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تێڕواهینی مامۆستایاوی قۆهاغی بىەڕەتی سەبارەت بە خىێىدوی بابەتەكاوی 
(زاوست و بیركاری) بە زماوی ئیىگلیزی(تىێژیىەوەیەكی مەیداهییە) 

هەژ ار خداداد حسً
بەش ی زماوی كىردی ،كۆلێجی پەروەردەی بىەڕەث ،زاهكۆی گەرمیان

پىختە 
ئ ەم جىێژیىەوەیە چەهدیً ئاماهجی هەیە ،لەگرهگتریيیان :زاهینی جێڕواهینی مامۆصخایاوی كۆهاغی بىەڕەحی
صەبارەث بە زىێىدوی بابەجەكاوی (زاوضذ و بیركاری) بە زماوی ئیىگلیزی .هەروەها زاهینی ڕادەی
كاریگەریەكاوی بەئیىگلیزیكردوی بابەجە فێركارییەكان لەكۆهاغی بىەڕەحی لەصەر الوازكردوی زماوی دایكی
كىجابیان .هەروەها زاهینی ئاصخەهگەكاوی بەردەم وجىەوەی ئەو بابەجاهە بەزماوی ئیىگلیزی لەڕووی كێغەی
كرداری گەیاهدن و هەڵەجێگەیغتن لە هێىان مامۆصخایان و كىجابیان ،لەپاڵ هەمىو ئەواهەعدا؛ زاهینی
ئاصتی گرهگی زىێىدوی ئەو دوو واهەیە بەزماوی ئیىگلیزی.
لەم جىێژیىەوەیەدا ڕێبازی (وەصفی  -روپێىی ) بەكارهێنراوە  ،صامپڵی جىێژیىەوەكە (صامپ ڵی هەرەمەكی
مەبەصخدار)ە كە پێكهاجىوە لە ( )116مامۆصخا لەڕەگەزی (هێر) و (مێ) لە صىىری پەروەردەی گەرمیان.
جىێژیىەوەكە گەیغخىە بەچەهد ئەهجامێكی زاوضتی ،لەواهە :صەرباری ئەوەی زۆریىەی مامۆصخایان فێربىووی
زماوی ئیىگلیزیان بەگرهگ دەزاهً ،بەاڵم جێڕواهیيێكی هەرێيیان صەبارەث بە ئیىگلیزیكردوی بابەجەكاوی زاوضذ
و بیركاری هەیە ،چىهكە باوەڕیان وایە زىێىدوی بابەجە فێركار ییەكان بەزماوی ئیىگلیزی كاریگەری هەرێنی
لەصەرز ماوی دایك و هەصتی هەجەوایەحی كىجابیان هەیە ،هەروەها دەبێخەهۆی دوازضخنی گەعەی زماوی
دایك الی كىجابیاوی صەرەجایی .هەر بەوهۆیەوە كێغەیكرداری گەیاهدن لە هێىان مامۆصخایان و كىجابیان
دروصخدەبێذ و دەبێخە هۆی هەڵەجێگەی غخنی كىجابیان لە (چەمك و زاراوە ،هاوەڕۆكی بابەجەكان و پرصیاری
جاكیكردهەوەكان) ،هۆكارەكەش ی بۆ الوازی جىاهای ئاصتی زماوی ئیىگلیزی كىجابیان و گراوی هاوەڕۆك و زماوی
دەكەكاوی هێى پەرجىوكی بابەجە فێركارییەكان دەگەڕێخەوە.
جێڕواهینی مامۆصخایان بە پێی گۆڕاوەكاوی (جەمەن  ،بڕواهامە ،جۆری دامەزراهدن ،صااڵوی زسمەث)
جیاوازیئاماری گرهگ هەبىو ،ئەو مامۆصخایاهەی كە جەمەن و صااڵوی زسمەجیان زیاجرە و لەڕووی جۆری
دامەزراهدهەوە هەمیغەیین و هەڵگری بڕواهامەی (دبلۆم)ـً ،لەگەڵ زىێىدوی ئەو بابەجاهەن بەزماوی
كىردی ،بەپێچەواهەی ئەوەعەوە؛ ئەو مامۆصخایاهەی كە (واهەبێژن) و جەمەن و صااڵوی زسمەجیان كەمترە و
هەڵگری بڕواهامەی (بەكالۆریۆش)ـً ،لەگەڵ زىێىدوی بابەجە فێركاریەكاهً بەزماوی ئیىگلیزی.
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زىێىدوی بابەجەكاوی (بیركار  ،زاوضذ) بە زماوی ئیىگلیز لەكۆهاغی
بىەڕەحی لە هەرێمی كىردصخان ،یەكێك لەو بابەجاهەیە كە هەر لەگەڵ
جێبەجێكردهیدا زۆرجریً گەهگەعە و صەرهجی لەالیەن مامۆصخایان و
كىجابیان و كەصىكاری كىجابیان دروصخكردوە .بەعێكیان
پێیاهىایە؛زماوی ئیىگلیزی وەکى زماوی جیهاهگیریی ،زماوی ئیيخەرهێذ و
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صەرچاوەی زاوضخیی،زماهییەكەمی پیغەكاوی( :جەكىۆلۆجیاوبازرگاوی،
پیغەصازی ،باهكەكان و گەعخىگىزار)ـە .بەپێچەواهەوە بەعێكی جریان
هەر لەصەرەجاوە بەهۆكاری جیاجیا لەگەڵ ئەو پرۆصەیەدا هەبىون و
وایدەبینن صەملاهدوی هەبىووی صیاصەجێكی دروصتی زماوی،
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پەیڕەوهەكردوی یاصای زماوی و بێ پالوی زماهییە لەباعىوری
كىردصخان.
لەچىارچێىەی پرۆصەی بەئیىگلیزیكردوی بابەجەكاوی (زاوضذ ،بیركاری)
لەالیەن وەزارەحی پەروەردەی خكىمەحی هەرێمی كىردصخان لەهاوینی
( ،) 2015لەصىىری بەڕێىەبەرایەحی گغتی پەروەردەی گەرمیان،
صااڵوی یەكەم و دووەم ،جێبەجێكردوی پرۆصەكە بە عێىەیەكی
ئەزمىوی وەرگرث و جەنها لە ( ) 20كىجابساهەی بىەڕەحی زرایە بىاری
جێبەجێكردن ،دواجر لەصاڵی صێهەمدا؛ ژمارەی ئەو كىجابساهاهەی كە
صیضخەمەكەی جێدا پراكخیزەكرا بۆ ( ) 87كىجابساهە بەرزبىیەوە ،بەاڵم
لەصاڵی زىێىدوی ( ) 2019 – 2018ژمارەی ئەو كىجابساهاهەی كە
واهەكاوی (زاوض ذ ،بیركار)ـیان بەزماوی ئیىگلیزی جێدا دەگىجرایەوە بۆ
( ) 24كىجابساهە كەمكرایەوە.
ئەهجامداوی جىێژیىەوە لەصەر دیاریكردوی ئاراصخەی جێڕواهینی
مامۆصخایان لەصەر جێبەجێكردوی پرۆصەی واهەگىجىەوەی بابەجەكاوی
(زاوضذ ،بیركاری) بەزماوی ئیىگلیزی لەهاوەهدەكاوی زىێىدوی بىەڕەحی،
گرهگی جایبەحی هەیە ،لەالیەك ئامادەگی دەروووی و پەروەردەیی
مامۆصخایان بۆ پرۆصەكە دەزەمڵێنرێذ ،لەالیەكی دیكەعەوە
هۆكارێكی گرهگە بۆ ئەوەی وەزارەحی پەروەردە و
الیەهەپەیىەهدیدارەكان لەكاحی بڕیاردان لەجێبەجێكردوی هەر
پرۆصەیەك لەهاوەهدەكاوی زىێىدن ،دید و جێڕواهینی مامۆصخایان
لەبەرچاوبگرن.
یەكەم( :میتۆدهامە) 
كێشەی تىێژیىەوە
كێغەی صەرەكی ئەم جىێژیىەوەیە بریدیە لە(:مامۆصخایاوی كۆهاغی
بىەڕەحی چ جێڕواهین و ڕواهگەیەكیان صەبارەث بە زىێىدوی بابەجەكاوی
(زاوضذ) و (بیركاری) بە زماوی ئیىگلیزی هەیە؟).
ئاماهجی تىێژیىەوە
بریدیین لە:
.1زاهینی جێڕواهینی مامۆصخایاوی كۆهاغی بىەڕەحی صەبارەث بەوجىەوەی
بابەجە فێركارییەكان بە زماوی ئیىگلیزی.
.2زاهینی جێڕواهینی مامۆصخایان دەربارەی زىێىدوی بابەجەکاوی زاوضذ
و بیركاری بە زماوی ئیىگلیزی ،بەپێی گۆڕاوەكاوی (جەمەن ،صااڵوی
زسمەث ،ڕەگەز،بڕواهامە ،پضپۆری ،جۆری دامەزراهدن).
.3زاهینی ڕادەی كاریگەریەكاوی بەئیىگلیزیكردوی بابەجەكاوی (زاوضذ،
بیركاری) لەكۆهاغی بىەڕەحی لەصەر الوازكردوی (زماوی دایك ،هەصتی
هەجەوایەحی و هەڵىەعاهدهەوەی یاصا زماهیەكاوی زماوی كىردی) الی
زىێىدكاری كىرد.
.4زاهینی بۆچىوی مامۆصخایان صەبارەث بە ئاصخەهگەكاوی بەردەم
وجىەوەی ئەو واهاهە بەزماوی ئیىگلیزی لەڕووی (كێغەی كرداری
گەیاهدن و هەڵەجێگەیغتن لە هێىان مامۆصخایان و كىجابیان ،ڕوداوی

صترێط الی كىجابیان ،كەمبىهەوەی چاالكیەكاوی هاوپۆل  ،دروصدبىوی
ژیىگەی كۆهترۆڵىەكراوی هاوپۆل و جەواوهەكردوی پرۆگرام لەكاحی
دیاریكراودا).
.5زاهینی ئاصتی گرهگی زىێىدوی ئەو دوو واهەیە بەزماوی ئیىگلیزی (بۆ
مەبەصتی زىێىدن لەدەرەوەی واڵث ،دۆزیىەوەی هەلیكار ،فێربىوی
زمان و عارەزابىن بەزاوضذ و جەكىەلۆجیا).
میتۆدی تىێژیىەوە
لەم جىێژیىەوەیەدا پغذ بە میخۆدی (وەصفی) بەڕێبازی (ڕووپێىی)
بەصتراوە.
سىىری تىێژیىەوە
دابەظ بىە بۆ (س ێ ) صىىری صەرەكی ،بەمغێىەیە:
 .1صىىری كاث :بریدیە لەو ماوەیەی كە فۆرمی ڕاپرصیەكەی بەصەر
بەرجىێژاهدا دابەعكراوە و وەرگیراوەجەوە و ئەهجامەكان عیكار كراون،
كەبریدیە لە (.)2019/3/9 – 2019/2/3
.2صىىری عىێً :بریدیە لە عىێنی جىگرافی همىهەی جىێژیىەوەكە ،كە
بریدیە لە كەزاكاوی( :كەالر ،كفری و زاهەكین)و عارەدێیەکاوی
( ڕزگاری و پێباز).
.3صىىری بابەث :ئەم بابەجە لە چىارچێىەیضىىوری زماهەواوی
كارەكییە (.)Applied Linguistics
كۆمەڵگە و همىهەی ت ىێژیىەوە
لەم جىێژیىەوەیەدا ،صەرجەم كىجابساهە بىەڕەجیەكاوی صىىری
پەروەردەی گەرمیان كە لە ( ) 24كىجابساهە پێكهاجىون و بابەجەكاوی
(زاوضذ ،بیركاری) جێیاهدا بەزماوی ئیىگلیزی دەزىێنرن ،بەكۆمەڵگەی
جىێژیىەوە وەرگیراون.بڕواهە پاعكۆی ژمارە ( .) 1هەرچی صامپڵی
جىێژیىەوەك ەعە بریدیە لە ( ) 116مامۆصخا بەجیاوازی (ڕەگەز،
جەمەن ،صااڵوی زسمەث ،جۆری بڕواهامە و دامەزراهدن) لەكۆی
( ) 170مامۆصخا كە دەكاجە ( .)%68.23بڕواهە پاعكۆی ژمارە(.)2بۆ
وەرگرجنی همىهەی جىێژیىەوەکە ،لەكۆهاغی یەكەمدا (صامپڵی
هاهەڕەمەكی مەبەصخدار) بۆ دیاریكردوی صەرجەم ئەو كىجابساهە
بىەڕەجیاهە بەكارهاجىوە كە لەصىىری كۆمەڵگەی جىێژیىەوەكەدا واهە
فێركارییەكان بەزماوی ئیىگلیزی دەزىێنن .لەكۆهاغی دووهەمیغدا؛
جىێژەر (صامپڵی هەڕەمەكی صادە)ـی بەكارهێىاوە بۆئەوەی دەرفەحی
یەكضان بۆصەرجەم مامۆصخایاوی واهەكاوی (بیركاری ،زاوضذ)
بڕەزضێذ كە بخىاهً فۆرمەكە پڕبكەهەوە .بۆ زاهیاری زیاج ریػ لەصەر
جایبەجمەهدیە دیمۆگرافیەكاوی همىهەی جىێژیىەوەكە ،بڕواهە زغخەی
ژمارە (.)1
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خشتەی ژمارە ( :)1زاهیارییە دیمۆگرافیەكاوی (همىهەی تىێژیىەوە)

دوبارەبىهەوە 

هێر

35

ڕێژەی سەدی 
%
30.2

زاهیاریی ە دیمۆگرافییەكان 

مێ

81

69.8

 25 – 20صاڵ

34

29.3

 30 – 26صاڵ

9

7.8

 35 – 31صاڵ

22

19

 40 – 36صاڵ

30

25.9

صەروو 41صاڵ

21

18.1

زاوضذ

62

53.4

بیركاری

54

46.6

بەعداربىهلەزىلی
بەهێزكردوی جىاهاكان

بەڵێ

93

80.2

هەزێر

23

19.8

صااڵوی زسمەث

كەمتر لە  5صاڵ

41

35.3

 15 – 5صاڵ

45

38.8

30

25.9

75

64.7
35.3

جىزم(ڕەگەز)

جەمەن

بابەث

15

جۆری دامەزراهدن

زیاجر لە
صاڵ
هەمیغەیی
(میالك)
واهەبێژ

41

بڕواهامە

دبلۆم

61

52.6

بەكالۆریۆش

55

47.4


*ڕاستیی و جێگیری تىێژیىەوە:
أ .ڕاستی ڕواڵەتی تىێژیىەوە
(ڕاصتی – الؾدق  :) Validity -دادەهرێذ بە مەرجێكی پێىیضذ كە
دەبێذ بەرجەصخەكرابێذ لەو ئامرازەدا كە جىێژیىەوەكە پغتی
پێدەبەصخێذ ،ڕاصتی بەصەر دوو هۆكاری گرهگ ڕاوەصخاوە ئەواهیػ
مەبەصذ لەو كارەی ئامرازەكە پێی هەڵدەصخێذ ،هەروەها ئەو
گرووپ و كۆمەڵەی كە ئامرازەكەی بە صەردا جێبەجێ دەكرێذ(صعد
ابىلبدة،1979:ؼ  .)235ڕاصتی ئامراز،واجا :جىاهای پێىاهەكردوی
ئەوەی هەبێذ كە لە پێىاویدا داهراوە یازىد ئەو دیاردەیەی
دەماهەوێذ پێىاهەی بكەی ً(.فاروق الروصان،1999:ؼ) 31
جىێژەر دوای ئامادەكردوی عێىەی صەرەجای فۆرمی ڕاپرصیەكە،
بەمەبەصتی دڵىیابىون لەالیەوی زاوضتی و دەوڵەمەهدكردن و
بەهێزكردوی زیاجر ،فۆرمی ڕاپرصیەكەی زضخە بەردەصذ چەهد

پضپۆرێك * صەرجەم جێبینی و صەرهجەكاهیاوی (كە زۆی لە البردوی
بڕگەیەك و كىرجكردهەوە و دووبارەداڕعخەوەی س ێ بڕگەی هێى
ڕاپرصییەكە) دەبیيێخەوە لەصەر عێىەی كۆجایی فۆرمی ڕاپرصیەكە
جێگیركرد.
ب.جێگیری تىێژیىەوە(الثبات)Reliability :
یەكێك لە مەرجەكاوی هەر ئامرازێكی زاوضتی ئەوەیە كە پێىیضخە
هەگۆڕبێذ ،مەبەصذ لە هەگۆڕی ئەوەیە كە هاوعێىەبىون هەبێذ
لە وەاڵمەكاهدا كاجێك دووبارە ئامرازەكە بەهسیكەی بەصەر كەش و
لە هەمان بارودۆزدا جێبەجێ بكرێخەوە (مدمد ؽالح الديً
وفخحي عبد امللؾىد ،1977،ؼ .)505جىێژەر پێػ دابەعكردوی
فۆرمی ڕاپرس ی جىێژیىەوەكە ،عێىەی صەرەجای فۆرمەكەی بەصەر
( ) 10مامۆصخای بابەجەكاوی (زاوضذ ،بیركاری) لە كىجابساهەكاوی
كۆهاغی بىەڕەحی دابەعكرد كە ئەو واهاهەیان جێدا بەزماوی ئیىگلیزی
دەزىێنرێذ ،پاظ ماوەیەك هەمان فۆرمی لەهەمان بارودۆر و
هەلىمەرجدا بەصەر هەمان گروپ و همىهەدا دابەعكردەوە و
بەبەكارهێىاوی (ئەلفا كرۆهبار) بۆی دەركەوث كە هەمان ئەهجام
دەردەكەوێذ و دەجىاهرێذ جێبەجێبكرێذ و پغذ بەئەهجامەكان
ببەصترێذ .بڕواهە زغخەی ژمارە (.)2
خشتەی ژمارە ( :)2ئەهجامی (جێگیری تىێژیىەوە) بەپێی
بەكارهێىاوی ڕێگای (ئەلفا كرۆهباخ)
ژمارەی بڕگەكان

ئالفا كۆرهباخ

16

0.91

ئامرازە ئامارییە بەكارهاتىەكان :
تىێژەر بۆ خستىەڕوو و شیکردهەوەی ئەو زاهیاریاهەی کە لە
همىوهەی تىێژیىەوەکەوە دەستی کەوتىون ،پەهای بردۆتەبەر
بەکارهێىاوی جاهتای ئاماری زاوضخە کۆمەاڵیەجییەکان)، (SPSS
هەروەها بۆ دۆزیىەوە و زضدىەڕوی جیاوازی دیدگا و ڕواهگەی
گۆڕاوەكان ،جاكیکەرەوەی ئامار()Chi- Square Testبەكارهێىاوە .
دووەم :الیەوی تیۆری تىێژیىەوە
تێڕواهین Attitude:
زاراوەی جێڕواهین (ئا راصخە) :زارەوەیەكە پەیىەهدی بە زۆر بىاری
زاوضخییەوە هەیە ،وەكى زاوضخەكاوی زماهەواوی ،دەرووهساوی،

.هاوی پضپۆران بە پێی هازهاوی زاوضخییان:
- ١پ.ی.د.دارا خمید مدمد  -زماهەواوی -زماوی كىردی  -بەش ی زماوی كىردی -
كۆلێژی پەروەردە  -زاهكۆی گەرمیان
.2د .رۆكان عب دەللا مدمد  -زماهەواوی  -زماوی كىردی  -بەعیزماوی كىردی -
كۆلێژی پەروەردەی بەڕەث  -زاهكۆی گەرمیان
ی
.3م .كریم اخمدعسیس  -زاوضخە كۆمەاڵیەجییەكان  -كۆلێژ پەروەردەی
بىەڕەث  -زاهكۆی گەرمیان.
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كىمەاڵیەحی ،پەروەردە و زاوضخە رامیارییەكان...،هخد،بەكارهێىاوی ئەم
زاراوەیە بۆ مەبەصتی چارەصەركردوی كێغە جۆراوجۆرەكاهە
پەیىەصذ بەو زاوضخاهەوە.
بەهۆێ فرە ڕەهەهدی جێگەی (جێرواهین) ،هاصاهدن و لیكداهەوەی
چەمكەكەی كارێكی ئاصان هییە بەاڵم هەهدێك لە لێكۆڵەران
هەوڵیاهداوە بەعێىازێكی گغتی بیىاصێنن ،هیىەرصۆن پێیىایە:
(وعەی جێڕواهین دەجىاهرێذ بەماها فراواهەكەی بەكاربهێنرێذ بۆ
پەصىكردوی هەمىو ئەو عخاهەی دەماهەوێذ بیپێىیً كە پەیىەهدی بە
كارجێكردن ،هەصذ ،بەها و باوەڕەوە هەیە) Henerson &Gibbon, .(.
)1987, P8
بە واجایەكی جر(جێڕواهین ،بارودۆر و ئامادەباش ی ئەكڵی و دەمارییە،
كە لە ڕێگای ئەزمىون و جاكیكردهەوەی كەس ی وەرگیراوە و
كارداهەوەكاوی جاك ئاراصخەدەكاث بۆ عذ) (.عبدلىاخد مىعیر و
عێرزاد صەبری،٣١١٢،ل )170ئەم چەمكە لە بىاری زاوضتی
زماهەواوی كارەكیدا( ) Applied Linguisticsپێگەیەكی گرهگی
لەچارەصەركردوی كێغە زماهییەكاوی پەیىەصذ بەبىاری پەروەردەوە
هەیە.
جێڕواهینی زماوی بریدیە لەو هەصذ و باوەڕە دەروهیی و ئاوەزییەی كە
مرۆڤ وەكى كارداهەوەیەك بەرامبەر بە زماهێك یان زارێك یان
ئەكضێيخێك یان زیاجر لە ژیىگەیەكی كۆمەاڵیەحی یان پەروەردەیی
هەیەحی .دەش ێ جێڕواهیىەكە ئەرێنی یا هەرێنی بێذ ،لەهەردوو باردا
كاریگەری لەصەرچۆهیەحی مامەڵەكردوی لەگەڵ زماهەكەدا دەبێذ،
جێڕواهینی ئەرێيیاهەی كەصێك یان كۆمەڵەكەصێك بۆ زماهێك
دەرئەهجامی ئەو زىاصذ و ئارەزووەیە كە هەیاهە بۆ بەكارهێىان و
كردەی پەیىەهدیكردن لە ژیاوی ڕۆژاهە یان لە ژیىگەیەكی جایبەجدا ،بۆ
همىوهە گەهجاوی كىرد لە باعىری كىردصخان لەبەرئەوەی
جێڕواهیيێكی ئەرێىییان بۆ زماوی ئیىگلیزی هەیە،دەبینی ئارەزوو و
ویضدێكی زۆریان بۆ فێ ربىووی ئەو زماهە هەیە،هەر بۆیە لە ژێر
كاریگەری جێڕواهینی ئەرێيیان زوجر فێری ئەو زماهە دەبً بەاڵم
بەپێچەواهەوە ،ئەو خەزو ویضخەیان بۆ زماهەكاوی جىركی و عەربی
هابینرێذ هەربۆیە دەبینی ڕێژەیەكی زۆركەم لەگەهجاوی كىرد هەوڵی
فێربىووی ئەو دوو زماهە دەدەن.
بێگىمان بىووی جێڕواهیيێكی ئەرێيیاهە لەالی ئازێىەراوی زماوی كىردی
بەرامبەر بەزماوی دایكیان كە زماوی كىردییە جگە لەوەی دەبێخەهۆی
ئەوەی ئارەزوو و زىاصتی زیاجریان هەبێذ لەصەر عارەزایی
زماهەكەیان  ،هاوكاث صەرەڕای عاهازیكردن بە زماوی
دایكیان،هەصتی بەرپرصیارەحی هەڵدەگرن لە ئاصذ زسمەجكردن و
گەعەكردن و بىژاهەوەی زماهەكەیان ،ئەمەظ صەرەهجام دەبێخە
هۆی پاراصخنی زماوی هەجەوەیی،وە پاراصخنی زماوی هەجەوەیػ یەكێكە
لەبىەما صەرەكییەكاوی پاراصخنی ئاصایش ی هەجەوەیی.

زماوی دایك  )Mother Tongue( :
لە زماوی كىردیدا زۆر زاراوەی دیكە بۆ زاراوەیی (زماوی دایك) بە
عێىەی هاوواجا بەكارهاجىوە ،وەك( :زماهپژاهدن ،زماوی یەكەم ،زماوی
عیری ،زماوی هەجەوە ،زماوی رەصەن ،زماوی الهكە ،زماوی زۆماڵی
،زماوی زاهەوادە)،بەالم بابساهین زاراوەی زماوی دایك لەكىێىوە
صەرچاوەی گرجىوە.
زماوی دایك بریدیە لەیەكەم زمان كە مىداڵ بەعێىەیەكی هائاگاهیاهە
و بێ مەبضذ لە باوان و ژیىگەی دەور وبەرەكەی وەریدەگرێذ و
فێردەبێذ( .ئەگەر چی دایك و باوك هە ردووكیان بەپێی جایبەجمەهدی
زۆیان كاریگەرییان هەیە لەصەر گەعەی زماوی مىداڵ و هۆكاری
بەهێزی گەعەی ئازاوجنن ،بەاڵم دایك لە چركەصاحی یەكەمی
لەدایكبىووی مىداڵدا لەگەڵی دەژێ بەجایبەحی لە دوو صاڵی یەكەمی
جەمەهیدا ،كە ئەو جەمەهە زۆر گرهگ و هەصدیارە بۆ گەعەی زماوی
مىداڵ .لێرەدا بەهۆی پەروەردەو بەزێىكردوی مىداڵ لەالیەن
دایكییەوەو جەرزاهكردوی ئەو كاجە زۆرەی دایك بۆ مىداڵەكەی و
لەباوەظ گرجً و بەزغینی صۆزو زۆعەویضتی و ئارامی ،لەبەر
ئەوەیە وەرگرجنی زمان الی مىداڵ بۆ یەكەمجار لە دایكییەوەیەحی
بۆیە پێی دەوجرێذ زماوی دایك( ).جەمال خەصەن میىە ،٣١١٢،ل).7
زماهپژاهدن كۆهاغی مىداڵییە ،كە كۆهاغێكی زۆر گرهگە بۆ فێربىووی
زمان و پەیڕەوكردوی ڕێسمان و بىەماكاوی زمان ،بە بڕوای چۆمضكی
گەورە زماهەواوی ئەمریكی مىداڵ بەرهامە ڕێژكراوە بۆ ئەوەی فێری
زمان ببێذ و پێی بدوێذ ،بەالیەوە زمان جىاوضدێكی بۆماوەیی و
زۆرصكییە ،هەركە مرۆڤ لەدایك دەبێ زاوەوی جىاوضذ
وئامادەباعییەكی بۆماوەییە بۆ فێربىوی زمان بەعێىەیەكی بێ ئاگایاهە
لە جێگەیغتن و بەرهەمهێىاوی زماهدا بەكاریاهدەهێىێذ ،واجە چۆن
جىاوضتی بیيینی هەیە بەو عێىەیەظ جىاوضتی كضەكردن و فێربىووی
زماوی هەیە و هەر ئەو جىاوضخەعە دەبێذ بە بىەما بۆ جێگەیغخنی و
دروصخكردوی هەزارەها و ملێىهەها ڕصخەو دەصخەواژە (كەریم عەریف
كەرەچەجاوی ، ٣١١٣ ،ل .)8بەم پێیەمىداڵ لەگەڵ لەدایكبىووی
جىاهایی فێ ربىووی زماوی هەیە بە مەرجێك ژیىگەیەكی لەبارو گىهجاوی
بۆ بڕەزضێذ ،پێىیضذ بەوە هاكاث دایك و باوكەكان مىداڵەكاهیان
فێربكەن .زۆی فێری زماوی دایكی دەبێذ ،بەردەوام ڕۆژ لە دوای ڕۆژ
ژمارەی وعەكاوی زیاد دەكاث ،مىداڵ لەجیاحی ئەوەی لەكضەكردن
پغذ بە صیيخاكط ببەصتن ،زیاجر پغذ بە ماهای وعەكان
دەبەصتن ( .پەزغان صابیرخەمەد ،٣١١٢ ،ل)139
دیارە وەرگرجنی زماوی دایك جەنها زۆی لەفێربىووی رێسمان و دەرب ڕینی
وعە فەرهەهگییەكاوی زماهەكە هابیيێخەوە ،بەڵكى هۆكارێكی صەرەكی
((پەیىەهدیگرجنی كۆمەاڵیەحی و ژیرییە و صەرەكیتریً هۆكاری گەعەی
ئاوەزیی و كۆمەاڵیەجیی و هاوصەهگی هەڵچىوهەكاهە و ڕوكارێكی بەهێزە
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لە ڕوكاوی پەرەپێداوی ژیریی و هەصخیی و بسواوی)) (عیالن عىمەر
خضین ،٣١١٢ ،ل )13هەروەها زماوی دایك بىەمایەكی گرهگی
فێربىووی زماوی بیاهییە(( ،وە بخەوی فەرهەهگی زماوی دایك هۆكاری
فێربىوهێكی دروصتی زماوی دووهەمە ئەمەظ لە رێگای هاصاهدوی
جەواو و پڕاوپڕی چەمكەكاهە لە زماهە دایكەكەدا( )).
ئاڤێضخاكەماملەخمىد، ٣١١٢ ،ل ،)43هەربۆیە لێكۆڵەران ئەوەیان
پغتڕاصخكردۆجەوە كە ((مىداڵ باعتر فێری زماوی دووەم دەبێذ
ئەگەر زماوی دایكیان جەواوبێذ ،چىهكە بە ئاصاوی دەجىاهێذ هێماكان
لە زماوی یەكەمەوە بگىازێخەوە بۆ زماوی دووەم)).
(عەبدلىاخدمىعیروعێرزادؽەبری ،ل ( ) 198هەروەها زماوی دایك
بە بىەماو پایەكاوی صەرەكیی هەجەوە دادەهرێذ ،چىهكە زمان
بىهیاجىاوی هەجەوە پێكدەهێىێذ  ،بۆیە زمان لە پێىاصەی هەجەوەدا
بىەماو كۆڵەكەیەكی بەهێزی هەیە و فاكخەری هاصاهدوی هەجەوەیە،
لەبارەی گرهگی زماوی دایكەوە كالیخ ۆن هایىەر( ،)Haynar Kaliton
دەڵێذ(( :زماوی هەجىایەحی كاریگەرییەكی دوو چەهداهەی هەیە ،لە
الیەكەوە پەیىەهدیی پێكەوەلكاوی ئەهدامەكاوی هەجەوە ئاصاهدەكاث و
كەلەپىر و مێژووی هەجەوەكە دەپارێسێذ ،كە ئەدەب و بەهاو هەریذ و
بیرو باوەڕ دەگرێخەوە ،ئەمەظ لە كۆجاییدا هە صتی جەبایی الی
كضەپێكەراوی دروصخدەكاث ،لە الیەكی جریغەوە زماوی هەجەوایەحی
جەزذ لەصەر ئەو جیاوازییاهە دەكاجەوە ،كە هەجەوەیەك لە
هەجەوەیەكی جر جىدادەكاجەوە( )).كەمال مە عروف ،٣١١٢،ل .)23
گرهگی زماوی دایك)Important of Mother Tongue (:
بابەحی زمان بەگغتی و بابەحی زماوی دایك بەجایبەحی ،وەك هەر
بابەجێكی زاوضتی جر كۆمەڵێ گرهگی و بەهاو ئەركی هەیە ،كە لەم
زااڵهەی زىارەوە كىرجكراوهەجەوە:
 -1زماوی دایك جاكە هۆكارە ،كە پێیەكی لە مێغك و ئاوەزی
مرۆڤدایەو پێیەكەی جریش ی لە دەرەوەی مرۆڤدایەو ڕایەڵەی
بەصدىەوەی ئاوەزو جیهاوی دەرەوەیە بەیەكترییەوە،لەبەرئەوەی زمان
هەم صەرچاوەی مرۆڤضازییەو ئەركی گەورەو كرۆكی دەگێڕێذ ،بەوەی
زاوضتی بيیاجىاوی كەصێتی ،كە بابەجێكە دەكەوێخە صەر چۆهێتی
بەكاربردوی پێنهێىەكاوی ،كە گرهگت رهیان پێكهێنی بیرە ،بەو واجایەی
بيیاجىاوی كەصێتی ،كە ڕەهەهدەكاوی مرۆڤضازی و ژیاوضازی
لەزۆدەگرێذ ،لەصەر بىەمای جۆرو چۆهێتی جێكردە بیرییەكان
بيیاجدەهرێذ ،لە ڕواهگەی ئەمەعەوە زماوی دایك ،بەصەرچاوەی
بىەڕەحی و كرۆكی بەدەصتهێىاوی بیرو بەهاو كۆزاهین و فێربىون و
پەیىەهدیگرجً ....جاد،داهراوە ،بۆیە زمان بەدیاریكەری مەعریفەو
دهیابی نی و ئەزمىن و جێكۆعان و ڕەفخار و كەصێتی جیهاوی ئازێىەراوی
دەصدىیغاهكراوە.

 -2زماوی دایك هیغاهەو ماركەیەكی بەهێزی هاصىامەی كلخىری و
كۆمەاڵیەجییە ،وەبەهێزجریً پێكهێىەری هاصىامەی هەجەوەییماهە.
-3زماوی دایك گىێسەرەوەی كلخىر و بەهاو كۆزاهیایی و هەصذ و
بیروبۆچىون .....جاد.
 -4زماوی دایك ڕایەڵەی بەصدىەوەی هەوەكاهە بەیەكترییەوە ،بەرپرصە
لەیەكگرجىویی ڕەگەزیی و پاراصخنی .ئەم بابەجە لە ئێضخادا بۆ هەجەوەی
زۆر هەصدیاروگرهگە ،دەبێذ بە ئاگایاهەوە مامەڵەی لەگەڵدا بكەیً.
 -5زماوی دایك كەرەصخە و ئامرازی صەرەكییە كە مرۆڤ هەر لە
مىداڵییەوە بیری پێدەكاجەوە پێی فێردەبێذ(فێری ژیان)و جەهاهەث فێری
چۆهیەحی بیركردهەوە دەبێذ.
 -6كامڵبىووی زماوی دایك صەرچاوەی صەرەكی زوو فێربىون و دروصذ
فێربىووی زماوی دووەم و صێیەم و...ە ( .عیالن عىمەر ،٣١١٢،ل )3- 2
 -7زىێىدن بەزماوی دایك یارمەحی دەرێكی باعە لەصەركەوجنی مىداڵ
لەڕووی ئەكادیمی و زاوضخییەوە،چەمك وزاهییارییەكان باعتر
وەردەگرێذ و جێدەگاث ،دەجىاهێذ باعتر گىزارعذ لەهاخی زۆی
بكاث.
 -8زماوی دایك لەڕووی دەروهییەوە ،هۆكارێكی باعە بۆ دەرب ڕینی
هەصذ و صۆز بەرامبەر دەروپغذ و یارمەجیدەرێكە بۆ گەیغتن
بەهاوصەهگی دەروووی( .مهاباد كامل عبدەللا ،٣١١٢ ،ل )178
لەبەر گرهگی زماوی دایك لە صیضخەمی پەروەدەدا ،رێكسراوی (
 ) UNESCOلەصاڵی  1953لە ڕاپۆرحی زۆیدا لە ژێرهاوی (بەكارهێىاوی
زماوی دایك لە پەروەردەدا) زضخییەڕوو (( عدێكی بەڵگە هەویضخە
كە باعتریً زماوی فێركاری لە صیضخەمی پەروەردە و فێركرهدا زماوی
دایكە ،لەڕووی دەروهییەوە صیضخەمێكی هێمایی پڕواجایە كە لە هسرو
ئاوەزی ئازێىەراهدا بەعێىەی زۆكرد (ئۆجۆماجیكی) كاردەكاث بۆ
دەربڕیً و جێگەیغتن .وە لە ڕووی كۆمەاڵیەجیغەوە ،دەبێخە هاصىامە
كۆمەاڵیەحی و هۆكاری بەصدىەوەی جاكە بە كۆمەڵگاكەیەوە .وە
لەڕووی پەروەردەییغەوە ،ئازێىەراوی زماوی دایك لە ڕێگای
زماهەكەیاهەوە زێراجر فێدەبً بە بەراورد بە زماهێكی فێركاری
هەهاصراو)) (( ) UNESCO,1953,P11جگە لەوەظ زۆربەی واڵجاوی
ئەوروپا هەوڵدەدەن كە زىێىدن بۆ مىدااڵن لە كۆهاغی صەرەجاییدا بە
زماوی دایك بێذ ،بى ئەوەی صیماو كلخىری هەجەوایەحی زۆی
بىاصێذ ،لەزۆربەی جىێژیىەوەكاهدا جىێژەران جەزذ لەوە دەكەهەوە،
بۆ ئەوەی كاریگەری زماوی بیاوی لەصەر زماوی دایك هەبێذ ئەوا
پێىیضخە لە پاظ جەمەوی ( ) 12- 11صاڵی مىداڵ فێری زماوی دووەم
(بیاوی) بكرێذ ،وە بە پێىیضتی دەزاهً لە جەمەوی ( ) 11- 10صاڵی
بەجەهیا فێری زماوی دایكی ببێذ،بۆ همىوهەلە واڵحی ئیىگلترا وەزیری
فێركردن بریارێكی دەركردووە،بە دوازضخنی فێركردوی زماوی دووەم بۆ
مىداڵە ئیىگلیزەكان هەجا جەمەهیان دەگاجە ( ) 11صاڵی (یىصف عریف
صەعید ،٣١١١،ل،)90بۆ ئەوەی بىاغەی زماهەكەی جەواوبێذ و
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پاعان لەصەر ئەو بىاغەیە زماوی جر بيیاث بن رێذ ،چىهكە كۆهاغی
صەرەجایی زىێىدن ،صەرەجای گەعەی عەكلی و معریفی مىداڵە.
ئەگەر هاجىو زماهێكی ج ریػ بسىێىێذ ئەوا مىداڵەكە جىوش ی
صەرلێغێىان دەبێذ بەرامبەر بە دوو واث و دوو وعە و دوو هێما
ودوو صیضخەمی زماوی دەوەصخێذ(.دڵىیا هىری عبدەللا،٣١١٢ ،
ل.)11- 10
زماوی پەروەردە)Educational Language ( :
چەمك و پێىاسە و لیكداهەوە :
زماوی پەروەردە ئەو زماهەیە كە بۆ بەعداریكردن و جێگەیاهدوی
بەرامبەر بە چەهد كۆدێكی زماهیی لەپەروەردەدا بە كاردەهێنرێذ،
دەبێذ مامۆصخاو زىێىدكار زماهێكی هاوبەعیان لە هىصین و
زىێىدهەوەداهەبێذ ،بى ئەوەی بخىاهً لەیەكتری جێبگەن ،لەم
كۆهاغەدا جىاهایەكی گىهجاو بۆ دروصخكردوی جىاوضدێكی گىهجاو
گرهگە ،دەبێذ بابەجەكان هاوەڕۆكێكی ئەكادیمی و زاوضتی و
پەروەردەییان هەبێذ ،زاوضذ و زاهیاری ببەزغرێذ ،بۆ ئەمەظ
ژیىگەیە كی لەبار بۆ جێگەیاهدن پێىیضخە كە گرهگتریيیان زماهە لەگەڵ
هۆیەكاوی جێگەیاهدن وەك وێىەو فیلم وجەلەفسیۆن و كۆمپیىجەرو
داجاعۆ...هخد ،فێربىون لە ژیاوی هەرجاكیكدا پرۆصەیەكی گرهگە،
بەاڵم لەوەگرهگتر بیرهاجىەوە رەفخا و چاالكییە بەو زماهە ،چىهكە
فێربىون و بیرهاجىەوە دوو پرۆصەی پەیىەصتن بەیەكەوە ،بیرهاجىەوە
كاجێك دەبێذ كە لەیادگەدا زاهیارییەكان جۆمار كرابً ،بەم پێیە
فێربىون گىزارعخە لەدرككردوی زاهیارییەكان و جۆماركردن و
وەرگرجيیان لە یادگەدا ،لەكاحی پێىیضخدا بهێنرێىەوە بیر و
بەكاربهێنرێً ( .هاهیدە رەخمان زلیل،٣١١٢،ل )63فێربىون و فێركردن
دوو كایەی گرهگً لە صیضخەمی پەروەردەدا ،پەیىەهدییان بە زماهەوە
لە هێى ئەو صیضخەمەداپەیىەهدییەكی جەواوكاراهەیە ،بەبێ رۆڵی زمان
هاجىاهرێذ باش لە صەرزضخنی پەروەردەیەكی جەهدروصذ و
صەركەوجىو بكرێذ ،وە زمان و پەروەردەظ دوو جەوەری گرهگی
صایكۆلۆژیایی زماهً ،بە بۆچىووی الرش مێڵێن ((صایكۆلۆلۆژیای زمان
ئەو جىێژیىەوە زاوضخییە هەمە الیەهەیە ،كە هەوڵدەداث ،هەزغەی
چۆهییەحی كضەكردن ،بیضتن ،هىوصین ،زىێىدهەوە و بیركردهەوەی
مرۆڤ بكێغێذ)) (الرش مێلین ، ٣١١١،ل )9گەر بەپێی ئەو
چەمكاهەی صایكۆلۆیای زمان لە پێگەی زمان لە پرۆصەی پەروەردە و
فێركردن ور دبیىەوە ،ڕۆڵ وگرهگی زماهمان بۆ دەردەكەوێذ لەپرۆصەی
پەروەردە و فێركردهێكی جەهدروصخدا چىهكە پەروەردە و فێركردن
پغذ بەچەهد بىەمایەك دەبەصخێذ،كە هەریەك لە بیضتن و
ئازاوجً و هىصین و زىێىدهەوە رۆڵی گەورەیان جێدا هەیە (خضین
اصماعیل و دارا خمید ،٣١١٢ ،ل ،)134ئاعكرایغە زمان باعتریً
هۆكاری گەیاهدن وپەیىەهدیكردهە بۆ گىاصدىەوەی چەمك و زاهیاریی و

چاالكییەكاوی هاو پۆل لەهێىان مامۆصخایان و زىێىدكاران .بە پێی
زماوی پرۆگرام و زماوی فێركاری لە هاوەهدەكاوی زىێىدن ،چەهد
جۆرێكی پەروەردەی زماوی ب ەدیدەكرێذ ،لەواهە پەروەردەی جاكسماوی
و پەروەردەی جىجسماوی ،كە لەزىارەوە بە كىرحی ئاماژە بە
هەریەكەیان دەكەیً:
پەروەردەیی تاك زماوی )Monolingual Education( :
مەبەصذ لەپەروەردەی جاك زماوی،بەكارهێىاوی زماهێكی هەجەوەیی و
فەرمییە لە پرۆصەی پەروەردە و فێركردهدا لە صەرجەم كۆهاغەكاوی
زىێىدهدا .بەجایبەحی كۆهاغی صەرەجایی كە لە كۆهاغەكاوی زىێىدوی
مىداڵدا بە كۆڵەكەیەكی صەرەكی لە بيیاحی زمان دادەهرێذ ،بەو
چەعىەی بە فێربىووی زماهەكەی بە هىصین و زىێىدن و ئازاوجً
بەپێی پرۆگرامێكی هیغدیماوی دەصذ پێبكاث ،كە مامۆصخایاوی پضپۆر
و عارەزای بىاری پەروەردە زاهیاری پێغكەظ دەكەن .بەاڵم ئەوەی
لەم كۆهاغەدا گرهگە ،ئەوەیە كە مىداڵ صەرەجا بە هاصینی الیەن و
ئاصخە جیاوازەكاوی صیضخەمی زماهەكەی دەصذ پێبكاث ،كە لەگەڵ
ئاصتی پیغكەوجنی زىێىدن لە الیەك و لەالیەكی جرەوە عێىازە
زماهییەكان كە لێرەدا دەیاهىاصێخەوە و بەرفراواهتربىوە ،عیاوبێذ ،بۆ
ئەوەی ببێخە ببێخە جێكضدێكی جەاو لە كلخىرو رۆعيبیری و عاكارە
ئەدەبییەكاوی هەجەوەكەیدا ،بەو عێىەیەی كە پضپۆراوی پالوی
پەروەردەیی پێیان باعە و لە پرۆگرامە زماهییەكاهدا
دایاهىاوە (عبدالىبي اؽطيف،٣١١١ ،ؼ .)218هەروەها پەروەردەیی
جاك زمان فێربىووی كا رامەیی زمان :گىێگرجً  ،كضەكردن ،زىێىدهەوە
و هىوصین دەگرێخەوە )Ludoverhoeven، ١٨١١ ، P269(.بۆ همىوهە لە
صیضخەمی وەزارەحی پەروەردەی خكىمەحی هەرێمی كىردصخان ،جگە
لە زىێىدهگا جایبەجەكان و ئەو زىێىدهگایاهەی بابەجەكاوی زاوضذ و
بیركاری جیایاهدا كراوە بە ئیىگلیزی،وە ئەو زىێىدهگایاهەی كە جایبەجً
بە كەمە هەجەوایەجییەكان وەكى جىركمان و صریاوی ئەگیىا صەرجەم
زىێىدهگاكان صیضخەمی جاكسماوی جێیاهدا پەیڕەو دەكرێذ ،زماوی
كىردی زماوی پرۆگرام و واهە وجىەوەیە.
پەروەردەی جىتسماوی  )Bilingual Education ( -
پەروەردەی جىجسماوی وەكى لە هاوەكەیەوە دیارە ،بەكارهێىاوی دوو
زماهە بۆ مەبەصتی فێركردن ،كە دەبىە زماوی پرۆگرام و زماوی
واهەوجىەوەی بابەجە زاوضتی و ئەكادیمییەكان لە هاوەهدەكاوی زىێىدن
لە صیضخەمی پەروەردەیی واڵجێكدا(( .پەروەردەی جىجسماوی جیاوازە
لە پەروەردەی زماوی صىهەحی (Language Education Traditional
)كە جێیدا بابەجێك وەك زماوی دووەم(زماوی بیاوی) دەوجرێخەوە بۆ
بەمەبەصتی فێربىووی زىودی زماهە بیاهییەكەیە ،زیاجر جەزذ
دەكرێخەوە لەصەر كارامەیی (گىێگرجً ،كضەكردن ،زىێىدهەوە و
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هىصین) ،بەاڵم لە پەروەردەی جىجسماهیدا ،هەردوو زماهەكە دەبىە
زماوی فێركاری بابەجە زاوضتی و ئەكادیمییەكان))
(.)Ofelia Gracia and Heather Homonof,،٣١١٢،P134
(الیەوی مەیداوی تىێژیىەوە) 
جەوەری یەكەم:
كاریگەری خىێىدوی بابەتەكاوی ( زاوست ،بیركاری) بەزماوی ئیىگلیزی
لەسەرزماوی دایك
(أ) :دیدی مامۆصخایان لەصەر زىێىدوی بابەجە فێركاریەكان
بەزماهەكاوی (كىردی ،ئیىگلیزی).
زغخەی ژمارە ()3
. 1پێتباشە بابەتە
فێركارییەكان بەكام زمان
بخىێنرێت؟ 
زماوی كىردی
زماوی ئیىگلیزی

دوبارەبىهەوە 

62
٢٥

ڕێژەی
سەدی 
%
53.4
46.6

پلە 

یەكەم
دووەم

بەپێی ئەهجامەكاوی زغخەی ژمارە ( ،) 3پلەی یەكەمی مامۆصخایان
بەڕێژەی ( )%53.4پێیاهباعە بابەجە فێركارییەكان لەكۆهاغی بىەڕەحی
بەزماوی كىردی بسىێنرێً ،لەبەرامبەر ئەوەعدا؛ پلەی دووەم و
بەڕێژەی ( )%46.6بەپێچەواهەوە پێیاهباعە ئەو بابەجاهە بەزماوی

ئیىگلیزی بسىێنرێً .هەردوو ڕێژەكە لەیەكەوە هسیكً و ئاماژەن
بۆئەوەی كە زىێىدوی بابەجە فێركاریەكان بە هەریەك لەو زماهاهە
الیەوی باظ و زراپی زۆی هەیە و هاجىاهرێذ هیچ یەكێكیان
بەالوەبنرێذ و بەهەهد وەرهەگیرێذ.
جىێژەر بەبەكارهێىاوی ڕێگەی (كای صكىێر –،)Chi-Square
عیكردهەوەی بۆ بەراوردی جیاوازی هێىان ڕەگەز(هێر ،مێ ) ـی
بەرجىێژان لەگەڵ جێڕواهیيیان بۆ زىێىدوی بابەجە فێركاریەكاوی
(زاوضذ ،بیركاری) بەزماوی ئیىگلیزی لەكۆهاغی بىەڕەحی ئەهجامدا،
دەركەوث جیاوازیەكان زۆرهەبىن و بەعێىەیەك لەڕووی ئاماریەوە
گرهگ هەبىن ( ، )p>0.05بەوماهایەی كە هەردوو ڕەگەز هەمان
جێڕواهیيیان بۆ بابەجە هەبىوە.
لەئەهجامەكاوی زغخەی ژمارە ( ،) 4بەڕوووی دەردەكەوێذ كە
جیاوازی لەجێڕواهینی مامۆصخایان بەپێی جۆری دامەزراهدهەكەیان
(هەمیغەیی ،واهەبێژ) هەیە ،بەرامبەر بە زىێىدوی بابەجە
فێركاریەكاوی (زاوضذ ،بیركاری) بەزماهەكاوی (كىردی یازىد ئیىگلیزی).
وەك دەركەوجىە؛ مامۆصخایاوی (هەمیغەیی) بەپلەی یەكەم لەگەڵ
زىێىدوی ئەو بابەجاهەن بەزماوی (كىردی) ،هەوەك زماوی ئیىگلیزی،
بەاڵم بەپێچەواهەی ئەوەوە ،مامۆصخایاوی واهەبێژ بەپلەی یەكەم
ڕواهگەیان وایە ئەو بابەجاهە بەزماوی (ئیىگلیزی) بسىێنرێً .ئەوەظ
ئەوە دەگەیەهێذ كە جۆری دامەزراهدن پەیىەهدی ڕاصخەوزۆی
بەجێڕواهینی مامۆصخایان بۆ زىێىدوی بابەجە فێركاریەكاوی (زاوضذ،
بیركاری) لەكۆهاغی بىەڕەحی بەزماوی (كىردی) یازىد (ئیىگلیزی)یەوە
هەیە.

خشتەی ژما رە ( : )4ج یاوازی ت ێڕواهینی مامۆستایان بەپێی ج یاوازی جۆری دامەزراهدهیان دەربارەی خ ىێىدوی بابەتە ف ێركارییەكان بەزماوی 
(كىردی ،ئ یىگلیزی) 

بڕگە 

جۆری دامەزراهدن 
هەمیشەیی 

پێدباعە بابەجە فێركارییەكان بەكام زمان بسىێنرێذ؟

تێكڕا 

واهەبێژ 

د

58

4

62

زماهیكىردی

%

93.5

6.5

100

زماوی
ئیىگلیزیی

د

17

37

54

%

31.5

68.5

100

كۆی گغتی
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75

41

116
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كاریگەرییەكاوی خىێىدوی بابەتەفێركارییەكان (بیركاری ،زاوست)
بەزاماوی ئیىگلیزی ،لەسەرزماوی دایك .
لە ئەهجامەكاوی زغخەی ژمارە ()5ـەوە :زۆریىەی مامۆصخایان
پێیاهىایە؛ زىێىدوی بابەجە فێركارییەكان بە زماوی ئیىگلیزی لەكۆهاغی
بىەڕەحی ،هۆکا رێکە بۆ الوازكردوی هەصتی هەجەوایەحی الی زىێىدكاران
و عێىاهدوی كلخىری كىردی .هەروەها بەرجىێژان پێیاهىایە؛ گرهگیدان
بەزىێىدوی بابەجە فێركا ریەكان بەزماوی ئیىگلیزی ،كاریگەری هەرێنی
لەصەربیرو جێڕواهینی زىێىدكار دروصخدەكاث و وایلێدەكاث؛
بەچاوێكی كەم صەیری بابەحی زماوی كىردی بكاث .زۆریىەی همىهەی
جىێژیىەوەكە جێڕواهیيیان بەعێىەیەكە كەصەرباری ئەوەی زىێىدوی
ئەوبابەجە فێركا ریاهە الیەوی هەرێنی زۆری هەیە ،بەاڵم لەبىەڕەجدا؛
هابێخە هۆی ئەوەی كاریگەری هەرێنی لەصەر زماوی دایك هەبێذ،
بەڵكى گەعەی زماوی دایك الی مىدااڵوی كىرد دوادەزاث .زۆریىەی
مامۆصخایان پێغیاهىاهیە كە بە ئیىگلیزكردوی بابەجە فێركارییەكان لە
كۆهاغی بىەڕەحی هابێخە هۆی هەڵىەعاهدهەوەی یاصا زماهییەكاوی زماوی
كىردی لە هێى ئاوەزی(عەكاڵ) ئازێىەری كىرد.
جىێژەر بەبەكارهێىاوی ڕێگەی (كای صكىێر)، –Chi-Square
عیكردهەوە بۆ دەرزضخن ی پەیىەهدی هێىان بڕگەكاوی پەیىەصذ
بەزاهیاریە جایبەجەكان لەگەڵ وەاڵمی بە رجىێژان ئەهجامدا ،گەیغذ
بەم ئەهجامە زاوضدیاهەی زىارەوە:-
یەكەم :لەڕووی بابەث (بیركاری ،زاوضذ) :هیچ جیاوازیەكی ئاماری
لەهێىان ڕواهگەی مامۆصخایاوی ئەو دوو واهەیە هەبىو (،)p>0.05
لەصەر هەر پێىج پرصیاری زغخەی ژمارە (چىار و پێىج) ،واجە:
مامۆصخایاوی (زاوضذ ،بیركاری) ،هەمان ڕاوبۆچىهیان هەیە لەصەر
صەرجەم پرصیارەكاوی ئەو جەوەرە هەیە.
دووەم :لەڕووی (زىول بیىین) :هیچ جیاوازیەكی ئاماری
هەبىو()p>0.05لەهێىان ڕواهگەی ئەو مامۆصخایاهەی كە بەعدارییان
صێیەم :لەڕووی (جیاوازی جەمەن) :جیاوازی ئاماری گرهگ بەرچاو

بەدەركەوث()p<0.05لەڕواهگەی مامۆصخایان بەرامبەر هەر (پێىج)
پرصیارەكەی جەوەری یەكەم بەپێی جیاوازی جەمەهیان ،بەعێىەیەك
ئەو مامۆصخایاهەی جەمەهیان كەمترە (گەهجترن) ،پێیاهباعبى كەبابەجە
فێركاریەكا ن بەزماوی ئیىگلیزی لەهاوەهدەكاوی لەزىلی بەهێزكردوی
جىاهاكاوی مامۆصخایان لە وجىەوەی بابەجەكاوی (زاوضذ ،بیركاری)
كردووە ،لەگەڵ ئەو مامۆصخایاهەی بەعداری ئەو زىولەیان
هەكردوە ،بەوماهایەی هەردووالیان هەمان جێڕواهیيیان لەصەر
پرصیارەكاوی جەوەری یەكەم هەیە.
ڕ
زىێىدوی بىەڕەحی بسىێنرێً ،هەروەك هاو اهەبىون لەگەڵ
مامۆصخایاوی بەجەمەن لەصەر كا ریگەری هەرێنی زىێىدوی بابەجە
فێركاریەكان بەزماوی ئیىگلیزی لەصەر زماوی دایك .
چىارەم :لەڕووی (صااڵوی زسمەث) و (جۆری دامەزراهدن:
هەمیغەیی ،میالك) :بەپێی صااڵوی زسمەث جیاوازی ئاماری گرهگ
هەبىو ()p<0.05لەجێڕواهینی مامۆصخایان بەرامبەر بە زىێىدوی بابەجە
فێركاریەكان بەزماوی ئیىگلیزی .ئەواهەی كە صااڵوی زسمەجیان كەمتر
بىو (واهەبێژ) ،پێیاهباعبى ئەو بابەجاهە بەزماوی ئیىگلیزی بسىێنرێذ،
هەروەها پێیان واهەبىو كە زىێىدوی ئەو بابەجاهە بەزماوی ئیىگلیزی
كاریگەری هەرێنی بكاجە صەر زماوی دایك بەپێچەواهەی مامۆصخایاوی
(میالك – هەمیغەیی(.
پێىجەم :لەڕووی (جۆری بڕواهامە)ـەوە :جیاوازی ئاماری گرهگ
هەبىو ()p<0.05لەهێىان مامۆصخایاوی هەڵگری بڕواهامەی (دبلۆم)
لەگەڵ هەڵگراوی بڕواهامەی (بەكالۆریۆش) .ئەو مامۆصخایاهەی
هەڵگری بڕواهامەی (بەكالۆریۆش) بىون ،پێیاهباظ بىو بابەجە
فێركارییەكان بەزماوی ئیىگلیزی بسىێنرێً ،هەروەك پێغیان واهەبىو
زىێىدوی بابەجە فێركاریەكان بەزماوی ئیىگلیزی كا ریگەری هەرێنی لەصەر
زماوی دایك هەبێذ ،بەپێچەواهەی جێڕواهینی مامۆصخایاوی هەڵگری
بڕواهامەی (دبلۆم).

خشتەی ژمارە ( : )5كاریگەرییەكاوی خىێىدوی بابەتەفێركارییەكان (بیركاری ،زاوست) بە زاماوی ئیىگلیزی ،لەسەر زماوی دایك
بڕگە

زۆر لەگەڵیدام

دڵىیاهیم

لەگەڵیدام

هەرگیز

لەگەڵیداهیم

لەگەڵیداهیم

د

%

د

%

د

%

د

%

د

%

. 2بە ئیىگلیزیكردوی بابەجە فێركارییەكان لە كۆهاغی بىەڕەحی كاریگەری هەرێنی هەیە،
دەبێخە هۆی الوازكردوی هەصتی هەجەوایەحی الی زىێىدكاران و عێىاهدوی كلخىری

17

14.7

38

32.8

27

23.3

15

12.9

19

16.6

 . 3بە ئیىگلیزكردوی بابەجە فێركارییەكان لە كۆهاغی بىەڕەحی كاریگەریی هەرێنی لەصەر
زماوی دایك هەیە ،دەبێخە هۆی دوازضخنی گەعەی زماوی دایك الی مىداڵ .

17

14.7

31

26.7

5

4.3

40

34.5

23

19.8

 .. 4بە ئیىگلیزكردوی بابەجە فێركارییەكان لە كۆهاغی بىەڕەحی كاریگەریی هەرێنی لەصەر
زماوی دایك هەیە ،دەبێخە هۆی هەڵىەعاهدهەوەی یاصا زماهییەكاوی زماوی كىردی

13

11.2

34

29.3

8

6.9

37

31.9

24

20.7

20

17.2

35

30.2

10

8.6

32

27.6

19

14.4

كىردی

لە هێى ئاوەزی(عەكڵی) ئازێىەری كىرد
 . 5گرهگیدان بەبابەجەكاوی (زاوضذ ،بیركاری) بەزماوی ئیىگلیزی كاریگەرییەكی
هەرێنی لەصەر بیرو جێڕواهینی زىێىدكار دروصخدەكاث ،وای لێدەكاث بەچاوێكی كەم

صەیری بابەحی زماوی كىردی بكاث.
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تەوەری دووەم :ئاستەهگەكاوی بەئیىگلی زیكردوی بابەتەكاوی (زاوست،
بیركاری) لەبەردەم پرۆسەی فێركردن و فێ ربىوهلێكەوتەكاوی
خىێىدوی بابەتە فێركاریەكاوی بەزماوی ئیىگلیزی 
پلەی یەكەمی مامۆصخایان بەڕێژەی ( )%45.7لەگەڵئەوەدان كەكىجابیان دروصخدەكاث .بەزۆری لەچەمك و زاراوەكان جێىاگەن یان
جىوش ی هەڵە جێگەیغتن دەبً
پلەی یەكەمی بەرجىێژان بەڕێژەی ( )%35.3لەگەڵئەوەدان كە زمانو هاوەڕۆكی دەكەكاوی هێى پەرجىوك (جێكضدبىوك) ی بابەجەكاوی
(زاوضذ  ،بیركاری) لە ئاصتی جىاها و جەمەوی كىجابیان هییە هەربۆیە
كىجابیان الوازی ئاصتی جىاهای زماوی ئیىگلیزی كىجابیان هۆكارە لە
دروصدبىووی كێغەی كرداری گەیاهدن و هەڵەجێگەیغتن لە هێىان
مامۆصخایان و بەپێی ئەهجامەكاوی زغخەی ژمارە (:)6
صەبارەث بەوەی كە بەهۆی وجىەوەی بابەجەكاوی (زاوضذ ،بیركاری)بە زماوی ئیىگلیزی ،كىجابیاهلە هاو پۆلدا جىش ی فغار (صترێط) و
صەرلێغێىان دەبً ،وەكچۆن ( )%7.26مامۆصخایان لەگەڵیدان،
بەهەماوغێىەظ ()% 7.26ـی مامۆصخایان لەگەڵ ئەوەداهین كە ئەو
ئاصخەهگە ڕووبەروی كىجابیاهبێخەوە لەمیاوی زىێىدوی بابەجە
فێركاریەكان بەزماوی ئیىگلیزی.
زۆریىەی مامۆصخایان بەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ()%31.9لەگەڵئەوەدان كە بەهۆی بە ئیىگلیزیكردوی بابەجەكاوی (زاوضذ ،
بیركاری) رێژەیەكی كەمی زىێىدكاران بەعداریدەكەن لە پرصیاركردن،
وەاڵمداهەوە ،گفخىگۆ و چاالكییەكاوی هاو پۆل.
زۆریىەی مامۆصخایان بە ڕێژەی ( )%31.9هاوڕان لەصەر ئەوەی كەكىجابیان بەهۆی بە ئیىگلیزیكردوی بابەجەكاوی (زاوضذ  ،بیركاری)
كێغەی جێىەگەیغخيیان لە پرصیارەكاوی جاكیكردهەوە بۆ پەیدادەبێذ
بەمەظ كاریگەرییەكی زراپ لەصەر ئەهجام و همرەی فێرزىازان
دروصخدەبێذ.
زۆریىەی همىهەی جىێژیىەوەكە بەڕێژەی ( )%40.5زۆر لەگەڵئەوەدانكە بەهۆی الوازی جىاهای ئاصتی زماوی ئیىگلیزی كىجابیان مامۆصخا
هاچارە چەهدجارە روهكردهەوە لەصەر چەمك و زاراوە و هاوەڕۆكی
بابەجەكان بداث بۆ مەبەصتی جێگەیغتن ،ئەمەظ كاریگەرییەكی
زراپ لەصەر پالوی واهەوجىەوە و جەواوهەكردوی پرۆگرام لەكاحی
دیاریكراودا دروصخدەكاث.
بەڕێژەی
ڕاپرصیەكە
بەعداربىواوی
یەكەمی
پلەیی
()% 38.8لەگەڵئەوەداهین كە وجىەوەی بابەجەكاوی (زاوضذ  ،بیركار )
بەزماوی ئیىگلیزی ژیىگەیەكی پڕ ژاوەژاو و كۆهتڕۆڵ هەكراو بەرهەم
بهێىێذ.
بەپێی ئەهجامەكان ()%34.5ـی مامۆصخایاوی بەعداربىوی ڕاپرصیەكەپێیاهىایە :ئەو زاهیارییە بەدەصتهێنراواهەی كە كىجابیان لە كاحی
واهەوجىەوە دا لە ڕێگای زماوی ئیىگلی زییەوە وەریاهگ رجىوە درەهگتر

بەیادی دێخەوە ،وەك ل ەوەی بە زماوی دایكی وەریگرجبێذ .جىێژەر
بەبەكارهێىاوی ڕێگەی (كای صكىێر – ،) Chi-Squareعیكردهەوە بۆ
دەرزضخنی پەیىەهدی هێىان بڕگەكاوی پەیىەصذ بەزاهیاریە جایبەجەكان
لەگەڵ وەاڵمی بەرجىێژان بۆ بڕگەكاوی (جەوەری دووەم) ئەهجامدا،
گەیغذ بەم ئەهجامە زاوضدیاهەی زىارەوە- :
جیاوازی ڕەگەز (هێر ،مێ ) هیچ ڕۆڵێكی لەجێڕواهین و ڕواهگەیمامۆصخایان بەرامبەر بە هیچ یەكێك لەبڕگەكاوی جەوەری دووەم
هەهێىایە ئاراوە.
جیاوازی جەمەن لەهێىان همىوهەی جىێژیىەوەكە ،ئاماژەی ئاماریگرهگی دەرزضذ( ،)p<0.05ئەواهەی جەمەهیان لەهێىان ( )40-36
صاڵ بىو،جێڕواهیىان بۆ بڕگەكان بەراورد بە هەمىو جەمەهەكاوی جر
جیاوازجر بىو .بەعێىەیەك لەگەڵ هاوەڕۆكی بڕگەكاوی ژمارە
( ) 1،2،3،4بىون ،هەروەها بۆ بڕگەكاوی ژمارە ( ) 5،6،8زۆر
لەگەڵیدابىون ،هەرچی جێڕواهین و ڕواهگەعیاهە بۆ بڕگەی ژمارە ()7
بە (لەگەڵیداهیم) وەاڵمیاهداوەجەوە ،ئەوەظ پێچەواهەی وەاڵمی
جەمەهەكاوی جرە بۆ ئەو بڕگەیە.
 لەڕووی بابەث (بیركاری ،زاوضذ) :هیچ جیاوازیەكی ئاماری گرهگبەرچاو هەكەوث( ،)p>0.05واجە :مامۆصخایاوی واهەكاوی (بیركاری،
زاوضذ) ،هەمان ڕاوبۆچىهیان لەصەر هاوەڕۆكی جەواوی بڕگەكاوی
جەوەری دووەم هەبىو.
لەڕووی (زىول بیىین) :هیچ جیاوازیەكی ئاماری گرهگ بەرچاوهەكەوث( ،)p>0.05واجە :ئەو مامۆصخایاهەی كە بەعدارییان لەزىلی
بەهێزكردوی جىاهاكاوی مامۆصخایان لە وجىەوەی بابەجەكاوی (زاوضذ،
بیركاری) كردوە ،لەگەڵ ئەواهەش ی كە بەعداری ئەو زىلەیان
هەكردوە ،هەمان ڕاوبۆچىهیان لەصەر هاوەڕۆكی جەواوی بڕگەكاوی
جەوەری دووەم هەبى.
لەڕووی (صااڵوی زسمەث) :ئەو مامۆصخایاهەی كە صااڵوی زسمەجیانلەهێىان ( ) 15- 5صاڵدایە ،جیاوازی ئاماری گرهگیان لەڕواهین بۆ
هاوەڕۆكی بڕگەكاوی ( ) 1،2،3،4،5،7،6لەگەڵ ئەو مامۆصخایاهەی جر
هەبىو ( ،)p<0.05بەاڵم جیاوازیەكە بۆ هاوەڕۆكی بڕگەی ژمارە ()8
لەڕووی ئامارییەوە گرهگ هەبىو(.)p>0.05
لەڕووی (جۆری دامەزراهدن :هەمیغەیی ،میالك) :مامۆصخایاویهەمیغەیی بەراورد بە مامۆصخایاوی واهەبێژ ،زیاجر لەگەڵ هاوەڕۆكی
بڕگەكاوی ژمارە ( ) 2،3،4،5،7،1ـً ،هەروەها بەرامبەر بە هاوەڕۆكی
بڕگەكاوی ژمارە ( ،) 6،8بژاردەی (زۆر لەگەڵیدام)یان هەڵبژاردووە.
 لەڕووی (جۆری بڕواهامە)ـەوە :لەئەهجامەكاهەوە جیاوازی ئاماریگرهگ پێشچاو دەكەوێذ( ،)p<0.05بەجۆرێك هەڵگراوی بڕواهامەی
(دبلۆم) ،زیاجر لە مامۆصخایاوی هەڵگری بڕواهامەی (بەكالۆریۆش)،
لەگەڵ هاوەڕۆكی بڕگەكاوی ژمارە ( ) 1،2،3،5،7دان و هەروەها بۆ
بڕگەكاوی ژمارە ( ) 4،6،8یػ بژاردەی (زۆر لەگەڵیدام) یان
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هەڵبژاردووە،
بەكالۆریۆصە.

ئەوەظ

بەپێچەواهەی

هەڵگراوی

بەكالۆریۆصە.

بڕواهامەی

خش تەی ژهارە (  : ) 6ئا س ت ەًگەكاًی ب ەئ یٌگل یس یكردًی با ب ە تەكاًی (زاًست ،ب یركاری ) ل ەبەردەم پر ۆسەی ف ێركردى و ف ێر بىوى
بڕگە

ز ۆر
لەگەڵیدام

لەگە ڵیدا م

د ڵٌیاًی ن

لەگە ڵیداًی ن

هەرگیس
لەگە ڵیداًی ن

د

%

د

%

د

%

د

%

د

%

. 1الوازی ئاستی تىاًای زهاًی ئیٌگلیسی قىتابیاى هۆكارە لە دروستبىوًی كێشەی
كرداری گەیاًدى و هەڵەتێگەیشتي لە ًێىاى هاهۆستایاى و قىتابیاى دروستدەكات.

27

23.3

53

45.7

8

6.9

19

16.4

9

7.8

.2زهاى و ًاوەڕۆكی دەقەكاًی ًێى پەرتىوك (تێكستبىوك) ی بابەتەكاًی (زاًست ،
بیركاری) لە ئاستی تىاًا و تەهەًی قىتابیاى ًییە هەربۆیە قىتابیاى بەزۆری
لەچەهك و زاراوەكاى تێٌاگەى و تىوشی هەڵە تێگەیشتي دەبي.
.3بەهۆی وتٌەوەی بابەتەكاًی (زاًست ،بیركاری) بە زهاًی ئیٌگلیسی ،قىتابیاى لە ًاو
پۆلدا تىشی فشار( سترێس) و سەرلێشێىاى دەبي.
. 4بەهۆی بە ئیٌگلیسیكردًی بابەتەكاًی (زاًست  ،بیركاری)رێژەیەكی كەهی
خىێٌدكاراى بەشداریدەكەى لە پرسیاركردى ،وەاڵهداًەوە ،گفتىگۆ و چاالكییەكاًی ًاو
پۆل.
. 5قىتابیاى بەهۆی بە ئیٌگلیسیكردًی بابەتەكاًی (زاًست  ،بیركاری) كێشەی
تێٌەگەیشتٌیاى لە پرسیارەكاًی تاقیكردًەوە بۆ پەیدادەبێت بەهەش كاریگەرییەكی
خراپ لەسەر ئەًجام و ًورەی فێرخىازاى دروستدەبێت.
. 6بەهۆی الوازی تىاًای ئاستی زهاًی ئیٌگلیسی قىتابیاى هاهۆستا ًاچارە چەًدجارە
روًكردًەوە لەسەر چەهك و زاراوە و ًاوەڕۆكی بابەتەكاى بدات بۆ هەبەستی
تێگەیشتي ،ئەهەش كاریگەرییەكی خراپ لەسەر پالًی واًەوتٌەوە و تەواوًەكردًی
پرۆگرام لەكاتی دیاریكراودا دروستدەكات.
. 7وتٌەوەی بابەتەكاًی (زاًست  ،بیركاری) بەزهاًی ئیٌگلیسی ژیٌگەیەكی پڕ ژاوەژاو
و كۆًتڕۆڵ ًەكراو بەرهەهدەهێٌێت.
. 8ئەو زاًیارییە بەدەستهێٌراواًەی كە قىتابیاى لە كاتی واًەوتٌەوە دا لە ڕێگای
زهاًی 
ئیٌگلیسییەوە وەریاًگرتىوە درەًگتر بەیادی دێتەوە ،وەك لەوەی بە زهاًی
وەریگرتبێت.
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ی
ی
تەوەر سێیەم :گرهگی خىێىدوی بابەتەكاوی (زاوست  ،بیركار ) بە
زماوی ئیىگلیزی.
بەپێی ئەهجامەکاوی زغخەی ژمارە ( )٢زۆریىەی مامۆصخایان لە گەڵ
ئەوەدان کە زىێىدوی بابەجەکاوی (زاوضذ ،بیرکاری) بە زماوی
ئیىگلیزی گرهگە بە جایبەث لە ڕووی (ڕەزضاهدوی هەلیکار ،زىێىدن
لە دەرەوەی واڵث و ئاعىابىن بە زاوضذ و جەکىەلۆجیا) بە
بەکارهێىاوی ڕێگەی (کای صکىێر ،) Chi-Square -عیکردهەوە بۆ
دەرزضخنی پەیىەهدی هێىان بڕگەکاوی پەیىەصذ بە زاهیاریە
جایبەجەکان لەگەڵ وەاڵمی بە رجىێژان بۆ بڕگەکاوی (جەوەری
صێیەم)ئەهجامدا ،گەیغذ بەم ئەهجامە زاوضدیاهەی زىارەوە- :
صەبارەث بە گرهگی زماوی ئیىگلیزی کە زماوی (زاوضذ و جەکىەلۆجیایە

لە ڕووی ئاماری ئاماژەیی ئامارییەوە فاکخەرەکاوی (ڕەگەز ،جەمەن،
بابەث ،بڕواهامە ،بەعداریکردن لە زىل ،صااڵوی زسمەث و باری
ئیداری) جیاوازی گرهگ لە هێىان مامۆصخایان
بەرچاوهەکەوجىە( .)p>0.05
ی
صەبارەث بە زىێىدوی بابەجەکاوی ( زاوضذ ،بیرکار ) بەزماوی
ئیىگلیزی ،بە مەبەصتی زىێىدن لە دەرەوەی واڵث لە داهاجىدا،
جیاوازی ئاماری گرهگ بە پێی جەمەن هەبىو( .) p<0.05واجا :ئەو
مامۆصخایاهەی گەهجترن ،ئەو بابەجاهە بە زماوی ئیىگلیزی بە گرهگتر
دەزاهً ،وەک لە لەواهەی کە جەمەن و ڕاژەی کارکردهیان زیاجرە.
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دەربارەی گرهگی زىێىدوی بابەجەکاوی (زاوضذ ،بیرکاری) بە زماوی بەرچاوکەوث ( ،) p<0.05بەعێىەیەک ئەو مامۆصخایاهەی کە
ئیىگلیزی ،کە یارمەجیدەرە بۆ گەعەی جىاوضتی زماوی ئیىگلیزی گەهجترن و صااڵوی زسمەجیان کەمترە و هەمیغەیً ،زىێىدوی ئەو
كىجابیان و ڕەزضاهدوی هەلی کار لە ئایىدەدا ،جیاوازی ئاماری
بابەجاهە بە زماوی ئیىگلیزی بە گرهگ دەزاهً.

تەكاًی (زاًست  ،بیركاری) بە زهاًی ئیٌگل یسی .
خش تەی ژهارە (  : ) 7گرًگی خى ێٌدًی با بە


هەرگیس
لەگە ڵیداًی ن
د ڵٌیاًی ن
لەگە ڵیدا م
ز ۆر لەگەڵیدام
بڕگە

لەگە ڵیداًی ن

د
 .1خىێٌدًی بابەتەكاًی (زاًست ،بیركاری)

بەزهاًی ئیٌگلیسی گرًگە،

33

چىًكە زهاًی ئیٌگلیسی زهاًی زاًست و تەكٌەلۆجیایە.
 .2خىێٌدًی بابەتەكاًی (زاًست  ،بیركاری) بەزهاًی ئیٌگلیسی گرًگە،
چىًكە بۆ تەواوكردًی خىێٌدًی بااڵ بەتایبەتی لە زاًكۆكاًی دەرەوەی
وەاڵت ،پێىیستە خىێٌدكار زهاًی ئیٌگلیسی بساًیت.
 . 3خىێٌدًی بابەتەكاًی (زاًست  ،بیركاری) بەزهاًی ئیٌگلیسی ،یارهەتیدەرە
بۆ گەشەی تىاًستی زهاًی ئیٌگلیسی قىتابیاى و رەخساًدًی هەلی كار لە
ئایٌدەدا.

36

37

ئەهجامەکان 
تىێژیىەوەکە بە چەهد ئەهجامێکی زاوستی گەیشتىە ،لە
گرهگت ریيیان :
 - ١ڕێژەی ( )%53.4مامۆصخایان پێیاهباعە بابەجە فێركارییەكان
لەكۆهاغی بىەڕەحی بە زماوی كىردی بسىێنرێً ،لەبەرامبەر ئەوەعدا؛
بەڕێژەی ( )%46.6پێیاهباعە ئەو بابەجاهە بەزماوی ئیىگلیزی بسىێنرێً
 - ٣زۆریىەی مامۆصخایان ،پێیاهىایە؛ زىێىدوی بابەجە فێركارییەكان
لەكۆهاغی بىەڕەحی بە زماوی ئیىگلیزی ،دەبێخەهۆی الوازكردوی هەصتی
هەجەوایەحی الی زىێىدكاران و عێىاهدوی كلخىری كىردی.
 - ٢بەرجىێژان ،پێیاهىایە؛ گرهگیدان بەزىێىدوی بابەجە فێركاریەكان
بەزماوی ئیىگلیزی ،كاریگەری هەرێنی لەصەر بیرو جێڕواهینی زىێىدكار
دروصخدەكاث ،صەرئەهجام وایلێدەكاث؛ بەچاوێكی كەم صەیری
بابەحی زماوی كىردی بكاث.
 زۆریىەی همىهەی جىێ ژیىەوەكە جێڕواهیيیان بەعێىەیەكە كەصەرباریئەوەی زىێىدوی ئەوبابەجە فێركاریاهە الیەوی هەرێنی زۆری هەیە ،بەاڵم
لەبىەڕەجدا؛ كاریگەری هەرێنی لەصەر زماوی دایك هابێذ لەڕووی
هەڵىەعاهدهەوەی یاصا زماهییەكاوی زماوی كىردی لە هێى
ئاوەزی(عەكڵی) ئازێىەری كىرد ،بەڵكى جەنها گەعەی زماوی دایك الی
مىدااڵوی كىرد دوادەزاث.
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 - ٢زۆریىەی مامۆصخایان لەو باوڕەدان الوازی ئاصتی جىاهای زماوی
ئیىگلیزی كىجابیان ،هۆكارە بۆ دروصدبىووی كێغەی كرداری گەیاهدن
و هەڵەجێگەیغتن لە هێىان مامۆصخایان و كىجابیان.
 - ٢زۆریىەی مامۆصخایان و بەڕێژەی ( )%٢٢پێیاهىایە؛ زمان و
هاوەڕۆكی دەكەكاوی هێى پە رجىوك (جێكضدبىوك) ی بابەجەكاوی
(زاوضذ ،بیركاری) لە ئاصتی جىاها و جەمەوی كىجابیان هییە هەربۆیە
كىجابیان بەزۆری لەچەمك و زاراوەكان جێىاگەن یان جىوش ی هەڵە
جێگەیغتن دەبً.
 - ٢زۆریىەی مامۆصخایان بەپلەی یەكەم و بەڕێژەی ()%31.9
لەگەڵئەوەدان كە بەهۆی بە ئیىگلیزیكردوی بابەجەكاوی (زاوضذ،
بیركاری) رێژەیەكی كەمی زىێىدكاران بەعداریدەكەن لە پرصیاركردن،
وەاڵمداهەوە ،گفخىگۆ و چاالكییەكاوی هاو پۆل.
 - ١مامۆصخایان بەڕێژەی ( )%31.9هاوڕان لەصەر ئەوەی كە كىجابیان
بەهۆی زىێىدوی بابەجەكاوی (زاوضذ  ،بیركاری) بە زماوی ئیىگلیزی
كێغەی جێىەگ ەیغخيیان لە پرصیارەكاوی جاكیكردهەوە بۆ پەیدادەبێذ
بەمەظ كاریگەرییەكی زراپ لەصەر ئەهجام و همرەی فێرزىازان
دروصخدەبێذ.
 - ٨زۆریىەی همىهەی جىێژیىەوەكە لەگەڵئەوەدان ،بەهۆی الوازی
جىاهای ئاصتی زماوی ئیىگلیزی كىجابیان مامۆصخا هاچارە چەهدجارە
روهكردهەوە لەصەر چەمك و زاراوە و هاوەڕۆكی بابەجەكان بداث بۆ
%
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مەبەصتی جێگەیغتن ،ئەمەظ كاریگەرییەكی زراپ لەصەر پالوی
واهەوجىەوە و جەواوهەكردوی پرۆگرام لەكاحی دیاریكراودا
دروصخدەكاث.
 - ١١پلەی یەكەمی بەعداربىواوی ڕاپرصیەكە بەڕێژەی ()%38.8
لەگەڵئەوەداهین كە وجىەوەی بابەجەكاوی (زاوضذ ،بیركاری) بەزماوی
ئیىگلیزی ژیىگەیەكی پڕ ژاوەژاو و كۆهتڕۆڵ هەكراو بەرهەم بهێىێذ.
 - ١١هسیکەی دوو لەصەر صێی مامۆصخایاوی بەعداربىوی ڕاپرصیەكە،
پێیاهىایە :ئەو زاهیارییە بەدەصتهێنراواهەی كە كىجابیان لە كاحی
واهەوجىەوە دا لە ڕێگای زماوی ئیىگلی زییەوە وەریاهگ رجىوە درەهگتر
بەیادی دێخەوە ،وەك لەوەی بە زماوی دایكی وەریگرجبێذ.
 - ١٣پلەی یەكەمی مامۆصخایان بەڕێژەیەكی ئێجگار بەرز پێیاهىایە
زىێىدوی بابەجە فێركا رییەكان بەزماوی ئیىگلیزی گرهگً بۆ مەبەصتی
ئەوەی كە (زماوی زاوضذ و جەكىەلۆجیایە ،بۆ زىێىدن لەدەرەوەی
واڵث و دۆزیىەوەی هەلیكار).
١٢فاكخەرەكاوی( :جەمەن ،صااڵوی زسمەث ،جۆری بڕواهامە و جۆری
دامەزراهدن) كاریگەریان لەصەر جێڕواهینی مامۆصخایان بەرامبەر بە
زىێىدوی بابەجە فێركارییەكاوی (زاوضذ ،بیركاری) بەزماوی ئیىگلیزی
هەیە ،ئەو مامۆصخایاهەی كە جەمەن و صااڵوی زسمەجیا ن زیاجرە و
لەڕووی جۆری دامەزراهدهەوە هەمیغەیین و هەڵگری بڕواهامەی
(دبلۆم)ـً ،لەگەڵ زىێىدوی ئەو بابەجاهەن بەزماوی كىردی،
بەپێچەواهەی ئەوەعەوە؛ ئەو مامۆصخایاهەی كە (واهەبێژن) و جەمەن
و صااڵوی زسمەجیان كەمترە و هەڵگری بڕواهامەی (بەكالۆریۆش)ـً،
لەگەڵ زىێىدوی بابەجە فێركاریەكاهً بەزماوی ئیىگلیزی.
 - ١٥فاكخەرەكاوی (بابەث ،بەعداریكردن لەزىولی پەرەپێداوی زماوی
ئیىگلیزی) ،هیچ كاریگەرییەكیان لەصەر جێڕواهین و ڕواهگەی
مامۆصخایان صەبارەث بە ڕادەی گرهگی زىێىدوی بابەجەكاوی (زاوضذ،
بیركاری) بەزماوی ئیىگلیزی هیە.
پێشيیاز و ڕاسپاردەكان 
 .1گۆڕینی بڕیارلێدراوەكاوی زىێىدن (پرۆگرام و پە رجىكەكاوی زىێىدن)
لە كۆهاغی بىەڕەجیلە زماوی ئیىگلیزییەوە بۆ زماوی دایك ،بەپێچەواهەوە
چەهدیً كاریگەری هەرێنی لەصەر الیەهەجیاوازەكاوی پەیىەصذ
بەهەصتی هەجەوایەحی ،ئاصایش ی زمان ،عێىاهدوی كەلخىر ،دوازضخنی
گەعەی زمان ..هخد ،بەدوادا دێذ.
 .2وەزارەحی پەروەردە بە هەماهەهگی وەزارەحی زىێىدوی بااڵ و
جىێژیىەوەی زاوضتی لە ڕێگەی عارەزایاوی پەروەردە و پضپۆراوی
زماهەوە گەعە بە جىاهای مامۆصخایاوی زماوی ئیىگلیزی بدەن.لەگەڵ
پێداچىوهەوە بە پێداگۆجیی صیضخەمی پەروەردە ،بەجایبەحی
ئەوەهدەی پەیىەصخە بە زماوی ئیىگلیزی ـیەوە.

 .3لە كۆهاغی زاهكۆیی ب ڕیار لە زىێىدوی بابەجە ئەكادیمییەكان بە
زماوی ئیىگلیزی بدرێذ بەجایبەحی لە بىاری بەعە زاوضخییەكان ئەمەظ
پاظ هەلضەهگاهدن و ئامادەكردوی زەمیىەصازی جەواو لە بىاری
بابەحی و مرۆیی و عىێً..هخد .
ب.لەئەگەری هێشتىەوەی سیستەمی خىێىدوی بابەتەكاوی
(زاوست ،بیركاری) بە زماوی ئیىگلیزی لە قۆهاغی بىەڕەتی،تىێژەر
پێشيیاز دەكات :
ی
 .1وجىەوەی بابەجەكاوی (زاوضذ ،بیركار ) لەكۆهاغی بىەڕەحی بەو
مامۆصخایاهە بضپێردرێذ كە هەڵگری بڕواهامەی (بەكالۆریۆش)ـً،لە
زاهکۆ بابەجە ئەکادیمیەکاهیان بە زماوی ئیىگلیزی زىێىدووە.
 .2كردهەوەی بەش ی (زاوضخەگغدیەكان) لەزاهكۆی گەرمیان – كۆلێجی
پەروەردەی بىەڕەث لەزىێىدوی (بەیاهیان – ئێىاران) ،لەگەڵ
كردهەوەی بەش ی (بیركاری) لەزىێىدوی بەیاهیان بۆ زىێىدكاراوی
دەرچىی پۆلی ( 12ـی ئامادەیی)،و هەڵگراوی بڕواهامەی (دبلۆم)،
بەمەبەصتی بەرزكردهەوەی ئاصتی جىاها مرۆیەكان لەوجىەوەی ئەو دوو
واهەیەدا.
.3كردهەوە و بەعداریكردوی مامۆصخایاوی كۆهاغی بىەڕەحی لە (زىلی
عیاهدن) بەمەبەصتی ئاعىابىن بەچۆهیەحی وجىەوەی بابەجەكاوی
(زاوضذ ،بیركاری) بەزماوی ئیىگلیزی لەهاوەهدەكاوی زىێىدوی بىەڕەحی و
ماوەكەیش ی لە (عەظ) ماهگ كەمتر هەبێذ.
.4درێژكردهەوەی کاحی دەوامی كىجابیان لە كىجابساهەكان ،چىهكە لەو
ماوە كىرجەی كە ئێضخا هەیە ،هاجىاهرێذ پرۆصەی زىێىدن بەباش ی
جێبەجێ بكرێذ و پرۆگرامەكە بەعێىەیەكی زاوضتی و صخاهدارد
جەواوبكرێذ.
.5كەمكردهەوەی ژمارەی كىجابیان لەپۆلەكان و دابیىكردوی ژیىگەیەكی
دروصذ لەپۆل ،هۆكاریکی گرهگىبۆ صەركەوجنی صیضخەمەكە.
.6دابیىكردوی ژیىگەیەكی لەبار بۆ زىێىدن و دابیىكردوی هۆیەكاوی
فێركردن (هەبىووی كارەبای بەردەوام ،داجاعۆ ،جاكیگەی كیمیایی و
بایەلۆجی..،هخد).
.7دەعێذ لەڕێگەی جىێژیىەوەی زاوضدیەوە جێڕواهینی صەرپەرعدیاراوی
پەروەردە ،بەزێىكاراوی كىجابیان و مامۆصخایان و كىجابیاوی زىێىدهگا
جایبەث و ئەهلیەكان صەبارەث بە زىێىدوی واهەكاوی (زاوضذ،
بیركاری) بە زماوی ئیىگلیزی لەهاوەهدەكاوی زىێىدوی بىەڕەحی
دیاریبكرێذ.
 .8دەكرێذ لێكۆڵیىەوەیەكی بەراوردكاری لەصەر جێڕواهینی
مامۆصخایاوی كىجابساهە خكىمیی و جایبەجەكان صەبارەث بەزىێىدوی
بابەجەكاوی (زاوضذ ،بیركاری) بەزماوی ئیىگلیزی لەهاوەهدەكاوی
زىێىدوی بىەڕەحی ئەهجام بدرێذ.

Page 236

Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019

سەرچاوەكان 
 - ١ئاڤێضخا كەمال مەخمىد ،پێكداچىوهەكاوی هێىان فەرهەهگی ئاوەزیی و
پەها بەرێتی زماهیی،گۆڤاری زاهكۆی صلێماوی،ژمارە ( )50بەش ی ).2016 ،)B
 - ٣پەزغان صابیر خەمەد ،زماوی دایك لە هێىان ئایین و ئەدەب وبایەخی
هێىهەجەوەییدا،یادكردهەوەی ڕۆژی جیهاوی زماوی زگماگ،باڵوكراوەی
ئەكادیمیای كىردی،چاپی یەكەم،چ اپساهەی خاجی هاعم ،هەولێر.2013،
- ٢جەمال خەصەن میىە :جىاوضذ و چاالكی زمان الی مىداڵی كىرد ،هامەی
ماصخەر ،زاهكۆی صەاڵخە دیً ،كۆلێژی زمان ،هەولێر.2013 ،
 - ٥خضین اصماعیل علی و دارا خمید مدمد ،صایكۆلۆژیای زمان و
پەروەردەیی و گرفخەكاوی پەروەردەییە،گۆڤاری زاهكۆی گەرمیان،
ژمارە(.2013،)2
- ٢دڵىیا هىری عبدەللا ،صتراجیژیەحی فێربىووی زماوی دووەم (زىێىدوی بىەڕەحی
بەهممىهە) ،هامەی ماصخەر ،زاهكۆی صەڵأخەدیً ،هەولێر.2015 ،
 - ٢رادیىی دەهگ:یەكەی چاودێری خكىمەحی زۆجێی گەرمیان،ڕاپۆرحی
چاودێری ڕەوش ی پەروەردە ،ڕاپۆرحی ژمارە پاهسە ،گرفخەكاوی گۆڕینی پرۆگرا می
بیركاری
زاوضذ،كاهىهییەكەمی٣١١١
و
بابەجەكاوی
( ،)http://radiodang.org/detail.aspx?kod4it=2099ڕۆژی
وەرگرجً
(.)2019/3/20
 - ٢صعد ابىلبدة :مبادء اللياش و الخلىيم التربىي للطالب الجامعي ،كليت
التربيت ،مطبعت جمعيت عمال الطابع الخعاوهيت،ط، 1عمان1979. ،
- ١عیالن عىمەر خىصێن ،زماوی دایك وەك صەرچاوەیەكی بيیاجىا وی
كەصێتی،زاهكۆی صلێماوی.2015 ،
 - ٨عیالن عىمەر خىصێن ،دازىراوی زماوی دایك،بىەماو پەصىكردن،گۆڤاری
زاهكۆی صلێماوی،ژمارە(،)50ئایاری .2016
 - ١١عەبدلىاخد مىعیر دزەیی و عێرزاد ؽەبری صلێڤاهەیی ،زماهەواوی
صیاس ی ،چاپی یەكەم.2013 ،
 - ١١عبدالىبي اؽطيف ،مؤثراث في اكدض اب لغت الطفل :الاصرة واملدرصت
واملجخمع ،مجلت املمارصاث الغىيت ،مسبر املمارصاث الغىيت في جسائر،جا معت
مىلىد معمري ،العدد(.2011،)4
 - ١٣فاروق الروصان :اصاليب اللياش والدشخيؿ في التربيت الخاؽت ،دار
الفكر للطابعت ،ط ، 1عمان.1999 ،
 - ١٢كەریم عەریف كەرەچەجاوی،صایكۆلۆژیای زماوی مىداڵ كۆهاغی پێػ
چىوهە كىجابساهە،بەش ی باخچەكان ،كۆهاغی یەكەم ،چاپساهەی وەزارەحی
پەروەردە ،چاپی یەكەم ،هەوێر.2002،
 - ١٥كەمال مەعروف ،رەزىەی هىێی كىردی ،بەڕێىەبەرێتی چاپ و
باڵوكردهەوەی صلێماوی.2007،
- ١٢الرش مێل ین ،صایكۆلۆژیای زمان ،و.غازی فاجذ زىرعید ،ئەكادیمیای
كىردی ،هەولێر.201١،
- Ludoverhoeven, Sociolinguistics a nd Education, Blackwell-١٢
UK(The handbook of socioling uistics, edited by: Florian Coulmas),
1998.
 - ١٢مدمد ؽالح الديً علي وفخحي عبد امللؾىد الديب ،املىاهج املدرس ي:
اصضه وجطبيلاجت التربىيت ،دارالللم ،ط ، 4كىيذ.1977 ،

 - ١١مهاباد كامل عبدەللا ،زماوی دایك لە صیضخەمی پەروەردەدا،گۆڤاری
زاهكۆی ڕاپەڕیً ،ژمارە(،)5بەرگی(.2015،) 2
 - ١٨هاهیدە رەخمان زلیل  ،زمان پژاهدن و دیاردە صایكۆلۆژییەكاوی زماوی
كىردی ،هامەی ماصخەر ،زاهكۆی صلێماوی.2013،
- Henerson, M.,Morris, andGibbon,How to measure attitudes, ٣١
Newbury park,CA: Sage,1987.
- Handbook of Educational linguistics, Edit by Martha Bigelow ١ 2
and Johanna Ennser, First published, Third Avenu, New York, 2015
- UNESCO, The use of vernacular languages in education, ٣ 2
Paris:UNESCO,1953.
- Ofelia Gracia and Heather Homonoff, Bilingual Education, The ٢ 2
Rutledge
 - ٣٥یىصف عریف صەعید،زماهەواوی،چاپی یەكەم ،چاپساهەی رۆژهەاڵث،
هەولێر.2011،

پاشكۆكان
.1پاعكۆی ژمارە ()1
هاوی ئەو زىێىدهگایاهەی كە جێیدا بابەجەكاوی (زاوضذ و بیركاری) بە
زماوی ئیىگلیزی دەزىێنرێذ.
پاشكۆی ژمارە ()2
ئاماری مامۆصخایاوی بابەجەكاوی (زاوضذ و بیركاری) بەپێی ئاماری
بەڕێىەبەرایەحی پەروەردەی كەالر و كفری بۆ صاڵی زىێىدوی (-2018
.)2019
أ .پەروەردەی كەالر:
ژ
1
2

بابەث
زاوضذ
بیرکاری

مامۆصخا
47
55

میالک
27
35

واهەبێژ
20
20

پضپۆر
20
45

هاپضپۆر
27
10

ب .پەروەردەی كفری :
ژ

بابەث

مامۆصخا

میالک

واهەبێژ

پضپۆر

هاپضپۆر

1
2

زاوضذ
بیرکاری

26
35

13
26

13
9

21
31

5
4

پاشكۆی ژمارە ()3
((فـۆرمـی ڕاپـرسـی))
مامۆصخای بەڕێس..
صاڵوی زاوضذ....
هاوەڕۆكی ئەم فۆرمە لە كۆمەڵێك پرصیار پێكهاجىوە ،كەبەعێكە لە پێداویضدیەكاوی
ئەهجامداوی جىێژیىەوەیەكی زاوضخیی ،بەهاوهیغاوی (جێڕواهینی مامۆصخایاوی كۆهاغی
بىەڕەحی صەبارەث بە زىێىدوی بابەجەكاوی زاوضذ و بیركاری بە زماوی ئیىگلیزی)،
بەهیىای ئەوەی لەپێىاو زسمەجكردن بەبىاری زاوضذ و لێكۆڵیىەوە؛صەرجەم پرصیارو
بڕگەكاوی بسىێىيیخەوە وبەعێىەیەكی ورد و دروصذ وەاڵمیان بدەیخەوە .
جێبینی :ئاماهج لەوەرگرجنی وەاڵمەكان ،جەنها بۆ مەبەصتی كاری جىێژیىەوەی زاوضخییە،
پێىیضذ بەهىوصینی هاو هاكاث.
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هاوكاریخان جێگەی ڕێسە..
م.ی .جىێژەر :هەژارزداداد خضً  /زاهكۆی گەرمیان

لە گەڵیدام ⃝

پرسیاری زاهیا رییە تایبەتییە كەسییەكان
جكایە هێمای( √ ) ڕاصذ بۆ وەاڵمی گىهجاو لەهاو یەكێك لە كەواهەكان دابنێ .
⃝
مێ
هێر⃝
جىزم(ڕەگەز) :
)صاڵ (41()40- 36بەرەوصەرەوە)⃝
⃝
)صاڵ( 35-31
⃝
)صاڵ (3١- 26
⃝
جەمەن25-21(:
بیركاری⃝
پضپۆری .......................... :چی بابەجێك دەڵێیخەوە  :زاوضذ ⃝
بەكالۆریۆش ⃝
بڕواهامە  :دبلۆم⃝
بەعداریكردن لەزىلی بەهێزكردوی جىاهاكاوی مامۆصخایان لە وجىەوەی بابەجەكاوی
(زاوضذ ،بیركاری)
هەزێر ⃝
بەڵی ⃝
*ئەگەروەاڵمەكەث (بەڵێ) یە ،ماوەی زىولەكە چەهد بىوە؟
یەك ماهگ ⃝

دوو ماهگ⃝

س ێ ماهگ ⃝

⃝
زیاجر
زیاجر لە ( )15صاڵ⃝

صااڵوی زسمەث  :كەمتر لە ( )5صاڵ ⃝ )  )15- 5صاڵ ⃝
⃝
میالك
جۆری دامەزراهدن :واهەبێژ ⃝
تەوەری یەكەم :كاریگەری خىێىدوی بابەتەكاوی (زاوست ،بیركاری) بەزماوی ئیىگلیزی
لەسەر زماوی دایك.
 - 1پێدباعە بابەجە فێركارییەكان بەكام زمان بسىێنرێذ؟
زماوی ئیىگلیزی ⃝
زماوی كىردی ⃝
 - 2بە ئیىگلیزیكردوی بابەجە فێركارییەكان لە كۆهاغی بىەڕەحی كاریگەری هەرێنی هەیە،
دەبێخە هۆی الوازكردوی هەصتی هەجەوایەحی الی زىێىدكاران و عێىاهدوی كلخىری
كىردی.
هەرگیز
لە گەڵیداهیم⃝
⃝
دڵىیاهیم
لە گەڵیدام ⃝
زۆر لەگەڵیدام⃝
⃝
لەگەڵیداهیم
 - 3بە ئیىگلیزكردوی بابەجە فێركارییەكان لە كۆهاغی بىەڕەحی كاریگەریی هەرێنی لەصەر
زماوی دایك هەیە ،دەبێخە هۆی دوازضخنی گەعەی زماوی دایك الی مىداڵ .
هەرگیز
لە گەڵیداهیم⃝
⃝
دڵىیاهیم
لە گەڵیدام ⃝
⃝
ڵیدام
زۆر لەگە
⃝
لەگەڵیداهیم
 - 4بە ئیىگلیزكردوی بابەجە فێركارییەكان لە كۆهاغی بىەڕەحی كاریگەریی هەرێنی لەصەر
زماوی دایك هەیە ،دەبێخە هۆی هەڵىەعاهدهەوەی یاصا زماهییەكاوی زماوی كىردی لە
هێى ئاوەزی(عەكڵی) ئازێىەری كىرد.
لە گەڵیدام ⃝

⃝
دڵىیاهیم

لە گەڵیدا ⃝
هیم

زۆر لەگەڵیدام⃝
⃝
لەگەڵیداهیم
- 5گرهگیدان بەبابەجەكاوی (زاوضذ  ،بیركاری) بەزماوی ئیىگلیزی كاریگەرییەكی هەرێنی
لەصەر بیرو جێڕواهینی زىێىدكار دروصخدەكاث ،وای لێدەكاث بەچاوێكی كەم صەیری
بابەحی زماوی كىردی بكاث.
هەرگیز
لە گەڵیداهیم⃝
دڵىیا ⃝
هیم
لە گەڵیدام ⃝
زۆر لەگەڵیدام⃝
⃝
لەگەڵیداهیم
تەوەری دووەم :ئاستەهگەكاوی بەئیىگلیزیكردوی بابەتەكاوی زاوست و بیركاری
لەبەردەم پرۆسەی فێركردن و فێربىون
 - 1الوازی ئاصتی جىاهای زماوی ئیىگلیزی كىجابیان هۆكارە لە دروصدبىووی كێغەی
كرداری گەیاهدن و هەڵەجێگەیغتن لە هێىان مامۆصخایان و كىجابیان دروصخدەكاث.
هەرگیز
لە گەڵیداهیم⃝
⃝
دڵىیاهیم
لە گەڵیدام ⃝
زۆر لەگەڵیدام⃝
هەرگیز

⃝
لەگەڵیداهیم
 - 2زمان و هاوەڕۆكی دەكەكاوی هێى پەرجىوك(جێكضدبىوك) ی بابەجەكاوی (زاوضذ ،
بیركاری) لە ئاصتی جىاها و جەمەوی كىجابیان هییە هەربۆیە كىجابیان بەزۆری لەچەمك
و زاراوەكان جێىاگەن یان جىوش ی هەڵە جێگەیغتن دەبً.

⃝
دڵىیاهیم

لە گەڵیداهیم⃝

زۆر لەگەڵیدام⃝
⃝
لەگەڵیداهیم
 - 3بەهۆی وجىەوەی بابەجەكاوی (زاوضذ  ،بیركاری) بە زماوی ئیىگلیزی ،كىجابیان لە هاو
پۆلدا جىش ی فغار( صترێط) و صەرلێغێىان دەبً.
لە گەڵیدام ⃝

⃝
دڵىیاهیم

لە گەڵیداهیم⃝

لە گەڵیدام ⃝

⃝
دڵىیاهیم

لە گەڵیداهیم⃝

هەرگیز

زۆر لەگەڵیدام⃝
⃝
لەگەڵیداهیم
 - 4بەهۆی بە ئیىگلیزیكردوی بابەجەكاوی (زاوضذ  ،بیركاری)رێژەیەكی كەمی زىێىدكاران
بەعدارید ەكەن لە پرصیاركردن ،وەاڵمداهەوە ،گفخىگۆ و چاالكییەكاوی هاو پۆل.

هەرگیز

زۆر لەگەڵیدام⃝
⃝
لەگەڵیداهیم
 - 5كىجابیان بەهۆی بە ئیىگلیزیكردوی بابەجەكاوی (زاوضذ  ،بیركاری) كێغەی
جێىەگەیغخيیان لە پرصیارەكاوی جاكیكردهەوە بۆ پەیدادەبێذ بەمەظ كاریگەرییەكی
زراپ لەصەر ئەهجام و همرەی فێرزىازان دروصخدەبێذ.
زۆر لەگەڵیدام⃝

لە گەڵیدام ⃝

⃝
دڵىیاهیم

لە گەڵیداهیم⃝

هەرگیز

هەرگیز

⃝
لەگەڵیداهیم
 - 6بەهۆی الوازی جىاهای ئاصتی زماوی ئیىگلیزی كىجابیان مامۆصخا هاچارە چەهدجارە
روهكردهەوە لەصەر چەمك و زاراوە و هاوەڕۆكی بابەجەكان بداث بۆ مەبەصتی
جێگەیغتن ،ئەمەظ كاریگەرییەكی زراپ لەصەر پالوی واهەوجىەوە و جەواوهەكردوی
پرۆگرام لەكاحی دیاریكراودا دروصخدەكاث.
هەرگیز
لە گەڵیداهیم⃝
⃝
دڵىیاهیم
لە گەڵیدام ⃝
زۆر لەگەڵیدام⃝
⃝
لەگەڵیداهیم
 - 7وجىەوەی بابەجەكاوی (زاوضذ  ،بیركاری) بەزماوی ئیىگلیزی ژیىگەیەكی پڕ ژاوەژاو و
كۆهتڕۆڵ هەكراو بەرهەمدەهێىێذ.
لە گەڵیدام ⃝

⃝
دڵىیاهیم

لە گەڵیداهیم⃝

زۆر لەگەڵیدام⃝
⃝
لەگەڵیداهیم
 - 8ئەو زاهیارییە بەدەصتهێن راواهەی كە كىجابیان لە كاحی واهەوجىەوە دا لە ڕێگای زماوی
ئیىگلیزییەوە وەریاهگرجىوە درەهگتر بەیادی دێخەوە ،وەك لەوەی بە زماوی دایكی
وەریگرجبێذ.
هەرگیز
لە گەڵیداهیم⃝
دڵىیاهیم⃝
لە گەڵیدام ⃝
زۆر لەگەڵیدام⃝
هەرگیز

⃝
گەڵیداهیم
لە
تەوەری سێیەم :گرهگی خىێىدوی بابەتەكاوی (زاوست  ،بیركاری) بە زماوی ئیىگلیزی.
 - 1زىێىدوی بابەجەكاوی (زاوضذ  ،بیركاری) بەزماوی ئیىگلیزی گرهگە ،چىهكە زماوی
ئیىگلیزی زماوی زاوضذ و جەكىەلۆجیایە.
لە گەڵیدام ⃝

⃝
دڵىیاهیم

لە گەڵیداهیم⃝

زۆر لەگەڵیدام⃝
⃝
لەگەڵیداهیم
 - 2زىێىدوی بابەجەكاوی (زاوضذ  ،بیركاری) بەزماوی ئیىگلیزی گرهگە ،چىهكە بۆ
جەواوكردوی زىێىدوی بااڵ بەجایبەحی لە زاهكۆكاوی دەرەوەی وەاڵث ،پێىیضخە زىێىدكار
زماوی ئیىگلیزی بساهیذ.
لە گەڵیدام ⃝

⃝
دڵىیاهیم

لە گەڵیداهیم⃝

هەرگیز

لە گەڵیدام ⃝

⃝
دڵىیاهیم

لە گەڵیداهیم⃝

هەرگیز

هەرگیز

زۆر لەگەڵیدام⃝
⃝
لەگەڵیداهیم
 - 3زىێىدوی بابەجەكاوی (زاوضذ  ،بیركاری) بەزماوی ئیىگلیزی ،یارمەجیدەرە بۆ گەعەی
جىاوضتی زماوی ئیىگلیزی كىجابیان و رەزضاهدوی هەلی كار لە ئایىدەدا.
زۆر لەگەڵیدام⃝
⃝
لەگەڵیداهیم
((زۆر صىپاش بۆ بەعداریكردوی بەڕێسجان لەم جىێژیىەوە زاوضخییە))
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