
 

 
ێشەكىپ  

بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی گرهگییەمی گەورەی لە الی جاك و مۆمەڵگا 

هەیە، فێربىون و پەرەپێذاوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی لە ژیاوی 

جالەلەصەمان پێىیضتی بە ماحی درێژخایەن هەیە، چىهنە هاجىاهرێذ 

بىجرێذ جەنها لە دایو بىوی یەك قۆهاغی دیارینراوە. بەاڵم دەجىاهین 

ەیەمی مۆمەاڵیەجییە لە جاك لە صەرەجای ژیاهییەوە بڵێین پرۆص

بەرەبەرە لە ڕێگەی دامەزراوە مۆمەاڵیەجییەماهەوە پێی ئاعىا دەبێذ و 

فێری دەبێذ و گەعەی پێذەداث. گرهگتریً ئەو دامەزراوە 

مۆمەاڵیەجییاهەی لە جاك فێری بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی دەلەن، 

بخاهە یەلەمین دامەزراوەی بریدیین لە خێزان و قىجابخاهە. قىجا

فەرمییە لە لە ڕێگەی مۆمەڵە میهاهیزمێهی وەمى )پرۆگرام و 

بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن و چااللییە هەمەحۆرەماهییەوە( دەجىاهێذ 

قىجابیان فێری بەرپرصیاری مۆمەاڵیەحی بهاث و مار لەصەر بەهێزلردن 

 و پەرەپێذاوی بهاث. 

اوەماوی خىێىذن لە بەهێزلردوی  ئەم جىێژیىەوەیە: ڕۆڵی بڕیارلێذر 

بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی لە دیذی مامۆصخایاوی قۆهاغی 

بىەڕەجییەوە )جىێژیىەوەیەمی مەیذاهییە لە هاوەهذی قەزای 

لەالر(، لە پێغەلییەك و دوو بەظ پێنهاجىوە. بەش ی یەلەم 

بریخییە لە الیەوی جیۆری جىێژیىەوەلەو س ێ جەوەر لە خۆ 
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كۆمەاڵیەتی لە دیدی  بەهێزكردنی بەرپرسیارێتیڕۆڵی بڕیارلێدراوەكانی خوێندن لە 

 ) توێژینەوەیەكی مەیدانییە لە ناوەندی قەزای كەالر( مامۆستایانی قۆناغی بنەڕەتییەوە
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ەپوخت    

ڵی ینیزاه ەل یخییەبر  ێژیىەوەیەجى  ەمئ ەماویئاماهج ڵی ەل ەریەلەه ڕۆ ویب ڕۆ ذراوەما ذنخى  ڕیارلێ  ەصەر ل ێى

ویل ەب ەرامبەر ب ۆمەاڵیەحیم ەرپرصیارێتیو ب یخىد ەرپرصیارێتیب یزلردوەهێب و  ەقىجابخاه ەرەصخەما

  .ەڕەحیبى ۆهاغیق یاویقىجاب ەالیل یغدیماویه ەرپرصیارێتیب

ویه ەل ەڕەحیبى ۆهاغیق ۆصخای( مام145) ەل ێنهاجىوەپ ێژیىەوەلەجى  همىوهەی و  ۆمدبل ڕواهامەیب ەڵگرا

 ەڕەمەمیه ەیهمىه ێىەیع ەب ەل ەالر ل ەزایق ەهذیهاو  ەل  ێو م ێر ه ڕەگەزی  ەردووه ەل ەمالۆریۆش،ب

ون و  یىایەحیچ  یاویص ی( یگرث)ل ێىەری پ ەب ەل ڕاپرس ی ۆرمێهیف ەل یخییەبر  ێژیىەوەلەجى  ی . ئامراز ەرگیرا

 .ڕێنخراوە

ویپضپ ۆصخایاوی: مامەواهەل ەهجامێوئ ۆمەڵەم ەیغخۆجەگ ۆجایذام ەل جىێژیىەوەلە  ەزمان و زاوضخ ۆڕا

ویب ەل یەوا ڕوایانب ەمان،زاوضخ ۆڕیپضپ ۆصخایاویمام ەب ەراوردب ەب ۆڤایەجییەمانمر  ذراوەما ارلێ  ێىذنخى  ڕی

ب یخىد ەرپرصیارێتیب ەهێزلردویب ەصەر ل ەیەه ۆرجری ز  یگەری مار  ڵی ینیزاه یئاماهج ەل بەاڵم. یانقىجا  ڕۆ

ویقىجاب ۆمەاڵیەحیم ەرپرصیارێتیب ەهێزلردویب ەصەر ل ێىذنخى  ڕیارلێذراوەماویب  ەڕەحیبى ۆهاغیق یا

ویب ، ۆڕیو پضپ ەثخسم اڵویو صا ڕواهامەو ب ڕەگەز ) ۆڕاوەماویگ ێرەیگى  ەب ە،قىجابخاه ەرامبەرلەرەصخەما )

هیدا.  ێىاهیانه ەل ییەه ی ئامار  ەداری ئاماژ  یاوازییەمیح ۆرەح یچه  ێژیىەوەلەجى  ەل ەهجاهەیئ ەو جر ل یەلێ

ذنخى  ڕیارلێذراوەماویب ەوەیل یخییەبر  ەیغخىوەگ ێیپ  یاجری ز  یگەری مار   ێم ڕەگەزی  ێڕواهینیج ێرەیگى  ەب ێى

 .یانقىجاب ەالیل یغخماویه ەرپرصیارێتیب ێزلردویه ەب ەصەر ل ەیەه
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ەلەم  جەرخان لراوە بۆ  ڕەهەهذەماوی دەگرێذ. جەوەری ی

جىێژیىەوە و هاصاهذوی چەمنەمان. ئەم جەوەرە دابەظ لراوە بۆ 

دوو باش، باس ی یەلەم ڕەهەهذەماوی جىێژیىەوە، لە گرفذ و 

گرهگی و ئاماهجەماوی جىێژیىەوەلە لەخۆدەگرێذ، باس ی دووەم 

جەرخان لراوە بۆ هاصاهذوی چەمنەماوی جىێژیىەوەلە. جەوەری 

ووەم بریخییە لە جىێژیىەوەماوی پێغىوجر و جاوجىێنردهیان. د

هەرچی جەوەری صێیەمە بریخییە لە بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی و 

ماریگەری بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لەصەر بەهێزلردهیان. ئەم 

جەوەرە لراوەجە دوو باش، باس ی یەلەم بریخییە لە باصنردوی 

و مەرحەماوی، باس ی دووەم بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی و ڕەگەز 

جەرخان لراوە بۆ ڕۆڵی پرۆگرامەماوی خىێىذن لەصەر 

بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی. بەش ی دووەمی 

جىێژیىەوەلە جەرخان لراوە بۆ الیەوی مەیذاوی جىێژیىەوەلە، 

ئەمەظ لراوەجە س ێ جەوەر. جەوەری چىارەم باش لە 

لە جەوەری پێىجەم  چىارچێىەی مەیذاوی جىێژیىەوەلە دەماث،

دا ئەو زاهیارییاهەی لە لە همىهەی جىێژیىەوەلە وەرگیراون 

خراوهەجەڕوو.  جەوەری عەعەم باش لە ئەهجام و پێغيیار و 

 ڕاصپاردەماوی جىێژیىەوەلە دەماث.     

 بەش ی یەلەم : الیەوی جیۆری جىێژیىەوەلە 

 هذەماوی جىێژیىەوەلەو دیارینردویجەوەری یەلەم : رەهە

 چەمنەمان 

 باس ی یەلەم: ڕەهەهذەماوی جىێژیىەوەلە:

 یەلەم: گرفتی جىێژیىەوەلە:

بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی، داوامارییەمی مۆمەاڵیەحی پێىیضخە،   

لەبەر ئەوەی مۆمەڵگا پێىیضتی بە جالێهی بەرپرصیارە بەرامبەر 

ئەو مۆمەڵگایەی لە جێیذا دەژی، ئەمە حگە لەوەی لە 

اڵیەحی بە جەنها مىرث هالرێخەوە بۆ بەرپرصیارێتی مۆمە

مۆمەڵگەیەمی دیارینراو و صىىوردار، بەڵهى پەى دەهاوێژیذ بۆ 

بەرپرصیارێتی بەرامبەر بە مۆمەڵگای مرۆڤایەحی و گۆی زەوی. 

بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی ئەوە  دەخىازێذ لە جاك بەبێبىووی 

 هیچ چاودێرێو بخىاهێذ ئەو ئەرماهە ڕاپەڕێىێذ لە دەلەوهە

 ئەصخۆی. 

بەهێزلردن و پەرەپێذاوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی جالەمان، بە 

جەنها ئەرمی یەك دامەزراوەی مۆمەاڵیەحی هییە، بەڵهى هەمىو 

دامەزراوە مۆمەاڵیەجییەمان بە گىێرەی ئاصتی گەعەی جەمەن 

ئەو قۆهاغەی لە جامی پێذا جێذەپەڕێذ، هەریەلەیان بەعذاری 

گەیاهذهیذا.  یەلێو لەو دامەزراوە دەماث لە پەروەردە و پێ

گرهگاهەی لە بەرپرصیارێتی گەورەی دەخرێخە صەرعان بۆ 

پەرەپێذان و بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی، بریخییە لە 

قىجابخاهە. قىجابخاهەظ لە پەرەپێذاوی بەرپرصیارێتی 

مۆمەاڵیەحی دا پەها دەباجەبەر چەهذ میهاهیزمێو، لەواهە 

خىێىذن. پرۆگرامەماوی خىێىذن لە پایەیەمی  پرۆگرامەماوی

گرهگ لە پرۆصەی پێگەیاهذوی مۆمەاڵیەحی و ئامادەلردوی 

جالێهی بەرپرش و خاوەن ڕۆحی ئیيخیما و هاوواڵحی داگیردەماث. 

چاالمی پرۆصەی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی لە قىجابخاهەمان دا، 

لردوی پەیىەصخە بە باش ی پرۆگرامەماوی خىێىذن و ڕادەی جێر 

حەزو ئارەزوو پێذاویضخییەماوی قىجابیاهەوە. هەمىو بابەجێهی  

خىێىذن بەعذاری دەماث لە پەرەپێذاوی هەصتی بەرپرصیارێتی 

مۆمەاڵیەحی بەرامبەر بە واڵث و ژیىگە و لەرەصخەماوی 

 قىجابخاهە. 

جىێژەر لەم جىێژیىەوەیەدا بە عىێً وەاڵمی ئەو پرصیارەدا   

ە مۆمەڵگای جىێژیىەوەدا، بڕیارلێذراوەماوی دەگەڕێذ، لە ) ئایا ل

خىێىذن جىاهیىیەحی جالێو دروصذ بهاث لە بەرپرصیارێتی 

مۆمەاڵیەحی هەڵبگرێذ؟  ئایا قىجابیان لە ڕێگەی پرۆگرامەماوی 

ارێتی جێبگەن؟ ئایا  خىێىذهەوە جىاهیىیاهە لە بەرپرصی

پرۆگرامەماوی خىێىذن جىاهیىیاهە هاواڵحی خاوەن ماف و 

 صیارێتی دروصذ بنەن؟بەرپر 

 دووەم: ئاماهجەماوی جىێژیىەوەلە:

. زاهینی ڕۆڵی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لەصەر بەهێزلردوی 1

 بەرپرصیارێتی خىدی الی قىجابیاوی قۆهاغی بىەڕەحی.

. زاهینی ڕۆڵی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لەصەر بەهێزلردوی 2

ڕەحی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی قىجابیاوی قۆهاغی بىە

 بەرامبەرلەرەصخەماوی قىجابخاهە.

. زاهینی ڕۆڵی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لەصەر بەهێزلردوی 3

 بەرپرصیارێتی هیغدیماوی لەالی خىێىذماراوی قۆهاغی بىەڕەحی.

 صێیەم:  گرهگی جىێژیىەوەلە:   

گرهگی جىێژیىەوەلە دەجىاهرێذ لەم خااڵهەی الی خىارەوەدا     

 بخرێخە ڕوو: 

 هگی جیۆری: . گر  أ

. ئەم جىێژیىەوەیە، جیغو دەخاجە صەر گرهگی پرۆگرامەماوی 1

خىێىذن لەصەر گەعەپێذاوی مۆمەاڵیەحی لە دامەزراوەیەمی 

 گرهگی وەك قىجابخاهەمان. 

. ئەم جىێژیىەوەیە، جىێژێهی گرهگی مۆمەڵگا وەردەگرێذ و 2

جىێژیىەوەیان لەبارەوە ئەهجامذەداث، لە ئەواهیػ بریخین لە 
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جىێژی قىجابیاوی قۆهاغی بىەڕەحی، لە ئەگەر بەعێىەیەمی 

جەهذروصذ پەروەردەلران ئەوا مۆمەڵگایەمی جەهذروصذ بىهیاد 

دەهرێذ، ئەمە حگە لەوەی لە پاعەڕۆژو چارەهىش و 

 پێغنەوجنی  واڵث دەلەوێخە ئەصخۆیان. 

. ئەم جىێژیىەوەیە لە بابەجێهی زۆر هەصدیار دەمۆڵێخەوە لە 3

یە لە گەعەپێذاوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی. لە ئەویػ بریخی

اری جىێژەر بەزماوی مىردی هەجامى ئێضخا بە پێی  بە گىێرەی زاهی

 پێىیضذ جىێژیىەوەی لە بارەوە ئەهجام هەدراوە.

. ئەم جىێژیىەوەەی لە بىاری مۆمەڵىاس ی پەروەردەیذا 4

ئەهجامذراوە، دەلرێذ لەڕووی جیۆریەوە صىودی هەبێذ بۆ 

وی مۆمەلىاس ی پەروەردەیی و پەروەردە و دەرووهىاس ی بىارەما

 مۆمەاڵیەحی. 

 . گرهگی پرالخیهی:  ب

. ئەم جىێژیىەوەیە، لەگەڵ ئەو جىێژیىەواهەی جردا لە لەم 1

بارەیەوە ئەهجام دراون، وەك )مۆمەڵىاس ی پەروەردەیی، 

دەرووهىاس ی مۆمەاڵیەحی، بىەماماوی پەروەردە ( دەجىاهێذ 

لە  -ەگەر بەعذاریەمی زۆر بچىولیػ بێذ ئ –بەعذاری بهاث 

داڕعخنی بەرهامەیەمی پەروەردەیی بەصىود بۆ پێشدضخنی بىاری 

 پەروەردەو فێرلردن.

. جىێژیىەوەلە هەهذێو لەو لێغاهە دەخاجە ڕوو لە لەواهەیە 2

ببىە گرفذ لەبەردەم دروصذ هەبىووی جالێهی بێذەربەصذ و 

مبەر بە هیغخمان و گەى و هامارا لە هەڵگرجنی بەرپرصیارێتی بەرا

خالەلەی، بە جایبەحی همىوهەی جىێژیىەوەلە لە مامۆصخایاوی 

بابەجە حیاوازەماوی قۆهاغی بىەڕەحی وەرگیراون و ئەو صااڵهەی لە 

وەمى مامۆصخا لەو بىارەدا واهەیان وجىەجەوە و ئاعىان بەوەی 

ارێتی مۆمەاڵیەحی لە هاو  لە هەجا چەهذێو بەرپرصی

اوی خىێىذن لە هەرێمی مىردصخان دا ڕەهگی بڕیارلێذراوەم

داوەجەوە.  لە دوای زاهینی گرفخەمان لە ڕێگەی ئەهجام و 

پێغيیار و ڕاصپاردەماهەوە مار بۆ دەصخهارینردوی بڕیارلێذراوەماوی 

 خىێىذن بنرێذ. 

 

 باس ی دووەم: دیارینردوی چەمنەماوی جىێژیىەوەلە:

 (: Role –. ڕۆڵ ) الذور  1

دیىنً میغیل پێی وایە لە ڕۆڵ بریخییە لە ڕەفخاری پێغبینی 

لراو لەو لەصەی لە لە پێگەیەمی مۆمەاڵیەجیذایە، پێگەی 

مۆمەاڵیەحی بریخییە لەو پەیىەهذیەی یان ئاماژەیەی لە 

صروعتی ڕۆڵی مۆمەاڵیەحی دیاری دەماث، ئەمەظ بەڵگەیە 

اڵیەحی و لەصەر ئەوەی لە پەیىەهذی بەهێز لە هێىان ڕۆڵی مۆمە

(. ڕۆڵی 253، 1980پێگەی مۆمەاڵیەجیذا هەیە)میغیل، 

مۆمەاڵیەحی ئاماژەیە بەو ڕێگایەی لە جاك داوامارییەماوی  ئەو 

پێگە مۆمەاڵیەجییەی لە لە بىهیادی مۆمەاڵیەجیذا هەیەحی 

حێبەجێ دەماث، بەمەظ ڕۆڵ ئەو ڕێگاو عێىازاهە لە 

ەی پێ حێبەجێ خۆدەگرێذ لە جاك ئەرلەماوی جایبەث بە پێگەل

 (. 127، 1997دەماث )الضیذ، 

پێىاصەی ڕێهاری ڕۆڵ: مەبەصذ لە ڕۆڵ لەم جىێژیىەوەیەدا 

بریخییە لە هەمىو ئەو چااللییاهەی لە قىجابخاهە لەڕێگەی 

بڕیارلێذراوەماوی خىێىذوی قۆهاغی بىەڕەجییەوە ئەهجامی دەداث 

ارێتی مۆمەاڵیەحی لە  الی بۆ پەرپێذان و بەهێزلردوی بەرپرصی

 قىجابیان.

 . بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن:3

ئەو زاهیاریی و مەعریفەیە لە پێىیضخە لەصەر  قىجابی لە ماوەی 

(. 25، 2001صاڵێهی خىێىذن دا فێریان ببێذ )مرعی و الحیلە، 

صلێمان ڕای وایە لە بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن ئەو بابەجاهەیە 

وەریان  -اهەدالە قىجابخ –لە قىجابی لە صاڵێهی خىێىذن دا 

دەگرێذ و لە مۆجایی صاڵ دا خۆی بۆ جاقینردهەوە جێیاهذا 

 (.97-96، 1982ئامادە دەماث )صلیمان، 

پێىاصەی ڕێهاری: مۆمەڵە عارەزاییەمی هەمە حۆرە لە دوو جىێی 

پەرجىك دا لەالیەن لیژهەیەمی عارەزاوە ئامادە لراوە، مامۆصخا 

و قىجابیەماهیػ  بە عێىەی واهە بۆ قىجابیاوی عیذەماجەوە

 دەبێذ همرەی دەرچىووی جێذا بەدەصذ بهێنن. 

 . بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی:4

بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی: هەصخنردوی جالە بە ئەرلە 

مۆمەاڵیەجییەمان  بەرامبەر بە خىدی خۆی و ئەو ئەهذاماهەی 

(. چەمهی Gough, 1952,74جری مۆمەڵگا لە لە گەڵیذا دەژیً )

مۆمەاڵیەحی، پێىاصەی هەمە حۆری بۆ لراوە. ئەم  بەرپرصیارێتی

پێىاصاهە ڕەهگذاهەوەی چىارچێىەی جیۆری ئەو زاوضخاهەن لە 

لەم چەمنەیان مۆڵیىەجەوە، لەواهەظ زاوضخەماوی دەرووهىاس ی 

 و مۆمەڵىاس ی و یاصاو ئابىوری و مارگێڕی. 

بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی: ئارەزووی پێغنەعنردوی یارمەجییە بۆ 

اوی دی، بەبێ ئەوەی چاوەڕواوی بەدەصتهێىاوی هیچ لەص

 & Berkawitzصىودێهی جایبەحی بهاث )

Kemmeth,1988,170.). 

هەصخنردوی جالە بە بەرپرصیارێتی بەرامبەر بەو گروپەی لە 

ئیيخیمای بۆیان هەیە و بەعذارینردن و جێگەیغتن لە بەها و 
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ان، دابىهەریتی مۆمەڵگالەی بەعذارینردهە لە جێگەیغخيی

بەپرصیارێتی خىدی هاوەلییە و جالەلە خىدی خۆی چاودێرە 

 (. 1996،43بەصەر خۆیەوە)عثمان، 

پێىاصەی ڕێهاری بۆ بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی: بریخییە لەو لردار 

و ئەرماهەی لە مامۆصخای  قۆهاغی بىەڕەحی لە هاو قىجابخاهەدا و 

ذ و لە ڕێگەی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذهەوە پێی هەڵذەصخێ

 دەیاهگەیەهێخە قىجابی.  

. مامۆصخا: جالێهی لێهاجىوە، لەالیەن مۆمەڵگاوە هەڵبژێراوە بۆ 5

ئەوەی پرۆصەی فێرلردوی مىذااڵن لە ئەصخۆ بگرێذ ئەو زاهیاری 

و عارەزاییاهەیان پێببەخغێذ لە لەالیەن لەصاوی پضپۆڕەوە 

ئامادە لراون، ئەمەظ لە پێىاوی بەدیهێىاوی ئاماهجەماوی 

 (.2014،17ضەفەی پەروەردەی ئەو مۆمەڵگایەدا)عنیش ی، فەل

ئەو لەصەیە لە لرداری فێرلردن ئەهجام دەداث و ئەزمىون و 

عارەزاییەمان بۆ فێرلراوان دەگىازێخەوە و صەرچاوەی صۆزە 

 (.346،،2002بۆیان و رپەروەردەیان دەماث)الطيطي و اخرون، 

پێىاصەی ڕێهاری: مامۆصخا ئەو لەصەیە لە لە ڕووی 

زاوضخییەوە ئامادە لراوە  بۆ ئەهجامذاوی پرۆصەی پەروەردە و 

( ی قۆهاغی بىەڕەحی  لە 9-1فێرلردوی قىجابیاوی پۆلەماوی )

 هاوەهذی قەزای لەالر 

 جەوەری دووەم : جىێژیىەوەماوی پێغىوجرو جاوجىێنردهیان 

 وی پێغىوجر:باس ی یەلەم : جىێژیىەوەما

 یەلەم : جىێژیىەوە عەرەبییەمان :

( بە هاوهیغاوی )بەرپرصیارێتی 1996. جىێژیىەوەی )حمیذە، 1

مۆمەاڵیەحی لەالی خىێىذماراوی بەش ی مێژوو لە مۆلێجی 

پەروەردە(. ئاماهجی جىێژیىەوەلە بریتی بىوە لە زاهینی 

هینی پێنهێىەرەماوی بەهای بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی، هەروەها زا

هەجا چی ئاصدێو پێنهێىەرەماوی بەهای بەرپرصیارێتی 

مۆمەاڵیەحی لە هاوەڕۆمی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذوی مێژوودا 

ڕەهگیان داوەجەوە. جىێژەر میخۆدەماوی عینردهەوەی هاوەڕۆك و 

( 150ئەزمىوهگەری بەمارهێىاوە. همىوهەی جىێژیىەوەلەی لە )

ئەهجاماهەی لە جىێژەر پێی خىێىذمار پێهاجىوە. لە گرهگتریً ئەو 

گەیغخىە بریخییە لەوەی لە بڕیارلێذراوەماوی خىێىذوی مێژوو 

ڕۆڵ و ماریگەری و بەعذاری مارگەریان هەیە لەصەر پەرەپێذاوی 

 بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی الی خىێىذماراوی بەش ی مێژوو.

(: مامۆصخا و بەرپرصیارێتی 2001. جىێژیىەوەی )املطرفي، 2

ەالی خىێىذماراوی قۆهاغی ئامادەیی. ئاماهجی مۆمەاڵیەحی ل

جىێژیىەوەلە بریتی بىوە لە زاهینی ڕۆڵی مامۆصخای قۆهاغی 

ئامادەیی لە پەرەپێذاوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی لەالی 

خىێىذماراوی قۆهاغی ئامادەیی دەربارەی هەریەلە لە )خێزان، 

ەوەلە ، خىێىذهگا و مۆمەڵگا(. همىوهەی جىێژیى دراوس ێ، هاوڕێ

( خىێىذمار پێنهاجىوە. ئەو ئەهجاماهەی لە جىێژەر پێی 900لە )

گەیغخىوە بریخییەلە: مامۆصخا ڕۆڵێهی زۆر گەورە دەگێڕێذ لە 

ارێتی مۆمەاڵیەحی خىێىذماران بە ڕێژەی لە  پەرەپێذاوی بەرپرصی

%(. هەروەها مامۆصخا ڕۆڵی ئەرێنی هەیە لەصەر 80% بۆ 50)

ییەمان. هەر بەپێی ئەهجامەماوی پاراصخنی مىڵو و عىێىە گغخ

جىێژیىەوەلە، ژمارەیەمی لەم لە الواوی واڵحی صعىدیە، بە 

 %( ئارەزوویان بۆ ماری خۆبەخش ی هەبىوە.  13% بۆ 7ڕێژەی )

(: ڕۆڵی خىێىذهگا لە پەرەپێذاوی 2003. جىێژیىەوەی )اى صعىد 3

بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی لەالی خىێىذماراوی قۆهاغی ئامادەیی 

ە خىێىذهگا حهىمییەمان دا(. ئاماهجی ئەم جىێژیىەوەیە بریتی ل

بىوە لە زاهینی ئاصتی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی الی خىێىذماران 

و دەرخضخنی ڕۆڵی خىێىذهگا لە پەرەپێذاوی بەرپرصیارێتی 

مۆمەاڵیەحی و دیارینردوی ئەو الیەهاهەی لە خىێىذهگا بە ڕۆڵی 

( مامۆصخا و 150وەلە لە )خۆی هەڵىاصێذ. همىوهەی جىێژیىە

( خىێىذمار پێنهاجىوە. ئەو میخۆدەی لە جىێژەر لە 500)

جىێژیىەوەلەیذا بەماری هێىاوە بریخییە لە )میخۆدی وەصفی 

عیهاری(. جىێژەر لە جىێژیىەوەلەیذا گەیغخۆجە مۆمەڵە 

ئەهجامێو، لەواهە: ئاصتی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی الی 

ذدایە، بەاڵم الی مامۆصخایان ڕۆڵی خىێىذماران لە ئاصتی هاوەه

 خىێىذهگا لە هاوەهذ لەمترە.   

(: ڕۆڵی مامۆصخایاوی قۆهاغی 2014. جىێژیىەوەی )الؾىفي 4

ئامادەیی لە بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی لەالی 

خىێىذماران و ڕێگاماوی پەرەپێذاهیان لە ژێر ڕۆعىایی پێىەرە 

 ئیضالمییەمان دا.

ىێژیىەوەیە بریتی بىوە لە زاهینی ئەو ڕۆاڵهەی لە ئاماهجی ئەم ج

مامۆصخایاوی قۆهاغی ئامادەیی دەیبینن لە بەهێزلردوی 

بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی لەالی خىێىذمارەماهیان و ڕێگاماوی 

پەرەپێذاوی ئەو بەرپرصیارێخییە لە ڕێگەی گۆڕاوەماوی )عىێنی 

دا جىێژەر هیغخەجێ بىون، ڕەگەز، پضپۆڕی(. لەم جىێژیىەوەیە

میخۆدی وەصفی عیهاری بەمارهێىاوە. همىوهەی جىێژیىەوەلە 

( خىێىذماری قۆهاغی ئامادەیی بىوە لە پارێسگای 406ژمارەیان )

غەززە لە فەلەصخین. لە گرهگتریً ئەو ئەهجاماهەی لە جىێژەر 

پێی گەیغخىوە بریخییە لە بىووی حیاوازی ئاماژەی ئاماری لە 

ەاڵمی خىێىذماران لەبەرژەوەهذی هێىان هاوەهذی پلەماوی و 



 Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019 

  
Page 5 

 
  

، هەروەها هەبىووی حیاوازی ئاماژەی ئاماری بە  ڕەگەزی مێ

گىێرەی گۆڕاوی پضپۆڕی  لەبەرژەوەهذی بەش ی زاوضخە 

 عەرعییەمان.  

(: بەهاوهیغاوی جىاوضتی Wwntzl- 1991). جىێژیىەوەی وێىتزى 5

تی مۆمەاڵیەحی لە پەیىەهذی قىجابخاهەدا لە هێىان بەرپرصیارێ

مۆمەاڵیەحی و بە دەصتهێىە ئەمادیمییەمان دا(. ئاماهجی ئەم 

جىێژیىەوەیە زاهینی پەیىەهذی هێىان بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی و 

بەدەصتهاجىوەماوی خىێذهە. ئەو ئەهجاماهەی لە جىێژەر لە 

میاهەی جىێژیىەوەلەوە پێی گەیغخىوە بریخییە لە بەرپرصیارێتی 

ە گەعەپێذاوی جىاها مۆمەاڵیەحی بەعذاری دەماث ل

مەعریفییەماوی خىێىذماران دا، هەروەها بەرپرصیارێتی 

مۆمەاڵیەحی ڕێگە خۆعنەرە بۆ فێربىووی خىێىذماران ، ئەمەظ 

لە ئەهجامی دروصدبىووی مارلێهی ئەرێنی هێىان مامۆصخایان و 

 هاوڕێیەماهیاهەوە.

(، بە هاوهیغاوی Wentzel& Wigfield  -1998. جىێژیىەوەی  )6

ریگەری پاڵىەرە مۆمەاڵیەحی و ئەمادیمییەمان لەصەر ما

خىێىذمار. ئاماهجی ئەم جىێژیىەوەیە بریتی بىوە لە زاهینی 

ماریگەری پاڵىەرە مۆمەاڵیەحی و ئەمادیمییەمان لەصەر 

پەرەپێذاوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی لەالی خىێىذماران. 

خییە گرهگتریً ئەو ئەهجاماهەی لە جىێژەر پێی گەیغخىوە بری

لەوەی لە بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی ماریگەری هەیە لەصەر 

مارلێهی ئەرێنی خىێىذماران لە گەڵ مامۆصخایان و هاوڕێهاهیان 

دا. هەروەها بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی بەصىودە لە پرۆصەی 

 بەهێزلردوی فێربىون خىێىذماران لەهاو خۆیان دا. 

بەهاوهیغاوی (: Kennemer, 2002. جىێژیىەوەی لەهمێر )7

)هۆمارەماوی پێغبینی لردوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی لە هێى 

خىێىذماراوی زاههۆدا(. ئاماهجی ئەم جىێژیىەوەیە زاهینی ئەو 

هۆماراهەی لە بەعذاری دەلەن لە پەرەپێذاوی بەرپرصیارێتی 

مۆمەاڵیەحی الی خىێىذماراوی زاههۆ. ژمارەی همىوهەی 

 69خىێىذمار لە ڕەگەزی هێر و  31جىێژیىەوەلە بریتی بىوە لە )

(. ئەهجامی جىێژیىەوەلەظ بریتی بىوە  خىێىذمار لە ڕەگەزی مێ

لە بىووی حیاوازی ئاماژەداری ئاماری  لەبەرژەوەهذی 

خىێىذماراوی هێر لە پێىەری بەرپرصیارێتی حیهاوی، هەروەها 

هەبىووی حیاوازی ئاماژەداری ئاماری لە هێىان هەردوو ڕەگەز 

 بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی ڕووە و لەصەمان.  لەپێىەری 

 باس ی دووەم: تاوتوێكردنی توێژینەوەكانی پێشووتر:

دوای خضدىەڕووی جىێژیىەوەماوی پێغىوجر لە لە بارەی 

بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەجییەوە ئەهجام دراون، جىێژەر جێبینی 

ئەوەی لردووە لە بابەحی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی حێگای 

بایەدی جىێژەران بىوە و هەمىو جىێژیىەوەمان باش لە ڕۆڵ و 

وەیەمی ماریگەریی دامەزراوەیەك یان الیەهێهی دامەزرا

پەروەردەیی دەلەهەوە لە پەرەپێذان و بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی 

مۆمەاڵیەحی لەالی قىجابی و خىێىذماران. هەهذێو لە 

جىێژیىەوەمان لەصەر خىێىذماراوی قۆهاغی ئامادەیی ئەهجام داوە 

( و  2004( و )اى صعىد 2001وەمى جىێژیىەوەماوی )املطرفي 

ە بیاهییەمان لەصەر ڕۆڵ و (. بەاڵم جىێژیىەو 2014)الؾىفي 

ماریگەری زاههۆ لەصەر بەهێزلردوی بەرپریضیارێتی مۆمەاڵیەحی 

ئەهجام دراون. هەمىو جىێژیىەوەمان لە جىێژیىەوەماهیان دا 

گەیغخىوهەجە ئەو ئەهجامەی لە دامەزراوە پەروەردەییەمان 

)خىێىذهگا ئامادەیی و زاههۆمان هەروەها مامۆصخایان( ڕۆڵی 

ەورە دەبینن لە بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی ماریگەر و گ

مۆمەاڵیەحی دا.  جىێژەر لەڕووی جیۆرییەوە صىودی لەو 

جىێژیىەواهە وەرگرجىوە ئەویػ بەوەی لە جازەجریً جىێژیىەوە و 

ئەهجام لە ئەو جىێژیىەواهە پێی گەیغخىون و هىێتریً 

بیروبۆچىون لەصەر بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی و حۆرەمان و 

رەماوی، ئەمە صەرەڕای ئەوەی لە جىێژەر لە داڕعخنی پێنهێىە

بڕگەماوی پێىەری بەرپرصیارێتی دا صىودی لەو جىێژیىەواهە 

 وەرگرجىوە. 

ئەوەی لە خاڵی حیاوازی ئەم جىێژیىەوەیە لە گەڵ 

جىێژیىەوەماوی پێغىو )چ عەرەبییەمان بێذ یاخىد جىێژیىەوە 

ێژیىەواهە لەصەر بیاهییەمان بێذ( ئەوەیە لە هیچ یەلێو لەو جى 

ماریگەری و ڕۆڵی پرۆگرام یان بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن ئەهجام 

هەدراوەن،  ئەمە صەرەڕای ئەوەی لە ئەم جىێژیىەوەیە جایبەجە 

بە قۆهاغی بىەڕەحی بەاڵم جىێژیىەوەماوی جر یان لەصەر قۆهاغی 

 ئامادەیی یاخىد لەصەر ڕۆڵی زاههۆمان ئەهجام دراون.   

 

ڕۆڵی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لەصەر  جەوەری صێیەم:

 بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی 

 باس ی یەلەم: ڕەگەز و مەرحەماوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی

 .  ڕەگەزەماوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی: أ

 گرهگتریً ڕەگەزەماوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی بریدیین لە:

 (:Concern –. بایەخ پێذان)الاهخمام 1
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پەیىەصدبىووی ویژداوی جالە بە مۆمەڵ و گرهگی داهە بە 

صەالمەحی و یەماهگیری و بەردەوامێتی و بەدیهێىاوی ئاماهجەماوی 

مۆمەڵەلەی، یان دەجىاهین بڵێین پەیىەصتی ویژداوی جالە بەو 

مۆمەڵەوە لە جاك ئیيخیمای بۆی هەیە، ئیتر ئەم مۆمەڵەیە 

و یەماهگیرییە دەبێخە  گەورە بێذ یان بچىوك. ئەم پەیىەصتی

هۆی ئەوەی لە جاك پێذاگری لەصەر بەردەوامێتی و 

یەلگرجىویی و گەیغتن بە ئاماهجەماوی مۆمەڵەلەی بهاجەوەو  

ئەو جرصەی هەبێذ لە هەمىو هەڕەعەیەك ببێخە هۆی الوازی 

، 1986و لەبەریەك هەڵىەعاهذهەوەی مۆمەڵەلەی)عثمان، 

44.) 

 (:Understanding -. جێگەیغتن)الفهم2

جێگەیغتن بەماهای دەرلپێنردوی جالە بەو هەى و مەرج و 

بارودۆخەی لە چىاردەوری مۆمەڵەلەی لە ڕابردوو و ئێضخادا 

داوە، ئەو بەها و ئاراصخە و ڕۆڵە حیاوازاهەی لە لە 

مۆمەڵەلەیذا هەیە، هەروەها لەبەرچاو گرجنی بەرژەوەهذی 

ضخنی  ) گغتی و بەرگرینردن لە واڵث و مارلردن بۆ پێشد

 (. 43، 2007العمری: 

جێگەیغتن دابەظ دەبێذ بۆ دوو بەظ، یەلەمیان جێگەیغخنی 

جالە لە مۆمەڵەلەی لە بارودۆخ و هەلىمەرجی ئێضخادا و 

الیەهەلەی جریش ی بریخییە لە جێگەیغتن لە دامەزراوە و 

ڕێنخراوە و دابىهەریذ و بەهاماوی و هەى و مەرجی لەلخىری و 

بەاڵم  بەش ی دووەمی جێگەیغتن بریخییە  مێژوویی مۆمەڵەلەی.

لە  جێگەیغخنی جاك لە هاوەڕۆمی مۆمەاڵیەجییاهەی ڕەفخارەماوی، 

ئەمەظ بە واجای ئەوەی لە جاك  درك بە ماریگەری و 

 عىێىەوارەماوی ڕەفخار و بڕیارەماوی بهاث لەصەر مۆمەڵەلەی.

 (:Participation-.  بەعذاری لردن)املغارلت3

ە واجای بەعذاری لردوی جالە لەگەڵ بەعذاری لردن، ب

ئەهذاماوی جری مۆمەڵگادا لەو ماروباراهەی لە یاریذەی مۆمەڵ 

دەداث لەصەر جێرلردوی پێذاویضخییەماوی و چارەصەرلردوی 

گرفخەماوی و گەیغتن بە ئاماهجەماوی و پارێسگاری لردن لەصەر 

(. بەواجایەمی جر بەعذاری 54، 2011بەردەوامێتی)اللحیاوی، 

اوی مۆمەاڵیەحی مۆمەڵگالەیذا لر  دن ئەو پرۆصەیە لە جاك لە ژی

ڕۆڵێو دەگێڕێذ، جاك لێرەدا ئەو هەلەی لە بەردەصذ دایە 

هەجا بخىاهێذ بەعذاری بهاث لە داهاوی ئاماهجە گغخییەماوی 

 (. 323، 2001مۆمەڵگالەیذا)الجىهری، 

بەم پێیە جاك لێرەدا جالێهی پەراوێسخراو هییە بەڵهى جالێهی 

الك و خاوەوی بیر و بۆچىون و خاوەن ئیرادەیە، لە جىاهایذا چا

هەیە بەعذاری بهاث لەو ماروباراهەی لە پەیىەصتن بە 

گروپەلەیەوە و جىاهای گەعەپێذان و دەصخهارینردوی ئەو 

 صیضخمەیان هەیە لە مۆمەڵەلەی بەڕێىە دەباث.

 .  مەرحەماوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی:  ب

بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی دروصذ ببێذ، پێىیضتی بە بۆ ئەوەی 

 مۆمەڵە مەرحێو هەیە، لەواهە:

. ئازادی: هەصذ لردن بە ئازادی بە یەلێو لە مەرحە 1

بىەڕەجییەماوی بەرپرصیارێتی دادەهرێذ، ماجێو دەجىاهرێذ 

لێپێچیىەوە لە جاك بنرێذ، ئەو مارەی ئەهجامی دەداث خۆی 

ئەوەی بۆ بڕەخضێنرێذ خۆی  هەڵی بژاردبێذ، یاخىد بىاری 

ئازاداهە مىمارەصەی بهاث. ئەو عىێىاهەی لە لەش ی 

چەوصاهذهەوە و صەرمىجنردن جێیاهذا بەرقەرارە، ئەوا لەو 

 حێگایاهە هیچ ماهایەك بۆ بەرپرصیارێتی بىووی هامێىێذ. 

. گەعەی ژیری: واجە جاك لەڕووی ژیرییەوە گەعەی 2

 (.44، 1987لردبێذ)عثمان، 

ری: واجا هەبىووی دەصەاڵجێو هەجا چاودێری . چاودێ3

ڕەفخارەماوی جاك بهاث، ئەم دەصەاڵجە دەصەاڵجێهی یاصایی بێذ 

 یاخىد صەرچاوەلەی لە ویژداوی جالەوە هەڵقىاڵبێذ.  

. مەعریفە: واجە زاهینی ئەو یاصا و ڕێضایاهەی لە ڕەفخارەماوی 4

جاك  بەعێىەیەمی گغتی لەصەری ڕێو دەخرێذ، هەجا جاك 

ارێتی مۆمەاڵیەحی زیاجر دەبێذ م ەعریفەی زیاجر بێذ، بەرپرصی

 (. 201، 2006)هاؽر،

 

باس ی دووەم:  ڕۆڵی پرۆگرامەماوی خىێىذن لەصەر بەهێزلردوی 

 بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەجیذا:

بەرپرصیارێتی حۆرێنە لە حۆرەماوی پێگەیاهذوی مۆمەاڵیەحی لە 

یەمان پێی دامەزراوە پەروەردەییە فەرمییەمان و هافەرمی

هەڵذەصتن. قىجابخاهە بریخییە دامەزراوەیەمی پەروەردەییە لە 

بە عێىەیەمی پالن بۆ داڕێژراو مرۆڤ پەروەردە دەماث و لەصەر 

پرۆگرامێهی ڕێنخراو بەڕێىە دەچێذ لە بە عێىەیەمی ورد 

ئامادە لراوە، بە عێىەیەك لە بگىهجێذ لەگەڵ گەعەی جاك 

روووی و مۆمەاڵیەحی )هاؽر، لە الیەوی ژیری و حەصخەیی و دە

(. ئاماهجی قىجابخاهە بریخییە لە دروصخنردوی 135، 1980

هاوواڵجییەمی مۆمەاڵیەجییە لە جىاهای بیرلردهەوە و مارلردن و 

بەرهەمهێىان و بەعذارینردن لە پەیىەهذییە مۆمەاڵیەجییەمان و 

بەعذارینردن لە پێشدضتن و بىهیادهاوی مۆمەڵگالەیذا  

ەوە دەجىاهین بڵێین لە قىجابخاهە لە جىاهایذایە هەبێذ. لێەع
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 ,Morrishمرۆڤێو  بىهیاد بىێذ بۆژیان لە حیهاوی ئەمڕۆدا)

1976, P.2014.) 

ئاماهجی قىجابخاهە بریخییە لە ئامادەلردوی هەمەالیەهەی قىجابی 

لە مارلێو و گىهجاوی لەگەڵ ئەو مۆمەڵگایەی لە جێیذا دەژی 

ەی لە قىجابخاهە بۆ گەیغتن بەم بۆ مضۆگەر بهاث. ئەو ئامراز 

ئاماهجە دەیگرێخەبەر بریخییە لە )پرۆگرام(. پرۆگرام لە هەمىو 

قۆهاغەماوی خىێىذن دا گىزارعخە لە فەلضەفەی دەوڵەث. 

قىجابخاهە لە دوای خێزان بەرپرش و یەلەمین دامەزراوەی 

فەرمییە لەصەر گەعەپێذان و بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی 

ی قىجابیان. هەروەها، قىجابخاهە ڕۆڵی ماریگەر مۆمەاڵیەحی لەال 

دەگێڕێذ لە بەهێزلردن و پەرەپێذاوی هەصخنردن بە هەڵگرجنی 

بەرپرصیارێتی، ئەمەظ لە میاهەی )پرۆگرام و مامۆصخا و 

چااللییەماوی هاو پۆى و دەرە پۆى و ژیىگەی فێرلردن و 

 پرۆگرامی عاراوەوە( دەصخەبەر دەبێذ. 

رێتی مۆمەاڵیەحی لەالی قىجابی لە ڕۆڵە پەرەپێذاوی بەرپرصیا

صەرەلییەماوی قىجابخاهە دێخە ئەژمارلردن. لە مۆمەڵگادا، 

قىجابخاهە بەرپرصە لە پەرەپێذاوی ئەم بەرپرصیارێخییە چىهنە 

پەرەپێذان پرۆصەیەمی مەبەصخذاری ئاراصخەلراو و پالن بۆ 

جە (. لێرەدا ئەو ڕۆڵەی لە دراوە67-66، 1986داهراوە)عثمان ، 

قىجابخاهە دەگەڕێخەوە بۆ ئەوەی لە قىجابخاهە یەلەمین 

دامەزراوەی فەرمییە بە عێىەمی زاوضدیاهە و پالن بۆ داهراو و بە 

گىێرەی فەلضەفەی ئەو واڵجە و ئاصتی گەعەی ڕۆعيبیری و 

ئابىوری و مۆمەاڵیەحی ... هخذ پرۆگرامەماوی خىێىذن داهراون، 

گىێرەی ئاصتی گەعەی  ئەمە حگە لەوەی ئەو پرۆگراماهە بە

ژیری و هەڵچىووی و مۆمەاڵیەحی قىجابیان دەخىێنرێً، بە واجای 

ئەوەی لە داهاوی هەر پرۆگرامێهی خىێىذن دا گەعەی 

 قىجابییەلە لە بەرچاو گیراوە. 

هەرچەهذە بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی پێنهاجەیەمی خىدییە و 

لەصەر ویژداوی مۆمەاڵیەحی وەصخاوە و لە عێىەی چاودێرێهی 

مۆمەاڵیەجیذایە، بەاڵم لە گەعەصەهذهیذا دەرەهجامێهی 

مۆمەاڵیەحی هەیە، چىهنە جاك بەرپرصیارێتی فێردەلرێذ و وەری 

ی دەگرێذ و لەڕێگەی پەروەردەلردن و پێگەیاهذو

مۆمەاڵیەجییەوە پێبەپێ گەعە دەماث. لەبەر ئەوە لەصەر 

جەواوی لەهاڵەماوی پەروەردە و  فێرلردن پێىیضخە هاوی 

ارێتی هەڵبگرن، چىهنە گەعەصەهذوی  قىجابیان بذەن بەرپرصی

بەرپرصیارێتی لەالی قىجابیان پێىیضدیان بە لەظ و هەوایەمی 

پەیىەهذی  خێزاوی و پەروەردەیی پڕ لە خۆعەویضتی و صۆز و 

 (234، 1984مۆمەاڵیەحی جەهذروصذ هەیە)زهران، 

قىجابخاهە لە ڕێگەی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن و مامۆصخایاهەوە 

دەجىاهێذ بە لرداری گەعەپێذاوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی 

قىجابیان هەڵبضێذ. ئەوەی لە لێرەدا بىاری ئەم جىێژیىەوەیە 

وی خىێىذن لەصەر بریخییە لە ماریگەری بڕیارلێذراوەما

گەعەپێذان و پەروەردەلردوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی. 

بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن ماریگەرییان لەصەر مامۆصخا و قىجابی 

هەیە و پرۆگرامەماهەوە هەیە، لەبەر ئەوە پێىیضخە لە ماحی 

داهاهیذا پلەبەهذی و پێنەوە بەصتن و جەواوماری جێذا فەراهەم 

لە گىهجاو بێذ بۆ ئاصتی گەعەی لرابێذ، بە عێىەك 

قىجابیەلە. بە پێغنەوجنی پەروەردە و گۆڕاههاری لە جێگەیغخنی 

لە گەعەی هەمەالیەهەی قىجابی لە هەمىو الیەهەماوی 

ڕۆعيبیری و مۆمەاڵیەحی و دەروووی دەگرێخەوە، گۆڕاههاری لە 

پرۆگرام و بڕیارلێذراوەماوی خىێىذهیػ دا هاث لە قىجابی بە 

ارییەمان وەرهاگرێذ، بەڵهى لێهاجىویی و ئاراصخە و جەنها زاه ی

ڕەفخاری مۆمەاڵیەحی بە گىێرەی ئاماهجەمان و بەهاماوی مۆمەڵگا 

 (.5، 1978وەردەگرێذ )ؽالح، 

قىجابخاهە ئامرازی مۆمەڵگایە لە پەروەردەلردوی هەوەماوی و 

اری و بەها و ئاراصخە و لێهاجىویی و عێىازەماوی  بەخغینی زاهی

ەوەیە بۆ ئەوەی لە جىاهایاهذا بێذ بە بەرپرصیارێتی ئەو بیرلرده

ڕۆاڵهە  هەڵبضً لە لە مۆمەڵگالەیاهذا مىمارەصەی دەلەن و 

دەخرێخە ئەصخۆیان. ئامرازی قىجابخاهەظ بۆ بەدیهێىاوی ئەمە 

، 1999بریخییە لە پرۆگرامەماوی خىێىذن. )هىذی و اخرون، 

ڕەگەزەماوی (. بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن یەلێنە لە 109

پرۆگرامی پەروەردەیی لە زۆرجریً بەعذاری دەماث لە  

پەرەپێذاوی لێهاجىویی و عارەزاییەماوی فێرلراواهذا. بریخییە لە 

مۆمەڵە بابەجێو لە لە هاو پۆلەماوی خىێىذن دا دەدرێخە 

قىجابیان، لە ژێر چاودێری وەزارەحی پەروەردە و فێرلردن دا لە 

ەحی فێرلردوی دەوڵەث دا ئامادە ژێر ڕۆعىایی ئاماهجی صیاص

دەلرێً. بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن هەمىو حۆرە پضپۆڕییەماوی 

ئایینی و زماهەواوی و زاوضخە مرۆیی و صروعخییەمان دەگرێخەوە 

بۆ ئەوەی پێىیضخییەماوی مۆمەڵگا لە هەمىو بىارەماوی ژیان دا 

 (، ئەمە صەرەڕای پڕلردهەوە و 31، 2017پڕبهاجەوە )رخامیە، 

جێرلردوی پێىیضخییە ویژداوی و دەروووی و مۆمەاڵیەجییەماوی 

 قىجابیان. 
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 بەش ی دووەم: الیەحی مەیذاوی جىێژیىەوەلە

 جەوەری چىارەم: چىارچێىەی مەیذاوی جىێژیىەوەلە 

 یەلەم: میخۆدی جىێژیىەوەلە:

لەم جىێژیىەوەیەدا میخۆدی ڕووپێىی مۆمەاڵیەحی بەمار هێنراوە، 

مۆمەاڵیەحی بریخییە لە پغنىیيێهی گغخگیری میخۆدی ڕووپێىی 

بىارێو لە بىارەماوی مۆمەڵگا، یاخىد هەڵضەهگاهذهێهی 

زاوضدیاهەی مۆمەڵگایە بە ئاماهجی بەدەصتهێىاوی حۆرێو 

اری لە بنرێذ لە پرۆصەی گەعەپێذاوی مۆمەاڵیەجیذا  زاهی

 (. 43، 1974صىودی لێىەربگیرێذ  )الغعبینی، 

 ەی جىێژیىەوە:دووەم: مۆمەڵگا و همىوه

مۆمەڵگای جىێژیىەوە: لەم جىێژیىەوەیەد،ا مۆمەڵگای  .1

جىێژیىەوە بریخییە لە مامۆصخایاوی قۆهاغی بىەڕەحی لە عاری 

( 1852.  لە ژمارەیان )2018-2017لەالر بۆ صاڵی خىێىذوی 

( مۆمەڵگای جىێژیىەوەلە ڕوون 1مامۆصخایە. خغخەی )

 دەماجەوە. 

ایاوی قۆهاغی بىەڕەحی لە عاری (  ژمارەی مامۆصخ1خغخەی )

 ڕووهذەماجەوە:  2018-2017لەالر بۆ صاڵی 

 

 ڕێژەی صەدی% ژمارە ڕەگەز ز.

 %38.71 717 هێر  .1

 %61.29 1135 مێ  .2

 %100 1852 مۆی گغتی

 

همىوهەی جىێژیىەوە: همىوهەی جىێژیىەوەلە لە مامۆصخایاوی  .3

قۆهاغی بىەڕەحی  لەعاری لەالر  وەرگیراون، حۆری 

همىوهەلەظ بەعێىەی همىوهەی چیىایەحی)العیىە الطبقيت 

أو العیىت الخذریجیت( لە چەهذ گەڕەلێهی حیاوازی عاری 

( مامۆصخایە. زاهیاری زیاجر 145لەالر وەرگیراون و ژمارەیان  )

 لەم خغخەیەی خىارەودا خراوەجە ڕوو

 

 

 

 

                                                 
 بۆ بنەڕەتی قۆناغی مامۆستایانی ژمارەی لەسەر زانیارییانە ئەو كۆی• 

 بەڕێوەبەرایەتی ئاماری بەشی لە 7102-7102 خوێندنی ساڵی
 .وەرگیراوە كەالر پەروەردەی

هاوي  ز.

 قىجابخاهت

ژمارەي 

 هێر

ژمارەی 

  مێ

ڕێژەی  مۆ

 صەدی%

 %9.65 14 8 6 صىحادی  .1

عەهیذ   .2

 صەیذ هىری

4 13 17 11.72% 

 %10.34 15 6 9 لەیال قاصم  .3

 %11.72 17 3 14 ئااڵ  .4

 %10.34 15 6 9 مرواری   .5

 %13.79 20 12 8 زاوضذ  .6

 %4.82 7 3 4 بەخخیاری   .7

 %13.79 20 10 10 پێغمەرگە  .8

 %13.79 20 11 9 بىگرد  .9

 %100 145 72 73 مۆی گغتی

 

 بىارەماوی جىێژیىەوە:صێیەم/ 

صىىوری بىارەماوی جىێژیىەوەلە خۆی لە س ێ بىاردا دەبیيێخەوە، 

 بریخین لە:

. بىاری حىگرافی: صىىوری ئەم جىێژیىەوەیە بریخییە 1

 بەڕێىەبەرایەحی پەروەردەی لەالر.

. بىاری مرۆیی: الیەوی مرۆیی ئەم جىێژیىەوەیە مامۆصخایاوی 2

 دەگرێخەوە.  2018-2017وی قۆهاغی بىەڕەحی بۆ صاڵی خىێىذ

. بىاری ماوە: ئەو ماوەیە دەگرێخەوە لە جىێژیىەوەلەی جێذا 3

 .1/3/2018 -1/12/2017ئەهجام دراوە لە بریخییە لە 

 چىارەم/ ئامرازەماوی مۆلردهەوەی زاهیاری:

ئامرازەماوی مۆلردهەوەی زاهیاری پێنهاجىوە لە فۆرمی ڕاپرس ی 

ارهامە(، ئەم پرصیارهامەی ەظ پێنهاجبىو لە چەهذ )پرصی

ارێو لە ئاراصخەی چەهذ لەصێهی عارەزا لە بىارەماوی  پرصی

مۆمەڵىاس ی و ڕێگاماوی واهەوجىەوە و  فەلضەفەی پەروەردەدا 

لراوهەجەوە، ئەو بەڕێساهەظ جێبینی خۆیان لەصەر هىصیىەجەوە. لە 

%( )بڕواهە 89.81ئەهجامذا ڕاصخگۆیی ئامرازەلە بریتی بىو لە )

. بەاڵم بۆ دەرهێىاوی حێگیری ئامرازی جىێژیىەوەلە (1پاعهۆی 

( لەصمان لە مامۆصخایان  وەرگرث لە هەردوو 10همىوهەیەمی )

، فۆرمی ڕاپرصیەلەمان بەصەردا دابەظ لردن،  ڕەگەزی هێر و مێ

( 10( ڕۆژ دووبارە فۆرمەلەمان بەصەر هەمان )14پاعان دوای )

یارییەمان حێگیری مامۆصخادا دابەعنردەوە، دوای ڕێنخضخنی زاه

 (. 2%( )بڕواهە پاعهۆی 87ئامرازەلە بریتی بىو لە )

 پێىجەم/ ئامرازە ئامارییە بەمارهێنراوەمان:



 Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019 

  
Page 9 

 
  

ە همىوهەی  جىێژەر بۆ خضدىەروو و عینردهەوەی ئەو زاهیارییاهەی لە ل

جىێژیىەوەلەوە دەصتی لەوجىون ، پەهای بردۆجەبەر بەمارهێىاوی 

 بەمارهێنراوە.  SPSSاڵیەجییەمان "حاهخای ئاماریی زاوضخە مۆمە

 جەوەری پێىجەم: خضدىەڕووی زاهیارییەمان
 یەلەم: زاهیارییە گغخییەمان:

زاهیارییە گغخییەماوی ئەم جىێژیىەوەیە پێنهاجىوە لە هەریەلە لە 

گۆڕاوەماوی )ڕەگەز، بڕواهامە،  پضپۆڕی و صااڵوی خسمەث(. 

ەلەدا باش ڕەگەزی لەبەرئەوەی لەماحی باصنردوی همىوهەی جىێژیىەو 

جىێژیىەوەلە خراوەجە ڕوو لێرەدا جەنها باش لە س ێ گۆڕاوەلەی جر 

 :ً  دەلەی

. بڕواهامە: یەلێنە لە گۆڕاوەماوی جىێژیىەوەلە، لە خضدىەڕووی  أ

زاهیارییە گغخییەمان و زاهیارییە جایبەجییەماوی جىێژیىەوەلەدا هاجىوە، 

هەڵگراوی بڕواهامەی ئەمەظ لەبەر ئەوەی لە حیاوازی بۆچىووی 

دبلۆم و بەمالۆریۆش لەصەر ڕۆڵی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لە صەر 

( 3بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی بساهرێذ. لە خغخەی )

 زاهیاری دەربارەی بڕواهامەی همىوهەی جىێژیىەوەلە خراوەجەڕوو.

 
 وە( بڕواهامەی همىوهەی جىێژیىەوەلە ڕوون دەماجە3خغخەی )

 ڕێژەی صەدی% ژمارە بڕواهامە ز.

 50.34% 73 دبلۆم 1

 49.66% 72 بەمالۆریۆش 2

 %100 145 مۆ

 

( مامۆصخا بەڕێژەی 73وەك لەم لەم خغخەیەدا  دەردەلەوێذ)

( مامۆصخاظ بە 72( هەڵگری بڕواهامەی دبلۆم بىون و، )50.34)%

 ( خاوەوی بڕواهامەی بەمالۆریۆش بىون.49.66ڕێژەی )%

مەبەصذ لە بەمارهێىاوی ئەم گۆڕاوە زاهینی ڕادەی . پضپۆڕی:  ب

حیاوازی بیروبۆچىووی همىوهەی جىێژیىەوەلەیە بە گىێرەی 

پضپۆڕییەماهیان لەصەر ڕۆڵی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لەصەر 

بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی. زاهیاری لەصەر ئەم گۆڕاوە لە 

 ( خراوەجەڕوو.4خغخەی )

 ىوهەی جىێژیىەوەلە ڕوون دەماجەوەهم ( پضپۆڕی4خغخەی )

 ڕێژەی صەدی% ژمارە پضپۆڕی ز.

زمان و زاوضخە   .1

 مرۆییەمان

98 %67.58 

 32.42% 47 زاوضخەمان  .2

 100% 145 مۆ

ئەو مامۆصخایاهەی لە وەمى همىوهە وەرگیراون و پضپۆڕییەماهیان زمان 

و زاوضخە مرۆڤایەجییەمان بىون )زماهەماوی مىردی و عەرەبی و 

ئیىگلیزی یاخىد زاوضخە مرۆڤایەجییەماوی وەك: مێژوو، حىگرافیا، 

(لەش بىوە بە 98زاوضخە مۆمەاڵیەجییەمان...هخذ(بىوە ژمارەیان )

بەاڵم پضپۆڕی زاوضخەماوی وەمى )بیرماری، لیمیا، (. 67.58ڕێژەی )%

( لەش بىوە بە ڕێژەی 47فیزیا، زیىذەوەرزاوی...هخذ( ژمارەیان )

%(32.42 .) 

. صااڵوی خسمەث: مەبەصذ لەم گۆڕاوە وەاڵمذاهەوەی ئەو پرصیارە  ج

بىوە لە ئایا  بەگىێرەی صااڵوی خسمەحی  مامۆصخایاوی همىوهەی 

ە جێڕواهیيیان دا هەیە دەربارەی ڕۆڵی جىێژیىەوەلە حیاوازی ل

( زاهیاری دەربارەی صااڵوی 5بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن. لە خغخەی )

 خسمەحی مامۆصخایان لە بىاری پەروەردە و فێرلردن خراوەجەڕوو.

 

 

ىوهەی جىێژیىەوەلە ( صااڵوی خسمەحی مامۆصخایاوی هم5خغخەی )

 ڕوون دەماجەوە

صااڵوی  ز.

 خسمەث

 صەدی%ڕێژەی  ژمارە

1.  1-5 7 %4.927 

2.  6-10 40 %27.6 

3.  11-15 50 %34.4 

4.  16-20 30 %20.7 

5.  21-25 9 %6.2 

6.  26-30 9 %6.2 

 %100 145 مؤ

 

بەگىێرەی ئەم خغخەیە ئەو مامۆصخایاهەی لە لەمتریً خسمەجیان 

( لەش بىوە بە ڕێژەی 7( صاڵی ژمارەیان )5- 1هەیبىوە لە )

(صاڵ خسمەجیان هەبىوە 10-6%(، بەاڵم ئەواهەی لە )4.927)

%(،  ئەو مامۆصخایاهەی 27.6( مامۆصخا بىوە بە ڕێژەی )40ژمارەیان )

( لەش بىوە بە 50ە ژمارەیان )( صاڵ خسمەجیان هەبىو15-11لە )

%( لە ئەمە بەرزجریً رێژەیە و زۆربەی صااڵوی خسمەحی 34.4ڕێژەی )

مامۆصخایاوی همىوهەی جىێژیىەوەلە پێو دەهێنن. ئەواهەی لە صااڵوی 

( لەش بىوە بە 30( صاڵ دایە ژمارەیان )20-16خسمەجیان لە هێىان )

، 25-21هێىان ) %(.  بەاڵم ئەواهەی لە خسمەجیان لە20.7ڕێژەی )

( صااڵن دا بىوە، ژمارەیان و رێژەی صەدییان  وەمى یەك بىوە 26-30

 %(.  6.2( لەش بىوە بە رێژەی )9لە هەریەلەیان ژمارەیان )

 دووەم: زاهیارییە جایبەجییەمان:

ئاماهجی یەلەم: زاهینی ڕۆڵی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لەصەر 

 قىجابیاوی قۆهاغی بىەڕەحی.بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی خىدی الی 

 

 ( دەردەلەوێذ لە: 6لە خغخەی)
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(، 0.38. بەهای )ث( ی دەرهێنراو بۆ هەریەلە لە گۆڕاوەماوی ]ڕەگەز)1

([، بچىولترن لە بەهای 1.66(، صااڵوی خسمەث)0.42بڕواهامە )

(و بە ئاصتی دەاللەحی  143(  بە پلەی ئازادی )1.96)ث(ی خغخەیی )

ازی لە هاوەهذی ژمێرەیی و الداوی پێىەری، (، صەرەڕای حیاو 0.05)

بەاڵم هەگەیغخىهەجە ئاصتی حیاوازی ئاماژەداری ئاماریی لە هێىاهیان 

دا. ئەمەظ ئەوە دەگەیەهێذ لە گۆڕاوەماوی )ڕەگەز و بڕواهامە و 

صااڵوی خسمەث(ی همىوهەی جىێژیىەوەلە ماریگەری هییە لەصەر 

ە بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی زاهینی ڕۆڵی بڕیار لێذراوەماوی خىێىذن ل

خىدی الی قىجابیان، مامۆصخایاوی همىوهەی جىێژیىەوەلە بە 

ڕادەیەمی هسیو لە یەلترییەوە هەصذ بە ڕۆڵی بڕیار لێذراوەماوی 

 خىێىذن دەلەن لە بەرپرصیارێتی خىدی.

. بەاڵم بۆچىووی مامۆصخایان بە گىێرەی پضپۆڕییەماهیان، بەهای 2

( لە گەورەجرە لە لە بەهای )ث(ی 2.216لە ) )ث(ی دەرهێنراو بریخییە

(، ئەم حیاوازیەظ لە 0.05( لە ئاصتی دەاللەحی )1.96خغخەیی )

بەرژەوەهذی پضپۆڕی زمان و زاوضخە مرۆڤایەجییەماهە لە هاوەهذی 

(. دەجىاهین هۆماری ئەمەظ 32.63ژمێرەییەلەی بریخییە لە )

ذوی زمان و زاوضخە بگەڕێىیىەوە بۆ ئەوەی لە بڕیارلێذراوەماوی خىێى

مرۆڤایەجییەمان گرهگی  زیاجر بەو بابەجاهە دەدەن لە بەرپرصیارێتی 

خىدی الی قىجابیان پەرەپێذەدەن لە بەرامبەر بڕیارلێذراوەماوی 

 خىێىذوی زاوضخەماوی وەمى لیمیا و بایۆلۆحیا و فیزیا و حیۆلۆجی. 

ەر ئاماهجی دووەم: زاهینی ڕۆڵی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لەص

بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی قىجابیاوی قۆهاغی بىەڕەحی 

 بەرامبەرلەرەصخەماوی قىجابخاهە.

(  دەردەلەوێذ لە بەهای )ث( ی دەرهێنراو 7لە خغخەی) 

(، صااڵوی 1.34(، بڕواهامە )0.53بۆ هەریەلە لە گۆڕاوەماوی ]ڕەگەز)

(ی ([، بچىولترن لە بەهای )ث0.74(، پضپۆڕی )0.45خسمەث)

( و بە ئاصتی دەاللەحی 143(  بە پلەی ئازادی )1.96خغخەیی )

(، صەرەڕای حیاوازی لە هاوەهذی ژمێرەیی و الداوی پێىەری، 0.05)

بەاڵم هەگەیغخىهەجە ئاصتی حیاوازی ئاماژەداری ئاماریی لە هێىاهیان 

دا. ئەمەظ ئەوە دەگەیەهێذ لە گۆڕاوەماوی )ڕەگەز و بڕواهامە و 

پضپۆڕی(ی همىوهەی جىێژیىەوەلە ماریگەری هییە  صااڵوی خسمەث و 

لەصەر زاهینی ڕۆڵی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لەصەر بەهێزلردوی 

بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی قىجابیاوی قۆهاغی بىەڕەحی 

بەرامبەرلەرەصخەماوی قىجابخاهە، همىوهەی جىێژیىەوەلە بە ڕادەیەمی 

راوەماوی خىێىذن هسیو لە یەلترییەوە هەصذ بە ڕۆڵی بڕیار لێذ

دەلەن لەصەر بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی بەرامبەر 

 لەلىپەى و لەرەصخەماوی قىجابخاهە و پاراصخيیان.

ئاماهجی صێیەم: زاهینی ڕۆڵی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لەصەر 

بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی هیغدیماوی لەالی خىێىذماراوی قۆهاغی 

 بىەڕەحی.

 ( دەردەلەوێذ لە 8لە خغخەي)

. بۆچىووی مامۆصخایاوی همىوهەی جىێژیىەوەلە  بە گىێرەی ڕەگەز، 1

( گەورەجرە لە لە بەهای 2.69بەهای )ث(ی دەرهێنراو بریخییە لە )

(، ئەم حیاوازیەظ 0.05( لە ئاصتی دەاللەحی )1.96)ث(ی خغخەیی )

بریخییە لە لە بەرژەوەهذی ڕەگەزی مێیە لە هاوەهذی ژمێرەییەلەی 

(44.63 .) 

. بەهای )ث( ی دەرهێنراو بۆ هەریەلە لە گۆڕاوەماوی ]بڕواهامە 2

[، بچىولترن لە  1.79(، پضپۆڕی ))0.36(، صااڵوی خسمەث)1.47)

ە ئاصتی 143(  بە پلەی ئازادی )1.96بەهای )ث(ی خغخەیی ) ( و ب

 (، صەرەڕای حیاوازی لە هاوەهذی ژمێرەیی و الداوی0.05دەاللەحی )

پێىەری، بەاڵم هەگەیغخىهەجە ئاصتی حیاوازی ئاماژەداری ئاماریی لە 

هێىاهیان دا. ئەمەظ ئەوە دەگەیەهێذ لە گۆڕاوەماوی )بڕواهامە و 

صااڵوی خسمەث و پضپۆڕی(ی همىوهەی جىێژیىەوەلە ماریگەری هییە 

لەصەر هیغدیماوی لەالی خىێىذماراوی قۆهاغی بىەڕەحی، مامۆصخایاوی 

یىەوەلە بە ڕادەیەمی هسیو لە یەلترییەوە هەصذ بە همىوهەی جىێژ 

ماریگەری ڕۆڵی بڕیار لێذراوەماوی خىێىذن دەلەن لەصەر بەهێزلردوی 

 هەصتی هیغخماوی لەالی قىجابیاوی قۆهاغی بىەڕەحی. 
 
 

 جەوەری عەعەم: ئەهجام و ڕاصپاردە و پێغيیارەمان

 یەلەم: ئەهجامەماوی جىێژیىەوەلە

یەلەمی جىێژیىەوەلە )زاهینی ڕۆڵی  . بە گىێرەی ئاماهجی1

بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لەصەر بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی خىدی الی 

قىجابیاوی قۆهاغی بىەڕەحی(، ئەهجامی جىێژیىەوەلە بە گىێرەی 

گۆڕاوەماوی )ڕەگەز و بڕواهامە و صااڵوی خسمەث(ی همىوهەی 

  ی ڕەگەزی هێر و مێجىێژیىەوەلە ئاماژەداری ئاماری هییە، واجە جێڕواهین

و هەڵگراوی بڕواهامەی دبلۆم و بەمالۆریۆش و صااڵوی خسمەحی 

مامۆصخایاوی همىوهەی جىێژیىەوەلە صەبارەث بە ئەم ئاماهجە، 

حیاوازی لە بۆچىوهەماهیان دا هییە بە عێىەیەك بگاجە ئاصتی 

ئاماژەی ئاماری.  بەاڵم بۆچىووی همىوهەی جىێژیىەوەلە صەبارەث بە 

پضپۆڕی مامۆصخایان )زاوضتی و زمان و زاوضخە مرۆییەمان(، گۆڕاوی 

ئەوا ئەهجامی جىێژیىەوەلە ئەوەی دەرخضخىوە لە بە گىێرەی 

پضۆڕییەماهیان حیاوازی هەیە، حیاوازییەلەظ لە بەرژەوەهذی 

 پضپۆڕی زمان و زاوضخە مرۆییەماهە. 

. بە گىێرەی ئاماهجی دووەمی جىێژیىەوەلە )زاهینی ڕۆڵی 2

ێذراوەماوی خىێىذن لەصەر بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی بڕیارل

مۆمەاڵیەحی قىجابیاوی قۆهاغی بىەڕەحی بەرامبەرلەرەصخەماوی 

قىجابخاهە(، ئەهجامی جىێژیىەوەلە بە گىێرەی هەر چىار گۆڕاوی 

)ڕەگەز و بڕواهامە و صااڵوی خسمەث و پضپۆڕی( ئەوەمان پیغان 

ەلە حیاوازی ئەوجۆ لە دەداث لە مامۆصخایاوی همىوهەی جىێژیىەو 

جێڕواهیيیان دا هییە بە عێىەیەك بگاجە پلەی ئاماژەی ئاماری، بەڵهى 

بڕوایان وایە لە بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن ڕۆڵی گرهگ و ماریگەری 
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هەیە لەصەر بەرپرصیارێتی قىجابیان لەصەر پاراصخنی لەرەصخەماوی 

 قىجابخاهەماهیان.

اهجی صێیەم )زاهینی ڕۆڵی . ئەهجامی جىێژیىەوەلە بە پێی ئام3

بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لەصەر بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی هیغدیماوی 

لەالی خىێىذماراوی قۆهاغی بىەڕەحی(، بەپێی گۆڕاوی ڕەگەز جێڕواهینی 

حیاوازە بۆ ڕۆڵی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن    هەردوو ڕەگەزی هێر و مێ

تی هیغخماوی لەالی لەصەر بەهێزلردن و پەرەپێذاوی بەرپرصیارێ

. لەواجە  قىجابیاوی قۆهاغی بىەڕەحی، لە بەرژەوەهذی ڕەگەزی مێ

هەردوو ڕەگەزەلە جێڕواهین و بۆچىوهیان بۆ ئەم ئاماهجەی 

 جىێژیىەوەلە وەمى یەك هییە.

بەاڵم بۆچىووی مامۆصخایاوی همىوهەی جىێژیىەوەلە بۆ هەریەلە لە 

ضپۆڕی( حیاوازییەمی گۆڕاوەماوی )بڕواهامە و صااڵوی خسمەث و پ

ئەوجۆ لە جێڕواهیيیان دا هییە بگاجە ئاصتی ئاماژەداری ئاماری و  

 حیاوازی لە جێڕواهیيیان دروصذ بهاث. 

 دووەم: ڕاصپاردەماوی جىێژیىەوەلە

. بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن پێ  بە پێی ئەو گۆڕاههارییاهەی لە لە 1

مایەماوی زاوضذ و زاوضخە مرۆییەمان دا ڕوودەدەن، ئەواهیػ 

 گۆڕاههارییان جێذا بنرێذ و لە صەردەم و ماحی خۆیان دواهەلەون. 

. گیاوی لێبىردەیی و هاریهاری بەعذاری پێنردن لە هاو قىجابخاهەدا 2

هەجا قىجابی هەصذ بە دوورەپەرێسی و پغخگىێ  پەرە پێبذرێذ،

 خضتن هەماث.

تریً ڕێگاماوی واهەوجىەوە بەماربهێنن و بۆ گەیاهذوی 3 .  مامۆصخایان هىێ

 واهەماوی خىێىذن بە قىجابیان. 

.  گرهگیذان بە لخێبخاهەی قىجابخاهە و دابیىنردوی عىێنی گىهجاو و 4

صەرچاوەی هىێیان  لخێبی پێىیضذ، ئەمەظ  بۆ ئەوەی مامۆصخایان

لەبەردەصذ دا بێذ، لە هەمان ماجیػ دا قىجابیان حەزی 

 خىێىذهەوە و خۆڕۆعيبیرلردهیان جێذا پەرە پێبذرێذ.

 صێیەم: پێغيیارەمان

. ئەهجامذاوی جىێژیىەوە لەصەر ماریگەری بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن 1

ۆهاغی لە صەر پەرەپێذاوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی الی خىێىذماراوی ق

 ئامادەیی.

. ئەهجامذاوی جىێژیىەوە لەصەر ڕۆڵی مامۆصخا و چااللییەماوی 2

قىجابخاهە لەصەر بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی لە الی 

 قىجابیاوی قۆهاغی بىەڕەحی.
 

 لیضتی صەرچاوەمان 

 یەكانیەكەم: سەرچاوە عەرەب

 أ. لخێب:

یاصیت وعلم . الجىهري، عبذالهادي ، دراصاث فی العلىم الض1

 .2001الاحخماع الضیاس ي، املنخبت الجامعیت، الاصنىذریت، 

، عالم 5. زهران، حامذ عبذالضالم، علم هفط الاحخماعي، ط2

 .1984النخب، القاهرة، 

، منخبت الاهجلى 2. صلیمان، عرفاث عبذالعسیس، املعلم والتربیت ط3

 .1982املؾریت، القاهرة، 

مؾطلحاث علم الاحخماع، مطابع الخقىیت، . الضیذ، صمیرة أحمذ ، 4

 .1997الریاض، 

. الغعبیني، محمذ مؾطفی، علم الاحخماع، دار النهظت العربیت، 5

 .1974القاهرة. 

. ؽالح، هازلي احمذ، التربیت واملجخمع، منخبت الاهجلى املؾریت، 6

 . 1978القاهرة. 

تربیت، دار 7 املضیرة لليغر . الطیطي،  محمذ و اخرون، مذخل الی ال

 .2002والخىزیع و الطباعت، 

. عثمان، صیذ، الخحلیل الاخالقي للمضؤوليت الاحخماعیت، منخبت 8

 .1996الاهجلى املؾریت، القاهرة 

جربىیت(، -صیذ أحمذ، املضئىليت الاحخماعیت)دراصە هفضیت . عثمان،9

 .1986منخبت الاهجلى املؾریت، القاهرة، 

حیلت، محمذ محمىد، املىاهج التربىیت . مرعي، جىفیق أحمذ و ال10

، دار املضیرة 2الحذیثت)مفاهیمها و عىاؽرها و أصضها و عملیاتها( ط

 .2001الاردن،  -لليغر والخىزیع والطباعە، عمان

. میغیل، دیىنً ، معجم علم الاحخماع، ث: احضان محمذ 11

 .1980الحضً، دار الرعیذ لليغر، دار الحریت للطباعت، بغذاد، 

هاؽر، ابراهیم، التربیت الاخالقیت، دار وائل لليغر، عمان،  .12

2006. 

، حمعیت عماى مطابع 3. هاؽر، ابراهیم ، مقذمت فی التربیت، ط13

 .1980الاردن، -الخعاوهیت، عمان

، دار 3. هىذي و اخرون، ؽالح ، جخطیط املىاهج و جطىیره، ط 14

 . 1999الاردن، -الفنر للطباعە واليغر والخىزیع، عمان
 

 ب. نامەی ماستەرو تێزی دكتۆرا: 

. اى صعىد، مغاعل، دور املذرصت فی جىمیت املضۆولیت الاحخماعیت 1

لذی طالباث املرحلت الثاهىیت باملذارش الحهىمیت، رصالت 

حامعت امللو صعىد، -ماحضخیر)غیر ميغىرة( جقذم بها الی ملیە التربیت

2003. 

ملرحلت الثاهىیت في حعسیس ء زیاد، دور معلمي ا . الؾىفي، عیما2

املضؤوليت الاحخماعیت لذی طلبتهم وصبل جطىیره فی ضىء املعاییر 

الاصالمیت، رصالت ماحضخیر )غیر ميغىرة(، ملیت التربیە، عؤون 

البحث العلمي والذراصاث العلیا، الجامعت الاصالمیت، غسة، 

 .2014فلضطین، 

لم و دورها في . عنیش ي، هىر الهذی، املهاهت الاحخماعیت للمع3

العملیت الخعلیمیت)رصالت ماحضخیر غیر ميغىرة( جقذم بها الی حامعت 

 . 2014ععبت علم الاحخماع،  -ملیت العلىم الاحخماعیت -الىادي
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. العمري، منی بيذ صعذ بً فالح،  الاصلىب 4 .6

املعرفي)التروی/الاهذفاع( و عالقخه باملضئىلیت الاحخماعیت لذی عیىە 

یە التربیت بمحافظت حذة، رصالت ماحضخیر )غیر مً طالباث مل

 .  2007ميغىرة( ، الضعىدیت، حامعت طیبە، 

. اللحیاوي، أزهار ؽالح، الخفنیر الاخالقي وعالقخه باملضؤوليت 5

الاحخماعیت، رصالت ماحضخیر )غیر ميغىرة(، حامعە أم القری، منت 

 .2011املنرمت، 

املضؤوليت الاحخماعیت لذی املطرفي، علی مؾلح، املعلم و جىمیت 

طالب املرحلت الثاهىيت، أطروحت دلخىراه)غیر ميغىرة( جقذم بها الی 

 .2001حامعە أم القری،  -ملیە التربیت

 ج. گۆڤار :

. حمیذة، امام مخخار، املضئىلیت الاحخماعیت لذی طالب ععبت 1

الخأریخ بهلیت التربیت، مجلت دراصاث فی الخعلیم الجامعي، املجلذ 

 . 1996وى، العذد الرابع، الا 

. رخامیە، مؾطفی محمذ، دور الاصرة واملذرصت فی جىمیت مهاراث 2

مجلە –الحىار لذی طلبە املرحلت الثاهىیت، مجلت العلىم الاحخماعیت 

أمادیمیت محنمت جؾذر عً ملیە العلىم الاوضاهیت والاحخماعیت، 
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 ( ڕاصدێتی پێىەری جىێژیىەوەلە1پاعهۆی)

  

 

،     ژمارەی   55مۆی بڕگەمان = 

 5پضپۆڕان =

 17، ژمارەی بڕگە هەگىهجاوەمان =   247ژمارەی بڕگە گىهجاوەمان = 

 11ژمارەی ئەو بڕگاهەی پێىیضخییان بە دەصخهارییە = 

 ی بڕگە ڕاصخەمان)گىهجاوەمان(ژمارە                                            

 

 حێگیری پێىەری جىێژیىەوەلە : (2پاعهۆی )

 2ف ش _ؼ)ف( رؼ رش ؼ ش ز

1.  104 109 7 6 1 1 

2.  110 116 6 4 2 4 

3.  101 107 8 7 1 1 

4.  121 115 3 5 -2 4 

5.  93 97 9 9 0 0 

6.  74 78 10 10 0 0 

7.  114 117 4 3 1 1 

8.  135 129 2 1 1 1 

9.  137 127 1 2 -1 1 

10.  111 106 5 8 -3 9 

 22 مۆ

                                  

    2مؤي ف×6   – 1 =ن ر یاصای صپێرما

            

 
 

ژمارەی بڕگە  هاوی پضپۆڕان ز.

 گىهجاوەمان

ژمارەی بڕگە 

 هەگىهجاوەمان

ژ.بڕگە 

 هەمىارلراوەمان

 پلەی ڕاصدێتی

 %85.45 3 5 47 پ.ی.د. حضین اصماعیل علی                  .1

 %83.63 2 7 46 پ.ی.د. محمذ حضین عىاوی  .2

 %98.18 1 0 54 پ.ی.د. مىاضل عباش قاصم  .3

 %90.90 1 4 50 پ.ی.د. صرمذ ؽالح مخی الذیً  .4

 %90.90 4 1 50 م. لریم أحمذ عسیس  .5

 %89.81 11 17 247 مۆ
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 (3پاعهۆی )

 پێىەری جىێژیىەوەلە

 حهىمەحی هەرێمی مىردصخان

 وەزارەحی خىێىذوی بااڵ و جىێژیىەوەی زاوضتی

 زاههۆی گەرمیان

 پەروەردەی بىەڕەثمۆلێجی 

 

 فۆرمی ڕاپرس ی

 

 مامۆصخای بەڕێس:

ڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لەصەر ئەم فۆرمەی لە بەردەصتی جۆی بەڕێسدایە، مۆمەڵە پرصیارێو لەخۆدەگرێذ بەمەبەصتی ئەهجامذاوی جىێژیىەوەیەك ئامادەلراوە بەهاوی )ڕۆڵی ب

جىێژیىەوەیەمی مەیذاهییە لە هاوەهذی قەزای لەالر(، داواماریً لە بەڕێسجان هاومارمان بً لە -قۆهاغی بىەڕەجییەوە بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی لە دیذی مامۆصخایاوی

 وەاڵمذاهەوەی پرصیارەمان.

 هاوماریخان حێگای ڕێس و پێزاهیىە.

 

 جێبینی:

 . پێىیضذ بەهاوهىوصین هاماث.1

 .  مان لە بە وەاڵمی ڕاصتی دەزاهیذ هیغاهەی ) ⁄( دابنێ. لەبەرامبەر هەر پرصیارێنذا جەنها بۆ یەلێو لە بژاردە2
 

 

 م.ی. صەرحەد محەمەد صەمین                                                    

 بەش ی باخچەی صاوایان –مۆلێجی پەروەردەی بىەڕەث                                                             
 

 گغخییەمان: یەلەم: زاهیارییە 

 )     (.  .  ڕەگەز: هێر )     ( ، مێ1

 .  بڕواهامە: ...........................................2

 .  پضپۆڕی: ...........................................3

 .  صااڵوی خسمەث: ....................................4

 

 دووەم: زاهیارییە جایبەجییەمان:

 جی یەلەم: زاهینی ڕادەی  ڕۆڵی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لەصەر بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی خىدیئاماه

 

 

 هەخێر جاڕادەیەك  بەڵێ بڕگە ز

    بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن قىجابی فێردەماث لە پابەهذ بێذ بە دەوامی قىجابخاهەوە.  .1

    مۆمەڵگادا.قىجابی ئامادە دەماث بۆ ئەوەی ڕۆڵی مارای هەبێذ لە   .2

    هاوی قىجابی دەداث هەرمارێهی پێ بضپێریذرێذ بەجەواوەحی حێبەحێی بهاث.  .3

    قىجابی وا ڕادەهێىێذ لە لەماحی گفخىگۆدا بیروڕای خۆی بە عیاوجریً بیروڕا بساهێذ.  .4

    قىجابی فێر دەماث ماجێو هەڵە بهاث داوای لێبىوردن بهاث.  .5

بەرپرصیارێخییەمی هاخرێخە صەرعان، ئەو ماجە هەصذ بە قىجابی ماجێو هیچ   .6

    مامەراوی دەماث.

   

      قىجابی فێری پابەهذبىون دەماث بە بەها و پێىەرە مۆمەاڵیەجییەماهەوە.  .7

    هاوی قىجابی دەداث بەعێو لە ماجەماوی بۆ خىێىذهەوەی دەرەمی  جەرخان بهاث.  .8

     بخاجەپێػ هەمىو بەرژەوەهذییەمی جرەوە.  قىجابی فێردەماث لە بەرژەوەهذی خۆی   .9

    یارمەحی گەعەی مۆمەاڵیەحی و ژیری و هەڵچىووی دەداث  .10

    یارمەجیذەرە لەوەی  قىجابی بەرپرصیارێتی ڕەفخارەماوی هەڵبگرێذ.  .11



 Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019 

  Page 
15 

 
  

    قىجابی فێردەماث لە ماحی خۆیذا ماروبارەماوی  رابپەڕێىێذ.  .12

    جەهگىچەڵەمەدا خۆی لە بەرپرصیارێتی ڕزگار دەماث.هاوی قىجابی دەداث لە ماحی   .13

    قىجابی فێردەماث حەز بە  ڕۆڵی الوەمی بهاث لە مۆمەڵگادا.  .14

     لە هێىان بەرژەوەهذییەماوی خۆی و مۆمەڵگادا هاوصەهگی ڕاهاگرێذ.  .15

    بەبێ بىووی هیچ چاودێرییەك خۆ ماروبارەماوی  ڕادەپەڕێىێذ.  .16

 

 

 زاهینی ڕۆڵی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لەصەر بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی مۆمەاڵیەحی بەرامبەر بە قىجابخاهەئاماهجی دووەم: 

 

ڕگەب ز ڕادەیەكتا  ەڵێب  ەخێرن   

    نۆ ئەوەی صاماوی ئاو بەفیڕۆ هەدەخىێىذماران هان دەداث ب  .1

پەیىەهذی مۆمەاڵیەحی لەگەڵ یارمەحی قىجابی هاداث لەصەر دروصخنردوی   .2

 هاوپۆلەماهیذا.

   

    قىجابی بەعذاری دەماث لە خاوێىنردهەوەی قىجابخاهەلەیذا.  .3

قىجابی فێری ئەوە دەماث لە پارێسگاری لە لەرەصخە و لەى و پەلەماوی قىجابخاهەلەی   .4

 بهاث.

   

     قىجابخاهەدا.هاوی خىێىذماران هاداث بۆ بەعذارینردن لە بۆهە و ئاهەهگەماوی   .5

    گرهگی پغذ بەخۆبەصخيیان لە لە ڕاپەڕاهذوی ئەرلەماوی صەرعاهیان دەخاجە بەردەصذ.  .6

     فێری پابەهذبىوهیان دەماث بە یاصا و ڕێىماییەماوی قىجابخە  .7

    گرهگی و بەهای ماری خۆبەخش ی بۆ قىجابی ڕوون دەماجەوە.  .8

    بنەوهە لە پەهابردهە بەر گسی لردن.هاوی خىێىذماران دەداث بۆ ئەوەی دوور   .9

    یارمەجیذەرهییە لەوەی لە خىێىذمار صەرپێچی لە ڕێىماییەماوی قىجابخاهەلەی هەماث.  .10

    ڕێس لە مامۆصخا و بەڕێىەبەر و صخافی قىجابخاهەلەی بگرێذ.  .11

     بها خىێىذماراوی قىجابخاهەلەیذاهاوی قىجابیان دەداث بەهەرمی و هیاوی مامەڵە لەگەڵ   .12

    بەبەردەوامی یارمەجیذەرە لەصەر حێبەحێنردوی ئەرلەماوی قىجابخاهە.  .13

    ە لە قىجابخاهەدا ئەهجامی دەدەن.هەصذ بە گرهگی ئەو ماراهە بە قىجابیان دەبەخغێذ ل  .14

 

 ئاماهجی صێیەم: زاهینی ڕۆڵی بڕیارلێذراوەماوی خىێىذن لەصەر بەهێزلردوی بەرپرصیارێتی هیغدیماوی

 

 بۆ ئاماهجی یەلەم ڕووهذەماجەوە:( دەاللەحی حیاوازی بە گىێرەی گۆڕاوەماوی جىێژیىەوەلە 6خغخەی )

 (0.05ئاصتی دەاللەث ) بەهای )ث(ی الداوی پێىەری  هاوەهذی ژمێرەیی ژمارە گۆڕاوەمان

 خغخەیی دەرهێنراو

 ئاماژەدار هییە 1.96 0.382 6.071 31.67 73 هێر ڕەگەز

 5.135 32.03 72  مێ

 ئاماژەدار هییە 1.96 0.428 5.756 32.11 73 دبلۆم بڕواهامە

 5.519 31.71 72 بەمالۆریۆش

صااڵوی 

 خسمەث

 ئاماژەدار هییە 1.96 1.668 5.820 32.42 97 1-15

16-30 48 30.77 5.158 

زمان و زاوضخە  پضپۆڕی

 مرۆڤایەجییەمان

 ئاماژەدارە 1.96 2.216 5.698 32.63 98

    5.254 30.45 47 زاوضخەمان 
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 بۆ ئاماهجی دووەم ڕووهذەماجەوە:( دەاللەحی حیاوازی بە گىێرەی گۆڕاوەماوی جىێژیىەوەلە 7خغخەی )

هاوەهذی  ژمارە گۆڕاوەمان

 ژمێرەیی

 (0.05ئاصتی دەاللەث ) بەهای )ث(ی الداوی پێىەری 

 خغخەیی دەرهێنراو

 ئاماژەدار هییە 1.96 0.53 5.823 30.99 73 هێر ڕەگەز

 5.782 31.50 72  مێ

 ئاماژەدار هییە 1.96 1.34 5.813 31.85 73 دبلۆم بڕواهامە

 5.746 30.56 72 بەمالۆریۆش

 ئاماژەدار هییە 1.96 0.45 5.670 31.36 97 15-1 صااڵوی خسمەث

16-30 48 30.90 6.054 

زمان و زانستە  پضپۆڕی

 مرۆڤایەتییەكان

 ئاماژەدار هییە 1.96 0.74 5.603 31.59 98

 5.059 30.87 47 زاوضخەمان

 

 ڕووهذەماجەوە صێیەمبۆ ئاماهجی ( دەاللەحی حیاوازی بە گىێرەی گۆڕاوەماوی جىێژیىەوەلە 8خغخەی )

هاوەهذی  ژمارە گۆڕاوەمان

 ژمێرەیی

 (0.05ئاصتی دەاللەث ) بەهای )ث(ی الداوی پێىەری 

 خغخەیی دەرهێنراو

 ئاماژەدارە 1.96 2.695 8.316 41.01 73 هێر ڕەگەز

 7.807 44.63 72  مێ

 ئاماژەدار هییە 1.96 1.470 5.753 32.01 73 دبلۆم بڕواهامە

 5.026 30.69 72 بەمالۆریۆش

صااڵوی 

 خسمەث

 ئاماژەدار هییە 1.96 0.365 8.436 44.13 97 1-15

16-30 48 43.58 8.805 

زمان و زانستە  پضپۆڕی

 مرۆڤایەتییەكان

 ئاماژەدار هییە 1.96 1.793 8.734 44.19 98

 8.415 41.45 47 زاوضخەمان

 

 


