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اكڕێگەری ریگای پرس یارو وهالم هلسەر دهس تكەوىت
خويندین خوينداكراین زانكۆ
قۆانغی چوارهىم بەیش میوو وهك منوونە
بەهات عبدالرزاق سعید
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 1بەیش مێژوو ،فاكەڵی پەروەردە ،زانكۆى كۆيە  ،هەرێمى كردس تان -عراق
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پوختە
پيشتتتتتەی وانتەبیی هلژایین ئتەمرۆدا هلگرنگتین پيشتتتتتەاكنە كەمرۆڤ دهیاكت بەگشتتتتت ی وبەاتيبەىت مامۆستتتتت تاچونكە جيگاوشتتتتتوينيان دایرورونە هلستتتتتەر هەموواتكەاكین
انوكۆمەلگا،وانەبیی اكڕێگەری زۆری هەيەهلسەركەسايەىت وچۆنیەىت گەشەپیداین اليەین ئەقىل وروونكردنەوهی اببەتەاكن
ئاماجنی ستتەرهكی ئەم تویژينەوهيە زانيین اكڕێگەری ریگای پرستت یارو وهالم هلستتەردهستت تكەوىت خويندین خوينداكران وبەراوردكردنیان بەریگای ئاستتایی ،ميتۆدی بەاكرهاتووهلم
تویژينەوهيە ميتۆدی جتريبيە منوونەی تویژينەوهكە بريتيە هلسەمپلیك هلخوينداكراین بەیش میوو قۆانغی چوارهم،هلكۆاتيدا توێژهر گەيش تە ئەو ئەجنامەی بووین بەلگەداری ئاماری
هلریگای پرست یارو وهالم هلستەردهس تكەوىت خويندین خوينداكران وبووین اكڕێگەريەكی پۆزهتیڤ هەروهها بووین بەلگەداری ئاماری بەریگای ئاسایی بەالم بەاكڕێگەريەكی كەم
هەروهها توێژهر پيشتنيار دهاكت تویژينەوهیكی هەمان شت یوه بكريت بەریگای گفتووگۆاین ریگای نەخشتەی چەمكەاكن هلستەر دهست تكەوىت خويندین خوينداكران هلقۆانغەاكین
ترو بەراوردكردنیان بەيەكتی.
لكیەل وشە :دەس تکەوری خوێندن .کۆمەڵەی ئەزموین ،کۆمەڵەی کۆنتۆڵ کراو ،پرس یاری وروژێنەر  .پرس یاری فێرکرد
______________________________________________________________________________________

 .1پێشەىك
مامۆس تا رۆلیكی گرنگی هەيە هل پێشکەوتن و پاراسنت وه بەدهست هێناین زانست
و بەرپرس یاريیەىت گەورهی هل سەر شانە بە بەراورد هلگەڵ خەڵکی تردا چونکە اكری
مامۆس تا پەرپیداین مرۆڤ و گەشە پێداین توااناكین مرۆڤايەتیە.
مامۆس ت تا بەرپرستتە هل هەموو ئەو زانیاريیانەی کە بە خوينداكری دهبەخش تێت بۆيە
زۆر گرنگە ورای و ئاگاداری نويتین زانستتتتت ی ستتتتتەردهميانە بێت و زانیاری اتزه بە
خوينداكران ببەخشێت( .حەسەن) 21 – 2112 ،
رێگتااكین وانتەوتنتەوه زۆرن و جۆراوجۆرن هەريەکەاین بە هێزی و الوازی خۆی
هتەيتە واتتە اتوهکو ئيستتتتت تا رێگايەىك گشتتتتت ی نیە کە بۆ هەموو قۆانغەاكین خوێندن
______________________________________________________________

گوجنتاوبێتت بتەڵکو هەريەکەاین بۆ اببەت و قۆانغێک زایتر گوجناوه ؛ مامۆستتتتت تای
ستەرکەوتوو ئەو کەسەيە کە بۆ اببەت و قۆانغ و اكىت پێويست رێگای وانەوتنەوهی
گوجناو هەڵژبێری و بە ابشتتتتین شتتت ێواز اببەتەکە بگەيەنيتە خوێنداكران( .شتتتەريف،
.)11 , 211٠
بەبۆچووین توێژهر ڕێگەی وانەوتنەوه هلمرۆدا بوهتە پرۆستتتتتەيەكی گرينگی فیكردن
چونكتە بريتيتە هلكۆمتەلیك بنەما و پرهنستتتتتيپیی جياواز هلپيناوگەيشتتتتتنت بەئاماجنیكی
دایریكراودا .هلمرۆدا انتوانريت يەك ڕێگە هلكرداری وانەوتنەوهو فیبوندا بەاكربینيت
چونكە هەر ریگايەك خاوهن اتيبەت مەندی خۆيەىت كەبۆژينگەو شتتوین و كەش ت یكی
دایریكراودا دهگوجنیت كەپێويست تە مامۆست تا دهستتنيشاین باكت ،هەرچەنده مامۆس تا
ئازاده بۆ هەلژباردین ریگای وانەوتنەوه بەالم ئازادنیە هلبرایرداین هەهل این دروستتتتتت
پیاده نەكردین ریگاوش یوازی وانەوتنەوه.
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ریگتای پرستتتتت یتارو وهالميش يتەكیكتە هل ڕێگتە گرنگتەاكن كتە پێويستتتتت تە هلاليەن
مامۆستتتتت تااینەوه بەاكربيت بۆ ئەوهی خوينداكر دهوریكی چاالك ببينیت هلانو وانەداو
خوينداكر زۆرترین پرست یاری ئاراست تەبكريت هلاليەن مامۆست تاو بتوانيت بیكردنەوهی
بوروژينيت.

 .2گرنگى توێژينەوە
لیهدا بەچەند خالیك گرنگی ئەم تویژينەوهيە دهخەينەروو:
 -1ئەم تویژينەوهيە ستتوود بە مامۆس ت تا دهگەيەنيت بۆ بەاكرهیناین ریگای پرس ت یارو
وهالم بۆ وتنتەوهی اببتەىت پیوانتەوهتەلستتتتتەنگتاندن بۆ بەرزكردنەوهی ئاستتتتت ی
دهس تكەوىت خويندن الی خوينداكران.
 -2بەاكرهیناین ریگای پرس یارو وهالم وا هل خوينداكران دهاكت كە بەشداری بكەن
هل وانەوتنەوه و بیوبۆچونەاكنیان دهربربن.
 -3اكڕێگەری بەاكرهیناین ریگای پرست یارو وهالم بۆ زایتر گەشتتەستتەندن و گرنگی
دان بە بیكردنەوهی خوينداكران و رهنگدانەوهی هلسەر دهس تكەوىت خويندنیان.
 -٠راهینتان كردن هلستتتتتەر بتەشتتتتتداریكردین خوينداكران هل وانەوتنەوهدا بۆ زایتر
بتتەدهستتتتت ینتتاین اكرامتتەیی و لیتاتوویی الی خوينتتداكران و مامتنتتەی زایتر الی
خوينداكران دروست دهاكت.
ل
جيب اتباع التعلاميت الواردة يف هذا ا منوذج قبل ارسال الورقە اجلاهزة .انتقل اىل موقع
جمةل جامعة كويە للعلوم الانسانیة والاجامتعیة ملزيد من املعلومات.
 .2.1کيشەی توێژينەوه
پەروهرده اكرێکی دهستت تکردو هل بەردهستت تە انتوانرێ بەشتت ێوهيەىك پەرش و باڵو
جێبەیج بكريت پێويستت تە کۆمەڵگا بۆ ئەوهی پەروهردهيەىك تەندروستتت بە دهستتت
بێنێتت هتەموو تواانی خۆی خبتاتتەگتەڕ بۆ بتەدهستتتتتت هێنتاین چونکتە دهبێتە هۆی
دهوڵەمەند بووین کۆمەڵگا هلاليەین پەروهردهیی مامۆس ت تا وهك کەس ت ێکی تر نیە بەڵکو
شوێن پەجنەی دایرهو نەوهاكین کۆمەڵگا هل ژێر دهس ی ئەودا پەروهرده دهکرێن دهبێت
مامۆس ت تا بتوانيت ستتەرکەوتو بێت هل ئەرك و ئيشتتەکەيدا وه هل گەایندین پەایمەکەيدا
پێويس تە مامۆس تا ئارهزويەىك انوهىك هەبێت کە پاڵنەربێت بە ئاراس تەی پيشەو ئەرىك
وانتەوتنتەوه حتەزو ئتارهزووی ستتتتتەرکتەوتین هتەبێتت هل اكرهکەيدا و هەوڵ بدات بە
ابشتین س ێواز پەایمەکەی بگەيەنێت بە خوينداكران.
مامۆس تا هل اكىت وانەوتنەوهدا دهبێت ڕهچاوی ئەوه باكت کە ابشتین رێگاو ش ێواز
بتەاكربینێتت بۆ ئتەوهی خوێنتداكران تێبگتەيتەێن وه پتاڵنتەراین ال دروستتتتتت بێتت بۆ
فێربوون.
لیهدا توێژهر هلميانەی اكركردین وهك مامۆست تا هلانو زانكۆدا هەستيكرد كەزۆربەی
متامۆستتتتت تتااین هلوانەاكنیاندا خوينداكر تەوهرهی ستتتتتەرهكی نیە بەلكو خوينداكر تەهنا
گویگرهو مامۆستتتتت تا گرنگی اندات بە پرستتتتت یاركردن و وروژاندین بیی خوينداكران،
دهبيت مامۆستتت تا هەولبدات ڕێگەيەكی گوجناو هەلژبیريت كە بگوجنی هلگەل ئاستتت ی
خوينداكرو قۆانغی خويندن ،توێژهر ریگای پرس یارو وهالمی هەلژبارد بۆ ئەوهی بزانيی
اكڕێگەری دهبيت هلستتتتەر دهستتتت تكەوىت خوينداكران،چونكە هلم ڕێگەيەدا زۆرترین
پرستتتتت یتار ئتاراستتتتت تتەی خوينداكر دهكريت،توێژهر دهيەويت بزانيت دهستتتتت تكەوىت
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خوينداكراین قۆانغی چوارهم بەیش میوو هلریگای بەاكرهیناین ریگای پرستت یارو وهالم
بەرزه این نزمە.
پ -ئتاای اكریگەری ریگای پرستتتتت یارو وهالم هلستتتتتەر دهستتتتت تكەوىت خويندین
خوينداكراین زانكۆ چيە ؟
 .2.2ئاماجنی توێژينەوه
 .1زاننی و خستتتتتتنەرووی اكڕێگەری نیوان ریگای پرستتتتت یارو وهالم هلستتتتتەر
دهس تكەوىت خوينداكراین قۆانغی چوارهم بەیش میوو.
 .2شتتتتت یكردنەوهی دااتوزانیاريیەاكن وبەراوردكردنیان هلگەل ریگای ئاستتتتتایی و
اكڕێگەراین هلنیوان كۆمەهل ئەزموونیەاكن.
 .2.3گرمیانەاكین تویژينەوهكە
 .1هیچ جياوازيەكی بەلگەداری ئاماری هلئاستتتتت ی 1,11بەدی انكريت هلنیوان
منرهاكین خوينداكران هلكۆمەهلی ئاسایی و كۆمەهلی ئەزمونیدا.
 .2هیچ جياوازيەكی بەلگەداری ئاماری هلئاس ی ،،1,11بەدی انكريت هلنیوان
اكڕێگەری ریگای پرس یارو وهالم هلسەردهس تكەوىت خويندین قۆانغی چوارهم
 .2.٠س نوری توێژينەوه
 .1بواری مرۆیی :منونتەی توێژينتەوه کەخوێنداكراین قۆانغی چوارهمی بەیش مێژوو
فاکەڵی پەروهرده بۆساىل خويندین 2116-2117
 .2بواری شوین :فاكەلی پەروهرده -بەیش میوو-زانكۆی كۆيە
 .3بواری اببەت :اببەىت پیوانەوهەلسەنگاندن هلقۆانغی چوارهم
 .2.1پێناسەی زاراوهاكن
رێگای پرستتتت یارووهاڵم  :بريتيە هل مۆدێل و مياكنیمی خستتتتتنە رووی اببەىت وانە
بەش ێوهی پرس یارو وهاڵم  ،واتە مامۆس تا هل سەرهاتی وانەکەدا اتکۆاتیی وانە پرس یار
ئاراستتت تەی خوينداكران دهاكت و وهاڵم هل خوينداكران وهردهگريت( .حەمد امنی ،
)116 – 211٠
ریكاكری ریگتای پرستتتتت یتارو وهالم الی توێژهر:بريتيتە هلریگايەكی وانەوتنەوه كە
مامۆس تا هلسەرهاتی وانەكەدا ات كۆاتیی وانە پرس یار ئاراس تەی خوينداكران دهاكت كە
توێژهر بەاكریینا هلگەل كۆمەهلی ئەزمووین تویژينەوهكەدا
دهستتتتت تکتەوىت خوێنتدین خوينداكران :بريتيە هلو منرهيەی كە خوينداكر بەدهستتتتت ی
دههتتتیتتتنتتتيتتتت هلدهرهجنتتتامتتتی اتقتتتيتتتكتتتردنتتتەوهدا هلاببتتتەتتتتیتتتك این كتتتۆمتتتەلتتتیتتتك
اببەت(.ابراهمی)2111،6،
دهستتتتت تكتەوىت خوينتدین خوينداكران  :بريتيە هلكۆمەلیك زانیاری و اكرامەیی بۆ
دایریكردین رادهی فیبووین خوينتداكران بتەمەبەستتتتت ی ئاماجنیكی دایریكراو هلریگای
اتقيكردنەوهدا بۆ دایریكردین ئەو دهس تكەوتە(.جرجش)2111،1٠٩،
ریكاكری دهستتتتت تكەوىت خويندن الی توێژهر :بريتيە هلكۆی منرهاكین خوينداكراین
قۆانغی چوارهمی بەیش میوو هل وانەی پیوانە وهەلستتتەنگاندن بەدهستتتتيان هیناوه
هلساىل خويندین .2116-2117
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 .3زهمينەی تیۆری توێژينەوهکە
 .3.1رێگای پرس یارو وهاڵم
ئاماجنی رێگای وانەوتنەوه بە پرس یارو وهاڵم بەشداری پێکردین فێرخوازانە هل
وانەاكندا ،بۆيە پێويس تە مامۆس تا بە تەواوی خۆی ئامادهکردبێت بەرهلوهی وانەکە
بڵێتەوه  -پالین تەواوی داانبێت ،هەوهها پرس یاری زۆر وروژێنەری ئامادهکردبێت و
ئاراس تەی فێرخوازاین باكت.
 .3.2جۆرهاكین پرس یار
يەكەم /پرس یاری وروژێنەر :مامۆس تا بە پێیی پالن هل سەرهاتی وانەکەدا چەند
پرس یارێکی وروژێنەر ئاراس تەی خوينداكرهاكن دهاك ،بۆ ئەوهی رووهو هزرین و
بیکردنەوه ئاراس تەاین باكت ،هەروهها سەرجنیان بۆ انوهرۆىك اببەتەکە رابکێشێت و
ئاگایی و سەرجنیان نەڕوات.
دووهم /پرس یاری فێرکردن :مامۆس تا پرس یار سەابرهت بە انوهرۆىك اببەتەکە ئاڕاس تەی
خوينداكران دهاكت ،بۆ ئەوهی هل رێگای پرس یارهاكین ئاش نااین باكت بە چەمك و
بیۆکەو زانیاری و مەعريفەی انو اببەتەکە.
سێيەم /پرس یاری بە ئاگاهێنانەوه :مامۆس تا اكتێك ئەم جۆره پرس یاره ئاڕاس تەی
خوينداكرهاكن دهاكت -خوينداكريك سەرجنی رۆيش توه این سەیری دهرهوه دهاكت این
خەوتووه ،هلو اكتەدا مامۆس تا ڕاس تەوخۆ هل رێگای هێناین انوی پرس یارێکی ئاڕاس تە
دهاكت ،بە مەبەس ی ئاگادارکردنەوهو سەرجن راکێشاین بۆ اببەىت وانەکە.
چوارهم /پرس یاری ئاڕاس تەکردن :مامۆس تا ئەم جۆره پرس یارانە بۆ ئاڕاس تە کردین
خوينداكران رووهو ئاماجنی وانەکە بەاكر دههێنێت.
پێنجەم /پرس یاری هەڵسەنگاندن :ئەم جۆره پرس یارانە مۆماس تای اببەت هل سەرهاتی
وانەکەدا بە ش ێوهيەىك رێکخراو ئاڕاس تەی خوينداكری دهاكت ،بۆ ئەوهی ئاس ی
ئەاكدمیی و تواانی تێگەيش تنيان بزانێت ،هەروهها هل کۆاتیی وانەکە ئاڕاس تەی
خوينداكران دهکرێت(.الامنی)2111،٩2،
 .3.3مەرجەاكین رێگاى پرس یارو وەالم
 .1پێويس تە پرس یارەاكن هل ئاسانەوە بۆ گران بێت و هلاتيبەتیەوە بۆ گش ی بێت
 .2ێويس تە پرس یارەاكن جۆراوجۆر بن واتە زارەىك و نووسنی
 .3پێويس تە پرس یارەاكن پەيوەندى بەاببەتەكەوە هەبێت و روون و ئاشكرابێت
بۆئەوەى خوێنداكرا بەابیش تێيبگەن(.حسن)2116،22،
 .3.٠اليەنە ابشەاكین رێگاى پرس یارو وەالم
 .1پەيوەندى نێوان مامۆس تاو خوێنداكر بەهێز دەبێت
 .2خوێنداكران بەردەوام خۆاین ئامادە دەكەن بۆ اببەتەكە
 .3خوێنداكران سەرجن و ئاگااین انروات و بەردەوام دەبن هلبیكردنەوە
 .3.1گرفتەاكین رێگای پرس یار و وهاڵم
 .1هل گەڵ ژمارهی زۆری خوينداكران انگوجنێت.

7٩
 .2هل گەڵ خوينداكراین ئاست نزم انگوجنێت.
 .3ئەگەر مامۆس تا بە تەواوی کۆنتۆڵی اببەتەکە وپۆهلکەی نەکردبێت  ،بەهەڵە
تێگەيشنت و ژاوهژاو هل انو پۆل دروست دهبێت
 .٠زۆر جار مامۆس تا تەهنا پرس یار ئاراس تەی چەند خوينداكریكی دایریکراو دهاكت
و زۆربەی خوينداكری دیکە بە بەردهوامی فەرامۆش دهاكت.
(.امحد)1٩٩٩،٩2،
 .3.7دهس تكەوىت خويندن
گرنگی دهس تكەوىت خويندن هلپرۆسەی فیكردندا دادهنريت بەپیوانەيەك بۆ برایردان
هلسەر منرهی خوينداكران كە دهرچوون این دهرنەچوون،هەروهها دهس تكەوىت خويندن
دادهنريت بە كرداری پاراسنت بۆئەوهی تویش كيشەاكین خويندن نەبيت دهبيتە هۆی
دهرنەچووین خوينداكران وهەروهها دهس تكەوىت خويندن گرنگيە گەورهكەی هلوهدايە
كە خوينداكر دهزانيت توااناكین چەندن ووايلیدهاكت بگات بەئاستيك كە مامتنەی
تەواوی بەتوااناكین هەبيت و هەولبدات هلوئاس تەدا بيت و شكست
نەهینيت(.عبداحلید)2111،٩1،
 .3.6كۆمەلیك هۆاكر اكڕێگەراین هەيە هلسەر دهس تكەوىت خويندن
 .1هۆاكرهاكین پەيوهندی بەاتك هەيە(خودی) :واتە كەستتتتايەىت خوينداكرو تواانو
لییاتویی وزیرهكی وهەروهها اتيبەت مەندی هلشتتت یواتە ئاستتت ی توانو زیرهكی
خوينداكر اكڕێگەری راس توخۆی هەيە هلسەر دهس تكەوتیكی ابش،هەروهها
بووین هەر خەهللیك وهك بیننی و بيستتتنت اكڕێگەری راستتت تەوخۆی دهبيت
هلسەر دهس تكەوىت خوينداكر.
 .2هۆاكرهاكین پتەيوهندی بەژينگەوه هەيە :خويندنگا بەكۆمەلگايەك دادهنريت كە
پیتك هتاتوه هل مامۆستتتتت تاو خوينداكر كە ئاماجنیك دهاینگريتەوه شتتتتت یوازی
فیكردن وبتەاكرهینتای وانتەوتنەوهو گفتوگۆكردن،دابينكردین پیداويستتتتتتيەاكین
خويندنگا هەمووی اكڕێگەری هەيە هلستتەر دهس ت تكەوىت خويندن هەروهها
دروستتتتتت بووین كەشتتتتت یكی پەروهردهیی و دمیوكرای و لیبوردهیی هلنیوان
مامۆس ت تاو خوينداكردا اليەنیكی ئەريین دهبيت هلستتەر ئاس ت ی دهس ت تكەوىت
خويندین خوينداكران،هەروهها ئاراس ت تەی خیان و پالپش ت ی دايك و ابواكن
هلمنتتتداهلاكنیتتتان اكڕێگتتتەری دهبيتتتت هلستتتتتتتەر دهستتتتت تكتتتەوتیكی ابیش
خوينداكران(.مدقن و لعور)2113،21،
 .3.2گرنگی دهس تكەوىت خويندن
 .1ایرمەىت خوينداكر دهدات بۆ زانيین ئاستتتتت و توااناكین خۆی و خاهل بەهیو
الوازهاكین.
 .2دهستتتتت تكتتەوىت خوينتتدن متتەبتتەستتتتتت لیی پیوانتتەكردین خوينتتداكره هل تواانو
لیاتويیەاكین.
 .3ایرمەىت خوينداكر دهدات بۆئەوی بزانيت اتچەند ستتودی وهرگرتوه هلو منرهی
بەدهستییناوه(.محمد)211٠،٠2،
توێژهر پیی وايە دهستتت تكەوىت خويندن بەمەبەستتت ی پیوانەكردین ئاستتت ی خوينداكره و
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زانيین توااناكین خوينتتداكرهو برایردانتتە هلستتتتتەر دهرچوون این دهرنتتەچوین خوينتتداكر
هتەروههتا چتەن هۆاكريتك اكر دهاكتتە ستتتتتەری كتەهتەنتدیكيتان پەيوهندی بە خودی
خوينتداكرو تواانو پتالنتەرهاكنیتەوه هتەيتە و هتەنتدیكی تری پتەيوهنتدی بە شتتتتتارهزایی
مامۆستتتتت تاو شتتتتت یوازی فیكردنیەوه هەيە هەروهها ئەو ژينگەی كە خوينداكر تیدايە
كتەبريتيتە هلژينگتەی متال و خیان و ژينگتەی خويندنگا اكڕێگەری دهبيت هلستتتتتەر
دهس تكەوىت خوينداكردا.
 .3.٩تویژينەوهی پيشوو
تویژينتەوهی هامش،دالیا" 211٠ ،پەيوهندی ریگااكین وانەوتنەوهی بەاكرهاتوو الی
مامۆس تاایین زانكۆ و بەخوداكرایی ودهس تكەوىت خويندین خوينداكران"
ميتۆدی بەاكرهاتوو هلم تویژينەوهيەدا ميتۆدی وهستتتفيە بۆ دۆزينەوهی پەيوهندی نیوان
ریگتتااكین وانتتەوهتنتتەوهی بتتەاكرهتتاتوو بتتەخوداكرایی و الی متتامۆستتتتت تتتاایین زانكۆ و
دهستتتت تكەوىت خويندین خوينداكران،منوونەی تویژينەوهكە بريتيبوون هل مامۆستتتت تاایین
فاكەلی پەروهرده كە ژمارهاین  71مامۆس ت تابوو توێژهر پیوهریكی ئامادهكرد كە هل ٠1
برگە پیكهاتبوو دوای دۆزينەوهی جيگیی و راس تگۆیی و وهرگرتین رای شارهزااین و
توێژهر پش ت ی بەستتت بە ئەجنامی اتقيكردنەوهاكین كۆاتیی ستتاىل خويندن و وهرگرتین
منرهاكن و توێژهر دوای ئەجنامداین اكری ئاماری گەيشتتتتت بەم دهرهجنامانە پەيوهندی
بەلگەداری ئاماری هلنیوان ریگای وانەبیی و دهست كەوىت خويندن بەديدهكريت و
هیچ پتەيوهنتديیتەكی بتەلگتەداری ئتامتاری هلنیوان ریگتای وانەبیی و چارهستتتتتەری
گرفتەاكن و برۆژه وبیابرین بەخوداكرایی بەدی انكريت(.هامش)211٠،1،

 .٠هەنگاوهاكین جێبەیج کردین توێژينەوهکەوه
 .٠.1دارێژتین ئەزمووین
متەبتەستتتتتت هل دارێژتین ئتەزموونتەکە بريتيە هل پالنیکی تەواوه بۆ جێبەیج کردین
توێژينتتەوهکتتە بتتە شتتتتت ێوهيتەىك متتەيتداین دهرابرهی اببتتەتێکی دایری کراو  ،توێژهران
لێکۆڵینەوه دهاكت هل ستتتەر هەندێك گۆراو بۆ ئەوهی بزانيت اكڕێگەری گۆراوێك هل
سەر گۆراوهىك تر چۆنە( .الشوك)123 -211٩ ،
ئتتەم توێژينتتەوهيتە پێکهتتاتوه هل دوو کۆمتتەهلی هتتاوات ،کۆمتتەهلی يتەکتەم کۆمتتەهلی
ئەزمووین ،کە گۆراوی ستتەربەخۆی بەستتەردا جێبەیج دهکريت ،کە بريتيە هل رێگای
پرس یارو وهاڵم هل اكتێكدا کۆمەڵەی کۆنتۆڵکراو بە ش ێوهی ئاسایی خۆی دهمێنێتەوه،
هەردوو کۆمەڵەکەش اتیق کردنەوهی پێشتتتينەو پاشتتتينەی بۆ ئەجنام دهدرێت ،و اتیق
کردنەوهی پاشينەی دهس تکەوىت خوێندنیان بۆ دهکرێت.
خش تەی ژماره ( )1اتقيكردنەوهی پاشينەی دهس تكەوىت خويندن بۆخوينداكران
کۆمەڵەاكن

گروپ ژ .فێرخوازان

گۆڕاوی سەربەخۆ

اتیق کردنەوهی پاشينە

ئەزموون

A

26

رێگای پرس یارو وهاڵم دهس تکەوىت خوێندن

کۆنتۆڵکراو

B

26

دهس تکەوىت خوێندن

رێگای ئاسایی

 .٠.2کۆمەڵگای توێژينەوهکە
کۆمتەڵگتە متاانی هتەموو کۆمتەڵگتاکتە دهگرێتتەوه،کۆمەڵگای توێژينەوهکە پێك
دێ تت هل خوينتتداكراین بتتەیش مێژوو هتتەرچوار قۆانغ کتتە ژمتتارهاین ()211
خوينداكر بوو کە دابەش بوون بەسەر هەر چوار قۆانغدا هل بەیش مێژوو.
 .٠.3منوونەی توێژينەوهکە
بريتيتە هل منوونی تەك ایخود بتتەشتتتتت ێ تك هل کۆمتتەڵی توێژينتتەوهک تە بريتيتە هل
خوينتداكراین قۆانغی چوارهم بۆ ستتتتتاڵی خوێنتدین ( )2116 – 2117کە
ژمارهاین ( )1٠خوينداكر بوو هل اببەىت پێوانەو هەڵسەنگاندندا،كە بريی بوون
هل ()26خوينداكر هل كۆمەهلی ئەزمووین كە ( )11كچ و ( )16كور تیدابوو،
وه ( )26خوينتتداكر هل كۆمتەهلی كۆنتۆلكراو كتتە ( )11كچ و ( )17كوری
تیتدا بوو توێژهر هلبتتەر چتتەنتتد هۆاكرێ تك ئتتەم قۆانغتتەی دایریکرد ي تەکێتك هل
هۆاكرهاكن اكىت وانتەکتە کتە وانەی پێوانەو هەڵستتتتتەنگاندنە گوجنان هلگەڵ ئەو
رێگتەيتەی وانتەی پێتدهوترێتتەوه کە دهاكتە ( )٠1خوهلك کە قۆانغی چوارهم
دابەش ببوون بەسەر دوو گروپدا کە توێژهر دهيتواین يەکێکيان وهك کۆمەڵەی
ئەزمووین و ئەوی تراین وهك کۆمەڵەی کۆنتۆڵکراو دهستنيشان باكت.
خش ت تەی ژماره( )2ژماری خوينداكراین كورو كچ هلكۆمەهلی ئەزمووین و
كۆمەهلی كۆنتۆلكراو دایردهاكت
کۆمەڵە

گروپ کچ

کور کۆی فێرخوازاین توێژينەوهکە

ئەزمووین

A

11

16

26

کۆنتۆڵکراو

B

11

17

26

کۆی گش ی 26

26

1٠

 .٠.٠هاواتكردین كۆمەهلاكین تویژينەوهكە
سەرهرای ئەوهی كە دابەشكردین هەرهمەكی خوينداكراین منوونەی تویژينەوهكە
بەستتەر هەردوو كۆمەهلی Aو  Bهلاليەن ستتەرۆك بەیش میو وهوه جۆريك
هلهاوسەنگی هلنیوان هەردوو كۆمەهلكەدابەدهس تەوه دهدا بەالم توێژهر ويس ی
هتاواتكردن هلنیوانیتان باكت هلهەنديك گۆراودا كە رهنگە اكرتیكردنیان هەبيت
بەسەرگۆراوهاكندا
 .1تەمەین خوينداكران بەستتتال :تویژهر ئەو زانیاراینەی كە پەيوهنديداربوو بەم
گۆراوه هل دۆس یەی خوينداكران هلبەیش میوو وهریگرتوه دواتر دهركەوت
كە بەگشتتتت ی خوينداكران هەمووی هلتەمەن وهی يەكن و جياوازی وااین
نیتە ،ئەمەش ئەوه دهگەيەین كە خوينداكراین هەردوو كۆمەهلكە هاواتن هلم
گۆراوهدا.
 .2كۆی گشتتت ی منرهی خوينداكران هلستتتتاىل رابردوو :تویژهر هلهیناهندی ئەم
هاواتيیەدا پشتتتت ی بەستتتت توه بەكۆی گشتتتت ی منرهی خوينداكراین هەردوو
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كۆمەهلكە هلستاىل پيشتوو هل اتقيكردنەوهی كۆاتیی ستاىل قۆانغی ستييەم هل
گشت وانەاكندا ساىل خويندین( )2117-2111دوای كۆكردنەوهی منرهاكن
و اتقيكردنەوهی ىت تيستتتتت ،دهركەوت كە هەردوو كۆمەهلكە جياوازيەكی
وااین نیەو هاواتن هل بەدهست هیناین كۆی گش ی منرهاكن.

 .1ئامرازهاكین توێژينەوهکە
 .1.1اتقيکردنەوهکەی دهس تکەوىت خوێندن
توێژهر پشت ی بەستت بە اببەتەاكین پێوانەو هەڵسەنگاندن کە پێکهاتووه هل ( )3اببەىت
سەرهىك بۆ هەردوو کۆمەهلکە.
توێژهر هەس ت تا بە ئامادهكردین اتقيكردنەوهيەك هلواببەىت كە دهستتت نيشتتاین كردوه بۆ
خوينتداكراین كۆمتەهلی تویژينتەوهكە كە پیك هاتبوو هلاتقيكردنەوهيەكی گواتری كە هل
( )3پرس یار پیك هاتبوو وهك هلپاشكۆیژماره()٠هلواببەاتنەی كەدهكەويتە چوارچيوهی
تویژينتەوهكتە هلاببەىت پیوانەوهەلستتتتتەنگاندن بۆ قۆانغی چوارهمی بەیش میوو هلگەل
خستنەرووی قۆانغەاكین
 .1دایریكردین اببەتە زانستتتتيەكە :پيشتتتوهخت اببەتە ئەزمونیەكە دایریكراوه هلاببەتە
زانستتيەكە كە هل ( )3اببەت پیك هاتبوو هل اببەىت پیوانەوهەلستتەنگاندن بەپیی
ماوهی تویژينەوهكەو الپەرهاكین دایریكرا.
 .2دارشتین برگەاكین اتقيكردنەوهی دهس تكەوىت خويندن :دوای دایریكرن و داانین
پرستتت یارهاكین دهستتت تكەوىت خويندن توێژهر جۆر پرستتت یارهاكین دایریكرد اتوهكو
پیوانەی ئەو ئاماجنە باكت كەبۆی دانراوه بۆيە توێژهر هەدلهس تيت بەدایریكردین
پرس یارهاكن هلجۆری پرس یاری واتری هلبەرئەوهی پرس یاری واتری ایرمەتیدهره
بۆ پیوانەكردین ئاماجنە دایریكراوهاكن.
 .3راستتتتت تگۆیی اتقيكردنەوهی دهستتتتت تكەوىت خويندن  :دوای داانین پرستتتتت یاری
اتقيكردنەوهكە و پيش تانداین بەكەستتاین ئەزموون و شتتارهزا هلبواری پەروهردهو
ریگااكین وانەوتنەوه هلگەل انوهرۆكی اببەىت فیكردن بەمەبەستتتتت ی دهرخستتتتتتین
بیورااین هلرووی ابیش دارشنت و رووین كە اتيبەت بەو ئاماجنە دانرابوو،دوای
وهرگرتنەوهی تیبينیەاكن و گۆراناكری بۆ شتتتتت یوهی دارشتتتتتتین پرستتتتت یارهاكن
ئەجنامدراو راس ی انوهرۆكی ئەزموونەكە دهرهینا.
 .٠دایریكردین اكت و رونكردنتتتەوهی ريامنيیتتتەاكین اتقيكردنتتتەوهكتتتە :ستتتتتتتەرهات
اتقيكردنەوهيەك جيبەجيكرا هلستتتەر دهستتت تكەوىت خويندن هلستتتەر منوونەيەكی
ستتەرهاتیی بەمەبەس ت ی زانيین رووین و دلنیابوون هل تیگەيش تتین خوينداكران هل
برگەاكین پرست یارهاكن وهسەابرهت بەاكىت دایریكراو،هلواتقيكردنەوه سەرهاتيیەدا
خوينتداكران بتە ( )٠2خوهلك وهالميتان داوه بۆيتە هلستتتتتەر ئتەم بنتەمايە اكىت
ختايتەنراو بۆ وهالمتدانەوهی پرستتتتت یارهاكین منوونەی تویژينەوهكە ( )٠1خوهلك
دایریكرا.
 .1جيگیی اتقيكردنتتەوهی دهستتتتت تكتتەوىت خوينتتدن :جيگیی اتقيكردنتتەوهكتتە
بەهاوكيشەی الفاكرۆنباغ دهرهینا كەئەويش هلسەر منوونەی سەرهاتیی ()31
خوينداكری كورو كچ ئەجنامدراوه دهركەوت كە هاوكۆلكەی جيیگیی بريی
بوو هل ()21،1كە ئەمەش ریژهيەكی ابشەو بەم ش یوهيە ئاماجنەاكین جيگیی
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اتقيكردنەوهكە دهرهینا بۆ پرس یاری واتری.
 .1.2دابەشكردین بەیش وانەوتنەوه
دوو بتەش وانتە هل هتەفتتەيتەکتدا بۆ هتەر کۆمتەڵتەيتەك دایریکرا کتە ئتەمتەش بە پێیی
دابەشکردین بەشەوانەاكن هل اليەن سەرۆىك بەیش مێژوهوه بوو.
 .1.3ئامادهکردین پالین وانەوتنەوه
پالین وانەوتنەوه پێش ت بينیەىك هلوهو پێشتتە بۆ هەڵوێس ت ی فێراكری کە مامۆس ت تا
دايدهنێت بۆ بەدس ێناین ئاماجنە فێراكريیەاكن( .نهبان )6٩ – 2112،
توێژهر هەست تا بە داانین پالین وانەوتنەوه بۆ هەردوو کۆمەڵکە کۆمەڵەی ئەزمووین
کتە بتە رێگتای پرستتتتت یارو وهاڵم دان دهخوێنن و کۆمەڵەی کۆنتۆڵکراو بە رێگای
ئاستتتتایی وانە دهخوێنن ژمارهی پالین وانەوتنەوه کە گەيشتتتت تە ( )17پالن و ()2
پالنە بەرێگای پرستتتت یارو وهاڵم و ( )2پالین تر بە رێگای ئاستتتتایی بووه پاشتتتتان
منونەێەک هل هەردوو جۆره پالنە کە خرايە بەردهست کۆمەڵێك هل شارهزاو پس پۆر
هل بواری وانەوتنەوهدا دراو پاش راستتتتت کردنەوه و جێبەجيکردین پێشتتتتنيارهاكنیان
توێژهر ( )%21زایتری وهرگرتین هل بیو بۆچوین شتتتتتتارهزااین  ،بۆيتە توێژهر هل
سەری مايەوه  ،هلگەڵ جێبەجيکرین هەندێك هل گۆراناكری.
 .1.٠ئامرازهاكین فێرکردن
توێژهر هتتەمتتان هۆاكری فێراكری کتتە هتتەبووه بۆ هتتەردوو کۆمتتەهلی ئتتەزمووین و
کۆنتۆڵکراو وهکو يەك بەاكرهێنا وهکو داانند و قەڵمی رهنگاورهنگ و بۆردی ست پیی
بۆ روونکردنەوهی اببەتەاكن بەاكریێناوه .
 .1.1ماوهی توێژينەوهکە
ماوهی توێژنەوهکە بە شتتت ێوهيەىك يەکستتتان بووه بۆ هەردوو کۆمەڵەی توێژينەوهکە
بۆيە توێژينەوهکە هل رێکەوىت (  )2117/12/ ٠دهس ی پێکردو وکۆاتیی هاتوه هل
( )2116/2/ 1
 .1.7ابرودۆیخ ئەزمونەکە و رووداوهاكن
هیچ جۆره رووداوێکی هل نەاكو روی نەداوه کە ببێتە هۆی دروست بووین
بەربەست بەبەدرێژایی ئەجنامداین توێژينەوهکە  ،بۆيە دهتوانرێت بگوترێت کە
اكڕێگەری ئەم هۆاكره ێب اليەن بووه.
 .1.6جێبەیج کردین ئەزموونەکە
دوای ئتەوهی توێژهر ستتتتتەرجەم پێداويستتتتتتيەاكین توێژينەوهکەی جێبەجێ کرد بۆ
مەبەستتتتت ی توێژينەوهکەی وه دهستتتتت ی بە ئەجنامداین توێژينەوهکە کرد هل کۆری
ي تەکتتەمی خوێنتتدن هل بتتەرواری (  )2117/12/ ٠بۆ هتتەردوو کۆمتتەڵ تەاكین
توێژينەوهکە وه هل هەر حەفتەيەکدا دوو بەیش وانەی دایریکرد بۆ هەردوو کۆمەڵەکە
وهك هل پتاشتتتتتکۆی ژماره ( )2رونکراوهتەوه بە پیێ ی ئەوپالنەی ئامادهکرابوو بە
رێگای پرس یارو وهاڵم بۆ کۆمەڵەی ئەزمووین ئامادهکردین پالین وانەوتنەوه بەرێگای
ئاسایی بەم ش ێوهيە ئەزموونەکە کۆاتیی هات هل بەرواری ( .) 2116 / 2 / 1
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Levene’s
Test for

 .7خستنەڕووى ئەجنامەاكن

t-test for Equality of Means
Equality of
Variances

 .7.1رشۆڤەى ئەجنامەاكن

Upper

Lower

Std. Error Difference

)Sig. (2-tailed

Difference

Mean Difference

Interval of the

Df

Sig.

t

F

-211..

-71%5.

-211.7

.5%2

-315..

-71%.0

.5%2

-315..

.000

50

-511.0

-511.0

.030

751503
.000

Equal

51015

بەمەس ی زایتر نزیک بونەوە هلراس ی و دروس ی ئاماجنەاكین توێنژەوە گۆڕاین
ش ێوازی وەسفی بۆ ش یوازی ئاماری ئەم بەشە تەرخان دەکريت بۆ ش یاكريە ئاماريەاكن
هلرێگەی پرۆگرامیspss .
سەرەاتی اكرە ئاماريەاكین تویژهر هەدلهس تيت بە ئەجنامداین هەڵسەنگاندین گۆراوەاكن
هل رێگەی ئامرازی ( )T.testئەجنامی ش یاكريەکە وەک هل خش تەاكین خوارەوە بەدایر
دەکەوێت دەس تکەوت زۆر ترە هلسەدا پێنج واات دابەشکردین رسوشتيە هۆاكری
(سوتفە) رۆڵی نیە دەچێتە ژێر دەالتە ئاماريەاكن ،ش یاكريەاكن هلسەری پراکتیک
دەبن.

%59 Confidence

variances
assumed

A

Equal

1

variances not
assumed

کەمتە هل سەدا يەک واات فەرەزيەی جيگرهوه گرمیانەی يەدهگ پەسەند انكريت
خش تەی ژماره ( )٠هاوكۆلكەی پەيوهست بووین (پیسۆن) بۆ گۆراوهاكن
Independent Samples Test
Levene’s
Test for
t-test for Equality of Means
Equality of
Variances
%59 Confidence

Lower

Std. Error Difference

Upper

Mean Difference

Difference

)Sig. (2-tailed

Interval of the

Df

T

Sig.

F

-11.50

-31%57

.57%

-21.52

.000

52

-511%7

-11.75

-31%5.

.57%

-21.52

.000

77 .0.0

-511%7

.025

512%.

Equal
variances
assumed
B
Equal

دوای ش یاكری ىت تيست  .هەدلهس تنی بە هەڵساندن گرمیانەی توێژينەوە هل رێگەی
ئەجنامی هەر چوار کۆمەڵەی وەرگیاو کەدەرئەجنامەکەی کەمت بو هلسەدا( )1واات
گرمیانەی وەرگیاوە پەسەند دەکرێت  .گرمیانەی يەدەگ هەڵدەوەشيتەوە.
خش تەی ژماره()3تيس ی انسەربەخۆیی سامپەلاكن
Independent Samples Test

1

variances
not
assumed

کەمتە هل سەدا يەک واات فەرەزيەی جيگرهوه گرمیانەی يەدهگ پەسەند انكريت
 :Betaپەيوەست بون : Error،رێژەی هەڵە : Sig،بەهای پێوەری :N ،ژمارەی
سامپەلاكن :Correlation ،پەلی پەيوەندی
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a. Dependent Variable: A1

Coefficientsa

Coefficients

Standardized

.000

..%5

25

213

2

51.

Pair 1

.000

12

..52

خش تەی ژماره ( )7هاوكۆلكەی پەيوهست بووین (پیسۆن) بۆ گروپیی ()B
Sig.

Correlation

.000

..52

2.

Pair 1

B1 & B2

.20.

-717%1

111.3

1

B2

a.
Dependent Variable: B1
پەیوەست بون Beta:
رێژەی هەڵە Error:
بەهای پێوەری Sig:
ژمارەى سامپڵەكان N:
پلەی پەیوەندی Correlation:
پلەی لیژی B:

Paired Samples Correlations
N

B

11..

.5

A1 & A2

Coefficients

Sig.

Correlation

Std. Error

-

Paired Samples Correlations
N

T

Beta

.025

Unstandardized

Sig.

Model

)(Constant

پاش ئەجنامداین پرۆسەاكین سەرو  .بەمەس ی زانيین پەلی پەيوەندی نێوان هەردوو
گۆراو هل گروپەاكن بە جيا هەڵسان بە ئەجنامداین هاوكيشەی پەيوەست بوین (پێرسن)
هل گروپیی يەکەم پەلی پەيوەندی نێوان هەردوو اتقيکرنەوەی يەکەم دووەم ()1.6٩1
پەيوەنديەىك بەهێزی راس تەوانەيە واات  .بەاكرهێناین رێگای دوەم اكریگەری پۆزەتیڤی
هەبوە هلسەر دەس تکەوىت خوێندن  .وە پەيوەندی نێوانیان بەهێزی راس تەوانەيە واات
هەردو اتقيکرنەوەکە پەيوەست بەيەکەوە هاوتەريب هلگەڵیەکت دەرۆن .
هەمان هاوكيشە پەيوەست بون هل گروپیی دووەم ئەجنامان دا بەهەمان شيێوەی
گروپیی يەکەم پەلی پەيوەنداین بەهێزی راس تەوانەيە بە پەلی ( )1.612پەلی
پەيوەست بونیان بەبەراورد هلگەڵ گروپیی يەکەم کەمتە وااتی ئەوە دەگەيەێن
اكریگەری رێگەی بەاكر هاتو هل گروپیی يەکەم دەس تکەوىت کەمێک زایتر بوە.
خش تەی ژماره ( )1هاوكۆلكەی پەيوهست بووین (پیسۆن) بۆ گروپیی ()A

خش تەی ژماره( )2دهرهجنامی لیی بۆ گۆراوهاكین گروپیی ()B

هل کۆاتیی ئەم بەشە هەڵساین بەبەاكر هێناین ش یاكری لێژی بەمەس ی برێ  .6دورئەجنام ،ڕاس پاردەاكن و پيشنيارهاكن

اكریگەری هل گۆراوی دوەم اكتێک گۆڕان هل گۆراوی يەکەم رودەدات .هل ئاجنامی
هەردوو ش یاكری دەردەکەوێت  .هل گروپیی يەکەم گۆڕان اكری کەمت روی داوە  .6.1دەرئەجنام
دەرئەجنامی ( 1.111 )Bواات هەراكتێک گۆڕاوی سەربەخۆی يەکەم  1پەل زاید ىب  .1بووین جياوازی بەلگەداری ئاماری هلریگای پرس یارو وهالم هلسەر دهس تكەوىت
ئەوا گۆڕاوی شوێن کەوتە  1.111زاید دەىب  .هل گروپیی دووەم گۆڕاناكريەکە زایترە
خويندین خوينداكران بەاكڕێگەريەكی پۆزهتیڤ.
ئەويش ( )1.123واات هەر يەکەيەک هل گۆراوی سەربەخۆ زاید بکرێ گۆڕاوی  .2بووین بەلگەداری ئاماری بەریگای ئاسایی هلسەر دهس تكەوىت خويندین
شوێن کەوتە  1،123گۆڕاین بەسەردادێت.
خوينداكران بەاكڕێگەريەكی كەم كە ئەمانەش پیچەوانەی گرمیانەاكین
خش تەی ژماره( )6دهرهجنامی لیی بۆ گۆراوهاكین گروپیی ()A
تویژينەوهكەيە.
Coefficientsa

 .6.2ڕاس پاردەاكن

Standardi

Sig.

zed

Unstandardized

Coefficie

Coefficients
Model

T
nts
Std.
B

Beta
Error
.023

11%3.

217

(Const
-715%5
)ant

23
517
.000

1.

..%5

.1.1

11101

A2

1

 .1پێويس تە مامۆس تاایین زانكۆ ریگای پرس یارو وهالم بەاكربینن هلو وااننەی كە
دهگوجنیت هلگەل ئەو ریگايە هلهەموو قۆانغەاكین خويندین زانكۆيیدا.
 .2هەودلان بۆ گرنگيدان بە چاالكیەاكین انوپۆل هلاليەن مامۆس تايەنەوهو خوينداكر
دهوری سەرهكی ببينیت هلانوپۆدلاو گرنگی دان بەریگای پرس یارو وهالم و
چۆنیەىت ئەجنامداین هلانوپۆدلا
 .3پێويس تە خوىل وانەوتنەوه بكريتەوه بۆ شارهزابووین زایتری مامۆس تااین
هلبەاكرهیناین ریگاجياوازهاكین وانەوتنەوه بەپیی ئاست وتەمەن و قۆانغی خويندین
خوينداكران.

 .6.3پيشنيارهاكن

گۆڤارى زانكۆى كۆيە بۆ زانس تە مرۆڤايەىت و كۆمەاڵيەتييەاكن

6٠
 .1ئەجنامداین تویژينەوهيەكی هاوش یوه بەریگای گفتوگۆ وریگای نەخشەی
چەمكەاكن هلسەر قۆانغەاكین تری خويندن هلسەر دهس تكەوىت خويندین
خوينداكران.
 .2تویژينەوهيەكی هاوش یوه ئەجنام بدريت هلسەر منونەی زایترو جياوازی بكريت
هلنیوان قۆانغەاكن.

 .2سەرچاوەاكن

مانگ

رۆژ

ریكەوت

بابەت

وانە

هەفتە

كانونی
یەكەم

یەك شەم

-12-7
2015

یەكەم

تاقیكردنەوهكانوئامانج
لەتاقیكردنەوهكان

یەكەم

چوارشەم
-12-.
2015
كانونی
یەكەم

چوارشەم

 .2.1سەرچاوە كورديیەاكن
حەسن،عبدهلل،2112،بنەمااكین وانەوتنەوهی سەركەوتوو،چاپیی يەكەم
محدامنی،رهمەزان،211٠،ریگاوش یوازه تیۆری وپراكتیكيەاكین وانەوتنەوه،هەولی،چاپخانەی
رۆژهەالت.
محمد،ایسنی معر وقادر،ئاراس محمد،211٠،بنەمااكین تویژينەوهی زانس ی و فیبووین جوهل،چاپیی
يەكەم،هەولی،چاپخانەی رۆژهەالت.

یەك شەم

-12-17
2015
كانونی
یەكەم

یەك شەم

كانونی
یەكەم

یەك شەمە
چوارشەمە

كانونی
پانی

كانون
پانی

كانون
پانی

عىل،محمد س ید،2111،موسوعة مصطلحات التبوية،داراملسیه،الطبعة الاوىل،عامن

شبات

پاشكۆی ژماره ()1
بەشەوانەی تویژينەوهكە كەدابەشكراوه بەسەرخش تەی وانەوتنەوهی هەفتانە

یەك شەم

-1-22
201.

دووهم

چوارشەم

عبداحلید،عىل امحد،2111،التحصیل ادلرای وعالق ا ابلقمی الاسالمية والتبوية،مكتبة
حسنی،الطبعە الاوىل،بیوت .

پاشكۆاكن

یەك شەم

-1-15
201.

دووهم

جۆرهكانی
تاقیكردنەوه بۆشایی
و راست وهەلە

شەشەم

تاقیكردنەوهی
هەلبژارد وبەیەك
گەیاندن

حەوتەم

-1-25
201.
كانون
پانی

نهبان،محمد،2112،همارة التدريس،دارالیازوری للنرشوالتوزيع.

چوارشەم

-1-11
201.

تاقیكردنەوهی بابەتیو
بنەماكانی نوسینی

پینجەم

-1-1.
201.

الشوك،نوری ابراهمی،211٩،التصحیح ىف بعض املصطلحات الرسائل والاطارحی،بغداد ،جامعة
بغداد

مدقن،راحب ونعميە لعور،2113،التوجيە ابلرغبة وعالق ا ابلتحصیل ادلرای دلی تالميذ الس نة
الاوىل اثنوی،لكیة علوم الانسانیة والاجامتعیة ،قسم عمل النفس،جامعة قاصدی مرابح

یەك شەم

201.-1-.

دووهم

چوارشەم

جرجش،ميشال ،2111،معجم مصطلحات التبیة والتعلمی الطبعة الاوىل،دارالهنضة العربیة.

محمد،عايده،211٠،تقدیر اذلات وعالق ا ابملس توی الاجامتعي الاقتصادي والتحصیل ادلرايس دلی
طالب املرحةل الثانوية مبدارس حملیة جبل اولیاء،لكیة ادلراسات العلیا،جامعة السودان.

-12-25
2015

دووهم

تاقیكردنەوهی وتاریو
الیەنەباشی و
خراپیەكانی

چوارهم

-12-2.
2015

الامنی،شاكر،2111،الشامل ىف التدريس املواد الاجامتعیة،دار اسامة للنرشوالتوزيع،عامن،الاردن.

حسن،امحد،2116،همارات وطرائق التدريس احلديثة طريقة الاس ئةل،منظامت حكومية املفهوم
واتسيس.

جۆرهكانی
تاقیكردنەوهی
بەدهستهینان

سییەم

-12-21
2015

 .2.2سەرچاوە عەرەبييەاكن

جابر،ولید امحد،2111،طرق التدريس العامة ختطیطها و تطبیقاهتا التبوية،الطبعة الثانیة،
دارالفكر،عامن الاردن.

-12-1.
2015

دووهم

چوارشەم

رشيف،كرمی ،211٠،سایكۆلۆجياو ریگااكین وانەوتنەوه،بەريوهبەرايەىت گش ی كتيبخانە گشتيەاكن

امحد،عبدالقادر،1٩٩٩،طرق التدريس العامة،مكتبة الهنضة املرصية،القاهرة

-12-11
2015

یەكەم

رینمایی چۆنیەتی
نوسینی پرسیاری
تاقیكردنەوه

دووهم

یەك شەم

-1-2%
201.

سییەم

تاقیكردنەوهی
زارهكی و كرداری

هەشتەم

چوارشەم
201.-2-5

پاشكۆی ژماره ()2
پالین وانەوتنەوه بەریگای پرس یارو وهالم
اببەت :پیوانەوهەلسەنگاندن
قۆانغ :چوارهم -بەیش میوو
ئاماجنی فیبوون:فیبوون هلاتقيكردنەوهو گرنگتین ئاماجن هلاتقيكردنەوهدا
ئاماجنی اتيبەىت:ئاش نابووین خوينداكران بەاتقيكردنەوهو پيناسەكەی و ئاماجنەاكین
اتقيكردنەوه
 -1پيشەكی:مامۆس تا هەدلهس تيت بەراكيشاین سەرجنی خوينداكران بۆ انو وانەكەو
پیداچوونەوه بەاببەىت رابردوو هەروهها پيشەكیەك دهدات هلسەر اببەىت
اتقيكردنەوهاكن.

گۆڤارى زانكۆى كۆيە بۆ زانس تە مرۆڤايەىت و كۆمەاڵيەتييەاكن
 -2پانتایی وانەكە :مامۆس تا انونيشاین اببەتەكە هلسەر بۆردهكە دهنوسيت و
هەدلهس تيت بەشەرحكردین اببەتەكە بەریگای پرس یارو وهالم وگفتوگۆكردن هلسەر
اببەتەكەو پرس یاردهاكت هلخوينداكران.
پ -اتقيكردنەوه چيەو بۆچی اتقيكردنەوه ئەجنام دهدهین؟
پ -اتقيكردنەوه گرنگيەكەی هلچيدايە بۆ مامۆس تاو خوينداكر؟
پ -كی دهتوانيت پيناسەیكی اتقيكردنەوهاكن باكت؟
دواتر مامۆس تا هەدلهدات وهالمی دهس تكەويت هلخوينداكران وبەردهوام مامۆس تا
اببەتەكە دهخاتەروو هلریگای پرس یارو بەشداریكردین خوينداكران و وهرگرتین وهالم
هلریگای ئاراس تەكردین پرس یارو گفتوگۆكردن هلسەر وهالمەاكن،واتە بەدریژایی وانەكە
مامۆس تا اببەتەكە هلریگای پرس یاركردنەوه دهخاتەروو و وهالم وهردهگريت و زۆرترین
خوينداكر بەشداری دهاكت هل وانەكەدا.
 .3هەلهینجان :مامۆس تا چەمك و بیۆكە سەرهكیەاكین اببەتەكەی دهخاتەروو
وهلسەر بۆرد ئاماژهی پیدهاكت هلریگای پرس یاركردنەوه.
 .٠هەلسەنگاندن :مامۆس تا پرس یار ئاراس تەی خوينداكر دهاكت ووهالم
وهردهگريتبەمەبەس ی زانيین ئاس ی تیگەيشتین خوينداكران.
 .1ئەركی ماهلوه :مامۆس تااببەىت وانەی داهاتووبەخوينداكران دهلیت كەهلسەری
خبويينكەابس هلچۆنیەىت رينایی اتقيكردنەوه دهدات بۆئەوهی هلسەری خبوينی بۆ
وانەی داهاتوو.
پاشكۆی ()3
پالین وانەوتنەوه بەریگای ئاسايیی
اببەت:پیوانەوهەلسەنگاندن
قۆانغ :چوارهم -بەیش میوو
ئاماجنی فیبوون:فیبوون هلاتقيكردنەوهو گرنگتین ئاماجن هلاتقيكردنەوهدا
ئاماجنی اتيبەىت:ئاش نابووین خوينداكران بەاتقيكردنەوهو پيناسەكەی و ئاماجنەاكین
اتقيكردنەوه
 .1پيشەكی :مامۆس تا هەدلهس تيت بەراكيشاین سەرجنی خوينداكران بۆ انو وانەكەو
پیداچوونەوه بەاببەىت رابردوو هەروهها پيشەكیەك دهدات هلسەر اببەىت
اتقيكردنەوهاكن.
 .2پانتایی وانەكە :مامۆس تا انونيشاین اببەتەكە هلسەر بۆردهكە دهنوسيت
ودهس تدهاكت بەتەواوی شەرحكردین اببەتەكە پيناسەی اتقيكردنەوهو مەبەست
چيە هلاتقيكردنەوهودواتر گرنگتین ئاماجن هلاتقيكردنەوهدا خال بەخال دهخیاتەروو.
 .3هەلهینجان :لیهدا مامۆس تاچەمك وبیۆكە سەرهكیەاكین اببەتەكە دهخاتەروو خاهل
گرنگەاكن ئاماژه بیدهاكت هلسەر بۆرد.
 .٠هەلسەنگاندن :بەمەبەس ی زانيین تیگەيشتین خوينداكران دوای شەرحكردین
اببەتەكە هلاليەن مامۆس تاوه ،مامۆس تا چەند پرس یاريك ئاراس تەی خوينداكران
دهاكت بۆئەوهی بزانيت اتچەند هلاببەتەكە گەيش توون.
 .1ئەركی ماهلوه :مامۆس تا اببەىت داهاتوو كە دهخیوينيت هلوانەی داهاتوو دهدات
بەخوينداكران و ئاگاداراین دهاكتەوه بۆئەوهی بزانن كە چی دهخوينن كە بريتيە هل
ريامنیی نوسيین اتقيكردنەوهاكن.

61
پاشكۆی ژماره ()٠
پرس یارهاكین اتقيكردنەوهی كۆاتیی دوایی جيبەجيكردین ئەزموونەكە
پ – 1اببەتيبوون يەكیكە هلئاماجنەاكین اتقيكردنەوه مەبەست چيیە هلاببەتيبوون
شيبكەوه.
پ – 2پرس یار دابریژه بۆهەريەك هلم جۆرانەی اتقيكردنەوه
 – 1اتقيكردنەوهی واتری
 – 2اتقيكردنەوهی هەلژباردن
 – 3اتقيكردنەوهی راست و هەهل
 – ٠اتقيكردنەوهی بۆشایی
پ – 3جياوازی بكە هلنیوان اتقيكردنەوهی اببەىت و اتقيكردنەوهی واتری.
پ – ٠گرنگتین بنەمااكین نوسيین پرس یاری اتقيكردنەوه بژمیهو ابس یان بكە.

