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 پێشەکی:

   

 كانمكهو ناساندنی چه كهوهی گشتی توێژینهم :چوارچێوهكهش ی یهبه

 م : كێشەی توێژینەوەكە )مشكلة البحث (: كهیه

تێكچوونی زمان و پەیوەندیكردن لەگەڵ الیەنی دەروونی كۆمەاڵیەتی و      

سۆزداریدا یەكدەگرێتەوە،كەمبوونەوەی توانای زمان یەكێكە لە بلاڵوترین 

تێكچوونەكانی زمان لە مندااڵندا و ئەم تێكچوونانە بەزۆری كاریگەری 

 (پرۆسەی452، ص 2016نەرێنی لەسەریان دەبێت.)سلیمان واخرون ، 

كارلێككردنی كۆمەاڵیەتی گرنگە بۆ گەشەی منداڵ ، توێژینەوەكان ئەوەیان 

دەرخستووە كە ئەو مندااڵنەی كە بواری كارلێكی كۆمەاڵیەتیان بۆ 

هەڵناكەوێت گەشەیان دوادەكەوێت ، پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی  توانای 

دەربڕین و ووتووێژ و دەستپێشخەری بە منداڵ دەبەخشێت  و مەرجی 

( زمان 67،ال2021دروستبوونی كۆمەڵگاكانە .)علی و ئەوانی تر ، بنەڕەتی 

لە پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیەكاندا بوونی سەرەكی هەیە بەبێ زمان مرۆڤ 

ناتوانێت لە پەیوەندیەكاندا سەركەوتووبێت چونكە زمان دەتوانێت ئەو 

پەیوەندیانە بهێڵێتەوە و گەشەیان پێبدات ، واتە مرۆڤ هەر لەسەرەتای 

ەوە كە منداڵە پێویستی بە زمانە ، بە ڕوانین لەوەی منداڵ لەم بوونی

تەمەنەدا لە دۆخی دەستخستنی ڕێكەوتن و گونجاندنی دروستدایە لەگەڵ 

ژینگەی دەرەوەدا ، وە لە دۆخی چاندنی تۆوی توانا و توانستەكانی 

داهاتوویانن لەالیەنی پەروەردەیی و فێربوونەوە هەروەها گرنگی ئەم قۆناغە 

دەبینێتەوە لە ئاوێتە كردنی منداڵ لەگەڵ هاوتەمەنی خۆی و  خۆی 

بەدەستهێنانی تایبەتمەندی و ڕاهاتنی كۆمەاڵیەتی و گونجاندن لەگەڵ 

ژینگەی چواردەوری خۆی . توێژینەوەكان جەختیان لەسەر گرنگی 

قۆناغەكانی تەمەنی سەرەتایی بۆ گەشەكردنی مندااڵن 

نی پێشوەختە بۆ هەر حاڵەتێك بۆ كردووەتەوە.بەرنامەكانی دەستێوەردا

وەبەرهێنانی ئەم قۆناغە گرنگە لە ژیانی منداڵدا بۆ پەرەپێدانی توانا 

 .جۆراوجۆرەكانی لە بواری مەعریفی و جووڵەیی و كۆمەاڵیەتی و زمانیدا

توێژەر لەماوەی خوێندنی كۆرسات و سەردانیكردنی باخچەكان و 

ڵدا و لە ئەنجامی گەڕان و مامەڵەكردنی بەردەوامی ڕۆژانە لەگەڵ مندا

سەرنجەكانی بۆ سەرچاوەكانی دەربارەی مندااڵنی باخچە و پێش چوونە 

قوتابخانە  تێبینی ئەوەی كرد هەندێك لە مندااڵنی خاوەن پێداویستی 

تایبەت كێشەی گەشەی  زمان  و پەیوەندی كۆمەاڵیەتیان هەیە بۆیە ئەم 

امی تایبەتە ، لەبەرئەوە جۆرە مندااڵنە پێویستیان بە ڕاهێنان و پرۆگر 

توێژەر )پرۆگرامی پۆرتاج( ی هەڵبژارد كە پرۆگرامێكی جیهانیەو گونجاوە بۆ 

ئەو جۆرە مندااڵنە  .توێژەر كێشەی توێژینەوەكەی لە شێوەی ئەم 

ئایا بەكارهێنانی )پرۆگرامی پۆرتاج ( چ پرسیارەدا دەخاتە ڕوو : 

ۆمەاڵیەتی منداڵی كاریگەریەكی لەسەر گەشەی زمان و پەیوەندیی ك

 ( ساڵ هەیە؟6-4خاوەن پێداویستی تایبەت )

 )اهمیة البحث (: كهوهتوێژینهم : گرنگی دووه

ئەگەر سەرەتایی قۆناغی منداڵی قۆناغێكی گرنگ بێت بۆ گەشەكردنی      

مندااڵنی ئاساییی ئەوا بۆ مندااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەت گرنگترە ، 

وە و ماوەی كەم بوونەوەی گەشەكردن و ساڵەكانی یەكەم بۆ مانە

لەدەستدانی دەرفەتە گونجاوەكان ، لەتەمەنی دواتردا تێدەكۆشن و لەبری 

ئەوەی بۆ  قۆناغی منداڵی خاوەن پێداویستی تایبەت ببێتە قۆناغی 

گەشەكردن و یاری كردن و گەڕان و چێژ وەرگرتن دەبێتە قۆناغی 

و پەیوەندی كردن بەكەسانی دواكەوتوویی منداڵ لە گەشە و یاری كردن 

 ( 20،ص 1998چواردەوریەوە . )الخطیب و الحدیدی ، 

الی زۆربەمان ئاشكرایە كە باخچەی مندااڵن وەك دامەزراوەیەكی        

پەروەرەیی و كۆمەاڵیەتی گرنگیەكی زۆری لەژیانی منداڵدا هەیە چونكە 

ئەگەر ئەم  قۆناغی منداڵی زۆر ناسك و گرنگە بنیاتنەری كەسایەتی مرۆڤە

قۆناغە ژینگەی لەبار و گونجاوی بۆ دابین نەكرێت ئەوا زەرەرو زیانێكی 

گەورە بە كەسایەتی منداڵ دەگات و كۆمەڵێك ئەندێشە و گرفتی دەروونی 

و كۆمەاڵیەتی بۆ منداڵ دەخولقێنێ ، كە زۆر زەحمەتە لێی دەربازبێت و 

یەی قۆناغی منداڵی هەتا هەتا كاریگەری خراپی هەردەمێنێت لە بەرئەو گرنگ

واڵتانی پێشكەوتوو و شارستانیخواز بیریان لە دامەزراوەیەكی تری 

كۆمەاڵیەتی كردەوە بۆ ئەوەی لە الیەك هاوكاری خێزان لە پەروەردەكردنی 

منداڵدا بكات و لەالیەكی تریشەوە بتوانێت قەرەبووی ئەو كەم و كورتی و 

   ( 9، ال  2014ئەندێشانە بكاتەوە .)قەرەچەتانی ، 

پرۆسەی كارلێككردنی كۆمەاڵیەتی گرنگە بۆ گەشەی منداڵ ،         

توێژینەوەكان ئەوەیان دەرخستووە كە ئەو مندااڵنەی كە بواری كارلێكی 

كۆمەاڵیەتیان بۆ هەڵناكەوێت گەشەیان دوادەكەوێت ، كارلێكی 

كۆمەاڵیەتی ئەو بوارە دەڕەخسێنێت بۆ ئەوەی كەسێتی تاكەكان دەركەون 

لەوانەشە كەسانی توندوتیژیان تیا ، سانی داهێنەر و پالندانەر، كە

دەردەكەوێت  ، پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی  توانای دەربڕین و ووتووێژ و 

دەستپێشخەری بە منداڵ دەبەخشێت  و مەرجی بنەڕەتی دروستبوونی 

 (67،ال2021كۆمەڵگاكانە .)بابان و ئەوانی تر ، 

باشترین بەرنامەكانی زوو بەدەمەوەچوون  پرۆگرامی پۆرتاج یەكێكە لە       

املبكرة ( دەدات كە  ةكە یارمەتی مندااڵنی پێش چوونە قوتابخانە )الطفول

لێهاتووی بە سوود بە دەست بهێنێت لە ژیانیاندا و پشت بەو ڕاستیە 

دەبەستێت كە هەڵس و كەوت لە ڕێگەی چاالكیەكانی یاری و پاداشتكردنی 

وەردە و ڕەفتار دەبێت ، ئەم پرۆگرامە كار لەسەر ئەرێنییو پێشكەوتن لە پەر 

كۆمەڵێك لێهاتووی دەكات پشت بەستن بە چاالكیەكان بۆ بەدەست 

هێنانی گەشە لەو بوارانەدا و چاودێریكردن و بەرەو پێش چوونی توانای 

مندااڵن و بەشداریكردنی دایكان و خێزانی منداڵەكان لە پرۆگرامە 

پرۆگرامەكە بۆ پسپۆڕان مسۆگەر دەكات پەروەردەییەكاندا سەركەوتنی 

  ( 11، ص  2008.)عواد و شريت ، 

پرۆگرامی پۆرتاج یەكێكە لە باشترین بەرنامەكانی زوو فریاكەوتن كە        

یارمەتی منداآلن دەدات كە كارامەیی بەسوود فێربێت لە ژیانیاندا لە ڕێگەی 

كۆمەاڵیەتی و چاودێری گشتگیری هەموو تواناكانی ) زمان و پەیوەندی 

مەعریفی و جووڵەیی و یارمەتیدانی خوود ( چاودێری كردنی توانا و 

، ص  2020گەشەكردنی مندااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەت .)حسین ، 

1285 )  
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دەستێوەردانی پێشوەختە ئامانجی پەرەپێدانی توانا و لێهاتووییەكانی        

و بوارانەی كە منداڵێكی منداڵی خاوەن پێداویستی تایبەتە، لە هەمان ئە

ئاسایی تێیدا گەشە دەكات، كە بریتین لە بوارەكانی مەعریفی، 

كۆمەاڵیەتی، سۆزداری، جوڵەیی، زمانەوانی، و ئەكادیمی، تێركردن 

پێداویستیەكانی و پێداویستیەكانی خێزانەكەی، سوودمەندبوون لە منداڵ  

ێری وەك ئەندامێكی بەسوود لە كۆمەڵگا و پێشكەشكردنی چاود

خزمەتگوزاری تەندروستی و كۆمەاڵیەتی و پەروەردەیی بۆی لەڕێگەی 

تیمێكەوە لە)كارمەندانی كۆمەاڵیەتی، دەروونناسان، مامۆستایان و 

پزیشكان ( لە ڕێگەی دەستنیشانكردنی پێشوەختەی حاڵەتەكان و 

پێشكەشكردنی چاودێری یەكگرتوو و بەرنامەی تایبەتمەند،  زۆرێك لە 

ئەنجامی دەستێوەردانی پێشوەختە پشتڕاست دەكەنەوە بۆ توێژینەوەكان 

باشتركردنی ڕێژەی ئاستی زیرەكی لەو واڵتانەی كە شێوازی دەستێوەردانی 

پێشوەختەیان بەكارهێناوە، بە تایبەت لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا 

دەستێوەردانی پێشوەختە بۆ باشتركردنی ڕێژەی الوازی ، ئەمەش تەنها بەو 

رانە سنووردار نییە كە كەمئەندامی كەمدەكەنەوە، لە هەمان كاتدا ڕێكا

ئامانجی كەمكردنەوەی ڕوودانی كەمئەندامییە یان ڕێگری لە ڕوودانی و 

كەمكردنەوەی كاریگەرییە     نەرێنییەكانی دەستدرێژیكردنە سەر 

كەمئەندامی و دابینكردنی توانای پزیشكی، كۆمەاڵیەتی، پەروەردەیی و 

گونجاو بۆ كەمئەندامان بۆ ئەوەی تێكەڵ بە كۆمەڵگا بن بە چاكسازی 

شێوەیەكی سروشتی، ئاساییەكان. دەستێوەردانی پێشوەختە لەسەر 

بنەمای جیاوازی تاكەكەس ی لە نێوان مندااڵن لە گەشەكردندا 

  (3،ص 2003دامەزراوە.)وشاحی ،

          -گرنگی ئەم توێژینەوەیە لە دوو ڕووەوە دیاری دەكرێت:

 (: همیةالنظریةل گرنگی تیۆری  ) اأ -1-2

گرنگی تیۆری توێژینەوەكە لە بایەخی بابەتەكەوە سەرچاوەی گرتووە       

خۆی دەبینێتەوە لە كۆكردنەوەی زانیاری لەسەر تێكچوونی گەشەی 

منداڵی خاوەن پێداویستی تایبەت ئەو گیرو گرفتانەی ڕووبەڕووی خێزانی 

ئەم جۆرە لێكۆڵینەوانە ،  ی تایبەت دەبنەوەخاوەن منداڵی خاوەن پێداویست

لەبەرئەوەی لە ئاستی هەرێمی كوردستان نەكراوە  بە پێی زانینی توێژەر 

بۆیدەركەوتووە كە ئاستی  ئەم جۆرە لێكۆڵینەوانە گرنگی خۆی هەیە لە 

دەوڵەمەندكردنی پەرتوكخانەكاندا  بۆیە هەر كۆششێك لەو بوارەدا بكرێت 

 .گیرو گرفتانە لەڕووی زانستیەوە گرنگی خۆی هەیەبۆچارەسەركردنی ئەو 

 -گرنگی پراكتیكی  ) الهمیة العملیة ( :ب -1-2

زانینی كاریگەری پرۆگرامی پۆرتاج لە گەشەپێكردنی الیەنی  .1

زمان و پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی الی مندااڵنی خاوەن پێداویستی 

 . ( ساڵ 6-4تایبەت )

ە باڵوكردنەوەی ئەم توێژینەوەیە گرنگە بۆ هەوڵدان ل .2

پرۆگرامی پۆرتاج و دەستێوەردانی پێشوەختە و تیشك خستنە 

 . سەر گرنگی بەكارهێنانی لە باخچەكانی مندااڵن

ئەم توێژینەوەیە گرنگە بۆ هەوڵدان لە باڵوكردنەوەی   .3

پرۆگرامی پۆرتاج و دەستێوەردانی پێشوەختە و تیشك خستنە 

بەت بە مندااڵنی سەر گرنگی بەكارهێنانی لە سەنتەرەكانی تای

 . خاوەن پێداویستا تایبەت

گرنگە بۆ  یارمەتیدانی پسپۆڕان لە بواری مندااڵنی خاوەن  .4

پێداویستی تایبەت  لە چۆنیەتی پالندانان بۆ گەشەكردن و 

  . یارمەتیدانی مندااڵن

ئەم توێژینەوەیە و دەرئەنجامەكانی ئەبێتە سەرچاوەیەك بۆ   .5

یانەوێت توێژینەوە لەسەر ئەو توێژەرانەی لە داهاتوودا دە

لێكۆڵینەوەی پرۆگرامی پۆرتاج لەسەر گەشەی مندااڵن لە 

 . باخچەی مندااڵن ئەنجام بدەن

 :م : ئامانجەكانی توێژینەوەكە )اهداف البحث (سێیه

.دەستنیشانكردنی كاریگەری بەكارهێنانی پرۆگرامی پۆرتاج لە گەشەی 1

 . زمان الی مندااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەت

.دەستنیشانكردنی كاریگەری بەكارهێنانی پرۆگرامی پۆرتاج لە گەشەی 2

 . پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی الی مندااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەت

 : م :گریمانەكانی توێژینەوەكە ) فرضيات البحث (چواره

(لە نێوان ناوەندی ژمێرەیی  0.05.بوونی جیاوازیی بەڵگەداری  ئاماری )1

ەڵەی ئەزموونی پێش جێبەجێكردنی پرۆگرامی پۆرتاج  و دوای نمرەكانی كۆم

جێبەجێكردنی پرۆگرامەكە لەسەر ڕەهەندی گەشەی زمان الی منداالنی 

 خاوەن پێداویستی تایبەت.

(لە نێوان ناوەندی ژمێرەیی  0.05.بوونی جیاوازیی بەڵگەداری  ئاماری )2

پۆرتاج  و دوای  نمرەكانی كۆمەڵەی ئەزموونی پێش جێبەجێكردنی پرۆگرامی

جێبەجێكردنی پرۆگرامەكە لەسەر ڕەهەندی گەشەی پەیوەندیی 

 .كۆمەاڵیەتی الی منداالنی خاوەن پێداویستی تایبەت

   :م :سنوری توێژینەوەكە )حدود البحث (پێنجه

 .سنوری بابەت:)پرۆگرامی پۆرتاج (.1

اوەن .سنوری مرۆیی : ئەم لێكۆڵینەوەیە لەسەر نمونەیەك لە مندااڵنی خ2

( ساڵیدایە وە ژمارەیان لە  6 – 4پێداویستی تایبەت  تەمەنیان لە نێوان )

 تن پێداویستی تایبه( منداڵی خاوه12)

سنوری شوێن: باخچەی مندااڵن و سەنتەرەكانی تایبەت بە مندااڵنی  .3

 .خاوەن پێداویستی تایبەت لە سنوری سەنتەری پارێزگای سلێمانی

   2022   -2021م هكرزی یه.سنوری كات: وه4

 كان )تعریف املصطحات( :مكهم:ناساندنی چهشهشه

  پۆرتاج  م : پرۆگرامیكهیه

كۆمەڵێك چاالكی  به كراوهپرۆگرامی پۆرتاج پێناسه وهكی ترهالیهله       

یەكخراوە بۆ گەشەپێدانی هەمەالیەنەی سەرەتای منداڵ كۆمەڵێك 

رێت كەلەژێر چاودێری و ڕێنمای تایبەتدا ئەزموونی پەیوەندیدار لە خۆدەگ

پێشكەش بەمندااڵن دەكرێت بۆ بەدەستهێنانی كۆمەڵێك ئامانج ) حسن ، 

 ( 250،ص 2018

 ی ڕێكاریی:پێناسه

كە مندااڵن لە مەودایەكی  كۆمەڵێك چاالكی وڕاهێنان و ئەزموونی گرنگه

 دات.دیاریكراودا بۆ گەیشتن بەئامانجەگەشەپێدراوەكان ئەنجامیان دە
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 م : لێهاتووی زماندووه

یەكێكە لەو تایبەتمەندیانەی كە مرۆڤ لە بوونەوەرە زیندووەكانی تری       

سەر زەوی جیادەكاتەوە ، چونكە ئامرازی دەربڕین و پەیوەندی كۆمەاڵیەتی 

و ئامرازی بیركردنەوەیە و ڕۆڵی گرنگ لە ژیانی دەروونی و كۆمەاڵیەتی تاكدا 

 ( 85، ص  2004 دەبینێت . )الضمیلی ،

 :پێناسەی ڕێكاریی

بریتییە لەو نمرانەی كە مندااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەت )نموونەی        

توێژینەوەكە ( لە گەشەكردنی لێهاتووی زمان بە دەستی دەهێنن لەسەر 

 بنەمای تاقیكردنەوەی پرۆگرامی پۆرتاج

 م: پەیوەندی كۆمەاڵیەتیسێیه

بریتییە لە ئاستی دەربڕینی تاك بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ و بەبێ ترس لە     

ڕێگای بەستنی پەیوەندی لەگەڵ ئەوانی دیكەدا ، هەڵبەتە پێویستە 

پەیوەندیەكان لەسەر بنەمای مرۆڤانەی ویستراو و پەسەند بێت . ) قادر ، 

 (114، ال  2016

  :  یپێناسەی ڕێكاری

ەی كە مندااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەت )نموونەی بریتییە لەو نمران        

توێژینەوەكە ( بە دەستی دەهێنن لەسەر بنەمای تاقیكردنەوەی پرۆگرامی 

   . پۆرتاج

 كهوهی تیۆری توێژینهم :چوارچێوهش ی دووهبه

  كهوهی تیۆری تویژینهم : چوارچێوهكهی یهرهوهم : تهش ی دووهبه

 ۆرتاج : پرۆگرامی پ 2-1-1

( زاینی دەگەڕێتەوە 1970پرۆگرامی پۆرتاج سەرەتای دانانی بۆ ساڵی )       

والیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا بوو ، بۆ  (  Portage) كەلە شاری پۆرتەیجی

 یارمەتیدانی مندااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەت  و زوو فریاكەوتنیان

(Early intervention )  بۆ ماڵی ئەو مندااڵنە و ، ئەویش لەڕێگای سەردان

ڕاهێنانانی دایكەكان لەسەر چۆنیەتی خزمەتكردن و ڕاهێنان و 

یارمەتیدانی منداڵەكانیان و بەرەو پێشبردنی تواناكانیان ، س ێ ساڵی یەكەم 

زۆر گرنگە كە دایك و باوك شارەزای بن و چی پێویستە بۆ منداڵەكانیان 

 104، ال 2015چەتانی ، بیكەن كە ئەم پرۆگرامە لەخۆی دەگرێت . )قەرە

)  

 ئامانجەكانی پرۆگرامی پۆرتاج :   2-1-1-1

وتن()التدخل .پێشكەشكردنی بەرنامەی زوو بەدەمەوە چوون )فریاكه1

املبكر ( لەناو ماڵ لە ژینگەیەكی گونجاو و باو ناسراودا بۆ منداڵی خاوەن 

  . پێداویستی تایبەت

ە پرۆسەی ڕاهێنان و .بەشداریپێكردنی ڕاستەوخۆی دایك و باوك ل2

فێركردنی منداڵەكانیان ، كەئەمەش ئاسانترین و باشترین ڕێگا چارەیە كە 

هەر لەتەمەنێكی بچووكەوە دایك و باوك لەناو ماڵی خۆیاندا ، ڕۆڵیان لە 

 . كەمكردنەوەی كێشەی منداڵەكانیان دەبێت

.پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری و كارامەیی گونجاو بۆ ژینگەو حاڵەتی 3

  ( 104، ال  2015اڵەكان .)قەرەچەتانی ، مند

.بەكارهێنانی پرۆگرامێكی زنجیرەیی لەڕووی پەرەسەندنەوە بەكاردێت وەك 5

 . ئامرازێك بۆ فێركردن

.زوو دۆزینەوەی ئەو مندااڵنەی كێشەی گەشەسەندنیان هەیە 7

)لەكەمترین تەمەنی گونجاودا ( بۆ ئەوەی بخرێنە ناو پرۆگرامەكەوە 

 (  17، ص  2017هالل ، .)قاسم و 

  كێن ئەوانەی سوود لەم پرۆگرامە وەردەگرن: 2-1-1-2

( ساڵیدایە،دایك و باوك  9-2هەموو ئەو مندااڵنەی تەمەنیان لەنێوان )     

و كەسوكاری نزیكی منداڵ،كارمەندانی دام و دەزگاو كۆمەڵ و 

جمی ، ڕێكخراوەكانی تایبەت بە مندااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەت .)الع

 ( 65، ص  2011

 سوودەكانی پرۆگرامی پۆرتاج 2-1-1-3

یەكێك لەسوودەكانی پرۆگرامی پۆرتاج ئەوەیە لەڕووی ئابووریەوە      

تێچوونی كەمەبە بەراورد بە دەستێوەردانی پێشوەختە لەسەنتەرەكان 

،كارامەیی و خزمەتگوزاری پێشكەش بە مندااڵن لە ژینگەی سروشتیدا 

بەشداریپێكردنی خێزانی منداڵەكان كاریگەری باشیان دەكات و هەروەها 

 28، ص  2003لەسەر منداڵەكانیان دەبێت .)سماح و شاحی ، 

(،مامۆستای پرۆگرامەكە ناچار نیە شەهادەی زانكۆی بەرزی هەبێت 

دایكەكان دەتوانن بچنە خولی ڕاهێنانەوە و سەركەوتووبن ئەمەش 

یان زیاد دەكات و هاوكاری منداڵ هاوكاری و متمانە الی منداڵ و خێزانەكان

كە  هەروەها پرۆگرامێكه (  269،ص2010دەكات .)الظاهر و الرواشدە ، 

وردترین وردەكاری گەشە لە هەمووالیەنێكەوە گرنگی پێدەدات و بۆ هەر 

، ص  2009الیەنێكی گەشە پرۆگرامی پەیوەست بە خۆی هەیە .)سالمة ، 

129 ) 

 لێهاتووی زمان و قسەكردن 2-1-2

لەگەڵ پێشەكەوتنی كۆمەڵگەكەماندا و پێشكەوتنی تەكنەلۆجیا        

بەتایبەت لەسەدەی بیست و یەكدا ، گرنگی زۆردرا بەپەیوەندی 

تی ئەمەش وای كرد توێژینەوەكان لەم بارەیەوە زۆربن ، چونكە اڵیهكۆمه

پەیوەندی مرۆڤەكان یان تاكەكانی كۆمەڵگە هۆكارێكی سەرەكیە بۆمانەوەو 

ەوامبوونی كۆمەڵگە ، چونكە بەبێ زمان و بێ پەیوەندی مرۆڤەكان بەرد

تەنها بوونەوەرن وناتوانن گرەنتی مانەوەو بەردەوام بوون بكەن ، سەرەڕای 

پێشكەوتنی كۆمەڵگاكان و ڕێكخستنیان بەشێوەیەكی باشتر بەالم زمان و 

پەیوەندی ڕۆڵی سەرەكیان هەیە ، تەكنەلۆجیا وای كرد كەزمان 

كی خێراتر باڵوببێتەوە و زیاتر پشتی پێببەسترێت بەشێوەیە

  ( 196،ال 2021لەپەیوەندیەكاندا . )عەلی ،

 :یهی زمان ههشهر گهسهریان لهی كاریگهو هۆكارانهئه 2-1-2-1

لە  كەتوانای زمانی كچان لە قۆناغی سەرەتاییی منداڵیدا خێراتره ز:گهڕه.1

انەوانیەكاندا لێهاتوترن كوڕان كەمتر كوڕان كچان لەهەموو داواكارییە زم

لە كچان قسە دەكەن و ناوەڕۆكی گفتوگۆ و شێوازی قسەكردنیان جیاوازە 

، دوای تەمەنی پێنج ساڵی كچان لە وشەسازیدا لەگەڵ كوڕان یەكسانن و 

 ( 248، ص  1995هیچ جیاوازیەك لەنێوانیاندانییە .)صواب ،

  كەسایەتی : .2
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ڵێكدا بەردەستە كە كەسایەتیەكی بەهێزی هەیە ، ئەم هۆكارە لە مندا     

ئەو منداڵەی كە كەسایەتییەكی گونجاوی هەیە ئارەزووی هەیە لە ڕووی ) 

، ص 2014كوالێتی وچەندایەتیەوە(باشتر قسە بكات.)فارس و فرقنیس، 

43 ). 

    -هۆكاری زیرەكی:-3

پەیوەندییەكی پتەولەنێوان زیرەكی وتوانای زمان دەوڵەمەندی هەیە     

دەركەوتووەئەو مندااڵنەی زۆرزیرەك وبلیمەتن زوتر فێری زمان دەبن 

زمانیشیان زۆر پاراو و دەوڵەمەندترە لە منداڵی ئاسایی.)قەرەچەتانی ، 

  ( 49، ال  2002

  -باری تەندروستی و هەستەوەری تاك:-4

دییەكی ئەرێنی بەرچاو لەنێوان چاالكی منداڵ و گەشەكردنی پەیوەن     

زمانەوانیدا هەیە،تا منداڵ لە ڕووی جەستەییەوە تەندروست و چاالكتر 

بێت، ئەوا توانای بە دەستهێنانی زمانەكەی زیاترە دۆخی تەندروستی منداڵ 

كاریگەری لەسەر زۆربەی پرۆسە جیاوازەكانی گەشەكردن هەیە و بەمجۆرە 

شەكردنە ڕەنگە كاریگەری لەسەرپێشكەوتنی زمانی منداڵ هەبێت. ئەم گە

 (54، ص  2015)النوایسة و قطاونە ، 

 گرنگی زمان : 2-1-2-2

 . زمان مرۆڤ لەزیندەوەرەكانی تر جیادەكاتەوە-1

 .لەكۆمەڵگەدا جێگەیەكی تایبەت بەتاك دەبەخشێت -2

ۆڤەكان دەفرێكە كەئەزموونی مرۆڤەكان هەڵدەگرێت كەسوودی بۆمر -3

 . هەیە

پەرەپێدانی توانای بیركردنەوەی زانستی و لێكۆڵینەوەو شیكاری و ڕەخنە  -4

 (66، ص  2014و دیالۆگ لەڕێگەی زمانەوە .)سالم ، 

 . ئامرازێكە كەبەهۆیەوە زانست وەردەگرین--5

زمان بنەمای كولتوری مرۆڤە،فاكتەرێكی سەرەكیە لەگونجاندن لەگەڵ -5

  ژینگەدا

نوێنەرایەتی ئەو ئامرازە بینراوەیە دەكات كەنەوەكان بەهۆیەوە - 6

 ( 9، ص 2013پەیوەندی بەیەكەوە دەكەن .)الجروانی وصدیق ، 

 گەشەی كۆمەاڵیەتی: 2-1-3

ڕاستە منداڵ سەرەتا كە لەدایك دەبێت بوونەوەرێكی بایۆلۆجییە و          

بەاڵم بۆ هەموو  تەنها خواردن و خەو و ڕزگاربوون لە پاشەڕۆ دەزانێت،

ئەمانەش دەبێت پشت بە كەسانی دەوروبەری ببەستێت تاكو دەگاتە 

تەمەنێك كە سەربەخۆیی وەربگرێت و پەیوەندی كۆمەاڵیەتی لەگەڵ 

كەسانی ناوە و دەرەوەی خێزانەكەیدا دروست بكات لە قۆناغی شیرەخۆریدا 

وەك منداڵ تەنها پەیوەندی كۆمەاڵیەتی لەگەڵ كەسە نزیكەكانی هەیە 

دایك و باوك لەبەر ئەوەی ئەوان پێداویستیەكانی بۆ دابین دەكەن بەاڵم 

قۆناغی پێش چوونە قوتابخانە لە هەموو قۆناغەكانی دیكە هەستیارترە بۆ 

دیاریكردنی ڕەفتاری كۆمەاڵیەتی ، خێزان لە ڕێگەی گەشەپێكردنی 

چۆنیەتی و داب و نەریت و ڕۆڵە كۆمەاڵیەتییەكان و  كۆمەاڵیەتییەوە ڕەفتار

 2020مامەڵەكردن لەگەڵ كەسانی تردا بە منداڵ دەبەخشێت.) بۆكانی ، 

 (  298 - 297،ال 

ئەو هۆكارانەی كە كاریگەرییان لەسەر گەشەی كۆمەاڵیەتی  2-1-3-1

 هەیە: 

.هۆكارە كەسییەكان: گەشەی كۆمەاڵیەتی كاریگەری لەسەر گەشەی 1

می ،الوازی گەشەی مەعریفی هەیەكەموكوڕییەتایبەتەكانی )كەمئەندا

دەبنە هۆی خراپ  جەستەیی یان تێكچوونی ڕژێنەكان(،چونكە ئەمانه

گونجاندن و هەستكردن بە ناتەواوی،منداڵی نەخۆش یان الواز خۆی لە 

مندااڵنی تر دوور دەخاتەوە، ئەمەش دەرفەتی گەشەسەندنی كۆمەاڵیەتی 

ە بەدوای دروست كەمدەكاتەوە، لەوانەیە هاوسۆزی لەالیەن گەورەكانەو 

خۆیدا بهێنێت، كە وەاڵمی ئارەزووەكانی دەدەنەوە تاوەكو دەبێتە 

خۆپەرست یان شەرمن، ملكەچ دەبێت و یارمەتی لە كەسانی دیكە 

 . وەردەگرێت

.هۆكاری ژینگەی: گەشەی كۆمەاڵیەتی كاریگەری لەسەر شێوازەكانی 2

كە كۆمەاڵیەتیكردن و پرۆسەكانی ئاساییكردنەوەی كۆمەاڵیەتی دەبێت 

خێزان لەگەڵ منداڵەكەدا دەیكات ڕاهاتنی منداڵ بە سەربەخۆیی بەشدارە 

لە داڕشتنی كەسایەتییەكەی، ئەمەش یارمەتی دەدات لە خۆگونجاندنی 

كۆمەاڵیەتی و گەشەكردنی دروستدا،بەاڵم بەكارهێنانی شێوازی نەگونجاو 

سیفەتێكی وەك شێوازی جیاكاری،پشتگوێخستن لەوانەیە زیان بە 

تی منداڵ بگەیەنێت و ڕێگری لە گەشەكردنی كۆمەاڵیەتی بكات كەسایە

باخچەی منداآلن بەشدارییەكی گەورە دەكات لە گەشەكردنی كۆمەاڵیەتی 

منداڵدا،بەو پێیەی یارمەتی دەدات بۆ بنیاتنانی چەمكێك لەخۆی و 

ئەوژینگەیەی كەتێیدادەژی، ئەم گەشەكردنە لەالیەن میدیاوە كاریگەری 

ستەواژەی )كارەسات، شۆڕش، شەڕ( گواستنەوەی لەناكاو لەسەرە ڕۆڵی دە

لە ئاستێكی ئابووری كۆمەاڵیەتییەوە بۆ ئاستێكی دیكەی تەواوجیاواز 

 ( 47-46، ص  2005.)العناني ،نموونەی دیكەی گۆڕانكاری خێرای ژینگەیه

 تی :اڵیهگرنگی لێهاتووی كۆمه 2-1-3-2

لێهاتووی  كۆمەاڵیەتی گرنگییەكی زۆری هەیە لە ژیانی تاك و لە بوارە        

جیاوازەكاندا لە منداڵییەوە تا تەمەنی پیری، كە لە ڕێگەیەوە تاك دەتوانێت 

بە شێوەیەكی ئەرێنی كارلێكی كۆمەاڵیەتی لەگەڵ هاوتەمەنەكانی و 

ۆمەاڵیەتی دەوروبەری بكات، و هاوڕێی زۆر بەدەست بهێنێت،لێهاتووی ك

بەشدارە لە دامەزراندنی پەیوەندی سەركەوتوو لەگەڵ ئەندامانی 

كۆمەڵگاجا لە ماڵەوە بێت یان قوتابخانە یان لەگەڵ باقی كۆمەڵگالەڕێگەی 

تێگەیشتن و فێربوون و پراكتیزەكردنی ڕەفتارەكۆمەاڵیەتییەكان لەگەڵ 

ك لە ئەندامانی كۆمەڵگا ،كارامەیی كۆمەاڵیەتی تاك یان كەمی یەكێ

كارامەییەكانی كاریگەری نەرێنی لەسەر تاكەكان و گەشەسەندنی سۆزداری 

و كۆمەاڵیەتییان وپاڵنەرەكانیان بەرەو پەروەردە ،جگە لەكەڵەكەبوونی 

كاریگەرییە نەرێنییەكان لەسەر كەسایەتی دەروونی و كۆمەاڵیەتی 

 (165،ص 2017تاكەكەس . )صقر،

 كانی پێشوو وهویژینهم: تی دووهرهوهم : تهش ی دووهبه

(بەناونیشانی : كاریگەری بەرنامەی پۆرتاج 2002ی )حكیم،وهتویژینه2-2-1

بۆ گەشەپێدانی گشتگیر)الشاملة(بۆ زیادكردنی ڕێژەی گەشەی 

 كۆمەاڵیەتی الی منداڵی پێش قوتابخانە
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ئامانجی توێژینەوەكە: جێبەجێكردنی بەرنامەی پۆرتاج بۆ گەشەپێدانی .

لة (بۆ زیادكردنی ڕێژەی كاریگەری لەگەشەی كۆمەاڵیەتی گشتگیر)الشام

 الی منداڵی پێش قوتابخانە.

 5-4( منداڵی كوڕ و كچ كە تەمەنیان لەنێوان ) 28نمونەی توێژینەوەكە: )  

( ساڵیدا بوو ، دابەش كرابوون بەسەر دوو گروپدا،گروپی 

ی كوڕو كچ ( منداڵ 14(منداڵی كوڕو كچ ، گروپی كۆنترۆڵكراو )14ئەزموونی)

. 

 . كارهێناوهزموونی به: میتۆدی ئه كهوهمیتۆدی تویژینه

:جیاوازییەكی ئاماری بەرچاو لە نێوان گروپی ئەزمونی كهوهنجامی توێژینهئه

زمونی دوای جێبەجێكردنی و كۆنترۆڵداهەیەلەبەرژەوەندی گروپی ئه

یەتی بەرنامەكەلە ڕووی هەریەكێك لەپێوەرەكانی پێگەیشتنی كۆمەاڵ 

 ( 0.01لەئاستی مانادار )

(لە نێوان مندااڵنی گروپی 0.01بوونی جیاوازی بەڵگەداری ئاماری لە ئاستی)

ئەزمونیدا هەیە،لەئەنجامی جێبەجێكردنی بەرنامەی پۆرتاج لە ئاستی 

 . هەموو توخمەكان لە پلەی پێگەیشتنی كۆمەاڵیەتی

یگەری بەرنامەیەكی ( بە ناونیشانی : كار  2014توێژینەوەی )نادر ، 2-2-2

ڕاهێنان لەسەر بنەمای چارەسەری ڕەفتاری مەعریفی لە گەشەكردنی 

      لێهاتووی كۆمەاڵیەتی بۆ ئەو مندااڵنەی كە كێشەی فێربوونیان هەیه

ئامانجی توێژینەوەكە :زانینی كاریگەری بەرنامەیەكی ڕاهێنان لەسەر بنەمای 

فی، زانینی كاریگەری هەندێك تەكنیكەكانی چارەسەری ڕەفتاری مەعری

بەرنامەیەكی ڕاهێنان لەسەر بنەمای هەندێك تەكنیكەكانی چارەسەری 

ڕەفتاری مەعریفی لە پەرەپێدانی توانا كۆمەاڵیەتییەكان بۆ ئەو مندااڵنەی 

 كە كێشەی فێربوونیان هەیە بەپێی ڕەگەز

 ( كچ.13( كوڕو )22( منداڵ )35نمونەی توێژینەوەكە :)

  كارهێناوهزموونی به: میتۆدی ئه هكوهمیتۆدی توێژینه

ئەنجامی توێژینەوەكە: بەرنامەی ڕاهێنانەكە كاریگەری هەبووە لە 

زیادكردنی پلەی كارامەیی كۆمەاڵیەتی ئەندامانی گروپی ئەزمونی ڕاستەوخۆ 

 دوای جێبەجێكردنی بەرنامەكە. 

یەتی بەرنامەی ڕاهێنان جیاوازی نییە لە زیادكردنی پلەی كارامەیی كۆمەاڵ 

 . لە نێوان ئەندامانی نمونەی توێژینەوەكە، بەپێی گۆڕاوی ڕەگەز

(بەناونیشانی :كاریگەری 2016وانی تر،توێژینەوەی)سلیمان وئه2-2-3

پرۆگرامێكی ڕاهێنان بۆ بەرزكردنەوەی توانای زمانی مندااڵنی باخچەی 

 .( ساڵ6-5منداآلن )

لەباشتركردنی توانای كهئامانجی توێژینەوەكە:زانینی كاریگەری پرۆگرامه

زمانی نمونەیەك لە مندااڵن،ئایا جیاوازی لەنێوان نێرومێ لەتوانای زماندا 

 هەیە .

 : توێژەر میتۆدی ئەزمونی بەكارهێناوە. كهوهمیتۆدی تویژینه

-5(منداڵ لەباخچەی مندااڵن كەتەمەنیان لە )30نمونەی توێژینەوەكە:)

 15وڕوكچ(، كۆنترۆڵكراو )(منداڵی)ك 15(ساڵ ،گروپی ئەزمونی )6

 (منداڵی)كوڕوكچ (.

 :ئەنجامەكانی توێژینەوەكە

(هەیەلەنێوان تێكڕای 0.01بوونی جیاوازیی بەڵگەداری ئاماری لەئاستی).1

ناوەندی ژمێرەی لەنێوان گروپەكانی ئەزمونی وكۆنترۆڵكراو 

لەجێبەجێكردنی پرۆگرامی ڕاهێنان لەگەشەكردنی زمانی دەربڕین 

 گروپی ئەزمونی لەبەرژەوەندی

(هەیەلەنێوان تێكڕای 0.01بوونی جیاوازیی بەڵگەداری ئاماری لەئاستی) .3

ناوەندی ژمێرەی لەنێوان)كوڕوكچ(لە گەشەكردنی زمانی دەربڕین 

 . لەبەرژەوەندی ڕەگەزی )مێ( دا بوو 

  كهوهیدانی توێژینهی مهم :چوارچێوهش ی سێیهبه

 .كارهاتووهزموونی بهئه ر میتۆدی نیمچه:توێژه كهوهمیتۆدی توێژینه 3-1

بریتییە لەسەرجەم مندااڵنی خاوەن :كهوهڵگای توێژینهكۆمه 3-2

پێداویستی تایبەت لەباخچەی مندااڵن وسەنتەری)حكومی 

وناحكومیەكانی(ناوشاری سلێمانی بەاڵم تائێستا ئامارێكی فەڕمی نیە 

ێداویستی تایبەت لەهەرێمی كوردستان سەبارەت مندااڵنی خاوەن پ

 .كهوهڵگای توێژینهك كۆمهوهست دانیهردهبهله

نموونەی توێژینەوەكە:پێكهاتووەلەمندااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەت  3-2

(منداڵ 12(ساڵی لەقۆناغی باخچەی مندااڵن كەژمارەیان)6-4تەمەن)

بووتوێژەر هەستاوە بەهەڵبژاردنی نموونەیەك لەكۆمەڵگای 

ەشێوەی مەبەستدار،لە باخچەی مندااڵنی) ئامێز( كە توێژینەوەكەب

( كچ لە  6( كوڕ ) 6تایبەتە بە مندااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەت  )

 خۆگرتبوو.

 : پرۆگرامی پۆرتاج )برنامج بورتاج ( كهوهئامرازی توێژینه 3-3

امی ی پرۆگر وهتاقیكردنه به ستووهیدا پشتی بهكهوهتوێژینهرلهتوێژه      

تی ( پرۆگرامی اڵیهندیی كۆمهیوهی )لێهاتووی زمان و پهشهپۆرتاج بۆ گه

هاوكاری به ردهروهتی پهزاره،وه( دانراوه CBRن ڕێكخراوی )الیه له پۆرتاج كه

كردنی شهكوردی، بۆ گهتی به( كردویه UNISEFڕێكخراوی یونیسێف )

وانیش) كردنی منداڵ ،ئهشهكانی گهكییهرهسهبوارهندێ لهتواناكانی هه

پێكردنی شهتی،گهاڵیهپێكردنی كؤمهشهتی خۆدان،گهكانی یارمهییهكارامه

پێكردنی زمان و شهپیكردنی توانای درك پیكردن ،گهشهجووڵه،گه

ی بۆ مندااڵن وهفۆڕمی جیاكردنهكهپرۆگرامهندیكردن(یوهپه

 :وانیش بریتین لهئهخۆگرتووهله

(پرسیاری ئاسان 13)م فؤڕمهئهتی :ڕهنگاندنی بنهڵسهفۆرمی هه-1

وه كرێتهن دایكی منداڵ یان خێزانی منداڵ پڕدهالیهلهگرێت خۆدهله

رپرسیارێك س ێ هه كردن الی منداڵشهگه وتنێك لهر دواكهبۆزانینی هه

كاتی  لهكهچوارچێوه له( √) یدانانی نیشانهبه یهاڵمی ههوه

ی شهوتنی گهدواكه یهوانهله كهمنداڵه خات كهردهده وهدا،ئهوهاڵمدانهوه

 بێت . هه

 (پرسیار له65)م فؤڕمهئه كان :كاریییهنگاندنی وردهڵسهفۆڕمی هه-2

كردنیان شهوتنی گهدواكهكهوهكرێتهپڕدهمندااڵنهو گرێت بۆئهخۆده

كانی ی گرفتهربارهزانیاری ده وهنگاندنهلسهم فۆڕمی  ههی ئهڕێگهلهیههه

ن الیهله،وهكرێتهكردن یان فێربوون(كۆده)بینین،جووڵه، بیستن،قسه

 .   وهكرێتهپڕده كهدایكی منداڵ یان خێزانی منداڵه
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م رجهسه:كهكانی منداڵستنیشانكردنی وردی گرفتهده فۆڕمی-3

،درك تی ،جووڵهاڵیهتی دانی خوود،كۆمهی )یارمهشهكانی گهنهالیه

پرۆگرامی  (ساڵ له6-1نی)مهته ندیكردن(منداڵ لهیوهپێكردن،زمان و په

 . وهكریتهر پردهس ی ڕاهێنهن مامۆستا یان كهالیه گرێت لهخۆده پۆرتاج له

یی شهوويی زمان و گهلێهات پێكردنی )شهبۆ گه رهم پێوهئامانجی ئه

 ت .ن پێداویستی تایبهالی مندااڵنی خاوه تی (یهاڵیهندی كۆمهیوهپه

لە ژێررۆشنایی ئاگاداری توێژەرلەناوەڕۆکی پرۆگرامی ) : ناوەڕۆکی بەرنامەکە

(دانیشتن 2بوو)خۆگرت( دانیشتنی )الجلسة(ی له32)پۆرتاج(كه

(خولەکدا بوو، ئەو 45-30كدا کاتی دانیشتنەکان لەنێوان)یهفتهههله

 دانیشتنانە بەسەر س ێ قۆناغدا دابەشکران،بەم شێوەیەی خوارەوە

م كهیهرلهكی وئامادەكردن: توێژهم:قۆناغی ناسین وپێشهكهقۆناغی یه

پیش )كان منداڵه بۆ كهپرۆگرامهی ختهی پێشوهوهدانیشتن تاقیكردنه

(ەوە 3-١(دانیشتن لە )3كات ،ئەم قۆناغە)ده (كهجێكردنی پرۆگرامهجێبه

 ( خولەك دەبێت. 35 - 30لەخۆدەگرێت و ماوەی هەر دانیشتنێك )

 30-4م:قۆناغی ڕاهێنان:ئەم قۆناغەلەدانیشتنەکانی) قۆناغی دووه

نێت ئەم خایهك ده( خوله ٤5-٣٠نێت و ماوەی هەر دانیشتنێک) خایه(ده

 ( دانیشتن لەخۆدەگرێت٣٨قۆناغە )

(دانیشتن 2)م قۆناغه:ئهكهم:كۆتایی هاتنی پرۆگرامهقۆناغی سێیه

- 30ردانیشتنێك)ی ههگرێت ماوهخۆده(له32 -31دانیشتنی  )كه

ی و ڕاهێنانانهم ئهرجهی  سهوه، دووبارەكردنهكه(خوله35

 پێشتردا بهتی(لهاڵیهندیی كۆمهیوهزمان و پهدا بۆ)لێهاتووی  كهپرۆگرامهله

كان بۆ منداڵه ی پرۆگرامهختهی پاشوهوه، تاقیكردنهكان كرابوون منداڵه

 كرێت.ده كهجێكردنی پرۆگرامهدوای جێبه

ند تاچه ،كه كهوهستی دیاریكردنی ڕاستی ئامرازی توێژینهبهمهر بهتوێژه     

كردن بۆ پێوانه یهتوانایدا ههووردی داڕێژراون و له نیی و بهڕوو كانی بهبڕگه

ن تی ( الی مندااڵنی خاوهاڵیهندیی كؤمهیوهی )لێهاتووی زمان و پهشهگه

ری پرۆگرامی پۆرتاج تی بۆ پێوهن،راستی رواڵهت بكهپێداویستی تایبه

(بڕگەبوو ،وە) گەشەی پەیوەندیی 29)گەشەی الیەنی زمان (كە)

( بڕگەبوو، بۆ ژمارەیەك لە شارەزایان وپسپۆڕانی ئەم  20ۆمەاڵیەتی (كە )ك

 ( شارەزا بوون  9بوارە نێردرا ، ژمارەیان )

%(ی یەكدەنگی لە نێوان پسپۆڕان 80توێژەر پشتی بەستووە بەڕێژەی )       

و شارەزایان بۆ ڕادەی شیاوی بڕگەكانی توێژینەوەكە، ئەمەش وەكو 

سەندكردنی هەر بڕگەیەك لە بڕگەكانی پێوەرەكە، نزمترین ئاست بۆ پە

رێژەی هاوڕایی لەنێوان پسپۆران و شارەزایان  ئاماژە بۆ ئەوەكراوە كەوا كاتێ

%(یان زیاتر ئەوا بە پەسەند دادەنرێت لەالیەنی ڕاستی 75گەیشتە )

رنج و تێبینی و ی سهوه(،دوای ئه 44، ص1981ڕواڵەتی )الزوبعی، 

 ندن بهسهكان پهم بڕگهرجهسه وت كهركهو پسپۆڕان ده زاپیشنیازیی شاره

ی لێهاتووی زمان شهبۆ گه ( بڕگه 29) كه كهرهندی پێوهههردوو ڕهپێی هه

ش ستهبهم مهبۆ ئهتی ، وهاڵیهندیی كۆمهیوهی پهشهبۆ گه ( بڕگه20،)

كای سكوێر( ( توێژەر )رێژەی سەدی بۆهەمووبرگەكان ،دەرهێنانی بەهای 

بۆ دەستنیشانكردنی ئاستی بەڵگەداری ئاماریی هەربڕگەیەك ( 

 . وهته( دا روون كراوه 2ی )( ، خشته1ی )خشته له بەكارهێناوەكەكه

 

 (ڕاستی ڕواڵەتی )گەشەی الیەنی زمان (1ی )خشته

ژمارەی  ژمارەی بڕگەكان

 ڕازیبووەكان

Chi-Squared  بەهای خشتەیی

 ( 0.05ئاستی)

مستوی 

 ( 0.05الداللة)

ڕێژەی 

 سەدی

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

15,16,19,20,21,2426,27 

9 

 

9 

 

 

 

3.84 

 

 بەڵگەدار

 

100% 

 %88.8 بەڵگەدار 7.22 8 13,14,22,23,25,29

 %77.7 بەڵگەدار 5.88 7 28, 18, 17

 كۆمەاڵیەتی((ڕاستگۆی ڕواڵەتی )گەشەی پەیوەندیی  2خشتەی )

ژمارەی  ژمارەی بڕگەكان

 ڕازیبووەكان

Chi-Squared  بەهای خشتەیی

 ( 0.05ئاستی)

مستوی 

 ( 0.05الداللة)

ڕێژەی 

 سەدی

 

2,3,5,7,810,12,13,14,15,1618,20 9 9  

3.84 

 %100 بەڵگەدار

 %88.8 بەڵگەدار 7.22 8 1,4,9,17,19

 %77.7 بەڵگەدار 5.88 7 6,11

ش توێژەر جێگیری پێوەرەكەی پشتڕاستكردەوە بە بە ستهبهم مهبۆ ئه       

( بەشداربوو بۆ 12كارهێنانی ڕێگای یەكگرتووی ناوەكی )الفا كرونباخ ( بۆ )

( بڕگە بۆ گۆڕاوی) گەشەی الیەنی زمان( كە 29سەرجەم بڕگەكان ، كە )

ەی جێگیری بە ( كە ئەمەش واتای ئەوەیە هاوكۆلك 0.835بریتی بوو لە ) 
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( 20ها )روهڕێگای یەكگرتوویی ناوەكی زۆر بەرزە و بەڵگەداری ئاماریە ،هه

 0.881بڕگە بۆ گۆڕاوی )گەشەی پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی( كە بریتی بوو لە ) 

( كە ئەمەش واتای ئەوەیە هاوكۆلكەی جێگیری بە ڕێگای یەكگرتوویی 

 ناوەكی زۆر بەرزە و بەڵگەداری ئاماریە 

 یان وهكان و شیكردنهنجامهڕووی ئهخستنهم : چوارهش ی به

 م :كهی یهنجامی گریمانهڕووی ئهخستنه

بریتیبوو لەبوونی جیاوازیی  یهوهم توێژینهگريمانەى يەكەمی ئه    

(لە نێوان ناوەندی ژمێرەیی نمرەكانی كۆمەڵەی 0.05بەڵگەداری ئاماری )

پۆرتاج ودوای جێبەجێكردنی  ئەزموونی پێش جێبەجێكردنی پرۆگرامی

پرۆگرامەكە لەسەر ڕەهەندی گەشەی زمان الی منداالنی خاوەن 

 . پێداویستی تایبەت

بەمەبەستی زانینی ئەنجامی گریمانەکەی سەرەوە، هەستاین بە      

جێبەجێکردنی شیکاری ئاماریی بۆ ئەنجامی هەردوو 

گرووپی  تاقیکردنەوەی)پێشەکی وپاشەکی(بۆپێوەرى گەشەی زمان الی

ئەزموونی،بەپێی تاقیکردنەوەی ئەنجامى تاقيكردنەوەى هاوكيێشەى 

 (ڕوونکراوەتەوە.١،لەخشتەی ژمارە )(z)بەهاىWilcoxonويلكۆكسون 

( روونيدەكاتەوە بە بوونى بەڵگەى ئامارى لەنێوان ١هەروەك خشتەى )     

بۆنمرەكانى پێوەرى گەش ی زمان بەپێی ئاستی بەڵگەدارى ندی ی ناوهپله

( بەپێی تاقيكردنەوەى پێشەكی وپاشەكى كۆمەڵەى ئەزمونگەرى، ئەم 0.05)

جياوازيەش لە بەرژەوەندى پێوەرى پاشەكييە )چونكە نمرەى گەشەى 

زمان بەرزبۆتەوە(ن ئەمەش واتاى گەشەى زمان دەگەيەنێت لە پێوەرى 

بەوەدەكات كە گريمانەى يەكەم لە گريمانەكانى پاشەكى، ئەمەش ئاماژە 

جێبەجێ بووە. گریمانەكە پەسند دەكرێ كە دەڵێت جياوازى  كهوهتوێژینه

( بۆ تاقيكردنەوەى 0.05بەڵگەدارى ئامارى هەيە  لە ئاستی بەڵگەدارى )

 پێشەكى و پاشەكى لەالى گروپى ئەزمونگەرى. 

 

 

 (1خشتەى  )

( بۆ جياوازى نێوان جێبەجێكردنى بەرنامەكە بۆ پێوانەى گەشەى زمان بۆ گروپى zو بەهاى ) Wilcoxonدنەوەى هاوكيێشەى  ويلكۆكسون ئەنجامى تاقيدكر 

 ئەزمونگەرى 

 
 پله

 

 ژماره

 

 ندیی ناوهپله

 
 كۆی پله

 Zهای به

 

های ئاستی به

 (0.05ژماركراو)هه

 گەشەى زمان

)پێشەكى و 

 پاشەكى(

 تیڤگهی نهپله
 
a0 

 

0.00 

 

0.00 
b3.072- 

 

0.002 

 بەڵگەدار
 b12 6.50 78.00 تیڤی پۆزهپله

   c0 كسانییه

   12 كۆ

 

( دەردەكەوێت كە ناوەندى ژمێرەيى كۆمەڵەى 2هەروەها لە خشتەى )      

( لە دواى 37.4167پێش جێبەجێكردنى بەرنامەكە ) ئەزمونگەرى 

( ئەمەش بەڵگەيە لەسەر 45.9167بەرنامەكە گەشتە )جێبەجێكردنى 

 بەرزبونەوەى ناوەندى نمرەى كۆمەڵەكە پاش جێبەجێكردنى بەرنامەكە.

 ( 2ی ) خشته

 ناوەندى ژمێرەيى و الدانى پێوەرى بۆ پێوەرى گەشەى زمان لە تاقيكردنەوەى پێشەكى و پاشەكى لە كۆمەڵەى ئەزمونگەرى 

 گەشەى زمان

 )پێشەكى و پاشەكى(

 12پێوەرى پاشەكى ن= 12پێوەرى پێشەكى ن= 

 الدانى پێوەرى  ناوەدى ژمێرەيى الدانى پێوەرى  ناوەندى ژمێرەيى

37.4167 7.07696 45.9167 9.52946 

 

 م :ی دووهنجامی گریمانهڕووی ئهخستنه

بریتیبوو لەبوونی جیاوازیی  یهوهم توێژینهمی ئهگريمانەى دووه     

(لە نێوان ناوەندی ژمێرەیی نمرەكانی كۆمەڵەی 0.05بەڵگەداری ئاماری)

ئەزموونی پێش جێبەجێكردنی پرۆگرامی پۆرتاج ودوای جێبەجێكردنی 

تی الی اڵیهندیی كۆمهیوهپرۆگرامەكە لەسەر ڕەهەندی  گەشەی په

  النی خاوەن پێداویستی تایبەتمندا

بەمەبەستی زانینی ئەنجامی گریمانەکەی سەرەوە، هەستاین بە      

جێبەجێکردنی شیکاری ئاماریی بۆ ئەنجامی هەردوو 

ندیی یوهتاقیکردنەوەی)پێشەکی وپاشەکی(بۆپێوەرى گەشەی په

تی الی گرووپی ئەزموونی،بەپێی تاقیکردنەوەی ئەنجامى اڵیهكۆمه
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،لەخشتەی (z)بەهاىWilcoxonنەوەى هاوكيێشەى ويلكۆكسون تاقيكرد

( روونيدەكاتەوە بە بوونى 3(ڕوونکراوەتەوە، هەروەك خشتەى) 3ژمارە )

بۆنمرەكانى پێوەرى گەش ی ندی ی ناوهبەڵگەى ئامارى لەنێوان پله

( بەپێی 0.05بەپێی ئاستی بەڵگەدارى )تی اڵیهندیی كۆمهیوهپه

پاشەكى كۆمەڵەى ئەزمونگەرى، ئەم جياوازيەش تاقيكردنەوەى پێشەكی و 

ندیی یوهپهلە بەرژەوەندى پێوەرى پاشەكييە ئەمەش واتاى گەشەى 

دەگەيەنێت لە پێوەرى پاشەكى، ئەمەش ئاماژە بەوەدەكات كە تی اڵیهكۆمه

جێبەجێ بووە. گریمانەكە  كهوهم لە گريمانەكانى توێژینهگريمانەىدووه

جياوازى بەڵگەدارى ئامارى هەيە  لە ئاستی  پەسند دەكرێ كە دەڵێت

( بۆ تاقيكردنەوەى پێشەكى و پاشەكى لەالى گروپى 0.05بەڵگەدارى )

 ئەزمونگەرى.

 (  3ی ) خشته

گەشەى كۆمەآليەتى بۆ ( بۆ جياوازى نێوان جێبەجێكردنى بەرنامەكە بۆ پێوانەى zو بەهاى ) Wilcoxonئەنجامى تاقيكردنەوەى هاوكيێشەى  ويلكۆكسون 

 كۆمەڵەى ئەزمونگەرى 

 پله 
 ژماره

 

 ندیی ناوهپله

 

 كۆی پله

 

 Zهای به

 

های ئاستی به

 (0.05ژماركراو)هه

 

 گەشەى 

 تیالیهكۆمه

 )پێشەكى و پاشەكى(

 تیڤ گهی نهپله
 
a0 

 

0.00 

 

0.00 

b3.072- 

 

0.002 

 بەڵگەدار
 تیڤ ی پۆزهپله

 
b12 

 

6.50 

 

78.00 

 كسانییه
c0 

  

   12 كۆ

 بۆ زياتر روونكردنەوە دەتوانین ناوەندى ژمێرەيى و الدانى پێوەرى بۆ پێوەرى  

 (.4پێشەكى و پاشەكى لە گەشەى كۆمەآليەتى بەپێی خشتەى )

( دەردەكەوێت كە ناوەندى ژمێرەيى كۆمەڵەى 4هەروەها لە خشتەى )

( لە دواى 32.3333بەرنامەكە )پێش جێبەجێكردنى  ئەزمونگەرى 

(ئەمەش بەڵگەيە 42.0833جێبەجێكردنى بەرنامەكە گەشتە )

لەسەربەرزبونەوەى ناوەندى نمرەى كۆمەڵەكەپاش جێبەجێكردنى 

 بەرنامەكە. 

 (4خشتەى  )

 اڵيەتى لە تاقيكردنەوەى پێشەكى و پاشەكى لە كۆمەڵەى ئەزمونگەرى ناوەندى ژمێرەيى و الدانى پێوەرى بۆ پێوەرى گەشەى كۆمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پیشنیاز و ڕاسپارده

لەبەرڕۆشنایی ئەو ئەنجامانەی توێژینەوەكە پێی گەیشتووە ،توێژەر چەند 

 :پێشنیاز و ڕاسپاردەیەكی پەروەردەیی خستەڕوو ئەوانیش بریتین لە

 

 كان :نجامهرئهده

 

 12پێوەرى پاشەكى ن= 12پێوەرى پێشەكى ن= 

 الدانى پێوەرى  ناوەدى ژمێرەيى الدانى پێوەرى  ناوەندى ژمێرەيى

 گەشەى كۆمەآليەتى

 )پێشەكى و پاشەكى(
32.3333 6.98483 42.0833 9.11999 
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م ئه یشتهر گهتوێژه كهوهتوێژینهكانی نجامهر رؤشنای ئهبهله

 : وهی خوارهنجامانهرئهده

ی شهگهله رهكی كاریگهكارهێنانی پرۆگرامی پۆرتاج ڕێگایهبه .1

 ت .ن پێداویستی تایبهلێهاتویی زمان الی مندااڵنی خاوه

ی شهگهله رهكی كاریگهكارهێنانی پرۆگرامی پۆرتاج ڕێگایهبه .2

ن پێداویستی تی الی مندااڵنی خاوهاڵیهمهندیی كۆ یوهپه

 . تتایبه

 : ڕاسپاردەكان

پێویستی بەكارهێنانی پرۆگرامی پۆرتاج لەالیەن باخچەكانی مندااڵن و .1

سەنتەرەكانی  تایبەت بە مندااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەت  بە مەبەستی 

و باشتركردنی  گەشەی )الیەنی زمان و پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی ( ئە

 .  مندااڵنەی كە لە قۆناغە سەرەتاییەكانی ژیاندا دواكەوتوون

ڕاهێنانی ئەو كادرانەی كە لەسەنتەرەكانی  خاوەن پێداویستی تایبەت  .2

كاردەكەن و دەستێوەردانی پێشوەختە لەسەر بەكارهێنانی پرۆگرامی  

   .پەرەپێدانی پۆرتاج

كانی لەسەر بنەمای باڵوكردنەوەی پرۆگرامی "پۆرتاج" و خزمەتگوزارییە.3

زانستی لە سەرانسەری كۆمەڵگەی كوردیدا بۆ ئەوەی سوودی لێ وەربگرین 

لە پێشكەشكردنی خزمەتگوزارییەكانی دەستێوەردانی پێشوەختە بۆ 

دابینكردنی پێداویستییەكانی خێزانەكان، و ڕووبەڕووبوونەوەی نەبوونی 

 .سەنتەری تایبەتمەند و تێچووی بەرزی

ئەنجامی توێژینەوەكە لە پەرەپێدان و داڕشتنی  سوودوەرگرتن لە.4

بەرنامەكان بە ئامانجی پەرەپێدانی ڕەهەندیی )الیەنی زمان و پەیوەندیی 

 .  كۆمەاڵیەتی

 :پێشنیازەكان

ئەنجامدانی توێژینەوەی هاوشێوە لەگەڵ فراوانكردنی  .1

قەبارەی توێژینەوەكە تا نموونەی گەورەتر لەخۆ بگرێت و 

 . تر بگرێتەوە ناوچەو پارێزگاكانی

ئەنجامدانی توێژینەوە ی تر لەسەر كاریگەری پرۆگرامی پۆرتاج  .2

لە پەرەپێدانی لێهاتوویەكانی پەیوەست بەالیەنەكانی گەشەی 

)جەستەی و جوڵەی و یارمەتیدانی خود (  بە شێوەیەكی 

  . سەربەخۆ  لەسەر مندااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەت

تر ، بۆ زیاتر ناساندنی  ئەنجام دانی توێژینەی هاوشێوەی  .3

كاریگەری پرۆگرامی پۆرتاج  لە سەر گەشەپێدانی 

هەمەالیەنەی لێهاتوویەكانی پەیوەست بەالیەنەكانی 

 . گەشەكردن الی مندااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەت

ئەنجامدانی توێژینەوەی تر بۆ زانینی ئاستەنگیەكانی  .4

تاج لە بەكارهێنانی  پرۆگرامی پەروەردەی پێشوەختەی پۆر 

باخچەی مندااڵن و سەنتەرەكانی تایبەت بە مندااڵنی خاوەن 

 . پێداویستی تایبەت

 كان:رچاوهسه

 كان:كوردیه رچاوهسه

ی ،چاپخانهی زانستیوهمیتۆدی توێژینه(:2016.بۆكانى ،سابیر ،)1

 م.كهچوارچرا چاپی یه

 ،ی منداڵشهگهتیكردن و اڵیهكۆمهبه( :  2021وانی تر ، )بابان و ئه .2

 خش ی نارین .زگای چاپ و پهم ، دهكهچاپی یه

نین و محمد ، سۆالڤ فائق محمد،احمد علی،نازه .علی و حمه3

م ، كه،چاپی یه ی ساوایانپێدانی باخچهرهئاسۆی په(: 2013عوسمان،)

 . ی چوارچراچاپخانه

ت ) ی تایبهردهروهپهك لهیهپوخته( :  2021لی ، عبدالرحمان ، ).عه4

 ی تاران .م ،چاپخانهكه، چاپی یهت ( ن پیداویستی تایبهخاوه

سایكۆلۆژیای منداڵ ( :  2016د امین ، ) مهزان حهمه.قادر ، ڕه5

 . ی سۆفیا ، كۆیهم ، چاپخانهكه، چاپی یه ی مندااڵنباخچهله

 تی تایبهردهروهی پهروازهده( :  2015ریف ، ) ریم شهتانی ، كهچهره.قه6

 مێرد .ی پیرهم ، چاپخانهكه، چاپی یه

سایكۆلۆژیای زمانى منداڵ (: 2002ریف ،) ریم شهتانی ، كهچهره. قه7

تی زارهی وهم ،چاپخانهكه، چاپی یهقوتابخانه قۆناغی پێش چوونه

  ردهروهپه

ری مامۆستای رینیشانده( :  4201ریف ، ) ریم شهتانی ، كهچهره. قه8

ی م  ، چاپخانه، چاپی دووه ی ساوایان )ڕێنمای و پرۆگرام (باخچه

 ند، سلێمانی  یوهپه

 كان:بیهرهعهرچاوهسه

اظطرابات (: 2013ابراهیم ،رحاب محمود،) .الجروانی وصدیق ،هالة1

، دار املعرفة  التاتاة الرؤية التشخصية عالجية

 السكندرية ،مصر .الجامعيةلنشر،ا

استخدام طريقة بورتاج لتنمية (:2008.حسن،هيبة ممدوح محمود,)2

افقية لدى االطفال ذوي االعاقة العقلية البسيطة  املهارات التو

,جامعة الفيوم,مجلةجامعةالفيوم  املدمجين وغير املدمجين

 9,عدد3التربويةوالنفسية ,مجد

رنامج بورتاج لخفض بفاعلیه(:2020.حسین،نهی عبدالحمیدمحمود،)3

اظطرابات  طيف التوحد لدى االطفال في مرحلة الطفولة 

،جامعةبن سويف ،مجلةبحوث ودراسات الطفولة ،كليةالتربية املبكرة

 . 4، عدد  2للطفولةاملبكرة،مجلد

برنامج بورتاج  فاعلیه(:2002.حكیم،شیرین صبحی صالح،)4

االجتماعی لطفل  للتنمیةالشاملة للطفولةاملبكرةلزیادةمعدل النمو 

 .جامعة عین شمس ، اطروحة الدكتورا.ماقبل امدرسة

 التدخل املبكر ) مقدمة ( : 1998.الخطیب و الحدیدی ، جمال ، منی ، )5

 دار الفكر.،  الخاصة الطفولة املبكرة ( فی التربیة

مناهج (. 1981.الزوبعی، عبدالجلیل ابراهیم والغنام ، محمد احمد )6

 ، مكتبە الوطنیە بغداد. یەالبحپ فی الترب

فی اضطرابات التواصل  ( :مقدمه 2014فاروق مصطفی ،) .سالم ،اصاله7

 بین النظریة وتطبیق ،داراملسیرة،عمان .
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،زهراءالشرق التدخل املبكروالدمج(:2009.سالمة،سهيد محمد،)8

 للنشر، القاهرة.

تدريبي   فاعلية برنامج( :  2016.سلیمان و اخرون ، عبدهللا محمد, )9

, جامعة  ( سنوات 6 – 5لتحسين الكفاءة اللغوية االطفال الروضة من ) 

 ( 4( ، العدد )  24القاهرة ، مجلة العلوم التربوية ، مج )

 ،دار املعرفة . النمو االنسانى(:1995.صواب ،سيد محمود،)10

الی  علم النفس النمو الطفوله( : 2004.الضملی،امتثال ذین الدین،)11

 وللنشر. االولی ،دار املنهل اللبنانی للطباعه ،الطبعه وخةالشیخ

اثر برنامج (:2010.الظاهروالرواشدة،قطحان احمد ،شهريار سالمة،)12

املنزلى لتثقيف االمهات البورتاج في خفض الطخوط النفسية لدى 

،مجلةالتبويةكليةالدراسات امهات الطفال املعاقين العقليا

 .97،عدد 25العلياجامعةعمان،مجلد 

، داريانا  التدخل املبكر برنامج البورتيج(:2011.العجمی،ناديةعلي،)13

 العلمية للنشر و التوزيع ،الطبعة االولى ،عمان .

تنمية املفاهيم (:2005.العنانى,حنان عبدالحميد العناني،)14

،دار الفكر،الطبعة الجتماعية والدينيةوالخالقية في الطفولة املبكرة

 االولى . 

دليل ( :  2008.عواد و شريت ، احمد احمد ،اشرف محمد عبدالغني  ) 15

االسرة و املعلمة في تنمية املهارات االجتماعية لالطفال ذوى االعاقة 

 ، مؤسة حوس الدولية ، للنشر و التوزيع ، االسكندرية . البصرية

اثر اللغوی علی عملیة النمو ( : 2014.فارس وفرقنیس ،دالل،سمیرة،)16

 –طفال الرياض )القسم التحضيري ( ابتدائية حميس ی عمر ی الد

 ،جامعة بجاية كلية االداب و اللغات ،رسالة ماجستیر. انموذجا

فاعلیةبرنامج تدریبی قائم علی العالج (:2014.نادر،عالهیثم،)17

لدی االطفال ذوی  املهارات االجتماعیه السلوكی املعرفی فی تنمیه

 دمشق،رسالةماجیستر. ،جامعه صعوبات التعلم

التدخل املبكر و عالقته ( :  2003.وشاحى ، سماح نور محمد ، )18

بتحسين اداء مجاالت النمو املختلفة لالطفال املصابين باعراض 

، رسالة ماجستیر ، معهد الدراسات و البحوث التربوية ،  متالزمة داون 

 .جامعة القاهرة

 

 امللخص:

برامج الطفولة املبكرة التي تساعد األطفال من أفضل  Portage يعد برنامج

في سن ما قبل املدرسة على اكتساب مهارات مفيدة في حياتهم ، والهدف 

على تنمية اللغة لدى  Portage من هذه الدراسة هو تحديد تأثیر برنامج

األطفال ذوي اإلعاقة. استخدمت الباحثة طريقة شبه تجريبية ، واعتمدت 

ار القبلی( والقياس)ختبار البعدی ( ملجموعة على تصميم القياس )ختب

 ١٥(مجال البحث ) Portage واحدة. من أدوات البحث وهي )برنامج

( طفل ١٢( النطاق البشري للدراسة يتكون من )٢٠٢١مايو ،  ١٥ -ديسمبر 

( سنوات وقد توصل إلى عدة ٦-٤من ذوي اإلعاقة تتراوح أعمارهم بین )

 :استنتاجات علمية من أهمها

( في مقياس ٠.٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية بین مستوى الدليل ) -١

تطور اللغة في االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية وهذا 

 .االختالف لصالح االختبار البعدي

( في ٠.٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدليل ) -٢

القبلي والبعدي للمجموعة مقياس تطور العالقة االجتماعية في االختبار 

 التجريبية وهذا االختالف لصالح االختبار البعدي

 

 

Abstract 

Portage program is one of the best early childhood 

program that helps pre-school children gain useful 

skills for their lives. The aim of this study is to 

discover Portage program’s effect on language 

development of children with special needs. The 

researcher used a semi experimental method, and used 

((Pre test – Post  test) in designing the study for each 

group. Of the experiment tools is Portage program, 

duration (15 December -15 May 2021) Pilot test 

included 12 children of special need with the age range 

of 4-6  years. She reached a number of scientific 

conclusions, including  

1- there is significant difference (P-Value 0.05) in 

language developmental skills in pre and post test of 

the experiment group, the difference is to the post test 

result advantage. 

-2 there is significant difference (P-Value 0.05) in 

interpersonal skills development in pre and post test of 

the experiment group, the difference is to the post test 

result advantage. 

  


