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ه ەڵسەنگاندنی پەرتوكی جوگرافیای سروشتی پۆلی یازدەهەمی ئامادەیی لەڕووی زانستی و
پ ەروەردەییەوە ل ەتێڕوانینی مام ۆستایان و پسپۆڕانەوە
نةبةرد جبار حسن  ,كوردستان محمدئازاد
بهش ی جىگزافیا ،وۆلێژی پهروهرده بىترةث  ،ساهيۆی ضليماوي
پوختە
ئاماهجەکاوی جىێژیىەوەکە هەڵطەهگاهدوی پەرجىکی جىگزافیای ضزووغتی لەڕووی ساوطتی و پەروەردەیی
هاوەهدی غاری ضلێماوی بۆ ضا ڵی خىێىدوی ( )٧٠٧٠- ٧٠٠٩ە ،ه ەروەها گ ۆڕاوەکاوی (بزواهامە ،ضااڵوی
خشمەث) لەضەر جێڕواهینی مامۆضخایان ،دەرخطخنی ئەو هەڵەو کەمىکىرجیاهەی مامۆضخایاوی بابەجەکە
ئاغکزایان کزدوە و جێبیيیان هەبىە ل ەضەری ،همىوهەی جىێژیىەوەهە پ ێىدێذ لە ( )٨٨مامۆضخای واهەی
جىگزافیا لە هەردوو ڕەگەسو بەغێىەیەوی هەڕەمەوی مەبەضخدار هەڵبژێزدران لە وۆمەڵگەی جىێژیىەوەهە ،
جىێژەران بەمەبەضتی وۆهزدهەوەی ساهیاريی پ ێىیطذ ،جىێژیىەوەهە پػذ بەضخىوبىوە ب ە فۆر می ڕاپزس ی و
جىێژیىەوەواوی پێػىو هە ( )٧بىاری جیاواس لە خۆدەگزێذ وەک بىارەواوى (ساوطتی و پەروەردەیی) ،وە لە
(  )٤٠ب ڕگە پ ێىهاجىوە  .جىێژەران دوای ئامادەهزدوی ئامزاسەهە و دەرهێىاوی ڕاضتی و ج ێگیری بە ب ەکارهێىاوی
هاوکۆلکەی ئەلفا کزۆهبان (  )Cronbach’s Alphaبەڕێژەی ( ،)٠.٨٩ه ەضخان بەجێبەجێىزدوی ب ەضەر
همىهەی جىێژیىەوەهە ،پاع غیىزدهەوەو بەجاڵىزدهەوەی ڕاپزضەهە بە بەوارهێىاوی هاوهێػەی ئاماری
وەن ،هاوەهدی غیاو ،هێص ی ضەدی( T-Test TwoSample Equql Variance ،(One Way Anova) ،
)بەرهامەی ( )SPSSالواسی و بەهێزی پەرجىکەکە خزایە ڕوو لەالیەوی ساوطتی و پەروەردەییەوە .
لەگزهگتریيئەهجام (هەڵەی ساوطتی و سماهەواوی هەیە  ،دوبارەبىهەوەو کۆوی ساهیارییەکان) هەیە .
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بەش ی یەكەم :ناساندنى توێژینەوە
 ١.١گرفتی توێژینەوە
لەسەردەمی ئەمڕۆدا و لەزۆرێک لەگۆمەڵگەکانی جیهاندا

پێػکەوجيێکی بەرچاو بەدیدەکزێذ لەضەرجەم بىارەکاوی
ژیاهدا ،ئەم پێػکەوجىەع وەضخاوە لەضەرئاضتی ڕۆغيبیری
جاکەکاوی ئەو کۆمەڵگەو هەوڵداوی ساوطدیان بۆ بەدیهێىاوی
خىاضذ وئاماهجەکاهیان.لەسۆربەی وواڵجاوی جیهان و
بەجایبەجیؼ هەرێمی کىردضخاوی بەخۆشحاڵیەوە هەهگاوی
جدی هزاوە بۆ پێشخطخنی بىاری پەروەردەو فێرکزدن لەم
ڕوەغەوە هەهگاوی باش ی بڕیىە بۆئەوەی بخىاهێذ وەاڵمی
پێداویطتی و داواکاریەکاوی جاک و کۆمەڵ

بداجەوە ،هەربۆیە لەکۆهگزەی پەروەردەی ضاڵی ( )٧٠٠٧دا
کۆمەڵێک گۆڕاهکاری لەضیطخەمی پەروەردەی کىردضخاهدا
ئەهجامدراوە و لەکۆجای کۆهگزەکەغدا ئەوەخزایەڕوو
بەغێىەیەکی گػتی کەمىکىڕیان هەیە و پێىیطخە کاربکزێذ
بۆچاوخػاهدهەوە بەپزۆگزامەکاوی

خىێىدهدا

(ڕاپۆرحی

کۆهگزەی پەروەردەی ٧٠٠٧س.)٤٦٤ ،
بێگىمان هەرخىێىدهگە و دامەسارەوەیەکی فێرکاری بەدەرهین
لەبىووی گزفت ی جۆراوجۆر ،پزۆضەی هەڵطەهگاهدهیؼ
پزۆضەیەکی ضەرجاضەری و گػخگیرە بۆگػذ بىرەکاوی ژیان،
لەڕوی پەروەردەیەوە خۆی دەبیيێخەوە لەچۆهیەحی
هەلطەهگاهدوی ئەو بىاراهەی کەپەیىەهدیدارن بەپزۆضەی
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فێربىون و فێرکزدن .هەڵطەهگاهدن بەپێی مێژووی مزۆڤایەحی
هاوکار بىە لە هەمىو ئیؼ وکارەکاهدا و کزداری هەڵطەهگاهدن

بابەجاهەی گزهگیەکی سۆری پێدەدرێذ لەئاضتی دامەسراوە
بااڵکاوی وواڵث و کۆهگزە پەروەردەییەکاوی وەسارەحی پەروەردەی

گزهگیە کەی لەوەوە دێذ ڕۆڵی ئاراضخەکزدن دەبیيێذ
لەپزۆضەی پەروەردەدا و گػخگیرە لەهەمىو ڕوەکاوی
گەغەکزدهەوە ،لەڕوی بەهێزی والواسیەوە کاردەکا ث

خکىمەحی هەرێمی کىردضخان بەغێىەیەن لەسۆربەی
کۆهفزاوظ و کۆڕبەهدە ساوطتی و پەروەدەییەکاهدا جەخذ

لەبەدیهێىاوی ئاماهجەساوطخییەکان(عىدە.)٦- ٥ٌ ،٧٠٠٧:

لەضەر ئەهجامداوی جىێژیىەوەی ساوطتی دەکەهەوە لەضەر
هەڵطەهگاهدوی پەرجىک و پڕۆگزامەکاوی خىێىدن و پەروەردەدا

ئەم پزۆضەیەع پێىیطخە ضەرجەم بىارەکاوی فێربىن
بگزێخەوە ،پەرجىکیؼ یەکێکە لە ئامزاسەکاوی وەرگزجنی ساهیاری

بۆئەوەی لەالیەن کەمىکىڕی و الیەهە الواسەکان و
بەهێزەکاهیان دەضدىیػان بکزێذ لەڕووی ساوطتی و

خىێىدکار و مامۆضخا وخىێىدکاریؼ هاجىاهً لێی البدەن ،بۆیە

پەروەردەییە،لەالیەکی دیکەوە دەضخکەوجە پەروەردەییەکان

ئەگەر ساهیارییەکاوی هێى پەرجىکەکان کەمىکىڕی جێدابێذ
لەڕووی پەروەردەی و ساوطدیەوە ئەوە ڕەهگداهەوەی دەبێذ

سیاجز بکزێذ ،بەپػذ بەضتن بە (ڕاپۆرحی کۆهگزەی
پەروەردەیی٤٦٤ :٧٠٠٧ ،؛ کۆهگزەی پەروەردەیی، ٠٩٩٧،

لەضەر دابەسینی دەضخکەوحی خىێىدکار  ،کەواجە لێرەوە ئەوە
دەردەکەوێذ هەجاوەکى پەرجىکی خىێىدهگا بەدەربێذ لە

 )٧٠٠٤کەجیایاهدا هاجىە کە گزفذ هەیە و پێىیطخە گزهگی
سیاجز بەپزۆضەی فێربىون و فێرکزدن بدرێذ ،لەبەرئەوە

کەمىکىرحی و الواسی ئەوەهدە الیەهە ساوطتی و
پەروەردەییەکاوی پەرجىکەکە بەهێزجز دەردەکەون و

جىێژەران لەژێز هەمان گزهگی پێداهدا ضەرهجیان خطخىەجە
ضەر هەڵطەهگاهدوی هەردوو الیەهە ساوطتی و پەروەردەییەکان

یارمەجیدەرجز دەبً بۆ خىێىدکارو مامۆضخا لەگەیػتن
بەئاماهجە ویطتراوەکان .لەم جێڕواهیىەوە لێکۆڵیىەوەکاوی

(وەن ساهینی الیەهە بەهێز و الواسەکاوی بابەحی جىگزافیای
ضزوغتی كۆهاغی یاسدەهەمی ئامادەیە.

جایبەث بە پەرجىن و هەڵطەهگاهدهیان ڕۆڵێکی سۆر گزهگ
دەگێڕن لە دەضدىیػاهکزدوی خاڵە بەهێزو الواسەکاوی هاو

 :٣- ١ئامانجی توێژینەوەكە

پەرجىک وبەهێزجز کزدوی الیەهە باغەکان و چارەضەرکزدوی
کەمىکىرجیەکاوی هاوی .جىێژەران لەم ڕواهگەیەوە و هەروەها
لەڕواهگەی ئەوەی لەهەهدێً لە جىێ ژیىەوەکاوی دیکەی جایبەث
بەهەڵطەهگاهدی پەرجىکی خىێىدهگادا (هم /ئاساد و عارف،
٧٠٠٨؛ مامڵێس ی )٧٠٠٩ ،دا دەردەکەوێذ گزفذ هەیە
لەپزۆگزامەکاوی خىێىدوی بابەجە کۆمەالیەجییەکاوی پۆلی

ئاماهج ی ئەم جىێژیىەوەیە ب زیتی یە لەهەڵطەهگاهدوی پەرجىوی
جىگزافیای ضزوغتی پۆلی یاسدەهەمی ئامادەیی لەڕووی
ساوطتی و پەروەردەییەوە لەجێڕواهینی مامۆضخایان و
پطپۆڕاهەوە.
 :٤- ١سنوری توێژینەوە
 .٠ضىىری بابەحی :پێکدێذ لەهەڵطەهگاهدوی پەرجىوی
جىگزافیای ضزوغتی پۆلی یاسدەهەمی ئامادەیی لەڕووی
ساوطتی و پەروەردەییەوە لەجێڕواهینی مامۆضخایان و

هۆیەمی بىەڕەحی ،لەم ڕوەوە گزیماهەی ئەوە دەکزێذ ڕەهگە
گزفذ هەبێذ لە پزۆگزامەکاوی جزی كۆهاػەکاوی خىێىدن لە

پطپۆڕاهەوە.

خىێىدهگە بىەڕەحی و ئامادەییەکان  .لەم ڕواهگەیەغەوە
جىێژەران بەوردی دەگەڕێً بەدوای وەاڵمی ساوطتی بۆ

 .٧ضىىری مزۆی :ضەرجەم مامۆضخایاوی واهەکەو پطپۆڕاوی
جىگزفیا دەگزێخەوە لەخىێىدهگە ئامادەیی ودواهاوەهدیەکاوی

هەڵطەهگاهدوی پەرجىکی جىگزافیای ضزوغتی پۆلی یاسدەی
ئاماد ەی لەڕووی ساوطتی و پەروەردەییەوە لەجێڕواهینی

هاوغاری ضلێماوی.
 .٣ضىىری غىێنی :لێکۆڵیىەوەکە هاوەهدی غاری ضلێماوی

مامۆضخایان و پطپۆڕاهەوە.

هەردوو پەروەردەی ڕۆژهەاڵث و ڕۆژئاوایە.

 :٢- 1گرنگی توێژینەوە

 .٤ضىىری کاث :لە ضاڵی خىێىدوی ()٧٠٧٠- ٧٠٠٩یە.

گزهگی جىێ ژیىەوەکە لەوەدایە ضەرهج دەخاجە ضەر
هەڵطەهگاهدوی پزۆگزامەکاوی خىێىدن ،کەیەکێکە لەو
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جىگزافیای گػتی کە مامەڵە دەکاث لەگەڵ جىێژیىەوە و

 :٥- ١پێناسەی زاراوەكان
 :١- ٥- ١هەڵسەنگاندن
ئەلشػلىٌ ( )٣٧٥ :٧٠٠٥بەوە پێىاضەی دەکاث بزیخییە بڕیاردان
لەضەر ئەو غخاهەي دەمـ ــاهەويێذ بزيـاري گىهجـاويـان لەبـارەوە
بدەًً .وە پزۆضـەي هەهەڵطەهگاهدهیؼ پػذ بە پزۆضـەي

پزۆضەکان وغێىاسەکان لە ژیىگەی ضزوغدیدا وەوى بەرگە
هەوا ،سەوی هاس ی ،سیىدەوەر هاس ی ،خاک.
هەروەها مەیهیى ) (Mayhew, 2015دەڵێ ئەو ساوطخەیە ضەرهج
دەخاجە ضەر جایبەجمەهدی و پزۆضەکاوی ضەر ڕووی سەوی و

پێىاهـەهزدن دەبەضخيێذ.

دیاردە ئاضماهیەکان کەلەماوەی کىرث و درێژدا ڕوو دەدەن،

ضیىەیلی ( )٠٧٧ :٧٠٠٧پێی وایە پزۆضەیەکی ضەرەکیە
لەپەروەردە و فێرکزدهدا و بەیەکێً لەپایەکاوی پزۆگزام دیاری

ضەرەڕای ئەوەع لەپەیىەهدی هێىان چاال کیە مزۆییەکان و
دیاردە ضزوغدیەکان دەکۆڵێخەوە.

دەکاث هەر لە ضەرەجاي دەضخپێکی پزۆضەی پەروەردەوە

لەهەهدێ ضەرچاوەی دیکەدا وەن هۆڵدن )(Holden, 2011

جاگەیػتن بەئاماهجەکان ،بەردەوام دەبێذ و بەژداریەکی کارا
دەکاث لەکۆی گػتی پزۆضەی پەروەردە هەربۆیە

بەساوطتی کارلێً هاضێنراوە لەهێىان ضیطخەمی کەغىهەوای
سەوی ،ئۆكیاهىضەکان ،دارودرەخذ ،ئاژەڵ و مزۆڤدا و بەو

پەروەردەکاران بەگزهگیەوەباس ی لێىەدەکەن.
پێىاضەی ڕێکاری جىێژەران بۆ هەڵطەهگاهدن (بزیخییە

پێیەع بەساوطتی پزۆضەکاوی کاریگەر لەضەر چاالهیە
ڕۆژاهەکاوی مزۆڤ هاضزاوە.

فێرکزدهدا

لەڕێکارییەک
جێبەجێدەکزیذ کەجیایدا بڕیار دەدەرێذ بەضەر ئەو غخاهەی
کەدەماهەوێذ هەڵطەهگاهدوی بۆ بکەیً و خاڵی الواس و بەهێزی

پێىاضەی ڕێکاری جىێژەران بۆ جىگزافیای ضزوغتی( :للێکی
ضەرەکیە لە جىگزافیای گػتی ود ەکۆڵێخەوە لەضەرجەم
دیاردە ضزوغدیەکاوی ضەر ڕووی سەمین و دەرەوەی هەضارەی

دیاری دەکەیً).
٢- ٥- ١پەرتوکی خوێندنگە

سەمین (وەن گەردوون ،کۆمەڵەی خۆر ،دەریاو سەریاکان،
خان ،بەرسوهشمی ،ژیىگەی ضزوغتی ،کەغى ئاووهەوا ،ڕوداوە

پەرجىون ئەو ئامزاسو هىضزاوە باوەڕپێکزاو و ضەرەهيەًـە
کەلەبەر دەضتی خىيێىدهــار بەغێىەیەن الیەهەکاوی پەروەردەو

ضزوغتی یەکان ،ڕووپۆش ی ڕووەکی ،گیاهلەبەران) بەجۆرێً
کە کارلێکێکی بەردەوام و بەهێزیان هەیە لەگەڵ بابەجەکاوی

فێرکزدوی جێدا جێکزاوەجەوە لەواهەهاوەڕۆن و ئاماهج و

للی جىگزافیای مزۆیی).

هەڵەضىگاهدن بەجۆرێً وابەضخە دەکزێذ بەكۆهاغ و بابەث

بەش ی دووەم :باگزاوەهدي جێىري جىێژیىەوە

و واهەو ماوەیەوی دیاریکزاو (ئێرجىػزۆڵ .)٥٣ :٧٠٠٧ ،

 ١- ٢پرۆسەی هەڵسەنگاندن

پێىاضەی عیس ی ( )٠٩٩٨بۆ پەرجىکی خىێىدهگە:ئەو وۆمـەڵە

گىماوی جێدا هیە پزۆضەی هەڵطەهگاهدن مێژوویەکی

پزۆگزامەًە هە و پۆلێىىزاو ئاضاهىزاوە هە كــابيلى فيێربىوهـە ،

دورود رێژی هەیە ،پێؼ هەساران ضاڵ مزۆڤی ضەردەمەکۆهەکان
لەکۆمەڵگەکاهیاهدا هەڵطەهگاهدهیان بۆ جىاهای جاکەکاهیان و

ضەرجەم ئەو ساهياريـە هەلێبذًێراواهەًە رێىخطخنی مەعزيفى

هەڵبژاردهیان بۆمزۆڤە ضەرکزدە و بەجىاهاکان و بەڕێىەبەر و

جيێداًـە هە بەهـاردًێذ لە اڵًـەن فيێرخىاساهەوە.
پێىاضەی ڕێکاری جىێژەران بۆ پەرجىوکی خىێىدهگە (بزیخییە

فەرماهبەرەکاهیان کزدوە ،چەمکی هەڵطەهگاهدن چەمکێکی
بەرفزاواهە وهەردوو چەمکی پێىاهەکزدن و پێىاهەکار

لەئامزاسێکی ضەرەکی بۆ خىێىدن و پزۆگزامێکی بڕیارلێدراو و

لەخۆدەگزێذ ،واجە یەکەم جار دەبێذ جاكیکزدهەوە و پێىاهەکار

باوەڕپێکزاوە کەلەچىارچێىەیەکی فەرمیدا هاضێنراوە لەالیەن

ئامادەبکزێذ دوای کۆکزدهەوەی داجاو ساهیارییەکاهیؼ بڕیار
لەضەر ئەو ساهیاریاهە دەدرێذ و لەبەر ڕۆغىای پێىەرو معیاری

 :٣- ٥- ٠جىگزافیای ضزوغتی:

جایبەحی هەڵدەضەهگێنرێً (كەرەچەجاوی.) ٧٧٠،٧٧٥ٌ،٧٠٠٣ :

بەگىێزەی پێىاضەکاوی مارع و کەوف مان (Marsh and
) ،Kaufman, 2013جىگزافیای ضزوغتی بزیدیە لەللێً لە

هەڵطەهگاهدن لە جەوهەریدا بڕیا رلەضەر ئاضتی
بەجێگەیاهدهێک دەبێذ بەغێىەیەن ئاضخەواوی دیاری

کەلەپزۆضەی

فێربىون

و

دەردەهەوًێ هە زەرجىووى خىيێىدهگ ا ئەو دەفزەًە هە

وەسارەحی پەروەردە و دەسگا پەروەردەییەکاوی هەرواڵجێک)
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دەهزێذ بەپێی پێىەرگەلێيی دیاریىزاو یان بەضەر جاهەواهدا بۆ
ئەوەی بشاه یذ ئاضتی وامیان لەوی جزیان باغترە لەرووی

دەضکەوجەکاوی فێرخىاسان دەبێذ.بۆ همىوهە ئەوگۆڕاهکاریاهەی
کەلەهەرێمی کىردضخان بەضەر پزۆگزامەکاوی خىێىدهدا

پطپۆڕیان  ،یان ضیفەجەواهیان ،جىاهاواهیان ...هخد یان بەضەر
غخەواهدا لەرووی غیاوێدیان یان گىهجاوییان یان دروضدیان،

هاجىون پێىەضخە هەڵطەهگاهدوی بەردەوام بۆ دەرئەهجامەکاوی
بکزێذ (ضعدی.)٧٠٠٣،

یان بەضەر بابەجەواهدا لەرووی بیرۆهەوان ،دەضىەوجەواوی

لەبەر ئەوەی پزۆگزام کۆمەڵە غارەساییەکی جۆراوجۆر و
ڕێکخزاوە کە ئامادە دەکزیذ بۆ خىێىدکار لەڕێگەی کزداری

هەروەها ضاکىر ( )Thakur, 2014هەڵطەهگاهدن بزیخییە لە
کۆکزدهەوەی ضیمبىلەکان وکزدوی بە دیاردەکان بۆئەوەی

فێرکزدهەوە پەخؼ دەکزێذ وە دەرئەهجامەکەی لەاڵی
فێرخىاس دەردەکەوێذ ،بەضەرپەرغتی ضیطخەمی

هزخێک ببەخػێذ بە جایبەجمەهدی دیاردەکان لەگەڵ

پەروەردە(ضعدی.)٧٠٠٣،

هاوپێچکزدن و پێکەوەبەضخنی هەهدێک ضخاهداردی کەلخىری

 ٢ - ٢چەمکی پەرتووک و هەڵسەنگاندنی

و ساوطتی.

پەرجىک بەگىێزەی فەرهەهگی کامبریج ( (Cambridge-

جەهاهیاهیؼ ( )Jahanian, 2012پیی وایە کە هەڵطەهگاهدن

 Dictionary, 2008بزیدیە لەجێکطدێکی هىضزاو کە دەجىاهزێذ

پزۆضەیەکە جیادا بەرهامە و پزۆگزامی پەروەردەی و ڕاهێىان
بەراورد دەکزێذ لەگەڵ یەکتر و ئاماهجە ضەرەکییەکان

باڵوبکزێخەوە بەغێىەی چاپکزاو یان لەغێىەی ئەلیکترۆهیدا،
هەروەها بەجۆرێکی جزیؼ هاضێنراوە کە بزیخییە لە

بۆمەبەضتی دۆسیىەوەی ئاضتی جێبەجێبىهیان .یان ب ڕیارداهە

دەضخەیەک جیاهىص (پەڕە) کەپێکەوە بەضتراوهەجەوە لەهاو دوو

لەضەر بەهای بابەجێک یان غدێک یان هەڵىێطدێک یان الیەن
و بىارێک بەراورد بە پێىەرێک یان جەراسویەک یان ضەهگێکی

بەرگدا بۆ ئەوەی بخىێنرێخەوە .هەروها لەفەرهەهگی مە ریەم
وێبطخەر چەمکی پەرجىک بەوە هاضێنراوە کە دەضخەیەک لە

دیاریکزاو.
هەڵطەهگاهدن لەپێىاو پێشخطتن و خىکمدان لەضەر ئاضتی

پەڕەی هىضزاو ،چاپکزاو ،یان بەجاڵە (هەهىضزاوە) هەیەکەوە
لکێنراون و خزاوهەجە هێىاوی دوو بەرگی ضەرەجا و کۆجای

کارایی پزۆضەی فێربىون و پیادەکزدوی پزۆگزامەکان بەکار دێذ

(.)Hapa, 2013

لەڕێگەی دەرخطخنی ئەهجامەکان بەژمارە لەڕێگەی داهاوی پاڵن

کخێبی خىێىدهگەع ضیطخەمێکی گػخگیرە پێکدێذ لە

بۆ کۆکزدهەوەی ساهیارییەکان و غیکزدهەوەی ساهیارییەکان

هاوەڕۆکی پزۆگزامێک کەپێکدێذ لە ئاماهج ،هاوەڕۆک،

چىهکە لەڕێگەی ئەم ژماراهەوە بڕیار لەضەر باع و خزاپی ئەو

چاالوی ،هەڵطەهگاهدن ،ئاماهجی یارمەجیداوی مامۆضخایان بۆ
فێربىووی بابەجێکی خىێىدن لە پۆلێکدا ،بەمەبەضتی

هەربۆیە هەڵطەهگاهدن لەبىاری پزۆضەی فێربىن و فێرکزدهدا

ضىىری

جێبەجێکزدوی ئاماهجەکان لەچىارچێىەی
پزۆگزامێکدا.بەم جۆرەع کخێبی خىێىدهگە ضەرچاوەیەکی

پزۆگزام ،هەر لە ضەرەجاي دەضخپێکی پزۆضەی پەروەردەوە
جاگ ەیػدىە هەهگاوی بەدیهێىاوی ئاماهجەکان ،بەردەوام دەبێذ

فێربىووی فێرخىاساهە و ب ڕیارلێد راوە ،کەپێىیطخە بەغێىەیەک
ساهیارییەکاوی ڕێکخزابً هاوکاربً بۆ فێربىون ،وەک دەساه زێذ

و بەژداریەکی کارا دەکاث لەکۆی گػتی پزۆضەی پەروەردە،

کە هەڵطەهگاهدن بەغێکی گزهگیی پزۆگزامە و بەکار

باس ی

دەهێنرێذ لە ڕێکخطتن و چاکطاسیکزدن و گەغەپیداوی
پزۆگزامدا کزدا رێکە بەمەبەضتی دیاریکزدوی خاڵە بەهیز و

لەم ڕەوەغەوە دەردەکەوێذ لەگەڵ بەرەو پێشچىووی
پزۆضەی فێرکزدن و فێربىون بەگػتی پەیىەهدی بە

الواسەکاوی پزۆگزامە و دەجىاهزێذ لەڕێگەی هەڵطەهگاهدهەوە
بڕیار لەضەر باش ی و خزاپی پەرجىکی خىێىدن بدرێذ (مزعی و

پزۆضەکەوەهەیە.گزفذ
ڕەگەسەضەرەکییەکاوی
لەهەریەکێکیاهداهەبێذ کاریگەری ڕاضخەوخۆی بۆضەر

الحیلە ، ) ٧٥٠ ،٧٠٠٤ :بەگػتی دەجىاهزێذ هەڵطەهگاهدوی

چارەضەرەوان( .املداضىە و مهیداث)٧٣- ٧٧ :٧٠٠٨ ،

ئەهجامد دەدرێذ(ضعدی:٧٠٠٣،ال)٤٠٠
بەغييى ضەرەهەیە،هاوواث دادەهزێذ بەیەکێک لەپایەکاوی

لەبەر ئەمەغە کەپەروەردکاران
دەکەن(ضيىەًلى.)٧٠٠٧ ،

بەگزهگیەوە
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٧٠٠٤؛ خطین )٧٠٠٧ ،لەم چەهد خاڵەی خىارەوەدا
ڕوهبکزێخەوە:

بەغزۆڤەهزدهێيی وردو رێىخزاو و مەعلىٌ بۆ گۆڕاهەوان
لەرووی سەویدا .گزهگت ریً ضیفەجەواهیؼ هە لە ساهیاریە

 ڕوهکزدهەوەی ئاماهجەکاوی و پەیىەضدبىهیان بە ئاماهجە

جىگزافیەواهدا هەن بزیدیە لە گۆڕان لە واث و غىێىدا .ئەم
گۆڕاهەع وەن پێىیطذ دەگەڕێخەوە بۆ واریگەری هۆوارە

 پێىیطخە ئاماهجەکان گػخگیر و هەمەالیەن بً،و بىاری

ضزوغتی و مزۆییەوان و بۆ پەرەضەهدوی رەوغە ئابىری و
وۆمەالیەجیەوان و ،ئەوەی هە ئەمە دەیهێىێخە ئاراوە لە گۆڕان

 پێىیطخە هاوەڕۆکی کخێبەکە پەیىەضخبێذ بەئاماهجەکاهەوە.

و پەرەضەهدن لە دیارد ەوان و غێىەواوی و واریگەرییە
هاوبەرامبەرەواوی (خضز.)٤٠ :٧٠٠٦ ،

گػدیە پەروەردەییەکاهەوە.
ساهیاری و هەڵچىوی و مەهاری جێدابێذ.
 ساهیارییەکاوی هاو کخێبەکە هىێگەریان جێدابێذ و پەیىەضخبن
بە بابەجەکەوە و بگىهجێذ لەگەڵ ڕێگاکاوی واهەوجىەوە.
 پێىیطخە پزضیار و ڕاهێىاهەکاوی گىهجاوبێذ لەگەڵ
هاوەڕۆکی پەرجىکەکە.
 پێىیطخە پەرجىکی خىێىدهگە ڕەچاوی الیەوی دەرووی
خىێىدکار بکاث و بگىهجێذ لەگەڵ جایبەجمەهدی وئارەسو
جىاهاکاوی خىێىدکار.

چەمکی جىگزافیا بزیتی یە لەچەمکێکی ئاڵۆسی هەمیػە
گۆڕاو سیاجز لەوەی ببەضترێخەوە بەچەمکێکی کىرجکزاوەی
جێگیر ،ئەم چەمکە بەدرێژای ضەردەمە جیۆلۆجیەکاوی
جەمەوی سەوی و گۆڕاهکارییە کەوهیەکان و بەرسبىهەوە و
گەغەکزدوی ئەسمىن و غارەساییەکاوی مزۆڤ گۆڕاهکاری سۆری

 پێىیطخە گزهگی بدرێذ بە الیەوی ساوطتی پەرجىکەکە لەڕووی

بەخۆیەوە بیيیىە بەغێىەیەن لەکۆهەوە هەجا ئەمزۆ
چەمکەکە سیاجز بەرباڵوجزو بىە لەڕووی ماهاو ئەو بىاراهەی

ڕاضتی و یاضاو ڕوهیەوە کەداهەراوی پزۆگزام ڕێکیان دەخاث

دەیگزێخەخۆی( ئیراجۆزینی )) .(Eratosthnes, 2010بەگىێزەی

جاکى فێرخىاسان بگەن بەبىچیىەیەکی ساهیاری.

جىێژەراوی جىگزافیا وەن جىس ی  (Tucci, 2017).ئەم چەمکەلە

 پەیىەهدی هەبێذ بە چەمکە باوەکاوی کۆمەڵگە وەک سمان
و ئایً و بەهاکاوی وەک هیػخمان و ئاسادی و دیمىکزاس ی.

بىەڕەجدا دەگەڕێخەوە بۆدوو ووغەی یۆهاهیە کۆهەکان کە
ووغەی ) (geoبۆماهای ''سەوی'' و هەروەها ووغەی )(graph

 پەرجىکی خىێىدهگە ضەرچاوەیەکی بىەڕەحی ساهیارییەکاهە و
ئامزاسێکە بۆ گەیاهدوی ساهیاری ساوطتی و وێژەی بۆیە دەبێذ

بۆماهای ''وەضف'' بەکار دەهێىا .ئەو جێڕواهیىە بەرجەضکە بۆ
چەمکی جىگزافیا لەضەردەمەدا دەگەڕایەوە بۆئەوەی خەڵکی

وردی هاوەڕۆک و ساهیارییەکان و دروضتی ضەرچاوەکان

ئەو ضەردەمە غارەساییەکی کەمیان لەضەر دیاردەو بابەجە

ڕەچاوبکزێذ.

جىگزافیەکان هەبىو ،وە ئەوا لەچىارچێىەیەکی بەرجەضکدا
جەنها مەبەضدیان بىە ڕوهکزدهەوەو غیکاری بکەن بۆ سەویی و

 دەبێذ بڕیاردراوی خىێىدن غاهبەغاوی کۆجا گۆڕاهکاریی و
جاسەگەرییە پێىیطخەکان بێذ.
 گەغە بەخىاضتی فێرخىاس بکاث لەفێربىوهى غارەسای و
وروژاهدوی بیرکزدهەوەکاهیان لەڕێگای بەکارهێىاوی غێىاسی
جاسە وەک خطدىەڕوی کێػەو چاالهیەکان.
 ٣- ٢چەمکی جوگرافیا
جىگزافیا بزیدیە لە لێيۆڵیىەوەی رووی سەوی بەوپێیەی غىێنی
هیػخەجێ بىووی مزۆڤە و لێيۆڵیىەوە لە پەیىەهدی واریگەری
هێىان سەوی و هیػخەجێیەکاوی ضەری دەکاث ،وارلێيی
مزۆڤیؼ لەگەڵ ژیىگەهەیدا جەوهەری لێکۆڵیىەوەی
جىگزافیە هە ئاماهج لێی جێگەیػخنی ضزوغتی پەیىەهدیەواهە
لەهێىان ئەم مزۆڤەو ژیىگەهەیدا .جىگزافیا بایەخ دەداث
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ووغکاوی جیاجیاکاوی ئەو ضەردەمەی دەوروبەریان لە جیهاوی
ساهزاودا ،بەاڵم لەڕۆژگاری ئەمڕۆدا ئەم چەمکە بەکا ردەهێنرێذ
بۆ سۆرێً لەالیەهەکاوی ژیىگە و ژیاوی مزۆڤ بۆهمىهە وەن
ژیىگە و سەوی (جىگزافیای ضزوغتی) ،چاالهیە مزۆییەکان
(جىگزافیای مزۆیی) بەغێىەیەن هەریەکە لەم للاهەع
چەهدان بىاری جۆراو جۆر لەخۆ دەگزێذ.
 ٤- ٢تایبەتمەندیەكانی زانستی جوگرافیا
ساوطدێيی غیيارییە لە ضەر وەضفىزدن و غیيارهزدن وغزۆڤەهزدن هۆواریی دەوەضخێذ.

Journal of the University of Garmian 7 (1), 2020

ساوطدێىە لەضەر پەیىەهدیە غىێيیەوان دەوەضخێذ هەمزۆڤ و ژیىگەپێىەوە دەبەضخێخەوە هەروەها واریگەری

ئەم بەغە پێکدێذ لە پزۆگزامى کۆمەڵگا و همىهەی
جىێژیىەوەکە ،لەگەڵ دروضخکزدوی ئامزاس و چۆهیەحی

-ساوطدێيی جەواوواریە لەهێىان ساوطخە جیاواسەواهدا ضزوغتی و

ئامادەکزدوی فۆڕمی ڕاپزس ی و دەرهێىاوی ڕاضتی و جێگیری
فۆڕمی ڕاپزضیەکە ،ئەمەوە جگە لەئاماژەکزدن بەو کەرەضخە

مزۆڤایەجیەوان و پزاهخیزەییەوان.
-ساوطدێيی گػخگیری جەواو و سهجیرەیە خەضڵەجەواوی گۆڕان و

ئامارییاهەی لەدەرهێىان و غیکزدهەوەی ئەهجامەکاهدا
بەکارهاجىە و ضىدی لێىەر گیراوە.

پەرەضەهدوی جێدایە (اٌ عمز.)٨٠ :٧٠٠٤،

بۆئەم جىێژیىەوەیە ،جىێژەران بەباغیان ساوی ڕێباسی پەضنی
غیکاري بەکاربێنن لەبەرئەوەی بخىاهزێذ وەضف و غیکارییەکی

هاوبەرامبەر لەهێىاهیاهدا.

جىگزافیای ضزوغخیؼ لێکۆڵیىەوەیە لەجىگزافیای ژیىگەی
مزۆڤ و پێکدێذ لەضیطخەمی ضزوغتی سەوی (بەرگی بەردیً

ووردو ساوطدیاهە بۆ ئەهجامە غیکاراوەکاوی لێکۆڵیىەوەکە

–بەرگە هەوا  -بەرگی ئاوی -بەرگی سیىدەگی) و پێػبیىیە
ئاوهەواییەکان و سیىدەوەرساوی و ئاو خاک جیۆلۆجی،
وەجىگزافیای ضزوغتی کەمخەرخەم هەبىە لەباضکزدوی دیا ردە
ضزوغخییەکاوی ضەر ڕوی سەوی ،ئاماهجی جىگزافیای ضزوغتی
ڕوهکزدهەوەی هەردوو چەمکی چۆن و بۆچی دیا ردە
ضزوغخییەکان ڕوو دەدەن ،وەچۆن بىهەجە پێداویطتی ژیان
لەضەر سەوی (ضمىر و ػاهم  .) ٩ٌ ،٧٠٠٧ :جىگزافیای
ضزوغتی پۆلی یاسدەی ئامادەیؼ وەک یەکێک لە پزۆگزامە
بڕیار لێدراوەکاوی وەسارەحی پەروەردە کە لە كۆهاغی ئامدەیدا
وەک واهەیەکی ضەرەکی پێىیطخە بخىێنریذ پێکدێذ لەچەهد

بکزێذ ،هەروەها بۆئەوەی غێىاسی وەضفکزدهەوە بەغێىەی

بەغێکی ساوطتی کە دابەع بىون بەضەر چەهد بەهدیکدا

ژمارەی بێذ و جیایدا بڕو كەبارەکەی دیاری بکاث(عاغىر،
.)٧٠٠٤

کەلەوبەهداهەدا باس ی ئەماهەی کزدوە( کۆمەڵەی خۆر ،بەرگە
گاس ،ئاوهەوا ،خۆڵباریً ،بەرگی ئاوی ،جىێکڵی سەوی ،

 .٣- ٣کۆمەڵگای توێژینەوەکە

خاک)(.جىگزافیای ضزوغتی پۆلی یاسدەی ئامادی).

کۆمەڵگەی ئەم جىێژیىەوەیە پێکدێذ لەضەرجەم مامۆضخایاوی

بەش ی سێیەم (ڕێکارەکانی توێژینەوە)

هەردوو ڕەگەسی هێرو مێ کەواهەی جىگزافیای ضزوغتی پۆلی

 ٠- ٣میخۆدي جىێژیىەوە

یاسدەی ئامادەی دەڵێىەوە لەهەردوو پەروەردەی ڕۆژهەاڵث و
ڕۆژئاوا لەهاوەهدی غاری ضلێماوی ,هەروەها ژمارەی

یەهێً لە پێداویطدیە بىچیىەییەکان بۆ ئەهجامداوی
لێکۆڵیىەوە ئەوەیە میخۆد و میخۆدۆلۆجیەکی گىهجاوی هەبێذ،
لەبەرئەوەی لەم جىێژیىەوەیەدا ڕێباسی چەهدێتی بەکارهاجىە کە
بەکاردێذ لەو لێکۆڵیىەواهەی پەیىەهدیدارن بە کێػە و

کۆمەڵگاکە پێکهاجىە لە( ) ٠٥٥مامۆضخا لەهەردوو ڕەگەس
لەخىێىدهگاکاوی ضەربە هەردوو پەروەردەیی ڕۆژهەاڵث ڕۆ ژئاوا
کە وەرگیراوە لە ئامارەکاوی هەردوو پەروەردەکەوە بۆضاڵی
(٧٠٧٠ - ٧٠٠٩س).

هەڵطەهگاهدهە مزۆیی و کۆمەالیەجیەکاهەوە بەجایبەحی ئەواهەی
پەیىەهدیدارن بەهەبىوی گۆڕاو و پێىەرە ژمارەییەکان و ساهیا رییە

 :4- 3نمونەی توێژینەوە

ئامارییە غیکزاوەکاهەوە کە جیایدا پػذ دەبەضتێ بە وەرگزجنی

لەڕێگەی ئامادەکزدوی کۆمەڵگای جىێ ژیىەوەکەوە لێکۆڵەران

همىهە و گػخاهدوی بەضەر کۆمەڵگادا ضۆجىهزۆ ( Sogunro,

همىهەی جىێژیىەوەکەیان هەڵبژارد بەجۆرێً همىهەکە

.)2002

هەڵبژێزدرا لەو مامۆضخایاهەی واهەی جىگزافیای ضزوغتی
دەڵێىەوە لە خىێىدهگەکاوی هەردوو پەروەردەکە لەهاوەهدی
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غاری ضلێماوی کەژمارەیان ( )٨٨مامۆضخا بىە لەکۆی (،)٠٥٥
واجە دەکاجە هشیکەی ٪ .٥٦،٧٧ی کۆی کۆمەڵکای جىێژیىەوەکە

سماهەواهیەوە ،چەهد پزضیارێکیؼ غێىەکەیان گۆڕدران .بێجگە
لەبەدیهێىاوی ڕاضخگۆی ڕواڵەحی؛ کەخۆی دەبیيێخەوە لەوەی

(ضەیزی خػخەی  ٧و  ٣بکە).
 ٤- ٣ئامرازی توێژینەوەکە

جىێژەران هەڵطەهگاهدهیان بۆ جەوەرەو پزضیارەکاوی
ڕاپزضیەکەدا کزدوە لەجێڕاواهینی غارەسایان و پطپۆڕاهەوە،
وڕاپزضیەکە بەخىاضخى ئارەسوی همىهەکە وەاڵم دراوەجەو

لەدوای خىێىدهەوەی ضەرچاوەکاوی ڕابزدوو (عا رف و ئاساد،
 ) ٧٠٠٨و ضىد وەرگزجً لەڕێباسو ڕێکارە ساوطدیەکاهیان،

ولەکاث و غىێنی دیاریکزاوی گىهجاو بۆ همىهەی جىێ ژیىەوەکە

جىێژەران هەضخان ئامادەکزدن و بەکارهێىاوی فۆڕمی
ڕاپزضیەوی هیمچە کزاوە کە پەیىەهدی بەبابەث و ئاماهجی

وەاڵمدراوهەجەوەو ئەو فۆڕماهەی هەگەڕاوهەجەوە یاخىد
کەمىکىرجیان هەبى بێذ ئەژمار هەکزاون لەکۆکزدهەوە

لێکۆڵیىەوەکەوە هەبىو لەضەر کۆمەڵگای جىێژیىەوەکە،

وغیکزدهەوەی ساهیاریەکاهدا.

ڕاپزضیە لەضەر دوو ڕەهەهدی ضەرەکی بيیادهزابىو ئەواهیؼ
الیەوی ساوطتی و الیەوی پەروەردەیی هەریەکە لەم ڕەهەهداهەع

 ٧- ٤- ٣هەگـۆڕی (الثباث)Reliability :
بۆمەبەضتی وەرگزجنی جێگیری جەوەرەکاوی ڕاپزضیەکە،

لە کۆمەلێً جەوەر پێکهاجبىن بەغێىەیەن بىار بڕەخطێيێذ بۆ

جىێژەران دوو جار ڕاپزضیەکەیان جێبەجێکزدن بەضەر (٧٠
کەص) پێؼ لەهمىهەی جىێژیىەوەکەدا پێؼ ئەوەی ڕاپزضیەکە

هەڵطەهگاهدوی بۆ ئەهجام بدرێذ .بێجگە لەوەع جەوەرو
پزضیارەکاوی ڕاپزضیەکە لە دوو جۆر پزضیار پێکهاجبىن جۆری

دابەع بکزێذ بەضەر جەواوی همىهەی جىێژیىەوەکەدا
هاوکۆلکەی

یەکەم و ضەرەجا پزضیارە گػدیەکان بىو لەضەر جەمەن،
پطپۆڕی و ماوەی خشمەث ،جۆری دووەم پێکهاجبىو لە جەوەرە

کەپێىەرەکەی لەهێىان (ضفز بۆ  ) ٠دایە بەکارهێىاوە بۆ
جاكیکزدهەوە و بەدیهێىاوی ڕاضخگۆی دەرەکی ساهیاریەکاوی

ضەرەکیەکان (ساوطتی و پەروەردەیی) لەگەڵ پزضیارەکاوی هەر

جىێژیىەوەکە ئەهجامەکەش ی ( ) ٠.٨٩٧بىو کەئەوە بەگىێزەی

جەوەرێکدا ژمارەی جەوەرەی ساوطتی ( )٧٠پزضیار بىو لەکاجێکدا

بزویً ( ) Bruin, 2006ماهای وایە ساهیارییەکان لەئاضدێکی
بەرسی گىهجاویدان.

جىێژەران جاوەکى بابەحی جىگزافیای ضزوغتی سۆر بەووردی

ژمارەی پزضیارەکاوی جەوەرەی پەروەردەی ( ) ٧٠پزضیار
پێکهاجبىو.

کزۆهبان ئەلفا

()Cronbach’s Alpha

 ٥- ٣جێبە جێىزدوی ئامزاسەهە:
لێکۆڵەران لەدوای ئەوەی ڕاضخگۆیی جێگیریان بەدی هێىا بۆ

 ٠- ٤- ٣ڕاضتی و دروضتی (الصدق)Validity:
بەگىێزەی گزەی ( )Gray, 2009جێبەجێکزدن و بەدیهێىاوی
ڕاضخگۆی جىێژیىەوە یەکێکە لە هەهگاوە پێىیطخەکاوی

جەوەرەو کۆی پزضیارەکاوی ڕاپزضیەکەیان ،پاغان هەضخان بە
ئامادەکزوی کۆپیەکاوی ڕاپزضیەکەو لەماوەی هێىان (/ ٠٠ /٧٧

جەواوکاری جىێژیىەوە کە بەهۆیەوە ئاضتی ووردی و بێالیەوی و
ڕاضدیگۆی ساهیاریە کۆکزاو بەدەضتهاجىەکان دەردەخاث .بۆ

کزد بەضەر همىهەی جىێژیىەوەکەدا کەمامۆضخایاوی واهەی

مەبەضتی بەدیهێىاوی ڕاضخگۆی لەبەغەکاوی ڕاپزضیەکەدا،

جىگزافیای ضزوغتی پۆلی یاسدەی ئامادەی بىون لەهەردوو

لێکۆڵەران ضەرجەم جەوەرەو پزضیارەکاهیان همایص ی غارەسایان
و پطپۆڕان کزدوە کە ژمارەیان ( )٥کەص بىو لە پطپۆڕەکاوی

پەروەردەی ڕۆژهەاڵث و ڕۆژئاوا.
 ٦- ٣هاوهێػە ئاماریەوان:

بىاری دەروهشاوی ،پێىاهەو هەڵطەهگاهدن ،جىگزافیا ،ڕێگاکاوی
واهە وجىەوە بۆئەوەی ڕاضتی و دروضدیان بۆ بکزێذ و جەوەرەو

ضەرەجا لەبۆ ئاضاهکاری غیکزدهەوەو ساهیارییەکان و دۆسیىەوەی

 )٧٠٠٩بۆ ( ) ٧٠٠٩ /٠٧ /٠٠بەغێىەیەکی مەیداوی دابەغیان

ئەهجامەکان جىێژەران ئەهجامەکاوی ئەو ڕاپزضیاهەی بەضەر

پزضیارە الواسەکان چاک بکزێخەوە یان البد رێذ و ووردبینی و
ڕاضذ و دروضتی بۆ دەضخەواژە و الیەوی سماهەواوی و ساوطتی

گۆڕیً بۆ ژمارەی ضەرەجایی لەضەر پلەبەهدی ( ٠بۆ  ،) ٥پاغان

بىن ڕەچاو بکزێذ .لەدوای وەرگزجنی ڕای غارەسایان جىێژەران
هەهدێً لەپزضیارەکاوی جەوەرەکاهیان بەهێ زجز کزد لەڕووی

لەدوای گۆڕیً و ڕێکخطخنی وەاڵمەکان جىێژەران لەڕێگای
بەکارهێىاوی بەرهامەی ئاماری بۆ ساوطخە کۆمەالیەجیەکان
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( )SPSSجیایدا ضىد وەرگیراوە لەچەهد هاوکێػە و
هاوکۆلکەی ئاماری لەواهە:
بۆ دۆسیىەوەی پەیىەهدی و جیگیری و هەگۆڕی هێىان

جىێژەر لە واحی غیىزدهەوەهەیاهدا ئەم هەهگاواهەی
پەیڕەوهزدووە ،بەغێىەیەن :بۆ دەرهێىاوی هزخ ی هاوەهدی
غیاوی بڕگەوان ،جىێژەر وەاڵمە دووبارەواوی هەر بڕگەیەهیان

گۆڕاوەکان هاوهێػەی کزۆهباخ ( Cronbach’ Alpha

لەبڕگەواوی فۆڕمی راپزضەهە،بەپێی ڕەهەهدەداهزاوەوان

بەکارهێنرا  .بەگىێزەی ئەو جاكیکزدهەوەیەع ئەگەر ئەهجام
کزدیە ( ) ٠.٧٠و بەرەو ضەرەوە ئەوا جێگیری ساهیاریەکان بە

(هایاب)(سۆر باع)(باع)(پەضەهد )(الواس) بۆ ئەژمارهزدوی ئەم
هزخاهەع (پێىج)همزە دراوە بە ڕەهەهدی یەهەم و (چىار) همزە

پەضەهد ئەژمار دەکزێذ .هەروەها جىێژەران بۆمەبەضتی
دۆسیىەوەی ئاضتی جیاواسی ڕایەکاوی هێىان گزوپە جیاواسەکاوی

دراوە بە ڕەهەهدی دووەم و (س ێ ) همزە دراوە بە ڕەهەهدی
ضێیەم و (دوو) همزە دراوە بە ڕەهەهدی چىارەم و (یەن) همزە

همىهەی جىێژیىەوەکە بەجایبەحی ئەو گزوپاهەی پەیىەهدی بە

بە ڕەهەهدی پێىجەم ( )٥ ،٤ ، ٣ ،٧ ،٠هاوەهدی ژمێرەیی پێىەرە

خشمەحی مامۆضخایاوی همىهەی جىێ ژیىەوەکەوە هەبىو وەن

پێىج ڕەهەهدییەهە دادەهزێذ بە ( )3هە پێىەرێىە.
- ٧بۆ جیاهزدهەوەی الیەوی بەهێز و الواسی بڕگەوان ،هەر

ضاڵ بەرەو ضەرەوە)دایە جاكیکزدهەوەی ( One Waئەلفا y

بڕگەیەن هاوەهدی غیاوەهەی ( )3یا بەرسجز بىو ئەوا واجە
الیەوی بەهێزی جەوەرەواوی ئامزاسەهە دەهىێىێذ ،ئەگەر لە ()3

ضەرەڕای ئەواهەع لەم جىێژیىەوەیەدا جاكیکزدهەوەی ( T-Test
 )Two Sample Equal Varianceبەکارهێنرا بۆئەوەی جیاواسی

هەمتر بىو ،واجا الیەوی الواسی ئاضت ی جەوەرەوان دەهىێىێذ لە

ئەواهەی خشمەجیان لە ( ٧ضاڵ و کەمتر ٠٠ -٧ ،ضاڵ٠٠ ،
 )Anovaیان بەکارهێىا.

هاوپەرجىکەکەدا.
 - ٣جىێژەر بۆغیىزدهەوەی گۆڕاوەواوی (خشمەث ،بڕواهامە)

هاوەهدەکاوی (  ) Meansڕایەکاوی هێىان همىهەی جىێ ژیىەوەکە
بشاهزێذ ضەبارەث بە هەڵگزاوی بڕواهامە جیاواسەکان بەجایبەحی

،جاكیکزدهەوەی ) (One Way Anovaبەوار هاجىوە

لەهێىان ڕایەکاوی هەڵگزاوی (بەکالۆریۆص و ضەرو

بەبەرهامەی(SPSS).

بەکالۆریۆص) .هەروەها هاوەهدی غیاو بۆ باضىزدوی هەر
بڕگەیەن لەبڕگەواوی ئامزاسی جىێژیىەوەهە و ساهینی بەهاهەی
لە چىارچێىەی هەر بىارێىدا ،هەروەها بۆ مەبەضتی
ڕاڤەهزدوی ئەهجامەوان بەوارهێنراوە:
=(

× )(+

× )(+

× )(+
(

× )(+

× )

 ٢-٤خستنەڕووی ئەنجامەکان بۆ بەدەستهێنانی ئامانجەکانی
لێکۆڵینەوەکە:
. ٠ئاماهجی یەکەمی جىێژیىەوەکە هەڵطەهگاهدوی پەرجىکی

)106 :2006

جىگزافیای ضزوغتی پۆلی یاسدەی وێژەی لەدیدی مامۆضخایان
هێص ی ضەدی :بۆ ڕاڤەهزدوی هاوەهدی غیاو و بزگەوان.
(هیيل)٩٨ ٌ :٠٩٩٥ ،
=

لەهاوەهدی غاری ضلێماوی جىێژەران بەپێی ئامزاسی
جىێژیىەوەکە کە پێکهاجىوە لە دوو جەوەرە جەوەرەی ساوطتی و
جەوەرەی پەروەردەیی.
یەکەم /ئەهجامەکاوی جایبەث بەجەوەرەی ساوطتی لە

بەش ی چوارەم :ڕێکارەکانی توێژینەوە
 ١_٤خستنەڕوو و شیكردنەوەی ئەنجامی توێژینەوەكە
ئەم بەغە ،خطدىەڕوو و غیىزدهەوەی ئەو ئەهجاماهەیە هە
جىێژیىەوەهە پێیگەیػخىوە دەربارەی ڕۆڵی ضەرپەرغدیاری
پەروەردەیی لە پەرەپێداوی جىاها ف ێروا رییەوان لەخىێىدهگا
بىەڕەجییەوان لە جێڕواهینی مامۆضخایاهەوە ل ە بەر ڕۆغىایی
ئاماهجەواوی جىێژیىەوەهە راڤەهزاوە ،بۆ ئەو مەبەضخەع
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جىگزافیای ضزوغتی پۆلی یاسدەم لە دیدی مامۆضخایاوی
جایبەث بە بابەجەکە:
بەپێی ساهیارییە ئامارییەکاو ی خػخەی ( ) ٥کەجایبەجە بەجەوەرەی
هەڵطەهگاهدن لەڕووی ساوطخییەوە کەلە ( ) ٧٠بڕگە پێکدێذ،
بەپێی ڕیشبەهدیان جەوەرە بەهێز و الواسەکان جیا دەکەیىەوە،
ئەوبڕگاهەی کە هاوەهدی غیاویان ( )٣بەرەو ژورن پێکدێذ
لەجەوەرەکاوی ( ) ٥ ،٤ ، ٣ ، ٧ ،٠کەهاوەهدی غیاویان لەهێىان
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( ) ٠٧.٣-٠٠ .٣وە کێص ی ضەدیان ( ) ٠.٦٣ - ٦٠.٠ئەم بڕگاهە

بىاری پەرجىن و پزۆگزامی خىێىدهگە لەهاویػیاهدا وەن
لەکخ ێبەکەی (عاغىر)٧٠٠٤ ،بەهاوی (املىهج بین الىظزیە و

بەغێىەیەکی گػتی لەئاضدیيی پەضەهدکزاودان بەپێی

الخطبیم ) و کخێبەکەی الىهیل و املفتي ( ) ٠٩٩٨بەهاوهیػاوی

جێڕواهینی مامۆضخایاوی بابەحی جىگزافیا جێڕواهیيیان بۆ

(املىاهج مفهىم ،العىاصز ) ،هەروەها کخێبەکەی مزعی و

هەڵطەهگاهدوی پە رجىکەکە لەئاضدێکی پەضەهدایە ،هەروەن
ئەوەی لەکخ ێبەکەی (عاغىر)٧٧ :٧٠٠٤ ،دا باص لەو الیەهاهە

الحیلە ( ) ٧٠٠٠بەهاوهیػاوی (املىاهج التربىیت الحدیثت)دا ئەوە
ڕوون دەبێخەوە کەئەم پەرجىکە سۆرێً لەجایبەجمەهدی و

دەکاث کە دەبێذ وەن جایبەجمەهدیەکی باع لەپەرجىکەکاهدا

ئاضخەبااڵکاوی پەرجىکی خىێىگای جیادا هیە یان جیایدا الواسە.
بەپێی ساهیارییە ئامارییەکان کەلەخػخەی ( )٦هاجىە کەجایبەجە

لەبەر ئەوەی هاوەهدی غیاویان ( )٣بەرەو ضەرەوەیە کەواجە

هەبێذ بەجایبەحی لەباس ی ڕێکخطخنی بابەجەکان و ڕیشبەهدیان،
کەواجە وەن ئەوەی پەرجىکەکە لەو بڕگاهەی جایبەجً
بە(جەواوکاری لەگەڵ پزۆگزامەکاوی كۆهاػەکاوی پێؼ و پاع
خۆی ،هاوەڕۆکی پەرجىکەکە بەغێىەیەکی ساوطتی ڕێکخزاوە
لەکۆهەوە بۆ هىێ ،لە گػتی بۆ جایبەحی ،هەضخپێکزاو بۆ

بەجەوەرەی هەڵطەهگاهدن لەڕووی پەروەردەییەوە کەلە()٠٩
بڕگە پێکدێذ ،بەپێی ڕیشبەهدییان جەوەرە بەهێز و الواسەکان جیا
دەکەیىەوە ،ئەوبڕگاهەی کە هاوەهدی غیاویان ( )٣بەرەو ژورن
پێکدێذ لەجەوەرەکاوی ( ) ٥ ،٤ ،٣ ،٧ ،٠کەهاوەهدی غیاویان

هەضخپێىەکزاو ،هەروەها وێىەو هەخػەو هێڵکارییەکان بەکار
هێنراون گىهجاو بىن لەگەڵ ژمارەی بابەجەکاهدا).

)دایە ،ئەم بڕگاهە لەبەر ئەوەی هاوەهدی غیاویان ()٣

بەاڵم ئەوبڕگاهەی کەهاوەهدی غیاویان لەخىار ( ) ٣وەیە

بەرەوضەرەوەیە کەواجە بەغێىەیەکی گػتی لەئاضدیيی

کەئاضتی الواسیان بەدەضتهێىاوە وەک بڕگەکاوی (، ٩ ،٨ ،٧ ،٦

پەضەهدکزاودان بەپێی جێڕواهینی مامۆضخایاوی بابەحی جىگزافیا

 ) ٧٠ ، ٠٩ ،٠٨ ،٠٧ ،٠٦ ، ٠٥ ،٠٤ ،٠٣ ،٠٧ ، ٠٠ ،٠٠کە

جێڕواهیيیان بۆ هەڵطەهگاهدوی پەرجىکەکە لەئاضدێکی
پەضەهدایە لەڕووی پەروەردەییەوە کەخۆی دەبیيێخەوە

ضەدیان( ) ٥٧.٠ - ٤٧.٠بەپێی جێڕواهینی مامۆضخایاوی بابەجەکە
ئەم بڕگاهە الواسی پەرجىکەکە دەردەخاث بزیخین لە (ڕێکخطتن

لەچەهد الیەهێکی باش ی پەرجىکەکە وەن (گىهجاوی دیشایً و
ڕەهگی بەرگی دەرەوەی پەرجىکەکە ،ڕوووی هاوهیػاهەکەی و

و ڕیشبەهد ی بابەجە ساوطدیەکاوی هاوپەرجىکەکە گىهجاو هین،
هاوجا هەبىن لەگەڵ پێػکەوجىەکاوی کۆمەڵگا ،هەگىهجاوی

گىهجاوی لەگەڵ هاوەڕۆکی پە رجىکەکە ،پەضەهدی كەبارەکەی،
ڕووی و گىهجاوی كەبارەی فۆهتی هىضینی بابەجەکان) .بەگىێزەی

ڕوهکزدهەوەکاوی بابەجەکان بۆ فێرخىاسان ،ئاڕاضخەهەکزدوی
خىێىدکاران بۆ گەڕان بەدوای ضەرچاوەی ساوطت ی ،غێىاسی

ضەرچاوەکاوی وەن (عاغىر٧٠٠٤ ،؛ مزعی و الحیلە)٧٠٠٠ ،

هاوەهدی غیاویان لەهێىان ( ) ٨٨.٧ -٠٣ .٧وەکێص ی

پەرجىکەکە بىار هاداث بۆ ئەهجامداوی چاالکی هاو پۆٌ و
دەرەوەی پۆٌ ،چەمکەکاوی ڕوون هین ،هاوجاهەبىن لەگەڵ

لەهێىان ( ) ٧٠.٣ -٠٠ .٣وە کێص ی ضەدیان (٠.٦٤ – ٠.٦٠

ئەم ضیفەجاهە لەجایبەجمەهدیە باع و هاوچەرخەکاوی پەرجىکی
خىێىدهگەن.
بەپێچەواهەغەوە ،بەگىێزەی ساهیاریەکاوی خػخەی (،)٦

ساوطتی هاوچەرخدا ،بىوی هەڵەی سماهەواوی و جایپ ،وێىە و
هەخػە و چارث و هێڵکاری و ئاماژەکاوی هاو کخێبەکە ڕوهً بۆ

پەروەردەییەکان وەن بڕگەکاوی (، ٠٧ ، ٠٠ ، ٠٠ ، ٩ ،٨ ،٧ ، ٦

خىێىدکاران ،هاهدان یان ئاڕاضخەی خىێىدکار هاکاث بۆ

 ) ٠٩ ، ٠٨ ، ٠٧ ، ٠٦ ،٠٥ ،٠٤ ،٠٣هاوەهدی غیاویان لەخىار

خىێىدهەوەی ضەرچاوە ساوطدیەکاوی دەرەوەی پەرجىکەکە ،هیچ

()٣وەیە کەئەم الیەهە الواساهەع خۆیان دەبیيىەوە لەوەی
پەرجىکەکە (ڕەچاوی خەسو ئارەسووی خىێىدکار هاکاث ،

بۆئەهجامداو ی چاالکی پزاکخیک ی بابەجەکان بە داجاغۆ ،چەمکە
ساوطدیەکان ڕوون ه ین ،هەڵەی ساضتی جیادایە ،هەمىو

ساهیارییەکاو ی ڕوون هیە بۆ مامۆضخاکان ،گىهجاو هیە لەگەڵ
ئاماهجە پەروەردەییەکاهدا ،جاسەگەری جایبەث بەهۆکارە

بابەجەکاوی جىگزافیای ضزوغتی لەخۆی هاگزێذ) ،لەئەهجامی

فیرکارییەکاو ی جیادا هیە ،چاالکیەکاو ی ڕەچاوی جیاواسی

بەراووردی ئەم ئەهجامە لەگەڵ ضەرچاوە ڕەضەن و باوەکاوی

جاکایەح ی هێىان فێرخىاسەکان هاکاث و گىهجاو هیە بۆیان،

جۆرە ئاضاهکارییەکی لەگەڵداهیە (هم)CD, DVD :
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بابەجەکاوی فێرکاری جەواو هاداث بە خىێىدکاران ،هىضین و

باع و بااڵکاوی پزۆگزامی خىێىدن ئەوەیە کە دەبێذ پزۆگزام

ڕێکخطخنی هاوەڕۆن و بابەجەکان بەپێی بىەما دەروهشاهیەکان

و ئاماهج ە پەروەردەی و ساوطدیەکان بەغێىاسێک بێذ کە
خىێىدکار لەهەڵە و کەمىکىرحی دوربخاجەوە و بەرەو لىجکەی

داهەڕێژراوە ،گىهجا هیە بۆ غێىاسە هىێیەکاو ی واهە وجىەوە،
ڕاهێىان و پزضیارەکاوی بەپێی ئاضذ و جەمەوی خىێىدکارەکان
داهەڕێژراوە و پێىاهەی ئاماهجەکان دەکەن ،هاو ی خىێىدکار
هاداث بۆ بیرکزدهەوەی داهێىەراهەو ڕەخىە گزاهە) .ئەم
ئەهجامەع ئەوە دەگەیەهێذ جگە لەهەهدێ الیەوی کەم هەبێ
پەرجىکەکە لەسۆربەی الیەهە پەروەردەییەکاهیػەوە غکطتی
هێىاوە و ئاماهجە پەروەردەییەکان بەدی هاهێىێذ لەڕووی
کىالێتی بەرسی پزۆگزام و یارمەجیدان و هاهدان و پێشخطخنی

ساوطتی ئارضخەی بکاث بىار بڕەخطێيێذ بۆ خىێىدکار
لەدەرەوەی پەرجىکەکە هەوڵە ساوطدیەکاوی بەردەوام بکاث ،
کەواجە بەگىێزەی ئەم پێىەرە ساوطخەیەع بێذ ئەم پەرجىکە
بەم کەمى کىڕیاهەوە فێرخىاساوی هەرێمی کىردضخان ئاراضخە
هاکاث بەرەو لىجکەی ساوطذ و ساهیاری.
 .٧غیىزدهەوەی ئاضتی جیاواسی جێڕواهیىەکان بەگىێزەی

فێرخىاس و مامۆضخاکان .بەماهایەکی دیکە دەجىاهزێذ ئەوە

گۆڕاوی
(خشمەث):
بۆ بەدیهێىاوی ئاماهجی دووەم کەجایبەث بىو بەساهینی،جیاواسی

بىجزێذ پەرجىکەکە جەنها لەڕووی هىهەرییەوە ئاضتی پەضەهدی

جێڕواهینی مامۆضخایاوی بابەجەهە لەضەر هەڵطەهگاهدوی

بەدەضتهێىاوە بەپێچەواهەوە لەسۆربەی الیەهە پەروەردەییە
هاوچەرخەکاهەوە کەمىکىڕی و الواسی هەیە .لێرەوە

پەرجىکی جىگزافیای ضزوغتی كۆهاغی یاهشەی وێژەی ،بە پێی
گۆڕاوی خشمەجیان (خىار  ٧ضاڵ ٠٠- ٧ ،ضاڵ ٠٠ ،ضاڵ

دەردەکەوێذ ئەم پەرجىکە لەگەڵ بەها ساوطتی و

سیاجز) ،لەضەر جەوەرەواوی فۆڕمی ڕاپزس ی جىێژیىەوەهە .وەک

پەروەردەیەکاوی ئەم ضەردەمەدا هاگىهجێذ هەروەن
لەضەرچاوەکاهدا ڕەضەهەکاهدا (عاغىر٧٠٠٤ ،؛ الىهیل و

لەخػخەی ( ) ٧ڕووهکزاوەجەوە .بەگىێزەی ئەهجامەکاوی
جاكیکزدهەوەی ( ( ) One Way Annovaکەجیایدا هزخی()P

املفتي ٠٩٩٨؛ مزعی و الحیلە ) ٧٠٠٠ ،ئاماژەی پێکزاوە ئەگەر

گەورەجز بىو لە هزخی ضخاهدا رد (P-value (8.7)> -) ٠،٠٥

ئاماهجە پەروەردەییەکان لە پەرجىکی خىێىدگادا بەدی هەیەث

 ) 0.05ئەوە دەرکەوث کە هیچ جیاواسیەن هیە لەجێڕواهینی
مامۆضخایاوی همىهەی جىێژیىەوەکە لەهێىان ئەو گزوپاهەی

ئاماهجە بااڵکاوی پەروەردەو فێرکزدن.

کەلەضەرەوە ئاماژەی پێدراوە ،بەماهایەکی دیکە ئەم ئەهجامە

لەالیەکی دیکەوە ئەهجامەکاوی ئەم جىێ ژیىەوەیە لەڕووی

ئەوە دەگەیەهێذ جاڕادەیەکی سۆر جێڕواهینی هاوبە ع هەیە
لەهێىان مامۆضخایاوی خاوەن ئەسمىن و خشمەجە جیاواسەکان

ئەوا ئەو پەرجىک و پزۆگزاماهە غکطذ دەهێنن لەبەدیهێىاوی

ساوطتی پەروەردەییەوە ئەوە دەردەخاث ئەم پەرجىکە بەم
کەمىو کىڕیاهەوە لەگەڵ ضخاهداردە جیهاهییەکاهدا هاگىهجێذ
لەبەر ئەوەی بەگىێزەی ضەرجاوەی دامەسراوەی پەروەردەی
) (Education bureauلە هۆهگ کۆهگ جەخذ دەکەهەوە

ضەبارەث بە هەڵە کەمىکىڕییەکاوی هاو پەرجىکەکە
 -٣شیكردنەوەی ئاستی جیاوازی تێڕوانینەکان بەگوێرەی
گۆڕاوی (بڕوانامە)

کەپەرجىوکی خىێىدهگە دەبێذ لەهەمىو الیەهە پەروەردەی و

ئەهجامەواوی پەیىەضذ ،جیاواسی جێڕواهینی جیاواسی جێڕواهینی

ساوطدیەکاهەوە جەواوکەرو پێکەوە بەضتراوبً لەڕوی ئاماهج و
هاوەڕۆک و پزۆضەو ضتراجیژەکاوی فێ ربىون و فیرکزدن و

مامۆضخایاوی بابەجەهە لەضەر هەڵطەهگاهدوی پەرجىکی
جىگزافیای ضزوغتی كۆهاغی یاهشەی وێژەی،بە پێی گۆڕاوی

هەڵطەهگاهدن بەجۆرێک دەبێذ ئەم الیەهاهە گىهجاوبً
لەگەڵ فەلطەفەی کۆمەڵگە و ئاضتی ساوطتی و ڕۆغيبیری

(بڕواهامە )،بە پێی گۆڕاوی بڕواهامەواوی( بەوالۆریۆص،
ضەرووبەوالۆریۆص) ،لەضەر جەوەرەواوی فۆڕمی ڕاپزس ی

ضەرد ەم ،هەروەها دەبێذ لەگەڵ غىێً و كۆهاغ و ئاضتی

جىێژیىەوەهە .وەک لەخػخەی() ٤_٤ڕووهکزاوەجەوە.

لێهاجىوی مامۆضخا و فێرخىاسدا بگىهجێذ.

بەگىێزەی ئەهجامەکاوی جاكیکزدهەوەی ( T-Test Two Sample

هەروەها لەجىێژیىەوەی مىرگاجزۆید و مۆرگان ( Murgatroyd

( ) Equal Varianceکەجیایدا هزخی( ) Pبچىکتر بىو لە هزخی

 ) and Morgan: 1993ئەوەیان ڕاگەیاهدوە کە لەجایبەجمەهدییە

ضخاهدارد ( { P-value (8.7)> 0.05} -) ٠،٠٥ئەوە دەرکەوث کە
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جیاواسیەوی سۆر هەیە لەجێڕواهینی مامۆضخایاوی همىهەی
جىێژیىەوەکە لەهێىان هەردوو گزوپی (بەوالۆریۆص ،ضەروو

بەش ی پێنجەم :دەرئەنجام
لەکۆجایدا لەئەهجامی غیکزدهەوەی داجاکاوی ئامزاسەکان

بەوالۆریۆص) ،بەماهایەکی دیکە ئەم ئەهجامە ئەوە

کۆمەڵێً ئەهجام بەدەضذ هاجىون لەواهە:
یەکەم/لەڕووی ساوطتی

مامۆضخایاوی خاوەن بڕواهامەی بەکالۆریۆص و مامۆضخایاوی

 - ٠بابەجە ساوطدیەکان باضکزاوەکاوی پەرجىکەکە بەراوورد بە
كۆهاػەکاوی پێؼ و پاغتر گىهجاون ،واجە جەواوکاری

وکەمىکىڕییەکاوی هاو پەرجىکەکە.

پەرجىکەکاوی دیکەی كۆهاػەکاوی دیکەی خىێىدهً.

 .٤ئەهجامی ئاماهجی چىارە لەبارەی هەڵە وکەمىکىرجیەکاوی

 - ٧هاوکاث ڕێکخطتن و ڕیشبەهدی ساهیاریەکاوی هاو پەرجىکەکە

هاو پەرجىکەکە:

هەگىهجاوە و بابەجە پەیىەهدیدارەکان بەغێىەیەکی هەڕەمەکی
پاع و پێشخزاون لەهاو پە رجىکەکەدا همىهەع باضکزدوی

دەگەیەهێذ جاڕادەیەکی سۆر جێڕواهینی جیاواس هەیە لەهێىان
هەڵگزاوی بڕواهامەی ضەروو بەکالۆریۆص ضەبارەث بە هەڵە

بەمەبەضتی هێىاهەدی ئاماهجی چىارەمی جىێژیىەوەکە،
جىێژەران دوو جەوەرەی کۆجای ڕاپزیەکەیان بەغێىەی پزضیاری

هەهدێک لە ڕەگەسەکاوی ئاووهەوا لەپێػەوە و باضکزدوی

کزاوە جایبەث کزد بۆئەوەی همىهەی جىێژیىەوەکە بخىان

هەهدێکی دیکەیان لەکۆجای پەرجىکەکەدا.

ئاساداهە هەمىو ئەو جێبینی و هەڵەو کەمىکىڕییاهەی بەدی
لەدوای

- ٣ضەرجەم
پەیىەهدیدارن بە هاوەڕۆکی پەرجىکەکەوە ،بەپێچەواهەوە
هەهدێً کێػەیان هەیە وەن (ڕون و ئاغکزا هین بۆ

لێکۆلەرەوان ضەرجەم وەاڵمەکاوی بەغداربىاهیان کۆکزدەوەو
لەخػخەی () ٤- ٤دا بەبێ وەاڵمی دووبارە هەمىوی کۆکزاوەجەوە

خىێىدکاران ،ئاڕاضخەی خىێىدکاران هەکزاوە بۆیان ،وێىەی
خػخەو هێڵکاریەکان جەواو ڕوهکزدهەوەیان لەضەریان هەدراوە،

بەگىێزەی جایبەجمەهدی و بىارە جیاجیاکاوی هەریەکە لە

هاوکاث هەهدێً لەوێىەکان سیادەن و جەنها غىێيیان گزجىە

جەوەرەی ساوطتی و پەروەردەیدا جیاکزاوهەجەوە.
بەگىێزەی ساهیارییەکاوی هاو خػخەکە ،دەردەکەوێذ

لەپەرجىکەکەدا.
- ٤جىگزافیای ضزوغتی پۆلی یاسدەی ئامادەی باص لەهەهدێک

مامۆضخایان و پطپۆڕاوی بابەجەکە ضەرهج و جێبیيیان لەضەر
جەواوی بابەجەکان پەرجىکەکە هەیە بەغێىەیەن هەهدێکی

لە ڕوداوە ضزوغخییەکان هاکاث کەپێىیطذ بىبەخىێىدکارا
بىاضێيێذ وەک هاضینی ڕوداو کێػە و پیطبىهە ژیىگەییەکان.

بەهەڵەو هەهدێکی دیکەی وەن کەمىکىرحی دەبینن.

- ٥ساهیاری هاو پەرجىکەکە سۆر کۆهً ،ضەرەڕای
پػتراضخکزدەهەوی ئەم ساهیارییاهە لەئەهجامی گەڕاهەوەی

لەبىارەکاوی (سماهەواوی ،خاڵبەهدی ،هەخػەو هێڵکاری و
خػخەو وێىەکان ،ساهیاری و داجاکان ،چاالهیەکان ،پزضیارو

فۆرمی ڕاپزضییەوە ضەرپەرغدیارێکی پەروەردەیؼ جەختی
لەضەرە کۆوی ساهیارییەکان کزدەوە.

ڕاهێىاهەکان (هەڵطەهگاهدهەکان) ،چەمکەکان ،ئاماهجە

- ٦بابەجەکان پێىیطدیان بەڕوهکزدهەوەی سیاجز هەیە و خىێىدکار

پەروەردەییەکان ،ضەرچاوەکان ،دیشایً و بەغەکان).بەگىێزەی
ساهیاری و جیبیيیەکان هەهدێکیان پێىیطدیان بەگۆڕینی

ئاراضخەی خىێىدهەوەی ضەرچاوەی سیاجز هاکاث ،بابەجەکان
هۆکارێک هین بۆ هاهداوی خىێىدکار بۆ چاالوی ساوطتی.

بىچیىەی هەیەو هەهدێکی دیکەیان چاکطاسی و دەضخکاری
کزدوی دەوێ ،بەاڵم لەهەردوو الیەهەوە پەرجىکەکە پێىیطتی

- ٧هەرچەهدە بەپێی داجاکان دەرکەوجىە کە هێڵکاری و هەخػە

پێبکەن،

دەکەن لەپەرجىکەکەدا ئاماژەی
جێبەجێکزدوی ڕاپزضیەکە بەهاو همىهەی جىێژیىەوەکەدا،

بەوپێیەع هەڵە و کەمىکىرییەکان خۆیان دەبیيىەوە

دەضدبەجێ و خێرای دەوێذ الیەهە پەیىەهدیدارەکان بۆئەوەی
کاری جەواوی لەضەر بکەن بۆئەوەی بەغێً لەبەربەضذ و
کێػەکاوی پزۆضەی پەروەردە لەبۆ (خىێىدکارو پزۆگزام و
مامۆضخا) چارەضەربکەن.
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وێىەوهەخػەو

چارث

و

هێڵکارییەکان

وچارجەکان پەیىەهدیان بە چەمکەکاهەوە هەیە بەاڵم
ڕوهکزدهەوەی سیاجزیان پێىیطخە بۆ فێرخىاس.
- ٨پەرجىکەکە هیچ جۆرە ئاضاهکارییەکی لەگەڵ هیە بۆ
ئەهجامداوی چاالکی پزاکخیکی هاوپۆٌ.
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- ٩دەرکەوجىە پەرجىکەکە هەڵەی ساوطتی و سماهەواوی سۆری
جێدایە بۆیە پێىیطتی بەدوبارە ڕاضخکزدهەوە و چاککزدن هەیە

- ٥پێىیطخە دوبارە پێداچىهەوەبکزێذ بە وێىە و هەخػە و
هێڵکارییەکان لەالیەن کەضاوی پطپۆڕ و غارەسا بەڕەهگاو

دووەم/لەڕووی پەروەردەییەوە:
- ٠پەرجىکەکە لەڕووی بەرگ و دیشاینی دەرەوە گىهجاوە

ڕەهگزدوی هێڵکاری و چارجەکان.
- ٦ئەم پەرجىکە لەالیەن مامۆضخای پطپۆڕەوە بىجزێخەوە

ئاماژەکان و مەبەضخەکاوی ڕووهکزاوهەجەوە.
 - ٧كەبارەی کخێبەکە و فۆهتی هىضیىەکەی گىهجاوە.

چىهکە لە ئەهجامی هەبىوی ساهیاری پێىیطذ خىێىدکار
بێزاردەکاث لەڕووی دەروهیەوە .

- ٤ئەم کخێبە ڕەچاوی خەس و ئارەسوی خىێىدکار هاکاث و
ساهیاریەکاوی ڕوون هەکزاوهەجەوە بۆ فێرخىاسان و مامۆضخایان و

- ٧دوبارە پێداچىهەوە بکزێذ بە پزضیار و ڕاهێىان و
چاالهییەکان لەالیەن لیژهەیەکی پطپۆڕی پەروەردەی و

هەهدێک لەساهیارییەکان ئاڵۆسیان پێىەدیارە.

دەروهشاهیەوە.

- ٥لەبەر کۆوی ودوبارەبىهەوەی ساهیاریەکان پە رجىکەکە لەگەڵ
ئاماهجە پەروەردەیە هىێیەکاهدا هاگىهجێذ.

- ٨پێػيیار دەکەیً جىێژیىەوەیەکی جزی هاوغێىە بکزێذ بۆ
كۆهاػەکاوی جزی ئامادەی لەبەر ئەوەی لەئەهجامی

- ٦هۆکارە فێرکا رییەکاوی هاو پە رجىکەکە کۆهً و پێىیطدیان بە
جاسەگەرییە .

چاوپێکەوجىدا دەرکەوجىە کە پەرجىکی كۆهاػەکاوی دیکە
گزفخیان جێدا بەدی دەکزێذ.

 - ٧ئامزاسی پێىیطذ لەبەردەضخدا هیە بۆ پزاکخیزەکزدوی
ساهیارییەکاوی هاو پەرجىکەکە.

لیستی سەرچاوەکان
یەکەم /ضەرچاوەی کىردی:

- ٨چاالکییەکان و ڕاهێىاهەکاوی هاو پەرجىکەکە بەپێی پێىیطذ
هین بۆ فێرخىاس و ڕەچاوی جیاواسی جاکایەحی فێرخىاسان هاکاث.

 .٠ئێرجىػزۆڵ ،خالید ( ) ٧٠٠٧ڕێبەري مامۆضخا بەرەو

 - ٩پەرجىکەکە هاوی فێرخىاس هاداث بۆ بیرکزدهەوەی داهێىەراهە

ضەرکەوجً ،وەرگێڕاوى دۆضتی عىضمان صدیم ،چ،٠

و ڕەخىەگزاهە کەبەغێکە لە ئاماهجە گػخییەکاوی پەروەردە.

بەڕێىەبەرێتی گػتی کخێبخاهە گػدیەکان.
 .٧خکىمەحی هەرێمی کىردضخان وەسارەحی پەروەردە ،لیژهەی

پێشنیاز و ڕاسپاردە:

بااڵی کۆهگزەی پەروەردەی (ڕاپۆرحی کۆهگزە) لەڕۆژاوی ( -٧٧
٧٠٠٧/٥/٧٤س) ،چاپخاهەی وەسارەحی پەروەردە ،هەولێر.

- ٠پێىیطخە پەرجىکەکە لەالیەن لێژهەیەک لەکەضاوی
غارەساوپطپۆڕ لەبىاری جىگزافیای ضزوغتی و پەروەردەوە

 .٣ضمىر و ػاهم :خطً ابى ضمىر و علی ػاهم (،)٧٠٠٧

دوبارە پێداچىهەوەی پێدابکزێخەوە.

دەرواسەیەک بۆ ساوطتی جىگزافیای ضزوغتی ،و /ئىضامە

- ٧پێىیطخە چەمک و بابەجە ساوطخییەکان دوبارە ڕوهکزدهەوەی
سیاجزیان پێبدرێذ لەپەرجىکەکەدا جاکى مامۆضخا و فێرخىاس

ئەغزەف مدمد هەڵەبجەی ،چ ،٠چاپخاهەی هاریً.
 .٤ضيىەًلى  ،ئيدريظ مدمد  ، )٧٠٠٧( ،مامۆضخاي وارامەو

بگەهە ئاماهجەکاوی جایبەث بە ساوطتی جىگزافیا.

واهە وجىەوەي ضەرهەوجىو  ،ض. 2

- ٣پێىیطخە پەرجىکەکە خىێىدکاران ئاراضخە بکاث بە گەڕان
بەدوای ضەرچاوەی ساوطتی ئەویؼ لەڕێگەی ڕاپۆرث و ضیمىار

 .٥عـارف  ،وارسان مدمد خطین و ئاساد ،وىردضخـان مدمد .
( )٧٠٠٨هەڵطەهگاهدوى پەرجىووى بابەجە وۆمەاڵًەجيەوان بۆ

و چاالکی ساوطدیەوەکە ئەهجام بدرێذ لەالیەن فێرخىاساهەوە.
- ٤پێىیطخە ئەم پەرجىکە پاک ضاسی جێدابکزێذ لەالیەن

پۆلى هۆي بىـەرێەحى لەدًدي مامۆضخاي واهـە.
 .٦كادر ،ڕەمەسان خمەد ئەمین ( ) ٧٠٠٤ڕێگاو غێىاسە جێۆری و

پطپۆڕاوی سماهەواوی جىگزافیای ضزوغتی چىهکە سۆربەی
وەرگێراهەکان وەرگێراوی سماهەواهین ئەمەع ئاماهجەکەی الواس

.٧

کزدوە.

هەڵطەهگاهدن لەبىاری دەروهشاوی ،چاپی یەکەم ،ضلێماوی.

Page 67

پزاهخییەواوی واهە وجىەوە ،چاپخاهەی ڕۆژهەاڵث ،چ ،٠هەولێر.
كەرەچەجاوی،

کەریم

غەریف.) ٧٠٠٨(.

پێىاهەو
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ژ.

خشتەی ( )٥ئەنجامی هەڵسەنگاندنی لیەنی زانستی پەرتوکەکە
بڕگە

ناوەندی
ژمێرەی
٠٧.٣
٣.٠٠

کێش ی
سەدی
٦٣.٠
٠.٦٧

٣.٠٩

٠.٦٠

٣.٠٧

٠.٦٠
٠.٦٠
٥٧.٠

-٠
٧

کخێبەکە دورو هشیً باس ی ڕوداو کێػە ژیىگەییەکان دەکاث
جاچەهد پێخىایە بابەجەکان جەواوکاری کخێب و بابەجەکاوی دیکەی كۆهاػەکاوی پێؼ و پاع كۆهاغی
یاسدەی ئامادەیی بً؟
هاوەڕۆکی پەرجىکەکە بەغێىاسی ساوطتی ڕێخطخنی بۆ کزاوە (کۆن بۆ هىێ  -گػتی بۆ جایبەحی -هەضذ
پێکزاو بۆ هەضذ پێىەکزاو)
جا چ ئاضدێً وێىە و هەخػە و چارث و هێڵکاری و ئاماژەکاوی هاو کخێبەکە بەکارهێنراون بۆ
ڕوهکزدهەوە لەضەر چەمکە ساوطدیەکاهً
وێىە و هەخػە و چارث و هێڵکاری و ئاماژەکاوی هاو کخێبەکە پەیىەهدیدارن بە بابەجە ساوطدیەکاهەوە
ڕێکخطتن و ڕیشبەهدی بابەجە ساوطدیەکان گىهجاون

٣.٠٠
٨٨.٧

٧
٨
٩
٠
٠
٠
٠
٠
٧
٠
٣
٠
٤
٠
٥
٠
٦
٠
٧
٠
٨
٠
٩
٧
٠

ئایا هاوەڕۆکی پەرجىکەکە هاوجایە لەگەڵ پێػکەوجىەکاوی کۆمەڵگا؟
بابەجە ساوطخییەکان ڕووهکزاوهەجەوە بۆ فێرخىاسان.
پەرجىکەکە ئاڕاضخەی خىێىدکاران دەکاث بۆ گەڕان بەدوای ضەرچاوەی ساوطتی
جاچەهد بابەجەساوطدیەکان گىهجاون یەکدەگزهەوە لەگەڵ ضەرچاوە ساوطدیە هىێیەکان؟

٧.٨٥
٧.٨٥
٧.٨٤
٧.٨٧

٠.٥٧
٠.٥٧
٠.٥٦
٠.٥٦

جاچەهد ڕوهکزدهەوەو غیکزدهەوەکاوی چەمکە ساوطدیەکان بەگىهجاو دەساهیذ بۆ خىێىدکاران؟

٧.٨٧

٠.٥٦

جاچەهد بابەجەساوطدیەکان گىهجاون لەگەڵ ئەهجامداوی چاالوی لەهاو پۆٌ و دەرەوەی پۆٌ؟

٧.٨

٠.٥٦

دوورە لە هەڵەی سماهەواوی .

٧.٧٠

٠.٥٤

وێىە و هەخػە و چارث و هێڵکاری و ئاماژەکاوی هاو کخێبەکە ڕوهً بۆ خىێىدکاران

٧.٧٠

٠.٥٤

ئایا کخێبەکە ئاڕاضخەی خىێىدکاران دەکاث بۆ وەرگزجنی ساهیاری جێرو جەضەٌ لەضەرچاوە
ساوطدیەکاهەوە؟
ئایا بابەجە ساوطدیەکان یان پەرجىکەکە هیچ جۆرە ئاضاهکارییەکی لەگەڵدایە (هم)CD, DVD :
بۆئەهجامداوی چاالوی پزاکخیکی یان همایػکزدوی بابەجەکان بە داجاغۆ؟
جاچەهد پێذ وایە چەمکەکان ڕوهکزابىەوە.

٧.٧

٠.٥٤

٧.٦٩

٠.٥٣

٧.٦٨

٠.٥٣

بابەجە ساوطدیەکان ڕوهکزدهەوەی سیاجزیان پێىیطذ هیە

٧.٤٧

٠.٤٩

ئایە پەرجىکەکە دوورە لە هەڵەی ساوطخییەوە؟

٧.٣٨

٠.٤٧

پەرجىکەکە هەمىو بابەجەکاوی جىگزافیای ضزوغتی لەخۆ دەگزێ؟

٧.٠٣

٠.٤٧

٣
٤
٥
٦
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ژ.
٠
٧
٣

خشتەی ( )٦ئەنجامی هەڵسەنگاندنی لیەنی پەروەردەیی پەرتوکەکە
ناوەندی
بڕگە
ژمێرەی
٣.٧٠
لەڕوی ڕەهگ و دیشاینی بەرگ و غێىەیی دەرەوە گىهجاوە؟
٣.٠
هاوهیػاوی بابەجەکان بەڕووی دیارن؟
٣.٠
هاوهیػاوی بەرگەکەی گىهجاوە لەگەڵ هاوەڕۆک؟

کێش ی
سەدی
٠.٦٤
٠.٦٧
٠.٦٧

٤

كەبارەی پەرجىکەکە گىهجاوە بۆ خىێىدکار؟

٣.٠٧

٠.٦٠

٥

كەبارەی هىضینی فۆهتی پەرجىکەکە گىهجاوە؟

٣.٠٠

٠.٦٠

٦

ڕەچاوی خەسو ئارەسووی خىێىدکار دەکاث؟

٧.٩٨

٠.٥٩

٧

ساهیارییەکاوی هاو پەرجىکەکە ڕووهە بۆ مامۆضخاکان؟

٧.٩٥

٠.٥٩

٨

ئایا بابەجەکان گىهجاوە لەگەڵ ئاماهجە پەروەردەییەکاهدا؟

٧.٩٥

٠.٥٩

٩

ئایا جاسەگەری کزاوە لە هۆکارە فیرکارییەکاوی پەرجىکەکە؟

٧.٩٧

٠.٥٨

٠٠

ئامزاسی پێىیطذ هەیە بۆ پزاکخیزەکزدوی بابەجەکاوی پەرجىکەکە؟

٧.٩٧

٠.٥٨

٠٠

چاالهیەکان ڕەچاوی جیاواسی جاکایەحی هێىان خىێىدکاران دەکاث؟

٧.٨٧

٠.٥٦

٠٧

چاالهیەکاوی هاو پەرجىکەکە گىهجاوە لەگەڵ فێرخىاساهدا؟

٧.٨

٠.٥٦

٠٣

بابەجەکان فێرکاری جەواو دەداث بە خىێىدکاران؟

٧.٧٧

٠.٥٥

٠٤

ڕێکخطخنی هاوەڕۆن بەپێی بىەما دەروهشاهیەکان داڕێژراوە؟

٧.٧٣

٠.٥٤

٠٥

گىهجاوە بۆ ڕێگاو غێىاسە هىێیەکاوی واهە وجىەوە؟

٧.٦٧

٠.٥٧

٠٦

ڕاهێىاهەکان بەپێی ئاضذ و جەمەوی خىێىدکارەکان داڕێژراوە؟

٧.٦

٠.٥٧

٠٧

ڕاهیىان و پزضیارەکاوی هاو پەرجىکەکە پێىاهەی ئاماهجەکان دەکەن؟

٧.٥٤

٠.٥

٠٨

هاوی خىێىدکار دەداث بۆ بیرکزدهەوەی داهێىەراهە؟

٧.٤٧

٠.٤٨

٠٩

هاوی خىێىدکار دەداث بۆ بیرکزدهەوەی ڕەخىە گزاهە؟

٧.٧٦

٠.٤٧
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بوار

زمانەوانی

خشتەی ( )٩ئەنجامەئامارییەکان بەپێی گۆڕاوی (بڕوانامە)
تێبینی و ڕوونکردنەوەی جۆری هەڵە یان جۆری لوازی و کەموکورتیە زانستی و پەروەردەییەکان




هەڵەی ووغەکاری سۆری جیادایە و بەهەڵە ووغەی دیکەی بۆ داهزاوە.
هەڵەی جایبپی سۆری جیادایە وەن ووغەی جێبىهەوە لەجیاحی جیابىهەوە (اڵ) ٠٣ :؛ هەروەها لەباحی
ئەوەهدی ووغەی ئەوەهدی (ال .)٠٣ :هىضزاوە.
بەکارهێىاوی هەهدێ ساراوەی کىردی کۆن کە کۆمەڵگاو خىێىدکاراوی ئەم ضەردەمە ئەضخەمە کاری
پێبکەن همىهەع وەن (هەراو الپەڕە ( ،) ٠٣ضەدیم(ال  ،)٠٤ڕەهىص (ال)٣٠




هەڵەیەکی سۆری خاڵبەهدی جیادایە لەضەراوطەری پەرجىکەکەدا.
هەهدێً لەوێىەو هێڵکاری و خػخەکان سیادەن جەنها غىێيیان گزجىە.
وێىەکاوی گەردەلىٌ و دژە گەردەلىٌ پێچەواهەن واجە ئەوەیان کە غێىە و جىڵەی گەردەلىٌ
دەردەخاث بە دژە گەردەلىٌ هاضزاوە ،وە بەپێچەواهەغەوە.



خاڵبەندی
نەخشەو وێنەو
هێڵکارییەکان
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جۆری
هەڵە/
لوازی
گػتی
گػتی
گػتی

گػتی
گػتی
جایبەحی
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زانیاری و
داتاکان





















ساهیاری دووبارەی جیادایە وەن بابەحی بىمەلەرسە سیاد لە جارێً هەهدێً بابەث باضکزاوە
کۆوی ساهیاری پزۆگزامەکان کەجیایدا بابەجەکان لەضەر غێىاسی کۆن و ڕابزدووی دوور داڕێژراون.
هەهدێً ساهیارییە ژمارەییەکاوی هەڵەن و ضەرچاوە جاسەکان ساهیاری وڕێژەی جیاواس جز دەخەهە ڕوو
یەن همىهەع وەن (ئاضتی كىڵی دەریای هاوەڕاضتی بە  ٧٠٠مەجز و کەمترئاماژەی پێدراوە ،بەاڵم
لەجىێژیىەوەی جاسەکاهدا بە ٧٠٠،٤مەجز ئاماژەی پێدراوە.
هاڕووی ئاڵۆسی لە غیکزدهەوەی بابەجەکاهدا بۆهمىهە بابەحی جەكیىەوە گەورەکە سۆر ئاڵۆس و هاڕوهە.
لەضەرجەمی ئەو بابەجاهەی دەکەوهە چىارچێىەی جىگزافیای ضزوغدیەوە ،جەنها هەهدێً بابەحی
کەمیان باس ی لێىەکزاوە لە پەرجىکەکەدا وەن بابەجەکاوی (کۆمەڵەی خۆر ،بەرگی گاس ،ئاووهەوا،
خۆڵباریً ،بەرگی ئاوی ،جىێکڵی سەمین و خان) ،لەو بابەجاهەع کەجیایدا باضىەکزاوە وەن:
ژیىگە.
بەرگی سیىدەوەران.
جیۆلۆجی.
جیۆمۆرفۆلۆجی.
ڕووەکی ضزوغتی ،ڕوپۆش ی ضەوسای.
گەغخىگىسار
جىگزافیای دەرمان و جەهدروضتی....هخد
هەروەها لەو بابەجاهەش ی کەباس ی جیادا کزاوە ئەوا بە ڕیشبەهدی و لەجێگای خۆیاهدا باص هەکزاون
بەڵکى بەهەڕەمەکی لەبەغەکاوی پەرجىکەکەدا باضکزاون بۆهمىهە باس ی (لەبەغەکاوی ضەرەجادا باس ی
ئاووهەواو هەهدێً لەڕەگەسەکاوی کزاوە وەن پلەی گەرمی ،پەضخاوی هەوا ،با پاغان بەدوایاهدا باس ی
خۆڵباریً و حطۆهامی و بىمەلەرسە کزاوە ،دواجز لەبەغەکاوی کۆجایدا گەڕاوەجەوە بۆ باضکزدوی هەهدێ
لەڕەگەسەکاوی دیکەی وەن ش ێ و داباریً و بىهبەهەڵم)..
بەغیىەیەکی گػتی هاوی هەمىو بایەکان (خۆجێی و جیهاهیەکان؛ ضخىوی و ئاضۆی بەجىهدەبا یان
گەردەلىٌ) هاویان هێنراوە لەکاجێکدا هەریەکە لەبایەکان (خۆجێیەکان و جیهاهیەکان)جایبەجمەهدی
خۆیان هەیە لەڕووی خێرای و خاوییان ،كەبارەو ماوەی هەڵکزدهیان،،،هخد.
ئەو بایاهەی لەضەرڕووبەری دەریای هاوەراضخەوە هەڵدەکەهە ضەربەغەکاوی ڕۆژهەاڵحی دەریاکە
لەوواڵجاوی لىبىان و ضىریا و ئىردن و عێراق بەگەردەلىٌ هاوبزاوە لەکاجیکدا گەردەلىٌ جىهدەبایەکی
سیاهاوی و جێکدەرو سیاهبەخػە ،بەپێچەواهەوە ئەوبایاهەی لەضەردەریای هاوەڕاضخەوە هەڵدەکەهە
ضەرئەو هاوچاهە ئەو بایاهەن کەضىدێکی سۆریان هەیە بۆ دیاردە ضزوغتی و مزۆییەکاوی ئەو هاوچاهەی
بەضەریاهدا هەڵدەکەن.

 لەبابەحی دروضدبىوی خاهدا لەباس ی چۆهیەحی و چەهدێدیەکاوی دروضذ بىوی خان و ئەو ماوەیەی
پێىیطخە بۆ دروضدبىهەکەو ئەو هۆکاراهەی کاریگەریً لەضەردروضدبىهەکەی وا باضکزاوە هەڕوهە بۆ
جێگەغتن و هە پەیىەهدی بەبابەجەکەغەوە هەیە.
 لەباس ی جۆرەکاوی خاهدا لە عێراكدا جەنها باس ی س ێ جۆر خاک کزاوە جیایداو بەهیچ غێىەیەن باس ی
(خاکی کەضخەهەی ،خاکی كاوەیی ،خاکی بیاباوی) کزاوە لەکاجێکدا دەبىایە بەم غێىەیە ئاماژە
بەجۆرەکاوی بکزایە:
یەکەم :خاکی هەرێمی دەریای هاوەڕاضذ:
 - ٠خاکی کەضخەهەیی
 - ٧خاکی لیطۆضۆلیً
 - ٣خاکی چیاکان
 - ٤خاکی جیرهۆسیۆم (خاکی ضۆرەن و خاکی رهدسیىا)
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جایبەحی
گػتی
گػتی

جایبەث
گػتی

گػتی

جایبەحی

جایبەحی

جایبەحی

جایبەحی
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دووەم :خاکی هەرێمی ئیطدێبظ:
- ٠خاکی كاوەی ضىرباوReddish Brown Soil :
 - ٧خاکی كاوەی (ئەضمەر -گەهم ڕەهگ)Brown Soil :
س ێ یەم :خاکی هەرێمی هیمچە بیاباوی:
چىارەم :خاکی هەرێمی بیاباوی:
 بىهبەهەڵم (لە اڵ ) ٩٧،بەوە پێىاضەکزاوە کە بزیدیە لەگۆڕاوی ئاو بەهەڵم ،سۆر هاڕون و هەڵەیە،
ڕاضخەکەی ئەوەیە بەضادەی بىجزێذ گۆڕاوی دۆخی ئاوە لەغلیەوە بۆ گاسی.
 لەبابەحی مەودای گەرمیدا هىضزاوە هەجاوەکى لەهێڵی یەکطاهەوە بەرەو باکىر (جادەگاجە هاوچە
خىلگەیی و جەمطەرییەکان) بڕۆیً مەودای پلەکاوی گەرما سۆرجز دەبێذ،لەڕاضدیدا بەپێچەواهەوە
ڕا ضخە.

جایبەحی
جایبەحی

گػتی

چالكیەکان



پرسیارو
ڕاهێنانەکان



چەمکە
بەکارهاتوەکان



پەرجىکەکە هیچ جۆرە چاالهیەکی جیادا هیە بۆ خىێىدکاران جاوەکى جێ بەجێ ی بکەن لەهاو پۆڵ یاخىد
لەدەرەوەی پۆٌ بێذ
پزضیارەکاوی لەگەڵ مەبەضخە ساوطتی پەروەردەییەکان هاگىهجێن ،بەجایبەحی لەگەڵ ئاضخەکاوی بلىمدا
یەک هاگزهەوە بەغێىەیەن هەمىو ئاضخەکان بگزێخەوە و خىێىدکاران لەهەمىو الیەهەکاهەو
هەڵطەهگاهدهیان بۆ بکزێذ
لەبەش ی ڕوهکزدهەوەی هەهدێً لەچەمکەکاهدا هەهدێکیان ڕوون هەکزاوهەجەوە یاخىد
ڕوهکزدهەوەکاهیان گىهجاو هیە وەن ووغەی فتر (اڵ)٧٠٠




وێىەکاوی هاو پەرجىکەکە بەگىێزەی چەمکەکان هیە
ئەو ڕوهکزدهەوەو باضاهەی بۆ چەمکە ساوطدیەکان کزاون هەهدێً جا پەیىەهدی بە چەمکەکەوە هیەو
هەهدیً جاری دیکە باس ی سۆریان لەضەرکزاوە بەغێىەیەک ئاڵۆسی بۆ خێرا جێگەیػتن دروضذ
کزدوە.
ضەرچاوەی جیادا هیە بەهیچ غێىەیەن.




ئاڕاضخەی خىێىدکار هەکزاوە بۆ غارەسابىوی سیاجز لەبارەی بابەجە جۆر بەجۆرەکاهەوە
لەبەرئەوەی بابەجەکاوی پەرجىکەکە ضەرجەمیان وەرگێڕدراون لە مەنهەجەکاوی دیکەی دەرەوەی
ضیطخەمی پەروەردەی خکىمەحی هەرێمی کىردضخان (لەواهەع پزۆگزامەکاوی خىێىدوی عێراقی) ،بۆیە
دەبیىین هەمىو ئاماهجەکان بەجایبەحی ئاماهجە وویژداهیەکاوی پەیىەهدیان بە فەلطەفەی کىرد و
هیػدیماوی کىرداهەوە هیە.

گػتی
گػتی



جگە لەو کەمىکىری و هەاڵهەی لەهاو پەرجىکەکەدا هەن ،هەروەها پەرجىکەکە هەپێػەکی و هە
پێڕضذ و هە لیطتی ضەرچاوەکاوی جیادا هیە کە بۆ هىضینی ئەو پەرجىوکە ضىدی لێىەرگیراوە.

گػتی

سەرچاوەکان

ئامانجە
پەروەردەییەکان

دیساین و بەشەکان



Page 74

گػتی

گػتی
گػتی
گػتی

گػتی

