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\توێژینەوە لەم بەشانەی خوارەوە پێک دێت

دوایەلودەنووسرێتالپەرەیەکلەهەریەکەیان:جوانکارییەکان:یەکەمپێکهاتەی•
.رێتدەدالپەرەکانبەژمارەیۆنانیژمارەینیشانەیبەتوێژینەوەوە،بەرگی

غالف البحث/ کەڤەر پەیج/ بەرگی توێژینەوە-
.الپەرەی بەلێن نامە-
.الپەرەی بریاری لێژنەی گفتوگوو-
هداءاال/ پێشکەشە بە-

الشكر والتقدیر/ سوپاس و پێزانین-

المستخلص/ پوختە-

وقائمة االشكال قائمة المحتویاتلیستی ناوەرۆک و لیستی شێوەکان و لیستی خشتەکان لیستی پاشکۆکان -
وقائمة الجداول وقائمة المالحق

ستیزانالیەنیبەدەستپێشەکیبەلێرەوە:توێژینەوەسەرەکیپێکهاتەی:دووەمپێکهاتەی•
.دەکرێتژمارەداریەکژمارەبەودەکرێتوەردەکارییەکانیوتوێژینەوە

پێشەکی-
البحثمنهجیة/توێژینەوەمیتۆدی:یەکەمبەشی-

بۆیۆریتباگراوندیوپێشووکارەکانیبەسەرداچوونەوەی:النظريالجانب/تیۆریالیەنی:دووەمبەشی-
.توێژینەوەی(ەکان)گۆراو

.لێکدانەوەوئەنجاموجێبەجێکردن:المیدانيالجانب/مەیدانیالیەنی:سێیەمبەشی-

والتوصیاتاالستنتاجات/پێشنیارەکانودەرەنجام:چوارەمبەشی-

المصادر/سەرچاوەکان-
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لە پێناو هەلبژاردنی ناونێشانی باش دەبی توێژەر رەچاوی چەند خالێك بکات؟

.سەبارەت بە ناوەروکی توێژینەوەکە بێت-1

.دەبی سنوری بابەتەکە و بوارەکانی دیاری بکات-2

.نابی ئەو شتانە لەخو بگرێت کە لە ناوەروکی توێژینەوەکەدا نییە-3

.دەرخستنی بیروکە سەرەکییەکان بەشێوەیەکی زیرەکانە-4
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ریتین لە؟دیاری کردنی ناونێشانی توێژینەوەکە بە پێنج قوناغ تێدەپەرێت کە ب

وە قونوووواەە بەتوووووێژینەوە لەم: قوناااااغی گشااااتی: قوناااااغی گشااااتی تەواو.1
وونە بوووو نمووو. لە فکوووری تووووێژەرروون نیووویە جیوووادەکرێتەوە کە ناونێشوووانەکە 

.پەیوەندی نێوان رازی بوونی وەزیفی لە کارکردن لە رێکخراوەکان
موووونە بووو ن. ژەر هەلدەسااتی بە دیاااری کردناای ناونێشااانی تااوێژینەوەکەتااوێ.2

ە پەیوەنوووودی نێوووووان رازی بوووووونی وەزیفووووی بە جێبەجووووی کردنووووی کارەکووووان ل
.گەشتیارییەکانرێکخراوە 

اونێشوانی توێژەر هەلدەسوتی بە دیواری کردنوی ن:قوناغی گشتی نێشانکراو.3
بووونی پەیوەنودی نێووان رازیبوو نمووونە. توێژینەوەکە بە شوێوەیەکی وردتور

.هۆتێلوەزیفی بە جێبەجی کردنی کارەکان لە 
دەدات لێرەدا تووێژەر زیواتر بەروواو روونوی: قوناغی ناونیشانی دیارکراو.4

ازی بوونی پەیوەندی نێوان ربو نموونە . سەبارەت بە ناونێشانی توێژینەوەکە
.هۆتێلوەزیفی بە جێبەجی کردنی کارەکان بەکارایی لە 

ی کردنوی لێرەدا توێژەر هەلدەستی بە دیار:قوناغی ناونیشانی دیارکراوتر.5
نێوووان پەیوەنوودیبووو نموووونە . ناونێشووانی توووێژینەوەکە لە هەموووو الیەنەکووانەوە

لە پوولە هووۆتێرازی بوووونی وەزیفووی بە جێبەجووی کردنووی کارەکووان بەکووارایی لە 
.نایابەکان
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مەرجەکانی ناونیشانی باش

.لەسەر دەکاتتوێژینەوەیدەبی باسی ئەو بابەتە بکات کە .1
.وشە تێپەر نەکات( 1٥)باشتر وایە ناونیشانەکە لە .2
.لە خو بگرێت( پشتبەستوو)گۆراوی پاشکۆپێویستە .3
تەرەکوان، کێشەکان، هەلسەنگاندن، هویەکوان، فاک: وشە سەرەکییەکان وەکو.4

هتوووووود باشووووووتر وایە لە سووووووەرەتای ...، رۆلوووووویکاریگەریەکوووووان، پەیوەنوووووودی
.ناونیشانەکە بنوسرێن

/  بو نموونە
ان جێبەجوووی کردنوووی کارەکوووبە رازی بووووونی وەزیفوووی پەیوەنووودی نێووووان 

هۆتێلە پلە نایابەکانلە بەکارایی
خووراوە لە رێکوەبەرهێنووانی تووا  و جورەکووانی سووەرکردایەتی پەیوەنوودی نێوووان 
.گەشتیارییەکان

ە لەبوووووریتیی: المتغیووووور التووووواب / گوووووۆراوی پشتبەسوووووتوو/ گوووووۆراوی پاشوووووکۆ-
ی تاکوەبەرهێنان

ردایەتی لە جورەکانی سەرکبریتییە لە: المتغیر المستقل/ گۆراوی سەربەخۆ-
گەشتیارییەکانرێکخراوە 
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الپەرەی ناونیشان ئەم خاالنە لە خو دەگرێت؟

.لوگوی زانکو.1
.ناونێشانی توێژینەوەکە.2
.توێژینەوەکە ئاراستەیان دەکەیشوێنەینوسینی ناوی ئەو .3
.ناوی توێژەر.4
.ناوی سەرپەرشتیار.5
.ی نوسینی توێژینەوەکەو شوێنریکەوت.6
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هەولێر-زانکۆی سەالحەدین 

کۆلێژی بەرێوەبردن و ئابووری

بەشی کارگێری رێکخراوە گەشتیارییەکان

پەیوەندی رازی بوونی وەزیفی بە جێبەجێکردنی کارەکان بە کارایی
(توێژینەوەیەکی شیکارییە لەسەر رای توێژێک لە کارمەندانی هۆتێلە پلە نایابەکانی شاری هەولێر)

توێژینەوەیەکە

ثێشکەشی ئەنجوومەنی بەشی کارگێری رێکخراوە گەشتیارییەکان دەکرێت

وەک بەشێک لە خواستەکانی بەدەستهێنانی پلەی بەکالۆریۆس لە پسپۆری زانستی گەشتیاری

لەالیەن قوتابییان

ناوی قوتابییان

بە سەرپەرشتی

ناوی مامۆستای سەرپەرشت

کوردستان-هەولێر
2021-کانوونی یەکەم 
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(مقدمة البحث ) پێشەکی توێژینەوە
ئەم خوووواالنەی خوووووارەوە لە خووووو ،تااااوێژینەوەیۆدیتاااام:مەکەیشاااایبە

-:دەگرێت
.کێشەی توێژینەوە•
.گرنگی توێژینەوە•
.ئامانجی توێژینەوە•
مۆدێلی توێژینەوە•
.گریمانەکانی توێژینەوە•
سنووری توێژینەوە•
ئامرازەکانی کۆکردنەوەی داتا و زانیاری•
کۆمەلگە و سامپلی توێژینەوە•
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مقدمة البحث. پێشەکی توێژینەوە
بە شوێوەیەکی پێشەکی توێژینەوە دەست پێدەکات بە باس کردنی بوابەتەکە

شوووان گشوووتی و فوووراوان، دواتووور تەسووو  کوووردنەوەی فراوانوووی بوووابەتەکە، پا
تەوە کە دیووواری کردنوووی بەشوووێوەیە  کە بوووابەتی ئەو تووووێژینەوەیە بگووورێ

.توێژینەوەی لەسەر دەکرێت بەشێوەیەکی ورد
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میتۆدی توێژینەوە: بەشی یەکەم

دیارکردنی کێشە ی توێژینە وه کە -١

ژه ر پێوی دیارکردنی کێشە ی توێژینە وه کە  بە  هوە نگاوی یە کوە م داده نرێوت کوە  تووێ•

  مێشووکی بریتییووە  لووە  وە نوود پرسوویارێ  کووە  لووەکێشااە ی توێژینااە و   هە لده سووتێت، 

.نە وه  هە یە توێژه ر هە لده قولێت سە باره ت بە  بابە تێ  کە  پێویستی بە  شێکرد

.تە وه وە ند داواکاریە کە  کە  دواتر بە  شێوه ی پرسیار داده نرێت و وه المی ده درێ•

ن کە م بوونی ژماره ی فروشتن، توێژه ر هانده دات کە  بە  دوای هوکاره کا/ نمونە 

بگە رێت



.گرنگی توێژینەوە. ٢
پێناسە

باس لەو هوکارانە دەکات کە پالنەرن بو ئەنجام دانی توێژینەوەکە، هەروەها : گرنگی توێژینەوە
باس لە سوودەکانی دەکات کە لەوانەیە بەدەست بهینرێن لە ئەنجامی توێژینەوەکە

:گرنگی توێژینەوە ئەم خاالنە لە خو دەگرێت

دانیئەنجامپشتلەکرداریوزانستیروویلەتوێژینەوەپێداویستی.1
.کرداریوتیۆریروویلەکردنیپێشکەشبواریهەروەهاە،کتوێژینەوە

.کێشەکەبەدانگرنگیهویدەبنەکەهوکارانەیئەو.2

شیپێشکەتوێژینەوەکەبەشداریانەیئەووواوەروانکراوەکانشوێنەوارە.3
.دەکات

لەدەبنسوودمەندکەالیەنانەیئەووکرداریروویلەسوودەکانی.4
.توێژینەوەکەدەرئەنجامەکانی
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Research purpose.ئامانجی توێژینەوە. 3

پێناسە

نج ئەو ئەو مەبەستەیە کە توێژەر هەولی بو دەدات لە نوسینەوەی توێژینەوەکە و ئاما:ئامانج
.هویانە دیاری دەکات کە پالی بە توێژەر ناوە

ەستکەوتە بەشێوەیەکی دیاری کراو دادەنرێت کە وەسفی دەرئەنجامەکان و د:ئامانجی توێژینەوە
.واوەروانکراوەکان دەکات لە توێژینەوەکە

:ئامانجی توێژینەوە ئەم خاالنە لە خو دەگرێت

.زانینی راستی کێشەکە. 1

.دانان و پێشبینی کردنی وارەسەری کردەیی بو توێژینەوە. 2
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جیاوازی نێوان گرنگی توێژینەوە و ئامانجی توێژینەوە

وابیقوتکەهەالنەیلەویەکێکەتوێژینەوەئامانجیوتوێژینەوەگرنگینێوانجیاوازی
ناکەنیجیاوازکەبەوەیتوێژینەوەکانیاندانیئەنجامکاتیلەدەکەنەوەدووبارەیتوێژەران

.توێژینەوەکەئامانجیوگرنگینێوانلە

کرداریسوودیلەسەرتوێژەرانوقوتابیتەرکیزکردنیواتەتوێژینەوەگرنگی
انیئامانجەکهێنانیبەدەستدوایپسپورییەیبوارەلەودیتبەدەستکەچاوەروانکراو
.توێژینەوەتەواوکردنیبوتوێژینەوەکە

.ێ بگاتپیئەو دەرئەنجامانە دەگرێتەوە کە توێژەر هەولی بو دەدات تا: گرنگی توێژینەوە. ١

لینەوەی دەگرێتەوە کە بونەتە هوێ گرنگی دان بە لێکوئەو هوکارانە: ئامانجی توێژینەوە. 2
.ئەو سوودانەی کە رەنگە بە دەست بێت لە ئەنجامدانی لێکولینەوەکێشەکە و
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مۆدێلی توێژینەوە. ٤

سەر مۆدێلی توێژینەوە بریتییە لە وێناکردنی ئەو ئەو گریمانانەی توێژینەوەکەی لە
دامەزراوە لە شێوەی هێلکاری
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گریمانەکان. ٥

پێناسە

ێوەیەکی کاتی دوزینەوەیەکی زیرەکانەیە کە توێژەر دایدەرێژێت و پێکەوەی دەنێت بەش:گریمانە
شاندەر بو باس کردنی ئەو دیاردە و راستییانەی کە رەواوی کردووە، هەروەها گریمانە بە رێنێ

.دادەنرێت بو وارەسەری کێشەی توێژینەوە

:گریمانە بریتییە لە

وانکراوەکانیواوەرپەیوەندییەبەسەبارەتسەرەتاییکردنیپێشبینیلەبریتییە
.رتگۆراوێکیبەسەرگۆراوێککاریگەرییا/وزیاتریانگوراودوونێوان
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گریمانەکانی توێژینەوە
:سەرچاوەکانی یارمەتیدەر لە دارشتنی گریمانەکانی توێژینەوە

.خویندنەوەی تەواو و شیکردنەوەی خویندنەوەکانی پێشوتر. 1

.هەبوونی توانا بو دروست کردنی پەیوەندییە نەبووەکان لە نێوان گوراوەکان. 2

توێژەرتاقیکردنەوە و تێبینی خاوەن ئەزمونەکان لەبواری خوی و بواری پسپوری بابەتی. 3

شێوازی دارشتنی گریمانە

ەکدەگرێتەوەزیاتریانگوراودوونێوانمەرجیوئەگەریپەیوەندیگریمانە
وراستیلەدلنیابوونبوتاقیبکرێتەوەدەتوانریودەستەواژەبەشێوەیدەردەبردرێت

.دروستی

ویفیوەزبوونیرازینێوانلەهەیەراستەوخوپەیوەندییەکی:ئەگەرینموونەی.١
.نایابەکانپلەهۆتێلەلەکاراییبەجێبەجێکردن

واتە روودانی رووداوێكی دیاری کراو پەیوەستە بە روودانی:نموونەی مەرجی. ٢
بوونی کارەکان بە کارایی بەندە بە رازییجێبەجێکردنرووداوێكی تر، بو نموونە

.وەزیفی لە هۆتێلە پلە نایابەکان
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جورەکانی گریمانە

لە ئاموواژە دەکووات بەنەبوووونی هووێی جیوواوازیە  یووان پەیوەنوودییە :گریمااانەی ساافری. ١
( سووفر/ نووۆتئویی H0)نێووان دوو گوووراو یوان زیوواتر کە نواو دەبرێووت بەگریموانەی سووفری،

.رەمزی گریمانەی سفرییە
:نموونەی یەکەم

کووارایی لە نێوووان رازی بوووونی وەزیفووی بە جێبەجووی کردنووی کارەکووان بەنیوویە لە پەیوەنوودی 
هۆتێلە پلە نایابەکان

دووەمنموونەی
ەنییبەرهەمهێنانی کرێکار کەمی ئاستی راهێنان کاریگەری لەسەر کەمبوونی 

رەمووزی (وەنئوویی ، H1)نوواو دەبرێووت بە گریمووانەی جێگوورەوە،:گریمااانەی دانپێنااراو. ٢
وخو و راسووتە)و پەیوەنودی کوواریگەری گریموانەی دانپێنووراوە، ئامواژە دەکووات بە هەبووونی 

.لە نێوان گوراوەکانی توێژینەوەکە( پێوەوانە
پەیوەنوودی ئاموواری هەیە لە نێوووان ئاسووتی رەزامەنوودی تووا  و کووارایی:نمااوونەی یەکەم
.ئەنجام دانی کار

بەرهەمهێنووانیکەمووی ئاسووتی راهێنووان کوواریگەری لەسووەر کەمبوووونی :نمااوونەی دووەم
.هەیەکرێکار 
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مەرجەکانی گریمانەی زانستی

ئەو مەرجانەی کە دەبی رەچاو بکرێت لە کاتی دارشتنی گریمانەکان

ربێتسادەیی گریمانەکان واتە روون بێت و شێواندنی تێدا نەبێت و وشەی ئاسان بەکا. 1

.دەبی دارشتنێکی ئەگەری بێت، واتە وەسپاندنی و پێوەوانەکەی قبول بکات. 2

.دەبی بگونجی لەگەل راستی یە زانستییەکان و نابی خەیالی بێت. 3

.توانای تاقیکردنەوەی تێدا بێت. 4

.ەکان بێتپەیوەندی نێوان دوو گوراو یان زیاتر بگرێتەوە ونابی پێوەوانەی راستیە زانراو. ٥
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سنووری توێژینەوە. ٦

:پێکدێتسەرەکیبابەتیسێلەتوێژینەوەسنووری

ییەوەمرۆروویلەتوێژینەوەکەکەدەکرێت،سنوورەبەوئاماژەدالێرە:مرۆییسنووری-١
.دەکرێتلەسەرتوێژینەوەیانووەردەگیرێنتوێژوەکودیگرێتەوە

دەستییەوەلێتوێژینەوەکەکەکاتییەی،ماوەئەودیاریکردنیلەبریتییە:کاتیسنووری-٢
.هاتووەکۆتاییکەکاتەشلەووپێکردووە

ئەنجامداتێیتوێژینەوەکەکەشوێنەی،ئەودیاریکردنیلەبریتییە:شوێنیسنووری-٣
.دەدرێت
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ئامرازەکانی کۆکردنەوەی داتا و زانیاری. ٧

بۆتێتپێدەبەسپشتیتوێژینەوەرکەدەدرێت،ئامرازانەئەوتەواویبەئاماژەبرگەیە،لەم
.توێژینەوەکەتەواکردنیبۆزانیارییەکوداتاهەرکۆکردنەوەی

ئامرازانەشئەودیارترینیلە

.بەستاوەپێپشتیتوێژەرکەدەدرێت،سەرواوانەبەوئاماژەواتا:ئەکادیمییەکانسەرچاوە-١

بۆنابێ،بەکارهێراپرسیفۆرمیتوێژەرئەگەرلەوەی،بریتییەئەویش:راپرسیفۆرمی-٢
.توێژینەوەکەمەیدانیالیەنیبەتایبەتداتایکۆکردنەوەی

ەتوێژینەوەکتەواوکردنیبۆتوێژەرالیەنانەیوکەسبەوئاماژەدانە:چاوپێکەوتن-٣
.کردبنلەگەلواوپێکەوتنی

Friday, November 12, 2021 30



کۆمەلگەی توێژینەوەی سامپلەکەی. ٨

مەلگەیکۆبەئاماژەتوێژینەوەکەیە،یەکەمیبەشیبرگەیدواکەدا،برگەیەلەم
یانێتبتوارێژەکەیکەوەرگیراوە،سامپلەیئەولەگەلدەکرێت،توێژینەوەکە
.بێتکۆمەلگەکەرەنگدانەوەی
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