆرهس                              

                                                    ۆشٌار مظفر علید.ه                              

                                   /     / 2018                 

 

 

 

پشتگٌری دەکهم که ههموو پێداوٌستٌهکان جێ بهجێ کراوە،بۆٌه ڕازٌم که ئهو تێزە بنێردرێت بۆ 

 گفتوگۆ.

 

 بهرپرسی خوێندنی بااڵی کۆلێژ                              

 د. دڵشاد محمود عبد الرحمن                              

                                        /    /2018 
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 ههڵسهنگاندن بڕٌاری لٌژنهی

رۆڵی ) برٌتی بوو له ناونٌشانی تێزی دکتۆراٌهمان که ولٌژنهی ههڵسهنگاندن، ئه وەکوئێمه  

ئاوارەكانی شهڕی داعش له پارێزگای سلێمانی  ؛ێورکردنهوەی شڵهژانی پاش هێدمههٌاندن له هراگ

 ئێمه ،هکهی ههڵسهنگاندناوەڕۆكله لوتابٌهکهمان کهناوی)پاڤێ جمٌل احمد(بوو خوێندەوە و (،به نمونه

 ه.تێداٌ زانستی ڕاگهٌاندنپسپۆڕی له  یراۆبڕوانامهی دكتپێداوٌستٌهکانی  که ڕ دەدەٌنبڕٌا

               

                      

     پ.ی.د. حکٌم عثمان حمٌد                         پ.ی.د. هێرش رسول مراد

                  ئهندام                            ئهندام         

             2018/    / :   بهروار                 2018/    /  :بهروار

       

 پ.ی.د. مها بکر حسن        پ.ی.د. سامان جالل مولود

                  ئهندام                            ئهندام         

             2018:    /    /بهروار                 2018/    /  :بهروار

 

 هێمن مجٌد حسن پ.ی.د.   پ.ی.د. صابر بکر مصطفی 

 سهرۆکی لٌژنه         ارئهندام و سهرپهرشتٌ   

            2018:    /    /بهروار                 2018/    /  :بهروار

 

 

 

 پ.ی.د زێدان رشٌد برادۆستی

 راگری کۆلٌژی ئاداب

 2018/    /    بهروار
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 ه به:پێشكهش

 

 باوکم ... 

  .فێری خۆنهوٌستی کردم ، ئهوکهسهیشێخ جمٌل شههٌد         

 م داٌك... 

 .فێری مٌهرەبانی کردم ، ئهو کهسهیمامۆستا کهلسوم         
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 سوپاس و پێزانٌن

 كه ئهركی سهرپهرشتی  پ.ی.د صابر بکر مصطفی بۆکانی سوپاسی بێپاٌانم بۆ بهڕێز

سودێكی زۆری پێ توێژٌنهوەكهمی گرته ئهستۆ و به ڕێنماٌی و سهرنج و تێبٌنٌٌه به پێزەكانی 

 .گهٌاندم

 دكتۆر هۆشٌار مظفر علی دەکهم له زانکۆی تی  تاٌبه وپاسی سهرۆکاٌهتی بهشی ڕاگهٌاندن و بهس

کۆلێژی ئاداب بۆ هاوکاری و کردنهوەی ئهو دەرفهته که بتوانٌن بهردەوام بٌن  یسهاڵحهددٌن

 لهخوێندن.

  ی زانستهمرۆڤاٌهتٌٌهکان دەکهم بۆ سهرۆکاٌهتی بهشی ڕاگهٌاندنی زانکۆی سلێمانی کۆلێژسوپاسی

 ارٌٌان که بهردەوامبم له خوێندن.هاوک

   بهڕێزان سوپاس بۆ ههموو ئهو مامۆستا بهڕێزانهی كه وانهٌان پێداوم له لۆناغی دكتورا

حبٌب مال  پ.د.طاهر حسۆ زێباری، پ.ی.د. ڕەزوان بادٌنی، پ.ی.د. مهغدٌد سهپان، پ.ی.د.

 .ٌمئارٌانا ئٌبراهد. ،پ.ی. هللا

  بۆ نوسٌنی  یله هاوكارٌكردنی بهردەوام ٌوسف حمه صالح مستهفا پ.د.بهڕێز سوپاس بۆ

 .توێژٌنهوەكه تا كۆتاٌی

  سوپاس بۆ مامۆستاٌانی ههڵسهنگاندنی فۆڕم و پێوەری توێژٌنهوەكه، كه به سهرنج و تێبٌنٌهكانٌان

 .بهشداربوون له هاوكاری كردنم

 له وەرگێڕانی  نبهشداربووئٌدرٌس کهرٌم . رٌم وپ.ی.دعلی ک سوپاس بۆ بهڕێز پ.ی.د. بێستون

 .ۆڕمی توێژٌنهوەكهفپێوەر و 

 .سوپاس بۆ هێمن عزٌز بۆ ههوڵی دڵسۆزانهی زۆری له تهواوکردنی ئهم توێژٌنهوەٌه 

  

                                        

 پاڤێ  
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 پوختهی توێژٌنهوەكه

 پاش یشڵهژانله هێورکردنهوەی دٌارٌكردنی ڕۆڵی ڕاگهٌاندن له  برٌتٌهاونٌشانی ئهم توێژٌنهوەٌه ن

لهم توێژٌنهوەٌهدا ههوڵدراوە جۆری . ی شهڕی داعش له پارێزگای سلێمانی به نمونهئاوارەكان ؛هێدمه

الی  (هێدمه پاششڵهژانی  و ئهو پهٌوەندٌٌه بدۆزرێتهوە له نێوان ههردوو گۆڕاوی )ڕاگهٌاندن

 .ه بهسهرٌانهاتووە تووشٌان هاتووەئهنجامی جهنگ و ڕووداو و كارەساتهكانی ك ئاوارەكان كه له

پێی گهڕان و پرسٌاركردنی خۆٌهوە توێژەر بهدا ه بابهتێكی گرنگه لهههمانكاتئهم بابهت

، به جۆرێن توێژەر به پێوٌستی زانٌوە ی ئهم توێژٌنهوەٌهی بهدی نهكردوەتوێژٌنهوەٌهكی هاوشێوە

دوو گۆڕاوە زۆر گرنگن له ڕووی پهٌوەندٌٌهوە  ئهوەی ئهم رەٌهوەبكات به هۆكاریوە له بالێتوێژٌنه

له ڕێگهی ئامڕازەكانٌهوە الی زۆرٌنهی خهڵن بهردەسته بۆٌه . له ئێستادا فراوانه چونكه ڕاگهٌاندن

ر ههٌه به ههپاش هێدمه ٌان شڵهژانی  نهخۆشیهبێت لهسهر ئهو تاكانهی كه بهئاسانی دەكرێت ڕۆڵی ه

 ارێن بێت چارەسهر نهكراوون.هۆك

 كانهخٌهباێج هتهباب هل نێكٌه هب كاندا،ەاوازٌج ٌهكا هل اندنهٌراگ ۆڵیر ەیوهنٌژێتوێل

 .هٌهه ەوهڵهمۆتان و ك یانٌژ هب هیكمۆت یكٌٌهندەوهٌپ هچونك ت،ێكرەژماردهه

ارەکان کرا، لهم ڕوانگهٌهوە دەست به تاووتوێکردنی ئهم بابهته کرا، که وا ڕاپێوی گۆشهنٌگای ئاو

 چونکه ئاوارەکان چٌنێکی گرنگن و کارٌگهرٌان ههٌه.

 داەبوار مهل یزانست یدۆتٌم هب ستنهپشتب هب ەكردوو رەژێتو هل انٌوا هكارانۆه وهئ مووهه ۆٌهربهه

رۆڵی راگهٌاندن له هێورکردنهوەی " یبونٌمومژاوهو ت یشنڕۆنا تێبتوانر ەیوهئۆب ،ەوهتۆڵێبك

 .هٌهكەوهنێٌتو هیشێك نٌترٌكەرهس ه. كەوهتێنبکر" روشڵهژانی پاش هێدمه

هی بازنامێله ر هٌٌتٌبر ئهم توێژٌنهوەٌه له چوار بهش پێکهاتووە، بهشی ٌهکهمی توێژٌنهوەکه

دٌارٌکردنی چهمکهکانی ، که ئهم تهوەرانهی لهخۆ گرتووە )ڕەههندەکانی توێژٌنهوەکه ،توێژٌنهوەکه

تاٌبهته به چوارچێوەی تٌۆری و توێژٌنهوەکانی پێشوو، که  توێژٌنهوەکه(، بهشی دووەمی توێژٌنهوەکه

بهسهر چوار باسدا دابهشکراوە )باسی ٌهکهم تهرخانکراوە بۆ ڕۆڵی ڕاگهٌاندن ههروەها باسی 

دووەمٌش تٌۆری توێژٌنهوەکه و شٌکردنهوەی چوارچێوەی مٌتۆدی توێژٌنهوەکه، باسی سێٌهم 

 مه، باسی چوارەم توێژٌنهوەکانی پێشووی گرتۆتهخۆ(.تهرخانکراوە بۆ باسکردنی شڵهژانی پاش هێد

ههروەک بهشی سێٌهمی توێژٌنهوەکه ڕێکارەکانی توێژٌنهوەکه لهخۆدەگرێت، بهشی چوارەمی 

توێژٌنهوەکه الٌهنی مهٌدانی توێژٌنهوەکه لهخۆدەگرێت، تاٌبهته به خستنهڕووی تێڕوانٌنی ئاوارەکان، 

نهوەی شڵهژانی پاش هێدمه و شرۆڤهکردنٌان ههروەها سهبارەت به ڕۆڵی راگهٌاندن له هێورکرد

 خستنهڕووی دەرەنجام و ڕاسپاردە و پێشنٌازەکانی توێژٌنهوەکهو سهرچاوەکان.

له گرنگترٌن ئامانجی ئهم توێژٌنهوەٌه )دەرخستنی رۆڵی راگهٌاندنه له هێورکردنهوەی شڵهژانی 

 پاش هێدمهٌه(.

به  بهکارهێنراوە و دواتر ڕوپێویڕێکاری مٌتۆدی وەسفی بۆ بهدٌهێنانی الٌهنی مهٌدانی توێژٌنهوە 

( ئاوارە له کهمپهکانی پارێزگای 418) شێوەی سادە سامپڵی توێژٌنهوە وەرگٌراوە که برٌتٌبووە له

ٌان له ههژدەساڵ توێژٌنهوەكهمان دەستنٌشانكرد كه برٌتی بوو لهو ئاوارانهی كه تهمهن سلێمانی کۆمهڵی

 .و بهرەوسهرەوەٌه

                                                           

  .هێدمه: زاراوەٌهکی دەروونناسٌٌه به مانای شۆک بوون دێت 
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 رهب ەبرد نامانهپ ،یارٌزان ەیوهكردنۆو ك هكەوهنٌژێتو یكانهئامانج ینانێهٌدهب یستهبهم هب

 هل هكەرەوێپ ٌیاوٌش هل ابوونٌنڵد ۆهاتبوو، ب نێپ هگڕو ب ارٌ( پرس75) هلهك نێرەوێپ یدروستكردن

 ۆ( بیناسهڵمۆك ،یرونناسە، داندنهٌاگڕ) یكانەبوار هل رانۆپسپ هل نەٌهژمار ٌه، دراەوٌهزانست یووڕ

 هكەرەوێپ ۆٌیاستگڕ یئاست ەٌهوێش مهب ،هكەرەوێپ ۆٌیراستگ یئاست رهسهل اردانڕٌو ب نگاندنهسهڵه

 یوازێش نٌٌدوا ران،ۆپسپ ینگاندنهسهڵو ه ینٌبێت یرچاوگرتنهبهل ی%( دوا92) هبوو ل یتٌبر

 ە)اعاد ەوهكردنٌتال ەباروود هیگڕێ هدا ل نجامهئ ركردنمانٌگێج هیسۆبوو، پاشان پر ەئامادد هكەرەوێپ

 (.0.92) هبوو ل یتٌبر یرٌگێج یئاست هاالختبار( ك

بۆشٌكردنهوەی ئهنجامهكانی توێژٌنهوەكه ههرٌهن له ئامڕازە ئامارٌٌهكانی )ڕێژەی سهدی، ناوەند 

 ،وەستی سپێرمان، ناوەندی سهنگكراو، ناوەندی گرٌمانهٌیژمێری، الدانی پێوەری، هاوكێشهی پهٌ

 ( بهكارهاتوون.  ANOVA  ,T.test هیشێهاوك

جامانهی توێژٌنهوەكه پێی دەرەن له گرنگترٌن ( SPSSپرۆگرامی ئاماری گونجاو )له ڕێی 

 :گهٌشت برٌتٌن له

که ی كان بۆ ڕەوٌنهوە و هێورکردنهوەی ئهو شڵهژانه لهسهر ئاواره  بووه رێنی هه نه یڕاگهٌاندن ڕۆڵ.1

 یڕاگهٌاندن ڕۆڵههربۆٌه  هسهرٌان هاتووە.له ئهنجامی ئهو کارەساتانهی که ب، تووشٌان بووە

 .كان زٌادکردنی نٌشانهکانی شڵهژانی پاش هێدمه الی ئاواره  له  بووه رێنی هه نه

و پێدانی زانٌاری  ڕێنوێٌکردنهاوکاربێت بۆ که نهٌتوانٌٌوە   بووه نهرێنی هه یڕاگهٌاندن ڕۆڵ.2

خۆگونجاندن له گهڵ خودی خۆٌی و ئاوارەکان بۆ زانٌنی چۆنٌٌهتی مامهڵهکردن و پێوٌست به 

 دەورووبهردا.

وە و ڕەچاوی الٌهنی و نهٌتوانٌٌوە بهبهرنامه پهٌامهکانی باڵوبکاته کهمتهرخهم بووەڕاگهٌاندن .3 

  .بکاتبه ئاوارەکان پێشکهش  هاوکاری مهعنهوی ،دەروونی بکات

وانٌٌوە نهٌتبهجۆرێک ەکان درووستکردنهوەی کهساٌهتی ئاوارله   بووه نهرێنی هه یڕاگهٌاندن ڕۆڵ.4

و  هوەی هٌواو گهشبٌنی بۆ ئاوارەکانگهڕاندنلهگهورەی ههبێت  یبهشێوەٌهکی بهرچاو رۆڵ

 .ئارامکردنهوەٌان

کهمکردنهوەی  ،چارەسهرکردن و ئاساٌی بوونهوەی رووداوەکهله   بووه ێنی ههنهر یڕاگهٌاندن ڕۆڵ .5

 ە.ئهو خهمه گهورەٌٌهی کهبهسهر ئاوارەکانهوە جێماو

نهٌتوانٌوە ڕۆڵی چارەسهرسازێکی دەروونی ببٌنێت کهوەک چارەسهرێکی سهرەتاٌی بێت ندن هٌاڕاگ-6

ٌان به ئهرکی خۆی بزانێت له کاتهههستٌارەکاندا ڕۆڵی گهورەی ههبێت بۆ هێورکردنهوە و 

 ئاوارەکان. ڕاڕاٌی و دوودڵینههێشتنی 

لهناخى ئهو لوربانٌانهدا ماوەتهوە و ی بهرز الی ئاوارەکان به پلهٌهک هدمێه پاش ژانىڵهشبوونی  -7

، بههۆکاری ئهو ڕووداوانهی که بهسهرٌاندا هاتووە درووستکردووە لهناخٌاندا کارٌگهرى گهورەى

له ماڵ وێرانبوون و دەستدرێژی و کوشتنی کهسانی نزٌکٌان و ته لٌنهوەی ماڵ و شوێنی پٌرۆزٌان 

، به هاتووە ئاوارەکانسات و ڕووداوەکان کهبهسهر پاشماوەى کارەههروەها سوکاٌهتی پێکردنٌان و

 ئاستی جٌاواز بهجۆرێک شڵهژانی پاش هێدمه الی ڕەگهزی مێ زٌاترە به بهراورد به ڕەگهزی نێر.

 هاوکاری و پشتٌوانٌٌهکانی بۆ ئاوارەکان که نهٌتوانٌٌوە  بووه نی ههرێ نه یڕاگهٌاندن ڕۆڵ.8

ۆٌدا له ئاست گهورەٌی ڕەوش و دۆخ و لهبارەی لهسهر ئاستی دەرەوە و ناوخ دەسهبهربکات

 کارەساتهکهدابێت.
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توانٌٌوٌهتی بهشێوەٌهکی بهرچاو رۆڵێکی  له پرسی مرۆڤ دۆستٌدا،  بووه ئهرێنی هه یڕاگهٌاندن ڕۆڵ.9

له دەرخستنی تاوان و  .ە کارٌگهری لهسهر ئاوارەکان بکاتگهورە ببٌنێت له ڕووی وٌژدانٌٌهو

  .ژی دژ به مرۆڤاٌهتیناشرٌنکردنی تووندووتٌ

ڕاگهٌاندنێکی دٌارٌکراو نٌه کۆٌان بکاتهوە و و ئاوارەکان له ڕووی دٌمۆگرافٌٌهوە جٌاوازن .10

ههرئهمهش وای کردووە به ئاستی جٌاواز پشت به ٌهکجۆر کارٌگهری درووستبکات لهسهرٌان.

ێ ههٌه له ئاستی جٌاوازی له نێوان ههردوو ڕەگهزی نێر و مئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن ببهستن، 

 پشتبهستنٌان به ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن که له بهرژەوەندی ڕەگهزی نێرە.
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 پێڕسحی تاتەجەکاى

 تاتەجەکاى الپەڕە

ii تێكی لورئانی ئاٌه 

iii بهڵێننامه 

iv  سهرپهرشتٌارپشتگٌری و ڕەزامهندی 

v ههڵسهنگاندن بڕٌاری لٌژنهی 

vi ه به:پێشكهش 

vii سوپاس و پێزانٌن 

viii پوختهی توێژٌنهوەكه 

xii  پێڕستی بابهتهکان 

xiv  پێڕستی خشتهکان 

xvii  پێڕستی پاشکۆکان 

 پێشهکی  1

 دەرّازەی یەکەم: )الیەًی جیۆری جْێژیٌەّەکە( 4-8

 ڕێبازنامه ٌهکهم:بهشی  4

 کێشهی توێژٌنهوەکه/ ٌهکهم 4

 توێژٌنهوەکهگرنگی / دووەم 5

 ئامانجهکانی توێژٌنهوەکه/ سێٌهم 6

 دٌارٌکردنی چهمک و زاراوەکان/ چوارەم 7

 ۆڵر              7

 اگهٌاندن ر             7

 هێدمهپاش شڵهژانی              8

 ئاوارەکانی شهڕی داعش 8

 تەضی دّّەم: چْارچێْەی جیۆری ّ جْێژیٌەّەکاًی پێطّْ 10-68

  اگهٌاندنرۆڵی رکهم: باسی ٌه 10

 اگهٌاندن لهسهر وەرگررۆڵ و کارٌگهری ر ٌهکهم: 10

 اگهٌاندنرهاتهکانی پرۆسهی کۆمٌونٌکهٌشن و پێکدووەم:  13

 رۆرێڕاگهٌاندن و تسێٌهم:  21

22 
رۆڵی راگهٌاندن له باڵوکردنهوەی ههواڵ و زانٌارٌٌهکانی تٌرۆر و  چوارەم:

 تٌرۆرستان

 ی توێژٌنهوەکه و شٌکردنهوەی چوارچێوەی تٌۆری توێژٌنهوەکهتٌۆر باسی دووەم: 25

 به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنتٌۆری پشتبهستنی  ٌهکهم: 27

 دووەم: رۆڵی راگهٌاندن لهژێر ڕۆشناٌی تٌۆری پشتبهستن 37

 هێدمه  پاشباسی سێٌهم: شڵهژانی  44
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 هێدمه پاشسهرههڵدانی شڵهژانی  ٌهکهم: مانا و 44

 هێدمه پاشۆکارەکانی سهرههڵدانی شڵهژانی هدووەم:  49

 هێدمه پاشم: جۆرەکانی شڵهژانی سێٌه 55

 هێدمه پاشلۆناغهکانی سهرههڵدان و چارەسهرکردن شڵهژانی  چوارەم: 56

 توێژٌنهوەکانی پێشوو باسی چوارەم: 65

 خستنهڕووی توێژٌنهوەکان ٌهکهم: 65

 ی پێشووتوێژٌنهوەکان تاوتوێکردنی دووەم: 66

 دەروازەی دووەم: الٌهنی مهٌدانی توێژٌنهوەکه 69

 تەضی سێیەم : ڕێکارەکاًی جْێژیٌەّە 70-83

 مٌتۆدی توێژٌنهوەکه ٌهکهم: 70

 و سامپڵی توێژٌنهوەکه دووەم: کۆمهڵ 70

 سنوری توێژٌنهوە سێٌهم: 77

 ئامڕازەکانی کۆکردنهوەی زانٌاری چوارەم: 77

 انی ئامڕازی توێژٌنهوەمهرجه ساٌکۆمترٌٌهک پێنجهم: 80

 شهشهم: ئامڕازە ئامارٌٌهکان 82

85-141 
تەضی چْارەم: خسحٌە ڕّّی ئەًجاهەکاًی جْێژیٌەّە ّ 

 دەرئەًجام ّ ڕاسپاردە ّ پێطٌیارەکاى

 نجامهکانی توێژٌنهوەکهدەرەکهم: خستنهڕووی زانٌارٌٌهکان و باسی ٌه 85

 اسپاردەرباسی دووەم: پوختهی دەرەنجام و پێشنٌار و  138

R 142  سهرچاوەکان 

A152-A171 پاشکۆکان 

A-B پوخته بهزمانی ئٌنگلٌزی 
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 پێڕسحی خطحەکاى

 الپەڕە ًاًّیطاًی خطحەکاى ژ

 70 توێژٌنهوە سامپڵیکۆمهڵ و  1

 71 توێژٌنهوەکه سامپڵی ڕەگهزى ٌهکهکانى 2

 72 توێژٌنهوەکه ڵیسامپتهمهنى ٌهکهکانى  3

 72 توێژٌنهوەکهسامپڵی نى ٌهکهکانى ئاستى خوێند 4

 73 توێژٌنهوەکه سامپڵیپٌشهى پێش ئاوارەبوونى ٌهکهکانى  5

 73 توێژٌنهوەکه ڵیسامپ بارى کۆمهاڵٌهتى ٌهکهکان 6

 74 توێژٌنهوەکه سامپڵی ژمارەى مناڵ الى ٌهکهکانى 7

 75 توێژٌنهوە سامپڵینهتهوەی ئهندامانی  8

 76 توێژٌنهوەکهوە سامپڵین ئاٌنى پهٌڕەوکراو لهالٌه 9

 77 توێژٌنهوەکه سامپڵیمهزههبى  10

 80 ههڵسهنگاندنى پسپۆڕان بۆ پێوەرەکه ڕوون دەکاتهوە 11

 85 ندن له بٌرهێنانهوەی ڕووداوەکهدارۆڵی راگهٌا 12

 86 رۆڵی راگهٌاندن له شپرزە بووندا 13

 86 اٌبهت به ڕووداوەکهرۆڵی راگهٌاندن له کهمکردنهوەی بٌنٌنی خهوی ناخۆشی ت 14

رۆڵی راگهٌاندن که کارٌگهری ئهرێنی کردۆته سهر چاالکی و  15

 پهٌوەندٌٌهکۆمهاڵٌهتٌٌهکاندا

87 

 87 رۆڵی راگهٌاندن که ههستی دوورەپهرێزی بۆ سامپڵی توێژٌنهوەکه زٌاد کردووە 16

 88 رۆڵی راگهٌاندن له بهخشٌنی ئارامی 17

 89 نهوەی شڵهژانی دەروونٌدارۆڵی راگهٌاندن له کهمکرد 18

 89 رۆڵی راگهٌاندن لهسهر زٌادکردنی زانٌاری و ئاگاٌی لهسهر ڕووداو و کێشهکاندا 19

 90 رۆڵی راگهٌاندن که بۆته چاودێر )رەلٌب( بهسهر کێشهو گرفتهکاندا 20

رۆڵی راگهٌاندن له بهشداربوون له پێشکهشکردنی هاوکاری و پشتٌوانٌی  21

 ەکٌداناوخۆٌی و دەر

91 
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 91 رۆڵی راگهٌاندن که بۆته هۆی ورووژاندنی ههست و سۆز 22

 92 رۆڵی راگهٌاندن که بۆته هۆی هێورکردنهوەی توڕەبوونهکاندا 23

رۆڵی راگهٌاندن کهبۆته هۆی لهٌادکردنی ڕووداوەکه ئهگهر بۆماوەٌهکی  24

 کهمٌشبێت

92 

ە به ژٌان )خۆشوٌستنهوەی رۆڵی راگهٌاندن که بۆته هۆی دووبارە ههستکردنهو 25

 ژٌان(

93 

رۆڵی راگهٌاندن که هاندەرە بۆ خۆکۆنترۆڵکردن و مامهڵهکردن لهگهڵ  26

 دەورووبهر

94 

رۆڵی راگهٌاندن له کهمکردنهوەی بٌنٌنی دێوەزمهی ناخۆش)کابوس(ی  27

 بههۆی زۆری دووبارەکردنهوەی رووداوەکهوە، بێزارکهر

94 

دنهوەی ههڵچوون و تووڕەبوون، بههۆی باسکردنی رۆڵی راگهٌاندن له هێورکر 28

 کێشهو گرفتی ئاوارەکانهوە

95 

رۆڵی راگهٌاندن له کهمکردنهوەی دروستبوونی ههستی دووبارەبوونهوەی  29

 ڕووداوەکه

95 

رۆڵی راگهٌاندن له کهمکردنهوەی ههستی خهمۆکی و تاوان کهتا ئێستا له ژٌاندا  30

 ماوە

96 

 97 بۆته هۆی کۆنتڕۆڵکردنی جموجۆڵ رۆڵی راگهٌاندن که 31

رۆڵی راگهٌاندن که بۆته هۆی ئاساٌی کردنهوەی گفتوگۆی لوربانٌٌهکه لهگهڵ  32

 کهسانی دەوروبهردا سهبارەت به ڕووداوەکه

97 

 98 رۆڵی راگهٌاندن له کهمکردنهوەی ٌادەوەری ڕووداوەکه 33

 98 رۆڵی راگهٌاندن که بۆته هۆی ناهاوسهنگی کهساٌهتی 34

 99 رۆڵی راگهٌاندن که بۆته هۆی دانی بڕٌاری ٌهکالکهرەوە لهژٌان 35

 100 رۆڵی راگهٌاندن له کهمکردنهوەی حهزی تۆڵه سهندنهوە 36

 100 رۆڵی راگهٌاندن له کهمکردنهوەی ڕاڕاٌی 37

رۆڵی راگهٌاندن که بۆته هۆی کهمبوونهوەی گرژبوونی دەست و لاچ له کاتی  38

 رگوێ کهوتنی ڕووداوەکهدابٌرکهوتنهوە و به

101 

رۆڵی راگهٌاندن له کهمکردنهوەی ههستی خۆبهکهمزانٌن بهرامبهر به کهسانٌتر  39

 که ئاوارە نٌن ٌان ئهو ڕووداوەٌان بهسهردا نههاتووە

102 

 102 رۆڵی راگهٌاندن که له ئاساٌی بوونهوەی ڕووداوەکه 40

وونهوەی ڕووداوەکه الی رۆڵی راگهٌاندن له زٌادکردنی حهزی دووبارەب 41

 کهسانٌتر

103 
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 104 ڕٌزبهندی هۆکارى پشتبهستنى سامپڵى توێژٌنهوەکه به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن 42

ئاستى پشتبهستنى ٌهکهکانى نمونهى توێژٌنهوەکه بۆ ئامڕازە جٌاوازەکانى  43

 ڕاگهٌاندن ڕوون دەکاتهوە.

105 

گى پێدەدات له ڕاگهٌاندنهوە بهدەر لهو ئهو بابهتانهى که سامپڵى توێژٌنهوەکه گرن 44

 بابهتانهى که پهٌوەندى به بابهتى ئاوارەبوونهوە ههٌه

107 

وەرگرتنى زانٌارى له کهناڵهکانى ڕاگهٌاندنهوە بهپێى زمانى کهناڵى ڕاگهٌاندن  45

 الى سامپڵى توێژٌنهوەکه

109 

 111 ندن به پێی رەگهزئاستى پشتبهستنى سامپڵى نوێژٌنهوەکه به ئامڕازەکانى ڕاگهٌا 46

 112 به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن به پێی تهمهن پشتبهستنى سامپڵى توێژٌنهوەکه ئاستى 47

ئاستی  ڕاگهٌاندن به پێی پشتبهستنى سامپڵى توێژٌنهوەکه به ئامڕازەکانى ئاستى 48

 خوێندەوارٌان

113 

ووى ئهندامانى ڕاگهٌاندن به پێی پٌشهى پێش ئاستى پشتبهستن به ئامڕازەکانى 49

 پێش ئاوارەبووندا سامپڵى توێژٌنهوەکه له

114 

ئاستى پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن به پێی بارى کۆمهاڵٌهتى)خێزاندارى(  50

 الى سامپڵى توێژٌنهوەکه

115 

ئاستى پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن به پێی ژمارەى مناڵ الى سامپڵى  51

 توێژٌنهوەکه

117 

ئاستى پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن لهالٌهن سامپلی توێژٌنهوە به پێی  52

 بوونى جٌاوازى نهتهوەٌی

118 

ڕاگهٌاندن به پێی جٌاوازى  ئاستى پشتبهستنى سامپلى توێژٌنهوەکه به ئامڕازەکانى 53

 ئاٌن

119 

 ڕاگهٌاندن به پێی جٌاوازى مهزههب الى ئاستى پشتبهستن به ئامڕازەکانى 54

 ئاوارەکانى )پارێزگاى سلٌمانى( سامپڵى توێژٌنهوەکه

121 

الى  هێدمه پاشو نٌشانهکانی شڵهژانى  پهٌوەندی نێوان جۆرەکانی کارەسات 55

 سامپڵى توێژٌنهوەکه

122 

 124 هێدمه به پێی ڕەگهز الى سامپڵى توێژٌنهوەکه پاشئاستی شڵهژانى  56

 125 زى تهمهنهێدمه به پێی جٌاوا پاشئاستی شلهژانى  57

 126 هێدمه به پێی ئاستی خوێندنپاش ئاستی شڵهژانى  58

به پێی کارى پێش ئاوارەبوونى ٌهکهکانى سامپڵى  هێدمه پاشئاستی شڵهژانى  59

 توێژٌنهوەکه

127 

 128 هێدمه الى سامپڵى توێژٌنهوەکه به پێی بارى خێزانی پاشهژانى ڵئاستی ش 60
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به پێی بوونى جٌاوازى ڕێژەى  ى سامپڵى توێژٌنهوەهێدمه ال پاشهژانى ڵئاستی ش 61

 منداڵ

129 

 130 هێدمه به پێی جٌاوازى نهتهوە الى سامپڵى توێژٌنهوەکه پاشئاستی شڵهژانى  62

 131 به پێی جٌاوازى ئاٌن الى سامپڵى توێژٌنهوە هێدمه پاشهژانى ڵئاستی ش 63

 132 ئاٌنزاتوێژٌنهوەکه به پێی  الى ئاوارەکانى سامپڵى هێدمه پاشئاستی شڵهژانى  64
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 پێشهكی

 داڕۆمهئ یمەردهس هل ت،ێڕێگەد داٌتٌهاۆڤمر هڵیمۆتان و ك یانٌژ هگرنگ ل ۆڵیڕ اندنهٌاگڕ

 انٌرچاوهب ڕۆڵی ۆٌهربه، هەوهتاك یانٌژ یكانەندەوێن مووهه وێن هتهچونڕۆ اندنهٌاگڕ یكانەازڕئام

 ،ەوهتاك یكانهنٌوانێڕت ٌیاوازٌج هب كاندا،ەاوازٌج هنٌوانێڕو ت هاستڕو ئا یگشتٌاڕ یدروستكردن هل هٌهه

و  ڕۆڵ ینٌزان ۆب ەوهنٌژێتوێل هیستەرهك هببن یكانەازڕو ئام اندنهٌاگڕ ەكردو یوا همهئ رهه

 .انٌكانٌٌهرهگٌكار

 اداٌاجٌج یمۆڕف ەوێش هل نێفشار نەو ۆڤمر رهسهل كانٌهژٌو توندوت كانەووداوڕو  ساتەكار

 وهئ ینجامهئ هتان ل یال تێبەدرووستد هك هیانٌروونەد نهخۆشٌٌه وهل هكێكٌه شڵهژان ت،ێنێنوەد ۆیخ

 هیسانهوكهئ هچونك ،پاش هێدمهٌه یژانڵهش ارترٌد انٌمووهه هل تێد داٌرهسهب هك هیساتانەكار

 یكێسهك هیوانهئ انٌ بنەد كانٌهسروشت هساتەو كار ركردنٌستگەو د كانهنگهج ێیملمالن یدووچار

 .هٌهه انٌتوشبوون یرهگهئ اترٌز نەدەستدەدهل انٌستٌوهشۆخ

 وهئ ەیوهوكردناڵو ب رخستنەد كان،ٌٌهارٌزان ەیوەرەزێگو هینێئاو هبنەد كانهاندنهٌاگڕ زۆر جار

 یرهگٌكار هك ننێخولمەد خوازراوهن یكێشهجار ك نێنده، هنەدەوودڕ هك هیساتانەكار ووداووڕ

 .هٌهه هڵمۆتان و ك یاكانٌاجٌج ٌهكا رهسهل ینێرهن

  ێجهبێج ۆیخ كوەو ینووسهژنامڕۆ یكار یكٌتێو ئ پٌپرنس ێیپ هب هانهٌٌشٌپ یكاركردنله کاتێکدا 

  ێاوكڵهڕترس و د ەیوهوكردناڵ، بساتەكار ەیوهكردنەدووبار له نێشهب هب تێبەد اندنهٌاگڕ تێناكر

 تێكرەد هك یروونەد یژانڵهش یدروستكردن هل تێبەد یكەرهس یكێكارۆه شهمهب ،ررگەو یال

 گاڕێ كانداهرانهٌو ل ساتەداوو كارووڕو  هشێك یكاتهل اندنهٌاگڕ ەیوهب تێبكر ێجهبێج هیكهوانهچێپ

 ٌٌهگرژ وهل رگرەو ینانێرهەد ،رگرەو یكردن ٌینماڕێو  ەوهوركردنێه هل تێباش ب رۆز یكەٌهچار

 یركردنهسەچار هل تێبهه ڕۆڵیو  ورەو د ٌیئاسا یكێبار ۆب ەدرووستبوو یال هك ٌٌهیروونەد

  .كانهسهك یروونەو د كانهشێك

و  شانكردنٌستنەد یستهبهمهب هٌهانٌزانست یكێدانڵوهه ەٌهوهنٌژێتو مهئ یگشت یكەٌهوێشهب

 ەکانیهاتووهڵه شڵهژانی پاش هێدمه الی ئاوارەهێورکردنهوەی  هل اندنهٌاگڕ ڕۆڵی رهسهشكخستنٌت

 راقێع یكانهناوچ یشتووٌدان شترێپ هداعش( ك هو شام ناسراو ب راقێع هل یسالمٌئ یتڵهوە)د یستەد

و  ینٌو ئا یژووێو م یجوگراف یكارۆه هب هك یرهوروبەو د واهنهٌن یكانهناوچ تهبٌتا هبوون، ب

، كورد)یكانەوهتهن (،ترٌ، هیدٌزێئ ،یحٌسه، مسالمٌ)ئ یكانهنٌئا هل كهاتوونێپ نگن،هڕەمهه ەٌیوهتهن

 هڵیمۆك هینمون ۆٌههتد( ب ن،هبهش ،یدٌزێئ ،هٌی، كاكیئاشوور ،یانٌ، سرتوركمان ب،ەرهع

 یكێكار ەوهانەٌبار هل ەوهنٌژێتوێل ۆٌهبههرو زمانن،  هاهكولتورو ب ەو فر نگڕە ەفر هكەوهنٌژێتو

 .نٌمانێسل یزگاێپار یكانهمپهك یشتووٌدان ستاداێئ هل ختبوو،هس

 ٌیرٌۆت ینٌهال هب هتهبٌتا انٌمهكٌه ەیروازەد ت،ێكدێپ یكەرهس ەیروازەدوو د هل ەٌهوهنٌژێتو مهئ

و  یو گرنگ هشێك یووهڕخستن هب هتهبٌتا مهكٌه یشه، بتێگرەدۆخهل شهدوو ب هك ،هكەوهنٌژێتو

 هب هتهبٌتا ەٌهوهنٌژێتو مهئ یمەدوو یشهب ،هكەوهنٌژێتو یكانٌٌهكەرهس همكهچ یكردنٌارٌو د كانهئامانج

 ٌیرٌۆت ەیوێچوارچ ەیوهكردنٌو ش اندنهٌاگڕ یكانەازڕئام هب ستنهپشتب یرٌۆت یووهڕخستن

و  هكەوهنٌژێتو یدانهٌم ینٌهالهب هتهبٌ، تامەدوو ەیروازەد دا،ەرٌۆت مهئ ٌیشناڕۆ رێژ هل هكەوهنٌژێتو

 ی.كانەكارڕێو  هكەوهنٌژێتو یدۆتٌم ەیوێچوارچ هب هتهبٌتا مێٌهس یشهب ت،ێكدێپ شهب دووهل
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  ە.وهتهكراونٌش كانداهئامانج ٌیشناڕۆ رێژ هل هكەوهنٌژێتو یكانهنجامهئ شداٌمەچوار یشهب هل

 هكەوهنٌژێتو ینكاەارٌشنێو پ ەاسپاردڕو  كانٌٌهگشت هنجامەرەد هیپوخت داهشهب مهئ ٌیتاۆك هل

 .ووڕ هتەخراو

 یزمان هب هکەزێت هیو پوخت كانۆو پاشك كانەرچاوهس یستٌلهل هكٌهرهه داهكەوهنٌژێتو ٌیتاۆك هل

 .ووڕ هتەخراو یزٌنگلٌئ
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 ٌهکهم/ کێشهى توێژٌنهوەکه

  ٌاندن له ڕۆڵی ڕاگه  ی كه وه ئه  ٌنه ئاسانی بگه  كرێت به ٌاندن، ده بۆ مێژووی ڕاگه  وه ڕانه گه به

رباری بواری  و سه  ی جۆراوجۆربووه وه نهرێتٌداناندا، جێی مشتومڕ و لێكدا كردن و كارٌگه ئاڕاسته

جێی   و بۆته  رلاڵكردووه سه  وه خۆٌه شی به ندٌن بواری دٌكه زاٌانی چه ر و شاره ٌاندن، توێژه ڕاگه

  خدانه رلاڵبوون و باٌه و سه تا ئێستاش ئه كانن و هه ڵناسه مووشٌان، كۆمه ی هه وه پێشه خپێدانٌان و له باٌه

ٌان بوون  خپێدانانه رلاڵبوون و باٌه و سه می ئه رهه رێتٌش به كانی كارٌگه و كۆی بٌرنامه  ٌه وامی هه رده به

و تاوتوێكردنی جۆراوجۆری   وه كانی جٌهاندا، توێژٌته زۆرێكی پانتاٌٌه  له  ی كه وه ئه  ش بۆته وه و ئه

كانی  گرنگه  ت و كێشه و بابه  ر دۆز و دٌارده سه ٌاندن له ی ڕاگه رێتٌٌانه و كارٌگه ت به باره زانستی سه

  نه رخستن و دٌارٌكردنی الٌه هۆكاری ده  مبهێنرێت و ببێته رهه به  بكرێت و زانستٌٌانه  و پانتاٌٌانه ناو ئه

ری و  سه مبوونی ئاسۆكانی چاره راهه فه  وه وێشه و له  رێتٌٌانه و كارٌگه كانی ئه رێنٌٌه رێنی و نه ئه

 كانٌان.  رێنٌٌه هن  نه ی الٌه وه مكردنه كه

كی پێوٌست  ٌه شێوه خپێدان و به رنج و باٌه ، کهمتر بۆته جێسه ی ئێمه كه بهاڵم ئهم بابهته بۆ پانتاٌٌه

رێمی  زۆرێكی دانٌشتوانی هه ئهگهرچیكراوه،  ڵدا نه گه فتاری له ڕه  و زانستٌٌانه  وه ته دراوه ئاوڕی لێنه

ر  سه رچاوٌان له رێتی به ستن و كارٌگه به ٌاندن ده كانی ڕاگه ازهئامر  كی باش پشت به ٌه كوردستان تا ڕێژه

كرێت  ده  كانی، كه رهاوٌشته ڕی داعش و ده كانی شه ی ئاواره كێشه  ت به باره ٌتٌش سه تاٌبه نێت، به داده

  زانی كهركی خۆی  ئه  ر به ، توێژه وه شه ٌه و سۆنگه ر له ر بكرێت. هه سه هاو گرنگی له ی پڕبه وه توێژٌنه

  له  برٌتٌٌه  ٌه وه م توێژٌنه ی ئه ، كێشه وه وێشه ستنٌشانبكات. له دا ده ٌه و چوارچێوه ی له كه وه ی توێژٌنه كێشه

پاش  یژان شڵه  ت به باره ٌاندنی كوردی بٌنٌوێتی سه ڕاگه  ی كه و ڕۆڵه مومژاوٌبوونی ئه ناڕوونی و ته)

نگال و  ری شه ڤه تٌش بۆ ده تاٌبه  شتوانی كوردستان و بهڕی داعش بۆ دانٌ شه  ی كه ٌه و هێدمه ئه

  (. دووهانكانی ساز ئێزدی ئاٌنه

 : پێوٌست زانرا و برٌتٌن له  به  م پرسانه ش، وروژاندنی ئه ٌه و كێشه ی فراوانتر ئه وه بۆ ڕوونكردنه

شهڕی ئاوارەکانی تا چ ئاستێن راگهٌاندن رۆڵی بٌنٌوە له هێورکردنهوەی شڵهژانی پاش هێدمه الی .1

 له کهمپهکانی پارێزگای سلێمانٌدا؟ داعش

كانی ئاوارەکانی  تٌٌه اڵٌه كۆمه  ندٌٌه ٌوه تا چ ئاستێن راگهٌاندن رۆڵی بٌنٌوە له ئاساٌٌکردنهوەی په.2

 شهڕی داعش له کهمپهکانی پارێزگای سلێمانٌدا؟

له  وارەکانی شهڕی داعشن بۆ ئاتا چ ئاستێن کهناڵهکانی ڕاگهٌاندن زانٌاری پێوٌست و دروستٌٌا.3

كانی،  رهاوٌشته ی داعش و هۆكار و ده كه الماره په  ت به باره کهمپهکانی پارێزگای سلێمانٌدا، سه

 ؟ مكردووه راهه فه

ئاوارەکانی شهڕی داعش له کهمپهکانی   روونٌٌان له تا چ ئاستێن کهناڵهکانی ڕاگهٌاندن پشتٌوانی ده.4

 ؟ ووهپارێزگای سلێمانٌدا، كرد

تی ئاوارەکانی  ساٌه ی كه وه نوێ سازدانه رله بۆ سه  تا چ ئاستێن کهناڵهکانی ڕاگهٌاندن كارٌان كردووه.5

 شهڕی داعش له کهمپهکانی پارێزگای سلێمانٌدا؟

له کهمپهکانی  كردنی ئاوارەکانی شهڕی داعش تا چ ئاستێن راگهٌاندن رۆڵی بٌنٌوە له زٌاتر شپرزه.6

 ا؟پارێزگای سلێمانٌد
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رێزی ئاوارەکانی شهڕی  په گٌری و دووره ی گۆشه وه ۆڵی بٌنٌوە له لوڵكردنهڕاگهٌاندن ڕتا چ ئاستێن .7

 داعش له کهمپهکانی پارێزگای سلێمانٌدا؟

له  تی ئاوارەکانی شهڕی داعش ساٌه كهتا چ ئاستێن راگهٌاندن رۆڵی بٌنٌوە له ڕوخاندنی زٌاتری .8

 کهمپهکانی پارێزگای سلێمانٌدا؟

كانی )ڕەگهز، نهتهوە، تهمهن، ئاستی خوێندەواری، پٌشه،  دٌمۆگرافٌه  گۆڕه تا چ ئاستێن به.9

الی  پاش هێدمهر شڵهژانی  سه له  بووه ههرێتی  کۆمهاڵٌهتی ،ژمارەی مناڵ، ئاٌن،مهزههب(، كارٌگه

 كانی پارێزگای سلێمانی؟  مپه كه  ڕی داعش له ئاوارەکانی شه

 ٌاندا؟ كه بوونه ی ئاواره وەستبوون به ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندنهوە له ماوهتاچهند ئاوارەکان پهٌ.10

 

 دووەم/ گرنگى توێژٌنهوەکه

گهٌاندن، گرنگى زانستى خۆی ههٌه له بوارەکانى ڕاله ڕووی زانستٌٌهوە ، بابهتی ئهم توێژٌنهوەٌه

له  توێژٌنهوەى هاوشێوە، له کاتێکدا " بهپێى زانٌارٌٌهکانى توێژەر" پێشتر دەروونناسی و کۆمهڵناسی

لهسهر ئهم بابهته ئهنجام نهدراوە، ئێمه له بهردەم  ٌشبٌان ههروەهاههرێمى کوردستان و عێرالدا 

که  ٌهوە توێژٌنهوەٌهکى نوێ ٌه،ٌدٌاردەٌهکداٌن که بهرجهستهٌه و ههستى پێ دەکرێت، له ڕووى زانست

بۆ دەزگاکانى ڕاگهٌاندن، دەکرێت کۆمهڵێک پێشنٌار و دەرئهنجامى زانستى بهدەست دێت  دواجار

توێژٌنهوە لهم بوارەدا کهلێنێک له بوارەکانى زانستٌدا پڕبکاتهوە ٌاخود ببێت به ههوڵێکى سادە له 

 بوارەکانى کهڵهکهبوونى زانستٌدا.

له  ڕۆڵى ڕاگهٌاندن ى زانستىبهشێوەٌهک ههوڵدانێکه تاکوههروەها له ڕووى تٌۆرٌٌهوە 

 هێدمه الى ئاوارەکان دەستنٌشان بکرێت. شپا شڵهژانى هێورکردنهوەی

هێورکردنهوەی ، ڕۆڵى ڕاگهٌاندن له کهوە سهرچاوە دەگرێتباٌهخى توێژٌنهوەکه له خوودى بابهته

 .که چوارچێوەى توێژٌنهوەکهٌه ،پاش هێدمهشڵهژانی 

دا لهکاتى کارەسات و کێشهکان هک تێگرەد ەرچاوهس ەوەوهل هڵمۆک ۆب ەٌهوهنٌژێتو مهئ یگرنگ 

ٌهکى زۆر پشت دەبهستێت به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن زٌاتر له ٌو بهگرنگ ناههستیوەرگر به شێوەٌهکى 

کاتى ئاساٌی بۆ وەرگرتنى زانٌارى و زانٌنى ڕووداوەکان دەربارەى کێشه و گرفتهکانى که تووشی 

خۆٌی و اڵى دۆخى حئاستی مهترسی هاتوون بۆ زانٌارى وەرگرتن و زانٌنى ڕەفتارکردن و زانٌنى 

 .ى دەروونى ٌهتاکه ڕێگهى زانٌنى زانٌارٌه و ڕێکخستن ،کهسانى گرنگ بهالٌهوە

بهالٌهنى دەروونى وەرگر دەدات به جۆرێک پهٌامه  لهوەداٌه کهباٌهخئهم توێژٌنهوەٌه گرنگى 

مٌدٌاٌی ٌهکان له ڕێگهى ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنهوە ئهرکى سوود گهٌاندن و خزمهت به الٌهنى 

 تاک بگهٌهنێت.دەروونى 

 

 سێٌهم/ ئامانجهکانى توێژٌنهوەکه

 ئهم توێژٌنهوەٌه له ههوڵی بهدٌهێنانی ئهم ئامانجانهداٌه:

كانی  ، الی ئاواره كانی پاش هێدمه ژانه ی شڵه وه هێوركردنه  ٌاندن له ئاستی ڕۆڵبٌنٌنی ڕاگه  ٌشتن به گه.1

 كانی پارێزگای سلێمانی. مپه كه  له ڕی داعش شه
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كانی  كانی ئاواره تٌٌه اڵٌه كۆمه  ندٌٌه ٌوه ی په وه ئاساٌٌكردنه  ٌاندن له ئاستی ڕۆڵبٌنٌنی ڕاگه  ن بهٌشت گه.2

 كانی پارێزگای سلێمانی. مپه كه  له ڕی داعش شه

كانی  ئاواره  كاندا به پێوٌست و درووسته  پێدانی زانٌارٌٌه  ٌاندن له ئاستی ڕۆڵبٌنٌنی ڕاگه  ٌشتن به گه.3

ی داعش هۆكار و  كه الماره په  ت به باره كانی پارێزگای سلێمانی، سه مپه كه  له شڕی داع شه

 كانی. رهاوٌشته ده

  ڕی داعشدا له كانی شه روونی ئاواره پشتٌوانٌكردنی ده  ٌاندن له ئاشكراكردنی ئاستی ڕۆڵبٌنٌنی ڕاگه.4

 كانی پارێزگای سلێمانی. مپه كه

ڕی  كانی شه ئاواره تی ساٌه ی كه وه نوێ سازدانه رله سه  ٌاندن له رخستنی ئاستی ڕۆڵبٌنٌنی ڕاگه ده.5

 كانی پارێزگای سلێمانی. مپه كه  له داعشدا

كانی  مپه كه  ڕی داعشدا، له كانی شه كردنی ئاواره شپرزه  ٌاندن له ئاشكراكردنی ئاستی ڕۆڵبٌنٌنی ڕاگه.6

 پارێزگای سلێمانی.

كانی  رێزی ئاواره په گٌری و دووره ی گۆشه وه لوڵكردنه  ٌاندن له ئاشكراكردنی ئاستی ڕۆڵبٌنٌنی ڕاگه.7

 كانی پارێزگای سلێمانی. مپه كه  ڕی داعشدا، له شه

كانی  مپه كه  ڕی داعشدا، له كانی شه ڕوخاندنی ئاواره  ٌاندن له ئاستی ڕۆڵبٌنٌنی ڕاگه  ٌشتن به گه.8

 پارێزگای سلێمانی.

كانی )ڕەگهز، نهتهوە، تهمهن، ئاستی خوێندەواری، پٌشه،  افٌهدٌمۆگر  گۆڕه رخستنی ڕۆڵی به ده.9

،  پاش هێدمه یتی شڵهژان وناٌهتی وچ نداٌه ر چه سه مهزههب(، له ژمارەی مناڵ، ئاٌن، ،ۆمهاڵٌهتیک

 كانی پارێزگای سلێمانی. مپه كه  ڕی داعش له الی ئاوارەکانی شه

ڕی داعش به ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندنهوە، له  كانی شه ئاشكراكردنی ئاستی پهٌوەستبوونی ئاواره.10

 كانی پارێزگای سلێمانی. مپه كه  بوونٌاندا له ی ئاواره ماوه

 

 کانچهمک و زاراوەدٌارٌکردنی  /چوارەم

 

 Role / ۆڵڕ   

جا ئهم فرمان و ئهرکه لهالٌهن کهسێکهوە ٌان دێت وەرگرتنى فرمانێک ٌان ئهرکێک  ڕۆڵ بهمانای

که ئامڕازێک له ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن پێى ههڵدەستێ بهرامبهر  .هوەبێتدەزگاٌهکهوە ٌان گروپێک

جۆرێکه له  ،(تد، ئاڕاستهکردن،ههۆشٌارکردنهوە ،رێکى تاٌبهت )ڕۆشنبٌرکردن، ههواڵوەرگر له بوا

رى دروستکردن لهسهر کردارێک که دەزگاٌهک ٌاخود الٌهنێک پهٌڕەوى دەکات به مهبهستى کارٌگه

 الٌهنێکى تر.

 

اگهٌاندنی کوردی له چوارچێوەی وڵ و ماندووبوون و کۆششانهٌه که ڕەها رۆڵ: کۆی ئهو ههههرو

 کێشه پهٌوەستهکان به شڵهژانی پاش هێدمهوە، دەٌانخاته گهڕ.

برٌتٌٌه لهو نمرە گشتی ٌهی کهئهندامانی سامپڵی توێژٌنهوە لهسهر بڕگه  /ڕێکاریپێناسهى 

له هێورکردنهوەی ەکراوە و تاٌبهته بهڕۆڵی ڕاگهٌاندن وپرسٌارەکانی ئهو فۆڕمه وەرٌدەگرن ئاماد

 مانی. پارێزگای سلێ شهڕی داعش له ئاوارەکانی ێدمه بۆه پاش شڵهژانی
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 Media/ اگهٌاندنڕ

لهمانا گشتٌهکهٌدا برٌتٌه له ئاوێنهٌهک که چاالکى سهرجهم بوارە جٌاجٌاکانى کۆمهڵگه وەک 

زشی، هونهرى، سهربازى، تهندروستى،...( تٌاٌدا )رامٌارى،ئابورى، ڕۆشنبٌرى،کۆمهاڵٌهتى، وەر

ڕەنگ دەداتهوە، ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن له شێوەگشتٌهکهٌدا دەکرێت لهههر ئامڕاز و ژانرێکى مٌدٌاٌدا 

 گهٌاندنى به وەرگر هردنهوەى ههواڵ و زانٌارٌٌهکانکۆک .الٌهنهکانى ژٌان ئاماژە پێبکات زۆربهى

 بٌستراو.ێ شێوازى نوسراو بٌنراو بهههرس

له  وسراو خوێندراو و بٌستراوبه ن ه لهکۆی ئامڕازەکانی راگهٌاندنههروەها راگهٌاندن برٌتٌٌ 

 ههرێمی کوردستاندا.

هکانی برٌتٌٌه لهو نمرەی گشتٌٌهی که ئهندامانی سامپڵی توێژٌنهوەکه لهسهر بڕگ /پێناسهی ڕێکاری

بٌستراو خوێندراو(  کانی ڕاگهٌاندن )بٌنراوو بهکارهێنانٌان بۆ ئامڕازەپێوەری تاٌبهت به پشتبهستن 

 . پهٌڕەوی دەکات

 

 Post Traumatic Stress Disorders(PTSD)/ هێدمه پاش یشڵهژان

 :هێدمهى دەروونى برٌتٌٌه له دەکرێت بڵێٌن

لێکهوتهى کارەساتى )سروشتى و دەستکرد( لهسهر تاکى بهرکهوتووى کێشهکان بهتاٌبهت جهنگ 

به شڵهژانی  ، کهی دروست دەکات لهسهر تاک و کۆمهڵارٌه، تێکشکانى مرۆٌکه دەرهاوٌشتهى وێرانک

 ناسراوە. PTSDهێدمه  پاشدەروونی 

حاڵهتێکى دەروونٌٌه له تاکێکدا دروستدەبێت که بهر ڕووداوێکى دەرەکى  :هێدمه )شۆک(

گرژى نهخوازراوى چاوەڕواننهکراو بکهوێت که ڕووداوەکان سروشتى بن ٌاخود مرۆٌی بههۆٌهوە بار

 .ەروونى لهسهر کهسهکه دروست دەکاتد و شڵهژانى

برٌتٌه لهو نمرە گشتٌهی کهئهندامانی سامپڵی توێژٌنهوە له سهر بڕگهکانی / ڕێکاری پێناسهى

 هێدمه وەرٌدەگرن. پاشپێوەری تاٌبهت بهشڵهژانی 

 

 :کانی شهڕی داعشئاوارە

، که پێشتر نٌشتهجێی نی عێراقمانٌن له ههرێمی کوردستادانٌشتوانی کهمپهکانی پارێزگای سلێ

ناوچهکانی ناوەڕاست و خواروی عێراق بوون بهتاٌبهت ناوچهکانی نهٌنهوا و دەوروبهری، که 

ههڵهاتووی دەستی )دەوڵهتی ئٌسالمی له عێراق و شام(ناسراو به داعش وەک گرووپێکی تٌرۆرستی له 

 تهلٌنهوانهی که ئهنجامی دەدەن.و زۆرێک له واڵتانی جٌهان ناسراوە بههۆکاری ئهو کارە خۆکوژی 

 

 )دەوڵهتی ئٌسالمی له عێراق و شام(: ڕێکخراوی داعش

داعش کورتکراوەی دەوڵهتی ئٌسالمی له عێراق و شامه، برٌتٌٌه له ڕێکخراوێکی چهکدار که 

لهههوڵی گهڕاندنهوەی خهالفهت و  روباوەڕی سهلهفی جٌهادی دەکات،پهٌڕەوی ئاٌدٌا و بٌ

سهاڵت بهدەست ئههێنێت که دەعێراق و شام تی ئٌسالمی داٌه، لهو جێگاٌانهی جێبهجێکردنی شهرٌعه

 سهرۆکی ڕێکخراوەکه ئهبوبهکر بهغدادٌٌه.، تٌاٌاندا
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 چْارچێْەی جیۆری ّ جْێژیٌەّەکاًی پێطّْ :تەضی دّّەم

 ڕۆڵی ڕاگهٌاندن :ٌهکهمباسی 

 ڕۆڵ و کارٌگهری ڕاگهٌاندن لهسهر وەرگر ٌهکهم:

 تهکانی پرۆسهی کۆمٌونٌکهٌشن و ڕاگهٌاندنپێکها دووەم:

 ڕاگهٌاندن و تٌرۆر سێٌهم:

 ڕاگهٌاندن له باڵوكردنهوەی ههواڵ و زانٌارٌٌهكانی تٌرۆرو تٌرۆرستان ڕۆڵیچوارەم: 

 توێژٌنهوەکه و شٌکردنهوەی چوارچێوەی تٌۆری توێژٌنهوەکه تٌۆری :دووەمباسی 

 ٌاندنکانى ڕاگهزەبه ئامڕا تٌۆری پشتبهستن ٌهکهم:

 رۆلی راگهٌاندن لهژێر ڕۆشناٌی تٌۆری پشتبهستن دووەم:

 هێدمه پاش: شڵهژانی سٌێهمباسی 

 هێدمه پاششڵهژانی  ٌهکهم: مانا و سهرههڵدانی

 هێدمه پاشسهرههڵدانی شڵهژانی  هۆکارەکانیدووەم: 

 هێدمه پاش: جۆرەکانی شڵهژانی سێٌهم

 هێدمه پاشلۆناغهکانی شڵهژانی  چوارەم:

 توێژٌنهوەکانی پێشوو :ارەمباسی چو

 ٌهکهم: خستنهڕووی توێژٌنهوەکان

 دووەم: گفتوگۆی توێژٌنهوەکان
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 ڕاگەیاًذى ڕۆڵی  :یەکەماسی ت

:لهسهر وەرگر ڕاگهٌاندن کارٌگهری ٌهکهم: ڕۆڵ و  

 

 تی تاٌبهت بهخۆی ههٌه،زانستێکه له زانسته مرۆڤاٌهتٌٌهکان تٌۆر و بنهمای زانسڕاگهٌاندن 

 (226، ل2006, )الفار زانٌارٌهکانی دەگوازێتهوە.و بٌرو ئاٌدٌا ڕێساو پرنسٌپهکانی هیکهلهڕێگ

پڕبکات لهزانٌاری و ئهو چاالکٌه کۆمٌونٌکهٌشنانه دەگرێتهوە که ئامانجێتی جهماوەر  ڕاگهٌاندن

گهٌاندنی ههواڵ و زانٌاری ڕاست لهسهر بابهت و ڕووداوو کێشهکان که ههروەها  ڕاستٌهکان

 (22ل، 1984, )حسٌن اوە و ڕوودەدەن بهشێوازێکی بێالٌهن و بابهتی.ڕووٌاند

" وا پێناسهى دەکات که دەربڕٌنى بٌروباوەڕى جهماوەرە دەربارەى ههست (1960حمزة)"ههروەها 

، 1978, )حمزة و وٌست و ئاڕاستهکانى له ٌهککاتدا، وێناکردنى دەربڕٌنه تاٌبهتى و گشتى ٌهکانه.

  (23ل

گهٌاندنى ههواڵ و زانٌارى و ڕاستى ٌهکانه له ڕێگهى ٌهکێک له " واٌه که پێی (1984ترکً )

، 1984, )ترکً ."ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن بۆ کارٌگهرى خستنهسهر وەرگر، بهمهبهستى خزمهتکردن

 (58ل

برٌتٌٌه له گواستنهوەى بٌروڕا و زانٌارى و ئهزموون و پسپۆڕى له دەڵێت "( 2005) المحنة

، وروژاندن، جواڵندن، ر، بهمهبهستى کارٌگهرى دروستکردن، باوەڕپێهێنانکى تتاکێکهوە بۆ تاکێ

 .، ٌاخود بۆ خۆشی بهخشٌن"الڕێدابردن، هاندان و ٌارٌپێکردنپهروەردەکردن، ڕۆشنبٌرکردن، به

 (17، ل2005, )المحنة

ههردوو  ئاماژەٌه بۆ دوو کردار لهٌهک کاتدا، پێی واٌه که " اگهٌاندندەربارەی ڕ( 2010) الشهاب

ٌارى لهبارەى کردارەکه تهواوکهرى ٌهکدٌن، لهالٌهکهوە برٌتٌٌه له بهدەستهێنان و کۆکردنهوەى زان

، ندنى ئهو زانٌارٌٌانهٌه بۆ وەرگر، لهالٌهکى دٌکهشهوە پێشکهشکردن و وەشابابهتێکى دٌارٌکراو

 (33، ل2011, )الشهاببهواتاٌهکى تر ڕاگهٌاندن برٌتٌه له وەرگرتن بهمهبهستى بهخشٌن "

" ڕاگهٌاندن پرۆسهٌهکى کۆمهاڵٌهتٌٌه و کارٌگهرى لهسهر خهڵکى دەڵێت (2012) ابوسمرة

دروست دەکات، ئامڕازێکى خێرا و گرنگه له ئامڕازەکانى پهٌوەندٌکردن، فێرکارى و خۆشی و 

, )ابوسمرة باوەڕپێهێنان له پێناو بهشدارٌپێکردنى خهڵکى بهکاردەهێنێت بۆ تێرکردنى داخوازٌٌهکانٌان".

 (15ل ،2010

ن و ڕادٌۆ و اگهٌاندنه له تهلهفزٌۆرئامڕازەکانى  "مهبهست ههموو دەڵێت (2015)هواسههروەها 

، بهههموو جۆرەکانى حٌزبى و حکومى و کهرتى تاٌبهت )ئههلى( که به شێوازى ڕۆژنامه و ئٌنتهرنێت

ئهرکى  .هگهڵ جهماوەر دەکهنله کارلێک لجٌاجٌا پهٌام و بهرنامهکانٌان ئاڕاسته دەکهن و جۆرێک 

ڕاگهٌاندن برٌتٌٌه له کۆکردنهوەى ههواڵ و زانٌارى له نێو خهڵکهوە و گهٌاندنى ههمان ئهو پهٌام و 

 (8، ل2015, )هواس ."زانٌارٌٌانه بۆ خهڵک وە کردارى دەستخستن بهمهبهستى بهخشٌن

Rogers&Kincaid  دارێژراوە که  پرۆسهٌهکی ڕێکخراو و پالن بۆ"که  پێناسه دەکاتوای

ههڵدەستێت به گهٌاندن و باڵوکردنهوەی پهٌامێکی گشتی و دٌاری، که دەنێردرێت لهالٌهن 

، ڕۆژنامه، ڕادٌۆ، ...( له ڕێگهی ئامڕازی گهٌاندنی مهزراوەٌهکی جهماوەری )تهلهفزٌۆندا

ری لهسهر جهماوەرٌٌهوە )بٌنراو بٌستراو خوێندراو( بۆ جهماوەرێکی بهرفراوان، بهمهبهستی کارٌگه
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-Rogers&Kincaid, 1981,  p. 81) "زانٌارٌٌهکانٌان و بٌروباوەڕ و ئاڕاسته و ههڵسووکهوتٌان

83) 

ه ئهرکهکانی که ڕاگهٌاندنێکی فرە الٌهنی بێ سنوورە کهلهتواناٌداٌ )تفاعلً( کارلێکی ڕاگهٌاندنی

سٌکدا نهبووە، که ئهرکی نوێ بهجێ بگهٌهنێت کهلهتوانای ڕاگهٌاندنی کال ،ڕاگهٌاندنی کالسٌک

ی درووست بکات بتوانێت کۆمهڵگهٌهکی کارلێک ههموو ئامڕازەکانی لهخۆبگرێت و ڕاگهٌاندنێک بێت

وەرگر ببێتهوە به نێرەر، کهکاردەکات لهسهر بنهمای دٌجٌتاڵی و کارلێکی و تاک  ،که نێرەر وەرگربێت

 (51ل، 2008, )حسٌن و کۆمهڵگه و دٌارٌکردن و تهکنهلۆجی و...( .

ی ڕۆڵێکی کارٌگهر و و بٌرکردنهوەی تاک و کۆمهڵ ڕەفتار اندن کارٌگهری ههٌه لهسهراگهٌڕ

و نهرٌت و گهشهسهندنی  لهدرووستکردنی فهلسهفه و بٌرو باوەڕ و مهزههب و بهها و داب ههٌه

 ی نوێ.بٌرکردنهوە دەبێته درووستکردنیحهز و پاڵنهرەکان و کارٌگهرە لهسهر ی، کۆمهاڵٌهت

 

  اگهٌاندنڕڕازەکانى ۆڵى ئامڕ •

ئاستى سهلامگٌری و تواناى  سروشتى ههر کۆمهڵگهٌهک جٌاوازە له کۆمهڵگهٌهکى تر، له ڕووى

که به هۆکارى ئابورى و جهنگ و شۆڕشهکان دروست  رەساته له ناکاوەکان،لهٌران و کا بهرگهگرتنی

تاکهکان زٌاد دەکات بۆ دەبێت، ههتاوەکو حاڵهتى ناسهلامگٌری زٌاد بێت له ناو کۆمهڵگه پێوٌستى 

، له دەرئهنجامدا پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن زٌاد رتنى زانٌارى تاٌبهت به بابهتهکهوەرگ

 دەبێت.

پشتبهستن دووالٌهنهٌه له نێوان ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن و سٌستهمى کۆمهاڵٌهتى که بههۆکارى 

ٌهکان و ئابوورٌهکان و سهربازٌهکان له پهروەردەٌ کارٌگهرى سٌستهمى خێزان و ئاٌن و دامهزراوە

 .سٌاسی ٌه گۆڕانکارى بهسهردا دێت گرنگترٌنٌان سٌستهمى

پرنسٌپهکانی کاری ڕۆژنامهگهری کاربکات  ێک که به لێپرسراوێتی ئێتٌکی و به پێیاگهٌاندنڕ

و  و ڕەچاوى بکات به جۆرێک چاندن که لهبهرژەوەندی وەرگرداٌه گرنگى بهو الٌهنانه بدات دەبێت

، بهرژەوەندى ه جۆراوجۆرەکانٌهوە وەک )ئازادىبههێزکردنى بهها کۆمهاڵٌهتى و سٌاسٌهکان به الٌهن

وە، نهنانهوەى ئاشوب و گشتى، ئاساٌشی نهتهوەٌی، ههستى نهتهواٌهتى، ههستى چاالکى لهناو نهته

 ،، مافیتهشرٌعى و جێبه جێکردن و ٌاساٌی، سٌستهمى سٌاس ، بێ ڕێزى نهکردن، مافیدووبهرەکى

 (63ل ،2010 ،)عبدهللا .بههێزبکات و ڕێکى بخات هتد...(

ا جٌاوە اگهٌاندن پهٌامێكی فٌكرٌٌه و چهندٌن ئامانجی لهخۆگرتووە و لهڕێگهی كۆمهڵێ كهناڵی جٌر

 دەكرێت و له سێ ڕەگهزی سهرەكی پێكهاتووە/ ئاڕاستهی پهٌام وەرگر

 وەرگر(پهٌام  ----كهناڵی ناردنی پهٌام  ----پهٌامنێر )

، سهدەی بٌستهم گهشهسهندنێكی بهرچاوی له الی وەرگر گرنگٌٌهكی گهورەی ههٌهاگهٌاندن له ر

هۆٌهكانی گهٌاندن و پهٌوەندٌكردندا بهخۆٌهوە بٌنی، كهوای له ناوەندەكانی ڕاگهٌاندنی خوێندراو و 

جهم شنودی بۆ سهرهبهركردنی زانٌاری و رۆشنبٌری و خۆتبٌستراو و بٌنراو كرد بهتاڵنهبنهوە له دەس

 ( 16، ل2004, لانع) .تاكهكان له تهواوی كاتهكاندا

، جهماوەری ەو بٌنراو و بٌستراو اگهٌاندن، دٌارە مهبهستمان له: چاپكراوڕ"لهو كاتهی دەڵێٌن 

چ لهو ڕۆژنامه نووسراوە و ئهو ژمارەٌهی لهبهر دەستٌهتی   چاپكراو دەبێ خوێندەواری ههبێ، تابزانێ
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سهٌری ڕۆژنامه بكهن، بهاڵم لهوانهٌه جگه له  كهسانی نهخوێندەوار  ت، دەكرێكاباس له چ دە

لێكدانهوەی وێنهكان نهتوانن سوود له نووسٌنهكان وەربگرن، بۆ ئهوەی لهبهرنامهكانی رادٌۆ بگهٌت، 

، بۆ سهٌركردنی تهلهفزٌۆن و فٌلمی سٌنهماش مرۆڤ پێوٌستی به ربٌتپێوٌست ناكات تۆ خوێندەوا

 ئهگهر بٌنهر خوێندەواری نهبێتی نٌٌه، له سٌنهما ههندێن فٌلمی زۆر جٌدی ههن، لهوانهٌه خوێندەوار

ههندێن بهرنامه له تهلهفزٌۆن ههن، ئهگهر بٌنهر ئاستی  ، بهههمان شێوەله فٌلمهكه نهگات زۆر

ش ئهگهر كهسی بٌنهر رۆشنبٌری بهرز نهبێت باش له ناوەڕۆكی بهرنامهكه ناگات، لهگهڵ ئهوە

 (217، ل2012, )سهپان بێ دٌسان كهم تا زۆر له ئامانجی فٌلمهكه دەگات". ندەوارنهخوێ

بۆ بهدەستهێنانی زانٌاری سٌستهمی تاٌبهت بۆ ئامڕازەكانی ڕاگهٌاندن دادەنێن،  وەرگرەکان

، فلٌمه ڤٌدٌۆٌی و ە بهردەستهكانٌان له )ڕۆژنامهكان، ڕادٌۆ، تهلهفزٌۆنپشتدەبهستن به ئامڕاز

، باڵوكراوەكان(، زانٌاری ، باڵوكراوە ههواڵٌٌه تاٌبهتهكان، گۆڤارەكان، كتێب، ئهلبومهكانٌهکانسٌنهماٌ

له ڕێگهٌانهوە كۆدەكهنهوە و پهٌوەندی تاٌبهتی لهگهڵ ئهم هۆكارە ڕاگهٌاندنانه بنٌاتدەنێن، تاكهكان تهنٌا 

شتی پهٌوەندی ئهو پشت جٌاوازنٌن له بهكارهێنان و ههڵبژاردنی ئامڕازەكانی ڕاگهٌاندن بهڵكو له سرو

پێ بهستنهش جٌاواز دەبن كه خزمهتی ئامانجه كهسٌهكان دەكات بهشێوەٌهكی چاكترو لهكاتی خۆشٌدا 

 (Solomon, 1982,  p.308-309) باٌهخی زٌاترە.

، چونكه ئامانج و ڕازە ڕاگهٌاندنانهی بهكارٌدەهێننتاكهكان جٌاوازدەبن له سٌستهمی ئهو ئام

 بهجۆرێ ،ی سهرەكی و گرنگی ههٌه لهسهر تانن ههٌه، مٌدٌا له ئێستادا ڕۆڵبهرژەوەندی جٌاوازٌا

 هٌامهكانٌان بهجهماوەر دەگهٌهنن.بهتاٌبهت سٌاسٌهكان له ڕێگهی مٌدٌاوە پ دەزگا فهرمی و نافهرمٌهكان

 انىٌژ هتۆچ واوىهتهب ستاداێئ هل لهوەوە سهرچاوە دەگرێت که اندنهٌاگڕ ىۆڵڕگرنگى  هاەروهه

و  ارىٌزان هئاگابوون ل ۆبوەرگر  ،وی ههٌه له ڕاپهڕاندنی ژٌانٌانداو پهٌوەندی تهوا کانهکتا مووهه

 بهتاٌبهت بۆ ی لێی دەڕوانێت،کەرهو س ۆوخهاستڕ کىەٌهرچاوهسپشی پێدەبهستێت به کانٌهانکارۆڕگ

 که کانىەزووەارئ زوهح ىەوهکردنڕپکان وهشێو ک ەاردٌد رهسهل کانىٌٌهارٌزان نىێلهک ىەوهکردنڕپ

 ئهم پشتبهستنه زٌاد دەکات. ورىەچوارد کانىەرهنڵپا ۆیههب

 

 اگهٌاندن:ڕپێکهاتهکانی پرۆسهی کۆمٌونٌکهٌشن و  :دووەم

 سهرەکٌٌهکان بوونٌان ههبێت که برٌتٌن له: ی کۆمٌونٌکهٌشندا پێوٌسته ڕەگهزەله پرۆسه

 نێرەر -1

 پهٌام )نامه( -2

 ئامڕاز -3

 وەرگر -4

 فٌدباک -5

له پرۆسهی پهٌوەندٌکردنی  ننهڵێک ئهرکی جٌاواز بهجێ دەگهٌهاندراوەکان کۆمڕاگهٌ پهٌامه

جهماوەرٌدا، ههر لهبهدەستهێنانی ڕەزامهندی جهماوەر و ٌارمهتٌدانی لهسهر تێگهٌشتن له دٌاردە 

مرۆٌٌهکان تا دەگاته ڕوونکردنهوەی ههڵوێسته ئاڵۆزەکان و لوڵبوونهوەی ڕاوبۆچوون و هاندانی 

 وەرگرتنی ههڵوێستێکی دٌارٌکراوو دواتر گهٌشتن به ئامانجهکانی پهٌامهکه.وەرگر لهسهر 
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ت که برٌتٌن له )شێوە و پهٌامی ڕاگهٌاندن برٌتٌه لهو پهٌامهی که له دوو بهشی سهرەکی پێکدێ  

اگهٌاندنهوە، که ئهو نامهٌه ر، له نێرەرەوە دەگات به وەرگر له ڕێگهی ئامڕازێکی گهٌاندنی ناوەڕۆک(

زانٌاری ٌان بٌر وئاٌدٌا که دەبێت بگات به وەرگر بۆ ئهوەی بٌانزانێت وە وەک لهووە پێکهات

ڕێگهکاندا پهٌام ئهزموونێک بهدەستبێت، ٌان ئاراستهٌهکی ڕەفتارٌٌه که دەبێت شوێنی بکهون، لهههموو 

ڕەمزانه  ، ئهودوەک نووسٌن و لسه ٌان ووتن و وێنه و داتا و هێما و دەنگ و ... هت برٌتٌه له ڕەمز،

تێگهٌشتنی کهسهکان بۆی به پێی ئاستی ڕۆشنبٌری و ئهزموونی  بهندە بهه، دەاللهتێکی تاٌبهتی ههٌ

کهسهکان، بههۆی ئهوەی مرۆڤهکان ٌهک جۆرنٌن له ڕووی ئاستی دٌمۆغرافی و ساٌکۆگرافی و 

ەکات، به زانٌارٌٌهوە لێک جٌاوازن، که چوارچێوە بۆ شێواز و جۆری گهٌاندنی پهٌامهکه دٌاری د

جۆرێک بگونجێت لهگهڵ ئامڕازی گهٌاندنی پهٌامهکهدا، ئهو وەرگر و جهماوەرەی که پهٌامهکهی بۆ 

  ,Phillip Knightley) دەچێت و پێی دەگات له پێناو بهدەستهێنانی ئهو ئامانجهی که مهبهستێتی.

2002, p 93) 

 

 ی سهرکهوتوو: ڕاگهٌاندنکۆمٌونٌکهٌشنی خاسٌهتی پهٌامی  •

، ناوەندێکی گهٌهنهرە له نێوان نێرەر و وەرگردا، که ناکرێت دڵی پرۆسهی کۆمٌونٌکهٌشنهپهٌام 

 پرۆسهکه جێبهجێ بکرێت بهبێ پهٌام .

 پهٌامی ڕاگهٌاندن پێکهاتووە له سێ بنهمای سهرەکی که: •

 مانا  -1

 ڕەمز  -2

 پێکهاته  -3

و ووشه و ڕسته و سهدا و  نێرەر پهٌامه ئامانج دارەکه دەگهٌهنێت به لهبهرچاوگرتنی مانا

، ماناکه دەگهٌهنێت له ڕێگهی کارٌگهری درووستکردن هی به جۆرێک وەرگر ڕێنوێٌی دەکاتشێوازەک

 وکهوت و بٌرکردنهوە.ٌن له ههڵسگۆڕ لهسهر وەرگر به زانٌاری بهخشٌن و

 ((Jon BA Ltermam, 1998, p 25خاسٌهتی پهٌامی سهرکهوتوو:  •

 اگهٌاندن ڕاشکاو وبێ الٌهن بێت.پهٌامی ڕ :بێ الٌهنی و ڕاشکاوی -1

اگهٌاندن و کۆمٌونٌکهٌشن لهوەوە سهرچاوە دەگرێت کهله ڕووی ردروستی زمانی  :ڕاستگۆٌی -2

ابێت و زمانهوانٌٌهوە تهواوبێت له ڕووی شێوە و ناوەڕۆکهوە ڕاست بێت و درووست نهکر

 تی بخرێنه ڕستهی پڕماناوە.ههڵبژاردنی ووشهکان بهڕەوانی و ڕاس گۆڕانکاری تٌانهکرابێت،

اگهٌاندن ڕوون بێت، بهجۆرێک کهمترٌن ناڕوونی و رمانای پهٌامی  :ڕوونی و ئاشکراٌی -3

شاراوەٌی و خراپ لێتێگهٌشتن و ههمهالٌهنه لێکدانهوە کارٌگهری خراپی لێدەکهوێتهوە و 

 ئامانجهکه بهدەست ناٌهت.

واو بگهٌهنێت لهڕێگهی بهدەستخستنی زانٌاری زۆر اگهٌاندن مانای تهرپهٌامی  :تهواو وئامادەبێت -4

 و وەاڵمی ههموو پرسٌارەکانی بداتهوە.

پێوٌسته لهسهر نێرەر زانٌارٌهکان پوخت بکات، ههروەها ئهو زانٌارٌانه الببرێت  :کهم و پوخت -5

 نٌه. کهلهگهڵ بهدٌهێنانی ئامانجه کۆمٌونٌکهٌشنه ڕاگهٌاندنهکهدا

ی لهسهر نێرەر ووشهی نهرم بهکاربهێنێت، که کهشێکی پڕله ڕێز له پرۆسهپێوٌسته : نهرم و نٌانی -6

 پهٌوەندی کردنهکه درووست بکات.
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کهزٌاتر چوارچێوە بۆ  سهی کۆمٌونٌکهٌشنهکه پڕ ههستبێت،پێوٌسته ووشهکانی پرۆ :پڕههستی -7

 مانای ووشهکان بهدٌاربکهون.

 

 هوتووٌونٌکهٌشنی سهرکاگهٌاندن و کۆمڕ یگهٌاندنی پهٌام ئهنجام ڕەگهزەکانی: (poers 

robinson,  2002, p 28-30) 

 دەستنٌشانکردنی ئامانجی پهٌوەندٌکردن  -1

 دەستنٌشانکردنی جهماوەری ئامانجدار  -2

 دەستنٌشانکردنی ئاٌدٌا سهرەکٌٌهکهی پهٌامهکه  -3

 دەستنٌشانکردنی کات و شوێن و ژٌنگهی کۆمٌونٌکهٌشنهکه  -4

 ٌاندنی گونجاو بۆ گهٌاندنی زانٌارٌٌهکان دەستنٌشانکردنی ئامڕازی ڕاگه -5

 ەٌهکی پلهبهندی لۆژٌکی و گونجاو ڕێکخستنی ئاٌدٌاکان بهشێو -6

کهبهههند وەربگٌرێت و پێشتر  گهٌاندنی سهرکهوتوو کاتێک دەبێتارپهٌامی کۆمٌونٌکهٌشنی 

 ،زەکهاسروشتی جهماوەر و سروشتی ئامڕ رابێت و له ئامانجی پرۆسهکهدابێت،ئامادەکاری بۆک

ههڵبژاردنی زمانی گونجاو کهله ئاستی ڕۆشنبٌری وەرگردابێت، ناوەڕۆکێکی کارٌگهر و لهناعهت 

کێک له پێکهر، ههموو پێکهوە دەبنه سهرکهوتنی پرۆسهکه، کهواته پرۆسهکه بهتهنها نهبوونی ٌه

 پێکهاتهکان جێبهجێ نابێت.

 

پرۆسهکهٌدا جهخت دەکاتهوە سهر  اگهٌاندن له ئهنجام گهٌاندنىڕ )الجمهور(، جهماوەر/ وەرگر •

 چوار پێکهاتهى سهرەکى که ئهوانٌش )نێرەر( که ئهرکى ئاڕاستهکردن و ناردنى )پهٌامه( له ڕێگهى

 اگهٌاندنهوە( که )بٌنراو بٌستراو خوێندراو( دەگرێتهوە بۆ )وەرگر(. رئامڕازێکى )

رچاوەى سهرکهوتن و سه ،هله پرۆسهى کۆمٌونٌکهٌشن )االتصال( گرنگترٌن پێکهاتهٌ وەرگر

وەستاوەته سهر چۆنٌهتى وەرگرتن و درککردن و لێتێگهٌشتنى  جێبهجێکردنى پرۆسهى پهٌوەندٌکردن

 (515ل ،1978 , )رشتی پهٌامه مٌدٌاٌٌى ٌهکه لهالٌهن وەرگرەوە، چۆنٌهتى مامهڵهکردن لهگهڵٌدا.

مهکه وەرناگرێت بهڵکو زۆر تهنها ههر به ٌهک ئاڕاستهٌی پهٌاله مٌدٌای کارلێکی )تفاعلی( وەرگر 

 .روستدەبێت و وەاڵم دانهوەى دەبێتجار پهرچهکردار د

وەرگرەکان لهوەٌه تاکێک بێت ٌاخود الٌهنێک بێت ٌاخود کۆمهاڵنى خهڵک بێت )جهماوەر( 

MASS ۆڤهى بۆ دەکهن، که لێکى دەدەنهوە و شربۆ وەرگرتنى پهٌامهکان. 

 

 ماناى جهماوەر  •

ک مانا دێت کاتێک پهٌامه ڕاگهٌاندنهکهى بهردەکهوێت وەک )وەرگر، چهمکى جهماوەر به کۆمهڵێ

ڕادٌۆ  خهڵک، کهس، )المتلمی، المستمبل( که وەرگرێکه سهٌرى تهلهفزٌۆن دەکات ٌان گوێ له

دەگرێت، ٌان ڕۆژنامه دەخوێنێتهوە به کاغهزى ٌان ئهلٌکترۆنى... له کاتێکى دٌارٌکراودا که بهردەوام 

گهڵ ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن دا به ههموو جۆرەکانٌهوە له )بٌنراو بٌستراو بهرکهوتنٌان ههٌه له

 (100ل ،1968 , )امام خوێندراو(.
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( دێت که بهماناى ژمارەٌهکى زۆر له خهڵک دێت، کۆمهڵێک له خهڵکن Publicبهماناى )

له  ،وەک له سێرکردنى شانۆگهرٌٌهکدا ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن بهکاردەهێنن، ٌاخود بهشدارن

 (66-65ل ،1992, )سمٌسم بهرژەوەندٌهکى دٌارٌکراودا دا هاوبهشن.

زاناٌانى کۆمهڵناسی واى دەبٌنن که جهماوەر له پێکهاتهى جٌاواز پێکهاتوون که بهرژەوەندى 

هاوبهش کۆٌان دەکاتهوە، بههۆکارى ئهوەى تاک بهرژەوەندى تاٌبهت و جٌاوازٌان ههٌه لهگهڵ ئهوەشدا 

ٌان  ،جهماوەرى که حهز به موزٌک دەکهن ت کۆکن ٌان کۆدەبنهوە وەکلهسهر کۆمهڵێک بابه

 (21ل ،1988, )عدوان ، سٌاسی ...هتد.جهماوەرى هونهرى ٌان ئهدەبی

 ،کانٌانجهماوەرى ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن جۆراوجۆرن له ڕووى حهز و ئارەزوو ئامانجه

جٌاوازن له ڕووى ڕەگهز و تهمهن و  ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن ڕووبهڕووى کهسانێکى زۆر دەبێتهوە که

 (37ل ،1994, )الحضٌف ئاستى ڕۆشنبٌری و خوێندەوارى و شوێنى نٌشته جێبوون و... هتد.

 

 جۆرەکانى جهماوەر •

تێڕامان و ماناى  دندا ٌهکێکه له مانا لورسهکانماناى جهماوەر له ئامڕازەکانى ڕاگهٌان لهگهڵ ئهوەى

دا سروشتى جهماوەر وەسف هم باسهدا، لهگهڵ ئهوەتوێژەران لزۆر ههڵدەگرێت لهالى 

له  ەرى گشتى، ئهمهکراوە،شارەزاٌان جهماوەرٌان پۆلێنکردووە بهسهر جهماوەرى تاٌبهت و جهماو

کاتێکداٌه که سهٌرى والعى کارکردنى ڕاگهٌاندن کراوە له ڕێگهى بهرنامهکان که گفتوگۆ لهگهڵ 

ن جٌاوازن له ڕووى پێکهاتهى دٌمۆگرافی و بٌرکردنهوەى وەرگرەکاندا کردووە، وەرگرەکا

 کۆمهاڵٌهتى و دەروونٌهوە.

دوورٌان لهٌهکتر به پێى کات و شوێن  وناى گهورەٌی لهبارە و ژمارەٌان جهماوەرى گشتى بهما

بهاڵم لۆبٌهک ٌاخود ڕاٌهکى گشتى دروست دەکهن له دەورى بابهتێک که بهرژەوەندى گشتى تێدابێت له 

بهاڵم جهماوەرى تاٌبهت بهماناى تاکى هاوشێوەن له ڕووى گرنگٌان بۆ بابهتهکان و ژٌانى گشتى ٌاندا، 

 (58-55ل ،2011, )الحکٌم پێداوٌستى ٌهکانٌان.

 ,Could&Likolbl) بهپێی پێکهاتهى کۆمهاڵٌهتى کۆمهڵێک جۆری ترى جهماوەر ههٌه وەک:

1969, p 41)   

به خێراٌی ئارام ارٌگهر دەبێت و ههڵدەچێت ئهو جۆرە دەگرێتهوە که بهئاسانى ک :جهماوەرى سادە -1

، الٌهنێکى دٌارٌکراوى نٌٌه که به جۆرێک شرۆڤهى ههبێت بۆ بابهتهکان له نمونهى ئهم دەبێتهوە

 ۆرە له وەرگر وەک وەرگرى منداڵ.ج

ئهو جهماوەرەٌه که ناخوێنێتهوە و نانوسێت و له ڕووى ڕۆشنبٌرٌٌهوە الوازە و : جهماوەرى نهزان -2

 ک کلتور و بٌرو باوەڕەوە پهٌوەسته که زۆر جار نهرێنٌن.به کۆمهڵێ

ئهو جهماوەرەٌه که حهزو ئارەزووى ههٌه بۆ زانٌن و وەرگرتنى بٌروڕاکان : جهماوەرى بهئاگا -3

ڕێز له ڕاى بهرامبهر دەگرێت و ئامادەٌی ههٌه بۆ زانٌن و فێربوون و زۆربهى ئهندامهکانى ئهم 

ە که تواناى وەرگرتنى زۆرترٌن زانٌارٌان ههٌه، خاڵێکى گروپه کهسانى خوێندەوار و ڕۆشنبٌر

 هاوبهشٌان ههٌه.

پێکدێن لهو کهسانهى که ههموو شتهکان ڕەتدەکهنهوە به بٌرێکهوە وابهستهن : جهماوەرى ئٌنکار -4

ڵ ئهم جۆرە مهرج نٌٌه که زٌرەکبن ٌاخود ڕۆشنبٌرٌهکى زۆرٌان ههبێت، مامهڵهکردن لهگه

 (127-126، ل2012 ,صبع)ا .پێوٌستى به ئارامى ٌه
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ئهم جۆرە له جهماوەر له بابهتێک ئهگهڕێت و بابهتێکى تر نٌشان دەدات له  :جهماوەرى ناڕوون -5

 کاتێکدا بابهتێکى تر لهناو دڵٌاٌهتى.

ئهم جۆرە له جهماوەر ئاستێکى بهرزى زانٌارى و زانستى ههٌه وەتواناى  :جهماوەرى ڕۆشنبٌر -6

ابهتهکان شٌکردنهوە دەکات ڕەتى ئهو ئاٌدٌانه دەکات که دوورن تێگهٌشتن و درکپێکردنى ههٌه بۆ ب

ٌهکى زۆرٌان ههٌه له ڕاستى ٌهوە که زۆر جار مهرج نٌه خاوەن بڕوانامهى بهرزبن بهاڵم زانٌار

 ڵهکردن له گهڵٌدا.چۆنٌهتى مامه له ڕووى ژٌان و

ێوٌستى به بڕٌارى ئهم جۆرە له تاکهکان له ئاخاوتن و بڕٌارداندا ههمٌشه پ :جهماوەرى ڕاڕا -7

 کهسانى ترە خۆی تواناى بڕٌاردانى نٌه.

 ,connie&Margaret, 1995) ههروەها به جۆرێکى ترٌش جهماوەر پۆلێن کراوە وەک/

p94) 

، هنها دەتوانن بخوێننهوە و بنووسنبهشێکن لهو جهماوەرەى که ت :جهماوەرى )نهخوێندەوار( -8

کارنامهکهٌان  استى ٌهکهمٌنه له لٌستى باٌهخبهندىتێرکردنى خودى و کات بهسهربردن لهالٌان له ئ

، حهزو توانا و سهلٌمهى خوێندنهوەٌان نٌه، به هۆکارى ئهوەى ناٌانهوێت به )لائمه االولوٌات(

ئاستهم پهٌامهکان وەربگرن بهڵکو وەرگرتنى پهٌامه مٌدٌاٌهکان به ئاسانى و ساناٌی بێت، جۆرێکى 

المادى( جهماوەرى مادى ٌه ئهم جۆرە له جهماوەر مهٌلٌان  دى له جهماوەر جهماوەرى )النفعی ڕو

لهگهڵ کۆمهڵگهدا حهز به بهرزکردنهوەى ئاستٌان دەکهن، بۆٌه ئهم جۆرە  به تێکهاڵوى ههٌه

 بهرکهوتنى بهردەوامى ههٌه لهگهڵ ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندندا.

مترٌنه له ڕووى جۆرێکى تر له جهماوەر جهماوەرى بٌرکهرەوەٌه ئهم جۆرە له جهماوەر که

زۆرٌنهى جهماوەر که پشت به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن دەبهستێت، پێکدێن له توێژى ڕۆشنبٌر و 

بٌرمهندان که گرنگى به ڕاى بهرامبهر و پێچهوانهکان دەدەن گرنگى به زانٌنى ڕووداوو زانٌارٌٌهکان 

 وک و کۆڕ و سٌمٌنار...هتد.دەدەن، ئهرکٌان ئاڕاستهکردنه له ڕێگهى ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن و پهڕت

، بۆ نمونه وەرگرى ٌان به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنهوەوەرگرەکان جٌاوازن له ڕووى پشتبهستن

)چاالک( له ڕووى جۆرى سهرچاوەکانى زانٌارٌهوە ههمهچهشنه زٌاتر ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن 

ان ٌاخود ٌهک جۆر بهکاردەهێنن وەک له وەرگرى گشتى که پشت به ئامڕازە ڕاگهٌاندنه باوەک

سهرچاوە بهکاردەهێنن بۆ وەرگرتنى زانٌارى، واته له ڕووى سهرچاوەى بهدەستهێنانى زانٌارٌهوە 

 سنووردارن.

له ڕووى پشتبهستنى به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنهوە دەگهڕێتهوە بۆ جٌاوازى ئامانج  جٌاوازى وەرگر

 و پێداوٌستى و بهرژەوەندٌه تاٌبهتٌهکانى.

اگهٌاندن دەبهستن چونکه واى دەبٌنن که سهرچاوەٌهکه بۆ ربه ئامڕازەکانى تاکهکان پشت 

جێٌهجێکردن و ڕێنٌشاندانٌان له بهدٌهێنانى ئامانجهکانٌان، ئامانجى تاک وەک بهدٌهێنانى مافهکانى 

ئهوٌش به زٌادبوونى زانٌارٌٌهکان له ڕێگهٌهوە تواناى بڕٌاردانى له ڕووى تاٌبهتى و گشتى ٌهوە، 

ا تاک پێوٌستى به ئارامى ٌه بۆبهدەستهێنانى کاتێکى ئارام و خۆشی که زۆرجار له ڕێگهى ههروەه

ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنهوە جێبهجێ دەبێت ٌاخود بهدەست دێت، تاکهکان ناتوانن دەستنٌشانى پهٌامهکانى 

ه ههڵبژاردن ڕاگهٌاندن بکهن کهله ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنهوە پهخش دەکرێت، بهاڵم له تواناٌاندا ههٌ

بکهن بۆئهو پهٌامانهى که ئهوان دەٌانهوێت له ڕێگهى دەستنٌشانکردنى ئهو ئامڕازەى که پهٌامهکانى 

تێدا باڵوکراوەتهوە، ههروەها دەتوانن کارٌگهرٌان ههبێت له گۆڕٌنى پهٌامه ڕاگهٌاندنهکان به جۆرێک 
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شدارٌی بکات و تواناى بڕٌاردانى بۆ زۆرێک لهو بابهتانهى که له توانادا ههٌه وەرگر جارێکى تر به

ههبێت به تاٌبهت لهو بهرنامانهى که وەرگر بهشدارى پێدەکهن، که به شێوەٌهکى بازنهٌی ٌاخود 

جارێکى تر دەتوانن وەک نێرەر  انکارلێکی )التفاعلی( کارٌگهرى لهٌهکتر دەکهن واته وەرگر

 کارلێککردنهکه دووالٌهنهٌه.واته پهٌامهکانى بگهٌهنێت بههۆی ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنهوە 

ت دەكهنه سهر چهند ڕەههندێن كه كارٌگهری گهورەی ههٌه لهسهر بونٌادی خهجتوێژٌنهوەكان 

 (D.Baily, Kanneth, 1982, p 28) وەرگر لهوانهش:

 

الٌهنی دێمۆگرافی الٌهنه كۆمهاڵٌهتٌهكانی وەرگر: ههڵسوكهوتی تاكهكان جٌاوازە له كهسێكهوە بۆ  -1

، پێكهاته كۆمهاڵٌهتٌهكهی، پێی بارودۆخه كۆمهاڵٌهتٌهكهی، ئاستی خوێندەواریبه  كهسێكی تر

 ڕەگهز و تهمهن و ئاٌن و نهتهوە ... دەگۆڕێت.

 بهكارهێنان و پێداوٌستی وەرگر بۆ بهرههمه مٌدٌاٌهكان و ئاستی ڕەزامهندی. -2

ژمارەٌهن  ئهو ههڵسوكهوته ٌاخوود شێوازە كۆمٌونٌكهٌشنهی وەرگر ههڵی دەبژێرێت له نێوان -3

 ههڵسووكهوتوو پهٌامی جۆراوجۆری مٌدٌاكان.

پهٌوەندی نێوان وەرگر و مٌدٌا و ههڵسوكهوته جۆراوجۆرەكانی ناو بهرههمه مٌدٌٌاٌٌهكان و  -4

 كۆمٌونٌكهٌشنی نێوان كهسهكان.

ه درووستبوونی ههڵسووكهوتی پێداوٌستی وەرگر ٌهكێكی ترە لهو هۆكارانهی كارٌگهری دەكات ل -5

، بهههمان شێوە ڕەفتاری وەرگر بهرامبهر جامی كارٌگهری مٌدٌا درووستدەبێتدەرئهن، كهلهمٌدٌا

 ، چهند، كام مٌدٌا بهكاردەهێنێت.كهی ،ۆن، بۆچیمٌدٌاش، كه برٌتٌه لهوەی وەرگر چ

 (41ل ،ههمان سهرچاوەی پێشوو) ههروەها مٌدٌا كارٌگهری سنووردارە لهسهر وەرگر بههۆی

 ، ههڵبژاردن له پهٌامه ڕاگهٌاندنهكاندا.نبكات له درككردنتوانێت ههڵبژاردوەرگر دە -1

مٌدٌا وەرگر ئاڕاسته ناكات بهڵكو ڕۆڵی بههێزكردنی كارٌگهری و ههڵسوكهوت و رەفتاری الی  -2

 وەرگر درووستدەكات، ئهمهش الی وەرگرێن بۆ وەرگرێكی تر جٌاوازە. 

( واته ڕەفتارەكه ٌهتی ناوی دەبهنڕەفتار و ههڵسوكهوت )ههندێن به تٌۆری مهعرٌفهی كۆمهاڵ -3

 وەرٌدەگرێت ٌان ڕەتی دەكاتهوە . ، ئهوكات وەرگرٌش به پێی جٌاوازی خۆیدەكات به مۆدێل

 وەرگر پشت دەبهستێت به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن بۆ بهدەستهێنانی ئهم ئامانجانه:•

 

  تێگهٌشتن ٌهکهم:

ە و بۆ تێگهٌشتن له شتهکانی دنٌاٌی دەرەو ئهو زانٌارٌانهی کهله دەوروبهرٌداٌه، ٌارمهتی دەدات

 ،و بهدەستهێنانى ڕۆشنبٌرىندن وەک زانٌنى خود له ڕێگهى خوێ ،ناوەوە وەههروەها شٌکردنهوەی

تێگهٌشتنى کۆمهاڵٌهتى له ڕێگهى زانٌنى شتهکان لهسهر جٌهان ٌاخود کهسهکان له ناوخۆو دەرەوە و 

 (320ل ،2006, )مکاوي و السٌد شٌکردنهوەٌان.

 که دابهش دەبێت بۆ دووباس:

، که هاڵٌهتیتێگهٌشتنی خۆٌی: بهمانای تێگهٌشتنی تاک لهبهها و کولتورو بٌروباوەڕی کۆم -1

 هاوکارە له دروستکردنی ئهزمونی تاٌبهتی.

ٌنی ئهو : واته تێگهٌشتنی تاک له ئهرکهکانی کۆمهڵگه که تٌاٌدا دەژی وە زانتێگهٌشتنی کۆمهاڵٌهتی -2

 هری.کارٌگهرٌانهی دەوروب
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 دووەم: ئاڕاستهکردن

ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن ههڵدەستن به ئاڕاستهکردنی تاک لهبڕٌاردانی دروست بهشداری کردنی 

سٌاسی، ئاڕاستهکردن بۆ بڕٌاردان لهبارەی چۆنٌهتی مامهڵهکردن لهگهڵ دۆخه نوێ ٌهکان 

 (232، ل2015 , کهبهسهرٌدادێت، کهدابهش دەبن بۆ دووئاست: )مصطفی و مولود

ی له ەفتاری: مانای بهدەستهێنانی زانٌاری تاٌبهتی لهالٌهن خودی تاکهوە لهڕووی ڕەفتار کردنڕ -1

 ،هگهڵ بارودۆخ و بههای کۆمهڵگهکهی، بۆ ئهوەی بتوانێت ڕەفتاری گونجاوی ههبێت لکۆمهڵگهدا

ەٌت چى بکڕٌت؟ چۆن جلهکانت لهبهر بکهٌت؟ چۆن دئاڕاستهکردنى کار دەگرێتهوە وەک بڕٌارب

 ت به ڕێکى بپارێزٌت؟ جهسته

ئاڕاستهکردنى کارلێکی: بهوماناٌهی تاک بتوانێت زانٌاری تاٌبهت بهدەستبهێنێت له ڕووی   -2

زٌرەکی و سهلٌمهٌی و تواناٌی له گفتوگۆکردن و کارلێکی لهگهڵ تاکهکانی تردا ههروەها 

هتانهى که ڕێکخراوەکانی کۆمهڵگه، کارلێکى وەک بهدەستهێنانى ئهو زانٌارٌانه ٌاخود دەالل

ی ههمان سهرچاوە) ههنگاوێکى نوێ ٌاخود زەحمهتددا.چۆنٌهتى مامهڵه کردنت پێدەڵێن لهگهڵ 

 (232ل، پێشوو

 

 سێههم: چێژبٌنٌن

ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن ههڵدەستن به چێژبهخش که بهشدارە له بهدەستهێنانی ئارامی و ئاسودەٌی و 

 (164ل ،1998, )الموسی ژٌان.دوورکهوتنهوە له بێزاری و ڕاکردنه له کێشهکانی 

که بهسهر تاکدا هاتووە لهکارەسات و ڕووداووە مهرگهساتهکاندا، له کاتی کارەسات و جهنگهکان 

 انی دەروونی بوونهتهوە.بهتاٌبهت جهنگی دژبه داعش که تووشی شڵهژ

 چێژبٌنٌن دابهش دەبێت بۆ دوو بهش: •

و هێمنی و تهنٌاٌی، دوورکهوتنهوە له  چێژبٌنٌنى خودى: که برٌتٌه له حهزی تاک بۆ ئارامی -1

 ....نى و ئارامى ٌان خهٌاڵ و ئهندێشههێم ژانه، وەک چێژبٌنٌن له تهنٌاٌی ولورساٌی ژٌانی ڕۆ

چێژبٌنٌنى کۆمهاڵٌهتی: برٌتٌه له حهزی تاک بۆ خۆشی بٌنٌن له ڕێگهی تێکهاڵوی لهگهڵ کهسانی   -2

ێکى مۆسٌما له گهڵ هاوڕێکانت، ٌاخود تر، وەک ڕۆشتن بۆ سٌنهما ٌان گوێگرتن له کۆنسێرت

 (164ل، ههمان سهرچاوەی پێشوو) سێرکردنى تهلهفزٌۆن لهگهڵ خێزانهکهت.

 

 رڕاگهٌاندن و تٌرۆ :سێٌهم

پێناسهكردنی وورد و كورتی چهمکی تٌرۆر كارێكی زەحمهته بههۆی تێڕوانٌنی جٌاوازی پسپۆران 

ن ودەوڵهتێن به جۆرێن كه له بهرژەوەندی و ههلومهرجه جٌاوازەكان بهجۆرێن ههر نهتهوە و ئاٌ

نی ئهو ئامانجانهی له خۆٌان بێت لێی دەڕوانن، پهرەسهندنی ڕۆژبهڕۆژی تٌرۆر له ڕووی شێوازەكا

، له كورتترٌن پێناسهدا زی بٌروڕاو فرەٌی له بۆچونهكاندا، هۆكارێكی ترە بۆ جٌاواپشتهوەٌهتی

بۆ ترساندن و  هێز )هێزی بٌر، ٌان جهسته، ٌان ئامێر( دەتوانٌن بڵێٌن برٌتٌٌه له پرۆسهی بهكارهێنانی

تۆلاندن و كوشتنی بهكۆمهڵی هاواڵتٌان به ڕێگهی توندوتٌژانهی سهركێشانه وله خۆوە و بێ پهنابردن 

 به بڕٌاری دەسهاڵت و دادگا و بههای مرۆڤاٌهتی و كۆمهاڵٌهتی.
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 هواتای )ترسێكی زۆر( ههروەها لهتٌرۆر له بنهڕەتدا له وشهی )تٌرۆرزم(ی فهڕەنسٌهوە هاتووە ب

دا هاتووە كه وشهی تٌرۆر له دوای پهرەسهندنی شۆڕشی فهڕەنسٌهوە سهرچاوە ئهكادٌمٌه فهڕەنسٌٌهكان

 ( 17ل ،1998, )الجمانً سهری ههڵداوە.

( ە 1937له پێناسهی نێودەوڵتٌانهی پهٌوەندی دار به كهٌسی تٌرۆر لهالٌهن كۆمهڵهی نهتهوەكان )

ی بووله" كاری تاوان بارانه دژبه دەوڵهتێن به ئامانجی دروست كردنی ترس و تۆلاندن له كرا كه برٌت

 (8ل ،1985, )الصدفً كهسێكدا ٌان گروپێ ٌان گشت خهڵكدا".

بۆ گهٌشتن به ئامانجێكی دٌاری كراو  ههروەها له پێناسهٌهكی تردا تٌرۆر كارێكی توندوتٌژٌانهٌه

ڵێن كارو كردەوەی توندوتٌژی به شێوەی تان ٌان كۆمهڵ كه تاٌبهت مهندٌهكهشی برٌتٌه له كۆمه

 ،1977, )المحً الدٌن بارودۆخێكی نائارام دروست دەكات.، كارٌگهری لهسهر دانٌشتوان دادەنێت

 ( 71ل

ههروەها له فهرههنگی ٌاساٌی بهرٌتانٌا هاتوە بهواتای ترس ٌا ئهو حاڵهتهی كهله مێشكی ئادەمٌزاد 

ی ئهوەی كهتوشی زٌان و ڕوداوێن ببێت به شێوازە جۆربهجۆرەكانی بهركهوتنی دا پهٌدا دەبێت لهترس

، زۆرجار كهسێن ٌان الٌهنێن پهنا دەباته بهر )دەروونی ٌان جهستهٌی و مهعنهوی(زەبر و توندوتٌژی 

 كاری تٌرۆر بۆ بهدٌهێنانی ئامانجێكی دٌارٌكراو.

كارێن بوون بۆ ئهوەی جگه لهو پێناسانهی بهرفراوان بوون و گڵۆباڵزەبونی كارە تٌرۆرستٌهكان هۆ

له ٌاسا ناوخۆٌهكانی واڵتاندا بۆی كراوە لهسهر ئاستی نێودەوڵهتانٌش ٌاسای بۆ دابنرێت وەن 

(ی 11مهترسٌهكی گشتی دابنرێت بۆ سهر بهرژەوەندٌهكانی تهواوی جٌهان بهتاٌبهت لهدوای )

 .تٌرۆر مۆدێلێكی جٌهانی بهخۆوەگرتسێپتهمبهرەوە 

جۆری زۆرە له باڵوترٌن جۆری له جٌهان و له عێراق و كوردستان به تاٌبهتی برٌتٌن له  تٌرۆر

تٌرۆری سٌاسی، تٌرۆری چهكداری و جهنگی، تٌرۆری كۆمهاڵٌهتی، تٌرۆری ئاٌدۆلۆژی و )

 و ئاٌنی، تٌرۆری دەوڵهتی، تٌۆری فكری و جهستهٌی(. مهزههبی

 

 تٌرۆرستانواڵ و زانٌارٌٌهكانی تٌرۆروەی ههوڕاگهٌاندن له باڵوكردنه ڕۆڵیچوارەم: 

بهكارنههێنرێت و پهٌامی مرۆڤاٌهتی و ڕاستی و دروستی  پٌشهٌٌانهئهگهر ڕاگهٌاندن به شێوەٌهكی 

نهگهٌهنێته وەرگرانی، ئهوا به شێوازێكی نهرێنی و بهرژەوەندخوازانهوە له ژێر سێبهری ئاٌدٌاٌهكدا كه 

بواری ڕاگهٌاندن لهسهرەتای سهرههڵدانٌهوە به خزمهت به وەرگرناكات پهخشی خۆی دەكات، 

شێوەٌهكی سهرەتای تاكو ئێستا، گهشهی بهردەوامی له ڕوی ئامڕازەكانی و پانتاٌی كارٌگهرٌهكانٌٌهوە 

كردووە، ئهم گهشهكردنه لهسهدەی بٌستوٌهكدا گهٌشته لوتكهی خۆی و جٌهانی گلۆباڵٌزە كردووە، 

له شێوەكانی پهٌوەندی كردن بهمهبهستی ڕازٌكردنی جهماوەر  ڕاگهٌاندن له ڕووی پێناسهوە شێوەٌهكه

وە گۆڕٌنی ڕێڕەوٌان بۆ بهرژەوەندی گشتی بهكاردێت ئهم بوارە وەن چهكێكی دووسهر واٌه سهرێكٌان 

ەی دەتوانێت هانی تٌرۆربدات و پهرەی پێبدات، سهری دووەمٌش دەتوانێت سنورێن بۆ باڵوبوونهو

تٌرۆرستان دەتوانن سود لهدەزگاكانی ڕاگهٌاندن ببٌنن، له  .(5ل ،2007, )ئهبوبکر تٌرۆردابێت.

 (70ل ،1998, )چلبً گرنگترٌن ئهو بوارانه برٌتٌن له/

كهڵن وەرگرتن له دەزگاكانی ڕاگهٌاندن بۆ باڵوكردنهوەی پهٌام و بۆچون و ههڕەشهكانٌان له  -1

 جٌهان زۆر به خێراٌی.
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دی ڕاگهٌاندن بۆ پهٌوەندی نێوان شانه نوستووەكان سوودوەرگرتن له دەزگاكانی گواستنهوەو پهٌوەن -2

و گروپه مهٌدانٌهكان له ههرجێگاٌهن به مهبهستی ناردنی ڕێنماٌی و فهرمانهكانٌان بۆ ئهنجامدانی 

 كارە تٌرۆرستٌهكانٌان.

بهكارهێنانی تۆڕی ئٌنتهرنێت كه كارەكانٌان زۆر بۆ ئاسان دەكات له بوارە جٌاجٌاكاندا،  -3

 به فراوانی بهدەستدەهێنرێت. كهلهئێستادا زۆر

 سوود وەرگرتن له جٌهانگهراٌی كه له ڕێگهی ڕاگهٌاندنهوە گهشهی كردووە و بهرههم هێنراوە. -4

، كه ناوخۆ و ئێزگه و ڕۆژنامه و گۆڤاركردنهوەی چهندەها كهناڵی تهلهفزٌۆنی و كهناڵی  -5

اوە وە بهردەوام له ههرٌهكهٌان به ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆ لهالٌهن ئهو گروپانهوە دامهزر

 بٌرو هزری ئهو گروپه تٌرۆرستٌانهداٌه. خزمهتی باڵوكردنهوەی

 هتد. باڵوكردنهوەی پهرتون و نامٌلكه و پۆستهر و وێنه... -6

دامهزراندنی بنكهكانی توێژٌنهوە و سهنتهری ڕاگهٌاندن و ڕۆشنبٌری له تهواوی جٌهان له  -7

 ژێرناوی جۆراوجۆر.

، كه زۆر به ئاشكرا دەبٌنرێت اوە بۆ گهٌاندنی زانٌارٌٌهكانٌانوكرئهمه و چهندەها جۆری تری باڵ

الی گروپێکی تٌرۆرستی وەک داعش كه سوودٌان له باڵوكراوەكانی وەن ڕۆژنامه و گۆڤار و نامٌلكه 

ناوچهكان به بهجێهێڵراوی و  كهلهدوای ئازادكردنی مۆڵگه ،ە و ناردووٌانه بۆ بهرەكانی جهنگبٌنٌو

چهندەها كهناڵی تهلهفزٌۆنی ئاسمانی و ناوخۆٌی و چهندەها ساٌت و پێگهی  ههروەها ،دەبٌنرا

ئهلكترونی كه چاالكٌٌهكانٌانی تێدا پهخش دەكهن لهههمانكاتدا ئێزگهی ڕادٌۆٌی و چهندەها ڕێكخراو و 

 سهنتهر له ژێر ناوی جٌاجٌادا بۆ ڕاكێشان و كارٌگهری درووستكردن لهسهر بٌرو هزری وەرگر.

ناوخۆٌی بێت ٌان جٌهانی بۆ ئهوەی كارٌگهری ههبێت پێوٌستی بهجۆرێن له تٌرۆرزم چی 

پروپاگهندە ههٌه، ٌهكێن له هۆكارەكانی فراوان بوونی كردەوە تٌرۆرستٌهكان برٌتٌٌه له مهودای 

فراوان بونی پروپاگهندە كه كارٌگهری لهسهر بهشێكی بهرفراوانی جهماوەر ههٌه، تٌرۆرستان 

كی گواستنهوەی پهٌامهكان دەزانن بۆ ناوخۆ و دەرەوە، ههتا كردەوەی توندوتٌژی ڕاگهٌاندن به هۆكارێ

زٌاتربێت ڕاگهٌاندن كاردانهوەی بههێزی لهناو ههواڵهكان دەبێت، زۆرجار ڕاگهٌاندنهكان ڕوداوەكان 

ە گهورەتر له ڕاستی پٌشان دەدات، زۆر جار پٌشاندانی كارە تٌرۆرستٌهكان له ڕاگهٌاندنهكانهوە دووبار

زۆر  و ئهو ئامانجهی كه مهبهستٌانه،كردنهوەی پهٌامی تٌرۆرستانه ،له باڵوكردنهوەی ترس و تۆلاندن 

جار پٌشاندانی وێنهی بارمتهكان دەبێته هۆی ڕزگاركردنی ئهوان، ٌاخود باڵوكردنهوەی بهرەكانی 

نرخ بۆ جهنگ و زانٌارٌٌه جهنگٌهكان خزمهت به تٌرۆرستان دەكات له گهٌشتن به زانٌاری به

 بهردەستی تٌرۆرستان.

 

 

 

 

 

 

 / دّّەمتاسی 
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 جیۆرٓ جْێژیٌەّەکە ّ ضیکردًەّەٓ چْارچێْەٓ جیۆریی جْێژیٌەّەکە

 

برٌتٌٌه له "کۆمهڵێک گرٌمانه که تێڕوانٌنێکی ڕێکخراومان دەداتێ سهبارەت به  theory یتٌۆر

انهی پهٌوەندٌٌان پێوەی ههٌه، دٌاردەٌهک، له ڕێگهی دٌارٌکردنی ههموو ئهو گۆڕاکاری و بوار

" ههوڵێکی زەٌنٌی مرۆڤه بۆ راڤه و ڤهکردنی دٌاردەکه"، ههروەها تٌۆربهمهبهستی پێشبٌنی و را

شٌکردنهوەی دٌاردە سروشتی و کۆمهاڵٌهتٌٌهکان و ڕێکخستنی ههموو ئهو تێبٌنٌانهی لهسهر گهاڵڵه 

 (67ل ،1995 ,صبع  ا) بوونه، دواجار خستنهڕووی بهشێوەٌهکی گونجاو"

کراو بۆ چهمکی تٌۆر، له بواری ڕاگهٌاندندا توێژەران گهٌشتوونهته کۆمهڵێک پێناسهی دٌارٌ

: تٌۆر" کۆمهڵێک گرٌمانهٌه بۆ دٌاردەٌهکی دٌارٌکراوو پێشکهشکردنی تێڕوانٌنێکی دٌارترٌنٌان

 (187ل ،2014 )مناف، ڕێکخراوە سهبارەت بهو دٌاردەٌه"

، بهڵکو لهسهرەتای سهدەی بٌستهوە ندن مێژووٌهکی درێژٌان نٌٌهاگهٌاسهرههڵدانی تٌۆرەکانی ڕ

دەستی پێکردووە، بههۆی گهشهکردنی کاری ڕاگهٌاندن و ئهو کارٌگهرٌٌانهی پهٌامی کهناڵهکانی 

، جۆرێک له وی زانستٌٌهوە له گرفت بهدەرنٌٌهڕاگهٌاندن دروستٌان کرد، تٌۆرەکانی ڕاگهٌاندن لهڕو

، ئاوێتهی زانسته اندن وەک ههموو زانسته مرۆٌٌهکانن ئهوەٌه زانستی ڕاگهٌکێشه ههٌه، سهرەکٌترٌنٌا

و مرۆٌٌهکانی دٌکه دەبێت، بۆٌه دەوترێت تٌۆرەکانی ڕاگهٌاندن تا ئێستا بهجٌا وەک خۆی نه خهمڵٌوە 

، لهگهڵ ئهوەشدا بهرگرٌکاران پێٌانواٌه ئهم دۆخه لهبهرئهنجامی تهنها وەک مۆدێل تهماشا دەکرێن

گهشهکردنی زانستی ڕاگهٌاندن بهراورد لهگهڵ زانسته مرۆٌٌهکانی دٌکه و سروشتی زانستی  تازەٌی

 (95ل ،2009 , علم الدٌن) راگهٌاندنه، که ئاوێتهی زانستهکانی دٌکه دەبێت.

 توێژەر تٌۆرى پشتبهستنى وەرگر به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنى )اعتماد الجمهور علی وسائل االعالم(

ٌۆرى بهکارهێناوە به هۆکارى ئهوەى که ئهم تٌۆرە زٌاتر جهخت دەکاتهوە سهر وەک چوارچێوەى ت

تٌۆری پشتبهستن به ئامڕازەکانی  کارٌگهرٌهکهى لهسهر تاک ههروەها ئامڕازى ڕاگهٌاندن و گرنگى و

 ڕاگهٌاندن کۆمهڵێک باشی ههٌه لهوانه:

کراوە بۆ کۆمهڵێک له تٌۆری پشتبهستن به ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن دادەنێت به نمونهٌهکی 

کارٌگهرٌه چاوەڕوانکراوەکان، ئهم نمونهٌه دووردەکهوێتهوە له نهبوونی بوونی کارٌگهرٌهکانی 

ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن بوونی کارٌگهری بێ سنوور، بۆٌه پێی ناسراوە به تٌۆری )شامل( گشتگٌر، به 

دورکهوتنهوە  ،گشتیردنی ڕاٌی نێوان وەرگر و درووستکجۆرێک تٌۆرەکه دەستپێشخهرە له پهٌوەند

لهو پرسٌارەی که ئاٌا ئامڕازەکانی پهٌوەندی کردن )وسائل االتصال( کارٌگهری گهورەی ههٌه بهسهر 

 (398ل ،2000 )مهنا، کۆمهڵگهوە؟

تاٌبهتی  ەگۆڕبتٌۆری پشتبهستن گرنگی دەدات به دۆخی مێژووٌی و پێکهاتهی کۆمهاڵٌهتی زٌاتر له 

گونجاوە له مامهڵهکردن لهگهڵ سٌستهمی کۆمهاڵٌهتی به شێوەٌهکی گهورە له  ، بۆٌه زٌاترو خودٌهکان

 (178ل ،2005 )ماتالر،تٌۆرەکانی تر که پهٌوەستن به ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن. 

تٌۆری پشتبهستن جهخت دەکاتهوە سهر کارٌگهری ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن لهسهر وەرگر، دەبێته 

اڵٌهتی وەلهسهر سٌستهمی ئامڕازی ڕاگهٌاندن خۆشی، پاشان هۆی کارٌگهری لهسهر سٌستهمی کۆمه

ئهدای ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن، دەبێته هۆی داواکاری بۆ گۆڕانکاری ٌان چاکسازی سٌستهمی 
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ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن به جۆرێک له ڕێگهی سٌستهمی سٌاسی ٌان له ڕێگهی بازارگهری ئازاد ٌان له 

  (7ل ،2018 ,دنی جێگٌرەوە. )حلمً و عبد الظاهرڕێگهی دەرکهوتنی ئامڕازی ڕاگهٌان

تٌۆری پشتبهستن به ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن ئهو تٌۆرەٌه که جهخت دەکاتهوە لهسهر گرنگی و 

کارٌگهری ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن لهسهر تاک، بٌرۆکهی ئهم تٌۆرە لهسهر ئهوە دامهزراوە که 

ە هٌچی کهمتر نٌه له کارٌگهری ئهو کۆمهڵگهٌهی که کارٌگهری ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن لهالٌهن تاکهو

تٌاٌدا دەژی، کارٌگهری ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن لهسهرٌان زٌاد دەبێت ههتاوەکو ئهم ئامڕازانه ئهرکی 

 گهٌاندنی زانٌاری بهبهردەوامی و کارٌگهرٌهوە بگهٌهنن به تاکهکان.

به ئامڕازەکانی  دامانٌێپارێزگای سل له کانوانٌن ئاستی پشتبهستنی ئاوارەبه پشتبهستن بهم تٌۆرە دەت

ڕاگهٌاندن لهکاتی کێشه و کارەساتهکاندا بوونی ئهو شڵهژانه دەروونٌهی کهلهسهرٌانه لهڕێگهی ئهو 

 پرسٌارەی چۆن ڕاگهٌاندن ڕۆڵ دەبٌنێت؟

 لێرەدا تٌۆرەکه دەخرێته ڕوو له ڕووی خزمهتکردنی به ئامانجهکانی ئهم توێژٌنهوەٌه:

 )نظرٌة االعتماد على وسائل االعالم( ستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنتٌۆری پشتبه

رٌگهرى لهسهر وەرگر لهگهڵ گهشهسهندن و بهدٌارکهوتنى کا )التؤثٌر( تٌۆرەکانى کارٌگهرى

، نزٌکترٌن تٌۆر لهم زێک ئهو کارٌگهرٌٌانه شٌدەکهنهوە، ههر تٌۆرە به شێواڕاگهٌاندن دا سهرٌانههڵدا

رى پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنه، به هۆکارى ئهوەى که ئادەمٌزاد توێژٌنهوەٌهوە تٌۆ

دى ٌه لهگهڵ خۆٌی و بونهوەرێکى کۆمهاڵٌهتٌه ههمٌشه له ههوڵى بهدەستهێنانى زانٌارى و پهٌوەن

، بۆٌه ههمٌشه وێڵه به دواى سهرچاوە زانٌارٌٌهکاندا له ئێستادا بههۆی ئامڕازەکانى دەورووبهرٌدا

، ههروەک )ماکلۆهان( له تٌۆرەکهٌدا ئاماژە به سهرچاوەى بهدەستهێنانى زانٌارٌن وە باشترٌناگهٌاندنهر

پسپۆران له ئێستادا ڕاٌان واٌه ، ٌهانى وەک گوندێکى بچوک لێکردووەگرنگى ڕاگهٌاندن دەدات که ج

ٌهک لهوەش زٌاتر کاٌگهرٌٌهکهى زٌادى کردووە و جٌهانى لهٌهکتر نزٌک کردۆتهوە وەک ئهوەى له 

 بهو ههر (152ل ،سهرچاوەی پێشوو )مناف، .ماڵدا بژٌن به هۆی گهشهسهندنى تهکنهلۆژٌاوە

، بهتاٌبهت لهکاتى کێشهو گرفت و ڕازەکانى ڕاگهٌاندن زٌادى کردووەهۆٌهشهوە پشتبهستن به ئام

وەرگر  لهٌران و کارەساتهکاندا کهبهسهر ئادەمٌزاددا دێت که به شێوازێکى زٌاتر له کاته ئاساٌٌهکان

پشت به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن دەبهستێت بۆ ئاگاداربوون لهو مهترسی و ڕووداوانهى که بهسهرٌاندا 

هاتووە و دێت، لهم توێژٌنهوەٌهشدا به هۆکارى ئهو جهنگ و کارەساتانهى که بهسهر کۆمهڵگهى 

دن کاردانهوە معرفی و توێژٌنهوەکهدا هاتووە پێمانواٌه له ڕێگهى پشتبهستنٌان به ئامڕازەکانى ڕاگهٌان

وٌژدانى و ڕەفتارٌی ٌهکانٌان گۆڕانکارى بهسهردا دێت و کارٌگهرى دەبێت، تٌۆرى پشتبهستن به 

ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن دەکهوێته چوارچێوەى ئهو تٌۆرٌانهى که کارٌگهرى مامناوەندٌان ههٌه، واتا 

 وێت.کارٌگهرٌٌهکانى پشتبهستن له ماوە و مهوداٌهکى دووردا دەردەکه

 

 Reliance on media theoryتٌۆرى پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن  کهم:ٌه

 Melvin L, Defleur & Sandra Ball) لهسهردەستی 1976ئهم تٌۆرە لهساڵی 

Rokeach مٌلفٌن دی فلٌر" و "ساندرا بول روکێش" هاتۆته بوون، ئهم تٌۆرە سهر به لوتابخانهی")

، توێژەرانی ئهم تٌۆرە وای دەبٌنن که پهٌوەندٌٌهکی دووالٌهنه رە مرۆڤٌهکانههتی ٌه لهسهر پاڵنهکۆمهاڵٌ

)ساندرا بول( تێبنی  ههٌه له نێوان ڕاگهٌاندنی جهماوەری و سٌستهمی کۆمهاڵٌهتی کهتٌاٌدا گهشهدەکات،

دەرە بۆ تێگهٌشتن له وردەکارٌٌهوە بۆ سهر تاک ٌارمهتٌله ڕووی  ،کردوە که ئهم تٌۆرە گشتگٌرە
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ٌگهری ڕاگهٌاندن له ڕووی بهکارهێنانهوە، ٌهکێکه له تٌۆرە گرنگهکانی بواری ڕاگهٌاندن، که کار

بهجۆرێک  .(107ل ،2016, نعبدالرحم). ٌارمهتی دەرە بۆ تێگهٌشتن له کارٌگهرێتی ڕاگهٌاندن

هێزی ئامرازەکانی ڕاگهٌاندن بهپێی تٌۆرەکه دەست دەکێشێت بهسهر تهواوی زانٌاری وەک 

ی سهرەکی بۆ ههواڵ و زانٌارٌهکان، که له ڕێگهٌهوە تاک ئامانج و پێداوٌستی ٌهکانی سهرچاوەٌهک

پردەکاتهوە، ئهم ئامانجانه بهردەوام ڕوو له زٌاد بوونه بهگهشهکردنی زٌاتری کۆمهڵگه کهتاوەکو بهرەو 

 ن لهئاڵۆزی بچێت، لهگرنگترٌن ئهو پێکهاتانهی که کهرٌگهری ههٌه لهسهر پرۆسهی پشتبهستن برٌتٌ

 (:108ل ،ههمان سهرچاوەی پێشوو)

 

 ئامانجهکانی بۆ پشتبهستن به ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن . سروشتی وەرگر و .1

 سهرچاوەی زانٌاری . سروشتی کۆمهڵگه و ئاستی بهدەستهێنانی .2

 سروشت و فرەٌی ئامڕازاکانی ڕاگهٌاندن.  .3

 سروشتی کات و ئهو دۆخهی که تاک و کۆمهڵگه پٌاٌدا تێپهڕدەبێت. .4

 شت و جۆری ئهو زانٌارٌانهی که ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن پێشکهشی دەکهن.سرو .5

 فرەٌی و جٌاوازی ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن له ڕووی جۆرو پێکهاتهوە. .6

 ڕادەی ئاستی تێگهٌشتن و ئاگاٌی وەرگر له ناوەڕۆکی پهٌامهکانی ڕاگهٌاندن. .7

 کارٌگهری پهٌوەندٌه خودی و کهسٌٌهکان . .8

 ته و ڕەههندە کۆمهاڵٌهتٌٌهکان. کارٌگهری دۆخ و لێکهو .9

 سروشتی پێکهاتهی ڕاگهٌاندن له ڕووی شێوەو ناوەڕۆکهوە. .10

 

تا چهند پشت به ئامڕازەکانى  برٌتٌٌه له کۆی ئهو ئاٌدٌاٌانهى که ئاماژە دەدات بهوەى ههربۆٌه

بهتێکى ڕاگهٌاندن دەبهستێت به شێوازێکى ڕاستهوخۆ، له پێناو بهدەستخستنى زانٌارى دەربارەى با

دٌارٌکراو، ههروەها ئاماژە دەدات بهو سهرچاوانهى که هاوکارە بۆ بهدەستخستنى ههواڵ به شێوازێکى 

 بهردەوام، ٌان گواستنهوەى ڕووداوى ڕۆژانهى ناوخۆ و نێودەوڵهتٌهکان .

فراوانى باڵوبوونهوەى زانٌارٌٌهکانه  دا تواناى کارٌگهرى دروستکردنه وگرنگترٌن الٌهن لهم تێورە

ه دەبێته هۆی لێکهوتهى دەروونى لهسهر تاک و کۆمهڵ که له ئهنجامدا گۆڕانکارى لهسهر ک

ههڵسوکهوت و ڕەفتارٌان دەردەکهوێت، گهشهکردنى بهردەوامى تهکنهلۆژٌا ئهم ههنگاوە خێراتر دەکات 

و گهشهى پێدەدات، بهکارهێنانى تاک بۆ ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن کارٌگهرٌٌهکهى کهمتر نٌه له 

رٌگهرى ئهو کۆمهڵگهٌهى که تٌاٌدا دەژى، ههروەها هێزى کارٌگهرى ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن زٌاد کا

 دەبێت کاتێک ئهم ئامڕازانه ههڵدەستن به گهٌاندنى ئهرکى زانٌارى به شێوەٌهکى بهردەوام و چڕ.

mawdoo, 2016, p5)) 

 

 تٌۆری پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن سهرههڵدان و گهشهکردنى

زۆرێک له زاناٌان له سهدەى بٌستهمدا گرنگٌان به کارٌگهرى ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن دەدا له ئاستى 

زانٌن و ئاستى زانٌنى تاکهکان که دەگهڕێتهوە بۆ کارلێککردن له نێوان گۆڕاوەکانى پهٌوەندٌدار به 

اوازەکهٌان، سروشتى ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن به لهبهرچاوگرتنى جۆری وەرگرەکان و پێکهاته جٌ

زۆرێک له زاناٌانى ڕونکردنهوەٌان داوە لهبارەى پهٌوەندى نێوان ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن و پێکهاتهى 
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سهرەتاى  کۆمهاڵٌهتى و دامهزراوەکان له کۆمهڵگهدا لهسهر بنچٌنهى پشتبهستنى دووالٌهنه.

توێژٌنهوە لهالٌهن سهرههڵدانى ئهم تٌۆرە دەگهڕێتهوە بۆ حهفتاکانی سهدەی ڕابردو که کۆمهڵێک 

توێژەر )ساندرا روکٌتچ( کرا لهسهر کارٌگهرى دروستکردن لهسهر تاک، که بهشدار بووە له 

بههێزکردنى کۆمهڵێک زانٌارى دەربارەى بابهته جٌاوازەکان، کهلهئهنجامی کهموکوڕی تٌۆری 

پشتگوێ خستبوو  ، که تٌۆرەکه کارٌگهری ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندنیبهکارهێنان و تێربوون هاتهکاٌهوە

که تهنها جهختی کردبووە سهر وەرگر هۆکارەکانی بهکارهێنانی ئامڕازەکان الی وەرگر، ههربۆٌه 

توێژەران ههستان به دانانی ڕێسای سٌستهمی کۆمهاڵٌهتی بهشێوەٌهکی فراوان بۆ شٌکاری کارٌگهری 

ئامڕازی ڕاگهٌاندن و پهٌوەندی لهنێوان وەرگر و  ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن بهجۆرێک که ٌهکگرتنی

 ،2008, )الهٌتی .سٌستهمی کۆمهاڵٌهتی تٌۆرەکه پێکدێت، کهئهمه سهرەتای دەستپێکردنی تٌۆرەکهٌه

ى تٌۆرى پشتبهستندا، که  فلٌر( کرد له دانانى نمونهدٌ)پاشان روکێتچ بهشدارى به توێژەر  (132ل

اندنه، که برٌتٌن له )ئامڕازى پشت بهو توێژٌنهوانه دەبهستێت که پێکهاته سهرەکٌٌهکانى ڕاگهٌ

ڕاگهٌاندن، کۆمهڵگه، وەرگر، که ئهم پێکهاتانه ٌهکتر تهواو دەکهن، بهجۆرێک کارٌگهرى ڕاگهٌاندن 

وەرگرەکان  له نێوانٌاندا دروست دەبێت، کهله دەرئهنجامدا دەبێته هۆی دەرخستنى ماناى پشتبهستن.

کۆمهڵگهٌهى که تٌاٌدا دەژٌن جێگهى باس و پشتدەبهستن به ههواڵى ههنوکه و دٌار کهلهناو ئهو 

ن گرنگٌٌه، له ههمانکاتدا کۆمهڵگه بۆ دەستکهوتنى ههواڵهکان پشت به ئامڕازە بهردەستهکانى ڕاگهٌاند

 ،ن لهسهر تاک و کۆمهڵگه دروستدەبن، بهو پێٌهش کارٌگهرٌهکادەبهستێت وەک سهرچاوەى زانٌارى

زٌاترى تاک به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن تێکهڵبوونى  بههۆکارى کارٌگهرى دروستکردن و پشتبهستنى

دووالٌهنه درووست دەبێت له نێوان ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن له ڕووى باڵوکردنهوەى پهٌامى مٌدٌاٌی 

لێرەدا )دٌفلٌر و  (159ل ،2005 بنکراد،) ٌهتى.لهگهڵ سٌستهمى ئابوورى و سٌاسی و ئاٌنى و کۆمهاڵ

اگهٌاندن و هێزى کۆمهڵگه رکه پهٌوەندى نێوان ئامڕازەکانى رۆکێتچ( نموونهٌهکٌان ڕێکخست 

دەتوانٌن بٌرۆکهى سهرەکى ئهم تٌۆرە پوخت بکهٌنهوە بهم  ڕوندەکاتهوەکه ناسراوە به تٌۆرى پشتبهستن.

بۆ دەستخستنى ڕێژە و ئاستێکى  )االتصال( اگهٌاندن و پهٌوەندى کردنرشێوەٌه "بههێزى ئامڕازەکانى 

ى له ڕووى )زانٌن، وٌژدانى، ههڵسوکهوت( زٌاددەکات کاتێک ئهم ئامڕازانه زۆر بهرزى کارٌگهر

ههڵدەستن به ئهرکى گواستنهوەى زانٌارى به شێوەٌهکى بهرزو پڕ له زانٌارى، ئهم ئهگهرە 

کارٌگهرٌٌهکهى زٌاد دەکات لهکاتى بوونى نائارامى و کێشه و گرفتهکاندا لهناو کۆمهڵگهدا به هۆکارى 

و لهٌران و گۆڕانکارٌهکاندا... ههروەها سهربارى ئهمهش بٌرۆکهى گۆڕانکارى له  جهنگ و ملمالنێ

، دەکرێت ببێته کارٌگهرٌٌهکى پێچهوانه بۆ و زانٌن و الٌهنى وٌژدانى وەرگر ههڵسوکهوت

 گۆڕانکارٌهکان له کۆمهڵگهدا و ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن و پهٌوەندٌهکان. 

 

 پهٌوەندٌکردن-له نێوان )ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنانٌٌهکهٌه ئهنجامه ماناى پهٌوەندٌٌه سٌ وئه

ئهم تٌۆرە واى دەبٌنێت که  (KENNCTH, 2001, p34) وەرگر و کۆمهڵگه(. )االتصال( و

ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن وەک پرۆسهٌهکى زانٌارى پشتدەبهستێت به پشتبهستنى وەرگرەکان بۆ سهرچاوە 

بهو ماناٌهى که  گٌراوە لهالٌهن ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنهوە. دانسمهکانى زانٌارى که دەستى بهسهردا

پهٌوەندٌٌهکى بههێزههٌه له نێوان پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن و سٌستهمى کۆمهاڵٌهتٌٌهکان به 

، لهم دٌدگاٌهوە تٌۆرى پشتبهستن جهخت دەکاتهوە سهر پهٌوەندى نێوان ئامڕازى هوەههموو جۆرەکانٌٌ

ات، که پهٌوەندٌٌهکه رگر و سٌستهمى کۆمهڵگه که به پرۆسهٌهکى کۆمهاڵٌهتٌدا دەڕوڕاگهٌاندن و وە
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، به جۆرێک کۆمهڵگهى نوێش کارٌگهرى دروست دەکات لهسهر بٌرۆکهکه، تاکهکانى ناو دووالٌهنهٌه

کۆمهڵگه پشت دەبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن وەک سٌستهمێکى ناوەندى که ئهوٌش ئهو فهزا 

ٌهٌه که دەورى ٌاون، ههربۆٌهش ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن ڕۆڵى سهرچاوەى سهرەکٌان کۆمهاڵٌه ت

بٌنٌووە له باڵوکردنهوەى زانٌارى نوێ و گهرمهکان به وەرگرەکانٌان، ئهم پشتبهستنه ڕووى له 

زٌادبوون کردووە له کاتێکدا کۆمهڵگه تووشی حاڵهتهکانى ناسهلامگٌری بۆتهوە که گۆڕاوە بۆ 

دەکرێت تٌۆرى پشتبهستن به ئامڕازەکانى ( 478ل ،1998، )اسماعٌل .ه تٌاٌداٌهملمالنێکان ک

ڕاگهٌاندن دابنرێت به تٌۆرێک که گهشهسهندنێکى سۆسٌۆلۆجی ئهرکى ههٌه که چاودێرى کۆمهڵگه 

پهٌوەندى پێکهاته بچوک و  دەکات بهوەى پێکهاتهٌهکى بونٌاتٌه، دەگهڕێت به دواى چۆنٌهتى تێکهاڵوى

کۆمهڵگه بهٌهکهوە،پاشان له ههوڵى لێکدانهوەى بهشهکانٌانه که پهٌوەندى دارە بهم  گهورەکانى

پهٌوەندٌٌهوە، بهجۆرێک ههر کارٌگهرٌهک ئهگهرى ههٌه له ههر زروفێکى ٌاخود حاڵهتێکى به پهلهدا 

(Contingency.کارٌگهرٌهکهى زٌاد بکات ) (،ً27ل ،2006 الهاشم)  ئهم تٌۆرە به شێکه له

اگهٌاندن و ڕێکخستنى کۆمهاڵٌهتى، که تٌاٌدا رهستنى دووالٌهنه له نێوان ئامڕازەکانى تٌۆرى پشتب

ۆ تێگهٌشتن له والعی وەرگر زٌاتر له ههوڵداٌه بۆ وەرگرتنى زانٌارى له ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنهوە ب

 کۆمهاڵٌهتى.

 

 دن قۆناغهکانى گهشه سهندنى تٌۆرى پشتبهستنى وەرگر به ئامڕازەکانى ڕاگهٌان •

 1976نمونهى ٌهکهمى تٌۆرى پشتبهستن   - ا

بۆ ٌهکهم جار زاناٌان )مٌلفٌن دٌفلٌر و ساندرا بول روکٌتچ( ئهم تٌۆرەٌان پێشکهشکرد له ساڵى 

، کاتێک ئهم تٌۆرە پهٌوەندى نێوان سێ پێکهاته گرنگهکهى ئهم تٌۆرەى خسته ڕوو که 1976

و جٌاوازە ، ئهم پهٌوەندٌه گۆڕاوێوەٌهکى چون ٌهکڵگه، وەرگر( به شڕاگهٌاندن، کۆمه)پێکهاتوون له 

لێکچونى و ههمهچهشنى مڕازى ڕاگهٌاندن،سروشتى ئا به جٌاوازى ،به جٌاوازى کۆمهڵگهکان

، به لهبهرچاوگرتنى کارٌگهری زانٌن و الٌهنى وٌژدانى و ههڵسوکهوتٌهکانهوە، رپێداوٌستٌهکانى وەرگ

 ,Williams, 1984) ەکات به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنهوەکه گۆڕانکارى له ئاستى پشتبهستنى وەرگر د

p281) ئێمه نابێت ئامرازەکانی ڕاگهٌاندنی جهماوەری وەک تاکه هۆکار بۆ گهٌشتن به دالهگهڵ ئهوە ،

، بهکار پرۆسهی پهروەردە و ئاٌن و... هتد سێربکهٌن، تاکهکان هاورێ و خێزانئامانجهکانی تاک 

نانی ئامانجهکانٌان، به جۆرێک تاوەک و کۆمهڵگه بهرەو پێشکهوتن دەهێنن وەک سهرچاوەی بهدەستهێ

، بهوەش ئامانجهکانی تاک گۆرانکاری زٌاتری بهسهردا دێت بهههمان شێوە چێت زٌاتر ئاڵۆزدەبێتب

ئاڵۆز دەبێت و زٌاد دەکات بهو شێوەٌهش ڕاگهٌاندن پێوٌستی به گهشهسهندن و لوڵبوونهوەی زٌاترە بۆ 

ن و شێوەٌه دەبێت به شێوەٌهکی دووالٌه دنهوەی پێداوٌستی و ئامانجهکانی وەرگر بهبهدەستهێنانی پرکر

پرۆسهکه سهرکهوتو نابێت و کهلێنی زانٌاری و ناتهباٌی له نێوان  هرنابه شێوەی تهرٌب پێشبکهون ئهگ

 Stanly J,  Baran & Dennis) تاک و کۆمهڵگه و ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندندا دروست دەبێت.

K.Davis,  1995 , p 232 .) تاک پێوٌستی به تێگهٌشتن و ههستکردنی خودی ههٌه که

هاوکارٌهتی، لێکدانهوەی بههاو ئاراستهکان ههروەها و رمهتٌدەرە بۆ دەرخستنی تواناکانیٌا

ههڵسوکهوت و درککردنی الٌهنهکانی خودی به شێوەٌهکی گشتی، ههروەها پێوٌستی به تێگهٌشتنه له 

ەکانی ڕاگهٌاندنهوە بهری دەوری تاکٌان داوە، چهمک و ماناکان کهله ئامڕازجٌهان و کۆمهڵگهکهی 

(، بۆ 1982توێژەران مٌلفن و روکێش ئهم تٌۆرەٌان گهشه پێدا له ساڵی ) ههر بهوهۆٌهشهوە دەکهون،
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ڕونکردنهوەی چۆنٌهتی پشتبهستنی تاک به ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن بۆ بهدەستهێنانی ئامانجه 

له تێگهٌشتن )درککردن( و ئاڕاستهکردن و خۆشنوودٌکردن،که ناسرا به )نموذج( تاٌبهتٌهکانٌان 

 نمونهی تهواوی تٌۆری پشتبهستن.

 

, سٌد )مکاوي،. 1982نمونهی تهواوی تٌۆری پشتبهستن )النموذج المتکامل لنظرٌة االعتماد(  -ب

 (189ل ،2006

زۆر ههٌه له نێوان پێکهاته  نمونهی تهواوی تٌۆری پشتبهستن ڕونی دەکاتهوە که تێکهاڵوٌهکی

وەرگر( که چهند  –کۆمهڵگه  –سهرەکٌٌهکانی پرۆسهی پهٌوەندی کردندا )ئامرازی ڕاگهٌاندن 

گۆڕانکارٌهک ڕوودەدات به جۆرێک دەبێته هۆی کارٌگهری ئامڕازی ڕاگهٌاندن که دەرکهوتووە له 

رگر و سٌستهمی کۆمهاڵٌهتی دەرئهنجامی پشتبهستنی دووالٌهنه له نێوان ئامرازی ڕاگهٌاندن و وە

 دەتوانٌن ئهم پهٌوەندٌه کورت بکهٌنهوە بهم شێوەٌه: جٌاواز دروست بووە.

 

باڵوبوونهوەی ڕووداوەکان گهشه دەستێنێت لهناو کۆمهڵگهدا که پهٌوەسته به سٌستهمی  ٌهکهم:

له نێوان سٌستهمی  کۆمهاڵٌهتی، که ئهرکی بونٌاتی )البنائٌة( بهڕێوە دەبات، دەبێته پهٌوەندی دووالٌهنه

کۆمهاڵٌهتی و ئامڕازی ڕاگهٌاندن، ههروەها ههر کۆمهڵگهٌهک دەناسرێتهوە به کۆمهڵێک کولتوری 

تاٌبهت که بهها و کولتور و ههڵسووکهوت، که دەی گوازێتهوە له ڕێگهی ڕەمزی وتراو و نهوتراو که 

که و لهوێشهوە ڕەنگدانهوەی دەبێته هۆی باڵوبوونهوەی ڕۆشنبٌری و سٌمای نهتهوەکه ٌاخود کۆمهڵگه

ئهم پرۆسهٌه هێزێک دروست دەکات بۆ مانهوەی کۆمهڵگه و پاراستنی مانهوەی لهڕێگهی   له تاکدا.

لهناو کۆمهڵگهدا الٌهنێکی  کۆدەنگی و کۆنترۆڵکردنهوە ههروەها خۆشگوزەرانی بۆ تاک و کۆمهڵگه،

کهکارٌگهری دەبێت لهسهر تهواوی الدانی تاکه، ههروەها  هٌه ئهوٌش ملمالنێ و گۆڕانکارٌهتره

 پرۆسهکه.

 

پێکهاتهی ڕۆشنبری و پێکهاتهی کۆمهاڵٌهتی لهناو کۆمهڵگهدا کارٌگهری ههٌه لهسهر  دووەم:

ڕازەکانی ئامرازەکانی ڕاگهٌاندن بهشێوەٌهکی ئهرێنی و نهرێنی، که دەبێته دٌارٌکردنی خاسٌهتی ئام

ئهم  ،و بهرههمهێنان، پهٌوەندٌٌهکانی نێوانٌان : ئامانجهکان و ڕێکخستنڕاگهٌاندن که پێکدێت له

خاسێتانه کارٌگهری دەبێت بهسهر ئهرکی گهٌاندنی زانٌارٌهکان کهله ڕێگهی ئامڕازەکانی 

ڕاگهٌاندنهوەٌه، ههروەها کارٌگهری دەبێت لهسهر ئهو چاالکٌانهی که ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن لێی 

ههروەها کارٌگهری دەبێت لهسهر  سی ڕێکدەخات.بهرپرسن بهتاٌبهت ئهو الٌهنهی که الٌهنی سٌا

پێکهاتهی ڕۆشنبٌری و بنٌادی کۆمهڵگه لهسهر تاک، بهشدارە له دروستکردنی جٌاوازی لهنێوان تاک 

، کهله همی کۆمهاڵٌهتیو ٌهکهکانی کۆمهڵگهدا جٌاوازی تاکاٌهتی پهٌوەندٌٌه کۆمهاڵٌهتٌهکان، سٌست

ٌستی نوێ بۆ تاکهکان، دەبێته هۆی دەستنٌشانکردنی پشتبهستنی ئهنجامدا دەبێته هۆی دروستکردنی پێداو

دووالٌهنهی نێوان سٌستهمی کۆمهاڵٌهتی و ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن چۆنٌهتی گهشهسهندنی تاک 

پشتبهستنٌان به ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن بۆ تێربوونی پێداوٌستی ٌه دەروونی کۆمهاڵٌهتٌهکانٌان، که 

 ٌهنهکان دروست دەکات لهسهر تاک. کارٌگهرٌه جٌاواز و فرەال

ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن ههڵدەستن به شاردنهوەی ڕووداو و زانٌارٌهکان که ڕوودەدەن لهناو  هم:ٌسێ

ٌاخود دەرەوەی سٌستهمه کۆمهاڵٌهتٌهکهدا به شێوە جٌاوازەکانٌهوە، له تاکهکانی ناو ئهم سٌستهمه، وە 
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ههندێک له بابهت و ڕووداو که خۆٌان ههڵی دەبژێرن به ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن جهخت دەکهنهوە سهر 

پێی ئهوەی تا چهند گونجاوە بۆ وەرگر، زۆر جار سٌاسهتی کهناڵ ڕۆڵی گرنگ دەبٌنن له ههڵبژاردنی 

 بابهتهکان. 

 

ه تاکه کهسه وەک نوێنهری پێکهاتهی سهرەکی له چوار چێوەی گشتی ئهم پرۆسهٌ چوارەم:

ئهم پرۆسهٌهٌه، تاکهکان خاوەن بونٌادێکی گشتگٌرن که له والعی  ، وەرگر گرنگترٌن بهشیکۆمهڵگه

و ئاٌدۆلۆژی  کۆمهڵگهکهٌان و لهڕێگهی ڕۆشنبٌرکردن و خوێندن و ههستی نهتهوەٌی و سٌاسی و ئاٌن

، وەالٌهنی دٌمۆگرافٌٌهکانی دروست بووە، تاک ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن بهکاردەهێنێت بۆ د... هتو

 والعی خودی و کۆمهاڵٌهتی.تهواوکردنی بونٌادی 

 

کاتێک کهوالعی کۆمهڵگه دٌار و ڕوون بوو لهالی تاکهکانهوە، پێداوستی و ئامانجهکانٌان  پێنجهم:

تێٌدا بهرجهسته بوو، پهٌامی ڕاگهٌاندن کارٌگهرٌهکی ئهوتۆی نابێت، تهنها بههێزکردنی 

دەهێنێت، بهجۆرێک تاک بٌروباوەڕەکانٌان و بهها و شێوازی ههڵسوکهوت و چهند ئهرکێک بهدی 

ڕاگهٌاندن بهکار دەهێنێت بۆ تێگهٌشتنی زٌاتر له والعی چواردەوری ههروەها ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن 

کارٌگهری گهورەٌان دەبێت لهسهر زانٌنی بۆچوون و ههڵسوکهوت، بۆٌه پێوٌسته ئهوە لهبهرچاو 

 ستهێنانی زانٌاری ئامرازێکه .بگٌرێت ئاستی پشتبهستنی تاک بۆ ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن بۆ بهدە

 

، ئامانج لهمه بۆ ئهوەٌه کان گهورە دەکات و زەلی دەکاتهوەزۆر جار ڕاگهٌاندن بابهته شهشهم:

کارٌگهری لهسهر خهڵک بکات که بٌانهێنێته سهرشهلام و ڕای گشتی دروست بکات لهسهر بابهتێکی 

 دٌارٌکراو.

 

لهناو کۆمهڵدا و لهسهر تاک که نهتوانن  ڕاگهٌاندن لێرەدا ملمالنێ و ئاژاوە دروست دەکات

بٌربکهنهوە و ئاٌدٌاکانٌان ئاڵۆز دەکات، لهم جۆرە ڕووداوانهدا سروشتی پهٌوەندٌهکه له نێوان ئامڕازی 

ڕاگهٌاندن و وەرگر و سٌستهمی کۆمهاڵٌهتٌدا تێکدەچێت چونکه بهڕێگهٌهکی ههڵه کارەکه کراوە و له 

بۆٌه پهٌوەندی پشتبهستنی  ۆ ڕاستکردنهوەی زەحمهت دەبێت.پرنسٌپی ڕاگهٌاندن الدراوە بۆٌه ب

ههمهالٌهنه له نێوان ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن و بهشهکانی تردا له لهوارە کۆمهاڵٌهتٌدا، پێوٌسته به 

لازانجی کۆمهاڵٌهتٌبێت، ئهگهر گۆڕانکاری ڕووی داو بهبێ پالن بوو ئهستهم دەبێت کارٌگهری خسته 

وێژەران )مٌلفن و روکٌتچ( گرنگٌان دا بهوەی چۆن پهٌامی ڕاگهٌاندن سهری و چاککردنهوەی. ت

کارٌگهری ههٌه بهسهر تاکهوە وە ئهو لێکهوتانه چی ٌه که جێ ی دەهێڵێت بهسهر بٌروباوەڕ و 

ئهو کهسانهی که پشتٌان بهستووە به سهٌرکردنی تهلهفزێون بۆ نموونه ئهبێت  ڕەفتاری تاکهوە.

بهرنامه جٌاوازەکاندا که پهخش دەکرێت له ڕێگهی تهلهفزٌۆنهوە، ئهمهش به ههڵبژاردن بکهن له نێوان 

جٌاوازی تاکهکان بابهتهکانٌش که ههڵی دەبژێرن جٌاوازە، له ئهنجامدا کارٌگهرٌهکه لهسهر 

ههرٌهکێکٌان به پێی ههڵبژاردنٌان بۆ بابهتهکه جٌاوازە بههۆی ئهو ئامانجهی که ئهوان وٌستوٌانه پێی 

لبول روکێش و هاوەاڵنی( بۆ زانٌنی لێکهوتهی کارٌگهری بابهتهکانی )ێژٌنهوەی بگهن، له تو

تهلهفزێۆن دەرکهوتووە ئهو کهسهی که مهبهستی بووە بۆ بابهتێکی سٌاسی لهکاتی بهرکهوتنی بابهتهکه 

کاردانهوەی گهورەی کردووە لهسهر ههڵسوکهوتی بهتهواوی ڕەنگی داوەتهوە جٌاواز له کهسێکی تر 
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ستی ٌاخود ئامانج و ئارەزووی بۆ بابهتهکه نهبووە بۆٌه کاردانهوەکهشی لهسهر ههڵسوکهوتی که مهبه

 & Defleurنهکردووە بهو شێوە بههێزەی کهلهسهر کهس که خۆی ئامانجی بابهتهکه ههبووە. )

Rokeach, 1982, p24) 

 

ٌتچ( گهشهٌان لێرەدا توێژەران )مٌلفن و روک :(1989) درکپێکراوی تٌۆری پشتبهستننمونهی  -ج

به تٌۆرٌهکهدا بۆ ڕوونکردنهوەی ئهو مٌکانٌزمهی که کاری پێدەکهن له تٌۆری پشتبهستن به 

(، بۆ شٌکردنهوەی پهٌوەندی 1989ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندندا، بۆٌه نمونهٌهکی نوێ ٌان دانا له ساڵی )

ێدەری ٌاخود نێوان ڕێکخستنی ئامڕازی ڕاگهٌاندنی گشتی، سٌستهمی کۆمهڵگهٌی، که درێژە پ

داهێنهرانی ئهم نمونهٌه وای ئهبٌنن که پشتبهستنێکی ههڵمواڵوی نمونهی درکپێکردنی زەٌنی ٌه. 

تی که تٌاٌدا دووالٌهنه ههٌه لهنێوان ڕاگهٌاندنی جهماوەری )ماس مٌدٌا( و سٌستهمی کۆمهاڵٌه

هٌاندن و سهرچاوەی تر ، جهماوەر دەستنٌشانی دەکات بهپێی بهرکهوتنی به ئامڕازەکانی ڕاگگهشهدەکات

که حهزو خولٌاکانی پڕ دەکاتهوە، ئهوپێوٌستٌانهش زانٌن بن ٌاخود ههستی بن)بۆچونهکان، بٌروباوەڕ، 

بهها، پلهبهندی باٌهخبهندی(ٌان پێداوٌستٌٌه ههستی و وٌژدانٌٌهکان که بهشدارە له سهلامگٌری تاک له 

هوەی که بوونی پهٌوەندی ٌهکی لۆژٌکی له که پێکهاتووە ل( 108ل ،2012, المزاهرة)کۆمهڵگهدا. 

نێوان پێکهاتهی ئامڕازەکه و پاڵپێوەنهری زانٌنی درکپێکردن کهدەستپێکی ئهم نمونهٌه به درکپێکردن و 

زانٌنی تاک دەستپێدەکات له ڕێگهی ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندنهوە به شێوەٌهکی وورد، بۆ ئهوەی 

ەی حهزی پێدەکات لهوەی که گوێی لێ دەگرێت ٌاخود بڕٌاربدات به شێوازێکی چاالک له بارەی ئهو

تهماشای دەکات ٌاخود دەٌخوێنێتهوە ٌاخود کهسێک که پهٌوەندی لهگهڵ دەبهستێت له ڕێگهی ٌهکێک له 

 :جێ دەبێتکه بهم ههنگاوانه جێبه (29ل ،ههمان سهرچاوەی پێشوو) ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندنهوە.

(colostate, 2018, p9) 

 

وەرگر له ڕێگهی ٌهکێک له ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندنهوە به دوای زانٌارٌه کاندا  :ههنگاوی ٌهکهم

دەگهڕێت، دەچێته ناو زانٌارٌهکانهوە له ڕێگهی تێگهٌشتن و ئاڕاسته کردن و ٌاخود خۆشی لێبٌنٌن که 

زۆر جار ڕەنگه له ڕێگهی لسهکردن بێت  زانٌنی باکگراوەندی پێشوەخت ڕۆڵی ههٌه لهم تێگهٌشتنه.

هڵ کهسانی تری وەک هاوڕێ و ناسٌاوەکانٌدا ٌاخود له ڕێگهی ڕەمزی وێنهٌی بن وەک له زۆرێک لهگ

، واته خۆٌان دەگهڕێن بهدوای ۆڤارە ئهدەبی و هونهرٌهکاندا بێتله گۆڤارە ڕٌکالمٌهکان ٌاخود گ

او و له بهاڵم ئهوکهسانهی که بهشێوەٌهکی ڕێکهوت ٌاخود پالن بۆ دانهڕێژر زانٌارٌدا که دەٌانهوێت.

خۆوە زانٌارٌهکانٌان دەستدەکهوێت له ڕێگهی ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن وەک )چونه ناو شوێنێکی گشتی 

و تهلهفزٌۆن کرابێتهوە( لهم کاتهدا دووالٌهنه ٌاخود دوو دٌووی ههٌه له دٌوێکدا ڕەنگه بهردەوام بێت 

 وەرگرتنی زانٌارٌهکان. ەهێنێت بهلهسهر پشتبهستن به ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن ٌاخود کۆتاٌی د

 

تاوەکو چهند پێداوٌستی تێربوون زٌادبێت له ڕووی بهدەستهێنانی زانٌارٌهوە  ههنگاوی دووەم:

ئهوەندە گهڕان بهدوای زانٌاری و تێربوونی وٌژدانی زٌاد دەکات، که وادەکات درککردن بههێزتربێت 

وازە بهپێی تی پشتبهستنی جٌازٌاد بوونی کارٌگهرٌهکه، بهجۆرێک ئاسو بۆ ناوەڕۆکی پهٌامهکه 

گۆڕانکاری له ئامانجهکانی ئاسانتر دەگات به ناوەڕۆک و کرۆکی بابهتهکه. جٌاوازی ئامانجهکان، 

، گهکهی پڕبێت له جهنجاڵی و مهترسیوەرگر زۆرجار ژٌنگهکهی پێچهوانه دەکاتهوە، کاتێک ژٌن
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ەکات له کاتێکٌشدا ئهگهر سهرچاوەی بۆنمونه پشتبهستنی تاکهکان بۆ ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن زٌاد د

، بۆ نمونه ئهگهر کهسێک خۆی ٌاخود کهسانێکی که نهتوانێت کێشهکهش چارەسهربکاتزانٌارٌه

نزٌکی تووشی جۆرێک له نهخۆشی ببن بهههموو تواناٌهکٌٌهوە گوێ لواڵغ و بهردەوام دەگهڕێت 

ی زانٌاری که گرنگترٌنٌان بهدوای زانٌارٌهکاندا لهسهر ئهو نهخۆشٌٌه له ڕێگهی سهرچاوەکان

ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندنه به ئومێدی دەستکهوتنی زانٌاری و له ئهنجامدا دۆزٌنهوەی ڕێگا چارەٌهک بۆ 

لهکاتی پشتبهستنی تاکهکان بۆ ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن دوو جۆر کارٌگهری درووست  ئهو مهبهسته.

بهو ماناٌهی که مهٌلی کهسهکان  وروژاندنی ههست و سۆز )العاطفٌة(: دەبێت که برٌتٌن له:

درککردن )االثارة االدراکٌة( بهو  خۆشهوٌستٌان بۆ ئامڕازەکه و ناوەڕۆکی پهٌامهکه و وروژاندنی

ستی و ماناٌهی بهرکهوتنی تاکهکهن به ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن به جۆرێک که ٌهکبگرێت لهگهڵ پێداوٌ

ساندرا پول و روکٌتچ و هاوڕێکانی( کردووٌانه لهو توێژٌنهوەٌهی که ) ئامانج و گرنگی پێدانهکان.

که زۆربهٌان پشتٌان به تهلهفزٌۆن بهستووە لهبهر حهزی تووە که تهماشاکهرانی تهلهفزٌۆن دەرکهو

زۆرٌان بۆ ئامڕازەکه بووە که تهلهفزٌۆنه چونکه دەتوانن چێژی لێببٌنن له ههمانکاتدا کاری ترٌش 

انٌان بٌهن وە بابهتهکتر گرنگی به سێرکردنی تهلهفزٌۆن ه زٌائهنجام بگهٌهنن که ئهمه وای کردووە ک

 حهز لێبێت که پهخش دەکرێت.

 

تێگهٌشتنی زانٌارٌٌهکان زٌاد دەبێت کاتێک کارٌگهرٌٌه  ئاستی بهشداری ههنگاوی سێههم:

مهعرفی و سۆزدارٌهکانی پێشتر بوونی ههبێت، ئهو کهسانای که کارٌگهر بوون تێگهٌشتن و سۆزٌان 

جار ههستی پێکراوە زٌاتر ئهوانهن که خۆٌان لهناو حاڵهتهکهدا ژٌاون، وەک وازهێنان له جگهرە به ٌهک

 نهخۆشٌٌهکی دٌاری کراو،... هتد. جۆری کێشان،

 

تاوەکو زٌاتر کهسهکان بهشداربن له پشتبهستن به ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن زٌاتر  ههنگاوی چوارەم:

، له دەرئهنجامی بهرکهوتنی تٌهکان تٌاٌاندا ڕەنگ دەداتهوەهوکارٌگهرٌه مهعرفی و وٌژدانی و ههڵسوک

زٌاترٌان به بابهت و زانٌارٌهکان که دەبێته بهرەبهرە پهرەسهندنی زانٌارٌهکانٌان و کهڵهکهبوونی 

 زانٌاری لهسهرٌان که دواجار تٌاٌاندا ڕەنگ دەداتهوە.

 

تٌۆرە  ئهگهری سهرەکی ئهم ئهگهرە سهرەکٌٌهکانی تٌۆری پشتبهستن به ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن

خۆی دەبٌنێتهوە له پشتبهستنی تاک به ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن بهجۆرێک بۆ تێرکردنی پێداوٌستی 

، ههرکات ئهو ئامڕازە ڕۆڵێکی گهورە و سهرەکی بٌنی اگهٌاندن دەبهستێتپشتبه ئامڕازەکانی ڕ ٌهکانی

ٌاتر دەبێت کهلهئهنجامدا پهٌوەندٌهک له ژٌانی تاکهکان کارٌگهرٌٌهکهی زٌاد دەکات و ڕۆڵهکهی ز

دروست دەبێت له نێوان بههێزی پشتبهستن ئاستی کارٌگهری ئامڕازەکه لهسهر کهسهکه، ههروەها 

تاوەکو کۆمهڵگه بهرەو ئاڵۆزی بچێت ڕادەی ٌاخود ئاستی پشتبهستنی تاکهکان بۆ ئامڕازەکانی 

 :له ئهگهرە الوەکٌٌهکان برٌتٌن له ،اتردەبێتڕاگهٌاندن زٌ

I.  ئاستی ئارامی دۆخی سٌستهمی کۆمهڵگا کارٌگهری دەبێت له زٌاد و کهمی پشتبهستنی

وەرگر له وەرگرتنی زانٌاری له ڕێگهی ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندنهوە به جۆرێک تاوەکو 

پشێوی و ئاژاوە بوونی ههبێت لهناو کۆمهڵگهدا ئهوەندە زٌاتر وەرگر پشت بهئامرازەکانی 

 ەرباز بوون لهو دۆخه.دڕاگهٌاندن دەبهستٌت بۆ 



 44 
 

II.  ئاستی پشتبهستن به ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن لهالٌهن وەرگرەوە زٌاد دەبێت له کاتی نهبوون

ٌاخود کهمی سهرچاوەی زانٌاری، وەرگرەکان جٌاوازن له ڕووی ئاستی پشتبهستنٌان به 

ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن لهدەر ئهرئهنجامی بوونی جٌاوازی له ئامانج ی تاٌبهتی و 

 هرژەوەندی و پێداوٌستٌه تاٌبهتٌهکانٌان.ب

 

 گرٌمانهکانی ئهم تٌۆرە بهم شێوەٌهٌه gferd, 2017, p20) ) 

گرٌمانه دەکرێت که ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن کارٌگهری زٌاتر دروست بکات لهڕووی )ههڵسوکهوت 

ت ههواڵی و ههست وسۆز و زانٌن( له کاتێکدا که خزمهتی زٌاتر بهتاک بکات، بهجۆرێک که بتوانێ

کاتێک که ، ههروەها ئهگهری زٌاتر بوونی ئهم کارٌگهرٌه لهبهرچاوتر دەبێتنوێ و تاٌبهت ببهخشێت. 

بهشێوەٌهکی بهرز شڵهژان و ناسهلامگٌری و شهڕو ئاژاوە لهکۆمهڵگهدا بهرپاببێت، که دەٌگهٌهنێت به 

ۆڕانکاری دۆخی لهگهڵ ئهوەشدا بٌرۆکهی گ (19ل ،2011, کێشمهکێش و گۆڕانکاری. )المصري

وەرگر له ڕووی زانٌن و وٌژدانی و ڕەفتارٌٌهوە، کارٌگهری ههٌه لهسهر ئامڕازی ڕاگهٌاندن و 

 کۆمهڵگه، بهجۆرێک ئهم پهٌوەندٌٌه سٌانٌٌه له نێوان ئامڕازی ڕاگهٌاندن و وەرگر و کۆمهڵگهدا.

 (28ل ،2005 ,دروٌش)

 

 نله ژێر ڕۆشناٌی تٌۆری پشتبهست اگهٌاندنڕۆڵی ڕدووەم: 

ئاستى  ووىڕهل اوازنٌتر ج کىهٌهگهڵمۆک ۆب کهٌهگهڵمۆک هل اندنهٌاگڕ کانىەازڕئام

و  بکاتڕپ رگرەو کانىٌهستٌداوێپ تێبتوان اندنهٌاگڕ کانىەازڕئام کوەتاوهه کێرۆج هب ،ەوٌهوتنهشکێپ

 دنانهٌاگڕ کانىەازڕئام .تێوهکەشدێو پ هگهڵمۆو ک رگرەو ىهمتمان ىهگێج هتێبەد اترٌبکات ز رىێت

 کهڵێمۆک کاندا،ەاوازٌج هگهڵمۆک هل کانهتاک رهسهل هوتهکێل هل کێرۆز ىەوهبوون واڵب هل ەشدارهب

 لفنٌ"م ه، کتێبەدروست د اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام هب رگرەو یستنهپشتب ینجامهئ هلهک هٌهه هوتهکێل

 یژدانٌو و نٌن)زا یرهگٌکار هل تێکدێپ هک رهس ەوهنهکەد یخته" جشٌ" و "ساندرا بول روکرٌدي فل

 یارٌپرس ننٌبەد یوا انٌزاەشار هل کێندهه( old.uqu, edu.sarage, 2017( )کانٌهفتارڕەو 

 یرهگٌکار رێژ هنهخەد انۆٌخ کانهسهک ۆب ؟ٌه هیک ەیوهکردنٌش یستنهپشتب یرٌۆت ۆب یکەرهس

 ەیوهدان مەاڵو ۆب ان،ٌوتهسوکهڵو ه ەوهرکردنٌب رهس هکاتەکارد هوتنهرکهب مهئ یرهگٌکار کان؟ەازڕئام

 هب انٌستنهپشتب ینجامهئ هل هک ،ەرگرەو یکانٌهتهبٌتا هئامانج ینانێستهەدهب هیکەکارۆه هارانٌپرس مهئ

 هب ێج ەوەخوار ەٌهیوێش مهب نهٌبک انٌنێلۆپ نٌتوانەد هک یرهگٌکار کهڵێمۆک اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام

 :تێبەد ێج

 ٌٌه مهعرٌفٌٌهکانرهگٌکار: مهکٌه

 کانىەازڕئام هب ستنهپشتب رىٌۆت زکردنىێپهب هل شداربوونهب کانٌٌهرهگٌارک هل کهڵێمۆک

 کخستنىڕێ کان،هالى تاک ەوهرکردنٌو ب نٌزان ىهاستڕدروستکردنى ئا ووىڕ هل اندن،هٌاگڕ

 نەدەگرنگى د کانهتاک هک ،ەوهاندنهٌاگڕ کانىهتهباب ووىڕ هل (اتٌاالولو بٌ)ترت هکارنام ندىهخبٌهبا

 کىٌٌهرهگٌکار هب هک تى،ٌههاڵمۆک ىڵواهه هب هستەوهٌپ هک ىهنانٌهال وهئ تهبٌتاه، بکردنىٌرێچاود هب

 هل ەشدارهب هاەروهه ((old.uqu, edu.sarage, 2017. کاتەدێت انٌکار ۆوخهاستڕ

 کانىەازڕئام کێرۆج هب کان،هتهباب هل کێرۆز ووىڕ هتاک ل ارىٌئاستى زان ىەوهرزکردنهب

 هتهبون هک ،هتانهباب وهئ اترىٌز رخستنىەو د انٌ رهسهخستن شکٌت هل وتووبوونهرکهس اندنهٌاگڕ
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 ىهگڕێ هل هک ىهتانهابو ب نێشو وهئ کە. وکانەڕەروباوٌو ب اٌدٌئا هل کێرۆز ندنىهسهشهگ ۆب کارۆه

 ەزبووێهێب ارىٌشتهگ رتىهجار ک رۆز هو زانراون الى تاک، ک نراونێناس ەوهاندنهٌاگڕ کانىەازڕئام

 شٌتر کانىهنٌهال ۆب همه، ئەراوٌخشهبێپ زىێه رگرەو هب ەنراوێناس ەوهاندنهٌاگڕ نٌهالهل ىەوهدواى ئ

 :هل نٌتٌبر تێگرەد ۆخهل نٌهال کهڵێمۆک هک ەٌهوێش مانهه

 

 اخودٌ ،هانٌستٌوێپ کانهسهک هک یارٌزان یمهک ینجامهئ هل تێبەدروست د یوونڕنا: یوونڕنا -1

 رهسهل ٌهن انٌواوهت ەیوهکردنٌش اخودٌ کانەووداوڕ یکەڕۆمانا و ناو هل شتنهٌگهنێت یواوهتهب

 ۆب ٌهالن انٌکٌهارٌزان مووهه کانهسهک ەیوهئ رهبهل تێدروست ب هٌهوانهل یوونڕنا کان،هتهباب

 راوۆج وهل انەٌوهبوون کالٌه ۆب هانٌانهڕگ اخودٌ کان،ەووداوڕ یمانا یواوهت هل انٌشتنهٌگێت

 ارکراو،ٌد یکێتهباب رهسهل ەوهاندنهٌاگڕ یزگاکانەد هل گاتەد انێٌپ هک هیوانهکردنٌش یرۆج

 هک کێکات کاتەد ادٌز یوونڕنا ەیژڕێ هک نهکەد ەوهباس ل شترێپ یکانەوهنٌژێتو هل کێرۆز

 کەو دات،ەوودڕ کراوهن وانەڕچاو اخودٌ خوازراوهن یکێووداوڕ اخودٌ کێساتەکار

 یکوژران کەو ۆٌیمر یساتەکار اخودٌ( دالفاو،...هت ،ەرزهله)بوم یسروشت یساتەکار

 واوهت یارٌزان اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام کێ، کات،...هتر کەٌهوهنٌلهت اخودٌناسراو  یکێسهک

 کێستهه داهکات مهل ،هکەووداوڕ ەیربارەد ەوهنهکەد واڵب رۆج راوۆج یارٌزان انٌ نەناد

 ەیرچاوهس هکاتدا تاک رۆزهل کان،ەرگرەو یالهل ٌه یوونڕنا یستهه شٌوهئ هک تێبەدروست د

 یارٌزان یبوونهن ۆیههب تێبەدروست د یوونڕنا ەوهاندنهٌاگڕ یکانەازڕئام نهاهت یارٌزان

 (44ل ،2005 )سعٌد، .ستٌوێپ

 

 یدروستکردن هل هٌهه انٌگرنگ یکڕۆڵێ اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام :چوونۆب یدروستکردن -2

 کەو داهگهڵمۆک اونهل ەوهتێوهکەدێل یرۆز یکٌهاڕ هک کێتهباب ەیربارەد کانهتاک چووننۆب

 زان،ێخ یکخستنڕێ، یاسٌس ەڵیندهگ اخودٌ ،یئابوور یرانهٌل انٌ ،هنگٌژ یبوون سٌپ هیشێک

 کوەتاو کێرۆج هب تێنێبه مهرههب ێنو هیاستڕئا هٌهه داٌتواناهل ه... کرکردن،ێو ف ەردەروهپ

 کانهچوونۆب شەٌهوێوشهب ەوهاندنهٌاگڕ یکانەازڕئام هیگڕێ هل ننێستبهەدهب یارٌزان کانهتاک

 (47ل ،1997, )البشر .کانەرگرەو یال تێگرەد ۆیخ ێیج

 

 

 هل رگرەو هیکارنام یکخستنڕێ هب ستنەدهڵه اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام :هکارنام یندهخبٌهبا -3

 ێیپ هب خاتەکدڕێ یکانهگرنگ هتهباب رگرەو کێرۆج هو گرنگ، ب ارٌد یکێتهباب یووڕ

 هڵگهل تێگرنگترب تێکرەد هک کانٌهارٌزان رهس هختکردنهج ەوهتهباب وهئ ۆب یدانێپ یگرنگ

 (136ل ،2001 ,)دمحم .ەوٌه یتهبٌتا یووهڕل تێبهه یدانێپ یگرنگ یاوازٌج ەیوهئ

 

 یزکردنێههفراوانبوون و ب هل ەشدارهب اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام :ەڕروباوٌب یفراوانبوون -4

 کانهسهک ەیربارەد گرنەردەو یارٌزان ەیوهرئهبهل ،ٌهئاشنا ێیپ کانۆڤهمر هک کانەڕەروباوٌب

و  کخستنڕێ ەو ەوهاندنهٌاگڕ یازڕئام هیگڕێ هل کانەرۆجهربۆج هشت کانهنێو شو
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 یدانێپ یگرنگ هاەروهه تهاسٌو س نٌو ئا زانێخ کەو یرهس ەوهچنەد هک انەٌوهاکردنٌج

 (26ل ،1998, فٌ)الحط .کانٌهتٌههاڵمۆک ٌٌهچاالک هل یکەرهس

 

 کاتەد شدارهب تاکهو ک هٌهبووندا ه کٌداهل هڵگهلهک ەسپاوهچ ەڕیوباورٌب کهڵێمۆک هاهب :هاهب -5

 یانکارۆڕگ مهستهئهب رۆز ،نهکەد یو پاراستن ەوهشتنێه هب زهح هک هیکهگهڵمۆک هڵگهل

... ،ەٌیبووردێ، لیکسانٌه، ی، ئازادیزێپار تهمانهئ کەو ەسپاوهچ هچونک تێردادهسهب

 ,)مکاوي و العبد .هاداهب یگرنگ ەیوهوونکردنڕ هل ننٌبەد ەورهگ یکڕۆڵێ اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام

 (413- 412ل ،2007

 

  کانٌهژدانٌو ٌهرهگٌ: کارمەدوو

 انٌ، زۆو س ستهه کەو یکانهمکهچ هل کێندهه هڵگهل تێبەدهڵکێت یژدانٌو هیسۆپر رجارۆز

 (413- 412ل ،شووێپ ەیرچاوهسههمان ) .یوهاوکار یوهعنهم یپشتڵو پا ڵیو دوود ٌیاڕاڕترس و 

 ۆیههب تێبەو دروست د یتهٌهه ۆڤمر هک هستهو ن ستهه کانٌهژدانٌو ٌهرهگٌکار هل ستهبهم

 یکانەازڕئام هیگڕێ هل کٌٌهارٌزان کێکات تێوهکەردەد ٌهرهگٌکار مهئ ،یرهوروبەد یکانٌهرهگٌکار

 انەٌوهاناردو ک کردنێدرکپ کانهتاک یستهه رهس هخاتەد یرهگٌکار هک ،ەوهتێکرەوداڵب ەوهاندنهٌاگڕ

 :هانٌرهگٌکار وهئ هینمون هل یتٌهاندوهٌگ هکهاندنهٌاگڕ هامهٌپ هک هٌهیاستڕئا وهئ ەیربارەد

 

 ۆتاک ب یرۆز یوتنهرکهب هک ننٌبەد یوا انٌزاەشار :یژدانٌو یکردنهن یشههاوب: (یستههێ)ب-1

 ۆب کردنهزنهح یستههێب ۆیه هتێبەد ەوهاندنهٌاگڕ یکانەازڕئام هیگڕێ هل یژٌتوندوت یکانهتهباب

 وتهسوکهڵتاک وا ه کێرۆج هب هٌینٌلهاستڕ یژٌتوندوت یکانهکات هتر ل یسانهک یکردنٌهاوکار

 ەئاماژ کانەوهنٌژێتو هل کێرۆز ت،ێب ینٌۆفزهلهت یکٌهژٌتوندوت ەیوهئ کەو ەوەٌهبار هل کاتەد

 ەوهاندنهٌگاڕ یکانەازڕئام هیگهڕێل یژٌتوندوت یکار یرکردنێس ینجامهرئەد هل هک نهکەد ەوهب

 ۆب یندهبهپل یکەٌهوێشهب ەوهبنەد مهک کانەکردارهرچهپ اخودٌدرووست بوون  رهسهل یرهگٌکار

 ەوهباس ل انٌزاەشار هل کێرۆز کەو ،یستههێب ۆیه هتێبەد داٌتاۆک هکات ل ێیپهئاست ب نٌمترهک

 یکانەخوازراوهو ن ینێرهن ەووداوڕو  ساتەتاک کار هک ەهاوکار نٌۆفزهلهت هک نهکەد

 یکردنێل مهست ۆب ەٌهئاماژ اخودٌ ینشوست کەو هیساتانەکار وهئ کێرۆجهب ،ەوهتێوهربکٌب

 (242ل ،2012, مًٌ)الدل .کاتەال دروست د ەیوهوتنهرکٌب ەیوهرئهبهتر، ل یسانهک

 

و دراما  امهٌپ هب ەوهاندنهٌاگڕ یکانەازڕئام هیگهڕێتاک ل یوامەردهب یوتنهرکهب :ێاوکڵهڕو د ترس-2

 هدرووست بکات ک ێاوکڵهڕترس و د یرهگٌکار ۆیه هتێبەد کانهساتەو کار یزێنگاهڕش ەو کار

 ه( ب242, لشووێپ ەیرچاوهسههمان ) تاک. یروونەد یو نائارام ڵیدوود یبوون ۆب ەکارۆه

 یکٌٌهشۆخهن ەیوهوبووناڵب هل یو باس ڵواهه هیگڕێ هل رجارۆز هک کانەوکراواڵب یکارۆه

 ینائارام همانهئ هو سارس و ... ک ەندڵبا ینزاۆنفلهئ یشۆخهن کەو هنمون ۆترسناک ب

 هب داعشهدژب ینگهج هل ستاداێئ هل کەو انٌ ەوهوبووناڵو ب رستانۆرٌت یهاتن اخودٌ ،ەوهکاتەوداڵب

 هل کرا،ەدێپ یستهه ستراوٌو ب ندراوێنووسراو و خو هب ەوهاندنهٌاگڕ یکانەازڕئام هل یوونڕ



 47 
 

 کداهڵخ ناوهل یرۆز ی ێاوکڵهڕترس و د هک انٌکانەاوو وتار و نووسر ٌۆدڤٌ ەیوهوکردناڵب

 ەوهوبکاتاڵب کانهتهباب یاستڕ تێکرەد اندنهٌاگڕ ەوهشٌتر یکٌهالهل هاەروهه ،ەوهتۆوکرداڵب

 کردنهڵهو مام یزێپارۆخ یتٌهنۆچ هل شاندانٌنڕێ هیگڕێ هل هاەروهه هٌهه ۆیخ هک ەٌهیوێوشهب

 هچونک ەوهتێبەد مهتاک ک رهسهل ژانڵهش شهمهکردن ب یرگرهب کانهساتەکار ووداووڕ هڵگهل

 ۆیبکات و خ خوازراوهن یکێووداوڕ رهه هل شێپ تٌتوانەد شهمهو ب هٌهه یاستڕ یارٌزان

 .عداٌوال هڵگهل تێنێبگونج

 

 ینٌهال رهسهل هٌهه یرهگٌکار اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام کردن: یپشتڵو پا یوهعنهم یهاوکار-3

 وهئ هک ەوهتۆونکردڕ ەیوهئ انٌزانا ،ینێرهن انٌ ینێرهئ یکەٌهوێش هتاک ب یوهعنهم

 وانێن هل یوهعنهم یروح ،هٌهه یکەرهس یکردن یندەوهٌپ ڕۆڵی اندنهٌاگڕ هک هیانهٌگهڵمۆک

و  کگرتنٌهو  هڵمۆکهب یستکردنهه یادکردنٌز ینجامهرئەد هل ،ەوهتۆرزکردهب کانداهتاک

 اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام رهگهئ تهبٌتاهب (،242ل ،ههمان سهرچاوەی پێشوو) انٌوبوونهاڵکێت

 یادٌتاک ز یبوونۆنام هک ەوتووهرکەد ت،ێد مهرههب داێت یتاک هک تێب هیکهگهڵمۆک هینێئاو

تاک و کلتورو  یخود رهسهل ەوهتۆکردهنواڵب یارٌزان اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام هک کێکات ەکردوو

 هینێئاو هوات ەوٌه یاسٌو س نٌئا ەوهتهن یووڕ هل یکانهستهتاک و ه یکانهاستڕو ئا یرٌشنبڕۆ

 (47ل ،سهرچاوەی پێشوو )سعٌد، .ٌهتاک ن

 

 کانٌهفتارڕە ٌهرهگٌکار :مێٌهس

 ىهگڕێ هل ندنى،هسهشهگ هل شداربوونهب اندنهٌاگڕ کانىەازڕئام هک ٌٌهرهگٌکار هل کهڵێمۆک

 دنىزکرێههب ۆیههتۆب هک ان،ێٌتر ل کىهڵێمۆک ىەوهتکردنڕە کان،ەفتارڕە کهڵێمۆک اگرتنىڕرزهب

 ىهگڕێ هل کانهامهٌپ ىەوهکردنەو دووبار ەوهنانێرهٌبەو ىهگڕێ هل کان،هالى تاک یارٌشۆه

 انهڵهٌگرنگ مام کىێندههڕە کەو اندنهٌاگڕ کانىەازڕئام ىهربۆز هک ،ەوهاندنهٌاگڕ کانىەازڕئام

 ىرهگٌدروستکردنى کار نجامداهئ هل وامىەردهتاک و ب هڵگهل بوونهڵکێت ىهگڕێ هل ەکردوو هڵگهل

و  نڕٌک ۆتاک ب کردنىهاستڕو ئا شاندانٌنڕێ کەو فتارىڕە رىهگٌکار ىهنمون هل کان،هتاک رهسهل

 وهب تهبٌتا کالمىڕٌ ىهشهبانگ ادکردنىٌز هب ستنهپشتب ىهگڕێ هل کراو،ٌارٌد کىٌهاڵکا نانىێکارههب

 اونه، لهگهڵمۆتاک و ک ۆب رانىەشگوزۆخ کەروهه (drtahanegm, 2017) .هتهباب انٌ ەبوار

 کانىهتٌرهداب و ن هاوهب هل هالدانى تاک ،ٌهانکارۆڕو گ ێملمالن شٌوهئ هٌهتر ه کىێنٌهال داهگهڵمۆک

جار  رۆز اندنهٌاگڕ کێرۆج هب ،هکهسۆپر واوىهت ۆیک رهسهل تێبەد رىهگٌکار هک ،هگهڵمۆک

 کىێکهچ کەو اندنهٌاگڕ داەرێل ۆٌهب رگرەکردنى و هاستڕئا هب تێڕێگهئ نىێرهئ اخودٌ نىێرهن رکىهئ

 تێب انهٌنٌهال مهئ تێبەد اندنهٌاگڕ کانىهپٌپرنس ىێپهب هک رگرەو ندىەوەرژهب تهخزمهل انٌ ەرهدووس

 .هکهاندنهٌاگڕ زگاەد ندىەوەرژهو ب تهاسٌس ىێپ هب کاتەکارد هچونک ەرگرەو دابردنىڕالهب اخودٌ

 یدروستبوون ینجامهئ هل وتهسوکهڵه رهسهل تێبەدروست د یرهگٌ( کار28ل ،2005, شٌ)درو

 یرهگٌکار کانٌهرهگٌکار نٌگرنگتر هل (،ةٌ)العاطف زۆو س سته( و هةٌ)المعرف نٌزان یرهگٌکار

 (Defleur & Rokeach , 1988, p 240- 244) ەٌهٌهوێش مهب هوتهسوکهڵه

 هب یوتنهرکهب یرئانجامەد ۆیههب هتاک ک یوتهسوکهڵو ه ەوهکاردان یماناهب :ەوهچاالککردن-1

 کەو ستهو ه نٌزان یرهگٌکار ۆب هنجامهرئەد تاۆک هک ،ەبوو ەوهاندنهٌاگڕ یکانەازڕئام
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 یکێتهباب یدژ اخودٌبوون  داڵٌگهل یماناه( برێخهن اخودٌ هڵێ)ب یکێوتهسوکهڵه یستخستنەدهب

، اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام هتاک ب ڕیوپڕو چ زێههب یکێوتنهرکهب ینجامهئ هکراو ل یارٌد

 اخودٌ، شانێک ەرهجگ هل نانێوازه هڵگهل ابوونڕهاو کەو اردانڕٌب هل تێنٌبەدڕۆڵ ەوهچاالککردن

 هل ەسوودهب ەوهجار چاالککردن رۆ، زەوٌٌهوهعنهو م یماد یووڕ هل کانەئاوار یککردنهمۆک

 اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام ینجامهئ هچاالککردن ل مهاڵب کان،هتڵهحا ێیپ هب ەوٌهتٌههاڵمۆک یووڕ

 هگهڵمۆک یتاک دژ یتوشبوون کەو ەوٌهتٌههاڵمۆک یووڕ هل هٌهه یرەرەز رجارۆز داتەوودڕ

 هک کانٌهرستۆرٌت هگروپ هب ستبوونەوهٌپ کەو یروونەد یژانڵهو کوشتن و ش یژٌتوندوت کەو

 .هگهڵمۆو ک کانهتاک رهس هخستن یرهگٌکار وەوهوبووناڵب هل هٌهه ڕۆڵی رپرسهنا ب یاندنهٌاگڕ

 (64ل ،2008 )عٌسانً،

 

 ێگو ۆیه هتێبەد ه، ککێکار یکردن هب سانهڵه هل ەوهوتنهو دوورک یاالکناچ یواتاهب :یسست-2

 کێکات شهمهئ ،هڵهٌیمۆک یکٌهشدارهب رهه هل ەوهوتنهو دوورک ینێرهن یکەٌهوێشهب دانهنێپ

 کردنەورهو گ یاستڕ)المبالغة( نا هک اندنهٌاگڕ یامهٌپ هتاک ب یوتنهرکهب ینجامهئ هل داتەوودڕ

 ێب یتووش هک ەیوهئ ۆیههب تێبهن شدارهب هک کاتەدێل یتاک وا داٌاٌت هک ەکراو یستکارەو د

دوو  (306ل ،2010, )حجاب .کانداەبژاردهڵه یکات هل دانهن نگەد کەو ەبوو ینٌشبڕەو  ٌیواٌه

 یکانەازڕو ئام رگرەو وانێنهل تێبهه هنٌهدووال یستنهپشتب ەیوهئ ۆب هٌهه یکەرهس یرجهم

 (109ل ،2016 , لرحمانعبدا: )هل نٌتٌبر هک اندنهٌاگڕ

بکات،  ێجهبێج رگرەو هب رهرامبهب یکانهگرنگ هرکهئ اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام اترٌز کوەتاوهه-1

 هب هتهبٌتا هک یکانهرکهئ تهبٌتاهب کات،ەد ادٌز اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام هب رگرەو یستنهپشتب

 .رگرەو یکانٌهستٌوێپ ەزووەئار یرکردنێت

 یزهگڕەو  ەٌیوهتهو ن یبهزههو م ینٌو ئا یتٌههاڵمۆو ک یو ئابوور یارٌامڕ هشێو ک شمێکهشمێک-2

و  هشێک هک رگر،ەو یکانەازڕئام هب رگرەو یستنهپشتب یئاست رهسهل هٌهه یرهگٌو... کار

 تێبەدرووست د هک هیخۆد وهئ یماناهب ،ەدرووستکردوو انهٌهٌسۆپر وهئ کانهساتەکار ووداووڕ

 یستنهپشتب ڕیچ رهسهل تێبەد یرهگٌکار ەوهکانٌهئابور و یاسٌس ٌهانکارۆڕو گ نگهج ۆیههب

 .اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام ۆب رگرەو
 

 کارٌگهرى تٌۆرى پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن لهسهر تاک و کۆمهڵ

پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن به بنهماٌهک دادەنرێت که پێوٌستٌهکى گهورەٌه لهناو 

بهئاسانى ههر پێوٌستٌهکى ههبێت بهدەستى بێنێت  تاک دەتوانێت درکبکات بهجۆرێک دا،ى نوێکۆمهڵگه

به شێوەٌهک که ، لهناوخۆ و له دەرەوەدا زانٌارى به جۆرێک له ڕێگهى دەستکهوتن و کۆکردنهوەى

، بهجٌاوازى تاکهکان له ڕووى بوونى ئامانج و بچێته ناو بابهتهکهوە و تێٌبگات بهتهواوى

جامدا دەبێته ، له ئهنستنٌان به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنکاردەکاته سهر ئاستى پشتبهبهرژەوەندٌٌهکانٌان که 

، بۆنمونه ئهو کهسانهى گرنگى دەدەن به بابهتى ناوخۆٌی زانٌارٌان زٌاترە لهسهر ئاستى بهدەستهێنانى

اڵ و ئهو بوارە بههۆی بهشدارٌکردنٌان و پشتبهستنٌان بهو ئامڕازە ڕاگهٌاندنانهى که گرنگى به ههو

زانٌارى ناوخۆٌی دەدەن، جۆرێکى تر له گروپهکان دەگهڕێن بهدواى بابهتى ترى وەک وەرزش بۆ 

، بهم جۆرە ابهته زٌاترە وەک له بابهتێکى ترنمونه که ئهمانٌش بهههمان شێوە زانٌارٌان لهسهر ئهم ب
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وە وە فرەٌی له کۆمهڵی جٌاواز دروست دەبێت بههۆکارى ئامانج و بهرژەوەندى و پێداوٌستى جٌاوازە

 زانٌارى جۆراوجۆر.

 

 هێدمه: پاش: شڵهژانی دەروونی سٌێهمباسی 

هێدمه: پاشٌهکهم: مانا و سهرههڵدانی شڵهژانی   

ڕووداوێکی ترسناک که به دەربارەی شڵهژانی دەروونی پاش هێدمه دەڵێت " (٤٩٩١) اللطٌف 

که زۆر لهناکاو دەبێتههۆی ردووە، شێوەٌهکی لهپڕ ڕوودەدات که تاک ٌان کۆمهڵ پێشبٌنی نهک

، ڵ وێرانی و دەربهدەری و ئاوارەٌی، برٌندار بوون، مردن، لهدەستدانی موڵک و ماڵ، مانهخۆشی

 (90، ل1994, )اللطٌف. "ژمارەٌهکی زۆری خهڵک

وا  (APA-American Psychiatric Association)پزٌشکی دەروونی ئهمرٌکی کۆمهڵهی

( : که تاک تووشی کارەساتێکی لهپڕ و چاوەڕوان نهکراو دەبێت DSM IV,  1994پێناسهی دەکهن )

 به جۆرێک:

، ههروەها که تووشی کارەساتێک ببێتهوە اتکههواڵێ ٌاخود بٌنٌنی لهدەستدانی کهسێکی نزٌکی پێب"

، لێدان و دەستدرێژی کردنه سهری وە کارەساته جهنگی بێتهوە له مردن ٌان ههڕەشهلێکردننزٌک 

ههروەها تووشی کارەساته سرووشتی ٌهکانی وەک بومهلهرزە و الفاو و  ،کارٌگهرە ٌهکان که زۆر

 . "زرٌانی بههێز،...هتر بێتهوە، پهرچهکرداری کهسهکه له ترسی زۆر و بێ دەسهاڵتٌدا دەمێنێتهوە

(DSM-III-R-1994) Diagnostic Statistical Manual) ( دا هاتووە که هێدمه برٌتٌه له

که بهدەرە له ئهزموون و تالٌکردنهوەکانى تاک، به ترسێکى زۆر و تۆلێن و  "ههرچی ڕووداوێکه

ههست کردن به بێ تواناٌی دەردەکهوێت"، بهاڵم له چاپی چوارەم دەرکهوتهکانى فشارى دواى هێدمهى 

( که دووەمٌان Acute Stress Disorder( و شپرزەٌی پاڵه پهستۆى توند )PTSDدەروونى )

 ،2002،)ساڵح چارەسهر دەکرێت بهاڵم چارەسهرکردنی زۆر دەخاٌهنێت.  تووشبوو تٌاٌدا زووتر

 (22ل

"کاردانهوەٌهک لهالٌهن تاکهوە بهرامبهر بهو ڕووداوە ناخۆشانهى که ڕووبهڕووى  (2003) دمحم 

، برٌنداربوون و ئهشکهنجهدان و فشارى اک دەبێتهوە وەک )ڕووداوى سروشتى، تاوانکارىت

  (228ل، 2003, )دمحم دەوروبهر( ".

)هێدمه( برٌتٌٌه لهو ناڕەحهتى و کارٌگهرٌی و زٌانه دەرونٌٌانهى  )تراوما( "(2016) سعٌد

لهئهنجامى ههندێ ڕوداوو بارودۆخى دەرەکٌدا )لهدەرەوەى دەرون( دروست دەبن، بۆ نمونه 

دا که زۆر نمرەٌهکى زۆر نزم له تالٌکردنهوەکان ی، هێناندانى ئۆتۆمبێل)جٌابونهوە، ماٌهپوچی، پێکدا

برٌتٌٌه له ترسی هاوکارٌنهکردن لهکاتى  به ماناٌهکى دٌکه، (،له ئاستى چاوەڕوانٌٌهکان... هتد بێنزمتر

ن اوە نهٌهت و پارێزگارٌهٌان کهسه نزٌکهکان یکارەساتهکاندا، ترسی ئهوەى هٌچ ٌهکێک بههاناى خۆ

 (20، ل2016, )سهعٌد . گات"بٌا کهسه نزٌکهکان  ۆیلێ نهکات، دەرئهنجام زٌان به دەرونى خ

پۆستتراوما لهدواى تراوما دێت، واته کاتێک تراوما سهخت و ئاڵۆز دەبێت و " (2016) سعٌد

مرۆڤ تواناى دەربازبونى نٌٌه، لهو دۆخهدا کارٌگهرٌٌهکان ئاڵۆزتر دەبنهوە و له دەرئهنجامدا مرۆڤ 

، به شێوەٌهکى دٌکه، ەگرێتهوەماناى پهشێوى و سترێس د زۆر دەبێت، که توشی ترس و دڵهڕاوکێٌهکى

ڕووداوێکى دەرەکى زۆر بههێز دەرونى مرۆڤ دەههژێنێت، ئهو مرۆڤه تاماوەٌهکى درێژ ئهو 
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ڕوداوەى بٌردەکهوێتهوە، پێوەى دەناڵێنێت، له ترس و دڵهڕوکێدا دەژێت، لهم حاڵهتهدا مرۆڤهکان 

و تارماٌی ڕوداوە تاماوەٌهکى درێژ واههست دەکهن که ههمٌشه شتێکى خراپ به ڕێوەٌه 

تراوماوٌٌهکان ههمٌشه بهسهر سهرٌانهوەٌه و بهشێکى زۆرى توشبوان به پۆستتراوما زۆربهى 

 (21ل، ههمان سهرچاوەی پێشوو) ."کاتهکان نهسرەوتن و بێ ئۆلرەٌٌان پێوەدٌارە

 

 تراوما(  هێدمهی دەروونی( 

اسٌهوە برٌتٌٌه لهو ناڕەحهتٌی و هێدمه ٌان تراوما له پێناسه ئاساٌٌهکهٌدا و له ڕوانگهی دەروونن

کارٌگهرٌی و زٌانه دەروونٌٌانهی له ئهنجامی ههندێ ڕووداو و بارودۆخی دەرەکٌدا )لهدەرەوەی 

، هێنانهوەی نموونه: جٌابوونهوە، ماٌهپووچٌی، پێکدادانی ئۆتۆمبێل دەروون( دروست دەبن، بۆ

، له دئاستی چاوەڕوانٌٌهکان، ... هتنمرەٌهکی زۆر نزم له تالٌکردنهوەکاندا که زۆر نزمترە له 

تراوما باس لهو ئازارانه دەکات که له ئهنجامی ئازارێکی جهستهٌٌهوە تووشی  "ڕوانگهی پاتۆلۆجٌٌهوە 

، بهاڵم تا ماوەٌهکی زۆر پێوەی دەناڵێنن بۆ نموونه: زەبروزەنگ، ئهشکهنجه و "مرۆڤێک دێن

ههموو ئهو ڕووداوانه دەگرێتهوە که  ەشهو ڕووداوی هاتووچۆ، له ڕوانگهی پزٌشکی دەروونی

، تراوما برٌتٌه له ترسی هاوکارٌنهکردن له هڕەشه له ڕوح و لهشی ٌهکێک دەکهن، به ماناٌهکی دٌکهه

ە نهٌهت و کاتی کارەساتهکاندا، ترسی ئهوەی هٌچ ٌهکێک به هانای خۆت ٌا کهسه نزٌکهکانتهو

 Gerhardt) ی خۆت ٌا کهسه نزٌکهکانت دەگات.، دەرئهنجام زٌان به دەروونپارێزگارٌتان لێ نهکات

s, 2011, p.13) 

 

 (DSM-IV) یروونەد یندروستهت یکٌمرهئ یکخراوڕێ یئامار یشانکردنٌستنەد یمارۆت 

 ۆیههتاک ب ه)الملك( ک ێاوکڵهڕد یکانهکٌه هل هکهٌهکٌه ،"ەٌهوێش مهب کاتەد ژانڵهش هیناسێپ

و  یروونەد یووڕ هل هیدمێه ش،ۆو ناخ ٌینائاساو  کراوهواننەڕچاو یکێساتەکار هب یوتنهرکهب

 هل ت،ێبەتاک د یتووش هکەبرەز یدوا ۆوخهاستڕ کانداهکات هیربۆز هلهک تێبەدروست د ۆب هٌیستهج

 هب یوتنهرکهب یدوا اترٌز اخودٌمانگ  ێس یدوا هک تێنٌهخاەد اترٌز یکات شٌتر یکات ێندهه

 :یروونەد یژانڵهش ۆب یهانٌج یندروستهت یکخراوڕێ یمەٌهد ینکردنێلۆپ  ."تێبەد یتووش هکەفشار

 (WHO-ICD 10) و  زاجهم یکچوونێت ،ەوهرکردنٌب رهسه( لشٌشوه)ت ژاوەژاو" هل ٌهتٌبر

 ژانڵهش یکانهوتهکێل اساکان،ٌو  ەڕروباوٌب هڵگهل تێو ناگونج ەوهتێکناگرٌه هک کێرۆجهب فتار،ڕە

 یخودناوهلەوهشکاندنهب یتٌهاندوهٌگ هک کێستێوهڵه هتاک ب یوتنهرکهب هب هٌهه یندەوهٌکاتدا پ رۆزهل

  " (WHO,  2017).داۆٌخ

 

 2006: یهانٌج یندرووستهت یکخراوڕێ

و  یفتارڕە یکێوڕێڕە :(DSM IV, 2000) "یروونەد یندروستهت ۆب یکٌمرهئ هڵهیمۆک

 انٌ ئازارهب یکهٌهوتهرکەد هب ەدارٌندەوهٌپ ،هٌهه ەوٌه یندرووستهت ینٌهالهب یندەوهٌپ هک ٌه ٌیروونەد

 (22ل ،2006, . )الخالك"انٌژ یکانهگرنگ هنٌهال هل اترٌز انٌ کێکٌه هل یمهرخهمتهک

، کۆمهڵگه پێکهاتووە له تاکهکانی نٌهتی مرۆڤاٌهتی و مێژووٌهکهٌهتیکۆمهڵگه سهرچاوەی شارستا

ترٌن خێزان، خێزان کارٌگهری گهورەی ههٌه لهسهر شارستانٌهتی مرۆڤاٌهتی، لهگهڵ بوونی بچوک
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، ئهو کهلێنه وەی نهخۆشی دەروونی و کۆمهاڵٌهتیکهلێن له پێکهاتهی خێزان دەبێته باڵوبوونه

گهورەٌهی که ڕووبهڕووی ئهو خێزانانه بووەتهوە بههۆکاری کارەساته سرووشتی ٌهکانی وەک 

ژران ، جٌابوونهوە و کووەک جهنگ، ئاوارەبوونبومهلهرزە و الفاو و ... ٌاخود کارەساته مرۆٌهکانی 

کارٌگهری گهورەی ههٌه لهسهر دەروونی ، و مردنی کهسێک ٌان کۆمهڵکوژی و توندوتٌژی ...

روەها لهسهر مرۆڤ و کاردانهوەی له ڕەفتار و ههست ونهست و بٌرکردنهوەی تاکی مرۆڤ، هه

ئهم کارٌگهرٌانه جٌاوازە بهپێی هێزی فشاری ئهو بهرکهوتنه نامۆ و ناخۆشهی ، جهستهش دەردەکهوێت

 (470ل ،1968 ,)راجح بهری دەکهوێت. که

  

رێژ ئهو ، ئهو مرۆڤه تا ماوەٌهکی دۆر بههێز دەروونی مرۆڤ دەههژێنێتڕووداوێکی دەرەکی ز

، ی وەک کارەساتی ئهنفال، پێوەی دەناڵێنێت له ترس و دڵهراوکێدا دەژڕووداوەی بٌر دەکهوێتهوە

هات و کردن و دەربهدەرکردنی دێ، سوتاندن و وێران1991ههڵهبجه، کۆڕەوی خهڵکی کوردستان 

، ڕفاندنی ژنه ئێزٌدٌٌهکان ... هتد، لهم دۆخهدا مرۆڤهکان تا ماوەٌهکی ڕاوەدونانی خهڵکی کوردستان

ٌٌهکان ههمٌشه درێژ وا ههست دەکهن که ههمٌشه شتێکی خراپ بهڕێوەٌه و تارماٌی ڕووداوە هێدمه

ات له ڕێى مۆتهكه و فالشبان ى ههبێت زۆربهى ك PTSDكهسێن كه  .بهسهر سهرٌانهوەٌه

)بٌرهاتنهوەى ڕووداوى ڕابوردوو(ەوە ڕووداوە زەبرئامێزەكه دەردەبڕێت، و لهوانهشه ههست به 

ٌشٌان  Insomniaخهوزڕان  دەشێت گرفتى دابڕان و ههستٌاربوون و ههست به تاوانٌشى ههبێت.

دەرکهوتهکانی بههۆی بهرەوپێش چوونی  ههبێت، و به لووڵى هۆشدانٌشٌان بهالوە سهخت بێت.

، ئهم لهدەرەوەی زانٌنی ئادەمٌزاد داٌهتووشبوونی هێدمه که به هۆکاری تووشبوونی بهکارەساتێک که 

دەرکهوتانه بهردەوام لهگهڵٌدا دەژی بهشێوەٌهکی بهردەوام دووبارە بۆتهوە، که کاردەکاته سهر الٌهنی 

هرکهوتنی تاکه دەرئهنجامی ب شڵهژان (11ل ،2004 ,)حسن مهعرٌفی و ڕەفتاری و وٌژدانی کهسهکه.

م وێنهی کارەساتهکه ٌاخود ڕووداوەکه اهوته دٌارەکانی ئهوەٌه که بهردەو، له دەرکبه هێدمهی دەروونی

، که ماوەی دەرکهوتنی نٌشانهکان درێژە دەخاٌهنێت له ەبێتهوە و دێتهوە بهرچاوی کهسهکهدووبارە د

اردەکاته سهر سهالمهتی تاک، له ڕووی کۆمهاڵٌهتی و مانگ زٌاترە، شڵهژان بهشێوەٌهکی گهورە ک

دەروونی  شڵهژانی (APA.DSM, 1994, p 442کار و ڕەفتاری ڕۆژانه و تهواوی ژٌانی. )

لهپڕ که تووشی دێت ژٌانی دەخاته  ە ڕوودەداتوەهێدمهٌهکی بههێز و چاوەڕوان نهکراو ،بههۆیبههێز

دۆخێکه له دڵه  (323ل ،2004, )لاسم دەدات.مهترسی ٌهوە وەک له جهنگ و کارەساتهکاندا ڕوو

درووست دەبێت به هۆکاری بهرکهوتنی تاک به ، ٌهکی بههێز و شڵه ژانی دەروونیڕاوکێ 

ڕووداوێکی ناخۆش و ترسناکی کوشندە، وەک لێکهوتهکانی کارەساتی سرووشتی ٌان به هۆکاری 

لهخۆدەگرێت که دەردەکهوێتهوە له مرۆٌی، کارەساته جهنگی ٌهکان که دەرکهوتهی فشاری دوای هێدمه 

, )شاهٌن خهودا وە بٌرکردنهوەو وێناکردن لهگهڵ ههر بهشدارٌکردنێکی چاالکانهی ژٌانی لوربانٌهکه.

هێدمهی دەروونی له ئهنجامی پهستانێکی چاوەڕوان نهکراوی نهزانراوی ناخۆش له  ( 8ل ،2007

هژانی دەروونی لهسهر نهستی کهسهکه ، که بهتهواوی کارٌگهری شڵا درووست دەبێتدژٌانی کهسێک

 درووست دەکات.

هێدمهی دەروونی ٌهکێکه لهو شڵهژانانه که تووشی ئهو مرۆڤانه دەبێت که تووشی کارەساتێکی 

دڵتهزێن بوون، که کهسهکه لهگهڵ ئهو دۆخهدا دەژی که بهردەوام ژٌانی دەخاته مهترسی ٌهوە بههۆی 

دەکات، که دەستپێدەکات به ترسی زۆر تا دەگاته  ئهوەی که فشارێکی دەروونی لهسهر درووست
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دۆخێکی ڕادەبهدەر له ترس وتۆلٌن، نٌشانهکانی ئهم نهخۆشی دەروونی و جهستهٌٌه دەردەکهوێت له 

 ،2006, )العانً دوای مانگێک لهسهر کهسهکه و درێژە دەخاٌهنێت تاوەکو چهندەها ساڵی تهمهنی

ە که ئهم شڵهژانه دەروونی ٌه لێکهوتهٌهکی دەروونی زۆرێک له توێژٌنهوەکان دەرٌان خستوو (74ل

، ئابووری و ه دەبێته هۆی لهدەستدانی دەروونیلوڵ بهجێ دەهێڵێت له کهسێتی لوربانٌٌهکهدا، ک

کارەساته بهکۆمهڵ کوژەکان کارٌگهری گهورە و ڕاستهوخۆی ههٌه له  کۆمهاڵٌهتی له کۆمهڵگهکهٌاندا.

وونی، کارەساته کۆمهڵٌهکان لورسترە وەک له کارەساتی فشار بۆ درووست بوونی شڵهژانی دەر

تاٌبهتی کهبهسهر تاکدا دێت، ههروەک دەردەکهوێت کارەساتی مهعنهوی لورسترٌن کارەساته 

 (32ل ،1991 ,)النابلس .کهلهژٌانی مرۆڤاٌهتی دا ههٌه وەک مردنی کهسێکی نزٌک و ئٌهانهکردن

نهن کهبههۆی جهنگهوە ە و دٌارە لهناو جٌهاندا ئهو کۆمهڵگالهنێوان شڵهژانه دەروونٌهکاندا کهزٌاتر باو

، ئاشکراکردن و دەستنٌشانکردنی ئهم نهخۆشٌه دەروونٌٌه هۆکارەکهی دەگهڕێتهوە بۆ ئازار دراون

 (393ل ،2005, جهنگی ڤێتنام له حهفتاکانی سهدەی ڕابردووەوە. )صالح

 

 PTSD ژووىێم

 هب انٌژ ٌیلورسا هڵگهل ەبووهه وتنىهرکهب وامىەدرهب هب ەوٌهدروست بوون تاىەرهسهرلهه ۆڤمر

 ،ەرزهلهبوم کەسروشتى بوون و کانەووداوڕ هیربۆز هل کێرۆ، زرۆراوجۆج ووداووىڕو  رانهٌل

 ەبوو ۆیخ ۆڤمر ەٌیندڕد کانەووداوڕ ترى کىێندهه هاەروه، هانٌ، الفاو و زرهکەڵۆژێبورکان، گ

 ناوبردن،هل ئازاردان، فاندن،ڕ لاندن،ۆت ترساندن، اونان،ڕ لگرتن،ٌدهب ،یرانکارێنگ،وهج کەروهه

جٌهاندا  مىهكهٌ نگىهج ىەماوهل PTSD تىڵهجار حا مهكهٌ ۆب و...هتد. کردنٌژێستدرەد

 كانداەرهنگهناو س ىهنێهەژارهپ هخۆبارود وهئ نجامىهئ هل نگهج ربازانىهس نێكات كراهنامهگهڵبهب

 ەباسکراو ەاوٌج یناووهب هژانڵهش ەرۆج مهئ .داهڵه رىهتٌاٌندا س پبارانۆت كىۆش شتهٌانچەد

 یدواهبەو ەناوبراو تنامڤێ یدوا هیدمێه هب ەبووهه ەوهتنامڤێ ینگهج هب یندەوهٌپ هک ەیوهئ یکارۆههب

 (14ل ،2014 ,لهخێ)ش .ەناوبراو یروونەد هیدمێو ه نگهج یدوا یفشار ،نگهج یکانەرهنگهس

ناو  هخراٌ داڵهسا وهل ناسرا،هن رمىهف هب ندروستٌىهت كىێخۆبارود نەو 1980تا  هخۆبارود وهئ مهاڵب

 رووناسٌىەد ىهڵهمۆك هك ەوهكانهزٌٌەئاو هوانێش كانىهرٌٌێرژمهو س ستنٌشانكردنەد رىهبڕێ

ئهم نٌشانانه زۆربهى كات ئهوەندە توند و بهردەوامن  (300ل ،1985, )بالنش كرد. رىەد رٌكىهمهئ

 نى ڕۆژانهى كهسهكه ههبێت.سهر ژٌاكه دەشێت كارٌگهرٌى خراپٌان له

 

  هدمێه پاش یژانڵهش كانىەكارۆه دووەم:

PTSD ٌان  بدات،هڵرههس نێه ەژارهٌان پ رهنێلۆٌان ت نێگرژى ه رۆز كىێووداوڕپاش  تێكرەد

 كىێووداوڕ رهاتىهسهپاش ب ۆوخهاستڕ PTSD تێكرەد ،وداهژمێدر زىێبرئامەز كىێرهاتهسهپاش ب

 تهنانهو ت نێمانگ ندهٌان چ نهٌهفتهه ندهچ تێشكرەو د اتبدهڵرههس ەرۆج وهل ىهرانهنێوێش

 ىهووداوانڕ وهئ كانىەرۆج وێن هل Kirmaryer, 1995, p18)) .بداتهڵرههپاشتر س كٌشێناڵسا

 (Green ,  1993, p 69 :نهه همانهئ PTSD ىۆه هببن تێكرەد

 ۆهاتووچ ترسٌدارىهم ووداوىڕ •

 نكردناڵٌان تا ووتاندنڕٌان دا كسىێس ارىالمهپ نەتوند و تٌژ، و سٌىهك المارىهپ •

  خستنىێٌان توند و تٌژى ٌان پشتگو كردنهڵهخراپ مام •
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 هتوند و تٌژان رگىهبٌنٌنى م •

 ربازىهس كدادانىێو پ هڕش •

 گٌران هبارمت هب •

 هرٌستٌٌانۆتٌر رشىێه •

 ٌان تسونامى ەرزهلهالفاوى توند ٌان بوم نەسروشتى، و ساتىەكار •

 ژٌان رهس ۆب زێئامهشهڕەه كىێخۆبارود نكردنىستنٌشاەد •

 نزٌن كىهٌڕێٌان هاو زانێنزٌكى خ كىێندامهئ كراوىهن وانەڕلورسى چاو كىێكانێٌان پ نێرگهم •

 

 نەو رن،هزاركێب ەساد كىهٌەوێش هب هك ەوهتانڵهحا وهب هنٌ ندٌدارەٌوهپ PTSDگشتى  هب

 .چوونهرنەد داەوهردنتالٌك هكار ٌان ل ستدانىەدهل ر،ههاوس هل ەوهجٌابوون

PTSD هب دات،ەدهڵرههس سداهك ٤ هل نۆخەلورس د برىەز ىهوانهل سداهك ٣ ىهنزٌك هل 

 رىهفاكت نێندهه مهاڵتردا نا، ب كىێندهه هو ل داتەدهڵرههس سداهك نێندهههل چىۆب هنٌ وونڕ تىەواوهت

 . بداتهڵرههٌندا ستٌا PTSD بگرنهڵه ەوهزٌاتر ئ سهك نێندهه نهوا بك هك نهكراو ه ستنٌشانەد

خزم و  نهالٌهل رۆٌان پشتٌوانٌى ز ت،ێبووبهه رانٌتهٌان نٌگ كىۆمهخ ابوردووداڕ هل رهگهئ

تٌاتدا  PTSD زێبرئامەز كىێووداوڕپاش  تێگرەدهڵزٌاتر ه واهئ ٌت،ێكرهن ەوهكانتهٌڕێهاو

 .بداتهڵرههس

 هك تێبهباوانت ه هل نێكهٌ رهگهئ ،هنمون ۆ. بتێگالبەوێدا ت PTSD هل تێبهجٌنٌش ه كىێرهتکفا 

 تٌاتدا زٌاتر بكات. PTSD دانىهڵرههس كانىهلهه هواٌ ەڕباو ت،ێبهه زٌىەئاو ندروستىهت كىێگرفت

 

 هێدمه: پاش وشبونٌان ههٌه به شڵهژانیئهوکهسانهی که زٌاتر ئهگهری ت-

 (post traumaکۆمهڵێک فاکتهری ٌارمهتٌدەر ههن که ڕێگه بۆ درووستبوونی پۆستتراوما ) 

، ڕووداوی جٌابوونهوەی خێزان و هخۆشٌٌهکانی مێشک له ناو خێزانداخۆش دەکهن بۆ نموونه بوونی ن

شارەزاٌانی بواری  (Gerge A&Lander K:2012) .دەستدرێژی سێکسی له سهردەمی منداڵٌدا

 (137ل ،2012, نهخۆشٌٌهدەروونٌٌهکان بهم جۆرەباسی دەکهن: )حسن

 کرێت.ههرکهسێک توندوتٌژی بهرامبهر ب -1

 لوربانٌانی توندوتٌژی خێزانی. -2

 ئهوانهی دەستدرێژی سێکسٌان دەکرێته سهر. -3

 اندن دەبن بهرەوڕووی دەست درێژی جهستهٌی ٌان سێکسی دەبنهوە.ڕفئهوانهی توشی  -4

 ، تهلٌنهوە، ئاگرکهوتنهوە، کرداری تٌرۆرستی.لوربانٌانی ڕوداوی ڕێوبان -5

 الفاو، بورکان. زە )زەمٌن لهرزە(،ان وەکو بومهلهرلوربانٌانی ڕووداوە سروشتٌهک -6

 ئهو سهربازانهی له جهنگدا بهشداری دەکهن.  -7

ئهوانهی دەستنٌشان دەکرێن بهوەی نهخۆشٌٌهکی مهترسٌدارٌان ههٌه ٌان پێوٌستٌان به  -8

 نهشتهرگهرٌهکی گهورە ههٌه.

 لهدەستدانی کهسوکار بهتاٌبهتی کهسوکاری پلهٌهک. -9

 لهدەستدانی ماڵ و داراٌی و پٌشه. -10
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  ,Skre, I. onstad, S, Torgeresnلهوانه: ) تر كه دەشێت هۆكار بن هۆکارانهیهو ئ

1993 , p 85-92) 

سهرههڵدەدات، بهاڵم ژمارەٌهن  PTSDخهڵكى لهالی ههرچهندە به ووردى ڕوون نٌه بۆچى 

 که برٌتٌن له: ،ڕۆڵٌان ههبێت هۆكارى تر پێشنٌاز كراون كه دەشێت

 

 مٌكانٌزمى قوتاربوون

كه  خودٌٌهدەرەنجامى مٌكانٌزمێكى  PTSDله پێشنٌازەكان ئهوەٌه كه نٌشانهكانى ٌهكێن 

 ه بۆ لوتاربوون له ئهزموونى زەبرئامێزى تر.مهبهستهكهى ٌارمهتٌدان

ٌان ههٌه و دەٌانبٌنن، دەشێت ناچارت بكهن به  PTSDبۆ نمونه، ئهو فالشباكانهى زۆر كهس كه 

ئهوەى ئهگهر ڕووى داٌهوە باشتر ئامادەى بٌت. ههست كردن ووردى بٌر له ڕووداوەكه بكهٌتهوە بۆ 

له لهٌرانێكى  دەشێت سهرههڵبدات بۆ ٌارمهتٌدان بهوەى "لهسهر لهراغ" ٌت )بێدارٌى زٌاد له پێوٌست(

 ههبێت.  یپهرچهكردارى خێراکه تردا 

بوون، له ژٌانى بن بۆ لوتار دەرٌارمهتٌ ەئهم وەاڵمانهى ئاوەزبهاڵم، لهكاتێكدا كه دەشێت مهبهستى 

و  ێتئهزموونى زەبرخواردنهكه چان ب رێتدەشكێنهوە لهبهر ئهوەى ناتوانوالٌعى دا زۆر به پێچهوانه 

 ت.ێلێى دەربچ

 

 ئاستهكانى ئهدرٌنالٌن

 بوونیٌان ههٌه ئاستى ناسروشتٌ PTSDلێكۆڵٌنهوەكان دەرٌان خستووە ئهو كهسانهى 

، له كاتى مهترسى دا لهش هۆرمۆنى گرژٌى وەن داى ئاساٌله بار ى گرژٌٌان ههٌه.نهۆرمۆنهكا

دروست دەكات بۆ دەرچواندنى پهرچهكردارێن له لهشدا. ئهم پهرچه كردارە  Adrenalineئهدرٌنالٌن 

كه زۆر جار به پهرچهكردارى "بجهنگه ٌان ههڵبێ" دەناسرێت، ٌارمهتٌى كوشتنى ههستهكان و ئازار 

ٌان ههٌه بهردەوامن له بهرههمهێنانى بڕى زٌاتر له  PTSDدەركهوتووە ئهو كهسانهى  سوون دەكات.

ئهمه هۆى ئهو  كه هٌچ مهترسٌٌهن نٌه.دا ه ٌان ههڵبێ، تهنانهت لهو كاتانههۆرمۆنهكانى بجهنگ

 دا دەبٌنرێن. PTSDسڕبوونى سۆز و بێدارٌٌه زٌاد له پێوٌستهى له ههندێن كهسى 

 

 گۆڕانكارى له مێشكدا

، ئهو بهشانهى مێشكٌان كه لێپرسراوى مامهڵهكردنى سۆزن له ٌان ههٌه PTSDئهو كهسانهى 

بهشێن له مێشن كه لێپرسراوى ٌادەوەرى و سۆزەكانه به  سكانهكانى مێشكدا جٌاواز دەردەكهون.

ٌان ههٌه ئهم هٌپۆكامپوسه  PTSDناسراوە، لهو كهسانهدا كه  Hippocampusهٌپۆكامپوس 

هٌوەندٌٌان به نكارٌٌانهى بهسهر ئهم بهشهى مێشكدا دێن پئهو گۆڕا ن پچووكتر دەردەكهوێت،لهبارەٌا

خراپ كاركردنى هٌپۆكامپوس دەشێت و، گرفتهكانى ٌادەوەرى و فالشباكهوە ههٌه. نٌگهرانًترس و 

ڕێگر بێت له چاككردنى فالشبان و مۆتهكهكان به شێوەٌهكى گونجاو، لهبهرئهوە ئهو نٌگهرانٌٌهى 

دەبێته هۆى چاككردنێكى  PTSDچارەسهركردنى  كات كهم ناكات. ههمى دەهێنن، به تێپهڕبوونىربه

 ن و مۆتهكهكان ووردووردە نامێنن.گونجاوى ٌادەوەرٌٌهكان، بۆٌه، به تێپهڕبوونى كات فالشباككهكا
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ی مهرج نٌه ههرکهسێک ٌهکێک ٌان زٌاتر لهم روداوانهی بهسهردا هات ٌان بٌنی دووچار

ٌنه دووهێندەی نێر ئهگهری توشبوونی ههٌه بهاڵم ههندێک ، مێتهنگژەی پاش زەبری دەرونی ببێت

 (137ل ،ههمان سهرچاوەی پێشوو) هۆکارههن وادەکهن تاک ئهگهری توشبوونی زٌاتر بێت لهوانه:

 ڕوداوەکه زۆرتوند و بههێزبێت. -1

 ڕوداوەکه ماوەٌهکی زۆر بخاٌهنێت. -2

 پێشتر تهنگژە ٌان پهشێوی دەرونی ههبوبێت. -3

 انی ٌان هاوڕێی نزٌک که هاوکاری بکات.نهبوونی پاڵپشتی خێز -4

 ئهندامێکی تری خێزانهکه حاڵهتی پهشێوی پاش زەبری دەرونی ههبێت. -5

 ئهندامێکی تری خێزانهکه حاڵهتی خهمۆکی ههبێت. -6

  ,Mayoclinic.org) ههندێک هۆکاری تر ههن وادەکهن حاڵهتهکه خراپتربێت گرنگترٌنٌان:

2018) 

 ن نهکراوبێت.گهر ڕووداوەکه کتوپڕ و چاوەڕوا .1

 گهر ڕووداوەکه بۆماوەٌهکی درێژ بهردەوام بێت . .2

 کهوتنه ناو ڕوداوەکه وەکو گهمارۆٌهک بێت و نهتوانێت لێی ڕزگاربێت. .3

 دەستکردی مرۆڤ بێت و ههڕەشهبێت لهسهر ژٌان و تهندروستی.  .4

 لوربانی زۆری لێبکهوێتهوەو له نێوانٌاندا منداڵٌشی تێدابێت. .5

 چاو،......، لاچ، ه و کهمئهندام بوون وەک لهدەستدانی دەستببێته هۆی شێواوی جهست .6

، تهنانهت ڕەفتارەکانٌشٌان دەگۆڕێتهێدمهی دەروونی کارٌگهری زۆر لهسهر مرۆڤ دادەنێت و 

 جێگٌر کراون. DSM-IVئهم ڕەفتار گۆڕێنهش له پێوەرەکانی 

 

مهڵێک له نٌشانهی کۆ. بهرچاوى لهسهر ژٌانى ڕۆژانه ههٌه( كارٌگهرٌٌهكى PTSDنٌشانهكانى )

، دڵهڕاوکێ، بٌرکۆڵی، الوازی ک(، خهوزڕان)دووبارە بوونهوەی کارەساتهکه )فالش با نهخۆشی وەک

ی کۆمهاڵٌهتی، ، بوونی ئازار بهتاٌبهت لهناو سک، دوورکهوتنهوە له خهڵک و نهمانی پهٌوەندئاگاٌی

ترس له دووبارە بوونهوەی  ، به ئهستهم نانخواردن،بٌنٌنی مۆتهکه له خهودا،ههستی تۆڵهکردنهوە

( که لهدوای بهرکهوتن به کارەسات و لهٌرانێکی ناخۆش و دهت کارەساتهکه، ههوڵی خۆکوشتن،...

چاوەڕوان نهکراو دەردەکهوێت بهجۆرێک که کهسهکه ناتوانێت باوەڕی پێبێنێت و بهرگهی بگرێت، 

که پهٌوەندٌه کۆمهاڵٌهتٌهکانٌان  ئهوکهسانهی ەکات لهالی مناڵ و بهتهمهنهکان وئهم نٌشانانه زٌاد د

سنووردارە که ههست به فشارێکی زۆر دەکهن له بهرگهگرتنٌان بهو کارەسات و هێدمه زۆرەی که 

له زۆربهى حاڵهتهكاندا، نٌشانهكان لهماوەى ٌهكهم مانگى  (31ل ،2001, )الوهاب تووشٌان هاتووە.

كهمێن له حاڵهتهكاندا دەشێت ئهم سهرههڵدانه  پاش بهسهرهاته زەبرئامێزەكهدا سهر ههڵدەدەن. بهاڵم له

 چهند مانگێن ٌان تهنانهت سااڵنێكٌش دوا بكهوێت پێش ئهوەى نٌشانهكانى دەست بهسهههڵدان بكهن.

ەوە دەناڵێنن كاتێن نٌشانهكانى كهمتر  PTSDههندێن كهسان بۆماوەى دوور و درێژ بهدەست 

ه بارٌان خراپتر دەبێت. كهسانى تر ههن نٌشانهى تێبٌنى دەكرێن، پاشان ماوەى ترى بهدوادا دێت ك

دەكرێت لهكهسێكهوە بۆ كهسێكى  PTSDنٌشانه دٌارٌكراوەكانى  توندتر و لهٌهن نهپچڕاوترٌان ههٌه.

تر زۆر لهٌهن جٌاواز بن، بهاڵم بهگشتى لهچوارچێوەى ئهم تهرحانهدان كه وا لهخوارەوە وەسف 

 دەدرێن.
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 ((American psychiatric Association, 1994, 3rd.ed ئهزمووندابه تێپهڕٌن دووبارە

ئهمه برٌتٌٌه لهوەى كهسهكه  , ٌه PTSDدووبارە تووشبوونهوە نمونهٌى ترٌن نٌشانهى 

 خۆنهوٌستانه و زٌندووانه ڕووداوە زەبرئامێزەكه لهم شێوانهدا دەژێتهوە:

 فالشبان 

 مۆتهكه 

 وورووژان ٌان وێنهى چهندبارەبووە و مهٌنهتبارانه 

 وەن ئازار ٌان ئارەق كردنهوە ٌان دڵتێكههاڵتن ٌان لهرزٌن. –ورووژانى فٌزٌكى و 

ههندێن كهس بٌرۆكهى نێگهتٌڤى لهٌهكنهپچڕاوٌان لهبارەى بهسهرهاتهكهٌانهوە ههٌه، چهندٌن بارە 

 ئهو پرسٌار لهخۆٌان دەكهن كه ڕێٌان لێ دەگرێت له گهڵ بهسهرهاتهكهدا بگهنه لێن تێگهٌشتنێن.

ه، لهوانهەٌه بپرسن بۆچى بهسهرهاتهكه بهسهر ئهواندا هات و ئاٌا دەٌانتوانى هٌچ شتێن بۆ نمون

 بكهن ڕێگه له ڕوودانى بگرن، ئهمهش دەبێته هۆى دروستبوونى ههست به تاوانبارى ٌان عهٌبه.

 

 خۆالدان و سڕبوون لهالٌهنى سۆزەوە

نٌشانهٌهكى سهرەكٌى ترى ههوڵدان بۆ خۆالدان له بٌرخستنهوەى بهسهرهاته زەبرئامێزەكان 

PTSD ئهمه واتاى خۆ دوورەپهرێز گرتنه له ههندێن كهس ٌان ههندێن شوێن كه  به گشتى .ٌه

بهسهرهاتهكهى بٌردەخهنهوە، ٌان خۆالدانه له لسهكردن لهبارەى ئهزموونهكهەٌهوە لهگهڵ ههركهسێكدا 

اوەكه بۆدەرەوەى مێشكٌان ٌان ههٌه ههوڵ دەدەن بٌرەوەرٌٌهكانى ڕوود PTSDزۆر لهوانهى  بێت.

ههندێكى تر تهلهال دەكهن  پاڵ پێوە بنێن، زۆربهى كات خۆٌان به كار ٌان خولٌاٌهكهوە سهرلاڵ دەكهن.

ن. بهمه لهگهڵ ههستهكانٌان وا مامهڵه بكهن كه ههوڵ بدەن بههێچ شێوەٌهن ههست به هٌچ نهكه

ێته گۆشهگٌر و خۆكێشهوە، و ئهمه دەكرێت وا لهكهسهكه بكات بب دەووترێت سڕكردنى سۆزانه

ههروەها دەشێت دەست له ئهنجامدانى ئهو چاالكٌٌانهش ههڵبگرن كه ڕاهاتوون لهسهر خۆشى لێ 

 بٌنٌنٌان.

 

 :بێدارٌى زٌاد لهپێوٌست

ى ههبێت دەشێت زۆر نٌگهران بێت و بهالٌهوە سهخت بێت خاوبوونهوە PTSDكهسێن كه 

و هوشٌاربن بهرامبهر ههر ههڕەشهٌهن و به ئاسانى بهخۆٌهوە ببٌنێت. دەشێت بهردەوام بێدارال 

 . Hyperarousalدابچڵهكن. ئهم بارەى مێشن پێى دەووترێت بێدارٌى زٌادله پێوٌست 

 بێدارٌى زٌاد له پێوٌست زۆر جار دەبێته هۆى:

 ههستٌارى 

 تهلٌنهوەى توڕەٌى 

 )گرفتى خهو )خهوزڕان 

 .ناڕەحهتى له هۆش دان به شت 

 گرفتى تر

 ٌان ههٌه ژمارەٌهن گرفتى ترٌشٌان ههٌه، لهوانه: PTSDوانهى زۆر كهس له
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  وەن خهمۆكى، نٌگهرانى، ٌان فۆبٌا )= ترس له شتێن( –گرفتى تهندروستٌى ئاوەزٌى تر 

 وەن بهد بهكارهێنانى دەرمان ٌان بهد بهكارهێنانى  –ئازاردەر ٌان وێرانكهر -ڕەفتارى خۆ

 ئهلكۆهۆل

  شهن گێژى، ئازارى سنگ و گهدە.وەن سهرئێ –نٌشانهى فٌزٌكٌى تر 

PTSD .ههندێن جار دەبێته هۆى گرفتى پهٌوەندٌدار به كارەوە و لێكترازاندنى پهٌوەندٌٌهكان 

(American Psychiatry Association,  2018) 

 

 جۆرەکانی هێدمه)تراوما(: سێٌهم:

و: ڕووداوی که له ئهنجامی ڕووداوێکی پێشبٌنٌنهکراوەوە دروست دەبێت وەک سووکه تراوما: -1

 ،...هتد.ۆ، ماڵبڕێن، بانکبڕٌن و لێدانهاتوچ

که برٌتٌٌه لهو ڕووداوانهی به شێوەٌهکی سٌستماتٌک )بهردەوام( ڕوو دەدەن بۆ  گرانه تراوما:-2

نموونه ههڕەشه و دەستدرێژٌی سێکسی، مهٌنهتی و ئهشکهنجهکانی جهنگ، زەبرەزەنگی جهنگ، 

 (15ل ،2016, )سهعٌد به پۆستتراوما. راوماٌانه دەبنژٌانی دٌلی لهکاتی جهنگ، ههندێ لهم ت

، واته کاتێک تراوما سهخت و ئاڵۆز دەبێت و مرۆڤ توانای پۆستتراوما له دوای تراوما دێت

دەربازبوونی نٌٌه، لهو دۆخهدا کارٌگهرٌٌهکان ئاڵۆزتر دەبنهوە و له دەرئهنجامدا مرۆڤ تووشی ترس 

وونناس و پزٌشکه دەروونٌٌهکان باس له پۆستتراوما و دڵهڕاوکێٌهکی زۆر دەبێت، بۆٌه دەر

(Postraumatic Stress Disorder( ٌان کورتکراوەکهی )PTSDدەکهن ) ، که به کوردٌش به

 مانای پهشێوٌی و سترێسی پاش تراوما )هێدمه( دێتهوە. 

 

PTSD ى ئاڵۆز: 

تنى لووڵ ٌان ئهو كهسانهى بارى زەبرئامێزٌان چهندبارە بهسهر دێتهوە، وەن پشتگوێخس

ى ئاڵۆز دەستنٌشان  PTSDخراپهكارٌى لورس ٌان توند و تٌژٌٌهكى زۆر، دەشێت بارەكهٌان به 

و  PTSDى ئاڵۆز دەكرێت ببێته هۆى دەركهوتنى نٌشانهى هاوشێوەى نٌشانهكانى  PTSD بكرێت.

ر دەبێت ٌه ئاڵۆزە زۆربهى جار زۆر توندت PTSDناشێت چهند ساڵ پاش ڕووداوەكه دەربكهون. ئهم 

ئهگهر زەبرخواردنهكه له سهرەتاى ژٌاندا بووبێت چونكه ئهمه كارٌگهرى لهسهر پهرەسهندنى منداڵ 

ئاساٌٌه پاش ڕووداوى زەبرئامێز بٌرى بێزاركهر و سهلێشێوێن بهمێشكدا بێن، بهاڵم زۆربهى  دەبێت.

ش چوار حهفتهش له ئهگهر منداڵهكهت پا خهڵن پاش چهند حهفتهٌهن به شێوەٌهكى سروشتى باش دەبن.

بهسهرهاته زەبرئامێزەكه هێشتا ههر گرفتى لهوبارەٌهوە ههبوو، ٌان ئهگهر نٌشانهكان به تاٌبهتى گرفت 

ى ئاڵۆز دەشێت لهو ههراش و  PTSD ئامێز بوون، ئهوا دەبێت سهردانى پزٌشكى تاٌبهت بكهٌت.

سهرهاتبێت، وەن توند و تٌژى ٌان مندااڵنهدا دەستنٌشان بكرێت كه چهندبارە ڕووداوى زەبرئامێزٌان به

 ,True, W.R) ى ئاڵۆز لورس تر دەبێت ئهگهر: PTSDباوەڕ واٌه  پشتگوێ خستن ٌان خراپهكارى.

Rice, 1993 , p257) ڕووداوە زەبرئامێزەكان لهسهرەتاى تهمهندا ڕووٌان دابێت 

 زەبرخواردنهكه لهسهر دەستى ٌهكێن له باوان ٌان بهخێوكهر بووبێت 

 بۆ ماوەٌهكى دوور و درێژ زەبرى پێكهوتبێت كهسهكه 

 كهسهكه لهو ماوەٌهدا تهنها بووبێت 
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 لهبهرئهوەى  تائێستاش بهٌهكگهٌشتن له نێوان كهسهكه و كهسى هۆكارى زەبرخواردنهكه ههبێت

ى ئاڵۆز بناسرێنهوە، پهرەسهندنى منداڵ، به ڕەفتار و  PTSDسااڵنێكى پێدەچێت تا نٌشانهكانى 

 ٌشٌانهوە، دەكرێت لهگهڵ بهرەوپێشچوونى تهمهنٌدا بگۆڕێت.متمانهبهخۆبوون

ى ئاڵۆزٌان ههٌه دەشێت متمانهٌان بهخهڵن نهمێنێت و ههست به دابڕان  PTSDههراشهكانى كه 

 لهخهڵكانى تر بكهن.

 

 ((solomon, Z., Mikulincer, 1998, p .279-285 ى ئاڵۆز PTSDنٌشانهكانى 

 دەچن بهاڵم دەشێت ئهمانهش لهخۆ بگرن: PTSDهكانى ى ئاڵۆز له نٌشان PTSDنٌشانهكانى 

 ههست به عهٌبه ٌان تاوان 

 ناڕەحهتى له كۆنترۆڵكردنى سۆزەكاندا 

  ئهمه به دابڕان  –دەم دەم سهرنج و هۆشدانى لووڵٌان نامێنێdissociation ناسراوە 

  وەن سهرئێشه، گێژى، ئازارى سنگ و ئازارى گهدە –نٌشانه فٌزٌكٌٌهكان 

 له هاوڕێٌان و خێزان خۆدابڕٌن 

 ناڕەحهتى له پهٌوەندٌٌهكاندا 

  وەن خۆ ئازاردان ٌان خراپ بهكارهێنانى دەرمان ٌان خراپ  –ڕەفتارى وێرانكهر ٌان مهترسٌدار

 بهكارهێنانى ئهلكۆهۆل.

 بٌركردنهوە له خۆكوژى 

 

 , دٌعه)س :یروونەد هیدمێه یژانڵهش سهرههڵدان و چارەسهرکردنی یکانهناغۆق چوارەم:

 (16-15ل ،2016

 هب بن،ەد ڕە، زوو تووچنەدهڵه زوو بنەد هدمێه یدوا یروونەد یژانڵهش یتووش هیسانهک وهئ

 کێت ێل انٌرهو زوو س نەرنجبدهس یباش هناتوانن ب دات،ەد ێل راێخ انڵٌ، دنێکڵهچەادڕ یئاسان

 ،ەرترۆز یکات هب ناٌستٌوێپ اردانداڕٌب هل بن،ەزوو ماندوو د ،ێبەگرژ د انٌشهل یکانەمارە، دتێچەد

 کێ( تانٌکانهنێژڕ) انٌکانهنۆرمۆه ،ێبەد سکترهت ٌیئاسا یسانهک هل انٌکانەوهرکردنٌب یوداهم

 یتووش زانن،ەگوناهبار د هب کانداەووداوڕ رهرامبهب هل انۆٌو خ نهکەد رمهش هب ستهه، تێچەد

دوور  وپو گر هکٌد یسانهک هل انۆٌخ بن،ەد ٌیاڕاڕترس و  یتووش بن،ەد یدێئوم ێو ب یکۆمهخ

 ەوهانڕوزهو خ هکهتۆو م ٌیوهمخهک ستەدهتراومادار ب یسهک هاەروهنابن، ه هڵکێو ت گرنەد

 یکێکردار هرچهپ هاەروهه ،... هتدکاتەئازار و ژان د هب سته، هداتەد ێل ٌیراێخ هب ڵید ت،ێنڵێناەد

 :ەوهتێگرەد هرانکرداهرچهپ مهئ ەو ،ەدرووست بوو خوازراوهن یکێووداوڕ ینجامهئ هل ەزێههب

 (19ل ،2008 ,ربکٌ)خ

 هک ەیوهب ستکردنهه کێرۆجهب هکەووداوڕ یوامەردهب یانٌاژٌت :هکەووداوڕ یوامەردهب یانٌاژٌت -1

 یکٌهادگارٌ، یادٌ ەوهتێد هکهتۆم کەو یشۆناخ یوهخ هب وامەردهب ،ەوهتێبەد ەدووبار هکهساتەکار

 .ٌهداهڵٌگهل هشٌمهه ەرهزارکێب
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 یستهبهمهب ،هکٌهرەوەرٌب هل لکردنێگۆو خ ەوهدوورخستنۆخ انٌ اکردنحاش :حاشاکردن -2

 وهئ یرکردنٌبهل ،ٌهداٌرکردنٌبهو ل ەوهدوورخستنۆخ ڵیوهه هل هکەووداوڕ هل ەوهرچوونٌب

 .ەهاتوو یتووش هک هیساتەکار

 هل یتهحمەو ز چوونهڵو ه یزارێب هب ستکردنهو ه وامەردهب یوروژاندن :وامەردهب یوروژاندن -3

 کردندا. ینٌبێت

 یکانهرکهئ ینجامدانهو ئ نانێهٌدهب یتهحڕەو نا یتهحمەز یرهدرووستک هتێبەد هوتانهرکەد مهئ

 . داتەکدێت نٌورەدهل هیوانهو ئ ۆیخ ٌیئاسا یانٌژ هک دا،هژانڕۆ

 هب ەکردوو انٌروونەد یژانڵه( شPritchard & Schwab)پرتچارد و سکواب( ) هل کٌهرهه

 (581ل ،2005 ,ونسٌ) :هل نٌتٌبر هک شهب ێس

 کەو کێرێکاتژم ندهچ ۆب ەوهکهٌهچرک هل تێبەد وامەردهب هیکٌهرهگٌسوک: کار یفشار -1

 یرچاوهبهل یشکاندن اخودٌ تر،ٌکێسهک رهس هتێکرەد ەوهکێسهک هلهک زارکردنێب هتووشبوون ب

 .نەدەوودڕ اکاندهسهک ٌیئاسا یانٌژهل هژانڕۆ هک هیشانۆناخ ەووداوڕ وه... هتد، ئرۆز یکێسانهک

 کەو کێژڕۆ ندهچ ۆب ەوهکێرێکاتژم هل تێبەد وامەردهب هیکٌهرهگٌکار ه: کندەمامناو یفشار -2

 هوات خوازراوهن یکێسهک ینٌنٌب انٌ رۆز یکێکارکردن انٌ ز،ٌئاز یکێسهک یکات یکێمانهارنٌد

تاک دا  یانٌژ هل یروونەد یژانڵهش یکارۆه هتێبەد هک تێنٌهبخا مهک یکێکات هک یکات یکێووداوڕ

 ەدهگ یئازار ەو هشێرئهس یدرووست بوون ەو ندنداێخو یکردنهڕێب هل یو لورس یتهحمەز کەو

 ... هتد.

 کەو شڵٌمانگ و سا ندهچ ۆب ەوهکهٌهفتهه هل تێبەد وامەردهب هیکٌهرهگٌ: کارزێههب یفشار -3

و  رۆز یکڵوو م ڵما یستدانەدهل ،یزانێخ ەیوهابوونٌج ز،ٌزهو ئ کٌنز یکێسهک یستدانەدهل

  ، ...هتد.کردنههانٌ، ئدانێ، لرهسهکردن یژێستدرەد، بوونە، ئاوارکار

 هیدمێه هتاک ب یوتنهرکهب ینجامهئهلهک هٌهژانڵهش وه( ئPTSD) هدمێه یدوا یروونەد یژانڵهش

 هکٌهروونەد هستانهپاش پ هو ل ەزێههب یکێکردار هرچهپ ه( کTraumatic Stress) یروونەد

و  هکەووداوڕو  ساتەکار ەیوهبوون ەو دووبار یوامەردهب یکانەوهکاردان ەوۆٌهه مهب ه، کتێوهکەردەد

 هک کێشت رهههل ەوهنٌدزۆو خ ەوهوتنهدوورک ەتاک و یالهل ەهاتوو یتووش هک هٌهیدمێه وهئ

 تێبەد الدرووستهل ەهاتوو یتووش ەوۆٌهههب هک هٌهیدمێه وهو ئ ەوهکهساتەکار هب تێدارب یندەوهٌپ

 وتنهکێولهخ یتهحمەو ز انڕوزهو خ وامەردهب یچوونهڵو ه رکردنٌب هل یو لورس یتهمحەز هاەروهه

تاک  یانٌژ رهس هکاتەکارد ٌه یروونەد هژانڵهش مهئ هک تێبەدرووست د داێ، تێاوکڵهڕد یبوون رۆز ەو

 هل هوتانهرکەد مهئ کێرجهمهو کارکردن،... هتر، ب یمٌکادهو ئ یتٌههاڵمۆو ک یندرووستهت یووهڕل

 (587ل ،ههمان سهرچاوەی پێشوو) .تێنٌهبخا اترٌنگ زما

 :هوانهل واتەڕد ناغداۆل کهڵێمۆک هب 

 کۆش یتووش ۆڤمر خوازراوداهن اٌناکاو  هل یکێووداوڕ ینجامهئ هل: )ساکان( کبوونۆش یناغۆل-1

 وهتوشبوو ئ یسهک کات،ەو هاوارکردن ... هتد د نٌنهکێ، پانٌگر هب ستەد داهناغۆل مهل ت،ێبەد

 ۆب ،ەداو یووڕ یاستڕ هب ەووداوڕ وهئ هک ٌٌهوا ن یواڕو ب تێنرێژرهناپ ێپ ۆیخ کوەو هیتڵهاح

 ەژێدر کێژۆر ندهتا چ ەوهکێرێکاژ ندهچ هل هخۆد مهئ ک،ٌنز یکێسهک یمردن یدوا هنموون

 .تێشێکەد
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 هب تسەد شٌتراومادار یسهو ک ێڵێهەد ێجهب یرهگٌکار هکهخۆد داهناغۆل مهل: ەوهکاردان یناغۆل-2

 ،ەداوٌووڕ یاستڕ هب هساتەکار مهئ هک تێنەد داەوهو دان ب تێنێژرهپەد هکهخۆد کات،ەد ەوهکاردان

تا  هناغۆل مه... هتد، ئ ،ەوهتێتلە، دتێنڵێناە، دیگرەد، کاتەد ٌیمهرخهمتهک هب ستهه هاەروهه

 . تێنٌهخاەد شٌکێمانگ ندهو چ کهٌهفتهه ندهچ

 ت،ێنرێژرهپەد اترٌز هژانڕۆ یوالع هل کێشهب کوەو هکەوداووڕ تێد تا: ەوهبوون ژڕێسا یناغۆل-3

باس  کێمەد مووهه تێوٌه، ناناکات ێاوکڵهڕترس و د هب ستهجاران ه کوەتراومادار و یسهک

 داهناغۆل مهل ،ەوهتێدێل یشووێپ کوەو شٌجار ێندهه مهاڵب ،ەوهبکات هساتەکار اٌ ەووداوڕ وهل

 مهئ کات،ەد شٌژۆدوار یماشاهو ت داتەد ەوهرکردنٌب و ڵلهع هب خٌهبا اترٌتراومادار ز یسهک

 .تێنٌهخاەمانگ د 12-6 هل هناغۆل

 یدواهب ،ەداهاتوو هل یچاو، کاتەد ەوهچاکبوون هب ستهتراومادار ه یسهک: ەوهچاکبوون یناغۆل -4

 . ٌیئاسا یکۆڤێمر هب ەوهتێبەو د تهڕێگەد داێنو ەیچار گاڕێ

                                            (Ahlstrom B & Hoglund I,  (2000 , p15-16 

 رهسەچار یگاڕێ یبوونهنەارچو  یروونەد یژانڵهش هتووشبوو ب یسهک یخۆد یخراپوون هب

 تێب تهحمەز رۆز تێكرەد كانەزێئام-برەز ەووداوڕ .رماننەو د روونىەد سازٌىەچار کههٌهه

 تٌىهٌارم دواىهب انهڕو گ كانتهستهه ىەوهووبوونهڕووبڕ مهاڵب واٌى،هئاشت هٌتهبگ ٌانهڵگهل

 هكەزێبرئامەز ەووداوڕپاش  ڵسا ندٌنهچکه دەکرێت  .رهسەچار ۆب نهگڕێ هتاك رجارۆدا ز ڵفٌشناۆپر

 .ٌنهڕێبگ تٌداهٌارم دواىهب هنٌ نگەدر رگٌزهه هواتاى واٌ هك ت،ێبكر یرهسەچار هوتووانهركهس

 

PTSD ندااڵمندا هل 

 هٌهٌان ه ىهناڵمندا وهئ تێكرەد ،بكات راشٌشهه هو ل نٌشاڵمندا هلكار  تێكرەدڕووداوەکان  

 نەو .رهزاركێب ىهكهتۆو م وهبوونى گرفتى خ نەو ت،ێبهه راشٌانهه كانىهنٌشان ىەوێهاوش ىهنٌشان

 تێنێمهن هچاالكٌٌان وهئٌتر گرنگى دانٌان ب تێشەد تێبهٌان هPTSD هك نٌشاڵمندا ،پێگهٌشتووەکان

و  هشێرئهس نەو ت،ێوهربكەد ێفٌزٌكٌٌان ل ىهنٌشان تێشەو د بٌنٌنٌانێل شىۆخ رهسهل اهاتوونڕ هك

 هك ٌانێپ تنهو تاٌب ونهكەردەد داهناڵمندا وهزٌاتر ل هك نهه هنٌشان نێندهه م،هاڵب .ەدهئازارى گ

PTSD نەو ،هٌهٌان ه: 

 وداهخ هكردن ل داۆخهمٌزب •

تر جٌا  كىێراشهه هباوانى ٌان ل هل نێكهٌ هل ىەوهبوون ل رانهنٌگ رەدهسروشتى ب ىەادڕ هل •

 .ەوهتێبكر

 .ەوهكانٌانهٌارٌٌ ىڕێ هل كـانەزێبرئامە/زهكـەزێبرئامەز هرهاتهسهب ىەوهنواندن ەدووبار •

 

 (Blair, E.H, Torabi, 2004.look smart .com) ى ئاڵۆز PTSDچارەسهركردنى 

 :(هدمێه یدوا یروونەد یژانڵهش یرکردنهسەچار یگاکانڕێ)

پاش  ٌشڵسا ندٌنهچ رهگهئ تهنانهت ت،ێبكر رهسەچار وتووٌىهركهس هب PTSD تێانرتوەد

زووتر  ندهو چ كانهتوندٌى نٌشان رهسهل نێرهسەچار رهه .بداتهڵرههس هكەزێبرئامەز ەووداوڕ

 ىهبژاردان مهل نهرٌهه رىهبهگرتن تێشەد ت،ێستەوەادڕ ،هكەزێبرئامەز ەووداوڕپاش  وتنٌانهركەد

 :نێردرێابسپڕ رهسەچار
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باشتر  رهسەچار ێبهئاٌا ب تێتا بزانر كانهنٌشان هل وانٌنڕو  رىێچاود – هرانهرٌكێچاود وانٌىەڕچاو•

 ٌان خراپتر. بنەد

 cognitive behavioural هرانهكێپ رنەد ىهفتارانڕە سازٌىەچار نەو – روونىەد سازٌىەچار•

therapy (CBT) ككردن و البردنى چا ە، ٌان دووبارتێب هكەبرەز رهسهل ىۆتٌشك هك

 (. EMDRچاو ) ىڵهجوو ستٌاربوونىهه

 . Mirtazapine ٌان مٌرتازاپٌن Paroxetin تٌنێكسۆپار نەو – كانهنێوڕە كىۆمهخ•

ى ئاڵۆز نهمانى متمانهٌه به خهڵن ئهگهر بكرێت، واباشه  PTSDٌهكێن له نٌشانه ههرە سهرەكٌٌهكانى 

دەست به چاالكٌٌه ئاساٌى و باوەكان بكهن، ى ئاڵۆزٌان ههٌه بههێواشى  PTSDئهو كهسانهى 

 وەن:

 هاوڕێ دۆزٌنهوە 

 پهٌداكردنى كارێن 

 ڕاهێنانى دەم بۆ دەم 

 سهرلاڵ بوون به خولٌاوە 

دەشێت ههندێن كاتى پێ بچێت،  دێن ههستى متمانهپهٌداكردن بدرێتگرنگه ههوڵى پهرەپێدانى ههن

 دەدات. PTSDٌارمهتٌى چارەسهركردنى بهاڵم پهٌوەندٌٌهكى متمانه پێكراو لهگهڵ چارەسازێكدا 

 وەک:درێت چارەسهرى لهالٌهن چارەسازێكهوەدەشێت به سێ لۆناغ ئهنجام ب

 

 هێوركردنهوە

ى ئاڵۆزدا دەشێت لسهكردن بێت لهگهڵ  PTSDله ٌهكهمٌن ههنگاوەكانى چارەسهركردنى 

نهمانى ههست به  چارەسازێكدا بۆ فێربوونى چۆنٌهتى كۆنترۆڵكردنى ههستهكانى متمانه نهكردن و

  له هاوڕێٌان و خێزان.‘ پچڕان’

دەشێت بتوانن ٌارمهتٌت بدەن ڕابوردووٌهكى ‘ زەمٌنهسازى’ههندێن تهكنٌكى وەن تهكنٌكهكانى 

ئامانج لهمه ئهوەٌه ڕابوردوو وا لێ بكرێت كهمتر  ا بكهٌتهوەخراپهكارانه ٌان زەبرئامێزانه له ئێستا جٌ

 اكانهى دێنهوە كهم بكرێنهوە.بهسام دٌاربێت و بڕى ئهو فالشب

به تێپهڕبوونى كات، دەتوانٌت ههست به كهمبوونهوەى نٌگهرانى بكهٌت و فێردەبێت ملمالنێ لهگهڵ 

 ژٌانى ڕۆژانهتدا بكهٌت.

 

 ردنخوالهسهر زەبر -چارەسازٌى تٌشكۆ

 لهسهر زەبرخواردن دەشێت ئهمانه لهخۆ بگرێت: -چارەسازٌى تٌشكۆ

 رەسازٌى دەروونىههندێن جۆرى تاٌبهت له چا 

  ( چارەسازٌى ڕەفتارانهى دەرن پێكهرانهCBT) 

 ( دووبارە چاككردن و البردنى ههستٌاربوونى جووڵهى چاوEMDR) 

دەشێت ئهم چارەسهرٌٌانه ٌارمهتٌت بدەن كۆنترۆڵى ههر ههستێكى پهژارەئامێز بكهٌت بهاڵم دەبێت 

 به وورٌاٌٌهوە بهكار بێن بۆ ئهوەى بارەكه خراپتر نهبێت.
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 تێكههڵكێشكردنهوە

تهكنٌكانهٌه بۆ پهرەپێدانى پهٌوەندٌى باشتر ٌه دنى بهكارهێنانى ئهم كارامهٌى دواٌٌن لۆناغ دەستپێكر 

 لهگهڵ خهڵكانى تردا.

ەشێت هێشتا ڕابسپێردرێن ئهگهر چارەسازٌى دەروونى ددەرمانبهكارهێنان، وەن دژە خهمۆكٌٌهكان، 

 اٌش نهكهٌت.نرێت ٌان ههست به ئاسنهكرێت بهكاربهێ

 

 :هدمێپاش ه یژانڵهش ەیوهورکردنێه هل اندنهٌاگڕ ڕۆڵی

 تهبٌتاهب كانهساتەكار یوتووهركهب یتاك رهسه( لستكردەو د ی)سروشت یساتەكار هیوتهكێل  

 ترهبٌتاهب هڵمۆتان و ك رهسهل كاتەدروست د ۆٌیمر یكشكانێت ،ٌهرانكارێو هیشتٌرهاوەد هك نگهج

 هتڵهحا مهئ رهسهل ختهج كانەوهنٌژێتو هل رۆز .ەناسراو هدمێه پاش یژانهڵش هبهك ژن، نج،هو گ ڵمنا

 هل ەواڵربهب نەٌهادڕتا  یروونەد یكانهژانڵهش هل نێكٌه نەو هدمێه پاش یژانڵهش ،ەوهنهكەد

 ووێرانکاری  وهڕش نەو هژانڵهش مهئ یدانهڵرههس یكانەكارۆه یبوون ۆیههب مانهكهگهڵمۆك

 شهژانڵهش مهئ یبوون تر،ٌكارۆه ێلهبوون وگ ەو ئاوار یكسێس یژێرد ستەو د یزانێخ یژٌتوندوت

 یكەٌهوێش هب انٌانٌژ یچونەوهڕێب ۆب نگهئاست هتێبەو د تێكرەد ژمارهه هشێك هب هڵمۆك یكانهتاك یال

 ٌٌهندەوهٌو پ فتارڕەو  یروونەد یندروستهت رهسهل تێبەد یخراپ یرهگٌو كار ٌیئاسا

 هل نێرۆز یخٌهبا یگاێج هتۆب هك هٌهو گرنگان ەتاز هتهباب وهل هدمێهپاش  یژانڵهش .انٌكانٌهتٌههاڵمۆك

 مهك یكەٌهاددڕ هب داٌکورد هیگهڵمۆك هل مهاڵب هانٌج یرهرتاسهسهل یروونەد یانٌو زانا رانەژێتو

 یرهسەچار ۆب ەنجامدراوهئ سازەچار ەیوهنٌژێتو نهگمەدهب ەو نٌنوس وەوهنٌژێتو یتهباب هتۆب

 رهسەچار یكٌهگاڕێ نەو اندنهٌاگڕ ڕۆڵی رهسهل ەوهنٌژێتو یربارهس ،یوونرەد یكانهژانڵهش

تان  رهسهدروستكردن ل یرهگٌكار هل انٌگرنگ یكٌهتوانا اندنهٌاگڕ یكانەازڕئام ەیوهئ یكارۆههب

 هیگڕێ هل ن،هبك انەڕٌروباوٌب هكار ل كراوٌارٌد یكێپرس رهسهل تواننەد نەٌهوێش هب ،هٌهه

 ەدووبار هیگڕێ هل هك اٌاجٌج یلهگهاستڕئا یدروستكردن ۆب رۆز یكەرٌتوانا و ز یخستنهڕگهب

 ەڕیباو ئامانجكراوهب یرگرەدواجار و هك نهكەد شٌنما چوونۆروبٌب هل نێرۆج كانهامهٌپ ەیوهكردن

 ەكارۆه یرهگٌكار هب یندەوهٌپ كوهڵب ،ٌٌهن هنٌهتان ال یكێتهباب هتهباب مهئ یرچهگهئ ت،ێنێهەد ێپ

 اوازٌج یرهگٌكار ەوهانۆٌه هب هك ،هكانٌهگرافۆكٌسا ەكارۆو ه یگرافٌۆج ەكارۆو ه كانٌٌهگرافۆمٌد

 ىهربۆز هک ەوهنهکەدووبات د ەوهئ کانٌه ٌیژووێم هنامهگهڵب .رگرەو یالهل تێد مهرههب

 .سروشتى ساتىەکار هل ەاترٌز ىهکەژڕێ هبوون ک ۆڤمر ستىەدهب ۆڤمر کانىەو ئازار ەوهوساندنهچ

 ىهکهکهڵخ ستاشێئ کوەتاوهه شووێپ کانىەدهس هکوردستاندا ل مىێرهه هل تهبٌتا هب وبهگشتی  راقێعهل

 هل هک رۆج راوۆج کارىۆه هب ەکردووهڕێب یانٌژ ەو کوشتن و ئاژاو رانکارىێو و رانهٌو ل وهڕش هب

 کانىهتاک رهسهل روونىەد وامىەردهب رىهگٌ، کارەبوو ەٌیوهتهو ن یاسٌس ىهشێک انٌنٌگرنگتر

( 4332) ىهکەژڕێ هک کىهمهڕەه کىڵێسامپ رهسهلهزانستى ک کىەٌهوهنٌژێتو ه، لەردودرووست ک

 ژانىڵهش کانٌهرالێع ه%( ل16.6) هک ەوتووهرکە( د2003) ىڵساهل راقێع کانىهناوچهل ەکراو سهک

 (50) نىهمهت ەاوان وٌپ هل راووردهبهب ەاترٌالى ژنان ز هکٌهروونەد هژانڵهش ،هٌهه انٌ هدمێهپاش 

 (28ل، 2004 , سًٌ. )المىڵسا (18) نىهمهتهل کەو ەاترٌز ىڵسا

 ۆب هک رالىێع تىهحکوم هاوکارىهب هانىٌج ندروستىهت کخراوىڕێ هتردا ک کىەٌهوهنٌژێتو هل

 ناوهل ەو هٌهه انٌ هدمێهپاش  ژانىڵهش کانٌهرالێ% (ى ع70)هک ەوتووهرکەد ەکراو نگهج کانىڵهسا
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 هل ەوهرکردنٌب هتهشتونهٌگ انٌکێندهه ،ەوتراڵو ب اترٌز انٌمووهه هل کانداٌهروونەد ٌهشۆخهن

 هٌهه ەٌهاردٌد مهئ رهسهل رىۆز رىهگٌکار اندنهٌاگڕ (13ل، 2004 سً،ٌ. )الکبکوشتنۆخ

 روونىەد ندروستىهت رىهسەچار گاىێج تێکرەد تێنٌباش خراپ بب نىٌهال تێکرەد کێرۆجهب

 ارىٌو ئاشنا کردنى زان داەبوار مهل زاەو شار رۆپسپ سانىهک ۆیو گفتوگ ٌینماڕێ ىهگڕێ هل ەوهتێبگر

درووستبوونى  ۆب تێب کێازڕئام تێکرەدا دشٌتر کىێوٌد هب ەو ەوەٌهبار هل ستٌوێپ ٌینماڕێو 

درووستکردنى ترس  ىهگڕێ هل ەهاتووهن رهسهب انهٌساتەکار وهئ ۆوخهاستڕ هک کێسانهک هب هکهتڵهحا

 National) رهسهل ەکراو کاٌمرهئ هل هک ىەٌهوهنٌژێتو وهئ کەروهه کێتهباب رهس هل لاندنۆو ت

Survey Of U.S.adults)  ىەوهنٌل هت ساتىەکار پاشهل کاٌمرهئ کانىهنجهگ رهسهل ەوهنٌژێتو 

 بوونهکەوهنٌلهت رىهنٌب رترۆز هک ىهسانهک وهئ ەوتووهرکەد نجامداهئ هل (،2001ى رهمبێپتێى س11)

و ترس بوون  سێستر یتووش اترٌ( زرێکاتژم 8) ىەژڕێ هب هل اترٌز ەوهنٌۆفزهلهت ىهگڕێ هل

  (BBC, 2009) ە.وهنٌۆفزهلهت ىهگڕێ هبوون ل هکهنهمٌد رىهنٌب مترهک هک ىهسانهک وهب راووردهبهب

 ه، لدا یروونەد یرکردنهسەچار وەوهورکردنێه هل تێبهه یرچاوهب ڕۆڵی تێکرەد اندنهٌاگڕ

و  زاەشار یسانهک هیگڕێ هل ستٌوێپ یارٌانز یدانێو پ هگهڵمۆتاک و ک ەیوهارکردنٌشۆه هیگڕێ

 دانێپ یارٌزان یستهبهمهب هگهڵمۆتاک و ک ۆب کانهسهٌک یو باسکردن وەوهکردنٌو ش یرونەد یرۆپسپ

و  هک هشۆخهن هڵگهل کردنهڵهمام ینٌزان ۆب شۆخهن یکٌنز یسهک ۆب مانکاتداهه هتووشبوو ل یسهک ۆب

 تێشبٌمهک یکٌٌهرهگٌکار هب رهگهئ هکەووداوڕ ەیوهنربردٌب هو ل سێستر ەیوهمکردنهک ۆب هاەروهه

 یکێوازێش هب ەبوار وهب تهبٌتا هیرنامهب یو بوون خشکردنهپ هاەروهه .تێشبٌکێسات ندهچ ۆو ب

 نهاهت هک کاتهن ستهو ه کاتهن هیکهسهٌک هل رمهش هک کاتەتووشبوو د یسهک هوا ل اترٌز یمٌکادهئ

 داهٌکٌٌهشۆخهن رهسهب تێتوانەو باشتر د کاتەد یزێههب اترٌز همهئ هک ەشتوڕۆ داهخۆد وهب وهئ

و  یندهسهشهگ یکارۆه هب اندنهٌاگڕ هاەروهه ،ەوەرەد هتێب نٌمزانهکهبۆو خ یرٌگهشۆگ هل ،تێبڵزا

 ،یشکٌپز یکێسازەچار کەو تێبهه ڕۆڵیو  هڵمۆتاک و ک یال هتێبچ تێتوانەئاسانتر د ەیوهوبووناڵب

 هتهباب رهسهل ستٌوێپ یارٌزان ینٌزانهو ن هڵمۆک ٌیوتووهدواک یکارۆه هجار ب رۆز هچونک

 یو بوون یروونەد هیشێک هب نانهدانێو دانپ یروونەد یشکٌپز هترس ل انٌ نٌزانهن کانٌٌهروونەد

 رهسەچار ێب ەوهتێنێمەد ەٌیشاراو هب هسانهٌک مهئ کانەناباو هسهٌک یکردنهو باسن یروونەد یشۆخهن

 ەیوەگرێج تێکرەد اندنهٌاگڕ .هڵمۆتاک و ک یال ەوهتێوهکەدێل یاپترسناک و خر رۆز هیوتهکێل هک

 ەازڕئام هیگڕێ هو ل تێنێزهبب کانەسنوور تێتوانەد اندنهٌاگڕ ه، چونکتێب یروونەد یرهسەچار

 اندنهٌاگڕ رهگهئ ەوهشهوانهچێپ هب .تێنهێبگ یرهگٌکار نٌترەورهگ هب کانهامهٌپ ەوٌٌهکان اٌاجٌج

بکات و  ترەورهگ کانهشێک وامەردهدرووستبکات و ب ێاوکڵهڕترس و د کێرۆجهب هڵهه یکێوازێشهب

 ەیوهبوون واڵدرووستبوون و ب ۆب کارۆه هتێبەد ۆیخ ەوهکات یلەباسبکات و ز کانەووداوڕ اترٌز

 .یروونەد یشۆخهن

 

  یفٌعرهئاڕاستهی م

ٌهکی تٌۆری زانٌن پشتدەبهستێت بهو گرٌمانهٌهی که شڵهژانی دەروونی لهسهر بٌرکردنهوە

 ناعهلاڵنی وەستاوە که پهٌوەسته بهخود و ڕووداوەکانی ژٌان و جٌهان بهشێوەٌهکی گشتی.

واٌه تٌۆری زانٌن ( پێٌانFoa eta, 1999) لهسهر ئهم بنهماٌهی ئهم گرٌمانهٌه )فوا و هاوڕێکانی(

نه ( ئاماژەٌه بۆ ئهوەی کهکارەساته هێدمهٌهکان گرٌماPTSDله شڵهژانی دەروونی دوای هێدمه )
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ئاساٌی و مانای ئاساٌش دەخاته مهترسٌٌهوە ٌاخود کارٌگهری نهرێنی دەبێت لهسهر مانای 

بهدەستهاتووی گرٌمانهکه، بهجۆرێک سنووری نێوان ئاساٌش و ترس والێدەکات که ڕوون نهبێت، که 

ا، به ٌادەوەری دوورمهودادا، ئهوکهسانهی که بونٌهتێکی ترههٌه له ناخٌاند ئاستی ترس گهورەدەکات له

ڕێڕەوێکدا گوزەردەکهن که زانٌاری کهم و کهلێنی زانٌارٌان ههٌه له پێشبٌنی کردن و الوازن 

بهرامبهر به کۆنترۆڵکردنی ژٌانی خۆٌاندا، ئهم هۆکارانه کارٌگهری گهورەٌان ههٌه له بوونی 

مٌللر  ههربهم هۆٌهوە (17ل ،2014, )شێخهلئاستێکی بهرزی شڵهژان و دوودڵی و ڕاڕاٌی لهالٌان. 

(1995،Miller وای دەبٌنێت کهتاک وا ڕووداوە هێدمهٌهکان دەبٌنێت که زانٌارٌٌهکی نوێ و نامۆٌه )

له بٌرکردنهوەی خۆٌدا نازانێت که چۆن مامهڵه بکات لهگهڵٌدا، ئهمه بۆ تاک وەک فشارێکی تۆلێنهر 

هڕاوکێوە کاتێک که واٌه کهوای لێدەکات شڵهژان له ڕەفتارٌدا دەربکهوێت، مرۆڤ دەچێته دۆخی دڵ

زانٌاری نهبێت که ئهو هێدمهٌه شٌبکاتهوە و لێی تێبگات ٌان کاتێک که کۆنترۆڵ لهدەست دەدات 

لهکاتی ڕووداوەکاندا، چونکه تاوەکو لێی تێنهگات ناتوانێت بٌربکاتهوە که چۆن مامهڵه و ڕەفتاری 

دەردەکهوێت که دەچێته ناو لهگهڵدا بکات، ههربۆٌه ههست بهترس دەکات کاتێک شتێکی نامۆ و نوێ 

ڕێکخستنی )بنائً( ژٌان و لێتێگهٌشتنهکانی، ههست بهفشار و ترس دەکات که ههست دەکات 

 (195ل ،1997, )صالح گۆڕانکارٌهک ههٌه که کارٌگهری ڕاستهوخۆی لهسهری ههٌه.

 

 شووێپ کانىەوهنٌژێتو: چوارەم یباس

 ٌهکهم: خستنه ڕووی توێژٌنهوەکان

 ینجامدانهئ هل اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام ڕۆڵی) یشانٌناونهب (یرزانهه نوری ٌاسٌن) توێژٌنهوەی -1

زانکۆی  کۆلێژی ئاداب، بهشی کۆمهڵناسی،پێشکهشکراوە به  ٌهادکتور هکینامهٌ ،تاوان(

 :ەٌهوهنٌژێتو مهئ یکانهئامانج .2003 ،ههولێر - ددٌنهسهالح

 .هگهڵمۆک یکانهتاک یهاهو ب فتارڕە رهسهل اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام ینێرهن ڕۆڵی ینٌزان -ا

 .ەوهنێزرێگوەد ەوهاندنهٌاگڕ یاکانٌاجٌج ەازڕئام هیگڕێ هلهک هیفتارانڕەو  هاهب وهئ ینٌزان -ب

 ەیوهمکردنهو ک اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام هل نٌگرەاندٌرەو هک هیانٌهاهب وهئ ۆب رهسەچار یدانان -ت

 .هگهڵمۆک یاکانزگەتاک و د یفتارڕە رهسهل انٌکانٌهرهگٌکار

 رەزۆم یاساٌ هب یپشت هیکەوهنۆڵٌکێل هینمون یرگرتنەو ۆب رەژێتو ،ٌٌهدانهٌم ەٌهوهنٌژێتو مهئ

 هینمون ،ەرگرتووەو رێولهو ه یمانێسل یشار ردووهه هل کسانٌه ەیوێشهب ی( تاک300و ) ەستووهب

 یوێوپڕ یکانەدۆتٌم هل ٌٌهتٌبر هیکەوهنۆڵٌکێل یدۆتٌم ،ٌٌهتٌهناٌچ یکهمهڕەه هیکەوهنۆڵٌکێل

 یکانەازڕئام یارٌزان ەیوهکردنۆک ۆب رەژێتو م،هرههب ینانێستهەدهو ب یراوردکارهب ،یتٌههاڵمۆک

 یرٌگێو ج ٪(92.67) هل ٌٌهتٌبر ۆٌیاستگڕ یو ئاست ەناوێکارههب یوتنهکێو چاوپ یاپرسڕ یمۆڕف

 ٪(.92) هل ٌٌهتٌبر

 

 :هوانهل کێنجامهئ ندهچ هتۆشتهٌگ هکەوهنٌژێتو

 ۆب انٌکانٌٌهژٌو توندوت کانەورهگ وانێن ێیملمالن نٌۆفزهلهت یتهبٌتاهب اندنهٌاگڕ یکانەازڕامئ -ا

 .کاتەد انهٌفتارانەر وهئ یرێف شهمهب وو،ڕ هخاتەد شتووانهٌگێپ ەو تاز نجانهگ
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 ادٌز یژٌتاوان و توندوت ەندەوهو تاوان، ئ یژٌتوندوت هل بنڕپ اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام ەندهچ -ب

  .کاتەد

و  رهگٌکار رهگهئ کات،ەد کانهتاک یتٌهساهک یادٌبون رهسهل یرهگٌکار اندنهٌاگڕ یکانەازڕئام -ت

 . ەوهکانەئامانجدار هرنامهبهبن ب ستەوهٌپ

 اندنهٌاگڕ هک هیرنامانهب وهئ یو سروشت نجانهگ یخراپ یفتارەر ێندهه وانێنهل هٌهه یندەوهٌپ -پ

 .ەوهنهکەد یواڵب

 

 یژانڵهش ۆب سازەچار یکێگرامۆپر یرهگٌ)کار یشانٌناون هب لهخێشرزاد توێژٌنهوەی شوان شێ-2

، نامهٌهکی (رێولهه هل تهبٌتا یرێچاود هیخان یوانانهوجهن یال هدمێه یدوا یروونەد یفشار

 .2014، به کۆلێژی ئهدەبٌات بهشی دەرونزانی، زانکۆی سهاڵحهددٌن کراوەماستهرە پێشکهش

 :ەٌهوهنٌژێتو مهئ یئامانج

 .هدمێه یدوا یروونەد یژانڵهش ۆب سازەچار یکێگرامۆپر یکردنەامادئ -ا

   .هدمێه یدوا یروونەد یژانڵهش ۆب هکەسازەچار هگرامۆپر یرهگٌکار ینٌزان -ب

 یتٌهراهبەوهڕێب هل تهبٌتا یوانانهوجهن هیخانهلهک هیکارانەرزهه وهل تێکدێپ ەوهنٌژێتو یسنور

 ستدارهبهم یکەٌهوێشهب ه(، ک2014-2013) ڵیسا ۆب رێولهه یزگاێپار هل دانٌتٌههاڵمۆک یرێچاود

 ەو ڵهسا (17-13) وانێن هل انٌنهمهت هک کار،ەرزه( ه12) هل کهاتوونێپ هک ردراونێبژهڵه

 رٌگێج هڵهیمۆک ۆب شٌ( تاک6و ) ەوهکردنٌتال هڵهیمۆک ۆ( تاک ب6) هڵهمۆدوو ک رهسهب شکراونهداب

 رٌ)االز هیوانێپ ینانێکارههبهب ەستاوهه رەژێتو ەو ،هڵهمۆک ردووهه ۆب ێ( م2و ) رێ( ن4) ەیژمار هب

 ی( بوار )وروژان4) ۆب ەشکراوهداب ه( کهگڕب 31) هل تێکدێپ هک ەناوێه کاره( ب2005 ،یجاو

 یارٌزان یوامەردهب ەیوهانهڕگ ،هدمێه یووداوهڕب دارٌندەوهٌپ یچاالک هل یزێرهپ ەدور، یچونهڵه

 .(کانٌهتٌهاڵهمۆک ٌهچاالک یمبونهک، هٌیدمێه

 :ەٌهوهنٌژێتو مهئ ینجامهئ

 یروونەد یژانڵهش یکانهشانٌن یمبوونهک ۆب بووهه ینێرهئ یکٌٌهرهگٌکار هکەسازەچار هگرامۆپر -ا

 .هدمێه یدوا

 یروونەد یژانڵهش یکانەبوار رهسهل هکەسازەچار هگرامۆپر یرهگٌکار هل ٌهن یئامار یکٌهاوازٌج -ب

 . هدمێه یدوا

 

 شووێپ کانىەوهنٌژێتو دنىکرێتاوتودووەم: 

 وهئ کانىەاوازٌج ەو کچووێل ەووڕ هک نەٌدەد ڵوهه شووێپ کانىەوهنٌژێتو ووىهڕخستن دواى

 ىەوهکردنۆک کانىەکارهاتووهب ەازڕو ئام هکەوهنٌژێتو ىهو نمون دۆتٌئامانج و م ووىڕ هل هوانهنٌژێتو

 :نهٌبک راووردهب مانداهکەوهنٌژێتو هڵگهل، ارىٌزان

 شووێپ کانىەوهنٌژێتو دىۆتٌم -1

 دىۆتٌم نانىێکارههب ۆب اینهپ (2003 )ههرزانی: یەوهنٌژێتو ،ەوەدۆتٌم نانىێکارههب ووىڕ هل

 (2014 بهستووە، توێژٌنهوەی )شێخهل: (مۆزەر)وپشتی به ٌاسای  ەبردوو ڕوپێوی کۆمهاڵٌهتی

 دىۆتٌم هک هٌهکهگرفت انٌ ەاردٌسروشتى د ەوهئ ه، چونکبهکارهێناوە (2005 پێوانهی )االزٌر جاوی
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 هڵگهل هک تێنێکاربههب ەدۆتٌم وهئ کاتەناچار د رەژێو تو کاتەد شانٌستنەد هکەوهنٌژێتو

 .(ٌهڕووپێوی یسفەو) هل ٌٌهتٌبر ەٌهوهنٌژێتو مهئ کارهاتووىهب دىۆتٌم ت،ێگونجەد داهٌکەوهنٌژێتو

 شووێپ کانىەوهنٌژێئامانجى تو -2

 و اندنهٌاگڕ کانىەرۆجهربۆج ەازڕئام ئامانجگرتنىهب وىوڕ هل هٌهه انٌٌاوازٌج کانەوهنٌژێتو

 ئامانجهگشتى ب کىەٌهوێش هب یاندنهٌاگڕتوێژٌنهوەی )ههرزانی( (، PTSD) هدمێه پاش یژانڵهش

دواى  یروونەد ی فشاریژانڵهش هل یباس نهاهت ، بهاڵم توێژٌنهوەی )شێخهل(ەوهنٌژێتو ۆب ەگرتوو

 .ە( کردووPTSD) هدمێه

 کانىٌٌهرهگٌکار دواىهب توێژٌنهوەی )ههرزانی(گشتى  کىەٌهوێشهب ەوهجئامان ووىڕ هل

 داەٌهوهنٌژێتو مهئ هڵگهل کەٌهادڕتا  اندن،هٌاگڕ کانىەازڕئام رانىهنێکارههب رهس هل ەٌهوهاندنهٌاگڕ

 کەٌهادڕچ  هب کێرۆجهب ئاوارە هل ەٌهوهنٌژێتوێل ەٌهوهنٌژێتو مهئامانجى ئ اترٌز ەندهرچه، ههکٌنز

 پاش یژانڵهشهێورکردنهوەی  هل اندنهٌاگڕ ىڕۆڵ ،ەوهاندنهٌاگڕ کانىەازڕئام هل ەکراوێل ىرهگٌکار

رۆڵ  وهئ ىەوهنٌزۆ، دهکەٌهادڕچ ئاست و  هب ی شهڕی داعش له پارێزگای سلێمانیکانەئاوار بۆ هدمێه

 .ٌٌهٌهندەوهٌپو 

 شووێپ کانىەوهنٌژێتو ىهنمون ىەبارهو ل رۆج -3

 کن،لێکنزٌ داەٌهوهنٌژێتو مهئ هڵگهل ی )ههرزانی(ەوهنٌژێتو ەوهنمون یبژاردنهڵه یرۆج ووىڕ هل 

 مهاڵب ،ەٌهوەرهسهو ب ڵساەژدهه هل انٌنهمهت هک ەرگرتووەو انهٌتاکان وهئ کىهمهڕەه ىەوێش هبهک

 ،هٌهه داەٌهوهنٌژێتو مهئ هڵگهل انٌٌاوازٌج ەوهانٌکانهنموون یرۆج ووىڕ هل )شێخهل( ىەوهنٌژێتو

 ىەبارهل نٌکترو( بچ2014 :لهخێ)ش ىەوهنٌژێتو ،ٌهاٌاجٌج ىەژڕێ هب شٌکانهنمون ىەبارهل هاەروهه

 ىهڵمۆک، تێد کێ( تاک پ418) هل ەٌهوهنٌژێتو مهئ ىهنمون ىەبارهتاک، ل (12) هل ٌٌهتٌو بر هٌهنمون

 .مانىێسل زگاىێپار شهڕی داعش له کانىەئاوار هل ٌٌهتٌبر هکەوهنٌژێتو

 ارىٌانز ىەوهکردنۆک کانىەازڕئام -4

 هک کنٌنز ەوهکهٌهل شووێپ کانىەوهنٌژێتو ههردوو،ەوٌٌهارٌزان ىەوهکردنۆک کانىەازڕئام ووىڕ هل

 .ەستووهب ارىٌزان ىەوهکردنۆک ۆ( بمۆڕف وتن،هکێچاوپ کردن،ٌنٌبێ)ت کانىەازڕئام هب انٌپشت

 و کردنٌنٌبێو ت هارنامٌ)پرس کانىەازڕئام هپشت ب ارىٌزان ىەوهکردنۆک ۆب شداەٌهوهنٌژێتو مهل

 نانىێکارههب ووىڕ هل ەٌهوهنٌژێتو مهئ شهمهب ،هکەوهنٌژێتو بهرتوێژانی هڵگهل ەستراوه( بوتنهکێچاوپ

 .هکٌنز ەوەشووێپ کانىەوهنٌژێتو هل کەٌهادڕتا ەوٌٌهارٌزان ىەوهکردنۆک کانىەازڕئام

  شووێپ کانىەوهنٌژێتو نجامىهئ -5

 اوازن،ٌج کترىهٌهل کەٌهادڕتا هک نجامهئ کێندهه هب شتوونهٌگشتى گ کىەٌهوێش هب کانەوهنٌژێتو

 ەوهنۆڵٌکێل گاىهڵمۆو ک هنمون ىەبارهو ل دۆتٌم رىۆو ج کانهئامانج اوازىٌج ۆب کانهنجامهئ اوازىٌج

 .ەوهتهڕێگەد کانهتهباب ۆب هرانەژێتو وهل کێکٌهرهه نىٌوانێڕت اوازىٌج هاەروهو ه
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 ی جْێژیٌەّەکەییەًی هەیذاًدەرّازەی دّّەم: ال
 

 جْێژیٌەّە ڕێکارییەکاًی: یەمتەضی سێ

 مٌتۆدى توێژٌنهوە

 ى توێژٌنهوەکۆمهڵ :ٌهکهم

 توێژٌنهوە سامپڵی :دووەم

 ەسنوری توێژٌنهو :سێٌهم

 ئامڕازەکانى کۆکردنهوەى زانٌارى چوارەم:

 ئامڕازە ئامارٌٌهکان پێنجهم:
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 ڕێکارەکانى توێژٌنهوەکه

توێژٌنهوەٌهک پێوٌستى بهچهند ڕێکارێک ههٌه که ٌارمهتى توێژەر دەدات بۆ ئهنجامدانى ههر 

توێژٌنهوەکهى به شێوەٌهکى زانستى، لهوانه جۆری مٌتۆد و کۆمهڵگاى توێژٌنهوەکه و لهبارەى نمونهى 

ان که توێژٌنهوەکه و ئهو ئامڕازانهى بۆ کۆکردنهوەى زانٌارى بهکارهاتوون لهگهڵ ئامڕازە ئامارٌٌهک

ههوڵمانداوە لهم بهشهدا زانٌارى پێوٌست لهسهر مٌتۆدى  بهکاردێن بۆ شٌکردنهوەى داتاکان،

 توێژٌنهوەکه و ئهو ڕێکارانه بخهٌنه ڕوو که بۆ ئهنجامدانى ئهم توێژٌنهوەٌه گرتوومانهتهبهر.

 مٌتۆدى توێژٌنهوە ٌهکهم:

( Surveyڕووپێوى )مسحى  کاریڕێچوارچێوەى مٌتۆدی وەسفٌدا  ، لهٌه مهٌدانٌٌه ەئهم توێژٌنهو

 هێدمه بۆ پاش شڵهژانیهێورکردنهوەی ، بهمهبهستی دەرخستنی ڕۆڵی ڕاگهٌاندن له بهکارهێنراوە

 مانی.پارێزگای سلێ شهری داعش له ئاوارەکانی

 :توێژٌنهوە و سامپڵی کۆمهڵدووەم: 

مانى ێکهمپهکانى پارێزگاى سل نهی لهناوبرٌتٌٌه له سهرجهم ئهو خێزانه ئاوارا ئهم توێژٌنهوەٌه ىکۆمهڵ

مانى ێڕێوەبهراٌهتى کۆچ و کۆچبهرانى سلبه پێى ئامارى به ( خێزانه،3880ژمارەٌان ) کهنٌشتهجێکراون 

 .خراوەتهڕوو( 1کهلهخشتهى )، لهکاتی ئهنجامدانی ئهم توێژٌنهوەٌهدا بهم شێوەٌه ٌه

 

  و سامپڵی توێژٌنهوە کۆمهڵ (1خشتهى)

 ژ
ًاّ ّ ضْێٌٔ 

 کەهپ
رەٓ ژها

 خێساى

کۆی 
ئەًذاهاًی 

 خێساى

 18جەهەى 
 ساڵ ّ زیاجر

 18کەهحر لە 
 ساڵ

ساهپڵی 
 جْێژیٌەّە

 43 1672 716 2388 398 قْرەجّْ /کەالر 1

 53 2058 882 2940 490 جازەدێ/کەالر 2

ئاضحٔ/ًاحیەٓ  3

 عەرتەت

2703 13515 4854 8661 291 

عەرتەت/ًاحیەٓ  4

 عەرتەت

105 735 188 547 11 

 11 447 189 636 106 رزًجە/عەرتەتتە 5

 6 262 102 364 52 سیحەک 6

 3 117 50 167 26 کەًیسەٓ چْارچرا 7

 418 13764 6981 20745 3880 کۆ

   33.651٪ 66.348٪  

( کهس بوون لهو ئاوارانهی 418لهکۆمهڵگهی توێژٌنهوە، سامپڵێک وەرگٌراوە که ژمارەٌان )

٪( له ههرٌهک لهکهمپهکانی 5.987واتا بهڕێژەی ) ٌشتهجێکراونمانی نێهکهمپهکانی پارێزگای سلل

 عهربهت، عهربهت/ناحٌهى عهربهت، بهرزنجه/ ناحٌهى کهالر، ئاشتى/ الر، تازەدێ/)لورەتوو /که

 عهربهت، سٌتهک، کهنٌسهى چوارچرا(.

 

 خهسڵهته دٌمۆگرافٌهکانی سامپڵی توێژٌنهوە:
                                                           

  راٌهتی کۆچ و کۆچبهرانی ژمارەی ئهندامانی ههر خێزانێک بهڕێوەبهرانی کهمپهکان وەرگٌراوە بهالم ژمارەی خێزان  له ئاماری بهڕێوەبه
 ، وەرگٌراوە.٤/٤١/٦١٤٢سلێمانی، له ڕێکهوتی   -عێراق
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 :ڕەگهز -ا

، بۆٌه پێکهاتهی سامپڵی ئهم توێژٌنهوەٌه له ههردوو نٌشتهجێکراون ا خێزانه ئاوارەکانله کهمپهکاند

ڕەگهزی )نێر و مێ(ن، توێژەر بهشێوەٌهکی ههرەمهکی سادە ئامڕازی توێژٌنهوەکهی بهسهر ههردوو 

شاٌانی ئاماژەٌه ڕەگهزی نێر لهم توێژٌنهوەٌهدا زٌاتر له دەرەوەى  ،گهزەکهدا دابهش کردووەرە

و کهمتر دەگهڕان و  ڕەگهزى مێ زٌاتر لهناو خێمهکاندا بوون ،کان دەبٌندرانمپهخێمهکان و لهناو که

 ( ڕەگهزى بهشداربووانى توێژٌنهوەکه ڕوون کراوەتهوە.2له خشتهى ) .دەچوونه دەرەوە

 توێژٌنهوەکه سامپڵیڕەگهزى ٌهکهکانى  (2خشتهى )

 پلە ڕێژەٓ سەدٓ% دّّتارەتۆّە رەگەز

 یەکەم ٪54.55 228 هێ

 دّّەم ٪45.45 190 ًێر

  418 کۆ

 

 تهمهن: - ب

ههر ئاستێک له ئاستهکانى تهمهن زانٌارى و شارەزاٌی و ئهزمونێکٌان ههٌه، لهم توێژٌنهوەٌهدا ئهو 

بهرەو  تهمهنى مرۆڤ، ههتاوەکو ئاستى ( ساڵ و بهسهرەوەٌه18تهمهنٌان )تاکانه وەرگٌراون که 

هوەو ئاڕاستهکانٌان زٌاد دەکات و بهرچاوڕوونتر ، ئهوەندە جێگٌرى له ئاستى بٌرکردنههڵکشان بچێت

( ئاستى تهمهنى ٌهکهکانى نمونهى 3دەبن دەربارەى بارودۆخ و کێشه و گرفتهکانٌان، خشتهى )

 توێژٌنهوەکه ڕوون دەکاتهوە.

 

 

 

 

 توێژٌنهوەکه سامپڵیتهمهنى ٌهکهکانى (3خشتهى )

 پلە ڕێژەٓ سەدٓ% دّّتارە تۆّە جەهەى

 ێیەمس 15.31% 64 18-27

 یەکەم 37.32% 156 28-37

 دّّەم 28.71% 120 38-47

 چْارەم 15.07% 63 48-57

 پێٌجەم %3.59 15 زیاجر-58

  418 کۆ

نێوان ئهندامانی سامپڵی توێژٌنهوەکه زٌاتر دەکهوێته زۆرٌنهی له خشتهکهوە دەردەکهوێت که 

 ( ساڵٌهوە . 48-28تهمهنی )

 

 :ئاستى خوێندن - ت

وێندنى مرۆڤ بهرزبێت ئهوەندە هۆشٌارتر و بهرچاوڕوونتر دەبن دەربارەى کێشه چهندە ئاستى خ 

و کارٌگهرٌان  و گرفتهکان، ههر ئاستهو به شێوازێک له الٌهنهکانى کێشه و تهنگهژەکان دەڕوانن

 .نمونهى توێژٌنهوەکه خراوەته ڕوو ( ئاستى خوێندنى ٌهکهکانى4، خشتهى )دەبێت له سهرٌان
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 توێژٌنهوەکه سامپڵیخوێندنى ٌهکهکانى ئاستى  (4خشتهى )

 پلە ڕێژەٓ سەدٓ% دّّتارەتۆّە ئاسحٔ خْێٌذى

 دّّەم %18.66 78 ًەخْێٌذەّار

 پێٌجەم %13.64 57 خْێٌذى ّ ًّْسیي

 چْارەم %14.35 60 سەرەجایی

 سێیەم %17.94 75 ًاّەًذٓ

 یەکەم %25.60 107 ئاهادەیی

 ضەضەم %9.81 41 زاًکۆ ّ سەرّجر

  %100 418 کۆ
 

هوەکه ئاستی به پلهی ٌهکهم سامپلی توێژٌن ،نێو خشتهکه ئهوە ڕوون دەبێتهوە زانٌارٌٌهکانى

بهپلهی کۆتاٌی و کهمترٌن رێژە ئاستی زانکۆ و  ،ەوارن، به پلهی دووەم نهخوێندخوێندنٌان ئامادەٌٌه

 .سهروترە

 
 

 :پٌشهى پێش ئاوارەبوون - پ

رتنٌان بۆ کارەسات و ، ههروەها بهرگهگژٌانى تاکهکانەبێت لهسهر تهواوى پٌشه کارٌگهرى د

( پٌشهى پێش ئاوارەبوونى ٌهکهکانى نمونهى توێژٌنهوەکه 5، له خشتهى )ڕووداووەکان

 ڕوونکراوەتهوە.
 

 توێژٌنهوەکه سامپڵیپێش ئاوارەبوونى ٌهکهکانى  پٌشهى (5خشتهى)

 پلە ڕێژەٓ سەدٓ% رەتۆّەدّّتا جۆری کار

 دّّەم %28.95 121 کارٓ سەرتەخۆ

 سێیەم %22.97 96 فەرهاًثەر ٓ هیرٓ

فەرهاًثەرٓ کەرجٔ 

 جایثەت

 چْارەم 6.94% 29

 یەکەم %41.15 172 تێکار

  %100 418 کۆ

%( بێکاربوون، ئهمهش جێگای سهرنجه ئهوەمان 41.15لهم خشتهٌه ئهوە ڕوون دەبێتهوە که )

هژار و بێکارن و ئهوانهی کهباری ئابورٌٌان پێدەڵێت که ئاوارەکانی نێو کهمپهکان زٌاتر له چٌنی ه

هجێبونٌان باش بووە لهکاتی ئاوارەبووندا نهچوونهته نێو کهمپهکان و لهنێو شارەکاندا شوێنی نێشت

 بۆخۆٌان دابٌن کردووە.

 

 بارى خێزانی: - ج

 بارى خێزانی تاکهکان کارٌگهرى ههٌه لهسهر ههڵسوکهوت و ڕەفتارٌان، ڕەنگه کهسێکى سهڵت

بتوانێت سهربهستانه تر بڕٌاربدات و ڕفتاربکات وەک له کهسێکى  ،لێپرسراوێتى کهمتر بێت یههست

 ٌهکهکانى نمونهى توێژٌنهوەکه ڕوون کراوەتهوە. ( بارى خێزانی6خێزاندار ٌان جٌابۆوە، له خشتهى )

 توێژٌنهوەکه سامپڵیبارى کۆمهاڵٌهتى ٌهکهکانى  (6خشتهى )

 پلە ڕێژەٓ سەدٓ% دّّتارەتۆّە تارٓ کۆهەاڵیەجٔ
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 دّّم %12.44 52 سەڵث

 یەکەم %74.64 312 خێساًذار

 سێیەم %9.33 39 جاک هردّّ

 چْارەم %5.59 15 جیاتۆّە

  %100 418 کۆ

 

%(ى بهشداربووانى توێژٌنهوەکه خێزاندارن، 74.64)له ،سهرنجه جێگای خشتهٌهدا لهم وەیئه

ههر  کن سهبارەت بهخێزانهکانٌان،بهستهی چهندٌن ئهرواتا بهرپرسٌارێتی خێزانٌان له ئهستۆداٌه و وا

 ێن و لهنێو کهمپهکاندا جێگٌرببن.ئهم هۆکارەش بێت وای لێردون بهدوای پهناگادا بگهڕ

 

 :ژمارەى مناڵ - ح

بوونى مناڵ له ژٌانى تاکدا بهتهواوى کارٌگهرى ههٌه بههۆی ئهوەى له ههر دۆخێکدا ناتوانێت تاک 

ت شێوازێک که ههر خۆی بێت بهتهنها بهڵکه بوونى زۆر و کهمى مناڵٌش ههسالٌهنانه بڕٌاربدات به 

اڵ الى ٌهکهکانى سامپڵى توێژٌنهوەکه د( ژمارەى من7، له خشتهى )به لێپرسراوێتێکهى زٌاتر دەکات

 ڕووندەکاتهوە.

 جْێژیٌەّەکە اڵ الٓ یەکەکأً ساهپڵیذژهارەٓ هٌ (7خطحەٓ)

 پلە ٪دٓڕێژەٓ سە دّّتارەتۆّە اڵذژهارەٓ هٌ

 چْارەم %15.07 63 سفر

 دّّەم 21.53% 90 1-3

 یەکەم 45.69% 191 4-6

 سێیەم %17.70 74 زیاجر -7

  %100 418 کۆ

  

 :نهتهوە - خ

  .و کوردستان دەژٌن و بوونٌان ههٌه که چهندان نهتهوە و نژادى جۆراو جۆر له عێراق

                                                           
 زارههەد یشێشکرکه)ل یبێکت هپ.ز( ل431) ىڵو سا ێبووب ێجهشتٌن مداێرهه هل هگروپ نٌنترۆکورد ک ىەوهتهن 
 ەیوهتهن یجوگراف یونشبوهداب د،همهمح لٌسماعٌئ لٌلهخ) ە.هاتوو انٌناو کانٌٌهخۆکارد ىەوێش هب نۆفهنەٌ(ى زەسوار
 (19-18، ل1993 یمووزهت ،2 ەژمار ،یجٌسترات ەیوهنۆڵٌکێل یرهنتهس یارۆڤگ رالدا،ێع هکورد ل
ى 9 ىەدهسهل ،ٌهن رالداێع هل بەرهبونى ع رهسهل کهٌهگهڵب چٌه نٌزا شێپ یمهکٌه ىەزارهتا ه بەرهع ىەوهتهن

 ماناىهب شٌوهئ ،ێوهکەد رچاوهب کانداٌٌهئاشور هنٌنوس هل هتهباب وهل کىێشت انٌ بەرهجار ناوى ع مهکٌه ۆدا بنٌزا شێپ
 ةٌ، دار الحر2ج ن،ٌالرافد یحضارة واد    خٌتار ،هسوس دهحمهئ) .اٌسنورى سور رهس ابانىٌب کانىهناوچ نىٌنش خێش

 ىمهوتهح ىەدهسهل سالمداٌئ تحىهف مىەردهسهل راقێع رهس ۆب بەرهع کشانىهڵه (.125، ص1983للطباعة، بغداد، 
 یخٌهتالب، با كٌفۆت زاهج) .راقێع شتوانىٌدان زىهگڕە ىهکهاتێپ هب تەبارهس ەرووداو نٌترەورهدا گ نىٌزا
، 1999 ،یمانٌکوردستان، سل یجٌسترات ەیوهنۆڵٌکێل یرهنتهس راق،ێع یکوردستان یمێرهه یشتوانٌدان یکٌتهلۆپٌۆج
 (177ل

 اىٌرەد وانێن هل اٌئاس استىەڕناو کانىهنٌنش ڵشماڕە هتورک ێڵهخ هگروپ رهس ەوهتێچەد راقێتورکمانى ع ىهشڕٌ
 ینووسەچار ىەوهکالکردنٌه ۆب النهگ ىهڵهمۆک ىهکهنٌۆسٌمۆک رتىۆاپڕ ێیپ هب ن،ٌچ ژئاواىڕۆو سنورى  نٌزوهل
 ەوهتهونهڕٌپ نۆحٌج وبارىڕ هدا ل نىٌزا مىههەانزٌ ىەدهسهکال ىهتورکان وهئ مووهه هک ەوتووهرکەد ڵموس تىٌهالٌو
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 .مانی خراوەتهڕووێانی پارێزگای سلەکانی نێو کهمپهک( نهتهوەی ئاوار8)خشتهی 

 

 نهتهوەی ئهندامانی سامپڵی توێژٌنهوە (8خشتهى)

 پلە ڕێژەٓ سەدٓ% دّّتارەتۆّە ًەجەّە

 دّّەم %27.76 116 کْرد

 یەکەم %63.88 267 عرب

 سێیەم %6.70 28 رکواىْج

 چْارەم %1.67 7 ُیحر

  %100 418 کۆ

%( 63.88ارە له خێزانه ئاوارەکان که ڕێژەی )، زۆرترٌن ژم( دەرکهوتووە که8له خشتهى )

 هی عێرالدانهتهوەى عهرەبن، ئهمهش ئهوە دەگهٌهنێت له ڕوداوو کارەساتهکان زٌاتر لهو ناوچان

 ڕووٌانداوە که زۆرٌنهی دانٌشتوانهکانٌان له نهتهوەی عهرەبن.

 

 

 

 :ئاٌن - د

بهتاٌبهت  ئاٌن لهناو دانٌشتوانى عێراقن ، چهندٌله توخمه پێکهێنهرەکانى کۆمهڵه بهو پێٌهى که ئاٌن

ئٌسالم، مهسٌحى وەک ئهرمهن و ئاشورى و کلدان و پهٌڕەوانى  کوردستان بوونى ههٌه، جگه له ئاٌٌنی

( ئاٌنى پهٌڕەوکراو 9خشتهى ) .دٌنى ئێزٌدٌش به تاٌبهت له پارێزگاى نهٌنهوا له ههرێم دا نٌشتهجێن

 ەکاتهوە.الى ٌهکهکانى سامپڵى توێژٌنهوەکه ڕووند

 ئاٌنى پهٌڕەوکراو لهالٌهن نمونهى توێژٌنهوەکهوە (9خشتهى )

 پلە ڕێژەٓ سەدٓ% دّّتارەتۆّە ئایي

 یەکەم %72 301 ئیسالم

 سێیەم %8.61 36 هەسیحٔ

 دّّەم %18.66 78 ئێسیذٓ

 چْارەم %0.72 3 کاکەیی

  %100 418 کۆ

                                                                                                                                                                                     

 راق،ێع یکوردستان یمێرهه یشتوانٌدان یکٌتهلۆپٌۆج یخٌهتالب، با كٌفۆت زاهج) .تورکمان ناسران هب مانڵموس هتهبون
 (187، ل1999 ،یمانٌکوردستان، سل یجٌسترات ەیوهنۆڵٌکێل یرهنتهس

 شێپ هنٌئا مهگشتى، ئ کىەٌهوێش هب تهاڵژهڕۆ ىهناوچ کانىهنٌئا نٌنترۆک هل هکێکٌه زدانىٌه اخودٌ دىٌزێئ نىٌئا 
و  رهس هتەخراو انٌ(جار  گوشار73) ستاێئ کوە،تاو ەداوهڵه رىهس نەٌرافد ىۆڵد ىهناوچ هل ڵزارساهه هاەندهچ
 مانگىهداعش ل ىەوهدواى ئ رمانهف تاۆبراون، ک ەزٌنهک هب انٌشٌو ژنان ەرکراوەد ۆب انٌناوبردنهو ل کردنڕبنب وىاڵشا

 نىٌد ىەوهئۆب کانداٌٌهدٌزئێ رهسهو گرت ب ستىەد ەوۆٌهخ تىهاڵسەد رێژ هخست ىڵشارى موس 2014 ىڵسا رانىەٌحوز
 ٌهاو انێٌو پ شتەردەز نىٌد رهس ەوهباتەد کانٌٌهدٌزێئ هک ەٌهوهئ ەوٌه استىڕ هل چونۆب نٌکترٌ، نزنۆڕبگ انۆٌخ
 هٌه.ه انٌشتەردەز نىٌد شێپ ىەڕروباوٌب ێندهه شتەردەز نىٌد هل هجگ کانٌٌهدٌزێئ
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 ،نهوەکه پهٌڕەوانى ئاٌنى ئٌسالمن%( ٌهکهکانى سامپڵى توێژ72ٌ( دەردەکهوێت )9له خشتهى )

دٌارە که ئٌسالم ئاٌٌنی زۆرٌنهی دانٌشتوانی ئهو ناوچانهٌه که ڕوداوو و کارەساتٌان تێدا 

 ن.ٌ%( کاکه0.72ٌ)%( ئێزٌدٌن، 18.66) %( مهسٌحٌن،8.61ٌداوە،ههروەها)ڕو

 

 :ئاٌٌنزا)مهزههب( -ژ

نى ئاٌنهکا ن لهمهزههب(شٌعی و ههب مهز سوننی) له ئاٌنى ئٌسالمدا دوو مهزههبی دٌار ههن که

( مهزههبی پهٌڕەوکراو الى ٌهکهکانى سامپڵى 10، خشتهى )ترٌش مهزههبی تر بوونٌان ههٌه

 توێژٌنهوەکه ڕووندەکاتهوە.

 

 

 توێژٌنهوەکه سامپڵیمهزههبى  ( 10خشتهى )

 

( که زٌاتر دانٌشتووی نهنشاٌانی ئاماژەٌه ئاٌنزای نزٌکهی نٌوەی موسوڵمانان که ئاوارە بوون )سون

  ناوەڕاست و باکوری عێرالن.

 

 سنوری توێژٌنهوە: سێٌهم

به پارێزگاى  انى سهرکهمپی ئاوارەک ٌه برٌتٌٌهلهسنورى جوگرافی توێژٌنهوەکهکه  :بوارى شوێن-1

 (.چوارچرا ،پێکهاتوون له کهمپی )عهربهت، بهرزنجه، سٌتهک، کهالرو مانی ێسل

(ساڵ و زٌاترە له ههموو چٌن و 18سهرجهم ئهو ئاوارانه دەگرێتهوە که تهمهنٌان ) :بوارى مرۆٌی-2

زگاى هتهوەن له کهمپهکانى پارێب و نجٌاکانى ڕۆشنبٌرى و ئاٌن و مهزههتوێژ و ئاسته جٌا

 مانی نٌشتهجێکراون.ێسل

 .ئاوارەبوونهکهوە دەستپێدەکاتبواری کاتی ئهم توێژٌنهوەٌه، کراوەٌه و لهسهرەتای : بوارى )کات(-3

 ( دەگرێتهوە.PTSDهێدمه ) پاشئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن و شڵهژانى  :بابهت بوارى-4

 

 ئامڕازەکانى کۆکردنهوەى زانٌارى: چوارەم

نٌارى لهسهر ههر توێژٌنهوەٌهکى زانستى پێوٌسته کهرەسته و ئامڕازى زاداتا وبۆ کۆکردنهوەى 

دەوەستێته سهر جۆرى بابهت و  رهێنانى ئهو کهرەسته و ئامڕازانهشٌاو و گونجاو بهکاربهێنرێت، بهکا

له ئامانجى توێژٌنهوەکه، لێرەدا جۆری ئهو ئامڕازانه دەخهٌنه ڕوو، بۆ کۆکردنهوەى داتا و زانٌارى 

   سوودٌان لێوەرگٌراوە.ئهندامانی سامپڵی توێژٌنهوە سودٌان لێوەرگٌراوە 

 پلە ڕێژەٓ سەدٓ% دّّتارەتۆّە هەزُەب

 سێیەم %22.49 94 ضیعە

 یەکەم %49.52 207 ٌەًسْ

 دّّەم %27.99 117 ُی جر

  %100 418 کۆ
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ئامڕازێکه بۆ کۆکردنهوەى زانٌارى لهبارەى بابهتى توێژٌنهوە له ڕێگهى  :فۆڕمی ڕاپرسی.1

فۆڕمێکى دٌارٌکراو که چهند پرسٌارێک لهخۆ دەگرێت، کهبه شێوەٌهکى گونجاو پێکهوە گرێ دراون، 

 ،2004, ربحً مصطفی )علٌان، سهر کهسانى دٌارٌکراو بۆ بهدەستهێنانى زانٌارى.دابهش دەکرێت له

 (76ل

هێدمهٌه بۆٌه بۆ زانٌنى  پاششڵهژانى  و ه که ڕاگهٌاندنمان ههٌگۆڕبهلهم توێژٌنهوەٌهدا دوو 

 هێدمه پاشپهٌوەندى نێوانٌان به سودوەرگرتن و لهبهر ڕۆشناٌی پێناسه و نٌشانهکانى شڵهژانى 

ههروەها به پشتبهستن به پێوەرى  ،توێژٌنهوەکانى پێشوو به بابهتهکه وٌۆرٌهکانى تاٌبهت ٌه تزانٌارٌ

به  داڕشت، ەکهمانپێوەرههندێک له زانٌارٌٌٌهکانى نێو  (،DSM-IVپزٌشکى دەروونى پۆلێنى )

هى لهو ڕووانگهٌهوە که پێوان نهخۆشٌٌه دەروونٌٌهن بهو باشمان زانى پێوەرێکى تاٌبهت ئامادەبکهٌ

نٌشانهکانى هێدمه دەکات پاش کارەساتهکه لهبهر بوونى پێوەرى جۆراوجۆر و جٌاواز له ڕووى زمان 

و ژٌنگه و ئهو مهبهستهى بۆی بهکارهێنراوە، توێژەر پێوەرێکى لهو پێوەرانه به زمانى کوردى 

ان له ڕێگهى پاشان بۆ زانٌنی راستی وەرگێڕ وردەکارى دٌاردەکه پێوانه بکات،به شێوەٌهک ئامادەکرد 

ٌهکهکانى سامپڵى پسٌۆرانى زمانى عهرەبٌٌهوەکراٌهوە به عهرەبی بههۆکارى جٌاوازى زمان لهناو 

، پاشان زاڵى ٌاخود باوى و باڵوى زمانى عهرەبی به هۆکارە جۆربهجۆرەکانهوە لهالٌان توێژٌنهوەکهدا

و بڕگهکانى نێو  رت(ى تێدا پهٌڕەوکرا، دواجار پرسٌارهشێوازى )لٌگ پێوەرێک ئامادەکراو

 :پێوەرەکهمان بهم شێوەٌه داڕشت

 (گۆڕاو. 5گۆڕاوەکان که برٌتى بوون له )- ا

( پرسٌار و تهرخان کرابوو بۆ زانٌارى تاٌبهت 19که برٌتى بوون له)، پرسٌارى داخراو و کراوە- ب

 به تهوەرەکانى ٌهکهمی توێژٌنهوەکه.

(بڕگه 56برٌتى بوون له ) (ٌچجاره کهم جار، ههندێ جار، )ههمووجار، هرتگچوارى لٌپێوەری - ت

و تهرخان کرابوون بۆ بٌروبۆچوونى ٌهکهکانى توێژٌنهوەکه سهبارەت تهوەرى دووەم و سێٌهم و 

 چوارەمی توێژٌنهوەکه.

( پرسٌار و بڕگهدا 75( دا خراوەته ڕوو، فۆڕمى توێژٌنهوەکه له )1بهو شێوەٌهى کهله پاشکۆی )

 کۆمهڵناسی( و ئاڕاستهى پسپۆران له بوارەکانى )ڕاگهٌاندن، دەروونناسی،ئامادەبوو بۆ ههڵسهنگاندن 

 کرا.

ى چهند خاڵێکى کردووە که توێژەر له ههڵبژاردنى بڕگه و پرسٌارەکانى توێژٌنهوەکهدا ڕەچاو

 :ئهمانهن

 ڕوونى ناوەڕۆکى بڕگهکانى لهگهڵ وەاڵمدەرەکاندا بگونجێت.-

 ههر بڕگهٌهک ٌهک بٌرۆکه بگرێته خۆی.-

 (69ل ،1981 ،عبد الجلٌل )الروبعً،بڕگهکان کورت و بێزارى دروست نهکهن. -

                                                           
 ئهم پێوەرە لهسهر بنهمای پێوانهی رێبهندکراوی رەههندی جێگٌر دادەمهزرێت، واته ههبوونی پێوەری لٌگهرت :

نمرەی پێوانهٌی خاوەن رەههندی شوێنی ٌان کاتی ٌان مادی نهگۆڕ و زنجٌرەٌی به شێوەٌهکی سٌستماتٌکی، بۆٌه ئهم 
پێوەرە برٌتٌه له دٌارٌکردنی ئاراستهی  پێوەرە لهگهل پێوەری پێوانهٌی زارەکی بهکار ناٌهت، ئامانجی بنهرەتی ئهم

 رای ئهو تاکانهی توٌژەر دەٌهوێت پێوانهی بکات، ٌان بهدەرخستنی رەههندەکانی فاکتێکی کۆمهالێهتی دٌارٌکراو.
)مهعهن خهلٌل عومهر، مٌتۆدەکانی توێژٌنهوە له کۆمهلناسٌدا، و: محهمهد شوانی، چاپخانهی ڕۆژههاڵت، ههولێر، 

 (344-343، ل 2011
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بۆ دڵنٌابوون له ڕوونى و ئاشکراٌی بڕگهکان و دٌارٌکردنى کهم و کوڕى و ئاڵۆزى له بڕگهکاندا 

توێژەر تالٌکردنهوەٌهکى بهراٌی ئهنجامدا به جێبهجێکردنى پێوەرى توێژٌنهوەکه لهسهر ژمارەٌهک له 

، دەرکهوت بوو له خوێندەوار و نهخوێندەوار ( ئاوارە20امپڵى توێژٌنهوەکه که ڕێژەٌان )ٌهکهکانى س

پرسٌارەکان بهالٌانهوە ئاشکراٌه و ماوەى وەاڵم دانهوە وەک چاوپێکهوتن بههۆکارى ئهوەى زۆرێک 

( 35نهخوێندەواربوون و توێژەر ڕوونکردنهوەى بۆ دەکردن وە وەک وەاڵمدانهوەى نووسٌن نزٌکهى )

 خولهک دەبوو.

 :ٌنهوەکه له چوار تهوەردا ڕێکخرانئهم پرسٌار و بڕگانه به پێى ئامانجى توێژ

زانٌنى جۆری ئهو کارەساتانهى که تووشى  توێژٌنهوەکه بهرتوێژانیناسٌنى  :همتهوەرى ٌهک

 بارى پٌشهى پێش ئاوارەبوون، ئاستى خوێندەوارى، تهمهن، )ڕەگهز، دۆخهکانیئاوارەکان بووە به پێى 

 مهزههب(. ئاٌن، نهتهوە، ژمارەى منداڵ، کۆمهاڵٌهتى،

توێژٌنهوەکه(به ئامڕازەکانى  بهرتوێژانی)ی وەرگرئاستى پشتبهستن و پهٌوەستبوون :ەمتهوەرى دوو

 ..هێدمه پاش یشڵهژان ڕاگهٌاندن له کاتى جهنگ و ڕووداوەکاندا و کارٌگهرى لهسهر ڕێژەى

 توێژٌنهوەکه. بهرتوێژانیالى  هێدمه شپا ینٌنى ئاستى شڵهژانزا :تهوەرى سێٌهم

الى  هێدمه پاششڵهژانى  هێورکردنهوەیزانٌنى ڕۆڵى ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن له  :تهوەرى چوارەم

 توێژٌنهوەکه. بهرتوێژانی
 

 

 :ئامڕازی توێژٌنهوە ٌٌهکانیمترمهرجه ساٌکۆ: پێنجهم

ۆ ههڵسهنگاندنى ڕاستى فۆڕمی توێژەر ڕاستى ڕواڵهتی ب :Face Validity ڕواڵهته ڕاستی- ا

 ئاوارەکانى هێورکرددنهوەی شڵهژانی پاش هێدمه بۆاگهٌاندن له ڕاپرسٌٌهکهى بهکارهێناوەبۆ ڕۆڵى ڕ

، بهر لهوەى ئهو فۆڕمه بکرێته بنهماى کارکردن دواى به نموونه مانىێپارێزگاى سل شهڕی داعش له

(دا خراوەته 1بهوشێوەٌهی کهلهپاشکۆی )بوو، ( پرسٌار و بڕگه پێکهات75کهله ) پێوەرەکهئامادەکردنى 

ئاڕاستهى  فۆڕمهکه، بڕگهکانبۆ زٌاتر دەوڵهمهندکردن و ڕێکخستن و شهن و کهوکردنى ڕوو 

، ئهو پسپۆر و کۆمهڵناسی کرا ناسی، دەروونگهٌاندنبوارەکانى ڕاژمارەٌهک له پسٌۆران و شارەزاى 

ٌان بۆ فۆڕمهکه زٌادکردووە که زٌاتر جهختٌان له و شارەزاٌانهى فۆڕمهکهٌان بٌنٌوە چهند تێبٌنٌٌهک

کورتکردنهوەى بڕگهکان و البردنى ژمارەٌهکى کهمى ئهو بڕگانه کردۆتهوە پاشان بڕگهکان 

ڕێکخراون و فۆڕمهکه له شێوەى کۆتاٌٌدا ئامادەکراوە که تێکڕاى رەزامهندى پسپۆڕان لهسهر پرسٌار 

که ڕێژەٌهکى گونجاوە بۆ پشتبهستن پێی بۆ دەرخستنى  %(92و بڕگهکانى نێو پرسٌارنامهکه گهٌشته )

 ( ڕوون کراوەتهوە.11زانٌارى لهبارەى بابهتى توێژٌنهوەکه وەک له خشتهى )

 

 ههڵسهنگاندنى پسپۆڕان بۆ پێوەرەکه ڕوون دەکاتهوە (11خشتهى )

 ژهارەٓ تڕگەکاى
 ڕێژەی سەدی پسپۆرەکاى

 %100 پەسەًذًەکراّ پەسەًذکراّ

75 69 6 

 %8 %92 گطحٔ ۆیک
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 ( پرسٌار75ژمارەى تهواوى پرسٌارەکانى پێوەر )

 (13ژمارەى پسپۆران = )

 بهم شێوەٌه کۆی گشتى پرسٌارەکان)ژمارەى پرسٌارەکانى پێوەر * ژمارەى پسپۆران(

(75  *13 = )975 

  6ژمارەى پرسٌارە نادروستهکان =، 69 ژمارەى پرسٌارە دروستهکان=

69*13=897 

 100ەر = کۆی گشتى پرسٌارە دروستهکان / کۆی گشتى پرسٌارەکانى پێوەر *ڕاستى گشتى پێو

  69  /75  * 100 =92% 

897/975*100=92% 

 

 :ڕاستى وەرگێڕان

زۆرجار توێژەران بۆکۆکردنهوەى زانٌارى، پهنادەبهنه بهر ئامڕازێکى ئامادەکراو، بهومهرجهى 

گه ئهو ئامڕازە پێوەرێکى جٌهانى بێت و بۆ ، ڕەناوى خهسڵهتهزانستٌٌهکانى تێدابێتئهو ئامڕازە تهو

, )بۆکانیلهالٌهن توێژەرانى نهتهوە جٌاوازەکانهوە بهکارهێنرابێت.  زمانه زٌندووەکان وەرگێڕدرابێت،

بۆ ئهو مهبهسته پشتمان بهست به پێوەرێکى جٌهانى تاٌبهت به لٌاسکردنى شڵهژانى  (175ل ،2016

پسپۆڕ له زمانى عهرەبی کرا به  ا لهالٌهن وەرگێڕێکىسهرەت بهست. (PTSD) هێدمه پاشدەروونى 

کوردى پاشان لۆناغی دووەم وەرگێڕى دووەم له زمانى کوردٌٌهوە پێوەرەکهى گێڕاٌهوە سهر زمانى 

هرەبی سهرەکٌٌهکهو وەرگێڕدراوەکه، به مهبهستى عهرەبی، پاشان ههردوو پێوەرەکه به زمانى ع

، بهو پێٌهش که هٌچ جٌاوازٌٌهک نهبوو توێژٌنهوەکهوە بٌنراهرپهرشتٌارى ، لهالٌهن سبهراووردکردن

بهسهر ٌهکهکانى  بهزمانی عهرەبی ، پاشان توێژەر فۆڕمهکهىه ڕووى ماناوە لهٌهکهوە نزٌکبوونوە ل

 ، بههۆکاری ئهوەی زۆربهی ئاوارەکان شارەزای زمانی عهرەبٌن.سامپڵى توێژٌنهوەکهدا دابهشکرد

 

 :جێگٌری - ب

 Test Retest) شێوازى دووبارە تالٌکردنهوە ێنانی جێگٌری ئامڕازی توێژٌنهوەبهمهبهستی دەره

Reliability بهکار هێنراوە به مهبهستى دەستنٌشانکردنى پهٌوەندى وەاڵمهکان له نێوان دابهشکردنى )

( ٌهکه له نمونهى توێژٌنهوەکه به ههڕەمهکى دابهش 40ٌهکهم تالٌکردنهوەى پێوەرەکه که به سهر )

( ٌهکهٌه 40ن ئهو )ڕۆژ لهسهر ههما (20) و، لهگهڵ دووەم تالٌکردنهوەى پێوەرەکه که دواىکرابو

، به بهکارهێنانى هاوکێشهى پهٌوەستى )پێرسۆن(، دەرکهوت که جێگٌری له وەاڵمهکانى دابهش کرابۆوە

ى نٌشاندەرى بوونى پهٌوەستێکى باشه له نێوان وەاڵمهکان که ئهمه (0.92) تاکهکاندا به ئاستى

 .داردنهوەى ٌهکهم و دووەمى پێوەرەکهتالٌک

 

، برٌتٌٌه له ەکانى کۆکردنهوەى داتا و زانٌارىتێبٌنٌکردن ٌهکێکه له ئامڕاز :تێبٌنٌکردنى سادە -2

، توێژەر له ڕێى ههستهکانى بٌنٌن و بٌستنهوە سهرنج دەدات بهبێ انه و مهبهستدارتێبٌنٌکردنى بابهتٌ

ببهستێت و زانٌارى وەاڵمدەر له ڕێٌدانپێدانان و دەربڕٌنى  ئهوەى پشت بهراوبۆچوونى کهسهکه
                                                           

  .د. ئٌدرٌس کرٌم،  ی. زانکۆی سلێمانی، وارگێڕی دووەم پ. –بێستوون علی کهرٌم، شرٌعة  ی. وەرگێری ٌهکهم پ
 کۆلێژی زمان بهشی عهرەبی زانکۆی سلێمانی.
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 سهرچاوەی پێشوو،, )بۆکانیخۆٌٌهوە کۆبکرێتهوە، ههروەک له چاوپێکهوتن و فۆڕم و پێوەردا ههٌه. 

 (169ل

لهگهڵ توێژەر بهمهبهستى کۆکردنهوەى زانٌارى چاوپێکهوتنى کهسی ڕاستهوخۆی  :چاوپێکهوتن-3

 له بوارەکهدا ئهنجام داوە.کهسانى پسپۆر و شارەزا 

 

 ئامڕازە ئامارٌٌهکان: شهشهم

پۆلێنکردن و جٌاکردنهوە و ، توێژەر ههستاوە به وەپاش کۆکردنهوەى فۆڕمهکان لهالٌهن توێژەرە

 (SPSSبۆ ئهم مهبهستهش بهرنامهى ئامارى ) پێوەرو شٌکردنهوەى زانٌارٌٌهکانى  ڕێکخستن

(Statistical Package For The Social Sciences بهکارهێناوە بههۆی کۆمپٌوتهرەوە به )

بهمهبهستى شٌکردنهوەى .بهکارهێنانى کۆمهڵێک ئامڕاز و ٌاسا و هاوکێشه کهلهبهرنامهکهدا بهردەستن

داتا و زانٌارٌٌه بهدەستهاتووەکانى الٌهنى مهٌدانى توێژٌنهوەکه و گۆڕٌنى ئهو داتا و زانٌارٌٌانه بۆ 

 :ى ئامارى وەرگٌراوە که برٌتٌن لهکژمارە سوود له چهند ئامڕازێ

بووەکان، ڕێژەى سهدى، ناوەندە ژمێرەٌی، )دووبارە ( /Descriptiveئامڕازە وەسفٌٌهکان)-1

 الدانى پێوەرى، ناوەندى گرٌمانهٌی(

 (٤٧١( )المصدر نفسه، ص٥

دى=ٌی سهڕێژه-
شەب   011  

ۆیک یگشت   
 ( 189ل  ,1989 , )چلبً 

ٌی س= ژمێرهندهناوه -
مجـ س

ن
 (167،ل2005)ملحم،  

        ع= وەریالدانى پێ -
( ك2ح  مجـ(

مجـ ك
  

(بهڵگهدارى، ناوەندى ئاماژەداری)ئاستى   (Constructive)ئاماژەدارٌٌهکانئامڕازە -2

 Independentگرٌمانهٌی، بههاى ئهگهرى، نمرەى ئازادى، هاوکێشهى سامپڵه سهربهخۆکان )

Samples T testٌاوازى نێوان کۆمهڵه جٌاوازەکان.ى ج(بۆ دەرخستن 

           =ڕستى بٌرسۆن:ٌوهی پههاوكێشه-
ص  س  ∑ س ص  ∑ ∑ ن

ص 2)} ص2  ∑ ∑ س)2 (ن س2  ∑ ∑ ( ن
 

ستى سپێرمان براون: ٌوهٌی پههاوكێشه-
ف2 6 مج 

ن2 0  ن 
   

( بۆ دۆزٌنهوەى جٌاوازى T.testتالٌکردنهوەى )ت( بۆ دوو نموونهى ٌهکسان له لهبارەدا )-

 بٌروبۆچوونى ٌهکهکان له تهوەرەکانى توێژٌنهوەکه.

  (184-182،ل 2001،السامرائً )امٌن، سهنگکراو ژمارەٌی ناوەندى-

 (1*5(+)ت2*4(+)ت3*3(+)ت4*2(+)ت5*1)ت               

                ----------------------------------- 

 ن                                            

 ت=دووبارەکانى بڕگهکان)التکرارت(-

 ن=ژمارەى گشتى ٌهکهکانى نمونهکه-
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 ( بۆ جێگٌرٌی بڕگهکانى فۆڕمى ڕاپرسی.  Cranach’s alphaهاوکێشهى ئهلفا کرونباخ )-3

 :به پێى ئهم پێوەرەى خوارەوە بووەههڵسهنگاندنى ههر بڕگهٌهک 

 

 ُیچ جار کەم جار ُەًذێ جار ُەهّْجار

4 3 2 1 

)ههر  *هرت بهم شێوەٌهى خوارەوە بووگلٌ له کاتێکدا سهنگى وەاڵمى ههر بڕگهٌهکى چوارى

، نانهى لهسهرەوە دٌارى کراوبهراورد کراوە به هێزى ئهو کێش، بڕگهٌهک که ناوەندى بۆ دەرهێنراوە

ههێزە( واته ئهو کێشانه پێوەرن که ئاٌا )الوازە ٌان ناوەندە ٌاخود ب ،بهمهبهستى زانٌنى ئاستى هێزەکهى

 بۆ وەاڵمهکان.
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ئەًجاهەکاًی جْێژیٌەّەکە ّ : تەضی چْارەم

 ضیکردًەّەی زاًیارییەکاى
 ەکه و گفتوگۆکردنٌانهکانی توێژٌنهوخستنه ڕووى ئهنجام :مهکٌه یباس

 ەکانزو ڕاسپاردە و پێشنٌا مهکانی توێژٌنهوەکهەنجادەر باسی دووەم:

 نجامهکانی توێژٌنهوەکههم: دەرەٌهک

 دووەم: ڕاسپاردەکان

 سێٌهم: پێشنٌازەکان
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 و ڕونکردنهوەٌان خستنهڕووى زانٌارٌٌهکان و ئهنجامهکانى توێژٌنهوەکه: بهشی چوارەم

 کهتوێژٌنهوەئامانجهکانی و  كه وه تی توێژٌنه بابه  ت به باره زانٌاری سهئهنجامهکان به پێی  لهم بهشهدا

ڕوو پاشان به پشتبهستن به چوارچێوەى تٌۆری و توێژٌنهوەکانى پێشوو، گفتوگۆی  راوەتهخ

 ڕوو. خراوەته، دواتر دەرئهنجام و ڕاسپاردە و پێشنٌارەکانى توێژٌنهوەکه کراوە هکانئهنجام

 

 : كه وه تی توێژٌنه بابه  ت به باره / زانٌاری سهٌهکهم

 : كه وهی ڕوودا وه ٌاندن و بٌرهێنانه .ڕاگه1

رچاوی  ٌاندن ڕۆڵی به ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

  ش كه وانه مدان و ئه كه ی ٌه پله  و له  كاندا هاتووه ر ئاواره سه به دا كه ساته و كاره ی ئه وه بٌرهێنانه له  بووه هه

مدان  ی چواره پله  له  وه نه كه تده واوی ڕه ته به  كه ی ڕووداوه وه بٌرهێنانه ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه

رچاو و  ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی به  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  كه

ی  خشته  فراوانتر، بڕوانه كاندا. بۆ زانٌاری ی زام و ئازاری ئاواره وه نوێكردنه  له  بووه رێنی هه نه

(12.) 
 

 ( رۆڵی راگەیاًذى لە تیرُێٌاًەّەی ڕّّداّەکەدا12خطحەی )

كا رٍ گَ ئَ
 ى

 كۆ هێ ًێر
 پلە تەًذی

 ٪  ًذتارٍ چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪  ًذتارٍ چَ

ُەهّْجا
 ر

 م كَ یَ 38 158 18 76 20 82

 م دٍّّ 25 105 14 60 11 45 ُەًذێجار

 م چْارٍ 17 70 9 37 8 33 کەهجار

 م سێیَ 20 85 13 55 7 30 ُیچجار

کۆی 
 گطحی

190 46 228 54 418 100  

 

 راگهٌاندن و شپرزەبوون .2

رچاوی  ٌاندن ڕۆڵی به ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

كان له  نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله ، نمدا كه ی ٌه پله  و له شپرزەبوونی ئاوارەکان  له  بووه هه

ی  وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه له ئهگهرەکانی )کهمجار و هٌچجار(ٌهک ئاستدان که پلهی سێٌهمه، پێکهاتوون 

كاندا. بۆ زانٌاری  زٌاتر شپرزەبوونی ئاواره  له  بووه رێنی هه رچاو و نه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی به  كه

 (.13ی ) خشته  نهفراوانتر، بڕوا

 

 ( رۆڵی راگەیاًذى لە ضپرزە تًّْذا13) خطحەی

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪  ًذتارٍ چَ پلە تەًذی
 ٍ 

٪ 

 دّّەم 26 107 16 68 9 39 ُەهّْجار

 یەکەم 28 119 17 69 12 50 ُەًذێجار

 سێیەم 23 95 10 40 13 55 کەهجار



 81 
 

 سێیەم 23 97 12 51 11 46 ُیچجار

  100 418 55 228 45 190 کۆی گطحی
 

 .راگهٌاندن و کهمکردنهوەی بٌنٌنی خهوی ناخۆش3

رچاوی  ٌاندن ڕۆڵی به ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

و   كاندا هاتووه ر ئاواره سه به كه ی ساته كارهکهمکردنهوەی بٌنٌنی خهوی ناخۆشی تاٌبهت بهو   له  بووه نه

کهمکردنهوەی بٌنٌنی خهوی   ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ی ٌه پله  له

  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پله  له  وه نه كه تده واوی ڕه ته به  كه ڕووداوهناخۆشی 

زٌادکردنی   له  بووه رێنی هه رچاو و نه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی به  ی كه وه ئه  كاته ش ده هو ، ئه كانه نماٌشكراوه

 (.14ی ) خشته  كان. بۆ زانٌاری فراوانتر، بڕوانه نٌشانهکانی شڵهژانی پاش هێدمه الی ئاواره
 

( رۆڵی راگەیاًذى لە کەهکردًەّەی تیٌیٌی خەّی ًاخۆضی جایثەت 14) خطحەی
 تە ڕّّداّەکە

كا رٍَ گ ئَ
 ى

 كۆ هێ ًێر

ًذ چَ پلە تەًذی
  تارٍ

ًذتار چَ ٪
 ٍ 

ًذ چَ ٪
  تارٍ

٪ 

 چْارەم 14 59 8 33 6 26 ُەهّْجار

ُەًذێ 
 جار

 سێیەم 17 71 10 40 7 31

 دّّەم 29 122 16 69 13 53 کەم جار

 یەکەم 40 166 20 86 20 80 ُیچ جار

  100 418 54 228 46 190 کۆ
 

 ی لهسهر چاالکی و پهٌوەندٌٌهکۆمهاڵٌهتٌٌهکانراگهٌاندن و کارٌگهر.4

رچاوی  ٌاندن ڕۆڵی به ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

ی  پله  ، لهندٌٌهکۆمهاڵٌهتٌٌهکانی ئاوارەکانپهٌوە نی کارٌگهری ئهرێنی سهر چاالکیبوو  له  بووه نه

که کارٌگهری ئهرێنی کردۆته سهر وەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  كه ش وانه مدان و ئه كه ٌه

  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پله  له  وه نه كه تده ڕه چاالکی و پهٌوەندٌٌهکۆمهاڵٌهتٌٌهکاندا

لهسهر   بووه رێنی هه نه رچاو و ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی به  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه

 (.15ی ) خشته  كان بۆ چارەسهرکردنی کێشهکانٌان. بۆ زانٌاری فراوانتر، بڕوانه ئاواره
 

( رۆڵی راگەیاًذى کە کاریگەری ئەرێٌی کردۆجە سەر چاالکی ّ 15خطحەی)
 پەیْەًذییەکۆهەاڵیەجییەکاًذا

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذتار چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
 ٍ 

٪ 

 سێیەم 17 72 9 37 8 35 ُەهّْجار

 چْارەم 14 58 6 26 8 32 ُەًذێ جار

 یەکەم 35 147 18 76 17 71 کەم جار

 دّّەم 34 141 21 89 13 52 ُیچ جار
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 راگهٌاندن و ههستی دوورەپهرێزی.5

رچاوی  ٌاندن ڕۆڵی به ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

ی  پله  ، لهههستی دوورەپهرێزی الی ئاوارەکانبوونی کارٌگهری ئهرێنی بهسهر بوونی   له  بووه نه

که کارٌگهری ئهرێنی کردۆته سهر وەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ٌه

  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پله  له  وه نه كه تده ڕه تی دوورەپهرێزیکهمکردنهوەی ههس

لهسهر   بووه رێنی هه رچاو و نه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی به  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه

  ی فراوانتر، بڕوانهكان بۆ چارەسهرکردنی نٌشانهکانی نهخۆشٌٌه دەروونٌٌهکانٌان. بۆ زانٌار ئاواره

 (.16ی ) خشته

 

( رۆڵی راگەیاًذى کە ُەسحی دّّرەپەرێسی تۆ ساهپڵی جْێژیٌەّەکە 16خطحەی)
 زیاد کردّّە

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذتار چَ ٪
 ٍ 

ًذ چَ ٪
  تارٍ

٪ 

 دّّەم 34 141 17 72 17 69 ُەهّْجار

 یەکەم 39 161 24 101 14 60 ُەًذێ جار

 سێیەم 14 60 7 29 7 31 کەم جار

 چْارەم 13 56 6 26 7 30 ُیچ جار

  100 418 55 228 45 190 کۆ
 

 راگهٌاندن و بهخشٌنی ئارامی.6

رچاوی  ٌاندن ڕۆڵی به ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

ش  وانه مدان و ئه كه ی ٌه پله  ، لهله بهخشٌنی ئارامی بۆ ئاوارەکان نیبوونی کارٌگهری ئهرێ  له  بووه نه

 که کارٌگهری ئهرێنی کردۆته سهر درووستبوونی ههستیوەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  كه

،  كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پله  له  وه نه كه تده ڕه بهخشٌنی ئارامی

بۆ كان  لهسهر ئاواره  بووه رێنی هه رچاو و نه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی به  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ئه

 (.17ی ) خشته  . بۆ زانٌاری فراوانتر، بڕوانهئارامکردنهوەٌان و دڵنهواٌٌان
 

 (رۆڵی راگەیاًذى لە تەخطیٌی ئاراهی17خطحەی)

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ذتارً چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذتار چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
 ٍ 

٪ 

 چْارەم 10 40 3 10 7 30 ُەهّْجار

 سێیەم 18 74 10 40 8 34 ُەًذێ جار

 یەکەم 40 171 23 97 18 74 کەم جار

 دّّەم 32 133 19 81 12 52 ُیچ جار

  100 418 55 228 45 190 کۆ
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 .راگهٌاندن و شڵهژانی دەروونی7

رچاوی  ٌاندن ڕۆڵی به ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه هن بۆ ئ كان ئاماژه نجامه ئه

ی  پله  ، لهەی شڵهژانی دەروونی بۆ ئاوارەکانبوونی کارٌگهری ئهرێنی له کهمکردنهو  له  بووه نه

ر که کارٌگهری ئهرێنی کردۆته سهوەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ٌه

  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پله  له  وه نه كه تده ڕه کهمکردنهوەی شڵهژانی دەروونٌاندا

لهسهر   بووه رێنی هه رچاو و نه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی به  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه

ونٌٌهی که تووشٌان بووە له ئهنجامی ئهو كان بۆ ڕەوٌنهوە و هێورکردنهوەی ئهو شڵهژانه دەرو ئاواره

 (.18ی ) خشته  کارەساتانهی که بهسهرٌان هاتووە. بۆ زانٌاری فراوانتر، بڕوانه

 

 ( رۆڵی راگەیاًذى لە کەهکردًەّەی ضڵەژاًی دەرًّّیذا18خطحەی)

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

 ٪  ًذتارٍ چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪

 چْارەم 10 43 5 22 5 21 ارُەهّْج

 سێیەم 15 62 4 17 11 45 ُەًذێ جار

 دّّەم 28 118 16 69 12 49 کەم جار

 یەکەم 47 195 29 120 18 75 ُیچ جار

  100 418 54 228 46 190 کۆ
 

 راگهٌاندن و زٌادکردنی زانٌاری و ئاگاٌی لهسهر ڕووداو و کێشهکان.8

رچاوی  هٌاندن ڕۆڵی ب ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  هی ك وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

ی  پله  ، لهئاوارەکان لهسهر زٌادکردنی زانٌاری و ئاگاٌی لهسهر ڕووداو و کێشهکان الی  بووه نه

که کارٌگهری ئهرێنی کردۆته سهر وەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ٌه

ی  دواپله  مدان كه ی چواره پله  له  وه نه كه تده ڕهدنی زانٌاری و ئاگاٌی لهسهر ڕووداو و کێشهکاندا زٌادکر

رێنی  رچاو و نه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی به  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ڕٌزبه

پێداوٌستی ئاوارەکاندابێت و بووبێته هۆی  لهسهر پێدانی زانٌاری و گهٌاندنی پهٌامهکانی که له  بووه هه

 (.19ی ) خشته  تێربوونٌان له وەرگرتنی زانٌارٌٌهکانی تاٌبهت بهوان. بۆ زانٌاری فراوانتر، بڕوانه
 

(رۆڵی راگەیاًذى لەسەر زیادکردًی زاًیاری ّ ئاگایی لەسەر ڕّّداّ 19خطحەی)
 ّ کێطەکاًذا

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ذتارً چَ پلە تەًذی
 ٍ 

 ٪  ًذتارٍ چَ ٪
ًذ چَ

  تارٍ
٪ 

 چْارەم 11 47 3 11 9 36 ُەهّْجار

 سێیەم 19 79 9 39 9 40 ُەًذێ جار

 یەکەم 42 174 26 107 16 67 کەم جار

 دّّەم 28 118 17 71 11 47 ُیچ جار

  100 418 55 228 45 190 کۆ
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 راگهٌاندن وەک چاودێر بهسهر کێشه و گرفتهکان .9

رچاوی  ٌاندن ڕۆڵی به ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه ان ئاماژهك نجامه ئه

ش  وانه مدان و ئه كه ی ٌه پله  ، لهکه بوبێته چاودێر )رەلٌب( بهسهر کێشهو گرفتهکانی ئاوارەکان  بووه نه

ه وەک چاودێر ڕۆڵی بٌنٌوە که کارٌگهری ئهرێنی ههٌه کوەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  كه

ی  وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پله  له  وه نه كه تده ڕه

له جێبهجێکردنی ئهرکهکهٌدا وەک مٌدٌاٌهکی نٌشتمانی   بووه رێنی هه رچاو و نه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی به  كه

  . بۆ زانٌاری فراوانتر، بڕوانهئاوارەکان و ئهو پرسه گرنگهٌان سهبارەت بهوههست بهلێپرسراوێتی 

 (.20ی ) خشته
 

( رۆڵی راگەیاًذى کە تۆجە چاّدێر )رەقیة( تەسەر کێطەّ 20) خطحەی
 گرفحەکاًذا

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

 ٪  ًذتارٍ چَ ٪
ًذتار چَ

 ٍ 
٪ 

 چْارەم 7.6 32 3 14 4 18 ُەهّْجار

 سێیەم 18.6 78 7 29 12 49 ُەًذێ جار

 یەکەم 37.7 158 23 95 15 63 کەم جار

 دّّەم 36 150 22 90 14 60 ُیچ جار

  100 418 55 228 45 190 کۆ
 

 راگهٌاندن و بهشداربوون له پێشکهشکردنی هاوکاری و پشتٌوانٌی ناوخۆٌی و دەرەکی.10

رچاوی  ٌاندن ڕۆڵی به ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  كه ی وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

له بهشداربوون له پێشکهشکردنی هاوکاری و پشتٌوانٌی ناوخۆٌی و دەرەکٌدا سهبارەت به   بووه نه

که کارٌگهری وەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ی ٌه پله  له، ئاوارەکان

  مدان كه ی چواره پله  له  وه نه كه تده ڕهێنی ههٌه له پێشکهشکردنی هاوکاری ناوخۆٌی و دەرەکٌدا ئهر

رچاو و  ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی به  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله

رە ببٌنێت که هاوکاری و که نهٌتوانٌٌوە بهشێوەٌهکی بهرچاو رۆڵێکی گهو  بووه رێنی هه نه

پشتٌوانٌٌهکانی بۆ ئاوارەکان لهسهر ئاستی دەرەوە و ناوخۆٌدا له ئاست گهورەٌی ڕەوش و دۆخ و 

 (.21ی ) خشته  لهبارەی کارەساتهکهدابێت. بۆ زانٌاری فراوانتر، بڕوانه
 

( رۆڵی راگەیاًذى لە تەضذارتّْى لە پێطکەضکردًی ُاّکاری ّ 21خطحەی)
 پطحیْاًیی ًاّخۆیی ّ دەرەکیذا

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

 ٪  ًذتارٍ چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪

 دّّەم 33 138 19 80 14 58 ُەهّْجار

 یەکەم 43 179 23 98 19 81 ُەًذێ جار

 سێیەم 17 73 10 40 8 33 کەم جار

 چْارەم 7 28 2 10 5 18 ُیچ جار
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 راگهٌاندن و ورووژاندنی ههست و سۆز.11

رچاوی  ٌاندن ڕۆڵی به ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

ی  و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ی ٌه پله  ، لهبۆته هۆی ورووژاندنی ههست و سۆز که ههبووە

ی  پلهورووژاندنی ههست و سۆز   لهکه کارٌگهری نهرێنی ههٌه وەی  ت به باره ٌاندن سه ڕاگه

ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی   ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه چواره

ووی که توانٌٌوٌهتی بهشێوەٌهکی بهرچاو رۆڵێکی گهورە ببٌنێت له ڕ  بووه رچاو و ئهرێنی هه به

 (.22ی ) خشته  وٌژدانٌٌهوە کارٌگهری لهسهر ئاوارەکان بکات . بۆ زانٌاری فراوانتر، بڕوانه
 

 (رۆڵی راگەیاًذى کە تۆجە ُۆی ّرّّژاًذًی ُەسث ّ سۆز22) خطحەی

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذتار چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
 ٍ 

٪ 

 یەکەم 47 198 28 119 19 79 ُەهّْجار

 دّّەم 34 140 19 80 15 60 ُەًذێ جار

 سێیەم 13 53 4 17 9 36 کەم جار

 چْارەم 6 27 2 12 4 15 ُیچ جار

  100 418 53 228 47 190 کۆ
 

 راگهٌاندن و هێورکردنهوە.12

ڵی ٌاندن نهٌتوانٌوە ڕۆ ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

  ش كه وانه مدان و ئه كه ی ٌه پله  ، لههوەی توڕەبوونهکان الی ئاوارەکانهێورکردن رچاوی ههبێت له به

 هێورکردنهوەی توڕەبوونهکاندا  لهکه کارٌگهری ئهرێنی ههٌه وەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه

ڕاگهٌاندن   ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پله

که نهٌتوانٌٌوە بهشێوەٌهکی بهرچاو رۆڵێکی گهورەی ههبێت   بووه رچاو و نهرێنی هه ڕۆڵێكی به

ی  خشته  لهکهمکردنهوە و کۆنترۆڵکردنی ههڵچوونهکانی ئاوارەکان. بۆ زانٌاری فراوانتر، بڕوانه

(23.) 
 

 ۆجە ُۆی ُێْرکردًەّەی جْڕەتًّْەکاًذا( رۆڵی راگەیاًذى کە ت23خطحەی)

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر
پلە 

 تەًذی
ًذتار چَ

 ٍ 
ًذتار چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪

 ٍ 
٪ 

 چْارەم 11 48 5 19 7 29 ُەهّْجار

 سێیەم 17 69 7 29 10 40 ُەًذێ جار

 دّّەم 28 116 16 71 11 45 کەم جار

 یەکەم 44 185 26 109 18 76 ُیچ جار

  100 418 54 228 46 190 کۆ
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 .راگهٌاندن و لهٌادکردنی ڕووداوەکه13

ٌاندن نهٌتوانٌوە ڕۆڵی  ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

ی  پله  ، لهەٌهکی کهمٌشبێت الی ئاوارەکانلهٌادکردنی ڕووداوەکه ئهگهر بۆماورچاوی ههبێت  به

  لهکه کارٌگهری ئهرێنی ههٌه وەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه ئهمدان و  كه ٌه

  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پلهکهمکردنهوەی کارٌگهری ڕووداوەکه و لهٌادکردنی له 

که نهٌتوانٌٌوە   بووه ێنی ههرچاو و نهر ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی به  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه

بهشێوەٌهکی زۆر رۆڵێکی گهورەی ههبێت لهکهمکردنهوەی ئهو خهمه گهورەٌٌهی کهبهسهر 

 (.24ی ) خشته  ئاوارەکانهوە جێماوە. بۆ زانٌاری فراوانتر، بڕوانه
 

( رۆڵی راگەیاًذى کەتۆجە ُۆی لەیادکردًی ڕّّداّەکە ئەگەر 24خطحەی)
 تۆهاّەیەکی کەهیطثێث

 كاى رٍَ گ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذتار چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
 ٍ 

٪ 

 چْارەم 12 49 5 23 6 26 ُەهّْجار

 سێیەم 13 54 4 16 9 38 ُەًذێ جار

 یەکەم 40 168 24 99 17 69 کەم جار

 دّّەم 35 147 21 90 14 57 ُیچ جار

  100 418 54 228 46 190 کۆ
 

 نهوە به ژٌانراگهٌاندن و ههستکرد.14

ٌاندن نهٌتوانٌوە ڕۆڵی  ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

ی  پله  ، لهله دووبارە ههستکردنهوە به ژٌان )خۆشوٌستنهوەی ژٌان( الی ئاوارەکانرچاوی ههبێت  به

له که کارٌگهری ئهرێنی ههٌه وەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ٌه

  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پلهله سهرلهنوێ درووستکردنهوە و بهردەوام بوونی ژٌان 

که نهٌتوانٌٌوە بهشێوەٌهکی   بووه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی نهرێنی هه  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه

کی گهورەی ههبێت گهڕاندنهوەی هٌواو گهشبٌنی بۆ ئاوارەکان. بۆ زانٌاری فراوانتر، بهرچاو رۆڵێ

 (.25ی ) خشته  بڕوانه
 

( رۆڵی راگەیاًذى کە تۆجە ُۆی دّّتارە ُەسحکردًەّە تە ژیاى 25خطحەی)
 )خۆضْیسحٌەّەی ژیاى(

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذتار چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
 ٍ 

٪ 

 سێیەم 17 70 8 34 9 36 ُەهّْجار

 چْارەم 16 67 8 32 8 35 ُەًذێ جار

 یەکەم 38 159 21 89 17 70 کەم جار

 دّّەم 29 122 17 73 12 49 ُیچ جار

  100 418 54 228 46 190 کۆ
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 .راگهٌاندن و خۆکۆنتڕۆڵکردن 15

 ٌاندن نهٌتوانٌوە ڕۆڵی ، ڕاگه پێٌانواٌه كان رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

ی  پله  ، لهله هاندان بۆ خۆکۆنترۆڵکردن و مامهڵهکردن لهگهڵ دەورووبهر الی ئاوارەکانههبێت 

له که کارٌگهری ئهرێنی ههٌه وەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ٌه

ان بۆ سهرلهنوێ درووستکردنهوەی مامهڵهی ئاساٌی لهگهڵ هاوکارٌکردن و پشتگٌری کردنی ئاوارەک

ی  وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پلهله دەورووبهردا 

که نهٌتوانٌٌوە رۆڵێکی گهورەی ههبێت بۆ ڕێنوێٌکردنی   بووه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی نهرێنی هه  كه

بۆ زانٌنی چۆنٌٌهتی مامهڵهکردن و خۆگونجاندن له گهڵ خودی خۆٌی و دەورووبهردا. بۆ ئاوارەکان 

 (.26ی ) خشته  زانٌاری فراوانتر، بڕوانه

 

( رۆڵی راگەیاًذى کە ُاًذەرە تۆ خۆکۆًحرۆڵکردى ّ هاهەڵەکردى 26خطحەی)
 لەگەڵ دەّرّّتەر

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذ چَ ٪  تارًٍذ چَ ٪
  تارٍ

٪ 

 چْارەم 9 37 4 17 5 20 ُەهّْجار

 سێیەم 18 74 8 31 10 43 ُەًذێ جار

 دّّەم 34 146 21 87 14 59 کەم جار

 یەکەم 38 161 22 93 16 68 ُیچ جار

  100 418 55 228 45 190 کۆ
 

 .راگهٌاندن و بٌنٌنی دێوەزمهی ناخۆش)کابوس(16

 ٌاندن نهٌتوانٌوە ڕۆڵی ڕاگه،  كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

ی  پله  ، لهله کهمکردنهوەی بٌنٌنی دێوەزمهی ناخۆش)کابوس(ی بێزارکهر الی ئاوارەکانههبێت 

له که کارٌگهری ئهرێنی ههٌه وەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ٌه

که نٌشانهٌهکی دٌاری شڵهژانی پاش  بٌنٌنی دێوەزمهی ناخۆشری ئاوارەکان بۆ کهمکردنهوەی هاوکا

  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پلههێدمهٌه له 

ی باڵوبکاتهوە و ڕەچاوی الٌهنی و نهٌتوانٌٌوە بهبهرنامه پهٌامهکان  بووه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی نهرێنی هه

 (.27ی ) خشته  دەروونی بکات، بڕوانه
 

( رۆڵی راگەیاًذى لە کەهکردًەّەی تیٌیٌی دێْەزهەی 27خطحەی)
 تەُۆی زۆری دّّتارەکردًەّەی رّّداّەکەّە، ًاخۆش)کاتْش(ی تێسارکەر

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذتار چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
 ٍ 

٪ 

 دّّەم 29 122 19 81 10 41 ُەهّْجار

 یەکەم 45 188 27 111 18 77 ُەًذێ جار

 سێیەم 16 65 5 19 11 46 کەم جار

 چْارەم 10 43 4 17 6 26 ُیچ جار
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 .راگهٌاندن و ههڵچوون و تووڕەبوون17

 ٌاندن نهٌتوانٌوە ڕۆڵی ، ڕاگه كان پێٌانواٌه وێژهرت ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

  ش كه وانه مدان و ئه كه ی ٌه پله  ، لهله هێورکردنهوەی ههڵچوون و تووڕەبوون الی ئاوارەکانههبێت 

له هاوکاری ئاوارەکان بۆ که کارٌگهری ئهرێنی ههٌه وەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه

  مدان كه ی چواره پلهکه نٌشانهٌهکی دٌاری شڵهژانی پاش هێدمهٌه له  ههڵچوونهکانٌانکهمکردنهوەی 

  بووه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی نهرێنی هه  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله

تهوە و پهٌامهکانی باڵوبکا بههۆی باسکردنی کێشهو گرفتی ئاوارەکانهوەو نهٌتوانٌٌوە بهبهرنامه 

 (.28ی ) خشته  ڕەچاوی الٌهنی دەروونی بکات، بڕوانه
 

( رۆڵی راگەیاًذى لە ُێْرکردًەّەی ُەڵچّْى ّ جّْڕەتّْى، تەُۆی 28خطحەی)
 تاسکردًی کێطەّ گرفحی ئاّارەکاًەّە

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذتار چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
 ٍ 

٪ 

 دّّەم 26 110 17 73 9 37 ُەهّْجار

 چْارەم 11 46 4 15 8 31 ُەًذێ جار

 سێیەم 17 70 5 21 12 49 کەم جار

 یەکەم 46 192 28 119 17 73 ُیچ جار

  100 418 54 228 46 190 کۆ
 

 .راگهٌاندن و ههستی دووبارەبوونهوەی ڕووداوەکه18

له ههبێت  ٌاندن ڕۆڵی ، ڕاگه اٌهكان پێٌانو رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

  ش كه وانه مدان و ئه كه ی ٌه پله  ، لهدروستبوونی ههستی دووبارەبوونهوەی ڕووداوەکه الی ئاوارەکان

ههستی له کهمکردنهوەی که کارٌگهری ئهرێنی ههٌه وەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه

،  كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  كه مدان ی چواره پلهدووبارەبوونهوەی ڕووداوەکه له 

به هۆکاری زۆر نماٌشکردنی تاوانکاری و   بووه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی نهرێنی هه  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ئه

 (.29ی ) خشته  دڕندەٌی چهکدارانی داعش و دەرخستنی هێز و دەسهاڵتٌان، بڕوانه
 

کردًەّەی درّسحثًّْی ُەسحی ( رۆڵی راگەیاًذى لە کەه29خطحەی)
 دّّتارەتًّْەّەی ڕّّداّەکە

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذتار چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
 ٍ 

٪ 

 چْارەم 11 45 4 16 7 29 ُەهّْجار

 سێیەم 15 63 7 29 8 34 ُەًذێ جار

 یەکەم 38 158 22 90 16 68 کەم جار

 دّّەم 36 152 22 93 14 59 ُیچ جار

  100 418 55 228 45 190 کۆ
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 .راگهٌاندن و ههستی خهمۆکی و تاوان19

له له کهم بێت  ٌاندن ڕۆڵی ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

مدان و  كه هی ٌ پله  ، لهکهمکردنهوەی ههستی خهمۆکی و تاوان کهتا ئێستا له ژٌاندا ماوە بۆ ئاوارەکان

له کهمکردنهوەی که کارٌگهری ئهرێنی ههٌه وەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه ئه

  مدان كه ی چواره پلهههستکردنٌان به تاوان که تا ئێستا له ژٌاندا ماون بههۆکاری ڕووداوەکه له 

  بووه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی نهرێنی هه  ی كه وه ئه  تهكا ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله

کهسانی پسپۆڕ و شارەزای  که نهٌتوانٌوە رێنوێی و هاوکاری مهعنهوٌان پێشکهش بکات له ڕێگهی

 (.30ی ) خشته  ، بڕوانهدەروونی
 

( رۆڵی راگەیاًذى لە کەهکردًەّەی ُەسحی خەهۆکی ّ جاّاى کەجا 30خطحەی)
 ئێسحا لە ژیاًذا هاّە

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذتار چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
 ٍ 

٪ 

 چْارەم 10 43 4 16 6 27 ُەهّْجار

 سێیەم 13 53 3 12 10 41 ُەًذێ جار

 یەکەم 55 230 33 140 22 90 کەم جار

 دّّەم 22 92 14 60 8 32 ُیچ جار

  100 418 54 228 46 190 کۆ
 

 ڵکردنی جموجۆڵ.راگهٌاندن و کۆنترۆ20

له ٌاندن ڕۆڵی نهبێت  ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

ت  باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ی ٌه پله  ، لهکۆنتڕۆڵکردنی جموجۆڵی ئاوارەکان

جموجۆڵ که ٌهکێکه له نٌشانهکانی شڵهژانی پاش له ڕێکخستنی که کارٌگهری ئهرێنی ههٌه وەی  به

  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پلهله  هێدمه

له گرٌنگٌدان به الٌهنی دەروونی وەرگرەکانی و بوونی زانٌاری   بووه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی نهرێنی هه

شڵهژانی دەروونی پاش هێدمه تا بتوانێت به شێوازێکی درووست بابهت و  لهسهر نٌشانهکانی

ی  خشته  پهٌامهکانی پهخش بکات به تاٌبهت له کاتی جهنگ و ئاوارە بوون و لاٌرانهکاندا، بڕوانه

(31.) 

 ( رۆڵی راگەیاًذى کە تۆجە ُۆی کۆًحڕۆڵکردًی جوْجۆڵ31خطحەی)

 كاى رٍ گَ ئَ
 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

 ٪  ًذتارٍ چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪

 چْارەم 13 53 4 14 9 39 ُەهّْجار

 سێیەم 16 69 8 34 8 35 ُەًذێ جار

 دّّەم 29 122 20 83 9 39 کەم جار

 یەکەم 42 174 23 97 19 77 ُیچ جار

  100 418 55 228 45 190 کۆ
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 .راگهٌاندن و ئاساٌی کردنهوەی گفتوگۆ21

له ٌاندن ڕۆڵی نهبێت  ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه اژهكان ئام نجامه ئه

ئاساٌی کردنهوەی گفتوگۆی لوربانٌٌهکه لهگهڵ کهسانی دەوروبهردا سهبارەت به ڕووداوەکه الی 

کارٌگهری که وەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ی ٌه پلهله ، ئاوارەکان

ی  پلهئاساٌی کردنهوەی گفتوگۆ و لسهکردن لهسهر ڕووداوەکه بهبێ ترس و دوودڵی له   لهئهرێنی ههٌه 

ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی   ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه چواره

باسکردنی ڕووداوی تری هاوشێوە که ڕووٌانداوە  له هۆشٌارکردنهوەٌان و پشاندان و  بووه نهرێنی هه

  بهشێوازێکی سانا له پێناو چارەسهرکردن و ئاساٌی بوونهوەی گفتوگۆدەربارەی رووداوەکه، بڕوانه

 (.32ی ) خشته
 

( رۆڵی راگەیاًذى کە تۆجە ُۆی ئاسایی کردًەّەی گفحْگۆی 32خطحەی )
 ڕّّداّەکەقْرتاًییەکە لەگەڵ کەساًی دەّرّتەردا سەتارەت تە 

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذتار چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
 ٍ 

٪ 

 چْارەم 12 49 4 18 7 31 ُەهّْجار

 سێیەم 15 64 6 27 9 37 ُەًذێ جار

 دّّەم 33 136 22 89 11 47 کەم جار

 یەکەم 40 169 23 94 18 75 ُیچ جار

  100 418 55 228 45 190 کۆ
 

 

 

 گهٌاندن و ٌادەوەری.را22

له ٌاندن ڕۆڵی کهم بێت  ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

ی  و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ی ٌه پلهله ، کهمکردنهوەی ٌادەوەری ڕووداوەکه الی ئاوارەکان

ناخۆشی  کهمکردنهوەی ٌادەوەری  لهنی ههٌه که کارٌگهری ئهرێوەی  ت به باره ٌاندن سه ڕاگه

  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پلهڕووداوەکه له 

ی  خشته  له چارەسهرکردن و ئاساٌی بوونهوەی رووداوەکه، بڕوانه  بووه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی نهرێنی هه

(33.) 
 

 ( رۆڵی راگەیاًذى لە کەهکردًەّەی یادەّەری ڕّّداّەکە33خطحەی)

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذتار چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
 ٍ 

٪ 

 چْارەم 14 55 6 27 7 28 ُەهّْجار

 سێیەم 15 63 7 29 8 34 ُەًذێ جار

 یەکەم 37 156 21 87 17 69 کەم جار

 دّّەم 34 144 21 85 14 59 ُیچ جار
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  100 418 55 228 46 190 کۆ
 

 .راگهٌاندن و ناهاوسهنگی کهساٌهتی23

ٌاندن ڕۆڵی نهرێنی ههبێت  ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

ی  و ڕۆڵه هئ  ش كه وانه مدان و ئه كه ی ٌه پلهله ، الی ئاوارەکان هۆی ناهاوسهنگی کهساٌهتیو بووبێته 

له  درووستکردنی هاوسهنگی کهساٌهتی  لهکه کارٌگهری ئهرێنی ههٌه وەی  ت به باره ٌاندن سه ڕاگه

ڕاگهٌاندن   ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پله

 (. 34ی ) خشته  ئاوارەکان، بڕوانه له درووستکردنهوەی کهساٌهتی  بووه ڕۆڵێكی نهرێنی هه

 ( رۆڵی راگەیاًذى کە تۆجە ُۆی ًاُاّسەًگی کەسایەجی34خطحەی)

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذتار چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
 ٍ 

٪ 

 دّّەم 28 118 17 71 11 47 ُەهّْجار

 یەکەم 43 181 25 106 18 75 ُەًذێ جار

 سێیەم 17 68 8 31 9 37 کەم جار

 چْارەم 12 51 5 20 7 31 ُیچ جار

  100 418 55 228 45 190 کۆ
 

 .راگهٌاندن و بڕٌاردان24

ٌاندن ڕۆڵی نهرێنی ههبێت  ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

مدان و  كه ی ٌه پلهله ، نی ئاوارەکانکه بوبێته هۆی هاوکارٌکردن بۆدانی بڕٌاری ٌهکالکهرەوە لهژٌا

درووستکردنهوەی   لهکه کارٌگهری ئهرێنی ههٌه وەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه ئه

،  كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پلهمتمانه بۆ بڕٌاردان لهژٌانٌان له 

بههۆی پێنهدانی زانٌاری ورد و گرنگ که   بووه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی نهرێنی هه  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ئه

هاوکاربێت و بتوانێت بههۆی پشتبهستنی به ئامڕازەکانی راگهٌاندن متمانه درووستبکات و 

 (.35ی ) خشته  سهرچاوەٌهکی باشی زانٌارٌبێت بۆ بڕٌاردانی گرنگی ژٌانی، بڕوانه
 

 کە تۆجە ُۆی داًی تڕیاری یەکالکەرەّە لەژیاى(رۆڵی راگەیاًذى 35خطەی)

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذتار چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
 ٍ 

٪ 

 سێیەم 14 59 7 29 7 30 ُەهّْجار

 دّّەم 34 143 20 85 14 58 ُەًذێ جار

 یەکەم 40 165 24 97 16 68 کەم جار

 چْارەم 12 51 4 17 8 34 ُیچ جار

  100 418 55 228 45 190 کۆ
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 .راگهٌاندن و حهزی تۆڵهسهندنهوە25

ٌاندن ڕۆڵی ئهرێنی ههبێت  ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

ی  و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ی ٌه پلهله ، له کهمکردنهوەی حهزی تۆڵه سهندنهوە بۆئاوارەکان

درووستکردن و زٌادکردنی حهزی تۆڵه   لهکه کارٌگهری نهرێنی ههٌه وەی  ت به باره ٌاندن سه اگهڕ

  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پلهسهندنهوە له 

کردنی تووندووتٌژی دژ به مرۆڤاٌهتی، له دەرخستنی تاوان و ناشرٌن  بووه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی ئهرێنی هه

 (. 36ی ) خشته  بڕوانه

 

 ( رۆڵی راگەیاًذى لە کەهکردًەّەی حەزی جۆڵە سەًذًەّە36خطحەی)

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذتار چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
 ٍ 

٪ 

 دّّەم 31 129 21 87 10 42 ُەهّْجار

 یەکەم 43 179 25 103 18 76 ُەًذێ جار

 سێیەم 15 62 5 21 10 41 کەم جار

 چْارەم 11 48 4 17 7 31 ُیچ جار

  100 418 55 228 45 190 کۆ
 

 .راگهٌاندن و ڕاڕاٌی26

ٌاندن ڕۆڵی نهرێنی ههبێت  ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

ٌاندن  ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ی ٌه پلهله ، رەکانله کهمکردنهوەی ڕاڕاٌی بۆئاوا

مدان  ی چواره پلهنههێشتن وکهمکردنهوەی ڕاڕاٌی له   لهکه کارٌگهری ئهرێنی ههٌه وەی  ت به باره سه

نهرێنی ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی   ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  كه

  (.37ی ) خشته  نهٌتوانٌوە ڕاڕاٌی و دوودڵی کهمبکاتهوە الٌان، بڕوانه  بووه هه

 ( رۆڵی راگەیاًذى لە کەهکردًەّەی ڕاڕایی37خطحەی)

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذ چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
  تارٍ

٪ 

 چْارەم 11 45 5 20 6 25 ُەهّْجار

 سێیەم 16 67 6 27 10 40 ُەًذێ جار

 دّّەم 34 142 20 84 14 58 کەم جار

 یەکەم 39 164 23 97 16 67 ُیچ جار

  100 418 54 228 46 190 کۆ
 

 .راگهٌاندن و گرژبوونی دەست و قاچ27

ٌاندن ڕۆڵی نهرێنی ههبێت  ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

بوونهوەی گرژبوونی دەست و لاچ له کاتی بٌرکهوتنهوە و بهرگوێ کهوتنی ڕووداوەکهدا له کهم



 93 
 

که کارٌگهری وەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ی ٌه پلهله ، بۆئاوارەکان

روونی پاش کهمکردنهوەی نٌشانهکان و چارەسهری توشبووان به نهخۆشی شڵهژانی دە  لهئهرێنی ههٌه 

  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه ی چواره پلهله  هێدمه

نهٌتوانٌوە ڕۆڵی چارەسهرسازێکی دەروونی ببٌنێت کهوەک   بووه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی نهرێنی هه

هستٌارەکاندا ڕۆڵی گهورەی ههبێت چارەسهرێکی سهرەتاٌی بێت ٌان به ئهرکی خۆی بزانێت له کاتهه

  بۆ هێورکردنهوەی وەرگرەکانی له پێناو تهندرووستی تاک و کۆمهڵگه و سهلامگٌری نٌشتمان، بڕوانه

  (.38ی ) خشته
 

( رۆڵی راگەیاًذى کە تۆجە ُۆی کەهثًّْەّەی گرژتًّْی دەسث ّ 38خطحەی)
 قاچ لە کاجی تیرکەّجٌەّە ّ تەرگْێ کەّجٌی ڕّّداّەکەدا

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذتار چَ ٪
 ٍ 

ًذ چَ ٪
  تارٍ

٪ 

 سێیەم 23 97 10 43 13 54 ُەهّْجار

 چْارەم 22 94 12 49 11 45 ُەًذێ جار

 دّّەم 26 107 16 69 9 38 کەم جار

 یەکەم 29 120 16 67 13 53 ُیچ جار

  100 418 54 228 46 190 کۆ

 

 ستی خۆبهکهمزانٌن.راگهٌاندن و هه28

ٌاندن ڕۆڵی ئهرێنی ههبێت  ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

له کهمکردنهوەی ههستی خۆبهکهمزانٌن بهرامبهر به کهسانٌتر که ئاوارە نٌن ٌان ئهو ڕووداوەٌان 

ت  باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه ن و ئهمدا كه ی ٌه پلهله ، بهسهردا نههاتووە الی ئاوارەکان

  مدان كه ی چواره پلهله  زٌادکردنی ههستی خۆبهکهمزانٌن  لهکه کارٌگهری نهرێنی ههٌه وەی  به

  بووه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی ئهرێنی هه  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله

   (.39ی ) خشته  کردنی ئاوارەکان وەک لووربانی که شاٌهنی هاوکارٌن، بڕوانهبه نماٌش

 

( رۆڵی راگەیاًذى لە کەهکردًەّەی ُەسحی خۆتەکەهساًیي 39خطحەی)
 تەراهثەر تە کەساًیحر کە ئاّارە ًیي یاى ئەّ ڕّّداّەیاى تەسەردا ًەُاجّْە

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر
پلە 

 تەًذی
ًذتار چَ

 ٍ 
 ٪  ًذتارٍ چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪

 دّّەم 31 131 19 80 12 51 ُەهّْجار

 یەکەم 41 172 23 98 18 74 ُەًذێ جار

 سێیەم 18 75 9 38 9 37 کەم جار

 چْارەم 10 40 3 12 7 28 ُیچ جار

  100 418 54 228 46 190 کۆ
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 راگهٌاندن و ئاساٌی بوونهوەی ڕووداوەکه.29

ٌاندن ڕۆڵی نهرێنی ههبێت  ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ئه ن بۆ كان ئاماژه نجامه ئه

ی  و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ی ٌه پلهله ، له ئاساٌی کردنهوەی ڕووداوەکه الی ئاوارەکان

ی  هپلئاساٌی بوونهوەی ڕووداوەکه له   لهکه کارٌگهری ئهرێنی ههٌه وەی  ت به باره ٌاندن سه ڕاگه

ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی   ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ندی ئه ی ڕٌزبه دواپله  مدان كه چواره

که نهبۆته هۆی ئهوەی ڕووداوەکه الی بهربژێری توێژٌنهوەکه ئاساٌی بووبێتهوە   بووه نهرێنی هه

ی  خشته  بڕوانه، گٌری بۆ حاڵهتهکهبههۆی زۆر باسکردن و نٌشاندانی هاوشێوەی ئاوارەکان و الٌهن

(40.)   
 

 ( رۆڵی راگەیاًذى کە لە ئاسایی تًّْەّەی ڕّّداّەکە40خطحەی)

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذ چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
  تارٍ

٪ 

 چْارەم 10 43 4 16 6 27 ُەهّْجار

 سێیەم 12 49 6 22 6 27 ُەًذێ جار

 یەکەم 42 175 24 101 18 75 کەم جار

 دّّەم 36 150 21 89 15 61 ُیچ جار

  100 418 55 228 45 190 کۆ
 

 .راگهٌاندن و حهزی دووبارەبوونهوەی ڕووداوەکه الی کهسانٌتر30

ٌاندن ڕۆڵی ئهرێنی ههبێت  ، ڕاگه كان پێٌانواٌه رتوێژه ی به زۆرٌنه  ی كه وه ن بۆ ئه كان ئاماژه نجامه ئه

ی  پلهله ، و نههێشتنی حهزی دووبارەبوونهوەی ڕووداوەکه الی کهسانٌتر بۆ ئاوارەکان له کهمکردنهوە

  لهکه کارٌگهری نهرێنی ههٌه وەی  ت به باره ٌاندن سه ی ڕاگه و ڕۆڵه ئه  ش كه وانه مدان و ئه كه ٌه

ندی  ی ڕٌزبه هدواپل  مدان كه ی چواره پلهحهزکردن بهوەی که کهسانٌتر ئهم ڕووداوەٌان بهسهردا بێت له 

 له نههێشتنی  بووه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی ئهرێنی هه  ی كه وه ئه  كاته ش ده وه ، ئه كانه نماٌشكراوه  ره گه ئه

  ، بڕوانهحهزی دووبارە بوونهوەی ڕووداوەکه الی کهسانٌتر که ڕووداوەکهٌان بهسهردا نههاتووە

   (.41ی ) خشته
 

حەزی دّّتارەتًّْەّەی ڕّّداّەکە  ( رۆڵی راگەیاًذى لە زیادکردًی41خطحەی)
 الی کەساًیحر

 كاى رٍ گَ ئَ

 كۆ هێ ًێر

ًذتار چَ پلە تەًذی
 ٍ 

ًذ چَ ٪  ًذتارٍ چَ ٪
  تارٍ

٪ 

 چْارەم 0 0 0 0 0 0 ُەهّْجار

 سێیەم 1 3 0 1 0 2 ُەًذێ جار

 دّّەم 2 8 1 3 1 5 کەم جار

 یەکەم 97 407 54 224 44 183 ُیچ جار

  100 418 55 228 45 190 کۆ
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  پهٌوەندی راگهٌاندن و بهرتوێژان دووەم:

 له کاتی ئاوارەبوندازانٌنى هۆکارى پشتبهستنى ئاوارەکان به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن 

ئاستى پشتبهستنى نمونهى توێژٌنهوەکه به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن کارٌگهرى لهسهر جۆری 

ٌهکێک له بنهماکانى تٌۆری پشتبهستن به ڕاگهٌاندن  له وەاڵمدانهوەٌان بۆ پرسٌار و بڕگهکان ههٌه،

، ئهوەندە اگهٌاندنهوەئهوەٌه که )تاکهکان چهندە له ڕاگهٌاندنهوە نزٌکبن له ڕێگهى کهناڵهکانى ڕ

بارودۆخه  ههر ههواڵ و زانٌارٌٌهک سهبارەت به  به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن (لهبارەى تێکراوترنکار

 ست بهخۆٌان به شێوەٌهکى تاٌبهتى.وە بابهته کانى پهٌوەجٌاجٌاکان به شێوەٌهکى گشتى 

 

 :کارى پشتبهستنى ئاوارەکان به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنهۆ

( 42ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنهوە له خشتهی ژمارە ) ى پشتبهستنى نمونهى توێژٌنهوەکه بههۆکار 

سهرچاوەى سهرەکى  نکات به ڕاگهٌاندنهوە پهٌوەستب، ئهوهۆکارانهی کهواٌان لێدەخراوەته ڕوو

 بهدەستهێنانى زانٌارى بێت بۆٌان.

 

 ڕٌزبهندی هۆکارى پشتبهستنى سامپڵى توێژٌنهوەکه به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن (42خشتهی )

ڕێژەی  تۆّەدّّتارە ُۆکارٓ پطحثەسحي
 ٪ سەدی

 پلە

 یەکەم 26 313 زاًیاری گطحین پێذەدەى

 زاًیارٓ لەسەر پرسی ئاّارە ّ گرفحەکاًیاى
 پەخص دەکەى

 دّّەم 20 240

 سێیەم 19 235 تاش لە هْعاًات ّ ئازارٓ ئاّارەکاى دەکات

پێذاّیسحیە دەرًّّٔ ّ ّیژداًییەکاًن 
 پڕدەکاجەّە

 چْارەم 19 228

 پێٌجەم 15 189 دەًگٔ ئاّارەکاى دەگەیەًێث تە دەرەّە

 ضەضەم 1 15 ُیحر

  100 1220 کۆ
 

 

ا که هى ٌهکهم ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن سهرچاوەى زانٌارٌن واتکه به پل ،خشتهکهوە دەردەکهوێت له

بڕگهى زانٌارٌٌه  به پلهى دووەم وٌستٌهکى زۆرٌان به زانٌارى ههٌه،پێٌهکهکانی سامپڵی توەژٌنهوە 

، بۆٌه دەٌانهوێت لهم سهرچاوەٌهوە ڕێگا و کێشانهى که ههٌانهلهسهر پرسی ئاوارەکان و ئهو گرفت 

باسکرنى ئازار و موعاناتى به پلهى سێٌهم به هۆکارى  ئهو دۆخهى که تٌاٌدان، نهوە بۆچارەٌهک بدۆز

، پاشان به پلهى چوارەم پشت به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن دەبهستن به هۆکارى ئهوەى که ئهوانه

، ههروەها به پلهى پێنجهم هۆکارى ئهوەى که و وٌژدانٌٌهکانٌان بۆ پڕبکاتهوە پێداوٌستٌه دەروونى

هٌهوە مافهکانٌان بۆ بگهڕێتهوە نى ڕاگهٌاندن دەنگى ئهوان بگهٌهنێت به جٌهان تاوەکو لهم ڕێگئامڕازەکا

ٌهکهکانى نمونهى توێژٌنهوەکه پشت به  ئهو ستهمهى که لێٌان کراوە و تووشٌان بووە بناسێنرێت. و

، دەبهستنامه و گۆڤار، ئٌنتهرنێت( ههموو ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنى وەک )تهلهفزٌۆن، ڕادٌۆ، ڕۆژن

خشتهى  کارٌگهرترٌن ئامڕازى ڕاگهٌاندن الى ئاوارەکان دەستنٌشان بکرێت. پێوٌسته بزانرێت بۆٌه
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( ئاستى پشتبهستنى ٌهکهکانى نمونهى توێژٌنهوەکه بۆ ئامڕازە جٌاوازەکانى ڕاگهٌاندن ڕوون 43)

 دەکاتهوە.

 

 هٌاندنهوەڕاگ پشتبهستنى سامپڵى توێژٌنهوە به ئامڕازەکانى (43خشتهی )
 

 

سهدى ڕادەى زۆر دووبارە  ێژەىڕبه دەرهێنانى  هٌهدا دەرکهوتووەههروەک له داتاکانى ئهم خشت

ەکانى ڕاگهٌاندنمان بۆ ڕوون دەبێتهوە که زٌاتر له بژاردەٌهک بونهوەى بهکارهێنانى ئامڕاز

، به مهبهستى زانٌنى ڕادەى بهکارهێنانى ئامڕازەکانى وە لهالٌهن سامپڵى توێژٌنهوەکهوەههڵبژێردرا

بۆ  له نێو ئامڕازەکان دەردەکهوێت که به پلهى ٌهکهم کهناڵى تهلهفزٌۆنى سهتهالٌتی دێت ڕاگهٌاندن،

 وەىئهم ئهنجامه لهگهڵ توێژٌنه لهفزٌۆن الى سامپڵى توێژٌنهوەکه،هکارهێنانى تهوەاڵمى ههمٌشه ب

دەرکهوتووە که هۆکارەکانى ڕاگهٌاندن و پهٌوەندى له بٌنراو، بٌستراو ، ٌهکدەگرێتهوە (2011)مهدى، 

له  ەبه بهرزترٌن ڕێژ ٌهک کارٌگهرى لهسهر وەرگر ههٌهو خوێندراو ههرٌهکه و به ڕێژە

رٌتٌه له بهکارهێنانى )فهٌس بووک، توٌتهر، که ب ئٌنتهرنێته به پلهى دووەمهلهفزٌۆنه. بهرژەوەندى ت

 ،کهناڵى ناوخۆٌی دێت ن )ڕادٌۆ( و، و ساٌتهکان،...( پاشائٌنٌستاگرام، ٌوتوب، ماڵپهڕە ههواڵٌهکان

ندن ، که ههموو ئامڕازەکانى ڕاگهٌاڕوون دەبێتهوە لێرەداڕۆژنامه و گۆڤار بهدوای ٌهکدادێن. 

ئهو ئهنجامهى که  بهاڵم ،الى ٌهکهکانى نمونهى توێژٌنهوەکهکارٌگهرٌان ههٌه و بهکاردەهێنرێن 

، ئهمهش هلهفزٌۆنى سهتهالٌتى بهکاردەهێننسامپڵى توێژٌنهوەکه به ڕێژەٌهکى زۆر و ٌهکهم کهناڵى ت

بهرباڵوترە و  له ههمووٌان ،بهکارهێنانى تهلهفزٌۆن ئاسانترە هۆکارەکهى بۆ ئهوە دەگهڕێتهوە که

لهزۆربهى ماڵهکاندا بونى ههٌه و ههموو چٌن و توێژەکان و ئاستهکانى تهمهن و ئاسته جٌاجٌاکانى 

بهبهراوورد به ئامڕازەکانى ترى ڕاگهٌاندن و دەتوانن له پهٌامهکانى بگهن،  ڕۆشنبٌرى تهماشاى دەکهن

الٌتٌهکان بهردەستترو پهخش و که پێوٌستى به زانٌارى و خوێندەوارى زٌاترە، پاشان کهناڵه سهته

، کهناڵى ناوخۆٌی بههۆی بوونى جهنگ و تر وەردەگٌرێت له کهناڵى ناوخۆٌیکوالٌتى باشتر و ئاسان

ناوچانهى که جهنگى تٌا کارەسات و ڕووداوەکان که ڕووى داوە الواز بوون و نهماون بۆ ئهو 

ه ئاوارەکان که ئێستا له کهمپهکان ، پاشان ئهگهر ههبن پهخشهکهٌان زۆر بهکهمى دەگات بکهوتۆتهوە

که چهندٌن کٌلۆمهتر دوورە له ناوچهکانى  مانىێپارێزگار سل –ه ههرێمى کوردستان نٌشتهجێن ل

ئاهڕازەکأً 
 ڕاگەیاًذى

 کۆ ُیچ جار کەم جار ُەًذێ جار ُەهّْجار

دّّتار
 ە

دّّتار % دّّتارە %
 ە

دّّتا %
 رە

دّّتار %
 ە

% 

کەًاڵٔ 
 ئاسوأً

276 66.0 129 30.9 10 2.4 3 0.7 418 100 

کەًاڵٔ 
 ًاّخۆیی

45 10.8 157 37.6 64 15.4 153 36.4 418 100 

ڕۆژًاهەّ 

 گۆڤار

7 1.7 56 13.4 158 37.8 197 47.1 418 100 

 100 418 17.0 71 40.4 169 27.5 115 15.1 63 ئێسگە)ڕادیۆ(

 100 418 21.1 88 19.4 81 21.1 88 38.5 161 ئیٌحەرًێث
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نٌشتهجێ ى پێشووٌان و شوێنى کهناڵه ناوخۆٌهکان، کهناڵى ئاسمانى ههمهڕەنگه ئاوارەکان دەتوانن ئهو 

 پهخشێکى باشتر بههۆی ئامێرى سهتهالٌتهوە. کهناڵهى که خۆٌان پهسهندى دەکهن بٌدۆزنهوە و به

 

، هۆکارى ئهمهش دەگهڕێتهوە بۆ ئهوەى که لهم سهردەمهدا که به ئٌنتهرنێت دێتبه پلهى دووەم 

، بهکارهێنانهکانى نى دەتوانن ئٌنتهرنێت بهکاربهێننسهردەمى تهکنهلۆژٌا ناسراوە زۆربهى کهس بهئاسا

به  ، لهم سهدەٌهدا مرۆڤی هاوچهرخ به ئهستهم دەتوانێتێتانه بۆ زۆر مهبهست بهکاردەهێنرزۆر فراو

، هۆکارێکى باشى گواستنهوەى زانٌارٌه بهئاسانى له ڕێگهى مۆباٌلى ئٌنتهرنێتهوە پهٌوەندی نهبێت

زٌاتر کهسانى خوێندەوار و شارەزا له  زٌرەک و ئاٌپاد و الپتۆپ ...، دەتوانرێت بهکاربهێنرێت.

له ڕووى بهکارهێنانهوە الى سامپڵى توێژٌنهوەکه  انن کارى لهسهر بکهن ووتهر دەتوبهکارهێنانى کۆمپٌ

، هێنندەگهڕێتهوە بۆ ئهوەى که گهنجان بهتاٌبهت ڕەگهزى نێر له کهمپهکاندا ئهم ئامڕازە زٌاتر بهکاردە

بهردەست نٌه بۆ ههمووان به هۆی کهمى شارەزاٌی و خوێندەوارى و نهبوونى تواناى ئابوورى بۆ 

لهگهڵ ئهوەشدا به ، بهکارهێنانىانى ئٌنتهرنێت بههۆی پێوٌستبوونى به بوونى ئامڕازى تر بۆ بهدەستهێن

هۆی بوون و فراوان باڵو بوونهوەى مۆباٌلى زٌرەک و ئۆفهرەکانى خزمهتگوزارى تهلهفۆن ڕێژەى 

 بهکارهێنان بهرزە به بهراوورد به ئامڕازەکانى ترى ڕاگهٌاندن.

 

بهکاردەهێنن که بهکارهێنانى ڕادٌۆ ئاسانترە له ئامڕازەکانى تر که له  به پلهى سێههم ئێزگه )ڕادٌۆ(

له ڕێگهى ئامێرێکى  کان له دوورترٌن شوێنهوە دەگات وپهٌامه ێگهى شهپۆلى کاهرۆموگناتٌسی ٌهوەڕ

سادەى وەک ڕادٌۆ که دەتوانرێت له ههرجێگاٌهک بێت بهکاربهێنرێت لهناو ئۆتۆمبێل و شوێنى کار و 

، خوێنهرى دن بهکارهێنانى ڕۆژنامه و گۆڤارەهمترٌن پله له بهکارهێنانى کهناڵهکانى ڕاگهٌانکحهوانهوە.

مپڵى توێژٌنهوەدا بهرچاو ، لهٌرانى کهمى خوێندنهوە لهناو ساار ڕووى له کهمى ٌهڕۆژنامه و گۆڤ

زۆرى ، هۆکارەکهى بههۆی نهگهٌشتنى ڕۆژنامهو گۆڤارە به دەستى ئاوارەکان وە به هۆکارى دەکهوێت

، که هۆکارن بۆ کهمى ئهم ڕێژەٌه له ێژەى نهخوێندەوارى الى ئاوارەکان، جٌاوازى زمانڕ

 پشتبهستنٌان به ڕۆژنامه و گۆڤار بۆ به دەستهێنانى زانٌارى.

 

له ئهنجامه بهدەستهاتووەکانى خشتهى پێشتر بۆمان ڕوون بۆوە که بهرباڵوترٌن ئامڕازى ڕاگهٌاندن 

بهتاٌبهت ئامڕازە ڕاگهٌاندنه دەرەکٌٌهکان وەک کهناڵى ئاسمانى و  ،راوەکانهوارەکان ئامڕازە بٌنالى ئا

ئٌنتهرنێت که فراوانه و له تواناى سامپڵى توێژٌنهوەکهدا ههٌه بگهڕێت بهناو زۆرێک له کهناڵه بٌانى و 

ه ، که ئهم ئهنجامه تهواو لهگهڵ گرٌمانهى تٌۆری پشتبهستن بنٌٌهکاندا بۆ دەستکهوتنى زانٌارىجٌها

سٌستهمى ڕاگهٌاندن تواناى وەاڵمدانهوەى گهٌاندن ٌهکدەگرێتهوە که دەڵێت "ئامڕازەکانى ڕا

 ێ، ههرچهندە ئهو تواناٌهى ههبێت،، ٌان جهماوەرى ههبێ، ٌان نهبٌٌهکانى سٌستهمی کۆمهاڵٌهتىپێوٌست

ٌاتر دەکات، به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن ز هدا زٌاتر دەبێ، ئهمهش پشتبهستنىئهوا باٌهخى له کۆمهڵگ

ههندێجارٌش لهوانهٌه سهرچاوەى جێگرەوەى دٌکهى زانٌارى له کۆمهڵگهدا ههبێت، وەکو تۆڕی 

لهم بارەدا پشتبهستنى جهماوەر  ،گهٌاندنى دەرەکىڕاگهٌاندنى تاٌبهت، ٌان فهرمى، ٌاخود سهرچاوەى ڕا

( 44داتاکانى خشتهى )ەبێت" . به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن لهناو سٌستهمه ڕاگهٌاندنه ناوخۆٌٌهکاندا کهم د

ئهوەمان بۆ ڕوون دەکاتهوە که کام بابهت الى سامپڵی توێژٌنهوەکه له ڕێگهى ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنهوە 
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جێگهى باٌهخه بۆٌان و گرنگى پێدەدەن بهدەر لهو بابهتانهى که پهٌوەندى به پرسی ئاوارەبوونهوە 

 مڕازەکانى ڕاگهٌاندن.وەرگر بۆ ئاههٌه، که ڕۆڵى ههٌه له پشتبهستنى 
 

له ڕاگهٌاندنهوە بهدەر  دەدەنپێ ئهو بابهتانهى که سامپڵى توێژٌنهوەکه گرنگى  (44خشتهى )

 لهو بابهتانهى که پهٌوەندى به بابهتى ئاوارەبوونهوە ههٌه

ڕێژەی  دّّتارەتۆّە تاتەت
 ٪سەدی

 ڕیستەًذی

 یەکەم 15.29 252 سیاسی

)جەرفیِٔ( خۆضی 
 تەخص

 ّەمدّ 12.80 211

 سێِەم 11.95 197 جەًگ ّ سەرتازٓ

 چْارەم 11 182 ئایٌٔ

 پێٌجەم 10.49 173 کۆهەاڵیەجٔ ّ فۆلکلۆر

 ضەضەم 9.52 157 ّەرزضی

 حەّجەم 7.40 122 جەًذرّسحٔ

 ُەضحەم 7.22 119 ضْێٌەّار ّ کلحْر

 ًۆیەم 6.26 103 زاًسحٔ

 دەیەم 5.52 91 هێژّ جْگرافیا

 ُەمیاًسە 2.48 41 تاتەجٔ جر

  100 1648 کۆ
 

( دەرٌدەخات به پێى ئهو ئهنجامانهى که دٌارە له خشتهکهدا به پلهى ٌهکهم بابهتى 44) خشتهى

سٌاسی گرنگى زۆرى ههٌه الى سامپڵى توێژٌنهوەکه و بهتهواوەتى چۆته ناو ههموو کاٌه کانى ژٌانى 

 له گهڵ توێژٌنهوەى ێتهوە، ئهم ئهنجامه ٌهکدەگرگرێدراوە به ژٌان و گوزەرانى تاکتاکهوە که 

به پلهى ٌهکهم ، حهزی پێدەکات ( که دەرکهوتووە ئهو بابهته ڕۆژنامهوانٌانهى که وەرگر2011)حسٌن،

گاڵته ئامێزە  ، ههروەها له خشتهکهدا دەردەکهوێت به پلهى دووەم بابهتى )تهرفٌهى (بابهته سٌاسٌهکانه

 بهرنامهى پێشبڕکێ .... هٌتر(. دراما، گۆرانى،که بابهته خۆشی و چێژ لێبٌنٌنهکان دەگرێتهوە له )

ئهو  ،ن له لورساٌی بارودۆخى ژٌانٌاندەگهٌنه ئهو ئهنجامهى که سامپڵى توێژٌنهوەکه بۆ دەربازبوو

خهمه گهورەٌهى که ههٌانه پشتدەبهستن بهبابهته خۆش و تهنزئامێزەکان بۆ ئهوەى بۆ کاتێکى کهمٌش 

، ههروەها ٌهکێک له نٌشانهکانى کهله کهسی ان بٌربچێتهوەژٌان و ڕووداوانهٌ بێت ئهو لورساٌی

هێدمه دا دەردەکهوێت ئهوەٌه که دەچێته دۆخێکهوە وەک ئهوەى بٌهوێت  پاشتوشبوو به شڵهژانى 

ڕاستهوخۆ هوێتهوە لهههر شتێک که پهٌوەندى کارەساتهکه لهبٌر خۆی بباتهوە بۆٌه ههمٌشه دوور دەک

، سهرەکٌترٌن شت کهبۆ ههبێت و ببێته هۆی بٌرهێنانهوەى کهوەٌاخود ناڕاستهوخۆ ى به بابهته 

ڕاگهٌاندنه، که بتوانن پهٌوەستببن پێوەى و کاتهکانى خۆٌان لهگهڵٌدا ببهنهسهر  ئاوارەکان بهردەسته

بهجۆرێک ئاوارەکان له شوێنێکى داخراوو بێ خزمهتگوزارى و شوێنى گهشت و حهوانهوەن بۆٌه 

رٌان به بابهته )تهرفٌهٌهکانهوە( خۆشی بهخشهکان ههٌه، ههروەها دەردەکهوێت پهٌوەستٌهکى زۆ

 بهپلهى کهمتر بابهتهکانى تر گرنگى ههٌه الٌان.
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ئهمهش لهگهڵ ٌهکێک له گرٌمانهکانى تٌۆری پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن ٌهک دەگرێتهوە 

ا، سٌستهمهٌه لهو کۆمهڵگهٌهدکه دەڵێت "جٌاوازى سٌستهمى کۆمهاڵٌهتى به پێی ئاستى سهلامگٌری ئهو 

، ٌان لهڕ و الوازبێت و ههمٌشه لهبهردەم گۆڕانکارٌٌهکاندا بێت، کهلهوانهٌه جێگٌرو چهسپاو بێت

ههرچهندە گۆڕانکارى و تهنگهژەکان له کۆمهڵگادا زٌاد بکهن، ئهوەندەش خهڵکى پێوٌستى به زانٌارى 

، ئهمهش دەبێته هۆی خرۆشاندنى زٌاترى و ئاڕاستهکردن و دووپاتکردنهوەى بههاکان زٌاتر دەبێت

پێوٌستٌٌهکان بۆ زانٌارى و گهڕان بهدواٌدا، لهم ههلومهرجهشدا جهماوەر زٌاتر پشت بهو زانٌارٌانه 

جۆرى بابهت و زانٌارى  دەبهستێت که ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن لهو کۆمهڵگهٌهدا پێشکهشٌان دەکات".

، ههروەک ه ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن دەبهستنپشت ب گرنگى زۆرى لهسهر وەرگر ههٌه که بههۆٌهوە

( دەرکهوتووە که پهٌوەندٌهکى ڕاستهوانه Carter،et al ،1992توێژٌنهوەى کارتر و هاوەاڵنى )

ێى پێوٌستى لهالٌهن خودى ههٌه له نێوان پلهى باٌهخ پێدانى وەرگر بهو بابهتهى که گرنگه بهالٌهوە به پ

نٌارى لهسهر ئهو بابهتانهى که لێى دەترسێت که سهرچاوەى ترس و زٌاتر بهدەستهێنانى زا خۆٌهوە،

بۆ زٌاتر زانٌنى ئاستى  .دڵهڕاوکێٌه بۆی وە لێوەى نزٌکه و پهٌوەندى ڕاستهوخۆی به ژٌانٌهوە ههٌه

پشتبهستنى نمونهى توێژٌنهوەکه)که فرە زمان و فرە کلتور و بههان( به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن بۆ 

، مهکانى بگاتبتوانێت بههۆی زمانهوە پهٌا، پێوٌسته زمانى لسهکردن ڕوون بێت رىوەرگرتنى زانٌا

که جێگهى ( ئهوەمان بۆ ڕوون دەکاتهوە که کامه زمان الى سامپڵى توێژٌنهوە45داتاکانى خشتهى )

 :باٌهخه و گرنگى پێدەدەن
 

اڵى ڕاگهٌاندن الى وەرگرتنى زانٌارى له کهناڵهکانى ڕاگهٌاندنهوە بهپێى زمانى کهن (45خشتهى )

 سامپڵى توێژٌنهوەکه

زهأً تەکارُاجّْٓ کەًاڵٔ  تۆّەدّّتارە ٪ڕێژەی سەدی پلە
 ڕاگەیاًذى

 عەرەتی 387 71.53 یەکەم

 کْردٓ 108 19.96 دّّەم

 جْرکٔ 29 5.36 سێِەم

 ُیحر 17 3.14 چْارُەم

 کۆ 541 100 
 

پهٌامى  ان که بهتاٌبهتٌش الى ئاوارەکانزمان پردێکى گرنگى کۆمٌونٌکهٌشنه بۆ گهٌاندنى پهٌامهک

زمانهبێت که کارٌگهرٌان لهسهردروست بکات بۆ ئارام بوونهوە و کهمکردنهوەى  ڕاگهٌاندن بهو

ه زمانى ئهو ئهنجامه دەبٌنٌن ک ( دا45له خشتهی ) شڵهژانه دەروونى و ههڵچوونه دەروونٌهکان.

زمانى عهرەبی زمانى زۆرٌنهٌه الى  ئهمهش ئهوە دەگهٌهنێت که ،عهرەبی به پلهى ٌهکهمدێت

بههۆى خوێندن و ، ەبن و پێکهاته کانى ترٌشی تێداٌهئاوارەکان بههۆی ئهوەى زۆربهی ئاوارەکان عهر

 ،کاکهٌی ،شهبهک ،نهتهوەکانى وەک ئێزٌدى، پاشان له تهواوی عێرالدا عهرەبٌٌه رمىنووسٌنى فه

چهند کهناڵێکى کهم نهبێت که ئهوٌش زٌاتر  تورکمان و مهسٌحى کهناڵى ڕاگهٌاندنى بههێزٌان نٌه

 .کان دەبهستن بۆ وەرگرتنی زانٌارىبۆٌه پشت بهکهناڵه عهرەبٌه ،ناوخۆٌن و له ئێستادا کارناکهن

به پلهى دووەم کهناڵه کوردٌهکان دێن ،که زٌاتر کارٌگهرى بهوەوەههٌه که ئهم ناوچهٌهى ئاوارەکان 

لهههمانکاتدا زٌاتر ئێزٌدى و ئهو نهتهوانه  ى کوردٌنبوون لهکهمپهکان ناوچهتٌاٌدا نٌشتهجێ 
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به پلهى سێههم زمانى تورکى ٌه که زۆرێک له شهبهک  بهرکهوتنٌان ههٌه لهگهڵٌدا که خۆٌان کوردن .

به پلهى چوارەم زمانه بێگانهکانى ترى وەک فارسی و ئٌنگلٌزى و تورکمان پشتى پێدەبهستن، پاشان  و

کلتورو زمانى مهوە ئهوەمان بۆ دەردەکهوێت که ئاوارەکان له ناوچه و لهم ئهنجا هٌتر دەگرێتهوە.

ۆر کارٌگهرى درووستبکات ڕاگهٌاندنێکى دٌارٌکراو نٌه که کۆٌان بکاتهوە و ٌهکج جٌاواز پێکهاتوون

، زٌاتر له بژاردەٌهک ههٌه لهسهرٌان بۆٌه جٌاوازى له ٌهک جۆر ئاٌدٌا و بٌرو بۆچوون، لهسهرٌان

کارٌگهرى درووستکردن لهسهرٌان سهخته  ،وانٌاندا شێوازى کارکردنى ڕاگهٌاندنزۆر ههٌه لهنێ

 جۆرى ئهوەى وەرگر لهجۆری تێکهڵن.بههۆی 

 

به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن به پێى  ئهندامانی سامپڵی توێژٌنهوە/ ئاستى پشتبهستنى سێٌهم

 نهتهوە، ژمارەى منداڵ، بارى کۆمهاڵٌهتى، ،ئاستى خوێندەوارى، پٌشه تهمهن، )ڕەگهز، گۆڕاوەکانى

 مهزههب( ئاٌن،

ٌهکێکى تر له گرٌمانهکانى تٌۆرى پشتبهستنى وەرگر به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن دەڵێت " جهماوەر 

، لێرەدا ئاستى پشتبهستنى وەرگر به ڕازەکانى ڕاگهٌاندن لێک جٌاوازن"له ڕووى پشتبهستنى به ئام

 مپڵى توێژٌنهوەکهوە بٌخهٌنه ڕوو.ڕووى جٌاوازى دٌمۆگرافی ٌهکهکانى سا ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن له

 

 ڕەگهز ٌهکهم:

، ههرٌهک له خشتهى اگهٌاندنجٌاوازى ڕەگهز ڕۆڵى ههٌه له ئاستى پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕ

 وەته ڕوو:( خرا46)

 

 گۆڕاوی وێژٌنهوەکه به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن به پێیتئاستى پشتبهستنى سامپڵى  (46خشتهی )

 رەگهز

 

( گهورەترە 6.52)  ( ههژمارکراو که دەکاتهT، بههاى )خشتهی ڕابردووەوە دەردەکهوێت له

مانای واٌه جٌاوازى لهنێوان ههردوو گۆڕاوەکهدا ههٌه و  (1.97خشتهٌی که برٌتٌٌه له ) (T)لهبههاى 

، ئٌنتهرنێت، انى ڕاگهٌاندن خۆی له )تهلهفزٌۆنئامڕازەک جٌاوازٌٌهکهش لهبهرژەوەندى ڕەگهزى نێرە.

که ڕەگهزى نێر کاتى زٌاتربێت بۆ  دەگهڕێتهوەارەکه زٌاتر بۆ ئهوەهۆک  ٌۆ( دەبٌنێتهوە،ڕۆژنامه، ڕاد

ڕەگهزى مێ که زٌاتر کارى ماڵ  ، بهبهراوورد بهوێ گرتن و بهکارهێنانى ئٌنتهرنێتتهماشاکردن و گ

 ،پهکانن و بێکارنى کهمکهلهکاتى ئاوارەٌی دا که نٌشتهجێ، لهسهر شانهپهروەردەٌی منداڵٌان و ئهرکى 

چەًذ  رەگەز
 تارە

ًاّەًذە  پلە
 ژهێرە

الداًی 
 پێْەری

ًورەی 
 ئازادی

T تەُای 
رکرُەژها
 اّ

Tتەُا
 ی 

خطحە
 ی

تەڵگەدار
 ی

دّّە 190 ًێر
 م

3.4789 1.33614 

416 6.521 1.97 0.000 
یەک 228 هێ

 ەم
2.7149 1.05878 

  418  کۆ
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ههروەک له ئهنجامهکانى ترٌش  نی خۆٌان به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنهوە دەبهنهسهر.زۆربهى کاتهکا

 .وونٌان لهسهرە وەک له ڕەگهزى نێردەرکهوتووە که ڕەگهزى مێ زٌاتر کارٌگهرى شڵهژانى دەر

ا کارٌگهرى دەرکهوت ت ،نى داهاتوودا ئاماژەٌان پێدەدەٌنئهمهش هۆکارێکى ترە، ههروەک له الپهڕەکا

ڕاگهٌاندن لهسهر کهسهکان کهمتر بێت، بهجۆرێک ههموو  هێدمه ( زٌاتر بێت ڕۆڵى پاش ى)شڵهژان

 ئهو خهمۆکٌٌهى که تووشی هاتووە. تدەکاتهوە به هۆکارىەڕ کارٌگهرٌٌهکان

 

 تهمهن دووەم:

سهبارەت به پشتبهستنى سامپڵى توێژٌنهوەکه به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن به پێی گۆڕاوى تهمهن    

 ( خراوەتهڕوو:47) له خشتهى کاندا نٌه ههروەکت که جٌاوازی ئاماری لهنێوان تهمهنهدەردەکهوێ
 

گۆڕاوی  ندن به پێیبه ئامڕازەکانى ڕاگهٌا پشتبهستنى سامپڵى توێژٌنهوەکه ئاستى (47) خشتهی

 تهمهن

 

 F( بچوکترە له بههاى 1.82دەکاته ) ى ههژمارکراوF( دا ئهوە دەردەخات که،بههاى 47) خشتهى

 له پشتبهستن به ئامڕازەکانى ه جٌاوازى ئامارى ئاماژەدار نٌه،ٌ( بۆ3.018ى خشتهٌی که دەکاته )

، دەتوانٌن (ANOVAڕاگهٌاندن به پێى جٌاوازى تهمهنى سامپڵى توێژٌنهوەکه، به پێى هاوکێشهى )

ێکى هاوبهش کۆٌان دەکاتهوە به جٌاوازى ئاستى بڵێٌن به هۆکارى ئهوەى که سامپڵى توێژٌنهوەکه خاڵ

 ،ارەسات و ماڵوێرانى و دەربهدەرٌیتهمهنٌشهوە که ئهوٌش ٌهک چارەنووسه له ئاوارەبوون و بوونى ک

ه ئامڕازەکانى )معرفی( و وٌژدانٌٌهکانٌان پشت ب ههموو تهمهنهکان بۆ پڕکردنهوەى پێداوٌستى زانٌن

تى ڕۆشنبٌرى و خوێندن گۆڕانکارى له بٌرکردنهوەو پێشهاتهکان ، سهبارەت به ئاسڕاگهٌاندن دەبهست

، له ڕێگهى بهدەستهێنانى زانٌارى پێوٌست ئاڵۆزى و کێشهکاندا دەکاتو خۆگونجاندن لهگهڵ ڕووداوو 

( ئاستى پشتبهستن به ڕاگهٌاندن به جٌاوازى ئاستى 48له خشتهى ) و لێتێگهٌشتن و شٌکارکردنى

 ێژٌنهوەکه خراوەته ڕوو.خوێندەوارى الى سامپڵى تو

 

 جەهەى
چەً
د 
 تارە

 پلە
ًاّەًذە 

 ژهێرە
الداًی 
 پێْەری

Fتەُای 
ُەژهارکر

 اّ

Fتەُای 
خطحە

 یی

تەڵگەدا
 ری

سێیە 64 18-27
 م

2.7188 1.04606 

1.829 3.018 0.122 

یەکە 156 28-37
 م

3.1923 1.23453 

دّّە 120 38-47
 م

3.0583 1.32396 

چْارە 63 48-57
 م

3.0317 1.20440 

پێٌجە 15 زیاجر-58
 م

3.3333 1.63299 

  418 کۆ
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 گۆڕاویڕاگهٌاندن به پێی  پشتبهستنى سامپڵى توێژٌنهوەکه به ئامڕازەکانى ئاستى (48خشتهی )

 ئاستی خوێندەواری

ئاسحٔ 
 خْێٌذى

 

چەًذ 
 تارە

ًاّەًذە  پلە
 ژهێرە

الداًی 
 پێْەری

F تەُای 
ُەژهارکرا

ّ 

F 
 تەُای
خطحە

 یی

تەڵگەدا
 ری

دّّە 78 ًەخْێٌذەّار
 م

2.7308 1.14725 

3.171 3.018 0.008 

خْێٌذى ّ 
 ًّْسیي

57 
پێٌجە

 م
2.9123 1.16926 

چْارە 60 سەرەجایی
 م

3.0167 1.29525 

سێیە 75 ًاّەًذٓ
 م

3.2267 1.27950 

یەکە 107 ئاهادەیی
 م

3.3738 1.19372 

زاًکۆ ّ 
 سەرّجر

ضە 41
 ضەم

2.8537 1.40643 

  418 کۆ
 

( دەردەکهوێت که، جٌاوازى ئامارى ئاماژەدار ههٌه له نێوان 48) ىله خشته بهوردبوونهوە

پشتبهستنى سامپڵى توێژٌنهوە به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن به پێى جٌاوازى ئاستى خوێندن، به پێى 

( بههاى 3.171( ههژمارکراو دەکاته )F( جٌاوازى دەرکهوتووە، بههاى )ANOVAهاوکێشهى )

(F( ى خشتهٌی دەکاته)ب3.018 )( 0.05( که کهمترە که بههاى )0.008ه بههاى بهڵگهدارى  )

به پلهى دووەم ئاستى ههروەها  ،هم له بهرژەوەندى ئاستى ئامادەٌیکهواته جٌاوازى ههٌه، به پلهٌهک

واناى نووسٌن و ، پاشان پلهى چوارەم )تێههم ئاستى خوێندنى سهرەتاٌی دێتبهپلهى س ناوەندى دێت،

 ی و زٌاتر پلهى پێنجهم پێکدێنناٌهنى ئاماژەٌه ئاستى پلهى خوێندنى زانکۆٌئهوەى شخوێندنهوە( دێت، 

توێژەر  کانى ڕاگهٌاندن ئاستى نهخوێندەوارە که بهپلهى شهشهم دێت.ۆتا ئاست بۆ پشتبهستن به ئامڕازەک

بهرەو بهرزى بڕوات پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن  هو ئهنجامهى تاوەکو ئاستى خوێندندەگاته ئ

 توێژٌنهوەى وٌتنى گوێرەیبهڕاستهوانهٌه له نێوانٌاندا ههٌه.واته پهٌوەندٌهکى  بهرەو زٌاتر دەچێت،

(Whitney،1980  دەرکهوتووە که ئاستى خوێندن گرنگى زۆرى ههٌه به ڕادەى پشتبهستنى )

 وەرگرەکانهوە به ههڵبژاردنى بابهت و تواناى شٌکارى بۆ کردنى و جٌاوازى کارٌگهرى

، به جۆرێک ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن ناچار دەکات وەک ئاستى دنى ڕاگهٌاندن لهسهرٌاندرووستکر

ههروەها له ههردوو ئاستى زۆر  بابهتهکان پهخش و باڵو بکهنهوە.بٌرکردنهوەو ڕۆشنبٌرى وەرگر 

بهرز وەکو ئاستى زانکۆٌی و بهرزتر لهگهڵ ئاستى نهخوێندەوار کهمتر پشت به ئامڕازەکانى 

ەبهستێت به پێى جٌاوازى تێڕوانٌن و ئاستى بٌرکردنهوەٌان به ماناى ئاستى زانکۆٌی زٌاتر ڕاگهٌاندن د

ات ههست و درک به گۆرانکارى و نهرێنٌهکانى ڕاگهٌاندن دەکات و ههست به ناڕوونى پهٌامهکان دەک

ک وارٌان نزمه بههۆی دربه پێچهوانهوە ئهو کهسانهى ئاستى خوێندەبۆٌه کهمتر پشتى پێدەبهستن، 
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به ڕاستٌهکان و کهمى زانٌارٌان وە تێنهگهٌشتنٌان له بههاى ڕاگهٌاندن بهههمان شێوە کهمتر  نهکردنٌان

  پشت به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن دەبهستن.
 

 پٌشهی پێش ئاوارەبوون چوارەم:

 سهبارەت به پٌشهی ئهندامانی سامپڵی توێژٌنهوە پێش ئاوارەبوونٌان ئاشکراٌه له پٌشه و له ڕووی  

بارى ئابوورى و کارکردنى پێشووٌاندا جٌاوازن، که ئهمهش کارٌگهرى ههٌه له ڕووى ئاستى 

 ئهو الٌهنهمان بۆ ڕووندەکاتهوە. (49)ى ، خشتهستنٌان به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنپشتبه

ڕاگهٌاندن به پێی پٌشهى پێشووى ئهندامانى  ئاستى پشتبهستن به ئامڕازەکانى (49خشتهی )

 پێش ئاوارەبووندا هوەکه لهوێژٌنسامپڵى ت

 جۆری کار
 

چەًذ 
 تارە

ًاّەًذە  پلە
 ژهێرە

الداًی 
 پێْەری

F 
 تەُای
ُەژهارک

 راّ

F 
 تەُای
خطحە

 یی

تەڵگەدا
 ری

کارٓ 
 سەرتەخۆ

دّّە 121
 م

3.2397 1.34179 

8.033 3.018 0.000 

فەرهاًثەر ٓ 
 هیرٓ

س 96
 ێیەم

3.4479 1.36011 

فەرهاًثەرٓ 
 کەرجی جایثەت

29 
چْار
 ەم

2.6207 .94165 

یەکە 172 تێکار
 م

2.7965 1.08115 

  418 کۆ

   

ى  Fله ئهنجامى ئهم خشتهٌهوە ئهوەمان بۆ ڕوون دەبێتهوە که جٌاوازى ئاماژەدار ههٌه بههاى 

بههاى ، (3.018ى خشتهٌی که دەکاته ) F(گهورەترە له بههاى  8.033ههژمارکراو دەکاته )

، به پلهى ( بۆٌه جٌاوازى ههٌه0.05)مترە له ژمارەى ئاماژەدارى ٌهکهى ( که که0.000بهڵگهدارى )

، پاشان به پلهى دووەم کارى ئازاد ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن دەبهستێت ٌهکهم فهرمانبهر زٌاتر پشت به

)ئههلى( و بێکار به پلهى کۆتاٌی دێت  تاٌبهت ئهوەى شاٌهنى ئاماژەٌه خاوەن کارکردن له شوێنى دێت.

ٌهکێکى تر لهو کارٌگهرٌانهى که بٌرکردنهوەى جٌاواز و  ى ناوەندە ژمێرەٌان زۆر نزٌکه .او بهه

ڕەفتارى جٌاواز دروست دەکات الى تاک و بهتاٌبهت تاکێکى وەک ئاوارەکان که تووشی حاڵهتێکى 

، به جێهێشتن و نهمانى کارى پێشووٌانه که دەروونى دواٌی هێدمه بوونهتهوە لورسی شڵهژانى

ى ژٌانٌانى ڕێکخستبوو، بۆٌه گرنگه بزانٌن به پێى کارٌگهرى بهجێ ماوە لهسهرٌان به پێى سٌستهم

ئهوکارەى که پێشتر کردووٌانه چ گۆڕانکارٌهک ههٌه له مامهڵهکردن لهگهڵ ڕووداوەکهو چۆن 

دەتوانٌن بڵێٌن که فهرمانبهرى  ئهو حاڵهتهى خۆٌان بهکاردەهێنن .ڕاگهٌاندن وەک چارەسهرێک بۆ 

و ئهو کهسانهى که کارى ئازادٌان کردوە وەک بازرگانى زٌاتر پهٌوەست بوون بهکارەکهٌانهوە  مٌرى

و زٌاتر زەرەرمهندبوون بههۆی به جێهێشتن و لهدەستدانى کارەکهٌان ،بهوەش زٌاتر پهٌوەستن به 

 ،ٌانئامڕازەکانى ڕاگهٌاندنهوە بۆ زانٌنى زانٌارى و ههواڵهکان بهبهراوورد بهو کهسانهى بێکارن

کارەکه کارى خۆٌان نهبووە وەک کارکردن له کۆمپانٌا ٌاخود دامهزراوەٌهکى ئههلى و بێکار که 
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دەتوانن بهردەوام بن لهسهر کارەکهٌان بهوەى کار لهشوێنى ترى جٌاواز بکات، به جۆرێک پهٌوەست 

 نٌٌه بهکارێک و شوێنێکى تاٌبهتهوە.

 

باری خێزانی پێنجهم:  

وازى بارى تنى سامپڵى توێژٌنهوەکه به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن به پێى جٌابۆ زانٌنى ئاستى پشتبهس

 بارە جٌاوازەکانی خێزانٌداههٌه: ( دەردەکهوێت که جٌاوازی ئاماری لهنێوان50)له خشتهى  خێزانی

ئاستى پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن به پێی بارى کۆمهاڵٌهتى)خێزاندارى(  (50خشتهی )

 ژٌنهوەکهالى سامپڵى توێ

تارٓ 
 خێساًی

چەًذ 
 تارە

ًاّەًذە  پلە
 ژهێرە

الداًی 
 پێْەری

F 
 تەُای
ُەژهار
 کراّ

F 
 تەُای
خطحە

 یی

 تەڵگەداری

 94014. 2.6923 دّّەم 52 سەڵث

4.477 3.018 0.004 

 1.30525 3.1891 یەکەم 312 خێساًذار

جاک 
 هردّّ

 98983. 2.6154 سێیەم 39

 1.18723 2.8667 چْارەم 15 جیاتۆّە

  418 کۆ
 

پشتبهستنى سامپڵى توێژٌنهوەکه به  ( دەردەکهوێت که جٌاوازى ههٌه به پێى ئاستى50) له خشتهى

( 4.477دەکاته )ى ههژمارکراو F، که بههاى هٌاندن بهپێی بارى کۆمهاڵٌهتٌٌانئامڕازەکانى ڕاگ

به  (،0.004ەکاته )هاى بهڵگهدارى دبه (3.018شتهٌی که دەکاته )ى خ Fگهورەترە له بههاى 

جٌاوازى بههاى ناوەندە ژمێرەٌی و الدانى پێوەرى دەرکهوتووە که به پلهى ٌهکهم له بهرژەوەندى 

وە به پلهى دووەم جٌابووە ،خێزاندارە که پشت به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن دەبهستێت له کاتى کێشهکاندا

 ( تاک مردوو دێت. شاٌهنى ئاماژەٌهبهپلهى کۆتاٌی )ارمل (،ێههم بێ خێزانه )سهڵتبه پلهى س دێت،

بهرزترٌن ئاستى پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن لهکاتى شڵهژان و کێشهو تهنگهژەکاندا زٌاتر الى 

کهسانى خێزاندارە ئهمهش بۆ ئهوە دەگهڕێتهوە که خێزاندار لێپرسراوێتٌهکى گهورەترى لهسهر شانه، 

ڵ و دامانى خێزانهکهى ههربهو هۆٌهشهوە زٌاتر ههوابهو ماناٌهى که لێپرسراوە له خێزان و ئهن

دەزگاکانى ڕاگهٌاندنه که بتوانن لێوەى  سهرەکٌترٌن هۆکارٌش بۆ ئاوارەکان زانٌارٌٌهکان کۆدەکاتهوە،

بۆ ئهوەى بزانن چۆن مامهڵه لهگهڵ کارەساتهکهدا بکات و بهرچاو  .ڵ و زانٌارٌٌهکان بنئاگادارى ههوا

هو ڕووداوو کارەساتانهى که ڕووٌانداوە، ئهم ئهنجامه لهگهڵ ئهو تٌۆرە ڕوونى ههبێت بهرامبهر ئ

تاکهکان زٌاتر پێوٌستٌان به زانٌارٌٌه  ٌهکدەگرێتهوە که لهکاتى کێشه و تهنگهژە لهپڕ و نهخوازراوەکاندا

بههۆی ئهو کهلێنى زانٌارٌٌهى که ههٌهتى بهرامبهر به ڕووداوەکه بهمهش لهکاتى نهبوونى زانٌارى 

ههوڵى بهدەستهێنانى  تووشی سهرلێشێواوى دەبێت بههۆکارى نهبوونى زانٌارى پێوٌست بۆٌه له تاک

 زانٌارٌٌه .
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 شهشهم: ژمارەی منداڵ

له سهر ئاستى  زۆرو کهمى بوونى مناڵ الى سامپڵى توێژٌنهوەکه کارٌگهرى ههٌه ههروەها

( خراوەته 51له خشتهى ) ههروەک فتهکانداپشتبهستنٌان به ڕاگهٌاندنهوە له کاتى بوونى کێشه و گر

 .ڕوو

 

ئاستى پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن به پێی ژمارەى مناڵ الى سامپڵى  (51خشتهی )

 توێژٌنهوەکه

ژهارەٓ 
 هٌاڵ

چەًذ 
 تارە

 پلە
ًاّەًذە 

 ژهێرە
الداًی 
 پێْەری

F 
 تەُای
ُەژهار
 کراّ

F 
 تەُای
خطحە

 یی

تەڵگەد
 اری

چْارە 63 سفر
 م

2.6984 1.04163 

2.998 3.018 0.031 

 1.27023 3.0667 دّّەم 90 1-3

یەکە 191 4-6
 م

3.2199 1.31942 

سێیە 74 زیاجر - 7
 م

2.9595 1.15200 

  418 کۆ
   

( بچوکترە 2.998( ههژمارکراو که دەکاته )F( ئهوە دەردەخهن که بههاى )51داتاکانى خشتهى )

(، دەردەکهوێت که 0.031( به بههاى بهڵگهدارى )3.018) ( خشتهٌی که دەکاتهFله بههاى )

به پێى جٌاوازى جٌاوازى نٌه له نێوان سامپڵى توێژٌنهوەکه بۆ پشتبهستنٌان به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن 

، بههاى ناوەندە ژمێرەٌی و الدانى پێوەرى دەردەکهوێت ئاستى پشتبهستن به له ژمارەى مناڵدا

شاٌهنی ئاماژەٌه ئهو کهسهى که هٌچ منداڵى نٌه کهمتر  .ڕێژەٌهکى بهرزەانى ڕاگهٌاندن به ئامڕازەک

 پشت دەبهستێت به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن بۆ ئاگابوون و کۆکردنهوەى زانٌارى به بهراووردى ئهو

منداڵ و ههستکردن به که فاکتهرەکانى وەک بوونى  ٌههۆکارەکهى ئهوە کهسانهى که منداڵٌان ههٌه،

ٌاتر وا لهتاک دەکات که خۆنهوٌستانه پشتى زٌاتر به ڕاگهٌاندن ببهستێت لهکاتى بوونى ، زلێپرسراوێتى

بوونهوەى ڕووداوەکان و خۆگونجاندن و بهئاگابوون له دەوورو  کێشه و کارەساتهکاندا بۆ ڕووبهڕوو

 اوى تر، بۆ پاراستنى منداڵهکانى.بهر و خۆپارێزى زٌاتر بهرامبهر ههرپێشهاتێکى نهوٌستر

 

 نهتهوە وتهم:حه

نهتهوە بنهماٌهکى سهرەکى کهسێتی ههر تاکێکه که خۆنهوٌستانه ڕێرەوى ژٌان و بٌرکردنهوە و 

، بۆٌه کارٌگهرى رێک تاک ناتوانێت لێی بێبهرى بێتناسنامهو بههاکانى لێوە دروست دەبێت به جۆ

ٌرو هزرەکانى فراوانتر ههٌه لهسهر ئاستى پشتبهستنى به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن تاوەکو له ڕێگهٌهوە ب

( ئهم الٌهنهی الی 52)خشتهى ژمارە ،اتهکانى تاٌبهت به نهتهوەکهی بێتبکات و ئاگادارى پێشه

  ئاوارەکان ڕوون کردۆتهوە کهسهر بهچهندٌن نهتهوەی جٌاوازن.
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ئاستى پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن لهالٌهن سامپلی توێژٌنهوە به پێی  (52خشتهی )

 اوازى نهتهوەٌیبوونى جٌ

 ًەجەّە
 

چەًذ 
 تارە

 پلە
ًاّەًذە 

 ژهێرە
الداًی 
 پێْەری

F 
 تەُای
ُەژهار
 کراّ

F 
 تەُای
خطحە

 یی

 تەڵگەداری

 1.20528 3.3707 دّّەم 116 کْرد

3.628 3.018 0.013 

 1.29638 2.9401 یەکەم 267 عرب

رکواْج
 ى

سێیە 28
 م

3.0714 0.81325 

چْارە 7 ُیحر
 م

2.5714 0.78680 

  418 کۆ
  

( که 3.628(ى ههژمارکراو دەکاته )F( بههاى )ANOVAبهپێى ئهنجامى تالٌکردنهوەى )

ئهم ئهنجامه ، (0.013( به بههاى بهڵگهدارى )3.018ى خشتهٌی که دەکاته )Fگهورەترە له بههاى 

ەٌی و الدانى ئهوە دەخاته ڕوو جٌاوازى لهنێوانٌاندا ههٌه، به پێى جٌاوازى له بههاى ناوەندە ژمێر

به پلهى دووەم نهتهوەى بهرژەوەندى نهتهوەى کورد بووە،  پێوەرى دەردەکهوێت که به پلهى ٌهکهم له

لهم ئهنجامهوە ئهوەمان بۆ دەرکهوت که نهتهوەى  به پلهى سێههم نهتهوەى عهرەب دێت.، تورکمان دێت

، ا به بهراوورد به نهتهوەکانى تردکورد زٌاتر پشتٌان بهستوە به ڕاگهٌاندن له بهدەستهێنانى زانٌارٌ

بههۆى بوونى ئهو ڕووداوانهى که بهسهرٌان هاتووە بهجٌاواز له نهتهوەکانى تر بهتاٌبهت ئێزٌدٌهکان 

، بۆٌه زٌاتر به تهنگ کراون که زٌاتر ئهندامانى خێزانهکانٌان لهٌهکتر دابڕاون و بێ سهرووشوێن

هبهراوورد بهنهتهوەکانى تر وە به پلهى دووەم زانٌنى ههواڵى ڕووداوو دەستکهوتنى زانٌارٌن ب

و خێزانهکانٌان  نهتهوەى تورکمان دێت که ئهمانٌش بهههمان شێوەى ئێزٌدٌهکان هاتنى داعشٌان بٌنٌوە

زووتر توانٌووٌانه لهگهڵ خێزانهوە ههڵبێن و کهمتر  چی نهتهوەى عهرەب، ههرلێکجٌابوونهتهوە

ههندێ  به پلهى چوارەم اوون ئهندامانى خێزانهکان .کهوتوونهته دەستى داعش و کهمتر لێکبچڕ

نهتهوەٌتر دێت لێرەدا زۆرجار بهشێک له کهمه نهتهوەکان خۆٌان نهبهکورد نهبهعهرەب نهبهتورک 

، به بٌروباوەڕو ئاٌن مهسٌحٌهکان ئێزٌدەکان وئهزانن بۆ نمونه وەک ههندێک له نهتهوەى شهبهک و 

به نهتهوە و زمان چونکه گومانٌان ههٌه له بوونى نهتهوەى خۆٌان جٌادەکهنهوە و دەناسێنن نهک 

 ارى سٌاسی و ئاٌنى به پێی مێژوو.خۆٌان، بههۆک

 

 ئاٌٌن ههشتهم:

ناو ژٌانٌانهوە ڕۆڵ  ئاٌن گرنگى زۆری ههٌه لهسهر ئاڕاسته و ئاٌدٌاى تاک و کۆمهڵگه که دەچێته

هگهڵ چواردەورٌان دا، ئاستى پشتبهستنى شێوازى ژٌان و مامهڵهکردنٌان ل ،دەبٌنێت له ڕەفتارەکانٌان

 ( خراوەته ڕوو.53ئاٌن له خشتهى )سامپڵى توێژٌنهوەکه به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن به پێى جٌاوازى 
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گۆڕاوی ڕاگهٌاندن به پێی  ئاستى پشتبهستنى سامپلى توێژٌنهوەکه به ئامڕازەکانى (53خشتهی )

 ئاٌن

 ئایي
 

چەًذ 
 تارە

ًاّەًذە  پلە
 ژهێرە

ًی الدا
 پێْەری

F 
 تەُای
ُەژهار
 کراّ

F 
 تەُای

 
خطحە

 یی

تەڵگەدار
 ی

ئیسال
 م

 1.22882 2.9967 یەکەم 301

3.440 3.018 0.017 

هەس
 یحٔ

 1.28976 2.7778 سێیەم 36

 1.27562 3.4487 دّّەم 78 ئێسیذٓ

کاکەی
 ی

 000000. 3.0000 چْارەم 3

  418 کۆ
 

، ڕێژەى بههاى ه له نێوان ٌهکهکانى توێژٌنهوەکهههٌجٌاوازى  دەردەکهوتووە (53له خشتهى )

(Fى ههژمارکراو دەکاته) (( که گهورەترە له بههاى )3.440F( ى خشتهٌی که دەکاته )3.018،) 

به پێى جٌاوازى ئاستى بههاى ناوەندە ژمێرەٌی و الدانى پێوەرى  ( .0.017بههاى بهڵگهدارى دەکاته )

زٌدى زٌاتر پشتٌان به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن بهستووە ههروەها به به پلهى ٌهکهم پهٌڕەوانى ئاٌنى ئێ

پهٌڕەوانى  کۆتاٌشدا ، لهاشان پهٌڕەوانى ئاٌنى ئٌسالم دێتپلهى دووەم پهٌڕەوانى ئاٌنى کاکهٌی ٌه، پ

نٌٌهوە هۆکارى ئهمه توێژەر دەٌگهڕێنێتهوە بۆ ئهوەى که ئێزٌدٌهکان زٌاتر له ڕووى ئاٌ ئاٌنى مهسٌحٌه.

 ،مهندبوون به بهراوورد به ئاٌنهکانى تر له ژێر دەستى داعشزٌاتر زەرەر بهرامبهر کراوەتٌژٌان توندو

( ژنه 6000ڕووداوو کارەساتى زۆرى کوشتن و ڕفاندن و دەستدرێژى سێکسٌان کراوەته سهر )

ر لهالٌهن تٌرۆرستانى داعش بهمهش پێوٌستٌان بهوەرگرتنى زانٌارى زۆ ئێزێدی له تهمهنى جٌاوازدا

، چونکه لهکاتى کێشه و تهنگهژەکاندا انٌارٌهکان لهڕێگهى ڕاگهٌاندنهوەههٌه بۆ ئاگابوون له ههواڵ و ز

ئهوەٌه  ،هۆٌهکى تر زٌاتر تاک بههاناى ههواڵهوە دەچێت بۆ پڕکردنهوەى کهلێنى زانٌارٌهکان.

به بهراوورد لهگهڵ  کهلهالٌهن ئاٌنهکهٌانهوە هۆکارەکانى ڕاگهٌاندن حهرام نهکراوە و پهسهندە الٌان

ئاٌنهکانى ترى وەک ههندێک له مهسٌحٌهکان که نهزرٌان کردووە و )خادەمى( خزمهتگوزارى ئاٌن و 

ئاٌنٌهوە بهسهردەبهن تهنها بۆ ههندێک  کهنٌسهن بۆٌه زۆربهى کاتهکانٌان به ئهنجامدانی مهراسٌمی

زۆرێک له ئاوارەکانى سامپڵى  ، پاشانڕازەکانى ڕاگهٌاندن بهکار دەهێننبابهتى ئاٌنى نهبێت ئام

توێژٌنهوەکه که پهٌڕەوانى ئاٌنى مهسٌحٌن لهناو کهنٌسهدا له ئێستادا نٌشتهجێن پاش ئاوارەبوونٌان که 

م( ، ههروەها الى ههندێک له پهٌڕەوانى ئاٌنى ئٌسالمٌش )حهراڕاگهٌاندندوورە له ئامڕازەکانى 

ى لێدەکهنهوە و چۆته ناو کلتورٌانهوە ٌان به رکردنى حهرام بٌرهٌلهدەغه کراوە و به )نهزەرى( س

   ڕەهاٌی تهماشاٌی ههموو بابهتێک ناکهن.

 

 

 



 108 
 

 نۆٌهم: ئاٌنزا

 شدا جٌاوازیی ئاٌن، لهنێو ٌهک ئاٌنی دٌارٌکراوٌٌله نێوان سامپڵى توێژٌنهوەکهدا سهرباری جٌاواز

ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن بهپێی ، ئاستى پشتبهستنى سامپڵى توێژٌنهوەکه به مهزههبی بهدى دەکرێت

 ( خراوەته ڕوو54هزههب له خشتهى )جٌاوازی م

 ئهندامانیالى ئاٌنزا ڕاگهٌاندن به پێی جٌاوازى  ئاستى پشتبهستن به ئامڕازەکانى (54خشتهی )

 سامپڵى توێژٌنهوەکه

 ئایٌسا
 

چەًذ 
 تارە

ًاّەًذە  پلە
 ژهێرە

الداًی 
 پێْەری

F تەُای 
ُەژهارک

 راّ

F تەُای 
 ییخطحە

 تەڵگەداری

سێیە 94 ضیعە
 م

3.2979 1.19883 

3.273 3.018 0.039 
سًْ

 ەً

یەکە 215

 م

2.9209 1.22600 

ُی 
 جر

 1.31563 3.1376 دّّەم 109

  418 کۆ

 

لهم داتاٌانه جٌاوازى نێوان پشتبهستن به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن به پێى جٌاوازى مهزههب الى 

هٌه له نێوان سامپڵى توێژٌنهوەکه دەردەکهوێت، جٌاوازى بهڵگهدارى ه ئاوارەکانى پارێزگاى سلٌمانى

( که گهورەترە له بههاى 3.273(ى ههژمارکراو دەکاته )F، به جۆرێک بههاى )سامپڵى توێژٌنهوەکه

(F( خشتهٌی که دەکاته )0.039( بهبههاى بهڵگهدارى )3.018) به پێى بههاى ناوەندە ژمێرە و ،

، پاشان به پلهى دووەم )هى تر( دێت که ئاٌنهکانى ى ٌهکهم شٌعه مهزههب دێتى به پلهالدانى پێوەر

ترى وەک )مهسٌحى و ئێزٌدى و کاکهٌی ... هٌتر دێن( که مهزههبى جۆری ترٌان ههٌه، پاشان به 

ڕادەى پشتبهستن به  لهم ئهنجامهوە گهٌشتٌنه ئهو ئهنجامهى که پلهى سێههم مهزههبی سونه دێت.

هن سامپڵى توێژٌنهوەوە جٌاوازە به پێى مهزههبی ئاٌن که مهزههبی شٌعه به پلهى ڕاگهٌاندن لهالٌ

ٌهکهم دێت به بهراوورد به مهزههبهکانى تر، بههۆکاری ئهوەی که داعش شٌعه مهزههبی کردۆته 

 سوننه مهزههب. ئامانج نهک
 

 

بهرتوێژانی ( الى PTSDهێدمه) پاشدروستبوونى شڵهژانى  زانٌنى هۆکارى :چوارەم

 توێژٌنهوەکه

هۆکارەکانى  چهند بڕگهٌهکهوە بگهٌنه زانٌنى بۆ بهدەستهێنانى ئهم ئامانجه ههوڵدراوە له ڕێگهى    

( الی ٌهکهکانى سامپڵى توێژٌنهوەکه له ڕێگهى جۆری PTSD) هێدمه پاشدرووستبوونى شڵهژانى 

، وى بڕگهکانى خوارەوەی بهدەستهاتو، کێشت و ڕووداوانهى کهتووشٌان هاتوونئهو کارەسا

کارەساتدا  و اوارەکان ههمووٌان بهٌهک ڕووداوئ اتر لهسهر ئهم بابهته دەخاتهڕوو.روونکردنهوەی زٌ

ترس و دڵهڕوکێٌهکى زۆری ڕووبهڕووى ئاوارەکان بۆتهوە،  نهىههرٌهکێک لهو کارەساتا ،تێنهپهرٌون

اوەڕوان نهکراوبوون ههروەها دژ لهناخٌاندا درووستکردوە لهبهرئهوەى کارەساتى نهخوازراو و چ
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، که بوونهته هۆکارى ناسهلامگٌری بارى دەروونى ئاوارەکان که بهههموو بهها مرۆڤاٌهتٌهکان بوون

 ( خراونهتهڕوو:55)هێدمه(ٌه ههروەک له خشتهى  پاشژانى له جۆری )شڵه

 

الى ه هێدم پاش و نٌشانهکانی شڵهژانى پهٌوەندی نێوان جۆرەکانی کارەسات (55خشتهی )

 سامپڵى توێژٌنهوەکه

یەکەٓ پیرسْى تۆ دۆزیٌەّەٓ جۆری  جۆرەکأً کارەسات
 PTSDّ  کارەسات

 تەُا

 0.919 0.005 کارەساجٔ جەًگٔ

 0.264 0.055 ئازاردأً جەسحەیی

 0.292 0.052 ئازاردأً دەرًّّٔ

دەسحذرێژٓ 
 سێکسی

0.019 0.698 

دّّرکەّجٌەّە لە 
 خێساى

0.277** 0.000 

 0.068 0.089 اّا کْضحيلەتەرچ

 0.001 **0.167 ڕفاًذى

 0.380 0.043 ڕّّخاًذًٔ هاڵ

ڕّّخاًذًٔ ضْێٌٔ 
 پیرۆز

0.009 0.859 

 

 .**Correlation is significant at the 0.01  

 .*Correlation is significant at the 0.05  

کارەساتى ڕووداوەکان ى ههرٌهک له ( ئهوە دەردەکهوێت که کارٌگهر55) له داتاکانى خشتهى

پهٌوەندٌهکى بههێز ههٌه له  ، ههروەهاه، لهالى سامپڵى توێژٌنهوەکهێدمه پاششڵهژانه هۆی  بوونهته

 ، بهو جٌاواز الى سامپڵى توێژٌنهوەکهنێوان کۆی کارەسات و شڵهژانه دەروونٌهکان به پلهى گۆراو 

ى دارى پهٌوەسته به جۆرى کارەساتى که بهرزترٌن ژمارەى پهٌوەند( پێوراوە، 0.01)ئاستى ژمارەٌی

)دوورخستنهوە له خێزان(ە که به پلهى ٌهکهم دێت له درووستکردنى شڵهژانى دەروونى که بهبههاى 

ەدان به بوونى ( دێت که بههاٌهکى بهرزى ئامارٌه بۆ ئاماژ0.000(ٌه، به بههاى بهڵگهٌی )0.277)

وونى هر سامپڵى توێژٌنهوە بۆ درووست بکارٌگهرى زۆری درووستکردوە لهس ،پهٌوەندٌهکى بههێز

(ە 0.167، پاشان به پلهى دووەم ڕوودانى کارەساتى ڕفاندنه که بههاکهى )هێدمه پاششڵهژانى 

پێرسۆن له دۆزٌنهوەى پهٌوەندى  (، دێت که پلهٌهکى بهرزە به هاوکۆڵکهی0.001)بهبههاى بهڵگهٌی

پاشان  کان الى سامپڵى توێژٌنهوە.نێوان جۆرى کارەسات و درووستبوونى شڵهژانه دەروونٌه

بوونى جۆرى دەردەکهوێت جۆرەکانى ترى کارەساتهکه کارٌگهرٌهکى کهمترٌان ههٌه لهسهر دروست

، وەک دەرکهوتووە له خشتهکهدا ڕووخاندنى شوێنه ئاٌنى و پهرستنهکان به شڵهژانه دەروونٌهکهدا

، نجامهى کهوێژەر دەگاته ئهو ئهت .0.859( به ڕێژەى 0.009)پلهٌهکى کهم هاتووە که بههاکهى

سامپلى توێژٌنهوەکه له ههندێک ناوچهدا زووتر ههڵهاتوون پێش ئهوەى شوێنهکان به چاوى خۆٌان 

ڕزگارکردنى خۆٌان و کهس و کارٌان لهو کاتهدا  اون ژمارەٌهکى کهمٌان بٌنٌوٌانه،ببٌنن که ڕووخێندر

 گرنگى زٌاترى ههبووە.
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که ئهمهش زٌاتر  0.698پلهى ئاماژەدارى دێت به  0.019هاى ژى سێکسی به بهپاشان دەستدرێ

ه دەستدرێژى سێکسٌان بۆ ئهو هۆکارە دەگهڕێتهوە که ژمارەٌهکى کهم ئاماژەٌان بهو ڕاستى ٌهدا داوە ک

، چونکه بهالٌانهوە لورسه و زەحمهته وەاڵمى ئهو بابهته بهڕاشکاوى بدەنهوە، پاشان کرابێته سهر

 ئهم ئاماژەٌه لهگهڵ توێژٌنهوەى وبهڕووى ئهو کارەساته بوونهتهوە.ان ڕوزٌاتر کوردە ئێزٌدٌهک

دەرکهوتووە ، ەکه لهسهر کۆچبهرانى سورى کراوەٌهکدەگرێتهوە توێژٌنهو (2015)ابراهٌم و جمٌل:

، ڕێژەٌهکى بهرزى ههٌه الى ژٌنهوەکه به ڕێژەٌى ههٌه بهجۆرێکشڵهژانى دەروونى الى سامپڵى توێ

دەتوانٌن بڵێٌن که  .نٌوەارەساتى بهسهرهاتووە وە بهچاوى خۆی ڕووداوەکهى بٌئهو کهسانهى که ک

سامپڵى توێژٌنهوەکه ئهگهرى بهرزی ئاستى بوونى ڕێژەى شڵهژانى  بٌنٌنى ڕاستهوخۆی ڕووداوەکان

دەروونى زٌاتر دەکات وە ههروەها جۆرى ئهو ڕووداوەى که بهسهری هاتوە کارٌگهرى گهورەى ههٌه 

نهوەکه به ئاشکرا بهجۆرێک ئهم ڕێژەٌه الى سامپڵى توێژٌ، ێژەى شڵهژانى دەروونىهڵ بوونى ڕلهگ

لهکاتى چاوپێکهووتنى توێژەر بۆ ئاراستهکردنى پرسٌارەکان به سامپڵى توێژٌنهوەکه به ههستى پێدەکرا 

هۆی ئهوەى زۆرێک له سامپڵهکه نهخوێندەوار ٌاخود جٌاوازى زمان ههبوو له زمانى نووسٌنى 

ههر  ،وەى چاوپێکهوتن ئاڕاستهٌان کراوەکان تێنهدەگهٌشتن بۆٌه زۆرێک له پرسٌارەکان له شێپرسٌارە

بهو هۆٌهشهوە ڕاستهوخۆ ئهو وەاڵم و پهرچه کردارە دەستدەکهوتهوە بههۆی ئهوەى که زٌاتر 

( لهسهرى زۆربوو بهگرٌان و بێئارامى و دەگهڕاٌهوە بۆ PTSDکارەساتى بهسهر هاتبوو وە ڕێژەى )

که کارەساتهکهٌان بهچاوى خۆٌان نهبٌنٌبوو وە پێش هاتنى  وداوەکه به جٌاواز لهو سامپاڵنهىى ڕوسات

داعش ههڵهاتبوون وە ٌاخود هٌچ کهسێکٌان له دەست نهدابوو ئاساٌتر بوون له وەاڵمدانهوەى 

 پێوەدٌارنهبوو. پرسٌارەکان و شڵهژانى زۆرٌان
 

توێژٌنهوەکه، به پێى  بهرتوێژانیهێدمه الى  پاش کردنى ئاستى شڵهژانىزانٌن و دٌارٌ: پێنجهم

 نهتهوە، ارەى منداڵ،ژم ئاستى خوێندەوارى، پٌشه،بارى کۆمهاڵٌهتى، تهمهن، گۆڕاوە کانى )ڕەگهز،

 مهزههب(. ئاٌن،

 ڕەگهز ٌهکهم:

)نێر و مێ(  ەگهزٌٌهوەله ڕووى جٌاوازى ڕ ئاستى بهرگهگرتنی کارەسات و ڕووداوەکان

تێڕوانٌن له الٌهنى جهستهٌی )فٌزٌۆلوژى ( و ژٌنگهٌی ههرٌهکێک لهو ڕەگهزانه  ، به هۆیجٌاوازبێت

بۆ بابهتێکى دٌارٌکراو به پێى ئاستى گرنگٌدانٌان بهو بابهته جٌاوازى ههٌه، بۆ ئهو مهبهسته خشتهى 

ى جٌاوازى ڕەگهزى ڕوون ( ئاستى شڵهژانى دەروونى دواى هێدمه الى سامپڵى توێژٌنهوەکه به پێ56)

 دۆتهوە.کر

 هێدمه به پێی ڕەگهز الى سامپڵى توێژٌنهوەکه پاش(ئاستی شڵهژانى 56خشتهى )

 ڕەگەز
چەًذ 

 تارە
 پلە

ًاّەًذە 
 ژهێرە

الداًی 
 پێْەری

ًورە

 ی
ئازاد
 ی

T یُاەت 

ُەژهارکر
 اّ

T 

 تەُای
خطحە

 یی

تەڵگەدا
 ری

 9.04858 47.2211 دّّەم 190 ًێر

یەکە 228 هێ 0.000 1.97 4.880 416
 م

51.4079 8.34157 

  418 کۆ
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 هێدمهی پاش جٌاوازى ئامارى ههٌه له شڵهژان لهم خشتهٌهدا ئهنجامه ئامارٌهکان ئهوە دەردەخهن که

توێژٌنهوەکه که له بهرژەوەندى ڕەگهزى مێ ٌه له ئاستى  به پێى جٌاوازى ڕەگهز الى سامپڵى

، بۆ ههرٌهک (T.testدنهوەى )بهبهکارهێنانى تالٌکر (.416( و نمرەى ئازادى )0.05بهڵگهدارى )

( T( که بههاى )0.05له سامپڵهکان بهجٌا دەرکهوتووە که جٌاوازى ئامارى لهسهر ئاستى )

بههاى ( 1.97( خشتهٌی که بههاکهى دەکاته )Tگهورەترە له بههاى ) (4.880ههژمارکراو دەکاته )

له ڕەگهزى نێر له  دەردەکهوێت که کێشه و گرفتی ڕەگهزى مێ زٌاترە  .(0.000بهڵگهدارى )

ڕەگهزى مێ زٌاتر له ڕووى ساٌکۆلۆژٌهوە مرۆڤێکى  هێدمه. پاشدەرکهوتنى نٌشانهکانى شڵهژانى 

به پشتبهستن به  .رس و دڵه ڕاوکێ ى زۆر دەبێتهوەههست ناسکتروو خهم خۆرترە و تووشی ت

ه خهمى خۆٌان نابن توێژٌنهوەکانى پێشتر ڕەگهزى مێ لهکاتى لهٌران و کێشه و ڕووداوەکاندا تهنها ل

که ڕێژەی  رێتباس لهوەدەک کانههروەک له توێژٌنهوە بهڵکو لهخهمى کهسانى ترى چواردەورٌن.

، ههموو تهمهنێک ٪( دەبێت6-٪5( دەبێت و له نێردا)٪12-٪10توشبوون له مێٌٌنهدا له نێوان )

 (135ل ، 2012، )حسن ئهگهری توشبوونی ههٌه بهتاٌبهتی له الوێتٌدا.

 

 همهن ت دووەم:

( 57) خشتهى ،( ساڵ و بهسهرەوەٌه18لهم توێژٌنهوەٌهدا ئهو تاکانه وەرگٌراون که تهمهنٌان )

 ێى جٌاوازى تهمهن ڕوون دەکاتهوە:هێدمه الى ٌهکهکانى سامپڵى توێژٌنهوەکه به پ پاشئاستى شڵهژانى 

 هێدمه به پێی جٌاوازى تهمهن پاش(ئاستی شلهژانى 57خشتهی )

 جەهەى
چەًذ 

 تارە
 ەپل

ًاّەًذە 
 ژهێرە

الداًی 
 پێْەری

ًورە
ی 
ئازاد
 ی

F 
 یُاەت

ُەژهار
 کراّ

F 
 تەُای
خطحە

 یی

تەڵگەدا
 ری

 8.97051 50.5781 سێیەم 64 18-27
4 

3.310 3.018 0.011 
 7.94098 49.1346 یەکەم 156 28-37

 9.58535 48.6917 دّّەم 120 38-47
413 

 9.40781 49.0952 چْارەم 63 48-57

 7.53089 57.0000 پێٌجەم 15 زیاجر -58

  418 کۆ
 

( 3.310(ى ههژمارکراو دەکاته )F( ئهو ئهنجامه دەخاته ڕوو که بههاى )57) داتاکانى خشتهى

( له 0.011( بههاى بهڵگهدارى )3.018(ى خشتهٌی که دەکاته )Fبههاکهى گهورەترە له بههاى)

جٌاوازى بهڵگهدارى ئامارى ههٌه له نێوان ، ئهمهش ئهوەدەردەخات که (0.05ئاستى بهڵگهدارى )

لهم ئهنجامهوە ئهوە دەرکهوتووە که ئاستى  .هدا به پێى ئاستى جٌاوازى تهمهنسامپڵى توێژٌنهوەک

زٌاتر( -58تهمهنى زۆر گهورە که دەکاته )هێدمه بهرزترٌن ئاستى ههٌه الى  شڵهژانى دەروونى دواى

ٌه، )دەرکهوتووە که تاوەکو  (35ل ، 2004 ،)المٌسیکه ئهم ئهنجامه ههمان ئهنجامى توێژٌنهوەى 

( زٌاتر دەبێت(، به پلهى دووەم له PTSDتهمهنى تاک زٌاتر بێت ئهوە ئهگهرى توشبوون به )

کهمترٌن ئاستى تهمهن کهکهمتر تووشی شڵهژانى دەروونى  ( ساڵ داٌه.27-18بهرژەوەندى تهمهنى )

 ( ساڵى ٌه.47-38ئاستى تهمهنى )بووبێت بهبهراوورد له ئاستهکانى ترى تهمهن 
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، دەردەکهوێت که شڵهژانى دەروونى له ەٌه ئاستهکان زۆر نزٌکه لهٌهکهوەئهوەى که شاٌهنى ئاماژ

کارٌگهرى گهورەى لهسهر تاکهکانى سامپڵى توێژٌنهوە  ئاستهکانى تهمهندا بوونى ههٌه و ههموو

، ئۆکه جهخت دەکاتهوە پێشتر کهکراوەله توێژٌنهوە کانى درووستکردووە، ئهم ئهنجامه زۆر نزٌکه 

دەبنهوە بهبهراوورد به ئاستى  هێدمه پاشلهسهر ئهوەى که تهمهنى زٌاد)زۆر( زٌاتر تووشی شڵهژانى 

دەربارەى ئاستى خوێندەوارى الى تاکهکانى   (.23ل ،2012 ،تهمهنى خوارتر )ابو عٌشه و عبدهللا

( 58) هێدمه له خشتهى پاشبه شڵهژانى سامپڵی توێژٌنهوەکه له ڕووى ئاستى تووشبوونٌان 

 خراوەتهڕوو.
 

 هێدمه به پێی ئاستی خوێندن پاش(ئاستی شڵهژانى 58خشتهی )

ئاسحٔ 
 خْێٌذى

 

چەًذ 
 تارە

 پلە
ًاّەًذە 

 ژهێرە
الداًی 
 پێْەری

ًورە
 ی

ئازاد
 ی

F 
 تەُای
ُەژهار
 کراّ

F 
 تەُای
خطحە

 یی

تەڵگەدا
 ری

 7.86848 52.4487 دّّەم 78 ًەخْێٌذەّار

5 

3.888 3.018 0.014 

خْێٌذًەّە 
 ّ ًّْسیي

57 
پێٌجە

 م
49.6316 10.16055 

 60 سەرەجایی
چْارە

 م
49.7833 6.76003 

412 

 75 ًاّەًذٓ
سێیە

 م
47.9867 8.13815 

 107 دّاًاّەًذٓ
یەکە

 م
49.1495 9.15980 

خْێٌذًٔ 
 تااڵ

41 
ضە
 ضەم

47.0244 11.09840 

  418 کۆ

 

( بههاکهى 3.888دەکاته ) (ى ههژمارکراوFجامه دەخاته ڕوو که بههاى )( ئهو ئهن58خشتهى )

( له سهر ئاستى 0.014رى )( بههاى بهڵگهدا3.018(ى خشتهٌی که دەکاته )Fگهورەترە له بههاى)

به پێى  ،وان ٌهکهکانى سامپڵى توێژٌنهوەکه، جٌاوازى ئاماژەدارى ئامارى بهدى دەکرێت له نێ(0.05)

ئهم ئهنجامه لهگهڵ ئهنجامى توێژٌنهوەى نهخوێندەوار دێت،  ندن، به پلهى ٌهکهمجٌاوازى ئاستى خوێ

( ٌهکدەگرێتهوە که ئهو کهسانهى بهرزترٌن ئاستى شڵهژانى دەروونٌان ههٌه 2015 )ابراهٌم و جمٌل،

ئهوە دەردەخهن که ئاستى خوێندن کارٌگهرى گهورەى ههٌه لهسهر وەرگرتنى  داتاکاننهخوێندەوارن. 

ئهنجامى  ٌارى وە تواناى مامهڵهکردن له کاتى کێشه و لهٌرانهکان، ئهم ئهنجامه زۆر نزٌکه لهزان

که "ئاستى خوێندن و  (Durbano, 2013) ,) , 2013),  Williams & poijula توێژٌنهوەى

، بهجۆرێک کارٌگهرى (هێدمه پاشڕۆشنبٌرى ڕۆڵێکى گهورەى ههٌه له تووشبوون به )شڵهژانى 

که تووشٌان ، چۆنٌهتى مامهڵهکردن و شٌکردنهوەى تاک لهگهڵ کێشه و ڕووداوەکان دەکات لهگهڵ

نزمى ئاستى خوێندن وادەکات کهتاک ههست به بێ تواناٌی و دەستهوەستان بکات لهبهردەم هاتوون.

کێشهکاندا، کهمى شارەزاٌی لهمامهڵهکردن لهگهڵ ڕووداوەکان بڕٌاردانى نادروستى لێبهرههم دێت 

توێژەر دەگاته ئهو ئهنجامهى که ئهو تاکانهى ئاستى خوێندەوارى نزمٌان  نگهژە و کێشهکاندا.لهکاتى ته
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به  بهبهراوورد .هێدمه پاشههٌه )نهخوێندەوار( بهرزترٌن ئاستى تووشبوونٌان ههٌه به شڵهژانى 

ئاستى  ، تواناى نووسٌن و خوێندنهوە( کهمترئاستهکانى ترى وەک )سهرەتاٌی، ناوەندى، دواناوەندى

 هێدمه . پاشتووشبونٌان ههبووە به شڵهژانى 
 

 پٌشهی پێش ئاوارەبوون چوارەم:

سهبارەت به ئاستى شڵهژانى دەروونى الى تاکهکانى سامپڵى توێژٌنهوەکه به پێى جٌاوازى کارى 

پێش ئاوارەبوونٌان که بژێوى و ژٌانٌانى ڕێکخستبوو به جۆرێک که کارٌگهری گهورەى ههٌه لهم 

 خستوٌهتٌهڕوو. ێگهى داتاکانٌهوە(له ڕ59)، خشتهى رٌان هاتووەه و ئاوارەبوونهى که بهسهکاتى کێش

 

پێش ئاوارەبوونى ٌهکهکانى سامپڵى  پٌشهیبه پێی  هێدمه پاش شڵهژانى ئاستی (59خشتهی )

 توێژٌنهوەکه

 پیطە
چەًذ
 تارە

 پلە
ًاّەًذە 

 ژهێرە
الداًی 
 پێْەری

ًورە
ی 
ئازاد
 ی

F 
 تەُای
ُەژهارک

 راّ

F 
 ُایتە

خطحە
 یی

تەڵگەدا
 ری

 121 کارٓ ئازاد
دّّە
 م

48.1074 9.95055 

3 

4.543 3.018 0.004 

 96 فەرهاًثەر
سێ
 یەم

47.8854 9.15696 

کەرجٔ 
 جایثەت

29 
چْارە

 م
50.0000 8.72599 

414 

 172 تێکار
یەکە

 م
51.3081 7.66730 

  418 کۆ

 

ٌاوازى کار)پٌشه(ى سامپڵى توێژٌنهوەکه پێش هێدمه به پێى ج پاشخستنه ڕووى ئاستى شڵهژانى 

ئاوارەبوون، جٌاوازى ئاماژەدار ههٌه له نێوان سامپڵى توێژٌنهوەکه دا له ڕووى بوونى ئاستى شڵهژانى 

( که ANOVA، به پێى جٌاوازى کارکردنى پێش ئاوارەبوونٌان، له ئهنجامى هاوکێشهى )هێدمه پاش

له نێوان سامپڵى توێژٌنهوەکه دەردەکهوێت که جٌاوازى بوونى بۆ دەرخستنى جٌاوازى ڕێژەٌی ئامارٌٌه 

(ى خشتهٌی که دەکاته F( گهورەترە له بههاى )4.543( ى ههژمارکراو دەکاته )Fههٌه، بههاى )

اله( وە بچوکترە له بههاى ( که ئاماژەٌهکى بههێزە )د0.004بههاى بهڵگهدارى دەکاته ) ،(3.018)

به پلهى دووەم )کهرتى تاٌبهت(  ،م له بهرژەوەندى )بێ کار( داٌهکهى ڕێژەٌى .به پلهى ٌه(0.05)

 به پلهى چوارەم فهرمانبهر دێت . ،اٌبهت .به پلهى سێههم کارى ئازادکارکردن له کۆمپانٌا و شوێنى ت

 
 

 باری خێزانی پێنجهم:

نێوان تاک ه که پێکهاتووە له تاکهکان بۆٌه پهٌوەندٌٌهکى بههێز ههٌه له خێزان بهردى بناغهى کۆمهڵ

و خێزان و کۆمهڵگه بهوهۆٌهش ههر کهلێنێکى دەروونى له تاکدا بوونى ههبێت دواجار کارٌگهرى 
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هێدمه الى ٌهکهکانى  پاش، ئاستى شڵهژانى وى خێزان و پاشان کۆمهڵگهش دەبێتگهورەى لهسهر تهوا

 ڕوو.( خراوەته60)له خشتهى  ،ارى کۆمهاڵٌهتٌانسامپڵى توێژٌنهوەکه به پێى جٌاوازى ب
 

گۆڕاوی ( الى سامپڵى توێژٌنهوەکه به پێی  PTSD)هێدمه  پاشئاستی شلهژانى  (60) خشتهی

 بارى خێزانی

تارٓ 
 خێساًی

چەًذ 
 تارە

 پلە
ًاّەًذە 

 ژهێرە
الداًی 
 پێْەری

ًورە
ی 
ئازاد
 ی

F 
 تەُای
ُەژهارک

 راّ

F 
 تەُای
خطحە

 یی

تەڵگەد
 اری

 10.19676 49.2115 دّّەم 52 سەڵث

3 

5.346 3.018 0.001 

 312 خێساًذار
یەکە

 م
48.7981 8.70862 

جاک 

 هردّّ
39 

سێیە

 م
53.3077 7.40964 

414 

 15 جیاتۆّە
چْارە

 م
55.3333 7.91623 

  418 کۆ

  

 ( گهورەترە له5.346کراو دەکاته )( ى ههژمارF( دەرٌدەخات که بههاى )60داتاکانى خشتهى )

بههاى بهرزى  لهى داله( که پ0.001ههاى بهڵگهدارى )( ب3.018(ى خشتهٌی دەکاته )Fبههاى )

، به پلهى ٌهکهم له بهرژەوەندى جٌابۆوەداٌه، به پلهى ( بهڵگهدارى0.05بچوکترە له )، ئاماژەدارە

به پلهى سێههم ئاستى شڵهژانى دەروونى ئهو کهسانهٌه که )هاوسهرگٌرٌان  دووەم )تاک مردوو( دێت.

 هێدمه ئهو کهسانهن که خێزاندارن . پاشی )چوارەم( ئاستى شڵهژانى سهڵتن، به پلهى کۆتاٌ نهکردوە(

ابوونهتهوە له پرۆسهى هێدمه الى ئهو کهسانه زٌاترە که جٌ پاشدەتوانٌن بڵێٌن که ئاستى شڵهژانى 

، که کهٌسی جٌابوونهوەو تێکچوونى شٌرازەى خێزان وە بوونى کێشه و ڕووداوو که هاوسهرگٌرى

اوسهرگٌرى که ڕووداوى ناخۆش رۆسهى هاوسهرگٌری و دواى پرۆسهى هبهسهرى دا هاتووە له پ

، وەک باوە له کۆمهڵگهى ڕۆژههاڵتى دا که ههڵوەشاندنهوەى خێزان هۆکارى دەروونى زۆر بوون

 ، پاشان له کارەساتێکى ترىدەروونى درووست دەکات لهسهر تاک بهدواى خۆٌدا دەهێنێت وە شڵهژانى

 ،جار ماڵ لێتێکچوون وە دەربهدەرى بۆ دووەم ڵهڕاوکێونى ترس و دوەک کارەساتى ئاوارەٌی و بو

بهجٌاواز له کهٌسهکانى تر ئاستى  .سامپڵى توێژٌنهوەکه سهربار دەکاتئاستى شڵهژانى دەروونى الى 

 کارەساتانهوە که تووشی هاتوون. هێدمه زٌاد دەکات، له ئهنجامى ئهو ڕووداوو پاششڵهژانى 
 

 ژمارەی منداڵ شهشهم:

الى ٌهکهکانى سامپڵى توێژٌنهوەکه به پێى بوونى زۆر و  پاش هێدمهزانٌنى ئاستى شڵهژانى  بۆ

، به تاٌبهت داٌک و باوک دەکات ،ژەٌهکى زۆر کارٌگهرى لهسهر خێزانکهمى ژمارەى مناڵ که به ڕێ

 ( خراوەتهڕوو .61) له خشتهى، ناسهلامگٌر و جهنگ و ئاوارەٌی دابهتاٌبهتتر له دۆخێکى 
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 ژمارەیبوونى گۆڕاوی به پێی هێدمه الى سامپڵى توێژٌنهوە  پاشئاستی شلهژانى  (61ی )خشته

 منداڵ

ژهارەٓ 
 هٌاڵ
 

چەًذ 
 تارە

 پلە
ًاّەًذە 

 ژهێرە
الداًی 
 پێْەری

ًورە
 ی

ئازاد
 ی

F 
 تەُای
ُەژهارک

 راّ

F 
 تەُای
خطحە

 یی

تەڵگەدا
 ری

 63 )ُیچ(
چْارە

 م
48.5238 9.94964 

3 

3.670 3.018 0.173 
 10.45652 48.3778 دّّەم 90 1-3

 7.38704 49.7016 یەکەم 191 4-6

414 
 74 زیاجر - 7

سێیە
 م

51.2027 9.40268 

  418 کۆ

 

( دا خراوەته ڕوو، جٌاوازى ئامارى ئاماژەدار ههٌه له نێوان 61) ههروەک له داتاکانى خشتهى

(ى ههژمارکراو دەکاته F) دمه، بههاىهێ پاشٌهکهکانى سامپڵى توێژٌنهوەکهدا بۆ ئاستى شڵهژانى 

، بهجۆرێک به (0.173بههاى بهڵگهدارى دەکاته )(ى خشتهٌی F( گهورەترە له بههاى )3.670)

ه پلهى ، بمنداڵ ٌهت (6-4، به پلهى دووەم )مناڵ و زٌاتر( ە 7ەوەندى بوونى )پلهى ٌهکهم له بهرژ

توێژەر دەگاته ئهو ئهنجامهى تا  .ڵ دێت( مندا3-1به پلهى چوارەم ) ،( هٌچ منداڵى نٌه0سێههم )

دەبێت لهالى ئهو کهسانهى که  ژمارەی بوونى منداڵ زۆر بێت ئاستى شڵهژانى دەروونى زۆرتر

، دەکرێت نداڵٌان کهمه ٌاخود نٌهمنداڵٌان ههٌه بهبهراوورد بهو کهسانهى که ڕێژەى م ڕێژەٌهکى زۆری

ترى لهخهمى زٌا سهى منداڵى زۆرە سهرلاڵترهو کههۆکارى ئهم حاڵهته بۆ ئهوە بگهڕێتهوە که ئ

ههستکردنى به  زٌاتر ،ى ههٌه بۆ بٌرکردنهوە له ڕابردووکاتى کهمتر ،داهاتووى منداڵهکانٌداٌه

لێپرسراوێتى دابٌنکردنى ژٌانى منداڵهکانى هۆکارە بۆ بٌرکردنهوە له داهاتوو بهمهش ڕێژەى شڵهژانى 

ە که دەرکهوتووە کهوا  (2004، )المٌسی مى توێژٌنهوەىمان ئهنجازٌاترە ئهم ئهنجامه هه دەروونى

وونٌان بهرزتر منداڵهکان پلهى توشبخاوەن  ،ڕێژەى توشبووان لهالى نموونهى توێژٌنهوەکه بهرزبوو

 بوو له سهڵتهکان(.
 

 حهوتهم: نهتهوە

شتهى ێی جٌاوازی نهتهوە له خهێدمه الى ٌهکهکانى سامپڵى توێژٌنهوەکه بهپ پاشئاستى شڵهژانى   

 ( خراوەتهڕوو.62)

 هێدمه به پێی جٌاوازى نهتهوە الى سامپڵى توێژٌنهوەکه پاشئاستی شڵهژانى  (62خشتهی )

 ًەجەّە
چەًذ 

 تارە
 پلە

ًاّەًذە 
 ژهێرە

الداًی 
 پێْەری

ًورە
 ی

ئازاد
 ی

F 
 تەُای
ُەژهار
 کراّ

F 
 تەُای
خطحە

 یی

تەڵگەدا
 ری

 7.89915 51.7155 دّّەم 116 کْرد
3 

4.657 3.018 0.003 
 9.06668 48.6966 یەکەم 267 عرب

جْرکوا
 ى

28 
سێیە

 م
49.7857 7.09907 414 
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 7 ُیحر
چْارە

 م
42.5714 16.34888 

  418 کۆ

 

، جٌاوازى ئامارى ئاماژەدار ههٌه لهڕووى ( دا خراوەتهڕوو62) ههروەک له داتاکانى خشتهى

، الى سامپڵى توێژٌنهوەکه نهتهوەٌیهێدمه به پێى جٌاوازى  پاشئاستى شڵهژانى 

( بههاى 3.018( خشتهٌی دەکاته)F( گهورەترە له بههاى )4.657(ههژمارکراو دەکاته )Fبههاى)

( کهواته ڕێژەکه بهرزە داله واته پهٌوەندى 0.05( که بچوکترە له بههاى )0.003بهڵگهدارى دەکاته )

 هێدمه، به پاشى بهرزى شڵهژانى ههٌه، بهجۆرێک به پلهى ٌهکهم نهتهوەى کورد دێت لهبوونى ئاست

 .عهرەب دێت، ئٌنجا نهتهوەى ترە، به پلهى سێههم نهتهوەى پلهى دووەم نهتهوەى تورکمان دێت

هۆکارى ئهوەش ڕەنگه بۆ ئهوە بگهڕێتهوە که نهتهوەى کورد به هۆکارى جٌاوازى ئاٌنى که ههمووٌان 

ی داعش بۆ سهرٌان بهتاٌبهت جهختکردنه پهٌڕەوانى ٌهک ئاٌن نٌن وە جٌاواز لهنهتهوەکانى تر هێرش

 .ئاٌنهکهٌان بۆسهر ئاٌنى ئٌسالمسهرٌان بۆ گۆڕٌنى 

 

 ههشتهم: ئاٌن

له خشتهى  ،توێژٌنهوەکه به پێی جٌاوازى ئاٌنالى ٌهکهکانى سامپڵى  پاش هێدمهئاستى شڵهژانى 

 ( خراوەتهڕوو:63)
 

 الى سامپڵى توێژٌنهوەئاٌن  یگۆڕاوبه پێی  هێدمه پاشئاستی شلهژانى  (63خشتهی )

 ئایي
چەًذ 

 تارە
 پلە

ًاّەًذە 
 ژهێرە

الداًی 
 پێْەری

ًورەی 
 ئازادی

F 
 تەُای
ُەژهار
 کراّ

F 
 تەُای
خطحە

 یی

تەڵگەدا
 ری

ئیس
 الم

301 
یەکە

 م
49.1993 8.76053 

3 

3.983 3.018 0.401 

هەس
 یح

36 
سێیە

 م
48.9444 12.12305 

ێسیذئ
 ی

 7.77103 51.0256 دّّەم 78

414 
کاکە
 یی

3 
چْارە

 م
47.3333 4.16333 

  418 کۆ

 

، جٌاوازى ئاماژەدارههٌه له ئاستى شڵهژانى ( دا خراوەته ڕوو63ههروەک له داتاکانى خشتهى )

(ى ههژمارکراو Fهێدمه به پێى جٌاوازى ئاٌنى پهٌڕەوکراو الى سامپڵى توێژٌنهوەکه، بههاى ) پاش

( 0.401بهبههاى بهڵگهدارى ) (3.018) (ى خشتهٌی دەکاتهF( گهورەترە له بههاى )3.983دەکاته )

به پلهى ٌهکهم ئێزٌدٌهکان له  (.414، نمرەى ئازادى دەکاته )(0.05که ڕێژەکهى گهورەترە له )

، به پلهى سێههم به پلهى دووەم ئاٌنى ئٌسالم دێت ،شڵهژانى دەروونى دواى هێدمه دێت ڕووى بوونى

، پاشان پهٌڕەوانى ئاٌنى کاکهٌی ه پهٌڕەوانى ئاٌنى مهسٌح دێتهێدم پاشله ڕووى بوونى شڵهژانى 
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"له زۆر کۆمهڵ دا ئاٌن دەورێکى ئٌجابی له ٌهکگرتوٌی و شێلگٌرى و تهباٌی دا ههٌه، سهرەڕاى  دێت.

جٌاوازى رەگهزى دەبٌنێ، بهمهش ئاٌن دەبێته هێزى گرێدەرى کۆمهڵ، بهاڵم لهههمان کاتدا جٌاوازى 

ەمارگٌری و نزمى ئاستى رۆشنبٌری ٌهوە گێچهڵ بنێتهوە و لهو بارەدا فرە ئاٌنى ئاٌن رەنگه بههۆی د

ەکهوێتهوە و رەنگه ببێته هۆى ملمالنێ و کێشمهکێش و گرفتى سٌاسی و ئٌملٌمى و نێودەوڵهتى لێ د

پهٌڕەوانى ئاٌنى ئێزٌدى و ئێزٌدٌهکان  (161ل ،1999 ،)تالبپچڕاندنى ٌهکبونى کۆمهڵ"لێک

شڵهژانى دەروونى دواى هێدمه ٌان ههٌه بهبهراوورد به پهٌڕەوانى ئاٌنهکانى تر  بهرزترٌن ئاستى

ڕەنگه هۆکارى ئهمه بگهڕێتهوە بۆ ئهوەى ئێزٌدٌهکان زۆرترٌن کارەسات و ڕووداووٌان 

 گى داعش که هێرشی کردۆته سهرٌان.بهسهرداهاتووە بههۆکارى جهن
 

 نۆٌهم: مهزههب

، له جٌاوازى مهزههب کانى سامپڵى توێژٌنهوەکه به پێیالی ٌهکه پاش هێدمهئاستى شڵهژانى 

 ( خراوەتهڕوو.64) خشتهى
 

گۆڕاوی الى ئاوارەکانى سامپڵى توێژٌنهوەکه به پێی  هێدمه پاشئاستی شڵهژانى  (64خشتهی )

 مهزههب

 ئایٌسا
چەًذ 

 تارە
 پلە

ًاّەًذە 
 ژهێرە

الداًی 
 پێْەری

ًورەی 
 ئازادی

F 
 تەُای
ُەژهارک

 راّ

F 
 تەُای
ەخطح
 یی

تەڵگەدا
 ری

 94 ەضیع
سێ
 یەم

50.6383 6.89374 2 

3.675 3.018 0.189 
یەکە 215 سًْٔ

 م
48.7628 9.41090 415 

دّّە 109 ُیحر
 م

49.9908 9.35364 

  418 کۆ

   

 ،ماژەدار ههٌه له ڕووى مهزههبٌهوە(دەگهٌنه ئهو ئهنجامهى جٌاوازى ئامارى ئا64) له خشتهى

( 3.675( ى ههژمارکراو دەکاته )F، بههاى )جٌاوازى دەرکهوتووە( ANOVAبهپێى هاوکێشهى )

به پلهى  ( .0.189( نمرەى بهڵگهدارى دەکاته )3.018( خشتهٌی که دەکاته )Fگهورەترە له بههاى )

ٌهکێک له هۆکارەکان  ٌهکهم مهزههبى شٌعه دێت که زٌاتر لهوانٌتر تووشی شڵهژانى دەروونى هاتوون

بووە که داعش کهسهر به مهزههبى سوونه به تهواوى دژى مهزههبى شٌعه  بوونى جٌاوازى مهزههبی

بووە و ترس و کوشتارێکى زۆرى لێکردوون، هۆکارى ناوخۆٌٌان که بهردەوام کێشهى عهشٌرەتٌان 

ههٌه وە لهٌهک دەکوژن تهنانهت دواى ڕزگارکردنى ناوچهکانٌان لهترسی عهشٌرەتهکانى دژٌان 

مهسٌحى( هٌتر بهکارهاتووە  –ئێزٌدى  –ئاٌنهکانى ترى وەک )کاکهٌی  ان.ناتوانن بڕۆنهوە ناوچهکانٌ

هێدمه الى  پاش، هۆکارى پلهى دووەمى بوونى شڵهژانى ههۆکارى زۆرى مهزههبی ئاٌنى ٌهوەب

 نهتهوەکانى تر زۆرن بههۆکارى جٌاوازى ئاٌن و مهزههب و نهتهوە له هێزێکى وەک داعش که خۆٌان

، ههربهو هۆٌهشهوە کوشتن و گٌران و دەستدرێژى زۆرٌان ى ئهزاننبه ئٌسالمى مهزههبی سون

به پلهى  کراوەتهسهر که ئهو ڕووداوانه هۆکارێکى گهورەبووە لهسهرٌان که نهتوانن لهبٌرى بکهن.
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سێههم سونى مهزههب دێت که شڵهژانى دەروونٌان ههٌه وە بهتاٌبهت ئهو ئاوارانه دەگرێتهوە که له 

اتوون بهتاٌبهت شارى موسڵ و دەورووبهرى که بهههمان شێوە له دەستى ناوەڕاستى عێرالهوە ه

گرووپی تٌرۆرستى داعش ههڵهاتوون بهاڵم بههۆی مهزههبهوە که سونه مهزههبن ترسێکى کهمترٌان 

 شتنى داعش بۆ سهرٌان ههڵهاتوون .لهسهربووە زۆربهشٌان پێش گهٌ

 

هێدمه الى  پاشکێشهکانى شڵهژانى  یهێورکردنهوەڕاگهٌاندن له  پهٌوەندی دەرخستنی شهشهم:

 ئهندامانی سامپڵی توێژٌنهوەکه

 پاشنى بۆ هێنانهدی ئهم ئامانجه پێوٌسته پهٌوەندى نێوان ههردوو گۆڕاوى ڕۆڵى ڕاگهٌاندن و شڵهژا

دەروونى  شڵهژانی ڕوو تا بزانرێت ڕاگهٌاندن چ ڕۆڵێک دەبٌنێت لهسهر هێورکردنهوەى بخرێتههێدمه 

ی ئهو ههموو ڕووداوانهی بهسهر ئاوارەکان هاتووە ڕاگهٌاندنٌش بۆخۆی ئهرکى که بههۆ تاکهکان

گهورەى لهناو کۆمهڵدا ههٌه له گرنگترٌن ئهرکهکانشی کارکردنه له بهرژەوەندى مرۆڤاٌهتى و ژٌان 

 له خشتهی ردنى ئهو کێشانهدا،دۆستى ئهبێت ڕۆڵى پۆزەتٌڤى ههبێت له کهمکردنهوە و چارەسهرک

 ه ڕوون کراوەتهوە:( ئهم ئهرک65)

 

و هێدمه  پاشهم بڕگهکانی شڵهژانى ناوەندی گرٌمانهٌی و ئهژمارکراو بۆ سهرج (65خشتهى )

 الى سامپڵی توێژٌنهوەکه هوەڕاگهٌاندنبه پهٌوەندی 

 ًاّەًذٓ
خطحەیی 
 ڕاگەیاًذى

ًاّەًذٓ 
 گریواًەیی
 ڕاگەیاًذى

ًاّەًذٓ 
 خطحەیی

 پاشضڵەژأً 
 ُێذهە

گریواًەیی  ذًٓاّەً
 پاشًٔ ضڵەژا

 ُێذهە

 کۆ

43.8708 60 49.5048 44 418 

 

( داله و پلهٌهکى بهرزى PTSDهێدمه ) پاشکه ڕێژەى شڵهژانى ( دا دەرکهوتووە 65) خشتهى

( واته ڕێژەى شڵهژان بهرزە به بهراورد 49.5048ههٌه لهسهر سامپڵى توێژٌنهوەکه به بههاى )

اندن ڕاگهٌخشتهٌی ، بههاى ژٌنهوە کهٌاندن لهسهر سامپڵى توێلهگهڵ کارٌگهرى بوونى ڕاگه

 پهٌوەندی ڕاگهٌاندنا ئهوەمان بۆ دەردەکهوێت که کهمه، لهم ئهنجامهد( ە واته ڕێژەٌهکى 43.8708)

بههای به تێڕوانٌن له  الى سامپڵى توێژٌنهوەکه. پاش هێدمهالوازە لهکهمکردنهوەی لهسهرشڵهژانى 

کهى نى نموونهى توێژٌنهوەکه دەردەکهوێت که بههاالى ٌهکهکا هێدمه( پاشبوونى )شڵهژانى  خشتهٌی

، ئهم ئهنجامه ئهوە ڵگهدارٌی جٌاوازٌٌهکانى نێوانٌان، به لێکۆڵٌنهوە له بهزٌاترە له ناوەندى گرٌمانهٌی

، هێدمه ٌان ههٌه پاشانى دەگهٌهنێت که تاکهکانى سامپڵى توێژٌنهوەکه پلهٌهکى بهرزى نٌشانهى شڵهژ

ساتى کاتى  ،( ساڵ دەبێت4ێژٌنهوەٌان نزٌکهى )ارەٌٌان تا کاتى لێتوکه ماوەى بهسهرهاتى ئاو

لهم ئهنجامهوە دەردەکهوێت که پاشماوەى ( ە. 2014کارەساتهکهٌان دەگهڕێتهوە بۆ )مانگى ئابى 

کارەسات و ڕووداوەکان کهبهسهر ٌهکهکانى سامپڵى توێژٌنهوەکهدا هاتووە لهناخى ئهو لوربانٌانهدا 

ٌهکێک له تاٌبهتمهندٌهکانى  درووستکردووە. دەروونى لهناخٌاندا هرى گهورەىماوەتهوە و کارٌگ

ئهوەٌه که دووبارە دەبێتهوە ڕووداووەکان له هزرى کهسهکاندا و بهردەوام  هێدمه پاششڵهژانى 

هێدمه الى ئهو  پاشکه شڵهژانى  ،وێژٌنهوەکانى پێشتردا دەرکهوتووەههروەک له ت بهبٌرٌاندا دێتهوە.

، به جۆرێک وو کارەساتى ناخۆشن له ژٌانٌاندارووست دەبێت که بهرکهوتووى ڕووداتاکانه د
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، (2007مستهفا ،)توێژٌنهوەى  ئهم ئهنجامهش هاوتاى ڕووداوەکان سرووشتى ٌاخود مرۆٌٌبن،

دەردەکهوێت که تاوەکو ئێستا پاشماوەى ئهو کارەساته تاوانکارٌه لهناخى ئهو لوربانٌانهدا ماوە و 

ئهوەى  لهگهڵ ،هێدمهٌان ههٌه پاشکارە له دەروونٌاندا، ڕێژەٌهکى بهرزى شڵهژانى کارٌگهرى به

 پهٌوەندیهۆکارى کهمى  (ساڵ لهدواى کارەساتهکهوە ئهنجامدراوە.24ماوەى توێژٌنهوەکه دواى )

گهڕێتهوە بۆ گهورەٌی و مهزنى شڵهژانه دە پاش هێدمههێورکردنهوەی شڵهژانی  گهڵله ڕاگهٌاندن

، بۆ دڵنٌٌابوون لهمهش ڕێژە سات و ڕووداوەکانهوە درووستدەبێتٌهکه که بههۆی بوونى کارەدەروونٌ

 ( خراوەتهڕوو.66)جۆری کارەساتهکان له خشتهى  و لهبارە و

 

هێدمه الى  پاشٌاندن لهسهر شڵهژانى ڕاگه دی نێوان جۆرەکانی کارەسات وپهٌوەن (66خشتهی )

 رافٌهکانى توێژٌنهوەکهسامپڵى توێژٌنهوەکه بهپێى گۆراوە دٌمۆگ

تیردۆزٓ پێرسۆى لە ًێْاى جۆری  جۆری کارەسات
 کارەسات ّ ڕۆڵی ڕاگەیاًذى

 تەڵگەدارٓ

 0.005 -0.137** کارەساجٔ جەًگٔ

 0.037 -0.102* جًْذّجیژی جەسحەیی

 0.677 0.020 جًْذّجیژٓ دەرًّّٔ

 0.457 0.036 دەسحذرێژٓ سێکسی

 0.000 0.257** دّرخسحٌەّە لە خێساى

 0.829 0.011 تیٌیٌٔ کْضحي ّ کْضحار

 0.220 0.060 ڕفاًذى

 0.096 0.082 هاڵ ّێرأً )ڕّخأً هاڵ(

 0.000 0.189** هاڵ ّێرأً )ڕّخأً هاڵ(

 

 .**Correlation is significant at the 0.01  

 .*Correlation is significant at the 0.05  

اژە بهوە دەدات که جٌاوازى ههٌه له نێوان پهٌوەندى نێوان ( ئام66) له زانٌارى داتاکانى خشتهى

گۆراوەکان و کارکردنه سهر ٌهکتر که پهٌوەندٌهکى پێچهوانهٌه واته بهزٌادبوونى گۆڕاوى ٌهکهم که 

به پێچهوانهشهوە بهزٌادبوونى گۆڕاوى ، ووەم که جۆرى کارەساته کهم دەکاتڕاگهٌاندنه گۆڕاوى د

ٌه تا زٌاتربێت ڕۆڵى ڕاگهٌاندن کهم دەکات، به جۆرێک لهههندێک له دووەم که جۆرى کارەساتهکه

ٌهکهى پێنجهم پێکدێت هنجامهکانى خشتهکهدا دەردەکهوێت گۆڕاوەکان ڕاستهوانه پهٌوەندٌهکه ههٌه، له ئ

له )دوورکهوتنهوە له خێزان( ژمێرەٌى پێرسۆن که بۆ دەرخستنى پهٌوەندى نێوان هۆکارى 

جۆری ڕووداوەکهو ڕاگهٌاندن کراوە دەردەکهوێت که پهٌوەندٌهکى  دروستبوونى هێدمه ٌاخود

به هٌاندن کارٌگهرى ههبووە لهسهرى ڕاگڕاستهوانه ٌه واته بوونى پهٌوەندٌهکى ڕاستهوانهٌه . 

، تهلهکردن، )تهلٌنهوە پێچهوانهوە له ٌهکهى ٌهکهمدا که باس له کارەساتى جهنگى دەکات که پێکدێت له

( 0.137-لێرەدا پهٌوەندٌهکه پێچهوانهٌه که بهبههاى ) سهر، بۆردوومان کردن(. ڕفاندن، ههڵکوتانه

ههروەها ئهم  دەرچووە واته تا کارەساتهکه زٌاتربێت ڕۆڵى ڕاگهٌاندن کهمتر دەبێت له پهٌوەندٌهکهدا.

پهٌوەندٌه بۆ ٌهکهى دووەم بهههمان شێوە که )ئازاردانى جهستهٌی ٌه ( که پرسٌارەکان دەربارەى 

رچوە که ( دە0.102 -هى تر ( هاتووە که بهبههاى ) –لهدەستدانى جهسته  –برٌنداربوون  –لێدان )

، پاشان بۆ ئهو ڕووداوانهى تر که بهسهرٌان هاتووە پهٌوەندٌهکه گۆرانکارى پهٌوەندى ڕاگهٌاندن کهمه
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نێوان جۆرى بهسهردا دێت بهوەى له ٌهکهى نۆدا که ڕووخانى شوێنى ئاٌنى و نزرگاکانه پهٌوەندى 

، ئهوەى 0.01بهراورد به ئامارى ژمێرەٌی  به 0.189ڕووداوەکه و ڕاگهٌاندن ههٌه به بههاى 

ئاماژەدراوە لێرەدا ٌهکهکانى تر بههاکانٌان نزٌکه ئهمهش ئهوە دەخاته ڕوو که تاوەکو ڕۆڵى ڕاگهٌاندن 

ارەساتهکه زۆر بێت لهسهر زۆربێت پهٌوەندٌهکه ڕاستهوانه دەبێتهوە وە بهپێچهوانهشهوە تاکو جۆری ک

بۆ زانٌنى  سامپڵى توێژٌنهوەکه پهٌوەندٌهکه کهمتر دەبێتهوە و ڕۆڵ و کارٌگهرى ڕاگهٌاندن کهم دەبێت.

ڕۆڵى ڕاگهٌاندن له ههڵسووکهوت و مامهڵهکردن له کهٌسێکى وەک کهٌسی ئاوارەکان و پهٌوەندی 

ٌهکهکانى  له تێڕوانٌنى ،باری دەروونى ن وە نا سهلامگٌریبوونى ئهو دۆخه نالهبارەی کهتێٌدا دەژٌ

ۆڵ که ئاٌا ڕاگهٌاندن توانٌوٌهتى کام ڕ سامپڵى توێژٌنهوەکهوە ههوڵدراوە ئهو ڕاستٌه ڕوونبکرێتهوە

ئهبێت لهخزمهت و پڕکردنهوەى پێداوٌستٌٌهکانى وەرگربێت  ڕاگهٌاندن ،)ئهرێنى ٌاخود نهرێنى( ببٌنێت

وەى پهٌامه ڕاگهٌاندنهکه واته پرۆسهٌهکى دووالٌهنهٌه له کهواته وەرگر ڕۆڵى ههٌه له باڵوکردنه

 ( ئهم الٌهنه خراوەتهڕوو. 67رە )خشتهى ژما

 

ڕاگهٌاندن له ههڵسوکهوت و  هێدمه پاش پهٌوەندی نێوان نٌشانهکانی شڵهژانى (67خشتهى )

 هێدمه پاشنٌشانهکانی شلهژانى  بهرامبهر به

 گۆڕاّەکاى
ًاّەًذٓ 
 ژهێرەیی

الدأً 
 پێْەرٓ

 ژهارە
پێرسۆى تۆ  تیردۆزٓ

تەیەکثەسحٌٔ 
 ڕاسحەُێڵی سادە

ئاسحٔ 
 تەڵگەدارٓ

ًیطاًەکأً 
 ُێذهە پاشضڵەژأً 

49.50 8.90 418 

0.009 0.859 

ئاهڕازەکأً پەیْەًذی 
 لە ڕاگەیاًذى

 ُێْرکردًەّەی
کێطەکأً پەیْەًذٓ 

پاش  یتە ضڵەژاً
 ّە ُێذهە

43.87 7.75 418 

  

( دەرکهوتووە که ئهو گرٌمانهٌه پشتڕاست ناکاتهوە که پهٌوەندى ڕاستهوانه 67) داتاکانى خشتهى   

هێدمه، به پێى بههاى پێرسۆن که ڕێژەکهى  پاشههبێت له نێوان ڕاگهٌاندن له کهمکردنهوەى شڵهژانى 

(، بهجۆرێک 0.85( که ڕێژەٌهکى گونجاو نٌه بۆ بههاى ئاستی مهعنهوی دەکاته )0.009دەکاته )

دانى پێوەرى دەکاته ( وە بههاى ال49.50هێدمه به بههاى ناوەندە ژمێرەى ) پاشهژانى نٌشانهکانى شڵ

هێدمه بهبههاى  پاش یشڵهژانندى به پهٌوە کێشهکان و هێورکردنهوەیڕاگهٌاندن له  پهٌوەندی ،(8.90)

 پهٌوەندٌٌهکیکهواته ڕاگهٌاندن  (.7.75( بههاى الدانى پێوەرى دەکاته )43.87ناوەندە ژمێرەى )

هێدمه لهسهر ئاوارەکان، زۆرێک له  پاشکهمکردنهوەى شڵهژانى هێورکردنهوە و له  بههێزی نٌٌه

هۆکارەکان بۆ ئهوە دەگهڕێتهوە که بهردەوام ڕاگهٌاندن پهخشی دووبارەى حاڵهتهکهى بۆکردوونهتهوە 

دنهوەى بهجۆرێک که ترس و دڵهڕاوکێى زٌاترى بۆ ئاوارەکان درووستکردووە له ئهنجامى دووبارەکر

کهناڵهکانى ڕاگهٌاندن دووبارەى دەکهنهوە بێ  ،انهى که داعش باڵوٌان دەکاتهوەئهو ڤٌدٌۆ و پهٌام

گوێدانه بارى دەروونى وەرگر وەزۆرجار ڕاگهٌاندنهکان بۆ بوونى ههواڵ و سبمی ڕۆژنامهنووسی 

سهکان دەکهن جٌاواز خۆٌان بابهتهکان زۆر گهورە دەکهن وە بهشێوەٌهکى نازانستٌانه مامهڵه لهگهڵ کهٌ
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وتهى به پێى  لهوەى که دەبێت ڕاگهٌاندن بهشێکى گرنگ بێت له تهندرووستى و چارەسهرى دەروونى.

 وکێیائهوان داعشٌان له ڕێگهى باڵوکراوەکانى ڕاگهٌاندنهوە ناسی بهجۆرێک ترس و دڵهڕ ئاوارەکان

ش گهٌشتبێته شوێنهکهٌان نهتوانن الدروستکردوون که شوێنهکانى خۆٌان بهجێبهێڵن بێئهوەى هێشتا داع

، له ەکه ڕۆڵى بٌنٌوبهرگرى لهخۆٌان بکهن، کهواته ڕاگهٌاندن وەک هۆٌهک بۆ درووستبوونى هێدمه 

نهٌتوانٌوە به شێوەٌهکى تهندرووست مامهڵه بکات بۆ هێورکردنهوەى الٌهنى دەروونى  پاش هێدمه

وداوەکانهوە بهردەوام بابهتهکهى التازە ئاوارەکان بهڵکو بههۆی زۆر دووبارە کردنهوەى وێنهى ڕو

م ئهنجامهدا دەردەکهوێت ئاستى شڵهژانى دەروونى دواى هێدمه الى ئاوارەکان لهکردوونهتهوە . 

( که کارٌگهرى دەربهدەرى و 49.50ڕێژەٌهکى بهرزى ههٌه که بههاى ناوەندە ژمێرەى دەکاته )

( کهلهسهر Laban،etal،2004ن و ئهوانى تر )ئاوارەبوون بهڕوونى دەردەکهوێت، لێکۆڵٌنهوەى البا

، )چهند ئهنجامێکى دەرخستووە که هێما بهوە ئهنجامٌانداوە له واڵتى هۆڵهندا پهناههندەکانى عێراق

ئهدات خهمۆکى و دڵهڕاوکێ و شپرزەٌی دەروونى و جهستهٌٌهکانٌان تێدا بهدٌدەکرێت ( 

هێدمه ههٌه  پاشڕێژەٌهکى بهرزى شڵهژانى لێرەدا ئهوەمان بۆ دەرکهوت که (179 ،ل1981،)النوري

له نێوان ٌهکهکانى سامپڵى توێژٌنهوەکه که ئاستهکهی جٌاوازە له کهسێک بۆ کهسێکى تر به هۆکارى 

جٌاوازى ئاستى ڕۆشنبٌرى و نهتهوە و ئاٌن و ئاٌنزا و خوێندەوارى و تهمهن و ڕەگهز و ئهو 

ڕێژەٌهکى جٌاواز پشتٌان به ئامڕازەکانى ڕاگهٌاندن  له ههمانکاتدا به، ى کهتووشٌان هاتوونکارەساتانه

ان به ئامڕازەکانى بهستووە به جۆرێک پێوٌستٌهکانٌان پاڵپێوەنهر بووە بۆ ئاستى کارٌگهربوونٌ

ڕۆڵى ههبێت له کهم  وانٌوە به پێى پێوٌست هاوکاربێتله ههمانکاتدا ڕاگهٌاندن نهى ت ،ڕاگهٌاندن

ئاوارەبوون و ماڵ لێتێکچوون ئاوارەکان که تووشٌان هاتووە بههۆی کردنهوە ى شڵهژانه دەروونٌهکانى 

 .و دڵهڕوکێترس  و

 

 

 اردە و پێشنٌارەکانى توێژٌنهوەکهەنجام و ڕاسپباسی دووەم/ دەر

 :گهٌشتووە دەرئهنجامانهی خوارەوەبهم توێژەر  تنه ڕووی ئهنجامهکانی توێژٌنهوە،دوای خس

 

 ەنجامهکاندەر :ٌهکهم

 که تووشی دەروونی یشڵهژانڕەوٌنهوە و هێورکردنهوەی له   بووه رێنی هه نه رۆلی نڕاگهٌاند.1

  له ئهنجامی ئهو کارەساتانهی که بهسهرٌان هاتووە. بووە ئاوارەکان

ئاوارەکان بۆ زانٌنی و پێدانی زانٌاری پێوٌست به  بۆ ڕێنوێٌکردن  بووه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی نهرێنی هه.2

 خۆگونجاندن له گهڵ خودی خۆٌی و دەورووبهردا. چۆنٌٌهتی مامهڵهکردن و

له گرٌنگٌدان به الٌهنی دەروونی وەرگرەکانی و بوونی زانٌاری   بووه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی نهرێنی هه .3

له تا  له ڕێگهی کهسانی پسپۆڕ و شارەزای دەروونیانی پاش هێدمه لهسهر نٌشانهکانی شڵهژ

هٌامهکانی پهخش بکات به تاٌبهت له کاتی جهنگ و به شێوازێکی درووست بابهت و پ ڕێگهٌهوە

 .ئاوارە بوون و لاٌرانهکاندا
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 ههربۆٌه. بکاتبه ئاوارەکان پێشکهش  و هاوکاری مهعنهوی پشتگٌریانٌوە نهٌتو.راگهٌاندن 4

کردنی نهکۆنترۆڵ ان وزٌاتر شپرزەبوونٌو  كاندا ئازاری ئاوارهی زام و  وه نوێكردنه  له  بووههۆکار

  ان.هکانٌههڵچوون

نهٌتوانٌٌوە بهجۆرێک  درووستکردنهوەی کهساٌهتی ئاوارەکانله   بووه ڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی نهرێنی هه.5

و  هوەی هٌواو گهشبٌنی بۆ ئاوارەکانگهڕاندنلهبهشێوەٌهکی بهرچاو رۆڵێکی گهورەی ههبێت 

 .ئارامکردنهوەٌان

ی گفتوگۆ ،اٌی بوونهوەی رووداوەکهچارەسهرکردن و ئاسله   بووه ێنی ههڕاگهٌاندن ڕۆڵێكی نهر .6

 هاتووە. ئهو کارەساتهی بهسهر ئاوارەکاندادەربارەی جدی 

نهٌتوانٌوە ڕۆڵی چارەسهرسازێکی دەروونی ببٌنێت کهوەک چارەسهرێکی سهرەتاٌی بێت ندن هٌاڕاگ-7

ۆڵی گهورەی ههبێت بۆ هێورکردنهوە و ٌان به ئهرکی خۆی بزانێت له کاتهههستٌارەکاندا ڕ

 .ئاوارەکانوەرگرەکانی له پێناو تهندرووستی و سهلامگٌری  ڕاڕاٌی و دوودڵیشتنی نههێ

الی ئاوارەکان به پلهٌهکی بهرز بههۆکاری ئهو ڕووداوانهی که  هدمێه پاش ژانىڵهشبوونی  -8

بهسهرٌاندا هاتووە له ماڵ وێرانبوون و دەستدرێژی و کوشتنی کهسانی نزٌکٌان و ته لٌنهوەی ماڵ 

پاشماوەى کارەسات و ڕووداوەکان کهبهسهر ٌان ههروەها سوکاٌهتی پێکردنٌان. ٌرۆزو شوێنی پ

 دەروونى لهناخٌاندا هاتووە لهناخى ئهو لوربانٌانهدا ماوەتهوە و کارٌگهرى گهورەى ئاوارەکان

زٌاترە به پاش هێدمه الی ڕەگهزی مێ  شڵهژانی، به ئاستی جٌاواز بهجۆرێک درووستکردووە

 زی نێر.بهراورد به ڕەگه

هاوکاری و پشتٌوانٌٌهکانی بۆ ئاوارەکان لهسهر له بهدەستهێنانی   بووه رێنی هه نه یڕاگهٌاندن ڕۆڵ.9

 ئاستی دەرەوە و ناوخۆٌدا له ئاست گهورەٌی ڕەوش و دۆخ و لهبارەی کارەساتهکهدابێت.

دەرخستنی تاوان له  وٌژدانوروژاندنی  ،له پرسی مرۆڤ دۆستٌدا  بووه ئهرێنی هه یڕاگهٌاندن ڕۆڵ.10

به نماٌشکردنی ئاوارەکان وەک لووربانی که  .و ناشرٌنکردنی تووندووتٌژی دژ به مرۆڤاٌهتی

حهزی دووبارە بوونهوەی ڕووداوەکه الی کهسانٌتر که  نهمانیله  ههروەها ،شاٌهنی هاوکارٌن

 الی ئاوارەکان. ڕووداوەکهٌان بهسهردا نههاتووە

ڕاگهٌاندنێکی دٌارٌکراو نٌه کۆٌان بکاتهوە و و ٌٌهوە جٌاوازن ئاوارەکان له ڕووی دٌمۆگراف .11

به ش وای کردووە به ئاستی جٌاواز پشت ههرئهمه ٌهکجۆر کارٌگهری درووستبکات لهسهرٌان.

جٌاوازی له نێوان ههردوو ڕەگهزی نێر و مێ ههٌه له ، بهجۆرێک ئامڕازەکانی ڕاگهٌاندن ببهستن

  ی ڕاگهٌاندن که له بهرژەوەندی ڕەگهزی نێرە.ئاستی پشتبهستنٌان به ئامڕازەکان
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 ڕاسپاردەکان :ووەمد

لێرەدا ژمارەٌهک ڕاسپاردە که ههڵێنجراوى ئهنجامه بهدەستهاتووەکانى توێژٌنهوەکهٌه بۆ الٌهنه 

پهٌوەندٌدارەکان دەخهٌنه ڕوو، به مهبهستى کهمکردنهوە و چارەسهرکردنى شڵهژانى دەروونى الى 

، چوونکه له ئێستادا به هۆی ئهو والٌعهى کارەساتێکى ناخۆشهوە تووشی بووە ێک که بههۆیههر تاک

ۆڵى راگهٌاندنهوە بتوانرێت رله ڕێگهى بهتاٌبهت الى ئاوارەکان،  تووشی تاکهکان بووە زۆر باڵوە که

ر تاکێکهوە که له ئێستادا ڕاگهٌاندن چۆته ژٌانى هه، نهخۆشٌٌه دەروونٌٌهههبێت له هێورکردنهوەى ئهم 

 وەک پێکهاتهٌهکى گرنگ /

، به تاک لهبهرچاو بگرن و ردنهوەى ههر پهٌامێک دۆخى کۆمهڵاگهٌاندنهکان بهر له باڵوکردەزگا -1

، بهتاٌبهت لهکاتی بێت اڕاستهى بهرژەوەندى تاک و کۆمهڵجۆرێک باڵوکردنهوەى پهٌامهکان به ئ

 جهنگ و کێشه و لهٌرانهکاندا .

الٌهنی ئێتٌکی و  پرۆفٌشناڵی و ئهکادٌمی له بێالٌهنی، انٌارٌٌهکاندا ڕەچاویله باڵوکردنهوەی ز-2

بهالدابردنی زانٌارٌٌهکان بۆ لهبهکردن و  ، دوورکهوتنهوە لههٌی و بنهماکانی ڕاگهٌاندن بکرێتپٌش

 بهرژەوەندی تاٌبهت به کهناڵ ٌاخود الٌهن و کهسێک.

شی ههرە سهرەکى بهرنامهو باڵوکراوەکاندا بێت به الٌهنى دەروونى تاک به ههند وەربگٌرێت له به -3

هێدمه که له ههرە نهخۆشٌٌه دەروونٌه باڵوەکانى ئهم سهردەمهٌه الى  پاش ٌبهت شڵهژانىتا

، گفتوو گۆی زانستى لهبارەوە بکرێتتاکهکانى کۆمهڵگه، له ڕێگهى کهسانى پسپۆر و شارەزاوە 

 ر شارەزابوون و ناسٌنى الى تاک و کۆمهڵگه.نٌشانهکانى و چارەسهرەکانى بخرێته ڕوو بۆ زٌات

بێت تهنها لهخهمی گهٌاندنی نا اندنهٌاگر ،هٌهنٌهدووال کىهٌهسۆپر اندنهٌاگڕ ىهسۆپر-4

 کاتەکارد ێک ۆب تێو بزان تێربگرەو ندهه هب رگرەو اندنهٌاگڕ هستٌوێپ کوهڵب پهٌامهکانٌدابێت،

 ەکانزهگڕە کىێکارلبههۆی  .ێگاتەد انٌکانهامهٌپ کٌٌهرهگٌچ کار هب ەو ەوهنهکەردٌب نۆو چ

، بهردەوام لهناو وەرگردا ڕاپرسی نهربخەد اندنهٌاگڕ کانىٌٌهرهگٌئاستى کار تواننەد ەوهکێپ

 بکهن تاوەکو لهو جهماوەرە تێبگهن که پهٌامهکانٌان ئاڕاسته دەکهن.

تانهى ترس و دڵهڕوکێ ، به تاٌبهت ئهو بابهو پهٌامێک بۆ باڵوکردنهوە ناشێت ههموو وێنه و ڤٌدٌۆ -5

، چونکه به دوو سانهى که کارەساتٌان بهسهرهاتووەباڵو دەکاتهوە له ناو کۆمهڵدا به تاٌبهت ئهو که

بارە کردنهوە ى بابهتهکه حاڵهتهکهٌان لهگهڵدا دووبارە دەبێتهوە و بهمهش لهڕووى دەروونٌهوە 

 گه.له ئهنجامدا الى کۆمهڵ نهرێنى درووست دەبێت لهالى تاککهشێکى 

له بهرچاوگرتنى ٌاساى  رۆڵی پٌشهٌٌانهی،ئهرک و  ڕاگهٌاندن له ڕێگهى بهجێگهٌاندنى-6

بۆ ، ڕۆژنامهگهرى و به ڵێننامهى شهرەفی ڕۆژنامه نووسی بهرجهستهى کارەکانى بکات

 دروستبوونى دۆخێکى ئارام و خۆش گوزەران بۆ تاکهکانى کۆمهڵگه.

 انۆٌخ کانىەرگرەو ،بکاتکار یکانەرگرەو یندەوەرژهب ۆب هک یشتمانٌن یکٌهاٌدٌم درووستبوونی-7

 هکات هل .نهکەکارد وانهئ ۆب تاداۆک هل هبزانن چونک وانهئ کانىٌهستٌداوێپ زووەو ئار زهبناسن و ح

 ۆٌهربهه انٌانٌژ راپاىهس انىۆڕگ ۆیههب تۆڕێگەد انٌکانٌهستٌداوێپ کانەرگرەو کانداەارٌستهه

 انٌوانەڕچاو انداهٌکات مهل کانەئاوار ،تێب کانىەرگرەو خىۆارى دئاگاد تێبەد وامەردهب اندنهٌاگڕ

بکات  وانهئ رهسهکار ل اندنهٌاگڕ اترٌز هک ەٌهٌهوێش وهب ەوهاندنهٌاگڕ هل ارىٌزان رگرتنىەو ۆب

 انهٌخۆد وهبتوانن ل نۆچ ىەوهل ەوهتێنٌبەد ۆیخ هک انٌکانٌٌهوهعنهمادى و م ٌٌهستٌداوێپ رهسهل
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پاش  یژانڵهش ەیوهورکردنێه ۆب کارۆه هتێو بب ەبوو انٌتوش ەوهنگهج ۆیههب هک ەوەرەد هنێب

 .هدمێه

 

 پێشنٌارەکان :سێٌهم

 ڕاگهٌاندن له خولماندنى ترس و دڵهڕاوکێ الى وەرگر. دانى توێژٌنهوە لهسهر ڕۆڵىئهنجام-1

 اگهٌاندن له لهٌرانهکاندا.رۆڵى رئهنجامدانى توێژٌنهوە لهسهر  -2

 .دااگهٌاندنرنهوە لهسهر جهنگى دەروونى له ئهنجامدانى توێژٌ -3

 ئهنجامدانی توێژٌنهوە له بارەی کارٌگهری وێنهی ههواڵی جهنگی لهسهر دەروونی وەرگر.-4
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 :کانٌٌهکورد ەرچاوهس

مٌتۆدی توێژٌنهوەی زانستی، خانهی چاپ و باڵوکراوەی چوارچرا،  ،(2016سابٌر) ،بۆکانی-1

 سلێمانی. –دستان ههرێمی کور

، باٌهخی جٌۆپۆلهتٌکی دانٌشتوانی ههرێمی کوردستانی عێراق، (1999جهزا تۆفٌك) ،تالب-2

 سهنتهری لێکۆڵٌنهوەی ستراتٌجی کوردستان، سلێمانی. 

، چاپخانهی 3، دەروازەٌهک بۆ نهخۆشٌٌه دەرونی و هۆشمهندٌٌهکان، چ(2012حسن، ئهفرام دمحم)-3

 چوارچرا، سلێمانی.

پێوٌسته بٌانزانێ، بهرگی ٌهکهم، چاپخانهی  (، ئهوانهی ڕۆژنامهنووس 2012مهغدٌد ) ن،سهپا-4

 شههٌد ئازاد ههورامی، ههولێر.

، پۆستتراومای مندااڵن و جهنگ و تٌرۆر، دەزگای ڕۆشنبٌری مارگرێت، (2016سهعٌد، فاٌهق)-5

 سلێمانی. 

هلناسٌدا، و: محهمهد شوانی، توێژٌنهوە له کۆم ، مٌتۆدەکانی(2011مهعهن خهلٌل)عومهر، -6

 چاپخانهی ڕۆژههاڵت، ههولێر. 

 (، ڕۆژنامهگهری تاٌبهتمهند، جاپخانهی شههٌد ئازاد ههورامی، ههولێر. 2007کاروان علی) ،لادر-7

، ساٌکۆلۆژٌای گشتی، چاپی سێٌهم، چاپخانهی دٌالن، (  2011کهرٌم شهرٌف) ،لهرەچهتانی-8

 سلێمانی. 

همال سابٌر، ساٌکۆلۆژٌای جهماوەر، مهکتهبی بٌر ، وەرگێڕانی : ئارام ج( 2006گۆستاڤ) ،لۆبۆن-9

 .، سلێمانیو هۆشٌاری

، دابهشبوونی جوگرافی نهتهوەی کورد له عێرالدا، گۆڤاری (1993خهلٌل ئٌسماعٌل) ،محهمهد-10

 تهمووز، سلێمانی.، 2سهنتهری لێکۆڵٌنهوەی ستراتٌجی، ژمارە 

ڕۆژنامهنووسی، رگێڕانی : مهم بورهان لانع، ئهخاللی کاری (، وە2004حسن عماد ) ،مکاوي-11

  ، سلێمانی.وەزارەتی ڕۆشنبٌری، بهرێوەبهراٌهتی خانهی وەرگێڕان

 

 سهرچاوەی عهرەبی:

دار ، 5ط ،عالم فی المجتمعات المعاصرةاالتصال واال ، (2006صالح خلٌل) ،ابو اصبع-12

 مجدالوي، عمان ،االردن.

، دار ارام للدراسات واالعالم فً المجتمعات المعاصرة االتصال ،(1995صالح) ابو اصبع،-13

 والنشر، عمان.

 ، عمان.ٌاسً، دار الراٌة للنشر والتوزٌع(، االعالم الس2012دمحم ) ،ابو سمرة-14

 تارٌخ نظرٌات االتصال، تر:نصرالدٌن المٌاضً وصادق رابح، (،2005مٌشال) ارمان و ماتالر،-15

 ، بٌروت.جمةالمنظمة العربٌة للتر

، مطبعة دار العالمٌة، دىء علم االتصال ونظرٌات التؤثٌر(، مبا1998محمود حسن ) اسماعٌل،-16

 مصر.

 ، الماهرة.ةمکتبة االنجلو المصرٌ ،(، العاللات العامة واالعالم1968ابراهٌم) ،امام-17

و معالجته االختبار النفسی اسسه ، (، بدرٌة 2001عثمان علی و علی السامرائی) ،امٌن-18

 االحصائٌة، مطابع عصر الجماهٌر، المصر.



R 143 
 

 ، مکتبة العبٌکات، الرٌاض. (، ممدمة فی اتصال السٌاسی1997دمحم بن سعود) ،البشر-19

 ، عمان، االردن.المرکز الثمافً العربً ،السمٌائٌات والتاوٌل (،2005سعٌد) بنکراد،-20

وزارة  ،4خصٌة الفرد، مجلة الفکر، جثرها فً ش، وا(، وسائل االعالم1984ترکً، مصطفی)-21

 ، الکوٌت.االعالم الکوٌتٌة

 ، عالم الکتب، الرٌاض.(، علم االجتماع االعالم1985ة )، عطٌجبارة-22

، دار حوران للطباعة و هوم االرهاب فً المانون الدولً(، مف 1998سامر ابراهٌم ) الجمانی،-23

 النشر والتوزٌع، دٌمشك.

 دٌمشك. ،ساٌکولوجٌة العنف، دار الفکر (،1998خالص ) ،چلبً-24

و الشخصٌة، دار المعرفة دراسات فً المجتمع و الثمافة  (،2009علی عبد الرزاق) ،چلبی-25

 ، المصر.الجامعٌة

 الماهرة، مصر. ،دار الفجر للنشر و التوزٌع نظرٌات االتصال، (،2010دمحم منٌر) ،حجاب-26

راب مابعد الضغوط الصدمٌة عند االطفال المراهمٌن ، اضط( 2004الحارث عبد الحمٌد) ،حسن-27

 ، العراق.امعة بغداد، مرکز البحوث النفسٌةوالکبار، ج

 (، االعالم واالتصال بالجماهٌر، عالم الکتب، الماهرة. 1984سمٌر دمحم ) ،حسٌن -28

 ، االعالم الجدٌد، دار الشروق للنشر والتوزٌع، عمان.(2008عباس مصطفی) ،حسٌن-29

، (، کٌف تإثر وسائل االعالم، دراسات فی نظرٌات االتصال1994عبد الرحمن) ،لحضٌفا-30

 دمشك.

ت و ، دراسة فی نظرٌا(، کٌف تإثر وسائل االعالم ؟1998دمحم بن عبد الرحمان) ،الحطٌف-31

 ، الرٌاض.، مکتبة العبٌکات2االسالٌب ط

، دار االسامة للنشر والتوزٌع، ی(، سوسٌولوجٌا االعالم الجماهٌر2011فواز منصور) ،الحکٌم-32

 عمان. –االردن 

 ، االعالم والدعاٌة، بغداد، مکتبة البغداد.(1978عبداللطٌف) ،حمزة-33

 (، مدخل الی علم االجتماع االعالمی، دار الفکر العربی، الماهرە.2001انشراح الشال) ،الخالك-34

 لم النفس االعالمً، دار المسٌرة،(، احمد عبد اللطٌف ابو سعد، ع2010سامی محسن) ،ختاتنة-35

 عمان. 

اضطراب مابعد ، الصدمات النفسٌة لدی العرالٌٌن بعد الحرب (2008رشا حبٌب) ،خٌربک-36

 ، دمشك.تربٌة، کلٌة الالصدمة، جامعة دمشك

 ، مکتبة نابلس، دمٌاط. (، ممدمة الی علم االتصال2005عبد الرحٌم) ،دروٌش-37

 ، دار الفکر العربً، الماهرة.2، المدخل الی علم النفس، ط(1985ز)حسٌن عبد العزٌ الدرٌنً،-38

 (، وسائل االعالم و الطفل،دار المسٌرة، االردن.2012عبد الرزاق دمحم) الدلٌمً،-39

 اصول علم النفس، دار الکتاب العربً للطباعة والنشر بالماهرة، (،1968احمد عزت) راجح،-40

 المصر.

 ، کلٌة االعالم،، جامعة الماهرة2سس العلمٌة لنظرٌات االعالم، ط، اال(1978جٌهان ) ،رشتی-41

 المصر.

(، االختبارات والمماٌٌس النفسٌة، مطبعة جامعـة 1981الزوبعی واخرون، عبد الجلٌل واخرون)-42

 الموصل، العراق. 
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  عمان. دار المناهج للنشر و التوزٌع، (، علم النفس االعالمً، 2007نبٌهة صالح ) ،السامرائً-43

 المصر. البناء االجتماعً والشخصٌة، دار المعرفة الجامعة االسکندرٌة، ،(1989فرج دمحم) ،سعٌد-44

 المصر. ،ج، جامعة الماهرة(، االعالن والترو1993ٌهناء عبد الحلٌم ) ،سعٌد-45

 عمان،اهٌري، عالم الکتب الحدٌث للنشر،سٌکولوجٌا االتصال الجم (،2005سعاد جبر) سعٌد،-46

 الردن.ا

دار النهضة ، علم النفس االجتماعً، الماهرة ،(1979عبد الغفار) ،احمد العزٌز، عبد السالم ،سالمة-47

 العربٌة، المصر.

 بغداد. ، دار الشإن الثمافة،ات الرأى العام مدخل، نظرٌ(1992حمٌدة) ،سمٌسم-48

 لطباعة، بغداد. دار الحرٌة ل، 2حضارة وادی الرافدٌن، ج (، تارٌخ1983سوسه ،احمد )-49

 ، المصر.(، لوة االعتزاز بالنفس، دار الکتب2007مد )دمحم اح ،شاهٌن-50

 ، دراسة اسامة للنشر والتوزٌع، عمان.(، علم اجتماع االعالم2011علً ) موسی ،الشهاب-51

 ، المصر.8، ط، الماهرة، المکتب المصري الحدٌث، اصول علم النفس(1970احمد عزت) ،صالح-52

ملٌة والنفسٌة، مطبعة صالح (، علم النفس الشواذ واالضطرابات الع2005لاسم حسٌن ) ،صالح-53

 ، اربٌل.الدٌن

 ، صنعاء .لتنظٌر والمٌاس، مکتبة الجٌل الجدٌد، الشخصٌة بٌن ا(1997لاسم حسٌن) ،صالح-54

 ، دٌمشك. الرهاب سٌاسً و المانوون الجنائً(، ا1985عبدالرحٌم ) ،الصدفً-55

 ، دار الرآ، الکوٌت.(، الصدمة النفسٌة2006احمد ) ،لكعبد الخا-56

 ، دار المعرفة الجامعٌة، المصر.، استخبارات الشخصٌة، االسکندرٌة( 1989احمد) ،عبد الخالك-57

 ،السکندرٌة، دار المعرفة الجامعٌة(، االبعاد االساسٌة للشخصٌة، ا1996احمد) ،عبد الخالك-58

 المصر. 

(، علم النفس العام اصوله وتطبٌماته، دار 1990عبد الفتاح ) ،، محمودعبد الخالك، احمد دمحم-59

 المعرفة الجامعٌة، الماهرة.

 ، الماهرة. الدراسات االعالمٌة، عالم الکتاب(، البحث العلمً فً 2000دمحم) ،عبدالحمٌد-60

، هدٌنمرکز بحوث المستمعٌن والمشا ،(، مدخل بحوث االتصال الجماهٌری1988نواف) ،عدوان-61
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  ًیَ

 ثیٌٔێج

    ٌت؟ كه ئه فزٌۆن له ته ٌری سه - 1/2

    (     )ندێجار هه) (        خێر نه) (     ڵێ به ٢/2

    ؟ وه خوێنٌته ده گۆڤار و  ڕۆژنامه - 3/2

    (     )ندێجار هه) (        خێر نه) (     ڵێ به 4/2

    گرٌت؟ ئه ڕادٌۆ  له گوێ- 5/2

    (     )ندێجار هه) (        خێر نه) (     ڵێ به 6/2

    هێنٌت؟ كارئه به لكترۆنی ئه ٌاندنی راگه- 7/2
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تا كاى تڕگَ ژ

ض

 ٍ 

تاش 

  ًیَ

ثیٌێج

ٓ 

    .كات ده م شپرزه  كه ڕووداوه ی وه وتنه ٌادكه 1

    . ٌه هه  وه كه رووداوه  به ندی ٌوه په كه بٌنم ده ناخۆش ونی خه 2

 ندی ٌوه په و چاالكی ر سه به  كه رووداوه ری كارٌگه ئێستا تا 3

 . ماوه  وه كانمه تٌه اڵٌه كۆمه

   

     .رێزم په  ڵكی،دووره خه  له م كه ده ست هه 4

    .ربڕم ده كانم ناسٌاوه و س كه بۆ سۆزم و ست هه انمناتو 5

    .كات ده بێزارم ناخۆش ی زمه دێوه  وانه شه 6

    .بم ده  تووڕه و چم ڵده هه هۆكار مترٌن كه به 7

    .م كه ده كۆبٌری رنج سه الوازی به ست هه 8

    . وه بێنه رمدا سه به  دٌكه جارێكی كان ڕووداوه ترسم ده 9

    .ژٌاندام  له تائێستا  كه م كه ده تاوان و مۆكی خه  به ست هه 11

    . نٌه خۆم وٌستی به م كه ده ست هه م كه ده جموجۆڵ  ندێ هه 11

    . وه بچێته بٌر له م كه ڕووداوه م كه زده حه 12

    .م بكه سانٌتردا كه ڵ گه له گفتوگۆ توانم ده م ئاسته  به 13

    .ناڵێنم ده  وه بٌركردنه له ری وه ٌاده پیخرا ست ده  به 14

 اڵوی تێكه به ز حه و  نٌٌه نگ هاوسه تٌم ساٌه كه م كه ده ست هه 15

 .م ناكه ڵكی خه

   

    .م بده كانم كێشه ر سه له  وه ره كالكه ٌه بڕٌاری ناتوانم 16

 رم مبهرا به ٌان تاوان  كه  وه مه بكه  سانه كه و له  تۆڵه م كه زده حه 17

 . داوه نجام ئه

   

    . وه ته بوومه زۆر ڕاڕاٌی تووشی ژٌانمدا  له 18

 گرژ كانم لاچه و  نجه په و ست ده ٌادم  وه دێته  كه ساته كاره  كه كاتێن 19

 .بن ده

   

    .زانم ده م كه به خۆم سانٌتردا كه  به ر رانبه به له 21

    .بێت ردا سه به منٌان ساتی كاره مان هه ڵكی خه م كه زده حه 21

    .نابٌنم  وه خواردنه و خواردن  له چێژ 22
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 ثیٌٔێج

    . كه ڕووداوه ی وه بٌرهێنانه  له  1
    .بوونم  شپرزه  2
 ت تاٌبه ناخۆشی وی خه بٌنٌنی ی وه كردنه م كه  له 3

 . ٌه هه  وه كه رووداوه به
   

  ندٌه ٌوه په و چاالكی ر سه  كردۆته رێنٌان ئه ری كارٌگه 4

 .كانم تٌه اڵٌه كۆمه
   

    .بۆزٌادكردووم ڵكی خه  له رێزٌان په  دووره ستی هه 5
 ڵگای كۆمه  به كانٌان ساته وكاره كان ئاواره ناساندنی  بۆته 6

 .كان ڕێكخراوه و نی ده مه
   

    .خشٌن پێبه ئارامی 7
    .كانم رونٌه ده  ژانه شڵه ی وه مكردنه كه  8
    .كانم كێشه رووداوو ر سه له زٌادكردووم ئاگاٌٌان و زانٌاری 9
    . وه كانمه گرفته و كێشه ر سه به( لٌب ره) چاودێر 10
    .كی ره ده و ناوخۆٌی پشتٌوانی و هاوكاری شكردنی پێشكه  له  11
    .سۆزم و ست هه وروژاندنی  12
    .كانم بوونه توره ی وه دنهكر هێور  13
    .بێت مٌش كه كی ٌه ماوه ربۆ گه ئه م كه رووداوه ٌادكردنی له  14
    .(ژٌان ی وه خۆشوٌستنه) ژٌان به  وه ستكردنه هه  دووباره  15
    .رمدا وروبه ده ڵ گه له كردن ڵه مامه و خۆكۆنترۆڵكردنم بۆ هاندان 16
 زۆر هۆی به كات ئه بێزارم ناخۆش ی زمه دێوه بٌنٌنی  17

 . وه ٌاندنه راگه كانی ناڵه كه  له  كه رووداوه ی وه كردنه دووباره
   

 گرفتی و  كێشه باسكردنی هۆی به ڵچونم هه و بوون توره زٌاتر 18

 . وه كانه ئاواره
   

    . زٌادبووه كان كێشه و ڕووداو ر سه  له ئاگاٌم  19
    .الم له كه ڕووداوه ی وه بوونه نه ارهدوب ستی هه دروستبوونی له 20
  له ئێستا تا  كه ، وه ته كردومه م كه تاوانٌان و مۆكی خه ستی هه 21

 .ماوم ژٌاندا
   

     .كانم جموجۆڵه كۆنترۆڵكردنی 22
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 ردا وروبه ده سانی كه ڵ گه له گفتوگۆم ی وه كردنه ئاساٌی 23

 . كه ڕووداوه ت باره سه
   

    .بناڵێنم  وه بٌركردنه  له ری وه ٌاده ست ده هب ی وه ئه 24
    .تٌم ساٌه كه نگی ناهاوسه 25
    .ژٌانم  له  وه ره كالكه ٌه برٌاردانی 26
    .كردووم زٌاد ال له ٌان وه ندنه سه  تۆڵه زی حه 27
    . وه ته كردومه م كه ڕاٌی ڕا 28
 و  وه وتنه بٌركه كاتی له لاچم و ست ده گرژبونی ی وه بوونه م كه 29

 . كه ڕووداوه وتنی كه رگوێ به
   

  به ر رامبه به دروستكردوم بۆ مزانٌنٌان كه خۆبه ستی هه 30

 . هاتوه نه ردا سه به ٌان رووداوه و ئه ٌان نٌن  ئاواره  كه سانٌتر كه
   

 باسكردن زۆر هۆی به  وه بووبێته ئاساٌی ال م كه رووداوه ی وه ئه 31

 .م كه ته حاڵه بۆ نگٌری الٌه و من ی هاوشێوه دانینٌشان و
   

    .ردابێت سه به ٌان رووداوه م ئه تر سانی كه م كه زنه حه  كه ی وه ئه 32
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 )شێوەی کۆتاٌی فۆڕمی ئامڕازی توێژٌنهوە به زمانی کوردی( (3پاشكۆی )
 

 

 ی زانستی وه تی خوێندنی بااڵ و توێژٌنه زاره وه
         دٌن اڵحه زانكۆی سه                 

 ٌاندن شی ڕاگه به -بٌات ده كۆلێژی ئه      

 دكتۆرا -خوێندنی بااڵ             

 
 

 راپرسیفۆرهی 
 

 ............................................: ڕێز به      

 رم و پڕ زانست ساڵوێكی گه                                          

 
 
 دكتۆرا ی بڕوانامه ستهێنانی ده به بۆ زانستی، كی ٌه وه توێژٌنه له  شێكه به  ستتداٌه رده به له ی فۆرمه م ئه
 كانی ئاواره,   هێدمه پاش ژانی شڵه ی وه هێوركردنه  له ٌاندن راگه ڕۆڵی) ناونٌشانی به ٌاندندا، راگه له
 و  بڕگه ی وه اڵمدانه وه و وه پڕكردنه به بن ارمانهاوك داواكارٌن(. سلێمانی پارێزگای  له داعش ڕی شه
 و زانستٌه ی وه توێژٌنه ستی به مه بۆ نها ته گات ئه ستمان ده به  وه فۆرمه م له ی زانٌارٌانه و ئه. كانی ره وه ته

 .ناكات ناو نوسٌنی  به پێوٌست
 

                          
 

 رێسجاى...... زۆر سْپاش تۆ ُاّكاری تَ
 

 ر جْێژٍ                           رضحیار                    رپَ سَ

 جویل احوذ  پاڤێ                      فی             طپ.ی.د.صاتر تكر هص

 
 گونجێت، ده تۆدا ی كه اڵمه وه ڵ گه له  كه دا ٌه وانه كه و ئه ناو  له دابنێ(  ) ی نٌشانه  تكاٌه:  تێبٌنی
  تۆ الی له گرنگٌان پێی به  كاربهێنه به  ژماره  ٌه هه ندی رٌزبه  به پێوٌستی  كه ی پرسٌارانه و ئه ها روه هه
 
 
 

 دیوۆگرافی ًذی جوَ جایثَ: م كَ یَ
 )   ( مێ)   (            نێر:     ز گه ره. 1
 (     )  ١٧-٣١(        )  ٣٧-٦١(        ) ٦٧ -٤١:  ن مه ته. 2

 (   )روتر سه -٥١(         ) ٥٧-١١            
 :واری خوێنده ئاستی. 3
    (         ) ندی ناوه  (     ) تاٌی ره سه     (   )  نوسێت ده و  وه خوێنێته ده)   (      وار خوێنده نه     

 (     )روتر سه زانكۆو) (          ٌی ئاماده     
 :بوون ئاواره پێش ی پٌشه. 4
 )  ( بێكار ( )ت تاٌبه رتی كه ری رمانبه فه) (   گشتی رتی كه ری رمانبه فه(   ) خۆ ربه سه كاری    

 (   ) وه جٌابوه(      ) رمردوو هاوسه(        )خێزاندار(       ) ڵت سه   تی اڵٌه كۆمه باری. 5
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 (    )زٌاتر و7(       )  6 - 4(        )  3-1(     ) سفر  :منداڵ ی ژماره. 6
 (   ) هٌتر(         )توركمان(       ) ب ره عه(       )كورد :  وه ته نه. 7
 (    )هٌتر(       )ٌی كاكه(    ) ئێزدی(       )مسٌحی(     ) ئٌسالم  :ئاٌن. 8
 )     (هٌتر(          )  سونه(        )  شٌعه :ب زهه مه. 9

 : هاتووٌت  ساتانه كاره م له كام تووشی. 10
 (    )هٌتر(    )رفاندن (  )لێكردن له ته(      )ر سه ڵكوتانه هه (  ) بۆردومانكردن (    ) وه لٌنه ته    

 : وه ته بووٌته  ٌانه سته جه  ئازاره كام توشی. 11
 )   (هٌتر)   (  ندامی مئه كه(       )  برٌنداربوون(       )لێدان     
 : وه هت بووٌته  روونٌٌانه ده  نجه شكه ئه م له كام توشی. 12 
 (    )هٌتر(    ) جنێوپێدان(      )پێكردن گاڵته(     )  تی سوكاٌه(        )بێگار      
 :ك ر؛وه سه  ته كراوه سێكسی ستدرێژی ده. 13
 (   )هٌچٌان(     ) ف ره شه داركردنی كه له(    ) ڵپێكردن گێچه) (   كردن الله      
 :هۆی به  وه ته بووٌته ئازاردان ٌان تی سوكاٌه توشی. 14
 (  ) هٌتر(       ) وه ته نه(       ) ئاٌن(        )ب زهه مه        
 ت؟ كه خێزانه  له  وه ته دوررخراوٌته ٌان  وه ته جٌاكراوٌته. 15
 (  ) خێر نه(        )ڵێ به      
  ؟ رٌنداركراوهب ٌان  كوژراوه( هاوڕێ سوكار، كه خێزان،) له نزٌكت سێكی كه خۆتدا رچاوی به له. 16
 (  ) خێر نه(        )ڵێ به      
 ؟ ڕفێندراوه( هاوڕێ سوكار، كه خێزان،) له نزٌكت سێكی كه خۆتدا رچاوی به له. 17
 (  ) خێر نه(        )ڵێ به      

 ؟ رووخێنراوه تان كه خانووه خۆتدا رچاوی به له. 18 
 (  ) خێر نه(        )ڵێ به      

 ؟ روخێنراوه ٌان  شێوێنراوه كانت پٌرۆزه  شوێنه( رستگا په) خۆتدا رچاوی به له. 19 
 (  ) خێر نه(        )ڵێ به      

 :یاًذى ڕاگَ كاًی ئاهڕازٍ  تَ سحي پطحثَ: م دٍّّ
  ستٌت؟ به ده ٌاندن ڕاگه ناڵی كه كام به پشت. 20
 (   ) جار هٌچ(    )جار م كه(   ) جار ندێن هه(    )مووجار هه: ئاسمانی فزٌۆنی له ته ناڵی كه -أ   
 (   ) جار هٌچ(    )جار م كه(   )جار ندێن هه(  ) مووجار هه: ناوخۆٌی فزٌۆنی له ته ناڵی كه -ب   
 (   ) جار هٌچ(   ) جار م كه(    )جار ندێن هه(   ) مووجار هه: گۆڤار و ڕۆژنامه -ج   
 (   ) جار هٌچ(   ) جار م كه(   ) جار ندێن هه(   ) مووجار هه:  ڕادٌۆ -د   
 (   ) جار هٌچ(    )جار م كه(       )جار ندێن هه(    )مووجار هه: لكترۆنی ئه ٌاندنی راگه -ـه  

 گرٌت؟ رده وه  وه ٌاندنه ڕاگه ناڵی كه  له زانٌاری زمانێك چ به. 21
 (  ) هٌتر(    ) توركی(       )بی ره عه(        )كوردی      

 ڕێٌت؟ گه ده دواٌاندا به ٌاندندا ڕاگه كانی ناڵه كه له زٌاتر چٌن  تانه بابه و ئه كان ئاواره ی كٌشه له  جگه. 22
 (  )  مێژووٌی(     ) ئاٌنی(   )  كان ئامێزه  گاڵته و رفٌهی ته(    )  رزشی وه   
 (   ) ربازی سه و نگ جه(   )  زانستی(   )  كلتوری)  (  ندروستی ته(    ) جوگرافی   
 (                            )  هٌتر(   )  لتوری كه و تی اڵٌه كۆمه(    ) سٌاسی   

 (ڵبژێرٌت هه زٌاتر اڵمێك وه  له توانٌت ده: )ی وه رئه به له ٌاندن ڕاگه كانی ئامڕازه  به ستم به ده پشت. 23
 (   ) ن كه ده خش په كانٌان گرفته و ئاواره پرسی ر سه له زانٌاری -أ
 )   ( ن ده پێده گشتٌم زانٌاری -ب
 )   (  وه كاته پڕده كانم وٌژدانٌٌه و روونی ده  پێداوٌستٌه -ت
 )   ( كات ده كان ئاواره ئازاری و موعانات له باس -پ 
 )   (  وه ره ده به نێت ٌه گه ده كان ئاواره نگی ده -ج 
 )    (هٌتر -ح 
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 گرنگٌان ی پێ  به)ٌت؟ بكه رامۆش فه ٌاندن ڕاگه كانی ڵهنا كه ن كه لێده وات چٌن  هۆكارانه و ئه. 24
 (:  بكه ندٌان ڕٌزبه

 )  (  نٌه كاتم -أ
 )   (  نٌه پێٌان ڕم باوه -ب
 )    ( ن تێرناكه كانم زووه ئاره و پێداوٌستی -ت
 )   ( نن ٌه پێناگه ڕاستم زانٌاری و  واڵ هه -پ
 )   ( ن ادهن كان ئاواره كانی گرفته و  كێشه  به گرنگی -ج
 ( )   (نابٌست نابٌناٌی،) ٌی سته جه ی كێشه بونی -ح
 )  ( تۆلاندنم و ترس هۆی  بۆته -خ

ُۆكاریحر)    (  -خ
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 :PTSD)) رًّی دّای ُێذهَ ژاًی دٍ كاًی ضڵَ م:ًیطاًَ سێیَ
هّْ َُ كاى تڕگَ ژ

 جار

ًذێ  َُ

 جار

م َ ك

 جار

 جار چُی

     .كات ده م شپرزه  كه ڕووداوه ی وه وتنه ٌادكه 1

  وه كه رووداوه به ندی ٌوه په  كه بٌنم ده ناخۆش ونی خه 2

 . ٌه هه

    

 و چاالكی ر سه به  كه رووداوه ری كارٌگه ئێستا تا 3

 . ماوه  وه كانمه تٌه اڵٌه كۆمه ندی ٌوه په

    

     .ڵكی خه  له رێزم په  دووره م كه ده ست هه 4

     .ربڕم ده ناسٌاوانم و س كه بۆ سۆزم و ست هه ناتوانم 5

     .كات ده بێزارم( كابوس) كه مۆته وتندا خه كاتی له 6

     .بم ده  تووڕه و چم ڵده هه هۆكار مترٌن كه به 7

     .م كه ده كۆبٌری و رنج سه الوازی به ست هه 8

     . وه بێنه رمدا سه به  دٌكه جارێكی كان ڕووداوه ترسم ده 9

     .ژٌاندام له تائێستا  كه م كه ده تاوان و مۆكی خه  به ست هه 11

     . نٌٌه خۆم وٌستی به م كه ده ست هه م كه ده جموجۆڵ  ندێ هه 11

     . وه بچێته بٌر له م كه ڕووداوه م كه زده حه 12

     .م بكه سانٌتردا كه ڵ گه له گفتوگۆ توانم ده م ئاسته  به 13

     .ناڵێنم ده  وه بٌركردنه له ری وه ٌاده خراپی ست ده  به 14

 ز حه و نٌٌه نگ هاوسه تٌم ساٌه كه م كه ده ست هه 15

 .م ناكه ڵكی خه اڵوی تێكه به

    

     .م بده كانم كێشه ر سه له  وه وه كالكه ٌه بڕٌاری ناتوانم 16

 ٌان تاوان  كه  وه مه بكه  سانه كه و له  تۆڵه م كه زده حه 17

 . نجامداوه ئه مر رامبه به

    

     . وه ته بوومه زۆر ڕاڕاٌی تووشی ژٌانمدا  له 18

 و نجه په و ست ده ٌادم  وه دێته  كه ساته كاره  كه كاتێن 19

 .بن ده گرژ كانم لاچه

    

     .زانم ده م كه به خۆم سانٌتردا كه ر رانبه به له 21

     .بێت ردا سه به منٌان ساتی كاره مان هه ڵكی خه م كه زده حه 21

     .نابٌنم  وه خواردنه و خواردن  له چێژ 22
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كاًی  اڵ كێطَ گَ كردى لَ ڵَ هاهَ  یاًذى لَ كاًی ڕاگَ ًاڵَ م: ڕۆڵی كَ چْارٍ

 ... ٍّ رًّّی دّای ُێذهَ كاًی دٍ ژاًَ ضڵَ  ًذی تَ یٍْ پَ

ًذێ  َُ هّْجار َُ  یَ َُ رۆڵیاى كاى یاًذًَ ڕاگَ ژ

 جار

م َ ك

 رجا

 چُی

 جار

     . كه ڕووداوه ی وه بٌرهێنانه له  1

     .بوونمدا  شپرزه  2

 ت تاٌبه ناخۆشی وی خه بٌنٌنی ی وه مكردنه كه له 3

 . ٌه هه  وه كه رووداوه به

    

  ندٌه ٌوه په و چاالكی ر سه  كردۆته رێنٌان ئه ری كارٌگه 4

 .كانم تٌه اڵٌه كۆمه

    

     .زٌادكردووم بۆ ڵكی خه له ٌانرێز په دووره ستی هه 5

     .خشن به پێده ئارامٌم 6

     .كانم رونٌه ده  ژانه شڵه ی وه مكردنه كه 7

 رووداوو ر سه له زٌادكردووم ئاگاٌٌان و زانٌاری 8

 .كانم كێشه

    

     . وه كانمه گرفته و كێشه ر سه به( لٌب ره)چاودێر  ته بونه 9

 پشتٌوانٌی و هاوكاری شكردنی ێشكهپ له بوون شدار به 11

 .كی ره ده و ناوخۆٌی

    

     .سۆزم و ست هه وروژاندنی 11

     .كانم بوونه توره ی وه كردنه هێور 12

 مٌش كه كی ٌه ماوه بۆ ر گه ئه م كه رووداوه ٌادكردنی له 13

 .بێت

    

 ی وه خۆشوٌستنه) ژٌان به  وه ستكردنه هه  دووباره 14

 .(ژٌان

    

 ڵ گه له كردن ڵه مامه و خۆكۆنترۆڵكردنم بۆ رن هانده 15

 .رمدا وروبه ده

    

 ، وه كه رووداوه ی وه كردنه دووباره زۆری هۆی به 16

 .كات ئه بێزارم( كابوس)ناخۆش ی زمه دێوه

    

 زٌاتر ، وه كانه ئاواره گرفتی و  كێشه باسكردنی هۆی به 17

 .بم ده توڕه و چم ڵده هه

    

 ی وه بوونه نه دوباره ستی هه دروستبوونی له هۆكارن 18

 .الم له كه ڕووداوه
    

 تا  كه ، وه ته كردومه م كه تاوانٌان و مۆكی خه ستی هه 19

 .ماوم ژٌاندا له ئێستا

    

      .كانم جموجۆڵه كۆنترۆڵكردنی 21

 سانی كه ڵ گه له گفتوگۆم ی وه كردنه ئاساٌی 21

 . كه ڕووداوه ت باره سه ردا وروبه ده

    

     .بناڵێنم  وه بٌركردنه  له ری وه ٌاده ست ده به ی وه ئه 22
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     .تٌم ساٌه كه نگی ناهاوسه 23

     .ژٌانم له  وه ره كالكه ٌه برٌاردانی 24

     .كردووم زٌاد ال له ٌان وه ندنه سه  تۆڵه زی حه 25

     . وه ته كردومه م كه ڕاٌٌان ڕا 26

 كاتی له لاچم و ست ده گرژبونی ی وه مبوونه كه 27

 . كه ڕووداوه وتنی كه رگوێ به و وه وتنه بٌركه

    

 ر رامبه به دروستكردوم بۆ مزانٌنٌان كه خۆبه ستی هه 28

 ٌان رووداوه و ئه ٌان نٌن  ئاواره  كه سانٌتر كه به

 . هاتوه نه ردا سه به

    

 زۆر هۆی به  وه بووبێته اٌیئاس ال م كه رووداوه ی وه ئه 29

 نگٌری الٌه و من ی هاوشێوه نٌشاندانی و باسكردن

 .م كه ته حاڵه بۆ

    

 ٌان رووداوه م ئه تر سانی كه م كه زنه حه  كه ی وه ئه 31

 .ردابێت سه به
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 )ضێْەی کۆجایی فۆڕهی جْێژیٌەّە تە زهاًی عەرەتی( (4پاضکۆی)

 الدٌنجامعة صالح       

 كلٌة االداب         

 لسم اإلعالم       

 شعبة الدراسات العلٌا/ دكتوراه

 

 ................................ بعد التحٌة...السٌدة ، السٌد

 

االستمارة التً بٌن ٌدٌن جزء من بحث علمً، للحصول على شهادة دكتوراه فً اإلعالم،بعنوان 

. لذا نرجو من سٌادتكم ( النازحٌن لدى ((PTSD صدمةة مابعد النفسٌ م لتهدٌ  اضطرابدور اإلعال)

 ذه االستمارةللفمرات. إن المعلومات المكتسبة من هلفمراتها ومحاورها مساعدتنا فً تمدٌم اإلجابة 

 اسمن.ذكر  الىللبحث العلمً فمط دون حاجة  تستخدم

 

 

 شكرا الستجابتكم وتعاونكم ...

 

 

                 

 الباحثة                                 المشرف

 جویل احوذ  پاڤێ                      فی             ط.د.صاتر تكر هصم.أ

 

 

 

( بٌن لوسٌن للجواب المختار، ثم ضع أرلاما لألسئلة التً بحاجة إلى )مالحظة: ضع عالمة 

 الترتٌب حسب إهتمامن لها.
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 (    )كال       (    )نعم       
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 المنوات التلفزٌونٌة الفضائٌة؟ -أ

 (    )أبدا        (   )نادرا       (   )أحٌانا         (    )دائما    

 المنوات التلفزٌونٌة المحلٌة )األرضٌة(؟ –ب 

 (   (        أبدا)    (       نادرا)  (         أحٌانا)    دائما )    

 الت؟الصحف والمج -ت

 (   (        أبدا)    (       نادرا)  (         أحٌانا)    دائما )    

 الرادٌو؟ -ج

 (   (        أبدا)    (       نادرا)  (         أحٌانا)    دائما )    

 ؟العالم االلكترونًا-ح

 (   (        أبدا)    (       نادرا)  (         أحٌانا)    دائما )    

 بأٌة لغة تكتسب المعلومات من القنوات االعالمٌة؟. 21

 (   )غٌرها       (   )التركٌة   (   ) العربٌة     (    )الكوردٌة    

. عدا قضٌة المهجرٌن و النازحٌن، ما هً الموضوعات القضاٌا المهمة التً تبحث عنها فً 22

 القنوات االعالمٌة؟

    (  )لمالع   (   )التؤرٌخ و الجغرافٌة      (   )الدٌن     (   )التسلٌة والترفٌه     (   )الرٌاضة 
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 (    )تنشر معلومات عن ملف النازحٌن ومشاكلهم. -أ    

 (    )تزودنً بالمعلومات العامة. -ب    

 (   )تشعرنً بالراحة تجاه الحاجات النفسٌة . - ت

 (   )تتحدث عن معاناة وآالم النازحٌن. - ث

 (   )توصل أصوات النازحٌن الى أسماع الناس . - ج
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 (  )ضٌك الولت  -أ

 (   )ال أثك بهم  -ب

 (    )لن تإدي إلى تكامل هواٌاتً  -ت

 (   )لم تزودنً باألخبار والمعلومات الصحٌحة  -ث
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  (    )أسباب أخرى -ز
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 (:PTSDثالثا: عالهات اإلضطراتات هاتعذ الصذهیة )

أحیا دائوا الفقرات ت

 ًا

 أتذا ًادرا

     بان.تذكر الحدث ٌإدي إلى شعوري باالرت 1

     أحلم أحالما سٌئة تتعلك بالحدث. 2

     الٌزال تؤثٌر الحدث بالٌا على نشاطاتً وعاللتً االجتماعٌة. 3

     أشعر بالعزلة عن الناس. 4

     ال أستطٌع التعبٌر عن شعوري وعواطفً تجاه ألربائً ومعارفً. 5

     أشعر باالستٌاء عند رإٌة الكابوس فً المنام. 6

     ألل األسباب ٌغضبنً وٌثٌرنً. 7

     أشعر بالضعف فً الدلة وجمع األفكار. 8

     أخشى أن تداهمنً االحداث مرة أخرى. 9

     أشعر بالكآبة واالثم ألنً ماأزال على لٌد الحٌاة. 10

     ألوم ببعض اآلنشطة وأشعر أنها الإرادٌة. 11

     أحب نسٌان الحادث. 12

     ستطٌع أن أحاور األخرٌن.بلطف أ 13

     أئن من سوء ذكرى النسٌان. 14

     أشعر أن شخصٌتً غٌرمتوازنة وال أرغب فً إالختالط باآلخرٌن. 15

     .مشاكلً تجاهال أستطٌع أن اتخذ لرارا  16

     أحب االنتمام من األشخاص الذٌن أجرموا بحمً. 17

     طالما أنتابنً الملك فً حٌاتً. 18

     عندما أتذكر الحدث اشعر بتملص أصابع وٌدي ورجلً. 19

     أشعر بالضعف ازاء اآلخرٌن. 20

     أحب أن ٌمع الناس فً نفس المصائب. 21

     ال أتذوق الطعام والشراب. 22

 

دّر القٌْات اإلعالهیة في الحعاهل هع هطاكل ّالعالقات تاألضطراتات  :راتعا

 (:PTSDصذهة )الٌفسیة هاتعذ ال

أحیا دائوا للقٌْات اإلعالهیة دّر ت

 ًا

 أتذا ًادرا

     تذكٌر الحدث. 1

     إرتباكى. 2

     بالحداث. تملٌص األحالم السٌئة الخاصة 3

     التؤثٌر اإلٌجابً فً نشاطً وعاللتً االجتماعٌة.  4

     أضافوا الً الشعور باالعتزال عن الناس. 5

     والهدوء.منحونً الصبر  6

     أصبحوا سببا فً التملٌل من اضطراباتً النفسٌة. 7

     معلوماتً عما حدث لً وعن مشاكلً. زادوا فً 8
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     . مشاكلً على ً  أصبحوا رلٌبا 9

     شاركوا فً تمدٌم التعاون والمساعدة داخلٌا وخارجٌا. 10

     أصبحوا سببا فً إثارة مشاعري وعواطفً. 11

     بحوا سببا فً تهدئتً أولات الغضب.أص 12

     أصبحوا سببا فً نسٌان ماحدث لً ولو لمدة للٌلة. 13

     حب الحٌاة(.)أصبحوا سببا فً االحساس بالحٌاة مرة أخرى  14

     لاموا بتشجٌعً على ضبط النفس والتعامل مع جمٌع االطراف. 15

     نً مستاءبسبب كثرة تكرار الحدث فإن الكابوس ٌجعل 16

     بسبب الحدٌث عن مشاكل المهجرٌن أشعر باالنفعال والغضب. 17

     هم السبب فً الشعور بعدم تكرار الحدث عندي. 18

     لللوا شعوري بالكؤبة واالثم لذا ما أزال حٌا. 19

     أصبحوا سببا فً السٌطرة على حركاتً. 20

مٌع االطراف أعتٌادٌا أصبحوا سببا فً أن ٌكون حدٌثً مع ج 21

 بالنسبة الى الحدث.

    

     أصبحوا سببا فً أن أشعر باأللم عند تذكر التفكٌر بالحدث. 22

     أصبحوا سببا فً عدم توازن شخصٌتً. 23

     أصبحوا سببا فً اتخاذ المرار الحاسم إذاء حٌاتً. 24

     زادوا الشعور بالثؤر عندي. 25

     ي.لللوا الملك عند 26

     أصبحوا سببا فً تملٌل تشنجات ٌدي ورجلً ولت تذكر الحدث. 27

 لٌسوا الذٌن االشخاص تجاه والضعف بالنمصخلموا لدي شعورا  28

 . لً ماحدث ٌواجهوا ولم نازحٌن

    

أصبح ماحدث لً اعتٌادٌا بسبب كثرة الحدٌث عنه وعرض من هم  29

 على مشاكلً ومإازرتً فٌما حدث لً.

    

     ماحدث لً جعلنً أن أرغب فً أالٌكون أحد مثلً. 30
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 وێنهٌهک له نوسراوی فهرمانگهی کۆچ و کۆچبهران (  ٥)پاشکۆی 
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Abstract 

 

This research is from Ph.D. thesis entitled (The Role of Media in Reducing 

Hesitate of Post Traumatic Stress Disorder; From ISIS war refuges in Sulaimani 

Governorate). The most research objects are to explore why refugees reliance on 

the media during the war and exodus. as well as this will examine and 

understand the level of trauma and (PTSD) among refugees in Sulaimani 

governorate. 

The descriptive method is used in this research to explore and analyze the 

factors that caused the trauma among refugees through the survey tools to 

collect the data for the study. This is to reach the point to achieve the result and 

present a recommendations to resolve the problems. This research is the 

practical media psychology study to explore the trauma among refugees 

The research community for this study is all 3880 refugee families according 

to formal statistics whom they settled in Sulaimani Governorate camps like 

Qoratw,  Tazade in Kalar. Ashty,  Arbat,  Barznja and Sitak. The research 

sample is 418 refugees which are consists of out of total number using SPSS 

program to analyze the data. 

The 75 Question questionnaire has been outlined To collect and information 

from research sample. The questionnaire has been divided into some parts. The 

questionnaire distributed on some journalism,  sociology and psychology experts 

and lecturers,  they approved the questionnaire after some amendments. 

This research used SPSS to analyze the data,  this research concludes some 

outcomes that audiences will reliance on the media to receive information 

during the war and crises,  Television is most uses means among other mediums. 

The refugees have cared about political issues rather than other matters. The 

level of trauma after the shock among refugees are high. The level of trauma is 

associated with a type of disaster and incidents. The Media cannot play a role to 

solve trauma after the shocks. At the end the research present some 

recommendation and suggestions. 

The post-traumatic stress disorder is one of the mental disorder widely seen in 

our society because of the existence of causal factors that cause this disorder,  it 

is considered among his personal problems hinder them from completing the 

course of their lives properly and affects their mental health , their behavior and 

social relations ,  etc. The post-traumatic stress disorder is one of the important 



U 
 

issues that received the attention of a large number of researchers and 

psychologists,  and the issue in our society is the small number of researches and 

studies on this disorder and lack of therapeutic research and lack of therapeutic 

center that deal with mental disorders through therapeutic sessions… 
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