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پىخخە      

كادیمی الی خىێىدكاراوی زاهكۆ ئاصتی فغاری ئهزاهینی  بریتی بىو له یهٍوم جىێژیىهئاماهجی ئه

ێىهو ڵكردن الی خىێىدكاران،  ڕێبازی كاوی َهكان و صتراجیجیهكان و هیغاههزاهینی باوجریً فغاَر

ێنراٍوصفی ( بهی )ٍوٍوجىێژیىه ی ، همىههگىهجێذدٍ كهٍوڵ صروعتی جىێژیىهگهله چىهكه كاَر

پێىەری )فغاری ریً. و ڕاپه زاهكۆكاوی كۆیه ( خىێىدكار له934) لهبریتی بىو  كهٍوجىێژیىه

ێنراٍوبه ئەکادیمی( ك ئامرازی ٍو و بيیادهاراٍو ( دروصخكراٍو ,6002Barraza) نالیه له كه كاَر

ێىاوی راصخگۆیی و جێگری بۆ پیٍى. دوای دٍكهٍوجىێژیىه ی ڵ ژیىگهگهو گىهجاهدوی له كهٍرَر

ێنراٍو( بهSPSSی ئاماری )گبه، َه كهٍوی جىێژیىهر همىههصهعكرا بهی دابهكىرد بۆ  كاَر

 یهٍوم جىیژیىهكان ئههجامهگرهگتریً ئه ی داجاكان، ٍوٍوكان و عیكردهههجامهی ئهٍودۆزیىه

باوجریً  ، ٍوهدئاصدیكی هاٍو به  یهكادیمیان َه%( خىێىدكاران فغاری ئه00) ریخضذ كهدٍ

ێن الی خىێىدكاران زۆری ئه  %(، ٍو49ی )ڕێٍژ به كاههكادیمیهئه كان و ڕاپۆرجهركهفغاَر

الی  كادیمیهی فغاری ئه%( هیغاهه08ی )ڕێٍژ وام بهردٍحی بهماهدوێیه صخكردن بهَا َهروٍَه

 حی جىاهای بىێراههكاهیان صتراجییجیهڵ فغاٍرگهكردن لهڵهخىێىدكاران بۆ مامه خىێىدكاران و ٍو

ڵێك ران كۆمهكۆجایدا جىێٍژ له %(. ٍو08ی )ڕێٍژ َێنن بهكاردٍكاهیان بهركهو داهاوی پالن بۆ ئه

ڕوو.  و پێغيیازیان خضخۆجه ڕاصپاردٍ
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وهگرفتی جىێژیىه         

ڵك بۆ َاهداوی خه فغار عدێکی هەبینراوە لە ژیاهدا و عدێکی بە صىد و باعه

ن. َەرچەهدە فغار لەواهەیە هجام بدٍباش ی ئه كاهیان بهركهی ئهٍوبۆ ئه

ەڵداوی هەخۆش ی جەصخەیی و دەرووهیەکان و جەصخە ئازار  ببێخە َۆی صەَر

ری هخهصهری كرد )هدی جێپهئاصتی هاٍو ر لهگهئه بداث و کاربکاجە صەر جاک

 (6008ر فغاری مرۆڤ، صهكان لهٍوجىێژیىه

فغار بەوە پێىاصە دەکرێذ کە باردۆخێکە َەصذ و بیرە هەگەجیڤەکان الی 

باروودۆخێکە جێیایدا باری  (. ٍوOmer, 2019,115جاک دروصذ دەکاث )

 ,Neilژێر َەڕەعەوە بەگىێرەی ) چخهعەكڵی مرۆڤ و خۆعگىزەراهیەکەی دٍ

( فغار کار لە َەمىو کەصێک دەکاث بێ گىێداهە جەمەن و ڕەگەز و 1994

م ر ئهگهئه .(Wahed & Hassan, 2017, 78باری پەروەردەیی و کۆمەاڵیەحی )

وجریذ فغاری پێی دٍ ٍوییدا ڕوویدا ئهردٍروٍی پهلەهاو ژیىگه  فغاٍر

 كادیمی.ئه

َۆی باردوۆخێكی به كان كهصخاههبۆ په ی جاكهصخهی جهٍوههفغار كاردا

 كهصهر كهصهله كه ٍوك جاكیكردههٍو بێذ بۆ همىههدروصذ دٍ ٍودیاریكراٍو

. فغار كهڵ بارودۆخهگهبێذ و بگىهجێذ لهاڵمی بۆی َهكاث ٍوپێىیضذ دٍ

 كاث. ٍوكان دروصذ دٍجیفههێگه صخهفكر و بیر و َه یان كه باردۆخێكیغه

مىو اڵمی فغار دروصذ بكاث الی َهٍو رج هیهك ڕووداوی فغاراوی مهیه

كان جیفههێگه صذ و بیٍرمان َهزمىووی َهصێك ئهمىو كهَه صێك ، ٍوكه

فغار  صذ بهیٍىكی پهٍری صهكێغه ن. ٍوكهزمىووی فغار دٍهاكاث كاجێك ئه

ر ئاصتی فیربىووی صهكاهیەحی لهخراپه ریهراهدا كاریگههاو خىێىدكا له

 (Keshi, 2015, 1خىێىدكاران )

وەاڵمی جەصخە بۆ ئەرکەکاوی پەیىەصذ بە بىاری  له فغاری ئەکادیمی بریدیه

( Wilks, 2018, 106خىێىدن کە لە جىاهای گىهجاهدوی خىێىدکارزیاجرن )

ۆهاغە جیاوازەکاوی صیضخەمی فغاری ئەکادیمی دیاردەیەکی بەرباڵوە لە ك

پەروەردەیی، وە بەعێىەیەکی هێگەجیڤ کاردەکاجە صەر خۆعىىی جەصخەیی 

 ,Hoferichter , Raufelder & Eid, 2014) َەڵچىووی کەس ی خىێىدکاران

(.Lie & Lu, 2011, 723داء و فێربىوهیان )ر ئاصتی ئهصه كاجهكاردٍ ٍو (736

صەرچاوەی فغار بێ، داخىازیەکاوی  ژیاوی زاهکۆ دەکرێذ زۆربەی جار

صیضخەمی پەروەردەیی جا دێذ زیاجر كىرش دەبێذ، بەعێىەیەکی بەردەوام وا 

پێىیضذ دەکاث جاک دووبارە خۆی ڕێک بخاجەوە، خىێىدکاران 

بەرپرصیارەجیان َەیە بەرەو بەجێهێىاوی ئەرکە ئەکادیمیە جىهدەکان َەهدێک 

لەواهەیە ئەزمىووی  یاریکراودا، ٍوجار لە چىارچێىەی کاجێکی صىىردار و د

(.Eppelmann et al, 2016. 81ئەرک و واجبی زۆر بکەن )

فغاری ئەکادیمی ڕوو دەداث لە  كهزۆربەی جىێژیىەوەکان ئاماژە بەوە دەکەن 

 كۆهاغی هاوەهدی پاعان زیاجر دەبێذ بە درێژایی كۆهاغەکاوی خىێىدن

(Putwain, 2007, 208) جە بەرزجریً ئاصذوە لە زاهکۆدا دەگا (Dyson & 

Renk,2006, 1232  )  خىێىدوی بااڵ خاڵێکە کە جیایدا فغاری ئەکادیمی .

دەبێخە وەاڵم بۆ ئەرکە زۆرەکان و وە لەگەڵ پڕۆصەی جیابىوهەوە لە خێزان و 

پەیىەهدی کردن بە بازاڕی کارو گىهجان لەگەڵ ژیىگەی هائاصایی . 

ی َەیە ڕووبەڕووی کۆمەڵێک چاالکی خىێىدکاراوی زاهکۆ گروپێکً کە ئەگەر

ببىەوە کە فغار لەالیان دروصذ بکاث ئەمەظ دەبێخە َۆی ماهدووبىوی 

زۆرو کەمبىهەوەی ئارەزووی خىێىدن و ئاصخەهگی و كىرس ی لە مامەڵەکردن 

  .(Castillo, 2018, 1759)یاهدا هلەگەڵ ئەرکەکان لە ژیىگەك

دیمیەکان َۆکاری صەرەکی فغارن الی فاکخەرە ئەکاكان ٍوی جىێژیىهگىێٍر به

 كاوی ٍوٍرفاكخه (، ٍوBedewy & Gabriel, 2015, 1زۆربەی خىێىدکاران )

  رز، پێغیىەکاوی خێزان، گەعەپێداوی پیغەپیغاهداوی ئەدائی ئەکادیمی به

 ,Ng, Chiu & Fong, 2016)دروصخكردوی فغادا له یهیان َهورٍڕۆڵی گه

%( بەعداربىان ڕازی 00كی جر دەرکەوجىە )ژیىەوەیهبە گىێرەی جىێ (.531

بىون لەصەر ئەوەی کە خىێىدن یەکەم َۆکاری زیادبىووی فغاری 

ئەکادیمیاهە، چەهدان لێکەوجەی دەروووی جەصخەیی َەیە کە 

ڕاوکێ، الوازی، وە کۆهتڕۆڵکردهیان كىرصە . دەکرێ ببخە َۆی دڵه

ىێىدکاران و پەیىەهدیە بەعێىەیەکی هێگەجیڤ کاردەکاجە صەر ژیاوی خ

 .(Omer et al, 2019, 116کۆمەاڵیەجیەکان و ئاڕاصخەکاهیان )

زۆربەی ئەو خىێىدکاراهەی ئاصتی فغاریان بەرزە ڕێسگرجً لە خىدیان هسمە 

وە خەمۆکیغیان بەرزە، وە جىێژیىەوەکاوی لەوەو پێػ پیغاهیان داوە کە 

 ,Sohailی ئەکادیمی )پەیىەهدی َەیە بە الوازی ئەدائ ئاصتی بەرزی فغار

فغاری  ( Yikeal, Tarake& Kavinen, 2018,1ی )گىێٍر به ٍ. و(67 ,2013

کار لە پێىج الیەوی خىێىدکار دەکاث ئەواهیػ الیەهەکاوی) كادیمی ئه

وە کاریگەری . فضیۆلۆجی ، کۆمەاڵیەحی ، ژیىگەیی ،دەروووی ، ئەکادیمی (

باری َەڵچىووی، جەهدروصتی هێگەجیڤی َەیە لەصەر گۆڕاوەکاوی وەک 

 ,Manriqueجەصخەیی، پەیىەهدیە کۆمەاڵیەجیەکان الی خىیىدكاران )

Millones & Manrique, 2019, 29). 

 (American College Health Associationبە گىێرەی ڕێکخراوی جەهدروصتی )

ئەهجامدراوە دەرکەوجىە کە گەورەجریً  6002دا  لە كهيلە جىێژیىەوە

وە  ئەدائی ئەکادیمی خىێىدکاراوی زاهکۆ فغاری ئەکادیمی یە . بەربەصتی

خىێىدکاران باصیان لەوە کردوە کە فغاری  %(36)بەگىێرەی جىێژیىەوەکە 

ئەکادیمی دەبێخە َۆی همرەی هسم ، جەواو هەکردوی و جێ َێغخنی زاهکۆ . وە 

ێىەرەکان لە ژیىگەی ئەکادیمی دا بریخین لە صیمىار اث، بەرباڵوجریً فغاَر

 ,Alsulami et. alئەرکی زۆری ئەکادیمی ، هەبىووی کاث و جاكیکردهەوەکان )

2018, 159-160.) 

كۆهاغێكی  رێمی كىردصخان بهَه كه مىوان ڕووههی ئێضخاظ الی َهٍوئه

مىو كان َهیراههو كه یران دایهكه له ڕێذ و صااڵهێكی زۆٍرپهصدیاردا جێدٍَه

روووی، ڕۆحی...( ییی، دٍردٍروٍ)صیاس ی ، ئابىوری ، پهك كاوی ٍوههالیه

ن و كهفغار دٍ صذ بهكی گغتی َهیهعێٍى ڵك بهئێدضخا خه له ٍو ٍوگرجۆجه

صاڵی  ی هسیك دٍٍوَۆی ئههجان و خىێىدكاراوی زاهكۆ. بهث گهجایبه به

 ٍوم بۆجهزاهكۆ كهرچىواوی هجان و دٍزراهدن بۆ گهلی كار و دامهكۆجایی َه

هدی كاهیان ڕیسبهعهر ئاصتی كۆلێژ و بهصهله كه یهو خىێىدكاراههنها بۆ ئهجه

زاهكۆدا  م لهكهیه حی خىێىدكار بۆ بىون بهكڵیهعه ن بۆیهكهم داگیر دٍكهیه

مىوی كاث .َهزاهكۆكادا فغار الی خىێىدكار دروصذ دٍ زراهدوی لهو دامه

ی زاهكۆدا جێبیيیكردوی هاو ژیىگه ران لهو كاركردوی جىێٍژ ٍوٍری صهماههئه

رك و فغاریان زۆر ئه ن كهكهدٍ ٍووام باش لهردٍی بهٍوخىێىدكاران به

هجام ئه یهٍوم جىێژیىهی ئهٍوران بۆ ئهَۆی َاهداوی جىێٍژ بىوٍ ٍرصهله

 كی زاوضتی و ورد و جا لهیهعێٍىهكان باڵمهوجنی ٍوصخكهبدرێذ، بۆ دٍ

 . لهم گرفخهركردوی ئهصهر بۆ چاٍربه ڕێكاری پێىیضذ بگرێخه ٍویهڕێگه

صذ دٍ م پرصیاراههاڵمی ئهوێذ ٍویاههران دٍجىێٍژ یهٍوم جىێژیىهی ئهڕێگه

دا ٍوی خىاٍرم پرصیاراههظ لهكهٍوی جىێژیىهجىاهرێذ كێغهوێذ و دٍبكه

ڕوو: یىهبخه
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چین فغار  و عخاههو ئه هدٍكادیمی الی خىێىدكاران چهئایا ئاصتی فغاری ئه

كادیمی الی كاوی فغاری ئههیغاهه ن؟ ٍوكهالی خىێىدكار دروصذ دٍ

َێنن بۆ كار دٍجێك بهصتراجیجیه و خىێىدكاران چ جۆرٍ خىێىدكاران چیه

 . اوی فغاریان ال دروصذ كردووٍكڵ باردۆخهگهكردن له ڵهمامه

:وهگرهگی جىێژیىه

خىێىدکاران ڕابەڕ و هەوەی داَاجىن بۆ بەڕێىەبردوی واڵث، چەهدان ڕوداو 

پەصخاهیان لەصەر دروصذ دەکاث و کار دەکاجە صەر ئەداء یان ژیاهیان لە 

زاهکۆدا،  فغار لە ئەهجامی ئەرکە ئەکادمیەکان دا لە هاو پەروەردەو 

ەکاوی پێی دەوجرێذ فغاری ئەکادیمی و بە عێىەیەکی هاوەهد بۆ دەرئەهجام

بەرز کاردەکاجە صەر خىێىدکاران، و وە َەر کەصە و بە عێىەی جیاواز 

كۆهاغی زاهکۆ دادەهرێذ بە گریىگتریً كۆهاغە  ٍو ئەزمىووی فغار دەکاث.  

فێرکاریەکان کە داخىازی و داواکاری جایبەث بەخۆی َەیە و پێىیضتی بە 

وڵی َەمىو الیەهە بەرپرصیارەکان َەیە. وە خىێىدکاراوی زاهکۆ ڕووبەڕووی َە

کێغەی دەروووی و کۆمەاڵیەحی دەبىەوە صەڕەڕای ئەرکە ئەکادیمیە زۆرەکان، 

ڵیدا گهڵكردن لهڵكردن و َهكادیمی و مامهحی فغاری ئهظ بابهم دوایاههله

ڵىاس ی.. َخد پسیغكی و كۆمه رووهساوی وراوی بىاری دٍرهجی جىێٍژگرهگی و صه

م ی ئێضخا لهٍوم جىێژیىهجىاهین گرهگی ئه، دٍالی خۆیدا ڕاكێغاٍو به

ڕوو: یىهدا بخهٌی خىاٍرخااڵهه

بابەحی فغاری ئەکادیمی بابەجێکی گریىگە الی زۆربەی جىێژەران و  -9

 هاو جىێژیىەوەکاوی بىاری دەرووهساوی . له

دکاراوی زاهکۆیە کە بە بەعێکی گریىگی ئەم جىێژیىەوەیە الی خىێى -6

هرێً و زاهینی گرفذ و کێغەکاهیان لە ڕێگەی ئەم کۆمەڵگایە دادٍ

ئەهجامداوی جىێژیىەوە َۆکارێکی باعە بۆ بەرزکردهەوەی ئاصتی 

ر صهروووی خىێىدکاران و پێغيیازكردوی چاٍرهدروصتی دٍجه

 بۆیان.

و پضپۆراوی بىاری  ئەهجامی ئەم جىێژیىەوە گریىگە بۆ جىێژەران -3

دەرووهساوی بۆ ئەهجامداوی جىێژیىەوەی زیاجر لەم بىارە دا و 

هاو  له ٍوك پڕ بكاجهبۆعایه یهواههله یهٍوم جىێژیىههجامی ئهئه

 .م بىاٍركاوی ئهٍوجىێژیىه

ئەهجامی ئەم جىێژیىەوە گریىگە بۆ کاربەدەصخاوی بىاری خىێىدوی  -9

پەروەردە کاران و بۆ گرجىە بەری ڕێ و  بااڵو ڕێىمایی کاران  و

عىێنی گىهجاو بۆ کەم کردهەوەی ئاصتی فغار و مامەڵەکردوی 

 گىهجاو لەگەڵیدا .

بە پێی زاهیاری جىێژەران جىێژیىەوەی َاوعێىە ئەهجام هەدراوە و   -8

 رێمی كىردصخان.َه الی خىێىدکاراوی زاهکۆ له

فغار و دیاردەکاوی وەک دڵە ڕاوکێ، خەمۆکی، صىجاوی دەروووی   -2

 َەمیغە وەک کێغە بەرباڵوەکان بینراون لە هاو خەڵک  به

هاو چینی خىێىدكاراهدا و لە هاو زۆربەی  ث لهجایبه گغتی و به

 پضپۆڕی و پیغەکاهدا . 

لەو صااڵهەی دواجر دا لە هاو پەرجىکەکان و جىێژیىەوەکان و  -8

کان و پەیپەرەکان و ۆرک عۆپەکان گریىگی زۆر بەوە ڕاپۆرجە

دەدرێذ کە فێری خەڵک بکەن چۆن مامەڵە لەگەڵ فغاردا 

بکەن. 

: وهكاوی جىێژیىهئاماهجه

 كادیمی الی خىێىدكاراوی زاهكۆ.زاهینی ئاصتی فغاری ئه -9

ێىه -6  كان.زاهینی باوجریتریً فغاَر

 الی خىێىدكاران. كادیمیكاوی فغاری ئهزاهینی باوجریً هیغاهه -3

ڵ فغاری گهڵكردن لهكاوی َهزاهینی باوجریً صتراجیجیه -9

 كادیمی.ئه

وهصىىری جىێژیىه

بۆ  ڕیً و كۆیهخىێىدكاراوی زاهكۆی ڕاپه پێك دێذ له ٍوصىىری جىێژیىه

(.6066-6069صاڵی خىێىدوی )

كان:هاصاهدوی زاراوه

 كادیمیفغاری ئه

(Arche & Lamnin, 1985ی )پێىاصه

هرێكی گرهگ صههد فاكخهَۆی چهبه كه یهو فغاٍرئه ك داث ٍوڵدٍَر

كاوی خىێىدن، ییه، الوازی كارامهٍوڕاوكێی جاكیكردهههىوصینی ڕاپۆرث، دڵه

(.Arche & Lamnin, 1985, 210ی هاو پۆل )كان، ژیىگهئكادیمیه ركهزۆری ئه

(5105ی )جمال، پێىاصه

ڵی و مبهڵچىووی و جهحی َهماهدوویه به خىێىدكاٍرصخكردوی َه

دائی ر ئهصه كاجهَۆی گۆڕاهكاری فضیۆلۆجی و كاردٍ بێخهدٍ می، ٍورخهمخهكه

،6098كان )جمال، كادیمیهئه ركهجێكردوی داواكاری و ئهخىێىدكار بۆ جێبه

382.)

(Karaman et.al, 2017ی )پێىاصه

َۆی وێراهً به ن كهكهیری خۆیان دٍخىێىدكار وا صه كه یهیهو پرۆصهئه

 ركهیاهدوی ئهجێگه صخاوی كىرش بۆ بهكان و پهكادیمیهئه ركهئه

 Karamanر )وحی باظ و كاریگهصخكهكان بۆ دٍپێىیضدیه كان ٍوكادیمیهئه

et.al, 2017 .) 

(Aihie & Ohanaka, 2019ی )پێىاصه

 ٍوكاههركهَۆی زۆری ئهداث بهڕوودٍ ی كهاردودۆخه هاخۆعهو بله بریتی یه

كادیمی جا ژیاوی ئه ٍوكاههٍوجاكیكردهه ر لهكرێذ َهخىێىدكاران داوا دٍ له كه

كاوی مامۆصخا و جێ كردوی پێغبیىیه ڵ َاورێكان و جێ بهگهو پێغبركێ له

 ,Aihie & Ohanakaظ )كهٍكاوی خىدی خىێىدكارَا پێغبیىیهروٍخێزان و َه

2019, 56.) 

(Octasya & Munawaroh, 2021ی )پێىاصه

 رك و داواكاریهڕووی ئهجیایدا خىێىدكاران هاجىاهً ڕووبه كه باررودۆخێكه

ك ن ٍوكهكان دٍكادیمیهئه ركهبۆ ئه ٍولێكداهه ، ٍوٍوكان ببىهئاكادیمیه

(.Octasya & Munawaroh, 2021, 28ر )عدێكی هاخۆظ و بێزاركه

(5150ی )الحبیب و الضید، پێىاصه

یی صخهروووی و جهحی دٍكهحی و عهَیالكه به صخكردوی خىێىدكاٍرَه

ێىهبه بىووی جىاهای گىهجان َۆی هه بىهدٍ كان كهییهردٍروٍپه َۆی فغاَر

یی و صخهحی جهكهعه صخكردن بهی و َهكهكاوی ژیىگهڵ داواكاریهگهله

 (.46، 6069ڵچىووی )الحبیب و الضید، َه



و پێػوهكاوی لهوهی جێۆری و جىێژیىهچىارچێىه

كیپێغه

 ركهَۆی زۆری ئهبه یههاو خىێىدكاراهدا َه كی گغتی فغار لهیهعێٍى به

یی و ردٍروٍپه هاو ژیىگه ی لهو فغاٍركان، ئهو ڕاپۆرجه كان و پڕۆٍژكادیمییهئه
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 ,Ngهاصێنرێذ )كادیمی دٍفغاری ئه بێذ بهكاهدا دروصذ دٍكادیمییهئه

خىێىدكاران درك  وێذ كهكهدیاردٍكادیمی كاجێك به(. فغاری ئه532 ,2016

بۆ  ش هیهبه یاههصتن و َهر دٍبهله و جىاهاكاوی كه رچاٍوصه ن كهكهدٍ ٍوبه

كىرصً  بۆ  كاوی كهڵ بارودۆخهگهكردن لهڵهو مامه ڵكردن و گىهجانَه

ر صه كاجهڕاوكێ و كاردٍكاوی دڵهاڵمهَۆی ٍو بێخهظ دٍم بارودۆخهوان" ئهئه

جیف كاریػ یكی هێگهعێٍى و به وجىواههركهر و صههدوی كاریگهصهعهگه

 ,Martinez et al, 2021س ی )یی و كهصخهڵچىووی و جهوی َهر الیهصه كاجهدٍ

2.)

 عریفی كردووٍ( پیغيیازی مۆدێلی صیضخماجیكی مهBarraza, 2007) ٍو

(Cognitive systemic Modelكه ) س ێ  و به یهری َهصروعدێكی گىهجێىه

كی فغاری ٍرری صهدا س ێ پێكهێىهم  مۆدێلهله داث و ٍوكۆهاغ ڕوودٍ

واهیػ :ئه كادیمی هاصێنراٍوئه

 ن لهدٍڕوودٍ ن كهكیاههٍردٍ و ڕووداٍوئه (:Stressorsكان )فغارهێىه -9

 كان و لههگاهدههڵضهَه ن ٍوكهكادیمی و فغار دروصذ دٍبىاری ئه

 ی باظ لهصتهێىاوی همٍردٍحی بهرپرصیاٍركان، بهركهری ئهدٍبهڕادٍ

 زاهكۆدا.

ن بۆ اڵمی ئێمهكاهً و ٍوگغدیه مكهچه (:Symptomsكان )هیغاهه -6

ێىه ی كان )لێداوی دڵ و كێغهییهصخهجه ٍوك كارداههكان ٍوفغاَر

یی و یی و بێ ئۆكٍركان )جىوٍڕرووهیهدٍ ٍوو و خىاردن..( و كارداههخه

 حی لهحمهكان )ٍزفخاریهٍڕ ٍوكارداهه ركیز...( ٍومی ئاگایی و جهكه

 صاوی جر(.ر كهرامبهیی بهربڕینی جىوٍڕكان و دٍجیهاڵیهكۆمه هدیهیٍىپه

و جىاها  رچاٍوصه رگرجً لهواجا صىد ٍو (Copingڵكردن )هه -3

َۆی  جهبىوٍ كه كهڵ باردودۆخهگهكردن لهڵهكان بۆ مامهصخهردٍبه

 (.Millones, 2019, 29فغار )

 وهی خىارهیهم عێىههب وهرهی صهم مۆدێل یاخىد بیردۆزهجىاهین ئههد

: وهیىهڕوون بكه

 له كه ٍوبێخهرك دٍك داواكاری و ئهیهڕووی زهجیٍرخىێىدكار ڕووبه -9

ێن دادٍ هگاهدوی خىێىدكار بهڵضهژێر ڕۆعيیایی َه .هرێًفغاَر

ێىاههئه -2 هگی الی خىێىدكار دروصذ هاَاوصه (Stressors) و فغاَر

.ونكهدیار دٍ به ٍوی جۆراو جۆرٍهیغاهه هدانچه ن و بهكهدٍ

كارێك  كاث كهر خىێىدكار دروصذ دٍصهفغار له هگیهو هاَاوصهئه -3

 ,Castillo et al, 2018هگی )بۆ دۆخی َاوصه ٍوڕاهههجام بداث بۆ گهئه

1759). 

كادیمیكاوی فغاری ئهرهۆكار و فاكخهه

ی ٍورن بۆ ئهخۆعكه ڕێگه ن كهرێك و َۆكارێك َههد فاكخهچه

واهیػ:كادیمی بێذ ئهخىێىدكار جىوش ی فغاری ئه

: خىێىدكاران بۆ كادیمیدائی ئهكان بۆ ئهرزهپێغبینی یه به -9

 عهٍور ئهبههێن لهرز دادٍكادیمیان پێغبینی بههجامی ئهئه

 صذ بهێنن لهدٍهجام بهرزجریً ئهی بهٍون بۆ ئهكهپێغبركێ دٍ

كادیمی ظ خىێىدكاران جىوش ی فغاری ئهكاهدا، بۆیهٍوجاكیكردهه

 كاوی خىدی خۆیان دایاهىاٍوجرصً پێغبیىیهدٍ بً چىهكهدٍ

عكضذ  خىێىدكاران له (، ٍوNg, 2016, 532دی ) َێخهپێیان هه

 صذ بهێنن لهدٍی هسم به وێذ همٍروان هایاههئه جرصً چىهكهدٍ

 ٍون َاوڕێكاهیاههالیه یان پێ بكرێذ لهڵخهكان و گاجهبابه

(Batanianeh, 2013, 85.) 

كان  و كادیمیهئه ركهزۆری ئه كان:كادیمیهئه ركهزۆری ئه -6

َۆی فغاری  بىهبىووی كاث بۆ پغىدان دٍكان و ههٍوجاكیكردهه

له  مه(، ئهNandamari & Gowthami, 2011, 31كادیمی )ئه

ی زاهكۆكاهدا زۆربه له كرێذ كهدی دٍدصخان بهزاهكۆكاوی كىر

عدا مهم صیضخهكرێذ لهو دٍیٍڕمی بۆلۆهیا پرۆصیط پهصیضخه

بخىێنن و  هدان واههمدا چهكی كهیهماٍو خىێىدكارن له پێىیضخه

رك و بێذ خىێىدكاران ئهدٍ كه یهٍور ئهصهكان لهی همٍرزۆربه

بۆ  ظ َۆكاٍرمهن و ئههجام بدٍباش ی ئه ان بهكاهیو ڕاپۆڕجه پڕۆٍژ

 كادیمی.فغاری ئه جىوظ بىوهیان به

هاجىاهً  كه ٍوههكهی وا بیر دٍو خىێىدكاراهه: ئهكانڕهباوه -3

ن. كهزمىون دٍوا زیاجر فغار ئهن ئهبكه كهكۆهتڕۆڵی بارودۆخه

ر ئاصتی صهله یهری َهی خىد كاریگهرباٍركان دٍڕ و بیٍرباٍو

كاث وادٍ كه یهخىد ڕۆڵێكی گرهگی َه ڕبىون بهفغار، باٍو

 & Octasya) كهر بارودۆخهرامبهحی جاك بگۆڕێذ بهكڵیهعه

Munawaroh, 2021, 29). 

كرێذ ئاصتی فغار دیاری بكاث، حی جاك دٍصایهحی: كهصایهكه -9

 متٍرفغاریان كه ئاصتی عبیىهجیان گهصایهو خىێىدكاراوی كهئه

عبیىیان كی ٍڕجییهصایهكه ی كهو خىێىدكاراههراورد بهبه

 .(Octasya & Munawaroh, 2021, 29)یهَه

 زیاجر له رزٍكادیمیان بهی ئاصتی ئهصاههو كهرز: ئهی بهبرواهامه -8

ئاصتی  ی كهواههراورد بهڕێس لێگیراون به ٍوڵكیهن خهالیه

بۆ  ظ َۆكارێكهمه، ئهرز هیهیان بهو بڕواهامهكادیمی ئه

 & Octasya)كادیمیی ئاصتی فغاری ئهٍورزبىوههبه

Munawaroh, 2021, 29).. 

: (poor coping strategies) ڵكردنكاوی ههالوازی صتراجیجیه -2

، كاههبردوی داخىازی و داواكاریهرێٍىی بهڵكردن پرۆصهَه

َێنن بۆ كاردٍڵكردن بهز َهڵك دوو عێىای خهزۆربه

 & Cazarus) واهیػمىو فغارێك ئهی َهٍوڕووبىههڕووبه

Folkman, 1984, 165): 

(: Problem- focused coping) و كێغهڵكردوی ڕوههه -أ

ر بكاث یاخىد صهچاٍر كهداث كێغهوڵ دٍجیایدا جاك َه

 َێڵێذ.هه كهكی فغاٍررچاٍوصه

 Emotion – focusedچىون )ڵو ههڵكردن ڕوههه -ب

Coping) ی یاخىد البردوی ٍومكردههبۆ كه وڵێكهَه

 ڕووداٍو صتن بهیٍىپه كان كههاخۆعه ڵچىوههَه

 . كهفغاراویه

كردن ڵهكان بۆ مامهٍرڕێگا كاریگه ث بهباٍرهدێك خىێىدكار ئاگادار هین صهَه

جیف جر هجامی هێگهٍرزمىووی دٍدا ئههجامئه ڵ فغاردا لهگهڵكردن لهیان َه

كار حی باعتر بهصتراجیجیه ی كهو خىێىدكاراههچاو ئه ن لهكهدٍ

 الوازی له یهم عێٍى(. بهCazarus & Folkman, 1984, 165)َێنن)دٍ

ێىاوی كارامهبه زمىوهكردوی َۆی ئه بێخهڵكردن دٍكاوی َهیی و صتراجیجیهكاَر

( Redwa et al, 2009ی )گىێٍربه می زیاجر الی خىێىدكاران. ٍوكادیفغاری ئه
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گىهجاو ڵكردوی ههخىێىدكاران ڕێگا َه هدێك لهَه كه یان پیغاهداٍوٍوئه

ظ وا مهئه ٍوبىهڕووی بارودۆخێكی فغاراوی دٍَێنن كاجێك ڕووبهكاردٍبه

دائیان مۆكی و ئهڕاوكێ و خهكاث فغاریان زیاجر بێذ و دڵهدٍ

 (.Redhwa et al, 2009, 11زیذ)دابه

 له هدێك َۆكاری جری باصكردووٍ( َهKaur, 2019, 185َا )روٍَه

پەصخان لەالیەن ، جاكیکردهەوەکان، ك پۆلی هەگىهجاویدا ٍوكهٍوجىێژیىه

، جرش لە عکضذ، پەیىەهدی َاوڕێیان ،داواکاریە ئەکادیمیەکان، خێزاهەوە

ملمالوێ ، پەصخان بۆ بەدەصذ َێىاوی همرەی بەرز ، ئەرکی ماڵەوەی زۆر

پەصخان بۆ بەدەصذ ، خىاردوی خراپ و کەمی خەو، لەگەڵ مامۆصخاکان

َێىاوی كبىڵکردن. 

كادیمی:كاوی فغاری ئههیغاهه

ن و كێغاههئه واههیی ئهكان، جىوٍڕفخاریهٍڕ ڕاوكێ، كێغهمۆكی، دڵهخه

ئاصتی فغاری  ی كهو خىیىدكاراههن ئههالی له ی پێكراٍوئاماٍژ كه

بىووی جىاهای (. ههVerma, Sharma & Larson, 2020, 502) رزٍكادیمیان بهئه

 ,Busariجیف بۆ داَاجىو )هگاهدوی هێگهڵضهعكضذ و َه ركیز و جرش لهجه

ی كهىل و ٍوك خىاردههجرصیدار ٍوفخاری مههجامداوی ٍڕئه (. ٍو7 ,2012

م یی و كهصخهدراو و هاچاالكی جهپێىه كان و چاالكی صێكس ی ڕێگهماههردٍ

(.Bennet & Holloway, 2014, 450هدروصذ )وی هاجهخىاردن و خه

كاوی ههی الیهزۆربه كاث لهاڵم دروصذ دٍَا ٍوهدٍَا فغار چهروٍَه ٍو

:ٍوی خىاٍرواههو كارداههك ئهژیاوی جاكدا ٍو

ی فغاری خىێً، ٍورزبىوههك به: ٍوی فضیۆلۆجیوهكارداهه -9

، زیادبىون یان  رئیغه، صهٍوككردههخێرا لێداوی دڵ، ئاٍر

و و زینی كىاڵێتی خهو دابه صخهی كێػ، ئازاری جهٍومبىوههكه

 رزیً. له

راوی، جیف، هیگهك بیری هێگه: ٍوعریفیی مهوهو كارداهه هیغاهه -6

ك جیف ٍوصتی هێگهَه صخداوی كۆهتڕۆڵ، ٍودٍله صخكردن بهَه

 جاوان(.  صخكردن بهَه ڕاوكێ، ٍویی، ئاڵۆزی، جرش، دڵه)جىرٍ

ێىاوی خىد و ك گریان، خراپ به: ٍوفخاریی ڕهوهكارداهه  -3 كاَر

 (. Garett et al, 2017, 332كێغان )ٍرواوی جر و جگهئه

ڕاوكێ، ك بێ ئارامی و دڵه: ٍوكانڵچىوهیههه و هیغاهه وهكارداهه -9

صخكردن و َه ٍوكاههكادیمیهئه ركهَۆی ئهمۆكی، بهم و خهخه

بێ  صخكردن بهو یاخىد َه ٍوخىد هسم بۆجه ی ڕێسگرجً لهٍوبه

یی ردٍروٍپه ركهجێكردوی ئهجێبه جىاهایی له

 (.Octasya & Munawaroh, 2021, 29كان)كادیمیهئهو

كادیمی :جیجیەکاوی هەڵکردن لەگەڵ فغاری ئهاصتر

(Kaurله ) كردووه وهی خىارهو صتراجیجیاههیدا باس ی لهكهوهجىێژیىه 

 كادیمیدا: ڵ فغاری ئهگهڵكردن لهداث بۆ ههحی خىێىدكار دهیارمه كه

 خىاردوی باظ  -9

 ڕاَێىان  -6

 خەوجنی باظ  -3

  روووی.رمی دٍعبینی و بيیادهاوی ههگهو داهاوی ئاماهجی واكیعی -9

فێربىوی کارامەیەکاوی بەڕێىەبردوی فغار وەک جەکىیکەکاوی خاو  -8

 بىهەوە و چارەصەرکردوی کێغە 

 (.Kaur, 2019, 186 ڕێکخضخنی ئەرکەکان ) -2

یی و ردٍروٍزگا پهو دٍ كىجابخاهه رچاٍومان صهپێی َه ر بهَا َهروٍَه

ی ٍومكردههر بۆ كهبهبگرهه ٍوی خىاٍرجاههم صتراجیجیهجىاهً ئهزاهكۆكان دٍ

كادیمی:فغاری ئه

فێربىون و  ركیز كردههو گرهگی دان و جه ر همٍرصه ركیز كردههمتر جهكه -9

 یغتن. جێگه

 .رزٍكادیمیان بهی ئاصتی فغاری ئهو خىێىدكاراهههاصینی ئه -6

كادیمی بۆ هاو ی فغاری ئهباٍركردن دەرردٍروٍپههاوی پرۆگرامی  َێىاهه -3

 و و پڕۆگرامی خىێىدن.یٍڕپه

 .ٍوركی ماڵهكاوی ئهگۆڕینی ڕێى عىێً و ڕێكاریه -9

 .ٍوڕاوكێی جاكیكردههی دڵهٍومكردههكه -8

 پغخگیری كردوی خىێىدكاران. -2

 و پێػ:وهكاوی لهوهجىێژیىه

(Yumba, 2008ی )وهجىێژیىه

(همىهه كادیمی )خىێىدكاراوی زاهكۆ( به)فغاری ئه وهیغاویها به

كاوی فغاری رچاٍوزاهینی صه بریتی بىو له یهٍوم جىێژیىهئاماهجی ئه

اث كهدا ڕاپرس ی بهیهٍوم جىێژیىهكادیمی الی خىێىدكاراوی زاهكۆ، لهئه  كاَر

ن پۆڵێن ( الیه9) بۆ ی پێكرا بىو كه( بارودۆخی فغاراوی ئاماٍژ33جیایدا )

س ی، صاوی جر، كهڵ كهگههدی لهیٍىكاوی )پهههواهیػ الیهكرابىون ئه

( 900) پێكهاث بىو له یهٍوم جىێژیىهیی( ، صامپڵی ئهژیىگه كادیمی ، ٍوئه

ی رچاٍوصه ریخضذ كهدٍ یهٍوم جىێژیىههجامی ئهخىێىدكاری هێر و مێ، ئه

 كاوی كۆرس ی خىێىدههركهدیمی الی خىێىدكاران زۆری ئهكامی فغاری ئهكهیه

 (.Yumba, 2008, 1) كادیمیههگاهدوی ئهڵضهكاوی َهو پڕۆصه

(Yikealo, Tareke& Karvinen, 2018ی )وهێژیىهجى

الی خىێىدكاراوی زاهكۆ  كادیمی له)ئاصتی فغاری ئه هاوهیغاوی به

((ردهروه)كۆلێژی په

زاهینی ئاصتی فغار الی خىێىدكاراوی  بریتی بىو له یهٍوجىێژیىهم ئاماهجی ئه

اجىوٍكادیمی بهدا ڕاپرس ی فغاری ئهیهٍوم جىێژیىهزاهكۆ. له پێكهاجبىو  كه كاَر

یی(. كادیمی، ژیىگهحی، فضیۆلۆجی، ئهاڵیهروووی، كۆمهكاوی )دٍههالیه له

 كهٍوهجامی جىێژیىهٍر( خىێىدكار، د963ٍ) پێكهاجبىو له كهٍوصامپڵی جىێژیىه

ێىه هدایهئاصدێكی هاٍو فغاری خىێىدكاران له ریخضذ كهدٍ  و فغاَر

دروصخكردوی فغار الی  له یهعداریان َهكان زۆجریً بهییهكادیمی و ژیىگهئه

(.Yikealo, Tareke & Karvinen, 2018, 1خىێىدكاردا)



(Omer et al, 2019ی )وهێژیىهجى

كادیمی دركپێكراو الی خىیىدكاراوی زاهكۆی )فغاری ئه هاوهیغاوی به

لۆجی مالیزیا(كىهجه

كادیمی الی زاهینی ئاصتی فغاری ئه بریتی بىو له یهٍوم جىێژیىهئاماهجی ئه

اث ، كادیمی  بهدا ڕاپرس ی فغاری ئهیهٍوم جىێژیىهخىێىدكاراوی زاهكۆ، له كاَر

( خىێىدكاری هێر و مێ، 900) پێكهاث بىو له یهٍوجىێژیىهم صامپڵی ئه

رزی فغاری خىێىدكاران ئاصدێكی بهریخضذ كهدٍ یهٍوم جىێژیىههجامی ئهئه

 Omerصخاوی َاورێیان )كان و پهٍوهجامی جاكیكردههئه له یهكادیمیان َهئه

et al, 2019, 115.)

(Adom, Esdel, Chukwuere, 2020ی )وهێژیىهجى

غاها(زگاكاوی خىێىدوی بااڵ لهده كادیمی له)فغاری ئههاوهیغاوی  به
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كادیمی بىو كاوی فغاری ئهو َۆكاٍر رچاٍوزاهینی صه یهٍوم جىێژیىهئاماهج له

ڵكردن كاوی َهرجریً میكاهسمهپێغيیازكردوی كاریگه یماهگاكان، و ٍوپه له

وجً و كاوی ڕاپرصیی و چاوپێكهٍریدا پێٍىٍوم جىێژیىهڵ فغاردا، لهگهله

 بریتی بىو له یهٍوم جىێژیىهصامپڵی ئه، هجامدراٍوگروپ ئه گفخىگۆی به

(خىێىدكار. 909( مامۆصخا و )89) پێك َاجبىون له عداربىو  كه( به980)

كان و كان و دواخضخنی كاٍربىووی پالن بۆ كاٍرریاهخضذ ههكان دٍهجامهئه

وجً و می و خىاردوی خراپ و خهرخهمخهروار و كهكان بۆ كۆجا بهركهئه

كین بۆ دروصدبىووی ٍراوی ڕاَێىان و ئاماهجی هاواكیعی َۆكاری صهكخىوٍ

م له كان كهرجریً صتراجیجیهكاریگه كادیمی الی خىێىدكاران، ٍوفغاری ئه

داهاوی ئاماهجی واكعی و پالهدان و  بریتی بىون له یدا پێغيیازكراٍوٍوجىێژیىه

 ,Adomوجنی باظ )خىوی خههدروصذ و و خىاردوی جه ٍوڕاَێىان و خاوبىوهه

Esdel, Chukwuere, 2020, 321.) 

(Azahuanch et al, 2021ی )وهێژیىهجى

 كادیمی الی خىێىدكاراوی خىێىدوی بااڵ له)فغاری ئههاوهیغاوی  به

(09ی كۆڤید ماوه كاهدا لهجیهزاهكۆ جایبه

تی فغاری كردوی ئاصپێىاهه بریتی بىو له یهٍوم جىێژیىهئاماهجی ئه

، 94یراوی كۆڤید ی كهچىارچێٍى كادیمی الی خىێىدكاراوی خىێىدوی بااڵ لهئه

اجىو لهری بهپێٍى  SISCO inventory for) دا بریتی بىو لهیهٍوم جىێژیىهكاَر

the academic stress( 902) پێك َاجبىو له یهٍوم جىێژیىه( و صامپڵی ئه

%( 43) ریاهخضذ كهكان دٍهجامهئه ر و دكخۆر،خىێىدكاری ماصخه

 و ٍو رزٍعیان بهكهو ئاصتی فغاٍر یهكادیمیان َهخىێىدكاران فغاری ئه

ێىه  كان الی خىێىدكاران زۆری چاالكییهكیهٍرصه دیارجریً فغاَر

 ، ٍوجهفهڕاوكێ و بێ ئىمیدی و خهدله دیارجرجریً هیغاهه ، ٍو كاههكادیمیهئه

بۆ  وڵداههَینن  َهكاری دٍخىێىدكاران به ث كهاڵوجریً صتراجیجیهرببه

 ,Azahuanch et al) فغاری دروصذ كردووٍ كه یهكهركردوی دۆخهصهچاٍر

2021, 1951.)

وهیداوی جىێژیىهی مهچىارچێىه

ڕێبازی جىێژیىەوەکە:

بەم عێىەیەی  میخۆدی ئەم جىێژیىەوەیە وەصفی یە، و ڕێکاریەکاوی جىێژیىەوە

خىارەوەیە:

کۆمەڵگای جىێژیىەوە: 

کۆمەڵگای جىێژیىەوە پێکهاجىوە لە خىێىدکاراوی زاهکۆ لە َەردوو زاهکۆی  

کە ژمارەی گغتی  6066-6069ڕاپەڕیً و کۆیە بۆ صاڵی خىێىدوی 

( خىێىدکارە وە ژمارەی گغتی خىێىدکاراوی 9902خىێىدکاراوی زاهکۆیە کۆیە )

 ( خىێىدکارە.9994زاهکۆی ڕاپەڕیً )

همىوهەی جىێژیىەوە:

همىهەی  (Google Formsلە ڕێگای ) ٍصاد جىێژەران بەعێىەی َەڕەمەکی

جىێژیىەوەکەیان وەرگرجىوە بەم عێىەیەی خىارەوە:

ێىاوی ڕێژەی جێگیری پێىەری  آ. همىوهەی جێبەجێکردوی صەرەجایی و دەَر

کاری زاهکۆی کۆیە، خىێىد 20( خىێىدکاری زاهکۆ بىون )40جىێژیىەوە، کە )

خىێىدکاری زاهکۆی ڕاپەڕیً(. 20

ب. همىوهەی جێبەجێکردوی کۆجایی و بەدەصذ َێىاوی ئەهجامەکاوی 

خىێىدکاری زاهکۆی ڕاپەڕیً( و  640خىێىدکاربىو)   )934جىێژیىەوە، کە )

(.9خىێىدکاری زاهکۆی کۆیە(، بڕواهە خغخەی ژمارە )999)

(9خغخەی )

کۆی ژمارەزاهکۆ

گغتی

640934ڕاپەڕیً

999کۆیە





 پێىەری جىێژیىەوە:

ێىاٍوبه جىێژەران پێىەری )فغاری ئەکادیمی(  نالیه له كه كاَر

(6002Barraza, دروصخكراٍو ) پێىەرەکە صەرەجا بە پرصیاری و بيیادهاراٍو  ،

بەڵێ و هەخێر دەصذ پێ دەکاث بۆ پرصیاری ئایە َەصذ بە فغار دەکەیذ؟  

( 62( داهراوە، وە لە )8جا  9دواجر بە پرصیاری ئاصتی فغارەکەث چەهدە؟ )لە

ێىەکان کە لە   0بڕگە پێكهاجىوە لەگەڵ س ێ ڕەَەهد کە بریخین لە )فغاَر

بڕگە پێکهاجىوە، َەڵکردن لەگەڵ  99بڕگە پێکهاجىوە، هیغاهەکاوی فغار لە 

( بژاردەی وەاڵمداهەوەی َەیە ئەواهیػ 8بڕگە پێکهاجىوە(، وە ) 9فغار لە 

بەَای )َەمیغە، زۆربەی جار، َەهدێک جار، زۆر بە دەگمەن، َەرگیز( 

ە پاعکۆی بەَەمان ڕیسبەهدی، بڕواه (9،6،3،9،8بژاردەکان بریخییە لە )

(.3ژمارە )

(:Validityڕاصخگۆی پێىەر ) کردویدیاری

ئەوعخە پێىاهە بکاث کە بۆی  کە پێىاهەکەڕاصخگۆی بەواجای ئەوەدێذ 

 (.330، ال 6096ئامادەکراوە )السغىل،

:Translation Validity)أ.ڕاصخگۆی وەرگێڕان ) 

عارەزایەك بەمەبەصتی دیاریکردوی ڕاصخگۆی وەرگێڕان پێىەرەکە درابە چەهد 

( ڕوهکراوەجەوە، کە ئەواهیػ عارەزایەکی زماوی 6َەروەك لە پاعکۆی ژمارە )

ئیىگلیزی  کە کىردی بەباش ی دەزاهێذ بۆ ئەوەی پێىەرەکە وەرگێڕێخە صەر 

زماوی کىردی، پاعان کىردییەکە درابە کەصێکی عارەزا لە زماوی ئیىگلیزی 

صەر زماوی ئیىگلیزی، دواجر  کە کىردی بەباش ی دەزاهێذ، بۆئەوەی  وەریگێڕێخە

پێىەرەکە بەزماوی ئیىگلیزی )ئەؽڵیەکە( لە گەڵ پێىەرەکە بەزماوی ئیىگلیزی 

)وەرگێڕدراوەکە( درا بەکەصێکی دیکەی عارەزا لە زماوی ئیىگلیزی بۆ ئەوەی 

ڕادەی لەیەك چىوی بڕگەکان دەصدىیغان بکاث بۆ دڵىیابىون لە ڕاصخگۆی 

ردکردوی ئیىگلیزیە )ئەؽڵیەکە( وئیىگلیزیە وەرگێڕاهەکە ، ، دوای بەراو

)وەرگێڕدراوەکە(، جىێژەران  لێکچىوهێکی بەَێزیان دۆزییەوە لە هێى 

هاوەڕۆکەکاهیان، کە ئەمەظ ڕاصخگۆی وەرگێڕاوی بڕگەکاوی پێىەرەکە 

 دەصەملێىێذ.

:Face Validity)) ب. ڕاصخگۆی ڕواڵەحی 

هەکە بەڕاصتی چی دەپێىێذ، ڕاصخگۆی ڕواڵەحی دەگەڕێخەوە بۆ ئەوەی کە پێىا

َەروەَا بڕیارداهە دەربارەی ئەوەی کە بڕگەکاوی پێىاهەکە پەیىەهدیان بە 

گۆڕاوەکەوە َەیە وەک ئەوەی لە ڕواڵەجدا دەردەکەوێذ، ئەگەر بڕگەکاوی 

جاكیکردهەوەکە یان پێىاهەکە بە ڕوووی دەرکەوث ئەوە دەپێىێذ کە پالوی 

وە دەجىاهین بڵێین کە ڕاصخگۆی ڕواڵەحی بۆداهراوە بیپێىێذ لە ڕواڵەجدا ئە

بۆ ئەهجامداوی ئەم ڕاصگۆیەو دڵىیابىون لە (.Swerdlik, 2009, 174َەیە )

گىهجاوی بڕگەکاوی پێىەرەکە جىێژیىەوە لە پێىاهەکردوی فغاری ئەکادیمی، 

جىێژەران پێىەری جىێژیىەوەکەیان پێغکەش ی چەهد پضپۆڕێکی پەروەردەو 

(، وە 6بىو، بڕواهە پاعکۆی ژمارە ) پضپۆر( 3ەیان )دەرووهساوی کرد کە ژمار



 Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022 

  
Page 218 

 
  

بە بىوچىوی پضپۆران صەرجەم بڕگەکان وەک خۆیان ماهەوە بێ گۆڕاهکاری، 

( بڕگەکە وەک خۆی مایەوە.62بەعێىەی کۆجایی َەر )

(:Reliabilityدیاریکردوی جێگیری پێىاهە )

، 6009ابىعالم، جێگیری واجا ووردی و چىهیەکی پێىاهە و بڕگەکاوی ) 

جێگری پێىەرەکەیان دۆزیەوە بە ڕێگەی )چىهیەکی هاوەکی  ان(.جىێژەر694ال

ێىاوی جەکىیکی ئاماریي( بە الاحضاق الداخل – )ئەلفا کروهباخ  بەکاَر

Cronbachs' Alpha پاظ جێبەجێکردوی پێىەرەکە بەصەر همىوهەی جێ )

خىێىدکاری زاهکۆ( بىون، دەرکەوث ڕێژەی  40بەجێ کردوی صەرەجایی کە )

 ( کە ئەمەظ جێگیریەکی بەرزە.0.89جێگیری پێىەرەکە بریتی بىو لە )
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ئامرازە ئامارییەکان:

 'Cronbachsئەلفا کروهباخ ( ئەهجامدراون و جیایدا ئەم جەکىیکاهەی ئاماری بە کار َاجىون )Spssصەرجەم ئامارییەکاوی ئەم جىێژیىەوەیە بە َەگبەی ئاماری )

Alpha دووباربىوەوە ،Frequency  ڕێژەی صەدی ،percent.) 



خضدىەڕووی ئەهجامەکاوی جىێژیىەوە و عیکردهەوەیان:

 ەم: زاهینی ئاصتی فغاری ئەکادیمی الی خىێىدکاراوی زاهکۆ. ئاماهجی یەک

( خىێىدکاران بە بەڵێ وەاڵمی پرصیارەکەیان داوەجەوە کە ئەمەظ %80.4صەبارەث بە پرصیاری یەکەم کە ئایە َەصذ بە فغاری ئەکادیمی دەکەی؟ بە ڕێژەی )

 (. 2واهە خغخەی ژمارە )( وەاڵمیان بە هەخێر داوەجەوە بڕ%19.6ڕێژەیەکی بەرزە و وە جەنها )



(2خغخەی )











 

 

( خىێىدکار بىو 383بىو وە ژمارەیان )( %80.4دواجر جىێژەران َەصخان بە جیاکردهەوەی داجای ئەو خىێىدکاراهەی کە بە بەڵێ وەاڵمیان دابۆوە کە ڕێژەکەی لە )

( پیغان داوە  ئەمەظ 4( و )3( و )2( لە ئاصتی )%15.3( و )%40.5و ) (%24.9ڕێژەی ) وەک لەم خغخەی خىارەوە دەبینرێذ جىهدی ئاصتی فغاری ئەکادیمیان بە

(.3دەری دەخاجە ڕێژەیەکی بەرزە.بڕواهە خغخەی ژمارە )



(3خغخەی )

: بەرز(5 –: هسم 0ئەکادیمی لە )ڕێژەی ئاصتی فغاری 

 ڕێژەی صەدی دووبارەبىوەوەئاصتی فغار

 10.2 36 0ئاصتی 

 24.9 88 5ئاصتی 

 40.5 143 3ئاصتی 

 15.3 54 4ئاصتی 

 9.1 32 5ئاصتی 

 100.0 353کۆی گغتی






 

 ڕێژەی صەدی دووبارەبىوەوە یهئایا فغارث هه

 

 

 

 % 80.4 353 بەڵێ

 % 19.6 86 هەخێر

کۆی 

 گغتی

439 100.0 
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اوی صیضخەمی پەروەردەیی وە بە بۆچىووی جىێژەراهیػ َەر وەک لە گرفتی جىێژیىەوە ئاماژەی پێکراوە ژیاوی زاهکۆ دەکرێذ زۆربەی جار صەرچاوەی فغار بێ، داخىازیەک

یارەجیان َەیە بەرەو بەجێهێىاوی ئەرکە جا دێذ زیاجر كىرش دەبێذ، بەعێىەیەکی بەردەوام وا پێىیضذ دەکاث جاک دووبارە خۆی ڕێک بخاجەوە ، خىێىدکاران بەرپرص

لەواهەیە ئەزمىووی ئەرک و واجبی زۆر بکەن . وە ئەم ئەهجامەظ َاوعێىەی  ئەکادیمیە جىهدەکان َەهدێک جار لە چىارچێىەی کاجێکی صىىردار و دیاریکراودا، ٍو

( بىو.Azahuanch et al, 2021( )Omer et al, 2019) َەریەک لە جىێژیىەوەکاوی 







ئاماهجی دووەم: زاهینی باوجریً فغار هێىەکان؟

ێىەکان الی صامپڵی جىێژیىەوەکە بریخین لەواهەی خىارەوەن: 4لە خغخەی ژمارە ) فغار دروصذ ، كانكادیمییهئه كان و ڕاپۆرجهركهزۆری ئه. 9(  دەردەکەوێذ فغاَر

حی و صایه.كه6 ( بۆ خىێىدکارەکان%91.78دەکاث بە ڕێژەی  )



كان، ٍوهگاهدوی مامۆصخاكان) جاكیكردههڵضه.َه3( بۆ خىێىدکارەکان %77.34فغار دروصذ دەکاث بە ڕێژەی )، ری پرۆفیضۆر و مامۆصخاكان كاراكخه

كان، فۆرمی ڕاَێىان و خغه)ههك ن ٍوكهمامۆصخاكان داوای دٍ كان كه.جۆری كاٍر9( بۆ خىێىدکارەکان %90.36، فغار دروصذ دەکاث بەڕێژەی ))كان..َخدٍوجىێژیىه

پۆلدا  له ی كهجاههو بابهیغتن لهگه.جێىه8( بۆ خىێىدکارەکان %84.97، فغار دروصذ دەکاث بە ڕێژەی  )كان....َخد(مكهی چهخغهكان، ههٍوكان، جاكیكردههچاالكیه

فغار دروصذ  ،كان(ركهكان، پیغاهداوی ئهی پرصیاٍرٍواڵمداههپۆلدا )ٍو اریكردن لهعد.به2( بۆ خىێىدکارەکان %79.6، فغار دروصذ دەکاث بەڕێژەی  )كرێًباصدٍ

بڕواهە ئەم خغخەی .( بۆ خىێىدکارەکان %85.27، فغار دروصذ دەکاث بە  )كانركههجامداوی ئهمی كاث  بۆ ئه.كه8( بۆ خىێىدکارەکان %67.7دەکاث بەڕێژەی )

خىارەوە.
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ێ كان، ٍوهگاهدوی مامۆصخاكان ) جاكیكردههڵضه.َه6( %91.78بە  ڕێژەی )كان كادیمییهئه كان و ڕاپۆرجهركه. زۆری ئه9ىەکان بریخین لە : )کەواجە باوجریً فغاَر

دەرکەوجىوە کە ( Alsulami et. al, 2018وە بە پێی جىێژیىەوەی )(. %85.27) كان بە ڕێژەیركههجامداوی ئهمی كاث  بۆ ئهكه .3 (%90.36بە ڕێژەی ) كان..َخد ٍوجىێژیىه

ێىەرەکان لە ژیىگەی ئەکادیمی دا بریخین لە صیمىاراث، ئەرکی زۆری ئەکادیمی ، هەبىووی کاث و جاكیکردهەوەکان ) -Alsulami et. al, 2018, 159بەرباڵوجریً فغاَر

 بە بۆچىووی جىێژەراهیػ وە (. Azahuanch et al, 2021( و )Omer et al, 2019)( و( و Yumba, 2008) (.وە ئەم ئەهجامەظ َاوعێىەی ئەهجامی جىێژیىەوەکاوی 160

اهگاهە و..َخد وە هەبىووی لەوەیە خىێىدکاران بە َۆی کەمی ئەزمىوهیاهەوە بێذ لە چۆهیەحی مامەڵەکردن  لەگەڵ جاكیکردهەوەکان و ئەرکەکاوی ڕۆژاهە و َەفخاهەو و م

اجەکاهیان بۆ ئەرکە ئەکادیمیەکاهیان کە ئەماهەظ وا دەکاث هەجىاهً زاڵ بً بەصەر بەربەصخەکان و دابەزینی ئاصتی ئەکادیمیان . پالهێکی گىهجاو ڕێک بۆ دابەعکردوی ک

 كادیمی الی خىێىدكاران.كاوی فغاری ئهزاهینی باوجریً هیغاهه -3

، وامردٍحی بهماهدوویه. 9دەدەن کاجێک لە ژێر فغاردان ئەواهەی خىارەوەن: ( ڕووهە کە ئەم هیغاهاهە الی صامپڵی جىێژیىەوە ڕوو8بە صەیرکردوی خغخەی ژمارە )

 .3( الی خىێىدکارەکان ڕوودەداث %84.14) بەڕێژەیوی هاخۆظ(، وی یاخىد خهوجً )بێ خهكاوی خهژاهه. عڵه6( الی خىێىدکارەکان ڕوودەداث%83 .85) بەڕێژەی

( الی %77.34) بەڕێژەیوجً، ر بۆ خهدٍبهڕادٍ واڵىوی و پێىیضتی لهخه .9( الی خىێىدکارەکان ڕودەداث %81.59) بەڕێژەیر، ی صهیاخىد ژاوی هیٍى رئێغهصه

مۆكی و خه صخكردن بهَه .6.( الی خىێىدکارەکان ڕوودەداث%79.32) بەڕێژەی(، ٍوبىووی جىاها بۆ پغىدن و ئارامبىههی )ههبێ ئۆكٍر .8خىێىدکارەکان ڕوودەداث 

یادبىون یاخىد ز.0 ( الی خىێىدکارەکان ڕوودەداث%81.3) بەڕێژەی، ییڕاوكێ، جرس ی زۆر ، بێ ئۆكٍردڵه. 8 ( الی خىێىدکارەکان ڕوودەداث%81.03) بەڕێژەی، مباریخه

 (.8( الی خىێىدکارەکان ڕوودەداث.بڕواهە خغخەی ژمارە )%75.92) بەڕێژەی، زووی خىاردنمبىووی ئاٍركه
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وی وجً )بێ خهكاوی خهژاههعڵه .6( %85.83وام بە ڕێژەی )ردٍحی بهماهدوویه.9كادیمی الی صامپڵی جىێژیىەوە بریتی لەماهە كاوی فغاری ئهباوجریً هیغاههکەواجە 

. 8( %81.01مباری بە ڕێژەی )مۆكی و خهخه صخكردن بهَه .9 (%81.59ر بەڕێژەی )ی صهیاخىد ژاوی هیٍى رئێغهصه .3( %84.14بەڕێژەی ) وی هاخۆظ(یاخىد خه

بە بۆچىووی جىێژەراهیػ وە  (.Azahuanch et al, 2021ئەم ئەهجامەظ َاوجەریبە لەگەڵ جىێژیىەوەی پێغىوی ) .(%81.1یی بە ڕێژەی )ڕاوكێ، جرس ی زۆر ، بێ ئۆكٍردڵه

ۆی ڕوبەڕووی زۆرجریً ئەرک و پێداویضتی خىێىدن دەبێخەوە جگە لەبىووی ئەم ئەهجامە لەوەیە بگەڕێخەوە بۆ ئەوەی کە خىێىدکار لە کاحی خىێىدوی زاهک

ێنن بۆ خىێىدکار و کاجێک جاک لە ژێر فغار دا دەبێذ  یاخىد ڕو بەڕووی فغار دەبێخەوە جاكیکردهەوەکان و پابەهدبىون بە دەوامی خىێىدن کە َەمىو ئەواهەظ فغاَر

و دەروووی و َەڵچىووی جێیدا ڕوودەداث.کۆمەڵێک هیغاهە و کارداهەوەی جەصخەی و ڕەفخاری 

كادیمیڵ فغاری ئهگهڵكردن لهكاوی ههئاماهجی چىارەم: زاهینی باوجریً صتراجیجیه

 رگریكردن له)به جىاهای بىێراهه .9بەو عێىەیە بىو الی صامپڵی جىێژیىەوەکە :  ی ئەکادیمیَەر وەک دەردەکەوێذ صتراجیجیکاوی َەڵکردن لەگەڵ فغار

( %82.72) بەڕێژەیكان، ركههجامداوی ئهداهاوی پالهێك بۆ ئه .6( بىو الی خىێىدکارەکان %87.81بە ڕێژەی ) واوی جر(،بێ ئازارداوی ئه كاهم بهصخهكاهم و َهڵبژاردههَه

خۆبىون ) باصكردوی  به كان و مخماههصخهربڕینی َهدٍ .9( بىو الی خىێىدکارەکان %79.6) بەڕێژەیصخایغكردوی خىدی خۆم،  .3بىو الی خىێىدکارەکان 

(.2( بىو الی خىێىدکارەکان، بڕواهە خغخەی ژمارە )%79.6) بەڕێژەی(، كهبارودۆخه


جىاهای  .9بىو: کەواجە بەرباڵوجریً صتراجیجیەث الی صامپڵی جىێژیىەوەکە کە بەکاری دەَێنن  بۆ َەڵکردن لەگەڵ فغاری ئەکادیمی ئەم دوو صتراجیجیەجە 

 .(82.72كان بە ڕێژەی )ركههجامداوی ئهداهاوی پالهێك بۆ ئه .6  (%87.81واوی جر( بە ڕێژەی )بێ ئازارداوی ئه كاهم بهصخهكاهم و َهڵبژاردههَه رگریكردن له)به بىێراهه

( ە. وە بە بۆچىووی جىێژەران َۆکاری ئەمە دەگەڕێخەوە بۆ ئەوەی Adom, Esdel, Chukwuere, 2020)ئەم ئەهجامەظ َاوعێىەی ئەهجامەکاوی جىێژیىەوەی پێغىوی 

َۆی فغار  بۆجه كه كهڵ باردودۆخهگهكردن لهڵهكان بۆ مامهصخهردٍو جىاها به رچاٍوصه رگرجً لهداهاوی پالن و داهاوی ئاماهجی واكعی و باوەڕبەخۆبىون و صىد ٍو

هەوەی هائارامی دەروووی و هسمبىهەوەی ئاصتی فغاری ئەکادیمی الی خىێىدکاراوی زاهکۆ.لەواهەیە َۆکارێک بێذ بۆ کەمکرد
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دەرئەهجامەکان: 

.خىێىدکاراوی زاهکۆ ئاصتی فغاری ئەکادیمیان بەرزە.9

ێىه6 كان، ٍوهگاهدوی مامۆصخاكان) جاكیكردههڵضهَهكان، كادیمییهئه كان و ڕاپۆرجهركهزۆری ئهكان الی خىێىدکاراوی زاهکۆ بریخین لە ). باوجریتریً فغاَر

 كاهیان(.ركههجامداوی ئهمی كاث  بۆ ئهكان..َخد، كهٍوجىێژیىه

وی هاخۆظ، وی یاخىد خهوجً، بێ خهكاوی خهژاههوام، عڵهردٍحی بهماهدوویهكادیمی الی خىێىدکاراوی زاهکۆ بریخین لە )كاوی فغاری ئهباوجریً هیغاهه .3

 یی. ڕاوكێ، جرس ی زۆر ، بێ ئۆكٍرمباری، دڵهمۆكی و خهخه صخكردن بهر، َهی صهیاخىد ژاوی هیٍى رئێغهصه

 كاهمصخهكاهم و َهڵبژاردههَه رگریكردن لهبهَینن بۆ َەڵکردن لەگەڵ فغاری ئەکادیمی بریخین لە )كاری دٍخىێىدكاراوی زاهکۆ به ث كهرباڵوجریً صتراجیجیه.به9

كاهیان(.ركههجامداوی ئهواوی جر، داهاوی پالهێك بۆ ئهبێ ئازارداوی ئه به

ڕاصپاردەکان:

لەژێر ڕۆعىایی ئەهجامی ئەم جىێژیىەوەیە، جىێژەران ئەم ڕاصپارداهە پێغکەظ دەکەن:

 ڕێکاری پێکهێىاوی خىل بۆ پەرەپێداوی جىاهاکاوی خىێىدکاران بۆ کەمکردهەوەی فغاری ئەکادیمی. .9

 كان.كادیمیهئه رك و داواكاریهڵ ئهگهكردن لهڵهحی مامهیی  بۆ خىێىدكاران بۆ چۆهیهردٍروٍعكردوی ڕێىمایی پهپێغكه .6

كادیمیی فغاری ئهٍومكردههصتی كهبهمه روووی بۆ خىێىدكاران بهعكردوی ڕێىمایی دٍپێغكه .3

وا  و کۆیەظ بە جایبەحی پالهێکی ئەوجۆ دابىێن بۆ دابیىکردوی ژیىگەیەکی گىهجاوی پۆل و پەروەردە كه زاهکۆکاوی َەرێمی کىردصخان بەگغتی و زاهکۆی ڕاپەڕیً .9

 ن.فغار بكه صذ بهمتر َهبكاث خىێىدكاران كه

پێغيیارەکان: 

لەژێر ڕۆعىایی ئەهجامی ئەم جىێژیىەوەیە، جىێژەران ئەم پێغيیاراهە پێغکەظ دەکەن:

 َاوعێىە لە زاهکۆکاوی جرو كۆهاغەکاوی جری خىێىدن.ئەهجامداوی جىێژیىەوەیەکی  .9

بردوی رێٍىكاوی بهییه، گىهجاهدوی ئەکادیمی، دەصخکەوحی خىێىدن، كارامهىئەهجامداوی جىێژیىەوەیەکی َاوعێىە لەگەڵ گۆڕاوەکاوی جری وەک: جەهدروصتی دەرووو .6

 كاث.

 راهەی کە فغاری ئەکادیمیان بەرزە و ئەو خىێىدکاراهەی فغاری ئەکادیمیان هسمە.ئەهجامداوی جىێژیىەوەیەکی بەراوردکردن لە هێىان ئەو خىێىدکا .3



 صەرچاوەکان:

كانبیهرهعه رچاوهصه

..اللاَرة: دار اليغر للجامعاثمىاهج البحث في العلىم الىفضيت التربيت(. 6009أبى عالم، رجاء محمىد )

 ، ألاردن:دار الکخاب الجامعي. 6. طالتربىيمبادئ علم الىفط (. 6096ألسغىل، عماد عبدالرحیم )

. مجلت أهماط دعم اعضاء هيئت جدريط لطالب الدراصاث العليا و عالقتها باإلجهاد الاكاديمي في ضىء مخطلباث الجىدة الغاملت .(6098)جمال، حىان. 

.989 -389(. ؼ 96الارعاد الىفس ي، )
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(0پاعکۆی ژمارە )

رگێرانزاییان بۆ ڕاصخگۆیی وههاوی عاره

 هاو و هازهاو پضپۆری زاهکۆ

 پ.ی.د.جمال علی عمر زماهەواوی کرداری بىەڕەثڕاپەڕیً⁄کۆلێژی پەروەردەی 

 م.محمد رصىڵ مراد ئەدەبی زماوی ئیىگلیزی ڕاپەڕیً⁄کۆلێژی پەروەردەی بىەڕەث

 م.ی.صەردار حضێن عبدهللا زمان و ئەدەبی ئیىگلیزی ڕاپەڕیً⁄کۆلێژی پەروەردەی بىەڕەث





(5) پاعكۆی ژماره

حیزاییان بۆ ڕاصخگۆیی ڕواڵههاوی عاره

 هاو و هازهاو پضپۆری زاهکۆ

دەرووهساوی کەصایەحی ڕاپەڕیً⁄کۆلێژی پەروەردەی قەاڵدزێ د.میراودەل أحمد کاهەبی

 م.ی.صىهام حضێن محمد دەرووهساوی کلیيیکی ڕاپەڕیً⁄کۆلێژی پەروەردەی قەاڵدزێ

 م.ی.گىاڵڵە صەالم حمد دەرووهساوی پەروەردەیی کۆیە⁄ کۆلێژی پەروەردە





(3) ژمارهپاعكۆی 

كادیمی( بۆ پێىاوی فغاری ئهBarraza, 2006ری )پێىه

رهه

گیز

زۆر 

 به

 نگمهده

هدهه

 ێك جار

زۆربه

 ی جار

مهه

  یغه

رهه

گیز 

ژمارە بڕگە

فغارهێىەکان      

هاو گروپ دا. صاوی جر لهڵ كهگهپێغبڕكێ كردن له       0

 5 كانكادیمییهئه كان و ڕاپۆرجهركهزۆری ئه      

 3 ری پرۆفضۆر و مامۆصخاكانحی و كاراكخهصایهكه      

 4 كان..هخدوهكان، جىێژیىهوههگاهدوی مامۆصخاكان) جاقیكردههڵضههه      

كان، فۆرمی خغهك )ههن وهكهمامۆصخاكان داوای ده كان كهجۆری كاره      

 كان....هخد(.مكهی چهخغهكان، ههوهجاقیكردههكان، ڕاهێىان و چاالكیه

5 

 6 كریً.پۆلدا باصده له ی كهجاههو بابهیغتن لهگهجێىه      

 7 كان(. ركهكان، پیغاهداوی ئهی پرصیارهوهاڵمداههپۆلدا) وه عداریكردن لهبه      

 8 كان.ركههجامداوی ئهمی كاث  بۆ ئهكه      

هیغاهەکای فغار      

0 وی هاخۆظ(وی یاخىد خهوجً )بێ خهكاوی خهژاههعڵه      

 5 وامردهحی بهماهدوویه      

 3 ر. ی صهیاخىد ژاوی هیىه رئێغهصه      

 4 رش، ئازاری صك، صكچىونكاوی ههكێغه      

 5 كان.صخهدهخۆ خىراهدن" خىاردن و قرجاهدوی هیىۆك، لێكخغاهدوی       

 6 وجً.ر بۆ خهدهبهڕاده واڵىوی و پێىیضتی لهخه      

 7 (وهبىووی جىاها بۆ پغىدن و ئارامبىههی )ههبێ ئۆقره      

 8 مباریمۆكی و خهخه صخكردن بههه      

 9 یی. ڕاوكێ، جرس ی زۆر ، بێ ئۆقرهدڵه      

0 ڵچىون.زوو ههراهگێزی و عه صخكردن بههه      

1 

0 . عهیل بۆ مغخىمڕ و مىاقهملمالوێ یاخىد مه      

0 
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0 صاوی جركه له وهوجىهدووركه      

5 

0 ك قىجابیكان وهركههجامداوی ئهبۆ ئه بىووی ویضذ و ئیرادههه      

3 

0 زووی خىاردن.مبىووی ئارهزیادبىون  یاخىد كه      

4 

 لەگەڵ فغارهەڵکردن       

بێ ئازارداوی  كاهم بهصخهكاهم و ههڵبژاردهههه رگریكردن له)به جىاهای بىێراهه      

 واوی جر(.ئه

9 

 6 كانركههجامداوی ئهداهاوی پالهێك بۆ ئه      

 3 صخایغكردوی خىدی خۆم      

 9 ( كهخۆبىون ) باصكردوی بارودۆخه به كان و مخماههصخهربڕینی ههده      




