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پىزخە     

 ەل ەیەه انڕۆڵی ەیکاراهۆه و ەئ ًیگرهگتر  ینیهاص ەبوو ل یتیبر  ەو ەىیژ ێتو  مەئ یئاماهج    

 ەبوو ل یتیبر  ەکەو ەىیژ ێتو  یگاەڵمۆ ک . و کۆمەاڵیەتىی وروەد یراوەژ ێتو  ڕۆڵی یبوووەکارا ه

ەکاوی صىوری بەڕێوەبەرایەتی گغتی پەروەردەی قوتابخاه یراوەژ ێتو  موو ەه

 ر ەژ ێ( تو 79) ەبوو ل یتیبر  ەکەو ەىیژ ێتو  ەی. هموهگەرمیان)صەرەتایی, هاوەهدی, ئامادەیی( 

 ەب صتاەه ی ار یزاه ەیو ەکوکرده ۆ ب ر ەژ ێتو  ردران,ێبژ ەڵه ی صادهکەمەڕەه یکەیەو ێع ەب ەک

 ۆییاصتگڕ  ەبوون ل ایىڵهاتبوو. پاظ د کێپ ار یپرص 99 ەل ەک کیەاپرصڕ  یدرووصت کردو

 ە ڕێژەکەیک ەیکیەر یگێ, و حبوو  %(911) ە ڕێژەی ڕازیبوووی عارەزاکانک ەکیەاپرصڕ 

 23 یرژوڤێ spss ەیرهامە. بەکەو ەىیژ ێتو  ەیهموه ەڵگ ەل نراێه کار ە( بوو, ب866.)

 و ەب ەکەو ەىیژ ێ. تو کانەهجامەرئەد ە ڕووی و خضتى یکخضتنڕێکردن و  نێپول ۆ ب نراێکارهەب

 ( بوو,%76.71ە بە پێی زوریىەی هموهەی توێژیىەوەکە کە ڕێژەکەی )ک عتەگ ەهجامەئ

 یراوەژ ێتو  ڕۆڵی یبوووەکارا ه ەل ەبووەه انەیور ەگ ڕۆڵی کانەباش کراو  ەکار ۆه ەیزورب

 .گەرمیان یکاوەقوتابخاه ەل ی و کۆمەاڵیەتیرووەد

Article Info  

  
Received: April, 2022 

Accepted : June ,2022 

Published :September ,2022 

 

  

Keywords  

ڵ, توێژەری ۆ ڕێىمایی دەرووی, ڕ 

 دەرووی, توێژەری کۆمەاڵیەتی

 

Corresponding Author  

Karim.medhat@garmian.edu.krd 

 

 

  
 

 

          

mailto:Karim.medhat@garmian.edu.krd


 Journal of the University of Garmian 9 (3), 2022 

  
Page 151 

 
  

 پێػەکی

ۆماهدا قوتابخاهەکان ڕووبەڕووى چەهدیً قەیران و ڕ لەم صەردەمەى ئەم

گیروگرفتی حۆراو حۆر دەبىەوە وەک کەلتورى صیاس ی, ئابوورى و 

کۆمەاڵیەتى . ئەم قەیران و گیروگرفتاهە کاریگەرى هەرێنی دروصت دەکەن 

 .(2197,  غيثپرۆصەى خوێىدن و فێربوون  )لەصەر 

بۆ ڕووبەڕوبوهەوەى ئەو کێغە و گیروگرفتاهە بە عێوازێکى کاریگەر    

ۆڵى هەموو ئەو کەصاهەى کە خسمەتگوزارى ڕ پێویضتە گەعە بدرێت بە 

حۆراوحۆر پێغکەظ دەکەن وەک بەڕێوەبەر و مامۆصتا و چاودێرى 

 .(2113,  عـوضیەتیەکان )توێژەرە دەروووى و کۆمەاڵ  و  پەروەردەیى

توێژەرە دەروووى و کۆمەاڵیەتیەکان رۆڵێکى کارا و کاریگەر دەگێڕن لە 

ڕووبەڕووبوهەوەى ئەو حۆرە کێغە و گیروگرفتاهە ئەگەر لە بىەڕەتدا بە 

عێوازێکى زاوضتی و پێویضت ئامادەکرابً بۆ حێبەحێکردوى ئەو ڕۆڵە)هەمان 

 .صەرچاوە(

یەکێکە لە بەرزتریً وە  کۆمەاڵیەتیەروووى و خسمەتگوزارى رێىمایى د    

کاریگەرتریً ئەو خسمەتگوزارییاهەى کە پێغکەش ی خوێىدکاران دەکرێت بۆ 

ڕووبەڕووبوهەوەى کێغە و گیروگرفتەکاهیان وە چارەصەرکردن و ڕێکخضتنی 

ڕەفتارى ڕۆژاهەیان لە چوارچێوەى پرۆصەى پەروەردە بە عێوازێکى 

 .(2118تەهدروصت )ابویوصف, 

چوهکە ڕۆڵى پەروەردە و فێرکردن تەنها پێداوى زاهیارى هیە بە خوێىدکاران    

ە گرهگیدان بە گەعەکردوى لبەڵکو ئاماهجى پرۆصەکە بە گغتی بریتیە 

مرۆڤەکان لە ڕووى حەصتەیى و ئەقڵى و هەڵچووى و کۆمەاڵیەتى و 

وازێکى بۆ بەدەصتهێىاوى بەرزتریً پلە لە گەعە بە عێ ,و پیغەیى ییپەروەردە

 .گغتی) هەمان صەرچاوە(

ڕێىمایى پەروەردەیى بریتیە لە یارمەتیداوى خوێىدکار بۆ هەڵبژاردن و خۆ    

کەصایەتى و تواهاکاوى  ڵئامادەکردن بۆ ئەو بوارەى کە گوهجاوە لەگە

 (.2199)الحریرى و الائیمامى, 

 کاتەد روووىەد ىیىماڕێ ىەىاصێوا پ کىیمر ەئ روووىەزاوضتی د ىەڵەمۆ ک   

 وتًەرکەص ۆ ب ەکاهەتاک داوىیتەارمیئاماهجى  ەک کەیەصۆ پر  ەل یەتیبر  ەک

 ىاوىێصتهەدەب ۆ ب هاەرو ەه انیتیەصاەک ىەعەگ کاوىەر ەگەو ت صپۆ ک ر ەصەب

 .(2119 سع,ی)ابو زعس انییتیەصاەک ەل ەعەگ ًیباعتر 

 ىەصۆ پر  ەل یەتیبر  ەک کاتەد روووىەد ىیىماڕێ ىەىاصێ( وا پ9966 )بلوچر   

 ىەو ەووهکردهڕ ئاماهجى  ەب کار ییىماڕێو  ر ەکییىماێر  وانێه ەل کردنێکارل

 تێژ ەد داێیت ەک ىەىگیژ  و ەل غتنەیگێت ۆ ب کراو یىماڕێالى  ەخود ل مکىەچ

مان ەداهاتوو ) ه ۆ ب کاوىەداهاوى ئاماهج ۆ ب داوىیتەارمی صتیەبەمەب

 .(ەرچاو ەص

 کەیەصۆ پر  ەل یەتیبر  ەک کاتەد ىیىماێر  ىەىاصێ( وا پ9978 )ضایفۆتریب  

 ۆ ب ەکراو ییىماڕێ ەتر بکات ک کىێصەک تىەارمی داتەدڵو ەه کار ییىماڕێ داێیت ەک

 ۆ ب ر ەصەچار  ىەو ەىیز ۆ و د ار ڕیب رگرتنیەو و  ى ۆ خودى خ ەل عتنەیەگێت

 .(ەرچاو ەص مانە) هکانەغێک

 ەل یەتیبر  ەک کاتەد روووىەد ىیىماڕێ ىەىاصێ( وا پ9986 )ن ۆ پاترص  

 نەخاو  ەک کێصەک وانێه ەل تەبیتا کىێيێعو  ەل کێوتيەکێچاوپ کخضتنیڕێ

 ەک کێصەک ەڵگەل کۆمەاڵیەتیو  روووىەد کردوىییىماڕێ ەل ییەزاەعار 

 و ەئ ىەو ەىیهاص ۆ ب ەکردهییىماڕێ تگوزارى ەخسم ەب ضتییو ێپ ە و کراو ییىماڕێ

 ەچى ل کراو ییىماڕێ کردوىەعەگ مەردەبەل بًەد گر ڕێ ەک ىەاهیهدەتمەبیتا

 .(ەرچاو ەص مانە)ه یەوە بێتتیەصاەک انی ىیزاەعار  ای ىەیغیپ ووى ڕ 

 ەک کێصەک ەل یەتیبر  روووىەد کارى ییىماڕێ( 9967)فۆ کارخ چووىۆ بە ب  

 گوهجاهدوىۆ خ ۆ تر ب صاوىەک داوىیتەارمی رەصەل ەىاهێاهڕ و  نیزاه وىەخاو 

 ,ەوردکار  ,ەس ێپار  نیێنه ەواهەل ییەهدەتمەبیتا کەڵێمۆ ک وىەخاو  ەو  ,انیرووهەد

 ەتێواهر ەڕ د 2113 م,ی)الاصدى وابراه کاوىەکار  ىەربۆ ز  ەل یەتەباب ,ەیەکراو 

 (.2199الغرفا , 

 کارى یىماڕێ ىەىاصێپ روووىەد کاراوىیىماڕێ ۆب کىیمر ەئ ىەڵەمۆ ک هاەرو ەه   

 ۆڕ پضپ کىێکار ەغیپ یە لەتیبر  ەک کاتەوا د کانییەرکار ێف زگاەد ەل روووىەد

 ەل ۆ صتەئ ەتێو ەکەد ىدکاراوىێخو  موو ەه داوىیتەارمی رکىەئ ەک

 ىەغاهێک و ەئ موو ەه ەو  انیکردهەعەگ کاوىیەضتیداو ێپ ىەو ەوبوهەڕ ووبڕ 

 (.ەرچاو ەص مانە)ه ەو ەتێبەد انیوو ەڕ ووبڕ 

 

 

 

 ىەیردەرو ەپ ىیىماڕێ کاوىەئاماهج

 ىیىماێر  کاوىەئاماهج ەڵگەل ەو ەتێگر ەکدیە ىەیردەرو ەپ ىیىماڕێ کاوىەئاماهج

 ەڵگەل ەو ەتێگر ەکدیە ەو  ,کیەال ەگغتی ل کىەیەو ێع ەب روووىەد

 ىەخااله مەل تێکر ەد ەتر ک کىیەال ەل ەردەرو ەپ ىەصۆ پر  کاوىەئاماهج

 ێتەوە:پوخت بکر  ەو ەخوار 

 داوىیتەارمی ىڵو ەه ىەردەرو ەپ ىیىماڕێ می,یکادەگوهجاوى ئ ۆ خ .9

 گاىڕێ ەل ػیو ەئ ەییردەرو ەپ بوارى ەل وتًەرکەص ۆ ب داتەد ىدکار ێخو 

 ۆ دروصت ب بژاردوىەڵه ۆ ب انیداهیتەارمی ەو  ىدکارانێخو  ىەو ەىیهاص

 هاەرو ەه ە. و وتووبًەرکەص داێیت تێکر ەد ەک ىەبوار  و ەئ

 ەل ػیو ەئ ىدنێخو  ىەصۆ پر  ەبوون ل وامەردەب ۆ ب انیداهیتەارمی

)الاصدى  ىدکارانێخو  خىۆ بارود ۆ ب وامەردەب دواداچووىەب گاىێر 

 .(2199رفا,ەالغ ەتێواهر ەڕ د 2113م,یوابراه

 ەتاک ل زگارکردوىڕ  ەل یەتیبر  ەک روووى,ەد هدروصتیەت ىاوىێصتهەد ەب .2

 ەک تێتاک بکر  ەواتا وا ل کانیەرووهەد ەکچوهێت ەو ترش و  ێاوکڵەڕ د

 رکردوىەصەچار  ۆ ب داوىیتەارمی گاىڕێ ەبکات ل ػیئاصا کىێاهیژ 

 .(2199الغرفا,  ەتێواهر ەڕ د 2116 ,ە)العس  کاوىەغێک

 اهدوىەڕ پێت ۆ ب ىدکار ێخو  داوىیتەارمیواتا  کان,ەغێک رکردوىەصەچار  .3

 ەک کەیەو ێع ەب کخراو ڕێراصت و دروصت و  کىێواز ێع ەب کاوىەغێک

 هاەرو ەه کاوىەغێک ر ەصەب تێو ەرکەداهاتوو ص ەل تێبتواه

 ەزوو ەو ئار  ز ەو تواها و ح ىەیئاماد یێپ ەب ىدکارانێخو  عکردوىەداب

 ىدوىێخو  رىۆ ح بژاردوىەڵه ۆ ب انیداهیتەارمی ەو  انیکاهیەصەکەتاک

 (.2199الغرفا, ەتێواهر ەڕ د 2115 ع,ی) رب انیو داهاتوو  ضتاێئ

 انیکاهەییەو ئاماد انیتواهاکاه ىەو ەىیهاص ۆ ب ىدکارانێخو  داوىیتەارمی .4

 هیانىدێخو  رىۆ ح بژاردوىەڵه ەئاصت و  ًیرزتر ەب ۆ ب کردنەعەگ ەو 

و  صپۆ ک و ەئ موو ەه ر ەصەب وتًەرکەص ەو  انەڵیگەل گوهجانۆ و خ

 2113 م,ی) الاصدى و ابراه اکەیانگڕێ رەص ەتێد ىەراهەگەت

 .(2199الغرفا,  ەتێواهر ەڕ د
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 کانەقوتابخاه ەل ىەیردەرو ەو پ روووىەد کردوىییىماڕێترى  کىێئاماهج .5

 ىەو ەئ ۆ ب ەو قوتابخاه ڵما وانێه هدىەو ەیپ زکردوىێهەب ەل یەتیبر 

 کانەهر ەب نەخاو  ىەو ەىیز ۆ د ۆ کارکردن ب ەو  کدىیە رى ەواوکەت ەببى

 ەیەه انیربوهێگراوى ف ەک ىەواهەئ ەو  نییئاصا صاوىەک ىەواهەئ ەو 

 ڵهاوکارى ما ەب ەگروپاه و ەل کێکیە رەه ۆ پالوى گوهجاو ب وىداها ەو 

 .(2199)الغرفا,  ەو قوتابخاه

 هرخاهدوى رز ەب ەزاوضتی و  ىەو ەرکردهیب داوىێپەعەگ ۆ کارکردن ب .6

 ەب ەعەگ ەک کەیەو ێع ەب ىدکارانێخو  ىاوىێاهڕ  گاىڕێ ەل ىانێداه

 .(2191 ,یدیو العب دىیبدات )العب انیکاهەىاهێو داه س یەتواها ک

 ووى ڕ  ەل هگەو هاوص واو ەت کىیەتیەصاەدروصتکردوى ک ۆ ب دانڵو ەه .7

 لە گەڵ تێگوهجاو ب ەک کەیەو ێعەب ەو ەوعتڕە ەو ەرکردهیب

 .(ەرچاو ەص مانە) ه ىەگاکەڵمۆ ک کاوىەئاراصت

)  ىدکارانێخو  وانێهەهاوکارى ل وحىڕ  داوىێپەعەگ ر ەصەکارکردن ل .8

 .(ەرچاو ەص مانەه

 ەو  مییکادەو ئ تیێصەک گوهجاهدوىۆ خ ۆ ب ىدکارانێخو  داوىیتەارمی .9

 مانە)ه ەکردهەعەگ و ەئ ۆ ب هدروصتەت کىەیەىگیکردوى ژ  ماراهەف

 .(ەرچاو ەص

 :(2195)هبهان, روووىەد ی کار ییىماڕێ کاوىییەهدەتمەبیتا

 ەگوهجاو و  رگىەحل و ب نییعۆ پ گاىڕێ ەل ەو ەر ەد وخضارى ڕ  ەب دانیگرهگ-9

 .گغتی نیێپاک و خاو  ەب دانیگرهگ

 .تاهدنەڵەخەڵو ه ىویو ڕ دوو  ەل ەو ەوتىەدورک ەو  ,زىۆ ضڵو د ىۆیاصتگڕ -2

 هدروصتەباظ و ت کىیەهدەو ەیدروصتکردوى پ ر ەصلە  تێبەتواهاى ه-3

 .تر صاوىەک ەڵگەل

 داتەراهێخ ارى ڕیب ەک کێواز ێع ەب تێب فراوانڵو د ۆ رخەصەو ل مًێه-4

 .کانەتەباب ر ەصەل

 کردنەڵەمام ر ەصەل ی هەبێتتواها ەو  هەبێت وىو چو ەڵه هگىەهاوص-5

 کێواز ێعەب کردنۆڵهترۆ کۆخ ەو  کىیحۆ ل کىێواز ێعەب کاوىەچوهەڵه ەگەڵل

 .ىداربکاتیتر بر  صاوىەک کاوىەچوهەڵه داتەه ەگڕێ

  داتەه ەو ەئ ىڵو ەه ەو  تڕێبەه کراو ییىماێر  ەب ەقض ەو  تێباظ ب کىێگر ێگو -6

 ر ەصەل تێبەتواهاى ه ەو  ەو ەتێز ۆ بد کراو یىماڕێ کاوىەقض ەل ەڵەه ەک

 .رەگیو کار  یڤتەز ۆ پ کىیەهدەو ەیپ

 .ەو ەتێبىاص انیژ  ەل کاوىەتواها و ئاماهج ەو  تێبىاص ى ۆ خودى خ-7

 اهکارى ۆڕ گ ىەو ەوبوهەڕ ووبڕ  ۆب تێب ەکراو  کىەیەو ەرکردهیب نەخاو -9

 .وامەردەباظ و ب کىیەگاەڕیباظ ب کردوىەعەگ  صتیەبەمەب

 و ەئ ۆ ب تێبەه وامىەردەب دواداچووىەب ەو  تێباظ ب کىێر ەىێخو -91

 ەل ەگغتی و  کىەیەو ێعەب نەدەوودڕ  ىەیردەرو ەبوارى پ ەل ەک ىەاهیاهکار ۆڕ گ

 .تىەبیتا کىەیەو ێع ەب ى ۆ خ رىۆ بوارى پضپ

 کاوىەغیهاوپ ەڵگەل کردنیژدار ەو ب کردنیهاوکار  ر ەصەل تێبەتواهاى ه-99

 .ترى 

 .تێب نیعبەو گ ەهدەخ ەب مەد-92

 یکردوڵقبو  ر ەصەل تێبەتواهاى ه ەو  تێبگر  اواز یح چوووىۆ ب ەل س ڕێ-93

 .کاوىەڵەه ەان بىداه ەو  ەخىڕە

 تىیەجیو صترات کیکىەو ت واز ێع ىاوىێکارهەب ر ەصەل تێبەتواهاى ه -94

 .ر ۆ راوحۆ ح

 .تێگغتی و فراوان ب کىیەر یعيبڕۆ  نەخاو  -95

 کىەڕێروباو یب انی کێگروپ انی کێصەک ۆ ب هگرى یەال  وحىڕ  ەل تێدوورب -96

 .تەبیتا

 .تێبهە ىەیغیپ کاوىەوعتڕە لە باش ی کىیەزاەعار -97

 .تێبگر ێل سى ڕێ ەو  تێبەه ىەکەغیپ ەب واوى ەت ى ەڕ باو -98

 .کراوییىماڕێ ەڵگەل تێبەه ىەتواهاى دروصتکردوى متماه-99

 سى ڕێ ەو  ىەگاکەڵمۆ ک تییر ەداب و ه ۆ ب تێبەباش ی ه کىێغتيەیگێت-21

 .تێبگر ێل

 ەو  ,کاوىەواز ێو ع نکردییىماڕێ کاوىەر یۆ ت ەل تێبەباش ی ه کىییەزاەعار -29

 .ىکردوىێلۆ و پ ارى یزاه ىەو ەکردهۆ ک تىییەهۆ چ

 کاوىەخول ەل کردنیژدار ەب ىەگڕی ەل ىەیغیپ ىەعەگەل تێب وامەردەب-22

 .کانەپۆ رکغۆ و و  هفراوطۆ ک ەل کردنیژدار ەب ەو  ىانێاهڕ 

و  کار ەرز ەو ه ڵمىدا روووىەزاوضتی د ەل تێبەباش ی ه ىیزاەعار -23

 کاوىەر ۆ راوحۆ ح ەر یۆ ت ەل تێبەه ىیزاەعار  هاەرو ەه ەو  غتوو ەیگێپ

 .کردنەعەگ

 .بباتە و ەڕێب کاوىەباظ کات کىەیەو ێعەب ەو  تێکات بگر  ەل س ڕێ-24

 .یىێتتر بب صاوىەک ىەو ەکردهیو تاق ىیزاەعار ەصوود ل-25

 بکات انیداهیتەارمی ەب ز ەح ەبکات و  کەڵخ ەڵگەبوون ل ەڵکیت ەب ز ەح-26

. 

 ەکان:قوتابخاه ەل و کۆمەاڵیەتی روووىەد رى ەژ ێتو  ىڕۆڵ

 ەل ننیبەو گرهگ د ەور ەگ کىۆڵێر  و کۆمەاڵیەتی روووىەد رى ەژ ێتو    

و  روووىەد تگوزارى ەخسم عکردوىەغکێپ گاىڕێ ەل ػیو ەئ کانەقوتابخاه

 تگوزارى ەخسم هاەرو ەه ەو  .اوازى یح ێب ەب ىدکارانێخو  ەب تىیەەاڵ مۆ ک

و  ر ەبەو ەڕێب ەل ر ەهە پێغکەظ دەکەن, قوتابخاه ىەصتەد ەب روووىەد

 ەل کە ىەصاهەک و ەموو ئەه ەب گاتەتا د کانەر ەرماهبەو ف صتاۆ مام

و  ەکمۆ ت کىەیەرهامەداهاوى ب گاىڕێ ەل ػیو ەئ ەیەه انییهو بو  ەکەقوتابخاه

 (.2013عبد العظيم,ڕۆڵە) وەئ اوىێڕ گ ۆ کارا ب

گرهگى بوون و  ر ەصەل ەو ەتێبکر  ختەح تێبەد کەیەقوتابخاه موو ەه ەل   

 عکردوىەغکێپ ەب تێصتەدەڵه ەک ىەیردەرو ەو پ روووىەد کارى ییىماڕێ ىڕۆڵ

 گاىڕێ ەل ػیو ەئ ىدکارانێخو  موو ەه ەب روووىەد رى ەصەو چار  ىیىماڕێ

 روووىەد تگوزارى ەخسم عکردوىەغکێپ صتیەبەمەب وتًەکێچاوپ هجامداوىەئ

 ەو  ىدکارانێخو  و ێه ەل زى ێىگەڕاهع فتارى ڕە رکردوىەصەچار  ەو 

 ەقوتابخاه ىەىگیژ  ەل یەگوهجاو ه ەک ىەفتاراهڕە وەئ موو ەه رکردوىەصەچار 

 رکردوىەصەچار  هاەرو ەه ەو  ەوتابخاهق کاوىەرکەئ خضتنیێ پغتگو  کەو 

 رکردوىەصەچار  هاەرو ەه ەو  ىدکارانێهاو خو  ەبردن ل ىەیر یئ کاوىەغێک

 ربوونێگراوى ف ەو  ىانێصتهەد ەالوازى ب ەو  روووىەد گوهجاوىەه کاوىەغێک

 ڵ کردنقبو  ىەگێح ەک کانەڵەه ییەفتار ڕە ەتیر ەه رکردوىەصەچار  هاەرو ەه

 ەو  خوازراو ەه داکردوىۆ خەزبیم ەو  ەهجەپ نییو مژ  کۆ ىیقرتاهدوى ه کەو  ییەه

 .()هەمان صەچاوە کانەو ەکردهیتاق ەو ترش ل یاوکڵەڕ د هاەرو ەه

عبد  چوووىۆ ب ەب ەقوتابخاه ەل روووىەد کارى یىماڕێ ىڕۆڵکاراکردوى  ۆ ب

  :ەضتیو ێپ( 2013العظيم )

 ىیىماڕێو کارى  ػیئ ەک کانیەوعتڕە ەکار ڕێ ەب تێبەه واو ەت صتبوووىەو ەیپ-9

 .خاتەکدڕێ روووىەکارى د
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 ەو یەگاڕێ ەل ەک ىەاهیجیو صترات زمیکاهیم و ەئ موو ەه ەبوون ب صتەو ەیپ-2

بوون  ىیزاەعار  ەو  تێکر ەد ظەغکێپ ىەیردەرو ەو پ روووىەد تگوزارى ەخسم

 .روووىەد کردوىەو ئاراصت ىیىماڕێ کاوىەگرامۆ پر  موو ەه ەل

 ربوووىێف کاوىەواز ێع ەل تێبەه ىیزاەعار  روووىەد کارى ییىماڕێ ەضتیو ێپ-3

 هاەرو ەهو  کانییەرکار ێف ەئامراز  ەباظ ل کىەیەژمار  ىاوىێداه ەو  یچاالک

 ر,یب ىەژهڕێ) کەو  ەباو  ەک کانەو ەوتىەواه گاىڕێ ەل تێبەه ىیزاەعار 

و  ۆ گروپى کار, گفتوگ کان,ییەرکار ێف ییەار ی ان,ێڕ گڕۆڵ ژى,ێبەواه

 واوکردوىەدراما, ت ۆ کیصا گاىڕێ ىاوىێکارهەب هاەرو ە..هتد( , هک,ۆ الید

 هاەرو ەه ەو  کەیەىێو  کاوىەوهبو  ەعەب ىەو ەىیز ۆ د کان,ەواو ەهات ەکۆریچ

 صتاىۆ مام ەک ىەئامرازاه و ەل کێر ۆ ز  ەو  ر,ەو هوه غانێکەىێو  ەب ر ەصەچار 

 یان هاهێىێتکار ەب ىیئاصا

 انۆیخ ەب انۆیخ کجار ێهدەه ەک کانیەصەکەتاک ەتڵەحا ەل ەو ەىۆڵیکێل-4

 انۆیب ەقوتابخاه تىیەراەبەو ێر ەب گاىڕێ ەل کجار ێهدەه انی نەکەرداهدەص

 روووىەد کردوىیىماڕێصىدوقى  ەقوتابخاه کێهدەه ەل ەیەواهەل انی ًێردر ێهەد

پاظ  ەو  نەبک روووىەد ىیىماڕێداواى  ەهام ەب تواهًەد ىدکارانێخو  ەک ەیەه

 ر ەص ارى ۆڤگ گاىڕێ ەل تێتواهەد ەو ەتێىێخو ەید روووىەد کارى ییىماڕێ ىەو ەئ

 .ەو ەبدات کانەار یپرص مىەاڵ و  ەقوتابخاه وارى ید

و  یەراێخ کىێتڵەحا نهاەت کجار ێهدەه ەک راکانێخ ەتڵەحا ەل ەو ەىۆڵیکێل-5

 .ەو ەتێبەهەدووبار  ەهگڕە

دروصتی  روووىەد کارى یىماڕێ ەک روووىەد ىەیردەرو ەکاراکردوى گروپى پ-6

 روووىەد کارى ییىماڕێ ەل کیەر ەه اهدوىەیگێپ ىەقەڵئ ەب تێبب ىەو ەئ ۆ ب کاەد

 .ەو ەر ەد گاىەڵمۆ و ک زانێخ ەب نەکەقوتابخاه ەل ىەصاهەک و ەئ موو ەه ەو 

 کىێگروپ هدەچ ەل وکۆمەاڵیەتی روووىەد ییکاری ىماڕێ کردوىیدار ەعب-7

 ەیەواهەل ەک ىەغاهێک و ەئ موو ەه ەل ەو ەىۆڵیکێل ۆ ب ەهاو قوتابخاه ەل کىەر ەص

 یێپ ەگوهجاو ب رى ەصەداهاوى چار  ۆ ب دانڵو ەه ەو  ەو ەتێبب ىدکار ێخو  وىەڕ ووبڕ 

 زى,ێهگەڕەع ,ەقوتابخاه ەل هاتًەڵ)ه ەل نیتیبر  ظەغاهێک و ەئ ان,یگرهگ

پغتگوێ  ى,ێڕ گەو ەئاژ  گوهجاو,ەه ىەوع ىاوىێکارهەب ىدن,ێخو  وتنیەدواک

 ى,یئاگا ەب ووىەفکرچوون,خ ,ەو ەرچووهیبەل ,ەو ەر ەد تىڵەواڕ  خضتنی

 .(..هتدو  اهاتًڕ  تى,یەەاڵ مۆ ک رمىەع ً,یدز  ىادى,یع

 ىەربار ەد ەهمووه ۆ ب ر ۆ راوحۆ ح روووىەد گرامىۆ دروصتکردوى پر -8

  .ىدنێخو  ەل ىانێصتهەدەب ر ەصەل رى ەگیو کار  کارى ەرز ەه کاوىەغێ)ک

 ىیتاەر ەص هاغىۆ ق ىدکاراوىێخو  یال ەل یڤتەز ۆ پ وعتیڕە کىیەهاەچاهدوى ب

 رى ەهوه ۆ کردن,گفتوگ ۆ ب ەڵێب ەو  ژى یتوهدوت ۆ ب ر ێخەهوەک )

 ىدوىێخو  ماکاوىەبى بوون,ۆ خەبەڕ باو  ک,ەڵخ ەڵگەل وتکردنەضوکەڵه

 ر ەصەتواها ل ىان,ێتواهاکاوى داه داوىێپەعەگ ى,ڵمىدا کاوىەغێک ر,ەگیکار 

 ر ەصەب وى ەرکەص ن ۆ چ ى,ڕ رببەد تۆ هاخى خ ن ۆ چ ار,ڕیب رگرتنیەو 

 .(..هتدە و کاهیەهدەو ەیپ رى ەىێووخڕ  بوونڕەو تو  ژى یتوهدوت ,ماهدووبون 

 ىەو ێع ەل ػیو ەئ ,فتارڕە کخضتنیڕێ کاوىەگرامو پر  کخضتنیڕێ داهان و -9

 ,ێاوکڵەڕ )د کەو  ىەغێک رکردوىەصەچار  ۆ ب کردنییىماڕێ کىێغتيیداه هدەچ

 .(اویعەه ىەو ەزار  ىاوىێکارهەب کردن,ۆ در  رى,یگەعۆ گ ژى,یرم,توهدوتەع

 کەو  کانەتەبیتا ەژ ێتو  تکردوىەخسم ۆ ب دانێپەعەگ گرامىۆ داهاوى پر -91

 نەخاو  کان,ەکەر یز  ,ەیەه انیىدهێخو  وتنیەدواک ىەواهەئ کان,ەدار ەهر ە)ب

 هاەرو ە( هەیەه انڵییقەئ ىەغێک ىەواهەئ کان,ەتەبیتا ەضتیداو ێپ

 .ر ۆ راوحۆ ح کىەر یز  داوىێپەعەگ

 ۆ ب تێىیهەکاردەصتاهدارد ب کردوىەواهێئامرازى پ کەڵێمۆ ک کار یىماڕێ-99

 روووىەد کارى ییىماڕێ حار کێهدەه انی کانیەرووهەد ەغێک ەل ەو ەىۆڵیکێل

 ر ەصەل ىاوىێاهڕ  ەک ىەراهەو ێپ و ەئ یێپەب کاتەدروصت د کیەاپرصڕ  ى ۆ خ

 ۆ ب تێربەدیتەارمی تێبەد هاەرو ەه ەو  ىەکیەمیکادەئ ەىدهێخو  ەل ەکردوو 

 .کردن نییبێو ت وتًەکێچاوپ ماکاوىەبى زراهدوىەدام

 ىانێاهڕ  مییت ەک ىەصاهەک و ەئ ًیگرهگتر  ەل ەکێکیە روووىەد کارى یىماڕێ-92

 انیصتاۆ مام ۆ ب ىانێاهڕ  هجامداوىەئ ەل یەتیبر  ەیەکیە مەکارى ئ ت,ێکدێپ ێیل

 ەو  نەبگێت ىدکار ێخو  وىەمەت کاوىەاواز یح ەهاغۆ صروعتی ق ەل ىەو ەئ ۆ ب

 ر ەصەل ننێابهڕ  صتاۆ مام هاەرو ەه ەو  ەو ەىڵێب ەواه ەهاغاهۆ ق و ەئ یێپەب

 ێبەب ىدکارانێخو  ەڵگەل وتکردنەضوکەڵه ەو  اواز یح گاىڕێ ىاوىێکارهەب

 .ژى یتوهدوت انیصسا  ىاوىێکارهەب

 وىەخاو  ۆ ب ىانێاهڕ  هجامداوىەئ ەب تێصتەدەڵه روووىەد کارى یىماڕێ-93

 داوىێپەعەگ کاوىیەهدروصتەت ماەبى ەل انیدارکردهەئاگ ەو  کانەىدکار ێخو 

 هاەرو ەه کار ەرز ەه ەڵگەل وتکردنەو ک طەڵه تىیەهۆ چ ەو  تىیەەاڵ مۆ ک

 انۆیو کچان خ ڕ کو  کاتەوا د ەک ىەکاراهۆه و ەئ ر ەصەب وتًەرکەص تىیەهۆ چ

 ىدنێخو  کىێداهاوى پاله ەو باوکان و  کیدا ەڵگەل کردنەقض ەدووربگرن ل ەب

 وتنیەدواک ر ەصەب وتًەرکەص ۆ ب ىدکار ێخو  وىەخاو  ۆ هاوبەظ کردویب

 .ىدنێخو 

 یدروصتکردو هاەرو ەو ه روووىەد ىەژهامڕۆ و  ار ۆڤدروصتکردوى گ-94

 کەو  ىدکارانێخو  ر ەصەب عکردوىەو داب روووىەد ىەوکراو ڵ ب کێهدەه

 .روووىەد کردوىیىماڕێ ەل کێر ۆ ح

گروپى  وانێهەل رى یعيبڕۆ  کردوىۆڕ وگڵئا ۆ ب ژ ڕۆ  کێهدەه کخضتنیڕێ-95

 ێکڕغبیێپ کخضتنیڕی کەو   کانەاواز یح ەقوتابخاه ەل روووىەد ىەیردەرو ەپ

 .ىدکارانێخو  وانێهەل

 ۆ ب ىدکارانێخو  کردوىیهاوکار  ەب تێصتەدەڵه روووىەد کارى یىماڕێ-96

 ەگڕێهاهدان و  گاىڕێ ەل داوىێپ ەعەگ ەو  انۆیهاخى خ ەل ەهر ەب ىەو ەىیز ۆ د

 .کردوىەعەگ ۆ ب عکردنۆ خ

تواها  و  کاوىەغێباس ی ک ەک کێىدکار ێخو  ر ەه ۆ ب ێس ۆ دروصتکردوى د-97

 .تێدابێت کاوىەزوو ەو ئار  ز ەو ح کاوىییەزاەو عار  کاوىیەمیکادەئ

 ى یۆ ادڕ و  ىار یمیو ص ۆڕ ک گاىڕێ ەل ەڵمۆ ک ەب کردوىیىماڕێچاالککردوى -98

 هەبێت ر ەگەئ ەقوتابخاه ىەژهامڕۆ و  ەقوتابخاه

  روووىەد کردوىیىماڕێ ەل ەڵەه غتنیەیگێت کێهدەه

 ەو ەتێبەد روووىەد کردوىیىماڕێ ووى ەڕ ووبڕ  ەک کانەور ەگ ەغێک ەل کێکیە   

 ەغتىەیگێت ەڵەه مە. ئڕۆڵە وەل ەڵەه غتنیەیگێت ەل یەتیبر  کانەقوتابخاه ەل

 ەل .ىدکارێو باوکى خو  کیدا ەگاتەتا د کاتەدێپ صتەد ەو ەتەئاصتی حکوم ەل

 ىڕۆڵ ەواهىڕ ها ەو یێگگره ەب ىدنێو خو  ەردەرو ەپ تىەزار ەو و  تەحکوم تاڵ و  ر ۆ ز 

و  ر ەبەو ەڕێب ظەقوتابخاه ر ۆ ز  ەل  ەیی.ردەرو ەو پ روووىەد کردوىیىماڕێ

و باوکان و  کیدا رحار ۆ ز  هاەرو ەه ن,ەىاگێت ڕۆڵە وەل باش یەب صتاکانۆ مام

 و ەل کێهدەه ەو ەخوار  ىەمەئ نەگەدێت ڕۆڵە وەل ەڵەهەب ىدکار ێخو  وىەخاو 

 -:ەیەه روووىەد کارى یىماڕێ ىڕۆڵ ىەبار ەل ەک ەیەهەاڵ ه ەغتىەیگێت

 کانەقوتابخاه ەل روووىەد کارى یىماڕێکارى  یەوا انێیپ شەک کێهدەه- 9

 ڕۆڵە وەئ کجار ێهدەه ۆیەب تێر ێبگ ڕۆڵە وەئ تێتواهەد کێصەرکەه ەو  ەئاصاه

 ى ۆ ه ەتێبەد ػیمەئ ەبوار  و ەل نیه ۆڕ پضپ ەک کێصاهەک ەب تێدر ەد

 .روووىەد کارى یىماڕێالوازبوووى کارى 
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 و ەئ ۆ ب نهاەت روووىەد کردوىیىماڕێ تگوزارى ەخسم یەوا انێیپ شەک ێهدەه- 2

 ەیػمەئ ەک ەو یەرووهەد ووى ڕ  ەل عًۆ خەه ەک تێکر ەد ظەغکێپ ەصاهەک

 موو ەه ەب تێکر ەد ظەغکێپ کردنیىماڕێ تگوزارى ەخسم ەچوهک یەه اصتڕ 

 زاوىێخ ەب تێکر ەعدەغکێپ هاەرو ەه ,اهای تێب ظۆ خەه ر ەگەئ کێتاک

 ی خوێىدکارەکاهیانتووظ بووو ەل گربًڕێ ەو ەکەیەب ىەو ەئ ۆ ب کانەىدکار ێخو 

 .روووىەد ش یۆ خەه ەب

 ە,کاهەغێک رى ەرکەصەچار  روووىەد کارى ییىماڕێ یەوا انێیپ شەک ێهدەه- 3

 ۆ ب کاتەد کراو یىماڕێهاوکارى  روووىەد کارى یىماڕێ ەچوهک یەه اصتڕ  ػیمەئ

 ەو  تێىێهالەد ەو یەصتەد ەب ەک ىەغاهێک و ەو ل ى ۆ خودى خ ەل غتنەیگێت

 ۆ ب کردوىەپاعان ئاراصت ەو  کاوىەزوو ەو ئار  ز ەتواهاکاوى و ح ىەو ەىیز ۆ د

 .انەڵیگەل تێگوهجەد ەک ىدنێخو  ەل ەر ۆ ح و ەئ تکردوىەخسم

و  کردنیىماڕێ وانێهەل یەه اوازى یح ەک یەوا انێیپ شەک ێهدەه- 4

 روووىەد رى ەصەچار  ەچوهک یەه اصتڕ  ظەمەئ ەو  روووىەد رکردوىەصەچار 

 مەاڵ ب یەرووهەد غکىیپس  ش ییئ نهاەت ەبێت,د رمانەد ەب کێکات تەبیتاەب ەو 

 ەبکات ک ش یەغکێپ کێصەک تێکر ەد روووىەد کردوىیىماڕێ تگوزارى ەخسم

 .ەکار  و ەئ ر ەصەل تێکرابێپ ىاوىێاهڕ  ەو  ەبوار  و ەل تێب ەواهامڕ ب نەخاو 

 غکىیپس  ەب ضتییو ێپو  ەو ەعۆ خەه کراو یىماڕێ ەک یەوا انێیپ شەک ێهدەه- 5

 ەچوهک کردن,یىماڕێ ىەربار ەد ەڵەیەه کىێچوهۆ ب ظەمەئ ەو  یەرووهەد

 تێکر ەد کو ەڵب یەوەرووهەد ووى ڕ  ەل تێب ظۆ خەه یەه رجەم کراو یىماڕێ

 ەو  تێبەه تىیەەاڵ مۆ و ک روووىەد ىەغێک کێهدەه ەک تێب کێصەک

 .کاوىەغێک ىەو ەووبوهەڕ ووبڕ  ۆب تێبەه ىیىماڕیێ کێهدەه ەب ضتییو ێپ

 ختەح نهاەت کردنیىماڕێ تگوزارى ەخسم ەک یەوا انێیپ شەک ێهدەه- 6

 تگوزارى ەخسم ەچوهک یەه اصتڕ  ػیمەئ کاتەد کانیەچوهەڵه ەغێک ر ەصەل

 ەچى ل ەو ەتێگر ەد ۆڤچاالکى مر  کاوىەبوار  موو ەه ەو  ەر یگغتگ کردنیىماڕێ

 زاوىێخ انی ىەیغیپ انی رى ەهاوص انی تىیەەاڵ مۆ ک انی تێب روووىەبوارى د

 .ىەیردەرو ەپ انی رزش یەو  انی صازى ەغیپ نای

 ەو  گاتەدێت ى ۆ خ ىڕۆڵ ەل ەڵەهەب روووىەد کارى ییىماڕێخودى  کجار ێهدەه-7

 ًیاتر یز  رحار ۆ ز  ەو  ربکاتەصەچار  کەیەغێک موو ەه تێتواهەد ەک یەوا یێپ

 هاداتەگڕێ ەک کێواز ێع ەب وتًەکێچاوپ ىەصۆ پر  ەل تێيیبەد ڕۆڵ

 ىەو ەىیز ۆ د ىڵو ەه ەو  بگاتێت ىەکەغێک ەل تێبتواه ى ۆ خ ییکراو ىماڕێ

 .(2193 ,عبد العظيم)  بداتۆ ب رى ەصەچار 

 ەل ەو ەبىەگرفت د و ەغێک کەڵێمۆ ک ووى ەڕ ووبڕ  روووىەد کاراوىییىماڕێ     

 هگىەماهەه بوووىەه کەو  انیکاهەکار  هجامداوىەئ ىەصۆ پر  ىەو ێچوارچ

 رحار ۆ ز  ەک نەکەد داێکارى ت ەک کانەقوتابخاه رى ەبەو ەڕێب نیەال ەل

 کردوىییىماڕێ ىەصۆ گرهگى پر  ەب نەدرک هاک کانەقوتابخاه راوىەوبەڕێب

حار خودى ێ هدەه انی  , وکانەقوتابخاه ەل ىەیردەرو ەو پ روووىەد

 ەل ەک ەکاروبارى قوتابخاه کێهدەه ەهەخەد صتەد روووىەد کاراوىییىماڕێ

 ەغێدروصت بوووى ک ى ۆ ه ەتێبەد ظەمەئ ەواهەئ تیێار یرپرصەب ىەو ەر ەد

 ەل ەو  کجار ێهدەه انی ە, وقوتابخاه رى ەبەو ەڕێو ب کارانییىماڕێ وانێهەل

 ەک تێهاکر  نیداب روووىەد کارى ییىماڕێ ەب تەبیژوورى تا ەوتابخاهق کێهدەه

 هجامەباش ی ئ ەب کاوىەو کار  ػیئ تێتواهەه کار ییىماڕێ ىەو ەئ ى ۆ ه ەتێبەد

 بدات.

 کاراوىییىماڕێکارى  ووى ەڕ ووبڕ  ەیەواهەل ەک ىەغاهێک و ەتر ل کىێکیە   

 ەو  روووىەد کاراوىیىماڕێ وانێه ەل ەیەغێدروصت بوووى ک ەو ەتێب روووىەد

 رحار ۆ ز  صتاکانۆ مام ەک ىەو ەئ ى ۆ هەب ػیمەئ کانەقوتابخاه اوىیصتاۆ مام

 ەل اتهاد هجامەگرهگ ئ کىێکار  چیه روووىەد ی کار ییىماڕێ ەک نەکدە صتەه

 نیداب ۆ ب تىەبیتا ىەگێو پ تەبیژوورى تا ەظو ەئ اىەڕ ر ەص ەو  ەقوتابخاه

 . ەقوتابخاه ەل تێکر ەد

 ەغێک ىەرچاو ەصەب تێبەد ى ۆ خ روووىەد کارى ییىماڕێحار  کێهدەه   

 ىەو ەئ ى ۆ هەب ػیو ەئ کانەقوتابخاه صتاکاوىۆ و مام ر ەبەو ەڕێب ەڵگەل ەو ەهاه

 کردوىییىماڕێکارى  ەب هدىەو ەیپ ەکارووبار ک کێهدەه ەخاتەد صتەد ەک

 .ەواهەئ تیێار یرپرصەب ىەو ەر ەد ەل رحار ۆ ز  ەو   یەه یەوەرووهەد

 یەتیبر  ەو ەتبێب روووىەد کارى ییىماڕێ ووى ەڕ ووبڕ  ەهگڕە ەتر ک کىێگرفت   

و  روووىەد کارى ییىماڕێ ىڕۆڵگرهگى  ەل انیقوتاب صوکارى ەک رحار ۆ ز  ەک ىەو ەل

 ەڵگەل بًەهاوکار ه ەک ىەو ەئ ى ۆ ه ەتێبەد ظەمەئ نەىاگێت یيەردەرو ەپ

 . انیکاهەىدکار ێخو  کاوىەغێک رکردوىەصەچار  ۆ ب روووىەد کارى ییىماڕیێ

کاروبارى   ر ەصەل نیێر ەه رى ەگیکار  ەک کانەگرهگ ەغێک ەتر ل کىێکیە   

خودى  ۆ ب ەباظ و دروصت کىێىاهێاهڕ  بوووىەه کاتەدروصت د کردنییىماڕێ

 انییزاەعار  روووىەد کاراوىیىماڕێ ەک ىەو ەئ ى ۆ ه ەتێبەد ظەمەئ کارانیىماڕێ

 ,ە)ابو فار کانەقوتابخاه ەل انیکاهەکاروبار  هجامداوىەئ تىیەهۆ چ ەل تێبەه

2199).  

 ەک ىەغاهێک و ەئ غاوىیهاوه ەب کداەیەو ەىۆڵیکێل ە( ل2199)حاصم  

 ەقوتابخاه ەل ەو ەتێبەد ىەیردەرو ەپ کارى ییىماڕێکاروبارى  ووى ەڕ ووبڕ 

 کەڵێمۆ ک ر ەصەل ەو ەکاتەد ختەبابل( ح سگاىێ) پار  کاوىیەهدەدواهاو 

 ەغاهێک و ەئ ًیگرهگتر  ەباش ل ەو  ەو ەتۆ وتەک ەکەو ەىۆڵیکێل ەل ەک هجامەرئەد

 نەکەد ارى یعهو هاو  ەباش ل ەهجاماهەرئەد و ەئ ًیگرهگتر  ەل کێکیە کاتەد

هاو  ەل ەو  گغتیەب گاەڵمۆ ک هاو ەل ىەیردەرو ەپ کردوىیىماڕێ ىڕۆڵ ىەبار ەل

الوازى  ەتردا باش ل کىێهجامەرئەد ەل هاەرو ە. هتىەبیتا ەب کانەقوتابخاه

 کاتەد انیو کارى قوتاب شەو ک روووىەد کارى یىماڕێ وانێه هدىەو ەیپ

 ەب تەبیتا کىێژوور  کردوىەه رخانەت ەتردا باش ل کىێهجامەرئەد ەل هاەرو ەه

ها  ەباش ل امەکاهیداهجەرئەد تاۆ ک ەل هاەرو ە. ه کاتەد روووىەد کارى یىماڕێ

 . کاتەد کانەصتافى قوتابخاه ەو  ىەیردەرو ەپ کارى ییىماڕێ وانێه هگىەماهەه

 کاوىیەگر ڕێ) غاوىیهاوه ە( ب2195ی)العامر ەیەکی و ەىیژ ێتو  هجامىەرئەد      

 ىەواهگڕ  ەل کانیەهدەدواهاو  ەقوتابخاه ەل ىەیردەرو ەپ کردوىییىماڕێ  مەردەب

 ەتێد ەک کاتەد روگرفتیگ کەڵێمۆ ک ەب ە( ئاماژ ىەیردەرو ەپ کاراوىییىماڕێ

 رى یبوووى پغتگەه ەواهەل ىەیردەرو ەو پ روووىەد کردوىیىماڕێکاروبارى  ىڕێ

 هاەرو ەه کانەر ەىێداه ەکار ییىماڕێ ۆب ەردەرو ەپ تىەزار ەو  نیەال  ەباظ ل

هاچارکردوى  هاەرو ە, ه روووىەد کارى ییىماڕێ ەب تەبیژوورى تا بوووىەه

 یەه و ەئ رىۆ پضپ ەکاروبار ک کێهدەه هجامداوىەئ ۆ ب ىەیردەرو ەپ کارى یىماڕێ

 ەصتەو ەیپ ەک واوىەىیژ ێتو  و ەب ىەیردەرو ەپ کارى یىماڕێ داوىەگرهگى ه هاەرو ەه

 ەبوار  و ەل ەو ەىیژ ێتو  هجامداوىەئ ۆ ب ڵ هەدانو ەه انی ىەکیەر ۆ بوارى پضپ ەب

 ى ۆ هەب ى ۆ خ رىۆ بوارى پضپ ەل ىەیردەرو ەپ کارى یىماڕێالوازى  هاەرو ەه

 .کردوىیىماڕێو  ىانێاهڕ الوازى  

ئەوەی تێبینی دەکرێت لە قوتابخاهەکاوی خۆمان ئەوەیە کە زورێک لە    

توێژەرەکان بەردەوام گلەیی و گازهدەیان هەیە بە هۆی ئەوەی کە تێگەیغتن 

هیە بۆ ڕۆڵی گرهگی ئەوان لە پروصەی پەروەردە و فێرکردن لە اڵیەن هەموو 

اری ئەواهەی پەیوەهدیان بەو پروصەوە هەیە. و ئەمیػ دەبێتە هۆک

ڕووبەڕووبوهەوەیان لە گەڵ کۆمەڵێک کێغە و گیر و گرفت کە دواحار 
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کاریگەری هەرێنی دەکات لەصەر ئەو ڕۆڵەی کە دەکرێت بیگێڕن لە پرۆصەی 

 پەروەردە و فێرکردن.

هەروەها و بە گوێرەی گەڕان و بەدواداچووهەکاوی توێژەر تا ئێضتا ئەم    

پوڕاوی بواری توێژیىەوە و لەواهەیە بوارە فرامۆظ کراوە تەهاهەت لە الیەن پض

کەمتریً توێژیىەوە هەبێت لەصەر ئەو فاکتەراهەی کە کاریگەریان هەیە لە 

صەر الوازی ڕۆڵی توێژەراوی دەرووی و کۆمەاڵیەتی لە قوتابخاهەکاوی هەرێمی 

 کوردصتان.

کارا  کاوىەکار ۆه ەل یەزاوضت کىەیەو ەىۆڵیکێل ەیەو ەىیژ ێتو  مەئ ئاماهجى  

 کاوىەقوتابخاه ەل ىەردەرو ەو پ روووىەد کاراوىیىماڕێ ىڕۆڵ بوووىەه

 یەتیەوە.ەاڵ مۆ و ک روووىەد راوىەژ ێخودى تو  ىەواهگڕ  ەکوردصتان ل

 صتەد ۆ ب یەزاوضت کىڵێو ەه ەک یەداەو ەل ەو ەىیژ ێتو  مەئ گرهگى     

 کاراوىیىماڕێکاروبارى  ووى ەڕ ووبڕ  ەک ىەگرفتاه رویگ و ەئ غاهکردوىیه

 ەل انڕۆڵی بوووىەکاراه ى ۆ ه ەتێبەد ەو  کانەقوتابخاه ەل ەو ەتێبەد روووىەد

, کە دواحار کەلێيێکی گەورە ىەیردەرو ەو پ روووىەد کردوىیىماڕێ ىەصۆ پر 

دروصت دەکات لە پرۆصەی پەروەردە و فێربوون لە قوتابخاهەکاوی 

  کوردصتان.

وی وزارەتی پەروەردە و دەزگا پەروەردەییەکان و هەروەها وزارەتی خوێىد    

بااڵ دەتواهً صوود لە دەرئەهجامەکاوی ئەم توێژیىەوە ببینن هەم بۆ 

هاصیىەوەی گرهگتریً هۆکارەکاوی کارا هەبوووی ڕۆڵی توێژەران لە 

قوتابخاهەکان و هەم بۆ داهاوی پالوی چارەصەر بۆ هەهێغتنی ئەو گیر و 

گرفتاهە. هەروەها توێژەران دەتواهً صوود لەم توێژیىەوە ببینن وەک 

 رچاوەیەک بۆ پروژەی توێژیىەوەیان لە داهاتوو.صە

 

 ەو ەىیژ ێتو  ی باز ڕێ

 ظەداب ەبوو ل یتیبر  ەک ىا,ێه کار ەب ییو ێپڕۆ  یصفەو  ی باز ڕێ  رەژ ێتو      

 ەبىەد ەک ەیراهەگەو ت صپۆ ک و ەئ ًیگرهگتر  بارەی ەل یاپرس ڕ  یفورم یکردو

 ەل تێڕێبگ ۆی خ ڕۆڵی یباش  ەب تێتواهەه یرووەد ی ر ەژ ێتو  ەیو ەئ ۆی ه

 .ىدنێخو  یکاوەهدەهاو 

 ەکەو ەىیژ ێتو  یگاەڵمۆ ک

صىوری پەروەردەی  یراوەژ ێتو  ۆی ک ەبوو ل یتیبر  ەکەو ەىیژ ێتو  یگاەڵمۆ ک   

  .بوون ر ەژ ێ( تو 939)انەیژمار  ە( ک2020-2019)ڵی خوێىدویصا ۆ ب گەرمیان

 ەکەو ەىیژ ێتو  ەیهموه

 یکەیەو ێع ەب ەک ر ەژ ێتو  79 ەبوو ل یتیبر  ەکەو ەىیژ ێتو  ەیهموه         

ی صىوری پەروەردەی کاوەاواز یح ەقوتابخاه ەل ردرانێبژ ەڵه یکەمەڕەه

 ە,کیم ی ز ەگرە ەل 37و  ر ێه ی ز ەگڕە ەل 42 ەبوو ل یتیبر  ەکە. هموه گەرمیان

 (9 ەژمار  ەی.)خغتەو ەتکراوە ڕوون  یورد ەب  ەو ەخوار  ەیخغت ەل
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 )ڕەگەس(1زػخەی ژمارە 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid male 42 53.2 53.2 53.2 

female 37 46.8 46.8 100.0 

Total 79 100.0 100.0  

 

 ەی.)زػخەو ەجەکزاو  وون ڕ  ەو ەزىار  ەیزػخوەک ئەوەی لە ببىون  عەصاب ەو ەزىار  ەیىاس ێغ مەب ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ث،ەزشم یواڵضا ێیپ ەب هاەرو ەه    

 (.2 ەژمار 

 ) ضااڵوی زشمەث(2زػخەی ژمارە 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 2 2.5 2.5 2.5 

4 9 11.4 11.4 13.9 

5 13 16.5 16.5 30.4 

6 13 16.5 16.5 46.8 

7 11 13.9 13.9 60.8 

8 8 10.1 10.1 70.9 

9 8 10.1 10.1 81.0 

10 5 6.3 6.3 87.3 

11 3 3.8 3.8 91.1 

14 1 1.3 1.3 92.4 

15 3 3.8 3.8 96.2 

18 1 1.3 1.3 97.5 

19 1 1.3 1.3 98.7 

21 1 1.3 1.3 100.0 

Total 79 100.0 100.0  

                                 

 ەکەو ەىیژ ێجى  ی ئامزاس 

 ەکزصن ل ژ ێاو ڕ  هاەرو ە. هەبىار  و ەل ەرچاو ەض کەلێمۆ ک ەیو ەىضهێپاع  زى  بىو صروضذ کزا ر ەژ ێجى  نیەل  ەل ەک کیەاپزضڕ  ەبىو ل یتیبز  ەکەو ەىیژ ێجى  ی ئامزاس     

 .ەبىار  و ەل ڕ پطپى  یمامىضخا کەڵێمۆ ک ەڵگ

. انیرمەگ یکاوەكىجابساه ەل یروووەص یراوەژ ێجى  ڕۆڵی یبىووەکارا ه ۆی ه ەبىەص ەیکاراهۆه و ەئ ًیگزهگتر  یػاهکزصویضدىەص ۆ ب ە( بزگ19) ەهاجبىو ل کێپ ەکیەاپزضڕ 

 ەیهمز  3 ەک میه اىی(، ) صلزػزاەبێپ ەیهمز  4 ەک میاس ڕ (، ) زػزاەبێپ ەیهمز  5 ەک میاس ڕ ) سور  ەبىو ل یتیبز  ەک  بىو ەه ەبژارصەڵه 5 کەیەبزگ ر ەه ر ەرامبەب ەل

 .(ەزػزاو ەبێپ ەیهمز  1 ەک میاس ڕ ها (، ) سور زػزاەبێپ ەیهمز  2 ەک میاس ڕ (، )هازػزاەبێپ

 ىانێه ەل ەیکەلۆ پ ەهشم ک یکەیە( بىو، و همز  1.81 -1) ىانێه ەل ەیکەلۆ پ ەسور هشم ک یکەیە) همز  ەبىون ل یتیبز  ەک ٌ ۆ پ 5 ۆکزا بىو ب عەصاب ەکیەاپزضڕ 

سور  یکەیە( بىو، و همز  4.21 -3.41)  ىانێه ەل ەیکەلۆ پ ەک رس ەب یکەیە( بىو، و همز  3.41 -2.61)  ىانێه ەل ەیکەپىل ەک هضەهاو  یکەیە( بىو، و همز  2.61 -1.81)

 .ەار ی( ص3) ەژمار  ەیزػخ ەل ەیو ەئ کە( بىو. و  5 -4.21)  ىانێه ەل ەیکەپىل ەک رس ەب
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 ەکیەراپزض ی ر حگػخگ یوووڕ و  ی گىهجاو   ینیساه ۆ ب  ،ەبىار  و ەپطپىر ل یمامىضخا 7 رەضەکزا ب عەصاب ەکیەاپزضڕ  ،ەکەئامزاس  ۆییاضخگڕ  ەل ابىونیىڵص ۆب

 .ەکەىاهێپ ۆی اضخگڕ  ەبىو ل ایىڵص ر ەژ ێجى  ۆیە%(. ب111) ەیژ ێر  ەواجا ب ەکەو ەىیژ ێجى  یئاماهج ۆ ب ەگىهجاو  ەکەئامزاس  یکاوەار یپزض مىو ەه ەبىون ک کۆ ک انیمىو ە.ه

 spss ەیرهامەب ەل جراێکارهەب لفاەکزوهبار ئ ەیژ ڕێ یگاڕێ ەب ی ر حگیح یگاڕێ و (pilot studyجىێژەر وەک همىهەیەکی) 50ی ڕاپزضیەکە صابەع کزا بەضەر ر حگێح ۆ ب

 کەو  ەکیەاپزضڕ  ی ر حگێح ۆ ب ەکزاو  هضەضەپ یکەیەژ ێر  عەمەئ ەک  (.1.866) ەبىو ل یتیبز  ەکیەاپزضڕ  یلفاەکزوهبار ئ ەک رزطذەص ەیو ەئ ەکەهجامەرئەص.  

 (.3 ەژمار  ەی)زػخەار یص ەو ەزىار  ەیزػخ ەل ەیو ەئ

 )حێگحری ڕپزضیەکە(  4زػخەی ژمارە 

Cronbach's Alpha N of Items 

.866 19 

 

 .ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ر ەضەب یاپزس ڕ  یفىرم یکزصو عەصاب ەب ضخاەه ر ەژ ێجى  ،ەکیەاپزضڕ  ی ر حگێو ح ۆییاضخگڕ  ەبىون ل ایىڵپاع ص

 :ەکەو ەىیژ ێجى  یکاوەکار ڕێ

 .ەکەو ەىیژ ێجى  ی بىار  ەجز ل ەیرچاو ەو ض ابزصوو ڕ  ەیو ەىۆڵیکێل ًیهضەچ ەیو ەىضهێزى -1

 .ەکەو ەىیژ ێجى  ەیو همىه گاەڵمۆ ک ،ەکەو ەىیژ ێجى  یضىىر  یکزصو ػانیه ضذەص-2

 ڕۆڵی یبىووەکارا ه ۆی ه ەبىەص ەیکاراهۆه و ەئ ًیگزهگتر  ەیبار  ەل ار یپزض 19 ەهاجبىو ل کێپ ەک کیەاپزضڕ  ەبىو ل یتیبز  ەکزصن ک ەىاهێپ یکێئامزاس  یضاوێپەغەگ-3

 .کانەكىجابساه ەل یرووەص یراوەژ ێجى 

 .ەصاهزاو  ۆی ب ەک ەیو ەئ یپیىاهە کزصو ەل ەکیەاپزضڕ  ۆییاضخگڕ  رەض ەل ارصانیبز  ۆ ب ڕ پطپى  کەڵی  مۆ ک ەب ەکەئامزاس  یػاهضاویپ-4

 .(Cronbach's alpha)کزوهبار الفا ەیػێهاوک یىاوێکارهەب یگاڕ  ەل ەکیەاپزضڕ  ی ر حگێو ح (internal consistency)یکەهاو  یگىهجاو ەبىون ل ایىڵص-5

 ەل کانییەروهەص ەر ەژ ێجى  یبىووەکارا ه ۆی ه ەبىەص ەیکاراهۆه و ەئ ًیگزهگتر  ینیساه ۆ ب ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ر ەضەل ەکەو ەىیژ ێجى  ی ئامزاس  یکزصوێحەبێح-6

 .کانەكىجابساه

 .ەکەو ەىیژ ێجى  ی ار یپزض ەو ەصاه ماڵ و  ۆ ب (frequency ،percent ،Mean ،St. Deviation ،one sample t.test) :کەو  یکاوییەئامار  گاڕێ یىاوێکاره ەب-7

 .گىهجاو ەیزػخ ەل یکسطخنڕێو  ی ار یساه ەیو ەکزصهۆ ک-8

 .یساوطت یکەیەى ێغ ەب کانیەار یساه یکزصو ۆ و گفخى و گ ەو ەکزصهیغ-9

 .کانەكىجابساه ەل یرووەص یراوەژ ێجى  ڕۆڵی یکارا کزصو یضتەبەم ەب ەکەو ەىیژ ێجى  یهجامەرئەص یماەبى ر ەض ەل ار یػيێپ کەڵێمۆ ک یکزصو عەػکێپ-11

 .کانەهجامەرئەص ەیو ەکزصهیو غ ەکەو ەىیژ ێجى  یهجامەرئەص

 ەل یروووەص یراوەژ ێجى  ڕۆڵی یبىووەکارا ه یکاوەکار ۆه ەب ثەبار ەض ەکەو ەىیژ ێجى  یکاوەار یپزض ۆ ب ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه یماڵ و  ییکىجا یهجامەرئەص ەیو ەىیس ۆ ص ۆ ب

 یو ئاضت ار یپزض ەیپل ،ەییىاهێپ یصاول  ػکزاو،ێک ی ار یر حژم ەهضە) هاو  ەل کیە رەه یکزصو ژمار ەئ ەب ضخاەه ر ەژ ێجى  ،ەو ەاهۆیز ەیواهگڕ  ەل انیرمەگ یکاوەكىجابساه

 .ەهاجىو  صاەکەار یپزض ەل ەک ەکار ۆه و ەئ ی ر ەگیکار 
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 (.5 ەژمار  ەی)زػخ ەو ەجەکزاو  وون ڕ  ەو ەزىار  ەیزػخ ەل ەبىو ک ەى ێغ مەب کانەهجامەرئەص           
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 ەل رگزجبىو ەو  یمەه 18 ەیپل ەار یپزض مە(. ئىاگاثێج یباش  ەب ۆی ز ڕۆڵی ەل یرووەص ی ر ەژ ێ)جى  ەیو ەبىو ل یتیبز  ەک ەکەو ەىیژ ێجى  یمەکیە ی ار یپزض ەب ثەبار ەض  

 .ەار یص ەو ەر ەض ەیزػخ ەل ەیو ەئ کە( و 1.23) ەییىاهێپ ی( ، و لصاو2.92) ی ار یر حژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبیر 

. و کانەگزهگ ەگزفخ ەل کێکیە ەو ەئ مەک یکەیەاصڕ  ەب انڕ (، هاو 6) ەژمار  ەی%( زػخ58.4) ەکیەاپزضڕ  یغضاربىواوەب یمەک یکەیەىیمەک عێییەپ و ەب  

  .نەگەضێج انۆیز ڕۆڵی ەل کانەر ەژ ێجى 
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 یمەک ۆی ه ەو ب ی هاچار  ەب ىضکارانێزى  ەل کەیەىیسور   ەیو ەئ یاەڕ ر ەکىرصضخان ض یمیر ەه یکاوۆساهک ەل ەک ەیو ەئ ۆ ب ەو ەخەڕێبگ ەو ەئ ی کار ۆه ەیەواهەل    

 نەبض هجامەئ انۆیز یکاوەکار  ینیجڕۆ  یکەیەى ێغ ەب نهاەج ەىضکاراهێزى  و ەئ ەک ەیو ەئ ۆ ب ذێبەص ر ەگیکار  ؼیمەئ ،یروهىاس ەص و ەرصەرو ەپ یش ەب ەىێص انەیکەهمز 

 .نەبگێج یباش  ەب ڕۆڵە وەل ەک نەصەه ەو ەئ ڵیو ەو ه کانەكىجابساه ەل یرووەص ی ر ەژ ێجى  کەو 

 وەل یباش  ەب نەصەص ڵ و ەه ان،ۆیز یحەبیجا یاویژ  ثەهاهەو ج گاەڵمۆ ک ۆ ب ەغەب و ەئ یگزهگ ەب بًەئاغىا ص یباش  ەب ەک ەیو ەپاع ئ ىضکارانێزى  ەل کێسور  مەاڵ ب    

 . (2118) اخمض و اهىر ،کانەكىجابساه ەل ن ێڕ گەیصاهاجىو ص ەل ەک نەبگێج ڕۆڵە

 یهضەشبڕی ەل رگزجبىو ەو  یمەه 19 ەیپل ەار یپزض مە( ئیەگىهجاو ه ەکار  مەئ ۆ ب ر ەژ ێجى  یزىص یحیەضاە)ک ەک ەیو ەبىو ل یتیبز  ەک مەصوو  ی ار یپزض ەب ثەبار ەض    

 .ەار یص ەو ەر ەض ەیکەزػخ ەل ەیو ەئ کە(، و 1.25) ەییىاهێپ ی(، و لصاو2.65) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ

 ی او یغەه ەک ەیو ەئ ەڵگ ەل نحه اڕ هاو  ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ی رچاو ەب یکەیەىیسور  مەکیە ی ار یپزض ەیى ێغ مانەه ەب ەک ذێو ەکەرصەص ەو ەر ەض ەیزػخ ەل    

 ەی%( زػخ53) نهاەج ەگزهگ ەکار ۆه مەئ یەوا انێیپ ەیواهەئ ەیژ ڕێ. کانەكىجابساه ەل انڕۆڵی یبىووەکارا ه ۆ ب ذێب ر ەگیسور کار  یکێکار ۆه کانەر ەژ ێجى  یحیەضاەک

 (6) ەژمار 

 ەو ەئ ڵیو ەه ەىضکاراهێزى  و ەل کێسور  گاث،ەص ێح ەیکەو ضىوص یگزهگ ەو ل ەغەب مەئ ەخێص ىضکار ێزى  ەیو ەکزص پاع ئ ێپ مانەئاماژ  ەو ەر ەضەل ەیو ەئ کەو    

 ەک نەصەص یحیەضاەک یهضەجمەبیجا کێهضەه یاصهاویبىه ڵیو ەه عەى ێغ و ە. بوجىو ەرکەض یکێر ەژ ێجى  ەببن ب ەیو ەئ ۆ ب نەبض انۆیز یجىاهاکاو ەب ەر ەپ نەصەص

 .(2118) اخمض و اهىر ،ی ر ەژ ێجى  ی کار  ۆ ب ذێبگىهج

 یکاوەکار ۆه ەل ەکێکیە کانەكىجابساه ەل یرووەص یراوەژ ێجى  ڕۆڵی یکارا کزصو ۆ ب ەو ەىێکز ەص ەک ەیزىله و ەئ یمە)ک ەک ەیو ەبىو ل یتیبز  ەک مێیەض ی ار یپزض ۆ ب   

 .(کانەكىجابساه ەل انڕۆڵی ی لواس 

 ەژمار  ەیزػخ ەل ەیو ەئ کە(، و 1.14) ەییىاهێپ ی(، و لصاو4.31) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبڕی ەل رگزجبىو ەو  یمەه 2 ەیپل ەار یپزض مەئ

 .ەار ی( ص5)

 ڕۆڵی یضاوێپ ەغەگ ۆ ب ىانێاهڕ  یکاوەزىل یمەک ەک ەیو ەئ ەڵگ ەل انڕ ( هاو 6) ەژمار  ەی%( زػخ86)رچاوەب یکەیەىیسور  ەک ذێو ەکەرصەص ەو ەر ەض ەیزػخ ەل   

 .کانەكىجابساه ەل انڕۆڵی ی لواس  یکاویەکەر ەض ەگزفخ ەل ەکێکیە رانەژ ێجى 

 ێپ یىاوێاهڕ سور باع  یکەیەى ێغ ەب ەطخیى ێپ ۆی ز ەیکەبىار  ەل ر ەگیکار  یکڕۆڵێ یاوێڕ گ ۆ ب ذێبکز  ەئاماص ر ەژ ێجى  ەیو ەئ ۆ ب ەک ەو ەکاجەص ەو ەل زذە( ح1992عمز)   

 ذێب ەو یەجیەضاەک یهضەجمەبیجا ی وو ڕ  ەل یچ کان،یەروهەص ەر ەژ ێجى  یجىاهاهکاو یضاوێپ ەغەگ ۆ باع ب یىاوێاهڕ  یزىل ەیو ەکزصه یگاڕێ ەل ڕۆڵە وەئ یاوێڕ گ ۆ ب ذێبکز 

 .یفیعز ەو م یساوطت یجىاها ی وو ڕ  ەل ازىصی

پاع  هاەرو ە. هەبىار  و ەل انڕۆڵی یضاوێپ ەغەگ ۆ ب ەو ەخێکز ەص یرووەص یراوەژ ێجى  ۆ ب ىانێاهڕ  یزىل یمەک ەسور ب مانۆ ز یکاوۆساهک ەل ذێکز ەص ینیبێج ەیو ەئ مەاڵ ب   

 .انۆیب ىانێاهڕ  یزىل ەیو ەکزصه ەل ەیەه یمەرزەج مەسور ک ەو ەطاهیص کان،ەكىجابساه ەل انیسراهضهەو صام انیرچىهەص

 .انۆیب ىانێاهڕ  یزىل ەیو ەکزصه ەل ەیەه یمەرزەج مەک ەک ەو ەهەکەص اضذڕ پػذ  ەو ەئ ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ەیىیسور 

 رگزجبىو ەو  یمەه 11 ەیپل ەار یپزض مە( ئیەه یروووەص ی ر ەژ ێجى  ی کار  یصاو هجامەئ ۆ گىهجاو ب ییىماڕێ) ەک ەیو ەبىو ل یتیبز  ەک  مەچىار  ی ار یپزض ەب ثەبار ەض    

 ەار ی( ص5) ەژمار  ەیزػخ ەل ەیو ەئ کە(، و 1.13) ەییىاهی  پ ی(، و لصاو3.96) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبڕی ەل

 .کانەگزهگ ەػێک ەل ەکێکیە ەمەئ ەک انڕ ( هاو 6) ەژمار  ەی%( زػخ79.2) ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ەیىیسور  ەک ذێو ەکەرصەص ەو ەر ەض ەیزػخ ەل

 ینێر ەه ی ر ەگیکار  ەو ەیڕەپ و ەئ یبىووەو ه ن،ەصەص هجامەئ ەکار  و ەئ ەک ەیضاهەک و ەئ ۆ ب ەسور گزهگ کەیەػیپ ر ەه ۆ کار ب ی و ەیڕەپ یبىوو یەصا ه ەو ەگىمان ل    

 .نەکەص یش ەػکێپ ەضاهەک و ەئ ەیاهیگىسار  ثەزشم و ەئ یکىالت ر ەض ەل ذێبەص

 یمێر ەه یکاوەكىجابساه ەل ی ر ەژ ێجى  ی کار  ۆ ب یەه ەجىکم یکێو ەیڕەپ طخاێجا ئ ر ەژ ێجى  یکاویەار یساه ەیز ێگى  ەو ب ەو ەهەکەص یاضتڕ پػذ  ەکەهمىه ەیىیسور  ەیو ەئ کەو 

 .کىرصضخان

 ەل رگزجبىو ەو  یمەه 1 ەیپل ەار یپزض مە( ئەاو ێڕ گەه یرووەص ی ر ەژ ێجى   یکزصو ەئاماص ەل ۆی ز ڕۆڵی ۆ)ساهک ەک ەیو ەبىو ل یتیبز  ەک  مەىجێپ ی ار یپزض ەب ثەبار ەض    

 ەار یص ەو ەر ەض ەیکەزػخ ەل ەیو ەئ کە(، و 1.16) ەییىاهێپ ی(، و لصاو4.34) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبڕی

 .کانەسور گزهگ ەکار ۆه ەل ەکێکیە ەمەئ ەک ەو ەهەکەص یاضتڕ (، پػذ 6) ەژمار  ەی%( زػخ86.8) هاڕە یکەیەىیسور  ەک ذێو ەکەرصەص ەو ەر ەض ەیزػخ ەل   

 ر ەض ەل ذێبەص ەیور ەگ ی ر ەگیکار  یمیکاصەئ یىضوێزى  یکاح ەل ەصراو  یرووەص ی ر ەژ ێجى  ەب ەک ەىاهێاهڕ و  رکزصنێف و ەئ ەک کاثەص ەو ەب ە( ئاماژ 2112)یەجەع ابى     

)ابى ەییرصەرو ەو پ یرووەص ی ر ەژ ێجى  کەو  ەیکڕۆڵەو  ەیکەػیپ ەیى ێچىارچ ەبکاث ل یش ەػکێپ ذێجىاهەپاغان ص ەک ەیاهیگىسار  ثەزشم و ەئ یئاضذ و کىالت

 .(2118ىضف،ی

و  یرووەص ی ر ەژ ێجى  یاهضوەیگێپ ەل یەضاێج ی سور لواس  مانۆ ز یکاوۆساهک ەڵیگ ەل انڕ هاو  عەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ەیىیسور  ەیو ەئ کەو و  ذێکز ەص ینیبێج ەیو ەئ   

 .باع ەییرصەرو ەپ

کارا  ۆ ب ەکار ۆه هضەجا چ کانۆساهک ەل یروهىاس ەص یکاوەجەباب ەل ڕ پطپى  یمامىضخا یبىووە)ه یەئا ەک ەیو ەبىو ل یتیبز  ەک مەغەغ ی ار یپزض ەب ثەبار ەض    

 ی(، و لصاو4.15) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبڕی ەل رگزجبىو ەو  یمەه 5 ەیپل ەار یپزض مەئ کان،ەكىجابساه ەل یرووەص یراوەژ ێجى  ڕۆڵی یبىووەه

 ەار ی( ص5) ەژمار  ەیزػخ ەل ەیو ەئ کە(، و 1.14) ەییىاهی  پ
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 ەل رانەژ ێجى  ڕۆڵی یبىووەکارا ه یکاویەکەر ەض ەکار ۆه ەل ەکێکیە ەمەئ یەوا انێی( ، پ6) ەژمار  ەی%( زػخ81.6) رچاوەب یکەیەىیسور  ەو ەر ەض ەیزػخ ێیپ ەب   

 .کانەكىجابساه

 یکاح ەل انۆیز ەیکیەپطپىر  ەصور ل یکەلو  یحەباب ەب یروهىاس ەو ص ەرصەرو ەپ یش ەب یىضکاراوێزى  یکزصو ڵركاەض هضەجا چ یەئا ەک مەوجەخ ی ار یپزض ۆ ب   

 ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبڕی ەل رگزجبىو ەو  یمەه 7 ەیپل ەار یپزض مە. ئکانەكىجابساه ەل انڕۆڵی یبىووەکارا ه ۆ ب ەکار ۆه ۆ ساهک ەل ىضنێزى 

 ەار یص ەو ەر ەض ەیکەزػخ ەل ەیو ەئ کە(، و 1.11) ەییىاهی  پ ی(، و لصاو4.15)

 .کانەكىجابساه ەل انڕۆڵی یبىوەکارا ه یکاویەکەر ەض ەکار ۆه ەل ەکێکیە ؼیمەئ یەوا انێی(، پ6) ەژمار  ەی%( زػخ81) ەکەهمىه ەیىیسور  عەار یپزض مەئ ۆ ب   

 ەصوور  ەک یکەلو  یحەباب ەب ىضکار یزى  یکزصو ڵركاەو ض روهىاصەو ص ەرصەرو ەپ یش ەب یىضکاراوێزى  یرکزصوێف ۆ گىهجاو ب یو پزوگزام ەکمۆ ج یپالو یبىووەحار ه سور    

 .(2111)العاحش،  ن ێڕ گەیص کانەكىجابساه ەصواحار ل ەک ڕۆڵەی وەئ ی لواس  یکاوەگزهگ ەکار ۆه ەل ەکێکیە رەژ ێجى  ۆڕیپطپ ەل

 ۆییساهک یىضوێزى  یمەرصەض ەل ی ر ەژ ێجى  ی کار  ر ەض ەل ىضکارانێزى  یىاوێاهڕ  ۆب یکیپزاکخ ەیواه یبىووەه هضەجا چ ەک ەیو ەبىو ب ثەبیجا ەک مەغخەه ی ار یپزض   

  ەار یپزض مە. ئکانەكىجابساه ەل انڕۆڵی یبىووەکارا ه ۆ ب ەکار ۆه

 ەار ی( ص5) ەژمار  ەیزػخ ەل ەیو ەئ کە(، و 1.14) ەییىاهێپ ی(، و لصاو4.15) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبڕی ەل رگزجبىو ەو  یمەه  4ەیپل    

 .کانەكىجابساه ەل انڕۆڵی یبىووەکار ه ەل یەکەر ەض عەکار ۆه مەئ ەک یەوا انیچىوهۆ (، ب6) ەژمار  ەی% ( زػخ83) ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ەل هاڕە یکەیەىیسور     

 ۆ ب ثەبیجا ەجىاها. ب ەب یکێرزىاس ێف یکزصوەئاماص ۆ ب ەگزهگ ەیکیەکیپزاکخ ەهیەل  ەو ەئ ەیهضاس ەئ ەب ذێگزهگ ب هضەچ ىضنێزى  یکێپزوگزام ر ەه یىر یج یویەل    

کارا  ر ەض ەل ذێبەص ەیور ەگ ی ر ەگیکار  یکیپزاکخ یکەیەى ێغ ەب ەییرصەرو ەو پ یرووەص ی ژکار ێاو ڕ  ی جگىسار ەزشم یکزصو عەػکێپ ر ەض ەل ىانیاهڕ  یرووەص یراوەژ ێجى 

  .(2111)العاحش،  کانەكىجابساه ەل انڕۆڵی یبىوو

 ڕۆڵی یبىووەکارا ه ەل ەیەه ڕۆڵی ەكىجابساه یاویو مامىضخا ر ەبەى ێر ەب یغخنەگەىێج هضەجا چ ەک یەئا ەک ەیو ەبىو ل یتیبز  ەک میەهى  ی ار یپزض ەب ثەبار ەض    

 ەیو ەئ کە(، و 1.19) ەییىاهی  پ یاو(، و لص3.77) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبڕی ەل رگزجبىو ەو  یمەه 14 ەیپل ەار یپزض مە. ئیرووەص یراوەژ ێجى 

  ەار ی( ص5) ەژمار  ەیزػخ ەل

 یو مامىضخاکاو ر ەبەى ێر ەب یغخنەگەىێج ەک انڕ (، هاو 6) ەژمار  ەی%( زػخ75.4) ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ەیىیسور  ەک ذێو ەکەرئەص ەو ەر ەض ەیزػخ ەل    

 .کانەكىجابساه ەل یرووەص یراوەژ ێجى  یبىووەکارا ه ەل ەیەه ڕۆڵی کانەكىجابساه

(، ەییرصەرو ەو پ یرووەص ییىماڕێ رەرامبەب ەل ەس ەغ یشگاێپار  یکاوییەخکىم ەكىجابساه یراوەبەى ێر ەب ەی)ئاراضخ یػاویهاوه ەب کضاەیەو ەىیژ ێجى  ە( ل2113)فعـى    

 .انیکاهەكىجابساه ەل یرووەص یراوەژ ێجى  یلڕۆ  یئاضاهکزصن و کارابىوو ۆ ب کاثەو مامىضخاکان ص ر ەبەى ێر ەب ەیئاراضخ یگزهگ ەل زذەح

کارا  ۆ ب ذێبەص ر ەگیکار  ؼیمەئ ەک جنێهاهزز ر ەژ ێجى  ڕۆڵی یباش  ەو مامىضخاکان ب ر ەبەى ەڕێب ەک ەیەو ەئ ەکیەراپزض یهجامەئ ەل ذێکز ەص ینیبێج ەیو ەئ مەاڵ ب   

 .انیکاهەکار  ەل کانەر ەژ ێجى  یبىووەه

 ڕۆڵی یبىووەکارا ه ەل ەیەه ڕۆڵی یرووەص ی ر ەژ ێجى  ڕۆڵی ەل ىضکارانێزى  یغخنەگەىێج هضەجا چ یەئا ەک ەیو ەبىو ل یتیبز  ەک مەیەص ی ار یپزض ەب ثەبار ەض    

(، 1.33) ەییىاهی  پ یو لصاو ،(3.41) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبڕی ەل رگزجبىو ەو  یمەه 16 ەیپل ەار یپزض مە. . ئکانەكىجابساه ەل رانەژ ێجى 

  .ەار ی( ص5) ەژمار  ەیزػخ ەل ەیو ەئ کەو 

 یبىووەکارا ه ەل ەیەه ی رچاو ەب ڕۆڵی عەکار ۆه مەئ ەک انڕ (، هاو 6) ەژمار  ەی%( زػخ68.2)رچاوەب یکەیەىیسور  ەک ذێو ەکەرئەص ەو ەر ەض ەیزػخ ەل   

 .رانەژ ێجى 

و  ەرصەرو ەپ ەیپزوض ەیى ێچىارچ ەل ڕۆڵە وەئ ۆ گىهجاو ب یکەیەىاضێپ یبىووەه ۆ ب ەو ەخەڕێگەص ەییرصەرو ەو پ یرووەص ی ر ەژ ێجى  ڕۆڵی ەل ىضکارانێزى  یغخنەگەىێج    

 .(1998 لح،ێ) مانەیکییەپطپىر  ەل ەصوور  ەک یحیەراەبەى ێر ەب ی کاروبار  ەب رانەژ ێجى  یکزصو ڕ ركالەض هاەرو ەه رکزصن،ێف

 ەل رانەژ ێجى  ڕۆڵی یبىووەکارا ه ەل ەیەه ڕۆڵی ىضکارانێزى  یکاوەزاهێز ی ار یهىغ یئاضت یهشم هضەجا چ یەئا ەک ەیو ەبىو ل یتیبز  ەک ەاسصی ی ار یپزض ۆ ب   

 .کانەكىجابساه

 رچاو ەب یکۆڵێر  عەکار ۆه مەئ ەک نەو ەئ ڕ لەگ ە( لمیاس ڕ سور  31،6(،)میاس ڕ  41.8)ەکەو ەىیژ ێجى  ی رچاو ەب یکەیەىیسور  ەک ذێو ەکەرئەص ەو ەر ەض ەیزػخ ەل    

(، و 3.82) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبڕی ەل رگزجبىو ەو  یمەه12 ەیپل ەار یپزض مە. . ئکانەكىجابساه ەل رانەژ ێجى  ڕۆڵی ی لواس  ەل ذێڕێگەص

 .ەار ی( ص5) ەژمار  ەیزػخ ەل ەیو ەئ کە(، و 1.16) ەییىاهێپ یلصاو

 .رانەژ ێجى  یبىووەکارا ه ەل ەیەه ی رچاو ەب ڕۆڵی عەکار ۆه مەئ ەک انڕ (،هاو 6) ەژمار  ەی%( زػخ76.4)رچاوەب یکەیەىیسور  ەک ذێو ەکەرئەص ەو ەر ەض ەیزػخ ەل   

 یو باوک کیومامىضخاکان و صا ر ەبەى ێر ەو ب کار ییىماڕێ ىانێه ەل ذێب یهگەماهەه ەب ذێبەص یرووەص ییىماڕێ یکێپزوگزام مىو ە( ه2111) بیالخگ یچىووۆ ب ەب    

 ەرهاماهەب و ەئ ىایگەئ ،ەییرصەرو ەپو  یرووەص ییىماڕێ ی بىار  ەکارکزصن ل یکێپاله ر ەه ەل ذێبەه انیکارا یکڕۆڵێ ذێبەص کانەرزىاس ێف ی و کار  صە. واجا ککانەرزىاس ێف

 .(2113) عىچ،  انیکاهەئاماهج یىاوێهیص ەب ەهابً ل وجىو ەرکەض

و  ەرصەرو ەپ ەیضۆ پز  ەل ەییرصەرو ەو پ یرووەص ی کار ییىماڕێ ڕۆڵی ەبً ب ار یهىغ ەطخیى ێپ نەکارا بک یکیەغضار ەب ەیو ەئ ۆ ب ؼیکاهەىضکار ێزى  ی و کار  صەک    

 .انیکاهڵەمىضا یرکزصوێف
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 ڕۆڵی یگزهگ ەیبار  ەل کەڵز ەیو ەکزصه ار یغۆ ه ەل اهضنەیاگڕ  یسگاکاوەص یمەرزەج مەک هضەجا چ یەئا ەک ەیو ەبىو ل یتیبز  ەک ەصواسص ی ار یپزض ەب ثەبار ەض     

 یکاوەبزگ یهضەشبڕی ەل رگزجبىو ەو  یمەه11 ەیپل ەار یپزض مە. ئکانەكىجابساه ەل انڕۆڵی یبىووەکارا ه ەل ەبىو ەه ی ر ەگیکار  کانەكىجابساه ەل یرووەص یراوەژ ێجى 

 .ەار ی( ص5) ەژمار  ەیزػخ ەل ەیو ەئ کە(، و 1.27) ەییىاهی  پ ی(، و لصاو4.11) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ 

 یکاوەگزهگ ەکار ۆه ەل ەکێکیە ەمەئ ەک انڕ (، هاو 6) ەژمار  ەی%( زػخ81)ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ەل رچاو ەب یکەیەىیسور  ەک ذێو ەکەرئەص ەو ەر ەض ەیزػخ ەل   

 .کانەكىجابساه ەل رانەژ ێجى  ڕۆڵی یبىووەکارا ه

 ەب ەئاماژ  کانەكىجابساه ەل ەییرصەرو ەو پ یرووەص ییىماڕێ ی کار  ر ەضەل ەیەه انیيێر ەه ی ر ەگیکار  ەک ەیراهەفاکخ و ەئ ەیبار  ەل کضاەیەو ەىیژ ێجى  ە( ل1986) رمذ    

 اریهىغ ەل کاثەص اهضنەیاگڕ  یسگاکاوەص یمەرزەج مەک

 

 یراوەژ ێجى  ڕۆڵی یبىوەکارا ه ۆ ب کاثەص ۆ ب ەیئاماژ  کێکار ۆه کەو و  کانەكىجابساه ەل ەییرصەرو ەو پ یرووەص ییىماڕێ یکاوەپزوگزام یگزهگ ەب کەڵز ەیو ەکزصه

 .(2113) عىچ،  کانەكىجابساه ەل ەییرصەرو ەو پ یرووەص

 ەل ەبىو ەه ڕۆڵی رانەژ ێجى  ی کار  ۆ ب طذیى ێپ ەیضخەر ەک یکزصوەه نحگىهجاو و صاب ینێغى  یبىووەه یەئا ەک ەیو ەبىو ب ثەبیجا ەک ەاسصیض ی ار یپزض ەب ثەبار ەض    

 ەییىاهی  پ ی(، و لصاو3.82) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبڕی ەل رگزجبىو ەو  یمەه13 ەیپل ەار یپزض مە. ئکانەكىجابساه ەل انڕۆڵی یبىووەکارا ه

  ەار ی( ص5) ەژمار  ەیزػخ ەل ەیو ەئ کە(، و 1.31)

کارا  ەل ەبىو ەه ڕۆڵی ەکار ۆه مەئ ەک نەو ەئ ەڵگ ە(، ل6) ەژمار  ەی( زػخ76.4)ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ەل رچاو ەب یکەیەىیسور  ەووهڕ  ەو ەر ەض ەیزػخ ەل    

 .کانەكىجابساه ەل انڕۆڵی یبىووەه

بابل،  یشگاێپار  یکاوەییەئاماص ەكىجابساه ەل ەو ەخێبەص ەییرصەرو ەپ ییىماڕێ ی کار  ی وو ەڕ ووبڕ  ەک ەیػاهێک و ەئ یػاویهاوه ەب کضاەیو ەىیژ ێجى  ە( ل2111)حاضم    

 ڕۆڵی یبىووەکارا ه ر ەضەل ذێبەص ینێر ەه ی ر ەگیکار  ەییرصەرو ەپ ی ر ەژ ێجى  ی کار  ۆ گىهجاو ب یطتیضاو ێگىهجاو و پ ینێغى  یکزصوەه نحصاب ەک کاثەص ەو ەب ەئاماژ 

 .کانەكىجابساه ەل ەییرصەرو ەو پ یرووەص یراوەژ ێجى 

 ڕۆڵی ی لواس  ەل ەبىو ەه ڕۆڵی ەبىار  مەجز ل یجاواڵو  یسمىوەئ ەل رگزجًەضىوص و  ۆ ب صانەه ڵ و ەه یەئا ەک ەیو ەبىو ل یتیبز  ەک ەچىارص ی ار یپزض ەب ثەبار ەض     

(، 1.26) ەییىاهی  پ ی(، و لصاو4.16) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبڕی ەل رگزجبىو ەو  یمەه 6 ەیپل ەار یپزض مە. ئمانۆ ز یکاوەكىجابساه یراوەژ ێجى 

  ەار ی( ص5) ەژمار  ەیزػخ ەل ەیو ەئ کەو 

جز  یجاواڵو  یسمىووەئ ەل گزجًەرهەضىوص و  ەک نەو ەئ ەڵگ ە(، ل6) ەژمار  ەی%( زػخ81.2)ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ەیىیسور  ەک ذێو ەکەرئەص ەو ەر ەض ەیزػخ ەل    

 .مانۆ ز یکاوەكىجابساه ەل رانەژ ێجى  ۆڵیر  یبىووەکارا ه ەل ەبىو ەه ڕۆڵی

 و ەل انڕۆڵی یبىووەکارا ه ۆ ب ەبىو  کار ۆه هضەجاچ یرووەص ی ر ەژ ێجى  ی کار  ۆ ب ی و ەعىەم یهاهضاو یبىووەه یەئا ەک ەیو ەبىو ل یتیبز  ەک ەپاسص ی ار یپزض ەب ثەبار ەض    

 ەیزػخ ەل ەیو ەئ کە(، و 1.19) ەییىاهی  پ ی(، و لصاو4.12) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبڕی ەل رگزجبىو ەو  یمەه 8 ەیپل ەار یپزض مە. ئەبىار 

  ەار ی( ص5) ەژمار 

 یکاوەگزهگ ەکار ۆه ەل ەکێکیە ؼیمەئ ەک انڕ ( ، هاو 6) ەژمار  ەی%( زػخ76.4)ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ەل رس ەب یکەیەژ ڕێ ەک ذێو ەکەرئەص ەو ەر ەض ەیزػخ ەل    

 .کانەكىجابساه ەل یرووەص یراوەژ ێجى  ڕۆڵی یبىووەکارا ه

 ەمەضخەئ کانەكىجابساه ەل ەییرصەرو ەو پ یوروەص یراوەژ ێجى  ۆ باع ب یکێهاهضاه یبىوو ێب ەب ەک ە( هاجىو 1988) راقحع ەیرصەرو ەپ یحەوسار  یکەیەو ەىیژ ێجى  ەل    

 .(2011)حاضم ی ر ەژ ێجى  ی کار  ەل ذێکارا ب انڕۆڵی

کارا  ەل ەبىو ەه ڕۆڵی کانەكىجابساه ەل ىضکارانێزى  ەیژمار  ەب راورصەب ەب یرووەص ی ر ەژ ێجى  ەیژمار  یمەک هضەجا چ ەک ەیو ەبىو ب ثەبیجا ەک ەغاسص ی ار یپزض ۆ ب    

 ەل ەیو ەئ کە(، و 1.26) ەییىاهی  پ یصاو(، و ل 4.12) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبڕی ەل رگزجبىو ەو  یمەه 9 ەیپل ەار یپزض مە. ئانڕۆڵی یبىووەه

  ەار ی( ص5) ەژمار  ەیزػخ

 یرووەص یراوەژ ێجى  ڕۆڵی یبىووەکارا ه ەل ەبىو ەه ڕۆڵی عەکار ۆه مەئ ەک انڕ (، هاو 6) ەژمار  ەی( زػخ81.2) رچاوەب یکەیەىیسور  ەک ەووهڕ  ەو ەر ەض ەیزػخ ەل    

 .کانەكىجابساه ەل

جىع  ۆی ه ذێبب ەیەواهەل عەمەئ ىضکاران،ێزى  ەیسور ژمار  ۆی ه ەوب کانەر ەژ ێجى  یغاو ر ەض ەزاجەكىرص ص یکێرکەئ کانەكىجابساه ەل رانەژ ێجى  ەیژمار  یمەک   

 .یرووەص ەیو ەضىجاه کەو  یرووەص یگزفت ًیهضەچ ەب ر ەژ ێجى  یزىص یبىوو

 ی ر ەژ ێجى  کەو  یبىووەکارا ه ۆ ب ەکار ۆه ەیکەػیکار و پ ەل یگزجنەرهەو  ژ ێچ ۆی ه ەب ر ەژ ێجى  هضەجا چ یەئا ەک ەیو ەبىو ل یتیبز  ەک ەضەڤخ ی ار یپزض ەب ثەبار ەض    

 ەل ەیو ەئ کە(، و 1.34) ەییىاهی  پ ی(، و لصاو3.41) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبڕی ەل رگزجبىو ەو  یمەه17 ەیپل ەار یپزض مە. ئیرووەص

  ەار ی( ص5) ەژمار  ەیزػخ

 .کانەگزهگ ەکار ۆه ەل ەکێکیە ؼیمەئ ەک انڕ (، هاو 6) ەژمار  ەی( زػخ68.2)ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ەل رچاو ەب یکەیەىیسور  ذێو ەکەرئەص ەو ەر ەض ەیزػخ ەل  

 ەو ەکاجەص اضذڕ پػذ  ەو ەئ ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ەیىیسور  یماڵ و  مەاڵ ب ذ،ێڕێکارا بگ یکڕۆڵێ ەیو ەئ ۆ ب ر ەژ ێجى  ۆ ب ەگزهگ یکێر ەفاکخ ەػیکار و پ ەل رگزجًەو  ژ ێچ    

 ەل انڕۆڵی یبىووەکارا ه ۆ ب کێکار ۆه ەخێبەص ؼەیمەباص کزان، و ئ ەک ەو ەر ەض ەیراهەفاکخ و ەئ ۆی ه ەب رهاگزن ەو  انیکاهەکار  ەل ژ ێچ رانەژ ێجى  ەل کێسور  ەک

 .کانەكىجابساه
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. کانەكىجابساه ەل انڕۆڵی یبىووەکارا ه ەل ەیەه ڕۆڵی رانەژ ێجى  ی کار  ۆ ب ییاضای ی ر حپػخگ یبىووەه هضەجا چ ەک ەیو ەبىو ل یتیبز  ەک ەژصەه اري یپزض ەب ثەبار ەض   

 ەژمار  ەیزػخ ەل ەیو ەئ کە(، و 1.25) ەییىاهی  پ ی(، و لصاو3.75) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبڕی ەل رگزجبىو ەو  یمەه15 ەیپل ەار یپزض مەئ

 .ەار ی( ص5)

کارا  ەل ەبىو ەه ڕۆڵی عەکار ۆه مەئ ەک انڕ (، هاو 6) ەژمار  ەی%( زػخ75)ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ەل رچاو ەب یکەیەژ ێر  ەک ذێو ەکەرئەص ەو ەر ەض ەیزػخ ەل   

 .کانەكىجابساه ەل یرووەص یراوەژ ێجى  ڕۆڵی یبىووەه

 ذ،ێکز ەص عەػکێپ ێپ انیگىسار  ثەزشم ەیواهەئ ڤیما مەو ه ن،ەکەص عەػکێپ ی جگىسار ەزشم ەک ذێش ێپار ەص ەواهەئ ڤیما مەه ەکارکزصن ک یاضای یبىوو    

 ۆ و ب کیەل  ەل ەاهیاضای وەئ یساهضوەبەه ۆ ب ،ەجاڵو  و ەکاراکان ل طاڕێو  اضای ەل ذێب وون ڕ  ی رچاو ەب کاثەص عەػکێپ ی جگىسار ەزشم ەیو ەئ ەیو ەئ ۆ ب ذێبەهاوکار ص

و  انیکاهیەجگىسار ەزشم یکزصو عەػکێپ ەل نەبىون بک ۆ زەب ەڕ و باو  ەمخماه ەب ضذەه کاثەص کانەر ەژ ێجى  ەوا ل ەمەجز. ئ یکیەل  ەل ۆی ز یکاوڤەما ینیساه

 .انەیکەکار  ۆ ب نەبک یاضای یپالپػت ەب ضذەه

 یلڕۆ  وەئ یکارا کزصو ەل ذێبەص ڕۆڵی هضەجا چ کانەكىجابساه ەل س ەگڕە رصوو ەه ەل یرووەص ی ر ەژ ێجى  یصاهاو یەئا ەک ەیو ەبىو ل یتیبز  ەک ەهىسص ی ار یپزض ۆ ب   

 ەییىاهی  پ ی(، و لصاو4.27) ی ار یر ێژم ەهضەهاو  ەب ەکیەاپزضڕ  یکاوەبزگ یهضەشبڕی ەل رگزجبىو ەو  یمەه 3 ەیپل ەار یپزض مە. ئکانەكىجابساه ەل یرووەص یراوەژ ێجى 

  ەار ی( ص5) ەژمار  ەیزػخ ەل ەیو ەئ کە(، و 1.19)

 کانەكىجابساه ەل س ەگڕە رصوو ەه ەل ر ەژ ێجى  یصاهاو ەک انڕ (،  هاو 6) ەژمار  ەی%( زػخ85.4)ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ەیىیسور  ەک ذێو ەکەرئەص ەو ەر ەض ەیزػخ ەل   

 .یرووەص یراوەژ ێجى  ڕۆڵی یکارا کزصو ۆ ب ذێبەص ر ەگیکار 

 انیباص بکاث و  ر ێه ی س ەگڕە ۆب یکاوەػێک ێم ی س ەگڕە ەیەور ەگ یکەیەبەیع یەوا ێیسور حار پ ەک ەباو  ضاێیج ەک ەیخیر ەصاب و ه و ەئ ۆی ه ەکىرصضخان ب ەار یص   

بکاث.  ێم ی س ەگڕە ۆب ۆی ز یکاوەػێک یباس  ر ێه ی س ەگڕە ەیەور ەگ یکەیەبەێع یەوا ێیپ ەک ەاضخڕ  رەه یص ەیکەواهەچێپ هاەرو ە، ه ر ەضەچار  ۆ بباث ب ۆ ب یهاەپ

 انیبىار  س ەگڕە رصوو ەه ەل ىضکارانێزى  ەیو ەئ ۆ ب ذ،ێب س ەگڕە رصوو ەه ەل کانەكىجابساه ەل ەییرصەرو ەو پ یرووەص ی ر ەژ ێجى  یصاهاو ەک ذێيێپەضەئ ەو ەئ عەمەئ

 .کانەكىجابساه ەل رانەژ ێجى  ڕۆڵی یکار کزصو ۆ ب ذێبەهاوکار ص عەمە. و ئەکەس ەگڕە رصوو ەه ەل ەغۆ ز انێیپ ەک ەیضەک و ەئ یرصاوەض ۆ ب ذێبەه

 هجامەرئەض

 کانەو گزفخ ەػێک ەی(، سورب6) ەژمار  ەی%(  زػخ76.71) ەبىون ل یتیبز  ەک ەکەو ەىیژ ێجى  ەیهمىه ەیىیسور  یماڵ و  ێیپ ەو ب ەکەو ەىیژ ێجى  یکاوەهجامەئ ێیپ ەب   

 یلصاو ە( و ب72.88) ەبىو ل یتیبز  ەکیەاپزضڕ  ۆی ک ۆ ب ػکزاو ێک ی ار یر ێژم ەهضە. هاو کانەكىجابساه ەل کانەر ەژ ێجى  ڕۆڵی یبىووەکارا ه ەل ەیەه انیر ەگیکار  ڕۆڵی

 (.5) ەژمار  ەی( زػخ13.47) ەییىاهێپ

 سیاجز کارا کزصوی رۆڵی جىێژەراوی صەرووی و کۆمەاڵیەحی لە كىجابساهەکاوی ضىىری گەرمیان.بۆیە جىێژەر ئەم پیػيیاراهە صەزاجە ڕوو بۆ    

 :پێػيیارەکان

 کزصهەوەی زىلی سیاجز و حىراوحىر بۆ سیاجز کارا کزصوی ڕۆڵی جىێژەران لە كىجابساهەکان..1

و هەروەها هاهضاوی پطپىڕاوی ئەو بىارە بۆ هىضینی کخێب و پەرجۆک لە ضەر کاری  صاهاوی پەیڕەوێکی باع و ضەرصەمیاهە بۆ کاری جىێژەراوی صەرووی و کۆمەاڵیەحی،.2

 جىێژەری بۆ ئەوەی جىێژەران ضىوصی لێ وەربگزن بۆ کارا کزصوی ڕۆلیان و بەرسکزصهەوەی کىالیتی ئەو زشمەجگىساریاهەی پێػکەش ی صەکەن.

کاری جىێژەری ساهکۆیە، بۆیە بىووی پزوگزامی باع و جىکمە و بىووی پطپىر لە هەمىو بىارەکان  كۆهاغی یەکەم لە گەغتی جىێژەراوی صەرووی و کۆمەاڵیەحی بەرەو .3

ی جىاهاکاوی فێرزىاسەکان بە جایبەث ئەواهەی جایبەجً بە کاری جىێژەری و ضەركالڕ هەکزصوی زۆ[هضکاران بە بابەحی لوەکی، هەمىو ئەواهە صەبىە مایەی بە هێز کزصو

 اغان کارا بىووی رۆڵیان لە كىجابساهەکان.لە بىاری جىێژەری و پ

ن و باوک و سورێک لە جىێژیىەوەکان کاری جىێژەری کارێکی صەضخە حەمعیە لە هێىان جىێژەرەکان و بەرێىەبەر و مامىضخاکاوی كىجابساهەکان و زىێىضکارا یبە پی  .4

 ەهاهە ڕۆڵێکی کاریگەری صەبێذ لە کارا کزصوی ڕۆڵی جىێژەرەکان لە كىجابساهەکان.صایکی زىێىضکاران و جەوای کۆمەڵگایە. بۆیە هىغیارکزصهەوەی هەمىو ئەو لی

 سیاص کزصوی واهە پزاکخیکیەکان و گزهگی صاوی جەواو بەو واهاهە، چىهکە جەنها لیەوی جیىری بەص هیە بۆ ئاماصە کزصوی جىێژەرێکی باع. .5

کاوی ڕاگەیاهضن پێػکەع صەکزێً لەضەر گزهگی جەهضروضتی صەرووی و غەرم هەکزصن لە وەرگزجنی سیاص کزصن و فزاوان کزصوی ئەو بەرهاماهەی کە لە صەسگا.6

 کارا. ڕیىمایی و چارەضەری صەرووی لە کاحی پێىیطذ، کە ئەمەع کار ئاضاهیەکی سور صەکاث بۆ جىێژەرەکان بۆ ئەهجام صاوی کارەکەیان بە غێىەیەکی

هجاو و پێضاویطتی گىهجاو بۆ جىێژەری صەرووی و کۆمەاڵیەحی صابحن بکزێذ بۆ ئەوەی بە ئاضاوی کارەکاهیان ئەهجام ىیطخە لە هەر كىجابساهەیەک غىێنی گى پی  .7

 بضەن.

هارصەهەصەرەوەی  هەوڵضان بۆ ضىوص وەرگزجً لە ئەسمىووی ولڕاجاوی جز لەم بىارە، و صروضذ کزصوی پەیىەهضی لە گەلڕ هاوەهضە ئەکاصیمیەکاوی ئەو واڵجاهە و .8

 جىێژەران بۆ بەغضاری کزصن لە زىلڕ و راهیىاهەکان کە لە واڵجاوی صەرەوە ئەهجام صەصرێً.

 ی ڕۆڵی زۆیان بگێڕن.ژمارەی جىێژەرەکان لە كىجابساهەکان بۆ ژمارەی زىێىضکاران صەبێذ بە پێی ضخاهضرصە حیهاهیەکان بێذ بۆ ئەوەی جىێژەرەکان بخىاهً بە باش .9

 ضایاهەی کە پەیىەهضیان بە کاری جىێژەریىە هەیە بە غێىەیەکی ضەرصەمیان و بە غێىەیەک کە پاڵپػذ بێذ بۆ کاری جىێژەرەکان.هەمىارکزصهەوەی ئەو یا.11

 یە.صاهاوی جىێژەری صەرووی لە هەرصوو ڕەگەس لە كىجابساهەکان بۆ ئەوە چیتر زۆێىضکار غەرم هەکاث لە ضەرصاوی جىێژەرێک کە لە ڕەگەسی زۆی ه.11

 -:کانەرچاو ەض

 .1(. اضاضياث الارغاص الىفس ي و التربىي، بحن الىظزيت و الخعبيم. صار ًافا العلميت لليػز و الخىسيع، عمان، الارصن، ط2119ابى سعحزع، عبضهللا) 
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كضمذ هذه الزضالت . هااملعيلاث التي ًىاحهها املزغضون الىفطيىن العاملىن في مضارص مدافظت الخليل وضبل الخغلب علی(. 2119ابى فارة، خاسم ضميذ)

 .الضراضاث العليا والبدث العلمي في حامعت الخليل خعلباث هيل صرحت املاحطخحر في الخىحيه واللزغاص الىفس ي بيليتل ملاضخىما

. رضالت لعاع غشةاملزغضًً الىفطيحن في مضارص ووالت الغىر ب فعاليت بزهامج جضريبي لخىميت املهاراث إلارغاصًت لضي( 2118ابى ًىضف، مدمض حضوع )

 بالجامعت إلاضالميت بغشة. للطم علم الىفظ بيليت التربيت ماحطخحر ملضمت 

. مجلت وليت الللم، الجامعت، ألاصاء الىظيفي وعالكخه ببعض ضماث الشخؿيت لضي املزغضًً التربىيحن(. 2118اهىر،جىرغىص اخمض )  ;اخمض، سهزيا عبض

 .4هزهىن، العضص

، 19املػىالث التي جىاحه عمل املزغض التربىي في املضارص الثاهىيت في مدافظت بابل. مجلت حامعت بابل، العلىم الاوطاهيت، املجلض (. 2111حاضم، سييب واظم)

 .2العضص 

 و الخىسيع، عمان، الارصن. (. الارغاص التربىي و الىفس ي في املؤضطاث الخعليميت، صار املطحرة لليػز 2111الامامي، ضمحر) ;الحزيزي، رافضة 

رضالت ماحطخحر ملضمت للطم علم . الذاث املهىيت للمزغضًً الىفطيحن في العمل إلارغاصي التربىي بلعاع غشة(. 2111صزان، هبيل وامل) ;الػزفا، عبحر فخحي

 .الىفظ بيليت التربيت بالجامعت إلاضالميت بغشة

ٌ إلارغاص التربىي في امل(. 2111العاحش، فؤاص علي) .مجلت الجامعت الاضالميت، املجلض ضارص ألاضاضيت العليا والثاهىيت بمدافظاث غشة واكع ومػىالث وخلى

 .57ؽ-1الخاضع، العضص الثاوي، ؽ

يت للعلىم . مجلت وليت التربيت الاضاضمعىكاث اللزغاص التربىي في املضارص الثاهىيت مً وحهت هظز املزغضًً التربىيحن(. 2115العامزي، حعفز ؾاصق عبيض )

 ، خشيزان.1التربىيت و الاوطاهيت، حامعت بابل، العضص

 .1(. مهاراث الخىحيه و الارغاص، في املجاٌ املضرس ي. مىخبت اولص الػيش للترار، الجحزة، مؿز، ط2113عبض العظيم، خمضي عبضهللا) 

 .1ىى للعباعت و اليػز و الخىسيع، عمان، الارصن، ط(. الارغاص و الخىحيه الىفس ي.صًب2111العبيضي، الاء مدمض)  ;العبيضي، مدمض حاضم

 .:)امللابلت في إلارغاص والعالج الىفس ي، العبعت ألاولي، صار املعزفـت الجامعيت، الفىيت للعباعت واليػز، إلاضىىضريت، مؿز 1992عمز، ماهز مدمىص )

 إلارغاص التربىي اججاهاث مضًزي املضارص الحىىميت بمدافظاث غشة هدى (. 2113عىف، اخمض مدمض)

رضالت ماحطخحر ملضمت  .اججاهاث مضًزي املضارص الحىىميت بمدافظاث غشة هدى إلارغاص التربىي وعالكتها بأصاء املزغض التربىي (. 2113عىف، اخمض مدمض)

 .للطم علم الىفظ بيليت التربيت بالجامعت إلاضالميت بغشة

األطزي في ضياق املضرضت: معخلضاث املزغضًً املضرضيحن خىله وجىحهاتهم الىظزيت والخدضًاث التي جضزالذ اللزغاص (. 2118غيث، ضعاص مىؿىر مدمىص)

 .378ؽ -355، ؽ2، عضص 12. مجلت الضراضاث الىفطيت و التربىيت، حامعت الطلعان كابىص، مجلض جىاحههم

ث املزغضًً املضرضيحن خىله و جىحهاتهم الىظزيت و الخدضًاث التي جضزالث إلارغاص ألاضزي في ضياق املضرضت : معخلضا. (2018)غيث، ضعاص مىؿىر مدمىص

 .(378-355) ؽ ؽ.  2، العضص 12املجلض ، ضلعىت عمان، حامعت الطلعان كابىص وليت التربيت، مجلت الضراضاث التربىيت و الىفطيت. جىاحههم

في التربيت ملضمت بيليت العلىم  رضالت ماحطخحر . ي في مدافظتي ضلفيذ وهابلظجىكعاث املعلمحن والعلبت لضور املزغض التربى  (.1998مؿلح، معخؿم عشيش همز)

 التربىيت في حامعت الىجاح الىظىيت، هابلظ.

رضالت ماحطخحر . مضي امخالً املزغض التربىي للمهاراث اللزغاصًت فى الخعامل مع األشماث باملضارص الحىىميت بمدافظاث غشة(. 2115هبهان، ضعيض عمز)

رضالت ماحطخحر ملضمت للطم علم الىفظ بيليت التربيت . وعالكتها بأصاء املزغض التربىي  .طم علم الىفظ بيليت التربيت بالجامعت إلاضالميت بغشةملضمت لل

 .بالجامعت إلاضالميت بغشة

 ملخـ البدث

الىفطيحن و الاحخماعيحن. وجىىن مجخمع الضراضت مً املزغضًً هضفذ الضراضت الى الخعزف على أهم ألاضباب التي جلعب صورا في عضم فاعليت صور املزغضًً 

( مزغض مً هال الجيطحن. خيث جم 79الىفطيحن و الاحخماعيحن في خضوص مضًزيت جزبيت هزميان) الابخضائيت و املخىضعت و الاعضاصًت(. و بلغذ عيىت الضراضت )

( لغزف حمع املعلىماث مً عيىت البدث. و بعض الخأهض مً ؾضق امللياص 19ىىن مً )ازخيارهم بعزيلت العػىائيت البطيعت. كام الباخث ببىاء ملياص م

(. اضخسضم امللياص لجمع املعلىماث مً عيىت البدث. جم 866.%(، و الخاهض مً زباث امللياص خيث واهذ اليطبت)111خيث واهذ وطبت  اجفاق الخبراء بيطبت)

ت مً عيىت البدث خىالي)لغزف جىظيم و ج 23اليسخت  spssاضخسضام بزهامج  منهم،  (%76.71ؿييف و جدليل البياهاث. جىؾلذ الضراضت وخطب اراء الاهثًر

 مضارص هزميان. الى ان حميع الاضباب التي جظمنها الاضخبيان لعبذ صورا هبحرا في جلليل فاعليت الضور الذي ًلعبه املزغضون الىفطيىن و الاحخماعيىن في

 

Abstract: 

This study aimed to identify the most important factors that play a role in the ineffectiveness of the role of 

psychological counselor. The research community consisted of all the researchers in the schools bordering the 

General Directorate of Education of Garmian (Primary, Secondary, High School). The research sample consisted 

of 79 psychological counselors of both sexes. The researcher used the questionnaire as a tool to gather 

information from the research sample. After verifying the validity and reliability of the scale, it was use it to 

collect information from the research sample. The researcher used the statistical package for social sciences spss 



 Journal of the University of Garmian 9 (3), 2022 

  
Page 165 

 
  

version 23 to organize, classify and analyze data. The study concluded that according to the majority of the study 

samples (76.71%), Most of the reasons mentioned have played a major role in the lack of role of psychological 

and social researchers in Garmian schools. 
 


