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 پاندن« ە چ »  ە ستن ل ە رب ە بۆ ب 

ردانی فەرهەنگ، یاسا،  بواری فێرکاری لە نێو میللەتانی جیهاندا هەنگاوی خێرا دەنێت. فێرگە وەک ئاگ چوونیەپێشڤ
گاڵی  ڕوو داخوازیی ژیان لە پاش گ یویسترزەبهەڵدەکشێت،  )لوتکە( سا، ئازادی و ئاسوودەیی مرۆڤ بەرەو دوندڕێ 

دەم خەریکی داتاشینی وشە و دەستەواژەی نوێ و  کۆرپەییەوە دەستپێدەکات. زمانیش لە پێناو ویست و ئارەزوویدا هەر
   هاوئاستدایە.

داب و نەریتیش بەپێ ڕەوتی زەمان دەگۆڕێت، زۆرێک لە دیاردەکانی پەیوەندی و ڕەفتاری نێو جڤات دزێو دەبن و  
ری و شکۆی مرۆڤ دەشکێنن. ئەوەی دوێنی پیرۆز بوو ئەمڕۆ نامۆیە و پێچەوانەکەشی ئێستا  ەروەبەکارهێنانیان س

 نیشانەی پێشکەوتنە.  

پێشکەوتنی جڤات لە فێرگەوە دەستپێدەکات. کوردستان وەک هەموو وەاڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە فێرگەی  
کانی مرۆڤی سەردەم بکات بگرە لە زۆر بواردا  فەرهەنگساز بێبەشە. نەک هەر ناتوانێت پێناسەی خولیا و داخوازیە

 کات. ەد ەکشەپاش

ڕێکخراوی کۆمەک بە درێژایی چەندین ساڵە لە پێناو پێشخستنی فێرگەی کوردستان بێوچان تێدەکۆشێت، بە سەدان 
کوردستان بابەتی نوێی فێرکاری، وەک پەرتووک، نامیلکە، خوولی تایبەت بۆ مامۆستا و فێرخواز پێشکەش بە فێرگەی 

کردووە. هاوکات لەم بوارەدا خەریکی ناساندن، تەرجەمە و بەکارهێنانی سەرچاوەی نوێی فێرکارییە هەم بۆ سەرخستنی 
ئاستی فێربوونی فێرخواز و ئاسوودەبوونی لە ژینگەی فێرگەدا و هەم بۆ ڕاهێزان و سەرفەرازیی مامۆستا لە بەجێ  

 جڤات.  ەگەیاندنی ئەرکی ئەرێنی ب

تای نەوەدەکانەوە لە وەاڵتانی  ەر( لە سەرەسەرخستنەر، سەسەرکردنە)ئازاردان، س Bullying «پاندنەچ»زاراوەی  
« وەک پێناسە و  پاندنەچ»درێت. ەخێکی زۆری پێدەنێو جڤاتدا بای ەو ل ەڕۆژئاوا بە تایبەت سکاندیناڤی سەری هەڵداو

چەتری سەر دیاردەکانی: ئازاردان، سەرخستنە سەر، پەراوێز خستن، لێدانی فیزیکی، تانە لێدان،  ەب ەی نوێ بووەزاراو
 لێکردنەوە، گاڵتە پێکردن و هتد...  نەدواندن، بێز

  ەبێگومان ئەم دیاردانە لە هەموو جڤاتێکدا باون، بەاڵم لە هێندێک جڤاتدا چەندێک لەم دیاردانە بوونەتە نەریت یان ب 
لە نێو خێزان، بازاڕ، شوێنکار و فێرگە  ەوشتێکی ئاسایی و ئاسوودەیی مرۆڤیان ژێرپێ خستووە. ڕۆژانەتە ڕەبوونواوی ەت
 نگ بێ.  ەدەسی لێ بەی کەوەڕووشێنێت بێ ئەتیی تاک دەسایەک

 ئاکامی بەرفرەوانبوونی ئەم ڕەوتەش دەبێتە هۆی گەشەپێدانی توندوتیژی و دواتر کێشەی کۆمەاڵیەتیی گەورەی لێ
دەزێت. تاکە ڕێگەی پێشگرتن و نەهێشتنی ئەم دیاردانە پەروەردەی خێزان و فێرگەیە. ئێمە بە خواستنی وشەی  

ک  ەو و ەوەتەبخەینە خانەێکی تایب ەهەموو ئەم ڕەوشتە دزێوانمان داوە هەوڵ ەیەبەرانبەر ئەم دیارد «چەپاندن»
کۆ   Bullyingکانی ەموو دیاردەتر و هێما هەچ کەو  ەک «چەپاندن»ی ەدیارد ەینەت بدەی تایبەتان زاراوەمیلل
 . ەوەبکات

ستی بەرەنگاربوونەوەی چەپاندن لە فێرگەدا و داهێزانی ەبەم ە ب ەم کتێبە، ڕێنمایە بۆ مامۆستا و کارگێڕانی فێرگەئ
 گشتی.  ەب ەتیەنایکێشەی ڕەفتار و کرداری 

 مودیری  ئاکۆ
 2011ک«، ئۆسلۆ ە»کۆم
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 کی ە پێش 

 

 )ئازاردان،  Bullying «پاندنەچ»هێشتنی ەو ن گرتنپێشبۆ  توانێتەد ەرگفێ ،«پاندنەچ» یدژ ەڕێنمای ەرتووکەم پەئ
زانکۆی   ەل فتار«ەی ڕەوەری تۆژینەنتەس»ن ەالی ەل ەڕێنماک. ربگرێتەسوودی لێ و( رە سەرخستنە، سرەسەرکردنەس

ر و ەسەچاری ەڕێگ، داتێەی دەپێناسکات، ەخشان دەپ پاندنەی چەربارەدزانیاری . ەم هێنراوەرهەب «انگرڤ ستا»شاری 
 دا. ەڕاهێنانی فێرگ یەرنامە ب ەل یانکردنەستی پیادەبەم ە بە و مامۆستایانی فێرگ کارگێڕبۆ  ەوەکاتەوون دڕپێشگرتنی 

 ەب ەفتانەه، اڵتی نۆروێژداەشاری وک ەیکانی  ەفێرگ ەنیا لەتتی، ەڕەی بنزار فێرخوازەه 70 - 60 ەریخستوەد ەوەتۆژین
و   ەپتر ەیەم ڕێژەل ی ساڵ ەی نیوزۆر جار ئامار )ئازاردراو(. پێنراوەچر( یان ەن )ئازاردرەپێن ەچێن، یان گلەد ەوەپاندنەچ
 . دااڵتەئاستی و ەلن ەکەدە  یەم دیاردەئ داوی ڕۆژی ەڵکشانی ڕۆژ لەه یەڕێژ ەبە ئاماژ ەکەوەها تۆژینەروەه

لماندی ەسەن .پاندنەچ ی ەدیارد رتنیپێشگهێشتن و ەن ەلن ەکەد شداریە ب ەچاالکانازان  فێرخودا ەیەم ڕێنامەل
بینێت و ەدا دەت لێرەۆڵێکی تایبڕ  اننی فێرخوازەنجومە ئ. ەیەڕێنماک یکیەرەی سپرنسیپسفر  یەڕێژ تاەهپاندن ەچ

 گیرێت.ەردەلێ و سوودیر ەدەک یاریدەخێزانیش و

پاندن ەگرتنی چپێشبۆ  ڵ ەمکۆ ە م بەتاک و ه ەم بەی سیستماتیک هەیەشێو ەب کردنزموون پێشانی داوین کارەئ
 .بێتەسوودی و ئاکامی چاک دپاندن ەچ ەن دژ بەوام و درێژخایەردەچاالکی بو  ە یەی هباش ریەکاریگ

 ەموو جۆر ەه ەکی ئارام و دوور لەیەژینگ ەبێت فێرگەاڵت، دەی فێرکاری وستوورەد ەپێ یاسای خوێندن ل ەب
 ە فێرگ ەر بۆیە. هەیەپاندنیان هەم و بێ چەساخڵ رکاریکی فێەیەژینگ بوونیەه نج مافیەک بێت. منداڵ و گ ەیتوندوتیژ

 پاندن.ەهێشتنی چەو ن شگرتنێپ ەل ەرپرسەب

 

 پاندن ە چ 

م ەئ نی پشووت، ڕۆژار دێ ەبەخەو بەخ ەل ەوەسکئێش ەب ، ەفێرگ یەکانی دیکەک ڕۆژە ئارام دیسان و یانیەب مڕۆەئ
یان ەوانمان ەڵ ئەگەل کاتهاو رەرانبەبانی پۆلی ڕکووا  کات ەزیاد د ەو ڕۆژانەت ئەایبتەب ، ەسکەم ژانە. ئەی نییەژان
کان  ەدار ناەپ ەل ەرگی فێەگێ ر ڕەکۆاڵنی س ەک جاران شۆڕش و یادگار لەر وەه. ەیەو ڕۆژ ەمڕۆ ئەکات. ئەستپێدەد

شی  ەشتی دیک ەم ترساندنە ئ زانێتەو دەترسێت. ئەیترسێنن، ئارامیش زۆر دەو د پێش ەپڕ دێنە. لە اڵز داوەن مخۆیا
وێت. شۆڕشیش  ەکەر سینگی شۆڕش دەباسکی ئارام ب جۆرێک ەب -داتەشانی ئارام د  ە. شۆڕش شانێک لەیەدواوەب
وا ەک ،«یەکەد درۆ»ش وتی شوڕ ،«خێرەن»ئارام وتی  ؟«یەدەلێم د»وتی  ەوەنگێکی گڕەد ەویست، بەی دەوەر ئەه

 ە. ئارامیش وردەڕش و یادگار ڕۆشتن بۆ فێرگۆپاشان ش .لێدانی  ەکرد ب ستیەدئیدی  .ەبوو ئارام شایانی لێدانێکی زۆر
ت و ەکەشکات ئارام زۆر ەست دەمامۆستا ه ەم کاژێری وانەکەر یەه وت.ەژاکاوی و دوودڵی دوایان ک ەب ەورد

 «. !نگ نوستبێت؟ەو درەش ەیەوانەل» -ەستەپ

ن،  ەریکی یاری بازبازێنەستاون و خەدوو ڕیز و ەکاندا بە کاتی پشووی نێوان وان ەتی لە ڕەمی بن ەشەش یکانی پۆلەکچ
،  ەرمینەم شەکەسی ڕیزی یەدواک. ەوەداتەد یرەرانبەبی ە کەڕیزسی ەکبازدان پێشی  ەب ەوەئاستی خۆی ەل ەزڕیر ەه

تا  ەون. هەرمین بک ەکانی شەر جلەوێت بەوان نایانەنووساون. ئ ەوەڵیت پێکەر دەو زۆر لێک نێزیکن، هەکانی پێش ئەکچ
دات، ەرمین باز دەش ەر کەه . ەیەی ژاڵە، نۆریرەرانبەبڕیزی  ە. لەوەکەی یاریەنێو خان ەرمین دێت باز بداتەی شەنۆر
سیان ەک. ەوەنەکەست پێدە د ەوانی دیکە، ئچێتەردەد ەک ەخان ەرمین لەستێت. کاتێک شەوەشوێنی خۆی ڕاد ەل ەڵژا
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س جلی خۆی الی جلی ەڵواسین کە شوێنی جل ه ەموو جارێک وای لێدێت. لەرمین یاری بکات. هەڵ شەگەوێت لەنای
دوور  ی لێر خۆیانەکسەوان یەکانی ئەجل ەرمین هێندێک نێزیک بێت لەجلێکی ش ەر پارچەگڵناواسێت. ەرمین هەش
 ەخۆیان لزۆری  ەکان بەاڵم کچەرمین بڵێت، بەش ەناشیرین بکی ەیەسێک قسەدات کەد م جار ڕووە. کەوەنەخەد
 کی ناودیویەیەیت بازنەکەست دەه چپ.ەچپ ەن بەکەست دەد ەوەبێتە و نێزیک دەگرن و کاتێک ئەد رمین دوورەش

ژووری   ەل. ەوەخاتەد و دوورەل  سێکەموو کەهو  ەرمیندا کێشراوەوری شەد  ەگناتیسی نادیار بەم( ە وەناو -)دیوی
. ەهاتو ر واەه ەوتەم ڕەئ ەوەم ەوپۆلی د ە. لەنیایەت ەب رمینە ش اڵمەبنیشن، ەجووت داد ەموو فێرخوازان بەکێشان هەوێن

 .گۆڕین ەێتب داندیەکانی ناوەپۆل ەل ەفتارەڕ ەم شێوازەئ ەیەوانەل ەک وەەداتەد ەوە دڵی خۆی برمین ەزۆرجار ش

بۆ کاتی    ەتاییەرەخواردنێکی س: ە)تۆش ەیان پێیەتۆشموو فێرخوازان ە، هەفراڤینیدا کاتی پشووی  ناسەی پیشەفێرگ ەل
سندوقێکی   ەخۆی ک ەب ە. ڕێبوار زۆر شانازڕۆن بۆ کانتیناەن و دردێنەدجانتا  ەخۆیان لی  ە(. فێرخوازان تۆشفراڤینیان 

بینێت  ە ربێنێت، دەجانتا د ەل یەکەتۆشڕوات ەویش دە، ئەواو کردو ەت مڕۆیەی ئەوانرکی ەئو  ەکردوجوانی دروست 
کات،  ەتڵی خاشاک دەیری سەکاتێک س .ەماوەاڵم ئێستا نە یدا بوو، بەجانتاک ەل یەکەتۆش ەو دڵنیایە. ئەیهیچی لێ نی

  .ەوەربێنێتەوێ دەی لەک ەتۆش ەیم جار نیەکەی ەمە ، ئەوێیەی لەکەبینێت تۆشەد

ر پالر و ەب ەگرنەئامێز ڕێبوار دەی گاڵتەڕست ەبژیر ەو ه یوانەس، ەکارگ  ەنەکەد پاش پشووی فراڤین فێرخوازان ڕوو
 اڵمەب،  ەشتێکی ئاساییدات ەنێت و وا پێشان دەکەکێشن، ڕێبوار بۆ خۆشی پێدەادڕ نینەپێک ەر بەوروبەموو دەرنجی هەس

 ەبوار لخواردنی ڕێ کێک وتی، ەی پڕەن. لەکەدێی پەوان پتر گاڵتەو ئ ڕواتەدتر پخراو ەرەب ەکەستی کرد دۆخەه زوو
 ت و بێزاری دایگرت. ەفرەنواوی ەت ەب بوار ێ ، ئیدی ڕەتڵی خاشاکەس

. ەواو شکاوەی پێش کاژێرێک زۆر جوان بوو، ئێستا تەشکاوی. سندوق  ەاڵم بە، بەوەی دۆزیەکەسندوق  ەکارگ ەڕێبوار ل 
ڕووی  ەوەرکی ناکامیەئ ەبە جارێکی دیکر هاتبوو. وا دیسان ەسەبی و پێشتر شتی واەئ ڵمژی. ە کی قووڵی هەیەناسەه

بۆ  ...ە پێشان داو تۆ زۆر جار توانای خۆتتپتر. مامۆستا بێزار بوو! ڕێبوار  یەستەرەکرگرتنی ەمامۆستا بۆ و ەکرد
ڵێت ەی و پێ دەکەرکەر ئەس  ەوەخاتەبوار ددڵی ڕێ ەناب  ەب ەستا جارێکی دیک! مامۆیتەدەتێکد  تەکەتی وانەبابجاروبار 
کانی ەقس ەو گوێ ل ەستاوە م مامۆستا وەردەب ەوڕی ل ەبڕ. ڕێبوار ەگ ەت بێت و تواناکانت بخەکەکار الیبیرت 

 گرێت.ەد

و   یوانەس ەرمین بەکانی پۆلی شەموو کچەو هە . شۆڕش، یادگار، ژاڵنپێنراوەچسانێکی ەکرمین و ئارام ەار و شڕێبو
   رن.ەئازاردوان ەی چاالکن: ئرەپێنەچ ەوەژیرەه
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 م ە ک ە شی ی ە ب 

 پاندن ە کانی چ ە ر ە فاکت 

 

 

 ؟ ە چیی  پاندن ە چ 

  چ ێب ەوەن تاکەالی ەچ لجا ، کەیەستەیان د سێکە ک ەب  رەرانبەب ەروونیەئازاردانێکی فیزیکی و د «پاندنەچ»
  پێنراوەچر( و ە)ئازارد رەپێنەچنێوان   دۆخی ەل ەرازەهێزێکی ناتپاندن ەچ بوونیدروسترجی ەپێشمک. ەیەستەد

 . داتەد ن ڕووەدرێژخایتیک و ماەکی سیستەیەشێو ەب ەک )ئازاردراو(

 :نـ «پاندنەچ» یەدیاردباوی زۆر جۆری  سێ  رەسەنرخستەاوێزخستن و سرەئازاردانی فیزیکی، پ

 درێتەی فیزیکی ئازار دەشێو ەئارام ب -

 خرێت ەراوێز دەرمین پەش -

 ری ەس ەخرێتەر دەڕێبوار س -

 

کی سیستماتیک و درێژ ەیەشێو  ەبو  ەوامەردەب پاندن ئازاردانێکیەچ ەک وتەکرەدپاندن ەچی  ەوەرەسی ەپێناس وەب
 .ەوەپاندنەی چەخان ەتوانێت بچێتەکیش دک جار ئازاردانی فێرخوازێ ەی ەک بێت بزانینەد اڵمەبدات. ەدڕوو ن ەخای

 

 پاندن ە ی چ ە ڕێژ 

 یکیەرەی سەڕێژگشتی ەاڵم بەردا دێ، ب ەسەانکارییان بڕپاندن گۆەکانی چەی شێوەڕێژ ەدات کەپێشانی د ەوەتۆژین
 . ەوەتەقامگیر ماوە روا سەه دانەکی درێژخایەیەماو ەپاندن لەچ یلیەم

ی نێوان  ە ڕێژ .ەڵکشاوەه% 70پاندن ەی چەڕێژ، 2001تا ەه 1995ی نسااڵ ەێژدا، لکانی نۆروەفێرگ ەل ەبۆ نموون
 رە پێنەچسانی ەنوێنێت )کەدا خۆی دگرووپ ەش پتر لەکەوەرزبوون ەی بەڕێژ. ەکسانەک یەڕادی تا، داپێنراوەچو  رەپێنەچ
 دان(. گرووپ  ەر دوو لەه پێنراوەچ و

و ناشرین ی ەنامەو کورت ەقسک ەکرێت، وەد ەوەی مۆبایلەڕێگ ەل ەپاندن کەجۆریکی نوێی چ ەین بەبک ەئاماژ ەپێویست
ی پێشتر  ەئاسایی ەرەپێنەچو ەبن جودا ل ە سانێکی دیکەک ەپاندنەچ ەم جۆرەکانی ئەرەکتەوێت ئەکەردەوا ددزێو. 
 .کردن باسمان

ناسرێت. پاندن بەک چەتا وەه ەکەی کێشەوەی دووپاتبوونەبۆ ڕێژ ەداناو یکێ سنوور   ەت ەم بابەی ئە وەتۆژین بواری
 ەزۆر گران )فشار( دا تاویەفتەه ەند جارێک لەپاندنی چەچ  ...ە باوزۆر جار  3 - 2یان مانگی  ەفتانە ی هەوەدووپاتبوون

 ن.ەگمەپاندن، چ زووزوو بێ، چ دەکانی چەموو جۆرەه  ەڕێگر بێ ل ەبێت چاالکانەد ەپێنراو. فێرگەسی چەر کەسەل
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 دا -(ر ە ئازارد )  ە ر ە پێن ە چ   ی زارە ه   20و   ( قوربانی )   پێنراو ە چ   زار ە ه  50  -  40نێوان    ە ل 

ی  ەفێرگ ینفێرخوازا   % 10- 5 ەک ەوەبێتەڕوون دپاندن، بۆمان ەی چەربارەد ەوە ندین تۆژینەی چەڵگەبپێ ەب 
 ڕوو تربااڵکانی ەپۆل ە% ل5و  سەرەتایی یپۆل ە% ل10ی ە پێندرێن. ڕێژەچەد ەوەڤااڵنیانەن هەالی ەل ەفتانەه ،تیەڕەبن
 دات.ەد

 ن: ەمەند و تەزایپێ ەب واپێنرەچ  یکیەرەس Tendency یلیەم

 ونەکەپاندن دەر چەکچان ب ەان پتر لکوڕ -

 کچان ەل ەمتر ەنێوان کوڕان ک ەل ەکەزینە اڵم دابەزێت، بەبەداد ەکەی ڕێژەن پلەمەڵکشانی تەپێ هەب -

 ونەک ەکی دەپاندنی زارەر چەک بە ک یەم کوڕ وەم کچ و هەه -

 خرێن ەراوێز دەکاتێکدا کچان پتر پ ەون، لەکەپاندنی فیزیکی دەر چەکچان ب ەکوڕان پتر ل -

 

 ەفتانەو ه ەڕۆژان ەین کە تی بکەڕەی بنەفێرگ ە% فێرخوازان ل3 ەپتر ل ەب ەئاماژتوانین ەد ەوەندین تۆژینەپێ چەب
 ن.پاندنەشداری چەب ەفێرخواز چاالکانزار ەه 20 ەپتر ل ەدات کەد پێشان ەیەم ڕێژە. ئیانداڤاڵەهپاندنی ەچ ەل شدارنەب

 : نەمەند و تە پێ زایەب رەپێنەچ  یکیەرەس Tendency یلیەم

 تکشێەڵدەندا هەمەڵکشانی تە ڵ هەگەلند ەزای ڕۆڵی یکچان، جیاوازی ەچاالکترن لکوڕان  -

 بێتەنیان زۆرتر دەمەڵکشانی تەپێ هەی کوڕ برەپێنەچی ەڕێژ -

 ە قامگیرەس ک ەیەتاڕادنیان ەمەڵکشانی تەپێ هەکچ بی رەپێنەچی ەڕێژ -

 کار دێننەراوێز خستن بەن، کچان پتر پەدەن دڤااڵەهی فیزیکی ئازاری ەشێو ەکچان ب ەکوڕان پتر ل -

 هێننەکاردەر بەسەرخستنەکوڕ شێوازی سم ەهکچ و م ەه -

 

 

 مۆبایل   ە پاندن ب ە چ 

  ەمۆبایلکارهێنانی ەزۆر بو   ەوەبوونهۆی باڵو ەش بەمە، ئەێینو  کەیەتاڕاد کی ەیەدیارد ەوەی مۆبایلەڕێگ ەپاندن لەچ
ی ناردنی  ەشێو ەم بەو ه ەی ئاخافتنەشێو ەم بەه ەوەی مۆبایلەڕێگ ەپاندن لەچ .ەندی ڕۆژانەیوەک ئامێرێکی پەو

 ەک ەجیاوازی ە،دا باوجڤات ەی لەپاندن ەو چەل ەوەکاتەا دودخۆی ج ەپاندنەچ ەم جۆرەتدا ئەردووک حاڵەه ەل. ەیەنامەکورت
 .ەر و ئازاردراوەبینینی ئازاردەکتر نەی

 ەپاندن لەی چە ێژڕ دانۆروێژ کیەیەفێرگند ەچ ەل 10 -  5فێرخوازی پۆلی  زارەه 7ر ەس  ەل ی ڕووپێویکەیەوەتۆژین
کار  ەاڵمی بەو ەی لەشەو بەهێنن. ئەکار دەمۆبایل ب مەپێنجرخوازانی پۆلی  فێ 1/3کات. ەستنیشان دەدە وەی مۆبایلەڕێگ

ی  ەو فێرخوازانەی ئەڕێژ 10پۆلی  ەو ل ەوەرەبۆ س کشێتەڵدەن هەمەپێ تەب ەوڵبژاردەه ێڵەاڵمی بەهێنانی مۆبایل و
  .ەی کوڕان پترەڕێژ ەی کچان هێندێک لە ڕێژ هاەروەه%. 90  ەگاتەهێنن دەکار دەمۆبایل ب
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  ەاندن بپەی چەو بۆ خۆیان دیارد  ەکراو ەڤ ۆشر ەوە کی فێرخوازێگرووپن ەالی ەل ەوەی مۆبایلەڕێگ ەپاندن لەی چەڕێژ
ک ەکچ و و کوڕ. وخۆەڕاست ئاخافتنی ندیەیوەتا پ ەه ەزیادترە وەنامەکورتی ەڕێگ ەل پاندنەچدا ەرلمێنن. لێەسەمۆبایل د

ی ساڵی ەماو ەڵێن لەهێنن دەکار دەی مۆبایل بەو فێرخوازانە% ئ 15 ەون. لەکەپاندن دەر چەکان بەموو پۆلەه ەک لەی
پاندنی کوڕ و ەچ، ەنام ەم بەوخۆ هەی ئاخافتنی ڕاستەشێو ەم بەپێندرێن هەچەد ەوەی مۆبایلەڕێگ ەندندا زۆر جار لخوێ 

 .داەم بوارەل ەکسانەکچ ی

ن ەالی ەمۆبایل ل ەب پاندنی ەوتنی چەر کە( و ب5و  4 پۆلی ە)ل کانداەپۆلنێوان  ەل ەیماتیک نیەکی سیستەندیەیوەهیچ پ
کانی بااڵ  ەپۆل یەبێت، کێشەن پتر دەمەپێ تەران بەکارهێنەی بەاڵم کاتێک ڕێژە. بهێننە کار دەمۆبایل ب ەوەسانەو کەئ

 بێت.ەوانتر دەفررەزۆر ب

و  ەوەگرێتەسیان دەس سێ کە ر چوار کەه ەل مۆبایل ەب ەفتانەیان ه ەن ڕۆژانڤااڵەهی ی ئازاردانەنێوان کوڕاندا ڕێژ ەل
 ەفتانە و ه ەڕۆژان ەکەێژڕ نێوان کچاندا ە. ل% 17،5 ەگاتەد نەدەد نڤااڵەهئازاری  «جاروبار»ی ەسانەو کەئی ەڕێژ
ش  ەکەو ڕێژ ەیەه ەوەئاستی پۆل ەوخۆی بەاستڕ کیەندیەیوەمۆبایل پ ەن بڤااڵەهئازاردانی . % 13،7 و جاروبار% 0،9

  ە. کاتێک ئاماژەکسانەنێوان کچ و کوڕدا ی ەل ەکەی ڕێژەوە بوونرزەبێت. بەن پتر دەمەپێ تەبک پێشتر باسمان کرد ەو
وانتر  ەرفرەکانی بااڵ بەپۆل ەخێرایی ل ەزۆر ب ەکەین، کێشەک ەکارهێنانی مۆبایل دەن و بەم ەپێ تەب ئازاردانبوونی پتر ەب
 بێت.ەد

  ەسانی دیکەککچان ئازاری  ەکوڕان پتر ل ەندەر چەکچان، ه ەل ەنێوان کوڕان پتر ەل  ەوەی مۆبایلەڕێگ ەپاندن لەچ
 ئاسایی.پاندنی ەچچاو ەل ەمترەند کەمۆبایل، جیاوازی زای ەدن بەد

ی  ەسانەو کەاڵم ئە. بەون زۆر نیەکەپاندنی مۆبایل دەپاندنی ئاسایی و چەر چەی بەانگرووپو ەی نێوان ئەجیاوازی ڕێژ
 ڕوودا. ەپاندنی ڕووبەچ ەشدارن لەی بەسانە و کەلودان ن جەدەان دنڤااڵەهئازاری  ەوەی مۆبایلەڕێگ ەل

م ەو ه ەرەپێنەچم ەه ەک  ەیەه کەیەستەد ەوەی مۆبایلەڕێگ ەپاندن لەچ ەم لەپاندنی ئاساییدا و هەچ ەم لەه
پاندن ەندی ڕۆڵی چەتمەتایب بێت.ەمتر دەنیش کەمەپێ تە و ب ەمەزۆر ک ەیەستەم دەپاندنی ئاساییدا ئەچ ەل. پێنراوەچ
ردوو  ەه یەڕێژ داەگرووپم ەپاندنی مۆبایلدا، لەچ ەل ەیەوانەپێچ  ەیەێچکڕ مە. ئەوەبێتەقتر دەندا زەمەڵکشانی تەڵ هەگەل

بن. زۆر جار ڕۆڵی ەنیشدا پتر دەمەڵ تەگەکشن و لەڵدەک ئاستدا هەی ەل کەیەتاڕاد (پێنراو ەچو  رەپێنەچ) نەالی
 .بێتەڵ د ەتێک ن زۆرترەمەڵکشانی تەپێ هەب ر و ئازاردراوەئازارد

ن  شیاەی هاوبەهێندێک نیشان .ەکراوەن ەپاندنی ئاسایی شرۆڤ ەچ کەومۆبایل  ەب پاندنەچ کانیزمی دۆخیێو م هۆکار
ڕێین ەبگ ەپێویست ەر بۆیەه واوی جیاوازن.  ەت  ەپاندن بەی چ ەم دوو جۆرەل پێنراوەچو   رەپێنەچسانی ەاڵم کە، بەیەه
 کارەت بەی تایبەست و پێوانە ربەندێک بکرێت هێەڕوان دە چاو مۆبایل. ە دن بپانەکانی چە ندیەتمەدوای هۆکار و تایبەب

ن و  ڤااڵەه ەب ەاندنی مۆبایل گرێدراوپەبینین چەکاتێک د.  ەیەم دیاردەی ئ کردنکێشەو ڕێش ەوەکردنمەبهێنرێت بۆ ک
بۆ   ەنین ککار بهێەو شێواز ب مان ستراتێژیەر هەه ەتاو ەرەس ەل بێتەد ە،وەو فێرخواز ەکانی نێوان فێرگەندیەیوەپ
 هێندرێت،ەکار دەپاندنی ئاسایی ب ەچ
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 م ە شی دو ە ب 

 و هۆکار   ە نیشان 

 

 ەنکان هێندێک نیشاەوەتۆژین کرێت. ەد پێنراوەچو  رەپێنەچسانی  ەک  یندیەتمەی و تایبەی نیشانەباررەزۆرجار پرسیار د
م ەکرێت بڵێین ئەد نوێنێت.ەخۆی د پێنراوەچسانی ەزۆری الی کەب  ەتماندیانە تایبو  ەنیشان  مەاڵم ئەن، ب ەدەپێشان د

کاتێک   .ەنزمتر  ەدیک ئاساییرخوازی  چاو فێ ەتێکڕا لەستی توانایان بئا ەوەفۆرمی تۆژین یەوەلێکدانو  ەپێ پێوانەب ەگروپ
 ەر بۆیە. هەیو سپەتی فێرخوازدا چەسایەک ەپێنراو لەر و چەپێن ەڕۆڵی چ ەستنیشان کراوەی دەیاندنە تمەو تایب ەم نیشان ەئ

کان ەنیشان ەیان هێندێک ل ەپاندن تێدا بووەکانیان پێش چەندی ەتمەو تایب Tendencyیل ەکان مەسەبڵێین ک  ەئاسان
  . ەی پێداوەشەپاندن گ ەریی چەدۆخ و کاریگ

و   رەپێنەچ یکردنەپێناسک بۆ ەیەنیشانر و ەپێو ەناتوانێت ببێت باو یلیەم ەب کردنەئاماژ بڵێینبێت ەها دەروەه
کی ەیەان پێناسپێنراوەچیان  رەپێنەچی ەت زۆربێ ناکر ەبۆی رەزۆرن، ه داگرووپکانی ەتاک یلیەم ەجیاوازی ل .پێنراوەچ

و  رەپێنەچی ەزۆرب ەبۆی، ەرباڵوەبجیاواز و زۆر  کانداەگرووپو ێن ەل پاندنەی چیلەم ربگرن.ەند وەنێو یەپێوان ەت بەتایب
پاندن. ەر چەب ەتەوتوونەکەو ن  ەیان تێدایەن نیشانەه یشفێرخواززۆر  .ناگونجێن داەکەی پێوانەڵ نیشانەگەان لپێنراوەچ
 . ەوەتێبخوێندرێتە تەم بابەجیاواز ل ەببێت ەکرێت دەسف دەدا وەلێر یەیلەمم ەئ

 

 

 پێنراو ە چ 

اڵتی پێشان ەسەوندا ترس و بێدخت و تەبارودۆخی س ەوان لە. ئشێونەپو  ەور مەکان منداڵ و الوی پێنراوەچی ەزۆرب
  رخستنداەخۆ دو   بوێریبواری  ەل  پێنراوەچستێت. ەوەدژیان د  ەببینن شتێک ەد کاتێکژان ەک گریان و شڵەن، وەدەد
ی  ەو کوڕانەئ .ەالواز –دا فێرخوازی ئاساییچاو ەل -یان  (کردنخۆ ەب ە)متمانە و خۆمتمان  نەوەندەمامناوی  ەژێر ڕێژ ەل

 ،ەدایەوەیر لەسوتۆ نابینێت. ەنێو کچدا ڕۆڵێکی ئ ەل ەیەدیاردم ە. ئەندەنێوی ەژێر ڕێژ ەل هێزی فیزیکیان درێنەئازار د
 پاندندا. ە بواری چ ەنابینێت لگرینگ  ی ێکڵۆ ڕ هیچ  مرۆڤ یخساروڕ

، دۆست و نیانەت داەفێرگوی و پش ەماڵ و ل ەجار ل زۆرو  ویستنەمتر خۆشەک پێنراوەچ  ،دانەمەهاوتنێوان مندااڵنی  ەل
 .منداڵترنخۆیان  ەڤااڵنیشیان لەه

مۆکی،  ەکانی خەنیشانێ، ڕاوکەدڵ ەبۆ نموون  ،کانیانەنەمەهاوتچاو  ەل داانپێنراوەچنێو  ەل ەرباڵو ەی سۆزداری زۆر بەکێش
 .ەت پتر ەاڵمەو هر، ەسەسک، ژانەژان، ەاندا ئێش و ئازاری ماسوولکپێنراو ەچنێو  ەها لەروەو بیری خۆکوشتن. ه  ویەبێخ

اڵم  ەکانیان. بەنەمەهاوتچاو ەل و دۆڕاون ناسک ەوەنەزۆر الی ەپاندن لەان یان قوربانیانی چپێنراوەچ ،گرووپک ەو
 .وتنیانەرکەبهۆی  ە بێتەد ەهۆکار مەئ ەلمێنێت کەبیس ەیک نیەمایەئێستا هیچ بنبێت بڵێین تا ەدیسانیش د

.  نکراباس ەوەرەس ەل ەیەلەو نیشانگەڕاهێزانی هێندێک لیان  پێدان ەشەپاندن هۆکاری گەچ ەنیی مانی تێداگو هیچ 
بۆ  کرێت ناسک بێت.ەسێک دە موو کەاستیدا هڕ ەاڵم لە، بەپاندن مرۆڤێکی ناسکەچ یگشتی وێنای قوربانیەند بەرچەه

وان وا  ە، ئەوەنیڤااڵەهن ەالی  ەپاندن لەر چەب ەوێتەکەتی دەرایەڕێب وی جڤاک ین تواناەی خاوفێرخواز ەیەجار ه ەنموون
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هێنن بۆ  ەکاری دەس بەهێندێ ک ەکنیکەم ت ەئ تیان.ەرایە ڕۆڵی ڕێبر ەسبۆ  ەشەڕەه ەتەبو ەسەو کەن ئەکەست دەه
   .نەکەان داڵتی خۆی ەسەدۆخی د ەپارێزگاری ل ەوەپاندنەی چەڕێگ ەل وانەئ، کار ی پێشبڕکێکردنالواز

 

 

 ر ە پێن ە چ 

 ڵ فێرخوازانی ەگەل گرووپک ەو رەپێنەچر ەگ ە. بۆ نموونفێرخوازانی ئاسایی ەلجیاواز نین  (رەئازارد) رەپێنەچگشتی ەب
  رەددا ەوەرەو س ندەنێو ئاستی ەین، لەبکرد ەوراەب بوێریو  ە رکی فێرگەیاندنی ئەگ جێە، توانای بڕوخسار پێ ەب ەدیک

 ون. ەکەد

  ەل ەیەپێوان ەم جۆرەند. ئەنێوئاستی ی ەفێرخوازی ڕێژ ەل ەهێزترەنی فیزیکیان هێندێک بە زۆری الی ەب رەپێنەچکوڕانی 
 .ەیخشێکی نیەناو کچاندا هیچ ن

ی ەربارەدفێرخوازی ئاسایی.   (یندەنێو ئاستیی تێکڕا )ەخۆمتمانڵ ەگەل ەنیی کی زۆریە جیاوازی رەپێنەچ یەخۆمتمان
دات، ەان دپێش نۆرماڵ  ەب رەپێنەچ یەخۆمتمان ەیەه ەوەتۆژین. ەیەنێو پسپۆڕاندا ه ەمشتومڕ و دیدی جیاواز لە م باسەئ

 . ەوەکاتەوون دڕپتر  یانەخۆمتمان تیڤ( یە)نێگ تی ەناینی ەالی ەیەش هەی دیکەوەتۆژین

مۆکی و بیری ەی خەران پتر نیشانەنوێنێت. ئازاردەخۆ د ەخۆمتمانمانای و  ەوشی ەشرۆڤ ەبۆچوون پتر ل یجیاوازی
 پاندن.ەی چەی بازنەوەرەد ەفێرخوازێک ل چاوەل ەمێشکیاندای ەخۆکوشتن ل

ر  ەمانکاتدا وا دەه ەلستن. ویەخۆش کانیانداەنەمەنێو هاوت ەلە ی فێرخوازانی دیکەمان ڕێژە ه ەب  رەپێنەچرد ەراوەپێ بەب
 ەنێو پۆل، فێرگ ەم لەبێت، هە وتەیان با بڵێین هاوڕ ەیەوەری دیکەسانی ئازاردەن کەالی ەپتر ل ەلماندنەس مەئ وێتەکەد

م و پتر ەی ناساخڵکەیەڕاگرتنی ژێنگبێت بۆ  تیەنایرێکی ەتوانێت فاکتەد ەویستیەخۆش ەم جۆرەئ شدا.ەی فێرگەوەرەو د
پێدانی  ەرەر بێت بۆ پەتیدەتوانێت یارمەدا دەیەم ژینگەل ش ەبێگومان دۆخی دیک پاندن(.ە)چ ەوتەڕ مەبدات ب ەرەپ
 قامگیربوونی. ەپاندن و سەچ

کات و ەد  ەشەیان تێدا گتوندوتیژتی ەسڵەخ ترزۆر دا،ەفێرخوازی دیک چاوە، لرەپێنەچفێرخوازانی  ەک ەلمێندراوەس
ک ەو رەپێنەچن: ەالیەفر یتیەنایفتاری ەڕی ەپێناس ەبێتەدپاندن ەچ ەیەه جار ڕسکێت.ەخشیان لێ دەمرۆڤی زیانب

م  ەر ئەس ەوەڕێنەگەتدا دەشێکی تایبەب ە. دواتر لداەدیکسانی ە ک چاوەلن کراو ەپێناس توندوتیژو  ەتووڕ ەب گرووپ
 . ەباس

   دۆخی خێزان بارو 

ان  پێنراو ەچنێوان خێزانی  ەل بینینەد مەکی زۆر کە، جیاوازی average tendency تێکڕا یلیەمری ەپێو ەڕینۆنەکاتێک د
ن ەالی ەپێویست ل ەپاندن پتر لەقوربانیانی چ ەتوانین بڵێین هێندێک لەکات دهاو. پاندنەچ ەدوور ل یسانەو خێزانی ک

ی کردنهۆی الواز ە بێتەد ەیرۆشیەپدان و ەداڵد ەم جۆرەیت ئەگەئاسانی تێد ەب داەلێر ت.ێ کرەپارێزگاریان لێ د ەوەخێزان
یان   ەپاندن ەچنجامی ەرئەد ەم دۆخەبڵێین ئ ەوەدڵنیایی ەها ناتوانین بەروەپاندن. هەی چە ڵدانی بۆ ناو بازنەمنداڵ و ه

 پاندن. ەئامرازی چ ەخێزان بێت و ببێت یپشتیوانی ڕوانیەچاو ەمیشەههێنێت ەد اڕها ەمنداڵ و  ە، چونکەهۆکار

  یندەمەوڵەژار و دەی هەر دوو توێژ و پلەخێزانی هە ل ەسانەم کە. ئەنێوان خۆیاندا جیاواز ەل رەپێنەچدۆخی خێزانی 
 مووەڵ هەگەل ەیەخۆی هو ەاستڕ ندیەیوەپتی ەاڵیەختی کۆمەزانین دۆخی سەد هاوکاتبن. ەیدا دەتیدا پەاڵیەکۆم

ی  ەپل ئاسایی یخێزان ەخۆیان ل رەپێنەچی خێزانگشتی ەزۆری و ب ەبپاندن. ەک چەی، وکجڤا فتاری ەڕ ەفتارێکی دژ بەڕ
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کی  ەیەژینگ ییی، کزیەبوونی ئاسوودەنێوان باوک و دایک، ن یندیەیوەپ قامگیریەک ناسە، وەوەنەکەجیا د ندیەنێو
 خش. ەفتاری باش و زیانبەڕ بۆبوونی ڕێسا و سنووری دیاریکراو ەو ن ەوەناڵساەورەن گەالی ەل تیەئایزی ڕاهێ

تی ەچۆنی ەکن لێبینن و بۆ خۆیان شێواز و مۆدێلەتیڤ( دەگێ )ن تیەنایڕۆڵێکی  رەپێنەچبێگومان خێزانی هێندێک منداڵی 
 ەدراورێ گ ەپاندنن کەچ یکیەر ەتۆوی س ەفتارانەم ڕەئ دا.جڤات ەیان لوتەڵسوکەهر و شێوازی ەوروبەسانی دەک یکردنباس

 .ەوەنێو خێزان یکیەرەی سەردەروەپ ەب

 

 

 پاندندا ە چ   ە نگی ل ە هاوئاه 

اڵم هێندێکیان ە، برەپێنەچ ەل خۆالدان  و ن بۆ خۆپاراستنەیکەستیان بێت دەد ەر چی لەپاندن هەگشتی قوربانیانی چ ەب
موو حاڵێکدا  ەه ەل ەئێم .رەپێن ەچ یرنجەس هۆی بێزاری یان ڕاکێشانی ەبێتەد  ەدن کەپێشان دها ەی وفتارەڕ جاروبار

 .نەکەری دەستپێشخەپاندن دەچ ەب ەمیشەوان هەزانین، چۆن ئەرپرس دەب ەب رەپێنەچ

 ەداتەد ەانقامگیرەیلێکی سەم ەک ەئادگارێکڕانیبوون ەپاندندا. شەفتاری چەڕ ەل یی گرینگنەتووڕ ئادگاریدوو جۆر 
   .ەیەم کردارەئی ەدیکجۆری جیاوازی  ،الماردانەپ .تیڤ(ە گێ)ن تیەنای کرداری نجامدانی ەمرۆڤ بۆ ئ

  ینائومێد و ئاڵۆزی ڕووی دۆخیەڕووبکاتێک ڕسکێنێت،ەدمرۆڤدا  ەل ەرانەالماردەو پ ڕانیەیلێکی چاالکی شەیی مەتووڕ
نی پاندندا الی فێرخوازاەڵ چە گەنگ لەهاوئاه و تێکڕا ەبیی ەنوێنێت. مێزاجی تووڕەکردار د تیەنایمیزاجی  ەب ەوەبێتەد

 ندی. ەالی فێرخوازی پۆلی ناو ەمترەک ەوتەڕم ەی ئەاڵم ڕێژەدات، بەپێشان د خۆی تاییەرەپۆلی س

دروست  ەانقامگیرەیلێکی سەیی چاالک م ەپاندندا. تووڕەچ ەر و بزوێن لەهاند ەتێبەبزانین چی د ەزۆر گرینگ ەر بۆیەه
 ەاڵت بەسەد یستەه و ەرەهاندیی ەتووڕ .جڤاکی وتیەستکەدهێنانی  ستەدەبۆ ب نگێزەڕەی شەوەکاردان ەلکات ەد
 گرێ.ەردەوپاندن ەچە چێژ ل ر ەپێنەچ ەم جۆرە. بپێنراوەچ رەرانبەبدات ەد رەپێنەچ

خۆ   گرووپ ەب پتر پاندنەی ئاسایی چەشێو زۆر جاراڵم ەدرێت، بە نجام دەئ ەوەن تاکەالی ەپاندن لەجاروبار چ
بۆ  ەبوون زۆر گرینگ گرووپ ەربەس ستیەدا هەلێرپێنن، ەچەتاکێک د ەوەس پێکەند کەیان چ  دووزۆر جار  نوێنیت.ەد
  .رەپێنەچ

پاندن ەکی چێدۆخ ەکار دێت ل ەاری پزشکیدا ببو ەک لەو  x کسێتیشکی ئ ەک بەیەتوانین وێنەد ەئێم ەوەینەوا بیربک
گیانێکی نوێی و  نەدەڵدەر هەپاندندا سەدۆخی چ ەل ەی گرینگ ببینین کتوانین زۆر هۆکارەد داەیجڤات ەم وێنەبگرین. ل

تا دێت ەه ەمارانەم دە. ئانرەپێنەچنێوان  ندیەیوەکانی پەمارەی دکردنهۆی ئاشکرا ەبێتەد   ەکە. وێننەدەپاندن دەچ ەب
 پاندندا. ەدۆخی چ ەبن لەهێزتر دەستوورتر و بەئ

ن. هۆگری ەکەکگرتوویی دەی ەست بەه داەو کاتەل ن،ەدەێک دڤاڵە هڵ ئازاری ەکۆم ە س بەدوو یان سێ ک کاتێک
هۆی  ەبێت، بەهێز دەپتر ب گرووپو  ەستەد ەرگرتن لەها چێژ وەروەهبێت. ەهێز دەدا بەشەهاوب ەارم کردەل نێوانیان
 . ەپێنراوەچسی ەکویش ەئ: ەوەیانەکەگرووپی ەوەرەد ەسێک لەکبوونی 

  ەز بداتێی هەوەئ ەوەکاتەد ی گروپ(ەوەرەد ە)ل رەدەبگرووپپێنراوی ەگرووپ و چ ەربە ری سەپێنەچ نێوان یجیاوازی
توانین چێژی  ەاسمان کرد دب ەوەرەس ەی لەم وێنەی ئەڕێگ ەل ەها ئێمە روە. هپێنراوەچر ەس ەستان بخاتەو پ رەپێنەچ
 ەوەرەپێنەچی اڵتەسەی بێدەڕێگ ەل ەی یرەم کاریگەئببینین.   رەپێنەچ ەب رەرانبەب دۆخی ەل ەگرووپم ەوونی ئبهێزەب
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ی  جڤاکوتێکی ەسکەی دەوە . ئرەپێنەچبۆ  ەیان بێهێزی گرینگهێزی ە: بتوانانێوان  یهاوکات جیاوازیلمێندرێت.  ەسەد
 .  ەی دیکەکەنەبوونی الیندەمەرەهۆی ز ەبێتەوت دەمان ڕەر هەه نێک،ەالی یانکێک ەیە دات بەد

پاندن  ەقوربانی چ ەر بەامبرەب ەوەیڕانەی شەوەی کردەڕێگ ەکگرتوویی و هێزی خۆیان لەکۆشن یەتێد رەپێنەچ
 . لمێنێتەسەوان دەاڵتی ئەسەوتن و بێهێزی خۆی دەریک کەت ە ب پێنراوەچسی ەنن. کێسپەبچ

درێن ەهاند ترکوڕان پپاندن. ە فتاری چەڕ بۆ ەرەهێزترین هاندەبوون ب گرووپ ەربەم بۆ کوڕ بزوێنی سەم بۆ کچ و هەه
م  ەپاندن، ئەڵ چەگەل ەیەوی هەتپکی ەندیەیوەیی چاالک پەکی. تووڕەند و کرداری هێزەهە هۆی ڕ ەکچان ب چاوەل

  ەت لەتایبە، بەپاندنەی چ کیترین هۆکارەرەس ەوتەڕ مەئ ەووتەرکە. وا دەوەگرێتەک دەک یەکوڕ و کچ و ەنەالی
 کانی بااڵ.ەپۆل

یان بزوێنی  یرەاڵم کاریگەپاندنن. ب ەریکی چەخ نیاەت ەب سانێک ەکبوون ڕۆڵ نابینێت، کاتێک  گرووپ ەربەس نیێ بزو
 ش. ەسانەم کەبۆ ئ ەگرینگ پێشاندان هێز

 

 کان ە ست ە رب ە ب 

 کیەیان زار تێوری ەب موویانە گشتی ه ەب .ەیەڵەپاندن هەچ ەیان پێیانوایەشیان زۆربەکەفتارە ڵ ڕەگەهاوکات ل رەپێنەچ
دات.  ەڵدەر هەس گوتاریاندا ەل  [تاوانبار زانین ەب]خۆ  بارتاوانستی خۆەه ەپاندن و جۆرێک لەکرداری چ ەگرن لەد وداەم

الواز  تێدا  یان – بارتاوانخۆ ستیەه یەوەبۆ ئە یەه سێ مێکانیزم ەان بتدا پێویستیەڕەبن ەل ەستەهم ەی ئ کردنبۆ بنبڕ
   .انتیەنای فتار و کرداریەڕ ەب  رەرانبەب بێ

ک  ەو گرووپی وتەڵسوکەهن  ەگمەد ەب. نێتێ نو ەدگرینگی خۆی ش ەلێر دیسان گرووپ موو شتێکەپێش ه ،مەکەی
کاتێک   ،تیەرپرسایەب بوونیشەیان داب بوونوردفتار و کرداری خۆی. ەڕ ەگرێت لەڵدەتی هەرپرسایەهی تاک قورسایی ب

 ەل [تاوانبار زانینە خۆ ب] بارخۆتاوان  ستیەه ە. هاوکات هێندێک لنەنجام بدەکارێک ئ ەوەپێکس ەکند ەچ ،داتەڕوو د
تاک    یتیەرپرسایەب ەر بۆیە . ه«نەکەا دهەش وەوانی دیکەئتا ەوە»ئ ەگرووپ ەکەبێت، هۆکارەدا کز دگرووپتاکی ناو 

 . ەوەگرووپ  کردای ریەژێر سێب ەوێتەکەچێت و د ەناو د ەل کەیەتاڕاد

  ەمەئ .پێکبهێننپاندندا ەقوربانی چڵ ەگەدوور لروونی ەد کیەودایەبوونی کات مڕەپێ تێپەوێت بەیان ەد رەپێنەچ ،مەود
 وامەردەستێکی بەیوەپ ەبخرێت پێنراوەچ ەدژ ب تیەنایفتاری ەڕها ەی وجۆرێک ەکان بەیی ڕاستیکردنەشرۆڤ  ەل ەیبریتی

ت یان ئاکاری  ەسڵەخ ەن بەوێت گرینگی بدەیانەد رەپێنەچ ەبۆ نموون .لمێندرێنەبسپتر  وانەش ئەیەشێو مەتا بەه
بێت،  ەوام دەردەزۆر ب ەوتەم ڕەکاتێک ئ (.رەپێنەچ) مانداەڵ ئەگەو لەهۆی جیاوازی ئ ەبێتەد ەپاندن کەقوربانی چ

سانی ەڵ کەگەبێت لەجیاواز د ەندەوەئ و ەاووت کرەز داپێنراوەچسی ەک ەکانیان لەمرۆیی ەنیشان  کەیەتاڕادبینین ەد
ی ە سێکی دیک ەک ەدژ ب ەوتەڵسوکەهم ەئ نەدەخۆیان ن ەڕێ ب ،نەڵ بکەگەی لێکوتەڵسوکە ه بیننەد «واەڕ»تا ەه ،ەدیک
   ن.ەبک جڤات ونێ

کاری   ەوان بەئ  ەبێت کەدروست د رەپێنەچسانی ەکی ڕاستی الی کە: وێنایەوەنرێتەبنیاد د ەوەکردنمای بیرەدا بنەلێر
م  ەئ ەوەر ئەب ەل نین! ەڵەکان زۆر هەتیەنای ەو کردار ئیدی ئاکاران. یی خۆی تاوانباریتس ەی هەوەکردنمەهێنن بۆ کەد

م ەخوو. کاتێک ئ ەبێتەتی دەرپرسایەژێر ب ەرچوون لەد. ەیپتری شایان نی ەوەکرێت لەک دێسەک ەدژ ب ەکردار
کان ەختێک ڕووداوەوپاندندا. ەکاتی چ  ەل رەپێنەچبێت بۆ ەمتر دەک بێت، ئێش و ئازاری ویژدانیەوام دەردەب ەیەرۆسپ
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  پێنراوەچفێرخوازی تاک ڕادێت  ەیەوێم شەچن. بەو دێنەلو   ەوەتوێنەکان بۆ خۆیان دەستەربەب ە،وەبنەدووپات د
 ئاسایی بێت. الیشیلە  پێنێت وەبچ

سی ەک .پاندنەپتر چن بۆ ەیدا بکەپ ستەبەمو  وام هۆکارەردەندا بای ئازاردەماو ەوێت لەیانەد رەپێنەچ ،مەسێی
وا  ەخۆی ڕ ەب ەو دۆخەک بێت ئەر هۆیەه ەیان ب خۆی دات بۆ ئازاردانیەپتر هانیان د شەمەئورووژێت و ەد پێنراوەچ
  یکار ە دژی ب ەب رەپێنەچ، ەخۆی بنوێنێت یان ن ەک لەی ەوەڵێت، کردەر شتێک بڵێت، نەه پێنراوەچسی ەبینێت. کەد
خۆی بکات،   ەرگری لەو ب ەوەاڵمیان بداتە و پێنراوەچسی ەک  ەر بۆ نموونەهۆکار بۆ جاری داهاتوو. گ ەنەیکەو د هێننەد
خۆی پێشان  ەک لەیەوەیان و هیچ کردرەرانبەبنگ بێت ەدبێ  پێنراوەچر ەن. گەکەتاوانباری د هاردرۆزن یان  ەوان بەئ
 ەیەم شێوە. بەاڵمیان بداتەو ەوەمیان لەک ڕووی دێکات نەکەن داوای لێ دەکەبێڕێز تاوانباری د ەوان بەدات، ئەن
موو ەه داهاتوو.پاندنی ەبێت بۆ چەساز د شەک و ەمینەو دیسان ز بینن«ەوا دەڕخۆیان  ەب  ەم کردارەمافی ئ» رەپێنەچ

بۆ   ەشەڕەه ەب  شیەکەکۆتایتی و ەهێشتا ماوی پێنراو(ە)چ وەئ ەکرێت کەواو دەک تە یەشێو ەپاندن بەدۆخێکی چ
   .ەوەبڕنەد ەجارێکی دیک

 رەرانبەب پێنراوەچسی ەی کروونەد ەش لتیە نایریی ە، کاریگەوەبێت ەم دەک رەپێنەچستی ەربەدا بەوەڵ ئەگەهاوکات ل
ی گۆڕێت، ئیدەخۆی دی ەربارە دیشتنی ەزانێت و تێگەستدرێژی دەد ەکان بەڕووداو پێنراوەچسی ەسپێت. کە چەد خۆی

زاری و  ەرمەشستی ەهشوێنێک  ەگات ەدتا ەه ،نگێنێتەسەڵدە خۆی ه ەوەرەپێنەچنیگای ەگۆش ەت و لێی نامێنەخۆمتمان
سی  ەینن کبەد رەپێنەچکتر بن، ەرتاوی یەبر دوو ال ەک هەجێگای ەگاتە د ەکەپاندنەچگرن. ەروونی دەی دخۆتاوانبار

  ەل پێنراوەچسی ەک یەربارە د رەپێنەچی ەیەو وێنەئ ونیان.وبوامەردەر بۆ بەبێت هاندەد ەمەئ دات وەکۆڵ د پێنراوەچ
و   لمێنێتەیسەدخۆی ی ەوەکاردانەب پێنراوەچسی ەک ەر بۆیەهکی لۆژیکی، ەیەوێن ەتەبو ەمێشکی خۆیان کێشاو

 تاوانبار.  ەیش بپێنراوەچسی ەکزانن و ەمافی خۆیان د ەب  ەکەپاندنەچ رەپێنەچ سانی ەک. داتەتی پێدەوایەڕ

ڕووی ەکاتێک ڕووب ،نێتەر ئاخاوتنیان دادەس ەریی لەڕاستی و کاریگ ەبێت ب ەلێیان د ەشتن و هۆکارانیێەگتێ ەم جۆرەئ
م  ەیڤێت، بزانێت ئەپەد رەپێنەچڵ ەگەر لەکاتێک لێکۆڵ ەزۆر گرینگ  ەبۆی فتار و کرداریان.ەڕ یەربارەد ەوەبنەد ەخنەڕ

  تیەرف ەنابێت در ەلێکۆڵ  .نبەواو دەقازانجی کێ ت ەو ب نگرەد ەرچاوەس  ەوەێیکو  ەل ەو هۆکاران ستەبەم ەجۆر
م  ەنابێت ئ تێکداەموو حاڵە ه ەل. ەیان ن ەڕاست کانیانەک کردارەیەتا چ ڕادەه ەبدات ک پێ و گفتوگۆیان ەوەڕاگۆڕین

 .شیاوی بزانن ە و ب یانەکەئازاردان  ەن بەتی بدەوایەڕ ەسانەک

 

 

 ان چی ماشا ە ت 

 ەچاالکان ەناڵم ەدات، بەد  پاندن ڕووەزانن چەوان دەئ .ەماشاچی لێیەزۆری ت ەب داتەڕوو دپاندن ەی چەو شوێنەل
چۆن   نەکەیر دەسو  وێستنەدڤااڵنیان ەڵ هەگەوان لەزۆر جار ئگرن. ەدسیش ەنی کەالی  ەنن و ەکەدشداری تێدا ەب
 دات. ەی فیزیکی ئازاری دەشێو ەیان ب ەکێکی دیکەر یەس ەخاتەر دەس کێکەی

  ەی چاالکن لەسانەو کەماشاچی زۆرترن لەگشتی ت ەنن. بیێەتێناگ اڵم خۆیەب داتەڕوو دبینن چی ەد ەیەجاری واش ه
  ەزۆرینم ەر ئەگین. ەبک ەپێناس «نگەی بێدەزۆرین» نیەالیک ەوان وەتوانین ئەد ەئێم ەوەوم ڕەپاندندا، لەدۆخی چ

. ەورەهێزێکی گ ەتوانێت ببێتەد ماشاچیانەی تیزۆرما. ەدەنپاندن ەزۆری چشێکی ە، بنواندبانگ و کرداری ەد ەنگەبێد
تاکی  . ەیەڵە هە کەی ڕووداوەربارەد کدیەبۆچوونی ی ەیان لەوەلێکدانزۆر جار  اڵمەب، نپاندنەیان دژی چەگشتی زۆربەب
  ەیەڵەهە یشتنەم تێگەئ. ەیاستیدا وانیڕ ەاڵم لەب ە،ی تیەئای ەکە پاندنەچ رەرانب ەبڕایان  ەماشاچیانی دیکەت ەماشاچی پێوایەت
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یبینن،  ەی دەو ڕووداوەگرتن لدوورخۆ  ەنیان لەت ەوان پێیانوایەئ .پێنراوەچی تیەیارم ەلگرێت ەماشاچیان دەت ەپێش ب
 کات. ەپاندن دەشداری چەدا برەپێنەچڵ ەگەل ەماشاچی چاالکانەتاکی ت ەیەناوێرن هیچ بڵێن. جاری واش ه ەبۆی

ی  ەوتەچ ەرکەد مەبست ەهمان ەن. ئەکەتیان دەماشاچیان یارمەت ەن و زۆر جار پێیانوایەگەتێد ەڵەیش هرەپێنەچ
ئاشکرا   پێنراوەچتی ەنگی بشکێت و یارمەر بێدەگ گرن.ە نگی ڕادەماشاچیان بێدەی تەزۆرب  ەوەر ئەبەل ،نەناکخۆیان 
ماشاچیان ەبۆچوونی ت ەڵە ه ەبانیش پێنراو ەچ هاەروەهدن. ەست دەد ەی خۆیان لرنجە سی ەرچاوەس رەپێنەچبێت، 
 ەشدارن لە ب ە«سانی دیکەموو ک ەه»بینن ەان دپێنراوەچبێت کاتێک ەقورستر د ەکەئازاردان یریە. کاریگەوەنەدەلێکد

دروست   (ڵ ەکۆم ەبینینێکی ب ەڵەه)  «وتەرکی چەۆدک»  ماشاچیانەان و تپێنراوەچ، رەپێنەچنێوان  ەپاندنیاندا. لەچ
م ەل کرداریانر ەس ەنێت لەری دادە، کاریگەوەکاتەوا بیر د سەموو کەه ەس پێوایە موو کەی وا هەوەبێت. ئەد

پاندنی  ەدۆخی چ ەل ماشاچیانەر تەگ ڕووداوی نوێ.ی ەوەبووندووپات بۆ رێکیشەهاند ەتێ بەدا و دەتەتایب ەبارودۆخ
 بێت.ەد کۆتا ەکەپاندنەوێدا چەر لەهن، ەبد پێنراوەچتی ەیارمبێ و ەان هڵوێستیەه سێکداەک

   دات؟ە ئازاری کێ د   ێ ک 

.  ەم هی پۆلی دیکەن هەدەم ئازاری فێرخوازی پۆلی خۆیان دەوان هەکچ. ئ ئازاری مەدات هەم ئازاری کوڕ دەکوڕ ه
بوونی کوڕان پتر  ەوە. پێکەندەزای یی جیاوازیەنموون ەمەپۆلی خۆیدا. ئ ەویش لەدات ئەگشتی ئازاری کچ د ەکچ ب

  - ەبوونەوەپێک - ەستەیوەپ ەم جۆرەرجی ئەن. مباسک ەرقاڵی یەس ەوەر ئەبەن لەوەپێکن واە: ئەوەچاالکی ەب ەگرێدراو
ین. کاتێک خاڵی ەکەد تۆپی پێیاری  ەوەپێک ەوەر ئەبەڤاڵین لەه ە: ئێمەینێوانیان نیی ەۆکمت یتیەهاوڕێی ەپێویستی ب

کرێت ەباش نایناسێت. د ەڵبژێرێت کەپاندن هەکی چەیقوربانیتوانێت  ەوا بێت، مرۆڤ د ەکەستەیوەکی پەرەس
 بێت(.  ندیەیوەپ)خاڵی  بێت ەکەستە یوەپاندنیش چاالکی پەچ

 یەوەر ئەبەن لەوەپێک کچان : ەگرینگتر ەکەتیەێیندی هاوڕەیوەزۆر جار پ دای کچان  - بوونەوەپێک - ستەیوەپ ەل
دوای  ەوێتەکەد کەیەتاڕاد ەکەی، چاالکیبن ەوەپێکوێت ەیانەد یەوەر ئەبەل کداەچاالکی ەن لەوەوان پێکەهاوڕێن. ئ

ڵیدا  ەگەندی لەیوەکرێت پەسێک دەی کەاستڕنێو کچاندا ئا ەپاندن لەی چەستپێک ئاوا بێت، کاریگە. دەوەکەیهاوڕێتی
م  ەبێت، ب ەخستنی زۆر پڕ ئازارتر د راوێزەوکات پەبێت. ئ رەپێنەچستی ە یوەپ ەوێت لە یەسێک دەت کەتایب ە، بەیەه

 .ەی ستدا بێت و کێ بۆی نیەیوەپ ەل ەیەکێ بۆی ه ەکرێت کەسنوور دیاری د ئاشکراە یەشێو

پێندرێن و خۆیان ەچەد ەوەنەمەن هاوتەالی ەپتر ل ەسانەم کە. ئپێنراوەچم ەه ەرە پێنەچم ەهێندێک فێرخواز ه
کاتێک بۆ خۆت   .خۆ بوون(ەب ە)متمان ەستی خۆمتمانەڕاگرتنی ه ەل ەشێوازیک ەمەئپێنن. ەچەنتر دەمەم تەفێرخوازی ک

 .ەوەگریتەکانی خۆت دەپێندرەچ شوێنیو  وخۆ ئاستەپێنیت، ڕاستەبچ ەدیکسی ەپاندن بیت و بتوانیت کەقوربانی چ

 

 

 پۆل ئاستی  

نها  ەت ەو ن ەنها پاشخانی خێزانەت ەن ەزۆر ەم جیاوازیەاڵم ئ ە، بەجیاواز زۆر بۆ پۆلێک ەوەپۆلێک ەپاندن لەی چەڕێژ
ی  جڤاکی باری ەشەگ ە.یەورەپۆلی گ کەوپۆلی بچووک  ەپاندن ل ەی چە زۆر جار ڕێژپۆلدا.  ەی فێرخواز لەزۆریی ژمار

پاندن. ەچی ەڕێژ ەبێت لەری دەش کاریگەم شێوازەئ ،ەنیی ەوەنەالیم ەندی بەیوەو پ ەخۆی ەربەس کەیەتاڕادناو پۆل 
،  نێوان فێرخوازان ەیی لەئاسوودبوونی ەبۆ ن ەوەڕێتەگەد ەتێدای یپاندنەو چ وتەڵسوکەهی ەی کێشەو پۆالنەی ئەشانین
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تی ەۆتینێکیان بۆ چۆنیڕ هیچ ە پۆالن ەم جۆرەئ  .تیەنای یەنگ یو ژ شۆکانەپ، )پەراوێزخراو( یکخراورەی تفێرخوازان بوونی
   .پۆلدار ەس ەکێشێت بەباڵ د (کردنختە)ج گرتنەو کزی سێرشێوی ە ، پەنیی داەکاتی وان ەرک لەنجامدانی ئەئ

و   تیەنایبوونی ڕێسای  ەبۆ نموون، نوێنێتەخۆ دوتدا ەرکی چەد یریەژێر کاریگ ەدا لەپۆالن ەم جۆرەل ڕێساوشت و ەڕ
ملمالنێ بکات بۆ   بێت فێرخوازەد داەشێکی وا ناڕوون و نائاسوودەک ە. لوەم و ئە تی ئەڕواڵر ەسەل کردنختەج

  ەبنەدا دەکان لێرەئامراز .خۆی  بوونی گرووپ ەربەس دانان و ریەی کاریگەڕاد خۆی وو ئاستی  شوێنی کردن دیاری
 ەم جۆرەتی ئەتایبەپۆلدا. ب ەل ەالواز ەتاوەرەس ەر لەیان هجڤاکنی ەالی ەک ەسانەو کە ت ئەتایبە، بڤاڵ ەهپاندنی ەچ

بۆ ئازاردانی   ەپاندنیان تێدایەیلێکی چەپاشخان و م ەوەخێزان ەل یەسانەو کەبێت بۆ ئەرێکی ترسناک دەهاند ەیەژینگ
بۆ  گرن ەک دەو ی ەوەناسن ەکدی دەخێرا ی ەفێرخوازان ەم جۆرەئ خساو بێت بۆیان.ەڕ  ەمینەکاتێک ز ەڵکی دیکەخ

   ن.ڤااڵەه ە دژ ب  تیەنایکرداری نواندنی 

  ەل تیە نایکی ەیەبوونی ژینگبێت بۆ دروست ەر دەتیدەیارم ەوەستانی فێرگەدەن مامۆستا و کاربەالی ەالواز ل بردنیەڕێوەب
ناڕوون بێت  ر مامۆستا ەن، گێ ڕ ەگەبۆشایی د ەو ل مامۆستا ەب  رەرانبەبستیارن ەڕانی هەی شەن وزەی خاوفێرخوازانپۆلدا. 

 دابردنی پۆل ەڕێوەب ەمامۆستایان ل  یڕوونی و چاالکی  یئامانجر. ەبڕیارد ەبنەوان دەداڕشتنی ڕێسای ناو پۆل، ئ ەل
 پاندن.ەو چ فتاریەدڕەستێک بۆ بە ربەب ەبێتەی و دجڤاکر ساختاری ەس ەبێت لەد یریەکاریگ

 

 

   ە فێرگ ئاستی  

 ی دۆخیختیەرز و نزمی سەی بە ڕێژ توانێتەمان مرۆڤ دگو. بێەیەزۆری هکی ەکان جیاوازیەفێرگ ەپاندن لەی چەڕێژ
کان  ەییت جیاوازەنانەت .ەزۆر ەجیاوازی وەئاڵم بۆ ەهۆکار یان و ەنابێت ەمەئاڵم ە، ببکات ەشرۆڤ  کداەیەفێرگ ەخێزان ل

ش ڕۆڵ  ەکەفێرگ یو بچووکی ەورەگت ەنانەت ،شار بێت یان گوند ەل ەفێرگی ەوەئک ە، وەینی ەوەشوێنە ندی بەیوەپ
بۆ دۆخی نێوان مامۆستایان و   ەوەڕێتەگبکان ەجیاوازی نێوان فێرگ یزۆری ەیەه )ئیحتیمال(  ە مانیش .نابینێت

ی ەوەبوونرزەبۆ ب ەیتیەنایرێکی ەبردن پاڵنەڕێو ەکزیی هاوکاری نێوان مامۆستایان و الوازی ب .ەتی فێرگەرایەبەڕێوەب
.  ندنی ئاستی توانایانەسەن ەشەهۆی گ ەبێتەنێوان مامۆستایان د یبوونی هاوکاریەی نەکێش. داەفێرگ ەپاندن لەی چەڕێژ

 ەلە ری فێرگەبەڕێوەگرفتی ناو پۆل و ب رەرانبەببوونی پشتیوان بۆ تاکی مامۆستا ەهۆی ن ەبێتەد ەیەکێش ەجۆر مەئ
 ئامانجی دیار بۆ فێرخواز.  ودانانی پالنێکی پوخت 

 

 

   کان ە ی هۆکار ە ربار ە نجامگیری د ە ئ 

ۆتینی ڕوون و ڕ بوونیەپالنی، نبێ کات.ەهێز د ەب فێرخوازانالی  ەسانی دیکەیلی ئازاردانی کەخێزان م تیەنایدۆخی 
ی  ەانشینو  ەیەژینگ ەم جۆرەبوونی ئەه. داپۆل ەل ەپاندنەمای چەری بنەپێکهێن داۆیخ  ەخۆی ل تیەنایڕێسای بوونی 

مامۆستای پۆل و هاوکارانی زۆر گرینگن بۆ پاندن. ەچ  ەبێت ەد یەکەنجامەئ ەکەیەستە تێکب ،تاکی ناو پۆل  ەل تیەنای
بۆ  ەیکیەرەرجی سەپێشم  مامۆستایان دۆخی هاوکاری نێوان و ەتی فێرگەرایەبەڕێوەب ی پۆل.ەی ژینگەشەتی گەچۆنی

 . کاتی پشوودا ەلان چاودێریبردنی پۆل و ەڕێوەب
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ی  ەر ڕێژەس ەل ەیەکی زۆری هەریەکاریگ ەی فێرگەوەرەدی ەڵ ژینگەگەو خێزان ل ە ها هاوکاری نێوان فێرگەروەه
ئاکارێکی  نەفێرخواز خاو .ەوەی فێرگەوەرەی دەژینگ ەب ەستەیوە پ کەیەتاڕادپاندن ەهۆکاری چ دۆخ و پاندن.ەچ

ی کاری  ەو چێو ەفێرگ ەل ەیە ه شدا هۆکاری واەوەڵ ئەگەاڵم لە، ببێتەفێر د ەوەخێزانی ەو زۆر شت ل ەخۆیەت بەتایب
کی ەیڕا ەپێویست ەفێرگ ەپاندن لەدژی چ کردنبۆ کار .پاندنەی چەوەرزبوونەی بەژڕێ  رەس ەر بێت لەمامۆستادا کاریگ

 ڕ.ەگ ەبخرێت ەدیاری کراو  فێرکاریی پالنی ە چێو ەی لە رجانەو مەئو  ەنێوان کارگێڕانی فێرگ ەل لمێنراوەسگشتی 
م ەئجێ بکات. ەجێب ە وەفێرگو بردنی پۆل ەڕێوەب تیەجۆرای ەبدان  ی گرینگیەڕێگ ەل ەم کارەتوانێت ئەد ەفێرگ
بوو ەرەق کی زۆر ەیەتا ڕێژەه کرێت ەد ە،رگفێ ەی دێتەتی و پێوەیەتاکی فێرخواز ه یەدۆخباروفتار و ەندی ڕەتمەتایب

 ، ەوەبکرێت

 

 

 ترسیدا( ە سنووری م   ە )ل   و فێرخوازی الواز   وتە ڵسوک ە ه ی ە پاندن، کێش ە چ 

، خۆ  ەژاوی کاتی وانەژاونائارامی و  ەبۆ نموون، ەیەه  داوتەڵسوکەهی ەکانی کێشەنێوان جۆر ەش لەهاوب یەشانین
کی  ەیەشێو ەبهێزی پێشگرتن ەگڕوتینێکی ب ەمەئن. ڤااڵەهپاندنی ەچیلی ەو م کاریتاوانالساری، تێکدان، ، ەوەدزین

موو  ە: هەیەم باسەکی ئەرەنی سەش الیەتێکی دیک ەاڵم هاوکات بابەب .یانەوەبووننگارەرە بۆ بە فێرگ ەداتەد وانەرفرەب
  بورای ،تەن پێداویستی تایبە رخوازی خاوفێ، گرفتی خوێندن و نووسین،  ەیەالوازی هو   ک فێرخوازی ناسکەیەفێرگ

  ەر فێرگەگ دان،ەورەکی گە یسیترەسنووری م ەل ەم فێرخوازانەئ شت.ەرەرپەفێرخوازی بێ سفیزیکی یان روونی و ەد
بۆ  ەو گشتگیر پێویست ەکی دۆستانەیەبڵێین فێرگ کرێتەدی تێدا بێت. وتەڵسوکەهی  ەپاندن و کێشەی چەدیارد

  م بۆەهبێت ەبزوێنێکی باش در و ەهاند ،وانەرفرەها بەکی وەیەڕوانگ .ەزانفێرخوا ەجۆر مەئاستی توانای ئرخستنی ەس
 . نوامەبۆ ه م ەکی ساخڵەیەخساندنی ژینگەفێرخواز و ڕ یی ەبۆ ئاسوودم ەی کاری مامۆستا و ه کردنوەپت

  



18 

 م ەشی سێیەب

 پاندن ە دژی چ   « ڕێنمای مامۆستا »   کانی ە پ ی پرێنس 

   

  .تیەنایفتاری ەستنی ڕەرب ەبۆ پێشگرتن و ب ەداو پاندنەی چەررباەنیا زانیاریمان دەتک پاشخان،  ەو ەئێرتا ەه ەئێم
نسیپیکی  ێ ند پرەچ پێەبانگر ڤ ی ستا ەزانستگ ەفتار لەی ڕەوەری تۆژینەنتەس ەپاندن لەدژی چ «ڕێنمای مامۆستا»
 زرا.  ەتی دامەڕەبن

 

   ێک پاندن ە چ   ە جۆر هیچ    لماندنی ەس ە ن 

م ەکردارێکی ل ەموو شێوەهلماندنی ەسە، نەیەسنوورێک ه داپاندنەترسی و چەی بێ م« رەسەرخستنەس»نێوان  ەل
   .ەی ەم دیاردەب رەرانبەبە ی سنوورێکی ڕوون و ئاشکرایکردنستنیشانەد واتایو  ەڕێنماک  یکیەرەچاوگی س ەتەبو  ەتەباب

زۆر  ەکەڕووداور ەت گەنانەێز بێت، تڕڤاڵی خۆی بێەه ەب رەرانبەببدات فێرخواز  ەس ڕێگەکورتی نابێت ک ە ب
  ەبێت ەی دتوند ەبە لماندنەسەوازی نم شێەی مامۆستا بکات، ئەم ڕوانگەست بەبێت هەد فێرخوازبچووکیش بێت.  

 وام.  ەردەپاندنی بەتر و چەورەست بۆ ڕووداوی گەربەب

 

 Authoritative ساالر ی ە ور ە گ 

م شێوازی  ەدا ئخێزان ەل دات. ەنج دەپشتیوانی و کۆنترۆڵی خۆی پێشانی منداڵ و گ ەک لەیڵیەتێک رساالکی ەیەورەگ
 ەمان شێواز بەه کات.ەالواز د تی ەناینی ەخات و الیەمنداڵ پێش د فتاریەڕ یتیەئای  نیەالی ڕوونی ەب ەیەردەروەپ

  تیەئای ی ەورەکی گەریەکاریگ ەفێرگ ەم لەو ه ەوەماڵ ەم لەه ە وشتەڕم ەئ. ەیەخشی هەن داەفێرگ ەکی زۆر لەیەڕێژ
ڵ  ە گەنج بزانێت خێزانی لەر منداڵ یان گەگەت ئەتایب ە، بەمکەم چەی ئەربارەهاوکار بن د  ەوەکان پێکەورەر گ ە، گەیەه
 نکی ترس و تۆقاندەچ ەب ەک –پاندندا ەخۆسڵ ەگەل ەساالریی مەئ نابێت  .نەکەدا هاوکاری د ەرگێڕانی فێرگکا
 .ەوەک خانەی ەبخرێن –رخێ ەچەد

 

رنج و ە، سنفێرخواز کیکێتاموو ەه رۆشیەپوان ەئ ەن کەبد  یڕوونی پێشان ەب داەفێرگ ەبێت لەکان دەورەگ -  پشتیوانی 
نێوان  یندیەیوەبێت بۆ پەهێز دەکی بەیتیەیارم ەمەئ .بنی و زانستیان جڤاکنی ەو هاوکاری الی ێنەڕێزی پێویستیان بد

 . دافێرخوازاننێوان  ەهۆی پێکهێنانی دۆخێکی باش ل ەبێتەها دەروەو مندااڵن و ه ەورەگ

 

 ە بۆین. ەکەد شێویەپە ست بەیان هەزۆرین ،ەنیی کۆنترۆڵیان  کانەورەگ داەفێرگ ەلن ەگەکاتێک فێرخواز تێد -  کۆنترۆڵ 
  فێرخوازمامۆستا و دژی  ەڵەه ەست و بەد  ەگرنەفێرخوازان کۆنترۆڵ د ەل رمیەناف و  تیەنایرێکی ەبەڕێوەند بەچ
ر  ەه. تیەتایب ەپاندن بەگشتی و چەب وتەڵسوکەهی ەبوونی زۆری کێش ەل ە یتیەڕەبن کیەی ەشان ین ەمەئ هێنن.ەکاری دەب

نها ە ت ەن کەبێ، پێشانی بدەبڕیار دانیان ه توانا و ویستیر و کارگێڕ ەبەڕێوەبموو تاکێک، مامۆستا، ەه ەزۆر گرینگ ەبۆی
 . پاندنەچ ەلو  تیەنایی وتەڵسوکەه ەستن لە ربەڕ بۆ بەگ ەنەخەتواناش دموو ەن بڕیارن و هەخۆیان خاو
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 ەوێت کەکەردەد وانەو ج دا بۆ منداڵ ەلێر. ەرەپشتیوانی و کۆنترۆڵ زۆر کاریگ ستنیەتێکب ەتی کەلماندویەس ەوەتۆژین
  گشتی.ەب ەجڤاتنج و ەمنداڵ، گر هاوسۆزی و پشتیوانی ەبەل وڵکوەب ،ەنیی  کانەورەلماندنی گەکۆنترۆڵ س ەست لەبەم
کان  ەورەر گەستۆ. گەئ ەکدی بگرنەتی یەرپرسایەو پتر ب  کات فێرخواز ڕێز دابنێت بۆ کۆنترۆڵ )چاودێری(ەوا د ەمەئ
   .گرنەد پاندنەچ یە دیاردە پێش ب ەترین شێوباش  ەفتار بنوێنن، بەڕ ەیەشێوم ەب

 

تیکدا هاوکاری ەموو بابەه ەو ل ەیەدۆستان کانەورەگنێوان  ندیەیوەبینێت پەد فێرخوازکاتێک  -  سااڵن ە ور ە گ   ی هاوکاری 
 ەبو خێزان  رەبەوێ ڕە، بستامامۆ ەینگزۆر گرکات. ەوان پتر دەاڵت، ڕێز و هاوسۆزی ئەسەن، وێنای دەکەکدی دەی

بۆ   ەر شانەس ەگرینگیان لرکێکی ەئ ەرپرسانی دیک ەر و بەبەڕێوەت بەتایب ەب ن.ەنگی پێشان بدەهاوددا ەم باسەل ەوەکرد
 ەک پێشینان لەوپێبکات.   یستەجۆرێک فێرخواز ه ە، بداەفێرگی ەژینگ ەنێوانیان ل یتی ەڤاڵەپێشاندانی هاوکاری و ه

 .ە«پێویست ەکەڵکی گوندەخ ، توانای گشتمنداڵ ک ەیی کردنەردەروەپ»بۆ  ەیانوتوگفریقا ەئ

 

 

گرتنی  ەچاو نەڕهۆی  ەاڵم بە ، بەوهاتکار  ەپاندن بەی چەرد دیا ەب رەرانبەب ری باشەسە وڵ و چارەزۆر ه -  وتی ە کڕ ە ی 
هۆی   ەمەئ .ەبوەوتوو نە رکەس ەوەی فێرگەڕۆژان رکیە ئ ەی بەوەستنەبەو ن بوونەنگ نە، هاوئاهکانیەنەموو الیەه
رکی کاتی  ەو ئ  ەکی کاتییە یەدیارد ەمەن ئەگەتێد جار مامۆستایان، خێزان و فێرخوازان وا و زۆر ەوتیەکڕەبوونی یەن

وت ەکڕەی ەوەوێت، پێکەکەست دەکاتێک ئاکامی باشمان د ە ئێم بێت.ەواو دەت  مەککی ەیە ماودوای  ەکەکێشو  ەپێویست
 ە.وەفێرگی ەرکی ڕۆژانەئ ەستین بەپاندن ببەدژی چ یمێتود

و  ە ورەری گەسەوان چارنێ ەل  وتیەکڕەی و نگیەر هاوئاهەبێت گەزۆر باشتر د رییەکاریگکی کورت ەیەبۆ ماو تیەتایبەب
گریی ەسێر ەب ەیان ناسراوەم شێوازەئ. ەی فێرگەوشەح ەر بۆ ناو پۆل و کاتی پشوو لەسەچار ەبێت، بۆ نموونەبچووکدا ه

بێت،  ەوتێکی باشمان هەسکەئاکام و د وداەێژمبۆ در وێتەر بمانەاڵم گەکی کورت. بەی ەبۆ ماو پاندنەچ ەوت لەکڕەی
م  ە. ئەی فێرگەرکی ڕۆژانەشێکی ئاسایی ئە ب ەین بەپاندن بک ەچ ە پێشگرتن ب کانیەو مێتود وڵ ەموو هەهبێت ەد

 وتی گشتگیر.  ەکڕەی ەب ەو ای دواییان ناسرەشێواز

  ە.کەر دوو شێوازەه ەدات بەخێکی زۆر دەبای «ڕێنمای مامۆستا » 

 

 

  ور ەسەپاندن چارەپرۆگرامێک دژی چموو ەه Bullying Focused Consistency: پاندن ە چ   ە ل  وت ە کڕ ە گیریی ی ە سێر 
فێرخواز   موو تاکێکیەڵ هەگەل گفتوگۆڕێکخستنی  ەو ئامانج. بۆ نموون نیشان ە کاتەد ەکەشێ، کەیەهخۆی  مێتودی

ڵ ەگەکار بکات ل ەرخوازفێ ەدان ب تەرف ەد ەی هاوشێوەئامرازێکی دیک. اهاردەتای پاییز و بەرەس ەپاندن لەی چەربارەد
رکی بۆ ەئس ەموو کەو ه ەپالن دانراو یپێەی بەکەشەر دوو بەپاندن(. هە)چە کە ی کێشەربارەبی دەدەتی ئەباب
 گیرێت.ەچاو دەڕکان ەرە سەنێوان چار یوتیەکڕەشدا یە ها لێرەروەه. پاندنەچ یەدیاردی ەربارەد ەستنیشان کراوەد

موو  ەڵ هەگەگفتوگۆ ل ەنموونگرێت، بۆ ە پاندن دەچ ەوخۆ پێش بەڕاست ەوەند مێتودێکی دیکەی چەڕێگ ەل ەڕێنماک
ی باسمان ەم دوو شێوازەنێوان ئ ەل ەیەوتی هەڕکەسان یی پاندن. دەی چەربارەتی دەتایبەب ەوەکۆبوونتاکێکی خێزان و 

ی ەوانەو ئ ەفێرخواز  ەوخۆ ڕووی ل ە ی ڕاستەرانەسەو چارەنێوان ئ ەل ەیەنگی هەوئاهوتی و هاەکڕەها یەورەه کرد.
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مامۆستا،   ەئێم ەبۆی. ەوەپۆل ەب ەستەیوەپ ەکەگرووپر دوو ەری هەسەچارو  ئامراز .ەیەه ەوەخێزانیان ەندی بەیوەپ
 . «پۆل»ن یڵێەدی پێدا ەلێر ەک ەو ناساندە فێرگ ەتی لەڕەی بنگرووپک ەفێرخواز و خێزانمان و

پێش   ،ی فێرخوازەربار ەد ەیەوەتۆژین ڕێنمای مامۆستا ەلە پاندنی فێرگەری چەس ەچارو  ئامراز ەک لەیەنموون
دات و ەد پێشان ەی پۆل و فێرگەری پلەسەوتی نێوان چارەکڕەنگی و یەهاوئاه ەم ئامرازەئو ساڵێک دواتر.  کارهێنانیەب

 کات. ەد هێزەب  ەکەری ئیشەکاریگ

 

 

و   کدیەڵ یەگەل ەتەگونجاندنی دوو یان سێ باب ەکەنێکی مێتودەالی. ەرەاڵم کاریگەب ەئاڵۆزیان ەم مێتودەئ  - گونجاندن 
ر ەس  ەم لەوێدا هەکات و لە م دەشتەردانی پۆلی هەس ەری فێرگەبەڕێوەب ە. بۆ نموونەوەستبوونیان پێکەیوەتی پەچۆنی

مێژووی  ی ەربارەی دە باش ەو پرۆژەی ئەبۆن ەکات بەیان دەکەپۆل ەستخۆشی لەم دەکات و هەد ەپاندن قسەچ
ر ەبەڕێوەب .پاندن و هێندێک پتریشەچ ە ب رەرانبەب ەوتەکڕەگیریی یەسێر ەرەسەچار مەئ ە.نجامیانداوەئوستورالیا ئ

 . ناگونجێت داەفێرگ ەوێت لەیەر دەبەڕێوەی بەو ستانداردەپێ ئەپاندن بەی چەڵێت دیاردەوخۆ دەناڕاست

ی ەدیاردکات ەها دەو بۆ فێرخواز و ەوەتەوانتری بابەرفرەستێکی بەیوەپ نێو ەخاتەپاندن دەچ ەگونجاندن ەم جۆرەئ
نێکی ەالی. ەنەی دووالیەمتمان ەل جۆرێکبوونی هۆی دروست ەببێتکی سروشتی باس بکرێت و ەیەشێو ەپاندن پتر بەچ

 تدا. ەرف ەزۆر د ەل یکردنەپیادبۆ  ەڕاهاتنی مامۆستایان ەم مێتودە ئ  یتیە ئایری ەی کاریگەدیک

ندی نێوانیان. ەیوەهۆی گونجاندنی پ ەبێتەپۆلدا بێت، د ەکات مامۆستا لەن دفێرخوازاڵ ەگەل ەقسر ەبەڕێوەر کاتێک ب ەگ
زانیاری مامۆستا  ەب ەر ئاماژەبەڕێوەبت کاتێک ەتایب ەن، بەکە کدی دەر هاوکاری یەبەڕێوەبینن مامۆستا و ب ەفێرخوازان د

 دات.ەکان پێشان دەورە وتی و هاوکاری گەکڕەی ەمەئ . ەداو نجامیانەوان ئەئ یەباش ەو پرۆژەئی ەربارەکات دەد

مامۆستا و ر ەپێک بهێنێت، گ ەوەپاندنەچ ەگرێدراو ب یندیەیوەت و پەت زۆر شێوازی گونجاندنی باب ێتوانەد ەفێرگ
.  ەوەپاندنەچ ەکان ب ەتە بۆ گونجاندنی باب ەیەتی زۆر هەرف ەپۆلدا د ەل هێنابێت. ەکەپرێنسیپ ەیان ب بڕوا ەکارگێڕانی فێرگ

رجێک  ەم ەب ،پاندنەتی چە باب ڵ ەگەکار بهێنێت لەب میشەکاتێکی ک ر مامۆستاەگدات ەڵدەر هەگونجاندن خۆی س
ر ەو کاریگ توەکڕەی  باشتر ەکەوڵە، هنەبدپێشان  خۆیاننێوان  هاوکاری کان بتواننەورەگر  ەگەئ ت گونجاو بێت.ەرف ەد
 بێت.  ەد

 

 

 ەتێکی دیک ەپاندن و بابەر چەسە لک پێشتر باسمان کرد کار ەو ەوەتە گونجاندنی باب ەوتی بەکڕەی -  گشتگیر   ی وتی ە کڕ ە ی 
ست  ەبەفێرخوازان بێ م ەوەر ئ ەبە. لەمەکپێمان ر ەه اڵمەب ، ەرەیان زۆر کاریگەم شێوازەئکی کورتدا. ەیەماو ەکات لەد
یان ەبینن متمانب مامۆستایان ەل ەوتەم ڕەوان ئەر ئەاڵم گەب ن.ەخە ڕێکد دانێو خۆیان ەل ەندیەیوەو پە گونجاندن ەم جۆرەئ

ر ەس ەری لەکاریگ ەک ەنگەکی ستانداردی هاوئاهەیەوێگشتگیر چ یوتیەکڕەی. ەر وایەبۆ خێزانیش ه .بێتەال دروست د
 ت. بێەد ەفێرگ وتیە ڕموو ەه

ە بردنی پۆل خۆی لەڕێوەباش پ پۆلدا.نێوە ل ەکاری ڕۆژان ردن وبەڕێوەبازی شێو  ەب ەخ دانەبای ە«ڕێنماک»ستی ەبەمشا
 کانی.ەرەسەارپاندن و چەڵ چەگ ەکان لەتەبۆ گونجاندنی باب  ەکی باشرجێەپاندن. هاوکات پێشمەچ ەل ەخۆیدا پێشگرتن
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نیا ەت ەرانەسەم مێتود و چارەبێگومان ئ . ەی فێرگپانەگۆڕ ەر بۆ کاتی پشوو لەسەچار ەدات بەخی زۆریش دەبایها ەروەه
ر  ەستبەم بۆ فێرخوازان داو ئار ەکی ئاسوودەی ەگشتی ژینگەو بوڵکەب  ە،یپاندن نیەی چەدیارد ەپێشگرتن بری بۆ ەکاریگ

  کات.ەر دیاری دەسەگشتگیر چار یوتیەکڕەکات. یەد

 

ستاندارد   گرتنیچاوەدا، ڕەفێرگ ەل پاندنەنگاریی چەرەکانی بەمێتودبوونی رەکی بۆ کاریگەرەهۆکاری س -  بوون وام ە رد ە ب 
نیا ەتخستن و پشتگوێ  ەوەدزین ەکێش ەلوڵی خۆ ەه .وداەژمدرێ کی ەیەبۆ ماو ەکانەو شێواز رەسەچاری کردنەپیادو 

  زۆر ەیەوەئباش بێت.  ەفێرگ یتیەنۆڕن جۆرایەن و هاوکات چاوەیکەد ەفێرگزۆر  ەکی باو کەیەڵەه .ەوەوێتەکەزیانی لێد
  ەویش لە، ئەوەنەکەی پڕ دەێگشتێکی نوێ ج ە ن، دیسان بەک ەیر دبەل ەنێکی دیکەین و الەدەنێک دەالی ەخ بەجار بای

موو مێتود و  ەستی بێت، هەبەم یەوەگرێت بێ ئەن ندەه ەب تێک ەباب ەفێرگکاتێک  خرێت.ەراوێز دەکی کورتدا پەیەماو
 . داتەد تێک ەنگی فێرگەرهەو ف  خات ەک دەپ کاراری ەسەچار

ی  ەماو ەل ەکەپرۆگرامکارهێنانی ەوامی بەردەبێت بەدخایێنێت. ەد ک ساڵی خوێندنەیپاندن ەچ ینگاریەرەبپرۆگرامی 
م ەوو د ەیەکەم مۆدێلی ڕیکخستنەکە، یەوکی پێکهاتەرەشی سەدوو ب ەل ەکەپالنبێت.  ەڕێنماکپالنی کاری  یپێەساڵدا ب

موو  ەهڕیز کراون، ها ەوکدا ەی دوا ەشێوازێکی دیاریکراو ب ەکان بە. چاالکیەیەوەی خوێندنەساڵنام ەچاالکی گرێدراو ب
   نگاوی پاش خۆی خۆش بکات.ەبۆ ه ەمینەنگاوێک زەه

کار  ەست بەپاییزدا د ەل ەفێرگی ەوەم ڕۆژی کرانەکەکرێت و ی ەد پاندنەنگاریی چە رەبکاری بۆ ەهاردا ئامادەب ەل
اکێشانی  ڕ تی بێت بۆەڕۆژێکی تایب ەڕێنماکستپێکی ەڕۆژی دبێت ەێت. هاوکات دب ورد ە کەکاری ەئاماد  ەگرینگبێت. ەد
بۆ   ەتەڕۆژێکی تایب ، م ڕۆژەکە. یەاری کراودی ەفێرگستپێکی ەم ڕۆژی دەکەی ەنیی وتەڕێکەن. بوامەی هرنجەس

ی  ەبڕگ ەزۆر گرینگت. ێسپەچەد ەفێرگ ردنیبەڕێوەبتی شێوازی ەو چۆنی ەفێرخوازان و پێشاندانی ستانداردی فێرگ
ر  ەوامبوون. گەردەر بۆ بەهاند ەبێتەکات و دەدروست د بزوێن ەمەجێ بکرێت، ئەیژ و جێب وردی پالنڕ ەب مەکەی
تا ەه پالنی ساڵدا دیاری کرا بێت ەل چوونەپێشڤبێت ەجێ ناگرێت. د ەکەوامی پرۆگرامەردەببێت ەباش ن ستپێکەد

 مێتودیکات، ەستپێدەبزانین کاتێک مێتودی نوێ دبێت ەڕ. دەگ ەینەک بخەدوای ی ەک لەێ یمێتودی نو  بتوانین
تا  ەه تەباب ەل ەوەبدرێت و قووڵتر ببێتمێتودی کۆن   ەببێت گیانی نوێی ەد ەوەوانەپێچ ەب. کرێتەنبیر  ەپێشوو ل

 خسێت. ەبڕ نوێبۆ مێتودی  ەمینەز

سیستماتیک و  ەل گرتنەرێسدا ەلێرست ەب ە، مەوەکات ەستراون بەر بەسەچار یۆتینڕ هێندێک پاندنداەنگاریی چەرەب ەل
بێت  ەد  پاندنەنگاریی چەرەب کانی ەپرێنسیپ ێیپەێت. بکار بەزۆری تێدا ب یکاریەورد  ەڕێنماک ەبێت بزانین کەد ە.کات

دا ەم لێرەکەیی. ڕۆڵی یەپێدانی توانا و کارام ەشەر گەس ەخت بکاتەبخات و ج ت ڕێکە رف ەبۆ خۆی پالن و د ەفێرگ
 یبینن.  ەڕێژ دمامۆستایانی پالنر و ەبەڕێوەب

 

 

 کانی ە بیرۆک توانرێت و  ە کرێت، د ە د 

 باس بکات. ن وابشدارەبو  ەفێرگک بۆ موو شتێەه ەپلەبەپل  ،ەنیی زۆر ورد ڕێنوێنێکی پاندنەنگاریی چەرەرتووکی بەپ

تی ەبۆ چۆنی نوێنڕێ   ەکرێت ببێتەد«، پاندنەنگاریی چەرەب»بۆ  ەیەی ناسنامەوە ل ەجگ ەوەرەکانی سەپرێنسیپ
  .ەکەشێوازی کردنجێەجێب
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کرێت  ەڕوان دەچاوگونجێت. ەدا دەڵ کاری فێرگەگە، لەکردن ەبۆ پیاد ەنمایڕێ م ەئمێتودی  ەوات، «کرێتەد» مکیەچ
 .  ی خۆیکر ەئ  ەند بێت بەپاب ەوەـ« پاندنەنگاریی چەرەب»ی ەپرۆژ ەبوونی لشدارەی بەڕێگ ەل ەفێرگ

ک ەو ەم شێوازانەئ ەکلمێندرێت ەتا بس ەکار دێت هەۆ هێندێک بارودۆخ بب  «توانرێتەد» مکیەچشدا ەمەڵ ئەگەل
 .  ڕوو ەخرێتی جۆراجۆر دەیان بیرۆک پێشنیازکرێت. پاشان ەد پێشنیاز ستپێکەد

و پێداویستی  ەکیەڕێنماکانی ە پێ پرێنسیپەبێت بەد ە. فێرگەیەوەرەب ەزۆری ب «کانەبیرۆک»و  «توانرێت ەد»ی ڕۆکەنێو
کار  ەب -دواتریش ت ە نانەتو  -ی کردنجێەم ساڵی جێبەکەیی ەماو ەکی لەر و زیرەکانی خۆی هونەرجەو پێشم
 بهێنێت.

تی بۆ ەشاندنی جۆرایەو گ مەکەساڵی یی ەماو ەل وتی باشیەستکەتوانێت دەد ەجێ بکرێت، فێرگەجێب ەوت ەم ڕەر ئەگ
   .گشتیەفتار بەی ڕەم کێشەپاندن و ه ەچ ەرتن بپێشگ ەم لەبێت، هەسااڵنی پاشتریش ه
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 مەشی چوارەب

 ڕێکخستن 

 

 

 ستراو ە تێکب مۆدێلی  

  ەب ەکەپرۆژکرێت ەتا دەه. واتا ەساکار لی ڕێکخستنیمۆدێ   پێکهێنانی داـ «پاندنەنگاریی چەرەب» ەکی لەرەس پیپرنسی
  ەو جیاواز ستراوەتێکب ەب ەناسراو ەمۆدێلم ەڵکێش بکرێت. ئەهتێو  سترێتەبب ەوەفێرگ مۆدێل و ساختاری ڕێکخستنی 

.  داکردنجێەکاتی جێب ەل  ەیەکەمۆدێل وتنیەرکەمتر دەک  ستراوەتێکبالوازی مۆدێلی  نیەالی  دا.ەڵ مۆدێلی پڕۆژەگەل
لی ەیکەواوی هەی تکردندروست ەپێویستی ب ەکار دێنن کەب ەمۆدێلی پرۆژ پاندنەنگاریی چەرەبی ە پرۆگرامی هاوشێو

و  ەوز کارهێنانیەب زیانی ە.یەکەوتنی پرۆگرامەک یان دیارەم شێوازەسوودی ئ .ەی پرۆژکردنجێەجێببۆ  ە کەیەزگەد
ک ەیەموو فێرگەه ەئێم .ەالو  ەخرێتەد ەکەی پرۆگرامرەب ەرلەسمێنێت ەن ەکەزگەو کاتێکیش د ەکی زۆرەیەرچاوەس

   .کاربێننەبستراو ەی تێکبلکرێت مۆدێ ەتا دەین هەدەدهان

و   ەیەری هەکاریگ ە ، دڵنیایەوەڕێکخستنی ئاسایی فێرگ ەبستنی ەتێکب ەدات بەخ د ەبای ەندەمەئ ڕێنماکاتێک 
   ون.ەکەدیار د کەیەتاڕادکانیش ەرەسەچار

 

 

.  پاندنەنگاریی چەرەرکی بەئی کردنجێەبۆ جێب ەستۆیەئ  ەمی لەکەی  یتیەرپرسایەب ەفێرگری ەبەڕێوەب  -  ن ە نجوم ە ئ 
ڕ،  ەگ ەخستن ەیەستەم دەرکی ئ ەکات. ئەدێست پەرپرس دەکی بەیەستەی دکردنستنیشانەپێکهێنان و د ەب  ەکەرکەئ

نی ەنجومەئی هاوکاری مامۆستایان و ەڕێگ ەش لەمە. ئ ەپاندنەنگاریی چەرەب )بەدواداچوون( یدیڤچوونری و ێ چاود
کارهێنانی  ەکاری پێشگرتن و ب ەبۆ ڕاهێنانی وردی هاوکاران ل ەرخان کراوەت ەڕێنماکشێکی ەبکرێت. ەد ەوەانفێرخواز

تدا. ەبارودۆخی تایب ەلە هاوکاران  کۆیمامۆستایان و  ە« پشتیوانی لنەنجومەئرکی »ەهاوکات ئدکان. ەر و مێتوەسەچار
 . ەی فێرگەوەرەشی نێو و دەر دوو ب ەپێدانی زانیاری ستراتیژی بۆ ه ەلە رپرسەها بەروەه

رشتیار، ڕاوێژکار و ەرپەر، سەبەڕێوەب ڕایەرەسبن.  ەری فێرگەبەڕێوەی بەستەمان دەه نەنجومەئی ەتپێکهات کرێ ەد
  نگارییەرەرکی بەئ ی کردنجێەجێب یتیەرپرسایەبە م مۆدێلەئ ەشدار بن. واتەسانی پسپۆڕی بواری فێرکاری تێدا بەک
ی ەفێرگ ەل ەم مۆدێلەئ کرێتەد .«ستراوەمۆدێلی تێکب»  ەب ەواو ناسر ەوەرپرسانی ئاسایی فێرگەستۆی بەئ ەخاتەد
   گرێت.برەروونناسی وەکاری و دگرووپک بواری پالنڕێژی، ەپسپۆڕانی فێرکاری و ەتی لەدا یارمەورەگ

تێدا بێت،  رکاریانم توانای فێەری و هەبەڕێوەی بم تواناەن هەکەدا کار دنەنجومەئ ەی لە سانەو کەبێت دڵنیا بین ئ ەد
 بێت.  ەیەستەم دەندامی ئ ەن ئانی فێرخوازەنجومەئ رۆکیەکرێت سەهاوکات د

کانی  ەوەکۆبوون ەل ەکانەو کێش تەی باب کردن رشتیەرپەوخۆ س ەستراو، ڕاستەی مۆدێلی تێکبەهێزی دیکەنێکی بەالی 
 ییجۆریەپر باس و ەب ەخرێتەد ەکانی فێرگەموو گرفتەدا ه ەوانەنوم کۆبو ەل هاەروەه . ەئاسایی فێرگ یتیەرایەبەڕێوەب
کات  کەی ەلرمان ) ەهاوکات و هاوف ری گشتی ەسەی چارەوەش و دۆزینەهاوب (Investigationحقیقات ەو ت ەوەلێکۆڵین)

 برێت. ەد ەڕێوەب (ەوەستەک دەن یەالی ەو ل
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وتن ەکشببسترێن و پێ ەوەکان ئاسانتر پێکەت ەکات بابەا ده ەو داکانەوەکۆبوون ەران لەبەڕێوەی بەستەک دەمی یەسیست
 دی بکرێت. ەکان خێراتر بەکار ەل

 

 

و   پالنڕێژی ریکیەخ ەوەپێک  3-1مامۆستایانی پۆلی  ەبۆ نموون نەی تیم کار بکەشێو ەر مامۆستایان بەگ  -  کاری گرووپ
مۆدێلی  .ەوەی خۆیانەکاری ڕۆژان ەب «پاندنەنگاریی چەرەب»تی ەڵمەه یەوەستنەب ەبێت ەد ەکەمۆدێل، بن کردنەپیاد
کات   داەوەکۆبوون ەکان لەرۆکی تیمەکرێت سەد. کاتەر دە بەستەدکان ەو تیم نەنجومەئنێوان  یندیەیوەستراو پەتێکب

 ەبکرێت و کاری ل شەداب ە کەڕۆکی کتێبەکانی ناوەتەکرێت بابەد. ەڕێنماکڕۆکی ەناو یە وەکردنڕوونن بۆ ەرخان بکەت
موو  ەستپێکی کار، هەد ەر لەبێت بەد. ەوەخوێندرابێت ەوەکۆبوون پێش  وردی ە تێک بەموو بابەه هاەروەهر بکرێت، ەس
 بن.   ەڕێنماکزای ەباشی شار ەک بەالی

 ەری پێشگرتن لەسەبۆ پالن داڕشتن و گفتوگۆی مێتود و چار کار بکاتدرێژایی ساڵ  ەکرێت بەکانی تیم دەوەکۆبوون
ڵ فێرخوازان و  ەگەپالنڕێژی کار ل ەسترێت بەوخۆ ببەاستڕ کانەوەکۆبوونگفتوگۆی ناو  ،ەوتاەرەس ەر لەه رەگنێو پۆلدا. 
شدارانی تیم ڕووداوی ە ر بەگ. ال دوورەهزموونی ەی ئەوەگۆڕێنکرێت بۆ ەخۆش د ەمینەزو بێت ەسوودی زۆر دخێزاندا 

 رێن. ێنشداربوانیش بناسە و ب ەوەنەبکئاگادار  ەکەتی ڕووداو ەچۆنی ەل ەکەموو تیمەکرێت هەپاندن ببینن، دەچ

کرێت ەبچووک بوو، د ەکەفێرگی ەوەر ئەبەل ەبۆ نموونبێت،  گرووپکاری  ەب ەڕێکخستنی مامۆستایانی فێرگکرا ەن ر ەگەئ
 .  بهێندرێتکار ەباس کرا ب ەوەرەس ەی لەوانەک ئەو ەێکی دیکشێواز

 

  یپێەپاندن بەچ ەدژ ب ەداڕشتنی پالنی کار مامۆستایان( ەێک لگرووپ) ی هاوکارانگرووپرکی  ەئ  - ی هاوکاران گرووپ 
 . ەوەبنەکۆ د ساڵی خوێندندا ەش جار لەش ەم گرووپە. ئەڕێنماککانی ەنوێنێ و ڕ ەئاماژ

 

بکات  ەی منداڵپارێز و دوکتۆری فێرگەزگەروونناس، دەک د ەو یەنی دیکەکرێت هاوکاری الیەد ەفێرگ -  هاوکاری 
 .  ڕاهێزن ەکەری پرۆگرامەکاریگ پتر خێزانو  فێرخوازانڵ  ەگەوخۆیان لەدیداری ڕاست ەک بەموو الیەتا هەه

 

ستی ەبەم ەب ستیتەبب ەوەپێک کەیەناوچ یەفێرگ 5-3  «پاندنەنگاریی چەرەب»نمای ڕێ کرێت ەد  -  ە ی فێرگ گرووپ 
ی ەشێو ە پتر ب ەییکارریم هاە . ئداەیەفێرگ دنەم چەنێوان ئ ەل ەکاریریپێکهانی تۆڕێکی ها ەم کارەست لەبە. مکاریریها

 ەک لەیەپێک دێت. پاش ماو پاندنەنگاریی چەرەبی ەربارەد داکانەی فێرگنەنجومەئی نێوان ەوەکۆبوون ەکۆنکرێت ل
ی زموونەئ ،شداەو سمیناری هاوب ەوەکۆبوون ەل ،تواننەد ەی ەند فێرگەم چەی ئنەنجومەئ  ەکەرکەئی کردنجێەجێب

  .ەوەبگۆڕن ەڕێنماککانی ەبوارنگی ەڕەمەه
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 م ەشی پێنجەب

 ە بۆ فێرگ   ر ە س ەمێتود و چار 

 

 

 ستپێکی باش ە و د ە  و ە قۆناخی گواستن 

 یەی ژێر بۆ پلەپل ەل ەوەگواستن شێت  ەد. ەکارێکی گرینگ تاەرەسی ەبۆ پل ەوەزارۆخان ە ی منداڵ لەوەگواستن قۆناخی
  ەوەرەی سە( و پلەی ژێر )زارۆخانەپل ەرپرسانی منداڵ لەبنێوان  یهاوکاری. ەوەخۆی بگوێزێتڵ ەگە ل تیەنایڕۆڵی  تررزەب

 تیەچۆنی  و ەوەکرێت قۆناخی گواستنەدباشتر. ی ئادگار یەشەگبۆ  ەنمندااڵ ەم جۆرەدات بەکی زۆر دەتیەتا( یارمەرە)س
 ت. پالنڕێژ کرابێ ەستپێکی فێرگەد پێش ی پۆل ەیان پێکهات ی فێرخوازانکردنڵەتێک

 دوو شێواز ەب داەندین فێرگەچ ەل 7-1کانی ەی پۆلەپێکهات دانانی پرنسیپی ، اڵتی نۆروێژەی وەورەکی گەیەوەتۆژین
 نگێندرا.  ەڵسەه

 ەپێ شوێنی ژیان، بۆ نموونەب 7-1موو فێرخوازانی پۆلی ە« دانانی هبوونەوەپێکو  وامیەردە»پرینسیپی ب -م ەکەی
 بن.  کێکەکێک یان شارەڕەڵکی گە موویان خەه

ی پرینسیپی  ەوانەپێچ ەبە  ی دیکەفێرگند ەچ ەل 7-1موو فێرخوازانی ەپێکردن« دانانی ه ە»پرینسیپی باڵو -م ەدو
  پۆلێکدا. ەبن ل کەڕەک گەڵکی یەخ ەمترین ڕێژەک ەن بافێرخوازم ەکەی

ی ە% دیارد 50-40ی ەبوو ڕێژکرد  ەپیاد« بوونەوەپێک و وامیەردەی »پرینسیپی بەند فێرگەو چەل ەوەئاکامی تۆژین
 بوو. چاو کردەپێکردنی ڕ ەوا پرینسیپی باڵو یەوانی دیکەئ چاوەلپاندنی تێدا پتر بوو ەچ

ی ڕەچاوگرتنپێ ەب فێرخوازانە اڵم باشتر وایەچێت. بەد ەڕێوەب فێرخوازانپێ تیروپشکی ناوی ەپێکردن ب ەپرینسیپی باڵو
یان   ەندیان ناڕێکەیوەی پەنافێرخواز و ەئ  ەگرینگ ەبۆییان مامۆستای پێشوو جێگیر بکرێت.  ە، فێرگەزانیاری زارۆخان

 سپێنین. ەپۆلدا بچ ەفتاری باش لەڕ ریت وەین نەوڵ بدەبن، هاوکات هەپۆلێکدا ن ەل ەرەس ەلان تیەنایری ەکاریگ

 بردنەڕێوەی برەیی و هونەامکار ەویش بەفێرخوازی باش، ئ ەل ەنانی پۆلێکێردنی باش پێکهەبەڕێوەی بڕەچاوگرتن
 کرێت.ەد

یان  ەفێرگ ە، کاتێک پۆلی بااڵتر لکەیەستەیان د گرووپک  ەانی پۆل ورزەمەی دانهۆ ە بێتەد پێکردن ەباڵوپرینسیپی 
ر ەس ەباش لکی ەریەگە کاری بۆ دانانیبێت ەد ەتیان پترەرف ەمامۆستایان د وکاتەئگرێت. ەریدەو ە کی دیکەیەفێرگ

تی شێوازی کاری ەچۆنی ەبێت لەپالنێکی ڕوونی ه ەکرێت فێرگە، دەستپێک زۆر گرینگەت کاتی دەتایبە. بفتاریانەڕ
 ەلنوێ   یکاربوونی مامۆستا ە ستبەی دوای پشووی هاوین و دەموو پۆلێک ماوەبۆ هپۆلدا.  ەل ەیەم ماوەمامۆستایان بۆ ئ

 .  ەگرینگ ەتاوەرەس

و   ەمەی دووەپل 7-4و پۆلی  ەمەکەی یەپل 3-1پۆلی  ە)بۆ نموونە یەپل  یپێەکخستنیان بێ می ڕ ەسیستە هێندێک فێرگ
تی چاک ەرف ەد ەم شێوازەندی کراون. ئ ەبگرووپکان ەاڵم هاوکات پلەپۆل، ب یپێەک بە ن (ەمەی سیەپل 10-8پۆلی 

و   ەقاڵەمەمامۆستایان تووشی دشێت ەد، ەباومی پۆل ەی سیستەو فێرگەپێکردن. ل ەواڵی پرینسیپی بکردنەپیاد ەدات بەد
  ندەرچەن. هەکەد ەپێکردن پیاد ەواڵسیپی بنتایی کاتێک پریەرەکی سەڵ خێزانی فێرخوازانی پۆلی یەگەل بن ەکێش
ڵ خێزانی ەگەکی باش لەیەشێو ەستپێکدا بەکاتی د ەکرێت لەاڵم دە، بەسوودی زۆرتر ەم پرینسیپ ەی ئکردنەپیاد
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)هاوڕا   یکێشەی کێشمەڕێگ ەی لەکەنا سوودەد تیان پێبێنین.ەناعەق  ەم شێوازەی سوودی ئەربارەد و نێ ندا بدو افێرخواز
   ڕوات.ەسار دەخ ەنێوان مامۆستا و خێزان ب اکام(نبوون و گفتوگۆی ەن

 

 فێرخوازان   ر ە س ەل   ە و ەتۆژین 

 ەل ەبریتی ەکەوەدات. فۆرمی تۆژینە نجام دەهاردا ئەرزی بە و ەر فێرخوازان لەس ەیکی بێ ناو و نیشان لەوەتۆژین ەفێرگ
ی شوێنی کردن پاندن و دیاریەی چەدا ڕووپێوی ڕێژەست لێرەبەپاندن. مەی چەربارەکی دەرەهێندێک پرسیاری س

و نێوان کچ و   ەن، پۆل، پلەم ەت ەپاندن لەی چەدا بزانین ڕێژەمان پێدەوەتی ئەرف ەد. هاوکات ەیەیەم کێشەڕووداوی ئ
و   ەڵەی هەاڵمدانە هۆی وە، ببێتەی تێدا دەڵەه ەمیشەه ەوانەنتۆژی ەم جۆرەئاکامی ئ. ەیەکی هەکوڕدا چ جیاوازی

 داتەڕوو دە وەنەمەم تەفێرخوازی کنێوان  ەی دوایان پتر لەمەئ ند پرسیارێک.ەک یان چەی ەل فێرخواز یشتنیەگەتێن
م  ەئدات. ە پێشان د ەفێرگ ەل ەکەبارودۆخی کێش کی باشیەیەوێن ەکەوەۆژینرحاڵ تەهەب. ەورەی گفێرخوازانچاو ەل

 ەک شێوازێکی دی ەسانەو کەبۆ ناساندنی ئ ەڕێنماکدیاری ناکات.  ەکەشداربوانی کێشەی بەپێناس ەبێ ناونیشان ەوەتۆژین
 . کرێتەد  دواتر باس ەکات کەچاو دەڕ

)دوو  ی خێزانتەایرەن و نوێنانی فێرخواز ەنجومە ئست هاوکاران پاشان ەر دەب ەخرێتەک جار دەی ەکەوەئاکامی تۆژین
و  ەندی نێوان فێرگەیوە پردی پ ەبنەن و دەکەپۆلێکدا د ەفێرخوازان ل یموو خێزانەتی ه ەرایەخێزان نوێن ەس لەک

ر ەب ەخێزان بخاتی ەو ەکۆبوون ەتدا لەرف ەمین دەکەی ەل ەکەوەتی خێزان ئاکامی تۆژینەرایەنوێن ەپێویست. خێزان(
.  پاندنداەنگاریی چەرەبمێتود و پالنی کاری ە وردتر ب یە وەهۆی پێداچوون ەبێتەد ەکەی ئاکام کردنشەپێشکستیان. ەد

هاوکاری  ەب ەوەتی خێزانەرایەی نوێنەستە ان و دنی فێرخوازەنجومەئ، ەن فێرگەالی  ەکرێت لەد ەوەکۆبوونپالنی 
شی  ە داری شار، بەشداری پێکردنی شارەخسێنیت بۆ بەرەتێکی چاک دەرف ەد ەیەوە کۆبوونم ەهاوکات ئ. دابنرێت

 . ەفێرگ  کارگوزاریمی و ەساخڵ

نگاریی  ەرەڕێنمای ب ەوێت کەکرەبۆ د ەکی دیکەیەند فێرگەڵ چەگەکانی هاوکات لەو ەئاکامی تۆژین ەفێرگ ەیەوانەل
می  ەک ەی زۆر، یان شانازی بکات بەڕێژ ەب رەرانبەب ەوەرگریەدۆخی ب ەچێتەن ەفێرگ ەپێویست. ەکارهێناوەب پاندنیانەچ

 ەوەبێت پێشتر ئاگادار کرابێتنەشدارانیش دەموو بەو ه ەوەکۆبوونتوانێت مێدیا بانگهێشت کات بۆ ەد ە. فێرگەوەکەڕێژ
 ت.ێر درابەس ەبڕیاری ل ەوەکۆبوونپالنڕێژی  ەکرێت لەد  ەتەم باب ەی. ئنهات ەل

  یریەی کاریگکردنەما بۆ شرۆڤ ەبن ەبێتەش دەمەو ئە وەتێبەمان کاتدا دووپات دەه  ەوو لساڵی داهات ەکەوەتۆژین
موو ساڵێک  ەتوانێت هەد ەفێرگ م ساڵ ەکەتوودا. پاش یداها ەل ەڕێنماک نانیێکارهەی بشێوازو  ەکەوەبووننگارەرەب

 نجام بدات. ەپاندن ئەچ ەوڵی پێشگرتن لەه ەشێک لەک بەو ،اهەی وەوەتۆژین

 

 ە فێرگ ی  پان ە گۆڕ 

  ەفێرگبێت. ەباشی د یریەوڵی ئاشکرا کاریگەو ه داتەڕوو د ەکانی فێرگەگشتی ەشوێن ەی ل زۆر ە پاندن بەی چەدیارد
ها ە روەبپارێزێت. ه رۆشدارەپمامۆستای  ەکان بەموو شوێنەبێت هەد  پانداەنگاریی چەرەی بەرنامەب ەشدارێک لەک بەو

ک شوێنی ەو ،نوەرناکەکاندا دەوەتۆژین ەل. هێندێک شوێن زۆر جار ەی فێرگەوەرەگشتیی دیوی ناو و د یشوێن
 نەبکیدا ەرێک پەسەبێت چارەد رپرسانەبو  ەتۆقاندن تاک شوێنیبۆ  ەم شوێنانەست، ئەو ئاود ەرزشگەگۆڕین، وجل
 کرێت. ەبێڕێزی پێ ن ەهیچ شوێنێکی فێرگ ەل سەک
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ا کاتی چاودێرید ەرخوازان لی فێەزۆربتا ەه  ڕێکبخرێن ەوەپێک ەپل و ند پۆل ەچ یمامۆستایان ەل چاودێری گرووپکرێت ەد
. نابێت  کدیەر یەک سەر فێرخوازان نەس ەی خۆیان بخنرنجەسواوی  ەتکاتی چاودێریدا   ەلبێت مامۆستایان ەد .بناسن

 ک بێت.ەموو الیەه ەئاگایان ل یباش  ەتا بەه ەوەببنبێت باڵوەن، دێ ڕەبگ ەوەچاودێران پێک

کاتی پشوودا  ەخێر بهێنن و لەفێرخوازان ب ،ک یان دووەک مامۆستایەییانیەموو بەه ەوەم ڕۆژی فێرگەکەی ەکرێت لەد
فتارێکی ەر ڕەگ. ەیەکۆنترۆڵیان هوان ەئ  ەن کەبد یبگرن و پێشان دافێرخوازی ەڵ زۆرترین ڕێژەگەندی لەیوەتێبکۆشن پ

 یی خۆیان بنوێنن.  ەورەی گ اڵتەسەدفتارێکی ئارام و جێگیر ەڕ ەب مانەڕووی دا، ئپاندن ەتی چەتایبەیان ب تیەنای

ڵ بکرێت ەگەیان لەقس ەکەی کێش ەربارەک دەی ەبک ەی ەوای ە باشتر نێلگ ەد ەوەکەیەکێش ەبندین فێرخواز ەچ کاتێک
  ەین ەابگڕی ویست ناوی بڵێت، پێەر نە، گیتەموو فێرخوازێک بکەه ەل داوای خۆناساندن  ەگرینگتێکڕا. ەموو بەک هەن
 .  یتەکەیدا دەنیشانیشی پو  و ناو ەوەیناسیتەتۆ د ەک

بێت ە. دبنوێننخۆ ەشیاو لەفتاری نەین پتر ڕەناد ەین و ڕێگەکەان دگالوەموو تێوەڵ هەگە ل ەقس ەرنۆ ەو بە یەم شێوەب
 یت وەنادبینن تۆ کۆڵ ەن دا فێرخواز کاتێک باس بکرێت. ەفێرگری ەبەڕێوەڵ مامۆستای پۆل و بەگەل ەورەڕووداوی گ

 ە بۆی .نەی پێ نادەژێ درن و ەک ەد یەکەئاکام ەست بە، خێرا هەوەتیکۆڵەد ەکەووداوڕ ەل ەفێرگپێ ڕێسا و ستانداردی ەب
هۆی   ەی ببێتەوەبن پێش ئ  ئاشنا ەفێرگسای ستاندارد و ڕێ  ەفێرخوازان ب ەوەستپێکی فێرگەتای دەرەس ەر لەه ەگرینگ

 نێک.ەبوونی الیەورووژاندن و تووڕ

  بێقۆڵیکراسیکی  -گ ەلەی ست )ێی ڤ کردنرەبەل ەب ەیەه  ڕێنمای مامۆستادا ەر لەم کاریگاڵەرێکی بچووک بەسەچار
ی  ەبۆ فێرگ ەکردنرەبەست لێ ڤ م ەئ ەزموون کراوەئکاتی پشوودا.  ەل ەوشی فێرگەح ەبوون لنگ( بۆ باش دیارەنگاوڕەڕ
موو مندااڵن  ەجێ بکرێت، هە ر جێبەسەم چارەئ ەستپێکی فێرگەد ەکاتێک پاییز ل بێت.ەباشی د زۆر ریەتی کاریگەڕەبن
کان و ەورەگ ەدات بەاڵت دە سەسیمبولی د ەکەستێ. ڤ ەوەبنەڕووی شتێکی نوێ دەڕووبوێت ەکەردەئاشکرا بۆیان د ەب
   .شکدیەیبۆ ن و افێرخواز بۆ  بنە ددیار  ها باشترەروەه

 

   ە ی فێرگ ر ە ب ە ڕێو ە ب 

. ەپۆلدای ەکاتێک مامۆستا لت ەتایبەن بکات بکاەموو پۆلەردانی هەتدا سەرف ەمین دەکەی ەل توانێتەر دەبەڕێوەب
ها  ەروەو ه بکات ەئاڕاستپاندن ەی چەربارەرسیار در پەبە ڕێوەن و مامۆستای پۆل، بافێرخوازڵ ەگەڕای گفتوگۆ لەرەس

  ەم جۆرەل کات.ەد ێپاندن پرسیاریان لەی چەربارەتیش دە تایبەو ب ەوەکات ەردانیان دەدیسان س ەینێت کەپێیان ڕابگ
ردانی  ەم سەڕوو. ئ ەبخن ەی ڕێسا و ستانداردی فێرگەربارەنگی خۆیان دەر هاودەبەڕێوەمامۆستا و ب ەدا گرینگەنرداەس
جاروبار ر ەبەڕێوەب ەهاوکات پێوستڕووبدات.  ەستپێکی فێرگەتای دەرەس ەر لەک هەڕۆتین ن ەبکرێتبێت ەد ەرەبەڕێوەب
نی  اکرێت هاوکارەدوێت و خولیای هاوکاریی خۆی پێشان مامۆستایان و فێرخوازان بدات. ەرکەد ەفێرگی پانەگۆڕ ەل
 .  ەفێرگ ی نێوێکریتەن  ەنەبک ەوت ەم ڕەئ ەرشتیار و پسپۆڕانی دیکەرپەک سەیش ونەنجومەئ

 

   هاوکاران ی  ەست ە د 

  ەب ەندەمامۆستایان ب یهاوکاریگرێت. ەردەند وەه ەهاوکاران بموو ەو ه ەیەباشی ه یتیەرایەبەڕێوەبی باش ەفێرگ
و  توانن ڕاەبینن و دەد ەنەالیڕێنوێنی دوو  ەمامۆستا زۆر سوود ل ەداو زموون پێشانیە. ئەوەتیەتی و یارمەدۆستای
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 ەبێت لەمامۆستایان پشتیان قایم د ەیەوێم شەب .ەوەبگۆڕن ەکانی نێوخۆی فێرگەو سمینار ەوەکۆبوون ەل یانبۆچوون
   .کانەپشوو رانیڵ خێزان و چاودێ ەگەهاوکاریان ل نێو پۆل و ەیان لەوەر کردەمبەه

کانی ەمێتود و پالنڕێژی ەل ەتی فێرگەتی و یارمەرپرسایەب ستیەب ەم ەب نگاریی ەرەبی هاوکارانی گرووپی پاییزدا ەماو ەل
  ەکرێت لە. دەگرووپم ەبۆ ئە  زۆر گرینگ ڕێنماکانی ەتەر باب ەس ەل کردنو کار ەشرۆڤ  زرێت.ەمەپاندن دادەچ ەدژ ب

ی  گرووپو  نەنجومەئندامانی ەنێوان ئ ەون لالگ ەوەپاندنەچ ەی بەانفێرخوازو ەکی کۆنکرێت ناوی ئەیەموو کێشەه
تی  ەرپرسایەشینی بەپێ دابەڕووداوی بچووکیشدا و ب ەو لال گەها ناوی فێرخوازی تێوەروەه ئاشکرا بکرێت، داهاوکاران
   ی بۆ بکرێت.دیڤچوون

 

 ان نی فێرخوازە نجوم ە ئ 

پاندن.  ەهێشتنی چەپێشگرتن و ن ەرپرسن لەر و بەکان بڕیاردەورەگ پرینسیپ یپێەا بپاندندەنگاریی چەرەنمای بڕێ  ەل
ی  رەسەکارهێنانی مێتود و چارەببۆ دا ەکەۆسرپ ەفێرخوازان ل دانی تیەتی یارمەچۆنیبێ بۆ ەی ڕوون هەبێ ڕێنامەد

   ر.ەکاریگ

 

 ر  ە ف ە ئێشک / خ   / ی کێشک ەست ە د 

 ەێک لگرووپی کێشک ەستە. دەسوود بن بۆ فێرگەتوانن زۆر بەکێشک پێک دێنن، دی ەستەی دەو فێرخوازانەئ
.  ەفێرگ ی نێوکی باشەیەو پێکهێنانی ژینگ ەوەکردنرکاتی پشوو بۆ هێو ەسپێردرێت لەرکیان پێدەخۆ ئوەتڕاس ەفێرخوازان

  ەل ەرخستنەی کێشک خۆ دەستەد رکیەئ شا .ەی فێرگەوەو ناو ەوەرەد یچاالکی ەرپرس بن لەب نتوانەهاوکات د
ک بۆ  ەنیشانیموو فێرخوازان و پێدانی ەه ەو ناساندنیان ب ەیەستەم دەرکی ئە ی ئکردنی دیاری ە. شێوەی فێرگپانەگۆڕ

توانن مامۆستایان ئاگادار ەنها دەدا ببینن، تەورەڕووداوی گ ەنابێت ڕۆڵی نێوانجی ل ەسانەم ک ەئ. پانەگۆڕ ەکاتی پشوو ل
ی  ەستەکرێت ڕۆڵی دەستۆ. دەئ  ەکان بگرنەنەالی یەوەکردن رو هێو ەوەنبپرسڕووداوی بچووک  ەل تواننەد .ەوەنەبک

 دیاری بکرێت.   ەوەرپرسانەموو بە مامۆستا و ه، نەنجومەئن ەالی ەکێشک ل

-10گشتی ەن. بەکێشک بد ەو ەدوو دوو پێک ەک پێک بێت کەر پشوویەس بۆ هەچوار ک ەکرێت لەی کێشک دەستەد
ی تەرپرسایەن. بواری بەش بک ەینی خۆیاندا دابەبەکان لەستۆ و ڕۆژ و کاتەئ  ەبگرن ەرک ەم ئەئ نتوانەد فێرخواز 20
تی ەندامەداخوازی ئ ەنووسراو  ەبێت بەد ەستەشدارانی دە . بەوەاننی فێرخوازەنجومەئ شیەبە سترێت بەبەد ەکەستەد

 ن.ەش بکەپێشک

 

   ە ور ە می براگ ە سیست 

ن ەمەتەب فێرخوازی ەب رسنووردا یتیەرپرسایەب پێدانی ەل  ەبریتی ەکەمێتودبکات.  ەپیاد ەمەم سیستەتوانێت ئەد ەفێرگ
ش  ەتی پۆلی سێ یان پۆلی شەرپرسایەفێرخوازانی پۆلی نۆ ب ەکرێت، بۆ نموونەد. و کاتی پشوودا ەی فێرگپانەگۆڕ ەل
 . بێتەد ەن مامۆستاوە الی ەلە تیەرپرسایەم ب ەشینی ئەدابستۆ. ەئ ە ک، یان تاک تاک بگرنەتی پۆلی یەرپرسایەب
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 ستراتێژی زانیاری 

کی ەرەستی سەبە. مەی فێرگەوەرەدبۆ م ەه وم بۆ ناەه ەزانیاریی ەکی تۆکمەستراتێژیدا ەم ڕێنمایەئامرازێکی گرینگ ل
   کان.ەرک ەنجامدانی ئەبۆ ئ ەیەنەالی ەمەخت و توانای هەی جەوەکردنچڕ ەم ستراتیژیەل

وام. ەردەی بەشێو ەن و خێزان بفێرخوازابۆ هاوکاران،  پاندنەنگاریی چەرەبفی ەڕۆژ یکردنەپیاد ەل ەرپرسەر بەبەڕێوەب
ری  ەبەڕێوەر و جێگری بەبەڕێوەب ەبۆ نموونکان. ەگرووپ نێوان  ەل ەی زانیاریەوەێنڕ ژی باش گۆێستراتبوونی ەه
کرێت ەد ە.فێرگ ەل ەم بوارە ی ئەهاوکارانی دیک ەن بەدەد  نەنجومەئی کاری ەربارەان زانیاری دنی فێرخواز ەنجومەئ

،  ەوەکۆبوونمینار، ێی سەربارەد ڵواسینی زانیاریەبۆ هبێت ەه یک ژووری پشووی هاوکارانەو شوێنێکی گشتی ەفێرگ
  ەوەپێک ەم زانیاریان ەتوانێت ئەد ەفێرگری ەبەڕێوەڕای پێدانی زانیاری خێرا. بەرەن، و هتد... سخوازافێری ەوەتۆژین

 . نێتیێەی ڕابگەکانی دیکەگرووپو  ەوکارانی فێرگکاتی ئاخاوتن بۆ ها  ەل گشتی وزانیاری  ەب ست بداتەیوەپ

ێکی زۆر گرووپ. خێزان ەیەوەرەکانی ناوخۆ، هاوکاران و پاشان دەشە ب ەکی پێدانی زانیاری بەرەپرینسیپێکی گرینگ و س
کرێت ەد  ەم زانیاریەئپێبدرێت.  ەوەپاندن ەنگاریی چەرەب  یەربارەهاردا زانیاریان دەب ەبێت لەن و دەم بوارەتی ئەتایب

خێزان   ەب ،ی فێرخوازانە وەتۆژین ەبوونی منداڵ لەبوون یان نشدارەب  یەربارەد ەی فێرگەنامخوازڵ  ەگەهاوکات ل
کرێت  ەدتی. ەی ەکەیاندنی ئاکامەو ڕاگ ەوەبوونی تۆژینواوەدوای تخێزان  ەدانی زانیاری بێ کاتێکی گرینگتر بۆ پبدرێت. 

 یریەکاریگو  ەوەتۆژین و ئاکامی ەوەنگاربوونەرەشێوازی ب یەربارەد ی خێزان زانیاریەوەکۆبوون ڕاپۆرتیڵ ەگەل
موو  ەی هەربارەزانیاری پوخت د ەماو ەماوکرێت ەد ەرگفێ .کان بنێردرێتەنەموو الیەبۆ ه ەنووسراو ەب کانەرەسەچار
 .  داتەپێشان د  ەکەپرۆگرام نگیەس ەکارم ەبۆ خێزان بنێرێت. ئ پاندنەنگاریی چە رەب کانیەتەباب

. بۆ پێدانی  پاندنەنگاریی چەرەبمێتود و شێوازی  یەربارەرگرتنی زانیاری دەبۆ و ەیەبێگومان مێدیا ویستی زۆری ه 
ک زانیاری دروست و ەیەبارەداڕشتنی ق  ەبڕوو.  ەینەکان بخەتەباب ەوەپارێز ەب ەزانیاری پوخت و سیستماتیک پێویست

 ەبێت ەد ەوەوانەپێچ ەب مێدیا تیەنای ریی ەکاریگ  ەیەوێم شەکرێت، بەمێدیا بانگهێشت د ەکەتەی بابەربارەد رنجڕاکێشەس
 وامی. ەردەب  ەب ەی فێرگەوەرەسانی دەک شداریەو ب رنج ەسهۆی  ەتوانێت ببێتەڕۆڵی مێدیا د .ەڕێنماکبۆ  ەوز

 

 

 پالنی کار 

  ەل پاندنەنگاریی چەرەب ڕێنمای پێەکان بەبۆ ڕێکخستنی کار و مێتود (یهەڵگەب) ەنتێومیکۆدگرینگترین   ەم پالنەئ
داهاتوودا.   ەبوونیشی لوامەردەو ب )پسپۆڕی فێرکاری(ە ی فێرگەوەرەد ەرگرتنی لەوتی ەو یارم کردنجێەی جێبەماو

ندی  ێ ڵ پالنی خو ەگەل ەم پالنەئ ەپێویست نەنجومەئ ،ەیەوە نگاربوونەرەبی هاوکاران داڕشتنی پالنی کاری گرووپرکی ەئ
ڕۆکی  ەدا پێکهێنانی ناوەست لێرەبە. مەفێرگی کاری ۆمنتێک یکۆد ەبخات، بگونجێنت و بیکات ڕێک ەی فێرگەسااڵن
ر موو بتوانن پالنی کاەک هە یەشێو ەب داەفێرگ ەکان لەگرووپرکی ەڕاندنی ئەبۆ ڕاپ تیەییکردننگەو هاوئاه ەمێکەسیست

ڕۆتینی باش   ەیەم شێوەل یسااڵنی دواتریش پالنی کار  بۆی ساڵی خوێندندا. ەماو ەکان لەبۆ کار پالتفۆرمێک ەنەبک
   .دی دێنێتەبکاندا ەموو بوارەه ەل فراژووتنێکیش سپێنێت و ەچەد
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 م ەشەشی ش ەب

 ر بۆ ئاستی پۆل ە س ەمێتود و چار 

 

 

 دا پۆل  ە ل   ستپێک ە مێکانیزمی د 

خۆی و   ی تیەرپرسایەڵگرتنی بەهبۆ فێرخواز وامی ەردەبڕاهێنانی : ەکرێ بریتی بێت لەد کەیەموو فێرگەشائامانجی ه
پرینسیپ و   ەب ەئاماژ دا ناو پۆل یستپێکی چاالکیەم دەکەی ەگرێت مامۆستا لەد کاتێک جێ ەم ڕاهێنانەئ ن.ڤااڵەه

  و تاک ەتی ب ەرپرسایەفێرخوازان ب ییەئامادو  رجەپێ پێشمەب ەوردە مجا وردەئ .کاریان بهێنێتەڕێساکان بکات و ب
   بسپێرێت. گرووپ

بتوانێت  ەیەه تیەرف ەمامۆستا د ،ەی ەکات وەئ. ەزۆر گرینگ  ەتەم باب ەپاییزدا بۆ ئ  ەلە م ڕۆژی فێرگەکەم کاژێر و یەکەی
ستپێکی  ە. دەنموون ەبێتەو د کاتەد  ەشەگ یشدواتر ەیەوتەڕ مەئر ەسپێنێت و هەپۆلدا بچ ەباش ل ردنیبەڕێوەبماکی 

 پاندنیش.ەچ ەبۆ پێشگرتن ل ەڕێکوپێک زۆر گرینگ

م ەکەی ەل  مامۆستای پۆل  ەب ەوە مەالنیکەب ەک کاژێرەپێدانی ی 10-2کانی ەبۆ پۆل ەڕێنمایم ەئکانی ەستاندارد ەکێک لەی
ڵیان ەگەل کردنەق وەموو تاکێک و تەخێرهێنانی هەرگای پۆل و بەنای دەپ ەڕاوێستان ل ە. مامۆستا بداەفێرگڕۆژی 
 گرووپ ەفێرخوازان نابێت بتا، ەرەسدات. ەپێشان د ،ەنووسراو ێێک لزەکاخ ەپارچ ەب خۆی  ناوی ەفێرخواز ک شوێنی

 دابنیشن. 

رنجی ەنگی پۆل و سەبۆ ڕاگرتنی سناسێنیت. ەپۆل د ەم کاژێردا بەک ەی ەل ەوەیڵێتەد یەیەو وان ەپاشان مامۆستا خۆی و ئ
 مدا بناسێنێت. ەکەی یە کاژێرم ەل ەی دیکەت و وانەفێرخوازان، نابێ مامۆستا باب

ر و ەسە ، چارەواوی بۆ وانەکاری تەمامۆستا ئاماد ەزۆر گرینگکات. ەست پێدەد ەماتیک وانەکی سیستەیەشێو ەوجا بەئ
نا ناڕوونی و  ەی بکات، دەکەتەنجامگیری بابەئخۆی ی ەکەواوبوونی کاتەبێت پێش تەستا دۆمامکان کردبێت. ەالکیاچ

 هێڵن.  ەجێ دەب ەکەئارامی پۆل ەپاشان فێرخوازان ببێت. ەپۆلدا دروست د ەنائارامی ل

 وانەبێت ئەبوو، دەک مامۆستای هەی ەر پۆل پتر لەبڕوات، گ ەستوورەو د م شێوازەپێ ئەبێت بەواوی ڕۆژ دەت
ڵ ەگەکرێت لەد ،ی ڕۆژەدوا وان ەرپرس بوو لەک بەر مامۆستایەهون. ەڕێک بک ەوتەم ڕەر ئ ەس ەپێشتر ل )مامۆستایان(

  ەکەی ڕۆژەربارەزانیاریان د ەمامۆستایانی دیک ەک ەوەبکات و ئاگاداریان بکات ەکەموو ڕۆژەنجامگیری هەن ئفێرخوازا
   بێت. تیەئای  یامیەپشا ەاڵم پێویستەبتێک، ەباب)کەموکورتی( ماسیی ەکی کردنباس ەمامۆستا نابێت دوودڵ بێت ل .ەداوێپ

ک یان  ەچاالکی ەپل ەب ەتوانێت پلە د ە،تیە رپرسایەرگرتنی بەی وەکات پۆل ئامادەست دەه ،ەفتەند هەپاش چ ،کاتێک
پالنی کار،  ەستۆ، بۆ نموونەئ ەتی بگرنەرپرسایەو تاک ب گرووپ ەب فێرخوازان ە ستنیشان بکات کەرکێک دەئ
  ەتی پێدانەرپرسایەشێوازی بم ەنگ ئەهاوئاه کرێتەدمامۆستایانی پۆل و هتد...  گرووپ ەب ەنجامدانی پرۆژەئ
بێت ەد گرووپی ساختاری کردندیاری. پاندنەی چەدیاردکان باشترین ئامرازن بۆ گفتوگۆی ەتەن. بابەوان بکەرفرەب
مێکانیزمی کار  ی ەربارەکان دەتاییەرەس ەڕۆتین ەزۆرگرینگوتوو نابێت. ەرکەنا سەدا بگونجێت، دگرووپتی ەڵ بابەگەل
 ندن ڕێزی بگیرێت. ێ ی ساڵی خو ەودرێژایی ما ەی کار بەبارەواوبوون و ق ەستپێک، تەد کاتی ک،ەو
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   ساالر مامۆستای 

. نگرەد ەرچاوەس ەوەم خاڵەستی گرینگ لەبەو دوو م پاندنەنگاریی چەرەببۆ  ەیکیەرەپۆل خاڵێکی سباشی بردنی ەڕێوەب
ساالر  و  باش  مامۆستایم ەپاندن. دوەچ ەپێشگرتن ب ەل ە یەه یکی باشەریەبردنی پۆل کاریگەڕێوەم: باش بەکەی

Authoritative  پاندن بزانێت و پێشی پێبگرێت. ەی چەدیارد ەتوانێت بەی فێرخوازان و زۆر ئاسانتر دەمتمان جێ ەبێتەد 

اڵتی ەسەد تیەاڵیە نی فێرکاری و کۆمەباشی الی یریەکاریگ  ەدرێت بەێکی زۆر دخەبای پاندنداەنگاریی چەرەب ڕێنمای ەل
ی  ەپرۆس ەل ەوەکردنختەو بۆ فێرخوازان و ج ەئ یرۆشیەپ ەب ەستەیوەمامۆستا پ بوونیساالرکانی ەپرینسیپمامۆستا. 

بڕیار دوامڵێنێت و مافی ەرمی پۆل بخەری ف ەر و ڕێبەبەڕێوەک بەبێت خۆی وەواتا مامۆستا دی. ەکەنجامەفێربوون و ئ
 ن. فێرخوازاڕ الی ەو باو ەهۆی دروستبوونی متمان ەبێتەمامۆستا د ساالرییبۆ خۆی بێت.  

پێن و  ەخۆسڵ بکرێت: مرۆڤی ەپێندا تێکەستیی خۆەسایەکڵ ەگ ەنابێت ل ە وتەم ڕەک پێشتریش باسمان کرد ئەر وەه
الی  ەنیی ەمتمانی جێ ،ەرەترسهێن سێکیەپێنێ، کەس ەر فێرخوازاندا دەسەبزۆر  ەویستی خۆی ب  ەسێکەکملهوڕ 

 فێرخوازان.  

م ەری ئەیاریدمامۆستا . ساالریی نتیەئایکان ڕوون و ەن، ڕۆتین و نۆرمەکان دۆستانەندیەیوەموو پەپۆلێکی باشدا ه ەل
 .  ەیەئامانج

 

 

   پشتیوانی

موو  ەرۆشی هەن. واتا مامۆستا چاودێر و پفێرخوازاموو ەی ه جڤاک یپشتیوانی ەدات بەخی زۆر دەبای ساالرمامۆستای 
و پۆل  یتیەئایی ەژینگ ەست بەبێت هەفێرخواز د تیان.ەسڵە توانا، خولیا و خ یڕای جیاوازیوێ ، ەرخوازی فێتاکێک

ند  ەهەم بەئگرێت. ەردە ند وەهەبو ەم و شادی ئەخۆی بکات و بزانێت مامۆستا خ ەب رەرانبەب مامۆستا یرۆشیەپ
دات، ەواز دڕێزی خۆی پێشانی فێرخ  ساالرخشێت. مامۆستای ەبەدێپ یەمتمانکیشێت و ەی فێرخواز ڕادرنجەس ەرگرتنەو
   ش.ەڵەی هەوەکردناستڕ ت کاتی ەنانەت

مامۆستا   .ەیەخۆی ه نگیەسو  ەدا گرینگفێرخوازانڵ ەگەک لەندیەیوەپ ەموو جۆرەزانێت هەک دەمامۆستای زیر
ی کردنجێگیربۆ دات ەن کیس  ەت لەرف ەبێت دەو کات دەپڕ پێک دێت و ئەل ەندیانەیوەم پەی ئەزانێت زۆربەد
ساڵڕۆژی   ەب ەئاماژ ەکات، بۆ نموونەری دەستپێشخەد ەرنامە ب ەک بەش مامۆستای زیرەم ەڕای ئەرەس .ندی باشەیوەپ
  کات. ەد فێرخوازاندایکبوونی ەل

. کی بکرێنەاڵتی زارەبێت خەد ، نەکەفتار دەڕ ستاندارد و ڕێسا ێیپەک بێکات ،نفێرخوازاموو ەه .ەخشەبەڵدان وزەپێداه
 ەوە ڕێز ەمامۆستای ساالر ب، نایان  بێت داپۆل ەرخواز لفێت. ێنێنرخەد رزەب زۆر ەم بوارەئ  پاندنەنگاریی چەرەب ڕێنمای

 روا بێت. ەبێت هەن، هاوکاران و خێزانیش دڤااڵەهالی  ەوتەم ڕەئ. ناوی دێنێت

ری یادداشتی  ەفتە، دەیەفێرخوازێک توانای نووسینی ه ر  ەکرێت هەد پاندنداەنگاریی چەرەب ڕێنمای ەلوت  ەک ڕەو
  دیڤچووننووسێت و ەتێبینی خۆی د خوازێت، مامۆستاشەمامۆستا د ەزوو و داواکاری خۆی لەدا ئارەرەفتەم دەبێت. لەه

 کات.  ەیامی گرینگ دەبۆ پ
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   پشتیوانی فێرکاری و ڕێکخستن

مامۆستای  زێت. ەی باشی لێدجڤاکش ئاکامی ەچاوگرتنەم ڕەگرن و ئەچاو دەسوودێکی فێرکاری ڕ گشتباش  یەفێرگ
رک الی ەچوونی ئەوازی پێشوەکنەهۆی ی ەبێتەد ەمەڕێژن، ئەپۆلدا داد ەل کردنڕێسا و ڕێنمای ڕوون بۆ کار ساالر

  ەکان لەوی پالن بێت. وانەیڕەبێت پەکات و فێرخوازیش ناچار دەیار دەخۆ ت ەک پێش وانەمامۆستای زیرفێرخوازان. 
 ە وەبێتەڕوویان دەک ڕووبەییزانن چ داواکارەفێرخوازان دکێشێت. ەڕاد فێرخوازانی رنجەسکات و  ەستپێدەدا دۆیکاتی خ

بێت زۆر  ەد ەوەوانەپێچە، بنواو بەکی بێ کۆنترۆڵ تەیەشێو ەکان نابێت ب ەن. وانەنجام بدەرکیان ئەبێت ئەو چۆن د
 ڕوونکی فێرکاریی ەیەرچاوەس   شباش بێت و مامۆستا بێتەد گرووپپۆل یان  ڕێکخستنیبن.  کۆتائارام و ڕێکوپێک 

 بێت بۆ فێرخوازانی. 

 

   کردن کۆنترۆڵ 

دێری چاورک، ەی ئکردنجێەبۆ جێب ەوەی ئی هاندانەخۆی نیشان ەمە، ئەدیار فێرخوازان ەداواکاری ل ساالرمامۆستای 
 فێرخواز.   ەوەداتەتێبینی د پێ پێویست ەکات و بەد و ئاکامی فێرکاری ەپرۆس

ژاوی ناو  ەویت نائارامی و ژاوەر کات بیهەتوانێت هەژێر چاودێری و د ەتەفتاریانی خستوە زانن مامۆستا ڕەفێرخوازان د
  .جارێک ەن بفێرخوازاموو  ەک هە، نەفێرخوازانتاکی  ەمی لەدی جار ڕووی ەزۆرب ساالرمامۆستای . دابمرکێنێتپۆل 

  کەیەئاماژیان   گاین ەب  نیاەت زۆر جار ەیامان ەم پە. ئکەماسییەکر ەه یەربارەد ەئاشکرا و ڕوونیامی ەپ مامۆستا
بۆ   ەم ڕوونەه ەکەیامەدات. پ ەوتی کاری پۆل تێک نە تا ڕەه ەکورتگورج و  ەکەیامە . پکرێنەی فێرخواز دەئاڕاست

 گرێت. ەم ڕێزیشی دەو ه فێرخواز

 

 

 ی پۆل ە ژینگ 

  یریەکاریگکات. ەی پۆل باشتر دەوخۆ ژینگەپاندن و ناڕاستەی چەوەکردنمەتی کەوخۆ یارمەڕاست ساالرمامۆستای 
م  ەئ بوونیوانەفرو  ەی فێرگپانەگۆڕ ەگرتن لو کاتی پشوو ەچاالکی فێرگ ەبوونی پۆل لشدارەب ەل ەبریتی (وخۆەناڕاست)

 .  ەکانی دیکەشوێن ەی پۆل لەباش ەژینگ

 فێرخوازموو تاکی ەڵ هەگەباشی ل ندیەیوە، کاتێک مامۆستا پەیەم ژینگ ەنێکی گرینگی ئەندی نێوان فێرخوازان الی ەیوەپ
تی فێرکاریش ەو یارم چاکڕێکخستنی نێوان فێرخوازاندا.  ەوت لەمان ڕەرێک بۆ دروستبوونی هەهاند ەبێتەبوو دەه

، نەکەدکاردا  ەهاوکاری لو  نگیەهاوئاه، توانا ەست بەکاتێک فێرخوازان هی پۆل. ەبوونی ژینگن بۆ باشەهۆکاری دیک
 ەبێت و واز لەندی نێوانیان ئارامتر دەیوەهاوکات پ گرن.ەردەڕاهێنان و ەبن و چێژی باشتر لەکدی دەپتر هۆگری ی

ێر  ژ ەوێتەناک و مامۆستا فێرخوازندی نێوان ەیوە: پەن گرینگتروام ەه ەێکی لڵرخستن دێنن. خاەخۆ د پێشبڕکێ
ی باشی کار و ەرجی ژینگەپێشم چاکڕۆتینی دیار و  ناڕێک. اڵمیەوبۆڵ و  ەبۆڵنگ و ەد ە نگەد - ەوەتیەنای  یریەکاریگ

بوونی  هاوکات توانای کۆنترۆڵ و زاڵبینن. ەد م فێرخواز سوودی لێەمامۆستا ه  مەه ەک زێتەد ی لێەدۆستانشی ەک
 ەئاسوود  ،ەپۆلدا ساالر ەکات مامۆستا لەدست ەه فێرخواز ی پۆل. کاتێکەباشتربوونی ژینگ ەبێت لەر دەمامۆستا کاریگ

 . ەرگنۆرم و ستانداردی فێ بوونیئاشکرا هۆی  ە بێتەش دەمەر ئەهو  بێتەد
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کین بۆ  ەرەئامرازی س جڤاتکانی ەرکاری و نۆرمفێتوانای  ەرگرتنیان لە، شێوازی چێژ وفێرخوازاننێوان  یندیەیوەپ
 پێبدات.  ەرەپ ەوتەم ڕەتوانێت ئەد ساالرمامۆستای ڕۆڵی پۆل و بێگومان   ەکی باش لەیەپێکهێنانی ژینگ

،  (ەیەوەکاردان) ەکەرتەب پێنراوەچسی ەک یاوکێڕەنگاری و دڵەرە. بەتیەنایکی ەیەوزان پێنراوەچ ەدژ ب رەپێنەچکرداری 
توانێت ەم دەیێی سە. وزەزۆر گرینگ ەیەم وزەن و ئ ەم فێرخوازانی دیکەی سێیەوز.  ەالواز  ەکەرت ەبم ەزۆری ئ ەباڵم ەب
 پۆلدا پێک بێنێت.  ەل تیەنای کی ەیەکار بێت و ژێنگەپۆلدا ب ەان لپێنراوەچدژی   تیەنایی ەشێو ەب

کی  ەیەوز ەتوانێت ببێتەم دەیێی سەوزسپێت و ەچەی باش دەرێت ژینگکەو دەیڕەکانی مامۆستا پەڕێنمایی ەو پۆالنەل
   (.ەوەپاندنەسنووری چ ەونەکەی دەوانەپێن )ئەرچەبیان راو پێنەچ سانی ەکهێزی پاراستن بۆ ەب

سانی  ەکی ەداڵد ەبن لەر دەستپێشخەد «نەبێالی»فێرخوازانی  ەی باش باوەی ژینگەو پۆالنەکی زۆر لەیەڕێژ ەب
ها  ەروەه. رەپێنەچێک دابنێن بۆ سنوور  تواننەد نە نی بێالیفێرخوازاشدا ەمەڵ ئەگە. لپێنەرچەبیان راو پێنەچ

الی   خۆیستی ەبەلماندنی مەبۆ س گشتیەبمامۆستا   ەبدات ەد باشتی ەرف ەدی باش ەو ژینگ ساالر یتیەرایەڕێب
ی ەر دیاردەتی گەتایبەب - ڤاڵ ەه یرمیەناف  یتیەرپرسایەگرتنی بستۆەئەوبۆ  رێکەهاند ەبێتەدن و ەفێرخوازانی بێالی

 بێت. ەزۆر د یریەکاریگ نەبدپێشان  ڵوێستەهماشاچیان ەت رەگت. ێ وەرچاو کەپاندیان بەچ

 

 پاندن ە چ   ە پێشگرتن ل 

  ەڕۆژان) ،مپینەکی پۆل، ەوەکۆبوون .درێتەگرینگی پێدپاندندا، مێتودی پێشگرتن زۆر ەی پالنی کاری دژی چەزۆرب ەل
و  ەر ئەفیڕۆدان، گەهێز ب ەتوانێت ببێتە، دروشم و ڕێنوێنی دەنووسراو (پاندنەدژی چ ەت بەتایب یەفتانەیان ه
  پێگیرین  دیسان ەئێم .ەوەگرنەکنەی ی فێرخوازەژانفتاری ڕۆەڕ دانراو بۆ ستانداردیکۆی ڵ ەگەل  داڕێژراونی ەنۆرمان

  بۆ ەمایەباشترین بن ەت ەم بابەو ستانداردی ل ەدا گرینگۆیخ ەودا خۆی لەو تێکۆشانی درێژم ەژانوڵی ڕۆەهی ەوەل
ئامراز   ەم جۆرەب ەڕاستپشت پاندنەنگاریی چەرەب ڕێنمایپاندن. ەی چەربارەتی دە تایبەی پرسیار بەوەلێکدان  ورووژاندن و

 پاندن. ەچ ەی پێشگرتن لەو مێتودان

رباس.  ەب ەبخاتم اوەردەی بەشێو ەپۆلدا ب ەدن لپانەتی چەبێت بابەد  پاندنداەنگاریی چەرەبپرۆگرامی  ەشدار لەی بەفێرگ
پاندن  ەتی چەباب  ەانفت ەبێت بزانن مامۆستاکانیان هە د فێرخوازان اڵمەبکاربهێنین، ە پێویست ناکات کاتێکی زۆر ب

ی پۆل یان  ەت و کاری ڕۆژانە باب  ەشێک لەک بەرخان بکرێت، وەتی بۆ تەکرێت کاتێکی تایب ەد ەم باسەنن. ئێ ورووژەد
   .وتیەکڕەیی ەبڕگ ەڕبنوا یکاریە. بۆ وردەوەتی خوێندنەباب ەند بدرێت بەیوەپ

 

 

 خۆڕسک ری ە س ە چار

ڵدانی ە رهەیان س، تی خوێندنە، بابپاندنەچ ەوێت بۆ پێشگرتن بە کەڵدەت هەرف ەدۆخی ئاسایی فێرکاریدا زۆرجار د ەل
 ەفێرخوازان بس نابێت ەبێگومان ک. بانگهێشتی مامۆستای وریابۆ  بێت کەیەروازەد توانێتەد خۆی ،ڕووداوی جڤاکی

 ەل ە کردنویەیڕەو پ پاندنەچ   ەل ەی فێرخوازەوەکردندا ئاگادارەرج لێرەمبێزار بکات.  ەتە م بابەی لەوەکردنوتار و ڕوون
گرێت و  ەردەتی خوێندن وەڕووداو و باب ەڵک لەمامۆستا ک ەم شێوەبتی. ەرۆشیەمامۆستا پ ەک تیەئایستانداردی 

 . داتەپێشان د ەفێرگۆکی ستانداردی  ڕەوێن
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 ستراو ەمێتودی تێکب 

بۆ . ەوەندن و چاالکی ڕۆژانتی خوێەباب ەب ەگرێدراو ەک پاندنەی چەربارەد ەپالنڕێژکراو یندیەیوەستمان پەبەدا مەلێر
ی ەربارەک دێلەتێکستگکات. ەپاندن دەباسی چ (وخۆەناڕاست)وخۆ یان ەی زمانی کوردیدا ڕاستەوان ەتێکستێک ل ەنموون

 .  ەیەک فیلم، ڤیدیو و هتد... هەو، ەیەه شەتی دیکەرف ەد وجاەئ ن.بارەی ئاییندا زۆر لەوان ەفتار لەوشت و ڕەڕ

.  ەیەم دیاردەست بەیوەکانی پەپاندن و ئامرازەی چەار رب ەد بۆ نووسینی تێکست بدرێن هان فێرخوازانکرێت ەد
تی ەباب ەر لەنووس یەوەبوونئاگاداررک و ەتێکی نوێ بۆ دەرف ەد ەتبێەدخۆیدا  ەخۆی ل ەکە نووسین ەداو زموون پێشانیەئ

  و داەکەراوێز یان کۆتایی تێکستەپ ەل و تێبینی رنج ەس ربڕینیەبۆ د گونجێتەدمامۆستا ت بۆ ەرف ەدنووسین. پاشان 
،  ەکەی بۆ پۆلەکەتەی بابەو ەڵ فێرخواز و خوێندنەگەل ەوتنەڕێک ە تێکی دیکەرف ەنێت. دە ر دادەس ەریی پتری لەکاریگ

ی  ەتە بو باەب ەوەستێتەبەفێرخواز د شێوازر دوو ە. هەوەبخوێنیت ەکەکرێت خۆی تێکستەخۆش بێت دێفێرخواز پر ەگ
وردی بیری  ەڵبژاردنی فێرخواز بەپێش ه ەگرینگنێت. بدا ەوانی دیکەر ئەس ەریش لەریگتوانێت کاەو د ەنووسیوی

  .ەکارم ەبۆ ئ  ەکێ باش ەوەینەلێبک

...  ەتێکست، فیلم یان ئامرازی دیک ەتوانێت بەست بدرێت. مامۆستا دەیوەپ ەوەکرێت پێکەد ەوەرەکانی سەمێتود
توانرێت  ە. دە وەبخوێندرێت ەک ەکرێت بۆ پۆلەان د، پاشگرووپەتاک یان ب  ەسینی تێکست بدات بۆ نووب هان فێرخوازان

 کار بێت.ەی دراما و ڕۆڵگێڕان بەشێو ەمان شێوازی پێشتر یان بەه

 

   ە«فت ە ه   کۆتای » 

م  ەتی ئ ەتایبەب. گرووپیان  تاککاری  کۆتای تیەئای یری ەکاریگ ەدرێت بە روونناسیدا پتر گرینگی دەمی دەسیست ەل
نگاریی  ەرەبپرۆگرامی  ەل ەر بۆیەهر و چاالک بێت. ەبونیادن گرووپرمی ەری ف ەڕێب ەت کێبەکاتێک باش د ەریەکاریگ

کات  ەرخان دەت تیەئایتێکی ەباب ۆڵ فێرخوازان بەگەل ەفتە دوا کاژێری هتێیدا، مامۆستا   ەک ەیەڕۆتینێک ه پاندنداەچ
 کات.  ەفێرخوازان د ەوایی لمااڵ ەیەرنامەو بەو ب ە«فتەکۆتای ه»ناوی  ە بنێت، ەخایەک دەخول 15-10ی ەنێزیک

پاندنیش  ەچ ەب ەو ئاماژ ەوەبێتەد ەدووبارک ەیەفتە موو هەه ەتێ رەم نەبزانن ئ فێرخوازان ەیەوەدا ئەکی لێرەرەخاڵی س
 ەستێت بەڵکوو بیبەکات بەپاندن هزری فێرخواز داگیر نە تی چەباب ەر بەمامۆستای پۆل ه ەهاوکات گرینگکرێت. ەد
قوواڵیی  ەبچێت توانیتەد ش ەبێت و جاری دیکەریک نەخ ەک پتری پێوەک خولەکرێت ی ەد. ەوەترەورەتی گەباب

 ەیەفتەم هەمن ئ»: ەڕوو. بۆ نموون ەبخات ەکەپاندن بۆ پۆلەی چەربارەخۆی دی ەتوانێت ڕوانگەمامۆستا د. ەوەکەباس
 ەمیشە. هە«کردوەش تێبینیان نەتایانی دیکت مامۆسەنان ەپێندرابێت، تەچ، سێک ئازار درابێتەک ەمبینیوەو ن ەمبیستوەن
دوایدا بچۆ و ەدواتر ب  وکات یاەبوو یا ئەر هە. گکردنبۆ باس ەیەسێک شتێکی هەک ەبزان ەکۆتاییدا پرسیار بک ەل
   .ەوە بکۆڵیلێ

 ستایشی  هێندێک ە،یەفتە کاری ه کۆتاینجامگیری ە پاندن، ئەتی چەباب ەب ەدان  رنج ەسم ەباش بۆ ئ یکیەپێش
 واو ببێت. ەت  ەتێکی دیکە باب ەش بەکرێت کۆتای باسکەدستخۆشی. ەو د رینەک ئاف ە، وەبک ەکەفێرخوازان یان پۆل
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 فێرخواز   ی گفتوگۆ 

 موو تاکێکی فێرخوازەڵ هەگ ەل ەکی وردی مامۆستایە، گفتوگۆیپاندنداەنگاریی چەرەبپرۆگرامی  ەئامرازێکی گرینگ ل
بێت ەکرێت و خێزان دەی فێرخواز دەئاڕاست ەوەی خوارەم پرسیارانە. ئەستپێکی فێرگەکی کورت پاش دەیەماو

 وی خێزان: ەی کۆبوونەبڕگ  ەبن، دواتر بڕوان ەی گفتوگۆکڕۆکەنێوئاگاداری 

 ؟ەت چۆنەفێرگ رکیەئ -

 ؟ەفێرگ  ەرێت لەگوزەخۆشت لێد -

 ؟پێنێەبتچو  ئازارت بدات ەیەس هەک -

 گاڵبێت؟ ەوەپاندنەچ ەناسی بەتۆ فێرخوازێک د -

 یت؟ ەدەد ەدیک بۆ خۆت ئازاری فێرخوازی -

 

گرێت، ەڵدەیاداشت ه ەناوەناوو  ەپێش خۆی داناو ەکدا لەڕیەالپ ەکانی لەکاتێک مامۆستا پرسیاربێت ەد ریی زۆرەکاریگ
 گرێت.ەڵیدەو ه ەوەرگێکەب ەیخات ەفێرخواز د یپێش چاو  ەلن و مامۆستا ەکەواژوو د ەکەڕە الپ  فێرخوازپاشان مامۆستا و 

نێو   ەیش لو فێرخوازان ە تە تا ئاگاداری بابگات مامۆسەتێد  فێرخواز ،پاندنەی چەربارەکانی مامۆستا دەپێ پرسیارەب
بێت ەپاندن بدات، دەرباری چەر فێرخواز زانیاری دە. گەریی پێشگرتنی زۆرەکاریگ ەمەر ئەن. هەکەخۆیاندا باسی د

 ی بۆ بکرێت. دیڤچوونرا بێت خێە . پاشان دەکەتەی بابەربارەیی دەستخۆشی لێبکات بۆ کراوەلمێنێت و دەمامۆستا بیس

 . ەوەبێتەمانگی سێ و چوار دووپات د ەل ەدیسان جارێکی دیک گفتوگۆی فێرخواز

 

 

   کانە پرینسیپ 

پێش سپێنێت. ەبچ یکانەپرینسیپ ەر فێرگەبێت، گ ەه یکی باشەریەتوانێت کاریگەپاندن دەی چکردنرەسەئامرازی چار
انداردی  ی ستەربارەپۆل و د  ە، لەی فێرگپانەگۆڕ ەن لەکدی بکەکی باشی یەیبێت مامۆستایان هاوکاریەموو شتێک دەه

  کردنمکی باسەبێت چەد دواترپاندن. ەچ کانیەرەسەچار ئامرازی یکردنبۆ جێگر ەیکیەر ەس رجیەم ەک ەگشتی فێرگ
   فێرکاری.ی خوێندن و ەشێکی ئاسایی پڕۆسەب ەبێت و ببێت پاندن خۆڕسکەی چەربارەد

واوی  ەڕۆتین بۆ ت ەن کەو ئامرازانەئ ە«فتە ی هۆتاک»، فێرخوازانڵ  ەگەکان، گفتوگۆ لەدیاریکراو  ەر: کاتەس ەپاشان دێین
  .نەکەدیاری د ی ساڵی خوێندنەماو

 ەلمێنراوەسەتا ئێستا نەه. ەرگنگ بۆ فێەرهەف  ەبێتەد ودات ەد فێرخوازان ەبیی ەئاسوود ەم ئامرازانەی ئەوەستنەتێکب
 . بێتەد  رییەکاریگ نیا ەت  ەب ە تەم بابە مپین و ئامرازی لەی کەفتەه
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   ی پۆل خێزان ی  ەو ە کۆبوون 

ک ەپۆلی ی) مساڵی خوێندندا بگرێتەئ کۆتای ەل ی ساڵی داهاتوو 8و  1ی خێزان بۆ پۆلی ەوەبێت کۆبوونەمامۆستا د
  ی خێزان پێشەوەگرتنی کۆبوون. (ەتای الویەرەر قۆناخی سەبەشت لەو پۆلی ه ەفێرگ ەل ەستپێکەدقۆناخی ر ەبەل
  ەینگزۆر گرو ستانداردێکی باش.  تی ەئایریی  ەدانانی کاریگمامۆستا بۆ  ەدات بەچاک دتی ەرف ەد ەستپێکی فێرگەد

یان ەکەکێن و منداڵ بزانێتر ەبێت گەد سوودی زۆرڵ بکات و ەگ ەدیداریان ل ەوەشەکی خۆش و گەڕووی ەمامۆستا ب
 .ەکێی

ست ەپاییزدا د ەل مامۆستا و گفتوگۆی فێرخواز و پێش ە ستپێکی فێرگەدوای د ەفتەند هەچ ەکانی دیکەی پۆلەوەکۆبوون
 کات. ەپێد

ن واشداربەخۆ ناساندنی ب ەب ەوەر مێزێک دانیشن. کۆبوونەس ەسی لەک 6-4ی گرووپ ەکرێت باوک و دایکان لەد
کات و  ەتا دەرەی سەفتەند هەچ پالنیباسی  ەکی کورت و پوختەیەشێو ەتا مامۆستای پۆل بەرەسکات، ەدێست پەد

 ،خوێندن ەوتی فێرخوازان لە سکەشدا باسی دەلێر ەدات. پێویستەو گرینگیان د ەکانی فێرگەیگشتی  ەپرینسیپ ەب ەئاماژ
  بکرێت. ەی فێرگەژینگ ەرانیان ل ەیی و خۆشگوزەئاسوود

  ەک کاتەی فێرخوازان دەوەتۆژین ەب ەئاماژدا ەلێر کرێت، مامۆستاەش دەپێشک پاندنەنگاریی چەرەب ڕێنمایپاشان 
کرێت ەدواتر دستیان. ەردە ب ەخرێتەکرا د ەی ئامادەکەنجامەکاتێک ئ رەینێت هەگەنجامدرا و ڕادەئ ودروابهاری ڕەب

 پاندن پێشان بدرێت. ەی چەربارەد ێکفیلم

بۆ   ەکەکانی پرۆگرامەیکیەرەس ەکات و پرینسیپەدا دجڤات  ەل یەکەپاندن و ڕێژەی باسی چورد ەجا مامۆستا بوەئ
ئامرازی پێشگرتن دواتر باسی گفتوگۆی نێوان   ەتا گرینگی بدرێت بەرەس ەچاک وای. ەوەکاتەڕوون دن واشداربەب

ی ەڵ دیاردەگەل ەوڵی فێرگەتی هەی چۆنیەربارەتوانرێت زانیاری دەهاوکات دبکرێت.  ەوەڕۆک ەنێو ەفێرخواز و مامۆستا ب
 خێزان بدرێت.  ەب ڕێنمای مامۆستاپێ ەپاندن بەچ

کانی ەرەسە دایکان باسی مێتود و چار دا باوک وەم کاتە، بێگومان لەوهات  ەوی چا و قاوەپشوودان و خواردنکاتی ئێستا 
دا گرووپنێو  ەی لکردنند پرسیارێک و گفتوگۆەچ یەئاڕاست  ەب ەپێویست ەن. بۆیەکەد پاندنەنگاریی چەرەرتووکی بەپ

ر ەک ئاخێوەکان یە اڵمەتی وەر چۆنیەس ەوتن لەکان پاش گفتوگۆ و ڕیکەگرووپربگرین. ەو ەتەرف ەم دەسوود ل
ی ەم سێ پرسیارەئی ەربارەدکات ەکان دەگرووپاڵمی ە مجا مامۆستا داوای وە، ئەوەاڵمدان ەن بۆ وەکەستنیشان دەد

 .  ەوە خوار

 ؟ مامۆستای باس بکاتبۆ خێزان و  زانێتبپاندن ەچ یەربارەد ر شتێکەکرێت فێرخواز هەد  -

 ین؟ەکانمان بکەڵ منداڵەگەپاندن لەباسی چ ەوە ماڵ ەچۆن ل  -

 گالن؟ ەوەپاندنەچ ەکانمان بەر منداڵەکدی بین گەتوانین هاوکاری یەچۆن د خێزانی ەئێم  -

 

 ەبمامۆستا دواتر  .نەش بکەکپێش یان ەکەگرووپ یدید ەنۆر  ەک بەر یەکات هەکان دەگرووپری ەئاخێو ەمامۆستا داوا ل
ش مامۆستا  ەمەڕای ئەر ەسڕووبدات.   تێیدا پاندنەر چەگ ،کاتەد ەفێرگ  یەوەبووننگارەرەشێوازی بکورتی باسی 

 ەرچوون بەوێ دەی لەو بڕیارانەو ئە کەوەی کۆبوونڕۆکەنێوی ەربارەپێدانی زانیاری د بۆدات ەد هان نشداربواەب
 .نەکانیان بدەمنداڵ
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وام  ەردەی پۆل بەوەقۆڵی و کۆبوونی گفتوگۆی دووەڕێگ ەل ە ک ەتەی بابدیڤچوونی ەربارەئاخاوتنی مامۆستا د ەب ەوەکۆبوون
زۆر نێرێت. ەموو خێزانی دەستۆ و پاشان بۆ هەئ ەگرێتەد ەوەی ڕاپۆرتی کۆبوونەوەرکی نووسین ەئ مامۆستابێت. ەد

 پاندن پێشان بدات.  ەی چەهێشتنی دیاردەرۆشی خۆی بۆ نەئاشکرا پ ەمامۆستا ببێت ەد گرینگ

 . ەوەکاتەی خێزانی پۆل ئاگادار دەوەنجامی کۆبوونەو ئ ڕۆکەنێو ەموو فێرخوازان لەمامۆستا هڕۆژی دواتر 

کێک  ەاڵم با یەدا بێت، بەوەفی کۆبوونەڕۆژ ەل ەمیشەه پاندنەتی چەباب بێتەدزانی پۆلدا کانی داهاتووی خێ ەوەکۆبوون ەل
ڵ  ەکی سروشتی تێکەیەشێو ەاڵم با ب ەبدرێت، ب ەکەت ەباب ەنگێکی زۆر بەس ەهاوکات زۆر پێویستت بێت. ەند بابەچ ەل
  ندی نێوان خێزان وەیوەتی پە رپرسایەب دڵخواز ەکری خێزانن ەنوێن)دوو  «پۆل  »خێزانیتر بکرێت. ەورەتێکی گ ە باب ەب

رچاو ەڕۆڵێکی بکرێت ەدرێت و دەکان پێدەوەی کۆبوونڕۆکەنێو ەتیان لەرپرسایەگشتی هێندێک ب ەب ستۆ(ەئ ەگرنەد پۆل 
 . دا بگێڕنو خێزان ەوان فێرگنێ ەکان لەڕۆتین سپاندنیەچ ەل

 

 

 ی دووقۆڵی  ەو ە کۆبوون 

  ەمەئکانی نێوان خۆی و خێزاندا بکات. ەدووقۆڵی ەوەموو کۆبوون ەه ەپاندن لەک ڕۆتین باسی چەبێت وەمامۆستا د
خێزان بۆ   ەدات بەتیش دەرف ە ها دەروەن، هەتەم بابەرۆشی ئەپ ەمامۆستا و فێرگ داتەد پێشان ە ک  ەکی گرینگەیەنیشان
 . بۆیانە خت بووەس باسکردنیپێشتر   ەکە ی هێندێک کێشکردنباس

بگرێت و بێ دواخستن  ندەهەب ەکەشێکبێت مامۆستا ە، دەیەپاندن هەن ڕووداوی چەبکست ەر خێزان هەگ
ش  ەوەرەپرسیاری ڕوونکن و ەیدەخێزان د یەو زانیاریەبگرێت ل وانێت گوێتەمامۆستا د ی بۆ بکات.ەوە لێکۆڵین
  ەب  ەی فێرخواز یان خێزانێکی دیکەربارەد نگاندنێکەڵس ە زانیاری و ه ەمامۆستا نابێت هیچ جۆریان بکات. ەئاڕاست

 .  نی گفتوگۆ بداتەالی

ی  ەوەکۆبوون ەپۆل و ل ەل  ەڕوات کەمان پرینسیپ دەی هێ پەو ب ەپاندنەهێشتنی چەن ی ەرەسەچاری ەربارەگفتوگۆ د
بێت ەد ەر بۆیەهوانتردا. ەرفرەکی بەیەچێو ەاڵم لەکرێت، بەباس د ەمیشەه ەکەتەباب گیرێت.ەچاو دە خێزانی پۆل ڕ

ی ە وەمین کۆبوونەکەیش بکات. ەلێکی دیکەتگەکی باسی بابەرەکی سروشتی و سەیەشێوەکان بەدووقۆڵی ەوەکۆبوون
ی ەر بڵێین دیاردەبێت گەگرینگ د بۆ خێزانپاییزدا بێت.  تایەرەس ەکرێت لەو مامۆستا د خێزاننێوان  دووقۆڵی

کرێت ەها دەروەدا، هەوەکۆبوون ەشدار بێت لەتوانیت بەفێرخواز د ت. ێ کرەی داهاتووشدا باس دەکۆبوون ەپاندن لەچ
 کان بێت.  ەورەی نێوان گگفتوگۆبۆ نیا ەت
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 م ەفتەشی هەب

 ە ی کێش کردن ر ە س ە چار

 

 ەپاندن بەنابێت ڕووداوی چ ەر بۆیە. هەدرێژییستەپاندن دەچ ،ەنیی گرووپس یا دوو ەپاندن ملمالنێ نێوان دوو ک ەچ
وو در ەبێت الی هەڕێزی ه ەوە بێتەپاندن دەنگاری چەرەبی ە سەو کەبۆ ئ ەبکرێت. زۆر گرینگ ەن چارێناپێکهو  یناوبژ

دۆخی ئاڵۆزدا   ەاڵم لەبکات، ب رەسەچار ەکەمامۆستا کێش یەوەر ئەسەلکرێت ەی دپێداگر داەم ڕێنمایەل ن.ەالی
 ستۆ.  ەئ  ەبگرێت ەرک ەم ئەبردنی ئەڕێوە ب نەنجومەئتاکێکی رێت کەد

  چێت:ەد ەڕێوەب ەوەی خوارەازشێو مەڕێکخستنی گفتوگۆکان ب

 پێنراو ەچڵ ەگەگفتوگۆ ل -

 سیەکەی تاکەشێو ەو ب رەپێنەچڵ ەگەگفتوگۆ ل -

 گرووپ ەب انرەپێنەچموو  ەڵ هەگەگفتوگۆ ل -

 

کی ەیەشێو ە. پاشان خێزانیش بەوەبنەدکان کۆ ەنەدا الیکۆتا ەکرێت و لەال د ر دووەڵ هەگەگفتوگۆ ل ەیەم شێوەب
 بێت. ەد ەکەشداری باسەت بەتایب

تی ەکان و چۆنیەیندی گفتوگۆەبڕێکخستن و ڕیز ەک بین ل ەێت زیربەد ەر بۆیەکان جیاوازن هەشێوازی ڕووداو
بردنی ڕووداوی ەڕێوەتی بەبۆ چۆنی ەوەتەراو نهێ ەنموون ەر بەسەمێتود و چار داەیڕێنمام ەل. کانەنەیاندنی الیەپێکگ

و  ە پێنراوەچسی ەی ککردن پشتیوانیفێرخوازدا گفتوگۆی  ەکی لەرەپرینسیپی س. ینەگ ەدیان دواتر پێ ەک جۆراوجۆر
 بێ سازش و دانووستان.  ەب رەپێنەچسانی ەک ەل ەداواکاریی

 

 

 پێنراو ە چ سی  ە ڵ ک ە گ ە ل   دان وڵ ەه 

 

 پێنراو ە چ ڵ  ە گ ە گفتوگۆی دووقۆڵی ل 

ندین ەچ ەکرێت بەش دەکات و گفتوگۆکەساز د پێنراوەچسی ەڵ کەگەک لەموو شتێک مامۆستا گفتوگۆیەپێش ه
خێزانی  ەیەه یشجارکات. ەبۆ مامۆستا د ەکەبۆ خۆی باسی ئازاردان پێنراوەچسی ەک ەیەجار ه. پێبکات ستەشێواز د

نرێت، یان  یێەگەڕادە یان کارگێڕێکی فێرگ ڤاڵ ەهن ەالی ەل ەکەڕووداو ەیەجاری واش ه. نەکەد ەم کارەفێرخواز ئ
 وێت.  ەکەدا دەکەر ڕووداوەس ەمامۆستا بۆ خۆی ب

کاتی   ەبێت زۆر نێزیک بێت لەش دەیەم وادەدابنێت، ئ پێنراوەچڵ ەگەک لەی گفتوگۆیە واد ەانبێت وردبینەمامۆستا د
مامۆستا و  . ەچیی بۆ ەکەپێویست ناکات بڵێیت دانیشتن .ەکەی پێش گفتوگۆ و ەنێوان وان پشووی ەل ە، بۆ نموونەکەدانیشتن

 .نەکەد ژوورێک گفتوگۆ ەنیا لەت ەفێرخواز ب
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 ەمەئ!... ەیەهت ەو چ کێش ەفێرگ ەت لێ رەگوزەچۆنت لێد ەێت، بۆ نموونبەی هەوەگفتوگۆ نابێت شێوازی لێپرسین 
 . لمێننەبیسو ە وەنەڕوون بک یانەکەرهاتەسەب ناوێرن ەکان پێنراوەچی ەزۆرب یکردنرمەترس و ش هۆی ەبێتەد

مامۆستا بێت ە. دەوەسانی دیکەن کەالی ەلە وەئازاردانی ئ  ەهۆی گفتوگۆک  ەکات کەفێرخوازی باس د  تا مامۆستا بۆەرەس
زانیاری  ەکەپێش دانیشتن ە. زۆر گرینگەوەژێر فشار ەخات ەبکات و فێرخواز ن ەکەکێش بۆ خۆی باسی ەیەم شێوەب

 کات. ەی فێرخواز ن ەوەلێپرسین ەتا پێویست بەست هێنابێت، هەدەب ەکەی ڕووداوەربارەپێویستی د

 ەڕاشکاوان ەبێت مامۆستا بەد. ەوەنی ئمامۆستا پشتیوا ەست بکات کەاز هفێرخو  ەیەوەدا ئ ەم دانیشتنەخاڵی گرینگ ل
تا کۆتایی  ەستۆ هەئ ەگرێتەدتی ەرپرسایەب ەوەموو توانایەه ەلمێنێت و بەپاندن ناسەک چەیەچ شێویه ەو بەئ  ەێت کڵب

 پێدێنێت.  

ان پێنراوەچی ە. زۆربداتەڕوو دبزانێت دواتر چی  ەیەوەو پێویستی بەاڵم ئەفێرخواز، ب ەدات بەیی دەئاسوودە م قسانەئ
 ەدا گرینگەلێر ە.وەژێر پرسیار و لێکۆڵین ەیانخاتەد ەکەی کێشەربارەکاتێک مامۆستا د ەرەپێنەچی ەوەکاردان ەترسیان ل

 پتر ڕاوکێ و ترسیەدڵ ەوێتەبک پێنراوەچسی ەک ەدات بە ت نەرف ەجۆرێک د ەپێدانی زانیاری ب ەمامۆستا ورد بێت ل
  پێشو  ەگیراوەن ەندیان پێوەیوەوکات پەتا ئەه رەپێنەچسانی ەک ەدانیشتندا بگوترێت ک ەبێت لەد .دایبگرێت

  یدیڤچووندیاری بکات بۆ  ەبێت مامۆستا کاتێکی دیکەهاوکات د. ەوەکرێتەئاگادار د وەڵیان ئەگەگرتن لندیەیوەپ
  ی پتر.ەوەکردنو ڕوون ەکەدۆخ

  ەورەگ ەکەر ڕووداوە، گەیەه  ەوەڕووداو ەندی بەیوەشدا پەزۆر بێت. لێر  دیڤچوونم و ەکە نابێت کاتی نێوان گفتوگۆی ی
پاشان  بێت.  ەفتەک هەی ە متر لەم کەهکرێت کاتی دانیشتنی دووەبێت، د ژێر فشاردا  ەل پێنراوەچبێت و فێرخوازی 

  ەندیەیوەم پەو کات ئەتا ئەر هە، گکاتەد ەوەخێزانی ەندی بەیوەپ ەرگفێ ەک ەوەکرێت ئاگادار ب پێنراوەچبێت ەد
 گیرابێت.  ەن

کات هاو. ەوەکرێتەو ئاگادار دەک ئێ ر کارەنجامدانی هەپێش ئ ەندرێت کیێەڕابگ پێنراوەچسی ەک  ەگشتی بەبێت بەد
  تییەرپرسایەنابدا ەرکی لێەر ەخاڵی س .کانەرەسە چار وڵ وەه ەدوودڵ بێت ل ڕیار بدات یانبین  ەبدی پێتەرف ەنابێت د

ی  ەکان خاڵێکی دیکەوڵەی هەربارەرخواز و پێدانی زانیاری دی ئاسایشی فێکردنرەبەستە، دەکەپڕۆس ەل ەپێنراوەچسی ەک
   .نەدانیشتنم ەئ

اڵم ە، بەکەموو ڕووداوەه ەل ەو ئاگادارەئ ەنێت کیێەفێرخواز ڕابگ ەب ەتای گفتوگۆوەر ەس ەر لەه ەایرکی مامۆستەئ
یان  ەکەی ڕووداوەربارەوێت بیکات دەک فێرخواز بۆ خۆی بیهەیەر قسەه ەدا گوێ بداتەکەی دانیشتنەماو ەبێت لەد

موو شتێک باس ەناوێرن ه رەپێنەچی ەوەترسی کاردان ەل پێنراو ەچسی ەهێندێک کبێ فشار بۆ هێنان.  ەدۆخی خۆی ب
وێت ەیهەدو تی ەرۆشیەپ ەسەم کەئ نەکەست دەن، چۆن وا هەکەباس در ەند شتێک هەچ  ەوەشەحاڵ مەاڵم بەن، بەبک

بۆ   ەوەرەڕوونکفێرخواز تێبگات و پرسیاری  ەبێت، لبێت مامۆستا گوێگری باش ەدا دەم دۆخەلتی بدات. ەیارم
   بکات. فێرخواز یەئاڕاستکان ەاستیڕ رخستنیەد

 

دا ەلێر س.ەکەک تاکەک خۆیان وەن  ەیتیەنای وانەفتاری ئەڕک تاک بکات، ەو رەپێنەچ  یتیەنایمرۆڤ نابێت باسی 
 ی گفتوگۆ:ڕۆکەنێوڵ فێرخواز و ە گ ەل دانیشتنم ەکەی بۆین ەڕیز بک ێکخاڵ ندەچ توانینەد

 بۆ فێرخواز  ەکەی دۆخەوەکردنڕوون -

 یکردنپشتیوانی -
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 ە کەی ڕووداوەربارەک دەموو زانیارییەه ەی لەو ەکردنڵێن بۆ ئاگادارەپێدانی ب -

 دیڤچوون ی کات بۆ کردن دیاری -

 

 

   ان پێنراو ە چ خێزانی  

گرن و  ەد ەوەفێرگ ەندی بەیوەپ پێنراوەچخێزانی فێرخوازی  ەک داتەڕوو د ەتاوەرەس ەزۆری ل ەب کی باو،ەیەنموون
  و بگرێت ندەهەب  ەتەم بابەواڵێکی لەموو هەادا ههەو باری ەبێت لەد ەپێندرێت. فێرگەچەیان د ەکەمنداڵ ەنن کیێەگەڕاد

ن ەالی ەل ەڕووداوی کردنئاشکرا ەکی دیکەیەنموونبکات.  ەکەو ڕووداو  گالوەسانی تێوەک ەل  ەوەلێپرسینبێ دواخستن 
تای کار و  ەرەک سەپێندراو وەڵ فێرخوازی چەگەل ەی گفتوگۆیکردنجێەردار نواندن جێب. شێوازێکی ئاسایی کەوەفێرگ

 . ەیمان ڕۆژداەه ەل  یڵ خێزانەگەگرتن لندیەیوەپ

توانن  ەزۆرجار دختدان. ەس یێکبارودۆخ ەلە م خێزانانەئ ەکین ەبێت تێبگەستپێکی گفتوگۆ دەڕای شێوازی دەرەس
ن، یان  ەوانبار بکاڵت تاەس ەبێدو م ەرخەم تەک  ەب ەڕوان بین فێرگەکرێت چاوەاڵم دە ، ب بن ەفێرگهاوکارێکی باشی 
داواکاری و   ەم جۆرەبێت بزانین ئە. دران و خێزانیانەدئازار ەب  رەرانبەب نەکەدە فێرگ ەل توندکی ەیەوەداواکاری کاردان

ن بۆ ەکەد ەفێرگ ەداوا ل فێرخوازانی خێزان ەی ەجاری واش هدۆخی وادا.  ەبۆ خێزان ل  ەش ئاساییەفتارەڕ
 ن. ەکەر دەسەچار ەکەنا بۆ خۆیان کێشە، دەکەکێشخێرای ی کردنرەسەچار

  شێواز و ەل کات وەر دەسەچار ەکەکێش  ەفێرگ ەین کەبگرین و دڵنیایان بکخێزان  ەگوێ ل ەوەوردی و ڕێز ەبێت بەد
   ین.ەبکئاگاداریان  ەکەرەسەچارتی ەچۆنی

 ەگرێتەد ەک ەی کێشکردنرەس ەتی چارەرپرسایەموو بەه ەفێرگ ەلمێنین کەخێزان بس ەب ەدا گرینگستپێکەدشێوازی  ەل
ڵکوو  ەناکرێت، ب رەسەر چارەک هە ن  ەکەن، کێشەیەبێت و پێکنەخۆیان ه فیەڕۆژک ەریەو خێزان ه  ەر فێرگەستۆ. گەئ

توانێت ە، دەوەن خێزانەالی ەلماندنی لەسەر یان نەسەدانانی شێوازی چار ەدوودڵ بو لمامۆستا  رەگەئت. ێبەئاڵۆزتریش د
تی هاوکارانی پالنێکی  ەیارم ەتوانێت ب ەدا مامۆستا دەیەم ماوەژی داهاتوودا بکات. لۆند ڕەچ ەلە کی دیکەداوای گفتوگۆی

 . تێ دابڕێژ ەکەی کێشکردنرەسەچارگونجاو بۆ 

 

   پێنراوە چ گفتوگۆ و چاودێری فێرخوازی  

  ەب مڵێنێت.ەیخەکی گرینگ دەک پاڵپشتیەو وەو ئ پێنراوەچسی ەبۆ ک ەو پێویستەتپکی ەندی و چاودێریەیوەپ
ست ەد ە ب ەی کێشکردنرەسەسوود بۆ چارەلێک زانیاری بە توانینن گەکاتی گفتوگۆدا د ەستی فێرخواز ل ەی هڕەچاوگرتن
 بهێنین. 

کۆ  فێرخواز  یەو ژینگ ی فێرخوازەربارەت زانیاری گشتی دوڵ بدا ەهتوانێ ەدو گفتوگۆدا مرۆڤ  ریێ چاود ی ەماو ەل
کانی کێن،  ەڤاڵە، هەچ پۆلێک ەبزانێت ل ەێویستبێت، پەری فێرخواز مامۆستای نێ چاود سی ەک رەگتی  ەتایب ە. بەوەبکات

 پاندن.ەکانی چەسفی دۆخە پۆلدا و و ەرچاو لەتی ب ەسایەن، ناوی کەدە ی ئازاری دەسانەو کەناوی ئ

 ەل ییفتار و کردارەی ڕەربارەرێت دکەد پێنراوەچسی ەی کەئاڕاستی ەو پرسیارانەر ئەبێت گ ەسوود دەب هێندێ جار
دات  ەی خۆی زانیاری دەربارەکاتێک د پێنراوەچسی ەک ەوەر ئەبە. لبێت ەکەی ڕووداو و پاش ڕووداو، کاتڕووداو پێش
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، کاتی ەکەی ڕووداوەربارەکی ورد د ەزانیاریی ەیەم شێوە. ب رەپێنەچی ەربارەتا دەکات، هەترس د ەست بەمتر هەک
ۆخی  )بارود ەستمان هێناوە دە ی بەم زانیاریەپێ ئ ەب ەهاوکات گرینگ ڕوو. ەخاتەد رەپێنەچنی ڕووداو و  ێ دانی، شوڕوو
وامبوونی ەردەو ب رەپێنەچسانی ەر بۆ کەهاند ەبێتەک دەیە تا چ ڕادەنگێنین و بزانین هەڵس ە( هیەوەو کاردان پێنراوەچ

ر  ەسەدا گفتوگۆی لپێنراوەچسی ەڵ کەگەکرێت لەد رەپێنە چر بۆ ەهاند ەبێتەک دەیەوەر کاردانەهە بۆ نموون. ەکەدۆخ
ی یتاوانبار ەست بەه پێنراوەچ جۆریک بێت فێرخوازی  ەبێت بەش دەانرنجڕاکێشەسم ەنجی پێبدرێت. ئرەسو  بکرێت
   کات.ەن خۆی

پاندندا.  ەکاتی ڕوودانی چ ەل  پێنراوەچی فێرخوازی  ەوەر کاردانەس ەلبکرێت کار  ەوەئامانج ەکرێت بەد ەیەه یشجار
توانێ ەفێرخواز دی چاودێرگفتوگۆ و  ەبۆ نموونپێشکات. کاری ەئامادین بۆ ەدەد پێنراوەچسی  ەکهاوکاریی  ەیەم شێوەب

فێرخوازی   و پشتیوانی  تیەیارم ەیەه ەسێکی دیکەت کێبزان ەا گرینگمامۆست. بۆ ەزانیاریان  ەم جۆرەبریتی بێت ل
 .ەی باس کردوەم کێشەڵ باوک و دایکی ئەگەێک یا لنڤااڵەهڤاڵێک، ەک، هەبدات و پێنراوەچ

ن ەالی ەل ەکردنرەسەتی چارەو چۆنی ەکەی کێشەربارەد ەی خێزانی فێرخوازەوەکردنم لێردا ئاگادار ەکەپرینسیپی ی
نگێندرێت.  ەڵسەپێ ڕووداو هە کرێت بەبێت، د ەندەی چاالکیان چەڕێژ بێ وک هاوکار ەیەتا چ ڕادەخێزان ه. ەوەفێرگ

 ر.ەسەی چارکردنگرینگن بۆ دیاری ەکانی ڕووداوکەندیەتمەاز و تایبنی فێرخوەمەت

ندی ەیوەرپرس پەسی بەی مامۆستا یان کەوە، پێش ئەسەب  پێنراوەچسی ەڵ کەگەدانیشتن ل  3-2 کی ئاساییەیەشێوەب
. رەپێن ەچڵ ەگەل کردنی گفتوگۆە ربارەد ەوەپێشتر ئاگادار بکرێت پێنراوەچبێت ەک باسکرا دەگرێت. وەد رەپێنەچڵ ەگەل
.  ەوەکرێنەیش ئاگادار درەپێنەچخێزانی  هاەروەهکرێت. ەد  ەکێ قس ڵ ەگەل چ کاتێک و نین یێەبێت پێ ڕابگەوکات دەئ
ی  چاودێرندی و  ەیوەیش پرەپێنەچڵ ەگەل گفتوگۆپاش کرێت. ەباس د پێنراوەچالی   تیەئایک خاڵێکی ەو شەمەئ
 بیت. ەوام دەردەر بەه پێنراوەچسی ەک

 

   ر ە پێن ە چ ر بۆ ە س ە چار

  ەرێت. هێندێک زانیاری لبگ رەپێنەچڵ ەگەندی لەیوە مرۆڤ پ  یەوەپێش ئ ەپێوستی ڕووداو ەربارەزانیاری ورد د
و شوێنی  ەفێرگپانی ەگۆڕ ەل رەپێنەچژێر چاودێری  ەخستن  ەتوانین بەگرین، پاشانیش دەردەو پێنراوەچفێرخوازی  

   .وێتەستکەد مانپتر زانیاری... ەدیک

بوون  گرووپ ەربەس ک پێشتر باسمان کردەنجام بدرێت. وەئ رەپێنەچڵ ەگەسی لەکەگفتوگۆی تاک ەزۆر پێویست
  ەکەگرووپستێت ەبەد ەوەێکگرووپ ە. کاتێک فێرخواز خۆی بەپاندنەی چەکانی دیاردەیکیەرەسر و ەهاند ەوز ەکێک لەی
ندی  ەیوەپێندران پەڵ چەگەلسی ەکە. گفتوگۆی تاکتیەنای بێت یان   تی ەئایکرداری  ەگرووپم  ەکات، جا ئەهێزتر دەب

فتاری  ەڕ ەب ەندیەیوەم پەکرێت ئە. دواتر دەوەشێنێتەوەد ڵەه ندیەبگرووپو  کاتەالواز د ەکەگرووپندامانی ەنێوان ئ
کی کورتدا ەیەماو ەکان لەبێت دانیشتنەد ،ران زۆر بووەپێنەی چەر ژمارەگ. ەوەتی بونیاد بنرێتەڕەک نۆرمی بنەو تیەئای
 ڵ ەگەکانی لەدووقۆڵی ەو ەکۆبوونمامۆستا  تاەپێبدرێت ه کدیەیڵ ەگەل یانکردنەقس تیەرف ەنابێت د واو بێت وەت
ک یان دوو  ەی یکی کورتەیەماو ەتێکڕا ل رەپێنەچی گرووپگفتوگۆی تاک و بێت ەد. دێنێت کۆتایی پێموویان ەه

  س بووەک کەنها یەت رەپێنەچر ەگکات. ەد ەکەشتی پۆلەرەرپەس ەکی دیکەیمامۆستا  داکاتێک ەبێت ل یی کۆتارێ کاژ
   چێت.ەد ەڕێوەپێ پرینسیپی پێشوو بەگفتوگۆ ب
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 ر ە پێن ە چ ڵ  ە گ ە ل  )دووقۆڵی(  سی ە ک ە گفتوگۆی تاک 

  رەپێنەچنێو پۆل و بانگهێشتی  ەچێتەدا دەکاتی وان ەل ەرکە م ئەرپرس بەی بڵ هاوکاردا، مامۆستاەگەوتن لەڕێککپاش 
  ەتادا بچێتەرەس ەن، مامۆستا نابێت لەکەگفتوگۆ د ەست بەژوورێک د  ەل ەوەپێک رەپێنەچ. مامۆستا و فێرخوازی  کاتەد

ند ەتا چەڵێت هەر فێرخواز پرسیاری کرد، مامۆستا پێدەبکرێت. گر باس  ەکسەنابێت ی ەکە، کێشەکەباسقوواڵی 
 . ەچیی یکردنکات هۆی بانگەئاگاداری د ەکێکی دیکەخول

تۆ  ە،وەکاتەئاگادار د رەپێنەچ ەم پرسیار ەبی بارودۆخ ننگاندەڵس ەهو پاش  ەیەست مامۆستاوەد ەب ەکەباسی ەرڕێچکەس
ئازارێکی زۆر  ەکەیەماو ، مەڵدا بکەگەت لەی ئارام قسەربارەمن ویستم د»پێندرێت: ەچەئارام د ەکەیەزانیت ماوەد
  .«دایەم ئازاردانە شداری لەدرێت و تۆش بەد

، ەمای گفتوگۆیەش بنەکەڵگەکات و ب ەد ەقس ەوەڵگەب ەبکرێت. مامۆستا ب ەکەڕاست یا ناڕاستبوونی کێش ەنابێت باس ل
اڵم  ەدابڕ بکی ەیەشێو ەر مامۆستا بەگ ەی خۆی بکات. سوودی پترەفێرخواز قس ەت بدات بەرف ەکرێت دەاڵم دەب
سوود بێت،   ەشداری دیالۆگێکی بەتوانێت بەفێرخواز ئاسانتر د ەیەم شێوەبدا بدوێت. فێرخوازڵ ەگەبان لەهریم
  تیەنایفتاری ەڕ رەرانبەبمامۆستا  ەنیی ەوەواتای ئ ە. متمانەی ەه یی پێەکات مامۆستا متمانەست دەت کاتێک هەتایبەب

 . لمێنێەسەد رخوازفێی  ەو قس ەڕاڕای

زانین و ە بێگونا ەالی خۆ بەق ەوڵ و تەو هە رزەی گفتوگۆدا زۆر بەماو ەبوونی فێرخواز لنگاوەی تەزموون ڕێژەئ یپێەب
 ،ەی ڕۆڵی خۆیانەوەکردنبچووک ە سانەم کەکی باوی ئەی ەشانین. ەکانی خۆی شتێکی ئاساییەوەکرد ەتی پێدان بەوایەڕ
  ەورەو ڕۆڵیان گ ەسانی دیکەر ک ەسەخت لەن، جەکەسف دەو ەک یاری و گاڵتەکان وەڕووداو ،ەنیی بیریانەباش ل کەو
ک  ەو .نێنەرپرس دادەب ەب ئەوانان و پێنراو ەچفتاری ەر ڕەس ە نەخەتیشک د رەپێنەچ ی ەزۆرب هاەروەه. ەوەنەکەد

فریوی  مامۆستا  ەزۆر گرینگدا ەلێر نێن.ەداد لێر و گەر، هاندەگشتی ورووژێن ەب پێنراوەچفتاری فێرخوازی  ەپێشاندانی ڕ
 ڕاستن.  کەی ەتاڕادکانی ەر بزانێت قسەت گەنان ەلمێنیت، تەیسەخوات و نەن ەم قسانەئ

ی زۆر ەکەاڵم سوودەبۆ دروستبوونی دیالۆگێکی قووڵتر، ب ەرەتیدەیارم ەبۆچوون ەم شێوەلماندنی ئەس کەیەتاڕادبێگومان 
  پێنراوەچفێرخوازی   ەب رەرانبەبئامێزی مامۆستا ەخنەی ڕەپێوان ەست بەر هەکسەان یرەپێنەچکاتێکی وادا  ەلبڕناکات. 

ڕۆڵی   یەربارەدها نابێت گفتوگۆ ەروەههێنن. ەکاری دەبفێرخوازیش  دژی مامۆستا ودۆخی پێویستدا  ەل و نەکەد
ت.  ەنای ستیەورەو مامۆستا د  ەیەتەم بابەی لگفتوگۆ زای ەباش شار رەپێنەچبێگومان  بکرێت. ەسانی دیکەو ک رەپێنەچ
باسی   ەسانی دیکەو ک پێنراوەچ ی خۆی، ەربارەد رەپێنەچی ە و شتانەب رەرانب ەب نگیر بێتەالی مامۆستا نابێت دا ەشەم بەل
ڵوێست  ەم هەئ. ەوەمێنێتەر بۆ خۆی دەه ەسانی دیکەی خۆی و ک ەربارەد رەپێنەچکات ڕاو بۆچوونی  وەئ کات.ەد
  ەکەی کێشەربارەد ەندەمامۆستا چ  ەک رەپێنەچهۆی گومان و دوودڵی الی  ەبێتەی مامۆستا د( ەنییەبێالی) ەگرتنەن
 .  ەکەبۆ پرۆس ەسوود ەب رەپێنەچی ەگومان خستن ە م بەئ زانێت وەد

ندپات  ەچ ەکەت باسێب پێویست ەیەوانەلرێک.  ەسەی چارکردنیداەبۆ پ رەپێنەچ ەین بەت بدەرف ەکرێت دەددا ەلێر
مامۆستا   ەبۆ نموونڵبدات. ەر هەس  ەوەن فێرخوازەالی ەداوێک لەرەدوای سەب  ەڕانەرکی مامۆستا گەاڵم ئە، بەوەینەبک
 داو:ەرەرخستنی سەبۆ د رەپێنەچ ەت بداتەرف ەد ەشێوم ەبت ێتوانەد

ک ەیەهیچ شێو  ەت بەفتارەڕ مەئازاردانی ئارام و منیش ئ ەلشداری ەزانم تۆ بەم دەکەڵ تۆ گفتوگۆ د ەگەمن ل ەبۆی»
و  ەمان کردوەقس ەمکی دیکەی چەربارەد ەوەپێکند جار ەڕێکی ژیریت و پێشتر چوشزانم تۆ ک ەاڵم دەبلمێنم. ەناس

 . «ڕزگاری بێت ەم دۆخەل تاەهیت ەتی ئارام بدەتوانیت یارمەدتۆ  ەپێموای
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وری ەد ەگفتوگۆ ب ەم شێوە ب .«ئارام بکات ەبێڕێزی ب ەدیک کانی ەپۆل ەل ەست بینیوەتۆ ک»بیت: ەوام دەردەدیسان ب
 ەب وخۆەکرێت ڕاستەیان دپێشمان.  ەخاتەک دە( یرناتیڤە تڵەئ) ەبژاریان  پێشنیاز رەپێنەچتا ەسووڕێنین هەدا دە تەباب

 «. بێنین؟ ەم ئازاردانەتا کۆتایی بەه ەین باش ەیان چی بک ؟چییه ی تۆپێشنیاز»بپرسین:  لێی   ەوەی خوارەشێو

مای  ەبن ەینەربگرین و بیکەو ە شنیازێم پەبێت ئەرا دێمامۆستا. خ ەسوود بداتەر و بەپێشنیازی بونیادن رەپێنەچ ەدوور نیی
و نواندی   پاندن(ە)چ خۆی ی تی ەنایفتاری ەڕ ەب هێنان ییکۆتا ەب ەرەپێنەچبوونی فێرخوازی ندەئامانج پابک. ەییستراتێژ

 وێت ئازاری ئارام بدات. ەبیه ەسێکی دیکەکاتێک ک تەتایبەب  ە،کرداری باش

 

  

 ە م خااڵن ە چاوگرتنی ئ ە گفتوگۆی مامۆستا و ڕ   ە نجامگیری ل ە ئ 

 ە کەڕووداوی ەربارەد رەپێنەچڵوێستی جیددی ەه -

 پێنراو ەچ  ەب رەرانبەبرخواز ێف  یتیەناییڤ و بۆچوونی ەپ لماندنیەسەن -

 پاندنەی چەدیارد ەگرتن لبۆ دووری فێرخواز ەهێنان ب تەناعەق  -

 پێنراو ەچسی ەک رەرانبەب  تیەئایفتاری ەڕ ەب فێرخوازندبوونی ەپاب -

مان ەهەکرێت و بەم بانگ دەوسی دە ی و کەکەنێو پۆل ەوەباتەد رەپێنەچ یت و مامۆستا فێرخوازێ د گفتوگۆ کۆتای
ی  ەوەئ کرێت بێەجێ دەکی خێرا گفتوگۆکان جێبەیەشێو ەکی کورت و بەیەماو ەل کرێت.ەڵ دەگەگفتوگۆی ل ەشێو

  ڵ مامۆستا کۆەگەیان( لەکەگرووپ) رەپێنەچموو  ەبگرن. پاشان ه ەوەکەیەندی بەیوەبدرێت پ رەپێنەچ ەت بەرف ەد
 داهاتوودا.  ەفتاریان لەتی ڕەی چۆنیەربارەبۆ بڕیاردان د ەوەبنەد

 

 

 ندی( گفتوگۆکان ە ندی )خاڵب ە ڕیزب 

  ەل ەیەخی خۆی هەبای ەوەرەندی سەڕیزب یپێەگفتوگۆ ب .ە نجامدانی گفتوگۆی دووقۆڵیەکان ئەگرینگترین خاڵی دانیشتن
 ندی گفتوگۆکان:ەڕیزب ەبێت لە باشی ه یریەتوانێت کاریگەش دەم ئامرازانەئ. ەکەی کێشکردنرەسەچار

 ؟کی باشمان بکاتەیتوانێت هاوکاریەد سێکەچ ک -

 ؟ەکەگرووپر ەس  ەل ەیەزۆری ه  (یاڵتەسە)د ریەسێک کاریگەچ ک -

 

بێت، ەکرێت ویستی هاوکاری تێدا هەڕوان دەبوو و چاوەاڵتی هەسەدو  ریەدا کاریگەکەگرووپ ەر فێرخوازێک لەگ
ستپێکێکی  ەد ەکرێت ببێتەبێت، د  تیەئای ەدانیشتنم  ەر ئەگ  نجام بدرێت.ەودا ئەڵ ئەگەس گفتوگۆ لەم کەکەی ەپێویست

 مدا. ەوسی دەڵ کەگەند لەنیادنانی بۆچوونێکی سوودم وهۆی ب ەم ببێت ەکەزانیاری دانیشتنی یم و ەوسی دەباش بۆ ک
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 گرووپ ڵ  ە گ ە گفتوگۆ ل 

بێت. هاوکات مامۆستا  ڕێ ەچاو ەکەژوور ەر لەێنین هیە گەڵ دوا فێرخواز کۆتایی پێهات پێ ڕادەگەکاتێک گفتوگۆ ل
 س. ەالی دوا ک ە باتەد انرەپێنەچ موو ەنێو پۆل و ه ەوەڕواتەد

و چاندنی بۆچوون  پاندنەچ ەگرێت بۆ پێشگرتن لەستۆ دەئ  ەب گرووپبردنی ەڕێوەرکی پێکهێنان و بەمامۆستا ئ ەیئێستا
ندامانی ەموو ئەه ەل هێندێک زانیاری ەوەیدووقۆڵی یی گفتوگۆەڕێگ ەلمامۆستا   ەوەئ وێڕایتێیاندا.  تیەئای فتاریەو ڕ

موو ەکێ هکدی و هیچیان نازانن ەی  ەب رەرانبەبدوودڵن  ەم دۆخەموو فێرخوازان لە اڵم هە، بەووتەستکەد گرووپ
زانیاری پتریان  خۆیان ەک ەوەن ەکەد یان وا بیرەزۆرب .ەوکردەیان نە کردو مامۆستایو کێ هاوکاری  ەشتێکی باس کردو

کان  ەدووقۆڵی ەدانیشتن ەل ە کات کەئاکامی گفتوگۆکان د ەب ەکانیدا ئاماژەتای قسەرەس ە مامۆستا ل ت.ێمامۆستا داب ەب
ری ەسەچار ەک وتینەن ڕێککوامەویستی ه ەو ب ەوب تیە ئایکان  ەتوانێت بڵێت ئاکامی دانیشتنەو دەئ. ەوتوەستی کەد

دی ەتی هاوکاری تێدا بەمبوو و هیچ هیم تیەنایکاندا ڕای ەدووقۆڵی  ەگفتوگۆو ەل گرووپر تاکێکی ەگەئ ن. ەبک ەکەکێش
 بڵێت: ەتوانێت بۆ نموونەو دەت. ئێڵبڵەموویاندا هەه ەکۆی گشتی و ب ەبخات شەم دانیشتنەا، نابێت مامۆستا ئکرەدەن

 «.  یتەتی ئارام بکە توانیت یارمەچۆن د ەشۆڕش تۆ هێندێک دوودڵ بویت ک»

بێگومان ان. پێنراوەچ  ەب  رەرانبەب ەفتاریانەو گۆڕینی ڕ ەیەکەگرووپی ەوەڕێکخستن  ەوەکی کۆبوونەرەی ستسەبەم
 دات.  ەهاوکاری د ەمل ب ەوەبێتەجیا ن ەکەگرووپ ەل ەوەبێت بۆ ئەال دروست د تیەئایشۆڕشیش بۆچوونی 

دا باس پێنراوەچڵ فێرخوازی  ەگەی لەکەکێش ەک ەوەئاگادار بکات ەوەشداربوانی کۆبوونەکرێت مامۆستا بەدا دەم کاتەل
م ەو ب ەستی کردوەبۆ خۆی پێشد ەنێت کیێەبێت ڕابگە. هاوکات دەکەوەستنی کۆبوونەبە ل ەو ئاگادارەو ئ ەکردو
ئاگادار   ەیەم کێشەمڕۆ خێزانیان لەر ئەه ەنێت کیێەابگڕ  انیکرێت پێەد. پێنراوەچک فێرخوازی ەن، ەزانیو یەیەکێش

 ن.ەبک موو شتێکەهماڵ باسی  ەوەدات بۆ خۆیان کاتێک چوونەهانیان د  ەر بۆیە، هەوەکرێتەد

تی  ەبێ یارمەباتی دەکۆتایی پێدێت و ل ەئێستاو ەر لەپاندن هە: چەوەکاتەدووپات د  ەکەوتنەمامۆستا دیسان ڕێکک
موو  ەه ەش لەری فێرگەبەڕێوەکات و بەوردی چاودێریان د ە ب ەوەکات مەڵێت لەپاشان دین. ەبک پێنراوەچفێرخوازی  

 . ەوەکات ەشتێک ئاگادار د

و   فریودان ەستن لەڕێبم بۆ ە، ه ێنێتکار بەب ە«وانەاڵمی پێچە»وکنیکی ەتدا ەکەوەکۆتایی کۆبوون ەلکرێت مامۆستا ەد
سێک ئازاری ەر کەگی ەکەتۆ چی د: »ئاراس، ڵوێستی دروستەر هەس ەداگری لی بۆچوونیان و پێکردنبۆ ئاشکرا مەه

 «؟دائازاردانی ەیت لەکەشداری دەستان بەو بێتۆش بۆت،  ەئارام بدات. ئاسان

 ە نگی بڵند بڵێن ئێمەد ەک بەی ەک بەموویان بکات یەه ەکرێت داوا ل ەلمێنن. مامۆستا دەسەن ەمەفێرخوازان ئ ەئاسایی
ست  ەیوەکدی و خۆیان پەڵوێستی یەه ەل ەوەبنەدڵنیا دە یەم شێوەب فێرخوازان ین.ەناد پێنین )ئازاری(ەناچ ئارامئیدی 

ت  ێ کرەبێت، مامۆستا دەپۆلدا ه ەل رەپێنەچک ەنیا یەر تەگەئ و مامۆستا. گرووپ  ەب رەرانبەب یجڤاتدۆخێکی   ەن بەدەد
ی پرسیار ەشێو ەکرێت بەد  ە«وانەاڵمی پێچەو» کار بێنێت.ەب ە«وانەاڵمی پێچەو»کنیکی ەم گفتوگۆدا تەکەی ەر لەه

ی« کردن»ئاشکرا رگرێت بۆەیت سوود وەی بکرەرانبەب ی ەئاڕاستت ێ وەتەی دەو پرسیارەاڵمی ئەو یەوانەپێچیان 
  تدا.ەتایب دۆخی ەی ل( ەوەکاردانک )ە رتەبی یان بۆچوون ،ڵوێستەه

  بیننەپۆلدا د ەیان لەنی دیکڤااڵەه رەپێنەچک ێکات ربگرین و بزانینەو ەکنیکەت مەکرێت سوود لەش دەمەڕای ئەرەس
توانێت  ەمامۆستا د ەر بۆیە. هنەکەپرسیاریان لێد ەکەوەی کۆبوونەربارەد ەفێرخوازانی دیک ەوەدڵنیای ەب. داتەڕوو دچی 
م جار  ەکەبپرسێت، ی رەپێنەچ  ەلکرێت مامۆستا ە. یان دەوەنەمێک بداڵەوێت چ وەیانەد ەپرسیاریان لێبکات ک ەدان ەدان

 کیان پێبکات. ێ توانیت پێشنیازەدا مامۆستا دەلێر ڵێن؟ەبینی چی پێد ەوەم کۆبوونەدوای ئ ەتان لپێنراوەچفێرخوازی  



45 

ت ێ. نابەکەوتەتی ڕەی چۆنیەباررەد کاتەد مامۆستا داوای زانیاری ەکرێت کەی داهاتوو دیاری دەوەپاشان کاتی کۆبوون
 ڕیت. ەمدا تێپەوم و دەکەی یەوەونکۆبونێوان  ەۆژ پتر لڕ  4-2 یەماو ەل

 کان: ەخاڵی ڕۆکەنێو ە ین بەبک ەکرێت ئاماژەد، ەکەوەنجامگیریی کۆبوونەبۆ ئ

 زانیاری -

 ندبوونەپاب -

 مک ەچ ەل ەوەقووڵبوون -

  دیڤچوونی ەربارەئاگاداریی د  -

 ەوەی کاتی کۆبوونکردن دیاری -

 ەوانەاڵمی پێچەکار هێنانی وەب -

 

شداری ەم بەسوودی ئشداری پێبکرێت. ەب انرەپێنەچ یەو ەکۆتایی کۆبوون ەل پێنراوەچکرێت فێرخوازی ەد ەیەجار ه
 بکات.  ندیان کۆنترۆڵ ەیوەپت ێتوانەدو ەئدا و ەو شوێنەل ە، بوونی مامۆستایەپێکردن

و بۆ  بێتەهی ە وەبوونڕووەی ڕووبەرگەو ب واناتدا ەکەتای پرۆسەرەس ەل  پێنراوەچبێت فێرخوازی ەموو شتێک دەپێش ه
 شدار بێت.  ەب ەوەکۆبوون ەوێت لەبیهخۆی 

و پاندن بێنن ەچ ەون کۆتایی بەکەتێکڕا ڕێکد گرووپموو ەه ەکات کەدێست پەوا د ەکەنجامگیریەستپێکی ئەشێوازی د
 ەبێنێت پێنراوەچفێرخوازی  ەباش یو پێەڵێت ئەن. دواتر مامۆستا دەبد پێنراوەچتی و پشتیوانی فێرخوازی ەباتی یارمەل

و  پێنراوەچهاتنی  ەوان ڕێگر نین لەئ ەزموون پێشانی داوەکات. ئەد ەکەگرووپی ەئاڕاست ەکەپرسیارو  ەکەوەکۆبوون
تێکڕا  ە. بپێنراوەچفێرخوازی  ەوێت چی بڵێن بەیانەوان دەپرسێت، ئەد رەپێنەچ ەت، مامۆستا لێشدار بەب  ەپێیان باش

 . ەکەوەن بۆ ژووری کۆبوونەکەپۆل بانگهێشت د ەل  پێنراوەچڕۆن و فێرخوازی ەد رەپێنەچمامۆستا و 

دی ەسوودی لێ بەکۆشێت ئاکامێکی بەڕ و تێدەگ ەخاتەد ەکات و گفتوگۆکەست پێدەد ەری قسەستا مامۆستا سێئ
تۆ   ەک ەنیێەکۆتاییدا پێیان ڕابگ ەلک پێشتر باس کرا. ەکار بێنین، وەب ەوانەاڵمی پێچەکنیکی وەکرێت تەدبکرێت. 

ش ئاگادار ەری فێرگەبەڕێوەیت و ب ەکەد ەکەچاودێری بارودۆخ وردی ە، بچاکی بڕوات ەب شتێک مووەه تڕوانیەچاو
 .  بێتەد

و   ەوەکۆبوونی ەربارەزانیاری د ەوەپێک و مامۆستا و فێرخوازان نێو پۆل  ەوەتوانرێت ببرێتەد ەکەنجامگیریە ئ ەشێک لەب
   نن.یێەڕابگ ەک ەموو پۆلەه ەب ەکەوتنەڕێکک

یش گرووپی ەوەکۆبوونەها لەروەک پتر بێت. هەلو خ 10-5  ەنابێت پتر ل رەپێنەچ ەک لەر یەڵ هەگەی گفتوگۆ لەماو
 کار دێت.ەب ەبۆ ژووری کۆبوون ەوەپۆل ەی فێرخوازان لۆهاتوچ ەکێک بەلو ند خەکار دێنین. هاوکات چەکات ب مانەه

  ەوەشداری کۆبوونەم جار بەکەبۆ ی پێنراوەچر فێرخوازی ەکان. گەوەری کۆبوونەبەرلەبۆ س ەسەب ک کاژێرەتێکڕا ی
 کار بێنین. ەدوو کاژێر بێ پشوو ب ەبێت، پێویست

  



46 

 ر ە پێن ە چ خێزانی  

ئاسانترین . ەوەکرێت بۆ خۆشیان ئاگادار بکرێنەکانیان دەڵ منداڵەگەل ەوەکۆبوون یمان ڕۆژەه رەپێنەچخێزانی  ەگرینگ
 وام.ەدکاتی  دوای ەل ەبۆ کۆبوون بکاتکان بانگهێشت ەفۆن خێزانەلەت ەمان ڕۆژ بەه  رەمامۆستا ه ەیەوەشێواز ئ

فێرخواز   ەخۆت داوات لشتر ێک پە؟ وەم باسەل ەوەتەیان ئاگاداری کردونەکەمنداڵ ەئایتوانیت بپرسیت ەوکات دەئ
یان پێبدرێت. هاوکات خێزانی  ەکەتوگۆی منداڵو گف ەکەکێش یەربارەزانیاری د کورتی  ەبێت بەحاڵ درەرهەب. ەکردو

ی  ەکەناوی منداڵ گفتوگۆکاندا ەل ەنرێت کیێەڕابگی و پێ ەوەم کۆبوونەبێت ئاگادار بێت لەیش دپێنراوەچ  فێرخوازی
  دێنن.

 ەل «نهێنی پاراستن»سیپی نپری کاتی وادا ەل بێتەو مامۆستا د ەشدار بوونەدا بەکەکێش ەل رەپێنەچندین ەچ ەیەجار ه
دوو شێواز  ەکێش یکردنرەسەبۆ چاردا ەدی بکرێت. لێرەوتی لێ بەستکەبخات د وا ڕێک ەک ەوەر چاو بگرێت و کۆبوونەب
 :کار دێنینەب

نێت  یێەگەادڕ انیگشتی. مامۆستا پێکی ەیەوەکرێن بۆ کۆبوونەبانگهێشت د رەپێنەچی موو خێزانی فێرخوازانەه -
، گومان بنەڕووداو ب ەل لمێنن وەسەن ەم زانیاریەوان ئ ەئر ەگالون. گ ەوەپاندنەی چەکێش ەکانیان بەمنداڵ ەک
 کی دووقۆڵی.  ەی ەوەبۆ کۆبوون بکرێنت بانگهێشک ەک یەکرێت دواتر یەد

فتاری ەڕ رەس ەکاتەخت دەکات مامۆستا ج وەکرێت، ئ ەنیا بانگ دە ت ەب رەپێنەچر فێرخوازێکی ەخێزانی ه -
 .  شدار بێتەش بەری فێرگەبەڕێوەکرێت بە، دناکات ەی دیکرەپێنەچک باسی ەیەهیچ شێو ەو ب ەکەمنداڵ

 

پێشوازیان   ەشێوازێکی دۆستان رمی وەگ ە بێت بە. خێزان دەک جۆرەستپێک یەدر دوو شێوازی ەه ەکان لەپرینسیپ
ی  ەربارەدی خۆی ەکەو منداڵ خێزانی ،پێنراوەچڵ فێرخوازی  ەگەتی گفتوگۆ لەچۆنی ەل بکرێنئاگادار بێت ەد لێبکریت.

ش ەوتنەو ڕێککەب ەین و ئاماژەکەپاندن دەکورتی و کۆنکرێت باسی ڕووداوی چ ەب. ەکەکردنرەسەی چارشێوازکام و ئا
سی ەپشتیوانی کر و ەیارید ەببن  ،ەکارو ەئ باتیەپاندن بهێنن و لەچ ەواز ل ەڵێنیان داوەکانیان بەمنداڵ ەین کەکەد
الی خێزان. هاوکات   ەهێشتنی گومانەو نە وەرەپێنەچن ە الی ەل ەیەکەلماندنی دیاردەخۆیدا سەخۆی ل ەمەئ. پێنراوەچ

 کات. ەکان دەو چاودێری منداڵ  دیڤچوونباسی شێوازی پوختی و کۆنکرێت  ەبمامۆستا 

گشتی  ەب. ەدواوەبەلێریان کردنکانیان و چاودێریەین بۆ ئامۆژگاری منداڵەدەین و خێزان هاندەکەدواتر باسی هاوکاری د
ن و ەدە پێشان د ەکەری کێشەسەبۆ چار ەوڵ و تێکۆشانی فێرگەه ەتی و پشتیوانی خۆیان لەی خێزان یارمەزۆرب
ی  ەوەکردنێتودی هێورمامۆستا باسی م ەیەه ەوەریەبەشی گفتوگۆ بەک ەیەجار هکن. ەهاوکاریی  ەموو جۆرەی هەئاماد

 ندی نێوانیان بکات. ەیوەی پکردنپۆل و باشتر ەل پێنراوەچبارودۆخی 

 ە دوودڵن کیان ، ەپاندندا کردوەچ ەشداری لەک بەتا چ ڕادیەیان هەکەوێت بزانن منداڵەیانەخێزان د ەیەجاری واش ه
 ەکورتی پێدابگرێت ل ەاڵم بە ، ب ەکەکێشکاریی ەورد ەوێتەمامۆستا بک  ەنیی اندن ڕووی دابێت... سوودیپەی چەدیارد

کرێت پێشنیازی ە، دکرد یانی پترەوەکردنڕوون لماند و داوایەیان سەن ر ەگەئ  .ەکەهێشتنی دیاردەو نر ەسەگرینگی چار
  مداەکەی یەوەکۆبوون ەل ەزۆرجار خێزانی دیک شدار بێت.ەوێ بەش لەری فێرگەبەڕێوەب  ەک بکرێتێ ودانیشتنێکی ن

ر ەر هەگ. کەوو الیمەهاوکاری هپێکهێنانی ی گومان و ە وەهێشتنەهۆی ن ەبێتەکات و دەری هاوکاری دەستپێشخەد
  ین.ەکەڵ دەگەفتاری لەم ڕەوپێ شێوازی دەیک بەفتەڕبوونی هەدا پاش تێپەکۆڵی ن

بێت  ەوکات دەشدار بێت. ئەم بەوم یان دەکەی یەوەکۆبوون  ەل پێنراوەچکرێت خێزانی فێرخوازی ەم دەکەشێوازی ی ەل
کاریی بۆ  ەکرێت پێشتر ئامادەگرن، دەد ەم دۆخەی ئەرگەت و بەن تاق ەر دوو الیەخێزانی ه ەمامۆستا دڵنیا بێت ک
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 ەسێک لەر کەگدا. پێنراوەچی خێزانڵ ەگەندی بگرن لەیوەپ ەپێویستیان رەپێنەچی خێزانی ەر حاڵ زۆربەه ەبکرابێت. 
ی  ەکەباسی هۆکار ەوەکۆتایی کۆبوون ەبێت لەبکات، د ەو ەشداری کۆبوونەب (رەپێنەچ)خێزانی  وێتەیەشداربوان نەب

  ەگشتی گرینگەبکرێن. ب ەو نابێت لۆم  ەپشتیوانی و هاوکاری ە پێویستیان ب ەسانەم کەبزانین خێزانی ئ ەپێویستبکات. 
  ەی چاک لەژینگ ەب  ەشەک بتوانین گەموو الیەه ەتا بەدیاری بکرێت و ه ەندیەیوەم پە پێدان بەرەبۆ پ ە کاتێکی دیک

 ین. ەبد ەفێرگ

 تێیدا فێرخوازان خێزانی ەوەئ ر بکات بێەسەچار ەباشترین شێو ەب  ەکەتوانیت کێشەنگاندی ورد دەڵسەپاش ه ەفێرگ
 .کاتەنئاگاداریان  ەر پێویست بەپێبدرێت یان ه ەکەی دۆخەربارە، پاشان زانیاریان د بنشدار ەب

 

 پێنراو ە چ و   ر ە پێن ە چ   ی ەو ە کۆبوون 

کی کورت  ەیەکرێت پاش ماوەبێت، دەشدار نەب  رەپێنەچی ەوەکۆتایی کۆبوون  ەل پێنراوەچر فێرخوازی ەگەئ
م ەو ه  پێنراوەچم فێرخوازی ەه  داەلێربخرێت.  شداری مامۆستا ڕێکەب ەر دوو ال بەکی ئاسایی بۆ هەیەوەکۆبوون

بێت و مامۆستا  ەر دەسەچار ەریکەخ ەکەکێش کاتێک. ەمامۆستاو  ەندیان بەیوەپ ئاستیە  بێت ئاگادار بن لەد رەپێنەچ
م ەتی گفتوگۆ لەباب. ەو ەشتی مامۆستا کۆببنەرەرپەس  ەتوانن بەن دەر دوو الیەه ،ەکەدۆخ چوونیەپێشڤ ەل ەیڕازی

ر ە، گەپێنراوەچزموونی تاڵی فێرخوازی ەئست و ەرهات، هەسەب ە، گوێگرتن لەکانەی کێش ەوەپێداچوون ەوەکۆبوون
کرێت ەد ەیەجار هداهاتوودا بکرێت.  ەش لەی دیکەوەکۆبوون بۆ کرێت پالنڕیژیەخش بوو، دەسوودب ەکەدانیشتن

ر ەسەو باشترین شێوازی چار ەڕێگ ەکتا ەب ەزم شێواەئ ەرج نییەت مەڵبەهشداری گفتوگۆ بێت. ەش بەفێرخوازی دیک
 . بزانین موو دۆخێکەبۆ ه

 

 چاودێری و   دیڤچوون 

اڵم ەبێت، بەقامگیر دەکرێت و دۆخی پۆل سەر دەسەچار ەکەتا کێشەوام بێت هەردەبێت بەد گرووپی ەوەکۆبوون
ری  ەسەرۆشی چارەو پەئ ەدات کەد مامۆستا پێشان ەیەم شێوەبین. ەکان پتر بکەوە ی نێوان کۆبوونەتوانین ماوەد

 ەناوەناو یەوەلێپرسین ەم بەکرێت، النی کەیش دپێنراوەچهاوکات چاودێری فێرخوازی و وازی لێ ناهێنیت.  ەیەکەکێش
ندی نێوان مامۆستا و خێزانیان ەیوەبخرێت و پ ر دوو ال ڕێکەی گشتی بۆ هەوەبێت کۆبوونەد. ەن مامۆستاوەالی ەل
 وام بێت.  ەردەب

چوونی  دیڤوردی چاودێری و   ەبێت بەڵکوو دەب ، ەنیی سەب ە ییکەرەپرینسیپی س ەک ەکێش ەی مامۆستا لەوەلێکۆلێننیا ەت
اڵم جاری واش  ە. بەنەکی زۆر و درێژخایەیچاودێری ەب انو پێویستی  نکان زۆر ئاڵۆزەکێش ەجاروبار هێندێک ل. ێتبەه
ت ەتایب ەب دواییانی ەمەئنیت. یێەگەرۆشی و چاودێری خۆت ڕادەت پەی بابەوەبیرهێنانە پرسیاری کورت یا و ەب ەیەه

 بۆ پێشگرتن.  ەخشەزۆر سوودب

 

 )کاردانەوە(   ک ە رت ە ب 

ک لێیان  ەی  ەک بەیتا ەرە ڕۆتینی س یپێەبتوانێت ەکات، مامۆستا دەجێ نە خۆی جێبپێکهاتنی ڵین و ەب گرووپر ەگ
ر  ەگەئ. ەوەکرێتەخێزانیش ئاگادار دوجا ەئستۆی تاک و ەئ ەوەخرێتەتی دەرپرسایەدیسان ب .گرووپ ەک بەن ەوەبپرسێت

مان ەوەبێت کاردانەوام بوو، دە ردەر بەپاندینش هەو چ ەکەی کێشکردنرەسە چار ەبووین لەوتوو نەرکەش سەیەم شێوەب
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تی شێوازی  ەک و چۆنیەیەوەند کاردانەچ ەگشتی بیریان لەب ەکرێت پێشکات مامۆستا و فێرگەدبێت. ەیان هرەرانبەب
 .  ەکەکێش  ەبۆ کۆتایی پێهێنان ب ەوەکردبێتی کردنجێەجێب

مجا ەئستنیشان بکرێت. ەد ەکەبوونی کێشوامەردەکشان و بڵەه یپێەر بەسەمێتود و چار ەتوانرێت لیستێک لەد
. ەکەدۆخ ەو لەنگاندی ئەڵسەستۆی مامۆستا و هەئ ەوێتەکەدات دەست دەد ەکارهێنانی کام مێتود بۆ کام کێشەب
 . گرووپبێت یان  ەوەن تاک ەالی ەل ەکەپاندنەجا چ ە،ی کێشکردنبۆ بنبڕ ەزۆر گرینگ (ەوەکاردانک )ەرتەب

 

 ک ە رت ە ب ر و  ە س ەی لیستی چار ە نموون 

 کرێتەپۆلدا ئاشکرا د ەل رەپێنەچفتاری ەڕ -

 کرێتەر دەس  ەپۆلدا گفتوگۆی ل ەل رەپێنەچفتاری ەڕ -

 و مامۆستا  رەپێنەی فێرخوازی چخێزانڵ ەگەل  رەپێنەچ یەوەکردنڕووەبوڕو -

 و مامۆستا پێنراوەچڵ خێزانی فێرخوازی ەگەو خێزانی ل رەپێنەچ یەوەکردنڕووەوبوڕ -

 بێتەڵ مامۆستای چاودێر دەگەل رەپێنەچکاتی پشوودا  ەل -

 ە وەبمێنێت یانژووری مامۆستا ە ل رەپێنەچبێت ەکاتی پشوو د -

موویان  ەاڵم نابێت هە، ببگۆڕنک ەیەیان بۆ ماوەکەبێت پۆلەد رەپێنەچ ەل سێکەکند ەک یان چەی -
   ک پۆل ەبۆ ی ەوەنێ بگوێزر

 

کی  ەرت ەب ەی ەم دیاردەوامبوونی ئەردەی بەوەل ەوەکرێنئاگادار ب رەپێنەچ ەوەکەتای پرۆسەرەس ەکرێت لەد ەیەجار ه
فێرخواز بزانێت  ەیەوەگرینگ ئ ین.ەکان بکەوەتی کاردانەباسی مێتود و چۆنی ەتاوەرەس ەپێویست ناکات ل. بێەی دەدیک

  ەتا کۆتایی بەن هەکار دێنن و کۆڵ نادەتر بتوندی ەوەشێواز و کاردان ەبێت مامۆستا و فێرگەر نەسەچار ەکەر کێشەگ
 هێنن. ەن ەکێش

و  ەوەنگبداتەڕ ەوەک کاردانە فێرخواز و الی ەین کەر و مێتودێک دیاری بکەسەک چارە یەر کێشەه یپێەب ەپێویست
 گرووپ ەب  نابێت ە،وەکرێنەد ەوانەاردانک ەم جۆرەی ئڕووەڕووبان رەپێنەچ. کاتێک دابنێتر ەس ەی لرەکاریگ

ک  ەو رەپێنەچموو ەش بۆ هەوەنابێت شێوازی کاردان. رەپێنەچ ڵ تاک تاکیەگەڵکوو لە، بڵ بکرێتەگەل یانگفتوگۆ
هۆی  ەبێتە یان، درەرانبەبپێشاندان  ەوەک شێواز کاردانەو ی گرووپڵ ەگەل کردندۆخی وادا گفتوگۆ ەل ک بێت.ەی

 .  تیەنایێکی گرووپی و پێکهێنانی ەوەستنەتێکب

 

   ە فێرخوازانی دیک 

کرێت  ەکێن. د ەسانەم کەتوانیت بزانێت ئەو مامۆستاش د ەیەماشاچی هەت داتەڕوو دپاندن ەزۆری کاتێک چ ەب
  رەرانبەبە ستۆیانەئ ەی لەی تیەرپرسایەو بەڕابکێشرێت بۆ ئیان رنجەسبکرێت و   ەم فێرخوازانەڵ تاکی ئەگەگفتوگۆ ل

ی  ەپل ە سانەم کەر ئەت گەتایبە . بەیتیەرپرسایەم ب ەبۆ ئ ەیەپۆلدا ه ەدار لرۆشەپو  ەمتمانرخوازی جێ زۆرجار فێ. ڤاڵ ەه
تی و ەیارمڤااڵن بۆ ەڕاکێشانی ه ەخش بن لەتوانن سوودبەدپۆلدا و  ەل ویست بنەرز بێت و خۆشەتیان بەاڵیەکۆم
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ری ەن، کاریگەبد پێنراوەچسی ەتی کەماشاچیان یارمەت داتە ڕوو دپاندن ەر کاتێک چەگ.  پێنراوەچفێرخوازی پشتیوانی 
ی فێرخوازی  کردنتیەین بۆ دۆستایەهان بد شەکرێت هاوپۆالنی دیکەهاوکات د .ەیەم دیاردەبێت بۆ پێشگرتن لەزۆر د

 . پێنراوەچ

 

   کوڕ و کچ 

نیا ەت ەی کچ بەوەل ەتوندترری ەکرێت، کاریگەد ڕوودەدات/ ەوەیان کوڕ و کچ پێک ،ن کوڕەالی ەپاندن لەکاتێک چ
 ەر بۆیەهین. ەبک ەپێناسدیاری و  ەکەدیاردبتوانین  ەمەستە پێنن، زۆر ئەچەکدی دەت کاتێک کچان یەتایبەبکات. ەید

ن، مامۆستاش لمێنەسەو ن ەوەدۆخی وادا بشارن ەخۆیان ل تیەنایفتاری ەو ڕ ەوەبۆ کچان کرد ەزۆر جار ئاسانتر
 .ەوەکی بۆشدا بێهیوا بمێنێتەیەبازن ەلە ڵگەبستان و بێەوەستەد

و   ەداو پاندن ڕوویەچ ە ان کرەپێنەچ ەب رەرانبەب پێداگر بێتمامۆستا  ەو پێویست  ەکدا گرینگەیەموو کێشەه ەل
 ەت لەنانەو ت ەیەکێش یرەسەکلیلی چار ەستپێکەدی  شێوازم  ەئ .ک کۆتایی پێبێننەیوبێ هیچ بیانو ەب ەداواکار

، رەپێنەچی وبیانوو  ماەی بێبنە ڕاڤ  ەنها گوێگر بێت لەتوانێت تەمامۆستا دبینێت. ەکی دەرەپاندنی کچانیشدا ڕۆڵی سەچ
  پاندن بهێنن.ەچ ەکۆتایی ب ەئێستاوە ل ەک ەوەدووپات بکاتخۆی ی ەکەداواکاری  ەکورت و پوختوجا ەئ

بانگهێشتی گفتوگۆی دووقۆڵی    رەپێنەچ، کاتێک ەزۆر گرینگ ستپێکەدشێوازی  ەک ەوەین ەکەدیسانیش دووپاتی د
  ەزموون کراوەئروونناسیدا ەدباری  ەک لەدات. وەت و کۆڵ نخۆی بێ ەواوی بەی تەۆستا متمانمام ەکرێن پێویستەد

 داهاتوو.  ەب ەدانرنجە سچی لێ شین نابێت، گرینگ ر ڕابردوو هیەس ەل ەوەلێکدان

 

 پاندن ە چ ئاڵۆزی    جۆری 

شێوازی  ەوەێکگرووپیان  ەن فێرخوازێکی دیک ەالی ەپاندنی فێرخوازێک لەک چە، ونی پێشتر باس کرا ەو نموونانەئ
ێک گرووپرخوازێک یان فێ ەیە جار ه دات.ب ڕوو ەیەشێو مەب نها ە ت ەمیشەه ەکێش ەرج نییەمن. ەی ەم دیاردەساکاری ئ

  ەوەگرووپندین تاک یان ەن چەالی ەل ێکرخواز فێ ەیەجاری واش ه پێنیت. ەچەجیاواز دی ەشێو ەس بەندین کەچ
 پێندرێت. ەچەد

ندین  ەن چەالی ەل ەم فێرخوازەئ ەنیی هیچ دوورپاندن. ەچ ە بێت ەوەستەس و دەک کەی ەل انهەتفێرخوازێک  ەرج نییەم
ر  ەب ەینەوانتر بدەرێکی فرەڕووبتای کاردا ەرەس ەل ەپێویست ەبۆیر ەهپێنرێت. ەبچ ەو ەشەی دیکگرووپفێرخواز یان 

ت  ێبەد هاداەباری و ەپێنێت. ل ەندین تاک بچەتوانیت چەێک درەپێنەچ ەین کەش بکەوەی ئەمانیو ش یجۆریەپ
ش ەهاوکاری ەم جۆرەئ . هاوکار بن ەوەپێک کارهێنانی مێتودی جیاواز،ەی زانیاری و بەوەگۆڕین بۆندین مامۆستا ەچ

 گشتی.  ەب ەی فێرگەر ژینگەس ەل ەیەه تی ەئایهێز و ەکی ب ەیریەکاریگ

 

 

   پۆلدا   ە ل   ە ی کێش کردن ر ە س ە چار

ی  ەکەفتاری پۆلەڕ پێشتر ئاستی ەباس، پێویسترەب ەپۆلدا بخات ەپاندن لەچ کیەیەکێش وێت ەیەکاتێک مامۆستا د
بۆ   ەکراو ی تێداکارێکی زۆر ەیەه پۆل . یان نا گرێتەد ە نگارییە رەبم ەی ئ ەرگەنگاندبێت و بزانیت بەڵسەگشتی هەب
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 ەئاسانتر ەر بۆیە. هەگی داکوتاوەڕ داەم پۆالنەل باش یفتارەستاندارد و نۆرمی ڕ .فێرخوازان ییجڤاکنی ەفراژووتنی الی
  ەپۆلێک ک ەتا لەبکرێت ه دیە ری لێ بەو بونیادن تیە ئایباس و گفتوگۆ و ئاکامێکی رەب ەتێ پاندن بخرەی چەکێش

 .و بۆچوونێک فتارە ڕموو ەهسیمبۆلی  ەتەبوون رەپێنەچێک گرووپ

کی  ەپێش ەگرینگ ەبۆی. ەگشتی داناو فتاریەو ڕ دیدر ەسەریان لەکاریگ ەک نەهێز هەب تیەنایی گرووپپۆلدا  هێندێک ەل
نۆرم  ەب ند بنەپاب یاننڤااڵەه کە و تواننەد ەسانەم کەی پۆلدا ئە وەکۆبوون ەمجا لەدا بکرێت. ئە انگرووپم ەڵ ئەگەکار ل

  تیەئایفتاری ەندنی ڕەس  ەشەتی و گەاڵیەکۆنترۆڵی کۆم هۆی فراژووتنی ەبێتەد ەوتەم ڕەر ئەه. و ستانداردی پۆل 
 .داەفێرگ ەل وامەردەب

پۆلدا بێت و   ەل پێنراوەچک ە نیا یەت ەیەوانەگلێن. لەد ەوەپاندنەچ ەپۆلدا ب ەم لەسێکی کەند کەک یا چەی ەیەجار ه
وخۆ بۆ ئاستی پۆل  ەڕاست ەکێش یرەسە توانیت شێواز و مێتودی چارەوکات مامۆستا دەئبن.  ەکانی دیکەپۆل ەل رەپێنەچ
 بهێنێت.   کارەب

ر باس و ەب ەخاتەی پۆلدا دەوەکۆبوون ەپاندن لەتی چەباب ەین کەبک ەو قۆناخانەب ەکورتی ئاماژ ەوێت بەمانەدا دەلێر
   .یجۆریەپ

 

 کاریی ە ئاماد 

ستمان ڕێکخستنی نۆرمی ەبەمدا ەلێر ،ەوەپاندنەتی چەتری بابەژێر چ ەوێتەبک ەتاوەرەس ەگشتی لەفتار بەباسی ڕ ەپێویست
دووری بگرێت  ەکپۆلدا  ەل ەیەه شەکی هاوبەیڕا ەکاندا، پێوستمان بەقس ەری گشتی لەڕای بوونی کاریگەرەس ە.گرووپ

  سەکو پۆلدا نێ ەست بکات لەو وا هەجۆرێک ئ ەبدانێت.  رەپێنەچر ەسەل هێزەکی ب ەیریەکاریگپاندن و ەچ ەل
 کانی ناکات.  ەوەکرد ەپشتیوانی ل

 
 کردن ە ست ەرج ە ب   /   رخستن ە د 

ی ەدرێژ ەک پێویستەیەڕادتا چ ەنگێنێت و بزانێت هەڵسەه رخستنەد بێت مرۆڤەکاتێک نۆرمی خوازراو جێگیر کرا، د
خۆیان   رەپێنەچو  پێنراوەچکرێت فێرخوازی  ەبێنێت؟ د پێنراوەچو  رەپێنەچکرێت مامۆستا ناوی ەدپێبدرێت. 
 ؟ر بکرێتە سەنهێنی گفتوگۆی ل ەب  ەتەم بابەکرێت ئەیان د -بناسێنن؟

کاری بۆ ەکردبێت، بێگومان ئاماد پێنراوەچیان  رەپێنەچڵ فێرخوازی ەگەر مامۆستای پۆل پێشتر گفتوگۆی لەگەئ
کێ   «ئاشکرا بێت»ر ویستیان ە، گەن یان ن ەکان ئاشکرا بکەناو ەوتوون کەوێدا ڕێککەو ل ەی پۆل کردوەوەکۆبوون

ڵ  ەگەفتار لەڕ ەوەڕێزەببێت ەمرۆڤ دباس بکرێن.  ەو ەڕێزەب ەن، پێویستەکان ئاشکرا بکەر ویستیان ناوەگبیکات. 
 لمێنێت. ەسەیان نەکەفتارەی ڕەشێواڵم ە، ببکات رەپێنەچ

پاندن ەدا چەی ئێمەم پۆلەکرێت بڵێین، لەد ینەرخستن سنووردار بکەدەبی ەوەئک بۆ ە( یرناتیڤەتڵەئ) ەو بژار ەنموون
ن واشداربەناوی ب ەوەو هتد... بێ ئ ەچیی ماشاچیانەت ڕۆڵی ،داتەڕوو دکوێ  ەپاندن، لەتی ڕوودانی چە، چۆنیەیەه

 ین.  ەئاشکرا بک
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 هەڵسەنگاندن 

 نگاندن ە ڵس ەه 

رێت کەکان دەیکیەرەس ەپرسیارگرتنیان. ڵوێستەفتار و هەی ڕەی کێشەربارەد ەی فێرخوازانەوەدا ڕاگۆڕینەست لێرەبەم
کاتی  ەفێرخوازان ل ەزۆر گرینگ .ەیەڵەهپاندن ەچبۆچی  یان ،بێت موو بارودۆخێکداەه ەل پاندنەبوونی چەڵەی هەربارەد
  شدار بن تێیدا.ەو ب  ەکەباس ەنەواو بدەی ترنجەسنجامگیریدا ەنگاندن و ئەڵسەه

 

 پالنڕێژی 

رخوازان  بێگومان ئێستا فێپاندن. ەچ ەب رەرانبەبگرتنی فێرخوازانی پۆل ڵوێستەتی هەچۆنی ەل ەپالنڕێژیقۆناخی داهاتوو 
ک دانێن ێتوانن پالنەوان دە، ئتبێەد نگاوەتتێیدا  پێنراوەچفێرخوازی  ەک ەیەه ەانو دۆخە ی ئەربارەزایی زۆریان دەشار
گونجاو بێت  ەکەپۆل ەیەوانەل . ەو فێرخوازەئبۆ  ەخشەو چی زیانب ەخشەچی سوودب ادۆخی واد ەل ەندامانی پۆل کەبۆ ئ

 . پێنراوە چسی ەوری کەد ەی لجڤاکو  ەانبۆ پێکهێنانی تۆڕێکی دۆست

 

 ندبوون ە پاب 

.  پاندنەچ ەو دژ ب تیەئایفتاری ەی ڕەربارەد ەی دایان ڕشتوەپێکهاتنن و الو پەند بن بەفێرخوازان پاببێت ەکۆتادا د ەل
  ەب ەیەڵێننامەبی و ندەو پابە ئ. ر بێەکاریگتا ەه ەوە ڵێنی فێرخوازەویست و ب ەست بێت بەیوەبێت پەد ەکەبوونندەپاب

نگ ەلماندنێکی بێ دەس ەل ەهێزترەریی بەسترێت، کاریگەبەمامۆستا دن و ڤااڵەهپێشچاو ە کی ل ەیان زار ی نووسراوەشێو
ک ەیەموو فێرخوازێک ڕاپۆرتنامە)ه ەاپۆرتنامڕ یەشێو ەب ەڵێننامەب داەهێندێ فێرگ  ەل. ەوەکۆبوون کۆتاینگی ەو ڕ
  ەم جۆرەبکرێت. بێگومان ەی بۆ ددیڤچوون مامۆستا( ەدات بەد ەپۆل یان فێرگ ەم و زۆری لەپاندن و کەی چەربارەد
 کات. ەجێگیرتر د پالنڕێژ یتیەئایفتاری ەڕ

 

 

 ئاگا لێبوون   /  ڕاگرتن 

مامۆستا   بێت.وبو تیەئایی پۆلیش زۆر ەوەر ئاکامی کۆبوونەت گەنانە، تەالو ەهیچ جۆرێک بخرێت ەنابێت ب ەکەکێش
وام ئاگاداری ەردەب تێتوان ەد ەیەم شێوەو ب ەئباس. رەب   ەبێنێت ەک ەتەباب ەناوەبپارێزێت و ناو  تیەئایفتاری ەبێت ڕەد
   پاندن بگرێت.ەچ ەر بەبێت و پێشکات ب ەکەوشی پۆلەڕ

م ەی پۆل بەوەکۆبوون. ەکێش  ەبێتەدپاندن ەچ کاتێکی پۆل ەوەکارهێنانی کۆبوونەتی بەچۆنی ەل ەکەیەنموون ەم شێوازەئ
 پاندن.  ەی چەدیارد ەل ستنەربەببۆ ر ەئامرازێکی کاریگ ەبێتەد ەوە مەساختار و سیست
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 ی خێزانی پۆل ەو ە کۆبوون 

و   پێنراوەچبێت فێرخوازی ەباس، درەب ەینەی پۆلدا بخە وەۆبوونک ەپاندن لەکی کۆنکرێتی چەیەوێت کێشەر بمانەگ
کرێت ەد ەدا بۆ نموونەوەبۆ کۆبوون  کردنکاتی بانگهێشت ەل لمێنن.  ەسەی بەکەو شێواز کردنباس، ەو فێرخوازەئخێزانی 
م ەئئاشکرا گفتوگۆ بکرێت.  ە ب ەکەکێشە ، پێویستەکەو فراژووتنی دیارد ەکەرۆشیمان بۆ پۆلەر پەب ە، لبنووسین

یش کەیەتاڕادبچێت و  ەڕێوەب ە وەندین فێرخوازی پۆلەن چەالی ەپاندن لەر چەخش بێت گەتوانێت سوودبەش دەمێتود
 کار بهێندرێت.  ەند فێرخوازێک بەک یان چەدژی ی تیەناینگێکی ەرهەف  کەو

شکار باسی  ەدواتر پێشک ست پێبکات.ەد ەوەکی گشتگیرەییکەپێش ە ببێت پالنڕێژی باشی بۆ کرابێت و ەد ەکەوەکۆبوون
  ەنەخەدو تیشک  نەکەدئاشکرا  ناوی فێرخواز پێنراوەچی فێرخوازان کات. مامۆستا یان خێزانی ەکرێت دنکی کۆەیەکێش

ی ناونیشانی  ەربارەر پرسیار دەگ .ەوەاڵمدانەبێت بۆ وەکراوی هەکی ئامادەییبێت ستراتێژەمامۆستا د. ەبارودۆخ وەئ رەس
 .ەنیی ەتەو بابەاڵمی لەبۆ و ەم دیدارەڵێ ئە، مامۆستا دکرارەپێنەچ

شێوازێکی باش بۆ  . فێرخوازانی پۆل  ەل ەی هاوکاری و پشتیوانی خێزانکردنرەمسۆگ  ەوەکی کۆبوونەرەستی سەبەم
 ەت لێبەکانیش دەگرووپ دا وگرووپ  ەل ەکەو گفتوگۆی کێش  ەوەخێزان بۆ ڕاگۆڕێن ەب بدات تەرف ەدتوانیت ەستپێک دەد
 ن.  ەکەش دەپێشک یانکانەاڵمەو کانەگرووپ. پاشان ێن دیاری بکر ەن مامۆستاوەالی

بردنی ەڕێوەو ب ەوەتوانێت بۆ پالنڕێژی کۆبوونەو مامۆستا د ەێکی زۆرششکۆ ەپێویستی ب ەستپێک ەێوازی دم شەبێگومان ئ
ندی ەیوەبوونی پەشدا هەمەڵ ئەگەل. نەنجومەئندامانی ەئ  ەکێک لەیان ی ەری فێرگەبەڕێو ەب ەلبکات تی ەداوای یارم

   .ەتەم بابەل دیداریپالتفۆرمێکی باش بۆ  ەتوانیت ببێتەی هاوکارییان دەو خێزان و ڕاد ەنێوان فێرگ ەباش ل

 

 

 دیڤچوون 

ر ەب ەوێتەکەد خۆیان( ەب رەرانبەبتێڕوانینیان ) خۆنۆڕینکات و ەشادییان کز د و ەان شکاندنپێنراوەچبۆ  پاندنەچ
ڕێزیان بۆ مافی بێت. ە د تیەنایرانیش ەبن. بارودۆخی ئازاردەمۆکی دەڕاوکێ و خەدڵ. هێندێکیان تووشی ەشەڕەه

 یتەاڵیەی کۆمەواتر تووشی کێشبێت و دەد تی ەناییان وت ەڵسوکە هو شێوازی  ەو ڕوانگ زێتەبەداد ەکانی دیکەمرۆڤ 
 بن. ەروونی دەخۆشی دەهێندێکیشیان تووشی ن. دەبن

واوی ەت  تیەئای یریەم کاریگەهبێت. ەپاندن هەهێشتنی چەبۆ ن یەتۆکمو  رەکاریگپرۆگرامێکی  ەبۆ فێرگ ەزۆر گرینگ
پاندن،  ەی چەدیارد ەڕای پێشگرتن بەرەسکات. ەیدا دەم ناوبانگێکی باشیش پەبێت و هەهێز دەب پێ یەکەژێنگ

  ەل ەرەتیدەم یارمەه ەم کارە ئگالون.  ەوەی ەم کێشەب ەبکات ک ەو فێرخوازانەێکی باش لدیڤچوونچاودێری و  ەپێویست
یی بێت،  ەدرێت ئاسوودەئازار د ەکی زۆرەیەماو ەسێک کەبۆ ک ەیەوانەلزێت.  ێ پارەم فێرخوازانیش دەپێشگرتنی و ه

  پێنراوەچسی ەهێندێک ک .نەکەو چاودێری دە ویانەرۆشی ئەپ ەفێرگ ەسااڵن لەورەبینێت مامۆستا یان گەد کاتێک
خۆگونجاندن و   ەتیدانیان لەیارم روونیان وەی باری دکردنموارەبۆ ه ەکێپڕێکوکی کانیزمێیم ەپێویستیان ب

 . داپۆل کیەیموو چاالکیەه ەل یانکردنشەهاوب

 ەمەئ ەاستڕ .ەوەبیربێنێتەویان ەڵێننامەب ەناوەبێت ناوەبکرێت، مامۆستا د بۆیان دیڤچوونیش چاودێری و رەپێنەچبێت ەد
درێت  ەخێکی زۆر دەبای داەم ڕێنمایەلنجام بدرێت. ەئ ەوەڕێز ەر بەگ  ەیەشتیانەرەرپەۆشی و سرەاڵم پە، بەکردنکۆنترۆڵ

ک ەو دواتریش و ەی کێشکردنرەسەکاتی چار ەل رەپێنە چ ەک ەاڵم داواکاریشەپاندن، بەهێشتنی چەن وپێشگرتن  ەب
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ڕۆڵی  ەن بەدەست دەیوەی خۆیان پەناسنام ەشێک لەب رەپێنەچی ەزۆربڵ بکرێت. ەگەفتاری لەڕ ەوە ڕێزەمرۆڤێک ب
خش  ەر و سوودبەرکی بونیادنەئی کردنجێەجێب ەل یکردنک مرۆڤ و ڕێنوێنیەفێرخواز وی ن ڕێزگرت ەب ەفێرگ. ەوەپاندنەچ
  ەپێویستیان ببن ەه رەپێنەچ ەیەوانەلکات. ەشی پێدەورەتێکی گەم خزمەو هنگ ەرهەف  ە کاتەباش دم ستانداردێکی ەه

 تی چاودێری بێت.ەتایب پالنێکی
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 م ە شتەشی هەب

 نجامگیری ە ئ 

 

  ەیەم ڕێژەئگلێن،  ەد ەوەنپاندەچ ەاڵتی نۆروێژدا بەو ێکیشار ک ەی ەنیا لەت ەفتانەفێرخواز هزار ەه 70-60 یەنێزیک
ش ەمەڕای ئەرەس .گلێنەد ەوەیەم کێشەجاروبار ب یشسەزاران کەو ه ەوەگرێتەد پێنراوەچو  رەپێنەچنی ەر دوو الیەه
 بن.ەد پاندنەشداری چەب -چاالک و پاسیڤ  یماشاچیەک تەو  -( وخۆ ەناڕاست) ەڕۆژانە سی دیکەزاران کەه

کی  ەریەدا کاریگگرووپم ەتاک و هم ەهئاستی  ەکراو لیاریماتیک و ئامانجی دەتی کاری سیستەلماندویەزموون سەئ
زۆری فێرکاری  تیەاز و بابری پۆل ئامرەبەڕێوەک بەمامۆستا و. دنپانەی چەدیارد ەپێشگرتن ب  ەبێت لەبێهاوتای د

 نێو پۆلدا.   ەل پێکردنی پاندن و کارەچ ەتی دژ بەبۆ گونجاندنی باب ەستدایەر دەبەل

 ەل یکردنرەسەو چار یجۆریەپ ەرپرسن لەو مامۆستا ب ەکی، کارگێڕانی فێرگ ەرەکی سەی ەکێش ەبێت ەپاندن دەکاتێک چ
 ەوەبن ەل پاندنەی چەدیاردتوانێت ەد ەفێرگ ،و سزا فتارەی مێکانیزمی چڕی گفتوگۆ و ستانداردێکی چاالکی ڕەڕێگ
 کێش بکات. ەڕیش

ی ەڕێگ ەتوانێت لەدپاندن، ەچی ەدیارد دژی ەالکاناریی چیپێشگ  ەتی لەرپرسایەیاندنی ب ەجێگەبوون و بندەبۆ پاب ەفێرگ
 بهێنێت.   ە کەکێش ەکۆتایی ب ەوەری تۆکمەسە چاربۆ  پالن

ماتیک و ەاڵم کاری سیستە، بەیەریی خۆی هەکاریگپاندن ەدژی چ ەفتانەو ه ەمپین و چاالکی ڕۆژانەبێگومان ک
پاندن  ەی چەکێش ەب رەرانبەب ماتیک ەپێشگرتنی سیست ەل ە هاوکات فێرگزێ. ەی لێ دنجامەباشترین ئ ەک ەودایەدرێژم

کی ەیەو فراژووتنی ژینگ ەندی دیکەسەفتاری ناپەڕ ەهۆی پێشگرتن ل ەبێتەد  گشتی ەب  ەگات کەسوودێکی زۆری پێد
 .  داجڤات وە فێرگ ەل تی ەئایفتاری ەشاد و ڕ
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