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كه بریتی بىو 
وٍ 
جىێژیىه 
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الیهن ( )Barraza, 6002دروصخكراوٍ و بيیادهاراوٍ 
له 
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گبهی ئاماری ( )SPSSبهكارَێنراوٍ بۆ
كه َ ،ه 
وٍ 
صهر همىههی جىێژیىه 
كىردی دابهعكرا به 

زاهكۆ ،فغار ،هیغاههكاوی فغار

وٍ 
یه
هجامهكان ئهم جىیژیىه 

وٍی داجاكان ،وٍ گرهگتریً ئه
هجامهكان و عیكردهه 

وٍی ئه
دۆزیىه 

به ئاصدیكی هاوٍهد ،وٍ باوجریً
یه 
دٍریخضذ كه ( )%00خىێىدكاران فغاری ئهكادیمیان َه 

ڕێژٍی ( ،)%49وٍ
به 
كاهه 
كادیمیه 
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ئه
فغارَێن الی خىێىدكاران زۆری ئه 
كادیمیه الی

ڕێژٍی ( )%08هیغاههی فغاری ئه
ردٍوام به 
ماهدوێیهحی به 

روٍَا َهصخكردن به
َه 

گهڵ فغارٍكاهیان صتراجییجیهحی جىاهای بىێراهه
ڵهكردن له 
خىێىدكاران و وٍ خىێىدكاران بۆ مامه 
له كۆجایدا جىێژٍران كۆمهڵێك
ڕێژٍی ( .)%08وٍ 
كاردٍَێنن به 
ركهكاهیان به 
و داهاوی پالن بۆ ئه 
ڕاصپاردٍ و پێغيیازیان خضخۆجه ڕوو .
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گرفتی جىێژیىهوه 
فغار عدێکی هەبینراوە لە ژیاهدا و عدێکی بە صىد و باعه بۆ َاهداوی خهڵك
ركهكاهیان به باش ی ئههجام بدٍنَ .ەرچەهدە فغار لەواهەیە
وٍی ئه 
بۆ ئه 
ببێخە َۆی صەرَەڵداوی هەخۆش ی جەصخەیی و دەرووهیەکان و جەصخە ئازار
هخهری
صه 
ئهگهر له ئاصتی هاوٍهدی جێپهری كرد ( 
بداث و کاربکاجە صەر جاک 
صهر فغاری مرۆڤ)6008 ،
وٍكان له 
جىێژیىه 

فغار بەوە پێىاصە دەکرێذ کە باردۆخێکە َەصذ و بیرە هەگەجیڤەکان الی
جاک دروصذ دەکاث ( .)Omer, 2019,115وٍ باروودۆخێکە جێیایدا باری
چخه ژێر َەڕەعەوە بەگىێرەی ( Neil,
عەكڵی مرۆڤ و خۆعگىزەراهیەکەی دٍ 
 )1994فغار کار لە َەمىو کەصێک دەکاث بێ گىێداهە جەمەن و ڕەگەز و
ئهگهر ئهم
باری پەروەردەیی و کۆمەاڵیەحی ( .)Wahed & Hassan, 2017, 78
وٍ پێی دٍوجریذ فغاری
ردٍییدا ڕوویدا ئه 
روٍ 
فغارٍ  لەهاو ژیىگهی په 

ئهكادیمی.

بهَۆی باردوۆخێكی
صخاههكان كه 

صخهی جاكه بۆ په
وٍی جه 
هه 
فغار كاردا 
صه 
كه
صهر كه 
له 
كه 
وٍ 
وٍك جاكیكردهه 
وٍ دروصذ دٍبێذ بۆ همىهه 
دیاریكراوٍ 
كه .فغار
گهڵ بارودۆخه 
پێىیضذ دٍكاث وٍاڵمی بۆی َهبێذ و بگىهجێذ له 
جیفهكان دروصذ دٍكاث .وٍ
هێگه 
صخه 
باردۆخێكیغه یان كه فكر و بیر و َه 

ی
ی
وٍاڵمی فغار دروصذ بكاث الی َهمىو
یهك ڕووداو فغاراو مهرج هیه 

جیفهكان
هێگه 
َهمىو كهصێك ئهزمىووی َهمان َهصذ و بیرٍ 
كهصێك  ،وٍ 

یىٍصذ به فغار
رٍكی په 
كێغهی صه 

كهن .وٍ
هاكاث كاجێك ئهزمىووی فغار دٍ 
صهر ئاصتی فیربىووی
له هاو خىێىدكاراهدا كاریگهریه خراپهكاهیەحی له 

خىێىدكاران ()Keshi, 2015, 1
له وەاڵمی جەصخە بۆ ئەرکەکاوی پەیىەصذ بە بىاری
فغاری ئەکادیمی بریدیه 
ن
خىێىدن کە لە جىاهای گىهجاهدوی خىێىدکارزیاجر ()Wilks, 2018, 106
فغاری ئەکادیمی دیاردەیەکی بەرباڵوە لە كۆهاغە جیاوازەکاوی صیضخەمی
پەروەردەیی ،وە بەعێىەیەکی هێگەجیڤ کاردەکاجە صەر خۆعىىی جەصخەیی
َەڵچىووی کەس ی خىێىدکاران ( Hoferichter , Raufelder & Eid, 2014,
صهر ئاصتی ئهداء و فێربىوهیان ( .)Lie & Lu, 2011, 723
كاردٍكاجه 
وٍ 
 )736
جار صەرچاوەی فغار بێ ،داخىازیەکاوی
ژیاوی زاهکۆ دەکرێذ زۆربەی 
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
جار لە چىارچێىەی کاجێکی صىىردار و دیاریکراودا ،وٍ لەواهەیە ئەزمىووی
ئەرک و واجبی زۆر بکەن ( .)Eppelmann et al, 2016. 81
كه فغاری ئەکادیمی ڕوو دەداث لە
زۆربەی جىێژیىەوەکان ئاماژە بەوە دەکەن 
كۆهاغی هاوەهدی پاعان زیاجر دەبێذ بە درێژایی كۆهاغەکاوی خىێىدن
( )Putwain, 2007, 208وە لە زاهکۆدا دەگاجە بەرزجریً ئاصذ ( & Dyson
 . )Renk,2006, 1232خىێىدوی 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 .
خىێىدکاراوی زاهکۆ گروپێکً کە ئەگە ری َەیە ڕووبەڕووی کۆمەڵێک چاالکی
ببىەوە کە فغار لەالیان دروصذ بکاث ئەمەظ دەبێخە َۆی ماهدووبىوی
زۆرو کەمبىهەوەی ئارەزووی خىێىدن و ئاصخەهگی و كىرس ی لە مامەڵەکردن
لەگەڵ ئەرکەکان لە ژیىگەكهیاهدا ( . )Castillo, 2018, 1759

وٍكان فاکخەرە ئەکادیمیەکان َۆکاری صەرەکی فغارن الی
گىێرٍی جىێژیىه 


به
رٍكاوی وٍ
فاكخه 

زۆربەی خىێىدکاران ( ،)Bedewy & Gabriel, 2015, 1وٍ
پیغاهداوی ئەدائی ئەکادیمی بهرز ،پێغیىەکاوی خێزان ،گەعەپێداوی پیغە
له دروصخكردوی فغادا( Ng, Chiu & Fong, 2016,
یه 
ورٍیان َه 
ڕۆڵی گه 
ژیىەوەیهكی جر دەرکەوجىە ( )%00بەعداربىان ڕازی

 .)531بە گىێرەی جىێ
بىون لەصەر ئەوەی کە خىێىدن یەکەم َۆکاری زیادبىووی فغاری
ئەکادیمیاهە ،چەهدان لێکەوجەی دەروووی جەصخەیی َەیە کە
کۆهتڕۆڵکردهیان كىرصە  .دەکرێ ببخە َۆی دڵهڕاوکێ ،الوازی ،وە
بەعێىەیەکی هێگەجیڤ کاردەکاجە صەر ژیاوی خىێىدکاران و پەیىەهدیە
کۆمەاڵیەجیەکان و ئاڕاصخەکاهیان (.)Omer et al, 2019, 116
زۆربەی ئەو خىێىدکاراهەی ئاصتی فغاریان بەرزە ڕێسگرجً لە خىدیان هسمە
وە خەمۆکیغیان بەرزە ،وە جىێژیىەوەکاوی لەوەو پێػ پیغاهیان داوە کە
ئاصتی بەرزی فغار پەیىەهدی َەیە بە الوازی ئەدائی ئەکادیمی ( Sohail,
گىێرٍی (  )Yikeal, Tarake& Kavinen, 2018,1فغاری

 .)2013, 67وٍ 
به
ئهكادیمی کار لە پێىج الیەوی خىێىدکار دەکاث ئەواهیػ الیەهەکاوی(

فضیۆلۆجی  ،کۆمەاڵیەحی  ،ژیىگەیی ،دەروووی  ،ئەکادیمی ) .وە کاریگەری
هێگەجیڤی َەیە لەصەر گۆڕاوەکاوی وەک باری َەڵچىووی ،جەهدروصتی
جەصخەیی ،پەیىەهدیە کۆمەاڵیەجیەکان الی خىیىدكاران ( Manrique,
 . )Millones & Manrique, 2019, 29
بە گىێرەی ڕێکخراوی جەهدروصتی ()American College Health Association
لە جىێژیىەوەيهكدا لە  6002ئەهجامدراوە دەرکەوجىە کە گەورەجریً
بەربەصتی ئەدائی ئەکادیمی خىێىدکاراوی زاهکۆ فغاری ئەکادیمی یە  .وە
بەگىێرەی جىێژیىەوەکە ( )%36خىێىدکاران باصیان لەوە کردوە کە فغاری
ئەکادیمی دەبێخە َۆی همرەی هسم  ،جەواو هەکردوی و جێ َێغخنی زاهکۆ  .وە
صیمىاراث،

بەرباڵوجریً فغارَێىەرەکان لە ژیىگەی ئەکادیمی دا بریخین لە
ئەرکی زۆری ئەکادیمی  ،هەبىووی کاث و جاكیکردهەوەکان ( Alsulami et. al,
.)2018, 159-160
َهرێمی كىردصخان به كۆهاغێكی
كه 
وٍی ئێضخاظ الی َهمىوان ڕووهه 
ئه 

كهیران دایه و كهیراههكان َهمىو
له 
پهڕێذ و صااڵهێكی زۆرٍ 
َهصدیاردا جێدٍ 

ردٍییی ،دٍروووی ،ڕۆحی)...
روٍ 
ههكاوی وٍك (صیاس ی  ،ئابىوری  ،په 
الیه 

كهن و
یهكی گغتی َهصذ به فغار دٍ 
عێىٍ 

له ئێدضخا خهڵك به
وٍ 
وٍ 
گرجۆجه 

وٍی هسیك دٍ صاڵی
جایبهث گههجان و خىێىدكاراوی زاهكۆ .بهَۆی ئه 


به
كۆجایی َهلی كار و دامهزراهدن بۆ گههجان و دٍرچىواوی زاهكۆ كهم بۆجه 
وٍ
عهكاهیان ڕیسبههدی
صهر ئاصتی كۆلێژ و به 
له 
كه 
یه 
جهنها بۆ ئهو خىێىدكاراهه 

كهم له زاهكۆدا
یه 
كڵیهحی خىێىدكار بۆ بىون به 
عه 
كهن بۆیه 
كهم داگیر دٍ 
یه 

و دامهزراهدوی له زاهكۆكادا فغار الی خىێىدكار دروصذ دٍكاث َ.همىوی
وٍ و كاركردوی جىێژٍران له هاو ژیىگهی زاهكۆدا جێبیيیكردوی
رٍ 
ماههی صه 
ئه 

ئهرك و فغاریان زۆر
كهن كه 
دٍ 
وٍ 
ردٍوام باش له 
وٍی به 
خىێىدكاران به 
ئههجام
یه 
وٍ 
وٍی ئهم جىێژیىه 
بىوٍ َۆی َاهداوی جىێژٍران بۆ ئه 
رٍ 
صه 
له 

یهكی زاوضتی و ورد و جا له
عێىٍ 
اڵمهكان به 
صخكهوجنی وٍ 
بدرێذ ،بۆ دٍ 
صهركردوی ئهم گرفخه .له
بهر بۆ چارٍ 
وٍ ڕێكاری پێىیضذ بگرێخه 
یه 
ڕێگه 

دٍصذ
یاههوێذ وٍاڵمی ئهم پرصیاراهه 
جىێژٍران دٍ 

وٍ 
یه
ڕێگهی ئهم جىێژیىه 

كهظ لهم پرصیاراههی خىارٍ وٍدا
وٍ 
بكهوێذ و دٍجىاهرێذ كێغهی جىێژیىه 

یىه ڕوو :
بخه 
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ئایا ئاصتی فغاری ئهكادیمی الی خىێىدكاران چههدٍ و ئهو عخاهه چین فغار
هیغاههكاوی فغاری ئهكادیمی الی

كهن؟ وٍ
الی خىێىدكار دروصذ دٍ 
خىێىدكاران چیه و خىێىدكاران چ جۆرٍ صتراجیجیهجێك بهكار دٍَێنن بۆ
گهڵ باردۆخهكاوی فغاریان ال دروصذ كردووٍ.
ڵه كردن له 
مامه 

وه :
گرهگی جىێژیىه 
ن
خىێىدکاران ڕابەڕ و هەوەی داَاجى 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
دەرئەهجامەکاوی پێی دەوجرێذ فغاری ئەکادیمی و بە عێىەیەکی هاوەهد بۆ
بەرز کاردەکاجە صەر خىێىدکاران ،و وە َەر کەصە و بە عێىەی جیاواز
وٍ كۆهاغی زاهکۆ دادەهرێذ بە گریىگتریً كۆهاغە
ئەزمىووی فغار دەکاث .
ی
ی
فێرکاریەکان کە داخىازی و داواکار جایبەث بەخۆ َەیە و پێىیضتی بە
َەوڵی َەمىو الیەهە بەرپرصیارەکان َەیە .وە خىێىدکاراوی زاهکۆ ڕووبەڕووی
کێغەی دەروووی و کۆمەاڵیەحی دەبىەوە صەڕەڕای ئەرکە ئەکادیمیە زۆرەکان،
گهڵیدا
لهم دوایاههظ بابهحی فغاری ئهكادیمی و مامهڵكردن و َهڵكردن له 

گرهگی و صهرهجی جىێژٍراوی بىاری دٍرووهساوی و پسیغكی و كۆمهڵىاس یَ ..خد
وٍی ئێضخا لهم
به الی خۆیدا ڕاكێغاوٍ ،دٍجىاهین گرهگی ئهم جىێژیىه 

یىه ڕوو :
خااڵههی خىارٌٍدا بخه 

 -9بابەحی فغاری ئەکادیمی بابەجێکی گریىگە الی زۆربەی جىێژەران و
له هاو جىێژیىەوەکاوی بىاری دەرووهساوی .

 -6ئەم جىێژیىەوەیە الی خىێىدکاراوی زاهکۆیە کە بە بەعێکی گریىگی
ئەم کۆمەڵگایە دادٍهرێً و زاهینی گرفذ و کێغەکاهیان لە ڕێگەی
ئەهجامداوی جىێژیىەوە َۆکارێکی باعە بۆ بەرزکردهەوەی ئاصتی
صهر
جههدروصتی دٍروووی خىێىدکاران و پێغيیازكردوی چارٍ 

بۆیان.
 -3ئەهجامی ئەم جىێژیىەوە گریىگە بۆ جىێژەران و پضپۆراوی بىاری
دەرووهساوی بۆ ئەهجامداوی جىێژیىەوەی زیاجر لەم بىارە دا و
له هاو
وٍ 
بۆعایهك پڕ بكاجه 

واهه 
یه
له 
یه 
وٍ 
ئههجامی ئهم جىێژیىه 

وٍكاوی ئهم بىارٍ.
جىێژیىه 

 -9ئەهجامی ئەم جىێژیىەوە گریىگە بۆ کاربەدەصخاوی بىاری خىێىدوی
بااڵو ڕێىمایی کاران و پەروەردە کاران و بۆ گرجىە بەری ڕێ و
عىێنی گىهجاو بۆ کەم کردهەوەی ئاصتی فغار و مامەڵەکردوی
گىهجاو لەگەڵیدا .
 -8بە پێی زاهیاری جىێژەران جىێژیىەوەی َاوعێىە ئەهجام هەدراوە و
َهرێمی كىردصخان.
الی خىێىدکاراوی زاهکۆ له 
 -2فغار و دیاردەکاوی وەک دڵە ڕاوکێ ،خەمۆکی ،صىجاوی دەروووی
َەمیغە وەک کێغە بەرباڵوەکان بینراون لە هاو خەڵک به
جایبهث له هاو چینی خىێىدكاراهدا و لە هاو زۆربەی
گغتی و به 
پضپۆڕی و پیغەکاهدا .
 -8لەو صااڵهەی دواجر دا لە هاو پەرجىکەکان و جىێژیىەوەکان و
ڕاپۆرجەکان و پەیپەرەکان و ۆرک عۆپەکان گریىگی زۆر بەوە
دەدرێذ کە فێری خەڵک بکەن چۆن مامەڵە لەگەڵ فغاردا
بکەن .
وه :
ئاماهجهكاوی جىێژیىه 


 -9زاهینی ئاصتی فغاری ئهكادیمی الی خىێىدكاراوی زاهكۆ.
 -6زاهینی باوجریتریً فغارَێىهكان.
 -3زاهینی باوجریً هیغاههكاوی فغاری ئهكادیمی الی خىێىدكاران.
گهڵ فغاری
 -9زاهینی باوجریً صتراجیجیهكاوی َهڵكردن له 
ئهكادیمی.

وه 
صىىری جىێژیىه 
وٍ پێك دێذ له خىێىدكاراوی زاهكۆی ڕاپهڕیً و كۆیه بۆ
صىىری جىێژیىه 
صاڵی خىێىدوی ( .)6066-6069
هاصاهدوی زاراوهكان :
فغاری ئهكادیمی
پێىاصهی ( )Arche & Lamnin, 1985

ی
ڵدٍداث وٍك
رَه 
بهَۆ چههد فاكخهرێكی گرهگ صه 
كه 
یه 
ئهو فغارٍ 

ییهكاوی خىێىدن،
وٍ ،الوازی كارامه 
هىوصینی ڕاپۆرث ،دڵهڕاوكێی جاكیكردهه 
ئكادیمیهكان ،ژیىگهی هاو پۆل ( .)Arche & Lamnin, 1985, 210

زۆری ئه 
ركه
پێىاصهی (جمال )5105 ،

مبهڵی و
ماهدوویهحی َهڵچىووی و جه 

خىێىدكارٍ 
به

َهصخكردوی

صهر ئهدائی
كاجه 
بێخه َۆی گۆڕاهكاری فضیۆلۆجی و كاردٍ 
دٍ 
رخهمی ،وٍ 
مخه 
كه 

ی
كادیمیهكان (جمال،6098 ،

ركه 
ئه
خىێىدكار بۆ جێبهجێكردوی داواكار و ئه 
 .)382
پێىاصهی ( )Karaman et.al, 2017

كهن كه وێراهً بهَۆی
كه خىێىدكار وا صهیری خۆیان دٍ 
یه 
یه 
ئهو پرۆصه 

جێگهیاهدوی ئه 
ركه

كادیمیهكان و پهصخاوی كىرش بۆ به

ركه 
ئه
ئه 

صخكهوحی باظ و كاریگهر ( Karaman
پێىیضدیهكان بۆ دٍ 

كادیمیهكان وٍ


ئه
.)et.al, 2017
پێىاصهی ( )Aihie & Ohanaka, 2019

كاهه 
وٍ
ركه 
ڕوودٍداث بهَۆی زۆری ئه 

لهو باردودۆخه هاخۆعهی كه
بریتی یه 
وٍ جا ژیاوی ئهكادیمی
كاهه 
وٍ 
جاكیكردهه 

له خىێىدكاران داوا دٍكرێذ َهر له
كه 

گهڵ َاورێكان و جێ به جێ كردوی پێغبیىیهكاوی مامۆصخا و
و پێغبركێ له 
كهظ ( Aihie & Ohanaka,
خىێىدكارٍ 

روٍَا پێغبیىیهكاوی خىدی
خێزان و َه 
.)2019, 56
پێىاصهی ( )Octasya & Munawaroh, 2021

باررودۆخێكه كه جیایدا خىێىدكاران هاجىاهً ڕووبهڕووی ئهرك و داواكاریه

كهن وٍك
كادیمیهكان دٍ 

وٍ بۆ ئهركه 
ئه
لێكداهه 

وٍ ،وٍ
ئاكادیمیهكان ببىه 

عدێكی هاخۆظ و بێزاركهر ( .)Octasya & Munawaroh, 2021, 28
پێىاصهی (الحبیب و الضید )5150 ،

صخهیی
كهحی دٍروووی و جه 
َیالكهحی و عه 

َهصخكردوی خىێىدكارٍ 
به

ی
ی
بىه َۆ ههبىووی جىاهای گىهجان
دٍ 
ییهكان كه 
ردٍ 
روٍ 
په 
بهَۆ فغارَێىه 

صخهیی و
كهحی جه 
عه 
كهی و َهصخكردن به 
گهڵ داواكاریهكاوی ژیىگه 
له 

َهڵچىووی (الحبیب و الضید.)46 ،6069 ،


وهو پێػ 
وهكاوی له 
چىارچێىهی جێۆری و جىێژیىه 

پێغهكی 

ی
ی
بهَۆ زۆر ئه 
ركه
یه 
یهكی گغتی فغار له هاو خىێىدكاراهدا َه 
عێىٍ 


به
ردٍیی و
روٍ 
په 
كادیمییهكان و پڕۆژٍ و ڕاپۆرجهكان ،ئهو فغارٍی له هاو ژیىگه 


ئه
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كادیمییهكاهدا دروصذ دٍبێذ به فغاری ئهكادیمی دٍهاصێنرێذ ( Ng,


ئه
كهوێذ كه خىێىدكاران درك
دیاردٍ 

 .)2016, 532فغاری ئهكادیمی كاجێك به
بهش هیه بۆ
یاهه 
بهر دٍصتن و َه 
له 
رچاوٍ و جىاهاكاوی كه 
صه 
كهن كه 
دٍ 
وٍ 
به 

گهڵ بارودۆخهكاوی كه كىرصً بۆ
ڵهكردن له 
َهڵكردن و گىهجان و مامه 

صهر
اڵمهكاوی دڵهڕاوكێ و كاردٍكاجه 
بێخه َۆی وٍ 
ئهوان" ئهم بارودۆخهظ دٍ 

عێىٍیكی هێگهجیف كاریػ

وجىواهه و به

صههدوی كاریگهر و صه 
ركه
عه 
گه 

صخهیی و كهس ی ( Martinez et al, 2021,
صهر الیهوی َهڵچىووی و جه 
كاجه 
دٍ 

 .)2
وٍ ( )Barraza, 2007پیغيیازی مۆدێلی صیضخماجیكی مهعریفی كردووٍ

یه و به س ێ
( )Cognitive systemic Modelكه صروعدێكی گىهجێىهری َه 
رٍكی فغاری
لهم مۆدێلهدا س ێ پێكهێىهری صه 
كۆهاغ ڕوودٍداث و وٍ 
ئهواهیػ  :
ئهكادیمی هاصێنراوٍ 

دٍن له
ڕوودٍ 

كیاههن كه
رٍ 
دٍ 
ئهو ڕووداوٍ 
فغارهێىهكان ( :)Stressors

-9
هگاهدههكان و له

َه 
ڵضه
بىاری ئهكادیمی و فغار دروصذ دٍكهن وٍ 
دٍصتهێىاوی همرٍی باظ له
رپرصیارٍحی به 

ركهكان ،به
دٍری ئه 
به 
ڕادٍ 
زاهكۆدا.
گغدیهكاهً و وٍاڵمی ئێمهن بۆ

چه 
مكه
هیغاههكان ( :)Symptoms

-6
ییهكان (لێداوی دڵ و كێغهی
صخه 
جه 
وٍ 
فغارَێىهكان وٍك كارداهه 

رووهیهكان (جىوڕٍیی و بێ ئۆكرٍیی و

وٍ 
دٍ
خهو و خىاردن )..و كارداهه 

حمهحی له
فخاریهكان (زٍ 

وٍ 
ڕٍ
كارداهه 

كهمی ئاگایی و جهركیز )...وٍ

جیهكان و دٍربڕینی جىوڕٍیی بهرامبهر كهصاوی جر).
اڵیه 
كۆمه 
هدیه 
یىٍ 
په 

صهرچاوٍ و جىاها
ههڵكردن ( )Copingواجا صىد وٍرگرجً له 

-3
جه َۆی
بىوٍ 
كه كه 
گهڵ باردودۆخه 
ڵهكردن له 
صخهكان بۆ مامه 
ردٍ 
به 

فغار (.)Millones, 2019, 29
یهی خىاره 
وه
وه بهم عێىه 
ره 
دهجىاهین ئهم مۆدێل یاخىد بیردۆزهی صه 
وه :
یىه 
ڕوون بكه 
كه 
له
وٍ 
بێخه 
یهك داواكاری و ئهرك دٍ 
 -9خىێىدكار ڕووبهڕووی زهجیرٍ 
ڵضههگاهدوی خىێىدكار به فغارَێن دادٍهرێً .
ژێر ڕۆعيیایی َه 
هاَاوصههگی الی خىێىدكار دروصذ

ئهو فغارَێىاهه )(Stressors
 -2
كهون .
به دیار دٍ 
وٍ 
هیغاههی جۆراو جۆرٍ 

چههدان
كهن و به 
دٍ 

صهر خىێىدكار دروصذ دٍكاث كه كارێك
هگیه فغار له 
ئهو هاَاوصه 
 -3
ئههجام بداث بۆ گهڕاههوٍ بۆ دۆخی َاوصههگی ( Castillo et al, 2018,

.)1759
رهكاوی فغاری ئهكادیمی 
هۆكار و فاكخه 
وٍی
خۆعكهرن بۆ ئه 


ڕێگه
چههد فاكخهرێك و َۆكارێك َهن كه

خىێىدكار جىوش ی فغاری ئهكادیمی بێذ ئهواهیػ :
رزهكان بۆ ئهدائی ئهكادیمی :خىێىدكاران بۆ
 -9پێغبینی یه به 
وٍ 
عه
بهر ئه 
ئههجامی ئهكادیمیان پێغبینی بهرز دادٍهێن له 

دٍصذ بهێنن له
وٍی بهرزجریً ئههجام به 
كهن بۆ ئه 
پێغبركێ دٍ 
وٍكاهدا ،بۆیهظ خىێىدكاران جىوش ی فغاری ئهكادیمی
جاكیكردهه 

دٍجرصً پێغبیىیهكاوی خىدی خۆیان دایاهىاوٍ
دٍبً چىهكه 

َێخه دی ( ،)Ng, 2016, 532وٍ خىێىدكاران له عكضذ
پێیان هه 
دٍصذ بهێنن له
ئهوان هایاههوێذ همرٍ ی هسم به 
دٍجرصً چىهكه 


الیهن َاوڕێكاهیاهه 
وٍ
ڵخهیان پێ بكرێذ له 
جهكان و گا 
بابه 

(.)Batanianeh, 2013, 85
كادیمیهكان و

ركه 
ئه
كادیمیهكان :زۆری ئه 

ركه 
ئه
 -6زۆری ئه 
بىه َۆی فغاری
وٍكان و ههبىووی كاث بۆ پغىدان دٍ 
جاكیكردهه 

مه له
ئهكادیمی ( ،)Nandamari & Gowthami, 2011, 31ئه 

ر
زۆربهی زاهكۆكاهدا

زاهكۆكاوی كى دصخان بهدی دٍكرێذ كه 
له
مهعدا
یڕٍو دٍكرێذ لهم صیضخه 
صیضخهمی بۆلۆهیا پرۆصیط په 

یهكی كهمدا چههدان واهه بخىێنن و
ماوٍ 
پێىیضخه خىێىدكارن له 

دٍبێذ خىێىدكاران ئهرك و
كه 
یه 
وٍ 
صهر ئه 
زۆربهی همرٍكان له 

مهظ َۆكارٍ بۆ
پڕۆژٍ و ڕاپۆڕجهكاهیان به باش ی ئههجام بدٍن و ئه 

جىوظ بىوهیان به فغاری ئهكادیمی.
كه هاجىاهً
وٍ 
هه 
كه 
ڕهكان :ئهو خىێىدكاراههی وا بیر دٍ 
باوه 

-3
كهن.
بكهن ئهوا زیاجر فغار ئهزمىون دٍ 
كه 
كۆهتڕۆڵی بارودۆخه 
صهر ئاصتی
له 
یه 
ربارٍی خىد كاریگهری َه 
باوٍڕ و بیرٍكان دٍ 

وادٍكاث
كه 
یه 
فغار ،باوٍڕبىون به خىد ڕۆڵێكی گرهگی َه 
كڵیهحی جاك بگۆڕێذ بهرامبهر بارودۆخهكه & (Octasya
عه 

).Munawaroh, 2021, 29
ی
صایهحی جاك دٍكرێذ ئاصتی فغار دیار بكاث،
صایهحی :كه 
كه 

-9
عبیىه ئاصتی فغاریان كه 
مترٍ

صایهجیان گه
ئهو خىێىدكاراوی كه 

جییهكی ڕٍعبیىیان
صایه 
بهراورد بهو خىێىدكاراههی كه كه 

یه).(Octasya & Munawaroh, 2021, 29
َه 

رزٍ زیاجر له
صاههی ئاصتی ئهكادیمیان به 
برواهامهی بهرز :ئهو كه 

-8
واههی كه ئاصتی
وٍ ڕێس لێگیراون بهراورد به 
ڵكیه 
الیهن خه 

مهظ َۆكارێكه بۆ
ئهكادیمی و بڕواهامهیان بهرز هیه ،ئه 

وٍی ئاصتی فغاری ئهكادیمی & (Octasya
رزبىوهه 


به
)..Munawaroh, 2021, 29
 -2الوازی صتراجیجیهكاوی ههڵكردن): (poor coping strategies
كاهه،
رێىٍبردوی داخىازی و داواكاریه 
َهڵكردن پرۆصهی به 

كاردٍَێنن بۆ
زۆربهی خهڵك دوو عێىاز َهڵكردن به 

وٍی َهمىو فغارێك ئهواهیػ & (Cazarus
ڕووبىهه 


ڕووبه
):Folkman, 1984, 165
ههڵكردوی ڕوهو كێغه (:)Problem- focused coping

أ-
صهر بكاث یاخىد
چارٍ 
كه 
جیایدا جاك َهوڵ دٍداث كێغه 
ههَێڵێذ.
كه 
رچاوٍكی فغارٍ 
صه 

ههڵكردن ڕوهو ههڵچىون ( Emotion – focused
ب -

وٍی یاخىد البردوی
مكردهه 

وڵێكه بۆ كه
َه 
 )Coping

ڕووداوٍ
یىٍصتن به
په 
هاخۆعهكان كه 


ڵچىوهه

َه
كه.
فغاراویه 
ڵهكردن
رٍكان بۆ مامه 
بارٍث به ڕێگا كاریگه 
َههدێك خىێىدكار ئاگادار هین صه 

رٍهجامی هێگهجیف جر
ئههجامدا ئهزمىووی دٍ 
گهڵ فغاردا له 
یان َهڵكردن له 
كهن له چاو ئهو خىێىدكاراههی كه صتراجیجیهحی باعتر بهكار
دٍ 

یه الوازی له
دٍَێنن( .)(Cazarus & Folkman, 1984, 165بهم عێىٍ 

ی
بێخه َۆ ئهزمىوهكردوی
بهكارَێىاوی كارامهیی و صتراجیجیهكاوی َهڵكردن دٍ 

گىێرٍی ()Redwa et al, 2009
به 
فغاری ئهكادیمی زیاجر الی خىێىدكاران .وٍ 
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َههدێك له خىێىدكاران ڕێگا َهڵكردوی ههگىهجاو
كه 
وٍیان پیغاهداوٍ 
ئه 

مهظ وا
ئه 
وٍ 
بىه 
كاردٍَێنن كاجێك ڕووبهڕووی بارودۆخێكی فغاراوی دٍ 
به 

دٍكاث فغاریان زیاجر بێذ و دڵهڕاوكێ و خهمۆكی و ئهدائیان

دابهزیذ(.)Redhwa et al, 2009, 11

روٍَا (َ )Kaur, 2019, 185ههدێك َۆكاری جری باصكردووٍ 
له
َه 

كهیدا وٍك پۆلی هەگىهجاو ،جاكیکردهەوەکان ،پەصخان لەالیەن
وٍ 
جىێژیىه 

خێزاهەوە ،داواکاریە ئەکادیمیەکان ،پەیىەهدی َاوڕێیان ،جرش لە عکضذ،
ئەرکی ماڵەوەی زۆر ،پەصخان بۆ بەدەصذ َێىاوی همرەی بەرز ،ملمالوێ
لەگەڵ مامۆصخاکان ،خىاردوی خراپ و کەمی خەو ،پەصخان بۆ بەدەصذ
َێىاوی كبىڵکردن .
هیغاههكاوی فغاری ئهكادیمی :

ئهو كێغاههن
واهه 
فخاریهكان ،جىوڕٍیی ئه 

خهمۆكی ،دڵهڕاوكێ ،كێغه 
ڕٍ

له الیهن ئهو خىیىدكاراههی كه ئاصتی فغاری
ئاماژٍی پێكراوٍ 


كه
رزٍ ( .)Verma, Sharma & Larson, 2020, 502ههبىووی جىاهای
ئهكادیمیان به 

ڵضههگاهدوی هێگهجیف بۆ داَاجىو ( Busari,
جهركیز و جرش له عكضذ و َه 

وٍی كهىل و
ئههجامداوی ڕٍفخاری مهجرصیدار وٍك خىاردهه 
 .)2012, 7وٍ 
صخهیی و كهم
پێىهدراو و هاچاالكی جه 
ماههكان و چاالكی صێكس ی ڕێگه 
دٍ ر 

ی
خىاردن و خهو هاجههدروصذ ( .)Bennet & Holloway, 2014, 450
ههكاوی
زۆربهی الیه 

هدٍَا وٍاڵم دروصذ دٍكاث له
روٍَا فغار چه 
َه 
وٍ 

وٍ :
واههی خىارٍ 
ژیاوی جاكدا وٍك ئهو كارداهه 
وٍی فغاری خىێً،
رزبىوهه 

وهی فضیۆلۆجی :وٍك به
كارداهه 

-9
رئیغه  ،زیادبىون یان

وٍ ،صه
ككردهه 

خێرا لێداوی دڵ ،ئارٍ
وٍی كێػ ،ئازاری جهصخه و دابهزینی كىاڵێتی خهو و
مبىوهه 


كه
لهرزیً.

وهی مهعریفی :وٍك بیری هێگهجیف ،هیگهراوی،
هیغاهه و كارداهه 

-6
َهصتی هێگهجیف وٍك
دٍصخداوی كۆهتڕۆڵ ،وٍ 
له 
َهصخكردن به 

َهصخكردن به جاوان).
(جىرٍیی ،ئاڵۆزی ،جرش ،دڵهڕاوكێ ،وٍ 

وهی ڕهفخاری :وٍك گریان ،خراپ بهكارَێىاوی خىد و
كارداهه 

-3
ئهواوی جر و جگهرٍكێغان (.)Garett et al, 2017, 332

ڵچىوهیهكان :وٍك بێ ئارامی و دڵهڕاوكێ،

وه و هیغاهه 
هه
كارداهه 

-9
ی
كاههوٍ و َهصخكردن
كادیمیه 

ركه 
ئه
خهم و خهمۆكی ،بهَۆ ئه 

وٍ و یاخىد َهصخكردن به بێ
وٍی ڕێسگرجً له خىد هسم بۆجه 
به 

ردٍیی
روٍ 
په 

ئه 
ركه
جێبهجێكردوی

له
جىاهایی
كادیمیهكان(.)Octasya & Munawaroh, 2021, 29

و 
ئه
صتراجیجیەکاوی هەڵکردن لەگەڵ فغاری ئهكادیمی  :


كردووه
كهیدا باس ی لهو صتراجیجیاههی خىاره 
وه
وه 
جىێژیىه 

( )Kaurله
فغاری
ئهكادیمیدا:
گهڵ
یارمهحی خىێىدكار دهداث بۆ ههڵكردن له 


كه
 -9خىاردوی باظ
 -6ڕاَێىان
 -3خەوجنی باظ
گهعبینی و بيیادهاوی ههرمی دٍروووی.
 -9داهاوی ئاماهجی واكیعی و 
 -8فێربىوی کارامەیەکاوی بەڕێىەبردوی فغار وەک جەکىیکەکاوی خاو
بىهەوە و چارەصەرکردوی کێغە
 -2ڕێکخضخنی ئەرکەکان (.) Kaur, 2019, 186

ردٍیی و
روٍ 
كىجابخاهه و دٍزگا په 

روٍَا َهر به پێی َهمان صهرچاوٍ
َه 

وٍی
مكردهه 

بهر بۆ كه
بگرهه 

جاههی خىارٍ 
وٍ
زاهكۆكان دٍجىاهً ئهم صتراجیجیه 
فغاری ئهكادیمی :
صهر همرٍ و گرهگی دان و جهركیز كردهه فێربىون و
كهمتر جهركیز كردهه 

-9
جێگهیغتن.

ی
رزٍ.
 -6هاصینی ئهو خىێىدكاراههی ئاصتی فغار ئهكادیمیان به 
بارٍی فغاری ئهكادیمی بۆ هاو
ردٍكردن دەر 
روٍ 
په 
َێىاهه هاوی پرۆگرامی 

-3
یڕٍو و پڕۆگرامی خىێىدن.
په 

وٍ.
 -9گۆڕینی ڕێى عىێً و ڕێكاریهكاوی ئهركی ماڵه 
وٍ.
وٍی دڵهڕاوكێی جاكیكردهه 
مكردهه 


كه
-8
 -2پغخگیری كردوی خىێىدكاران.
وهو پێػ :
وهكاوی له 
جىێژیىه 

وهی ( )Yumba, 2008
جىێژیىه 

همىهه) 

به هاوهیغاوی (فغاری ئهكادیمی (خىێىدكاراوی زاهكۆ) به

رچاوٍكاوی فغاری
یه بریتی بىو له زاهینی صه 
وٍ 
ئاماهجی ئهم جىێژیىه 
یهدا ڕاپرس ی بهكارَاث كه
وٍ 
ئهكادیمی الی خىێىدكاراوی زاهكۆ ،لهم جىێژیىه 

جیایدا ( )33بارودۆخی فغاراوی ئاماژٍی پێكرا بىو كه بۆ ( )9الیهن پۆڵێن
گهڵ كهصاوی جر ،كهس ی،
یىٍهدی له 
ههكاوی (په 
كرابىون ئهواهیػ الیه 
یه پێكهاث بىو له ()900
وٍ 
ژیىگهیی)  ،صامپڵی ئهم جىێژیىه 

ئهكادیمی  ،وٍ

رچاوٍی
صه 
دٍریخضذ كه 
یه 
وٍ 
خىێىدكاری هێر و مێ ،ئههجامی ئهم جىێژیىه 
ركهكاوی كۆرس ی خىێىدهه
كهمی فغاری ئهكادیمی الی خىێىدكاران زۆری ئه 
یه 

كادیمیه (.)Yumba, 2008, 1

ڵضههگاهدوی ئه
و پڕۆصهكاوی َه 
وهی ( )Yikealo, Tareke& Karvinen, 2018
ێژیىه 
ج ى 
به هاوهیغاوی (ئاصتی فغاری ئهكادیمی له الی خىێىدكاراوی زاهكۆ

رده)) 
روه 
(كۆلێژی په 
یه بریتی بىو له زاهینی ئاصتی فغار الی خىێىدكاراوی
وٍ 
جىێژیىه 

ئاماهجی ئهم
كه پێكهاجبىو
كارَاجىوٍ 

یهدا ڕاپرس ی فغاری ئهكادیمی به
وٍ 
زاهكۆ .لهم جىێژیىه 
اڵیهحی ،فضیۆلۆجی ،ئهكادیمی ،ژیىگهیی).
ههكاوی (دٍروووی ،كۆمه 
الیه 
له 

وٍ 
كه
رٍهجامی جىێژیىه 
كه پێكهاجبىو له ( )963خىێىدكار ،دٍ 
وٍ 
صامپڵی جىێژیىه 
دٍریخضذ كه فغاری خىێىدكاران له ئاصدێكی هاوٍهدایه و فغارَێىه

له دروصخكردوی فغار الی
یه 
ییهكان زۆجریً بهعداریان َه 
ئهكادیمی و ژیىگه 

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

وهی ( )Omer et al, 2019
ێژیىه 
ج ى 
به هاوهیغاوی (فغاری ئهكادیمی دركپێكراو الی خىیىدكاراوی زاهكۆی

كىهلۆجی مالیزیا) 
جه 

ی
بىو
له زاهینی ئاصتی فغار ئهكادیمی الی
یه بریتی
وٍ 
ئاماهجی ئهم جىێژیىه 
یهدا ڕاپرس ی فغاری ئهكادیمی بهكارَاث ،
وٍ 
خىێىدكاراوی زاهكۆ ،لهم جىێژیىه 
یه پێكهاث بىو له ( )900خىێىدكاری هێر و مێ،
وٍ 
جىێژیىه 

صامپڵی ئهم
دٍریخضذ كهخىێىدكاران ئاصدێكی بهرزی فغاری
یه 
وٍ 
ئههجامی ئهم جىێژیىه 

وٍكان و پهصخاوی َاورێیان ( Omer
ئههجامی جاكیكردهه 
له 
یه 
ئهكادیمیان َه 

 .)et al, 2019, 115
وهی ( )Adom, Esdel, Chukwuere, 2020
ێژیىه 
ج ى 
دهزگاكاوی خىێىدوی بااڵ لهغاها) 
به هاوهیغاوی (فغاری ئهكادیمی له 
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یه زاهینی صهرچاوٍ و َۆكارٍكاوی فغاری ئهكادیمی بىو
وٍ 
ئاماهج لهم جىێژیىه 
پهیماهگاكان ،و وٍ پێغيیازكردوی كاریگهرجریً میكاهسمهكاوی َهڵكردن
له 

رٍكاوی ڕاپرصیی و چاوپێكهوجً و
وٍیدا پێىٍ 
گهڵ فغاردا ،لهم جىێژیىه 
له 

یه بریتی بىو له
وٍ 
گفخىگۆی به گروپ ئههجامدراوٍ ،صامپڵی ئهم جىێژیىه 
( )980بهعداربىو كه پێك َاجبىون له ( )89مامۆصخا و ()909خىێىدكار.
هجامهكان دٍریاهخضذ ههبىووی پالن بۆ كارٍكان و دواخضخنی كارٍكان و


ئه
ركهكان بۆ كۆجا بهروار و كهمخهرخهمی و خىاردوی خراپ و خهوجً و
ئه 

رٍكین بۆ دروصدبىووی
خىوٍكاوی ڕاَێىان و ئاماهجی هاواكیعی َۆكاری صه 

لهم
كاریگهرجریً صتراجیجیهكان كه 

فغاری ئهكادیمی الی خىێىدكاران ،وٍ
وٍیدا پێغيیازكراوٍ بریتی بىون له داهاوی ئاماهجی واكعی و پالهدان و
جىێژیىه 

وٍ و خىاردوی جههدروصذ و خىوی خهوجنی باظ ( Adom,
ڕاَێىان و خاوبىوهه 
.)Esdel, Chukwuere, 2020, 321
وهی ( )Azahuanch et al, 2021
ێژیىه 
ج ى 
به هاوهیغاوی (فغاری ئهكادیمی الی خىێىدكاراوی خىێىدوی بااڵ له

ماوهی كۆڤید  )09
جیهكاهدا له 
زاهكۆ جایبه 
پێىاههكردوی ئاصتی فغاری

یه بریتی بىو له
وٍ 
ئاماهجی ئهم جىێژیىه 
چىارچێىٍی كهیراوی كۆڤید ،94

ئهكادیمی الی خىێىدكاراوی خىێىدوی بااڵ له

ی
یهدا بریتی بىو له ( SISCO inventory for
وٍ 
پێىٍر بهكارَاجىو لهم جىێژیىه 

وٍیه پێك َاجبىو له ()902
 )the academic stressو صامپڵی ئهم جىێژیىه 
هجامهكان دٍریاهخضذ كه ()%43

خىێىدكاری ماصخهر و دكخۆر ،
ئه
رزٍ و وٍ
كهعیان به 
یه و ئاصتی فغارٍ 
خىێىدكاران فغاری ئهكادیمیان َه 
كیهكان الی خىێىدكاران زۆری چاالكییه
رٍ 
صه 

دیارجریً فغارَێىه
جه ،وٍ
فه 
دلهڕاوكێ و بێ ئىمیدی و خه 
كاهه  ،وٍ دیارجرجریً هیغاهه 
كادیمیه 


ئه
ی
وڵداهه بۆ

بهرباڵوجریً صتراجیجیهث كه خىێىدكاران بهكار دٍَینن َه

كه فغاری دروصذ كردووٍ ( Azahuanch et al,
یه 
كه 
صهركردوی دۆخه 
چارٍ 

 .)2021, 1951
وه 
چىارچێىهی مهیداوی جىێژیىه 

ڕێبازی جىێژیىەوەکە :
میخۆدی ئەم جىێژیىەوەیە وەصفی یە ،و ڕێکاریەکاوی جىێژیىەوە بەم عێىەیەی
خىارەوەیە :
کۆمەڵگای جىێژیىەوە :
کۆمەڵگای جىێژیىەوە پێکهاجىوە لە خىێىدکاراوی زاهکۆ لە َەردوو زاهکۆی
ڕاپەڕیً و کۆیە بۆ صاڵی خىێىدوی  6066-6069کە ژمارەی گغتی
خىێىدکاراوی زاهکۆیە کۆیە ( )9902خىێىدکارە وە ژمارەی گغتی خىێىدکاراوی
زاهکۆی ڕاپەڕیً ( )9994خىێىدکارە.
همىوهەی جىێژیىەوە :
جىێژەران بەعێىەی َەڕەمەکی صادٍ لە ڕێگای ( )Google Formsهمىهەی
جىێژیىەوەکەیان وەرگرجىوە بەم عێىەیەی خىارەوە :
آ .همىوهەی جێبەجێکردوی صەرەجایی و دەرَێىاوی ڕێژەی جێگیری پێىەری
جىێژیىەوە ،کە ( )40خىێىدکاری زاهکۆ بىون ( 20خىێىدکاری زاهکۆی کۆیە،
 20خىێىدکاری زاهکۆی ڕاپەڕیً) .
ب .همىوهەی جێبەجێکردوی کۆجایی و بەدەصذ َێىاوی ئەهجامەکاوی
جىێژیىەوە ،کە ( (934خىێىدکاربىو(  640خىێىدکاری زاهکۆی ڕاپەڕیً) و
(999خىێىدکاری زاهکۆی کۆیە) ،بڕواهە خغخەی ژمارە ( .)9

خغخەی ( )9
زاهکۆ 

ژمارە 

ڕاپەڕیً 
کۆیە 

 640
 999

کۆی
گغتی 
 934



پێىەری جىێژیىەوە:
الیهن

كه 
له
كارَێىاوٍ 

جىێژەران پێىەری (فغاری ئەکادیمی) 
به
( )Barraza, 6002دروصخكراوٍ و بيیادهاراوٍ ،پێىەرەکە صەرەجا بە پرصیاری
بەڵێ و هەخێر دەصذ پێ دەکاث بۆ پرصیاری ئایە َەصذ بە فغار دەکەیذ؟
دواجر بە پرصیاری ئاصتی فغارەکەث چەهدە؟ (لە 9جا  )8داهراوە ،وە لە ()62
بڕگە پێكهاجىوە لەگەڵ س ێ ڕەَەهد کە بریخین لە (فغارَێىەکان کە لە 0
بڕگە پێکهاجىوە ،هیغاهەکاوی فغار لە  99بڕگە پێکهاجىوەَ ،ەڵکردن لەگەڵ
فغار لە  9بڕگە پێکهاجىوە) ،وە ( )8بژاردەی وەاڵمداهەوەی َەیە ئەواهیػ
(َەمیغە ،زۆربەی جارَ ،ەهدێک جار ،زۆر بە دەگمەنَ ،ەرگیز) بەَای
بژاردەکان بریخییە لە ( )9،6،3،9،8بەَەمان ڕیسبەهدی ،بڕواهە پاعکۆی
ژمارە ( .)3
ی
دیاریکردوی ڕاصخگۆ پێىەر ( :)Validity
ڕاصخگۆی بەواجای ئەوەدێذ کە پێىاهەکە ئەوعخە پێىاهە بکاث کە بۆی
ئامادەکراوە (السغىل ،6096،ال .)330
أ.ڕاصخگۆی وەرگێڕان (  :(Translation Validity
بەمەبەصتی دیاریکردوی ڕاصخگۆی وەرگێڕان پێىەرەکە درابە چەهد عارەزایەك
َەروەك لە پاعکۆی ژمارە ( )6ڕوهکراوەجەوە ،کە ئەواهیػ عارەزایەکی زماوی
ئیىگلیزی کە کىردی بەباش ی دەزاهێذ بۆ ئەوەی پێىەرەکە وەرگێڕێخە صەر
زماوی کىردی ،پاعان کىردییەکە درابە کەصێکی عارەزا لە زماوی ئیىگلیزی
کە کىردی بەباش ی دەزاهێذ ،بۆئەوەی وەریگێڕێخە صەر زماوی ئیىگلیزی ،دواجر
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
وەرگێڕاهەکە  ، ،دوای بەرا وردکردوی ئیىگلیزیە (ئەؽڵیەکە) وئیىگلیزیە
(وەرگێڕدراوەکە) ،جىێژەران لێکچىوهێکی بەَێزیان دۆزییەوە لە هێى
هاوەڕۆکەکاهیان ،کە ئەمەظ ڕاصخگۆی وەرگێڕاوی بڕگەکاوی پێىەرەکە
دەصەملێىێذ.
ب .ڕاصخگۆی ڕواڵەحی (  :(Face Validity
ڕاصخگۆی ڕواڵەحی دەگەڕێخەوە بۆ ئەوەی کە پێىاهەکە بەڕاصتی چی دەپێىێذ،
َ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
بۆداهراوە بیپێىێذ لە ڕواڵەجدا ئەوە دەجىاهین بڵێین کە ڕاصخگۆی ڕواڵەحی
َەیە (.)Swerdlik, 2009, 174بۆ ئەهجامداوی ئەم ڕاصگۆیەو دڵىیابىون لە
گىهجاوی بڕگەکاوی پێىەرەکە جىێژیىەوە لە پێىاهەکردوی فغاری ئەکادیمی،
جىێژەران پێىەری جىێژیىەوەکەیان پێغکەش ی چەهد پضپۆڕێکی پەروەردەو
ژمارەیان ( 3پضپۆر) بىو ،بڕواهە پاعکۆی ژمارە ( ،)6وە
دەرووهساوی کرد کە 
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بە بىوچىوی پضپۆران صەرجەم بڕگەکان وەک خۆیان ماهەوە بێ گۆڕاهکاری،
بەعێىەی کۆجایی َەر ( )62بڕگەکە وەک خۆی مایەوە .
دیاریکردوی جێگیری پێىاهە ( :)Reliability
جێگیری واجا ووردی و چىهیەکی پێىاهە و بڕگەکاوی (ابىعالم،6009 ،
).جىێژەران جێگری پێىەرەکەیان دۆزیەوە بە ڕێگەی (چىهیەکی هاوەکی

ال694
ی
– الاحضاق الداخلي) بە بەکارَێىاوی جەکىیکی ئامار  (ئەلفا کروهباخ
 )Cronbachs' Alphaپاظ جێبەجێکردوی پێىەرەکە بەصەر همىوهەی جێ
بەجێ کردوی صەرەجایی کە ( 40خىێىدکاری زاهکۆ) بىون ،دەرکەوث ڕێژەی
جێگیری پێىەرەکە بریتی بىو لە ( )0.89کە ئەمەظ جێگیریەکی بەرزە.
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ئامرازە ئامارییەکان :
صەرجەم ئامارییەکاوی ئەم جىێژیىەوەیە بە َەگبەی ئاماری ( )Spssئەهجامدراون و جیایدا ئەم جەکىیکاهەی ئاماری بە کار َاجىون (ئەلفا کروهباخ 'Cronbachs
 ،Alphaدووباربىوەوە  ،Frequencyڕێژەی صەدی .)percent

ی
خضدىەڕوو ئەهجامەکاوی جىێژیىەوە و عیکردهەوەیان :
ئاماهجی یەکەم :زاهینی ئاصتی فغاری ئەکادیمی الی خىێىدکاراوی زاهکۆ.
صەبارەث بە پرصیاری یەکەم کە ئایە َەصذ بە فغاری ئەکادیمی دەکەی؟ بە ڕێژەی ( )80.4%خىێىدکاران بە بەڵێ وەاڵمی پرصیارەکەیان داوەجەوە کە ئەمەظ
ڕێژەیەکی بەرزە و وە جەنها ( )19.6%وەاڵمیان بە هەخێر داوەجەوە ب ڕواهە خغخەی ژمارە (.)2

خغخەی ( )2


ڕێژەی صەدی
دووبارەبىوەوە
ئایا فغارث ههیه

80.4 %
353
بەڵێ

19.6 %
86
هەخێر

کۆی
100.0
439
گغتی
دواجر جىێژەران َەصخان بە جیاکردهەوەی داجای ئەو خىێىدکاراهەی کە بە بەڵێ وەاڵمیان دابۆوە کە ڕێژەکەی لە ( )80.4%بىو وە ژمارەیان ( )383خىێىدکار بىو
وەک لەم خغخەی خىارەوە دەبینرێذ جىهدی ئاصتی فغاری ئەکادیمیان بە ڕێژەی ( )24.9%و ( )40.5%و ( )15.3%لە ئاصتی ( )2و ( )3و ( )4پیغان داوە ئەمەظ
دەری دەخاجە ڕێژەیەکی بەرزە.بڕواهە خغخەی ژمارە ( .)3

خغخەی ( )3
ڕێژەی ئاصتی فغاری ئەکادیمی لە ( :0هسم –  :5بەرز) 
دووبارەبىوەوە
ئاصتی فغار 
36
ئاصتی 0
88
ئاصتی 5
143
ئاصتی 3
54
ئاصتی 4
32
ئاصتی 5
353
کۆی گغتی 

ڕێژەی صەدی
10.2
24.9
40.5
15.3
9.1
100.0







Page 219

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

وە بە بۆچىووی جىێژەراهیػ َەر وەک لە گرفتی جىێژیىەوە ئاماژەی پێکراوە ژیاوی زاهکۆ دەکرێذ زۆربەی جار صەرچاوەی فغار بێ ،داخىازیەکاوی 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 جار لە چىارچێىەی کاجێکی صىىردار و دیاریکراودا ،وٍ لەواهەیە ئەزمىووی ئەرک و واجبی زۆر بکەن  .وە ئەم ئەهجامەظ َاوعێىەی
َەریەک لە جىێژیىەوەکاوی ( )Omer et al, 2019( )Azahuanch et al, 2021بىو .



ئاماهجی دووەم :زاهینی باوجریً فغار هێىەکان؟ 
كادیمییهكان ،فغار دروصذ

ركهكان و ڕاپۆرجه 
ئه
لە خغخەی ژمارە ( )4دەردەکەوێذ فغارَێىەکان الی صامپڵی جىێژیىەوەکە بریخین لەواهەی خىارەوەن .9 :زۆری ئه 
صایهحی و 
.كه 
دەکاث بە ڕێژەی ( )91.78%بۆ خىێىدکارەکان  6

ی
پرۆفیضۆر
وٍكان،
ڵضههگاهدوی مامۆصخاكان( جاكیكردهه 
َ.ه 
و مامۆصخاكان  ،فغار دروصذ دەکاث بە ڕێژەی ( )77.34%بۆ خىێىدکارەکان  3
كاراكخهر
خغهكان ،فۆرمی ڕاَێىان و
(هه 
كهن وٍك 
وٍكانَ..خد( ،فغار دروصذ دەکاث بەڕێژەی ( )90.36%بۆ خىێىدکارەکان .9جۆری كارٍكان كه مامۆصخاكان داوای دٍ 
جىێژیىه 

جاههی كه له پۆلدا
گهیغتن لهو بابه 
.جێىه 
مكهكانَ....خد) ،فغار دروصذ دەکاث بە ڕێژەی ( )84.97%بۆ خىێىدکارەکان  8
خغهی چه 
وٍكان ،هه 
چاالكیهكان ،جاكیكردهه 

ركهكان) ،فغار دروصذ
وٍی پرصیارٍكان ،پیغاهداوی ئه 
اڵمداهه 

.بهعداریكردن له پۆلدا (وٍ
باصدٍكرێً ،فغار دروصذ دەکاث بەڕێژەی ( )79.6%بۆ خىێىدکارەکان  2

ركهكان ،فغار دروصذ دەکاث بە ( )85.27%بۆ خىێىدکارەکان .بڕواهە ئەم خغخەی
.كهمی كاث بۆ ئههجامداوی ئه 
دەکاث بەڕێژەی ( )67.7%بۆ خىێىدکارەکان  8
خىارەوە .
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وٍكان،
ڵضههگاهدوی مامۆصخاكان ( جاكیكردهه 
َ.ه 
كادیمییهكان بە ڕێژەی ( 6 )91.78%

ركهكان و ڕاپۆرجه 
ئه
کەواجە باوجریً فغارَێىەکان بریخین لە  .9( :زۆری ئه 
ركهكان بە ڕێژەی ( .)85.27%وە بە پێی جىێژیىەوەی ( )Alsulami et. al, 2018دەرکەوجىوە کە
كهمی كاث بۆ ئههجامداوی ئه 
وٍكانَ..خد بە ڕێژەی ( .3 )90.36%
جىێژیىه 

بەرباڵوجریً فغارَێىەرەکان لە ژیىگەی ئەکادیمی دا بریخین لە صیمىاراث ،ئەرکی زۆری ئەکادیمی  ،هەبىووی کاث و جاكیکردهەوەکان (Alsulami et. al, 2018, 159-
.)160وە ئەم ئەهجامەظ َاوعێىەی ئەهجامی جىێژیىەوەکاوی ( )Yumba, 2008و) و ( )Omer et al, 2019و ( .)Azahuanch et al, 2021وە بە بۆچىووی جىێژەراهیػ
لەوەیە خىێىدکاران بە َۆی کەمی ئەزمىوهیاهەوە بێذ لە چۆهیەحی مامەڵەکردن لەگەڵ جاكیکردهەوەکان و ئەرکەکاوی ڕۆژاهە و َەفخاهەو و ماهگاهە وَ..خد وە هەبىووی
پالهێکی گىهجاو ڕێک بۆ دابەعکردوی کاجەکاهیان بۆ ئەرکە ئەکادیمیەکاهیان کە ئەماهەظ وا دەکاث هەجىاهً زاڵ بً بەصەر بەربەصخەکان و دابەزینی ئاصتی ئەکادیمیان  .
 -3زاهینی باوجریً هیغاههكاوی فغاری ئهكادیمی الی خىێىدكاران.
ردٍوام،
ماهدوویهحی به 

بە صەیرکردوی خغخەی ژمارە ( )8ڕووهە کە ئەم هیغاهاهە الی صامپڵی جىێژیىەوە ڕو ودەدەن کاجێک لە ژێر فغاردان ئەواهەی خىارەوەن.9 :
بەڕێژەی ( )85. 83%الی خىێىدکارەکان ڕوودەداث .6عڵهژاههكاوی خهوجً (بێ خهوی یاخىد خهوی هاخۆظ) ،بەڕێژەی ( )84.14%الی خىێىدکارەکان ڕوودەداث .3
دٍر بۆ خهوجً ،بەڕێژەی ( )77.34%الی
به 
خهواڵىوی و پێىیضتی له ڕادٍ 
رئێغه یاخىد ژاوی هیىٍی صهر ،بەڕێژەی ( )81.59%الی خىێىدکارەکان ڕودەداث  .9


صه
خهمۆكی و
َهصخكردن به 
وٍ) ،بەڕێژەی ( )79.32%الی خىێىدکارەکان ڕوودەداث .6.
خىێىدکارەکان ڕوودەداث  .8بێ ئۆكرٍی (ههبىووی جىاها بۆ پغىدن و ئارامبىهه 
دڵهڕاوكێ ،جرس ی زۆر  ،بێ ئۆكرٍیی ،بەڕێژەی ( )81.3%الی خىێىدکارەکان ڕوودەداث  .0زیادبىون یاخىد
ی ،بەڕێژەی ( )81.03%الی خىێىدکارەکان ڕوودەداث  .8
خهمبار 

كهمبىووی ئارٍزووی خىاردن ،بەڕێژەی ( )75.92%الی خىێىدکارەکان ڕوودەداث.بڕواهە خغخەی ژمارە (.)8
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عڵهژاههكاوی خهوجً (بێ خهوی
ردٍوام بە ڕێژەی ( .6 )85.83%
ماهدوویهحی به 

کەواجە باوجریً هیغاههكاوی فغاری ئهكادیمی الی صامپڵی جىێژیىەوە بریتی لەماهە .9
خهمۆكی و خهمباری بە ڕێژەی (.8 )81.01%
َهصخكردن به 
رئێغه یاخىد ژاوی هیىٍی صهر بەڕێژەی ( .9 )81.59%

یاخىد خهوی هاخۆظ) بەڕێژەی ( .3 )84.14%
صه
دڵهڕاوكێ ،جرس ی زۆر  ،بێ ئۆكرٍیی بە ڕێژەی ( .)81.1%ئەم ئەهجامەظ َاوجەریبە لەگەڵ جىێژیىەوەی پێغىوی ( .)Azahuanch et al, 2021وە بە بۆچىووی جىێژەراهیػ

ئەم ئەهجامە لەوەیە بگەڕێخەوە بۆ ئەوەی کە خىێىدکار لە کاحی خىێىدوی زاهکۆی ڕوبەڕووی زۆرجریً ئەرک و پێداویضتی خىێىدن دەبێخەوە جگە لەبىووی
جاكیکردهەوەکان و پابەهدبىون بە دەوامی خىێىدن کە َەمىو ئەواهەظ فغارَێنن بۆ خىێىدکار و کاجێک جاک لە ژێر فغار دا دەبێذ یاخىد ڕوبەڕووی فغار دەبێخەوە
کۆمەڵێک هیغاهە و کارداهەوەی جەصخەی و ڕەفخاری و دەروووی و َەڵچىووی جێیدا ڕوودەداث .
گهڵ فغاری ئهكادیمی 
ئاماهجی چىارەم :زاهینی باوجریً صتراجیجیهكاوی ههڵكردن له 
(بهرگریكردن له
َەر وەک دەردەکەوێذ صتراجیجیکاوی َەڵکردن لەگەڵ فغا ری ئەکادیمی بەو عێىەیە بىو الی صامپڵی جىێژیىەوەکە  .9 :جىاهای بىێراهه 
ركهكان ،بەڕێژەی ()82.72%
صخهكاهم به بێ ئازارداوی ئهواوی جر) ،بە ڕێژەی ( )87.81%بىو الی خىێىدکارەکان  .6داهاوی پالهێك بۆ ئههجامداوی ئه 
َهڵبژاردههكاهم و َه 

به خۆبىون ( باصكردوی
صخهكان و مخماهه 
دٍربڕینی َه 
بىو الی خىێىدکارەکان  .3صخایغكردوی خىدی خۆم ،بەڕێژەی ( )79.6%بىو الی خىێىدکارەکان  .9
كه) ،بەڕێژەی ( )79.6%بىو الی خىێىدکارەکان ،بڕواهە خغخەی ژمارە ( .)2
بارودۆخه 


کەواجە بەرباڵوجریً صتراجیجیەث الی صامپڵی جىێژیىەوەکە کە بەکاری دەَێنن بۆ َەڵکردن لەگەڵ فغاری ئەکادیمی ئەم دوو صتراجیجیەجە بىو .9 :جىاهای
ركهكان بە ڕێژەی (.)82.72
صخهكاهم به بێ ئازارداوی ئهواوی جر) بە ڕێژەی ( .6 )87.81%داهاوی پالهێك بۆ ئههجامداوی ئه 
َهڵبژاردههكاهم و َه 
(بهرگریكردن له 
بىێراهه 
ئەم ئەهجامەظ َاوعێىەی ئەهجامەکاوی جىێژیىەوەی پێغىوی ( )Adom, Esdel, Chukwuere, 2020ە .وە بە بۆچىووی جىێژەران َۆکاری ئەمە دەگەڕێخەوە بۆ ئەوەی
بۆجه َۆی فغار
كه 
كه 
گهڵ باردودۆخه 
ڵهكردن له 
صخهكان بۆ مامه 
ردٍ 
رچاوٍ و جىاها به 
صه 
داهاوی پالن و داهاوی ئاماهجی واكعی و باوەڕبەخۆبىون و صىد وٍرگرجً له 
لەواهەیە َۆکارێک بێذ بۆ کەمکردهەوەی هائارامی دەروووی و هسمبىهەوەی ئاصتی فغاری ئەکادیمی الی خىێىدکاراوی زاهکۆ .
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دەرئەهجامەکان :
.9خىێىدکاراوی زاهکۆ ئاصتی فغاری ئەکادیمیان بەرزە .
وٍكان،
ڵضههگاهدوی مامۆصخاكان( جاكیكردهه 
َه 
كادیمییهكان ،

 .6باوجریتریً فغارَێىهكان الی خىێىدکاراوی زاهکۆ بریخین لە (زۆری ئهركهكان و ڕاپۆرجه 
ئه
ركهكاهیان).
وٍكانَ..خد ،كهمی كاث بۆ ئههجامداوی ئه 
جىێژیىه 

ردٍوام ،عڵهژاههكاوی خهوجً ،بێ خهوی یاخىد خهوی هاخۆظ،
ماهدوویهحی به 

 .3باوجریً هیغاههكاوی فغاری ئهكادیمی الی خىێىدکاراوی زاهکۆ بریخین لە (
خهمۆكی و خهمباری ،دڵهڕاوكێ ،جرس ی زۆر  ،بێ ئۆكرٍیی.
رئێغه یاخىد ژاوی هیىٍی صهرَ ،هصخكردن به 


صه
صخهكاهم
َهڵبژاردههكاهم و َه 
بهرگریكردن له 
.بهرباڵوجریً صتراجیجیهث كه خىێىدكاراوی زاهکۆ بهكاری دٍَینن بۆ َەڵکردن لەگەڵ فغاری ئەکادیمی بریخین لە ( 
 9
ركهكاهیان) .
به بێ ئازارداوی ئهواوی جر ،داهاوی پالهێك بۆ ئههجامداوی ئه 

ڕاصپاردەکان :
لەژێر ڕۆعىایی ئەهجامی ئەم جىێژیىەوەیە ،جىێژەران ئەم ڕاصپارداهە پێغکەظ دەکەن :
 .9ڕێکاری پێکهێىاوی خىل بۆ پەرەپێداوی جىاهاکاوی خىێىدکاران بۆ کەمکردهەوەی فغاری ئەکادیمی.
كادیمیهكان.

گهڵ ئهرك و داواكاریه 
ئه
ڵهكردن له 
ردٍیی بۆ خىێىدكاران بۆ چۆهیهحی مامه 
روٍ 
پێغكهعكردوی ڕێىمایی په 

.6
وٍی فغاری ئهكادیمی 
مكردهه 

بهصتی كه
مه 
پێغكهعكردوی ڕێىمایی دٍروووی بۆ خىێىدكاران به 

.3
 .9زاهکۆکاوی َەرێمی کىردصخان بەگغتی و زاهکۆی ڕاپەڕیً و کۆیەظ بە جایبەحی پالهێکی ئەوجۆ دابىێن بۆ دابیىکردوی ژیىگەیەکی گىهجاوی پۆل و پەروەردە كه وا
بكاث خىێىدكاران كهمتر َهصذ به فغار بكهن.
پێغيیارەکان :
لەژێر ڕۆعىایی ئەهجامی ئەم جىێژیىەوەیە ،جىێژەران ئەم پێغيیاراهە پێغکەظ دەکەن :
 .9ئەهجامداوی جىێژیىەوەیەکی َاوعێىە لە زاهکۆکاوی جرو كۆهاغەکاوی جری خىێىدن.
رێىٍبردوی
ییهكاوی به 
 .6ئەهجامداوی جىێژیىەوەیەکی َاوعێىە لەگەڵ گۆڕاوەکاوی جری وەک :جەهدروصتی دەروووى ،گىهجاهدوی ئەکادیمی ،دەصخکەوحی خىێىدن ،كارامه 
كاث.
 .3ئەهجامداوی جىێژیىەوەیەکی بەراوردکردن لە هێىان ئەو خىێىدکاراهەی کە فغاری ئەکادیمیان بەرزە و ئەو خىێىدکاراهەی فغاری ئەکادیمیان هسمە.
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ره 
عه 
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پاعکۆی ژمارە ( )0
هاوی عارهزاییان بۆ ڕاصخگۆیی وهرگێران 
هاو و هازهاو
پ.ی.د.جمال علی عمر
م.محمد رصىڵ مراد
م.ی.صەردار حضێن عبدهللا

زاهکۆ
ڕاپەڕیً⁄کۆلێژی پەروەردەی بىەڕەث
ڕاپەڕیً⁄کۆلێژی پەروەردەی بىەڕەث
ڕاپەڕیً⁄کۆلێژی پەروەردەی بىەڕەث

پضپۆری
زماهەواوی کرداری
ئەدەبی زماوی ئیىگلیزی
ی
زمان و ئەدەبی ئیىگلیز 



پاعكۆی ژماره ( )5
هاوی عارهزاییان بۆ ڕاصخگۆیی ڕواڵهحی 
هاو و هازهاو
د.میراودەل أحمد کاهەبی 
م.ی.صىهام حضێن محمد
م.ی.گىاڵڵە صەالم حمد

زاهکۆ
ڕاپەڕیً⁄کۆلێژی پەروەردەی قەاڵدزێ
ڕاپەڕیً⁄کۆلێژی پەروەردەی قەاڵدزێ
کۆیە ⁄کۆلێژی پەروەردە

پضپۆری
دەرووهساوی کەصایەحی 
دەرووهساوی کلیيیکی
دەرووهساوی پەروەردەیی



ژماره ( )3
پاعكۆی 
پێىهری ( )Barraza, 2006بۆ پێىاوی فغاری ئهكادیمی 

ژمارە 

هه ر
گیز 

بڕگە

فغارهێىەکان 
گهڵ كهصاوی جر له هاو گروپ دا .
پێغبڕكێ كردن له 
0
كادیمییهكان

ركهكان و ڕاپۆرجه 
ئه
زۆری ئه 
5
صایهحی و كاراكخهری پرۆفضۆر و مامۆصخاكان
كه 

3
وهكان..هخد
وهكان ،جىێژیىه 
ڵضههگاهدوی مامۆصخاكان( جاقیكردهه 
هه 

4
خغهكان ،فۆرمی
كهن وهك (هه 
جۆری كارهكان كه مامۆصخاكان داوای ده 
5
مكهكان....هخد).
خغهی چه 
وهكان ،هه 
ڕاهێىان و چاالكیهكان ،جاقیكردهه 
له پۆلدا باصدهكریً.
جاههی كه 
گهیغتن لهو بابه 
جێىه 

6
ركهكان).
بهعداریكردن له پۆلدا( وهاڵمداههوهی پرصیارهكان ،پیغاهداوی ئه 

7
ركهكان.
كهمی كاث بۆ ئههجامداوی ئه 

8
هیغاهەکای فغار 
ژاههكاوی خهوجً (بێ خهوی یاخىد خهوی هاخۆظ)
عڵه 

0
ردهوام
ماهدوویهحی به 

5
رئێغه یاخىد ژاوی هیىهی صهر.


صه
3
كێغهكاوی ههرش ،ئازاری صك ،صكچىون

4
صخهكان.
ده 
خۆ خىراهدن" خىاردن و قرجاهدوی هیىۆك ،لێكخغاهدوی 
5
بهدهر بۆ خهوجً.
خهواڵىوی و پێىیضتی له ڕاده 

6
وه)
بێ ئۆقرهی (ههبىووی جىاها بۆ پغىدن و ئارامبىهه 
7
خهمۆكی و خهمباری
ههصخكردن به 

8
دڵهڕاوكێ ،جرس ی زۆر  ،بێ ئۆقرهیی.

9
عهراهگێزی و زوو ههڵچىون.
ههصخكردن به 

0
1
0

عه.
ملمالوێ یاخىد مهیل بۆ مغخىمڕ و مىاقه 

0
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وه 
وجىه 
دووركه 


0

ركهكان وهك قىجابی
ههبىووی ویضذ و ئیراده بۆ ئههجامداوی ئه 
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زیادبىون یاخىد كهمبىووی ئارهزووی خىاردن.

5
3
4
هەڵکردن لەگەڵ فغار
صخهكاهم به بێ ئازارداوی
ههڵبژاردههكاهم و هه 
(بهرگریكردن له 
جىاهای بىێراهه 
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ئهواوی جر).

ركهكان
داهاوی پالهێك بۆ ئههجامداوی ئه 
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صخایغكردوی خىدی خۆم
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