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 ڕێگری كردنی خۆكوشنت
له  خوێندنگا

ڕۆڵی مامۆستایان و كارمه ندانی خوێندنگا   

لـه  خوێندنـگا: كردنـی خۆكوشـن   ڕێگـری 
خوێندنـگا   كارمه ندانـی  و  مامۆسـتایان  ڕۆڵـی 
مامۆستایان رۆڵێكی یه كالكه ره وه یان هه یه  له  ڕێگری كردن له  خۆكوشنت 

له  ناو خوێندكاران دا، وه  ئه وه ش به  هۆی مامه ڵه ی به رده وام و رۆژانه یان 
له گه ڵ خوێندكاران له  ته واوی قۆناغه كانی خوێندن دا.  دیاره  كه  هه ر قۆناغێك 

به ره نگاربوونه وه  و گرفتی تایبه تی هه یه  وه ك گه شه ی جه سته یی خێرا و 
گۆرانكارییه  سۆزدارییه كانی كه  روو ده ده ن له  قۆناغی هه رزه كارییدا، گه نجان 

ده خه نه  ژێر فشاری ژیان به  شێوازی جیاواز. بۆ زۆرێك له  گه نجان، قۆناغی 
هه رزه كاری وه ك  قۆناغی دۆزینه وه ی هه ڵ و ئازادی تازه  هه ژمار ده كرێت. 

به اڵم ئه م قۆناغه  به  دوور نابێت له  نیگه رانی له  باره ی خوێندن، ئه كادیمی 
بوون، جۆره كانی په یوه ندی و به ره نگاربوونه وه كانی داهاتوو. له به ر ئه م 

هۆكاره  نائارامییه  ده روونیه  له ناكاوه كان وه ك شتێكی ئاسایی داده نرێت له  ناو 
هه رزه كاره كاندا. به اڵم ئه مه  له  الی هه ندێكیان جیاوازه، ئه گه ر نائارامییه كه  

درێژه ی كێشا یان زیادی كرد، ده بێته  هۆی بارگرانی له  به جێهێنانی كاری 
رۆژانه  یان خۆكوشنت، وه ك چۆن روویداوه  له  هه ندێك بارودۆخی كاره ساتبار 

دا. له به ر ئه وه  مامۆستایان له  بارودۆخێكی باش دان كه  ئاگاداری مامه ڵه ی 
ئاسایی خوێندكارانن و تێبینی هه ر گۆرانێك ده كه ن له  ره فتاری خوێندكاره كان 

دا و  هه ڵده سنت به  به جێهێنانی رێكاری پێویست له  كاتی بوونی گومان له  
رووبه روو بوونه وه ی خوێندكار له  گه ڵ مه ترسی ئازاردانی خۆی.

خۆكوشـتنه وه  بـاره ی  لـه   ڕاسـتی  هه ندێـك 
خۆكوشنت هیچ سنورێكی نیه ، ده كرێت رووبدات له گه ڵ هه موو كه سێك 

له  هه ر ته مه ن  و باری دارییه كی جیاواز دا، و له  هه ر ره چه ڵه ك و دینێك له  
سه رانسه ری جیهان دا. ده كرێت سه رئه نجامه  سۆزدارییه كانی خۆكوشنت 

دوور خایه ن بن و ببنه  هۆی زیانێكی گه وره  له  خێزان و ئه وانه ی كه سی 
خۆكوژیان ناسیوه . به  پێی ڕاپۆرته كانی رێكخراوی ته ندروستی جیهانی، 

خۆكوشنت دووه م هۆكاری سه ره كی مردنه  له   ته مه نی 29-15 دا، كه  یه ك 
له سه ر سێی ته واوی خۆكوشتنه كان پێك دێنن له سه ر ئاستی جیهان.

خۆكوشنت به  مردنێك داده نرێت كه  ده كرێت ڕێگری لێ بكرێت به  شێوه یه كی 
گه وره .  تاكه كان، خوێندنگه كان و كومه ڵگه كان ده توانن زۆر كه س رزگار 

بكه ن ئه گه ر هه وڵی پێویست بده ن بۆ ڕێگری كردن له  خۆكوشنت.

ئه گـه ر بده یـت  ئه نجـام  چـی   ئه توانیـت 
بوویـت نیگـه ران 

به ته نها له گه ڵ خوێندكاره كه  قسه  بكه  و ترسه كانتی بۆ روون بكه وه  ، و  . 	
گرنگی به  قسه كانی بده  و هیچ بڕیارێك مه ده  له باره یه وه . گرنگه  پرسیارێك به  

كاربهێنیت كه  خوێندكار هه ست بكات كه  مامۆستاكه ی له ئازاره كه ی تێده  گات 
ووشتێکی کە هەندێ کات مڕۆڤ هەست بە  کاتێ لە ژێر فشاری زۆردان.

هاندانی خوێندكار تا قسه  بكات له گه ڵ كه سێك كه  متمانه ی پێیه تی، . 	
وه كدایك و باوك یان هه ر تاكێكی تر له  خێزان كه  خوێندكار متمانه ی 

پێیه تی یان كه سێكی به ته مه ن  یان توێژه رێكی ده رونی یان كۆمه الیه تی  له  
ناو خوێندنگا . پێشنیار بكه  بۆ خوێندكار تا قسه  له گه ڵ یه كێك له وانه  بكات  

به اڵم دوای ئه وه ی رازی بوو قسه  بكات له گه ڵ كه سێك.

خوێندكار به  ته نها به  جێ مه هێڵه  بۆ رووبه روو بوونه ی مه ترسی  كرداری . 	
خوكوشنت،  ئه گه ر خوێندكار هه وڵی دا یان ئاماژه ی دا كه  خه ریكه  ئازاری 

خۆی بدا، داوای هاوكاری به په له  بكه  له  خزمه ت گوزارییه  به رده سته كان، 
ئیرت ئه گه ر له  ناو خوێندنگا یان ده ره وه ی خوێندنگا بوون )رێنیشانده ر یان 

توێژه ری كۆمه الییه تی یان  په رستیار( یان خزمه تگوزارییه كانی ناو كۆمه لگا.



زیاد بوونی ئاماده نه بوون له  خوێندنگا و سه رنج نه دان له  كاتی 	 
خوێندنی وانه كاندا.

بەکارهێنانی خواردنه وه  كهولییه كان و وه رگرتنی مادده ی هۆشبه ر.	 

خراپ مامه ڵه  كردن یان روخانی په یوه ندییه كان له گه ڵ هاوه ڵه كانی.	 

له  كاتی دڵه راوكێ دا، ده بێت به  تایبه تی گرنگی به  گۆرانكارییه كان بدرێت 
له  ره فتار و باری ده روونی دا، بۆ نمونه  ، له  دوای تاقیكردنه وه كان، له  كاتی 

تاقیكردنه وه كان یان له  پێش تاقیكردنه وه كان. هه مان شت ئه گونجێت بۆ هه موو 
رووداوه  گرنگه كانی ناو ژیانی خوێندكار، وه  هه روه ها پێویست ده كات به  دوای 
نیشانه  ئاگاداركه ره وه  گرنگه كانیش دا بگه رێن، كه  له وانه یه  ئاماژه  بده ن به وه ی 

كه  خوێندكار له  ژێر مه ترسی گه وره ی ئه نجامدانی خۆكوشنت دایه .

بـكات چـی  ده توانێـت  خوێندنـگا  به ڕێوه بـه ری 
ڕێك خستنیچاالكی وشیاركه ره وه و چاالکی هاندانی تەندروستی دەرونی  . 	

بۆ پالپشتی كردنی ته ندروستی ده روونی خوێندكار و پشتگیری كردنی، 
ئه نجامدانی خولی ڕاهێنان بۆ زیادكردنی زانین و شاره زایی ده روونی و 
كۆمه اڵیه تی خوێندكاران، بۆ هاوكاری كردنیان له  كاتی مامه ڵه  كردن 

له گه ڵ بارودۆخه  سه خته كان.

ڕاهێنانی ده سته ی وانه بێژان له سه ر ناسینه وه ی بارگرژییه  ده روونیه كان . 	
و به رێوه بردن و گه ڕان به  دوای ئه و نیشانه  و ئاماژانه ی  ئه گه ری بوونی 

مه ترسی خۆكوشنت له سه ر خوێندكار ده رده خه ن.

دروست كردنی ڕۆشنبیری خوێندنگه یی بۆ هاوبه شی كردنی . 	
ئاسته نگه كانی په یوه یسنت به  ته ندروستی ده روونیه وه .

به هێز كردنی متمانه  له  نێوان مامۆستا و خوێندكار دا، به  ره چاوكردنی  . 	
ئه گه ری قسه  كردنی ئه و خوێندكارانه ی  بیر له  خۆكوشنت ده كه نه وه  

له گه ڵ  مامۆستاكان دا.

ڕێكخسنت و هاندانی ئه و چاالكیانه ی كه  بره و ده ده ن  ته ندروستی . 	
ده روونی ده سته ی وانه بێژان و باشرت كردنیان.

دانان و به جێهێنانی پالنی چاالكی خۆپارێزی له  خۆكوشنت، ئامانجه كه  . 	
برتیه  له  شێوازی مامه ڵه كردن به  وریاییه وه  له گه ڵ خۆكوشتنی 

خوێندكارێك یان یه كێكی ده سته ی وانه بیژان و یان هه ولێكی خۆكوژی، 
پێناسه  كردنی كۆمه ڵگه ی ناو خوێندنگه  به  به و پالنه  به  مه به ستی 

كه مكردنه وه ی فشار و غه مباری، و ده بێت پالنه كه  دابین كردنی توێژه رانی 
كۆمه الیه تی و ده روونی شاره زا له  خۆ بگرێت، سه رباری خزمه ت گوزاری 

پالپشتی كردنی خوێندكاران و به خێوكه ران و ده سته ی وانه بێژان.

ناسینه وه ی ئه و خوێندكارانه ی كه  له وانه یه  دووچاری 
خۆكوشن ببنه وه 

ئـه و هۆكارانـه ی كـه  مه ترسـی خۆكوشـن زیـاد ده كـه ن

ژماره یه كی زۆر له و هۆكارانه  هه یه  كه  مه ترسی خۆكوسنت له سه ر خوێندكاران 
زیاد ده كه ن به اڵم ئه مه ش به پێی ڕۆشنبیری و كۆمه ڵگه كان ئه گۆرێت و گرنگرتین 

هۆكاره كان ئه مانه ن:

نائارامییه كانی ته ندروستی ده روونی،  له وانه  بۆ نمونه ، خه مۆكی و  	 
دڵه راوكێ و هتد.

ئه زموونه  نه رێنیه  پێشوه خته كان، وه ك خراپ مامه ڵه  كردن له گه ڵ 	 
منداڵ یان پشت گوێ خسنت و شۆك.

كاریگه ر بوون به  خۆكوشتنی كه سێكی تر به  شێوه یه كی ڕاسته وخۆ یان 	 
ناڕاسته وخۆ، له ڕێی ڕاگه یاندن یان له  ڕێی باسكردنی خه ڵكه وه .

ئاسان گه شنت به  هۆكاره كانی خۆكوشنت، وه ك چه ك و ده رمان، هتد.	 

بارودۆخی قورسی ژیان،  بۆ نمونه ، كێشه ی ناو خوێندنگه ، ڕێكخستنی 	 
ئه كادیمی و مه نهه جی خوێندنی قورس، و كێشه ی ناو خێزان  و په یوه ندی 

كۆمه اڵیه تی یان گاڵته  پێكردن و ئازاردان  له  الیه ن كه سی تره وه .

ئه و منداڵ و هه رزه كارانه ی كه  ده ناڵێنن به  ده ست ته نیایی و خۆ به  	 
دوورخسنت، زۆربه ی جار ناتوانن په یوه ندی هاورێیه تی سه ركه وتوو 

دروست بكه ن.

ئه و مندااڵنه ی كه  هه ڵده سنت به  هه وڵدان بۆ  ئازاردانی خه سته ی خۆیان 	 
)بۆ نمونه  بریندار كردنی له ش به  كه ره سه ی تیژ(

خۆكوشنت كێشه یه كی زۆر ئاڵۆز و فره  هۆكاره ، وه  هه موو كات زیاد له  هۆكارێكی 
هه یه ،هۆكاره كانی په ره  ده سێنێت له  ئه نجامی كارلێك كردن له  نێوانیان دا و 

نه بوونی هۆكاری ڕێگریكه ر له  خۆكوشنت.هه روه ها فشاره كانی ژیان ئه كرێت وه ك 
خاڵی گۆرانكاری یان بورسكه ی ده ست پێكردنی ره فتاری خۆكوژی بن  له  نێوان 

ئه و هه رزه كارانه ی كه  بە بەردەوامی  له  ژێر هه ره شه ی خۆكوشنت دان.

هێما ئاگاداركه ره وه كانی كه  ده بێت به  دوایان دا 
بگه رێین له  ناو خوێندكاران دا

باس كردن له  بیرۆكه ، هه ست،یان پالنی په یوه ست به  كۆتایی هێنان به  	 
ژیانیان، لە نێویاندا گوزارشت كردن له  ڕێگه ی وێنه  و چیرۆكه وه .

گۆرانكاری گه وره یان له  ناكاو  له  خوێندن و بواری ئه كادیمی دا.	 

گۆرانكاری له  بواری ده روونی، بۆ نمونه  خۆێندكار بە بەردەوامی  	 
خه مباره ، ده گری یان توشی خه مۆكی بووه  به  به رده وامی.

ده ربڕینی بێ هیوایی له  باره ی داهاتووه وه .	 

ده ركه وتنی گۆرانكاری به رچاو له  ره فتار دا، وه ك دوور كه وتنه وه  	 
له  خه ڵك، گرنگی دان بەو  چاالكییانه ی كه  خه ڵكانی تر چێژی 

لێوه رده گرن، یان زیاد بوونی تووڕه  بوون یان دووژمنكاری یان شڵه ژان 
یان كاردانهوە ی خێرا یان توره  بوون.

ڕه فتاری مه ترسی دار، وه ك شه ڕكردن له گه ڵ خوێندكارانی تر یان 	 
له گه ڵ ده سته ی به رێوه به رایەتی خوێندنگا .


