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پىختە 
ؿٍێنكىن وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان ٌەك ًەلێن وە پٌپۆنًە گهنگەلاىن ةٍانَ وانٌذە م هۆًى ٌ پەنٌەنقەًٌەلان لە ةەىاٌ گهنگى ؿۆَ ىەًە وە پهۆًەَ فێهلهقن
ٌ گەًانكىن وانٌانَ وەًەن مێژٌٌ طٍگهافٌاٌ ةاةەدً مهۆًٌەلاىن ده ،ةۆ گەًانكىن ئەً پەًامە وانٌذٌیە گهنگە ئەٌ مامۆًذاًانەَ لە ئەً ٌانانە قەڵێنەٌە لەًاىن
پٌپۆنٌ ئەلاقٌنى ةن وە ةٍانَ وانٌذە لۆمەاڵًە دٌەلانكا وە پێناٌ گەًانكىن دەٌاٌَ وانٌانًەلان ةە ُێٍەًەًف پەنٌەنقەًى ،ئەً ؿٍاًذە ةە پِر ةەًر ةە
دٌۆنَ وانٌذى پەنٌەنقەًى ٌ قەنٌىن ةەىێى ةەقًكێر ،لەدەنيا وەنێگەَ ؿٍێنكن وەةٍانَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلانەٌە قاةٌنمهاٌە.
لێِەَ ئەً دٍێژًنەٌەًە وەٌەقاًە لە وە ئێٌذاق اٌ وە ةەُێن وە ناٌەنكەلاىن ؿٍێنكىن ةنەنەدٌكا ةاةەهت وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان وەالًەن ئەٌ مامۆًذاًانەٌە
قەٌدهێنەٌە لە پٌپۆنًان وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان نٌەً ،ان قەنچٍَ ةەُەلاىن وانٌذە مهۆًٌەلان نٍن ،ئەمە لانًگەنَ لهقۆدە ًەن چۆناًەهت وە گٍاًذنەٌەَ
ةاةەدە وانٌذٌەلا ن ةە فێهؿٍاوان وە الًەك ٌ نەماىن ةٍانَ قامەونانكن ةۆ قەنچٍاىن پٌپۆنَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان وە الًەًف دهەٌە  ،ئەً دٍێژًنەٌەًە
ًەنەناَ گهنگى وە نٌٌَ دٌۆنًەٌە ،وەنٌَ پهالذٌمٌەٌە گهنگە ةۆ قەنؿٌذنى چەنكێذى ةٌٍىن قًانقەلە وە ناٌەنكەلاىن ؿٍێنكىن ةنەنەدٌكا ،ىەنٌەىا طٌاٌاوَ
وە ئاناًذە ٌ چۆنٌەهت گەًانكىن وانٌانًەلان وە نێٍان ئەٌ مامۆًذاًانەَ پٌپۆنن ةەنامتەن ةەٌانەَ پٌپۆننٍن وە ةٍانە لۆمەاڵًەدٌەلانكا ،ئامانظى دٍێژًنەٌەلە
قەنؿٌذنى ئاناًذً َ مامۆًذاًاىن وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلانە قەنةانەَ پٌپۆنًەلانٌان ،ةەپێى گۆناٌەلاىن (نە گەو ،پٌپۆنًَ ،ااڵىن ؿىمەخ ٌ ةٌنٌنى ؿٍىل
ةەىێىلهقن) ٌ ىەنٌەىا قەنؿٌذنى ئەٌەَ داچەنكە طٌاٌاوَ ىەًە وە ةۆچٍىن مامۆًذاًانكا وەةانەَ پهۆًەَ ٌانەٌدنەٌەَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان.
دٍێژەنان ةۆ ئەً مەةەًذە مٌذۆقَ نٌپێًٍان ةەلانىێناٌە ةۆ ؿٌذنەنٌٌَ ئەنظامە ةەقەًذيادٍەل ان ،لە وە نێگەَ پهًٌاننامە(پێٍەن) ێمەٌە ةەقەًذيادٍن .وە
ئەنظامكا دٍێژەنان گەًِذٍن ةەٌەَ لە ئەٌ مامۆًذاًانەَ پٌپۆنن وەةٍانَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلانكا ئاناًذەًان طٌاٌاوە ةەنامتەن ةە پهۆًەَ ٌانەٌدنەٌە وە
ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان قا ةە ةەناٌق ةەٌ مامۆًذاًانەَ لە پٌٌپۆننٍن ٌ ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان قەڵێنەٌە.
كنينەوشە :پٌپۆنَ لۆمەاڵًەهت ،وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان ،ئاناًذە ،مامۆًذا ،قۆناػى ةنەنەهت.


پێشەىك 
١-١كێشەيتىێژينەوە 

ؾ

ٌێنكىن وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان ٌەك ًەلێن وە پٌپۆنًە گهنگەلاىن ةٍانَ وانٌذە مهۆًى ٌ پەنٌەنقەًٌەلان لە ةەىاٌ
گهنگى ؿۆَ ىەًە وە پهۆًەَ فێهلهقن ٌ گەًانكىن وانٌانَ وەًەن مێژٌٌ طٍگهافٌاٌ ةاةەدً مهۆًٌەلاىن ده ،ةۆ گەًانكىن
ئەً پەًامە وانٌذٌیە گهنگە ئەٌ مامۆًذاًانەَ لە ئەً ٌانانە قەڵێنەٌە لەًاىن پٌپۆنٌ ئەلاقٌنى ةن وە ةٍانَ وانٌذە
لۆمەاڵًەدٌەلانكا ٌ وەٌ لەًا نە ةن لە وە ناٌەنكە وانٌذٌەلان قا ئاماقەلهاةن دا ئەٌ ٌانانە ةڵێنەٌە وە پێناٌ گەًانكىن دەٌاٌَ
وانٌانًەلان ةە ُێٍەًەًف پەنٌەنقەًى ،ئەً ؿٍاًذە ةە پِر ةەًر ةە دٌۆنَ وانٌذى پەنٌەنقەًى ٌ قەنٌىن ةەىێى ةەقًكێر،
لەدەنيا وەنێگەَ ؿٍێنكن وەةٍانَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلانەٌە قاةٌنمهاٌە.
لێِەَ ئەً دٍێژًنەٌەًە وەٌەقاًە لە وە ئێٌذاقاٌ وە ةەُێن وە ناٌەنكەلاىن ؿٍێنكىن ةنەنەدٌكا ةاةەهت وانٌذە
لۆمەاڵًەدٌەلان وەالًەن ئەٌ مامۆًذاًانەٌە قەٌدهێنەٌە لە پٌپۆنًان وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان نٌەً ،ان قەنچٍَ ةەُەلاىن وانٌذە
مهۆًٌەلان نٍن ،ئەمە لانًگەنَ لهقۆدە ًەن چۆناًەهت وە گٍاًذنەٌەَ ةاةەدە وانٌذٌەلان ةە فێهؿٍاوان وە الًەك ٌ نەماىن ةٍانَ
قامەونانكن ةۆ قەنچٍاىن پٌپۆنَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان وە الًەًف دهەٌە .ةۆًە ئەً دٍێژًنەٌەًە ىەٌڵ قەقاخ ٌەاڵمى ئەٌ پهًٌانە
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ةكادەٌە لە داچەنكە ةٍىن پٌپۆن وە ةٍانَ وانٌذە مهۆًٌەلانكا لانًگەنە وەًەن پهۆًەَ ٌانەٌدنەٌەٌ گەًانكىن وانٌانًەلان ةە
قٍداةٌان ةۆًە دٍێژەنان ىەٌڵ قەقهن ئاناًذەَ مامۆًذاًاىن ةٍانَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان ةىانن ةەنامتەن ةە پٌپۆنَ وانٌذە
لۆمەاڵًەدٌەلان.
٢-١گرنگىتىێژينەوە :
ئەً دٍێژًنەٌەًە وە نٌٌَ دٌۆنًەٌە گهنگە ةۆ قەنؿٌذنى چەنكێذى گهنگى وانٌذە لۆمًاڵیًدیًلان وە ناٌەنكەلاىن
ؿٍێنكنكا ،ىەنٌەىا ىێنكەَ دٍێژەنان ئاگاقانن دا ئێٌذا ىٌچ دٍێژًنەٌەًەًف وانٌذى نەلهاٌە ةۆ قەنؿٌذنى نەىەنكەلاىن ئەً
گهفذە ،وەنٌَ پهالذٌمٌەٌە گهنگە ةۆ قەنؿٌذنى چەنكێذى ةٌٍىن قًانقەلە وە ناٌەنكەلاىن ؿٍێنكىن ةنەڕەدٌكا ،ىەنٌەىا طٌاٌاوَ وە
چۆناًەهت گەًانكىن وانٌانًەلان وە نێٍان ئەٌ مامۆًذاًانەَ پٌپۆنن وە ةٍانَ وانٌذەلاىن مێژٌٌ ٌ طٍگهافٌاٌ وانٌذە
پەنٌەنقەًٌەلان ٌ لۆمەاڵًەدٌەلان ةەنامتەن ةەٌانەَ پٌپۆننٍن وەٌ ةٍانانەقاً ،ەنەناَ ئەٌە ئەً دٍێژًنەٌەًە گهنگە ةۆ قەنؿٌذنى
ئاناًذەَ مامۆًذاًان (پٌپۆن ًان نا پٌپۆن) وەةانەَ پهۆًەَ ٌانەٌدنەٌەَ وانٌذە لۆمەاڵًًدٌەلان.
٣-١ئامانجىتىێژينەوەكە :
ئامانظى گِذى وە ىەمٌٍ دٍێژًنەٌەًەًف وانٌذى ةەقەًذيێناىن مەعهًفەًەً ،ەنەناَ ئەمە ئەً دٍێژًنەٌەًە ئامانظى
قەنؿٌذنى ئاناًذً َ مامۆًذاًاىن پٌپۆنَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلانە قەنةانەَ پٌپۆنًەلانٌان ،ةەپێى گۆناٌەلاىن (نەگەو ،پٌپۆنَ،
ًااڵىن ؿىمەخ ٌ ةٌنٌنى ؿٍىل ةەىێىلهقن) ٌ ىەنٌەىا قەنؿٌذنى ئەٌەَ داچەنكە طٌاٌاوَ ىەًە وە ةۆچٍىن مامۆًذاًانكا وەةانەَ
پهۆًەَ ٌانەٌدنەٌەَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان.
٤-١صنىرەكاىنتىێژينەوە 
ًنٍنَ ٍُێنى :قٍداةـانە ةنەنەدٌەلاىن ُانَ ًىێٌلىن.
ًنٍنَ مهۆًى :ئەٌ مامۆًذاًانە لە ٌانەَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان قەڵێنەٌە.
ًنٍنَ لاهت ١١١٧ /١١/١ :ةۆ  ١١١٨/٣/١
٥-١پێناىسچەمكوزاراوەكان :
ئاراصته 


ئاڕاًذە :وەىهان پێناًەی ئاڕاًذەی لهقٌەٌ قەڵێر :ئاماقەلانییەلی قەنٌٌنییە یان ئاماقەلانییەلی ىىنییە ٌ قەمانییە ةۆ

ٌەاڵمكانەٌەی ئەنێنی ٌ نەنێنی ةەنامتەن مهۆڤ ٌ ُر ٌ ةاةەخ ٌ ىەڵٍێٌذەلانی ژینگەلەٌ ٌنٌژانكنی ئەٌ ٌەاڵمكانەٌانە قەلەن.
(وىهان)437 :4984


ناطؽ قەڵێر :ئاماقەةاُییەلی ٌیژقانییە ٌەنگیهاٌە داڕاقەیەك طێگیهە ىەًر ٌ نەٌُذی داك قەًذنیِان قەلاخ ةەنامتەن

چەنك ةاةەدێمی قەًر نیِانمهاٌ ةۆئەٌەی ةڕیانێمی وەًەن ةكاخ یان ةە ةەڵێ یان ةە نەؿێه ئیرت ئەٌ ةاةەدانە ُر ةێر یان مهۆڤ
ةێر یان ةیهٌ ةاٌەڕ ةێرً ،ان مهۆڤەلە ؿۆی ةێر(.ناطؽ)45 :4985 ،


پێن اىس نێممانَ دٍێژەنان ةۆ ئاناًذە :ئاماقەًاوَ دالە ةۆ ٌەاڵمكانەٌە ةەنامتەن ةاةەدێن ًان نٌقاٌێٌف قًانًمهاٌ ةە

ئامانظى دێهٌانٌنێٌف نەنێنى ًان ئەنێنى ةەنامتەن ةە نٌقاٌ ًان قًانقەلە.
زانضتىكۆمەاڵيەىت


وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان :گٍوانُذە وە لۆمەڵێن وە پٌپۆنَ وانٌذى لە وە الًەنە مهۆًٌەلاىن ژًان قەلۆڵێذەٌە ،ةەاڵً

طٌاٌاوە وە وانٌذە مهۆًٍ ٌ ىٍنەنًەلانٌ ،ەىەنٌەىا وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان ةە وانٌذە نەنمەلان قاقەنهێر ةە ةەناٌنق ةەوانٌذە
پەدٌەلان ،وە گهنگرتًن ةەُەلاىن وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان ةهدٌە وە ( مهۆڤناىس ،پەنٌەنقە ٌ فێهلهقن ،مێژٌٌ ،طٍگهافٌا....ىذك.
(املكًه)kelaa.yoo7.com ،١١١١ ،


وانٌذە کۆمەاڵیەدییەکان :یەکێکە وە گهنگرتین ةاةەدەکانی ؿٍێنكن ،وەةەن ئەٌەی ةاةەدێکی گِذگیه ٌ کۆمەڵێک وانٌذی

کۆمەاڵیەدی گهنگ وە ؿۆ قەگهێر ،ىەنچەنك ةە ُێٍەیەکی گِذی وە مێژٌٌ ٌطٍگهافیا پێکكێر ،ةەاڵً ناٌەنۆکە مەعهفی ٌ
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مەنيەطی ٌمەىانییەکەی دێکەڵی وانٌذەکانی دهی ٌەکٍ ئاةٍنی کۆمەڵناًی ٌئامان ٌ نامٌانَ ٌچەنكانی ده قەةێر (اوهلٌن،١١١٥ ،
.)hespress.com


پێناىس نێمانَ دٍێژەن ان ةۆ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان :وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان ًان ةاةەدەلۆمەاڵًەدٌەلان ةە گِر ئەٌ

ةاة ەخ ٌ ٌانانە قەٌدهێر لە ةاةەهت لۆمەاڵًەدٍن ٌ وە قٍداةـانەلانكا قەؿٍێنكنێر ئەٌ ماققانە ىەنًەك وە مێژٌٌ ،طٍگهافٌا،
پەنٌەنقەَ مەقەىن ٌ ةاةەدە پەنٌەنقەًەلاىن ده قەگهێذەؿۆ لە وە الًەن مامۆًذاًاىن ئاماقەلهاٌ قەٌدهێنەٌە.
٢ئەدەبياىتتىێژينەوەوتىێژينەوەكاىنپێش ىتر 
١-٢ئەدەبياىتتىێژينەوە 
١-١-٢خىێندىنبابەتەكۆمەاڵيەتيەكانمەقىتابخانەكاندا 
ةاةًدً لۆمًاڵیًدییًلان چًقی ًًنطًً ئًٌ ةاةًدانًی ؿٍێنكنن  ،لً نۆڵیان ىًیً وً ةٍنیاقنانی لًًایًدی ٌ چًًپانكنی
ٍُناًی نیِذیٌلنی ٌ چۆنییًدی پێگًیانكنی ىاٌنیِذیٌلنییًلی ًٍقةًؿّ ٌةاَ ىاٌلاخ ةنًمای دێگًیِذنن وً طٍڵًی مهۆڤ وً
مێژٌٌقا ٌ وً چٍانچێٍهی ئًٌ طٍگهافیایًی لً دیایكا قهژیر ،وً ناًذیكا ئًً ةاةًدانً وً ىًمٌٍ ةاةًدًلانی دهی ؿٍێنكن ویاده
پًیٍهنكییان ىًیً ٌ پًیٍهًنت ةً ٌاقعی لۆمًڵگاٌه ،لً مًةًًر وً لێًِلانیان ٌىًٌڵ ٌئامانظًلانیان پێگًیانكنی دالێمی ئًنێنی
ٌ ةًًٍقه ةۆ لۆمًڵ ،ةًٌطۆنهی ،لً ةذٍانێر وً ةٍنیاقنانی لۆمًڵگایًلی ةاُرت ةًُكان ةێر  ،ئامانظی ًًنهلی وًٌ ةاةًدانًقا
پێگًیانكنی ؿٍێنكهٌانێمی ُانهوا ٌىٍُیانه ،لً وً پهي ٌ لێًِلانی لۆمًڵًلًی دێتگاخ ٌقنلیان پێ ةماخ ،ىاٌلاخ ٌا
ناةيێنكنێر ،لً نۆوی وً چانهًًنلهقنیان ىًةێر ٌ ةًُكانةێر وً ىًنگاٌنان ةًنهٌ ئاینكهیًلی ةاُرت  ،چٍنمً ئًً ةاةًدانً
ؿٍێنكلان ئاُنا قهلًن ةً لانیگًنی لًًایًدییًلان ٌ نٌٌقاٌهلان ٌ گۆڕانمانی ٌ ةًنهٌپێِچٌٍنًلانی لۆمًڵ ٌ نۆڵیان وً پێميادنی
لۆمًڵگالان وً ًًنقهمً طیاطیالان ٌوً ٍُێنً طیاٌاوهلانكا ىاٌلاخ ئًً ةاةًدانً ةًُكان قهةن وً ئاُنا لهقنی ؿٍێنكلان پً
پًیٍهنكی نێٍان وهٌی ٌ چااللییًلانی مهۆڤ ٌ پًیٍهنكی نێٍان مهۆڤ ٌ ژینگًی قهٌنٌةًنی ٌپًیٍهنكییًلانی نێٍان لۆمًڵگا
طیاٌاوهلان ىًنٌهىا ئًً ةاةًدانً نۆڵی ةًنچاٌیان ىًیً وً ةًىێىلهقنی ئینذٌلی ؿٍێنكلان ةً ؿاك ٌ ٌاڵخ ٌ نیِذیٌلن ٌاةًًذً
ةٌٍنیان ةً ةًىا ةااڵلان ،ئًمً طگًوًٌهی ،لً ئًً ةاةًدانً ؿٍێنكلان ةً ًیٌذًً ٌةنًما ئاةٌٍنی ٌلۆمًاڵیًدییًلان ٌنۆڵیان وً
لۆمًڵگاقا ئاُناقهلًن ٌ ُانهوایان قهلًن وً دێگًیِنت وً ةاواڕ ٌ نۆڵی ئاةٌٍنی وً ژیانی لۆمًڵگا  ،ةً گِذی ةاةًدً
لۆمًاڵیًدییًلان نۆڵی ًًنهلییان ىًیً وً پێگًیانكنی دالێمی ةًنپهي ةًنامتًن ةً نیِذیٌلن ٌلۆمًڵگا ُ ،انهوا وً پاناًذنی ؿاك
ٌژینگً ٌ لهاٌه ٌُانهوا ةًنانتًن لىذٍن ٌ مێژٌٌ ٌ ُانًذانی لۆمًڵگالانی ده ،ؿٍێنكىن وانٌذً لۆمًاڵیًدییًلانكا چًنك ئامانظێمی
ىًیً وًٌانً:
-4ةًنقهًذـٌذنی وانیانی ٌوێيادٌٍیی گٍنظاٌ ةۆ ؿٍێنكلانان وً ةٍانی طٍگهافیا ٌمێژٌٌ،لً ىاٌلانیان قهةێر وً پیاقهلهقنی
ئًنلًلًیان ٌهك مامۆًذا ةً ُێٍهیًلی ًًنلًٌدٌٍ ةًٌ طۆنهی لً ئاماقهةن وً پڕلهقنًٌهی پێكاٌیٌذییً پًنٌهنقهییًلانی پهۆًًی
فێهلهقن
-2لانلهقن وًًًن دٍاناییً قاىێنًنهلانی ؿٍێنكلان ةۆ ئًٌهی لاًایًدییًلی دًٌاٌیان ىًةر وً ةٍانی ًًنلهقایًدی لهقن ٌ
ةًنپهًیانییًدی وً ئًًذۆگهدنكا
 -3لانلهقن وًًًن دٍاناییًلانی ؿٍێنكلان وً ةًلانىێنانی وانیانی ٌوێيادٍییً ةًقهًذيادٌٍهلان وً ئًنظامكانی لانوێمی ئًنێنی وً
گًڵ لۆمًڵگاقا ةًمًةًًذی گًًُی ئاةٌٍنی ٌلۆمًاڵیًدی
 -3ةههٌقان ةً دٍانایی ؿٍێنكلان وً ةٍانی دٍێژینًٌهی وً ةٍانه لٍمًاڵیًدییًلانكا
-4ویاده ٌنٌژانكنی ٌیٌذًلانی ؿٍێنكلان وً نێگای وانیانییً لًًیًلانییًٌه ةۆ ئًٌهی ویاده ىًٌڵ ةكاخ ٌةًٌاقاچٍن ةماخ
ىًنٌهىا ىانكانیان ٌ گًًُقان ةً دٍاناییًلانیان وً ةەقەًذيێنانی وانیانی وًةانهی وانٌذً لۆمًاڵیًدییًلانكا وً ًًنچاٌه
طیاطیالان ٌؿٍقی ًًنچاٌه نهًًنًلانیًٌه (قوٌي اوظامعح) 444-441 ،2148 ،
 -5پێٍیٌذً مامۆًذای وانٌذً لۆمًاڵیًدییًلان پٌپۆن ةێر ٌئًً وێيادٌٍییً عًقڵی ٌوىنییانًی ىًةێر
دٍاناییی وً ُیمهقنًٌه ٌناڤالهقنی ةاةًدً لۆمًاڵیًدییًلان  ،گًًُقان ةً ًرتادیظً طیاٌاوهلانی ٌدنًٌهی ةاةًدی
لۆمًاڵیًدی ،لً گٍنظاٌةێر وً گًڵ ئاًذی ؿٍێنكلانان ٌطیاٌاوییً دالییًلانیان  ،وێيادٌٍیی وً ىًڵتژانقنی ُێٍاوهلانی
ىًڵًٌنگانكن لً گٍنظاٌةن وً گًڵ ةانٌقۆؿً فێهلانییًلًقا
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وێيادٌٍیی وانٌذی یان پیًِیی ،
-4قانانی پالنی گٍنظاٌ ةۆ ٌانًٌدنًٌهی ةاةًدً لۆمًاڵیًدیًلان
-2طێتًطێمهقنی ئًٌ قۆؿً فێهلانیانًی وً ةٍانی وانٌذً لۆمًاڵیًدییًلانكا ةً لانقێر ةً پێی نٍێرتین دیۆنییً پًنٌهقهییًلان
 3ؿٍوقانكنی ژینگًی فێهلانی گٍنظاٌ ةۆ ةاةًدً لۆمًاڵیًدییًلان
 3قاىێنانی ُێٍاوی لانیگًن ٌقاىێنًنانً وً ىۆیًلانی فێهلانی
 -5قنًٌذمهقنی چااللی مًنيظی ٌنا مًنيًطی پێٍیٌر ةۆ ةههٌقان ةً لًًایًدی ؿٍێنكلان ٌئاٌێذًلهقنیان ةً پهۆًًی فێهلهقنًٌه
ةً ُێٍهیًلی لانا
وێيادٍیی گِذی ،
-4ةًلانىێنانی وێيادٍییًلانی لانی قهًذًطًمعی
-2ئًنظامكانی دٍێژینًٌه ةً داك یان ةً گهٌپ
-3ةًلانىێنانی میذۆقی وانٌذی وً چانهًًنلهقنی لێًِلان
 -4پیاقهلهقنی وێيادٌٍییًلانی ةیهلهقنًٌهی نهؿنًیی ٌ دەئەمٍوی ٌقاىێنًنانً
 5ةً لانىێنانی دًدتیقادی طٍگهافی ٌ مێژٌٌیی نٍێ
وێيادٌٍیی پًیٍهنكی ٌدًلنۆوۆطیای وانیانییًلان
-4دًٌویفمهقنی ئامهاوه دًلنۆوۆطییًلان ةً وێيادٍیی وً ناٌهٌه ٌه قهنهٌهی پۆوكا
 -2قاىێنان ٌدًٌویفمهقنی دًلنۆوۆطیا نٍێیًلان
 -3قهنةڕینی ةیهٌةۆچٌٍنًلانی ةً ُێٍاوی طۆناٌطۆن
وً نٌٌی پًیمًنی گِذی پهۆگهامی یًنٌهنقهیی ٌپٌپۆنی پێگًیانكنی مامۆًذای وانٌذً لۆمًاڵیًدییًلان ٌناىێنانی وً
قٌٌ نهگًوی ًًنهلی پێمكێر ئًٌانیّ،
یًلًً :ناىێنان ةۆ ناژو ( پًنٌهنقهلهقنی مامۆًذا ةًن وً ناژو )ٌادا ةێّ ئًٌهی ةچێذً نێٍ پهۆًًی ٌانًٌدنًٌه ٌپیًِی
مامۆًذاییًٌه ،لً ئًمًَ قۆناػی ةنًڕودی وً پێگًیانكنی مامۆًذا ٌالی ؿۆیًٌه پێمكێر وً :
-4پێگًیانكنی وً نٌٌی پٌپۆنییًٌه (ئًلاقیمی )
 -2پێگًیانكنی پًنٌهنقهیی
قٌٌهً  :مًُق ٌناىێنان وً لادی ناژوقا(ؿىمًدمهقن)
ًًةانهخ ةً پێگًیانكنی وً نٌٌی پٌپۆنییًٌه ئًٌا ةهیذییً وً ناىێنانی مامۆًذا ةۆ ٌدنًٌهی ةاةًدً لۆمًاڵیًدییًلان وً
قۆناػی وانمۆییكا وً لۆویظً پًنٌهنقهیی یان مهۆییًلان  ،وێهُكا قٌٌ نێگا ىًیً ةۆ ئًً مًةًًذً یًلێمیان پێی قهڵێن دًٌاٌلانی (
دمامىی) ٌ،ادا ناىێنانی مامۆًذا وً نٌٌی پًنٌهنقهیی ٌپٌپۆنییًٌه وً یًك لادكا ٌادا ؿٍێنكلان ئًٌ ةاةًدانًی لً وً ةٍانی پٌپۆنی
وانٌذًلۆمًاڵیًدییًلانكا ٌهنقهگهێر ىاٌلاخ ةً ُێمی دهی ةاةًدًلانی لً قهیانـٍێنێر وً ةٍانی پًنٌهنقهییكایً.
طۆنی قٌٌمیّ پێی قهڵێن دذاةعی لً ؿٍێنكلان وً وانمۆقا دًنيا ةاةًدً پٌپۆنییًلان قهؿٍێنێر ٌ قٌاده وً لۆویظێمی
پًنٌهنقهی لۆني یان قپىۆمی ةااڵی پًنٌهنقهی قهؿٍێنێر (عًل.)221- 249 ،4992،
وً ةٍانی پٌپۆنیكا ئًٌ ةاةًدانًی لً وًماٌهی ؿٍێنكنكا قهیانـٍێنێر گهنگییًلی وۆنیان ىًیً ةۆ ؿٍێنكلان (مامۆًذای
ئاینكه )  ،چٍنمً ةًُێمی گهنگ وً وێيادٌٍیی ٌدٍانایی مامۆًذا قاةین قهلاخ ئًٌیّ چۆنیًدی قیانی لهقنی لێًٌِ مامًڵًلهقن وً
گًڵیكا ٌ ،چۆنیًدی قهًذنیِانمهقنی ًًنچاٌهلانی ةاةًدًلًی ُ ،انهوایی وً ةانهی قادالان ٌ چۆنییًدی پۆوێنمهقنیان ٌگًیِنت ةً
ئًنظامًلان وً ًایًیانًٌه (عًل) 222 ،4992،
وً نٌٌی پًنٌهنقهییًٌِه ؿٍێنكلان (مامۆًذای ئاینكه ) وً لۆویظً پًنٌهنقهییًلانكا پهۆگهامی پًنٌهنقهیی قهؿٍێنێر
لً ةًُێٍهی دیۆنی ٌپهالذیمی ئامانظی ئًً پهۆًًیً ئاُنالهقنی ؿٍێنكلانه ةً ةنًما ٌ ُێٍاوهلانی پًنٌهنقهیی ٌفێهلانییً ٌادا
فێهلهقن ٌ ناىێنانی مامۆًذای ئاینكه وً ًًن ئًٌ نێگا ٌ ُێٍاوانًی لً لانای قهلًن وً ةًطێگًیانكنی ئًنلًلًی ٌهلٍ ةًنقی
ةناػًی پًنٌهنقه ىًنٌهىا قٌادهیّ ةً ُێٍهی پهالذیىه وًقٍداةـانًلانكا ئًٌهی ؿٍێنكٌیًدی پهالذیىه قهلاخ  ،وً ژێه چاٌقێهی
مامۆًذایانكا ئًمً طگً وًٌهی  ،لً وً ًاڵًلانی ؿٍێنكنیكا ةاةًدی ةینین ٌپهالذیىهی ىًیً (عًل.)225- 224 ،4992،
٢-١-٢پێگەياندىنپضپۆرمەبىاريزانضتەكۆمەاڵيەتيەكان.
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وەةٍانَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلانكا ٌ وە نێٍەنكَ ؿٍێنكىن ةااڵقا وەوانمۆلاىن لٍنقًذانكا ٌ وە نێٍەنكَ لۆوێع ٌ
فالەڵذٌەلاىن پەنٌەنقەقا لەًاىن پٌپۆن پێكەگەًەنهێر  ،لە ناىێرناٌن ةە ٌدنەٌەَ ٌانەلاىن وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان  ،پِر
ةەًذٌٍ ةە مەعهًفەَ وانٌذى دۆلمەٌ دٌۆنەَ پەنٌەنقەَ ىاٌچەنؾ ،ةەٌ پێٌەَ لە قەنچٌٍَ ئەً ةەُانە مامەڵە وەگەڵ منكاڵكا
قەلەن ةۆًە پێًٌٍذەلەًاىن ٌُاٌةن ٌ ةەُێٍەًەًف وانٌذى پٌپۆنَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلانٌان ؿٍێنكةێر ،ئەٌ ةەَ ٌ لۆوێظانەَ
لە وە لٍنقًذانكا ٌ وەةٍانَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلانكا پٌپۆن ةەنىەً قەىێنن ةهًذٍن وە:
وانمۆَ ٓالغ اوكًن
ةەىش ٌانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلانً ،ەن ةە لۆوێظى پەنٌەنقەَ ةٍنٌاقە وە وانمۆَ ٓالغ اوكًن لە ىەن وەگەڵ قامەونانكىن
لۆوێظى پەنٌەنقەَ ةٍنٌاقەٌە ٌەك ةەُێٌف وانٌذى وەًاڵى ٌ ١١١١ە قامەوناٌە ٌ ًەلەمٍن ؿٍىل قەنچٍان وە ًاڵى  ١١١٤قا ةٌٍە،
ةەىش وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان دا ئێٌذاٌ ،ەك ةەُێٌف ئەلاقٌنى وانٌذى وەپەنٌەنقەلهقىن ؿٍێنكلانان ةەنقەٌامە.
زانكۆيصنێامىن 
ةًىش وانٌذً لۆمًآلیًدیًلانٌ ،هك ةًُێٌف گهنگى وانٌذى لً ىًٌڵكهقاخ ةۆ پێگًیانكىن نًٌهیًًف چاالك ٌ ةًدٍانا وً
نٌٌَ وانٌذییًٌه ،ةۆ ئًً مًةًًذً وً چٍانچێٍهَ پالىن قیانیمهاٌیكاًً ،ننظى وًًًن پذًٌلهقىن ئاًذى وانٌذى فێهؿٍاوانێذى وً
ةٍانهلاىن (مێژٌٌ ،طٍگهافیا ،پًنٌهنقهَ قهنٌٌىن ٌ لۆمًآلیًهت) .فێهؿٍاواىن ةًىش وانٌذً لۆمًآلیًدیًلان لً چاٌهڕێ قهلهێر
وً ئاینكهقا وً ةٍانَ پًنٌهنقهقا لانةمًن ،یاؿٍق وً لایًَ لۆمًآلیًهت ٌ فێهلانَ قا نۆڵیان ىًةێر ،ةۆ ةًطێيێناىن ئًً ئامانظانً،
فێهؿٍاو چًنكین ناىێنان ٌ لۆنىس ئًلاقیمى قهةینێر وً پێناٌ ئاماقهلهقنیان ةۆ ةًقیيێناىن ئامانظًلً.
ةًىش وانٌذً لۆمًآلیًدیًلان وًًًنهداَ قامًونانكىن فالًڵذیی پًنٌهنقهَ ةنًڕودًٌه قامًوناٌه ،یًلێن ةٌٍه وً ةًًُ ةًنایى
ٌگهنگًلاىن لۆوێظى پًنٌهنقهَ ةنًنهوت وً وانمۆَ ًىێٌلىن .وًةًناییكا فالًڵذییًلً قا (لۆوێژَ مامۆًذایان) وًًاڵى ()2114-2113
ةاةًدًلاىن واًذً لۆمًاڵیًدییًلان ةًُێٌف ىاٌةًَ ةٌٍه ٌ ةاةًدًلاىن وًگًڵ پٌپۆنییًلاىن قَ ؿٍێرناٌه ،ةًاڵً وً ًاڵى ؿٍێنكىن
()2115-2114وٌهٌ ،هك ةًُێٌف ًًنةًؿۆ وً فالًڵذییًلًقا لهاٌهدًٌه( .ةەىش وانٌذەلۆمەاڵًەدٌەلانbedu.univsul.edu.iq, ،
. )12/2/2019
زانكۆيدهۆك 
ةەىش وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلاىن وانمۆَ قىۆك ًەن ةە لۆوێظى پەنٌەنقەَ ةنەڕەدً ،لە وەًاڵى  ١١١٢قا قامەوناٌە ٌ ئەً
ةەُە ؿٍێنكلان دێٌكا چٍان ًاڵ قەؿٍێنێر ةۆةەقەًذيێناىن ةهٌانامەَ ةماوۆنًۆي ٌ دٍاناًان پێكەقنێر دا لانةمەن وە
قامەوناٌەلاىن ػمٍمەخ قا ،ةۆ ئەٌەَ ؿٍێنكلان وێيادٍ ُانەوا ةێر وەلانَ ئاًنكەًكا ،ؿٍێنكلان ؿٍێنكنێٌف دۆلمەٌ گِگًن
قەؿٍێنێر()web.uod.ac , 10/2/2019
زانكۆيگەرميان 
ةەىش وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەاىن وانمۆَ گەنمٌان وە ًاڵى  ١١١٧قامەوناٌەً ،ەنەداقا ةەُێن ةٌٍە وە ةەُەلاىن لۆوێظى
پەنٌەنقەَ ةنەنەهت وانمۆَ ًىێٌلىن ،ةەاڵً پاَ قنًٌذتٍىن وانمۆَ گەنمٌان ةەىش وانٌذەلۆمەاڵًەدٌەلان ةٍە ةەُێن
وەةەُەلاىن وانمۆلەً ،ەلەمٍن ؿٍىل قەنچٍاىن ةەُەلە ًاڵى ( ٌ )١١١٤-١١١٣دا ئێٌذا ًێ ؿٍىل قەنچٍانٌان ىەًە.
زانكۆيهەڵەبجە:
وە ڕێکەٌهت ( )2118/44/6ةەةڕیانێکى فەنمى ٌەوانەهت ؿٍێنكىن ةااڵٌ دٍێژینەٌەَ وانٌذى کۆوێظى پەنٌەنقەَ ةنەڕەهت
ىەڵەةظەَ ُەىیك کهایەٌە ،ئەٌ کادە ًەن ةە وانکۆَ ًىێٌلىن ةٌٍ ٌە وەیەک ةەَ پێکيادتٌٍ ئەٌیّ ةەىش وانٌذە
کۆمەالیەدییەکان ةًٌٍ .اڵى ( ) 2119---2118یەکەً ًاڵى ؿٍێنكن ةٌٍ وە ةەىش وانٌذە کۆمەاڵیەدییەکان ،ئەً ةەُە دا ئێٌذا ػەٌخ
ؿٍه ؿٍێنكلانَ قەنچٌٍَ ىەًە وە ًاڵى ٌ ١١١١ە ةۆ ًاڵى .)uoh.edu.iq , 10/2/2019( .١١١٧
تییهكان 
اڵیه 
كۆمه 
گرنگىوكێشەيمامۆصتایپضپۆريبابەتە 

٣-١-٢
مامۆًذایانی وانٌذً لۆمًاڵیًدییًلان  ،ئًٌ مامۆًذایانًن لً ةاةًدًلانی مێژٌٌ ٌطٍگهافیا ٌپًنٌهنقهی نیِذیٌلنی وً
ؿٍێنكنگا ةنًڕودییًلانكا قهڵێنًٌه (.اةٍ ًنینح) 84 ،2143،
مامۆًذا ةً ُێٍهیًلی گِذی نۆڵێمی گهنگ وً ةٍنیاقانی ؿٍێنكلان ٌ قٌاطانیّ لۆمًڵ قهةینێر ٌمامۆًذای ةً دٍانا
ٌوێيادٌٍ  ،گهنگرتین نهگًوی ناٌ پهۆًًی فێهلانییً  ،ةۆیً وێيادٌٍیی ٌدٍانایی مامۆًذا یًلێمً وً پهًً ىًنه گهنگًلانی پهۆًًی
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پًنٌهنقهیی  ،چٍنمً ًًنلًٌدنی پهۆًًی پًنٌهنقهیی ةً دًٌاٌی لًٌدۆدً ًًن مامۆًذا ٌئًٌ لهۆلی پهۆًًی فێهلانییً (أةٍ
عٍٜان ،) 41 ،2118،ةًمظۆنهَ مامۆًذا ُاقهمانهی پهۆًًی پًنٌهنقهیً ،ئًٌ فالذًنه ًًنهلییًیً ،لً ًًنلًٌدنی پًنٌهنقهی
وًًًن ةًنكه وً گًیِنت ةً ئامانظًلانی ٌةًقیيێنانی نۆڵًلًی وً ةًنهٌپێِربقنی ژیان وًً ًًنقهمًقا  ،مامۆًذای پیًِیی
ةًنپهًیانییًدی وۆنی قهلًٌێذً ًًن ٌ پێٍیٌذً دٍانایی وً ٌانًٌدنًٌهی ًًنلًٌدٍانً ٌُێٍاوه طیاطیالانیكا ىًةێر ٌلانا ةێر وً
گًیانكنی وانیانییًلان ةً ؿٍێنكلان ٌ نهؿٌانكنی لًَ ٌژینگًی قنًٌذی پًنٌهنقهیی (اوتنعىی)425 ،2111 ،
یًلێن وً گهفذًلانی مامۆًذا ئًٌهیً لً قهةێر ةً مامۆًذا ٌ نًیذٍانیٍه وً نٌی وانٌذی ٌپًنٌهنقهییًٌه ؿۆی
پێگًیانكةێر ئًمًَ قهةێذً ىۆی الٌاوی مامۆًذا ٌ قٌادهیّ الٌاوی ؿٍێنكلان ٌ ًًنهنظاً الٌاوی لۆی پهۆًًی پًنٌهنقه
(اوتنعىی) 447 ،2111 ،ىًنةۆیً مامۆًذا ةۆ ئًٌهی ئامانظً فێهلانی ٌپًنٌهنقهییًلانی ةًقی ةێنیر ٌ لانیگًنی وً ناٌ پۆوكا
قنًٌر ةماخ پێٍیٌذً وً ىًنقٌٌ ةٍانی لًًی ٌپٌپۆنییًٌه ةً دًٌاٌی پێگًینكنا ةێر چ ةًن وً لادی ؿىمًدمهقن یان وً لادی
ؿىمًدمهقنكا ٌوًً پێناٌهُكا لۆمًڵین وێيادٌٍیی ىًیً پێٍیٌذً ىًیتێر ،لً لۆمًڵین ًرتادیظی پًنٌهنقهیی ٌ نێگالانی ٌانً
ٌدنًٌه ٌوانیانی پٌپۆنییً (أةٍ عٍاق  ،أةٍ ًنینح.)537 ،2144،
مامۆًذای وانٌذًلۆمًاڵیًدییًلانیّ ٌهلٍ ًًنطًً مامۆًذای پٌپۆنییًلانی ده پێٍیٌذی ةً لۆمًڵێن وێيادٌٍیی
ًٌرتادیظی پًنٌهنقهیی ٌ نێگالانی ٌانً ٌدنًٌه ٌ وانیانی پٌپۆنی ىًیً ٌ پێٍیٌذً ةًنقهٌاً ئاگاقانی ًًنچاٌهلان ٌلًنًذًٌ نێگا
نٍێیًلانی ٌانًٌدنًٌهی لۆمًاڵیًدی ةێر ٌةً ئاگا ةێر وً پێِمًٌدن ٌگًًُلهقنًلانی ئًً ةٍانه دا ةذٍانێر نٍێگًن ٌقاىێنًن ٌلهاٌه
ةێر.
مامۆًذای لۆمًاڵیًدی ةًُێٍهیًلی دیۆنی ةاةًدًلان وً ناٌ پۆوكا قهؿادًنٌٌ ،لً ةۆ ئًً مًةًًذً پێٍیٌذی ةً چًنك
نێگایًلً وًٌانً وۆن طان پێٍیٌذی ةً لێِانی نًؿًِیً ىًنٌهىا وانیانییً مێژٌٌیی ٌطٍگهافیًلان ىًمیًِ پێٍیٌذیان ةً نًؿًِ
ٌێنً ٌنًؿًِی مێژٌٌیی ٌ ئًدڵًي ىًیً ةۆ نالێشِانی ًًننظی ؿٍێنكلانان ةًالی ئًٌ ٍُێن ٌ پێگً طٍگهافی ٌ مێژٌٌییانًی
قهیـٍێنن دا ةً ئاًانی دێیتگًن ،لً ئًمانًَ ةًُی وۆنیان پًیٍهًنت ةً پٌپۆنی ٌدًنيا وً الی ئًٌ مامۆًذایانًقا فًناىم قهةن
،لً وً ةٍانی وانٌذًلۆمًاڵیًدییًلانكا پٌپۆنن  .ىاٌلاخ پێٍیٌذً مامۆًذای لۆمًاڵیًدی چًنك وێيادٌٍیًلی دایتًخ ةً ؿۆی ىًةێر
لً دایتًدن ةً پٌپۆنی ٌ نێگالانی ٌانً ٌدنًٌهی لۆمًاڵیًدییًٌه  ،ةۆ منٌٍنً ةۆ ئًٌهی مامۆًذایانی وانٌذً لۆمًاڵیًدییًلان لانا ةن
وً گًًُقان ةً دٍانایی ةیهلهقنًٌه ٌ دێگًیِذنی ؿٍێنكلانان پێٍیٌذً وًً الیًنانًٌه وً ئاًذێمی ةًنوقا ةن ،وًٌانًَ ٌهاڵمكانًٌهی
ؿێها ٌقنًٌذی ئًٌ چًمن ٌقهًذًٌاژو لۆمًاڵیًدییانًی ةً لانیان قێنێر  ،ةًٌ مانایًی لً ةىانێر ئًٌ قهًذًٌاژویًی ةًلانی
قێنێر مانای چییً وً نٌٌی طٍگهافی ٌمێژٌٌییًٌه ٌ وً ٍُێنی ؿۆیكا ةً لانیان ةێنێر ،چٍنمً ئًً مامۆًذایً لان وًًًن ناةٍنقٌ ٌ
ةیهٌةاٌهڕ ٌ ئاین ٌنٌٌقاٌی طۆناٌطۆنی گًالنی طیاٌاو ٌ پێگًی طٍگهافی ٌ وانیانییً طٍگهافییً طیاطیالانی ٌهلٍ ئاٌٌىًٌا ٌ
قانِذٍان ٌ ةًنو ٌنىمی ٌ چًنكین الیًنی طٍگهافیانًی دهی گًالنی طیاٌاو قهلاخ ،ةۆیً پێٍیٌذً ُانهوایی ٌ وانیانی پٌپۆنیانًی
ٌنق ٌ فهاٌانی ىًةێر دا ؿٍێنكلانهلان ةً ىًڵًقا نًةاخ  ،وً ىًمان لادكا پێٍیٌذً ئًٌ مامۆًذایً لانا ٌ ُانهوا ةێر وً
قاةًُمهقنی وانٌذیانًی ةاةًدًلً ٌ ناڤًلهقن ٌ رشۆڤًلهقن ةۆ ئًٌهی قٌٌنلًٌێذًٌه وً ُێٍاوی دىقین ٌؿٍێنكنًٌهی ةاةًخ وً
ٌانًٌدنًٌهقا ،ىًنٌهىا ةذٍانێر پهًیان وً ةانهی ةاةًدًلًٌه ةٍنٌژێنێر ٌ لًُی گفذٍگۆ قنًٌر ةماخ ٌ لاناةێر وًچۆنییًدی
قاڕُذنی پهًیان ٌ چۆنییًدی ئاناًذًلهقنیان ٌ لادی ئاناًذًلهقنیان (أةٍ عٍاق  ،أةٍ ًنینح ،)537 ،2144،ةۆ منٍنً وً ةاةًدی مێژٌٌقا
وً پاڵ ةاةًدًلانی مًنيًض ىاٌلاخ ُانهوایی ىًةێر وً ةانهی ةًڵگًنامً ًًٌنچاٌهی ًەنەًف ٌ ٌقهًذنٌٍي ٌ...ىذك ٌدٍانایی
وێمكانًٌه ٌُیمهقنًٌه ٌ پێميێنان ٌةًناٌنقی ٌ پێمًٌه ةًًذنی ىًةێر دا ةذٍانێر ؿٍێنكلان ةتادًٌه ئًٌ ٌاقعً مێژٌٌییًی ةاًی
قهلاخ ٌ وً ؿًیاڵكانی ئًٌانكا ةینای ةمادًٌه مامۆًذای مێژٌٌ پێٍیٌذً لًُێن ةۆ ؿٍێنكلان ةڕوؿٌێنێر ،لً ئاُنای ًًنچاٌه ٌ
لًنًذً مێژٌٌییًلان ةن لانوێن وً گًڵ ناٌهنۆلًلانیانكا ةمًن ٌ ةًُكان ةن وً وێمۆڵینًٌهیان  ،لً ئًمانً ةً لًًانی پٌپۆنی
ةٍانهلً نًةێر نالهێر (اةٍ ًنینح.)78 ،2143،
٢-٢تىێژينەوەكاىنپێشىو 
دٍێژًنەٌەَ ماًذەنَ (طياق ٓالغ مؼمك اوـًن عمه ) ( )2147ةەناٌنٌِاىن (مِماالخ دكنًٍ ماقج اوذانًف ىف املهػىح
-1
اوشانًٍح من ٌطً اونظه املعىمٍن املعىٌلخ ةاوٍالًح اوٌِلوٌح).
دٍێژًنەٌەًەًف مەًكانٌە پێِمەَ ةە لۆوێظى پەنٌەنقەَ مهًٌە لهاٌە وەوانمۆَ قنقال ،ئامانع وە دٍێژًنەٌەلە قەنؿٌذنى
ئاًذەنگٌەلاىن ةاةەهت مێژٌٌە وە قٍداةـانە ناٌەنكًەلان قا وە نٌانگەی مامۆًذاًانەٌە ،دٍێژەن مٌذۆقَ ٌەًفى ةەلانىێناٌە وە
Supplementary Vol.23, No.3, 2019

127

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

بەرگى ، 32 .ژمارە ،3.ساڵى 3102

دٍێژًنەٌەلەقا ٌ ( )41مامۆًذاَ ٌەك منٍەنە ةە ُێٍەَ نٌپێٍَ گِذگًن وەنێگەَ پهًٌاننامەٌە وانٌانًەلاىن وە منٍنەلە ٌەنگهدٍە،
دٍێژەن گەًِذٍە ةەٌ ئەنظامەَ لەمى لەنەًذە فێهلانًە ىاٌچەنؿەلان ٌ وۆنَ ةاةەدەلاىن ٌەنوێٌف ؿٍێنكن ًەلێمن وە نێگهًە
ًەنەلٌەلاىن پهۆًەَ ٌانەٌدنەٌە ،ةەلانىێناىن نێگە دەقىٌكًەلان وە پهۆًەَ ٌانەٌدنەٌ ىەڵٌەنگانكىن چااللٌەلان ٌ پِذنەةەًنت
ةە ىۆلانەلاىن فێهلهقن وە ةاةەدە ةهًانوێكناٌەلاىن مێژٌٌ قا (عمه.)١ ،١١١٦ ،
دٍێژًنەٌەَ مهًم ًعك مؼمك اونائًل ( )2114ةە ناٌنٌِاىن (
-2
قناًە ألىم املِمالخ اوذٍ دٍاطً معىمٍ ماقج اوظؼهافٌا يف اًذـكاً اوًٍائي اوذعىٌمٌح ( اوِق اوشاين ) من مهػىح اوذعىٌم
األًايس مبكًنح اوىاًٌح).
ئامانع وە دٍێژًنەٌەلە وانٌنى ناًذى ةەلانىێناىن لەنەًذە فێهلانًەلانە وە پهۆًەَ ٌانەٌدنەٌەَ ةاةەهت طٍگهافٌاقا ٌ
ىەنٌەىا وانٌنى ئەٌ گهفذانەَ قێنە ةەنقەً ٌانەةێژَ طٍگهافٌا وە ىەمتەن ةەلانىێناىن لەنەًذە فێهلانًەلان ٌ ئەٌ نێگهًانەَ قێذە
پێّ ىەنٌەىا ًەلێٌف ده وە ئامانظەلاىن دٍێژًنەٌەلە قۆوًنەٌەَ طٌاٌاوَ ئامانًە وە گهفذى ةەلانىێناىن لەنەًذە فێهلانًەلان وە
نێٍان مامۆًذاًاىن ؿاٌەن ئەومٍن ٌ ةێ ئەومٍن ٌ ىەنٌەىا مامۆًذاًاىن پٌپۆنٌ ناپٌٌپۆن پاَ ٌُمهقنەٌەَ ئەنظامەلان دٍێژەن
گەًِذٍە ةەٌ ئەنظامەَ لە گهفر ىەًە وە ٌدنەٌەَ ٌانەَ ةاةەدە طٍگهافٌەلان ةەٌەَ لە لەنەًذەَ فێهلانَ پێًٌٍر وەةەن
قەًذكا نٍن ٌ ،دٍێژەن گەًِذٍەدە ئەٌ ئەنظامەَ لە طٌاٌاوَ ئامانَ ىەًە وە گهفذى ةەلانىێناىن لەنەًذە ئامانًەلان وە نێٍان
مامۆًذاًاىن پٌپۆن ٌ ناپٌپۆن وەلادێمكا ىٌچ طٌاٌاوًەًف ئامانَ دٌە ةە پێى گۆناٌَ ًااڵىن ؿىمەخ (اونائىل،2114 ،
.)http://vb1.alwazer.com
دٍێژًنەٌەَ (ق .ػكنانە ًعٌك املقتي اوتٌذعىل) ( )2111وە ناٌنٌِاىن (اؤعٍةاخ ٌاملِمالخ املينٌح ملعىٌلخ املٍاق
-3
االطذٌلعٌح يف مهاػي اوذعىٌم اوعاً ةكٌوح قٜه)
لێِەَ دٍێژًنەٌەلە ةهًذٌە وە قەنؿٌذنى ىەمٌٍ ئەٌ ئاًذەنگى ٌ گهفذە پٌِەًٌانەَ لە قێذە ةەنقەً مامۆًذاًاىن ةاةەدە
لۆمەاڵًەدٌەلان ٌ ىەنٌەىا قەنؿٌذنى طٌاٌاوَ وە ةۆچٍىن مامۆًذاًان وەًەن ئەٌ ئاًذەنگى ٌ گهفذانە ةەپێى گۆناٌَ ئەومٍن،
دٍێژەن مٌذۆقَ ٌەًفى ةەلانىێناٌە ٌ پهًٌاننامەَ ٌەك پێٍەن ةەلانىێناٌە ،مامۆًذاًاىن ناٌچەَ قەٌػەَ وانٌذى ٌەك منٍنە
ٌەنگهدٍە ،وە ئەنظامكا دٍێژەن گەًِذٍەدە ئەٌ ئەنظامەَ طٌاٌاوَ ىەًە وە دێڕٌانٌنى مامۆًذاًان ةەنامتەن ئاًذەنگ ٌ گهفذە
پٌِەًٌەلاىن مامۆًذاًاىن ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان ةەپێى گۆڕاٌَ ئەومٍن (اوتٌذعىل. )٣٦٥-٣١٤ ،١١١١ ،

یدانیهكان :

ورێكاره 
مه

وه
ىێژینه 

:-٣میتۆدیت
وه. :وًً دٍێژینًٌهقا میذۆقَ ٌەًفى ةەکانىادٌٍه ،میذۆقی ٌەًفى لۆمەاڵیەدی ةهیذییە وە پِمنینێمی
: ١-٣میتۆدي تىێژینه 
گِذگیهی ةٍانێن وە ةٍانەلانی لۆمەڵگا ،یاؿٍق ىەڵٌەنگانكنێمی وانٌذیانەی لۆمەڵگایە ةە ئامانظی ةەقەًذيێنانی طۆنێن وانیانی ،
لە ةمهێر وە پهۆًەی گەُەپێكانی لۆمەاڵیەدیكا ًٌٍقی وێٍەنةگیهێر (اوِعتینی .)43 ،4974 ،ةەمەةەًذى گەیِنت ةە ئەنظامەکاىن
دٍێژینەٌەکە ،ةەٌپێیەَ دٍێژینەٌەکە وە ىەٌڵى ٌەًفکهقىن ئاناًذەَ مامۆًذاًانە قەنةانەَ پٌپۆنَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان ٌ ئەٌ
گهفر ٌ ئاًذەنگانەقاًە لە قێذە نێى پٌپۆناىن ةٍانَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان وە قٍداةـانە ةنەنەدٌەلانكا.

وه :
یتىێژینه 


ومنىونه
ڵگا
كۆمه 
 :٢-٣
وه:گهٌپێمً وً لًًان لً ؿاٌهن چًنك دایتًمتًنكییًًف قیمۆگهاىف یاؿٍق پیًِیى یان لٍوذوٍنَ یوان
ڵگايتىێژینه 

 :١-٢-٣
كۆمه
ئاةٌٍنَ یان لۆمًاڵیًهت قیانیمهاٌن ،لًقهدٍانهێر وێیانوًٌه ًوامپڵى دٍێژینًٌهلوً ىًڵتژێهقنێر(اوؼٌون.)٤٣٣ ،١٨٨٨ ،کوۆمەڵگەَ
ئەً دٍێژینەٌەیە ةهًذٌە وەًوەنطەً مامۆًوذاًان لە ٌانەَ وانٌوذە لۆمەاڵًەدٌەلوان قەڵێونەٌە وە قٍداةـوانە ةنەنەدٌەلواىن ًونٍنَ
پەنٌەنقەَ ُانَ ًىێٌلىن لە وە ؿِذەَ ( )١قا ؿەًڵەهت لۆمەڵگەَ دٍێژًنەٌەلە ؿهاٌەدە نٌٌ.
ؿِذەَ ( )4لۆمەڵگەَ دٍێژًنەٌە
گِذى
ب.پەنٌەنقە ب.پەنٌەنقەَ
مامۆًذا
نۆژئاٌا
َ نۆژىەاڵخ
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ىەڵگهاىن ةهٌانامەَ ةماوۆنًۆي (پضپۆروناپضپۆر)1

468

297

465

ىەڵگهاىن ةهٌانەمەَ قةىۆً (پٌپۆن ٌ ناپٌپۆن)
مامۆًذاًاىن ناپٌپۆن
لۆًى گِذى مامۆًذا

249
91
517

354
437
785

611
227
4292

: ٢-٢-٣منىونەيتىێژینەوە:منٌٍنً ئًٌ لۆمًڵً ىًڕومًلیً یاؿٍق مًةًًذكانهیً ،لً دٍێژون وًلۆمًڵگاَ دٍێژینًٌهلًیًٌه ٌهنَ
قهگهێر ،لً وێیًٌه وانیانیًلان ٌهنقهگیهێن ٌ قهنئًنظامًلان قهنقهىێرنێر ةًوۆنَ ةًىۆَ وۆنَ ژمانهَ قانیِذٍانًٌه
قهگیهێذًةًن(قینمن ،)١٤٦ ،١٨٧١ ،منٍنەَ دٍێژینەٌەکە ةەُێٍەَ ىەنەمەًف ةەمەةەًر ٌەنگًناٌە وە لۆمەڵگاَ دٍێژًنەٌەلە  ،لە
مامۆًذاًاىن وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان ٌەنگًناٌە ،لە ةەپێى ئاًذى ةەىاَ ( )١.٨٤ةە طٌاٌاوَ ةەڵگەقانَ ( )0.09پێًٌٍذە الىن لەً
منٍنەَ دٍێژًنەٌەلە پێميادتێر وە (  ) 120منٍنە ،ةۆًە دٍێژەن (  ) ١١١مامۆًذاَ ٌەنگهدٍەٌ ،ەك منٍنەَ دٍێژًنەٌەلە وە ؿِذەَ
( )١قا ؿەًىەهت منٍنەَ دٍێژًنەٌەلە ؿهاٌەدە نٌٌ
ؿِذەَ ()١
نەگەو

ىەڵتژانقە
قٌةانە

نێژەَ ًەقَ

نێه

55

45.83%

مێ

65

54.17%

گِذى

120

100%
پٌپۆنَ

ىەڵتژانقە
پٌپۆن

39

32.50%

ناپٌپۆن

81

67.50%

گِذى

120

100%
ًااڵىن ؿىمەخ

ىەڵتژانقە
وە (ً ١١-١اڵ)

46

38.33%

وە ً ١١اڵ وًاده

74

61.67%

گِذى

120

100%

منٍنەَ دٍێژًنەٌەلە ( َ )٣٤.٧٢وە نەگەوَ نێهە ٌ ( َ )%٤٣.١٦وە نەگەوَ مێٌە )٢٨( ،مامۆًذا وە منٍنەَ دٍێژًنەٌلە ئەٌ
مامۆًذاًانەن لە پٌپۆننٍن وەةٍانَ وانٌذە لۆمەآلًەدٌەلان قا لە ةەُێٍەًەًف گِذى ىەمٌٍ ئەٌ مامۆًذاًانەن لە ىەڵگهَ
ةهٌانامەَ ُەىش ئاماقەَ ًان ؿانەَ مىمۆًذاًاىن ةااڵًان ؿٍێنكٌە ًاؿٍق ىەڵگهَ ةهٌانامەَ ةماوۆنًۆًن وە وە نُذەًەًف طٌاٌاو
وە ةٍانەلاىن وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان ،ةەاڵً ( )٥٤مامۆًذاَ منٍنەلە پٌپۆنن وە ةٍانَ وانٌذە لۆمەآلًەدٌەلان ،ىەنٌەىا ()%٢٧.٢٢
منٍنەلە وە (ً )١١--١اڵ ؿىمەدٌان ىەًە وە لادێمكا ( َ )%٥١.٥٦منٍنەلە وًاده وە (ً )١١اڵ ؿىمەدٌان ىەًە.
:٣-٣ئامرازەکاىنکۆکردنەوەيزانیاري 
 ةۆلۆلهقنەٌەَ واًانًەلان وە منٍنەَ دٍێژًنەٌەلە فۆنمى پهًٌان نامە (ناپهىس)ٌ ،ەك پێوٍەن ةەلوانىێرناٌە ةوۆ لوۆلهقنەٌەَ
وانٌانًەلان وە منٍنەَ دٍێژًن ەٌەلە ،پێٍەنەلە وە قٌٌ ةەَ پێميادٍە ةەىش ًەلەً دەنؿانمهاٌە ةۆ وانٌوانًە داًتەدەلواىن منوٍنەلە ٌ
ةەىش قٌٌەً قاةەُمهاٌە ةۆ چٍان دەٌەنەَ ًەنەًف لە ةهگەلاىن دٍێژًنەٌەلەَ دێكا ؿهاٌەدە نٌٌ.
1لەبەر ئەوەى ئامااارى ي رول لەبەرسەدااايە ەاايە لە بيتااەلگرارى بەوان ەاااي بنو ەااامەى ب ااال ر
چەەە ال پتپ رل و چەەە ال پتپ ر ەين ب ە لە خشيەلەس ەەتو ەن وە تەو و روەب نىيەوە.
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:2.5ڕاصتگۆیىوجێگیري:
:1.2.5ڕاصتگۆیى 
ةۆ قڵنیاةٌٍنەٌە وە ڕاًذگۆیى ٌطێگیهَ پێٍەنەکان ،دٍێژەنان ىەنكێن ڕێٍٍُێنى وانٌذٌان گهدۆدەةەن وەٌانە :ةۆ قڵنیاةٌٍنەٌە
وە ڕاًذگۆیى پێٍەنەکان دٍێژەنان ىەًذاٌن ةەؿٌذنەڕٌٌَ پێٍەنەکە ةۆ ژمانەیەک وەپٌپۆڕاىن ةٍانەکاىن(کۆمەڵناىس ،قەنٌٌنناىس،
پەنٌەنقە) کەژمانەًان( )٦پٌپۆنە ،لوً قاٌایوان وێکوهقٌٌن وەڕێوگەَ ةەکانؿٌوذنى پٌوپۆنَ ٌدٍانایوانەٌە قڵنیوا ةتونەٌە وەگٍنظواٌَ
ةڕگەکوان ،وەڕٌٌَ قاڕُوونت ٌ مانواٌە ،وەگەڵ ىەن گۆڕانکووانی ٌ ویاقکهقنێوک ،کە ةەپێٍیٌووذى ةوىانن ،وە پاُوومۆَ ژموانە ًەلووكا ناَ
پٌپۆنان نٌٌنمهاٌەدەٌە ،لە دێٌكا ناًذگۆَ ةهگەلان ٌ پێٍەنەلە نٌنمهاٌەدەٌە ٌ دێٌكا ةەىاَ ناًذى پێوٍەنەلە قەلوادە (، )%٧٦.٢٨
لە ئاًذى ناًذى پێٍەنەلە قەًەملێنێر.
:5.2.5جێگیري 
قٌاَ طێتًطێمهقنی پێٍەنەکان ةەًەن منٌٍنەَ دٍێژینەٌەکە ٌ قاؿڵکهقىن قاداکوان وەڕێوگەَ پواکێظى()SPSSەٌە ،ةەڕێگواَ
ًپێهمان طێگیهَ ةۆ منٍنەکە ٌەنگیهاٌەٌ ،ەک وە ؿِذەَ ( ) ٢ؿهاٌەدەڕٌٌ.
ؿِذەَ ( )٢طێگًنَ پێٍەنەلە
0.482
ةەىا
نٌٍەَ
17
ًەلەً ژ .ةهگە
ئەوفا لهۆنتاغ
0.608
ةەىا
نٌٍەَ
قٌەً
17
ژ .ةهگە
گِذى
گِذى
ىٍلۆومەَ پەًٍەنكَ
پێٍانەَ ًەلٌاىن
ىاٌلۆومەَ ًپێهمان-
پێٍانەَ
ةهاٌن
ناًەلٌاىن
ىاٌلۆومەَ گۆمتان

34
0.42
0.592
0.592
0.592

ئەنجامەبەدەصتهاتىوەکانئاصتىجێگیريپێىەرەکاندەصەەێێنێ ،بەشەێىەیەکىئەرێنەىبەرێەژەي( )0.608كرۆنبەا و
()0.592يصپێرمان .
:2.5ئامرازەئامارییەبەکارهاتىوەکاىنتىێژینەوەکە 
پاکێظى ئامانَ( )SPSSةەمەةەًذى ئەنظاموكاىن پهۆًوە ئامانییەکوان ةەگِوذى ةەلوان ىێورناٌە ،ىەنٌەىوا ئەً ىاٌلێِوانەَ
ؿٍانەٌە ،ةۆ قەنىێناىن ئامانَ وە دٍێژًنەٌەلەقا ةەلان ىادٌٍن.
 ٥لۆَ ف١
ًپێهمان = ( __________ -١ه=املنىًي ٌ ػهاًتە)١٣٥ ،١١١٥ ،
ن ( ن)١-١

-٤خضتنەرويئەنجامەكاىنتىێژينەوەكە 
 ١-٤رايمنىنەكەمەصەرتەوەرەكاىنتىێژينەوەكەبەپێىگۆڕاوەكان 
ةەمەةەًذى ةەقەًذـٌنت ٌ نٌٌنمهقنەٌە وەًەن ئامانظەلاىن دٍێژًنەٌەلە ،لۆَ دەٌەنەلاىن دٍێژًنەٌەلە وەنێگەَ
ىاٌلێِەَ (داَ) ٌە قناٌە وە گۆڕاٌەلاىن (نەگەو ،پٌپۆنًَ ،ااڵىن ؿىمەخ ٌ ةٌنٌنى ؿٍه)
١-١-٤بەپێىگۆرا ويرەگەز 
ؿِذەَ ( )٣وێمكاىن نەگەو وەگەڵ دەٌەنەلاىن دٍێژًنەٌەلە
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چٍانەً
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القاىن
پێٍانەَ

نەگەو ژمانە

ناٌەنكە
ژمێهەًى

نێه

55

1.2

0.361

مێ

65

1.182

0.435

نێه

55

0.88

0.231

مێ

65

0.942

0.2

نێه

55

1.143

0.278

مێ

65

1.254

0.284

نێه

55

1.185

0.241

مێ

65

1.337

0.282

ةەىاَ
ةەڵگەقانَ
0.48
0.32
0.98
0.31

وەؿِذەَ ًەنەٌەقا نٌٌن قەةێذەٌە ،لە ىٌچ طٌاٌاوًەًف ئامانَ نٌە وە دێهٌانٌنى منٍنەلە ةۆ ًەنطەً دەٌەنەلە ةەٌ
پێٌەَ ئەنظامى ةەىاَ ئامانَ ةۆ گِر دەٌەنەلاىن دٍێژًنەٌەلە گەٌنەدهە وە ئاًذى ةەڵگەقانَ ( )0.05لە ئەمە قەنؿەنَ ئەٌ
ناًذٌەًە ،لە ىٌچ طٌاٌاوًەك نٌە وە ئاناًذەَ مامۆًذاًاىن نەگەوَ نێه وەگەڵ نەگەوَ مێ وەةانەَ پٌپۆنَ وانٌذە
لۆمەاڵًەدٌەلانەٌە.
٢-١-٤بەپێىگۆراويپضپۆري 
ؿِذەَ ( )٤وێمكاىن پٌپۆنَ وەگەڵ دەٌەنەلاىن دٍێژًنەٌەلە
پٌپۆنَ

ژمانە

دەٌەنەلان
دەٌەنەَ
ًەلەً
دەٌەنەَ
قٌٌەً
دەٌەنەَ
ًێيەً
دەٌەنەَ
چٍانەً

ناٌەنكە
ژمێهەًى

القاىن
ةەىاَ
پێٍانەَ ةەڵگەقانَ
0.12
0.45

پٌپۆننٍن

39

1.205

پٌپۆنن

81

1.183

0.378

پٌپۆننٍن

39

0.859

0.221

پٌپۆنن

81

0.94

0.21

پٌپۆننٍن

39

1.266

0.244

پٌپۆنن

81

1.173

0.3

پٌپۆننٍن

39

1.113

0.315

پٌپۆنن

81

1.342

0.217

0.46
0.01
0.021

ئاناًذەَ منٍنەَ دٍێژًنەٌەلە ةەپێى پٌپۆنةٌٍن ًان پٌپۆننەةٍنٌان وە ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلانكاً ،ەةانەخ ةە دەٌەنەَ
ًەلەً (ئاناًذە پٌِەًٌەلان) ىٌچ طٌاٌاوًەًف ئامانَ نٌە وە دێهٌانٌنى منٍنەلە قەنةانەَ ئەٌ ةەنةەًذانەَ لە قێنە ةەنقەً
پٌپۆنَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان وە پهۆًەَ ٌانەٌدنەٌەقا ةە پێٍ ةەىاَ ةەڵگەقانَ ( ،)0.12ىەنٌەىا ًەةانەخ ةەدەٌەنەَ قٌٌەً
(ٌانەٌدنەٌەَ ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان( ىٌچ طٌاٌاوًەًف ئامانَ نٌە وە ئاناًذەَ منٍنەلە ةەنامتەن پهۆًەَ ٌانەٌدنەٌەَ ةاةەدە
لۆمەاڵًەدٌەلان ةەپێى ةەىاَ ةەڵگەقانَ ( ،)0.46ةەاڵً طٌاٌاوَ ئامانَ ىەًە وە ئاناًذەَ مامۆًذاًان قەنةانەَ دەٌەنەَ ًێيەً
داًتەخ ةە ؿٍاًذى مامۆًذاًان ةەةەىاَ ةەڵگەقانَ ( ، )0.01وەةەنژەٌەنكَ مامۆًذاًاىن ناپٌپۆن چٍنمە ناٌەنكە ژمێهەًى
مامۆًذاًاىن ناپٌپۆن گەٌنەدهە وە ناٌەنكَ ژمێهەَ مامۆًذاًاىن پٌپۆن ،ةەمە قەنقەلەٌێر لە ئەٌ مامۆًذاًانەَ لە پٌپۆن نٍن
ؿٍاًذٌان وًادهە ةۆ ةٌٍن ةە پٌپۆن وە ةاةەهت وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلانكا ،ىەنٌەىا طٌاٌاوَ ئامانَ ىەًە وە ئاناًذەَ مامۆًذاًاىن
پٌپۆن ٌ ناپٌپۆن ةەنامتەن ةە دەٌەنەَ چٍانەً داًتەخ ةە پێگەًانكىن لانامەًى مامۆًذا ةە ةەىاَ ةەڵگەقانَ ( )0.021ةەٌ پێٌەَ
ةچٍلرتە وە ئاًذى ةەڵگەقانَ ( ،)0.05ةٍىن ئەً طٌاٌاوًە وەةەنژەٌەنكَ مامۆًذاًاىن پٌپۆنە ةەٌ پێٌەَ ناٌەنكە ژمێهەًى
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مامۆًذاًاىن پٌپۆن گەٌنەدهە وە مامۆًذاًاىن ناپٌپۆن ،ةەمە قەنقەلەٌێر لە مامۆًذاًاهت پٌپۆنَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان
لانامەًٌەلان وًادهٌ ةە ةهەٌ دهن وەچاٌ ئەٌ مامۆًذاًەنكا لە پٌپۆننٍن وە ةٍانَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلانكا.
٣-١-٤بەپێىگۆڕاويصااڵىنخسمەت 
ؿِذەَ ( )٥وێمكاىن ًاالىن ؿىمەخ وەگەڵ دەٌەنەلاىن دٍێژًنەٌەلە
القاىن
ناٌەنكە
ؿىمەخ ژمانە
دەٌەنەلان
پێٍانەَ
ژمێهەًى
دەٌەنەَ
ًەلەً
دەٌەنەَ
قٌٌەً
دەٌەنەَ
ًێيەً

وە ً )١١-١اڵ

46

1.203

0.43

وە ً ١١اڵ وًاده

74

1.182

0.384

وە ً )١١-١اڵ

46

0.889

0.209

وە ً ١١اڵ وًاده

74

0.928

0.221

وە ً )١١-١اڵ

46

1.19

0.291

وە ً ١١اڵ وًاده

74

1.211

0.284

وە ً )١١-١اڵ

46

1.187

0.27

74

1.318

0.266

دەٌەنەَ
چٍانەً

ةەىاَ
ةەڵگەقانَ
0.23
0.41
0.91
0.44

وە ً ١١اڵ وًاده
ئانًذەَ منٍنەَ دٍێژًنەٌەلە ةەپێى گۆڕاٌَ ًااڵىن ؿىمەخ ،ىٌچ طٌاٌاوًەًف ئامانَ نٌە وە ئاناًذەَ منٍنەلە ةەپێى
گۆڕاٌَ ًااڵىن ؿىمەخ ،ةەٌ پێەَ ةەىاَ ةەڵگەقانَ ًەنطەً دەٌەنەلان گەٌنەدهە وە ئاًذى ةەڵگەقانَ ( )0.05لە ئەمە قەنؿەنَ
ئەٌ ناًذٌەًە لە ىەنچەنكە ئەٌ مامۆًذٌانەَ لە ئەومٍنێٌف لەمٌان ىەًە ،ةەاڵً قەنچٍَ لۆوێژەلاىن پەنٌەنقەن ،دٍانا
ٌانەٌدنەٌەًان ٌ وێيادًٍەلان ىێنكەَ مامۆًذاًاىن ؿاٌەن ئەومٍنە.
٤-١-٤بەپێىگۆڕاويبەشداريكردنمەخىمدا 

دەٌەنەلان

دەٌەنەَ ًەلەً
دەٌەنەَ قٌٌەً

ؿِذەَ ( )٦وێمكاىن ؿٍه وەگەڵ دەٌەنەلاىن دٍێژًنەٌەلە
القاىن
ژمانە ناٌەنكە
ةەُكانَ وە
پێٍانەَ
ژمێهەًى
ؿٍىل پێگەًانكن
ةەُكانَ لهن

58

1.256

0.419

ةەُكانَ نەلهقن

62

1.129

0.376

ةەُكانَ لهن

58

0.902

0.256

ةەُكانَ نەلهقن

62

0.924

0.172

ةەُكانَ لهن

58

1.235

0.274

62

1.173

0.295

58

1.221

0.303

دەٌەنەَ ًێيەً ةەُكانَ نەلهقن
ةەُكانَ لهن

ةەىاَ
ةەڵگەقانَ
0.73
0.00
0.16

دەٌەنەَ
0.238
1.311
62
ةەُكانَ نەلهقن
چٍانەً
ةەپێى گۆڕاٌَ ةەُكانًمهقن وەؿٍىل ئەلاقٌنى ةۆ ٌدنەٌەَ ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان ىٌچ طٌاٌاوًەًف ئامانَ نٌە وە
ئاناًذەَ مامۆًذاًان ةەنامتەن دەٌەنەَ ًەلەً (ئاًذە پٌِەًٌەلان) ،ةەپێى ةەىاَ ةەڵگەقانَ ( ،)0.73ةەاڵً طٌاٌاوَ ئامانَ وە
ئاناًذەَ مامۆًذاًان ةەنامتەن دەٌەنەَ قٌٌەً داًتەخ ةە ئاناًذەَ مامۆًذاًان وەةانەَ ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان ،ةەپێى ةەىاَ
ةەڵگەقانَ ( )١0.0وەةەنژەٌەنكَ ئەٌ مامۆًذاًانەَ لە ةەُكانَ ؿٍوٌان نەلهقٌە ةۆ مەةەًذى ةٍنٌان ةە پٌپۆن ةۆ ٌدنەٌەَ ةاةەدە
لۆمەاڵًەدٌەلان  ،چٍنمە ناٌەنكە ژمێهەَ ئەٌ مامۆًذاًانەَ ؿٍوٌان نەقًٍە گەٌنەدهە وە ناٌەنكە ژمێهەًى ئەٌ مامۆًذاًانەَ
ةەُكانَ ؿٍوٌان لهقٌە ،ةەمە قەنقەلەٌێر ئەٌ مامۆًذٌانەَ پٌپۆن نٍن ٌ ةەُكانَ ؿٍوٌان لهقٌە ةۆ ةٌٍن ةە مامۆًذاَ ةاةەدە
لۆمەاڵًەدٌەلان دێهٌانٌنٌان ةەنامتەن ٌانەٌدنەٌەَ ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان ئەنێنى دهە ةەناٌنق ةەٌ مامۆًذاًانەَ ةەُكانَ ؿٍوٌان
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لهقٌە ةۆ ةٌٍن ةە مامۆًذا وە ناٌەنكەلاىن ؿٍێنكن قا ،ةەاڵً ىٌچ طٌاٌاوًەًف ئامانَ نٌە وە ئاناًذەَ مامۆًذاًان ةەنامتەن
دەٌەنەَ ًێيەً داًتەخ ةە ؿٍاًذى مامۆًذاًان ،ةەآلً طٌاٌاوَ ئامانَ ىەًە وە ئاناًذەَ ئەٌ مامۆًذاًان وەةانەَ دەٌەنەَ
چٍانەً داًتەخ ةە لانامەًٌەلاىن مامۆًذاًاىن ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان ،ةەپێى ةەىاَ ةەڵگەقانَ ( )0.01وەةەنژەٌەنكَ ئەٌ
مامۆًذاًانەَ لە ةەُكانَ ؿٍوٌان نەلهقٌە ةۆ مەةەًذى ةٍنٌان ةە پٌپۆن ةۆ ٌدنەٌەَ ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان ،ةەمە قەنقەلەٌێر لە
لانامەَ ئەٌ مامۆًذاًانەَ پٌپۆنن وە ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان قا وًادهە ةەةەناٌق ةەٌ مامۆًذاًانەَ ؿٍوٌان ةٌنٌٍە ةۆ ئاماقەةٍنٌان ةۆ
ةٌٍن ةە مامۆًذاَ ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلاخ.
٢-٤مێكداىنبڕگەكانمەگەڵپضپۆريمنىنەكەدا 
ؿِذەَ ( )٧وێمكاىن پٌپۆنَ منٍنەلە وەگەڵ ةهگەلان ةە ةەلانىێناىن (لا)١
ةهگەَ ًەلەً دەٌەنەَ قٌٌەً
ىەڵتژانقە

پٌپۆنَ

وەگەڵٌكانٌم

داناقەًەك
وەگەڵٌكاً

ةەىاَ
ةەڵگەقانَ

ناپٌپۆن

19

8

12

پٌپۆن

2

21

58

21

29

70

گِذى
ةهگەَ قٌٌەً دەٌەنەَ قٌٌەً

وەگەڵٌكانٌم
پٌپۆنَ

وەگەڵٌكاً

داناقەًەك
وەگەڵٌكاً

0.01

١

وەگەڵٌكاً

ناپٌپۆن

9

15

15

پٌپۆن

63

13

5

72

28

20

گِذى

منهەَ
ئاواق

0.012

ةهگەَ قٌٌەً دەٌەنەَ ًێيەً
وەگەڵٌكانٌم
پٌپۆنَ

وەگەڵٌكاً

داناقەًەك
وەگەڵٌكاً

ناپٌپۆن

3

12

24

پٌپۆن

18

38

25

21

50

49

گِذى

0.0043

ةهگەَ ًەلەً دەٌەنەَ چٍانەً
وەگەڵٌكانٌم
پٌپۆنَ

وەگەڵٌكاً

داناقەًەك
وەگەڵٌكاً

2

ناپٌپۆن

24

5

10

پٌپۆن

14

30

37

38

35

47

گِذى

0.01

ةهگەَ قٌٌەً دەٌەنەَ چٍانەً

پٌپۆنَ

ناپٌپۆن
پٌپۆن

داناقەًەك
وەگەڵٌكانٌم وەگەڵٌكاً
7
46
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29

ةەپێى وێمكاىن ىەنكێن وە ةهگەلاىن دٍێژًنەٌەلە ةۆ قەنؿٌذنى ئاناًذەَ مامۆًذاًاىن پٌپۆن وەةەنامتەن مامۆًذاًاىن
ناپٌپۆن وێمكاىن (لاَ ) ١ةۆ ئەٌ ةهگانە لهاٌە  ،لە چەنكێذى طٌاٌاوَ ئاناًذەَ مامۆًذاًان قەنقەؿاخ ةەنامتەن ةە پٌپۆنًەلەًان،
ًەةانەخ ةە ةهگەَ ًەلەً وە دەٌەنەَ قٌٌەً (ُانەواًم ىەًە وە نێگەلاىن ٌانەٌدنەٌەقا) طٌاٌاوَ ىەًە وە ئاناًذەَ مامۆًذاًاىن
پٌپۆن ٌ ناپٌپۆنقا ةەةەىاَ ةەڵگەقانَ ( ،)0.01ىەنٌەىا ةهگەَ قٌٌەً وە دەٌەنەَ قٌٌەً (ٌدنەٌەَ ٌانەَ وانٌذە
لۆمەاڵًەدٌەلان پێًٌٍذى ةە ُانەواَ ئەٌدۆ نٌە) طٌاٌاوَ ىەًە وە ئاناًذەَ مامۆًذاًاىن پٌپۆن ٌ ناپٌپۆنقا ةەةەىاَ ةەڵگەقانَ
( ،)0.012ىەنچى قەنةانەَ ةهگەَ قٌٌەً وە دەٌەنەَ ًێيەً (ةاةەدەلاىن وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان ٌدنەٌەًان ئاًانە)و  ،طٌاٌاوَ
ئامانَ ىەًە وە ئاناًذەَ مامۆًذاًاىن پٌپۆن ٌ ناپٌپۆنقا ةەةەىاَ ةەڵگەقانَ ( ٌ )0.0043ىەنٌەىا طٌاٌاوَ ئامانَ ىەًە وە
ئاناًذەَ مامۆًذاًاىن پٌپۆن ٌ ناپٌپۆنقا قەنةانەَ ةهگەَ ًەلەً وە دەٌەنەَ چٍانەً (ًەنلەٌدنى مامۆًذا ةەنك نٌە ةە ةهٌانامەَ
ةەنوەٌە) ةەةەىاَ ةەڵگەقانَ ( ،)0.01ىەنٌەىا ئاناًذەَ مامۆًذاًاىن پٌپۆن ٌ ناپٌپۆن طٌاٌاوە ةەةەىاَ ةەڵگەقانَ (،)0.01
ةەنامتەن ةە ةهگەَ قٌٌەً وە دەٌەنەَ چٍانەً.
-٥ئەنجامەكانوراصپاردەكان 
١-٥ئەنجامەكان 
 .4ئاناًذەَ مامۆًذاًاىن نەگەوَ نێهٌ مێ ةەنامتەن ةە پٌپۆنَ ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان ٌەك ًەلە
 .2ئاناًذەَ مامۆًذاًان ةەپێى ًااڵىن ؿىمەدٌان ةەنامتەن ةە پٌپۆنَ ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان ٌەك ًەلە.
 .3مامۆًذاًاىن نا پٌپۆن ؿٍاًذٌان ىەًە ةۆ ةٌٍن ةە پٌپۆن وە ةاةەهت وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلانكا ،مامۆًذاًاهت پٌپۆنَ وانٌذە
لۆمەاڵًەدٌەلان لانامەًٌەلان وًادهٌ ةە ةهەٌ دهن وەچاٌ ئەٌ مامۆًذاًەنكا  ،لە پٌپۆننٍن وە ةٍانَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلانكا ٌ ٌانەَ
ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان قەڵێنەٌە.
 .4ئەٌ مامۆًذاًانەَ ةەُكانَ ؿٍىل ئەلاقٌنٌان لهقٌە ةۆ ةٌٍن ةە مامۆًذا دٍاناَ ئەلاقٌنٌان وەةان نٌە ةۆ ٌدنەٌەَ ةاةەدە
لۆمەاڵًەدٌەلان.
 .5مامۆًذاًاىن پٌپۆن وە وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان ُاناواًٌان وًادهە وە نێگەلاىن ٌانەٌدنەٌەَ لانًگەن ةە ةەناٌنق ةە مامۆًذاًاىن
ناپٌپۆن.
 .6ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان ماًەَ گهنگٌپێكاىن وانٌذٌە وەالَ ئەٌ مامۆًذاًانەَ لە پٌپۆنن ةەةەناٌنق ةە ٌانەَ پٌپۆن نٍن.
 .7ةٌٍىن ةڕٌانامە وەةٍانَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان ًەلێمە وە ةنەما ًەنەلٌەلاىن ًەنلەٌدنى مامۆًذاًاىن ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان.
 .8ئاناًذەَ مامۆًذاًاىن پٌپۆن وەةانەَ ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان ئەنێنٍ دهە وەچاٌ مامۆًذاًاىن ناپٌپۆن.
٢-٥راصپا ردەكان 
پێكاىن ىەىل ؿٍێنكن ةەٌ مامۆًذاًانەَ لە قەنچٍَ ؿانەلاىن مامۆًذاًان ٌ پەٌنانگاَ مامۆًذاًانن دا ةتنە ؿاٌەىن
-１
پٌپۆنَ ؿۆًان.
-２

قاناىن ًەنپەنُذٌانَ وًاده ٌ پٌپۆن ةەًەن مامۆًذاًاىن ةاةەهت وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان دا ىاٌلانًان ةن وە پهۆًەَ

ٌانەٌدنەٌەَ ًەنلەٌدٌٍ قا.
-３

نێگە گهدن وە قًانقەَ پهلهقنەٌەَ ةەُە ٌانەَ مامۆًذاًاىن نُذەلاىن ده ةە ةادە لۆمەاڵًەدٌەلان ،ةە ئامانظى ویان

نەگەًانكن ةە الًەىن وانٌذى ؿٍێنكلان ،ىاٌلاخ ویان نًگًیانكن ةً ئاًذی مامۆًذایانی نُذًلانی ده ٌ قٌٌن ؿٌذنًٌهیان وً
پٌپۆنی ؿۆیان .
-４

پێكاىن ى ەىل وەةان ٌ گٍنظاٌ ةە مامۆًذاًاىن پەنٌەنقە دا ةذٍانن ًٍق وە الًەىن وانٌذى وانمۆلان ةتٌنن وە ةٍانَ

پەنٌەنقەٌ فێهلهقن قا.
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 -５پێًٌٍذە ٌانەَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان نەقنێر ةە ىٌچ مامۆًذاًەك لە پٌپۆنًەًف وە ةٍانَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلانكا نەةێر.
-６

قامەونانكىن قەنچٍاىن ةەُەلاىن وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان لە وە لۆوێظى پەنٌەنقە ٌ پەنٌەنقەَ ةٍنٌاق قا ؿٍێنكنٌان

دەٌاٌ لهقٌە دا ةتنە مامۆًذاَ پٌپۆن وەٌ ةٍانەقا.
صەرچاوەكان 
 - ١اةٍ ًنینح ،ق .عٍقج عتكاوظٍاق ( ،) 2143اػذیاطاخ معىمی اوكناًاخ االطذٌلعیح اوی مياناخ اًذـكاً املٔاقن االٓىیح فی دكنیٍ اوذانیف فی املهػىح
االًاًیح اوعىیا فی مكاني ٌلىح اوؼٍز فی االنقن  ،مظىح اوظامعح االًالمیح وىكناًاخ اورتةٍیح ٌاونفٌیح  ،املظىك اوؼاقی ٌاوعرشٌن ،اوعكق االٌه ،ینایه .
 -١أةٍ عٍٜان ،مٜٔفی اوظىیي مٜٔفی( ، )2118معٍقاخ دكنیث املعىمین اسناء اوـكمح ًٌیي اوذؼىث عىیيا مبؼاف٘اخ ػىج  ،نًاوح ماطٌذیه  ،لىیح دهةیح
ةظامعح االًالمیح –ػىج.
 -٢أةٍ عٍاق ،فهیاه مؼمك ،أةٍ ًنینح عٍقج عتكاوظٍاق( ، ) 2144ؿٔائٕ أًئىح اؤفیح اوذی یگهػيا معىمٍا اورتةیح االطذٌلعیح ٌاالٌٛنیح فی مكاني ٌلاوح
اوؼٍز من ٌطيح نڤهىم ،قناًاخ اوعىًٍ اورتةٍیح ،املظىك  44املىؼق  ،4اوظامعً االنقنیح.
 -٣اوتٌذعىل ،ػكنانە ًعٌك املقتي ( ،) 2111اؤعٍةاخ ٌاملِمالخ املينٌح ملعىٌلخ املٍاق االطذٌلعٌح يف مهاػي اوذعىٌم اوعاً ةكٌوح قٜه ،املظىە ػٍوٌە
لىٌە اورتةٌە ،طامعە اوقٜه ،عكق  ،46قٜه ،قٌػح.
 -٤اوؼٌن ،اػٌان مؼمك (، )4999مًٍٍعً عىم أالطذٌلع ،قان اوعهةیً وىمًٍٍعاخ ،4ٚ،ةیهٌخ.
 -٥قوٌي اوظامعح ( ، )2148دـٕٔ دعىیم االطذٌلعیاخ ،طامعح اوقكي املفذٍػحqou.edu/home/qouGuide )١١١٨/٢/١١( ،
 -٦قینمن ،میِیي ( ،)4981معظم عىم اآلطذٌلع ،دهطمً :ق.اػٌان مؼمك أوؼٌن ،قان أوهُیك وىنرش ،4ٚ ،ةؼكاق.
 -٧ناطع ،اػمك عىل ( ،)١٨٧٤آٍه عىم اونفٍ ،قان املعانف ،اوقاىهە.
 -٨اوهلٌن ،عتكاوٌٜف ( ، )2146ىي االطذٌلعٌاخ ماقج ممىح؟https://www.hespress.com/writers/331713.html )2149/4/4( ،
 -١١وىهان ،ػامك اوٌالً ( )١٨٧٣عىم اونفٍ اوظذٌلعى ،عامل اومذث ،٤ٚ ،اوقاىهە
 -١١اوِعتینٍ ،مؼمك مٜٔفی ( ،)4974عىم االطذٌلع ،قان اونيظح اوعهةیح ،اوقاىهج..
 -١١عًل ،ق .رساوـذم عشٌلن ( ،)4992آٍه دكنیٍ اوذانیف فی املهػىذین املذًٍٜح ٌاالعكاقیح،قان اوٍِاف ،اوقاىهج.
 -١٢عمه ،طياق ٓالغ مؼمك اوـًن (( ،)2147مِماالخ دكنًٍ املاقج اوذانً ف ىف املهػىح اوشانًٍح من ٌطً اونظه املعىمٍن املعىٌلخ ةاوٍالًح اوٌِلوٌح) نًاوح
ماطٌذًن منٍِنج ،طامعح قنقال ،لىٌح اوكناًاخ اوعىٌا ،قٌم اوعىًٍ اورتةًٍحًٍ ،قان.
 -١٣املنىًي ،عتكاوىح فالغ ٌ ػهاًتح ،عاةّ مٍىس ( ،)2116األػٔاء اورتةٍَ نٜتٌقاخ ةأًذـكاً اوهمى األػٔائٌح وىعىًٍ األطذٌلعٌح ،قان املًٌنج ،وىنرش ٌ
اوذٍوًع ،االنقن ،عٌلن.
 -١٤اونائًل ،مهًم ًعك مؼمك ( )2114قناًە ألىم املِمالخ اوذٍ دٍاطً معىمٍ ماقج اوظؼهافٌا يف اًذـكاً اوًٍائي اوذعىٌمٌح ( اوِق اوشاين ) من مهػىح
اوذعىٌم األًايس مبكًنح اوىاًٌح ،نًاوە دقكمر اىل طامعحاوٌاةع من اةهًي ،لىٌە االقاب ،قٌم اورتةٌح ٌ عىم اونفٍ ،وٌتٌاٛ ،هاةىٍ،
vb1.alwazer.com/t63975.html
ئينتەرنێ ،
 -١٥پێگەَ فەنمى وانمۆَ ًىێٌلىن ةەىش وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان http://bedu.univsul.edu.iq/BEDU-Depts/social-science
 -١٦پێگەَ فەنمى وانمۆَ ىەڵەةظە ةەىش وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان /https://uoh.edu.iq/bedu/about-social
 -١٧املكًه عاً ( )١١١١مفيًٍ اوعىًٍ اإلطذٌلعٌح ،منذكَ ٛىتە عىم االطذٌلع http://kelaa.yoo7.com/t156- ،2149/4/4
topic?fbclid=IwAR0EcjSmhIS77cP7emkDpbBmhK_nbBkX2fongPfv57tYQCMpPLlFBjxzoHI
پاشكۆييەكەم:ميضنىناويئەوپضپۆرانەيپێىەرەكەيانهەڵضەنگاندوە
ةهگەلان
ناٌَ پٌپۆن

پٌپۆنَ

نێهەَ ناًذى
نەگٍنظاٌ

گٍنظاٌ

لۆَ ةهگەلان

قەًذمانَ

پ.ق.نظاً عتكاوظتان

ُێٍاوَ ٌانە ٌدنەٌە

30

4

0

88.24%

34

پ.ق .طٍاق نعمر ػٌٍن

ُێٍاوَ ٌانە ٌدنەٌە

28

5

1

82.35%

34

ق .ئەػمەق عەىل ػەمە
ً .لانوان مؼمك عانف
ً .نوگان ػەمەالٌ ؿاوك
ً.ةەؿذٌان مؼمك فذاغ
ً.عمه اػمك عىل
گِذى

لۆمەڵناىس
ُێٍاوَ ٌانە ٌدنەٌە
ُێٍاوَ ٌانە ٌدنەٌە
لۆمەڵناىس
لۆمەڵناىس

31
29
28
30
32
208

2
2
4
2
2
21

1
3
2
2
0
9

91.18%
85.29%
82.35%
88.24%
94.12%
87.39%

34
34
34
34
34
238

لۆی ةڕگەلان =  ، 34ژمانەی پٌپۆڕان =7
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ژمانەی ةڕگە گٍنظاٌەلان =  ، 208ژمانەی ةڕگە نەگٍنظاٌەلان = 24
ژمانەی ئەٌ ةڕگانەی پێٍیٌذییان ةە قەًذمانییە = 9
ژمانەی ةڕگە ڕاًذەلان(گٍنظاٌەلان)
لەٌادە ڕێژەی ًەقی پێٍەنەلە = ____________________ × 87.39 = 411*238/208 = 411
ژمانەی ةڕگەلانی ئامهاو
پاشكۆيدووەم:پێىەرەپەصەندكراويتىێژينەوەكە
وانمۆی ًىێٌلنی
لۆوێژی پەنٌەنقەی ةنەڕەدی
ةەُی وانٌذە لۆمەاڵیەدیەلان

ًاڵٌَ وانٌر...
ئاراصتهی مامۆصتایانی زانضتە

ئەً پێٍەنەَ وەةەنقەًذانكایە ةەُێمە وە دٍێژینەٌەیەًف وانٌذى ةە ناٌنیِاىن (
كۆمەاڵيەتيەكان دەربارەي پضپۆريەكانيان مە قىتابخانە بنەرەتيەكاندا) ٌەاڵمكانەٌەَ ًەنطەً ةهگەلاىن دٍێژًنەٌەلە
وانٌذى گهنگ قەلاخ ةە دٍێژًنەٌەلە ،ةۆًە ٌەاڵمكانەٌەَ ةەنێىدان ىاٌلانیەلی ةە پێىٌٌ وانٌذى قەگەیەنیر ةە
دٍێژینەٌەلەمان.
ىاٌلانیذان طێگەَ ڕێى ٌ ًٍپاي

ؿىمەدێٌف

دٍێژەنان
پ.َ.ق ًامان ػٌٍن اػمك
ً .عاقه مؼمك نٍنَ
دێتٌنى :وانٌانًەلاىن نێٍ ئەً فۆنمە دەنيا ةۆ مەةەًذى وانٌذى ةەلانقێر
زانياريیەكەصيیەكان 


نێر 



مێ 

رەگەز :

بروانامە 


ئامادەيى 
دبنۆمخانەيمامۆصتايان 



دبنۆمپەميانگايمامۆصتايان 



بكامۆريۆشزانضتەكۆمەاڵيەتيەكان 



بكامۆريۆشمەرشتەيەىكجياوازتر 






پضپۆري

صااڵىنخسمەت 
مە()٥-١صاڵ 



مە()٥صاڵزياتر 




تهكۆمەاڵيەتيەكانبەشداريهیچكۆرىسئەكادميي،كردوە؟بەڵێنەخێر 
یبابه 

بىون،بۆوتنه 
وه


ئايابۆئاماده
ناقەَ نەوامەنكًر وەًەن ةهگەلە
وەگەڵٌكا
داناقەًەك
وەگەڵٌكاً
نٌم
وەگەڵٌكاً

یًکًً :ئاناًذە پیًِییًکان:

ژ
4

ةًنةًًر وەُیمهقنًٌهی پێميادًلانی پهۆگهامی ةاةًدً لۆمًاڵیًدییًلان ((ئامانع ،ناٌهنۆك ،چااللیًلانُ ،ێٍاوهلانی
ىًڵًٌنگانكن).

2
3
4
5
6

ةًنةًًر وەقاڕُذنی ئامانظً نەفذانًەلان ٌانەلە وً ةٍانهلانی مًعهیفی ٌ ٌیژقانی ٌمًىانی.
ةًنةًًر وەُیمهقنًٌهی ناٌهنۆلی مًعهیفی ٌانًلً وً نٌٌی چًممًلان ٌ گِذانكنً ًًنهلییًلان.
ةًنةًًر قیانیمهقنی ُێٍاوَ ٌانًٌدًٌهَ گٍنظاٌ لً وً گًڵ ئامانظی ٌانًلًقا گٍنظاٌن.
ةًنةًًر وەقیانیمهقنی ُێٍاوَ ىًڵًٌنگانكن لً وًگًڵ ئامانظی ٌانًلًقا.
ةًنةًًر وەنەةٍن یان کًمی لەنەًذەَ فێهلانَ ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان.


ژ

قٌەً :ئاناًذەَ ٌانەٌدنەٌەَ ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان

4

ُانەواًم ىەًە وە ةٍانَ نێگالاىن ٌانە ٌدنەٌە.

2
3

ٌدنەٌەَ ٌانەَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان پێًٌٍذى ةە ُانەواَ ئەٌدۆ نٌە.
ًەنپەنُذٌاناىن پەنٌەنقەًى ةاةەهت وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان پٌپۆننٍن.
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ةۆ ىەڵٌەنگانكىن ةاةەدەلان پِر ةە دٍانالاىن ؿۆً قەةەًذم.
وە ؿٍێنكىن ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان دەنيا پِر ةە مەنيەطى ؿٍێنكن قەةەًذم.
ىەمٌِە وە پهًٌانەلانم قا پهًٌانَ قەنەًف قەىێنمەٌە.
ٌێنەٌ وانٌانًەلاىن ناٌ پهۆگهامى ؿٍێنكن نٍێن.
ىۆلانەلاىن فێهلهقن ةەلانقىێنم وە لاهت ٌانە ٌدنەٌەقا.
وە ناچانًكا ٌانەَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان قەڵێمەٌە.
ةە ٌدنەٌەَ ٌانە لۆمەاڵًەدٌەلان ئاًٍقەً.

9
41


ناقەَ نەوامەنكًر وەًەن ةهگەلە

ژ

ًێيەً :داًتەخ ةە ؿٍاًذى مامۆًذاًان

4
2
3
4

ةە ؿٍاًذى ؿۆً پٌپۆنًەلەً ىەڵتژانقٌە.
ةاةەهت وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان ٌدنەٌەًان ئاًانە.
ىٌچ دەنگژەً ةۆ قنًٌر ناةێر وەلاهت ٌانەٌدنەٌەقا.
ةاةەدەلاىن نێٍ لذێتى ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان وەةەن لهقنٌان ئاًانە.

5
6
7
8

ةاةەدەلاىن نێٍ لذێتى ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان دێگەًِذنٌان ئاًانە.
ةە ةاىش قەوانم مەنيەطى ؿٍێنكىن وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان ةگۆنقنێر.
ػەوقەلەً ةاةەهت ةەقەن وە مەنيەطى ؿٍێنكن ةە ؿٍێنكلانەلان ةڵێمەٌە.
طگە وە ةاةەهت ناٌ لذێتەلە ةاةەهت ده ةە پێًٌٍر ناوانم.


وەگەڵٌكاً

داناقەًەك وەگەڵٌكاً

وەگەڵٌكا نٌم

ناقەَ نەوامەنكًر وەًەن ةهگەلە
وەگەڵٌكاً داناقەًەك وەگەڵٌكاً وەگەڵٌكا نٌم

ژ

چٍانەً :پێگەًانكىن لانامەیى مامۆًذا

4
2

ًەنلەٌدنى مامۆًذا ةەنك نٌە ةە ةهٌانامەَ ةەنوەٌە
ةۆ ٌدنەٌەَ ٌانەَ وانٌذە لۆمەاڵًەدٌەلان ةهٌانامەَ ئەٌ ةٍانە گهنگ نٌە.

3
4
5
6
7

قنًٌذمهقىن ئٌنذٌٌلَ ؿٍێنكلان ةۆ ؿاك ٌ ٌاڵخ لانَ مامۆًذاَ لۆمەاڵًەدٌە
ُێٍاوهلانی ئاماقهلهنی ؿٍێنكلانهلان ةۆ ٌانًلً ئەنًف مامۆًذاًە.
وێيادٌٍیی ؿٌذنًنٌٌی ناٌهنۆلی ةاةًدًلً ةً نێگایًلی لانا
وێيادٌٍی ةً لانىێنانی پهًیانهلانی ناٌ پۆه
ةً لانىێنانی نێگای یانییً فێهلانییًلان وً ةاةًدً لۆمًاڵیًدییًلانكا

8
9
41

ةًلانىێنانی نێگای گفذٍگۆ وًٌ ةاةًدانًقا لً طێی داٌدٍێن وً ةاةًدی لۆمًاڵیًدیكا
وەنٌَ ىٍنًنییًٌە پەناٌَ ةاةەدە لۆمەاڵًەدٌەلان گٍنظاٌە
ةًنىًڵٌذیمهقنی ىًٌڵًلانی مامۆًذا ةۆ نٍێمهقنًٌهٌ پێِـٌنت
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 منخص

دعك اوعىًٍ اإلطذٌلعٌح أػك إؿذٔآاخ امليمح ىف مظاالخ اوعىًٍ اإلنٌانٌح ٌاورتةًٍح ػٌص ويا أىمٌذيا يف عمىٌح اوذعىٌم ٌإًٔاه املعىٍماخ ػٍه
 ٌالًٔاه ىمه نًاوح اوعىمٌح امليمح الةك أن ًمٍن املعىمٍن اومًن ًقٍمٍن ةذكنًٍ ىمه املاقج مـذٍٔن, اوذانًف ٌاوظؼهافٌح ٌ مٍا ٌٗع اؿهَ إنٌانٌح
. ألاقٌنٌٍن يف مظاه اوعىًٍ االطذٌلعٌح ٌلون إلًٔاه املعىٍماخ ةِمي مذمامي ٌدهةٍي
 املهالى اوذعىٌمٌح األًاًٌح يف اوٍق ر اوؼايل ًقًٍ معىمٍن ػًن مـذٍٔن ىف اؿذٔآاخ اوعىًٍ اوظذٌلعٌح ةذكنيٙدأوت مِمىح اوتؼص من أن يف ةع
ٍ ٌلون ما ًذأسه عىل لٌفٌح إًٔاه املٍاق اوعىمٌح إىل اوذالمٌم من طيح ٌمن طيح اؿهَ دؤقَ إىل دقىٌي أٌ إنعكاً فهْ دعٌٍن ؿهًظ,املٍاق االطذٌلعٌح
فاوتؼص ف٘ال عن أىمٌذً من اوناػٌح اونرضًح فئنً ميم من اوناػٌح اوعمىٌح أً٘ا ٌ لون إلً٘اغ مكَ ٌطٍق ىمه ٗاىهج ىف, إؿذٔآاخ اوعىًٍ االطذٌلعٌح
 اوذعىٌمٌح االًاًٌح ٌ لمون إً٘اغ مكَ إؿذالف إدظاىاخ ٌ لٌفٌح نقي املعىٍماخ ةٍن املعىمٍن املـذٍٔن ٌاوؼًن مـذٍٔن ٌىكف اوتؼص إىلًٝأٌآ
 ًنٍاخ اوـكمح ٌػٌث قٌناخ اوذقًٍح )ٌ لمون, ْ اإلؿذٔا, ٍإٗيان دٍطياخ املعىمٍن اوعىًٍ اإلطذٌلعٌح ػٍه إؿذٔآاديم ػٌث املذؼًناخ (اوظن
. ًيكف إىل إٗيان مكَ اإلؿذالف املٍطٍق يف ٌطياخ نظه املعىمٍن دظاه عمىٌح دكنًٍ اوعىًٍ اإلطذٌلعٌح
 ٌىف اونياًح دٍٓي اوتاػشان اىل إًذنذاض ةان إدظاىاخ, هًق إًذتٌاناخٛ ًعذمك اوتؼص املنيع املٌؼى وؼهٖ عهٖ اإلًذنذاطاخ اوذى دٍٓي إوٌيا عن
املعىمٍن املـذٍٔن يف اوعىًٍ االطذٌلعٌح دـذىف عن إدظاىاخ املعىمٍن اوؼًن مـذٍٔن ىف اوعىًٍ االطذٌلًح اومًن ًقٍمٍن ةذكنًٍ ىمه املٍاق
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Abstract
One of the most predominant academic research areas in terms of scientific urgency and educational significance
is the field of social sciences, through which ideas and knowledge on the history and the geography and other
related matters are exchanged and transmitted from one line to the other. In order for all those involved would
have the opportunity to make this a reality, it is imperative for teachers, educators and instructors who teach
social sciences to be dedicated, passionate, educated and well-equipped with the tools much needed in teaching
the basic methodologies of this field of science.
That is to say, the only possible way to serve the ultimate purpose of imparting knowledge in a scientific and
academic manner; with strengthened capacity, academically and physiologically, which have all been made
available through the field of social sciences, they participants must be trained individuals literally and
figuratively.
The topic of concern for this research paper was the issue of inadequacy in academic qualification of some
educators currently teaching social sciences at the primary schools in the target areas, those who are either nonholders of the degree nor graduates of the department per se, at the timeframe of which this survey was
conducted, this still seems to be a recurring issue. The issue has inevitably caused a hurdle on the process of
education and adequate teaching of the social sciences subject matters, on the one hand, and has also resulted in
a predicament in employing graduates of the major in the positions that are rightfully theirs.
Despite its theoretical importance, this research also bares a practical significance to demonstrate the magnitude
of the issue within the primary education system and to depict the extent of the consequences on the process of
education as a whole.
An intricate part of the study illustrates different indicators of those who are specialized, in particular indicators
such as: gender, specialty, years of experience teaching in the field, participation in capacity building trainings
and workshops). Moreover, another integral part of the research concerned itself with presenting the difference
attitudes and opinions of teachers on teaching social sciences.
The researchers who conducted the study utilized survey methodology tools in order to depict the outcomes;
which were integrated through distributing questionnaires and outlining figures.
Therefore, at the end of the research analysis, they have come to the realization that those teachers and educators
who are graduates of the field of social sciences have different mechanisms, attitudes and outlooks on the matter,
compared to those who are not majored in the field.
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