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 ساینێسىپاش و پ

 

 قاه اىرض٘ه صيٚ اىئ عيیٔ ٗضيٌ ]ٍِ ال یرحٌ اىْاش ال یرحَٔ اىئ[

 .جیٖاّیاُ پەرٗەردیگاری ٗ مەٗرە خ٘دای تۆ ضتایع ٗ ض٘پاش ضەرەتا

 . تّ٘ە دەرً یارٍەتی دا اٌّژي ت٘ارەماّیٕەٍ٘  ىە مەٗا ئازیسٍاُ تاٗمی ٗ دایل .1
 ژیْەٗەمەدا،ێتد٘ ىە ًدا تاغدی یدارٍەتییەمی مەٗا{ ٍیدذیا ٍاٍۆضتا} ژیْەٗەمەێت٘ ضەرپەرغتیاری ٍاٍۆضتای .2

 .دەت٘ٛ رياتز م٘رتی ٗ مەً ژیْەٗەمەێت٘ ئەٗ ێتەت دڵْیاییەٗە تە
 . داٗیِ یارٍەتیاُ تێت نیعێپیت تە ئەگەر تەّاّەت لێمەض ٕەر .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IV 

 

 شكەشكردنێپ

 

 جدا ت،ێدْێدەّاڵ غدەررٍەٗە ٗ تدرش تەتدایثەت ُەمادەرّٗیّەخۆغدیە تەدەضدت مە مەضداّەی ئەٗ ٕەٍد٘ تە ػنەغەێپ
 زاڵثیِ دا غەرً ٗ ترش تەضەر  دەدەُ تڕیار مە مەضاّەی ئەٗ ٕەٍ٘ ٗە تُ٘، ت٘ظ ٕۆمارەماّی ىە لێٕۆمار تەٕەر

 . تژیِ ئاض٘دەتر نیێژیاّ ٗ

 ػاٗەێنی زۆریاُ مێخۆغەٗیطتٌ  مە ىە پەرٗەردەمردٌّ دا ٍاّذٗٗتّ٘ٚ تاٗمػنەغە تە دایل ێپ . 
 ڵەێت ٗ تەدٗای زاّطت  ٗ زاّیاری دا ٗێرتێت زیاتر فێل مەٗا دەیەٗێمەض ٕەٍ٘ػنەغە تە ێپ . 
 ئازیسەماَّاُ ێخ٘غل ٗ تراماٌّ ٗ ٕاٗر ػنەغە تەێپ 
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 شەكیێپ
 

 تددۆ تدد٘ە  لێددٕۆمار مددات ٕەٍدد٘ زٍدداُ ،(زٍدداُ ىەضددەر غددەرٍە ٗ تددرش مدداریگەری)  ژیْەٗەیەێتدد٘ ئەً ّاّٗیػدداّی 
.  تەٗەێّدات جیدا یێدى خەٗیدع ىە تەّداّەت ٍرۆڤدذایە ىەگەڵ لێدجۆر تە زٍداُ ٍدرۆ  ضدۆزەماّی ٗ ٕەضت دەرتڕیْی

 مە تدد٘ار دٗٗ مردّددی نەڵێتدد ىە تددریتیە مە ، زٍدداّەٗاّی دیددنەی ىقەمدداّی ىە دیددنەیە نددیێىق دەرّٗددی زٍدداّەٗاّی
 ىەٗ دٗٗ تێنذاتێتارٗدۆخ ىەٕەر جا تێدەت زٍاّی ىەضەر داّەٗەی ڕەّگ ٕەٍ٘مات ٍرۆ  دەرّٗی.  زٍاّە ٗ دەرّٗساُ

 تدُ٘ٗ غدۆك ت٘غدی مەضدە ئەٗ ترضدْاك نیێتدارٗدۆخ مە ڕٗدەدات مە لێدمات ترش مردّە غەرً ٗ ترش تارٗدۆخاّە
 مدداریگەری ٕەردٗمیدداُ ٍدداّە ىە ئەّجاٍددذا ىە  تنددات غددەرً مە تڕیدداردەدات خددۆی مەضددەمە غددەرٍنردُ تەاڵً تنددات،
 . ڵِێذەٕێچ زٍاُ ىەضەر گەٗرە

 

 

 

 

 : تاتەت ٕەڵثژاردّی ٕۆماری

 ىە تدداش مە ٕەیە ىەتددارەیەٗە مەً ضددەرچاٗەی ٗ ژیْەٗەێتدد٘ یەێّدد٘ نیێتدداتەت م٘ریددذا  ىەزٍدداّی  دەرّٗددی الیەّددی
 تەّیدا  دەرّٗدی ىەالیەّدی. دەمدات دەرّٗدی الیەّدی ٗ گەیػدتِێت ٗ گاّەێت ٗ دایل زٍاّی زٍاّی ٗەرگرتْی چۆّیەتی

 نەڵێتد تاتەتە دٗٗ ئەً زۆرجار تەّاّەت زیاتر ضەرچاٗەی ٗ فراٗاّتر ٘ەیەمیێغ تە دەمەیِ غەرً ٗ ترش ىە تاش
 . تنەیْەٗە جیا نیاُێى ٕەٗڵذەدەیِ تۆ دەتِ تەیەمتری

 . ژیْەٗیەێت٘ ئەً تەٕۆی تگەیەٌّ لێض٘د ئەٗەی تەٕی٘ای
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 : ژیْەٗەێت٘ گرفتی

 : ىە تریتیِ ٕاتّ٘ٗە ژیْەٗەیەێت٘ ىەً مە گرفتاّەی ئەٗ ضەرەمتریِ

 . تاتەتەمە زیاتری دەٗڵەٍەّذمردّی تۆ م٘ردی تەزٍاّی ضەرچاٗە مەٍی .1
 .دایل ىەزٍاّی جگە دینە نیێزٍاّ ّەزاّیِ .2
 . ڕاپرضی تۆ خەڵل داّەٗەی ٗەاڵً مەٍی .3

 

 : ژیْەٗەێت٘ پ٘ختە

 ْاضدەیێپ یەمەٍذا ىەتەغی ٖات٘ەنێپ ضەرچاٗەماّی ێى ٗ ئەّجاً ٗ ضەرەمی دٗٗتەغی ػەمیێپ ىە ژیْەٗەیەێت٘ ئەً
 تدرش ْاضدەیێپ ٗە دەمەیدِ تداش دەرّٗیەمداُ ّەخۆغدیە ىەضەر م٘رتەیەك ٗ دەرّٗی ّەخۆغی ٗ دەرُٗٗ  زٍاّەٗاّی
 . چارەضەری ماُ گاێڕ دا مۆتای ىە دەمەیِ تاش ٗ ٍْذاڵ ٗ  ىەزٍاُ ٗ ترش جۆرەماّی ٗ ٕۆمارەماّی ، دەمەیِ

 گامددداّیێڕ دا ىەمۆتدددایی ٗە زٍددداُ ٗ ٍْدددذاڵ ىەضدددەر مددداریگەری ٕۆمارەمددداّی غدددەرٍنردُ ْاضدددەیێپ دٗٗەً ىەتەغدددی
 ىیطددددتی ٗ ئەّجاٍەمدددداُ ژیْەٗەمەێتدددد٘ ىەمۆتددددایی غددددەرً ٗ تددددرش ىەضددددەر ڕاپرضددددیەك چەّددددذ ٗە چارەضددددەری

 .ضەرضەرچاٗەماُ
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 یەمەً تددددددددددددددددددددددددددەغی
 

 

  دەرّٗی زٍاّەٗاّی ْاضەیێپ  
 دەرّٗی ّەخۆغی ْاضەیێپ  
 دەرّٗیەماُ ّەخۆغیە  

 

 

  ترش ْاضەیێپ  
 ترش جۆرەماّی   
 ترش ٕۆمارەماّی  
 ٍْذاڵ الی ترش 
 زٍاُ ىەضەر ترش ماریگەری  
 چارەضەر گاماّیێڕ  
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 بەشی یەكەم

  : دەرّٗیزٍاّەٗاّی  ْاضەیێپ

زٍاّی رمردّی ێرتُ٘ٗ ٗ فێگای زٍاّی دایل ٗ فێنە ىە زٍاّەٗاّی مارەمی ىە ڕێئەً زاّطتە ىق دەرّٗیزٍاّەٗاّی )) 
تەٗە، ٕەرٗەٕددا ىە مەً ٗ م٘رتیەمدداّی گددۆمردُ ٗ ێگەرییەمدداّی ئەً مددردە دەمددۆڵێگدداّە ٗ ٕۆمددارە دەرّٗیەمدداُ ڕێت

 (  17-16: 2111:  غەریف ی٘ضف) ((تەٗەێچارەضەرەماّی دەمۆڵ

عداقنّی ژیْەٗەی ڕەٗغت زٍاّەٗاّی ٍرۆ  ٗ ئەٗ پرۆضە دەرّٗدی ٗ ێنە تایەخ تە ت٘ێ" زاّطت دەرّٗیزٍاّەٗاّی   )) 
ْدداّی زٍدداُ ڕٗٗ دەدەُ، ٕەرٗەٕددا تددایەخ تە ٗەرگرتْددی زٍدداُ ىەالیەُ ێٗ ٍەعددریەیە دەدات، مە ىەمدداتی تەمددار ٕ

 (( .ٍرۆڤەٗە دەدات

 (28:2116)ّەریَاُ عەتذٗىآل خۆغْاٗ: 

 دەرّٗدی٘اُ ێدزٍاّەٗاّی دەرّٗی ٗەك دیاردەیەمی دەرّٗی تاش ىە زٍاُ دەمات چّ٘نە پەی٘ەّذیەمی تەتدیِ ىە ّ))" 
 "(( نی ٍرۆڤایەتیێتەٗە تۆ ضرٗغتی زٍاُ ٗەك ڕەفتارێٍرۆ  ٗ زٍاّەمەی، ئەً پەی٘ەّذییەت دەگەڕ

 (16:2114:  دزەيٚ  ٍػير)عثذاى٘احیذ  

 

 . تەٗەێ٘اُ دەرُٗٗ ٗ زٍاُ دەمۆڵێنە ىە زٍاّەٗاّی مە ىە پەی٘ەّذی ّێ: ىق دەرّٗیزٍاّەٗاّی 

رتدّ٘ی ێدەمات ىەالیەُ ٍْذاڵ ٗ ٕۆمارەماّی گەغەمردُ ٗ دٗامەٗتْدی ٗە فتاش ىە چۆّیەتی ٗەرگرتْی زٍاّی دایل 
گاّە ٗ مەً ٗ م٘ریەماّی ئاخاٗتِ ٗ ّەخۆغیەماّی زٍاُ ٗ چۆّیەتی دەرتریْدی ٗغدەماُ مە ڕەّدگ داّەٗەی ێزٍاّی ت
 . ٘اُ زٍاُ ٗ تیر دەماتێمەضەماُ ىەضەرە ٗە تاش ىە پەی٘ەّذی ّ دەرّٗیتاری 
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 :  دەرونینەخۆشی 

ەکاُ کەٕیچ تەٕداّەیەکی فیطدۆىۆژی ّیدیە تدۆ ڕٗداُ ٗ ت٘غدثّ٘ٗی ئەٗ ّەخۆغدیە ، زۆر دەرّٗیخۆغیەەٍەتەضت ىەّ))
 .کی دەرّٗیەٗە ڕٗٗدەدەُ دٗٗ جۆری ٕەیەێٗ ّەخۆغیاّە ىەئەّجاٍی ٕۆکارەجار ئ

 . ردراٗەکاُ یاُ گ٘اضتراٗەکاُێّەخۆغیە ّ .1
 ((.ّەخۆغیەکاّی ىەدەضتذاّی پەی٘ەّذی کردُ تە ٗاقعەٗە .2

 ) 41: 2113ک :ێچەّذ ّ٘ضەر)

کدذاّەٗەکاّی تکدات ٗ ئەٗ ێت ٗ کدار ىەٗەٕدٌ ٗ تیْدای ىێدک ٍرۆ  گەیػتە ئەٗ دۆخە ىەدیاردەی ٗاقعدی داتثڕێکات((
کەڕەفتددار ٗ ٕەڵطدد٘کەٗتی ئەٗ ٍددرۆڤە  .کی دەرّٗددیێت، ٗاتە تددۆتە ّەخۆغددێددک تثیْێددکددذاّەٗاّەی ٗەح حەقیقەتێى

 (( .تێئاضاییەکەی جاراُ ّاچت، ىە ٍرۆڤە ێتەتەٗاٗەتی دەگۆردر

 )211:2118)ئازاد قەزاز :       

ِْ، ىە ڕۆژگاری ئەٍدرۆدا گرّگدی تەرچاٗیداُ ٕەیە ێک دێکی گرّگی زاّطتی ّەخۆغی پێەکاُ تەغدەرّٗی ّەخۆغیە((
ک تدر ێ%ی داّیػت٘اُ ٗ ٕەّذ11ری تاش ىەّسیکەی ێضەرژٍ ێِْ ٕەّذێٗ ژٍاەکی زۆری ٕاٗاڵتیاُ تەدەضتەٗە دەّاڵ

 ) %ی داّیػت٘اُ دەکات21 ىە

 (29 :2111ئەفراً ٍحَذ حطِ :)       

٘ازی ێت کە ڕەفتددار ٗ غددێددکە ىە؟ّەخۆغددیە تنٗەکدداُ ىەجیٖاّددذا . تەٗ حدداڵەتە دەٗترێّەخۆغددیە دەرّٗیەکدداُ :یەکدد
کی تر ، کەکار ىەژیاُ ٗ کەضایەتی ٍرۆ  تکدات ێت تۆ حاڵەتێە ٍرۆ  ىەحاڵەتە ئاضاییەکەی خۆی تگۆرٗتیرکردّە

  . ىەکۆٍەڵ دٗٗری تخاتەٗەٗ 

 .ّەخۆغیە جەضتیەکاُ ٕۆکارُ تۆ ت٘ظ تُ٘ٗ تە ّەخۆغیە دەرّٗیەکاُ ٕەٍ٘
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 : ەکاُدەرّٗیّەخۆغیە 

ٍرۆڤیػت٘غدی  دەرّٗدی٘ەظ کدۆ ئەّدذاٍی دەرٍدار ٗ ێت تەٕەٍداُ غدێدچۆُ جەضتەی ٍرۆ  ت٘غی گرفت ٗ ّەخۆغدی دەت
ٗ ىەً کاتداّەدا  تێدک تدرازاُ دەتێدى ک جداریعێی ٗ ٕەّدذت ٗ ىە ئەّجاٍذا ت٘غی غيەژاٗی٘ پەغد٘کاٗێّەخۆغی دەت

طدتا زۆرتەی ّەخۆغدیە دەرّٗیەکداُ ّەزاّدراٗە، ىەتەر ێگەی داخە تداٗەک٘ ئێ٘یطتی تە چارەضدەر کدردّە، تەاڵً جدێپ
ػنی تەتدایثەت ێئەٗەی چارەضەرکردّیاُ زۆرئاضاُ ّییە ، چّ٘کە کۆ ئەّذاٍی دەرٍاری ّاٗەّذی ٍرۆ  تە گػتی ٗ ٍ

ْدی ٍداٗەتەٗە ٗ غدارەزای ٗ ێنی مەٍی زاّراٗە ت٘ زۆرتەی تەغەماّی تدری ٕەر تەّٖێطتا چەّذ تەغێتاٗەم٘ ئئاىۆزە 
ت، ٕەر ئەً ێددْیەمدداّی تەرێزاّطددت ّەیت٘اّیدد٘ە پەی تە ّٖ ،زاّیدداری دەرتددارەی مددارٗ فەرٍدداُ ٗ چااڵمیەمدداّی ّیددیە

ْاضدە ٗ ئەٗ ّازّداٗ ٕۆمداری جیدا جیدا تدۆ ێْیاّەظ ٗای ىە پسیػل ٗ غارەزایاُ مردٗە مە چەّذەٕا پێئاىۆزیە ٗ ّٖ
نی ئاضاُ ێىە ڕاضتیذا داتەظ مردُ ٗ ّاضیْەٗەی ّەخۆغیە دەرّٗیەماُ مار ّەخۆغیە دەرّٗیەماُ دەضت ّیػاُ تنەُ

ندداُ ٕۆمدداری ّەخۆغددیە ێی ضددەرچاٗە ّ٘ێدد، تە پمددردٗەّیددیە ٗ گرفتددی گەٗرە تددۆ پسیػددل  ٗ دەرّٗساّەمدداُ درٗضددت 
 . تێمۆٍەڵە داتەظ دەمر ێەماُ تۆ ضەر ضدەرّٗی

 (13 -11: 1999: مەریٌ غەریف قەرەچەتاّی )      

ئەگەری ت٘غددثُ٘ تە  ذەمەُێددٕۆمدداری ئاٍددادە تاغددی: تددریتیە ىەٗ ٕۆمددارەاّەی مە ىە خدد٘دی تامددذا ٕەُ ٗ ٗای ى -1
 :ت ٗەك ىە مەضاّی دی ٗەكێّەخۆغی زۆتر ت

  مەضایەتی -4ػل  ێتەغی ٍ ێػل ٗ ٕەّذێٍگۆراُ ىە قەتارەی   -3نٖاتەی ىەظ   ێپ -2تۆ ٍاٗەی   -1

 مەع ضدددەرٕەڵذاّی ّەخۆغدددە ێع ّەخۆغدددیەمە ڕٗٗدەدەُ : تدددریتیە ىەٗ ٕۆمددداراّەی پدددێناریددداّەی پدددئەٗ گۆراّ-2
ٕۆمدداری  -2  دەرّٗددیزەتددری  –گۆراّندداری فیسیددای   -1گریْگتددریِ ٕۆمارەمدداُ تددریتیە ىە :  ڕٗدەدەُ تەٍدداٗەیەك

ٕۆمدداری تەردەٗاً تددُ٘ٗ : تددریتیە ىەٗ ٕۆمدداراّەی دەتددْە ٕددۆی تەردەٗاٍددی  -3 . مددۆو ٗ ّدداٍۆتُ٘ -ڕۆغددەّثیری  
 .ێجار خراپتر تّ٘ٗی ضەرٕەڵذاّی حاڵەتی ّ٘ ێّەخۆغیەمە  ٗ ٕەّذ

  ساُ ٗ مۆٍەڵگەێخ -2خ٘دی ّەخۆغیەمە        -1

 (31-25: 2119ئەفراً ٍحَذ حطِ : )       

رە تاضدی تدرش ٗ ێَە ىێئ (خەٍۆمی  -ت٘رەیی  –ی ێدڵەڕاٗم -غەرً –چەّذیِ ّەخۆغی دەرّٗی ٕەُ ٗەك ) ترش 
 .غەرً دەمەُ
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 شترناسەی ێپ
 

نددذا مە ٍددرۆ  ٕەضددت تە ٕەڕەغددەیەك تنددات ، ئەٗ ێنددی ّاخۆغددی ّەتیطددتراٗە، ىەماتێل یدداُ دۆخێددتددرش )) تّ٘
ت ، تدۆ ێدرێِ دەگڕاضدتنە تۆ ئاغنرامردّی ٍەترضیەك مە ڕۆڵی خۆپاێت. تەٗ ٍاّایەی ترش زەّگێترضەظ دەردەمەٗ

 (15:2115:ت .((  )ئازاد قەزازێْێت ٗ مارەماُ تەچامی ڕاپەڕێئەٗەی ٍرۆ  ئاٍادە تاغی ٗەرتگر

نی داٍدداڵراٗە ىە مدددارداّەٗەی جەضددتەیی ضددەرٕەڵذەداُ مددداتی دەتیْددیِ دەتیطددتیِ ٗ ٕەضدددت ێتددرش )) گ٘زارغددت 
٘ ێددیەمی ڕاضددتەقیْەی ّل دەدەیددِ ، ڕەّددگە ئەٗ غددتاّەی تدداقی دەمەیددْەٗە ٍەضددەىەێذەمەیِ ٗ دەضددت ىە غددتێددپ

 (22: 2113ف ئۆمۆّۆر :ێت .(( )ج٘زێت ، ىەٗاّەغە دەضتچیْی خەیاڵَاُ تێدەٗرٗتەریَاُ ت

نی ترضْاك، ێىەگەڵ غت ٍرۆڤەنی زگَامی الی ٍرۆ  تەرٕەٍی تەیەك ٕەڵخەڵەتاّی ێترش ))تریتیە ىە ٕەڵق٘اڵٗ
ىە مۆٍەڵگددایەك تددۆ مۆٍەڵگددایەمی تددر نددی تددر ێنەٗە تددۆ تەٍەّێنی تددر ىە تەٍەّددێنەٗە تددۆ مەضددێئەٍەظ ىە مەضدد

 ((.   ێنی تر دەگۆرێْێنەٗە تۆ غ٘ێْێت ىە غ٘ێدەگ٘ڕ

 (25: 2113:) ّەٗزاد مەىٖ٘ر 

نی ّدداخۆظ مە ٕەر ىە ضددەرەتای ىە دایددل تددّ٘ٗی ئەٗ ٍددرۆڤە ىەگەڵیددذایە، تەاڵً تە ێتددرش : تددریتیە ىە ٕەضددت
ئەّجداٍی تدۆُ مدردُ یداُ تیطدتِ یداُ تیْیدْەٗە ت، ئەٗ ترضدەظ ىە ێرەی قۆّاؼەماّی تەٍەُ گۆڕاّی تەضدەردادێگ٘
دیددارینراٗی ،  ٙجددار ئەً ترضددە ضددەرچاٗەمە ێت تددۆ ضددەرتّ٘ی خددۆی ، جددا ٕەّددذێدددادەّ ٚترضددت مە تەٍەێدددەت

 .ل جاریع ضەرچاٗەمەی ّادیارەێٗەٕەّذ
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 : جۆرەكانی ترش

 .  جۆراٗجۆرُ ترش جۆرەماّی .1
 . ِ ٗ ّاٗچە تەرزەماُێترش ىە غ٘ .2
 . ٘ەیەمی تایثەتی ىە پیاٗاُێغ ترش ىە ٍرۆ  تە .3
 . ترش ىەئاٗ ٗ ئاگر .4
 . ترش ىە ترٗضنە ٗ ٕەٗرەگرٍە .5
 . ترش ىە ٍینرۆب ٗ تەمتریاماُ .6
 ( ترش ىە ژٍارەماُ )ڕەغثیْی ىە ژٍارەماُ .7
 . ترش ىە غەیتاُ ٗ جْۆمە ٗ گیاّە ّەگریطەماُ .8
 ( ً زیاتر ىە ٍارتەاڵ -ٍاٍیرمەڵە –ضیطرك  –دٗپػل  –ترش ىە گیاّەٗەرە خػۆمەماُ ٗەك: )ٍار  .9
 . ل مە ىەٗاّەیە جەضتە یاُ جي٘تەرگ یاُ ڕۆحی ٍرۆ  پیص تناتێترش ىە ٕەر غت .11
                           ترش ىە تارینی     .11

 (161:2115 ەرەجەتاّی :ق) مەریٌ غەریف      

 . ْی چۆڵ مراٗێغ٘ .12
 . خۆٕەڵذاُ ٗ داتەزیِ تە پەرەغ٘تترش ىٔ  .13
 . دەرەٗەدیَەُ ٗ قیافەی ترش ىٔ  .14
 . ئەٗ ٍەترضیەی ٕەڕەغە ىە ئاضایػی ّیػتَاُ دەماتترش ىٔ  .15
 . ترش ىە ض٘ارتّ٘ٗی فرۆمە ٗ مەغتی ٗ تەىەً ٗ ئۆتۆٍثیو .16
 . ِێترش ىە خ٘ .17
 . نی ئازیسێٗ مەض ێىە دەضتذاّی ٕاٗڕ ێترش ىە ّاضیْی خەڵنی ّ٘ .18
 . تەدیْەٕاتْی ئاٍاّجەماّت .19
 . ترش ىە دەضت داّی پارە ٗ پ٘ٗه .21
 . دٗٗ ٗ ئایْذەترش ىە ڕاتڕ .21
 ترضاُ ىە مەضاّی دەضەاڵت دار .22

 (62- 26:2113ف ئۆمۆّۆر ێجۆز)
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ت ێدی دەٗترێت ٗ پاش ٗ غەٍەّذەفەر ٗ قەرەتاىخی مە پێْی مراٗە ٗەك : تازار ٗ ض٘پەرٍارمێترش ىە غ٘ .23
 ()ئەگۆرەفۆیثا

 .  ٘ە تذاتێىەٗەی پاڵی پ ێل ّەتێترش ىە ّەخۆغی یاُ غت .24

 (74:2119: ئەفراً ٍحَذ حطیِ)           

 

 : هۆكارەكانی ترش

ٕۆماری تایەىۆژی : زاّایاُ ىەٗ تاٗەڕە داُ مە ىەضەدا تیطتی ٍرۆڤەماُ ٕەڵگری دەٍارخاّەیەمی ٕەضدتیاریِ ٗ  -1
ل جددار ئەً جددۆرە ێْەمدداّی دەٗرٗتەر ٗەاڵً دەدەّەٗە ، ٕەّددذێراتددر ٗ زٗٗتددر تددۆ ٗرٗژێىە چدداٗ ٍرۆڤەمدداّی تددر خ

یاّددذا ئاٍددادەییەمی ێل ڕەّددگ دەداتەٗە :ٗاتددا: ئەٗ ٍرۆڤدداّە تە ضرٗغددتی تددرش تێٕەضددتیارە تەڕادەتەدەر ٗەك ترضدد
ل تددۆ ێدد٘ خەڵندداّی تددر ئاضدداّتر ئەٗ ترضددە ىە مەضددەمە ضددەر ٕەڵددذەدات ، ئاٍددادەیی ٍرۆڤێددذایە تددۆیە ىە ّێددت

ٗ تەٗە تدۆ فدامتەری زگَدامی ێدندی تدردا دەگەرێتۆ َّّ٘ە: ترش ىە چداٗ ٍرۆڤ دەرّٗیدەرمەٗتْی گرفت یاُ ّەخۆغی 
تە ضدەرٕەڵذاّی تدرش ، ێدػدل مە زۆر جدار دەتێػل  جگە ىە ٕەضدتیاری دەٍارخداّەی ٍێتساٗتی ّیرۆّەماّی ّاٗ ٍ

 .   دەرّٗیتە ٕۆی دەرمەٗتْی ّیػاّەماّی گرفت یاُ ّەخۆغی ێذەگات دەتێػل زیاّی پێل جاریع مە ٍێٕەّذ

 (16- 17:2111ئازاد قەزاز : )   

تەٗە تدۆ ئەٗ دۆخە ێدٕۆمدارەمەی دەگەر دەرّٗدیرمەٗتْی گرفت یاُ ّەخۆغی ٕۆماری ضاینۆىۆژی : زۆر جاریع دە -2
ندذا ضدەر ێت زۆر جدار ئەٗ ٍيَدەّەیە دەرّٗیداّەی مە ىە تامێدپەر دەتێژٗٗی ژیاّی دا پەیذا تێدەرّٗیەی ٍرۆ  ىە ٍ

ضدەرە ڕای ئەٗەی  دەرّٗدیل یداُ ّەخۆغدیەمی ێدتە گرفتێت ىەدٗایی دا دەتێٕەڵذەدا ىەماتی خۆیذا چارەضەر ّەمرات
ِ, ڕەّدگە ئەٗ جدۆرە ێپەری٘ە دادەٍەزرێژٗەدا مە تیا تێل ىە تیرمردّەٗەی تایثەت تەخۆی ىەٗ ٍێمە ئەٗ ٍرۆڤە جۆر

 (17-16: 2113 :ت . )ئازاد قەزازێت دٗاتر گرفتی تۆ درٗضت تێژێل دایڕێتیرمردّەٗیە تە جۆر

خۆی تەرپرش ّیدیە تەڵند٘ زۆر جداریع مدۆٍەڵگە ٗ  ٕۆماری مۆٍەاڵیەتی : ئەً ٕۆمارە ئەٗە دەردەخات مە تاك -3
ل تدۆ ضدەرٕەڵذاّی ّەخۆغدی یداُ گرفتدی ێتە ٕۆمارێتەٗە دەتێْێذا دەٍێئەٗ مەضە مۆٍەاڵتیەی مە ئەٗ تامە خۆی ت

نٖداتەی مدۆٍەڵگەیەك یداُ ئەٗ ێل یداُ ضیطدتەٍی پێدساّێ٘اُ ئەّدذاٍاّی خێدتۆ َّّ٘ٗە : جۆری پەی٘ەّذی ّ دەرّٗی
ٕدۆی دەرمەٗتْدی  تەێددەتت ٗ زۆرجاریع ێل دادەّێتەٗە ماریگەری ىەضەر تامێتیایذا خۆی دەتیْل ێچیْەی مە ٍرۆڤ
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ت ٗ تەچیْدی ێدت ئەگەر تێتۆ َّّ٘ٗە : ّەخۆغی غیسۆفریْا زیاتر ىە ّاٗچیْی چەٗضاٗەدا دەردەمەٗ دەرّٗیّەخۆغی 
 پایەدار ٗ دەضەاڵتذاراُ تەراٗردی تنەیِ . 

 (18-17: 2111:)ئازاد قەزاز     

ػدنی ێتەٗە ىەٍێدْەیە چەّدذتارە دەتێدنی مە ٕەٍاُ تیر ٗ تۆچُ٘ ٗ ٗێٗاض٘اضی : تریتیە ىە ضەرٕەڵذاّی حاڵەت -4
ٗ ٕەٗڵددی تەرەّگددار  ێْرێتامددذا ٗ دڵْیدداتە ىەٗە ىە ّدداخی خددۆی دا ضددەرٕەڵذەدا ّەك ىەدەرەٗە تەضددەری دا تطددەپ

نی زۆری خدۆی ێت ٗ مداتێدتیدر ٗ تۆچّ٘داّە تنەْٗی ئەٗ ێت غ٘ێٖ٘دەیەٗ ّاچار دەتێتّ٘ٗەٗەی دەدات تەاڵً زۆر جار ت
ت  دٗٗتار ٗ ێْێْإێت ٕەضت تە ّارەحەتی دەمات ٗ ٗازی ىێِ ئەٗ تیراّە ّەمەٗێت، ئەگەر غ٘ێتەٗ تاتەتاّە دەم٘ژ

نی ێت تدۆ ٍداٗیەك ٕەضدت تە ّدارەحەتی دەمدات ، تەاڵً مداتێدِ ئەٗ تیدراّە تنەٗێتەٗە، ئەگەر غد٘ێدچەّذ تارە دەت
٘اُ ئەٗ ێدل جدار پەی٘ەّدذی ّێت ٕەّدذێدػدل دا دێَاّداتر ٗ ضدەیرتر تە ٍێتەردەٗاً تداتەتی ت تێدەگر  ێزیاتری ى

تیراّە ٗ ئەٗ رەفتاراّەی دەینات تە ڕّٗٗی دیارە ٗەمد٘ ئەٗەی گٍ٘داّی ٕەیە غدتەماُ پیطدِ تدۆیە تەردەٗاً دەضدتی 
 (76 :2119ت ) ئەفراً ٍحَذ حطیِ :ێدەغ٘ات یاُ دەضت ّادات ىە غتەماّەٗە تاٗەم٘ پیص ّەت

ت ٗەك ئداگر ٗ ێذەگەیەّێدت تەڵن٘ تەڵن٘ ضد٘دی پێثگەیْێل  ىەٗ ترضاّەیە تە ض٘دُ تۆ ٍْذاڵ ّەك زیاّی پێٕەّذ
 . ئاژەڵە درّذەماُ ٗ دەضتْەداُ ىەٗ غتاّەی مە تیژُ

 . ِ زٍاّەٗەڕاضتنە تۆ پاێئەٗ جۆرە ترضە زیاّی ّییە، تەڵن٘ ٕۆمار
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 : ترش الی منداڵ

ئاژاڵ تەگػتی ٗ  –ر ێغ –گ٘رگ  –ترش الی ٍْذاڵ درٗضت دەمەُ جۆرا ٗ جۆرُ  ٗەك : ) ٍار  ئەٗ ٕۆماراّەی مە
نی ٗاقعدی ێتە ٕدۆی ترضدی ٍْدذااڵُ تدّ٘ێْی تاریل ( ٍْذااڵُ زیاتر ىە تارینی دەترضِ زۆر جار ئەٗ غتەی دەتێغ٘

تّ٘ەٗەراّە ىە چیرۆمە خەیاڵیەمداُ تارٍاییەماُ ، ٍْذااڵُ ئەٗ  –٘ ێد –جادٗٗگەر -ّییە ٗەك تّ٘ەٗەری خەیاڵی 
تر ىە ترش ێ٘ەیەمی ّ٘ێت تە غێتەٗە ٍْذاڵ تا گەٗرەتر تێْێت ٗ دەخ٘ێة ٗ غاّۆ ّاٍەماُ تەىەسیۆُ دەتیْێٗ ّاٗ مت
 . تێدەرٗاّ

گەی تیڕاٍداّە ئەٗەی مە ێزۆرتەی مدات ئەٗەی جد ێی گەغە مدردُ ٗ گەٗرە تدّ٘ٗی دەگد٘رێگەیػتْی تۆ ترش تە پێت
تەٗە ئەٗ ترضددەی ٍْددذااڵُ ێنی ٗاقددی یەك ّدداگرێڵ ىەگەڵ خددۆی درٗضددتی دەمددات ىەگەڵ ٕددیچ غددتئەٗ ترضددەی ٍْددذا

 (47 :2118: یّ٘نەرجیاٗازیەمی زۆری ىەگەڵ ترضی ڕاضتەقیْەدا ٕەیە .)ٕیَيۆُ 

ل ترضی تۆ ٍداٗەیی ٕەیە ێل ىە دەرّْٗٗاضەماُ ىەٗ تاٗەرەداُ مە ٍْذاڵ ىە ضەرەتای ىەدایل تّ٘ٗەٗە ٕەّذێٕەّذ
تەڵند٘ زۆر جدار ىە  ێترضاُ ىەدەّگدی تەرز ٗ ئدازارداّی ( تدرش ىە ضدْ٘رە ئاضداییەمەی خدۆی ّداٗ ّاٗەضدتٗەك : )

ت )ترضدی ّەخۆغدی ( ّەك ترضدی ێدی دەگ٘ترێدئەٍە پ  ێی تترضدێد٘ضدت ّامدات ىێمە ٕدیچ پ ێل غدت دەترضدێٕەّذ
ىە ئەّجداٍی ئەً ترضدە  ئاضایی ٗ ضرٗغتی ىەٗاّە ترضاُ ىە تارینی ٗ  چۆّیەتی قەڵەتاىػ ٗ تەضل ٗ تەرزایی ،

 : ت ىەٗاّەێت٘ٗغی گۆراّناری فیطیۆىۆژی ٗ دەرەمی دەت

 . ىەظ ىەرزیِ –ٕۆظ چُ٘ٗ  –گەّذ يٗەضتاّی ڕژاّی ىینە –ازاری گەدە ئ –ذاّی دڵ ێزیاد تّ٘ٗی ى

  -ٕەضت مدردُ تە تد٘ٗراّەٗە  –ئارەقەمردّەٗیەمی ضارد   -ڕەّگ زەرد تُ٘ٗ  –ڵْج داُ ێٕەّذیل جار رغاّەٗ ٗ ٕ
 . ێٍیسە چۆرم –ىەدەضت داّی مۆّترۆڵ مردّی ٍیس 

 (347-341: 2119ەرەجەتاّی :قمەریٌ غەریف )       
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 : كاریگەری ترش لەسەر زمان

 ضاڵ ّیە ىە دّیادا تە ٍيیۆّاُ ٍْذاڵ ، گەّج ٗ مەضاّی تەتەٍەُ تەٕۆی ترش ٗ تۆقیْەٗە ت٘غی زٍاّگیراُ ّەتِ
 نە ىە ماریگەریەماّی ترضەٗە .  ێیەم مە

 (133: 2118: یّ٘نەرَيۆُ ێ)ٕ     

تە ٕددۆی ئەٗەی مەضددەماُ ێددئاگددای ىە گ٘تەمدداُ یدداخ٘د دەت ێىەرزە ىەرزی ىە دەرتڕیْددی ٗغددەماُ ٕدداٗارمردُ ، ٗ تدد
 ت ٗەم٘ )دٗٗتارەمردّەٗەی چەّذ تڕگەٗ ٗغەماُ ...(.ێت٘ٗغی الڵ تُ٘ٗ ٗ ّەخۆغی زٍاّگیراُ ت

 (47: 2111ضاٍی :)ئەڤیِ     

ل ێدتە ٕدۆی پەیدذامردّی ئەً ٕەضدتە ماتێدل جار دەتێزٍاُ ترش درٗضت دەمات ، چّ٘نە  ىەتەرخۆقطەمردُ ٕەّذ
ِ ێددل غددتەٗە ٕەیە، ىەگەڵ خۆیددذا دەدٗێٍددرۆ  ضددەتارەت تە ئاضددتی ترضددەمەی ٗ ئەٗ ترضددەی پەی٘ەّددذی تە ٕەّددذ

 . گ٘زارغت ىە ترش دەمات ترش پەیذادەماتت، ئەٗ ئاٗازە دەّگیەی مە ێذا درٗضت دەتدەرّٗیل ىە ێترض

ت تدۆ َّدّ٘ٗٗە ێَْداّە ٗ پدڕ ىە دڵْیدایی ىەگەڵ خۆیدذا تدذٗێنی ٕێت ئداٗازێدت دەتێل دەترضێىەتەر ئەٗە ٍرۆ  مات
َدٌْ( یداُ ێ)ٍدِ ٕ  ێتڵ ێت دەتێػێٍەترضە، یاُ ٍِ ّاترضٌ ، چّ٘نە زیاتر ضەرّجی تەرەٗ ترش ڕادەم ێت تڵێّات

ْیت مە ئاٍاژە تە ٕەضتی ٕەّ٘ٗمەی دەمەُ جا ێ٘ضتە ئەٗ ٗغاّە تەمارتٖێىەضەر ٍرۆ  پَْی دەمەً( ێ)ٕەضت تە ٕ
 ت.ێچەٗاّەی دەتێت ئەگەرّا ئەّجاٍی پێئەگەر ّەغث

 (91-89: 2113)ج٘زیف ئۆمۆّۆر:      
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  : گاكانی چارەسەریێڕ

٘ەی مە ئدازار ٕەٍیػدە ێترضی خۆتاُ ٍەخۆّەٗە ، ترضاُ غەرً ّیە ، ئداگەدارمردّەٗەی رۆحە ٕەر تەٗ غد .1
 . ئاگەدارمرّەٗەی جەضتەیە

 . ٗریاتە ىە ت٘اّای خۆت ، زیاتر مار ٗ چااڵمی ٍەمە .2
تەٗە ٗ ٕدددیچ ێتندددر ێ٘اُ ّەتددد٘اّرێدددیەك ّیدددیە ىە ّێػدددنتذا تۆٍدددار تدددنە، ٕدددیچ مدددات گدددرێئەً قطدددە ىە ٍ .3

 . تێگەی چارەی ّەتێػەیەمیع ّییە ڕێم
ل ئەً مدارە ئەّجداً تدذەی مە خۆغدحاڵت ێدڕۆژ ٕەٍد٘٘ضدتە ێئاٗاتە غەخطەماّی خۆت تەٕەّذ ٗەرتگدرە، پ .4

 . دەمات

 (191 -191: 2118:یّ٘نەرَيۆُ ێٕ )   

تەٗە تۆ َّّ٘ٗە : ئەگەر ێیذەترضیت ّسیل تنەٗێذی ىەٗ غتەی اێذی ٕێمەً مردّەٗەی ٕەضتەٗەری تەٗەی ٕ .5
 ل دەترضیت ٕەٗڵثذە ٗردە ٗردە ىەٗ گیاّذارە ّسیل تەرەٗە .ێىە گیاّذار

 (73: 2119ٍحَذ حطِ:) ئەفراً    

 ( ت  )چارەضەری ڕەفتارێی دەٗترێگەیەمی دینە رفتار گۆریْەمەیەتی مە پێڕ .6
 ( ت )چارەضەری دەرٍاُێی دەٗترێذاُ، ىەالیەُ پسیػنی تایثەتی ئەً ت٘ارە  مە پێدەرٍاُ پ .7
 (ت )چارەضەری ئیذرامیێی دەٗترێنی تایثەت ىە قطەمردُ مە پێجۆر .8
   . تەٗە یادێْێغتاّەی مە ئەٗ ترضەت دەٕٕەٗڵذاُ تۆ دٗٗرمردّەٗەی ىەٗ  .9

 (22: 2111ئازاد قەزاز : )   

ْاّەماُ ٕەّاضەداُ ئەٍەظ تۆ مەٍنردّەٗەی ض٘منردّی ئەٗ ّیػاّاّەی ىەگەڵ ت٘غثُ٘ تە ّەخۆغیەمە ێڕإ .11
 دەردەمەُٗ .   

 (35: 2113ل :ێ)چەّذ ّ٘ضەر       

َْداّە ٗ دڵْیامداراّە ێنی ٕێ٘ضدتە ئداٗازێپ ىەٗ ماتەی ٍرۆ  ضەتارەت تە ترش قطە ىەگەڵ خۆیذا دەمدات .11
 .تێْێدەّگی تەمارتٖ

 ()ٍەترضەێٌَْ( ّەك تڵێ)ٍِ ٕ ێْیەماُ تۆ َّّ٘ٗە تاغترە تڵێْاّی گ٘زارغتە  ّەرێتەمارٕ .12
 . ثنەُێِ ٕەٗڵَەدە ُ ّنۆڵی ىێداُ تە ترضەمەتاُ تْ .13
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گەٗرەی تددۆ درٗضددت نی ێسگددرتِ ىەخدد٘د ىە دەضددتذەدا ترضددێل ڕێددس ىەخددۆت تگددرە ، چددّ٘نە ، ٍددرۆ  ماتێددڕ .14
 .دەمات

 . ِْ ٗ ٕەضت تە غتەماُ تنەُێىەٗ دۆخە خۆتاُ دەرتٖ .15
 . َْی ٗ حەضاّەٗەێذەمەُ ٗەك: ئاضایع ٗ دڵْیای ٗ ٕێرُ مە حەزی پێئەٗ دۆخە دەرّٗیە ٕەڵثژ .16

 (32-19: 2113ف ئۆمۆّۆر :ێج٘ز)       
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 دٗٗەً یددددددددددددددددددددددتەغ
 

  غەرً مردُپێْاضەی 
  ُٕۆمارەماّی غەرً مرد 
  ٍُْذاڵ ٗ غەرً مرد 
 ُماریگەری غەرٍنردُ ىەضەر زٍا   
 مردُگاماّی چارەضەرێڕ  
 ڕاپرضی 
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 بەشی دووەم

  غەرٍنردُ ْاضەٙێپ

 داینداُ ىە لێٕەّذ ٗ,  ػاٗەێم یا دەٗرٙ چ٘ار مەضاّٚ ضەرّجٚ تر ەماّٚدەرّٗی دیاردە ىەٗ نەێیەم  ضتەٍنردُ))
 ىە ٕیچددٚ یذاڕاضددت ىە تەاڵً,  ْددادەُێپ ّددادەّ٘گرّگٚ  قەىەً ىە ترضددامٚ دەیەمددٚ تەدیددار ٍاٍۆضددتایاُ ٗ تاٗمدداُ ٗ

 (( زیاترە ٍرۆ  مەضایەتٚ ٗ دەرّٗٗٚ ىەضەرتارٙ ٍەترضٚ  ىەٗاُ جار  ٓ ٕەّذێتگر ّیە مەٍتر تر دیاردەماّٚ

 ( 2119،251 : قەرەچەتاّٚ غەریف مەریٌ

 تدر خەڵندٚ دڵدی دٗٗ ىە یداُ,  ىەگۆغدەیەگیرٙ ئدارەزٗٗەك تدّٕ٘ٚە تدۆ ئاٍاژەیە( Shy ness) غەرً  ٗاژەٙ))
 ضددەىَاّٚ یدداخ٘د ىەخددۆُ یەتە خەمددردُ یدداُ تددازە خەڵنددٚ  نەٗتْددٚێپ چدداٗ یدداُ تدد٘ٗیژمردُ ٗ)  ٗەك,  ریددتێتگ
 ( 2111،14ئەّتۆّٚ ٍارتِ( )خ٘د تاضٚ یاخ٘د  ّامۆمیەماّذا ػەٗێم ىەگەڵ ٍاٍەڵەمردُ خ٘دیاُ تّٕ٘ٚە

 ٗا گەغددەتنات ئەٗمەضددە  ّددادات گەێددر ىە چددّ٘نە م٘غددْذەیە ّەخۆغددیەمٚ,  گەغددت٘ەێت نٚێٕەڵچددّ٘ ردُنغددەرٍ))
 خط٘رەفتار دّٚ ٍاّەتەمر ضەٍ٘ٗٙ ڵەمثُ٘ٗ تەضتە,  دەرّٗٗٚ الٗازٙ,  ْ٘اّاٙێت,  ترضْۆمٚ,  ێثڕضێت,  ٖیْرٙێئەت
 تۆٍافٚ دەّگ ٗ ت ػاّثذاێپ خۆٙ ت٘اّاماّٚ مەضە ئەٗ  ّادات گەێٗەڕ تنرٙ خۆیذا ْٚێت٘غ٘ ما ىە ێت ٘یطتێپ مە

 . تێتەگۆت جەٗرٗضتەً ىەضەر,  تێٕەىثژ خۆٙ

 (14: 2113: فارٗق مەٍاه) 

 دەمەٗیدت دەر ماتێدل  ْٚێدەیطەپ خۆیذا تەضەر خۆٙ تاك جار زۆر مە دەرّٗیەماُ ىەّەخۆغیە نەێیەم غەرٍنردُ 
 ٗ(  ئدارەقنردُ,  تدُ٘ ٗەغدل دەً) ٗەك جەضدتەٙ گۆراّٚ ڵیگ مەمۆٍە.  تێدەمر ىەگەڵ  قطەٙ یاُ مەقطەدەمات

  مەٕاٗضددەّگٚ.  دەدەُ رٗ ٘اُێددّ(  تثەضددتیتەٗە تەیەمیدداُ تدد٘اّٚ مەّددا پرۆمەمدداُ تەٗازەتددُ٘ پەر)  ٗەك  دەرّٗددٚ
 ( ێدەت ذرٗضتێى رٗخاٗٙ مەضیەیەمٚ ئەّجاٍذا ىە دەُ نذەێت
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 :هۆكارەكانى  شەرمكردن

 دەمداتە مەمار ێئەت درٗضت ذاێت تینٚ ٗەحاڵە.  دتێت غەٍِ دەمات ٍرۆ  ىە ٗا م٘ت٘پڕ الٗازٙ یاُ ىەظ الٗازٙ-1
 ٗا ٗە ػدٚێرادەم خەڵندٚ ضدەرّجٚ ئەدات لێدت  مەجد٘اّٚ ىەظ مد٘رٙ مەٍد٘ تە مدردُ ٕەضت ٕەرٗەٕا.  ژیاّٚ ضەر

 , دەرّەخات خۆٙ خەڵنٚ ىەّاٗ ٗ تنات غەرً دەمات ىەمەضەمە

 مەراٍەتدٚ ێڵدذەچ زٕٗٗە ّاضدنە ٕەضدت تەاڵً گ٘زەراّە خ٘ظ ٗ سێٕ تە ٗ ضاخ ىەظ لێمەض:  دەرّٗٚ ٕۆمارٙ -2
  پەغددۆمٚ ٕددۆٙ تەێددمەدەت رٗٗدەدا ذاێددت متدد٘پر ّدداٗەمٚ گۆراّندداریەمٚ دەتیْددیِ ئەٗە ىەتەر, ێرادەگددر تەرز خددۆٙ
 ْٚێتگددّ٘چ خدۆٙ تتدد٘اّٚ ىەٗەٙ تێدت ٗەڕش دەمددات ٗاىەمەضدەماُ درّٗددٚ ئەٗەژٍدٚ ٗە, ْٖیْەردەمدداتێخ٘ ٗ ْیەرٗێخد٘

 ٕەىچدّ٘ٚ ٕەرٗەٕدا تەٗەێدمەٗ دٗٗر اتدٚمۆٍەڵ  ىەژیاّٚ مە ذەماتێى ٗاٙ ٗەغەرً ێّاض ّایاُ ئەٗمەضاّەٙ ىەگەڵ 
 داٗا ّاضددنٚ ىەٕەضددت تّ٘ددذرەٗٙ یدداُ ّاضددنٚ ىەٕەضددت چنەێتدد,  ڕٗدەدات  ىەغددیەٗە نٚێحدداڵەت ىەئەّجدداٍٚ خیددرا

 ێٕەّجد رٗ نەێمدارت ێٕەّدذ لێدٕەّ  تەراٍدثەر رق مردّدٚ پەیدذا ٕدۆٙ تەێمەدەت تێت ّيطل ٕەضت دەمات ىەٍرۆ 
 ٕەرٗەٕدا,  دەمدات درٗضدت غدەرٍٚ ىە تدر جدۆرینٚ رقە ئەً.. ( ضدۆز  ضداردٙ ٗ فەراٍ٘غنردُ)  ٗەك ضەرّەمەّٗت
 ئەٍداّە ىەءەّجداٍٚ  دەمدات درٗضت ذاێت گیاّٚ نٚێحاڵەت تەخۆٙ تەراٍثەر خەڵنٚ تۆچّ٘ٚ ٗ تەرا زۆر تایەخذاّٚ

 جددۆرە تەً    دەمددات ئەٗ رٙێچدداٗەد خەڵنددٚ ٕەٍدد٘ ٗ دەمددات ىەٗ رٗ جیٖدداُ ٕەٍدد٘ مە ێدەزاّدد ٗا غددەرٍِ مەضددٚ ٗە
 . دەخاتەٗە دٗٗرٙ مۆٍەڵ  ىە ٗە  ێدەت درٗضت ٍْٚرغە

 ٍددرۆ  ٗە تدرش ٕددۆٙ تەێددەت  تیگٍ٘دداُ رەضدەُ الٗازٙ یدداُ پػدت ٗ پػددتا الٗازٙ, :  ڕاضدتەٗخۆ ىەغددٚ ٕۆمدارٙ -3
 ٗ مۆضدد   ت٘غددٚ ریددتێيێّەٕ ٗ تێثددذرێپ زۆرٙ تددایەخٚ ٗ ێ٘تنرێددتەخ تەّدداز ئەگەر ٗە,  دەمددات ٗەض٘اضددٚ ت٘غددٚ

  ئەٍداّەٗە ىەئەّجداٍٚ,  الٗازە ىەغدٚ  ئەٗەٙ ىەتەر تەّٖا ّا ٕیچ ىەتەر  تث٘رُ نٚێمار ٕەٍ٘ىە ٗە,  تێت ّاخۆغٚ
 ْددذُێخ٘ ىەمدداتٚ ٗە  تین٘غدداُ ٗ ٕەٗڵددذاُ ٗ چدداالك یدداُ ئەّددذاٍٚ  نٚێتینۆغدداّ ٗ ئیػددت  ٕەٍدد٘ىە  ٍْددذاڵە ئەٗ

 ئدازارٙ ذەمەُێدپ گداىتەٙ چدّ٘نە,  دتەێددەمەٗ  دٗٗر نداّٚێر ىەٕداٗ ضدەرٗە تەریدْە ق٘تاتخداّەٙ ژیداّٚ  تێّات٘اّ
 تەمە ٕەضدت ٗ ێدەچد دەر ّاچدااڵك ٗ ئەٍەك ٍْدذاڵە جۆرە ئەً ٗاتا.  دەمەُ ىەگەڵ  ّاپەضْذٙ مردارٙ ٗ  دەدەُ
  دەتیطددتیتەٗە خددۆٙ ّاٗتدداّگٚ ماتێددل  ٗە.  ێدەخددر ێگددۆ تێددت مەغددەٗە ٍاٍۆضددتا ىەالیەُ ٗە دەمددات مدد٘ڕی ٍدد٘ٗ

 دٗا رۆژتەرەٗ ٗ ێدرٗخد دەرّٗٗدٚ تدارٙ تەٍەظ ْٚێّدإ ٕیچ ٗ  ّییە تاردا ىە ٕیچٚ ٗ  ترضْۆك ٗ وێگ ٗ مەئەٍەك
 ىە متد٘پر ىە الٗازٙ تەاڵً’  تێددەت گدراُ زۆر چارەضەرٙ ئەدا ٍاڵە ىەً.   ْٚێّاٍ  تەخۆٙ ٕی٘اٙ  ٕیچ تێدەج ٗە

 ىە ژیداّٚ تەتدارٙ ّەداُ تدایەخ یداُ خۆرەّاّدت خدۆراك خراپدٚ تەٕدۆٙ یداُ  رٗٗدەدات  رٗٗیذا ذاێٍْذاڵ  قۆّاخٚ
  التدذات رەٗغیْەٗە  دا ژیرٙ ىەڕٗٗٙ ذەماتێى ٗاٙ,  تدێدەت گەرێمار زۆر تّ٘ٗذا تاىػ ىەماتٚ ئەٍاّە نەٗەێڕٗ ٕەٍ٘
 . تێّەت ضۆٍاڵٚ ضاینۆ ٗ ئەّذاٍٚ ّەخۆغٚ ٕەّذی ٗ  ئیەيیجٚ ٗ ضیو تۆغٚ دٗٗرّیە ىەٗە تێجگە
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  ئەً چّ٘نە  دەتِ غەرٍْٚ ت٘غٚ تەدەگَەُ  ج٘اُ دەٍ٘چاٗٙ ٗ  ج٘اُ ىەغٚ: ىەظ  مۆڕٙ مەً ٗ  ئەّذاٍٚ  مەً -4
 پەغۆماٗە ىەغیاُ ّیەٗ یذاێت ج٘اّیاُ ئەٗمەضاّەٙ تەاڵً ػەرُێرام ضۆز خەڵنیەٗە ٗٙ رامیػە ضەرّج ضیەاتە دٗٗ

  دەمەُ غددەرً ٗاتە,  دەخەُ خۆیدداُ  ّددایە رٗیدداُ چددۆّنە.  مددۆٍەڵ ىە ئەٗضددتِ سێددپەر دٗر  ٗ ئەگددرُ دٗٗر خۆیدداُ
 ّەٙ عەیددة ئەٗە ىەتەر  راتددنەُ مەىەٗاقددی تددنەُ خۆیدداُ ٗاىە دتێددّات مەضدداّە حددۆرە ئەً.  دەرمەُٗ مۆٍەڵ ىەّدداٗ

 ىەتەر,  داّدیە  لێدمات ٕەٍد٘ىە تەاٗ  ضدیەاتٚ چدّ٘نە تدنەُ ٗاقدی تەٕەڵتٚ ێدەت چەٗاّەٗەێتەپ تەڵن٘ مەٕەیاّە
 لێمەضد ٍدّ٘ە تدۆُ.  ێدەپۆغد دا م٘ڕیاّە  مەً ئەٗ ترٕەیە ضیەاتٚ  لێگەى ىەج٘اّٚ دتثەغِێت ئەٗمەضاّەٙ ئەٍە
  تێددیارّات ٘ەێدپ م٘ڕیداّەٙ ٗ  مەً ئەٗ خۆغیەمەٗە دەّگ تەٕۆٙ دا ئەٗەظ ىەگەڵ  ّیە ذاێت رٗٗٙ ٗ ىەغٚ ج٘اّٚ
  دامەتە ێپدد ىەتدد٘پٚ ضددەرمەٗتْٚ ٗ تینۆغدداُ تەٕددۆٙ  تەاڵً یە ذاێددت مدد٘رٙ ٗ مەً یەێددپ تددۆپٚ نٚێیددارینە یدداُ

 ..  پۆغی٘ە دا م٘ریەماّٚ مەً ْاٗەێٕ  تەدەضتٚ

 ێدىد دەرەمدٚ ٕۆمدارٙ ێٕەّدذ ٗ غدت تچد٘متریِ ٗ ئاضداّتریِ تە مەش ٕەّدذٙ:  ٘یطدتێپ ىە زیاد حەضاضیەتٚ -5
  ْٚێّددإ مەئەٗە  ئەدا غددت تەزۆر تەیدداخ ٗاّددا.  ّددیە ذاێددت ٗامەٍاّدداٙ تەرادەیەمددٚ ذەماتێددت ٗەمددارٙ تێدددەت تەّددگ
 خداٗەُ ٗ ڕاضدت زٍداُ تدرٗ رّٗٗاك ئاضایذا ىەماتٚ مەضاّە  جۆرە ئەً تێت دڵتەّگ ٗ گرژتنات  خۆٙ حۆرە مەتەٗ

 ێدەتدد درٗضددت تۆغددایەك ٗ دەمەُٗ ٕەضددتە ئەً دٗاٙ دەمەُ خۆیدداُ مدد٘رٙ مەٍدد٘ٗ تە ٕەضددت مدداتٚ تەاڵً ٕەىۆیطددتِ
 ٗە تخداتە دٗرٙ ٗ تندات غدەرً ذەماتێدى  ٗاٙ تدّ٘ە ڵزا ئەً,  ضەریاُ ٗ تێدەت مەزاه م٘ڕیە مەٍ٘ٗ  تە  مەٕەضت

 ..  یەتٚ مۆٍەاڵ ژیاّٚ ىە

 دەمددات ٍْددذاڵ  مەٗاىە گددرّگە زۆر نٚێٕۆمددار رٗغددناّذُ ٗ مددردّەٗە ئەرغددیف:  ُذرٗغددناّ ٗ مددردّەٗە ریددف ىە -6
  ئەٗەٙ ّدادات ٍْدذاڵ  ەێریثد ساُێدخ مە زەقە دادیارە م٘ردەٗارٙ مۆٍەڵگاٙ ىەّاٗ مردارە ئەً گٍ٘اُێت.  تیت غەرٍِ
 ێتێتددذر تەٗاٗٙ تەضددتٚ ضددەر ٗ  تنددات تەغددذارٙ دا گەٗرە مددۆرٙ مە  ْددادەُێپێر  ٗەیدداُ ێتیڵدد ٕەیە ّیددذا ىەدەرٗٗ
  ێتگدر ێگد٘ ێدەتد تچد٘ك دٗا  مەگەٗرە,  مد٘رد ٍْدذاڵٚ ضەر دەماتە تەٗاٗ نٚێمار تچ٘ك گەٗرەٗ  ٕۆماری ٕەٍیػە

 ىە  ئەٗەٙ دەیەٗیددت مە تەٗەٙ ٍْددذاڵە ئەٗ حاڵەتددذا ىەزۆر ٗە.  تنددات ێجیدد ثەێددج ێدەتدد تچدد٘ك ُٗ گەٗرەچددٚ ٗە
 مە تددنەُ تەٗە ٕەضددت تدداٗمەمە ٗ دایددل ئەٗەٙ ێتدد دەمددریتەٗە تەریدد  ٗ ێدەمددر رٗغددنیِ ێدەرتثددڕ ٕەیە دەرّٗیددذا

 الٗازٙ ڵەمەضایەتیەمٚ مەئەٍْٗذاڵە تێدەت ئەٗە  ئەّجاٍیع  دەرّٗیەٗە ىەڕٗٙ  تەٍْذاڵەمەدەمەیەِّ زۆر نٚێزیاّ
,  دەردەچدِ غدەرٍِ تەٗەێدەمدر تەرید  ٗ دەمدریِ ِْێرٗغدگ ٍْدذااڵّەٙ ىەتەرئەٗەٙ دەمداتەٗە مەً ٗەىەٗیطتٚ تێدەت

 تەترضدەٗە  ێدەرتثدڕ ێٗ تیە تە دەرّٗیذا ىە ئەٗەٙ یاُ دەینات مارەٙ ئەٗ مە دەماتەٗە ىەٗە تیر ٕەٍیػە چّ٘نە
 مەً دەٗەضتِ سێپەر دٗٗرە ىەمۆٍەڵ  دٗردەگرُ خۆیاُ  ٍْذااڵّە ئەٗ ٗە ٕەڵەٗە تەێدەمەٗ دا ئەّجاً ىە ٗە دەینات



 
18 

 

  پەی٘ەّدذٙ ٗ ێدەتد مەً تەرٕەٍیداُ ٕەرٗەٕدا ْەٗەێتندر تەری  ٗ ِێتنر ِێرٗٗغن ّەٗەك  ئەٗەٙ ىەترضٚ دەتِ دٗٗ
 (  32-26: 2111 غەیذا مەریٌ.د ٍحەٍەد)  تێدەت الٗاز مۆٍەاڵیەتیاُ

 ئەٗە ّەتددُ٘ تەخددۆ ٍتَدداّە ٗاتددا ضدد٘ك نٚێچدداٗ تەخدد٘د  مردُرضددەی تەخددۆ  تددُ٘ٗ تددڕٗا الٗازٙ  یدداُ ّەتددُ٘ٗ -7
 . تنات خۆٙ ضەیرٙ مەً نٚێتەچاٗ

  دەمەُ غدەرً ٍْدذاڵ  دەٗرٙ چ٘ار تر مەضاّٚ ٗ دایل ٗ تاٗك ماتێل  تااٗ: دەٗر چ٘ار مەضاّٚ الضاینردّەٗەٙ -8
 .ێفیر ینردّەٗەاٗالض تیْیِ ىەڕیگەٙ لێٍْذاڵ  ئەٗا

 تەتیدداّ٘ٙ مددۆٍەڵ  تددرٙ تامەمدداُ ٗ ٍُْددذااڵ ىەگەڵ  ٍْددذاڵ ٗ نەاڵێتدد  ىەتەردەً گددرێڕ ٗ تەرتەضددت داّدداّٚ -9
 ٗ ىەتدار دۆخەتدٚ تدارٗ ئەگەر ژیداّیەٗە  ىەضدەرەتاٙ ٕەر چدّ٘نە,  سگارینردُێپار ٗ خراپ  ىەرەٗغتٚ  ْٚڕاضتپا

 ٗ یريگۆغدەگ ٍْدذاڵ ضەرەّجاً, مۆٍەاڵیەتٚ ژیْگەٙ  غارەزاٙ ٗ  تُ٘ٗ نەاڵٗێت تۆ ّەرەخطتیخرا ٍْذاڵ  تۆ گّ٘جاٗ
 . دا دإات٘ٗ ىە ٗ تێدەت سێپەر دٗٗرە

 ( 252 :2118 قەرەچەتاّٚ غەریف مەریٌ)      

  تێٗاّەت ذايڕاضتىە ٗ زیرەمە زۆر ٍْذاڵ  ذاّٚێٕەضت  -11

.  عەقدو ێتد.  ّاغدریِ.  فدع ىد٘ٗت.  گەٗرە ىُ٘ٗ)  ٗەك خراپ ٗ ّاغریِ  تەضیەەتٚ ٍْذاڵ  ّذمردّٚ ّاٗزە -11
 .... (  ٍەیَّ٘ٚ ٗەك یاُ  ٗاٙ فیو ٗەم٘.  پ٘ج دەٍاغ

 تەخ٘ىیدداٗ ضددەتارەت فەراٍۆغددنردُ ثەتٚتەتددای فەراٍۆغددنردّٚ میەٗەتدداٗ ٗ دایددل ىەالیەُ ٍْددذاڵ  رخطددتْٚێژ -12
 . ئارەزٗەماّٚ

 ( 232:2113:فارٗق مەٍاه) 

 :غەرٍنردُٗ  ٍْذاڵ

  تۆغددٚ   تدداییثەتٚ تە ٍْددذاڵ  ٗ تەگػددتٚ ٍددرۆ  مە  دەرّٗٗددٚ دیاردەمدداّٚ ىە ّائاضدداییە دیدداردەیەمٚ غددەرٍنردُ 
 دەّگ  تەتایثەتٚ ڵٍْٗذا   تەگػتٚ ٍرۆ   دەرّٗٗٚ ىە ەڤتيگەێّ ٙر٘ەێپ ٙەرەخْ دیاردەیەمٚ ەئەٗ مەٗا,  دتێدەت

 .  دەداتەٗە

 غدی٘ەیەمٚ تە تێىیدذەمر پرضدیارٙ یداخ٘د دەمات پرضیار لێمات,  رٗیػتەمەٙ دەٗ ىە دتێّەت دڵْیا لێمات ٍْذاڵ 
 یدإُەٍٕ٘ەر ئەٗا ذەمەُێدپ ٙ گداىتە دەردەتڕیدت خۆٙ راٙ تير ٗ جار ێٕەّذ ٕەرٗەٕا,  تەٗەێدر دە و تە ّاغریِ
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 ٗەاڵً ترضدداُ ىە تێذەمرێددى پرضددیارٙ لێددٕەرمات,  تەخۆّەتددُ٘ٗ  تددڕٗا ٗ دەٗرٗتەرٙ ىە ترضدداُ ٕۆمدداری دەتددْە
 دتێتثڕ دەرٙ تێّات٘اّ دتێٕەت تیرٗرایەمٚ یاخ٘د  ّاداتەٗە

 تەدەضددتەماّٚ یدداخ٘د تەٗەێدەغددار خددۆٙ یدداخ٘د دادەخددات خددۆٙ ضددەرٙ دتێددذەمرێى پرضددیارٙ لێددمات غددەرٍِ ٍْددذاڵ
 ئەٍەّددٚ)   تێدددەى(  يددذۆفر. )  ێٕەىددذەگەڕ ضدد٘ر دەٍ٘ٗچدداٗٙ دەداتەٗە ٗەاڵً ٕەرمدداتٚ ێٕەىذەپػددیۆ  چاٗەمدداّٚ

  تێژێدادەر دٗارۆژ کەضایەتی ّەخػەی تەٍەّەدا ىەٗ ەّ٘نچ ٕەضتیارە گرّگەٗ زۆر ٍْذاڵ یەمەٍٚ ضاڵٚ ْچێپ

 (2111/125:  کەىٖ٘ر ّەٗزاد) 

 تر کەضاّی ێتەت رّٗٗادات غەرٍکردُ ٗقیراّی ، تێدەگر ضەرچاٗە کۆٍەاڵیەتی ژیاّی ىە غەرٍکردُ ٘ایەێپ عاقو
 کار غەرٍکردُ: کەٗاتە ، دەکات خەڵک خۆ تۆ حیطاب یەح ٕەزارٗ تەاڵً ، ێضەرتکەٗ حەزدەکات غەرٍِ کەضی ،
 ىەگەڵ  خۆی ێّات٘اّ ، ٍتَاّەیە ّەتّ٘ی ٗ ضەرکەٗتِ حەزی ٘ێدڵەراٗک ٗ تەخۆکردُ غاّازی ٘اُێّ کردّیێى

 ىەگەڵ ێدەکر تەراٗرت ّ٘اّذٗە ْیێّەر کیێکەفتار ٍْذاڵک ٕەٍیػە ک٘ردەٗاری کۆٍەڵگای ىە ێْێتگّ٘ج دەٗرٗتەری
 ٍرۆ  ئەٍەظ ٕەر ، ێّەت ىەٗی ٍْذاڵە ئەٗ ێتخ٘از ئەٗە ئاٗاتی دەکاتکە ٍْذاڵە ىەٗ ٗا ئەٍە کە ٍْذاڵکی
 کە دایک جار زۆر ، ژیاّذا جیاٗازەکاّی تەێ ٕەڵ٘ ىە تەراٍثەری کەضی ىە جار زۆر ، تکات ٕەڵە ێْێدەترض

 ، ێتترض ذەکاتێى ٗای ئەٍە تخ٘ات ئەٗ تەغەکەی تێکەت دەکات تر ٍْذاڵکی تاّگی ّاخ٘ات ّاُ ٍْذاڵەکەی
 تەّٖا ّسیکەی غارەزایاُ رای یێتەپ الٗازیە ٗ ێدڵەراٗک ٗ ترش دەرئەّجاٍی غەرٍکردُ ٗایە یاُێپ دەرّْٗاضاُ

 ئەٗەی ىەتەر ، غەرٍِْ دیکەظ ئەٗاّی ّائاضای ٘ەکیێتەغ ٕەیە غەرٍکردّاُ ٍەیيی ٍْذااڵُ 15 - 11 : ژەێر
 .تەخ٘د ٍتَاّە ىەدەضتذاّی ٕۆی تەێدەت ئەٍەظ کە ، کردُێگاىتەپ ىە ترش یاُ ، تەراٍثەر خەڵکی ىە تێدەترض

 (229:  2113:  فارٗق کەٍاه) 

 القەکاّیيەکاتی کەاڵٗتّ٘یێت ، ٗچاٗ دەً ض٘رٕەڵگەراّی -: ئەٍاّەُ تێدەردەکەٗ غەرٍِ کەضی ىە ّیػاّاّەی ئەٗ
 ٕەٗڵذاُ ، زەردەخەّە ، گرژٍٗۆّی ، دەضتی ج٘اڵّذّی ، تڕژاّگەکاُ ج٘ڵەی ، تیرٕٗۆغی تّ٘ی کەاڵٗێت ، رۆیػتِ

  تەٗەێکەٗ دٗر کۆٍەاڵیەتیەکاُ چاالکیە ٗ کۆتّ٘ەٗە کۆرٗ ىە ٕەٗڵذەدات کەضەکاّیع ٗ ْەێغ٘ ىەٗ کەٗتْەٗە دٗر تۆ

 

 

 



 
21 

 

  کاریگەری شەرمکردن لەسەر زمان

 تێدت کێدئاٍراز ٕەر ْداّیێتەکارٕ ٕدۆی تە جدا تدگەُ یەح ىە ٍرۆڤەکداُ ىەٗەی تدریتیە دەرّْٗاضەکاُ الی زٍاُ   
 ، تێددەت زٍداّی ٗ فکدری ٗ جەضدتەی ئیەيیچدی ت٘غدی تەٍەظ خدۆی تە تداح ّەتدّ٘ی تداٗەر ٕدۆی تەێددەت غەرٍکردُ
 کدداتی ىە.  تێدددەت ٗازال کردّددی قطددە چددااڵکی ٗاتددات٘اّی تێددئاڵۆزدەت تیرۆکەکدداّی ٗ ٕەضددت ٗ دەرتددریِ ت٘اّددای

 ٗ ، دیداریکراٗ ٗغەیەکی چەّذ دٗتارەکردّەٗەی ٗ زٍاُ تەتەىەکردّی ٗ ئااڵُ کێت ٗە گیراُ زٍاُ ت٘غی قطەکردُ
 پچدر پچدر قطدەکاّی ٕەرٗەٕدا تێددەت دەّدگ چەٗاّەکدردّەٗەیێٗپ گدۆریِ یداخ٘د دەّگ ٗ ترگە دٗتارەکردّەٗەی یاُ
 ىەتەر ئەٍەظ ، کچداُ ىە ّەح زیداترە کد٘ڕاُ الی گیراُ زٍاُ ىەرٗی تەتایثەت کردُ غەرً تە ضەتارەت ٗە تێدەت
 جددّ٘کە ، گّ٘ددذەکاُ ىە ٗەح زیدداترە غددار خەڵکددی ٗەالی کچدداُ الی ٗەح زیدداترە دەرّٗددی فػدداری کدد٘راُ الی ئەٗە

 ت٘غی تەٗاٗ ێّەت٘اّ تەتاغی ئەگەر جار ٕەّذی تەٗەێْێتراز قطەکردُ کاتی ىە ٗغەکاّی ٕەٗڵذەدات غار خەڵکی
 .دەکەُ قطە خۆیاُ تەئاضای ٕەر ئاضایِ ٍرۆڤی گّ٘ذەکاُ خەڵکی ئەٗەی ىەتەر تێدەت زٍاّی ئاالّی کێت

 (127:  2111:  کەىٖ٘ر ّەٗزاد)  
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 گاکانی چارەسەرکردنێر

 تۆ دیاریکراّٗیە طایەکیێر یاضاٗ ٕیچ جّ٘کە ، ێدەت غەرٍکردّەکە حاڵەتی رەیێگ٘ تە چارەضەرکردُ
 . ئەٍاّەُ گاکاُێر تنٗتریِ غەرٍْیەکەیە ضەرچاٗەی ، ٗ حاڵەتەکە یێتەپ تەڵک٘ ، غەرٍْی چارەضەرکردّی

 . ێتکر ٍْذاڵ ەیڕاضتئا ٘یطتێّاپ کیێئازار ٕیچ ێّات - 1

  . قطەتکات تاک٘ تێتکر کۆٍەڵگا کەاڵٗیێت - 2

  تێْێّەٍ ئەٗەیترضی تۆ جاراّی دۆخی تەٗەێد ٕەتا رات٘ەضتِ. ىەضەری تێت ئاضای الٍاُ گیرا زٍاّی ئەگەر - 3

 ( 147:  2111:  کەىٖ٘ری ّەٗزاد)

 رەّگە کە ێترضات ٗ رٗاڵەتی یاُ تەرٗخطاری ضەتارەت ێىەٗەدەترض ئایا تێتساّذر غەرٍکردّەکەی ٕۆکاری - 4
 . ێٕەت جي٘تەرگیەٗە تە پەی٘ەّذی

  .ّیە غەرٍِ کە تکا رەفتار ٗا دا ىەتْەرەت ، تێٕەت تەخۆی ٍتَاّەی - 5

 . ترٗات گاداێر تە گ٘رج٘گۆىی تە ، دەرەٗە تەێْێدەرپەر ضیْگی ، ٗ تەرزکاتەٗە ضەری - 6

 . تێدەت تاغی دەرئەّجاٍی تەاڵً تێت ّاخۆظ تەالیەٗە ەرجەّذە تێت کەرەٗە الی یەح گۆدا گەت٘ٗ ىە - 7

  . تکات دەٗرٗتەردا ىەگەڵ زەردەخەّە ، تێْێتط٘ر چەپذا ٗ ڕاضت تە چاٗەکاّی کێکەٍ - 8

 . تاُٗ دا خەڵکی ّاٗ ىە تکات غتاّە ئەٗ تاش راٗەضتا ّەّاضراٗ کەضاّی ىەگەڵ - 9

 . دەکات زیاد تُ٘ٗ تەخۆ تڕٗا فاکتەراّەی ىەٗ کەێیەک جّ٘کە تکات خۆی ضەیری ْیێئەر کیێچاٗ تە - 11

 . ّەکات غەرٍەزاری ٗ ئازار تە ٕەضت ئەٗەّذە - 11

  . تێرتێف ىەٗاُ ٗ غەرٍْیِ کە تکات، ترادەراّەی ٗ ێٕاٗر ئەٗ ریێچاٗد - 12

 ىەضدەر یەح کدۆّەٗەێى یێدتەپ تکدات ذیێدئٍ٘ ێتەتد ٕەضت کە ّەکات ٗاىەخۆی ٗ تێٗەرتگر کاتەکاّی ىە ض٘د - 13
 غەرٍکردُ ىە تکەیِ تچ٘ح ٗ گەٗرە ٘اُێّ تەراٗردی ئەگەر ، ٕەیە ٍاٗەی تۆ تْەٍایەکی غەرٍکردُ کراٗە جَکەکاُ

 تچد٘ح تەاڵً تەٗەێتػدار حداڵەتەکە ێدەتد٘اّ گەٗرە تەاڵً ، ێدڵەراٗک ٗ ترش ىە ٕەیە ٘اّاُێّ ىە ٕاٗتەظ خاڵی
 ( 236:  2113:  فارٗق کەٍاه)       . ێّات٘اّ
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 ڕاپرسی

  ڕاپرضی تە پرضیارەماّتایثەت

  رێّەخ ،ێتەڵ   ؟ دەمەی غەرً -1

 ؟ چیە غەرٍەمت ٕۆماری -2

 ؟ دەمەی غەرً لێمات ێد تەضەر چیت

 زٍاّت؟ ىەضەر ێدەت ماریگەری و

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  ترش

  رێّەخ ، ێتەڵ    دەترضی -1

 ؟ چیە ترضەمەت ٕۆماری -2

 ؟ دەترضی لێمات ێد تەضەر چیت -3

 ؟ زٍاّت ىەضەر ێدەت ماریگەری و -4

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ق٘تاتی:  پیػە                        22:  تەٍەُ                          ێٍ: ڕەگەز

 ێتەڵ -1

 .تنەً ٕەڵە ىەقطەمردّذا ّەٗەك مەضذا لێ٘مۆٍەڵێّ ىە قطەمردُ -2

 . ڕٗخطار ٕەڵگەراّی ض٘ر ٗ ىەرزیِ -3

  (.... ئەٗە ىەتەر ئەٗەی ىەتەر چّ٘نە چّ٘نە چّ٘نە) دٗتارەدەمەٍەٗە ٗغە زیاتر -4
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 . ێتەڵ -1

 . ٍردُ -2

 .خۆً ْیێغ٘ ىە ٗەضتاُ ٗ ڕٗخطار نچّ٘یێت -3

 . دەتٌ زٍاّگیری ت٘غی -4

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  ٍاٍۆضتا: پیػە                        24: تەٍەُ                      ێٍ: ڕەگەز

 . ێتەڵ -1

 .ێدەٍەٗ مە ٌێتڵ غتە ئەٗ ّات٘اٌّ چّ٘نە قطەتنەً مە تێد ٍِ ضەرەی لێمات ىەمۆتّ٘ەٗە -2

 . دەتٌ ٕەڵگەراُ ض٘ر ت٘غی -3

 . دەتٌ زٍاُ تەتەڵەمردّی ت٘غی -4

 

  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 .ێتەڵ -1

 . دەتیٌْ ترضْاك نیێئاژەڵ لێمات -2

 . ٌێّاج٘ى خۆً ْیێىەغ٘ -3

 . دەتٌ گیری زٍاُ ت٘غی -4
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  ق٘تاتی:  پیػە:                         21:تەٍەُ                      ێٍ: ڕەگەز

 . ێتەڵ -1

 . ذەمەُێى نتێپرضیار لێمات تەتایثەت لێ٘مۆٍەڵێّ ىە داّیػتِ -2

 .دەمەً زۆر ئارەقەیەمی ٗ ێٕەڵذەگەر ض٘ر رٗخطارً -3

 . تنەً قطە ّات٘اٌّ ٗ تێدەت تەّگ ٕەّاضەً -4

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  ێتەى -1

 .ضیطرمە -2

 . دەتٌ ٍػاٗەظ دەىەرزً دەمەً ٕەضت -3

 .م٘ڕەڕەڕەٕات(  ٕار – ٕات)ٗەك دەتٌ تەتەڵەمردُ ت٘غی -4

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  ػخاّەێچ غاگردی: پیػە                     16: تەٍەُ                        رێّ:  ڕەگەز

 تەدەگَەُ

 :ترش

 . ێتەڵ -1

 .(قاىۆچە – ميۆ – ضیطرك – ٍػل) تەتایثەت دەترضٌ تچ٘مەماُ ئاژەڵ ىە زۆر -2

 . دەىەرزً ٗ ئاراقەدەمەً ڕادەمەً -3

 .  تنەً قطە ّات٘اٌّ  دەتٌ اڵڵثُ٘ٗ ت٘غی -4
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  ٍاٍۆضتا: پیػە      24:تەٍەُ    رێّ:  رەگەز

 . ێتەڵ -1

 . تِ ٍْذاڵترظ ىەخۆً ئەگەر تەّاّەت خەڵل لێ٘مۆٍەڵێّ ىە قطەمردّە -2

 . ٌێٕەڵذەگەر ض٘ر ٗ دەمەٍەٗە ّسً ضەرً -3

 . ٕەڵەتٌ ت٘غی ّەٗەك دەمەً قطە مەً تەردەٗاً-4

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

   :ترش

 .ێتەڵ -1

 .دٗپػل ٗ ٍار -2

 .تێدەىەرز جەضتەً -3

 رێّەخ -4

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

  تامطی ریێغ٘ف: پیػە         ضاڵ41 تەٍەُ     رێّ:  ڕەگەز

  ترش

  ێتەڵ -1

 . داٗە ىەدەضت تراتچ٘مٌ ئەٗەی ىەتەر ٍردُ -2

 . دەگریٌ تەّیا -3

 .تنەً قطەیەك  ٕیچ ّات٘اٌّ دا ڕۆژە ىەٗ -4
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 : ئەّجاٍەماُ

 رەفتاری دەٗە،ێدەمۆڵ ٍرۆ  رەفتاری ىە دەرّٗساّی تەٗەی ٕەیە، زٍاّذا ٗ دەرّٗساُ ٘اُێىەّ سێتەٕ پەی٘ەّذیەمی -1
 . دەداتەٗە ڕەّگ زٍاّیذا ىە ٍرۆڤیع

 . دەمات درٗضت ٍرۆ  الی ترش ترش ٗغەی خ٘دی -2

 مە تێددد ٍرڤددذا جەضددتەی تەضددەر گۆراّندداری لێددمۆٍەڵ ێدەگەیەّدد ٍددرۆ  تە زیدداُ ترضددەی ئەٗ ئەّجدداٍی ىە -3
 . زٍاّگیراّە دیارتریْیاُ

 ٘ازیێغد ٕەڵطد٘مەٗت٘ پڕمدردّەٗەی رەفتداری٘ ىە مداالر مە ەمداُدەرّٗی ّەخۆغدیە ىە دیدنەیە ندیێیەم غەرٍنردُ -4
 . دەمات ٍرۆ  مەضایەتی ٗ زٍاُ ٗ قطەمردُ

 تێدداد تەضەر پیػەگۆڕاّی ٗ ڕەگەز رەیێگ٘ تە غەرً ێدەیەٗ خۆی مە تنات ٕەڵط٘مەٗت ٘ازەێغ تەٗ  ێّات٘اّ ٗاتا
 . دەتیت زٍاّی دٗامەٗتْی ت٘غی ئەّجاٍذا ىە

 مۆتّ٘ەٗەیە ىە غەرٍنردّەمەظ زٍاّیاُ ىەتەر تێدەت ٗەماریگەری رێّ ىە ٗەك زیاترە ێٍ ڕەگەزی الی غەرٍنردُ -5
 . ێت مۆتّ٘ەٗەیەك ٕەر یاخ٘د ێت ساّیێخ جا

 .ئاژەڵەماّە ىە زیاتر ترضەمە ٘ازیێغ ٗ زٍاّیاُ ضەر دەماتە ٗەمار ٕەیە تّ٘ی ڕەگەزدا ٕەرٗٗ ىە ترش -6
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  سەرچاوەكان

 .چرا چ٘ار چاپخاّەی یەمەً، چاپی دەرّٗی، ّەخۆغی تۆ گرفتەٗە ىە خەٍۆمی ٗ ترش ،(2111) قەزاز ئازاد -1

 .ّػراحطاُ تارتِ، ، یەمەً چاپی ، ەماُدەرّٗی ،ّەخۆغیە(2119)حطِ ٍحَذ ئەفراً-2

 .ّاریِ چاپخاّەی یەمەً، چاپی تنە، ڕزگار ترش ىە خۆت ،(2113)ئۆمۆرّۆر فێج٘ز-3

 . ٍ٘مریاُ ر،چاپخاّەیێٕەٗى یەمەً، چارەضەر،چاپی ٗ ٕۆمار دەرّٗیەماُ ّەخۆغیە ،(2113)لێّ٘ضەر چەّذ -4

 .رێئاٗ چاپخاّەی ر،ێٕەٗى یەمەً چيپی ، دا تیێمەض سیێپەراٗ ىە ،(213)فارٗق، مەٍاه  -5

 .رێئاٗ ّاٗەّذی ر،ێٕەٗى یەمەً، چاپی دەرّٗی، زٍاّەٗاّی ،(2114)ٍػير دزەيٚ اى٘احیذ عثذ -6

 ر،چاپخداّەیێٕەٗى یەمەً، چداپی ،(ٕەرزەمدار ٗ ٍْدذاڵ)گەغدە ضاینۆىۆژی ،(2119)قەرەچەتاّی غەریف مەریٌ -7
 .ردێپیرەٍ

 .ردێپیرەٍ َاّی،چاپخاّەیێضي یەمەً، چاپی ، گػتی ضاینۆىۆژی ،(2115)قەرەچەتاّی غەریف مەریٌ -8

 یەمەً، چددداپی مۆٍەاڵیەتیەمددداُ، ٗ دەرّٗدددی گرفتدددی ٗ ّەخۆغدددی ،(1999)قەرەچەتددداّی غدددەریف مەریدددٌ -9
 .ردێپیرەٍ ر،چاپخاّەیێٕەٗى

 چاپخداّەی ، َاّیێضدي یەمەً، چداپی غدەرٍْی، چارەضدەری تدۆ ئاضداُ گدایێڕ دە مە ،( 2111) ئەّتدۆّی ٍارتِ -11
 .گەّج

 چاپخاّەی ، رێٕەٗى ، یەمەً چاپی ىەّیەماُ، ٗ دەرُٗٗ ٗ  ّەخۆغیەدەرّٗیەماُ ،(2111) غەیذا مەریٌ ٍحَذ -11
 . ڕۆغەّثیری ٗەزارەتی

 چاپخاّەی ، رێٕەٗى ، یەمەً چاپی ، یەمەً تەرگی ، مارەمی زٍاّەٗاّی ،(2116) خۆغْاٗ عەتذٗڵن ّەریَاُ -12
 .ڤیێٕ

 , خاّی چاپخاّەی دٕۆك، یەمەً، چاپی ، ٍْذاڵ گەغەمردّی ،(2111)مەىٖ٘ڕ ّەٗزاد-13

 .غڤاُ چاپخاّەی ، یەمەً چاپی ترش، دەرّْٗاضی ،(2118)یّ٘نەر ٕیَيُ٘ -14
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 . رۆژٕەاڵت چاپخاّەی ر،ێٕەٗى ، یەمەً چاپی ، زٍاّەٗاّی ،(2111)ضەعیذ غەریف ی٘ضف  -15

 

 

 

  نامەی ماستەر

 . ضەاڵحەحەدیِ زاّنۆی/  زٍاُ ژیێمۆى قطەمردُ، زٍاّی ىەضەر دەرّٗی تاری ماریگەری( 2111) ضاٍی، ئەڤیِ -16

  نەٗتِێچاٗپ -17
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