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پوختە      

فێربوون چەقی پرۆسەى فێرکردن و پرۆگرامەکانى خوێندن لە هەموو کۆمەڵگەیەکدا بە 

دادەنرێن. ئەم پرۆگرامانە ڕەنگدانەوەى فەلسەفەى پەروەردەى کۆمەڵگەن، هەر لەوێشەوە 

ئامانجە پەروەردەییەکانى بۆ دادەنرێت، دواجاریش لە شێوەى پەرتووکى خوێندندا 

دەخرێتەبەردەستى مامۆستایان و خوێندکاران.  بە گوێرەى ئەم ئامانجانە کۆمەڵگە و 

رەکانى بواری پەروەردە و فێرکردن، پێشبینى ئەوە دەکەن کە لەدواى وەزارەتە پەیوەندییدا

جێبەجێکردنى ئەم ئامانجانە، چى هاوواڵتییەک و پسپۆڕێک بۆ ژیانى کۆمەڵگە ئامادە 

دەکەن و پێدەگەیەنن. دانەران و ئامادەکارانى پرۆگرامەکانى خوێندن، وشیارن بە 

ئاستى گەشە و پێشکەوتن  و داواکاریی فەلسەفەى پەروەردەى کۆمەڵگەکەیان و کولتوور و 

و کێشەکانى کۆمەڵگە و تایبەتمەندى و گەشەى خوێندکاران؛ هەتا بتوانن لە ژێر ڕۆشنایی 

ئەوانەدا پرۆگرامێک دابنێن لەگەڵ ڕۆحى سەردەمدا بگونجێت. بەشێوەیەکى گشتى بنەما 

ەاڵیەتیى، دەروونیى سەرەکییەکانى پرۆگرامەکانى خوێندن پێکهاتووە لەبنەما)فەلسەفیى، کۆم

و مەعریفیى(. ئامانجى ئەم توێژینەوەیە بریتییە لە ناسینى هەریەکە لەو بنەمایانە و 

کاریگەرییان لەسەر پرۆگرامەکانى خوێندن. توێژەران لەم توێژینەوەیەدا گەیشتوونەتە 

کۆمەڵە ئەنجامێک و لە کۆتایی توێژینەوەکەشدا، ڕاسپاردە و پێشنیارەکانى خۆیانیان 
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 پێشەکى:

گۆڕاهکارییەکاوى ژیان لە ئێطخادا سۆر خێرا و بەرباڵون، کە پێىیطتی بە 

وەرگزجً و جێگەیػتن و خۆگىهجاهدوى بەردەوام هەیە. گۆڕاهکارییە 

جەکىۆلۆژییەکان کاریگەریی خۆیان خطخۆجەضەر کایە ئابىوریی و ضیاضیی و 

ەگەڵ فەرهەهگیی و پەروەردەییەکان. کۆمەڵگەکان بۆ ئەوەی بخىاهً پێبەپێ ل

ئەوا پێىیطدیان بە ئامادەکاریی و ئەم گۆڕاهکارییاهەدا بڕۆن و دواهەکەون، 

خۆگىهجاهە لەگەڵ ئەم پێػکەوجىاهەدا. یەکێک لەو کایاهەي کە بەردەوام 

پێىیطتی بە هىێکزدهەوە هەیە بزیخییە لە پزۆگزامەکاوى خىێىدن. کۆمەڵگە  

و پطپۆڕ پێبگەیەهێذ و  لە ڕێگەي ئەو پزۆگزاماهەوە دەجىاهێذ کەضاوى غارەسا

ئامادەیان بکاث هەجا لە پاغەڕۆژدا بەرپزضیارێتی بە ئەضخۆوە بگزن و غارەسا 

و لێهاجىو بً بۆ بەڕێىەبزدوى کایە حیاواسەکاوى کۆمەڵگە. پزۆگزامەکاوى 

خىێىدن لەضەر چىار بىەماي ضەرەکیی دادەهزێً کە بزیدیین لە 

ی و مەعزیفیی(. لەڕاضخییدا ئەم بىەماکاوى)فەلطەفیی، کۆمەاڵیەجیی، دەرووهی

بىەمایاهە یەکتری جەواو دەکەن و هیچ بىەمایەکیان بەبێ ئەوي جزیان هابێذ. 

لەضەردەمى ئێطخادا، هیچ بىەمایەکى داهاوى پزۆگزام هییە بە جەنها گزهگى بە 

بىەمایەک بداث و ئەواوى جز پػخگىێ بخاث، بەڵکى پێىیطخە هاوضەهگى و 

خىێىدهکار و کۆمەڵگە لەبەرچاو بگیرێذ. لە ضەردەم و ئاضتی گەغەي 

کۆجایػدا دەبێذ ئاماژە بەوە بکەیً کە ئەم جىێژیىەوەیە لە جێزێکى دکخۆراوە 

هەڵێىجزاوە بە هاوهیػاوى )ڕۆڵى پزۆگزامەکاوى خىێىدن لەضەر گەغەپێداوى 

 بەرپزضیارێخیی کۆمەاڵیەجیی(.   

  

 چىارچێىەي جىێژیىەوەجەوەری یەکەم: 

 :جىێژیىەوەگزفتی . 1-1

گەغەپێدان و پێػکەوجنی مزۆڤ لەضەرەجاي ژیاوی مىداڵییەوە 

دەضخپێدەکاث هەجا دواهەمین چزکەضاجەکاوى ژیاوى. ئەم پزۆضەیە لەڕێگەي 

پەروەردە و فێرکزدهەوە بە ئاکام دەگاث، ئیتر ئەمە لە میاهەي ژیاوى ئەکادیمیی 

ە ئەم جاکەي و خىێىدهەوە بێذ؛ وەیاخىد لەو ژیاهە واكیعییەوە بێذ ک

جێدادەژی. لێرەدا پێىیطخە جەفزەهجە بخەیىەضەر گزهگتریً ئەو بابەجاهەي کە 

کاریگەریی لەضەر پەروەردە و فێرکزدوى جاک دادەهێن، ئەم جاکە بخىاهێذ 

خىدي خۆی بەدیبهێىێذ و بە ئاضاهتریً ڕێگە بخىاهێذ پێداویطخییەکاوى 

ۆمەڵگەکەی. لێرەدا جێربکاث، لە هەماهکاجدا جاکێکى بەضىودبێذ بۆ ک

جىێژەران بەوە گەیػخىون کە ئەو بابەجەي کە پەیىەهدییەکى پخەوي 

بەپەروەردە و فێرکزدهەوە هەبێذ، بزیخییە لە پزۆگزامەکاوى خىێىدن بە 

 (.  9: 5115هەمىو ڕەگەسەکاهییەوە)عشيش و مهدي، 

پزۆگزامى پەروەردەیی بە کۆڵەکە و جەوەری ضەرەکى هەمىو کەواجە 

کزدن و فێربىون دادەهزێذ، کە لەالیەن وەسارەحى پەروەردەوە ر ى فێپزۆضەیەک

. ئەم پزۆگزاماهە ئەگەر بیاهەوێذ ئامادە دەکزێذەوە ییو لیژهە پطپۆڕەکاه

، بکەنهاوواڵجییەکى کارامە و لێهاجىو و هاوضەهگ بۆ ژیان و کۆمەڵگە ئامادە 

ەروەردەییان ئەوا پێىیطخە بەغىێً ئەو بىەمایاهەدا بگەڕێً کە پزۆگزامى پ

دەهزێذ. داهەراوى پزۆگزام ئەبێذ ئەو پزضیارە بکەن کە ئایا  لەضەر بىهیاد

فەلطەفەي پەروەردەي ئێمە چییە؟ ئەو هۆرماهەي کە دەبىە هەڵطەهگێىەری 

جەنها لە ئایا مزۆڤەکان  ڕەفخاری جاک و کۆمەڵگە هەڵلىاڵوی چی کىلخىورێکً؟

هەیە یاخىد گەغەي ڕووي مەعزیفییەوە پێىیطدیان بە گەغەپێدان 

کۆمەاڵیەجیی و ئاکاریی و دەروهیی و هىهەریی... هخد بە هەمان ڕادە گزهگە؟ 

جىێژەران لەم جىێژیىەوەیەدا هەوڵدەدەن لە گزهگتریً ئەو بىەمایاهە بخەهەبەر 

 باص کە پزۆگزامى پەروەردەیی لەضەر بىهیاددەهزێذ. 

 :گزهگى جىێژیىەوە .1-5

ث بە گزهگتریً ئەو بىەمایاهەي کە داهەراوى پزۆگزام ئاغىا دەکا .1

 پزۆگزامى لەضەر دادەهزێذ.

ئەم جىێژیىەوەیە هەوڵێکە بۆ سیاجز ئاغىاکزدوى جىێژەر و خىێىەراوى کىرد  .5

بۆ بابەحى پزۆگزامى پەروەردەیی کە بە سماوى کىردي ئاوڕی حدي 

 لێىەدراوەجەوە.

 ئاغىاکزدوى مامۆضخایاوى ضەر بە وەسارەحى پەروەردە کە پێىیطخە .3

غارەساییان لەضەر ئەوە هەبێذ هەجا بشاهً پزۆگزامە پەروەردەییەکاوى 

وەسارەحى پەروەردەي حکىمەحی هەرێمی کىردضخان لەضەر چى 

بىەمایەک داهزاون، ئەمەع بەرچاوڕووهییان پێدەداث لەضەر ساهینی 

 و باغتر بخىاهً ئەو ئاماهجاهە بەدیبهێنن. ئاماهجە پەروەردەییەکان

 :جىێژیىەوە ئاماهجەکاوى. 1-3

ئاماهجەکاوى ئەم جىێژیىەوەیە بزیخییە لە ساهینی بىەما) کۆمەاڵیەجیی، 

 دەرووهیی، فەلطەفیی  و مەعزیفیی(ەکاوى پزۆگزامى خىێىدن. 

 :هاضاهدوى چەمکەکان .1-4

 (:Curriculum Foundations)بىەماکاوى داهاوى پزۆگزام .1-4-1

کە پێىیطخە لەکاحى داهاوى  ەيًاهچىارچێىە و بىەما و یاضا و بزیخییە لە -

بگیرێً، هەروەها بزیخییە لەو پێىەراهەي کە لە  پزۆگزامى خىێىدهدا لەبەرچاو

بىەماکاوى پزۆگزام  .پزۆگزام دەکزێذ بۆ ژێز ڕۆغىایی ئەودا هەڵطەهگاهدن

پۆلێن دەکزێً بۆ: بىەما فەلطەفییەکان، بىەما کۆمەاڵیەجییەکان، بىەما 

 (.51: 5111)علي، کاندەرووهیی و بىەما مەعزیفییە

کۆڵەکەیەکى گزهگە کە هاوەڕۆکى پزۆگزامى لەضەر ڕادەوضخێذ،  -

ئاماهجەکەي بزیخییە لە گەغەپێداوى پزۆضە مەعزیفییەکان و بەدەضتهێىاوى 

کارامەیی و بەها و کىلخىوری کۆمەڵگە، ئەم بىەمایاهە بەردەوام پێىیطدیان بە 

لە پەیىەهدي بەهێز و دووبارە داڕغدىەوە هەیە بۆ ئەوەي پزۆگزام 

: 5115)محمد، هەمیػەییدا بێذ  لە گەڵ ئەم کىلخىورە  و خىێىدکاراهدا

91.) 

پێىاضەي ڕێکاریی: بىەماکاوى پزۆگزام: بزیدیین لەو چىارچێىاهەي کە هاوەڕۆکى 

پزۆگزامى لەضەر دادەهزێذ و ئەواهیؼ خۆیان لە بىەما)کۆمەاڵیەجیی، 

 هدا خۆی دەبیيێخەوە. دەرووهیی، فەلطەفیی و مەعزیفیی(ەکا

 پرۆگرامى خوێندن:  .1-4-2

 لەڕووي سماهەواهییەوە:  . 1-4-2-1

( سماوى Currere(ي ئیىگلیزیى لە وغەي )Curriculumلە بىەڕەجدا وغەي)

الجیيییەوە وەرگیراوە و بەماهاي گۆڕەپاوى پێػبڕهێی ئەضپطىاري 

(. وغەیەوى جزیؼ هەیە هە سۆرحار وەوى 999: 5119بەوارهێنراوە)ابزاهیم، 

بەوار ئەهێنرێذ یان هەهدێىجار بە واجایەوى جایبەث  Curriculumهاوواجاي 

مبەرەهەي لە بەوار ئەهێنرێذ، ئەویؼ وغەي بڕیارلێدراو)امللزر( هە بەرا

(. مەبەضذ لەم وغەیەع بزیخییە Syllabusسماوى ئیىگلیزییدا پێی دەوجزێذ)

لەو مەعزیفەیەي هە لە خىێىدوار داواهزاوە لە هەمىو بابەجێىدا لە ماوەي 

 .(51: 5115)مزعي و الحيلت، ضاڵێيى خىێىدهدا فێریان ببێذ 

)املنهاج، مىهج، (وغەي Curriculumبەاڵم لە سماوى عەرەبییدا لەبەرامبەر ) 

هاهجت( بەوارهێنراوە، هەروەوى خىاي گەورە لە كىرئاوى پیرۆسدا دەفەرمىێذ 
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مامۆضخا  .(48)ليل حعلىا مىىم غزعت و منهاحا)اللزان الىزیم، املائدة 

هەژار مىهزیاوى ئەم ئایەجەي بەم غێىە وەرگێڕاوەجە ضەر سماوى وىردي )بۆ 

هاوە()كىرئاوى پیرۆس، و: هەژار، هەر وۆمەڵێً لە ئێىە ڕێ و غىێيێىمان دا

هەروەها بىرهان محمد امین لە )جەفطیری ئاضا(دا، بەم غێىەیە  (.116ٌ

 -مىضىڵماهان و خاوەهاوى هخێب-ئەم ئایەجەي غیىزدۆجەوە)بۆ هەردووالجان

 (.116بەرهامە و پزۆگزۆگزامى جایبەجمان بڕیارداوە()محمد امین، ب.ص.چ: 

هەواجە لە سماوى وىردییدا، ڕێ و غىێً و پزۆگزام بەوارهاجىوە و دواجز وغەي 

ي ئیىگلیزي و )منهاج( ي  Curriculumپزۆگزام بىوەجە وغەي چەضپاو بۆ 

عەرەبی، هە بەواجاي ڕێگاي ڕوون ئاغىزا بۆ گەیػتن بە ئاماهجێ یان 

وایەي ئاماهجگەلێً بەواردێذ. هەر لێرەغەوە وغەي پزۆگزام هاجۆجە هاو 

لە  خىێىدهگەپەروەردەوە و بۆ ئەو میخۆد و ڕێچىەیە بەوارهاجىوە هە  

: 5111)ابى حىيج، ڕێگەیەوە دەجىاهێذ ئاماهجە پەروەردەییەوان بەدیبهێىێذ 

75). 

 پێىاضەي پزۆگزام لەڕووي ساراوەوە:. 5-5-4-1

طخە ئاماژە بۆ يپێؼ ئەوەي لەڕووي ساراوەوە چەميى پزۆگزام بىاضێىین، پێى 

و پۆلێىىزدهە بدەیً هە بە جێگەیػخنی وۆوى پزۆگزام و جێگەیػخنی هىێى ئە

پزۆگزام هەیە. هەروەها پێص ی دەوجزێذ جێگەیػخنی بەرجەضً لە پزۆگزام و 

بۆ ئەم دوو حۆرە لە  ،جێگەیػخنی بەرفزاوان. پۆلێىىزدوى پزۆگزام

جێگەیػدىە، لەالیەهەوە دەگەڕێخەوە بۆ پاشخاوى هشری و فەلطەفی و 

ىون و غارەسایی ئەوهەضاهەي چەميى پزۆگزامیان هاضاهدووە، لەالهەي ئەسم

جزیػەوە دەگەڕێخەوە بۆ ئەو پێػىەوجً و بەرەوپێشچىوهاهەي هە لە 

بىارەواوى ساوطخدا بەگػتی و لە بىارەواوى پەروەردە و دەرووهىاس ی و 

وۆمەڵىاضیدا بەجایبەحى ڕوویاهداوە. ئەم گۆڕاهيارییاهە واریگەرییان لەضەر 

فەلطەفەي پەروەردە و ئاماهجەواوى و ئامزاسەواوى داهاوە و ، لەوێػەوە 

 .ىزدووەدروضخواریگەریی و گۆڕاهیان لە جێگەیػخنی  پزۆگزام 

 

 . پێىاضەي پزۆگزامى خىێىدن بەگىێزەي جێگەیػخنی وۆن:1-5-5-4-1

چەميى پزۆگزام بە جێگەیػدىە جەكلیدییەهەي وىرجىزاوەجەوە بۆ یەن 

ەهدەواوى گەغەي مزۆڤ، هە ئەویؼ بزیخییە لە الیەوى ڕەهەهد لە ڕەه

 ،مەعزیفی. بەو پێیەي هە مەعزیفە بەرئەهجامى ئەو هەلەپىور و هەلخىورەیە

هە هەوەي هىێ لە هەوەواوى پێؼ خۆي بۆي ماوەجەوە، هەروەها بەو بڕوایەي 

 ەو ەر ێل. (41: 5118هە بەجەنها مەعزیفە دەبێخەهۆي گۆڕینی ڕەفخار)الحطین،

 ەب وانەر ۆ حەمەه ەفیعز ەم غىزدوىەػىێپ ەل ییەخیبز  ەىدهگێخى  روىەئ

 ەل ۆڤمز  واوىەسمىوهەو ئ ۆییمز  پىوري ەلەه ەپػتی ب ەه ىدوارانێخى 

 ەى ێغ ەب گزامۆ پز  ەل ػتنەیگێ. جەضخىو ەب واهداەاواس یح ەمەردەض

 :ەل نییدیبز  ؼیواهەئ ذ،ێگز ەدۆ خ ەل ر ەو ەدوو ج ي،ەهییەدیكلەج

 انی ەهزدوو  انەیئاماد انۆڕ پطپ ،ەىدهێخى  يىێجەباب ەڵەمۆ و)گزامۆ پز  -

، ەو ەىڵێاهەید انێی دەکەن یحەبێح ەب انیضخاۆ و مام ەو ەجەاهیى یهىوض

 مەئ. (58: 1991ة، )ضعادننێاهخى ەید انی بًەد انیر ێف ؼیىدواراهێخى 

 هجامىەرئەو د ەس ۆ ریپ ییار یساه ە، هذێگزجب يەرچاو ەض ەو ەو ەل ەهگڕە ەچىوهۆ ب

 ەییەماو ۆ ب يىێو غد داەگەڵمۆ و ەل ەواهەو ەه هايەگزاهب ییر یغيبڕۆ  ی وىلخىور 

و  ێ البنر ەو  ذێهاهز  ۆیەب طخا،ێئ واوىەو ەه ۆ ب ەو ەابزدوو ڕ  واوىەو ەه ەل

 ر ەضەب هزانەد نێلۆ پ ەطخاهیى ێپ ییەار یساه و ەئ ۆیەربەه ذ،ێبىز  ی ضخيار ەد

 يەماو ەدواجز ل ىدن،ێخى  يىێهاػۆ ك هدەچ ر ەضەپاغان ب اواس یح يىێلەگیجەباب

 .(13: 5119 ش،ی)عش نرانێخى ەد ىداڵێضا

 و ەئ ي ۆ و ەل ییەخیبز  داەیهییەىیهالض ەػدىەیگێج ەل ىدنێخى  گزامىۆ پز  -

 واوىەجەباب يەى ێغ ەب ىدوارانێخى  ەه يەواهۆریو ب مًەو چ اضتیڕ و  ی ار یساه

)امللزراث ىدنێخى  واوىەدراو ێل ار ڕیب ەنراو ێو هاوي ل ننێخى ەید ىدنێخى 

 .(21 :2015()مزعي و الحيلت، یتالدراض

وۆمەڵە واهەیەوى فەرمیی کەواجە جێگەیػخنی کۆوى پزۆگزامى خىێىدن 

(خىێىدهگەیی یان ئەوادیمییە بۆ دەضتڕاگەیػتن یان بەدەضتهێىاوى هظامي)

(. لێرەدا و 94، 1981دا)بدوي، بڕواهامەیە لە بىارێً لە بىارەواوى خىێىده

ە دووجىێی کخێبی جەنها حەخذ لەضەر بڕي ئەو مەعزیفەیە کزاوەجەوە کە ل

خىێىدهداًە و پێىیطخە لەضەر خىێىدکاران لێیان جێبگاث یان ئەسبەریان 

 بکاث و لە جاكیکزدهەوەکاهدا جیاهدا ضەرکەوجىو بێذ. 

 جێگەیػخنی هىێ بۆ چەميى پزۆگزام:  . 1-4-5-5-5

 وجنیەػىێپ او یحۆ لۆ هىەساوطذ و ج واوىەبىار  ەل وجًەػىێپ هجامىەئ ەل

 اوىۆڕ گ گزامۆ پز  ۆ ب ػتنەیگێو ج نیواهێڕج ،ەو ەواهییەجیەاۆڤمز  ەساوطخ

و  ێ هى  ميىەچ ذ،ێوجز ەد ێیپ طخاداێئ ەل ەه يەو ەهاث و ئ رداەضەب

 هدەچ گزامۆ پز  ەل ەػدىەیگێج مە. ئوجًەرهەد گزامۆ پز  ۆ ب ێ هى  ػخنیەیگێج

 :ەواهەل ذ،ێگز ەد ۆ خ ەل ًێر ەو ەج

 ەىدهگێو، خى  بًەد انیر ێف ىدوارانێخى  ەه يەواهەئ مىو ەهبزیخییە لە -

 ەئاماهج ەب يەو ەئۆ ب واثەد انەیو ئاراضخ ذێژ ەڕێداد ۆ ب انیپاله

 . (Tyler, 1981: 79) بگاث واوىەییەردەو ەردەپ

غارەسایی پەروەردەییە کە خىێىدهگە پێػکەش ی خىێىدکاراوى دەکاث بە -

، گەغەیەک کە لەگەڵ هەمىو ڕوویەکەوە مەبەضتی گەغەي کەضێدییان لە

فێرکارییەکاهدا بگىهجێذ، غارەساییەکاهیؼ دەغێذ مەعزیفیی و ئاماهجە 

 .(68: 5113هەڵچىوهیی و کۆمەاڵیەجیی و وەرسغیی و هىهەریی بێذ)كشامل، 

و  یرسش ەو و  ییر یغيبڕۆ و  ییجەاڵیەمۆ و و ەییردەرو ەپ سمىووىەئ ًەڵێمۆ و -

و  ذێژر ەڕێداد ۆ ب یپالو ەو ەىدهگێخى  نیەال  ەو ...هخد، ل ییو ساوطخ ی ر ەهىه

 انیر ێف ەىدهگێخى  يەو ەر ەد انیهاو  ەل ىدوارانێخى  يەو ەئ ۆ ب واثەد ەیئاماد

 انی فخارڕە واوىەىاس ێغ ىاوىێضتهەدەئاماهجى ب ەب عەمەببن، ئ

 هدهزاو،ەضەپ فخاري ڕە يەئاراضخ وەر ەب فخار ڕەجزي  ىاسي ێغ يەو ەاضخىزدهڕ 

 واوىییەطخیى ێپ ەهییەچااله مىو ەه هزدوىەز یپزاهخ يەاهیم ەل عەمەئ

 انییجەارمی انیهزدهەغەگ واوهزدوىەج ەل ەاهییساەغار  و ە. ئربىونێهاوغاوى ف

  (.11 :1985)كالدة،داثەد

هەمىو ئەو غارەساییە ڕۆغيبیریی و کۆمەاڵیەجیی و وەرسغیی و هىهەریی...هخد، -

کە خىێىدکار لەهاو یاخىد دەرەوەي خىێىدهگەدا فێریان دەبێذ، ئەمە 

ئەو چاالکییاهەي کە مىمارەضەیان دەکاث و ضەرەڕاي ئەو حۆرە هەروەها 

بەغداری دەکەن لە بەدیهێىاوى ئاماهجە پەروەردەییەکاهدا، بە مەرحێک 

: 5111هەمىو ئەماهە لەژێز چاودێزی خىێىدهگەدا ئەهجام بدرێً)ابزاهیم،

1111.) 

و  ییار یو ساه ییساەغار  و ەئ مىو ەه ەل ییەخیبز  گزامۆ پێىاضەي ڕێياریی: پز 

 یش ەػىێپ ەو ەىدهێخى  واوىەبێهخ يەگڕێ ەل ەىدهگێخى  ەه يەاهییهاجىو ێل

 مىو ەه ەل ىدوارانێخى  ەه يەو ەئ ضتیەبەم ەب عەمەئ واث،ەد ىدواري ێخى 

و بخىاهً  نەبى ەغەگ ەو ییەژداهیو و  ەییضخەو ح ییز یژ  واوىەهیەال 
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 ۆ ضخەئ ەل انەیهەػماهیو ه ەگەڵمۆ و و انۆیخ ەب ر ەرامبەب تیێار یرپزضەب

 بگزن.

 دووەم: بىەماکاوى پزۆگزام:جەوەری 

، کە خۆیان لەو ًبىارەکاوى پزۆگزام بەس ێ ئاراضخەي ضەرەکی دیاری دەکزێ

بىەمایاهەدا دەبیيىەوە کە داهاوى پزۆگزامى لەضەر وەضخاوە، ئەو ئاراضخاهە 

 بزیدیین لە:

،  خىێىدکار جەوەري داهاوى پزۆگزامە ى یەکەم: لەم ئاراضخەیەدا، ئاراضخەیەک

یە جىاها و حەس و ئارەسوو و غارەساییە پێػیىەکاوى خىێىدکار ئەم ئاراضخە

دەکاجە بىەماي هەڵبژاردوى هاوەڕۆکى پزۆگزام و ڕێکخطخنی. ئەم ئاراضخەیە 

 هىێىەرایەحی بىەماي دەروووی پزۆگزام دەکاث. 

ئاراضخەي دووەم:  مەعزیفە جەوەری ضەرەکى داهاوى پزۆگزامە، هەربۆیە 

اضخە هەیە مەعزیفە دەکەهە ئاماهج و هیچ غدێکى ئەواهەي باوەڕیان بەم ئار 

جز وەکى مەعزیفە بەالیاهەوە گزهگ هییە. هەمىو هەوڵ و کۆغؼ و 

جىاهایەیەک بە غێىە هەریتی)جللیدی(یەکەي دەخەهەگەڕ بۆ گەیاهدن و 

چەضپاهدوى مەعزیفەکان لە مێػکى خىێىدکاراهدا، ئەمەع ماهاي وایە کە 

ئارەسوو و غارەساییە پێػیىەییەکاوى خىێىدکار  هیچ بایەخێک بە جىاها و حەس و 

هادەن، ئەرکى مامۆضخا لێرەدا کىرث دەبێخەوە  بۆ گىاضدىەوەي مەعزیفە لە 

کخێبەوە بۆ مێػکى خىێىدکاران، ئەم ئاراضخەیە پێیدەوجزێذ بىەماي 

 مەعزیفى پزۆگزام.   

 ئاراضخەي ضێیەم: لەم ئاراضخەیەدا کۆمەڵگە بە جەوەری ضەرەکى داهاوى

پزۆگزام دادەهزێذ، ئەم ئاراضخەیە جەرکیز دەخاجەضەر هەمىو ئەوەي کە 

کۆمەڵگە دەیخىاسێذ، بە هەمىو پێداویطخیی و فەلطەفە و کىلخىورەکەیەوە 

حبر و ئەمەع پێیدەوجزێذ بىەماي فەلطەفیی و کۆمەاڵیەجیی پزۆگزام)

ي، املىضى ، ) (89-88،: 5113(، )الشيىوي و الاخزون، 63: 5113العزهىس ي، 

5111 :،71.) 

بىەماکاوى پزۆگزام حێگیرهین، بەڵکى بەگىێزەي هشري هىێ و پێػکەوجىە 

ساوطخیی و کۆمەاڵیەجییەکان، ئەواهیؼ گۆڕاهکارییان بەضەردا دێذ، ئەمە 

ضەرەڕاي ئەوەي کە ئەم بىەمایاهە لە یەکتری حیاهین، بەڵکى جەواوکەری 

ى کۆمەڵگە بە گىێزەي یەکتریً و کارلەیەکتری دەکەن، هەروەها بىەماکاو

پێکهاجەي کۆمەاڵیەجیی و فەلطەفە و پێداویطخییەکاوى کۆمەڵگە، لە 

یەکێکەوە بۆ یەکێکى دیکە حیاواسە. لە خىارەوە بەغێىەکى کىرث باس ی 

 گزهگتریً ئەو بىەمایاهە دەکەیً کە پزۆگزامى لەضەر دادەهزێذ:

 . بىەماي فەلطەفیی:5-1

ى یۆهاهییە، لە دوو بەع (، وغەیەکphilosophyوغەي فەلطەفە)

( واجە sophie( ماهاي حەسکزدن دەگەیەوێ، ضۆفی)philoپێکهاجىوە، فیلۆ)

داهایی و ژیزیی. کەوابىو وغەکە بە جێکڕایی"فیلۆضۆفی" ماهاي حەسکزدن لە 

 497 – 575ژیزیی و داهایی دەگەیەوێ. بەپێی ضەرچاوەکان، فیخاگۆرص)

ی ئەم هاوەي داهێىاوە و پ.س.(وغەي فەلطەفەي بەکارهێىاوە و هەرخۆ 

وجىیەحی: داهایی و ژیزیی جەهیا بەش ی خىاوەهدە و مً خۆم جەهیا حەس لە داهایی 

 (. 14: 5119ئەکەم، واجە مً فەیلەضىفم)عەسیش، 

( للێکى گەورەیە لە للەکاوى مەعزیفە، گزهگى بە philosophyفەلطەفە)

و پەیىەهدي واكیع و مەعزیفە و ماها و حەكیلەث و ضزوغتی ڕەهاي مزۆڤ 

(. فەلطەفە حۆرێکە لە هۆغیاری 358: 1979ػيث، دەداث، ) بەبىوهەوە

کۆمەاڵیەجیی، مۆرکى ضەردەم و كۆهاغ و دەوروبەری بە ئاغکزا پێىە دیارە. 

وەک هەوڵ و کۆغػێکى ساوطخییاهە هەوڵ ئەداث وەاڵمى پزضیارەکاوى ژیً و 

دەضخىورە بکۆڵێخەوە  حیهاهبیىیی بداجەوە و لەو كاهىن و ڕێ و غىێً و داب و 

کە هەمەکى و ضەرجاپاگیرن و هۆ و مایەي پەرەضىدوى ضزوغذ و کۆمەڵگە و 

)عەسیش، بیر و هۆش ی مزۆڤً. لەم ئەرکەغیدا ئەكڵى کزدووە بەضەر مەغم

5119 :19 .) 

هەر پزۆگزامێکی خىێىدن، پػذ بە فەلطەفەیەکى پەروەردەیی دەبەضخێذ 

چاوە دەگزێذ و پەیىەهدییەکى کە ئەمەع لە فەلطەفەي کۆمەڵگەوە ضەر 

پخەوي لەگەڵیدا هەیە. خىێىدهگە لەڕێگەي داڕغخنی پزۆگزامەکاهییەوە و 

ڕێگاکاوى واهەوجىەوە و لەژێز ڕۆغىایی فەلطەفەي پەروەردە و فەلطەفەي 

کۆمەڵگەدا پێکەوە خشمەحى کۆمەڵگە دەکاث. مەبەضخمان لە فەلطەفەي 

کە پەیىەضخە بە بىەما و ئاماهج  کۆمەڵگە ئەو الیەهەي کەلخىوري کۆمەڵگەیە

و بیروباوەڕەکاهەوە و چاالکییەکاوى هەمىو جاکێک ئاراضخەدەکاث و ئەو 

مزعي و الحيلت، بەهایاهەي پێدەبەخػێذ کە دەبىە ڕێىیػاهدەري لە ژیاهدا)

فەلطەفەي کۆمەاڵیەجیی وەک ضەرچاوەي داڕغخنی (. 114: 5115

ام و ضىودلێىەرگزجنی، بۆیە هەمىو ئاماهجەکاهە و بىەمایەکە بۆ داهاوى پزۆگز 

پزۆگزامێک لەضەر ڕۆغىایی فەلطەفەي ڕۆغيبیری و ئاماهجەکاوى کۆمەڵگە 

دادەڕێژرێذ و پێکدەهێنرێذ، ئەمەع وادەکاث پزۆگزامى هەر کۆمەڵگەیەک 

 (. 65: 5119لە کۆمەڵگەیەکى جز حیاواس بێذ)عشیش، 

ویطخییە بۆ وەک لە ضەرەوە ئاماژەي بۆکزا، فەلطەفە بەماهاي خۆغە

داهایی، مەبەضذ لە داهایی ئەو ساهین و مەعزیفاهەیە کە مزۆڤ لە خىێىدهگە 

و دەرەوەي خىێىدهگەدا فێریان دەبێذ، ئەمە حگە لە بەکارهێىان و 

پزاکخیزەکزدوى ئەو ساهیارییاهەي لە هەڵىێطخەکاوى ژیاوى کزدارییدا. لە ژیاوى 

وى ئاراضخەدەکاث، هەمىومزۆڤێکدا فەلطەفە ڕەفخار و هەڵطىکەوجەکا

پێىەرەکاوى لەضەر دروضذ دەکاث. هەروەها فەلطەفە گزهگى بە 

 (.85: 5116الزبيعي، پزۆگزامەکاوى خىێىدن دەداث لە )

لە خىارەوە بە غێىەیەکى کىرث و ئەوەي کە پەیىەضخە بە بابەحى  

پزۆگزامەوە باص لە فەلطەفەکاوى)ئایدیایی و پۆسەجیڤیزم و ڕیالیطتی(دەکەیً. 

دیارە حگە لەم فەلطەفاهە ضەرچاوەکاوى بىاري فەلطەفەي پەروەردە ئاماژە 

 بە فەلطەفەي جزي پەروەردەیی دەکەن، وەک فەلطەفەکاوى:)ضزوغخیی،

مزۆڤایەجیی، بىوهگەرایی، ئیطالمیی...هخد(، بەاڵم جىێژەران لەم جىێژیىەوەیەدا 

 جەنها چەهد همىوهەیەکى وەرگزجىوە. 

 (Idealism-الفلطفت املثاليتفەلطەفەي ئایدیایی) .5-1-1

ئاماهجە پەروەردەییەکاوى فەلطەفەي ئایدیایی، حەخذ لەضەر پەرەپێداوى 

ریی و ڕاضخییە هەگۆڕەکان و ساهیىە جاکەکەص دەکاجەوە لە ڕووي ژیزیی و ئاکا

ضەرەجاییەکان و گەیػتن بە ڕەوغتی ئایدیایی بااڵ، چىهکە ژیزیی بىەڕەحى 

گەیػدىە بە ڕاضخییەکان بەهۆي بیرکزدهەوە و جێڕامان)ئەلحاج محەمەد، 

5118 :141-141.) 

ئەم فەلطەفەیە واًدەبیيێذ کە پەروەردە بزیخییە لە پزۆضەي پاراضتن و 

کەلەپىوري کۆمەاڵیەجیی. کۆمەڵگە لە هەر كۆهاػێک لە گىاضدىەوەي 

كۆهاػەکاوى پێػکەوجيیدا، لە ئەهجامى کەڵەکەبىووى مەعزیفە بە درێژایی 

ضەدەکان، خاوەوى کەلەپىورێکە لە مەعزیفە و لێهاجىویی و ئاراضخە و 

بەهاکان،  خىێىدهگە بەو پێیەي کە لە پەروەردەکزدوى هەوەکاهدا هىێىەري 

لەبەر ئەوە ئەرکە بىچیىەییەکەي بزیخییە لە گىاضدىەوەي  کۆمەڵگەیە، 
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کەلەپىوری ڕۆغيبیریی لە باواهەوە بۆ هەوەکان و داهاوى لە چىارچێىەیەکى 

 . (155: 1999هىدي واخزون، ضادەي پەروەردەییدا)

 

-فەلطەفەي پزاگماجیزم)الفلطفت البراکماجیت .5-1-5

Pragmatism :) 

(ي گزیکییەوە وەرگیراوە کە ماهاي Pragma-پزاگماجیک لە وغەي )پزاگما

( و حۆن 1911-1843کار)العمل( دەگەیەهێذ. هەریەکە لە ولیم حیمظ)

( لە ڕابەراوى فەلطەفەي پزاگماجیک دادەهزێً. ئەم 1955-1859دیىی)

فەلطەفەیە بە هاوي جزیػەوە هاضزاوە، لەواهە )فەلطەفەي کار، فەلطەفەي 

رکەوجنی ئەم فەلطەفەیە ئەسمىوهگەری، فەلطەفەي ئەرکگەرایی(. دە

دەگەڕێخەوە بۆ هیىەي یەکەمى ضەدەي بیطخەم. بەبڕواي ئەم فەلطەفەیە، 

هەمىو غدێک بۆ ئەوەي بڕواي پێبکزێذ، دەبێذ ملکەچى ئەسمىوهکزدن و 

ضەملاهدن بێذ. ئەم فەلطەفەیە ساوطذ و دیمىکزاضیی هەروەها هشر و کاري 

دیى بەخػیىەجە خىێىدکار بۆ بەیەکەوە گزێداوە، لەضەر ئەم بىەمایەع، ئاسا

ئەوەي گىسارغذ لە بیروبۆچىون و حەس و ئارەسووەکاوى بکاث. خىێىدکاري 

کزدۆجە ضەهخەری پزۆضەي فێربىون. حەختی لەوە کزدۆجەوە کە مەعزیفە 

بزیخییە لە پزۆضەي کارلێکى هێىان مزۆڤ و ژیىگەکەي، هەر لەبەر ئەمەغە 

وەرگزجىوە. حۆن دیىي هەهدێک لە  کە پزاگماجیزم جیۆری غارەسایی)الخبرة(ي

الخبرة و -کخێبەکاوى خۆي هاولێىاوە غارەسایی، وەکى )غارەسایی و ضزوغذ

الخبرة و -الفً و الخبرة، غارەسایی و پەروەردە-الطبيعت، هىهەر و غارەسایی

 (..41-41: 5111التربيت( )ابزاهیم، 

 یخییە لە:کاریگەریی فەلطەفەي پزاگماجیزم لەضەر پزۆگزامى خىێىدن، بز 

لە کاحى داهاوى پزۆگزامى خىێىدهدا،  پێىیطخە ئەو مەعزیفاهە لە  .1

خۆبگزێذ کە لە ڕێگەي ئەسمىوهکزدهەوە، ڕاضخێخیی و دروضخییان 

 ضەملێنرابێذ. 

هاوەڕۆکى پزۆگزامەکاوى خىێىدن ئەو غارەساییاهە لەخۆدەگزن کە  .5

ئابىوریی پەیىەضتن بە ژیاهەوە، لەم ژیاهەدا ئەو گزفخاهەي کە ڕەهەهدي 

 و کۆمەاڵیەجیی و ئاکاریی و جەهدروضخیی و کػخىکاڵییان هەیە.

غارەسایی و ئەسمىوهەکان بەغێىەیەک ڕێکبخزێً کە لەگەڵ حەس و  .3

ئارەسوو و خىلیا و گزهگی پێداهەکاوى خىێىدکاردا بێخەوە، خىێىدکاران 

 خۆیان ڕۆڵیان هەبێذ لە فێربىووى ئەم غارەساییاهەدا. 

فێربىووى خىێىدکاران ڕێگەي دیمىکزاضییاهە بۆ هەڵطەهگاهدن و  .4

 بگیرێخەبەر.

حەخخکزدهەوە لەضەر گیاوى کاری گزوپیی و هاریکاریی و دیمىکزاضییان  .5

 لە هێىان خىێىدکاراهدا.

ڕۆڵى مامۆضخا لە واهەوجىەوەي هاوەڕۆکى پزۆگزامدا بزیخییە  .6

ئاراضخەکزدن و ڕێىمایی و یارمەجیداوى خىێىدکاران لەو کێػە و 

 (.86: 5115هەي دێخە ڕێگەیان)الزباط، گزفخا

لەبەرچاوگزجنی حیاواسي جاکایەجیی لە هێىان خىێىدکاراهدا، ئەمە  .7

ضەرەڕاي ئەوەي کە حەس و ئارەسوو و پێداویطخییەکان 

 لەبەرچاودەگیرێذ.

ي املػارهت العمليت(جەفزەهجە)جەرکیز(کزدن لەضەر بەغداری کارەکى) .8

 کخێبخاهە بەغێىەیەکى فزاوان.خىێىدکاران و بەکارهێىاوى جاكیگە و 

: 5111کارکزدن بە پزۆگزامى چاالکییەکان و ڕێگاي پزۆژەکان)ابزاهیم،  .9

41-41 .) 

ئاماهجى پەروەردە لەم فەلطەفەیەدا، حێگیر و چەضپاو و هەگۆڕ هییە، بەڵکى  

ئەم ئاماهجاهە بە پێی هەڵىێطذ و بارودۆخە ژیىگەییەکان لە گۆڕاوى 

فەیە هەرگیز لەگەڵ ئەو بیروبۆچىوهەدا هییە کە بەردەوامدان. ئەم فەلطە

مێػکى كىجابی ببێ بە کۆگە و گەهجیىەیەک بۆ کەڵەکەکزدوى ساهیارییەکان و 

هیچى جز، بەڵکى دەبێذ ئەو ساهیاریی و ساوطخاهەي دەدرێً بە كىجابی لە پێىاوي 

ئاراضخەکزدهیاهدا بً بۆ کزاهەوە و وردبىوهەوە و ئاوەداهکزدهەوەي هشري 

بییەکە جاکى بخىاهێذ پػذ بە خىدي خۆي ببەضخێذ و خۆي بەرەهگاري كىجا

کۆضپ و جەگەرەکاوى ژیاوی ببێخەوە و فێرببێذ کە پێىیطخییە ژیىگەیی و 

 (.359-358: 5118کۆمەاڵیەجییەکاوى خۆي دابین بکاث)ئاالوی، 

 . فەلطەفەي ڕیالیطتی)الىاكعيت(:5-1-3

کە مەعزیفە دەرئەهجامى ئەو الیەهگزاوى ئەم فەلطەفەیە لەو باوەڕەدان 

لەالیەکەوە -بە هەضخەوەرەکاوى و ژیزییەکەیی -کارلێکەیە کە لە هێىان مزۆڤدا

و لە الکەي جزەوە لە هێىان واكیعدا بە هەمىو جایبەجمەهدییەکاهییەوە 

ڕوودەداث، مەعزیفە لەو کاجەدا بە ڕاضذ دادەهزێذ کە گەڵ ئەو واكیعەدا 

ێژیىەوەي لەضەر بکەیً، واجە وەکى چىون یەک بێذ کە دەماهەوێذ جى 

ئایدیالیزم ڕاضخییەکان لە ئیلهام یان گىماهکزدن)الحدص(ەوە وەرهاگیرێً، 

بەڵکى لە ژیاوى واكعیدا لەڕێگەي ئەسمىون و غارەسایی ڕۆژاهەوە دەدۆسرێىەوە؛ 

ئەمەع پێچەواهەي ئایدیاییەکاهە کە دەڵێن ژیزیی یاضاکاوى خۆي بەضەر 

 (.141-139: 5111ىضىي، املواكیعدا دەضەپێيێذ)

 کاریگەري فەلطەفەي ڕیالیطخیی لەضەر پزۆگزامەکاوى خىێىدن بزیدیین لە: 

العلىم لە پزۆگزامەکاوى خىێىدهدا، گزهگیدان بە ساوطخە ضزووغخییەکان)-

 الطبيعيت( بە پلەي یەکەم دێذ و پاع ئەوان ساوطخە مزۆڤایەجییەکان دێً.

ئەو ژیىگەیەي کە خىێىدکاری جێدا  ئاماهجە پەروەردەییەکان بە گىێزەي-

 (.41: 5111أبزاهيم، دەژێذ هەڵدەبژێزێذ)

حگە لەماهە خىێىدن لە فەلطەفەي ڕیالیطدیدا، بەحۆرێک بەرفزاوان بىوە 

هەک جەنها کخێب و چاپەمەهییەکاوى دەگزجەوە، بەڵکى پەلی دەکێػا بۆ ژیىگەي 

ەکاهیؼ. ضەرەڕاي لۆکاڵى و چاالکییە ڕۆغيبیریی و کۆمەاڵیەجیی و هىهەریی

ئەماهە پزۆگزام لەم فەلطەفەیەدا دەجىاهێذ چاکطاسي جێدا بکزێذ، گۆڕاوى 

بەضەردا بهێنرێذ، ئەمەع بە پێی ئەو گۆڕاهکارییاهەي بەضەر کۆمەڵگەدا 

 (.156: 5118دێً)ئەلحاج محەمەد، 

 (:Sociological Principles -)الاضظ الاحخماعيتەکانبىەما کۆمەاڵیەجیی. 5-5

ئەو مزۆڤەي کە پزۆگزامەکاوى خىێىدن پەیماوى پەروەردە و فێرکزدوى 

پێدەداث، لە کۆمەڵگەدا دەژی و ئەهدامى کۆمەڵگەیەکی دیاریکزاوە. ئەم 

کۆمەڵگەیە خاوەوى ئاماهج و ضزوغذ و جایبەجمەهدیی وکەلخىور و داواکاریی 

جایبەث بەخۆی هەیە. لەبەر ئەوە لە پزۆگزامدا و لە کاحى داهاوى 

اماهجەکاهدا، هاجىاهزێذ ضزوغذ و کەلخىور و جایبەجمەهدییەکاوى کۆمەڵگە ئ

هادیدە بگیرێذ. هەر ئەمەغە وا دەکاث کە یەکێک لە بىەما ضەرەکییەکاوى 

 پزۆگزام بزیخیی بێذ لە بىەما کۆمەاڵیەجییەکاوى پزۆگزام. 

دێً کە پەیىەضتن بە  بىەما کۆمەاڵیەجییەکان، بەماهاي ئەو بىەمایاهە

ویطخییەکاوى کۆمەڵگە و جاکەکان و گەغەپێداوى ئابىوریی و ساوطخیی و پێدا

جەکىیکیی و کەلخىوری کۆمەڵگە و بەهاي ئاییىیی و ئاکاریی و هیػدیماهیی و 

دەجىاهین بڵێین کە بىەما کۆمەاڵیەجییەکان،  (.51: 5111)علي،مزۆڤایەجییەوە
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ۆگزام و بزیدیین لە هێزە کۆمەاڵیەجییە کاریگەرەکان لە داهاوى پز 

حێبەحێکزدهیدا، ئەماهەع خۆیان لە کەلەپىوری ڕۆغيبیریی کۆمەڵگە و 

بەهاکان و ئەو پێداویطخیی و کێػە کۆمەاڵیەجییاهەي کە دەیەوێذ 

چارەضەریان بکاث دەبیيىەوە و ئەو ئاماهجاهەي کە دەیەوێذ پێیان بگاث. 

هەر ئەم هێزاهە ڕوخطاری فەلطەفەي کۆمەاڵیەجیی و ضیطخمی کۆمەاڵیەجیی 

کۆمەڵگەیەک لە کۆمەڵگەکان دیاري دەکاث و لە ژێز ڕۆغىایی ئەویػدا 

فەلطەفەي پەروەردە دیاری دەکزێذ، لە ڕێگەي ئەویػەوە هاوەڕۆکى پزۆگزام 

و ڕێکخطخنی و ضتراجیژەکاوى واهەوجىەوە و کەرەضخە و چاالکییەکان دیاري 

بۆ گەیػتن دەکزێً کە بە هەمىویاهەوە لە چىارچێىەیەکى ڕێکخزاودا، کار 

بەو ئاماهجە کۆمەاڵیەجییاهە دەکەن کە دەیەوێذ بەدیبهێنرێً)الحطین، 

5118 :69-71.) 

بۆ ئەوەي لە بىەماي کۆمەاڵیەجیی پزۆگزام جێبگەیً و گزهگییەکەي بشاهین، 

پەها ببەیىەبەر کۆمەڵە -ئەگەر هەجا ڕادەیەکى سۆر کەمیؼ بێذ-ئەوا هاچاریً

ڵگەیەوە هەیە وا خىێىدکارەکەي جێدا بابەجێک کە پەیىەهدییان بەو کۆمە

دەژی؛ لەواهە: )خىدي کۆمەڵگە، گزهگى کارلێکى کۆمەاڵیەجیی و ئەو پزۆضە 

حیاواساهەي کە بەرهەمى ئەم کارلێکەن وەک هاریکاریی و کێبڕکێ و ملمالوێ و 

پەیىەهدییان بە پزۆگزامى خىێىدهەوە. هەروەها بابەجێکى جز  کە پێىیطخە لە 

گزامدا لەبەرچاو بگیرێذ، بزیخییە لە گۆڕاوى کۆمەاڵیەجیی و کاحى داهاوى پزۆ 

کاریگەریی لەضەر غێىاسي ژیان، ئەمە ضەرەڕاي ضیطخم و دامەسراوە 

 کۆمەاڵیەجییەکان و پەیىەهدییان بە پزۆگزامەوە. 

 : کۆمەڵگە و پزۆگزامى پەروەردەیی. 5-5-1

اص لە بۆ چەمکى کۆمەڵگە پێىاضەي سۆر هەیە، هەمىو ئەو پێىاضاهە ب

الیەهێک لە الیەهەکاوى کۆمەڵگە و جایبەجمەهدییە ضەرەکییەکاوى دەکەن؛ 

وەکى پەیىەهدییە کۆمەاڵیەجییەکان یان ضیطخم و کۆهتڕۆڵکزدوى ڕەفخار یان 

کۆمەڵگە، کارلێکى مزۆیی یان ئەو حێگە حىگزافییەي کە جاکەکان و 

ذ و ئەو گزوپەکان لەضەري دەژیً یان سمان، یان مێژوو یان داب و هەری

ئاماهجە هاوبەغاهەي کە ڕۆڵەکاوى بڕوایان پێی هەیە...هخد. کۆمەڵگە بزیخییە 

لە جۆڕێک پەیىەهدیی کۆمەاڵیەجیی کە لە هێىان ئەهداماکاهییدا ڕوودەداث و 

ئاماهجەکەي بزیخییە لە پڕکزدهەوەي پێداویطخییەکاهیان و بەدیهێىاوى هیىا و 

مزۆڤێک یان کۆمەڵەیەک  ئاماهجە هشیک و دوورمەوداکاهیان. هەمىو 

كەبارەکەي یان مەبەضخەکەي هەرچییەک بێذ، ئەوا ئاماهجیان هەیە و 

دەیاهەوێذ ئەو ئاماهجاهە بەدیبهێنن، بەاڵم بەبێ پەیىەهدیی و کارلێک و 

هاریکاریکزدن لە هێىان جاک یان گزوپەکاهدا هەبێذ، هاجىاهً ئەمە ئەهجام 

کەي کۆمەاڵیەجیی جزدا ئەوە بدەن. ئەم پەیىەهدیی و کارلێکە لەگەڵ یە

پێداویطخیی و داواکارییەکاهیان فەراهەم دەکاث و ئاماهج و هیىاکاهیان بەدی 

 (.387: 1999دێىێذ)الحطً، 

کۆمەڵگە بە یەکێک لە بىەما گزهگەکان دادەهزێذ کە پزۆگزامى پەروەردەیی 

لەضەر دەوەضخێذ، ئاماهجە پەروەردەییەکان لە فەلطەفەي کۆمەڵگەوە 

یرێً؛ لەبەر ئەوە پێىیطخە پزۆگزامەکاوى خىێىدن کار لەضەر وەردەگ

بەدیهێىاوى ئەم ئاماهجاهە بکەن و هەمىو وسە و جىاهایەکیان بخەهەگەڕ بۆ 

ئەوەي بىەماي ئەو فەلطەفەیە بکەهە الیەهێکى بىەڕەجیی لە الیەهەکاوى 

ڕەفخاري خىێىدکاران، ئەگەر همىوهەیەک لە پزۆگزامەکان وەربگزیً و 

هەوەیان بۆ ئەهجام بدەیً، ئەوا دەبیىین کە لە کۆمەڵگەیەکەوە بۆ غییکزد

یەکێکى دیکە بەگىێزەي ئەو فەلطەفەیەي کە ئەو کۆمەڵگەیە بڕواي پێی 

 (.63: 1991هەیە حیاواسە)الىکیل و محمىد، 

لەژێز ڕۆغىایی هاضینی کۆمەڵگە و پێکهاجە و ضیطخمەکاهیدا، پەروەردیاران 

دابڕێژن و هەخػە بۆ ضیاضەحى پەروەردەیی  دەجىاهً پالوی پەروەردەیی

بکێػً، چىهکە ئەم ضیاضەجە دەبێذ لەگەڵ هەلىمەرج و و جىاها و 

پێداویطخییەکان و کەلخىوري کۆمەڵگەدا بێخەوە، کەواجە پێؼ داهاوى 

پزۆگزام پێىیطخمان بە هاضینی کۆمەڵگە و پێکهاجەي کۆمەاڵیەجیی و 

رییەکاوى کۆمەڵگە هەیە هەجا لە ژێز هەلىمەرحە ضیاضیی و ئابىوریی و کەلخىو 

ڕۆغىایی ئەواهەدا پزۆگزام دابنرێذ، ئەم پزۆگزامە وەاڵمدەرەوەي 

 جایبەجمەهدییەکاوى ئەو کۆمەڵگە بێذ.

 . کارلێکى کۆمەاڵیەجیی و پزۆگزامى پەروەردەیی: 5-5-5

ی یوارلێيی وۆمەاڵیەحی چەمىێيی بىەڕەجیی و ضتراجیژییە لە ساوطتی دەرووهىاض

و  ەکاهەییوۆمەاڵیەج یەپەیىەهدیڕەگەسي  گزهگتریًدا، چىهىە ییەجیوۆمەاڵ 

لە ڕاضخییدا . (199: 5115)الزاغدان، ییلەوێػەوە پێگەیاهدوی وۆمەاڵیەج

( Social Interactionبەهاي حەكیلی بۆ چەمکى کارلێکى کۆمەاڵیەجیی)

لەوەدایە کە بەضتراوەجەوە بە بەردەوامێتی ژیاوى کۆمەاڵیەجیی ڕەگەسي 

زۆییەوە. ئەو چەمک و ساراواهەي کە لە هێىان ساهایاوى کۆمەڵىاضیی و م

ئەوطزۆپۆلۆژیا و دەرووهىاضیی کۆمەاڵیەجیی و ساوطخە کۆمەاڵیەجییەکاوى جز 

دووبارە دەبىەوە، بزیدیین لە ڕێکخطخنی کۆمەاڵیەجیی، ضیطخم، کۆمەڵگە، 

ی و...هخد، ڕەفخار، کزدار، ئاراضخە و بۆچىون و پەیىەهدییەکان و هۆغیاری

ئەماهە هیچ هین حگە لە گىسارغخکزدن لەوەي کە بىهەوەری مزۆیی جاکە 

بىوهەوەرە جىاهاي کارلێکى کۆمەاڵیەجیی ڕێکخزاو و بەردەوامى هەیە)غخا، 

5114 :19 .) 

وارلێيی وۆمەاڵیەحی هزدارێيی ضەرەهییە لە لە ژیاوی مزۆڤدا، چىهىە 

يی بەردەوامی ئەو جاهەیە بەرهەمی وارلێ ،ڕەفخاری جان وەن دیاردەیەن

ى کۆمەاڵیەجییدا، لەگەڵ ئەواوی جزدا.  ئەو هەضاهەی هە بەغدارن لە وارلێي

و درککزدوى ڕۆڵ هەیە. درککزدن بە ڕۆڵى کۆمەاڵیەجیی و  پێػبیىیىزدن 

ڕەفخاری جاک لە ژێز ڕۆغىایی هۆرمەکاهدا لە ڕێگەي سمان و هێما و 

ئاماژەکاهەوە ڕوودەداث، ئەو کەلخىورەي کە جاک و کۆمەڵى جێدادەژی، 

حۆرێکە لە کارلێيى کۆمەاڵیەجیی، لەبەر ئەوە سۆر وردجزە ئەگەر چەمکى 

 socio- culturalەجیی کىلخىوریی بەکاربهێىین)کارلێکى کۆمەاڵی

interaction ،کارلێکى کۆمەاڵیەجیی بزیخییە لەو ڕەفخارە 513: 1984()سهزان .)

پەیىەهدیدارەیە کە لەهێىان جاکێک و یەکێکى جز، یاخىد لە هێىان کۆمەڵە 

کەضێکدا هەیە لە هەڵىێطخە کۆمەاڵیەجییە حیاواسەکاهدا. ئەمەع ماهاي 

ەهێذ کە کارلێکى کۆمەاڵیەجیی لە فزاواهتریً ماهایدا بزیخییە لە ئەوە دەگەی

کاریگەربىووى کەضێک بە کاروکزدەوە و بیروڕاي کەضاوى دي و کاریگەربىووى 

ئەواهیؼ بە ئەم، بەو ماهایەي کە کارجێکزدن و کارجێکزاو  لە هەر 

 (. 389: 1985ي، هەڵىێطدێکى مزۆییدا بىووى هەیە)بدو 

دن لە چەهد ڕێگایەکەوە دەجىاهً کاریگەریی لەضەر پزۆگزامەکاوى خىێى

کارلێکى کۆمەاڵیەجیی دروضذ بکەن. یەکێک لەو ڕێگایاهە ئەو بابەجاهەن کە لە 

دووجىێی پەرجىوکەکاوى خىێىدهدان، لێرەدا بەرپزضیارێخیی پزۆگزام 

بەرپزضیارێخییەکى گەورەیە لە جەفزەهجە)جەرکیز(خطدىەضەر گزهگى کارلێکى 

لەهاوپزۆگزامەکاهدا. ئەمەع لە ڕێگەي گزهگیدان بە گیاوى  کۆمەاڵیەجیی

هاریکاریی و هێىاهەوەي همىوهە لەهاو پزۆگزامەکاوى خىێىدهدا دەربارەي 
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هاریکاری لە هێىان جاکەکان و گزوپ و گەالهدا. هەروەها پزۆگزامى خىێىدن 

دەجىاهێذ حەخذ لەضەر بەهاي کێبڕکێی جەهدروضذ بکاجەوە، ئەمە 

ەي باس ی بەها کۆمەاڵیەجییەکان و گزهگی ئەو بەهایاهە لە ضەرەڕاي ئەو 

پاراضخنی بىووى کۆمەڵگە و و دروضخکزدوى هۆغیاری کۆمەاڵیەجیی 

 .(117: 5111ضعادة وابزاهيم، بکاث)

(یان پزۆگزامى هافەرمیی Hidden Curriculum-پزۆگزامى غاراوە)املىهج الخفي

ئەسمىون و غارەسایی و  کە حۆرێکى گزهگى پزۆگزامە،  بزیخییە لە هەمىو 

مەعزیفە و بەها و ڕەفخاراهەي کە خىێىدکاران لە دەرەوەي خىێىدهگە و 

پزۆگزامى بڕیارلێدراو بەبێ ضەرپەرغتی مامۆضخا یان جەهاهەث هەهدێکجار 

بەبێ ئاگاداری ئەویؼ ئەهجامیان دەدەن و فێریان دەبً، هەروەها کارلێک و 

کارلێکى خىێىدکاران و  مامەڵەي مامۆضخایان لەگەڵ خىێىدکاران،

بەڕێىەبەرایەجیی خىێىدهگە، ئەمە ضەرەڕاي ئەو ساهیاریی و غارەساییاهەي کە 

خىێىدکاران لە یەکترییەوە وەریدەگزن، هەهدێکجار کاریگەری ئەم پزۆگزامە 

پزۆگزامى غاراوە  (.555: 5116الزبيعي، لە پزۆگزامە فەرمییەکە گەورەجزە)

و بەغداریکزدن لە چاالکییەکاوى لەڕێگەي کارلێکى کۆمەاڵیەجیی 

خىێىدهگەدا)ئیتر ئەم چاالکییاهە لەهاو خىێىدهگەدا بێذ یان لە دەرەوەی 

خىێىدهگەدا بێذ(ڕوودەداث، کە جێیدا خىێىدکار ئەسمىون و غارەسایی 

 هەمەحۆر بەدەضذ دەهێنن. 

مامۆضخا  یەکێک لە ڕەگەسەکاوى پزۆگزام بزیخییە لە ڕێگاکاوى واهەوجىەوە،

واهە بە ضیطخمی گزوپ جێیدا هێذ یەکێک لەو ڕێگایاهە بەکاربهێىێذ کە دەجىا

ئەهجام دەدرێذ، وەکى ڕێگاي فێربىووى بە کۆمەڵ)طزيلت الخعلم الخعاووي(. 

ئەم ڕێگایە یەکێکە لە ڕێگاکاوى واهەوجىەوە، کە لەضەر دابەغکزدوى 

فێرخىاسان بەضەر چەهد دەضخە و گزوپێکدا بەهدە، بە مەرجێ ڕەچاوی 

یاواسي هێىان جاکەکان بکاث لە ئاضذ بەرس و باع و مامىاوەهد و الواسەکان، ح

واجە بەیەکطاوى ئەماهە بەضەر هەر گزوپێکدا دابەع بکاث هەک سۆربەي 

هاوئاضخەکان لەیەک گزوپ دابىێذ. ئەمجۆرە دابەغکزدن و ڕێکخطدىە 

ها دەبێخە هۆی ئەوەي کە فێرخىاسان هاوکاری یەک بکەن لە گەغەکزدوى جىا

و غارەساییاهدا، فاکخەرێکى یاریدەدەریػە بۆ هاهداوى لێهاجىویی و غارەسایی، 

کە جێیدا فێری کاري هەرەوەسیی بە کۆمەڵ دەبً بە مەبەضتی فێربىون و 

، چارەضەرکزدوى کێػەکاهیان)  (.153: 5114رضٌى

یەکێک لەو بابەجە گزهگاهەي کە بە بەغێک لە  پزۆگزام و کىلخىور: .5-5-3

ۆمەاڵیەجیی پزۆگزام دادەهزێذ، بزیخییە لە کەلخىور. هەر لەبەر بىەماي ک

گزهگی و کاریگەری کەلخىور لەضەر پزۆگزام لە سۆرێک لە ضەرچاوەکاهدا لە 

بزی بىەماي کۆمەاڵیەجیی دەوجزێذ بىەماي کەلخىوریی پزۆگزام. کىلخىور وەک 

پێىاضە بزیخییە لەوەي کە دەضذ و عەكڵى مزۆڤ دروضدیکزدووە لە 

ەضخە و دیاردەکان لە ژیىگەي کۆمەاڵیەجیی، واجە هەمىو ئەواهەي کە کەر 

(. بە ڕاي Kilpatrick, 1956: 69مزۆڤ دایهێىاون یان دۆسیىیەجییەوە. )

(، کىلخىور غێىاسە حیاواسەکاوى ژیاهە کە مزۆڤ بە Kluckhonکلکهۆن)

درێژایی مێژوو پێیگەیػخىوە، دیارەکاوی و هادیارەکاوى، عەكاڵهییەکان و 

هاعەكاڵهییەکاوی کە لە کاجێکى دیاریکزاودا بىوهیان هەیە، دەبىە هۆکاری 

د. ڕەغاد (. Kluckhon،97 :1945ڕێىمایی ڕەفخاری جاکەکان لە کۆمەڵگەدا)

میران دەڵێذ: وىلخىور بزیخییە لە هەمىو ئەو دەضىەوث و داهێىاهە ماددی و 

ذ هاجىون و مەعىەوییاهەی هە لە ماوەی هەمىو مێژووی وۆمەڵگادا وەدەض

  (.63 : 5116بۆ بەڕێىەبزدوی ژیاوی ڕۆژاهە بەواردێً)میران، 

یەهێً لەو جەفطیراهەی هە بۆ جىخمە پێىهێىەرەواوی هەلخىور هزاوە، بزیخییە 

(. لیيخۆن جىخمەواوی هەلخىور Linton –ی )ڕالف لیيخۆن کەلە جەفطیرە

 دابەع دەواث بۆ س ێ ڕەهەهد، هە بزیدیین لە:

 -گەردوهێتی )العمىمیاث أو العاملیاث-یان حیهاهێتی هەمەکیی .1

Universals)،یان ڕەگەساهەي پێىهێىەراهە ئەمە ئەو  کىلخىور 

کاوى کۆمەڵگە جێیدا هاوبەغً، وەکى هە هەمىو جاهە ەهەلخىور 

سمان و داب و هەریذ و بیروباوەڕ و غێىاسەکاوى ژیان و بیرکزدهەوە 

ئادابی گػخیی و ڕێگاکاوى  لە ڕووبەڕووبىوهەوەي کێػەکاوى ژیان و 

ئاهەهگگێڕان لە بۆهە گػخییەکاهدا. گزهگی هەمەکیی کەلخىور 

دەگەڕێخەوە بۆ ئەوە کە غىهاص دەبەخػێخە کۆمەڵگە و ئەو 

جۆڕەیە کە کار لەضەر هاوبەهدی کۆمەاڵیەجیی دەکاث بۆ ئەوەي 

کۆمەڵگە بە ئاماهجەکاوى بگاث. هەر بۆیە پێىیطخە پزۆگزامەکاوى 

ە هەمىو كۆهاػەکاوى خىێىدهدا بەجایبەحی لە خىێىدن، ل

كۆهاػەکاوى خىێىدوى گػخییدا)كۆهاغی بىەڕەجیی لە هەرێمی 

کىردضخاوى عێراق(، گزهگی بە هەمەکیی کەلخىور بداث. ئەمەع 

بۆ ئەوەي وەکى هاوواڵجیی لە کۆمەڵگەدا لەگەڵ یەکتریدا کارلێک 

خىێىدن لە بکەن و گىهجان ڕووبداث. بە پێی ئەمە پزۆگزامەکاوى 

كۆهاغی خىێىدوى گػخییدا بابەجەکاوى سمان و ئایین و بابەجە 

کۆمەاڵیەجییەکان)مێژو و حىگزافیا( و ساوطخەکان و هىهەر ...هخد 

ەبەر گزهگى ئەم ل .(57-56: 5113لە خۆدەگزێذ)الللاوي، 

ڕەگەسەي کەلخىور، خىێىدوى بىەڕەجیی لە سۆربەي دەوڵەجاوى 

ە(، ئەمە لە پێىاوي ئەوەي هەمىو حیهاهدا هاچارییە)ئیلشامیی

ئەهداماوى کۆمەڵگە لە ڕووي کەلخىورییەوە لێک هشیک ببىەوەو 

لەهاو چىارچێىەي ئەو کەلخىورەدا لەگەڵ یەکترییدا کارلێک 

بکەن و حیاواسیی هێىاهیان کەمبکەهەوە و هەضتی هاوبەغییان 

 جێدا دروضذ ببێذ.  

ییە لەو ڕەگەساهەي (: بزیخSpecialties-جایبەجییەکان)الخصىصیاث .5

کەلخىور کە کۆمەڵەیەکى دیاریکزاو لە جاکەکاوى کۆمەڵگە جێیدا 

بەغدارن. ئەمە بەو ماهایە دێذ ئەم ڕەگەسە جەنها ڕەفخاري 

کۆمەڵە جاکێکى دیاریکزاو ئاراضخە دەکاث، هەوەک هەمىو 

جاکەکاوى کۆمەڵگە. ئەم حۆرە بزیخییە لە داب و هەریذ و ڕۆڵە 

ڵگە بە گىێزەي دابەغکزدوى کاري حیاواسەکان کە کۆمە

کۆمەاڵیەجیی بۆ هەر پیػە و چین و جىێژێکى کۆمەاڵیەحی یان 

(. 153: 5113باوەڕدارێخیی و دەمارگیریی دایىاوە)أبىحادو، 

پێىیطخە پزۆگزامەکان بەجایبەحی لە كۆهاغی ساهکۆ گزهگى بە 

جایبەجمەهدییەکاوى کەلخىور بدەن، ئەمەع بە گىێزەي حەس و 

و پێداویطخییەکاوى خىێىدکاران بۆ دابیىکزدوى  ئارەسوو 

پێداویطخییەکاوى کۆمەڵگە لە پیػە و ئەو کاراهەي کە داواکزاوە 

بۆ بەدیهێىاوى ئاماهجەکان، هەروەها پێىیطخە لە کاحى داهاوى 

پزۆگزامدا هاوضەهگى هێىان هەمەکیی و جایبەجمەهدیی کەلخىور 

هدیی لە لەبەرچاو بگیرێذ، ئەمەع بەهۆی بىووى پەیىە

هێىاهیاهدا، هەجا پطپۆڕی هەربىارێک لە بىارێکى دیاریکزاودا لە 

داب و هەریخەکاوى کۆمەڵگە بشاهێذ و کارەکەي خۆی بخاجە 



 Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022 

  
Page 31 

 
  

خشمەحى کۆمەڵگەوە و بە باغتریً غێىە ئەهجامى بداث )الللاوي، 

5113 :57.) 

-گۆڕاوەکان یان ئەڵخەرهاجیڤەکان)البدائل أو املخؼیراث .3

Alternatives مارەیەکى کەمى جاکەکاوى کۆمەڵگە بەغدارن (: ژ

لەم ڕەگەسەدا. لە ضەرەجادا بە هامۆ دێخە پێشچاو، بەاڵم ئەگەر 

ضىودەکەي ضەملێنرا، ئەوا خەڵکاوى جزیؼ پێی ڕاسي دەبً و وەري 

دەگزن و باڵو دەبێخەوە. همىوهەي ئەم ڕەگەسە دۆسیىەوە و 

اوى هاوماڵ و داهێىاهەکاهە لە جەلەفشیۆن و ئۆجۆمبیل و کەرەضخەک

کۆمپیىجەر و ئیيخەرهێذ و ...هخد. پێىیطخە پزۆگزامەکاوى خىێىدن 

(. ئەم 57: 5113)الللاوي، ئەم گۆڕاهکارییاهە لە خۆبگزن 

گۆڕاهکارییاهە بە جەنها الیەوى ماددي کەلخىور هاگزێخەوە بەڵکى 

ئەم الیەهە ماددیاهە لەگەڵ خۆیاهدا جىخمی هىێی کەلخىوریی و 

ضیی و کۆمەاڵیەجیی و ئابىوریی و کەلخىوری بەهاي هىێی ضیا

دەهێنن کە کار لە کەلخىوری کۆمەڵگەکە دەکەن. ئەرکى 

پزۆگزامەکاوى خىێىدهە کە خىێىدکار ئامادە بکاث بۆ وەرگزجً 

یان ڕەجکزدهەوەي ئەو بەها هىێیاهە و گىهجاهدهیان لەگەڵ 

 جایبەجمەهدي کۆمەڵگەدا.  

 : بىەماي دەرووهیی. 5-3

وهییەکان، بزیدیین لە کۆمەڵە بىەما یان ڕێطایەک کە لە ڕووي بىەما دەرو 

پێداویطخیی و جىاهاکاوی و حەسوو و ئارەسووەکاهییەوە پەیىەهدي بە 

خىێىدکارەوە هەیە. پێىیطخە لەضەر داهەراوى پزۆگزامى خىێىدن، لەکاحى 

داهاوى پزۆگزام و ڕاضخکزدهەوە و پەرەپێداوى پزۆگزامدا بەباش ی لەبەرچاوي 

(. ًان دەجىاهین بڵێین بىەما دەرووهییەکان 95: 5113ن.)الشيىوي و اخزون، بگز 

ئەو جىێژیىەوە و لێکۆڵیىەواهەن کە لە بىاري دەرووهىاضییدا ئەهجامدراون و 

گەیػخىوهەجە کۆمەڵە دەرئەهجامێک ضەبارەث بە ضزوغتی خىێىدکار و 

و جىاها و جایبەجمەهدییەکاوى گەغەکزدوى و حەس و ئارەسوو و پێداویطخیی 

ئامادەباغییەکاوى، هەروەها ضزوغتی پزۆضەي فێربىون و بىەما و جیۆرەکاوى 

 .  (59: 5115الػزبيني و الطىطاوي، فێربىون)

بىەماي دەروووى دوو جەوەر لەخۆدەگزێذ، جەوەرێکیان پەیىەهدي بە 

جایبەجمەهدییەکاوى گەغەکزدن و پێداویطخییەکاوى خىێىدکاراهەوە هەیە؛ 

میؼ پەیىەهدي بە پزۆضەي فێربىون و ئەو فاکخەراهەي کە جەوەری دووە

 (. 64: 5118کاریگەرییان لەضەر ئەم پزۆضەیە هەیە)الطز، 

مەبەضذ لە بىەماي دەرووهیی، ڕادەي پەیىەضدبىووی پزۆگزامە بە 

خىێىدکاران لەالیەهەکاوى)گەغەکزدهیان، پێداویطخییەکاهیان، حەس و 

غییەکاهیان، ئاراضخە و بۆچىوهەکاهیان، ئارەسووەکاهیان، جىاها و ئامادەبا

حیاواسي جاکایەجیی لە هێىاهیاهدا(. گزهگیدان بە جىێژیىەوە لەضەر 

خىێىدکاران، دەگەڕێخەوە بۆئەوەي کە خىێىدکاران جەوەر و حەوهەری 

پزۆضەي فێرکاریین. پێػکەغکزدوى ساهیاریی بەبێ هەبىووى غارەسایی لەضەر 

ىلیا و کێػەکاوی خىێىدکاران، ئەوا بە جایبەجمەهدیی و پێداویطخیی و خ

دەبێخە هۆي هىغىضتی و هەگەیػتن بەو  -بەسۆری -غێىەیەک لە غێىەکان 

ئاماهجە پەروەردەییاهەي کە پزۆگزام هەوڵى بەدیهێىاهیان دەداث)الىکیل و 

(. لە کاحى داهاوى پزۆگزامدا، لەبەر ئەوە ئەهجامداوى 51: 1985محمىد، 

 بەضىودە بۆ: جىێژیىەوە لەضەر خىێىدکار 

دیاریکزدن و داڕغخنی ئاماهجەکاوى پزۆگزام کە لەگەڵ جایبەجمەهدییەکاوى -

 خىێىدکاردا گىهجاو بێذ.

 هەڵبژاردوى هاوەڕۆکى فێرکاری گىهجاو لەگەڵ ئاضتی خىێىدکاردا.-

 هەڵبژاردوى ڕێگا و غێىاسي واهەوجىەوەي گىهجاو بۆ خىێىدکار. -

هەمەحۆرییان، هەجا لەگەڵ دیاریکزدوى بىاري چاالکییەکان و -

 جایبەجمەهدییەکاوى خىێىدکاراهدا بگىهجێذ.

بەکارهێىاوى غێىاسي هەڵطەهگاهدوى گىهجاو بۆ ساهینی ڕادەي پێػکەوجنی -

 (.59: 5118محمىد، خىێىدکار)

ئەمەع ماهاي ئەوە دەگەیەهێذ لە کاحى داهان و حێبەحێکزدن و پەرەپێداوى 

ىەماي گەغەي جان و جیۆرەکاوى پزۆگزامى خىێىدهدا، دەبێذ لەضەر ب

فێربىون دابنرێذ. ئەماهەع لەگەڵ جایبەجمەهدییەکاوى جاکدا لە ڕووي 

بایۆلۆحیی و دەرووهییەوە گىهجاو بێذ. لێرەغدا داهەران و حێبەحێکاراوى 

 پزۆگزام هاچارن بگەڕێىەوە بۆ هەردوو جیۆرەکاوى گەغە و جیۆرەکاوى فێربىون. 

ىەماي دەروووى ئەو بىەمایەیە کە پەیىەضخە کەواجە بەغێىەیەکى گػخیی، ب

بە ضزوغتی خىێىدکار و جایبەجمەهدییە دەرووهییەکاهییەوە، هەروەها ئەو 

هۆکاراهەي کە لە كۆهاػە حیاواسەکاهدا کاریگەرییان بەضەر گەغەکزدهییەوە 

هەیە. لەضەر داهەراوى پزۆگزام پێىیطخە کە پێداویطخیی و حەسەکان و 

ى جاک و چۆهێتی فێربىووى خىێىدکار لەبەرچاو كۆهاػەکاوى گەغەکزدو

. لەبەر ئەوەي ئەرکى پزۆگزام بزیخییە لە (85: 5116)الزبيعي، بگزن 

ڕاضخکزدهەوەي ڕەفخاری فێرخىاس، ڕەفخاریؼ بەرئەهجامى دوو فاکخەرە، 

 الىراثت( و ژیىگەیە.ئەواهیؼ بۆماوە)

 بىەماي مەعزیفی: .5-4

یان، هەجا ڕادەیەکى سۆر لەضەر ئەوە ڕێگاي فێرکزدن و فێربىون و هاوەڕۆک

ڕادەوضخێذ کە جاک چەهدێک لە ماهیەحى مەعزیفە جێدەگاث. یەکێک لە 

(بزیخییە لە کۆمەڵە Knowledgeمەعزیفە)پێىاضەکاوى مەعزیفە، پێیىایە کە 

کە لە ئەهجامى دووبارە  ،هشری وێىايماها و بیروباوەڕ و حىکم و چەمک و 

لە دیاردەکان و ئەو غخاهەي کە  هەوڵداوى  مزۆڤ  بۆ جێگەیػتن

 (.534: 1985بدوي، چىاردەوریاهداوە دروضذ دەبێذ )

لە دەیەي غەضخەکاوى ضەدەي بیطخەمەوە، جەرکیزخطدىەضەر بابەحى 

مەعزیفە بەردەوام لە سیادبىوهدایە، ئەوەي وادەکاث کە مەعزیفە وەکى 

ێػکەوجىە بىەمایەک لە بىەماکاوى پزۆگزام دابنرێذ دەگەڕێخەوە بۆ ئەو پ

گەورەیەي مەعزیفە کە حیهاوى مەعزیفە لە پێؼ ئەو ضەردەمەوە بە 

خۆیەوە هەیبیىیىوە، بەاڵم ئەمە ئەوە هاگەیەهێذ کە لە کۆهدا مەعزیفە 

پػخگىێ خزابێذ، بەڵکى حیاواسییەکە لە حۆری ئەو مەعزیفەدایە کە 

و  پێػکەع بە خىێىدکار دەکزا. فەلطەفە و پەروەردە، گزهگییان بە بىەما

چەمکەکان دەدا، بەاڵم لە ئێطخادا گزهگى سیاجز بەو لێهاجىویی و جىاهایاهە 

 (.55: 5118دەدرێذ کە مێػک چاالکتر دەکەن)صالح و داخل، 

ضەردەمى ئێطخاي مزۆڤایەجیی،  پێػکەوجيێکى ساوطخیی و جەکىۆلۆژیاي گەورە 

ئەم و خێرا لە هەمىو بىارەکاوى ژیاهدا بە خۆەوە دەبیيێذ، لە ئەهجامى 

پێػکەوجىە خێرایەدا كەبارەي مەعزیفەي مزۆیی هەجا پلەیەکى بەرس سیادي 

لەگەڵ  -ضەرەڕاي الیەوى ئەرێىییان-کزدووە. بەاڵم ئەم سۆربىوهەي مەعزیفە

خۆیدا کۆمەڵە کێػە و کۆضپی جایبەحى هێىاوەجە بەردەم هەردوو پزۆضەي 

ن بە گزهگتریً فێرکزدن و فێربىون، بۆ همىوهە هەڵبژاردوى هاوەڕۆکى خىێىد

کۆضپ دادەهزێذ کە لە هەمىو كۆهاػەکاوى خىێىدهدا ڕووبەڕووي غارەسایاوى 
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پزۆگزام و بەرهامەي فێرکزدن دەبێخەوە، ئەمە دەگەڕێخەوە بۆ کۆمەڵە 

هۆکارێک، لەواهە)جەكیىەوەي مەعزیفە بىوەجە هۆي گزهگیداوى سیاجز بە 

ىێىدکاران دەکزێذ، حۆرێتی ئەو مەعزیفە و ساهیارییاهەي کە پێػکەع بە خ

هەروەها ضەرهەڵدان و پەیدابىووى ساوطتی هىێی وەک ساوطخەکاوى کۆمپیىجەر 

و بەرهامەکان ئەمەع بىوەجە هۆي سیادبىووى  غێىە و ڕیشبەهدي هىێ بۆ 

جەكیىەوەي مەعزیفی (. 81: 5115ڕێکخطخنی مەعزیفی)الػزبيني و الطىاوي، 

ێذ بە ئاڵىگارییەک دادەهزێذ کە و جەکىەلۆجی کە ئێطخا حیهاوى پێدا جێدەپەڕ 

چىهکە ئاضان هییە لە ئێطخادا پالن  ڕووبەڕووي داهەراوى پزۆگزام دەبێخەوە،

بۆ فێربىون دابنرێذ و لە هەمان کاجدا بۆ پاغەڕۆژ بە ضىود بێذ، ئەمەع 

لەبەر ئەوەي هاجىاهین بە غێىەیەکى ورد وێىاي پاغەڕۆژ بکەیً. خىێىدکارێکى 

مارەي کەمى چەمک وەردەگزێذ، ئەم خىێىدکارە كۆهاغی ضەرەجایی کە ژ 

کاجێک دەگاجە ساهکۆ هاجىاهێذ ضىود لەم چەمکاهە وەربگزێذ، چىهکە ئەم 

مەعزیفە (. 73-75: 5111ي، چەمکاهە گۆڕاهکارییان بەضەردا هاجىوە)املىضى 

بە یەکێک لە بىەماکاوى گەغەي جاک دادەهزێذ کە بەبێ ئەو گەغەي ژیزیی 

لە هەمان کاجدا بە یەکێک لە ڕەگەسە گزهگەکاوى ڕووهاداث، هەروەها 

ئاماهجە پەروەردەییەکان دادەهزێذ؛ لەبەر ئەوە لە کاحى داهان یان پەرەپێداوى 

 پزۆگزامى پەروەردەیی و خىێىدهدا دەبێذ لەبەرچاو بگیرێذ و گزهگى پێبدرێذ.

 

 

 ئەنجام و پێشنیار و ڕاسپاردە:سێیەم: 

 . ئەهجام:3-1

جێگەیػخنی هىێ بۆ پزۆگزامى خىێىدن حیاواسە لەو  .1

جێگەیػدىە هەریخییەی کە بۆ پزۆگزام کزاوە؛ چىهکە لە 

جێگەیػخنی هىێدا، پزۆگزامى خىێىدن بزیخییە لە کۆی ئەو 

ئەسمىون و غارەساییاهەي کە خىێىدکار لەهاو پۆلى خىێىدن 

بەاڵم لە یاخىد دەرەوەي پۆلدا بەدەضدیان دەهێىێذ. 

ی هەریخیی یاخىد بەرجەضکدا پزۆگزام کىرث جێگەیػخن

کزاوەجەوە بۆ بڕیارلێدراوەکاوى خىێىدن و ئەو ساهیارییاهەي 

 کە لە دووجىێى کخێبەکاوى خىێىدهگەدا هەیە.

پزۆگزامەکاوى خىێىدن، چىار بىەماي ضەرەکییان هەیە؛  .5

ئەواهیؼ بزیدیین لە بىەماکاوى)فەلطەفیی، کۆمەاڵیەجیی، 

 (. دەرووهیی و مەعزیفیی

بىەماي فەلطەفى پزۆگزام، لە بىەماي فەلطەفەي  .3

کۆمەاڵیەجیی و حىکمڕاوی واڵجەوە ضەرچاوە دەگزێذ، 

پاغان فەلطەفەي پەروەردە دێذ، لەژێز ڕۆغىایی 

فەلطەفەي پەروەردەدا ئاماهجە پەروەردەییەکان 

دادەهزێً، هەجا لە دواحاردا خۆیان لە پزۆگزامەکاوى 

 خىێىدهدا دەبیيىەوە.

اي دەروووی داهاوى پزۆگزامى خىێىدهدا، ڕەچاوي لە بىەم .4

دوو جەوەری ضەرەکی دەکزێذ؛ جەوەری یەکەمیان 

پەیىەهدي بە جایبەجمەهدییەکاوى گەغەکزدن و 

پێداویطخییە دەرووهییەکاوى خىێىدکاراهەوە هەیە. جەوەری 

دووەمیؼ پەیىەهدي بە پزۆضەي فێربىون و ئەو 

ئەم پزۆضەیە فاکخەراهەوە هەیە کە کاریگەرب لەضەر 

 حێدەهێڵً.

 لە بىەماي کۆمەاڵیەجییدا، پزۆگزامەکاوى خىێىدن: .5

کار لەضەر بەدیێهێىاوى ئاماهجەکۆمەاڵیەجییەکاوى کۆمەڵگە و ئەو ئارێؼ  . أ

و کێػاهەي کە کۆمەڵگە دووچاریان بىوەجەوە؛ هەر لەبەر ئەوەیە بۆ 

داهەراوى پزۆگزامەکاوى خىێىدن، هاضینی کۆمەڵگە و پێکهاجە و 

 مەکاوى کارێکى لە پێػیىەیە. ضیطخ

پزۆگزامەکاوى خىێىدن فۆکظ دەخەهەضەر کارلێکە ئەرێىییەکان، ئیتر  . ب

ئەمە لەدووجىێی  پزۆگزامەکاوى خىێىدهدا بێذ یاخىد لە ڕێگەي ئەو 

چاالکییاهەوە بێذ کە گیاوى هاریکاریی و یەکتر كبىڵکزدوى یەکتری و 

 بیروڕاي حیاواس الي خىێىدکاران گەغەپێدەداث.

بىەماي کۆمەاڵیەجیی پزۆگزام"یان بە "هەهدێک لە ضەرچاوەکان،  . ج

"بىەماي کىلخىوریی پزۆگزام" هاوهێىاوە. ئمەع لەبەر ئەوەیە کە 

داڕێژەراوى پزۆگزام پێیاهىایە کە پێىیطخە ڕەهەهدی هەمەکى یان 

گػدێتی کىلخىور لە پزۆگزامەکاوى خىێىدهدا ڕەهگبداجەوە، چىهکە 

 لەم ڕەهەهدەي کىلخىوردا هاوبەغً.  هەمىو جاکەکاوى کۆمەڵگە

مەعزیفە بىەمایەکى گزهگى پزۆگزامى خىێىدهە، چىهکە  .6

ئەرکی پزۆگزام پێگەیاهدن و ئامادەکزدوى جاکە بۆ 

گزجىەئەضخۆی بەرپزضیارێتی کۆمەاڵیەجیی لە پاغەڕۆژدا. 

هەڵگزجنی بەرپزضیارێخیی و پێگەیاهدوى کەضاوى پطپۆڕ و 

ەوە ئامادەکزابً بۆ غارەسا کە لە ڕووي مەعزیفیی

گزجىەئەضخۆی ئەرکەکاوى کۆمەڵگە، یەکێکە لە کارە 

 گزهگەکاوى پزۆگزامەکاوى خىێىدن.

 پێػيیار و ڕاضپاردە: .3-5

داهەراوى پزۆگزامەکاوى خىێىدن بەرچاوڕووهییان هەبێذ و  .1

 غارەساي هەر چىار بىەما ضەرەکییەکاوى داهاوى پزۆگزام بً. 

بااڵو جىێژیىەوەي ساوطخیی  وەسارەحى پەروەردە و خىێىدوى .5

عێراق بە ڕاوێژ لەگەڵ پطپۆڕاوى -حکىمەحى  هەرێمی کىردضخان

بىارەکاوى پزۆگزام، فەلطەفەي پەروەردە لە هەرێمی کىردضخاهدا 

دەضدىیػان بکەن، لەژێز ڕۆغىایی ئەو فەلطەفەیەدا ئاماهجە 

 پەروەردەییەکان دابڕێژرێذ.

بە غێىەیەک کە  پێداچىوهەوە بە پزۆگزامەکاوى خىێىدهدا، .3

بخىاهێذ غاهبەغان یان هشیک لە گۆڕاهکارییە خێراکاهدا بڕواث. 

هەوڵبدرێذ ضااڵهە و بە گىێزەي گۆڕاهکارییە ساوطخیی و 

کۆمەاڵیەجیی و دەرووهیی و فەرهەهگییەکان گۆڕاهکارییان جێدا 

 بکزێذ.

پزۆگزامەکان بە غێىەیەک دابنرێً کە ئەو جىاهایە بە خىێىدکار  .4

 حیهاوى خۆی و کۆمەڵگەکەي بەباش ی بىاضێذ.بداث 

کزدهەوەي خٌى و ڕاهێىاوى مامۆضخاکاوى وەسارەحى پەروەردە  .5

لەضەر پەیداکزدوى الیەوى کەمى ساهیاریی لەضەر پزۆگزام و 

فەلطەفەي پەروەردە و ڕێگاکاوى واهەوجىەوە و ئاماهجە 

 پەروەردەییەکان. 

 

 وەکانسەرچالیستى 
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 . 48ائدة، الایت ضىرة املاللزان الىزیم، -

 كىرئاوى پیرۆس، وەرگێڕاوى هەژار.-

 

 یەکەم: بە سماوى کىردی

، بێ ضاڵ و غىێنی 14جەفطیری ئاضان، چ ،بىرهان محمدامین،  .1

 چاپ.  

، رضٌى ابزاهيم) .5 دەرواسەیەک بۆ واهەوجىەوە، دەسگاي (5114رضٌى

 چاپ و پەخص ی هاریً، هەولێر. 

پەروەردەیی)دەرواسەیەک بۆ ( پزۆگزامى 5119عشیش، کزیم أحمد) .3

هاضینی پزۆگزام و غیکزدهەوەي کخێب(، دەسگاي چاپ و پەخص ی 

 هاریً، هەولێر.

، ئەهدێػە بۆ 5( بىەڕەجەکاوى فەلطەفە، چ5119عەسیش، حەمید) .4

 چاپ و باڵوکزدهەوەي کخێب، ضلێماوى. 

، 5-1( چەهد بابەجێيی ئیدىۆ وۆمەاڵیەحی ب5116میران، ڕەغاد) .5

  چاپخاهەی ڕۆژهەاڵث، هەولێر. 

(  هشری پەروەردەیی و فەلطەفەکەي لە 5118ئاالوی، عەسیش) .6

 پێىاوي گۆڕاهدا، چاپخاهەي الوکۆ، ضلێماوی. 

( فەلطەفەي پەروەردە، 5118ئەلحاج محەمەد، ئەحمەد عەلی) .7

اغی، دەسگاي چاپ و پەخص ی و: طه محەمەد ئەمین كەرەد

 ضەردەم، ضلێماوی. 

 

 دووەم: بە سماوى عەرەبی

( أضاضياث في املىاهج الدراضيت، دار أبً 5111ابزاهیم، فاضل خليل ) .1

 الاثیر للطباعت و اليػز، حامعت املىصل. 

( مىضىعت املىاهج التربىيت، مىخبت الاهجلى 5111ابزاهیم، مجدی عشیش) .5

 املصزيت، اللاهزة. 

-( املىاهج التربىيت املعاصزة)مفاهيمها5111ىيج، مزوان)أبى ح .3

، الدار العلميت الدوليت ودار الثلافت 1أضطها و عملياتها(، ط-عىاصزها

 الاردن.-لليػز والخىسيع، عمان

( ضييىلىحيت الخيػئت الاحخماعيت، 5113أبىحادو، صالح محمد ) .4

 ن. الارد-، دار املطیرة لليػز و الخىسيع و الطباعت، عمان9ط

عزبي(، -فزوس ي-( معجم علم الاحخماع)أهجلیزي 1985بدوي، أحمد سوي ) .5

 ، مىخبت لبىان، بیروث. 5ط

-( املىاهج5113حبر، ضعد محمد و العزهىس ي، ضياء عىيد حزبي) .6

 الاردن.-البىاء و الخطىيز، دار صفاء لليػز والخىسيع، عمان

، الدار 1( مىضىعت علم الاحخماع، ط1999الحطً، احطان محمد) .7

 لبىان.-العزبيت للمىضىعاث، بیروث

( املىاهج الخعليميت و دورها في بىاء مىظىمت 5118الحطین، عشي) .8

دراضت ميداهيت لخالميذ -الليم لدي الخلميذ في مزحلت املزاهلت املبىزة

الصف الزابع مخىضط بميدهت بىضعادة)أطزوحت دهخىراه ػیر 

 ميػىرة(. 

، دار 1اجيػئت الاحخماعيت، ط (التربیت و 5115الزاغدان، عبدهللا ساهي) .9

 الاردن. -وائل لليػز و الخىسيع، عمان

( الخىحهاث الحدًثت في املىاهج و 5115الزباط، بهیرة غفيم ابزاهيم) .11

 طزق الخدريظ، املؤضطت العزبيت للعلىم و الثلافت، الجیزة، مصز. 

( املىاهج التربىيت املعاصزة، دار الصفاء 5116الزبيعي، محمىد داود ) .11

 الاردن. -ػز والخىسيع، عمانللي

، عالم 5ي، ط(علم الىفظ الاحخماع1984سهزان، حامد عبدالطالم) .15

 الىخب، اللاهزة، مصز. 

( املىاهج و جحليل الىخب، 5113الشويني، ابدطام صاحب والاخزون ) .13

 الاردن.-، دار صفاء لليػز و الخىسيع، عمان1ط

حامعت  (أضاضياث املىاهج الخعليميت،5118الطز، خالد خميظ) .14

 فلططین. -الاكص ی، ػشة

( املىهج املدرس ي 5111ضعادة، حىدة أحمد و ابزاهيم، عبدهللا محمد) .15

 ، دار الفىز، عمان. 6املعاصز، ط

، دار 5( مىاهج الدراضاث الاحخماعيت، ط1991ضعادة، حىدة أحمد)  .16

 العلم للمالًین، بیروث، لبىان. 

املىظىر الظاهزي، ( الخفاعل الاحخماعي و 5114غخا، الطید علي) .17

 الىخبت املصزيت لليػز و الخىسيع، الجیزة، مصز.

( 5115الػزبيني، فىسي عبدالطالم و الطىاوي، عفذ مصطفى) .18

، مزهش الىخاب 1جىظيماتها(، ط-عىاصزها-أضظ بىائها-املىاهج)مفهىمها

 لليػز، بدون ميان اليػز. 

اب (، املىهج و الىخ5118صالح،  رحيم علي وداخل، ضماء جزوي ) .19

 املدرس ي، مىخب هىر الحطً للطباعت واليػز، بؼداد.

( املىهج و الخفىیر، 5115عشيش، حاجم حاضم و مهدي، مزيم خالد)  .51

 الاردن. -الزضىان لليػز و الخىسيع، عمان

( مىضىعت املصطلحاث التربىيت، دار املطیرة 5111علي، محمد الطيد) .51

 الاردن. -لليػز و الخىسيع، عمان

( كامىص علم الاحخماع، الهیئت املصزیت 1979ػيث، محمد عاطف)  .55

 .العامە للىخاب

عالم الکخب ( املعجم العصزي في التربيت، 5113كشامل، ضىهیا هاهم) .53

 لليػز و الخىسیع و الطباعت، اللاهزة، مصز. 

(أضاضياث املىاهج في الخعليم الىظامي و 1985كالدة، فؤاد ضليمان) .54

 ، دار املعارف، اللاهزة.  1حعليم الىبار،  ط

، 4( املىاهج بین الىظزيت والخطبيم، ط5113الللاوي، أحمد حطین ) .55

 دار عالم الىخب للطباعت و اليػز و الخىسيع، اللاهزة. 

املعاصزة، دار  ( أضظ املىاهج5115طاهز محمد الهادي)محمد،  .56

 الاردن.-املطیرة لليػز و الخىسيع و الطباعت، عمان

( أضظ بىاء املىهج و 5118محمىد، عبدالزحمً وامل عبدالزحمً) .57

 ، حامعت الليىم، مصز. 1عىاصزه، ج

( املىاهج التربىيت 5115مزعي، جىفيم أحمد و الحيلت، محمد محمىد) .58

، دار املطیرة 15(،الحدًثت)مفاهيمها و عىاصزها و أضطها و عملياجه

 الاردن. -لليػز والخىسيع و الطباعت، عمان

املفهىم الابعاد -( املىاهج الدراضيت5111املىضىي، محمد علي حبيب) .59

-املعالجاث، دار و مىخبت البصائز للطباعت واليػز و الخىسيع، لبىان

 بیروث. 
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، دار 3( جخطيط املىهج و جطىيزه، ط1999هىدي، صالح و اخزون ) .31

 الاردن. -طباعت و اليػز و الخىسيع، عمانالفىز لل

( الاججاهاث 1991الىهيل، حلمي أحمد و محمىد، حطین بػیر) .31

الحدًثت في جخطيط و جطىيز مىاهج املزحلت الاولى، مطابع مجمىعت 

 مؤضطاث الهالٌ، اللاهزة. 

 ضێیەم: بەسماوى ئیىگلیزي 
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 (Curriculum Principles -)اسس بناء المناهج           

Abstract 

Curriculum Development Principles 

In every society, learning is considered the center of 

learning and teaching processes. These curriculums 

are the reflection of educational philosophy of the 

society, where the educational goals are built. 

Consequently, this is manifested in textbooks, 

which teachers and students are provided with. 

According to the goals, the society and the related 

monasteries make expectations about who and what 

kind of specializations need to be prepared and 

qualified. The program designers and developers are 

probably aware of the educational philosophy of 

their society, culture, level of development, needs, 

problems, characteristics, and learner’s 

improvement. Thus, they take the above-mentioned 

into account to develop a curriculum relevant to the 

updated issues that currently exist. By an large, the 

amin curriculum principles are; philosophical, 

social, psychological, and cognitive. Hence, the aim 

of the present study is to introduce the 

aforementioned principles and their impacts on 

curriculum. Finally, the researchers came into a 

number of concluding points; in addition, research 

recommendations are provided.   

The key words: Curriculum Education, Principles of 

philosophy, Social Principles, Psychological 

Principles, Cognitive Principles. 

 

 
 


