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ثؤختة:
داخوازى كردةيةك ذ كردةييَن ئاخظتنىَ و ثةيوةندى ب ثراطماتيكا زمانيظة هةية و رِؤلةكىَ كارا و ئةكتيظ د ناظ بواريَ كردةييَن
ئاخظتنيَدا هةية .ئةظ ظةكؤلينة ب ناظونيشان(كردةيا داخوازيييَ د زمانىَ كورديدا)ية ،كو ل دويظ موديَال(بلوم-كولكا و ئولشتاين)ى
هاتيية ئةجنامدان ،كو تيَدا هةول هاتيية دان ،بهيَتة دياركرن ،كا خةلكىَ طؤظةرا بةهدينى ل دويظ هندةك هةلويستيَن دياركرى
ضةوا داخوازييان دكةن و ثاشى داتا و دةربرِينيَن ئةوان هاتينة ثؤلينكرن كا سةر ب كيذ سرتاتيجيةتانظة و ل دويظ شيَوازىَ ئامارى
رِيَذةيا هةر هةلويستةكىَ كا كيذ سرتاتيجى بكارهياينة هاتينة دياركرن .ئارماجنا سةرةكى ذ ئةظىَ ظةكؤلينىَ ئةوة ،بهيَتة دياركرن،
كا خةلكىَ طؤظةرا بةهدينى ضةوا داخوازييان دكةن و كيذ سرتاتيجيةتان بكاردهينن .ئةظ ظةكؤلينة ذ بلى ثيَشةكى و ئةجنامان ذ دوو
ثشكان ثيَكدهيَت .ثشكا ئيَكىَ ب ناظونيشان (:كردةييَن ئاخظتنىَ و كردةيا داخوازيييَ ) ،كو تيَدا ب شيَوةكىَ طشتى بةحسيَ
تيَطةهىَ كردةييَن ئاخظتن ىَ ب طشتى و تيَطةهىَ كردةيا داخوازيييَ ب تايبةتى هاتيية كرن .ثشكا دووىَ يا تايبةتة ب (مةرج و
سرتاتيجيييَن داخوازيييَ )  ،كو تيَدا باس ل مةرج و سرتاتيجييَن داخوازيييَ و ثراكتيكرنا ئةوان ل سةر ئاخظتنا طؤظةرا بةهدينى ل
دويظ هندةك هةلويستيَن دياركرى هاتيية كرن.
ثةيظيَن سةرةكى :كردةييَن ئاخظتنىَ ،فةرمانكرن ،ئارِاستةكرن ،سرتاتيجيةتيَن داخوازيييَ.
 .1ثيَشةكى
 .1.1ناظونيشانىَ ظةكؤلينىَ:

 .3.1داتا و كةرةستىَ ظةكؤلينىَ:

ئةظ ظةكؤلينة ب ناظونيشان(كردةيا داخوازيييَ د زمانىَ كورديدا)ية،
كو تيَدا هةول هاتيية دان بةحسيَ كردةيا داخوازيييَ و ضةوانييا

داتا و كةرةستىَ ظةكؤلينىَ بريتيية ذ وةرطرتنا ئاخظتنىَ ذ
()50ئاخظتنكةريَن خةلكىَ طؤظةرا بةهدينى ل دؤر دياركرنا ديتنيَن
خؤ ل سةر ضةند هةلويستيَن دياركرى.

ثيَشكيَشكرنا داخوازييا ل دةظ ئاخظتنكةريَن طؤظةرا بةهدينى بهيَتة
كرن ،كو ل دويظ مويَال(بلوم-كولكا و ئولشتاين)ى ثراكتيك ل سةر
سرتاتيجيةتيَن بكارهاتى هاتيية ئةجنامدان.
 .2.1طرنطييا ظةكؤلينىَ:
طرنطييا ئةظىَ ظةكؤلينىَ د ئةظان خاالنداية:
أ-كردةيا داخوازيييَ جهةكىَ طرنط د ناظ بواريَ كردةييَن ئاخظتنيَدا
هةية ئةظة ذاليةكيظة و ذاليةكيَ ديظة ئةظ كردة ب شيَوةكىَ ديار و
ئاشكةرا د ثرؤسيَسا ثةيوةنديكرنيَدا بكاردهيَت و ثشتبةسنت ل سةر
دهيَتة كرن.
ب-ل دويظ زانياريييَن مة ،ب كوردى و ل دويظ مؤديال ناظربِى ض
ظةكؤلينيَن ئةكادميى ل سةر كردةيا داخوازيييَ ذ رِوانطةها
ثراطماتيكيظة نةهاتينة ئةجنامدان.

ِ .4.1ريَباز و موديَال ظةكؤلينىَ:
ئةظ ظةكؤلينة ل دويظ موديَال(بلوم-كولكا و ئولشتاين)ى هاتيية
ئةجنامدان بؤ دياركرنا سرتاتيجةتيَن داخوازيييَ ،ل طةل ثةنابرن بؤ
هندةك سرتاتيجيةتيَن دى ،كو ئاخظتنكةريَن طؤظةرا بةهدينى د
بةرسظيَن خؤدا بكارهينانينة و بؤ دياركرنا رِيَذةيا سرتاتيجيةتيَن
بكارهاتى ثةنا بؤ شيَوازىَ ئامارى هاتيية برن.
 .5.1ثرسياريَن ظةكؤلينىَ:
ئةظ ظةكؤلينة هةولددةت بةرسظىَ ل سةر ئةظان خاليَن ل خوارىَ
بكةت:
أ-ئةرىَ ئةخظتنكةريَن طؤظةرا بةهدينى ب تةمامى بؤ هةوليستيَن
هةلبذاتى ثةيرةوا موديَال (بلوم-كولكا و ئولشتاين)ى دكةن؟

1

عةلي  ،شريزاد سةبري  /طوَظارا زانستيَن مروَظايةتى يا زانكوَيا زاخوَ ،ثةربةندا ،8:ذمارة ،1:بث  ،18 -1ئادار.2020 -

ب-د هةر هةلويستةكيَ دياركريدا ض سرتاتيجيةتيَن داخوازيييَ هاتينة

ئيَك ذ تيَطةهيَن طرنط ئةويَن واتايا كردةيا دركاندنىَ ب دةوربةريظة

بكارهينان؟

ى يا زانا ((ئوسنت))يية كو ئةوى
طريَددةت ,تيَطةهىَ كردةيا ئاخظتن َ
ئةظ تيَطةهة ثيَشظةبريية .هةروةسا قوتابييىَ ئةوى (سريل)ى ئةظ

 .6.1ناظةرؤكا ظةكؤلينىَ:
ئةظ ظةكؤلينة ذبلى ثيَشةكى و ئةجنامان ،ذ دوو ثشكان ثيَكدهيَت.
ثشكا ئيَكىَ ب ناظونيشان(كردةييَن ئاخظتنىَ و كردةيا داخوازيييَ)،
كو ئةظان بابةتان ب خؤظة دطريت (:كورتييةك ل دؤر تيؤرا كردةييَن
ئاخظتنىَ ) (،تيَطةهىَ كردةيا داخوازيييَ)(،داخوازى وةكو كردةيا
ئاخظتنىَ ) (،جؤريَن داخوازييان)(،داخوازى و تيؤرا رِيَزطرتنىَ)(،
داواكرن و فةرمان وةك دوو كردةييَن داخوازيييَ) (،ئارِاستةكرن و
كردةيا داخوازيييَ)(،شيَوة و كردةييَن داخوازيييَ) .ثشكا دووىَ ب
ناظىَ(مةرج و سرتاتيجيييَن داخوازيييَ) ،كو بةحسيَ ئةظان بابةتان
دكةت(:مةرجيَن ب جههينانا داخوازيييَ)(،موديَال (بلوم – كولكا و
ئولشتاين )ى بؤ داخوازيييَ) (،سرتاتيجيييَن داخوازيكرنىَ د زمانىَ
كورديدا ).
 .2كردةييَن ئاخظتنىَ و كردةيا داخوازيييَ
 .1.2كورتييةك ل دؤر تيؤرا كردةييَن ئاخظتنىَ:
ئيَك ذ ظةكؤلينيَن طرنط د ئةظى بياظيدا كو طرنطى ب كردةييَن ئاخظتنىَ
داية ,ظةكؤلينا زانا (())J. L. Austinيية ,ئةظى زاناي ل ساال
( )1962ىَ طرنطييةكا زؤر ب اليةنىَ دركاندن و واتايىَ داية .ثاشى
قوتابييىَ ئةوى (( ))J. R. Searleل ساال ( )1979ىَ ئةظ تيوَرة
ثيَشظةبريية و داهيَنان تيَدا ئةجنامداية و رِاستظةكريية ,ئانكو
(())Searleى اليةنىَ تيوَرى د ئةظى بابةتيدا ثرت ثيَشظةبريية و
داهيَنان د تيوَرا مامؤستايىَ خؤدا ئةجنامداية ))Searle(( ,د ئةوىَ
باوةريَداية ئاخظتنا مرؤظى تا رِادةيةكىَ زؤر كردةييَن ئاخظتنىَ ييَن
ئةجنامدانىَ تيَدا هةنة )Huda & Dunia, 2008, 3( .ئانكو ئةو
دةربرِينيَن ب شيَوةيىَ داخوازى دهيَنة ثيَشكيَشكرن ثيَزانينيَن
رِةسةن و رِاست و دروسنت و وةسف تيَدا نينة.
كردةييَن ئاخظتنىَ يةكةييَن سةرةكينة د كريارا ثةيوةنديكرنيَدا ,ئانكو
ئةو طوتنا مرؤظى مةرةم ثىَ هةى دىَ دةربرِيت ,زيَدةبارى ئةظىَ
ضةندىَ دظيَت مرؤظ جياوازييىَ بكةت د ناظبةرا ئةو طوتنا ئاخظتنكةرى
مةرةم ثىَ هةى و ئةو تيَطةهشتنا ل دةظ طوهدارى ثةيدادبيت.
زيَدةبارى ئةو ياساييَن كونرتؤال ئةظان رةطةزان دكةنLeech ( .
 )and Short, 1981, 190 - 193ئانكو ئةو دةوروبةرىَ كردةيا
داخوازى ذ ئاخظتنكةرى بؤ طوهدارى دهيَتة ئارِاستةكرن و ئةو مةرةما
ئاخظتنكةرى ذ ئةوىَ كردةيا داخوازى هةى ,ل دويظ دةوروبةرىَ
ئاخظتنىَ ئاشكرا دبيت .ئانكو ئاخظتنكةر هةولددةت ل دويظ شيانيَن
خؤ كونرتؤال كاودانان بكةت.

تيَطةهة ثرت ئيَخستيية بةر ظةكؤلينىَ و داهيَنان تيَدا ئةجنامداية,
زمانظان ثرت د ئةوىَ باوةريَدانة ،كو (سريل)ى ثرت تيؤرا مامؤستايىَ
خؤ ثيَشظةبريية و داهيَنان و رِيَكخسنت تيَدا ئةجنامداية .تيؤرا
(سريل)ى ب شيَوةيةكىَ بنةرةتى وةكو تيؤرا (ئوسنت)ى بةرةظ
هنديَظة دضيت ،كو ئاخظتنا مرؤظى ب شيَوةيةكىَ نورمال كردةييَن
ئاخظتنىَ ييَن ئةجنامدانىَ تيَدا هةنة ( Huda & Dunia, 2008,
(( )3سيَرل)) د ئةوىَ باوةريَداية كارتيَكرنا دركاندنىَ ل سةر رِةوشتىَ
ئاخظتنكةرى و طوهدارى دابةشدبيتة سةر سىَ كردةييَن ئاخظتنىَ
دبيت ,ئةوذى ب ئةظى رِةنطى:
-1ل دةمىَ دركاندنا ثةيظ و رِستةيان ل ظيَرى كردةيا ئاخظتن َ
ى
دهيَتة بةرهةمهينان.
-2ئةجنامدانا كردةييَن ئاخظتنىَ د طوتنا و ثةيظ و رِستةياندا
دياردبن ,ئانكو ئةطةر طوتن نةبيت كريار ذى ب دةستظةناهيَت.
-3كردةييَن ئاخظتنىَ ييَن ئةجنامدانىَ ,ب ريَكا ئاخظتنىَ ئةظ كردةية
جيَبةجيَدبن ,ئانكو كارتيَكرنا ئةظىَ كردةيا ئاخظتنىَ ل سةر طوهدارى
ديار دبيت)Searle, 1979, 17( .
(سريل) بؤ رِوهنكرنا ئاخظتنا خؤ ،ئةظىَ منوونةيىَ دهينيت (:ميَشةك
يا د سوثا مندا هةى ) .مةبةست ذ ئةظىَ ئاخظتنىَ ئةوة كو:
-1رِاطةهاندة ئانكو (( دةنط  +واتا)) ئةظةذى دبيتة واتايا
سيمانتيكى.
-2مةبةستا دوويىَ ثراطماتيكا ئةظىَ طوتنيَية ,ئانكو ئاخظتنكةر
نةرازيبوون و طازندةيا خؤ دطةهينيتة طوهدارى.
ى هاتيية
-3مةبةستا سيَيىَ ذ ئةظىَ ئاخظتنىَ بؤ كارتيَكرن َ
ئارِاستةكرن ,ئانكو تا ض رِيَذة ئاخظتنكةرى شياية كاريطةرييىَ ل دةظ
طوهدارى دروست كةت و ل دويظ ئةظىَ ضةندىَ طوهدار ذى يان دىَ
داخوازا ليَبورينىَ كةت يانذى دىَ هيَتة سزادانSearle, 1979, ( .
)17
(سريل) كردةييَن ئاخظتنىَ ل ذيَر ثيَنض خانةيان دابةشدكةت ,ئةوذى:
-1جةختكرن :ئاخظتنكةرى نةضار دكةت بؤ ئةجنامدانا كريارةكا
رِاست و دروست ل دويظ ئةو واتايا هاتيية دةربرِين.
-2ئارِاستةكرن :ئةظةذى ئةوان هةوالن ب خوَظة دطريت ئةويَن
ئاخظتنكةر ثىَ رِادبيت ,ثيَخةمةت ثيَرابوونا طوهدارى داكو كريارةكىَ
بؤ ئاخظتنكةرى ئةجنامبدةت .وةكو (رِيَثيَدان  ,ثيَشنيار )  ...هتد.
-3كردةييَن ئةجنامدانىَ :ئاماذة ددةنة ثيَطريييان ,وةك
هةرِةشةكرن ,ترساندن ,ثيَشكيَشكرن ...هتد.
-4دةربرِين :ئةظ كردةييَن ئاخظتنىَ د هةلويستةكىَ رِاست و دروستدا
بةرهةمدهينن .وةكو سوثاسى ,ليَبورينخوازتن ...هتد.
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-5رِاطةهاندن :ئةظةذى ثيَكظة طريَدانة د ناظبةرا واتايا ئاخظتنىَ و

هذمارتن ،ضونكى ئاخظتنكةر خؤ ل سةر طوهدارى دسةثينيت وةىلَ

ذيواريدا ,ئةظة بوَ منوونة د كاودانيَن وةك دةست ذ كاربةردان,
ثةسةندكرنىَ ...هتد دةركةظيت)Searle, 1979 ,12 - 20( .

دكةت ،كو كارةكى بكةت خؤ ئةطةر ب د َىل
نةبيت)Brown and Levinson ,1987,79(.

طوهدارى ذى

 .2.2تيَطةهىَ كردةيا داخوازيييَ:
داخوازى و فةرمانكرن دوو كردةييَن زمانينة ،كو نيَزيكبوونةك د

ذ ئةجنامىَ ئةظان ثيناسةييَن ل سةرى دطةهينة هندى ،كو داخوازى
كردةيةكا ئاخظتنيَية ،كو رِةجنةكى ذ ئاخظتنكةرى دخوازيت بؤ هندىَ
داكو طوهدارى هانبدةت ،كو كارةكى ئةجنامبدةت يان طوهدارى بةرةظ

ناظبةرا ئةواندا هةية ،بةىلَ ب ضةند رِيَكان ذيَكجودا دبن .وةكو:
أ-ب رِيَكا ئاوازىَ و ودةوروبةرى ،كو مةبةست و كردةيا رِستةييَ
دياردبيت ،كا داخوازيية يان فةرمانكرنة.

 .3.2داخوازى وةكو كردةيا ئاخظتنىَ:

ب-ب رِيَكا هاتنا هندةك فؤرِم و ثةيظان ل دةستثيَكا رِستةيا
داخوازى ،كو دبيتة ئةطةر ذ رِستةيا فةرمانكرنىَ جودابيت.ئةظجا
فؤرِم و ثةيظيَن ل دةستثيَكا رِستةيا داخوازيييَ دهيَنة بكارهينان.

داخوازى وةكو كردةيا ئاخظتنىَ ل دويظ ظةكؤلينيَن بةرىَ ،وةكو
بةشةكىَ طشتى د سةرةدةرى و شيَوازىَ زمانيدا دةردكةظيت ,ئانكو
ل دويظ ضاالكييا زمانى يا طشتى دةربرِين ذىَ دهيَتةكرن ,ئةظةذى

وةكو(:دخوازم ،داخوازكرن ،بيَزةمحةت ،ذكةرةما خؤ ،ئةطةر،
خوزى...هتد) .وةكو:
بيَزةمحةت دةرطةهى بطرة(.داخوازيية)دةرطةهى بطرة(.فةرمانكرنة)سةبارةت ثيَناسةيا كردةيا داخوازيييَ ،زاناييَن زمانى ب ضةند
شيَوةيةكان ثيَناسةكرية .وةكو:
(=1تروسبورط) د ظةكؤلينا خؤدا سةبارةت ثيَناسةيا كردةيا
داخوازى دبيَذيت :داخوازى كريارةكا ئةجنامدانيَية ,ئاخظتنكةرى
دظيَت ثةيامةكىَ بطةهينيتة طوهدارى ,ناظةرؤكا ثةيامىَ ئةوة كو
كريارةكىَ د بةرذةوندييا ئةويدا ئةجنامبدةت و دبيَذيت ئةظ كردةيا
ئةجنامدانىَ يا داخوازى دبيت بؤ خزمةتيَن نةزمانى بيت ,وةكو
داخوازكرن بؤ ئةجنامدانا كريارةكىَ ,يانذى داخوازييةكا زمانى بيت,
وةكو داخوازكرن ذ ثيَخةمةت ب دةستظةهينانا زانيارييان .تروسبورط
دبةردةواميييَدا دبيَذيت ض سنووريَن ظةبر د ناظبةرا جؤريَن كردةيا
داخوازيدا نينن ،ضونكى داخوازى د ناظةرؤك و رِاستييا خؤدا دبيتة
ثيَشنيار ,ئاموَذطارى ,هوَشداريكرن يان ترساندن...هتد .وةكو:
أ-تة ئاريشةك بؤ كورتكرنا طياى هةية (( .داخوازى)).
ب-ئةرىَ هزرةكا باش نينة ,توَ طياى كورتبكةى(( .ثيَشنيار))
ج -ئةز د ئةوىَ باوةريَدامة باشرتة بؤ تة توَ طياى كورتبكةى ،بةرى
طةلةك دريَذ ببيت(( .ئاموَذطارى))
د-ئةطةر توَ طياى كورت نةكةى ,ئةز ثارةى نادةمة تة .
((هوَشدارى)))Trosborg, 1995, 143( .
(-2ئيليس) سةبارةت ثيَناسةيا داخوازيييَ دبيَذيت :داخوازى بريتيية
ذ هةولدانةكىَ ،كو ذ رِةخىَ ئاخظتنكةريظة دهيَتة ئةجنامدان ،داكو وة
ل طوهدارى بكةت كارةكى بكةت يان رِابوةستيت ،كو ئةوى كارى
نةكةت و ئةظ كردة طرنطن بؤ ئاخظتنكةرى و تةكليفكرن بؤ طوهدارى(.
)Ellis ,1994, 167
(-3براون و ليظنسن) ل دؤر داخوازيييَ دبيَذن :داخوازى كاتيطؤرة،
وةكو كردةيةكا ئارِاستةكرييا نةريَنى بؤ رِووييَ طوهدارى دهيَتة

ئارماجنةكا دياركرى ئارِاستةبكةت.

طريَداى رِةفتارا مرؤظى يا كةسايةتى يا ناظخؤيية و ل دويظ
دابونةريتيَن جظاكى طوهؤرِين ب سةردا دهيَت.
ذ طةلةك اليانظة ظةكوَلني ل سةر كردةيا ئاخظتنىَ ((داخوازى))
هاتييةكرن ,وةكو اليةنيَن رِستةسازى ,واتاسازى ,ثراطماتيك,
زمانظانييا جظاكى ...هتد و ئةركىَ ئةوىَ يىَ سياقي هاتيية
دةستنيشانكرن ,ئانكو زاراظىَ داخوازى ل ذيَر ضةند خانةييَن جودا
هاتيية دابةشكرن ,ب ئةوى رِةنطى كو ثرت واتايةكا ئةريَنى ددةت و
ذ واتايا نةريَنى دوير دكةظيت ,ئانكو كارىَ داخوازى ذ كةسةكى بؤ
كةسةكى يان ضةند كةسان دهيَتة ئارِاستةكرن و ئةظ ثروسيَسة د
بةرذةوةندييا كةسىَ ئاخظتنكةرداية .هةر دوو كاريَن فةرمان و
داخوازى ,طوتن و ئارِاستةكرنا ئةوان ذ جظاكةكى بؤ جظاكةكىَ دى
دهيَتة طوهؤرِين ,ضونكى هةر جظاكةكى دابونةريت و رِةوشنبريييةكا
جياواز ذ جظاكةكى دي هةية ,ئةظ دابونةريتيَن د ناظ كةلتووريَن جودادا
كارتيَكرنةكا مةزن ل سةر تاكةكةسيَن د ناظ ئةوى جظاكيدا دذين هةية
و تا رِادةيةكىَ مةزن كونرتوَال رِةفتاريَن مرؤظى دكةن ,فةرمان و
داخوازى وةكو كردةييَن ئاخظتنىَ ل دويظ ثلةيا كةسىَ ئاخظتنكةر و
كةسىَ طوهدار دهيَتة طوهؤرِين ,ض ئةظ ثلةية كوَمةاليةتى,
سةربازى,كارطيَرى ...هتد بيت ,هةروةسا ل دويظ تةمةنى ذى ئةظ
كردةية جياوازن .بؤ منوونة ئارِاستةكرنا ئاخظتنىَ ذ بابى بؤ كورِى
فةرمانة ,نةكو داخوازيية ,ب كورتى داخوازى هةولةكة ذاليىَ
ئاخظتنكةرى دهيَتة كرن ،ذ ثيَخةمةت رِازيكرنا طوهدارى بؤ ئةجنامدانا
كارةكى)Green, 1975, 3( .
ئةو ئاخظتنكةرىَ ب كردةيا داخوازيييَ رِادبيت ,ض دةستهةالت نينة,
يانذى وةسا خؤ دياردكةت كو ض دةستهةالت ل سةر طوهدارى نينة.
هةروةسا د ناظ ئةوان جظاكاندا ،ئةويَن كو رِادةيىَ رِيَزطرتنىَ ل دةظ
ئةوان بةرزة ,ئةظجا ل دةظ ئةوان ذ ثيَخةمةت ئةجنامدانا كريارةكىَ
ذاليىَ كةسةكيظة ,كردةيا داخوازى دهيَتة بكارهينانGreen, ( .
)1975, 3
3
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( ئوسنت) سةبارةت كردةيا ئاخظتنىَ يا داخوازييىَ ئاماذة ب

رِةوشةنبرييياندا هةية .رِةوشةنبريى و جظاك كاريطةريييَ ل سةر رِيَكا

كردةييَن ئاخظتنىَ ئةويَن ئاماذة ددةنة ئةجنامدانا كريارةكىَ دكةت و
ل بن ئةظىَ ضةندىَ ثؤليندكةت)Austin, 1962, 150( .

ب جههينانا داخوازييان د زمانيدا دكةن .هةروةسا ب فؤرِم و شيَوةييَن
جياوازيَن زمانى دشيانداية بهيَتة وةسفكرن Blum-Kulka

(سريل) سةبارةت كردةيا داخوازييىَ ئاماذة ب رِاسثاردة و
ئارِاستةيان دكةت و ل ذيَر ئةظان ناظان دابةشدكةتSearle, ( .
)1979, 13

),1985, 118).
ل دوماهيكىَ ثيَدظيية ئاماذةييَ ب ئةوىَ ضةندىَ بدةين ،كو زاراظىَ
داخوازى ل دةظ زانايان هةر ئيَك ذ ئةوان ب شيَوةيةكىَ داية نياسني

(سريل) د ئةوىَ باوةريَداية ،كو مرؤظ د ئاخظتنا خؤدا هةولددةت
كردةييَن ئاخظتنىَ بةرهةمبينيت .وةكى طوتنا رِستةييَن راطةهاندن

و ثؤلينكريية .ب ئةظى رِةنطىَ ل خوارىَ دياركرى:
(-1ئوسنت)ى ئيَخستيية د بن كردةييَن

يان دانا فةرمانا يان داخوازا ذيَوةرطرتنا ثيَزانينان ...هتد و ئةظ
كردةييَن ئاخظتنىَ ب شيَوةيةكىَ طشتى رِةنطة بهيَنة رِويدان و مرؤظ
دشيَت ل دويظ هندةك ياساييَن دةستنيشانكرى ئةظان كردةيان

)Austin,1962, 150(.Excercitives
(-2سيَرل)ى داناية د بن زاراظىَ كردةييَن ئارِاستةكرنيَدا-
)Searle,1979, 13(.Directives

جيَبةجيَبكةت)Searle, 1969, 16( .
(جسبيَرسون) هةمى طوتنيَن كو ئارماجنا ئةوان كارتيَكرن بيت ل

(-3باك و هارمش) داخوازيييَ دكةنة دابةشكرنةكا لقى ذ
ئارِاستةكرنىَ)Back & Harnish,1974, 48(.

سةر ئارةزووييَن طوهدارى ثيَخةمةت ئةجنامدانا كريارةكىَ ,بيىَ
طوهدان ب شيَوةييَن ئةوان ييَن رِيَزمانى ،كو ئةو طوتن ل ذيَر بابةتيَن
داخوازى و داواكرنىَ دهيَنة ثوَلينكرن .ئةظ زاناية د ئةوىَ باوةريَداية،

 .4.2جؤريَن داخوازييان:

كو كردةيا داخوازى ذ بابةتيَن خودان ناظةرؤكيَن هةرة دذوار
دةستثيَدكةت و تا داخوازكرنا بابةتيَن ئاسايى و نورمال
بةردةوامدبيت)Jesperson, 1983, 16( .
هةر دوو زانا (  Backو  ) Harnishد ئةظى بياظيدا جةختىَ ل سةر
ئةوان كردةييَن ئارِاستةكرى دكةن ،ئةويَن سةرةدةرييىَ ل طةل ضةند
كردةييَن ديييَن ئةجنامدان و دةستكةظتييان دكةن ،كو بةرةظ رِويدان
وبويةرةكا داهاتيظة دضن ,ئةظ زاناية داكوَكييىَ ل سةر هندىَ دكةن،
كو داخوازى ذ كةسةكىَ سادةيىَ دوعايا ذ خودايىَ خؤ دكةت
دةستثيَدكةت تاكو دطةهيتة ئةوان داخوازييان ييَن بةرزترين رِيَذةيا
دذوارييىَ تيَدا دهيَتة دينت)Back and Harnish, 1979, 48( .
طةلةك كةس خؤ ذ طوتنا كردةييَن فةرمانىَ دويردئيَخن ,ئةطةر فةرمان
ذى بيت ,ئةظ كةسة هةولددةن طوتنا خؤ ب شيَوازةكىَ داخوازى
ئارِاستةبكةن ,ثيَخةمةت هندىَ ثرت بنةمايىَ رِيَزطرتنىَ دئاخظتنا
ئةواندا بهيَتة دينت .د ئةظى بياظيدا (ويَرزييكا) دبيَذيت ب شيَوةيةكىَ
طشتى خةلك خؤ ذ كردةيا فةرمانىَ دويردكةن ،بةلكو زيَدةتر دظيَن
ئاخظتنا خؤ ب شيَوةييَ داخوازى ثيَشكيَشبكةن ،ب شيوةيةكى وةسا
كو رِيَزطرتن تيَدا هةبيت( ،)Wierzbicka, 1985, 145ضونكى
داخوازي ذى طةلةك جاران دبيتة كردةيةكا نةريَنى بؤ رِوييَ طوهدارى،
ئةوذى ئةطةر ب شيَوةكىَ رِاستةوخؤ بهيَتة ثيَشكيَشكرن ،لةورا داكو
رِيَزطرتن هةبيت ،ئةو هةولددةن ب شيَوةكىَ نةراستةوخؤ داخوازييا
خؤ ثيَشكيَشدكةن .وةكو(:دىَ شيىَ بيَذية من دةمذميَر ضةندة ؟)).
(زةمحةت نةبيت ئةوىَ ثةرداخىَ بدة من).
ل دويظ (بلوم و كولكا – )Blum, Kulkaى كردةيا
ئاخظتنىَ(داخوازى) يا جيهانيية ،ئانكو د هةمى زمان و
4

برِياردانيَدا-

ب شيَوةكىَ طشتى داخوازى دابةشى ضةند جؤران دبن .وةكو:
-1داخوازكرن ذ ثيَخةمةت ب دةستظةهينانا زانيارييان:
دظيَريَدا ئاخظتنكةرى حةزا زانينا زانيارييان هةية ،ضونكى ئةو
ى دكةت و دظيَت زانيارييان ب
ى ئةظىَ ضةند َ
داخوازيييَ ذ ئةجنام َ
دةست خؤظة بيَخيت ،ضونكى ئةوى زانيارى ل سةرى ئةوى بابةتى
نينن و دظيَت ئةوىَ ضةندىَ بزانيت ،لةوا داخوازا ئةوىَ ضةندىَ دكةت.
وةكو:
دةمذميَر ضةندة؟ سينةما ل كيظةية؟-2داخوازكرن ذ ثيَخةمةت ئةجنامدانا كريارةكىَ:
ئةظ جؤرة جوداية ذ جؤرىَ دى ،ضونكى ئاخظتنكةر ل ظيَرىَ داخوازييىَ
ناكةت ،ثيَخةمةت نةزانينا زانيارييةكىَ ،بةلكو ل دةظ ئةوى زانيارى
يا ديارة و ئةوى دظيَت ئةوىَ زانيارييا زانراو بهيَتة جيَبةجيَكرن .وةكو:
دىَ شيَى ديوارىَ خؤ ويَظةتر ئاظابكةى.ظةبكةن.

كارطةهان

بؤ

طةجنان

ئةظ هةردوو جوريَن داخوازيىَ ييَن ل سةرى دياركرى ،دناظ خؤدا
دابةشى ضةند جؤريَن دى دبن ,وةكو داخوازيكرن ذ ثيَخةمةت
هاريكارييىَ ,داخوازيكرن ذ ثيَخةمةت ب دةستخئيَستنا ثيَزانينان ,ذ
ثيَخةمةت دياركرنا مةرةم و مةبةستان ,بؤ دياركرنا هةظسوزييىَ ...
هتد)Sifianou, 1992, 121 - 122( .
-3داخوازييا رِاستةوخؤ:
د ئةظى جؤريدا داخوازى ب شيَوةكىَ ئاشكةرا و رِاستةوخؤ ذالييَ
ئاخظتنكةيظة ذ طوهدارى دهيَتة كرن .د ئةظى جؤرىَ داخوازيييَدا
رِيَزطرتن كيَمرتة ذ جؤرىَ نةراستةوخؤ ،ضونكى داخوازى ب شيَوةكىَ
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رِاستةوخؤ بؤ رِوييَ طوهدارى دهيَتة ئارِاستةكرن و ئةظةذى دبيتة

ثلةيا جظاكى) .بؤ منوونة ئةو داخوازييا ئارِاستةكرى بؤ مرؤظيَن مةزن

ئةطةرىَ تيَكضوونا رِوييَ طوهدارى ،ضونكى داخوازى د بنةرةتدا
كردةيةكا نةريَنيا ئارِاستةدارة بؤ رِوييَ طوهدارى .وةكو د ئةظان

و خودان ثلةييَن بلندتر كيَمرت رِاستةوخؤية ذ داخوازييا ئارِاستةكرى
بؤ ييَن ثلةيني ئةوان كيَمرت و بةرؤظاذى ذى دروستة .هؤكار و

منوونةياندا دياردبيت:
 ل طةل من مبينة.-دةمذميَر ضةندة؟

فاكتةرةكىَ دى ذى هةية ،ئةوذى (دويراتي)ية .ئانكو ثةيوةندى د
ناظبةرا هةظثشكيَن ئاخظتنيَدا برِيارىَ ل سةر ئاستىَ فةرمى و
ثةيوةندييا رِاستةوخؤييا بكارهاتى د ناظبةرا ئةواندا دكةت ،ئةظجا

-4داخوازييا نةرِاستةوخؤ:
ى نةراستةوخؤ داخوازى ذ
د ئةظى جؤرىَ داخوازيييَدا ،ب شيَوةك َ

ذبةر هندىَ رِةوشةنبريى ب شيَوةكىَ رِاستةوخؤ هاريكارييا ئةظى
جؤرى ذ داخوازييان و ئاستىَ ثةيوةنديكرنى ييَ رِاستةوخؤ ،كو

طوهدارى دهيَتة كرن .د ئةظى جؤريدا رِيَزطرتن ثرتة ذ جؤرىَ
رِاستةوخؤ ،ضونكى ئةظ ضةندة دبيتة ئةطةر كو كاريطةرييا كردةيا
نةريَنييا داخوازيييَ بؤ رِوييَ طوهدارى كيَمببيت .ئةظجا بؤ ئةظىَ

ثيَدظيية بهيَتة بكارهينان دكةت)Dar.Issa,2015, 42( .
ب هندةك ثةيظيَن دى ئةوا دهيَتة هذمارتن رِاستةوخؤ و بيَريَز د
رِةوشةنبريييةكيَدا ضيَدبيت برِيَز و نةراستةوخؤ بيت د

ضةندىَ طةلةك جاران ئاخظتنكةر هندةك فؤرِميَن تايبةت ب
داخوازيييَظة دظيَريَدا بكاردهينيت .ئةظةذى بؤ هنديَية داكو داخوازى ذ

رِةوشةنبريييةكا ديدا( .ليض) دبيَذيت :كردةييَن نةراستةوخؤ برِيَزترتن،
ضونكى ئةظ كردة ثلةيا هةلبذارتنىَ زيَدةدكةنLeech,1983, (.

شيَوةييَ رِاستةوخؤ و ئيَكسةر بؤ رِوي ببيتة نةرِاستةوخؤ بؤ رِوييَ
طوهدارى .وةكو بكارهينانا ئةظان فؤرِمان(:دىَ شيَى ،زةمحةت
نةبيت ،ئةطةر تؤ نةوةستى ،ذ كةرةما خؤ ،بيَ زةمحةت....هتد.).

 )108ل دويظ (براون و ليظنسن)ى ،كو كردةيا ئاخظتنى يا
نةراستةوخؤ وةكو داخوازيييَ دبيتة كردةيةكا ئارِاستةكرييا نةريَنى
بؤ رِووى ،ضونكى ئةظ ضةندة ثيَدظيياتييا طوهدارى ذبؤ ثاراستنا

هةر وةكو د ئةظان منوونةياندا دياردبيت:
 -ذ كةرةما خؤ  ،ل طةل من مبينة.

رِيَزطرتنىَ دبةزينيت ،ضونكى داخوازى تشتةكىَ ل سةر طوهدارى
دسةثينيت ،كو بظيَت يان نةظيَت ل سةر دهيَتة سةثاندن ئةوى تشتىَ

 -زةمحةت نةبيت  ،دةمذميَر ضةندة؟

داخوازكرى جيَبةجيَبكةتBrown, and Levinson, ( .
)1987, 79
(طيبس) دبيَذيت :ل دةمىَ ئاخظتنكةر داخوازةكىَ ئارِاستةى

 .5.2داخوازى و تيؤرا ِريَزطرتنىَ:
شيَوازيَن ذيَكجودا و ئارِاستةكرنا كردةيان كارتيَكرنا ئةوان ل سةر
كارظةدانا طوهدارى يا جياوازة ,هندةك شيَواز ثرت كارتيَكرنىَ ل سةر
هةلويستىَ طوهدارى ذ هندةك كردةييَن دى دكةن و ئةظة د ئةجنامدا
دىَ ب شيَوةيةكىَ باشرت ب كار و كرياريَن خؤ رِابن .ئةظةذى ثرت
طريَداى اليةنى دةروونىَ مرؤظيية ,ضونكى مرؤظ دناخىَ خؤدا ثرت حةز
ل هندةك شيَوازيَن ئاخظتنىَ دكةت.
داخوازى كردةيةكا نةريَنييا ئارِاستةدارة بؤ رِويي ،ضونكى داخوازى
ضيَدبيت ببيتة حالةتةك ذ مةرةم و زؤريييَ ل سةر طوهدارى ذ ئاليييَ
ئاخظتنكةريظة .داخوازى ل دةمىَ ب شيَوةييَ ئاخظتنا نةراستةوخؤ
دهيَتة ثيَشكيَشكرن ذ رِةوشنةبريييةكىَ بؤ ئيَكا دى دهيَتة طوهؤرِين،
ذبةركو ئاستىَ ئاخظتنا نةرِاستةوخؤ ئةجناميَن طرنط بؤ رِيَزطرتنىَ
هةنة و ئارِاستةيا رِةوشنةبريى بةرامبةر ئارةزوو و ثيَدظيياتيييَن رِوى
و طرؤثى ،رِؤىل خؤ د ئةظى بواريدا هةية)Dar.Issa,2015, 42(.
د هندةك زمان و رِةوشةنبرييياندا كردةيا ئاخظتنىَ يا رِاستةوخؤ دبيتة
هةظواتا بؤ بيَريَزيييَ و كيَم رِيَزطرتنىَ .ئةظجا هندةك زمان كاردكةت
ثيَخةمةت هندىَ ،كو داخوازى كيَمرت يا رِاستةوخؤ بيت و ثرت يا جوان
بيت ،ئةوذى ذبةر هندىَ داكو فشار و مةبةستىَ كيَمببيت و شيانا
ثيَطرييييَ زيَدةببيت .ئةظةذى كريارةكا رِةمةكى نينة ،بةلكو
ثشتبةستنىَ ل سةر ضةند فاكتةران دكةت .وةكو (حالةتىَ جظاكى و

طوهدارى دكةت ,ئةظةذى وةكو وةستيانةك بؤ طوهدارى دهيَتة
هذمارتن ,داكو داخوازييا ئاخظتنكةرى جيَبةجيَدكةت ,ئةظ ضةندة ذى
د طةلةك هةلكةظتاندا وةكو بيَريَزى و هةرِةشة يان كيَماتى ل سةر
بهايىَ كةسايةتييا طوهدارى دهيَتة دينت و رِاظةدكةت ,بؤ
ضارةسةركرنا ئةظىَ ضةندىَ خةلك ب شيَوةيةكىَ طشتى ب ئةوان
كرياران رِادبن ,داكو بهايىَ كةسايةتييا مةعنةوى بهيَتة ثاراسنت و
هةولددةن ئةظى بهايى ذ دةستنةدةن ,بةىلَ ب شيَوةيةكىَ طشتى
داخوازييا ئاخظتنكةرى بؤ طوهدارى ب رِةنطةكى ذ رِةنطان وةكو
كيَمكرنةك بؤ طوهدارى دهيَتة دينت .ئانكو ئةظ كيَمكرنة ذ بهاي َ
ى
كةسايةتييا طوهدارى ,هةبوونا خؤ دسةثينيت ،ذبةرهندىَ ((طيبس))
دبيَذيت ئاخظتنكةر ثرتيا جاران داخوازى و داواكارييَن خؤ ب شيَوةكىَ
دادريَذن ,كو هندةك فؤرِمان ل دةستثيَكا رِستةييَن خؤ بكاردهينن.
وةكو(:تؤ دشيَى ،زةمحةت نةبيت ،ذ كةرةما خؤ ،ئةطةر زةمحةت
نةبيت...هتد) .بؤ منوونة وةكو د ئةظان رِستةياندا دياردبيت( :توَ
دشيىَ دةه دوالران بدةية من ؟) يانذى (ئةطةر زمحةت نةبيت توَ
دشيىَ دةه دوالران بدةية من ؟) ئةظةذى ل جهىَ داخوازييا
رِاستةرِاست و بيَ فؤرِم دهيَتة بكارهينان .وةكو(( :دةه دوالران بدة
من ؟)) ئةظةذى ذ ثيَخةمةت نةهيَالنا هةر جوَرة بيَريَز و
هةرِةشةيةكيَية ئةوا كارتيَكرنىَ ل بهايىَ كةسايةتييا طوهدارى دكةت،
5
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ئةوا ذ ئةجنامىَ داخوازييا رِاستةرِاست و بيَ فؤرِم ثةيدادبيت.

ئاخفتنكةرى ب خوَظة دطريت ,ثيَخةمةت رِازيكرنا طوهدارى بؤ

()Gibbs, 1981, 181

ئةجنامدانا كريارةكىَ د بةرذةوةندييا ئاخظتنكةرى د داهاتيدا
ثيَشكيَشدكةت.

 .6.2داواكرن و فةرمان وةك دوو كردةييَن داخوازيييَ:
كردةيا داخوازيكرنىَ ضةند كردةيان ب خؤظة دطريت .وةكو فةرمان و
داواكرنىَ(.قيس كاكل توفيق )104 ،1995 ،داواكرن داخوازييةكة
د ناظبةرا ئةوان كةسيَن هةمان ئاستدا دهيَتة بكارهينان(.علي حممود
حجي الصراف )109 ،2010 ،بةىلَ فةرمان يان فةرمانكرن بريتيية
ذ داخوازييةكى كو ذ ئاستىَ بلند بؤ ئاستىَ نزم دهيَتة ثيَشكيَشكرن،
ل طةل هةبوونا مةرجىَ ثيَطرييكرنىَ ب ئةجنامدان يان ئةجنامنةدانا
كارى ذ الييَ طوهداريظة(.ابراهيم عبود السامرائي)969 ،2018 ،
(سريل) كردةيا ئاخظتنىَ يا داخوازى ل ذيَر كردةييَن ئارِاستةكرنىَ
ثوَليندكةت ,هةروةسا ئةو كردةيا داواكرن و كردةيا فةرمانىَ ذيَكجودا
دكةت( ,سريل) د ئةوىَ باوةريَداية ,ثةيوةندييا جهى و ئةو ثلةوثاية
ئةوا د ناظبةرا ئاخفتنكةرى و طوهداريدا هةى ،كونرتوَال ئةظىَ ضةندىَ
دكةت ,ئانكو خاال هةظثشك يا دناظبةرا داواكرن و فةرمانيَدا ئةوة ،كو
هةردوو كردة بؤ ئةجنامدانا كارةكى دهيَنة ئارِاستةكرن ,بةىلَ واتا و
هيَزا ئةوان ذيَكجودانة )Searle, 1979, 3-4( .واتة ئةو كاودانيَن
كردةيا داواكرن تيَدا دهيَتة ثيَشكيَشكرن جياوازن ذ كردةيا فةرمانىَ,
ل دويظ كةسى و جهى و دةمى و جظاكى و ريَزطرتنىَ و تةمةنى و
ثةيوةندييان  ...هتد.
د كردةيا فةرمانكرنيَدا ئاخظتنكةر ييَ د جه و دةستهةالتةكا ثرتدا ذ
يا طوهدارى ،لةورا ذ بةر جه و دةستهةالتا ثرت يا ئاخظتنكةرى ذ يا
طوهدارى و هةبوونا دةستهةالتا ئةوى ل سةر طوهدارى ،طوهدار
نةشيَت ئةوىَ فةرمانىَ رِةتبكةت .ثيَضةوانةى داواكرنىَ ،كو ئاخظتنكةر
و طوهدار د هةمان ئاستدانة (حممد حممد يونس علي-162 ،2007،
 .)164هةروةسا طةلةك جاران دةوروبةر و ئاوازة ئةظان هةر دوو
كردةيان ذيَكجودادكةت .وةكو:
دةرطةهىَ ترؤمبيَلىَ ظةبكة ( .ذ هةظاىل بؤ هةظاىل ،دىَ بيتة داواكرن)دةرطةهى ترؤمبيَلىَ ظةبكة(.ذ رِيَظةبةرى بؤ شوفيَرى ،دىَ بيتةفةرمان)
 .7.2ئارِاستةكرن و كردةيا داخوازيييَ:
هةر وةكو بةرى نوكة مة ئاماذةثيَداى( ،سريل)ى ،كردةيا داخوازيييَ
دبن كردةييَن ئارِاستةكرنيَدا بةحسكريية.
ئارِاستةكرن هةر ذ دةستثيَكا تيؤرا كردةييَن ئاخظتنىَ ،ئاراستةكرن
وةكو بةشةكىَ ديار هاتة نياسني و ب ئةظى ناظى ذاليىَ (سريل) يظة
هاتة ناظكرن ,ئةظ كردةية ذاليىَ (سيَرل) ى وةكو بكارهينانا هيَزى و
كارتيَكرنا ثلةوثاية هاتيية ثيَناسةكرن(.سيَرل) ثيَناسةكا رِاستةخوَ و
ئيَكسةر بؤ كردةيا ئاخظتنىَ يا ئاراستةكرنىَ ثيَشكيَش ناكةت ,بةىلَ
ئةو ثيَناسةيا خؤ د ضارضوَظىَ ئةوان بريوبوَضوونان ئةويَن هةولدانا
6

(سريل) دبيَذيت ئةظ هةوليَن ذاليىَ ئاخظتنكةريظة دهيَنة ئارِاستةكرن,
دبيت هةوليَن ئاسايى و نورمال و سظك و نةرم يانذى دبيت ئةظ هةولة
طةلةك دذواربن وةكو جةختكرن و داكوَكى و ثيَداطرييكرنىَ.
()Searle, 1979, 13
ى كردةيا ئارِاستةكريدا د ناظةرؤكا
خاال ب دةستظة هاتنىَ د ئةظ َ
رِاستييا بابةتيدا دياردبيت ,ئةوذى شيَوةيةكىَ رِةها نينة ,ئانكو ب
شيَوةكىَ هوير دشيانداية بهيَنة دةستنيشانكرن و سنووريَن ئةوىَ
بهيَنة ضارضوَظةكرن.
هندةك ذ فةيلةسوف و زمانظانيَن دى هةمان ثيَناسة بؤ كردةيا
ئارِاستةكرنىَ ل طةل هندةك رِاستظةكرنان داريَشتينة .بؤ منوونة زانا
( )Bachو ( )Harnishثيَناسةيةكا ثرت تةظطر و طشتطري بؤ كردةيا
ئارِاستةكرنىَ ثيَشكيَشدكةن ,ئةو د ئةوىَ باوةريَدانة كردةيا
ئارِاستةكرنىَ بؤ ئةجنامدانا كريارةكىَ ,ئةو دةربرِينة ئةوا د هةلويستىَ
ئاخظتنكةريدا رِةنطظة ددةت ،ثيَخةمةت طةهاندنا ثةيامةكىَ بؤ
طوهدارى دا كريارةكىَ د داهاتيدا ئةجنامبدةت ,شيَوةيىَ دركاندنىَ و
دةربرِينىَ و هةلويستىَ ئاخظتنكةرى دىَ وةكو ئةجنام و كارظةدان بؤ
كريارا طوهدارى بيت)Bach and Harnish, 1979, 47 ( .
هةروةسا ئةو كردةييَن ئةجنامدانىَ ييَن ئارِاستةدار دابةشى سةر
شةش جؤران دكةن .هةر جوَرةك ذ ئةظان شةش جؤران كوَمةكا
كردةييَن ئاخظتنىَ ييَن ذيَكجودا ب ئةظى رِةنطى ب خؤظة دطرن:
-1داخوازى :وةك (ثرسيار ,داخواز ,داواكرن ,طازيكرن ...هتد)
-2ثرسيار :وةك (ثرسيار ,بةرسظدان ,ئاطةهدارى ,ظةكؤلني ...هتد)
-3ثيَدظيياتى :وةك (داخوازى ,فةرمان ,هيظى ...هتد)
-4قةدةغةكرن :وةك (قةدةغة ,نةياسايى ,نةرةوا ...هتد)
-5ريَثيَدان :وةك (ياسايى ,رِةوا ,ريَثيَدان ...هتد)
-6شريةت :وةك (شريةت ,ثشتطرييكرن ,ئاموذطارى ...هتد).
()Bach and Harnish,1979, 47
(فريَز) دبيَذيت :هةمى جوريَن داخوازكرنىَ بؤ ئةجنامدانا كريارةك َ
ى
دهيَنة ئارِاستةكرن )Fries, 1952, 47( .هةروةسا(فريَز) د ئةو َ
ى
باوةريَداية دكردةيا ئاخظتنىَ يا ئارِاستةداردا ئاخظتنكةر دةربرينىَ ذ
حةز و ظيان و ئارةزووييَن خؤ دكةت ,ل طةل بةرضاظوةرطرتنا
كريارةكا دةستنيشانكرى د واتايا سيمانتيكيدا وب ئةظى رِةنطى:
-1طوهدار ئةظىَ كردةيا ئاخظتنىَ جيَبةجيَدكةت.
-2طوهدار ئةظىَ كردةيا ئاخظتنىَ جيَبةجيَ ناكةت ,ئةظةذى بؤ
دةستهةالتا ئاخظتنكةرى ل سةر طوهدارى ظةدطريت.
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-3طوهدار د ئةوىَ باوةريَداية نوكة يىَ سةر ثشكة بؤ ئةجنامدانا ئةظىَ

(سيظانؤ) دبيَذيت :داخوازى و بكارهينانا ئةوان دشيانداية ل ذيَر(:

كردةيا ئاخظتنىَ ,ئةوذى ذ ئةطةرىَ دةستهةالتا ئاخظتنكةرى ل سةر
طوهدارى ثةيدا دبيت ,وةك (ريَثيَدان ,ليَبورينخوازتن ...هتد).

كردةييَن ئاخظتنىَ ييَن فةرماندار)( ,كردةييَن ئاخظتنىَ ييَن ثرسيار),
(كردةييَن ئاماذةييَ ددةنة نةرىَ)( ,كردةييَن بةشةك ذىَ نةرىَ وبةشىَ

-4طوهدار ئةوىَ ضةوانييا ثيَرابوونا ئةظىَ كردةيىَ ل بةرضاظ
وةردطريت ,ئةوذى ثشتى ئةطةرةكىَ رِازيكةر ل دةظ ئةوى ثةيدا
دبيت ,وةك (شريةت ,هوشداريكرن ...هتد) Fraser, 1983, (.

دى ثرسيارى بيت)( ,ثرسيار ب شيَوازىَ نةرىَ)( ,كردةييَن ئاخظتنىَ
ييَن رِاطةهاندن)( ,رِستةييَن كورتكرى ((ضةند ثةيظةك هاتينة ذيَربن))
) بهيَنة داريَذتن .وةكو:

)39
(سريل) و (ظاندرظيكن) د ئةوىَ باوةريَدانة ,هةمى كردةييَن ئاخظتن َ
ى

-1ئةوى نيظشكى بدة من.
-2دةمذميَر ضةندة ؟

ييَن ئارِاستةدار مةرجيَن دةستثيَكى هةنة ,ئانكو طوهدارى شيانيَن
جةستةيى و هزرى هةنة ,بؤ ئةجنامدانا ئةوىَ كريارا داخواز ذىَ هاتيية
كرن ,ل دويظ واتايا سيمانتيكييا كردةييَن ئارِاستةدار ئةوا داخوازا

-3ئةرىَ دشيانا مندا نينة ,ثارضةكا دى يا كيَكى من هةبيت ؟
-4ئةرىَ ئةز نةشيَم ،ل طةل ئةوىَ مبينم ؟
-5بيَزةمحةت ئازاد هات.

ئةجنامدانىَ ذىَ هاتييةكرن ,ئانكو ئاخظتنكةر ذ طوهدارى دخوازيت ل
دويظ رِاسثاردة و ئاراستةييَن ئةوى ئةظىَ كردةيىَ جيَبةجيَبكةت.

-6بيَزةمحةت ,قةهوة )Sifianou, 1992, 100( .
ب ديتنا (بلوم و كولكا)ى دشيانداية ب رِيَكا شيَوةييَن زمانيييَن جياواز

()Searle and Vanderveken, 1985, 55
(مةى) دبيَذيت :هةمى كردةييَن ئارِاستةدار وةستيانةك ذاليىَ
ئاخظتنكةرى تيَدا هةية ,ثيَخةمةت هندىَ طوهدار كريارةكىَ

دةربرِين ذىَ بهيَتة كرن .ئةوذى ئةظةنة( Blum & Kulka,
:)1985,118
-1دشيانداية كردةيا داخوازى ب رِيَكا رِستةييَن رِاطةهاندنىَ

جيَبةجيَبكةت ,ئانكو طوهدارى بةرةظ ئارماجنةكا دياركريظة دبةت.
()Mey, 1993, 164

دةربرِينىَ ذىَ بهيَتة كرن .وةكو:
-سةقا ل ظيَرىَ ييَ سارة (.ئانكو داخوازيية بؤ طرتنا ثةجنةرىَ)

(تروسبورط) دبيَذيت :ل دةمىَ ئةجنامدانا كردةيا ئارِاستةدار,
ئاخظتنكةر هةولددةت ,طوهدارى نةضار بكةت ب ئةجنامدانا كريارةكىَ
د داهاتيدا بكةت ,ض ئةظ كريارة زمانى بيت يانذى نةزمانى بيت.

ئةظ ذوورة يا طةرمة (.ئانكو داخوازيية بؤ ظةكرنا ثةجنةرىَ) -2دشيانداية كردةيا داخوازى ب رِيَكا رِستةييَن فةرماندان دةربرِين َ
ى
ذىَ بهيَتة كرن .وةكو:

( )Trosborg, 1995, 9كريارا زمانى ئةوة ل دةمىَ كةسةك
داخوازا وةرطرتنا ثيَزانينان ذ كةسةكىَ دى دكةت ,كريارا نةزمانى بؤ
ئةجنامدانا كارةكى دهيَتة ئارِاستةكرن.

دةرطةهى بطرة.دةستىَ من بطرة. -3دشيانداية كردةيا داخوازى ب رِيَكا رِستةييَن ثرس دةربرِينىَ ذ َ
ى

ى بيَذين ،كردةيا داخوازيييَ
ى ضةند َ
ل دوماهيكىَ ثيَدظييية ئةو َ
كردةيةكا طرنطة ذ كردةييَن زمانى و دضيتة د ناظ كردةيا

بهيَتة كرن .وةكو:
-تة رِيَطرييةك هةية ،ئةطةر دةرطةهى بطرم؟

ئارِاستةكرنيَدا .دظيَريَدا داخوازى وةكو تيَطةه ثةيام ئارِاستةكرنة ذ
كةسىَ ئاخظتنكةر بؤ كةسيَ طوهدار داكو كارةكى ئةجنامبدةت.
وةكو:

 دةمذميَر ضةندة؟ئةو كردةييَن داخوازى ييَن هةردوو زانايان (( ))Harnishو
(( ))Bachى د ظةكؤلينا خؤ دا باسكرين ,دىَ ب منوونة ظة ل ئةظى

ئةز ييَ نةخؤشم ،دىَ شيَى ئةظرؤ ل جهىَ من بضية كارى؟-زةمحةت نةبيت ،هاريكارييا من د كاريدا بكة.

ى كوردى ثراكتيككةين( Bach and
بةشى ل سةر زمان َ
:)Harnish,1979, 47

 .8.2شيَوة و كردةييَن داخوازيييَ:

 -1ثرسيار:
دىَ شيىَ دةرطةهى بطرى ؟-دىَ شيىَ خوارنىَ دةية زارؤكان ؟

(سيفانوَ) د ئةوىَ باوةريَداية ،كو د ضةوانييا شيَوازىَ داخوازكرنيَدا و
هةلبذارتنا ثيَكهاتا رِستىَ بؤ ئاخظتنكةرى يا ظةكريية ,بةىلَ سةرةراى
هندىَ ئاخظتنكةر ب شيَوةيةكىَ رِةهايىَ ئازاد نينة ,ضونكى
ئاخظتنكةر ل بةردةم هندةك هةلويست و ثيظةر و دابونةريتيَن جظاكى
ييَن جياواز داية .زيَدةبارى ئةوان جياوازييان ييَن كةسايةتييا مرؤظى
ديار دكةن)Sifianou, 1992, 101( .

 -2ميَهظانكرن:
دىَ ئةظ شةظة ثيَكظة خوارنىَ خوين.دىَ ئةظ شةظة هيَى ئاهةنطىَ ،مانة؟-3داواكرن:
ترؤمبيال خؤ ئةظرؤ بدةظ من.ئةطةر تة هةبن ،هندةك ثاران بدة من.7
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 -4هيظيخوازتن:

ناظ خؤدا نةه سرتاتيجيييَن داخوازيييَ ب خؤظة دطريت .ئةوذى بريتينة

ئةز حةزدكةم ،تؤ ئةظ سالة دةربضى.-هيظدارم سةركةظتى بى.

ذ:
ى رِوهن و ديار :ئةظةذى فةرمان و
ى رِاستةوخؤ يان ئاست َ
-Aئاست َ

زاناييَن عةرةب ذى ضةند كردةيييَن دى وةك كردةيا داخوازيييَ دزانن.
ئةوذى زاناييَن(ئينب مةنزور ،هارون ،تابانا و مةتلوب) وةكو
كردةييَن(فةرمان ،هيظيخوازتن(متين) ،ئوميَدةوارى(ترجي) ،

ئةجنامدانان ب خؤظة دطريتBlum-Kulka and ( .
 )Olshtain, 1984,201ئةظ ئاستة ئةظان سرتاتيجييان ب خؤظة
دطريت:

داواكرن ،دياركرن (  .)Huda & Dunia, 2008, 10-12وةكو
ل خوارىَ دياردبيت:

-1داخوازييا رِاستةوخؤ .وةكو:
-ترؤمبيَال خؤ بلظينة.

-1فةرمان:
ثةنضةرىَ بطرة.-ل جهيَن طشتى بىَ كار رِانةوةستة.

-2ئةجنامدان يان رِاثةراندن .وةكو:
ئةز داخوازىَ ذ تة دكةم ،تؤ ترومبيَال خؤ ذظيَرىَ ببةى.-3ئةجنامدان يان رِاثةراندنا ب هوشيارى.وةكو:

دةركةظة ذ دةرظة.-2هيظيخوازتن:

من دظيَت تؤ داخوازىَ ذ ئةوى/ئةوى بكةى ،كو ترومبيَال خؤ ذظيَرىَببةت.

خوزى ئةز ببامة نوذدار.خوزى بةفر هاتبا.-3ئوميَدةوارى:

-4رِستةيا مةرجى .وةكو:
دظيَت تؤ ترؤمبيال خؤ ذظيَرى ببةى.-5رِستةيا ئارةزوو و ظيانىَ .وةكو:

ئوميَدةوارم تؤ ل سةر ذظانىَ خؤ مبينى.-ئوميَدةوارم ئةوا تة طوتى ب جهبهينى.

ئةز حةزدكةم تؤ ترؤمبيال خؤ ذظيَرىَ ببةى.-Bئاستىَ نةرِاستةوخؤيييَ تةقليدى :ئةظ كردةية ب رِيَكا ئاماذةدان

-4داواكرن:
تؤ ثةرتووكا خؤ نادةية ظ من؟-تؤ ترؤمبيَال خؤ ئةظرؤ نادةية ظ من؟

ب مةرجيَن ثيَشةوةختيَن دهيَتة تيَطةهشنت ،كو د دةقي و ئاخظتنيَدا
ب دةستظةدهيَن .واتا ل ظيَرىَ ب رِيَكا ناظةرؤكا زمانى و بكارهينانا
تةقليدى دهيَتة رِاظةكرنBlum-Kulka and Olshtain, (.

-5دياركرن:
دىَ خوارنىَ خبؤ.-ئةوى فيَقي بهينة.

 )1984,201ئةظ ئاستة ئةظان سرتاتيجييان ب خؤظة دطريت:
-6شيَوةييَ ثيَشنيارىَ .وةكو:
-ضةواية تؤ ترؤمبيال خؤ ل ظيَرىَ ببةى؟

 .3مةرج و سرتاتيجيييَن داخوازيييَ
 .1.3مةرجيَن ب جههينانا داخوازيييَ:
(سيَرل) ضةند مةرجيَن ،كو ثيَدظيية ثهيَنة جيَبةجيَكرن
دةستنيشاندكةت ذبؤ ب دةستظةهينانا داخوازيييَ .ئةوذى ئةظةنة:

-7ثرسيارا ئامادةكرى يان بةرهةظكرى .وةكو:
ئةرىَ تؤ دشَيي ترؤمبيال خؤ ذظيَرى ببةى؟ئةرىَ ض ئاريشة نابن ،تؤ تؤمبيَال خؤ ذظيَرىَ ببةى؟-Cئاستىَ نةراستةوخؤ ييَ نةتةقليدى :دظيَريَدا داخوازى ب رِيَكا
ئاماذةيا بةشييا تشتى يان رِةطةزىَ داخوازكرى بؤ ب دةستظةهينانا

-1مةرجىَ هاندانىَ :طوهدار دشيَت كردةييَ جيَبةجيَبكةت.
-2مةرجىَ رِاستيييَ :ئاخظتنكةرى ذ طوهدارى دظيَت ،كردةيا

ئةظىَ كردةييَ ب دةستظة دهيَت .ل ظيَرىَ واتايا طوتنىَ ب رِيَكا
ئاماذةكرنا دةوروبةرى دهيَتة رِاظةكرنBlum-Kulka and (.

-3مةرجىَ ناظةرؤكا مةسةلةييَ :ئاخظتنكةر ثيَشبينييا كردةيةكا
ئايندةيي بؤ طوهدارى دكةت.

)Olshtain, 1984, 101-202
-8ئاماذةييَن بهيَز:
-مة ليَنانطةه ب جه هيَالت ذبةر هةبوونا بيَسةروبةرييةكا

داخوازيييَ ئةجنامبدةت.

-4مةرجىَ سةرةكى :ئةظة بةرامبةرى هةولدانا ئاخظتنكةريية بؤ
ئةجنامبدةت.
كارةكىَ
داكو
طوهدارى،
هاندانا
()Searle,1979,44
 .2.3موديَال (بلوم – كولكا و ئولشتاين )ى بؤ داخوازيييَ:
(بلوم – كولكا و ئولشتاين) دابةشكرنةكا سيَ جؤرى يان سيَ
ئاسيت ،رِاستةوخؤ بؤ داخوازيييَ ثيَشكيَشكرن ،كو ئةظ دابةشكرنة د
8

تةمام(داخوازييةكا نةراستةوخؤية بؤ ثاقذكرنا ئةوىَ)
-9ئاماذةييَن ميانرةو:
مة نةظيَت ض ئيزدحيام ضيَبيت (وةك داخوازى بؤ لظينا ترؤمبيلىَ)ثيَدظيية ل ظيَرىَ ئاماذةييَ ب ئةوىَ ضةندىَ بدةين ،كو ئاخظتنكةريَن
طؤظةرا بةهدينى د ناظ اليةنىَ ثراكتيكيدا ،ل دةمىَ بةرسظ ل سةر
هةلويستيَن دياركرى د ناظ رِاثرسيييَدا داين ،ذبلى ثةنابرن بؤ
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موديَال(بلوم-كولكا و ئولشتاين)ى هندةك سرتاتيجيةتيَن دى ذى

هندىَ داكو ثةيوةندييا جظاكى د ناظبةرا ئةواندا تيَكنةضيت .ئةظجا ض

بكارهيناينة ،ئةوذى ئةظيَن ل خواريَنة:
-10تيَكةلكرنا سرتاتيجيةتان:

ذبةر ثةشيَمانبوونىَ بيت يان ذبةر مانديبوونا ئةوى بيت يان ذبةر
داخوازييةكىَ بيت يان ذبةر هةر مةبةستةكا دى بيت .وةكو:

ئاخظتنكةريَن طؤظةرا بةهدينى هندةك جاران ثةنا بؤ ئةظىَ
سرتاتيجيةتىَ بريية .مةبةست ثيَ ئةوة ،كو دوو سرتاتيجى يان ثرت ل
طةل ئيَك بهيَنة تيَكةلكرن و د ئةجنامدا دةربرِينىَ ذ حالةتةكىَ

 ببورة ،من تةلةفؤنا خؤ يا ذبريكرى ،دىَ تةلةفؤنةكىَ ب يا تةكةم.
 -15هيظيخوازتن:

دياركرى بكةن .وةكو تيَكةلكرنا سرتاتيجيةتيَن (:ليَبورينخوازتن) و
(رِيَزدةربرِين)ىَ...هتد .وةكو:

هيظيخوازتن ذى وةكو سرتاتيجيةتيَن ل سةرى د ناظ بةرسظيَن
ئاخظتنكةريَن طؤظةرا بةهدينيظة دهيَتة دينت .مةبةست ذ كردةيا

 ببورة ،براييَ هيَذا دىَ شيَم تةلةفؤنةكىَ ب تةلةفؤنا تةئةجنامبدةم.
-11رِيَزدةربرِين:

هيظيخوازتنىَ ئةوة ئاخظتنكةر ذبؤ ب دةستظةهينانا داخوازييةكىَ يان
هيظييةكىَ يان ب دةستظةهينانا كارةكى...هتد هةولددةت ئةظىَ
كردةييَ بكاربهينيت .وةكو:

ئةظ سرتاتيجيةتا ل سةرى ذى د ناظ رِاثرسييا ئاخظتنكةريَن طؤظةرا
بةهدينى ل دؤر بةرسظدانا ئةوان هةلويستيَن دياركرى دهيَتة دينت.

 هيظيدكةم ،ئةظرؤ مولةتىَ بدةية من. -16ثيَدظيبوون:

مةبةستا ذ رِيَزدةربرِينىَ ئةوة ،ئاخظتنكةر ب رِيَز و رِيَزطرتنظة
دةربرِينىَ ذ هةوليستىَ خؤ بةرامبةر حالةتةكىَ دياركرى دكةت و ذ
ئةوان ثةيظ و كةرةستيَن دةربرِينىَ ذ رِيَزدةربرِينىَ دكةن .وةكو(:برا،

ثيَدظيبوون ئةوة كردةية ،كو داخوازكةر يان ئاخظتنكةر ذبةر نةضارى
و فةراتى و ثيَدظيياتيييَ ب كارةكى يان تشتةكى داخوازا ب
دةستظةهينانا ئةوى كارى يان تشتى دكةت.

رِيَزدار ،بةريَز ،مامؤستاييَ هيَذا ،رِيظةبةرىَ هيَذا...هتد .).وةكو:
-رِيَظةبةرىَ هيَذا سوبةهى مولةتىَ بدةمة من.

 -ئةز ثيَدظي ب هندةك ثارامنة.

 -12سوثاسيكرن:
مةبةست ذ كردةيا سوثاسيكرنىَ ئةوة ،كو ئاخظتنكةر بةرامبةر كار
ئةجنامدانةكىَ يان داخوازكرنا كارئةجنامدانةكىَ ذ كةسيَ دى ئةظىَ
كردةييَ بكاردهينيت .وةكو:
 دىَ سوثاسدارمب ،هوين كارىَ خؤ ب دوماهيك بهينن. -14ليَبورينخوازتن:
ليَبورينخوازتن كردةيةكا زمانيية ،ئاخظتنكةر ب رِيَكا هندةك ثةيظ و
كةرةستة و دةربرِينيَن زمانى ليَبورينىَ ذ كةسةكىَ دى دخوازيت بؤ

.3.3سرتاتيجيييَن داخوازيكرنىَ د زمانىَ كورديدا:
د ئةظىَ ثشكا ثراكتيكيدا دىَ هةولدةين ،ل دويظ موديَال (بلوم –
كولكا)ى ،سرتاتيجيييَن داخوازيييَ ل دةظ ئاخظتنكةريَن طؤظةرا
بةهدينى ،د ( )8هةلويستيَن ذيَكجودادا وةربطرين و سرتاتيجييَن
بكارهاتى د هةر هةلويستةكيَدا دياربكةين ،ل طةل دياركرنا رِيَذةيا
سةدى يا هةر سرتاتيجيةكىَ  .ب ئةظى رِةنطىَ ل خوارىَ دياركرى:
 .1.3.3هةلويستىَ ئيَكىَ :هةظالةكىَ تة ترومبيَلةكا الو يا هةى
و تة دظيت ذى داخوازبكةى ،كو بؤ ئاهةنطى بدةتة ظ تة:

9
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ويَنةييَ
()1
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ئةجنامدان يان
رِاثةراندن %8

داخوازييا رِاستةخؤ
%12

رِستةيا ئاةزوو و
ظيانىَ %16

رِيَزدةربرِين %20

ثرسيارا

ئامادةكرى %44

د ئةظى هةلويستىَ ل سةريدا ،ذبؤ داخوازيكرنا ترؤمبيَلىَ ذالييَ

ئةويَ ييَن بكارهاتى .وةكو(ئةز حةزدكةم،...من دظيا....هتد).

هةظاليظة ،كو بؤ ئاهةنطىَ بدةتة ظىَ ،ئاخظتنكةريَن طؤظةرا بةهدينى

سرتاتيجييا (داخوازييا رِاستةوخؤ) ل ثشتى ئةوان دهيَت ،ئةوذى ب

( )5سرتاتيجى بكارهيناينة ،كو سرتاتيجييا ذ هةمييا ثرت هاتيية

رِيَذةيا( )%12و ذدةربرِينيَن ئةوىَ(:ترؤمبيَال خؤ ئةظرؤ بدةظ من ،من
ئاهةنطا هةى ).و سرتاتيجييا رِيَذةيا ئةوىَ ذ هةمييا كيَمرت د ئةظى

دةربرِينيَن ئةوىَ( (:دىَ ترؤمبيَال خؤ دةيةظ من؟)(،ئةطةر تة ض شؤل
نةبن ،دىَ ترمبيَال خؤ دةية ظ من؟)....هتد) د دويظدا

هةلويستيدا بكارهاتبيت ،سرتاتيجييا(ئةجنامدان يان رِاثةراندن)ة،

بكارهينان( ،ثرسيارا ئامادةكرى)بوو ،كو ب رِيَذةيا()%44بوو ،ذ

ئةوذى ب رِيَذةيا( )%8ذ دةربرِينيَن ئةوىَ(:داخوازىَ ذ تة دكةم،
ترؤمبيَال خؤ بؤ ئاهةنطىَ بدةيةظ من)...هتد.

سرتاتيجييا(رِيَزدةربرِين) ب رِيَذةيا ()%20دهيَت و ذ دةربرِيَنيَن

 .2.3.3هةلويستىَ دووىَ :داخوازىَ ذ كةسةكىَ ذ بنةماال خؤ
بكة ،كو كؤذمةكىَ ثارةى بدةتة تة ،داكو قةرىَ خؤ بدةى:

ئةوىَ(:بيَزةمحةت ،...هةظاىلَ خؤشتظى ،رِيَزدار ،)....ثاشى
سرتاتيجييا (رِستةيا ئارةزوو و ظيانىَ) ب رِيَذةيا( )%16و ذ دةربرِينيَن

ويَنةييَ
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ميانرةو %4
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د هةلويستىَ داخوازكرنا قةرى ذ ناظ ئيَك كةسيَ بنةماليَدا،

ثاران بؤ من ثةيدابكةن ،ذبةركو ،) ،....ثشتى ئةظىَ سرتاتيجيةتىَ،

ئاخظتنكةريَن طؤظةرا بةهدينى ()7سرتاتيجى بكارهيناينة.
سرتاتيجيةتا (ثيَدظيبوون) ذ هةميان ثرت هاتيية بكارهينان ،ئةوذى ب

سرتاتيجيةتا (رِيَزدةربرِين) ب رِيَذةيا()%8دهيَت ،ذ منووونةييَن ئةوىَ
ييَن ئاخظتنكةريَن طؤظةرا بةهدينى بكارهينانني .وةكو(:خويشكا

رِيَذةيا( )%28و ذ دةربرِينيَن ئةويَ ييَن بكارهاتى .وةكو(:ئةز ثيَدظي
ب هندةك ثارامنة ،....من ثيَدظي ب هندةك ثاران هةية...هتد) و هةر

هيَذا ،....براييَ خؤشتظى ).....و ل دوماهيكىَ سرتاتيجيةتا
(ئاماذةييَن ميانرةو) ب رِيَذةيا( )%4هاتيية بكارهينان .وةكو

سيَ سرتاتيجيةتيَن(داخوازييا رِاستةوخؤ)(،ثرسيارا ئامادةكرى)

دةربرِينيَن(:هندةك ثاران بدةنة من ،دا ئاريشةيا من ضارةبيت).

و(هيظيخوازت ن) ب هةمان رِيَذة دووبووينة ،ئةوذى ب رِيَذةيا()%16ية
و د دويظ ئةواندا سرتاتيجيةتا (رِستةيا مةرجى) ب

 .3.3.3هةلويستىَ سيَييَ :ل دةمىَ ترؤمبيَال تة كارنةكةت ،ذ
ئةطةرىَ نةمانا ثانزينىَ ،داخوازىَ ذ شوفيَرةكىَ بكة ،كو
هاريكارييا تة بكةت ،كو هندةك ثانزينىَ بدةتة تة:

رِيَذةيا()%12دهيَت و ذ دةربرِينيَن بكارهاتيييَن ئةوىَ(:دظيَت هندةك

ويَنةييَ
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د هةلويستىَ ل سةريدا ،ل دويظ ئةوىَ رِاثرسييا هاتيية ئةجنامدان ب
تنىَ دوو سرتاتيجى هاتينة بكارهينان ،ئةوذى هةر دوو
سرتاتيجيييَن(رِيَزدةربرِين) و (ليَبورينخوازتن)ن ،ئةظةذى ئةوىَ

سرتاتيجيةتا(ليَبورينخوازتن)ة ،ئةوذى ب رِيَذةيا( )%24و ذ منوونة و

ضةندىَ دطةهينيت ،كو د ناظ كةلتوورىَ كورداندا ل دةمىَ داخوازا
تشتةكى دكةن ،نةخامسة وةك داخوازكرنا بانزينىَ ،كو ئةظ هةلويستة

دةربرِينيَن ئةوىَ ييَن بكارهاتى بريتينة ذ(:ببورة ثانزينا ترومبيَال من
نةما ،....،ب ليَبورينظة ثانزينا ترؤمبيَال من نةما....،هتد).

طريَداى هنديَية ،داخوازييا خؤ ب رِيَز و تةقدير و ب ليَبورينظة
ثيَشكيَشدكةن ،لةوا ئةظ هةر دوو سرتاتيجيية بكارهيناينة.
سرتاتيجيةتا(رِيَزدةربرِين)ىَ ب رِيَذةيةكا مةزن هاتيية بكارهينان ،كو

 .4.3.3هةلويستىَ ضارىَ:ل دةمىَ تؤ د ناظ فرؤكةييَدا بى و تة
دظيَت تؤ ل سةر كورسييا خؤ بروينى و تة ديت كةسى دانعةمر
ب خةلةتى ل سةر كورسيكا تة ييَ رِوينشتى ،دىَ ض بيَذية

ئةوى كةسي:

دبيتة( )%76و ذ دةربرِينيَن ئةوىَ ييَن بكارهاتى(:زةحةمةت

نةبيت ،.....براييَ هيَذا.....هتد) و سرتاتيجيةتا دووىَ يا
ئاخظتنكةريَن طؤظةرا بةهدينى د ئةظى هةلويستيَدا بكارهيناى،
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ويَنةييَ
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تيَكةلكرنا سرتاتيجيةتان ليَبورينخوازتن %16
%12

رِيَزدةربرِين %72

د هةلويستىَ داخوازيكرنا كةسةكى بؤ مرؤظةكىَ دانعةمر ،كو ب

سرتاتيجيةتا(تيَكةلكرنا سرتاتيجيةتان)ة ،ئةوذى ب رِيَذةيا ( )%12و

خةلةتيظة د ناظ فرِؤكةييَدا ل جهىَ ئةوى رِوينشتبيت ،ئاخظتنكةريَن

ذ دةربرِينيَن ئةوىَ ييَن بكارهاتى .وةكو(:مام ببورة ،ب ليبورينظة
مامىَ هيَذا)....كو ئةظ دةربرِينة يا تيَكةلة ذ دوو سرتاتيجيةتان( .مام،

ثرت هاتيية بكارهينان ،كو دبيتة( ،)%72ئةوذى
سرتاتيجيةتا(رِيَزدةربرِين)ة ،ذ دةربرِينيَن ئةوىَ(:بيَزةمحةت،....
مامىَ هيَذا.....هتد) و سرتاتيجيةتا د دويظدا دهيَت،

مامىَ هيَذا) طريَداى سرتاتيجيةتا(رِيَزدةربرِين)يَنة و (ببورة ،ب
ليَبورينظة) طريَداى سرتاتيجيةتا(ليَبورينخوازتن)يَنة.

طؤظةرا بةهدينى ،سيَ سرتاتيجى بكارهيناينة .سرتاتيجيةتا ذ هةمييان

سرتاتيجيةتا(ليَبورينخوازتن)ة ،ئةوذى ب رِيَذةيا( )%16و ذ
دةربرِينيَن ئةوىَ ييَن بكارهاتى( ( :ببورة ئةو جهىَ منة (،).ليَبورين َ
ى
ي خةلةت بووى ،ئةو جهىَ منة...هتد) ) .ديسان
دخوازم ،تؤ ي َ
سرتاتيجيةتةكا دى يا بكارهاتى د ئةظى هةلويستيدا،

 .5.3.3هةلويستىَ ثيَنجىَ :ل دةمىَ هةظالةكىَ تة /هةظالةكا تة
ذ تة بةرزةببيت و تة موبايال خؤ ذبريكربيت .داخوازىَ ذ
كةسةكىَ بيانى بكة ،كو موبايال خؤ بدةتة ظ تة ،داكو تةلةفونا
ئةوى /ئةوىَ بكةى:



ويَنةييَ
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ئاماذةييَن ميانرةو ليَبورينخوازتن  %12ثرسيارا ئامادةكرى
سرتاتيجيةتان %20
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%4
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د ئةظى هةلويستيدا وةكو هةمى هةلويستيَن ديييَن بورى سرتاتيجيةتا

دىَ تةلةفؤنا خؤ دةية ظ من تةلةفؤنةكىَ ب تةلةفؤنا تة

(رِيَزدةربرِين)ىَ هاتيية بكارهينان و ب رِيَذةكا زؤر ،ئةظةذى ئةوىَ
ضةندىَ دسةملينيت ،كو داخوازيكرن د كةلتوورىَ زمانىَ كوريدا،

بكةم...).هتد .سرتاتيجيةتا سيَييَ يا ئةظى هةلويستى ،دوو
سرتاتيجى ب هةمان رِيَذة هاتينة ،كو هةر دوو ب رِيَذةيا

رِةنطظةدانا رِيَز و رِيَزطرتنىَ تيَدا هةية و ب شيَوةكىَ طشتى داخوازييان
ب شيَوازةكىَ جوان و ب رِيَزظة داخوازدكةن .ئةظجا
سرتاتيجةتا(رِيَزدةربرِين)ىَ د هةلويستىَ داخوازكرنا مؤبايلىَ بؤ

()%12هاتينة ،ئةوذى هةر دوو سرتاتيجيةتيَن(ثرسيارا ئامادةكرى)
و(ليَبورينخوازتن)ن ،ذ دةربرِينيَن بكارهاتى ييَن سرتاتيجيةتا( ثرسيارا

ئةجنامدانا تةلةفؤنةكى ،ب رِيَذةيةكا زؤر هاتيية بكارهينان ،كو

ئامادةكرى)  .وةكو(:دىَ شيَم تةلةفؤنةكىَ ب تةلةفؤنا تة
بكةم؟)(،دىَ تةلةفؤنا خؤ دةية ظ من ،تةلةفؤنةكىَ ثيَ بكةم؟)...هتد
و ذ دةربرِينيَن سرتاتيجيةتا(ليَبورينخوازتن)ىَ .وةكو(:ببورة ،من

زؤربةيا ئاخظتنكةريَن طؤظةرا بةهدينى ئةظ سرتاتيجيةتة هةلبذارتيية
و ب دةربرِينيَن ذيَكجودا .وةكو دةربرِينيَن( (:ذكةرةما خؤ تةلةفؤنا
خؤ بدةظ من ،دا تةلةفؤنةكىَ بكةم( ،).بيَزةمحةت ،من دظيَت

تةلةفؤنا خؤ يا ذبريكرى ،دىَ تةلةفؤنةكىَ ب يا تة
كةم(،).بيَزةمحةت ،من دظيَت تةلةفؤنةكىَ ب تةلةفؤنا تة
بكةم...).هتد .سرتاتيجيةتا ثيَنجىَ و يا دوماهيكىَ ،كو بؤ ئةظى

تةلؤنةكىَ ب تةلةفؤنا تة بكةم( ،).خاىلَ هيَذا...هتد) .ل ثشتى ئةظىَ
سرتاتيجيةتىَ ،سرتاتيجيةتا (تيَكةلكرنا سرتاتيجيةتان) ب

هةلويستى هاتيية بكارهينان ،سرتاتيجيةتا(ئاماذةييَن ميانرةو)ن) كو

دبيتة( )%72ذ سةرجةمىَ رِيَذةيا سةدى يا ئةظى هةلويستى ،ئانكو

ب رِيَذةيا( )%4هاتيية بكارهينان ،ذ دةربرِينيَن ئةويَ ييَن بكارهاتى.

رِيَذةيا()%20دهيَت ،ئةظ سرتاتيجيةتة باراثرت ذ هةر دوو
سرتاتيجيةتيَن(رِيَزدةربرِين) و سرتاتيجيةتا(ليَبورينخوازتن)ىَ هاتيية

 .6.3.3هةلويستىَ شةشىَ:تؤ قوتابيي و تؤ ل بابةتةكىَ

تيَكةلكرن و ذ دةربرِينيَن ئةويَ ييَن بكارهاتىَ(ببورة ،براييَ هيَذا دىَ
شيَم تةلةفؤنةكىَ ب تةلةفؤنا تة ئةجنامبدةم( ،).رِيَزدار ب ليَبورينظة

تيَنةطةهشتى ،داخوازىَ ذ قوتابيةكىَ زيَرةكىَ طرؤثىَ خؤ بكة،
كو بابةتى بؤ تة رِوهنبكةت :

وةكو(:وةلةو جان نينة ،دىَ شيَم تةلةفؤنا تة بكاربهينم...).هتد.

ويَنةييَ
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رِستةيا مةرجى %8

ئاماذةييَن ميانرةو %12

رِيَزدةربرِين %36

ثرسيارا ئامادةكرى %44

د هةلويستىَ داخواكرنا قوتابيةكىَ بؤ رِوهنكرنا بابةتى ذ قوتابيةكىَ

(رِيَزدةربرِين)ة و ئةظ سرتاتيجيةتة هةر وةكو بةرى نوكة

زيرةكىَ طرؤثيَ خؤ ،ضار سرتاتيجى هاتينة بكارهينان .سرتاتيجيةتا
ذ هةمييان ثرت هاتيية بكارهينان د ناظ ئةظى هةلويستيدا ،كو ب رِيَذةيا

ئاماذةثيَهاتيية د ناظ هةمى هةوليستاندا دووبارةبووية ،كو دظيَريَدا ب

( )%44د ناظ ئاخظتنكةريَن طؤظةرا بةهدينيدا هاتيية بكارهينان،

رِيَذةيا()%36هاتيية بكارهينان و ذ دةربرِينيَن ئةوىَ(براييَ هيَذا ئةظى
بابةتى بؤ من رِوهنبكة(،).هةظاىلَ هيَذا ).....و سرتاتيجيةتا سيَييَ د

ئةوذى سرتاتيجيةتا (ثرسيارا ئامادةكرى)ية و ذ دةربرِينيَن ئةوىَ ييَن
بكارهاتى .وةكو(ئةرىَ دىَ شيَى ئةظى بابةتى بؤ رِوهنبكةى؟)...هتد.

ئةظى هةلويستيدا هاتيية بكارهينان ،ب رِيَذةيا ()%12دهيَت ،ئةوذى
سرتاتيجيةتا(ئاماذةييَن ميانرةو)ة و ذ دةربرِينيَن ئةوىَ ييَن

سرتاتيجيةتا دووىَ يا بكارهاتى بؤ ئةظى هةلويستى ،سرتاتيجيةتا

بكارهاتى .وةكو(:ب خيَر خؤ ئةظى بابةتى بؤ من شرؤظةبكة(،).ب
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رِاستى ئةز ل ئةظى بابةتى نةطةهشتيمة ،ئةطةر بشيَى بؤ مة

شرؤظةبكةى ،ضونكى ئةز تيَنةطةهشتيمة( ،).ثيَدظيية تؤ هاريكارييا

رِوهنبكة).هتد ...و سرتاتيجيةتا دوماهيكىَ د ئةظى هةلويستيدا
هاتيية بكارهينان ،سرتاتيجيةتا(رِستةيا مةرجى)ية ،كو ب رِيَذةيا

من بكةى و جارةكىَ بابةتى بؤ من شرؤظةبكةى)...هتد.
 .7.3.3هةلويستىَ حةفتىَ :تؤ فةرمانبةرى و تؤ نةخؤش
كةظتى ،داخوازىَ ذ ِريَظةرىَ خؤ بكة ،كو مولةتىَ بدةتة تة:

()%8هاتيية بكارهينان و ذ منوونة و دةربرِينيَن ئةوىَ ييَن خةلكىَ
طؤظةرا بةهدينى بكارهينانى .وةكو(:دظيَت تؤ بابةتى بؤ من

ويَنةييَ
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ئاماذةييَن داخوازييا ِريَزدةربرِين تيَكةلكرنا
هيظيخوازتن ثرسيارا
 %32سرتاتيجيةتان
ئامادةكرى ميانرةو  %8رِاستةوخؤ
%4
%40
%8
%4

د هةلويستىَ داخوازكرنا مولةتىَ ذ رِةخيَ فةرمانبةريظة بؤ رِيَظةبةرى،
حةفت سرتاتيجى هاتينة بكارهينان .سرتاتيجيةتا ب رِيَذةيا ذ

سرتاتيجيةتا(داخوازيكرنا رِاستةوخؤ) و ذدةربرِينيَن ئةوىَ (:ئةز
نةشيَم كاربكةم ،مولةتىَ بدة من...).هتد .و سرتاتيجيةتا(ئاماذةييَن

(تيَكةلكرنا

ميانرةو) ة و ذ دةربرِينيَن ئةوىَ ييَن بكارهاتى .وةكو ( (:ئةز طةلةكىَ
نةخؤشم ،دىَ شيَم بؤ ضةند رؤذةكان بيَهنا خؤظةدةم( ،).ئةز ييَ
نةخؤشم ،من دظيَت ئةظرؤ مولةتىَ بدةية من...).هتد .ل ثشتى ئةظان

هةمييان ثرت هاتي

بكارهينان ،سرتاتيجيةتا

سرتاتيجيةتان)ة ،ئةوذى ب رِيَذةيا( ،)%40كو د ئةظى هةلويستيدا،
ب شيَوةكىَ بةرجاظ سرتاتيجى هاتينة تيَكةلكرن .وةكو(سرتاتيجيةتا
ليَبورينخوازتن) ل طةل سرتاتيجيةتا(رِيَزدةربرِين)ىَ .وةكو(:ببورة،
رِيَظةبةرىَ هيَذا ...هتد) .ديسان سرتاتيجيةتيَن(رِيَزدةربرِين) و

ئةوذى ب رِيَذةيا( )%4و ئةو هةر سيَ سرتاتيجى ئةظةنة(:ثرسيارا

(رِستةيا مةرجى)ذى ل طةل ئيَك هاتينة تيَكةلكرن .وةكو(:سةيدا ئةز
نةخؤشم ،دظيَت تؤ سوبةهى مولةتىَ بدةية من...).هتد .سرتاتيجيةتا
ب رِيَزا دووىَ ،سرتاتيجيةتا (رِيَزدةربرِين)دهيَت ،ئةوذى ب

ئامادةكرى :ئةز حةزدكةم تؤ ئةظرؤ مولةتى بدةية من؟)،
(هيظيخوازتن :هيظيدكةم ،ئةظرؤ مولةتىَ بدةية من( ،).ئاماذةييَن
بهيَز :ئةز سوبةهى ناهيَم ،ئةز نةساخم...).هتد.

رِيَذةيا( )%32و ذ دةربرِينيَن ئةوىَ ييَن بكارهاتى .وةكو(:بيَزةمحةت،
ذكةرةما خؤ ،رِيَظةبةرىَ هيَذا ،...من مولةت دظيَت .).د دويظ ئةظان

 .8.3.3هةلويستىَ هةشتىَ:تؤ بةرثرسيَ بةشةكىَ و دظيَت تؤ
كارىَ خؤ د ماوةكىَ دياركريدا دةستنيشانبكةى .داخوازىَ ذ
فةرمانبةران بكة ،كو بيَ بةرمبةر كارةكىَ زيَدة بكةن:

هةر دوو سرتاتيجيةتيَن ل سةرى ،دوو سرتاتيجيةتيَن دى ب هةمان
رِيَذة
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هاتينة

بكارهينان،

كو

دبنة(،)%8

ئةوذى

سرتاتيجيةتان ،سيَ سرتاتيجى ب هةمان رِيَذة هاتينة بكارهينان.
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د هةلويستىَ داخوازكرنا بةرثرسيَ بةشى ذ فةرمانبةران ،كو بؤ

بهينني؟)...هتد .ل ثشتى ئةظان سرتاتيجيةتان ،سرتاتيجيةتيَن

ماوةكىَ زيَدةتر كاربكةن ،ئاخظتنكةريَن طؤظةرا بةهدينى نةه
سرتاتيجى بكارهيناينة .د ئةظى هةلويستيدا سرتاتيجيةتا (تيَكةلكرنا

(سوثاسيكرن) و (رِستةيا مةرجى) ب رِيَذةيا()%8دهيَن و ذ دةربرِينيَن
سرتاتيجيةتا(سوثاسيكرن)ىَ .وةكو (:دىَ سوثاسدارمب ،هوين كارىَ

سرتاتيجيةتان) ب ثلةيا ئيَكىَ دهيَت و ب رِيَذةيا ()%28هاتيية
بكارهينان ،كو طةلةك جاران هةر دوو سرتاتيجيةتيَن(رِيَزدةربرِين) و

خؤ ب دوماهيك بهينن...) .هتد و ذ دةربرِينيَن بكارهاتى ييَن
سرتاتيجيةتا(رِستةيا مةرجى) .وةكو ( (:ثيَدظيية ئةم هةمى ثيَكظة

(رِستةيا مةرجى) هاتينة تيَكةلكرن .وةكو(:فةرمانبةريَن هيَذا ،دظيَت
ئةم ئةظى كارى ب دوماهيك بهينني ).يان تيَكةىل د ناظبةرا

كاربكةين و كارى دوماهيك ثيَ بهينني(،).دظيَت ئةظرؤ ئةم ئةظى شؤىل
خالس بكةين...).هتد و دوماهيك سرتاتيجى ل ثشتى ئةظان

سرتاتيجيةتيَن (رِيَزدةربرِين) و (هيظيخوازتن)يَدا هاتيية كرن.

سرتاتيجيةتيَن هاتينة دياركرن ،سيَ سرتاتيجى ب هةمان رِيَذة

وةكو(بةريَزان ،هيظيدارم ثيَكظة كاربكةن ،ذبؤ ب دوماهيك هينانا
كارى ).يان تيَكةىل د ناظبةرا سرتاتيجيةتيَن(رِستةيا مةرجى) و
(سوثاسيكرن)يَدا هاتيية كرن .وةكو (:ثيَدظيية ئةظى كارى بلةز ب

دووبارةبووينة ،ئةوذى ب رِيَذةيا( )%4ئةو هةر سيَ سرتاتيجى ذى
ئةظةنة(:سرتاتيجيةتا ليَبورينخوازتنىَ :ببورن ،ل سةر مةية ئةم ئةظى

دوماهيك بهينن ،دىَ سوثاسدارمب بؤ كارى هةوةييَ زيَدة...).هتد.
سرتاتيجيةتا دووىَ د ئةظى هةلويستيدا دوو سرتاتيجى ب هةمان رِيَذة

كارى دوماهيك ييَ بهينني...).هتد( .سرتاتيجيةتا ئاماذةييَن بهيَز :ئةظ
كارة هةرنؤكة دوماهيك ثيَ بهيَت...).هتد(.سرتاتيجيةتا ئارةزوو و
ظيانىَ :ئةز حةزدكةم ،هاريكاربن دا كار ب دوماهيك بهيَت...).هتد.

دووبارةبووينة ،ئةوذى سرتاتيجيةتيَن(رِيَزدةربرِين) و ( ئاماذةييَن
ميانرةو )ن و ب رِيَذةيا()%16دهيَن و ذ دةربرِينيَن
سرتاتيجيةتا(رِيَزدةربرِين)ىَ ييَن بكارهاتى .وةكو(:فةرمانبةريَن هيَذا،
هيَذايان ،براييَن هيَذا ....هةولبدةن ئةظرؤكة كارى دوماهيك ثيَ بهينن.
)...هتد و ذ دةربرِينيَن بكارهاتى ييَن سرتاتيجيةتا(ئاماذةييَن
ميانرةو) .وةكو ( (:ئةز دزامن هوين وةستاينة ،بةىل َ ل سةر مةية كار
ب دوماهيك بهينني( ،).مة كارةك طرنط ييَ هةى و دظيَت خالس
بكةين ،لةوا هاريكاربن ،دا ئةجنامدةين...).هتد و سرتاتيجيةتا سيَييَ
يا د ئةظى هةلويستيدا هاتيية بكارهينان ،سرتاتيجيةتا ( شيَوةييَ
ثيَشنياريَ)ية ،كو ب رِيَذةيا ( )%12ئاخظتنكةريَن طؤظةرا بةهدينى
ئةظ سرتاتيجيةتة بكارهيناية و ذ دةربرِينيَن ئةويَ ييَن بكارهاتى.
وةكو ( (:ضةواية ئةم ئةظى كارى ب دوماهيك بينني؟)( ،هوين ض
دبيَذن ،د ئةظى ماوةييَ دةستنيشانكريدا ،ئةظى كارى ب دوماهيك

 .4ئةجنام
ثشتى ظةكؤلينا مة ب دوماهيك هاتى ،ئةم طةهشتينة ئةظان ئةجناميَن
ل خوارىَ دياركرى:
أ-ئاخظتنكةريَن طؤظةرا بةهدينى بؤ هةلويستيَن هةلبذاتى ب تةمامى
ثةيرةوا مؤديَال (بلوم-كولكا و ئولشتاين)ى ناكةن ،بةلكو ثةنا بؤ
هندةك سرتاتيجيةتيَن دى ذى برينة .وةكو(:سوثاسيكرن،
رِيَزدةربرِين ،ليَبورينخوازتن ،تيَكةلكرنا سرتاتيجيةتان ،هيظيخوازتن،
ثيَدظيبوون).
ب -د ئةظان هةلويستيَن ل خواريَدا ،ئةظ سرتتراتيجيةتيَن داخوازيي َ
ي
هاتينة بكارهينان:
-1د هةلويستىَ داخوازيكرنا ترؤمبيَلىَ ذالييَ هةظاليظة ،بؤ ئاهةنطىَ،
( )5سرتاتيجى هاتينة بكارهينان .ب ئةظان رِيَذةيان(:ثرسيارا
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ئامادةكرى ،%44:رِيَزدةربرِين ،%20:رِستةيا ئارةزوو و ظيانىَ،%16:
داخوازييا رِاستةوخؤ ،%12:ئةجنامدان يان رِاثةراندن.)%8:
 -2د هةلويستىَ داخوازكرنا قةرى ذ ناظ ئيَك كةسيَ بنةماليَدا)7( ،
سرتاتيجى هاتينة بكارهينان .ب ئةظان رِيَذةيان(:ثيَدظيبوون،%28:
رِاستةوخؤ،%16:

داخوازييا

هيظيخوازتن،%16:

رِستةيا

ثرسيارا

ئامادةكرى،%16:

مةرجى،%12:

رِيَزدةربرِين،%8:

ئاماذةييَن ميانرةو)%4:
-3د هةلويستىَ داخوازكرنا هندةك ثانزينىَ ذ شوفيَرةكى ،ب تنىَ
دوو سرتاتيجى هاتينة بكارهينان .ئةوذى ئةظةنة (:رِيَزدةربرِين،%76:
ليَبورينخوازتن.)%24:
 -4د هةلويستىَ داخوازيكرنا كةسةكى بؤ مرؤظةكىَ دانعةمر ،كو ب
خةلةتيظة د ناظ فرِؤكةييَدا ل جهىَ ئةوى رِوينشتبيت و ل جهىَ ئةوى
رِابيت )3( ،سرتاتيجى هاتينة بكارهينان .ئةوذى ب ئةظان
رِيَذةيان(:رِيَزدةربرِين ،%72:ليَبورينخوازتن، %16 :

تيَكةلكرنا

سرتاتيجيةتان.) %12 :
 -5د هةلويستىَ داخوازكرنا تةلةفؤنىَ ذ كةسةكىَ بيانى ،كو
تةلةفؤنةكىَ ثيَ ئةجنامبدةى)5( ،سرتاتيجى هاتينة بكارهينان.
ئةوذى

ب

ئةظان

رِيَذةيان(:رِيَزدةربرِين،%52:

سرتاتيجيةتان،%20:

ثرسيارا

تيَكةلكرنا

ئامادةكرى،%12:

ليَبورينخوازتن ،%12:ئاماذةييَن ميانرةو.)%4:
 -6د هةلويستىَ داخواكرنا قوتابيةكىَ بؤ رِوهنكرنا بابةتى ذ
قوتابيةكىَ زيرةكىَ طرؤثيَ خؤ ،ضار سرتاتيجى هاتينة بكارهينان.
ئةوذى ب ئةظان رِيَذةيان (:ثرسيارا دروستكرى،%44 :
رِيَزدةربرِين ،%36:ئاماذةييَن ميانرةو ،%12:رِستةيا مةرجى.)%8:
 -7د هةلويستىَ داخوازكرنا مولةتىَ ذ رِةخيَ فةرمانبةريظة بؤ
رِيَظةبةرى)7( ،سرتاتيجى هاتينة بكارهينان .ئةوذى ب ئةظان
رِيَذةيان(:تيَكةلكرنا

سرتاتيجيةتان،%40:

رِيَزدةربرِين،%32:

داخوازييا رِاستةوخؤ ،%8:ئاماذةييَن ميانرةو ،%8:ثرسيارا
ئامادةكرى ،%4:هيظيخوازتن  ،%4ئاماذةييَن بهيَز .) %4
 -8د هةلويستىَ داخوازكرنا بةرثرسيَ بةشى ذ فةرمانبةران ،كو بؤ
ماوةكىَ زيَدةتر كاربكةن )9( ،سرتاتيجى هاتينة بكارهينان .ب ئةظان
رِيَذةيان (:تيَكةلكرنا سرتاتيجيةتان ،%28 :رِيَزدةربرِين،%16 :
ئاماذةييَن ميانرةو ،%16 :شيَوةييَ ثيَشنيارىَ ،%12 :سوثاسيكرن:
 ،%8رِستةيا مةرجى ،%8 :ليَبورينخوازتن ،%4 :ئاماذةييَن بهيَز،%4 :
رِستةيا ئاةزوو و ظيانىَ.)%4 :

 .1.5ب زمانىَ كوردى:

16

 .5ليستا ذيَــدةران:

قةيس كاكل توفيق ،جؤرةكانى رِستة و تيؤرى كردة قسةييةكان ،نامةى ماستةر،
كؤليجى ئاداب ،زانكؤى سةالحةدين.1995 ،
 .2.5ب زمانىَ عةرةبى:
ابراهيم عبود السامرائي ،االساليب الطلبية يف هلجة(مين) يف ضوء العربية
الفصحى ،جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو ،جملد ( ،)6العدد(،)4
.2018
علي حممود حجي الصراف ،يف الربامجاتية االفعال االجنازية يف العربية املعاصرة،
الطبعة االوىل ،الناشر:مكتبة االداب ،القاهرة.2010 ،
حممد حممد يونس علي  ،مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب ،الطبعة االوىل ،دار
الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت .2004،
 .3.5ب زمانىَ ئينطليزى:
Austin, J. L. (1962). How to do things with Words.
Oxford: Clarendon Press.
- Bach, K, and Harnish, R. M. (1979). Linguistic
Communication and Speech Acts. Cambridge,
Mass: The MIT Press.
Blum-Kulka, S. and Olshtain, E. (1984). Requests And
Apologies: A Cross-cultural Study Of Speech Act
Realization
Patters
(CCSARP).
Applied
Linguistics 5(3), 196-213.
Blum-Kulka, (1985). The Language Of Requesting In:
Joseph Forgas, ed., Language and social situation.
New York Berlin :Springer. pp. 113-141.
Brown, P. and Levinson, S. (1987) Politeness: Some
Universals in Language Usage .Cambridge:
Cambridge University Press.
Dar.Issa,Muna Muhammad Ismail.(2015). The
Translation of Requests in the Holy Quran:A
Contrastive Study between Arabic and English.
An-Najah National University Faculyt of
Graduate Studies.
Ellis, R. (1994). The Study Of Second Language
Acquisition. Oxford,
UK: Oxford University Press.
Fraser, B. (1983). ''The Domain of Pragmatics''. In J.
C. Richards and R. W. Schimdt, (eds): Language
and Communication. London, New York:
Longman, pp.29-59.
Fries,C.(1952). The Structure of
English.London:Longman Group Ltd.
-Green,G.M.(1975). How to get people to Do Things
with Words. The Wh-Imparative Question. In:P.
Cole and J.c. Morgan,(eds):Syntax and
Semantics, 3:Speech Acts.
- Huda F. Al-Halawchy & Dunia A. Al-Bayati.(2009).
The Speech Act of Requestives in Romantic
Poetry with Reference to English. ADAB ALRAFIDAYN. VOL.55.
- Jesperson, O. (1924). The Philosophy of Grammar.
London: George Allen and Unwin Ltd.
- Leech, G. and Short, M. (1981). Style and Fiction: A
Linguistic
Introduction to English Fictional Prose. London:
Longman Group Ltd.
- Leech, G. (1983) Principles of Pragmatics. New York:
Longman.

عةلي  ،شريزاد سةبري  /طوَظارا زانستيَن مروَظايةتى يا زانكوَيا زاخوَ ،ثةربةندا ،8:ذمارة ،1:بث  ،18 -1ئادار.2020 -

- Mey, J. L. (1993). Pragmatics: An Introduction.
Oxford: Basil Blackwell Ltd.
- Searle, J. R. (1969). Speech Acts: An Essay in the
Philosophy of Language. Cambridge: CUP.
- Searle, (1979). Expression and Meaning. Cambridge
University Press.
-Searle, J.R & Vanderveken,D.(1985). Foundations of
Illocutionary Logic. Cambridge: Cambridge
University press.
- Sifianou, M. (1992). Politeness Phenomena in
England and Greece. Oxford: Clarendon Press.
- Trosborg, A. (1995). Interlanguage Pragmatics:
Requests, Complaints
and Apologies. Berline: Mouton de Gruyter.

- Wierzbicka, A. (1985). ''Different Cutlures,
Different Languages, Different Speech Acts''.
Journal of Pragmatics, Vol.9, No.2/3, pp. 145178.

رِاثرسي:
ئةظ رِاثرسيية هاتيية دروستكرن ذبؤ ئاخظتنكةريَن زمانيَ كوردي ييَن طؤظةرا بةهديين ذبؤ هندةك هةلويستنان ،كو ب كريارا داخوازيكرنىَ رِادبن ،لةورا ئةويَ هزريَ بكة ،كو
بةرسظيَن تة هةر وةكو ئاخظتنا رِاستيةقينةيا تة بن يا كو د ذيانا رِؤذانةدا بكاردهيين:
رِةطةز:

 -1نيَر

 -2ميَ

 هةظالةكىَ تة ترومبيَلةكا الو يا هةى ،داخواز ذيَبكة ،كو بؤ ئاهةنطىَ ترؤمبيَال خؤ بدةتة ظ تة:تؤ:ـــــــــــــــــــــــــ
تؤ ييَ قةردارى و تة دظيَت قةرىَ خؤ بدةى ،داخوازىَ ذ كةسةكىَ ذ بنةماال خؤ بكة ،كو كؤذمةكىَ ثارةى بدةتة تة:تؤ:ــــــــــــــــــــــــ
ذبةر نةمانا ثانزينىَ ترؤمبيَال تة كارناكةت ،داخوازىَ ذ شوفيَرةكىَ بكة ،كو هاريكارييا تة بكةت ،كو هندةك ثانزينىَ بدةتة تة:تؤ:ـــــــــــــــــــــ
كةسةكىَ دانعةمر ب خة لةتى د ناظ فرؤكةييَدا ل سةر كورسييا تة ييَ رِوينشتى ،داخوازىَ ذيَبكة ،كو ئةو كورسييا تةية:تؤ:ــــــــــــــــــــ
مؤبايل ل دةظ تة نينة و هةظالةكىَ تة يان هةظالةكا تة ل تة بةرزةب بيت ،داخوازىَ ذ كةسةكىَ بيانى بكة ،كو تؤ ب تةلةفؤنا ئةوى تةلةفؤنىَ بؤ ئةوى/ئةوىَ بكةى:تؤ:ــــــــــــــــــــ
 تؤ قوتابيى ل طرؤثةكى و تؤ ل بابةتةكى نةطةهشتى و تؤ ثيَدظيي ئيَك بؤ تة رِوهنبكةت ،داخوازىَ ذ ئيَك ئةوان بكة ،كو بؤ تة ئةظىَ ضةندىَ بكةت:تؤ:ــــــــــــــــــ
 تؤ فةرمانبةرى و تؤ نةخؤش كةظتى ،داخوازىَ ذ رِيَظةرىَ خؤ بكة ،كو مولةتىَ بدةتة تة:تؤ:ـــــــــــــــــــ
 تؤ بةرثرسيَ بةشةكيَى و دظيَت تؤ كارىَ خؤ د ماوةكىَ دياركريدا دةستنيشانبكةى .داخوازىَ ذ فةرمانبةران بكة ،كو بيَ بةرمبةر كارةكىَ زيَدة بكةن:تؤ:ــــــــــــــــــــــ
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فعل كالم الطلب يف اللغة الكوردية
)كولكا و أولشتاين-حسب موديل(بلوم

:امللخص

 والبحث املوسوم(فعل الطلب يف اللغة الكوردية) حسب موديل (بلوم –كولكا.الطلب فعل من أفعال الكالم و له عالقة بالتداولية اللغوية ويعلب دوراً فعاالً يف جمال أفعال الكالم
 وقد قام الباحث بتصنيف العينات والتعابري املستخدمة حسب االسرتاتيجيات التابعة هلا.و اولشتاين) حياول فيه الباحث توضيح كيفية أستخدام الطلب حسب مواقف معينة
 ويسعى الباحث من خالل إجراء هذا البحث إىل إظهار كيفية إستخدام صيغة.باإلضافة إىل توضيح نسبة تلك االسرتاتيجيات املستعملة لكل موقف حسب األسلوب األحصائي
. ويتكون البحث من مقدمة وفصلني فضالً عن أهم النتائج اليت توصل هلا الباحث.الطلب لدى ناطقي منطقة بهدينان وكذلك اإلسرتاتيجيات املتبعة لديهم أث ناء صياغة الطلب
 يف حني كُرِّسَ الفصل الثاني (شروط.و يرصد الفصل األول والذي حيمل عنوان (أفعال الكالم وفعل الطلب) أفعال الكالم بشكل عام و يُركز بشكل خاص على فعل الطلب
.وإسرتاتيجيات الطل ب) على شروط وإسرتاتيجيات صياغة الطلب وتطبيقيها على كالم ناطقي منطقة بهدينان حسب املواقف املختارة يف البحث
 أسرتاتيجيات الطلب، التوجية، األمر، أفعال الكالم:الكلمات الدالة

The speech act of Request in Kurdish Language According to the model (Blum-Kulka and Olshtain)
Abstruct:
Request is an act of speech related to linguistic deliberation and plays an active role in the field of speech acts. In this
research, which is titled (The speech act of Request in Kurdish Language) According to the model (Blum-Kulka and
Olshtain) the researcher attempts to clarify how to use the request according to certain situations. The researcher
classified the samples and expressions used according to their strategies in addition to clarifying the percentage of
those strategies used for each situation according to statistical method. Through this research, the researcher seeks to
demonstrate how to use the Request form in the Bhdinan area as well as the strategies used during the formulation of
the Request. The research consists of an introduction and two chapters in addition to the most important findings of
the research. The first chapter (Acts of speech and act of request) monitors speech acts in general and focuses in
particular on the act of request. The second chapter (conditions and strategies of request) is devoted to the terms and
strategies of formulating and applying the request to the speeches of the Bhdinan region according to the selected
situations in the research.
Keywords: Speech acts,Command, Directive, Strategies of request
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