
 

 پيشەکی 

وی  هەبىووی  فێربىوهە،خىێىدهەوە و هىصین لە بىەما صەرەکی و گرهگەکا

اصتەوخۆی لەصەر ڕ کەمىکىرتی لە هەریەک لەم بىاراهەدا کاریگەری 

وی خىێىدکاران لە قىتابخاهەدا دەبێت -٤لە جیهاهدا ) ،بەدەصتهێىا

و  ی٩(٠١ خىێىدکاران گرفتیان هەیە لە فێربىووی خىێىدهەوە و هىصین 

بیرکاری ) بە دیاریکراوی  (.Chakravarty,2009هەروەها پرۆصەکاوی 

وی  وی گرا خىێىدهەوە یەکێکە لە بەرباڵوتریً جۆرەکا گراوی فێربىووی 

دایکبىوهەوە لەە هەر لە یئەم گراهی ،فێربىون لە هێى خىێىدکاراهدا

چىهکە کەس ی  ،بەاڵم هاتىاهرێت هەصتی پێبکرێت ،لەگەڵ مىداڵدایە

اصایی مامەڵە رەفتار دەکات، تاوەکى ئەو کاتەی  و  تىشبىو بەشێىەیەکی ئ

کە مىداڵ دەخرێتە خىێىدهگە ئەوکات تىش ی گرفتی قىرش دەبێتەوە لە 

خىێىدهەوە ە ئەو وتىێژیىەوەکان دەریان خضتى   .فێربىووی پرۆصەکاوی 

تىش ی کۆمەڵێک گرفتی  ەخىێىدهەوەیان هەیخىێىدکاراهەی کە گرفتی  

لێدەکات  ً و وڕ وبەڕ دەروووی و کۆمەاڵیەتی دەبىەوە، کە وایان  ی گرفت ب

Shultz,2013; Glazzaاهەخقىتاب یلە بەدەصتهێىاو rd, 2010; Ingesson, 

بۆیە پێىیضتە زۆر گرهگی بدرێت بە دەصتىیشاهکردوی ئەو  (.(2007 هەر 

وی خىێىدهەوەیان هەیە تاوەکى بێبەش خىێىدکاراهەی کە گرفتی فێربىو

خىێىدکاری تىشبىو بە گراوی فێربىووی  ،هەبً لە پرۆصەی فێربىون

تر دەصتىیشان بکرێت ئەگەری چارەصەرکردوی و خىێىدهەوە تاوەکى زو

پێک  (Snowling, 2013).اصتەڕ واهەشەوە ێچەشەکەی زیاتر دەبێت بە 

مێژوو پێىاصەی  ییژاێاس ی و پەروەردە بەدر ىزاهایاوی بىاری دەروه

فێربىووی خىێىدهەوە وهکردهەوە ڕویەکەمین ، جیاوازیان کردووە بۆ گراوی 

وی فێربىووی خىێىدهد یۆهاهیڕ ەوە دەگەهبۆ گرا بۆ صەردەمی  ەکان یێتەوە 

( بە واتای گرفت هەروەها Dys( بەکارهێىاوە )Dyslexicکە وشەی )

(lexic بەواتەی وشە )(Savage,1985). وی  ەیدیضلێکضیا بریتی لە گرا

وە کە هۆکارەکەی گرفتە لە پرۆصە ەفێربىووی دیاریکراوی خىێىده

ەکان، گراوی فێربىووی خىێىدهەوە دەصتىیشان دەکرێت لە یشکیێم

وشەکان هەروەها گرفت لە  یێگەی هەبىووی گرفت لە هاصیىەوەڕ 
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 هەملەت فائق درویش محمىد  
رميان زاهكۆي گه ،تپەروەردەی بىەڕەكۆلێجى ، بەش ی باخچەی صاوایان  

      

  

 پێشەكی   

کە تىش ی خىێىدکاران دەبێت لە قۆهاغەکاوی  ی فێربىونلە گرفتە باوەکاوگراوی فێربىووی خىێىدهەوە یەکێکە 

لەدەرئەهجامدا کاریگەری هەرێنی لەصەر بەدەصتهێىاوی خىێىدکار لە خىێىدهگە بەجێدەهێڵێت. ئەم  ،خىێىدهدا

ئاماهج لێی دیاریکردوی ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایاوی خىێىدهگە  ،یەیتىێژیىەوەیە تىێژیىەوەیەکی وەصفی شیکار 

یەکێکیتر لە ئاماهجەکاوی تىێژیىەوەکە بریتیە لە لێکۆڵیىەوە  ،گراهیەکاوی فێروووی خىێىدهەوە  یەکاهە صەبارەت بەیەتڕ بىە

بىەمای  را لەصەرصتکو اپرس ی دروڕ فۆرمی ، لە کاریگەری ئەزمىووی واهەوتىەوە لە صەر ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایان

ەکە یاپرصیڕ ەکان فۆرمی یبەمەبەصتی کۆکردهەوەی زاهیاری ،انڕشىو هەروەها پێشيیاری پضپۆ ێتىێژیىەوەکاوی پ

ری پەروەردەی وەتی لە صىى ڕ ( خىێىدهگەی بىە٠١ەتی لە)ڕ بىە قۆهاغی مامۆصتای (٨٣)ەمەکی بەصەر ڕ ىەیەکی هەێبەش

ان باشە یمامۆصتایان ئاصتی هۆشیاری ی)٦٠٩(دەریخضت کە  دەرئەهجامی تىێژیىەوەکە، شاری کەالر دابەشکرا

ان مامىاوەهدە، یئاصتی هۆشیاری ی مامۆصتایان١١٩صەبارەت بە هیشاهەکاوی گراوی فێربىووی خىێىدهەوە، هەروەها 

هەروەها ئەهجامی تىێژیىەوەکە صەملاهدی کە ئەزمىووی  ،ان هایابەیلە مامۆصتایان ئاصتی  هۆشیاری )٧٩(تەنها 

 واهەوتىەوە کاریگەری ئەرێنی هەیە لەصەر ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایان صەبارەت بە گراوی فێربىووی خىێىدهەوە.
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,Vaughn)صین بۆ هێماکاوی دەهگوگىاصتىەوەی هێماکاوی هى   Bos,  & 

Schumm, هىێ ڕ پەێت ،. بە(2011 بىووی کات و ئەهجامداوی تىێژیىەوەی 

پڕگۆ  خىێىدهەوە هاتىوەێاهکاری بەصەر   ،ىاصە و چەمکی گراوی فێربىووی 

گراوی فێربىووی  ،ێکخراوی پسیشکاوی دەروووی ئەمریکیڕ بە بۆچىووی 

وشەکان، ئەم یخىێىدهەوە بریتی خىێىدهەوەی  ە لە گرفت لە 

خىێ تێک دەردەکەوێت کە  ىدکارێک لە تاقیکردهەوەی کەمىوکىرتیە کا

و د ەبهێىێت بە بتی الواز بەدەصەخىێىدهەوە همر  یبەدەصتهێىا راور

 .بەهمرەی پێشبیىیکراو

(Al-Shidhani&Arora ,2012; Hayiou‐Thomas&Snowling,2015) 

تىێژیىەوەی زۆر  گراوی فێربىووی خىێىدهەوەبەهۆی گرهگی و بەرباڵوی 

چۆهیەتی  بە ئاماهجی باشتر تێگەیشتن لەکراوە  گرفتەکە و هەروەها 

هەرچەهدە ئەو تىێژیىەواهەی کراوە  ،شاهکردن و چارەصەرکردوییىتدەص

ە، بەاڵم بەشێىەیەکی گشتی یىەی ئەم تىێژیىەوەیە هیێهاوش بەتەواوی 

 هسیکً. زۆر  ەکاوی تىيژیىەوەکان لەیەکەوەیئاماهجە گشتی

(Ness & Sout hall, ان ئەهجامدا بە ه .(2010 اوهیشاوی " تىێژیىەوەیەکی

هیاری و بیر فێربىووی  وو زاوضت و زا بۆچىووی مامۆصتا صەبارەت بە گراوی 

تبىو لە   مامۆصتا لە  (١٧٦)خىێىدهەوە" کۆمەڵگەی تىێژیىەوەکە پێکها

ئاماهجی تىێژیىەوەکە بریتیبىو لە  ،ئەمریکا -شاری ئەلەباما

اری مامۆصتایان صەبارەت  دەصتىیشاهکردوی ئاصتی زاوضت و زاهی

خىێىدهەوە ان بە دروصتکردوی  ،گرفتەکاوی فێربىووی  تىێژەران هەصت

وی یاپرصیڕ  ەک لەصەر بىەمای پێىەری تایبەت بە هیشاهەکاوی گرا

ان فێربىووی خىێىدهەوە. دەرەهجامی تىێژهەوەکە دەریخضت م امۆصتای

، یشارەزایی صەرەتای خىێىدەوە فێربىووی  ان هەیە صەبارەت بە گراوی 

ان هەبىو صەبارەت بە  هیاری هەڵەی تێگەیشتن و زا بەاڵم هەڵە 

وی فێربىونیەکاوی گراهییهیشاهەکان و بىەما صەرەکی و هەروەها  ەکا

 . چۆهیەتی مامەڵەکردن لەگەڵیان

(Nasciment o & Queiroga,2018) ان یەکی وەصفی شیکاریتىێژیىەوەی

وی  لە بەرازیل ئەهجامدا بە هاوهیشاوی" زاوضت و زاهیاری مامۆصتایا

بىە ەکان صەبارەت بە گراوی فێربىووی خىێىدهەوە" یەتیڕ خىێىدهگە 

تىێژ  وی بىەیىکۆمەڵگەی  تی لە شاری ڕ ەوەکە پێکهاتبىو لە مامۆصتایا ە

ً بەکارهێنرا بەمەبەصتیێچاوپ ،بەرازیل -ئەبرێى لیما کۆکردهەوەی  کەوت

صەبارەت بە  او ێگەی کۆمەڵە پرصیارێکی ئاراصتەکر ڕ ەکان لە یزاهیاری

وی فێربىووی خىێىدهدەوەیگراهی ئەهجامی تىێژیىەوەکە دەریخضت کە  ،ەکا

فێربىووی یان کەمە لەصەر گراهییزۆریىەی مامۆصتایان زاهیاری ەکاوی 

یی باش، ێپ ای هەبىوویڕ ەر صەە، خىێىدهەو  بەاڵم ئەو شیىەیەکی پەروەردە

ان داهراوە هاوکاری یپرۆگرامە پەروەردە یاهەی کە بۆ مامۆصتای

خىێىدهەوە  ان هاکات کە شارەزای هیشاهەکاوی گراوی فێربىووی  مامۆصتای

 بً. خىێىدکارانگەڵ تی مامەڵەکردن لەێو هەروەها چۆه

Acharya , prasantakuma)لە هیىدصتان،  r2015)  ان ێتى ژیىەوەیەکی

وی خىێىدگە بىەئەهجامدا بە هاوهی ەکان یەتیڕ شاوی هۆشیاری مامۆصتایا

خىێىدهەوەیصەبارەت بە گراهی وی فێربىووی  ئاماهجی صەرەکی  ،ەکا

اصتی هۆشیاری  هکردوی ئ تىێژیىەوەکە بریتیبىو لە دەصتىیشا

خىێىدهگە بىە تیڕ مامۆصتایاوی  فێربىووی یەکان صەبارەت بە گراهییە ەکاوی 

تىێژیىەوەکە پ ،ەوەدهخىێى مامۆصتای ( ٥١) لە کهاتبىوێکۆمەڵگەی 

اصتی  ،ەتی لە هاو شار و گىهدەکانڕ بىە ئەهجامی تىێژیىەوەکە دەریخضت ئ

تی خىێىدهگە بىەرە ەکان الوازە دەربارەی گراوی یهۆشیاری مامۆصتایاوی 

 فێربىون خىێىدهەوە. 

ان صەبارەت بە  بە ئاماهجی دۆزیىەوەی ئاصتی هۆشیاری مامۆصتای

یۆی ئەمریکا، تىێژیىەوەیەک بە یگراهی وی فێربىون لە زاهکۆی ئۆها ەکا

وی فێربىووی ڕ هاوهیشاوی "  ان صەبارەت بە گرا واهگەی مامۆصتای

کۆمەڵگەی  ئەهجامدرا، ((Chugh , 2011خىێىدهەوە" لەالیەن 

وی خىێىدهگە بىە ( ٥ەکان لە )یەتیڕ تىێژیىەوەکە پێکهاتبىو لە مامۆصتایا

تىێژیىەوەکان دەریخضت ، ەتی ئۆهایۆهاوچەی جیاواز لە ویالی ئەهجامی 

هیاریئاصتی ىەیەکی گشتی ێهەرچەهدە مامۆصتایان بە ش انزا پەصەهدە  ی

وی فێربىووی خىێىدهەوە، بەاڵم کۆمەڵ ک هەڵە ێصەبارەت بە گرا

ان هەیە دەربارەی هیشاهەکاوی و چەمکە بىەێت وی یەتیڕ گەیشتيی ەکاوی گرا

 فێربىووی خىێىدهەوە.

بىارەکاوی پەروەردەی  ،الە کىردصتاهد تىێژیىەوە لە  بەپێی پێىیضت 

بایەخێکی و شکەوتىو کە گرهگی ێراورد بە واڵتاوی پەبەب هەکراوە تایبەت

ا  ،تایبەتیان داوە بەم بىارە تىێژیىەوەی زاوضتی لەم بىارەد کەمی 

هەربۆیە ئەم تىێژیىەوە  ،لە بىارەکەدا ڕێتەوە بۆ کەمی پضپۆ ڕ دەگە

خىێىدهگە بىەڕەتی ەکان یهەوڵدەدات ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایاوی 

، ەکاوی فێربىووی خىێىدهەوە دەصتىیشان بکاتیصەبارەت بە گراهی

ۆڵ و گرهگی ڕ ر  صه كاران كۆكً له رده روه ىاصان و پهوهرو ده   چىهكه

وی خاوه صتىیشاهكردوی كه ده  مامۆصتا له وی فێر  صا هەروەها ، بىونن گرا

ر  صه ی مامۆصتایان له وه وتىه لە کاریگەری ئەزمىووی واهه  وه م تىێژیىه ئه

 کۆڵێتەوە.دەیان یئاصتی هۆشیار 

 

  ڕێبازی ثىێژینەوە 

تىێژیىەوەیەکی  تىێژەر  ،یەیشیکار  (صفیەو پەصنی )ئەم تىێژیىەوەیە 

بىەمای تى ڕ هەصتاوە بە ئامادەکردوی فۆرمی  وی ێاپرس ی لەصەر  ژیىەوەکا

و اصتی ڕ وتنی  صتكه و ده كه هیاپرصیڕ شىو، پاشان بۆ بەهێزکردوی ێپ

، (  ٤ ئاراصتەی )ەکە یاپرصیڕ صتی، فۆرمی ودر  پرۆفیضۆری یاریدەدەر

وی پەروەردە و دەر  بىارەکا . اس ی ىوهودکتۆر، هەروەها مامۆصتا لە  کرا

هیان، ێپاش وەرگرتنی تێبینی و پ  چەهد برگەیەک لە فۆرمیشيیارەکا

راپرصیەکە گۆڕاهکاری بەصەردا هات، پاش وەرگرتنی ڕەزامەهدی 

ان لە ماهگی ) می ( ١١٠٨( ی )٣مامۆصتای ەکە بەشێىەیەکی یاپرصیڕ فۆر

تی لە )ڕ بىەئاصتی مامۆصتای  (٨٣)هەڕەمەکی دابەشکرا بەصەر  ( ٠١ە

 ،ێىبەرایەتی پەروەردەی کەالرڕ جیاوازدا لەصىىری بە خىێىدهگەی

ىج ێ( پLikert Scaleىەی )ێگەو بەشڕ ب( ٠٥)لە  ەکە پێکهاتبىویاپرصیڕ 

اصتەکان  (٧١)واتە بەرزتریً همرە دەبێت  ،بژاردەی هەبىو بێت. ئ

( و ٢٨-١١(و مامىاوەهد )٤٨-٣١(، باش)٧١-٥١دابەشکرا بەصەر هایاب )

و ڕ وە بۆ خىار. بۆ دەصتکەوتنی  ٠٨هەروەها خىار مامىاوەهد لە  اصتی 

تى یاپرصیڕ دروصتی  کە  ،کرۆهباخ ئەلفای بەکارهێىاژەر ێەکە 

اصتی و دروصتی ڕ کە ئەمەش  (٦٧٠.١)ئەهجامەکەی بریتی بىو لە 

ە کۆکراوە یبۆ شیکردهەوەی زاهیاری ،تێەکەیە دەصەملێىیاپرصیڕ 

 .اكارهێى به ی١٣رژوی ێڤ ی (SSSSئامارییەکان تىێژەر پرۆگرامی)

 

 ئةنجام 
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ان لە  مامۆصتایانی ٢١٩ئەهجامی تىێژیىەوەکە دەریخضت کە  ئەزمىوهی

بەشداربىواوی تىێژیىەوەکە  ی٣١٩( صاڵە هەروەها ٤-١ىان )ێه

٩ی ١٧( صاڵە، هەروەها ٠١-٥ىان )ێئەزمىووی واهەوتىەوەیان لە ه

مامۆصتایاوی بەشداربىو لە تىێژیىەوەکە ئەزمىووی واهەوتىەوەیان لە 

 صاڵە. ٠٠صەرووی 

 

هکردوی مەبەصتی بەێژەی صەدی بەکارهێنرا ڕ فرێکىێيس ی و  دەصتىیشا

بىە خىێىدهگە  ەکان صەبارەت بە یەتیڕ ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایاوی 

اری دابەشکرا بەصەر چىار  ،گراوی فێربىووی خىێىدهەوە ئاصتی هۆشی

ئاصتدا )خىار مام هاوەهد(، ) مامىاوەهد(، )باش(، هەروەها) هایاب(. 

وی قۆهاغی بىە ی ٦٠٩ئەهجامی تىیژیىەوەکە دەریخضت  تی ەڕ مامۆصتایا

اشە، یئاصتی هۆشیاری اصتی هۆشیاری ی١١٩ان ب ان مامىاوەهدە، یئ

 لە مامۆصتایان ئاصتی هۆشیاریان هایابە.  ٧٩هەروەها تەنها 

ەکان سەبارەت بە ی( ئاستی هۆشیاری مامۆستایانی خىێندنگە بنەڕەثی٢خشتەی ژمارە)

 گرانی فێربىونی خىێندنەوە

 فريکىێيس ی 

رێژەی 

 Valid Percent صەدی

Cumulative 

Percent 

Valid 20.2 20.2 20.2 19 مامىاوەهد 

 91.5 71.3 71.3 67 باش

 100.0 8.5 8.5 8 هایاب

Total 94 100.0 100.0  

 

ان  اری مامۆصتای بۆ زاهینی کاریگەری ئەزمىون لەصەر ئاصتی هۆشی

خىێىدهەوە، تاقیکردهەوەی وەن وەی یصەبارەت بە گراهی ەکاوی فێربىووی 

٩ جیاوازی ٠بە پشتبەصتن بە )ف( لەصەر ئاصتی  ،نراێبەکاره ئەهۆڤا

 یگەری هەیە لەصەر ئاصتی هۆشیاری.دەرکەوت کە ئەزمىون کار 

اصتێکی ئەزمىون  جیاوازی لە هێىان هەر ئ هەروەها بۆ دەرخضتنی زیاتری 

٩ ٠لەصەر ئاصتی ، و ئاصتی هۆشیاری، تاقیکردهەوەی دەهکً بەکارهێنرا

وی  وی ئەزمىون و ئاصتەکا دەرکەوت کە جیاوازی هەیە لە هێىان ئاصتەکا

 .صەبارەت بە گراهییەکاوی فێربىووی خىێىدهەوە هۆشیاری 

 

ی ئەزمىوو یجیاوازی لە هێىان ئاصت)(ثاقیکردنەوەی دەنکن٥)  ی ژماره خشته

 (و ئاصتی هۆشیاری واهەوتىەوە 

 

 
ەگەز و ئاصتی هۆشیاری ڕ ىان ێدۆزیىەوەی پەیىەهدی ه بە ئاماهجی

کای صکىێر بەکارهێنرا. ئەهجامی  پیرصۆن  تاقیکردهەوەی

هێىان یتاقیکردهەوەکە دەریخضت هیچ پەیىەهدی ەگەز ڕ ەکی کاریگەر لە 

ان هی وی فێربىووی یو ئاصتی هۆشیاری مامۆصتای ە صەبارەت بە گراهیەکا

 خىێىدهدەوە.

) پەیىەهدی کای صکىێر پیرصۆن اقیکردهەوەی ت(٥)  ی ژماره خشتههە

 هێىان ڕەگەز و ئاصتی هۆشیاری(

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.581
a
 4 .812 

Likelihood Ratio 1.897 4 .755 

Linear-by-Linear 

Association 
.368 1 .544 

N of Valid Cases 94   

 

44.3793 
50.0789 54.4074 

0

20

40

60

 ئەزمووندار  باش کەم ئەزموون

   ئەزمووندار باش کەم ئەزموون

 ەزمىونی وانەوثنەوە ( ئ١خشتەی ژمارە )

 فرێکىێيس ی 

رێژەی 

 صەدیی

Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ( ٤-١کەم ئەزمىون 

 صاڵ

29 30.9 30.9 30.9 

 71.3 40.4 40.4 38 (صاڵ٠١-٥مامىاوەهد)

صاڵ  ٠٠ئەزمىوهدار)

 بۆ صەرەوە(

27 28.7 28.7 100.0 

  100.0 100.0 94 کۆی گشتی

)one-way ANOVA ( تاقیکردهەوەی وەن وەی ئەهۆڤا     )ا٢خشتەی ژمارە )                                                             

Total Score   

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Between Groups 1423.008 2 711.504 11.500 .000003 

Within Groups 5630.109 91 61.869   

Total 7053.117 93    

ی ئەزمىون یجیاوازی لە نێىان ئاست)(ثاقیکردنەوەی دەنکن٤)  ی ژماره خشته

 (و ئاستی هۆشیاریوانەوەثنەوە 

Duncana,b 

ئاستەکانی 

 یئەزمىون

 ژمارە وانەوثنەوە

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

   44.3793 29 کەم ئەزمىون

  50.0789  38 باش

 54.4074   27 ئەزمىوندار

Sig.  1.000 1.000 1.000 
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 كانەنجامەئ يەو ەشيكردن

وی تىێژیىەوەکە دەرکەوت کە ەئامار  یدوای شیکردهەوە (ی ٦٠٩)کا

مامۆصتایاوی بەشداربىو لە تىێژیىەوەکە ئاصتی هۆشیاریان صەبارەت بە 

وی فێربىووی خىێىدهەوە باشە ان هیشاهەکاوی گرا ، واتا زۆریىەی مامۆصتای

ان بە بىەما صەرەکیەکاوی گراوی فێربىووی خىێىدهەوە و دە ً ئاشى تىاه

هکردوی کەصاوی خاوەن  بکەن لە دەصتىیشا تىێژەری دەروووی  هاوکاری 

ان یهەرچەهدە زۆریىەی مامۆصتایان ئاصتی هۆشیاری گراوی فێربىون،

وی فێربىووی خىێىدهەوەیباشە صەبارەت بە گراهی بەاڵم شارەزای  ،ەکا

ا  ،هین داتی کارکردن لەگەڵ ئەو خىێىدکاراهەێمامەڵەو چۆه چىهکە تەنه

ان هایابە و دەتىاهً ڕێکاری یبەشداربىان ئاصتی هۆشیاری (ی٧٩)

ىیضت بگرهەبەر بۆ مامەڵەکردوی لەگەڵ خىێىدکاراوی تىشبىو بە ێپ

خىێىدهەوە تىێژیىەوەیە یەکدەگرێت  ،گراوی فێربىووی  ئەهجامی ئەم 

وی لەگەڵ  &Nascimentoتىێژیىەوەی دەصتکەوتەکا Que iroga, 2018; 

Chugh , 2011)ملاهدی زۆریىەی  یان صه كه وه می تىێژیىههجا ( کە ئه

ان شارەزای بىەما صەرەکی ەکاوی دەصتىیشاهکردن و هەروەها یمامۆصتای

وی  خىێىدکارا خىێىدهەوە خمامەڵەکردن لەگەڵ  اوەن گراوی فیربىووی 

بىاری هین ان بە  بۆ بایەخىەد ، هۆکاری ئەم ئەهجامە دەکرێت بگەڕێتەوە 

وەردە و خىێىدوی بااڵ بەپێ پەروەردەی تایبەت لە صیضتەمی پەر 

وی پەروەردە و دەروهىاس ی  لەصەرجەم ئەو  پێىیضت. هەرچەهدە بابەتەکا

ا  بەشاهەی زاهکۆ کە دەرچىاوی لە داهاتىودا دەبً بە مامۆصت

دەخىێنرێت، بەاڵم بە شێىەیەکی الوەکی تەماشا دەکرێت و گرهگی زۆری 

تر، هەروەها لەو ب ورد بە بابەتەکاوی  ەشاهەی کە پێىەدراوە بەرا

هیە لە  دەرچىاوی دەبً بە مامۆصتا بابەتی پەروەردەی تایبەت بەشێک 

ان، ئەمەش یەکێکە لە هۆکارەکان کە  خىێىدوی زاهکۆی پرۆگرامی 

ان بە پێی پێىیضت هاتىاهً مامەڵەی تەهدروصت لەگەڵ  مامۆصتای

 خىێىدکاری خاوەن پێداویضتی تایبەتدا بکەن.

تىێژیىەوەکە دەر    وه وتىه یخضت ئەزمىووی واهههەروەها ئەهجامی 

اصتی هۆشیاری  ان دەربارەی  کاریگەری هەیە لەصەر ئ مامۆصتای

ی  وه وتىه ، بەواتای تاوەکى ئەزمىووی واههگراهیەکاوی فێربىووی خىێىدهەوە

انتر مامۆصتا زیا اری مامۆصتای صەبارەت بە  بێت ئاصتی هۆشی

وی فێربىووی خىێىدهەوە زیاتر دەکاتیگراهی ئەهجامی ی ێبەپ ،ەکا

وی واهەوتىەوەیان لە هێىان وتىێژیىەوەکە ئەو مامۆصتایاهەی کە ئەزمى 

فیربىووی یان صەبارەت بە گراهیی( صاڵە  ئاصتی هۆشیاری٤-٠) ەکاوی 

ورد بەو مامۆصتایاهەی کە ئەزمىووی ەب ىدهەوە کەمترە بەێخى  را

هەروەها ئەو مامۆصتایاهەی کە  ،( صاڵە٠١-٥واهەوتىەوەیان لە هێىان )

اصتی هۆشیاری (٠٠)زمىوهیان لە صەرووی ئە ان زیاترە لە دوو یصاڵە، ئ

تری ئەزمىووی واهه ئەم ئەهجامەش پشتگیری  ، وه وتىه ئاصتەکەی 

Moothedatتىێژیىەوەی  h&Vranda, 2015; R udiyati, 

&Mumpuniart i, 2017) دەکات کە کاریگەری ئەزمىووی واهەوتىەوەی )

ان  وی فێربىووی یصەبارەت بە گراهیلەصەر ئاصتی هۆشیاری مامۆصتای ەکا

ە، هۆکاری ئەم ئەهجامە دەگەڕێتەوە وەتەو و اصت کردڕ پشت خىێىدهەوەی

بۆ گرهگی ئەزمىووی واهەوتىەوە، چىهکە تاوەکى مامۆصتایان ئەزمىووی 

واهەوتىەوەیان زیاتربێت شارەزاتر دەبً لە دەصتىیشاهکردوی گرفتە 

خىێىدکار، ئەز  فراوهکردوی پەروەردەیی و فێرکردهەکاوی  مىون دەبێتەهۆی 

ا  ان لە کاتی واهەوتىەوەد چىهکە مامۆصتای زاوضت و زاهیاری مامۆصتایان، 

و  تىاهای هسری و جەصتەیی  جیاواز لە رووی  خىێىدکاری  رووبەروی 

هەروەها دەروووی دەبىەوە، کە لە صەرەتادا ئاصان و روون هیە 

ۆی دووبارە مامەڵەکردن لەگەڵیاهدا، بەاڵم بەتێپەربىووی کات بەه

 ڕوبەڕووبىهەوەی ئەو گرفتاهە باشتر دەتىاهً مامەڵەی لەگەڵدا بکەن. 

تىێژیىەوەکە بریت  وی  ر لە ئاماهجەکا هکردوی  وبى ییەکێکیت لە دەصتىیشا

و ئاصتی هۆشیاری، ئەهجامی تىێژیىەوەکە  ەگەزڕ ىان ێجیاوازی ه

جیاوازی هیهی ی ئاماری ەکیدەریخضت هیچ  ەگەز و ئاصتی ڕ ىان ێە لە 

یەکی هەبىوە لەصەر یەگەزی هیچ کاریگەر ڕ جیاوازی واتا ۆشیاری، ه

، ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایان صەبارەت بە گراوی فێربىووی خىێىدهەوە

دەکرێت هۆکاری هەبىووی ئەم جیاوازە بگەرێتەوە بۆ هەبىووی خىلی 

وی فێربىون لە صەرجەم  ان دەربارەی گراهیەکا ان بۆ مامۆصتای راهێى

 ەگەزی. ڕ فێربىون بەبێ جیاوازی پەروەردە و دامىدەزگاکاوی 

 

  و راسپاردە نجامئەدەر 

دن  کە  خىێى خىێىدهەوە یەکێکە لە گرفتە باوەکاوی  گراوی فێربىووی 

ش ی مىدااڵن دەبێت هەر لە صەرەتای تەمەوی چىوهە باخچەی وتى 

ویزۆرێک لەمامۆصتایاوی خىێىدهگە بىەرەتی ،صاوایان و خىێىدهگە ی ەکا

وی یاصتی هۆشیاریالر ئ شاری كه ان باشە دەربارەی هیشاهە صەرەتاییەکا

کاتێک  چاری گرفت دەًبوبەاڵم دو  ،گراوی فێربىووی خىێىدهەوە

وی خىێىدکارێک دەبىەوە کە خاوەن گراوی فێربىووی ڕو وبهڕو

ی لە شێىازی ی، ئەویش بەهۆی هەبىووی  شارەزا یه وه خىێىدهه

خىێىدکاراهەتی ێمامەڵەکردن و هەروەها چۆه  ،هاوکاریکردوی ئەو جۆرە 

و یتەنها رێژەیەکی زۆر کەم لە مامۆصتایان ئاصتی هۆشیاری ان هایابە 

وی  دەتىاهً بە دروصتی مامەڵە بکەن لەگەڵ ئەو خىێىدکاراهەی کە گرا

هەروەها ئەو مامۆصتایاهەی کە فێربىووی خىێىدهەوەیان هەیە. 

وی ئەزمىووی واهەوتىەوەیان زۆرە ئاصتی هۆشیار  ان صەبارەت بە گرا ی

ورد بەو مامۆصتایاهەی کە ئەزمىووی  فێربىووی خىێىدهەوە باشترە بە بەرا

پێشيیار دەکرێت کە تىێژیىەوەی زیاتر بکرێت  واهەوتىەوەیان کەمترە.

فێربىووی  و  ەکاوی فێربىون بە گشتییصەبارەت بە گراهی گراوی 

وی خىێىدهەوە بە دیاریکراوی بە ئاماهجی تیشکخضتىەصەر ال  یەهەکا

بىارە دیکەی کردهەوەی یەکێکیتر لە رێگەچارەکان بریتییە لە   ،ئەم 

وڕ خىلی  ان و تىێژەرا  ی دەروووی و کۆمەاڵیەتیاهێىان بۆ مامۆصتای

تی مامەڵەکردوی لەگەڵ ێەکاوی فێربىون و چىهیصەبارەت بە گراهی

وی تىشبىو،خىێىدکار   ها گرهگیدان بە پەیىەهدی بەهێزی هێىانەهەرو ا

خێزاوی خىێىدکار ی خىێىدهگەکان دەصتە صتی بەبەمە اوی تىشبىوو 

هەبىووی پەیىەهدیەکی تەهدرووصت  چىهکە ان،باشتر هاوکاریکردهی

ەوی ڕ ێکاریگەری راصتەوخۆی هەیە لەصەر بەرەوپێشچىووی ڕ 

هیان پێىیضتە بابەتی لە ئاصتی خىێىدوی بااڵدا  ،چارەصەرکردوی گرفتەکا

وی ەهاەرجەم ئەو بەشلەص پەروەردەی تایبەت بخىێىدرێت ی کە دەرچىا

تىودا ئاشىاکردهیاهە  زیاتر ، ئەمەش بە ئاماهجی دەبً بە مامۆصتا لە داها

وی فێربىون بە  بە بابەتەکاوی پەروەردەی تایبەت بە گشتی و گراهیەکا

 تایبەتی.
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 پاشکۆ 

.....  بەشداربىوی بەرێس.............................

ان،  مً تىێژەرێکی بىاری پەروەردە و دەروهىاصیم لە زاهکۆی گەرمی

تىێژیىەوەیەکی زاوضتی ئەهجام دەدەم بە هاوهیشاوی )ئاصتی هۆشیاری 

فێربىووی  مامۆصتایاوی خىێىدهگە بىەڕەتیەکان صەبارەت بە گراوی 

.  Dyslexiaخىێىدهەوە ) ( لە خىێىدهگە بىەرەتیەکاوی شاری کەالردا(

بۆیە داواکارم لە بەڕێستان کە هاوکاربیت لە وەاڵمداهەوەی ئەم چەهد 

وی کە مەبەصتی  پرصیارەی کە لەبەردەصتتدایە. زۆر گرهگە بسا

هت پارێسراون و پێىیضت  مىو زاهیارییەکا تىێژیىەوەکە زاوضتییە و هە

خ ۆت بىىس ی، هەروەها وەاڵمی دروصت بریتیە لە گىزارشتی هاکات هاوی 

برگەکاوی راپرصیەکە.  راصتەقیىەی بەرێستان صەبارەت بە 

 بەشداریکردهتان بەڵگەی پاڵپشتی بەرێستاهە بۆ تىێژیىەوەی زاوضتی. 

 صىپاش بۆ هاوکاریتان.

--------- ------ ----- ------ ----------------------------- 

 

 

ەاڵمداهەوەی پرصیارەکاوی هاو خشتەکە، وەاڵمی ئەم *تێبینی پێش و 

 پرصیاراهە بدەرەوە.

 رەگەز        )              ( -

 خىێىدهگا      )                    ( -

 )                 (    چەهد صاڵ ئەزمىووی واهەوتىەوەت هەیە ؟ -
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