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پىخته
هەموومان ئەو راصتیە دەزانین كە رۆژ مە دوای رۆژ كێغەو گرفتەكانی منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی تایتەت ةەرەو زیادةوون دەچن  ،مەهەمان كاتیغذا ژمارەی
ئەو توێژینەوانەی كە دەرةارەی كێغەو گرفتەكانی منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی تایتەت مە كوتاةخانەو خوینذنگاكان ةە ئەنجاو گەیەنذراون زۆر زۆر كەمن ،
مەةەر گرنگی ةاةەتەكە  ،توێژەر ئەو توێژینەوەی ةە ئەنجاو گەیانذ  ،ةە ئامانجی ئەوەی دەصتنیغانی ئەو كێغەو گرفتانە ةكرێن كە منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی
تایتەت مە كوتاةخانەو خوینذنگاكان و دوای پرۆصەی دەصتنیغانكردن رووةە روویان دەةنەوە.

ةەشی یەكەم
گرفت و گرنگی تىێژینەوەكە
گرفتی تىێژینەوەكە
مە زۆرةەی واڵتانی جیهان ةواری پەروەردەی تایتەت تا رادەیەكی ةاظ گەعەی كردووەو پرۆگراو و صتاف و عوێن و كەرەصتەی
تایتەت كە ةۆ گەعە كردنی كەصانی خاوەن پێذاویضتی تایتەت گرنگن  ،داةینكراوە .هەر ةۆ ئەو مەةەصتەظ چەنذەها یاصاو رێضاو
رێكەوتننامەی جیهانی دەركراوە مە پێغەوەی هەمووعیان ،كردنی صاڵی ( )1891ةە صاڵی جیهانی كەصانی خاوەن پێذاویضتی تایتەت.
جاڕنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان ةەكردنی صاڵی ( )1891ةەصاڵی كەو ئەنذاو و نووكضتانەكان  ،ئەویػ ةە مەةەصتی هانذانی هەموو
واڵت و حكومەتەكان تا ةاعرتین خسمەتگوزاری و چاودێری پێػ كەظ ةە نووكضتان و كەو ئەنذامەكانیان ةكەن و هەوڵی چاككردنی
ژیان و گوزەرانیان ةذەن و دووةارە ئامادەی ژیانی ناو كۆمەڵەكەیان ةكەنەوە  ( .امتمیمی  ، 1898 ،ؼ .) 131
ةەاڵو ئەوەی جێگەی داخە تاوەكوو ئێضتا مە الی ئێمە منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی تایتەت وەك پێویضت الیان مێنەكراوەتەوە،راصتە
هەوڵذراوەو مێرەو مەوێ هەوڵی خسمەتكردن و داةینكردنی پێذاویضتیەكانیان دراوە،ةەاڵو ئەو هەواڵنە ئامانجەكانی خۆیان نەپێكاوە
،ئەوەظ ةە رای ئێمە ةۆ چەنذ هۆكارێك دەگەڕێتەوە  ،كە گرنگرتینیان ئەمانەی خوارەوەن:-
 -1پۆلین نەكردن و نەةىونی هەمىو جۆرەكانی تێكەڵكردن (دمج)
هەنذێك مە هەوڵەكان هەرچەنذە ئامانجیان خسمەتكردنی منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی تایتەت ةووە  ،ةەاڵو مەةەرئەوەی مەصەر
ةنەمایەكی زانضتی نەةوون  ،صەركەوتوو نەةوون  ،ةۆمنوونە وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی كوردصتان رێگای ةە منذااڵنی خاوەن
پێذاویضتی تایتەت داوە مە كوتاةخانەكانی هەرێمی كوردصتان ةخوێنن و صیضتمی تێكەڵكردنی پەیڕەو كردووە  ،ةەاڵو مە جیاتی
پۆمینكردنیان و دانانیان مە عوێنی گونجاوو مەةەرچاوگرتنی توانا عەكڵی و كۆمەاڵیەتی و هەڵچوونەكانیان  ،هەموو منذاڵەكانیان
تێكەڵ ةە منذااڵنی ئاصایی كردووە.
ئەمەظ ةۆتە هۆی ئەوەی كە زۆر مە منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی تایتەت كە حاڵەتەكەیان كورش ةێت و رێژەی زیرەكی و توانای
فێرةوونیان الواز ةێت مە جیاتی ئەوەی مە پۆمی تایتەت داةرنێن مەگەڵ منذااڵنی ئاصایی دانراون و هەمان پرۆگرامی منذااڵنی
ئاصاییان پێذاون  ،ئەمەظ نەك خسمەتی ئەو جۆرە منذااڵنەی نەكردووە ةەڵكوو زیانی زۆریغی پێگەیانذون و چەنذەها صاڵە تێكەڵ
ةە منذااڵنی ئاصایی كراون و كۆناغی صەرەتایغیان پێتەواوكردون،ةێ ئەوەی ناوی خۆی و ةاوك و دایك و كوتاةخانەكەی
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فێرةووةن،ةەاڵو ئەگەر ئەو حاڵەتانە وەك هەموو واڵتانی پێغكەوتوو مە پۆمی تایتەت جێگایان ةۆ ةكرایەوەو پرۆگراو و مامۆصتای
تایتەتیان ةۆ داةینتكرایە  ،ةێگومان زۆر دەچوونە پێغەوەو ةە پێی تواناكانی خۆیان گەعەیان دەكردوو زیاتر صوودمەنذ دەةوون.
 -2نەةىونی سەنتەری تایتەت ةۆ كەیسە قىرسەكان
هەزاران منذاڵی خاوەن پێذاویضتی تایتەت كە نە توانای فێرةوونیان هەیەو نە توانای راهێنان مەصەر پیغەیەك و حاڵەتەكانیان زۆر
كورصە  ،ةە ةێ ئەوەی صەنتەری تایتەت ةە خۆیان ةۆ ةكرێتەوە ئێضتا مە ماڵەوە ةوون ةە ةارێكی كورش ةەصەر دایك و ةاوكیانەوە ،
ةێگومان ئەوانەظ پێویضتیان ةە صەنتەری تایتەت ةە خۆیان هەیە تا مە ئەوێ ةۆ ماوەیەك راهێنانیان پێتكرێت  ،مەالیەك هەنذێك
گۆڕانكاری ةاظ مە ژی انیان روو دەدات  ،مەالیەكی تریغەوە ئەو ماوەیە دایك و ةاوكیان كەمێك دەحەصێنەوەو كاتی پێویضت ةۆ
منذاڵەكانی تریان داةین دەكەن.
 -3كەمی پەیامنگاو سەنتەری راهێنان
هەزاران منذاڵی خاوەن پێذاویضتی تایتەت تەمەنیان گەورە ةووەو مە كوتاةخانەو خوێنذنگاكان جێگایان ناةێتەوەو توانای فێرةوونیان
نییە  ،ةەاڵو توانای راهێنانیان مەصەر پیغەیەك هەیە ،مەةەر ئەوەی پەیامنگاو صەنتەری پێویضت ةۆ راهێنانیان و فێرةوونی
پیغەیەك نییە  ،ةۆیە ئێضتا ئەوانیػ ةوون ةە كێغە ةۆ خێسانەكانیان  ،مە كاتێكذا مە زۆر واڵتی جیهان ئەوانە فێری پیغەیەكی گونجاو
ةۆ كەیط و تواناكانیان دەكرێن و دواتر دادەمەزرێن،واتە مەجیاتی ئەوەی ةنب ةە ةار ةەصەر كەش و كاریانەوە  ،دەةوون ةەكەصانی
خاوەن كارو پیغەو دەیان توانی ةژێوی ژیانی خۆیان داةین ةكەن (كەرەچەتانی  ،5112،ال.)11-13
گرنگی تىێژینەوەكە
گرنگی ئەو جۆرە توێژینەوانە مە ئەوەدایە كە دەرةارەی توێژو چینێكی زۆر گرنگی كۆمەڵگان كە ةەداخەوە مەالی ئێمە وەك پێویضت
گرنگیان پێنەدراوە ،دوای مێكۆڵینەوەو عەن و كەو كردنی كێغەو گرفتەكانی كەصانی خاوەن پێذاویضتی تایتەت  ،مە كۆتایی
توێژینەوەكە كۆمەڵێك پێغنیازو راصپاردە پێغكەظ ةە الیەنی پەیوەنذیذار دەكرێت ةۆ ئەوەی كاری مەصەر ةكەن و ةۆ زیاتر
خسمەتكردنی ئەو توێژەو چارەصەركردنی گرفتەكانیان صوودیان مێوەرةگرن  ،هەمووعامن دەزانین هیچ كێغەیەك چارەصەرناكرێت
هەتاوەكوو ةە عێوەیەكی زانضتی دەصتنیغانی هەموو رەهەنذەكانی نەكرێت.
مە الیەكی تریغەوە پەروەردەی نوێ و زۆرةەی فەمضەفەو ةیروةاوەڕە رامیارییەكان وەك ةڕیارو جاڕنامەكانی نەتەوە یەكگرتوەكان ،
ةانگەوازی ئەوە دەكەن  ،كە دەةێت گرنگی تەواو ةە كەصانی خاوەن پێذاویضتی تایتەت ةذرێن و رێسیان ةگیرێت و وایان مێتكرێت كە
هەصت ةە مێپررساویەتی و ةوونی خۆیان ةكەن و ةواری كاركردن و خوێنذن و ژیانیان وەك تاكەكانی تری كۆمەڵ ةۆ ةڕەخضێنذرێت
تاوەكوو ةەعێوەی پێویضت دوور مە هەموو جیاوازی و مامەڵەیەكی نامرۆڤانە گەعە ةكەن ( امریحانی ، 1891 ،ؼ .) 188
كاتێك ةاصی پەروەردەی تایتەت دەكرێت هەنذێك كەش وادەزانن كە تەنها مەةەصت منذااڵنی ةیركۆڵ و دواكەوتنی ژیرییە،مەكاتێكذا
پەروەردەی تایتەت ةە مانا ةەر فراوانەكەی صەرجەو ئەو گروپ و حاڵەتانەی خوارەوە دەگرێتەوە:-
1ةەهرەمەنذو داهێنەرەكان(Giftedness&Creativity).2ناةینایان(Visual Impairment).3ناةیضتان(Hearing Impairment) .4ةیركۆڵەكان(Mental Impairment).5ةە زەحمەت فێرةوون(Learning Disabilities).6كێغەی (عڵەژانی) زمان و كضەكردن(Language&Speech Disorder).7تێكچوونی ( عڵەژانی) رەفتاری(Behavior disorder) .8تێكچوونی ( عڵەژانی) كۆمەاڵیەتی( Social disorder) .9پەككەوتەیی (كێغەی )هەڵچوونی(Emotional Impairment) .10-پەككەوتەیی (كێغەی) جووڵەو هات و چۆ(Motor Impairment).
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سنىوری تىێژینەوەكە
ئەو توێژینەوەیە صەرجەو ئەو كەیضانە دەگرێتەوە كە مە ةەرواری ( )5112 / 2/7تاوەكوو ( )5119 / 8 /51ةە مەةەصتی
دەصتنیغانكردن صەردانی میژنەی دەصتنیغانكردنی منذااڵنی خاوەنی پێذاویضتی تایتەتەیان مە دیوانی پارێسگای صنێامنی كردووە.
ئامانجەكانی توێژینەوەكە
-1زانینی رێژەی ئەو منذااڵنەی كە پێویضتیان ةە مامۆصتای دووهەو هەیە.
 -2زانینی رێژەی ئەو منذااڵنەی كە پێویضتیان ةە پۆمی تایتەت هەیە.
 -3زانینی رێژەی ئەو منذااڵنەی كە پێویضتیان ةە فێرةوونی پیغەیەك مە پەیامنگا یان صەنتەرێكی پیغەیی هەیە.
 -4زانینی رێژەی ئەو منذااڵنەی كە پێویضتیان ةە صەنتەری تایتەت ةۆ راهێنان و فێركردن هەیە.
 -5زانینی رێژەی ئەو منذااڵنەی كە پێویضتیان ةە پەروەردەی پێػ وەخت هەیە.
 -6زانینی رێژەی ئەو منذااڵنەی كە پێویضتیان ةە راهێنانی رسوعتی هەیە.
زاراوەكانی تىێژینەوەكە
1گرفتەكان:گیروگرفت ( املشكلە )  :زۆر پێناسە ةۆ زاراوەی گیروگرفت كراوە لەوانە:-أ -ئەو ةارو دۆخ و حاڵەتە ئاڵۆزو تەو و مژاویانەیە كە مەكاتی چارەصەركردنیان پێویضتی ةە مێوردةوونەوەو ةیركردنەوە هەیە  ،ئیرت
ئەو ةارو دۆخ و حاڵەتانە رسوعتی ةن یان دەصتكرد ( امعالوی ، 1891 ،ؼ) .57
ب -المنذ دەڵێت گیروگرفت ةریتیە مە كێغەیەكی مەةەرچاو كە ةۆ چارەصەركردن خراوەتە روو ةەاڵو ئەو چارەصەركردنە گرفت و
ناخۆعی تێذایە ( حمذون  ، 1893 ،ؼ) .51
پێناصەی رێكاری ( امتعریف االجرائی) :-
مەةەصت مە گیروگرفت صەرجەو ئەو كۆصپ و تەگەرەو ناخۆعی و ئەنذێغانەیە كەوەك مۆتەكە صەرصنگی منذاڵە نووكضتان و
كەمئەنذامەكانی گرتوەو مە رێگەی راپرصیەكەوە پێوانەو دەصت نیغان دەكرێن  .واتە ةریتین مە ئەو كۆصپ و تەگەرانەی كە رێگرن مە
ةەردەو صەركەوتنی پرۆصەی پەروەردەی منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی تایتەت كە خۆیان مە نەةوونی صەنتەرو پرۆگراو و مامۆصتاو
پۆمی تایتەت و هۆیەكانی فێركردنیانذا دەةیننەوە.
 -2پەروەردەی تایتەت:-
صەرجەو ئەو پرۆگراو و چاالكییانەیە كە مە رێگای مامۆصتای تایتەت و عێوازی تایتەتەوە پێغكەظ ةە منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی
تایتەت دەكرێن ةۆ ئەوەی تا ئەو پەڕی توانا گەعە ةە تواناو مێهاتوویەكانیان ةذەن و ةگەیەنذرێنە ئەو ئاصتەی كە دەتوانن پێی ةگەن.
ةە پێی فەرهەنگی پەروەردەی تایتەت  ،زاراوەی پەروەردەی تایتەت زاراوەیەكی ةەرفراوانەو ةەكار دەهێرنێت ةۆ گوزارعتكردن مە
هەموو ئەو ةەرنامەو خسمەتگوزاریانەی كە پێغكەظ ةە ئەو منذااڵنە دەكرێن كە مە الیەنەكانی (جەصتەیی و جووڵەیی و ژیری و
هەڵچوونی)ەوە وەك منذااڵنی ئاصایی نین و ناتوانن وەك ئەوان فێرةنب  ،ةۆیە پێویضتیان ةە عێوازو عارەزایی و خسمەتگوزاری و
پرۆگرامی تایتەت هەیەو مە رێگایانەوە هەوڵی گەعەپێكردن و ةەرەو پێػ چوونی تواناكانیان دەدرێت ئیرت مە پۆمی ئاصایی ةێت یان
تایتەت  ،مەةەرئەوەی گرفتەكانیان زۆر زیاترە مە منذااڵنی ئاصایی(امعتضی  ،5113،ؼ)..11-12
دەتوانین ةڵێین پەروەردەی تایتەت ،صەرج ەو ئەو خسمەتگوزاری و پرۆگراو و چاالكییانەیە كە مە رێگای مامۆصتای تایتەت و عێوازو
ئامڕازی گونجاوەوە ،پێغكەظ ةە منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی تایتەت دەكرێن ةە مەةەصتی یارمەتیذانیان و گەعەپێكردنی تواناكانیان
تا ئەو ئاصتەی كە دەتوانن پێی ةگەن ،صەرەرای یارمەتیذانیان ةۆ ئەوەی توانای خۆگونجانذنی كۆمەاڵیەتی و هێنانەدی خودی خۆیان
هەةێت.
ةەشێىەیەكی گشتی كەمئەندامان ئەم پێناسەی خىارەوە دەیانگرێتەوە:-
 ئەو كەصەیە كە مە ئەنجامی نووكضتانی یان مە دەصتذانی یەكێك یان زیاتر مە یەكێك مە ئەنذامەكانی مەعی  ،هەنذێك مەتوانضتەكانی مە دەصت داوەو مە ئەنجامی ئەوەظ پێویضتیەكی زۆری ةە یارمەتی و چاودێری كەصانی تر هەیە ( نور ، 1871 ،
ؼ.) 127
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 -2ئەو كەصەیە كەةێ یارمەتی كەصانی تر  ،توانضتە تایتەتیەكانی ةە عێوەیەكی ئاصایی گەعە ناكەن ( عپامن  ، 1818 ،ؼ.)11
 -3ةە پێی یاصای چاودێری كۆمەاڵیەتی مە عێراق (  ) 1891كەمئەنذاو ئەو كەصەیە كە توانای كاركردنی نیە یان توانضتەكانی ئەوەنذە
نیە كە ةتوانێت كارةكات یان دەصتی ةكەوێت یان مەصەری ةەردەواو ةێت  ،ئەویػ مەةەر ئەوەی كە كەو وكورتی مە توانضتە
عەكڵیەكانی یان دەروونیەكانی یان جەصتەییەكانیذا هەیە ( وزارە امعذل  ، .189 ،ؼ) .55
ةەشی دووهەم
-1كۆمەڵگای تىێژینەوەكە
ئەوەی جێگەی داخە تاوەكوو ئێضتا ئامارێكی زانضتی ورد دەرةارەی ژمارەی منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی تایتەت و جۆری پەككەوتن
و كەو و كورتییەكانیان مە ةەردەصتذا نییە ،مەةەرئەوە توێژەر ناتوانێت ژمارەی كۆمەڵگای توێژینەوەكەی ةسانێت كە ةە هەزارەها
كەش دەةن.
 -2منىونەی تىێژینەوەكە
ةۆ زانینی كێغەو گرفتەكانی پرۆصەی پەروەردەی تایتەت مە صنووری پارێسگای صنێامنی هەموو ئەو كەصانە وەك منوونە وەرگیران كە
صەردانی میژنەی دەصتنیغانكردنی منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی تایتەتیان مە دیوانی پارێسگای صنێامنی كردووە كە ژمارەیان ()1729
كەصە و مە خغتەی ( )1دا روونكراوەتەوە.
أ-تەمەنی منذاڵەكان:-
خغتەی ( (1
تەمەنی منذاڵەكان (منوونەی توێژینەوەك)
تەمەن
ژمارە
%

()2-1صاڵ () 8-2صاڵ
127
791
113
37.58 44.68
9.32

()12-11صاڵ
1729
127
100
8.41

()18-12صاڵ

كۆیان

ب-توخم (رەگەز)ی منذااڵنی منوونەی توێژینەوەكە:-
وەك مە ئەو خغتەی خوارەوەدا دەردەكەوێت ( )%11.81منوونەی توێژینەوەكە نێرن و ئەوانی تریػ مێ  ،واتە زۆرةەی ئەوانەی
صەردانی میژنەكەیان كردووە مە توخمی نێرن.
خغتەی ( )5
توخم (رەگەز)ی منذاڵەكان
رەگەز
ژمارە
%

نێر
1193
61.96

مێ
112
38.04

كۆیان
1729
100

-3چۆنێتی كۆكردنەوەی زانیارییەكان
توێژەر مەةەرئەوەی مە ةەرواری ( )5112 / 2/7تاوەكوو ئەمڕۆ یەكێكە مە ئەنذامانی میژنەی دەصتنیغانكردنی منذااڵنی خاوەن
پێذاویضتی تایتەت و خۆةەخغانە كاردەكات و مەهەمان كاتیغذا هەر خۆی صەرۆكی ةۆردی منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی تایتەتە مە
دیوانی پارێسگای صنێامنی  ،صەرەڕای ئەوانەظ هەر خۆی هەموو فۆڕمەكان و ةڕیارەكانی میژنە ئامادە دەكات  ،ةۆیە هەموو
فۆڕمەكانی دەصتنیغانكردنی ئەو كەصانەی صەردانی میژنەكەیان كردووە وەرگرت (ةڕوانە پاعكۆی  )-1-و ةۆ ماوەی ( )1مانگ
مێكۆڵینەوەی مە زانیاریەكانی ناو فۆڕمەكانی ئەو ( )1729كەصە كردووە.
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راصت و دروصتی راپرصییەكە (ؽذق االصتتیان):-
فۆڕمی كەیضەكان ( راپرصییەكە) (پاعكۆی  ) -1 -مەالیەن توێژەرو پسیغكێكی دەروونیەوە ئامادەكراوەو دواتر پیغانی ژمارەیەك
پسیغك و پضپۆڕی دەروونی دراوە (پاعكۆی  )-5 -و دوای دڵنیاةوون مە راصت و دروصتی ئینجا مە میژنەكە كاری پێكراوە.
ةەشی سێهەم
(دەرئەنجامی توێژینەوەكەو مێكذانەوەی)
دوای عەن و كەوكردنی دەرئەنجامی توێژینەوەكەو ةەتاڵكردنەوەی (تفریغ)ی داتاكان  ،توێژەر گەیغتە ئەو دەرئەنجامانەی
خوارەوە:-
-1جۆری ئەو فێرةىونەی كە مندااڵنی خاوەن پێداویستی تایتەت پێىیستیان پێیەتی:-
دوای ئەوەی صەیری ةڕیارەكانی میژنەی دەصتنیغانكردن كرا  ،وەك مە خغتەی ( )3دەر دەكەوێت ( )%21.19منذاڵەكان پێویضتیان
ةە مامۆصتای دووهەو و ژووری صەرچاوەكان هەیە  ،ةە پێی زیرەكی پێوی (صتانفۆرد-ةینیە) ئەو منذااڵنە رێژەی زیرەكیان
دەكەوێتە نێوان ( )71ةۆ ( )92منرەو كەمێك گەعەیان دواكەوتووەو مە كاتی فێرةوون پێویضتیان ةە مامۆصتای دووهەو و ژووری
صەرچاوەكان هەیە تا مەكاتی فێرةوون مە ناو پۆمی ئاصایی هاوكارییان ةكەن و نەهێڵن خۆیان ةە عتی الوەكییەوە خەریك ةكەن یان
داڵغە مێتذەن و ئاگایان مە مامۆصتای وانەكە نەةێت.
صەرەڕای ئەوەظ دەةێت هەنذێك كاتی وانەكە ةۆ ژووری صەرچاوەكانیان ةتەن و مە ئەوێػ مە رێگای هۆیەكانی روونكردنەوەوە یان
خسمەتگوزارییەكانی تایتەت ةە چارەصەری كضەكردن و كەیضەكان كە مەناو پۆمی ئاصایی ةوونیان نییە  ،زیاتر گەعە ةە تواناكانیان
ةذەن و دوای ئەوە ةهێرنێنەوە ةۆ پۆمی ئاصایی.
ةەاڵو ئەوەی جێگەی داخە زۆرةەی ةەڕێوەرو دەصتەی كارگێڕی كوتاةخانەو خوێنذنگاكان ئەو ةڕیارەی میژنەی دەصتنیغانكردن
جێتەجێ ناكەن  ،ةە پاصاوی ئەوەی مامۆصتای دووهەمیان نییەو ژمارەی مامۆصتاكانیان كەمەو ناتوانن مامۆصتای دووهەو (تایتەت)
ةۆ ئەو رێژە زۆرەی منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی تایتەت داةین ةكەن  ،كە ئەمەظ دەةێتە هۆی ئەوەی كە ئەو منذااڵنە مە ئەو
خسمەتگوزارییانەی كە ةۆ كەیضەكەیان پێویضتە ةێتەظ ةنب ،عایانی ئاماژە ةۆ كردنە  ،ةڕیاری وەزارەتی پەروەردەظ ةۆ ئەو منذااڵنە
ئەوەیە كە دەةێت مامۆصتای دووهەمیان ةۆ داةین ةكرێن  ،ةەاڵو مە واكیعذا زۆرةەی كوتاةخانەو خوێنذنگاكان ئەو ةڕیارە جێتەجێ
ناكەن.
مەالیەكی تریغەوە (ةەپێی زانیاریەكانی توێژەر) هیچ یەكێك مە ئەو كوتاةخانەو خوێنذنگایانەی كە میژنەكە صەردانیان كردوون ،
ژووری صەرچاوەكانیان نییە  ،ئەمەظ یەكێكی ترە مە ئەو كێغانەی كە پەروەردەو فێركردنی منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی تایتەت مە
هەرێمی كوردصتان ةە دەصتیەوە دەناڵێنێت.
خغتەی ( )3
جۆری ئەو فێرةوونەی كە منذاڵەكان پێویضتیانە
ز
1
2
3
4
5
6
كۆیان

رێژەی صەدی
ژمارە
جێگرەوە پەروەردەییەكان
داةینكردنی مامۆصتای دووهەو مەگەڵ ژووری صەرچاوەكان991 .
15.71
553
پۆل و پرۆگراو و مامۆصتای تایتەت
111
فێرةوونی پیغەیەك مە پەیامنگا یان صەنتەرێكی پیغەیی
11.83
181
پەروەردەی پێػ وەخت
8.35
صەنتەری تایتەت ةۆ راهێنان و فێركردن 113
11.29
راهێنانی رسوعتی 192
111 1729
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كاتێك صەیری داتاكانی ناو ئەو خغتەی ( )3دەكەین  ،ةۆمان دەردەكەوێت كە ( )15.71كەیضەكان پێویضتیان ةە پرۆگراو و مامۆصتاو
پۆمی تایتەت هەیە  ،مەةەرئەوەی ئەو منذااڵنە ةە پێی زیرەكی پێوی (صتانفۆرد –ةینیە) رێژەی زیرەكیان دەكەوێتە نێوان ( )21ةۆ
( )71منرەو مەالیەنی عەكڵییەوە توانای وەرگرتن و تێگەیغتنی پرۆگرامەكانی منذااڵنی ئاصاییان نییە.
عایانی ئاماژە ةۆ كردنە توێژەر هەوڵیذا مە رێگای پارێسگاری صنێامنییەوە رەزامەنذی ةەڕێوەةەرایەتی گغتی پەروەردەی صنێامنی
وەرةگرێت كە ژمارەیەك پۆمی تایتەت ةۆ ئەو جۆرە منذااڵنە ةكرێتەوە  ،دوای هەوڵ و كۆعغێكی زۆر توانرا  ،مە ( )2كوتاةخانەی ناو
صەنتەری عاری صنێامنی پۆمی تایتەت ةكرێتەوە (پاعكۆی  ، )-3 -ةەاڵو ئەو ( )2كوتاةخانەیە زۆر كەمەو صەدان منذاڵی تر
چاوەڕوانی ئەو جۆرە پۆمەن كە ةەداخەوە نییە  ،ئەوەنذەی توێژەر ئاگادار ةێت مە هەرصێ پارێسگاكەی تر (دهۆك و هەومێرو
هەڵەةجە) تەنانەت یەك پۆمی تایتەتیػ نییە  ،ئەمەظ ةۆتە هۆی ئەوەی كە ئەو رێژە زۆرەی منذااڵن مە خسمەتگوزاری و پەروەردەی
تایتەتی گونجاو ةێتەظ ةنب.
هەر مەةەر رۆعنایی داتاكانی ناو خغتەی (  ) 3ژمارەیەكی تر مە ئەو منذاڵ و مێردمنذااڵنەی كە مەالیەن میژنەكەوە دەصتنیغان كراون
 ،مەةەرئەوەی تەمەنیان گەورە ةووەو هیچ صوودێكیان مە پرۆگرامەكانی كوتاةخانەكانەكان وەرنەگرتووەو پێویضتیان ةە ئەوە هەیە كە
مە پەیامنگاو صەنتەری تایتەت ،راهێنانیان پێتكرێت و ةۆ پیغەیەك ئامادە ةكرێن  ،ةەاڵو مەةەر ئەوەی مە صنووری پارێسگای صنێامنی
تەنها یەك پەیامنگا هەیە (پەیامنگای هانا) كە صەر ةە وەزارەتی كارو كاروةاری كۆمەاڵیەتییەو توانای وەرگرتن و راهێنانی ئەو
پەیامنگایەظ صنووردارەو ناتوانێت مە ژمارەیەكی دیاریكراو زیاتر وەرةگرێت  ،ئەمەظ ةۆتە هۆی ئەوەی كە هەزاران منذاڵی تر مە
ئەو خسمەتگوزارییانەی ئەو جۆرە پەیامنگایانە ةێتەظ ةنب و ةوون ةە ةار ةەصەر كەش و كاریان.
مەالیەكی تریغەوە ()% 11.83ی ئەو كەیضانەی كە مەالیەن میژنەی دەصتنیغانكردنی منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی تایتەتەوە
دەصتنیغان كراون  ،تەمەنیان مە خوار ( ) 1صاڵەوەیەو هێغتا ناتوانن ةچنە كوتاةخانەو پێویضتیان ةە پەروەردەی پێغوەخت هەیە ،
ةەاڵو مە ناو صەنتەری عاری صنێامنی تەنها ( )5صەنتەری پێغوەخت هەیە( پاعكۆی )-2 -مە توانای ئەو دوو صەنتەرەدا نییە هەموو
منذااڵنی پێػ ( )1صاڵ وەرةگرن  ،مەةەرئەوە ژمارەیەكی زۆری ئەو جۆرە منذااڵنە مە خسمەتگوزارییەكانی پەروەردەی پێػ وەختیػ
ةێتەظ ةوون.
عایانی ئاماژە ةۆ كردنە مە ئەو صەنتەرانە پرۆگرامی پۆرتاج جێتەجێ دەكەن  ،ناوەرۆكی پرۆگرامەكەظ ئەوەیە كە راهێنەرو مامۆصتاو
توێژەرە كان هەفتانە جارێك یان زیاتر صەردانی خێسانی منذاڵەكان ةكەن و راهێنان ةە دایك و ةاوكی ئەو جۆرە منذااڵنە ةكەن و تا
جارێكی تر دەچنەوە دایك و كەش و كاری منذاڵەكان ةە ئەو كاری راهێنانە هەڵتضنت  ،ةەاڵو ئێضتا مە هەرێمی كوردصتان دایكەكان
هەفتەی رۆژێك ةۆ ئەو صەنتەرانە دەچن و مەصەر پرۆگرامی پۆرتارج راهێنان ةە منذاڵەكان دەكەن و دواتر دەةێت دایكەكان
رۆژەكانی تر خۆیان ةە ئەو كارە هەڵتضنت.
-2ئایا منداڵەكە پێىیستی ةە چارەسەری رسوشتی هەیە؟
ةە پێی داتاكانی میژنەی دەصتنیغانكردنی منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی تایتەت ( )%28.31كە مە خغتەی () 2دا روونكراوەتەوە
پێویضتیان ةە چارەصیەری رسوعتی هەیە  ،ةەاڵو ئەوەی جێگەی داخە تەنها ()%58.15یان چارەصەری رسوعتیان ةۆكراوەو
ةەردەوامە  ،ةەاڵو زۆرةەیان واتە ( )% 71.99منذاڵەكان ةە هۆی كۆمەڵێك هۆكارەوە مە ئەو خسمەتگوزارییە گرنگە ةێتەظ ةوون و
نەتوانراوە چارەصەری رسوعتیان ةۆ ةكرێت (ةڕوانە خغتەی -)2-
خغتەی ( )2
ئایا منذاڵەكە پێویضتی ةە چارەصەری رسوعتی هەیە؟
نەخێر
ةەڵێ
915
ژمارە
رێژەی صەدی

كۆیان
991
28.31

1729
21.18

111
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خغتەی ( )2
ئایا توانیوتانە چارەصەری رسوعتی پێویضتی ةۆ ةكەن؟
نەخێر
ةەڵێ
521
ژمارە
رێژەی صەدی

كۆیان
111
58.15

915
71.99

111

 -3ماوەی مانەوەی كۆرپەلە لە منداڵدانی دایكیدا:-
ةە پێی زانیاریەكانی ناو خغتەی (  )1مە () %55.12ی منذاڵەكانی منوونەی توێژینەوەكە پێػ ( )8مانگی مەدایك ةوون  ،دەرئەنجامی
توێژینەوەكانیػ ئاماژە ةۆ ئەوە دەكەن كە زیاتر ئەو منذااڵنەی كە پێػ ( )8مانگی مە دایك دەةن زیاتر( صەرچاوە) تووعی دواكەوتنی
گەعە یان ةیركۆڵی دەةن  ،ةێگومان ئەمەظ هۆكاری خۆی هەیە كە منذاڵ پێػ ( )8مانگی مەدایك دەةێت و هەموو ماوەی خۆی مە
ناو منذاڵذانی دایكذا نامێنێتەوە (امیارسی  ، 5111،ؼ).18
خغتەی ( )1
ماوەی مانەوەی كۆرپەمە مە صكی دایكیذا
كەمرت مە ( )8مانگ () 8مانگ (زیاتر مە ( )8مانگ كۆیان
1729
58 1335
397
ژمارە
100
1.67 76.20 22.14
%
 -4هۆكارەكانی لەدایك ةىون پێش ( )9مانگی:-
داتاكانی ناو خغتەی ( )7ئاماژە ةۆ ئەوە دەكەن كە ( )%38.78هۆكاری زوو مەدایك ةوون ةەهۆی ئەوەوە ةووە كە ئاوی ناو ئەو
كیضەی منذاڵەكەی تێذایە كەمی كردةوو یان زیادی كردةوو .كەمی عنەی ئەمینیۆصی كە ةەرپرصە مە پاراصتنی كۆرپەمە تا كاتی مەدایك
ةوون ،ةەاڵو كاتێك مە ئەنجامی هەر هۆكارێكەوە ةێت ئەو كیضە ةتەكێت ،ئەوا ئەگەری زۆر هەیە كۆرپەمەظ ةێتە دەرەوە  ،ئەگەر
مە دایكیػ نەةێت ئەوا نەمان یان كەمكردنی ئەو ئاوە مەترصی مەصەر ژیانی كۆرپەمە دروصت دەكات و هەنذێكجار ةە ناچاری
پسیغكی پضپۆڕ پێػ كاتی مەدایك ةوون پەنا ةۆ نەعتگەری كەیؾەری دەةات ةۆ ئەوەی منذاڵەكە مە مردن رزگار ةكات ،هۆكارەكانی
تر ة ۆ مەدایك ةوونی كۆرپەمە پێػ كاتی خۆی (الوازی منی منذاڵذان یان تەمەنی دایك زۆر ةچووك یان گەورە ،تووعتوونی دایك ةە
نەخۆعیەكانی عەكرو فغاری خوێن و صوورێژەی ئەڵامنی ...هتذ).
خغتەی ()7
هۆكاری مەدایك ةوون پێػ ( )8مانگی
كۆیان
ئاوەكەی كەو و زۆری ةووةوو خۆی مەدایك ةوو نەخۆظ كەوتنی دایك
397
131
87
122
ژمارە
100 35.14 25.06 39.79
%
 -5شىێنی لە دایك ةىون:
وەك مە خغتەی (  )9دەردەكەوێت ( )% 11.18منذاڵەكان ( كە مە نیوە زیاترن ) مە نەخۆعخانە مە دایك ةوون  ،مەگەڵ ئەوەعذا ةوون
ةە منذاڵی خاوەن پێذاویضتی تایتەت  ،ئەمە خۆی مە خۆیذا پێویضتی ةە چەنذەها توێژینەوە هەیە  ،كە هۆكار چییە دایكێك مە
نەخۆعخانەی حكومی یان ئەهنی منذاڵی دەةێت و هەموو كەرەصتەو پێذاویضتیەكان ةۆ كاتی نائاصایی مەةەردەصتذان ،كەچی ئەو
رێژە زۆرەظ دەةن ةە كەصانی خاوەن پێذاویضتی تایتەت ؟ مەكاتێكذا دەةوایە رێژەی منذاڵی خاوەن پێذاویضتی تایتەت مە ئەو كاتەدا
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زیاتر ةوایە كە منذاڵ مە ماڵەوە مە دایك دەةێت نەك مە نەخۆعخانە  ،مەةەرئەوەی كاتێك دایك تووعی كێغەیەك دەةێت مە ماڵەوە،
ئەوا خسمەتگوزاری پێویضت وەك نەخۆعخانە مە ماڵەكان نیین.
پرصیاری ئەوەظ مە دایكەكان كرا  ،ئایا ئێوە كاتێك چوون ةۆ نەخۆعخانە ،كە مە ماڵەوە ةە ئاصایی منذاڵ مە دایك نەةووە  ،ةۆیە ةە
پەمەو ةە ناچاری ةردویانن ةۆ نەخۆعخانە؟ مەوەاڵمذا ( )% 82دایكەكان ةە نەخێر وەاڵمیان داوەتەوەو وتویانە كە هەر مەكاتی
پێویضت مە خەصتەخانە خەوێرناون و مەكاتی خۆیذا ةە ئاصایی یان ةە نەعتەرگەری منذاڵەكانیان ةووە.
مەالیەكی تریغەوە هەنذێك منذااڵ تووعی دواكەوتنی ژیری و ةیركۆڵی دەةن ،ةەاڵو هۆكارەكانی نازانرێت ،ةۆ منوونە هەنذێك ئامار
ئاماژە ةۆئەوە دەكات كە ()%32ی حاڵەتەكانی ةیركۆڵی تائێضتاظ ةە تەواوی هۆكارەكانی نەزانراوەو ناتوانرێت ةگەڕێرنێتەوە ةۆ
هۆكاری زانراوو دیاری كراو ،مەةەر ئەوە مە ژێر خانەی ئەو حاڵەتانەی كە هۆكارەكانی نەزانراوەو دیاری نەكراوە پۆمین دەكرێ (امغیخ
وعتذ امغفار ،1811 ،ؼ).22– 37
خغتەی ()9
عوێنی مە دایك ةوونیان
ماڵەوە
ژمارە
%

نەخۆعخانە
1119
191
61.09 38.90

كۆیان
1729
100

 -6شێىازی لە دایك ةىونیان
وەك مە خغتەی ( ) 8دەردەكەوێت تەنها نیوەی منذاڵەكان ةە رسوعتی (گتیعی) مە دایك ةوون و ئەوانی تر ةە نەعتەرگەری و گرەو
تەكەڵ مە دایك ةوون  ،ئەمەظ مانای ئەوەیە كە كاتێك منذاڵ ةە رسوعتی مەدایك دەةێت یان ةەنەعتەرگەری و عێوازەكانی تر  ،ئەوا
ئەگەر منذاڵ ةە زەحمەت مە دایك ةتێت یان هۆكاری تری نائاصایی هەةن  ،ئەوا مەترصی زۆرە كە ةتێت ةە منذاڵی خاوەن پێذاویضتی
تایتەت.
خغتەی ( )8
عێوازی مە دایك ةوونیان
ئاصایی
ژمارە
%

نەعتەرگەری
957
992
47.31 50.63

گرە(تەكەڵ
1729
31
100
2.06

كۆیان

 -7تەمەنی دایك كاتی لە دایك ةىونی منداڵەكە:-
وەك مە خغتەی (  )11دەردەكەوێت تەمەن هۆكارێكی صەرەكی نەةووە  ،ةۆ ئەوەی منذاڵ ةتێت ةە منذاڵی خاوەن پێذاویضتی
تایتەت  ،مەةەرئەوەی دایكەكان تەمەنیان جیاوازەو مەگەڵ ئەوەعذا منذاڵی خاوەن پێذاویضتی تایتەتیان هەةووە  ،هەرچەنذە
هەنذێك مە دەرئەنجامی توێژینەوەكان ئاماژە ةۆ ئەوە دەكەن كە زیاتر ئەو دایكانەی تەمەنیان زۆر ةچووكە یان گەورەیە منذاڵی
خاوەن پێذاویضتی تایتەتیان دەةێت  ،مەةەرئەوەی دایكە تەمەن ةچووكەكان ،هێغتا وەك پێویضت منذاڵذان و هێنكەدانیان گەعەی
نەكردووە ،مەهەمان كاتیغ ذا دایكە تەمەن گەورەكەكان  ،منذاڵذان و هێنكەدانیان ةەرەو الوازی دەچن  .ةەاڵو مە منوونەی ئەو
توێژینەوەیە ئەو دەرئەنجامە دەرنەكەوت.
خغتەی ()11
تەمەنی دایك كاتی مە دایك ةوونی منذاڵەكە
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)(15-19صاڵ
)28صاڵ كۆیان
193
ژمارە
10.47
%

() 52-51صاڵ
537
13.56

312
20.82

()58-52صاڵ
518
15.39

392
22.03
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()32-31صاڵ
195
10.41

159
7.32

()38-32صاڵ

()22-21صاڵ

(-22

1729
100

 -8ئایا دایك كىتانەكانی ةە پێی خشتەی كىتان كردووە؟
وەك مە داتاكانی ئەو خغتەی خوارەوەدا دەردەكەوێت زۆرةەی دایكەكان كوتانەكانیان مەكاتی خۆیذا كردووە  ،تەنها ()%51.22
دایكەكان ةە پێی خغتەی دیاریكراو خۆیان نەكووتاوە  ،ئەگەریػ هەیە كە ئەو خۆ نەكوتانە یەكێك ةێت مە ئەو هۆكارانەی كە
یارمەتیذەر ةوون ةۆ ئەوەی هەنذێك مە منذاڵەكان ةنب ةە كەصانی خاوەن پێذاویضتی تایتەت  ،مەةەرئەوەی ئەو كوتانانە پێویضنت ةۆ
دایكی دوو گیان  ،ةێگومان ئەمەظ ةە هۆی نسمی ئاصتی هۆعیاری ئەو دایكانە یان كەمتەرخەمیانەوە ةووە كە خۆیان نەكووتاوە.
خغتەی () 11
ئایا دایك كوتانەكانی ةە پێی خغتەی كوتان كردووە؟
ةەڵێ
ژمارە
%

نەخێر
1398
79.46

كۆیان
1729
328
100 20.54

 -9ئایا دایك هیچ نەخۆشییەكی هەةىوە لە كاتی دووگیانی؟
داتاكانی ناو خغتەی ( )15ئەوەمان ةۆ دەردەخەن كە ( )%52.27دایكەكان مە كاتی دووگیانیذا نەخۆظ ةوون  ،دەرئەنجامی
توێژینەوەكانی ئەو ةوارە ئاماژە ةۆ ئەوە دەكەن كە هەنذێك مە نەخۆعییەكان ةەتایتەتیػ نەخۆعییەكانی (صوورێژەی ئەڵامنی –
حؾتە -عەكرەو ئایذزو ةەرزةوونەوەی فغاری خوێن و خەصتتوونی خوێنی دایك ....هتذ ) یەكێكن مە هۆكارە صەرەكییەكانی ةیركۆڵی
و مەدایك ةوونی منذاڵی خاوەنی پێذاویضتی تایتەت (امغیخ ،1811 ،ؼ .)11-29عایانی ئاماژە ةۆ كردنە زانیاریەكانی ناو خغتەی (
 )7ئاماژە ةۆ ئەوە دەكەن كە ( )%32.12ئەو منذااڵنەی كە پێػ ( )8مانگی مەدایك ةوون ةە هۆی نەخۆظ كەوتنی دایكەوە ةووە.
خغتەی ( )15
ئایا دایك هیچ نەخۆعییەكی هەةووە مە كاتی دووگیانی؟
ةەڵێ
ژمارە
%

نەخێر
227
25.57

كۆیان
1729 1311
100 74.43

 -10ئایا منداڵەكە دوای لە دایك ةىون گریانی دواكەوت؟
وەك مە خغتەی ( )13دەردەكەوێت ()% 31.22منذاڵەكان یەكضەر دوای مە دایك ةوون نەگریاون  ،ئەگەری ئەوەیە هەیە مە ئەنجامی
گیرانی ةۆریەكانی هەناصەدان  ،وەك پێویضت ئۆكضجین ةۆ مێغكیان نەچووةێت  ،چونكە منذاڵ دوای مە دایك ةوون كە پەتكە
ناوكی دەةڕدرێت  ،ئیرت ةۆ یەكەمجار هەوا ةۆ ناو صیەكانی دەچێت و منذاڵیػ وەك پەرچەكردار دەگری (هاواردەكات) ،
مەةەرئەوەی ةۆ یەكەمجار خۆی هەناصە دەدات و ئۆكضجین وەردەگرێت  ،ةەاڵو كاتێك مە منذاڵذانی دایكیذایە  ،ئەوا مە رێگای
پەتكە ناوكەوە ئۆكضجین وەردەگرێت .ئینجا كاتێك منذاڵ ةۆ ماوەیەكی دیاریكراو ئۆكضجینی ةۆ نەچێت ئەوا ژمارەیەكی زۆر مە
خانەكانی مێغك مەناو دەچن  ،هەنذێكجاریػ نەگریانی منذاڵ پەیوەنذی ةە زەحمەت مە دایك ةوون یان ئاو چوونە ناو ةۆریەكانی
هەناصەدانەوە هەیە.
خغتەی ( )13
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ئایا منذاڵە دوای مە دایك ةوون گریانی دواكەوت؟
ةەڵێ
ژمارە
%

نەخێر
137
36.44

كۆیان
1729 1111
100 63.56

 -11ئایا لەكاتی لەدایك ةىون یان دوای لەدایك ةىون زەردوویی گرتىوە كە جێگای مەترسی ةێت؟
وەك مە دەرئەنجامی توێژینەوەكە دەركەوت ()% 33.91ی منذاڵەكان هەر یەكضەر مە دوای مەدایك ةوون زەردوویان هەةووەو
هەنذێكی تریان دوای مە دایك ةوون تووعی زەردوویی ةوون و هەنذێكجار گەیغتۆتە رێژەی ( )51كە ئەمەظ مەترصیذارەو ئەگەر مە
كاتی خۆیذا (ةە رووناكی یان خوێنگۆڕین)چارەصەر نەكرێت  ،ئەوا ئەگەری ئەوە هەیە منذاڵ ةتێت ةە كەصی خاوەن پێذاویضتی
تایتەت.
خغتەی ( )12
ئایا مەكاتی مەدایك ةوون یان دوای مەدایك ةوون زەردوویی گرتووە كە جێگای مەترصی ةێت؟
ةەڵێ
ژمارە
%

نەخێر
281
33.81

كۆیان
1729 1127
100 66.19

 -12ئایا دوای لە دایك ةىون تىوشی گەشكەو ةىورانەوە ةىوە؟
وەك مە خغتەی ( )12دەردەكەوێت ( )% 51.92منذاڵەكان دوای مە دایك ةوون تووعی گەعكە یان ةوورانەوەو مەهۆظ خۆچوون
ةوون  ،ةێگومان ئەو گەعكەو ةوورانەوانە ةە ةێ هۆ نییەو زۆرةەی جار ةەهۆی نەخۆعی و كەو و كورتی مەكۆئەنذامی دەماری
ناوەنذیەوەیەو دواتر ةە زیانی منذاڵ تەواو دەةێت.
خغتەی ( )12
ئایا دوای مە دایك ةوون تووعی گەعكەو ةوورانەوە ةووە؟
ةەڵێ
ژمارە
%

نەخێر
395
21.85

كۆیان
1729 1311
100 78.15

 -13ئایا لە سەرەتای لە دایك ةىون شینتىونەوەی هەةىوە؟
كاتێك پرصیار مە دایك و كەش و كاری منذاڵەكان كرا  ،ئایا منذاڵەكەتان مە كاتی مە دایك ةوون عین ةووةوەوە؟ مە وەاڵمذا()%53.72
دایك و ةاوكەكان ةە ةەڵێ وەاڵمیان دایەوە (خغتەی ، )-11-ئەمەظ مانای ئەوەیە كە ئەو منذااڵنە ةە زەحمەت مە دایك ةوون و
ةەهۆی كەمی ئۆكضجین و نەگەیغتنی ةە مێغك عین ةوونەتەوە  ،مەةەرئەوەی ئەگەر ةۆ ماوەیەی چەنذ خوومەكێكی كەو ئۆكضجین
نەگاتە خانەكانی مێغك ئەوا ژمارەیەكی زۆر مە خانەكانی مێغك مەناو دەچن  ،ةێگومان ئەو كاتەظ زۆرةەی منذاڵەكان زیان ةە
مێغكیان دەگات و دەةن ةە منذاڵی خاوەن پێذاویضتی تایتەت.
خغتەی ( )11
ئایا مە صەرەتای مە دایك ةوون عینتوونەوەی هەةووە؟
ةەڵێ
ژمارە

نەخێر
212

كۆیان
1729 1333
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100

14ئایا كەسی تر لە خێسانەكەی حاڵەتی هاوشێىەی هەیە؟مە وەاڵمی ئەو پرصیارەدا ( )%15.27دایك و ةاوكەكان ةە ةەڵێ وەاڵمیان داوەتەوە (خغتەی –  )-17ئەمەظ مانای ئەوەیە كە ئەگەری
زۆر هەیە هەنذێك مە ئەو منذااڵنە ةە هۆی هۆكاری ةۆماوەوە تووعی ةیركۆڵی ةووةن  ،ةەتایتەتیػ مە الی ئەو ژن و مێردانەی كە
خسمی یەكرتین و مەهەمان كاتیغذا ةە ةۆماوە كەو و كورتی مە جینات و هۆكارەكانی تری ةۆماوەیانذا هەةووە.
خغتەی ( )17
ئایا كەصی تر مە خێسانەكەی حاڵەتی هاوعێوەی هەیە؟
ةەڵێ
ژمارە
%

نەخێر
519
12.47

كۆیان
1729 1231
100 87.53

 -15ئایا پێش لەدایك ةىون ئاوەكەی ناو كیسەی منداڵەكە كەم یان زیادی كردةىو؟
ةە پێی زانیاری و داتاكانی ناو فۆڕمەكانی میژنەی دەصتنیغانكردنی منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی تایتەت كە مە دایك و ةاوكی
منذاڵەكان وەرگیراوە  ،دەركەوتووە كە ()% 11.52ی منذاڵەكان پێػ مە دایك ةوون ئەو ئاوەی كە تیایذاةوون كەمی كردووە یان زۆر
ةووە (خغتەی ) -19-عایانی ئاماژە ةۆ كردنە ئەو ئاوەی كە مەناو منذاڵذان چواردەوری منذاڵی داوە و پێی دەوترێت (عنەی
ئەمینۆصی) زۆر گرنگە ةۆ منذاڵەكە و گەعەكردنی صییەكان و گەدەی منذاڵ و پاراصتنی مە ةەكرتیاو ڤایرۆصەكان  ،ةەاڵو كاتێك ئەو
ئاوە كەو و زۆر دەكات  ،ئەوا مەترصی مەصەر ژیان و گەعەكردنی ئاصایی كۆرپەمە دەةێت.
خغتەی ( )19
ئایا پێػ مەدایك ةوون ئاوەكەی كەو یان زیادی كردةوو؟
ةەڵێ
ژمارە
%

نەخێر
592
16.25

كۆیان
1729 1212
100 83.75

راسپاردەو پێشنیازەكان
أ-راسپاردەكان
مەةەر رۆعنایی دەرئەنجامی توێژینەوەكە ،توێژەر ةە مەةەصتی صوود وەرگرتن مە دەرئەنجامی ئەو توێژینەوە  ،ئەو راصپاردانەی
خوارەوە دەخاتە ةەر دەصت و دیذی الیەنی پەیوەنذیذار ةۆ ئەوەی كاری مەصەر ةكەن و هەوڵتذەن مە رێگەیانەوە هەنذێك مە
كێغەو گرفتەكانی منذااڵنی خاوەن پێذاویضتی تایتەت مە هەرێمی كوردصتان كەو ةكەنەوە:-
1داةینكردنی مامۆصتای دووهەو مە زۆرةەی خوێنذنگاو كوتاةخانەكان. 2كردنەوەی پۆمی تایتەت مە كوتاةخانەكانی ناو صەنتەری عارەكان و دەرەوەی ناوەنذی عارەكان  ،مەةەرئەوەی ژمارەیەكی زۆریمنذاڵەكان ناتوانن مە پۆمی ئاصاییال ةخوێنن و گەعەیان زۆر دواكەوتووە.
3كردنەوەی چەنذەها صەنتەری راهێنان ودووةارە ئامادەكردنەوەی ئەو منذااڵنەی كە صوود مە پۆمی تایتەتیػ وەرناگرن. 4پێویضتە ژمارەیەك صەنتەر ةۆ چارەصەری رسوعتی ةكرێتەوە ،مەةەرئەوەی رێژەیەكی زۆری منذاڵەكان پێویضتیان ةە چارەصەریرسوعتی هەیە  ،ةەاڵو صەنتەری پێویضت ةۆ ئەو مەةەصتە نییە.
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 5پێویضتە ژمارەیەك مە دەرچووانی ةەعی پەروەردەی تایتەت رەوانەی دەرەوەی واڵت ةكرێن ةۆ ئەوەی راهێنانی پێویضت مەصەر(زمانی ئاماژە  ،رێگای ةرایه  ،چارەصەری زمان و كەمی توانای كضەكردن  ،راهێنان و فێركردنی منذاڵی ئۆتیسو ) ةكەن  ،مەةەرئەوەی
ئەو جۆرە پضپۆڕییە مەناو هەرێمی كوردصتان نیین و زۆریػ پێویضنت.
 6ئامادەكردن و پێغكەعكردنی چەنذەها ةەرنامەی پەروەردەیی و دەروونی تایتەت ةە كەصانی خاوەنی پێذاویضتی تایتەت  ،ةەمەةەصتی زیاتر هۆعیاركردنەوەی دایك و ةاوك و مامۆصتاو ئەو كەصانەی ةە عێوەیەكی راصتەوخۆ مامەڵە مەگەڵ منذاڵی خاوەن
پێذاویضتی تایتەت دەكەن ةۆ ئەوەی ةەةاعرتین عێوە مامەڵەیان مەگەڵ ةكەن  ،مەهەمان كاتیغذا ةۆ ةەرزكردنەوەی ئاصتی
هۆعیاری تاكەكانی كۆمەڵ ةۆ ئەوەی وەك پێویضت مامەڵەی دروصت مەگەڵ كەصانی خاوەن پێذاویضتی تایتەت ةكەن.
ب -پێشنیازەكان
 -1ةەئە نجامگەیانذنی هەمان توێژینەوە مە عارەكانی تری هەرێمی كوردصتان ةۆ ئەوەی دەرئەنجامەكانی ةە ةە دەرئەنجامی ئەو
توێژینەوە ةەراورةكرێت.
 -2پێویضتە توێژینەوەی تایتەت ةە هۆكارەكانی كاتی مەدایك ةوون ةە ئەنجاو ةگەیەنذرێت  ،مەةەرئەوەی رێژەیەكی زۆری منذاڵەكان
مە كاتی مەدایك ةوون تووعی ةیركۆڵی ةوون یان ةوون ةە منذاڵی خاوەن پێذاوةیضتی تایتەت.
 -3ةە ئەنجامگەیانذنی توێژینەوەیەكی ةەراوردكاری مە نێوان ئەوانەی مە پۆمی تایتەت پەروەردە دەكرێن ةە ئەوانەی كە نەتوانراوە
پۆمی تایتەتیان ةۆ داةین ةكرێت و ةەناچاری خراونەتە ناو پۆمی ئاصایی  ،ةۆ ئەوەی ةسانرێت تاچەنذ ئەو جۆرە منذااڵنە صوودیان مە
پۆمی تایتەت وەرگرتووەو مەهەمان كاتیغذا ئەوانەی ناو پۆمی ئاصایی چەنذ زیانیان پێگەیغتووە.
 -4صازدانی كۆنفراصێكی زانضتی مەصەر ئاصتی هەرێمی كوردصتان ةۆ مێكۆڵینەوە مە كێغەو گرفتەكانی پەروەردەی تایتەت  ،كە
ةەداخەوە ئێضتا ةواری پەروەردەی تایتەت ةە دەصت دەیان كێغەوە دەناڵێنێت و مە جێتەجێكردنی ةڕیارەكانی وەزارەتی پەروەردە
كە تایتەتە ةە پرۆصەی پەروەردەی تایتەت ،جیاوازییەكی زۆر مە نێوان پارێسگانذا هەن و مەهەمان كاتیغذا هەنذێك مە
ةەڕێوەةەرەكانی كوتاةخانەو خوێنذنگاكان پاةەنذی ةڕیاری تێكەڵكردن ناةن.
سەرچاوەكان
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The problems of special education in sulaimani governorate
(Committee of diagnosing children with special needs in sulaimani governorate office as unexampled (
Kareem Shareef Qarachtani
Department of Special Education - College of Basic Education / University of Sulaimani
The problem of the study: (Knowing the problems of special education(
This research deals with all the cases reviewed by the committee of diagnosing children with special needs in
sulaimani governorate office from (7 May-2014) to(26 Sep-2018.
The importance of the study: Highlight the important layer of society that has not received the appropriate
attention and care.
The most important aim of the study: Knowing the percentage of the children who need for (second teacher,
special class, and early special education.
The population of the study: Till now we dont have a scientific statistics related with children with special needs
in terms of numbers, type of disability, andneeds. So the researcher cannot determine the population of his
research which may reach thousands of cases.
The sample of the study: In order to knowing the problems of special education in sulaimani governorate, all
cases which was reviewed by the committee of diagnosing children with special needs in sulaimani governorate
office were adopted which amounted (1748) case.
The most important results of the study: All the managers and administrative staffs in the schools cannot provide
second teacher, and special class for the highpercentage of childrens with special needs. So The most important
results of the study: All the managers and administrative staffs in the schools cannot provide second teacher, and
special class for the highpercentage of childrens with special needs. So several recommendations and
suggestions which are related with this matter were mad.
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