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ABSTRACT 
National belonging is one of the important discussions that sociologists have worked 
on it for more than two centuries. Most of experts of nationalism think that national 
identity has five main dimensions that each of them is affected by a number of interior 
and exterior factors. These factors are political, historical, social, cultural, and 
geographical  
After development of communication technology and affecting this technology on 
media channels, the impact of different kinds of media on weakening or strengthening 
of national belonging is increasing. In the present research it is aimed to explore the 
impact of Kurdish media channels on weakening or strengthening of national 
belonging. In addition, through a questionnaire given to Kurdistan
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 وكردنیپتههل یاندناگهڕ كانیهناكهی ۆڕ

ی وانگهڕله كانونیشتمانییه ییوهتهھانهبه
  وهمانتارانی كوردستانهرلهپه

  
  

  حلد سایجه. میم. 
    

  پوخته
 اتریزهك یهانگرنگ هرسپ وله هكیكیه ییهوهتهنی  وشتمانین ینتمایئ یرسپ 

 مهئ یرانپۆسپ یهربۆ. زهكردورقاهس هوۆیهخهب یناسهمۆك یرانژهتو یههدهدووسله
 وله هكیهرهوھ یههھ یكهرهس یندهھهر نجپی ییهوهتهن یهناسنام یهوا انپیی هبوار

. یبهد وازالو زیھهب دایكهرهود ۆییناوخ یرهفاكت كلیهمۆك یریگهكار رژیله هندانهھهر
، یتوورلكو یندهھه، ریتیهالهمۆك یندهھهر ،ییوویژم یندهھهر ،یاسیس یندهھهر
  .ییایرافگجو یندهھهر
 یكانلهناهك یرتنگرهو كلهوك كردنیندهویپه یالۆژیهكنهت یوتنهشكپی یدوا له 

 كانهونوسراو تراویوبس نراویب ایدیم یریگهكار تیتاد ،ییهالۆژیهكنهت وله اندنیگهرا
كران ی باسهندانهھهو رهئیی وهوهتهون یشتمانین ینتمایئ یوازكردنالو وكردنهتپ رهسله
 له یكورد یاندنیگهرا یكانلهناهك یریگهكار هدراولوهھ دایههوهنیژیتو ملهت. یبهاتر دیز
 ییهوهتهون یشتمانین ینتمایئ یوازكردنالو زكردنیھهب رهسله رابردوودا یسا) 120(

 یكوردستان، را یمانتارانلهرپهڵ گهله كییهرسپرا ییگهرله ھاهروهوو. ھرهتیبخر
 رهسله اندنیگهرا یكانلهناهك یستایئ یكانییهریگهكار رهسله تیبزانر مانتارانلهرپه
    .ییهوهتهون یشتمانین ینتمایئ یكانهندهھهر یزكردنیھهب
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  :كیشهپ* 
 یهناسنام یلههسهم ن،یكرهد كانهرخچهھاو الگهمۆكهب تهبارهس یهوانهنۆلیكلی وله 
 كوردستان، یباشورله. یههھ یتهرهوبن یكهرهس یكیهپیگه یشتمانیون ییهوهتهن
 مانداهاكلگهمۆك رهسهب نیرپهرا شپیهك یهانیتهھامهون ساتهكار وهئ یرتنگاوچرهبلههب

 وامهردهب یكیههویشهب هوهنیرپهرا یدوالههك یهشانیوك یارگنلوئا رانیهق وهوئ هھاتوو
 هندهناوله ستیوپیك هن، وهكهكانمان دییههوهتهنی وشتمانیھانهوب هناسنامله هشهرهھ
  .هكراوهرنهسله یهوهنیژیتو كانداییهمیكادهئ
 یوازكردنالو وكردنهتپله ا،یاجیج یوئاست هبارهقهب ر،هوفاكت زگههر نیندچه ستادایئ له 

 یكانلهناهوك كردنیندهویپه یالۆژیهنهكهت مهب نن،یبهدڵ ۆر داییهوهتهن یهناسنام
  .نرگهد ریگهكار كجاریه یكۆدا، ریههموزنهو مهناو ئلهاندن یگهرا
 رهھ یتیهالهمۆك یستمیس یكانهرهنكھپ نیترگرنگله هكیكیه، ییهوهتهن یهناسنام 
  .ننھهستدهدهب انۆیخ یهناسنام اگهمۆك یكانهتاك هویهیگهرلهو كیهالگهمۆك

 لییهوتا یشۆوخ وشكست وتنهركهس یمهرھهب ،هووكردیژم یكیوتهر ییهوهتهن یهناسنام
 كانهتاك یندهویپه یزبوونیھهوب ندبوونهابپ ۆیھ هتیبهود هكانهتیللهم یكانهشهھاوب

 یهشهرهھ كیهمۆك مهردهبله یوامهردهبهب یههناسنام وهئ مه. بهوهانیاكانلگهمۆكهب
 یل مهخیب كیههوهتهن یچھ رندایدۆم یایدنله ۆیهب رهھ ،یهدایكهرهود ۆییناوخ
 یهناسنام یاراستنپو رتنگرا رزهب ۆب كار تهبیتا یكاریور یگهر نیندچههوب تیشیدانان

 ۆمرهئهك هاندنیگهرا یكانلهناهك شهكارانیر وهئ نیترگرنگ ن،هكهاندۆیخ ییهوهتهن
  .نهكهد باران امیپه اگهمۆك یكانهتاك

 یكیژیسترات یرهبهرتنگ ۆب نهكهد هرسپ مهئ رهسله هوهنۆلیكلی وامهردهب تانیللهم 
 كولهب ،یشتمانیون ییهوهتهن ینتمایئ یزكردنیھهب ۆب رهھ كهن ریگهوكار كالاچ
 یكانلهناه. كهوهتیبهد انیكانهناسنام یوورهرووبهك یهرانۆز هشهرهھ وله یاراستنپ

  .دایههئاراست وهب هكیوهھ یههوهنیژیتو مهن. ئرگیهد هورگه ۆلیر داهوله شیاندنیگهرا
  
  
  .مانتارانلهرپه كان،ییههوهتهھانهب اندن،یگهرا یكانلهناهكان: كهزاراو لیلیك -
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  كهوهژینهتو بازی: ڕمكهیه شیبه
  
 :كهوهژینهتو یشهك* 
 یاندنیگهرا یكانهناهك یریگهوكارڵ ۆر یئاستله باس داتهدوهھ یههوهنژیم توهئ
 یهشبكات. ك كانییهشتمانیون ییهوهتهھانهبهب دانگیرنگله كوردستان یمرهھ
 یكانهمانتارلهرپه یرهوباو ریب ینیزان ییگهرله هوهتینیبهد داهوله ۆیخ هكهوهنیژیتو

 ستراویوب نراویب ایدیم یهنۆالو رهئ یئاست ۆاندن بكات بگنهسلهھ هوهكوردستان
 ،یتیهالهمۆك ،ییوویژم ،یتوورلكو ،یاسیس یندهھهر نجپیله كوردستان یكانهونوسراو

  كان.ییهشتمانیون ییهوهتهھانهب یوكردنهتپله نریگیهد هوییهرافگجو
  :كهوهگرنگی تویژینه* 
 یكوردستان مووهھهك وارداژد یكیرجهوملهھ له گهرنگدا هوله یههوهنیژیم توهئ

 یگهروانله داتهدلوهوھ كاتهاردیستهھ یكیههشیكله باس ،یرپههدیداتپی
 تهحكوم یاكانگزهدامود یكردنیریاودچله رسنپرهبهك هوهكوردستان یمانتارانلهرپه

دا  یشتمانینیی وهوهتهھانهب یوكردنهتپله اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر اسا،ی یودانان
 ربخات.هد
 :كهوهتویژینه كانیئامانجه* 
 هوهكوردستان یمانتارانلهرپه یگهروانله یههوهئ یههوهنیژیم توهئ یكهرهس یئامانج 
 لاپله وو،رهبخات یشتمانیون ییهوهتهھانهب یوكردنهتپله اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر
 :هوانله یههش ھیكهوال یكیئامانج ندچهداییهكهرهس هئامانج مهئ
 ییهوهتهھانهب یمكچه یوكردنهتپ رهسله اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر ینیزان -

 كوردستان. یمانتارانلهرپه یال یشتمانیون
 .یشتمانینیی وهوهتهن ینتمایئ یوكردنهتپ یكانییهكهرهس هندهھهر یرخستنهد  -
 ننیھهد یكارهكوردستان ب یمانتارانلهرپههك اندنیگهرا یهنالناهو كهئ یرۆج ینیزان -
 .یاریزان یرتنگرهو ۆب
 ۆب رنگهردهولی یكلهك جار نیرترۆزهك یهنالناهو كهان بیهمتمان یهراد ینیزان -
 . یاریوزان لواهھ یرتنگرهو
 :كهوهپرسیاری تویژینه* 
 یوكردنهتپله اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلی: ریهتیبر هكهوهنیژیتو یكهرهس یاریرسپ 
 ینتمایئ ھاوهب یكانییهتیهالهمۆك ،ییرافگجو ،ییوویژ، مییتوورل، كوییاسیس هندهھهر
 ؟یهكدایئاست چله یشتمانیون ییهوهتهن
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 :كهوهی تویژینهگریمانه* 
 ۆلیور مانتارانلهرپه یهانڤیتیگهن ینیروانیت وانینله یههھ زیھهب یكییهندهویپه -
یی هوهتهن ینتمایئ یكانییهاسیس هندهھهر یوازكردنالله اندنیگهرا یكانلهناهك
 .یشتمانینو
 ۆلیور مانتارانلهرپه یهانڤیتهزپۆ ینیروانیت وانینله یههھ زیھهب یكییهندهویپه -
 ییهوهتهن ینتمایئ یكانییهتوورلكو هندهھهر یزكردنیھهبله اندنیگهرا یكانلهناهك

 .یشتمانیون
 ۆلیور مانتارانلهرپه یهانڤیتیگهن ینیروانیت وانینله یههھ زیھهب یكییهندهویپه -
 ییهوهتهن ینتمایئ یكانییهتیهالهمۆك هندهھهر یوازكردنالله اندنیگهرا یكانلهناهك

 .یشتمانیون
 ۆلیور مانتارانلهرپه یهانڤیتهزپۆ ینیروانیت وانینله یههھ زیھهب یكییهندهویپه -
 ییهوهتهن ینتمایئ یكانییهرافگجو هندهھهر یزكردنیھهبله اندنیگهرا یكانلهناهك

    .یشتمانیون
  كهوهتویژینه تیۆری یچوارچیوه: مشی دووهبه

  
 هكھاتووپی مهكیه یشهب ،هوهشهدووب هتهكراو هكهوهنیژیتو یوریت یهوچیوارچ  
 یریگهوكار كانییههوهتهھانهوب ییهوهتهن یهوناسنام هوهتهن یكانهمكچه یهناسپیله
شدا یتاۆكلهكان. ییههوهتهھا نهبو هر ناسنامهسلهكان هاندنیگهرایبوون وھانیجهب
 وو.رهتهخراو یشتمانیون ییهوهتهن یهناسنام یكھاتنپیر هس یكانهریگهكار هندهھهر

 یریگهكاری وكانیهای وپكورد ییهوهتهن یهناسناملهشدا باسمان یمهدوو یشهبله
اشان باسمان پ. هكردو یههو ناسنامهئ یوازكردنوكردن والهتپر هسلهكان هاندنیگهرا
 .هكردوو یشتمانینیی وهوهتهن یهر ناسنامهس ۆب یریگهكاریاندن وگهرا یتهاسیسله
  .ییوهتهی نهوناسنامه وهتهنه م:كهیه یروازهده
 هوهشهھاوب یكیهوویژم ییگهرله یكانهندامهئهك كیكلهخ لههمۆ"ك له ییهتیبر هوهتهن

 انۆیخ رتووداگكیه یكیتوورلكو ییگهرلهو نژیهد شداهھاوب یكیهایرافگجوله
  )1(".هوهنهكهادیج هكید یكانهوهتهنله
 رهھ كانییهتیهالهمۆك هرچهستراك كان،هكخراوی، رهكید یكانهاردیك دهكان، وهوهتهن
 وهئ لگهله نهوهئ یعهمود كولهب ،هكردوهرنگیدا یوهز رهسله انیكینیشو نھاهتهب

                                                             
1 .Thompson, Andrew (2001); "National Identity and Human Agency", The sociological Review, Vol. 
49, No. 1, PP 18-32 
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 انۆیخ یهناسنام كانهوهتهن رفراوانترهب یكیهماناهب )1(".بوونلهكیت دانییت ییهایرافگجو
 ژین.هدیلهك هوهننیبهد دایهوهزچهارپ وله

 شیمهوھ كانداییهمیكادهئ هوهنۆلیكلیله مهھهك یهزاراوان وله هكیكیه هناسنام
 یرلگهھ هتدا ناسنامهقیقهحله مالهب ت،یكاردهب كلهخ یهانۆژر یكردنهقسله

 یهانیندهتمهبیتا وهئ یرهرخهد هوان. ناسنامهوئ همیئ وانینله هسنور یدروستكردن
 ئاشنابوون واندا،هئ لگهله همیئ یكانییهاوازیج یوتنهركهدهب ،ییهواندانهئلههك یههمیئ
 یهناسنامهب بدات كیرمۆف یهوهئ ۆب كیتاك رهوانماندا. ھینله یبهدروستد نیكترناسیهو
بكات.  هكید یوانهئ یهناسپی شیودواتر بكات هناسپی ۆیخ ۆیخ تاهرهس یبهد ،ۆیخ
 نهدیهد كیسهك لههمۆك انی تاكهك یلهوهھ وله" یهتیبر هناسنام هكید یكیهماناهب

  )2(."هكید یكلهخله انۆیخ یوهعنهوم یماد یانژی یاوازیوج یوامهردهب یناوپیله
 هدروستنابن، "ناسنام هوییهشاۆبله كانهناسنامهك نیبزان هوهئ یبهد تهبلهھ

 یرۆر (تیسفۆتمهئ ا)،یرافگن (جویشو لگهله یههھ ۆلیتوندوت یكییهندهویپه
 یندهتمهبیتا یریگهكار رژیلهوو). یژن (مهمهز كان)،ییهتیهالهمۆكییهندهویپه
  )3(دا".یهژهوا س وهئ یكانییهانكاررگۆو
 یكانییهتاۆكله ،ییهنو یكیمكچه ییهوهتهن یهناسنام یمكچه یهوا انپییك یندهھ
 یتیهاگهبهرهد یستمیسهب انییتاۆك ئاواۆژر یتانالو یهوهئ یدوا مدایههزدۆن یهدهس
. هكید یتانالو هتهشتوویگه هویولهو هداولهھیرهس ادنایبون انیداریهرماهس یستمیوس نایھ
 وو:رهتهخستو یكورت یكیههناسپیند چهار یویرھاد زهف ییهوهتهن یهناسنامهت بهبارهس
 یرگتاك  هویهیگهرلههك ییهتوورلكویی ووویژم یكیستهھ ییهوهتهن یهناسنام -
 .هویههاكلگهمۆك یرابردووهب هوهتیدرهد
ر هرامبهبله یهالگهمۆك یهوهمانۆیی وناوخ یكبوونیه یكارۆھ ییهوهتهن یهناسنام -

 یكیندهوهر ییایژدرهكان، بییهكهرهدۆیی وناوخ هبوونیاخی ویویشپكان، ییهارگنلئا
 ن.یهخایژدر ییوویژم
، یشارستانی وتوورلكو یشهبز وگههك رلیهمۆكله ییهتیبر ییهوهتهن یهناسنام -
 ۆییخهربهس یرخانژی هوهكگرن وپیكبیها لگهمۆك یكانهتاك یهوهئ ۆیھ هتیبهدهك
  )4(ن.هك دروست بكیهالگهمۆك ییهوهتهن

  65، ل1381سیاست جغرافیایی، انتشارات سمت. تھران  . پیروز مجتھد زادە، جغرافیای سیاسی و1                                                             
  .22، ص 1387. عماد افروغ، ھویت ایرانی و حقوق فرھنگی، ناشر سوره مھر، تھران 2
  .80، ص1381. احمد گل محمدی، جھانی شدن، فرھنگ و ھویت، نشر نی، تھران 3
ھای ھویت ملی در جنگھای ایران و روسیه، جستارھای سیاسی لفو. فرھاد زیویار، بازشناسی عناصر وم4

  .5، ص2–1.،1395دوم، تابستان  العات فرھنگی سال ھفتم، شمارهطمعاصر، پژوھشگاه علوم انسانی و م
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 پییهب ییهوهتهن یهناسنام یكانییهكهرهس هرهنیكھپی ۆندان بهرمیب یوونۆچب
 شهھاوب یوویژمی ووهادا زیرافگجو یزانستله كدایكاتلهت؛ "یرگۆهد انیكانییهرپۆسپ
 ،یاسیس یزانست یال چیهك ت،یزانرهد ییهوهتهن یهناسنام یكهرهس یرهنیكھپیهب
 نیوئا زمان شدایناسلهمۆك یزانستلهو هوهتیكرهد شهھاوب یاسیس یرچهستراكله ختهج

  )1(.تیزانرهد ییهوهتهن یهناسنام ینانیكھپی یكهرهس یزگههرهب شهھاوب یتیرهون وداب
  :كانییهوهتهھانهم: بهكهیه
 هوهنۆكله رهھ ھا،هب یمكچه. یتۆیهخ یھاهب كلیهمۆن كهك خاویههموو ناسنامهھ
 یزلۆئا ۆیھهب مالهب ،هبوو كانییههسفلهف هوقوتابخان انیزانا یدانپی گیرنگ ییگهج
 یهنیهالهمهوھ رگیشتگ یكیههناسپی هوویانتوانیهكاتدا. ن كیهله واتا ندچه یرتنلگهوھ
؛ هكردوو یهناسپی ۆیخ یهكیهزانست هنیوانریت پییهب كیزانست رهھ ۆیهب رهن. ھیدان ۆب

 یكخستنیورپ ینسهرپو یلهم انی هوئاراست رهوپیو سایر لههمۆكله ییهتیبر ھاه"ب
 دایكراو تیارید یكیهایرافگجوله كیكلهخ لههمۆكهك یتیهالهمۆك انی یروونهد

 ت،هاسیس كهو یكانیهكا یهربۆزلهو كاتهد انیهئاراست هانیھاهب وهئ بن،هشدهھاوب
 هانیھاهب مهان. ئۆیب نپلیسید هتیبهد ھتد،... رزشه. ویروونهد ن،یئا توور،لكو ،یئابور

  )2(.نیخرهكدیر الگهمۆك كانالبا هئامانجهب شتنیگه یناوپیله
 رهوباو رهوپی كلیهمۆكله نیتیبر كانییههوهتهن ھاه"ب یهانواپییش هكید یكیندهھ 
 یهكهوهتهون شتمانیونڤ ۆمر یكلیكار ینیوانریوت كاتهد هئاراست كانهتاك یفتارهرهك
 مافهب ندبوونهابپ یدروستبوون ۆیھ هتیبهد شهكلیكار وهئ ینجامهرئهد خات،هكدیر

 یتوورلكو ،ییاسای ،یتیهالهمۆ، كیئابور یانژی یكانیهكا مووهھله كانهركهوئ
 كهو و تیرگهدۆخله اندایناوپیله دانیوقوربان نتمابوونیئ یھاكانهب مانكاتداهھلهو
  )3(".یوهكهردهد سودداهب یكییهتالھاو یهوچیوارچله یكردار یفتارهر

 كان:ونیشتمانییه ییوهتهنه ھابه كانیندهھهم: رهدووه
 ۆلر هوهكپیو انیاجیج یكیندهھهر ندچه یرلگهكان ھیهشتمانیو ن ییهوهتهھا نهب
 یهوچیوارچله ونجانگو انژی هوهكپیو یتیهالهمۆك یكاریھار یدروستكردنله ننیبهد
 هوهخوار یهویش مهب یهندانهھهر وهئ ینهسهحلبوهئ میحهر دیهس دا؛هوهتهن

  :)4(.هنكردوپۆلی
  .145ص ،پیشوو یرچاوهسه. پیروز مجتھد زادە، 1                                                             

 ةروحطمحمد لمین دباغین، أ ةجامعالجزائر، ، ةفی المنھاج التعلیمی ننیوط، القیم الة. مفتاح بن ھدی2
  .37ص 2018، ةدكتورا

فی  ةانویثالمدارس ال ةلبطلدى  ةنیطالقیم الو ةسعد العازمی واآلخرون، دور المعلمین فی تنمی ة. مزن3
  .33، ص2011الکویت، یونیو  ة، جامع99، عدد ةالتربوی ةالكویت، المجل ةدول

  .16-14،ص 1387، زمستان 4، شمارە 38ست، دورە. سیدرحیم ابولحسنی، فصنام سیا4
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 لههمۆكهك تید یهو ماناهب ییهوهتهن یھاهب یاسیس یندهھه: ریاسیس یندهھه. ر1
 یكیرچهستراك انی كیستمیسله ندامهئ هبنهد هوییهاسایو یكیزیف یرووله كیكلهخ
 یساكانیریاسا وهندن بهابژین وپهد كدایتالو ییهوهتهن یسنور یهوچیوارچلهو یاسیس
 ندبوونهابپ ۆیهب رهھ زانن.هد هستمیس وهئ یندامهئهب انۆیخ هوهشیروونهد یروولهو

 ۆب زیھهب یكیكارۆھ هبنهد یھاكانهوب یاسیس یكیستمیس ۆب رتنگزیور یستیوهشۆوخ
 .ییهوهتهن یشهوھاوب ستبوونهویپه
 یهانییهوهتهن ھاهب وله یهتیبر ،یتیهالهمۆك یندهھهر :یتیهالهمۆك یندهھه. ر2
 ۆیناوخ یكانییهتیهالهمۆك پهرووگو الگهمۆكهب بوونلهكیت یوتهرله الگهمۆك یكانهتاكهك
 یراناوهب دواهوب هولهو ندامهئ هتیبهد دایت ۆیخ یرخواستهسلهو تیوهكهد یستهد تالو

 ی.زانهد یرزارهقهب ۆیخ هوهزۆوس ستهھ یروولهكات. هدۆیخلهریعبه" تهمی"ئ
 ییهندهویپه یتینچۆ هتهدراویرگ ،یشتمانیون ییهوهتهن یھاهب یتیهالهمۆك یندهھهر
 الگهمۆكهب تاك یندهویپه . تاهوییهتیهالهمۆك یستمیس ۆیكهب تاك یكانییهتیهالهمۆك
 یهوزاراو تیوهكهردهد اتریز داییهوهتهن یئاست رهسله تاك یشتگ یهناسنام ت،یزبیھهب

 ت.یبه" دروستدییهوهتهن یهمی"ئ
 یرابردووهب الگهمۆك یكانهتاك یشهھاوب یاریشۆھله یهتیبر :ییوویژم یندهھه. ر3
 كانهاوازیج هوهن ش،هھاوب یوویژم یستهوھ یهوپی كردنیوشاناز انۆیخ ییوویژم
ادار گ. ئاۆیخ یرابردوولهك یههوهن یانكدابرلیله كاتهد یریگور كیههب هوهتیستهبهد

كات. هدروستد ییوویژم یهناسنام ،یهوپی كردنیوشاناز ندهابپو ییوویژم یهشنپیلهبوون 
 رووداو وهئ ۆب هكانهتاك یڤیتیگهونڤ یتهزپۆ یستهھ شھندهھهر مهئ یهكھاتپی نیترگرنگ

 الگهمۆك یوویژملهان یڤیتیگهونڤ یتهزیپۆ یریگهكارهك یهانییوویژم ییهتیهساهوك
 .یرۆش رهس انی غروور یدروستبووون ۆیھ هتهوبوون

 انی توورل: "كولیهد تووردالكو یهناسپیله )،ور (یلتا :ییتوورلكو یندهھه. ر4
 ئاكار اسا،ی ر،هھون ،رهباو زانست، وله تیكدپی هزلۆئا یكیههكھاتپی ت،ییهشارستان

 )1(ت".یوهكهاندیستهد الگهمۆك یكیندامهئ كهو كانهڤۆمرهك یهتانیرهون وداب قالخهوئ
 دروست داییوویژم یكیههسۆرپلهو كات یبوونریپهتهب كردوونیباس وریلتا یهوانهئ مووهھ
 یراتیم كهو شینو یهوهون هندیئا یكانهوهن ۆب هوهتیوازرگهد هوهكیههوهنلهو یبهد
 لهش هكییهخود هنیهال، یتهباب ینیهال له گهتوور، جلكو انۆیخ یدوا یهوهنهب نهدیهد

                                                             
) کانی کولتووری 1832-1917. ئیدوارد بیرنت تایلوربگرنگترین کت ل نترۆپۆلۆژی بریتانییزانای ئ (

.رەتاییس  
العات فرھنگی و اجتماعی، تھران، ط. جین اریک لین، سوانته ارسون، فرھنگ و سیاست، پژوھشکده ی م1

  44، ص.1392
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. یبهد ادالگهمۆك یتهخزمله ورپلههك یهویشلهو تییهشارستان نلیهد پیی ،یرگهدۆخ
 یكانهوتاك یرگهدۆخله یتیهالهمۆك یستمیس یكانییهتوورلكو هندهھهر مووهھ ورپلههك
ك. یههوهتهن یتوورلكو ییوویژم یمایھ هتیبهود هوۆیهخ ییریگهكار رژی هخاتهد الگهمۆك
كار هب یتوورلك یهناسنام یژهواهسته، دییهوهتهن یهناسنام یاتیجله رجارۆز تهنانهت
 ت.ید
 یاریود كراوپی ستهوھ یكیزیف یرهنیملهس ییایرافگجو یسنور: ییایرافگجو یندهھه. ر5

 یكیوهمرلههق یبوونهھ ،ییهوهتهن یكیههناسنام ینیناس ۆ. بییههوهتهن یهناسنام
 هوهندهھهر مله هناسنام یهناسپیكان. ییهكهرهس ییهستیداوپیله هكیكیه كراو،یارید

 یكیتالو ییجهشتین كیسهكهك ییهواتا وهب وخاك، ئاو ۆبڤ یتهزپۆ ینیروانی"ت له ییهتیبر
 هتهدراویرگهك نیمهز رهس یزگهه. ریههھ بووندایستمیسله ارید یكیهپیگهو هكراویارید

 .ینیخسهرهد كانهتاك ۆبه وهمان یهنیمهز ،هوهتهاسیوس یئابور
 ی كوردی:وكردنی ناسنامهر پتهسهوانی كوردی لهری رۆژنامهم: كاریگهدووه یروازهده
 داهرلی كرد؛ییهوهتهن یهناسنام یرهنیكھپی یندهھهر نجپیله یباس ریژهتو هوهرهس له
 یوازكردنالو زكردنیھهبله اكاندایاجیج هناغۆقله یكورد یوانهنامۆژر ۆلیر هداولیوهھ
 ندچههب هكردو یوانهنامۆژر یوویژش مهستهبهم مهئ ۆبكات. ب هندانهھهو رهئ
 یتیهالهمۆوك یاسیس یكیرجهوملهھ یهزاد كیناغۆق رهھ یپییه وهب ،هوهكیناغۆق

 پییهب شیكورد یوانهنامۆژر یریگهوكار ۆلر ۆیهب ،یتۆیهخ یهكهمهردهس یوئابور
 .هووینیب هوهانۆیخهب انییونزم رزهب كانهناغۆق

 انیكانلییهكالۆ هزمانهك دروستبوون هكات وهئ كانهوهتهن یهوا پیین، ۆندرسهكت ئیبند
 انیوبازار زهركاغهس هوتنهكهك یهزمانان وهئ یهوا پیی وه. ئپاچ یزمانهب بوون

 پیروگهب بوون ودواتر ییهوهتهن یاریشۆوھ هرهناب انیمهكیه یاوگنهھ دابوو،یۆپهب
 هرووداو انیتوانهك بوونهستهرهك نیوترالربهكان بهنامۆژ". رةیلمتخلناكراو "جماعات ایو

 هواته. "كهوهنرگیب هناكراوانیو پهروگ وهئ ۆب كانلییهكالۆ هزمانهب كانییهھانیوج لیكالۆ
 شیمهھ هوهتینیبخو مهھه" كینو یكیڤۆ"مر یرهنیزرهدامهب بوون كانهبیوكت ینهمپهاچ
  )1(".هوهبكاتیرب
 كلیهمۆك ینجامهئله شیكورد ییهوهتهن یهناسنام ھان،یج یكانهوهتهن یهربۆز كهو
 یكانهرووداو یریگهكار رژیلهو هبوولههرمۆف رابردوو یكانهدهس ییایژدرهب كارۆھ
 جار یندهوھ هویریپهت ادایاجیج یخۆدهب یكورد یالگهمۆك ۆیوناوخ رهوروبهد

، 1388، پایز 3شمارە  39محمد تقی قزلسفلی، رسان و ساخت ھویت ملی، فصلنام سیاست. دورە . 1                                                             
  .332ص



  

 118   

 تیرگب كانییهارگنلهئا یگهرهب یتیهویتوان شیجار كیندهوون و ھچناو له هوهتهكبووینز
 ت.یزیارپب ۆیوخ یستهراو ۆیخ پیی رهسلهو
 هوانله ؛ییههوهتهن یهناسنام یكانییهكهرهس هرهنیكھپیله كلیهمۆك ینهخاو كورد ستایئ

، هوییهكانهموو زاراوهھهب یهكوردهك شهھاوب یكیزمان ،هكوردستانهك شهھاوب یكیخاك
 یشییهفسانهوئ یبهدهئ یمهرھهب كلیهمۆوك شهھاوب یكیتوورلت و كویرهداب و ن

 یوارهئاس كلیهمۆك لهگهج هوهئ ،ۆیب ییهشاناز ییگهجهك هوهتهماو ۆب هوهنۆكله
 هاورگی یهورگه ۆلیر داینهمهت یاكانیاجیج هناغۆقله یكورد یوانهنامۆژ. رییوویژم

 وله كیباس ییرایخهب هوهخوارله ،ییهوهتهن یهناسنام یهرانهنیكھپیو هئ یوكردنهتپله
 ن.یهكهد ۆلهر

 ):1918-1898(م كهیه ۆناغیق - 
 همن ك یهوهته: "نیتیهویكوردستاندا نووس یهنامۆژر یكیه یهمارژ لهدرخان هقداد بیم
 همهئ ،هنۆك كلیگه انیزمان وكداچب یایئاسله هسهك ونلیم 6 یهمارژ هكورد یهوهتهن

 یاندنییگهت یستهبهمۆب ،هوهتهوكردوالب مهیهنامۆژر مهئ هزمان مهبهك هجار نیمهكیه
 یهوهئۆب كوردان یوھاندان مداهكهوهتهن یكانۆلهر ناوله یستیوهشۆخ یانگیو یاریزان

 ییهوهتهن یبهدهئ شدایكات مانهھله رن،گب ینو یتیوشارستان وتنهشكپی ییگهر
  )1(ن".یهبد شانین پیان یانۆیخ
 ۆییخهربهس ۆب بوون انداچویب یكلیوهھله كبوویمهدهك كانییهدرخانهب یلهماهبن

 یهسۆرپله یهرهباو وهئ هشتنیگه ن،الگه یزموونهئله رتنگرهو كلهكهب كوردستان،
) 22/4/1898( له بووهوه. ئهرهدیتهارمی نیباشتر كیههنامۆژر یركردنهد دا،یسازهوهتهن

 ۆ(كوردستان) ب یناو یاردنژبلهركرد. ھهان دی (كوردستان) یهنامۆژر یهمارژن یمهكیه
 مهب وانهئ .یشتمانیون ییهوهتهن یهناسنام یهوهاكردنیج ۆب گهرنگ یكیهمایھ ۆیخ

 ز.هكاغ رهسله كیههوهتهن یدروستكردن ۆب نا انیهورگه یاوگنهھ انیهكار
ر هاندن. (كوردستان) ھیگهرا یكار له یههكوردان یمهكیه یاوگنهكوردستان، ھ یهنامۆژر
 فاهمست روانیوشهز. نهكاغ رهسله كبوویههوهتهن كولهبوو، بهك نیههنامۆژنھا رهت هب
 مهئ یكانهوهرهوكال"ب :هكردو ییههنامۆژر مهئ یوونچرهد گیرنگ یباس یههویش مهب
 مهئ ییگهرله پییه انیهكهوهتهن ۆب انیزۆرپی یكیامیپه هوابوو انپیی یههنامۆژر
 )2(نن"یهگههرائ یپ هویههنامۆژر

 فاوهمسته وشیرواننه نالیهله قهده و. (ئه1ل ،1892نیسانی1،22 درخان، كوردستان، ژماره. میقداد به1                                                             
 سؤرانی).به كراوه

وانی كوردی، رؤژنامه میژوویله كیههڕالپه ندچنین_ چهگوم ریگاوهدهمین، بهفا ئهوشیروان مستهنه. 2
  .43ل ،2013 بیروت_ لبنان للعلوم، ةدارالعربی م،كهیه رگیبه مدووه كتیبی
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 دالهھیرهس دایوارهكوردله ینو یكیناغۆق ،1908 لیساله هشروتهم یشرۆش یدوا
 زرانهدام لمبوهستهئله یاسیوس یتیهالهمۆك یلههمۆوك كخراویر نیندچهو

 یتیهواهتهن یهناسنامهب ودانهبر ۆب هستهرهكهب كرد انیارڤگۆو هنامۆژر انیشیمهرجهوس
  .كوردستانله

  :)1923-1918م (ۆناغی دووهق - 
و هئ یرۆز یشهكوردستان، ب یوپیهدات یئابور یخۆد ۆیھهدا، بگینهن جیمهكیه ییتاۆكله
 كانهزگلینیئ مالهبداخران.  انیكانهارڤگۆو هنامۆژر اندایشلیگهلهو هنالهمۆوك كخراویر

 انی )یراست یشتنییگه(ت یهنامۆژر هغداوهبله ،1918 لیسا یمهدوو یكانون یتاهرهسله
 كانهتوركله انۆیخ یهوهئ ۆب نهبد كانهكورد یهدن داهد  انلیوهھ هویهیگهر له ركرد،هد
 ییهالهقهت مهن. ئهبد انۆیخ یكانییههوهتهن هرسپو هناسنامهب گیرنگو هوهنهابكیج
) 1922 -  1920 وتنهشكپی( یهنامۆژر یركردنهدهب نۆرسهجیهم یستهد رهسله زگلینیئ

 یهوتاران وله نرپ وتنهشكپی یهنامۆژر یهكهمارژ) 118ر (هھ یكۆرهك. ناوۆپتر هشتیگه
 وداب وزمان وویژوم توورلوكو هوناسنام شتمانینهب گیرنگ نهدهد كانهكورد یھانهك

  .نهبد انۆیخ یتیرهون
 یمهردهسلهه) كلالقیستیئ یدیكوردستان و ئوم ۆژیكوردستان، ر گی(بان یكانهنامۆژر

 مووهھ ،هانییهوهتهن یكیبازیرهب وون،چرهد حمودداهم خیش یمییهوس مهدوو یتهحكوم
 باشور یكوردستانله یسازهوهتهن یرسپو هناسنام رهرامبهب انیكیهتیاریرسپرهوب ركهئ
 یاریشۆھ یلههسهمهب هدانبووگیرنگ انیكانهمارژ مووهھ یكۆرهكرد. ناویجهبیج
 یرووله یكورد یالگهمۆك یشخستنپی یهلهسهمهب دانگیرنگو یشتمانیون ییهوهتهن
  .هوییهوئابور یاسیس

ب هدهكورد، ئ یكانیهزانستیی وبهدهئی واسیسهدان بیگیرنگرابردوو، هكردن بیشاناز
 یاسیس ییهكالاچ لیواهھ یهوهوكردنالخاك، بیشتمان ون یستیوهشۆكورد، خ یالر هھونو

 وهئ یكانهرپهاللها یاجیج یانرژهب كوردستان یهكید یكانهشهب یكانییهربازهوس
  .وورهتهخراون داهنامانۆژر

  :)1940-1924م(سییهۆناغی ق - 
 یكانون ی16 لهو ندرایروخ حمودهم خیش یمییهس یتهحكوم 1924 یموزهت ی 19 له
 هوهراقیع یاپسو نیهالله یمانلیس ۆییخهربهسله لسا شهش یدوا 1925 لیسا یمهكیه
  .راقیر عهسهخست یرمهفهب یباشور ین كوردستانالگه یلههمۆوك ركراگیدا
 یكران توخنچارزبان و...) ناو یژهپهن، ژیان، ژی، هوهانژی( یكانهنامۆژر هوالوهب هساتو له
 یرووهسلهو همهردهس وهئ یرهووهمون یهنوخب یاریشۆھ ۆیھهب مالهون، بهكهت نهاسیس
 یباوكهب ردیمهرپی. یتوورلكو یكالاچهب درا رۆز یكگییهرنگ رد،یمهرپی هوهانیموهھ
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 یهنوخب داهناغۆق ملهكوردستان.  یباشورله ینرهداد كورد یتوورلك یزملینایۆناس
 یتهرهبن یكیكارۆھ یبهك چیرهھ ویههانیگب چیرهوابوو "ھ انپیی كورد یریروناكب

ر گههئ ،یههوهتهن وهوئ ییهوهتهن یشۆخهن ۆیھ هتیبهود ییهوهتهن یانژی هتهھاتو
 .)1(ن"یبدر ییهفر هوانهئ یبهد ،هوهتینیبم ساغ یویهب

ندوو یزو هوهكردنپاكهب هان داویرۆز یكگیهرنگكان هریروناكبكان وهنامۆژدا رهناغۆم قله
 انچك یندنیخو تهبیتاهب ندنیخوهب دانگیرنگو یكورد یاتیبهدهوئ زبان یهوهشتنیھ

 یمهردهس یكانیهاسیس ییهانكاررگۆ یارهرهس ردیمهرپی. یئابور یشخستنپی یلههسهوم
 هرهھ هكارلهو داۆیخ یتوورلكو یزملینایۆناسهب ییژهدر یانژی ییتاۆتاك مالهب ،ۆیخ
 د.كور ییهوهتهن یكینژهجهب یوكرد هوهندووكردیز یزۆورهن ینژهج بووهوهئ یكانگهرنگ

 ):1991-1940م (چواره ۆناغیق - 
 كلیهمۆك رابردوو، یهدهس یكانچله یتاهرهسله رد،یمهرپی یهوتهر مهئ لگهله ھاوكات

 یهنامۆژر ینهخاو هكخراوانیر وله یندهھ دا،لهانھیرهس كوردستانداله یاسیس یكخراویر
 هناسنامهب هداو انیتهبیتا یكگییهرنگ ش هنامانۆژر وهئ یكۆرهبوون. ناو ینینھ

 ی 14 یشرۆكو شهكوردستان تاو یكانییهاسیس هكخراویر ینینھ یایدیكورد. م یتوورلوكو
 یكۆرهناو وون،چرهد ارڤگۆو هنامۆژر كلیهمۆك شرۆش یوامبوو. دواهردهب 1958 یمووزهت
بوون،  )2("ییهشپی ،یندكاریخو ،یتیهالهمۆك ،یبهدهئ ،یاسی"س هنامانۆژور ارڤگۆ وهئ
ھا هبو هناسنام یرسپهاندا بگیرنگ كیههتاراد ،هرسانپ وهب دانگیرنگ لاپله مالهب
 هازیمتیئ پییهبهك كانییهكورد هارڤوگۆ هنامۆژ. "رهكان داوییهشتمانینیی وهوهتهن

 یحزبهب رهس یرانه. نوسیاسیس یوباس نینوس هوتنهك بون،هن یاسیس كانییهقانون
 بوو،هن انیئاشكرا یهنامۆژر شتایھهك كوردستان یموكراتید یارتپو راقیع یوعیش
 یاسیس یستیولهھ یاور ریب ینیربرهد یدانیهم هكرد انیهوكراوانالب مهئ یكانهرپهال

  )3(ان".یكانهحزب
 یشرۆش یدواله كوردستان، یكانییهاسیس هكخراویر یوئاشكرا ینینھ یوانهنامۆژر
 یهوهنۆلیكلی ییهونوما یریپهت رداۆز یویونش ورازهھهب 1970 لیسا كوهتاو لویلهئ
 یریشنبۆر یاگزهد یزراندنهودام 1970 یئازار 11 یانیهب یدواهاترن. دوابیز

 یموكراتید یارتپ یكانهنامۆژر یوونچرهود كورد یاریزان یرۆوك یكورد یهوهوكردنالوب
                                                             

 دیاری رچوونییده وشوینڵ كانی حدكا، ساوكراوهبله گرامی، فراسیابئه انیرگیوه ی،ھزاد خؤشحابه. 1
  .35ل ،نییه

 میردهوسه كوردی وانیرؤژنامه كانی_ قوتابخانه چنینگو م ریگاوهدهمین، بهفا ئهمسته وشیرواننه .2
  .394ل ،2013 بیروت_ لبنان للعلوم، ةدارالعربی م،دووه رگیبه مدووه كتیبی عات،وموراجه مهقه

  .393ی پیشوو، لرچاوهفا، سهوشیروان مستهنه .3
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 یاوگنهھ كانییهشتمانیون ییهوهتهن هرسپهب دانگیرنگ ئاشكرا، یهویشهب كوردستان
 .ینیب هوهانۆیخهب انیهورگه یانكاررگۆ
 یتیكیه نیهالله ینو یشرۆش یهوهكردنپیستهود ،1975 یسهرهھ یدواهدواب مالهب
 یحزب یوانهنامۆژر هكید یكیجار موكرات،ید یارتپ ینالوگ یشرۆشی كوردستان وشتمانین
 هوهنیكرهادیج هكید یوانله هوهب یههماو مهئ یكانهنامۆژ. رینینھ یخۆد هویهووچ
 یكهرهدووب یماك هكردوویوا شهمهئ ره. ھهبووهھ انۆلۆژیدیئا یكیهگهروانهك
 هشتیگهتا دالهھیرهس هویولهكان ییهشتمانینیی وهوهتهن هرسپ ۆب ایاجیج یهوهكدانلیو

 .1991 ینیرپهرا
 1991ینیرم: دوایراپهقۆناغی پینجه

 :هوهشهب دووهب تیكرهد هناغۆم قهئ
 2000-  1991 ینیرپهم: راهكیه
 دایحزب یوانهنامۆژر یوورهب یهورگه یكیهاگرهد ،هوهمارژو رۆج یرووله 1991 ینیرپهرا

یۆ رادو هنامۆژر ینهخاوهبوون ب كانهموو حزبهمدا ھهك یكیههماوله. هوهكرد
 كانییهاسیس هركردهس یوخواست زاجیم پییهب هنالناهم كهئ یوتارگان. ۆیخ ینیۆفزلههتو
 وه) ئ1998-1993( كوردستان ۆیناخ یرهبوو. شلزا اندایرهسهب اۆلۆژیدیئا نووسران،هد
 نیجوهب بوو اندنیگهرا ی. زمانییهندگهاپوورپ یكگۆیهندلبهب كرد یتهواوهتهب یهنالناهك

 كانیهشتمانیون ییهوهتهن ییهتیهساهوك شرۆش یوویژم كتر،یههب ركردنیشھهوت
 یشتمانیون ییهوهتهن یهناسنام رهس یكانهورگه هشهرهھله كیكیهندران. یویش
ان ۆیكان خهحزب یپییه وهب ك،یشت مووهھ ۆب یههانیحزب ینیروانیت كوردستان،له

 ۆلیر هنالناهك وهئ ییایدیم یوتارگ ۆیهب ن،هوھ بوون اندنیگهرا یكانلهناهك یندارهخاو
 یكۆناك یودروستكردن كانییهشتمانیون ییهوهتهن لهمبویس یشكاندنله هویینیب انیهورگه
 .یرافگوجو یتیهالهمۆوك یاسیس

 .. 2000م: هدوو
 یههنامۆژر وهئ وو،چرهد یمانلیسله 5/11/2000 له یهمارژ نیمهكیه یتالھاو یهنامۆژر

كراو یارید یكیهاۆلۆژیدی. ئا(*)نایداھ یكورد یوانهنامۆژرله یینو یكیناغۆق داۆیخ لگهله
 یاگرهدا. دهدیوئابور یتیهالهمۆوك یاسیس یتهبابهب گیرنگ اتریز بوو،هنلدا زایرهسهب
 كاندایهحزب هنامۆژرلههك هوهكرد داهانیاریوزان لواهھ وهوئ یاسیس یهخنهر یوورهب
 هنامۆژر یواوهت یههنامۆژر وهئ یوونچره. دهوهشاردرانهد كلهخلهو هبووهدهن انییگهج

 رۆسانس یهوهمكردنهكهب اندالیوهھ انیكینده. ھهوهاریرسپ رژی هخست یكانییهحزب
بوو.  سوودیب همهئ مالهب ن،یبرهدان انیرانهنیخوله ئازاد، یرپهروو یخساندنهور

 یهاندایستهد ،یههنامۆژر هرۆج مهئ یكردن تیهمهھهئ یب ۆب تالهسهد یكانهحزب
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 یئامار پییهب كیرۆجهب دا،ۆخهربهس لیتیتا رژیله رهبیس یارڤگۆو هنامۆژر یركردنهد
ار ڤگۆ وهئ یهمارژ ،2017 لیسا كوهتاو كوردستان ینووسانهنامۆژر یكایندهس
) 867( هشتیگه رتبووگرهو نووسانهنامۆژر یكایندهسله انیرمهف یتۆلهم یهنامانۆژرو
 ۆیھ هبوو یههنامۆژر وهئ ینووسانهنامۆژر ناو یكۆناك مالهب .)1(ارڤگۆو هنامۆژر

 ن.یهیالبۆ وخهربهس یناوهب هكید یارڤوگۆ هنامۆژن ریندچه یركردنهود انیرتبونپه
 هنامۆژر یهربۆز نا،یھ ینۆكترلهئ یتیوسا هنامۆژر یهاردید داۆیخ لگهله 2000 لیسا
 رهبیساله شهكید یتیسا نیندچهو ینۆكترلهئ یپیگه ینهخاوهب بوون كانهارڤگۆو
 شان.هو یهدا انیستهد
. هوهكران هوهكانهحزب نیهالله تیالهتهس لیناهك انیهد ،2000 لیسا یدوا لهھا هروهھ

 یهانیحزب یكیامیپه هوهتهكراون یرمگهرهس ۆب هك هوهشهوانهب ،هنالناهك مهئ یامیپه
 .هشكراوپۆرو
 ر،هوروبهد یتانالو یهكید لیناهك انیهد كان،هحزب یكانییهئاسمان لهناهك له گهج
 رهسله انییریگهكار ۆوخهراست یهویشهكوردستان، ب یرهركگیدا یتانالو یتهبیتاهب
شتمان ینیا وتورك له TRT-KURDI ران،یئله رهحهس یكانلهناه. كیههھ كورد یرهنیب

 دوور كیامیپه یدانپی یستهبهمهب هرخانكراوهت ۆب انیرۆز یكیههبودج راقیعله
 هانییفارسی ودراما تورك دانهس وله گهج هوهكورد. ئ یرهنیبهب ییهوهتهن یامیپهله
 ژالبۆد یكورد یزمان رهس ۆوب كانییهكورد لهناهك هنیشرۆفرهد رزانهھ یكینرخهبهك
 ن.یكرهد

  هكهوهنیژیتو یدانیهم یكار ینجامهرئهد: مییهس یشهب
  .كهوهتویژینه نجامدانیئه م: شیوازیكهیه یروازهده
 یوازی، شهكهوهنیژیتو یكانهاریرسی ئامانج وپرتنگاوچرهبلههدا بیههوهنیژم توله 

 هوهمانتارانلهرپه یگهروانله هدراولوهھ هویهیگهرلههك هكارھاتووهب یسفهو یهوهنۆلیكلی
وو. رهبخات یشتمانینیی وهوهتهن ینتمایئ وکردنیپتهلهاندن یگهرا یكانلهناهك ۆلیر
كان. هخوازراو هنجامهرئهد هشتن بیگه ۆب هناویكارھهب یرسپرا یبازیر ریژهتو هوله گهج
ت هبیتا یكانهاورگۆ هت بهبیم تاهكیه یشه، بهكھاتووپیش هب یس له هكییهرسپرا یرمۆف
و هئ یرۆج ینیزانهب هتهبیش تایمهدوو یشه، بهوهتهكردورپان یهكهرمۆف یهوانهب
. هنالناهو كهان بیهمتمان یهراد لگهلهن هكهد یریهكان سهمانتارلهرپه هك یلهناهك

 مكه. یه1991 رینراپه دوایله ھلییهئه یرؤژنامه ستپیكیده ؤمئه یرؤژنامه وایه پییان ندیكھه (*)                                                             
  .رچووهلیده یژماره92 وامبوو،ردهبه 2005كوتاوه15/8/1994 له مرؤئه یژماره

   http://www.kurdjs.com/kurdish/dataكوردستان: نوسانیرؤژنامه ندیكایسه رمیفه ری. مالپه1



  

 123   

 ۆاندن بیگهرا یكانلهناهك یاو كردنچهر یئاست ینیزان هب هتهبیش تایمییهس یشهب
  .هوهكانهمانتارلهرپه یگهروان لهكان ییهشتمانینیی وهوهتهن هرسپ

  :كهوهی تویژینهلگهكۆمه
 یهویشهوب همانتارلهرپه) 111(ان یهمارژ هكورستان، ك یمانلهرپه یندامانهموو ئهھ 
) 77( كانداهنیۆفراكس رهسهب كانهرمۆف یشكردنهداب ی. دواهنجامدراوه) ئلشاملاصرح(
  ھاتن.هد هكهوهنیژیتو یكلهكهب انیرمۆف) 74( نھاهت هوانلهو هویهندرایرگه رمۆف

  )1( همارژ یهخشت
 یدهس ییژهر همارژ زگههر

 64.9 48 رین
 35.1 26 یم

 100.0 74 یشتگ ۆیك
  

 ٪43و ر)ی(ن یزگههرله هكییهرسپرا یشداربووانهب ٪57 یوهكهردهداد )1( همارژ یهخشتله
  .یهی)(م یزگههرله

  ندنۆیخ ی) ئاست2( همارژ یهخشت
 یدهس ییژهر همارژ هوانامبر
 2.7 2 ییتاهرهس

 6.8 5 یندهناو
 8.1 6 ییهئاماد

 9.5 7 ملۆبد
 50.0 37 سیۆرلۆكاهب

 13.5 10 ریماجست
 9.5 7 راۆدكت

 100.0 74 یشتگ ۆیك
 
 یرلگهھ هكییهرسپرا یشداربوانهب یهنیرۆزهك یوهكهردهداد )2( همارژ یهخشتله 

 یهوانامبر یرلگهھ ٪13.5 شیهوهئ ی٪. دوا50 ییژهرهب سنیۆرلۆكاهب یهوانامبر
 یهوانامبر یرلگهھ ٪8.1 ٪.،9.5 راۆودكت ٪9.5 ملۆبید یهوانامبر یرانلگهوھ رنهماست
 .نییتاهرهس یهوانامبر یرلگهھ ٪2.7و یههان ھییندهناو یهوانامبر ٪6.8و ییهئاماد
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 :كهراستی فۆرمی راپرسیه
 یكیسهك ندچه یشانپی شداپیله هكییهرسپرا یرمۆف صدق) -  ی(راست یماندنلهس یناوپیله
 هكهرمۆف ینولهرهس انیكانییهنیبیت یرتنگرهوو اندنگنهسلهھ یودوا هدراو )1(یمیكادهئ

  .هویهراویژدار
  ئاماری:  ریسهچاره

 یوونۆچب ینجامهرئهد ینانیرھهد ۆوب هوهاكردیج یكانهدروست هرمۆفله 74 ریژهتو
 نجامهرئهد كلیهمۆك هشتیگه هویهیگهر كرد وله SPSS یهرنامهب لیمانتاران داخلهرپه
  )2(.هكراو كانهنجامهرئهد ۆب هوهكردنیوش هدانراو هخشت یهویشهب هوهخوارلههك

 كان:وراسپارده نجامرئهوده یدانیمه یوهم: تویژینهدووه یروازهده
 وهوئ كانهمانیرگ ینجامهرئهود یدانیهم یهوهنیژیتو یكانهنجامهرئهد نیترگرنگ داهرلی
 یمانلهرپه یمانتارانلهرپههك هكهوهنیژیتو یهنمون رهسله ریژهتوهك یهارانیشنپی

 وو:رهتیخرهد كوردستانن
 یدانی:مه یوهنجامی تویژینهرئهم. دهكهیه

  )3( همارژ یهخشت
اندن یگهرا یكانلهناهك یهعهموتاب هانۆژا ریئا

 ت؟یهكهد
 یدهس ییژهر همارژ

 97.3 72 لیهب
 2.7 2 ریخهن

 یكانلهناهك یهعهموتاب هانۆژر ای"ئا یاریرسپ یمالهوله دا )3( همارژ یهخشت له 
 هكیهرسپرا یشداربووهب یمانتارانلهرپه ٪97.3 تیوهكهردهت؟" دیهكهد اندنیگهرا
  .هوهتهانداوی ریخهن یمالهو ٪2.7نھاهت ویه )لیهان (بیكانهمالهو
  
  

 عزیز م. حسین جوھر تارق. م.ی سلیمان، دمهمحه تد. متحه د،حمهئه كان: د. صالحمهكه. ناوی موحه1                                                             
  .نجامداوهئه تیزانس كییهشیوهبه وه spssیرنامهبه یریگهله كانیئاماره وهاسهپسبهكه
  واتهكه 2ی كهتهقیمهندی تیؤری كهناوهله ترهورهگه تهقیمه مئه كانهندهناوه ندیناوه 2.44:  1.تیبینی 2
  .رینیهئه مانكهراپرسیه گایكؤمه میوه
 گایكؤمه بؤچونی اوڕ واتهكه بچوكه یكهتهقیمه كانپرسیاره گشت بؤ معیاری یبینی ئینحرافیت: 2

% 50كان خوار پرسیاره موھه دیسه یریژه c.vاختالف معامل ھاروهھه وهكهیهله نزیكن مانكهراپرسیه
  انڕوھاو نزیك زؤر مانكهراپرسیه گایكؤمه بؤچونی اوڕ شیوه نماھهبه
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  )4( همارژ یهخشت
اتر یت زیهكهاندن دیگهرا یكانلهناهك یهعهر موتابگههئ

 ت؟یهكهكان دلهناهك له هرۆكام ج یهعهموتاب
 یدهس ییژهر همارژ

 9.5 7 هنامۆژر
 TV 59 79.7  یظیت

 8.1 6 ویادر
 2.7 2 ینۆكترلهئ یایدیم

 100.0 74 یشتگ ۆیك
 اندنیگهرا یكانلهناهك یهعهموتاب رگهه"ئ یاریرسپ یمالهوله دا )4( همارژ یهخشت له
 مهكیه یپلههب تیوهكهردهت؟" دیهكهد كانلهناهكله هرۆج كام یهعهموتاب اتریز تیهكهد

 مهدوو یپلههب شیوهئ یدوالهو نهكهد یڤیت یهعهموتاب هكیهرسپرا یشداربووانهب 79.7٪
٪. 8.1 ییژهرهب تید مییهس یپلههب كانیۆراد اشانپو هوهننیخوهكان دهنامۆژر 9.5٪
  ت.ید ٪2.7ییژهرهب ینۆكترلهئ یایدیدامیتاۆكله

  )5( همارژ یهخشت
ك یههراد چتا  یهدهدپی گیرنگاتر یز هك یلهناهو كهئ

 ن؟ۆت یندهسپه ییگهج
 یدهس ییژهر همارژ

 4.1 3 مهك
 74.3 55 كیههادتار

 17.6 13 رۆز
 4.1 3 رۆرزۆز

 100.0 74 یشتگ ۆیك
  

 چتا یهدهدپی گیرنگ اتریزهك یلهناهك وه"ئ یاریرسپ یمالهوله دا )5( همارژ یهخشتله
 هكیهرسپرا یشداربووهب یمانتارانلهرپه یمالهو ٪74.3 ن؟"ۆت یندهسپه ییگهج كیههراد

ر" ۆرزۆ"ز هب ٪4.1و هر" بووۆ"ز یانكانهمالهو ٪17.6 وهئ یدوالهو هك" بوویههاد"تار
 .هم" بووهان "كیكانهمالهش ویمان ئاستهھهبو هوهتهانداویمالهو
 مالهب نهكهد كانلهناهك یهعهمانتاران موتابلهرپه هندچهرهخات ھهردهد هوهش ئهمهئ

 .ییهرنۆز هنالناهك وهب انیهمتمان یهراد
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  )6( همارژ یهخشت
ھا هب یكانییهاسیس هندهھهر ز

 كانییهشتمانیو ن ییهوهتهن
 پرخراۆز پخرا باش رباشۆز

 ٪ ژ ٪ ژ ٪ ژ ٪ ژ   
 4.1 3 44.6 33 39.2 29 12.2 9 كوردستان ۆنتما بیئ  1
 یكالاچ یئازاد هدان بگیرنگ 2

 یاسیس
3 4.1 43 58.1 23 31.1 5 6.8 

دوو  ۆكان بهنیهال یهشهرهھ 3
 ییهداریئ

1 1.4 18 24.3 42 56.8 13 17.6 
 یكانهكھاتپی یتهراكهش 4

 دایانحوكمر لهكوردستان 
5 6.8 22 29.7 37 50.0 10 13.5 

 یتهانیخ ین كردنیریناش 5
 یشتمانین

4 5.4 17 23.0 35 47.3 18 24.3 
 12.2 9 44.6 33 35.1 26 8.1 6 باش یكیهانحوكمر یزراندنهدام  6
 یگهرهشمپی یزیھ یكخستیه 7

 كوردستان
8 10.8 13 17.6 39 52.7 14 18.9 

 یكانهشهب ییهوهتهن یباتهخ  8
 كوردستان یهكید

4 5.4 41 55.4 26 35.1 3 4.1 
 ییهوهتهھانهب یكانییهاسیس هندهھهرهب هتهبیتاه) ك6( همارژ یهخشتله
 اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیرهب تهبارهس كانهمانتارلهرپه یوونۆچب كان،ییهشتمانیون
  :هشبووهداب یههویش مهب
 مانتارانلهرپه ٪44.6 ،یاسیس یكیندهھهك رهكوردستان و ۆنتما بیئ یدروستكردنله  -

 یهوا انپیی ٪39.2 رداهرامبهبله .هبووپخرا انۆلیر اندنیگهرا یكانلهناهك یهوا انیرا
 انۆلیر یهوا انیال ٪4 نھاهت و هرباش" بووۆان "زۆلیر یهوا انپیی ٪12.2 و هباشبوو انۆلیر
  .هبوو پخرا رۆز
  دا.هرسپ مله هڤیتهزپۆ انیرا ٪51.4 هكاتهدهك مهك یكیهیژهرهب یشتگ یكیههویشهب
 یكانلهناهك یهوا انیرا ٪4.1نھا ه، تیاسیس یكالاچ یئازادهدان بگیرنگبهت هبارهس  -

ان "باش" ۆلیر یهوا انیرا ٪58.1و هبووهھ انی رباش"ۆ"ز ۆلیر داهرسپ مله اندنیگهرا
. ه" بووپرخراۆان "زۆلیر یهوا انپیی ٪6.8و هان "خراب" بووۆلیر یهوا انیرا ٪31.1 .هبوو

 هرسپم هر ئهسله هكییهرسپرا یكانهشداربووهب همانتارلهرپه یرا یشتگ یكیههویشهب
  .٪62.2 ییژهرهب هڤیتهزپۆ
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 دوو ۆب كانهنیهال یهشهره"ھ هب اندنیگهرا یكانلهناهك یدانگیرنگ یرسپ ۆب  -
 نن،گینهسهدله" ھپ"خرا هب داهرسپ مله اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر ٪56.8 "،ییهداریئ

 هباشبوو انۆلیر یهوا انیرا یشهوانهوئ ه" بووپرخراۆان "زۆلیر یهوا انیرا 17.6٪
 رۆز یكیههادتار .هبوو رباشۆز انۆلیر یهوا انپیی ٪1.4و ٪24.3 هاتگهد انیهكیژهر
 یكانلهناهك ۆلیر رهسله هڤیتیگهن انیرا شداربووانهب ٪74.4 هكاتهد یهكیژهرهك
  .داهرسپ مله اندنیگهرا
 یكانهكھاتپی یتهراكه"ش یرسپله اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر ۆمانتاران بلهرپه یرا  -

" پ"خرا هب داهرسپ مله اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر .٪50دا" یانحوكمرله كوردستان
 انۆلیر یهوا انیرا یشهوانهوئ ه" بووپرخراۆان "زۆلیر یهوا انیرا ٪13.5 نن،گینهسهدلهھ

 یرا یشتگهب .هرباشبووۆز انۆلیر یهوا انپیی ٪6.8و ٪29.7 هاتگهان دیهكیژهر هباشبوو
  .هڤیتیگهن انیرا ٪63.5 ییژهرهب داهرسپ مله مانتارانلهرپه
 اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر ٪47.3 "یشتمانین یتهانیخ یكردنینری"ناش یلههسهم -

 هكیهرسپرا یشداربووهب یمانتارانلهرپه ٪24.3 نن.گینهسهدله" ھپ"خرا هب داهرسپ مله
 یشهوانهنن. ئگینهسهدلهھ داهرسپ وله اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلی" رپر خراۆ"ز هب

 ٪5.4و ٪23 هاتگهد انیهكیژهر هان "باش" بووۆلیر اندنیگهرا یكانلهناهك یهوا انیرا
 یرا رۆز یكیههویشهب هرباش" بووۆان "زۆلیر یهوا انپیی شیمانتارانلهرپه
 مله كانهاندنیگهرا یهوا انیرا ٪71.6 ییژهرهب هكیهرسپرا یشداربووهب یمانتارانلهرپه
  .هبووڤیتیگهن انۆلیر داهرسپ
باش"  یكیهانحوكمر یزراندنه"دام یرسپله كانهاندنیگهرا ۆلیر ۆمانتاران بلهرپه یرا -
 انیرا ٪35.1 ییژهر هرباش" بووۆ"ز یهوا انیرا ٪8.1 ییژهرهب یاسیس یكیندهھهر كهو
 ۆلی" رپرخراۆزهب ٪12.2 و هبووپخرا انۆلیر یهوا انیرا ٪44.6 .هان "باش" بووۆلیر یهوا
 ٪56.8ی یژهر همانتاران بلهرپه یدا راهرسپم له .هاندوگنهسلهھ انیكانلهناهك
  .هڤیتیگهن
 ۆلیر مانتارانلهرپه ٪52.7 دا كوردستان" یگهرهشمپی یزیھ یكخستیه" یرسپ له - 
ان ۆلیر یهوا انیرا ٪18.9 نن،گینهسهدله" ھپ"خرا هب داهرسپ مله اندنیگهرا یكانلهناهك
 ٪17.6 هاتگهد انیهكیژهر هان "باش" بووۆلیر یهوا انیرا یشهوانهوئ ه" بووپرخراۆ"ز
 ٪71.6 ییژهرهوب رۆز یكیهه. تارادهرباش" بووۆان "زۆلیر یهوا انپیی ٪10.8و

  .هڤیتیگهن هرسپم هر ئهسلهان یمانتاران رالهرپه
 یمانتارانلهرپه ٪55.4 كوردستان" یهكید یكانهشهب ییهوهتهن یباتهخ هت بهبارهس - 
 یهوا انیرا یشهوانهئ نن،گینهسهدلهھ كانلهناهك ۆلی"باش" ر هب هكیهرسپرا یشدارهب
ان ۆلیر یهان وایرا شهمانتارانلهرپه وه٪. ئ5.4 هاتگهد انیهكیژهر هرباش" بووۆان "زۆلیر
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 یشتگ یكیههویشه. به" بووپرخراۆان "زۆلیر یهوا انپیی ٪4.1و ٪35.1 هك ه" بووپ"خرا
  .هڤیتهزپۆ هرسپ مهئ رهسله انیرا مانتارانلهرپه 60.8٪

  )7( همارژ یهخشت
و  ییهوهتهن یكانیهوویژھا مهب ز

 كانییهشتمانین
 پرخراۆز پخرا باش رباشۆز

 ٪ ژ ٪ ژ ٪ ژ ٪ ژ    
 -لنفاهئ یرسپهدان بگیرنگ  1

 كانیلیههف -كان یهبارزان
14 18.9 39 52.7 18 24.3 3 4.1 

كورد و  یوویژم هدان بگیرنگ  2
 كوردستان

7 9.5 25 33.8 37 50.0 5 6.8 
 هركردهس یانژی هدان بگیرنگ  3

 كورد یكانییهوویژم
8 10.8 33 44.6 23 31.1 10 13.5 

  
 ییهوهتهن ھاهب یكانییهوویژم هندهھهرهب هتهبیتاه) ك7( همارژ یهخشت له 

 اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیرهب تهبارهس كانهمانتارلهرپه یوونۆچب كان،ییهشتمانیون
 :هشبووهداب یههویش مهب
ك هكان" ویلیههف -كان یهبارزان -لنفاه"ئ یرسپهب اندنیگهرا یكانلهناهك یدانگیرنگ ۆب -
 یهوا انیرا هكیهرسپرا یشداربووهب یمانتارانلهرپه ٪52.7 ،ییوویژم یكیندهھهر
 یهوا انپیی ٪18.9و هرسانپ وهب دانگیرنگله هان "باش"بووۆلیر اندنیگهرا یكانلهناهك
 ۆلیر یهوا انیرا ٪4.1و ه" بووپان "خراۆلیر یهوا انیرا ٪24.3. هداوپی انگیرنگرباش" ۆ"ز
 ٪71.6 هوهكیهرهسه، بهرسانپو هدان بگیرنگله ه" بووپرخراۆاندن "زیگهرا یكانلهناهك
 .هبووڤیتهزپۆداهرسپ مله مانتارانلهرپه یوونۆچب
 كورد یوویژمهدان "بگیرنگله اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر یاریرسپ یمالهو له -

"باش"  هدا بهرسپم له اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر مانتارانلهرپه ٪58.1وكوردستان" 
" پان "خراۆلیر یهوا انیرا ٪50. هبوو رباش"ۆان "زۆلیر یهوا انپیی ٪9.5 نن،گینهسهدلهھ

 ییژهره. ب٪6.8 هاتگهد انیهكیژهر ه" بووپرخراۆان "زۆلیر یهوا انیرا یشهوانهوئ هبوو
م هر ئهس لهاندن یگهرا یكانلهناهك ۆلیرهب تهبارهس انیوونۆچب مانتارانلهرپه 56.8٪

 .هڤیتیگهن هرسپ
 ۆلیر ٪44.6 كورد"، یكانییهوویژم هركردهس یانژی" هاكان بیدیم یدانگیرنگ یرسپ ۆب -
 شیمانتارانلهرپه ٪10.8 نن،گینهسهدله"باش" ھ هب داهرسپ مله اندنیگهرا یكانلهناهك

 یشهوانهئو ه" بووپان "خراۆلیر یهوا انیرا ٪31.1. هرباش" بووۆان "زۆلیر یهوا انپیی
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 یشتگ یاندنگنهسله. ھ٪13.5 هاتگهد انیهكیژهر ه" بووپرخراۆان "زۆلیر یهان وایرا
 ٪55.4 ییژهرهب داهرسپ مله اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر ۆب كوردستان یمانتارانلهرپه
  .هڤیتهزپۆ

  )8( همارژ یهخشت
ھا هب یكانییهتوورلكو هندهھهر  ز

 كانییهشتمانیو ن ییهوهتهن
 پرخراۆز پخرا باش رباشۆز

 ٪ ژ ٪ ژ ٪ ژ ٪  ژ    
توور و داب و لزمان و كو یاراستنپ 1

 تیرهن
5 6.8 38 51.4 26 35.1 5 6.8 

 یكانییههوهتهن هنۆبهدان بگیرنگ 2
 ...زۆورهك نهو

24 32.4 - - 40 54.1 10 13.5 
 گیرهو ب لج هدان بگیرنگ 3

 ییهوهتهن
6 8.1 27 36.5 32 43.2 9 12.2 

 له یخشهبۆخ یكار ۆھاندان ب 4
 كانداهموو بوارهھ

3 4.1 20 27.0 40 54.1 11 14.9 
 ۆان بیتالھاو یھاندان 5

 شتمانین لهكردن یرگرهب
6 8.1 28 37.8 30 40.5 10 13.5 

  
 ییهوهتهن ھاهب یكانییهتوورلكو هندهھهرهب هتهبیتاه) ك8( همارژ یهخشت له
 اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیرهب تهبارهس كانهمانتارلهرپه یوونۆچب كان،ییهشتمانیون
 :هشبووهداب یههویش مهب
وداب  توورلوكو زمان یاراستنپ" له اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر یاریرسپ یمالهوله -
 هكیهرسپرا یشداربووهب یمانتارانلهرپه ٪51.4 ،یتوورلكو یكیندهھهك رهت" ویرهنو

 انی"باش" ۆلیر داییههوهتهن ھاهب وهئ یوكردنهتپله اندنیگهرا یكانلهناهك یهوا انپیی
 همانتارلهرپه% 35.1 رداهرامبهبله ،هرباش" بووۆان "زۆلیر دانهرهباو وله ٪6.8و هوینیب
 انیكانلهناهك ۆلی" رپرخراۆ"ز هب ٪6.8و ه" بووپان "خراۆلیر یهان وایكان راهشداربووهب
 ٪58.2 ییژهرهب هرسپ مهئ رهسله مانتارانلهرپه یرا یشتگ یكیههویشه. بهاندوگنهسلهھ

 .هبووڤیتهزپۆ كانلهناهك ۆلیر یهوا انپیی
م همانتاران بلهرپه یز" راۆورهك نهو یكانییههوهتهن هنۆبهدان "بگیرنگ یلههسهمله -
 ۆلیر یهوا انیرا ٪54.1 ،هوهتهداو انیمالهرباش" وۆ"ز هب ٪32.4 ؛هشبووهداب یههویش
. ه" بووپرخراۆان "زۆلیر یهوا انیوونۆچب ٪13.5و ه" بووپدا "خراهرسپ مله كانلهناهك
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 یكانلهناهك ۆلیر ۆب یههھ انیڤیتیگهن یوونۆچب مانتارانلهرپه ٪67.6 ییژهرهب
 دا.هرسپم لهاندن یگهرا
 ،هوهاندنیگهرا یكانلهناهن كیهالله" ییهوهتهن گیرهبل وجهدان بگیرنگ" یهبارله  -

 یشهوانهنن. ئگینهسهدله" ھپ"خرا هب داهرسپ مله اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر 43.2٪
"باش"  هب یهوانهئ مالهب ٪،12.2 هاتگهد انیهكیژهر ه" بووپرخراۆان 'زۆلیر یهوا انیرا
 شیمانتارانلهرپه ٪8.1 ییژهرهب .٪36.5 انیهكیژهر هاندوگنهسلهھ انیكانلهناهك ۆلیر

 مانتارانلهرپه ٪55.4 یشتگ یكیههویشه. بهرباش" بووۆان "زۆلیر یهوا انپیی
 .هرسپ مهئ ۆب هڤیتهزپۆ انیهكهوونۆچب
 هرۆم جهكان بهمانتارلهرپه یكاندا راهموو بوارهھ له یخشهبۆخ یكار ۆھاندان ب یرسپ -

كان "باش" لهناهك ۆلیر یهوا انپیی ٪27 ،هوهتهانداویمالهرباش" وۆ"ز ه٪ب4.1 هش بووهداب
 ه" بووپان "خراۆلیر كانلهناهك یهوا انیرا ٪54.1 هوات اتریز هوین ییژهرهب .هبوو

 .هڤیتیگهن ٪69 ییژهرهب مانتارانلهرپه یرا داهرسپ مله. ٪14.9و
 ۆب انیتالھاو یھاندانله اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر هت بهبارهمانتاران سلهرپه یرا -
 یهوا انیرا ٪13.5و ه" بووپان "خراۆلیر یهوا انیرا ٪40.5 شتمانین له كردنیرگرهب
 هاندن "باش" بوویگهرا یكانلهناهك ۆلیر یهان وایرا ٪37.8و ه" بووپرخراۆان "زۆلیر

 انیرا ٪54 یشتگ یكیههویشهب .یه٪8.1 هرباش" بووۆان "زۆلیر یهوا انیرا یشهوانهوئ
  دا.هرسپ مله هڤیتیگهن

  )9( همارژ یهخشت
ھا هب یكانییهتیهالهمۆك هندهھهر ز

 كانییهشتمانیو ن ییهوهتهن
 پرخراۆز پخرا باش رباشۆز

 ٪ ژ ٪ ژ ٪ ژ ٪ ژ    
 5.4 4 37.8 28 47.3 35 9.5 7 انژیهوهكپی یوكردنهتپ 1
 یاسا و دادی یرهروهسهدان بگیرنگ 2

 یتیهالهمۆك
4 5.4 29 39.2 34 45.9 7 9.5 

  
 ییهوهتهن ھاهب یكانییهتیهالهمۆك هندهھهرهب هتهبیتاه) ك9( همارژ یهخشت له
 اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیرهب تهبارهس كانهمانتارلهرپه یوونۆچب كان،ییهشتمانیون
  :هشبووهداب یههویش مهب
 ٪47.3 ان"،ژی هوهكپی یوكردنهتپ" یرسپهب اندنیگهرا یكانلهناهك یدانگیرنگ یهبارله -
 انیهكیژهر هرباش" بووۆان "زۆلیر یهوا انیرا یشهوانهئ هاندوگنهس انلیه"باش" ھ هب
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ان ۆلیر یهوا انپیی ٪5.4ووهبوو ٪37.8 یهكیژه" رپ"خرا یهاردژبلهھ ٪،9.5 هاتگهد
  .هبووهھ یانڤیتهزپۆ یوونۆچب مانتارانلهرپه ٪56.8. ه" بووپرخراۆ"ز
 ٪39.2 ،یتیهالهمۆك یوداد اسای یرهروهسهب اندنیگهرا یكانلهناهك یدانگیرنگ ۆب -

ان ۆلیر نچهد ۆب یوا ٪5.4 ،هان "باش" بووۆلیر اندنیگهرا یكانلهناهك یهوا انپیی
 ه" بووپدا "خراهرسپم لهاندن یگهرا یكانلهناهك ۆلیر یهوا انپیی ٪45.9 ،هرباش" بووۆ"ز
 یكانلهناهك ۆلیر هواننرهد هانڤیتیگهن ٪55.4. ه" بووپرخراۆان "زۆلیر یهوا انیرا ٪9.5و

  .هرسپ مله اندنیگهرا
  )10( همارژ یهخشت

ھا هب یكانییهرافگجو هندهھهر ز
 كانییهشتمانیو ن ییهوهتهن

 پرخراۆز پخرا باش رباشۆز
 ٪ ژ ٪ ژ ٪ ژ ٪ ژ    
 چهناو یهوهانرگه هدان بگیرنگ 1

 كانهاودابر
4 5.4 27 36.5 32 43.2 11 14.9 

 16.2 12 44.6 33 31.1 23 8.1 6 شتمانیخاك و ن یستیوهشۆخ 2
 13.5 10 47.3 35 33.8 25 5.4 4 كوردستان یگهنژی یاراستنپ 3
  

 ییهوهتهن ھاهب یكانییهرافگجو هندهھهرهب هتهبیتاه) ك10( همارژ یهخشت له
 اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیرهب تهبارهس كانهمانتارلهرپه یوونۆچب كان،ییهشتمانیون
 :هشبووهداب یههویش مهب
 دانگیرنگ" له اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیرهت بهبارهمانتاران سلهرپه یرا -
 ٪14.9. هاندوگنهس انلیه" ھپ"خرا هب ٪43.2 كان"،هاودابر چهناو یهوهانرگههب

 یشهوانه. ئهوهتهداو انیماله" وپرخراۆ"ز هب هكیهرسپرا یشداربووهب یمانتارانلهرپه
 ٪5.4و ٪36.5 هاتگهد انیهكیژهر هان "باش" بووۆلیر اندنیگهرا یكانلهناهك یهوا انیرا
 مانتارانلهرپه یشتگ یكیههویشه. بهرباش" بووۆان "زۆلیر یهوا انپیی شیمانتارانلهرپه
 .هڤیتیگهن انیرا ٪58.1 ییژهرهب
 انیرا ٪8.1 شتمانیون خاك یستیوهشۆخ یرسپهب اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر یهبارله -

 هب ٪44.6 ،هان "باش" بووۆلیر یهوا انیرا ٪31.1،هرباش" بووۆان "زۆلیر كانلهناهك یهوا
 هب هكۆلهر ٪16.2و هكردو داهرسپ مله كانلهناهك ۆلیر ۆب انیاندنگنهسله" ھپ"خرا

 مله كانلهناهك ۆلیر ۆب انیرا مانتارانلهرپه ی ٪60.8نن. گینهسهدله" ھپرخراۆ"ز
 .هڤیتیگهن داهرسپ
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 یگهنژی یاراستنپ یلههسهمهب اندنیگهرا یكانلهناهك یدانگیرنگ یلههسهمله -
ان ۆلیر یهوا انیرا ٪5.4و هكان "باش" بوولهناهك ۆلیر یهوا انیرا ٪33.8 كوردستان،

 ٪13.5و ه" بووپان "خراۆلیر یهوا انیرا ٪47.3 هك شیرۆز یكیهیژهرهب ،هرباش" بووۆ"ز
. هرسپ مهئ ۆب هكردو اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر ۆب انیاندنگنهسله" ھپرخراۆ"ز هب
  .هڤیتیگهن داهرسپ مله انیرا ٪60.8 یشتگهب

  )11( همارژ یهخشت
و  ییهوهتهھا نهب یئابور هندهھهر ز

 كانییهشتمانین
 پرخراۆز پخرا باش رباشۆز

 ٪ ژ ٪ ژ ٪ ژ ٪ ژ    
 یت و سامانهروهس یاراستنپ 1

 یشتمانین
5 6.8 15 20.3 48 64.9 6 8.1 

 یرانهوزگشۆو خ یئابور یدانپیهرپه 2
 یتیهالهمۆك

7 9.5 30 40.5 32 43.2 5 6.8 
  

 ییهوهتهن ھاهب كانییهئابور هندهھهرهب هتهبیتاه) ك11( همارژ یهخشت له
 اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیرهب تهبارهس كانهمانتارلهرپه یوونۆچب كان،ییهشتمانیون
 :هشبووهدابیههویش مهب
 ت وهروهس یاراستنپ" هاكان بیدیم یدانگیرنگت هبارهمانتاران سلهرپه یونۆچب -

" پدا "خراهرسپ مله اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر یهوا انیرا ٪64.9"، یشتمانین یسامان
 نھاهت ٪،8.1 هاتگهد انیهكیژهر ه" بووپرخراۆان "زۆلیر یهوا انیرا یشهوانهوئ هبوو

 ٪73. هرباش" بووۆان "زۆلیر یهوا انپیی ٪6.8و هان "باش" بووۆلیر یهوا انیرا 20.3٪
 یاراستنپله اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر ۆب یههھن یاڤیتیگهن یكیهرا مانتارانلهرپه
 .یشتمانین یوسامان تهروهس
 یئابور یدانپیهرپه" هب دانگیرنگله اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر هت بهبارهس -

 یشداربووهب یمانتارانلهرپه ی ٪43.2 مهكیه یپلههب "،یتیهالهمۆك یرانهوزگشۆوخ
 نھاهت ،ه" بووپان "خراۆلیر داهرسپ مله اندنیگهرا یكانلهناهك یهوا انپیی هكیهرسپرا

 ٪40.5 رداهرامبهبلهنن. گینهسهدله" ھپرخراۆ"ز هب اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر 6.8٪
 یدا راهرسپم له. هرباش" بووۆ"ز انۆلیر یهوا انیرا ٪9.5. هان "باش" بووۆلیر یهوا انیرا
 .هشبووهداب نجاپههب نجاپه ییژهرهمانتاران بلهرپه
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 كان:ی گریمانهوهنجامی تاقیكردنهرئهم. دهدووه
 یانهڤتینیگه تیروانینی نیوانله یهھه ھیزكی بهندییهیوهم: پهكهی یهگریمانه

 كانیسیاسییه ندهھهره الوازكردنیله یاندنراگه كانینالهكه ورۆلی مانتارانرلهپه
 ونیشتمانی. ییوهتهنه ئینتمای

 هدووبار یهمارژ یهوهكردنۆكه، بیههمانیرگم هئ یناراستی وراست یماندنلهس ۆب
 ،ه) جار2( هك كانهڤیتهزپۆ هوونۆچوب هجار )5( هك كانهڤیتیگهن هوونۆچب یهوهبوون

 هوهمله". ڤیتهزپۆ" له هاتری" زڤیتیگه"ن یهوهبوونهدووبار یهمارژهك یوهكهردهد مانۆب
 ۆب ،هكیهرسپرا یشداربووهب یكانهمانتارلهرپه ینیوانریتهك یهنجامهئ وهئ هنیگههد
 ییهوهتهن ینتمایئ یكانیهاسیس هندهھهر یزكردنیھهبله ناندیگهرا یكانلهناهك ۆلیر

 مهكیه یهمانیرگ یراست شهمه. ئلهزا 'داڤیتیگه'ن یالهب گینهارسپ ،یشتمانیون
 .ینیملهسهد

 یانهڤتیپۆزه تیروانینی نیوانله یهھه ھیزكی بهندییهیوهم: پهی دووهگریمانه
 كانیكولتوورییه ندهھهره ھیزكردنیبه یاندن لهراگه كانینالهكه ورۆلی مانتارانرلهپه

 ونیشتمانی. ییوهتهنه ئینتمای
 هدووبار یهمارژ یهوهكردنۆكه، بیههمانیرگم هئ یناراستی وراست یماندنلهس ۆب

 ،ه) جار2( هك كانهڤیتهزپۆ هوونۆچوب هجار )3( هك كانهڤیتیگهن هوونۆچب یهوهبوون
 هوهمله". ڤیتهزپۆ" له هرترۆ" زڤیتیگه"ن یهوهبوون هدووبار یهمارژهك یوهكهردهد مانۆب
 ۆب ،هكیهرسپرا یشداربووهب یكانهمانتارلهرپه ینیوانریتهك یهنجامهئ وهئ هنیگههد
 ینتمایئ یكانییهتوورلكو هندهھهر یزكردنیھهبلهن اندیگهرا یكانلهناهك ۆلیر
 . ینیملهسهد هكهمانیرگ یناراست شهمهوب ه'ڤیتیگه'ن، یشتمانیون ییهوهتهن

 یانهڤتینیگه تیروانینی نیوانله یهھه ھیزبه كیندییهیوهم: پهی سییهگریمانه
 كانیتییهالیهكۆمه ندهھهره الوازكردنیله یاندنراگه كانینالهكه ورۆلی مانتارانرلهپه

 ونیشتمانی. ییوهتهنه ئینتمای
 هدووبار یهمارژ یهوهكردنۆكه، بیههمانیرگم هئ یناراستی وراست یماندنلهس ۆب

 مانۆب ،ه) جار1( هك كانهڤیتهزپۆ هوونۆچوب هجار )2( هكانكهڤیتیگهن هوونۆچب یهوهبوون
 هوهمله". ڤیتهزپۆ" له هاتری" زڤیتیگه"ن یهوهبوونهدووبار یهمارژهك یوهكهردهد
 ۆ، بهكیهرسپرا یشداربووهب یكانهمانتارلهرپه ینیوانریتهك یهنجامهئ وهئ هنیگههد
 ینتمایئ یكانییهتیهالهمۆك هندهھهر یزكردنیھهبلهن اندیگهرا یكانلهناهك ۆلیر
 یهمانیرگ یراست شهمه. ئلهزا 'داڤیتیگه'ن یالهب گینهارسپ ،یشتمانیون ییهوهتهن
 .ینیملهسهد مییهس
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ی انهڤتیپۆزه تیروانینی نیوانله یهھه ھیزكی بهندییهیوهم: پهی چوارهگریمانه
 كانیجوگرافییه ندهھهره ھیزكردنیبهله یاندنراگه كانینالهكه مانتاران و رۆلیرلهپه

 ونیشتمانی. ییوهتهنه ئینتمای
 هدووبار یهمارژ یهوهكردنۆكه، بیههمانیرگم هئ یناراستو یراست یماندنلهس ۆب

مان ۆ)، به(سفر هك كانهڤیتهزپۆ هوونۆچوب ه) جار3( هك كانهڤیتیگهن هوونۆچب یهوهبوون
 هوهمله". ڤیتهزپۆ" له هاتری" زڤیتیگه"ن یهوهبوونهدووبار یهمارژهك یوهكهردهد
 ۆب ،هكیهرسپرا یشداربووهب یكانهمانتارلهرپه ینیوانریتهك یهنجامهئ وهئ هنیگههد
 ینتمایئ یكانییهتیهالهمۆك هندهھهر یزكردنیھهبلهن اندیگهرا یكانلهناهك ۆلیر
 یهمانیرگ یناراست شهمه. ئلهزا 'داڤیتیگه'ن یالهب گینهارسپ، یشتمانیون ییهوهتهن
  :كهوهتویژینه كانیوپیشنیازه كاننجامهرئهده گرنگترین*  .ینیملهسهد مهوارچ

 كان:گشتییه نجامهرئهم: دهكهیه
 ۆلیر هویتوان انیهن اندنیگهرا یكانلهناهك یهوا انپیی مانتارانلهرپه یرۆز یشه. ب1

 .یاسیس یكیندهھهك رهكوردستان و ۆنتما بیئ یھاهب یوكردنهتپلهنن یر ببیگهكار
 زمان یاراستنپله اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر ۆب مانتارانلهرپه یاندنگنهسله. ھ2

 .هڤیتهزپۆ یكیاندنگنهسلهھ یتوورلكو یكیندهھهر كهو تیرهون وداب یتوورلوكو
 یرسپهب دانگیرنگ" له اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر ۆكوردستان ب یمانتارانلهرپه ی. را3
 .هڤیتهزپۆ ،یتیهالهمۆك یكیندهھهر كهكان" ویلییههف -كان یهبارزان -لنفاهئ
 اندنیگهرا یكانلهناهك یهوا انپیی هكیهرسپرا یشداربووهب یمانتارانلهرپه یشتگه. ب4

 یكۆلیر یئابور یكیندهھهك ره" ویشتمانین یوسامان تهروهس یاراستنپ" هب دانگیرنگله
 .یههھ انیڤیتیگهن
 اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر یهوا انپیی هكیهرسپرا یشداربووهب یمانتارانلهرپه. 5

 یكیندهھهر كهكوردستان" و یهكید یكانهشهب ییهوهتهن یباته"خ هب دانگیرنگله
 .ڤهیتهزپۆ یكۆلیر یاسیس
 اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر یهوا انپیی هكیهرسپرا یشداربووهب یمانتارانلهرپه. 6

 یاسیس یكیندهھهر كهكوردستان" و یگهرهشمپی یزیھ یكخستیه" هب دانگیرنگله
 .هبووڤیتیگهن یكۆلیر
 اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر یهوا انپیی هكیهرسپرا یشداربووهب یمانتارانلهرپه. 7

 یكیندهھهر كهدا" ویانحوكمرله كوردستان یكانهكھاتپی یتهراكه"ش هب دانگیرنگله
 . هبووڤیتیگهن یكۆلیر یتیهالهمۆوك یاسیس
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 اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر یهوا انپیی هكیهرسپرا یشداربووهب یمانتارانلهرپه. 8
 ظیتهزپۆ یكۆلیر یتیهالهمۆك یكیندهھهر كهان" وژیهوهكپی یوكردنهتپ" هب دانگیرنگله

   .هبوو
 اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر یهوا انپیی هكیهرسپرا یشداربووهب یمانتارانلهرپه. 9

 .هبووڤیتیگهن یكۆلیر ییوویژم یكیندهھهر كهوكوردستان" و كورد یوویژمهب دانگیرنگله
 لهاندن یگهرا یكانلهناهك ۆلیر یهوا انپیی هكیهرسپرا یشداربووهب یمانتارانلهرپه. 10
 .هبووڤیتیگهن یكۆلیر یتوورلكو یكیندهھهك ره" وییهوهتهن گیرهبل وجهدان بگیرنگ" 

 اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر یهوا انپیی هكیهرسپرا یشداربووهب یمانتارانلهرپه. 11
 .هانبوویڤیتیگهن یكۆلیر یاسیس یكیندهھهر كه" ویشتمانین یتهانیخ ینكردنیری"ناشله
 له اندنیگهرا یكانلهناهك ۆلیر یهوا انپیی هكیهرسپرا یشداربووهب یمانتارانلهرپه. 12
 یكۆلیر یرافگجو یكیندهھهر كهكان" وهاودابر چهناو یهوهانرگههب دانگیرنگ" 

 كان:م: پیشنیارهدووه  .هانبوویڤیتیگهن
 یكیازیشنپی ندچه ریژهتو ،هشتوویگه پیی هكهوهنیژیتو یهنجامهرئهو دهئ یهر بناغهسله

 :له نیتیبرهك وورهتهخستوو
 یانحوكمر یهفهسلهف داییتهك كوردستان ییهشیمهھ یستورهد یواندنچرهود هوهنی. نوس1
 توورلوكو اندنیگهرا یهفهسلهف شیههفهسلهف وهئ پییهوب تیكرابیارید
 اندن.یگهرا یتهاسیس هتیبكر دواتر یهوهئ ۆب تیشانكرابیستنهد
 هنلیهك وهئ كوردستان یمانلهرپه كوردستان، یمیرهھ یانحوكمر یهفهسلهف پییه. ب2
 (نووسراو، ییایدیم یكار یكخستنیرهب تهبیتا یاسای كلیهمۆك یركردنهدهب هانییاسای
 یكار یواقع و كوردستان یالگهمۆك یواقع و رجهوملهھ ۆب تیونجاوبگهستراو) كیوب نراویب
 ییهاسای ییهرهروبهسیب مله نووسانهنامۆژور اندنیگهرا یكانلهناهكربكات وهد ییایدیم

 بكات. ارگرز
 یكینهنجومهئ كوردستان یمانلهرپه ،هكید یكانۆخهربهس هستهد یهوی. ھاوش3
 هكهنهنجومهئ یكانهندامهئ اسایهوب تابك دروست ییایدیم یریاودچ یالبا ۆیخهربهس
 ت.ریكبخر یكانهوكار ركهوئ
 ركهوئ اسای پییهب تیزرهستراو) دابمیوب نوسراو نراو،ی(ب یشتمانین یكلیناهك ندچه. 4

 ت.ربخكیر انیكانهوكار
 ییهوهتهن هرسپهب تهبیتا یهوهنیژیوتو هوهنۆلیكلی نیندچه ینجامدانه. ئ5
 یكانلهناهك یكار یكانهڤیتیگهونڤ یتهزپۆ هكارۆھ یهوهنیزۆود كانییهشتمانیون
 كدا.لهناوخله هرسپ وهئ یوازكردنال انی زكردنیھهب رهسله اندنیگهرا
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 كان:رچاوهسه* 
 كان:ییهكورد هاوچرهس
 حدكا، یكانهوكراوالبله ،یرامگ ابیفراسهئ یانرگیرهو زم،یكورد ،لیشحاۆخ ھزادهب.1

 .ییهنیارید یوونچرهد ینیوشو لسا
 یوانهنامۆژر یكانهن_ قوتابخانینلچوگهاویگم رهدهن، بیمهئ فاهمست روانیوشه. ن2

 وم،لعلل ةیعربلدارا م،هدوو گیرهب مهدوو یبیكت عات،هوموراج ملههق یمهردهوس یكورد
 .2013بنانلروت_ یب
 یوویژمله كیههرپهال ندچهن_ ینلچوگهاویگر مهدهب ن،یمهئ فاهمست روانیوشه. ن3
بنان لروت_ یوم، بلعلل ةیعربلم، دار اهكیه گیرهم بهدوو یبیكت ،یكورد یوانهنامۆژر

2013. 
 /http://www.kurdjs.comكوردستان:  ینوسانهنامۆژر یكایندهس یرمهف یرلپه. ما4

kurdish/data  
  كان:ییهفارسهاوچرهس
  .1381محمدی، جھانی شدن، فرھنگ و ھویت، نشر نی، تھران  ل. احمد گ1
. پیروز مجتھد زادە، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، انتشارات سمت. تھران 2

1381.  
عات فرھنگی و لاطین، سوانته ارسون، فرھنگ و سیاست، پژوھشکده ی مل. جین اریک 3

  .1392اجتماعی، تھران، 
  1387، زمستان 4، شمارە38نام سیاست، دورەلحسنی، فصل. سیدرحیم ابو4
  .1387. عماد افروغ، ھویت ایرانی و حقوق فرھنگی، ناشر سوره مھر، تھران 5
ه، یران و روسیا یدر جنگھا لیت میھو یفھالومناصر وی عار، بازشناسیوی. فرھاد ز6

 هھفتم، شمار لسا یعات فرھنگلاطو م یوم انسانلمعاصر، پژوھشگاه ع یاسیس یجستارھا
  .1395دوم، تابستان 

، 3شمارە 39نام سیاست. دورەلی، فصلی، رسان و ساخت ھویت ملسفل. محمد تقی قز7
  .1388پایز

  :كانییهبهرهع هاوچرهس
ن یملمحمد  ةجزائر، جامعل، اةیملیتعلمنھاج الا یف ةینطولم ایقل، اةیمفتاح بن ھد .1

  .2018، ةدكتورا ةروحطن، أیدباغ
 ةبلطدى ل ـةینطولم ایقلا ةیتنم ین فیملمعلخرون، دور اآلوا یعازملسعد ا همزن. 2
 کویت،لا ة، جامع99، عدد ةتربویلا ةلمجلت، ایكولا ةلدو یف یهانوثلمدارس الا

  .2011یونیو
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ف ینا ةیمیوره ، أکادطواقعه وآفاق ت یعربلا یمنألم االعإلر ایوطور، تضب خی. أد3
  .1990ظ ایرل،  اةیعربلا
  .1998شروق، لعام، دار الار اطإلایم ومفاھلا یمالعالا طیطتخل، ایملیدلد جاعد ای. حم4
  :یزگلینیئ یهاوچرهس

1.AndrewThompson, (2001); "National Identity and Human Agency", The 
sociologicalReview, Vol. 49, No. 1. 
 


