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پڕاگواتیک و پەروەرد  -فێرکردى
بێگىهاى پەروەردەوفێرکردى لەکۆهەڵگا هرۆیەکاًذا بەیەکێک لەبٌەڕەتتریي چاالکییەکاى
دەژهێردرێت ،بەردەواهبىوًی کۆهەڵگایی هرۆیی بە گىاستٌەوەی هیراتی ئەو کۆهەڵگایە
بۆًەوەکاًی دواتر؛ بەستراوەتەوە .ئەهرۆ فێرکردى بەیەکێک لەًیطاًە بٌەڕەتییەکاًی ئاستی
پێطکەوتىیی کۆهەڵگاکاى دەژهێردرێت .ئەًذاهاًی هەرکۆهەڵگەیەک بەپێی دابىًەریتی
ئەوکۆهەڵگایە پەروەردە دەکرێي ،تابتىاًي بەپێی ئەو دابىًەریتە ڕەفتار بکەى .فێرکردى
بریتیە لەچۆًیەتی پرۆسەی گىاستٌەوەی زاًست ،یاساکاىً ،ەریت و ڕەفتار و لێهاتىوییەکاًی
کۆهەڵگایەک بۆتاکەکاى وئەًذاهە ًىێیەکاى .پەروەردەش ،پڕۆسەی گىاستٌەوەی هیراتی
کۆهەاڵیەتی وکەلتىری ًەوەیەکە بۆًەوەیەکی تر ،یاچۆًیەتی بە کۆهەاڵیەتی کردًی هٌااڵى و
چۆًیەتی فێرکردًی ضێىازەکاًی کرداری کۆهەڵگای ئەو ًاوچەیەیە کەتیای دەژیي.

واتاکاًی پەروەردە بەقەد فراواًی کۆهەڵگاکاى فراواى بىوى ،بەقەد
ژهارەی گەالى زۆربىوى ،هێٌذەی جیاوازی بیریاراى و قسەکە راًیطی
جیاوازى ،فرە ڕەًگە بەقەد ڕەًگی ئەو داهەزراوە و سیستەهاًەی کە
بەرجەستەیی کاری پەروەردەیی دەکەى .ڕیطەی پەروەردە بەقەد بیری
هرۆڤایەتی دێریٌە ،پڕۆسەی پەروەردەیی لەگەڵ بىوًی هرۆڤ لەسەر
زەویذا بىوًی هەیە .

ئەرکی پەروەردە لەم خااڵًەی خىارەوەدا دەخەیٌەڕو:
- ١گىاستٌەوەی ضێىازە ڕەفتاریەکاى بۆتاکەکاًی ًاو کۆهەڵگە.
- ٢گىاستٌەوەی کەلەپىری کەلتىری لەًەوەکاًی پێطىەوە بۆ ًەوەکاًی دواتر.

- ٣گۆڕاًکاریکردى لەکەلەپىری کەلتىریذا ،گۆڕیٌی پێکهاتەکاًی سەرەرای البردًی ئەوضتاًەی
بۆی سىدهەًذى .
- ٤پێذاًی ئەزهىًی کۆهەاڵیەتی بەتاکەکەش ،ئەهەش بریتیە لەبەهاو بیروباوەر و سیستەم
وداب و ًەریت و ڕەفتاری ئەوکۆهەڵگەیەی کە تاکەکاى تیایذا دەژیي.
- ٥ڕۆضٌبیرکردًی تاک بەزاًیارییە هاوچەرخەکاى ،کە بىًەتە ضەپۆل و ضۆرضێک بەڕووی
ژیاى و ئەزهىًی کۆهەڵگەکاًذا .

- ٦بەهێسکردًی تىاًای گىًجاًی تاکەکاى لەگەڵ بەها کۆهەاڵیەتییەکاى و ئاساًکردًی
پەیىەًذییەکاى و پەیىەًذییە کۆهەاڵیەتییەکاى.
- ٧ئاهادەیی تاکەکاى بۆهەًذێ ڕۆڵی کۆهەاڵیەتی چاوەڕواًکراو .

•زهاًی ڕاڤەکردى:
•(- ١زهاًی بەرز(ستاًذارً،ەتەوایەتی ) :ئەوزهاًەیە کە لە سٌىری واڵتێکذا لەهەهىو
بىارەکاًی ژیاًذا بەکاردێت .هەبەست لەبىارەکاى قىتابخاًەو دادگاو ضەقام وهاڵ وهسگەوت
وفەرهاًگەکاًە ،هەروها سێ ئەرکی سەرەکیص دەبیٌێ کەبریتیي لە( :هحوذهعروف)٢٠١٠:٣٥٧
•ا -بەڕێىەبردًی کاروباری بەڕێىەبردى و پەروەردەیی و تەًذروستی وکۆهەاڵیەتی .
•ب -گەضەپێکردًی کەلتىری هاوبەش کەخەڵکی کۆدەکاتەوە.
•ت -پتەوکردًی گیاًی ًیطتواًی و ًەتەوایەتی هەستی هاواڵتیەتی بۆگرێذاًی خەڵک
بەیەکتریەوە.

•ئەو زهاًە حکىهەت فێری هەهىو هاوًیطتواًیاًی دەکات ،کە ئەهەش کارێکی زۆرگرًگە .
بێگىهاى زهاى ًاسٌاهەی کۆهەاڵیەتییە ،یەکێکە لەگریٌگتریي تىخوەکاى ،کەکاری یەکخستٌی
ئەو کۆهەڵگایە دەکات.

(- ٢زهاًی ئاسایی(ڕۆژاًە،بەرژەوەًذی بەخصً،سم ):ئەم جۆرەی زهاى لەالیەى زۆریٌەی
خەڵکەوە قسەی پێذەکرێت ،کە بریتیە لەبەکارهێٌاًی زهاى بۆ پەیىەًذیکردى و
جێبەجێکردًی کاروباری ڕۆژاًە لەڕێگەی دەربڕاوە زهاًیەکاًەوە لەضێىەی ًىسیي وئاخاوتي لە
هەڵىێستە جیاجیاکاًذا .ئەو ضێىازە زهاًیەیی کە بۆهاهەڵەکردى وکڕیي وفرۆضتي و قسەکردًی
ًێىاى هاوڕێیاى و ئەًذاهاًی یەک خێساى و کرێکارو خاوەى کارو پسیطک و...هتذ .

هەریەک لەو بەکارهێٌاًەی زهاى بەپێی هەبەستی دیاریکراو ،هەڵىێستی ئاخێىەراى و ئەو
سیاقەی ئاخاوتٌەکاًی تیادا بەکاردێت و پلەوپایەی بەضذاربىاًی ئاخاوتي وئەو بابەتەی
لەبارەیەوە دەدوێي جیاواز دەبێ .

نسیککردنەوەی زمانی پەروەردە – فێرکردن لەدەوروبەری خوێندکارەوە
هەبەست لەًسیککردًەوەی زهاًی پەروەردە و فێرکردى لەدەوروبەری خىێٌذکار ئەوەیە ،کە
هاهۆستا هەوڵبذات ئەو زاًست و زاًیاریەی کە هەبەستیەتی فێری خىێٌذکاراًی بکات ،دەبێت،
بێت ضتێک یاى دیاردەیەک لە دەوروبەری خىێٌذکار بذۆزێتەوە کە خىێٌذکارەکە حەزبە و
ضتەبکات و بەجىاًی بیٌاسێ ،هەروها ئەوضتە یاى دیاردەیە لەگەڵ ئەو زاًیاریەی هاهۆستا
لەیەکتری بچي و پەیىەًذیەک هەبێت لەًێىاًیاًذا .بەم ًوىوًاًە ئەهە ڕووًذەکەیٌەوە .
بۆًوىوًە :کاتێک هاهۆستا دەیەوێت پیتی (ى،ت،ث،ی،یێ)فێری خىێٌذکارەکاًی بکات،
هاهۆستا دێت ضتێک لەدەوروبەری خىێٌذکارەکە دەبیٌێتەوە ،کەهەهىو خىێٌذکارەکاى پێی
ئاضٌاى و لەهێطکیاًذا هەڵگیراوەو هەرکاتێک بیاًەوێت دەیهێٌٌەوە بەرچاویاى.

هاهۆستاکە دێت باسی خىاردًی کفتەیاى بۆدەکات ،کەهەهىو خىێٌذکارەکاى بەم خىاردًە
ئاضٌاى و خىاردویاًە ،لەسەرەتا پێیاى دەڵێت ئەم پیتی(ى)وەک ئەوە وایە کەدایکت
کفتەیەکت لەًاو قاپێک بۆدابٌێت ،پیتەکە بە قاپێک کفتەیەکی تێذابێت دەچىێٌێت
لەگەڵ ئەوەی هەر کۆهەڵگەیەک کەلتىرێکی تایبەتی بەخۆی هەیە ،بەاڵم هەًذێک
تایبەتوەًذی هەیە گطتییەو لە هەهىو کەلتىرەکاًذا بىوًی هەیە.
•- ١کەلتىر پرۆسەیەکی هرۆییە :تایبەتە بەخىدی هرۆڤەوە بەخىی هرۆڤەوە ًەک ضتەکاًی
دیکە،سەرجەم بىًەوەراًی دیکە بۆیاى ًییە هاوبەضی ئەم تایبەتوەًذیەیی هرۆڤ بکەى.

•- ٢کەلتىر پڕۆسەیەکی وەرگیراوە :هرۆڤ کەلتىر لەدەوروبەرەوە وەردەگرێت دایک وباوک،یاى
سەرکردە ئاڕاستەکەراى یاى ئاهرازەکاًی ڕاگەیاًذى.
•- ٣کەلتىر پڕۆسەیەکی گۆڕاوە :دەگۆڕێت و لەجىڵەدایە زۆربەی جار ڕوەو باضتر بىوى
دەجىڵێ ،واتە پەرە دەسێٌێ.
•- ٤کەلتىر پرۆسەیەکی تەواوکارییە :پێىیستییەکاًی هرۆڤ پردەکاتەوە دەرووًی هرۆڤەکاى
ئاسىدە دەکات ،چىًکە بابەتە هسریەکاى دەبەستێتەوە بەڕۆح و دەروًەوە.

- ٥کەلتىر پرۆسەیەکی بەردەواهە :کەلتىر هىڵکی تەًیا کەش وًەوەیەک ًییە ،بەڵکى ًەوە
دوای ًەوە دەگىازرێتەوەً ،اتىاًرێت دەست بەسەر هیچ کەلتىرێکیطذا بگیرێت.
- ٦کەلتىر پرۆسەیە تىاًای گىاستٌەوەی هەیە :لەًەوەیەکەوە بۆًەوەیەکی دیکە دەگىازرێتەوە
لەًاو کۆهەڵگەیەکذا ،هەروەک چۆى دەتىاًرێت .لەکۆهەڵگەیەکەوە بۆکۆهەڵگەیەکی تر
بگىازرێتەوە ،بۆیە تىاًای ئەوەضی هەیە لەسەر ئاستی گەالى باڵوبکرێتەوە.
- ٧کەلتىر پڕۆسەیەکە ،ضێىازی ژیاى دیاری دەکات :بەوهاًایەی کە هرۆڤ لەکەلتىرەوە
ضارەزای ڕەفتاری کۆهەڵە کەسێکی دیاریکراو دەبێت و دەتىاًێ پێطبیٌی ئەو ضتەبکات
کەتاکەکاى لەچىارچێىەی ڕەفتارێکی کۆهەاڵیەتیذا ئەًجاهی دەدەى ،چىًکە کەلتىر ضێىازێکی
دیاریکراو لەژیاى و کاروبارەکاًی ژیاى دەسەپێٌێ بەسەر ًەوەکاًی خۆیذا.

بۆًوىوًە ،ئەگەر ئەم پەًذاًەی خىارەوە وەرگریي تێکەڵیاى بکەیي بەزهاًی پەروەردە
وفێرکردى ،دەبیٌیي هەریەکێکیاى کۆهەڵێک بابەت لەخۆ دەگرێت وهاهۆستاش فێری
خىێٌذکارەکاًی دەکات ،خىێٌذکارەکاًیص ،ئەگەربابەتە پەروەردەیەکاًیاى بۆ ڕاڤە بکرێت
باضتر فێری دەبي و لەبیری ًاکەى ،هەروها لەکاتی گفتىگۆ کردًیطذا دیساًەوە بۆپاڵپطتی
قسەکاًیاى بەکاری دەهێٌي.
- ١هێس لە یەکێتی دایە.

- ٢بەرد لەهاڵی خەڵکی هەگرە کەهاڵی خۆت لەضىضەیە.
- ٣خسم گۆضتیطت بخىات ئێسکت ًاضکێٌێ.
- ٤ژیری بەگەورەو بچىکی ًییە .

بنەماکانی هاریکاری الی مامۆستا
هاهۆستا لەکاتی ڕاڤەکردًی واًەکاًذا هاریکاری خىێٌذکار دەبێت بەوەی کە ئەوەًذەی زاًیاری
پێىیست بێت و پەیىەًذیذاربێت بەبابەتەکەوە دەیگەیەًێتە خىێٌذکارو ئەو زاًیاریاًەی کە
بەخىێٌذکاری دەڵێت هەهىویاى ڕاست و دروستي وپەیىەًذی ڕاستەوخۆیاى بەوبابەتەوە هەیە
کە دەیڵێتەوە،باضتریي ضێىەو ضێىازیص هەڵذەبژێرێت بۆ وتٌەوەی واًەکەی .بەم جۆرە دەبیٌیي
هاهۆستا پەیرەوی تەواوی بٌەهاکاًی هاریکاری دەکات لەکاتی وتٌەوەی واًەکەیذا ،هەروها
هاهۆستا لەکاتی واًە وتٌەوەدا زۆرجار جەخت لەسەر هەًذێک ضتی گریٌگی ًاوبابەتەکە
دەکاتەوەو زیاتر لەجارێک دووبارەی دەکاتەوەو پێطیاى دەڵێت کە ئەهەگریٌگە بیساًي ،یاخىد
لەدوای ئەوەی واًەکەی بەتەواوی ڕاڤەکرد ،پرسیاریاى لەم ضتاًە لێذەکات و دووبارە و سێ
بارەیاى دەکاتەوە،

یاى پێیاى دەڵێت پێىیستە لەسەرتاى ئەهە وەکى ًاوی .خۆتاى فێرببي و بیساًي،بەچەًذیي
ڕێگا هاهۆستا هاریکاری خىێٌذکار دەبێت ،بەم جۆرە خىێٌذکارەکاى هەستذەکەى کەهاهۆستاکە
هاریکاریاى دەکات وئەم ضتاًە لە تاقیکردًەوە کاًذا دەهێٌێتەوە.

•زۆرجاریص هەیە ،هاهۆستا بٌەهاکاًی هاریکاری دەبەزیٌێت ،لەکاتی واًە وتٌەوەدا زاًیاری
زۆر باسذەکات لەسەر بابەتەکە و ضتەکاى دووبارە ًاکاتەوە بەخێرایی بەسەر بابەتەکەدا
دەڕوات ،گریٌگی ًادات بەهیچ ضتێکی ًاو بابەتەکەو هەهىویاى وەکى یەک باش دەکات و
بەضێىازێکی لێڵ و هاوواتایی زۆر بەکاردەهێٌێت و تەهىهژی لەقسەکاًیذا هەیە ،گریٌگی بە
بابەتێکی دیاریکراو ًادات وهیچ بابەتێکیاى زەق ًاکاتەوە لە هەهىویاى وەکى یەک دەدوێ .

ئەم جۆرە واًە وتٌەوەیە لەکاتی تاقیکردًەوەدا خىێٌذکار زۆر هاًذودەکات،چىًکە خىێٌذکار
دەبێت بابەتەکە زۆر بەباضی بخىێٌێتەوەو ئەوەی کە هاهۆستا باسی کردوە چەًذیي جار
بەسەریذا بچێتەوە.

•زهاًی تاقیکردًەوە ،لەوکاتەی کەهاهۆستا هاریکارەو بٌەهاکاًی هاریکاری ًەبەزاًذوە
زهاًێکی زۆر ئاساًەو پرسیارەکاًیص الی خىێٌذکار بەئاساى ئەژهاردەکرێت و بەباضی
وەاڵهی پرسیارەکاى دەداتەوە ،بەاڵم کاتێک هاهۆستا بٌەهاکاًی هاریکاری دەبەزێٌێت
زهاًی تاقیکردًەوەکاًیص گراى دەبي و پرسیارەکاًیص بەگراى ئەژهار دەکرێي.

بنەماکانی هاریکاری لەالی خوێندکار
خىێٌذکار لەوەاڵهذاًەوەی پرسیارەکاًذا دەبێت هاریکاربێت وبٌەهاکاًی هاریکاری ًەبەزێٌێت
لە وەاڵهذاًەوەدا ،پرسیارەکە چ داواکارییەکی تێذایە خىێٌذکار بەپێی ئەو داواکاریە وەاڵم
بذاتەوە ًەکەم و ًەزۆر ًەًىسێ ،هەروها وەاڵهەکەی پەیىەًذی ڕاستەوخۆی بە داواکاری
پرسیارەکاًەوە هەبێت و ضێىازی وەاڵهذاًەوەکەضی ڕووى و ئاضکرابێت و تەهىهژیی و لێڵی و
فرەواتایی و هاوبێژی لەوەاڵهەکاًذا بەدی ًەکرێت .بەم جۆرە خىێٌذکار هاریکار دەبێت و
لەوەاڵهذاًەوەکاًی سەرکەوت و دەبێت وًورەی باش لەتاقیکردًەوەکاى بەدەست دەهێٌێت .
بەاڵم ئەگەر بێت وخىێٌذکار هاریکار ًەبێت ،واتە بٌەهاکاًی هاریکاری ببەزێٌێت بەم
ضێىەیەی خىارەوە وەاڵهی پرسیارەکاى بذاتەوە ،هەًذێکجار خىێٌذکار وەاڵهی پرسیارەکاى
بەچىار یاى پێٌج وضەیەک دەداتەوە ،کەئەهەش وەاڵهی پرسیارەکە ًییە بەتەواوی،

یاى هەرچی زاًیاری هەیەتی لەسەر ئەوبابەتە هەهىوی دەًىسێت جا ئەوەی پەیىەًذی
بەپرسیارەکەوە هەبێت یاى ًەبێت ،یاخىد هەًذێک جار ضێىازی وەاڵهذاًەوەکەی ڕووى ًییە
لێڵ وتەهىهژاویە وضەی فرەواتاو هاوبێژ بەکاردەهێٌێت ،بە هاهۆستا دەڵێت هي هەبەستن ئەو
وەاڵهەیاًبىوە،

هێزی وشەو جیاوازی وشەکان
یەکێک لەبابەتە پڕاگواتیکیەکاى ئاهاژەیە ،قسەکەر لەبارەی ضتێکەوە قسەدەکات و
بیرۆکەیەک دەردەبڕێت ،بەبەکارهێٌاًی کۆهەڵێک ڕێساو ًەڕێتی ڕەهسیی زهاًەکە بۆ ئەوەی
لەگەڵ دەوروبەری زاًیاریە هاوبەضەکاى بواًسازێٌێ ،بەاڵم لەم بارەدا قسەکەر تەًها قسە
ًاکات ،بەڵکى ئەو قسەکردًەی لە پێٌاو جۆرێک لەهەبەستە )(illocutionیاى کردەیەکی
گەیاًذًە)(communicative act
ئەو گىتەیەی قسەکەر بەکاری دەهێٌێً ،ەک هەرئاهاژە ،بەڵکى هێسێکی ڕەواًبێژیی و
هەبەستذاریطی هەیە.واتایەکی پڕاگواتیکیواى هەیە ،کە ئاهاژەیە یاى ئاهاژەیەکی
بیرۆکەییە ،یەکێکی تر هێسی ڕەواًبێژیی وهەبەستە )(illocutionary forceلێرەضەوە
دەتىاًیي جۆری سێیەم دەستٌیطاى بکەیي .

کاتێک گىتەیەک ئەًجام دەدرێت ،کەسی یەکەم گىزارضت لە واتایەکی هەبەستذار دەکات کە
ئاهاًج لێی ًەک هەرتێگەیطتٌە ،بەڵکى جۆرێک کاریگەریطی لەسەر کەسی دووەم هەیە ،یاى
بۆ ترساًذًیەتی ،یاى بۆ قەًاعەت پێهێٌاًیەتی ،یاى بۆکارتێکردًە ،یاى بۆ هەستکردًە
بەبىًی ئاهاًجێکی هاوبەش یا بەرژەوەًذیەکی هاوبەضە.

ئۆستي گەیطتە ئەوەی هەریەک لەکردەکاًی ڕاپەڕاًذى وًاڕاپەڕاًذى ًاتىاًي هەبەستەکاًی
تری ئاخاوتي لێکبذەًەوە،پەًای بردە بەر هێسەکاى و بۆ دەرخستٌی چۆًیەتی گەیاًذى
لەکردەی ڕاپەڕاًذًذا سێ جۆرە هێسی دیاریکرد کەبریتیي لە:

- ١واتای فۆڕهی locution act :هەبەست لەم زاراوەیە کردەی درکاًذًی ڕستەی تەواوە،
کە لەگەڵ یاسا ڕێسهاًییەکاًی زهاًەکەدا گىًجاوبێت.
- ٢واتای ًافۆڕهی illocution act :هەبەست لەم زاراوەیە ئەو کرداًەیە کەقسەکەر بەهۆی
دەربڕیٌێکەوە دەیکات ،فۆڕهی ڕستەکە پرسیاریە بەاڵم هەبەستی داخىازیە.

- ٣واتای کاریگەری یاى پاضکار perlocutionery act :ئەو کاریگەریەیە کەقسەکەر
لەسەر گىێگر دروستی دەکات ،وەکى هلکەچ بىى بۆفەرهاًەکاى ،یاى قەًاعەت پێهێٌاى بە
ئاهۆژگاری،یاى باوەرکردى یاى باوەڕًەکردى بەقسەکاًی.

کاتێک باش لەئاهاژەو هێسی ڕەواًبێژی وهەبەست و پاضکار دەکەیي .هاهەڵە لەگەڵ واتای
سیواًتیکی ًاکەیي ،کە زهاى بەرجەستەی دەکات ،بەڵکى هاهەڵە لەگەڵ ئەو واتا
پڕاگواتیکیاًە دەکەیي کەخەڵک لە ڕێگەی کردە قسەییەکاًەوە دەیاًگەیەًي .قسە لەسەر
پەیىەًذی ًێىاى زهاى لەالیەک و دەوروبەری ڕوداًەکە لەالیەکی ترەوە دەکەیي .

بۆًوىوًە:
•هێىاش بڕۆ بۆئەوەی زووبگەیتەجێ.•-زۆر ببیستەو کەم بڵێ.

