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تنبيه :فيما يأتي ستجد سلسلة من األسئلة المتعلقة بجوانب حياتية عدة ،الرجاء قراءة هذه األسئلة بهدوء
ورويّة ،ومن ثم اإلشارة على احد الخيارات ،بحسب قناعاتك ورأيك الشخصي .
مهم :تٌحصر اإلجابة بالخيارات المرقمة من ( 0إلى  .)3ومعاني هذه الخيارات هي كالتالي" = 0 :كال غير صحيح
إطالقا"" = 1 ،نعم صحيح جزئيا"" = 2 ،نعم صحيح غالبا"" = 3 ،نعم صحيح تماما".
كال غير
صحيح
إطالقا

نعم
صحيح
جزئيا

نعم
صحيح
غالبا

نعم
صحيح
تماما

1.

أنا مط ّلع على تاريخ الديانة اإليزيدية.









2.

أنا مل ّم بالعبادات اإليزيدية.









3.

أنا مل ّم بالفروض اإليزيدية الخمسة.









4.

يٌعتبر إيزي وطاوسي ملك والشيخ آدي من أهم الرموز المقدسة في
اإليزيدية.









5.

أنا أعتبر نفسي ايزيديا مؤمنا.









6.

د ذاتها.
اإليزيدية هي ديانة قائمة بح ّ









7.

انا اعتبر نفسي منتميا إلى اإليزيدية.









8.

أنا سعيد في كوني ايزيديا  /ايزيدية.









9.

ولدت ايزيديا وسأموت إيزيديا.
أنا
ٌ









10.

الكردية (الكرمانجية) هي لغة الديانة اإليزيدية.









11.

العادات اإليزيدية والتقاليد اإليزيدية مهمة بالنسبة لي.









12.

أحرص على المشاركة في اإلحتفاالت اإليزيدية واعتبر ذلك مهما.









13.

استمد القوة من الدين اإليزيدي.









14.

عباداتي تتوجه إلى الخالق "هللا  /خودي".

















16.

أجد األمان والرعاية في المجتمع اإليزيدي.









17.

أشعر بانتمائي إلى المجتمع اإليزيدي.









18.

اقامة العالقات واالتصال مع اإليزيديين أمر مهم بالنسبة لي.









19.

أقدم نفسي في كل مناسبة وحديث بوصفي ايزيديا  /ايزيدية.









20.

اقامة العالقات مع شيخي أمر مهم بالنسبة لي.









21.

اقامة العالقات مع بيري أمر مهم بالنسبة لي.









أملك في مجتمعي اإليزيدي قراري وأحدد طريقة حياتي بنفسي.

15.

يرجى إرسال اإلستمارات المملوءة على العنوان التالي:
PD Dr. Dipl.-Psych. Sefik Tagay
Universität Duisburg-Essen ▪ Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Wickenburg 21 ▪ 45147 Essen ▪ sefik.tagay@uni-due.de
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كال غير
صحيح
إطالقا

نعم
صحيح
جزئيا

نعم
صحيح
غالبا

نعم
صحيح
تماما

22.

يٌمثل معبد "اللش" بالنسبة لي معنى كبيرا.









23.

أستعلم دائما حول امور وشؤون اإليزيديين واإليزيدية.









24.

رؤيتي في الحياة تنطلق من خلفية ايزيدية صرفة.









25.

تفسر لي العالم والحياة.
اإليزيدية قادرة على أن
ّ









26.

اإليزيدية تمنحني القدرة على اختيار الحياة األفضل.









27.

اإليزيدية تعني بالنسبة لي العالقة مع الخالق "هللا  /خودي".









28.

اذما كانت هناك حياة بعد الموت ،ارغب في أن أولد مرة أخرى ايزيديا /
ايزيدية.









29.

المجتمع اإليزيدي يساهم في ان ابقى محتفظا بالصحة والعافية.









30.

أحس نفسي مسجونا في داخل ديانتي.









31.

أحيانا أتمنى لو أني لم أكن ايزيديا  /ايزيدية.









32.

أنا كإيزيدي  /إيزيدية أعاني اكثر مما لو كنت معتنقا ديانة أخرى.









33.

الدين اإليزيدي اليمثل لي شيئا ذا أهمية.









34.

اشعر بالخوف عندما اعلن على المأل إنتمائي للدين اإليزيدي.









35.

ي أن اتب ُع هذه الديانة ،ال
كيف تشكلت الديانة اإليزيدية ولماذا يجب عل ّ
أحد يستطيع ان يشرح لي ذلك.









36.

تنقصني تفسيرات مقنعة حول نظرة اإليزيدية إلى العالم الخارجي (صورة
اإلنسان ،الحياة مابعد الموت ،معنى الحياة).

















38.

ال أعترف بقيود الزواج في الديانة اإليزيدية.









39.

أعتبر الديانة اإليزيدية صارمة (كثيرة الحدود والسدود).









40.

هناك حاجة إلى اصالح نظام الطبقات (الحد والسد) في االيزيدية.

































44.

لست متدينا.
أنا إيزيدي  /إيزيدية ولكني
ُ









45.

اعتبر المجتمع االيزيدي حمال ثقيال على كاهلي.









أنا متدين ولكني ال اشعر نفسي كإيزيدي أو إيزيدية.

37.

المجتمع اإليزيدي يحتوي على قواعد وقيود كثيرة.

41.

أنا اخفي عن اآلخرين وبشكل متعمد إنتمائي إلى اإليزيدية.

42.

اذا كان بمقدوري أن أفعل ،فسوف أغيرّ ديانتي.

43.

يرجى إرسال اإلستمارات المملوءة على العنوان التالي:
PD Dr. Dipl.-Psych. Sefik Tagay
Universität Duisburg-Essen ▪ Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Wickenburg 21 ▪ 45147 Essen ▪ sefik.tagay@uni-due.de
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الرجاء األجابة على األسئلة اإلضافية المفتوحة التالية:

ماهي األمور التي تجدونها إيجابية وجيدة في الديانة اإليزيدية؟

.64

 .64ماهي األمور التي تجدونها غير جيدة وغير إيجابية في الديانة اإليزيدية.

.64

ماهي برأيكم األمور واألشياء الخاصة المميزة في اإليزيدية؟ بمعنى ماهي األمور التي تميز اإليزيدية عن بقية األديان األخرى؟

 .64لكم أن تتصوروا أن شخصا ً ما يريد اعتناق االيزيدية ،هل ستوافقون على ذلك تحت شروط محددة؟ .اذا كان ردكم ب"نعم"
تحت أي شروط يمكن لهذا الشخص أن يكون إيزيدياً؟

 .05اذا قٌيض لك أن تٌغير الديانة اإليزيدية أو المجتمع اإليزيدي ،فهل ستفعلون ذلك .واذا كان ردكم ب"نعم" ،ماهي التغييرات أو
اإلصالحات التي تودون إحداثها في بنية الدين والمجتمع اإليزيديين؟

شكراً جزيالً لتعاونكم
يرجى إرسال اإلستمارات المملوءة على العنوان التالي:
PD Dr. Dipl.-Psych. Sefik Tagay
Universität Duisburg-Essen ▪ Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Wickenburg 21 ▪ 45147 Essen ▪ sefik.tagay@uni-due.de
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