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 : پوختە
توێژینەوەی ) ئاستی ھۆشیاری خێزانی و کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی ڕێژەی جیابوونەوە(  

ئامانجی توێژینەوەکەمان بریتییە لە  شاری ھەولێر ئەنجامدراوە،لە    كهمەیدانییە  توێژینەوەیەکی  
پڕۆسەی  زانینی ئاستی ھۆشیاری خێزانی و ئەو کاریگەریانەی کە ھۆشیار بوون ھەیەتی بەسەر  

   ھاوسەرگیریەوە لە ڕووی کەم کردنەوەی ڕێژەی جیابوونەوە.

)چەندێتی( میتۆدی  لە  بریتییە  توێژینەوەکەمان  و    و   میتۆدی  داتا  کۆکردنەوەی  ئامرازی 
 نمونە بوو.  ٥٥قەبارەی نموونەکەمان  . زانیاریەکان بریتییە لە پرسیارنامە

ھاوسەرەکان پێیان وایە بۆ ھاوسەرگیری  گرنگترین دەرەنجامی توێژینەوەکەمان ئەوەیە زۆربەی  
تاکەکان پێویستیان بە خولی ھاوسەرگیری پێش بڕیاردانی ھاوسەرگیری ھەیە تاوەکو ئاستی  

وت ركهنجامدا بۆمان ده ئه   له   ھۆشیاریان دەربارەی پڕۆسەی ھاوسەرگیری دامەزراوتر بێت،  
گرنگیان    كه کاریگەری  کۆمەاڵیەتی  دەربارەی  شھۆ   له   یهھهتوێژەرانی  تاکەکان  یارکردنەوەی 

 ژیانی ھاوسەرگیری و کەمکردنەوەی ڕێژەی جیابوونەوە . 

بەرز   ئەندامەکانیان  ھۆشیاری  ئاستی  ئەوەی  بۆ  بن  ھاوکار  پێویستە خێزانەکان   کۆتاییدا  لە 
ڕووبەڕوی  كوو  تاوهبکەنەوە   کەمتر  و  بن  سەرکەوتوو  ھاوسەرگیری  پڕۆسەی  لە  بتوانن 

 جیابوونەوە ببنەوە . 
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 سوپاس و پێزانین: 

سوپاس و ستایشێكی بێ پایان بۆ پەروەرێنی بەدیهێنراوەكان و جیهانیان كە توانای پێبەخشین  -
 بۆ تەواوكردنی ئەم توێژینەوەیە . 

پاڵپشتمان  - ھەمیشە  كە  ئەندامانی خێزانەكەمان  بۆ سەرجەم  بە گوڵ  دراو  تەوق  سوپاسێكی 
 لە تەواوی قۆناغەكانی پڕۆسەی خوێندن . بوون بۆ سەركەوتنمان لە ژیان و  

بۆ  - نەبڕاوەم  قادر  )سوپاسێكی  ئەستۆ (د.حەكیم  گرتە  توێژینەوەیەی  ئەم  ئەركی  كە    ، ھەیە 
یارمەتیدەرمان بووە و ھەمیشە دەرگای وااڵ بووە بۆ یارمەتیدانمان وەھەروەھا بۆ تەواوی ئەو  

 ڕێنوێنیانەی كە پێشكەشی كردین. 

سەرجەم ئەو مامۆستا ئەزیزانەی لەسەرجەم قۆناغەكانی خوێندنمان ماندووبونە  سوپاس بۆ  -
 و وانەیان پێ وتووینەوە . 

  سوپاس بۆ سەرجەم ھاوڕێ و ھاوپۆلەكانی خوێندنمان . -

سوپاس بۆ تەواوی مامۆستا و قوتابیانی بەشی كاری كۆمەاڵیەتی كە وەك فێرخوازێك بووین    -
 لەم بەشە. 
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 كی  : پێشەبەشی یەکەم

 :پێشەکی1.1
  ر ەھ  ،ه انیژ  ەو ەكپێ  یم ەرھ ەب  ڵ مندا  ی او دروست كردنیپن و  ژ  یانیژ  ەو ە كپێو    زان ێخ  ینانەو ەكپێ
بهیهپرۆسه   و   ەبوو ەھ   ، ەو ەیتەیاۆڤمر  ی وو ژێم  ی تاكانەرەس  ەل بووهرده كی  سه   .وام    تارهكه 

  ی ەش ەگناغ  ۆ ق  یناغ دواۆ و ق  ەكردوو ێپ  یستەدكان  تاییهره ڵگا سه كۆمه   له   ە ساد  یكەیەو ێشبه
  ، یئابوور  ،ینییئا  ەرەو فاكت   ەردا ھاتوو ەسەب  یان گۆڕ  یكانەوازێدا ش  شیكێناغۆ ر قە ھە. لندوهسه 

دامەئ  یرتنگ  ە و ێو ش  داەانیانكارگۆڕو  ەل  ەبوو ەھ   ان ۆڵیڕ  ،كانەیكولتور  ، یتەیاڵەمۆ ك   ە زراو ەو 
 .  ڵ ەمۆ ك ی ەیتەڕەبن

  ش ەانیانكارگۆڕو  ەئ   یكانەناغۆ و ق  ەاوازیتر ج  یكێكەی  ۆ ب  ەو ەكێڵەمۆ ك  ە ل  ەرانەو فاكتەئ  یاوازیج
ج  یكێكەی  ۆ ب  ەو ەك ێكولتور  ەل  ،ەھاتوو   زانداێخ  ی ەكهاتپێر  ە سەب  ەك دێته اوازیتر    رچاو. به  تر 
  ی ە استڕئا  یو جوان كردن  ەو ەازاندنڕ  ۆ ب  ەكێكارۆ وا ھەك  ە یەدارگشنڕ پ  ە مكەچ و  ەئ  ی اریشۆ ھ
تاكەھ  یانیژ لەبیتاەب   ە و   ،ك ێر  ب   ۆ ب   ە كێئامراز  ەونكچدا  یرەھاوس   یانیژ  ە ت    ی اردانیڕباشتر 

 . انیژ یكانەكردار

ھزریب  یندنە سەشە گ  ی نجامەئ  ە ل  و  جەۆڤمر  ی ر  و    ی مكە چ  كانەتاك  یسروشت   ی اوازیكان 
ب  ەبوو ەھ   ی تەیاۆڤمر  یوو ژێمە ل  ك ێ كو كردارەو   ەو ەابوونیج له مه ئه ،ەوامەردەو   ی كه وكاتهش 

ندێتی ھاوژینی  تمه وژیان یاخود تایبه كی پێكهیهرچه ست و ھیچ ده قۆناغی بن به   نه گهران دهھاوسه 
  ر ەو پێ  و ەناسپێ  یرگیرە ھاوس  یەو ەشانە و ڵەھ  چو  دروست كردنی خێزان    چنێوانیان.    نامێنیت له 

 ین.بكهباسیان لێوه  یهوهم توێژینهین له دهوڵده ھه  . ەیەھ  ۆیخە ت بەبیتا ینێوشو ێور

 گرفتی توێژینەوە  1.1
  ە یەختە شو پێ  یریگرە ھاوس  ەان كردوو یشانیستنەان د یزاەشار  ەك  انەیسەرەك  ھۆكارە   و لە  كێكەی
  ی رگە یز كارەگەردوو رەھ  ۆ ب  ەختپێشوە   یرگی رەھاوس  ،   ەتاك  یاریشۆ ھ  یمە ك  ەیكەكارۆ ھ  ەك

ھەست بەکەم و کورتیانی  و    ەڵبگرنان ھیۆ خ  یانیژ  ێتی اریرسپرەناتوانن ب  ەنكەیە چو ھ  یپخرا
ژیانیان دەکەن، ئەوکاتە دەپرسن ھۆکاری کەھۆکاری ھاوسەرگیریان چیە، ناتوانن خوێندنیان  
تر   ئەمانەو زۆر ھۆکاری  ناکەون،  ژیان  بونەکانی  پابەند  بەفریای  یاخود  تەواوبکەن   بەڕیکی 

ھاوسەر لەژیانی  ناکۆکی  ساردبونەوە  کێشەو  ئەمەش  بێگومان   ، دەکات   دروست  گیری 
 تێدەکەوێت و سەرەنجام جیابونەوەی لێدەکەوێتەوە. 

ھۆکارێکی تری جیابونەوەی ھاوسەران بۆ دەست تێوەردانی کەسانی دەوروبەر دەگەڕێتەوە،  
ھۆشیاری   ھاوسەران  ئەگەر  ھاوسەرەکانە،  و  تاک  ھۆشیاری  ئاستی  کەمی  بەھۆی  ئەمەش 

 تەواویان ھەبێت ، دەستتێوەردانی دەوروبەر لەژیانیان زۆر زەحمەت دەبێت. 
کاریگەری    جیادەبنەوە   ھاوسەران  ئەوکاتەی  ئەوەیە،  جیابوونەوە  لەکێشەکانی  تر  یەکێکی 

نەرێنی لەسەر دەروونی تاک و بێ متمانەیی لەنێوان  تاکەکانی خێزاندا دروست دەکات ، وە  
جیانابنەوە ، بەڵکو دوو خێزان جیادەبێتەوەو بەوشێوەیەش کێشەی  بێگومان ئەوکەسانە بەتەنیا 



2 
 

ھۆکاری    دەبێتە  جار  زۆر  و  دەبیت  زیاتر  کۆمەڵگادا  لەنێو  کۆمەاڵیەتی 
    (.2018)عبدالمتوليب،توندوتیژی

 ئامانجەکانی توێژینەوە:  1.2

ھەوڵدان بۆچارەسەر کردن و کەم کردنەوەی ڕێژەی جیابونەوە،ئەویش بەگرنگی دان  •
 ەروەردەو ھۆشیار کردنەوەی تاک. بەپ

 ھەوڵدان بۆ دەستنیشان کردنی ئەو ھۆکارانەی کەدەبنە ھۆی جیابوونەوە.  •
 

 پرسیارەکانی توێژینەوە 3.1
 ئایا ھۆشیاری خێزانی تاچەند کاریگەری دەبیت لەسەرسەرکەوتنی پڕۆسەی زەواج؟  •
ژیانی   • دەربارەی  ھەیە  ھۆشیاریان  تاچەند  باوک  و  دایک  دوای  ئایا  منداڵەکانیان 

 جیابوونەوە؟
 پێناسەی چەمکەکان: 4.1

ئەوچەمکەیە دەاللەت لەشت لەخۆگرتن دەکات،ھیچ ھۆشیاریەک بەبێ مەعریفە    :هۆشیاری   1.4.1
نیەھەرچەند مرۆڤ زانیاری خۆی زیاتر پەرەپێبدات، ئەوەندە زیاتر ھۆشیاری ھەڵدەکشێ. کەواتە  
ھۆشیاری وشەیەکە تەعبیر لەحاڵەتێکی عەقڵی دەکات ، عەقڵێک لەحاڵەتی کرانەوەو درک کردن  

عە دابێت،  بەزان  سنور  دەکات  و  دەرەکی  ژینگەی  و  بەزمان  ڕاستەوخۆی  کەپەیوەندی  قڵێک 
 (. 2018لیب،) عبدالموته  ،ئەوپەیوەندیەش لەڕێگای ھەرپێنج ھەستەکانی مرۆڤەوە بەدەست دێت. 

ئەو گەشە جەستەییە دەروونیەیە  ڕاستەوخۆ وەکو جین مێشک و لەسیستەمی مرۆڤدایە،وەکو   
ن لەشێوەی جینەتیک لەمێشکی ھەموو مرۆڤێکی ساغدا  چۆن زمان لەجینەکاندایە ، ڕێساکانی زما

و   مێشک  بەھەڵکەوتەی  پەیوەندی  بەڵکو  نیە  بۆماوەیی  وەعیزۆر  یان  ھۆشیاری  دەڵێن  ھەیە، 
 (. 2021) قادر،سیستەمی دەمارەکان ھەیە

کۆمەاڵیەتیە   : خێزان 2.4.1 لەتاکەکان یەکەیەکی  و    کەلەژمارەیەک  باوک  و  لەدایک  پێکهاتووە، 
منداڵەوەدەست پێدەکات و یەکێکە لەپێکهاتە بنەڕەتیەکانی کۆمەڵگای مروڤایەتی و کۆڵەکەیەکی  
لەدروست   بەھۆی ڕوڵی سەرەکی  دەوڵەتە،  پێکهاتەیەکی  بنەڕەتی کۆمەڵگایەو ھەندێ جاریش 

ە دەبێ پیکەوە گری  بوونی تاکدا لەڕوی فکری و دەروونی و ڕێنمایی و ڕۆشنبیریەوە، خێزانەک
بدرێت چڕ بکریتەوە بۆئەوەی بتوانێ مۆدێلێک بۆ کۆمەڵگا و پێکهاتەکانی تری سیستەمی کۆمەڵگا  

 .(2018،الحلو ) بهێنێتپێک 
و  خێزان   پێدەکات  دەست  لەخێزانەوە  کۆمەڵگاش  بونی  دروست  کۆمەڵگایە،  بناغەی  بەردی 

دروست   کۆمەڵگا  پەیکەری  خێزان   لەسەر  بەکۆمەڵێک  کاریگەری  خێزان  دەبێت،بارودۆخی 
دامەزراوەیەکی   بۆیە  تاکیش  لەسەر  شێوە  بەھەمان  دەبێت،  خراپ  یان  بەباش  کۆمەڵگا 
کراوی   دیاری  ڕۆڵێکی  و  ھەیە  خۆی  تایبەتمەندی  کۆمەڵگایەک  لەھەر  کۆمەاڵیەتیە، 

 (. 9. ل    2010ر .  ی ھتا ) لەپڕۆسەی)بەکۆمەاڵیەتی بوون ( دا ھەیە 
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لەھەموو   خێزان  و  پێکەوەیی  کۆمەڵگایەکی  بۆیە  بۆیە،  و  کۆمەاڵیەتیە  دامەزراوەی  گرنگترین 
جۆرەکان ، زۆرترین کاریگەریان لەسەر ئەو گۆڕانکاریانە ھەیە کە کومەڵگا دەیزانێت،چ لەڕووی  

 (. 2022) بوخميس,کولتووریەوە ، چ لەڕوی کۆمەاڵیەتی و ئابووری و چ لەڕووی سیاسیەوە
لەڕووی    :جیابونەوە   بەاڵم  بەندێک،  و  کۆت  لەھەمو  بوون  ئازاد  واتا  زمانەوانیەوە  لەڕووی 

شەرعەوە واتا ھەڵگرتنی گرێبەستی ھاوسەرگیری بەچەند ووشەیەکی دیاری کراو لەنێوان ژن  
و مێرد دا ولەھەمان کاتدا ھەڵگرتنی کوتێکە)قەید(چ ھەستیایی یاحود نا ھەستیاری بێت،لەالیەنی  

تەکە الدراوەو ئازادبووە، بەاڵم لەالیەنی ناھەستیاریەوە واتا پیاوەکە ژنەکەی  ھەستیاری واتا کۆ 
 (6.ل  ، 2010،ر یتاھ) ئازاد کرد ئەگەر مەرجەکە ھەڵگیرا بەبەستنی ھاوسەرگیری 

: ئەو ڕووداوەیە کە کۆتایی بەپەیوەندی ھاوسەری نێوان ژن و مێرد دێنێ ، ئەمەش  جیابوونەوە
سەبارەت بەمنداڵەکان و لەھەست و سۆز و خۆشەویستی بێ بەشیان دەکات  شۆکێکی سۆزداریە  

،وێڕای بێبەش بونیان لە بەخێوکەرو پەروەردەکەر ، ھەروەھا ئەمە سەبارەت بەھاوسەرەکانیش  
   (.  252. ل ، 2014، محمود )  شۆکیە، چونکە دەرفەتی ھاوسەرگیری دوبارەیان کەمدەکاتەوە

 
 توێژینەوە: ڕێکخستنی بەشەکانی  5.1 

 ئەم توێژینەوەیە لەچەند بەشێک پێک دێت  
بریتییە لەپێشەکی دەربارەی تەواوی توێژینەوە، وەھەروەھا تێیدا باس لەگرفت و    بەشی یەکەم : 

ئامانجی توێژینەوەو ، پرسیارەکانی توێژینەوە دەکات ، ھەروەھا  باس لە چەمکەکانی توێژینەوە  
 ونەوە ، کە چەمکە سەرەکیەکانی توێژینەوەن. کراوە وەک :ھۆشیاری ، خێزان ، جیابو 

باس لە توێژینەوەکانی پێشوو دەکات ، کە ھەر یەکەی بەالیەنێک و بەجۆرێک باسی    بەشی دووەم
 ئەم بابەتەی کردوە. 

 باسی ھۆکار و کاریگەرییەکانی تەالق دەکەین.بەشی سێیەم:
 ئامرازەکانی کۆکردنەوەی زانیاری. لەم بەشەدا باسی میتودی توێژینەوە دەکەین وە  بەشی چوارەم:

لێرەدا باش لە دەرەنجامی توێژینەوەو ڕاڤەکردنیان و  سەرەنجام و ڕاسپاردەکان    بەشی پێنجەم : 
 دەکەین.
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 :بەشی دووەم: توێژینەوەکانی پێشوو 

 توێژینەوە عەرەبییەکان

توێژینەوەیەکی    -هۆکارەکانی لە موسڵ،جیابوونەوەو  ۲۰۱۳،   ی ھناء جاسم السبعاو .توێژینەوەی )   ١

 (. 2013) السبعاوي, شیکارییە( 

 . ڵموس  ەل  ەو ەابوونیج  ەیو ەوبووناڵب  پشتەل  واو ەت  یکارۆ ھ  یئاشکراکردن  ەکەو ەنیژێتو   ی ئامانج

   -:ی تێسەک ی بار یدادگا ە ل ە و ەابوونیج ی ئامار

     کانەو ەابونیج ی تڵەحا  ەی ژمار                   ڵ سا

2009                             3128                     

2010                             3765 

2011                           4384                        

 -:  ی تیەەاڵمۆ ک ی رەژێتو  یش ە ب ە ل ە و ەابونیج ی ئامار

 کانەو ەابونیج  ی تڵەحا  ەیژمار                        ڵ سا

2009                                   1691    

2010                                   1900   

2011                                   2011   

 - :ە و ەنیژێتو  ینجامەرئەد

  ی و اڵربەو ب  و اڵربەب   ەی اردید  پشت ەل  کارۆ ھ نیندەچ ە ک  ەوونڕ  ە و ەئ  شکرا ەشک ێپ  شتر ێپ  ەی و ەل
 : ەیەو ەخوار  ەی مەئ  ەک ن ڵموسە ل ەو ەابوونیج

 ی ریرگە ھاوس  یان یژ  ە ب  نانێھ  ییتاۆ ک  یکانە کارۆ ھ  ە ل  ک ێکیە  ک ە و باوک و   کی دا  یردانەو ێستەد•

  ی ت ێاریرپرسەب  یگرتن  ۆ ستەئ ەو ل  شتنەیگێت  ەل  انیو توانا  ردووالەھ  ی ختەشو ێ پ  ی ریرگەھاوس•
 ەقدانەاڵت یادبوونیز ی کارۆ ھ انیزموونەئ  یبوونەو ن ی ریرگەھاوس
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  ی نگەو ھاوئاھ  شتنەی گێکتێو ل  ی اوازیج  یما ە بن  کان ەزاندارێخ  ەجووت  وانێن  ی نەمە ت  ی اوازیج•
 انیوانێن یزانێخ ی ندەو ەیپ یکشکانێت  ۆیھ  ە تێبەو د ەکانەنیەال

 ییرە ھاوس یانیژ یوامەردەب یگونجانەو ن کانەش ێک ۆ ب ەکێکارۆ ژن ھ ک یە ە ل اتریز یبوون•

  ۆ ب  ەکێکارۆ ھ  ەو ییەزدارۆ و س  ی حڕۆ   ییباەو ت   ی کریف  ی گونجان  ە ب  رانەھاوس  وان ێن  یگونجانەن•
 ەو ەابوونیج

 دات ەد ەو ەابوونیج  یپاساو  کانەر ەھاوس وانێن ەل  ەنیەدووال یزێڕێب•

 کانەرەھاوس  وانێن یکانییەکۆ ناک ە ب ییەتاۆ و ک کار ۆ ھ ەکەرد ێم  ەییستە ج ینیتوانەن•

  ی وودانڕ  یکانەکارۆ ھ  ە ل  ک ێکیە  رجار ۆ ز  داۆ خە ربەس  یبوونێجەشتین  ە ل  ۆییخە ربەس  یبوونەن•
  ەیە ھ  ی خراپ  یرەگیکار  ی کارێب  راندا ەھاوس  یکاروبار   ە و باوک ل  کیدا  ی ردانەو ێستتەد  ە ب  ەقەاڵت
 ق ەاڵت یوودانڕ ۆی ھ  ەتێبەد ەک  کانەر ەھاوس وانێن یکۆ ناک یخراپتربوون  ر ەسەل

  ی تیەنۆ چ  رەس ەل  کانەدروست  ھاە و ب  مک ەچ  ی و دانان  انیکانڵەما  ە ل  انیبوونیتیەەاڵم ۆ ک  یوازێش•
 . ەیەو ەابوونیج  یکار ۆ داھاتوودا ھ ە ل یر ەھاوس  ی انیناو ژ ەچوون  ی او یو ش یتێاریرپرسەب

 . توێژینەوە بیانییەکان: 2

 ە و ەابو یج یتە ئافر ەی وانگڕ ەل  یکانەنجامەرئەو د کار ۆ ھ ق، ەاڵت 

 ن یستەلەف-نابلوس یزگاێپارەل  یدانەیم  یندنێخو  

 کردنەئاماد

 زانت  بو ەئ لی سماعیئ د ەحمە ئ ھتاب ەم

  ی وتنەرکەس  ەییو ەت ەن  ۆی زانک  ە ژنان ل  یندنێخو   ە ل  ی رە ماست  یندنێخو   ی کانیەستیداو ێپ  ە زێت  م ەئ
 کرد واو ەت  نیستەلە ف ەنابلوس ل

 - :ەو ەنیژێتو  ی ئامانج

 : نینێبه ستەدەب  ەئامانجان  مە ئ ە ک ەیەو ەئ ی ئامانج ەیە و ەنۆڵیکێل مەئ

  ەی و ەابوونیج  یژنان   ەیوانگڕ  ەل  قدانەاڵت   ەیاردید  یکانەاوازیج   ە کارۆ ھ  ەیو ەکردنیش-1
 . ەو ەنابلوس یزگاێپار
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  ە و ەابوو یج  یژنان  ەی وانگڕ  ەل  قدانەاڵت  ەیاردید  یکانەرۆ جە مە ھ  ییەرە گیکار  ەیو ەکردنیش  -2 
 نابلوس.  ی زگاێپار  ەل

 . ەو ەکردن وونڕ قەاڵ ت ەیژڕێو  یتیەەاڵمۆ و ک یئابوور یان ۆڕگ وانێن یندەو ەیپ -3

 .قدانەاڵت  ەی اردید ۆ ب گاەڵمۆ ک ینیوان ێڕت ەیو ەوونکردنڕ -4

  م ە ک  کانیەرەگیو کار  ەو ەکاتەد  مە ک  قەاڵت  ەیاردید  ەک  کانەاسپاردڕو    ەو ەنیزۆ د  ەب  شتنەیگ  -5
 . دا ینجامەئ ە ل ەو ەکاتەد

 - :ە و ەنیژێتو  یگاەڵمۆ ک

  ی ژنان   یمە رجەس  ەل   ندنێخو   ەی گەڵمۆ ک  ن،یستەل ەف  یئامار   ی ندەناو   ەینگینووس  یرتۆ اپڕ  ێیپەب
  ی گشت  ۆی و ک  ەکهاتوو ێپ  2015  ۆ ب  2010  ی ناڵسا  وانێن  ە نابلوس ل  ی زگاێپار  ەی و ەابوونیج

  ە و ەتەڕێگەد  ەیە ماو   م ە ئ  ی بژاردنەڵھ  داڵسا   ش ە ش  ەی ماو   ە نابلوس ل  یزگا ێپار  ە ل  ق ەاڵت   3805
ب  مەکیە  ییرەگێنو   ۆ ب کار  کارۆ ھ  یوامبوونەردەو    م،ەدوو   داەو ەابوونی ج  ە ل  یکانییەرەگیو 
 تێبەد  وام ەردەب ە کەقەاڵت ەیو ە ئ ی دوا داێنو  یانیژ ەڵگە ل  ەگونجاندنۆ خ  ستمەبەم

 : ەو ەنیژێتو  ی جەنهەم

و    ەی و ەکردنیو ش  ە کەتەباب  ە ل  ە و ەنۆڵیکێل  ەل  ە ناو ێکارھەب  یی سفەو   ییکار یش  ی بازڕێ  ە کەرەژێتو 
ب  ەب  ،ەیکەانۆڕگ  وانێن  یکانەڵەکێت  یە ندەو ەیپ  ەل  ەو ەنۆڵیکێل   یداتا  ینکردنیداب  ەب   ستنە پشت 

 . کاتەد کان ەئامانج ە ب تەخزم  شداێپ ە ل ە ک یتێندەچ

 - :نجامەرئەد

  یە ئارادا  ە ل  قەاڵ ت  ەیژڕێ  ی تەبیتا  ەب  نی ستەلە ف  ەو ل   ی گشت  ەب  هانیج یتاناڵو   ەیربۆ ز  ەل •
ئ س  لتوورە ک  یراکانێخ  ییەانکارۆڕگ   ەڵ گەل  بیرەھاوت  شەیە و ەرزبوونەب  مەو    ە مەست یو 

  ی نیستە لەف  ی گاەڵمۆ ک   ەل  ییەدوا  مەئ  یکانە ارد ید  نیارترید  ەل  کێ کیەو    کانیەتیەەاڵمۆ ک
 . یی راێخەب انەیژێر ەی و ەرزبوونەو ب ە و ەژوور ەچوون  شێپەقەاڵت ەیاردید یدانەڵرھ ەس

پ  دایریرگەھاوس  ی تاەر ەس  یناڵسا  ە ل  رجارۆ ز  کانەقەاڵت  ەی ژڕێ •   ی بوونەھ  ش ێو 
  ە کەو ەنیژێتو   ەو ەکانەرەھاوس  وانێن  یکخستنێر  یختەس  ۆیھەب  کان،ڵە مندا   ەل  رۆ ز  یکەیەژمار

ژنان    یاریشۆ ھ  ەکرد، چونک  کاردا ێکر  یو ژنان  رخوازانێف  وانێن  ەل  قدانەاڵت  ەی ژ ڕێ  یرۆ ز  ینیبێت
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س  یکانەماف  ەل و    ە ک   وتەرکەد  ەو ییەرەندێج  ی لتوورەک  ەیگڕێ   ەل  یئابوور  ۆییخەربە ژنان 
 . ەکۆ ناک دایتیرە ن یکلتور ەڵگەل  رجارۆ ز

ئابوور  یاسیس  ی رجە لومەھ • و گرتن و    باتەخە ب  تنەبیتاەک  ینیستە لەف  ی گاەڵمۆ ک  یو 
  ە چونک  نەدەد  قەاڵت  یرز ەب  ەیژ ڕێ  یتەارمیو    ننێھەکدێپ  تیپەب  یکێشەک  و اڵربەب  ییکارێب

و    ک یدا  ەڵ گەل  ە ک  کات ەد  کانەنج ەگ  ە جووت  ە ب  ی ستیو ێپ  رجار ۆ ز  یئابوور  ی خۆ بارود  ی ختەس
 . تێب قەاڵت ەب ییتاۆ ک ەیە وانەل ەک  ن ەکەدروست د گرفتو   ە شێو ک نیژەد اندایباوک

 

 ەو ەابوونی ج   یکانیەر ەگیو کار  کارۆ ه  -:  مێیەس یشەب 

 - :ەوەابوونی ج یکانەکارۆه • 

 )خیانەتی زەوجی(     ھۆكاری یەکەم:

پیاوان سەرەڕای ھەبوونی خێزان پەیوەندی ھەیە لەگەڵ ئافرەتی تردا و تا دەگاتە ئەنجامدانی )زینا(و  
دەبێ و خێزانەكەی داوای جیابوونەوەی لێدەكات! یان بە پێچەوانەوە ئافرەت خەریكی كاری  كەشف  

بۆیە وانەزانن ئافرەتانی خاوەن مێرد خەریكی زینا نابن بێگومان بن ئەوانیش   بەدڕەوشتی دەبێت!
 كاری لەو شێوەیە دەكەن.  

 بە خێزانەكانیان،   ئەو پیاوانەی كە خەریكی كاری لەوجۆرەن بەردەوام گومانی خراپ دەبەن

ڕێگای  ھاوشێوەكانی  و  تەلەفۆن  ئێستادا  لەسەردەمی  كە  ھەموان  الی  ئاشكرایە  و  ڕون  وەك 
ئەنجامدانی خراپە و خراپەكاری زۆر ئاسان كردووە بە ھۆی ئەم ھۆكارەوە پیاوان بەردەوام لەگەڵ  

ونكە ھەر ڕۆژەی  چ  كچ و ژنی خەڵكی دا لە پەیوەندیدان و خێزانەكانی خۆیان لەبەرچاو دەكەوێ 
 لەگەڵ ئافرەتێكدایە! 

 كەم تەمەنی و دانەمەزاری كچ و كوڕ لە ڕوی عەقڵ و تێگەیشتنەوە   ھۆكاری دووەم:.

یەكێكی تر لە ھۆكارەكانی زۆربوونی ڕێژەی تەاڵق كەم تەمەنی و دانەمەزاری كچ و كوڕ لە ڕوی  
 عەقڵ و بیركردنەوە و تێگەشتنەوە و زاڵ بونی شەھوەت و ئارەزو . 

چی لە ژیانی ڕۆژانەیدا یان لە سەتەالیت و مۆبایلكەیدا   ڕۆژانە دنیایەك تێكەاڵوی لە كوڕ و كچ دەبینێ 
لێدێ  وای  دەبێ   تا  فول  شەھوەتی  و  ئەساسی  زەوق  چونكە  دەبنەوە  جیا  پاشان  دەكەن  زواج   !

 زەواجەكەیان بۆ دروست كردنی ماڵ و منداڵ نەبوە  
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پەرەی سەندووە لە قوتابخانەكان و پەیمانگا و زانكۆكان ھەر    یان ئەو عیشق و عیشقبازییەی ئێستا
لێ  ئەگینا    ھاوسەرگیرییەكی  بكات  ڕەحم  خوا  دانەیەكی  دانە  مەگەر  ئیال  فاشلە  بێت  بەرھەم 

 دەرئەنجامی ئەو ھاوسەرگیرییە فەشەلە لەبەر ئەوەی بە ناپاكی دەستی پێكردووە. 

 ێرد لە الیەن كەسانی دەوروبەرەوەھۆكاری سێیەم : خۆھەڵقورتانە ناو ژیانی ژن و م 

كەسانی  الیەن  لە  مێرد  و  ژن  ژیانی  ناو  خۆھەڵقورتانە  لە  یە  بریتی  ھۆكارەكان  لە  تر  یەكێكی 
دەوروبەرەوە بەتایبەت دایكی كوڕ كە دەكاتە خەسوی كچ و دایكی كچ كە دەكاتە خەسوی كوڕ!  

 چەندین جار كێشە دروست دەبێت بە ھۆی ئەم دووكەسەوە. 

 الوازی جنسی لە الیەن پیاو یان الی ئافرەت .  ھۆكاری چوارەم:

كە   ھۆكارانەی  لەو  یەكێكە  ئەمەش  ئافرەت،  یان الی  پیاو  الیەن  لە  تر الوازی جنسی  ھۆكارێكی 
 بۆ تەاڵق و جیابونەوە.  سەردەكێشێ 

مافی   ناتوانێت  ئافرەتێك  یان  یەوە  جنسی  ڕوی  لە  بدات  خێزانەكەی  مافی  ناوتوانێت    پیاوێك 
 مێردەكەی بدات، ئەم حاڵەتەش ھەریەكە و ھۆكاری خۆی ھەیە و چارەسەریشی بۆ دانراوە . 

 ھۆكاری پێنجەم: ھەڵە كردن لە دەستنیشان كردن و ھەڵبژاردنی كچ دا یان كوڕدا

زۆرێك لە كچانی ئەم سەردەمە جوانییەكەیان دەستكردە لە ماڵەوە جۆرێكە و دێتە دەرەوە دەبێتە   
ان ووتەنی! سوێند بەخوا كوڕی وا ھەبووە پاش یەكەم شەو كە كچە دەم و  گڵۆپ و شەمعە خۆی

تەاڵقی داوە و ناردویەتیەوە بۆ ماڵ   چاوی شۆردووە و سوراو و سپیاوی لێبۆتەوە دەست بەجێ 
 !باوكی چونكە ئەو ژنە نییە كە لەدەرەوە سەرنجی ڕاكێشاوە بۆیە نایەوێ 

 فلیم و دراماكان   ھۆكاری شەشەم:  

فیلمە )كۆری و توركی و ئێرانی(یە دۆبالج كراوەكان بۆ زمانی كوردی، ئەم فیلمانەش یەكێكە لە  
ھۆكارەكانی زیادبونی ڕێژەی جیابونەوە و تەاڵق، ئەم فیلمانە چەندین شوێنەواری خراپی بەسەر 

خۆیانن وە جیاوازە كۆمەڵگای كوردەواریدا بە جێهێشتووە چونكە ئەوان ھەریەكەو خاوەن دینی  
لەم دینەی كە ئێمە ھەمانە، ئەو داب و نەریت و ھەڵس و كەوت و ڕەوشتەی الی ئێمە ھەیە الی 
ئەوان نییە، پیاوێك یان ژنێك ھەموو شەوێك تەماشای یەكێك یان ھەموو ئەو فلیمە دۆبالج كراوانە 

ڕۆژا ژیانی  لە  دەكەن  دروست  كاریگەری  فلیمانە  ئەو  لێدێت  وای  تا  لە دەكات  داوا  وە  نەیدا 
ناتوانێت   بكات ئەویش  فلیمەكە ھەڵسوكوت  ناو  ھاوسەرەكەی دەكات كە وەك ئەو كارئەكتەرەی 
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كاریگەرییە   ئەم  ڕۆژانە  ژیانی  ڕاستی  و  حەقیقەت  لە  جیاوازە  و  دروستكراوە  فلیم  چونكە 
 بۆ تەاڵق و جیابونەوە.  سەردەكێشێ 

 . کاریگەرییەکانی تەاڵق: ٣.٢

وونەوە نیشانەی خۆی بەجێدەھێڵێت و کاریگەرییەکانی لەسەر کەسانی جیابوەوە  گومانی تێدانیە جیاب
و منداڵ و کۆمەڵگاکە ھەمووی بەجێدەھێڵێت وە ئەو زیانەی بەمانە دەگات لەئەنجامی جیابوونەوە  
و   کۆمەاڵیەتی  الیەنە  سەیری  کاتێک  جیابوونەوە  مەبەستەکانی  و  لەقازانج  زیاترە  زۆر 

 - ا دەکەین، زیانەکە بە چوار الیەن کەوتووە:پەروەردەییەکانی کۆمەڵگ 

ژنانی جیابوەوە ئەوانەن کە لە سەرەتاوە ھەست بە ئازاری جیابونەوە دەکەن بەتایبەتی ئەگەر  . 1
 جگە لە مێرد یان سەرچاوەیەکی تری بژێوی یان نانیان نەبێت. 

و نەفەقە کردنی ژن   پیاوان، بەھۆی زۆری دەرئەنجام و کاریگەرییەکانی جیابوونەوە لە چاودێری. 2
 و منداڵەکانی و مەسەلە داراییەکانی تر. 

منداڵەکان، ئەوانیش بەشێکن لەوانەی کاریگەری جیابونەوەیان بەسەرەوە دەبێت ، ئینجا لە دووری  . 3
 نەرمی دایک ئەگەر لەگەڵ باوک بن و لە چاودێری و بێنازی باوکدا ئەگەر لەگەڵ دایک بن. 

لە نێوان ھاوسەراندا لە چەند ڕووەوە کاریگەری نەرێنی لەسەر کۆمەڵگا کۆمەڵگا،بڕیاری تەاڵقدان  . 4
 ھەیە:  

 دروستبونی ھەستە نێگەتیڤەکان لە مندااڵندا •

 کەمبوونەوەی باری دارایی ھەردووال •

 کاریگەری لەسەر کار و بەرھەم ھێنان •

 بەرز بوونەوەی ڕێژەی تاوان •

 کاریگەری پەروەردەیی •

 ەی نەخۆشی دەروونی بەرزبوونەوەی ڕێژ•

ئەو نیگەرانی و بیرانەی کە ژنان ھەیانە و ھەستی ترس و دڵەڕاوکێیان لە داھاتوووە تێڕوانینی  
خراپی کۆمەڵگا بۆ ئەو وەک تەاڵقدراو، زۆربەی ژنانی تەاڵقدراو ژنی  ماڵەوە بوون و دوای دەست  

بیرکردنەوەی لەئایندەی خۆیان  ،بیرکردنەوەیان  بە جیابوونەوە  بیر  پێکردن  ھەندێکیان  تازەیە  ەکی 
لەگەڕانەوە بۆ کورسییەکانی قوتابخانە دەکەنەوە بۆ نموونە بۆ تەواوکردنی خوێندنی ناوەندی یان  
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زانکۆ و ھەندێکیشیان ڕوو لەدوورمان و خەیاتی و کاری دەستی دەکەن کە ڕەنگە داھاتێک دروست  
بوون و ھەژاری رزگاری ببێت.  بکات کە بارو گوزەرانی باشتر بێت وای لێ دەکات کە لە بێهودە

تەاڵق نەک تەنها کار دەکاتە سەر پیاوان و ژنان و منداڵەکان، بەڵکو کۆمەڵگاش، کە بە شێوەیەکی  
دارایی، چونکە کاریگەری نەرێنی لەسەر داھاتی خێزان ھەیە. بۆ ئەو   سەرەکی کار دەکاتە سەر 

ھە لەوانەیە  نەفەقە  منداڵەکانیان،  جیابونەتەوەو  پڕنەکاتەوە.  ئافرەتانەی  بۆ  پێداویستییەکانیان  موو 
ژنان دەتوانن بکەونە قەرزێکی توندەوە، ئاستی ژیانیان کەمترە لە پیاوە جیابوەوەکان. ھەرچەندە  
ھەردوو ھاوسەرەکە لە باری داراییەوە لە دوای جیابونەوەدان لە بارودۆخێکی خراپتردان، بەاڵم  

ی ژنان بە شێوەیەکی نەرێنی کاریگەری ھەیە لە  توێژینەوەکان ئەوە نیشان دەدەن کە باری دارای
 رێژەی بەرزتر لە پیاوان. 

ھەروەھا جیابونەوە کاردەکاتە سەر کار، چونکە فەرمانبەران لە جیابونەوە دەتوانن ڕووبەڕووی  
ئاستی بەرزی غیابی و ئامادەبوون و فشار و دڵەڕاوکێ و کێشەی تەندروستی ببنەوە ئەم ھۆکارانە  

ەم و نزمتر پیشان بدەن کاتێک لە ئۆفیسدان، بۆیە جیابونەوە کاریگەری زۆری  لەوانەیە ئەدای ک
 لەسەر کار ھەیە. 

مندااڵن:   بابەتی پەیوەندی    - زیانەکانی جیابوونەوە بۆ  لە  بن  پەیوەندی  مندااڵن الوازترین  ڕەنگە 
رترین خێزانیدا و ئەو الیەنەش کە دواتر زۆرترین زیانی بەرکەوتوە لە کێشەی جیابوونەوەو دیا

 - زیانە نەرێنییەکانیشیان ئەمانەی خوارەوەیە:

یەکەم  • ساڵی  چونکە  دەکەن،  بێباوەڕی  و  خەمۆکی  و  دڵەڕاوکێ  و  خەم  بە  ھەست  منداڵەکان 
 سەختترین و بە ئازارترینە بۆ مندااڵن یەکسەر دوای جیابوونەوە. 

باوکیانن کە کاریگەری لەسەر دەروونیان  مندااڵن پێیان وایە ئەوان ھۆکاری جیابوونەوەی دایک و  •
لەوانە  ھەیە  ھەڵەیەکی شەخسی  پێیانوایە  ھەندێکیان  بن  بچووک  منداڵێکی  ئەگەر  بەتایبەتی  ھەیە 

 جیاوازی نێوان دایک و باوکیان و دووریان دەخەنەوە و ھەست بەتاوان و غەمگینی دەکەن. 
ار لەوانەیە پەرەی پێبدات، ئەمەش لە تووڕەیی و ڕقی زۆر لە خێزان. ھەستێک کە منداڵی ھەرزەک•

دوای جیابوونەوە و ناکۆکی و بێزاری نێوان ھاوسەرەکان، یان کەسانی تر، لە دوای جیابوونەوە و  
 ناکۆکی و بێزاری خێزانەکان.

لەوانە: گۆڕینی • بارودۆخەکانی تری پەیوەست بە بڕیاری جیابوونەوە،  لە ژێر کاریگەری  منداڵ 
وتابخانە، بارودۆخی سەختی جەستەیی، ژیان لەگەڵ دایک و باوکێک، بەم شوێنی نیشتەجێبوون، ق 

 شێوەیە فشارە سۆزدارییەکان، گۆڕانی ڕەفتارەکان. 
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 بەشی چوارەم: میتۆدۆلۆگی و ئامرازەکانی کۆکردنەوەی زانیاری: 

 . میتۆدی توێژینەوە: 1.4

گەیاندنی توێژینەوەکەی و گەیشتن بە  ئەو ئامراز و ڕێگایەی کە توێژەر پشت دەبەستێت بە ئەنجام  
ئامانجەکەی، یان ئامانجەکانی، کە پێشتر دەستنیشانی کردووە" لە توێژینەوەی زانستیدا، توێژەرێک 
ئەنجامدانی   لە  دەیەوێت  کە  بکات،  دیاری  ئامانجەکانی  یان  خۆی  ئامانجی  داواکراوە  بەزۆری 

 (٦: ٢٠٠٨،یج ی توێژینەوەکەی لە پێشەکیدا بە دەست بهێنێت.)قندل

میتۆدی توێژینەوە ئەو ستراتیژ و پرۆسە یان تەکنیکانەی کە لە کۆکردنەوەی داتا یان بەڵگەدا بەکار 
دەبرێن بۆ شیکردنەوە بۆ ئەوەی زانیاری نوێ ئاشکرا بکرێن یان تێگەیشتنی باشتر بۆ بابەتێک  

 دروست بکەن.  

وە چونکە بە شێوازێکی ئاسان و  لەم توێژینەوەماندا رێگای کۆکردنەوەی چەندایەتیمان بەکارھێنا 
 کاتێکی کەمتر و تێچوێکی کەمتر تەواوی داتا و زانیاریەکان بەدەست بهێنین. 

لێرەدا توێژینەوەکە پشتی بەستووە بە میتۆدی وەسفی بەرێگای روپێوی کۆمەاڵیەتی بە نمونە کە 
 .بریتیە لە :میتۆدی وەسفی شیکاری بەرێگای روپێوی کۆمەاڵیەتی

کۆمەاڵ لە ڕاپرسیە  زانیاری  کۆکردنەوەی  بۆ  کە  پرسیارنامانەن  ئەو  کات  زۆربەی  یەتیەکان 
داڕێژراوە ستاندارد  شێوەیەکی  بە  خەڵک  لە  زۆر  باوترین  ،ژمارەیەکی  بە  کۆمەاڵیەتی  ڕووپێوی 

تەکنیکی توێژینەوەیە لە سۆسیۆلۆژیا. ئەمە کۆکردنەوەیەکی میتۆدیی داتای کۆمەاڵیەتیە لە نمونەی  
ئامان  بەم  دانیشتوانی  .داتاکە  دەبێت  پرسیارنامەکان  یان  ستانداردکراو  چاوپێکەوتنی  ڕێگەی  لە  ج 

وەسفی   زانیاری  ڕێژەیی.  بە  شیدەکرێتەوە  سیستەماتیکی  شێوەیەکی  بە  کۆکراوەتەوەو  شێوەیە 
 دەربارەی گۆڕاوەکان و شیکردنەوەی ھۆکارەکان دابین دەکات. 

 - توێژینەوە:  یو نموونە  کۆمەڵگا2.4

توێژینەوەکەی     ئەنجامی  دەیەوێت  توێژەر  کە  کەسانەی  تاکە  لەو  بریتیە   توێژینەوە  کۆمەڵگای 
بەسەریاندا بچەسپێنێت،کۆمەڵگای توێژینەوە بەو کۆمەڵگایە ناسراوە  کە توێژەر توێژینەوەی لەسەر  

ەموو دەکات جا چ ئەو توێژینەوەیە ھەموو یەکەکانی ئەو کۆمەڵگایە بێت یاخود لەرێگەی نمونەوە ھ
ئەو یەکانە دەگرێتەوە کە بەشداری لە پێکهێنانی کۆمەڵگا دەکەن، کۆمەڵگای توێژینەوەکەمان بریتیە  
لە خێزاندارەکان و ئەو کەسانەی ھاوسەرگیریان کردووە، و توێژینەوەکە دەیانگرێتەوە. بەشێوەیەکی  

لەم توێژینەوەیەدا    کە. تر بریتیە لە بواری مرۆیی یان جوگرافی ،کە دەکەوێتە ناو سنوری  توێژینەوە
 (نمونە. ٥٥ھەستاین بە وەرگرتنی نمونەی مەبەستدار بە قەبارەی )
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لەم توێژینەوەیەدا سودمان لە گۆگل فۆرم بینیوە وەک ئامرازێک  - :  زانیاریئامرازەکانی کۆکردنەوەی   3.4 
 پرسیار. ( ٢٢بۆ کۆکردنەوەی زانیاری و کۆی پرسیارەکانمان پێکهاتبوو لە )

دروستی    -ئامارییەکان:  ئامرازە   4.4 و  راستی  بە  گەیشتنمان  بەمەبەستی  توێژەر  وەک  ئێمە 
داتاکانی   و  زانیاری  شیکردنەوەی  و  خستنەرو  بۆ  ھەوڵمانداوە   ، توێژینەوەکەمان  ئەنجامەکانی 

)رێژەی   توێژینەوەیەدا  لەم  بەکاربهێنین  ئاماری  ئامرازێکی  چەند  و  ماتوێژینەوەکەمان    ن سەدی( 
 وە. بەکارھێنا
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 : بەشی پێنجەم: دەرئەنجام و راڤەکردنی دەرئەنجامەکان

 : که ڕونکراوەتەوە خوارەوە شێوەیەی لەم (کەس55لە) بریتیە بەشداربوان ڕێژەی - 1
  نمهته - 2

  . ( 14.5)%   رێژەی  بە  ساڵ  (27)  تەمەن  كەسانی  لە  دێت  پێك  راپرسیەكە  بەشداربووی  زۆرترین
 ی نموونه   (10.9%   ێژەی)ر  بە  كه   ەساڵ  (22)  تەمەنیان  انبەشداربوو  زۆرترین  دووەم  اڵمبه

  .  (9.1%   )  ێژەیر  بە   ساڵە  (24)  لە  تەمەنی  بەشداربوو زۆرترین  سێیەم ھێنن.ده  پێك  كهوه توێژینه 
  ( 1.8)%   ێژەیر  بە  ساڵ  (39  –  33)  لە  ێتد  ێكپ  تەمەنیان  بەشداربوو  رێژەی  كەمترین  كاتێكداله
   . ھەریەكێكیان بە

 وهكاتە روون ده وه ی توێژینەنی نموونە مە تە 1 ی شێوه 

 
   كاركردن -3

 وه كاتەشداربووان روون ده كاركردنی بە  2 یخشتە
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 و   كردووە  ھاوسەرگیریان  كەسانەی  ئەو  (52.7)%   لە  كە  دەردەكەوێت  بۆمان  شێوەیەش  بەم
  بەم   ،   كارناكەن  كەسانە  ئەو  (45.5)%   لە  وەھەروەھا   كاردەكەن  بوون  راپرسیەكە  بەشداری

  رێێژەیان   كاردەكەن  ئەوانەی   راپرسیەكە  بەشداربووانی  لەرێژەی  دەردەكەوێت  بۆمان  شێوەیەش
 .  ناكەن كار  كە لەوانەی وەك زیاترە

راننێوان ھاوسه  تی لهیهندی خزماته یوه په - 4  
  

 رانھاوسه نێوان  تی لهیهندی خزماتهیوهپه 3 یخشتە 

 
كەسانەی   ئەو  وەھەروەھا  خزمن  ھاوسەرەكانیان  كەسانەی  ئەو  دەكەوێت  بەدیار  بۆمان 
ھاوسەرەكانیان بێگانەن رێێژەكانیان یەكسانن و وەك یەكن لە بەشداربووانی راپرسیەكە بە ریێژەی 

(ی راپرسیەكە پێك دینن  12.7( وەھەروەھا ئەو كەسانەی ھاوسەرەكانیان ناسیاون )% 43.6)% 
لەگەڵ  ل خزمن  ھاوسەرەكانیان  كەسانەی  ئەو  كە  دەكەوێت  بەدیار  بۆمان    كەسانەی   ئەوێرەدا 

 ێگانەن رێێژەكەیان زیاترە لەو كەسانەی ھاوسەرەكانیان ناسیاون .  ب ھاوسەرەكانیان
   .بووە شێوەیەك چ بە ھاوسەرگیری پێش پەیوەندی - 5

 وهكاتە رگیر روون ده ندی پێش هاوسە یوه شیوازی پە   4یخشتە 
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  ھاوسەرگیری   پێش  لە  (63.6)%   لە  راپرسیەكە  بەشداربووانی  كە  دەكەوێت  بەدیار  شێوەیە  لەم
  پەیوەندی   راپرسیەكە  بەشداربووانی  لە  .(27)%   لە  وەھەروەھا  ھەبووە  خۆشەویستی  پەیوەندی

 لێردا   ،  بووە  خزمەوە  رێێگای  لە  ەرگیریەكەیان ھاوس   (9.1)%   لە  وەھەروەھا  نەبووە   خۆشەویستی
  لە   زۆرینەی  راپرسیەكە  بەشداربووانی  ھاوسەرگیری  پێش  پەیوەندی  كە  دەكەوێت  بەدیار  بۆمان
  زیاترە   نەبووە  دیاننپەیوە  ئەوانەی  رێێژەی  وەھەروەھا   بووە  خۆشەویستیەوە  پەیوەندی  رێگای

 . كردووە ھاوسەرگیریان خزمەوە  لەرێێگەی لەوانەی

 ؟   بووە كێوە  یەنال لە ھاوسەرگیریت ژیانی برێیاری ئایا - 6

  وهكاتە روون ده رگێری ر هاوسە سەبریاردان لە 5 یخشتە 

 
  ( 14.5)  رێژەی  وەھەروەھا  بووە   خۆیانەوە  لەالیەن  ھاوسەرگیریان  ژیانی  برێاری  (85.5)%   رێێژەی

  بووە   باوكیانەوە  و  دایك   لەالیەن  ھاوسەرگیریان  ژیانی  برێیاری  راپرسیەكە  بەشداربووانی  لە
 لێرەدا   ،نەكراوە   تۆمار  بەتەنها  باوك  یاخود  دایك  ژاردنیبھەڵ  لەسەر  رێێژەیەك  ھیچ  وەھەروەھا

  ھاوسەرگیریان   ژیانی  برێیاری  زۆرینەی  راپرسیەكە  بەشداربووانی   كە  دەكەوێ  بەدیار  بۆمان 
  یاخود   دایكی  لەالیەن  یژیان   برێیاری  كەسێك  ھیچ   تێبینیە  جێگای  ئەوەی  ،  بووە  خۆیانەوە  لەالیەن
 . نەبووە بەتەنها باوكی

 ؟   یریرگەھاوس یان یژ یخ ۆبارود رەسە ل بووەھ تی اریکردن زان ی ر یرگەھاوس شێپ ایئا - 7

 وهكاتە رگیری روون ده ر باروۆدخی ژیانی هاوسە سەزانیاری لە 6ی خشتە 



16 
 

 
  خ ۆ بارود   رەسەل  ەبووەھ  یاریزان  یریرگەھاوس  شێواتا پ  ەوە تەداو  یمەاڵو  ەڵێب  بە(  ٧٦.٤)٪  ەیژڕێ

  ە بوو ەن  یاریواتا زان  ەوەتەداو  یمەاڵو  رێخەن  بە(  ١٨.٢)٪   ەیژڕێ  ھاەروەھە و  ،  یریرگەھاوس  یانیو ژ
ئ   ان یاریزان  ی ریرگەھاوس  شێ پ  ەکیە اپرسڕ  یشداربووانە ب  ەینیرۆز   ەک  ت ێ نەیەگە ئ  ەوەئ  ش ەمە. 

 .  ەبووەھ یریرگەھاوس یان یو ژ خۆ بارود رەسەل

 ؟  ەوە ابوونیج ەیژڕێ ەیو ە مکردنەک رەسەل ەیەھ یر ەگی کار یشدارۆھ  ایئا - 8

 وه كاتە روون ده وه ی جیابوونەی رێژه وه مكردنەر  كەسەری هۆشیاری لەكاریگە   7ی خشتە 

 
  ەی وەمکردنەک  رەسەل  ەیەھ  یرەگی کار  یشدارۆ واتا ھ  ەوە تەداو  انەڵێیب  یموەاڵ(  ٩٠.٩)٪  ەیژێربه
  ی رەگی کار  یار یشۆھ   کەیەاددڕتا    وانەئ  یری ب  بە(  ٧.٣)٪   ەیژڕێ  ھاەروەھە و  ەوەابوونیج  ەیژڕێ
  ان یمەاڵ و  رێخەن  بە(  ١.٨)٪   ەیژڕێ  ھا ەروەھەو   ەوەابوونیج  ەیژڕێ  ەیو ە کردن  مەک  رەسەل  ەیەھ

 داە رێ،ل  ەوەابوونیج  ەی ژڕێ  ەیوەمکردنەک  رەسە ل  یەن  یرەگیکار  یاریشۆ ھ  ەیوەئ  یواتا   ەب  ەوەتەداو
و پشت    ەیەھ   یرە گی کار  یار یشۆھ   نەڵێئ  شداربووانەب  ەینیرۆز  ەیەو ە ئ  ێکرە د  ین یبێت  ەیوەئ
 ە. وە نەکەئ یاستڕ

 ؟   کانە تاک ۆب  یریگە ھاوس یار یشۆھ  یدانێپ ەل  ەبووەھ انیرەگی کار یتیەەاڵمۆ ک  یرانەژێتو ایئا - 9
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 کان ەتاک  ۆب   یریگەھاوس   یاریشۆ ھ   یدان ێپ  ەل  ە بووەھ  انیرەگی کار  یتیەەاڵمۆک   ی رانەژێتو  8ی  خشتە  

 
  ی ت یەەاڵمۆک   یرانەژ ێتو   ەڵێب  ەک  ەیوەئ  یمانا  ەب  ەوەتەداو  انیمەاڵو  ەڵێب  بە(  ٧٠.٩)٪  ەیژڕێ

( ٢١.٨)٪   ەیژڕێ  ھاە روەھە، وکانەتاک  ۆب  یری رگەھاوس  یاریش ۆھ   یدانێ پ  ەل  ەبووەھ  انی رەگیکار
  ی ار یشۆھ   ی دانێپ  ەل   ەبووەھ  انیرەگیکار  یت یەەاڵمۆک   ی رانەژێتو  کەیە اددڕتا    یەوا  انیوابڕ

  ەی وەئ  یواتا  ەب  ەوە تەداو   انی مەاڵو  رێخەن  بە(  ٧.٤)٪   ەیژڕێ  ھاەروەھە، و  کانە تاک  ۆب  یر یگەھاوس
 .  کانەتاک ۆب  یری گەھاوس  یاریشۆ ھ یدان ێپ ەل ەبووەن انی رەگیکار  یتیەەاڵمۆک   یرانەژێتو ەک
 

   یەاریشۆ ھ یم ەک  نەوەابوونیج ەیاردیپشت د  ەل ەیکارانۆ ھ وەل ک ێ کیە  ۆت یاڕ ەب ایئا - 10
 وه كاتە روون ده  وهكانی جیابوونە هۆكاره  9ی خشتە 

 
ک  ەو ەتەداو   یمەاڵو   ەڵێ ب  بە(  ٧٦.٤)٪   ەیژڕێ   ەی ورەگ  یکێکارۆ ھ   ەب   یاریشۆ ھ  یمەواتا 
  پشت ەل  یار یشۆ ھ  ی مە ک  کەیەاددڕتا  یەوا  انپێی(  ١٨.٢)٪   ەیژ ڕێ  ھاەرو ە ھە، و نێنەدائ  ەو ەابوونیج
  ەی و ەئ   یواتا  ە ب  ەو ەتەداو   یمەاڵ و   ر ێخەن   ە( ب٥.٤)  ەی ژ ڕێ  ھا ەرو ەھە ، و   ەو ەابوونیج  ۆ ب  ەکێکارۆ ھ
 .نەو ەابوونیج  ەیاردید پشتەل  ەی کارانۆ ھ  و ەل یە ن کێکیە  یار یشۆ ھ ی مە ک رێخەن

چ  -11  وهجیابوونه   ەی و ەمبوونە ک  ر ەسە ل  ی رەگیکار  کان ەزنێخ  ی اریشۆ ھ  ی ئاست  ند ەتا 
 ؟   ەبوو ەکوردستان ھ
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 كوردستان   لە ی جیابوونە وه مببونە ر كە سەری لە ئاستی هۆشیاری خیزان و كاریگە   10ی خشتە 

 
 ەل  ەوەابوونیج  ەیھڕێ  ەیوە مبوونەک  رەسە ل  ەبووەھ  یرەگیکار  یەوا  انپێی(  ٦٧.٣)٪  ەیژڕێ

  ەی ژڕێ  ھاەروەھە، وەبووەھ  یر ەگیکار  کەیەاددڕتا    یەوا  پێی(  ٢١.٨)٪  ەیژ ڕێ  ھاەروەھەکوردستان و
  ە و ەابوونیج  ەیوەمبوونە ک  رەسەل  ەبووەن  یرە گیکار   کانەزانێخ  یاریشۆ ھ  یئاست  یەوا  پێی(  ٩.١)٪
 . کوردستان ەل

 
 تاک؟ یاریشۆ ھ  یئاست یبوونەکامل ن ۆب  ەکارۆکردن ھ   یریرگەزوو ھاوس - 12

هاوسە    11ی  خشتە  وه زوو  كردن  نە رگێری  كامل  بۆ  هۆكارێك  لەك  هۆشیاری  ئاستی  ی پرۆسە   بوونی 

 وهكاتە رگیری روون ده هاوسە 

 
 

  کردن   ھاوسەرگیری  زوو  ئەوەی  مانای  بە  داوەتەوە  پرسیارەکەیان  وەاڵمی  بەڵێ  ەب  (٣.٨٧)٪  ڕێژەی
  وەاڵمی   نەخێر  ەب  (٧.١٢)٪   ڕێژەی  وەھەروەھا  ،  تاک  ھۆشیاری  ئاستی  نەبوونی   کامل  بۆ  ھۆکارە

  نەبوونی   کامل  بۆ  نیە  ھۆکار  کردن  ھاوسەرگیری  زوو  ئەوەی  مانای  بە  داوەتەوە  پرسیارەکەیان
  ھاوسەرگیری   زوو  وایە   پێی  زۆرینەی  ئەوەیە  دەکرێ   تێبینی  ئەوەی  لێرەدا  .  تاک  ھۆشیاری  ئاستی
 . تاک ھۆشیاری ئاستی نەبوونی کامل  بۆ ھۆکارە کردن
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  ھاوسەرگیریە   خولی   بە  پێویستیان  تاکەکان  ھاوسەرگیری  ژیانی  نێو  چوونە  پێش  وایە  پێت  -   13
 ؟  ھاوسەریان ژیانی بۆ ھۆشیاریان  ئاستی کردنی باشتر بۆ

رگیری خولی هۆشیاری هاوسە  شداری كردن لەبە  پێوستی تاك بە   شداربووان لەبیرورای بە   12ی  خشتە 

 وهكاتە روون ده 
 

 
  ی انیژ  وێن  ەچوون  شێ دان پ  ەوەئ  ەڵگەل  ەیوەئ   یواتا  ەب  ەوە تەداو  انیمەاڵو  ەڵێب  بە(  ٩٦.٤)٪  ەیژڕێ

 ۆ ب   انی اریشۆ ھ  یئاست  یباشتر کردن   ۆب   یەریرگەھاوس  یخول  ەب  انیستیو ێ پ  کان ەتاک  یر یرگەھاوس
  ش ێپ    ەیوە ئ  یواتاەب   ەوە تەداو  انیم ەاڵو  رێخەن   بە(  ٣.٦)٪   ەیژڕێ  ھاەروە ھە، و  انیرەھاوس  یانیژ

 ی باشتر کردن   ۆب  یەن   یریرگەھاوس  یخول   ەب  انیست یوێ پ  کانەتاک  یریرگەھاوس  ی انیژ  و ێن  ەچوون
  اتر یز  رۆز  ەکەیەژڕێ  ەب  ەیەوە ئ  ەرنجەس  یگاێ ج  ەیوە. ئ  انیرەھاوس  یان یژ  ۆب  انیاریشۆ ھ  یئاست

  ۆ ب   یەریرگەھاوس  یخول   ەب  انیست یوێ پ  کانەتاک  یر یرگەھاوس  یانیژ  وێن  ەچوون   شێ پ  دانەوە ئ  ەڵگەل
 .انیرەھاوس یانیژ ۆب انیاری شۆھ  یئاست  یباشتر کردن

 ت؟ یواج ەز شێ پ یریرگەھاوس ی خول  ەڵگە ل ندەتا چ - 14

 وه هكاتە رگیری روون ده رگیری پێش هاوسەل خولی هاوسە گەند لەتاچە  13ی خشتە 
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.    تێ بەھ  ەک  واجنەز  شێپ  یر یرگەھاوس  یخول  ەڵگەل  ەیوەئ  یواتا  ەب  دانەڵیگە( ل٩٨.٢)  ەیژڕێ  ەب
  یە نیبێ ت  ەیگێ ج  ەیوە. ئ  تێ بەھ  واجەز  ش ێپ  یری رگەھاوس  ی خول   ن یدان  ەوە ئ  ەڵگلە(  ١.٨)٪   ەیژڕێ  ەب
 . واجنەز ش ێپ یر یرگەھاوس یخول ەڵ گەل ەکیە اپرسڕ یشداربووان ەب واوەت یکەیەژڕێ ەب

 ؟  ەوەابوو یج  یسەک  ۆب یار یشۆھ   یمەک  ۆب ەکارۆ ھ  یلتورە ک ەیوە رکردنیب ایئا - 15

 وه كاتەروون ده وهسی جیابووه می هۆشیاری بۆكە بۆ كە  ی كلتوری هۆكاره وهبیركردنە  14ی خشتە 

 
  ی م ە ک  ۆب  ەکارۆھ  یلتور ە ک  ەیوەرکردنیب  ەیوەئ  یواتا  ەب  ەوە تەداو  یمەاڵو  ەڵێب  بە(  ٧٤.٥)٪  ەیژێر
  ەی وەرکردنیب  کەیەاددڕتا    یەوا  انپێی(  ٢٠)٪  ەیژڕێ  ەب  ھاە روەھەو  ەوەابوویج  یس ەک  ۆب   یاریشۆ ھ
دا  یەواڕب ولە( ٤)٪ ەی ژڕێ ھاە روەھە ،و ەوە ابووی ج یسەک  ۆب یاری شۆھ ی م ەک ۆب  ەکارۆ ھ یلتور ەک
  بە(  ١.٥)٪  ەیژڕێ  ،ەوە ابوویج  یس ەک  ۆب  یاریش ۆ ھ  یم ەک  ۆب   ێب  کارۆھ  ی لتورەک  ەیوە رکردنیب  یەن
 ۆ ب  یاریش ۆھ  یمەک ۆب  یەن کارۆ ھ یلتور ەک ەیوەرکردنیب ەیوەئ یمانا ەب ەوە تەداو  یمەاڵو رێخەن
 ە. وە ابووی ج یسەک

تاو  رەسەب   ەیەھ  یرەگی کار  زانێخ  ی اریشۆ ھ  یئاست  ای ئا  16  ما ەبن  یبار  رێژ  ەتێ وە کەن  کوەتاک 
 ؟  ەگەڵ مۆک  یکان ە نراوێپەداس

تاو  رەسە ب  ەیەھ  یر ەگیکار  زانێ خ   یاریشۆ ھ  15ی  خشتە   ما ەبن  یبار  رێژ  ەتێ وە کەن  کوەتاک 
 ەگەڵ مۆک  یکان ە نراوێپەداس
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  ی ر ەگیکار  زانێخ  یار یشۆ ھ   یئاست  ەیوەئ  یواتا  ەب  ەوەتەداو  یم ەاڵو  ەڵێب  بە(  ٨٥.٥)٪  ەیژڕێ  ەب
 ەی ژڕێ  ھاەروەھە،و  ەگەڵ مۆک   یکانەنراوێپەداس  ماەبن  ی بار  ر ێژ  ەتێوەکەن   کوە تاک تاو  رەسەب  ەیەھ
  ە ت ێوەکە ن  کوەتاک تاو  رەسەب  ەیەھ  یرەگی کار  زانێخ  یاریشۆ ھ   یئاست  کەیەاددڕتا    یەوا  انپێی(  ٩.١)٪
  ی مەاڵو  رێخەن  بە(   ٥.٤)٪   ەیژڕێ  ھاەروە ھەو  ەگەڵ مۆک   یکان ەنراوێ پەداس  ماەبن  یبار  رێژ

تاک    رەسەب  یەن  یرەگی کار  زانێخ  یاری شۆھ  ی ئاست   تێ د  ەوەئ  یواتا  ەب   ەوە تەداو  انەی کەاریپرس
 .  ەگەڵمۆ ک  یکان ەنراوێپەداس ماەبن ی بار رێژ ەتێوە کەن کوەتاو

 ؟ ەیەھ  ەوە کانڵە مندا رەسەب یتیەەاڵمۆ و ک یروون ەد یرەگی کار  ەوەابوونیج ایئا - 17

 وه كاتهە روون ده وە کانڵەمندا رەسەب یتیەەاڵمۆو ک  یروونەد یرەگیکار ەوە ابوونیج  16ی خشتە 

 
  ی ر ەگیکار   ەوەابوونیج  ەوییەاینڵدەب  ەیوەئ  یمانا   ەب  ەوەتەداو  انیمەاڵو  ەڵێب  بە (  ١٠٠)٪  ەیژڕێ  ەب
 ەیە. ھ ەوەکانڵە مندا رەسە ب یت یەەاڵمۆو ک   یروونەد
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 ؟   ێین ەداد ەوە ابوونیج یم ەندەچ یکارۆھ ەب  یاریش ۆھ  یمە ک ایئا - 18

 وهكاتە روون ده  وهك هۆكاری جیابوونە می هۆشیاری وهكە 17ی خشتە 
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