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 پێشەکی

لەم لێکۆڵینەوەیە باسمان لە گەشەی زمان الی منداڵ کردووە بە نموونەی باخچەی 
هاتووە، بەشی یەکەم  ساوایانی تابلۆمان هەڵبژاردووە. ئەم لێکۆڵینەوەیە لە دوو بەش پێك

باس لە )وەرگرتنی زمان الی منداڵ، هەنگاوەکانی فێربوونی زمان الی منداڵ، هەنگاوەکانی 
 گەشەی زمان الی منداڵ(دەکەین.

منداڵ لەسەرەتای فێربوون و وەرگرتنی زمان لەرێگای خێزان و کەسانی ناو کۆمەڵگاوە 
ی زمانی گەل و نەتەوەکەی دەبێت، دەبێت لە ئەنجامی تێکەڵبوونی بەم کۆمەڵگایە بە فێر

ئەمەش ڕوونە کە منداڵ زیاتر قسە و گفتوگۆی لەگەڵ بکرێتخێراتر و زیاتر زمان 
 وەردەگرێت. 

بەشی دووەمی لێکۆڵینەوەکە ڕاپرسیەکە لە باخچەی ساوایانی )تابلۆ( لەم ڕاپرسیە بۆمان 
یکی لە ژیان نەماوە ڕوون بۆتەوە کە چەند منداڵ باوکی لەژیان نەماوە و چەند منداڵ دا

 ئەمەش تا چەند کاریگەری لەسەر گەشەی زمانی منداڵەکە دەبێت.
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 بەشی یەکەم

 وەرگرتن و فێربوونی زمان

منداڵ لە سەرەتای فێربوون و وەرگرتنی زمان لەرێگای خێزان و کەسانی ناو کۆمەڵگاوە 
تاکەکانی، منداڵ فێری زمان  دەبێت، ))لە ئەنجامی ژیان لەناو کۆمەڵگادا و تێکەاڵو بوون بە

و گەل و نەتەوەکەی دەبێت و رۆژ داوی رۆژ ژمارەی وشەکانی زیاتر دەبێت و شارەزای 
، ٢٠٠٩)کەریم شەریف قەرەچەتانی،  دەربارەی ڕیزمان وپێکهاتووەکانی زمان پەیدا دەبێت((.

ێو خێزان ئەمەش ئەوە دەسەلمێنێت، کە منداڵ کاتێك گفتوگۆ وشەی لەگەڵ دەکەن لەن(. ١٥٢
و کۆمەڵگایەوە ئەوا وادەکات منداڵەکە وشە و زاراوەکان لەالی ڕوونتر و ئاشکرا دەبێت، و 
ە زووتر فێری وشەکان و زاراوەکان دەبێت و دەتوانێت بەکاری بهێنێت، بە بەراورد لەگەڵ 
منداڵێك کە کەمتر گفتوگۆ و قسەی لەگەڵ دەکەن، ئەمەش وایی لە زاناکانی بواری 

کردووە، کە هەریەکە لە زاناکان بەجۆرێك لێکدانەوەی بۆ ئەم جۆرە بۆچوونە زمانەوانی 
کردووە، کە چۆن فێری زمان و وەرگرتنی زمان دەبێ، بۆیە هەر زانایەو بۆچوونێکی 

 تایبەتی خۆی هەیە.

 زمان الی منداڵ

نیا منداڵ سەرەتا کە لەدایك دەبێت توانایی دەربڕینی هەستەکانی نییە، لەرێگای زمانەوە تە
لەرێگای گریانەوە هەستەکانی دەردەبرێ، کە ئەویش برسیەتی یاخود شوێنێکی ئازاری 
هەبێت، بەاڵم کاتێك گەشە دەکات و ماسولکەکانی گەشە دەکات ئەو کاتی لەرێگای 
ئاخاوتنی دایك و باوکی و کەسانی دەورووبەری ئەوا فێری ووشە و ڕستە و ئاخاوتنەکان 

ە سەرەتاییەکان دەبێت وەك )دایە، بابە، مامە...(، دواتر کە دەبێت. سەرەتا منداڵ فێری وش
تەمەنی بەرەو گەشەکردن دەڕوات ئەوا لەگەڵ تەمەنی ئەوە فەرهەنگی وشە وئاخاوتنی 
لەالی زیاتر دەبێ دەتوانێت وشەی زیاتر و پاراوتر بەکاربهێنێت، زۆربەی کاتیش منداڵ 

لەکاتی ئامادەبوونی و گەشەسەندنی لەرێگای بیستنەوە زیاتر وشە وەردەگرێ و فێردەبێ
وشەکان دەردەبڕێتەوە و کاتێکیش دەگاتە قۆناغی باخچەی ساوایان زیاتر وشە فێردەبێ و 

 دەتوانێت بەشێوەی ڕستە دەریببڕێت و بیڵێتەوە.

 (.٢٠٠٢،٥٠)عبدالجلیل ابراهیم الزەجی، 

 (.٢٠٠٦،٩٠)عوسمان محەمەد هەورامی، 
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 هەنگاوەکانی فێربوونی زمان

هەموو ئەم توێژینەوانەی کە لەالیەن توێژەران کراوە سەبارەت بە وەرگرتن و فێربوونی 
زمان هەموو ئەم توێژینەوانە ئەمەیان دەرخستووە، کە منداڵ لەسەرەتایی ئەم پڕۆسەیەی 
ژیانی کە وەرگرتنی زمانە ئەوا منداڵ فێری وشە سەرەتاییەکانی دەبێت کە لەالیەن 

کات. نموونە ))بابە، دایە، ئاو، نان...(( دوایی ئەمە بۆ ماوەیەك هەستەکانەوە هەستی پێ دە
 ئینجا منداڵ فێری بەکارهێنانی کار دەبێت. 

دوای ئەمەش وردە وردە لەساڵی دووەمی فێری جێناوەکان دەبێت، بەاڵم یەکەم جار 
ی جێناوە دیارەکان بەکار دەهێنێت، نموونە )من، تۆ، ئەو، ئەوان، ئێمە، ئێوە( دواتر فێر

جێناوە نادیارەکان دەبێ. نموونە )م.مان، ی.یان، ت.تان(، )توێژینەوەی شەریف کە لەسەر 
%( ٨٨،٢٢سەرمایەی زمانی مندااڵنی کورد کراوە ئاماژە بۆ هەمان دەرئەنجام دەکات، کە )

%( وشەکانی تریان کردارە، بۆیە منداڵ ١٠،٣٩سەرمایەی زمانی مندااڵنی کورد ناوە، )
کەریم ی زمانی وشەی سوك فێردەبێ و سەرەتا فێری ناو دەبێت.(( )سەرەتایی فێربوون

 (.٣٨، ٢٠١٥شەریف قەرەچەتانی، 

 زمانی منداڵ لەنێوان خۆیەتی )خودی( و کۆمەاڵیەتیدا 

))هەندێك لە زانایان لەو بڕوایەدان کە زمانی منداڵ یەکەم جار لەجۆری خۆی نییە و 
کردنی کۆمەاڵیەتی نییە، واتا منداڵ زمان  ئەرکی گەیاندنی بایەخی کۆمەاڵیەتی و کارلێك

وەك کەرستەیەك بۆ خۆداندن بەکاردەهێنێ و لە جۆری مۆنۆلۆجی تاکە کەسییە نەك 
 دیالۆگ لەنێوان دوو کەس یان زیاتر.((

کەواتە ئێمە دەتوانین بڵێین کە منداڵ بەر لەوەی بچێت بۆ باخچەی ساوایان یاخود 
ەسەر شێوازی دیالۆگی و بچوونەکانی لەگەڵ کەسانی قوتابخانە، ناتوانێت گفتوگۆ بکات ل

دەورووبەری ژینگەکەی بگۆڕێتەوە، چونکە الیەنی ئەقڵی ئاوا گەشەی نەنواندووە، کە 
)کەریم شەریف بتوانێ بیر و بۆچوونەکانی لەگەڵ کەسانی دەورووبەری بگۆڕێتەوە. 

 (.٥٣، ٢٠١٥قەرەچەتانی، 
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 چۆنیەتی گەشەکردنی زمانی منداڵ

ەرستەی سەرەکی پێشکەوتنی گشت گەل و نەتەوەکانەتازەکەرەوەی ڕۆشنبیریە، زمان ک
ئامرازێکی تێگەیشتنە لەنێوان تاکەکانی کۆمەڵ، بنەمایەکی هاوسۆزی بیر و پتەوکردنی 
پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانە و کاریگەری زۆریشی لەسەر گەشەکردنی بیر و هۆش و 

 هزری مرۆڤ هەیە.

بڵێین، کە زمان گرنگیەکی لە ڕادەبەدەری هەیە لە ژیانی مرۆڤ دا، کەواتە ئێمە دەتوانین 
هەر تەنیا مرۆڤیش زمان بە هەموو مانا فراوانەکەی بەکاردەهێنێ، واتە دەتوانێت لەرێگای 
زمانەوە باسی رابردوو و داهاتوو ئێستایی خۆیی بکات، کە ئەمەش تەنیا لە مرۆڤ دا 

بونەوەرەکانی دیکەی سەر ئەم زەمینە جیای  هەیە، ئەمەش وایی لێکردووە لەگەڵ هەموو
دەکاتەوە، ئەمەش روونە کە زمان لە کۆمەڵێك دەنگ پێکهاتووە و بەپێی ئەو یاسا 
ڕێزمانەی کە هەر کۆمەڵگایەك دایڕشتووە جیاوازە لە هەر کۆمەڵگایەکی دیکە، ئەمەش وا 

بیروبۆچوونەکانی  دەکات کە تاکەکان لە یەکتر بگەن و گوزارشتی لە حەز و ئارەزووەکانیو
 (.١١٣، ٢٠١٣(. )عزیز ئاالنی، ١٥٠، ل٢٠٠٩)کەریم شەریف قەرەجەتانی، خۆیی دەکات.

 هۆکارەکانی گەشەکردنی زمان الی منداڵ 

چەندین هۆکار هەن کە وادەکات منداڵ گەشەی زمانی لەالی پەرەدەسێنێ، کەواتە ئێمە ئەو 
 -هۆکارانە بە چەند خاڵێك دەخەینەڕوو:

 تەمەنیەکەم/ 

تا منداڵ تەمەنی زیاتر بێت، ئەوە ئەوەندە گەشە و سەرمایەی وشە و زمانی زیاتر دەبێت 
و دەتوانێت زیاتر زاڵ بێت بەسەر ڕێزمانی و ئەو وشە و ڕستانەی دەری دەبڕێت پاراوتر 

( ساڵە ئەوە زمانی دەوڵەمەندتر و پاراوترە لەو ٣بێت، کەواتە ئەو منداڵەی کە تەمەنی )
( ساڵە، بێگومان ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ بەهێزی نێوان تەمەن و ٢تەمەنی ) منداڵەی کە

پێگەیشتنی کاملی، بە تایبەتی پێگەیشتنیکۆئەندامەکانی قسەکردن و زمان و ژیری و 
 (.4٨، ٢٠١٥)کەریم شەریف قەرەجەتانی، زیادبوونی شارەزایی و زانیاری الی منداڵە. 
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 دووەم/ تەندروستی

تەندروستی گەشەی جەستەیی و زمانی هیچ کێشەیەکی نەبێ، ئەوە منداڵ کاتێك الیەنی 
چاالکی قسەکردن و دەربڕینی وشە و زاراوەکان زیاتر دەبێ و چاالکی زیاتر دەبێ، بە 
بەراورد بە منداڵی الیەنێکی زمانی یاخود جەستەی کێشەیەکی هەبێ، ئەمەش وایی لێدەکات 

سەرمایەی زمانی پاراو نابێ بە  کە تاقەتی قسەکردنی نەبێت و گۆشەگیربێ، بەمەش
 بەراورد بە منداڵێکی ئاسایی لەگشت الیەنەکانی جەستەی.

 سێیەم/ رەگەز

))دەرئەنجامی توێژینەوەکان ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن کە گەشەکردنی زمانی کچ لە کوڕ 
( ساڵی یەکەم دا.((، ئەمەش ئەوە دەگەیەنێ کە ژمارەی وشە و ٥خێراترە بە تایبەتی لە )

ە لەالی کچ زیاترە لەهی کوڕ ئەمەش زیاتر بۆ الیەنی کۆمەاڵیەتی دەگەڕێتەوە، چونکە زاراو
دایك زیاتر قسەکردنی هەیە لەگەڵ کچ بە بەراورد لەگەڵ کوڕ ئەمەش بەهۆی بوونی یەک 

 (.4٩، ٢٠١٥)کەریم شەریف قەرەجەتانی، ڕەگەزیان. 

 ریزبەندی منداڵ لە خێزانەکەی چوارەم/

و خێزان کاریگەری هەیە لەسەر گەشەی زمان لەالی منداڵدا ))زۆری و ریزبەندی منداڵ لەنێ
کەمی ئەندامەکانی خێزان و ریزبەندی منداڵ لە خێزاندا زووتر گەشەی زمانی 
دەستپێدەکات و سامانی وشەی لەال زیاد دەبێت ئەوەش بەهۆی ئەوەی منداڵی یەکەم 

پێ دەدرێت، هەر کەسە و لە  لەالیەن دایك و باوك و داپیرە و باپیرەوە گرنگی زۆرتری
ڕاستی خۆیەوە قسەی لەگەڵ دەکات و ئەوەش یارمەتیدەرە بۆ گەشەکردنی زمان.(( 
ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت، کە منداڵەکانی دواتر کەمتر گرنگی پێ دەدرێت و لەرێگای خوشك 

 (.١٣٢، ٢٠١٠)نەوزاد کلهوڕ، و براکانی فێری وشە و زاراوەکان دەبێ. 
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 کیپێنجەم/ زیرە

پوەیوەندیەکی پتەو هەیە لە نێوان زیرەکی و توانایی زمان و دەوڵەمەندی، کەواتە 
دەرکەوتووە ئەو منداڵەی زۆر زۆر زیرەک و بلیمەتە زووتر فێری زمان دەبێت و زمانیش 
زۆر پاراوترە و دەوڵەمەندترە لە زمانی منداڵی ئاسایی، زمانی منداڵی ئاسایی گەشەی 

ڵەی، کە کێشەیەکی هەیە لە زمانی یاخود هەر نەخۆشیەکی زمانی خێراترە لەو مندا
، ٢٠١٥)کەریم شەریف قەرەجەتانی، جەستەی کە کاریگەری هەیە لەسەر دەوڵەمەندبوونی زمانی.

4٩.) 

 شەشەم/گۆڤار و چیرۆك و نوسراو و باڵوکراوەکانی مندااڵن

))ئەدەبی مندااڵن گرنگی تایبەتی خۆی هەیە لە هەموو جیهاندا، سااڵنە هەزارەها بگرە 
ملیۆنەها باڵوکراوە و گۆڤار و چیرۆك و یاری و وێنە و حیکایەت و رووداو بە چاپ 
دەگەیەنرێت.((، ئەمەش بێگومان کاریگەری زۆری هەیە لەسەر گەشە و بەرەو پێشچوونی 

ردن و دەستەواژە و زاراوەی زیاتر و پاراوتر الی منداڵ. زمان خودی زمانی دەوڵەمەندک
 (.١٣٦، ٢٠١٥)کەریم شەریف قەرەجەتانی، 

 حەوتەم/ تەلەفزیۆن

تەلەفزیۆن چەندەها بەرنامەی هەمەجۆری تێدایە، کە هەریەکە لەم بەرنامانە کاریگەری 
ەیەکەوە خۆیی لەسەر گەشەی زمانی منداڵ هەیە، چونکە هەردوو کرداری بینین و بیستن ب

بەشدار دەبن، بۆیەکاریگەری زۆری لەسەر منداڵەکە بەجێ دەمێنێ وایی لێدەکات گەشەی 
( کاتژمێر زیاتر بێت ئەوە کاریگەری خراپی لەسەر ٢زمانی زیاتر بێت، بەاڵم ئەگەر لە )

دەروونی دەکات، ))تەلەفزیۆن ئامراز و کەرستەیەکی زۆر ئەفسووناوی و سەرنجراکێشە و 
ئاسایی سەرنجی بینەر بەگشتی و مندااڵن بەتایبەتی بۆالی خۆی بەشێوەیەکی نا

 (.١٣١، ٢٠١٥)کەریم شەریف قەرەجەتانی،رادەکێشێت. 
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 هۆکارەکانی دواکەوتنی زمان الی منداڵ

لە ئەنجامی توێژینەوەکان ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن، کە زۆر هۆکار هەن دەبنە هۆی 
 -بەچەند خاڵێك دەستنیشان دەکەین:دواکەوتنی گەشەی ئاسایی زمانی منداڵ، کە 

 یەکەم/ پەلەکردنی دایك و باوك لە قسەکردنی منداڵەکەی

زۆر لە دایك و باوکان، پێش ئەوەی منداڵەکانیان بگەنە تەمەنی قسەکردن، زۆر لە 
منداڵەکانیان دەکەن کە زوو قسە بکەن، بەاڵم لەبەر ئەوەی ئەو منداڵە الیەنی قسەکردنی 
هێشتا بە تەواوی پێنەگەیشتووە، ئەوە وا لە منداڵەکە دەکات نەتوانێ دەنگەکان و قسەکان 

دروست دەردەبڕێت ئەوا وایی لێدەکات پتریش و نەتوانێ جارێکی وەك خۆی بەشێوازێکی 
دیکە قسە بکاتەوە، بۆیە لە جیاتی پەرەیی بە زمانی بدات ئەوە زیاتر زمانی دوا دەکەوێت. 

 (.١٥٩، ٢٠٠٩)کەریم شەریف قەرەجەتانی، 

 دووەم/ ئاخاوتن بە دوو زمان

تەمەنی فێری دوو زمانی دەکەن، کە زۆرێك لە دایك و باوکان، منداڵەکانیان لە سەرەتایی 
ئەمەش لە داهاتوودا زیانێکی زۆر بەر الیەنی زمانی منداڵەکە دەگەیەنێت، چونکە ناتوانێت 
هیچ یەك لە زمانەکان، بە تەواوەتی فێربێ، بۆیە بە نیوە چڕی هەریەك لە زمانەکان 

زمانی دایك  فێردەبێ، بۆیە پێویستە منداڵ لە سەرەتایی تەمەنی فێربوونی زمان فێری
بکرێت، کاتێك بە تەواوی شارەزایی لەسەر زمانەکە پەیدا دەکات ئەو کات ئاسایی دەبێ کە 
فێری زمانی دووەم بکرێت، ئەوکات بە شێوازێکی زانستی فێری هەردوو زمان دەبێ و 

 (.١٦٠، ٢٠٠٩)کەریم شەریف قەرەجەتانی، دەتوانێت بەکاربهێنێت.

 سێیەم/ منداڵی دووانە

انە کاریگەری هەیە لەسەر گەشەی زمانی منداڵ، چونکە دایك و باوك ناتوانێ منداڵی دوو
وەك ئەوەی یەك منداڵی هەبێ، گرنگی بە الیەنی زمانی بدات، بەڵکو هەرلەیەك فێردەبن و 
وەك یەك هەڵەکان دووبارە دەکاتەوە، بەاڵم کاتێك دەچن بۆ قوتابخانە ئەو کێشەیەی کەم 

 دەبێتەوە.
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 ژینگەی منداڵچوارەم/ هەژاری 

ئەگەر ژینگەی کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری منداڵ هەژار بێت، کەرستە و ئامراز و هۆکاری 
تایبەتی بە گەشەکردنی زمانی منداڵی تێدا نەبێت، ئەوا منداڵ وەك پێویست فێری زمانەکە 
نابێت، بۆ نموونە، ئەگەر دایك و باوك کەم دووبن و هانی منداڵ نەدەن و هەڵەکانیان بۆ 

نەکەنەوە و ئامرازەکانی ڕاگەیاندن و یاریکردن لە ماڵدا نەبێت، ئەوە دوور نییە  راست
منداڵەکانیان تووشی دواکەوتنی زمان ببن و زمانیان پاراو و دەوڵەمەند نەبێت ولەکاتی 

 (.١٦٠، ٢٠٠٩)کەریم شەریف قەرەجەتانی، قسەکردندا تووشی زۆر هەڵەبن. 
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 بەشی دووەم

 وایانباخچەی سا

دوایی ژینگەی خێزان باخچەی ساوایان گرنگیەکی زۆری لەسەر گەشەی زمانی منداڵ 
هەیە، چونکە شوێنێکی ئەکادیمییە و لەالیەن کەسانی پسپۆڕ و شارەزا وانەیان پێ 
دەگوترێتەوە و زمانەکەیان پاراوتر دەبێ، دەتوانن وشە و زاراوەی زیاتر بەکار بهێنن، 

وشەیان لەال زیاتر دەبێت، وە دەبێت باخچەی ساوایەکە لە  الیەنی فەرهەنگی دەربڕینی
پانتایەکی گەورە دروست کرابێ وەجۆرەها  گوڵ و گوڵزار و وە بووکە شووشە و یاری 
مندااڵنی تێدا بێت، بۆ ئەوەی منداڵ هەستی بە بێزاری نەکات لەو شوێنە ))هەر بۆیە 

ییە گرنگە کردووە، بۆیە ئەمەش پەروەردە لە قۆناغی سەرەتایی منداڵدا دەرکی بەو ڕاست
بەرنامەی تایبەت و دیاریکراوی بۆ داناوە، بەرنامەیەك کە پشت بە نوێترین ئاکارەکانی 

 لێکۆڵینەوەی زانستی لەم قۆناغەدا دەبەستێت.((

بۆیە لەسەر دایك و باوکان پێویستە گرنگیەکی زۆر بە منداڵەکەیان بدەن لە سەرەتایی 
چونکە بەم شێوازە ئەو منداڵە لە دوارۆژ پێگەی خۆی لەم  وەرگرتن و فێربوونی زمانی،

 (.١١٩، ٢٠٠٩)محەمەد ڕەشید فەتاح، کۆمەڵگایەدا دەکاتەوە.

 گرنگی باخچەی ساوایان

باخچەی ساوایان گرنگییەکی یەکجار زۆری لەسەر گەشەکردنی زمانی منداڵ هەیە، گومانی 
تێدا نییە کە زۆربەی خێزانەکان ناتوانن ژینگەیەکی دەروونی و لەبار و گونجاو بۆ 
منداڵەکانیان دابین بکەن، تەنانەت خێزانە دەوڵەمەند و بە تواناکانیش لەم سەردەمی 

و تەقینەوەی کانیاوی زانستەکاندا ناتوانن هەموو پێداویستییە شارستانیەت و تەکنەلۆژیا 
فسیۆلۆژی و دەروونی و کۆمەاڵیەتییەکانی منداڵ تێر بکەن و تێنوێتی زانست و حەز و 
ئارەزووەکانی بشکێنن، بەاڵم باخچەی ساوایان ئەگەر لەسەر نەخشەیەکی زانستیانە و 

ێت بەو ئەرکە گەورە پیرۆزە هەڵبستێت و پڕۆگرام وپێداویستییەکانی بۆ دانرا ئەوە دەتوان
)کەریم شەریف خزمەتێکی گەورەی منداڵ و جیهانە پاك و بەرفراوانەکەی پێشکەش بکات. 

 (.١4٦، ٢٠٠٩قەرەجەتانی، 

 

 



 

10 
 

 

 ڕاپرسی لە باخچەی ساوایانی )تابلۆ(
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 اپرسیڕ

فۆرمم  ٦٣ فۆرمی ڕاپرسی ١٠٠باخچەی ساوایانی تابلۆ دەکەوێتە کانی قرژاڵە، لە ئەنجامی 
، سنوری ڕاپرسیەکەم چڕ کردەوە لەم مندااڵنەی کە لە بەخچەی ساوایانن بەم بۆ گەڕایەوە

ساڵە بێگومان، چونکە منداڵ لەم تەمەنەدا توانای پڕ  ٦ـ  4شیوەیە ئەم مندااڵنە تەمەنیان لە 
کردنەوە و وەاڵم دانەوەی هەندێك لەم پرسیارانەیان نییە، بێگومان سەرپەرشتیارانیان 

ئەو وەاڵمانە بە رێژەیەکی بەرزی راستی و دروستی داوەتەوە، وەاڵمی پرسیارەکانیان 
واقع ژیانی ئەم مندااڵنە دەنوێنێت بە شێك لە پرسیارەکان پەیوەندیان بە هۆکارەکانی 
گەشەکردنی زمان الی منداڵ، بەشێکی تریان پەیوەندیان بە هۆکاری دواکەوتنی زمان الی 

ۆکارەکانم خستۆتە ڕوو، لەم بەشەشدا منداڵ، کە لە بەشی یەکەم دا هەردوو جۆر لە ه
بەشێوازی پراکتیکی بەرجەستەم کردووە لە باخچەی ساوایانی تابلۆ لەنێوەی پرسیار 

   خستوومانەتەڕوو.
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بە پێی ئەو راپرسیەی لەم باخچەی ساوایانی تابلۆ کراوە ژمارەی منداڵەکان بەپێی رەگەز 
 -لەم خشتەیە خراوەتەڕوو:

 ژمارەی منداڵ                ڕەگەز                  
 ٢٧                        نێر                   
 ٣٦                        مێ                   
 ٦٣                        کۆی گشتی                  

 

منداڵەکان مێیە،  % لە٥٧،١4% لە منداڵەکان نێرن و ٨٥،4٧کەواتە بە پێی ئەم خشتەیە 
 کەواتە ڕێژەی منداڵی )مێ( زیاترە لە )نێر(.

هەر بە پێی ئەم ڕاپرسییە ژمارەی ئەم مندااڵنە دیاریکراوە، کە چەند لەم مندااڵنە دایك یان 
 -باوکی لە ژیاندا نەماوە لەم خشتەی خوارەوە دەخەینەڕوو:

 نەبوون هەبوون باوان
 - ٦٣ دایك
 ١ ٦٢ باوك

 

 % باوکی لە ژیاندا ماوە.٩٨،4١% دایکی لە ژیاندا ماوە، ١٠٠ئەم ڕاپرسیە  کەواتە بە پێی

هەر بە پێی ڕاپرسیەکە ئاستی خوێندەواری دایك و باوكی منداڵەکان دیاریکراوە بە پێی 
 -ئەم خشتەی خوارەوە دەخەینەڕوو:

 باوك دایك ئاستی خوێندەواری
 ١٠ ١٢ نەخوێندەوار
 ٢٨ ٣٢ سەرەتایی
 ١4 ٧ ناوەندی

 ٢ ٦ دواناوەندی
 ٨ ٦ زانکۆ
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%  ١٥،٨٧% و لە الی باوك ٠4،١٩بە پێی ئەم خشتەیە ئاستی نەخوێندەواری لە الی دایك 
% ، ئاستی خوێندنی ناوەندی 44،44% و الی باوك ٥،٧٩و خوێندنی سەرەتایی الی دایك 

% ٩٠،٥٢%، ئاستی خوێندنی دواناوەندی الی دایك ٢٢،٢٢% و الی باوك ١١،١١الی دایك 
% ١٢،٦٩% و الی باوك ٩،٥٢%، ئاستی خوێندەواری زانکۆ الی دایك ٣،١٧و الی باوك 

 یە.

هەر بە پێی ئەو ڕاپرسیەی کردوومانە ریزبەندی منداڵەکانمان دیاری کردووە بەم شێوەیە 
 -دەیخەینەڕوو:

 ژمارەی منداڵ ریزبەندی منداڵ لەناو خێزان
 ١٠ یەکەم
 ٢٢ دووەم
 ١٢ سێیەم
 ١٢ چوارەم
 ٧ زیاتر

 ٦٣ کۆی گشتی
 

بە پێی ئەم خشتیە ریزبەندی منداڵ لەناو خێزان بەم شێوەیە ئەم ئەو مندااڵنەی کە منداڵی 
%، ئەو مندااڵنەی ریزبەندی ١4،٩% و ئەو مندااڵنەی ریزبەندی دووەم١٥،٨١یەکەمن، 
ریزبەندی %، ئەو مندااڵنەی ١٩،4%، ئەو مندااڵنەی ریزبەندی چوارەمی ١٩،4سێیەمی 
 % .١١،١١زیاترن 

 ژمارەی منداڵ کاتی سەیرکردنی تەلەفزیۆن
 ٣٨ یەک کاتژمێر
 ٢٣ دوو کاتژمێر

 ٢ زیاتر
 

بە پێی ئەو ڕاپرسیە ژمارە ئەو کەسانەی، کە یەك کاتژمێر سەیری تەلەفزیۆن دەکات 
ر لە %، ئەوانەی زیات٣١،٥%، ئەو مندااڵنەی دوو کاتژمێر سەیری تەلەفزیۆن دەکەن ٦٠،٣١

 %.٣.١٧دوو کاتژمێر سەیری تەلەفزیۆن دەکەن 
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هەر بە پێی ڕاپرسیەکە ژمارەی ئەو مندااڵنەی، کە یاری بە ئایپاد و مۆبایل دەکات یان 
 -یاری ناکات، ژمارەکان لەم خشتیە دەخەینەڕوو:

 ژمارەی منداڵ یاری بە ئایپاد و مۆبایل دەکات
 4٥ بەڵێ
 ١٨ نەخێر

 

خشتەیە ژمارەی ئەم مندااڵنەی کە یاری بە ئایپاد و مۆبایل دەکات کەواتە بە پێی ئەم 
 %، ئەم مندااڵنەی کە یاری بە ئای4٢،٧١

 منداڵ بەکارهێنانی زمان
 ٥٥ یەك
 ٨ دوو
 - زیاتر

 

 %.٥٧،٢٨پاد و مۆبایل ناکەن 

هەر بە پێی ئەم ڕاپرسیە کە کردوومانە ئەم مندااڵنەی کە لە باخچەی ساوایانن بزانین 
 -چەند زمان لە ماڵەوە بەکاردەهێنن لەم خشتەیەی خوارەوە دەیخەینەڕوو:

%، ٨٧،٣٠بە پێی ئەم خشتەیە ژمارەی ئەم مندااڵنەی کە یەك زمان لە ماڵەوە بەکاردەهێنن 
 %.١٢،٦٩ئەم مندااڵنەی کە دوو زمان لە ماڵەکانیان بەکاردەهێنن 

 

دااڵنە هیچ نەخۆسیەکی درێژخایەنی هەر بە پێی ڕاپرسیەکان باس لەوە دەکات ئایا ئەم من
 -هەیە بەم شێوەی خوارەوە دەیخەینەڕوو:

 ژمارەی منداڵ نەخۆشی درێژخایەن الی منداڵ
 ٢ بەڵێ
 ٦١ نەخێر
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کەواتە بە پێی ئەم خشتەیە ژمارەی منداڵەکانی توشی هیچ نەخۆشییەکی درێژخایەنی 
 %.٣،١٧بووە  %، ئەو مندااڵنەی توشی نەخۆشیەکی درێژخایەن٩٦،٨٢نەبووە 

بە پێی ئەم ڕاپرسیەی ئەنجام دراوە و ویستومانە بزانین ئەم مندااڵنەی الی کێ دەژین لەم 
 -خشتەی خوارەوە دەیخەینەڕوو:

 ژمارەی منداڵ منداڵ الی کێ دەژیتن
 ٥٩ باوان
 ١ دایك
 - باوك
 3 زیاتر

 

%، ٩٣،٦٥دایك و باوكیان بە پێی ئەم راپرسیە ئەو مندااڵنەی الی باواوانیان دەژین، واتا 
%، واتا ٠%، ئەو مندااڵنەی الی باوکیان دەژین ١،٥٨ئەم مندااڵنەی الی دایکیان دەژین 

هیچ یەك لە منداڵەکان بە تەنیا الی باوکیان ناژین، وە ئەو مندااڵنەی الی داپیرە یان باپیرە 
 %.4،٧٦یان هەر خزمێکی نزیك دەژین 

ئایا منداڵەکانیان کەلوپەلی یاریکردنیان هەیە، بەم  وە ئەوەمان پرسیە لە ڕاپرسیەکەمان
 -شێوەیە دەیخەینەڕوو:

 ژمارەی منداڵ کەلوپەلی یاریکردنیان هەیە
 ٥٩ بەڵێ
 4 نەخیر

 

%، ئەو ٩٣،٦٥کەواتە بە پێی ئەم خشتەیە ئەم مندااڵنەی کە کەلوپەلی یاریکردنیان هەیە 
 %.٦،٣4منداالنەی کە هیچ کەلوپەلێکی یاریکردنیان نییە 
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هەر لەم ڕاپرسیەدا ئەو پرسیارەمان لە منداڵەکان کردووە، ئایا چەند یاریان هەیە لە 
 -ماڵەوە، لەم خشتەی خوارەوە دەیخەینەڕوو:

 ژمارەی منداڵ ژمارەی یاری
 ٦ یەك
 ٥ دوو
 ٣ سێ
 4٩ زیاتر

 

مندااڵنەی کە دوو %، ئەو ٩،٥٢بە پێی ئەم ڕاپرسیە ئەو مندااڵنەی کە یەك یاریان هەیە 
%، ئەو مندااڵنەی زیاتر لە سێ 4،٧٦%، ئەو مندااڵنەی سێ یاریان هەیە ٧،٨٣یاریان هەیە 
 %.٧٧،٧٧یاریان هەیە 

هەر بە پێی ئەم ڕاپرسییە ژمارەی کاتژمێرەکانمان پرسیە، کە بۆ ماوەی چەند کاتژمێر 
 یاری بە کەلوپەلەکانیان دەکەن.

 ژمارەی منداڵ ژمارەی کاتی یاری
 ٢٢ یەك
 ٢٣ دوو
 ١٨ زیاتر

 

%، ئەو ٣4،٩٢هەر بە پێی ئەم خشتەیە ئەم مندااڵنەی کە لەیەك کاتژمێر یاری دەکەن 
 %.٢٨،٥٧%، ئەو مندااڵنەی زیاتر لەم یاریدەکات ٣٦،٥٠مندااڵنەی دوو کاتژمێر یار دەکات 
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 ئەنجام

 

الی منداڵ بە نموونەی  بەپێی ئەم لێکۆڵینەوەیە کە ئەنجامان داوە لەسەر گەشەی زمان
 -باخچەی ساوایانی )تابلۆ(، گەیشتینە چەند ئەنجامێك:

ئاستی خوێندەواری باوان رێژەکەی بەرزە بەرامبەر بە ئاستی نەخوێندەواری باوان، لە -١
 بەسەر گەشەی زمانی منداڵ.و باشی خۆی هەیە،ئەنجامدا کاریگەری ئەرێنی 

ەی زمانی دادەنرێت بەگشتی منداڵەکان سەیرکردنی تەلیفزۆن کە بەهۆکارێکی گەش-٢
 کاژێر سەیر دەکەن. ٢ـ  ١لەدەوری 

یاری کە هۆکارێکە بۆ گەشەی زمانی بە رێژەیەکی بەرز ئەو مندااڵنە  هەبوونی کەلوپەلی-٣
ئەو یاریانەی جیاوازیان هەیە ئەم کاتەی کە منداڵەکان  هەیانە، بەاڵم لەڕووی ژمارەوە

 کاتژمێرە. ٢بۆ  ١تەرخانی دەکەن بۆ یاری لە نێوان 

منداڵەکان لە باوان بێ بەشی، ئەمەش نیشانەیەکی ئەرێنییە چونکە بەرێژەیەکی دەگمەن -4
 بێ بەش بوون لە باوان هۆکارێکە لە هۆکارەکانی دواکەوتنی گەشەی زمانی منداڵ.

ەکارهێنانی ئایپات و مۆبایل کە کێشەیەکە بۆ دواکەوتنی زمانی منداڵ بە رێژەیەکی ب-٥
 زۆر مندااڵن یاری پێ دەکەن.

بەکارهێنانی دوو زمان لەناو خێزاندا هۆکارێکە بۆ دواکەوتنی زمان بە رێژەیەکی کەم -٦
 لەناو خێزانی ئەم مندااڵنەدا تێبینی دەکرێت.

هۆکارێکە بۆ دواکەوتنی زمان الی منداڵ بە هەبوونی نەخۆشی درێژخایەن کە -٧
 رێژەیەکی کەم بوونی هەیە لەنێو ئەم مندااڵنەی کە لە باخچەی ساوایانی تابلۆن.
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 لیستی سەرچاوەکان

 

 .، چاپخانەی چوارچرا١چپەروەردەی منداڵەکانمان، ، ٢٠١4عزیز ئااڵنی، -١

چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە،  ،١سایکۆلۆژی منداڵ،چ ،٢٠٠٢عبدالجلیل ابراهیم الزەبحی،-٢
 .هەولێر

سایکۆلۆژی گەشەی زمان الی منداڵ و هەرزەکار، ، ٢٠٠٩کەریم شەریف قەرەجەتانی،-٣
 نی.ەی زانکۆی سلێماچاپخان، ١چ

، چاپخانەی پیرەمێرد، ٢چسایکۆلۆژی زمانی منداڵ، ، ٢٠٠٩ کەریم شەریف قەرەجەتانی،-4
 .سلێمانی

ایاندا، گۆڤاری رامان، کەسایەتی منداڵ لە باخچەی ساو ،٢٠٠٩ محمد ڕەشید فەتاح،-٥
  .١4٩ژمارە 

 .دهۆكچاپخانەی خانی، ، ١چگەشەکردنی منداڵ، ، ٢٠١٠نەوزاد کلهوڕ، -٦

 


