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ئاستی هۆشیاری مامۆستایانی خىێندنگە بنەڕەثییەکان سەبارەت بە گرانی فێربىونی
خىێندنەوە ( ) Dyslexiaلە خىێندنگە بنەڕەثییەکانی شاری کەالردا.
هەملەت فائق درویش محمىد
بەش ی باخچەی صاوایان ،كۆلێجى پەروەردەی بىەڕەت ،زاهكۆي گهرميان

پێشەكی
گراوی فێربىووی خىێىدهەوە یەکێکە لە گرفتە باوەکاوی فێربىون کە تىش ی خىێىدکاران دەبێت لە قۆهاغەکاوی
خىێىدهدا ،لەدەرئەهجامدا کاریگەری هەرێنی لەصەر بەدەصتهێىاوی خىێىدکار لە خىێىدهگە بەجێدەهێڵێت .ئەم
تىێژیىەوەیە تىێژیىەوەیەکی وەصفی شیکارییە ،ئاماهج لێی دیاریکردوی ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایاوی خىێىدهگە
بىەڕەتییەکاهە صەبارەت بە گراهیەکاوی فێروووی خىێىدهەوە ،یەکێکیتر لە ئاماهجەکاوی تىێژیىەوەکە بریتیە لە لێکۆڵیىەوە
لە کاریگەری ئەزمىووی واهەوتىەوە لە صەر ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایان ،فۆرمی ڕاپرس ی درووصتکرا لەصەر بىەمای
تىێژیىەوەکاوی پێشىو هەروەها پێشيیاری پضپۆڕ ان ،بەمەبەصتی کۆکردهەوەی زاهیاریی ەکان فۆرمی ڕاپرصییەکە
بەشێىەیەکی هەڕەمەکی بەصەر ( )٨٣مامۆصتای قۆهاغی بىەڕەتی لە( )٠١خىێىدهگەی بىەڕەتی لە صىىوری پەروەردەی
شاری کەالر دابەشکرا ،دەرئەهجامی تىێژیىەوەکە دەریخضت کە )(٩٦٠ی مامۆصتایان ئاصتی هۆشیاریی ان باشە
صەبارەت بە هیشاهەکاوی گراوی فێربىووی خىێىدهەوە ،هەروەها ٩١١ی مامۆصتایان ئاصتی هۆشیاریی ان مامىاوەهدە،
تەنها ) (٩٧لە مامۆصتایان ئاصتی هۆشیاریی ان هایابە ،هەروەها ئەهجامی تىێژیىەوەکە صەملاهدی کە ئەزمىووی
واهەوتىەوە کاریگەری ئەرێنی هەیە لەصەر ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایان صەبارەت بە گراوی فێربىووی خىێىدهەوە.
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پيشەکی
خىێىدهەوە و هىصین لە بىەما صەرەکی و گرهگەکاوی فێربىوهە ،هەبىووی
کەمىکىرتی لە هەریەک لەم بىاراهەدا کاریگەری ڕاصتەوخۆی لەصەر
بەدەصتهێىاوی خىێىدکاران لە قىتابخاهەدا دەبێت ،لە جیهاهدا (- ٤
)٩٠١ی خىێىدکاران گرفتیان هەیە لە فێربىووی خىێىدهەوە و هىصین و
هەروەها پرۆصەکاوی بیرکاری (  .)Chakravarty,2009بە دیاریکراوی
گراوی فێربىووی خىێىدهەوە یەکێکە لە بەرباڵوتریً جۆرەکاوی گراوی
فێربىون لە هێى خىێىدکاراهدا ،ئەم گراهییە هەر لە لە دایکبىوهەوە
لەگەڵ مىداڵدایە ،بەاڵم هاتىاهرێت هەصتی پێبکرێت ،چىهکە کەس ی
تىشبىو بەشێىەیەکی ئاصایی مامەڵە و رەفتار دەکات ،تاوەکى ئەو کاتەی
کە مىداڵ دەخرێتە خىێىدهگە ئەوکات تىش ی گرفتی قىرش دەبێتەوە لە
فێربىووی پرۆصەکاوی خىێىدهەوە .تىێژیىەوەکان دەریان خضتىوە ئەو
خىێىدکاراهەی کە گرفتی خىێىدهەوەیان هەیە تىش ی کۆمەڵێک گرفتی
دەروووی و کۆمەاڵیەتی دەبىەوە ،کە وایان لێدەکات ڕوبەڕووی گرفت ب ً

لە بەدەصتهێىاوی قىتابخاهە Shultz,2013; Glazza rd, 2010; Ingesson,
) .)2007هەر بۆیە پێىیضتە زۆر گرهگی بدرێت بە دەصتىیشاهکردوی ئەو
خىێىدکاراهەی کە گرفتی فێربىو وی خىێىدهەوەیان هەیە تاوەکى بێبەش
هەبً لە پرۆصەی فێربىون ،خىێىدکاری تىشبىو بە گراوی فێربىووی
خىێىدهەوە تاوەکى زووتر دەصتىیشان بکرێت ئەگەری چارەصەرکردوی
کێ شەکەی زیاتر دەبێت بە پێچەواهەشەوە ڕاصتە ).(Snowling, 2013
زاهایاوی بىاری دەروهى اس ی و پەروەردە بەدرێژایی مێژوو پێىاصەی
جیاوازیان کردووە بۆ گراوی فێربىووی خىێىدهەوە ،یەکەمین ڕووهکردهەوە
بۆ گراوی فێربىووی خىێىدهدهەوە دەگەڕێتەوە بۆ صەردەمی یۆهاهیی ەکان
کە وشەی (  )Dyslexicبەکارهێىاوە ( )Dysبە واتای گرفت هەروەها
(  )lexicبەواتەی وشە ) .(Savage,1985دیضلێکضیا بریتییە لە گراوی
فێربىووی دیاریکراوی خىێىدهە وە کە هۆکارەکەی گرفتە لە پرۆصە
مێشکی ی ەکان ،گراوی فێربىووی خىێىدهەوە دەصتىیشان دەکرێت لە
ڕێگەی هەبىووی گرفت لە هاصیىەوەی وشەکان هەروەها گرفت لە
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گىاصتىەوەی هێماکاوی هىوصین بۆ هێماکاوی دەهگ & (Vaughn, Bos,
) .،Schumm,2011بە ت ێپەڕبىووی کات و ئەهجامداوی تىێژیىەوەی هىێ
گۆڕاهکاری بەصەر پێىاصە و چەمکی گراوی فێربىووی خىێىدهەوە هاتىوە ،
بە بۆچىووی ڕێکخراوی پسیشکاوی دەروووی ئەمریکی ،گراوی فێربىووی
خىێىدهەوە بریتیی ە لە گرفت لە خىێىدهەوەی وشەکان ،ئەم
کەمىوکىرتیە کاتێک دەردەکەوێت کە خىێىدکارێک لە تاقیکردهەوەی
بەدەصتهێىاوی خىێىدهەوە همرەی الواز بەدەصتبهێىێت بە ب ەراور د
بەهمرەی پێشبیىیکراو.
)(Al-Shidhani&Arora ,2012; Hayiou‐Thomas&Snowling,2015
بەهۆی گرهگی و بەرباڵوی گراوی فێربىووی خىێىدهەوە تىێژیىەوەی زۆر
کراوە بە ئاماهجی باشتر تێگەیشتن لە گرفتەکە و هەروەها چۆهیەتی
دەصت ىی شاهکردن و چارەصەرکردوی ،هەرچەهدە ئەو تىێژیىەواهەی کراوە
بەتەواوی هاوشێىەی ئەم تىێژیىەوەیە هییە ،بەاڵم بەشێىەیەکی گشتی
ئاماهجە گشتییەکاوی تىيژیىەوەکان لەیەکەوە زۆر هسیکً.
 (Ness & Southall,2010).تىێژیىەوەیەکیان ئەهجامدا بە هاوهیشاوی "
زاوضت و زاهیاری و بیروو بۆچىووی مامۆصتا صەبارەت بە گراوی فێربىووی
خىێىدهەوە" کۆمەڵگەی تىێژیىەوەکە پێکهاتبىو لە ( )١٧٦مامۆصتا لە
شاری ئەلەباما  -ئەمریکا ،ئاماهجی تىێژیىەوەکە بریتیبىو لە
دەصتىیشاهکردوی ئاصتی زاوضت و زاهیاری مامۆصتایان صەبارەت
گرفتەکاوی فێربىووی خىێىدهەوە ،تىێژەران هەصتان بە دروصتکردوی
ڕاپرصییەک لەصەر بىەمای پێىەری تایبەت بە هیشاهەکاوی گراوی
فێربىووی خىێىدهەوە .دەرەهجامی تىێژهەوەکە دەریخضت مامۆصتایان
شارەزایی صەرەتایی ان هەیە صەبارەت بە گراوی فێربىووی خىێىدەوە ،
بەاڵم هەڵە تێگەیشتن و زاهیاری هەڵەیان هەبىو صەبارەت بە
هیشاهەکان و بىەما صەرەکییەکاوی گراهی یەکاوی فێربىون و هەروەها
چۆهیەتی مامەڵەکردن لەگەڵیان.
) (Nascimento & Queiroga,2018تىێژیىەوەیەکی وەصفی شیکاریی ان
لە بەرازیل ئەهجامدا بە هاوهیشاوی" زاوضت و زاهیاری مامۆصتایاوی
خىێىدهگە بىەڕەتیی ەکان صەبارەت بە گراوی فێربىووی خىێىدهەوە"
کۆمەڵگەی تىێژیىەوەکە پێکهاتبىو لە مامۆصتایاوی بىەڕەتی لە شاری
ئەبرێى لیما  -بەرازیل ،چاوپێکەوت ً بەکارهێنرا بەمەبەصتی کۆکردهەوەی
زاهیاری یەکان لە ڕێگەی کۆمەڵە پرصیارێکی ئاراصتەکراو صەبارەت بە
گراهیی ەکاوی فێربىووی خىێىدهدەوە ،ئەهجامی تىێژیىەوەکە دەریخضت کە
زۆریىەی مامۆصتایان زاهیارییان کەمە لەصەر گراهییەکاوی فێربىووی
خىێىدهەوە ،صەرەڕای هەبىووی پێ شیىەیەکی پەروەردەیی باش ،بەاڵم ئەو
پرۆگرامە پەروەردە ییاهەی کە بۆ مامۆصتایان داهراوە هاوکاری
مامۆصتایان هاکات کە شارەزای هیشاهەکاوی گراوی فێربىووی خىێىدهەوە
و هەروەها چۆهێتی مامەڵەکردن لەگەڵ خىێىدکاران بً.
لە هیىدصتان (Acharya , prasantakuma r2015) ،تىێژیىەوەیەکیان
ئەهجامدا بە هاوهی شاوی هۆشیاری مامۆصتایاوی خىێىدگە بىەڕەتیی ەکان
صەبارەت بە گراهیی ەکاوی فێربىووی خىێىدهەوە ،ئاماهجی صەرەکی
تىێژیىەوەکە بریتیبىو لە دەصتىیشاهکردوی ئاصتی هۆشیاری
مامۆصتایاوی خىێىدهگە بىەڕەتیی ەکان صەبارەت بە گراهیی ەکاوی فێربىووی
خىێى دهەوە ،کۆمەڵگەی تىێژیىەوەکە پ ێکهاتبىو لە ( ) ٥١مامۆصتای
بىەڕەتی لە هاو شار و گىهدەکان ،ئەهجامی تىێژیىەوەکە دەریخضت ئاصتی
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هۆشیاری مامۆصتایاوی خىێىدهگە بىەرەتیی ەکان الوازە دەربارەی گراوی
فێربىون خىێىدهەوە.
بە ئاماهجی دۆزیىەوەی ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایان صەبارەت بە
گراهیی ەکاوی فێربىون لە زاهکۆی ئۆهایۆی ئەمریکا ،تىێژیىەوەیەک بە
هاوهیشاوی " ڕواهگەی مامۆصتایان صەبارەت بە گراوی فێربىووی
خىێىدهەوە" لەالیەن ) )Chugh , 2011ئەهجامدرا ،کۆمەڵگەی
تىێژیىەوەکە پێکهاتبىو لە مامۆصتایاوی خىێىدهگە بىەڕەتییەکان لە () ٥
هاوچەی جیاواز لە ویالیەتی ئۆهایۆ ،ئەهجامی تىێژیىەوەکان دەریخضت
هەرچەهدە مامۆصتایان بە شێ ىەیەکی گشتی ئاصتی زاهیارییان پەصەهدە
صەبارەت بە گراوی فێربىووی خىێىدهەوە ،بەاڵم کۆمەڵێک هەڵە
تێگەیشتيیان هەیە دەربارەی هیشاهەکاوی و چەمکە بىەڕەتییەکاوی گراوی
فێربىووی خىێىدهەوە.
لە کىردصتاهدا ،بەپێی پێىیضت تىێژیىەوە لە بىارەکاوی پەروەردەی
تایبەت هەکراوە بەب ەراورد بە واڵتاوی پێ شکەوتىو کە گرهگی و بایەخێکی
تایبەتیان داوە بەم بىارە ،کەمی تىێژیىەوەی زاوضتی لەم بىارەدا
دەگەڕێتەوە بۆ کەمی پضپۆڕ لە بىارەکەدا ،هەربۆیە ئەم تىێژیىەوە
هەوڵدەدات ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایاوی خىێىدهگە بىەڕەتیی ەکان
صەبارەت بە گراهیی ەکاوی فێربىووی خىێىدهەوە دەصتىیشان بکات ،
چىهكه ده رووهىاصان و په روهردهكاران كۆكً له صه ر ڕ ۆڵ و گرهگی
مامۆصتا له ده صتىیشاهكردوی كهصاوی خاوه ن گراوی فێربىون ،هەروەها
ئهم تىێژیىهوه لە کاریگەری ئەزمىووی واههوتىهوهی مامۆصتایان له صه ر
ئاصتی هۆشیارییان دەکۆڵێتەوە.
ڕێبازی ثىێژینەوە
ئەم تىێژیىەوەیە تىێژیىەوەیەکی پەصنی (وەصفی) شیکارییە ،تىێژەر
هەصتاوە بە ئامادەکردوی فۆرمی ڕاپرس ی لەصەر بىەمای تىێژیىەوەکاوی
پێ شىو ،پاشان بۆ بەهێزکردوی ڕاپرصییهكهو ده صتكهوتنی ڕاصتی و
دروصتی ،فۆرمی ڕاپرصییەکە ئاراصتەی (  ) ٤پرۆفیضۆری یاریدەدەر ،
دکتۆر ،هەروەها مامۆصتا لە بىارەکاوی پەروەردە و دەرووهى اس ی کرا.
پاش وەرگرتنی تێبینی و پێشيیارەکاهیان ،چەهد برگەیەک لە فۆرمی
راپرصیەکە گۆڕاهکاری بەصەردا هات ،پاش وەرگرتنی ڕەزامەهدی
مامۆصتایان لە ماهگی ( )٣ی ( )١١٠٨فۆر می ڕاپرصی یەکە بەشێىەیەکی
هەڕەمەکی دابەشکرا بەصەر ( )٨٣مامۆصتای ئاصتی بىەڕەتی لە () ٠١
خىێىدهگەی جیاوازدا لەصىىری بەڕێىبەرایەتی پەروەردەی کەالر ،
ڕاپرصییەکە پێکهاتبىو لە ( )٠٥بڕگەو بەش ێىەی (  )Likert Scaleپێىج
بژاردەی هەبىو ،واتە بەرزتریً همرە دەبێت (  )٧١بێت .ئاصتەکان
دابەشکرا بەصەر هایاب (  ،)٧١- ٥١باش( )٤٨- ٣١و مامىاوەهد (  )٢٨- ١١و
هەروەها خىار مامىاوەهد لە  ٠٨وە بۆ خىار .بۆ دەصتکەوتنی ڕاصتی و
دروصتی ڕاپرصییەکە تىێژەر کرۆهباخ ئەلفای بەکارهێىا ،کە
ئەهجامەکەی بریتی بىو لە ( )١. ٦٧٠کە ئەمەش ڕاصتی و دروصتی
ڕاپرصییەکەیە دەصەملێى ێت ،بۆ شیکردهەوەی زاهیاریی ە کۆکراوە
ئامارییەکان تىێژەر پرۆگرامی( )SSSSی ڤێرژوی ١٣ی بهكارهێىا.
ئةنجام
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ئەهجامی تىێژیىەوەکە دەریخضت کە  ٩٢١ی مامۆصتایان ئەزمىوهیان لە
هێىان (  )٤- ١صاڵە هەروەها ٩٣١ی بەشداربىواوی تىێژیىەوەکە
ئەزمىووی واهەوتىەوەیان لە هێىان (  )٠١- ٥صاڵە ،هەروەها ٩١٧ی
مامۆصتایاوی بەشداربىو لە تىێژیىەوەکە ئەزمىووی واهەوتىەوەیان لە
صەرووی  ٠٠صاڵە.

71.3
100.0

خشته ی ژماره ()٤ثاقیکردنەوەی دەنکن(جیاوازی لە نێىان ئاستی ئەزمىونی
وانەوەثنەوە و ئاستی هۆشیاری)
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ئاستەکانی
ئەزمىونی
وانەوثنەوە
کەم ئەزمىون

Subset for alpha = 0.05

خشتەی ژمارە ( )١ئەزمىونی وانەوثنەوە
 Valid Cumulativeرێژەی
 Percent Percentصەدیی
30.9
30.9
30.9

هەروەها بۆ دەرخضتنی زیاتری جیاوازی لە هێىان هەر ئاصتێکی ئەزمىون
و ئاصتی هۆشیاری ،تاقیکردهەوەی دەهکً بەکارهێنرا ،لەصەر ئاصتی ٩ ٠

50.0789
54.4074

مامىاوەهد( ) ٠١- ٥صاڵ
ئەزمىوهدار(  ٠٠صاڵ
بۆ صەرەوە)
کۆی گشتی

1.000

فرێکىێيس ی و ڕێژەی صەدی بەکارهێنرا بە مەبەصتی دەصتىیشاهکردوی
ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایاوی خىێىدهگە بىەڕەتییەکان صەبارەت بە
گراوی فێربىووی خىێىدهەوە ،ئاصتی هۆشیاری دابەشکرا بەصەر چىار
ئاصتدا (خىار مام هاوەهد) ( ،مامىاوەهد)( ،باش) ،هەروەها( هایاب).
ئەهجامی تىیژیىەوەکە دەریخضت  ٩٦٠ی مامۆصتایاوی قۆهاغی بىەڕە تی
ئاصتی هۆشیارییان باشە٩١١ ،ی ئاصتی هۆشیارییان مامىاوەهدە،
هەروەها تەنها  ٩٧لە مامۆصتایان ئاصتی هۆشیاریان هایابە.

1.000

Sig.

1.000

دەرکەوت کە جیاوازی هەیە لە هێىان ئاصتەکاوی ئەزمىون و ئاصتەکاوی
هۆشیاری صەبارەت بە گراهییەکاوی فێربىووی خىێىدهەوە.
خشته ی ژماره ()٥ثاقیکردنەوەی دەنکن(جیاوازی لە هێىان ئاصتی ئەزمىووی
واهەوتىەوە و ئاصتی هۆشیاری)

54.4074

50.0789

44.3793

40

خشتەی ژمارە( ) ٢ئاستی هۆشیاری مامۆستایانی خىێندنگە بنەڕەثی یەکان سەبارەت بە
گرانی فێربىونی خىێندنەوە
Cumulative
Percent

Valid Percent

رێژەی
صەدی

20.2

20.2

20.2

19

مامىاوەهد

91.5
100.0

71.3
8.5

71.3
8.5

67
8

باش
هایاب

100.0

100.0

94

Total

خشتەی ژمارە (  ) ٢تاقیکردهەوەی وەن وەی ئەهۆڤا

(ا)one-way ANOVA
Total Score

Mean
Sig.

F

.000003

11.500

Sum of
Df

Square

20
0

ئەزمووندار
فريکىێيس ی

Squares

711.504

2

1423.008

Between Groups

61.869

91

5630.109

Within Groups

93

7053.117

Total

بۆ زاهینی کاریگەری ئەزمىون لەصەر ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایان
صەبارەت بە گراهیی ەکاوی فێربىووی خىێىدهەوە ،تاقیکردهەوەی وەن وەی
ئەهۆڤا بەکارهێنرا ،بە پشتبەصتن بە (ف) لەصەر ئاصتی  ٩٠جیاوازی
دەرکەوت کە ئەزمىون کاریگەری هەیە لەصەر ئاصتی هۆشیاری.
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60

کەم ئەزموون

باش
باش

ئەزمووندار
Valid
بە ئاماهجی دۆزیىەوەی پەیىەهدی هێىان ڕەگەز و ئاصتی هۆشیاری
تاقیکردهەوەی پیرصۆن کای صکىێر بەکارهێنرا .ئەهجامی
تاقیکردهەوەکە دەریخضت هیچ پەیىەهدییەکی کاریگەر لە هێىان ڕەگەز
و ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایان هییە صەبارەت بە گراهیەکاوی فێربىووی
خىێىدهدەوە.
ن
هەخشتهی ژماره ()٥تاقیکردهەوەی پیرصۆ کای صکىێر ( پەیىەهدی
هێىان ڕەگەز و ئاصتی هۆشیاری)
Asymptotic
Significance (2Value
df
)sided
Pearson Chi-Square 1.581a
4
.812
.755
.544

4
1

کەم ئەزموون

1.897
.368
94

Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Journal of the University of Garmian 6 (2), 2019
شيكردنەوەي ئەنجامەكان
دوای شیکردهەوەی ئامارەکاوی تىێژیىەوەکە دەرکەوت کە ( )٩٦٠ی
مامۆصتایاوی بەشداربىو لە تىێژیىەوەکە ئاصتی هۆشیاریان صەبارەت بە
هیشاهەکاوی گراوی فێربىووی خىێىدهەوە باشە  ،واتا زۆریىەی مامۆصتایان
ئاشىان بە بىەما صەرەکیەکاوی گراوی فێربىووی خىێىدهەوە و دەتىاهً
هاوکاری تىێژەری دەروووی بکەن لە دەصتىیشاهکردوی کەصاوی خاوەن
گراوی فێربىون ،هەرچەهدە زۆریىەی مامۆصتایان ئاصتی هۆشیاریی ان
باشە صەبارەت بە گراهییەکاوی فێربىووی خىێىدهەوە ،بەاڵم شارەزای
مامەڵەو چۆهێتی کارکردن لەگەڵ ئەو خىێىدکاراهە دا هین ،چىهکە تەنها
()٩٧ی بەشداربىان ئاصتی هۆشیارییان هایابە و دەتىاهً ڕێکاری
پێىیضت بگرهەبەر بۆ مامەڵەکردوی لەگەڵ خىێىدکاراوی تىشبىو بە
گراوی فێربىووی خىێىدهەوە ،ئەهجامی ئەم تىێژیىەوەیە یەکدەگرێت
لەگەڵ دەصتکەوتەکاوی تىێژیىەوەی ;Nascimento& Que iroga, 2018
) )Chugh , 2011کە ئههجا می تىێژیىهوه كهیان صهملاهدی زۆریىەی
مامۆصتایان شارەزای بىەما صەرەکییەکاوی دەصتىیشاهکردن و هەروەها
مامەڵەکردن لەگەڵ خىێىدکاراوی خ اوەن گراوی فیربىووی خىێىدهەوە
هین  ،هۆکاری ئەم ئەهجامە دەکرێت بگەڕێتەوە بۆ بایەخىەدان بە بىاری
پەروەردەی تایبەت لە صیضتەمی پەروەردە و خىێىدوی بااڵ بەپێ
پێىیضت .هەرچەهدە بابەتەکاوی پەروەردە و دەروهىاس ی لەصەرجەم ئەو
بەشاهەی زاهکۆ کە دەرچىاوی لە داهاتىودا دەبً بە مامۆصتا
دەخىێنرێت ،بەاڵم بە شێىەیەکی الوەکی تەماشا دەکرێت و گرهگی زۆری
پێىەدراوە بەراورد بە بابەتەکاوی تر ،هەروەها لەو بەشاهەی کە
دەرچىاوی دەبً بە مامۆصتا بابەتی پەروەردەی تایبەت بەشێک هیە لە
پرۆگرامی خىێىدوی زاهکۆیان ،ئەمەش یەکێکە لە هۆکارەکان کە
مامۆصتایان بە پێی پێىیضت هاتىاهً مامەڵەی تەهدروصت لەگەڵ
خىێىدکاری خاوەن پێداویضتی تایبەتدا بکەن.
هەروەها ئەهجامی تىێژیىەوەکە دەریخضت ئەزمىووی واههوتىهوه
کاریگەری هەیە لەصەر ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایان دەربارەی
گراهیەکاوی فێربىووی خىێىدهەوە  ،بەواتای تاوەکى ئەزمىووی واههوتىهوه ی
مامۆصتا زیاتر بێت ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایان صەبارەت بە
گراهیی ەکاوی فێربىووی خىێىدهەوە زیاتر دەکات ،بەپێی ئەهجامی
تىێژیىەوەکە ئەو مامۆصتایاهەی کە ئەزمىو وی واهەوتىەوەیان لە هێىان
(  )٤- ٠صاڵە ئاصتی هۆشیارییان صەبارەت بە گراهییەکاوی فیربىووی
خىێىدهەوە کەمترە بە بەراورد بەو مامۆصتایاهەی کە ئەزمىووی
واهەوتىەوەیان لە هێىان (  )٠١- ٥صاڵە ،هەروەها ئەو مامۆصتایاهەی کە
ئەزمىوهیان لە صەرووی ( )٠٠صاڵە ،ئاصتی هۆشیاریی ان زیاترە لە دوو
ئاصتەکەی تری ئەزمىووی واههوتىهوه ،ئەم ئەهجامەش پشتگیری
Moothedath&Vranda,
;2015
Rudiyati,
تىێژیىەوەی
) )&Mumpuniarti, 2017دەکات کە کاریگەری ئەزمىووی واهەوتىەوەی
لەصەر ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایان صەبارەت بە گراهییەکاوی فێربىووی
خىێىدهەوەی پشتڕاصت کردووەتەوە ،هۆکاری ئەم ئەهجامە دەگەڕێتەوە
بۆ گرهگی ئەزمىووی واهەوتىەوە ،چىهکە تاوەکى مامۆصتایان ئەزمىووی
واهەوتىەوەیان زیاتربێت شارەزاتر دەبً لە دەصتىیشاهکردوی گرفتە
پەروەردەیی و فێرکردهەکاوی خىێىدکار ،ئەز مىون دەبێتەهۆی فراوهکردوی
زاوضت و زاهیاری مامۆصتایان ،چىهکە مامۆصتایان لە کاتی واهەوتىەوەدا
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رووبەروی خىێىدکاری جیاواز لە رووی تىاهای هسری و جەصتەیی و
هەروەها دەروووی دەبىەوە ،کە لە صەرەتادا ئاصان و روون هیە
مامەڵەکردن لەگەڵیاهدا ،بەاڵم بەتێپەربىووی کات بەهۆی دووبارە
ڕوبەڕووبىهەوەی ئەو گرفتاهە باشتر دەتىاهً مامەڵەی لەگەڵدا بکەن.
یەکێکیتر لە ئاماهجەکاوی تىێژیىەوەکە بریت یبىو لە دەصتىیشاهکردوی
جیاوازی ه ێىان ڕەگەز و ئاصتی هۆشیاری ،ئەهجامی تىێژیىەوەکە
دەریخضت هیچ جیاوازییەکی ئاماری هییە لە هێىان ڕەگەز و ئاصتی
ه ۆشیاری ،واتا جیاوازی ڕەگەزی هیچ کاریگەرییەکی هەبىوە لەصەر
ئاصتی هۆشیاری مامۆصتایان صەبارەت بە گراوی فێربىووی خىێىدهەوە ،
دەکرێت هۆکاری هەبىووی ئەم جیاوازە بگەرێتەوە بۆ هەبىووی خىلی
راهێىان بۆ مامۆصتایان دەربارەی گراهیەکاوی فێربىون لە صەرجەم
دامىدەزگاکاوی پەروەردە و فێربىون بەبێ جیاوازی ڕەگەزی.

دەرئەنجام و راسپاردە
گراوی فێربىووی خىێىدهەوە یەکێکە لە گرفتە باوەکاوی خىێى دن کە
تىوش ی مىدااڵن دەبێت هەر لە صەرەتای تەمەوی چىوهە باخچەی
صاوایان و خىێىدهگە ،زۆرێک لەمامۆصتایاوی خىێىدهگە بىەرەتی یەکاو ی
شاری كه الر ئاصتی هۆشیاریی ان باشە دەربارەی هیشاهە صەرەتاییەکاوی
گراوی فێربىووی خىێىدهەوە ،بەاڵم دوو چاری گرفت دەبً کاتێک
ڕووبهڕو وی خىێىدکارێک دەبىەوە کە خاوەن گراوی فێربىووی
خىێىدههوهیه  ،ئەویش بەهۆی هەبىووی شارەزایی لە شێىازی
مامەڵەکردن و هەروەها چۆهێتی هاوکاریکردوی ئەو جۆرە خىێىدکاراهە ،
تەنها رێژەیەکی زۆر کەم لە مامۆصتایان ئاصتی هۆشیاریی ان هایابە و
دەتىاهً بە دروصتی مامەڵە بکەن لەگەڵ ئەو خىێىدکاراهەی کە گراوی
فێربىووی خىێىدهەوەیان هەیە .هەروەها ئەو مامۆصتایاهەی کە
ئەزمىووی واهەوتىەوەیان زۆرە ئاصتی هۆشیاریان صەبارەت بە گراوی
فێربىووی خىێىدهەوە باشترە بە بەراورد بەو مامۆصتایاهەی کە ئەزمىووی
واهەوتىەوەیان کەمترە .پێشيیار دەکرێت کە تىێژیىەوەی زیاتر بکرێت
صەبارەت بە گراهییەکاوی فێربىون بە گشتی و گراوی فێربىووی
خىێىدهەوە بە دیاریکراوی بە ئاماهجی تیشکخضتىەصەر الیەهەکاوی
دیکەی ئەم بىارە ،یەکێکیتر لە رێگەچارەکان بریتییە لە کردهەوەی
خىلی ڕاهێىان بۆ مامۆصتایان و تىێژەراوی دەروووی و کۆمەاڵیەتی
صەبارەت بە گراهییەکاوی فێربىون و چىهێتی مامەڵەکردوی لەگەڵ
خىێىدکاراوی تىشبىو ،هەروەها گرهگیدان بە پەیىەهدی بەهێزی هێىان
دەصتە ی خىێىدهگەکان و خێزاوی خىێىدکاراوی تىشبىو بەمەبەصتی
باشتر هاوکاریکردهیان ،چىهکە هەبىووی پەیىەهدیەکی تەهدرووصت
کاریگەری راصتەوخۆی هەیە لەصەر بەرەوپێشچىووی ڕێڕەوی
چارەصەرکردوی گرفتەکاهیان ،لە ئاصتی خىێىدوی بااڵدا پێىیضتە بابەتی
پەروەردەی تایبەت بخىێىدرێت لەص ەرجەم ئەو بەشاهەی کە دەرچىاوی
دەبً بە مامۆصتا لە داهاتىودا  ،ئەمەش بە ئاماهجی زیاتر ئاشىاکردهیاهە
بە بابەتەکاوی پەروەردەی تایبەت بە گشتی و گراهیەکاوی فێربىون بە
تایبەتی.
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پاشکۆ
..................................بەشداربىوی بەرێس
، مً تىێژەرێکی بىاری پەروەردە و دەروهىاصیم لە زاهکۆی گەرمیان
تىێژیىەوەیەکی زاوضتی ئەهجام دەدەم بە هاوهیشاوی (ئاصتی هۆشیاری
مامۆصتایاوی خىێىدهگە بىەڕەتیەکان صەبارەت بە گراوی فێربىووی
.) ) لە خىێىدهگە بىەرەتیەکاوی شاری کەالرداDyslexia ( خىێىدهەوە
بۆیە داواکارم لە بەڕێستان کە هاوکاربیت لە وەاڵمداهەوەی ئەم چەهد
 زۆر گرهگە بساوی کە مەبەصتی.پرصیارەی کە لەبەردەصتتدایە
تىێژیىەوەکە زاوضتییە و هە مىو زاهیارییەکاهت پارێسراون و پێىیضت
 هەروەها وەاڵمی دروصت بریتیە لە گىزارشتی،هاکات هاوی خۆت بىىس ی
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.صىپاش بۆ هاوکاریتان
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-

2889-2898.

https://lib.dr.iastate.edu/cgi/v iewcontent.cgi?article=1371&con
text=etd
Glazzard, J. (2010). The impact of dyslexia on pupils' self ‐
esteem. Support for learning , 25(2), 63-69.
Ingesson, S. G. (2007). Growing up with dyslexia: Interv iews
with teenagers and young adults. School Psychology
International, 28(5), 574-591.
Moothedath, S., &Vra nda, M. N. (2015).Knowledge of primary
school teachers in identifying children with learning
disabilities. Disability, CBR & Inclusive Development , 26(3), 6876.
Nascimento, I. S. D., Rosal, A. G. C., & Que iroga, B. A. M. D.
(2018).Elementary school teachers’ knowledge on
dyslexia. Revista CEFAC , 20(1), 87-94.
Ness, M. K., &Southall, G. (2010). Preservice Teachers'
Knowledge of a nd Beliefs About Dyslexia. Journal of Reading
Education, 36(1).
Rudiyati, S., Puja ningsih, P., &M umpuniarti, M. (2017).Teacher
Knowledge and Experience Dealing with Students with Learning
Disabilities in Inclusive Elementary School and Implications to
Learning Accommodation and M odification.In 1st Yogyakarta

International
Conference
on
Educational
Management/Administration and Pedagogy (YICEMAP
2017).Atlantis Press.
Savage, John F (1985). Dyslexia : understanding reading
problems. J. Messner, New York. Retrieved from
:https://trove.nla.gov.au/work/18914794?q&versionId=44612
624

Page 5

