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بهکارخستن

پێشهکی

ناوەڕۆکیئهمڕێبهرە
پێشەکی
یەکەی یەکەم :چەمکی کارامەییەکانی ژیان دەناسین
یەکەی دووەم :کارامەییە سۆزدارییەکان
یەکەی سێیەم :کارامەییەکانی درککردن (المهارات االدراكیة)
یەکەی چوارەم :کارامەییە کۆمەاڵیەتییەکان
یەکەی پێنجەم :بەرنامەکانی کارامەییەکانی ژیان پیادە دەکەین
پاشکۆ :پرۆگرامى ڕاهێنانی ڕاهێنەران دەربارەی کارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیان بۆ الوان

تیمیزانکۆیئهمێریکی:
ئامادهكردن

 رنا حداد إبراهیم ،ماستەر لە پەروهرده و ڕهفتاری تەندروستی.هاوكارانلهئامادەكردن:
 هالە علویە ،ماستەر لە پەروهرده و ڕهفتاری تەندروستی.
 لیا قرح ،ماستەر لە کارگێرى و سیاسەتی تەندروستی.
 دانی زۆ ،دکتۆری ددان و شارەزا لە ڕاهێنان و پەرەپێدانی الوان.
کارامهییهکانیبهکارخستن:
 هەموو چاالکییە پەیوەستەکان بە جیهانى کارکردن لە الیەن غسان الصفار – شارەزا لە ڕێکخراویکاری نێودەوڵەتی ئامادەکراوە ،هەروەها بەشداری کردووە لە چاوخشاندنەوە بە تەواوی ئەم
ڕێبەرە.
پێداچوونهوە:
 میادە کنج ،ماستەر لە تەندروستی گشتی– فەرمانگەی پشتیوانی تەندروستی و تەندروستیکۆمەڵگایی – کۆلیژی زانستە تەندروستیەکان -زانکۆی ئەمێریکی لە بەیروت.
پێداچوونهوەلهالیهن:UNFPA
-

سهی نمر ،ماستەر لە توێژینەوە نێو دەوڵەتیەکان و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی
 UNFPAلە بەغدا .
نور الرشید ،ماستەر لە پەرەپێدانی نێو دەوڵەتی و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی UNFPA
لە عەممان.
حسین هەناری ،ماستەر لە کۆمەڵناسی و سیاسەتە کۆمەاڵیەتیەکان ،بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە
ئۆفیسی  UNFPAلە هەولێر .
زاهد حسن ،ماستەر لە ئەندازیاری ،شارەزای نیشتمانی لە بواری کار و ڕاهێنانی پیشەیی.

شارەزاىنیشتمانى:
 سەرۆکى لیژنەى ئاراستەکارى لە وەزارەتى پەروەردە :د .عدنان ابراهیم. سەرۆکى لیژنەى ئاراستەکارى لە وەزارەتى کار و کاروبارى کۆمەاڵیەتى :دارا حسن رشید سەرۆکى لیژنەى ئاراستەکارى لە وەزارەتى وەرزش و الوان :عباس الشمرى

ئهمبهڕێزانهیخوارەوەههڵساونبهگونجاندنیئهمڕێبهرەلهگهڵههلومهرجیژیانلهعێراقدا:
تیمیبهغدا:
کاروشوێنىکارکردن
ناو
ز
بەرێوەبەرى بەشى راهێنانى پیشەیى /فەرمانگەى کار و
صبحى عبدالستار حسن
1
راهێنانى پیشەیى.
البیاتى
بەرپرسى یەکەى کاب /فەرمانگەى کار و راهێنانى
مشرق عبدالخالق فلیح
2
پیشەیى.
ئەندازیار /هۆبەى راهێنانى راهێنەران /فەرمانگەى کار
احمد کاظم دمحم
3
و راهێنانى پیشەیى.
ئەندازیار /هۆبەى مەنهەجەکان /فەرمانگەى کار و
شفق حسین عبدالحمزة
4
راهێنانى پیشەیى.
بەرێوەبەرى بەشى راهێنان و وەبەرهێنان/
حامد یاسین جبر
5
بەرێوەبەرایەتى گشتى پەروەردەى پیشەیى.
یاریدەدەرى بەرێوەبەرى بەشى سەرپەرشتیارى
ضیاء جواد كاظم
6
پیشەیى /بەرێوەبەرایەتى گشتى پەروەردەى پیشەیى.
پسپۆرى پەروەردەیى پێشکەوتوو /بەشى
كریم عبود حمزة المفرجى
7
سەرپەرشتیارى پیشەیى /بەرێوەبەرایەتى گشتى
پەروەردەى پیشەیى.
سەرپەرشتیارى هونەرى /بەشى سەرپەرشتیارى
حسین حسن على
8
پیشەیى /بەرێوەبەرایەتى گشتى پەروەردەى پیشەیى.
بەرێوەبەرى ئامادەیى سەیدیەى پیشەیى بۆ کچان/
 9نجاح بدر عبدهللا
بەرێوەبەرایەتى گشتى پەروەردەى پیشەیى.
 11ایمان علول مشتت الواسطى بەرێوەبەرى ئامادەیى رەسافەى پیشەیى/
بەرێوەبەرایەتى گشتى پەروەردەى پیشەیى.

وەزارەت
کار کاروبارى کۆمەاڵیەتى
کار کاروبارى کۆمەاڵیەتى
کار کاروبارى کۆمەاڵیەتى
کار کاروبارى کۆمەاڵیەتى
پەروەردە
پەروەردە
پەروەردە
پەروەردە
پەروەردە
پەروەردە

تیمىههولێر:
ز
١

ناو
اسود غالم یونس

٢

ساالر كمال خورشید

٣
٤

فاروق نبى محمود
سامى صابر امین

٥

جمال حسین صادق

٦

اسماعیل عثمان حمد

٧

یونس مرتضى اكبر

کاروشوێنىکارکردن
پسپۆرى سەرپەرشتیارى پیشەیى /بەرێوەبەرایەتى
گشتى پەروەردەى هەولێر.
پسپۆرى سەرپەرشتیارى پیشەیى /بەرێوەبەرایەتى
گشتى پەروەردەى هەولێر.
سەرپەرشتیارى پەروەردەى پیشەیى /دیوانى وەزارەت.
بەرێوەبەرى پێشکەوتوو /بەرێوەبەرایەتى گشتى
چاکسازى کۆمەاڵیەتى.
سەرۆکى توێژەرانى کۆمەاڵیەتى /بەرێوەبەرایەتى
گشتى چاکسازى کۆمەاڵیەتى.
ماموستاى پێشکەوتوو /بەرێوەبەرایەتى راهێنانى
پیشەیى هەولێر.
ماموستاى پێشکەوتوو /بەرێوەبەرایەتى راهێنانى
پیشەیى هەولێر.

وەزارەت
پەروەردە
پەروەردە
پەروەردە
کار کاروبارى کۆمەاڵیەتى
کار کاروبارى کۆمەاڵیەتى
کار کاروبارى کۆمەاڵیەتى
کار کاروبارى کۆمەاڵیەتى

خشتهىناوەرۆک
یهكهییهكهم:چهمكیکارامهییهکانیژیان بناسین
مەبەستمان لە كارامەییەکانی ژیان چی یە؟
ئامانج لە كاركردن لەسەر كارامەییەکانی ژیان چی یە؟
گرنگیی كارامەییەکانی ژیان چی یە؟
كارامەییەکانی ژیان چۆن پۆلێن دەكرێن؟
كەی پێویستە دەست بە كارکردن لەسەر كارامەییەکانی ژیان بکرێت؟


یهكهیدووەم :كارامهییهسۆزداریهکان
بابەتی یەكەم :خۆنرخاندن
بابەتی دووەم :بەڕێوەبردنی هەستەكان
بابەتی سێیەم :بەڕێوەبردنی گرژی و كات


یهكهیسێیهم:كارامهییهكانیدرككردن(المهاراتاالدراكیة)
بابەتی یەكەم :بیركردنەوە بە شێوەیەکی داهێنەرانە
بابەتی دووەم :بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە
بابەتی سێیەم :بڕیاردان و چارەسەركردنی كێشەكان


یهكهیچوارەم:كارامهییهكۆمهاڵیهتیهكان
بابەتی یەكەم :پەیوەندیکردن بەشێوازێكی كاریگەر
بابەتی دووەم :هاوسۆزی
بابەتی سێیەم :ڕەفتاری یەكالكەرەوە و ڕەتكردنەوەی ئەرێنی
بابەتی چوارەم :بەڕێوەبردنی ناکۆکى و مفاوەزەکردن
بابەتی پێنچەم :بەدەستهێنانی پشتگیرى و الیەنگیرى
بابەتی شەشەم :کارکردن وەکو تیمێک (تیمکارى)


یهكهیپێنجهم:بهرنامهکانیکارامهییهکانیژیانجێبهجێدەکهین
چۆن كارامەییەکانی ژیان تێكهەڵكێش دەكرێن؟
چۆن كارایی و سەركەوتن بۆ بەرنامەکانی كارامەییەکانی ژیان مسۆگەر دەكەین؟
چۆن دەبێ ڕاهێنان لەسەر كارامەییەکانی ژیان بکرێ؟

چۆن پشتیوانی و پاڵپشتی الوان بكەین بۆ فێربوون و پیادەکردن و پەیڕەوکردنی كارامەییەکانی ژیان؟
چۆن بەدواداچوون بۆ بەرنامەكانی كارامەییەکانی ژیان دەكەین و هەڵیاندەسەنگێنین؟

پاشکۆ:پرۆگرامىڕاهێنانیڕاهێنهراندەربارەیکارامهییهبنهڕەتیهکانیژیانبۆالوان

پێشهکى
الوانی عێراق وەك الوانی دیكەی ناوچەی عەرەبی ،دووچاری گەلێك ڕووبەڕووبوونەوە دەبن كە
پێویستیان بەچەندین كارامەیی هەیە بۆ ئەوەی بتوانن نیشتمانەكەیان بگەیەننە كەناری ئاشتی و تەبایی .چۆن
الوان دەتوانن رۆڵی كاریگەریان لە بونیاتنانی كۆمەڵگە و واڵت هەبێ ،بێ ئەوەی هەلی دۆزینەوەی
كەسێتی خۆیان هەبێ و بزانن و ئاگاداربن کەوا چى شارەزایی و هەڵوێست و توانایان لە ناخدایە بۆ ئەوەی
لە بیركردنەوە و شیكردنەوە و تێڕوانینیان بۆ بابەتەكان دڵنیا بن و بتوانن پەیوەندیکردن لەگەڵ كەسانی دیكە
بکەن و كار بۆ بەردەوامیبوونیان بكەن ,بەجۆرێك كە پەرەسەندن و گەشەكردن و پێشكەوتنی ئەرێنی
بەردەوام بۆ خۆیان و هاوتەمەنەکانیان و كۆمەڵگەكانیشیان مسۆگەر بكەن.
الوان بریتی نین لە كۆمەڵێك گرفت تا لەسەر ئەو بنەمایە مامەڵەیان لەگەڵدا بكەین ،الوان تەنیا
هاوواڵتیانی داهاتوو نین ،الوان قاڵبی بەتاڵ نین ،بە ئارەزووی خۆمان پڕیان بكەینەوە و دایان بڕێژین.
الوان بریتین لە كەرەستە و وزەگەلێك كە دەبێ لەسەر ئەو بنەمایە مامەڵەیان لەگەڵدا بكەین ،ئەوان هاوواڵتی
دوێنێ و ئەمڕۆ و سبەینێن ،بەوئەندازەیە كارامەیی و شارەزایی و زانیاری و هەڵوێستیان هەیە كە بتوانن
بەهۆیانەوە پەرە بەخۆیان و نیشتمانەكەیان بدەن .ئەی چى لێیان كەمە؟ هەلی پێویستیان کەمە بۆ پشتیوانی
کردنی تواناکانیان و ئامادەسازیان ،تا لەتوانایاندا بێت بەباشترین شێواز بەكاریان بێنن ،ئەمەش دەبێتە مایەی
باشترین بەكارهێنانی ئەو وزانە و پێشخستنی توانا و كارامەییەكان.
كارامەییەکانی ژیان یەكێكە لە كۆڵەكە و بنەما سەرەكییەكانی ئەم پێكهاتە الوانەیەی كە ئەگەر هاتوو
پەرەمان پێدا و هەلی ڕاهێنان و جێبەجێكردنمان بۆ ڕەخساند ،ئەوا گەشەسەندنی ئەرێنی و بەشداری كارا بۆ
الوانمان مسۆگەر دەكەین.
چەمكی کارامەییەکانی ژیان لە واڵتانی ناوچەی عەرەبی تا ڕادەیەك نوێیە ،بە جیاوازییەوە لە واڵتێكەوە
بۆ یەكێكی تر .ئەمەش ئەوە ناگەیەنێ كە وەك ستراتیجێك بۆ هاوكاریی الوان لە بەرەنگاربوونەوەی

بەربەستەكانی ژیانیان پشتی پێ نەبەستین .هەرئەمەش وای كرد بەرپرسانی بوارە جۆاوجۆرەكان لە عێراق
و هاوبەشە ناوخۆیی و بیانیەكانیان بیر لەوە بكەنەوە کە لەم ڕێگەیەدا كار بكەن ،بە گەاڵڵەكردنی پرۆگرام
بۆ پەرەپێدانی کارامەییەکانی ژیان و ئەو سەرچاوانەی بۆ داڕشتن و پێشكەوتنی ئەم پرۆگرامانە پێویستن.
ئەم ڕێبەرە لە چواچێوەی چەند چاالكیەكی دیكەدا لە پرۆژەی پشتیوانیکردن لە کارامەییەکانی ژیان و بەها
مەدەنیەكانى الی هەرزەكار و الواندا کە لە ڕێگەی پەروەردە و فێركرن و مەشق لە عێراقدا ئامادە كراوە.


ئامانجیئهمڕێبهرەچیه؟
ئامانجی ئەم ڕێبەرە بریتیە لە تواناسازی ئەو كەسانەی كار لەگەڵ الواندا دەکەن لەبواری
کارامەییەکانی ژیاندا ،لەڕێگەی پێشكەشكردنی بابەتێكی زانستیانەی باوەڕپێكراو ،سەبارەت بەچەمكی
کارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیان بە تێر و تەسەلی کەوا پێویستە کاریان لەسەر بکرێ بۆ ئەوەی الوان فێریان
ببن .ئەم ڕێبەرە هاوكاری بەكاربەرانی دەكا لە پەرەپێدانی كۆمەڵە پرۆگرامێك كە بۆ الوان پێویستن تا
گەشەی ئەرێنی و ڕووكردنە ڕەفتاری بێ زیان و مەترسی لە بوارە جۆراوجۆرەكانی ژیاندا وەرگرن ،کە
ئەمەش یامەتیدەریان دەبێت بۆ گێڕانی رۆڵی كاریگەر لە ئاوەدانکردنەوەی کۆمەڵگاکانیان و نیشتمانیان.
هەروەها ئەم ڕێبەرە كۆمەڵێك چاالكیی گونجاو بۆ ڕاهێنان /مەشقپێكردنی الوان لەسەر کارامەییەکانی
ژیان ،دەخاتە بەردەستی ئەوانەی لەگەڵ الواندا كار دەكەن.


گروپیئامانجیئهمڕێبهرەکێن؟
گروپی ئامانجی ئەم ڕێبەرە بریتین لەو کەسانەی کەوا تایبەتمەندن بە کارکردن لەگەڵ الواندا ،ئەو
مامۆستا و ڕاهێنەر و توێژەرە کۆمەاڵیەتیانەی لە پرۆگرامەكانی الواندا کار دەکەن (تەمەنی نێوان  15بۆ
 24ساڵ ) ،لە وەزارەتەكانی :پەروەردە ،كار و كاروباری كۆمەاڵیەتی ،الوان و هەروەها ئەوانەی لە نێو
ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنیدا کار دەکەن لە عێراقدا.

چیگرووپێكلهمڕێبهرەسوودمهنددەبێ؟

الوانی عێراق کە پەیوەستن بە هەر سێ وەزارەتی ناوبراو و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی ،لەم
ڕێبەرە سوودمەند دەبن .مامۆستا و توێژەرانی کۆمەاڵیەتی و ئەو کەسانەی لەگەڵ الواندا کار دەکەن،
زانیاریەكان و چاالکیەکانی یەكەی دووەم و سێیەم و چوارەمی ئەم ڕێبەرە بەكار دەهێنن بۆ تواناسازی
الوان دەربارەی کارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیان .


بابهتهكانیڕێبهرەكهچین؟
ئەم ڕێبەرە مامەڵە لەگەڵ تەوەرێكی سەرەكیدا دەكات كە بریتییە لە کارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیانی الوان.
ئامانجی ئەوەیە بەشێوازێكی گشتگیر مامەڵە لەتەك کارامەییەکانی ژیاندا بکرێت .بابەتەكانیشمان لە پێنج
یەكەدا ،بەم شێوەیە خستووەتە ڕوو:
 یهكهییهكهم،بهناونیشانی"چەمکی کارامەییەکانی ژیان دەناسین" :کە تیایدا خوێنەر لە پێناسەی
کارامەییەکانی ژیان دەگوێزێتەوە بۆ دۆزینەوەی ئامانجی كاركردن لەسەریان و گرنگیان بۆ ژیانی
الوان و كۆمەڵگە و نیشتمان .پاشان کارامەییەکانی ژیان پۆلێن دەكات و كاتی دەست بەكاربوون
لەسەریان دەستنیشان دەكات.
 یهكهیدووەم،بهناونیشانی"كارامەییە سۆزداریەکان" کە بریتین لە كارامەییەكانی خۆگونجاندن
و خۆبەڕێوەبردن.
 یهكهیسێیهم،بهناونیشانی"کارامەییەکانی درك پێ كردن" ،بە واتای كارامەییەكانی
بیركردنەوە و بڕیاردان.
 یهكهیچوارەم،بهناونیشانیكارامەییە كۆمەاڵیەتیەكان کە بە مانای كارامەییەكانی بنیاتنانی
پەیوەندی و پەیوەندگیری دێت .لێرەدا یەكەكانی دووەم و سێیەم و چوارەم هەر سێ جۆرەكانی
کارامەییەکانی ژیان ورد دەكەنەوە و سەرچاوەی زانیاری سەرەکی دەدەن بە خوێنەر سەبارەت بە
هەر كارامەییەكی ژیان كە دەچێتە ناو خانەی ناونیشانە سەرەكییەكەوە و چەندین چاالكی پێشنیاز
دەكات بۆ ڕاهێنانی الوان لەسەر ئەو كارامەییە دیاریکراوانەی ژیان .چاالكیەكان بەشێوەیەك
داڕێژراون كە گونجاو بن لەگەڵ ئەو كەسەی بەكاریان دەهێنێ ،بۆ ئەمەش ئامانج و ماوەی
چاالكیەكە و كەرەستەی پێویست بۆ جێبەجێکردنی هەر چاالكیەك دەستنیشان كردووە و پاشان

زنجیرەی هەنگاوەكان بۆ گەیشتن بە ئامانجی چاالکیەکە و كارنامەكانیشی ئامادە کردووە .هەر
چاالكیەكیش بەهەندێك بیرۆكەی هاوكار بۆ ڕاهێنەر /مامۆستا  /ئاسانکار كۆتایی هاتووە بۆ ئەوەی
چاالكییەكە باشتر بكرێت و پێشنیازی بیرۆكەی نوێ بكرێ.
 یهكهیپێنجهم،بهناونیشانی "بهرنامهکانیکارامهییهکانیژیانجێبهجێدەکهین" :لێرەدا خوێنەر
بیرۆكەیەك وەردەگرێت لەسەر چۆنیەتیی تێكهەڵكێشكردنی کارامەییەکانی ژیان لەناو دامەزراوە و
ڕێكخراوەكاندا و بە چ پێوەرێك مسۆگەری دەكات کە كاریگەر و كارا بن .پاشان بەشی پراکتیکی
وەردەگرێت و چۆنیەتیی فێربوون و ڕاهێنان لەسەر کارامەییەکانی ژیان ،گرنگیی شێوازی
بەشداریکردن و ئەو رێگا و ئامرازانەی دەکرێ بخرێنە گەڕ و تایبەتمەندێتی و رۆڵی ئەو كەسانەی
لەگەڵ الواندا کار دەکەن لە کاتی مامەڵە کردن لەگەڵ بابەتی کارامەییەکانی ژیاندا باسدەکرێن؛
پاشان باسی چۆنیەتیی پشتیوانی و پەرەپێدانی ئەم كارامەییانە دەکرێن .ئینجا دەچینە سەر
بەهێزكردن و پشتگیریی الوان بۆ فێربوونى جێبەجێكردن و پیادەكردنی کارامەییەکانی ژیان تا ئەو
ڕادەیەی دەبێتە بەشێكی ژیانی ڕۆژانەیان ،ئەویش لە ڕێگەی سێ ستراتیژەوە دەبێت کە بریتین لە :
 .١بنیاتنانیتوانای الوان لەڕووی کارامەییەکانی ژیانەوە.
 .٢رەخساندنی هەلی پیادەکردنی کارامەییەکانی ژیان.
 .٣دابینكردنی ژینگەیەكی پشتیوان بۆ جێبەجێكردنی کارامەییەکانی ژیان.
ئەم بەشە ،بە چاوخشاندنەوەیەكی خێرا سەبارەت بەگرنگی و چۆنیەتی هەڵسەنگاندنی پرۆگرامەكانی
کارامەییەکانی ژیان كۆتایی دێت و لەناو هۆڵی ڕاهێناندا پێشنیازی ئامرازی هەڵسەنگاندنی پرۆسەكە
دەكات.
ڕێبەرەكە بەلیستی خشتەکان و پالنکارەکان و ئەو چوارچێوانەی کە لە دوو توێی ڕێبەرەکەدا هاتووە کۆتایی
دێت ،هەروەها ئەو سەرچاوانەی كە بۆ پەرەپێدانی بەكارهێنراون یان سەرچاوەگەلی دیكەی پەیوەندیدار بە
بابەتی کارامەییەکانی ژیان دەخاتە ڕوو.

چۆنئهمڕێبهرەپهرەیپێدرا؟

هەوڵەكانی زۆربەی کەسە پەیوەندیدارەكان لە وەزارەتەكانی پەروەردە و كار و كاروباری كۆمەاڵیەتی،
الوان و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنیی لە عێراق ،هەروەها تیمی كاری سندووقی نەتەوە یەكگرتوەكان
بۆ دانیشتووان ،هەموو كاریان لەسەر گەاڵڵەكردنی ئەم ڕێبەرە كردووە ،ئەمیش بە میتۆدێكی هاوبەشیكردن
لەڕێی ئەم هەنگاوانەی خوارەوە:
 چاوپێكەوتنی راوێژكاری لە هەولێر ( 18 -17شوبات  )2111بە مەبەستی ئاشنابوون لەگەڵ
پێداویستیەكانی الیەنە پەیوەندیدارەکان لە رێگای شێوازی كارلێكردن و هەروەها فۆرمی
دەستنیشانكردنی پێداویستیەكانی پەیوەست بە کارامەییەکانی ژیان و ئەو بابەتانەی گرنگن بۆ الوان
لە عێراقدا.
 ئامادەكردنی خشتەیەك بۆ ناوەڕۆكی ڕێبەرەکە و پێداچوونەوەی لە الیەن كەسانی پەیوەندیدار لە
كۆبوونەوەكانی ئایاری  2111لە بەغداد و هەولێر ،کە بواری بەبەشداربووان دا بیرۆكە و
پێشنیاری زیاتر بخەنە روو.
 دیمانەیەكی دیكە لە بەیرووت ( 24-21حوزەیران  )2111بۆ پێداچوونەوە بە ڕێبەرەكەدا لەالیەن
كەسانی پەیوەندیدار و پسپۆر و پێشنیازی دەستكاری و چاكتركردنی بۆ ئەوەی گونجاوتر بێت بۆ
كەرتە بەشدارەكان و تایبەتمەندێتیی ئەو الوانەی كاریان لەگەڵدا دەكرێ لەبەر چاو بگرێ.
 ئەنجامدانی هەمواركردنی گونجاو بۆ ڕێبەرەكە.
 ڕاهێنانی ڕاهێنەران لە گرووپی ئامانجی ڕێبەرەكە لە بارەی کارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیانی
الوانەوە و لەسەر چۆنیەتیی بەكارهێنانی ڕێبەرەكە وەك سەرچاوەیەك بۆ گەاڵڵە كردنی پالنی
دانیشتنەكانی دواتر لەگەڵ ڕێكخراوی كاری نێودەوڵەتی .هەروەها پەنجە خستنە سەر کاردانەوەکان
لە پێناو جیبەجێکردنی هەمواركردن و چاككردنی گرنگ لە ڕێبەرەکەدا بەمەبەستی ڕوونكردنەوە و
گونجاندنی زیاتری ڕێبەرەكە بۆ پڕکردنەوەی پێداویستی زیاتری الوانی عێراق بە (کچان و
کوڕان)ەوە.

ثرِؤطرامى راهيَنانى راهيَنةران
دةربارةى كارامةيية بنةرِةتيةكانى ذيان
بؤ طةجنان

ريَبةرى طةجنان بؤ كارامةيية بنةرِةتييةكانى ذيان و بةكارخسنت
ثرِؤطرامى راهيَنانى راهيَنةران دةربارةى كارامةيية بنةرِةتيةكانى ذيان بؤ طةجنان

ئامادةكردنى
رةنا حةداد ابراهيم ،ماستةر لة تةندروستى طشتى
د .دانى زؤ

ناوةرؤكى ئةم رِيَبةرة
ثيَشةكى
يةكةى يةكةم :با ضةمكى كارامةييةكانى ذيان بناسني
يةكةى دووةم :كارامةيية سؤزدارييةكان
يةكةى سيَيةم :كارامةييةكانى درككردن (املهارات االدراكية)
يةكةى ضوارةم :كارامةيية كؤمةآليةتييةكان
يةكةى ثيَنجةم :ثرؤطرامى كارامةييةكانى ذيان ثيادة دةكةين
ثاشكؤ :ثرؤطرامى راهيَنانى راهيَنةران دةربارةى كارامةيية بنةرِةتييةكانى ذيان بؤ طةجنان

ناوةرِؤك
ثرِؤطرامى راهيَنانى راهيَنةران دةربارةى كارامةيية بنةرِةتيةكانى ذيان بؤ طةجنان
 ئاماجنى طشتى
 ئاماجنى تايبةتى
 ثرِؤطرامى خوىل راهيَنان
 بةرنامةى خوىل راهيَنان

وردةكاريةكانى بةرنامةى راهيَنان
 رؤذى يةكةم
 بةرنامةى راهيَنان ثالنى دانيشتنةكان رؤذى دووةم
 بةرنامةى راهينان ثالنى دانيشتنةكان رؤذى سيَيةم
 بةرنامةى راهيَنان ثالنى دانيشتنةكان رؤذى ضوارةم
 بةرنامةى راهيَنان ثالنى دانيشتنةكان رؤذى ثيَنجةم
 بةرنامةى راهيَنان ثالنى دانيشتنةكان رؤذى شةشةم
 -بةرنامةى راهيَنان

 ثالنى دانيشتنةكان رؤذى حةوتةم
 بةرنامةى راهيَنان ثالنى دانيشتنةكان رؤذى هةشتةم
 بةرنامةى راهيَنان ثالنى دانيشتنةكان رؤذى نؤيةم
 بةرنامةى راهيَنان ثالنى دانيشتنةكان رؤذى دةيةم
 بةرنامةى راهيَنان -ثالنى دانيشتنةكان

ثاشكؤى هةلَسةنطاندن
 منوونةى هةلَسةنطاندنى رؤذانةى راهيَنان.


ليستى هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة (ثيَش راهيَنان) و ثاشوةختة (دواى راهيَنان).

 ليستى هةلَسةنطاندنى خوىل راهيَنان.

ثرِؤطرامى راهيَنانى راهيَنةران دةربارةى كارامةيية بنةرِةتيةكانى ذيان بؤ طةجنان
ئاماجنى طشتى
بةهيَزكردنى تواناكانى بةشداربووان بةشيَوةيةك بتوانن راهيَنان بةو راهيَنةرانة بكةن كة كار لةطةلَ طةجنان ( هةردوو
رةطةز) دةكةن دةربارةى كارامةيية بنةرةتيةكانى ذيان كة طةنج ثيَويستى ثيَيةتى بؤ طةشةكردنى بة شيَوةيةكى
ئةريَنى و تةندروست.

ئاماجنى تايبةتى
 دةولَةمةندكردنى زانياريةكانى بةشداربووان (بة هةردوو رةطةزةوة) كة ثةيوةندى بة كارامةيية
بنةرةتيةكانى ذيانةوة هةية بة ثيَى ريَنمايى كارامةييةكانى ذيان كة طؤرانكارى باشرتى تيَدا كراوة و وةكو
سةرضاوةيةك بؤ ئةو كةسانةى لةطةلَ طةجناندا كار دةكةن.
 دةولَةمةندكردنى زانيارى بةشداربووان دةربارةى بابةتةكانى راهيَنان و بابةتى ديكةى راهيَنانةكان كة
ثةيوةسنت بة ثةيوةنديكرنةوةى بةردةوام و بةرِيَوةبردنى بةشداربووان و ئامادةكردنى ثالنى دانيشتنةكةى
راهيَنانةكة.
 دةولَةمةندكردنى كارامةيي راهيَنان الى بةشداربووان بة هةردوو رةطةزةوة.
 ضرِكردنةوةى هةلَويَستى بةشداربووان لة هةموو ئةو اليةنانةى ثةيوةسنت بة راهيَنانى هاوبةشى لة
راهيَنانةكانى كارةمةيية بنةرةتيةكانى ذياندا.
 راهيَنانى بةشداربووان لةسةر بةكارهيَنانى ( رِيَبةرى كارامةيى بنةرةتى ذيان ) بؤ ئةوانةى مامةلَة لةطةلَ
طةجنان دةكةن بة هةردوو رةطةزةوة.

ثرِؤطرامى خوىل راهيَنان
مةبةست لة خوىل راهيَنان هةردوو تةوةرى راهيَنان و كارامةيية بنةرةتيةكانة ،خوىل راهيَنان جةخت لةسةر تيَكةلَكردنى
زانياريةكان دةكاتةوة لةهةردوو تةوةرةكة و ئةو هةلَويستة ئةريَنيانةى كة ثالَثشنت بؤ راهيَنانى كارامةييةكانى ذيان لة
نيَوان طةجناندا ,لةطةلَ زياتركردنى ئةو كارامةييانةى كة ثةيوةسنت بة راهيَنانى راهيَنةران و كارةمةيية جياوازةكانى
ذيان.
خوىل راهيَنان لة ثرِؤطرامى خؤيدا ثشت دةبةستيَت بة شيَوازى بةشداريكردن و ضاالكى لة هةموو دانيشتنة جياوازيةكاندا،
بةم شيَوةية راهيَنان دةستثيَدةكات بة بابةتة جؤراوجؤرةكان بة بةكارهيَنانى ريَطاكانى راهيَنان و كارليَككردن بة
شيَوةيةك بةشداربووان بتوانن ئةو ريَطاية هةلَبذيَرن و درك بة طرنطيةكةى بكةن و ثيَزانينيان بة هةنطاوةكانى هةبيَت لة
ضوارضيَوةى ذينطةيةكى طوجناو و ئةريَنيدا.
لةطةلَ ئةوةشدا ئاماجنةكانى راهيَنانى خولةكة ئةو تةوةرانة دةطريتةوة كة بؤ دانيشتنةكان تايبةت كراون كة لة ريَطاى
ئةوةوة بةشداربووان دةتوانن كارامةييةكانى راهيَنان جيَبةجى بكةن دةربارةى بابةتةكانى كارامةيى ذيان و بة
دةستهيَنانى كاريطةرى طةرِاوة لة هاوتةمةنةكانى تر و تيمى كار بؤ ئةوةى كارةكانيان باشرت ئةجنام بدةن.

بةرنامةى خوىل راهيَنان
وردةكاريةكانى بةرنامةى راهيَنان
رؤذى يةكةم :بةرنامةى راهيَنان
كات

بابةتةكانى رؤذى يةكةم

08.88 -03.8

كردنةوةى خوىل رِاهيَنان :يةكرتناسني ,ثيَشبينييةكان ,ئاماجنةكان و بةرنامةى خولةكة,
ثيَكةوة دانانى ريَساكانى كار ,هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة.

00.88 -08.88

ضةمكةكانى كارامةييةكانى ذيان -ثيَشةكى.

003.8 -00.88

ثشوو

0..88 -003.8

كارامةييةكانى ذيان -جيَبةجيَكردنى بةرنامةكان

01.88 -0..88

ثشووى خواردنى نيوةرؤ

01.88 -01.88

كارامةييةكانى خؤنرخاندن

013.8 -01.88

كؤتايى رؤذى راهيَنانةكة :جةخت كردنةوة لةسةر ثةيامة بنةرِةتييةكان و ريَطاكانى رِاهيَنان كة
بةكار هاتوون.

رؤذى يةكةم :ثالنى دانيشتنةكان
رؤذى يةكةم :كردنةوةى دانيشتنةكة
بابةتى دانيشتنةكة

كردنةوةى خوىل راهيَنان

ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

لة كؤتاى دانيشتنةكة بةشداربووان دةتوانن:

 تيمى راهينةران و بةرثرسانى كارة لؤجستيكيةكان لةم خولةدا دةستنيشان بكةن.
 ئاماجنةكانى خوىل راهيَنانةكة و تةوةر و بابةت و ثرؤطرامةكة دةستنيشان بكةن.
 دياريكردنى ناوةكان و ثيَدانى ضةند زانياريةك دةربارةى بةشداربووانى خولةكة.
 باسكردنى بةرنامةى خولةكة بة دريَذى.

 بةيةكةوة دانانى ريَساكانى خولةكة كة لةسةرى ثيَكهاتووين.
 دياركردنى ئاستى نزيكى و جياوازى لة نيَوان ثيَشبينى بةشداربووان لة رووى ناوةرِؤك
و شيَواز و ذيانى بة كؤمةلَ لة اليةكةوة و ئاماجنةكانى ديكة لة اليةكى ترةوة.

 هةلَسةنطاندنى زانياريةكانيان ئةوةى ثةيوةندى بة كارامةيى ذيانةوة هةية.

كاتى ثيَويست
ثيَداويستيةكان

 08خولةك
 بؤرد و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم.

 كاغةزى  A4ى سثى و رةنطاورةنط بة ثيَى ذمارةى بةشداربووان كة ناوةرؤكى
بةرنامةى كارى لةسةر ضاثكرا بيَت.
 كؤمبيوتةر و داتاشؤ.

 كؤثيةكى الثةرِةى كار 0-بة طويَرةى ذمارةى بةشداربووان.
 كؤثيةكى الثةرِةىى كار 2 -بؤ نيوةى بةشداربووان.
 كؤثيةكى الثةرِةى كار . -بةثيَى ذمارةى بةشداربووان.

 كاغةزى بضووك كة لةسةر هةر يةكيَكيان ذمارةى (  0تا  ) 28نووسراو بيَت لة
حالَةتيَكدا كة ذمارةى بةشداربووان  28كةس بن.
هةنطاوةكانى
جيَبةجيَكردن

 .0قؤناغى يةكةم :بةخيَرهاتنى ئامادةبوان و سوثاسكردنى ريَكخةرانى خولةكة و
ئامادةبوان 5( .خولةك)
 .2قؤناغى دووةم :ثيَشةكيةك دةربارةى ثرؤذةكة و شويَنى راهيَنانةكة و باسكردنى
ضاالكيةكانى ثرؤذةكة 08( .خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :نيشاندان بة كؤمثيوتةر.
 ..قؤناغى سيَيةم :يةكرتناسني 28( .خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :راهيَنانى نوسينى ذياننامةى خؤى بةشيَوةيةك هةر بةشداربويةك
الثةرِةى كار 0ثرِ دةكاتةوة و لة كؤتايدا كة هةموو تةواو بوون دوبارة الثةرِةكان بة تيَكةلَى
بةسةر بةشداربوواندا دابةش دةكريتةوة بةم شيَوةية هةر يةكةيان ئةويديكة دةناسيَت لة
ريَطاى خويَندنةوةى الثةرِةكةى.
 .1قؤناغى ضوارةم :ثيَشنبينى بةشداربووان لةسةر خوىل راهيَنانةكة 05( .خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :راهيَنانى دوانةيى كة هةر بةشداربويةك كارتيَكى ثيَشبينى وةردةطريَت
( الثةرِةى كار )2هةولَدةدةن بةيةكةوة ثرِيبكةنةوة ئينجا بة بؤردةكةوة هةلَيدةواسن و
راهينةرةكة دةخيويَنيتةوة.
 .5قؤناغى ثيَنجةم :ئامانج و بةرنامةى خوىل راهيَنانةكة08( .خولةك)
* ريطاى ئةجنامدان :نيشاندانى ئاماجنةكانى ثرؤطرامةكانى خولةكة بة كؤمثيوتةر و
بةراوردكردنى بة ثيَشبينيةكانى بةشداربووان.
 .1قؤناغى شةشةم :دانانى بةرنامةى كار بةيةكةوة 08( .خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :ثروسةى هزرباراندن دةربارةى ئةم ثرسيارة" :ئةو كارانة ضني كة
دةبيَت كؤك بن لةسةرى و ثراكتيزةى بكةين لة كاتى خولةكةدا بؤ ئةوةى ذينطةيةكى

راهيَنانى طوجناو دابني بكةين".
 .7قؤناغى حةوتةم :هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة 28( .خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :راهيَنةرةكة ئاماجنى هةلَسةنطاندنةكة و جؤر و شيَوازة
بةكارهاتوةكانى ئةم خولة رووندةكاتةوة و ئينجا ليستى ثرسيارةكان ( الثةرِةى
كار ).و ذمارة لةسةر بةشداربووان دابةشدةكات بة شيَوةيةك كة ذمارةى هةر
يةكيَكيانى لةسةر بيَت و بةشيَوةيةك ثرِيدةكاتةوة كة هةمان ذمارة بةكار بهيَنيت
لةسةر ليستى هةلَسانطاندنةكانى دواتر (هةلَسةنطاندنى ثاشوةختة).
الثةرِةكانى كار

* الثةرِةى كار :0 -راهيَنانى يةكرتناسني.
* الثةرِةى كار :2 -راهيَنانى ثيَشبينيةكان
* الثةرِةى كار :. -هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة( 0-سةيرى ثاشكؤى هةلَسةنطاندن بكة)

ضةند بريؤكة بؤ

 دةكريَت لة كاتى جيَبةجيَكردنى راهيَنانى يةكرتناسيندا سالَةكانى سةربؤردة و

ئيَمة!

خزمةتيش بنوسريَت ئةجنا كؤبكريَتةوة و ذمارةيةك بدريتة بةشداربووان لةطةلَ ثيَدانى
كؤميَنت لةسةر طرنطى و سود وةرطرتن لة شارةزايى يةكرتى و بةشداريثيَكردن لةطةلَ
ئةوانى ديكة.

 دةكريَت جاريَكى ديكة ليستى ريَساكانى كار بةيةكةوة بنوسريَتةوة بة شيَوةيةكى
ئةريَنى و هةلَواسينى و واذؤكردنى لةاليةن هةموانةوة بؤ ئةوةى هةموان ثةيوةست بن
ثيَيةوة.
 هةموو ئةو ئةجنامانةى كة لة دانيشتنةكةدا ثيَى طةيشتوون هةلَبواسريَت.

الثةرِةكانى كار
الثةرةى كار  :0راهيَنانى يةكرت ناسني.
الثةرِةى كار  :2راهيَنانى ثيَشبينيةكان.
ثيَشبينى من بؤ خولةكة

ثيَشبينى من بؤ خولةكة

الثةرِةى كار  :.ليستى هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة 0

سةيرى ثاشكؤى هةلَسةنطاندنكة بكة -ليستى هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة و ثاشوةختة
رؤذى يةكةم :دانيشتنى يةكةم
بابةتى دانيشتنةكة

ضةمكى كارامةييةكانى ذيان -ثيَشةكى

ئاماجنةكانى

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا ،بةشداربووان دةتوانن:

دانيشتنةكة

 ثيَناسةى ضةمكى كارامةيى ذيان بكةن.
 دةستنيشانكردنى طرنطى كاركردن لةسةر كارامةيى ذيان لةطةلَ طةجنان.
 ثؤليَنكردنى كارامةييةكانى ذيان بة ثيَى ريَكخراوى تةندروستى جيهانى.

 دياركردنى ئةو تةمةنةى كة ثيَويستة تيايدا فيَرى كارامةيى ذيان بكريَن.
كاتى ثيَويست
ثيَداويستيةكان

 18خولةك
 بؤرد و فليب ضارت ,كاغةز ،قةلةم.
 دوو كؤثى لة الثةرِةى كار.

هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى 5( .خولةك)

جيَبةجيَكردن

* ريَطاى ئةجنامدان :منايشكردنى ئةو خاالَنةى كة لة دانيشتنةكة قسةى لةسةر دةكةن.
 .2قؤناغى دووةم :ثيَناسةى كارامةيي ذيان 08( .خولةك)
* هزرباراندن و دةرخستنى ثيَناسة دةربارةى ئةم ثرسيارة" :مةبةست لة كارامةيى ذيان
ضية؟"
 ..قؤناغى سيَيةم :ضةمكى كارامةيى ذيان و طرنطيةكةى و ثؤليَنكردنى كارامةيى ذيان.
(.8خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :نواندن و طفتوطؤكردن و رونكردنةوة لة ريَطاى بةرجةستةكردنى
ئةوةى كة كارامةييةكانى ذيان ثردى ثةرينةوةى مندالَ و طةجنانة لة بةرى زانيارى و ئاكار
و رةوشتةوة بؤ ذيانيَكى ئاسودة و بةرهةمهيَن و تةندروست
* ثرسيارةكان بؤ طفتوطؤكردن دةربارةى دميةنى شانؤيةكة:
 كيَشةى ئاكام ض بوو؟ بؤضى طةيشتة ئةو بارودؤخة؟ كيشةى ظني ض بوو؟ بؤضى طةيشتة ئةم بارودؤخة؟ ئةو شتانة ضني كة ثيَويستيانة جطة لةو زانياريانةى كة بؤ بةرانطاربونةوةى ذيانن؟ ضؤن دةكريَت كارامةييةكانى ذيان ثؤليَن بكةين؟ .1قؤناغى ضوارةم :تةمةنى دةستثيَكردنى كارامةيى ذيان ( 08خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :طفتوطؤيةكى طشتى دةربارةى ئةم ثرسيارة" :ثيَويستة لة ض
تةمةنيَك دةست بكريَت بة فيَربونى كارامةيى ذيان".
 .5قؤناغى ثيَنجةم :كؤتايى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة 5( .خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :دووبارةكردنةوةى خالَة ديارةكانى بابةتى دانيشتنةكة.

الثةرِةكانى كار

دةقى دميةنى شانؤيةكة.

ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

 طرنطة لة قؤناغى يةكةمدا جةخت لةوة بكريَتةوة كة تةنها زانيارى و ئاكار و رةوشتى
بةرز بةس نية بؤ ئةوةى يارمةتى طةجنان بدات كة رووبةرووى قورسيةكانى ذيان
ببنةوة.
 دواى بةرجةستة كردنى كارامةييةكانى ذيان وةك ثرديَك بؤ ثةرِينةوةى طةجنان.
لةسةر فليب ضارتةكة هةر سىَ شيَوةى كارامييةكانى ذيان دةنوسني و بؤ هةر
يةكيَكيان منونةيةك دةهيَنينةوة.

الثةرِةكانى كار
دةقى دميةنى شانؤكةية
ئاكام بة توورِةيى لةناو باخضةى طشتى ثياسةى دةكرد لة ناكاو ظينى كضة ثورى بينى كة لةسةر كورسيةك دانيشتووة
لةناو باخضةكةدا ,لة روخسارى دلَتةنطى و بيَزارى دةبينرا ،ليَى نزيك بؤوة و لة تةنيشتيةوة دانيشت و وتى:
ئاكام :سالَو ،ضؤنى..
ظني :من تيَكشكاو سةرنةكةوتوم...
ئاكام :بارودؤخى تؤ هةرضؤنيَك بيَت لة بارودؤخى من خرابرت نابيَت.
ظني :بؤضى؟ لةطةلَ تؤ ضى رويداوة؟
ئاكام :ئةمرِؤ باوكم لةمالَ دةريكردم ,ئيَستا هيض شويَنيكم نية دواى ئةوةى خاوةن كارةكةشم رازى نية لة شويَنى
كارةكةم خبةوم.
ظني :بؤ لة مالَ دةركراوى؟
ئاكام :ئةم بةيانية داواى هةنديَك ثارةم لة باوكم كرد بةالَم نةيدامىَ ،لةطةلَ ئةوةى ضةند جار ئاطادارت كردومةتةوة بةالَم
خؤت دةزانى كة توورِة دةمب كاردانةوةم ضؤنة ,بؤية دةستم كرد بة هاواركردن و ئةو طولَدانةى لةسةر ميَزةكة بوو
ليَمةوة نزيك بوو هةلَمطرت و بة زةويةكةمدادا لةو كاتةدا بةر سةرى برا بضوكةكةم كةوت كة زؤر خؤشةويستة و سةرى
بريندار بوو لةو كاتةدا باوكم ثيَى ومت برِؤ دةرةوة و جاريَكى ديكة نةطةرِيَيتةوة ئةم مالَة ،هةروةها ثيَى ومت ئةوةندة

بةس نية كة منت توشى بنكةى ثؤليس كرد كاتيَك خؤت و هاوريَيةكةت ويستتان باسكيليَك بدزن لةطةلَ ئةوةى كة باش
دةتزانى ئةوة ثيَضةوانةى ياساية.
ظني :سةرم سورما ضؤن تؤ لة دزينى ثاسكيل تيَوةطالوى ،بؤضى كاريَكى وات كردووة؟
ئاكام :هاوريَكامن طالَتةيان ثيَدةكردم كة من ثياو نيم و حةز بة سةركيَشى كردن ناكةم .ئةى تؤ ضى دةكةى ليَرة و بؤ وا
خةمبارى؟
ظني :ئةمرؤ لةطةلَ باوكم توشى كيَشةيةك بووم لةسةر ئةوةى بؤ جارى سيَيةم دةمةويَت بةشةكةى خؤم بطؤرِم ,ضونكة
من حةز لةو بةشة ناكةم .بة هةر حال من تا ئيَستا نازامن ضيم دةويَت و حةز لة ضى دةكةم .لةطةلَ ئةوةشدا لة دوو
بابةت دةرنةضووم ضونكة ئةو تيمى كارةى من كاريان لةطةلَ دةكةم ريَز بؤ بريؤكةكانى من دانانيَن ئةو فاشيلة و ناتوانيَت
كار بكات بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكانى لةبةر ئةوة الم باشرت بوو كة تةنيا ئيش بكةم .بةالَم مامؤستاكة قبولَى نةكرد لةبةر
ئةوةى ئيَمة طةيشتبووينة كؤتاى سالَى خويَندن.
ئاكام :بةهةر حال كيَشةى من لة كيَشةى تؤ طةورةترة ،من ئيَستا دةرِؤم
ظني :طريانى ظني تةقيةوة و ووتى ذيانى من فاشلة و ثيَويستة سنوريَكى بؤ دابنيَم.

رؤذى يةكةم :دانيشتنى دووةم
بابةتى دانيشتنةكة

كارامةييةكانى ذيان -جيَبةجيَكردنى بةرنامةكان

ئاماجنةكانى

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا ،بةشداربووان دةتوانن:

دانيشتنةكة

 ذماردنى اليةنى ئةريَنى و نةريَنى هةر ثيَنج ريَطاكان بؤ تيَكةلَكردنى كارامةيةكانى ذيان
لة ناوةوة و دةرةوةى ثرؤطرامةكان.

 دياريكردنى ثيَوةرةكانى بةرنامةى كارامةيى ذيانى سةركةوتوو.
 شيكردنةوةى هةر سىَ قؤناغةكة بؤ فيَربوونى كارامةيى بؤ طةجنان.

 ذمارة و جؤر و ريَطاكانى هةلَسةنطاندنى بةرنامةى كارامةييةكانى ذيان.
 شيكردنةوةى هةر سىَ سرتاتيجيةتيةكة بؤ بةهيَزكردنى بةرنامةكانى كارامةيى ذيان لة
نيَوان طةجناندا.
كاتى ثيَويست

 08خولةك

ثيَداويستيةكان

 فليب ضارت و كاغةز و قةلةم.
 كاغةزى فليب ضارتةكة كة هةر كاغةزيَكى يةكيَك لة ثرسيارةكانى سةر رؤذنامةى
ديوارةكةى لةسةر نوسرابيَت.

 كارتى نوسني كة لة سةر هةر دوو كارتيَك ثرسياري كؤمةلَةكانى لةسةر نوسرابيَت.
 ساليد و كؤمبيوتةر و داتاشؤ.
هةنطاوةكانى
جيَبةجيَكردن

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى 5( .خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :منايشكردنى ئةو خاالَنةى كة لة دانيشتنةكة قسةى لةسةر دةكةن.
 .2قؤناغى دووةم :ريَطاى تيَكةلَكردنى كارامةييةكانى ذيان -ئةريَنى و نةريَنى.8( .
خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :طفتوطؤيةكى كراوة دةربارةى ئةم ثرسيارة" :ضؤن دةتوانني
كارامةييةكانى ذيان تيَكةلَ بة فيَربون و بةرنامةكانى طةجنان بكةين؟" دواى تةواو بوونى
طفتوطؤكان و دياريكردنى ريَطاكان ،راهيَنةرةكة ثيَيان دةلَيَت كة هةر ريَطايةك اليةنى
ئةريَنى و نةريَنى هةية.
* ريَطاى ئةجنامدان :رؤذنامةى ديوار دةربارةى ئةم ثرسيارانة:
 اليةنى ئةريَنى و نةريَنى تيَكةلَكردنى كارامةييةكانى ذيان لةناو بابةتيَكى سةرةكى ناوبابةتةكانى ثرِؤطرام ضية؟
 اليةنى ئةريَنى و نةريَنى لة تيَكةلَكردنى كارامةييةكانى ذيان ضية بؤ ئةو بابةتانةى كةثيَشرت هةبوون وةك زانستى كؤمةالَيةتى و ثةروةردةى مةدةنى.
 اليةنى ئةريَنى و نةريَنى تيَكةلَكردنى كارامةييةكانى ذيان لة هةموو يان هةنديَكثرؤكرامةكاندا ضية؟
 اليةنى ئةريَنى و نةريَنى كارامةيى ذيان ضية كة تيَكةلَ بكريَت بة بةرنامةى ضاالكيةكانىدةرةوةى ثؤل (كافرتياى قوتاخبانة ،بةرنامة رؤشنبرييةكان ،بةرنامةى طةجنان لة
ريَكخراوةكانى كؤمةلطةى مةدةنى).
 ..قؤناغى سيَيةم :ثيَوةرة سةركةوتووةكانى بةرنامةى كارامةيى ذيان و قؤناغةكانى
فيَركردن .8 ( .خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :كاركردن لة طروثدا بةشيَوةيةك هةر دوو طروث كار لةسةر يةكيَك لةو
ثرسيارانة بكةن.
 ئةو ثيَوةرانة ضني كة ثيَويستة لة بةرنامةكانى كارامةيى ذياندا هةبن بؤ ئةوةى كواليَتى وسةركةوتن مسؤطةر بكات؟
 -قؤناغةكانى فيَربونى كارامةيى ذيان ضني؟

 .1قؤناغى ضوارةم :هةلَسةنطاندنى بةرنامةكانى كارامةيى ذيان 08( .خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :ثيشاندان بة كؤمثيوتةر.
 .5قؤناغى ثيَنجةم :سرتاتيجيةتى هاندانى كارامةيى ذيان 08 ( .خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :ثيشاندان بة كؤمثيوتةر و بةرجةستةكردنى.
 .1قؤناغى شةشةم :كؤتايى دانيشتنةكة (  5خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :دووبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
الثةرِةكانى كار
ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

-- لة كاتيَكدا ئةو طروثةى كاريان لةطةلَ دةكةى لة كةرتى فريبون نةبوون رؤذنامةى
ديوار دةطؤرين بؤ طفتوطؤى كراوة.
 لة توانادا هةية كة تيشك نةخريَتة سةر قؤناغى دووةم و ضوارةم لة كاتيَكدا كة
بةشداربووان تايبةت نةبن بةو تةوةرة.

رؤذى يةكةم :دانيشتنى سيَيةم
بابةتى دانيشتنةكة

كارامةيى خؤنرخاندن

ئاماجنةكانى

لة كؤتاى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن:

دانيشتنةكة

 ثيَناسةى خؤنرخاندن بكةن.

 دةستنيشانكردنى طرنطيى خؤنرخاندن و كاريطةرى لةسةر طةجنان.
 ذماردنى تايبةمتةنديةكانى ئةو كاسانةى كة هةست بة خؤنرخاندنى بةرز يان نزم
دةكةن.
 دةستنيشانكردنى ئةو هةنطاوانةى كة بيناى خؤنرخاندن دروست دةكات ،هةروةها
رؤلَى طةورةكان لةو بابةتةدا.
كاتى ثيَويست
ثيَداويستيةكان

 028خولةك
 بؤردى نوسني و كاغةز و قةلَةم.
 تابلؤى ياريكردن( .الثةرِةكانى كار)
 بةردى دامة كة رةنطى جؤراوجؤرى هةبيَت (.)1
 تيَث.

هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى 5( .خولةك)

جيَبةجيَكردن

* ريَطاى ئةجنامدان :منايشكردنى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :ثيَناسةى خؤنرخاندن 5( .خولةك)

* ريَطاى ئةجنامدان :راهيَنانى تاكى دةربارةى ئةم بارودؤخة :كةسيَك ثةيوةنيدت ثيَوة
دةكات بؤ ئةجنامدانى ضاوثيَكةوتن بؤ كاركردن لة يةكيَك لة كؤمثانياكان .لة كاتى
ضاوثيَكةوتنةكة ليَى ثرسى تؤ كيَيت؟
* داوا دةكات كىَ دةيةويَت باسى خؤى بكات.
* ثيَناسةى خؤنرخاندن دةكات و بة مةعريفةى خودةوة دةبةسرتيَت.
 ..قؤناغى سيَيةم :تايبةمتةندى و هؤكار و ئةجنامةكان.8( .خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :ضاالكى "خؤت بنرخيَنة! خؤت هؤشيار بكة" ( ريَنمايى كارامةيى
ذيان)
 .1قؤناغى ضوارةم :بيناكردنى خؤنرخاندن 15( .خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :دروستكردنى طروثةكان بة شيَوةيةك هةر طروثيَك كار لةسةر يةكيَك
لةو ثرسيارانة بكات:
 ضؤن بيناى خؤنرخاندن دةكريَت؟ رؤلَى طةورةكان ضية لة دروستكردنى خؤنرخاندنى طةجناندا؟ .5قؤناغى ثيَنجةم :طرنطى دةستنيشانكردنى ئاماجنةكان 28( .خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :راهيَنانى تاكى بة شيَوةيةك داوا لة هةر بةشداربويةك دةكريَت بري لةو
ئاماجنة بكاتةوة كة دةيةويَت بيَتة دى و لةسةر ئةو كاغةزةى بةردةمى بينوسيَت ئةجنا
داوايان ليَبكريَت كة كىَ حةز دةكات ئاماجنةكةى خؤى خبويَنيتةوة كة هةلَيبذاردووة.
* ريَطاى ئةجنامدان :طفتوطؤكردن دةربارةى ئةم ثرسيارانة:
 ئايا ئةو ئةجنامةى دةمانةويَت واقعيية؟ ئايا كات تيايدا دياريكراوة؟ ئايا ئةوةى دةمانةويَت بيطةينىَ دةستنيشانكراوة و ئايا ثةيوةندى بة ئيَمةوة هةية يانبابةتيَكى طشتييةو ثةيوةندى بةهةمووانةوة هةية
* دواتر كة ثيَويست بوو بةشداربووان بة ئاماجنةكانياندا دةضنةوة و لة دانيشتنةكةى
كردنةوةى رؤذى دووةمدا دلَنيا دةبينةوة كة واقعى و دياريكراوة و بةسرتاوةتةوة بة
زةمةن.
 .1قؤناغى شةشةم :كؤتايى ثيَهيَنانىدانيشتنةكة 5 ( .خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :دووبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى دانيشتنةكة.
الثةرِةكانى كار

الثةرِةى كار :ناوةرؤكى راهيَنانى "خؤت بنرخيَنة! خؤت هؤشيار بكة"

ضةند بريؤكة بؤ

* دةتوانني كؤثيةك لة الثةرِةى كارى ضاالكي"ئةو ئاماجنانةى كة ديَنة دى" ( ريَبةرى كارامةيى

ئيَمة!

ذيان ) بةسةر بةشداربوواندا دابةش بكةين ,بةآلم بة مةرجيَك لة دةرةوةى دانيشتنةكان ئةجنام

بدةن و لةطةلَ خؤيان ثيَدابضنةوة ئةطةر حةزيان بةوة كرد.

الثةرِةكانى كار
الثةرِةى كار :ناوةرؤكى راهيَنانى "خؤت بنرخيَنة...هؤشياربةرةوة"
ضوارطؤشةى  :0خالَى دةستثيَكردن.
ضوارطؤشةى  :2خؤنرخاندن ئةوةية .......
ضوارطؤشةى  : 1دوو هؤكار بذميَرة كة كاريطةريان لةسةر خؤنرخاندن هةبيَت.
ضوارطؤشةى  :1شانازى بةخؤكردن يا خؤ بةزل زانني ( هةنطاويَك دةضيَتة ثيَش يا هةنطاويَك ديَتة دواوة).
ضوارطؤشةى  :0ئةو كاتانة بةبريى خؤت بيَنة كة هةستت بة رازى بوون لة خؤت كردووة بةرامبةر ئةوةى ئةجنامت داوة.
ضوارطؤشةى  :08سىَ سيفةت بذميَرة كة لةو كةسانةدا هةية كة خودى خؤى نانرخيَنيَت.
ضوارطؤشةى  :02سىَ بةها بذميَرة كة باوةرِت ثيَيةتى.
ضوارطؤشةى  :01دؤران قبولَ ناكةم ( سىَ هةنطاو بطةريَوة بؤ دواوة).
ضوارطؤشةى  :05لةو ضوارطؤشةية نزيك بةوة كة هؤكاريَكى هةبيَت بؤ دروستكردنى خؤنرخاندن.
ضوارطؤشةى  :07بة دةنطى بةرز بلَىَ دةتوامن...
ضوارطؤشةى  :00بةراوردى خؤم بةكةس ناكةم.
ضوارطؤشةى  :28خؤنرخاندنةكةت الوازة (ضوار هةنطاو بطةريَوة بؤ دواوة).
ضوارطؤشةى  :2.ضوار سيفةتى كةسيَك بذميَرة كة خؤنرخاندنةكةى بةرزة.
ضوارطؤشةى  :25كةسيَك ديارى بكة و رايةكى ئةريَنى لةسةر بلَىَ.
ضوارطؤشةى  :27سىَ شت بلَىَ كة تةواو تيَطةيشتوى.

ضوارطؤشةى  :20كاريَك بلَىَ كة هةست دةكةى لة تواناى تؤدا نية بيكةى.
ضوارطؤشةى  :.2سىَ سيفاتى خؤت بلَى كة دةيبينى ئةريَنية.
ضوارطؤشةى  :..تؤ ثةشؤكاوى ( سىَ هةنطاو بضؤ ثيَشةوة).
ضوارطؤشةى  :.5ثيَبكةنة ئيَمة هاوكارت دةبني.
ضوارطؤشةى  :.7سىَ كار بلَى كة لة ئةجنامدانى سةركةوتوو نةبووى.
ضوارطؤشةى  :.0سىَ ئةجنام بلَىَ بؤ خؤنرخاندنى نزم.
ضوارطؤشةى :10شتيَك بلَىَ كة خةوى ثيَوة دةبينى بؤ ئةجنامدانى.
ضوارطؤشةى  :1.من خاوةن بةهام ( هؤكاريَك بدة و سىَ هةنطاو بضؤ ثيَشةوة).
ضوارطؤشةى :15هةردةم راستطؤ دةمب لةطةلَ خؤم ( هةنطاويَك بضؤ ثيَشةوة).
ضوارطؤشةى  :17من بيَزاركةرم ،من الوازم (حةوت هةنطاو دةطةريَمةوة دواوة).
ضوارطؤشةى  :58خالَى طةيشنت.
58
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رؤذى يةكةم :دانيشتنى كؤتايى

7

بابةتى دانيشتنةكة

كؤتايى رؤذى راهيَنانةكة

ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

لة كؤتاى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن:

 ثةيامى بنةرةتى بؤ بابةتةكانى راهيَنانى ئةمرِؤ دةستنيشان بكةن.
 ذماردنى ئةو ريَطا راهيَنانةى كة بةكارهاتوون.
 هةلَسةنطاندنى ناوةرِؤك و شيَوازةكانى ذيانى بة كؤمةلَ و كارى لؤجيستيكى.

كاتى ثيَويست
ثيَداويستيةكان

 18خولةك
 كارتى رةنطاورةنط بؤ نوسينى ريَطاكانى راهيَنان كة لة كاتى رؤذى راهيَنانةكةدا بةكار
دةهيَنريَن.

 يةكيَك لة هؤكارةكانى هةلَسةنطاندنى راهيَنان ( .الثةرِةكانى كار)
هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثةيامة بنةرةتيةكانى بابةتةكانى رؤذى راهيَنان 08 ( .خولةك)

جيَبةجيَكردن

* ريَطاى ئةجنامدان :هزرباراندن دةربارةى ئةم ثرسيارانة ":طرنطرتين ئةو ثةيامانة ضني كة
لة ميَشكماندا هةن لة ئةجنامى راهيَنانى ئةم رؤذة؟"
 .2قؤناغى دووةم :ريَطاى بةكارهاتوو لةم راهيَنانةدا 08 ( .خولةك )
* ريَطاى ئةجنامدان :هزرباراندن دةربارةى ئةم ثرسيارة " :ئةو ريَطايانة ضى بوون كة بؤ
راهيَنانى ئةمرؤ بةكار هاتن؟"
 ..قؤناغى سيَيةم :هةلَسةنطاندنى رؤذى راهيَنانةكة 08( .خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :هةلَبذاردنى يةكيَك لة شيَوازةكانى هةلَسةنطاندنى ثيَشوو و كؤثى
كردنى كة ثيَويست بوو هةروةها دابةشكردنى بةسةر بةشداربوواندا ئةجنا كؤ دةكريَتةوة و
دةدريَتة خؤبةخشةكان بؤ جياكردنةوةيان.
 .1قؤناغى ضوارةم :هةلَسةنطاندنى رؤذى راهيَنانةكة 08( .خولةك)
* ريَطاى ئةجنامدان :ليستى ثرسيارى تاكة كةسييةكان.

الثةرِةكانى كار

 الثةرِةى كار :0سةيرى ليستى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكة بكة بؤ ئةم رؤذة( .سةيرى
ثاشكؤى هةلَسةنطاندنةكة بكة)

 الثةرِةى كار  :2هةلَسةنطاندنى روخسارةكان( .سةيرى ثاشكؤى هةلَسةنطاندنةكة
بكة)

 الثةرِةى كار :.ئامرازى  ( Hسةيرى هاوثيَضى هةلَسةنطاندنةكة بكة)
 الثةرِةى كار :1ئامرازى "رازمية"" -رازى نيمة"( .سةيرى ثاشكؤى هةلَسةنطاندنةكة
بكة)

 الثةرِةى كار :5ليستى هةلَسةنطاندنى ثاشوةختة( .0سةيرى هاوثيَضى
هةلَسةنطاندنةكة بكة)

 الثةرِةى كار :1ليستى هةلَسةنطاندنى ثاشوةختة( .2سةيرى ثاشكؤى
هةلَسةنطاندنةكة بكة)
 دةكريَت ريَطاكانى راهيَنانةكة ,راهيَنانى ضاالكى و شةرمشكيَنى و يةكرت ناسني

ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

بطريَتةوة بةالَم بة شيَوةى نوسني لةسةر كارتى جياواز.
 داوا لة بةشداربووان دةكةين كة دووانيان بة خؤبةخش ئةجنامةكان لة يةكرت
جيابكةنةوة و لة رؤذى داهاتوو ثيَشكةشى بكةن.
 دةتوانريَت ئامرازى هةلَسةنطاندنةكانى ديكة هةلبذيَرين بة مةرجيَك هةلَسةنطاندنى ئةم
ضوار خالَةى تيَدا بيَت:
 ناوةرؤك شيَواز ذيانى بة كؤمة َل كارى لؤجستيكى هةلَسةنطاندنى ثاشوةختة تةنها لةم حالَةتانةدا بةكار ديَت:
 دانيشتى كؤتايى رؤذى شةشةم :الثةرِةى كار5 -دانيشتنةكةى كؤتايى رؤذى نؤيةم :الثةرِةى كار1

 بة بريى بةشداربووانى بهيَنةوة كة هةمان ذمارةى ليستى هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة
بؤ هةلَسةنطاندنى ثاشوةختةش بةكار دةهيَنن.

الثةرِةكانى كار
الثةرِةى كار :0ليستى هةلَسةنطاندنى رؤذى راهيَنانةكة.
الثةرِةى كار :2هةلَسةنطاندنى روخسارةكان.
الثةرِةى كار :.ئامرازى H
الثةرِةى كار :1ئامرازى "رازمية" -رازى نيمة!".

سةيرى ثاشكؤى هةلَسةنطاندنةكة بكة :منوونةى هةلَسةنطاندنى راهيَنانى رؤذةكة

الثةرِةى كار :5ليستى هةلَسةنطاندنى ثاشوةختة.0
الثةرِةى كار :1ليستى هةلَسةنطاندنى ثاشوةختة.2

سةيرى ثاشكؤى هةلَسةنطاندنةكة بكة :ليستى هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة و ثاشوةختة
رؤذى دووةم :بةرنامةى راهيَنان
كاتةكان

بابةتةكانى رؤذى دووةم

0388 -03.8

كردنةوةى رؤذانة :هةلسةنطاندنى رؤذى ثيَشوو ,ثيَداضونةوةى رؤذى ثيَشوو ،بةرنامةى ئةمرِؤ و
هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة

00388 -0388

كارامةييةكانى بةرِيَوةبردنى هةستةكان

003.8 -00388

ثشوو

02388 -003.8

كارامةيى بةريَوةبردنى هةستةكان -بةردةوامى

0.388 -02388

كارامةيى بةريوةبردنى طرذى و كات

01388 -0.388

ثشوودانى نانى نيوةرِؤ

01388 -01388

كارامةيى بةريَوةبردنى ثةشؤكاوى و كات -بةردةوامى

013.8 -01388

كؤتايى رؤذى راهيَنانةكة :جةختكردنةوة لةسةر ثةيامة بنةرةتيةكان و ئةو ريَطايانةى كة بةكار
هاتوون

رؤذى دووةم :ثالنى دانيشتنةكان
رؤذى دووةم :دانيشتنى كردنةوةى رؤذانة
بابةتى دانيشتنةكة

كردنةوةى رؤذى راهيَنانةكة

ئاماجنةكانى

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا ،بةشداربووان دةتوانن:

دانيشتنةكة

 دياريكردنى ئةو خاالَنةى كة وةريانطرتووة و ئةو ئةركانةى كة ثيَويستى بة كار و
باشرتكردنى هةية و ثةيوةسنت بة ناوةرِؤكى راهيَنانةكة.
 طوزارشت كردن بة ئةريَنى دةربارةى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكة لة اليةنى ناوةرِؤك و
شيَواز و بةكارهيَنانى ,هةروةها اليةنى لؤجستى و ذيانى بة كؤمةلَ.

 وةسفكردنى بةرنامةى راهيَنانةكة و شيكردنةوةى بةرنامةكة لة اليةنى راهيَنانةوة.

 دةست كردن بة دانيشتنةكانى رؤذى راهيَنانةكة بة ضاالكى و خويَنطةرمى.
كاتى ثيَويست
ثيَداويستيةكان

 .5خولةك
 بؤردى نوسني و فليب ضارت و قةلَةم.

 بة ثيَى ذمارةى بةشداربووان كؤثى الثةرِةى كار دابةشبكريَت.
 ئةو ماددانةى كة لة راهيَنانى ضاالككردنةكاندا ثيَويسنت.
هةنطاوةكانى
جيَبةجيَكردن

 .0قؤناغى يةكةم :بةخيَرهاتن و ثيَشوازى كردن لة بةشداربووان 2( .خولةك)
 .2قؤناغى دووةم :هةلَسةنطاندنى رؤذى ثيَشوو 5 ( .خولةك)
* ريَطاكة :خؤبةخشةكان بةو شيَوةى خؤيان ثيَيان خؤشة هةلَسةنطاندنى رؤذى ثيَشرت
نيشان دةدةن.
* سوثاسكردنى خؤبةخشةكان و كؤميَنتدان لةسةر ديارترين كارى نيشاندراو لةو راثؤرتة و
طفتوطؤكردن بؤ باشرت كردنى.
 ..قؤناغى سيَيةم :ثيَداضونةوة بة رؤذى رابردوو 08( .خولةك)
* ريَطاكة :ثرسيارةكانى تايبةت بة بابةتةكانى رؤذى رابردوو.
 .1قؤناغى ضوارةم :هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة 08( .خولةك)
* ريَطاكة :ليستى ثرسيارةكان ( الثةرِةى كار)
 .5قؤناغى ثيَنجةم :بةرنامةى رؤذى راهيَنانةكة .( .خولةك)
* ريَطاكة :نيشاندانى بةرنامةى راهيَنانةكة ,تةوةرةكان ،زجنريةى دانيشتنةكةةكان و
ثةيوةندييان بة دانيشتنةكةةكانى ثيَشرت.
 .1قؤناغى شةشةم :ثيَشوازى كردن لة رؤذى راهيَنانةكة بة ضوست و ضاالكيةوة5( .
خولةك)
* ريَطاكة :جيَبةجيَكردنى يةكيَك لة راهيَنانةكانى ضاالككردن.

الثةرِةكانى كار

* الثةرِةى كار :ليستى هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة ( .2سةيرى هاوثيَضى
هةلَسةنطاندنةكة بكة)

ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

 ئةطةر كامتان هةبيَت ,لة تواناماندا هةية راهيَنانةكانى ضاالككردن لة كؤتايى
دانيشتنةكةدا ئةجنامدةين.
 هانى تيمى هةلَسةنطاندنةكة بدريَت بؤ بةكارهيَنانى ريَطاى داهيَنةرانة لة
ثيَشكةشكردنى راثؤرتةكاندا.
 هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة تةنها لة دانيشتنةكةى كردنةوةى رؤذى شةشةم بةكار
دةهيَنريَت( .الثةرِةى كار)

رؤذى دووةم :دانيشتنى يةكةم
بابةتى دانيشتنةكة

كارامةيى بةريَوةبردنى هةستةكان

ئاماجنةكانى

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا .بةشداربووان دةتوانن ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن:

دانيشتنةكة

 ثيَناسةكردنى هةستةكان.
 دةستنيشانكردنى طرنطيى بةريَوةبردنى هةستةكان وةك كارامةيى ذيان بؤ طةجنان.
 ثيَناسةكردنى توورِةيى.
 ذماردنى نيشانةكانى توورِةيى.

 دةستنيشانكردنى ريَطاى بةريَوةبردنى توورِةيى.
 ثيناسةكردنى خةفةتبارى.
 دةستنيشانكردنى قؤناغةكانى خةفةتبارى.

 ذماردنى ريَطاى مامةلَةكردن لةطةلَ خةفةتباريدا.
كاتى دانيشتنةكة
ثيَداويستييةكان

 058خولةك
 بؤردى نوسني و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم.
 خؤبةخشةكان بؤ هةستان بة رؤلَ نواندن.

 ضةند كؤثييةك لة ريَنمايى رؤلَ نواندن كة لة ناو رؤلَبينة ثيَشنياركراوةكان هةلبذيَراوة.
( الثةرِةى كار)0
 ضةند كؤثيةك لة هةر ضريؤكيَك ( .الثةرِةى كار)2
هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى 5( .خولةك)

جيَبةجيَكردن

* ريَطاكة :نيشاندانى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :ثيَناسةى هةست 08( .خولةك)
* ريَطاكة :هزرباراندن و دةرضوون بة ثيَناسة دةربارةى ئةم ثرسيارة" :مةبةست لة هةست
ضية؟"
 ..قؤناغى سيَيةم :ثيَناسةى توورِةيى 28 ( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :توورِةيى ضية" ( ريَنمايى كارامةيى ذيان)
 .1قؤناغى ضوارةم :بةرِيوةبردنى توورِةيى 58( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :بةريَوةبردنى توورِةيى" ( ريَنمايى كارامةيى ذيان)
 .5قؤناغى ثيَنجةم :ثيَناسةى خةفةتبارى ،نيشانةكانى و ضؤنيةتى مامةلَةكردن لةطةلَى.
( 18خولةك)

* ريَطاكة :ضاالكى" :خةفةتبارى كاريَكى سروشتية ناهيَلَم زالَ بيَت لةسةرم" ( ريَنمايى
كارامةيى ذيان)
 .1قؤناغى شةشةم :كؤتايى دانيشتنةكة 5 ( .خولةك)
* ريَطاكة :دووبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
الثةرِةكانى كار

 الثةرِةى كار :0ريَنمايى بؤ رؤلَ بينينةكة.
 الثةرِةى كار :2دةقى حالَةتةكان.

ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

 لة بريت بيَت كة كؤمةليَك هةستى جياواز هةن ,بةآلم هةستةكانى توورِةيى و
خةفةتبارى و ئالؤزميان هةلَبذارد بؤ ئةم ريَبةرة .راهيَنان لةسةر هةردوو هةستى
يةكةميان كردووة ضونكة هةستةكانى ئالؤزى و طرذى تيَكةآلوى يةكرت دةبن.

 دةبيَت ئامادة بني بؤ مامةلَة كردن لةطةلَ ئةو بةشداربووانةى كة بة بابةتى
دانيشتنةكةةكة داخبار دةبن.

الثةرِةكانى كار
الثةرِةى كار1
رؤلَى  :1زين و براكةى
زين لة قوتاخبانة طةرايةوة مالَةوة و بىَ ئةوةى سالَو لةكةس بكات بة خيَرايى رؤيشتة ذوورةكةى خؤى ،براكةى رةفتارى
خوشكةكةى ال سةير بوو بؤية بةدوايدا رؤيشت .ثرسيارى ليَكرد كة بؤ واية بةالَم ئةو داواى ليَكرد كة جيَبهيَلَيَت و وازى
ليَبيَنيَت .براكةى سةري سورِما بوو هةولَيدا لة كتيبخانةكةى كتيَبيَك ببات ثيَش ئةوةى لة ذوورةكة دةرضيَت بةالَم زين
زؤر توورِة بوو قسةى ناشريينى بة براكةى ووت لةو كاتةدا باوكى بة توورِةيى ضووة ذوورةوة.
رؤلَى :2بذار و نزار و تيثى تؤثى ثىَ
راهيَنةرةكة هةوالَ دةداتة بذار و نزار كة ئةوان هةلَنةبذيَردراون تا بةشدار بن لة تيثى يانةى تؤثى ثىَ كة لةسةر ئاستى
ثاريَزطا يارى دةكةن ,بذار بة هةوالَةكة توورِة بوو و بة ريَطايةكى ناشريين طوزارةى لة توورِةيى خؤى كرد بةرامبةر
مامؤستاكةى و ئةو طةجنانةى كة هةلَبذيَردراون.
رؤلَى :3سةهةند و رةهةند و مامؤستاى دارتاشى

مامؤستاى دارتاشى باسى طرنطى هةماهةنطى لة ئيشكردندا بؤ سةهةند و رةهةند دةكرد بؤ ئةوةى ميَزيكى نوسينطة بة
كواليَتيةكى باش دروست بكةن .سةهةند لةو ئاطاداركردنةوةى مامؤستاكةى توورِة بوو و دواى رؤيشتنيان لة الى
مامؤستاكة بة شيَوةيةكى نةريَنى توورِةبوونى خؤى بةرامبةر رةهةند دةربرِى.
رؤلَى :4كاروان و بنكةى كارةكةى
دواى تةواو بونى لة خوىل راهيَنانى ثيشةيى لة بنكةيةكى راهيَنانى ثيشةيى كة بؤ ماوةى شةش مانط بةردةوام بوو،
كاروان ناوى خؤى لة بنكةيةكى كاركردن لة ناوضةى خؤيان تؤماركرد تا ئةو بنكةية هاوكارى بكةن بؤ دؤزينةوةى هةىل
كار .شةش مانط بةسةر تؤماركردنى ناوى لة بنكةكة تيَثةرِى بةالَم كةس ثةيوةندى ثيَوة نةكرد لة كاتيَكدا ثةيوةندى بة
سريوانى هاوريَكةى كرد بوو كة هةىل كارى بؤ دؤزراوة ,هةرضةندة ئةويش دواى كاروان بة مانطيَك ناوى خؤى لة بنكةى
كاركردنةكة تؤمار كرد بوو  ،كاروان لة بةرثرسى بنكةكة توورِة بوو و تاوانبارى كرد بة اليةنطرى و داوةكةى خؤى
راكيَشايةوة.
رؤلَى  :5نارين توشى هةراسان دةبيَت
نارين لة ثةميانطا دةضيَتة دةرىَ و بةرةو مالَةوة دةرِواتةوة ,بةالى كؤمةلَيَك طةجندا تيَثةرِ دةبيَت كة لة اليةكى ريَطاكة
وةستاون ,ثيَش ئةوةى بطاتة اليان يةكيَكيان ووتى" :ضةند جوانة ضية ئةو باالَية" .طرنطيان ثىَ نادا و دةرِوات بةالَم كة
دةطاتة ئاستى ئةوان يةكيَك لة طةجنةكان دةيةويَت دةستى ليَبدات ,بؤية نارين توورِة دةبيَت و زللةيةكى ليَدةدات.
دةبينىَ يةكيكة لة كارمةندةكانى ثةميانطا.
الثةرِةى 2
 .1حالَةتى يةكةم:
سةربةستى باوكى رةند لة رووداوى ئؤتؤمبيَل بةهؤى ئةو برينة ترسناكةى كةتوشى هاتووة ليَى رزطارى نابيَت و
دةمريَت ،سالَيَك بةسةر ئةم روداوة تيَدةثةريَت بةالَم رةند هةر لة حالَةتى قبولَ نةكردنى رووداوةكةداية و لةو
باوةرةية كة باوكى هةر دةطةريَتةوة بةالَم ريَطاى بزر كردووة.
 .2حالَةتى دووةم:
سالَيَك بةسةر مارةبرِينى ئارام و تارا دا تيَثةرِ دةبيَت ,رؤذيَك لة رؤذان ئارام برِيار دةدات كة طةشتيَك بؤ دةرةوةى
والَت بكات بةو هيوايةى كة هةىل كاريَكى باشرتى دةستكةويَت و ثارةيةكى زؤرتر كؤبكاتةوة بؤ ئةوةى بتوانيَت

ثيَداويستيةكانى ذن طواستنةوةكةى مسؤطةر بكات ،لةطةلَ تارا ريَككةوت كة هةر ثارةى هاوسةرطرييةكةى
دةستكةوت بطةريَتةوة .دواى ماوةيةك تارا نامةيةكى لة ئارامةوة ثيَدةطات كة داواى كؤتايهيَنان بة ثةيوةنديةكان
باس دةكات .تارا زؤر توورِة دةبيَت ,رؤيشت و ثرسيارى لةسةر هؤكارةكةى كرد بةالَم كةس وةالَمى نةدةدايةوة
بؤية طؤشةطريى هةلَبذاردوو لة كؤمةلَطا دووركةوتةوة.
 .3حالةتى سيَيةم:
ئةمرِؤ رؤذيَكى نويَية ،ثيَويستة دةستبكةم بة طةرِان بةدواى كاردا ،من هةر وا ناميَنم ،ئةو قسانةى بة زةردةخةنةوة
دةكرد و سالَى رابردووى بريدةكةوتةوة .لة سالَى رابردوودا خاوةنكارةكةى دةريكرد بوو بة بيانوى ئةوةى كة تواناى
ئةوةى نية هيضى ديكة كريَيةكةى بداتىَ ،لةطةلَ ئةوةى بريؤكةكةى قبولَ نةبوو هةولَيدا لةسةر كريَيةكة لةطةلَى ريَك
بكةويَت ,بةالَم ئةو قبولَى نةبوو .لةبةر ئةوة كوظان هةستى بة خةمباريةكى زؤر كرد و ئارةزووى بؤ كاركردن نةما،
هةولَى نةدا كاريَكى نوىَ بدؤزيَتةوة بةالَم ئةمرِؤ برِياريدا كة كاتى ئةوة هاتووة جاريَكى ديكة هةولَ بداتةوة.
 .4حالَةتى ضوارةم:
هةظند و رةظةند دوو هاوريَى زؤر خؤشةويست بوون ,ثيَكةوة لة هةمان قوتاخبانة بوون و لةيةك كؤالَندا طةورة ببوون
بةيةكةوة لةضاالكية وةرزشيةكاندا بةشداريان دةكرد و لة زؤريَك لة ياريةكاندا بردبوويانةوة ،رؤذيَك رةظةند لةطةلَ
هةظند بة شةرِ ديَت لةسةر ئةوةى رازى نةبوو كة بةكاريَك هةستيَت .هةظند بريارى دا كة ئةم هاورِيَيةتية لةطةلَ ئةو
ناطوجنيَت ضونكة كاريطةرى خراثى لةسةر خؤى و دةوروبةرى دةبيَت .ثةيوةندى نيَوانيان ثضرا لةطةلَ ئةوةى زؤر
هةولَياندا كة نةطاتة ئةو ئاستة .هةظند بةشدارى هيض ضاالكيةكى وةرزشى نةدةكرد و لةطةلَ هاوريَكانى ديكةى نة
دةضووة دةرةوة و زؤربةى كاتةكانى لة ذوورةكةى خؤى بة خةمبارى بةريَدةكرد بة بىَ ئةوةى قسة لةطةلَ كةس
بكات.
 .5حالةتى ثيَنجةم:
شيالن بة دلَتةنطيةوة طةرايةوة مالَةوة و دةرطاى ذوورةكةى لةسةر خؤى داخست لةبةر ئةوةى خاوةنكارةكة ثيَى
ووتبوو كة سيظيةكةى ئةوى بة دلَ نية و سوودى بؤ ئةوان نية هةرضةندة خؤى خاوةنى كؤمثانياى كؤمثيوتةرة و
شيالنيش خاوةنى برِوانامةى بكالؤريوسة لة زانستى كؤمبيوتةر بة ثلةى زؤرباش ،شيالن برِياريدا كة سيظى خؤى
ثيَشكةش نةكات و جاريَكى ديكة لة ئيش نةطةرِيَت.

رؤذى دووةم :دانيشتنى دووةم
بابةتى دانيشتنةكة

كارامةيى بةريَوةبردنى طرذى و كات

ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن:
 ثيناسةى طرذى بكةن.

 ذماردنى نيشانةكانى طرذى و جياواز و ئةجنامةكةيان.
 دياريكردنى سرتاتيجيةتى زالَبوون بةسةر طرذيدا.
 ثيَناسةى بةريَوةبردنى كات و طرنطيةكةى.

 ذماردنى ئةو ريَطايانةى بؤ بةريوةبردنى كات بةكار ديَن.
كاتى ثيَويست
ثيَداويستيةكان

 008خولةك
 بؤردى نوسني و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم.

 كارتى قةبارة طةورة كة هةنديَك لة رستةكانى سةر الثةرِةى كار0ى لةسةر نوسرا
بيَت.
 تيَث.
 زةنط بؤ ئاطاداركردنةوة (ئةالرم).
 كاغةزى بضوك.
 كارتؤن يا قاثيَكى طةورة.

 ضةند كؤثييةك لة الثةرِةى كار 2بة ثيَى ذمارةى بةشداربووان.
هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى 5( .خولةك)

جيَبةجيكردن

* ريَطاكة :نيشاندانى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :طرذى و نيشانةكانى 28( .خولةك)
* ريَطاكة :طفتوطؤكردن دةربارةى ئةو ثرسيارانة:
 طرذى ضية؟ ئايا طرذى ئةريَنية يا نةريَنى؟* ريَطاكة :ثيَكهيَنانى طروثةكان دةربارةى ئةم ثرسيارانة:
 طروثى يةكةم و دووةم :هؤكارةكانى طرذى ضية؟ طروثى سيَيةم و ضوارةم :نيشانةكان و ئةجنامةكانى طرذى ضية؟ ..قؤناغى سيَيةم :سرتاتيجيةتى زالَبوون بةسةر طرذيدا 05( .خولةك)
* ريَطاكة :لةسةر ميَزةكاندا دةطةريَني و هةر كةسيَك ريَطايةكى ثىَ دةدريَت بؤ ئةوةى
بةكارى بهيَنيَت بؤ زالَبوون بةسةر طرذيدا.

* كورتةى بريؤكةكان دةربارةى ريَطاى بةريَوةبردنى طرذى.
 .1قؤناغى ضوارةم :بريكردنةوةى ئةريَنى و طرذى 18( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :بريؤكةى ئةريَنى و نةريَنى" ( .ريَنماى كارامةيى ذيان)
* ريَطاكة :بة ئةريَنى بري دةكةم و لة بريكردنةوةى نةريَنى خؤم دةرباز دةكةم.
(ريَنمايى كارامةيى ذيان)
 .5قؤناغى ثيَنجةم :ريَطاى ئةنديَشةكردنى ئاراستةكراو 08 ( .خولةك)
* ريَطاكة :راهيَنان لةسةر ئةنديَشةكردن لة ضاالكيةكانى "لة ريَطاكانى خاوبوونةوة فيَر
دةبني ( ".ريَنمايى كارامةيى ذيان)
 .1قؤناغى شةشةم :بةريَوةبردنى كات 05 ( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى " مةبةست لة بةريَوةبردنى كات ضية؟" ( ريَنمايى كارامةيى ذيان)
* ريَطاكة :ضاالكى " كاتى خؤم بة باشى بةريَوة دةبةم ( ".ريَنماى كارامةيى ذيان)
 .7قؤناغى حةوتةم :كؤتايى دانيشتنةكة 5( .خولةك)
* ريَطاكة :دووبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
الثةرِةةكانى كار

 الثةرِةى كار :0ليستى دةستةواذةكان.
 الثةرِةى كار :2كارتى كات.

ضةند بريؤكة بؤ
ئيمة!

 لةوانةية هةنديَك لة بةشداربووان بكةونة ذيَر كاريطةرى هةنديَك راهيَنانةكان لة
رووى سؤزداريةوة بةهؤى بريكردنةوةى نةريَين خؤيانةوة ،لةبةر ئةوة طرنطة كة
ضاوديَرى كؤمةلَةكان بكةى بة باشى بة تايبةتى لةكاتى طةياندنى نا زارةكى لة
الى بةشداربووانةوة ئةو بةشداربووانة دلَنيابكةنةوة كة كةوتونةتة ذيَر كاريطةرى
سؤزداريةوة و زؤر بة نهيَنى داواى ليَبكريَت لة هؤلَةكة بضيَتة دةرةوةو
راهيَنةريَكى ديكة هةولَبدات قسةى لةطةلَ بكات تا هيَورى بكاتةوة
 طرنطة كة ثةيوةندى نيَوان بةريَوةبردنى كات و شلَةذان خبةيتة روو ،هةروةها
ثيَدانى بريؤكة و راى ئاسان بؤ بةريَوةبردنى كات بة باشى

الثةرِةكانى كار
الثةرِةى كار :0ليستى دةستةواذةكان
 ئةجنامةكانى تاقيكردنةوة دةرضووة و لةسةر تؤ ثيَويستة  .بابةت دووبارة بكةيتةوة كة خؤيان  08بابةتن.
 كاريَكى باشت ئةجنامدا بةالَم ريَطاى وانة وتنةوةكةت باش نةبوو هةروةها شيَوةى وةستانيشت.

 كةشوهةوا باراناوية ئةمرِؤ.
 كاتى تاقيكردنةوةكان دواخرا بؤ قبول بوون لة ثةميانطا.
 ذوانى زبؤنيَك لة شويَنيَكى دوور لة شويَنى خؤت هةلَوةشيَنرايةوة.
 لةو ناوضةية راوكردن قةدةغةية.
 ببورة ئةمرؤ دوكانةكة داخراوة بةيانى سةر لة زوو دةكريَتةوة.
 توانات لة ئيشكردندا ثيَشكةوتوة بةالَم هيَشتا لة ئاستى ثيَويستدا نيت.
 بريم ضوو ئاميَرةكة بثشكنم ثيَش ئةوةى بيدةمة كرِيارةكة.
 هاوكارةكة ثيَى باشرتة بة تةنيا كارةكةى بكات.
الثةرِةى كار :2كارتى كات
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رؤذى دووةم :دانيشتنى كؤتايى
تكاية بة رؤذى يةكةمدا بضؤوة :دانيشتنى كؤتايى
رؤذى سيَيةم :بةرنامةى راهيَنانةكة
كات

بةرنامةكانى رؤذى سيَيةم

0388 -03.8

كردنةوةى رؤذانة :هةلَسةنطاندنى رؤذى ثيَشرت ،ثيَداضونةوة بة رؤذى ثيَشرت ،بةرنامةكانى ئةمرؤ و
هةلَسةنطاندنى ثيَشوةخت

08388 -0388

كارامةيى بريكردنةوةى داهيَنةرانة

00388 -08388

كارامةيى بريكردنةوةى رةخنةطرانة

003.8 -00388

ثشوو

0.388 -003.8

كارامةى بريارِدان

01388 -0.388

ناخنواردنى نيوةرِؤ

05388 -01388

كارامةيى بريارِدان -بةردةوامى

01388 -05388

كارامةيى سؤزدارى

013.8 -01388

كؤتايى رؤذى راهيَنانةكة :جةختكردنةوة لةسةر ثةيامة بنةرةتيةكان و ئةو ريَطايانةى كة بةكار
هاتوون

رؤذى سيَيةم :ثالنى دانيشتنةكان
رؤذى سيَيةم :دانيشتنى كردنةوةى رؤذانة
تكاية سةيرى رؤذى دووةم بكة :دانيشتنى كردنةوة
رؤذى سيَيةم :دانيشتنى يةكةم
بابةتى دانيشتنةكة

كارامةيى بريكردنةوةى داهيَنةرانة

ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا :بةشداربووان دةتوانن:

 ثيَناسةى بريكردنةوة بة ريَطايةكى داهيَنةرانة بكةن.
 ذماردنى ئةو هؤكارانةى كة بةربةسنت لة ريَطاى بريكردنةوة بةريَطايةكى داهيَنةرانةدا.
 دةستنيشانكردنى ريَطاكانى بريكردنةوة بة ريَطاى داهيَنةرانة.

كاتى ثيَويست
ثيَداويستيةكان

 18خولةك
 كاغةزى هةلَواسني كة نؤ خالَةكةى لةسةر نوسرا بيَت.
 الثةرِةى كار.0-

 كاغةزى طةورة  A4بة ثيَى ذمارةى بةشداربووان.
 بؤردى نوسني و قةلَةم.
 كاغةزى سثى طةورة.
 راستة ،قةلَةم ،كارتؤن ( ثاكةت) ،ثةرِى بالَندة و هةندىَ شتى ديكة.
هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى 5( .خولةك)

جيَبةجيَكردن

* ريَطاكة :نيشاندانى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.

 .2قؤناغى دووةم :ثيَناسةى بريكردنةوة بة ريَطاى داهيَنةرانة 05( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى "دوورتر لة( "...ريَنماى كارامةيى ذيان)
 ..قؤناغى سيَيةم :ريَطاكانى بريكردنةوةى داهيَنةرانة 28( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى " ئةوة نا( "....ريَنماى كارامةيى ذيان)
 .1قؤناغى ضوارةم :ئةو هؤكارانةى كة بةربةسنت لة ريَطاى بريكردنةوة بة ريَطاى
داهيَنةرانةدا 05( .خولةك)
* ريَطاكة :تةكنيكى هةنط دةربارةى ثرسيارى" :ئةو هؤكارانة ضني كة بةربةسنت لة ريَطاى
بريكردنةوة بة شيَوةيةكى داهيَنةرانة ؟"
 .5قؤناغى ثيَنجةم :كؤتايهيَنانى دانيشتنةكة 5 ( .خولةك)
* ريَطاكة :ثيَداضونةوة بة ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
الثةرِةكانى كار

 الثةرِةى كار :نؤ خالَةكة

ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

 هانى بةشداربووان بدريَت بةوةى بريؤكةى تازة خبةنة روو لة دةرةوةى
ضوارضيَوةيةكة.

الثةرِةكانى كار
الثةرِةى كار :هةر نؤ خالةكة
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رؤذى سيَيةم :دانيشتنى دووةم
بابةتى دانيشتنةكة

كارامةيى بريكردنةوةى رةخنةطرانة

ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن:

 ثيَناسةى بريكردنةوةى رةخنةطرانة بكةن.
 شيكردنةوةى كاريطةري هاوتةمةنةكان و ميدياكان لةسةر طةنج.

 شيكردنةوةى هةلَويست و بةهاكان و بريوباوةرةكان و ئةو هؤكارانةى كة طاريطةريان
لةسةرى هةية.

 زانينى طرنطيى سةرضاوةى ئةو زانياريانةى كة لة ثةيامةكاندا دةخيةنة رِوو.
 ذماردنى ئةو ضةمكانةى كة راطةياندن ثشتى ثيَدةبةستيَت بؤ كاريطةرى كردن لةسةر
طةجنان.
كاتى ثيَويست
ثيَداويستييةكان

 18خولةك
 ضةند كؤثيةك الثةرِةى كار 0بة ذمارةى نيوةى بةشداربووان.


قةلَةم رةساس كة رةنطيان جياواز بيَت بةسةر بةشداربووان دابةش بكريَت.

 0-1 ثؤستةرى جياواز كة ثةيامى تةندروستى و كؤمةالَيةتى ئةوانى ديكةى تيَدا بيَت.
 ضةند كؤثييةك لة الثةرِةى كار  2بة ثيَى ذمارةى بةشداربووان.
هةنطاوةكانى
جيَبةجيَكردن

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى 5( .خولةك)
* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :ثيَناسةى بريكردنةوةى رةخنةطرانة 05( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :بة ضاوى رةخنةطرانة بريدةكةمةوة( ".ريَبةرى كارامةيى ذيان)
 ..قؤناغى سيَيةم :بريكردنةوةى رةخنةطرانة لة شيكردنةوةى ثةيامى راطةياندنةكاندا.
( .5خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :بريدةكةمةوة ..بريدةكةمةوة ..بريدةكةمةوة تا دوورترين خالَ"
(ريَبةرى كارةمةيى ذيان)
 .1قؤناغى ضوارةم :كؤتايهيَنانى دانيشتنةكة 5( .خولةك)
* ريَطاكة :دوبارةكردنةوةى ديارترين خالَى بابةتى دانيشتنةكة.

الثةرِةكانى كار

 الثةرِةى كار  :0تؤرِى خالَةكان.

ضةند بريؤكة بؤ

 جةخت لةسةر طرنطيى بةكارهيَنانى بريكردنةوةى رةخنةطرانة دةكةين لة كاتى مامةلَة

 الثةرِةى كار :2ثرسيارةكانى كارى طروثةكان.
ئيَمة!

كردن لةطةلَ ثةيامى راطةيةندنةكان و ثةيامى هاوتةمةن و هاوريَكاندا.

 لة توانادا هةية ضاالكى "بة ضاويَكى رةخنةطرانة بري دةكةمةوة" بة طفتوطؤيةكى
دةربارةى ئةم ووتةية بيطؤرين" :شارستانى كةسةكان لةطةلَ حةزى برِواكانيان
ناطوجنيَت ,بةآلم لةطةلَ ئامادةبوونيان بؤ طومان و دوودلَى دةطوجنيَت".

الثةرِةكانى كار

الثةرِةى كار :0تؤرِى خالَةكان:
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *

الثةرِةى كار :2ثرسيارةكانى كارى طروثةكان:
تكاية وةالَمى ئةو ثرسيارانة بدةنةوة بة ثيَى كردارى بريكردنةوةى رةخنةطرانة:
 .0ئةو ثةيامة رووبةرووى كىَ كراوة؟
 .2ئةو اليةنة (كةس /دةزطا)ى كة بؤى ئاراستةكراوة كيَة؟
 ..ئةو شيَوازانة ضني كة بةكارهاتوون بؤ سةرنج راكيَشان و قاييلكرن بؤ ئةجنامدانى كاريَك يان شتيَك؟
 .1ئةو شيَوازانةى ذيان و بةها و هةلَويستانة ضني كة ئةو ثةيامة بانطةشةى بؤ دةكات و ثةيامة شاراوةكانى ضني؟
 .5ضى ئاماجنيَك لة ثشت ئةو ثةيامة هةية؟

رؤذى سيَيةم :دانيشتنى سيَيةم

بابةتى دانيشتنةكة كارامةيى برِياردان
ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا ،بةشداربووان دةتوانن:
 ثيَناسةى بريار و جؤرةكانى بكةن.

 جياوازى لة نيَوان بريار و برِيارداندا دةستنيشان بكةن.
 ئةو هؤكارانة بذميَرن كة كاريطةريان لةسةر برِياردان هةية.
 ذماردنى هةنطاوةكانى برِياردان.
 جيَبةجيَكردنى هةنطاوةكانى برِياردان.
 ذماردنى ريَطا و سةرضاوةكانى كؤكردنةوةى زانياريةكان.
 دةستنيشانكردنى تايبةمتةندى سةرضاوةكان بؤ زامنكردنى نويَياتى و جؤريَتى و

راستطؤيى زانياريةكان.
كاتى ثيَويست
ثيَداويستييةكان

 008خولةك
 1 كيسى رةنطاورةنطى رازاوةى ئةستوور ( رون نةبيَت).
 1 كةرةستةى بضوك لةناو هةر يةك لة كيسةكاندا هةبن.
 بؤرد و كاغةز و قةلَةم.
 21 كارتى شني 1 ،لة شيَوةى ضوارطؤشة بيَت 1 ،لة شيَوةى الكيَشة 1 ،لة شيَوةى
بازنة 1 ،لة شيَوةى سيَطؤشة ،لةسةر هةر يةكيَك لة شيَوةكان دةقيَكى نوسني
هةبيَت ( الثةرِةى كار)0

 21 كارتى سةوز 1 :لة هةر يةكيَك لة هةرضوار شيَوةكان.
 سةرضاوةى جياواز بؤ زانياريةكان :كتيَبى زانستى ،كؤظارى بازرطانى ،وتار ،راثؤرتى
وةزارةتى دياريكراو ،كتيَب و بالَوكراوة كة سةرضاوةكةى باوةرِثيَكراو بيَت هى
ديكةش كة سودى ليَوةربطرييَت.

 كؤمثيوتةر( + )2هيَلى ئةنتةرنيَت.
هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى 5( .خولةك)

جيَبةجيَكردن

* ريَطاكة :خستنة رووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :ثيَناسةى برِيار ،جؤرةكان و هؤكارة كاريطةرةكانى 28( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى " :وةالَمى كؤتايى( ".ريَنمايى كارامةيى ذيان)
 ..قؤناغى سيَيةم :هةنطاوةكانى برِياردان 75 ( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :هةنطاو هةنطاو بةرةو برِيار" ( ريَنماى كارامةيى ذيان)
 .1قؤناغى ضوارةم :تايبةمتةنديةكانى سةرضاوةى زانياريةكان 15( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :باوةرِثيَكراو و دوكيؤميَنتكراو" (ريَنماى كارامةيى ذيان)
 .5قؤناغى ثيَنجةم :كؤتاى دانيشتنةكة 5( .خولةك)
* ريَطاكة :دووبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.

الثةرِةكانى كار
ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

الثةرِةى كار :ضةند دةقيَك بؤ وةرطرتنى برِيار.
 بة بريى بةشداربووان دةهيَنينةوة كة ثيَويستة كارامةيى بريكردنةوةى داهيَنةرانة
بةكار بهيَنن لةكاتى دانانى طرميانة بة بىَ هيض كؤتيَكى هزرى .وة هزرى رةخنةطرانة
لة كاتى شيكردنةوةى ئةريَنى و نةريَنى هةر طرميانةيةكدا و لة كاتى بةدةستهيَنانى
زانياريةكانى ثيَويست بؤ برِياردان بةكار بهيَنن.

الثةرِةكانى كار

الثةرِةى كار :ضةند دةقيَكى نووسراو بؤ وةرطرتنى برِياردان
دةقى  :1من لة تةمةنى ثانزة سالَيدام ,باوكم دةيةويَت بةشومبدا بة خزميَكى ,ئةو باوةرِى بةوة هةية كة دةبيَت كض
لة تةمةنيَكى بضوكدا شو بكات ,هةروةها بةمة لة رووى داراييةوة بارى شانى سوكرت دةبيَت .من نامةويَت وا زوو شو
بكةم و دةمةويَت خويَندنةكةم تةواو بكةم و ثسثؤرى وةرطرم ،نازامن من دةبيَت ضيبكةم.
دةقى :2قوتابيةكى نوىَ هاتة ثؤلةكةوة هيَمن و خةلوق و لةسةرخؤ و زيرةك بوو ,لة رووى شيَوة و روخسارةوة ريَك
بوو .بةالَم لة طةرِةكيَكى ديكة هات بوو بريكردنةوةشى وةك ئةوان نةبوو .حةزمكرد بيناسم و لةوانةية هاوريَيةتى
لةطةلَ دروست بكةم بةالَم لةوة دةترسم هاوريَكامن لة ثؤل ليَم زوير بنب ,لةبةر ئةوةى كةسوكاريان ريَيان ليَدةطرن
كة جطة لة خةلَكى طةرةكةكة زياتر تيَكةلَ بة كةسى ديكة نةبن.
دةقى :3بارودؤخى ئاسايش لة دةظةرةكةماندا ئالَؤزة ،نة دةرؤيشتني بؤ قوتاخبانة و ثةميانطا لةبةر ئةوةى
كةسوكارةكامنان دةترسان لةوةى تؤشى رووداويَك بني ،رةوشى بذيَوى ذيان تيَضوى زؤرتر بوو ،برا طةورةكةم لةطةلَ
دةست ثيَكردنى شةر بةرةو والَتيَكى بيانى رويشت و داواى لة ئيَمةش دةكرد كة بضني بؤ الى ,ئايا ئيَمةش والَت
بةجيَبهيَلَني يان نا؟
دةقى :4ثيَش تةواو بوونى سالَى يةكةم لة خويَندنى ثيشةيم ,ثيَويستة ئةو ثيشةية هةلبذيَرم كة ئارةزووم ىلَ هةية,
لة سالَى يةكةمدا زؤر ئاسودة نةبووم لةبةر ئةوةى من دوودلَ بووم لةوةى بةردةوام مب يا هةلَبذاردنيَكى ديكةم
هةبيَت وةك دارتاشى يان كؤمثيوتةر يان كارةبا يان لة بواريَكى ديكة بطةريَم.
دةقى :5فيَربوونى ثيشةيم لة بةسنت و ضاككردنةوةى ئاميَرةكانى فيَنككةرةوة تةواو كرد و ثيَويستة لة كار بطةرِيَم,
باوكم دةيويست لة حكومةت ئيش بكةم بة موضةى  .88هةزار دينارى مانطانة ،برادةرةكةشم بؤى ثيَشنياركردم كة
خؤم وةرشةيةكى تايبةت بة خؤم دابنيَم ضونكة ناوضةكةى ئيَمة زؤر بةرفراوان بووة و مالَةكان هةردةم ثيَويستيان
بة ئاميَرى فيَنككةرةوة هةية بةتايبةتى لة كةشوهةواى طةرمدا ،من سةرم سورِماوة نازامن ضيبكةم.
دةقى :6طواستومانةتةوة بؤ طةرِةكيَكى ديكة ,هةولَمدا لة كؤمةلَيَك طةجنى ئةو طةرِةكة نزيك ببمةوة ,دواى دوو
ضاوثيَكةوتن يةكيَك لة طةجنةكان ثيَشنيارى بؤ كردم كة جطةرةيةكى حشيش بكيَشم و سوربوو لةسةر ئةوةى كة
تاقى بكةمةوة ,ئةوةش بةلَطةى ئةوةية كة من بومةتة يةكيَك لةو طروثة ،نازامن ضيبكةم؟

دةقى :7شةظني سةرى سورِماوة نازانيَت ضيبكات ,يةكيَك لة مامؤستاكانى لة قوتاخبانةكةى هةراسانى كردووة و
سورة لةسةر ئةوةى كة دواى تةواو بوونى وانةى كؤتايى مبيَنيَتةوة كة كؤتايى رؤذةكةية ،جاريَكيان لة كاتى
شيكردنةوةى ثرسياريَكى بريكارى ,هةولَيداوة دةست لة دةستى بدات ،دةبيَت شةظني ضيبكات؟
دةقى :8خزم و هاوريَكامن ئامؤذطاريم دةكةن بةوةى كة ريَطا لةخوشكة بضوكةكةم بطرم (كة ساليَك لة خؤم
بضووكرتة) لة ضوونة دةرةوةى مالَةوة ،دةبيَت لةهةموو كاريَكى بضووك و طةورة راى من وةربطريَت و ثيَويستة ئةو
ئيشانةش بكات كة دايكم ثيَم دةسثيَريَت ,ئةمةش بة راى ئةوان بؤ ثاريَزطاريكردنة لة ئةو ,ثيَويستة ئيشةكانى مالَ
بكات و لة مالَ مبيَنيَتةوة لةبةر ئةوةى ئةو ميَية ،بة هؤى ئةوةوة ئةوان طالَتة بة من دةكةن ،نازامن ضيبكةم؟ ئايا بة
قسةيان بكةم و وةك ثياو دةركةوم بةو شيَوةيةى ئةوان دةيانةويَت؟
رؤذى سيَيةم :دانيشتنى ضوارةم
بابةتى دانيشتنةكة

كارامةيى هاوسؤزى

ئاماجنةكانى دانيشتنةكة لة كؤتايى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن:
 ثيَناسةى هاوسؤزى بكةن
 هاوسؤزى لة سؤزدارى جيا بكةنةوة.
 هةنطاوةكانى دةركةوتنى هاوسؤزى بذميَرن.
كاتى ثيَويست
ثيَداويستيةكان

 18خولةك
 بؤرد و فليث ضارت و كاغةز و قةلَةم.
 دابةشكردنى كاغةز بةسةر طروثةكاندا كة هةر يةكيَكيان يةكيَك لة حالَةتةكان
لةسةر نوسرا بيَت .الثةرِةكانى كار)

هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى 5( .خولةك)

جيَبةجيَكردن

* ريَطاكة :خستنة رِووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :هاوسؤزى يان سؤزدارى و هةنطاوةكانى ثيشاندانى هاوسؤزى.
( 58خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :سةرةراى جياوازى ,خؤت لة شويَنى ئةو دابنىَ ( ".ريَنمايى
كارامةيى ذيان)
* ريَطاكة :نيشاندان و طفتؤطؤ دةربارةى هةنطاوةكانى ثيشاندانى هاوسؤزى.
 ..قؤناغى سيَيةم :كؤتايهيَنانى دانيشتنةكة 5( .خولةك)
* ريَطاكة :دوبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.

بةرنامةكانى كار

 دةقى حالَةتةكان.

بريؤكة بؤ ئيَمة

 جةخت لةوة دةكةينةوة كة ثيشاندانى هاوسؤزى ثيَويستى بة كارامةيى
ثةيوةنديكردن دةكات كة دواتر بة دريَذترى باسى ىلَ دةكريَت.

الثةرِةكانى كار
الثةرِةى كار :دةقى حالَةتةكان
حالَةتى يةكةم:
كاتيَك شظان كتيَبةكانى هةلَطرتبوو لة قوتاخبانة دةرِؤيشت بة بىَ مةبةست خؤى كيَشا بة هاوثؤليَكى خؤيدا و كةوتة
سةر زةوى ,ئةو قوتابيانةى لةوىَ بوون ثيَى ثيَكةنني و وتيان" :تؤ ضوار ضاوت هةية و ناشبينيت! ضاويلكةكةت
دانىَ رةنطة باشرت ببينى".
تكاية وةالَمى ئةم ثرسيارانة بدةنةوة:
 كيَشةكة ضية؟
 كاردانةوةى ئةوانى ديكة ضؤن بوو؟
 ئةو هؤكارة ضى بوو تا وا لة ئةوانة بكات كة رةفتاريان بةو شيَوةية بيَت؟
 ئايا ليَرة هاوسؤزي هةبوو؟ بؤضى؟
 ثيَويست بوو كةسةكان ضيبكةن بؤ ئةوةى هاوسؤزى خؤيان ثيشان بدةن؟
حالَةتى دووةم:
نارين ثشوى هاوينى هةموى بة يارى تؤثى باسكتبؤلَ بةسةربرد بةو هيوايةى كة لة سةرةتاى سالَى خويَندندا
ثةيوةندى بة تيثى قوتاخبانةوة بكات تا لةطةلَ هاورِىَ خؤشةويستةكانى بيَت ،نارين هاوريَكانى ئاطادار دةكاتةوة كة
لةطةلَ ئةوان دةضيَت بؤ راهيَنان ضونكة راهيَنةرةكة ئةو ناوانة رادةطةيةنيَت كة هةلَيبذاردوون بؤ بةشداريكردن لة
تيثةكة .بةالَم ئةوى هةلَنةبذارد بوو! بؤية زؤر خةمى خوارد و واقى و رِما! بةرةو رووى هاوريَيةكةى رؤيشت تا
خةمى خؤى بؤ دةربرِيَت! بةالَم هاوريَيةكةى ثيَى وت تؤ بؤ توشى شؤك بووى ئايا تؤ لةو باوةرة بووى
هةلَبذيَردريَيت؟! لةو خةوة هةستة!

تكاية وةالَمى ئةم ثرسيارانة بدةنةوة:
 كيَشةكة ضية؟
 كاردانةوةى ئةوانى ديكة ضؤن بوو؟
 ئةو هؤكارة ضى بوو تا وا لة ئةوانة بكات كة رةفتاريان بةو شيَوةية بيَت؟
 ليَرة هاوسؤزى هةبوو؟ بؤضى؟
 ثيَويستة كةسةكان ضيبكةن بؤ ئةوةى هاوسؤزى خؤيان دةرخبةن؟
حالَةتى سيَيةم:
لةم دواييةدا ,رةنطني لة مالًََةوة لة حالَةتى توندوتيذيدا دةذى كة بةردةوام لة نيَوان دايك و باوكيدا شةرِ رِوودةدات,
كاريطةرى نةريَنى لةسةر كارةكانى كردووة و ئةركةكانى ثشتطوىَ خستووة ,ضاالكييةكانى كةم بؤوة و زؤر كةم قسة
دةكات و بة دةطمةن ثيَدةكةنىَ .لةبةر ئةمةش خاوةنكارةكة ثيَى ناخؤش بوو ,هةولَيدا هؤكارةكة بزانيَت ,بةآلم
رةنطني كيَشةكةى بؤ باس نةكرد و بةلَيَنى ثيَدا كة بابةتةكة دريَذة نةكيَشىَ و هةولَ بدات بطةريَتةوة سةر دؤخى
جارانى ,بةو هيوايةى كة بةريَوةبةر تيَى بطات و ليَى قبؤلَ بكات .بةآلم كاتيَك هاورِيَيةكةى زانى ضى لة مالَى رةنطني
رِوودةدات لة ترسى ئةوةى بةريَوةبةر دةرى بكات رِاستيةكةى بة بةريَوةبةرةكة ووت .بةآلم كة رةنطني بةمةى زانى
زؤر توورِة بوو و ثةيوةندى لةطةلَ هاوريَكةى ثضراند ,بةآلم هاوريَكةشى توورِة بوو و ثيَى ووت" :ئةطةر كةسيَك
ضاكةت لةطةلَ بكات ,ئةوها ثاداشتى دةكةيت؟!":
تكاية وةآلمى ئةم ثرسيارانة بدةرةوة:
 كيَشةكة ضية؟
 كاردانةوةى ئةوانى ديكة ضؤن بوو؟
 ئةو هؤكارة ضى بوو تا وا لة ئةوانة بكات كة رةفتاريان بةو شيَوةية بيَت؟
 ليَرة هاوسؤزى هةبوو؟ بؤضى؟
 ثيَويستة كةسةكان ضيبكةن بؤ ئةوةى هاوسؤزى خؤيان دةرخبةن؟
حالَةتى ضوارةم:

ئازاد و يارا دوانةن ،بةالَم دايك و باوكيان وةك يةك مامةلَةيان لةطةلَ ناكةن ،بؤ منوونة ثيَويستة يارا يارمةتى دايكى
بدات لة كاروبارى مالَةوة لة كاتيَكدا ئازاد لةطةلَ هاوريَكانى دةرِؤيشت بؤ يارى كردن لة ياريطاى طةرِةكةكةيان،
هةروةها ئازاد بؤى هةبوو بة تةنيا بضيَتة دوكان بةالَم بؤ يارا ئةوة قةدةغة بوو .لة ئازاد قبولَ دةكريَت كة لة ناو
مالَ هاوار بكات و رابكات بةالَم بؤ يارا نابيَت! يارا لةسةر هةر كاريَك سزا دةدريَت كة بةدلَى مالَةوةيان نةبيَت ,بةالَم
ئازاد لةسةر هةمان كار سزا نادريَت ،رؤذيَكيان يارا برِيارى دا رووبةرووى ئةو رةوشة بيَتةوة و قبولَنةكردنى ئةو
رةوشةى راطةياند! رؤيشت بؤ الى دايكى و سكاالَى كرد و بيَزاريةكةى خؤى بؤ دركاند! دايكى وةالَمى دايةوة وتى
تؤ كضى و ئةو كورِة!
تكاية وةالَمى ئةم ثرسيارانة بدةوة:
 كيَشةكة ضية؟
 كاردانةوةى ئةوانى ديكة ضؤن بوو؟
 ئةو هؤكارة ضى بوو تا وا لة ئةوانة بكات كة رةفتاريان بةو شيَوةية بيَت؟
 ليَرة هاوسؤزى هةبوو؟ بؤضى؟
 ثيَويستة كةسةكان ضيبكةن بؤ ئةوةى هاوسؤزى خؤيان دةرخبةن؟
حالَةتى ثيَنجةم:
شلؤظة سةير رةفتار دةكات ،ئينتماى سياسى و هزرى سةير و سةمةرةى هةية! لةطةلَ هاوثؤلةكانى هيض ريَك
ناكةويَت و وايان دةبينىَ كة ئةوانة زؤر سادةن و بة كاروبارى منداالَنةوة خةريكن! هاوثؤلةكانى ئاوا باسى
دةكةن لة قوتاخبانة :رؤذيَكيان كاتيَك شلؤظة دةطةرِايةوة بؤ مالَةوة دوو كورِ كة لةسةر ماتؤر بوون هيَرشيان
كردة سةرى و دواى ئةوةى ليَياندا جانتةكةشيان ىلَ دزى ،دواى ضةند رؤذيَك طةرِايةوة بؤ قوتاخبانة بينى
هةمويان بة سةيرى ليَيدةرِوانن بة ضرثةوة بةيةك دةلَيَن شايانى ئةوةية واى ىلَ بةسةر بيَت! سةرى داطرت و
دةستى بة طريان كرد.
تكاية وةالَمى ئةو ثرسيارانة بدةوة:
 كيَشةكة ضية؟
 كاردانةوةى ئةوانى ديكة ضؤن بوو؟

 ئةو هؤكارة ضى بوو تا وا لة ئةوانة بكات كة رةفتاريان بةو شيَوةية بيَت؟
 ليَرة هاوسؤزى هةبوو؟ بؤضى؟
 ثيَويستة كةسةكان ضيبكةن بؤ ئةوةى هاوسؤزى خؤيان دةرخبةن؟

حالَةتى شةشةم:
زيالن طةجنيَكى زؤر باش بوو كة هةموان خؤشيان دةويست لة وانةكانيشى زؤر باش بوو ،بؤ طةرِةكيَكى نوىَ
طواستبويانةوة ،كؤمةلَيَك طةجنى لةوىَ ناسى و هةولَيدا كة تيَكةلَيان بيَت ،لة سةرةتادا هةموو شتيَك بة باشى
دةرِؤيشت بةالَم هةر زوو ئةوان زؤريان لة زيالن دةكرد كة جطةرة و حةشيش تاقى بكاتةوة ،زيالن قبولَى
نةكرد .لة طروثةكة دةريان كرد و لة كؤالَن طالَتةيان ثيَدةكرد ،زيالن زؤر دلَتةنط و رةشبني بوو لةوةى بتوانيَت
هاوريَى ديكة لةو طةرِةكة بدؤزيَتةوة .ثةيوةندى بة هاورِىَ كؤنةكانى كرد تا سكاالَى دلَى خؤى بؤيان بكات:
ئةويش لة وةالَمدا ثيَى وت خةتاى خؤتة" :ض دةبوو كة حةشيشةكةت تاقى كردباوة لة طةلَيان بةاليةنى كةم لة
دةستت نةدةدان".
تكاية وةالَمى ئةم ثرسيارانة بدةوة
 كيَشةكة ضية؟
 كاردانةوةى ئةوانى ديكة ضؤن بوو؟
 ئةو هؤكارة ضى بوو تا وا لة ئةوانة بكات كة رةفتاريان بةو شيَوةية بيَت؟
 ليَرة هاوسؤزى هةبوو؟ بؤضى؟
 ثيَويستة كةسةكان ضيبكةن بؤ ئةوةى هاوسؤزى خؤيان دةرخبةن؟

حالَةتى حةوتةم:

ئاآلن طةجنيَكى كةمئةندامة ،كارى دارتاشى دةكات ،زؤر توورِة و خةمبار دةبيَت كاتيَك ثارضة تةختةيةكى ىلَ
بةردةبيَتةوة ضونكة ئةوة وةختى زؤرى ىلَ دةبات تا دةخياتةوة سةر ميَزى كاركردنةكة ،ئةم كارة لة هةموو
جارةكاندا كارى تيَدةكات و خةمبار و دلَتةنط دةبيَت .زؤرجار هاوكارةكانى لة كارةكانيان دةوةسنت و طالَتةى
ثيَدةكةن و ضاوديَرى دةكةن تا بزانن ضؤن هةولَدةدات ئةو ثارضة تةختةية كة كةوتؤتة سةر زةوى بطةريَنيتةوة
سةر ميَزى كاركردنةكة.
تكاية وةالَمى ئةم ثرسيارانة بدةوة:
 كيَشةكة ضية؟
 كاردانةوةى ئةوانى ديكة ضؤن بوو؟
 ئةو هؤكارة ضى بوو تا وا لة ئةوانة بكات كة رةفتاريان بةو شيَوةية بيَت؟
 ليَرة هاوسؤزى هةبوو؟ بؤضى؟
 ثيَويستة كةسةكان ضيبكةن بؤ ئةوةى هاوسؤزى خؤيان دةرخبةن؟
حالَةتى هةشتةم:
سيميار قوتابية لةبةشى دارتاشى ,يةكيَكة لة قوتابية باشةكانى بةشةكة ،رؤذيَك لة رؤذان لة ضةوتى يةكيَك لة
هاوكارةكانى كة مةقةستى بةكارديَنا لة كاتيَكدا سيميار ئيشى ثيَدةكرد ،ثةجنةيةكى دةستى راستى سيميارى
ليَكردةوة .بؤ ماوةى يةك هةفتة سيميار لة نةخؤشخانة مايةوة لةبةر ئةوةى ثةجنةيةكى لة دةست دابوو .زؤريَك لة
هاوريَكانى سةردانيان دةكرد لة نةخؤشخانة كة زؤر خةميان بؤ دةخوار و ثيَيان ناخؤش بوو كة واى ىلَ بةسةرهاتووة ،لة
كاتى ضاكبونةوة ،يةكيَك لة هاورِيَكانى ئامؤذطاريان كرد كة ثةيوةندى بة ثةميانطاى شياندنى ثيشةيى بؤ كةمئةندامان
بكات ،لةطةلَ ئةوةشدا مامؤستاكةى ئاماذةى ثيَدا بوو كة بطةرِيَتةوة بؤ بةشةكةى خؤى ،يةكيَكى ديكة ثيَى ووتبوو كة
بةشكةى بطؤرِيَت و بطوازيَتةوة بؤ بةشيَكى ديكةى هةمان بنكةى راهيَنان .بةالَم باوكى ثيَى وتبوو كة ئةو هيَشتا نؤ
ثةجنةى هةية و دةتوانيَت لة كارى دارتاشيدا بةكاريبهيَنيَت.
تكاية وةالَمى ئة ثرسيارانة بدةوة:
 كيَشةكة ضية؟

 كاردانةوةى ئةوانى ديكة ضؤن بوو؟
 ئةو هؤكارة ضى بوو تا وا لة ئةوانة بكات كة رةفتاريان بةو شيَوةية بيَت؟
 ليَرة هاوسؤزى هةبوو؟ بؤضى؟
 ثيَويستة كةسةكان ضيبكةن بؤ ئةوةى هاوسؤزى خؤيان دةرخبةن؟

رؤذى سيَيةم :دانيشتنى كؤتايى ثيَهيَنان
تكاية سةيرى رؤذى يةكةم بكةوة :دانيشتى كؤتايى ثيَهيَنان

رؤذى ضوارةم – بةرنامةى راهيَنان
كاتةكان

بابةتةكانى رؤذى ضوارةم

0388 -03.8

كردنةوةى رؤذانة :هةلَسةنطاندنى رؤذى رابردوو ،ثيَداضوونةوةى بابةتةكانى رؤذى رابردوو،
بةرنامةى ئةمرؤ و هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة

00388 -0388

كارامةيى ثةيوةنديكرنى كارا

003.8 -00388

ثشوو

0.388 -003.8

كارامةيى ثةيوةنديكرنى كارا -بةردةوامى

01388 -0.388

ثشووى خواردنى نيوةرؤ

01388 -01388

كارامةيى رةفتارى يةكالكةرةوة

013.8 -01388

كؤتايى ثيَهيَنانى رؤذى راهيَنانةكة :جةختكردن لةسةر ثةيامة بنةرةتيةكان و ريَطاكانى
راهيَنان كة بةكارهيَنراون

رؤذى ضوارةم :ثالنى دانيشتنةكان
رؤذى ضوارةم :دانيشتنى كردنةوةى رؤذانة

تكاية ثيَداضونةوة بة رؤذى دووةم بكة :دانيشتى كردنةوةكة
رؤذى ضوارةم :دانيشتنى يةكةم
بابةتى دانيشتنةكة

كارامةيى ثةيوةنديكردنى كارا

ئاماجنةكانى

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا ،بةشداربووان دةتوانن:

دانيشتنةكة

 ثيَناسةى ثةيوةنديكردن بكةن.
 رةطةزةكانى كارى ثةيوةنديكردن بذميَرن.
 كؤسثةكانى بةردةم ثةيوةنديكردن دةستنيشان بكةن.
 ثيَناسةكردنى ثةيوةنديكردنى زارةكى و نا زارةكى.

 ذماردنى تايبةمتةنديةكانى ثةيوةنديكردنى زارةكى و نازارةكى.
 دةستنيشانكردنى تايبةمتةندى دةنط.
 ثيَناسةكردنى طويَطرتن و قؤناغةكانى كارى طوىَ ىلَ راطرتن.
 ذماردنى مةرجةكانى طويَطرتنى باش.
كاتى ثيَويست
كةرةستةى ثيَويست

 208خولةك
 بؤرد و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم.
 كارتى نوسني كة هةر يةكةيان يةكيَك لة رةطةزةكانى ثةيوةنديكردنى زارةكى لةسةر
نوسرابيَت ( الثةرِةكانى كار)
 ثارضة كاغةزى طةورة كة لة سةر هةر يةكيَكيان رؤلَيَك لةو رؤلَانةى خوارةوةى لةسةر
نوسرا بيَت بة مةرجيَك هةر رؤلَيَك دوو جار دووبارة ببيَتةوة.

 ثارضة كاغةزى بةتالَ بؤ دابةشكردنى لةسةر بةشداربووانى ديكة.
هةنطاوةكانى
جيَبةجيَكردن

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى 5 ( .خولةك)
* ريَطاكة :خستنة رووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :ثةيوةنديكردن ،رةطةزةكانى ،كؤسثةكانى .8 ( .خولةك)
* ريَطاكة :راهيَنانى نةخشة( .الثةرِةى كار)
 ..قؤناغى سيَيةم :ثةيوةنديكردنى زارةكى 18( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى " :بة ووشة ثةيوةندى دةكةين" (ريَبةرى كارامةيى ذيان)
* لة كاتى طفتوطؤكةدا جةخت لةسةر جؤرى رستة بةكارهاتووةكان دةكةين لة
ثةيوةنديكردنى ئةريَنيدا.
 .1قؤناغى ضوارةم :ثةيوةنديكردنى نا زارةكى 18 ( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :بة جولَة و ئاماذة و سةيركردن ثةيوةندى دةكةين( "0-ريَبةرى

كارامةيى ذيان)
 .5قؤناغى ثيَنجةم :دةنط وتايبةمتةنديةكانى 05 ( .خولةك)
* راهيَنان :ضاالكى " :شةوطار ئةم بةيانية نةهاتووة" راهيَنةر ئةم رستةية بة تؤنى جياواز
جياواز دةلَيَتةوة هةروةها ئاستى بةرزى و نزمى دةنطةكة جياواز دةبيَت ،لةسةر
بةشداربووان ثيَويستة هةستى كةسةكة و بريؤكةكةى ديار بكةن.
* ريَطاكة :طفتوطؤكردن دةربارةى ئةم ثرسيارة" :ئةو تايبةمتةنديانة ضني كة ثيَويستة لة
دةنطدا هةبيَت بؤ ئةوةى ثالَثشتى كردارى ثةيوةنديكردن بن؟"
 .1قؤناغى شةشةم :طويطرتن 18( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :دةنطدانةوةى ثةيامةكة" (ريَبةرى كارامةيى ذيان)
 .7قؤناغى حةوتةم :كؤتايهيَنانى دانيشتنةكة 5( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاوخشاندنةوة بة ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 الثةرِةى كار  :0نةخشة

الثةرِةكانى كار

 الثةرِةى كار  :2رةطةزةكانى ثةيوةنديكردنى زارةكى
 الثةرِةى كار  :.رؤلَةكان.
ضةند بريؤكة بؤ
ئيمة!

....

الثةرِةكانى كار
الثةرِةى كار  :0نةخشة:
الثةرِةى كار  :2رةطةزةكانى ثةيوةنديكردنى زارةكى نا كارا:
 بةكارهيَناى زاراوةى زانستى و ئالَؤز.
 بةكارهيَنانى زمانيَك كة زؤربةى بةشداربووان قسةيان ثيَنةكرد بيَت.
 بةكارهيَنانى رستةى دريَذ كة كؤمةلَيَك ثةيام و زانيارى لةخؤ بطريَت.
 بةكارهيَنانى هةلَينجراوةكان يان ئةجنامةكان نةك راستيةكان.
 بةكارهيَنانى طشتاندن و بابةتى نا دةستنيشانكراو.
الثةرِةى كار  :0رؤلَةكان:

 كةسى يةكةم :طرنطى قسةكانى دةدات ،ثيَدةكةنىَ كة كارةكة واخيواست ,ثالَثشتى و هاندانى نيَرِةرِةكة
(قسةكةرةكة) دةكات.
 كةسى دووةم :نةريَنى بة و بلَىَ برِوا ناكةم كة بتوانى شتيَكى خؤش بلَيَيت.
 كةسى سيَيةم :بة تؤنيَكى ئةريَين و برِوا بةخؤبوونةوة بلَىَ" :وات ليَهاتوة كة بتوانى هةوالَى ضريؤكى
كؤميَدى بلَيَيةوة".
 كةسى ضوارةم :بةم شيَوةية كؤميَنتت بدة كة تؤنيَكى باش و ئةريَنيت هةبيَت" :تؤ كةسيَكى كة زؤر شت
دةزانى" يان" ئايا دةتوانى بريؤكةكةم بؤ دووبارة بكةيتةوة ضونكة من تيَينةطةيشتم".

رؤذى ضوارةم :دانيشتنى دووةم
بابةتى دانيشتنةكة

كارامةيى رةفتارى يةكالكةرةوة

ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

لة كؤتاى دانيشتنةكةدا ،بةشداربووان دةتوانن ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ كةن:
 ثيَناسةكردنى هةر سيَ رةفتارةكة :هيَرشبةر ،وةرطرتوو ،يةكالكةرةوة
تايبةمتةندى و ئةجنامةكانى هةرسىَ رةفتارةكان.

 ذماردنى هةنطاوةكانى رةتكردنةوة بة بةكارهيَنانى رةفتارى يةكالكةرةوة.
 ثيَناسةكردنى  5شيَواز كة خزم و خةلَكى ديكةش بؤ فشاركردن
بةكاريدةهيَنن .

 ثيَناسةكردنى  1شيَواز بؤ بةرةنطاربوونةوةى فشارى خزم و خةلَكى ديكة و
رةتكردنى ثتةو و يةكالكةرةوة.
 جيَبةجيَكردنى هةنطاوةكانى رةتكردنةوةى ثتةو و بةرةنطارببونةوةى
شيَوازةكانى فشار و قاييلكردنةوة.
كاتى ثيَويست
ثيَداويستييةكان

 028خولةك
 بؤرد و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم.
 . كاغةزى فليث ضارت كة لةسةر هةر يةكيَكيان ثيَناسةى يةكيَك لةو سىَ
رةفتارانةى تيَدا نوسرا بيَت.
 ضةند كؤثيَيةك لة ناوةرِؤكى ئةم سىَ رةفتارة بة ثيَى ذمارةى بةشداربووان
(طةرانةوة بؤ زانيارية بنضينييةكان)

 ضةند كؤثيةك لة دةقةكة بؤ هةموو بةشداربووان.

 كاغةزيكى فليب ضارت كة ثيَشوةختة هةنطاوةكانى رةفتارى يةكالكةرةوةى
(ثتةو) لةسةر نوسرا بيَت.

 كاغةزيَكى فليب ضارت كة تيايدا هةنطاوةكانى رةتكردنةوةى ثتةوى لةسةر
نوسرا بيَت.

 كاغةزيَكى فليب ضارت كة شيَوازةكانى فشاركردنى لةسةر نوسرا بيَت و
يةكيَكى ديكة كة شيَوازةكانى بةرةنطاربوونةوةى لةسةر نوسرا بيَت.
هةنطاوةكانى
جيَبةجيَكردن

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى 5( .خولةك)
* ريَطاكة :خستةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :هةرسىَ رةفتارةكة ,تايبةمتةندى و هةست و ئةجنامةكان.
( 18خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :كام رةفتار!" (ريَبةرى كارامةيى ذيان)
 ..قؤناغى سيَيةم :هةنطاوةكانى دةربرِين لة رةفتارى يةكالكةرةوة.8 ( .
خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :ضؤن دةتوامن يةكالكةرةوة و ثتةو مب" (ريَبةرى كارامةيى
ذيان"
 .1قؤناغى ضوارةم :هةنطاوةكانى رةتكردنةوةى ثتةو 18( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :بة ثتةوى رةت دةكةمةوة( "0 -ريَبةرى كارامةيى ذيان)
 .5قؤناغى ثيَنجةم :كؤتايهيَنانى دانيشتنةكة 5( .خولةك)
* ريَطاكة :دووبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.

الثةرِةكانى كار
ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

* دةقى ضريؤكةكة.
 ريَطا بةهةموان دةدريَت بؤ بةشداربون بة ثيَى مةرجى ريَزطرتن و طويَطرتن لة
ئةوانى ديكة.
 هةردةم ضاوكراوة دةبني بؤ ئةوةى ئةطةر بةشداربويةك لة ئةجنامى
شيَوازةكانى قاييلكردن و رووبةرووبونةوةدا بيَزار بكريَت ,هاوكارى دةكةين و


ضارةسةرى بؤ دةدؤزينةوة.
لة كاتى ثيَويستدا بةشداربووان ئاراستة دةكةين بؤ ئةوةى بة شيَوازةكانى
فشار و رووبةرووبونةوة بطةن.

الثةرِةكانى كار
الثةرِةى كار :دةقى ضريؤكةكة
 دراوسىَ :بةيانى باش. خاوةنى بالَةخانةى تةنيشيت :بةيانى باش ،دةتوامن ضؤن يارمةتيت بدةم؟ دراوسىَ :هةموو بةيانيةك كاتذميَر شةشى بةيانى هةلَدةستم بؤ ئةوةى ئامادةمب بؤ ضوونة سةر كارةكةم ,بةالَملةسةر دةنطى بيَزاركةرى ئةو موةليدة كارةباية خةبةرم دةبيَتةوة كة دةنطيَكى بةرزى هةية دةبيَتة هؤى
تيَكدانى ئارامية ريَذةييةكةى طةرةكةكةمان .هةموو رؤذيَك بةو ذاوةذاوة رؤذةكةم دةستثيَدةكةم ,بةالَم لة دلَى
خؤمدا دةلَيَم خةلَك ثيَويستى بة كارةبا هةية .بةالَم بة راستى طوجناو نية ئةو ذاوةذاوة هةموو رؤذةكانى هةفتة
بةردةوام بيَت بة تايبةتيش رؤذانى ثشوو كة حةز دةكةم درةنط هةستم لة خةو ،ذاوةذاوى ئةو موةليدةية ئيَمة
و خةلَكى طةرةكيش لة نووسنت مةحرووم دةكات ،لةبةر ئةوة لةطةلَ خةلَكى ناو بالَةخانةكةدا كؤبونةوةيةكمان
كرد و من بة نويَنةرى ئةوانيش قسة دةكةم ،ثيَويستة يان شويَنى موةليدةكة بطؤردريَت يان ذووريَكى بؤ
دروست بكريَت كة دةنطةكةى كةمبكاتةوة يان هةر ضارةسةريَكى ديكة كة دةنطةكةى كةم بكاتةوة .لةو
باوةرِةم يةكيَك لةو ثيَشنيارانة طوجناو دةبيَت بؤ هةمووان ,بةم شيَوةية دانيشتوانى ناو بالَةخانةكةى تؤش
كارةبايان دةبيَت و ئيَمةش ئاسودةميان دةستدةكةويَت ،ئةمةش بة شيَوةيةكى ئةريَنى كار دةكاتة سةر
ثةيوةنديةكانى نيَوان دراوسيَكان.

رؤذى ضوارةم :دانيشتنى كؤتايى
تكاية بة رؤذى يةكةمدا بضؤرةوة :دانيشتنى كؤتايى

رؤذى ثيَنجةم :بةرنامةى راهيَنانةكة
كاتةكان
0388 -03.8

بابةتةكانى رؤذى ثيَنجةم
كردنةوةى رؤذانة :هةلَسةنطاندنى رؤذى ثيَشوتر ،ثيَداضونةوة بة رؤذى ثيَشرت،
بةرنامةى ئةمرِؤ و هةلَسنةطاندنى ثيَشوةختة

بة دةستهيَنانى ثشتطريى

00388 -0388

ثشوو

003.8 -00388

بة دةستهيَنانى ثشتطريى -بةردةوامى

02388 -003.8

كارامةيى كاركردن وةك تيميَك

0.388 -02388

ثشووى نانى نيوةرؤ

01388 -0.388

كارامةيى كاركردن وةك تيميَك -بةردةوامى

01388 -01388

كؤتايى ثيَهيَنانى رؤذى راهيَنانةكة :جةختكردنة سةر ثةيامة بنةرةتيةكان و
ريَطاكانى راهيَنان كة بةكارهيَنراون

013.8 -01388

رؤذى ثيَنجةم :ثالنى دانيشتنةكان
رؤذى ثيَنجةم :دانيشتنى كردنةوةى رؤذةكة
تكاية بة رؤذى دووةمدا بضؤرةوة :كردنةوةى دانيشتنةكة
رؤذى ثيَنجةم :دانيشتنى يةكةم
بابةتى دانيشتنةكة

بة دةستهيَنانى ثشتطريى

ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

لة كؤتاى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن:

 ثيَناسةى بة دةستهيَنانى ثشتطريى بكةن.
 ذماردنى ئةو هؤكارانةى كة بة دةستهيَنانى ثشتطريى سةركةوتوو دةكةن و ئةوةى
دةبيَتة هؤى ئةوةى كة لةوانةية فةشةىل ثيَبيَنيَت.

 ذماردنى ئاستةكانى بة دةستهيَنانى ثشتطريى.

 دةستنيشانكردنى ئةو رؤآلنةى كة ثشتطريةكان يان بةرطريكارةكان دةيطيَرن.
 درك كردن بة طرنطيى بةشداريكردنى طةجنان لة كردارى بة دةستهيَنانى
ثشتطرييدا.
 هةلَبذاردنى بابةتةكة /ئةو كيَشةكةى كة ثيَويستة ثشتطريى بؤ كؤبكريَتةوة.
 ئامادةكردنى ثالنيَكى سةركةوتووى ثالَثشتيكردن.
كاتى ثيَويست

 058خولةك

ثيَداويستييةكان

 بؤرد و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم.
 الثةرِةى كار  0و  2لةسةر بؤرد يان كؤمثيوتةر.
 ضةند كؤثيةك لة الثةرِةى كار  .بة ثيَى ذمارةى بةشداربووان.
 ضةند كؤثيةك لة الثةرِةى كار  1بة ثيَى ذمارةى بةشداربووان.

هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى 5( .خولةك)

جيَبةجيَكردن

* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :ثيَناسةى بةدةستهيَنانى ثشتطريى ,ئاستةكانى و رؤلَى
اليةنطرةكان 28( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :ثالَثشتيكردن ,بانطةوازيكردن ،بة دةستهيَنانى ثشتطريى"،
هةنطاوةكانى ( 1 -0ريَبةرى كارامةيى ذيان)
* ريَطاكة :ثيشاندانى ثيَناسة و ئاستةكان و رؤلَةكان( .الثةرِةكانى كار )2 ,0
 ..قؤناغى سيَيةم :هةلَبذاردنى بابةتةكة .8( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :بؤضى ثالَثشتيكردنى ئةم بابةتة ,نا يةكيَكى دى" (ريَبةرى
كارامةيى ذيان)
 .1قؤناغى ضوارةم :دانانى ثالنيَك بؤ بة دةستهيَنانى ثالَثشتى 08( .خولةك)
* ريَطاكة :هزرباراندن دةربارةى ئةم ثرسيارة" :هةنطاوةكانى بة دةستهيَنانى
ثالَثشتى ضني؟"
* ريَطاكة :ضاالكى" :دانانى ثالن بؤ ثشتطرييكردنيَكى كاريطةر" (ريَبةرى كارامةيى
ذيان)
* ريَطاكة :طفتوطؤكردن دةربارةى ئةم ثرسيارة" :ئةو هؤكارانة ضني كة دةبنة هؤى
سةركةوتن و سةرنةكةوتنى بة دةستهيَنانى ثشتطريى؟"
 .5قؤناغى ثيَنجةم :كؤتايى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة 5( .خولةك)
* ريَطاكة :ثيَداضونةوة بة ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.

الثةرِةكانى كار

 الثةرِةى كار :0ئاستةكانى بةدةستهيَنانى ثشتطريى.
 الثةرِةى كار :2رؤلَةكانى اليةنطر.

 الثةرِةى كار :.رةطةزةكانى بابةتى بةدةستهيَنانى ثشتطريى.
 الثةرِةى كار :1هةنطاوةكانى بة دةستهيَنانى ثشتطريى.
ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

 ثيَناسةى بة دةستهيَنانى ثشتطريى لةسةر كاغةزيَكى فليب ضارت دةنوسني و
بةكارى دةهيَنني و روونى دةكةينةوة و لةسةر وشة طرنطةكان دةوةستني.

 منوونةكان لة واقعى كؤمةلَطا وةردةطرين كة لة هةلَمةتةكانى بة دةستهيَنانى

ثشتطريى لة بوارى طةجنةكان بةكارى دةهيَنن.
 جياوازى بكريَت لة نيَوان "بةدةستهيَنانى ثشتطريى"و" هؤشياركردنةوة بؤ
طؤرِانى رةفتار" ئةوةى كؤتايى يةكيَكة لةو سرتاتيجييانةى كة بؤ بة دةستهيَنانى
ثشتطريى بةكار ديَن.

 هةنطاوةكانى بةدةستهيَنانى ثالَثشتى بة دريَذى لةطةلَ ثيَدانى منوونة باسدةكةين.
 دلَنيا دةبينةوة لةوةى كة بةشداربووان سرتاتيجيةتى جياواز و كةنالَى جياواز
بةكار دةهيَنن ( تةلةفزيؤن ،راديؤ ،تابلؤى ثرِوثاطةندة ،ديالؤكى كةسى ...هتد).

الثةرِةكانى كار

الثةرِةى كار :1ئاستةكانى بة دةستهيَنانى ثشتطريى و اليةنطريى

جيهانى
هةريَمى
نيشتمانى
دةسةالَتى ناوخؤ
كؤمةلَطة
خيَزانى
كةسى

الثةرِةى كار  :2رؤلَةكانى اليةنطر

الثةرِةكانى كار

رؤلَةكانى اليةنطر
خةسلَةتةكانى رؤلَ

رؤلَ
اليةنطر
تويَذةى ئامانج
ئاكامدارةكان

الثةرِةى كار :.رةطةزةكانى بابةتى بة دةستهيَنانى ثشتطريى
 .0هةبوونى كيَشةيةك.
 .2كاريَكى ثيَويستى كؤمةلَطاية.
 ..بةيةك طةياندنى ثرسى طشتى و تايبةت.
 .1دةبيَتة هؤى باشكردنى رةوشى ذيانى كؤمةلَطا /طةجنان.
 .5لةطةلَ بةهاكانى كؤمةلَطا دةطوجنيَت.
 .1كيَشةكة ضارةسةر ناكريَت ئةطةر لة ريَطاى بة دةستهيَنانى ثالَثشتييةوة نةبيَت.
 .7هةىل سةركةوتنى بةرزة.
 .0بابةتةكة ئةوة دةهيَنيَت كة ئةو وةختةى ثيَبدريَت بؤ تاوتويَكردن.
 .0دةتوانريَت تويَذى بة ئاماجنطرياو دةستنيشان بكريَت.
.08

لةسةر بنةماى زانستى بينا كراوة.

.00

لة حالَةتى ضارةسةرنةكردنى كيَشةكة طةورة دةبيَت.

.02

كات و زةمانى طوجناو بؤ ثشتطرييكردن دةربارةى ئةو بابةتة دياريكراوة

الثةرِةى :1هةنطاوةكانى بةدةستهيَنانى ثشتطريى
 .0رةوشةكة شيدةكةينةوة.
 .2كيشةكة دةستنيشان دةكةين.
 ..ئاماجنةكة دةستنيشان دةكةين.
 .1ئةوانةى ئاماجنن دياريان دةكةين.
 .5ريَطاى كاركردن هةلَدةبذيَرين.
 .1ثالنى كار دادةنيَني.
 .7ثالنةكة جيَبةجىَ دةكةين.
 .0هةلَدةسةنطيَنني.
 .0هةنطاوةكان و ئاماجنةكان ريَكدةخةينةوة و ضاوديَرى كارةكة دةكةين.

رؤذى ثيَنجةم :دانيشتنى دووةم
بابةتى دانيشتنةكة

كارامةيى كاركردن وةك تيميَك

ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

لة كؤتاى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ ببكةن:
 ثيَناسةكردنى تيم.

 دةستنيشانكردنى رةطةزةكانى سةركةوتنى تيم.
 ذماردنى طرنطي و سودةكانى كاركردن وةك تيم.

 دةستنيشانكردنى رؤلَ و كارى ئةو كةسانةى لة تيمةكةدا كار دةكةن.
 هةلَسةنطاندنى تواناى كةسايةتى و هاوكاريكردنى لة تيمةكةدا.
 ذماردن و ثيَناسةكردن و قؤناغةكانى ثيَشكةوتنى تيم.
كاتى ثيَويست
ثيَداويستييةكان

 008خولةك
 بؤرد و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم.
 كؤثى الثةرِةى كار 0بة ثيَى ذمارةى بةشداربووان.

 كاغةزى سثى و رةنطاورةنط و قةلَةمى رةنطكردن و مةقةست و ( ). -2و لةزطة و
ئةوانى تر كة يارمةتى بةشداربووان دةدات كة وينةى درومشةكانيان بكةن.

 كاغةزى سثى و رةنطاورةنطةكان ،كاغةزى لةزطة ،راستة ،قةلَةم ،قوتوى بةتالَ،
كارتؤن ،مةقةست.

 كاغةزى بضووك كة ثيشةكانيانى لةسةر نوسراوة (الثةرِةى كار)0
هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى 5( .خولةك)

جيَبةجيَكردن

* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :ثيَناسةكردنى تيم و طرنطيةكةى .8 ( .خولةك)
* ريَطاكة :هزرباراندن دةربارةى" :تيم ضية؟"
* ريَطاكة :طفتوطؤكردن دةربارةى" :طرنطى كاركردن لةناو تيمدا ضية؟"
 ..قؤناغى سيَيةم :رةطةزةكانى سةركةوتنى تيم و رؤلَةكانى 58( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :دوو يان سىَ باشرتة لة يةك" (ريَبةرى كارامةيى ذيان)
 .1قؤناغى ضوارةم :قؤناغةكانى ثيَشكةوتنى تيم 08( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :هةنطاو بة هةنطاو" (ريَبةرى كارامةيى ذيان)
 .5قؤناغى ثيَنجةم :كؤتاى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة 5( .خولةك)
* ريَطاكة :دووبارةكردنةوةى ديارترين ئةو خاالَنةى كة لة دانيشتنةكةدا باسكراون.

الثةرِةكانى كار

 الثةرِةى كار :0هةلَسةنطاندنى تواناكانى خؤم دةكةم تا ثشكدارى لةناو تيمدا بكةم.
 الثةرِةى كار :2ثيشةى ئةندامةكان.

ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

 دةكريَت ضاالكى قؤناغى سىَ بة راهيَنانى قةستةلةكان بطؤرِيتةوة .راهيَنةرةكة
هةلَدةستيَت بة دابةشكردنيان بؤ دوو تيم هةر بةشداربوويةك سةتليَكى دةداتىَ و هةر
طروثيَك هةنديَك شتومةكى دةداتىَ .ثيَويستة طروثةكان ئةو شتومةكانة بةناو
قةستةلةكاندا ببةن بةبىَ ئةوةى هيض شتيَك بكةويَـة سةر زةوى.
 لة كاتى كاركردن لةطةلَ طروثةكاندا ,بة ناوياندا دةطةريَني تا رادةى كارتيَكردن و ئةو
قؤناغانة ببينني كة تيمةكان ثيَيدا تيَدةثةريَن تا بتوانن لة دوايدا كؤميَنتيان لةسةر
هةبيَت .هةروةها ئةطةر ملمالنيَكان بةرةو توندوتيذى رويشنت ,ئةو كاتة تةدةخول
دةكةين و ريَساكانى كارى ثيَكةوة وةبرييان دةهيَنني.

الثةرِةكانى كار
الثةرِةى كار  :0هةلَسةنطان بؤ تواناكانى خؤم دةكةم بؤ بةشداريكردن لةناو تيمةكةدا:
* هةموو رستةكان خبويَنةوة و كامةيان لةطةلَ تؤ دةطوجنيَت ئةو هةلَبذيَرة.

* لة كاتى بيناكردنى تواناكانتدا دةتوانى هةولَ بدةى كة وةالَمةكانت باشرت بكةى لة الوازةوة بؤ ناوةند و لة
ويَشةوة بؤ باشة يان زؤر باشة.
زؤر الوازة الوازة
0

دووردةكةومةوة لةوةى طلةييةكان خبةمة سةر
خةلَك.

2

ريَطا بة هةموان دةدةم كة هةىل دةركةوتى توانا و
ليَهاتويان دةرخبةن.

.

بةوشيَوةية رةفتاردةكةم كة لة بةرذةوةندى
تيمةكةدا بيَت.

1

لة توانامداية بةرثرسيارةتى هةلَطرم.

5

ستاييشى دةستكةوتةكانى ئةندامانى تيمةكة
دةكةم.

1

خؤم بة دوور دةطرم لة بريؤكةكانى ثيَشوةختة.

7

هاوكار دةمب.

0

بة راشكاوى و ئاشكرايى و ئةريَنى دةربرِيَن لة
بؤضوونةكانى خؤم دةكةم.

0

بة ئةريَنى و ريَزطرتنةوة مامةلَة لةطةلَ خةلَك دةكةم.

 08بةشدارى دةكةم.
 00من بابةتيانة بري دةكةمةوة.
 02طوىَ لة ئةوانى ديكة دةطرم.
 0.من خويَنطةرمم و بة جيددى كار دةكةم.
 01حوكم لةسةر كةس نادةم.
 05خةلَك لة زانيارى و شارةزاييةكامندا بةشدار دةكةم.
 01هةولَدةدةم بة ريَككةوتن بطةينة ضارةسةركردنى
كيَشةيةكى ملمالنىَ.
 07ثيَشنيارى بريؤكةى نوىَ و شيَوازى جيا جيا دةكةم.
 00هةولَ دةدةم ليَك نزيكبونةوة لة نيَوان بريوبؤضونة
جياوازةكاندا دروست بكةم.
 00ريَطا بةخؤم نادةم كة كارةكان لةسةر ئاستى كةسى

ناوةندة

باشة

زؤرباشة

وةرطرم.
 28رةخنة لة بريوبؤضونةكان دةطرم نةك لة كةسةكان.
 20ريَز لة بؤضونى ئةوانى ديكة دةطرم.
 22يارمةتى ثيَشكةش بةوانة دةكةم كة ثيَويستيان
ثيَية.
 2.رؤلَى خؤم بةشيَوةيةكى كارا ئةجنام دةدةم.
 21بة خؤبةخشتى ئةو ئةركة ئةجنام دةدةم كة
ثيَويستة ثيَى هةستم.
 25ثابةند دةمب بة برِيارةكانى تيمةكة.
الثةرِةى كار :2ثيشةى ئةندامةكان:
 .شيَوةكار ()2
 .نوسةر ()2
 .ضيَشليَنةر ()2
 .زاناى فيزيك ().
 .ئةندازيارى كارةبايى
 .مامؤستاى دواناوةندى ()2
 .ئةندازيارى ديكؤر()2
 .رؤذنامةنوس ()2
 .راوضى ().
 .ثزيشك ()2
 .وةستاى بينا

 .كريَكار ()2

رؤذى ثيَنجةم :دانيشتنى كؤتايى
تكاية بة رؤذى يةكةمدا بضؤرةوة :دانيشتنى كؤتايى

رؤذى شةشةم :بةرنامةى راهيَنان
كاتةكان

بابةتةكانى رؤذى شةشةم

0388 -03.8

كردنةوةى رؤذانة :هةلَسةنطاندنى رؤذى ثيَشوو ،بةرنامةى ئةمرؤ ,هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة

00388 -0388

كارامةيى بةريَوةبردنى ناكؤكى و مفاوةزةكردن

003.8 -00388

ثشوو

023.8 -003.8

كارامةيى بةريَوةبردنى ناكؤكى و مفاوةزةكردن -بةردةوامى

0.388 -023.8

طفتوطؤى كراوة دةربارةى كارامةيى ذيان

01388 -0.388

ثشووى نانى نيوةرؤ

01388 -01388

راهيَنان :ثيَناسة ،بنةماكان ،سوودةكان ،جؤرةكان و رؤلَةكانى راهيَنةر

013.8 -01388

كؤتاى ثيَهيَنانى رؤذى راهيَنانةكة :جةخت كردنةوة لةسةر ثةيامة بنةرةتيةكان و ريَطاكانى
راهيَنانى بةكارهاتوو

رؤذى شةشةم :ثالنى دانيشتنةكان

رؤذى شةشةم :كردنةوةى دانيشتنى رؤذانة
تكاية بة رؤذى دووةمدا بضؤرةوة :كردنةوةى دانيشتنةكة.
رؤذى شةشةم :دانيشتنى يةكةم

بابةتى دانيشتنةكة

كارامةيى بةريَوةبردنى ناكؤكى و مفاوةزةكردن

ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا ،بةشداربووان دةتوانن:
 ثيَناسةى ناكؤكى بكةن.

 درككردن بةوةى كة ناكؤكى دةتوانيَت دةرفةت و مةترسيداريش بيَت.
 ذماردنى هؤكار و جؤرةكانى ناكؤكى.

 دةستنيشانكردنى هؤكارة دةرةكيةكان كة يارمةتيدةرن بؤ ناكؤكيةكان.
 ذماردنى ئةو دياردانةى كة دةبنة هؤى ناكؤكى ،دياريكردنى ريَطاكانى مامةلَة كردن
لةطةلَ ناكؤكيةكان.

 دةستنيشانكردنى ريَطاكانى مامةلَةكردن لةطةلَ ناكؤكى
 ذماردن و جيَبةجيَكردنى قؤناغةكانى بةريَوةبردنى ناكؤكى.
كاتى ثيَويست
ثيَداويستييةكان

 008خولةك
 بؤرد و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم.

 كؤثى الثةرِةى كار  :0بة ثيَى ذمارةى بةشداربووان.
 كؤثى الثةرِةى كار  :2بة ثيَى ذمارةى بةشداربووان.
 كؤثى الثةرِةى كار  :.بة ثيَى ذمارةى بةشداربووان.

 5 كؤمةلَةى ثارضة كاغةز بؤ هةر ثيَنج ريَطاكةى بةريَوةبردنى ناكؤكيةكة.
 لةزطة.
هةنطاوةكانى
جيَبةجيَكردن

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى )5( .خولةك
* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :ثيَناسةى ناكؤكى .8( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى":ناكؤكى..ئةريَنى ..نةريَنية" (ريَبةرى كارامةيى ذيان)
* ريَطاكة :طفتوطؤكردن دةربارةى هؤكار و جؤرةكانى ناكؤكى.
 ..قؤناغى سيَيةم :قؤناغةكانى ناكؤكى .8( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :لة دايك بوونيَكى زةمحةت" (ريَبةرى كارامةيى ذيان)
 .1قؤناغى ضوارةم :ريَطاكانى مامةلَة كردن لةطةلَ ناكؤكى 58( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :ضؤن مامةلَة لةطةلَ ناكؤكى بكةين؟" (ريَبةرى كارامةيى ذيان)
 .5قؤناغى ثيَنجةم :قؤناغةكانى بةريَوةبردنى ناكؤكى 18( .خولةك)
* ريَطاكة :ضاالكى" :دبلؤماسيةتيَكى مفاوةزةكردن" (ريَبةرى كارامةيى ذيان)
 .1قؤناغى شةشةم :كؤتاى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة 5( .خولةك)
* ريَطاكة :دووبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.

الثةرِةكانى كار

 الثةرِةى كار  :0دةقى ضريؤكةكة.
 الثةرِةى كار :2خشتةى ريَطاكانى مامةلَة كردن لةطةلَ ناكؤكى.

ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

 لة سةر طروثةكان دةطةرِيَني و دلَنيا دةبينةوة لةوةى كة لة قؤناغةكانى ناكؤكى
تيَطةيشتوون.
 دلَنيا دةبينةوة لة طرنطيى هةولَدان بؤ ثشتبةستنى بةردةوام بة ريَطاكانى هاوكارى
يان ريَككةوتن لة كاتى بةرِيَوةبردنى ناكؤكيةكاندا ,بةالَم لة هةندىَ حالَةتدا ناضار
دةبني كة سىَ ريَطاى ديكةش بطرينة بةر.
 ثيَويستة ضاوكراوة بني ,لةوانةية لة كاتى دانانى ناو حالَةت رةوشى رووبةروو
بوونةوة و ناكؤكييةكان توندتر بيَت.
 بؤ بةشداربووانى رون دةكةينةوة كة ئةو رةوشةى دروستمان كرد راستى نةبوو,
بؤية ثيَويستة ئةو هةستة نةريَنيانةى بؤيان دروست بوو خبةينة الوة.
 داوا لة بةشداربووان دةكةين كة هةر ثيَنج شيَوازى مفاوةرزةكردن بةكار بهيَنن.

الثةرِةكانى كار
الثةرِةى كار :0دةقى ضريؤكةكة.
ضريؤكة كة تةواو دةكةين
ئةمرؤ يارى هةية لة نيَوان تيثى  ........و تيثى  ............كة يارى كؤتايية بؤ ئةم وةرزة.
سةرباز هةستا بة داواتكردنى هاورىَ طةجنةكانى بؤمالَةوة تا ثيَكةوة سةيرى ياريةكة بكةن ,لةبةر ئةوةى سةرباز
شاشةيةكى طةورةى هةية كة بلَندطؤى طةورةى ثيَوةية و دةنطيَطى بةرزى هةية ،لةبةر ئةوة زياتر لةزةت
لةسةيركردنى دةكةن.
داخاز كة هاندةرى تيثى ثيَضةوانةى سةربازة ,ليَى ثرسى تؤ دلَنياى لة داوةتكردمنان؟ دلنيايى كة دةتوانى مبانبينى
لة كاتيَكدا ئيَمة دلَخؤش بني و سةما بكةين بة بردنةوةى تيثةكةمان.
سةرباز لة وةالَمدا وتى! تؤ خةون دةبينى! لة دوا بةيةك طةيشتنياندا تيثةكةى من برديةوة ,لة بريتة؟
داخاز" :لة جارى رابردوو بةخت ياوةرتان بوو!" سةيرى شاهبازى كرد و وتى" :ناتوامن بيهيَنمة بةرضاوى خؤم ضى
بةسةر ديَت كة تيثةكةى دةدؤرِيَت ,ضونكة ئةو قبولَى دؤرانى نية".

هاوريَكانى سةرباز ئامادةبوون بؤ سةيركردنى ياريةكة ..ئةوة ياريةكة طةيشتة ثيَنج خولةكى كؤتايى و خةريكة
ناوبذيوان فيكةى كؤتايى ليَبدات .بةآلم ناوبذيوانةكة ثةنارتييةكى بؤ تيثى داخاز تؤمار كرد .هةمويان توشى
سةرسورِمان بوون هةتا داخازيش ،ضونكة كةسيان ثيَشبينى ئةوةيان نةدةكرد كة ئةو ليَدانة بة ليَدانى ثةنارتى
هةذمار بكريَت.
طؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلَ.....
الثةرِةى كار :2خشتةى ريَطاكانى مامةلَة كردن لةطةلَ ناكؤكيةكان:
ضى روودةدات كة
بةكارى بهيَنيَت؟

لةوانةية بةكارى بهيَنيَت
لةم حالَةتةدا:

ناتوانريَت بةكارى
بهيَنيَت لةم حالَةتةدا:

هاوكاريكردن
ريَككةوتن
كيَربِكىَ
خؤطوجناندن/
دةستبةردارى دةبيَت
هةالَتن

رؤذى شةشةم :دانيشتنى دووةم
بابةتى دانيشتنةكة
ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

دانيشتنى طفتوطؤى طشتى دةربارةى كارامةيى ذيان
لة كؤتاى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن:
 دلَنيا بن لةو زانياريانةى كة ثةيوةنديان بة كارامةيى ذيانةوة هةية.

كاتى ثيَويست

 .8خولةك

ثيَداويستييةكان

* بؤرد و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم.

هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى 5( .خولةك)

* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.

جيَبةجيَكردن

 .2قؤناغى دووةم :كارامةيى ذيان 25( .خولةك)
* ريَطاكة :طفتوطؤى كراوة لةسةر بنةماى ئةو ثرسيارانةى كة بةشداربووان
دةيكةن دةربارةى كارامةيى ذيان.
الثةرِةكانى كار
ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

- لة تواناماندا هةية كة بضينة ناو بابةتةكة و ثرسيار لةبةشداربووان بكةين،
يان بة طويَرةى ئةجنامةكانى هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختةكة ثيَداضونةوةى
بؤ بكةين بؤ ئةوةى دلَنيا بني لةوةى كة ثةيامة بنةرةتيةكان و
هةنطاوةكانى بةريَوةبردنى كارامةييةكانيان فيَربوونة و وةريانطرتووة.

رؤذى شةشةم :دانيشتنى سيَيةم
بابةتى دانيشتنةكة

راهيَنان :ثيَناسةكردن ،بنةماكان ،ضةمكةكان ،سوود و رؤلَةكان

ئاماجنةكانى

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا ،بةشداربووان دةتوانن:

دانيشتنةكة

 ثيَناسةى راهيَنان بكةن.
 دةستنيشانكردنى بنةما و ضةمكة سةرةكيةكانى راهيَنانةكة.

 وةرطرتنى هةلَويَستيَكى ئةريَنى لة بابةتةكانى بةشداريكردن و ضاالككردن
لة راهيَنانةكةدا.

 ذماردنى هةر ضوار قؤناغى ثرؤسةى فيَربوون.
 ذماردنى سوودةكانى راهيَنانةكة.
 دةستنيشانكردنى رؤلَى راهيَنةر ,ثيَش راهيَنان و لةكاتى راهيَنانةكةدا و
دواى راهيَنانةكةش.
كاتى ثيَويست
ثيَداويستيةكان

 028خولةك
 رؤذنامةى ديوار دةربارةى رؤلَى راهيَنةرةكان.
 بؤرد و فليب ضارت و كاغة ز قةلَةم.
 كؤمبيوتةر و داتاشؤ.

 كؤثيةك لة الثةرِةى كار بة ثيَى ذمارةى بةشداربووان.
هةنطاوةكانى
جيَبةجيَكردن

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكيةك دةربارةى راهيَنان 5( .خولةك)
* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتةكانى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :ثيَناسةى راهيَنان 08( .خولةك)
* ريَطاكة :هزرباراندن و كورتةى بريؤكةكان دةربارةى ثرسيارى":ثيَناسةى

راهيَنان ضية".
نيشاندانى TPP
 ..قؤناغى سيَيةم :بنةما و ضةمكةكانى راهيَنان 28 ( .خولةك)
* ريَطاكة :طفتوطؤى كراوة لةطةلَ نيشاندانى TPP
 .1قؤناغى ضوارةم :سوودةكانى راهيَنان 08( .خولةك)
* ريَطاكة :تةكنيكى هةنط كة هةر دوو بةشداربووى بة تةنيشت يةكةوة يةكيَك
لة سوودةكانى راهيَنان ثيَدةدريَت.
 .5قؤناغى ثيَنجةم :بةراوردكردن لة نيَوان تةلقينكردن و فيَربوونى ضاالك.
( 28خولةك)
* ريَطاكة :راهيَنانى تاكى و دووانةيى بؤ ثرِكردنةوةى ئةو خشتةيةى لة
بةلَطةنامةى ذمارة ()0دا ,ئينجا بريؤكةكان ثوختة دةكريَن.
 .1قؤناغى شةشةم :رؤلَةكانى راهيَنةر 58( .خولةك)
* ريَطاكة :رؤذنامةى ديوار و كورتةى بريؤكةكان دةربارةى ئةم ثرسيارانة:
ثرسيارى يةكةم :رؤلَى راهيَنةر ثيَش دانيشتنةكة.
ثرسيارى دووةم :رؤلَى راهيَنةر لة كاتى دانيشتنةكةدا.
ثرسيارى سيَيةم :رؤلَى راهيَنةر لة دواى دانيشتنةكة.
 .7قؤناغى حةوتةم :كؤتايى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة 5 ( .خولةك)
* ريَطاكة :دووبارةكردنةوةى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
الثةرِةكانى كار
ضةند بريؤكة بؤ

 الثةرِةى كار :بةراوردكردن لة نيَوان فيَربونى ضاالك و تةلقينكردن.
--

ئيَمة!

الثةرِةكانى كار
الثةرِةى كار :بةراوردكردن لة نيَوان شيَوازى كالسيكى (تةلقينكردن) و فيَربونى ضاالك
شيَوازى تةلقينكردنى كالسيكى
دةستنيشانكردنى ناوةرِؤك بؤ راهيَنةرةكان لةاليةن
ثةيوةنديدارانةوة.

شيَوازى فيَربونى ضاالك

راهيَنةر تةوةرى كردارى فيَربون و سةرضاوةى
زانيارى و كارامةييةكانة.
كؤكردنةوةى زانيارى و سوود ىلَ وةرطرتن لة
كاتيَكى ديكةدا.
رؤذى شةشةم :دانيشتنى كؤتايى
تكاية ثيَداضونةوة بؤ رؤذى يةكةم بكة :دانيشتنى كؤتايى
رؤذى حةوتةم :بةرنامةى راهيَنان
كاتةكان

بابةتةكانى رؤذى حةوتةم

0388 -03.8

كردنةوةى رؤذانة :هةلَسةنطاندنى رؤذى ثيَشوو ،ثيَداضونةوةى رؤذى ثيَشوو،
بةرنامةى ئةمرؤ و هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة

00388 -0388

ذينطةى راهيَنان

003.8 -00388

ثشوو

0.388 -003.8

ثالندانان بؤ دانيشتنى راهيَنان :0-ثيَشةكى و تويَذى ئامانج
ثالندانان بؤ دانيشتنى راهيَنان :2 -ئاماجنةكانى فيَربوون

01388 -0.388

ثشووى نانى نيوةرؤ

01388 -01388

ثالندانان دانيشتنى راهيَنان :2 -ئاماجنةكانى فيَربون -بةردةوامى
ثالندانان بؤ دانيشتنى راهيَنان :. -ناوةرؤك ضاثةمةنيةكان

013.8 -01388

كؤتاى ثيَهيَنانى رؤذى راهيَنانةكة :جةخت كردنةوة لةسةر ثةيامة بنةرةتيةكان
و ريَطاكانى راهيَنانى بةكارهاتوو

رؤذى حةوتةم :ثالنى دانيشتنةكان

رؤذى حةوتةم :كردنةوةى دانيشتنى رؤذانة
تكاية بة رؤذى دوةمدا بضؤوة :كردنةوةى دانيشتنةكة
رؤذى حةوتةم :دانيشتنى يةكةم
بابةتى دانيشتنةكة

ذينطةى راهيَنان

ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

لة كؤتاى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن:
 ثيَناسةى ذينطةى راهيَنان بكةن.
 دةستنيشانكردنى ئةو رةطةزانةى كة ذينطةى راهيَنانى ىلَ ثيَكديَت.
 فيَربوون و دروست ئةجنامدانى راهيَنانةكانى يةكرتناسني :ضاالككردن و
شةرمشكيَنى زيَدةبار.

 شيكردنةوةى اليةنى نةريَنى و ئةريَنى ريَطاكانى دانيشنت.
كاتى ثيَويست
ثيَداويستييةكان

 08خولةك
 بؤرد و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم.
 كؤمثيوتةر و داتاشؤ.
 ئامادةكردنى كاغةزةكان دةربارةى ريَطاكانى دانيشنت بؤ قؤناغى ضوارةم.

هةنطاوةكانى
جيَبةجيَكردن

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكيةك دةربارةى ذينطةى راهيَنان 5 ( .خولةك)
* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :طرنطى ذينطةى راهيَنان و كاريطةريكةى لةسةر بةديهاتنى
ئاماجنةكان 05( .خولةك)
* ريَطاكة :خستنة ناو حالَةتيَك كة راهيَنةر هةلَدةستيَت بة رةخساندنى
ذينطةيةكى راهيَنانى نا طوجناو بؤ ماوةى  5خولةك لة ريَطاى بةكارهيَنانى
ريَطاى دانيشتنيَكى وةك ثؤل و وتنةوةى بابةتى تةلقينى كة طروثةكة هةست بة
ئاسودةيى ناكةن ،ئةو كاتة راهيَنةرةكة راهيَنانةكة دةوةستيَنيَت و لةطةلَ طروث
طفتوطؤ دةربارةى ئةو ثرسيارانة دةكةن:
 ئةوة ضى روويدا؟ هةستى طروثةكة ضؤن بوو؟ ئةوةى روويدا ض كاريطةريةكى لةسةر كردارى فيَركردن دةبيَت؟ كورتةى بريؤكةكان دةربارةى ئةوةى روويدا و كاريطةرى ذينطةى راهيَنانلةسةر كردارى فيَركردن.

 ..قؤناغى سيَيةم :رةطةزةكانى ذينطةى راهيَنان 08( .خولةك)
* ريَطاكة :طفتوطؤى كراوة لةطةلَ ئامادةكردنى ليستيَكى رةطةزةكان و
ثؤليَنكردنةكانيان.
 .1قؤناغى ضوارةم :ريَطاكانى دانيشنت ,اليةنة ئةريَنى و نةريَنيةكانى25( .
خولةك)
* ريَطاكة :تةكنيكى كؤمةلَةكانى كاروسيل كة هةر كؤمةلَةيةك كاغةزيَكيان
ثيَدةدات كة ويَنةى يةكيَك لة ريَطاكانى دانيشتنى لةسةر كيَشراوة و ئةركى
كؤمةلَةكة ئةوةية كة خالَةكانى ئةريَنى و نةريَنى ريَطاكة تؤمار بكةن .دواى
ضةند خولةكيَك كاغةزةكان بةناو كؤمةلَةكاندا تيَدةثةريَت ( كاغةزى كؤمةلَةى
يةكةم دةضيَتة الى كؤمةلَةى دووةم و كاغةزى كؤمةلَةى دووةم بؤ سيَيةم و
ئةويش بؤ ضوارةم لةويَشةوة بؤ يةكةم) هةر كؤمةلَةيةك دةتوانيَت اليةنى
ئةريَنى و نةريَنى بؤ هةر ريَطايةك زياد بكات بةم شيَوةية ريَطاى دانيشتنى
هةلَبذيَردراو لةسةر هةمو كؤمةلَةكان تيَثةر دةبيَت.
ئينجا طفتوطؤيةكى كراوة بؤ دؤزينةوةى باشرتين ريَطاى دانيشنت لة ثيَناو
دابينكردنى ذينطةيةكى طوجناو بؤ راهيَنان.
 .5قؤناغى ثيَنجةم :راهيَنانى يةكرت ناسني 08( .خولةك)
* ريَطاكة :جيَبةجيَكردنى يةكيَك لة راهيَنانةكانى يةكرتناسني ,الثةرِةى كار.0
 .1قؤناغى شةشةم :راهيَنانى ضاالككردن 08 ( .خولةك)
* ريَطاكة :جيَبةجيَكردنى يةكيَك لة راهيَنانةكانى ضاالككردن ,الثةرِةى كار.2
 .7قؤناغى حةوتةم :راهيَنانى شةرمشكيَنى (كسر اجلليد) 08( .خولةك)
* ريَطاكة :جيَبةجيَكردنى يةكيَك لة راهيَنانةكانى شةرمشكيَنى ,الثةرِةى كار..
 .0قؤناغى هةشتةم :كؤتايى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة 5( .خولةك)
* ريَطاكة :دووبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 الثةرِةى كار :0راهيَنانى يةكرت ناسني.

الثةرِةكانى كار

 الثةرِةى كار :2راهيَنانى ضاالككردن

 الثةرِةى كار :.راهيَنانى شةرمشكيَنى.
ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

الثةرِةكانى كار

--

الثةرِةى كار :0راهيَنانى يةكرت ناسني.
الثةرِةى كار :2راهيَنانى ضاالكى.
الثةرِةى كار :.راهيَنانى شةرمشكيَنى.
رؤذى حةوتةم :دانيشتنى دووةم
بابةتى دانيشتنةكة

ثالندانان بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان :1ثيَشةكى و تويَذى بة ئاماجنطرياو

ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

لة كؤتاى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن:
 ذماردنى قؤناغةكانى ثالندانان بؤ دانيشتنيَك.

 زانينى تايبةمتةنديةكانى شويَن و كات لةسةر راهيَنانةكة.
 دةستنيشانكردنى ئةوةى كة ثيَويستة بزانريَت لةسةر تويَذى ئامانج.
كاتى ثيَويست
ثيَداويستيةكان

 18خولةك
 بؤرد و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم.
 كؤمثيوتةر و داتاشؤ.

هةنطاوةكانى
جيَبةجيَكردن

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكيةك دةربارةى ثالندانان بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان.
( 5خولةك)
* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :قؤناغةكانى ثالندانان بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان28 ( .
خولةك)
* ريَطاكة :هزرباراندن و ثوختةى بريؤكةكان دةربارةى ئةم ثرسيارة" :قؤناغ و
هةنطاوةكانى ثالندانان بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان ضني؟"
نيشاندانى قؤناغةكان بة زجنرية.
 ..قؤناغى سيَيةم :شويَن و كات ،تويَذى ئامانج .8( .خولةك)
* ريَطاكة :دروستكردنى طروثةكان دةربارةى ئةم ثرسيارانةى خوارةوة:
 طروثى يةكةم و دووةم :شويَن و كات ,لة كاتى ثالنداناندا ثيَويستة ضىلةبةرضاو بطرييَت.
 طروثى سيَيةم و ضوارةم :ثيَويستة ضى بزانن دةربارةى تويَذى ئامانج.ثوختةى بريؤكةكان و طفتوطؤكردن دواى ئةوةى هةردوو طروث بؤضوونةكانى
خؤيان دةخةنة روو.
 .1قؤناغى ضوارةم :كؤتايى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة 5 ( .خولةك)

* ريَطاكة :دووبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
الثةرِةكانى كار
ضةند بريؤكة بؤ

- جةختكردن لةسةر طرنطيى تةرخانكردنى كاتيَكى تةواو بؤ ثالندانان لةبةر

ئيَمة!

ئةوةى كليلى هةموو سةركةوتنةكانة.

رؤذى حةوتةم :دانيشتنى سيَيةم
بابةتى دانيشتنةكة

ثالندانان بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان :2ئاماجنةكانى فيَربوون

ئاماجنةكانى

لة كؤتاى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن:

دانيشتنةكة

 ثيَناسةكردنى ئاماجنةكانى فيَربون.

 قاييلبوون بة طرنطيى ئاماجنةكانى فيَربوون.
 دةستنيشانكردنى تايبةمتةنديةكانى ئاماجنى ذير.
 ذماردنى جؤرةكانى ئاماجنةكانى فيَربوون و جياكردنةوة لة نيَوانياندا.
كاتى ثيَويست
ثيَداويستيةكان

 08خولةك
 بؤرد و فليب ضارت و كاغةز و قةلَةم.
 كؤمثيوتةر و داتاشؤ.
 ئامادةكردنى كاغةزى بازنةكان بؤ راهيَنانكردن لةسةر ئاماجنةكان.
 ضةند كؤثى لة الثةرِةى كار 0بة ثيَى ذمارةى بةشداربووان.

هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكيةك دةربارةى ئاماجنةكانى فيَربوون 5( .خولةك)

جيَبةجيَكردن

* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :طرنطيى ئاماجنى فيَركارى 28 ( .خولةك)
* ريَطاكة :راهيَنانى ئاماجنةكان :كؤمةلَة طةورةكة دابةش دةكريَت بةسةر دوو
طروثى بضوكرت و هةر طروثيَك تؤثيَكى بضووكى ثيَدةدرىَ و لةسةر كاغةزيَكى
طةورة ئاماجنيَكى بؤ ويَنة دةكةين لة شيَوةى كؤمةلَيَك بازنةى لةناو يةكرتيدا.
لة قؤناغى يةكةمدا هةر ئةنداميَكى طروثةكة هةولَدةدات ئامانج بثيَكيَت ,بةالَم
ليَدانى تؤثةكة بة شيَوةيةك دةبيَت بة بىَ ئةوةى بةشدار بوو سةيرى
ئاماجنةكة بكات تا خالَى طروثةكان هةذمار دةكريَت.
لة قؤناغى دووةمدا :راهيَنانةكة دووبارة دةكريَتةوة ,ئةم جارة بؤ بةشداربوو
هةية لةكاتى ليَدانى تؤثةكةدا سةيرى ئاماجنةكة بكات ,ئينجا دةطةريَنةوة و
خالَةكان دةذميَرين.
هةذماركردنى خالَةكان بةم شيَوةية دةبيَت :بازنةى بضووك  ,85بازنةى

مامناوةند  ,8.بازنةى طةورة  ,82و بازنةى طةورةتر  80خالَ ثيَدةدريَت.
ثوختةى بريؤكةكان دةربارةى طرنطيى ئاشكرايى ئاماجنةكة و تا ضةند
رةنطدانةوةى دةبيَت لةسةر ئةجنامةكة.
 ..قؤناغى سيَيةم :تايبةمتةنديةكانى ئاماجنى ذير 28 ( .خولةك)
* ريَطاكة :شيكردنةوة و طفتوطؤكردن دةربارةى تايبةمتةنديةكانى ئاماجنى
ذير.
 .1قؤناغى ضوارةم :جؤرةكانى ئاماجنةكانى فيَربوون 18( .خولةك)
* ريَطاكة :شيكردنةوة و طفتوطؤكردن دةربارةى هةرسىَ جؤرةكةى
ئاماجنةكانى فيَربوون لةطةلَ ثيَدانى منوونة.
راهيَنانى تاكةكةسى دةربارةى ثؤليَنكردنى ئاماجنةكان بة طويَرةى
جؤرةكانى( .الثةرِةى كار)
 .5قؤناغى ثيَنجةم :كؤتايى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة 5( .خولةك)
* دووبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 الثةرِةى كار :ثؤليَنكردنى ئاماجنةكان.

الثةرِةكانى كار
ضةند بريؤكة بؤ

--

ئيَمة!

الثةرِةكانى كار
الثةرِةى كار :ثؤليَنكردنى ئاماجنةكان.
بابةتى دانيشتنةكة :رةفتارى يةكالكةرةوة (ثتةو)
تكاية جؤرى ئاماجنى فيَركارى دةستنيشان بكة:
0

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا  08%ى بةشداربووان دةتوانن ضاوثيَكةوتن/
جياكردنةوة لة نيَوان هةر سىَ رةفتارةكةدا بكةن بؤ وةالَمدانةوة و بة
تايبةتى رةفتارى هيَرشبةر و نةريَنى و يةكالكةرةوة.

2

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا  18%ى بةشداربووان دةتوانن هةنطاوةكانى
تةواوى رةفتارى يةكالكةرةوة جيَبةجىَ بكةن بؤ رووبةرووبونةوةى فشارى
هاوتةمةن و خزم و رةتكردنةوة ى راست و دروست بة ريَطاى رؤلَ بينني.

.

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا  58%ى بةشداربووان لةطةلَ رةفتارى
يةكالكةرةوة دةبن و بة ثيَويستى دةزانن لة حالَةتى وةالَمدانةوة و
رووبةرووبونةوةى فشارى هاوتةمةنةكانياندا بةكارى بهيَنن.

1

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا بةشداربووان دةتوانن ئةجنامةكانى هةر سىَ
رةفتارةكان شى بكةنةوة لةسةر خؤيان و لةسةر ئةوانى ديكةش.

5

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا  08%ى بةشداربووان دةتوانن  1تايبةمتةندى
ئةو كةسة بذميَرن كة رةفتارى يةكالكةرةوة بةكار ديَنيَت.

1

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا  18%ى بةشداربووان دةتوانن هةر ضوار
هةنطاوةكة بةكار بيَنن بؤ وةآلمدانةوةى يةكالكةرةوة و ثتةو.

رؤذى حةوتةم :دانيشتنى ضوارةم
بابةتى دانيشتنةكة

ثالندانان بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان :3ناوةرؤك و ضاثةمةنيةكان

ئاماجنةكانى

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن:

دانيشتنةكة

 ذماردنى قؤناغةكانى طةرِان لة دواى ناوةرؤكى دانيشتنةكان.
 دياريكردنى تايبةمتةنديةكانى سةرضاوةى نوىَ بؤ زانياريةكان.
 ذماردنى تايبةمتةنديةكانى ضاثكراوةكان.

كاتى ثيَويست

 18خولةك

ثيَداويستيةكان

 بؤرد و كاغةز و قةلَةم.

هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى دةربارةى ناوةرؤك و ضاثةمةنيةكان 5( .خولةك)

جيَبةجيَكردن

* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :طةرِان بةدواى ناوةرؤك و تايبةمتةنديةكانى سارضاوةى

 كؤمثيوتةر و داتاشؤ.

زانياريةكان و تايبةمتةنديةكانى ضاثكراوةكان 58( .خولةك)
* ريَطاكة :دروستكردنى طروثةكان دةربارةى ئةم ثرسيارانة:
 طروثى يةكةم و دووةم :قؤناغةكانى طةرِان بةدواى ناوةرؤكدا ضني؟ هةروةهائةو تايبةمتةنديانة ضني كة لة سةرضاوةى نويَدا هةن بؤ زانياريةكان؟
 طروثى سيَيةم و ضوارةم :تايبةمتةندى ضاثكراوةكان ضني كة لةسةربةشداربووان دابةش دةكريَن؟
ثوختةى بريؤكةكان و طفتوطؤكردن لةطةلَ نيشاندانى كؤمثيوتةر.
 ..قؤناغى سيَيةم :كؤتايى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة 5 ( .خولةك)

* ريَطاكة :دووبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
الثةرِةكانى كار
ضةند بريؤكة بؤ

- سةرجنراكيَشانى بةشداربووان بؤ ئةوةى كة ضةندين جؤر لة

ئيَمة!

ضاثةمةنيةكان هةية كة هةنديَكيان ثيَش دانيشتنةكة دابةشدةكريَن,
هةشيانة لة كاتى دانيشتنةكةدا دابةشدةكريَن و هةشيانة دواى
دانيشتنةكة دابةش دةكرين.

رؤذى حةوتةم :دانيشتنى كؤتايى
تكاية بة رؤذى يةكةمدا بضؤرةوة :دانيشتنى كؤتايى

رؤذى هةشتةم :بةرنامةى راهيَنان
كاتةكان

بابةتةكانى رؤذى هةشتةم

0388 -03.8

كردنةوةى رؤذانة :هةلَسةنطاندنى رؤذى ثيَشرت ،ثيَداضوونةوة بة رؤذى ثيَشرت،
بةرنامةى ئةمرؤ و هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة

00388 -0388

ثالندانان بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان :1شيَوازةكان ،ريَطا و ئامرازةكانى راهيَنان

003.8 -0038

ثشوو

0.388 -003.8

ثالندانان بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان -1بةردةوامى

01388 -0.388

ثشووى نانى نيوةرؤ

01388 -01388

راهيَنان :كارامةييةكانى ثةيوةنديكردن
راهيَنان :كارامةيى بةريَوةبردنى دانيشتنةكان

013.8 -01388

كؤتايى هيَنان بة راهيَنانى ئةم رؤذة :جةختكردنةوة لةسةر ثةيامى سةرةكى و
ريَطاى راهيَنانةكة كة بةكارهاتووة

رؤذى هةشتةم :ثالنى دانيشتنةكان
رؤذى هةشتةم :دانيشتنى كردنةوةى رؤذانة

تكاية بة رؤذى دووةمدا بضؤرةوة :كردنةوةى دانيشتنةكة
رؤذى هةشتةم :دانيشتنى يةكةم
بابةتى دانيشتنةكة

ثالندانان بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان :4ريَطاكان و ئامرازةكان

ئاماجنةكانى

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن:

دانيشتنةكة

 ثيَناسةكردنى تةكنيكةكان ,ريَطاكان و ئامرازةكانى راهيَنان.
 ذماردنى هةنطاوةكانى جيَبةجيَكردنى  1تةكنيك.
 شيكردنةوةى اليةنى ئةريَنى و نةريَنى هةر  1ريَطاكة.
 دةستنيشانكردنى ثيَوةرةكانى هةلَبذاردنى ريَطاكان.
 شيكردنةوةى اليةنى ئةريَنى و نةريَنى دوو ئامرازى راهيَنان.

كاتى ثيَويست
ثيَداويستييةكان

 208خولةك
 بؤرد و قةلَةم و كاغةز.
 كؤمثيوتةر و داتاشؤ.

هةنطاوةكانى
جيَبةجيَكردن

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى دةربارةى ريَطاكانى راهيَنان 5( .خولةك)
* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :ثيَناسةى ريَطاكانى راهيَنان 05( .خولةك)
* ريَطاكة :هزرباراندن دةربارةى ئةم ثرسيارة" :ثيَناسةى ريَطاكانى راهيَنان
ضية؟"
ثوختةى بريؤكةكان دةربارةى ثيَناسة و هةلَينجان و جياوازى لة نيوان تةكنيك
و ئامرازدا.
 ..قؤناغى سيَيةم :وردةكارى ريَطاكانى راهيَنان :هةنطاوةكانى جيَبةجيَكردن-
خالَة ئةريَنى و نةريَنيةكان 028( .خولةك)
* ريَطاكة :ضةند وةرشةى طةرؤك :كؤمةلَة طةورةكة دابةش دةكةين بةسةر دوو
طروث يان زياتر بة ثيَى ذمارةى بةشداربووان بة شيَوةيةك هةر راهيَنةريَك
بةثرس دةبيَت لة طفتوطؤي يةكيَك لة ريَطاكان لةطةلَ طروثيَكى راهيَنراوةكان،
دواى كؤتايثيَهاتنى كاتى طفتوطؤى تةكنيكى يةكةم ( 82خولةك) هةر طروثيَك
دةطواسرتيَتةوة بؤ وةرشةييَكى ديكة كة طفتوطؤ لةسةر تةكنيكيَكى ديكة
دةستثيَدةكات و لةطةلَ راهيَنةريَكى ديكة دةبيَت ،بةم شيَوةية ئالَوطؤر دةكةن
تا هةموو ئةو ريَطايانةى كة دانراون تةواو دةبن.
لة هةر وةرشةييَكدا طفتوطؤ لةسةر هةنطاوةكانى جيَبةجيَكردنى تةكنيكيَك
دةكريَت ,ئينجا اليةنةكانى ئةريَنى و نةريَنى ئةو تةكنيكة باس دةكريَت و

هةروةها كةى و لة كوىَ بةكار ديَت.
ئةو ريَطايانةى كة ثيَشنياركراون بؤ ئةوةى طفتوطؤيان لةسةر بكريَت :هزرباران-
دراسةتكردنى حالَةتيَك -رؤلَ بينني يا رؤلَطيَران -رؤذنامةى ديوار -كارى
طروثةكان -راهيَنانةكان -جةولةى طةران بةسةر ميَزةكاندا -هةنط.
 .1قؤناغى ضوارةم :بناغةى هةلَبذاردنى ريَطاكان 08( .خولةك)
* ريَطاكة :طفتوطؤى كراوة بؤ دةرخستنى ثيَوةرةكان كة راهيَنةر لة كاتى
هةلَبذاردنى تةكنيكةكانى راهيَناندا ثشتى ثىَ دةبةستيَت.
 .5قؤناغى ثيَنجةم :ئامرازةكانى فريبوون 55( .خولةك)
* ريَطاكة :دروستكردنى طروثةكان دةربارةى ئةم ثرسيارانة:
 طروثى يةكةم و دووةم :بؤرد :ريَطاكانى بةكارهيَنانى ،خالَى ئةريَنى و نةريَنى. طروثى سيَيةم و ضوارةم :داتا شؤ :ريَطاكانى بةكارهيَنانى ,خالَى ئةريَنى ونةريَنى.
 .1قؤناغى شةشةم :كوتايى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة 5( .خولةك)
* ريَطاكة :دووبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
الثةرِةكانى كار

--

ضةند بريؤكة بؤ

 ريَطاكان بة ثيَى ذمارةى راهيَنةران بةسةر وةرشةكاندا دابةش دةكريَن.

ئيَمة!

 طرنطة ثؤليَنى ريَطاكان بكريَت بة ثيَى جؤرى ئاماجنةكان :زانيارى و
كارامةيى و هةلَويستةكان.

رؤذى هةشتةم :دانيشتنى دووةم

بابةتى دانيشتنةكة راهيَنان :كارامةيى ثةيوةنديكردن لة راهيَناندا
ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

لة كؤتاى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن:
 درككردن بة طرنطيى كارامةيى ثةيوةنديكردن لةكاتى راهيَناندا.

 شيكردنةوةى تايبةمتةنديةكانى ثةيوةنديكردنى زارةكى و نا زارةكى و
طويَطرتن لة كاتى راهيَناندا.

 جيَبةجيَكردنى كارامةييةكانى ثةيوةنديكردنى ئةريَنى لةكاتى راهيَناندا.
كاتى ثيَويست

* يةك كاتذميَر

ثيَداويستيةكان

 بؤرد و كاغةز و قةلَةم.

هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكيةك دةربارةى ثةيوةنديكردن لةكاتى راهيَناندا.

 كؤمثيوتةر و داتاشؤ.

( 5خولةك)

جيَبةجيَكردن

* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :كارامةييةكانى قسةكردن -طةياندنى نا زارةكى -طويَطرتن
و دوبارة دارشتنةوة 58( .خولةك)
* ريَطاكة :دروستكردنى طروثةكان و ثوختةى بريؤكةكان دةربارةى ئةم
ثرسيارانةى خوارةوة:
 طروثى يةكةم :تايبةمتةندى كارامةييةكانى قسةكردن ضني كة لةراهيَنةرةكةدا هةن؟
 طروثى دووةم :تايبةمتةنديةكانى ثةيوةنديكردنى نا زارةكى ضني كة لةراهيَنةرةكةدا هةن؟
 طروثى سيَيةم :تايبةمتةنديةكانى طويَطرتن و دووبارة دارشتنةوة ضني كة لةراهيَنةردا هةن؟
 ..قؤناغى سيَيةم :كؤتايى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة 5 ( .خولةك)
* ريطاكة :دووبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
الثةرِةكانى كار
ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

- بينا كردن و بريخستنةوةى ئةو بنةمايانةى ثةيوةسنت بة ثةيوةنديكردن كة
طفتوطؤيان لةسةر كراوة لةناو دانيشتنى ثةيوةنديكردندا ,لة ضوارضيَوةى
تةوةرى كارامةييةكانى ذياندا.

رؤذى هةشتةم :دانيشتنى سيَيةم
بابةتى دانيشتنةكة

راهيَنان :كارامةيى بةريَوةبردنى دانيشتنةكة

ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

لة كؤتايى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن:
 دةستنيشانكردنى تايبةمتةنديةكانى ديارترين سروشتى (تةبيعةتى)
بةشداربووان.

 شيكردنةوةى ضؤنيةتى مامةلَةكردن لةطةلَ سروشتة (تةبيعةتة)
جياوازةكاندا.
كاتى ثيَويست
ثيَداويستييةكان

 18خولةك
 بؤرد و كاغةز و قةلَةم.
 كؤمثيوتةر و داتاشؤ.

 دابةشكردنى كاغةزى راهيَنانى  matchingبةسةر بةشداربوواندا.
 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكيةك دةربارةى بةريَوةبردنى دانيشتنةكة و مامةلَة
كردن لةطةلَ سروشتى (تةبيعةتى) كةسةكان 5( .خولةك)

هةنطاوةكانى
جيَبةجيَكردن

* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :مامةلَةكردن لةطةلَ تةبيعةتة جياوازةكانى بةشداربووان.
( 58خولةك)
* ريَطاكة :راهيَنانى  matchingلةناو كارى طروثةكاندا.
دوو جؤر كاغةز لة سةر هةر طروثيَكدا دابةشدةكريَت:
 طروثى يةكةمى كاغةزةكان :باسى هةنديَك تةبيعةت و تايبةمتةنديةكانىدةكات.
 طروثى دووةمى كاغةزةكان :باسى هةنديَك ريَطاى ضؤنيةتى مامةلَةكردنلةطةلَ ئةو سروشتانة (تةبيعةتانة) دةكات.
هةر طروثيَك ئةو كاغةزانة كؤدةكاتةوة كة باس لة تةبيعةتيَك بكات و لةطة َل
كاغةزى ديكةى كة ضؤنيةتى مامةلَةكردنى لةسةرة بطوجنيَت .بةم ثيَيةش
طروثةكان كاغةزةكانى تةبيعةت و ضؤنيةتى مامةلَةكردنى كؤدةكةنةوة.
ثوختةى بريؤكةكان و ئاراستةكردنى بةشداربووان لة اليةن راهيَنةرةوة.
 ..قؤناغى سيَيةم :كؤتايى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة 5( .خولةك)
* ريَطاكة :خستنةرووى ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 الثةرِةى كار دةربارةى هةنديَك ئامؤذطاريية بؤ مامةلَةكردن لةطةلَ

الثةرِةكانى كار

تةبيعةتة جياوازةكانى بةشداربووان.
ضةند بريؤكةى

--

ئيَمة!

الثةرِةكانى كار
الثةرِةى كار :هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَ سروشتة جياوازةكانى بةشداربووان:
ركابةر

هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَة كردن لةطةلَى

 هةردةم دذايةتى و بةرهةلَستى دةكات.

 هةولَبدة اليةنى باش لة كؤميَنتةكانى يا

 هةردةم هيواى ئةوةى هةية قسة بربِيَت و
طفتوطؤ لةسةر هةموو وشةيةك بكات.

قسةكانى بدؤزيتةوة.

 راى ئةوانى ديكة و دذةكانى بؤ روونكةوة.

 بةهؤى طرنطى ثيَدانةكا نى كةسى خؤى
زوو بةزوو لة خؤى دةردةضيَت.

 زوو توورِة دةبيَت.

 هةردةم لةو باوةرِةداية كة رايةكانى راست
و دروسنت.

 هةولَبدة رووبةرووى رةتكراوةكانى بة
ئةريَنى و نةرمى ببينى ،بؤ منوونة ثيَى بلَىَ
تؤ لةسةر هةقى ،بةالَم ثيَويستة لةسةرمان
كة موكرِ بني لةسةر ئةوةى كة رةوشى
طوجناوى بؤ دابني بكةين و هةولَبدةين كة
بطؤرِيَت.

بيَدةنط

 هيض نيشانةيةكى بة رةزامةندى و نا
رازيبوونى تيَدا دةرناكةويَت بةرامبةر
ئةوةى ثيَيدةلَيَيت.

 كةسيَكة حةز بة تةنيايى دةكات و زؤر
قورسة طوزارة لة رايةكانى بكات.
 زؤر زةمحةتة بتوانى ئةوة خبويَنيةوة كة
لة ميَشكيداية ,ئةو كةسيَكة هةستةكانى لة
ناخى خؤيدا دةشاريَتةوة.
 لةوانةية بيَدةنطيةكةى لةبةر ئةوة بيَت كة
قسةيةك بكات و كاريطةرى لةسةر
ثةيوةنديةكانى لةطةلَ خةلكى ديكة بكات.
 لةوانةية بيَدةنطيةكةى لة ئةجنامى ب َ
ى
هيواى و طويَنةدان و شةرم و ئةوانةوة
بيَت.

 بة بةلَطةى راستةقينة رِازى بكة.

هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى

 هانى بدة كة قسة بكات.

 هةولَبدة سةرجنى راكيَشى بؤ وتنى راى
خؤى دةربارةى بابةتيَك كة دةيزانيَت.

 دوركةوة لةو ثرسيارانةى كة وةالَمةكةى
بة بةلَىَ يان نةخيَرة ,بةلَكو ئةو
ثرسيارانةى ليَبكة كة ثيَويستى بةوةالَمى
دريَذة.

 لةسةر روخسارت ئةو نيشانانة بنةخشيَنة
كة ثيَشبينى وةالَمةكة بكات وةك ئةوةى
برؤكانت كةميَك بةرزكةيةوة يان كةميَك
ليَى بضؤ ثيَشةوة.
 ثشت ببةستة بة سرتاتيجيةتى
ثةيوةنديكردنى نا زارةكى بؤ منوونة:
ثرسيارةكةت بكة و ضاوةكانت لةسةر
ئامادةبووان جبولَينةوة و بؤ ضةند
ضركةيةك تيشك خبةرة سةر كةسى
مةبةست.

 لة كاتى قسة كردنيدا ,ئاماذة بة رةنج و
بةشداريكردنةكانى بدة.
 ثةنا بؤ طفتوطؤى ناو طروثى بضووكدا ببة,
ضونكو دةربرِين لة طروثى بضووكدا
ئاسانرتة.

 هةولَبدة هؤكارى بيَدةنطى و
بةشدارينةكردنةكةى بزانى.
خيَرا و بة ثةلةية
 سةبرى نية.

هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى
 ئةو هةستةى بدةيىَ كة تؤش خيَرا

 مةيلة و ئةو سروشتةية كة برِوابونيَكى زياد
لة ثيَوست بة خؤى هةية.

كاردانةوةى لةطةلَ دةكةيت.

 لةسةرخؤبة و كؤنرتِؤىل خؤت لة دةست

 هيض ثالَنةريَكى نية دذايةتى تؤ بكات بةالَم

مةدة ,وازى ليَبيَنة ضى دةويَت بابيلَيَت.

ئاماجنى سةرةكى ئةوةية كة دةيةويَت
ئةركةكةى بة زووترين كات و باشرتين ريَطا
كؤتايى ثيَبيَنيَت.
 لةو باوةرِةداية كة خةلَك تةمبةلَن و طرنطى
بةو شتانة نادةن كة لةطةلَ رةوشى
سةردةمدا بيَت.

 دووركةوة لة بةكارهيَنانى تؤنيَك و
جولَةيةك كة توندوتيذى تيَدا بيَت تا
سةرجنى بؤ الى خؤت راكيَشى.
 وةالَمى كردارى خؤت لة دوو رستةدا كورت
بكةوة بةرامبةر كؤميَنتةكانى" ,ئةوة راى
كةسى تؤية بةرامبةر بابةتةكة".
 ئةو هةلةى ثيَبدة كة بة كةرامةتى خؤى
بكشيَتةوة.
 ئةطةر ئةو بؤ توورِةبونةكةى مافى هةبوو
ئةوة دان بة هةلَةكةدا بنىَ و ثيَى بلَىَ كة
ئةم ضةوتية دووبارة ناكةيتةوة.

ئةوةى لة بابةتةكة دةردةضيَت
 بريؤكةى وا دةخاتة روو كة ثةيوةندى بة

هةنديَك ئامؤذطارى بؤمامةلَة كردن لةطةلَى
 دووركةوة لة رةخنة ليَطرتنى.

 ئةمةش دةبيَتة هؤى ثضرِثضرِ بوونى هزرى

 واى ثيشان بدة كة ريَز لة رايةكانى
دةطريت ،ئةو هزرانة بةرةو شويَنى راستى

بةشداربووان و بة ريَدا بردنى بابةتى
طفتوطؤيةكة.

خؤى ئاراستة بكة .ئينجا بطةرِيَوة سةر
بابةت و طفتوطؤى خؤتان.

بابةتةكةوة نية.

 بلَىَ" ئةو بريؤكةى خستيتة روو زؤر طرنطة
مافى خؤيةتى لة دانيشتنيَكى تايبةتدا
قسةى لةسةر بكةين ،يان بلَىَ ئةوة
بريؤكةيةكى باشة بةالَم جارىَ با
بطةرِيَينةوة سةر بابةتةكةى خؤمان.

 بلَىَ زؤر طرنطة تةركيز لةسةر ئاماجنةكانى

دانيشتنةكةمان بكةين.
 ثيَشنيارى بؤ بكة كة دةتوانيَت بضيَتة ئةو
شويَنةى كة دةكريَت يارمةتيدةر بيَت بؤ
ئةو بابةتةى خستية روو.
ئةوةى قوآليى بابةتةكان دةزانيَت

هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى

 زانيارى قولَ و كارامةيى باشى هةية.

 بة كةميَك سةبر و نةفةس دريَذى و رةنج

 برِوا بةخؤ بوونى زؤرة.
 بة ئاشكرايى طوزارة لةرايةكانى خؤى
دةكات.

 هةولَدةدات كة ئامؤذطاريت ثيَبدات و
شانازيش بة تواناكانى خؤى دةكات.
 طوىَ لة راى كةس ناطريَت و طوىَ لةو
كةسةش ناطريَت كة هاوراى نةبيَت ضونكة
وا هةست دةكات ,هاورِا نةبوون واتا
دذايةتى زانياريةكانيةتى.

بة ئاسانى مامةلَةى لةطةلَ دةكريَت.
 ثيَويستى بة ستايش و ثيَداهةلَدان هةية كة
بة شارةزايى و زانياريية بةنرخةكانى
بدريَت.
 بة بىَ توورِة بوون كؤميَنتةكانى قبولَ بكة.
 لةو كاتةى كة راى خؤت ثىَ دةلَيَى ,بة

كورتى و ريَزطرتنةوة داواى رايةكةى لةسةر
بابةتةكة ىلَ بكة تا لة ريَزطرتن و رازى
بوونةكةت دلَنيا ببيَتةوة.

 وشةى لةوانةية ،رةنطة ،بةكار بيَنة بؤ
ئةوةى هةست نةكات كة تؤ راى خؤت
لةسةرى دةسةثيَنى.

 وشةى "ئيَمة" بةكار بيَنة لة جياتى" من"
تا هةلَويَستةكة وةك بةرةنطاربوونةوةيةكى
ىلَ نةيةت لة نيَوانتاندا.
بيَزاركةر

ضةند ئامؤذطاريةك بؤ مامةلَة كردن لةطةلَى

 طلةيى و سكاالَى زؤرة.

 بة هيَمنى و طرنطيةوة طويَى ليَبطرة.

 بة بضووكرتين هؤ بيَزار دةبيَت.

 بابةتيانة و هاريكار و نةرمبة خؤ ئةطةر

 لةوانةية ئةو بيَزاركردنة بطةريَتةوة بؤ
ئةوةى كة لة رةوشى ئيَستاى خؤى رازى
نية و نةزانيَت ضؤن بابةتةكة بوروذيَنيَت,
لةبةر ئةوة هيض ريَطاى ديكةى نية بيَجطة
لة طلةيى و سكاالَ كردن.

 رازى نية لةو واقعةى كة هةيةتى ضونكة لة

سكاالَكةى نا دروست و مايةى بيَزاريش
بيَت.
 بؤى رونبكةوة كة كةس نية لة جيهاندا
بتوانيَت ضارةسةرى كيَشةى ئةوانى ديكة
بكات بىَ هاوكارى خؤى ,بةالَم با وا ت َ
ى
نةطات كة تؤ لة هاوكاريكردنى هةلَديَى.

توانايدا نية بطاتة دؤخى "منوونةيى" يان

 بةو ئاراستةيةدا ببة كة خؤى بتوانيَت

" كةماىل رةهايى".

ضارةسةرى بؤ سكاآلكانى بدؤزيَتةوة.

 لة وةالَمدانةوةى ثةلة مةكة و داواى ليَبكة
كاتت ثيَبدا بؤ وةالَمدانةوة.

 راستيةكانى دةربارةى ئةو بيَزاريةى
كؤبكةوة ثيَش ئةوةى راى خؤتى ثيَبدةى
و مةهيَلَة هيض لةيةك تيَنةطةيشتنةك
دروست ببيَت.
 لة هةنديَك قؤناغدا طيَرانةوةى سكاالَكةى
ثىَ بربِة و داواى رونكردنةوةى ليَبكة تا


كيَشةكةى دةستنيشان بكات.
ئةطةر هةنديَك ضارةسةرى نا دروست
ثيَشكةشى كرد ثيَى بلَىَ "ئةوة ئةستةمة"
هؤكارةكانى بؤ رونبكةوة و داواى ليَبكة
ضارةسةرى ديكة ثيَشنيار بكات.

ئةوةى قسةى البةالى دةكات
 ناتوانيَت كؤنرتِؤلَى خؤى بكات كة كؤميَنت
لةسةر بابةتيَك نةدات يان لةطةلَ كةسى
نزيك خؤيةوة قسة دةكات.
 سةرضاوةى بيَزاركردنى بةشداربووانى
ديكةية.
 قسةكردنة الوةكيانةى ,بةشداربووان
توشى بيَزارى دةكات.
 لةوانةشة ئةو قسةكردنة البةاليةى
ثةيوةندى بة باتةكةوة هةبيَت.

هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لة طةلَى
 دووركةوة لةوةى بيشكيَنيتةوة يا بةريةك
بكةون.

 لةهؤلَةكةدا هاتووضوو بكة و لة نزيكى ئةو
راوةستة.
 لة قسةكردن راوةستة بؤ ئةوةى كة
سةرجنى راكيَشى و ئينجا بةرداوام بة
لةسةر بابةتةكةى خؤت.
 ثابةند بوون بة ريَساكانى كارى ثيَكةوة بة
بري بيَنةوة.

 داواى ليَبكة كاريَك بكات كة دوور بيَت لة
ئةوانى ديكة.
 بة راستةوخؤ سةيرى بكة ,بة تايبةتى ئةو
كاتةى لة الوة قسة دةكات يان بة
ريَطايةكى جوان داواى ليَبكة كة ئةوةى بؤ

برادةرةكةى باس دةكات بؤ هةموو
طروثةكة باس بكات.

 ئةطةر قسةكردنةكةى دريَذةى كيَشاو زياتر
لة دوو كةسى طرتةوة ,لة قسةكردن
بوةستة و ثرسيارى دةربارةى هؤيةكةى
ليَبكة.
ئةوةى كة زؤر قسة دةكات و بوار بة ئةوانى ديكة

هةنيَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى

نادات

 دووركةوة لة برينداركردن و هيَرشكردنة
سةرى تا بةشداريكردنةكةى لة دةست

 هةردةم كؤميَنت و وةالَمى هةية.
 بى مؤلَةت وةرطرتن قسة دةكات.
 قسة بة ئةوانى ديكة دةبرِيَت.

 كاريطةرى خراثى لةسةر بةشدارى
بةشداربووانى ديكة دةبيَت.

نةدةى.

 دووركةوة لةوةى سةيرى بكةى كاتيَك
ثرسياريَك ئاراستةى بةشداربووان دةكةى.
 هةر كاتيَك داواى قسةى كرد بوارى ثىَ
مةدة و ئةطةر خؤبةخش بؤ راهيَنانتان
ويست ئةو هةلَنةبذيَرة بؤ منايش كردن.

 بة ريَزةوة قسةى ثيَى بربِة و ثيَى بلَىَ كة
ئةوةى تؤ دةيلَيَى طرنطة با دةربارةى
ئةوة ثرسيارة را و بؤضوونى
بةشداربوةكانى ديكةش وةرطرين.

 ئاطاداربة نةكةوية داوى ركابةرى لةطةلَى
كة ئاراستةى طفتوطؤيةكة بطؤرِيَت بؤ
طفتوطؤى نيَوان دوو كةسدا.
توورِةبوويى
 بة خيَرايى كاردانةوة دةناسريَنةوة..
بةخيَرايش برِيار وةردةطرن.

هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى
 بة هيَمنى و نةرمى و لة سةرخؤي و بة
سنطيَكى فراوانةوة مامةلَةى لةطةلَ بكة تا

 هةستةكانى بة هةندى رووداو دةجولَيَت،
ئةطةر هةمان رووداو بةسةر كةسيَكى ديكة

ئةو توورِةبوونةى هةلَيطرساندووة
بكوذيَتةوة.

بيَت ,لةوانةية سةرجنى رانةكيَشيَت.

 ئةوانةى توورِةن زؤر بة ئاسانى بة
بؤضوونيَك يان بريؤكةيةك قاييل دةبن.

 بة بضووكرتين تةنطةتاوى بيَزار دةبيَت...
ئةو كةسانة زؤر هةستيارن.

 كةسى توورِة كة توورِة دةبيَت ئةو

 ئةطةر كاريَكى كةميَك قورسى بيَتة ثيَش وا

توورِةبونةى كاتيَكى ئارامبونةوةى لةدوادا

ئةزانيَت كة كارةساتيَكى بةسةر هاتووة.

ديَت و لةو ماوةيةدا هاوسةنطى خؤى
دةطيَرِيَتةوة.

يان دةبيَت بة دلَى ئةو بىَ يان تؤ ضةوتى
لة كؤتاييشدا هةمو ئارةزوو و ثيَوةرةكانى

 ثيَويستة هاوكارى بكةين بؤ ئةوةى
بطةريَتةوة سةر ئاراميةكةى خؤى ,ئةمةش

 بة ضارةسةرى دادثةروةرانة رازى نابيَت,

ئةو تةواون و ئةوانى ديكة هةموويان
ضةوتن.

بة قسةى خؤش و نةرمونيانى دةبيَت.

 هةنديَكيان بة زةردةخةنةيةكى بةرامبةر يا
ضةند قسةيةكى خؤش سارد دةبنةوة,
هةنديَكى ديكةشيان ثيَويستى بة ضاوديَرى
تايبةت هةية.

 ئةطةر رووبةرووت بؤوة ثيَويستة بري لة
ثالَيَنةرةكانى هةلَويَستةكة و حةزةكانى
كةسةكة بكةيت ,نةك خودى كةسةكة.
ناكؤكيكار

 حةز دةكات كةسانى ديكة بشكيَنيَتةوة
يان شةرمةزار بكات.
 كار دةكات بؤ ئةوةى هةلَةى خةلَك راو
بكات يا بياخناتة تةلَةوة.
 هةولَدةدات طرنطى ثيَبدةى و سةرجنت بؤ
الى خؤى راكيَشيَت.

هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى

 دووركةوة لةوةى كة تؤ هةست بة

شكانةوة يان شةرمةزاركردن دةكةى.
 باش طويَى بؤ بطرة.

 دووركةوة لةوةى بة هةمان شيَوة وةالَمى
بدةيةوة.
 ئارامى خؤت بثاريَزة و واقعى بة.
 دووركةوة لةوةى لة كاتى قسةكردندا
طالَتةجارى و ئيستهزا بةكار بهيَنى.

 زانيارى واى ثيَبدة كة ئةو تيَكةلَكردنة لة
هةلَويستةكان بكاتةوة ،ئةطةر بةراستى
هةلَةت بةرامبةر كردووة داواى ليبوردنى ىلَ
بكة.

 ثيشانى بدة كة ئامادةى كيَشةكانى بؤ
ضارةسةر بكةى بةالَم لة نيَوان خؤت و
خؤى.

 يةكالكةرةوة و ثتةو بة لة برِيارداندا.

رؤذى هةشتةم :دانيشتنى كؤتايى
تكاية بة رؤذى يةكةمدا بضؤوة :دانيشتنى كؤتايى
رؤذى نؤيةم :بةرنامةى راهيَنان
كاتةكان

بابةتةكانى رؤذى نؤيةم

0388 -03.8

كردنةوةى رؤذانة :هةلَسةنطاندنى رؤذى ثيَشوو ،ثيَداضوونةوةى رؤذى ثيَشرت,
بةرنامةى ئةمرؤ و هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة

08388 -0388

ثالندانان بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان :5هةلَسةنطاندن

00388 -08388

دارشتنى ثالنى دانيشتنةكانى راهيَنان

003.8 -00388

ثشوو

0.388 -003.8

ئامادةكردنى دانيشتنةكانى راهيَنان

01388 -0.388

ثشووى نانى نيوةرِؤ

01388 -01388

ئامادةكردنى دانيشتنةكانى راهيَنان -بةردةوامى
جيَبةجيَكردن و هةلَسةنطاندنى دانيشتنةكانى راهيَنان
كؤتايى ثيَهيَنانى رؤذى راهيَنانةكة :جةختكردن لةسةر ثةيامى
بنةرةتى و ريَطاكانى راهيَنان كة بةكارهيَنراون

013.8 -01388

رؤذى نؤيةم :ثالنى دانيشتنةكان
رؤذى نؤيةم :كردنةوةى دانيشتنى رؤذانة
تكاية ثيَداضونةوة بؤ رؤذى دووةم بكة :كردنةوةى دانيشتنةكة
رؤذى نؤيةم :دانيشتنى يةكةم
بابةتى دانيشتنةكة

ثالندانان بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان :5هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكة

ئاماجنةكانى

لة كؤتاى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن:
 ثيَناسةكردنى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكة.

دانيشتنةكة

 ذماردنى جؤرةكانى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكة.
 دةستنيشانكردن و شيكردنةوةى ريَطاكان و ئامرازةكانى هةلَسةنطاندنى
راهيَنانةكة.
كاتى ثيَويست

 18خولةك
 بؤرد و كاغةز و قةلَةم.

ثيَداويستييةكان

 كؤمثيوتةر و داتاشؤ.
 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكيةك دةربارةى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكة5( .
خولةك)
* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.

هةنطاوةكانى
جيَبةجيَكردن

 .2قؤناغى دووةم :ثيَناسةكردنى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكة 58 ( .خولةك)
* ريَطاكة :هزرباراندن و ثوختةى بريؤكةكان دةربارةى ئم ثرسيارة:
"ثيَناسةى هةلَسةنطاندنى راهيَنان ضية؟"
 ..قؤناغى سيَيةم :جؤرةكانى هةلَسةنطاندن لة راهيَناندا -ريَطاكان و
ئامرازةكانى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكان.
* ريَطاكة :دروستكردنى طروثةكان و ثوختةى بريؤكةكان دةربارةى ئةم
ثرسيارانة:
 طرؤى يةكةم :كةى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكة دةستثيَدةكات؟ طروثى دووةم :جؤرةكانى هةلَسةنطاندنى راهيَنانةكة ضني؟ طروثى سيَيةم و ضوارةم :ئةو ريَطا و ئامرازانة ضني كة بؤ هةلَسةنطاندنىراهيَنانةكان بةكار ديَن؟
 .1قؤناغى ضوارةم :كؤتايى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة 5( .خولةك)
* ريَطاكة :دووبارةكردنةوةى ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
الثةرِةكانى كار
ضةند بريؤكةكةى
ئيَمة!

- راهيَنةرةكة دةتوانيَت هةنديَك منوونةى هةلَسةنطاندنى راهيَنان لة كؤتايى
ثوختةى كارى طروثةكان خباتة روو.

رؤذى نؤيةم :دانيشتنى دووةم

بابةتى دانيشتنةكة ئامادةكردنى ثالنى (هيَلكارى) دانيشتنيَكى راهيَنان

ئاماجنةكانى

لة كؤتاى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن:
 ثالنى دانيشتنيَك بؤ راهيَنان ئامادة بكةن.

دانيشتنةكة
كاتى ثيَويست

 18خولةك
 بؤرد و كاغة ز و قةلَةم.

ثيَداويستييةكان

 ئةو كةرةستانةى كة راهيَنةران ثيَويستيانة بؤ ئامادةكردنى
دانيشتنةكانيان.
هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى دةربارةى ثالنى دانيشتنةكان 5( .خولةك)

جيَبةجيَكردن

* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :دارشتنةوةى ثالنى دانيشتنةكان 58( .خولةك)
* ريَطاكة :دروستكردنى طروثةكان كة هةر طروثيَك هةلَدةستيَت بة ئامادةكردنى
ثالنيَك بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان بة ثيَى ئةو هةنطاوانةى كة راهيَنانى لةسةر
كراوة لة رؤذانى رابردوودا ،راهيَنةرةكة لةطةلَ بةشداربووان دةبيَت و هاوكارى
ثيَويست بؤ تةواو بوونى كارةكةيان ثيَشكةش دةكات.
دابةشكردنى طروثةكان بة ثيَى ئةو بابةتانة دةبيَت كة بةشداربووان بة
ئارةزووى خؤيان دياريدةكةن.
 ..قؤناغى سيَيةم :كؤتاى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة 5( .خولةك)
* ريَطاكة :دووبارةكردنةوةى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.

الثةرِةكانى كار

--

ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

--

رؤذى نؤيةم :دانيشتنى سيَيةم
بابةتى دانيشتنةكة ئامادةكردنى دانيشتنةكانى راهيَنان
ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

لة كؤتاى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن:
 ئامادةكردنى دانيشتنةكانى منايشكردن و مومارةسةكردن.
 دةستنيشانكردنى ئةو ثيَوةرانةى كة لة كاتى منايشكردندا هةلَسةنطاندنةكة
لةسةر بنةماى ئةو ثيَوةرانة دةكريَت.

كاتى ثيَويست

 028خولةك

ثيَداويستيةكان

 بؤرد و كاغةز و قةلَةم.

هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكييةك دةربارةى ئامادةكردنى دانيشتنةكانى راهيَنان

( 5خولةك)

جيَبةجيَكردن

* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :ثيَوةرةكانى هةلَسةنطاندن 08 ( .خولةك)
* ريَطاكة :نيشاندان و رونكردنةوةى ثيَوةرةكانى هةلَسةنطاندن لة اليةن
راهيَنةرةوة بة ثيَى كارتى هةلَسةنطاندنةكة كة هةنديَك ثيَوةرى بابةتيى لة خؤ
دةطريَت.
 ..قؤناغى سيَيةم :ئامادةكردنى دانيشتنةكان 088( .خولةك)
* ريَطاكة :دروستكردنى طروثةكان هةر طروثيَك هةلَدةستيَت بة ئامادةكردنى
دانيشتنةكان بة ثيَى ئةو ثالنةى كة لة دانيشتنةكةى ثيَشوودا ئامادةكراوة.
لةسةر هةر طروثيَك ثيَويستة ناوةرِؤك و دابةشكردنى رؤلَةكان و ثراكتيزةكردنى
لةسةر ئامرازةكان ئامادة بكات بؤ منايشكردنيان.
راهيَنةرةكة هةموو هاوكاريةكى ثيَويست بؤ طروثةكان دابني دةكات.
 .1قؤناغى ضوارةم :كؤتاى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة 5 ( .خولةك)
* ريَطاكة :ثيَداضوونةوة بة ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
--

الثةرِةكانى كار

 راهيَنةر وريا دةبيَت لةوةى كة دابةشكردنى رؤلَةكان بة شيَوةيةكى طوجناو

ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

بيَت لة نيَوان ئةندامانى يةك طروثدا.

رؤذى نؤيةم :دانيشتنى ضوارةم
بابةتى دانيشتنةكة

جيَبةجيَكردن و هةلَسةنطاندنى دانيشتنةكانى راهيَنان

ئاماجنةكانى
دانيشتنةكة

لة كؤتاى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن ئةم ئاماجنة جيَبةجىَ بكةن:

 دةستنيشانكردنى خالَى بة هيَز و ئةو خاالَنةى كة ثيَويستة ثةرةى ثيَبدريَت لةسةر
هةموو ئاستة جياوازةكانى راهيَناندا :زانياريةكان ،كارامةييةكان و هةلَويستةكان.

كاتى ثيَويست
ثيَداويستيةكان

 028خولةك
 هةمو ئةو كةرةستانةى كة بةشداربووان بة كاريدةهيَنن بؤ جيبةجيكردنى
دانيشتنةكان.

هةنطاوةكانى
جيَبةجيكردن

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكيةك دةربارةى نيشاندان و هةلَسةنطاندنى دانيشتنةكانى
راهيَنان 5 ( .خةلَك)
* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.

 .2قؤناغى دووةم :نيشاندان و هةلَسةنطاندنى دانيشتنيَكى راهيَنان 008( .خولةك)
* ريَطاكة :هةر طروثيَك دانيشتنى راهيَنانةكة بة ثيَى هيَلَكاريةكة (ثالنةكة) ثيَشكةش
دةكات ،بةشداربوةكانى ديكةش رؤلَى بةشداربووان دةبينن و لةطةلَ ريَطا
بةكارهاتوةكان كارليَككردن دةكةن.
لة كؤتاى نيشاندانةكةدا هةلَسةنطاندن بةم شيَوةيةى خوارةوة دةبيَت:
 هةلَسةنطاندنى خؤيى بؤ ئةو طروثةى كة دانيشتنةكة جيَبةجىَ كردووة. هةلَسةنطاندنى طروثى طةورة. ئةو هةلَسةنطاندنةى كة لة اليةن راهيَنةرانةوة دةكريَت. ..قؤناغى سيَيةم :كؤتاى ثيَهيَنانى دانيشتنةكة 5 ( .خولةك)
* ريَطاكة :ثيَداضوونةوة بة ديارترين خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
الثةرِةكانى كار
ضةند بريؤكة بؤ
ئيَمة!

- ضاوديَرى و هةلَسةنطاندن بة ثيَى كارتى ضاوديَريكردنيَكى بابةتيانة دةبيَت كة
ثيَوةرةكانى هةلَسةنطاندن لةخؤ دةطريَت.

رؤذى نؤيةم :دانيشتنى كؤتايى
تكاية ثيَداضونةوة بؤ رؤذى يةكةم بكة :دانيشتنى كؤتايى

رؤذى دةيةم :بةرنامةى راهيَنان
كاتةكان

بابةتةكانى رؤذى دةيةم

0388 -03.8

كردنةوةى رؤذانة :هةلَسةنطاندنى رؤذى رابردوو ،ثيَداضوونةوةى رؤذى ثيَشوو ،بةرنامةى رؤذ و
هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة

00388 -0388

جيَبةجيَكردن و هةلَسةنطاندنى دانيشتنةكانى راهيَنان -بةردةوامى

003.8 -00388

ثشوو

0.388 -003.8

جيَبةجيَكردن و هةلَسةنطاندنى دانيشتنةكانى راهيَنان -بةردةوامى

01388 -0.388

ثشووى نانى نيوةرؤ

05388 -01388

كؤتايى ثيَهيَنانى خوىل راهيَنانةكة :ثيَداضوونةوة و طفتوطؤى طشتى -هةلَسةنطاندنى خوىل

راهيَنانةكة

رؤذى دةيةم :ثالنى دانيشتنةكان

رؤذى دةيةم :دانيشتنى كردنةوةى رؤذانة
تكاية ثيَداضونةوةى رؤذى دووةم بكة :كردنةوةى دانيشتنةكة

رؤذى دةيةم :دانيشتنى يةكةم و دووةم
تكاية ثيَداضونةوة بؤ رؤذى نؤيةم بكة :دانيشتنى ضوارةم
رؤذى دةيةم :دانيشتنةكةى سيَيةم
بابةتى دانيشتنةكة

كؤتايى هيَنان بة خوىل راهيَنانةكة

ئاماجنةكانى

لة كؤتاى دانيشتنةكةدا ,بةشداربووان دةتوانن ئةم ئاماجنانة جيَبةجىَ بكةن:

دانيشتنةكة

 راى خؤيان بة ئازادى بلَيَن دةربارةى بةرنامة و بابةتةكان و شيَواز و تةكنيكةكان و
ذيانى بة كؤمةلَ و كارة لؤجستيكيةكانى خوىل راهيَنانةكة.
 نوسينى ثيَشنيارةكانيان بؤ ضاككردنى خوىل راهيَنانةكة لة سةر ئاستة جياوازةكانى كة
لةسةرةوة باسكراوة.

 بةدةستهيَنانى برِوانامةى بةشداريكردن لة خوىل راهيَنانةكةدا.
 دةستنيشانكردنى ئةجنامةكان و ريَكةوتى ثيَشكةشكردنى.
كاتى ثيَويست

 18خولةك

ثيَداويستييةكان

 ضةند كؤثييةك لة الثةرِةى كار بة ثيَى ذمارةى بةشداربووان.

هةنطاوةكانى

 .0قؤناغى يةكةم :ثيَشةكى 5( .خولةك)

جيَبةجيَكردن

* ريَطاكة :خستنةرووى خالَةكانى بابةتى دانيشتنةكة.
 .2قؤناغى دووةم :هةلَسةنطاندنى خوىل راهيَنانةكة 05( .خولةك)
* ريَطاكة :ليستى تاكة كةسى ( الثةرِةى كار) بة بىَ وتنى ناو ذمارة.

 ..قؤناغى سيَيةم :ثالندانان بؤ كارى داهاتوو 25( .خولةك)
* ريَطاكة :طفتوطؤ و دانانى خشتةيةك بؤ كاركردن.
 .1قؤناغى ضوارةم :برِوانامةكانى بةشداربوون 08( .خولةك)
* ريَطاكة :دابةشكردنى برِوانامةى بةشداربووان.
 .5قؤناغى ثيَنجةم :دوا كؤميَنت 08(.خولةك)
* ريَطاكة :بةسةر ميَزةكاندا دةطةرِيَني و داوا لة بةشداربووان دةكةين ثيَش تةواو بوون و
كؤتايى ثيَهيَنان ئةطةر هةر را و بريوبؤضونيَكيان هةبيَت دةربرِن.
الثةرِةكانى كار

 سةيرى ثاشكؤى هةلَسةنطاندن بكة -ليستى هةلَسةنطاندنى خوىل راهيَنانةكة.

ضةند بريؤكة بؤ

 ثالنى راهيَنانةكانى داهاتوو دووبارة دارشتنةوةى بؤ دةكةين و لةسةر بةشداربووان

ئيَمة!

دابةش دةكةين.

ثاشكؤى هةلَسةنطاندن
هةنديَك منوونة لة هةلَسةنطاندنى رؤذانةى رِاهيَنان

خوىل راهينانى راهيَنةران دةربارةى كارامةيية بنةرةتيةكانى ذيان
رؤذى راهيَنانى ذمارة:
 .0تكاية وةالَمى طوجناو هةلَبذيَرة:
كةمة
0

ئاماجنى دانيشتنةكان هاتة دى.

2

ئاستى زانياريةكان.

.

ريَطاكانى بةكارهاتوو بؤ راهينانةكة.

1

ثةيوةندى نيَوان بةشداربووان.

5

ثةيوةندى نيوان بةشداربووان و راهيَنةران.

1

توانيم بةشدارى بكةم.

7

ئامادةكارية لؤجستيكيةكانى بةردةست ( هؤلَ ،ثشووةكان..هتد)

خراب نية

 .2ئةو بابةت /دانيشنت /كاروبارانةى كة زياتر لة هةر شتيَكى ديكة سةرجنى راكيَشاى ضى بوون؟ بؤضى؟

زؤرة

 ..ئةو بابةت /دانيشنت /كاروبارانةى كة بيَزارى كردى ضى بوون؟ بؤضى؟
 .1ثيَشنيارةكانت ضني بؤ باشرتكردنى راهينانةكانى رؤذانى داهاتوو؟

هةلَسةنطاندنى روخسارةكان
ثيَشوةخت ئةم شتانة لةسةر فليث ضارت دةنوسني:
تكاية نيشانةى ( )لة خانةى طوجناو دابنىَ:

ناوةرِؤك
شيَواز و ريَطاكانى راهيَنان
ذيانى بة كؤمةلَ

كاروبارى لؤجستيكى

ثيَشنيارةكانى باشرت كردن
ئامرازى H
 طةجنةكان بةسةر دوو طروثدا دابةش دةكةين.
 داوا لة طروثةكان دةكةين بةشيَوةيةكى بازنةيى لة دةورى كاغةزة طةورةكة دانيشن كة ثيتى  Hلةسةرى نوسراوة.
 خانة جياوازةكان لةطةلَيان ثرِ دةكةينةوة و دةست دةكةين بة:
 "ئةو كارانة ضني كة سةرجنى ئيَوةى راكيَشاوة؟" -ئينجا "ئةو كارانة ضني كة سةرجنى ئيَوةى رانةكيَشاوة؟"

 ئينجا ثرسيار لة بةشداربووان دةكةين كة بة طشتى راى خؤيان دةربارةى دانيشتنةكة بلَيَن بة هةلَبذاردنى يةكيَك لةو ذمارانة .5 -0
تيَكرايى بؤ هةر ذمارةيةك دادةنني و لة شويَنى طوجناو دةينوسني.
 لة كؤتايدا .طفتوطؤ لةطةلَ طةجنةكان دةكةين دةربارةى باشرتكردنى دانيشتنةكان.

بة شيَوةيةكى طشتى ,راتان ضؤن بوو
بةرامبةر دانيشتنةكة؟
ئةو بابةتانة ضى بوون كة
سةرجنتان راكيَشا لةم دانيشتنةدا؟

0

2

.

1

5

ئةو بابةتانة ضى بوون كة سةرجنتان
رانةكيَشا لةم دانيشتنةدا؟

ضؤن ئةم دانيشتنة بؤ جارى داهاتوو
باشرت ىلَ بكةين؟

ئامرازى " رازيم"" -رازي نيم"
* هيَلَيَكي ستونى يان ئاسؤيي دةكيَشني بة بةكارهيَنانى  5كورسى كة كةميَك دوور لةيةكنر دادةنيَني.
* ئةم دةستةواذانة بة فؤنتيَكى طةورة لةسةر كاغةزى طةورة دةنوسني و بة كورسيةكةوةى دةنوسيَنني:
 هيض رازى نيم رازى نيم بىَ اليةمن رازيم -زؤر رازيم

* ئةو دةستةواذانةى كة ثيَشرت ئامادةمان كردبوون دةربارةى ئةو بابةتانةى كة دةمانةويَت بثيَوين (زانياريةكان ,بةشداريكردن,
ثةيوةنديةكانى ناو كؤمةلَةكة ,كاروبارى لؤجستيكى ,ريَطاكان و ئامرازةكانى بةكارهاتوو  ...هتد) بؤ بةشداربووان دةخويَنينةوة و داوايان
ىلَ دةكةى هةر يةكةيان لة ثشت ئةو كورسيةوة بوةستىَ كة دةربرين لة راى خؤى دةكات.

منوونة بؤ دةستةواذةكان
 دانيشتنةكة بةسوود بوو.
 شتيَكى نوىَ فيَر بووم.
 شتيَك فيَر بووم كة لة ذيانى رؤذانةمدا بةكاريدةهيَنم.
 فيَر بووم ضؤن لةطةلَ ئةو بارودؤخة هةلَسوكةوت بكةم.
 ضاالكيةكان زؤر طةرموطور و بةجؤش بوون.
 زانياريةكان ئاسان و ثراكتيكى بوون.

ليستى هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة و ثاشوةختة

خوىل راهيَنانى راهيَنةران دةربارةى كارامةيية بنةرةتيةكانى ذيان
ليستى هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة (سةرةتا) 0

ليستى هةلَسةنطاندنى ثاشوةختة (كؤتايى) 2

 .1ثيَناسةى كارامةيى ذيان ضية؟
 .2ثيَويستة كةى دةست بة كاركردن دةربارةى كارامةيى ذيان بكةين:
أ .لة مندالَيةوة.
ب .لة  02سالَى دةست ثيَدةكةين.
ت .لة  05سالَيةوة دةست ثيَدةكةين.
ث .دواى تةمةنى  21سالَى.
 .3قؤناغةكانى طةشةثيَدانى كارامةيى ذيان ضني؟
أ .دياريكردنى ئةو كارامةييانةى ذيا كة ثيَويستة كاريان لةسةر بكةين و هانى فيَربوون و جيَبةجيَكردنيان بدةين و بة
بةردةوامى بةكاريان بهيَنني.

ب .هانى فيَربوونى كارامةيييةكانى ذيان و جيَبةجيَكردنى دةدةين ,ئينجا ئةو كارامةييانة دةستنيشان دةكةين كة ثيَويستة
كارى لةسةر بكةين و هاندانى بةكارهيَنانى بةردةوامى بؤ بكةين.
ت .هانى فيَربوونى كارامةيييةكانى ذيان و جيَبةجيَكردنى دةدةين ,ئينجا دةرفةتى مومارةسةكردنيان بؤ دابني دةكةين و ثاشان
هانى بةكارهيَنانى بةردةوامى بؤ دةدةين.
ث .هيض يةكيَك لةوانةى باسكراون.
 .4ضؤن دةتوانني ئةو كارامةييانة ثؤليَن بكةين بة ثيَى ئةو  3ناونيشانانةى خوارةوة؟
كارامةيية كؤمةالَيةتيةكان

 .0بةريَوةبردنى ناكؤكى و مفاوةزةكردن.
 .2رةفتارى يةكالكةرةوة و رةتكردنةوةى ئةرينى.

كارامةييةكانى درككردن

 ..ثةيوةنديكردن بة شيَوةيةكى ضاالك.
 .1بةريَوةبردنى طرذى و رةنج.
 .5برِياردان و ضارةسةركردنى كيَشةكان.

كارامةيية سؤزداريةكان

 .1كاركردن وةكو تيميَك.
 .7بةريَوةبردنى هةستةكان.
 .0بةدةستهيَنانى ثشتطريى و اليةنطريى.
 .0هاوسؤزى.
.08
.00

بريكردنةوةى رةخنة طرانة.
بريكردنةوة بةشيَوةيةكى داهيَنةرانة.

.02

خؤنرخاندن.

 .5ثيَنج تايبةمتةندى ئةو كةسانة بذميَرة كة خؤنرخاندنى بةرزيان هةية:
 .6نيشانةى ( )Xلة خانةى طوجناو دابنىَ بؤ وةالَمدانةوةى ئةو رستانةى خوارةوة كة ثةيوةسنت بة قؤناغةكانى كاركردن بؤ
بنياتنانى خؤنرخاندنى بةرز:
راستة

 .1زانيارى خود :قبولكردن و ريَزطرتنى:
أ .خودى خؤمان قبول دةكةين و بة ثيَوةرى منوونةيى لةطةلَ كةسانى ديكة بةراوردى دةكةين.
ب .ئةو كاتانة شى دةكةينةوة كة خراثني لةطةلَ خؤمان ,ئاكامى ئةو خراثى بوونة ضية,
هةستمان ضؤنة كاتيَك بة ضاويَكى نةريَنى خؤمان دةنرخيَنني و ضؤن خؤمان لةم حالَةتة بةدوور

ضةوتة

دةطرين.
ت .هةردةم بة شيَوازى ئةريَنى لةطةلَ خؤمان قسة دةكةين لة جياتى بةكارهيَنانى دةستةواذةى
نةريَنى.
 .2كاركردن بؤ وةرطرتن و باشرتكردنى كارامةيى نوىَ
أ .ثيَشكةشكردنى هاوكارى بؤ كةسانى ديكة.
ب .ريَطا بةخؤمان بدةين ضةوتى بكةين تا وانةى ليَوةربطرين و بة دةرفةتيَكى ليَ فيَربوون
بزانني.
 .3هةستكردن بة بةرثرسياريةتى
أ .باوةرمان بةوة هةبيَت كة ئيَمة بةرثرسني لة كارةكان و ئةجنامةكانى كارىخؤمان ,نابيَت
طلةيى خبةينة ئةستؤى كةسانى ديكة.
ب .باوةرمان بةوة هةبيَت كة دةتوانني شتةكان بطؤرين و ثيَشنيارى ئةوة بكةين و دةستثيَشخةر
بني.
 .7بةريَوةبردنى توورِةيى:
أ .طوزارشت كردن ليَى بة هةر ريَطايةك كة دةيزانني.
ب .ماناى قوتدانةوةى توورِةيى و طوزارة نةكردنة ليَى.
ت .وا دةخوازيَت توورِةيى ئةوانى ديكة قبول بكةين خؤ ئةطةر توورِةيةكةى توندوتيذيش تيَدا بيَت.
ث .وامان ىلَ دةكات ثةيوةندى باشرت دروست بكةين لةطةلَ ئةوانى ديكة.
 .8ضوار سرتاتيذيةى زالَبوون بةسةر توورِةيدا بذميَرة:
 .9ئةو  5قؤناغانة بلَى كة مرؤظ لةكاتى خةفةتباريدا تيَدةثةريَت:
.11

ضوار خالَ بذميَرة كة يارمةتى طةجنان دةدات بؤ بةريَوةبردنى كات بة شيَوةيةكى كاريطةر:

.11

طرذى:

أ .هةنديَك لة نيشانةكانى ،ذانةسةر ،تةنطةنةفةسى ،خيَرا ليَدانى دلَ ( دلَة كوتة).
ب .دةبيَتة هؤى دروست بوونى كيَشةى جةستةيى و دةروونى.
ت .هيض ثةيوةندى بة بةرِيَوةبردنى كاتةوة نية.
ث .ا+ب
.12

حالَةتةكة خبويَنةوة ئينجا بة دةستةواذةيةك يا زياتر بلَىَ كة ضؤن بة ئةريَنى بري لةو بابةتة دةكةيةوة

يةكيَكيان ثيَت دةلَيَت :تؤ بة كاريَكى باش و دروست هةستاوى ,بةالَم ريَطاى وتنةوةى تؤ باش نةبوو ,هةروةها شيَوةى وةستانيشت.
لةو كاتة بة ئةريَنى بري دةكةيتةوة و بة خؤت دةلَيَى:
.13

ثيَنج هؤكار بذميَرة كة بريكردنةوةى داهيَنةرانة تةسك دةكةنةوة:

.14

بؤ وةالَمدانةوة نيشانةى ( )Xلة خانةى طوجناو دابنىَ كة ثةيوةستة بة بريكردنةوةى رةخنةطر:
ضةوت

راست
* خؤ دوور دةطرين لة طفتوطؤيةك كة هيجى لةبارةوة نازانني.
* دةتوانني بؤضوون و بؤيةرة راستةقينةكان لةيةكرت جيا بكةينةوة.
* باوةرِمان بة ضارةسةريَكى طوجناو هةية بؤ هةموو كيَشةكان.
.15

تيَروانينى رةخنةطرانة بؤ ثةيامةكانى راطةياندن ،بريتية لة:

أ .زانينى ئةو شويَنةى كة ثةيامةكةى ناردووة.
ب .دةستنيشانكردنى ريَطاكانى بةكارهيَنراو بؤ سةرنج راكيَشان و كاريطةرى كردن.
ت .زانينى ئةو بةها و هةلويَستانةى كة ثةيامةكة بانطةشةى بؤ دةكات يان ئةوانةى كة شاردراوةية.
ث .هةموو ئةوانةى كة باسكراون.
.16

هةر  6هةنطاوة سةرةكيةكانى برِياردان بذميَرة:

.17

ئةم ويَنةيةى خوارةوة ئاماذة بة كارى طةياندن دةكات :ئةم وشانةى خوارةوة لة شويَنى طوجناو لةسةر ويَنةكة دابنىَ:

 وةرطر

* نيَرِدةر

* تةشويش /ئاذاوة

 نيَرِدةر

* ثةيام و كةنالَ

* كاريطةرى طةرِاوة

 وةرطر

* ذينطة

* ئامانج

* شويَنةوار
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 .18ثةيوةنديكردن:
أ .وروذاندى ثرسيارى داخراو يارمةتى كارى ثةيوةنديكردن دةدات.
ب .بؤ ئةوةى ثةيوةنديكردن كارا بيَت ئةو كةناآلنة هةلَدةبذيَرين كة لة رووى تةكنةلؤذيةوة ثيَشكةوتوون.
ت .كاريطةرى طةرِاوة تةنها ئاماجنى ئةوةية طوزارشت لة هةستى بةشداربووان بكات.
ث .هاوسةنطى و هارمؤنى ثةيوةنديكردنى نا زارةكى لةطةلَ ثةيوةنديكردنى زارةكى دةبيَتة هؤى سةركةوتنى كردارى
ثةيوةنديكردن..
 .19دةكريَت ثةيوةنديكردنى زارةكى كاريطةر بيَت لةكاتى:
أ .بةكارهيَنانى وشةى تةكنيكى بة زمانى بيانى.
ب .بةكارهيَنانى منوونةى بةرضاو ,كة واقعى و طوجناو بيَت بؤ تويَذى ئامانج.
ت .دارشتنةوةى رستةى دريَذ كة كؤمةلَيَك هزر بطريَتة خؤى.
ث .ب+ت
 .21طويَكردن:
أ .نيشانةى طرينطيدان و ريَزة.
ب .تةنها كارامةيى ثةيوةنديكردنى نا زارةكى تيَدا بةكارديَت.
ت .بة طشتاندن و اليةنطريى كةسى ئاكامدار نابيَت.
ث .هيض يةك لةوانةى كة باسكراون.
 .21ثيَناسةى طوجناو بؤ ئةم وشانة بدؤزةرةوة (سؤزدارى )Sympathy -و (هاوسؤزى)Empathy -
رةنطدانةوة يان ذيانكردن لةطةلَ هةستةكانى خةلَك بة هةموو جياوازيةكانيةوة
(هةستى خؤشى يان ناخؤشى) بة ثيَى بؤضوونى ئةوان.
هةستكردنى بةزةيى ثيَداهاتنةوة بةرامبةر كةسيَك كة بارودؤخى لة ئيَمة
خراثرتة.

 .22ذمارةى ئةم رستانةى خوارةوة لة شويَنى طوجناوى ناو خشتةكةدا دابنىَ:
رةفتارى هيَرشبةر

رةفتارى وةرطرياو

رةفتارى يةكالكةرةوة

 .0حةزكردن بة تؤلَةسةندنةوة.
 .2بيانو هيَنانةوة و بةرطريكردن و داواى ليَبوردن كردنى زؤر.
 ..سةيرى ناو ضاوى كةسى قسةكةر ناكات.
 .1طلةيى لة خؤ دةكات.
 .5كةمكردنةوةى ريَزطرتن لة ئةوانى ديكة.
 .1هةستكردن بة ئاسودةى لةطةلَ خو.
 .7تةنيايى
 .0هةستكردن بة تاوانبارى.
 .0دةستطرتن بة هةنديَك مافةوة لةسةر حسابى مافى كةسانى ديكة ( قازانج _ زةرةر).
.08

هةلَضوون

.00

وا دةردةكةويَت كة باوةرِى بةخؤى هةية.

.02

ثيَدانى كاريطةرى طةراوةى راستطؤيانة.

.0.

لة هةمان كاتدا بة تؤنيَكى جيددى و دؤستانة قسة دةكات.

.01

راستةوخؤ طوزارشت لة هةست و بريؤكةكانى دةكات.

.05

ثةيطري بوون بة مافةكانى خؤى ,بةبىَ ئةوةى دةستبةردارى مافى ئةوانى ديكة بيَت (قازانج -قازانج).

.01

نةطةيشنت بةوةى كة دةيةويَت.

.07

ريَزطرتن لة خود و ئةوانى ديكةش.

 .23هةنطاوةكانى رةتكردنةوةى يةكالكةرةوة بةو شيَوةيةى كة بة طوجناوى دةزانى ريَكى خبة:
أ .وةسفى بارودؤخى ثيَشكةشكراو دةكةين.
ب .لةسةر بارودؤخةكة ,دةربرين لة هةست و هزرةكامنان دةكةين.
ت .بؤضوونى خؤمان دةدةين يان دةربرين لة ثيَداويستيةكانى خؤمان دةكةين.
ث .هؤكار و ئةجنامةكانى ئةريَنى ثيَشنيارةكةمان روندةكةينةوة.

 .24نيشانةى ( )Xلة خانةى طوجناو دابنىَ بؤ وةالَمدانةوى ئةم رستانةى كة ثةيوةسنت بة كارامةيى
بةريَوةبردنى ناكؤكى:
راست

ضةوت

 .0خؤى لة خؤيدا ناكؤكى خراث نية ،لةبةر ئةوةى هةىل فيَربومنان ثيَدةدات.
 .2كاتيَك طرنطى بة ثةيوةنية ئينسانيةكان دةدةين و بابةتةكة ثشتطوىَ دةخةين
دةمانةويَت ئةجنامةكة قازانج -قازانج بيَت.
 ..كاتيَك لة ثيَناو بةدةستهيَنانى ثةيوةنديةكى باش دةستبةردارى شتيَك دةمب,
دةمانةويَت ئةجنامةكة زةرةر -قازانج بيَت.
 .1ضارةسةرى ناوةندى بةكار دةهيَنني كاتيَك هةمو توانامان دةبةخشني
بؤ قازانج كردن لة ناكؤكيةكة.
 .5كاتيَك ثةيوةنديةكة لة دةستدةدةين بةالَم بابةتى ناكؤكيةكة بة دةستديَنني,
ئةجنامةكة بة زةرةر -زةرةر كوتايى ديَت.
 .25سىَ هؤكارى ناكؤكى بذميَرة:
 .26هةنطاوةكانى ثرؤسةى بةدةستخستنى ثشتطريى و اليةنطريى بذميَرة:
 .27ثيَنج هؤكار بذميَرة كة دةبنة هؤى سةركةوتنى كردارى بة دةستهيَنانى ثالَثشتى:
 .28قؤناغةكانى ثيَشكةوتنى تيم بة زجنرية دابنىَ:
أ .قؤناغى زريان.
ب .قؤناغى كؤتايى ثيَهيَنانى تيمةكة.
ت .قؤناغى ئةداى ناياب و سةركةوتوو.
ث .قؤناغى ريَكخسنت.
ج .قؤناغى دروستكردن.
 .29حةوت لة رةطةزةكانى سةركةوتنى تيمةكة بذميَرة:

خوىل راهيَنانى راهيَنةران دةربارةى كارامةيية بنةرةتيةكانى ذيان
ليستى هةلَسةنطاندنى ثيَشوةختة2

ليستى هةلَسةنطاندنى ثاشوةختة2

 .1راهيَنان
أ .وةسف و ضارةسةرى ئامادةكراو دةدريَتة بةشداربووان.
ب .ثشت بة توندوتؤلَى دةبةستيَت بؤ ثيَشكةوتنى بةشداربووان.
ت .هاندانى كةسى تاك بؤ راهيَنانى خود لة ريَطاى دؤزينةوةى تواناكانى خؤى.
ث .بة ئامادةبوونى راهيَنةر بةشداربووان سودى ىلَ وةردةطرن.
 .2ضوار لةو كارانة بذميَرة كة ثيَويستة ئةجناميان بدةى:
ثيَش دانيشتنى راهيَنانةكة

لةكاتى دانيشتنى راهيَنانةكةدا دواى دانيشتنى راهيَنانةكة

 .3دوو رةطةزى ذينطةى ثالَثشت بؤ راهيَنان بذميَرة:
أ .ماددى:

ب .مةعنةوى:
 .4شيَوازى ضاالككةر و ريَطاكان و ئامرازةكانى راهيَنان:
أ .شيَوازى ضاالككةر بؤ فيَربوونى بةشداربووان ثشت بة سةربؤردة و تيَكؤشانيَكى زؤرى راهيَنةر دةبةستيَت.
ب .ريَطاكانى راهيَنان بريتني لة شيَوازى (بيسنت و بينني)ى يارمةتيدةر بؤ ثرؤسةى راهيَنانةكة.
ت .ريَطاكانى راهيَنان تةنها لةسةر تواناى بةشداربووان و كات هةلدةبذيَردريَت.
ث .هزرباراندن و كارى طروثةكان بة ئامرازى راهيَنان هةذمار دةكريَت.
 .5لة كاتى هةلَبذاردنى ريَطاكانى راهيَنان بؤ دانيشتنيَك ئةوةى بريى ليَدةكةينةوة ,ئةمانةن:
أ .ئاماجنةكانى دانيشتنةكة و كات و كةرةستةى ثيوست و بةردةست.
ب .تايبةمتةنديةكانى تويَذى بة ئةمانج وةرطرياو.
ت .ثيَويستة ذمارةيان زؤر بيَت.
ث .ا+ب
 .6شةش شت بذميَرة كة لة كاتى ثالندانان بؤ دانيشتنيَكى راهيَنان بريي ليَدةكةيةوة:

 .7هةر سىَ جؤرى ئاماجنةكانى فيَركارى بذميَرة:
 .8ضوار لةو تايبةمتةنديانة بذميَرة كة ثيَويستة لةو ضاثكراوانةدا هةبن كة بةسةر بةشداربوواندا دابةش دةكريَن:
 .9ضوار لةو هةنطاوانة بذميَرة كة بؤ ئامادةكردنى ناوةرؤكى دانيشتنيَكى راهينان ثةيرةو دةكريَت:
.11

دوو لة تايبةمتةنديةكانى سةرضاوةى باشى زانياريةكان بذميَرة كة بؤ ناوةرؤكى راهيَنان بةكارديَن:

.11

لة كاتى دةستنيشانكردنى تويَذى ئامانج ,ئةمانةى خوارةوة دياردةكةين:

أ .ذمارةى بةشداربووان و رةطةزةكانيان.
ب .تةمةن و ريَذةى دابةش بونيان.
ت .شارةزاييان لة بابةتى راهيَنانةكة.
ث .ئةو ئةركانة ضني كة دواى راهيَنانةكة ليَيان داوا دةكريَت.
ج .هةموو ئةوانةى لةسةرةوة باسكران.
.12

سىَ لةو ريَطا و ئامرازانة بذميَرة كة بؤ هةلَسةنطاندنى راهيَنان بةكار ديَن:

.13

تةبيعةتى طوجناو لةبةردةم ئةو ريَطاية دابنىَ كة مامةلَةيةكى طوجناوى لةطةلَ دةكريَت:

أ .ئةوةى كة قسةى البةال دةكات
ب .ئةوةى كة زؤر قسة دةكات و بوار بة ئةوانى ديكة نادات
ت .ئةوةى قوآليى بابةتةكان دةزانيَت
ث .ناكؤكيكار
ج .بيَدةنط
ح .ئةوةى لة بابةتةكة دةردةضيَت
تةبيعةت /خةسلَةت هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى
 هةولَبدة سةرجنى راكيَشى بؤ وتنى راى خؤى دةربارةى بابةتيَك كة دةيزانيَت.
 دوركةوة لةو ثرسيارانةى كة وةالَمةكةى بة بةلَىَ يان نةخيَرة ,بةلَكو ئةو
ثرسيارانةى ليَبكة كة ثيَويستى بةوةالَمى دريَذة.
 ثشت ببةستة بة سرتاتيجيةتى ثةيوةنديكردنى نا زارةكى بؤ منوونة:
ثرسيارةكةت بكة و ضاوةكانت لةسةر ئامادةبووان جبولَينةوة و بؤ ضةند
ضركةيةك تيشك خبةرة سةر كةسى مةبةست.

 لة كاتى قسة كردنيدا ,ئاماذة بة هةولَ و ماندوبوونةكانى و بةشداريكردنةكانى
بدة.

 ثةنا بؤ طفتوطؤى ناو طروثى بضووكدا ببة ,ضونكو دةربرِين لة طروثى بضووكدا
ئاسانرتة.
 دووركةوة لة رةخنة ليَطرتنى.
 واى ثيشان بدة كة ريَز لة رايةكانى دةطريت ،ئةو هزرانة بةرةو شويَنى راستى
خؤى ئاراستة بكة .ئينجا بطةرِيَوة سةر بابةت و طفتوطؤى خؤتان.

 بلَىَ" ئةو بريؤكةى خستيتة روو زؤر طرنطة مافى خؤيةتى لة دانيشتنيَكى تايبةتدا
قسةى لةسةر بكةين ،يان بلَىَ ئةوة بريؤكةيةكى باشة بةالَم جارىَ با بطةرِيَينةوة
سةر بابةتةكةى خؤمان.

 بلَىَ زؤر طرنطة تةركيز لةسةر ئاماجنةكانى دانيشتنةكةمان بكةين.
 بة كةميَك سةبر و نةفةس دريَذى و رةجنةوة بة ئاسانى مامةلَةى لةطةلَ دةكريَت.
 ثيَويستى بة ستايش و ثيَداهةلَدانى هةية كة بة شارةزايى و زانياريية بةنرخةكانى
بدريَت.
 بة بىَ توورِة بوون كؤميَنتةكانى قبولَ بكة.
 لةو كاتةى كة راى خؤت بؤ دةلَيَى ,بة كورتى و ريَزطرتنةوة داواى راى لةسةر
بابةتةكة بكة تا لة ريَزطرتن و قاييل بوونةكةت دلَنيا ببيَتةوة.
 وشةى لةوانةية ،رةنطة ،بةكار بيَنة بؤ ئةوةى هةست نةكات كة تؤ راى خؤت
لةسةرى دةسةثيَنى.
 وشةى "ئيَمة" بةكار بيَنة لة جياتى" من" تا هةلَويَستةكة وةك
بةرِةنطاربوونةوةيةكى ىلَ نةيةت لة نيَوانتاندا.
 دووركةوة لةوةى بيشكيَنيتةوة يا بةريةك بكةون.
 لةهؤلَةكةدا هاتووضوو بكة و لة نزيكى ئةو راوةستة.
 لة قسةكردن راوةستة بؤ ئةوةى كة سةرجنى راكيَشى و ئينجا بةرداوام بة لةسةر
بابةتةكةى خؤت.
 ثابةند بوون بة ريَساكانى كارى ثيَكةوة بة بري بيَنةوة.
 داواى ليَبكة كاريَك بكات كة دوور بيَت لة ئةوانى ديكة.
 بة راستةوخؤ سةيرى بكة.
 لة قسةكردن بوةستة و ثرسيارى دةربارةى هؤيةكةى ليَبكة.
 دووركةوة لة برينداركردن و هيَرشكردنة سةرى تا بةشداريكردنةكةى لة دةست
نةدةى.
 دووركةوة لةوةى سةيرى بكةى كاتيَك ثرسياريَك ئاراستةى بةشداربووان دةكةى.

 هةر كاتيَك داواى قسةى كرد بوارى ثىَ مةدة و ئةطةر خؤبةخش بؤ راهيَنانتان
ويست ئةو هةلَنةبذيَرة بؤ منايش كردن.

 بة ريَزةوة قسةى ثيَى بربِة و ثيَى بلَىَ كة ئةوةى تؤ دةيلَيَى طرنطة با دةربارةى
ئةو ثرسيارة را و بؤضوونى بةشداربوةكانى ديكةش وةرطرين.
 دووركةوة لةوةى كة تؤ هةست بة شكانةوة يان شةرمةزار بوون دةكةى.
 باش طويَى بؤ بطرة.

 دووركةوة لةوةى بة هةمان شيَوة وةالَمى بدةيةوة يان طالَتةجارى لة قسةكانتدا
بةكار بهيَنى.

 ئارامى خؤت بثاريَزة و واقعى بة.
 زانيارى واى ثيَبدة كة ئةو تيَكةلَكردنة لة هةلَويستةكان بكاتةوة ،ئةطةر بةراستى
هةلَةت بةرامبةر كردووة داواى ليبوردنى ىلَ بكة.

 ثيشانى بدة كة ئامادةى كيَشةكانى بؤ ضارةسةر بكةى بةالَم لة نيَوان خؤت و
خؤى.

ليستى هةلَسةنطاندنى خوىل راهيَنان
خوىل راهيَنانى راهيَنةران دةربارةى كارامةيية بنةرةتيةكانى ذيان
ليستى هةلَسةنطاندنى خوىل راهيَنان
 .1تكاية نيشانةى ( )Xلة خانةى طوجناو دابنىَ:
كةمة
0

خوىل راهيَنانةكة لة ئاستى ثيَشبينيةكانى من دابوو.

2

ئاماجنةكانى خوىل راهيَنانةكة هاتة دى.

.

ئةو بابةتانةى خرانة روو ثةيوةندى بة ئاماجنةكانى خوىل
راهيَنانةكةوة هةبوو.

1

ذمارةى ناسياوةكامن زؤرتر بوون بةهؤى ئةم خوىل راهيَنانةوة.

خراب نية زؤرة

5

كارامةيى راهيَنامن بة هؤى ئةم خوىل راهيَنانةوة زياتر بوون.

1

ئةم خوىل راهيَنانة يارمةتى دام لة طةشةكردنى هةلَويَستة
ئةريَنيةكامن.

7

ريَطاكان و ئامرازةكانى بةكارهاتوو لة راهيَناندا طوجناو بوون.

0

ثةيوةندى نيَوان بةشداربووان باش بوو.

0

ثةيوةندى بةشداربووان بة راهيَنةرةكانةوة باش بوو.

08

ماوة و كاتى خولةكة طوجناو بوون.

00

خوىل راهيَنانةكة ريَطاى ثيَدام كة شارةزايى خؤمان لةطةلَ
بةشداربوةكانى ديكة بطؤرِينةوة.

02

راسثاردة بة هاوتةمةنةكامن دةلَيَم كة بةشدارى لة خوليَكى راهيَنانى
هاوشيَوةدا بكةن.

0.

خوىل راهيَنانةكة يارمةتيم دةدات لة كارةكةمدا وةك راهيَنةر لة
بوارى كارامةييةكانى ذياندا سوود وةرطرم.

 .2ئةو كارانة ضى بوون كة سةرجنى تؤى راكيَشا لةم خوىل راهيَنانةدا؟ بؤضى؟
 .3ئةو كارانة ضى بوون كة تؤيان بيَزار كرد لةم خوىل راهيَنانةدا؟ بؤضى؟
 .4ئةو زانيارى و كارامةيي و هةلَويستانة ضى بوون كة تا ئيَستا ثيَويستت ثيَيةتى بؤ ثيَشخستنت؟
 .5هةلَسةنطاندنى تؤ بؤ ثالثشتية لؤجيستيةكانى ئةم خوىل راهيَنانة ضيية ,بة تايبةتى دةربارةى ئةم كاروباراانةى
خوارةوة؟
الواز
0

هةوا طؤركىَ /فيَنككةرةوة

2

رووناكى

.

ئارامى

1

ريَطاى دانيشنت

5

كورسيةكان

1

قةبارةى هؤلَةكة

7

ذمارةى ثشووةكان

0

ماوةى ثشووةكان

ناوةند

باشة

0

جؤر و ضةندايةتى خواردنةكان

08

شويَنى حةوانةوة لة كاتى خولةكةدا (بؤ ئةوانةى كة دةيانطريَتةوة)

 .6ض راسثاردةيةك ثيَشنيار دةكةى بؤ باشرتكردنى خولةكانى راهيَنان بؤ داهاتوو.

تیهكانیژیانو
ڕه 
بنه 
ییه 
كارامه 

رێبهریالوانبۆ

بهکارخستن

یهکهىیهکهم :چهمکیکارامهییهکانیژیاندەناسین

ناوەڕۆکیئهمڕێبهرە
پێشەکی
یەکەی یەکەم :چەمکی کارامەییەکانی ژیان دەناسین
یەکەی دووەم :کارامەییە سۆزدارییەکان
یەکەی سێیەم :کارامەییەکانی درککردن (المهارات االدراكیة)
یەکەی چوارەم :کارامەییە کۆمەاڵیەتییەکان
یەکەی پێنجەم :بەرنامەکانی کارامەییەکانی ژیان جێبەجێ دەکەین
پاشکۆ :پرۆگرامى ڕاهێنانی ڕاهێنەران دەربارەی کارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیان بۆ الوان

تیمیزانکۆیئهمێریکی:
ئامادهكردن

 رنا حداد إبراهیم ،ماستەر لە پەروهرده و ڕهفتاری تەندروستی.هاوكارانلهئامادەكردن:
 هالە علویە ،ماستەر لە پەروهرده و ڕهفتاری تەندروستی.
 لیا قرح ،ماستەر لە کارگێرى و سیاسەتی تەندروستی.
 دانی زۆ ،دکتۆری ددان و شارەزا لە ڕاهێنان و پەرەپێدانی الوان.
کارامهییهکانیبهکارخستن:
 هەموو چاالکییە پەیوەستەکان بە جیهانى کارکردن لە الیەن غسان الصفار – شارەزا لە ڕێکخراویکاری نێودەوڵەتی ئامادەکراوە ،هەروەها بەشداری کردووە لە چاوخشاندنەوە بە تەواوی ئەم
ڕێبەرە.
پێداچوونهوە:
 میادە کنج ،ماستەر لە تەندروستی گشتی– فەرمانگەی پشتیوانی تەندروستی و تەندروستیکۆمەڵگایی – کۆلیژی زانستە تەندروستیەکان -زانکۆی ئەمێریکی لە بەیروت.
پێداچوونهوەلهالیهن:UNFPA
-

سهی نمر ،ماستەر لە توێژینەوە نێو دەوڵەتیەکان و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی
 UNFPAلە بەغدا .
نور الرشید ،ماستەر لە پەرەپێدانی نێو دەوڵەتی و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی UNFPA
لە عەممان.
حسین هەناری ،ماستەر لە کۆمەڵناسی و سیاسەتە کۆمەاڵیەتیەکان ،بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە
ئۆفیسی  UNFPAلە هەولێر .
زاهد حسن ،ماستەر لە ئەندازیاری ،شارەزای نیشتمانی لە بواری کار و ڕاهێنانی پیشەیی.

مهبهستمانلهکارامهییهکانیژیانچیه؟
کارامەییەکانی ژیان بریتین لە "توانای ڕەفتاركردن بەشێوەیەكی خۆگونجێنی ئەرێنی ،كە بەهۆیەوە
تاكەكان بتوانن كاریگەرانە مامەڵە لەگەڵ پێداویستی و ڕووبەڕووبوونەوەكانی ژیانی ڕۆژانەیاندا بكەن "

1

(ڕێكخراوی تەندروستیی جیهانی.)3991 ،
بەم جۆرە ،کارامەییەکانی ژیان كۆمەڵێك كارامەیی سۆزداریی و كۆمەاڵیەتی و درک پێکردنن كە بە
گشتى هاوكاری كەسان بەتایبەتی هاوکارى الوان دەکەن بۆ ئەنجامدانى بڕیاردانى دیراسەتکراو،
چارەسەری گرفتەكان ،بیركردنەوەی ڕەخنەگر و داهێنەرانە ،دەستپێکردنی پەیوەندیی كۆمەاڵیەتیی كارا،
دامەزراندنی پەیوەندیی كۆمەاڵیەتیی دروست ،بەڕێوەبردنی ژیانیان و بەرەنگاربوونەوەی ئاستەنگەكانیان
بەشێوازێكی تەندروست و بەرهەمهێن.
کارامەییەکانی ژیان لەبوارە جۆراوجۆرەكانی ژیانی تایبەتدا بەكاردێن ،وەکو :دواندنی خۆمان
بەشێوازێكی ئەرێنی و بڕیاردان و كات بەڕێوەبردن .لەگەڵ خێزان و هاوەڵ و هاوڕێ و گەورەكان
بەکاردێن ,وەکو :نیشاندانی هاوسۆزی یان ڕەتكردنەوەی ئەرێنی ،قوتابخانە و شوێنی كار .هەروەها بۆ
كۆمەڵگە بە هەموو دامودامەزراوە جۆراوجۆرە فەرمی و تایبەتەكانیەوە بەکار دێن بەمەبەستی گۆڕینی
ژینگەی دەوروبەری ماددی و كۆمەاڵیەتی ،لە ستراتیژەکان و سیاسەتەکانیش بەکار دێن وەو :پشتگیری
پەیداکردن و دابینكردنی هاوڕایی.
هەروەها کارامەییەکانی ژیان پێناسە دەكرێن بەوەی "میتۆدێكن بۆ گۆڕینی یان پەرەپێدانی ڕەفتارەکان،
كە بە شێوەیەك داڕێژراون کە هاوسەنگی لەنێوان (زانیاری و هەڵوێست و كارامەیی)دا دروست بكەن".2
ئەم پێناسەیە لەسەر بنەمای توێژینەوە پەرەی پێدراوە و ئاماژە بەوە دەكات کە ناكرێ چاوەڕوانی گۆڕان
بكەین لە ڕەفتاری مەترسیدار ،بەبێ ئاماژەكردن بۆ ئەو توانایانەی لەسەر زانیاری و هەڵسوكەوت و
كارامەییەكان بنیاتنراون .لە ناوەڕۆكدا ،کارامەییەکانی ژیان ئەو كارامەییانەن كە پشتیوانی لە تەندروستیی
باش دەکەن بە مانا گشتیەكەی لەگەڵ كارامەیی بیركردنەوەی الوان لە پرۆسەی بەرەنگاربوونەوەیان بۆ
رووداوەكانی ژیان .کارامەییەکانی ژیان تەنیا پەروەردەی تەندروستی نین ,بگرە باڵ دەكێشنە سەر
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Skills for Health-Skills-Based Health Education including Life Skills: an important component of a child-friendly/health-promoting
school, WHO, UNICEF, UNESCO, UNFPA, WB, PCD, EDC, EI.
2
UNICEF, Escape Peers, Module 7Life Skills.

پەروەردەی ژینگەیی و ڕێنمایكردن لە خەرجكردندا و ،كولتووری تاکە کەس و پەروەردەکردنی سەبارەت
بە ئاشتی و پەرەپێدان و مەشقی ئاڕاستەكراوی بەرهەمهێنان و بابەتی تریش.
هەروەها کارامەییەکانی ژیان "توانایەكن گۆڕانکاری لە ژیانی ڕۆژانەدا بەرپا دەكەن ،کە
بەدەستدەهێنرێن لەڕێگەی پرسیاركردن و گرینگیپێدان و زانینی زانیاری نوێ ،پیادەکردن و
دووبارەكردنەوەی پیادەکردن و سەركەوتن لە پیادەکردن و پشتیوانیکردنی".3
لەم ڕێبەرەدا پشت دەبەستین بەپێناسە و پۆلێنكردنی ڕێكخراوی تەندروستیی جیهانی بۆ کارامەییەکانی
ژیان كە سەرچاوەكەی ژمارەیەكی باشن لە دامەزراوە پەروەردەیی و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی و
ڕێكخراوەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان و لە پێشخستن و فۆرمۆڵە کردنیدا بەشدار بوون.
چوارچێوەی1/1
پێناسهىدیکه!
کارامەییەکانی ژیان الوان ساز دةكات بؤ:


زانین و كاردانةوةیان بؤ رووداوة طرنطةكاني
ذیان.



ڕەفتارکردنی کارا لە نێو جیهانێکی هەمیشە لە
گۆڕاندا.



بةر َیوةبةرن و بةرهةمه َین بن.
خؤیان و ذیانیان ِ



بةشداري بكةن لة ژیانی كؤمةلَطةدا.



کارامەییەکانی ژیان پۆزەتیڤانە مۆرکی خۆی
لەسەر چۆنیەتی بژێوی مرۆڤەکان بەجێ دێڵێ.


مهبهستمانلهكاركردنلهسهرکارامهییهکانیژیانچییه؟
 .1پشتیوانییمیتۆدیپهرەپێدانیئهرێنییالوان
ئاڕاستەی نوێی پرۆگرامەكانی پەرەپێدانی الوان كە ناسراوە بە "پەرەپێدانی ئەرێنیی الوان" ،دەڕوانێتە
الوان وەك كەرەستە و سەرچاوەی وزە ،نەك سەرچاوەی گرفت كە پێویستی بەچارەسەر هەبێت .زۆر جار
3

4-H Volunteer Leaders’ Series, Life Skills Through 4-H, Darlene Z. Baker, Ph.D. Assistant Director 4-H Youth Development,
University of Arkansas, Division of Agriculture.

تێروانین بۆ الوان بەو شێوەیە بووە كە ئەوان سەرچاوەی گرفت و ناڕێكین و پێویستە سنوور بۆ
ڕەفتارەكانیان دانرێت ,بۆیە دەستێوەردان وەك ئامڕازێك بۆ زاڵكردنی سیستمی كۆمەاڵیەتی و
جێخستەکردنی چەند بەهایەکی سیاسی و كۆمەاڵیەتی دیاریکراو دێتە بەكارهێنان .جاری واش هەیە وەك
قوربانیی بارودۆخی كۆمەاڵیەتی -ئابووریی كۆمەڵگە ،یان وەك كۆمەڵێك پێداویستی لێیان دەڕوانرێت،
پاشان كۆمەڵێك پرۆگرام و چارەسەر بۆ لیستێكی دوور و درێژی گرفت دادەنێن .بۆیە پرۆگرامەكانی
دەستێوەردان كە لەسەر ئەم میتۆدە دانراوە وەك میتۆدە كۆنەكە نییە كە جەختی لەسەر خۆپارێزی لە
مەترسیەکان و چارسەركردنی کێشەکانە ،بگرە ئەم پرۆگرامە ئامانجی ئەوەیە هەلی وا بۆ الوان بڕەخسێنێت
كە بەهۆیانەوە بتوانن پەرە بەكارامەیی و پەیوەندی كۆمەاڵیەتی و بەشداریكردنی خێزانی و كۆمەڵگەییان
بدەن .هەروەها دەكرێ دەستكاری و گونجاندن لەسەر ئەم ستراتیژیەتە بكرێت بۆ ئەوەی لەگەڵ كۆمەڵگە
جۆراوجۆرەكاندا بگونجێت.4
هەروەها ئەو میتۆدەی پشتی پێدەبەستین بۆ كاركردن لەگەڵ الوان فاكتەرێكی بنەڕەتیە و هەندێك جار
یەكالكەرەوەیە بۆ كارایی دەستێوەردانەکان ،بۆیە گرینگە تێڕوانینمان بۆ الوان وەك ئەوەی سەرچاوە بن یان
كۆمەڵێك توانا  /بنەما بن كە پێویستە بۆ بەرژەوەندی خۆیان و كۆمەڵگەكەیان بەكار بخرێن.
لەم بارەیەوە پەیمانگەی زانستی بۆ توێژینەوە 5و لەسەر بنەمای چەندین توێژینەوە کە لە كۆمەڵگەی
ئەمێریكا ئەنجامدراون ،لەنێوانیشیاندا كۆمەڵگەی كەمینە و هەژارەكان ،لەساڵی  3999وە دەستی
بەتوێژینەوەیەك كرد و  04بنەما /توانای پێداویستیەكانی منداڵ و الوانیان دەستنیشان كرد .ئەم توێژینەوانە
جەخت لەسەر ئەوە دەكەنەوە کەوا ئەم بنەمایانە كاریگەریی بەهێز و ئەرێنییان لەسەر منداڵ و الواندا هەیە،
چونكە لەالیەكەوە لە گرفتەكانی ڕەفتار دووریان دەخاتەوە و لەالیەكی دیكەشەوە پەرە بەهەڵوێست و
ڕەفتاری ئەرێنیان دەدات .هەروەها تێبینی كراوە رادەی تێوەگالن لە ڕەفتاری مەترسیداری منداڵ و الوان
بەڕادەی بەرزبوونەوەی ژمارەی پاڵپشت و كارامەییەكانەوە بەندە بە جیاوازی ئەو زەمینە کۆمەاڵیەتی و
ئابوری و کەلتوریانەی کە لێیەوە هاتوون.6
هەر چل بنەما كە زۆربەیان کارامەییەکانی ژیانن بۆ دوو جۆری بنەما پۆلێن كراون ،ناوەكی و دەرەكی
بەم شێوازەی خوارەوە:
4

Roth, J., Brooks-Gunn, J., Murray, L., & Foster, W. (1998). Promoting healthy adolescents: synthesis of youth development
program evaluations. Journal of Research on Adolescence, 8(4), 423-459.
5
http://www.search-institute.org/assets/ accessed August 2010.
6
Kegler, M.C., Young, K.H., Marshall, L., Bui, D., and Rodine,S. (2005). Positive youth development linked with prevention in a
Vietnamese American community: successes, challenges, and lessons learned. Journal of Adolescent Health, 37, S69-S79.

خشتەی ژمارە ( :)3بنەما ناوەكی و دەرەكییەكانی كارامەییەكانی ژیان پێشان دەدا:
بنهمایدەرەكی
 پشتیوانی :پشتیوانیی خێزانی ،بە یەکتر

بنهمایناوەكی
 پابهندبوونبهفێرکردن :چوونە بەر خوێندن،

گەیاندنی ئەرێنیی خێزانی ،پەیوەندی لەگەڵ

ئارەزووی وەدەستهێنان لە قوتابخانەدا،

گەورەكان ،گرنگیدانی خەڵكی گەڕەك،

ئەنجامدانی ئەركەكانی قوتابخانە ،خوێندنەوە لە

ژینگەیەكی دەرهەق فێربوون و چاودێری،

دەرەوەی چوارچێوەی وانەکانی قوتابخانەدا بۆ

بەشداریكردنی كەسوكار لە چاودێری و

چێژ وەرگرتن.

پەروەردەدا.
 تواناسازی :كۆمەڵگەیەكی لۆكاڵ كە الوان

 بههایئهرێنی :گرنگیدان بەكەسانی دیكە،
یەكسانی و دادپەروەری كۆمەاڵیەتی،

بەرز دەنرخێنێت ،كۆمەڵگەیەكی لۆكاڵ كە وەك

ڕاستڕەوی ،ڕاستگۆیی ،بەرپرسیارێتی،

سەرچاوە لە الوان دەڕوانێت ،چۆنیەتیی

خۆكۆنترۆڵكردن لە بەرامبەر چاالکی سێكسی و

هاوكاریكردنی كەسانی دیكە ،هەستكردن

بەکاربردنی ئەلكهول و ماددە هۆشبەرەكاندا.

بەدڵنیایی دروست دەكەن.
 سنووروپێشبینیهكان :یاسا خێزانیەكان،

 كارامهییهكۆمهاڵیهتیهكان :پالندانان و
بڕیاردان و هاوڕێ گرتن ،هاوسۆزی،

رێكخستنی ئەرێنی منداڵ و الوان لە

قبووڵكردنی كەسانی دیكە بە جیاوازیەکانیانەوە

دامەزراوەكانی چاودێری و پەروەردەدا،

و مامەڵەكردنی ئەرێنی لەگەڵیان ،رەتكردنەوەی

بەرپرسیارێتی كۆمەڵگە لە هاندان بەرەو

ئەرێنی و بەڕێوەبردنی ملمالنێكان.

ڕەفتاری ئەرێنی و پەسەند ،پێشبینی ئەرێنی لە

 شوناسیئهرێنی :هێزی كەسێتی ،خۆبەرز

منداڵ و الوان ،گەورەكان وەك پێشرەو سەیر

نرخاندن ،ژیانی الوان ئامانجدارە ،گەشبینی بۆ

بکرێن ،كاریگەریی ئەرێنی هاوەاڵن.

دواڕۆژی تاکە کەسیی.

 بهكارهێنانیبنیاتنهریكات :چاالكی
داهێنەرانە ،پرۆگرامی کۆمەڵگەیی جۆراوجۆر،
بەرنامەی ئایینی ،كات بەسەر بردن لە ماڵەوە.
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.٢پشتیوانیكردنیگۆڕینیڕەفتاروگرتنهبهریڕەفتاریئهرێنی
توێژینەوەكان ئاماژە دەكەن بەوەی كاركردن لەسەر گۆڕینی ڕەفتار بەجەختكردن لەسەر كەسەكە و
بەتایبەت لەسەر گۆڕینی زانیاریەكانی ،كاریگەریی كەمی دەبێت .لێرەوە گرنگیی ئەو پرۆگرامانە
دەردەكەوێت كە ئاڕاستەی چەندین ئاستی كاریگەری لەسەر كەسایەتیی تاك كراون لە بوارە
جۆراوجۆرەكانی ژیاندا کە لەسەر بنەمای کارامەییەکانی ژیان دامەزراون.
نموونەی ئیكۆلۆژی (پەیوەندیی مرۆڤ بەژینگەی خۆیەوە) روونی دەكاتەوە :ڕەفتاری تاك لە
ژینگەیەکی ماددی و كۆمەاڵیەتی دیاریکراودا ڕوودەدات ،هەروەها بەچەندین فاكتەر كاریگەر دەبێت وەكو
كەسیی ،كۆمەاڵیەتی ،دامەزراوەیی ،کۆمەڵگەیی و سیاسەتی گشتی .هەموو ئەم فاكتەرانە پشتیوانی لە
ڕەفتارەکان دەكەن و لە چوارچێوەیەکدا دەیان هێڵنەوە بەچاو پۆشین لەوەی ئاخۆ ئەم ڕەفتارانە دروستن یان
ناڕێکن .لێرەوە گرنگی كاركردن بۆ وەدیهێنانی گۆڕانکاری لەسەر هەر پێنج ئاست دێتە پێشەوە بۆ گەیشتن
بە ئەنجامی خوازراو لە گۆڕینی هەر ڕەفتارێك و دابینکردنی هەلومەرجی بەردوامبوونی ئەو ڕەفتارە
دیاریکراوە.
بۆ نموونە ،چۆن الوێك (كچ بێ یان كوڕ) دەتوانێت پیادەی كارامەیی بڕیاردان بێت و لێزانی تیادا پەیدا
بکات کە لە خێزانێكدا ژیاوە تەنیا باوك مافی بڕیاردانی هەبێت ،یان لەكۆمەڵگەیەكدا بێ کە تیایدا الوان
كەمترین بەشداریان هەبێ لەبڕیاردان ،یاخود لەواڵتێكدا بێ کە ڕێگەی لەالوان بگیرێت بۆ دامەزراندنی
كۆمەڵەی تایبەت بەخۆیانەوە ،یاخود بوار نەدرێ کەوا بۆچوونەكانی خۆیان دەربڕن و بەشداری بڕیاردان
بن لەسەر ئاستی نیشتمانی و لەسەر ئاستی سیاسەت داڕشتن و یاسادانان.
پێنج ئاستەكەش بەپێی نموونەی ئیكۆلۆژی ئەمانەن:
هێلکارى ژمارە ( :)١هەر پێنج ئاستى پەیوەندى مرۆڤ بە ژینگەکەیەوە پیشان دەدات:
ئاستی سیاسەتە گشتیەکان
ئاستی کۆمەڵگەیی
ئاستی دامەزراوەیی
ئاستی کۆمەاڵیەتی
ئاستی کەسیی

أ .ئاستیكهسیی:فاکتهرە كەسیەكان کە تایبەتمەندیەکانی تاک دەگرێتەوە وەك زانیاری ،بیروباوەڕ،
هەڵوێست و بەها و كارامەییەكان (كارامەییەکانی ژیان و كارامەییەكانی هەست و بزاوتن)،
هەروەها چەمكی خود و كاریگەریە خودییەکانیش لە خۆ دەگرێ.
ب .ئاستیكۆمهاڵیهتی :بریتیە لەگروپە بنەڕەتی و تۆڕە كۆمەاڵیەتیە فەرمی و نافەرمیەكان و مامەڵە و
خو و داب و نەریت و عورفە کۆمەاڵیەتیەکان و سیستمی پشتیوانی كۆمەاڵیەتی لەوانەش خێزان،
هاوڕێیان ،هاوەاڵن و هاوكاران .ئەمانە رۆڵی كاریگەریان لەسەر ڕەفتارەكانی تاكدا هەیە .هەروەها
بەشێكی گرینگی شوناسی كۆمەاڵیەتی پێك دەهێنن ،هەروەها سەرچاوەی كۆمەاڵیەتی بنەڕەتی
پێشكەش دەكەن وەك پشتیوانی سۆزداریی و زانیاری و مەعریفە و رۆڵە كۆمەاڵیەتیەکان کە
هاوكاری تاك دەكات بۆ ئەوەی رۆڵ و بەرپرسیارێتیەكانی خۆی جێبەجێ بكات .كاریگەری ئەم
تۆڕە كۆمەاڵیەتیە درێژ دەبێتەوە بۆ ئاستی دوورتر لەو کەسانەی کەوا ئەندامن تیایدا .لێرەوە گرینگی
گۆڕانکاری لە سیستم و پێوەرە كۆمەاڵیەتییەكان یان ئەو گرووپانەی کەوا ئەندامان لەخۆ دەگرن
دەردەكەوێت ئەگەر ویستمان گۆڕانکاری لەڕەفتاردا ئەنجام بدەین.
ت .ئاستیدامهزراوەیی:مەبەستمان لە چاالكییەكان و ئەو بڕیار و یاسایانەی كە دامەزراوە و
ڕێكخراوەكان كاری پێدەكەن ،ئەوانەی تاک تیایدا ئەندامە یان سەردانیان دەکات بە بەردەوامی وەك
شوێنی كار یان قوتابخانە .ئێمە نیوەی یان سێ چارەكی كاتەكانمان لەو جێگایانەدا بەسەر دەبەین،
هەر لەباخچەی ساوایانەوە بگرە تا دەگاتە ئاستی قوتابخانە و پەیمانگا و زانكۆ و ژینگەی كاریش.
ئەم دامەزراوانە رۆڵی گرنگیان هەیە لەدابینكردنی ئاسایش و پشتیوانی ڕەفتاری تایبەتیەوە
سەرچاوەیەكن بۆ پێوەرو بەهای كۆمەاڵیەتی و كەناڵێكیشە بۆ گواستنەوەیان .لێرەوە گرینگی
گۆڕینی پەیكەری دامەزراوەكان و كاركردن دێتە پێشەوە،هەروەها ئەو ڕێسا و یاسایانە و
تایبەتمەندیانەی کە پێی بەڕێوە دەچن (چۆنیەتی و چەندێتی بەڕێوەبردن و سەرپەرشتیکردن و
پاڵنەرەكان) .هەروەها سیاسەتی كاركردنیان بۆ خزمەتكردنی ئامانج و ڕەفتاری خوازراو و
كاركردن بۆ بە دامەزراوەییكردنی ئەم پرۆگرامانە بەمەبەستی بەردەوامبوونیان و تێكهەڵكێش
كردنیان لەگەڵ كولتوورو پەیكەری دامەزراوەكان.
ث .ئاستیکۆمهڵگهیی:ئەم ئاستە ئەو تۆڕە كۆمەاڵیەتیانە دەگرێتەوە کەوا تاكەكان ئەندامن تیایدا وەك
لە پێشتر باسكراوە و پەیوەندییەكانی نێوان دامەزراوە و ڕێكخراو و تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان لە
سنوورێکی دیاریکراودا .تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان كاریگەری ئەوتۆیان هەیە کە لەئاستی تاك
تێدەپەڕێ بۆ کارکردنە سەر ئەو پێودانگ و سیستمانەی کەوا کار دەکەنە سەر کۆمەڵگا بە گشتی.

هەروەها پەیوەندییەكانی نێوان دامەزراوە و تۆڕ و ڕێكخراوەکانی كۆمەڵگە لەگەڵ ئاستی
هەماهەنگی نێوانیان و دامەزراندنی هاوپەیمانیەتیان كاریگەری لەسەر هوشیاریی كۆمەڵگەیی
دادەنێ سەبارەت بەپرسێكی تایبەت سەرەڕای ئەو فشارانەی کەوا دەتوانن بیکەن بۆ کارکردنە سەر
داڕشتنی سیاسەتەکان و خەرجکردنی سەرچاوەکان ،هەروەها رۆڵی كاریگەریان هەیە
لەدەستنیشانكردنی گرفت و پێداویستیەكانی كۆمەڵگە و رێگاكانی چارەسەركردن و گردکردنەوەی
سەرچاوەی پێویستی ماددی و مرۆیی بۆ پڕکردنەوەی ئەم پێویستیانە .ئەم پێكهاتە کۆمەڵگەییە
دەسەاڵتی هەیە و دەتوانێ پشتیوان بێت وە یاخود بەربەست بێت لە بەردەم پرۆگرامێكی تایبەت
لەسەر بنەمای ئەو ئەنجامە ئابووری و سیاسیانەی کە لێیەوە سەرچاوەدەگرن و لەوانەشە زیان بە
بەرژەوەندیەكانی بگەیەنێت.
ج .ئاستیسیاسهتهگشتیهکان:یاسا و سیاسەتە لۆكاڵی و هەرێمی و نیشتمانیەكان و نێودەوڵەتیەکان
دەگرێتەوە ،ئەمانە دەبێ کار بۆ گۆڕینیان بکرێت تا پشتیوانی زیاتر بۆ ڕەفتار و ئامانجە
خوازراوەكان کۆبکرێنەوە.
چوارچێوەی ژمارە ١/٢
هەندێ چەمکی گرنگ
 زانین  -مەعریفەت :راستی و
زانیاریەكانی پەیوەندیدار بەبابەتێکی
دیاریکراو و ئەوانی دیكە کە پەیوەندیان
بەكارامەییەكانەوە هەیە.
 كارامەییەكان :بریتین لە توانای ئەنجامدانی
هەر كارێك بە وردی و بەدروستی .دوو
جۆر كارامەیی هەیە:
 oكارامەییی هەست  -بزاوتن :کە پێویستی بە
بەکارهێنانی ئەندامەكانی جەستە و ئەو
ماسوڵكانە دەکات کەوا دەتوانین كۆنترۆڵیان
بكەین وەك دەست و قاچ.
 oكارامەییەکانی ژیان :كۆمەڵێك توانای
سۆزداری و درککردن و كۆمەاڵیەتین کە
هاریكاری خەڵكی دەكات بۆ بەڕێوەبردنی
ژیانیان و بەرەنگاری ئەو بەربەستانە
ببنەوە کە دێنە ڕێیان بەشێوەیەكی دروست
و بەرهەمهێن.
 بیروباوەڕ :ئەو بیرۆکە و کاروبارانەی کە
دەكرێ بەبۆچوونی كەسێك راست بێت

بەاڵم مەرجیش نیە وابێت .لەمانەش
پێشبینی هەندێ کەس دەربارەی
مەسەلەیەك .بیروباوەڕ ئاسان دەگۆڕدرێت،
بەاڵم لەسەر هێزی بیروباوەڕەكە و گرنگی
الی ئەو كەسە و پەیوەندی لەگەڵ بیرو
باوەڕی دیكەوە دەوەستێت.
 هەڵوێستەکان :بەهۆی كەڵەكەبوونی چەند
بیروباوەڕێك بە ڕیزبەندیەکی دیاریکراو
دروست دەبێت .ئەم هەڵوێستانە پاڵ بە تاکە
کەس دەنێن کەوا بە جۆرێكی دیاریکراو
ڕەفتار بکەن یان کاردانەوەیان هەبێ
دەربارەی حاڵەتێکی دیاریکراو بە جۆرێک
کە دەکرێ پێشبینی بکرێ .هەڵوێستە
رەگداكوتاوەكان بە زەحمەت دەگۆڕێن
چونكە چونەتە ناو ڕیزبەندی بەها
كەسیەكانەوە.
 بەهاكان :ئەو مەسەالنەی کە کەسێك بە
بەرزی دەیاننرخێنێت .ئەمانە كاریگەری
زۆریان لەسەر هەست و رەفتاری تاکە
کەسدا هەیە .ئەمانە بەخاڵی کۆڵەگەیی
زۆربەی هەڵوێستەكان دادەنرێن ،هەروەها
بە ئاسانی نابینرێن وەك هۆكاری
راستەوخۆی رەفتارەكان.
گۆڕینی زانیاری و كارامەیی ئاسانترە بە
بەراورد لەگەڵ گۆرینی بیروباوەڕەکان کە
ئەویش بۆ خۆی ئاسانترە لە گۆڕینی
هەڵوێست و بەهاكان.






نموونهىپراکتیکىلهسهرمۆدێلىئیکولۆژى

لهسهردانییانهكانیالوان

ِرهفتار:دوورکهوتنهوەیالوان(بهتایبهتکچان)

ئاستیكهسیی :كەمیی زانیاری سەبارهت بەچاالكی و خزمەتگوزاریەکانی سەنتەری الوان ،بڕوای

.١
الوان بەوەی کەوا بە ئەندام بوونیان لە یانەکان كاتی زۆریان لێدهبات ،هەروەها الوان ناتوانن بەكارایی
بریارهكانی سەنتەرەکان بكەن.
بەشداری لە ِ

تێروانینی كەسوكار و کۆمەڵگە بۆ الوان ( بەتایبەتی ئەو كچانەی سەردانی یانەكانی
ئاستیكۆمه 

.٢
اڵیهتیِ :
الوان دهكەن) ،پەسەند نیە.
 .٣ئاستیدامهزراوەیی :كاتەكانی پێشوازیکردنی لە الوان گونجاو نیە ،سەرەڕای ئەوەی ئەم سەنتەرانە لە
شوێنی كۆبوونەوهی الوانەوه دووره ،هەروهها پێداویستیەکانیان كەمە و کۆن و سەردەمیانە نیە و
بروانامانەی لەسەنتەرهكە
ئامرازەکانی پشوودان و حەوانەوهش لەناو سەنتەرهكەدا نیە .پاشان ئەو ِ
دەبەخشرێن سەبارهت بەو خوالنەی الوان بەشداری تیادا دهكەن وەك (كۆمپیوتەر ،پرۆژهی بچووك ...هتد)
بروانامەی بەشداریكردنن و هیچی تر.
تەنها ِ
 .٤ئاستیکۆمهڵگهیی :الوازی ڕۆڵی ئەو رێكخراوهكانەی کە لەگەڵ الوان کار دەکەن لە هاندانیان
دەربارەی سەردانی ئەو سەنتەرانە و نەبوونی هەماهەنگی و هاوكاری لەگەڵ
سەنتەرهكان بۆ دابینكردنی ئەو خزمەتگوزاریانەی کەوا پێویستیان پێیەتی.
ئاستیسیاسهتهگشتیهکان :دامەزراوە حكومیەكان و دامەزراوەکانی كۆمەڵگەی مەدهنی دان نانێن بەو

.٥
بروانامانەی کەوا سەنتەرهكانی الوان دهیبەخشن.
ِ
زارهتیكارو
نلهسهنتهرەکانیڕاهێنانیپیشهییکهسهربهوه 


الوانخۆیانتۆمارناكه
ِرهفتار:
اڵیهتین
كاروباریكۆمه 

ئاستیكهسیی :الوان درک بە گرنگیی بەشداریكردنیان لەم شوێنانە ناکەن ,هەروهها نازانن کە ئەم

.١
بازاری
بەشداریکردنەیان کاریگەری پۆزەتیڤانەی دەبێت لەسەر پەرهپێدانیان و کارامەییەکانیان لەبواری
ِ
كاردا.

تێروانینی كەسوكار و کۆمەڵگە بە شێوەیەکی گشتی بۆ فێربوون و ڕاهێنانی
ئاستیكۆمه 

.٢
اڵیهتیِ :
پیشەیی ،تێڕوانینێکی نێگەتیڤانەیە.
 .٣ئاستیدامهزراوەیی :دامەزراوەکە ،سەنتەرەکانی ڕاهێنانی پەیوەندار بەخۆی بەرچاو ناخات ،هەروهها
رێكخستنی خولەکانی ڕاهێنان و چۆنیەتی ڕاهێنانەكان لە ئاستی پێویستدا نین بۆ ئەو پیشانەی کە دەستەبەرن
لە سەنتەرەکانی ڕاهێنانی پیشەییدا.
 .٤ئاستیکۆمهڵگهیی :سنووداری و بەرتەسکی لە پەیوەندی و هەماهەنگی لەنێوان سەنتەرەکانی ڕاهێنانی
بازاری كار لە الیەکی تردا.
پیشەیی لە الیەك و دامەزراوە کۆمەڵگەییەکان و
ِ
ئاستیسیاسهتهگشتیهکان :نەبوونی سیاسەتی نیشتمانی دیاریکراو کەوا ڕاهێنانی پیشەیی گرێبدات بە

.٥
ئاستی بڕوانامەکان و جۆری بڕوانامەکان و پێداویستیەکانی بازاڕی کار .

دهكێشن
ره 
الوانجگه 

ِرهفتار:
ئاستیكهسی :الوان مەترسیەكانی جگەرهكێشان لەو قۆناغەی تەمەنیان نازانن ,وا دهزانن ئەگەر

.١
جگەرهیان كێشا وهكو گەورهکان دهردهكەون و سەرنجی رهگەزی بەرامبەر رادهكێشن.
اڵیهتی :هاوهاڵن هاندەرن بۆ جگەرەکێشان ،كەسوكاریش لەبەرچاوی الوان جگەره دهكێشن.
ئاستیكۆمه 

.٢
 .٣ئاستیدامهزراوەیی :قوتابخانەكان یاساكانی قەدهغەكردنی جگەرهكێشان لەنێو شوێنە داخراوەکاندا
جێبەجێ ناكەن و مامۆستایانیش لەبەرچاوی قوتابیەكان جگەره دهكێشن و هەندێك جاریش دهیاننێرن
بكرن.
جگەرهیان بۆ ِ
 .٤ئاستیکۆمهڵگهیی :هەماهەنگی لەنێوان دهزگا جۆراوجۆرهكانی كۆمەڵگە نیە بۆ ئەوهی هەڵمەتی
هوشیاركردنەوهی باش و بەردهوام بەرپا بکەن ،هەروهها دهزگاكانی ڕاگەیاندنیش سوودمەندن لە
ریكالمکردن بۆ پیشەسازانی جگەرە.
ئاستیسیاسهتهگشتیهکان :یاسایەك هەیە جگەرهكێشان لە شوێنە گشتیەکان قەدەغە دەکات و

.٥
فرۆشتنی جگەرەش بە الوانی خوارووی  39ساڵ قەدهغە دهكات ،بەاڵم ئەم یاسایە چاالك نیە ،لە الیەکی
تریش سیاسەتی دابینکردنی هەلی کار لە ئارادا نیە کە ئەوەش بێکاری زیاتری لێدەکەوێتەوە لە نێو ئەو
الوانەی کەوا بەشداری دەکەن لە خولی ڕاهێنانی پیشەییدا.

گرنگیکارامهییهکانیژیانچین؟
 .1بهدیهێنانیمافهكانیمنداڵوالوان:

کارامەییەکانی ژیان لە دوو بنەمای سەرەكیەوە سەرچاوە دەگرن :مافی گەشەكردنی تەندروست و سروشتی
و ئابڕوومەندانە کە پشت بە جارنامەی جیهانی مافەكانی مرۆڤ دەبەستێت ,وە رێكەوتننامەی مافەكانی
مندااڵن و مافی فێربوون كە پشت بە رێكەوتننامەی داكار دەبەستێت سەبارەت بەفێربوون بۆ هەموان
( .)3994وە رێكەوتننامەی مافەكانی منداڵ ( )3999و بەرنامەکاری كۆنگرەی جیهانی دانیشتوان و
پەرەپێدان ( )3990و جاڕنامەی جیهانێكی شایستە بۆ منداالن ( )٢٠٠٢و جاڕنامەی لیشبۆنە سەبارەت بە
سیاسەتەکان و پرۆگرامەكانی الوان  3999و ئەوانی دیكە لەجاڕنامە و سیاسەت و پرۆگرامەكانی كاركردن
كە گرنگی بە کاروبارەکانی منداڵ و الوان دەدات ،داواکاری ئەوەن کەوا كۆمەڵێك مافی دیكە وەك مافی
دەربڕین و گوێگرتن و مافی زانیاری و بەشداریكردن و ..هتد ,دەستەبەر بکرێن بۆ مندااڵن و الوان
بەمەبەستی دابینكردنی گەشەسەندن و پاراستنیان.
دەربارەی (جاڕنامەی داكار سەبارەت بە فێربوون بۆ هەموان(یش و ئەو تێروانینەی کەوا هەموو كەسێك
(منداڵ یان الو یان کەسى پێگەیشتوو) بێ ،دەبێ و دەتوانێ لەهەلی پەروەردەیی سوودمەند بێت و
وەاڵمدەرەوەی پێویستیە بنەڕەتیەکانی فێربوونی بێت ،لە كۆنگرەی (داكار)ی ساڵی  0444دا جەختی لەسەر
كرایەوە بەوەی چوارچێوەیەکی كار داڕێژرا و لە ئامانجەكانی سێیەم و شەشەمیدا ئەوە دیاریکرا کەوا دەبێ
پرۆگرامەكانی کارامەییەکانی ژیانی گونجاو و باش لە ڕووی جۆرییەوە دابین بکرێ و بگاتە بەردەستی
هەموو الوان و گەورەکانیش بەشێوازێكی یەكسان و دادپەروەرانە.7
بۆیە پاڵپشتی کارامەییەکانی ژیان الی الوان بە ئامڕازێك دادەنرێت بۆ بەدەستهێنانی مافەكانیان.
ئەمە چۆن دەبێت؟ بۆ نموونە ،الوان مافیان هەیە لە بەشدارکردن لە بڕیاردان و هەموو بابەتێكی پەیوەست
بە خۆیان و بەشداریکردنیان لە بونیادنانی كۆمەڵگەكانیاندا.
چۆن دەتوانن ئەم كارە بكەن لە کاتێکدا توانای پێویستیان نەبێت بۆ بڕیاردان و دەربڕینی پێویستیەکانیان و
خەم و هیواكانیان؟ هەروەها چۆن دەتوانن ئەمانە بکەن لە کاتێکدا کە ئەم کارامەییانەیان نەبێت:
(كارامەییەكانی ڕێبەرایەتی) و (كاركردن لە نێو تیم ) و (هەڵسان بە هەڵمەتی كۆكردنەوەی پاڵپشتی بۆ
داواكردنی گۆڕینی سیاسەتەكان) بە جۆرێك کەوا پشتیوانی پەرەپێدانی الوان بێت و ئاسانکاری بکات بۆ

بەشداریکردنیان.
7

Dakar Framework for Action, Education for All: Meeting our Collective Commitments, World Education Forum, Dakar, Senegal,
April 2000.

چوارچێوەی ژمارە 1/3
کارامەییەکانی ژیان بە توانامان دەکات کەوا:
 پەنجە خستنە سەر فشارە کۆمەاڵیەتیە
زیان بەخشەکان و هەڵمەتی ڕێکخراو
بۆ جێخستە کردنی ڕەفتاری
نێگەتیڤانە.
 بەرەنگاربوونەوەی ئەو پەیامانەی
کەوا دەزگاکانی ڕاگەیاندن و
هاوەڵەکان بانگهێشتی بۆ دەکەن و بە
ڕوونی دژایەتی ئەو پەیامانە دەکات
کەوا کەس و کار و مامۆستا و
گەورەکان دەیگەیەنن.
 دیاریکردنی بەهاکانمان:
 بە کردار کردنی زانیاری و
هەڵوێستەکانمان بۆ ڕەفتاری
پۆزەتیڤانە بۆ پاڵپشتی کردنی
تەندروستیمان و ژیانمان بە گشتی.
 دووبارە کۆنتڕۆڵ کردنەوەی
ڕەفتارەکانمان.
 بڕیاردانی باشتر لە میانەی گەڕان بە
دوای ئەڵتەرناتیڤەکان ،هەڵسەنگاندنی
الیەنە پۆزەتیڤ و نێگەتیڤەکانی هەر
یەکەیان.
 بڕیاردانی لۆژیکانە بۆ چارەکردنی
کێشە و پرسەکان.
 پتەوتر کردنی پەیوەندیە
بەرهەمدارەکان لە نێوان خۆمان و
ئەوانی تر.
 ڕوو بە ڕوو بوونەوەی
مەیدانکێشیەکانی ژیان و خۆ
پاراستنمان.

.٢پاڵپشتیبهتواناکردنیالوانلهقبوڵکردنیڕەفتاریتهندروستیوكۆمهاڵیهتیو
ئابووریدروست:

توێژینەوەكانی ڕۆشنبیرکردنی تەندروستی پشت بەستوو بەکارامەییەکانی ژیان ئەوەیان دەرخستووە
کەوا کارامەییەکانی ژیان ،كاریگەریان هەیە لەسەر وەرگرتنی الوان بۆ ڕەفتاری تەندروستی و
کۆمەاڵیەتی و ئابووری دروست ،هەروەها لە پەیوەندیسازی كۆمەاڵیەتی ئەرێنی و خولقێنەر ،هەروەها
خۆپارێزییان لەمەترسیەكان لەوانەش مەترسییە تەندروستییەکان .دەکرێ ئەمانەی خوارەوە وەک نموونە بۆ
ئەم بابەتە بهێنینەوە:
 )3چاكتربوونی ئەرك بەجێهێنانی ئەكادیمی
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 )0فێركردنی كەسەكان سەبارەت بە چەمكی "كۆنترۆڵكردنی تووڕەیی".9
 )1بەرتەسکردنەوەی ئەو هەالنەی بوار دەڕەخسێنن بۆ لە ڕێالدانی الوان ،10هەروەها توندوتیژی
لەنێوان كەسەكاندا11و تاوانکاری.12
 )0نەهێشتنی ڕەتكردنەوەی هاوتەمەنان ،13خۆزاڵكردن بەسەر كەسانی تردا لەژێر هەڕەشە و
چاوسوورکردنەوەدا.14
 )5پاڵپشتی خۆگونجاندنی كۆمەاڵیەتی ئەرێنی ،كەمكردنەوەی هەڵچوونە ناڕێکەکان.15
 )6باشتركردنی ئەو ڕەفتارانەی پەیوەستن بە تەندروستی و خۆنرخاندن.16
 )7بەرزكردنەوەی ئاستی باوەڕبەخۆبوون و توانای دەربڕینی بیرو بۆچوون و خەم و پێداویستیەکان
بەروون و رەوانی ،ڕەتكردنەوەی ئەرێنی و پەیوەندیسازی و چاکردنی جۆری پەیوەندییەكان لەگەڵ
کەسوکار و چوار دەورماندا.17

.٣پهرەپێدانیگهشهیئهرێنییالوان
کارامەییەکانی ژیان ڕۆڵی گرنگ دەگێڕێت لە تواناسازی الوان و گەشەكردنیان بەشێوازێكی ئەرێنی و
بەكاربردنی وزەکانیان ،ئەم کارامەییانە تەنیا بەخشینی زانیاری نییە بگرە ڕاهێنانە لەسەر وەرگرتنی
هەڵوێست و کارامەیی پێویست بۆ پەرەسەندن لە ئاستە جۆراوجۆرەكاندا.
8

Elias, Gara, Schulyer, Brandon-Muller, andSayette, 1991
Deffenbacher, Oetting, Huff, and Thwaites, 1995;Deffenbacher, Lynch, Oetting, and Kemper, 1996; Feindler, et al 1986.
Elias,1991.
11
Tolan & Guerra, 1994.
12
Englander-Goldern et al, 1989
13
Mize and Ladd, 1990.
14
Oleweus, 1990.
15
McConaughy, Kay and Fitzgerald, 1998.
16
Young, Kelley, and Denny, 1997
17 Promoting opportunities for adolescents in Jordan with a focus on girls-Participatory evaluation report, UNICEF, Jordan Country
Office, December 2004.
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بۆ ئەوەی كاریگەریی زیاتری هەبێت ،گرنگە پرۆگرامەكانی کارامەییەکانی ژیان ببەسترێتەوە بە بابەتێك
یان بارودۆخێکی تایبەتی کەوا الوان پێیەوە دەناڵێنن یان تووشی دەبن (كیربی أت ال ,)3990 ،بۆ نموونە:
جێبەجێکردنی کارامەییەکانی ژیان بۆ خۆپاراستن لەتوندوتیژی یان خۆپاڕاستن لە بەكارهێنانی ماددە
هۆشبەرەكاندا جێبەجێ دەكرێت ،یان جگەرەكێشان یانیش بۆ ئەوەی الوان كارامەیی ساز بن بۆ
بەشداریكردن لەژیانی گشتی ،یان بۆ ئەوەی لە کەشى منداڵبوونێکی تەندروستدا بژین.
بەاڵم لەم ڕێبەرەدا و وەك وەاڵمدانەوەیەك بۆ ئەو كەسانەی لە کە لە بوارە جیاوازەکانی ژیانی الواندا
كار دەكەن ،لەسەر کارامەییە بنەڕەتییەكانی ژیان بەگشتی دەدوێین و نموونەی پەیوەنددار بە بابەتی
دیاریکراو دەهێنینەوە کە لەگەڵ ژینگەی کۆمەڵگەی عێراقدا بگونجێ ،هەروەها لەگەڵ پێداویستیەکانی
الوانی عێراق و پێداویستەکانی ڕاهێنان و فێربوونی پیشەییش کۆك بێت.

كارامهییهکانیژیانچۆنپۆلێندەكرێن؟
کارامەییەکانی ژیان بەم شێوەیە پۆلێن دەكرێن:
 .3كارامهییهسۆزدارییهكان :کە كارامەییەكانی خۆنرخاندن ،بەڕێوەبردنی هەستەکان و بەڕێوەبردنی
گرژی و كات دەگرێتەوە.
 .0كارامهییهکانیدرککردن(المهاراتاالدراکیه):ئەمەش كارامەییەكانی بیركردنەوەی داهێنەرانە و
بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە و بڕیاردان و چارەسەركردنی كێشەكان دەگرێتەوە.
 .1كارامهییهكۆمهاڵیهتیهكان:بریتیە لە كارامەییەکانی پەیوەندیکردنی كۆمەاڵیەتی كارا ،هاوسۆزی،
ڕەفتاری یەکالکەرەوە و ڕەتکردنەوەی ئەرێنی ،تیمکاری و بەدەستەوەهێنانى پشتگیری دەگرێتەوە.
بەاڵم ئەمە ،ئەوە ناگەیەنێ کەوا کارامەییەکانی ژیان بە یەکەوە وا بەستە نین و كاریگەریان لەسەر یەكتردا
نیە .بۆ نموونە ،كارامەیی خۆنرخاندن رۆڵێکى گەورە و بنەڕەتی لە كارامەیی بڕیارداندا هەیە ،هەروەها
لەسەر كارامەیی ڕەتكردنەوەی ئەرێنیش كاریگەری هەیە ،بۆیە گرینگە ئەمە لەبەرچاو بگیرێت لە كاتی
گەشەدان و جێبەجێکردنی بەرنامەکانی کارامەییەکانی ژیاندا.




کهیپێویستهدەستبهكاركردنلهسهرکارامهییهکانیژیانبكرێت؟
کارامەییەکانی ژیان پشت دەبەستێ بە چەندین تیۆر و توێژینەوە و لێکۆڵینەوەو و شارەزایی لەبواری
زانستەكانی ڕەفتارناسی و پەروەردە و منداڵ ،كە بۆ ماوەی دەیان ساڵ ڕوونكردنەوە و ڕێنوێنی سەبارەت
بەم بابەتانە خستۆنەتە بەردەست :گەشەسەندنی مندااڵن و الوان و وەرگرتنیان بۆ زانین و زانیاریەکان و
هەڵوێستەکان و کارامەییەکان و جووڵە و ڕەفتارەکان .ئەم توێژینەوانە ئاماژە بەوە دەکەن کەوا گرنگە
دەست بکرێ بە فێرکردنی کارامەییەکانی ژیان ،یان هەندێك لەم کارامەییانە بە النی کەم ،لەمنداڵیەوە دەست
پێ بکرێ و بەردەوام بن لەسەریان لە هەموو قۆناغەكانی تریشدا تا پێگەیشتنیان و لە تەمەنی پێگەیشتنیشدا
هەروا لەسەری بەردەوام بن.



یەکەی دووەم
کارامەییە سۆزدارییەکان

رێبەری الوان بۆ كارامەییە بنەڕهتیەكانی ژیان
و بەکارخستن

یەکەى دووەم :کارامەییە سۆزدارییەکان

ناوەڕۆکی ئەم ڕێبەرە
پێشەکی
یەکەی یەکەم :چەمکی کارامەییەکانی ژیان دەناسین
یەکەی دووەم :کارامەییە سۆزدارییەکان
یەکەی سێیەم :کارامەییەکانی درککردن (المهارات االدراكیة)
یەکەی چوارەم :کارامەییە کۆمەاڵیەتییەکان
یەکەی پێنجەم :بەرنامەکانی کارامەییەکانی ژیان جێبەجێ دەکەین
پاشکۆ :پرۆگرامى ڕاهێنانی ڕاهێنەران دەربارەی کارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیان بۆ الوان

تیمی زانکۆی ئەمێریکی:
ئامادهكردن
 رنا حداد إبراهیم ،ماستەر لە پەروهرده و ڕهفتاری تەندروستی.هاوكاران لە ئامادەكردن:
 هالە علویە ،ماستەر لە پەروهرده و ڕهفتاری تەندروستی.
 لیا قرح ،ماستەر لە کارگێرى و سیاسەتی تەندروستی.
 دانی زۆ ،دکتۆری ددان و شارەزا لە ڕاهێنان و پەرەپێدانی الوان.
کارامەییەکانی بەکارخستن :
 هەموو چاالکییە پەیوەستەکان بە جیهانى کارکردن لە الیەن غسان الصفار – شارەزا لەڕێکخراوی کاری نێودەوڵەتی ئامادەکراوە ،هەروەها بەشداری کردووە لە چاوخشاندنەوە بە
تەواوی ئەم ڕێبەرە.
پێداچوونەوە:
 میادە کنج ،ماستەر لە تەندروستی گشتی– فەرمانگەی پشتیوانی تەندروستی و تەندروستیکۆمەڵگایی – کۆلیژی زانستە تەندروستیەکان -زانکۆی ئەمێریکی لە بەیروت.
پێداچوونەوە لە الیەن :UNFPA
-

سهی نمر ،ماستەر لە توێژینەوە نێو دەوڵەتیەکان و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی
 UNFPAلە بەغدا .
نور الرشید ،ماستەر لە پەرەپێدانی نێو دەوڵەتی و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی
 UNFPAلە عەممان.
حسین هەناری ،ماستەر لە کۆمەڵناسی و سیاسەتە کۆمەاڵیەتیەکان ،بەرپرسی پرۆگرامی
الوان لە ئۆفیسی  UNFPAلە هەولێر .
زاهد حسن ،ماستەر لە ئەندازیاری ،شارەزای نیشتمانی لە بواری کار و ڕاهێنانی پیشەیی.

خشتەی ژمارە ( :)٢پوختەی کارامەییە سۆزدارییەکان:

کارامەییە سۆزدارییەکان
ناونیشانی چاالكی

ناوەڕۆك
ناونیشانە سەرەكیەكان:

بابەتی یەکەم:
خۆنرخاندن

 .١چەمكی خود چیە؟
 .٢خۆنرخاندن چیە؟
 .٣تایبەتمەندێتیەكانی ئەو كەسانەی
خۆنرخاندنیان بەرزە یان نزمە چین؟
 .٤كاریگەری خۆنرخاندن لەسەر الوان چیە؟
 .٥الوان چۆن دەتوانن خۆنرخاندنی بەرز
بسازێنن؟
 .٦چۆن دەتوانین هاوكاری الوان بكەین تا
خۆنرخاندنی بەرز بنیات بنێن؟

چاالکى پێشنیازکراو

ماوە

خۆت بنرخێنە! خۆت
هۆشیار بکە

 ٥٥خولەک

هەموو سالێک تۆ
وشیارى خودى خۆتى

 ٤٥خولەک

بیناى خۆنرخاندنى
بەرز دادەمەزرێنم

 ٦٥خولەک

ئەو ئامانجانەى لە
جێبەجێکردندان

 ١١٥خولەک

نموونەى بەکارهاتوو دەربارەى ئەم بابەتانەیە:
 مادەی هۆشبەر
 توندوتیژی
 کەرتی كار

دواڕۆژى پیشەییم

 ٥٥خولەک

خۆمم بە خۆم دروست
کرد

 ٦٥خولەک

ناونیشانە سەرەكیەكان:

هەستەکانم

 ٣٥خولەک

 .١هەستەکان چیین؟
 .٢تووڕەبوون چییە؟
 .٣نیشانەكانی تووڕەبوون چین؟
 .٤ئەنجامەكانی دەربڕینی نەرێنی بۆ
تووڕەبوون چین؟
 .٥چۆن تووڕەبوون بەڕێوە دەبرێت؟
 .٦خەم چیە؟
 .٧نیشانەكانی خەم چین؟
 .٥چۆن دەتوانین مامەڵە لەگەڵ خەم بكەین؟
 .٩دڵەڕاوكێ چیە؟
 .١٥نیشانەكانی دڵەڕاوكێ چین؟
 .١١چۆن مامەڵە لەگەڵ دڵەڕاوكی بكەین؟

مامەڵە لەگەڵ
هەستەکانم دەکەم

 ٥٥خولەک

ریپۆرتاژێکى
رۆژنامەوانى

 ٦٥خولەک

کۆ
 ٤٢٥خولەک
 ٤٥تیۆرى
 ٤٦٥خولەک

بابەتى دووەم:
بەرێوەبردنى
هەستەکان

تووڕەبوون چییە؟

 ٣٥خولەک

بەرێوەبردنى
تووڕەبوون

 ٥٥خولەک

بە ئەرێنیانە تووڕە

 ٦٥خولەک

دەبم
نموونەى بەکارهاتوو دەربارەى ئەم بابەتانەیە:
 پەیوەندییە خێزانیەكان
 پەیوەندی نێوان هەردوو رەگەز
 هەراسانكردنی سێكسی
 هاوڕێیەتی
 وەرزش
 کەرتی كار

خەم شتێکى ئاساییە
بەاڵم لێى ناگەرێم لێم
بباتەوە

 ٧٥خولەک

دڵەراوکێم هەیە,
چیبکەم؟

 ٥٥خولەک
کۆى گشتى
 ٤١٥خولەک
 ٤٥تیۆرى
 ٤٥٥خولەک

ناونیشانە سەرەکیەكان:

بابەتى سێیەم:
بەرێوەبردنى گرژى
و کات

 .١گرژی چیە؟
 .٢نیشانەكانی گرژی چین؟
 .٣هەنگاوەكانی بەڕێوەبردنی گرژی چین؟
 .٤چۆن دەتوانین گرژی بڕێوە بەرین؟
 .٥بیركردنەوەی ئەرێنی چیە؟
 .٦هەنگاوەكانی بیركردنەوەی ئەرینی چین؟
 .٧رێگاكانی خاوبوونەوە چین؟
 .٥مەبەستمان لەبەڕێوەبردنی كات چییە؟
 .٩چۆن كاتمان بەڕێوە بەرین؟
نموونەى بەکارهاتوو دەربارەى ئەم بابەتانەیە:
 بابەتەكانی ژیانی ڕۆژانە
 خوێندن
 کەرتی كار

سەیر کە ,ئایا من
گرژم؟

 ٥٥خولەک

بە ئەرێنى مامەڵەى
گرژى دەکەم

 ٤٥خولەک

بیرۆکەى ئەرێنى و
نەرێنى

 ٥٥خولەک

بە ئەرێنى بیر
دەکەمەوە و بیرۆکەى
نەرێنى لەکۆڵى خۆم
دەکەمەوە

 ٥٥خولەک

فێرى رێگاکانى
خاوبوونەوە دەبین

 ٤٥خولەک

مەبەست لە کات
بەرێوەبردن چییە؟

 ٧٥خولەک

کاتى خۆم دروست
بەرێوە دەبەم

 ٥٥خولەک

بەرنامەکەم دەستنیشان
دەکەم

 ٦٥خولەک
کۆى گشتى:

 ٤٦٥خولەک
 ٤٥تیۆرى
 ٥١٥خولەک

کاتى تەواو بۆ چاالکیەکانى گرۆپى کارامەییە سۆزداریەکان ٥٢٤١ :خولەک =  ٤٧.٣١کاتژمێر

بابەتی یەکەم :كارامەیی خۆنرخاندن
تاك بةرهةمي بريةكاني خؤيةتي لةسةر خؤي ،بري لةضي بكاتةوة ئةوة ديَتة ريَطةي.
(طاندي)

خۆنرخاندن  -زانیاری بنەڕەتی
چەمكی خود چییە؟
چەمكی خود مانای ئەوەیە چۆن بیر لەخۆمان دەكەینەوە .بۆ نموونە" ،من كچێكی  51سااڵنم ،لەپۆلی یەكەمی
دواناوەندیم "" ،من شەرمنم"" ،من لەبیركاری زیرەكم"" ،حەز لەتۆپی پێ دەكەم""،هەوڵ دەدەم لەگەڵ برا
بچكۆلەكەم نەرم بم ،بەاڵم زۆر جار بەگریانەكەی تووڕەم دەكات".

خۆنرخاندن چیە؟
خۆنرخاندن ) (self Esteemبریتیە لە هەستی ئەو كەسە بۆ نرخ و بەهای خودى خۆی ،بیروباوەڕەكانی،
شێوەی روخسارى ،كارامەییەكانی و هەموو پێكهاتەكانی كەسایەتی بە عەقڵ و جەستە و دەروونەوە .خۆنرخاندن
بەشی هەڵسەنگاندنی چەمكی خودە.
"ئەوەی نەست لەسەر كەسێك دەیزانێت ڕاستیی رادەی لێهاتویی و خۆشەویستیی و بەها و كارامەییەکانییە".

1

خۆنرخاندن پشت بە سێ فاكتەری بەیەكەوە بەستراو دەبەستێت:
 .5كاریگەریی كەسی واتا رادەی زانینمان بەوەی خۆمان كاریگەریمان لەسەر بابەت و رووداوەكانی
ژیانماندا هەیە و بەرپرسیارێتیمان بەرامبەریان هەیە.
 .2هەستكردن بەئینتیما و قبووڵكردن مەبەستمان ئەوەیە تا چ رادەیەك هەست بەوە دەكەین ئێمە بەشێكین لە
گرۆپێك و حەزپێکراوین لەالیەكەوە ،لەالیەكی دیكەوە خۆمان خۆمان خۆش دەوێت و لەخۆمان رازین.
 .3هەستكردن بەخۆیەتی و لێهاتووی واتا رادەی باوەڕبوونمان بەوەی كارامەیی دیاریکراومان لە بواری
تایبەتدا هەیە .هەڵسەنگاندنی شارەزاییەكانی خۆمان بەوەی بەشدارن لە پێشكەوتنمان کە دەبێتە هۆكاری
ئەوەی پتر باوەڕمان بەخۆمان بێت بۆیە دەستپێشخەری دەكەین.
1

http://www.calstatela.edu/faculty/jshindl/cm/Self-esteem.htm, June 2011.

هێلکارى ژمارە ( :)٢ئەو فاکتەرانە پیشان دەدات کە خۆنرخاندن پشتى پێدەبەستێت:
كاریگەریی كەسی
هەستكردن بەئینتیما و قبووڵكردن
هەستكردن بەخۆیەتی و لێهاتووی
چەمكی خود و خۆنرخاندن لە ئەنجامی سااڵنی دوورو درێژدا لەشارەزایی كەسیی و بە تایبەتی سااڵنی منداڵی
زووەوە پێكدێن .هەروەها خۆنرخاندن لەژێر كاریگەری هۆكاری دەرەكی ژینگەكەماندایە کە پەیوەستن بە
بارودۆخی ژیانمان و كاردانەوەی كەسانی دیكە بەرامبەریان وەک كەسوكار ،مامۆستا ،هاوڕێ و گەورەكانی
كۆمەڵگە .ئێمە لەڕێگەی تێبینی و كۆمێنت و حوكمی بەرامبەرەكانمان خۆمان دەناسێنین .بەاڵم لەگەڵ گەورەبوونمان
بە تەمەن ،ئەم تێڕوانینە بەكاردانەوەكانی خۆمان بەرامبەر بە خۆمان كاریگەر دەبێت .خۆنرخاندنمان بۆ خۆمان
بەرز دەبێت لەو حاڵەتانەی كارێكی وادەكەین لەخۆمان رازی بین ،وە نزم دەبێتەوە گەر هەستمان بەوە كرد كەهەڵە
یان كارێكی بێكەڵكمان كردووە.
خۆنرخاندنمان دەگۆڕێت لەگەڵ بارودۆخ و ئەو كەسانەی كە كات و بوارە جۆراوجۆرەكانی ژیان لەگەڵیان
بەسەر دەبەین .بۆ نموونە ،دەكرێ خۆنرخاندنی الو (كچ یان كوڕ) بۆ خۆی بەرز بێت كاتێك لەگەڵ هاوەڵەكانیدا
دەبێت قسە و كارلێكکردن لەگەڵیان دەكات بەاڵم لەناو كەسوكاری خوێدا وا نابێت و بێدەنگ دەبێت لەبەر ئەوەی
دڵنیایە كەس گوێی بۆ شل ناكات .لەوانەشە خۆنرخاندن الی الوان لە بوارەكانی هاوڕێتی و پەیوەندی سازكردن
بەرز بێت بەاڵم لەبواری دیكەی وەك وەرزش یان خوێندن نزم بێتەوە .لەالیەكی دیكەوە ،لەوانەیە خۆنرخاندن الی
هەندێ كەس بەرز بێت بەاڵم لەگەڵ گۆڕینی بارودۆخ نزم بێتەوە .بۆ نموونە ،لەوانەیە الو (كچ یان كوڕ) دووچاری
رووداوێكی ئوتومبێل بێت و تووشی كەمئەندامێتی بێت ،دەرەنجامەكەی دەبێتە هۆى هەستكردن بەكەمی و نەتوانینی
ئەنجامدانی كارەكانی وەك پێویست ,بۆیە خۆی نزم دەنرخێنێت.
خۆنرخاندنی بەرز بەشداری دەكات لەسازكردنی باوەڕبەخۆبوون و مانای ئەوەیە ئەو كەسە لەخۆ و كار و
بەهاكانی رازیە ،ئەمیش دەبێتە فاكتەرێك بۆ خۆسازكردن و كارامەیی سازی ,باوەڕبەخۆبوون ,پرۆسەی بڕیاردانی
گونجاو و مامەڵەكردن لەگەڵ كێشەكان ئاسان دەكات.
هەستكردنی الو بە خۆنرخاندنی نزم الی ئەوانەی لەمنداڵیدا مامەڵەی خراپیان لەگەڵدا كراوە بەرز دەبێت.
ئیضدی خراپەكە جەستەیی بێت یان زارەكی یان بەراوردكردنیان لەگەڵ كەسانی دیكە کە گوایە لەوان باشترن.

تایبەتمەندیەكانی ئەو كەسانەی خۆنرخاندنی بەرز یان نزمیان هەیە چین؟

خشتەى ژمارە ( :)٣تایبەتمەندیەکانى ئەو کەسانەى کە خۆنرخاندنى بەرز یان نزمیان هەنە پیشان دەدات:
خۆنرخاندنی بەرز

خۆنرخاندنی نزم

* لەناخەوە حەواوەن (ئاسودەن) و بە ئەرێنی مامەڵە
لەگەڵ خۆیان دەكەن.

* خۆیان پشتگوێ دەخەن و خراپ و نا دادپەروەرانە
مامەڵەی خۆیان دەكەن.

* دەزانن خاڵە بەهێزو الوازەكانیان چین و دەزانن چیان
پێ دەكرێت و چیان پێ ناكرێت.

* تەنیا بە نەرێنی لەبابەتەكان دەڕوانن.
* بەردەوام لە پێگەی داكۆكیكردندان (بەرگریکردندان).

* بەباوەڕ بەخۆبوونەوە مامەڵە دەكەن.

* دەان بەوەدا نانێن گرفتیان هەبوو بێت.

* ڕەفتارەكانیان لەسەر بنەمای بەهاكانیانە.
* دۆڕان قبوڵ دەكەن و پەندی ئەرێنی لێوەردەگرن.
* چاودێری و هەڵسەنگاندنی ژیانیان بەبەردەوامی
دەكەن و رەفتارەکانیان راستدەکەنەوە.
* دەتوانن ڕاستگۆ بن و بۆچوونی خۆیان دەربڕن.

* بەرەنگاربوونەوەی بەربەستەكان و هاوكاری كەسانی
دیكەش رەتدەكەنەوە.
* بەردەوام منەت و بۆڵەبۆڵ دەكەن.
* پتر بیر لەوە دەكەنەوە خەڵكی رای چیە لەسەریان.
* وا هەست دەكەن خۆیان یاری دەستی كەسانی دیكەن
و ناتوانن شتەكان بگۆڕن.

* باوەڕیان بەدەستكەوتەكانیان هەیە و گەشبینیانە لە دوا
ڕۆژ دەڕوانن.

* ناتوانن دەستخۆشی و قسەی خۆش وەرگرن.

* دەتوانن چارەسەر بۆ گرفتەكانیان بدۆزنەوە.

* باوەڕیان بەرایەكانی خۆیان نیە.

* چاوەڕوانن کەسانى بەرامبەر بە وشیاری و
تێگەیشتنەوە مامەڵەیان لەگەڵ بكەن.
* دڵنیان لەوەی دەتوانن ئەوەی دەیانەوێت بیكەن.

* كارامەیی كۆمەاڵیەتییان نیە و ئەمەش دەبێتە هۆى
گۆشەگیرییان و ناتوانن خۆیان بگونجێنن.

* بەڕێزەوە مامەڵەی خەڵكی دەكەن.
* هاوكاری كەسانی دیكە دەكەن و هەوڵ نادەن
كۆنترۆڵیان بكەن.

كاریگەری خۆنرخاندن لەسەر الوان چییە؟
خۆنرخاندن رۆڵێکی گرنگ لەسەر ژیانی الواندا هەیە و كاریگەریەکی راستەوخۆ بەسەر بڕیار و ڕەفتار و
مامەڵەكرنیان لەگەڵ ئەو گرژیانەی (فشارانەی) ڕووبەڕوویان دەبێتەوە هەیە .ئەو الوانەی خۆنرخاندنی نزمیان
هەیە واهەست دەكەن كەسوكارو هاوەڵ و دەروپشتیان خۆشیان ناوێن و قبووڵیان ناكەن ئەمیش دەبێتە هۆكاری
الوازبوونیان لە بەرەنگاربوونەوەی گرژییەكان بە ڕادەیەك دەستبەرداری بەهاكانیان بن و ڕەفتاری ئەوتۆ دەكەن
كەخۆیان لێی رازی نین ,بۆیە لە شوێنێکى دیکەدا لە هەستی خۆشەویستی و ئینتیمابوون دەگەرێن .گرفت لەوەدایە
كاتێك كە ڕەفتارێك دەنوێنن لەبەر چاوی خۆیان خراپ بێت ،تێڕوانینە نەرێنیەكەیان بۆ خۆیان بەرز دەبێت و
لەئەنجامدا خۆنرخاندنیان نزمتر دەبێت و لە بازنەیەكی داخراودا دەخولێنەوە .بۆ نموونە ،ئەو الوانەی خۆنرخاندنیان
نزمە ،ئەگەری ئەوەی هەیە مادەی هۆشبەر تاقیكربكەنەوە ,ئەگەر لەگەڵ ئەو هاوتەمەنانەدا بوون كە ئەو ماددانە
بەكار دەبەن ،بۆ ئەوەی هەستی ئینتیمابونیان ال دروست بێت و لە الیەن هاوەڵەکانیان قبۆل بکرێن .ئەو كات
لەوانەیە ئەم الوانە هەست بەوە بكەن نزم خۆیان دەنرخێنن لەبەر ئەوەی كاری دژ بە بەها و هیواكانیان دەكەن.

پیچەوانەكەشی ڕاستە سەبارەت بەو الوانەی خۆنرخاندنیان بەرزە ،هەست بەوە دەكەن خۆشەویستن و بەڕێزن
لەالیەن گەورە و هاوتەمەنەكانیانى دەروبەریان ،بۆیە دروست بەپێی بەهاكانیان ڕەفتار دەنوێنن كە خۆنرخاندن و
باوەڕ بەخۆبوونیان بەرز دەبێتەوە .سەیرى هێلکارى ژمارە ( )٣بکە:
بةهاى خودى
نزم
هةست دةكات

بةبىَ رةزامةنديى خؤى

خؤشةويست نيية

هةلَسوكةوت دةكات

ملكةضى فشارةكان دةبىَ

واز لة بةهايةكان
دةهيَنىَ

چۆن الوان دەتوانن خۆنرخاندنی بەرز بسازێنن؟
 .5خۆناسین و قبووڵكردن و ڕێزگرتنی:


بزانین چیمان لە ژیان ئەوێت ،خاڵەكانی هێزو الوازیمان ،ئەو بابەتانەی هانمان دەدات و ئاسودەمان
دەكات ،ئەو شتانەی تا هەنووكە بەدەستمان هێناوە ،بەها و پڕنسیپەكانمان ،ئەو شتانەی ئارەزوومانە و
ئەوانەی نیگەرانمان دەكەن ،ئارەزووەكانمان ،ئەو شتانەی شارەزاییمان لێیان هەیە و ئەوانەی
گەرەكمانە بیانگۆڕین لەژیان یان كەسایەتیماندا.



شتە خراپەكان لەبیرەوەریماندا دەستنیشان دەكەین (گەر لەمنداڵیماندا هەبووبن) و لەكۆڵیان دەكەینەوە
(خۆمانیان لێ ڕزگاردەکەین).



خۆمان وەكو خۆمان وەردەگرین و بەكەسی دیكە و پێوەری نموونەیی بەراوردی ناكەین.



لێ ورد دەبینەوە ،كەی خراپەكاری بەرامبەر بەخۆمان دەكەین ،ئەنجامی چی بووە ،هەستمان بە چی
كردووە كاتێك خۆنرخاندنمان نزم بووە و هەوڵدەدەین ئەو كارە نەكەین.



بەردەوام بە ئەرێنی بۆ خۆمان دەدوێین لەبری بەكارهێنانی دەربڕینی نەرێنی "ئای چەند گێلم" یان
"من سەرنەكەوتووم ،بەكەڵكی هیچ نایەم" مانایان ئەوەیە رێز لەخۆمان ناگرین و خۆنرخاندنمان نزم
دەكەین.



بەردەوام بیر لەسەركەوتن و دەستکەوتەکانمان دەكەنیەوە و ئەو هەستانەی ئەو كاتانە دروست بوونە
و هۆكارەكانی سەركەوتنەكان دەهێنینەوە یاد .لیستێكیان لێ دروست دەكەین هەر جارێك هەستمان بە
نزمی خۆنرخاندن كرد دەیانخوێنینەوە.

 .2كاركردن لەسە چاكتربوون و وەرگرتنی كارامەیی نوێ:


ئەو بابەتانەی دەمانەوێ لەكەسایەتی و ژیانماندا كاریان لەسەر بكەین دەستنیشان دەكەین ،ئامانجی
واقیعی كارپێكراو دادەنێین و كار بۆ بەدەستهێنانیان دەكەین.



كار دەكەین لەسەر ئەوەی كارامەیی هەست و بزاوتن و كارامەیی ژیانیی نوێ وەرگرین و ئەو
كارامەییانەی هەمانە پەرەیان پێبدەین.



بەشداری چاالكی كۆمەاڵیەتی و وەرزشی و كولتووری دەكەین.



هاوكاری كەسانی دیكە دەكەین.



دەستخۆشی كەسانی دیكە وەردەگرین و سوپاسیان دەكەین.



ڕێگە بە خۆمان دەدەین هەڵە بكەین ,خۆ كەس لەهەڵە بێبەش نیە.

 .3ڕەفتاركردن بە بەرپرسیارێتی:


باوەڕمان بەوەیە ئیمە لەسەر كارەكانی خۆمان و ئەنجامەكانیان بەرپرسیارین بۆیە گلەیی لەكەس و
بارودۆخ ناكەین.



باوەڕمان بەكارامەییمان هەیە لەسەر گۆڕینی شتەكان و دەستپێشخەری دەكەین.



ڕەفتاری ئەوتۆ دەكەین نە خۆمان و نە هاوتەمەنەکامان و نە دەوروپشتمان ئازار بدات.

چۆن ئامانجەكانمان دەستنیشان بكەین و كار بۆ بەجێهێنانیان بكەین؟
 .5ئەو بابەتانەى ئارەزوومانە بیانكەین یان بیانگۆڕین یان فێریان ببین یان ئەنجامیان بدەین ،دەستنیشانیان
دەكەین پاشان پاڵنەرەكان شی دەكەینەوە ،بۆ نموونە :بەڕاستی حەز دەكەم ڕەفتاری توندوتیژم لەگەڵ
هاوتەمەنەكانم نەمێنێت .من دەزانم توندوتیژی ڕێگە چارەیەكی باش نییە بۆ چارەسەركردنی گرفتەكان و
دەتوانم ئەرێنی مامەڵە لەگەڵ هاوڕێكانم بكەم كاتێك بابەتەكان بە دڵم دەبن ،بەاڵم دەمەوێ بزانم چۆن
دەكرێ تووڕەبوون و هەڵچوونم كۆنترۆڵ بكەم كاتێك شتێك بەویستی من نەبێت یان كەسێك ركابەریم
بكات .هەروەها دەمەوێت بزانم چون كێشەكان دوور لە توندوتیژی چارەسەر بكەم .ئەم كارە پەیوەندییەكانم
بەباشی لەگەڵ هاوتەمەنەكانم و خوشك و براو كەسەكانم دەهێڵێتەوە.
 .2ئامانجەكەمان بەشێوازێكی واقیعی دادەڕێژینەوە بەمەرجێك دەرەنجامەكەش بگرێتەخۆ ,هەروەها چ كاتێك
دەمانەوێ ئەو گۆڕانە ئەنجام بدەین ،بۆ نموونە "لە كۆتایی ئەم هاوینەدا (كەی) ،دەمەوێ (كردار) ،بە نا
توندوتیژى مامەڵەی هاوەڵەكانم بكەم (دەرەنجام)".

 .3ئەو بابەت و زانیاری و كارامەییانەی پێویستمانە بیانگەینێ دەستنیشان دەكەین .لەنموونەكەی سەرەوە،
پێویست بەوە دەكات بزانین شێوازەكانی مامەڵەكردن لەگەڵ كێشەكان بزانین هەروەها هەنگاوەكانی
وەاڵمدانەوەی یەكالكەرەوە لەگەڵ كارامەیی كێشە بەڕێوەبردن فێربین.
 .4دەگەڕێین بزانین چۆن زانیاریمان سەبارەت بە بابەتەكەوە دەستدەكەوێت ،بەخوێندنەوە؟ بەشداریكردن
لەخولی ڕاهێنان لەسەر كارامەییە ژیانییەكان؟ كێ هاوكاریمان دەكات؟ چەند كاتمان بۆ ڕاهێنان دەوێت؟ چ
كاتێك و چۆن كارامەییەكە جێبەجێ دەكەین و بەكاری دەهێنین؟
 .1پالنێك بۆ گەیشتن بەئامانجەكەمان دادەنێین کە ئەنجامدانى ئەرکەکانمان بگرێتەخۆ و پێداویستی مادی و
مرۆیی دەنووسین .بۆ نموونە ،لەوانەیە پالنەكە ئەم شتانەی تیادا بێت:
خشتەى ژمارە ( :)٤پالنی جێ بەجێ كردنی ئامانجەكان پیشان دەدات:
ئەركەكە چییە؟

بۆچی بیکەین؟

چ كاتێك بیکەین؟

كێ دەیکات؟

* پەیوەندیكردن
بەبەپرسی ڕاهێنان.

* پرسیاركردن
سەبارەت بەخولی
كارامەییەکانى
ژیان.
* زانینی
شێوازەكانی
مامەڵەكردن
لەگەڵ كێشە و
هەستی نەرێنی
دوور لە
توندوتیژی.

* یەكشەمە 52
حوزەیران.

* خۆم

* دووشەمە 53
حوزەیران.

* باوكم لەبەر
ئەوەی ئەو دەچێت
بۆ پەرتووكخانە.

* كڕینی
سەرچاوەی تایبەت
بەمامەڵكردنی
لەگەڵ كێشە و
هەستەكان.

پێداویستی ماددى و
مرۆیى چین؟
١٥٥هەزار دیناری
عێراقی بۆ
خۆتۆماركردن.

ئامانج و پڕۆژەكەمان لەگەڵ كەسانی گرنگ لە ژیانماندا هاوبەش دەكەین چونكە لەوانەیە تێڕوانینی دیكەمان
سەبارەت بەبارودۆخەكە بداتێ و لەوانەیە لە ئەنجامدا پالنەكە بەرەو باشتر بگۆڕین:
 .١دەست بە جێبەجێكردنی پالنەكە دەكەین و ئەو شتانەی ئەنجاممان داوە دەیاننوسینەوە ،مێژووی ئەنجامدانی ،چەند
ماوەی خایاند ،فێری چی بووین ،هەستمان بەچی كرد ،چەند خەرجی تێچوو ...تاد .دەكرێ ئەم شتانە لەناو دەفتەرێك
بنووسین یان كۆمپیوتەر یان تۆمارێکی بینراو -بیستراو بۆ بكەین.
 .٢لە پێشكەوتنمان بەرەو ئامانج بەردەوام دەبین و ئاهەنگ بۆ هەر دەسكەوتێك دەگێڕین تاكو دەگەینە ئامانج،
دەستخۆشی لەخۆمان دەكەین بەو شێوەیەی خۆمان دەمانەوێت بۆ ئەوەی خۆمان لەسەر بەردەوامبوون هانبدەین.
 .٣ئامانج و دەرەنجامەكانمان هەڵدەسەنگێنین ،بۆ نموونە :ئایا لە كۆتایی هاویندا توانیمان نا توندوتیژ بین؟ ئایا بەو
كارامەییانەی فێربووین ڕەفتار دەكەین یان جار بەجار توندوتیژ دەبین؟ هەست بە چی دەكەین؟ ئایا ڕەفتارە تازەكە
بەردەوام لەگەڵمان دەمێنێت؟ چیمان دەوێت بۆ ئەوەی بەردەوام بین لەسەر ڕەفتارە تازەكەى دوور لەتوندوتیژی؟
لەوانەیە لە ئەنجامی هەڵسەنگاندنمان پالنێكی نوێ دەرچێت بۆ ئەوەی پەرە بەڕەفتارە تازەكەمان بدەین.

چۆن دەتوانین هاوكاریی الوان بكەین بۆ ئەوەی خۆنرخاندنی بەرز بنیات بنێن؟
 .5تێڕوانینمان بۆ الوان وا دەبێت کە ئەوان خاڵی بەهێز و تایبەتمەندیی خۆیان هەیە.
 .2هەڵوێستی ئەرێنیمان بەرامبەر بە الوان دەبێت.
 .3گۆێ لە الوان دەگرین و ڕێگەیان دەدەینێ لە سنووری ڕێزگرتندا بەشدارى بکەن و دەربڕین لە
بۆچوونەکانیان بکەن.
 .4خۆشەویستی و هاندانیان پێشكەش دەكەین.
 .1دەستخۆشی لەكارە باشەكانیان دەكەین و جەخت لەسەر خەسلەتە باشەكانیان دەكەین.
 .6نایخەینە شوێنێك ئەنجامەكەی بە سەرنەكەوتن كۆتایی بێت.
 .7گاڵتەیان پێ ناكەین و نایانشكێنینەوە.
 .8ساڵویان لێ دەكەین لەهەر شوێنێك بن ,لە دەزگاكان یان لەناو كۆمەڵگەدا بن.
 .9لە الى کەسوکاریان رێز لە الوان دەگرین و هەروەها رێگایەکى ئەرێنى لەگەڵ كەسوكاری الوان بەکار
دەهێنین بۆ پێدانى تێبینی نەرێنی لەسەر منداڵەكانیان.
 .51الوان ئاگادار دەكەینەوە بەو بڕیارانەی كاریگەری لەسەریان دەبێت.
 .55هاوكاری الوان دەكەین بۆ دەستنیشانکردنى ئامانجەكانیان.
 .52بەرپرسیارێتی تایبەتیان دەدەینێ و بەپێی كارامەییەكانیان زۆرتری دەكەین.
 .53هەلی فێربوونی كارامەییە ژیانییەكانی هەست و بزاوتنیان بۆ دابین دەكەین.
 .54سزای الوان نادەین گەر بە ئەرێنیش بێت لە پێش خەڵكی دیكە.
 .51دان بەهەڵەی خۆماندا دەنێین و داواى لێبۆردنیان لێ دەکەین ،بەمەش الوان تێدەگەیەنین هەموو كەسێك
بۆی هەیە هەڵە بكات بەاڵم گرنگ ئەوەیە لەهەڵەكانمانەوە فێربین و دووبارەیان نەكەینەوە.

خۆنرخاندن -چاالكی پێشنیازكراو
ناونیشانی
چاالكی
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست

خۆت بنرخێنە! هوشیار بەرەوە
لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 خۆنرخاندن پێناسە بكەن.
 گرنگی خۆنرخاندن و كاریگەری لەسەر الوان دەستنیشان بكەن.
 تایبەتمەندیەكانی ئەو كەسانەی خۆنرخاندنی بەرز یان نزمیان هەیە بژمێرن.
 11خولەك
* تەختەی یاری( .الپەڕەى کار)
* زاری یاریكردن (.)2
* بەردی دامەى جیاواز لە رەنگ (.)4
* تێپ شەفاف (لەزگە).

هەنگاوەكانی
جێبەجێكاری

 .5چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربوان روون دەكەینەوە 1( :خولەك)
 كارامەیی خۆنرخاندن لەڕێگەی چاالكیەكی گەورەوە دەناسین.
 دابەشی  4گرۆپ دەبین ،هەرگرۆپێك لە ( )1 -4كەس پێكهاتووە و هەر گرۆپێك بەردی دامەی خۆی
هەڵدەبژێرێت و لەسەر تابلۆی یاریەكە دەیجوڵێنێت.
 هەر گرۆپێك وەاڵمی پرسیارەكەی خۆی دەداتەوە بەپێی ئەو ژمارەیەی لەفڕێدانی زارەكە بۆی
دەردەچێت ,بەردەکەى دەجوولێنێتەوە.
 ئەگەر گرۆپێک وەاڵمی پرسیارەکەی نەزانی نۆرەی گرۆپەكەی دیكە دێت بۆ ئەوەی زار فڕێ بدەن.
 گرۆپی براوە ئەوگرۆپەیە پێش گرۆپەکانی تر دەگاتە خاڵی گەیشتن.
 .2چاالكیەكە جێبەجێ دەكەین 21( .خولەك)
 .3گفتوگۆ دەكەین 21( :خولەك)
 پێناسەی خۆنرخاندن چیە؟
 پرۆسەی خۆنرخاندن لەچ كاتێكدا دەست پێدەكات؟
 چۆن دەتوانین خۆنرخاندن بسازێنین؟
 فاكتەرەكانی كاریگەر لەسەر خۆنرخاندن چین؟
 تایبەتمەندیەكانی ئەو كەسانەی خۆنرخاندنی بەرزیان هەیە چین؟
 تایبەتمەندییەكان ئەو كەسانەی خۆنرخاندنی نزمیان هەیە چین؟
 گرنگی خۆنرخاندنی بەرز چیە؟
 .4پوخت دەكەین 1( .خولەك)

الپەڕەكانی كار ناوەڕۆكی یاریەكە:
چوارگۆشە  :5خاڵی دەسپێك.

چوارگۆشە  :٢خۆنخاندن بریتیە لە.....
چوارگۆشە  :٤دوو هۆكار بژمێرە كاریگەریان لەسەر خۆنرخاندن هەبێت.
چوارگۆشە  :٦شانازى دەکەم یان لەخۆباییم( .هەنگاوێك بڕۆ پێشەوە یان هەنگاوێک برۆ بۆ دواوە)
چوارگۆشە  :8بیر لەو كاتانە بكەرەوە لە كارەكانی خۆت رازی بوویت.
چوارگۆشە  :١٥سێ تایبەتمەندی بژمێرە بۆ كەسێك خۆنرخاندنی نزمە.
چوارگۆشە  :52سێ بەها بژمێرە باوەڕت پێیان هەبێت.
چوارگۆشە  :54دۆڕاندن قبووڵ ناكەم( .سێ هەنگاو بگەڕێوە دواوە)
چوارگۆشە  :١٥بڕۆ بۆ نزیكترین چوارگۆشە كە ئامڕازێكی سازدانی خۆنرخاندنی لەسەر بێت.
چوارگۆشە  :١٧بەدەنگی بەرز بڵێ "من دەتوانم وا"...
چوارگۆشە  :59خۆم بە كەسی دیكە بەراورد ناكەم.
چوارگۆشە  :21خۆنرخاندنت الوازە( .چوار هەنگاو بكشێوە)
چوارگۆشە  :٢٣چوار تایبەتمەندى کەسێک بڵێ کە خۆنرخاندنى بەرز بێت.
چوارگۆشە  :٢٥كەسێك هەڵبژێرە و شتێكی ئەرێنی سەبارەت بەخۆی پێ بڵێ.
چوارگۆشە  :27سێ بابەت بژمێرە باشی لێدەزانیت.
چوارگۆشە  :29شتێك بڵێ وا دەزانی ناتوانی بیكەیت.
چوارگۆشە  :٣٢تایبەتمەندیی ئەرێنی خۆت بڵێ.
چوارگۆشە  :33دڵەڕاوكێت هەیە( .سێ هەنگاو پێشكەوە)
چوارگۆشە  :31زەردەخەنە بكە ئێمە پشتیوانتین.
چوارگۆشە  :37سێ بابەت بڵێ سەرنەكەوتوو بوویت لە ئەنجامدانیان.
چوارگۆشە  :39سێ ئەنجامی خۆنرخاندنی بەرز بڵێ.
چوارگۆشە  :45شتێک بڵێ کە خەونى پێوە دەبینى.
چوارگۆشە  :43من نرخم بەرزە! (هۆكارێك بڵێ و سێ هەنگاو پێشكەوە)
چوارگۆشە  :41بەردەوام لەگەڵ خۆم ڕاستگۆم( .هەنگاوێك پێشكەوە)
چوارگۆشە  :47من هەرەسانكارم! من الوازم! (حەوت هەنگاو دەكشێمەوە)
چوارگۆشە  :11خاڵی گەیشتن
05
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گرنگە ژینگەیەكی ئەوتۆ بڕەخسێنین كەس گاڵتە بە وەاڵمەكانی كەسی دیكە نەكات.
گرۆپەكان لەهەردوو رەگەز تێكەاڵو بن.
دڵنیا دەبین لەوەی رێساكانی چاالكیەكە الی هەموان روونە.
دەكرێ یاریەكە لەسەر پارچە پەڕۆیەك یان كارتێكی گەورە چاپ بكەین بۆ ئەوەی زۆر جار دووبارەی
بكەینەوە و دەشكرێ بینەخشێنین و بیڕازێنینیەوە.

ناونیشانی چاالكی

هەموو ساڵێك تۆ هۆشیاریی خۆتی

ئامانجەکانی
چاالكی

لەكۆتایی ئەم چاالكیە الوان دەتوانن:
 پێناسەی چەمکی خودی بكەن.
 دەستنیشانكردنی تایبەتمەندێتیەكانی خۆیان بكەن.
 41خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 .5چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان روون دەكەینەوە 1( .خولەك)

ماوەی چاالكی
كەرەستە
هەنگاوەكانی
جێبەجێكاری



تۆ الوێكی (كچ یان كوڕ) بە دوای كاردا دەگەڕێی ،یەكێك لەگرنگترین كۆمپانیاكان كە خەونت
پێوە دەبینی پەیوەندیت پێوە دەكات بۆ ئەوەی كار بكەیت و كاتێك بۆ دیمانە دەستنیشان دەكات.
لەكاتی دیمانەكەدا ئەم پرسیارەیان كرد" :تۆ كێی؟"



هەركەس بە تەنیا كار دەكات و واڵم دەداتەوە ،بەڕاستگۆیی و شەفافەیەت و بە شێوەیەك هەموو
وردەكاریەكان سەبارەت بە خۆتان دەنووسن.

 .2بەشداربووان كار لەسەر وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە دەكەن 51( .خولەك)
 .3داوا دەكەین كێ ئارەزووی هەیە وەاڵمەكەی لەگەڵ گرۆپە گەورەكە هاوبەش بكات 51( .خولەك).
 .4پرسیارو گفتوگۆ دەكەین 51( :خولەك)


ئایا كەستان ئەم راهێنانەی پێشتر كردووە؟ لەچ چوارچێوەیەكدا؟



زانیاریی ناو وەاڵمەكانتان لەچ بوارێكدا بوون (تایبەتمەندی دەروونی و /یان جەستەیی،
تایبەتمەندیەکان ،كارامەیی ،دەسكەوتەکان ،بەهاکان ،هەڵوێستەکان ....تاد)؟



بۆچوونتان لەسەر ئەم ڕاهێنانە چییە؟

 .1پێناسە و چەمکی خود و گرنگیەکەى دەكەین و ئەوە دەستنیشان دەكەین كە ئەمە یەكەمین هەنگاوە بۆ
كاركردن لەسەر خودی خۆمان ,بە مەبەستی ئەوەی خۆنرخاندنمان بەرز بێت 51( .خولەك).
الپەڕەكانی كار

--

بیرۆكە بۆ خۆمان






دڵنیا دەبین لەوەی وەسفی خود الیەنی جۆراوجۆری ژیانی مرۆڤ بگرێتەوە.
ئەگەر هاتو كەسێك ئارەزووی نەكرد وەاڵمەكانی هاوبەشی گرۆپ بكات دڵنیا دەبین لەوەی گرنگە
خۆناسینمان گشتی بێت و نموونە دەدەین و داوایان لێدەكەین بەكارەكانیاندا بچنەوە و گەر ئارەزوویان
كرد دەتوانن شتی دیكە بخەنە سەر الپەڕەكانیان.
گەر یەكێك لە بەشداربووان نەیتوانی وەاڵم بداتەوە ،نایشكێنینەوە و بۆی روون دەكەینەوە کە گرنگە
خۆمان بناسین بۆ ئەوەی بتوانین كاری لەسەر بكەین و بگەینە ئامانجەكانمان.
دەكرێ بارودۆخەكە بگۆڕین و وای لێبكەین گونجاوتر بێت بۆ ئەو الوانەی كاریان لەگەڵ دەكەین ،بۆ
نموونە" :لەقوتابخانە تازەكە وەرگیرای كە ئارەزووت بوو ،بەالم ئەوان پێیان خۆشە بتناسن ,لە
كۆبوونەوەكەدا دەپرسن :تۆ كێی؟ یان بۆ نموونە لەو بەشە پیشەییەی گەرەكتە وەرگیراوى ،یان لە
یانەی الوان یان چادرگەى الوان وەرگیراوى ...هتد.

ناونیشانی چاالكی بینای خۆنرخاندنی بەرز دادەمەزرێنم
ئامانجەکانی
چاالكی

لەكۆتایی ئەم چاالكییەدا الوان دەتوانن:
 هەنگاوەكانی بیناکردنى خۆنرخاندنى بەرز بژمێرن .

ماوەی چاالكی
كەرەستەى
پێویست

 61خولەك
 كۆپی وێنەی قاڵبێك كێكى سێ چین.
 قەڵەمی رەنگ و پێداویستی رازاندنەوە.
 تیپ (لەزگە).
 بۆرد و وەرەقە و قەڵەڵەم.
 .5ڕاهێنانەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 1( .خولەك)

هەنگاوەكانی
جێبەجێكاری



لەناو گرۆپدا كێكێکی  3چینی ئامادە دەكەن ,بۆیە خەیاڵتان ئازاد بكەن بۆ هەستە كارامەیی و
حەزو ئارەزوەكانتان.



الپەڕەی كارتان بەسەردا دابەش دەكەین و دەبێ پێداویستیەكانتان بۆ ئامادەكردنی كێكەكە بنووسن
(پێداویستی ،كارامەیی ..تاد) بۆ هەرسێ چین بە پێی جۆریان.

 .2بەشداربووان دابەش دەكەین بۆ چەند گرۆپێک کە هەر یەکێکیان لە  6-1كەس زیاتر نەبن.
 .3وێنەی كێكە سێ چینیەكە دابەش دەكەین بەسەر گرۆپەكاندا.
 .4هەر گرۆپێك كاری خۆی دەكات و كێكەكەی دەڕازێنێتەوە 51( .خولەك)
 .1هەر گرۆپێك وەرەقەی خۆی لەسەر دیواردا هەڵدەواسێت.
 .6داوا لەگرۆپەكان دەكەین بەناو هۆڵەكەدا بسووڕێنەوە و لە كێكەكان بڕوانن 51( .خولەك)
 .7لەگەڵ بەشداربوواندا ,گفتوگۆ لەسەر وەاڵمەكان دەكەین 51( .خولەك)
 .8وەاڵمەكان بەهەر سێ هەنگاوی خۆنرخاندنى بەرز گرێ دەدەینەوە و ئەمەى دوایى بۆ بەشداربوان
روونی دەكەینەوە 51( .خولەك)
 .9پوخت دەكەینەوە 1( .خولەك)

الپەڕەكانی كار

وێنەی قاڵبێكی كێكی سێ چینی.

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

 هەندێك لە پێداویستسەكانی كێكەكە
كارامەیی
بابەتی ماددی

بابەتی دەروونی

* پێداویستەكان:

* من دەزانم لێبنێم

* پێویستە ئامادە بم بۆ ئەوەی

ئارد ،هێلكە ...تاد.

* من قاپ دەشۆرم

قاڵبێك كێك دروست بكەم.

* پارەی پێویست بۆ

* من میوانداری دەكەم

* پێوستە حەزم لە كێك بێت.

كڕینیان.

* تەنیا یەك شت دەزانم

* پێویستە ئامانجێكم لەكێك

* مۆبەق (ناندین).

درووستنەكە هەبێت.

* كات.

* پێویستە ئارەزووی
بەشداریكردنی هاوڕێیانم
هەبێت.
* ئارەزووم بە كاتی دوورو
درێژ بۆ كڕین و ئامادەكردنی
پێداویستسەكان نیە.





دڵنیا دەبین لەوەى بەشداربووان شتی جۆراو جۆر بۆ درووستكردنی قاڵبە كێكەكە داوا دەكەن.
دەكرێ لە كۆتایی دانیشتنەكەدا كێكێك بهێنین و لەگەڵ بەشداربوواندا هاوبەشی بكەین کە لەسەر هەر
پارچەیەك شتێك نووسرا بێت ،من دەتوانم ،من دەزانم ،من پێم دەكرێت ،من دەمەویت ،من
بەرپرسیارم ...تاد.
دەكرێ قاڵبە كێكەكە بەهەر بەرهەمێكی دیكە بگۆڕینەوە کە بۆ الوانی گرۆپەكە گونجاوتر بێت وەك
دروستكردنی مێزی نانخواردن ،یان دامەزراندنی موەلیدەی كارەبا ..تاد.

ناونیشانی چاالكی ئەو ئامانجانەى لە جێبەجێکردندنان
ئامانجەکانی
چاالكی

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 ئەو ئامانجانە دەستنیشان بکەن کە دەیانەوێت کار لەسەر بە ئەنجامگەیاندیان بکەن.
 پالنێك بۆ وەدەستهێنانى ئەم ئامانجانە دابنێن.

ماوەی چاالكی
كەرەستە

 511خولەك
 كۆپی الپەڕەی كار بەپێی ژمارەی بەشداربووان.
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 قوتوویەك.
 وەرەقەی بچكۆلەی سپی.
 .5هەنگاوەکانی بیناکردنى خۆنرخاندنى بەرز بە بیری بەشداربووان دەهێنینیەوە و لەم جەلسەیەدا جەخت

هەنگاوەكانی
جێبەجێكاری

لەسەر هەنگاوى دووەم دەکەین کە گرنگە ئامانجى واقیعى و گونجاومان هەبێت کە پەیوەست بێت بە

باشترکردنى خۆمان و وەرگرتنى کارامەیى نوێ .وە پێویستە كار بۆ بەجێگەیاندنیان بكەین و بۆ ئەم
مەبەستە دەبێ پالنێکی كار دانێین 1( .خولەك)
 .2داوا دەكەین هەر بەشداربوویەك بیر لە ئامانجێك بكاتەوە کە دەیەوێت بۆ باشترکردنى خودى خۆى و
فێربوونى کارامەیى نوێ ئەنجامى بدات و ئینجا لەسەر الپەڕەكەی بەردەمی خۆی بینووسێت51( .
خولەك)
 .3داوا دەكەین كێ حەزی بەخوێندنەوەی ئامانجەكەی هەیە با بیخوێنێتەوە ٥( .خولەك)
 .4گفتوگۆ دەكەین 51( :خولەك)


ئایا ئەو ئەنجامەی دەمانەوێ بیگەینێ واقیعیە؟



ئایا ماوەی گەیشتن بۆ ئامانجى خوازراو دەستنیشانكراوە؟



ئایا ئەوەى دەمانەوێت جێبەجێکەین دەستنیشانکراوە؟



ئایا ئەوەی دەمانەوێ بیكە ین شتێكی تایبەتە و پەیوەندی بەخۆمانەوە هەیە یان شتێكی گشتیە و
پەیوەندی بە كەسانی دیكەوە هەیە؟

 .1بە هێنانى نموونەیەکى گونجاو بۆیان رووندەکەینەوە کە چۆن ئامانجەکان دەستیشانکراو و واقیعى و
پەیوەست دەبن بە کاتێکى دیاریکراوەوە ٥( .خولەک)
 .6داوا لەبەشداربووان دەكەین بە ئامانجەكانیاندا بچنەوە و ئەگەر پێویستی كرد دەستكاری بكەن و دڵنیا
دەبین لەوەی ئامانجەكان واقیعی و سنووردارن و كاتیان بۆ دەستنیشان كراوە 51( .خولوك)
 .7ڕاهێنانەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە ٥( :خولەک)


ئێمە لەسەرەتای ساڵی خوێندنین و وەك هەموو ساڵێك كەسێك وەكو بەرپرسی پۆل
هەڵدەبژێردرێت .هەمووتان ئامادەن بۆ ئەو پێگەیە .پرۆسەی هەڵبژاردن لەسەر پالنەكانتان دەبێت.



ئامانجێكی كەسی هەڵدەبژێرن کە لە ماوەیەكی دیاریكراودا بیگەنێ ,پاشان پالن بۆگەیشتن بە
ئامانجەكە دادەنێن و لەسەر ئەو الپەڕەی كارە دەینووسن كە بەسەرتاندا دابەش دەكرێت.

 .8الپەڕەی كارەكە بەسەر بەشداربوواندا دابەش دەكەین و روونی دەكەینەوە 1( .خولەك)
 .9بەشداربووان كار لەسەر پالنەكانیان دەكەن بەپێی ئامانجەكانیان 51( .خولەك)
 .51بەشداربووان كارەكانیان نمایش دەكەن 51( .خولەك)
 .55گفتوگۆ لەسەر پێکهاتەى پالنەكان و گونجاوى چاالکیەکە و چۆنیەتی جێبەجێکردنى دەکەین و هەروەها
باسى پێداویستیەکانى ئەنجامدانى دەکەین ١٥( .خولەک)
 .52گفتوگۆو ڕوونكردنەوەی هەنگاوەكانی پاش پالندانان دەكەین 51( .خولەك)
 .53هەركەسێك نوێنەری خۆی هەڵدەبژێرێت و لەسەر الپەڕەیەكی بچكۆلە دەینووسێت و دەیخاتە ناو
سندوقەكەوە ،پاشان دەنگەكان جودا دەكەینەوە و ناوى کەسى براوە رادەگەیەنین 51( .خولەك)

الپەڕەكانی كار

پرۆگرامێكی پراكتیكی
.5
.2
.3
.4
.1

دەمەێ چی بكەم؟ (دەمەوێ....دەرەنجام)
چ كاتێك دەمەوێ بیكەم؟
دەبێ چی بكەم بۆ ئەوەی بگەم بەو ئەنجامە؟
چۆن ئەو شتانە دابین بكەم؟
ئاستەنگەكانى پێش ئامانجەکەم چین؟ چۆن بەسەریاندا زاڵ بم؟

پالنی كار
ئامانجم ئەوەیە (كەی؟ ،دەمەوێ...چی؟):
چاالكی/
ئەركەكان

بیرۆكە بۆ
خۆمان!





بۆچی بیکەم؟

لەچ كاتێكدا

كێ دەیكات؟

بیکەم؟

كەرەستەى ماددی و
مرۆیی.

دڵنیا دەبین لەوەی ئامانجەكان كەسین بۆ نموونە" :دەمەوێ رەفتارى یەكالكەر بكەم "..یان "دەمەوێ
لەتاقیكردنەوەی كۆرسی یەكەم سەركەوتوو بم"
بەشداربووان هاندەدەین بۆ بەکارهێنانى ئامرازی جۆراوجۆر وەك وێنە ،كۆمپیوتەر..
لە توانادایە بەشداربووان بە ئامانجەکانیاندا بچنەوە دواى گەاڵلەکردنى پالنەکانیان بۆ بەدەستەوەهێنانى
ئەم ئامانجە لە جیاتى راهێنانى دووەم.

ناونیشانی چاالكی داهاتووی پیشەییم
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستە
هەنگاوەكانی
جێبەجێکارى

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 دەستنیشانكردنی ئامانجێكی كەسی بۆ پیشەی داهاتوو.
 پالنێك دانێن بۆ گەیشتن بەئامانجەكە.
 81خولەك
 كۆپی الپەڕەی كار بەپێی ژمارەی بەشداربووان.
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم و كۆمپیوتەر و داتاشۆ.
 .5چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 1( :خولەك)


ئامانجی چاالكیەكە ڕاهێنانە لەسەر داڕشتنی ئامانجێكی پیشەیی پەیوەست بە دواڕۆژی
پیشەییتانەوە ،بەمەرجێك واقیعی و گونجاو بێت بۆ ئەو پیشەیەی ڕاهێنانی لەسەر دەكەن.



هەركەسێکتان ئامانجێكی پیشەیی هەڵدەبژێرێت و دایدەڕێژێتەوە.



بەسەرتان دەكەینەوە بۆ ئەوەی دڵنیا بین لە كارەكانتان و لەكاتی داڕشتندا دەتوانن داوای هاوكاری

بكەن.


پاشان پالنێك دادەنێن لەسەر ئەو نموونەی بەسەرتاندا دابەشی دەكەین ،بۆ گەیشتن بەئامانجەكەتان.

 .2بەشداربووان كار لەسەر داڕشتنی ئامانجەكان دەكەن 51( .خولەك)
 .3مۆدیلی نموونەی پالنەكە بەسەر بەشداربوواندا دابەش دەكەین( .الپەڕەی كار)
 .4بەشداربووان پالن دادەنێن 21( .خولەك)
 .1سێ یان چوار بەشداربوو پالنەكانیان نمایش دەكەن پاشان گفتوگۆ لەسەر خاڵە الواز و بەهێزەكانیان
دەكەین و ئەگەر پێویستی بەدەستكاریكردن هەبێت دەیكەین 31( .خولەك)
 .6داوا لەهەمووان دەكەین لەبەر رۆشنایی گفتوگۆكەدا بە پالنەكانیاندا بچنەوە و لەمەش دڵنیا دەبینەوە.
( 51خولەك)
 .7داوایان لێدەكەین لەگەڵ كەسوكاریان گفتوگۆ سەبارەت بە پالنەكانیان بكەن و الی خۆیان گلی بدەنەوە
بۆ ئەوەی جاروبار بگەڕێنەوە بۆی و بزانن چ جۆرە پێشكەوتنێك لە كارەكانیان رووی داوە1( .
خولەك).
الپەڕەكانی كار

نموونەی پالنی كار بۆ دستنیشانكردنی ئامانج:
ناو:
ئامانج:
نموونە :لەكۆتایی  2152بازاڕی تایبەتی خۆمم دەبێت لە ناوچەكەی خۆمان و ناوبانگی باش دەبێت و
بازاڕیشی باش دەبێت و قازانجی مانگانەی لە  111هەزار دینار كەمتر نابێت.
چاالکى /ئەرک

بیرۆكە بۆ
خۆمان!






بۆچى دەبێت
بیکەم؟

پێویستە کەى
بیکەم؟

کێ دەیکات؟

پێویستیمان بە چ
سەرچاوەى ماددى
و مرۆیى هەیە؟

گرنگە لە گونجاوی و واقیعیبوونی ئامانجی هەربەشداربوویەك دڵنیا ببینەوە ,پێش ئەوەی داوایان لێ
بكەین پالن دانێن.
لەكاتی پالنداناندا جەخت لەسەر ئەوە دەكەینەوە کە ئەمە هەڵسەنگاندن /پلەدانان نییە ،بەڵكو ئامانجمان
هاوكاری الوانە بۆ ئامادەكردنیان کە ئامانجێك هەڵبژێرن و فێرى چۆنیەتی بەئەنجام گەیاندن و
گەاڵڵەکردنیان ببن.
بەشداربووان بەسەر دەكەینەوە بۆ دڵنیابوون لەوەی پالنەكانیان پتەون و جێبەجێ دەبن.
دەكرێ میوانداری الوێكی داهێنەری سەركوتوو بكەین بۆ ئەوەی ئەزمۆنى خۆی بگێڕێتەوە کە چۆن
ئامانجی داناوە و چۆن پالنی بۆ بەجێگەیاندنی داناوە و چۆن لەژیانی پیشەییدا سەركەوتنی بەدەست
هێناوە .لەوانەیە دوای بیستنی چیرۆكی الوە سەركەوتووەكە ,هەندێك لەبەشداربووان دەستكاری
پالنەكانیان بکەن.

ناونیشانی چاالكی خۆمم بە خۆم دروستکرد
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستە

هەنگاوەكانی
جێبەجێكاری

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 ئامڕازەكانی خۆسازی بزانن.
 كاریگەری خۆسازى لەسەر خۆنرخاندن دەسانیشان بکەن.
 61خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كامێرای ڤیدیۆ ،دەكرێ دانیشتنەكە تۆمار بكەین بۆ ئەوەى لە دانشتنی دیكە یان لەپارێزگای دیكە
بەکارى بهێنین.
 وەرەقەی سپی بچكۆلە و قەڵەم.
 .5چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 1( .خولەك)


ئامانجی چاالكیەكە ئەوەیە هەلێكتان بۆ بڕەخسێنین کە گوێبیستى تەجروبەیەكی ڕاستەقینەی
الوێكی وەكو خۆتان بن کە توانی بۆ خۆی ,خۆی بسازێنێت.



میوانەكە باسی ئەزموونی خۆی دەكات و كاتتان دەبێت پرسیاری لێبكەن و جەخت لەسەر
چۆنیەتی خۆسازدانی دەکەن .بەربەست و مەترسیەكانی بەردەمی چیبوون و چۆن توانی بیانبڕێت.



پاش چوونەدەرەوەی میوانەكە پێكەوە گفتوگۆ لەسەر خاڵە گرنگەكانی ئەزموونەكەی دەكەین و
چۆن سوودی لێوەردەگرین بۆ داڕشتنەوەی ئامانجە پیشەییەكانمان.

 .2میوانەكە باسی ئەزموونی خۆی دەكات و بەشداربووان تێبینی خۆیان تۆمار دەكەن و پرسیارەكانیان
ئامادە دەكەن ٢٥( .خولەك)
 .3سوپاسی میوانەكە دەكەین و ڕێگە بەبەشدابووان دەدەین پرسیارەكانیان بكەن ٢٥( .خولەك)
 .4دووبارە سوپاسی میوانەكە دەكەین و ماڵئاوایی لێدەكەین 1( .خولەك)
 .1لەگەڵ بەشداربووان گفتوگۆ دەكەین لەسەر خاڵە گرنگەكانی نمایشەكە و ئامڕازە هاوكارەكانی
خۆسازدان و كاریگەری ئەمەش لەسەر خۆنرخاندنی بەرز ،هەروەها كاریگەری خۆنرخاندنى بەرز
لەسەر خۆسازدان و سەركەوتن لەژیانی پراكتیكدا و لەبوارە جۆراوجۆرەكانی ژیان 51( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

--




بیرۆكە بۆ
خۆمان!





الوێك (كچ یان كوڕ) هەڵدەبژیرین لەكارە پیشەییەكەیدا سەركەوتوو بوو بێت.
گرنگە میوانەكە پێش دانیشتنەكە ببینین بۆ ئەوەی ئامانجی دانیشتنەكەی تێگەیەنین و پێی بڵێین جەخت
لەسەر خۆسازدانەكەی خۆی بكات بەوەی جەخت لەسەر ئەم پرسیارانە بكات:
 -5چۆن ئامانجە پیشەییەكەت دانا؟ كەی بیرت لێی كردەوە؟
 -2هەڵوێستی خێزانەكەت بەرامبەر بە پڕۆژەكەت چی بوو؟
 -3ئاستەنگ و بەربەستەكانت چیبوون و چۆن توانیت بەرەنگاریان ببیتەوە؟
 -4تایبەتمەندییەكانی كەسێك بیەوێت لە پیشەکەیدا سەركەوتوو بێت چییە؟
 -1چۆن سەركەوتن یان سەرنەكەوتن کاریگەرى لەسەر الوان دەکەن لە بواری پیشەیی یان بواری
دیكەدا؟
 -6لەروانگەی شارەزایی خۆتەوە چی ئامانجێكی پیشەیی باشن كاری لەسەر بكرێت؟
 -٧چۆن خۆت وەسف دەكەیت؟
پیشَوەخت داوا لەبەشداربووان دەكەین:
 oپرسیاری كەسی و بێزارکەر لە میوانەكە مەكەن .گەر نا ،دێینە نێوانیانەوە و ڕێگە بە میوانەكە
دەدەین وەاڵم نەداتەوە.
 oپرسیارەكانتان بالە سنووری ئامانجی دانیشتنەكە بێت.
 کەى پرۆژەکەت دەستى پێکرد (تەمەنى پرۆژەکە)؟ سەرچاوەى داراییت لە کوێ پەیدا کرد؟ هەڵوێستى کەسوکار بەرانبەر بە پرۆژەکەت چى بوو؟ ئەو کەسانە کێن کە کاریگەریان لەسەر تۆ هەبوو؟ چۆن بیرۆکەى پرۆژەکەت پەیدا کرد؟ ئاستەنگ و بەربەستەكانت چیبوون و چۆن توانیت بەرەنگاریان ببیتەوە؟ ئایا هیچ پالنێکت هەیە بۆ پەرەپێدانى پرۆژەکەت؟گەر لەكاتی دانیشتنەكە هەستمان كرد میوانەكە بەتەواوەتی بابەتەكە ناگرێتەوە یان بەشداربووان
پرسیارى ناپەیوەست بە بابەتەکەوە دەکەن ,دەچینە نێوانەوە و بابەتەكە دەوڵەمەند دەكەین.

بابەتی دووەم :بەڕێوەبردنى هەستەکان
" هیچ جارێک دووچارى خەمێکى زۆر نەبوومە ئەگەر کاتژمێرێک خوێندنەوە کۆتایى پێ نەهێنابێت" ,مونتیسکیۆ
"ئەو کەسەى وڕەى دابەزێت ,جەنگ دەدۆڕێنێت" ,بیرمەندێک
( بیرکردنەوەى ئەرێنى وات لێ دەکات هەموو شتێک باشتر بکەیت لە بیرکردنەوەى نەرێنى) ,زیچ زیچلەر

بەرێوەبردنى هەستەکان -زانیاری بنەڕەتی (سەرچاوەیی)
هەستەکان چیین؟
هەست ئەو سۆزانەن كە لەرووی جەستەیی و ئیدراكیەوە وەردەگێڕدرێن و لە ڕێگەی نیشانەی تایبەتەوە
هاوكاریمان دەكەن کە هەستە هەمەجۆرەکان لەیەکتر جیا بکەینەوە ،بۆ نموونە ،ئاسوودەیی ،تووڕەبوون ،خەمناكی،
دڵەڕاوكێ ...هتد.

هەستەكان یان ئەرێنی دەبن وەك ئاسوودەیی ،ئارامی ،خۆشەویستی ،متمانە ،یانیش نەرێنی دەبن وەك تووڕەیی,
دڵەڕاوكێ ،زەرەر ،هێدمە ...تاد .ژمارەی هەستە نەرێنیەكان لە ئەرێنیەكان زۆرترن.
بەپێی پسپۆڕی دەروونی :رۆبەرت بلوچیك ( ,)5981هەستەكانی متمانە ،ترس ،سەرسوڕمان ،خەمناكی،
بێزلێبوون ,تووڕەبوون و ئاسوودەیی لەسۆزە بنەڕەتیەكانن ،ئەوەكانی دیكەشی بۆ یەكەم و دووەم و سێیەم پۆلین
كردووە .هەروەها پسپۆڕێكی دیكە (بارۆت  )2115هەستەکان بۆ چەند گرۆپێك پۆلێن كردووە.
ئامانجی بوونی هەستەكان ئەوەیە زیندوو بین و زۆربەی كاتەكان هاندراو بین .نیشانە و ئاماژەكانی دەرەنجامی
هەستەكان پاڵمان پێوە دەنێت ڕەفتار بۆ خۆپاڕاستن بنوێنین ،یان بارودۆخێك بگۆڕین كە نارەحەتمان دەكات یان
لەبارودۆخێكدا بمێنینەوە کە ئاراممان دەكات ،بۆ نموونە :كاتێك لە شتێك بترسین ،رادەكەین و خۆمان دەشارینەوە.
هەروەها هەستەكانمان هاوكارمانن لە تێگەیشتن و بڕیاردان ،بۆ نموونە :كاتێك بیرلە بابەتێك دەكەینەوە دژ بە
بەهاكانمان بێت ناڕەحەت و بێمتمانە دەبین ,بۆیە هەستەكانمان پێمان دەڵێن ئەم كارە خراپە .هەروەها گەر بیر
بكەینەوە لەوەی چی روودەدات کاتێک فاڵنە بڕیارمان جێبەجێ كرد ،هەستەكانمان پێمان دەڵێن ئەمە خراپە بۆیە
نایكەین و بیر لە چارەسەرێكی دیكە دەكەینەوە.
هەروەها ،چاودێریكردنی نیشانە جەستەییەكان و روخسارەكانی دەموچاوی خۆمان و هی خەڵكی دیكە وامان
لێ دەکات بتوانین بزانین چی لەناخی خۆمان و ناخی خەڵكیشدا هەیە ,هاوكاریمان دەكات بەوەی بزانین ڕەفتاری
دروست بەرامبەر خەڵكی بكەین و پێچەوانەکەشی ڕاستە.

تووڕەبوون چیە؟
تووڕەبوون یەكێكە لە هەستە بنەڕەتی و ئاساییە مرۆییەكان" ،بەپێى شیكردنەوەى سایكۆلۆژیی ,ئەو كەسە
ڕووبەڕووی ئازاردان یان زۆرداری یان رەتکردنەوە یان هەوڵدان بۆ الدانی بووە و لەڕێگەی تۆڵەسەندنەوە
وەاڵمدانەوەى ئازار بە ئازار دەدەن".2
سیفەتی تووڕەبوون دژایەتیكردنی كەسێك یان شتێكە هەست دەكەین بەمەبەست ئازاری داوین یان زۆرداری
بەرامبەرمان كردووە .دەكرێ تووڕەبوون شتێكی باش بێت چونكە پاڵمان پێوە دەنێت هەستە خراپەكانمان دەربڕین و
بەدوای چارەسەردا بگەڕێین.
تووڕەبوون لە ئەنجامی فاكتەری دەرەكی یان ناوەکى دەردەکەوێت .فاکتەرى دەرەکى وەک( :كەسێك،
هەڵوێستێک /بارودۆخێك ،وشەیەك ...تاد) .فاکتەرى ناوەكیش وەک( :بیرۆكەیەك ،یادگاری رووداوێك یان
كەسێك ...هتد).
تووڕەیی بۆ خۆی خراپ یان باش نییە ,بەاڵم شێوازی دەربڕینی دەكرێ بە باشى یان خراپى وەسف بكرێت.
شێوازی دەبڕینی تووڕەیی لە كەسێكەوە بۆ كەسێكی دیكە دەگۆڕێت ،یان باش و گونجاو دەبێت و لەسەر بنەمای
2

http://en.wikipedia.org/wiki/Anger, July 2011.

ڕێزگرتن لە خۆ و بەرامبەر دەبێت ،یان نەگونجاو و خراپ دەبێت وەك هاوار بەسەردا كردن ،تێكدان ،ئازاردانی
جەستەیی یان دەروونی ...هتد .لە الیەكی دیكەشەوە دەكرێ توڕەبوونەكە بچەپێنرێت بێ ئەوەی دەرببڕێت .پەنابردن
بۆ شێوازە خراپەكانی دەربڕینی تووڕەیی یان چەپاندنی دەبێتە هۆكارێ ئەوەی رێزگرتنی مرۆڤ بۆ خۆی و
بەرامبەرەكانی كەم ببێتەوە هەروەها ئازاری خۆیان و خەڵكی دیكەش دەدات و دەبێتە بەربەست بۆ گەیشتن بە
ئامانجەكان ,لێرەدا تووڕەبوون دەبێت بە گرفت .لە منداڵیەوە شێوازی دەربڕینی تووڕەبوونمان لە گەورەكانەوە فێر
دەبین ،گەورەكان دەبینین لە یەكتر دەدەن و هاوار دەكەن وا دەزانین ئەوە شێوازی دروستی دەربڕینی تووڕەبوونە.

نیشانەكانی تووڕەبوون چین3؟
ر .نوفاكۆ کە مامۆستایەكی زانستی دەروونی و ڕەفتارە كۆمەاڵیەتیەكانە ,سێ پێكهاتەی بۆ تووڕەبوون
دەستنیشانكردووە – 5 :زەینی (هەڵسەنگاندنەیى)  -2جەستەیى -سۆزیی (گرژی و وروژاندن)  -3ڕەفتاری

(كشانەوە و دوژمنکاری)  .نیشانەكانی تووڕەبوونیش بەم شێوەیە پۆلێن دەكرێن
خشتەى ژمارە ( :)٥نیشانەكانی تووڕەبوون پیشان دەدات:
نیشانەی جەستەیی


خێرابوونی هەناسەدان.

نیشانەی زەینی (بیركردنەوە)


بیرۆكەی خراپ و دژەكار بۆ

نیشانەی رەفتاری


نائارامی و نەتوانینی



خێرابوونی لێدانى ترپەی دڵ.

نموونە :باشە دەبینی چی دەكەم،

دانیشتن بە ئارامی،



كرژبوونی ماسولكەكانی شان و

بێدەنگ نابم لە بابەتەكە ،خۆی بە

خوالنەوە و رۆیشتنی

مل و شەویالگ و سینگ و گەدە.

كێ دەزانێت ،نرخی خۆی پێ

خێرا.

هەستكردن بە گەرمی (گۆێچكە و

نیشان دەدەم...،ئەم بیرۆكانە

دەموچاو) یان ساردیان.

كاریگەری خراپی لەسەر



پەنجە تەقاندن.

باوەڕبەخۆبوونمان هەیە.





دەنگ وردە وردە بەرز و
تیژ دەبێت.





سێڕەی ددان.



نە توانینی وردبوونەوە (تەركیز) .



سەرئێشان.



پەلەكردن لە بیركردنەوە.





ئارەقەكردن.



بیركردنەوەیەكی تەماوی

دەست بە یەكتر كێشان.
بەرکەوتنی شتێك.
هاویشتنەوەى ئەو شتانەى
لەبەر دەستن.

(مشەوەش).


گشتاندنەکان.



خزانە ناو هەڵێنجاندن.



بیرۆكەی ناعەقاڵنی.

3
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ئەنجامەكانی دەربڕینی نەرێنیی تووڕەبوون چیین؟
كۆنترۆڵ نەكردنی تووڕەیی بە بەردەوامی مۆركی درێژخایەن لەسەر رووە جۆاوجۆرەكانی ژیانمان بە جێدەهێڵێت:


ئاکامەکان لەسەر ئاستى جەستەیی :تووڕەبوونی درێژخایەن دەبێتە هۆكاری نەخۆشیەكانی دڵ و
بەرزبوونەوەی رێژەی كۆلیسترۆڵ و الوازیی كۆئەندامی بەرگریكردن و شەونخوونی ،و بەرزبوونەوەی
پاڵەپەستۆى خوێن.



ئاکامەکان لەسەر ئاستى عەقلى و دەروونی :خراپ بەكارهێنانی وزەی عەقڵی ،سەختی لە وردبوونەوە و
بیركردنەوەی مشەوەش ،نە توانینی بینینی الیەنە ئەرێنیەكانی بابەتەكان ،نەتوانینی چێژ وەرگرتن لەژیان
و گەلێ شتى تریش .ئەنجامەكەشی خەمۆكی و گرژی و گرفتی دیكەی دەروونی دەبێت.



ئاکامەکان لەسەر ئاستى كۆمەاڵیەتى :تووڕەیی درێژخایەن دەبێتە هۆكاری لە دەستدانی رێزی هاوڕێ و
بەرپرسەكان و دووركەوتنەوەیان لێمان ,لەوانەیە بکڕەکانى کاریش لە دەستبدەین .هەروەها كاریگەری
خراپی بە سەر پەیوەندییەكانمانەوە هەیە و باوەڕیان پێمان كەم دەبێت و كاریگەریی نەرێنیی لەسەر
مامەڵكردنیان دەبێت کە بە راستگۆیى و کراوەیى و ئارامى مامەڵەمان لەگەڵ ناکەن.

چۆن تووڕەبوون بەرێوە دەبردرێت؟
بەڕێوەبردنی تووڕەیی واتا دەربڕینی و نەچەپاندنی بەڵكو زانینی هۆكار و هەستەكانی پشتی تووڕەبوونەكە و
دۆزینەوەی رێگەكانی مامەڵەكردن بە شێوازێکى بنیادكار.
دەتوانین كۆنترۆڵی تووڕەییمان بكەین و بە ئەرێنی دەریبڕین ,بەاڵم دەبێ كاری لەسەر بكەین و بزانین چ
بارودۆخێك تووڕەمان دەكات پاشان ستراتیژێكی گونجاو هەڵدەبژێرین و جێبەجێی دەكەین و ڕاهێنانی لەسەر دەكەین
تا ئەو كاتەی ئاسان دەبێت.
دەربڕینی تووڕەبوون بە ئەرێنى چەندان سوودێکی هەیە:





هەست دەكەین باشتر بووین.
پەیوەندی باشتر لەگەڵ خەڵکانى دیکە ساز دەكەین.
كارامەیی سازمان دەكات بۆ ئەوەی ئامانجەكانمان بەدی بێنین.
ڕێگەمان دەداتێ ژیانێكی دروست و باش بژین.
چوارچێوەى ژمارە ٤/٥
بەبیرمان دێنینەوە!




باشن نییە تووڕەبوونمان بشارینەوە یان بچەپێنین.
لەوانەی دەربڕینی خراپی تووڕەبوونمان وا بكات دەوروبەرمان لێمان بترسن و
بە قسەمان بكەن بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە رێزمان دەگرن بەڵكو بەپێچەوانەوە.
دەتوانین چۆنیەتی دەربڕینی تووڕەبوونمان كۆنتڕۆڵ بكەین ،لەبەر ئەوەی
دەتوانیین چۆنیەتی دەربڕینی تووڕەبوون هەڵبژێرین.

كەواتە ،گرینگە لەسەر ئەم هەنگاوانە بڕوێن:
 .5بارودۆخەكان /بابەتەكان /چاالكیەكان /كەسەكان /شوێنەكان دەناسین کە وروژاندنى تووڕەبوونمان و
بیرۆکە پەیوەستەكانیان دەكەن .هۆكارە ڕاستەقینەكانی تووڕەبوونمان دەستنیشان دەكەین .زۆر جار
تووڕەبوونمان لە ئەنجامی بە بیرهاتنەوەی بارودۆخێكی تایبەت لە رابوردوودا بووە کە شیكردنەوەی
خۆمان بۆی هەبووە .بۆ نموونە :ئایا قەرەباڵغی ڕێگەوبان لەكاتی گەڕانەوەی ئێواران تووڕەم دەكات؟ ئایا
گفتوگۆكردن لەسەر بابەتی گەرم لە كاتی ماندووبوون تووڕەم دەكات؟ ئایا زیاد نەبوونی مۆچەكەم تووڕەم
دەكات ,چونکە ئەوە وام لێ دەکات هەست بکەم کە كارەكەم بە باشى ئەنجام نادەم؟ ئایا رەزامەند نەبوونی
ڕاهێنەرەكەم لەسەر ئەوەی لە یاری نیشتمانی بەشدار بم تووڕەی كردم لەبەر ئەوەی مانای ئەوەیە
یاریكەرێكی باش نیم؟ زۆر جار شتێك دەبێت و دەبیتە هۆكاری بیرۆكەیەكی دیكە و لەئەنجامدا هەست بە
تووڕەبوون دەكەین ،بۆ نموونە :زانیم لەو پەیمانگایەی دەمویست بخوێنم وەرنەگیراوم بۆ خوێندن ،بیرم
كردەوە کە من كەسێكی سەركەوتوو نیم و هەستم بە خراپی كرد و پاشان تووڕە بووم.
چوارچێوەى ژمارە ٤/٤
شيَوازةكاني بريكردنةوةي نةريَين كة دةبيَتة هؤكاري تورِةبوومنان:


طشتاندن" :تؤ هةرطيز طؤيَم ليَناطري و نرخي بريةكامن نازاني"" ،لةم خيَزانةدا كةس ريَزم ناطريَت"" ،كةس طويَم ليَناطريَتت
كاتيَك بؤضووني خؤم بةيان دةكةم" ،كةس نرخي كارةكامن لةبةر ضاو ناطريَت"...هتد.



سووربوون لةسةر تيَرِوانيين خؤمان سةبارةت بة"بابةتةكة دةبيَ ضؤن بيَت" و تورِةبوون كاتيَك بؤضوونةكاني ئةواني ديكتة
و راستيةكان لةطةلَ تيَرِوانينةكامنان نةطوجنيَت.



بازدان بؤ هة َليَنجاندن و واي دانت َي ئيَةتة دةزانت كةستاني ديكتة ضتؤن بتري دةكةنتةوة و هةستت بةضتي دةكتةن و ئتةوان
بةمةبةست تورِةمان دةكةن.



طةرِان بةدواي بابةتة بضكؤلةكان ئةوانةي نارةحةمتان دةكةن و برينةكردنةوة لةشتة باشةكان ئةميش ثرت تورِةمان دةكات.



طلةيي كردن لة كةساني ديكة لةسةر ئةو رووداوانةي ليَةان دةقةوميَت لةبري ئةوةي خؤمتان ەرپرسییاریەتى کارەکیانى
خۆمان هەڵگرین.

 .2نیشانەكانی تووڕەبوون دەناسین (بڕوانە خشتەكەی سەرەوە)

 .3بیردەكەینەوە:


ئەو بابەتە ئەوە دەهێنێت بۆى تووڕە بم؟ لە كات و وزەی خۆمی بدەمێ؟



ئایا دەتوانم شتێك لەسەر بارودۆخەكە بكەم؟ چۆن دەتوانم لەم بارودۆخە دەرباز بم؟



چۆن دەكرێ بە شێوازێكی جیاواز بیر بكەمەوە؟



ئایا ئەوەی دەیكەم یان دەیڵێم گونجاوە؟ ئەنجامەكانی چیین؟ ئایا ئەوەی مەبەستمە دەیگەمێ؟

 .4مومارەسەى ستراتیژەكانی كۆنتڕۆڵی تووڕەبوون و هێوربوونەوە دەكەین:


بەم شێوازە خۆمان دەدوێنین" :با هێور ببمەوە ،پێویست بە تووڕەبوون ناكات" " ،ئەم شتانە هەر
روو دەدەن ،تووڕەبوونی بۆ چیە؟"" ،دەتوانم بابەتەكە بەبێ پەنابردن بۆ توندوتیژی چارەسەر
بكەم".



لە شوێنەكە دەردەچین.



بارودۆخەكە  /ئەو كەسەی هۆكاری تووڕەبوونەكەیە پشتگۆێ دەخەین.



هەناسەی قووڵ دەدەین.



تاكو دە دژمێرین یان بەپێچەوانەوە دەژمێرین پێش ئەوەی هیچ بكەین.



ئەو بیرۆكانەی تووڕەمان دەكەن دەگۆڕین.



بە ئەرێنی لەگەڵ خۆمان دەدوێین (فێری شتێكی تازە بووم لەسەر خۆم).



گوێ لە موزیك دەگرین.



ڕاهێنانەكانی خاوبوونەوە دەكەین.



وەرزشی رۆیشتنی خێرا یان راكردن دەكەین.



شێوەی حەوانەوە لە دانیشتنمان وەردەگرین و چاومان دەنوقێنین ،وا بیر دەكەینەوە لە شوێنێكی
ئارامین ،لە لووتمانەوە با هەڵدەمژین ،وێنەكە لەمێشكماندا گڵدەدەینەوە ،باكە بەشێنەیی
لەدەممانەوە دەردەكەین .یان بە قووڵی هەناسە دەدەین لە لووتەوە و بۆ چەند چركەیەك رایدەگرین
پاشان بەهێواشی لە دەمەوە دەردەكەین ،ئەم كارە چەند جارێك دووبارە دەكەینەوە.



لەگەڵ هاوڕێیەك یان كەسوكار كە متمانەمان پێیەتی قسە دەكەین ،لەوانەیە وامان لێبكات لە
گۆشەنیگایەكی دیكەوە بڕوانینە بابەتەكان و هێور ببینەوە.



ئەو ئەندامانەى كرژ بوونەتەوە درێژیان دەكەین و دەیشێڵین (مەساجیان بۆ دەكەین -تەدلیك).



كاری وا دەكەین هاوكارمان بێت لەوەی لە بیرۆكەی خراپ دوور بكەوینەوە وەك ماڵ
پاككردنەوە ،وێنەكێشان ،مۆزیك ژەنین ،كاری ناو باخچە ..هتد.

 .1بە ئەرێنی دەربڕین لە تووڕەبوونمان دەکەین:


بەبێ ئەوەی لە رێزی كەسانی دیكە كەم بكەینەوە.



ئاماژە بە هەستەكانمان دەکەین جەخت لەسەر ئێستا دەكەین ,ناچینە نێو رووداوەکانى رابردوودا.



لێبوردەیى پیشاندەدەین و دوور دەكەوینەوە لە حەزى سزادان.



پەیوەندییەكە بەگرینگترین دادەنێن.



دەكشێینەوە لە ناكۆكی ئەگەر هەستمان كرد ئەنجامی نابێت.

خەم (خەفەت) چییە؟
خەم (خەفەت) ئازارێكی سۆزیە كاتێك شتێك یان كەسێكی ئازیز لە دەستدەدەین هەستی پێ دەكەین .خەم
كاردانەوەی ئاسایی لە دەستدانە .زۆربەی جارەكان هەستی خەمناكی بە كۆچكردنی كەسێك دەبەسترێتە و پلەی
خەمەكە زۆر بەرز دەبێت ،دەشكرێ لە ئەنجامی كۆتاییهاتن بە پەیوەندیەك بێت یان هاوڕێتییەك ،یان دۆڕاندنی كار،
پارە ،تەندروستی ،تووشبوونی ئازیزێكمان بە نەخۆشیەكی ترسناك ...هتد .پلەی خەم بە پێی قەبارە و جۆری شتە
دۆڕاوەكە دەبێت .خەمباری لە كەسێكەوە بۆ كەسێك دەگۆڕێت ،ئەمیش لەسەر كەسایەتی كەسەكە دەوەستێت لە
الیەنەکانى كارامەیی بەرەنگاربوونەوەی ،شارەزایی ،پلەی باوەڕبوونی ،جۆری دۆڕاندنەكە ..هتد.
ماوەی چاكبوونەوەش لە كەسێكەوە بۆ كەسێكی دیكە دەگۆڕێت ،ئەمیش پرۆسەیەكی هەنگاوبەهەنگاوە ناكرێ
بەزۆر بەسەر كەسدا بسەپێنرێت یان خێراترى لێ بکەین.
چوارچێوەى ژمارە ٤/٧
بەبیرمان دێنینەوە!


مامەڵەكردن و بەرەنگاربوونەوەی ئازار و خەم گرنگە چونكە پشتگوێ خستنەکەیان دەبێتە هۆى
خراپتربوونى بابەتەكان.



دەربڕینی ئازار بە گریان (بۆ نموونە) الوازی نییە بەڵكو بەپێجەوانەوە چاكبوونەوە خێرا دەكات.
لە رووی دەروونیەوە وەكو بەتالكردنەوە و كەمكردنەوەی گرژی سەیردەكرێت ,واتە گریان لەو
حالەتەدا جۆرێكە لە چارەسەری دەروونی...



ماوەیەكی تایبەت بۆ چاكبوونەوە نییە ،هەروەها شێوازی دەستنیشانكراویش بۆ دەربڕینی نیە.

نیشانەكان خەم چیین؟
دوكتۆری دەروونی ئەلیزابیت كۆبلەر رۆت  5969قۆناغەكانی خەمی بە پێنج قۆناغ دەستنیشان كردووە:
 .5نكۆڵیكردن (االنكار) :هەندێك جار دوای لە دەستدانەكە ماوەیەك نكۆڵی لە رووداوەكە دەكەین یان بە
ئەستەم باوەڕی پێدەكەین .زۆر جار لە كەسانی خاوەن خەم دەبیستین" :ئەستەمە ئەمەم لێ بقەومێت" یان
"هێشتا وەك هەمیشە چاوەڕوانی هاتنەوەی دەكەم بۆ ماڵەوە ".
 .2تووڕەبوون :لە كاتی لەدەستدانی ئازیزێك هەست بە تووڕەبوون دەكەین و توڕبوونەكەمان یان بەرەو
خۆمان ئاڕاستە دەكەین یان بەرەو هەمان كەس یان پزیشكەكان ..هتد .هەردەم پرسیار دەکەین" :بۆچی
من؟" یان "بۆچی بەجێی هێشتم؟"

 .3سازشكاری (مساوەمەكردن)" :من ئامادەم....بكەم گەر ئەم رووداوە نەبوایە"" ,ئەگەر ئەم بارودۆخە
کوتایى پێهات .......دیکەمە خێر".
 .4خەم و خەمۆكی" :من خەمبارم و ناتوانم هیچ بكەم" .خەمباری یەكێكە لە بەرباڵوترین نیشانە ،هەست بە
نائومێدی و بێکەسى و تەنیایی دەكەین .لەوانەیە بەگریان دەریبڕین یان هەست بكەین لەرووی سۆزەوە
ناجێگیرین.
 .1قبووڵكردن" :مردن لەڕێگەی هەموومانە و دەبێ ڕووبەڕووی ببینەوە" یان " چاك بوو بەهۆی
نەخۆشیەكەوە زۆر ئازاری نەكێشا" یان" چاكت كرد ئێستا پێت وتم ،ئێستا دەتوانم وەریگرم"..
لەگەڵ ئەم قۆناغانەشدا هەندێ كەس هەست بە تاوانیش دەكەن لەبەر ئەوەی نەیانتوانی رووداوەكە راگرن یان لەبەر
ئەوەی شتیان گوتووە و شتیان كردووە بەرامبەر بەو كەسەی لەدەستیان داوە ،یان لەبەر ئەوەی لەدەستدانەكەیان پێ
خۆش بووە (مردنی كەسێك دوای سااڵنێك لەئازار چەشتن).
ئەم قۆناغانە كاردانەوەی ئاساییە بەرامبەر بە لەدەستدانی كەسێك .بەاڵم مەرج نییە هەموو كەسێك بە هەموو
قۆناغەكاندا بە هەمان زنجیرە و هەموو هەستەكان تێپەڕن .لەوانەیە هەندێك كەس بە بێ ئەوەی بە هیچ قۆناغدا
تێپەڕێت چاك ببێتەوە ،یان تەنیا دوانیان ببینێت ،یان لە قۆناغی سێیەمەوە برۆن بۆ چوارەم و دواتر بگەڕێنەوە بۆ
دووەم .بیگومان ساتە سەرەتاییەكانی پاش رووداوەكە سەختترینی كاتەكانە و درێژترین ماوە دەخایانێت و لەگەڵ
كاتدا درێژی و تیژیی كەم دەبێتەوە .بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە کەسەكان ماوە ماوە هەست بە خەم ناكەن ,بە تایبەتی
لەكاتی روودانی شتێكی تایبەتدا (هاوسەرگیری ،منداڵبوون ،یەكێك لە منداڵەكان بڕوانامەی وەرگرت ...هتد).
هەروەها خەم نیشانەی جەستەیشی هەیە ،وەك هەستكردن بە ماندووبوون ،سەرسووڕانەوە ،الوازبوون ،قەڵەو
بوون ،ئازاری جۆراوجۆرو شەونخوونی و كەمبوونەوەی بەرگری لەش.

چۆن دەتوانین مامەڵە لەگەڵ خەم بكەین؟
 .5پشتیوانیی كەسانی دیكە وەردەگرین وەك كەسوكار و هاوڕێی گرنگ لە ژیانماندا:


وەرگرتنی پشتیوانیی كەسانی دیكە لەم قۆناغەدا لە گرنگترین فاكتەرەكانی هاوكارە لە پرۆسەی
چاكبوونەوە لە هەستەكانی خەمناكی .لەوانەیە وا هەست بكەین ئێمە بەهێزین و دەتوانین
هەستەكانی خەم كۆنتڕۆڵ بكەین و لەوانەشە لەوە رانەهاتبێین هەستەكانمان الی خەڵكی
بدركێنین .بەاڵم لە كاتی خەمباریدا پێویستە هەستەكانمان بدركێنین و هاریكاری خەڵكی قبووڵ
بكەین و داوای هاوكاریان لێ بكەین.



پەنا بۆ ئاییردە (سروتە) ئاینیەكان دەبەین.



پەنا دەبەین بۆ گرۆپێكی پشتیوانی کە بریتی بێت لە كەسانێك بە بارودۆخی هاوشێوەدا تێپەڕى
بووبێن ،هاوبەشی خەم ئارامی دەروونیمان پێ دەبەخشێت.



گەر بەرگەی خەمەكەمان نەگرت ئەوا داوای هاوكاری لە پسپۆڕی دەروونی دەكەین کە
شارەزایی لە بوارەكەدا هەبێت.

 .2گرنگی بە خۆمان دەدەین لەسەر ئاستی جەستەیی و دەروونی:


هەستەكانی خەم و ئازار بۆ خۆمان دەدركێنین ،نكۆڵیكردنی ئەم هەستانە بابەتەکە ئاڵۆزتر دەكات
و دەبێتە بەربەست بۆ پرۆسەی چاكبوونەوە ،هەروەها دەبێتە هۆكاری توشبوون بە نەخۆشیەکانى
دیكەى وەك خەمۆكی و دڵەڕاوكێی قووڵ ،یان پەنابردن بۆ ماددەی هۆشبەر و گرفتی تەندروستی
دیكە.



زۆر لە خۆمان ناكەین هەستی تایبەتمان هەبێت و ڕێگەش بەكەس نادەین ئەو هەستانەمان بداتێ.



هەستەكانمان بە داهێنەرانە دەردەبڕین وەك ،نووسین ،ئامادەكردنی فایلێك لە وێنە،
پشتیوانیكردنی پرسێك یان كاركردن لەگەڵ ڕێكخراوێك بۆ پشتیوانی بابەتێك دەكات كە کەسى
كۆچكردوو گرینگیی پێی دەدا.



گرنگیی بە تەندروستیی جەستەییمان دەدەین ،تێر دەنووین و دەحەسێینەوە و خواردنی
تەندروست و هاوسەنگ دەخۆین و دەجوڵێینەوە و وەرزش دەكەین .تەندروستی جەستەیی
پەیوەستە بە تەندروستی دەروونییەوە ,بۆیە كە جەستەمان هەستی بە حەسانەوە كرد هەستی
حەسانەوەی دەروونیشمان دەبێت .گرینگە حەبی هێوركەرەوە و ئەلكهول و ماددەی هۆشبەر
بەكارنەهێنین بۆ حەوانەوە .لەوانەیە ماوەیەكی كەم حەوانەوە و ئارامیمان پێ ببەخشێت بەاڵم
كۆتایی بە هۆكاری خەمەكەمان ناهێنێت و ئازارەكەمان سڕ دەكات ,ماوەی چاكبوونەوەش
درێژتر دەكات ،هەروەها ئەگەری ئەوەی هەیە بەرەو گرفتی دیكە رامانكێشێت.



پیشوەخت پالن دادەنێین بۆ چۆنیەتی مامەڵەكردنمان لەگەڵ ئەو رووداوانەی هەستی خەمناكیمان
بەبیر دەهێننەوە یان یادگاری پەیوەست بەو كەسە یان ئەو بابەتەى کە لە دەستمانداوە.

لە حاڵەتێكدا چاك نەبووینەوە یان خراپتر بووین گرینگە سەردانی پسپۆڕی دەروونی بكەین بۆ هاریكاری ،ئەو
دەتوانێت بزانێ ئایا دووچاری خەمۆكی بووین یان نا ,كە نیشانەكانی زۆر نزیكن لە نیشانەكان خەمخواردنەوە و
خەفەت .لەحاڵەتی خەمباریدا هەندێك جار هەست بە ئاسوودەیی دەكەین ،بەاڵم لە حالەتی خەمۆكیدا هەرگیز ئارامی
و ئاسوودەیی نابینین و هەستەكانی بەتاڵی و نائومێدی زۆربەی كاتەكان داگیرمان دەكەن.

دڵەڕاوكێ (قلق) چیە4؟
دڵەڕاوكێ واتا بوونی ترس و بیرۆكەی نا تەواو وخراپ کە ئەنجامەكەی هەستكردنە بە گرژی و گۆڕانكاری
جەستەیی جۆراوجۆر.

نیشانەكانی دڵەڕاوكێ چین؟
ئەو كەسانەی نەخۆشی دڵەڕاوكێیان هەیە ترس و بیرۆكەی تایبەت بە بەردەوامی دەبینن و لە ئەنجامدانی
هەندێك شتی تایبەت دوور دەكەونەوە یان لە هەندێ شوێن بەهۆی دڵەڕاوكێیانەوە دوور دەكەونەوە .هەروەها ئەم
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نیشانە جەستەییانەیان پێوە دیار دەبێت :عارەقەكردن ،لەرزین ،سەرسوڕانەوە ،بەرزبوونەوەی خێرایی ترپەی دڵ و
بەرز بوونەوەی پاڵەپەستۆی خوێن.

چۆن مامەڵە لەگەڵ دلەراوكێ بكەین؟
 .5ماوەیەكی دیاریكراو بۆ دڵەڕاوكێ دادەنێین


ماوەیەك لە ماوەی ڕۆژەكەدا بۆ دڵەڕاوكێ دادەنێین بۆ نموونە كاژێری چواری ئێوارە تاكو چوارو
نیو و ناوی لێدەنێین "ماوەی دڵەڕاوكێ" دەتوانین لەو ماوەیە بیر لەو شاتانە بكەینەوە كە دووچاری
دڵەڕاوكێمان دەكەن.



كاتەكە دوور لە كاتی نووستنی شەوان دادەنێین بۆ ئەوەی خەومان تێك نەچێت.



لە كاتەكانی دیكەی ڕۆژدا دوور دەكەوینەوە لە دڵەڕاوكێ .لە كاتێكدا گەر هەستمان پێكرد ،بیرۆكەكە
دەنووسینەوە و وازی لێدێنین تاكو لە "كاتی دڵەڕاوكێ"دا بە بیری خۆمان دەهێنینەوە ,لێرەش كاتی
ئەوەمان هەیە بیریان لێ بكەینەوە .هەوڵدەدەین چاالكییەكانی دیكەی ڕۆژەكە ئەنجام بدەین.



لە "ماوەی دڵەڕاوكێ"دا و بێ ئەوەی سنووری كاتەكە تێپەڕێنین ،لیستی بابەتە نووسراوەكانمان
دەخوێنینەوە و هەر دانەیەكیان دیراسەت دەكەین ,لە حاڵتێك گەر چیتر ناڕەحەتی نەكردین دەچینە
سەر بابەتێكی دیكە كە هێشتا نارەحەتمان دەكات.

 .2بەرەنگاری بیرۆكە نەرێنییەكانمان دەبینەوە


تێڕوانینی رەشبینمان بۆ جیهان و شێوازی بیركردنەوەمان و هەڵوێستە نەرێنیەكانمان كاریگەری
زۆری لەسەر هەستی دڵەڕاوكێماندا هەیە .بۆیە دەبێ بەرەو واقیعی و گەشبینانەتر بیانگۆڕین.



لەم کاتانەى خوارەوەدا بە نەرێنی و رەشبینى بیردەكەینەوە:
 وا دەبینین بارودۆخەكە نەرێنیە ئەگەر هەموو شتێكمان بەو شێوەی دەمانەوێ دابین نەكرد. تەجروبەیەكی خراپ تا هەتایە گشتگیر دەکەین. تەنیا لەسەر بیرۆكە خراپەكان جەخت دەكەین و باشەكان نابینین لەگەڵ ئەوەی ژمارەیانزۆرترن لەخراپەكان.
 هەڵینجاندنەکانمان لەسەر شیكردنەوە دادەنێن نەك لەسەر ڕاستی ،بۆ نموونە" :دەزانم ئەورەزامەند نابێت" یان "هەست دەكەم شتێكی خراپ روو دەدات" یان لەسەر بنەمای سۆزەكان و
هەستكردن بەوەی ئەوەی ئێمە دەیزانین ڕاستیە وەكو" :دەترسم ،دەبێ مەترسیەك لەڕێگەم بێت"
 بەردەوام پێشبینی خراپترینی ئەگەرەکان دەكەین" :گوتی ژمارەیەكی زۆر الو داوایوەرگرتنیان لەم پسپۆڕیە كردووە ،بە دڵنیاییەوە من وەرناگیرێم".
 سیفەتی خراپ دەخەینە پاڵ خۆمانەوە" :من سەرنەكەوتووم" یان " من دۆڕاوم". بەرپرسیارێتی هەندێك بابەت دەخەینە ئەستۆی خۆمان كە لەدەسەاڵتی ئێمەدا نییە بۆ نموونە:"من بەرپرسیارم لە دەرنەچوونی براكەم چونكە دەبوو ئامۆژگاری بكەم زیاتر بخوێنێت".



وەک گریمان دەڕوانینە ئەو بیرۆكانەی تووشى دڵەڕاوكێمان دەكەن نەك وەکو ڕاستی ,لەسەر ئەم
بنەمایەش دیراسەتیان دەكەین و ئەم پرسیارانە دەكەین:
 بەڵگەكانی واقیعیبوونی ئەم بیرۆكەیە چین؟ رادەی ئەگەری روودانی چەندە؟ ئایا ئەگەری دیکەى هەیە کە لەجیاتى ئەمەیان رووبدات؟ ئایا ئەم بیرۆكەیە كە مایەی دڵەڕاوكێیە هاوكارە یان ئازارمان دەدات؟ -گەر هاوڕێیەكم ئەم بیرۆكەی هەبوایە چیم پێ دەگوت؟

 .3خاوبوونەوە دەكەین


لەكاتی دڵەڕاوكێدا نیشانەی جەستەیی هەیە وەك خێرابوونی ترپەی دڵ و خێراهەناسەدان و
كرژبوونەوەی ماسولكە و ئەوانى دیکە ،بۆیە خاوبوونەوە كاریگەریی پێچەوانەی هەیە.



فێربوونی رێگاكانی خاوبوونەوە گرنگە و پێویستە بە بەردەوام مومارەسەى بكەین بۆ ئەوەی بچێتە
ناو سیستمی ژیانمانەوە و ببێت بەشتێكی رۆژانەى ئاسایی.

 .4گرنگیی بە تەندروستیمان دەدەین
شێوازی ژیانی تەندروست و هاوسەنگ رۆڵی لە كۆنتڕۆڵكردنی ترس و دڵەڕاوكێدا هەیە ،بۆیە گرنگە:


سەبارەت بەو بابەتانەی دڵەڕاوكێمان بۆ دروست دەكەن پێویستە بۆ كەسانێك بدوێین و باسى بکەین
کە متمانەمان پێ هەبێت.



سیستمى تەندروست و هاوسەنگی خواردن پەیڕەو دەكەین ،ڕۆژانە سێ ژەمی تەواو و دووانی
بچووك دەخۆین .نە خواردن بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ دەبێتە هۆی دابەزینی ئاستی شەكر لەخوێندا
ئەمیش بەشدار دەبێت لە هەستكردن بە دڵەڕاوكێ و زوو تووڕە بوون .هەروەها خواردنی نشاستەكان
و میوە و سەوزە دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی ماددەیەكی كیمیایی بە ناوی ( )Serotoninکە
بەشدار دەبێت لە دروستکردنى هەستکردن بە رەزامەندی و ئاسوودەیی.



ڕۆژانە چاالكی جەستەیی بۆ ماوەی نیو كاتژمێر دەكەین ،بۆ نموونە :وەرزش دەبێتە هۆكاری ئەوەی
گالندی دەرەقی و نوخامی ماددەیەكی كیمیایی دەربدەن بە ناوی ( )Endorphinsکە هەستی
حەوانەوە دەبەخشێت و ئازار الدەبات.



نیكۆتین و ئەلكهول ناخۆین بۆ ئەوەی نەكەوینە بازنەی پاشكۆیەتی و ئیدمانەوە .لەوانەیە ئەلكهول
هەستی دڵەڕاوكێ كەم بكاتەوە بەاڵم ئەمە هەستێكی كاتییە .هەرچی نیكۆتینە ئەوا ماددەیەكی
هۆشیاركەرەوەیە ,بۆیە ئاستی دڵەڕاوكێ بەرزتر دەكاتەوە.

 کاتێکى باش و پێویست بۆ خەوتن تەرخان دەکەین (تێر خەو دەبین).

بەڕێوەبردنى هەستەکان – چاالكیی پێشنیازكراو
ناونیشانی چاالكی هەستەكانم
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستە
هەنگاوەكانى
جێبەجێکارى

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەی هەستەكان بكەن.
 نموونە لەسەر هەستەکان بدەن.
 شیکردنەوەى گرنگی مامەڵەكردنی ئەرێنی لەگەڵ هەستەكان.
 31خولەك
 بۆرد و قەڵەم.
 .5ڕاهێنانەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 1( :خولەك)


لە دوو ڕاستەهێڵدا بەرامبەر یەكتر رادەوەستن ،بەشداربوویەك لە ریزی یەكەم هەنگاوێك دێتە
پێشەوە و ناوی هەستێك دەڵێت ،بۆ نموونە "فرح" پاشان دەگەڕێتەوە بۆ شوێنی خۆی .ئینجا
بەشداربوویەك لە گرۆپی دووەم هەنگاوێك پێشدەكەوێت و ناوی هەستێكی دیكە دەڵێت بە مەرجێك
پیتی یەکەمی وەك پیتی كۆتایی بەشداربووی پێشووتر بێت بۆ نموونە "حزن" و بەردەوام دەبن.



نۆرەی گرۆپەكەی دیكە لە حاڵەتێكدا دەبێت گەر گرۆپ هەڵەی كرد یان نەیزانی وەاڵم بداتەوە،
ئەو كات بۆیان هەیە لەهەر هەستێكی ترەوە دەست پێبكەنەوە.

 .2ڕاهێنانەكە جێبەجێ دەكەین 1( .خولەك)
 .3ئەو هەستانەی ناویان دێت لەسەر بۆردەكە دەنووسین تاكو لیستێكمان بۆ دروست دەبێت.
 .4سوپاسی بەشداربووان دەكەین و داوا دەكەین بگەڕێنەوە شوێنەكانی خۆیان.
 .1ووشە نووسراوەكانى سەر بۆردەكە دەخوێنینەوە وئەوانەى كە دەاللەت لە هەستەكان ناكات ,لێى
دەسڕینەوە 1( .خولەك)
 .6پێناسەى هەستەكان دەکەین 1( .خولەك)
 .7گفتوگۆ دەكەین ( 51خولەك)


ئەو هەستانەی لە ژیانماندا تەجروبە دەكەین چین؟ ئایا هەست هەیە لەوەكانی دیكە زیاتر تەجروبە
بكرێت؟



ئایا هەستەكان كاریگەریان لەسەر هەڵسوکەوتی كەساندا هەیە؟ چۆن؟



ئایا هەستەكان رۆڵیان لە بڕیارداندا هەیە؟



بە گشتی چۆن مامەڵە لەگەڵ هەستەكاندا بكەین؟

 .8ئامانج لە هەستەکان و گرنگی مامەڵە كردنیان بە ئەرێنی بۆ بەشداربووان پوختدەکەین 1( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

--

بیرۆكە بۆ خۆمان 


كاتێك بەشداربووان لە یاریەكە راهاتن داوا دەكەین خێراتر بن.
ئاگادار دەبین لە ئەو وشانەی پەیوەندیان بەهەستەوە نییە لەسەر بۆردەكە الدەبەین.

ناونیشانی چاالكی مامەڵە لەگەڵ هەستەكانم دەكەم
ئامانجەکانی
چاالكی

لەكۆتایی ئەم چاالكییەدا الوان دەتوانن:
 هەنگاوەكانی مامەڵەكردن لەگەڵ هەستەكان بەگشتی دەستنیشان بكەن.

ماوەی چاالكی
كەرەستە

 11خولەك
 بەپێی ژمارەی بەشداربووان كارت ئامادە دەكەین کە لەسەر هەر دانەیەكیان چیرۆكێك نووسرا بێت.
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.

هەنگاوەكانى
جێبەجێکارى

 .5ڕاهێنانەكە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە كە شێوازەكانی مامەڵەكردن لەگەڵ هەستەكان دەناسین،
هەندێک رستە لەسەرتان دابەش دەكەین لە قۆناغی یەكەم نەرێنی مامەڵەی لەگەڵ بكەن و لە قۆناغی
دووەمدا چۆن بە ئەرێنی مامەڵەى لەگەڵ دەكەن3( .خولەك)
 .2رستەكان دابەش دەكەین و داوا دەكەین چیرۆكەكە بۆ یەكەم جار بە نەرێنی تەواو بكەن2( .خولەك)
 .3ئەگەر هەر كەسێك لە بەشداربووان ئارەزووی كرد بیرۆكەكانی خۆی سەبارەت بە مامەڵەی نەرێنی
لەگەڵ هەستەكانی ناو چیرۆكەكە بڵێت ،كاتی دەدەینێ 51( .خولەك)
 .4بۆردەكە دەكەینە دوو بەش :مامەڵەی ئەرێنی و نەرێنی ،وەاڵمەكان لە خانەی مامەڵەی نەرێنی
دەنووسینەوە.
 .1داوایان لێدەكەین چیرۆكەكە تەواو بكەن و ئەمجارەیان بە ئەرێنی مامەڵە لەگەڵ هەستەكاندا بكەن51( .
خولەك)
 .6گفتوگۆ لەسەر دەرەنجامەكانی مامەڵەی نەرێنی لەسەر ئاستەكانی دوورو نزیك دەكەین 1( .خولەك)
 .7بە پشتبەستن بەوەی كرا ،هەنگاوەكانی مامەڵەكردن لەگەڵ هەستەكاندا شرۆڤە دەکەین 51( .خولەك)
 پێناسەى هەستەکانمان دەکەین.
 بیردەكەینەوە و بەدوای هۆكاری بینراو و نەبینراو دەگەڕێین.
 چۆن دەتوانم ئەم هەستانە كەم بكەمەوە؟
 ڕەفتار دەكەین.
 .8لەو كاتەی رادەوەستین ,گرنگی مامەڵەكردنی ئەرێنی لەگەڵ هەستەكان پوختدەكەینەوە ،بیردەكەینەوە
ئینجا ڕەفتار دەكەین ,بەپێچەوانەی مامەڵەی نەرێنی كە لەوانەیە كاردانەوەكەی دەرەنجامی خراپی
هەبێت 1( .خولەك)
 .9كۆتایی دەهێنین بەوەی دەڵێین لەوانیە جیاوازی لە شێوازەكانی مامەڵەكردن لەگەڵ هەستەكاندا هەبێت،
لە ڕاهێنانی دیكەدا دەیانناسین 1( .خولەك)

الپەڕەكانی كار

چیرۆكە پێشنیازکراوەكان:
 .5هەست بەئیرەیی لە دەستەخوشكەكەم دەكەم لەبەر ئەوەی هەموو دەروبەر گرنگیی پێیدەدەن...
 .2من لە برا بچكۆلەكەم تووڕەم لەبەر ئەوەی بە بێ پرس شتەكانم بەكاردەهێنێت
 .3من خەمگینم لەبەر ئەوەى كەسێكم مردووە...
 .4من دڵگرانم لەبەر ئەوەى وەرنەگیرام لەو بەشەی دەمەوێ.
 .1من خەمبارم لەبەر ئەوەی هاورێتیم لەگەڵ فاڵنە كەس كۆتایی هات...

 .6هەست بە دڵەراوكێ دەكەم سەبارەت بەو رووداوانەی لە واڵت روو دەدەن.
بیرۆكە بۆ
خۆمان!



سەرنجی بەشداربووان رادەكێشین گەر ڕووبەڕووی حالەتی كەسێكی خەمبار بووینەوە یان تووڕە یان
دڵەڕاوكێی هەبوو...هتد ،پەنا بۆ كارامەییە كۆمەاڵیەتیەكان دەبەین وەك هاوسۆزی ،بەڕێوەبردنی
كێشە ،یان هاوكاری دەكەین بەوەی چۆن بە ئەرێنی مامەڵە لەگەڵ هەستەكانی بكات بە پشتبەستن
بەهەنگاوەكانی مامەڵەكردنی ئەرێنی لەگەڵ هەستەكان.

ناونیشانی چاالكی ریبۆرتاژێکی ڕۆژنامەوانی
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستە
هەنگاوەكانى
جێبەجێکارى

الپەڕەكانی كار

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 نیشانەكانی تووڕەبوون و دڵەڕاوكێ و خەمباری دەستنیشان بكەن.
 هەندێك لە ڕێگەكانی مامەڵەكردن لەگەڵ ئەم هەستانە دەستنیشان بكەن.
 61خولەك
 بۆرد و وەرقە و قەلەم.
 دەكرێ ریكۆردەرێكی بچكۆلە بەكار بێنین بۆ تۆمارکردنى دانیشتنەكە.
 كۆپی لە هەر دانەیەك لە هەرسێ حاڵەتەکان( .الپەڕەكانی كار)
 .5بیرۆكەی چاالكیەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 1( :خولەك)
 بەسەر سێ گرۆپدا دابەش دەبین ،هەر گرۆپێك ریپۆرتاژێكی ڕۆژنامەوانی لەگەڵ كەسێكدا دەكات
کە یەكێك لەم حالەتانەی بینیبێت :تووڕەبوون ،خەمباری ،یان دڵەڕاوكێ.
 داوا لە سێ كەسی خۆبەخش دەكەین ئەم رۆاڵنە ببینن.
 پرسیارە سەرەكیەكانتان دەدەینێ و دەتوانن خۆشتان پرسیاری دیكە بكەن.
 .2بەشداربووان دەكەینە سێ گرۆپ.
 .3هەموو گرۆپەکان و بەشداربووان بە پشتبەستن بە الپەڕەكانی كارەوە ئامادە دەبن بۆ ریپۆرتاژەكە.
( 51خولەك)
 .4گرۆپەكان ریپۆرتاژەكە دەكەن و دەرەنجامەکانى خۆیان دەنووسن ٢٥( .خولەك)
 .1هەر گرۆپێك كارەكەی خۆی نمایش دەكات و پاش هەر نمایشێك گفتوگۆ دەكەین ٢٥( .خولەك)
 نیشانەکانى جەستەیی ،دەروونی ،ڕەفتاری و سۆزیی حاڵەتەكە.
 گرنگیی مامەڵەكردنی ئەرێنی لەگەڵ حاڵەتەكە.
 شێوازەكانی مامەڵەكردنی ئەرێنی لەگەڵ هەر حاڵەتێك.
 .6گرینگترین بیرۆكەكان بۆ بەشداربووان پوختدەكەینەوە 1( .خولەك)
الپەڕەی كار  :4دەقی حاڵەتەكان
حاڵەتی یەكەم:
فەرمانبەرێكی ساخڵەمیی پیشەیی سەردانی شوێنی كاری كۆمپانیایەكی ئەهلی دەكات ،بینی هیچ مەرجێكی
سەالمەتیی پیشەییان نییە زۆر تووڕە دەبێت ،هەڕەشەی داخستنی شوێنەكەی كرد .بەاڵم دوای ئەوەی پێیان
راگەیاند كەس سەردانی نەكردوون ،خۆی دەگرێت و ڕێنوێنییەكانی بۆ بەڕێوبەر شی كردەوە و  7ڕۆژ
كاتی دایە كە دوای ئەوە سەردانیان دەكات بۆ ئەوەی دڵنیا بێت لە هەبوونی مەرجەكانی سەالمەتی پیشەیی.
حاڵەتی دووەم:
خانمێك لەكار وەستێنرا بەهۆی ئەوەی ئەو هێڵەی بەرهەمهێنانەی لەبەردەستیەتی بەرهەمی نەماوە،
هەرچەندە گوناهی ئەو نیە! بەاڵم زۆر خەمبار بوو و خۆی لەژوورێكدا زیندانی كرد تاكو وەاڵمی لیژنەكە
دێتەوە هەردەم بەخت و نێوچاوانی خۆی تۆمەتبار دەكات!

حاڵەتی سێیەم:
فەرمانبەرێك كاندید كرا بۆ پۆستێكی بااڵتر لەوەی ئێستای .یەك ڕۆژ پێش كاتی چاوپێكەوتنەكە پێیان
راگەیاند بەبێ ئەوەی بزانێت پۆستەكە چییە و ئەو پرسیارانەی لێی دەكەن چۆنن .دووچاری دڵەراوكێ بوو
و بیری لەوە كردەوە كە بۆ چاوپێكەوتنەكە نەڕوات .دواتر خۆی پێگیرا و بەدوای ناونیشانی پۆستەكەدا
گەڕا و چ جۆرە كارامەیی دەوێ و چ ئەركێك ئەنجام دەدات ،بەراوردی لەگەڵ كارامەیی و بڕوانامەكانی
خۆی كرد ،خۆی خستە شوێنی لیژنەكە و پێشبینی پرسیارەكانی كرد .جلەكانی دەستنیشان كرد و بڕیاری دا
 51خولەك پێش كاتی چاوپێكەوتنەكە لەوێ ئامادە بێت و بڕیاری دا :ئەم كارە وەردەگرم.

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

الپەڕەی كار :٤پرسیارى چاوپێکەوتنەکان
 .5حاڵەتی كەسەكە چی بوو؟
 .2نیشانەكانی حاڵەتەكە چی بوون؟
 .3چۆن مامەڵەی لەگەڵ كرد؟
 .4ئایا ئەڵتەرناتیڤی باشتر هەیە؟ چییە؟
 الوان هاندەدەین مومارەسەی كەسایەتی ڕۆژنامەنووس بكەن و بەردەوام پرسیار ئامادە بكەن.
 بە بیری الوان دەهێنینەوە لەوانەیە لە ژیانی ڕۆژانەیاندا دووچاری هەمان بارودۆخ ببنەوە.

ناونیشانی چاالكی تووڕەبوون چیە؟
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
کەرەستە
هەنگاوەكانى
جێبەجێکارى

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەی تووڕەبوون بكەن.
 هۆكارەكانی تووڕەبوون بژمێرن.
 جیاوازی لەنێوان شێوازەكانی دەربڕینی ئەرێنی و نەرێنیی لە تووڕەبوون بكەن.
 ٣٥خولەك
* بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 .5پرۆسەى هزرباراندن ئەنجامدەدەین ١٥( .خولەک)
-

ئەم پرسیارە لە بەشداربووان دەكەین" :تووڕەبوون چیە؟"

-

هەموو وەاڵمەكان لەسەر بۆردەكە دەنووسینەوە.

-

هەوڵ دەدەین لە وشەكانی سەر بۆردەكە و هەندێك وشەى الی خۆمانەوە پێناسەیەك بۆ
تووڕەبوون داڕێژین.

 .2گفتوگۆ دەكەین ١٥( :خولەک)
 هۆكارەكانی تووڕەبوون چین؟
 كەسەكان چۆن دەربڕین لە تووڕەبوونیان دەکەن؟
 ئەنجامەكانی چیین؟
 .3ئەم دەرەنجامانەى خوارەوە پوختدەكەینەوە ١٥( :خولەک)



الپەڕەكانی كار

---

هۆکارەكانی تووڕەبوون کە ناوەكی و دەرەكین لەگەڵ هێنانى نموونە.
تووڕەبوون بەخۆى نە باشە و نە خراپە ,بەاڵم باشى و خراپیەکە لە شێوازی دەربڕینەكەیدایە.
ئەنجامەكانی دەربڕینی ئەرێنى و نەرێنی تووڕەبوون.

بیرۆكە بۆ
خۆمان!



دواى تەواوبوونى بەشداربووان لە پرۆسەى هزرباراندن و هەڵێنجاندنى پێناسەکە ,دەكرێ پێناسەى
نووسراوى سەر بۆردەكە یان کومپیۆتەرەکە بۆ بەشداربووان بخوێنینەوە.

ناونیشانی چاالكی بەڕێوەبردنی تووڕەیی
ئامانجەکانی
چاالكی

ماوەی چاالكی
كەرەستە
هەنگاوەكانى
جێبەجێکارى

الپەڕەكانی كار

لەكۆتایی چاالكیەکەدا الوان دەتوانن:
 نیشانەکانى جەستەیی ،زەینی و ڕەفتاریەكانی تووڕەبوون دەستنیشان بکەن.
 ژماردنی ئەنجامەكانی دەربڕینی نەرێنیی تووڕەیی.
 ژماردنی هەنگاو و ستراتیژەكانی مامەڵەكردن لەگەل َتووڕەییدا.
 جێبەجێكردنی هەنگاو و ستراتیژەكانی مامەڵەكردن لەگەل َتووڕەییدا
 11خولەك
 كۆپی ڕێنوێنیەكانی رۆڵگێڕان ئەوانەی کە لە رۆڵە پێشنیازكراوەكان هەڵمانبژاردوون( .الپەڕەی كار)
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 .5لەبەشداربووان دەپرسین كێ ئارەزوومەندە رۆڵێکی دەربارەى تووڕەیی بگێڕێت؟
 .2لەسەر بنەمای ڕێنوێنیەكانی رۆڵگێڕان ،ئەو رۆاڵنەی هەڵمانبژارد بوو بۆ خۆبەخشەكان بە جیا جیا بۆ
هەر یەکێکیان رووندەكەینەوە و هەندێك كاتیان دەدەینێ بۆ خۆ ئامادە کردن و لەكاتی پێویستدا
ئاڕاستەیان دەكەین 1( .خولەك)
 .3داوا لەبەشداربووەكانی دیكە دەكەین تەماشای رۆڵگێڕان و رووداوەكانى بكەن بۆ ئەوەی دواتر بتوانین
گفتوگۆیان لەسەر بكەن.
 .4خۆبەخشەكان رۆڵگێڕان دەكەن 1( .خولەك)
 .1لەكۆتاییدا سوپاسی خۆبەخشەكان دەكەین و داوا لەبەشداربووان دەكەین كۆمێنتیان لەسەر رۆڵەكان
بدەن ,نەك لەسەر خودی خۆبەخشەكان.
 .6سەبارەت بەهەستەكانیان پرسیار لە خۆبەخشەکان دەكەین.
 .7گفتوگۆ لەسەر ئەم پرسیارانەى خوارەوە دەكەین 51( :خولەك)
 ئەو حاڵەتەی بینیمان چیبوو؟
 چ دۆخێك هۆكاری تووڕەبوونەكە بوو؟
 نیشانەكانی تووڕەبوون كە بینیمان چی بوون؟ ئایا نیشانەی دیكە هەیە؟ چین؟
 چۆن دەربڕینی تووڕەبوون كرا؟ ئەم ڕێگەیەتان ال چۆن بوو؟ ئەنجامەكانی چیبوون؟
 چۆن دەكرا تووڕەبوون كۆنتڕۆڵ بکرێت و بە شێوازێکى ئەرێنى دەربڕینى دەرببرێت؟
 .8ئەم خاالنەى خوارەوە بۆ بەشداربووان پوخت دەكەینەوە 51( :خولەك)
 نیشانەکانى جەستەیی ،زەینی و ڕەفتاریەكانی تووڕەبوون.
 هەنگاو و ستراتیژەكانی مامەڵەكردن لەگەل َتووڕەییدا.
 هەنگاوەكانی بەڕێوەبردنی تووڕەیی.
 .9بۆ بەشداربووان روونی دەكەینەوە کە رۆڵگێڕانەكان دووبارە دەكەینەوە و هەر کەسێک مافى هەیە
بهێتە نێو ڕۆڵگێرانەکە (دواى روخسەت وەرگرتن) بۆ ئەوەی ڕێگەیەكی دەربڕینى ئەرێنی و
كۆنترۆڵكردنی تووڕەیی بەكاربێنێت.
 .51لەسەر رۆڵگێڕان بەردەوام دەبین تا ئەو كاتەی بڕیار دەدەین زۆربەی ستراتیژەكان و دەربڕینی
ئەرێنی بەكار هێنران 51( .خولەك)
 .55هەنگاوەكانی مامەڵەكردن لەگەڵ تووڕەیی و ستراتیژەكانی كۆنترۆڵكردنی و دەربڕینی ئەرێنی پوخت
دەكەینەوە 1( .خولەك)
رێنماییەکانى ڕۆڵگێران:
رۆڵگێڕان  :4شرین و براكەی

شرین لە قوتابخانە دێتەوە و خێرا دەچێتە ژوورەكەی خۆی بێ ئەوەی ساڵو بكات .ڕەفتارەكەی الی براكەی
سەیر دەبێت بۆیە دوای دەكەوێت .پرسیار دەكات ،هیچ بووە؟ داوای لێدەكات وازی لێبێنێت .دیسان سەیری
پێ دێت و هەوڵدەدات پەرتووكێك لەپەرتووكخانەكە ببات .پێش دەرچوونى شرین تووڕە دەبێت و براكەی
جنێوباران دەكات! باوكیان بە تووڕەییەوە دێتە نێوانیان.
رۆڵگێران  :4بژار و نزار و تیمی تۆپى پێ (فوتبۆڵ)
ڕاهێنەرەكە بە بژار و نزار رادەگەیەنێت کە ئەوان هەڵنەبژێردراون بۆ تیمی یانەی تۆپان لەسەر ئاستی
پارێزگاکەیان .نزار تووڕە دەبێت و ڕەفتاری خراپ بەرامبەر بەڕاهێنەر و ئەو الوانەی هەڵبژێردراون بۆ
دەربڕینی تووڕەییەکەى دەكات.
رۆڵگێڕان  :4سەهەند و رەهەند و ڕاهێنەری دارتاشی
مامۆستای دارتاشی سەهەند و رەهەند دەدوێنێ سەبارەت بە گرنگی ئەوەی هەماهەنگی لەنێوانیاندا هەبێت
لەكارەكانیاندا بۆ ئەوەی مێزێكی ئۆفیسی باش دروست بكەن .سەهەند لە ئاماژەكانی مامۆستا تووڕە دەبێت
و پاش دەرچوونی ,تووڕەبوونەكەی بە شێوەیەکى زۆر خراپ بەسەر رەهەند دا دادەڕێژێت!
رۆڵگێڕان  :3کاروان و سەنتەری بەكارخستن
کاروان بەشداری خولی ڕاهێنانی سەنتەری بەكارخستن دەبێت بۆ ماوەی  6مانگ .پاشان خۆی بۆ
كاركردن لە بنکەى راهێنانى پیشەیى ناوچەكەی خۆیدا ناونووس دەكات .شەش مانگی دیكە تێپەڕی و
سەنتەرەكە كاری بۆ نەدۆزیەوە ,لە كاتێكدا سەنتەر پەیوەندی بە سیروانى هاوڕێی كردووە و كاری بۆی
دابینكردووە لەگەڵ ئەوەی سیروان مانگێك پاش کاروان لە هەمان سەنتەردا خۆی ناونووس كرد بوو.
کاروان بەسەر بەرپرسی سەنتەرەكە دەتەقێتەوە و تۆمەتباری كرد بەوەی جیاكاری كردووە و داوای كرد
وەرەقەكانی لە سەنتەرەکە بگێڕێتەوە.

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

رۆڵگێڕان  :0دەستدرێژی دەكرێتە سەر نارین
نارین لە پەیمانگا دەردەچێت و بەرە و ماڵەوە بە پیادە دەڕوات .بەتەنیشت گرۆپێك الودا تێدەپەڕێت کە
لەسەر رێگاكە راوەستا بوون .پیش ئەوەی بگاتە الیان یەكێكیان دەڵێ" :ئای لەو قەد و بااڵ جوانە"
پشتگوێیان دەكات .بەاڵم كاتێك نارین دەگاتە الیان یەكێكیان دەستی بۆ دریژ دەكات و ئەویش تووڕە دەبێت,
نارین زەللیەكی تێدەسرەوێنێ ،پاشان دەردەكەوێت الوەكە كارمەندی پەیمانگاكەیەتی.
 دەكرێ داوا لە كەسێك لەوانەی رۆڵەكان دەگێڕن بکەین کە تووڕەبوونی كۆنترۆڵ بكات و بە ئەرێنی
مامەڵە بكات .پاشان گفتوگۆی لەسەر دەكەین و بەراوردی دەكەین بەو كەسایەتیەكەی تووڕەبوونی
كۆنترۆڵ نەكرد بوو.

ناونیشانی چاالكی بە ئەرێنیانە تووڕە دەبم
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستە

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 هەنگاوەكانی بەڕێوەبردنی تووڕەیی بژمێرن.
 نیشانەكانی تووڕەیی بژمێرن.
 پالنێكى کەسیى بۆ بەڕێوەبردنی تووڕەیی دانێن.
 61خولەك
 كۆپی الپەڕەی كار بەپێی ژمارەی بەشداربووان.
 كارتی رەنگاوڕەنگ کە هەنگاوەكانی مامەڵەكردن لەگەڵ تووڕەیی لەسەریان نووسرا بێت لەگەڵ
ستراتیژەكانی كۆنترۆڵكردنی تووڕەیی.



هەنگاوەكانى
جێبەجێکارى

تێپ.
بۆرد و كاغەز و قەڵەم.

 .5ڕاهێنانەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 1( :خولەك)


بەبیرەوەری هەفتەیەك بگەرێنەوە دواوە و بزانن چی شت و بارودۆخێك تووڕەی كردن.



ئەم بابەتانە لەسەر تەرازووی تووڕەبوون بنووسنەوە ،چی روویدا؟ كەی و چۆن روویدا؟
نیشانەكانی تووڕەبوونی چی بوون؟ چۆن مامەڵەتان لەگەڵ دۆخەكەدا كرد؟

 .2بەشداربووان بە تاك كار دەكەن 51( .خولەك)
 .3داوا لەبەشداربووان دەكەین ،ئەوەی ئارەزووی هەیە تەجروبەكەی هاوبەش بكات 51( .خولەك)
 .4كۆمێنت دەدەین ،هەموو كەسێك بۆی هەیە تووڕە بێت .تووڕەبوونیش هەستگەڵی گرنگن ،بەاڵم
شێوازی مامەڵەكردن و دەربڕینی ئەنجامی ئەرێنی یان نەرێنی دەبێت 1( .خولەك)
 .1نیشانە جەستەیی و زەینی و رەفتارییەکانى تووڕەبوون بەبیر دێنینەوە ،هەروەها ستراتیژەكانی
مامەڵەكردن و هەنگاوەكانی بەڕێوەبردنی باس دەکەین 51( .خولەك)
 .6داوا لە بەشداربووان دەكەین بگەڕێنەوە بۆ الپەڕەكانیان و هەنگاوەكانیان بۆ بەڕێوەبردنی
تووڕەبوونیان دەستنیشان بکەن (یان ئەوانەی ئامۆژگاری هاوەڵەكانیانی پێ دەكەن) ,هەروەها
ستراتیژیەكانى بەکارهێنراو بۆ كۆنترۆڵكردنی تووڕەیی دەستنیشان بكەن 51( .خولەك)
 .7مێزەكان بەسەر دەكەینەوە بۆ ئەوەی چاومان بە پالن و ستراتیژیەكانی بەشداربووان بۆ
مامەڵەكردنیان لەگەڵ تووڕەیی خۆیان بخشێنین و /یان ئامۆژگاریكردنی هاوەڵەكانیان لەوانەی بە
ئەرێنی مامەڵەی تورەبوونیان دەكەن 51( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

پلە

چى
روویداوە؟

كەی؟

لە كوێ
روویدا؟

هەست بە چ
نیشانێکی
تووڕەبوونت
کرد؟

چۆن مامەڵە
لەگەڵ
دۆخەكەت
کرد؟

455
45
45
45
35
45
5

بیرۆكە بۆ خۆمان 

دەكرێ هەنگاوەكانی بەڕێوەبردنی تووڕەیی و ستراتیژەكانی كۆنترۆڵكردنی لەسەر كارتی
رەنگاورەنگى گەورەدا بنووسین و لەناو هۆڵەكەدا هەڵیانواسین بۆ ئەوەی لەكاتی ڕاهێنانی تاكە كەسیدا
هەموو بیانبینن.



ئاگاداری ئەوە دەبین كۆمێنتی برینداركەر نەدەین و ڕێگەی ئەم بۆ بەشداربووانیش نەدەین کە بە

شێوازێكى خراپ کومێنت لەسەر ئەزمۆنى کەسێک لەگەڵ تووڕەبوون بدات.

ناونیشانی چاالكی خەم شتێكی ئاساییە بەاڵم لێى ناگەڕێم لێم بباتەوە
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستە
هەنگاوەكانى
جێبەجێکارى

الپەڕەكانی كار

لە کۆتایی چاالكیەكەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەی خەم بكەن.
 نیشانە سەرەكیەكانی خەم دەستنیشان بكەن.
 چۆنیەتی مامەڵەكردنی لەگەڵ خەم دەستنیشان بكەن.
 71خولەك
 بۆرد و وەرقە و قەڵەم.
 كۆپی هەر دانەیەك لە حاڵەتەكان( .الپەڕەکانى کار)
 .5بۆ بەشداربووان رووندەکەینەوە كەوا كار لەسەر هەستەكانی خەم لە ڕێگەی دیراسەتی چەند حاڵەتێك
و لەناو چەند گرۆپێكدا بە قۆناغ دەكەین 3( .خولەك)
 .2بەشداربووان دابەشی چوار بەش دەكەین 2( .خولەك)
 .3هەر گرۆپێك دیراسەتی حالەتێكى جیاواز دەدەینێ( .الپەڕەكانی كار)
 .4داوا لە هەر گرۆپێك دەكەین چیرۆكەكەی خۆی بخوێنێتەوە و ئەو هەستانەی تیایدایە دەستنیشان بكات.
( 51خولەك)
 .1گرۆپەكان كارەكانیان نمایش دەكەن 1( .خولەك)
 .6بە پشتبەستن بە نمایشكراوەکان پێناسەی خەم دەكەین و جەخت لەسەر ئەوە دەكەین کە خەم بابەتێكی
كەسیە و بەپێی جۆرو قەبارەی لە دەستدانەكە پلەی هەیە ,پاشان پێناسەكە لەسەر بۆردەكە دەنووسین.
( 1خولەك)
 .7داوا لەبەشداربووان دەكەین سەبارەت بەو حاڵەتانەی خوێندیان و بەپێى شارەزاییەكانی خۆیان هەرپێنج
قۆناغەكانی خەم دەستنیشان بكەن 51( .خولەك)
 .8گرۆپەكان كارەكانی خۆیان نمایش دەكەن 1( .خولەك)
 .9پێنج هەنگاوەكە دەژمێرین لەگەڵ بەبیرهێنانەوەی ئەوەی مەرج نییە هەموو كەسێك لە خەمدا هەرپێنج
هەنگاوی هەبێت و مەرجیش نییە بە هەمان ریزبەندی بن 1( .خولەك)
 .51داوا لە بەشداربووان دەكەین بگەڕێنەوە شوێنەكانی خۆیان بۆ گفتوگۆكردن لەسەر رێگاكانی
مامەڵەكردن لەگەڵ خەمدا و تۆمارکردنی ئەنجامی كارەكانیان و نووسینەوەی لەسەر بۆردەكە51( .
خولەك)
 .55گرۆپەكان كارەكانیان نمایش دەكەن 1( .خولەك)
 .52لە خاڵەكانی نمایشكردنەكەوە دەست پێدەكەین بۆ ئەوەی خاڵی دیكە بخەینە سەریان كە باس نەكراون.
( 1خولەك)
 .53خاڵە سەرەكیە باسكراوەكان پوخت دەكەینەوە 1( .خولەك)
دەقى حالەتەکان:
 .5حاڵەتی یەكەم:
بەهۆی رووداوێكی ئوتومبێلەوە ،سەربەستی باوكی رەند گیانی لەدەستدا .پتر لە ساڵێك لەسەر بابەتەكەدا
تێپەڕیوە و هێشتا رەند نكۆلی لێ دەكات ،بیرۆكەی كۆچكردنی باوكی رەت دەكاتەوە و دەڵێ :ڕێگەی ون
كردووەو هەر دەگەرێتەوە.
 .2حاڵەتی دووەم:
ساڵێك بەسەر دەستگیرانێتی (ئارام و تارا) دا تێپەڕی .ڕۆژێك ئارام بڕیار دەدات كۆچی هەندەران بكات بە

مەبەستی ئەوەی هەلی كارێكی باشتری دەستكەوێت بۆ ئەوەی خەرجی ژنهێنان دابین بكات .لەگەڵ تارا
رێكەوت كە هەر کاتێک پارەی دابینكرد دەگەڕێتەوە .پاش ماوەیەك تارا نامەیەكی لە ئارامەوە وەرگرت
پەیوەندییەكەی دەبڕێت .تارا زۆر تووڕە بوو و پرسیاری دەكرد ،بۆچی ئەمە رووی دا؟ بەاڵم وەاڵمی
دەست نەدەكەوت .تارا گۆشەگیر بوو لەسەر خۆی و كۆمەڵگەكەی.
 .3حاڵەتی سێیەم:
ئەمڕۆ ڕۆژێكی نوێیە و دەبێ لەدواى کارێکدا بگەرێم ،ئاخر تا كۆتایی ژیانم وا نابێت .ئەم وشانە دەڵێت و
بە زەردەخەنەوە پارساڵی بیر دێتەوە .ئاخر ،پارساڵ لە كار البرا بەو بیانووەی چیتر كرێیان نییە بیدەنێ.
ئەو كات بیرۆكەكەی ال قبووڵ نەبوو و هەوڵی سازشكاری لەگەڵ خاوەن كاردا کرد ،بەاڵم بێ سوود بوو!
ئەوكات کۆڤان زۆر خەمناك بوو و ئارەزووی كاركردنی نەما و هەوڵی دۆزینەوەی كارێكی دیكەی نەدا.
كەچی ئەمڕۆ بڕیاری داوە كاتی ئەوە هاتووە جارێكی دیكە هەوڵ بدات.
 .4حاڵەتی چوارەم:
رەڤەند و هەڤند دوو هاوڕێی نزیكن ،لە هەمان قوتابخانە خوێندوویانە و لە هەمان گەڕەك گەوڕەبوون و
چاالكی وەرزشیان پێكەوە كردووە و زۆر جار پێكەوە بردوویانەتەوە .ڕۆژێك هەڤند لەگەڵ رەڤەندى بە
شەڕ هات ,چونکە لەسەر بابەتێکى رازى نەبوو .رەڤەند بڕیاریدا کە ئەم پەیوەندیە بۆ خۆی و دەوروپشتی
نەرێنییە .پەیوەندی نێوانیان پچڕا لەگەڵ ئەوەی هەوڵیاندا نەگەن بەو قۆناغە .رەڤەند ناچێتە چاالكییە
وەرزشیەكان و لەگەڵ هاورێکانى دەرناچێت ,زۆربەی كاتەكانی بە خەمناكى لە ژووری خۆی بەسەر
دەبات بێ ئەوەی قسە لەگەڵ كەس بكات.

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

 .1حاڵەتی پێنجەم:
شیالن بەخەمناكی هاتەوە ماڵەوە و دەرگای لەسەر خۆی داخست لەبەر ئەوەی ئەو خاوەنكارەى کە سیڤی
خۆی بۆ بردبوو وەرینەگرت و پێی راگەیاند کە هیچ شتێک لە سیڤیەکەیدا بە كەڵكی نایەت .لەگەڵ ئەوەی
كۆمپانیاكە هی كۆمپیوتەرە و شیالنیش بەكالۆریۆسی بە پلەی زۆر باش لەبابەتەكەدا لە كۆلیژی زانستەكان
هەیە .شیالن بڕیاریدا چیتر سیڤی خۆی نەدات و بە دوای هەلی كاردا نەگەڕێت.
 لەوانەیە هەندێك بەشداربوو ئارەزوویان هەبێت ئەزمۆنی خەمەكانیان لەگەڵ گرۆپی گەورە هاوبەش
بكەن ،كار دەكەین بۆ ئەوەی كاردانەوەی بەرامبەریان برینداركەر یان ئازاربەخش نەبێت.
 لەوانەیە هەندێك بەشداربوو لەم چاالكیەدا لە الیەنى سۆزدارییەوە ئاکامدار ببن ،دەكرێ هاوسۆزیان
بین و ڕێگەیان بدەینێ ماوەیەك لە هۆڵەكە بچنە دەرەوە و بحەسێنەوە (ئەگەر ویستیان).

ناونیشانی چاالكی دڵەڕاوكێم هەیە ,چیبكەم؟
ئامانجەکانی
چاالكی

لەكۆتایی چاالكیەكەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەی دڵەڕاوكێ بكەن.
 ستراتیژەكانی مامەڵەكردن لەگەڵ دڵەراوكێ بزانن.

ماوەی چاالكی
كەرەستە

11خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كۆپی نیشانەكانی دڵەراوكێ بەسەر ئەو بەشداربووانە دابەش دەکرێت کە رۆڵی كەسانی تووشبووی
دڵەڕاوكێ دەگێرن( .زانیارى بنەڕەتى)
 كۆپی چۆنیەتی مامەڵەكردن لەگەڵ دڵەڕاوكێ بۆ ئەو بەشداربووانەی رۆڵی پزیشكەكان دەبینن.
 .5چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە2( :خولەك)
 لەڕێگەی رۆڵبینین یەكێك لە هەستەكان و نیشانە و چۆنیەتی مامەڵەكردنی دەناسین ،بەشداربووان
دابەشی گرۆپی دوو كەسی دەکەین ،كەسێك رۆڵی ئەو كەسە دەبینێت كە دڵەڕاوكێی هەیە ،كەسی

هەنگاوەكانى
جێبەجێکارى

دیكەش رۆڵى پزیشك دەبینێت.
 زانیاریی پێویستتان بۆ گفتوگۆکردن دەدەینێ.
 .2بەشداربووان دابەش دەكەین بۆ گرۆپی دوكتۆرەكان و ئەو گرۆپەی گرفتیان هەیە2( .خولەك)
 .3کوپى نیشانەكانی گرفتەكە بەسەر گرۆپی گرفتاردا باڵو دەكەینەوە5( .خولەك)
 .4داوا دەكەین هەر دوكتۆر و كەسێكی گرفتار پێكەوە دانیشن و گفتوگۆ بكەن 1( .خولەك)
 .1لە كۆتاییدا ڕێگە بەپزیشكەكان دەدەین لەنێوان خۆیاندا گفتوگۆ بکەن بۆ ئەوەی بڕیاری كۆتایی
سەبارەت بەحاڵەتەكان بدەن 1( .خولەك)
 .6پزیشكەكان گۆشەنیگای خۆیان نمایش دەكەن 1( .خولەك)
 .7پێناسەى دڵەڕاوكێ دەكەین و نیشانەكانی دەژمێرین 1( .خولەك)
 .8داوا لەو گرۆپەی نیشانەکانی دڵەڕاوكێیان هەیە دەكەین پێكەوە كار بكەن و كۆمەڵێك هەنگاو بنووسنەوە
كە پێیان وایە چارەسەرن .لە هەمان كاتدا كۆپی ستراتیژی مامەڵەكردن لەگەڵ دڵەراوكێ بە
پزیشكەكان دەدەین بۆ ئەوەی بیخوێننەوە و ئامۆژگاری نەخۆشەكان بكەن 51( .خولەك)
 .9داوا لە گرۆپی پزیشكەكان دەكەین گوێبیستی پێشنیازەكانی گرۆپی گرفتارەكان بكەن بەپێی ئەو
زانیاریانەی پێیان دراوە 51( .خولەك)
 .51نیشانە و رێگاکانى مامەڵەكردن لەگەڵ دڵەڕاوكێ بۆ بەشداربووان پوختدەكەینەوە 1( .خولەك)
الپەڕەكانی كار
بیرۆكە بۆخۆمان

--




لەسەرەتای چاالكیەكەدا ئاماژە بە دڵەڕاوكێ نادەین.
الپەڕەكانی كار دەنووسینەوە بە بێ ئەوەی ئاماژە بە دڵەراوكێ بدەین.
دەتوانین گرۆپی پزیشكەكان بكەینە سێ گرۆپی الوەكی کە هەر گرۆپێك باسی ڕێگەیەكی چارەكردنی
دڵەڕاوكێ بكات.
گەر كات هەبوو ،لەگەڵ بەشداربووان هەندێك ڕاهێنانی كەمكردنەوەی دڵەڕاوكێ دەكەین بەتایبەتی
ئەوانەى پەیوەستن بە رێگاکانى خاوبوونەوە (بڕوانە كارامەیی بەڕێوەبردنی كات و گرژی).

بابەتی سێێەم :بەرێوەبردنى گرژی و كات
"هةموو فشاريَك نيشانةيةك بةجيَ دةهيَلَيَت و ال ناضيَت ,جةستةش ثاش هةر بارودؤخيَكي فشار كةميَك لة تةمةني كةم دةكات
وةكو باجيَك بؤ مانةوةي دواي" ،هێنز سیلى

بەرێوەبردنى گرژى و کات -زانیاریی بنەڕەتى
گرژى چیە؟
گرژى بەوە دەناسرێت کە "كاردانەوەی جەستەیی و سۆزی و زەینیە بەرامبەر بە پێداویستیەكانی ژیان و
گۆڕانەكانی " و "شێوازی جەستەیە بۆ روبەرووبوونەوەی ئاستەنگەکانى ژیان و خۆئامادەكردنە بۆ
5

بەرەنگاربوونەوەى بارودۆخی قورس بە تەرکیزکردن و هۆشیارى و ئاگاداربوون و بەرگەگرتنەوە" .
هەندێ بارودۆخ و رووداوی تایبەت هەن گرژیمان بۆ دەهێنن و لەوانەشە جۆراوجۆر بن ،بۆنموونە:
قەرەباڵغی ،یان مەترسی جەستەیی وەك راوەستان لە رێگاى ئوتومبێلێکی خێرادا ،تاقیكردنەوەی قوتابخانە ،زۆرى
ئەرکەکانى كار ،پەیوەندی هاوسەرگیری ناتەواو ،هەڵسان بە ئەنجامدانى دانیشتنێكی ڕاهێنان ،ماڵ گواستنەوە،
ئەركی قوتابخانە..هتد.
ئێمە دووچارى گرژى دەبین كاتێك شتێك یان بابەتێكمان ال قبووڵ نەبێت و رەتی بكەینەوە ,یان شتێكمان ویست
و دەستمان نەكەوت ،یان لەژێر کاریگەرى ڕەخنەیەكدا بین ,یان لە دواڕۆژ بترسین ,یان دڵەراوکێى بەهۆی
رابوردووى خۆمانەوە تووشى گرژى دەبین.
گرژى بە ئەرێنى هەژمار دەکرێت ئەگەر هات و الوەكی وكاتی بوو ,چونكە كە الچوو دوای ماوەیەكی كەم
جەستە بۆ سرووشتی خۆی دەگەڕێتەوە ,وە ئەگەر مەترسی لەسەر ژیان نەبێت وەك ئەوەی لێدانی تۆپێك ببێت
بەهۆی بردنەوەی تیمێكی وەرزشی یان کە سەردانی هاوڕێیەک دەکەین كە ماوەیەكە نەمانبینیوە ،یان تاقیكردنەوەی
وەرگرتن لە زانكۆ یان پەیمانگا...هتد.
بەاڵم ئاستە بەرزەكانی گرژی خراپن بۆ تەندروستی جەستەیی و دەروونی و زەینی و كۆمەاڵیتی .مەترسى
دەخاتە سەر ژیان و ڕێگە نادات ژیانێكی ئاسایی و ئاسودەمان هەبێت.

نیشانەكانی گرژی چین؟
كاتێك دووچاری گرژی دەبین ،بەسێ قۆناغدا تێدەپەڕین 6بەم شێوەیەى خوارەوە:
 .٥قۆناغی یەكەم بە قۆناغی زەنگلێدان دەناسرێت:
5

http://kidshealth.org/teen/your_mind/emotions/stress.html#
According to Dr. Hanz Selye model of General Adaptation Syndrome discovered in 1936

6

أ.

لەم قۆناغەدا دەزانین ڕووبەڕووی چ هەڕەشەیەك بووین ،یان رەگەزى گرژى و فشارەكە
دەزانین.

ب .لەم كاتەدا سەنتەری كۆنتڕۆڵی لەش کە لەژێر مێشكدایە (هایپۆسەالموس ,)Hypothalamus
فەرمان بە گالندەكانی ئەدریناڵین دەكات کە هۆرمۆنەكانی ئەدریناڵین و نورئەدریناڵین و
كۆرتیزۆل بەزۆری دەردەن بۆ ئەوەی ئامادەمان بكەن بۆ دۆخێك خێرا و كارا بەرەنگاری
گرژییەكە ببینەوە .ئەم هۆرمۆنانە دەبنە هۆى خێرایی ترپەی دڵ و بەرزبوونەوەى پاڵەپەستۆى
خوێن و خێرا هەناسەدان ,بەمەش خوێن دەگاتە ماسولكەكان ،جگەریش هەندێك لە شەكری خۆی
بۆ وزەی زیاتر دەبەخشێت و گلێنەی چاو فراوان دەبێت و لەش عارەقە دەكات بۆ ئەوەی فێنك
بینەوە .ئەمە و ماسولكەكانی شان و مل كرژ دەبن و گەدە تێك دەچێت و رشانەوە دێت و لەوانەیە
سكچوون و سەر ئێش و پشت ئێشەشی لەگەڵدا بێت.
ت .كاردانەوەكە لە نێوان بە کۆمەڵێک ئاراستەى جیاوازدا دەردەکەون :بەرەنگاربوونەوە (شەڕ،
تووڕەبوون ،گفتوگۆی بێ ئەنجام..هتد) ,یان راكردن و خۆشاردنەوە لە شوێنێكی ئارامتر ,یان
گۆشەگیری لە كۆمەڵگە ,یان بەکارهێنانی ماددەی هۆشبەر یان چەقین بە دیار تەلەڤزیۆندا.
هەروەها ستراتیژی دیكەش هەیە وەكو داواكردنی هاوكاری لە كەسانی دیكە یان هەوڵدانی
چاككردنی بارودۆخەكە و چاودێریكردنی مناڵەكان.
ث .هەڵسانگاندمان بۆ رادەی مەترسیی بابەتەكە کە ئایا مەترسیە یان تەحەدایە یان مەترسى نیە,
لەسەر فاكتەری ژینگەیی و كەسی دەوەستێت ،بەم پێیەش رێگای گونجاو بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ
گرژییەكە هەڵدەبژێرین .ڕێگە چارەكان بە پێی هەڵسەنگاندنی دووەمدا دەگۆڕێن کە پەنا بۆ
سەرچاوەى بەردەست دەبەین و ڕاستەوخۆ بەرەو رووی مەترسیەكە یان فشارەکە دەبینەوە.
هەروەها دەكرێ شێوازەكانی خۆگونجاندنمان بگۆڕین كاتێك زانیمان كەڵكیان نییە.7
 .٤قۆناغی دووەم کە بە قۆناغی بەرگری دەناسرێت:
أ .لە حاڵەتێكدا هەڕەشەكە یان فاكتەری گرژییەكە نەما ،جەستە هاوسەنگی خۆی دەگێڕێتەوە و
ئەگەری دابەزینەوەی ئاستی هۆرمۆنەكانیش بۆ ئاستی ئاسایی لە ئارادایە.
ب .بەاڵم ئەگەر هات و هەڕەشەكە یان فشارەکە بەردەوام بوو ،جەستەشمان بەردەوام لە ئامادەبوون
دەبێت و لە بەرگری بەردەوام دەبێت.
ج .گەر ئەم فۆناغە دووبارە بووەوە یان بۆ ماوەی دوورودرێژ بەردەوام بوو ،ئەوە جەستە هەموو
وزەی خۆى خەرجدەکات و دەگاتە قۆناغی سێیەم.
 .٧قۆناغی سێیە کە بە قۆناغی هیالك بوون (شەکەتبوون) دەناسرێت:
7

Cognitive appraisal model, Lazarusand Folkman 1984

أ .لەم قۆناغەدا جەستە هەموو كەرەستەكانی بەكار دەهێنێت و چیتر ناتوانێت كارە ئاساییەكانی ئەنجام
بدات.
ب .ئەم قۆناغە مەترسیدارترین قۆناغە لەسەر تەندروستیمان.
ج .گرژیی درێژخایەن كاریگەری لەسەر ئەمانەی خوارەوە هەیە:
 گەشەكردنی منداڵ و الوان سنووردار دەكات.* لەسەر ئاستى جەستەیى:
 گەشەكردنی منداڵ و الوان سنووردار دەكات .كۆئەندامی بەرگریی لەش الواز دەكات ئیدیبەرگەی نەخۆشی ناگرین جگە لەوەی دووچاری نەخۆشیی درێژخایەن دەبین وەك هەوكردنی
گەدە ،شەكرە ،گرفت لە كۆئەندامی هەرس و دڵ و هەوكردنی جومگەكان و زیانی خانەی
دەمارەكان.
* لەسەر ئاستی دەروونی و زەینی:
-

نە توانینی مامەڵەكردن لەگەڵ گرفتە بچووكەكان.

-

نە توانینی بیركردنەوە و تەرکیزکردن.

-

گرفت لە بیرەوەری.

-

هەڵسانگاندنی هەڵە بۆ گرژی و فشار و كاردانەوەی ناچاالک.

-

هەستكردن بە رووخان (بەئیحبات).

-

بیركردنەوە لەوەی شتی خراپ روودەدات.

-

دڵەڕاوكێی زۆر لەسەر شتی بچووك.

-

هەستكردن بە ماندووبوون لە هەموو كاتێكدا.

-

هەستكردن بەوەی كارەكان بەرێكوپێكی ئەنجام نەدراون چونكە بەردەوام دواكەوتووە و
بۆی ناكرێت.

-

خێرا تووڕەبوون و هەڵچوون و بەبێ هۆکار لەسەر خەڵکى هاوار دەکات.

-

گۆشەگیری و دووركەوتنەوە.

هەنگاوەكانی بەڕێوەبردنی گرژی چین؟
 .5سەرچاوەكانی گرژی لە ژیانماندا دەستنیشان دەكەین و شییان دەكەینەوە ،هەندێكیان روون و ئاشكران و
هەندێكی دیكەیان لە ناخماندایە و دەبێ شۆڕببینەوە بۆ ئەوەی بیاندۆزینەوە .ڕۆژانەی گرژییەكانمان
دەنووسینەوە و چۆنیەتی مامەڵە لەگەڵیان دەکەین:
o

رووداو یان دۆخی پشت گرژییەكە چی بوو؟

 oكەی ئەم شتە روویداوە؟
 oكاردانەوەكە چی بوو (نیشانەی جەستەیی ،ئەو بیرۆكانەى کە دێنە بیرمان و ڕەفتارمان چی
بوو)؟

 oچۆن بەرەنگاری فشارەكە كرا (واتا :چیمان كرد بۆ ئەوەی هەست بە چاكبوونەوە بكەین)؟
چوارچێوەى ژمارە ٤/٢
شێوازە نەرێنیەکانى مامەڵەکردن لەگەڵ گرژییدا
* خێرا لێخۆرینى ئوتومبێل بە.
* زۆرى خواردن و وریاکەرەوەکان (خواردنەوەى
قاوە ,جگەرەکێشان...هتد)
* بە نەرێنى لەگەڵ خۆمان بدوێین.
* رەفتارى توند و دوژمنکارانە لەگەڵ خەڵکى دیکە.
* زۆر خەوتن.
* قرتاندنى نینۆک.
* خواردنەوەى مەى.
* بەکارهێنانى ماددە هوشبەرەکان.
* گۆشەگیرى و ئەوانى دیکە ....هتد.
 .2پێداچوونەوە بەچۆنیەتی مامەڵەمان لەگەڵ گرژییەكەدا دەكەین :ئایا دروست بوو؟ یارمەتیدەر بوو؟ ئایا لە
ئاستی درێژخایەن كاریگەریی نەرێنیی دەبێت؟
 .3بەدوای رێگەچارەی دروست و یاریدەدەر بۆ بەرێوەبردنى گرژی دەگەڕێن و هەموو ڕۆژێك مومارەسەی
دەكەین (بڕوانە بەشی چۆن دەتوانین گرژی بەڕێوە بەرین؟)
 .4پەرە بەكارامەییە ژیانیەكانمان دەدەین وەك كارامەیی چارەسەركردنی گرفتەكان و كارامەیی ڕەفتاری
یەكالكەرەوەو و كارامەیی دەربڕینی هەستە نەرێنیەكان بەشێوازێكی ئەرێنی و كارامەیی بەڕێوەبردنی
كات..هتد.
 .1ڕاهێنان لەسەر بەرەنگاربوونەوەی هەندێك بارودۆخ دەكەین كە گرژیمان بۆ دەهێنێت وەكو قسەكردن
لەپێش جەماوەر یان چاوپێكەوتنی كار...هتد.

چۆن دەتوانین گرژی بەڕێوە بەرین؟
بۆ ئەوەی بتوانین بە دروستى گرژی بەڕێوە بەرین ,دەبێ ئەم شتانە بە بەردەوام و رێكوپێكی بكەین نەك تەنیا لە
كاتی گرژیدا:
 .5دوور دەكەوینەوە لەو بارودۆخەی گرژیمان بۆ دەهێنێت:
أ.

وا ناكەین پرۆگرامەكانی ڕۆژانەمان زۆر پڕ بێت ،بۆ نموونە :هەندێك چاالكی ال دەبەین یان
دوای دەخەین بەاڵم دەبێ وریای ئەوەی بین ناكرێ بەردەوام هەر دوا بخەین.

ب .دوور دەكەوینەوە لەو بارودۆخەی گرژیمان بۆ دەهێنێت .رێگای چوونە قوتابخانە ،یان كارمان،
دەگۆڕین بۆ ئەوەی نەكەوینە قەرەباڵغیەوە (سەرچاوەی گرژی).
ت .دوور دەكەوینەوە لەو كەسانەی گرژیمان بۆ دێنن بۆ نموونە كاتی مانەوەمان الیان كەم دەكەین یان
هەر بە یەكجار گەر كرا پەیوەندیەكە دەپچرێنین.
ث .دوور دەكەوینەوە لەو گفتوگۆیانەى کە گرژیمان بۆ پەیدا دەکەن لەگەڵ كەسانی تایبەت بۆ نموونە
خۆمان لەگفتوگۆكە دەكێشینەوە ,بەتایبەتى ئەوکاتەى هەست بە هیالکى دەکەین.
ج .ئەو کار و بەرپرسیاریانە رەتدەکەینەوە کە تواناى ئەنجامدانیانمان نیە.
 .2دۆخی هۆكاری گرژی دەگۆڕین:
أ.

هەستە نەرینیەكانمان (سلبی) بە ئەرێنی (ئیجابی) دەردەبڕین.

ب .ئارەزووی چارەسەری مامناوەندی دەكەین ،ئەوەی لە خەڵك داوای دەكەین ،خۆمانیش دەیكەین.
ت .بە شێوازێكی یەكالكەرەوە وەاڵم دەدەینەوە یان رەتی دەكەینەوە.
ث .كاتەكانمان باشتر بەڕێوە دەبەین.
 .3خۆمان لەگەڵ بارودۆخی گرژی دەگونجێنین:
أ.

باوەڕمان بەخۆمان دەبێت ،جەخت لەسەر شت و تایبەتمەندی باش لەژیاندا دەكەین.

ب .بە ئەرێنی بیر دەكەینەوە و بە گەشبینى لە ژیان دەڕوانین.
ت .واقیعی دەبین و لەژیان و كردەوەكانماندا رەزامەند دەبین ،چاوەڕێی كامڵبوون ناكەین ،كەس كامڵ نیە.
ث .ڕۆژ بەڕۆژ گرفتەكان چارەسەر دەكەین و ناهڵین كەڵەكە بن ،ئاخر ئەم كارە هەستێكمان دەداتێ
بەوەی بابەتەكانمان كۆنتڕۆڵ كردووە و پتر باوەڕمان بە كارامەییەكانی خۆمان دەبێت.
 .4بارودۆخی هۆكاری گرژییەكە قبووڵ دەكەین:
أ.

مامەڵ لەگەڵ گۆڕان دەکەین وەكو شتێكی ئاسایی و رووبەرووبونەوەی ژیان.

ب .داوای پشتیوانی و هاوكاری لەكاتی پێویستیدا دەکەین نەك بە منەت و بۆڵە بۆڵ.
ت .لە نیگایەكەوە لە گرفتەكان دەڕوانین وەك ئەوەی كاتی بن و كۆتاییان پێ دێت.
ث .لێبوردەیی دەنوێنین و لە ژیاندا بەردەوام دەبین.
ج .هەوڵ دەدەین كۆنتڕۆڵی ئەو بابەتانە نەكەین كە لەدەستی ئێمەدا نین ،وەكو ڕەفتاری خەڵك.
 .1شێوازێكی دروست و تەندروست بۆ ژیانمان دادەنێن:
أ .کاتێکى باش بۆ خەوتنمان دادەنێین (تێر دەخەوین) ,چونكە یاریدەدەری بەرەنگاربوونەوەی
گرژییەكانە .لەحاڵەتێكدا گەر ناچاری شەونخوونی بووین دەبێ قەرەبووی نووستن بكەینەوە.
ب .چاالكی جەستەیی و وەرزش بەڕێكو پێكی دەكەین.
ت .خواردنی هاوسەنگی گونجاو دەخۆین.

ث .ئەلكهول و مادەی هۆشبەر بەكار ناهێنین چونكە گرفتەكە قووڵتر دەكات ،لەوانەیە بۆ ماوەیەكی كەم
هەستێكی خۆش بدات ،بەاڵم دواتر كاریگەری خراپی لەسەر تەندروستی دەبێت و بەرگری لەش بۆ
گرژی و نەخۆشی كەمتر دەبێت.
ج .مادەی هوشیاركەریش بەکارناهێنین وەك كافایین چونکە هەستەکانى هەڵچوون وروژاندن زیاتر
دەكات.
 .6ڕۆژانە كاتێك بۆ حەسانەوە و خاوبوونەوە دادەنێین:
أ.

گوێ مۆزیك دەگرین.

ب .پەرتووك دەخوێنینەوە.
ت .بە شیعر یان پەخشان یان وێنەكێشان یان گریان دەربڕین لە خەمەكانمان دەکەین.
ث .پێدەكەنین.
ج .خۆمان دەشوێن.
ح .جلی جوان لەبەر دەكەین.
خ .نوێژ و نزا دەكەین.
د .دەردەچین و چێژ لە سروشت دەكەین.
ذ .كاری باخچە یان وردەكاری ماڵ و چاككردنەوە دەكەین.
ر .ئارەزوویەك دەكەین وەك چنین و خوێندنەوە یان مەلەوانی.
ز .لەگەڵ مندااڵندا یاری دەكەین.
س .دەچینە ناو چاالكی كۆمەاڵیەتی و كولتووری یان وەرزشی.
ش .چاالكیی كۆمەاڵیەتی بۆ خۆشی لەگەڵ خێزان و هاوڕێ دەكەین.
ص .هاوڕێ و كەسانی شارەزا لەناو خێزان دەدوێنین.
ض .راهێنانەکانى خاوبوونەوە دەکەین وەکو ڕاهێنانەكانی هەناسەدانی قووڵ ,راهێنانەکانى تێڕامان و
خەیاڵى ئاراستەکراو (سەیرى پەرەگرافى رێگاکانى خاوبوونەوە بکە).

بیركردنەوەی ئەرێنی (ئیجابی  -پۆزەتیڤ) چیە؟
بیركردنەوەی ئەرێنی رێگایەكە بۆ ئەوەی بەمانا گشتیەكەی تەندروستی ،لەش ساغ و تەندروست بین ئەمیش لە
ڕێگەی گۆڕینی شێوازی بیركردنەوەمان و بیكەینە بەئەرێنی.
كاتێك كە ئەرێنی بیردەكەینەوە كارامەییكانی بەرەنگاربوونەوەی تەحەداكانی ژیان و بەرێوەبردنى گرژی و
دڵەراوكێ و چەپاندن بەرز دەبێتەوە .هەروەها ئەنجامەكەی ئەوەیە هەست بە باشی دەكەین و باشتر خۆدەنرخێنین.
تێڕوانینمان بۆئەزمونەكە گرینگترە لەخودی ئەزمونەكە .بۆ نموونە ،تێڕوانینی ئەرێنی وامان لێدەكات "نیوەی
پڕی پەرداخەكە ببینین نەك نیوە بەتاڵەكەی" ئەمیش ئەرێنی كار دەكاتە سەر هەستەكانمان و پاشانیش لەسەر
ژیانمان.

هەستەكانمان لەژێر كاریگەریی بیركردنەوەماندان بە هۆش و نەهۆشەوە ،كاتێك نەرێنی بیر بكەینەوە هەست
بەخەم و تووڕەبوون دەكەین بۆیە گرژیمان لەسەر بەرز دەبێتەوە .بیرۆكەی نەرێنی لەوانەیە ڕێگەی نووستن و
چێژوەرگتن لەژیانمان نەداتێ .كاریگەری خراپی لەسەر خوێندن و كارمان دەبێت ،لە ئەنجامدا هەستی نەرێنی
بەرهەم دەهێنێت و بژارەی ئەوەی هەیە ببێت بە دڵەڕاوكێ یان خەمۆكی.
كاتێك نەرێنی بیر دەكەینەوە:
.5
.2
.3
.4
.1

تەنیا شتە خراپەكان دەبینین و باشەكان نایەنە بەرچاومان.
زمانێكی نەرێنی لەگەڵ خۆماندا بەكار دەهێنین.
پێشبینیەكانمان سەبارەت بەبابەتەكان واقیعی نابن.
شیكردنەوەی خراپ بۆ بارودۆخەكە دەكەین.
بابەتەكان قەبە دەكەین.

دەتوانین شێوازی بیركردنەوەمان بگۆڕێن بەچەند هەنگاوێكی ئاسان ،لەوانەیە هەندێك كاتی بوێت بەاڵم
دووبارەکردنەوەى ئەم هەنگاوانە بە رێکوپێکى و مومارەسەکردنیان پرۆسەکە سروشتى دەبێت و ئەم بیرکردنەوەیە
دەبێتە بەشێک لە ستایلى ژیانمان.

هەنگاوەكانی بیركردنەوەی ئەرێنی چین8؟
بۆ ئەوەی بتوانین ئەرێنی بیر بكەینەوە دەبێ ئەمانە بكەین:
 .5بیرۆكە نەرێنیەکان یان ناعەقاڵنیەكان دەستنیشان دەكەین:
 لەشوێنێكی هێور یان دادەنیشن یان پاڵ دەكەوین.
 بیرۆكە خراپەكانمان لە لیستێكدا دەنووسینەوە و لەخراپترینیانەوە دەست پێ دەكەین و بە
سووکترینیان کوتایى پێ دێنین.
 ئەو بیرۆكەیەی كەمترین خراپی هەیە هەڵدەبژێرین.
 بیر لەو باردۆخێک دەكەین كە وامان لێ بکات بیر لەو بیرۆكەیە بكەینەوە.
 .2واز لە بیركردنەوەی خراپ دەهێنین لەڕێگەی لەكۆڵ كردنەوەی بیرۆكە خراپەكان:
 كاتژمێرێكی لەسەر یەک خولەك دادەنێن كە زەنگ لێبدات.
 بیر لە بیرۆكە خراپەكە دەكەینەوە ,بۆ نموونە :ناتوانم تاقیكردنەوەی بیركاری تەواو بكەم ،یان
پڕۆژەكەم گرفتێكی تێ دەكەوێت و تەواو نابێت.
 كاتێك زەنگەكە لێیدا ،هاوار دەكەین ،بەچەپڵەوە یان چەقەنە لێدەدەین و دەڵێین " ."Stopدەكرێ
دەنگی خۆمان تۆمار بكەین بە وشەی " "Stopئەمەش بەرەو باشتر هانمان دەدات.
 بۆ ماوەی  31چركە هیچ بیرۆكەیەك لەمێشكماندا ناهێلین و گەر بیرۆكەكە هاتەوە لەم ماوەیەدا
جارێكی دیكە هاوار دەكەین "."stop
 ئەم هەنگاوە چەند جارێك دووبارە دەكەینەوە و هەرجارێك دەنگمان نزم دەكەین تاكو وەك
چرپەی لێدێت ،پاشان بەڕاهێنان و تێپەربوونی كاتدا پێویستمان بە دەنگەكە نابێت و خەیاڵ
دەكەین كە گوێمان لێیەتی.
 كاتێك لەهەنگاوەكان بووینەوە بیر لەوە دەكەینەوە ئێمە لەشوێنێكی زۆر خۆش و ئارم یان لەگەڵ
هاوڕێیەكی ئازیزدا بە ئاسوودەیی دانیشتوین.
8
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 پرۆسەكە دووبارە دەكەینەوە لەگەڵ بیرۆكەی خراپتر هەتا لە کۆڵمان دەبنەوە.
 گەر هەر نەمان توانی بیرۆكە خراپەكان البەرین ،پەنا بۆ كەسانی پسپۆڕ و تایبەتمەند دەبەین.
 .3بیرۆكە نەرێنیەكان بە بیرۆكەی ئەرێنی دەگۆڕینەوە لەسەر هەمان بابەت ،بۆ نموونە:
 بیر لەهەموو شتە باشەكان دەكەینەوە كە بەڕێوبەر یان مامۆستا یان هەر كەسێك گوتوویەتی
لەبری ئەوەی تەنیا تەرکیز لەسەر یەك شتی خراپ بکەین کە گوتووە.
 خۆمان دەدوێنین "توانیم ئەم شتانە بكەم ،جارێكی دیكە شتی دیكەی باشتر دەكەم".
 پێشبینیەكانمان دەربارەى بابەت و بارودۆخەکان واقیعی تر دەكەین.
 واز لەخراپ شیكردنەوە و قەبەكردنی بابەتەكان دەهێنین.
چوارچێوەى ژمارە ٤/١
سوودەكانی بیركردنەوەی ئەرینی
 .5تەمەنێکى درێژتر.
 .2فشاری كەمتر.
 .3كەمترین تێكرایی رێژەی خەمۆكی.
 .4باشترین بەڕێوەبردن بۆ فشارەكان.
 .1كەمترین مەترسی بۆ توشبوون بە
نەخۆشی دڵ.
 .6تەندروستی دەروونی باشتر.
 .7تەندروستی جەستەیی باشتر.
 .8بەرگری زۆرتر بۆ هەاڵمەت.
http://www.essentiallifeskills.net/thinkposively.html.

رێگاكانی خاوبوونەوە چین؟
 .٥ڕاهێنانی خاوبوونەوەی بەرەبەرەیی ماسولكەكان
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 زنجیرەیەك ڕاهێنانە لەڕێگەی گرژكردنى ماسولکەکان لەکاتى هەناسەوەرگرتندا و
خاوكردنەوەی ماسولكەكان کە لەكاتی هەناسەبەرداندا .زنجیرەو پلەبەندیەکى
دیاریکراو بۆ گرژکردن و خاوکرنەوەى ماسولکەکان هەیە .لە قاچەکانەوە دەست
پێدەکەین و بە سەر کوتایى دێین..
 ئەم ڕاهێنانە یاریدەدەرە بۆ كەمكردنەوەی دڵەڕاوكێ و گرژی و گرژبوونی ماسولكە و
زیادکردنى تواناى خەوتن .خاوبوونەوەی جەستە ،دەبێتە هۆكار بۆ خاوبوونەوەی ئەقڵ.
 هەنگاوەكانی جێبەجێكردنی ئەم ڕاهێنانانە:
 لەشوێنیكی نیمچە تاریك و ئارامدا یان دادەنیشین یان پاڵ دەكەوین.9

Kathleen Romito, MD - Family Medicine, Lisa S. Weinstock, MD – Psychiatry, http://www.webmd.com/balance/stressmanagement/ updated May 11, 2010

 هەناسە وەردەگرین و گرۆپێك ماسولكە گرژ دەكەین ،لە قاچەكانەوە دەست پێ دەكەین بۆماوەی  51-1چركە.
 هەناسە دەردێنین و لە ناكاو ماسولكە گرژبووەكان خاو دەكەینەوە. بۆ ماوەی  21-51چركە پشوو دەدەین پێش ئەوەی دەست بە گرژكردن و خاوكردنەوەیگروپێك ماسولكەی دیكە بكەین.
 لەسەر ئەم کارە بەدەوام دەبین هەتا هەموو ماسولکەکانى لەشمان گرژ وخاو دەكەین. كاتێك تەواو دەبین لە  1تاكو  5دەژمێرین بۆ ئەوەی بێینەوە ژیانی ڕاستی. لەگەڵ دووبارەكردنەوە و تێپەڕبوونی كاتدا دەتوانین ڕاهێنانەكە تەنیا بۆ ئەو ماسوڵكانە بكەینكە بەهۆی گرژییەوە تووشى گرژبوونى بوون.
 .٤ڕاهێنانەكانی قووڵ هەناسەدان29

* هەناسەدانی قووڵ باشترین رێگایە بۆ خاوبوونەوە کە گرژی كەم دەكات .كاتێ هەناسەی قووڵ
دەدەین داوا لە مێشک دەكەین کەمێک هێور و ریالكس بێت .هەناسەدانی قووڵ ترپەی دڵ هێواش
دەكات و پاڵەپەستۆى خوێن و هەناسەی خێرا دادەبەزێنێت ,ئەمانەش نیشانەكانی گرژین .كاتێك
ریالكس دەبین ،هەناسەمان هێواش و لەسەر خۆیە ,ئیدى گەر قووڵ بێت یان رووکەش .بۆیە
ڕاهێنانەكانی هەناسەدانی قووڵ یارمەتیمان دەدەن کە بەخاوی هەناسە بدەین وەك ئەوەی لە دۆخى
ریالكسدا بین .بە پێچەوانەشەوە هەناسەدانی خێرا و رووكەش نایەڵێ ئۆكجسین بە تێری بگاتە مێشك
بۆیە جەستە تووشى گرژی دەبێت.
* هەندێك لە ڕاهێنانەكانی هەناسەدانی قووڵ :هەناسەدان لەسكەوە کە ڕاهێنانێكی بنەڕەتیە ,گرنگە
بیزانین پێش هەوڵدانی ڕاهێنانە پێشكەوتووەكانی دیكە .هەروەها دەتوانین ڕاهێنانەكانی دیكەش
فێرببین بۆ ئەوەی بزانین كامەیان گونجاوە بۆمان تا لەسەری بەردەوام بین.
 ٤.٥هەناسەدان لەسكەوە :ڕاهێنانێكی گرینگ و ئاسانە.
 بەشێوەی پشوودان دادەنیشین. دەستێكمان لەسەر سك دادەنێن ڕاستەوخۆ لەژێر پەراسووەكان ،دەستەكەی دیكە لەسەرسینگمان دادەنێین.
 هەناسەیەكی قووڵ لە لووتمانەوە رادەكێشن و سكمان دەردەپەڕێنین بەبێ ئەوەی سینگمانبجوولێت.
 لە نێوان لێوەوە هەناسەكە دەردەكەین وەكو ئەوەی فیتە لێدەین ،هەست دەكەین ئەو دەستەیلەسەر سكمان بۆ ناوەوە دەڕوات و پاڵی پێوە دەنێین بۆ ئەوەی بایەكە لە هەردوو
سیەكانمانەوە بێتە دەرەوە.
 -بەشێنەیی ،ئەم ڕاهێنانە لە  ٣تاكو  ١٥جار دووبارەدەكەینەوە.

 ٤.٤هەناسەدان  :4-4-3ڕێگەیەكی پێشكەوتووە دەتوانین بیكەین گەر فێری هەناسەدان لەسكەوە بووین:
 دادەنیشین یان پاڵدەكەوین. دەستێكمان لەسەر سك دادەنێن ڕاستەوخۆ لەبن پەراسووەكان ،دەستەكەی دیكە لەسەرسینگمان.
 هەناسەیەكی قووڵ لەسكەوە هەڵدەمژین و بە بێدەنگە لە  4-5دەژمێرین. هەناسەكە رادەگرین و لە  7-5دەژمێرین. هەناسەكە بەهێواشی لە دەممانەوە دەردەكەین و بە بێدەنگى لە  8-5دەژمێرین.  ٧ -٣جار دووبارەی دەكەینەوە تاكو هەست بە ئارامی و خاوبوونەوە دەكەین. ٤.٧هەناسەدانی شەپۆلدار :رێگایەكی پێشكەوتووی هەناسەدانە ئامانجی ئەوەیە چاكترین بەكارهێنان بۆ
سیەكان فەراهەم بكات و جەخت دەكاتە سەر ریتمی هەناسەدان:
 ئەم ڕاهێنانە بە هەموو شێوەیەك دەكرێت بەاڵم وا باشترە لەسەرەتادا لەسەر پشت بۆیپاڵكەوین و هەردوو چۆكمان بنوشتێنینەوە.
 دەستی چەپ لەسەر سك و دەستی ڕاست لەسەر سینگمان دادەنێین ،تێبینی جووڵەیدەستمان دەكەین لەكاتی هاتنە ناوە و چوونەدەرەوەی بای ناو سیەكانمان.
 هەناسە هەڵدەمژین بۆ ئەوەی بچێتە ناو بەشی خوارەوەی سیەكانمان هەست بەبەرزبوونەوەی دەستی چەپمان دەکەین بە بێ ئەوەی دەستی ڕاست جوڵە بكات 51-8 .جار
دووبارەی دەكەین.
 پاش تەواوكردنی پالنی رابردوو ،دەست بەهەناسەدان دەكەین لە سیی خوارەوە و هەناسەلەسینگەوە بە بەردەوامى بەردەدەین ،ئەمجارە دەستی ڕاست بەرزدەبێتەوە و لەگەڵ
دابەزینی سك دەستی چەپ دادەبەزێت.
 بەهێواشی هەناسەكە دەردەكەین وەك فیتە ,هەست دەكەین دەستی چەپ پاشان دەستىڕاست دادەبەزن و هەست بە جوڵەیەكی شەپۆل ئاسا دەكەین .هەست بە خاوبوونەوە و
نەمانی گرژی دەكەین.
 هەردوو هەنگاوەكەی سەرەوە  1-3جار دووبارەدەكەینەوە و تێبینی دەكەین سینگ وسكمان وەك شەپۆلی دەریا دەجووڵێنەوە.
تێبینی :لەوانەیە لە سەرەتای ئەم ڕاهێنانە ,هەندێك كەس هەست بەسەرسوڕانەوە بكەن ,بۆیە هەناسە خاو دەكەینەوە
و بەهێواشی رادەوەستین.
 ٤.٢ڕاهێنانی هەناسەدانی بەیانیان :ڕاهێنانێكی پێشكەوتووە بەیانیان ئەنجامدەدرێت بۆ خاوبوونەوەی
ماسولكەكان و كردنەوەی كەناڵەكانی هەوا .هەروەها دەكرێ لەڕۆژیشدا بكرێت بۆ ئەوەی ئازاری پشتی
ماندوو كەم بكات.

 بە راوەستانەوە كەمێك دێنە پێشەوە الی ناو قەد و ئەژنۆكانەوە لەگەڵ شۆڕبوونەوەیهەردوو دەست المالو ئەوالوە بۆ سەر زەمین.
 بە هێواشی هەناسە هەڵدەمژین و دەگەڕێنەوە شوێنی خۆمان و ڕاست دەبینەوە و لەكۆتایداسەرمان بەرزدەكەینەوە.
 بۆ چەند چركەیەك هەناسەمان دەگرین لە دۆخی ڕاست راوەستانماندا. لەكاتی گەڕانەوەمان بۆ دۆخی نوشتانەوە هەناسەكە دەردێنین. .٧رێگای خەیاڵی ئاڕاستەكراو
* ڕێگەیەكە پشتبەستووە بەپەیوەندی نێوان جەستە و عەقل ,واتا خەیاڵ بەكار دەهێنین بۆ
ئاڕاستەكردنی بیرمان بۆ دیمەنێكی هێور و بە هەموو هەستمانەوە لەو دیمەندا دەژین .بۆ نموونە :با
وا بیربكەینەوە لەسەر رۆخی دەریایەك دانیشتووین ،لەنزیك تاڤگەیەك لە شوێنێكی شاخاوی ئیدی
هەست بە شنەبای فێنك دەکەین لەسەر روومەت و قژمان ،هەروەها پرووشكی ئاوی تاڤگەكە یارى بە
قژ و روومەتمان دەکات .بە هەموو هەستمانەوە لەو شوێنە دەمێنینەوە.
* یارمەتی خاوبوونەوە دەكات و گرژی لەكۆڵ دەكاتەوە ,هەروەها هەستێكمان پێدەبەخشێت بەوەی
دەتوانین هەست و بیرەكانمان كۆنتڕۆڵ بكەین و بارودۆخی ژیان و تەندرووستیمان باشتر دەبێت.
* هەنگاوەكانی جێبەجێكردن:
 لە شوێنێكی هێور و ئارام دادەنیشین یان درێژ دەبین. چاوەكانمان دەنوقێنین و هەناسەیەكی قووڵ هەڵدەمژین و دەست بە خاوبوونەوە دەكەین. خەیاڵی شوێنێكی هێور و خۆش دەكەین ،وەك رۆخی دەریا یان لێوی رووبار یان شوێنێكیسەوز یان لوتكەی شاخێك...هتد.
 وردەكاری دیمەنەكە دەهێنینەوە پێش چاوانمان ،ئایا خۆر هەڵهاتووە؟ یان پەڵە هەوری لێیە؟ساردە یان گەرم؟ ئایا بای دێت؟ ئایا شەپۆلەكان لەسەر گابەردەكان دەشكێن؟
 وا خەیاڵ دەكەین لەو شوێنەدا پیاسە دەكەین ،چەندە پتر بچینە ناوەوە و قواڵیی خەیاڵ ئەوەندەخاو دەبینەوە و هەست بەحەوانەوە دەكەین.
 چەند خولەكێك بۆ هەناسەدانى هێواش وەردەگرین. كاتێك خاوبووینەوە و هێواش هێواش دەگەڕێینەوە ژیانی واقیع ,بەم شێوەیە خۆمان دەدەوێنین"هەست بەخاوبوونەوە و هێمنی دەكەم ،ئەم هەستانە گل دەدەمەوە".
 -لە  5تا  3دەژمێرین و چاومان دەكەینەوە.

مەبەستمان لەبەڕێوەبردنی كات چیە؟
بەڕێوەبردنی كات واتا بەكارهێنانی كات بەشێوازێكی زیرەك و دانایانەیە بۆ ئەوەی كاتی پێویست بۆ كار و
چاالكیەكانمان دابین بكەین.
گرنگی بەڕێوەبردنی كات لەمانەدایە:

 .5ئەو هەستەمان پێ دەبەخشێت كە دەتوانین بابەتەكان كۆنتڕۆڵ بكەین و ئەمیش ئاستی خۆنرخاندنمان بەرز
دەكاتەوە و گرژیمان لەسەر كەم دەكات.
 .2كەم كردنەوە و دابەزینی گرژییەكان کە لە ئەنجامی ئەو هەستەمان پەیدا بووە كە زۆر لە كارەكانمان هەیە
دەبێت لە ماوەیەكی كەمدا جێبەجێیان بكەین.
 .3وامان لێدەكات ڕێكخراو و كارا و بەرهەمهێنتر بین.
 .4جۆری ژیان و تەندرووستیمان چاكتر دەكات.
 .1پەرە بە شێوازی بڕیاردانمان دەدات.
 .6وا دەكات كەسانی دیكە ئارەزوویان هەبێت لەگەڵماندا کار بکەن.
 .7یارمەتیمان دەدات بەوەی جیاوازی لەنێوان كارەکانى بەپەلە و ئاسایی و و كاری دیكەدا بكەین.
 .4كاتی تەواومان دەداتێ هەندێك كار بكەین كە پێشتر كاتمان بۆیان نەبوو وەك وەرزش و كات بەرسەربردن
لەگەڵ خێزاندا.
 .4دەتوانین رێزی كارەكانمان بگرین و چیتر دوایان نەخەین و لە كاتی خۆیاندا ئەنجامبدەین.
گرنگە الوان ئەم كارامەییانەیان هەبێت لەبەر ئەوەی یاریدەدەریان دەبێت بۆ رێكخستنی ڕۆژیان و كاتەكانیان بۆ
ئەنجامدانی چاالكی و ئەركەكانیان .ڕۆژ  24كاتژمێرە نە زۆر و نە كەمتر ,ناكرێ كاتژمێرێكی دیكەی بخرێتە سەر
یان كەم بكرێتەوە .ئەو كاتەی تێدەپەڕێت چیتر نایەتەوە و نە قەرز دەكرێت و نە دەكڕێت نە لە هاوڕی و نە لە خزم
وەردەگیرێت .هەروەها ئەو ئەركانەی لە كاتی خۆیاندا ئەنجام نادرێن و بۆ ڕۆژێكی دیكە هەڵدەگیرێن ،ڕۆژەكەی
دیكەش ئەرك و چاالكی خۆی هەیە و ژمارەی كاژێرەكانیشی سنووردارە ،لێرەوە گرینگی ئەم كارامەییەمان بۆ
دەردەكەوێت.
كات بەڕێوەبردنی چاك لەسەر دوو خاڵ رادەوەستێت:
 .5ئەنجامدانی بابەتە دروستەكان /دروست ,واتا چی كارێك ئەنجام بدەم و چی كارێك نەكەم؟
 .2ئەنجامدانی كارەكان بە شێوازی دروست ,واتا چۆن دروست كارەكە ئەنجام بدەم؟
ئەم خشتەیە هاوكاریمان دەكات چۆن ئەم دوو خالە رەچاو بكەین:
خشتەى ژمارە ( :)٦ئەو بابەتانەى کە پێویستە بکرێن و شێوازى ئەنجامدانەکەى پیشاندەدات:
ئەنجامدانی بابەتە دروستەكان
ئەنجامدانی كارەكان بە
شێوازی دروست.

ئەنجامدانی كارە دروستەكان
بە شێوازی هەڵە.

ئەنجامدانی بابەتە هەڵەكان



ئەنجامدانی كارە دروستەكان بە
شێوازی دروست.



ئەنجامدانی كارە هەڵەكان
(ئەوانەی كەڵكیان بۆ ژیانمان
نییە) بەشێوازی دروست.



ئەنجامدانی كارە دروستەكان
بەشێوازی هەڵە كەناچار دەبین
دووبارەیان بكەینەوە



ئەنجامدانی كارە هەڵەكان بە
خراپی.
ئەولەویاتی دروستمان نیە و ئەو
كارەی دەیكەین بە خراپى
دەیکەین.



چۆن كاتمان بەڕێوە بەرین؟
 .5ئەژێندایەك بۆ خۆمان دەكڕین (ڕۆژ ژمێر).
 .2ئێوارانی هەموو ڕۆژێك یان بەیانیان زوو لیستێك بە چاالكی و ئەركەكانمان دەنووسین:
 oئەم لیستە یاریدیدەرە بەوەی ڕێكخراو بین.
 oدڵەڕاوكێ و گرژی كەم دەكاتەوە لەبەر ئەوەی ئەو شتانەی لەمێشكمانن دەكەونە سەر الپەڕە و
ئەنجامیان دەدەین.
 .3كارەكان بەپێی گرینگیان ریزبەند دەكەین ،لە گرینگترینیان بۆ ئەوانەى کە گرینگ نین .ئەمەش بەپێى
"گرنگ"" ,ناگرنگ"" ,بەپەلە" " ,ناپەلە" .گرنگ ئەوەیە بزانین جیاوازی بكەین لەنێوان پەلە و گرنگ.
خشتەى ژمارە ( :)٧بابەتە گرنگ و بە پەلەکان پێناسە دەکات:
بابەتە گرنگەكان ئەمانەن:

ئەركە بەپەلەكان ئەمانەن:

أ .دەبێ بە رێكوپێكی ئەنجام بدرێن.

أ .تاكو كاتی كۆتایی نایانكەین پاشان دەبن بەپەلە.

ب .مەرج نییە هەموویان لەیەك كاتدا بكرێن و

ب .دەبێ بەیەكجار بكرێن لەبەر ئەوەی ناچینە ناو

مەرجیش نییە پەلەیان لێبكرێت ,بەاڵم دەبێ لە كاتی

ریتمی ئەركەكە بۆیە ئاسانتر دەبن و كاتی

پێویستدا ئەنجام بدرێن ،واتا دەكرێ لەبەر ئەم

كەمتریش دەبەن بۆ نموونە :پەیوەندیکردن بە

هۆكارانە دوابخرێن:

خەڵکێکى زۆر بۆ ئەوەى لە ئاهەنگێک ئامادە بن

 -بابەتی گرنگتر هەیە.

یان لە هەر روداوێکى دیکەدا.

 -بابەتی بەپەلە هەیە دەبێ ئەنجام بدرێت.

ت .نابێ كاتی زۆری پێوە بكوژین.

 هەستكردن بە ماندووبوون و نە توانینیبیركردنەوە بەروونی و بە وردی.
 زانیاری پێویست بۆ ئەنجامدانی ئەركەكەلەبەردەستدا نیە.
ت .كاتی پێویست بۆ پێشكەوتن لەكارەكەدا نیە.
تێبینى :گەر لەكاتی پێویستدا گرنگی بە ئەركە
گرنگەكان بدەین ،پاشان نابن بەپەلە.

ئەم خشتەیەى خوارەوە هاوكاریمان دەكات بەوەی بزانین چۆن ڕەفتار دەكەین لەو كاتەی ئەركێک "گرنگ و
بەپەلە" بێت یان "گرنگ نەبێت و بە پەلە" بێت
خشتەى ژمارە ( :)٥شێوازى رەفتارکردن بەپێى گرنگى بابەتەکان:

ئەركی بەپەلە
كاتێك بابەتەكان گرنگ و بە پەلەن:


بابەتە گرینگەكان

ئەركی ئاسایی (ناپەلە)
بابەتەكان گرنگن بەاڵم پەلە نین:

لەسەرووی لیستەكە دایاندەنێێن



ئەم بابەتانە گرنگیپێدانی زۆریان دەوێت.

(ئەولەویات /كارە لەپێشینەكان).



دوایان دەخەین بۆ ئەوەی بەرێكوپێكی



یەكەوسەر دەیانكەین.



كاتی باشیان دەدەینێ بۆ ئەوەی

ئەنجامیان بدەین.


رێكوپێك ئەنجام بدرێن.

زۆر دوایان ناخەین بۆ ئەوەی نەچنە خانەی
"گرنگ و پەلە".



پارچە پارچەیان دەكەین و ڕۆژانە كاری
لەسەر دەكەین.

بابەتەكە گرنگ نییە بەاڵم بە پەلەیە:


زوو ئەنجامی دەدەین بۆ ئەوەی

بابەتەكە نە پەلەیە و نەگرنگە:


لەكۆڵ ببێتەوە.
ئەو بابەتانەی



كەمترین كاتیان پێدەدەین بۆ
ئەوەی كاتەكانی دیكە بۆ كاری

گرنگ نین

تا كۆتایی بەجێی دەهێڵین تەنانەت گەر
ئارەزووشمان بوو كاری لەسەر بكەین.



بیر لەوە دەكەینەوە چیتر نەیانكەین و داوا
دەكەین كەسانی دیكە ئەنجامیدەن.

گرنگ بە جێبهێلین.


ئەم پرسیارە لە خۆمان دەكەین:
"چی دەبێت گەر نەمانكرد؟"

 .4بە پشتبەستن بە بەهاكانمانەوە بڕیار دەدەین چی بابەتێك لە چیتر گرنگترە>
 .1لە ماوەی هەفتەكەدا دووبارە لیستەكە دەنووسینەوە و بۆ ئەوەی دووبارە بابەتەكان دابەش بكەین چونكە
هەندێك ئەرك لەگەڵ نزیكبوونەوەی كاتەكانی ئەنجامدانیان دەبن بەپەلە ،گرنگی ئەم كارە ئەوەیە:
 oهەستمان دەداتێ بەوەی ڕێكخراوترین.
 oهەستی دڵنیابوون لەبەر ئەوەی بە وردی دەزانین دەبێ چیبكەین و چەند كاتمان ماوە.
 oسەركەوتن لەبەر ئەوەی ئەركەكان جێبەجێ دەبن و لیستەكە لە گۆڕانی بەردەوام دەبێت.
 .6پالن دادەنێین لەسەر ئاستی دوورونزیك بۆ ئەنجامدانی ئەركەكان بەپێی گرنگیان .دەكرێ كارەكە بۆ چەند
ڕۆژێك دابەش بكەین بۆ نموونە بەسەر  1-4ڕۆژدا ،ڕۆژی دوو كاژێر.
 .7ئامانجی دەستنیشانكراو و واقیعی و گونجاو بۆ خۆمان دادەنێین ،ڕۆژانە پێدادەچینەوە بە مەبەستی
دڵنیابوون لە بەجێگەیاندنیان و ئەو گۆرانە پێویستانە چین کە پێویستە بکرێن بۆ گەیشتن بە ئامانجەکان.
 .8ئەو کاتانەى وزەمان هەبێت کارە گرینگەکان دەکەین ,چونکە هەر کەسێک کاتژمێرێکى هەیە پێى
دەووترێت "کاتژمێرى بایولۆژى" کە رۆژانە بە چەندین قۆناغ تێدەپەرین و تواناى تەرکیزکردن و وزەى
جەستەییمان تێدا دەگورێت.

هێلکارى ژمارە ( :)٤کاریگەرى کاتەکانى رۆژ لەسەر وزەى کەسیى پیشان دەدات:
چاالک
بێتاقەت
٧ى
بەیانى

چاالک
بێتاقەت

بێتاقەت
١٥ى

٣ى

٧ى

١٥

پێش نیوەرۆ

پاش نیوەرۆ

ئێوارە

شەو

 .9جەخت لەسەر یەك كار لەیەك كاتدا دەكەین.
 .51كارامەیی وردەكان لەو كاتانەدا دەكەین كە چەند خولەكێكى كاتمان هەبوو.
 .55لە بەرنامەکەماندا كاتێك بۆ بابەتە لە ناكاوەكان دادەنێین.
 .52كات بۆ گرنگیدان بەخۆمان دادەنێین و چاالكی و حەوانەوە وەرزش یان ڕاهێنەنەكانی خاوبوونەوە
دەكەین.
 .53هەوڵ دەدەین چەندمان پێكرا بیكەین و بەرامبەر بەو كارانەی نە مانكردووە هەست بەتاوان ناكەین.
 .54بە ئەرێنی و باوەڕبەخۆبوون بیر دەكەینەوە بەوەی ئەركەكەمان پێ ئەنجا م دەدرێت.

بەڕێوەبردنی كات و گرژی– چاالكییە پێشنیازكراوەكان
ناونیشانی چاالكی سەیرکە ..ئایا من گرژم؟
ئامانجەکانی
چاالكی

ماوەی چاالكی
كەرەستە

هەنگاوەكانى
جێبەجێکارى

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەی گرژی بكەن.
 جیاوازی لە نێوان گرژیی ئەرێنی و نەرێنی بکەن.
 نیشانەكانی گرژى بژمێرن.
 هەنگاوەكانی مامەڵكردن لەگەڵ گرژی بژمێرن.
 11خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 الپەڕە و قەڵەمی رەنگاوڕەنگ و مەقەست و هەندێ کەلوپەلى دیکە.
 چوار كۆپی لە بابەتی سەرچاوەیی سەبارەت بەگرژی.
 پرسیارەکانى الپەڕەى کار کە هەر یەکێکیان لەسەر کارتێک نووسراوە.
 .5چاالكیەكە بەم شێوەیەى خوارەوە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە ٣( :خولەک)
* لەناو گرۆپی جیاوازدا كار دەكەن ،هەر گرۆپێك كار لەسەر پرسیارێكی جیاواز لەسەر بابەتی
"گرژی" دەكات ،بەپێى ئەو زانیارانەى کە بۆتان دابین دەکەین.
* لەماوەى پێنج خولەکدا بۆ هەر گرۆپێک ,وەاڵمەکانتان بەو شێوەیەى کە ئارەزووتانە بۆ
بەشداربووان نمایش دەکەن (نواندن ,رۆڵگێران ,یان هەر رێگایەکى دیکە).
 .2بەشداربووان دابەشی  4گرۆپ دەكەین و هەر گرۆپێك پرسیارێكی جیاواز و دانەیەک لە زانیارییە
سەرچاوەییەکان وەردەگرێت 2( .خولەك)
 .3گرۆپەكان كار دەكەن 51( .خولەك)
 .4هەر گرۆپێك پرسیاری خۆی نمایش دەكات و پاش هەر پرسیارێك گفتوگۆ دەكەین و دڵنیا دەبین لەوەی
زانیارییەكان گەیشتوونەتە هەموو بەشداربووان و نموونە دەدەین 31( .خولەك)
 .1پوخت دەكەینەوە 1( .خولەك)

الپەڕەكانی كار

پرسیاری كاری گرۆپەكان (پرسیارێك بۆ هەر گرۆپێك):
 .5گرژی چییە؟ ئایا گرژی ئەرێنیە یان نەرێنی؟
 .2نیشانەكانی گرژی لە قۆناغەكانی یەكەم و دووەمدا چین؟
 .3نیشانەكانی گرژی لە قۆناغی سێیەمدا چین؟
 .4هەنگاوەكانی مامەڵەكردن لەگەڵ گرژی چین؟

بیرۆكە بۆ
خۆمان!





لەكاتی كاركردندا چاودێری گرۆپەكان دەكەین و ئاڕاستەیان دەكەین.
دڵنیا دەبین لەوەی هەموو بەشداربووان بەشداری دەكەن.
بەشداربووان هاندەدەین نموونەی ژیانی واقیعی ڕۆژانەی خۆیان بهێننەوە.

ناونیشانی چاالكی بە ئەرێنی مامەڵە لەگەڵ گرژی دەكەم
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستە
هەنگاوەكانی
جێبەجێكاری

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 شێوازەكانی مامەڵەكردن لەگەڵ گرژیدا بژمێرن.
 هەندێك لەو شێوازانە جێبەجێ بكەن.
 41خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كۆپی الپەڕەی كار بەپێی ژمارەی بەشداربووان.
 .5پێناسە و نیشانەکان و هەنگاوەكانی مامەڵەكردنی گرژی بەبیری بەشداربووان دەهێنینەوە.
 .2ئاماژە دەدەین بەوەی لە ڕێگاى ڕاهێنانێکى تاکە كەسییدا فێری چۆنیەتی مامەڵەكردنی دروستی گرژی
دەبین 1( .خولەك)
 .3الپەڕەی كار بەسەر بەشداربوواندا دابەش دەكەین و داوا لەبەشداربووان دەكەین بە تەنیا بیخوێننەوە.
( ٥خولەک)
 .4رێساكانی ڕاهێنان بەم شێوازە رووندەكەینەوە ٥( :خولەك)


الپەڕەكە هەندێك شێوازی مامەڵەكردن لەگەڵ گرژی بەخۆوە دەگرێت ،شێوازەكان روون
دەكەینەوە.



هێماى (√)بەرامبەر بەو شێوازەی بەكاری دەهێنیت دابنێ ,وە هێماى ( )xبۆ ئەوانەی بەكاریان
ناهێنیت دابنێ و دەتوانن رێگاى دیکەش کە باسنەکراون بخەنە سەریان 1( .خولەك)

 .1بەشداربووان ڕاهێنانەكە جێبەجێدەكەن 51( .خولەك)
 .6بەشدابوان وەاڵمەكانیان نمایش دەكەن 51( .خولەك)
 .7پوخت دەكەینەوە ،رێگە چارەی جۆراوجۆر بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ گرژیدا هەیە ،هەر كەسێك
ڕێگەچارەیەك بەپێی كەسەكە و جۆری گرژییەكە هەڵدەبژێرێت و كاری پێ دەكات 1( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

شێوازنكانی مامەڵەكردن لەگەڵ گرژی
 .١وا ناكەین پرۆگرامەكانی ڕۆژانەمان زۆر و

.١٥هەوڵ نادەین ئەو بابەتانە لەدەستی ئێمەدا نین

پڕ بێت.

كۆنتڕۆڵ بكەین.

 .٢دوور دەكەوینەوە لەو بارودۆخەی گرژیمان

 .١٩کاتێکى باش بۆ خەوتن تەرخان دەکەین (تێر خەو

بۆ دەهێنێت.

دەبین).

.٣دوور دەكەوینەوە لەو كەسانەی گرژیمان بۆ

 .٢٥چاالكی جەستەیی و وەرزش دەكەین.

دێنن.

.٢١خواردنمان جۆراوجۆر و هاوسەنگ دەبێت.

.٤دوور دەكەوینەوە لە گفتوگۆیەك یان بابەتێک

.٢٢پەنا بۆ ئەلكهوول و ماددەی هۆشبەر نابەین.

کە گرژیمان بۆ بێنێت.

.٢٣ماددە بەهۆشكەرەكانی وەك كافایین زۆر ناخوێن.

.٥كارو بەرپرسیارێتی دیكە وەرناگرین كە

.٢٤گوێ میۆزیك دەگرین.

پێمان نەكرێت.

.٢٥لە ڕێگەی شیعر و پەخشان و وێنەكێشان یان لە

.٦بە ئەرێنی دەربڕین لە هەستە نەرێنیەكانمان

رێگەى گریانەوە دەربرین لەو شتانە دەکەین کە

دەکەین.

ئازارمان دەدەن.

.٧ئارەزوومان دەبێت بگەینە چارەسەری

 .٢٦پێدەكەنین.

مامناوەندی و ئەوەی لەخەڵكی داوای دەكەین

 .٢٧دەخوێنینەوە.

خۆمان دەیكەین.

.٢٥خۆمان دەشۆین.

 .٥بەشێوەیەكی یەكالكەرەوە وەاڵم دەدەینەوە

.٢٩نوێژ دەكەین.

یان رەتدەكەینەوە.

.٣٥دەردەچین بۆ سروشت و چێژی لێ وەردەگرین.

.٩كاتمان چاكتر بەڕێوە دەبەین.

.٣١كاری باخچە یان چاککردنەوەکانى ناومال دەكەین.

.١٥باوەڕمان بەخۆمان دەبێت.

.٣٢ئارەزوویەك ئەنجام دەدەین (وێنەكێشان ،رستن,

.١١بە ئەرێنی بیر دەكەینەوە و بە گەشبینى لە

چنین ،مەلەوانی...هتد).

ژیان و بابەتەكان دەڕوانین.

.٣٣لەگەڵ منداڵدا یاری دەكەین.

.١٢واقعی دەبین و چاوەڕوانی كەماڵبوون نابین.٣٤ .دەچینە ناو كاری كولتووری و كۆمەاڵیەتیەوە.
.١٣گرفتەكان ڕۆژ بەڕۆژ چارەسەر دەكەین.

.٣٥مومارەسەى چاالکیەکانى کۆمەاڵیەتى و وەرزشى و

.١٤وەكو بەشێكی ئاسایی ژیان لە گۆڕان

کات رابواردن دەکەین.

دەڕوانین.

.٣٦قسە لەگەڵ هاوەڵ ,خێزان ,یان كەسانی پسپۆر و

.١٥گرفتەكان بابەتێكی كاتین و چارەسەر

خاوەن متمانە دەکەین.

دەكرێن.

.٣٧ڕاهێنانەكانی هەناسەدانی قووڵ دەكەین.

.١٦داوای پشتیوانی و هاوكاری لەكاتی پێویستدا .٣٥ڕاهێنانەكان خاوبوونەوە دەكەین.
دەكەین.

.٣٩راهێنانەکانى بیرکردنەوە و تێڕامان دەکەین.

.١٧لێبوردە دەبین و بەردەوامى بە ژیانى خۆمان .٤٥خەیاڵی ئاڕاستەكراو بەكار دەهێنین (خەیاڵى ئەو
شوێن و بارودۆخانە دەکەین کە هەستى خاوبوونەوە و
دەدەین.
ئارامى و رەحەتیمان پێبدات).
بیرۆكە بۆ
خۆمان!



دەكرێ لە بەشداربووان داوا بكەین لەناو گرۆپی بچووكتردا كار بكەن و حاڵەتێكی گرژی هەڵبژێرن و
رۆڵەكانى ئەو هەڵوێستە بگێڕن کە رووبەروویان ببوو و چۆن مامەڵەیان لەگەڵ کرد ،پاشان دوای
ئەوەی فێری شێوازەكانی مامەڵەكردن دەبن هەمان رۆڵ بگێرنەوە بە شێوازێكی نوێ کە شتە
فێربووەکان تێدا بەکاربهێنن.

ناونیشانی چاالكی

بیرۆكەی ئەرێنی و نەرێنی

ئامانجەکانی
چاالكی

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەی بیركردنەوەی ئەرێنی بكەن.
 پێناسەی بیركردنەوەی نەرێنی بكەن.
 گرینگی بیركردنەوەی ئەرێنی شی بكەنەوە.
 11خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كارتی كارتۆنی گەورە کە هەندێك رستەی الپەرەی كاری لەسەر نووسرا بێت.
 تێپ.
 .5پێشوەخت رستەكانی الپەڕەكانی كار لەسەر كارتە گەوڕەكان بە گەورەەیی دەنووسین و لەشوینی

ماوەی چاالكی
كەرەستە
هەنگاوەكانى
جێبەجێکارى

جیاوازی هۆڵەكەدا هەڵیاندەواسین.
 .2داوا لە بەشداربووان دەكەین بیانخویننەوە 1( .خولەك)
 .3گفتوگۆ لەسەر هەر رستەیەك بە جودا دەكەین 21( :خولەك)
 بیرتان لە چی دەكردەوە كاتێك ئەم رستەیەتان خوێندەوە؟
 ئەم بیركردنەوەیە چی هەستێكی وروژاند؟ ئەرێنی یاخود نەرێنی؟
 ئایا هەمووان بەهەمان شێوە بیریان كردەوە؟
 هۆكارەكانی بیركردنەوەی نەرێنی چین؟
 ئایا لە تواناماندا هەبوو بە شێوازێکى دیکە بیر بکەینەوە؟
 لە كاتی بیركردنەوەی ئەرێنی چاوەڕوانی چ جۆرە هەستێك دەكرێت؟
 .4پێناسەی بیركردنەوەی نەرێنی دەكەین و بە گرژی و بیركردنەوەی ئەرێنی گرێی دەدەینە و
گرنگیەكانی بە بیر دەهێنینەوە .بیركردنەوەی هەموومان لە هەمان هەڵوێست و بارودۆخەكاندا وەكو
یەكتر نییە ,لەبەر ئەوەی شارەزایی و باگراوندی كۆمەاڵیەتیمان جیاوازن .هەروەها تێڕوانیمان بۆ
خۆمان و بیروباوەڕیشمان جیاوازن 51( .خولەك)
 .1داوا لەبەشداربووان دەكەین جارێكی دیكە بەناو هۆڵەكەدا بخولێنەوە ,ئەمجارە لە كاتی خوێندنەوەی
رستەكان هەوڵ بدەن بە ئەرێنی بیر بكەنەوە 1( .خولەك)
 .6گفتوگۆ لەسەر هەر رستەیەك بەجودا دەكەین 51( :خولەك)


بیرتان لە چی بیرۆكەیەكی ئەرێنی كردەوە؟



چ هەستێكتان لە ئەنجامی ئەم بیرۆکانە هەبوو؟



بۆچی هەندێك كەس نەیتوانی بە ئەرێنی بیر بكاتەوە؟

 .7پوخت دەكەینەوە :بیركردنەوەی ئەرێنی یارمەتیمان دەدات بیرۆكە خراپەكان كە دەبنە هۆكاری
دڵەڕاوكێ و گرژی لەكۆڵ خۆمان بكەینەوە .هەروەها هاوكاری باوەڕبەخوون دەكات و پاشان گەیشتن
بە ئامانجەکان ئاسان دەکات .بیركردنەوەی نەرێنی پەیوەستە بە تەجروبەی خراپەوە كە لە منداڵیدا
بەسەرمان هاتووە ،هەروەها پەیوەندی بە بیروباوەڕێكەوە هەیە كە لە بیركردنەوەکانماندا قووڵ
بووەوە ,بۆیە دەبێ بە ناخی خۆماندا قووڵ ببینەوە بۆ ئەوەی هۆكارەكانی بدۆزینەوە 1( .خولەك)

الپەرەكانی كار

بیرۆكە بۆ خۆمان

لیستی رستەكان:
 ئەنجامەكانی تاقیكردنەوە گەڕایەوە و تۆ لە  3وانە ماویتەتەوە لەكۆی  51وانە.
 كارێكی باش و لێهاتووت ئەنجامداوە بەاڵم نمایشكردنەكەت و شێوازی راوەستانت باش نەبوون.
 ئەمڕۆ باران دەبارێت.
 تاقیكردنەوەی وەرگرتن لە پەیمانگا دواخراوە.
 كاتی بینینی مەعمیلێك دواخرا كە زۆر دوورە لەشوێنی کارەکەتان.
 لەم ناوچەیە راوكردن قەدەغەیە.
 ببوورن ئەمڕۆ دوكانمان داخستووە بەاڵم سبەینێ زوو دەكەینەوە.
 لێهاتوویت لە كاردا پەرەی سەندووە ,بەاڵم هێشتا ماوتە بگەیتە ئاستی پێویست.
 لە بیرت كرد ئامێرەكە تاقی بكەیتەوە پێش ئەوەی بیدەیتە كڕیارەكە.
 هاوكارت لە كاردا ئارەزوویەتی بە تەنیا كار بكات.
 سێ یا چوار گونجاوترین رستە هەڵدەبژێرین بۆ ئەو گرۆپەی كاری لەگەڵدا دەكەین ,بەاڵم پێویستە كار
لەسەر دروستكردنی رستەی دیكەش بكەین كە هەردوو بیركردنەوەی ئەرێنی و نەرێنی بوروژێنێت
نەك تەنیا نەرێنی.

ناونیشانی چاالكی بە ئەرێنی بیر دەكەمەوە و بیرۆكە نەرێنیەكان لە كۆڵى خۆم دەكەمەوە
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستە

هەنگاوەكانی
جێبەجێكارى

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 هەنگاوەكانی بیركردنەوەی ئەرێنی بژمێرن.
 هەنگاوەكانی بیركردنەوە ئەرێنی جێبەجێ بكەن.
 85خولەك
 بۆرد و وەرەقە و قەلەم.
 ئامێرێكی هوشیاركەرەوە (زەنگ -ئەالرم).
 الپەڕەی بچكۆلە.
 قاپێك یان قتوویەكی گەورە.
 .5لەگەڵ بەشداربووان پرۆسەى هزرباراندن دەکەین ١٥( .خولەک)
* ئەم پرسیارە لە بەشداربووان دەكەین" :هەنگاوەكانی بیركردنەوەی ئەرێنی چین؟"
* وەاڵمەکان لەسەر بۆردەکە دەنووسین.
* وەاڵمەکان لە چوارچێوەى هەرسێ هەنگاوەکانى بیرکردنەوەى ئەرێنى پۆلێندەکەین.
 .2گفتوگۆ دەکەین و ڕوونكردنەوە لەسەر بیركردنەوەی ئەرێنی دەدەین .پاشان دەڵێین ئێستا كار لەسەر
هەنگاوی دووەم دەكەین" :راگرتنی بیركردنەوەی نەرێنی" 51( .خولەك)
 .3ڕاهێنانەكە جێبەجێدەكەین51( :خولەك)


داوا لەهەر بەشداربوویەك دەكەین بیرۆكەیەكی نەرێنی بۆ خۆی هەڵبژێرێت كە بەردەوام بیری
لێدەكاتەوە لەم بارودوخەدا.



روونی دەكەینەوە دەبێ بۆ ماوەی سێ خولەك بیری لێبكەنەوە پاشان هاوار بكەن " "Stopكاتێك
گۆێبیستی زەنگەكە دەبن.



هەر بەشداربوویەك بیر لە بیرۆكە خراپەكەی خۆى دەكاتەوە.



كاتێك زەنگ لێیدا هەر بەشداربوویەك هاوار دەكات "."Stop



داوایان لێدەكەین بۆ ماوەی  31چركە بیر لە هیچ نەكەنەوە و لەو ماوەیەدا گەر بیرۆكە خراپەكە
گەڕایەوە هاوار بكەن "."stop



هەنگاوەكان چەند جارێك دووبارە دەكەینەوە و هەر جارێك ئاستی تیژی و بەرزی هاوارەكە نزم
دەكەین تاكو دەبێت بە چرپە.



كاتێك تەواو دەبین داوایان لێدەكەین بیر لەوە بكەنەوە لە شوێنێكی خۆش پشوو دەدەن.

 .4پاش ڕاهێنانەكە لە بەشداربووان دەپرسین هەست بە چی دەكەن 1( .خولەك)
 .1هەنگاوەكان پوخت دەكەینەوە و جەخت لەسەر گرنگی ئەنجامدانی ئەم ڕاهێنانە دەكەینەوە و لە بیرۆكە
خراپەكانەوە دەست پێ دەكەین تاكو دەگەینە خراپترینەكان و هەموویان لە كۆڵ دەكەینەوە .ئامۆژگاری
دەكەین گەر بیرۆكە خراپەكانت پێ لە كۆڵ نەبووەوە دەبێ داوای یارمەتی لە كەسانی شارەزاى ئەم
بوارە بكەن 1( .خولەك)
 .6بۆ بەشداربووان روونی دەكەین کە کار لەسەر هەنگاوی سێیەمی بیركردنەوەی ئەرێنی دەکەین2( .
خولەک)
 .7داوایان لێدەكەین لەسەر پارچە كاغەزە بچووكەكان ،بەبێ ناوهێنان ،بیرۆكە خراپەكانی بیریان
لێكردەوە یان بیرۆكەی دیكە بنووسن 1( .خولەک)
 .8كاغەزەكان لەناو قاپەكە تێكەاڵو دەكەین پاشان لە بەشداربوویەك داوا دەكەین دانەیەكیان راكێشێت و
گفتوگۆ لەسەر بیرۆکەى نووسراو دەکەین و چۆن بە بیرۆکەیەکى ئەرێنى دەگورین 3( .خولەک)
 .9چەن بیرۆكەیەك رادەكێشین و گفتوگۆیان لەسەر دەكەین بەپێی كاتەکەمان ،دواى راکێشانى چەند
کاغەزێک رادەوەستین یان کە هەموو الپەڕەكان تەواو ببن ئینجا رادەوەستین 21( .خولەک)
 .51لە بەشداربووان پرسیار دەكەین هەستتان بە چی كرد؟ ( ٥خولەک)
 .55هەنگاوەكانی بیركردنەوەی ئەرێنی پوخت دەكەین 1( .خولەک)
الپەڕەكانی كار

--

بیرۆكە بۆ
خۆمان!



لە بەشى یەکەمى راهێنانەکە ,جەخت لەسەر ئەوە دەکەین کە پێویستە بەشداربووان بیرۆکەى نەرێنى
هەڵبژێرن نەک هەستى نەرێنى بۆ ئەوەى لەالیەنى سۆزداریەوە پێ کاریگەر نەبن.



ئەگەری ئەوەی هەیە هەندێك لە بەشداربووان كاریگەر بن بە هەندێك بیرۆكەی نەرێنی خۆیان ،گرنگە
بە وردی چاودێریان بكەین و بە تایبەتی لە ڕێگەی پەیوەندیی نازارەكی و دڵنەواندنەوەی ئەو
بەشداربووانەی بێتاقەت دەبن و بە ئاماژە پێیان رادەگەیەنین :دەتوانی بچیتە دەرەوە .پاشان ڕاهێنەرێكی
دیكە ئامادە دەکەین بۆ ئەوەى قسەی لەگەڵدا بكات بۆ سوککردنى حاڵەتەکەى.

ناونیشانی چاالكی فێری رێگاكانی خاوبوونەوە دەبین
ئامانجەکانی
چاالكی

ماوەی چاالكی
كەرەستە
هەنگاوەكانی
جێبەجێکارى

لە كۆتایی چاالكیەكەدا الوان دەتوانن:
 شێوازەكانی خاوبوونەوە دەستنیشان بکەن.
 گرنگیی خاوبوونەوە بزانن.
 ئەنجامدانى هەندێك لەشێوازەكانی خاوبوونەوە ،خاوبوونەوەی ماسولكەكان ،هەناسەدانی قووڵ ،و
شێوازی خەیاڵكردنی ئاڕاستەكراو.
41خولەك
* هۆڵێکى گەورە کە بوارى راهێنانەکان تێدا بەدى بکرێت یان باخچەیەکى ئارام ,یانیش پارکێک ...هتد.
ڕاهێنانەكانی خاوبوونەوەی بەرەبەرەیى ماسولكەكان45( .خولەك)
 .5داوا لە بەشداربووان دەكەین بازنەیی دانیشن.
 .2رووناكی كز دەكەین و داوایان لێدەكەین:


هەناسەیەك هەلمژن و گرۆپێك ماسولكە گرژ بكەن بۆ ماوەی  51-1چركە ،لەقاچەكانیانەوە دەست
پێبكەن.



هەناسەكە دەردەن و لە ناكاودا هەموو ماسولكە گرژەكان خاو بكەنەوە.



بۆ ماوەی  21-51چركە پشوو بدەن و ئینجا دەست بە گرۆپێكی دیكەی ماسوڵكە بكەنەوە.



بەردەوام بن لە گرژكردن و خاوكردنەوەی هەموو ماسولكەكانی جەستەیان.



لەكۆتاییدا لە  1تاكو  5بژمێرن تاکو بەهۆش بێنەوە بۆ ناو هۆڵەكە.

 .3لە كۆتاییدا لە بەشداربووان دەپرسین:


هەستیان بە چی كرد؟



كامە ماسوڵكە لە كامانە پتر گرژ بوون؟

 .4پێناسەی ڕاهێنانەكە و گرنگییەكەی دەكەین پاشان هەنگاوەكانی پوخت دەكەین و دەڵێین بە
دووبارەكردنەوەی ڕاهێنانەكە و تێپەڕبوونی كات دەتوانین تەنیا لەسەر ماسولكە ماندووەكاندا كار
بكەین و خاویان بكەینەوە.
ڕێگەی خەیاڵكردنی ئاڕاستەكراو 51( :خولەك)
 .5داوا لەبەشداربووان دەكەین:


بە هەر شێوازێکى پشوودان دانیشن.



چاو بنوقێنن و هەناسەیەكی قووڵ هەڵمژن.



بە خەیاڵ بیر لە شوێنێكی ئارام بكەنەوە و لەو شوێنەدا بن وەك رۆخی دەریا ،یان كەناری رووبار
یان شوێنێك لە سروشتی سەوز یان لەسەر شاخێك...تاد.



دیمەنەكە بە هەموو وردەكاریەوە بهێننەوە پێش چاویان ،ئایا خۆر هەاڵتووە؟ یان پەڵە هەوری
لێیە؟ ساردە یان گەرم؟ ئایا بای دێت؟ ئایا گوێیان لە شەپۆلەكانە کە لەسەر گاربەردەكاندا

دەشكێن؟...هتد.


داوایان لێدەكەین لەگەڵ هەناسەداندا خەیاڵی ئەوە بكەن خۆیان لەو شوێنەن و بۆ چەند خولەكێك
چێژ لە ئارامی وەردەگرن.

 .2كاتی ئەم ڕاهێنانەیان دەدەینێ.
 .3پاش پێنج خولەك ،داوایان لێ دەكەین بە هێواشی بێنە دەرەوە و بگەڕێنەوە بۆ واقیعی خۆیان و بە
خۆیان بڵێن" :هەست بە خاوبوونەوە دەكەم و ئەم هەستە لەگەڵ خۆم گڵ دەدەمەوە".
 .4لە  5تاكو 3دەژمێرین و داوا دەكەین چاو بكەنەوە.
 .1پرسیار سەبارەت بە هەستەكانیانەوە دەكەین.
 .6پێناسەی خەیاڵكردنی ئاڕاستەكراو دەكەین و هەنگاوەكانی دەژمێرین.
ڕاهێنانەكانی هەناسەدانی قووڵ45( :خولەك)
 .5داوا لە بەشداربووان دەكەین بە شێوەی پشوودان دابنیشن.
 .2داوایان لێ دەكەین:


بە شێوەی پشوودان دانیشین.



دەستێكمان لەسەر سك دادەنێین ڕاستەوخۆ لەبن پەراسووەكان ،دەستەكەی دیكە
لەسەر سینگمان دادەنێین.



هەناسەیەكی قووڵ لە لووتمانوە رادەكێشین و سكمان دەردەپەڕێنین بەبێ ئەوەی
سینگمان بجوولێت.



لە نێوان لێوەوە هەناسەكە دەردەكەین وەكو ئەوەی فیتە لێدەین ،هەست دەكەین ئەو
دەستەی لەسەر سكمان بۆ ناوەوە دەڕوات و پاڵی پێوە دەنێین بۆ ئەوەی بایەكە
لەهەردوو سیەكانمانەوە بیتە دەرەوە.



بەشێنەیی ،ئەم ڕاهێنانە لە  3تاكو  51جار دووبارە دەكەینەوە.

 .3لە كۆتایی ئەم ڕاهێنانەدا پرسیاریان لێدەكەین سەبارەت بە هەستەكانیان.
 .4پێناسەی ڕاهێنانەكانی هەناسەدانی قووڵ دەكەین و هەنگاوەكانی پوخت دەكەینەوە و دەڵێین ڕاهێنانی
دیكەی پێشكەوتوتریش هەیە.
 .1گفتوگۆ دەكەین51( :خولەك)


ئامانجی ئەم ڕاهێنانانە چین؟



پێش ئێستا چ ڕاهێنانێكی خاوبوونەوەتان كردووە؟



گرنگی خاوبوونەوە چیە؟

 .6پوخت دەكەین :ڕاهێنانەكانی خاوبوونەوە جۆراوجۆرن و یارمەتیمان دەدەن بۆ ئەوەی گرژی لەسەر
خۆمان البەرین و وزەكانمان نوێ بكەینەوە 1( .خولەک)

الپەڕەكانی كار

--

بیرۆكە بۆ خۆمان 



دڵنیا دەبین بەوەی هەموو بەشداربووان دروست ڕاهێنان دەكەن.
دەكرێ هەنگاوەكان لەسەر بۆردەكە بنووسین بۆ ئەوەی ببنە یاریدەدەری بەشداربووان لە كاتی
ئەنجامدانی ڕاهێنانەکە و لە كاتی پێوبستدا بۆى بگەڕێنەوە.
لە كاتی ڕاهێنانەكاندا دەكرێ ڕاهێنانەکانی خاوبوونەوەیان بۆ بکەین بەاڵم پێویستە راهێنانى دیكەی
جیاوازی خاوبوونەوە لەسەر زیاد بكەین.

ناونیشانی چاالكی مەبەست لە کات بەڕێوەبردن چیە؟
ئامانجەکانی
چاالكی

ماوەی چاالكی
كەرەستە
هەنگاوەكانی
جێبەجێكارى

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەی بەڕێوەبردنی كات بكەن.
 گرنگیەكانی بەرێوەبردنى کات بۆ خۆیان وەکو گەنج دەستنیشان بكەن.
 شیكردنەوەی چۆنیەتی بەكارهێنانی كاتەكانیان.
 شیکردنەوەى كاریگەری کات بەرێوەبردن لەسەر خۆیان و دەروروبەریان لەسەر ئاستی نزیك و
درێژخایە ن.
71خولەك
* هۆڵێکى گەورە کە بوارى راهێنانەکان تێدا بەدى بکرێت یان باخچەیەکى ئارام ,یانیش پارکێک...
هتد.
 .5ڕاهێنانەكە بەم شێوەیەى خوارەوە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 1( :خولەك)


الپەڕەیەك دابەش دەكەین بەسەر بەشداربوواندا خشتەى كاتی لەسەردایە كەبریتیە لە 24
چوارگۆشە هەر دانەیەكیان هێمای كاژێرێكی ڕۆژە.



هەر بەشداربوویەك ڕۆژێك لە ڕۆژانی ژیانی خۆى هەڵدەبژێرێت و چوارگۆشەكان پڕ دەكاتەوە
بەپێى چاالكیەكانی ئەو رۆژە ,ئەگەر هەمان چاالکى بۆ ماوەی پتر لە كاژێرێك كرد بوو ئەوا
دووبارە دەینووسێتەوە.

 .2ڕاهێنانەكە جێبەجێ دەكەن 51( .خولەك)
 .3گفتوگۆ دەكەین بەپشت بەستن بەو چاالكیانەی لەناو الپەڕەكاندا نووسراون 31( :خولەك)


چۆن دەتوانن وەسفی كات بەسەربردنەكانتان بكەن؟



لە نێوان ئەو كاروچاالكیانەی كردووتانە ئایا:
 ئایا پێشووتر پالنت بۆ دانابوون؟ رێژەیان چەندە؟ ئایا كار و چاالكی گرنگ و بەپەلە تیادا بوون؟ رێژەیان چەندە؟ ئایا جۆراوجۆر بوون؟ ئایا كاری دروست بوون كە دەبوو بیانكەیت؟ -ئایا دروست ئەنجامتاندا؟ رێژەی چەندە؟



ئایا توانیتان ئەو كار و چاالكیانەی کە داتاننا بوو هەمووی ئەنجامدەن؟ بۆچی؟ ئەنجامی چیبوو؟

 .4پرۆسەی بەڕێوەبردنی كات پێناسە دەكەین و ڕاستەوخۆ دەیبەستینەوە بە گرژییەوە ،نا ڕاستەوخۆش
بەستراوەتە بە هەستی نەرێنیەوە .جەخت لەسەر ئەوە دەكەینەوە هەر كەسێك رۆژانە كاتی دیاریكراوی
خۆی هەیە و كات نە دەگەڕێتەوە نە قەرزیش دەكرێت ،هەروەها ناكرێ ڕۆژمان بە خشتەیەكی
بەتاڵەوە دەست پێ بكەین .لێرەوە گرنگى باش بەرێوەبردنى کات دەردەکەوێت 51( .خولەك)
 .1چەمكەكانی بابەتە بە پەلەكان و بابەتە گرنگەكان شیدەكەینەوە و چەمكی بابەتی دروست و ئەنجامدانى
بە شێوازی دروست شیدەكەینەوە 51( .خولەك)
 .6پوخت دەكەینەوە 1( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

كارتی كات
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دەكرێ الپەڕەی كار بە كارتۆنێک بگۆڕینەوە بۆ هەر بەشداربوویەك و پێویستە  24وەرەقەی
بچكۆلەش هەبن بۆ ئەوەى كار و چاالكیەكانی ڕۆژەكەى لەسەر بنووسن .دەشكرێ هەر بەشداربوویەك
کارتۆنەكەی خۆی بباتەوە و ڕۆژانە بۆ دەستنیشانکردنى کار و چاالکیەکانى بە كاری بهێنێت.



لە كاتی گفتوگۆكردندا لە بەشداربووان دەپرسین چۆن کاتى خۆیان لە ژیانى ڕۆژانەدا بەرێوە دەبەن.

ناونیشانی چاالكی كاتی خۆم دروست بەڕێوە دەبەم
ئامانجەکانی
چاالكی

لەكۆتایی چاالكیەكەدا الوان دەتوانن:
 چۆنیەتی كات بەڕێوەبردنی دروست بزانن.

ماوەی چاالكی
كەرەستە

 11خولەک
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

 .5چاالكیەكە بەم شێوەیەى خوارەوە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 1( .خولەک)


لەناو دوو گرۆپدا کار دەکەن,گرۆپى یەکەم کاتى خۆى رێک ناخات و بەردەوام لە چاالکى
جۆراوجۆر و كارەكانیدا دوادەكەوێت .بەاڵم گرۆپەكەی دیكە دروست كاتی خۆی رێكدەخات.



تیمی یەكەم پاساوەكانی لە گۆشەنیگای خۆی دەدات سەبارەت بە كات بەڕێوەبردن .تیمی
دووەمیش ئامۆژگاری پێشكەش دەكات سەبارەت بە كات بەڕێوەبردن.

 2.بەشداربووان دابەشی دوو تیم دەكەین.
 3.گرۆپەكان دەستبەكار دەبن 51( .خولەک)
 4.بەم شێوەیە تیمەكان كارەكانیان نمایش دەكەن 51( :خولەك)


تیمی یەكەم هۆكارێكی خۆی سەبارەت بە كات رێكنەخستن دەڵێت و تیمی دووەم ئامۆژگاریەك
دەكات.



بەم شێوەیە بەردەوام دەبین تاكو هۆكار و چارەسەرەكان الی هەردوو تیم تەواو دەبن.

 .1لە نمایشەكەوە دەست پێدەكەین گفتوگۆی كات بەڕێوەبردنی دروست دەكەین و كەموكوڕی
نمایشەكە دەستنیشان دەکەین و دەوڵەمەند دەكەین 51( .خولەك)
 .6پوخت دەكەینەوە ٥( .خولەک)
الپەڕەكانی كار

--

بیرۆكە بۆ خۆمان 

هەندێك بیرۆكە كە دەكرێت الوان بیخەنە روو:
تیمی دووەم
ئەولەویات دانێن (بەپێی گرینگی).

تیمی یەكەم
گرژی لەكارەكاندا هەیە نازانین لە كوێوە دەست
پێ بكەین.
ئەركەكان دابەش بكەن بۆ ئەركی بچكۆلە.
ئەركەكانمان سەختە.
ئامانج دانێن.
ناتوانین كارەكان بكەین تا دوا ساتەوەخت ئەو
كات هەست بە گرژیی كار دەكەین.
پشوویەك بدە و وەرەوە سەر كار.
ناتوانین ورد ببینەوە و تەرکیز بکەین.
واقیعی دەبین و كەمترین ئاستی جێبەجێ دەكەین.
ناتوانین كارەكە ئەنجام بدەین.
تەلەفۆن و ئیمێڵ و سەردانی خزم و هاوڕێ زۆر دەستنیشانكردنی كاتی تایبەت بۆ هەر بابەتێكیان.
لە کاتەکانمان دەبەن.


دەكرێ كات بدەین بە بەشداربووان هەندێك شت لەسەر كارتۆنەکانیان بنووسن و لە شوێنی كار یان
قوتابخانەكان (پاش وەرگرتنی رەزامەندی بەرپرسەکان) هەڵیانواسن.



دەكرێ داوا بكەین هەر بەشداربوویەك ڕۆژ ژمێرێك بكڕێت (یان خۆمان بۆیان دابین بكەین لە ڕێگەی
دەزگا یان ڕێكخراوەكە) پاشان لەبەر رۆشنایی ئەو شتانەی کە باسمانكرد سەبارەت بە هەنگاوەکانى
کات بەرێوەبردن ,كار و چاالكی هەفتەی داهاتوویان تۆمار بكەن .پاش ماوەیەك پرسیاریان لێ دەكەین
چی بابەتێكتان لەبەر ئەو شتە گۆڕا؟



گەر ژمارەی بەشداربووان زۆر بوو دابەشی  4گرۆپیان دەكەین کە هەر دوو گرۆپ کار لەسەر
الیەنێکى بابەتەکە بکەن و پاشان ئەو گرۆپانەی کە هەمان كاریان كردووە كۆدەكەینەوە و پێش
نمایشكردنی كارەكانیان لە نێوان خۆیاندا گفتوگۆ بكەن بۆ ئەوەی بیرۆكەكان كۆ بكرێنەوە و بە
شێوەیەکى باش نمایشى بکەن.

ناونیشانی چاالكی بەرنامەکەم دەستنیان دەكەم
ئامانجی چاالكی

لەكۆتایی ئەم چاالكیە الوان دەتواننئەم ئامانجانە جێبێ بکەن:
 دابەشکردنى کاتەکانى خۆیان بە شێوازێكی زانستی و دروست.
 دەستنیشانکردنى ئەو ئەركانەی کە دەتوانن لە كاتێكدا ئەنجامبدەن.
 61خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

 .5ڕاهێنانەكە بەم شێوەیەى خوارەوە بۆ بەشداربوان رووندەكەینەوە 1( .خولەك)

ماوەی چاالكی
كەرەستە



هەر كەسێك لە ئێوە لیستێك دروست دەكات كار و چاالكیە جوراوجۆرەكانی ژیانی خۆى تێدا
دەنووسێت (خوێندن ،خێزان ،كۆمەاڵیەتی ،كار..هتد) بۆ ماوەی هەفتەیەك.



لەبەر رۆشنایی ئەو بابەتانەی لە چاالکیەکانى پێشوودا گفتوگۆمانكرد هەوڵدەدەن چاالكیەكان
لەسەر ماوەى هەفتەیەك دابەش بكەن ،ئەو كارانەی پەلە و زۆر پێویستن ،بابەتە دروستەكان و
شێوازی ئەنجامدانی دروست...

 .2بەشداربووان كار لەسەر دانانی پالنەكانیان دەكەن31( .خولەك)
 .3هەر كەسێك ئارەزووی بوو لیستەكەی نمایش دەكات و گەر پێویستی كرد بۆی چاك دەكەینەوە51( .
خولەك)
 .4پوختی دەكەینەوە ،گرنگە بتوانین چاالكی لە هەموو رووە جۆراوجۆرەكانی ژیانمان لەڕۆژێكدا بکەین
گەر توانیمان ،هەڵبژاردنی چاالكیەكان/چاالكی دروست و جەختكردن لەسەر ئەوەی گرنگ و بە
پەلەن ،هەروەها ئەنجامدانی كارەكان بە شێوازێكی دروست بۆ ئەوەی ناچار نەبین دووبارەیان
بكەینەوە و دیسان كات بدۆڕێنین .هەروەها پێویستە هەندێك كات دابنێین بۆ شتە تازەكان كە دێنە
رێگامان 51( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

---

بیرۆكە بۆ
خۆمان!



گرنگە گەنجان ئاگادار بکەینەوە لەسەر گرنگیى پالندانان و هەڵبژارتنى بابەتى دروست کە پێویستە
ئەنجامیدەن و بە شێوازێکى دروست ئەنجامدەن ,هەروەها پێویستە چاالکیەکان هەمەجۆر بن بۆ ئەوەى
هەموو الیەنەکانى ژیانیان بگرێتە خۆى.

یەکەی سێیەم
کارامەییەکانى درککردن

رێبەری الوان بۆ كارامەییە بنەڕهتیەكانی ژیان و
بەکارخستن

یەکەى سێیەم :کارامەییەکانى درککردن

ناوەڕۆکی ئەم ڕێبەرە
پێشەکی
یەکەی یەکەم :چەمکی کارامەییەکانی ژیان دەناسین
یەکەی دووەم :کارامەییە سۆزدارییەکان
یەکەی سێیەم :کارامەییەکانی درککردن (المهارات االدراكیة)
یەکەی چوارەم :کارامەییە کۆمەاڵیەتییەکان
یەکەی پێنجەم :بەرنامەکانی کارامەییەکانی ژیان جێبەجێ دەکەین
پاشکۆ :پرۆگرامى ڕاهێنانی ڕاهێنەران دەربارەی کارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیان بۆ الوان

تیمی زانکۆی ئەمێریکی:
ئامادهكردن
 رنا حداد إبراهیم ،ماستەر لە پەروهرده و ڕهفتاری تەندروستی.هاوكاران لە ئامادەكردن:
 هالە علویە ،ماستەر لە پەروهرده و ڕهفتاری تەندروستی.
 لیا قرح ،ماستەر لە کارگێرى و سیاسەتی تەندروستی.
 دانی زۆ ،دکتۆری ددان و شارەزا لە ڕاهێنان و پەرەپێدانی الوان.
کارامەییەکانی بەکارخستن :
 هەموو چاالکییە پەیوەستەکان بە جیهانى کارکردن لە الیەن غسان الصفار – شارەزا لە ڕێکخراویکاری نێودەوڵەتی ئامادەکراوە ،هەروەها بەشداری کردووە لە چاوخشاندنەوە بە تەواوی ئەم
ڕێبەرە.
پێداچوونەوە:
 میادە کنج ،ماستەر لە تەندروستی گشتی– فەرمانگەی پشتیوانی تەندروستی و تەندروستیکۆمەڵگایی – کۆلیژی زانستە تەندروستیەکان -زانکۆی ئەمێریکی لە بەیروت.
پێداچوونەوە لە الیەن :UNFPA
-

سهی نمر ،ماستەر لە توێژینەوە نێو دەوڵەتیەکان و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی
 UNFPAلە بەغدا .
نور الرشید ،ماستەر لە پەرەپێدانی نێو دەوڵەتی و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی UNFPA
لە عەممان.
حسین هەناری ،ماستەر لە کۆمەڵناسی و سیاسەتە کۆمەاڵیەتیەکان ،بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە
ئۆفیسی  UNFPAلە هەولێر .
زاهد حسن ،ماستەر لە ئەندازیاری ،شارەزای نیشتمانی لە بواری کار و ڕاهێنانی پیشەیی.

خشتەى ( :)٩پوختەى کارامەییەکانى درککردن

کارامەییەکانى درککردن
ناونیشانی چاالكی

بابەتی یەکەم:
بیرکردنەوە بە
شێوازێکى
داهێنەرانە

بابەتى دووەم:
بیرکردنەوەى
رەخنەگر

ناوەڕۆك

چاالکى
پێشنیازکراو

ماوە

ناونیشانە سەرەكیەكان:

دوورتر لە...

 ٠٥خولەک

 .١مەبەستمان لە بیرکردنەوەى
داهێنەرانە چییە؟
 .٢چۆن دەتوانین لە ئەزمۆنى کەسیى
خۆمان دوورتر بڕوانین /لە دەرەوەى
چوارچێوە؟
 .٣فاکتەرە بەربەستەکانى
بیرکردنەوەى داهێنەرانە چین؟

ئەمە وا نییە...

 ٥٠خولەک

چۆن ئەوان
داهێنانیان کرد,
ئێمەش دەیکەین

 ٣٠خولەک

پرۆژە :ئێمە
داهێنەرین

 ٥٠خولەک
کۆ

نموونەى بەکارهاتوو دەربارەى ئەم
بابەتانەیە:
 ئێیدز و نەخۆشیەکانى کۆئەندامى
سێکس
 رێکخستنى خێزان
 کەرتى كار
بە چاوى
ناونیشانە سەرەكیەكان:
رەخنەگر
 .١مەبەستمان لە بیرکردنەوەى
بیردەکەمەوە
رەخنەگرانە چییە؟
 .٢لە چ کاتێکدا رەخنەگرانە بیر
بیردەکەمەوە..
دەکەینەوە؟
بیردەکەمەوە..
 .٣چۆن بیرکردنەوەى رەخنەیى بۆ
دوورتر,
بەرەنگاربوونەوەى کاریگەرى
بیردەکەمەوە
هاوتەمەنان و دەزگاکانى راگەیاندن
بەکار دێنین؟
چەند وتارێک :بە
هۆشیارى
رەخنەیان
لێدەگرین

 ٢١٠خولەک
 ٣٠تیۆرى
 ٢٠٥خولەک
 ٠٥خولەک

 ٥٠خولەک

 ٠٥خولەک

نموونەى بەکارهاتوو دەربارەى ئەم
بابەتانەیە:
 توندوتیژى
 جگەرەکێشان
 هەراسانكردنی سێكسی
 ئێیدز
 کەرتی كار
ناونیشانە سەرەکیەكان:

بابەتى سێیەم:
بڕیاردان و
چارەسەرکردنى
کێشەکان

 .١بڕیار چییە و جیاوازى لەنێوان
بڕیار و بڕیارداندا چییە؟
 .٢جۆر و رێگاکانى بڕیاردان چیین؟
 .٣هەنگاوەكانی بڕیاردان چین؟
 .٥ئەو فاکتەرانە چیین کە کاریگەرى
لەسەر بڕیاردان دەکەن؟
 .٠لە کوێ زانیاریمان دەستدەکەوێت
بۆ ئەوەى یارمەتیمان بدات بۆ
بڕیاردان ,ئایا سەرچاوەکان
باوەڕپێکراون؟
 .٠هەندێک شێواز کە الوان بۆ
بڕیاردان ساز دەکەن.

کۆى گشتى
 ١٠٠خولەک
 ٥٠تیۆرى
 ٢٥٥خولەک
وەاڵمى کوتایى

 ٥٥خولەک

هەنگاو بە هەنگاو  ٥٠خولەک
بەرەو بڕیار
باوەڕپێکراو و
دوکیومێنتکراو

 ٠٥خولەک

هەوڵدەدەم بڕیارى  ١١٠خولەک
گونجاو بدەم
کۆى گشتى:
 ٢٩٥خولەک
 ٥٥تیۆرى

نموونەى بەکارهاتوو دەربارەى ئەم
بابەتانەیە:
 هاوسەرگیرى پێشوەختە
 پەیوەندى لەگەڵ کەسانى دیکە
 بارودۆخى ئاسایش و ئابوورى
 پەیوەندى لەگەڵ رەگەزى تر
 بەکارهێنانى ماددەى هۆشبەر
 پەیوەندییە سێکسیەکان لە
دەرەوەى چوارچێوەى خێزان و
پێش هاوسەرگیرى
 هەراسانى سێکسى
 کەرتى کار
کاتى تەواو بۆ چاالکیەکانى گرۆپى کارامەییەکانى درککردن ٠٨٧ :خولەک =  ٣١کاتژمێر

 ٣٣٥خولەک

بابەتى یەکەم :بیرکردنەوە بە شێوازێکى داهێنەرانە
"خەیاڵت وەکو نمایشکارى پێش رووداوە مەزنەکانە کە لە ژیانتدا روو دەدەن" ,ئەنیشتاین

بیركردنەوە بە شێوازێکى داهێنەرانە -زانیاری بنەڕەتی
مەبەستمان لەبیركردنەوەی داهێنەرانە چیە؟
"چۆن دەتوانم شێوازی خوێندنم چاكتر بكەم؟"" ،بۆچی لە الوان داوانەكەم هاوەڵەكانیان فێر بكەن؟"،
"بۆچی هەنگوێن و خەردەل نەخەمە ناو مریشك؟"" ،ئەم پانتۆڵە دەبڕم دەیكەم بە تەنوورە"" ،قاپی میوەكە
كۆن بووە ،بۆچی بۆیاغی نەكەم و نەیڕازێنمەوە و گوڵێكی تیادا بڕوێنم بۆ ئەوەى لەسەر مێزی مەتبەخ
داینێم؟"" ،زۆر كەس پاش نانخواردن تەماشای تەلەڤزیۆن دەكەن بۆچی شاشەیەکی گەورەى تەلەڤزیۆن لە
چێشتخانەكە دانەنێم؟" .وە گەلێک بیرۆکەى دیكەی داهێنەرانە.
ئایا پێشتر گوێبیستی ئەم رستەیە بووین" :لەدەرەوەی چوارچێوە بیربكەنەوە"؟ بەڵێ ..بە كورتی ئەمە
بیركردنەوەی داهێنەرانەیە.
"بیركردنەوەی داهێنەرانە دروستكرنی شتی تازە یان داهێنراو دەگرێتە خۆى .چەند كارامەییەك لە
خۆدەگرێت ،نەرمی و ئافراندن ،کراوەیى بیرکردنەوە ،فراوانبوونەوە ،بیركردنەوەی خێرای لێهاتوو،
هەمواركردن (چاككردنەوە) ،بەستنەوەی بیرۆكەكان بەیەكتری ،بیركردنەوەی مەجازی .ئامانجی
بیركردنەوەی داهێنەرانە ئەوەیە گومان دروست بكات و پەرە بە جیاوازی بدات".1
كارامەیی بڕیاردان و چارەسەركردنی گرفتەكان پشت بە دوو كارامەیی دەبەستێت :بیركردنەوەی
داهێنەرانە و بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە ،ئەوەی یەكەم هاوكارمانە بەوەی ئەگەر و چارەسەر و
ئەنجامەكانیان بدۆزینەوە ،هەرچی ئەوەی دووەمە هاوكارمانە بەوەی دەستنیشانی گونجاوترین و كاراترین
ئەگەری چارەسەركردن هەڵبژێرین.
داهێنان كارامەییەكە بە پلەی جیاواز لە ناخی هەمووماندا هەیە و دەتوانین پەرەی پێ بدەین.

چۆن دەتوانین دوورتر لە ئەزموونی كەسیی خۆمان بڕوانین /بیركردنەوە لە دەرەوەی
چوارچێوە2؟
1
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چەند ڕێگەیەك بۆ ئەنجامی داهێنراو
 .1بیرۆكەیەك وەردەگرین و پەرەی پێدەدەین و دەستكاری دەكەین و چاكی دەكەین بۆ ئەوەی بۆ
پێداویستی بابەتەكە گونجاوتر بێت .بۆ نموونە ،پێشكەوتنی شێوە و وەزیفە و شێوازەکانى كاركردنی
ئوتومبێل.
 .2دوو بیرۆكە یان پتر تێكەاڵو دەكەین بۆ ئەوەی دانەیەكی نوێمان دەستكەوێت .بۆ نموونە :ئەگەر
تۆماری دەنگ و پەرتووك تێکەاڵو بكەین بیرۆكەیەكی نوێمان بۆ دەردەچیێت ,پەرتووكی
تۆماركراومان دەست دەکەوێت كە دەكرێ لە كاتی سەفەر یان ئوتومبێل لێخوڕیندا گوێمان لێبیت،
یان نابینایان دەتوانن سودی لێ وەرگرن تەنانەت هاوكاری نەخوێندەوارانیش دەکات بۆ فێربوونی
خۆێندەوارى ,بەاڵم پێویستە لە هەمان کاتدا پەرتووك و تۆمارەكەمان لە ال بێت.
 .3بیرۆكەیەكی نوێ دادەهێنین تەواو جیاواز بێت ،بۆ نموونە :بۆچی ڕاهێنانی ڕووبەڕوو نەگۆڕین
بەڕاهێنان لەڕێگەی ریكۆرد یان شێوازە نوێكانی پەیوەندیکردنی سەردەم .یان چارەسەركردنی
گرفتی قەرەباڵغی لە ئەسانسێری باڵەخانەیەك بەوەی هەندێك خزمەتگوزارى بۆیان دابین بکەین
وەک :خزمەتگوزاری پاكردنەوەی پێاڵو دانانى مێزێک کە رۆژنامەى رۆژانەى لەسەر بێت یان
زیادکردنى ژمارەى کورسیەکانى ناو هۆلى پێشوازى....هتد.
 .4بەشێوازێكی جیاواز لەشتێكی كۆن دەروانین ،بۆ نموونە :مەنجەڵێكی مسی كۆنمان هەیە ،سپی
دەكەینەوە و وەكو گوڵدانێك بۆ رووەکەکانى ناوماڵ بەكاری دەبەین.
 .5لە جیاتى ئەوەی چاومان تەنیا لەسەر یەك چارەسەر بێت ،بیر لە چارەسەری دیكە دەكەینەوە .بۆ
نموونە :شارەوانی گرفتێكی هەیە ,پارچە زەویەكی چۆڵ هەیە خەڵكی گەڕەك شتی زیادە و زبڵیان
لەوێ فڕێ دەدەن .شارەوانی هەوڵی چارەسەریدا بەوەی لەسەری نووسی :شت فڕێدان قەدەغەیە،
بەاڵم كاریگەری بەسەر خەڵكەكەدا نەبوو و گرفتەكە بەردەوام بوو! ئەم جارە شارەوانی دیوارێكی
لە چواردەوری زەویەكە دروست كرد ،ڕەفتارەكە هەر بەردەوام بوو ,خەڵكی لە سەرووی دیوارەكە
شتیان فڕێ دەدا و كونێكیشیان دروست كرد بۆ فڕێدانی شتە قورسەكان! لە كۆتاییدا شارەوانی
شوێنەكەی خاوێن كردەوە و كردی بە باخچە بۆ ئەوەی خەڵكى گەڕەکەکە و منداڵەكانیان كاتەكانیان
لەوێ بەسەر بەرن.
بە كورتی! بۆ ئەوەی بتوانین داهێنەر بین دەبێ:
 .1ترس البەرین.
 .2لە دەرەوەی چوارچێوە و پێوەر و شێوازە باوەكان و دوورتر لە زەمانی خۆماندا بیر بكەینەوە.

 .3بە دوای چارەسەری نوێدا بگەڕێین بۆ چارەسەركردنی گرفتەكان و ئەنجامدانى ئەرکەکان.
 .4هەوڵ دەدەین بە چاوێكی نوێ و جیاواز لە بابەتەكان بڕوانین.
 .5جەخت لەسەر ئەو بیرۆکانە دەکەین کە ئامانجیان گۆڕانە.

فاكتەرەكانی سنوورداركردنی بیركردنەوەی داهێنەرانە چین؟
 .١هەڵوێست و بارودۆخی نەرێنی:
o
o

o
o
o
o

بە گشتی ,ئێمە لە گرفت بێزار دەبین و هیچ هەلێکی پێشكەوتن و بیركردنەوەی جیاوازی تیادا
نابینین" ,ئۆف دیسان گرفت"
وا تێدەگەین ئەوانەی داهێنان دەكەن كەمینەی خەڵكن ،لە ڕاستیدا هەموومان دەتوانین داهێنەر
بین .بێگومان پەروەردەكردنی ماڵ و قوتابخانە رۆڵی گرینگیان هەیە لە پەرەپێدانی ئەم
كارامەیی یە.
ئێمە لە ڕاوبۆچوونى خەڵکى دەترسین سەبارەت بە داهێنانەکانمان" ,دەبێ چی لەسەر ئێمە
بڵێن؟"
ئێمە لەسەرنەكەوتن تۆقیوێن ..بەاڵم قسەیەكی باو هەیە دەڵێ" :ئێمە لەسەرنەكەوتنەکانمان فێر
دەبین".
هیچم لە دەست نایەت ،ناتوانم ئەم گرفتە چارەسەر بكەم" ،من پسپۆڕێتیم لەم بوارەدا نییە،
باوەڕم بەخۆم نیە".
هیچ چارەیەك نییە ،خۆبەدەستدان پێش هەوڵدان.

 .٢بیركردنەوە بەوەی تەنیا یەك چارەسەرى بۆ هەر گرفتێك هەیە ،ئایا هەموومان وەكو یەكتری بیر
دەكەینەوە؟ ئایا هەمان پێداویستی و شارەزاییمان هەیە؟
 .٣باوەڕبوون بەوەی داهێنان پێویستی بە پارەیەکى زۆر و تەكنۆلۆژیایەکی پێشكەوتوو هەیە.
 .٥رەزامەندی بەوەی خۆمان چارەسەرمان دۆزیەوە ،بیرمان دێتەوە شێوازەكانی پەیوەندی لە نێوان
مرۆڤەكاندا پێشكەوتووە لەو كاتەی بە كۆتر نامەیان دەنارد تاكو ئەوانەى لەگەڵ مرۆڤ دەناردن و پاشان
بوو بە بەریدی ئاسایی و لە كۆتاییشدا بەریدی ئەلكترۆنی پەیدا بووە ...ئایا ئەمە دواهەمین ئامرازى
پەیوەندیکرن دەبێت؟
 .٠باوەڕبوون بەوەی داهێنان یان دێت یان نایەت ،بیركردنەوەی داهێنان پرۆسەیەكی كەڵكەبوونە ،لەنێوان
شەو و ڕۆژێكدا نابێت ،بەڵكو لە تێبینیەك یان گەاڵڵەبوونی بیرۆكەیەك پەیدا دەبێت و پاشان بە دیراسەكردن
و رێكخستن پەرە بە بیرۆکەکە دەدرێت هەتاکو شتێکى داهێنەرانەى لێ دروست ببێت.

بیركردنەوە بە شێوازێکى داهێنەرانە – چاالكی پێشنیازكراو
ناونیشانی چاالكی دوورتر لە...
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەی بیركردنەوەی داهێنەرانە بكەن.
 بەربەستەكانی بیركردنەوەی داهێنەرانە بژمێرن.
55خولەك
 کاغەزێکى فلیپ چارت کە وێنەی نۆ  9خاڵەكەی لەسەركێشرابێت
 الپەڕەی سپی  A4بەپێى ژمارەی بەشداربووان.
 بۆرد و قەڵەم.
 .1نۆ خاڵەكە لەسەر الپەڕەیەکى فلیپ چارت وێنە دەكەین( .الپەڕەی كار)
 .2ڕاهێنانەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە :دەبێ ڕێگەیەك بدۆزنەوە بۆ
ئەوەی بە چوار ڕاستەهێڵ خاڵەكان ببەستنەوە بەیەكتر بە بێ ئەوەی قەڵەمەكە لەسەر
كاغەزەكە هەڵگرن 5( .خولەك)
 .3بەشداربووان بە تاك كار دەكەن15( .خولەك)
 .4لە نێوانیاندا دەخولێینەوە و گەر دوای ماوەیەك هەستمانكرد پێیان ناكرێت هاوكاریان
دەكەین بەوەی دەڵێین چارەسەرەكە بەزاندنى بیركردنەوەی ئاسایی دەوێت.
 .5دەپرسین :كێ ئارەزووی هەیە چارەسەرەكەمان بۆ لەسەر بۆردەكە بكات؟
 .6لە حاڵەتێكدا كەس وەاڵمی ڕاستی ال نەبوو ،وەاڵمەكەیان دەدەینێ 5( .خولەك)
 .7هەڵدەهێنجین ،بۆ گەیشتن بە چارەسەرى دەبێ لە دەرەوەی "چوارچێوەی بینراوی
خاڵەكان" بیر لە هێڵەكان بكەینەوە ,واتا زۆر جار بۆ گەیشتن بە ئامانج دەبێ
لەگۆشەنیگایەكی نوێوە لە بابەتەكان بڕوانین ،جیاواز و فراوانتر لە چوارچێوەی
تەقلیدی 5( .خولەك)
 .8پێناسەی بیركردنەوەی داهێنەرانە دەكەین 5( .خولەك)
 .9گفتوگۆ دەكەین :هۆكارەكانی دیكەی نە گەیشتن بە چارەسەر چیین؟ (15خولەک)
 .15وردەكاری هۆكار و بەربەستەكانی سنوورداركردنی بیركردنەوەی داهێنەرانە بۆ
بەشداربووان باس دەکەین15( .خولەک)
نۆ خاڵەكە

سەرچاوە :أفكار فی العمل مع الناس ،نهج فی التعلیم والتدریب ،ان هوب وسالی تیمیل،
ورشە المواد العربیە.2555 ،
بیرۆكە بۆ خۆمان

 ئەگەری ئەوە هەیە كەسێك لەبەشداربووان بتوانێت بگاتە چارەسەر بەاڵم گرنگ
ئەوەیە شی بكەیەنەوە بۆیان کە ڕاهێنانەكە ئاسان نییە و هۆكاری نە توانینی گەیشتن
بە چارەسەری ئەوەیە کە بەهۆی فێربوون و پەروەردەمانەوە ناتوانین ئاسان لە
شێوازەكانی بیركردنەوەی خۆمان دەرچین.

 دەكرێ ڕاهێنانی نۆ خاڵەكە بە ڕاهێنانی نۆ پارچەكە بگۆڕینەوە بەوەی نۆ پارچەكە
بەم شێوەیە دانرێن و داوا لە بەشداربووان بكەین یەك پارچەی بجووڵێننەوە بەوەی
هەر ریزی  4پارچە بمێنێتەوە:

وەاڵم :پارچەى کوتایى لە هێلى ستوونى هەڵدەگرین و لەسەر پارچەى ناوەراست دادەنێین.

 هەروەها دەکرێ راهێنانى نۆ خاڵەکە بە راهێنانى دەنکە شقارتە بگوڕین ,هەر
بەشداربووەک شەش دەنکە شقارتەى وەردەگرێت و هەوڵدەدات چوار سێگۆشەى
گۆشە یەکسان لێى دروست بکات.
وەاڵم :بنکەکە لە سێگۆشەیەک پێکدێت و هەرسىض دەنکەکانى دیکە بە شێوەیەکى ستوونى لەسەر
گۆشەکان دادەنێین و دەگەیەنێنینە یەک بە شێوەیەک کە رەسمى هەرەمێک لێى دروست ببێت.

ناونیشانی چاالكی ئەمە وا نییە...
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست

لە كۆتایی ئەم چاالكیە الوان دەتوانن:
 رێگاكانی بیركردنەوەی داهێنەرانە دەستنیشان بكەن.
 45خولەك
 الپەڕەی سپیی گەورە.
 ڕاستە ،قەڵەم ،قوتوو ,پەڕەمۆچى پەلەوەرێک....هتد.

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

 .1داوا لەبەشداربووان دەكەین بازنەیی راوەستن.
 .2شتێك لە ناوەڕاستی بازنەكە دادەنێین (ڕاستە ،قەڵەم ،پەڕەمووچێك ،قوتوویەك)...
پاشان داوا لەبەشداربووان دەكەین ئەوەی ئارەزوو دەكات بچێت شتێك لەوانە
هەڵگرێت و بۆ شتێكی دیكە بە كاری بەرێت كە كاری خۆی نییە 15( .خولەك)
 .3لە بەشداربووان دەپرسین:
 هەست بە چی دەكەن؟ ( 5خولەك)
 چی لەم ڕاهێنانە هەڵدەهێنجن؟ ( 5خولەك)
 .4هەڵدەهێنجین 5( :خولەك)
 كاری داهێنەرانە پرۆسەیەكی كەڵكەبوونە ،لە نێوان شەو و ڕۆژێكدا نابێت،
بەڵكو لە تێبینیەك یان گەاڵڵەبوونی بیرۆكەیەك دەست پێدەکات و پاشان
دیراسەكردن و رێكخستنی بیرۆکەکە دەکرێت بۆ ئەوەى چاککردنەوەى بۆ
بکرێت یان پەرەى پێبدات ،واتا كار و بیركردنەوەی زۆری دەوێت تا بە
پێکهێنانى بیرۆكەی نوێ و داهێنەر کوتایى بێت.
 ئەم ڕاهێنانە یارمەتی یەكێك لە رێگاكانی بیركردنەوە بە شێوازێکى داهێنەرانەی
كردووە ئەویش ئەوەیە کە بە شێوازێکى جیاواز سەیرى شتێک بکەیت.
 .5گفتوگۆ دەكەین :رێگاكانی دیكەی بیركردنەوەی داهێنانە چین؟ ( 15خولەك)

 .6بە درێژى باسى هەر یەكێك لەرێگاكان دەكەین و داوای نموونە لە سەربۆردەى
بەشداربووان دەكەین 15( .خولەك)

الپەڕەكانی كار

--

بیرۆكە بۆ
خۆمان!






هەموو بەشداربووان هاندەدەین بۆ هەوڵدان و بەشداریكردن.
دەكرێ هەست بەوە بكەین لەهەوڵدانی یەكەم وەاڵمەكان تەقلیدی و كۆن بن ،بەاڵم
لەهەوڵدانی دووەم و سێیەم دەبینین بەشداربووان بیری خۆیان ئازاد دەكەن
وبیرۆكەی نوێ دەهێننە ئاراوە.
دەكرێ ئەو شتانەی بەكارمان هێنا بگۆڕین بۆ شتی دیكەی گونجاوتر بەپێی گرۆپی
ئامانج (وایەری كارەبا ،پارچە دارێك ،بسمار ،بۆڕی...هتد).
دەكرێ ڕاهێنانەكەی سەرەوە بگۆڕینەوە بەوەی بەشداربووان بیانكەینە چەند گرۆپ
و هەر گرۆپێك شتێكی بدەینێ بۆ ئەوەی بەكارهێنانی نوێ و داهێنەرانەیان بۆ
بدۆزنەوە چونكە بازاڕی ئەو شتانە خراپە و ناچارین شتی نوێیان لێ دروست بكەین
بۆ ئەوەی لەگەڵ كۆمپانیاكانی دیكەدا كێبڕكێ بكەین ،چونکە ئەوان هەمان شت بە
جۆرایەتیەکى باشتر و هەرزانتر لە ئێمە دەفرۆشن.

ناونیشانی چاالكی چۆن ئەوان داهێنانیان كرد ،ئێمەش دەكەین
ئامانجەکانی
چاالكی

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 گرنگترین تایبەتمەندییەكانی هەندێك لە داهێنەرانی مێژوو دەستنیشان بكەن.

ماوەی چاالكی
كەرەستە

 35خولەك
 الپەرەی سپی گەورە.
 دەكرێ هەندێك فیلمی ڤیدیۆیی یان وێنە سەبارەت بەو داهێنەرانە نمایش بكەین کە
دواتر باسیان دەكەین.
 .1یان خۆمان یان داوا لەبەشداربووان دەكەین ئەو زانیاریانەی سەبارەت بە
داهێنەرانیان کۆكردووەتەوە نمایش بكەن 15( .خولەك)
 .2گفتوگۆ دەكەین 25( :خولەك)
 تایبەتمەندیەكانی ئەو كەسایەتیانە چین؟
 چی جۆرە بەربەستێك ڕووبەڕوویان بووەوە؟
 چۆن توانییان خزمەتی مەزن بۆ مرۆڤایەتی پێشكەش بكەن؟
 .3گرینگترین تایبەتمەندیەكانی داهێنەران پۆخت دەكەینەوە و چۆن هەموو كەسێك
دەتوانێت داهێنەر بێت 5( .خولەك)
--

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار
بیرۆكە بۆ
خۆمان!

 پێشوەخت بە دوای ناوی داهێنەران دەگەڕێین (ئەدیسۆن ،حەسەن كامل بەصیر ،تەها
حوسێن ،هنری فۆرد ،بیل گەیتس ،گراهام بیڵ ...هتد) لە هەموو جیهان كۆ دەكەینەوە
و سیفەت و تایبەتمەندیەكان و داهێنانەكانیان دەستنیشان دەکەین.
(تێبینى :راهێنەر دەتوانێت داهێنەرانى کورد بۆ راهێنانەکە هەڵبژێرێت)

 دەكرێ چەند ڕۆژیك پێشوەخت داوا لە بەشداربووان بكەین چاالكی گەڕان بكەن و
زانیاری سەبارەت بە داهێنەران كۆ بكەنەوە و دواتر نمایشیان بكەن.

ناونیشانی چاالكی پڕۆژە :ئێمە داهێنەرین
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستە

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 باوەڕ بە كارامەیی داهێنانی خۆیان بهێنن.
 فاكتەرە ئەرێنیەكانی پەرەپێدانی داهێنان دەستنیشان بكەن.
 85خولەك
 الپەڕەی سپی گەورە.
 بۆرد و وەرەقە و قەڵەم.
 كامێرای فۆتوگرافی بۆ گرۆپی یەكەم.
 كەرەستەی تایبەت بۆ ئەوەی شێوەی تایبەتی بەرجەستەكراوی لێ دروست بكەن.

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەرەكانی كار

 .1چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 لەناو  4گرووپدا كار دەكەن کە هەر گرۆپێك بۆ ماوەی  35خولەك چاالكیەك
بەپێی الپەڕەی كاری بەردەستتان ئەنجام دەدات.
 پاشان لە ماوەی  15خولەكدا كارەكانتان نمایش دەكەن و گفتوگۆ لەسەر دەكەین و
توخمەكانی داهێنان دەستنیشان دەكەین.
 .2گرۆپەكان بەپێی الپەڕەكانی كارى خۆیان كار دەكەن 35( .خولەك)
 .3هەر گرۆپێك ئەنجامەكانی خۆی نمایش دەكات 45( .خولەك)
 .4ڕاهێنەر نیشانەكانی داهێنان پوخت دەكات و فاكتەرە هاوكارەكانی بیرۆكەى
داهێنەرانە دەستنیشان دەكات 15( .خولەك)
رێنماییەکانى کارى گرۆپەکان:
گرۆپی یەكەم
لەسەرتانە سەردانی وەرشەیێكی ڕاهێنان بكەن لە سەنتەرێکی ڕاهێنانی پیشەیی و سەر
لە نوێ بە شێوەیەك رێكیدەخەنەوە کە كاریگەری ئەرێنی لەسەرئاستی پرۆسەی ڕاهێنانی
پیشەیى هەبێت بەوەی كاتی كەمتریان پێبچێت و قوتابیان كاتی پتریان بۆ جواڵنەوە
هەبێت بۆ ئەوەی زیاتر ڕاهێنان بكەن و باشتر فێر بن .هەروەها هاوكاری ڕاهێنەرەكە
دەكات بەوەی كاتی خوالنەوە و هاوكاری پتری بۆ ڕاهێنراوەكان هەبێت لە كاتی
پێویستدا.
گرۆپی دووەم
كۆمپانیایەك موحەویلەی (بگۆری) كارەبا دروست دەكات .زۆربەی پارچەكانی
پالستیكن .بەڕێوبەری كۆمپانیاكە هەست دەكات بڕێكی زۆر پارچە پالستیكی بچكۆلە
دەمێنێتەوە و ناتوانێت سوودیان لێوەرگرێت ,بۆیە بە زەرەر لەسەر كۆمپانیاكە دەشكێتەوە.
بۆیە لە كۆگایەكەدا هەڵیگرتوون بەو هیوایەی بیرۆكەیەك هەبێت کە سوودیان
لێوەرگرێت .ئێوە لەسەرتانە بیرۆكەیەك یان چەند بیرۆكەیەكی داهێنەرانە بدۆزنەوە بۆ
ئەوەى سوود لەو پارچە پالستیکانە وەگرن و بتوانن بیفرۆشنەوە.
گرۆپی سێیەم
هۆشیار خواردنگەیەكی كەبابی لە ناوچەی پیشەسازی كردەوە و سەركەوتوو بووە و
كریاری زۆری هەبوو 6 ،مانگ دواتر  4خواردنگەی دیكە كرانەوە و ناوچەكەش زۆر
فراوان بوو ,ئیدی بازاڕی هوشیار الواز بوو خواردنگەكەی مایەی خۆی دەرنەدەكرد.
هۆشیار داواتان لێدەكات هاوكاری بكەن بەوەی بیرۆكەی بدەنێ بۆ ئەوەی بتوانێ كێبڕكێ
بكات و كڕیارەكان بگێڕێتەوە.
گرۆپی چوارەم
بنار كچە الوێكی زیرەكە .دەرچووی بەشی كۆمپیوتەرە لە زانكۆ ،پاشان چەندین خولی
ڕاهێنانی بینیوە و زۆر بە كارامەیی بووە لە بوارەكانی تایپكردن ،ئینتەرنێت و داتاشۆ.
بنار بڕیاریدا ئۆفیسێكی كۆمپیوتەر لە ناوچەكەی خۆیان بكاتەوە ،بینی پتر لە  5ئۆفیس
هەیە الوانی كوڕ جمەیان دێت لە ناویان .سەرەتا وڕەی دابەزی ،بەاڵم لەبەر ئەوەی
كچێكی داهێنەرە سوور بوو لەسەر كردنەوەی ئۆفیس .ئۆفیسەكەی كردەوە و

بیرۆكە بۆ خۆمان

سەركەوتووش بوو .ئێوە لەسەرتانە بزانن بنار چۆن توانی سەركەوتوو بێت؟
داهێنانەكەی ئەو لە چیدا بوو؟
 بەشداربووان هاندەدەین بەوەی بیرۆكەی تازە پێشكەش بكەن کە لە دەرەوەی
چوارچێوەى تەقلیدی بن ،تەنانەت ئەگەر بیرۆكەكان بە ڕواڵەت پراكتیكی دیار
نەبوون ،هیچ کێشە نییە چونکە ئەمە كاری بیركردنەوەی ڕەخنەگرانەیە.

بابەتی دووەم :بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە
"شارستانیبوونى تاکەکان لەگەڵ ئارەزووى باوەڕیان ناچێتەڕێوە ,بەڵکو لەگەڵ ترس و گومانیاندایە" ,ه .ل .منکن

بیرکردنەوەى ڕەخنەگرانە -زانیارى بنەڕەتى
مەبەستمان لەبیركردنەوەی ڕەخنەگرانە چیە؟
"بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە كارامەیى حوکمدانە لەسەر بابەتەكان پاش لێكۆڵینەوە و گەڕان بە دوای
ئەلتەرناتیڤ و زانیاری و سەرچاوەكانیان".3
"بیركردنەوەی ڕەخنەیی ،بیركردنەوەی لۆژیكی ،هەڵێنجاندن و هۆكارهێنانەوە دەگرێتە خۆى ،هەروەها
كارامەیی ئەقڵئامێزی تێدایە وەك كارامەیی بەراوردكردن ،پۆلێنكردن ،دۆزینەوەی هۆكارەكان ،پالن و
گریمانەدانان ،هەڵێنجاندن ،نموونە هێنانەوە ،پێشبینی ،لێكچوون ،هۆنینەوە ،لەچوارچێوەدانان و
ڕەخنەگرتن".4
"بیركردنەوەی ڕەخنەیی پرۆسەیەكی فكریی ڕێكخراوە کە دانانى چەمكەكان ،جێبەجێكردنیان،
شیكردنەوەیان ،پێكهێنانیان بەشێوازێكی كارا و رێكوپێك لەخۆ دەگرێت ،یانیش هەلسەنگاندنی زانیاریە
كۆكراوەكان لەڕێگەی تێبینی ،شارەزایی ،بیركردنەوە ،هەڵێنجاندن و پەیوەندیكردن بەئامانجی باوەڕبوون و
نواندانى هەندێک ڕەفتارى دیاریکراو".5
بیركردنەوەی ڕەخنەیی یارمەتی الوان دەدات لە شیكردنەوەی زانیاریەكانی بەردەستیان بۆ
پشتیوانیكردنی ژیانیان .یارمەتیان دەدات لە تێگەیشتنی ڕەفتارەكانیان و دەستنیشانكردنی ئەوانەی لەگەڵ
هیواو ئامانج و بەهاكانیاندا دەگونجێت.
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هەروەها بیركردنەوەی داهێنەرانە یارمەتیان دەد ات بەوەی چارەسەر و ئەگەری دیكەی نوێ
بدۆزنەوە ،لێرەدا رۆڵی بیركردنەوەی ڕەخنەیی ئەوەیە ئەو ئەگەرانە شیبكاتەوە و ئیحتیمالی جێبەجێبوونیان
دیاری بكات و كامەیان باشترە بۆ مامەڵەكردن دەستنیشان بكات.
بیركردنەوەی ڕەخنەیی هاوكاری الوان دەكات بۆ بەرەنگاربوونەوەی كاریگەری ئەو پەیامانەى کە
راگەیاندن و هاوەڵ و كۆمەڵگە بەهەموو دەزگا و ڕێكخراو و ڕێبەر و سیاسەتەکانیەوە پەخش دەکەن و
بانگەشە بۆ هەندێک بەرهەم و ڕەفتار و بیروباوەڕ و ئایدیۆلۆژیا و شێوازی ژیان دەکەن .بیرکردنەوەى
رەخنەیى یارمەتیان دەدات بڕیاری دروست سەبارەت بە هەموویان بدەن.
بیركردنەوەی ڕەخنەیی كارامەییەكە هەموو كەسێک دەتوانێت فێری بێت ئەگەر ئارەزووى هەبێت و
بارودۆخ و هەڵوێستی ئەرێنی و زانیاری پێویستی دەربارەى بیرکردنەوەى رەخنەگرانەى هەبوو .هەروەها
جێبەجێکردنى کارامەییەکە و هەڵسەنگاندنى ئەداى خۆىیشى پێویستە.

لە چ كاتێك رەخنەگرانە بیر دەکەینەوە؟
 .1بە ڕوونی پرس و پرسیاری زیندوو دەخەینە روو.
 .2پرسیار دەكەین سەبارەت بە بابەتی نادیار و ناماقووڵ.
 .3بە كراوەیی بیردەكەینەوە و باوەڕمان بەوە دەبێت کە بەردەوام چەند ئەگەرێك و چەند چارەسەرێك
هەن بۆ هۆكارەكان.
 .4لەسەرچاوەی باوەڕپێكراوەوە زانیاری كۆدەكەینەوە ،هەڵیاندەسەنگێنین و هەوڵدەدەین شرۆڤە و
شییان بكەینەوە و چارەسەرەكان بدۆزینەوە و دیراسەتى ئەنجامەكانیان بكەین بە مەرجێك لەگەڵ
هەندێ پێوەری تایبەتدا بگونجێن.
 .5لەگەڵ ئەوانی دیكەدا پەیوەندیی كارا دەكەین بۆ ئەوەی چارەسەر بۆ گرفتە ئاڵۆزەكانمان بدۆزینەوە.
 .6گفتوگۆی بێ ئەنجام لەسەر بابەتێك ناكەین کە هیچى لێی نەزانین و هەوڵدەدە ین بابەتەكە لە
گۆشەنیگای جیاوازەوە بناسین بە مەبەستی ئەوەی بتوانین پرسیاری گونجاو بكەین و حوكمەكانمان
بابەتی و بێالیەنانە بن.

 .7بۆچوونی تایبەت و ڕاستیەكان لە یەگتر جیا دەکەینەوە ،چونكە بۆچوون شتێكی كەسیە و پەیوەندی
بە كۆمەڵێك فاكتەرەوە هەیە وەكو شارەزایی و بەرژەوەندی و تەمەن..هتد .کەچی ڕاستیەكان ئەو
بابەتانەن روویانداوە یان روو دەدەن و بەدیراسەت و ئامارو تێبینی تۆمار كراون.

چۆن بیركردنەوەی ڕەخنەیی بۆ بەرەنگاربوونەوەی کاریگەری هاوتەمەنان و دەزگاکانى
راگەیاندن بەكار دێنین؟
لەم ڕۆژانەدا الوان ڕووبەڕووی دەیان هەزار پەیامی راگەیاندن دەبنەوە کە لە الیەن كەسوكار و
مامۆستا و هاوكار و بەڕێوبەر و هاوەڵ و پیاوانی ئایینى و ڕێبەرەكانی كۆمەڵگە و سیاسەتمەدارانەوە بۆ
دێن .ئەم پەیامانە كاریگەرییان لەسەر ڕەفتار و بەها و هەڵوێستەكانمان لە هەموو بوارە جۆراوجۆرەكانی
ژیاندا هەیە.
هەندێك الو پەیامەكە وەردەگرێت و بە بێ بیركردنەوە شوێنی دەكەوێت .هەندێكی دیكە دەوەستن و
هەوڵدەدەن نێوان دیڕەكانی پەیامەكە بخوێننەوە و لەخۆیان دەپرسن :مانای ئەم پەیامە چیە؟ ئامانجی چیە؟
ئاڕاستەی كێ كراوە؟ ئایا ئەوەی بانگەشەی بۆ دەكات دروستە؟ چ شێوازێكی رازیكردن (ئیقناع)ی بەكار
بردووە؟ ئایا قاییل بووم؟ ئایا ئەوەی دەیڵێت لۆژیكییە؟ ئەنجامەكانی جێبەجێكردنی پەیامەكە چین؟ ئایا ئەم
پەیامە چ بەهایەك باڵودەكاتەوە؟ ئایا لەگەڵ بەهاكانی مندا دەگونجێت؟
پەیامەكانی راگەیاندن و هاوتەمەنان هەندێك ئامانجیان هەیە ،زانیاریمان سەبارەت بە بابەتێك پێ
ببەخشێت ،كاتی حەوانەوەمان بۆ فەراهەم بكات ،یان هەوڵدەدات هەندێک بابەتى ئابووری ،كۆمەاڵیەتی،
سیاسی ،تەندروستی ،كولتووری ،هونەری وئەخالقی پێمان بڵێت و قاییلمان بکات.
چوارچێوەى ژمارە ١/٣
پێکهاتەى پەیامەکە:
 .١ناوەرۆک :ئەوەى مەبەستمانە بیڵێین.
 .٢داڕشتن :شێوازى نمایشکردنى ناوەڕۆکە (وێنە,
نەخشە ,میۆزیک ,رەنگ ,وشە...هتد).
 .٣دەروازە :چۆن الوان قاییل بکەین کە کارەکە
ئەنجامیدەن ,ئایا بە پێکەناندن ,بە لۆژیک ,بە سۆزدارى,
بە نیشاندانى چاکەکان یانیش نیشاندانى چاکەکان و
خراپەکان ,بەکارهێنانى دەستەواژەى ئەرێنى یان نەرێنى
(بە هاندان یان دوورخستنەوە).
 .٥سەرچاوەى پەیامەکە :کێیە؟ کەسێکە ,دەزگایەکە,
رێکخراوێکە یانیش کومپانیایەکە کە پەیامەکان دەنێرن.
 .٠شێواز :پەیامەکان بە چ ئامرازێک دەنێرن؟
ئامرازێکى راگەیاندنە ,پەیوەندیکردنى راستەوخۆیە یان
هەندێ ئامرازى دیکەن.

چۆن راگەیاندن هەوڵدەدات كاریگەریی لەسەرمان هەبێت؟
راگەیاندن لە رێگاى ستراتیژى هەمەجۆرە هەوڵدەدات کاریگەرى لەسەر الوان بکات .گرنگە بە چاوێکى
رەخنەیى سەیرى پەیامەکانى بکەین لەگەڵ لەبەرچاو گرتنى ئەمانەى خوارەوە:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

پەیامەكانی راگەیاندن لەدوتوێیاندا زۆر بەها و هەڵوێست و هەڵێنجاندنی تایبەت بەخۆوە دەگرن
سەبارەت بە پرسە ژیانیە گرنگەكان و ئەوانی دیكەش ،بۆ نموونە ،بەها خێزانیەكان لەناو زنجیرە
دراماكاندا پیشان دەدات ،ئاڕاستە و ئەنجامە سیاسیەكان لەڕێگەی پەیامی هەواڵەكان و بەرنامەکانى
دیکەوە دەردەخات.
میدیا رۆڵی زۆر گرنگی لە گۆڕانە كۆمەاڵیەتی و سیاسیەكاندا دەگێڕێت لە ڕێگەی تیشك خستنە سەر
هەندێك بابەتى تایبەت بە کۆمەاڵیەتیەوە و وروژاندنى جەماوەر بۆ ئەوەى كارى لەسەر بکەن ،وەك:
توندوتیژی دژ بە ژنان و رۆڵی ئافرەتان لە كۆمەڵگە ،دەستدرێژی سێكسی و ئایدز..هتد .هەروەها لە
كاتی هەڵبژاردندا باشترین مینبەرە بۆ كاندیدەكان و دەبێتە هۆکارى سەركەوتن یان دۆڕاندنیان.
ئەو ڕاستیەی پەیامەكانی میدیا دەیخاتە روو ئاڵۆزە و ژیانی ڕاستەقینەمان نیشان نادات ،بۆ نموونە:
ریكالمەكانی جگەرەكێشان و پەیوەندییان بە الوان و هێز و ئازادی و جوانی و بابەتی دیكەوە كە لە
ڕاستیدا ڕاست نین ،بۆ نمونە :بەستنەوەی هاوسەرگیری پێشوەخت بە پاراستنی كچان و دابینكردنی
ژیانێكی ئاسوودە بۆیان و نموونەی دیكەش لەم بوارەدا هەن.
پەیامەكان بە شێوازێك ئامادە دەكرێن كاریگەریان لەسەر الوان هەبێت:
أ .ڕاستەوخۆ ،لە ڕێگەی وێنە و ومیۆزیك و رەنگ و ئەكتەرەكان.
ب .ناڕاستەوخۆ ،لەڕێگەی رووكردن لە سۆزەكان یان عەقڵ و یان نیشاندانی خاڵە باشەكانی یان بە
ئەرێنى قسە لەسەر کردنى و رێگای دیكەى کاریگەرى ناراستەوخۆ ,بۆ نموونە :كاتێك كچی الو
دەدوێنێت ،وێنەی كچی جوان ،ئازاد و ئازا و خۆشەویست دەهێنێتە بەرچاوان (روو لە سۆز
دەكاو چاكەكان نیشان دەدات) ئەمانەش هەموویان بە ڕەفتارێك یان بە بەرهەمێكەوە گرێ دەدات.
ج .بەکارهێنانى ئامرازى راگەیاندنى (بینراو -بیستراو) کە کاریگەریەکى زیاترى هەیە لە
ئامرازەکانى بیستراو ,هەرچەندە هەر یەکە جوانى و وەزیفەکانى خۆى هەیە.
قازانجی ماددی ئامانجى سەرەکى پەیامە ریكالمیەكانە ،بۆیە گەشەسەندن و دروستکردنى ئەم پەیامانە
گرانبەهان .پەیامە ریکالمیەکان خەڵكی بۆ بەكارهێنان و كڕینیان هان دەدەن و بانگەشە بۆ هەندێک
شێوازی ژیانمان دەكات.
لە شێوازی نمایشكردندا دەزگاكانی میدیا جیاوازن لە یەكترى ,هەم بە چۆنیەتی باڵوكردنەوەی
زانیاری و هەمیش بە شێوازی شیكردنەوەیان کە بەپێی سیایەت و پرنسیپەكانیان دەستنیشان دەکەن،
بۆ نموونە :شێوازی داڕشتن و باڵوكردنەوەی هەواڵێک بەپێی بەرژەوەندی و ئینتیماكانیان لە
كەناڵێكەوە بۆ كەناڵێكی دیكە دەگۆڕێت.

كەواتە چۆن پەیامەكان دەخوێنینەوە؟
كاتێك ڕووبەڕووی پەیامێك دەبینەوە بەردەوام  5پرسیار لە خۆمان دەكەین؟

.1
.2
.3
.4
.5

ئەم پەیامە ئاڕاستەی كێ كراوە؟
چ الیەنێك (كێ /دەزگا) ناردوویەتی؟
رێگاكانی بەکارهاتوو بۆ سەرنج راكێشان قاییلکردن چییە تا کارێک ئەنجام بدەى؟
چ شێوازێكی ژیان و بەها باڵو دەكاتەوە و چ پەیامێکى شاڕاوەی هەیە؟
ئامانجی ناردنی ئەم پەیامە چیە؟

بیركردنەوەی ڕەخنەگر– چاالكی پێشنازكراو
ناونیشانی چاالكی

بەچاوی ڕەخنەگر بیر دەكەمەوە

ئامانجەکانی
چاالكی

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەی بیركردنەوەی ڕەخنەیی بكەن.

 55خولەك
ماوەی چاالکى
كەرەستەى پێویست  كۆپی الپەڕەی كار بەپێى نیوەی ژمارەی بەشداربووان.
 قەڵەمی دار لە دوو رەنگی جیاواز بەپێى ژمارەی بەشداربووان.
 .1ڕاهێنانەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن
 هەر دوو بەشداربوو كار لەسەر تۆڕى خاڵ و چوارگۆشە دەكات ،یەكێكیان
دەست بە گەیاندنی دووخاڵ دەكات ،پاشان ئەوی دیكە هەمان کارى دەکات ,بەم
شێوەیە بەردەوام دەبن تا تۆڕەكە تەواو دەبێت.
 ئەو بەشداربووەی زۆرترین ژمارەى چوارگۆشە دروست دەكات براوە دەبێت.
 .2الپەڕەی كار بەسەر هەر دوو بەشداربوویەک دابەش دەكەین (تۆڕی
چوارگۆشەكان).
 .3گرۆپە دووانیەكان تۆڕەكانیان تەواو دەكەن 15( .خولەك)
 .4پرسیار لە بەشداربووان دەكەین کە لەکاتى راهێناندا هەستیان بەچی كرد5( .
خولەك)
 .5ئەو ستراتیژانەی بەكاریان هێنا بوون بۆ كۆكردنەوەی زۆرترین ژمارەی
چوارگۆشەكان چی بوون 15( .خولەك)
 .6دەرئەنجامى راهێنانەکە بۆ رووندەکەینەوە" :لەكاتی ڕاهێنانەكەدا ئێوە بیركردنەوەی
ڕەخنەییتان بەكارهێنا بەوەی هیچ هەنگاوێكتان بۆ بەدەستهێنانی چوارگۆشەیەك بە
بێ دیراسەتكردن نە ناوە ،بۆیە لەسەرخۆ بوون و گریمانەکانتان شیدەکردەوە و

بیرتان لە بژارەكانی هەنگاوی بەرامبەرتان دەكردەوە ،لەسەر ستراتیژێكی تایبەت
رۆیشتن و هەر جارەی پێویستی كردبا ستراتیژەكەتان دەگۆڕی تا گەیشتن بە
بردنەوە یان دۆڕان 5( .خولەك).
 .7پێناسەی بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە دەكەین و جەخت لەسەر گرینگیی دەكەین لە
ژیانی الواندا 10( .خولەك)
 .8پوخت دەكەینەوە 5( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

تۆڕی خاڵەكان









بیرۆكە بۆ خۆمان
































































....
....
....

._...
....
....

._...
....
..!.

تۆڕەكە لەسەرەتا

جواڵنەوەی
یاریكەری یەكەم

جواڵنەوەی
یاریكەری دووەم

._._..
.._..
!_!_..
! ..
....
....
یەكەم
چوارگۆشەی
داخراو دەبینین

 دوو قە ِلەمی رەنگ جیاواز دەدەینە هەر دوو بەشداربووی هەر گرۆپێك یان دەتوانن
كەسێكیان شێوازی خەتەكەی بگۆڕێت.
 دەكرێ ئەم ڕاهێنانە بەخوێندنەوەی وتارێك لە ڕۆژنامەیەك بگۆڕینەوە و لە
بەشداربووان بپرسین سەبارەت بە پەیامی وتارەكە و بەپێی وەاڵمەكان
بیركردنەوەی ڕەخنەیی لە ئەوانی دیكە جودا دەكەینەوە ،پاشان پێناسەی
بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە دەكەین ،هەروەها دەكرێت یاریەكی شەترەنج بۆ
ڕاهێنانەكە بەکار بهێنرێت.

.._..
! ..
....

ناونیشانی چاالكی

بیردەكەمەوە ..بیردەکەمەوە ..دوورتر بیردەكەمەوە

ئامانجەکانی
چاالكی

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 كاریگەری میدیا و هاوتەمەنان شیبكەنەوە.
 بارودۆخ و هەڵوێست و ئاڕاستە و بەها و بیروباوەڕ و هۆكارە كاریگەرەكان
شیبكەنەوە.
 لەسەر گرنگی سەرچاوەی زانیاریەكانى ناو پەیامەکان رەزامەند ببن.
 جۆراوجۆریی چەمكەكانی راگەیاندن بۆ كاریگەریکردنى سەر الوان بژمێرن.
 45خولەك
 8-6 پۆستەرى هەڵواسراو دەربارەى پەیامی تەندروستی و كۆمەاڵیەتی و شتی
دیکە.
 كۆپی الپەڕەی كار بەپێى ژمارەی بەشداربووان.
 .1بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە کە لەناو گرۆپدا كار دەكەن بۆ ئەوەی لە ڕێگەی

ماوەی چاالكی
كەرەستە
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

وەاڵمدانەوەی پرسیارە هاوپێچەكانەوە پەیامەكانی ناو رستە هەڵواسراوەكان
شیبكەنەوە 5( .خولەك)
 .2بەشداربووان دابەشی گرۆپ دەكەین و كارت و فۆرمی پرسیارەكان دابەش دەكەین.
(الپەڕەی كار)
 .3گرۆپەكان كارتە هەڵواسراوەكان شی دەكەنەوە15( .خولەك)
 .4گرۆپەكان كارەكانیان نمایش دەكەن و پاشان گفتوگۆ دەکەین ئەگەر هەموو
گرۆپەکان لەسەر یەک پۆستەر کاریان کرد بێت ,بەاڵم ئەگەر پۆستەرەکان جیاواز
بوون ,ئەو کاتە لە دواى هەر نمایشێک گفتوگۆ دەکەین 15( .خولەك)
 .5گفتوگۆ لەسەر ئەو چەمكانە دەکەین کە میدیا بۆ كاریگەریکردنى لەسەر الوان
بەکار دەهێنێت 15( .خولەك)
 .6پوخت دەكەینەوە :نابێ بە میدیا هەڵخەلەتێین و باوەڕ بە هەموو ئەو شتانەى کە
دەبینین یان دەیبیستین بکەین .پێویستە بیرکردنەوەى رەخنەیى بەکار بهێنین و لە
هەموو رووێکەوە سەیرى بابەتەکان بکەین :ئامانجى پەیامەکە دەستنیشان بکەین و
بزانین سەرچاوەکە کێیە و مەرامى چییە ،تا چ رادەیەك دروستە ،ئەنجامەكانی چی
دەبێت ,ئەرێنی یان نەرێنیە ،ئایا لەگەڵ بیرو باوەڕماندا گونجاوە؟ ( 5خولەك)

الپەڕەكانی كار

بیركردنەوەی ڕەخنەیی
وەاڵمی ئەم پرسیارانە بە شێوەی بیركردنەوەی ڕەخنەیی بدەنەوە:

.1
.2
.3
.4
.5

ئەم پەیامە ئاڕاستەی كێ كراوە؟
چ الیەنێك (كێ /دەزگا) ناردوویەتی؟
رێگاكانی بەکارهاتوو بۆ سەرنج راكێشان قاییلکردن چییە تا کارێک ئەنجام
بدەى؟
چ شێوازێكی ژیان و بەها باڵو دەكاتەوە و چ پەیامێکى شاڕاوەی هەیە؟
ئامانجی ناردنی ئەم پەیامە چیە؟

بیرۆكە بۆ خۆمان

 بەشداربووان دڵنیا دەكەینەوە کە ئەو پەیامانەی كۆمپانیاكان بۆ فروشتنى
بەرهەمەکانیان باڵو دەكەنەوە یان ئەوانەی هاوتەمەن و هاوەڵەكان باڵو دەکەنەوە.
پێش هەموو شتێک پێویستە بیرکردنەوەى رەخنەیى بەرانبەریان بەکار بهێنین بۆ
ئەوەى نەکەوینە نێو داوى فشارى هاوتەمەنان ,بە تایبەتی زۆر جار زانیاری
هاوتەمەنان لەسەر بنەمای سەرچاوەی باوەڕ پێكراو نین.
 گرنگە ئەو پۆستەرانە هەڵبژێرین کە پەیوەندیان بە گرفت و رەفتارى الوانەوە
هەبێت وەک :جگەرە کێشان و نەرگیلە و نەشتەرگەری جوانكاری و هاوسەرگیرى
پێشوەختى کچان...هتد.
 دەكرێ نووسراوە هەڵواسراوەكان بە دیراسەتکردنی حاڵەت بگۆڕینەوە لەسەر
بارودۆخی الوان کە بەهۆی باڵوكردنەوەی پەیامی هاوتەمەنان یان گەورەكانى
دەوروبەریان دروست بوو بێت .بۆ نموونە :گەورەیەك قسەی خۆشمان بۆ دەكات و
پێشنیاز دەكات بمانباتە شوێنێك ،چۆن بیر دەكەیتەوە؟.

ناونیشانی چاالكی

چەند وتارێک :بە هۆشیاریەوە ڕەخنەیان لێدەگرین

ئامانجەکانی
چاالكی

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 وتارەکان بە تێڕوانینێکى رەخنەیى شیبکەنەوە.
 دەستنیشانكردنی گرنگی سەرچاوەكان لە خوێندنەوەی ڕەخنەگرانە بۆ وتارە
رۆژنامەوانیەکان.
 65خولەك
 وتاری رۆژنامەوانی چاپكراو بۆ هەر بەشداربوویەك.
 بۆرد و کاغەز و قەڵەم.
 كاغەز و قەڵەم.
 .1چاالكیەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)

ماوەی چاالكی
كەرەستە
هە نگاوەكانی
جێبەجێكردن

 لە چوار گرۆپدا كار دەكەن ,وتارەكان دەخوێننەوە و ڕەخنەیان لێدەگرن بە
وەاڵمدانەوەی پرسیارەكانی بەردەستتان.
 هەر گرۆپێک وتارێكی جیاوازى دەدەینێ.

 .2بەشداربووان دەكەینە  4گرۆپ.
 .3هەر گرۆپێك وتاری خۆی دەخوێنێت و شیدەكاتەوە 25( .خولەك)
 .4هەر گرۆپیك ئەنجامەكانی كارەكەی نمایش دەكات 25( .خولەك)
 .5ئەنجامەکانى چاالکیەکە پوخت دەكەین :جەخت لەسەر گرنگى بیرکردنەوەى
رەخنەیى دەکەین و پێویستە بەبێ بیرکردنەوە و شیكردنەوە باوەڕ بە هیچ شتێک
نەکەین 10( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

وتار بۆ شیکردنەوە
وتاری یەكەم
بەرێوبەری یەكێك لە كۆمپانیا بیانیەكان كە كاری بیناسازى دەكات بە ڕۆژنامەكەمانی
راگەیاند :كۆمپانیاكەمان لە پارێزگای سلێمانى پێویستی بە  555كرێكارى سپیکارى
دیوارەکان هەیە ,بەاڵم كەسمان نە دۆزیەوە ئەم كارە بكات لەگەڵ ئەوەی ڕۆژانە 35
هەزار دیناری عێراقى دەدەینێ کە دەكاتە  955هەزارى مانگانە .الوانی کوردستان ئەم
كارەیان ال عەیبەیە و نایكەن .بۆیە ناچارین كرێكاری ئاسیایی بێنین و مانگانە تەنیا 155
هەزار دیناریان دەدەینێ .كرێكارە ئاسیاییەكان لە کرێكارانی کوردستان شارەزاترن,
ئێمەش دەمانەوێت کوردستان ئاوەدان کەین و پەرەى پێبدەین ,بۆیە هەزاران کرێکارى
ئاسیایى هاووردەى کوردستان دەکەین.
تكایە بەهۆی كرداری بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەوە:
 .1ئەو وتارە بۆ كێ ئاڕاستەکراوە؟
 .2چ الیەنێک ئەم وتارەى ناردووە؟
 .3چ شێوازێک بۆ سەرنج ڕاکێشان و قاییلکردن بە ئەنجامدانى کارێک بەکارهێنراوە؟
 .4ئەم وتارە بانگەشە بۆ چ بەها و هەڵوێست و ستایلى ژیان دەکات و چ پەیامێکى
شاڕاوەى تێدا بەدى دەکرێت؟
 .5مەبەست لە ناردنی وتارەكە چیە؟
وتاری دووەم
سیاسەتوانی ناسراو (رێکێش میرۆ) بە ڕۆژنامەكەمانی راگەیاند:

داوا لە حكومەت دەكەین پشتیوانی الوان بكات بەوەی مانگانە بڕی  155هەزار دیناری
عێراقی وەکو مۆچە لەناو تۆڕى پاڕاستنی كۆمەاڵیەتیدا بۆ ببڕێتەوە ,بۆ ئەوەی بتوانن
خۆشگوزەران بژین و دواڕۆژی خۆیان مسۆگەرکەن ,چونكە الوان پیاوانی دواڕۆژ و
دامەزرێنەری نیشتمانن .ئێمە وەكو حیزبێكی سیاسی فشار لەسەر حكومەت دەکەین بۆ
چاودێریكردنی الوان و شیاندنیان لەڕێگەی پێدانی ئەو مۆچەی لەسەرەوە باسمان
كردووە ,بۆیە داوا لە الوان دەكەین پەیوەندی بە حیزبەكەمانەوە بكەن بۆ پشتیوانی ئەم
بیرۆكەیە.
تكایە بەهۆی كرداری بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەوە:
 .1ئەو وتارە بۆ كێ ئاڕاستەکراوە؟
 .2چ الیەنێک ئەم وتارەى ناردووە؟
 .3چ شێوازێک بۆ سەرنج ڕاکێشان و قاییلکردن بە ئەنجامدانى کارێک بەکارهێنراوە؟
 .4ئەم وتارە بانگەشە بۆ چ بەها و هەڵوێست و ستایلى ژیان دەکات و چ پەیامێکى
شاڕاوەى تێدا بەدى دەکرێت؟
 .5مەبەست لە ناردنی وتارەكە چیە؟
وتاری سێیەم
پەیامنێرمان ئامادەی كۆبوونەوەیەكی الوان بووە کە تیایدا گفتوگۆیان لەسەر ئەمڕۆ و
دواڕۆژی خۆیان دەكرد ،تێڕوانینەکانى خۆی لەسەر ئەم كۆبوونەوە پێ راگەیاندین:
"الوان بە كۆدەنگەوە گۆتیان سااڵنێكە بێ كەڵك چاوەڕوانی پرۆگرامەكانی حكومەتین
بۆ پشتیوانیمان ,بۆیە هەست بە نیگەرانی دەكەین لەبەر ئەوەی كۆمەڵگە لێمان تێناگا و
بوارمان ناداتێ" هەروەها پەیامنێرمان ئاماژەی بەوەدا كە پرسیارێكی لە الوان كردووە
و کەس وەاڵمى بۆ نەبووە ،پرسیارەكەش ئەمە بوو" :ئەدی ئێوە چیتان كردووە؟"
تكایە بەهۆی كرداری بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەوە:
 .1ئەو وتارە بۆ كێ ئاڕاستەکراوە؟
 .2چ الیەنێک ئەم وتارەى ناردووە؟

 .3چ شێوازێک بۆ سەرنج ڕاکێشان و قاییلکردن بە ئەنجامدانى کارێک بەکارهێنراوە؟
 .4ئەم وتارە بانگەشە بۆ چ بەها و هەڵوێست و ستایلى ژیان دەکات و چ پەیامێکى
شاڕاوەى تێدا بەدى دەکرێت؟
 .5مەبەست لە ناردنی وتارەكە چیە؟
وتاری چوارەم
پەیامنێرمان چاوپێكەوتنی لەگەڵ سەرۆكی ڕێكخراوێكی لۆكاڵی پەیوەست بە ئافرەتانەوە
کرد ،ئەویش بەم شێوەیە سەبارەت بە چاالكیەكانی خۆیان دوا" :ڕێكخراوەكەمان
پشتیوانی ژنان بەوە دەكات کە خولی فێربوونی دروومانیان بۆ دەكاتەوە و زۆر ژن
بەشداری ئەم خوالنەیان كردووە ,بەاڵم زۆربەیان بێ كار ماونەتەوە چونكە ئەو
ئامێرانەی کە بۆ فێربوونى دروومانیان بەکارهێناوە وەكو ئامێری كارگەكان نین ,ئەوەی
كارگەكان گەورەتر و خێراترن ,هەروەها بازاڕی جلی چینی لە لۆكاڵیەكان گەرمترە"
سەرۆكی ڕێكخراوەكە رایگەیاند کە ڕێكخراوەكەیان لەسەر سازکردنى ئەم خوالنە
بەردەوام دەبێت و داوای لە كچانی دەرچووی زانكۆ كرد بەشدارى بکەن .پێویستە ئەم
هەلە گرنگە لە دەستی خۆیان نەدەن بۆ بینای دواڕۆژی گەشیان.
تكایە بەهۆی كرداری بیركردنەوەی ڕەخنەگرانە وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەوە:
 .1ئەو وتارە بۆ كێ ئاڕاستەکراوە؟
 .2چ الیەنێک ئەم وتارەى ناردووە؟
 .3چ شێوازێک بۆ سەرنج ڕاکێشان و قاییلکردن بە ئەنجامدانى کارێک بەکارهێنراوە؟
 .4ئەم وتارە بانگەشە بۆ چ بەها و هەڵوێست و ستایلى ژیان دەکات و چ پەیامێکى
شاڕاوەى تێدا بەدى دەکرێت؟
 .5مەبەست لە ناردنی وتارەكە چیە؟
بیرۆكە بۆ خۆمان

 بەشداربووان هاندەدەین بۆ خۆێندنەوەی ڕۆژنامەکان و وردبوونەوە لەو شتانەی کە
دەیبینن یان دەیبیستن (باڵودەبنەوە).
 هاندانى هەمووان دەکەین بۆ بەشداریكردن و هەلی ڕەخنەگرتنیان لە هەواڵ و
راگەیەنراوەكان بۆ دەرەخسێنین.

بابەتى سێیەم :بڕیاردان و چارەسەرکردنى کێشەکان
"گرفتەکان لە ناخى پێکهاتەى ژیاندان ,هەروەها کارامەییمان بۆ چارەسەرکردنیان" ,فەیلەسووفێک

بڕیاردان و چارەسەركردنی كێشەكان -زانیاری بنەڕەتی
بڕیار چیە و جیاوازی لەنێوان بڕیار و بریارداندا چیە؟
كێ لە ئێمە ئەم رستەیەی نەبیستووە "چی بڕیارێكت دا؟" لە ڕۆژێكدا چەندین جار گوێبیستی دەبین...
هەروەها گەر لەكەسانی دیكەوە نەمانبیست بێت ,ئەوا لەناخی خۆماندا هەیە" :ئەمڕۆ چاوپێكەوتنم لەگەڵ
بەڕێوبەری پەیمانگا هەیە ،چی بپۆشم؟"" ،چۆن چەمكی قورسی مامەڵەكردن لەگەڵ كێشەكان روون
بكەمەوە؟"" ،دژوار لە چ بوارێكدا پسپۆڕێتی دەكات؟"" ،ئایا بۆ شوێنێكی دیكە دەگوێزینەوە؟"" ،ئایا ئەم
كارە بكەین یان ئەوی دیكە؟"" ،دەمەوێ چ كارێك بكەم؟"" ،چۆن گرفتەكەم لەگەڵ ئااڵن چارەسەر بكەم؟"،
"ئایا لەگەڵ هاوڕێكانم دەردەچم بۆ قاوەخانەیەك نێرگەلە بكێشم؟"" ،چی لەو زاوایە بكەم كە باوكم دەیەوێ
شووی پێ بكەم؟".
زۆر بڕیاری دیكەش هەن كە لەوانەیە ڕۆژانە بیدەین یان ماوە ماوە ,یاخود یەكجار لە ژیاندا دەدەین.
تێبینیمان کردووە کە هەندێ جار ئەنجامی بڕیارەكانمان کاریگەرى ئەرێنی یان نەرێنی بۆ ماوەیەكی دوورو
درێژ لەسەر ژیانمان و ژیانی الوان و لەوانەیە لەسەر ژیان بە گشتی هەبێت .لێرەوە گرینگە الوان بزانن
چۆن بڕیار دەدەن و هوشیاری ئەنجامەكانی بن لەسەر ژیانی خۆیان و ئەوانەی دەوروپشتیان و كۆمەڵگە و
و نیشتمانەكەشیان.
ئێمەی گەورەكان گرینگە بزانین هەندێك جار بڕیاردانی الوان لە ئێمە جیاوازە ،لەوانەیە پێچەوانە بێت.
بۆیە دەبێ بەرەنگاری بڕیارەكانیان نەبینەوە چونكە پێویستی و گۆشەنیگا و ئارەزووەكانی ئەوان لەوانەی
ئێمە جیاوازن .لێرەوە گفتوگۆی بنیاتگەر باشترین چارەسەرە لەم بارودۆخەدا .بڕیار بابەتێكی كەسییە،
دەكرێ ئەوەی بۆ تۆ بگونجێت بۆ من گونجاو نەبێت.
بڕیار بژارەیێكە لەنێوان كۆمەڵێك بژارەی دیكەدا هەڵیدەبژێرین و ئەو حوكمەیە كە لەسەر بابەتێكدا دەیدەین
كە لە لێكۆڵینەوەدایە و باشترین بژارەیە بۆ کەرەستەکانى بەردەستمان .کەچى بڕیاردان پرۆسەیەكی فكریە
پەیرەوى دەکەین بۆ گەیشتن بە بڕیار.

ئەم كارامەییە ژیانیە وەكو كارامەییەكانی دیكە دەكرێ وەرگیرێت ،زۆر گرنگە و بەشێكی بنەڕەتییە لە
ژیانی ڕۆژانەی خۆمان و الوانیش .لە بڕیارە بچووك و گەورەكانماندا پێویستمان بەم كارامەیی یە دەبێت ,چ
وەکو تاك یان گرۆپ یان كۆمەڵگە .هەروەها لە کاتى گەشەکردنى الواندا زیاتر پێویستیان پێ دەبێت ,چەند
بەرپرسیارێتیان فراوانتر و گەورەتر بوو زیاتر بەرەو رۆڵی ڕێبەرایەتى دەچن لەسەر ئاستى ژیانی كەسیی
یان كار یان كۆمەڵگە و تەنانەت نیشتمانیش.

جۆر و رێگاكانی بڕیاردان چیین؟
پۆلینەكانی بڕیار و بڕیاردان جۆراوجۆرن 6هەیانە پەیوەندی بە خێرایی بڕیادانەوە یە ،هەشیانە
پەیوەندی بە كار و گرۆپەكان و بەڕیوەبردنەوە هەیە .بڕیاریش هەیە پەیوەندی بە ئاستی كەسییەوە هەیە .لەم
ڕێبەرەدا مامەڵە لەگەڵ ئەو بڕیارانە دەکەین كە پەیوەندیان بە الوانەوە هەیە لەسەر ئاستی كەسیی و تا
رادەیێكیش لەسەر ئاستی كار.
 .1بڕیاری هەنووكەیی و خێرا :لەوانەیە پشت بە بیركردنەوەی لۆژیكی ببەستێت بەاڵم خێرایە,
لەوانەشە لە قۆاڵیى ئارەزوویەكەوە سەرچاوەیان گرتبێت .بۆنموونە" :لەناكاو هاوكارێكی
خۆتت بینی و داوای كرد نانی نیوەڕۆ پێكەوە بخۆن".
 .2ئەو بڕیارەی پێویستى بە ماوەیەکى درێژ هەن :لەبەر ئەوەی گرنگە و كاریگەری لەسەر
خۆمان و دەوروپشتماندا هەیە و لەوانەیە پێویستمان بەزانیاری پتر لەسەر بابەتەكە هەبێت ,بۆیە
پێویستى بە كاتێکی درێژخایەن هەیە.
 .3بڕیاری دواخراو :دوای دەخەین تا وەكو رووداوێك روو دەدات یان كەسانی دیكە بڕیارمان بۆ
دەدەن.
 .4بڕیاری عەقاڵنی :پشت بە بیركردنەوە و شیكردنەوە و هەڵێنجاندن دەبەستێت .بڕیارەكە لەسەر
بنەمای زنجیرەیەك هەنگاو دەدرێت ،بژارەی جۆراوجۆر بۆ چارەسەركردنی بارودۆخێكی
تایبەت دەستنیشان دەكرێت و چاكە و خراپەكانی شیدەکرێنەوە بە مەبەستی گەیشتن بە
گۆنجاوترین چارەسەر کە بڕیارى لەسەر دەدرێت و جێبەجێ دەكرێن .نموونەكانی ئەم جۆرە
بڕیاردانە جۆراوجۆرن بەاڵم بنەماكەیان یەك بنەمایە.
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 .5بریاری پشتبەستوو بەهەستی پێشبینی (الحدس) :سەرچاوەی ئەم بڕیارە هەستێكی ناوەكی یان
هەستێ پێشبینی یان شارەزاییەكە بە بێ هیچ پرۆسەیەكی میتۆدی یان لۆژیكێكی دەستنیشانكراو
دەدرێت.
 .6بڕیاری كەسیی :كەسەكە خۆی بڕیار دەدات بە بێ گەڕانەوە بۆ راوێژكاری لەگەڵ كەسانی
دیكە ،چونكە پەیوەندی بە ژیانی خۆیەوە هەیە.
 .7بڕیارى بە کۆمەڵ :پێویست دەكات گرۆپێك یان تیمێكی كار پێكەوە بڕیار بدەن.
چەندین رێگای بڕیاردان هەن:
 .1بە تاك :یەك كەس یان ڕێبەری گرۆپ بڕیار دەدات ،رۆڵی كەسانی دیكەش ئەوەیە زانیاری كۆ
بكەنەوە یان بۆچوونی خۆیان بدەن ،بەاڵم لە كۆتاییدا بڕیارەكە هی ئەو كەسەیە یان ڕێبەرەکەیە.
 .2راوێژكاریی :بەرپرس یان ڕێبەری گرۆپەكە راوێژی چەند كەسێك دەكات سەبارەت بە بابەتەكە
بۆ كۆكردنەوەی بیروبۆچوون و پێشنیاز ,بەاڵم لە كۆتایدا خۆی بڕیار دەدات و ئەگەری هەیە
كاریگەری بۆچوونەكان لەسەر بڕیارەكەی هەبێت.
 .3بڕیاری كۆكبوون (بەشداریکردنى گرۆپ) :هەموو گفتوگۆ دەكەن و هەركەسێك بۆچوونی خۆی
دەخاتە ڕوو و گفتوگۆكان بەردەوام دەبن تا ئەو كاتەی دەگەن بە بڕیارێك ,ئەوکات هەموویان پابەند
دەبن بە جێبەجێکردنى .هەندێك جار رێژەی دەنگی بۆ دادەنێن بۆ نموونە ئەوانەی كۆكن لەسەری
%85ی گرۆپەكەن.
 .4سەرپشككردن (تەفویز -دەسەاڵتدان) :ئەو كەسە یان ڕێبەری گرۆپەكە پێوەر و ڕێنوێنییەكان
دەستنیشان دەكات و كەسێك سەرپشك دەكات بۆ بڕیاردان پاشان پشتیوانی دەكات.
 .5زۆرینە :لە ڕێگەی دەنگدانەوە دەكرێت بۆیە بۆچوونی كەمینەكان دەرناكەوێت.

هەنگاوەكانی بڕیاردان چیین؟
زۆر نموونە بۆ بڕیاردان بە كاردێن ،ئەم هەنگاوانەی خوارەوەمان لە چەندین سەرچاوەوە گەاڵڵە
كردووە .بەم شێوەیەى خوارەوەیە:
 .1بارودۆخەكە وەسف دەکەین و کێشەکە دەستنیشان دەكەین:
 بارودۆخەكەمان چیە؟ چۆن ئەمە روویداوە؟ پەیوەندی بە كێوە هەیە؟ بۆچی روویداوە؟
 ئەنجام و ئامانجی كۆتایی چین؟ لە كۆتاییدا دەمەوێ بگەم بە چى؟

 زانینی بارودۆخ و ئامانج و ئەنجام یارمەتیمان دەدات بابەتەكە بخەینە ناو چوارچێوەیەكی
تایبەتەوە و بكەوینە شوێن هەنگاوەكان بە شێوەیەكی ڕێكخراو.
 .2بژارە و گریمان و چارەسەرەكان دەژمێرین:
 بیر لە بژارەی جۆراوجۆر بۆ بەرەنگاربوونەوەی بارودۆخەكە دەکەین و وەاڵم دۆزینەوە تا بە
ئەنجام بگەین.
 بژارەكان دەژمێرین.
 زۆر جار پێش ئەمە هەنگاوی كۆكردنەوەی زانیاری دێت بۆ ئەوەی بەرچاوڕونیمان سەبارەت
بە بابەتەكە پتر بێت( .بڕوانە بەشی سەرچاوە و كۆكردنەوەی زانیارییەكان)
 .3بژارەكان هەڵدەسەنگێنین:
 ئەنجامەكانى ئەرێنی و نەرێنیی هەر بژارەێك /چارەسەرێك شیدەكەینەوە لەسەر ئاستی دوور و
نزیك.
 پرسیار لە كەسانی دەورپشتمان دەكەین کە متمانەمان پێ هەیە بۆ ئەوەى هاوكاری و
ڕێنوێنیمان بكەن.
 هەر بژارەیەك لەسەر بنەمای ئەم پرسیارانە هەڵدەسەنگێنین :7ئایا ئەم ئەگەرە زیانبەخشە؟ ئایا
داپەروەر دەبم لەگەڵ خۆم و كەسانی دیكە؟ ئایا مرۆڤێكی بەرپرسیار دەبم؟ ئایا گرنگیدانم
ئاشکرا دەبێت؟ ئایا لەگەڵ ئامانجى خوازراودا دەگونجێت؟ ئایا رێزی خۆم و كەسانی دیكەم
گرتووە؟ یان ئایا رازی دەبم كەسانی دیكە بەم شێوەیە مامەڵەم لەگەڵ بكەن؟ ئایا لە جێگەی
متمانەدا دەبم؟ ئایا ئەم ئەگەرە كەس بریندار دەكات؟ كێ؟ كەی؟ چۆن؟ ئایا لەگەڵ ئەوەی من
دەگونجێت کە هاواڵتیەكی بەڕێزم و رێز لە یاسا دەگرم و كاری پێدەكەم ؟
 .4یەكێك لە ئەگەرەكان هەڵدەبژێرین:
 پاش بەراوردكردنی ئەرێنی و نەرێنیی بژارەكانی بەردەستمان لەسەر بنەمای بەهای خود و
هەست و كەرەستەی بەردەستمان ،چارەسەری گونجاو هەڵدەبژێرین.
 ژمارەی ئەرێنی و نەرێنیەكانی بابەتەكە گرنگ نییە ,بەڵكو بەهای دانراو بۆ هەر یەكێكیان
گرنگە.
 ئەگەر نەمانتوانی چارەسەر هەڵبژێرین دەكرێ پەنا بۆ كەسانێك بەرین كە جێگەی باوەڕ و
متمانەن و گفتوگۆیان لەگەڵدا دەكەین بۆ ئەوەی بابەتەكە روونتر ببینین.

 .5پالنێك بۆ جێبەجێكردنی بڕیارەكە دادەنێین و دەستبەكار دەبین:
 دەستنیشانکردنى كەی و چۆن بڕیارەکە جێبەجێدەکەین ,كێ چی دەكات ,یارمەتی پێویستمان چیە
و پەیوەندیی بە كێوە هەیە.
 .6بڕیار و بارودۆخەكە هەڵدەسەنگێنین و دەستكاری دەكەین:
 لە خۆمان دەپرسین :ئایا گەیشتین بە ئامانج؟ ئایا دۆخەكە گۆڕا؟هەست بەچی دەكەین بەرامبەر
بە بڕیارە جێبەجێكراوو دۆخە نوێكە؟
 گۆڕانە پێویستەكان كە دەكرێ بخرێنە سەر بڕیارەكە دەستنیشان دەكەین بۆ ئەوەی دۆخەكە
باشتر بێت.
 لە خۆمان دەپرسین دەبێ لە داهاتوودا چی نەكەین بۆ ئەوەی ئەم گرفتە دووبارە نەبێتەوە؟
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ئەو فاكتەرانە چیین کە كاریگەری لەسەر بڕیاردان دەکەن؟
بڕیاردان بە کۆمەڵێک فاکتەر ئاکامدار دەبێت ،لەوانە:
 .1بەها كەسییەكانمان :ڕەفتارەكانمان لەسەر بنەمای بەها كەسییەكانی خۆمان دەبێت كە پەرەمان پێان
داوە ،یان ئەوانەی لە خێزان و كۆمەڵگەوە وەرگیراون .هەروەها بەهاكانمان ڕوانگەی تێڕوانینمان
بۆ ئەگەرەكانمان دەستنیشان دەكات ,بۆیە كاریگەریان لەسەر بڕیارەكان و خاڵە ئەرێنی و
نەرێنیەكانیان دەبێت.
 .2خۆنرخاندنمان :بەرز خۆنرخاندن وامان لێدەكات بڕیاری بەرپرس و گونجاو بدەین بە بێ ئەوەی
بكەوینە ژێر كاریگەری كەسانی دیكە و رێگا بەوان بدەین بڕیارمان بۆ بدەن.
 .3فاكتەری دەرەكی :وەکو بارودۆخی ئاسایش یان رەوشى سیاسی واڵت و كەرەستەی بەردەست و
رەوشى تەندروستی و ئەوانى دیکە.

لە كوێ زانیاریمان دەستدەکەوێت بۆ ئەوەى یارمەتیمان بدات بۆ بڕیاردان؟ ئایا
سەرچاوەكان باوەڕپێكراون؟
 .٣سەرچاوەی زانیارییەكان:
 oكەس و كار و خێزان و گەورەكانی دەوروپشتی الوان.
 oشارەزا و پسپۆڕان.
 oهاوەاڵن (هاوتەمەنان /هاوشان).
 oراگەیاندن بەهەموو جۆرەكانیەوە لەگەڵ پەرتووك و سەرچاوەی زانستی و ریپۆرت و
باڵوكراوەى حكومی و ڕێكخراوە لۆكاڵی (محلی) و نێودەوڵەتیەكان.
 oهەموو شێوەكانی ئینتەرنێت وەك گرۆپی گفتوگۆ و سایتی ئەلیكترۆنی و ئەوانى دیکە.
 .٢ئاستی متمانە و باوەڕبوون و تازەیی زانیارییەكان:
 oكەسوكار و هاوتەمەنان سەرچاوەی دەوڵەمەندی زانیارین بۆ الوان .لەم قۆناغەی تەمەندا الوان
پتر پەنا بۆ هاوەاڵنیان دەبەن لەوەی بۆ كەسوكار بۆ وەرگرتنی زانیاری و بۆچوونەكانیان .گرنگە
هۆكار و پاڵنەرەكانی پشت بۆچوونی هاوەاڵن /هاوتەمەنان بزانین .هەروەها دەبێ پێگەی
كەسوكار و شارەزاییان تێبگەین و لەبەرچاو بگرین.
 oلە كاتی وەرگرتنی زانیاری لە دەزگاكانی راگەیاندنەوە دەبێ رەچاوی ئەم خااڵنە بكەین:
 پێویستە ئامانجە شاڕاوە و دیارەكانی سەرچاوەكە و ئاڕاستە و گۆشەنیگاكەی بزانین ،ئایا
بابەتیە ،الیەنگیرە ،كەسییە ،ئاڕاستەكراوە ،دەیەوێت بەرهەمێك بفرۆشێت ،دەتوانین لە پتر لە
سەرچاوەیەك ئەم زانیاریانە وەرگرین.
 پاشینە و شارەزایی نووسەری وتارەكە یان راپۆرتەكە و ئەو دەزگایەی باڵوی كردۆتەوە.
 مێژووی زانیارییەكان و پێگەیان لە ریزبەندی رووداوەكان و رادەی نوێبوونیان.
 oئنتەرنێت لەم ڕۆژانەدا لەهەموو ئامڕازەكانی دیكە زیاتر بەكار دێت .بەاڵم ئینتەرنێت تۆڕێكی
كراوەیە و هەركەسێك هەرشتێكی بوێت دەتوانێت لەسەر داینێت .هەروەها زۆرێك لە الپەڕەكانی
نێت زۆرجار لە ناكاو نامێنن ،بۆیە دەبێ رەچاوی ئەم خااڵنە بكەین:
 لە نووسەرەكە دڵنیا بین بەوەی بگەڕێن بەدوای زانیاری لەسەری ،لە چ دەزگایەك كاری
كردووە؟ چ نووسینێكی باڵو كردۆتەوە؟ ئایا لە گۆڤاری زانستی باڵوی كردۆتەوە؟ ئایا
كەسانی شارەزا پێداچوونەتەوە؟ ئایا ئاماژە بە سەرچاوە دەكات؟ سەرچاوەكانی چیین؟

 سەیری بەشی كۆتایی ناونیشانە ئەلكترۆنیەكەی سەرچاوەكە دەكەین ،ئایا دەزگایەكی گشتیە
(حكومی) ().gov؟ یان ئەكادیمی ().edu؟ یان ڕێكخراو ().org؟
 لە داتا بەیسی تایبەتدا بە دوای سایتەكەدا دەگەڕێین ،ئایا دەتوانین هەمان سەرچاوە بە
نووسینی ناوی نووسەر یان ناونیشانى بابەتەكە بدۆزینەوە؟

هەندێک شێواز کە الوان بۆ بڕیاردان ساز دەکەن؟
 .1بەشداریكردنی الوان لە پرۆسەی بڕیاردان بە شوێنكەوتنی میتۆدەكەی سەرەوە و بە شێوازێكی
ئاسانكراو .هەروەها دەكرێ هەنگاوەكانی بڕیاردانیان بۆ شیبكەینەوە.
 .2ئامادەبوونمان بۆ وەاڵمدانەوەى پرسیارەكانیان و دەربڕینی بۆچوونەكانمان بە ویستی خۆیان نەك بە
زۆرەملێ.
 .3زانیاری پێویستیان بدرێتێ بۆ دەستنیشانكردنی بژارەكانیان یان دەستنیشانكردنی سەرچاوە
پێویستەكان.
 .4متمانەیان پێبكرێت و بوارێكی ئازادیان پێبدرێت بۆ هەڵبژاردنی ئەو شتەی ئارەزوویانە لەگەڵ
ڕێنوێنی و پشتیوانیكردنیان.

بڕیاردان و چارەسەركردنی کێشەكان– چاالكی پێشنیازكراو
ناونیشانی
چاالكی
ئامانجەکانی
چاالكی

ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

وەاڵمی كۆتایی
لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەی بڕیار و جۆرەكانی بزانن.
 جیاوازی لەنێوان بڕیار و پرۆسەی بڕیارداندا دەستنیشان بكەن.
 ئەو فاكتەرانەی كاریگەریان لەسەر بڕیارداندا هەیە بژمێرن.
 45خولەك
 4 چوار كیسەی رەنگاوڕەنگی ئەستوور.
 4 شتی بچكۆلە کە لەناو هەر كیسەیەكدا شتێکى هەبێت.
 .1داوای  3خۆبەخش دەكەین بۆ بەشداریكردن لە ڕاهێنانی هەڵبژاردنی كیسەكان (١٥
خولەک)
 .2داوا لەهەر سێ خۆبەخشەکە دەكەین لەو هەر چوار کیسانە سەرو كیسەیەک
هەڵبژێرێت بە بێ ئەوەی دەستیان لێدەن.
 .3داوایان لێدەكەین دەست لە كیسە هەڵبژێردراوەكانیان بدەن بە بێ ئەوەی تەماشای
ناویان بكەن.
 .4هەل بە بەشداربووان دەدەین كیسەكانی خۆیان گڵ بدەنەوە یان لەگەڵ بەشداربوویەكی
دیكە یان لەگەڵ كیسەی چوارەم ئەوەی الی خۆمان ماوە بیگۆڕنەوە.
 .5لە بەشداربووان دەپرسین ئایا ئەمە دوا هەڵبژاردنتانە؟
 .6داوا لەهەر بەشداربوویەك دەكەین كیسەكانیان بكەنەوە و تەماشای ناویان بكەن.
 .7دەكرێ دوای ئەوەی دووبارە كیسەكان تێكەاڵو بكەینەوە چاالكیەكە دووبارە بكەینەوە
بۆ ئەوەی زۆرترین ژمارەی بەشداربوو یان هەموویان بەشداری بكەن.
 .8گفتوگۆ لەگەڵ بەشداربووان دەكەین 15( :خولەك)
 بۆچی كیسەكانتان گۆڕیەوە؟
 كاتێك كیسەكانتان گۆڕیەوە ئەوە دوا بڕیارتان بوو؟ بۆچی؟
 بە بۆچوونی ئێوە ئەم ڕاهێنانە ئاماژە بەچی دەكات؟ یا ئەو كردارە چیە كە
ئەنجامتاندا؟
 .9پرۆسەی بڕیاردان پێناسە دەكەین و جیاوازیەكانی نێوان بڕیار و بڕیاردان دەستنیشان
دەكەین ( 5خولەك)
 .15گفتوگۆ دەكەین و شیدەكەینەوە 15( :خولەك)
 جۆرەكانی بڕیاردانەكانتان چین؟
 رێگاكانی بڕیاردانتان چین؟
 .11گرنگی بڕیاردان پوخت دەكەین كە بەشێكی سرووشتیە لە ژیانی ئاسایی ڕۆژانەماندا
وكاریگەریی لەسەر ژیانماندا دەبێت ،كاریگەری هەندێكیان كاتییە و کاریگەرى
هەندێكیش تاهەتایە دەمێنێت 5( .خولەك)
--

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

ناونیشانی
چاالكی
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

 بۆ بەشداربووان رووندەکەینەوە کە زۆر فاكتەر هەن كاریگەریان لەسەر بڕیارداندا
هەیە :كەسایەتی خۆمان ،رادەی خۆنرخاندن و باوەڕبوون بەخۆمان،
بیروباوەڕەکانمان ،بەهاكانمان ،ناسیاوەكانمان ،هاوڕێ ،خێزان ،كۆمەڵگە ،زانیاری،
نەبوونى ئارەزووى بڕیاردان...هتد .ئەمانە هەموویان یارمەتیمان دەدەن بۆ ئەوەى
بڕیارێکى دروست یان نا دروست بدەین..
 ناچینە ناو وردەكاری هەنگاوەكانی بڕیاردان چونكە لە راهێنانێكی دیكەدا باسی
دەكەین.
 دەكرێ داوا لە بەشداربووان بكەین کە ئەم شتانە لەسەر بۆردەكە بنووسن" :ئەو
بڕیارانەى ڕۆژانە دەیدەن؟" ،هەروەها "ئەو بڕیارانەی ماوە ماوە دەیدەن؟" پاشان
گفتوگۆ لەسەر جۆرەكانی بڕیار بكەین.

هەنگاو بەهەنگاو بەرەو بڕیار
لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 هەنگاوەكانی بڕیاردان بژمێرن.
 هەنگاوەكانی بڕیاردان جێبەجێبكەن.
 ئەنجامە دواڕۆژیەكانی بڕیارەكانیان بەرامبەر بەخۆ و دەوروبەریان دەستنیشان بکەن.
 75خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كۆپی هەنگاوەكانی بڕیاردان بەپێی ژماری بەشداربووان.
 24 پارچە كاغەزی بچووك 6 :چوارگۆشە و  6الكێشە و  6بازنە و  6سێگۆشە،
لەسەر هەر دانەیەكیان دەقێك نووسرابێت( .الپەڕەی كار)
 24 پارچە كاغەزی سەوز؛  6لەهەر یەك لە جۆرەكان بن.
 .1پێشوەخت چاالكیەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 سەرەتا بە تاك كار دەكەن و دواتر بەگرۆپ بۆ دۆزینەوەی هەنگاوەكانی بڕیاردان.
 كارتی شین بە شێوازی جیاواز و چیرۆكی جیاواز بەسەرتان دابەش دەكەین
(چوارگۆشە ،سێگۆشە ،الكێشە و بازنە) ،پێویستە هەر بەشداربوویەك كارتێكی
سەوز ببات و بیرۆكەكەی سەری بخوێنێتەوە و بارودۆخەكەێ هەڵێنجێت و 3
ئەگەر بۆ چارەسەر لەسەر كارتی سەوز بنووسێتەوە (کە لە هەمان جۆرى رەنگى
شین بێت).
 كاتێك هەموو چارەسەرەكان دەنووسنەوە ،ئەو كەسانەی هەمان شێوە كارتی شین و
سەوزیان هەیە كۆ دەبنەوە بژارە و چارەسەرەكان كۆدەكەنەوە و گفتوگۆ لەسەر
ئەگەرە ئەرێنی و نەرێنیەكانیانى هەر بژارەیەک دەكەن (لەسەر ئاستی دوورو
نزیك) ,ئینجا گونجاوترینیان هەڵدەبژێرن.
 .2هەر بەشداربوویەك بژارەكە و دۆخەكە دەردەخات و لەسەر پارچە سەوزەكە
دەنووسێت 15( .خولەك)

الپەڕەكانی كار

 .3گرۆپەكان بەپێی جۆری پارچە كاغەزەكان پێك دەهێنین بۆ ئەوەی پێكەوە كار بكەن.
( 5خولەك)
 .4گرۆپەكان كار لەسەر شیكردنەوەی ئەگەرەكان دەکەن .خاڵە ئەرێنی و نەرێنیەکانى كە
بژارەكانیان داوە .ئینجا هەڵبژارتنى ئەگەرێکیان لەسەر بنەمای ئەو نرخەی پێدراوە و
بەها كەسیەكان ,خێزان ،كۆمەاڵیەتی و نیشتمانیەكانیش نەك ژمارەیان ،پێویستە هەر
كەسێك لە گرۆپەكەدا بڕیارێکى کۆتایى بدات 15( .خولەك)
 .5گرۆپەكان كارەكانیان نمایش دەكەن 15( .خولەك)
 .6گفتوگۆ دەكەین 15( :خولەك)
 هەنگاوەكانی بڕیاردان.
 ئایا چارەسەرەكان بۆ گرفتەكان یان دۆخەكان زۆر جیاواز بوون لەیەكتر؟
 ئایا جیاوازی لە نێوان ئەرێنی و نەرێنی هەر چارەسەرێك هەبوو؟
 بۆچی یەكەم جار بە تاكەكەسی دەستبەكار بووین ئینجا بووین بەگرۆپ؟
 .7بۆ بەشداربووان رووندەکەینەوە کە ئامانج لە تێكەڵكردنی شێوازەكانی كاركردن ئەوە
بووە کە گرنگی پرسیاركردن لە كەسانی دیكە لە كاتی چارەسەركردنی گرفتدا بۆ
ئەوەی گۆشەنیگا و چارەسەری ئەو كەسانە بزانین كە متمانەمان پێ هەیە ,ئەمیش
گرنگە بە ئەوەی تێڕوانینمان بۆ كێشە و ئەگەرەكانی چارەسەر روونتر و فراوانتر
دەبێت ،بەاڵم لە كۆتاییدا بڕیاردان شتێكی كەسییە لەسەر بەها و نۆڕم و ئارەزووەكانی
كەسەكە دەوەستێت 5( .خولەك)
 .8هەنگاوەكانی پرۆسەی بڕیاردان دەژمێرین و لەسەر بۆردەكە دەینووسین وهەر
هەنگاوێك شیدەكەینەوە و وردەكاریەكانی دەڵێین ,پاشان هەنگاوەكانی جێبەجێكردن و
هەڵسەنگاندن و دەستكاریكردنی پێویست دەخەینە سەریان 15( .خولەك)
 .9پوخت دەكەین و كۆتایی دێنین بەوەی دەڵێین دەتوانین لەبەر رۆشنایی ئەم هەنگاوانە
هەر بڕیارێك بدەین ،بەاڵم هەندێك بڕیار كاتی پتریان دەوێت 5( .خولەك)
دەق بۆ بڕیاردان!
دەقی  :1تەمەنم  15سااڵنە و باوكم دەیەوێت هاوسەرگیری لەگەڵ خزمێكی خۆی بكەم،
ئەو باوەڕی وایە كچ دەبێ زوو شوو بكات ،هەروەها كۆمەڵێك ئەركی ئابووری لەكۆڵ
دەكاتەوە .جارێ من ئارەزووی شووكردنم نییە و گەرەكمە خوێندنم تەواو بكەم ,لەوانەیە
پاشان پسپۆڕێتیش بكەم ،چی بكەم؟
دەقی  :2قوتابیەكی نوێ هاتووەتە پۆلمانەوە ،كەسێكی زۆر رێك وپێك و زیرەك و
رێكپۆشە بەاڵم خەڵكی ناوچە و ئاڕاستەیێکی جیاوازە .ئارەزوو دەكەم بیناسم و هاوڕێتیی
بكەم ،بەاڵم دەترسم هاوپۆلەكانم تووڕە بن لێم لەبەر ئەوەی كەسوكاریان ڕێگەیان نادەنێ
مامەڵەی كەسان دەرەوە بكەن.
دەقی  :3بارودۆخی ئاسایش لە ناوچەكەماندا خراپە ،چیتر ناچین بۆ قوتابخانە و پەیمانگا

لەبەر ئەوەی كەسوكارمان دڵیان المان دەبێت ،هەروەها بارودۆخی ژیان سەخت بووە..
برا گەورەكەم لە كاتی جەنگەوە كۆچی كردووە و لە دەوڵەتێكی بیانیدا نیشتەجێ بووە و
داوای رویشتنی ئێمەش دەكات .ئایا واڵت بەجێ بێڵین یان بمێنینەوە؟
دەقی  :4پێش كۆتایی ساڵی یەكەمی خوێندنی پیشەییم دەبێ پیشەیەك هەڵبژێرم و پسپۆڕێتی
لێبكەم .لە ماوەی ساڵی یەكەمدا زۆر ئاسوودە نە بووم .من دوودڵم ئایا بەردەوام بم لە
خوێندنی پیشەیی و پاشان چ بەشێك هەڵبژێرم ،دارتاشی ،كۆمپیوتەر ،كارەبا ،یان بەدوای
چارەیەكی دیكەدا بگەڕێم؟
دەقی  :5خوێندنی پیشەییم لە دامەزراندن و چاكردنەوەی ئامێرەكانی ساردكەرەوە
تەواوكردوە و دەبێ بەدوای كاردا بگەڕێم .باوكم كارێكی حكومی بۆ دۆزیمەوە بە موچەی
مانگانە  355هەزار دینار ،هەرچی هاورێكەمە ئەوە دەیەوێ بەشداری بم و پێكەوە
هاوپشك دوكانێك دانێین بەتایبەتی ناوچەكە زۆر فراوان بووە و لە كەشوهەوایەكی گەرمی
وەك هەولێردا ماڵەكان بەردەوام پێویستیان بەو ئامێرانە دەبێت ،سەرم سوڕماوە نازانم
چیبكەم؟
دەقی  :6ماڵم بۆ گەڕەكێكی نوێ گواستەوە و هەوڵمدا لەگرۆپێك الو نزیك ببمەوە .پاش
دووجار یەكتر بینین ،یەكێكیان جگەرەیەكی حەشیشەی پێشكەش كردم وهەموویان سوور
بوون لەسەر ئەوەی بیكێشم وەك نیشانەی ئینتیمام بۆ گرووپەكە ،چیبكەم؟

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

دەقی  :7هاوەڵەكانم ئامۆژگاریم دەكەن بە توندی مامەڵەی خوشكەكەم بكەم كە ساڵێك لە من
بچووكترە و نەیەڵم لە ماڵەوە دەرچێت و هیچ شتێك بە بێ پرسم نەكات و ئەو كارانەی
ماڵەوە كە دایكم بە منیان دەكات بە وی بكەم جگە لە كارەكانی خۆی .ئەوان دەڵێن ئەمە بە
مەبەستی پاڕاستنی ئەوە چونكە كاری ئەو ئەوەیە لە ماڵەوە بێت وكاری ناوماڵ بكات
لەبەر ئەوەی مێینەیە ،ئەوان بەهۆی ئەم بابەتەوە گاڵتەم پێدەكەن .چیبكەم ،ئایا وەك ئەوان
دەڵێن پیاو بم و ئەو مامەڵەیە لەگەڵ بكەم؟
 سەرنجی بەشداربووان رادەكێشین بۆ گرنگیی رەچاوكردنی ئەرێنی و نەرێنیەكان
لەسەر مەودای دوور و نزیك چونكە لەوانەیە ئەو ئەنجامەنەى لێى دەردەکەون
کاریگەرى لەسەر هەموو ژیانى مرۆڤ بکات ,هەندێك جاریش كاریگەریەکە لەسەر
ژیان دەمێنێت و مەحاڵە راست بکرێتەوە.
 بە بیرى بەشداربوان دەهێنینەوە کە پێویستە کارامەیى بیرکردنەوەى داهێنەرانە بەکار
بهێنن لەکاتى دانانى ئەگەرەکاندا ,هەروەها لەکاتى شیکردنەوەى ئەرێنى و نەرێنیەکانى
هەر ئەگەرێکدا پێویستە بیرکردنەوەى رەخنەگر بەکار بهێنن.
 ئەگەر گرۆپەكە تێكەالوی كوڕ و كچ بوو هەوڵدەدەین بە تێكەاڵوی كاریان پێبكەین بۆ
ئەوەی گۆشەنیگای جیاوازتر هەبێت.
 دەكرێ ڕاهێنانیك لە كۆتایی چاالكیەكە بدەین بۆ كاری ماڵەوە بەوەی هەركەسێكیان
بڕیارێك دەستنیشان بكات بە ئارەزووی خۆی و هەنگاوەكان بۆ جێبەجێكردنی
ئەنجامبدات.

ناونیشانی
چاالكی
ئامانجەکانی
چاالكی

ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

باوەڕپێكراو و دوکیومێنتكراو
لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن:
 ژماردنى رێگا و سەرچاوەكانی كۆكردنەوەی زانیاری.
 دەستنیشانكردنی تایبەتمەندێتی سەرچاوەکان بۆ دڵنیابوون لە جۆر و تازەیى
زانیاریەکان.
 دەستنیشانكردنی چۆنیەتی دڵنیابوون لە ڕاستگۆیی زانیاریەكان.
 65خولەك
 سەچاوەی جیاواز بۆ زانیاری :پەرتووكی زانستی ،كۆگای بازرگانی ،وتار ،راپۆرتی
هەندێك وەزارەت ،نامیلكە و باڵوكراوە لەسەرچاوەی باوەڕ پێكراو و
باوەڕپێنەكراو..هتد.
 2 كۆمپیوتەر و ئینتەرنێت.
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 .1هەنگاوەكانی بڕیاردان بە بیری بەشداربووان دێنینەوە ,هەروەها پێیان دەڵێین کە پێش
دەستنیشانكردنی بژارەكان پێویست بە كۆكردنەوەی زانیاری دەكات سەبارەت
بەبارودۆخەكە یان ئەو گرفتەی كاری لەسەر دەكەین .بۆ نموونە :ئەو پسپۆڕیەی
دەمانەوێ بیخوێنین دەبێ زانیاریمان هەبێت سەبارەت بە ماوەی خۆێندنەكە ،بوارەكانی
كاركردن پاش دەرچوون ،كۆی نمرەكانی پێویست بۆ وەرگرتن ...هتد 5( .خولەك)
 .2چاالكیەكە پێشوەخت بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 پێویستە هەر چوار بەشداربوو بابەتێك هەڵبژێرن كە بڕیاری لەسەر بدەن.
 پاشان سەرچاوەكانی كۆكردنەوەی زانیاری یارمەتیدەر دەستنیشان دەكەن.
 پاشان لە ڕێگەی ئەو سەرچاوانەی دابینمان كردووە ,زانیاریەكان كۆدەكەنەوە.
سەرچاوەکان لەسەر مێزێكى ناو هۆڵەكە دانراون لەگەڵ دوو كۆمپیوتەر و هێلێکى
ئینتەرنێتیش.
 ئەنجامەكانی كارەكانتان بە وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارانە دەبێت:
چی سەرچاوەیەكی زانیاریتان هەڵبژارد؟
بۆچى ئەو سەرچاوانەتان هەڵبژاردوە؟
 .3گرۆپەكان كارەكانى خۆیان جێبەجێدەكەن 25( .خولەك)
 .4گرۆپەکان یەک لە دواى یەک كارەكانیان نمایش دەكەن 15( :خولەك)
 .5گفتوگۆ لەسەر ئەم بابەتانە دەكەین 15( :خولەك)
 جۆرەكانی سەرچاوكانی زانیاری.
 پێوەرەکانى هەڵبژارتنى هەر سەرچاوەیەک.
 چۆن ڕاستگۆییان دەستنیشان دەكەین.
 .6پوخت دەكەینەوە :چەند رێگایەك بۆ كۆكردنەوەی زانیاری هەیە :پەرتووك و گۆڤاری
زانستی ،میدیا بینراو و بیستراو و نوسراو ،ئینتەرنێت ،گفتوگۆ لەگەڵ پسپۆڕان ،هاوەڵ
و كەسوكار و ئەوانى دیکەش .گرنگە سەرچاوەكان باوەڕپێكراو بن ،نوێ بن یان زۆر

كۆن نەبن ،بۆ ماوەیەكی باش لەبەردەستدا بن ،پەیوەندیان بە بابەتەكەوە هەبێت،
گۆشەنیگایەكی بابەتی بدات ٠( .خولەک)
الپەڕەكانی كار

--

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

 جەختكردن لەسەر گرنگی پەنابردن بۆ كەسوكار و گۆێگرتن لە گۆشەنیگاكانیان
تەنانەت ئەگەر كاریشمان پێنەكردن لەبەر ئەوەی ئەوان شارەزاییان هەیە.
 جەختكردن لەسەر گرنگی ئەوەی سەرچاوەکان بە تێڕوانینێکى ڕەخنەیى بخوێنینەوە و
باوەڕ بە هەموو شتێك نەكەین و كار لەسەر ڕاستی و درووستیان بکەین لە چەند
سەرچاوەیەكە دیکەوە.
 ئەگەر كات هەبوو دەكرێ بوار بدەینە بەشداربووان لە دەرەوەی هۆڵەكە كار بكەن ,بۆ
نموونە :سەردانی كەسانی پسپۆڕ یان بەڕێوبەری پەیمانگا یان ڕێكخراو بکەن و پاشان
بێنەوە بۆ نمایشكردنی كارەكانیان و گفتوگۆكردن لەسەریان.

ناونیشانی
چاالكی

هەوڵدەدەم بڕیاری گونجاو بدەم

ئامانجەکانی
چاالكی

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن ئەم ئامانجە جێبەجێ بکەن:
 جێبەجێكردنی هەنگاوەكانی بڕیاردان لە هەڵبژاردنی پیشەی گونجاو یان چارەكردنی
گرفتێكی پیشەیی.
 115خولەك (بە دوو قۆناغ یان دوو دانیشتن)

ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن



.1

.2
.3
.4
.5

بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
الپەڕەكانی كار.
چاالكیەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 ئەم چاالكیە بە دوو قۆناغ دەبێت.
 لە قۆناغی یەكەمدا لەناو  4گرۆپدا كار دەكەن ,هەر گرۆپێك كار لەسەر گرفتێك
دەكات و هەوڵ دەدات بە شێوازێكی میتۆدی چارەسەری بۆ بدۆزێتەوە.
 لە قۆناغی دووەمدا كارەكانتان نمایش دەكەن.
هەرگرۆپێك كار لەسەر گرفتێك دەكات و چارەسەری بۆ دادەنێت 45( .خولەك)
هەر گرۆپێك چارەسەرەكانی خۆی لەسەر الپەڕەیەکی گەورە دەنووسێت بە مەبەستی
ئەوەی لە قۆناغی دووەمدا پیشانى گرۆپەكانی دیكە بدات 15( .خولەك)
لە ماوەی قۆناعی دووەمدا پرسیار لە بەشداربووان دەكەین سەبارەت بە بۆچوونیان
لەسەر چاالكیەكە و چۆنیەتی كاركردنیان لەناو تیم 5( .خولەك).
هەر گرۆپێك ئەنجامەكانی كارەكەیان نمایش دەكەن و دواى هەر نمایشێک گفتوگۆی
لەسەر چارەسەرى وبڕیارەکانیان دەكەین 55( .خولەك)

 .6تایبەتمەندیەكانی پەیرەوکردنى هەنگاوەکانی مەنهەجى بۆ بڕیاردان پوخت دەکەینەوە و
پێیان دەڵێین کە هەندێ جار بڕیاردان كەسیی دەبێت لەوانەیە بۆ كەسیك گونجاو بێت و
بۆ كەسێكی دیكە وا نەبێت 5( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

دەقەکانى دیراسەتکردنى حاڵەتەکان
گرۆپی یەكەم
گرۆپەكە سەردانی  4وەرشەی ڕاهێنان دەكات لە سەنتەری ڕاهێنان و چاوپێكەوتن لەگەڵ
بەرپرسی وەرشەكە دەكات یان مامۆستای پسپۆڕ .گفتوگۆی لەگەڵ دەكات سەبارەت بە
تایبەتمەندیەکانى پیشەكە ،گرفتەكان و دواڕۆژی..هتد.
لەبەر رۆشنایی وەاڵمەكاندا ،گرۆپەكە كاردەكات لەسەر شیكردنەوەی زانیارییەكان و
ریزبەند كردنی پیشەكان بەپێی قەناعەتیان بە هەر پیشەیەک ،پاشان بڕیار لەسەر
گونجاوترین پیشە دەدەن و دەینووسن.
گرۆپی دووەم
گرۆپی دووەم دیراسەی گرفتێك دەكات كە بەپێی تۆمارگەی سەالمەتی پیشەیی لە یەكێك لە
كارگەکاندا تۆمار كراوە 3 :كرێكار بۆ ماوەی  2هەفتە لە سەنتەرێكی ڕاهێناندا لەسەر
ئاگركوژانەوە ڕاهێنانیان بینی ،هەرسێكیان بەسەركەوتووی دەرچوون و یەكێكیان یەكەم
بوو لەسەر خولەكە .مانگێك پاش كۆتایی پێهاتنى خولەكە ،ئاگرێك لە كارگەكەیاندا روویدا
و هەرسێ كرێكار نەیانتوانی بیكوژێننەوە ،تەنانەت دانەیەكیان دەستی شكا لەكاتی
بەكارهێنانی یەك لە ئاگركوژێنەكانی كارگە كە لە جۆری گەورەیە و تاقە دانەش بوو کە لە
كارگەكەدا ئیشی دەكرد .بەڕێوبەری كار بڕیاری سزادانی هەرسێكیان دەدات لەسەر ئەوەی
ئەركی خۆیانیان بەجێ نەگەیاندووە .هەرسێ كرێكار لەسەندیكا شكاتیان كرد و سەندیكا
لیژنەیەكی دانا و داوا لە ئێوە دەكات دیراسەتی بابەتەکە بکەن بۆ دەستنیشانکردنى گرفتەكە
و هۆكارەكانی و كێ بەرپرسیارە لەروودانی و چ چارەسەرێکى پێویست هەیە بۆ دووبارە
نەبوونەوی هەڵەكە و چۆنیەتی بەدواداچوونی ئەم چارەسەرانە دەکەن.
گرۆپی سێیەم
یەكێك لە وەزارەتەكان سەنتەریكی ڕاهێنانی لە یەكێك لە ناوچە ئاینیە پیرۆزەكاندا كردەوە
کە ڕاهێنانی خێرا پێشكەش دەكات لە پیشەكانی (دارتاشی ،ئاسنگەری ،دامەزراوەی
تەندروستی ،میكانیك و وردكرنی ئاسن) .سەنتەرەكە لە شەش مانگەوە كراوەیە و تەنیا 55
كەس هاتنە پێشەوە بۆ ڕاهێنان لەگەڵ ئەوەی سەنتەرەكە ڕۆژانەی  5555دینار دەبەخشێتە
بەشداربووان و لەو شارەدا  75555الوی بێكار هەیە بە كوڕ و كچەوە .هەروەها شارەكە
ناوچەیەكی زیندووی گەشت و گوزارە .ئێوە هەڵبژێردراون بۆ ئەوەی ئەندامانی ئەو
لیژنەیە بن كە گرفتی سەنتەرەكە دیراسەت دەكات.
لەسەرتانە هۆكار و دەرەنجامی گرفتەكە دیراسەت بكەن و چارەسەرێکی گونجاوی بۆ
دابنێن بۆ ئەوەی لە ڕەگەوە چارەسەر بكرێت.
گرۆپی چوارەم

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

دیار دەبێتە  18ساڵ و نابیستە ،چوو بۆ سەنتەری ڕاهێنانی پیشەیی لە ناوچەكەیاندا و
ئارەزووی ئەوە بوو لەبەشی دارتاشیدا بخوێنێت لەبەر ئەوەی ئارەزووی كارەكە دەكات و
هاوەڵێكی لەو بەشەدا دەخوێنێ و پێی گوتووە پیشەیەكی باشە .ڕاهێنەرەكە تاقیكردەوەى پێ
دەکات و بۆی دەركەوت کە ئەم گەنجە لە الیەنى جەستەییەوە گونجاو نییە بۆ پیشەكە،
ئامۆژگاری كرد بچێتە بەشێكی دیكەی وەك كارەبا یان ئاسنگەری یان ساردكەرەوە .بەاڵم
دیار رازی نەبوو و سوور بوو لەسەر پیشەی دارتاشی ،باوكی كارەباچیە و بەلێندەرایەتی
كارەبا دەكات ئامۆژگاریكرد ,بەاڵم ئەو هەر رازی نەبوو چونكە بەنگینى هاوڕێی لەو
بەشەیە و دەیەوێ لەگەڵ ئەو بێت چونكە هاوڕێی منداڵیەتی.
داواكاری لە گرۆپەكە ئەوەیە هۆكار و دەرەنجامی گرفتەكە دەستنیشان بكات و چارەسەرى
گونجاو بۆ دیار پێشكەش بكات.
 گرنگە پێشتر بەرپرسەكانی  4وەرشەی ڕاهێنان ئاگادار بكەینەوە سەبارە ت
بەسەردانی بەشداربووان و ئامادە بن بۆ بینینی گرۆپی یەكەم.
 جەخت لەسەر جیاوازی نێوان هۆكار و دەرەنجام دەکەین بۆ شیكردنەوەی گرفتەكان و
ئەو توخمانەی پەیوەندیان بە بابەتەكەوە نییە ,ال دەبەین.
 گرۆپەكان هاندەدەین بەوەی چارەسەری جۆراوجۆر پێشكەش بكەن.
 جەخت لەسەر گرنگی بیركردنەوەی داهێنەرانە دەكەین لەكاتی پێشنیازكردنی
چارەسەرەکاندا و بیرکردنەوەى رەخنەگر لەکاتى هەڵبژارتنى گونجاوترین چارەسەریدا
(بڕیاردانى گونجاو) بەکار دەهێنین..
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یەکەی چوارەم
کارامەییە کۆمەاڵیەتییەکان

1

2

رێبەری الوان بۆ كارامەییە بنەڕهتیەكانی ژیان و
بەکارخستن
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یەکەى چوارەم :کارامەییە کۆمەاڵیەتییەکان

ناوەڕۆکی ئەم ڕێبەرە
پێشەکی
یەکەی یەکەم :چەمکی کارامەییەکانی ژیان دەناسین
یەکەی دووەم :کارامەییە سۆزدارییەکان
یەکەی سێیەم :کارامەییەکانی درککردن (المهارات االدراكیة)
یەکەی چوارەم :کارامەییە کۆمەاڵیەتییەکان
یەکەی پێنجەم :بەرنامەکانی کارامەییەکانی ژیان جێبەجێ دەکەین
پاشکۆ :پرۆگرامى ڕاهێنانی ڕاهێنەران دەربارەی کارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیان بۆ الوان

2

3

تیمی زانکۆی ئەمێریکی:
ئامادهكردن
 رنا حداد إبراهیم ،ماستەر لە پەروهرده و ڕهفتاری تەندروستی.هاوكاران لە ئامادەكردن:
 هالە علویە ،ماستەر لە پەروهرده و ڕهفتاری تەندروستی.
 لیا قرح ،ماستەر لە کارگێرى و سیاسەتی تەندروستی.
 دانی زۆ ،دکتۆری ددان و شارەزا لە ڕاهێنان و پەرەپێدانی الوان.
کارامەییەکانی بەکارخستن :
 هەموو چاالکییە پەیوەستەکان بە جیهانى کارکردن لە الیەن غسان الصفار – شارەزا لە ڕێکخراویکاری نێودەوڵەتی ئامادەکراوە ،هەروەها بەشداری کردووە لە چاوخشاندنەوە بە تەواوی ئەم
ڕێبەرە.
پێداچوونەوە:
 میادە کنج ،ماستەر لە تەندروستی گشتی– فەرمانگەی پشتیوانی تەندروستی و تەندروستیکۆمەڵگایی – کۆلیژی زانستە تەندروستیەکان -زانکۆی ئەمێریکی لە بەیروت.
پێداچوونەوە لە الیەن :UNFPA
-

سهی نمر ،ماستەر لە توێژینەوە نێو دەوڵەتیەکان و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی
 UNFPAلە بەغدا .
نور الرشید ،ماستەر لە پەرەپێدانی نێو دەوڵەتی و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی UNFPA
لە عەممان.
حسین هەناری ،ماستەر لە کۆمەڵناسی و سیاسەتە کۆمەاڵیەتیەکان ،بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە
ئۆفیسی  UNFPAلە هەولێر .
زاهد حسن ،ماستەر لە ئەندازیاری ،شارەزای نیشتمانی لە بواری کار و ڕاهێنانی پیشەیی.

3
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خشتەی ژمارە ( :)٠١پوختەی کارامەییە کۆمەاڵیەتییەکان:
کارامەییە کۆمەاڵیەتییەکان
ناونیشانی چاالكی

بابەتی یەکەم:
پەیوەندیکردنى کارا

چاالکى پێشنیازکراو

ناوەڕۆك

بە کارایى پەیوەندیکردن
ناونیشانى سەرەکى:
کەساندا
نێوان
پەیوەندیکردنى
لە
 مەبەستمان
دەکەین
چییە؟
 توخمەکانى پەیوەندیکرنى نێوان کەساندا
بە وشە پەیوەندیکردن
چیین؟
دەکەین
 پەیوەندیکردنى زارەکى چییە؟
 تایبەتمەندیەکانى پەیوەندیکردنى زارەکى
بە جووڵە و ئاماژە و
کارا چیین؟
نیگا پەیوەندیکردن
ژییە؟
نازارەکى
پەیوەندیکردنى

دەکەین٠-
 تایبەتمەندیەکانى پەیوەندیکردنى نازارەکى
کارا چیین؟
بە جووڵە و ئاماژە و
کارا
نازارەکى
پەیوەندیکردنى
 توخمەکانى
نیگا پەیوەندیکردن
چیین؟
دەکەین٢-
 کاریگەرى دەنگ لەسەر پرۆسەى
پەیوەندیکردن چییە؟
پەیامى ئاشکرا
 مەبەستمان لە گوێگرتن چییە؟
 قۆناغەکانى پرۆسەى گوێگرتن چیین و
کاریگەرى گەڕاوە
چۆن مومارەسەى گوێگرتن دەکەین؟
(فید باک)
 چۆن دووبارە داڕشتنەوە دەکرێ؟؟
 چۆن پرسیار بۆ شرۆڤەکردن و
گوێگرتنى کارا
روونکردنەوە دەکەین؟
پرسیارى کراوە یان
داخراو
نموونەى بەکارهاتوو لەسەر ئەم بابەتانەى
خوارەوەیە:
 توندوتیژى.
 پەیوەندى لەنێوان گەورەکان و الواندا.
 کەمئەندامێتى.
 کەرتى کار.

4

ماوە
 ٥٦خولەک
 ٦١خولەک
 ٠١خولەک

 ٥٦خولەک

 ٠١خولەک
 ٠٦خولەک
 ٦١خولەک
 ٠٦خولەک

لەدواى تۆ دەڵێمەوە

 ٥١خولەک

هەستە نەرێنیەکانم بە
ئەرێنى دەردەبڕم

 ٥١خولەک

پەیوەندیکردن لەگەڵ
کڕیارى تووڕە

 ٠١خولەک

چاوپێکەوتنێک لە
بنکەى بەکارخستن

 ٥١خولەک

دەتوانم کار و
پەیوەندیکردن لەگەڵ
کەمئەندامان بکەم

 ٠٠١خولەک

رۆژنامە بە ئامانج و
تەرکیزەوە دەخوێنم

 ٦٦خولەک
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کۆى گشتى
 ٥٨٦خولەک
 ٦٦تیۆرى
 ٨٠١خولەک
ناونیشانى سەرەکى:
 مەبەستمان لە هاوسۆزى چییە؟
 جیاوازى لەنێوان هاوسۆزى و سۆزداریدا
چییە؟
 چۆن کارامەیى هاوسۆزى دەسازێنین؟
 چۆن دەکرێ هاوسۆزى نیشان بدەین؟

بابەتى دووەم:
هاوسۆزى

نموونەى بەکارهاتوو لەسەر ئەم بابەتانەى
خوارەوەیە:
 توندوتیژى.
 وەرزش.
 پەیوەندى لەگەڵ هاوتەمەن و ئەوانى دیکە.
 جوداکارى لەسەر بنەڕەتى جێندەر.
 ژینگە.
 ماددەى هۆشبەر.
 کەمئەندامێتى.
 کەرتى کار

هاوسۆزى یان
سۆزدارى

 ٠٦خولەک

بۆچى هاوسۆزى دەکەم؟  ٠٦خولەک
خۆت بخەرە شوێنى
ئەو! هەرچەندە
جیاوازیشە

 ٦٦خولەک

ئارەزووى زۆر بۆ
قسەکردن

 ٥٦خولەک

ریکالمێکى تەلەڤزیۆن

 ٥١خولەک

ئێمە لەگەڵتاین

 ٥١خولەک
کۆى گشتى
 ٥٠١خولەک
 ٠١تیۆرى
 ٥٨١خولەک

ناونیشانى سەرەکى:

بابەتى سێیەم:
رەفتارى
یەکالکەرەوە و
رەتکردنەوەى
ئەرێنى










مەبەستمان لە فشارى هاوەاڵن چییە؟
ئارا فشارى هاوەاڵن هەردەم نەرێنیە؟
بۆچى الوان دەکەونە ژێر کاریگەرى
فشارى هاوەاڵن یان فشارى گەوران؟
جۆرەکانى ئەو ڕەفتارانە چیین کە
دەتوانین بە هۆیانەوە دەربڕین لە خۆمان
بکەین؟
چۆن ڕەفتارى یەکالکەرەوە بکەین؟
چۆن بە یەکالکەرەوەیى رەت بکەینەوە؟
هەندێک شێوازى شیاندنى الوان بۆ

5

کامە رەفتار؟

 ٥١خولەک

چۆن یەکالکەر بم؟ ()٠

 ٠٦خولەک

چۆن یەکالکەر بم؟ ()٢

 ٨١خولەک

رەتدەکەم! ....رەتدەکەم!
بە یەکالکەرەوەیى
رەتدەکەم! ()٠

 ٠١خولەک

رەتدەکەم! ....رەتدەکەم!
بە یەکالکەرەوەیى
رەتدەکەم! ()٢

 ٨٦خولەک
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کۆى گشتى

راهێنانکردن لەسەر ئەنجامدانى
رەفتارى یەکالکەرەوە و رەتکردنەوەى
یەکالکەرەوە.

 ٥٥١خولەک
 ٠١تیۆرى

نموونەى بەکارهاتوو لەسەر ئەم بابەتانەى
خوارەوەیە:








بابەتى چوارەم:
بەرێوەبردنى
ناکۆکى و
مفاوەزەکردن

 ٠١١خولەک

ماددەى هۆشبەر.
جگەرەکێشان.
پەیوەندى لەگەڵ براکاندا.
پەیوەندى لەگەڵ هاوتەمەناندا.
ئێیدز و نەخۆشیەکانى سێکسى.
توندوتیژى لە دژى هاوتەمەنان.
کەرتى کار.

ناونیشانى سەرەکى:
 مەبەستمان لە ناکۆکى چییە؟
 هۆکارەکانى ناکۆکى چیین؟
 جۆرەکانى ناکۆکى چیین کە تووشى الوان
دەبن؟
 نیشانە و دینامیکیەکانى /کارلێککردنەکانى
ناکۆکیەکان چیین.
 قۆناغەکانى روودانى ناکۆکى چیین؟
 ناکۆکیەکان چۆن بەرێوەدەبرێن؟
 رێگاکانى بەرێوەبردنى ناکۆکى و
ئەنجامەکانى مفاوەزەکردن چیین؟
 کێن ئەو کەسانەى کە لە کاتى بەرێوەبردنى
ناکۆکیەکاندا رووبەروو دەبینەوە؟

ناکۆکى ئەرێنى-
نەرێنى!

 ٠١خولەک

ناکۆکى :جۆر و هۆکار!

 ٥١خولەک

ناکۆکیى هاوڕێیان!

 ٥٦خولەک

چۆن مامەڵە لەگەڵ
ناکۆکیەکان بکەم؟

 ٦٦خولەک

مامەڵە لەگەڵ
ناکۆکیەکان دەکەم

 ٥١خولەک

قۆناغ ...قۆناغ

 ٠١خولەک

مفاوەزاتێکى دیپلوماسیى  ٥١خولەک

نموونەى بەکارهاتوو لەسەر ئەم بابەتانەى
خوارەوەیە:
 پەیوەندى لەگەڵ کەسانى دیکە.
 کەرتى کار.

ناکۆکى ..ئەڵتەرناتیڤى
هەیە ()٠

 ٦١خولەک

ناکۆکى ..ئەڵتەرناتیڤى
هەیە ()٢

 ٦٦خولەک

مفاوەزە دەکەین!

 ٥٦خولەک
کۆى گشتى
 ٦٥١خولەک
 ٦١تیۆرى
 ٥٢١خولەک

6
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ناونیشانى سەرەکى:





بابەتى پێنجەم:
وەدەستهێنانى
پشتگیرى








پێناسەى وەدەستهێنانى پشتگیرى چییە؟
ئەو فاکتەرانە چیین کە دەبنە هۆى
سەرکەوتنى پرۆسەى وەدەستهێنانى
پشتگیرى؟
ئەو فاکتەرانە چیین کە دەبنە هۆى
سەرنەکەوتنى پرۆسەى وەدەستهێنانى
پشتگیرى؟
لە چ کاتێکدا وەدەستهێنانى پشتگیرى
بەکارى دەهێنین؟
کێ ئامانجمانە لە پرۆسەى وەدەستهێنانى
پشتگیرى؟
کێ دەتوانێت پرۆسەى وەدەستهێنانى
پشتگیرى ئەنجام بدات؟
بۆچى دەبێ الوان بەشدارى پرۆسەى
وەدەستهێنانى پشتگیرى بکەن؟
ئەو ڕؤڵە چییە کە الیەنگرانى پرسێک
دەتوانن بیگێرن؟
هەنگاوەکانى پرۆسەى وەدەستهێنانى
پشتگیرى چیین؟

پاڵپشتى ,بانگەشەکردن,
وەدەستهێنانى پشتگیرى
ئاستەکانى وەدەستهێنانى
پشتگیرى

 ٥٦خولەک

ڕؤڵەکانى وەدەستهێنانى
پشتگیرى

 ٠١خولەک

بۆچى پاڵپشتى ئەم بابەتە
و یەکێکى دیکە نا؟

 ٥٦خولەک

پەیامەکانى پشتگیرى

 ٨٦خولەک

ستراتیژیەکان و
کەناڵەکان

 ٥١خولەک

پالن بۆ پاڵپشتیەکى
کاریگەر دادەنێین

 ٠١٦خولەک

کارێکمان دەوێت..
هاوکاریمان بکەن

بابەتى شەشەم:
کارکردن وەکو





 ٦١٦خولەک
 ٠٦تیۆرى

توندوتیژى.
بەشداریکردن.
تەندروستى منداڵبوون.
ئێیدز.
کەرتى کار.

 ٦٦١خولەک

ناونیشانى سەرەکى:






 ٥١خولەک
کۆى گشتى

نموونەى بەکارهاتوو لەسەر ئەم بابەتانەى
خوارەوەیە:






 ٠٦خولەک

پێناسەى تیم چییە؟
گرنگیى کارکردن وەکو تیم چییە؟
قۆناغەکانى گەشەسەندنى تیم چیین؟
توخمەکانى سەرکەوتنى تیم چیین؟
ئەو ڕؤاڵنە چیین کە ئەندامانى تیمێک
دەیگێرن؟
تایبەتمەندیەکانى کەسیى کارا لەناو تیمدا
چیین؟
ئەگەر سەرکردە باین؟
چۆن رێزمان بۆ کار و داهێنانەکانى

7

تیم

 ٠٦خولەک

دووان یان سییان لە
یەکێک باشترن

 ٨٦خولەک

هەنگاو بە هەنگاو

 ٥١خولەک

پێکەوە ئامێرەکە
دادەمەزرێنین

 ٦٦خولەک

من سەرکردەم ()٠

 ٥١خولەک

من سەرکردەم ()٢

 ٥١خولەک

Page | 7

8

کەسانى دیکە و شێوازە جیاوازەکانى
دەردەبڕین؟

تیمێک

نموونەى بەکارهاتوو لەسەر ئەم بابەتانەى
خوارەوەیە:






کۆى گشتى
 ٥٦٦خولەک
 ٠٦تیۆرى
Page | 8

 ٠١١خولەک

تەندروستى منداڵبوون.
ئێیدز.
ماددە هۆشبەرەکان.
توندوتیژى خێزانى.
کەرتى کار.

کاتى تەواو بۆ چاالکیەکانى گرۆپى کارامەییە کۆمەاڵیەتییەکان ٠٩١٣ :خولەک =  ٠٠کاتژمێر

بابەتی یەکەم :پەیوەندیکردنی كارا
راستیى مرۆڤ ئەوە نییە کە پیشانت دەدات بەاڵم ئەوەیە کە پیشانت نادات ,بۆیە ئەگەر ویستت بیناسى ,گوێ لەو قسانە مەگرە کە دەیڵێت,
گوێ لەوانەى کە نایڵێت بگرە" جبران خلیل جبران

کارامەیى پەیوەندیکردنی كارا -زانیاری بنەڕەتی
مەبەستمان لە پەیوەندیکردنى نێوان كەسەكاندا چیە؟
پەیوەندیکردن ،هونەری دەربڕین و گۆڕینەوەی بیروباوەڕ و هەستەكانە.
پەیوەندی پرۆسەیەکى ئالوگۆڕە ,هەڵبژاردنی زانیاری و شیكردنەوە و باڵوكردنەوەیان بە شێوازی جۆراوجۆر
دەگرێتەخۆوە.1
پەیوەندیکردنی نێوان كەسەكان ئەو پەیوەندیەیە لە نێوان دوو كەس یان پتر دروست دەبێت کە بە شێوەیەكی ساکار یان
قوڵ پێکەوە بەستراو بن.

1

”SOURCE: Patti Harrington, Ed. D. State Superintendent of Public Instruction – “Life Skills K-12
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زۆر جار پەیوەندیی نێوان كەسەكان ڕووبەڕووە :دواندنی قوتابیانی پۆل ،گۆڕینەوەى قسەکردن لەگەڵ ئەندامانی خێزان
لەكاتی نانخواردندا ،راوێژكاری لەگەڵ هاوكاراندا سەبارەت بە كار .بەاڵم لەگەڵ پێشكەوتنی زانستیدا ،پەیوەندی لە ڕێگەی
ئینتەرنێتیش دەكرێت لە ڕێگەی نامەی ئەلیكترۆنی (ئیمەیڵ) یان گفتوگۆی ئەلیكترۆنی (چاتینگ) بە تاك و بە كۆ...هتد.
لە پەیوەندیکردنی ڕووبەڕوودا پێشبینی دەكرێت كەسەكان لە هەمان كاتدا بەشداری لە پرۆسەى پەیوەندیکردن و
کارلێککردن بكەن ،بەاڵم لە چاتینگدا دەتوانن تێبینی كارلێكکردنەكە بكەن ،پێویستە سەرەتا فێربوونی رێساكانی ببن پاشان
وەاڵم دەدەنەوە یان نا .کەچى پەیوەندیکردن لە ڕێگەی نامەی ئەلیكترۆنی ئاساییدا ,لەوانەیە هەنووكەیی نە بێت .بۆیە زۆر لە
سادەیی (عەفەویەتى) پەیوەندیکردنی هەنووكەیی لە دەستدەدات .بەاڵم لەوانەیە نامە هەنووكەییەكانی ئینتەرنێت یان موبایل
(چاتینگ) بڕێك لەو سادەییە بگێرێتەوە.
ئامانجەكانی پەیوەندیكردن لەنێوان تاكەكاندا جۆراوجۆرن ،بۆ نموونە:
 .1بۆ ئەوەی پەیوەندی جۆراوجۆر ساز بكەین و بەردەوام بین لەسەرى .سازدانی پەیوەندیکردن پێویستیەكی
مرۆییە هەردەم لێیدەگەرێین و هەوڵدەدەین پڕی بكەینەوە ,چونكە لە تەنیایی دوورمان دەخاتەوە و توانای
هاوبەشیكردنمان دەداتێ و وامان لێدەکات کە چێژ لە ژیان وەرگرین ،ئەمیش دەبێت بە فاكتەرێك کە بە
ئەرێنیەکى زیاتر مامەڵە لەگەڵ خۆمان بکەین.
 .2بۆ ئەوەی پاڵنەرى تایبەت جێبەجێبكەین و كاریگەری تایبەت لەسەر شتێك یان كەسێك بەجێبێڵین .بۆ ئەوەی
كاریگەریمان هەبێت ،هەوڵدەدەین كەسێك رازی بكەین ،بە شێوازێکى تەندروست یان كڕینی ئامێرێك یان جلێك
یان چارەسەركردنی گرفتێك ،یان پەیڕەوكردنی میتۆدێك ،یان پابەندبوون بە پرنسیپێکی دیاریکراو ،یان
رازیبوون بەو كارامەییانەی هەمانە بۆ ئەوەی كارێك وەرگرین.
 .3بۆ خۆمان دڵخۆش بکەین ،كاتێك باسى چاالكیە كۆمەاڵیەتی و وەرزشیەكانمان دەکەین ،باسى وەرزشەکەمان
یان ئەو تیمەی خۆشمان دەوێت دەکەین ،چیرۆك یان نوكتە دەگێڕینەوە یان هەر شتێکى دیکەى دڵخۆشکەر
دەکەین .ئەم چاالکیانە یارمەتیمان دەدات کە ماندووبوونى کار و ئەرکەکانى ژیان لە کؤڵمان بکەینەوە و
گرژیمان لەسەردا كەم دەبێتەوە.
 .4بۆ ئەوەی هاوكاری و هاوسۆزیی خۆمان نیشان بدەین ،كاتێك بۆ خۆشكێك دەدوێین ئازیزێكی لە دەستدا بێت،
یان ئامۆژگاری هاوكارێك بكەین ،یان بۆچوونێك بدەینە هاوڕێیەك سەبارت بە گرفتێك..تاد.
 .5بۆ ئەوەى جیهانی دەرەوەى ماددى و کۆمەاڵیەتى دەوروبەرى خۆمان بناسین گفتوگۆ لەسەر هەندێ بابەتی
دیاریکراو دەكەین ,بەمەش بیناى هەڵوێست و بەها و بیرباوەڕەكانمان دەکەین یان هەمواریان دەکەین .خۆمان
دەناسین و كاریگەر گەڕاوەمان سەبارەت بە هەست و بیر و ڕەفتارەكانمان ال دروست دەبێت ،هەروەها
بۆچوونی كەسانی دیكەش دەزانین.
الوان پەیوەندیکردن دەکەن بۆ دەبڕینی بۆچوون و هەست و هەڵوێست و خەون و هیوا و داواكاریەکانیان .لە ڕێگەی
وشە و وێنەكێشان و شێوازی دانیشتن و راوەستان و نیگا و بەشداریکردن و دەستپێشخەریەكانیان پرۆسەى پەیوەندیکردن
ئەنجام دەدەن.
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پەیوەندیکردنی كارا لەگەڵ الوان و گوێگرتن لێیان گۆشەنیگاكان نزیك دەكاتەوە ،كەلێنی نێوان نەوەكان دەڕووخێنێت،
سامانی گەالن لە ئێستا و داهاتوودا وەبەردەهێنێت ،كارامەییەكانی كەسانی پەیوەندیدار پەرەدەسێنێت و دەبن بە بەشداربووی
ڕاستەقینە لە پرۆسەی پەرەسەندن و بینای نیشتمان .لێرەوە گرنگیى پەیوەندیکردن و گوێگرتنی كارا لە گەڵ الواندا
دەردەکەوێت و بوارە هەمەجۆرەکانى ژیانیان دەگرێتە خۆى :فێركردن ،ڕاهێنان ،حەوانەوە ،كار ،تەندروستی ،هاواڵتیبوون و
بوارى دیکەش  .ئەم كارامەییە ژیانییە ئەركێكە بۆ دەسكەوتنی ئەدای سەركەوتوو لە بواری كار و خێزان و كۆمەڵگەدا .الوان
دەتوانن لە ڕێگەی تێبینی و مومارەسەکردن و چاكکردن و بەردەوامبوون فێرى ئەم کارامەییە ببن.

توخمەكانی پەیوەندیکردن لەنێوان كەسەكاندا چین؟
پرۆسەی پەیوەندیکردنی نێوان كەسەكان بە بازنە دەچوێنین نەك بە پرۆسەى ڕاستەهێڵی ,چونكە ناردن و وەرگرتنی
هاوكاتی زانیاریەکانى تیادایە.
هێلکارى ژمارە ( :)٥بازنەى پەیوەندیکردن پیشان دەدات:

ثةيام و كةنالَ

ذينطة

ئامانج

وةرطر



كاريطةري
نيَرةر

ذاوةذاو

كاريطةريي طةرِاوة

وةرطر

نيَرةر

( تغذية الراجعة )

 .٠نێرەر و وەرگر
أ .پرۆسەی پەیوەندیکردن لەنێوان دوو كەس یان پتر روودەدات پێیان دەوترێت نێرەر و وەرگر .پرۆسەكە كارلێكکردنە لە
نێوانیاندا .لە کریارەکەدا نێرەری زانیاری و وەرگرەکەیان رۆڵ دەگۆڕنەوە.2
ب .هەركەسێكیان بیرۆكەی خۆی دادەڕێژێتەوە یان هێمای بۆ دادەنێت و بە پەیام دەینێرێت جگە لەوەی بۆ خۆشی پەیام
وەردەگرێت و هەوڵی تێگەیشتن یان كردنەوەی هێماكانی دەدات.

2

http://www.who.int/bulletin/volumes/87/4/08-056713/en/index.html
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ج .پرۆسەی پەیوەندیکردن لەسەر كارامەیی هێماكردنی پەیامەكان و كردنەوەیان دەوەستێت .بۆ نموونە :پەیوەندیکردن لە
نێوان دوو كەسدا ناكرێت كەسێكیان هەردوو چاوی نووقاو بێت و هەردوو گۆێچكەی بە لۆكە گیرا بێت.
د .تواناى پەیوەندیکردنمان کارا دەبێت ئەگەر توانیمان پەیامەكانمان بە شێوەیەك بسازێنین کە لەگەڵ وەرگر و ژینگە
كۆمەاڵیەتی و ماددی دەوروبەرى بگونجێت و لەکاتى پەیوەندیکردندا بەرەنگاری ژاوەژاوی (دەنگە دەنگ)ى دەروپشت
بکات.
 .2پەیام:
أ .ئەو زانیاری و بیر و هەست و هەڵوێست و بەهاكانن كە هاندانى وەرگر دەکات بۆ كارلێككردن بە شێوەیەك كاریگەی
گەڕاوەى سەبارەت بەوان هەبێت.
ب .دەتوانین پێشوەخت پەیام بۆ بەهاكانمان دانێین یان عەفەوی (هەڕەمەكی) بیكەین ،بە مەبەست یان بێ مەبەست.
ج .كاریگەریی گەڕاوە بریتیە لەو پەیامەی وەرگر دەینێرێتەوە بۆ نێرەر لە وەاڵمی پەیامێكی نێرەردا.
د .نێرەر لەسەر بنەمای كاریگەریی گەڕاوە شتێك دەگۆڕێت ،رێكدەخات یان جەخت دەكات لەسەر پەیامەكە.
ه .كاریگەریی گەڕاوە بۆ ئەم حاڵەتانەى خوارەوە پۆلێن دەکرێت :ئەرێنی و نەرێنی ,جەخت لەسەر كەسە دەکات یان لەسەر
پەیامەكە ،عەفەویە یان كاری لەسەر كراوە ،پشتگیرە یان ڕەخنەگرە:
* ئەرێنی یان نەرێنی یە :كاریگەریی گەڕاوەی ئەرێنی دەستخۆشی و شتی باش دەڵێ بۆیە بەردەوامی پەیوەندیکردنی
پەیامەكانی نێرەر وەكو خۆی رادەگرێت ،نەرێنیەكە پێچەوانەیە.
* جەخت لەسەر كەسەكە دەكات یان لەسەر پەیامەكە :بۆ نموونە" :تۆ كەسێكی زۆر زانای" یان "ئایا دەكرێ بیرۆكەكە
دووبارە بكەیتەوە ،چونكە تێنەگەیشتم".
* عەفەویە یان كاری لەسەركراوە :كاریگەریی گەڕاوەی عەفەوی (هەرەمەكی) بەڵگەیە لەسەر كاردانەوەی ڕاست,
لەوانەیە لە كاریگەریی گەڕاوەی دراسەتكراودا نەبێت ،چونكە نیازی ئامانجێكی هەیە یان ئاگادارە لە شتێك ,بۆ نموونە :كاتێك
خاوەنكار پرسیارى بۆچوونمان لەسەر چۆنیەتى کارکردن دەکات.
* پشتیوانە یان ڕەخنەگرە :كاریگەریی گەڕاوەی پشتیوان نێرەر و قسەكانی قبووڵ دەكات ،بۆ نموونە :دڵدانەوە ،هاندان،
جەختكردن لەسەر قسەكانی ئەو كەسە .كەچی كاریگەریی گەڕاوەی ڕەخنەیی ئەوا هەڵسەنگاندنی ئەرێنی یان نەرێنی دەگرێتە
خۆوە ،بۆ نموونە" :ئێستا تۆ فێربووی چۆن پارچە دارەكە دەبڕیت یان سیڤی خۆت بنووسیت" .بەردەوام دەست بەشتی ئەرێنی
دەكەین.
 .3كەناڵ:
أ .ئامڕاز یان رێگا یان پردی گواستنەوەی پەیامەكان لە نێرەرەوە بۆ وەرگر و پێچەوانەكەی.
ب .دەتوانین پتر لە ئامڕازێك بۆ پەیامی تایبەت بەكار بێنین.
ج .چەند پۆلێنێك بۆ كەناڵەكان هەیە:
* دەكرێ كەناڵەكان بە ئامڕاز دانێین وەكو :تەلەڤزیۆن (تیڤی) ،رادیۆ ،ئیمەیڵ ،تەلەفۆن ،مۆبایل ،فیلم ،فاكس ،گروپی چات لە
ئینتەرنێت ،پەیوەندیکردنی ڕاستەوخۆ و ئەوانى دیکە.
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* هەروەها دەتوانین پەیامەكانمان بە كەناڵی زارەكی -بیستن بنێرین (وشە) و كەناڵی جووڵە -بینین (زمانی جەستە و
جلوبەرگ) و كەناڵەكانی هەردوو هەستی بۆن و بەركەوتن (اللمس) .بۆ نموونە :لە پەیوەندیکردنی ڕاستەوخۆدا ،قسە دەكەین
و گوێ دەگرین ,كەواتە کەناڵەكانی زارەكی -گۆێگرتن بەكار دەهێنینین .هەروەها جەستەمان دەجوڵێنین و ئاماژە وەردەگرین
(كەناڵی جووڵە -بینین) .هەروەها کە بۆنمان لێ دێت و بۆنی كەسانی دیكە دەكەین (کەواتە كەناڵی بۆنكردن بەکار دەهێنین) و
لەوانەیە دەست بەسەر شانی وەرگردا بێنین (كەناڵی بەركەوتن).
 .4ژاوەژاو (دەنگە دەنگ):
أ .لە كاتی پرۆسەی پەیوەندیکردندا ،ژاوەژاو یان دەنگە دەنگ كاریگەریی لەسەر هێماكردن و كاردانەوەی پەیامە نێردراو و
وەرگیراوەكانماندا هەیە.
ب .مەبەستمان لە ژاوەژاو ئەمانەى خوارەوەن:
* ژاوەژاوی ماددی :بۆ نموونە كەسانی دیكە بە دەنگی بەرز قسە دەكەن ،دەنگی هۆرنی ئوتومبێلەكان ،میۆزیكی دەنگ
بەرز ،دەنگی موەلیدەی كارەبا ،هێڵی تەلەقۆنی خراپ ،ئەو نێرەرەی چاویلكەی هەتاوی لە چاوە.
* ژاوەژاوی فیزیولوژی :گرفتەكانی هەردوو هەستی بیستن و بینین ،یان گرفتی زارەكی یان بیرەوەری.
* ژاوەژاوی دەروونی :بیرۆكەی پێشوەخت ،بیركردنەوەی تەسك و تەقلیدی و پێشبینی هەڵە یان نا واقیعی و حاڵەتە
سۆزیەكانی وەك خەم و تووڕەیی و رق و خۆشەویستی..هتد.
* ژاوەژاوی دەرەنجامی لێكدانەوەی جیاواز بۆ هەندێك وشە و ژمارە و پێكهاتەی رستەی بەكارهاتوو.
 .5دەوروبەر /ژینگە:
أ .دەوروپشت و ژینگەی ئەو شوێنەی پەیوەندیکردنی تێیدا دەكرێت كاریگەری لەسەر پەیامەكانمان و كاریگەریەكانیان
دەکات.
ب .دەوروبەر چەند ڕەهەندێكی هەیە:
* رەهەندی ماددی :لە کوێ پەیوەندیکردن دەكرێت؟ لە باخچە ،ئۆفیس ،ژوور ،لەسەر خوانی ئێوارە .هەروەها قەبارەی
شوێنەكە؟ ژمارەی كەسەكان چەندن؟ پلەی گەرما ،شێوازی دانیشتن..،هتد.
* رەهەندی كات (زەمەن) :لە چ كاتێكی ڕۆژدا پرۆسەی پەیوەندیکردن دەكرێت؟ پەیامەكەمان ژمارە چەندە لە ریزبەندی
قسەکانماندا؟ ئایا گاڵتەیەک یان نوکتەیەکمان وتووە لەکاتى گفتوگۆکردنى سەبارەت بە ئایین یان کۆمەڵگەیەک ؟
* رەهەندی دەروونی -كۆمەاڵیەتی :جۆری ئەو پەیوەندیە چییە کە لەالى الیەنەكانی پەیوەندیکردندا هەیە؟ تا چ رادەیەك
بەهێزە؟ باری مەترسی و جددیەتی بارودۆخەكە چۆنە؟ دابونەریتی الیەنەكانی پرۆسەی پەیوەندیکردن چۆنە؟
* رەهەندی كولتووری :داب و نەریت و بیروباوەڕی كولتووری الیەنەكانی پەیوەندی چیە؟ چ جۆرە دەربڕینێك الیان
قبووڵە؟ شێوازەكانی ڕاهێنان و پەیوەندیکردن لە الیان چۆنە؟ چی بابەتێك دەكرێ باس بكرێت؟ چەندە جیاوازیی باگراوندی
بەشداربووانی پەیوەندی فراوان بوو ئەوەندەش ئەگەری پشێوی و لێكدانی بێ مەبەست زۆر دەبێت.

پەیوەندیکردنی زارەكی چیە؟
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پەیوەندیکردنی زارەكی بەكارهێنانی زمان و وشەیە لە پرۆسەی پەیوەندیکردندا .بۆ نموونە :الوێك و ڕاهێنەرێك
سەبارەت بە بابەتێك زمان و وشە و رستە بەكار دەهێنن بۆ گۆڕینەوەی زانیارییەكان بە پرسیاركردن و ڕێنوێنی و داڕشتنەوە،
ئەگەری ئەوەش هەیە گفتوگۆكە فەرمی یان نافەرمی بێت.
هەروەکو باسمان کرد ,دەكرێ پەیوەندیکردنی زارەكی لە ناو كەناڵەكانی گەیاندنی پەیامەكان لە پرۆسەی پەیوەندیکردنی
نێوان كەسەكاندا پۆلێن بكرێت ،هەندێ سەرچاوەی دیكە بە جۆرێك لە جۆرەكانی پەیوەندیکردن هەژماری دەكات.

تایبەتمەندیەکانى پەیوەندیکردنى زارەکى کارا چیین؟
بۆ ئەوەی پەیوەندیکردنی زارەكیمان كاریگەر بێت گرنگە كە :
 .٠هەندێك وشە بەكار دێنین:


دروست و دەستنیشانكراو و روون و ئاسان بن.



لە ڕووی كۆمەاڵیەتیەوە قبووڵكراو بن.



ڕوونكردنەوە بێت بۆ ئەو زانیاریانەی گەرەكمانە بیانگەیەنین.



سیحری بێت وەكو "سوپاس"" ،بەیارمەتیت"" ،ئەگەر ڕێگەم بدەیت"



سووكایەتی و هەڕەشەی تێدا نەبێت.

 .٢هەندێک رستە بەكار دەهێنین:


رستەی كورت کە یەك بیرۆكەی تێدا بێت.



ئامانجەکە روون بکاتەوە ،بۆ نموونە" ،من پێم باشە...چونكە"" ،ئامانجم ئەوەیە" ،"..پاڵنەرم بۆ ئەم كارە
ئەوەیە" ،"...من ئارەزووم ئەوەیە.."..هتد



دەستنیشانکراو بن لە بری بۆچوون و گشتاندن ،چونكە ئەمە هاوکارى ئەوە دەکات کە وەرگر قسەکانى
نێرەر وەرگرێت و قبوڵ بکات ،بۆنموونە :لە بری "تۆ بەردەوام تووڕەی" دەڵێین "دوێنێ و ئەمڕۆ چاوم
لێت بوو هاوارت بەسەر هاوەڵەكانت دەكرد لە پۆلدا".



ئەو ڕاستیانەی تێدا بن کە لەسەر بنەمای بینینی خۆمان تۆمار كراون نەك بیرۆكەی دەرئەنجاماندن بن كە
لەوانەیە ڕاست بن یان هەڵە بن .بۆ نموونە ،بینیم لە هۆڵەكە چووە دەرەوە (رستەی ڕاستی) بەرامبەر بە،
وابزانم شتێكی ئامادە كردووە (رستەیەكی هەڵێنجراو).



رستە بە "من" دەست پێ بکرێت یان لەسەر خۆی بدوێت ،ئەمەش یارمەتى ئێمە دەدات بۆ ئەوەى دەربڕین
لە ناڕەحەتی و تووڕەبوونمان بەروونی بكەین بە بێ ئەوەی گلەی لە كەسی دیكە بكەین یان بریندار بكەین.
بۆ نموونە" :دوێنێ هەستم بە سووكایەتی كرد كاتێك ڕەخنەت لە الوان و دەستپێشخەریەكانیان گرت الی
بەڕێوبەر".

 .٥پرسیاری كراوە دەكەین بە مەبەستی هاندانی لە بەردەوامبوونی پەیوەندیکردن.
 .٠رەزامەندیمان لەسەر هەندێک بابەتى دیاریکراو دەدەین بە بەکارهێنانى وشەى تایبەت لەکاتى پەیوەندیکردنێکدا کە ناکۆکى
یان كفتوگۆكرن لەسەر چارەسەری گرفتێك لەنێوان قسەکاراندا هەبێت.
13
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 .٦بە هەمان زمانی نێرەر قسە دەکەین.
 .٥پیتەکانى وشە بە ئاشکرایى دەڵێین.
 .٥رووندەکەینەوە و نموونەى بەرجەستەكراو ،واقیعی و گونجاو بۆ ئەو كەسانەی قسەیان بۆ دەكەین ,دەهێنین.
 .٨بیرۆكە سەرەكیەكان دووبارە دەكەینەوە بۆ ئەوەی لە بیری وەرگردا جێگیر بن.
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 .٠پرسیار لە وەرگر دەكەین ئەگەر پەیامەكەمان روونە یان نا؟
 .٠١ئەوەی گفتوگۆمان لەسە كرد پوختی دەكەین .ئەمەش یارمەتیمان دەدات بۆ :ڕوونكردنەوە ،جەختكردن لەسەر ئەوەی
رێكەوتنێك لە گۆڕێدایە ،پێداچوونەوەی پێشكەوتنەكان و گواستنەوە بۆ بابەتێكی دیكە.

پەیوەندیی نازارەكی (غیر شفهی) چیە؟
پەیوەندیکردنی نازارەكی وەكو پەیوەندیکردنى زارەكی كەناڵێكە پەیامەكانی لە نێوان نێرەر و وەرگردا هەڵدەگرێت.
هەروەها بە جۆرێك لەجۆرەكانی پەیوەندیکردن دادەنرێت.
چۆن پەیوەندى بە وشە دەکەین ,هەروەها پەیوەندى بە جەستە و دەربڕینی دەموچاو و مەودای نێوان خۆمان و كەسەكان،
شێوازی دەرەكیمان و لە ڕێگەی بۆنكردن و بەركەوتنیش دەکەین .هەموویان پەیوەندیکردنی نازارەكین .هەندێك پێیان وایە
زمانی جەستە  %55تاكو  %09لە رێژەی پەیوەندیکردنی نێوان کەسان پێك دێنێت .لە حاڵەتێكدا ئەگەر رێژەی  %09مان
وەرگرت ،ئەوا دەنگ رێژەی  %29وەردەگرێت و وشە تەنیا  %19ی بۆ دەمێنێتەوە .لەوانەیە ئەنجامی لێكۆڵینەوەكان
لەمبارەیەوە جیاواز بێت ,بەاڵم هەموویان كۆكن لەسەری ئەوەی پەیوەندیکردنی نازارەكی لە پرۆسەی پەیوەندیکردنی لەنێوان
كەسەكاندا زۆر گرنگە.3

تایبەتمەندیەکانى پەیوەندیکردنی نازارەكی چیین؟
پەیوەندیکردنى نازارەکى:
 .٠مانا بە پەیوەندیکردنی زارەكی دەبەخشێت ،بۆ نموونە :دەتوانین هەمان رستە لەگەڵ دەربڕینی دەموچاوی جیاوازدا بڵێین،
ماناكەی دەگۆڕێت لە نێوان ئاسوودەیی ،خەم ،تووڕەیی ،شكانەوە و كۆنتڕۆڵکردن..هتد .پێویستە پەیوەندیکردنى نازارەکى
لەگەڵ پەیوەندیکردنى زارەکى گونجاوبێت بۆ ئەوەى هیچ پەیامى هاودژ نەدەین .زۆر جار پەیامە نازارەكیەكان لە پەیامە
زارەكیەكان ڕاستگۆترن .لێرەوە گرنگیى پەیوەندیکردنى نازارەکى دەردەکەوێت کە زانیارى راستگۆى زۆر دەربارەى هزر
و هەست و پێشبینیەکانى نێڕەر دەدات.
 .٢پەیوەندی بە كولتوورەوە هەیە ،هەندێك لە توخمەكانی هاوشێوەن لە چەند كولتوورێكی جیاوازدا ،بەاڵم زۆربەیان
لێكدانەوەی تایبەت و پێوەری دەستنیشانکراویان هەیە بە پێی ژینگە كولتووریەكان ،بۆیە لێكدانەوەیان لە كۆمەڵگەیەكەوە بۆ
دانەیەكی دیكە دەگۆڕێت ئەمیش هەندێك جار دەبێتە هۆی بچڕانی پەیوەندیکردن بەهۆی نەزانینی مانا كولتووریەكانیان.

توخمەکانى پەیوەندیکردنى نازارەکى چیین؟

3

http://faculty.buffalostate.edu/smithrd/UAE%20Communication/Unit2.pdf
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پەیوەندیی نازارەكی بریتیە لە:
.1
.2
.3
.4

زمانی جووڵەی لەش :پەیوەندیکردن بە چاوان ،دەربرینەكانی دەموچاو ،شێوازی راوەستان و دانیشتن ،جوڵەكانی
لەش ،ئاماژە بەسەر..هتد.
شێوەی دەرەكی :بۆ نموونە ،جۆر و شێوازی لەبەركردنی پۆشاكمان ،جەستەی وەرزشی ،جەستەی پڕ ,شێوازی قژ
بڕین ،رەنگی قژ..هتد.
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مەودای نێوان خۆمان و قسەبێژ.
پەیوەندیکردن لەڕێگەی بەركەوتنەوە.

 .1زمانی جووڵەى جەستە:
أ.

پەیوەندیی چاوان :واتا تەماشاكردنی چاوانی نێرەر یان چاوانى گروپێك الوانی بەشداربوو .دەكرێ نیگا بەستەڵەك
بێت ،سارد بێت ،بەردین ،داینامیكی ،یان بە زەردەخەنە بێت ...هتد .تێڕوانینی ناوچاوان لێكدانەوەی جیاوازی لە
كولتوورە جیاكاندا هەیە:


لە كۆمەڵگەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،تەماشاكردنی ناو چاوی قسەبێژ بۆ ماوەی دوورودرێژ ئاساییە ،ئێمە لە
ڕێگەی چاوانەوە پەیوەندی دەكەین .هەروەها نیشانەیە بۆ گرنگی پێدان و باوەڕبەخۆبوون و ڕاستگۆییە .بە ِالم
ئەگەر پیاو چاو لە چاوانی ژن بۆ ماوەی درێژ بنێت بە چاوتێبڕین دەژمێردرێت ،واتا خراپە.



لە ڕۆژئاوادا تەماشاكردنی چاوان لە كاتی قسەكردندا %49ـە بەرامبەر بە  %09بۆ كاتی گۆێگرتن.



لە ژاپۆن عادەت وایە لەكاتی قسەكردندا تەماشای قورگی قسەبێژ بكەیت ،تەماشاكردنی ڕاستەوخۆ بۆ ناوچاوان
ڕەفتارێكی جوان نییە لە چین و ئەندنووسیا ،هەروەها لە كولتوورە ئیسپانیەكاندا تەحەدا و كەم ڕێزیە.



هەندێك لە ماناكانی جۆری نیگاكان:
 چاوداخستن واتا شەرم كردن ،گوێپێنەدان ،نەگوتنی ڕاستی ،ئارەزووی کۆتایى پێهێنانی گفتگۆکە. چاوتێبڕین (البحلقە) واتا رێزنەگرتن و زیادەڕوویی یە (خۆتێهەلقورتاندنە). چاوتروكاندن واتا ترس. چاوسوڕاندن واتا سەرسامبوون. -چاوتەسككردن واتا رازینەبوون یان هەستی نەرێنی.

ب .دەربڕینی دەموچاو :هەست و هەڵوێستمان لە بابەتەكانی بەردەست لەكاتی پەیوەندیدا دەردەخات:


زۆر جار دەربڕینی دەموچاومان لە خۆیەوە لەگەڵ كارتێكردنمان لەگەڵ پەیوەندیدا دەگۆڕێت ،بەاڵم هەندێك
كەس دەتوانن ئەمە كۆنتڕۆڵ بكەن بە شێوەیەك هیچ نیشانەیەكی پێوە دیار نەبێت كە ئەو كەسەی قسەیان لەگەڵ
دەكات بزانێت بیر لەچی دەكەنەوە.



هەندێك لەماناكانی دەربڕینەكانی دەموچاو:
 دەموچاو سووربوونەوە ماناكانی شەرم كردن و ناڕەحەتی دەدات ,یان ماناى ئەوەیە کە لەناخەوە هەستبە هەڵەكردن دەکات.
 دەمیكراوە واتە سەرسوڕمان. دەمی بە زرەردەخەنە نیشانەی ئاسوودەییە ،لەوانەشە بۆ شاردنەوەی خەم بێت.15
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 دەمی بە زەردەخەنە لەگەڵ وەرگێڕانی لێوان واتا ناڕازیبوون یان گاڵتە پێهاتن. كرووژاندنی پەنجەی ناوەڕاست (زەنگوڵ قووتە!) واتا تووڕەبوون و ناڕەحەتی و بێتاقەتی. یەك برۆی بەرز بووەوە واتا پرسیاركردن. هەردوو برۆ بەرز بووەوە واتا سەرسوڕمان. برۆی كەوانەیی واتا خەم. برۆی بەرزبووەوە لەگەڵ زەردەخەنە واتا گاڵتەجاڕی. مۆنبوون (العبوس) واتا هەوڵدەدەین شتێك تێبگەین یان شتێك هەیە بە دڵمان نییە.ت .شێوازی وەستان و دانیشتن :شێوازی وەستان و دانیشتن زۆر شتمان پێ دەڵێت ،لەوانە


وەستانی قیت ،شانەكان بە بێ كرژبوون بۆ دواوەوەن ،واتا باوەڕمان بەخۆ هەیە و ریالكسین (خاوبوونەوە).



راوەستان بەرامبەر بە قسەبێژ و دەستەكانمان داخرەوە ،واتا داخراوین و ئەو شتانەی لە دەروبەرماندا روو
دەدەن المان قبووڵ نییە.



گرتنی بۆردەكە و چەقین لە تەنیشتی واتا ترس و باوەڕبەخۆنەبوون.



پشتی چەماوە (ئەگەر گرفنێكی فیزیۆلۆژی یان تەندروستی نەبو) یان دانیشتن بە قورسی ,واتا ماندووین ،یان
باوەڕمان بەخۆ نییە ،یان لە گفتوگۆكە بێزارین.



وەستان یان دانیشتن لەپشتی مێز واتا ئێمە بەربەست لە نێوان خۆمان و نێرەر یان بەشداربوواندا دادەنێن ,واتا
ئارەزوو نەكردنی گفتوگۆ یان ترس یان دانانی بەربەستگەڵێك كە نابێ بیبڕین.



دانیشتن بە گۆشەی پلە  09لەگەڵ ئەو كەسەی دەماندوێنێ .واتا گوێی نادەینێ.

ث .جووڵەی جەستە و ئاماژە :جواڵنی ئەندامە جۆراوجۆرەكانی لەش دەگرێتە خۆى ،دەستەكان ،پەنجەكان ،شانەكان،
سەر ،قاچەكان..هتد.


وەك ڕۆژهەاڵتی ،بە زۆرى جوو ِالنەوەی جەستەمان بۆ دەربڕینی هەستەكانمان بەكار دێنین وەك لێكدانەوە و
هاندان و جەختكردن لەسەر هەندێك خاڵ و جۆراندن و شكاندنی بەستەڵەك (شەرمشکێنى) ..هتد.



هەندێك لە ماناكانی جووڵە:
 شان بەرز كردنەوە واتا "نامەوێت" نینۆك كرژاندن و لێوگەزاندن لەوانەیە ترس بێت یان بێزاربوون. یاریكردن بە تاڵەكانی قژ واتا بیرمان الی گفتوگۆكە نییە. بەكارهێنانی زۆری پەنجەی شایەتمان لەكاتی قسەكردندا واتا سەركەوتوویی و كۆنتڕۆڵی نێرەر بەسەروەرگردا هەروها هەڕەشەش دەگرێتەخۆ.
 زۆر هاتوچۆكردن لەكاتی قسەكردندا واتا تووڕەیی و ناڕەحەتی و گرژی .ئەگەری ئەوەش هەیە کەئاگاداریی گۆێگر پەرت بكات.
 فرەجوواڵنەوە لەكاتی دانیشتندا واتا ئالۆزى و بێزاری و ماندووبوون. چەمانەوە بۆ پێشەوە واتا گرینگیدان.16
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گرنگە ئاگاداری نیشانە و ئاماژەكان بین كە لە كۆمەڵگەیەكەوە بۆ دانەیەكی دیكە دەگۆڕێت ،لە شوێنێك ئاساییە
و مانای ئەرێنی هەیە ،كەچی هەمان شت لە شوێنێكی دیكە قبووڵ نیە و مانای نەرێنی هەیە.

 .2شێوەی دەرەكی:


پۆشاك و شێوە و قەبارە و بااڵی لەش ,رەنگ و رێکحستنىی قژ و رەنگی پێست و جوانكاری وەك ماكیاژ و خشڵ و
تاتوو و سماندنی ئەندامی لەش وەکو لووت و گوێچكەو و برۆو ناوك..هتد .ئەم بابەتانە زۆر شت دەڵێن لەسەر
خۆمان و كەسایەتیمان ،رابوردوو و ئەمڕۆمان ،گرنگی بە چی دەدەین ،سروشتی كارمان ،بارودۆخی كۆمەاڵیەتی
و ئابووریمان..هتد .بۆ نموونە :رەنگی پێست یاریدەدەرە بەوەی رەگەزمان دەستنیشان بكرێت و تەنانەت
رەگەزنامەشمان ،رێكوپێكی بااڵمان لەگەڵ قەبارەمان لەوانەیە بیرۆكەی ئەوە بدات ئێمە شێوازێكی تەندروستی
ژیانمان هەیە.



پەیوەندیکردن بەشێوەی دەرەكی كاریگەر دەبێت :بۆیە گرنگە رەچاوی داب و نەریت و كولتووری ئەو كۆمەڵگایە
بكەین كە كاری لێ دەكەین ,واتا جلێك بپۆشین لەگەڵ ئەو شوێنەدا بگونجێت ,چونکە ئەمە وا دەکات لەالیەن خەڵک
دیکە قبولکراو بین و بەم پێیە پەیامەکانیشمان قبولکراو دەبن.



كەواتە ،ئێمە شێوەی دەرەكیمان دەگۆڕین بۆ ئەوەی لەگەڵ بارودۆخی كارو چاالكیمان بگونجێت .بۆ نموونە :جلی
فەرمی دەپۆشین كاتێك دەرۆین بۆ چاوپێكەوتنی كار و جلی وەرزشی سادە دەپۆشین كاتێك دەرۆین بۆ بینینی
هاورێیان لە قاوەخانەیەك یان لە یانەیەک.



كاتێك لەگەڵ الواندا كار دەكەین ،گرنگە دوور بكەوینەوە لە پۆشاكی فەرمی و جلێكی سادە بپۆشین وەك پانتۆڵ و
تیشێرتێك لە بری قات و بۆینباخ .ئەمە دەبێتە هۆكارێك الوان هەست بە نزم بوون و سادەییمان بكەن و لە ئەنجامدا
بەربەستە نازارەكیەكان كەم دەبنەوە.

 .3مەودای نێوان نێرەر و وەرگر:
أ.

نزیكی و دووری مەودای نێوان نێرەر و وەرگر لەگەڵ جۆری پەیوەندیکردنەكەیان دەبەسترێتەوە .زۆر جار ئەو
مەودایە نامێنێت كاتێك كەسێك دەبینین كە لە كۆنەوە دەیناسین و هاورێتیەكی بەتینمان لەنێواندایە ,لە كفتوگۆدا ئەم
مەودایە گەورەتر دەبێت و لە مەودای نیو مەتر دەمێنینەوە .دەكرێ مەوداكان بەم شێوەیە پۆلێن بكەین:

-

مەودای گەرموگوڕ (الحمیمیە) :لە بەركەوتنەوە تاكو  45سم .ئەم مەودایە قبووڵ نییە بۆ كەسانی بیانى ,لەوانەیە
ئەنجامەكەی هەستی نارەحەتی بێ .بۆ نموونە :كاتێك لە مەودایەكی وادا لەگەڵ كەسانی بیانیدا دەبین وەکو پاس یان
ئەسانسێر ،چاوانمان دوور دەخەین و هەر تەماشای زەوی یان شتێكی دوور دەكەین.

-

مەودای كەسی یان نا فەرمی :لە نزیكەی  45سم تاكو ٠.٢م .بریتیە لەو مەودایەی لە بەركەوتنی كەسانی دیكەدا
دەمانپارێزێت ،هەروەها  1،2م بەرزترین مەودای كۆنتڕۆڵمان بەسەر خەڵكیدا دادەنرێت.

-

مەودای كۆمەاڵیەتی یان فەرمی :لە  1.2م تاكو  3.5م ،لەم مەودایەوە وردەكاری بینینمان نامێنێت .كەمترین ئاستی
مەودایە بۆ كارلێكکردنی كۆمەاڵیەتی (ئاهەنگێك یان گرێبەستی كار) .بەرزترین ئاستیشی پێویست دەكات وریای
بینین بین بۆ دڵنیابوون لەبەردەوامبوونی پەیوەندیکردن هەروەها پێویستمان بە دەنگی بەرزتر دەبێت.

-

مەودای گشتی :پتر لە  3،5م.
17
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ب .فاكتەری دیكەی كاریگەر لەسەر دووریی مەودای نێوان خۆمان و قسەبێژمان هەن:
-

تەمەن :مەودا لەنێوان هاوتەمەنان كەم دەبێتەوە و لە حاڵەتی پەیوەندی لەكەڵ كەسانی تەمەن گەورەتر یان
بچووكتردا زۆر دەبێتەوە.

-

رەگەز :ژنان لەگەڵ ژندا نزیكتر رادەوەستن یان دادەنیشن بەراورد بە پیاوان .هەروەها پیاوان لەگەڵ یەكتر دوورتر
دەوەستن لە ژنان.

-

كەسایەتی :كەسانی داخراو دوورتر دەوەستن لەگەڵ ئەو كەسانەی دەیاندوێنن بەراورد بەوانەی كەسێتی كراوەیەن
هەیە.

-

جۆری پەیوەندی :مەودا كورت دەبێتەوە لەنێوان ئەو كەسانەی یەكتر دەناسن و ئەوانەی پەیوەندیکردنی ئولفەت و
هاوڕێتی و خۆشەویستیان لە نێواندایە.

-

ناوەڕۆكی پەیام :هەندێك جار پێمان باشە بابەتەكە نهێنی بێت لە نێوان خۆمان و وەرگردا ،بۆیە ئەگەر بۆ ماوەیەكی
كورتیش بێت مەوداكان كورت دەبنەوە.

-

كولتوور :پێوەری كولتووری لە هەموو كۆمەڵگەیەكدا سەبارەت بەمەوداكاندا هەیە .هەروەها كولتوور دەچێتە ناو
ئەو فاكتەرانەی لەسەرەوە باس كران.

 .٤پەیوەندی لەڕێگەی بەركەوتنەوە (اللمس):
أ.

پەیوەندی لە ڕێگەی بەركەوتنەوە یەكێكە لە شێوازە سەرەتاییەكانى پەیوەندیکردن ،لەوەتەی كۆرپەڵەى ناو
سكی دایكمانین ,لە ڕێگەی بەركەوتنەوە پەیوەندی دەكەین .پەیوەندیکردن لە ڕێگەی بەركەوتنەوە دوو شت
دەگرێتەوە :جۆری بەركەوتن و رادەی دووبارەبوون و هێزی.

ب .لەڕێگەی بەركەوتنەوە ،هاوسۆزی نیشان دەدەین ،پشتیوانی و نرخاندن و خۆشەویستی و ئازار و هێز نیشان دەدەین.
هەروەها رادەی كۆنترۆڵ و ئاڕاستەكردنمان بۆ ئەنجامدانی كارێك دیار دەکات.
ت .پەیوەندیکردنی بە بەركەوتن بە كولتوورەوە كاریگەر دەبێت:
-

لە كۆمەڵگەی خۆرهەاڵتی ناوەراستى خۆماندا ،لە كاتی گفتوگۆکردندا زۆر پشت بە بەركەوتن دەبەستین ،ئەمەیش پەیوەستە
بەڕەگەزی كەسەكەوە (ژن -ژن ،پیاو -ژن) هەروەها تەمەن (الو-الو ،گەورە-الو ،پیر -الو ،پیر -گەورە) هەروەها
تایبەتمەندێتی كۆمەاڵیەتی (سەڵت ،خاوەن ژن ,مێرد ،بەڕێوبەر ،فەرمانبەر ..هتد) هەروەها بە جۆری پەیوەندی بەستراوە.

-

لە ئەمریكا و باكوری ئەوروپا پەیوەندیکردنی بە بەركەوتن كەمە .پەیوەندیکردن لەڕێگەی بەركەوتن كەمە و تەنیا
ساڵو دەكەن یان دەست لەشان دەدەن یان شەپاز لە لەسەر پشت دەدەن.

کاریگەرى دەنگ لەسەر پرۆسەى پەیوەندیکردن چییە؟
پرۆسەی پەیوەندیکردن بە دەنگ ئاکامدار دەبێت ،بە تۆنەكەی ،ئاستی بەرزیی یان نزمیی ،جۆرەکەی و خێرایی
دەرچوونی وشەكان:
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 .٩تۆنی دەنگ :دەكرێ هەمان وشە یان رستە بە دوو تۆنی جیاواز بڵێین مانا و كاریگەرییان دەگۆڕێت .بۆ نموونە:
"گەرەكمە دوای وانە بتبینم" دەكرێ بە تۆنێكی نەرم بیڵێین یان تووڕە یان بە فەرمان یان دوودڵ بە پێی ئامانجی پەیامەكەمان
لە کاتى پەیوەندیکردندا .بۆیە گرنگە:


تۆنی دەنگەكە بناسینەوە :تۆنی ئاسایی دەنگی خۆمان بناسینەوە و دەستنیشانكردنی گونجاوى و كاریگەریەکەی
لەسەر پرۆسەی پەیوەندیکردن لەگەڵ هاوەڵ والوان و كەسانی دیكە.



تۆنی گونجاو هەڵدەبژێرین ،چونكە ئاماژە بە هەست و بارودۆخ و شت و كەسانی تایبەت دەکات.



تۆنی دەنگ دەگۆڕین لەبەر ئەوەی گوێگرتن بۆ نێرەرێك هەمان تۆن بەكار بێنێت ،بێزاركەرە .هەروەها
ئاماژەیە بۆ گرنگی نەدان بە وەرگر و گەرم وگوڕیش نییە سەبارەت بە بابەتەكە.

 .٢ئاستی دەنگ :مەبەستی ئەوەیە بە دەنگی بەرز یان نزم قسە بكات بە پێی ژینگەی پەیوەندیکردن ،ئایا پەیوەندیکردن لەناو
هۆڵێكی هێمندا دەكەین ،ئایا گەورەیە ،زۆر كەسی تێدایە؟


دەنگی بەرزی بێ پاسا و وەرگر بێزار دەكات لەوانەشە نیشانەی تووڕەیی و ئارەزووی كۆنتڕۆڵکردن بێت.



دەنگی نزم لەوانەیە بەربەست بێت بۆ پرۆسەی پەیوەندیکردن چونكە ڕێگە نادات پەیامەكە بگاتە وەرگر پاشان
كارلێكکردنی لەگەڵدا ناكات.

 .٠جۆری دەنگ :دەنگی گڕ یان تیژ كە لە لووتەوە دەردەچێت كاریگەری خراپی لەسەر بیستنی بەردەوامی وەرگر هەیە لە
پرۆسەی پەیوەندیکردندا ،ئەمەییش كاریگەری لەسەر كاریگەیی گەڕاوە و گفتوگۆدا دەبێت.
 .٤ریتمی دەرچوونی وشەكان :خێرایی دەرچوونی وشەكان لە ماوەیەكی دەستنیشانكراودا .گرنگە بە خێراییەكی گونجاو قسە
بكەن.


سەبارەت بە وەرگر ،زۆر جار ئەم كۆمێنتانە دەبیستین" ,زۆرخێرا قسە دەكات نا توانم بەردەوام بیرۆكەكانی
وەرگرم" یان "لێى بێزاربووم زۆر هێواش قسە دەكات".



بۆ ناوەڕۆك ،هێواشی دەكەینەوە كاتێك دەمانەوێ جەخت لەسەر بایەتێك بكەین.
چوارچێوەیێ ژمارە ٤/٩

لەکاتى کارکردن لەگەڵ الوادا:
 .1پەیوەندیکردنی چاوان رادەگرین.
 .2بە پێوە یان بە دانیشتن بەربەست لەنێوان خۆمان و الوان دانانێین.
 .3ڕاست و بە حەوانەوە دادەنیشین یان رادەوەستین.
 .4ئەگەر كرا لەسەر هەمان ئاست و بە حەوانەوە دادەنیشین
 .5بەپێی ژینگە و بارودۆخ بڕیار دەدەین ئەگەر دەموچاومان هەست و بیرمان دەربڕێت.
 .5زەردەخەنە دەكەین و وا نیشان دەدەین کە دەربڕینی دەموچاومان ئاسوودە دیار بێت.
 .0وشیاری ئەو جواڵنەوانە دەبێن كە لە خۆمانەوە دووبارەیان دەكەینەوە ،وەكو كرووژاندنی نینۆك ،دەست لە قژنان،
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ڕاهێنان دەكەین بۆ ئەوەى خۆمان لەم رەفتارانە بەدوور بگرین.
 .8ئاماژەى یارمەیدەر بەكار دەبەین بۆ پەیوەندیکردنی زارەكی.
 .0بە بینینی هەمووان و بە ریتمێكی گونجاو دەجووڵێینەوە.
 .19بۆ دەربڕینی هەستەكانمان ,هەروەها بۆ سەرنج راكێشانی گروپەكە و بە پێی ناوەڕۆك و بارودۆخی گروپەکە تۆنى
دەنگمان دەگۆڕین.
 .11ئاستی دەنگمان دەگۆڕین بۆ ئەوەى لەگەڵ شوێنەکە بگونجێت و بۆ سەرنج راكێشانی تاكەكانی گروپەكەش.
 .12كار لەسەر چاككردنەوەی جۆری دەنگ دەكەین و پرسیار لە پسپۆڕێک دەكەین کە بە راهینانی تایبەت یارمەتیمان
بدات بۆ چاككردنەوەی دەنگ.
 .13خێرایی دەرچوونی وشەكان دەگۆڕین ،كاتێك ویستمان جەخت لەسەر زانیاری تایبەت بكەین ,هێواشی دەكەینەوە و
پێچەوانەكەشى راستە.
 .14لە ئاستێكدا قسە دەكەین بەرزى و نزمیەکەی لەگەڵ هۆڵەكە و ژمارەی بەشداربوواندا بگونجێت ،ئەویش دەگۆڕین بۆ
سەرنج راكێشان یان جەختكردن لەسەر بابەتێكى دیاریکراو ...هتد.
 .15بە پێى جۆرى پەیوەندیکردنى هەنوکەیى و ئەوەى کە خۆمان دەمانەوێت ,هەروەها بە پێى پێوەرە کۆمەاڵیەتییەکان,
پەیوەندیکردنى بە بەرکەوتنەوە بەکار دەهێنین.

مەبەستمان لە گوێگرتن چییە؟
گۆێگرتن پرۆسەیەكی فسیۆلوژیی نەرێنیە لەو كاتەدا روو دەدات كە لەرینەوەەكانی دەنگى ناو هەوا بەر تەپڵی گوێ
دەكەوێت بە شێوەیەکى خۆنەویستى گوێمان لێ دەبێت ئەگەر نزیکى شوێنەکە بین .ئەوا لە ئۆفیسین گۆێبیستی دەنگی هاوەڵ و
هاوكارەكان دەبین کە لە دەرەوە قسە دەكەن ،گوێمان لە دەنگەكانی ئوتومبێل و ژاوەژاوەی شەقامە .كچێك دێتە ناو ئۆفیسەوە،
تەماشای دەكەین و لەسەر دەموچاوماندا نیشانەی هاندانی قسەكردن هەیە .قسە دەكات و بە وردى گوێ لێ رادەگرین ،چی
دەڵێ و چی ناڵێ ،هەوڵدەدەین بیرۆكە سەرەكیەكان و وشە بنەڕەتیەکان تێبگەین ،هەڵسەنگاندن دەكەین و كاریگەریی گەڕاوەی
دەدەینەوە ،ئەمەش واتاى ئەوەیە کە گوی دەگرین.
كاتێك گۆێ دەگرین یارمەتی كەسانی دیكە دەدەین بە تایبەتى الوان کە بەشدارى لە ئالوگۆرکردنەوەى شارەزاییەكان
بکەن ،تەنیا وەرناگرین بەڵكو پەیامیش دەنێرین ئەمەش بەڵگەیە لەسەر گرنگیپێدان ،تێگەیشتن و رێزگرتن و..شتی دیكەش.
گوێگرتن پێویستیەكی مرۆیی بنەڕەتیە بۆ مرۆڤ ،الوان پێویستیان پێیەتی بۆ گەاڵلەکردنى كەسایەتی و تێڕوانینی خۆیان
بۆ ژیان و گەشە بە خۆنرخاندنیان بدەن.

قۆناغەكانی پرۆسەى گوێگرتن چین و چۆن مومارەسەى گۆێگرتن دەكەین؟
پرۆسەى گوێگرتندا لە پێنج قۆناغدا تێدەپەرێت کە ئەمانەى خوارەوەن:
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هێلکارى ژمارە ( :)٥قۆناغەکانى پرۆسەى گوێگرتن پیشان دەدات:

 .1وةردةطرين
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 .5وةالَم
دةدةين

 .2تيَدةطةين

.4
هةلَدةسةنطيَنني

 .3بە بیرمان
دێنینەوە

 .1ئەوەی دەگوترێ و ناگوترێت وەردەگرین (پەیامی زارەكی و نازارەكی):


هەموو گرنگیدانمان دەدەین بە قسەركەرەكانمان.



گوێ لە وشە (ئەرێنی و نەرێنیەكان) دەگرین و دوورتر لە وشەکانیش (دەربڕین و ئاماژە و جووڵەكان)
گوێبیستی هەست و پێویستی و ترس و پێشبینیەكان دەبین.



خۆمان بەدوور دەگرین لە هەر باتێكی دیكە لە ژینگەی دەروروبەر کە سەرنجمان پەرتوباڵو دەکاتەوە.



گۆێ دەگرین بەبێ ئەوەی بیر بكەینەوە وەاڵممان چی دەبێت.

 .2قسە و مەبەستی قسەبێژ تێدەگەین ,ئامانجەکەى لەگەڵ هەست و بیركردنەوەی:


واز دەهێنین لەوەی ئەوە نیشان بدەین كە تێگەیشتوین پێش تەواوبوونی قسەكانی قسەبێژەکە.



زانیارییە تازەكان دەبەستینەوە بەوانەی کە خۆمان دەیانزانین.



لە گۆشەنیگای قسەبێژەکەوە دەڕوانینە پەیامەكە.



حوكم نادەین تاكو لە هەموو الیەكەوە بابەتەكە نەبینین.



دووردەكەوینەوە لە بیركردنەوەی پێشتوەخت سەبارەت بە بابەتەكە یان قسەبێژەکە.



پرسیار دەكەین بۆ ڕوونكردنەوە و زانیاری پتر.



ئەوەی قسەبێژ دەێلێت بە داڕشتنەوەی خۆمان دەڵێینەوە.

 .3بە شێوازێکى واتەدار بە بیرمان دەهێنینەوە "بۆ خۆمان":
21
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كاتێك بیر لە قسەکانى قسەبێژەکە دەکەین ،ئەوەی قسەبێژ گوتوویەتی رێك وەك خۆیمان بیر نایەتەوە ،بەاڵم
ئەوەی خۆمان تێگەیشتووین دێتەوە بیرمان .وشەكانی قسەبێژ وەكو خۆیان هەڵناگرین بەڵكو سیستمێكی
نوێی بۆ دادەمەزرێنین و مانایەکی دیارکراوى دەدەینێ.



بیرۆكە سەرەكی و بیرۆكە پشتیوانە پێشكەشكراوەكان دەستنیشان دەكەین.



پەیامەكە بە سانایی پوخت دەكەینەوە بە بێ پشتگوێ خستنی وردەكاریە گرنگەکان.



ناو و چەمكە سەرەكیەكان دووبارە دەكەینەوە.

 .4پاڵنەر و نیازی قسەبێژەکە هەڵدەسەنگێنین:


لە كاتی قسەكردندا لە خۆمان دەپرسین ،قسەبێژەکە چی گەرەكە؟ بۆچی ئەم بابەتانەمان بۆ باس دەكات؟ ئایا
دەیەوێ دەستخۆشی لێبكەین یان لەبابەتێكدا هاریكاری بكەین ،یان دەیەوێ شتێك لە دڵی دەربكات؟



لە ماوەی قسەكردندا و بە پێی ناوەڕۆكەكەی بە چاوی ڕەخنەگرەوە شیدەكەینەوە ،ئایا پێشنیارەكانی الوان
بۆ گۆڕینی پرۆگرامەكان واقعبینانەن؟ ئایا دەکرێ كاری پێ بكرێت؟ ئایا وەاڵمی پێداویستیەکانی الوانی
خاوەن پێداویستی تایبەت دەداتەوە..هتد.



بەرگری هەڵسەنگاندنەكە دەكەین تا بە تەواوەتی لە گۆشەنیگای قسەبێژەکە دەگەین.



گومان لە نیەتی قسەبێژەکە ناكەین و داوای ڕوونكردنەوە سەبارەت بە هەندێك بابەت دەكەین.



جیاوازی لە نێوان ڕاستی و لێكدانەوەدا دەکەین /بۆچوونە كەسییەكانی قسەبێژەکە.



هەر الیەنگیریەك یان بیركردنەوەیەکی پێشوەخت یان بەرژەوەندیەکى کەسیى الی قسەبێژمان هەبێت,
دەستنیشان دەکەین چونکە كاریگەری لەسەر پێشنیاز و هەڵوێستەكانی دەکات.

 .5وەاڵممان بە دوو قۆناغ دەدەین ،لەكاتی قسەكردن و لە كۆتایی قسەكردنی قسەبێژەكەدا:


لە کاتی قسەكردندا :هانیدەدەین لەسەر بەردەوامبوون و دڵنیای دەكەین كە گوێى لێ رادەگرین لەڕێگەی:
 سەر لەقاندنەوە. گوتنی" :بەڵێ ،فەرمو" یان "بەڵێ ،تێدەگەم"" ،چیتر؟"... خۆراكردنەوەی دەموچاومان یان جەستەمان بۆ پێشەوە بێ ئەوەی مەودا كۆمەاڵیەتیەكە ببەزێنین. ماوە ماوە تەماشای دەكەین لە هاوڕێكانشمان دەڕوانین بۆ ئەوەی گوێی لێبگرن. قسەكردنی نابڕین و ڕێگە نادەین كەسی دیكە بیبڕێت. -رستەكانی بۆ تەواو ناكەین.



لە كۆتایی قسەکردندا :ئەو کاتەى قسەبێژەکە کۆتایى بە قسەکانى دەهێنێت ,كاریگەریی گەڕاوەی لەسەر
قسەكانی دەدەینێ و هەست و بۆچوونەكانی خۆمان سەبارەت بە وەی گۆتی دەردەبڕین:
 دڵنەوایی و پشتیوانی دەكەین. رەزامەند دەبین لەسەر ڕاستیی بابەتەكان.22
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 داوای ڕوونكردنەوەى لێ دەكەین. تەحەددا دەكەین. بە ڕاستگۆیی ڕەفتار دەنوێنین ,تەنانەت ئەگەر لەگەڵ بابەتەكەش نەبووین. دەستەواژەى "من" بەكار دێنین وەكو "من پێموایە ..لەبەر ئەوەی.".... دوور دەكەوینەوە لەوەی بكەوینە ژێر كاریگەری هەستەکانى قسەبێژەکە یان هەوڵدەین گرفتەكەیبۆ چارەسەر بكەین.

چۆن دووبارە داڕشتنەوە دەكرێ؟
دووبارە داڕشتنەوە واتا داڕشتنی قسەكانی قسەبێژە بە وشەی خۆمان بۆ ئەوەی دڵنیا بین لەوەی تێگەیشتووین و لە
بەدحاڵیبوون دوور بكەوینەوە .دووبارە داڕشتنەوە ئاماژە بەوە دەدات کە باش گوێمانگرتووە و تێگەیشتووین .گرنگیی ئەوەیە
تێگەیشتنمان بۆ پەیامی قسەبێژ دەردەخات ,ئەمەیش قسەبێژەکە ئارام دەکات و هاندانى بەردەوامبوونى دەکات و توندى
پەیوەندیکردنەکە ئاسانتر دەكات بە تایبەتی ئەگەر پرۆسەكە خێرا یان تووڕە و گرژى ئامێز بوو ،بەم شێوەیەش قسە توندوتیژ
و ئازاربەخش و رەخنەگرەکان ال دەبات و توندى ناکۆکیەکە کەم دەکات.
 .1لە رستەكەماندا جەخت لەسەر قسەبێژ دەكەین "تۆ هەستت كرد ،تۆ پێت وایە ،تۆ دەتگۆت".
.2

دوور دەكەوینەوە لەوەی بەخاڵ و فاریزەوە قسەكان وەك خۆیان بڵێینەوە.

 .3وشە نەرێنیەكان بە وشەی بێالیەن یان گونجاوتردەگۆڕین بە بێ ئەوەی مانا بگۆڕین.
 .4كورت و پوخت دەڵێین.
 .5ناوەڕۆك و هەستەكان دەخەینەڕوو.
 .5رستەكەمان بە پرسیاێك تەواو دەكەین بۆ دڵنیابوون لە دروستیی ئەوەی گوتمان ،بۆ نموونە" :ئایا دەتویست ئەمەمان
پێ بڵێی؟"" ،ئایا تێگەیشتووم لەوەی دەتویست بیڵێی؟"" ،تەواوە؟".

چۆن پرسیار بۆ شرۆڤەکردن و روونکردنەوە دەكەین؟
پرسیار لە قسەبێژ دەكەین بۆ ئەوەی ڕوونكردنەوە و زانیاری پترمان دەستكەوێت سەبارەت بە بابەتێك یان دڵنیابوون لە
بڕیارێك .چەندین جۆری پرسیار هەیە كە دەتوانین بیانكەین:
 .1پرسیاری داخراو :ئەو پرسیارانەن كە وەاڵمەكانیان بە "بەڵێ" یان "نەخێر" بێت ،زانیاری دەستنیشانكراو دەدات .بۆ
نموونە" :ئایا الوان بەشدارى بڕیاردان لەناو خێزاندا دەکەن؟"
 .2پرسیاری كراوە :بەمانە دەستپێدەكات" :چی؟"" ،چۆن؟"" ،بۆچی؟"" ،لە كۆێ؟" و بواری گفتوگۆکردن دەكرێتەوە،
زانیاری پتر سەبارەت بە پێداویستی و بیرەكانی قسەبێژ دەدات ،هاندەدات بۆ وەاڵمی فراوان و بیركردنەوە و
هەڵێنجاندن ،یارمەتیی قسەبێژ دەدات بەوەی جەخت لەسەر رووداوی دەستنیشانكراو بکات بە بێ چوونە ناو
بۆچوون و گشتاندنەکانەوە .بۆ نموونە" :بۆچی الوان لە لیژنەی پەیمانگەدا بەشدار بن؟" ئەم دەستەواژانە بەکارى
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دەهێنین كاتێك زانیاری زیاترمان ویست ،یان ئەگەر ویستمان شتێك روون بكەینەوە ،یان بەڵگە لەسەر بۆچوونێك
بدەین کە پێشنیار و چارەسەر و ئەنجاممان دەستدەكەوێت.
 .3پرسیاری ئاڕاستەكراو :پیتى "یان" بەكار دەهێنین کە کۆمەڵێک وەاڵم بۆ كەسەكان دابین دەكات تا بتوانن لەنوانیاندا
یەکێک هەڵبژێرن .ئەو کاتەى پێویست بوو گریمانێک لەناو کۆمەڵێک گریماندا هەڵبژێرین کە بە پرسیارکردنى
کراوە ئاراستەکراو بێت ,ئەم شێوازە بەکارى دەهێنین .بۆ نموونە" :ئایا ئێستا قسە لەگەڵ باوكت دەكەیت یان
بابەتەكە دوادەخەی بۆ سبەینێ؟"

پەیوەندیکردنی كارا -چاالكی پێشنازكراو
ناونیشانی چاالكی بە كارایى پەیوەندیکردن دەكەین
ئامانجەکانی
چاالكی

ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەى پەیوەندیکردنی لەنێوان كەسەكاندا بکەن.
 ژماردنی توخمەكانی پەیوەندیکردنی كارا لەنێوان كەسەكاندا.
 دەستنیشانكردنی بەربەستەكانی پەیوەندیکردنی كارا لەنێوان كەسەكاندا.
 دەستنیشانكردنی یاریدەریەكانی پەیوەندیکردنی كارا لەنێوان كەسەكاندا.
 55خولەك
 كۆپی هەر سێ رۆڵ بە پێی ژمارەی سێ بەشی بەشداربووان( .الپەڕەی كار)
 الپەڕەیەکى فلیپ چارت کە پێشوەخت وێنەی الپەڕەی كاری خوارەوەی لەسەر كێشرا بێت.
 كارتی چوارگۆشەی رەنگاورەنگ.
 كارتی سپی لە شێوەی چەكووش.
 كاغەز و قەڵەم و بۆرد.
 .1ڕاهێنانەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 لەناو گروپی سێ كەسیدا كار دەكەن.
 بە پێی ئەو دەقەی وەریدەگرن هەر كەسێكتان رۆڵێك وەردەگرێت.
 رۆڵەكان دەگێڕن بێ ئەوەی ناوەڕۆكی دەقەكە بە دوو كەسەكەی دیكە بڵێن.
 .2بەشداربووان بۆ گروپی سێ كەسی دابەش دەكەین.
 .3هەر بەشداربوویەك (كچ /كوڕ) الپەڕەیەك وەردەگرێت کە رۆڵەكەی خۆی لەسەر نووسراوە.
 .4داوا لە گروپەكان دەكەین رۆڵەكانیان بگێڕن 19( .خولەك)
 .5پاش كۆتایی هاتن داوا لە هەر بەشداربوویەک دەكەین هەستەكانی خۆى لەكاتی رۆڵگێڕاندا دەرببڕێت.
( 5خولەك)
 .5بە بەشداربووان دەڵێین ئەوەی كردتان پرۆسەی پەیوەندیکردنی نێوان كەسان بوو ،توخمەكانی
شیدەكەینەوە و گرنگیەكەی نیشان دەدەین 19( .خولەك)
 .0وێنەی سەر بۆردەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە رووندەكەینەوە :وێنەی یەكەم خاوەن گرفتەكەیە
وێنەی دووەم هاوڕێكانیەتی( .الپەڕەی كار)
 .8داوا لە گروپەكان دەكەین ئەو بابەتانەمان بدەنێ كە بەربەستی گفتوگۆکردن بوون و لەسەر
چوارگۆشەیەکى کارتى رەنگاورەنگ دەیاننوسین و لە نێوان دوو كەسەكەدا هەڵیاندەواسین واتا
دیوارێك لە نێوانیاندا دادەنێین .بەربەستی دیكە دەڵیین كە نەوتراوە 19( .خولەك)
 .0لە كۆتایی گۆتن ونووسینی هەموو بەربەستەكان ،لەگەڵ گروپی گەورە ,گفتوگۆ لەسەر ئەم
پرسیارانەى خوارەوە دەكەین 19( .خولەك)
 ئایا دوو كەسەكە دەتوانن یەكتر ببینن؟
 پرۆسەی پەیوەندیکردن چی بەسەر هات؟ هۆكار چیبوو؟
24
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الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

 چۆن دەتوانین پرۆسەكە بەردەوام و كارا بكەین؟ (داوا لە بەشداربووان دەكەین فاكتەرە
ئاسانكارەكانی بەکار بەرن کە پێشتر بەکاریان هێنابوون)
 .10وەاڵمەكان لەسەر كارتەكانی چەكوش ئاسا دەنووسین و لەسەرەوەى كارتەكانی دیكەدا هەڵدەواسین
وەك ئەوەی بە تەواوەتی دیوارەكە بڕووخێنین .ئەگەر پێویستی كرد فاكتەری دیكەش دادەنێن 19( .خولەك)
 .11پرۆسەی پەیوەندیکردنی كارا و فاكتەرە یاریدەدەرەکان و بەربەستەكانی پوخت دەكەین 5( .خولەك)
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الپەڕەى کار٩
ناوەڕۆكی رۆڵەكان:
 .1رۆڵی یەكەم :تۆ لەگەڵ دوو هاورێتدا دانیشتووی گرفتێكت لەگەڵ كەسوكارتدا هەیە باسی دەكەی بەو
هیوایەی هاوكاریت بكات .گرفتەكە ئەوەیە كەسوكار ناتوانن ئەوە قبووڵ بكەن تۆ الوێكی (كچ/
كوڕ) و تایبەتمەندی خۆتت هەیە ،بۆیە هەوڵی تەداخول لەهەموو كارێكت دەدەن.
 .2رۆڵی دووەم :تۆ هاوڕێیەكی باشی ،گۆێ لە هاوڕێكانت دەگری  ،هەوڵدەدەی پشتیوانیان بكەیت،
چاكە و خراپە لە یەكتر جیادەكەیتەوە و گەرەكتە بە پێی كارامەیی دادپەروەر بیت.
 .3رۆڵی سێیەم :تۆ هاوڕێیەكی باشی ،بەاڵم بەردەوام هەواڵت هەیە بۆ هاوڕێكانت ،بۆیە زۆربەی كات
قسە دەكەیت .ئەگەر نۆرەت نەهات قسەیان پێدەبڕیت و ژاوەژاو دێنیتە گۆڕێ ،نە ئامۆژگاری
دەدەیت و نەباش گۆێ دەگریت ،كاتێك ئەوان قسە دەكەن تۆ خۆت بە جزدانەكەت یان بە رێکخستنى
الپەڕەكانت خەریک دەکەیت ،یان بە مۆبایل قسە دەكەیت.
وێنەكە:







لە حاڵەتێكدا ئەگەر گروپى گەورە لە كچ و كوڕ تێكەاڵو بوو ،ئاگادارى ئەوە دەبین لەوەی گروپە
چكۆڵەكان تێكەاڵو بن ،چونكە لەوانەیە یەكێك لە بەربەستەكان (یان یاریدەرەكان) پەیوەندیکردنی نێوان
هەردوو رەگەز بێت.
دەبێ لە ئامانجەکانى دانیشتنەکە وریا بین ,لەوانەیە لەم قۆناغەدا الوان باسی پەیوەندیکردنی زارەكی و
نازارەكی و گوێكرتن بكەن .لەم قۆناغەدا ناچینە سەر ئەو بابەتانە و پێیان دەڵێین کە لە چاالكی دیكەدا
باسی ئەوانە دەكەین.
وێنەی توخمەكانی پرۆسەی پەیوەندیکردن لەسەر بۆردەكە دەكێشین بۆ ئەوەی روونتر بێت.
لە.كاتی چاالكی و كۆتاییەكەشی دڵنیا دەبین لەوەی بابەتەكان بۆ بەشداربووان روونن و هانیاندەدەین بۆ
پرسیاركردن.
پێشنیازی ڕاهێنانی دیكە :داوا لەبەشداربووان دەكەین ,بەشێك لە فیلمێك هەڵبژێرن کە گفتوگۆى لەنێوان
دوو كەسدا تێدا بێت و هەر پێنج توخمی پەیوەندیکردن تیایدا دەستنیشان بكەن ،پاشان بەربەست و
یاریدەدەرەكانى پرۆسەى پەیوەندیکردن لە بەشى فیلمەکەدا دەستنیشان بكەن.

25
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ناونیشانی چاالكی بە وشە پەیوەندیكردن دەكەین
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەی پەیوەندیکردنی زارەكی بكەن.
 تایبەتمەندییەكانی پەیوەندیکردنی زارەكی دەستنیشان بكەن.
 59خولەك
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 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كارت لەسەر هەر یەكێكیان توخمێك لەتوخمەكانی پەیوەندیی زارەكی نووسرابێت (الپەڕەكانی كار)
 .1چاالكیەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 بەپێی ئەو كارتانەی وەریدەگرن ،بۆ ماوەى دوو خولەک لەناو گروپدا كاردەكەن بۆ ئامادەكردنی
پەیامی تایبەت بە هۆشیاركردنەوە سەبارەت بە توندوتیژى خێزانى ،یان توندوتیژی نێوان هاوەاڵن
یان توندوتیژی دژ بەالوان.
 هەر گروپێك كارەكەی نمایش دەكات و پاشان گفتوگۆ دەكەین.
 .2بەشداربووان دابەشی گروپ دەكەین بە مەرجێك هەر گروپێك لە  5كەس پتر نەبن.
 .3كارتێك كە دانەیەك لە توخمەكانی پەیوەندیکردنی زارەكی لەسەرە بەسەر گروپەكاندا دابەش دەكەین و
داوا لە گروپەكە دەكەین بەپێی ڕێنوێنییەكان پەیامەکە ئامادە بكەن.
 .4هەر گروپێك نمایشی خۆی ئامادە دەكات 15( .خولەك)
 .5گروپەكان ئەنجامى کارەکانیان نمایش دەكەن 19( .خولەك)
 .5پاش تەواوبوونی نمایشی گروپەكان ،داوا لە هەر گروپێك دەكەین هەستەكانی خۆی دەربڕێت لە
ماوەی رۆڵگێڕاندا و تا چ راددەیەك ڕێنوێنییە پێشكەشكراوەكان كاریگەریان لەسەر پەیوەندیکردنی
زارەكی هەبوون 5( .خولەك)
 .0پێناسەی پەیوەندیکردنی زارەكی دەكەین و گفتوگۆ دەكەین بە پێی نمایشەكان و تایبەتمەندێتی
پەیوەندیکردنی زارەكی بۆ ئەوەی پەیوەندیکردنێکى كارا بێت 19( .خولەك)
 .8تایبەتمەنێتی پەیوەندیکردنی كارا پۆخت دەكەین 5( .خولەك)
تایبەتمەندیەكانی پەیوەندیی زارەكی ناکارا:
 بەكاربردنی وشەی زانستیی ئاڵۆز.
 بەكاربردنی زمانێك زۆربەی بە شداربوان نایزانن.
 بەکاربردنى رستەی دوورودرێژ كە زیاترلە پەیامێكی تێدایە.
 بەكاربردنی وشەی ناماقوڵ و ناشیرین لە رووی كۆمەاڵیەتیەوە.
 بەكاربردنی هەڵێنجاندن لە بری ڕاستی و رووداو.
 بەکاربردنى گشتاندن لە بری دەستنیشانكردن.




لە حاڵەتێكدا ئەگەر گروپى گەورە تێكەاڵو بوو ،دڵنیا دەبین لەوەی گروپە چكۆڵەكە لە هەردوو رەگەز
بن.
كەناڵەكانی دیكەی پەیوەندیکردن بەبیرى بەشداربووان دێنینیەوە بە بێ درێژە پێدان.
لە ماوەی دانیشتنەكان و لە كۆتاییاندا دڵنیا دەبین لەوەی بابەتەكان روونن و بەشداربووان هاندەدەین
پرسیار بۆ ڕوونكردنەوە بكەن.
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ناونیشانی چاالكی بە جووڵە و ئاماژە و نیگا پەیوەندیکردن دەكەین ()٩
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن:
 پێناسەکردنی پەیوەندیکردنی نازارەكی.
 ژماردنی توخمەكانی پەیوەندیکردنی نازارەكی.
 دەستنیشانكردنی تایبەتمەندیەكانی پەیوەندیکردنی نازارەكیی كارا.
 49خولەك


بۆرد و كاغەز و قەڵەم.

 .1ڕاهێنانەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( .خولەك)
 بە بازنە دەوەستن و پرسیارتان لێدەكەین.
 وەاڵمى ئەم پرسیارانە بە ئاماژە و جواڵنەوەی لەش دەدەنەوە ,بە بێ بەکارهێنانى وشە و
پەیوەندیکردنی زارەكی.
 .2بەشداربووان بە شێوەیەکى بازنەیى رادەوەستن.
 .3پرسیاتان لێدەكەین (الپەڕەكانی كار) ،بەمەرجێك دوای هەر وەاڵمێك لە بەشداربووان بپرسین چی
تێگەیشتن؟ ( 19خولەك)
 .4گفتوگۆ دەكەین 5( :خولەك)
 چۆن هەوڵتاندا پەیوەندیکردنمان لەگەڵدا بكەن؟
 چ كەناڵێكتان بەكار برد؟
 هەستتان بە چ كرد لەم جۆرە پەیوەندیکردنەدا؟
 .5روون دەكەینەوە :كەناڵی بەكارهێنراو پەیوەندیکردنی نازارەكی بووە :پێناسەی دەكەین و گفتوگۆ
لەسەر تایبەتمەندی و توخمەكانی دەکەین بۆ ئەوەی كارا بێت 15( .خولەك)
 .5پوخت دەكەینەوە :لە پەیوەندیکردنی نازارەكیدا ,گرنگە رەچاوى كولتوور بكەین .هەروەها گرنگیی
گونجانی ئالوگۆری زارەكی لەگەڵ نازارەكی رووندەکەینەوە بۆ ئەوەی پەیامەكەمان روون بێت.
هەروەها جەخت دەكەین لەسەر ئەوەی پەیوەندیکردنی نازارەكی ڕاستگۆترە لەوەی زارەكی5( .
خولەك).
پرسیار بۆ پەیوەندیکردنی نازارەكی
 بۆ نانی بەیانی چیت خوارد؟
 خۆشترین گۆرانیت چییە؟
 خۆشترین خواردنت چییە؟
 فاڵن بۆ چ وا خەمباریت؟
 فاڵن حەزت لە چ رەنگێكە؟
 حەزت لە چ پیشەیەكە بۆ دواڕۆژت؟
 كێ باشترین مامۆستات بووە؟
 بۆچی فاڵنە كەس توووڕە بوو؟
 ژمارەی پێاڵوەكەت چەندە؟
 خۆشترین پەرتووك الی تۆ كامەیە؟
 لە كاتێكدا گروپەكە گەورە و تێكەاڵو بوو (كچ و كور) سور دەبین لەسەر ئەوەی گروپە بچووكەكان
تێكەاڵو بن.
 كەناڵەكانی دیكەی پەیوەندیکردن بەبیری بەشداربووان دەهێنینەوە بە كورتی.
 لەكاتی چاالكیەكە و لە كۆتاییشدا دڵنیا دەبین لەوەی بابەتەكان روون و ئاشکرانە بۆ بەشداربووان و
هانیان دەدەین بۆ پرسیاركردن.
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ناونیشانی چاالكی بە جووڵە و ئاماژە و نیگا پەیوەندیکردن دەكەین ()٢
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن ئەم ئامانجانى جێبەجێ بکەن:
 پێناسەکردنی پەیوەندیکردنی نازارەكی.
 ژماردنی توخمەكانی پەیوەندیکردنىی نازارەكی.
 دەستنیشانكردنی تایبەتمەندییەكانی پەیوەندیکردن نازارەكی کارا.
 35خولەك


بۆرد و كاغەز و قەڵەم.

.1

چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 دوو کەسى خۆبەخش لە ئێوە یاریى رۆڵگێران دەکەن ،یەكێك رۆڵی گەشتیارێك دەبینێت کە تازە
گەیشتبێت ،زمانەكە نازانێت و هەوڵی پەیوەندیکردن دەدات لەگەڵ هاواڵتیەك كە تەنیا زمانی
دایكی دەزانێت .چۆن گەشتیارەكە دەتوانێت ئەوەی دەیەوێت روون بكاتەوە بێ یارمەتی دەرەكی؟
هەندێك كات دەدەین بە خۆبەخشەكان بۆ خۆئامادە کردن و داوا دەكەین لەوانەی رۆڵی گەشتیار دەبینن
کە داواكاری خۆیان ئاشكرا نەكەن 5( .خولەك)
خۆبەخشەكان رۆڵی خۆیان دەبینن 5( .خولەك)
لە كۆتاییدا سوپاسی خۆبەخشەكان دەكەین و داوا لە بەشداربووان دەكەین كۆمێنت لەسەر رۆلەكان بڵێن
نەك لەسەر خۆبەخشەكان.
گفتوگۆ لەسەر ئەم پرسیارانەى خوارەوە دەكەین 19( :خولەك)
 داواكاری گەشتیار چیە؟ چۆن دەریبڕی؟
 ئایا هاواڵتی توانی ڕێنوێنی بدات بە گەشتیارەكە؟ چۆن دەریبڕی؟
 خۆبەخشەكان هەستیان بەچی كرد و چی بەربەستیەكیان لە پرۆسەی پەیوەندیکردندا بینی؟ (رووی
پرسیار لەخۆبەخشەكان دەكەین).
 ئایا ئەزموونی لەو شێوەتان بینیوە؟ چۆن مامەڵەتان كردووە؟ بەربەستەكانتان چیبووە؟ چۆن
رووبەرووی ببنەوە و چ كەناڵێكی دیكەتان بەكار بردووە؟ ( 5خولەك)
پوخت دەكەینەوە بەوەی جەخت لەسەر گرنگی پەیوەندیکردنی نازارەكی و قورسیەکەى دەكەین كاتێك
بە بێ پەیوەندیکردنی زارەكی بەكار دێت .بۆیە دەبێ جیاوازیە كولتووریەكان لە دەوڵەتێكی دیكەدا
بزانی بۆ ئەوەی بارودۆخی نالەبار نەبینین 5( .خولەك)

.2
.3
.4
.5

.5
الپەڕەكانی كار
بیرۆكە بۆ
خۆمان!

-ِ بە بیری بەشداربووان دێنینەوە کە كەناڵی دیكەی پەیوەندیکردن هەن بە بێ چونە ناو وردەكاریەکانەوە.
 لە كاتی چاالكی و لە كۆتایدا دڵنیا دەبین كە بابەتەكان روونن و هانیان دەدەین بۆ پرسیاركردن.

ناونیشانی چاالكی پەیامی ئاشکرا
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
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لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 تایبەتمەندی پەیامی كارا بزانن.
 جێبەجێكردنی دارشتنی پەیامێكی كارا كاتی پەیوەندیکردنى لەنێوان كەسەكاندا.
 49خولەك


پارچە قوماش بۆ شاردنەوەی چاوی نیوەی بەشداربووان.
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.1

ڕاهێنانەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 بۆ گروپی دوو كەسی دابەش دەبن.
 بەشداربوویەك بە پارچە قوماشێك چاوی دەبەستێت ،بەشداربووەكەی دیكە ڕێنوێنی دیاریکراو
دەداتێ تاكو دەگات بە خاڵی گەیشتن.
 ئەوانەی رۆڵی ڕێنوێنی كار دەبینن ،هەندێکیان ڕێنوێنی زارەکى دەدەن ,بەاڵم ئەوانەى دیکە تەنها
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رێگای كەسانی چاو داخراو ڕاست دەكەنەوە ئەگەر پێویستی كرد.
بەشداربووان ڕاهێنانەكە جێبەجێ دەكەن 19( .خولەك)
لە كۆتاییدا ،داوا لەهەر بەشداربوویەك دەكەین هەستی خۆی وەسف بكات لەكاتی ڕاهێناندا و فاكتەرە
بەربەست و یاریدەرەكان بڵێت 5( .خولەك)
گفتوگۆ لەسەر ئەمانەى خوارەوە دەكەین 15( :خولەك)
 ئایا جیاوازی لە نێوان ئەو كەسانەدا هەبوو كە پەیامی زارەكیان پێدەگەیشت بە بەراورد لەگەڵ
ئەوانەی کە پێیان نەدەگەیشت؟ جیاوازیەكە چییە؟
 چی پەیامێكی زارەكی بەكارهێنرا بوو؟
 چی كەناڵێكتان بەكاربرد بۆ گەیاندنی پەیامەكان؟
 چۆن دەتوانینی پەیامەكان باشتربكەین بۆ ئەوەی كاراتر بن؟
پوخت دەكەین ،گرنگە پەیامی روون و ئاشکرا بەكاربێنین بۆ ئەوەی پەیوەندیکردن سەركەوتوو بێت.
( 5خولەك)

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار



بیرۆكە بۆ
خۆمان!




ڕێنوێنی بە پێی تایبەتمەندی شوێنەكە تا گەیشتن لە خاڵی "أ" تاكو خاڵی"ب" بۆ نموونە :الی ڕاست
یان دوو هەنگاو و پاشان بۆ سەرەوە...
لە حاڵەتێكدا کە گروپەكە لە دوو رەگەز بوو ،گروپە بچووكەكان بە پێی كولتووری شوێنەكە دەكەین.
ئاگاداری ئەوە دەبین کەسەرەراى روونى رێنوێنیەکانى راهێنەر لەوانەیە فاكتەری "متمانە" رۆڵی لە
سەرنەكەوتنی پرۆسەی پەیوەندیکردندا هەبێت.
لە ماوەی چاالكی و لەكۆتاییشدا دڵنیا دەبین لەوەی بابەتەكە بۆ بەشداربووان روونە و هانیان دەدەین بۆ
شرۆڤەکردن و پرسیارکردن.

.2
.3
.4

.5



ناونیشانی چاالكی کاریگەرى گەڕاوە
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن:
 پێناسەکردنی چەمكەكانی دان و وەرگرتنی كاریگەریی گەڕاوە.
 دەستنیشانكردنی گرنگی كاریگەریی گەڕاوە.
 ژماردنی جۆرەكانی كاریگەریی گەڕاوە.
 45خولەك


.1

.2

پارچە كاغەز کە ئەم رۆاڵنەی خوارەوەی لەسەر نووسرا بێت بەوەی هەر رۆڵێك دووبارە كرابێتەوە.
وەرەقەی بەتاڵ بۆ بەشداربووەكانی دیكە.
ڕاهێنانەكە بەم شێوەیەی خوارەوە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 بیر لەرووداوێكی خۆش دەكەنەوە چ لە كار بێت یان لە قوتابخانە.
 وەرەقەتان بەسەردا دابەش دەكەین كە ڕێنوێنیان لەسەرە دەبێ بەسەریدا بڕۆن كاتێك (نێرەر)
دەست بە گێڕانەوەی چیرۆكەكەی دەكات.
 جەخت لەسەر گرنگیی ئەوە دەكەین پارچە وەرەقەكان ئەو كاتە بكەنەوە كە نێرەر دەست بە
گێڕانەوەی چیڕۆكەکە دەكات ,ئەگینا نابێ كەسی دیكە بزانێت چی تێدایە.
بەشداربووان بیر لە چیرۆكێكی خۆش دەكەنەوە 5( .خولەك)
29
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.3
.4
.5
.5
.0
.8

.0

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

دەپرسین كێ ئارەزووی هەیە چیرۆكەكەی بۆ گروپ باس بكات؟
وەرەقە بەسەر هەموو بەشداربوواندا دابەش دەكەین جگە لەوانەی چیرۆك دەگێڕنەوە ،بەاڵم دەبێ هەر
كەس بۆ خۆی بیخوێنێتەوە و ئەوەی لەسەر وەرەقەكەی نووسراوە بە بێ دەنگی بیخوێنێتەوە.
خۆبەخشەكە چیرۆكەكەی دەگێڕێتەوە و بەشداربووان رۆڵەكانیان بە پێی رێنوێنیە نووسراوەکان
دەگێرن 19( .خولەك)
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لە کۆتایى ڕاهێنانەكەدا بە گروپەكە رادەگەیەنین ئەو بەشداربووانەی تەداخولیان كردووە بە پێی
ڕێنوێنی ئێمە بووە.
داوا لەو كەسە دەكەین كە چیرۆكەكەی گۆتووە باسى هەستەكانی خۆی بکات 5( .خولەك)
گفتوگۆ دەكەین 15( :خولەك)
 كاریگەری (هاتنەناوەوەی) تەداخولی  4كەسەكە لەسەر بەڕێوەچوونی چیرۆكەكە چی بووە؟
 كاریگەری (هاتنەناوەوەی) تەداخولی  4كەسەكە لەسەر كەسی قسەبێژ چی بووە؟
 ئایا لە ژیاندا ڕووبەڕووی بارودۆخی لەم شێوەیە دەبنەوە؟ چۆن مامەڵەی دەكەن؟
كاریگەری گەڕاوە و جۆرەكانی و كاریگەری لەسەر پرۆسەی پەیوەندیکردن پێناسە دەكەین5( .
خولەك)

رۆڵەكان:
 كەسی یەكەم :گرنگی بە قسەكان دەدات ،ئەگەر ویستی پێدەكەنێت ،نێرەر هاندەدات و پشتیوانی
دەكات.
 كەسی دووەم :نەرێنی بە ،بڵێ "باوەڕ ناكەم بتوانی شتێكی خۆش بگێڕیتەوە".
 كەسی سێیەم :بە دەنگێكی ئەرێنی و باوەڕ بەخۆ بوو بڵێ" :ئێستا بە باشی فێربوویت نوكتە و شتى
گاڵتەجارى بگێریتەوە".
 كەسی چوارەم :بە شێوەیەكی جددی و نەرێنی كۆمێنت بدە "تۆ كەسێكی زۆر شارەزایی" یان "دەتوانی
دووبارەی بكەیتەوە لە بیرۆكەكە تێنەگەیشتم".
 بۆ باشتر بەڕێوەچوونی چاالكیەكە لەوانەیە داوا لەو كەسانە بكەین کە وەرەقەكانیان وەرگرتووە و
هیچی لەسەر نەنووسراوە لە كاتی گێڕانەوەی هاوەڵەكەیان بۆ چیرۆكەكە بێدەنگ بن.
 ئاگاداری ئەوە دەبین قسەبێژ بریندار نەكرێت ،بەاڵم ئەگەر روویدا ،ئەوا چاالكیەكە رادەگرین و دەڵێین
ئەوا خۆمان داوامان كردووە وا بڵێن و نابێ بابەتەكە بە شێوەیەکى كەسیی (شخصی) وەرگیرێت.
 لە كاتی چاالكی و لە كۆتاییدا دڵنیا دەبین لەوەی شتەكان روونن و بەشداربووان بۆ پرسیاركردن
هاندەدەین.

ناونیشانی چاالكی گوێگرتنی كارا
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەی گوێگرتن بكەن.
 جیاوازی لەنێوان بیستن و گوێگرتن.
 رێگاكانی گوێگرتن دەستنیشان بکەن.
 59خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
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هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

.1

.2

.3

.4
.5
.5
الپەڕەكانی كار

--

بیرۆكە بۆ
خۆمان!




ئەم پرسیارە لەبەشداربووان دەكەین " :مەبەستمان لەگوێگرتن چیە؟" ( 5خولەك)
 داوا لە بەشداربوویەك دەكەین ئەوەی دەگوترێت بینووسێتەوە.
 كاتێك گروپەكان دەست بە وەاڵمدانەوە دەكەن خۆمان بە شتێكەوە خەریك دەكەین ،پاشان داوای
لێبودرن دەكەین و داوای دووباركردنەوە دەكەین و دیسان خۆمان بە شتێكی دیكەوە خەریك
دەكەین.
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سوپاسی گروپەكە دەكەین و لەسەر ئەم پرسیارانە گفتوگۆ دەكەین 19( :خولەك)
 ئێستا چی روویدا؟
 ئایا گۆێم دەگرت؟ چۆن زانیتان گوێ ناگرم؟
 هەستتان بەچی كرد؟
 ئەگەر مەبەستم گوێگرتن بوایە دەبوو چیبكەم؟
بە پشتبەستن بە گفتوگۆكە 15( :خولەك)
 جیاوازی نێوان بیستن و گوێگرتن دەكەین.
 چۆنیەتی گوێگرتن رووندەكەینەوە.
 شێواز و رێگاكانی گوێدەگرین دەژمێرین و بە درێژى شرۆڤە دەکەین.
داوا دەكەین هەر سێ بەشداربوو گروپێك پێك بهێنن بۆ جێبەجێكردنی شێوازەكانی گوێگرتن بەوەی
دوانیان گفتوگۆ بكەن ئەوی دیكەش تێبینی گوێگرتنەكە بكات بە مەرجێك رۆڵەكان لەگەڵ یەکترى
بگۆڕینەوە 15( .خولەك)
لەنێوان گروپەكاندا دەخوولێینەوە بۆ ئەوەی بزانین چ رێگایەك بۆ گوێگرتن دەگرنە بەر.
لە كۆتاییدا كۆمێنت لەسەر شتە باشەكان دەدەین و ئاماژە بە ئەوانەش دەدەین کە پێویستیان بە
چاککردنەوە هەیە 5( .خولەك)
بۆ بەشداربووان رووندەکەینەوە کە دۆخەكە لە الیەن ئێمەوە دروستكراو بووە و بە مەبەستی ئەوەی
هاوكاریان بكەین هەست بەو دۆخە بكەن كاتێك كە گوێیان بۆ ناگیرێت.
لەكاتی چاالكیەكە و لە كۆتاییدا دڵنیا دەبین لەوەی شتەكان روونن و بەشداربووان لەسەر پرسیاركردن
هاندەدەین.

ناونیشانی چاالكی پرسیاری كراوە یان داخراو؟
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن:
 پێناسەکردنىی هەرسێ جۆری پرسیاركردن كە لە پرۆسەی گوێگرتن و پەیوەندیکردندا بەكار دێنن.
 جێبەجێكردنی داڕشتنی پرسیار لە كاتی گوێگرتندا.
 45خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
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32

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

.1

.2
.3
.4

الپەڕەكانی كار

.5
--

بیرۆكە بۆ
خۆمان!






ڕاهێنانەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( .خولەك)
 بە شێوەی بازنە ڕادەوەستن.
 ڕاهێنانەكە بەوە دەست پێدەكەم کە لە ناوەڕاستی بازنەكەدا دەوەستم و پرسیارێك دەكەم.
 ئەو بەشداربووەی وەاڵمی پرسیارەكە دەداتەوە شوێنم دەگرێتەوە بەوەی پرسیارێكی دیكە دەكات،
پاشان ئەو كەسەی وەاڵمی دەداتەوە پرسیارێك دەكات ئیدی تاكو هەموویان بەشدار دەبن.
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ڕاهێنانەكە دەستپێدەكەین 19( .خولەك)
دوای كۆتایی هاتنى ڕاهێنانەكە لە بەشداربووان دەپرسین "چ جۆرە پرسیارێك لە ڕاهێنانەكەدا
دەكران؟" ،نموونە دەدەین و وەاڵمەكان دەنووسینەوە 19( .خولەك)
گفتوگۆ و نمایش دەكەین 15( :خولەك)
 ئەو جۆرە پرسیارانەی گرنگن لە پرۆسەی پەیوەندیکردن وگۆێگرتندا بكرێن.
 گرنگی پرسیاركردن لەکاتى پرۆسەی گوێگرتندا.
 بەكاربردنی هەموو جۆر پرسیارەكان.
پوخت دەكەین 5( .خولەك)
بەشداربوان هاندەدەین بۆ ئەوەی پرسیار بكە ن.
ئەگەر پرسیارەكانی بەشداربووان هەموو لە یەك جۆر بوون ڕاهێنانەكە رادەگرین و داوایان لێدەكەین
جۆری پرسیارەكانیان بگۆڕن و نموونەیان دەدەینێ:
 كراوە :دوینێ شەو چیتكرد؟
 داخراو :ئایا الوان بەشداری بڕیاردان دەكەن؟
 ئاڕاستەكراو :ئایا الوان گرفتی پەیوەندییان لەگەل كەسوكاردا هەیە؟
لە كاتی چاالكی و كۆتاییەكەیدا دڵنیا دەبین لە وەی بابەتەكان روونن و هانیان دەدەین بۆ پرسیاركردن.

ناونیشانی چاالكی لە دوای تۆ دەڵێمەوە
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەی داڕشتنەوە بكەن.
 ستراتیژی داڕشتنەوە لە پرۆسەی گوێكرتندا جێبەجێ بکەن.
 59خولەك
 بۆرد و وەرقە و قەڵەم.
.1
.2
.3
.4
.5

چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 رۆڵ دەبینین سەبارەت بە گوێگرتن و دووبارە داڕشتنەوە.
 پێویستمان بە دوو خۆبەخش دەبیت بۆ رۆڵبینین.
بەجودا جودا بۆ خۆبەخشەكان رووندەكەینەوە :دەبێ گفتوگۆ بكەن و یەكێكیان (وەرگر بێت) گوێ
لەویدیكە بگرێت (نێرەر) پاشان بە وشەی خۆی قسەكانى نێرەرەکە دووبارە بكاتەوە .هەندێك كاتی
دەدەینێ بۆ خۆ ئامادەكردن 5( .خولەك)
داوا لە بەشداربووان دەكەین کە ئەو قسانەى وەرگر بەکارى دەهێنێت لەکاتى دووبارە داڕشتنەوەى
قسەکانى نێرەردا بنووسنەوە.
رۆڵەكان دەبینین 5( .خولەك)
لە كۆتایی رۆڵبینینەكاندا سوپاسی خۆبەخشەكان دەكەین و داوا لە گروپەكە دەكەین كۆمێنت لەسەر
رۆڵەكان بكەن نەك لەسەر خودی بەشداربووان 5( .خولەك)
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الپەڕەكانی كار
بیرۆكە بۆ
خۆمان!

 .5گفتوگۆ لەسەر ئەم پرسیارانە دەكەین 19( :خولەك)
 بابەتی گفتوگۆكە چیە؟
 وەرگر چی گوت لە دووبارە داڕشتنەوەی قسەكانی نێرەردا؟ ئایا كۆپی بووە؟ یان جیاوازی هەیە؟
 .0چۆنیەتی دووبارە داڕشتنەوەی قسەكانی كەسێك وەكو یەكێك لە ستراتیژەكانی گوێگرتن
رووندەكەینەوە 19( .خولەك)
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 .8داوا دەكەین هەر سێ بەشداربوو گروپێك پێک بهێنن بۆ جێبەجێكردنی رێگاكانی گوێگرتن لەگەڵ
دووبارە داڕشتنەوە ,پێویستە دووانیان گفتوگۆ لەسەر بابەتێك بكەن و كەسی سێیەمیش تێبینی بكات لەسەر
چۆنیەتی گوێگرتن بە مەرجێك رۆڵەكان بگۆڕن 15( .خولەك)
 .٠لە نێوان گروپەكاندا دەخووڵێینەوە و ڕێنوێنیان دەدەێنێ.
 .٠١لە كۆتایی ڕاهێنانەكەدا كۆمێنت لەسەر شتە باشەكان دەدەین و ئاماژە بە ئەوانەش دەدەین کە
چاككردنیان دەوێت 5( .خولەك)
-

لە كاتی چاالكی و لە كۆتایەكەیدا دڵنیا دەبین لەوەی بابەتەكان روونن و لەسەر پرسیار كردن بۆ
ڕوونكردنەوە هانیان دەدەین.

ناونیشانی چاالكی هەستە نەرێنیەكانم بە ئەرێنی دەردەبڕم
ئامانجەکانی
چاالكی

ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەی دەربڕینی ئەرێنی هەستەكان بكەن.
 هەنگاوەكانی دەربڕینی ئەرێنی هەستەكان بژمێرن.
 جێبەجێكردنی كارامەییەكانی پەیوەندیکردن لە پێناوی دەربڕینی هەستە نەرێنیەکان بە شێوازێکى
ئەرێنى.
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.1
.2
.3
.4
.5

بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
كۆپی الپەڕەی كار بۆ هەر بەشداربوویەك.
چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 رۆڵگێرانی سەبارەت بە پەیوەندیکردنی ئەرێنی دەبینن.
 پێویستمان بە دوو خۆبەخش هەیە بۆ بینی رۆڵەكان.
بەجودا جودا بۆ هەردوو بەشداربوو رووندەكەینەوە ،رۆڵەكانیان پێ دەڵێن و هەندێک دەمى دەدەینىض
بۆ خۆئامادە کردن 5( .خولەك)
رۆڵگێرانەکە جێبەجێدەكەین 5( .خولەك)
سوپاسی خۆبەخشەكان دەكەین و داوا لەبەشداربووان دەکەین كۆمێنت لەسەر رۆڵەكان بدەن نەك
لەسەر خودی بەشداربووان.
گفتوگۆ لەسەر ئەم پرسیارانە دەكەین و وەاڵمەكان لەسەر بۆرد دەنووسین15( :خولەك)
 ئەو بارودۆخەی بینیمان چی بوو؟
 خاوەنكار چۆن بڕیارەكەی بە (هێمن)ى گوت؟
 كاردانەوەی (هێمن) چۆن بوو؟
 هۆكارەكانی پشت كاردانەوەی (هێمن) چیبوون؟
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الپەڕەكانی كار

 كەموكورتی لەم پرۆسەی پەیوەندیکردنەکەدا چیە؟ (جەختكردن لەسەر شێوازی گەیاندنی
بڕیارەكە بە (هێمن) و وەرگرتنی كاریگەری گەڕاوە).
 ئایا گرفتەكە بەم شێوازە چارەسەر كرا؟
 دەكرا (هێمن) چۆن هەڵسوكەوتی كردبا؟
 .5لە بەشداربووان دەپرسین كێ ئارەزووی دووبارەكردنەوەی دیمەنەكەی هەیە بەاڵم بەدەستكاریكردنی
دیمەنەکە بەپێى ئەو گفتوگۆیەى کە کراوە ,هەروەها دەتوانین كەسێكی دیكەش بهێنینە ناو دیمەنەكە و Page | 34
توخمەكانی پەیوەندیکردنی دروست و ئەرێنی بەکار دەهێنین 19( .خولەك)
 .0پاش هەر گۆڕانێك لەگەڵ بەشداربووان گفتوگۆ لەسەر دیمەنە تازەكە دەكەین و دووبارەی دەكەینەوە تا
ئەو كاتەی بەشداربووان لێی رازی دەبن 19( .خولەك)
 .8پوخت دەكەین بەوەی جەخت لەسەر گرنگی و چۆنیەتی پەیوەندیکردنی ئەرێنی بە بێ تووڕەبوون و
لەدەستدانی خۆكۆنتڕۆڵکردن بۆ دەربڕینی هەستە نەرێنیەكان تا گەیشتن بەئەنجامی پێویست19( .
خولەك)
رێنماییەکانى رۆڵبینین:
رۆڵ بینین:٩ -



كەسایەتی یەكەم :خاوەنكار (پیاو یان ژن) تووڕە دەبێ لە هێمن یان هەدار لەبەر ئەوەی لە كارەكەیدا
باش نییە و بە تووڕەیی و توندی بڕیاری دەركردنی پێ رادەگەیەنێت.
كەسایەتی دووەم (هێمن یان هەدار) كاتێك خاوەنكار بڕیاری البردنەكەی لەسەر كار پێ رادەگەیەنێت،
زۆر پەست دەبێت ,دەست بەهات وهاوار دەكات شتەكانی دەوروپشتی دەشكێنێت و دەڵێ ماوەیەكی
زۆرە بە دڵسۆزی كار دەكەم و بڕیاری البردنم بڕیارێكی زۆردارانەیە.

رۆڵ بینین:٢ -




بیرۆكە بۆ
خۆمان!






كەسایەتی یەكەم :بەرپرسی الوان (پیاو یان ژن) وا مامەڵە لەگەڵ الوان دەکات هەروەكو ئەوەی
ئامراز بن بۆ جێبەجێكردنی پڕۆژەكان .دەچێتە كۆبوونەوە و چاالكی سااڵنەی چاالكیەكانی الوان
رادەگەیەنێت .ئو گەنجانە دەستنیشان دەکات کە لەسەر ئەم پرۆژانە کار دەکەن .گوێ لە نارەزایى
الوان ناگرێت و هەوڵدەدات بە شێوەیەکى توند بێدەنگیان بکاتەوە.
كەسایەتی دووەم :دالوەر الوێكە بە دڵسۆزی كار لەسەر پرۆگرامی ڕێكخراوەكە دەكات ,بۆ
جێبەجێكردنی چاالكیەكانی زۆر كاتی خۆی بۆ تەرخان كردووە .چەندین چاالكی پێشنیاز كردبوو بۆ
بەڕێوبەرەكە كاتێك پاش ئەوەی بەڕێوبەر پێداویسیەكانی لەگەڵ هاوەڵەكان دەستنیشان كردبوو ،بەاڵم
دواتر زانی كە پێشنیازەكانی پشت گوێ خراون و كاریان پێ نەكراوە( .دالوەر) تووڕە دەبێت و لەناو
هۆڵەكەدا دەوەستێت و هاوار دەكات" :ناكرێ پەیوەندیکردنی گەوران لەگەڵ الواندا بەم شێوەیە بێت و
گوێ لە دەنگی الوان نەگیرێت" شەقێك لە كورسیەكە دەدات و بە توڕەیی بەرەو الی بەرپرسەكە
دەڕوات.
باشتر وایە ئەم چاالكیە لەگەڵ ئەو بەشداربووانە بەکار بهێنرێت کە باکگراوندێکى زانیارى لەسەر
کارامەیى بەرێوەبردنى هەستەکان هەبێت.
دەكرێ ئەم چاالكیە لە كارامەییەكانی بەڕێوەبردنی ناکۆکى و مفاوەزەکردنیشدا بەکار بهێنرێت ,بەاڵم
پێویستە لە رۆڵبینین بەردەوام بن تاكو هەردوو ال دەگەن بە ئەنجامێکى قەبووڵکراو.
ئەگەر گروپە گەورەکە تێكەاڵو بێت لە كچ و كوڕ ,هەوڵدەدەین گروپە بچووكەكان تێكەاڵو بن لە
هەردوو رەگەز ،چونكە پەیوەندیکردنی نێوان رەگەزەكان یەكێكە لە بەربەستەكانى پەیوەندیکردن.
لە كاتی چاالكی و لە كۆتایەكەیدا دڵنیا دەبین لەوەی بابەتەكان روونن و هانیان دەدەین لەسەر
پرسیاركردن بۆ ڕوونكردنەوە.
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ناونیشانی چاالكی پەیوەندیکردن لەگەڵ كڕیاری تووڕە
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 كارامەییەكانی پەیوەندیکردن و گۆێگرتن جێبەجێ بکەن.
 49خولەك

كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 الپەڕەى کار.
 .1چاالكیەكە بەم شێوەیەی خوارەوە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 ڕؤڵگێران دەربارەى پەیوەندیکردن دەکەین.
 پێویسیمان بە دوو خۆبەخش هەیە رۆلەكە ببینێن.
 .2رۆڵەكان بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە و هەندێك كاتیان دەدەینێ بۆ خۆئامادەكردن 5( .خولەك)
 .3داوا لە بەشداربووان دەكەین چاودێری پرۆسەی پەیوەندیکردن بكەن و جەخت لەسەر پەیوەندیکردنی
زارەكی و نازارەكی بكەن.
 .4رۆڵەكان جێبەجێ دەكەین 5( .خولەك)
 .5لە كۆتایی رۆڵبینینەكەدا سوپاسی خۆبەخشەكان دەكەین و داوا لە گروپەكە دەكەین كۆمێنت لەسەر
رۆڵەكان بڵێن نەك خودی بەشداربووان 5( .خولەك)
 .5گفتوگۆ لەسەر ئەم پرسیارانەى خوارەوە دەكەین15( :خولەك)
 ئەو بارودۆخەی بینیمان چی بوو؟ چی فاكتەرێك وای لێ كرد؟
 خاوەنی وەرشەكە هەڵوێستی چیبوو؟ چۆن نیشانیدا؟
 خاوەنی وەرشەكە رەفتاری چۆن بوو؟ چی گۆت بە كڕیارەكە؟ چۆن ئەوەی پێگوت؟
 ئایا گوێی لە كڕیارەكە گرت؟ چۆن؟
 چۆن كڕیارەكەی بەڕێكرد؟
 .0جەخت لەسەر توخمەكانی پەیوەندیکردن دەكەین ،هەروەها جەخت لەسەر گرنگیی پەیوەندیکردنی
زارەكی گونجاو و پەیوەندیکردنى نازارەكی دەكەین ,هارمۆنیبوونیان پێكەوە و جەخت لەسەر گرنگی
گوێگرتن دەكەین 5( .خولەك)
ڕێنوێنییەكانی رۆڵبینین
تۆ خاوەنی وەرشەیەكی چاككردنەوەی ئامێری ساردكەرەوە و شارەزاییەكی هونەری باشت لێی هەیە.
كڕیارێك هات بۆ الت و داوای كرد بۆ دووەمین جار سپلیتەكەی بۆ چاك بكەیتەوە پاش ئەوەی بازنەی
كارەباكەیت چاك كردبووەوە ،ئەم جارە گرفتێكی دیكەی لە ئامێرەكەیدا هەبوو.
كڕیار شارەزایی لە بابەتەكە نیە و نازانێت گرفتی دووەم جیاوازە لەوەی یەكەم ،بۆیە تووڕە دەبێت و بە
توندی و هەڵچوونەوە قسەی كرد لەبەر ئەوەی ئامێرەكەی بۆ جاری دووەم تێك چووە .تۆ لەسەر تە بە
نەرمی مامەڵەی بكەیت و تووڕەبوونەكەی سارد بكەیتەوە و بە پەیوەندیکردنێکى كارا مامەڵەی بكەیت.
 باشتر وایە ئەم چاالكیە لەگەڵ ئەو بەشداربووانە بەکار بهێنرێت کە باکگراوندێکى زانیارى لەسەر
کارامەیى بەرێوەبردنى هەستەکان و چارەسەرکردنى ناکۆکیەکان و مفاوەزەکردن هەبێت.
 ئەم چاالكییە جێبەجێكردنی كارامەیی پەیوەندیکردنە .هەروەها دەكرێ ئەنجام بدرێت بۆ
تایبەتمەندیەكانی پەیوەندیکردنی زارەكی و نازارەكی كارا.

الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

ناونیشانی چاالكی چاوپێكەوتنێک لە بنکەی بەكارخستن
ئامانجەکانی
چاالكی

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 بەشێوازێكی كارا خۆیان بەسەنتەرەكە بناسێنن
 مومارەسەكردنی توانای گوێگرتن و والمدانەوەی پرسیارەكان بەباشی
35
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ماوەی چاالكی

 59خولەك

كەرەستەی
پێویست

 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كامیرای ڤیدیۆ.
 الپەڕەى کار.
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 .1چاالكیەكە ب
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 ڕاهێنان لەسەر پەیوەندیکردنی كارا دەکەین لە ڕێگەی چاوپێكەوتن لەگەڵ بەرپرسی سەنتەرێكى
بەکارخستن.
 دوو كەستان رۆڵی دوو الو دەبینن بەرپرسی سەنتەرەكە چاوپێكەوتنیان لەگەڵ دەكات.
 پاشان گفتوگۆ لەسەر پەیوەندیکردنى زارەکى و نازارەکى دەكەین.
 .2ئامادەكاری بۆ رۆڵبیین دەكەین 19( :خولەك)
 سێ خۆبەخش لە بەشداربووان داوا دەكەین.
 وردەكاریەكانى ڕۆڵەکانیان پێدەڵێین وەك لە الپەڕەكانی كاردا هاتووە.
 بەشداربووەكانی دیكە ئاگادار دەكەین چاودێری چاوپێكەوتنەكە بكەن و تێبینیەكانیان لەسەر
پەیوەندیکردنی زارەكی و نازارەكی بنووسن بە تایبەتى ڕؤڵى ئەو هەردوو خۆبەخشانەى کە
بەدواى دۆزینەوەى هەلى کاردا دەگەرێن.
 .3هەردوو چاوپێكەوتن ئەنجام دەدرێن 29( .خولەك)
 .4لە كۆتایی رۆڵبینینەكاندا سوپاسی خۆبەخشەكان دەكەین و داوا لە گروپەكە دەكەین كۆمێنت لەسەر
رۆڵەكان بدەن نەك لەسەر خودی بەشداربووان.
 .5گفتوگۆ دەكەین 19( :خولەك)
 جیاوازی لە نێوان رۆڵبینینی یەكەم و دووەم چیبوو؟
 چۆن دەتوانین پەیوەندیکردنی زارەكی لە رۆڵبینینی یەكەم و دووەمدا وەسف بكەین؟
 چۆن دەتوانین پەیوەندیکردنی نازارەكی لە رۆڵبینینی یەكەم و دووەمدا وەسف بكەین؟
 خۆبەخشەكان هەستیان بەچی كرد؟ (پرسیار لە خۆیان دەكەین)
 چ رێگایەك باشتر بوو؟
 .5تایبەتمەندیەكانی پەیوەندیکردنی كارا و خۆئامادەكردن بۆ چاوپێكەوتن پوخت دەكەین 5( .خولەك)
 .0داوا لە هەر دوو بەشداربوویەك دەكەین یەكێكیان رۆڵی ئەو كەسەی بە دوای كاردا دەگەڕێت ببینێت و
ئەوی دیكە رۆڵی بەرپرسی سەنتەرەكە ببینێت و هەر جارە و رۆڵ بگۆڕن 19( .خولەك)
ڕێنوێنیەكانی رۆڵبینین:
 .1كەسایەتی یەكەم:بە بێ ئامادەكاری دەچێت بۆ چاوپێكەوتن ،فەرمانبەرەكە پرسیاری لێدەكات سەبارەت
بە :ناو ،ناونیشان ،تەمەن ،ئەو كارەی ئارەزوویەتی ،كاتژمێرەكانی كاركردن ،چەند كرێی دەوێت،
تواناكانی ،جۆری بیمە ،ئیدی سەری لێدەشێوێت و دەمی تەتەڵە دەكات و ناتوانێ وەاڵم بداتەوە و لەوە
دەچێت نەشزانێت خۆی چی دەوێت .پەیوەندیکردنی زارەكی و نازارەكی باش بەكار ناهێنێت.
 .2كەسایەتی دووەم :هەمان چاوپێكەتن دەكات و فەرمانبەرەکە هەما پرسیارى لێدەکات ,ئەویش
كارامەییەكانی پەیوەندیکردنی زارەكی نازارەكی بەمتمانە بەخۆبوونەوە بەكار دەهێنێت.
 .3كەسایەتی سێیەم :بەرپرسی سەنتەری بەكارخستن لیستێك پرسیاری الیە.
 دەكرێ پێشوەخت پەیوەندی بە بەرپرسەکەوە بكەین و لیستی پرسیار و وەاڵمەكانی لێوەرگرین.
 باشترە چاوپێكەوتنەكە بە ڤیدیۆ تۆمار بكەین پاش رازیبوونی بەشداربووان و بە تایبەتی ئەوانەى
رۆڵەكان دەبینن (یان كەسوكاریان ئەگەر لە خوارووی  18ساڵ بوون) بۆ ئەوەی لە ڕاهێنانی دیكەدا یان
لە شوێنێکى دیکەدا سوودی لێوەرگرین.
 ئەم ڕاهێنانە ئەوانەی لە سەنتەرەكانی ڕاهێنان دەردەچن ئاگادار دەكاتەوە بۆ ئەوەی بتوانن چاوپێكەوتنی
كار ئەنجام بدەن.
 بەسەر بەشداربوواندا لەكاتی رۆڵگێران دەسووڕێنەوە و ئەگەر ویستیان كۆمێنتیان دەدەینێ.

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ
خۆمان!
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ناونیشانی چاالكی دەتوانم كار و پەیوەندیکردن لەگەڵ كەمئەندامان بكەم
ئامانجی چاالكی

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن:
 دەستنیشانكردنی سەختیەكانی پەیوەندیکردن لەگەڵ كەمئەندامان.
 دەستنیشانكردنی رێگاكانی تێپەڕاندنی ئەم سەختیانە.
 ٠٠١خولەک

كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

* بۆرد و کاغەز و قەڵەم.
* کامیراى ڤیدیۆ.
 .1چاالكیەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 سەردانێكی مەیدانی بۆ پەیمانگەی ڕاهێنانی كەمئەندامان دەکەین بەمەبەستی چاوپێكەوتن بۆ
چۆنیەتی پەیوەندیكردنی مامۆستایان لەگەڵ نابیستە و نابینا و كەمئەندامان.
 راپۆرت سەبارەت بە سەردانەكە و ئەو زانیاریانەى دەستتان كەوتووە سەبارەت بە پرۆسەى
پەیوەندیکردن و کارکردن لەگەڵ کەمئەندامان ئامادە دەكەن.
 .2سەردانەكە جێبەجێ دەكەین 75( .خولەک)
* بەشداربووان لەگەڵ هەر مامۆستایەكدا گفتوگۆ دەكەن سەبارەت بە چۆنیەتی بەڕێوەچوونی پرۆسەی
پەیوەندیکردن لەگەڵ نابیستە و نابینا و كەمئەندامە جەستەییەكاندا و بەربەستەكان و چۆنیەتی
تێپەڕاندنیان.
* هەندێك لەبەشداربووان هەلی ئەوەیان بۆ دەڕەخسێت لەگەڵ هەندێك كەمئەندام پەیوەندی بكەن.
 .3دواى سەردانەکە ٥١( :خولەک)
* ڕاهێنەر داوا لەبەشدار بوان دەكات ریپۆرتی خۆیان پێشكەش بكەن چ وەك تاك یان گروپ.
* گفتوگۆ لەسەر راپۆرتەکان دەکەین و گرنگیى پەیوەندیکردن لە ژیانى رۆژانەدا و جیاوازى
شێوازەکانى بە گوێرەى جیاوازى توێژى ئامانج باس دەکەین.
---

ماوەی چاالكی

الپەڕەكانی كار
بیرۆكە بۆ
خۆمان!






سەردانەكە پێشوەخت لەگەڵ بەڕێوبەرایەتی پەیمانگەكە رێك دەخەین.
گرنگە پێشوەخت سەردانی پەیمانگەكە بكەین و ئامانجی سەردانەكە لە مامۆستاكان بگەیەنین.
لە كاتی سەردانەكە گرنگە جەخت لەسەر ئەوە بكەینەوە کە ئەو بەشداربووانەی پەیوەندیکردن لەگەڵ
كەمئەندامان دەكەن دەبێ هەڵوێستی ئەرێنیان بەرامبەریان هەبێت.
دەكرێت هەندێك لە كەمئەندامان بانگهێشت بكرێن و ئاهەنگێكی خنجیالنەیان بۆ ئامادە بكەن لەژێر
ڕێنوێنی ڕاهێنەرەكەدا.

ناونیشانی چاالكی ڕۆژنامە بە ئامانج و تەرکیزەوە دەخوێنمەوە
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی

لەكۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن ئەم ئامانجە جێبەجێ بکەن:
 شیکردنەوەى پرۆسەى پەیوەندیکردن لە ڕێگاى پەیوەندیکردنى نووسراوەوە.
 55خولەك

كەرەستەی
پێویست






بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
قەڵەمی هایالیتەری رەنگاوڕەنگ.
كۆپی ڕۆژنامەیەك یان پتر بە پێی ژمارەی بەشداربووان یان چەند ڕۆژنامەیەكی لۆكاڵی.
کۆپى لە پرسیارەکانى کارى گروپەکان( .الپەڕەکانى کار).
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.1

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

.2
.3
.4
.5
.5

الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

چاالكیەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 لە چوار گروپدا كار دەكەن.
 ڕۆژنامەكان دەخوێننەوە و دەستنیشانی ئەو بابەت و وتارانە دەكەن کە ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ
پەیوەندیان بەكارەوە هەیە و بە هایالیتەر ئاماژەى پێدەدەن.
 وەاڵمی پرسیارەكانی الپەڕەی كار كە وەریدەگرن دەدەنەوە.
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 كارەكانتان پێشكەش دەكەن و دواتر گفتوگۆى لەسەر دەكەین.
بەشداربووان دابەشی چوار گروپ دەكەین.
بۆ هەر گروپێكیان ڕۆژنامەیەك و هایالیتەرى رەنگاورەنگ و الپەڕەی كار دابەش دەكەین.
گروپەكان كاری خۆیان دەكەن 25( .خولەك)
هەرگروپێك ئەنجامەكانی كارەكەی پێشكەش دەكات 29( .خولەك)
ڕاهێنەر گرنگی ڕۆژنامە وەكو كەناڵێكی زانینی هەلی كار و پەیوەندیكردن لەگەڵ رووداوەكانی
نیشتمانی و كۆمەاڵیەتی دەناسێنێت ,جەختكردن لەسەر ئەوەی پێویستە خوێندنەوەمان ئامانجدار بێت و
ئامانجەكەشمان دەستنیشان بكەین 5( .خولەك)

پرسیارەکانی کارى گروپەکان:
 .1الیەنی نێرەر كێیە؟
 .2وەرگر یان توێژى ئامانجكراو كێیە؟
 .3ئامانجەكانی پەیامەكان چین؟
 .4لە چ كەناڵێكەوە ئەم پەیامانە نێردراون؟
 .5تایبەتمەندیەكانی پەیامەكە چین؟
 دەبێ پێشوەخت ڕۆژنامەكانمان خوێندبێتەوە و بابەتەكانمان هەڵبژارد بێت و دڵنیا بین لەوەی بابەت
هەیە بەشداربوو بتوانێت كاری لەسەر بكات.
 گرنگە ئەوە روون بكەینەوە کە ڕۆژنامە كەناڵێكی پڕ بایەخی پەیوەندیکردنە لەهەموو بوارەكاندا بە
تایبەتی لە بوارى گەڕان بەدوای كاردا.

بابەتی دووەم :کارامەیى هاوسۆزى
"ئەگەر کەسێک پێت بکەنێت لەوانەیە بتوانى دڵت پێدا بسۆتێت ,بەاڵم ئەگەر خۆت پێکەنیت لەوانەیە نەتوانى لەخۆت ببۆریت"
جبران خلیل جبران

هاوسۆزی -زانیاریی بنەڕەتی
مەبەستمان لە هاوسۆزی چیە؟
"هاوسۆزى تواناى بینینى جیهانە لە گۆشەنیگا و چاوانى کەسێکى دیکەوە" .سێ رەهەند لەخۆ دەگرێت:4
 .1رەهەندی یەكەم :هەوڵدانی تێگەیشتنی ئەوی دیكە دەگرێتە خۆوە ،واتا بۆچوون و حوكمەكانی خۆمان بە
الوە نێین بۆئەوەی ئەوی دیكە تێبگەین.
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 .2رەهەندی دووەم :رەهەندی سۆز كە یاریدەدەرمانە بۆ نزیكبوونەوە و زانین وهەستكردن بەهە ستەكانی
ئەوی دیكە بە مەبەستی ئەوەی لە خەم و ترس و ئازار و خۆشی ئەوی دیكە تێبگەین.
 .3رەهەندی سێیەم :گرنگیدانی ڕاستگۆیانەیە بە خێر و خۆشی ئەوی دیكە.
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"هاوسۆزی واتا كارامەیی هەستكردن بە هەستەكانی كەسانی دیكە و تێگەیشتنی ئەم هەستانە بە بێ ئەوەی خۆمان لەبیر
بچێت .واتا هەستكردن بە هەستەكانی كەسێكی دیكە وەكو ئەوەی خۆی هەستی پێدەكات :دڵخۆشی ،خەم ،تووڕەبوون..هتد .وە
زانینی هۆكارە ڕاستەقینەكانی پشت ئەم هەست و سۆزە كەسییە".5
"هاوسۆزی واتا چوونە ناو جیهانی ناوەوەی كەسێكەوە وەكو ئەوەی خۆت بێت ،هاوسۆزی گەرەكیەتی كەسی هاوسۆز
كەسێكی هەست ناسك بێت و هۆكارە شاراوەكانی پشت هەستەكان بزانێت ،هاوژیان بێت لەگەڵ ئەو كەسە و حوكم لەسەر
هەستەكانی بە باش و خراپ و دروست و هەڵە نەدات ،پاشان هەموو ئەمانی پێ بڵێت".6
"هاوسۆزی یەكێكە لە كارامەییەكانی پەیوەندیکردن بۆ دابینكردنی پشتیوانی و پاڵپشتی و یارمەتیدانی كەسێكی دیكە بە
كاری دەهێنین .بۆیە پێویستی بەوەیە كارامەیی درککردن و هەستی گونجاومان بۆ هەستە ناوەكیەكانی كەسی دیكە هەبێت و
ئەم هەستانە بۆ كەسەكە بە شێوەیەكی روونی گونجاو بیڵێتەوە".7

جیاوازی لەنێوان هاوسۆزی و سۆزداریدا چییە؟
گرنگە جیاوازی بكەین لەنێوان هاوسۆزی و سۆزداریدا (بەزەیى).
هاوسۆزی ( )Empathyبریتیە لە رەنگدانەوەی یان ژیانكردنی هەستە جۆراوجۆرەكانی ئەوانی دیكە (خەم و خۆشی) لە
گۆشەنیگای خۆیانەوە .پێویستە ئەو كەسە كارامەیی عەقڵی و سۆزی هەبێت بەوەی لە جیهانی كەسەكەی دیكە تێبگات و
دەریبڕێت بۆی.
سۆزداری ( )Sympathyبریتیە لە هەستكردن بەدڵ پێسووتان و خەم خواردن لە كەسێك بارودۆخی لەوەی ئێمە
خراپترە و ئازار و تەنگژەیەك دەكێشێت کە وا لە سۆزدار (بەزەییكار) دەکات خۆی لە بیر بكات.
زۆر پسپۆڕان جەخت لەسەر ئەوە دەكەن جیاوازی لە نێوان سۆزداری و هاوسۆزی پەیوەندی بە عەقڵ و ویژدانەوە
هەیە ،لە بەزەییدا الیەنی ویژدانی زاڵ دەبێت ،هەرچی هاوسۆزییە ئەوا پتر پەیوەندی بە عەقڵەوە هەیە ,چونكە كەسی هاوسۆز
بارودۆخی كەسەكەی دیكە دەزانێت و هاوكاری دەكات بۆ ئەوەی مامەڵە لەگەڵ دۆخە هەنووكەییەكەی بكات و لە ئەنجامدا
یارمەتی دەدات بۆ گەشەسەندن و وەرگرتنی كارامەیی و شارەزایی جۆراوجۆر.

5

Rogers, C. (1982). Empathicsm : An unappreciated way of being . In Rubenstein, H. and Block , M. Things that matter : Influences on helping
relationships. New York : Macmillan publishing Co., Inc.
6
http://faculty.imamu.edu.sa/css/atniyazi/Pages/12c7f198-30bb-494e-9e18-3bcd7294ff2b.aspx, 1 June, 2011
7
Hepworth, D. and Larsen, J. (1986). Direct social work practice : theory and skills . Third Edition. Belmont, California : Wadsworth Publishing
company.

39

40

چۆن كارامەیی هاوسۆزی دەسازێنین؟
هاوسۆزی رۆڵێکی گرنگی هەیە لە گەشەسەندنی سۆزیی مرۆڤدا ،هەروەها كارامەیی تێگەیشتنی هەست و
هەڵچوونەكانی كەسانی دیكە تێدەگات و شیان دەكاتەوە.
پسپۆڕان لەم بوارەدا جەخت لەسەر ئەوە دەكەن هاوسۆزی الی مرۆڤ پاش چەند مانگێك لە دایكبوونی دەست پێدەكات
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پێش ئەوەی بزانێت خۆی كەسێكى جیایە لە كەسانی دیكە ،ئەم حالەتە بەوە شیدەكەنەوە كاتێك منداڵێك گوێی لە گریانی
منداڵێكی دیكە دەبێت هاوسۆزی دەبێ و دەست بە گریان دەكات لەگەڵی .8هەروەها ئاماژە بەوەش دەكەن کە لەوانەیە
هاوسۆزی بۆ ماوەیی بێت .9ئەم كارامەیی یە بە پێی كارلێككردنی كەسانی دیكە لەگەڵماندا پەرە دەستێنێت .كاتێك كە بە
بەردەوامی و لە ڕێگەی پێكەنین و فرمێسك و لەئامێزگرتن ,دەربڕینی هەستەكان لەگەڵ منداڵدا نەكرا ،ئیدی بە تێپەڕینی كات
منداڵەكە دوور دەكەوێتەوە لەوەی هەستەكانی دەربڕێت .ئەمیش پەرەدەستێنێت تا ئەو راددەیەی هەستپێكردنیان لە دەست
دەدات .لێرەوە لە پرۆسەی فێربوونی كۆمەاڵیەتی و خۆناسیندا کارامەییەکە دەسازێت ،چەندە لەسەر هەستەكانمان كراوە
بووین ئەوەندەش دەتوانین هەستەكانی كەسانی دیكە بخوێنینەوە.
سوودەكانی فێربوونی كارامەییی هاوسۆزی زۆرن ،زۆر توێژینەوە و خوێندنەوە 10ئاماژە دەكەن بەوەی هاوسۆزی
هەستێكی بنەڕەتیە بۆ پەرەپێدانی پەیوەندیکردنەكانی نێوان كەسەكان ،هەستكردن بەوەى لە ژیانمان ڕازین ,هەروەها
كارامەییەكانی زاڵبوون بەسەر كێشەكاندا و كەمكردنەوەی خەمۆكی و بەخشینی مانایەك بە ئاسایش و قبووڵکردن لەم
كارامەییەوە سەرچاوە دەگرن.
كارامەیی هاوسۆزی بە ناسینی ساز دەبێت ،هەلی مومارەسەكردنی لە چوارچێوەی ئەزموون دەبێت لەسەرەتاوە ،پاشان
لە هەموو بارودۆخەكانی ژیاندا كە پێویستی بە هاوسۆزی هەیە .بە مەبەستی سەركەوتن لەم كاردا دەبێ ئارەزوومان لە
پەیوەندیکردنی قووڵ و گەرموگوڕ هەبێت لەگەڵ كەسی دیكە و لە هەموو بارودۆخەكانی ژیاندا ،هەروەها دەبێ خەیاڵى
ئەوەمان هەبێت خۆمان لە شوێنی كەسەكان دانێین و كارامەیی گوێگرتنمان هەبێت و كەناڵە جۆراوجۆرەكان بەمەبەستی
دانپێنان بەشارەزایی كەسی دیكە بەكار بێنین .هەندێك كەس پشت بە بابەتە بایۆلۆژیەكان دەبەستن (بااڵ ،رەنگ ،شێوە ،تەمەن،
كێش ،رەگەز ،جێندەر) یان پشت بە توخمە ئابووری -كۆمەاڵیەتیەكان دەبەستن (ئاین ،ئایدیۆلۆژیای سیاسی ،باری ئابووری)
بۆ پۆلێنکردنى هاوسۆزى یان بۆ ئەوەی هەستێکى دیاریکراو یان هەڵوێستیان بەرامبەر بە كەسی دیكە هەبێت کە لەوانەیە بە
شێوەیەکى نەرێنى کار بکاتە سەر هاوسۆزى..
هەندێک فاکتەر هەن لەوانەیە ببنە بەربەست بۆ پرۆسەی هاوسۆزی وەك قسە پێ بڕین ،گفتوگۆی بێ ئەنجام ،رکابەرى,
ئامۆژگاری لەبری ئەوەی كاری پێ بكرێت بۆ دۆزینەوەی چارەسەر ،پەلەكردن لە هەڵێنجاندن و فشارکردن بۆ سەر ئەوی
دیكە بۆ دەربڕینی هەستەكانی..هتد.

8

Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ, Daniel Goleman, Batnam Book-Psychology, A bantam International Edition, 1996.
Developmental psychology: Theory, research, and applications.Monterey, California: Brooks/Cole Publishing company,Shaffer, D. 1985.
10
Studies by Bergman & Bell, 1998; Edgerton & Campbell, 1994; Lee, Brennan & Daly, 2001; Mikulincer & Sahver, 2005.
9
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چۆن دەكرێ هاوسۆزی نیشانبدەین؟
هاوسۆزی بەم هەنگاوانە نیشان دەدەین:
 .1گوێ دەگرین بەبێ ئەوەی هیچ حوکمێک بدەین ،باوەڕ بوون و ئولفەت و تێگەیشتن ساز دەكەین و مەرج نییە
رەزامەند بین ،گوێ لەمانەى خوارەوە دەگرین:


ناوەڕۆك و ئەو بابەتانەی نێرەر جەختیان لەسەر دەكات ،هەوڵ دەدەین هەستی بەرامبەر و نیازی تێبگەین.



هەستی دیار و هەستی شاراوە بە مەبەستی ئەوەی هەستە ڕاستەقینەكان بزانین .توانای پەیوەندیکردنی
نازارەكی بەكار دەهێنین لەبەر ئەوەی دەربڕینی هەستەكان لە ڕێگەی ئەم كارامەییەوە دەكرێت .بۆیە چاودێری
تۆنی دەنگ ،خێرایی دەرچوونی وشەكان ،خێرایی هەناسەدان ،شێواز و بەڕێوەچوونی گفتوگۆكە ،دەربڕینی
دەموچاو و زمانی جەستە دەکەین .وریای ئەوە دەبین كاتێك جواڵنەوەی لەگەڵ تۆنی دەنگی دژ بەیەك بوون،
لەو كاتەدا ڕاستیی هەستەكان دەبینین "چۆن شتەكە دەڵێ" نەك "چی دەڵێ" .لە حاڵەتی هاوسۆزیدا لە
بارودۆخێكی فەرمیدا (بۆ نموونە ،كۆبوونەوە) دەكرێ گوێبگرین و تێبینیەكان لەبەردەمماندا بنووسین پاشان لە
ڕاستیەکان دڵنیا ببینەوە.

 .2هەستەكان شیدەكەینەوە و دەیبەستینەوە بە بارودۆخی كەسەكە لە رووی تەندروستی ،دەروونی ،كۆمەاڵیەتی و
ئابووری و بیر لە هەستەكانی ئەو دەكەینەوە لە ڕێگەی هەموو هەستەوەرەكانمانەوە .بەم شێوەیە دەتوانین
بارودۆخەكە ببینین و لە پێگەی ئەوى دیكەوە هەستی پێبكەین.
 .3لە ناخی خۆمانەوە هەستەكانی ئەو كەسە دەردەبڕین و رێزمان بۆ توانینی مامەڵەكردنی لەگەڵ دۆخەكە دەردەبڕین و
دڵنیا دەبین لەوەی لە بابەتەكە گەیشتووین" :هەست دەكەم تۆ زۆر نارەحەتی چونكە بابەتەكان ...بەم شێوە
روویانداوە( "....بابەتەكە و هەستە گرنگەكان كە بینیمان و هەستمان پێكرد پوخت دەكەین).
 .4كارلێكکردن دەكەین و وەاڵمی هەستەكانی بەرامبەر دەدەینەوە بە بەكارهێنانی كارامەیی دەربڕینمان و كاریگەریی
گەڕاوەی لە ڕێگەی پەیوەندیکردنی زارەكی یان نازارەكی دەدەینەوە .دەكرێت:


داوا لە كەسەكە بكەین پتر لەسەر بابەتەكە قسە بكات" :هەموو ئەمانە وایانكرد هەستت چۆن بێت؟" یان
"دەكرێ زیاترم بۆ باس بكەی لەسەر بابەتەكە".



داوای ڕوونكردنەوە دەكەین " :دەمەوێ دڵنیا بم لەوەی دروست تێگەیشتم" و قسەكانی دادەژڕێژینەوە.



پشتیوانی و پاڵپشتی پێشكەش دەكەین" :با بزانین چیمان پێ دەكرێت بۆ چارەسەركردنی ئەم بابەتە".



ناڕەزایی دەردەبڕین (ئەگەر نارازی بووین) ,دوای ئەوەی بۆ بەیانی بكەین کە ئێمە لە دۆخەكە
گەیشتووین .لە ئەنجامدا گفتوگۆیەکە لە چوارچێوەی رێزگرتن و ژێر کونترۆڵکردندا دەمێنێتەوە و بە
شێوازێكی شارستانی دەربڕین لە هەست و سۆزەکانمان دەکەین.

41
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هاوسۆزی  -چاالكی پێشنازكراو
ناونیشانی چاالكی هاوسۆزی یان سۆزدارى
ئامانجەکانی
چاالكی

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 جیاوازی لە نێوان هاوسۆزی و سۆزداریدا بكەن.

ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست

 45خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 وەرەقەی بۆردی گەورە کە هەندێک رستەى لەسەر نووسرابێت( .الپەڕەکانى کار)

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

.1

.2

.3
.4
.5
الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

ڕاهێنانەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 هەندێك رستەتان بۆ دەخوێنینەوە ئێوە لەژێر لە ناونیشانەكانی "هاوسۆزی" و "سۆزدارى" دا
پۆلێن دەکەن.
 پاش بیستنى هەر رستەیەک ,ئەو كەسانەی دەیخەنە خانەی هاوسۆزی دەچن بۆ الی چەپ ،و
ئەوانەی پێیانوایە ئەمە بەزەییە (سۆزداریە) بۆ الی ڕاست دەچن.
ڕاهێنانەكە جێبەجێ دەكەین 19( :خولەك)
 داوا لە بەشداربووان دەكەین لە ناوەڕاستی هۆڵەكەدا بوەستن.
 دەستەواژەکان یەك بە یەك دەخوێنینەوە.
 لەسەر بۆردەكە ژمارەی دەنگەكانى هەر دەستەواژەیەک دەنووسین (هاوسۆزیە یان سۆزداریە).
 لە كۆتاییدا سوپاسیان دەكەین و داوا دەكەین بگەڕێنەوە شوێنەكانی خۆیان.
گفتوگۆ دەكەین لەسەر پاساوەكانی دابەشكردنی رستەكان بۆ هاوسۆزی یان سۆزداری 19( .خولەك)
پێناسەكانی سۆزداری و هاوسۆزی هەڵدەهێنجین و جیاوازیەكانیان روون دەكەینەوە .جەخت لەسەر
ئەوە دەكەینەوە کە هاوسۆزی بە شێوەیەكی بەهێز لەسەر كارامەیی پەیوەندیکردنى دروست
دەوەستێت 19( .خولەك)
داوا لە بەشداربووان دەكەین بگەڕێنەوە ناوەڕاستی هۆڵەكە و دووبارە دەست پێبكەنەوە بزانین
گۆشەنیگاكان گۆڕان یان نا ،و ئەگەر پێویستی كرد گفتوگۆ دەكەین ( 19خولەك)

رستەكان:
 دەزانم هەرچیەك بكەم ناتوانم لە خەمەكانت كەم بكەم( .سۆزداری)
 خەمەكەت تێدەگەم( .هاوسۆزی)
 وشەی وا نا دۆزمەوە دەریبڕم تا چ رادەیەك كاریگەرم بە بارودۆخەكەت( .سۆزداری)
 ئەوەی هەستی پێدەكەی تێدەگەم( .هاوسۆزی)
 كە گوناهە( .سۆزداری)
 خەمبارم بۆت( .سۆزداری)
 هەست و خۆشەویستیت بۆ فاڵنە كەس دەزانم( .هاوسۆزی)
 ئەگەرچی هاوڕا نیم لەگەڵت بەاڵم لە بڕیارەكەتدا پشتیوانیت دەكەم( .هاوسۆزی)
 گۆشەنیگا كەت دەبینم و دەزانم وا هەست دەكەیت زۆرداریت لێ كراوە( .هاوسۆزی)
 نا رەحەتم بۆ بێتاقەتیت( .سۆزداری)



رستەكانی بەزەیی (سۆزدارى) و هاوسۆزی پێشتر لەسەر بۆردەكە دەنووسین.
گرنگە وریای ئامانجەكانی دانیشتنەكە بین ،لەوانەیە بەشدابووان بچنە سەر هەنگاوەكانی هاوسۆزی،
پێیان دەڵێن لە چاالكی دیكەدا باسیان دەكەین.

42
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ناونیشانی چاالكی بۆچی هاوسۆزى دەکەم؟
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 گرنگیی هاوسۆزی بزانن و قبووڵ بکەن.
 45خولەك
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 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 کۆپى لە دەقى چیرۆکێک( .الپەڕەکانى کار)
 .1چاالکیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 خۆبەخشێكتان رۆڵی الوێك دەگێڕێت (كچ یان كوڕ) گرفتێكی هەیە.
 بەشداربووانی دیكە كارلێكکردن دەکەن و هاوسۆزی نیشان دەدەن.
 دوو بەشداربووی دیكەش چاودێری دەكەن تاکو بزانن بەشداربووان چۆن كارلێكکردن و
بەشداری دەكەن.
 .2دواى سێ خۆبەخش لە بەشداربووان دەکەین.
 .3چیرۆكێك دەدەینە رۆڵگێڕەکە و كاتی خۆئامادەكردنی دەدەینێ .لەو ماوەیەدا بە بیری بەشداربووان
دێنینەوە کە هاوسۆزیی خۆیان لەگەڵ كەسایەتیەكە نیشان بدەن كاتێك لە چیرۆكەكەی دەبێتەوە .داوا لە
خۆبەخشەكان دەكەین چاودێری كارلێككردنەکە بكەن و ئەوەی بەشداربووان بەمەبەستی هاوسۆزی
دەیڵینەوە لەالى خۆیان بنووسن 5( .خولەك)
 .4خۆبەخشەكە رۆڵەكە دەگێڕێت 5( .خولەك)
 .5بەشداربووان هاوسۆزى خۆیان لەگەڵ كەسایەتی چیرۆكەكە دەردەبڕن هەروەها خۆبەخشەكانی
دیكەش چاودێری دەكەن و تێبینی خۆیان دەنووسن 19( .خولەك)
 .5لە كۆتایی رۆڵگێڕاندا 5( :خولەك)
 سوپاسی خۆبەخشەكە دەكەین و دەپرسین هەستی بەچی كرد.
 لە چاودێرەكان دەپرسین گەیشتن بە چی ؟
 .0گفتوگۆ بە پێى تێبینیەکانى چاودێران دەكەین 19( :خولەك)
 ئایا ئەوەی بینیمان بەزەیی بوو یان هاوسۆزی.
 گرنگی نیشاندانی هاوسۆزی و كاریگەری لەسەر گەیشتن بە چارەسەری دروست.
 .8گرنگیی هاوسۆزی پوخت دەكەینەوە 5( .خولەك)
دەقی چیرۆكەكان
چیرۆكی یەكەم:
بەمدوایەدا ماڵت گواستووەتەوە ناوچەیەكی نوێ ،تێبینیت كردووە دراوسێكان پاشەڕۆك فڕێ دەدەنە پێش
دەروازەی باڵەخانەكە ئەمیش بۆنێكی پیسی هەیە ،هەروەها هاوین وا نزیك بووەتەوە و ئیدی دەبێتە هۆی
كۆبوونەوەی مێش و مێشوولە کە ئەمەش نا ڕەحەتیەكی دیكەیە .گرفت لەوەدایە خەڵكی ناوچەكە گوێ
نادەنێ و كەسیان نا ڕەحەتیان پێوە دیار نیە! كەچی تۆ زۆر نا ڕەحەتی و كەسێكت دەوێ بیدوێنی.
چیرۆكی دووەم:
تۆ رۆڵی كەسێك دەبینی دووچاری ڤایرۆسی ئایدز بووە و تازە پێى زانیوە .هەواڵەكە بە خێرایی لەناو
پەیمانگا و یانەی وەرزشی باڵو بووەتەوە .تۆ لە كاردانەوەیان دەترسیت و لە نیشانەكانی نەخۆشیەكە و
مردنیش دەترسیت ...هەستەكانت دەردەبڕیت.
 گرنگە وریای ئامانجەكانی دانیشتنەكە بین ،لەوانەیە بەشداربووان بچنە سەر هەنگاوەكانی هاوسۆزی،
پێیان دەڵین لە چاالكی دیكەدا باسیان دەكەین.
 دانەیەك لە چیرۆكەكان بە پێی گروپی ئامانج هەڵدەبژێرین.
 ئەگەر یەكێك لە چاودێرەكان تێبینی قسەی بەشداربوویەكی كرد كە نیشانەی بەزەیی بوو نەك
هاوسۆزی ،داوا لە بەشداربووان دەكەین قسەکانیان دووبارە دایڕێژنەوە و بیکەن بە هاوسۆزی.
 لە کاتى چاالکى و لە کوتاییەکەشدا دڵنیا دەبین لەوەى هەموو شتەكان روونن و بەشداربووانیش بۆ
پرسیاركردن هاندەدەین.
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ناونیشانی چاالكی خۆت بخەرە شوێنی ئەو! هەرچەندە جیاوازیشە
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 هاندانى دەربڕینى هاوسۆزی سەرەراى هەبوونى جیاوازى.
 ژماردنی بەربەستەكانی پرۆسەی هاوسۆزی لەگەڵ كەسانی دیكەدا.
 55خولەك
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 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 چوند کارتێک کە لەسەر هەر دانەیەكیان حاڵەتێكی لەسەر نووسرابێت( .الپەڕەكانی كار)
 .1پێناسەی هاوسۆزی تایبەتمەندییەكانی بەبیر دێنینەوە 5( .خولەك)
 .2چاالكیەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە :دەبن بە گروپ و ئەو حاڵەتەی وەریدەگرن بە پشتبەستن بە
پێناسەی هاوسۆزی شیدەكەنەوە و وەاڵمی پرسیارە هاوپێچەكانیبش دەدەنەوە 5( .خولەك)
 .3بەشداربووان دابەشی گروپ دەكەین بەمەرجێك هەر گروپێك لە  5كەس پتر نەبێت.
 .4هەر گروپێك حاڵەتەکى دەدەینێ( .الپەڕەكانی كار)
 .5گروپەكان حاڵەتەكان شیدەكەنەوە و وەاڵمەکانیان لەسەر بۆردەكە دەنووسنەوە 19( .خولەك)
 .5هەر گروپێك ئەنجامى کارەکەى نمایش دەكات 15( :خولەك)
 .0گفتوگۆ دەکەین 19( :خولەك)
 بابەت و هۆكارە بەربەستەكانی هاوسۆزی لەگەڵ كەسانی دیكە چین؟
 ئایا ئەم شتانە پاساو بۆ نەبوونی هاوسۆزی دێننەوە؟
 بەربەستەكانی پرۆسەى هاوسۆزی چین؟
 .8هەڵدەهێنجین ،دەكرێ لەگەڵ هەندێك كەس بۆچوون و هەڵسوكەوتمان یان پرنسیپ و بەهاو داب و
نەریت و رەنگ جیاواز بێت  ،بەاڵم ئەمانە رێگر نین بۆ ئەوی هاوسۆزیان بین 5( .خولەك)
 .0پوخت دەكەین ( 5خولەك)
دەقی حاڵەتەكان:
حاڵەتی یەكەم:
شڤان لەحەوشەی قوتابخانەدا تێدەپەڕی و پەرتووكەكانی پێبوو ،بەبێ مەبەست خۆی لە قوتابیەك دا و
كەوت .قوتابیەكانی دیكە پێكەنین و گاڵتەیان پێ كرد" :ئەوە چوار چاوت هەیە و نابینی ،چاویلكەكانت دانێ
بەڵكو باشتر ببینیت".
تکایە وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەرەوە:
 .1گرفتەكە چیە؟
 .2كاردانەوەی كەسانی دیكە چیبوو؟
 .3چ هۆكارێك پاڵنەریان بوو بەم شێوەیە ڕەفتار بنوێنن؟
 .4ئایا هاوسۆزی هەبوو؟ بۆچی؟
 .5بۆ نیشاندانی هاوسۆزی دەبوو چۆن ڕەفتار بكەن؟
حاڵەتی دووەم:
نارین پشووی هاوینی هەمووی بە یاریكردنی تۆپی باسكەتبۆڵ بردەسەر بەو هیوایەی سەرەتای ساڵ بچێتە
ناو تیمی قوتابخانەوە بۆ ئەوەی لەگەڵ دەستەخوشكەكەی بێت؟ نارین بە دەستەخوشكەكەی دەڵێ لەگەڵت
دێمە ڕاهێنان کە راهێنەرەکە ناوى بەشداربووانى تیمەکە رادەگەیەنێت .ڕاهێنەر ناوەكان دەخوێنێتەوە و
ناوی ئەوی تێدا نیە! خەمبار و سەخڵەت دەبێت! رووی لە دەستەخوشكەكەی دەكات بۆ ئەوەی خەمەكەی بۆ
بگێڕێتەوە ،دەستەخوشكەكەی دەڵی "بۆچی :ئەوها تووشى شوک بوویت ,پێشبینى ئەوەت دەکرد
هەڵتبژێرێت! لە خەونەکەت هۆشیار ببەوە!
تکایە وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەرەوە:
 .1گرفتەكە چیە؟
 .2كاردانەوەی كەسانی دیكە چیبوو؟
 .3چ هۆكارێك پاڵنەریان بوو بەم شێوەیە ڕەفتار بنوێنن؟
 .4ئایا هاوسۆزی هەبوو؟ بۆچی؟
 .5بۆ نیشاندانی هاوسۆزی دەبوو چۆن ڕەفتار بكەن؟
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حاڵەتی سێیەم:
لەم دواییەدا ڕەنگین لە حاڵەتێكی توندوتیژی خێزانیدا دەژی لە نێوان دایك و باوكی ،ئەمیش كاریگەری
خراپی لەسەر كاركردنیدا هەبوو ،ئیدی ئەركەكانی پشتگوێ خست و چاالكی كەم بووەوە و كەمدوو و كەم
پێكەنین بوو .خاوەنكارەكەی دڵەڕاوكێ بوو و هەوڵیدا بزانێت هۆكارەكەی چیە ،بەاڵم ئەو قسەی نەكرد و
بەڵینی دا حاڵەتەکەى درێژە نەكێشێت و چاالكیی خۆى دەگێڕێتەوە تەنها داواکەى ئەوە بوو کە رەوشەکەى
تێبگات و قبووڵى بکات .كاتێك دەستەخوشكەكەی پێى زانى کە هیچى بە بەرێوەبەرەکە نەوتووە ،ئەمیش Page | 45
ترسا ڕەنگین لە كاری البەرێت ،چوو بۆ الی بەرێوەبەر و بۆى باس كرد چی لەماڵی ڕەنگین روودەدات.
ڕەنگین بەمەی زانی زۆر تووڕەبوو و پەیوەندیەکەی لەگەڵ ئەو كچە پچڕاند .بەاڵم كچەكەش تووڕە بوو
گۆتی" :ئایا ئەوەى چاکەت لەگەڵ دەکات ,ئەوەیە پاداشتەکەیەتى؟!".
تکایە وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەرەوە:
 .1گرفتەكە چیە؟
 .2كاردانەوەی كەسانی دیكە چیبوو؟
 .3چ هۆكارێك پاڵنەریان بوو بەم شێوەیە ڕەفتار بنوێنن؟
 .4ئایا هاوسۆزی هەبوو؟ بۆچی؟
 .5بۆ نیشاندانی هاوسۆزی دەبوو چۆن ڕەفتار بكەن؟
حاڵەتی چوارەم:
ئازاد و یارا دووانەن (جمكن) ،بەاڵم دایكوباوكیان بە یەكسانی مامەڵەیان ناكەن ،بۆ نموونە :یارا دەبێ
هاوكاری دایكی بكات لە كاری ناوماڵدا لە كاتێدا ئازاد دەچێت لەگەڵ هاوڕێكانیدا یاری دەكات .هەروەها
ئازاد بۆی هەیە بە تەنیا بچێت بۆ دوكانی گەڕەكەكەیان بەاڵم یارا ئەو مافەی نیە .ئاساییە ئازاد لەناو ماڵدا
غارغارێن بكات و بە ئارەزووی خۆی هاوار بكات بەاڵم یارا ،بۆى نییە وا بکات! یارا ئەگەر پلەی كەمی
هێنا سزا دەدرێت بەاڵم ئازاد نەخێر .ڕۆژێك یارا بڕیاری دا ئەم بارودۆخە راگەیەنێت و چیتر قبووڵی
نەكات؟ چوو بۆ الی دایكی نا ڕەحەتی خۆی دەربڕێت ،دایكی گۆتی" :تۆ كچی و ئەو كوڕە!"
تکایە وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەرەوە:
 .1گرفتەكە چیە؟
 .2كاردانەوەی كەسانی دیكە چیبوو؟
 .3چ هۆكارێك پاڵنەریان بوو بەم شێوەیە ڕەفتار بنوێنن؟
 .4ئایا هاوسۆزی هەبوو؟ بۆچی؟
 .5بۆ نیشاندانی هاوسۆزی دەبوو چۆن ڕەفتار بكەن؟
حالەتی پێنجەم:
شلۆڤە كچێكی سەیرە ،ئینتیمای سیاسی و فكری سەیر و سەمەرەی هەیە! لەگەڵ هاوپۆالنی ناكۆكە و الی
وایە ئەوان مندااڵنە بیر دەكەنەوە! بەم شێوەیە هاوپۆلەكانی وەسفی دەكەن .ڕۆژێك شلۆڤە لە ڕێگەی
گەڕانەوەی بۆ ماڵەوە ,دوو الو لەسەر مۆتۆرسكلێك لێیان دا و جانتاكەیان رفاند .پاش چەند ڕۆژێك هاتەوە
بۆ قوتابخانە و تێبینی كرد هەمووی بە نیگایەكی سەیرەوە تەماشای دەكەن و لە نێوان خۆیاندا چپە دەكەن و
دەڵێن شایانی ئەوە بو وای لێبكەن! سەری داخست و فرمێسكەكانی بارین.
تکایە وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەرەوە:
 .1گرفتەكە چیە؟
 .2كاردانەوەی كەسانی دیكە چیبوو؟
 .3چ هۆكارێك پاڵنەریان بوو بەم شێوەیە ڕەفتار بنوێنن؟
 .4ئایا هاوسۆزی هەبوو؟ بۆچی؟
 .5بۆ نیشاندانی هاوسۆزی دەبوو چۆن ڕەفتار بكەن؟
حاڵەتی شەشەم:
زیالن الوێكی زۆر رێكوپێك بوو ,هەموو كەس خۆشیان دەویست و لە قوتابخانەش زیرەك بوو .ماڵیان بۆ
گەڕەكێكی دیكە گواستەوە .گروپێك الوی تازەی ناسی .لە سەرەتادا هەموو شتێك باش بوو تا ئەو كاتەی
الوەكان فشاریان لێکرد حەشیشە بكێشێت .زیالن ئەمەی رەتكردەوە بۆیە لە گروپەكەی خۆیان دەریانكرد و
دەستیان بەوە كرد لەناو گەڕەك سووكایەتیان پێدەكرد .زیالن زۆر نیگەرانە و نائومێدە لە دۆزینەوەی
هاورێی نوێ .پەیوەندی بە هاوڕێیەكی كۆنی دەكات بۆ ئەوەی داخی دڵی بۆ بڕێژێت ،هاوڕێكە دەڵێت:
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"هەرچیت بەسەردا دێت گوناهی خۆتە ،چ دەبوو ئەگەر حەشیشەت لە گەڵیاندا كیێشابا ،هیچ نەبێ
نەتدەدۆڕاندن".
تکایە وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەرەوە:
 .1گرفتەكە چیە؟
 .2كاردانەوەی كەسانی دیكە چیبوو؟
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 .3چ هۆكارێك پاڵنەریان بوو بەم شێوەیە ڕەفتار بنوێنن؟
 .4ئایا هاوسۆزی هەبوو؟ بۆچی؟
 .5بۆ نیشاندانی هاوسۆزی دەبوو چۆن ڕەفتار بكەن؟
حاڵەتی حەوتەم:
ئااڵن الوێكی كەمئەندامە كاری دارتاشی دەكات ،زۆر تووڕە و نیگەران دەبێت كاتێك پارچە دارێك لە
دەستی بەردەبێتەوە و كاتی زۆری دەوێت تا دەیگێڕێتەوە بۆ سەر مێزی كار .هەموو جارێك خەمبار و
نائومێد دەردەكەوێت .زۆر جار هاوكارانی گاڵتەی پێدەكەن و كاری خۆیان بەجێدێڵن و لە دەوری دەوەستن
لە كاتێكدا ئەو هەوڵ دەدات پارچە دارەكە بگێڕێتەوە.
تکایە وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەرەوە:
 .1گرفتەكە چیە؟
 .2كاردانەوەی هاوكارەكانی چیبوو؟
 .3چ هۆكارێك پاڵنەریان بوو بەم شێوەیە ڕەفتار بنوێنن؟
 .4ئایا هاوسۆزی هەبوو؟ بۆچی؟
 .5بۆ نیشاندانی هاوسۆزی دەبوو چۆن ڕەفتار بكەن؟
حاڵەتی هەشتەم:
سیمیار قوتابیە لە بەشی دارتاشی و لە قوتابیە باشەكانە لە بەشەكە .ڕۆژێك بەهۆی هەڵەی قوتابیەكی دیكەوە
پەنجەیەكی دەستی ڕاستی سیمیار دەبڕدرێت .هەفتەیەك لە نەخۆشخانە مایەوە و هاوڕێكانی سەردانیان
دەكرد و خەمخۆری خۆیانیان دەردەبڕی بۆ ئەوەی لێی قەوماوە .كاتێك لە نەخۆشخانە دەرچوو هاوڕێیەكی
ئامۆژگاری كرد بچێتە یەكێك لە پەیمانگاكانی ڕاهێنانی كەمئەندامان .كەچی مامۆستاكەی ئامۆژگاری كرد
بۆ بەشەكەی بگەڕێتەوە ،كەسێكی دیكەش گوتی بڕۆ بۆ بەشێكی دیكەى هەمان بنکەى راهێنان .كەچی
باوكی گوتی هێشتا نۆ پەنجەی دیكەت هەیە و دەتوانی دارتاشیان پێ بكەیت.
تکایە وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەرەوە:
 .1گرفتەكە چیە؟
 .2كاردانەوەی كەسانی دیكە چیبوو؟
 .3چ هۆكارێك پاڵنەریان بوو بەم شێوەیە ڕەفتار بنوێنن؟
 .4ئایا هاوسۆزی هەبوو؟ بۆچی؟
 .5بۆ نیشاندانی هاوسۆزی دەبوو چۆن ڕەفتار بكەن؟
بیرۆكە بۆ
خۆمان!








ئەگەر ناوەكان وەك ناوی یەكێك لە بەشداربووان بوون دەكرێ بیگۆڕین.
ئەو حاڵەتانەی لەگەڵ گروپی الوانی بەشداربوو دەگونجێت هەڵدەبژێرین.
وریای ئەوە دەبین كەسێك یان زیاتر لە بەشداربووان حاڵەتێكی هاوشێوەی هەبێت ،خێرا تەداخول
دەكەین.
هەوڵ دەدەین گفتوگۆكان لە بارودوخێكی ڕێزگرتندا بێت.
دەكرێ كاری گروپەكان بكەین بە كاری كەسی و پاشان بە گروپ و گقتوگۆ لەناو گروپە گەورەکەدا
بكەین.
دەكرێ داوا لەهەر گروپێك بكەین دیمەنێك بنوێنێت و بپرسین لەو حاڵەتەدا چیتان دەكرد بە پێی
كفتوگۆكانی سەرەوە؟
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ناونیشانی چاالكی

ئارەزووی زۆر بۆ قسەكردن

ئامانجەکانی
چاالكی

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 گوێگرتن تا كۆتایی بکەن.
 جێبەجێكردنی چوار خاڵەكە بۆ نیشاندانی هاوسۆزی.
 05خولەك
 هۆڵێكی فراوان بۆ ئەوەی هەر دوو بەشداربوویەك بتوانن بەهێمنی دانیشن و گفتوگۆ بكەن.
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 .1ئامانج و هەنگاوەكانی چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 ڕاهێنانێكی دوو قۆناخی ئەنجام دەدەین.
 هەر دوو بەشداربوویەك گرووپێكن و بەرامبەر بە یەكتر دادەنیشن.
 هەر بەشداربوویەك بابەتێك دەكاتەوە كە بیری لێدەكاتەوە و پەیوەندی بەكار یان خێزان یان
تەندروستی یان ڕەفتارێكەوە هەبێت و بۆ بەشداربووەكەی دیكە باسی دەكات.
 بەشداربووی دووەم بۆ ماوەى خولەک و نیوێک تەنها گوێ رادەگرێت بۆ کەسى یەكەم.
 .2گروپەكان دادەنرێن و چاالكیەكە جێبەجێدەكرێت 5( .خولەك)
 .3ئەم پرسیارە دەكەین" :لەكاتی ڕاهێنانەكەدا هەستتان بەچی كرد؟" ئایا هەستتان بەوە كرد زۆر
ئارەزووی قسەكردنتان هەیە كاتێك رۆڵی وەرگرتان دەگێڕا؟ ( 5خولەک)
 .4تێبینیەكان لەسەر بۆردەكە دەنووسین.
 .5داوا لەبەشداربووان دەكەین ڕاهێنانەكە دووبارە بكەنەوە و پتر جەخت لەسەر وشە بەكارهاتووەكانیانى
نێرەر و پەیوەندیکردنە نازارەكیەکەی بكەن ئینجا رۆڵەكانیان بگۆڕنەوە 5( .خولەك)
 .6لە بەشداربووان دەپرسین " :تێبینی چیتان كرد لە رەفتار و وشەكانی نێرەر؟" ( 5خولەك)
 .7تێبینیەكان لەسەر بۆردەكە تۆمار دەكەین.
 .8لە جاری سێیەمدا ،داوا لە بەشداربووان دەكەین ڕاهێنان بكەن ،بەاڵم ئەوانەی رۆڵی وەرگر دەبینن دەبێ
ئەوەی گوێی لێدەگرن لە ناخەوە شیبكەنەوە و بزانن بەرانبەر هەست بە چی دەكات 5( .خولەك)
 .9پرسیار لەو بەشداربووانەی رۆڵی وەرگر وەردەگرن دەكەین :بیرت لە چی كردەوە كاتێك هەوڵتدا
بارودۆخی کەسیى دیکە (نێرەر) شی بكەیتەوە 5( .خولەك)
 .٠١تێبینیەكان لەسەر بۆرد دەنووسین.
 .11لەجاری چوارەمدا لە بەشداربووان دەپرسین دووبارە كەنەوە بەاڵم ئەمجارە پێویستە وەرگرەکە پوختە
و رەنگدانەوەى قسە و هەستەکانى نێرەر بکات 5( .خولەک)
 .12لەو بەشداربووانە دەپرسین کە ڕؤڵى نێرەریان بینیوە" :ئایا هەستت بەوە كرد وەرگر توانی حاڵەتەكە
وەرگرێت بە هەست و ناوەرۆكەوە 5( .خولەك)
 .13تێینیەكان لەسەر بۆرددا دەنووسین
 .14لە جاری پێنجەمدا لە هەر بەشداربوویەك دەپرسین کە رۆلی وەرگریان بینیوە کە کارلێککردن بکات و
كاریگەری گەڕاوە بدات بە نێرەر 5( .خولەك)
 .15لەو کەسانە دەپرسین کە ڕۆڵى نێرەریان بینیوە :ئایا هەستت كرد بەوەی وەرگر كارلێكکردنی لەگەڵ
كردی؟ چۆن؟ ( 5خولەك)
 .16سوپاسی بەشداربووان دەكەین و هەر چوار هەنگاوەکانى پرۆسەى نیشاندانى هاوسۆزى دەژمێرین بە
پێى ئەو تێبینیانەى کە تۆماریان کراون و هەندێک زانیارى زیاتریش دەدەین گەر پێویست بوو15( .
خولەك)
 .17كۆتایی دێنبن بەوەی دەڵێین لەگەڵ نییەتی باشی هاوسۆزیمان بەاڵم زۆر جار حەزمان بە قسەكردنە
نەك گوێگرتن بۆیە دەبێ چوار هەنگاوەكە ببڕین بۆ ئەوەی بتوانین هاوسۆزی و پشتیوانى بكەین5( .
خولەك)
--

ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار
بیرۆكە بۆ
خۆمان!




جەخت دەكەینەوە لەسەر ئەوەى بەشداربووان هەمان چیرۆك بگرنەبەر بۆ ئەوەی نەبێتە هۆى
تێكچوونى وەرگر کە پێویستە هاوسۆزى بنوێنێت.
توخمەکانی یاریدەدەر بۆ دابینکردنى ژینگەیەکى گونجاوى هاوسۆزی باس دەکەین :گرینگیپێدان،
باوەڕبەخۆبوون ،ڕێزگرتن ،قبووڵكردنی بەرامبەر ،پەلەنەكردن لە حوكمدان ،ئارەزووی
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هاوكاریکردن ،تێگەیشتن و درککردن لە ڕەفتاری بەرامبەر.
جەخت لەسەر بەربەستەكانی هاوسۆزی دەکەین ،بڕینەوەی پەیوەندی ،رکابەرکردن لەگەڵ کەسیى
دیکە ،حوكمدان ،ئامۆژگاری ،پەلەكردن لە دەرەنجامەكان ،فشاركردن لەسەر کەسیى بەرانبەر بۆ
دەربراندنى هەستەکانى ،بەسوودبردنی (ئیستغاللکۆدنى) متمانە....هتد.
لە حاڵەتێكدا ئەگەر گروپە گەورەكە تێكەاڵو بوو (كچ و كوڕ) ,گروپە بچووكەكان جۆراوجۆر
دەكەین ,هەندێکیان تێکەاڵو و هەندێک لە هەمان رەگەز و ئەم هەمەجۆریە دواتر بەکارى دەهێنین:
ئایا رەگەزى قسەکەر یان کەسیى ڕۆڵێکى دەستنیشانکراوى لە پرۆسەى هاوسۆزیدا هەیە؟!
لە كاتی چاالكی و لە كۆتاییشدا دڵنیا دەبین لەوەی بابەتەكان روونن و بەشداربووان بۆ پرسیاركردن
هان دەدەین.

ناونیشانی چاالكی

ریكالمێکی تەلەڤزیونی

ئامانجەگانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست

لە كۆتایی ئەم چاالكییەدا الوان دەتوانن:
 جێبەجێكردنی شێوازی کارا و گۆنجاو بۆ نیشاندانی هاوسۆزی.
 59خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 داتا شۆ.
 کۆپى لە ریكالمێكى نووسراو یان وێنەکراو بە پێى ژمارەى بەشداربووان( .الپەڕەى کار)
 .1بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە کە ریكالمێك دەبینن سەبارەت بە بابەتێكی مرۆیى و دەبێ رای خۆیان
لەسەر ئاماژەکانى هاوسۆزى و سۆزدارى ناو ریکالمەکەدا بڵێن 5( .خولەك)
 .2ریكالمەكە دەخوێنینەوە یان نمایشی دەكەین 5( .خولەك)
 .3لەگەڵ بەشداربووان گفتوگۆ لەسەر ئەمانەى خوارەوە دەكەین 19( :خولەك)
 تێڕوانینی ئەم ریكالمە بۆ كاك ژیار میرزا چییە؟ (هاوسۆزی یان بەزەیی یە)؟
 چۆن دەتوانین مامەڵە لەگەڵ کەسى پەیوەندیدار بكەین بۆ نیشاندانی هاوسۆزی؟
 .4داوا لە بەشداربووان دەكەین لە سێ گروپدا كار بكەن بۆ دەستنیشانكردی رێگاكانی نیشاندانی
هاوسۆزی و ئەو گفتوگۆیەى کە دەبێت ئەگەر هاتو كاك ژیار میرزایان بینی 5( .خولەك)
 .5گروپەكان دەستبەكار دەبن بۆ جێبەجێکردنى ئەرکەکانیان 29( .خولەك)
 .5گروپەكان كاری خۆیان نمایش دەكەن و گفتوگۆ دەكەن 15( .خولەك)
دەقى ریكالمەكە:
كۆمەڵەی مرۆیی خێرخوازی پاڵپشتى خۆی دەردەبڕێت بۆ هاوکاریکردنى هاواڵتی كاك ژیار میرزا کە
ئەندازیارى دیکۆر بووە و لە یەکێک لە رووداوەکانى توندوتیژیدا هەردوو قاچی لەدەستداوە و ئێستا بە بێ
کورسیى جوالنەوە ناتوانێت بجوولێت.
ژیار  49ساڵیە و هیچ داهاتێکى خانەنشینى نیە ,خاوەنی ژنێك و  4منداڵە ..پێویستى بە هاوکاریتانە و خواى
گەورە فەرمانمان پێدەکات کە خێرو بەزەیمان بە خەڵکى دیکە ببەخشین .خوا بتانپارێزیت.
ئیدی چەندتان پێ دەكریت خێرتان دەگاتێ دەتوانن خێرەکانتان بۆ ئەم ژمارە بنێرن12345508 :
 ریكالمەكە پێشتر ئامادە دەكەین ,لەسەر بۆردەکە دەنووسین یان لەسەر ریکۆردێک تۆمار دەکەین.
 ڕاهێنەر دەتوانێت بوار بدات نموونەی دیكە بهێنرێت.

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ
خۆمان!
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ناونیشانی چاالكی

ئێمە لەگەڵتاین

ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست

لەكۆتایی ئەم چاالكییەدا الوان دەتوانن:
 کارامەیى هاوسۆزى جێبەجێ بکەن.
 59خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 کامیرە و داتا شۆ.
 چوار کۆپى لە رۆڵبینین( .الپەڕەکانى کار)
 .٠چاالکیەکە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەکەینەوە ٦( :خولەک)
* پێویستیمان بە چوار خۆبەخش هەیە بۆ نواندنى ڕؤڵبینین دەربارەى هاوسۆزى.
* ڕؤڵبینینەکە سەبارەت بە خاوەنکارێکە کێشەیەکى هەیە و هەرسێ خۆبەخشانى دیکە بە ڕؤڵى نوێنەرانى
سەندیکاى کرێکاران هەڵدەستن.
 .٢ڕؤڵەکان لەسەر خۆبەخشەکەکان دابەش دەکەین و کاتێکى دەدەینێ بۆ خۆئامادەکردن ٦( .خولەک)
 .٥خۆبەخشەکان ڕؤڵدەبینن و بەشداربووانیش تێبینیەکانى خۆیان لەسەر پرۆسەى هاوسۆزى دەنووسن.
( ٠٦خولەک)
 .٠دواى تەواوبوونى ڕؤڵبینینەکە ,سوپاسى خۆبەخشەکان دەکەین و بەشداربووانیش اێبینیەکانى خۆیان
لەسەر ڕؤڵبینین دەدەن نەک لەسەر خودى ڕؤڵگێرەکان ٦( .خولەک)
 .٦گفتوگۆ دەکەین ٠٦( :خولەک)
* نوێنەرانى سەندیکا چۆن هاوسۆزى خۆیان لەگەڵ خاوەنکارەکە دەربڕى؟
* خاوەنکار هەستى بە چى کرد؟ (پرسیارەکە ئاراستەى ئەو کەسە دەکەین کە ڕؤڵى خاوەنکارى بینیوە)
* چ جۆرە چارەسەرییان پێشنیاز کرد؟ کەى ئەوەیان کرد؟
 .٥گرنگیى هاوسۆزى و هەنگاوەکانى پوخت دەکەینەوە ٦( .خولەک)
 .٥داوا لە هەر دوو بەشداربوەک دەکەین کە بابەتێک هەڵیبژێرن و یەکێکیان گرفتەکە دەڵێت و ئەوى دیکە
هەنگاوەکانى هاوسۆزى بۆ دەردەبڕێت ,ئینجا ڕؤڵ دەگۆڕنەوە ٠١( .خولەک)
رێنمایەکانى ڕؤڵبینین
ڕؤڵى خاوەنکار:
من کارگەى خوڕاکى قوتووکریم هەیە لەسەر ژمارەى پارێزگاکان دابەشکراون .رۆژانە دە هەزار پارچە
بەرهەم دەهێنم و دە هێلى بەرهەمهێنانم هەیە .لەسەر هەر هێلێک پێنج کرێکار لە کاتژمێر ٨ى بەیانى تا
٥ى دواى نیوەرۆ کاردەکەن .ئێستا چوار هێل کارناکەن و بەرهەمهێنان بە رێژەى  %٠١کەمبووتەوە.
گرێبەستێکم لەگەڵ کومپانیایەکى گەورە هەیە و پێویستە هەر سێ رۆژ  ٥١هەزار پارچەى بۆ دابینکەم,
ئەگەر نەمتوانى ئەو کاتە بۆ هەر رۆژێک بە ملیۆن دینار سزا دەدرێم .ئەگەر کەسێک نەیبینم هاوکاریم
بکات ,هەموو شتێکى خۆم دەدۆرێنم .کومپانیا بازرگانیەکە قبووڵى نیە بەرهەمەکەیان بۆ نەبەم ,من گرژ و
ئالۆزم ,نازانم چۆن لەم قەیرانە دەرباس دەبم.
ڕؤڵى نوێنەرانى سەندیکا:
سێ کەس ڕؤڵى نوێنەرانى سەندیکا دەیگێرن و هاوسۆزى بۆ نیشاندەدەن ,بەم ڕێگایانەى خوارەوە:
* گوێگرتن.
* هەوڵدەدەن دەربڕین لە هەستەکانیان بکەن و بە بارودۆخى کەسى دیکە ببەستنەوە.
* رەنگدانەوەى هەستەکانى ئەو کەسە دەکەن.
* رێزگرتن پیشان دەدەن بەوەى تواناى مامەڵەکردنى هەیە لەگەڵ ئەم بارودۆخە ,ئینجا بەدواداچوونى
بابەتەکە دەکەین و هانیدەدەین کە زیاتر روون بکاتەوە.
* یارمەتى و پاڵپشتى بۆ پێشکەش دەکەین و گفتوگۆ لەسەر چارەسەرە پێشنیازکراوەکان دەکەین:
 چارەسەرى یەکەم :دەکرێ کرێکاران کارى سەرەراى کار بکەن بەهەمان کرێ. چارەسەرى دووەم :دەکرێ کرێکارى کارى سەرەراى بکەن و هەندێک کرێى زیاترى بدرێتێ. چارەسەرى سێیەم :دەکرێ کرێکاران کارى سەرەراى بکەن و رێژەیەکى قازانجەکە بدرێتێ.* دواى ئەوەى بۆى رووندەکەینەوە کە ئێمە لە رەوشەکەى تێدەگەین ,نا رەزامەندى خۆمان دەردەبڕین

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار
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ئەگەر رەوشەکە واى خواست.
*لەم چاالکیەدا هیچ چارەسەرى دروست یان چەوت نیە ,بابەتەکە بۆ بەشداربووان بەجێدێڵین .بەاڵم گرنگ
ئەوەیە کە جەخت لەسەر گرنگیى هاوسۆزى و هەنگاوەکانى پیشاندانى هاوسۆزى بکەین.
*دەکرێ ئەم چاالکیە لەسەر کاسێتیکى ڤیدیۆ تۆمار بکەین دواى وەرگرتنى رەزامەندى بەشداربووان یان
بەرپرسەکانیان ئەگەر لە خوار تەمەنى  ٠٨ساڵیدا بوون.

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

بابەتی سێیەم :ڕەفتاری یەكالكەرەوە و ڕەتكردنەوەی ئەرێنی
"دەکرێ بە شێوەیەک رەفتار بکەیت کە هاورێکانت پەشیمان نەبن و دوژمنانیشت دڵخۆش نەبن" قسەیەکى نەستەق

ڕەفتاری یەكالكەرەوە و ڕەتكردنەوەی ئەرێنی -زانیاریی بنەڕەتی
مەبەستمان لە فشاری هاوەاڵن چیە؟
الوان ڕۆژانە ڕووبەڕووی چەندین بارودۆخ دەبنەوە کە پێویست دەكات هەست و پێداویستیەكانیان دەربڕن یان هەندێ
شت رەت بكەنەوە لەوانەی هاوەڵ و گەورەكان لە زۆر شوێنەوە فشاریان بۆ دێنن ،لە ماڵەوە تاكو قوتابخانە و شوێنی كار و
كۆمەڵگە ..هتد.
مەبەست لە فشاری هاوەاڵن ئەوەیە كەسانێك هەمان تایبەتمەندی كۆمەاڵیەتیان هەبێت وەك تەمەن ،رەگەز ،كولتوور،
شوێنی نیشتەجێبوون ،جۆری كار ،دۆخی كۆمەاڵیەتی-ئابووری ،تەندروستی ،ئاڕاستەی سێكسی ،شێوازی ژیان و ڕەفتار،
ئەندام بوون لە گروپێك ،تا كاریگەریان لەسەر بڕیارەكانی كەسێكی دیكە یان ڕەفتارەکانی هەبێت.

ئایا فشاری هاوەاڵن هەردەم نەرێنیە؟
مەرج نییە ,بەاڵم چەمكی " فشاری هاوەاڵن" بەردەوام نەرێنی باس كراوە .زۆر جار گوێبیستی فشاری هاوەاڵن دەبین کە
كەسێك فشاری بۆ الوێك هێناوە بۆ ئەوەى جگەرەكێشان یان ماددەی هۆشبەر تەجروبە بكات ،یان فشاریان بۆ دێنن بۆ
بەشدارینەكردنی چاالكییەك یان ئەنجام نەدانى كارێك...
بەاڵم بۆچی بیر لە فشاری هاوەاڵن ناكەینەوە كاتێك الوان یەكتری هاندەدەن بۆ ئەوەی بەشداری تیمێكی وەرزشی بكەن،
یان لە هەڵمەتێكدا بۆ كۆكردنەوەی پشتیوانی ،یان بۆ بەشداریكردن لە چاالكیەكانی كۆمەڵەیەكی الوان یان ڕێكخراوێكی
كۆمەڵگەی مەدەنی .بۆیە دەكرێ فشاری هاوەاڵن ئەرێنی بێت یان نەرێنی.
بەاڵم گومانى تێدا نیە کە فشاری هاوەاڵنی نەرێنی كاریگەری لەسەر خۆنرخاندنی الوان هەیە ,هەروەها لەسەر
بڕیاردانی دروست و گونجاو و لەسەر ڕەفتاری تەندروستی و كۆمەاڵیەتی و ئابووری و پراكتیكى و هەندێک کارامەیى
دیکەش هەیە.

50

Page | 50

51

بۆچی الوان دەكەونە ژێر كاریگەری فشاری هاوەاڵن یان فشارى گەوران؟


نزمی باوەڕ بەخۆبوون و پشتنەبەستن بە پەیرەوێکى سەربەخۆى کەسایەتى.



ئارەزووی ئینتیمابوون بۆ گروپێك.



ئارەزووی رازیكردنی كەسی دیكە.



ئارەزووی دووركەوتنەوە لە شەرمەزاری و نە توانینی رووبەرووبوونەوە بە شێوازێكی یەكالكەرەوە.



نەبوونی هوشیاری بە ئەنجامەكانی كەوتنە ژێر فشاری هاوەاڵن.



نە توانینی بەرەنگاربوونەوەی زانیاری هەڵە بەهۆی كەمی زانیاری و نەبوونى بەهانەى زانستی.



نە توانینی بەرەنگاربوونەوەی گەورەكان بە شێوازێكی ئەرێنی بەهۆی پێوەرە كولتووریە زانراوەكان وەك ئەوەی وا
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دەزانن کە كەم ڕێزی بەرامبەر بە كەسی گەورەتر لە تەمەندا دەکەن یان لەبەر ئەوەی كارامەیی بەرەنگاربوونەوەی
گەورەكانیان نیە.

جۆرەكانی ئەو ڕەفتارانە چیین كە دەتوانین بەهۆیانەوە دەربڕین لە خۆمان دەربڕین؟
ڕەفتاری وەرگرتوو (پاشكۆبوون)
بەهەر نرخێك بێت دەمانەوێ لە گرفت دوور بكەوینەوە ،المان باشترە خۆمان نارەحەت بین نەك كەسانی دیكە ناڕەحەت
بكەین .بۆچی وا دەكەین؟ لەبەر ئەوەی پێمان وایە پێداویستی كەسانی دیكە لەوانەی خۆمان گرنگترن و لە حاڵەتێكدا ئەگەر
پێداویستی خۆمان دەربڕی كەس گوێمان لێ ناگرێت یان ڕەتمان دەكەنەوە .هەروەها ئەو كەسانەی دەبن بە پاشكۆ بەردەوام
خۆنرخاندنیان الوازە و بە قورسی دەتوانن بزانن خۆیان چییان دەوێت تا بە شێوازێکی گونجاو خۆیان تێر بكەن.
خشتەى ژمارە ( :)٠٠رەفتارى وەرگرتوو رووندەکاتەوە:








چۆن ڕەفتار دەكات؟
داوای هەرچی لێبكەن دەیكات.
بە دەنگی نزم دەدوێت.
تەماشای ناچاوی قسەبێژ ناكات.
بێدەنگ دەبێت و زۆر داكۆكی و
داوای لێبوردن دەكات.
گلەیى لەخۆى دەکات.
هیچ كارێك بۆ داكۆكیكردن
لەمافەكانی ناكات.









هەست بە چی دەكات؟
خۆی قوربانیە.
نزمی خۆنرخاندن و لە دەستدانى
باوەڕبەخۆبوون.
نەبوونی كۆنترۆڵ و
بەرەنگاربوونەوە.
نارەحەتی و نیگەرانی.
بێ هیوایی.
دڵەڕاوكێ.
سووكایەتی پێکردن.
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ئەنجامەكانی چیین؟
دەستنەكەوتنی ویستەكانی خۆى.
ویستی كەسانی دیكە بە جێ
دەگەیەنێت (دۆڕاندن -بردنەوە).
بۆچوونەکانى بەهەند وەریناگیرێن.
بەردەوام چاوەڕوانی گوێڕایەڵین
لێی.
كەڵكەبوونی هەستی تووڕەیی.
مافەكانی زەوت دەكرێن.
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ڕەفتاری هێڕشبەر (دژایەتی یان كۆنترۆڵكردن)
باوەڕمان وایە هێز و كۆنترۆڵکردن و ترساندن تاقە رێگایە بۆ گەیشتن بە ئەنجام و ویستەکانمان .توندوتیژ دەبین
رێزگرتن لە کەسى بەرامبەر كەم دەكەین .بۆیە بەم شێوەیە ڕەفتار دەكەین لەبەر ئەوەی لەگەڵ كەسی دیكە هاوسۆز نین.
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خشتەى ژمارە ( :)٠٢رەفتارى هێرشبەر رووندەکاتەوە:



چۆن ڕەفتار دەكات؟
ترساندن و زۆرداری.



هەڵچوون.



توندوتیژیی جەستەیی.



دەنگی بەرز و هاواركردن.



وشەی ناشایستە و بریندارکەر.



گلەییکردن و خۆپەرستى.



پێش ئەوەی بەرامبەرەكە وشەیەك







هەست بە چی دەكات؟
تووڕەبوون.
چەپاندن (الكبت).
تاڵی.
تەنیایی.
هەستكردن بە تاوان.



ئەنجامەكانی چیین؟
سووربوون لەسەر مافەكانی خۆی
لەسەر حسابی مافەكانی كەسانی
دیكە (بردنەوە -دۆڕاندن)



كەمكردنەوە لەرێزگرتنی خۆی و
كەسانی دیكەش.



كۆنترۆڵکردنی كەسانی دیكە و
سوكایەتیكرن پێیان.



بدركێنێ هێڕشی بۆ دەبات.

برینداركردنی هەستى كەسانی
دیكە.



چاوەڕوانی گوێڕایەڵیی لە كەسانی
دیكە دەکات.



خەڵک لێى دوور دەكەوێتەوە.



ئەوانى دیکە حەزدەکەن تۆڵەى لێ
بکەنەوە.

ڕەفتاری یەكالكەرەوە (وەاڵمدانەوە یان ڕەتكردنەوەی ئەرێنی)
كارامەیی دەربڕینی بیر و هەستی جۆراوجۆرە بە شێوازێكی ئەرێنی ڕاستەوخۆ و ڕاستگۆیانە .ڕەفتارەكانمان لەسەر
بنەمای هەستكردنمانە بەوەى ماف و بۆچوونمان هەیە وەكو كەسانی دیكە رێزیان لێدەگرین .باوەڕمان بەوەیە هەر كەسێك
بەرپرسیارە لە چارەسەركردنی گرفتەكانی خۆی و مەرج نیە كەسانی نێو پرۆسەی پەیوەندیکردندا پاساو بۆ هەڵوێست و
رەفتارەکانیان بهێنن .ئەوانیش بەرپرسیارن لە هەڵسوكەوت و بڕیارەكانی خۆیان.
ئەم ڕەفتارە ڕێگەمان دەداتێ بەرپرسیارێتی خۆمان و ڕەفتارمان بكەین بە بێ ئەوەی حوكم لەسەر كەسانی دیكە بدەین و
گلەییان لێ بكەین .بەم رەفتارە دەتوانین بەرەنگاربوونەوەى بنیاتگەر بکەین و لە کاتى ناکۆکیەکاندا ئەو چارەسەریانە
بدۆزینەوە كە هەموو الیەنەكان پێی رازی بن.
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خشتەى ژمارە ( :)٠٥رەفتارى یەکالکەرەوە رووندەکاتەوە:
چۆن ڕەفتار دەكات؟


ڕاستەوخۆ هەست و بیرەكانی
دەردەبڕێت.



لە پەیوەندیکردندا تەماشای كەسانی
دیكە دەكات.



وشەی روون و رێكوپێك و ئاشکرا

هەست بە چی دەكات؟
 هەست بە حەسانەوە دەکات

ئەنجامەكان چین؟


لەگەڵ خودى خۆى.
 خۆنرخاندنی بەرز و باوەڕ بە

هی كەسی دیكە.


خۆ بوون.
 هەبوونى تواناى

بەكار دەهێنێت.

كۆنترۆڵکردنی بابەتەكان و



بە دەنگێكی روون و بیستراو دەدوێت.

بەرەنگاربوونەوە.

ئەنجامدانی ویستەكانی خۆی نەك
راگرتنی مافەكانی خۆی و هی
خەڵكیش (بردنەوە -بردنەوە).



راگرتنی بەها و بڕیار و
ئارەزووەكانی.



دەربڕاندنی بیر و هەستەكانی.



بە تۆنێكی جددیی و پڕسۆز دەدوێت.



ڕێزگرتنی خۆی و خەڵكی دیکەش.



بە شێوەیەکی باوەڕبەخۆبوون



گۆێگرتن لە كەسانی دیكە.

دەوەستێت.



خەڵک رێزى لێدەگریت.



كاریگەری گەڕاوەی ڕاستگۆ
دەداتەوە.



كراوەیە لەسەر بەرانبەرەکەى.



باوەڕ بەخۆ بوو دەردەكەوێت.



بەحەسانەوە ڕەفتار دەنوێنێت.

چۆن ڕەفتاری یەكالكەرەوە بكەین؟
خشتەى ( :)٠٠هەنگاوەکانى دەربڕینى یەکالکەرەوە رووندەکاتەوە:
هەنگاوەكانی ڕەفتاری یەكالكەرەوە

نموونەیەکى پراکتیکى

رستەی دیكە كە دەتوانین بە
كاری بهێنین

 1بارودۆخەكە وەسف دەكەین.

"كاتێك كە ڕووبەڕووی هاوار دەبمەوە"

 2بیر و هەستەكانمان بۆ دەردەبڕین.

"هەست بە سووكایەتی پێکردن دەكەم و
بەوەی کە منداڵێكم نەك الوێكی  10ساڵی"

 3بۆچوونی خۆمان دەدەین و دەربڕین
لە پێداویستیەکانمان دەکەین.

"دەمەوێ بتوانم هۆكارەكانی خۆم بڵێم بۆ
دواكەوتنم پێش ئەوەی رووبەرووی
هاوارکردن ببمەوە"
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"كاتێك دەبیستم"...
"كاتێك دەبینم"...
"كاتێك ئەمە روو دەدات"...
"كاتێك ڕووبەڕوو دەبمەوە"...
"هەست دەكەم"...
"من"...
"بیر دەكەمەوە"...
تەقدیر دەكەم"...
"هیوادارم"...
"ئارەزوومەندم"...
"دەمەوێت"...
"حەز دەكەم"..
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 4هۆكار و ئەنجامەكانی ئەرێنى بۆ
پێشنیازەکەمان دەڵێین.

"بەم شێوەیە دەتوانین"...
"ئەو كات دەتوانین"...
"بەمەبەستی ئەوەی بتوانین"
"ئەو کاتە لە تواناماندا دەبێت
کە"....

"بۆ ئەوەی لە بۆچوونەكانی یەكتری تێ
بگەین و لەسەر هەندێك شتدا كۆك بین"
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چۆن بە یەكالكەرەوەیى رەت بكەینەوە؟
لەوانەیە گەوران و هاوەاڵن بە وەاڵمی "نەخێر" قاییل نەبن و هەوڵدانى فشار و قاییلکردن بکەن وەکو بچووكردنەوە و
بەكەمزانین ،هەڕەشەکردن ،هێوركردنەوە ،ئارەزووكردن ،گفتوگۆ ،ئیستفزازكردن ،یان دەرچوون لەبابەت...هتد .چۆن
ڕەفتار بكەین؟ ئەمانە هەندێك پێشنیازن.
خشتەى ژمارە ( :)٠٦هەنگاوەکانى رەتکردنەوەى یەکالکەرەوە رووندەکاتەوە:
هەنگاوەكانی ڕەتكردنەوەی یەكالكارانە

نموونەیەکى پراکتیکى :الوێك فشاری هاوەڵەكانی بۆ ئەلكهول
خواردنەوە رەت دەكاتەوە

 1هەنگاوەكانی4-1ی ڕەفتاری ڕەتكردنەوەی
یەكالكەرەوە دووبارە دەكەینەوە

 2لەوی دیكە دەپرسین ,هەست و بیرەكانی
دەرباەرى چارەسەرى پێشنیازکراو چیین.
 3سوپاسی دەكەین لە حالەتی رەزامەندی.

" -1تۆ ئەلكهولم پێشكەش دەكەیت"
" -2ئەم كارە ناڕەحەتم دەكات"
" -3پێشتر پێم گوتیی من پێش ئەوەی ببم بە  10ساڵ ئەلكهول
ناخۆمەوە ,چیتر فشارم بۆ مەهێنە"
" -4بۆ ئەوەی هاوڕێتیمان بمێنێت ,من ئارەزووی هاوڕێتی تۆ و
قسەکانمان دەكەم"
"بۆچوونت چیە؟"
"سوپاس بۆ تێگەیشتنت بۆ بارودۆخەکە"
"نەخێر ئەوە ناكەم" یان "نەخێر سوپاس"

 4رەت دەكەینەوە ئەگەر رەزامەندی نە
فەرموو.
"نەخێر من لێرە دەڕۆم" یان "نەخێر ،بەڕاستی دەڵێم نەخێر" (بە
 5ئەگە پێویست بوو ,ڕەتكردنەوەمان پتر لە
جارێک و پتر لە دەرفەتێک دووبارە دەكەینە .تۆنێكی باوەڕ بەخۆبووی یەكالكار)
 6ستراتیژی دیكەی قاییلکردنەوە بەكار
دەهێنین.

خشتەى ژمارە ( :)٠٥رێگاکانى بەرەنگاربوونەوەى هەوڵەکانى قاییلکردن رووندەکاتەوە:
رێگا چارەی بەرەنگاربوونەوەی قاییلكردن
1

هەندێک پرسیار دەكەین بۆ ئەوەی ئەو كەسە بە
خۆی و داواكەیدا بچێتەوە.

2

هۆكاری ڕەتكردنەوەمان دەدەین.

نموونە
"ببورە دەتەوێت چیبكەم؟"
"بۆچی دەتەوێت ئەو كارە بكەم؟"
"گرفتەكەت چیە؟"
"بۆچی ئەو كارە بكەین؟"
"نامەوێ بچمە ناو ئەو گروپەوە لەبەر ئەوەی ئامانجەكانى
ژیانیان لە ئامانجەكانی من جیاوازن"
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3

پێشنیازی چاالکیەک دەکەین بۆ دۆزینەوەى
چارەسەرێک هەموو الیەنەکان لێى رازى بن.

4

بابەتەكە دوادەخەین بۆ ئەوەی كاتمان
دەستكەوێت.
شتەكان وەك خۆیان ناو دەبەین.

6

پاساو دەهێنینەوە.

7

نوكتەو گاڵتە دەكەین بۆ ئەوەی تەرکیزى
کەسەکە لەسەر خۆمان دوورخەین یان بۆ
سووکردنەوەى گرژیى رەوشەکە.

8

وا ڕەفتار دەكەین وەك ئەوەی ئاگامان لە هەوڵى
فشارەكە نەبووە و بابەتەکە دەگۆڕین.
ئەگەر رەوشەکە بە دڵمان نەبوو ,شوێنەكە
بەجێ دەهێڵین و ئەگەری ئەوەی هەیە هاندانى
كەسانی دیكەش بدرێت بۆ خۆکێشانەوە.
ئەگەر ویستمان پەیوەندیەكە بمێنێت كەناڵی
پەیوەندیکردن بەكراوەیی بەجێدیڵین.

5

"من بە شێوازێكی جیاواز بیر دەكەمەوە"
"نامەوێ جگەرە بكێشم چونكە كارامەیی راكردنم كەم
دەكاتەوە"
"ئەنجامدانى ئەم کارە ,بەربەستەکان لەنێوانماندا قوڵتر دەکات"
"ئەگەر ئەو كارەم كرد هەست بەخراپی دەكەم و رێزم بۆ خۆم
نامێنێت"
"نامەوی تەجروبەى ماددەی هۆشبەر بكەم چونکە نامەوێ
فێری بم"
"ئەو كارە ناكەم لەبەر ئەوەی نامەوێ تووشی ئایدز بم"
"بۆچی لە بەڕێوبەر پرسیار نە كەین پاشان لەبەر رۆشنایی
ئامۆژگاریەكانى بڕیار بدەین"
"بۆچی لە شوێنێكی پاكتر نەگەڕێن بۆ تاتووكردن؟"
"نەخێر من ئەمڕۆ ئامادە نیم با هەڵیگرین بۆ كاتێكی دیكە"
"دەکرێ هەفتەى داهاتوو بیرى لێ بکەینەوە"
"بەاڵم ئەمە دژی یاسایە ..نامەوێ بیكەم"
"من ناتوانم ئەو شتە بكەم لەبەر ئەوەی دەمەوێ بڕۆمەوە و
دوانەكەوم"
"تۆ گالتە دەكەیت نازانی كاریگەری ئەو بابەتە لەسەر
خێزانەكەمدا چۆنە؟"
"بە دڵنیاییەوە دەیكەم ,سبەینێ زوو بە خەبەر نایەم و ناچم بۆ
پەیمانگا"
"بەڵێ .دەی بابچین و خواردنى سەر عارەبانەکان بخۆین و
تووشى کۆمەڵێک نەخۆشى ببینط

9
11

"من لە ماڵەوەم ..ئەگەر ویستتان یاریى تۆپى پێ بکەن"
"ئەگەر رات گۆڕی ..لە پەرتووكخانەى پەیمانگا
دەمدۆزیتەوە"

چوارچێوەى ژمارە ٤/٢
سەرنج!
كاتێك دەمانەوێت ڕەفتاری یەكالكار بەكاربێنین:
 .1كاتی گونجاو هەڵدەبژێرین بۆ ئەوەی داوای شتێك بكەین ،بۆ نموونە ،بەڕێوبەرمان بینى پۆلەکانى بەسەر
دەکردەوە ،لەو کاتەدا لێى بپرسین :ئایا وەاڵمت سەبارەت بە پڕۆژەكەمان هەبوو؟ لە حاڵەتێكدا ئەگەر پەلەی بوو
داواكەمان پشتگۆێ دەخات.
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 .2شوێنی گۆنجاو و بێالیەن هەڵدەبژێرین.
 .3بۆ چەند چركەیەك بیر دەكەینەوە بۆ ئەوەی پەیامەكەمان وەك خۆمان دەوێ بگەیەنین.
 .4ڕاستەوخۆ دەبین ،بۆ نموونە "،دەبێ ئەمڕۆ كارەكەمان لە پڕۆژەی دارتاشی تەواو بكەین" لە بری ئەوەی ئایا
دەزانن كاتی ئەوە هاتووە پڕۆژەی دارتاشیمان تەواو بکەین ،لەوانەیە پێویست بێت كاری لەسەر بكەین و كاتی
پتری بۆ تەرخان بكەین"
" .5من" لەبری "ئێمە" بەكار دەهێنین .بۆ نموونە":من پێویستم بەوەیە لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ بكەین"" ،دەمەوێ
تا ئێوارە ئەم كارە جێبەجێ بكەیت" لەبری ئەوەی بڵێین"پێویستمان بە پالنی پڕۆژەیەك هەیە تا ئێوارە".
 .5پێویستە ورد و ئاشکرا بین ،بۆ نموونە" ،با بڕۆین سەردانی هاوڕێ تازەكەی قوتابخانەمان بكەین" لە بری
"بۆچی شتێكی دیكە نەكەین؟"
 .0ئەمانە بەكار دەهێنین:


پەیوەندیكردنی بەردەوام بە چاوان بۆ ئەوەی ڕاستگۆییمان دەركەوێت.



دەربڕینی گونجاوی دەموچاو.



زمانی جەستە کە نیشانەى باوەڕبەخۆبوونە.



تۆنی دەنگی گۆڕاو بۆ جەختكردن لەسەر شتە گرنگەكان.



ئاستی دەنگی مامناوەندی و باوەڕبەخۆ ،بۆ قاییلکردن و قەبووڵکردن و رێزگرتن بەکار دەهێنین.

 .8ڕێگە نادەین كەسانی دیكە بەكارمان بێنن .بۆ نموونە :دەڵێن "من پێش تۆ لێرە بووم"" ،چایەکى دیكەم دەوێت",
"بمبوورە كارێكی دیكەم هەیە"" ،ئەم خوارنە لەوە دەچێت خۆش بێت ،بەاڵم من داوای شتێكی دیكەم كردبوو".
 .0بۆچوونی خۆمان دروست دەڵێین تەنانەت ئەگەر لەگەڵ كەسەكەی دیكەش نەبوو .بۆ نموونە :دەتوانم
گۆشەنیگاكەی تۆ ببینم ،بەاڵم من لەم گۆشەنیگایەوە دەیبینم"....
 .19لە ڕەخنەگرتنی کەسایەتیى كەسانی دیكە دوور دەكەوینەوە ,بەڵكو ڕەخنە لە ڕەفتار دەگرین .بۆ نموونە" :تكایە
هاوار بە دەموچاومدا مەكە" لەبری ئەوەی بڵێیت "شێت بووی ,عەقڵت لە دەست داوە؟"
 .11دوور دەكەوینەوە لە سووكایەتی بەخۆكردن لەسەر ئەوەی شێوازی نەرێنى و هێرشبەرمان بەكار بردووە
بەرامبەر بە كەسانی دیكە بەڵكو دەستنیشانی دەكەین بۆچی وامان كردووە و چۆن بە ڕەفتاری یەكالكەرەوە
بیگۆڕین.
 .12وریا دەبین و چاودێری ئەو كەسانە دەکەین کە یەكالكار ڕەفتار دەكەن.
 .13دەست بە فێربوونی ڕەفتاری یەكالكار دەكەین لە بارودۆخی گرژیی كەمدا تا دەتوانین لە بارودۆخی گرژیى
زۆرتردا بەکارى بهێنین.
 .14پاداشتی خۆمان دەكەین لە بەكاربردنی ڕەفتاری یەكالكەرەوە ,تەنانەت ئەگەر نەشمانتوانی بەرامبەرمان قاییل
بكەین.
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هەندێک شێوازى شیاندنى الوان بۆ راهێنانکردن لەسەر ئەنجامدانى رەفتارى یەکالکەرەوە
و رەتکردنەوەى یەکالکەرەوە
 .1ڕەفتاری یەكالكار بۆ الوان شی دەكەینەوە و لەكاتی جێبەجێكردنیان چاودێریان دەكەین و تێبینیان دەدەینێ و
هانیاندەدەین لەسەر شتە باشەكانیان و ئەوانەی پێویستیان بەكار لەسەركردنە.
 .2دەستخۆشی لە كاری باش و دەسكەوتی بچووكی الوان دەكەین تەنانەت ئەگەر هەنگاوەكانیشیان تەواو نەزانێت.
 .3ئاستی پێشبینیەكان بە هاندان بەرز دەكەین.
 .4هەلەكانی ڕۆژانە بەكار دەهێنین:


لە پێشیان ڕەفتارە خوازراوەكان دەكەین.



گفتوگۆ لەگەڵ الوان دەكەین دەكەین "ئایا بابەتەكە پێویستی بە بەکارهێنانى ڕەفتاری یەكالكار هەیە؟
چی دەبوو ئەگەر؟ ئایا ئەم ڕەفتارە گونجاوە بۆ من؟ دەرەنجامەكانی بەكارهێنانی ئەم ڕەفتارە چی
دەبێت؟



الوان فێر دەکەین لەسەر ئەو قسانەی لەناخی خۆماندا دەیانكەین پێش ئەنجامدانى رەفتارى
یەکالکەرەوە .بۆ نموونە "ئەو كەسە بێزارم دەكات ،كاریگەری لەسەر تەركیزی گروپەكە هەیە،
تووڕە نابم ،ڕاهێنانی هەناسەدانی قووڵ دەكەم بۆ ئەوەی هەڵچوونم كۆنتڕۆڵ بكەم .ئێستا باشترم و
دەتوانم دۆخەكە كۆنتڕۆڵ بكەم ،داوا دەكەم واز لەو ڕەفتارە بێنێت .ئەگەر دووبارەی كردەوە داوای
شتێكی دیكەی لێدەكەم وەك چوونە دەرەوە لەهۆڵ ،سوكایەتی پێناكەم توندوتیژیش ناكەم .من دەزانم
چۆن یەكالكار ڕەفتار دەكەم.

 .5هەلی بیركردنەوەی كەسیی دەڕەخسێنین پاش جێبەجێكردنی چاالكیەكە و لە ڕێگەی پێدانی ئەم كاریگەریە
گەڕاوەیە "هەستت بەچی كرد؟ چۆن ڕەفتاری خۆت هەڵدەسەنگێنی؟"" ،چین ئەو بابەتانەی ئارەزووی
چاككردنەوەیانت هەیە؟" پاشان لەهەنێكیان دەپرسین" :چیتان لە بابەتەكان بە دڵ بوو لە ئەنجامدانى ئەم کارەدا؟"
 .5هەست و ئەنجامەكانى سەبارەت بە ڕەفتاری هێرشبەر یان نەرێنی شیدەكەینەوە كاتێك لە شوێنەی خۆی نەبێت.
 .0دووردەكەوینەوە لە کاردانەوە لەگەڵ ئەو الوانەی رەفتاری هێرشبەر یان نەرێنی ئەنجامدەدەن و هانیان دەدەین
یەكالكاری رەفتار بكەن.
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ڕەفتاری یەكالكەرەوە  -چاالكیی پێشنازكراو
ناونیشانی چاالكی

کامە ڕەفتار؟

ئامانجەکانی
چاالكی

الپەڕەكانی كار

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن:
لەگەڵ
پەیوەندیکردن
بۆ
كالكار
یە
 پێناسەکردنی هەر سێ جۆری ڕەفتار :پاشكۆیی ،هێرشبەر،
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کەسانى دیکەدا.
 دەستنیشانكردنی تایبەتمەندییەكانی هەر سێ جۆر ڕەفتار.
 دەستنیشانكردنی ئەنجامەكانی هەر سێ جۆر رەفتار.
 60خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 سێ کاغەزى فلیپ چارت لەسەر هەر دانەیەكیان پێناسەی جۆرێك ڕەفتار نووسرا بێت.
 كۆپی ناوەڕۆكی ڕەفتارەكان بە پێی ژمارەی بەشداربووان( .زانیاریی بنەڕەتی)
 .1ئامانج و قۆناغەكانی کارى گروپەکان بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 هەر دوو گروپێك كار لەسەر شیكردنەوەی دانەیەك لە ڕەفتارەكان دەكەن (پاشكۆی ،هێرشی ،و
یەكالكار) لەسەر بنەمای ئەو زانیاریانەی وەریدەگرن.
 هەر گروپێك لە سێ خولەكدا كارەكانی بە شێوازێكی داهێنەرانە نمایش دەكات( .وێنەكیشان ،شعر,
گۆرانی گوتن ،نمایشكاری..هتد).
 .2بەشداربووان دابەشی گروپ دەكەین بە مەرجێك هەر گروپە و لە پێنج كەس زیاتر نەبن.
 .3گروپەكان كار لەسەر ئامادەكردنی نمایشەكانیان دەكەن 19( .خولەك)
 .4ئەو گروپانەى کار لەسەر هەمان ڕەفتارى کردووە كارەكانیان نمایش دەكەن 15( .خولەك)
 .5پشت بەستن بەو شتانەی باس كراون و بە بەکارهێنانى کاغەزەکانى فلیپ چارت کە پێشتر ئامادەکرا
بوون ,پێناسەى ئەو رەفتارە پێناسە دەكەین کە نمایشکراوە 19( .خولەك)
 .5پاش نمایشكردنی کارى گروپەكان ,گفتوگۆ لەسەر پرسیارانە دەکەین15( :خولەك)
 هەر یەكێك لە كەسەكان چۆن رەفتارى کرد؟
 کەسەکان هەستیان بەچی كرد؟
 بە بۆچوونى ئێوە ئەنجامە چاوەڕوانكراوەكە چی دەبێت؟
 .0پوخت دەكەینەوە و پێیان دەڵێین کە باشتر وایە الوان یەكالكار ڕەفتار بنوێنن 5( .خولەك)
----

بیرۆكە بۆ
خۆمان!



ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن




لە كاتی رۆڵگێڕانەكەدا داوا لەبەشداربووان دەكەین تێبینیەکانی خۆیان سەبارەت بە پەیوەندیکردنی
زارەكی و نازارەكی بنووسن.
دەکرێ ئەم زنجیرەیە بەکار بهێنین لەکاتى نمایشکردنى کارى گروپەکاندا :ڕوفتارى وەرگرتوو
(پاشکۆ) ,ڕەفتارى هێرشبەر و ئینجا رەفتارى یەکالکار.
دەكرێ كاری گروپەكان بگۆڕین بە ڕۆڵبینین دەربارەى هەرسێ رەفتارەکان (وەرگرتوو ,هێرشبەر و
یەکالکار) پاشان گفتوگۆ لەسەر شێوازى رەفتارى خۆبەخشەکان دەکەین لەکاتى ڕۆڵگێراندا و باشى
ئەو هەستانە دەکەین کە پەیوەستن بە هەر رەفتارێک و ئەنجامى رەفتارەکان رووندەکەینەوە.
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ناونیشانی چاالكی چۆن یەكالکار بم؟ ()٩
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 هەر چوار هەنگاوەكانی ڕەفتاری یەكالكاری بژمێرن.
 45خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 دوو کۆپى لە سیناریۆى دەربڕینى یەکالکەرەوە( .الپەڕەکانى کار)
 .1چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 دوو بەشداربوومان دەوێت بۆ نواندنی شانۆگەریەك لەسەر دەربڕین بە ڕەفتاری یەكالكار.
 حیوارەکەتان دەدەینێ کە پەیوەندى بە کچێکەوە هەیە بە ناوى (شەهناز) لەگەڵ براکەى.
 .2سیناریۆ و رێنمایییەكان بەهەردوو خۆبەخش دەدەین و هەندێك كاتیان دەدینێ بۆ خۆئامادەكردن5( .
خولەك)
 .3شانۆگەریەكە جێبەجێ دەكەین 5( .خولەك)
 .4سوپاسی خۆبەخشەكان دەكەین و پرسیاری هەستیان دەكەین 5( .خولەك)
 .5گفتوگۆ دەكەین 15( :خولەك)
( شەهناز) چۆن ڕەفتاری كرد؟ (جەخت لەسەر پەیوەندی زارەكی و نازارەكی و هەر چوار
هەنگاوەکان دەكەین کە بەکاریان هێناوە)
( شەهناز) هەستی بەچی كرد؟ براكەی هەستی بەچی كرد؟
 ئەنجامی ڕەفتارەكە چییە؟
 .6گرنگی هەر چوار هەنگاوەکان بۆ دەربڕین بە ڕەفتاری یەكالكار پوخت دەكەینەوە 10( .خولەك)
سیناریۆی شێوازی یەكالكار
شەهناز لە ڕەفتاری براكەی بێزار بووە ،كاتێك دەستەخوشكەكانی دێن بۆ سەردانی كاری وا ئەنجام دەدات
كە بێزاریان دەكات .شەهناز براكەی بە هێمنی بانگ دەكات و دەچن بۆ هەورەبانەكە بۆ ئەوەی كەس گوێی
لە دەنگیان نەبێت .ڕاستەوخۆ تەماشای دەكات و بە دەنگێكی سەنگین و هێمنەوە پێی دەڵێ :كاتێك ئەو
ڕەفتارانە دەكەیت من و دەستەخوشكەكانم بێزار دەبین و من لە پێشیان شەرمەزار دەبم ،بۆیە هیوادارم
كاتێكی خۆشیان لەگەڵ بەسەر بەرم بە بێ ئەوەى بێزاریان کەیت و بیرۆکەیەکى خراپ لەسەر تۆیان
هەبێت .كە ئەوان چوونەوە دەتوانین خۆم و خۆت قسە بكەین یان یاری و هەموو شتێك بە ویستی خۆمان
بکەین ،دەڵێی چی؟

بیرۆكە بۆ
خۆمان!




لەکاتى ئامادەکردنى شانۆگەریەکەدا ,دەکرێ راهێنانەکى چاالککەر بە بەشداربووان بکەین.
داوا لە بەشداربووان دەکەین تێبینیەکانى خۆیان سەبارەت بە پەیوەندیکردنى زارەکى و نازارەکى
لەکاتى نواندنى شانۆگەریەکەدا بنووسن.

ناونیشانی چاالكی چۆن یەكالکار بم؟ ()٢
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 هەر چوار هەنگاوەكانی ڕەفتاری یەكالكاری بژمێرن.
 داڕشتنى پەیامى یەکالکەرەوە.
 80خولەك
 کۆپى لە دەقى نووسینەکە بەپێى ژمارەى بەشداربووان( .الپەڕەکانى کار)
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
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هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

 الپەڕەیەکى فلیپ چارت کە پێشوەخت هەنگاوەکانى دەربڕینى یەکالکەرەوەى لەسەر نووسرا بێت.
 .1پێناسەى رەفتارى یەکالکەرەوە بە بیرى بەشداربووان دەهێنین و دەستنیشان دەکەین کە رەفتارى
یەکالکەرەوە بۆ دەربرینى حەز و پێویستیەکانى خۆمان بەکار دەهێنین و هەروەها بۆ بەرەنگاربوونەوەى
فشارى نەرێنى هاوەاڵنیش بەکار دەهێنرێت 5( .خولەك)
 .2چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 ئامانج لەم راهێنانە ئەوەیە کە دەربرین لەو شتانە بکەین کە دەمانەوێت بە بەکارهێنانى رەفتارى Page | 60
یەکالکەرەوە.
 هەر دوو بەشداربووى تەنیشت یەکتر هەنگاوەکانى رەفتارى یەکالکەرەوە لە خواندن و
شیکردنەوەى ئەو دەقانە دەردەهێن کە لەسەرتان باڵو دەکەینەوە.
 پاشان ئەنجامى کارەکەتان نمایش دەکەن.
 .3دەقەکە لەسەر بەشداربووان دابەش دەکەین.
 .4هەر دوو بەشداربووى تەنیشت یەکتر پێکەوە دەقەکە دەخوێنن و هەنگاوەکانى رەفتارى یەکالکەرەوە
دەردەهێنن و لەسەر الپەڕەیەکى فلیپ چارت دەنووسن 10( .خولەك)
 .5هەر گروپێک ئەنجامى کارەکەى خۆى نمایش دەکات 10( .خولەك)
 .6بە پێى نمایشى بەشداربووان ,هەر چوار هەنگاوەکانى دەربڕین بە رەفتارى یەکالکەرەوە پێشکەش
دەکەین 10( .خولەك)
.7داوا لە گروپە دوو کەسیەکان دەکەین کە چیرۆکێک دایرێژن دەربارەى رەوشێکى دیاریکراو کە پەیامى
گونجاو لەگەڵ هەنگاوەکانى دەربڕینى یەکالکەرەوە تێدا بن 5( .خولەك)
.8گروپەکان کارى خۆیان دەکەن 10( .خولەك)
.9ئەو گروپەى بیەوێت ,چیرۆکەکەى لەناو گروپى گەورەى بەشداربوواندا دەیگێریتەوە 10( .خولەك)
.10گفتوگۆ لەسەر پەیامەکان دەکەین و ئەگەر پێویستى کرد ئەڵتەرناتیڤى بۆ دەدۆزینەوە 10( .خولەك)
.11هەنگاوەکانى دەربڕینى یەکالکەرەوە و رەفتارى یەکالکەرەوە یوخت دەکەین 5( .خولەك)
دەقى چیرۆکەکە:
 دراوسێ :بەیانی باش.
 خاوەنی باڵەخانەی دراوسێ :بەیانیت باشتر ئەی دراوسێ ،بەچی خزمەتت بكەم؟
دراوسێ :هەموو بەیانیەك كاژێر  5بە بێزاری بە خەبەر دێم بۆ خۆئامادەكردن بۆ چوونە سەر كار ،لە
داخی دەنگی بەرزی موەلیدەكە كە هێمنیی رێژەیی ناوچەكە تێكى داوە و هەموو رۆژێک بە دەنگەدەنگ
ڕۆژەكەم دەست پێ دەكەم ,بەاڵم پاشان بیر دەكەمەوە خەڵكی پێویستیان بەكارەبایە ،بەاڵم بەڕاستی ،باوەڕ
ناكەم بەردەوامبوونی ئەم دەنگەدەنگە لۆژیكی بێت لە هەموو ڕۆژەكانی هەفتەكە بەتایبەتی ڕۆژانی
پشوودان كە ئارەزوو دەكەم درەنگ لەخەو هەڵسم .بەاڵم دەنگەدەنگی موەلیدە من و دراوسێكانی بێزار
كردووە .بۆیە كۆبوونەوەیەكمان بۆ دانیشتوانی باڵەخانەكە كرد و من بە ناوی هەموانەوە دەدوێم و چاومان
لەوەیە یان شوێنی موەلیدەكە بگۆڕیت یان دەنگەكەی كز بكەیت بەوەی ژوورێكی بۆ بكەیت یان هەر
چارەسەرێکى دیکە بۆ بدۆزیتەوە .باوەڕ دەكەم یەكێك لەو پێشنیارانە جێبەجێ بكەیت بۆ هەموان گونجاو
دەبێت ,دانیشتوانی باڵەخانەكەت كارەبایان دەبێت و دەتوانین هێمنیشمان هەبێت .ئەمیش پەیوەندی نێوان
دراوسێكان باشتر دەكات.

بیرۆكە بۆ
خۆمان!





دەكرێ داوا لە بەشداربووان بكەین كار لەسەر بارودۆخێکی پەیوەست بە ژینگەوە بكەن ،یان پەیوەست
بێت بە توندوتیژی خێزانی ،پەیوەندی نێوان كەسوكار ،قوتابخانە و هاوەاڵن.
دەكرێ دوو هەنگاو بخرێتە سەر هەنگاوەكانی ڕەفتاری یەكالكار .بەاڵم لێرەدا بە پێویستمان نەزانى
دابنێین چونکە مەرج نیە هەموو کاتێک بەکارى بهێنین ,ئەویش ئەمانەن :پرسیاركردنی بۆچوونی
ئەوی دیكەو سوپاسكردنی لە حاڵەتی رەزامەندی.
لە كاتی كاركردنیاندا لەسەر چیرۆك و پەیامەكان گروپەكان بەسەر دەكەینەوە بۆ ئەوەی دڵنیا بین
لەوەی گونجاون لەگەڵ هەنگاوەكانی ڕەفتاری یەكالكار.
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ناونیشانی چاالكی رەت دەكەم ..رەت دەكەم ..بە یەکالکەرەوەیى رەت دەکەم ()٩
ئامانجەکانی
چاالكی

ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردنی
چاالكی

الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن:
 ژماردنى ئەو شێوازانەى هاوەاڵن بەکارى دەهێنن بۆ فشار و قاییلکردنەوە.
 ژماردنى شێوازەکانى بەرەنگاربوونەوەى فشارى هاوەاڵن و رەفتارى یەکالکەرەوە.
 جێبەجێکردنى هەنگاوەکانى رەتکردنەوەى یەکالکار.
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 جێبەجێكردنی هەنگاوەكانی بەرەنگاربوونەوەی فشار و قاییلکردنەوە.
 09خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 الپەڕە یەكی بۆرد هەنگاوەكانی ڕەتكردنەوەی یەكالكاری لەسەر نووسرا بێت.
 الپەڕەكی بۆرد شێوازەكانی فشار لەسەر نووسرا بێت و دانەیەكی دیكەش شێوازەكانی
بەرەنگاربوونەوەی لەسەر نوسرا بێت.
 چەند کۆپیەک لە رێنوێنى ڕۆڵبینین( .الپەڕەکانى کار)
 .1چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان شیدەكەینەوە 5( :خولەك)
 پێویستیمان بە دوو خۆبەخش دەبێت بۆ ئەوەى ڕۆڵ سەبارەت بە رەتکردنەوەى یەکالکار بنوێنن.
 دواى ڕۆڵبینینەکە گفتوگۆ دەکەین .بۆیە پێویستە تەرکیز لەسەر ڕۆڵبینینەکە بکرێت و تێبینیەکانى
خۆیان لەسەرى بنووسن.
 .2رێنوێنى ڕۆڵبینین بە خۆبەخشەکان دەدەین و کاتى دەدەینێ بۆ خۆئامادەکردن 5( .خولەك)
 .3خۆبەخشەکان ڕۆڵبینین ئەنجام دەدەن و بەشداربووانیش تێبینیەکانى خۆیان تۆمار دەکەن دەربارەى
قاییلکردنەو و چۆنیەتى بەرەنگاربوونى 10( .خولەك)
 .4پاش كۆتایی هاتنى رۆڵبینینەکە سوپاسى هەردوو خۆبەخش دەکەین و جەخت لەسەر ئەوە دەکەینەوە کە
پێویستە تێبینى لەسەر رۆڵەکانبێت نەک لەسەر خودى کەسەکان بێت 5( .خولەك)
 .5پرسیار لە ڕۆڵگێرەکان دەکەین هەست بە چییان کرد و ئاستەنگەکانیان چیبوون لە کاتى پرۆسەى
قاییلکردن و بەرەنگاربوونەوەى فشاردا 5( .خولەك)
 .5گفتوگۆ لەسەر هەنگاوەکانى رەتکردنەوەى یەکالکەرەوە و رێگاکانى فشار و چۆنیەتى
بەرەنگاربوونەوەیان دەکەین 15( .خولەك)
 .0پوخت دەكەینەوە 5( .خولەك)
 .8چاالکیەکە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەکەینەوە 5( .خولەك)
* ئێستا کە هەنگاوەکانى رەتکردنەوەى یەکالکەرەوە و شێوازەکانى قاییلکردن و بەرەنگاربوونەوە
دەزانن ,لەناو گروپى دوو کەسیدا جێبەجێ دەکەن.
* بابەتێک هەڵدەبژێرن کە یەکێکتان فشارى نەرێنى لەسەر ئەوى دیکە دەکات و ئەوى بەرانبەریش بە
شێوازى رەتکردنەوەى یەکالکەرەوە بەرەنگارى دەبێت.
* دواتر رۆڵ دەگۆرنەوە.
 .0گروپەکان دەست بەکار دەبن و ئێمەش چاودێریان دەکەین و ئەگەر پێویست بوو ئاراستەیان دەکەین.
( 15خولەك)
 .19ئەوەى دەیەوێت دەتوانێت سەربوردەکەى خۆى لەناو بەشداربوواندا بگێریتەوە 10( .خولەك)
 .11لەکاتى چاودێریکردنى کارى گروپەکاندا هەندێک شتى بۆ زیاد دەکەین و ئینجاهەنگاوەکانى
رەتکردنەوەى یەکالکەرەوە و شێوازەکانى قاییلکردن و بەرەنگاربوونەوەیان بۆ یوخت دەکەین10( .
خولەك)
رێنوێنى یارى ڕۆڵگێران
ئێوە دوو هاورێى یەکترن لە کارگەیەک ئیش دەکەن ,ئەم مانگە خاوەنکار مۆچەى ئێوەى نەداوە .یەکێکتان
بڕیارى داوە مانگرتن بکات و ئەوى دیکە مانگرتن رەتدەکاتەوە و دەیەوێت خۆى بگرێت و چاوەڕوان
بێت.
 ڕێگە بەهەموو بەشداربووان دەدەین لە سنووری گوێگرتن و ڕێزگرتندا بەشداری بكەن.
 وریا دەبین لەوەی یەكێك لە بەشداربووان بێزار بوو لە شێوازێكی بەرەنگاربوونەوە یان قاییلکردنەوە.
 دەكرێ حاڵەتی مانگرتنەكە بەحاڵەتێكی دیكەی لەمانە بگۆڕینەوە بە مەرجێك لەگەڵ گروپی الواندا
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بگونجێت وەكو ئەوەی الوێك فشار لەسەر الوێکى دیكە دەکات کە جگەرە بكێشێت یان ماددەی
هۆشبەر بەکار بهێنێت یان توندوتیژی بەرامبەر كەسوكاریان یان هاوەڵەکانیان بەکار بەرێت.
گروپە دووانیەكان بەسەر دەكەینەوە بۆ ئەوەی دڵنیا بین کە هەنگاو و شێوازەکان بە باشى ئەنجام
دەدرێن.
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ناونیشانی چاالكی رەت دەكەم ..رەت دەكەم ..بە یەکالکەرەوەیى رەت دەکەم ()٢
ئامانجەکانی
چاالكی

ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن:
 ژماردنى ئەو شێوازانەى هاوەاڵن بەکارى دەهێنن بۆ فشار و قاییلکردنەوە.
 ژماردنى شێوازەکانى بەرەنگاربوونەوەى فشارى هاوەاڵن و رەفتارى یەکالکەرەوە.
 جێبەجێکردنى هەنگاوەکانى رەتکردنەوەى یەکالکار.
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 جێبەجێكردنی هەنگاوەكانی بەرەنگاربوونەوەی فشار و قاییلکردنەوە.
 85خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كۆپی دیراسەى حاڵەت (الپەڕەی كار) بە پێی ژمارەی بەشداربووان
 الپەڕەیەكی بۆرد هەنگاوەكانی ڕەتكردنەوەی یەكالكەرەوەی لەسەر نووسرا بێت.
 الپەڕەكی بۆرد شێوازەكانی فشاری لەسەر نووسرا بێت و دانەیەكی دیكەش شێوازەكانی
بەرەنگاربوونەوەی لەسەر نوسرا بێت.
 .1چاالكیەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 راهێنانێكی تاكەکەسیى دەكەن و وەاڵمی پرسیارە هاوپێچەكان دەدەنەوە.
 كارەكانتان نمایش دەكەن و پاشان گفتوگۆیان لەسەر دەكەین.
 .2الپەڕەكانی كار بەسەر بەشداربووان دابەش دەكەین و كاتی خۆئامادەكردنیان دەدەینێ.
 .3بەشداربووان كار لەسەر ڕاهێنانە تاكیەكەدا دەكەن 19( .خولەك)
.4پاش تەواوبوونیان پرسیار دەكەین كێ ئارەزوو دەكات وەاڵمەكانی لەناو گروپێ گەورەدا بخوێنێت19( .
خولەك)
.5گفتوگۆ لەسەر شێوازەكان و چۆنیەتی بەرەنگاربوونەوەیان و هەنگاوەكانی ڕەتكردنەوەی یەكالكار
دەكەین و هەندێک شێوازی دیکەى بەرەنگاربوونەوە لەسەر زیاد دەکەین15( .خولەك)
.6پوخت دەكەین 5( .خولەك)
.7چاالكیەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 ئێستا هەنگاوەكانی ڕەتكردنەوەی یەكالكاری دەزانن و شێوازەكانی بەرەنگاربوونەوە لەناو
گروپی دووانیدا جێبەجێ دەكەن.
 بابەتێك هەڵدەبژێرن یەكێكتان فشارێكی نەرێنی بۆ ئەوی دیكە بێنێت ،ئەوی دیكەش بەرەنگاری
دەبێتەوە بە شێوازی ڕەتكردنەوەی یەكالكەرەوە.
 پاشان رۆڵەكان دەگۆڕنەوە.
.8گروپەكان دەستبەكار دەبن و چاودیریان دەكەین ئەگەر ویستیان یارمەتیان دەدەین 15( .خولەك)
.9هەر كەسێك ئارەزووی هەبوو بە شارەزایەکانی خۆی بەشدار دەبێت 19( .خولەك)
.10تێبینیەكانمان دەڵێین و هەنگاوەكانی ڕەتكردنەوەی یەكالكەرەوە و شێوازەكانی قاییلكردن و
بەرەنگاربونەوە پوخت دەكەین 19( .خولەك)
لێكۆڵینەوەی حاڵەت
بیهێنە پێش چاوت لەگەڵ دوو هاوكاردا لە وەرشەیەكی چاككردنەوەی ئوتومبێلدا كار دەكەیت و لەگەڵ
هاوڕیكانتدا كارەكەیان لە نێوان سێ گروپدا دابەشكردووە .هاوڕێیەكت داوای لێ كردیت كارەكەی خۆت
بەجێبێڵیت و یارمەتی ئەو بدەیت لە كارەكەی خۆیدا .داوات لێكراوە بە شێوەیەكی ئەرێنی رەتی بكەیتەوە
بەاڵم یەكالكار بێت بەوەی نەهاوڕێكەت پێی ناخۆش بێت نەخاوەنكار
لە  4- 1رستەكان تەواو بكە ،لە  0-5پرسیار دارێژە:
.1
.2
.3
.4
.5
.5

كاتێك كاری خۆم بەجێ بێڵم _____________________________
دەترسم __________________________________
بۆیە ئارەزوومەندم ______________________________
بۆ ئەوەی بتوانم _______________________________
داوای بۆچوونی هاوڕێكەت بە شێوازی پرسیار بنووسە___________________:
وەاڵمی خۆت بنووسە لە حاڵەتی قبووڵکردن یان رتکردنەوەى هاوڕیکەت_____________:
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بیرۆكە بۆ
خۆمان!




 .0رای خۆت بنووسە لەو حاڵەتەی کە هاورێکەت دووبارە ڕەتیكردەوە ________
 .8پرسیارێك بنووسە وا لە هاوڕێكەت بكات کە بەخۆیدا بچێتەوە______________:
 .0هۆكاری ڕەتكردنەوەکەت بنووسە_________________________________:
 .19چاالكیەك یان چارەسەرێك بنووسە هەردووال رازی بكات___________________:
لەکاتى پێویستدا بەشداربووان ئاراستە دەکەین بۆ ئەوەى بگەنە شێوازەکانى فشار و بەرەنگاربوونەوە.
گروپە دووانیەكان بەسەر دەكەینەوە بۆ ئەوەی دڵنیا بین کە شێواز و هەنگاوەکان بە دروستى و بەباشیPage | 64
جێبەجێدەکەن.

بابەتی چوارەم :بەڕێوەبردنی ناکۆکیەکان و مفاوەزەکردن
"لەناو جەرگەی گرفتەكاندا بەردەوام چارەسەر هەیە "..ئەلبەرت ئاینشتاین

بەرێوەبردنى ناکۆکیەکان و مفاوەزەکردن -زانیاری بنەڕەتی
مەبەسمان لە ناکۆکیەكان چیە؟
ناکۆکى و ملمالنێ بەشێكی سروشتیە لە ژیانی هەموو مرۆڤێك و خۆی لەخۆیدا خراپ نیە ،بەلكو كاردانەوەی كەسەكان
بەرامبەری بە چاك یان خراپ دیارى دەكات .ئێمە جیاوازین لە یەكتری و بۆچوون و گۆشەنیگای جیاوازمان بۆ بابەتە
جیاوازەكان هەیە بۆیە مۆركێكی زیندوو بە بابەتەكان دەدات .كاتێك الوان سەبارەت بە بابەتێك گفتوگۆ دەكەن ،هەریەكێكیان
بۆچوون و گۆشەنیگا و بیری خۆی بە پێی شارەزایی و هیوا و بەها و هەڵوێست و پێویستی و تێڕوانینەكانی خۆی بۆ ژیان
دەخاتەڕوو ،ئێدی گفتوگۆ و كارلێككردنەكان بەردەوام و دەوڵەمەند دەبن تاكو ئەو كاتەی هەر دانەیەك لەگروپەكە وا دەزانێت
تەنیا رایەكەی خۆی ڕاستە و ئەوەكانی دیكە هەڵەن و لەبری ئەوەی بگەن بە تێگەیشتنێك یان بڕیارێكی هاوبەش دەبێ
گفتوگۆكە بباتەوە .ئا لێرەوە دەچینە ناو ناکۆکیەکە و ئەنجامەكەی لەسەر كاردانەوەی كەسەكان دەوەستێت و چۆنیەتی
مامەڵەكردنیان لەگەڵی .ئایا پەنا بۆ گفتوگۆ دەبەن یان بۆ توندوتیژی؟
پێناسەى هەمەجۆرى ناکۆکى هەن ,لەوانە" :ملمالنێیەكی ئاشكرایە لە نێوان دووالیەندا کە پێکەوەبەستران و
پەیوەندیکردنیان لە نێواندایە و دەزانن کە ئامانجى هاودژیان هەیە ،سەرچاوەی كەم و تەداخولی الیەنەكەی دیكە بۆ بە
دەستهێنانی ئامانجەكانی و نەهێشتنى کەسانى دیکە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانى".11
هەندێ پێناسەى دیکە وا بۆ دەچن کە "دەكرێ وەك مەترسی یان دەرفەت لە ناکۆکى بڕوانین .بۆیە ناکۆکى خۆی لەخوێدا
خراپ نیە ،بەاڵم شێوازی مامەڵەكردن و چارەسەركردنی جیاوازی دروست دەكات" ،كولمن رایدر انترناشیونال.1000،

11

Looking out Looking In , 13th Edition, by Ronald Adler and Russel Proctor II, 2011
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پێناسەى دیكەش وا دیار دەکات کە" :هاودژییە لە بەرژەوەندی ،بەها ،گۆشەنیگا و ئاڕاستەكان .ناکۆکى لەكاتى لێكدان و
پێکداداندا پەیدا دەبێت و وەك ئەنجامێكە بۆ كارلێككردن و ملمالنێ كاتێك كەسەكان تەنیا لە گۆشەنیگای خۆیانەوە دەڕواننە
بابەتەكان".12
ناکۆکی لە چەند ئاستێكدا دەردەکەوێت :ئاستی كەسی ،لەنێوان تاك و کۆمەڵەکاندا ،لە نێوان تاك و یاسادا ,هەروەها لەسەر
ئاستی نیشتمانی و هەرێمی و جیهانیشدا دروست دەبێت.
ناکۆکى یان ئەرێنى یە یان نەرێنى:
خشتەى ژمارە ( :)٠٥تایبەتمەندیەکانى ناکۆکى ئەرێنى و نەرێنى پیشان دەدات:







نەرێنی
گرنگی بە چاالكی دیكە نادات.
رۆح و هیمەتی تاك یان گروپ ئازار دەدات.
جیاكاری دەخاتە نێوان تاك و گروپەكان و
هاریكاریكردن سەخت دەكات.
تەركیزی كەسەكان دەخاتە سەر جیاوازیەكان.
ئەنجامی رەفـتاری مەترسیداری دەبێت وەكو
پێكدادان.







ئەرێنی
چارەسە بۆ پرس و گرفتە گرنگەكان دادەنێت.
هەمووان لە چارەسەركردنیدا بەشدار دەبن.
هەڵچوون و دڵەڕاوكێ و فشارەكان ئەرێنی دەردەبڕێت.
یارمەتی كەسەكان دەدات یەکتر بناسن و هاریكاری یەكتر
بكەن.
پەرەدەدات بە لێكحاڵیبوون و كارامەییەكانی پەیوەندیكردن
و قاییلکردن و مفاوەزەکردن.

هۆكارەكانی ناکۆکى چیین؟
سەرچاوەكانی ناکۆکیەكان چەند هۆكارێكن لەوانەیە دەستنیشان كردنیان ئاسان نەبێت ,لەوانەش:
 .1جیاوازی لە گۆشەنیگا لە ئەنجامی جیاوازی ئامانج و ئایۆلۆژیا و پرنسیپ و بەها و بیروباوەڕ و رادەی هۆشیاری و
ئامادەبوون و پێشبینی و پێگەی كۆمەاڵیەتی و شارەزایی.
 .2جیاوازی لە پێگەكانی دەسەاڵت ،دەكرێ مامۆستایەک یان باوك یان كەسێكی دیكەی خێزان پێشنیازێكی
داهێنەرانەمان رەت بكەنە و ڕێگەی نە دەنێ لەبەر ئەوەی وەك تەحەددایەك بۆ دەسەاڵتەكەی دەیبینێت.
.3

فشارکردن لەسەر كەسێك کە كارێك لەدژی ئارەزووی خۆی بكات.

 .4هەبونى ڕۆڵى نا ئاشکراو و دەستەاڵتى نا دەستنیشانکراو (دەستەاڵتى رەها).
 .5هاودژى ئامانج و بەرژەوەندیەكان لە نێوان تاك یان گروپەكان بەوەی بە جێگەیاندنی ئامانجێك ڕێگە بە
بەجێگەیاندنی ئامانجی دووەم نادات.
 .5پەیوەندییەكان ڕووكەشین و هەبوونى ئاستەنگ لە پەیوەندیکردنى نێوان کەساندا.
 .0كەمیی هەماهەنگى و نەبوونى یەكخستنی كارامەییەكان لە ئەركە دەستنیشانكراوەکاندا.
 .8تێگەیشتنی جیاواز بۆ یاسا و رێساكان لە نێوان خێزان یان گروپی كاردا.

12
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 .0بوونی ناکۆکی كۆنتر كە چارەسەر نەكراون ,ئەمەش دەبێتە هۆی دڵەڕاوكێ و ماندووبوون کە دەبێتە هۆكاری
پەیدابوونى ناکۆکی دیكە.
 .19هۆكاری تەندروستی وەك نەخۆشی دەروونی و دەماری.
 .11هۆكاری كۆمەاڵیەتی -ئابووری وەك هەژاری و بێكاری..هتد.
هەروەها فاكتەری دیكەش رۆڵی لە ناکۆکیەكاندا هەیە ،وەكو :ئاین ،رەنگ ،رەگەز ،رەگەزنامە و ئاستی كۆمەاڵیەتی-
ئابووری .رۆڵی كۆمەاڵیەتیش یەكێكە لەم فاكتەرانە ،لە هەندێك كۆمەڵگەدا پاڵەپەستۆ دەخرێتە سەر ژنان و كچان بۆ ئەوەی
پێداویستی و ئارەزووەكانیان دەرنەبڕن و بە یاسا و كۆمەڵگا بەشداریکردن لە بڕیارداندا لێ قەدەغە دەكرێت چونكە بە كاری
پیاوان و الوانی كوڕ دادەنرێت .بۆیە ناتوانن بەشدار ئەو مفاوەزاتانە بکەن کە خۆیان الیەنێکن لە ناکۆکیەکە .هەروەها
دوورخستنەوەی كچان و ژنان لە بەشداریكردن و هەبوونى جیاكاری لە ماف و مامەڵەکردندا هەستی زۆرلێكردنیان لە ال
دروست دەكات ئەمیش ڕاستەوخۆ دەبێتە هۆكاری تەنگژەیەك چاوەڕوانی هەلێك دەكات بۆ ئەوەی دەركەوێت.

جۆرەكانی ناکۆکى چیین کە تووشى الوان دەبن؟
 .1ناکۆکیەکانی كەسی كاتێك دەیانەوێ بڕیاری كەسی بدەن.
 .2ناکۆکیەکانی كۆمەاڵیەتی لە نێوان دوو كەس یان پتر ،بۆ نموونە :لە نێوان كچ و كوڕێك یان هاوەڵێكیان ،یان لە
نێوان كچەالوێک و دایكی ،یان الوێك و مامۆستاكەی ،یان لە نێوان گروپەكانی كاردا یان كرێكار و خاوەنكار ،یان
خاوەنكار و كڕیار (فرۆشیارو كریار) .
 .3ناکۆکیەكانی نێوان یەك گروپ ،بۆ نموونە :لە نێوان ئەندامانی تیمی تۆپی باسكە /پێ یان گروپی كار لە شوێنێك.
 .4ناکۆکیەكانی نێوان دوو گروپ یان پتر ،بۆ نموونە :نێوان دوو حزبی سیاسی ،مامۆستا و قوتابی ...هتد.

نیشانە و داینامیكیەکانی /کارلێککردنەکانى ناکۆکیەكان چیین؟
زۆر جار دەتوانین پێشبینی روودانی ناکۆکیەك بكەین و هەوڵ بدەین نەیەڵین پەرەبسەنێت ئەگەر لەسەرەتاوە بەباشی
چارەسەرمان كرد .بەاڵم ئەوەی روودەدات بەگشتی بەم شێوەیە:
 .1هەر الیەنێك لە الیەنەكانی ناکۆکیەکە بە شێوەیەك لە الیەنەكەی دیكە دەڕوانێ وەكو ئەوەی هۆكاری ناکۆکیەکە بێت
و گلەیی و هێرش بۆ یەكتر دەبەن.
 .2پەیوەندیکردنی كارای پشت بەستوو بە ڕێزگرتنی نێوان هەردوو الیەن كەم دەبێت.
 .3هەڵچوون و گرژییەكان زۆر دەبن و بابەتەكە بۆ دوژمنكاری پەرەدەستێنێت.
 .4بارودۆخەكە ئاڵۆز دەبێت و کێشەکە گەورەتر لێدێت.
 .5كەش و هەوایەكی ترس و تووڕەبوون دروست دەبێت کە كاریگەری خراپی لەسەر هەردوو پرۆسەی گوێگرتن و
پەیوەندیكردن دروست دەبێت.
 .5هۆكاری سەرەكی ناکۆکیەكە دوور دەخرێتەوە و شتی الوەكی كۆن و نوێ دیتە گۆڕێ.
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 .0ئارەزووی لێبوردەیی یان تێپەڕاندی بابەتەكانی ناکۆکى نامێنێت.

قۆناغەكانی روودانى ناکۆکى چین13؟
قۆناغی یەكەم :ئەگەری درووستبوونی ناکۆکى:


Page | 67

پەیوەندی لەنێوان هەردوو الیەنی ،یان الیەنەكانی گرفتەكە چۆن بەڕێوە دەچێت ،ئایا بە روونی پەیوەندیکردن
دەكەن؟ ئایا زانیاری دروست و ورد سەبارەت بە گرفتەكە دەخرێتەروو؟



جۆری پەیوەندیی نێوان الیەنەكانی ناکۆکیەكە چۆنە؟ ئایا جیاوازی لە پێگەی دەسەاڵت یان رۆڵدا هەیە؟ ئایا فاكتەری
دیكە بۆ دروستبوونی ناکۆکى هەیە؟ بۆ نموونە جیاوازی ئایدیۆلۆژیا و شتى دیکە.



گۆشەنیگای هەر الیەنێك بۆ بابەتەكە چۆنە؟

قۆناغی دووەم :زانین و تێگەیشتنی ئەگەری دروستبوونی ناکۆکى:


ئایا الیەنەكانی ناکۆکى هەست پێدەكەن یان دەزانن کە ناکۆکیەک هەیە؟



هەندێك جار لەوانەیە الیەنێك یان پتر هەست بەوە بكەن تەنگژەیەك هەیە و دەبێ چارەسەری بكەن بەاڵم دواتر
دەزانن بەدحاڵیبوونێك بووە و هەردوالیەن لەسەر هەمان بابەت قەسەیان کردووە بەاڵم بە وشەی جیاواز.



هەندێ جاری دیكەش لەوانەیە الیەنەكان هەست بە تەنگژەکە دەكەن و پێی دەزانن بەاڵم هەڵچوونەكان بەهێز دەبێت
و هەڵوێستەكان دژەكار و كینە لە دڵ دەبن.

قۆناغی سێیەم :كۆنترۆڵکردن و بەڕێوەبردنی ناکۆکى:
لەم قۆناغەدا کە كەسەكان دەزانن ناکۆکیان هەیە هەوڵ دەدەن مامەڵەی لەگەڵ بكەن لە ڕێگەی بەكارهێنانی شێوازی
جیاواز و گونجاو سەبارەت بە بارودۆخەكە و كەسانی پەیوەندیدار (بڕوانە رێگاكانی چارەسەركردنی ناکۆکى).
قۆناغی چوارەم :دەركەوتن و ئاشکرابوونی ناکۆکیەکە:
لە حاڵەتێكدا ئەگەر قۆناغی سێیەم سەركەوتوو نەبوو ،ناکۆکیەكە بۆ یەكەم جار بە روونی دەردەكەوێت و ڕەفتاری
الیەنەكان لە نێوان جیاوازیەکی چكۆلەوە تاكو داوای یاسایی یان ناڕەزایی ئاشكراو و هەڕەشە و ئاگاداركردنەوە و
دەستدرێژیكردنی جەستەیی دوژمنکارانەدا دەبێت ,لە كۆتاییدا هەوڵێكی ئاشكرا بۆ تێكشاندنی تیمی بەرامبەر دەردەکەوێت.
بۆیە هەوڵی بەردەوام بۆ بەڕێوەبردنی ناکۆکیەکە دەدەین.
قۆناغی پێنجەم :دەرەنجام:
لەم قۆناغەدا دەرەنجامی ناکۆکیەكە دەردەكەوێت وەكو پێشتر گۆتمان یان ئەرێنیە یان نەرێنی .لە حاڵەتێكدا ئەگەر توانیان
بگەن بە بڕیاری نوێ و چارەسەری داهێنەرانە و پێداویستیەكانی هەردوو الیەن جێبەجێكران و پەیوەندیەكە بەهێزتر و
بارودۆخەكان ئەرێنی تر بوو دەرەنجامەكەشی ئەرێنی دەبێت .بەاڵم ئەگەر هاتو پرۆسەى پەیوەندیکردنەکە پچڕاو نە گەیشتن
بە چارەسەری گونجاو بۆ هەردوو الیەن و الیەنێك هەستی كرد خۆی دۆڕاوە و الیەنەكەی دیكە براوەیە ،ئەوا ئەنجامەكە
نەرێنیە و ئەگەری ئەوەی هەیە ڕەفتاری توندوتیژ و تەنگژەی دیكەش بێتە ئاراوە.

13
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ناکۆکیەكان چۆن بەڕێوە دەبرێن؟
یەكەم ،گرنگە ئێمە و الوانیش هۆشیاری هەندێك پرنسیپ بن لەكاتی بەڕێوەبردنی ناکۆکیەكاندا هەبێ:


ناکۆکى شتێكی ئاساییە و مەرج نییە خراپ بێت.



شێوازی مامەڵەكردن لەگەڵ ناکۆکیەكاندا زۆر گرنگە.



دەكرێ بە بێ توندوتیژی و جنێودان مامەڵە لەگەڵ ناکۆکیەکەدا بكەین.



هەر ناکۆکیەك شێوازی تایبەتی خۆی هەیە بۆ مامەڵەكردنی.



ناكرێ ناکۆکیەك چارەسەر بكرێت ئەگەر الیەنەكانی دیکە رەزامەند نەبوون.
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دووەم ،ئێمە پێویستمان بە كارامەییەکانى ژیانیی دیكە هەیە بۆ ئەوەی بتوانین ناکۆکیەكان بەڕێوە بەرین بە شێوازی ئەرێنی و
كارا ،وەكو كارامەیی بیركردنەوەی ڕەخنەیی و كارامەیی شیكردنەوە و پرسیاركردن و بیركردنەوەی داهێنەرانە و كارامەیی
بڕیاردان و هاوسۆزی.
چوارچێوەى ژمارە ٤/٠
پێناسەى مفاوەزەکردن چییە؟
* پرۆسەى مفاوەزەکردن دوو الیەن یان پتر بەخۆیەوە
دەگرێت ,هەر الیەنێکیان دەیەوێت ئەوەى گەرەکیەتى
لەوى دیکە ببات و لە ئەنجامدا بگەن بە ئەنجامێکى گونجاو
بۆ هەموو الیەنەکان.
* مفاوەزەکردن بە بەردەوامى لەناو کەسوکاردا دەکرێت
وەکو خوشکوبرا و دایکوباوک ,لە شوێنى کاردا دەکرێت
وەکو مفاوەزەکردنى نێوان هاوکاران و بەرپرسەکانیان,
سەرۆک و بەرێوەبەرەکانى ,سەندیکا و راوێژکارانى ,لە
قوتابخانە و لە رێکخراوەکانى کۆمەڵگەى مەدەنى و لە
نێوان هاوەاڵندا و لەنێوان الوان و گەورانیشدا روو دەدات.
هەروەها لەنێوان فرۆشیارێک و کڕیارەکەیدا و گەلێک
بوارى دیکەى ژیان روودەدات.
مفاوەزەکردن کارامەییەکى ژیانیە و هەر الوێک دەتوانێت
فێرى ببێت لە ژیانى رۆژانەیدا بەارى بهێنێت.
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هەنگاوەکانى بەرێوەبردنى ناکۆکیەکان:14
دەكرێ لەسەر ئەم هەنگاوانە بڕۆین:
 .1قۆناغى ئامادەکارى بۆ مفاوەزەکردن:


كێشەكە دەستنیشان دەكەین و ئەو پێداویستیانەی جێبەجێ نەكراون لەسەر ئاستی كەسیی و ئاستی
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الیەنەكانی ناکۆکیەکە دیار دەکەین و پرسیار لە هەموو الیەنە پەیوەندیدارەكان دەكەین بە مەبەستی ئەوەی
زۆرترین زانیاریمان دەستكەوێت (هۆكارەكان ،پەیوەندیداران ،ئەگەرەكانی چارەسەر) .گرنگە لەم
قۆناغەدا رێز لە خۆمان و كەسانی دیكەش بگرین.


گونجاوترین شێوازەكانی بەڕێوەبردنى ناکۆکى دەستنیشان دەكەین .بەاڵم بڕیاری كۆتایی لەسەر گفتوگۆی
لەگەڵ الیەنەكان دەوەستێت.



باشترین كات و شوێن بۆ دەسپێكی گفتوگۆ و مفاوەزەکردن دەستنیشان دەكەین.

 .2قۆناغی مفاوەزەکردن:


یەكێك لە الیەنەكان دەست بەگفتوگۆ دەكات.



لەسەر ئەمانە رێساکانى گفتوگۆیەکە رێكدەكەوین :گوێگرتن و هاوسۆزی ،ڕێزگرتن و جەختكردن لەسەر
كێشەكە نەك لەسەر كەسەكان.



ئەو زانیاریانەی باس دەكرێن و گفتوگۆیان لەسەر دەكرێت و چۆنیەتی گەیشتن بەبڕیار ,دەستنیشان دەکەین.



دڵنیا دەبین لەوەی هەموو ئامادەیە بۆ گفتوگۆ و كارلێكکردن و گەیشتن بە چارەسەر.



باسى کێشەکە دەکەین و ئاماژە بە هۆکارەکان و پێداویستیەکان و پاڵێنەر و ترسەکان دەدەین.



دیراسەتى گوشەنیگاى الیەنى دیکە دەکەین.



مفاوەزە لەسەر چارەسەر دەکەین:
 ئەگەرەکانى بەردەست دەستنیشان دەکەین. ئەگەرە جۆراوجۆرەکان هەڵدەسەنگێنین. -باشترینیان هەڵدەبژێرین.



دڵنیا دەبین کە بابەتەکە روون و ئاشکرایە بۆ هەمووان و هەموویان پابەند دەبن بە جێبەجێکردنى.

 .3قۆناغی پاش گفتوگۆ:


هەر الیەنێك كار لەسەر چاالكیەكانی خۆی دەكات كەرێكەوتبوو لەسەریان.



لە پەیوەندیکردن و كاری هاوبەش بەردەوام دەبین.

تێبینی :دەتوانین پەنا بۆ الیەنی سێیەم ببەین كە جێگای متمانەیە و ئاگاداری بابەتەكەیە بۆ ئەوەی پرۆسەی مفاوەزەکردنەكە
ئەنجام بدات بە مەرجێك بێالیەن بێت و كارامەییەكانی پەیوەندیکردن و بەڕێوەردنی ناکۆکى و بڕیاردانی هەبێت.

Adapted from the Watershed information Network-Purdue University, http://www.ctic.purdue.edu/KYW/brochures/manageconflict.html
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رێگاكانی بەڕێوەبردنی ناکۆکى و ئەنجامەكانی مفاوەزەکردن چیین؟
خشتەى ژمارە ( :)٠٨رێگاکانى بەرێوەبردنى ناکۆکى و ئەنجامەکانى مفاوەزەکردن پیشان دەدات:
رێگاكانی
بەڕێوەبردنى
ناکۆکى
ئەنجامەكەی چیە
مەبەستمان چیە؟

كێبڕكێ

هاوكاری

رێكکەوتن

براوە -براوە

چارەسەری ناوەندی براوە -دۆڕاو

خۆگونجاندن/
وازهێنان

هەاڵتن

دۆراو -براوە

دۆڕاو -دۆڕاو
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 دۆزینەوەی
 ئامانجی ئەوەیە
چارەسەری
چارەسەرێك
ناوەندی.
بدۆزێتەوە بە دڵی
هەموو الیەك بێت  .یەیوەندی و
ئامانجەكان لە
 نیشانەی
هەمان كاتدا
گرینگیدانی یەكسانە
دەپارێزێت.
بە پەیوەندیە
 ئەڵتەرناتیڤی
مرۆیەكان و
شێوازی
ئامانجەكان.
هاوكاریكردنە.
 هەمووان
 زۆر جار لەو
بەشداردەبن لە
شوێنانە دەكرێت
باشتركردنی
كە الیەنەكان
كاركردن و
هەمان ئاستی
جێبەجێكردنی.
دەسەاڵتیان
 باشترین ڕێگە
هەبێت.
چارەیە.

بۆچی؟

 هەموو الیەنەكان
دەبێ بگەن بە
ئامانجەكانیان.
 دەبێ پەیوەندیە
باشەكان بەردەوام
بن.

 رەزامەندی
بەوەی شتێك
ببەنەوە بەرامبەر
بەزەرەرێکى
بچووک.

چۆن؟

 ئاستێكی بەرزی
هاوكاریكردن
بەكار دەهێنین و
ئاستێكی نزمی
رووبەڕووبوونەوە.
 بە ئاشکرایى
گفتوگۆ لەسەر
ناکۆکیەکە دەكەین.
 چارەسەری
داهێنەرانە
دەدۆزینەوە کە

 لە ناوەندی رێگا
یەك دەگرین
بەوەی خێری بۆ
گروپەكە و
ئەوانی دیكەشی
تێدا بێت و
هەندێک
داخوازى ئێمەش
جێبەجێ ببن.

 لەسەر بنەمای
 شێوازێكی باشە
 داكۆكی لە
دووركەوتنەوە لە
ئەگەر هاتو
بەرژەوەندی
ناکۆکى
الیەنێك دانی بە
خۆمان دەكەین
دامەزراوە,
هەڵەی خویدانا و
لەسەر حسابی
كارکردن لەسەر
دۆرانی
ئەوی دیكە.
ناکۆکیەکە دوا
قبووڵكرد.
 پتر گرنگی بە
دەخات
ئامانجەكان دەدات  گرینگی بە
بەمەبەستی ئەوەی
پەیوەندیە
نەك پەیوەندیە
ڕێگە بدات
مرۆییەكان دەدات
مرۆییەكان.
بارودۆخەكە
بە بێ گرنگیدان
هێمن بێتەوە و لە
بە ئامانج و
ڕووبەڕووبوونەو
پەیوەندی.
ەی ڕاستەوخۆ
دوور بكەوێتەوە.
 گرنگی نەدان بە
ئامانج و پەیوەندیە
مرۆییەكان.
 كێشە ناكۆكەكان
 بابەتە
 گرێدانی
شتێكی بێ مانان.
هاوبەشەكان لە
چارەسەركردنی
 هەڵوێستەكانی
بابەتەكانی دیكە
ناکۆکیەكە بە
الیەنی دیكە رەق
گرنگترن
کێبرکێ و
و توندن.
هەروەها لەو
قازانانج.
 شوین و كات بۆ
بابەتانەی
گفتوگۆکردن
جیاوازی دروست
گونجاو نین.
دەكەن و ئەگەری
ئەوەیان هەیە
كاریگەری
خراپیان لەسەر
پەیوەندیەكە
هەبێت.
 هاوكاری دەكەین
 ئاستێكی بەرزی
 هەموو هێزمان
و كەمتر
هاوكاریكردن
بۆ بردنەوەی
رووبەروو
بەكار دەهێنین و
كێشەكە بەكار
دەبینەوە.
ئاستێكی نزمی
دەهێنین.
رووبەڕووبوونەو  داوا دەكەین
گفتوگۆكە دوا
ە
بخرێت.
 جەخت لەسەر
 بابەتەكە دەگۆڕین
بابەتە
یان دوور
هاوبەشەكان
دەكەوینەوە لێی.
دەکەین و
 خۆمان
بابەتەكانی
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كەی؟

لەچ كاتێكدا
شێوازێكی دیكە

هەموویان لێى
رازى بن.
 دان بەبەرژەوەندی
الیەنەكەی دیكە
دەنێنێن و
بەرژەوەندی
خۆشمان
دەپارێزین.
 هەموو ئارەزووی
هاوكاریكردن و
دۆزینەوەی
چارەسەر دەكەن.
 هەموو متمانەیان
بە یەكتر هەیە.
 هەموو بڕیاردانی
بە تەنیا رەت
دەكەنەوە.
 هەمووان بەپێی
زانیاری نوێ
بیركردەوەیان
دەگۆڕن.
 هەموو ئارەزوو
دەكەن ئازاری
كەسی نەبێت.
 الیەنەكان پەیوەندی
توندوتۆڵ و
درێژخایەنیان هەیە.
 بابەتەكە رێكەوتن
هەڵناگرێت لەبەر
گرینگیەكەی.
 هەموو ئارەزوویانە
بە چارەسەری نوێ
و داهێنەرانە كۆتای
بێت.

 چارەسەرێكی خێرا
و كەم تێچوو.

جیاوازى سووک
دەکەینەوە.

رادەكێشنەوە لە
بارودۆخەكە.
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 هەمووان لەسەر  الیەنەكەی دیكە
هاوكار نیە.
هەمان چارەسەر
 یەكێك لە
دەڕۆن تاكو
الیەنەكان
دەگەن بە ئامانجی
بڕیارێكی دەوێت
گروپ.
كە جەماوەری
 لە ڕێگەی
نیە.
رێكەوتن لەسەر
دۆخێكی كاتی بۆ  یەكێك لە
الیەنەكان پێی
هەموو الیەنێك
وایە خۆی ڕاستە
باش بێت یان
و بڕیارەكەی
گەیشتن بە
زەروورەتە.
چارەسەری خێرا
 پێویستی بە
و كاتی بۆ
بڕیارێكی خێرا
گرفتێكی ئاڵۆز.
هەیە بەهۆی
 الیەنەكان
نەبوونی كات بۆ
گرینگی گەورە
گەیشتن بە
بەوە نادەن
ئەنجامێك هەموو
هەموو
الیەنەكان رازی
ئامانجەكان بێنە
بكات.
دی.
 بابەتەكە بەو
 الیەنەكان
رادەیە گرینگ
سوورن لەسەر
نییە كاتێكی
هەندێك ئامانج كە
زۆری پێوە
بەیەكترەوە نە
بكوژن.
بەستراون.
 هەبوونی
 لە گرینگیداندا
كەسایەتی بەهێز
بابەتەكان
ئەوانی دیكە
مامناوەندن.
شەرمی لێدەكەن.
 الیەنێك دەیەوێت
خۆی لە كەسێك
بپارێزێت كە
دەیەوێ سوود لە
بوونی كەسانێك
وەرگرێت ناتوانن
داكۆكی لە
مافەكانی خۆیان
بكەن.
 الیەنێك داكۆكی
لە ماف و پێگەی
خۆی دەكات.
 لەوانەیە كارەكە
 لەوانەیە شتی
تێك بدەین.
گرینگ لە دەست
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 گرنگی بابەتەكان  پێی وایە
ناکۆکیەكە لە
بۆ الیەنەك
پەیوەندییەكان
كەمترە لە
بچووكترە.
الیەنەكەی دیكە.
 الیەنێك دەزانێت  كاتی پێویست بۆ
چارەسەركردنی
قازانجی پێ
ناکۆکیەكە نیە.
ناكرێت یان خۆی
 بابەتی گرنگتر لە
هەڵەیە.
ناکۆکیەكە هەیە.
 گرینگی بەوە
 نەبوونی ئەو
دەدات هەموو
هەلەی الیەنەكەی
الیەنەكان كۆك
دیكە لەو بابەتانە
بن.
تێبگات كە
 قازانج لەسەر
دووچاری
ئاستی دوور
دڵەراوكێمان
كەمترە لەوەی
دەكات.
لەسەر ئاستی
 الیەنێك لە ژێر
نزیك.
كاریگەری سۆز
 بابەتە
دەبێت.
هاوبەشەكان لە
 بابەتەکە زانیاری
بابەتەكانی دیكە
پتری دەوێت.
گرینگترن
 تێچووی
هەروەها لەو
ڕووبەڕووبوونەو
بابەتانەی
ە لە داهاتی پترە.
جیاوازی دروست
 ئارەزوو دەكەین
دەكەن.
بابەتەكان هێور
 الیەنێك دەیەوێت
بكەینەوە و
الیەنەكەی دیكە
گۆشەنیگای دیكە
لە هەڵەكانی
ببینین.
خۆیەوە فێر بێت.
 الیەنێك دەیەوێت
بایی ناکۆکی
دیكەی هەبێت.

 لەكاتی دۆڕاندنی
ڕاستگۆیی و

 دووركەوتنەوە لە
بڕیاردان
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بەكار بێنین؟

 كەسێك باوەڕبوونی
ئەوی دیكە بەكار
دەبات.

بدەین.
 كاتێك داواكانی
الیەنێك گەورەتر
بێت لە کارامەیى
گروپەكە.

 لەوانەیە
دۆڕاوەكان تۆڵە
لە براوەكان
بسەننەوە.

كاریگەری.

بابەتەكان خراپتر
دەكات.
 بڕیارەكان لە
حاڵەتی
ئامادەنەبوو و
پشتگوێخستن
وەردەگیرێن.

هێلکارى ژمارە ( :)٥پەیوەندی نێوان بەڕێوەبردنى ناکۆکى و گرنگی بابەتەكە و پەیوەندی نێوان الیەنەکان پیشان دەدات:

بابةت
هاريكاري

+

كيَربِكيَ
ريَكةوتن /ضارةسةري
مامناوةندي

خؤطوجناندن

ثةيوةندي

هةالَتن

(ملدان)

-

+

-
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كێن ئەو كەسانەی کە لەكاتی بەڕێوەبردنی ناکۆکیەكاندا رووبەروو دەبینەوە؟
لەپرۆسەی بەڕێوەبردنی ناکۆکیەکەدا ئەگەری ئەوە هەیە ڕووبەڕووی كەسانی جۆراوجۆر ببینەوە لەو كەسانەی کە
ناتوانین سرۆشتیان بگۆڕین بەاڵم دەتوانین بەرەنگاریان ببینەوە بە مەبەستی ئەوەی نەبن بە كۆسپ بۆ پرۆسەكە.15
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خشتەى ژمارە ( :)٠٠جۆرى کەسەکان و چۆنێتى مامەڵەکردنیان پیشان دەدات:
جۆری كەسەكان
گفتوگۆی بێ ئەنجام دەكەن و بۆچوونەكانیان وەك ئەوەی
ڕاستی بێت دەردەبڕن.






چۆن مامەڵەیان بكەین؟
ئاگاداریان دەكەینەوە بەوەی ناویان دەهێنین وەك
سەرەتای رستە.
پەیوەندیکردنى چاو رادەگرین و كاتیان دەدەینێ تا چاو
دادەخەن.
بە بێ توندوتیژی رووبەروویان دەبینەوە.
پێشنیاز دەكەین دانیشن بۆ تەواوكردنی گفتوگۆكە.

كەسانی دیكە هەڵدێن بە قسەی توندوتیژ لە کۆبوونەوەکاندا بە
مەبەستی ئەوەی ڕووبەڕووی ڕاستەوخۆ کەسیى نەبن.





بە ئاشكرا ئاگاداریان دەكەینەوە و بۆ شێوازی ڕەفتاریان
بۆچوونی كەسانی دیكە وەردەگرین.
ئەڵتەرناتیڤ (بەدیل) بۆ ملمالنێی ڕاستەوخۆ دادەنێین.

بەردەوام بۆڵەبۆڵ دەكەن و عەیب لە كەسانی دیكە دەدۆزنەوە
نەك خۆیان.



بەڕێزەوە قسەیان پێ دەبڕین و دۆخەكە كۆنتڕۆڵ
دەكەین.
ڕاستیەكان پوخت دەكەینەوە.
داوایان لێدەكەین سكااڵكەیان بە نووسین پێشكەش بكەن.

باوەڕیان وایە شتێكی نوێ روو نادات و كاری گروپ
دوادەخەن.





دان بە بەشی ڕاستی قسەكانیاندا دەنێین.
سەركەوتنەكانی پێشووتر بەبیر دێنینەوە.
دوور دەكەوینەوە لەوەی پێیان بڵێین ئێوە هەڵەن و ئێمە
ڕاستین.

حاڵەتی تووڕە بوون دروست دەكەن خێرا تەشەنە دەكات.




كاتیان دەدەینێ تووڕەبوونەكەیان كۆنترۆڵ بكەن.
بە هێمنی داوایان لێ دەكەین بوەستن لەو ڕەفتارانە
چونكە بە خراپی کار دەکەنە سەر پرۆسەکە.
داوایان لێدەكەین بەجودا بیانبینین.
داوا لە كەسێكی نزیكی خۆیان دەكەین هێوریان بكاتەوە.







15

"How to Disagree without Being Disagreeable", Fast Company Magazine, November 1995 issue, Don Wallace and Scott McMurry.
http://pf.fastcompany.com/online/01/disagree.html
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بەڕێوەبردنی ناکۆکى و مفاوەزەکردن – چاالكی پێشنیازكراو
ناونیشانی چاالكی ناکۆکى ئەرێنی ...نەرێنى!
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەی ناکۆکى بكەن.
 زانینی ئەوەی دەكرێ ناکۆکى دەرفەتێك بێت و دەشكرێ مەترسیدار بێت.
 49خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
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 .1ئەم پرسیارە لە بەشداربووان دەكەین":ناکۆکى چیە؟" ( 19خولەك)
 .2وەاڵمەكان لەسەر بۆردەكە دەنووسین و هەوڵدەدەین لەژێر دوو خانە پۆلێنیان بكەین  ،ئەرێنی و
نەرێنی .ئەگەر نەمانتوانی ئەمە بكەین وەاڵمەكان دەخوێنینەوە و تێبینی دەدەین.
 .3پێناسەی ناکۆکى دەكەین ودەڵێین کە دەکرێ ناکۆکى لە هەمان كاتدا "مەترسیدار" یان" دەرفەت" بێت.
( 5خولەك)
 .4داوا لە هەر دوو بەشداربوویەكی لە تەنیشت یەكتر دەكەین گفتوگۆ بكەن و یەك وەاڵم بدەنەوە سەبارەت
بە "چۆن دەكرێ كێشە مەترسیدار یان دەرفەت بێت؟" ( 5خولەك)
 .5بە ریزبەندی داوا لە هەر دوو بەشداربوویەك دەكەین وەاڵمەكەیانمان بدەنێ 19( .خولەك)
 .5گفتوگۆ لەسەر وەاڵمەكانی بەشداربووان دەكەین و پێیان دەڵێین ئەگەر مرۆڤ بە شێوازێكی ئەرێنی
داهێنەر توانی مامەڵە لەگەڵ ناکۆکى بكات دەبێت بە دەرفەت ،ئەگەر نا سەركەوتوو نابێت و
مەترسیدار دەبێت ،لێرەوە گرنگە كارامەییەكانی بەڕێوەبردنی ناکۆکى و مفاوەزەکردنمان هەبێت19( .
خولەك)

الپەڕەكانی كار

--

بیرۆكە بۆ
خۆمان!



جەخت لەسەر ئەوە دەکەین کە ئامانجی چاالكیەكە روونکردنەوەى چەمکى ناکۆکییە و بابەتی
بەڕێوەبردنی ناکۆکى و مفاوەزەکردن لە چاالكی دیكەدا باس دەكەین.

ناونیشانی چاالكی ناکۆکى :جۆر و هۆکار!
ئامانجەکانی
چاالكی

ماوەی چاالكی

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 دەستنیشانكردنی جۆرەكانی ناکۆکى بكەن.
 دەستنیشانكردنی هۆكارەكانی ناکۆکى بكەن.
 دەستنیشانكردنی فاكتەرە دەرەكیەكانی هاندەری ناکۆکى بزانن.
 نیشانەكانی هەڵگیرسانی ناکۆکى بزانن.
 60خولەك
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كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كارتی بچكۆلە لەسەر هەر دانەیەكیان پرسیارێكى کارى گروپەکان نووسرا بێت( .الپەڕەی كار)
 وەرەقەی بۆرد پێشوەخت ناوەرۆکى وەاڵمى پرسیارەکان لەسەر بێت.
 .1چاالكیەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 گروپەكان كارەكە ئەنجام دەدەن بەوەی هەر گروپێك لەسەر یەكێك لە رەهەندەكانی ناکۆکى كار
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بكات.
 گروپی یەكەم لەسەر پرسیاری یەكەم كار دەكات ،گروپی دووەم وەاڵمى پرسیاری دووەم دەداتەوە
و بەم شێوەیە.
 .2بەشداربووان دابەشی  4گروپ دەكەین و هەر گروپێك پرسیارێكی دەدەینێ.
 .3كاتیان دەدەینێ بۆ وەاڵمدانەوە و نووسینی وەاڵمەكانیان لەسەر بۆرد 20( .خولەك)
 .4هەر گروپێك كاری خۆی نمایش دەكات و گفتوگۆ دەكەین و بابەتەكە بە بەکارهێنانى وەرەقەى بۆرد
کە پێشوەخت وەاڵمەکانى لەسەر نووسراو بوو دەوڵەمەند دەكەین 30( .خولەك)
 .5پوخت دەكەین 5( .خولەك)
پرسیاری كاری گروپەكان:
 گروپی یەكەم :بۆچی ناکۆکى روو دەدات؟ گروپی دووەم :فاكتەرە دەرەكیە یاریدەدەرەكانی ناکۆکى چین؟ گروپی سێیەم :جۆرەكانی ناکۆکیەكانی الوان چین؟ گروپی چوارەم :نیشانەكانی هەڵگیرسانى ناکۆکى چین؟ لەكاتی كاركردنی گروپەكاندا بەسەریان دەكەینەوە و دڵنیا دەبین لەوەی چاالكییەكە باش بەڕێوە
دەچێت.
 جەخت لەسەر ئەوە دەکەین کە ئامانجی چاالكیەكە روونکردنەوەى چەمکى ناکۆکییە و بابەتی
بەڕێوەبردنی ناکۆکى و مفاوەزەکردن لە چاالكی دیكەدا باس دەكەین.

ناونیشانی چاالكی ناکۆکى هاورێیان
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 قۆناغەكانی هەڵگیرسانى ناکۆکى بژمێرن.
 65خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كۆپی چیرۆكەكە بە پێی ژمارەی بەشداربووان( .الپەڕەکانى کار)
 .1پێناسەی چەمكی ناکۆکى بەبیر دێنینەوە و دەڵێین ناکۆکى قۆناغی هەیە و لەم چاالكیەدا لە رێگەى
چیرۆكی (سەرباز و داخاز) فێریان دەبین 5( .خولەك)
 .2چاالكیەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە :لەناو گروپدا كاردەكەن بۆ تەواوكردنی ئەو چیرۆكەی التانە.
چیرۆكەكە سەبارەت بە تەشەنەكردنی ناکۆکیەكە و لەسەرتانە تەواوى بکەن بۆ ئەوەى ناکۆکیەکە
لەنێوانیاندا هەڵبگیرسێت 5( .خولەك)
 .3بەشداربووان دابەشی  5-4گروپ دەكەین و كاتیان دەدەینێ چیرۆكەكە تەواو بكەن29( .خولەك)
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 .4گروپەكان كارەكانیان نمایش دەكەن 15( .خولەك)
 .5هەنگاوەكانى هەڵگیرسانى ناکۆکى بە وردی رووندەكەینەوە و گفتوگۆ دەکەین پاش نمایشکردنى کارى
گروپەکان 15( .خولەك)
 .5پوخت دەكەین :كێشە شتێكی ئاسییە و مەرج نییە خراپ بێت ،بەاڵم شێوازی مامەڵەكردنی زۆر
گرنگە .هەر كەسێك لە ئێمە زانایی و دانایی ئەوەی هەیە بە بێ توندوتیژی وەاڵمی ناکۆکیەكان
بداتەوە .ڕاهێنان و وركشۆپەكان ئاڕاستەی مامەڵەكردنمان دەكەن بەاڵم چارەسەری سیحریان ال نییە و
كارەكە لەسەر خۆمان وەستاوە 5( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

دەقى چیرۆکەکە:
چیرۆكەكە تەواو دەكەین...
ئەمڕۆ تیمی .........و تیمی ............یاری كۆتایی ئەم وەرزە دەكەن.
سەرباز هاوڕێكانی بۆ ماڵەوە بانگێشت دەكات پێكەوە تەماشای یاریەكە بكەن .ئەو سكرینی گەورە و دەنگ
بەرزكەرەوەی هەیە کە بینینی یاریەكە خۆشتر دەكات .داخاز كە هاندەری تیمی بەرامبەرە دەڵێ "تۆدڵنیای
ئێمە بانگێشت دەكەیت؟" ئایا ئامادەی بمانبینیت خۆشی بۆ بردنەوەی تیمی خۆمان دەكەین لە كاتێكدا
تیمەكەی تۆ دۆڕاو بێت؟ سەرباز دەڵێ :تۆ خەون دەبینی ،لە دوا یاریدا تیمی من براوە بوو ،لە بیرمە"
داخاز" :بەختتان هەبوو ئەو جارە!" و ئاوڕ لە بەختیار دەداتەوە و دەڵێ":نا ،ناتوانم بێنمە پێش چاوم ئەگەر
بدۆڕێنن چی دەكات ،ئەو دۆڕاندن قبووڵ ناكات".
هاوڕێكانی سەرباز هاتن بۆ بینینی یاریەكە ،ئەوا یاری لە كۆتایدایە ،پێنج خولەك و نابژیوان فیكەی
كۆتاییهاتن لێدەدات .ناوبژیوان فیكەی لێدانی سزا بۆ تیمەكەی داخاز لێدەدات! هەموو حەپەسان ،تەنانەت
داخازیش! كەس چاوەڕوانی ئەوە نەبوو .....گۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆڵ!!

بیرۆكە بۆ
خۆمان!




ناونیشانی چاالكی

دەكرێ چیرۆكی جیاواز بۆ بەشداربووان بێنین کە دەربڕین لە واقیعی ژیانی خۆیان بکات بەاڵم ئەم
كارە كاتی پتری دەوێت بۆ نمایشکردن و گفتوگۆکردن.
گروپەكان بەسەر دەكەینەوە و دڵنیا دەبین لەوەی لە قۆناغەكانی ناکۆکى تێگەیشتوون.

چۆن مامەڵە لەگەڵ ناکۆکیەکان بكەم؟

لە كۆتایی ئەم چاالكییەدا الوان دەتوانن:
ئامانجەکانی
 دەستنیشانكردنی رێگاكانی مامەڵەكردن لەگەڵ ناکۆکیەکاندا بکەن.
چاالكی
 55خولەك
ماوەی چاالكی
كەرەستەی پێویست  كۆپی لە خشتەى رێگاکانى مامەڵەکردن لەگەڵ ناکۆکیدا بە پێى ژمارەی بەشداربووان( .الپەڕەکانى
کار)
 پێنج جۆر پارچە كاغەز بۆ هەر پێنج رێگای بەرێوەبردنى ناکۆکى.
 تێپ بۆ الپەڕەكان.
هەنگاوەكانی
 .1چەمكی ناکۆکى بە بیری بەشداربووان دێنینەوە و پێیان دەڵێین کە زۆر ڕێگە بۆ بەڕێوەبردنی
76
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جێبەجێكردن

ناکۆکى هەن 5( .خولەك)
 .2ڕاهێنانەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە رووندەكەینەوە :لەناو پێنج گروپدا كار دەكەن و هەوڵدەدەن
خشتەی پێنج رێگای مامەڵەكردن پڕ بكەنەوە بە پێى بەكارهێنانی ئەو رستانەی وەریدەگرن5( .
خولەك)
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 .3بەشداربووان دابەشی  5گروپ دەكەین ,خشتە و کارتیان بەسەردا دابەشدەكەین کە رستەى هەر
پێنج رێگاى بەرێوەبردنى ناکۆکى لەسەر نووسراو بێت 5( .خولەك)
 .4گروپەكان كار لەسەر پڕكردنەوەی خشتەكە دەكەن 15( .خولەك)
 .5وەاڵمەكان دەدەین و گروپەكان هەڵەكانى خشتەکانیان ڕاست دەكەن و پاشان لێیان دڵنیا دەبین و
ناوى گروپی براوە رادەگەیەنین كە زۆرترین وەاڵمی ڕاستی هەبووە 19( .خولەك)
 .5گفتوگۆ دەكەین و هەر  5رێگاكە پوخت دەكەینەوە لەگەڵ جەختكردن لەسەر پێناسەی رێگاكە و
گرنگیەکەی وچۆن و كەی ئەنجامی بدەین لەگەڵ هێنانى نموونە15( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

خشتەی مامەڵەكردن لەگەڵ كێشەكان:
دەكرێ لەم حاڵەتەدا بەكاری
بهێنین:

چی روو دەدات ئەگەر
بەكاریهێنا؟

ناكرێ بەكاری بهێنین لەم
حاڵەتەدا:

هاوكاری

رێكکەوتن

كێبڕكێ

گونجان /خۆ
دوورخستنەوە

هەڵهاتن

بیرۆكە بۆ خۆمان!

ناونیشانی
چاالكی




لە قۆناغی یەكەمدا بارودۆخێكی حەماسی (گەرم و گور) دروست دەكەین.
جەخت لەسەر ئەوە دەكەین بەردەوام رێگای هاوكاری یان رێكکەوتن لە بەڕێوەبردنی كێشەكاندا
دەگرینە بەر بەاڵم جاری دیكەش هەیە ناچار دەبین پەنا بۆ ڕێگەكانی دیكە ببەین.

مامەڵە لەگەڵ ناکۆکیەکان دەكەم
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ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 جێبەجێكردنی رێگاکانى مامەڵەكردن لەگەڵ ناکۆکیەکاندا بكەن.
 59خولەك
 الپەڕەى کار.٠-
 پێنج كۆپی لە رێگاكانی بەڕێوەبردنی ناکۆکى (الپەڕەکانى کار) کە هەر دانەیەكیان ئاماژە بە رێگایەك
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بکات لە هەرپێنج رێگاکە بۆ هەر گروپێك.
 رێگاکانى بەرێوەبردنى ناکۆکى ,هەر یەکێکیان لەسەر کارتێک نووسراو بێت.

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

 .1چاالكیەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)


بارودۆخێكی ناکۆکى ئامێزتان بۆ دەگێڕینەوە.



لە كاری گروپدا شانۆگەریەك ئامادە دەکەن کە یەكێك لە رێگاكانی بەڕێوەبردنى ناکۆکى تێدا بێت
كە بەسەرتاندا دابەشیان دەكەین.



پاشان شانۆگەریەكە نمایش دەكەن و گفتوگۆ دەكەین.

 .2دۆخەكەیان بۆ دەگێڕینەوە (الپەڕەی كار 5( .)٠-خولەك)
 .3هەر گروپێك شێوازێك لە شێوازەكانی مامەڵەکردنی ناکۆکى وەردەگرێت.
 .4هەر گروپێك كار لەسەر نمایشێك دەكات بۆ ئەوەی نیشان بدات چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم ناکۆکیە دەكەن
بە بەكاربردنی ئەو شێوازەی وەریگرتووە 19( .خولەك)
 .5هەر گروپێک نمایشەكەی خۆی دەكات و پاش هەر نمایشێك گفتوگو دەكەین 35( .خولەك)
 .5پوختەی ڕێگە چارەی گونجاو دەكەین 5( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

الپەڕەی كار٩ -
بارودۆخی ناکۆکى
خاوەنكار بانگهێشتان دەكات بۆ كۆبوونەوە لە ئۆفیسی خۆی و دەڵێ "ئەمساڵ ناتوانم پاداشت بە هەمووتان
بدەم ،بۆیە بڕیارم داوە  4ڕۆژ پشووی بە موچەوەوە وەربگرن لە بری پاداشتی پارە ،بۆیە لەسەرتانە ئەم
پشووانە بە شێوەیەك رێك بخەن کە كار بەڕێوە بچێت و كارگەكە دانەخرێت ,هەمووشتان دەبێ پشووەكە لەم
مانگەدا وەرگرن یان لە دوورترین كاتدا پێویستە مانگەكەی دیكە بێت .هەموو كرێكاران لەم بڕیارە بێزارن
چونكە راهاتوون ئەو پارەیە وەرگرن بۆ پڕكردنەوەی پێداویستیەكانیان هەروەها هەندێكیان وەریگرتووە.
الپەڕەی كار٢ -
پێشنیازی دەقی نمایشەكان
هەاڵتن
پێشنیاز دەكەم بابەتەكە دواخرێت لەبەر ئەوەی بابەتێكی ئاسانە و پێویست ناكات گفتوگۆی لە سەر بكرێت.
بابەتی گرنگتر هەیە گفتوگۆیان لەسەر بكەین .هەروەها دیارە تۆ بڕیارت داوە پاداشتمان نەدەیتێ و نامانەوێ
بچینە ڕووبەڕووبووونەوە لەگەڵتدا.
پاشگەزبوونەوە (خۆ دوورخستنەوە)
سەبارەت بە ئێمە پاداشتەكە زۆر گرنگ نییە وەك ئەوەی زۆر لەسەر تۆ دەكەوێت ،ئەگەر پاداشتى
هەموومان بدەیتێ ,بوویە زەرەرى هەر یەکێکمان زۆر نییە و ئێمەش نامانەوێ تۆ بدۆڕێنین و بابەتەكە بۆ
ویژدانت بەجێ دێڵین.
كێبڕكێ
پاداشتەكە مافێكی ئێمەیە رێگا نادەین كەس لێمان زەوت بكات ،پارەكە بۆ تۆ كەمە ،بەاڵم بۆ خێزانەكانمان
زۆرە .ناكرێ هەموو جارێ تۆ سوودمەند بیت ،دەتوانین واز لە كاربێنین ئەگەر سووریت لەسەر رایەكانت،
و بابەتەكەش ئەوە ناهێنێت چونكە ئێستا پێویستمان بە پاداشتەكانە .دەبێ بیر لە بەرژەوەندی ئێمەش وەك
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بیرۆكە بۆ
خۆمان!
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ئامانجەکانی
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ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

ئەوەی خۆت بكەیتەوە.
رێكکەوتن
ئێمە پێویستمان بە پاداشتەكە هەیە و چاویشمان لە دۆخی خراپی تۆ هەیە .بەاڵم گۆڕینی پاداشتەكە بۆ چوار
ڕۆژی پشوو بۆ ئێمە سوودی نیە .ئایا دەكرێ لە نیوەی رێگا یەك بگرین ،هەندێك پاداشت بدەیت و هەندێك
لە ڕۆژانی پشوو كەم بكەیت؟
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هاریكاری
دەبێ بیر لە هۆكاری گرفتەكە بكەینەوە ،بۆچی كارگەكە پێشتر تەنگژەی ئابووری نەبووە ئێمەش وەكو
جاران كار دەكەین ،باشتر وایە پێكەوە كار لەسەر زۆركردنی بەرهەم و گۆڕینی شێوازی كار بكەین
هەروەها دەكرێ پاداشتەكە بۆ ساڵی داهاتوو دوابخەین و چوار ڕۆژەكەش پشوو نەدەین چونكە زۆربەمان
پشووی سااڵنەی خۆی وەرگرتووە و لەبەری ئەوە بەرهەم زۆرتر دەكەین و جۆرەکەشى باشتر لێبکەین .الی
ئێمە گرنگە تۆ قازانج بكەیت و ئێمەش پاداشتی خۆمان وەرگرین ،بەرژەوەندیمان هاوبەشە ،نامانەوێ چاو لە
ئاستی گرفتە ڕاستەقینەكە دابخەین چونكە دەكرێ ساڵی داهاتوو دووبارە بێتەوە.
 گروپەكان بەسەر دەكەینەوە لەكاتی ئامادەكاریان بۆ شانۆگەریەكە و دڵنیا دەبین لەوەی ئامانجەكان
روونن هەروەها وریای ئەوە دەبین شانۆگەریەكە هەردووالی ناکۆکیەكەی تێدایە و شێوازی تایبەت بە
گروپەكە بەكار دەبات .دەتوانین دەقەكانی الپەڕەی كار  2بەكار بێنین ئەگەر گروپەكە پێویستی پێی
بوو.
 لە كاتی شانۆگەریەكە و پاشانیش دڵنیا دەبین لەوەی كەس بریندار نەكراوە و نایەڵین ببێت.
 جەخت لەسەر گرنگی بەكاربردنی ڕێگەی هاریكاری یان رێكکەوتن لە بەڕێوەبردنی ناکۆکیەكاندا
دەكەین بەاڵم هەندێك جار ناچاری رێگاكانی دیكە دەبین.

قۆناغ ...قۆناغ
لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 قۆناغەكانی بەڕێوەبردنی ناکۆکى بژمێرن.
 49خولەك
 كارتی گەورە لەسەر هەر دانەیەك بە فۆنتی گەورە یەك لە هەنگاوەكانی بەڕێوەبردنی ناکۆکى نووسرا
بێت.
 .1چەمكی ناکۆکى بە بیری بەشداربووان دێنینەوە و كاتێك دەگەینە قۆناغی مەترسی دەبێ هەندێک
هەنگاوی چارەسەرکردن و بەڕێوەبردنی ناکۆکى پەیرەو بکەین 5( .خولەك)
 .2ڕاهێنانەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)


بەسەر سێ بەشداربوودا كارتێك دابەش دەكەین ناونیشانی قۆناغێك لە قۆناغەكانی پرۆسەی
بەڕێوەبردنی ناکۆکى لەسەر نووسراوە( .الپەڕەی كار)



سێ خۆبەخشەكە گروپێك هاوكار ( )3-2لەناو بەشداربووەكانی دیكە هەڵدەبژێرن بۆ ئەوەى گفتوگۆ
بکەن لەسەر ماناى هەنگاوەکە و ریزبەندیەکەى لەناو ریزبەندى هەنگاوەکاندا.



پاشان دەبێ بەریزبەندی بوەستن کە لە التان لوژیکى و گونجاوە.

 .3لەبەشداربووان داوای سێ خۆبەخش دەكەین و كارتەكانیان بەسەردا دابەش دەكەین و هەر خۆبەخشێك
هاوكارەكانی خۆى هەڵدەبژێرێت.
 .4ڕاهێنانەكە جێبەجێ دەكەین 19( .خولەك)
 .5كاتێك سێ خۆبەخشەكە بە ریزبەندی گونجاو رادەوەستن هەر دانەیەكیان هەنگاوی خۆی یان
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قۆناغەکەى رووندەكاتەوە 19( .خولەك)
 .5گفتوگۆ دەكەین لەسەر ریزبەندى هەنگاوەكان و ناوەرۆکى هەر یەکەیان و ئەگەر پێویستى کرد هەندێ
شت لەالى خۆمانەوە لەسەر زیاد دەکەین 19( .خولەك)
 .0هەنگاو و قۆناغەكان بەریزبەندی دەخەینە سەر بۆردەكە.
الپەڕەكانی كار

فۆناغ و هەنگاوەكانی بەڕێوەبردنی ناکۆکى
.1

قۆناغی خۆ ئامادەکردن بۆ مفاوەزەکردن.

 .2قۆناغی مفاوەزەکردن.
 .3قۆناغی پاش مفاوەزەکردن.
بیرۆكە بۆ
خۆمان!
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جەخت لەسەر ئەوە دەكەین پێویستمان بە چەندین كارامەیی دیکەى ژیان هەیە بۆ ئەوەی بتوانین ناکۆکى
بە شێوەیەکى کارا و ئەرێنى بەڕێوەبەرین.
دەچینە ناو وردەكاری هەر قۆناغێكەوە :خۆئامادەکردن بۆ مفاوەزەکردن ,مفاوەزەکردن ,پاش
مفاوەزەکردن.
داوا لە بەشداربووان دەكەین کە هەنگاوەكانی بەڕێوەبردنی ناکۆکى لەناو خێزان و لەگەڵ هاوەڵەکانیان
جێبەجێ بكەن و بە سەربۆردە و شارەزاییەكانەوە بگەڕێنەوە بۆ المان.
دەكرێ چاالكیەكە بگۆڕینەوە بە یاریەك کە قۆناغەكانى بەرێوەبردنى ناکۆکى نیشان بدات بەم شێوەیە:
تۆ ڕێنیشاندەری گەشتوگوزاری بۆ شاری (هەولێر) .لە كاتی گەشتەكەدا جیاوازی گۆشەنیگای دوو
گەشتیار دەبینیت سەبارەت بە كاتەكانی پرۆگرامەكە ,یەكێكیان ئارەزوو دەكات سەردانی مۆزەخانەی
شارەكە پێش بابەتی دووەمی پرۆگرامەكە كە بازاڕكردنە لە بازارى قەیسەرى .كێشە لە نێوان هەردوو
گەشتیار هەڵدەگیرسێت...پاشان لە رۆڵگێڕاندا ئەم پرسیارانە دەكەین:
 oهۆكاری ناکۆکى نێوان هەردوو گەشتیار چیبوو؟
 oناکۆکیەكەیان گەیشتە چ قۆناغێك؟
 oرێنیشاندەرەكە هەوڵی چیدا؟
 oچ ڕێگەیەكی بەڕێوبردنی ناکۆکی بەكارهێنا؟
 oئەنجامەكە چیبوو؟

مفاوەزاتێکى دیپلوماسیى
لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 قۆناغەكانی بەڕێوەبردنی ناکۆکى جێبەجێ بكەن.
 09خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 .1چاالكیەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)


دابەشی دوو گروپی گەورە دەبن ,دەتانخەینە بارودۆخی ناکۆکیەک و دەبێ مفاوەزە بكەن.



بۆ ماوەی  19خولەك دۆخەكە ئامادە دەکەن.



دۆخی ناکۆکیەكە بەم شێوەیە :پارچە زەویەك پێشكەش بە سەنتەریكی الوان دەكرێت ..جیاوازی
لەنێوان گۆشەنیگاكانی الوان و ئەوانەی كاریان لەگەڵ دەكەن لەسەر ئەوەی چۆن وەبەری بهێنن.

 .2بەشداربووان دەكەینە دوو بەشەوەوە ،الوان و ئەوانەی كاریان لەگەڵدا دەكەن 5( .خولەك)
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 .3گروپەكان خۆ ئامادە دەكەن 19( .خولەك)
 .4دوخەکە لەنا حاڵەتێکدا جێبەجێ دەكەین 25( .خولەك)
 .5لە كۆتاییدا پرسیار و گفتوگۆ دەكەین 29( :خولەك)


هەستتان بەچی كرد؟



ئامانجی هەر گروپێك چیبوو کە دەیانویست بیگەنێ؟



ئەنجام چیبوو؟



چۆن گەیشتن بەو ئەنجامە؟ چی رێگایەكی بەڕێوەبردنی ناکۆکیان بەكار برد؟



پرۆسەى پەیوەندیکردن لەكاتی مفاوەزەکردندا چۆن بوو؟
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 .5گرنگی و رێگاكانی بەرێوەبردن و چارەسەرکردنى ناکۆکى پوخت دەكەین 5( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

--

بیرۆكە بۆ
خۆمان!








لەکاتى خۆ ئامادەکردندا ,دڵنیا دەبین لەوەى کە ناکۆکى لەنێوان گوشنیگاى هەردوو گروپەکەدا هەیە.
وریا دەبین لەئەگەری بەرزبوونەوەی پلەی پێكدادان لەماوەی بوونی گروپەكان لە حاڵەتی ناکۆکیدا و
تەدەخول دەکەین ئەگەر هەستمان کرد بووەتە هۆى بێزاربوونى هەندێ بەشداربوو.
رێدەدەین هەموویان لە چوارچێوەى رێزگرتن و گوێگرتندا بەشدارى بکەن.
بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە کە حاڵەتەكە ڕاستی نیە و دەبێ واز لە هەستە نەرێنیەكان بهێنین.
داوا لەبەشداربووان دەكەین  5رێگاكەی مفاوەزەکردن جێبەجێبكەن.
دەکرێ چاالکیەکەبەم دوخەى خوارەوە بیگۆڕین :کۆمەڵێک الو لە کارگەیەک کار دەکەن و خاوەنکار
مۆچەى ئەم مانگەى نەداونەتێ .هەندێکیان بڕیاریان داوە کە مانبگرن و ئەوانى دیکەیان بڕیار داوە کە
چاوەڕێ بن و بەشدارى مانگرتنەکە نەکەن.
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ناونیشانی چاالكی ناکۆکى ..ئەڵتەرناتیڤی هەیە ()1
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 دەستنیشانكردنی قۆناغەكانی پەرەسەندن و هۆكارەكانی ناکۆکى بكەن.
 59خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كامێرای ڤیدیو.
 .1چاالكیەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)


دوو خۆبەخشمان دەوێت بۆ رۆڵگێڕان ..یەكێكیان رۆڵی فەرمانبەرێك لە سەنتەری بەكارخستن
دەبینێت و ئەوی دیكەش رۆڵی الوێك ببینێت کە بەدواى دۆزینەوەى هەلى كار دەگەڕێت.



پاش رۆڵگێڕانەكە گفتوگۆ دەكەین ,بۆیە بە وردی گوێ بگرن و تێبینی بنووسن.

 .2رۆڵەكان بۆ خۆبەخشەكان رووندەكەینەوە و پاشان كاتی خۆئامادەكردنیان دەدەینێ 5( .خولەك)
 .3خۆبەخشەكان رۆڵ دەبینن و ئەوانی دیكەش تێبینی دەنوسن 19( .خولەك)
 .4لەگەڵ بەشداربووان گفتوگۆ لەسەر ئەمانەى خوارەوە دەكەین 25( :خولەك)


چی روویدا لەنێوان فەرمانبەر و الوەكە لە سەنتەری بەكارخستن؟



هۆكاری پەرەسەندنی ناکۆکیەكە چیبوو؟



ناکۆکیەكە چۆن پەرەی سەند؟



ئەنجامی ناکۆکیەكە چیبوو؟

 .5هۆكارەكانی ناکۆکى و قۆناغەكانی پەرەسەندنی پوخت دەكەینەوە.
 .5چاالكیەكە بەوە کوتایى دێنین و پێیان دەڵێین لە چاالكیەكی دیكەدا هاوکارى هەردوو الیەنەکە دەکەین
بۆ بەرێوەبردنى ناکۆکى و دۆزینەوەى ئەڵتەرناتیڤێک بۆى 5( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

رۆڵی فەرمانبەرەكە
تۆ فەرمانبەری لەسەنتەری بەكارخستن و بەرپرسی بەشی دۆزینەوەی دەرفەتى كاری بۆ بێكاران.
خاوەنكارێك پەیوەندی پێوە كردیت پێویستی بە كرێكارێكی لێهاتوو هەیە لە بەكارخستنی مەكینە .گەڕایتەوە
بۆ تۆمارەكانت و پەیوەندیت بەبەڕێز (هەڵگورد لەزگین) كرد و داوات لێی كرد سبەینێ كاتژمێر 19
سەردانت بكات.
بۆ ڕۆژی دواتر بەڕێز (هەڵگورد لەزگین) كاژێرێك لەكاتەكە درەنگتر هات .تۆ تووڕە بوویت لەسەر
درەنگ هاتنی .پاشان كارەكەت پێی گوت .بەاڵم ئەو پرسیاری زۆرى سەبارەت بە كارەكە كرد .نەتتوانی
وەاڵمەكانی بدەیتەوە چونكە زانیاری تەواوت نییە و تووڕە بوویت لەبەر ئەوەی هەستت كرد لە بیانووگرتن
دەگەڕێت و كارەكەی ناوێت .بۆیە هەڕەشەت كرد بەوەی ناوی لە تۆمارەكە بسڕیت.
رۆڵی الوەكە
تۆ الوێكی بێكاری ،ناوت لە سەنتەری بەكارخستن لە نۆ مانگەوە تۆمار كردووە و كارت بۆ نە
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دۆزراوەتەوە .فەرمانبەری بەكارخستن پەیوەندی پێوە كردیت و داوای كرد ڕۆژی پاشتر بچیت بۆ
سەنتەرەكە كاژێری 10ى بەیانى .لەكاتی خۆی گەیشتیت بەاڵم سكرتێری فەرمانبەرەكە پێی گوتی تەلەفۆن
دەكات .یەك كاژێری رێك چاوەڕوانت كرد تا بینیت .دەستی بە تووڕەبوون كرد لەسەر دواكەوتنت.
هۆكاری دواكەتنەكەت بۆی روونکردەوە و پاشان زۆر خێرا كارەكەی پێ گوتی و داوای كرد بزانیت
قبوڵتە یان نا .پرسیارت سەبارەت بە سروشتی كارەكە و بارودۆخەكە كرد ،تووڕە بوو و دیسان داوای كرد
بزانێ كارەكەت دەوێ یان نا ئەگینا ناوت لە تۆمارگەكە ال دەبات .بە تووڕەیی وەاڵمت دایەوە کە تۆ لە نۆ
مانگەوە چاوەڕوانیت و الی بەڕێوبەر شكاتی لێدەكەیت و چویتە دەرەوە.
بیرۆكە بۆ
خۆمان!



ئامانجەکە بۆ ئەو كەسەی رۆڵەكە دەبینێت رووندەكەینەوە و كاتی خۆئامادەكردنی دەدەینێ و ئاگاداری
دەكەینەوە كاریگەری لەسەر رۆڵەكە نەبێت.

ناونیشانی چاالكی ناکۆکى ..ئەڵتەرناتیڤی هەیە ()2
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 دەستنیشانكردنی قۆناغەكانی پەرەسەندن و هۆكارەكانی ناکۆکى بكەن.
 55خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كامێراى ڤیدیو.
 .1كێشەكەی نێوان بەڕێز هەڵگورد لەزگین و فەرمانبەرەكەی بەكارخستن بە بیری بەشداربووان
دێنینەوە 5( .خولەك)
 .2ئامانجی چاالكیەكە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە و داوا لە هەمان دوو كەس دەكەین (ئەگەر
ئارەزوویان هەبوو) رۆڵەكان دووبارە بكەنەوە و ئەمجارە هەوڵ بدەن كێشەكە بەشێوازێكی دیكە
بەڕێوە بەرن.
 .3خۆبەخشەكان بە پێی دەقەكان کە پێشوەخت پێیان دابوو ,رۆڵەكان دەبینن 19( .خولەك)
 .4گفتوگۆ دەكەین لەگەڵ بەشداربووان25( :خولەك)


خۆبەخشەكان هەوڵیاندا چى بکەن لە شانۆگەریەكەدا؟



شێوازی بەڕێوەبردنی ناکۆکیەکەتان پێ چۆن بوو؟ تا چ رادەیەك كاریگەر بوو؟



ئایا شێوازی دیكە هەیە؟



ئایا دەتوانن ئەم شێوازە لە ژیانی ڕۆژانەتاندا بەكار بهێنن و بەربەستەكانی چین؟

 .5شێوازەكانی بەڕێوەبردنی ناکۆکى پوخت دەكەین و نموونەیان دەدەینێ 15( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

دەقی گفتوگۆكە
فەرمانبەر:بەخێر بێی .بە یارمەتیت ،دەتوانی هۆكاری دواكەوتنت روون بكەیتەوە؟
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هەڵگورد :دەی رێك لێرە بووم بەاڵم سكرتێرەكەت گۆتی كاری هەیە ,بۆیە چاوەڕوان بووم تا بانگت كردم.
فەرمانبەر :دیارە بەدحاڵیبوون هەبووە ،من چاوەڕوانت بووم ،بمبوورە .دەبێ بزانم بۆچی كارەكەت ناوێ و
خۆت دەزانی كار چەند بە زەحمەتی دەستدەكەوێت و چەند ماندوو بووین تاكو ئەم كارەمان بۆت پەیدا كرد.
هەڵگورد :من ماندووبوونتان لەبەرچاو دەگرم و زۆریش پێویسم بە كارە بەاڵم پرسیار دەكەم سەبارەت بە
جۆری كارەكە و كرێكەی و شوێنەكەی .هەروەها هەست دەكەم كاندید كردنم بۆ ئەم كارە لە الیەن ئێوەوە
مانای ئەوەیە ئێوە تواناكانی منتان رەچاو كردووە .بۆیە ئەو زانیاریانەم دەوێ بۆ ئەوەی بڕیار بدەم دەیكەم
یان نا .لەبەر ئەوەی ئەگەر كارەكە بكەم دەبێ بە ڕێكوپێكی بیكەم بۆ ئەوەی الی خاوەنكار ناوی
سەنتەرەكەتان نە شێوێنم ئەگەر دواتر وازم هێنا ،پاشان ئەگەر كرێكەم زانی ئەوە بۆ بەردەوامبوون هانم
دەدات ،بۆ من كار گرنگە و بۆ ئێوەش متمانەی خاوەنكار گرنگە سەبارەت بە هەڵبژاردنی من بۆ كارەكە.
فەرمانبەر :بۆچی وات نە گۆت؟
هەڵگورد :لەبەر ئەوەی تۆ تووڕە بوویت؟
فەرمانبەر :تووڕەبووم لەبەر ئەوەی شێوازی ڕەتكردنەوەت بۆ كارەكە خێرا بوو و باش نەبوو ،واتكرد
هەست بكەم كارەكەت ناوێت.
هەڵگورد :داوای لێبوردن دەكەم.
فەرمانبەر :كەواتە با زانیاری پێویستت بۆ دابین بكەین و پێویستی خاوەن كاریش خێرا جێبەجێ بكەین
لەبەر ئەوەی زۆر پێویستی بە كەسێكە كارەكەی بۆ بكات .پێشنیاز دەكەم سبەینێ بچیت بۆ شوێنی كار و
ئەو پرسیارانە بكەیت و پاشان بێیتەوە بۆ الم بزانین چی دەكەین.
هەڵگورد :تۆ دەڵێی خاوەنكار پەلەیەتی بۆچی ئەمڕۆ نەچم بۆ الی ،تكایە پەیوەندی پێوە بكە بزانە لە وێیە و
كاتی هەیە بمبینێت ..منیش وەاڵمەكەت بە تەلەفۆن پێ دەڵێم.
فەرمانبەر :پێشنیازێكی زۆر باشە ،داواكەی بە خێرا جێبەجێ دەكەین ئەگەر كارەكەشت بە دڵ نەبوو
كەسێكی دیكەی بۆ دەدۆزینەوە .بەمەیش تۆ و خاوەنكار رازی دەكەین لەوانەشە هەل بۆ كەسێكی دیكەش
بڕەخسێنین.
بیرۆكە بۆ
خۆمان!





ڕاهێنەرەكە بەشداربووان وەبیر دێنێت تێبینی بنووسن و بەراوردی ئەم شێوازە لەگەڵ ئەوەی كۆن
بکەن.
پێشوەخت دەقەكە بەسەر بەشداربووان دابەشدەكەین بۆ ئەوەی خۆیان ئامادە بكەن.
دەکرێ ئەم شانۆگەریە بە ڤیدیۆ تۆمارى بیکەیندواى وەرگرتنى رەزامەندى بەشداربووان یان
بەرپرسەکانیان ئەگەر لە خوار تەمەنى  ٠٨ساڵیدا بوون ,بۆ ئەوەى دواتر بەکارى بهێنین.
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ناونیشانی چاالكی مفاوەزە دەكەین!
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 دەستنیشانكردنی پاساوەكانی رەزامەندی یان ڕەتكردنەوە بزانن.
 جێبەجێكردنی بەرێوەبردنى ناکۆکى و بەرەنگاربوونەوەی هەندێك لە شێوازەكانی فشار و
قاییلکردنی هاوەاڵن.
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 05خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كۆمپیوتەرێك بۆ نمایشكردنی زانیارییە پەیوەندیدارەكانی رەتكرنەوەی یەكالكاری یان لەسەر الپەڕەی
گەورە بنووسرێن.
 كامیرای ڤیدیو.
 كۆپی دەقى کێشەکە بە پێى ژمارەى بەشداربووان( .الپەڕەكانی كار)
 .1چاالكیەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 پرسێكتان هەیە لە كارگەیەكدا گفتوگۆی لەسەر دەكەن تا دەگەن بە چارەسەری گونجاو.
 داوا لە نۆ خۆبەخش دەكەین رۆڵی نوێنەرانی لیژنەكانی سەندیكا ببینن هەر سێ کەس لیژنەیەك
پێک دەهێنن ،بەشداربووانی دیكەش دەبن بە كرێكارانی كارگەكە.
 .2دەقی گرفتەكە و پرسیارەكان دابەشی بەشداربووان دەكەین هەر كەس بەپێی رۆڵەكانی 19( .خولەك)
 .3خستنە ناو حاڵەت جێبەجێ دەكەین 49( .خولەك)
 .4گفتوگۆ دەكەین و پوختەی شێوازەكانی مفاوەزەکردن و چارەسەری بەكارهاتوو دەردەكەین29( .
خولەك)
گرفتەكە
ئێوە کۆمەڵێک كرێكارن سااڵنێكە لە كارگەیەكی تایبەت كار دەكەن .حكومەت بڕیاری داوە پاداشتێك
دەبەخشێتە كرێكارەكانی کەرتى حكومی و تایبەت وەكو یەك .تا ئێستا خاوەنكار پاداشتەكەی نەداونەتێ
لەبەر ئەوەی بە بڕیارەكە راچڵەكی و پێی ناخۆشە ،هەروەها هیچ بەڵێنێكیشی پێنەداون .لەگەڵ ئەوەی
زانیوتانە كرێكارانی كارگەكانی دیكە وەریانگرتووە .گفتوگۆ لەگەڵ لیژنەكان كراوە و سێ بۆچوون گەاڵڵە
بوون.
گفتوگۆ لەگەڵ لیژنەكانی سەندیكا بكەن پاشان بڕیاری گونجاو بدەن.
لیژنەی یەكەم :لەگەڵ راگەیاندنی مانگرتنین بۆ فشارهێنان بۆ سەر خاوەنكار ,بۆ ئەوەی لەوە زیاتر
مافەكانمان نەخوات لەبەر ئەوەی ئەو پارەدارە و هەست بە ماندووبوونی ئێمە ناكات.
لیژنەی دووەم :دژی مانگرتنین ،لە تۆڵەسەندنەوەی خاوەنكار دەترسین کە لەسەر كار المانبات.
لیژنەی سێیەم :ئێمە ڕێگە لە مانگرتن ناگرین بەاڵم لەگەڵ ئەوەین ماوەی هەفتەیەك مۆڵەتی بۆ دانێین.
ئەگەر دوای ئەو ماوەیە پاداشتەكەی نەدا ،نیوە مانگرتنێك دەكەین ،پاشان ئەگەر هەر نەیدا مانگرتنی تەواو
رادەگەیەنین .دەبێ تێبگەین ئەگەری هەیە خاوەنكار بە بڕیاری حكومەت راچڵەكابێت ،هەروەها پێشتر
كاری بەم شێوەیەی نەكرد بێت .هەروەها یەكێتی كرێكاران پشتیوانمانە بەپێی پێوەرەكانی یاسای كار.
بەشداربووانی دیكە بەم شێوەیە پرسیار لەلیژنەكان دەكەن:
پرسیار و تێبینی بۆ لیژنەی یەكەم:
 بۆچی سوورن لە مانگرتن؟ ئایا گرفتێكی تایبەتتان لەگەڵ خاوەنكاردا هەیە؟ داوای چیمان لێدەكەن؟
 مانگرتن رەت دەكەینەوە لەبەر ئەوەی زیان بە خاوەنكار دەگەیەنێت و پاشان زیان بە خۆمان.
 من باوەڕناكەم مانگرتن چارەسەر بێت.
 مانگرتن گرفتەكە ئاڵۆزتر دەكات.
 خێزانمان هەیە و لەمانگرتن دەترسین.
 با بیر لە چارەسەرێكی دیكە بكەینەوە ،با گوێ لە بۆچوونی دیكە بگرین.

پرسیا رو تێبینی بۆ لیژنەی دووەم:
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بیرۆكە بۆ
خۆمان!

بۆچی لە مانگرتن دەترسن؟ مافەكانتان نازانن؟ ئەم هەستکردنەى بە ترس چییە؟ دەتانەوێ بە درێژایی
تەمەنمان بێدەنگ بین؟
مانگرتن تاوان نیە و یاسای كار پشتیوانمانە.
یەكەم كەس نین مان بگرین.
مانگرتن ئامڕازێكە بۆ فشار نەك سزا.
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بۆچی گوێمان لە بۆچوونی لیژنەی سێیەم نەبێت؟






پرسیار و تێبینیەكانی لیژنەی سێیەم:
 ئایا دواخستنی مانگرتن لە بەرژەوەندی ئێمەدایە؟ بۆچی سوورن لەسەر بەدەستهێنانى پشتیوانی یەكێتی
كرێكاران؟ ئایا متمانەتان بۆ خاوەنكار هەیە؟
 خێزانمان هەیە و ماوەی هەفتەیەك زۆرە.
 ئایا پەیوەندیتان لەگەڵ خاوەنكاردا هەیە؟ بۆچی مفاوەزەى لەگەڵ ناكەن بزانین بۆچوونی چییە؟.
 پێشنیاز دەكەم دەنگ بۆ چارەسەرێک بدەین چونكە ئەمە مافی هەموومانە.

 بە بیری بەشداربووان دەهێنینەوە ئەو كارامەییانەی فێریان بوون بەكاریان بێنن و بارودۆخێكی ئولفەت
دروست بكەن.
 ڕاهێنەر هەوڵ دەدات هەموو بۆچوونەكان رێزیان لێبگیرێت و گفتوگۆكان كەس بریندار نەكات.
 دەكرێ چاالكیەكە بە ڤیدیۆ تۆمار بكرێت بۆ ئەوەی لە كاری داهاتوو یان لە پارێزگای دیكەدا سوودی
لێوەرگیرێت بە مەرجێ رەزامەندبوونی بەشداربووان یان كەسوكاریان ئەگەر لە  18ساڵ كەمتر
بوون ,لەسەر بێت.
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بابەتی پێنجەم :وەدەستهێنانى پشتگیرى

"ماسي بةهيَز ئةوةية كة بيَضةوانةي تةوذم مةلةواني دةكات ،لة كاتيَكدا تةنانةت ماسي مردووش دةتوانيَت لةطةلَ تةوذمدا برِوات"
 563وتة لة سةركةوتن ،رؤوف شبابيك2002 ،
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وەدەستهێنانى پشتگیرى -زانیاریی بنەڕەتی
پێناسەی وەدەستهێنانى پشتگیرى چییە؟
"داكۆكیكردن لە پرسێك ،بیرێك ،تەشریعێك ،یاسایەك ،یان سیاسەتێك و كاركردن بۆ گۆڕینی کە لە بەرژەوەندی كەسانی
پەیوەندیداردا بێت"
"كاركردنە بۆ گۆڕینی سیاسەتگەلێك کە ڕاستەوخۆ كاریگەری لە ژیانی خەڵكی دەكات .ئامانجی ئەوەیە كاریگەری لە
سیاسەتی گشتی بكات و لەسەر بڕیارەكانی پەیوەندیدار بە دابەشكردنی سەرچاوەكانى نێو سیستمی دەزگا سیاسی و
كۆمەاڵیەتی و ئابووریدا".16
"پرۆسەیەكی ڕێكخراوی هاوبەشە لەسەر هەموو ئاستەكان ،باوەڕی بە مافەكان هەیە ،پرسێك وەردەگرێت و كارى
كۆكردنەوەی پشتیوانی بۆ دەكات بە ئامانجی گۆڕینێکی كۆمەاڵیەتی كە سیاسەت و یاسا و كاریگەری و مومارەسەی الی
كەسانی پەیوەندیدار بۆ كۆ دەكاتەوە.17".
ئەم وشانەى :پشتیوانى ,بانگەوازى ,کۆکردنەوە ,بانگەشەکردن و گەلێک وشەى دیکەش هاو واتاى وەدەستهێنانى
پشتگیرین ,بەاڵم لەم ڕێبەرەدا دەستەواژەى وەدەستهێنانى پشتگیرى بەکار دەهێنین.

ئەو فاکتەرانە چیین کە دەبنە هۆى سەرکەوتنى پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیرى؟
ئەو فاكتەرانەی 18كاریگەر کە دەبنە هۆى سەرکەوتنى پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیرى ئەمانەى خوارەوەن:
 .1شەرعیەتی پرسەكە :ئەو پرسەی وەدەستهێنانى پشتگیریى گەرەکە ،پێویستیەكی بەرجەستەی كۆمەڵگە چارەسەر
دەكات و گرنگی بە خەمەكانی الوان دەدات ,بۆ نموونە :بێكاری ،توندوتیژی دژ بەژنان ،هوشیاركردنەوەى
سەبارەت بە تەندروستیی منداڵبوون و ئایدز..هتد.
 .2خێرا و بە پەلەیە :گۆڕانە ویستراوەكان لە ئەولەویاتى ئەرکەکان هەژمار دەکرێن و دەبێ خێرا ئەنجام بدرێن بۆ
ئەوەی گرفتەكە تەشەنە نەكات و خەرجی پتر نەبات ،بۆ نموونە :توندوتیژى نێو خێزان ,هاوسەرگیری زوو،
خەتەنەکردنى مێینە ،بەشداریكردن لە بڕیاردان ،جگەرەكێشان و..هتد.
 .3پراکتیکیە :هەنگاوەكان ،داواكاریەكان لە الیەنی تەكنیكی و سیاسی و ماددیەوە پراکتیکى و كار پێكردەن.

16معهد المناداة ،المناداة من أجل العدالة االجتماعیة
17المناداةبحقوقالطفلفیالعالمالعربي :المفهوموالخبراتتقریرعنورشةعمإلقلیمیةلورشةالمواردالعربیةوالمنظمةالسویدیةلرعایةاألطفال -قبرص2002
18
Adapted from http://www.cril-online.org/informedEmpowered/advocate/10steps.html, and Community Tool Box: http://ctb.ku.edu, and
اتجاهات حدیثة في اإلعالم التنموي ،جامعة جونز هوبكنز/مركز برامج االتصال
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 .4ڕاستگۆیی هەیە :ئەو كەسانەی پرسەكە دەخەنە ڕوو و پشتیوانی دەكەن مایەی متمانەن.
 .5هێزی داكۆكیكاران /پشتیوانان :چەند ژمارەیان پتر بوو ئەوەندە فشارەكە بەهێزتر دەبێت.
 .5كارامەییەكانی داكۆكیكاران :لە بەكارهێنانی ئامرازەکانى وەدەستهێنانى پشتگیرى و كارامەییەكانی پەیوەندیکردن و
گوێگرتن و مفاوەزەکردن و كاریگەری و بیركردنەوەی داهێنەرانە..هتد .بۆ نموونە :ئایا داكۆكیكاران دەزانن چۆن
میدیا بەكار بەرن ،چ پەیامێك پێویستە پەخش بكرێت و چۆن دەتوانن كاریگەریان لەسەر جەماوەری ئامانج هەبێت؟
 .0هەڵوێستەكانی داكۆكیكاران :رۆحی سەبریان هەیە ،هاریكاری ،نەرمی ،بەردەوامبوون و هەڵوێستى ئەرێنیان هەیە؟
 .8ستراتیژەکان و رێگاكان :داكۆكیكاران رێگا چارەی كارا و گونجاو بۆ كاریگەری پالنەكانیان هەڵدەبژێرن لە
پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیریدا.
 .0پالندانان :پالنەكە بە وردی دراسەت دەكرێت ،پالنی باش لەكاتی پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیریدا لە گرفت
دوورمان دەخاتەوە.
 .19ئامادەكاری باش و وردی و گشتگیریی زانیاری :داكۆكیكاران و پشتیوانەكانیان فایلێكی تایبەت بە زانیاری
سەبارەت بابەتەكە ئامادە دەكەن .گرنگە وردەكاری بزانرێت لە ناویاندا بۆچۆنەكانی یار و نەیارانی پرسەكە.

ئەو فاکتەرانە چیین کە دەبنە هۆى سەرنەکەوتنى پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیرى؟
سەرەراى پێچەوانەى فاکتەرەکانى پێشوو ,ئەم فاكتەرانەش بەربەستن بۆ پرۆسەكە:
 .1ترس لە وەاڵم و تۆڵەی كەسانی دیكە.
 .2هەستكردن بەوەی كەمترین لە كەسانی دیكە.
 .3نەزانینی مافەكانمان.
 .4پێشبینی زۆر و ناواقیعی.

لە چ كاتێكدا وەدەستهێنانى پشتگیرى بەكارى بێنین؟
وریا دەبین لەوەی وەدەستهێنانى پشتگیرى پرۆسەیەكی درێژە و كارامەیی گەورەی گەرەكە بۆیە لەم كاتانەدا پشتی پێ
دەبەستین:
 .1ئەو کاتەى کە دڵنیا دەبین ،لە ڕێگەی شارەزایی خۆمان و كەسانی دیكەوە ،لەوەی ڕێگەكانی دیكەی وەكو پشتیوانی
ماددی یان مەعنەوی ناگەیەنێتە مەبەست.
 .2ئەو کاتەى کە كارامەیی ماددی و تەكنیكیمان هەیە بۆ وەدەستهێنانى پشتگیرى ،هەروەها كارامەیی مەعنەویمان بۆ
بەردەوامبوون هەیە.
 .3ئەو کاتەى کە وەدەستهێنانى پشتگیرى ئامڕازێكى كەمتر بەكارهاتوو بێت لە كۆمەڵگاكەمان ،لەبەر ئەوەی لەوانەیە
خەڵكی لێی بێزار بن و پرسەكە مانایەكی نامێنێت الیان.
كێ ئامانجمانە لە پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیرى؟
88
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دەكرێ پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیرى چەند ئاستێك بكات بە ئامانج پێش پرسەكە .ئەو بڕیارانەی لەسەر ئاستی
جیهانی یان نیشتمانی دەدرێن كاریگەری لەسەر خەڵك و الواندا هەیە ،هەروەها الوان دەتوانن كاریگەریان هەبێت لە
سیاسەت و بڕیارەكاندا .واتا دەتوانینین ئەم ئاستانە بكەین بە ئامانج:19
هێلکارى ژمارە ( :)٨ئاستەکانى ئامانج لە پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیریدا پیشان دەدات:
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جیهاني
هةریَمي
نیشتمانى
دەستەاڵتى لۆکاڵ
کۆمەڵگا
خیَزان
کەسیى

و دەکرێ ئەم الیەنانەى خوارەوە ببنە ئامانجی یرۆسەکە:
 .1بڕیاردەرانی دەزگا و ڕێكخراوەكان.
 .2سیاسەت دانەرەكان.
 .3خزمەتگوزارە جواوجۆرەكان.
 .4ڕێبەرانی كۆمەڵگەكان بە پیاوانی ئایینى و سیاسەتمەدارانەوە.
 .5خودی الوان.
 .5خەڵك بە گشتی.
هەندێك نموونە لەسەر ئەو پرسانەی كاری بۆ وەدەستهێنانى پشتگیرى دەكەین لەئاستی جۆراوجۆر:
 .1جیهانی :قەرزە جیهانیەكان ،گازی گەرم ،بنەماكانی بازڕگانی جیهانی.
 .2هەرێمی :كێشە هەرێمیەكان ،سیاسەت و بازڕگانی.
 .3نیشتمانی :سیاسەتی تەندروستی و فێركردن ,ئازادى دەربرین و بەشداریکردن و نوێنەرایەتى سیاسى.
 .4دەسەاڵتی لۆكاڵی :دابینكردنی چاودێری تەندروستی و فێركردن ،بەشداری كردنی ژنان و الوان.
 .5كۆمەڵگا :رۆڵی منداڵ و ژنان.
 .5خێزان :بەشداریكردنی منداڵ و الوان لە بڕیاردا ،كاركردن ،فێركردن ،دابەشكردنی سەرچاوەكان ،رۆلێ ژن
19

Understanding advocacy-Advocacy tool kit, Tearfunds, roots resources number 1, 2002
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 .0كەسیی :بەشداریكردن لە هەڵبژاردن لەسەر هەموو ئاستەكان.

كێ دەتوانێت پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیرى ئەنجام بدات؟
 .1ئەو الوانەی باوەڕیان بە بیرۆكەكە هەیە و هاندراون بۆ جێبەجێكردنی.
 .2پسپۆڕانی بابەتەكە یان پسپۆرانى یاسا و سیاسەت و سترایژەكانی وەدەستهێنانى پشتگیرى.
 .3پەیوەندیدارانی كۆمەڵگە وەك ئەو ڕێكخراوانەی كار لە بواری الوان دەكەن.
 .4كەسانی باوەڕبوو بە پرسەكە وەك الوان ،خۆیان لە خەڵكی دیكە باشتر كێشەكانیان دەزانن.
 .5سوودمەندانی خزمەتگوزاریەكان ئەوانەی باوەڕیان بە کاریگەریەکەى هەیە.

بۆچی دەبێ الوان بەشداری پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیرى بكەن؟
هەندێك لەو هۆكارانەی گرنگی بەشداریكردنی الوان لە پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیریدا نیشان دەدەن:
 .1گرەنتی ئەوە دەكەین کە ئەزمونەكانی الوان بابەتەكە دەوڵەمەند دەكات هەروەها بۆچوونەكانیان سەبارەت بەوەی
"دەمانەوێ چی بگۆڕین؟" و "بۆچی دەمانەوێ بگۆرین؟" و "چۆن بگۆڕین؟" پیشان دەدات.
 .2تێڕوانینی الوان بگۆڕین و خەڵكی هۆشیار بكەینەوە بەوەی الوانیش كارامەییان هەیە هاوبەشی پرۆسەی گۆڕان
بن.
 .3كاریگەری لە پەیوەندیداران بكەین كە الوان دەتوانن كاریگەر بن سەبارەت بەو بابەتانەی مافەكانیان بەجێ بێت.
 .4هەستی موڵكایەتی و پابەندبوون الی الوان دروست دەكەین بەرەو كاركردن بۆ جێبەجێكردنی گۆڕانە پێشنیاز
كراوەكان.
 .5پەرە بە كارامەییەكانی الوان دەدەین و پشتیوانیان دەبین بۆ گەشەسەندن و پەرەسەندنى تواناکانیان.

ئەو رۆڵە چیە كە الیەنگرانى پرسێك دەتوانن بیگێڕن؟
لەسەر بنەمای ئەو پرسەی دەمانەوێ وەدەستهێنانى پشتگیرى بۆ بكەین دەوەستێت ،هەروەها لەسەر شارەزاییەكانی الوان و
كارامەییەكانیان دەوەستێت ،ئەمانە دەتوانن رۆڵێكی زۆر گەورە بگێڕن بۆ داكۆكیكردن لەهەر پرسێك یان پتر كە بە الیانەوە
گرنگە .ئەدی ئەم رۆاڵنە چین؟
 .1مفاوەزە لەگەڵ كەسانی پەیوەندیدار دەكەین سەبارەت بە پرسێك کە پەیوەستە بە خەڵكەوە واتا دەبین بە
نوێنەری خەڵكی ،بۆ نموونە :مامۆستاكانی پەیمانگا بەڕێوبەر دەدوێنن و هەوڵ دەدەن پشتیوانی
بەڕێوبەریان دەستكەوێت سەبارەت بە گۆڕینی هەیكەلی دەزگاكە و الوان بۆ بەشداریكردن لە بڕیاردا
ساز بكرێن.
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 .2لەگەڵ خاوەن پرسەكان دەبین ،بۆ نموونە :ڕێكخراوێك داكۆكی لە یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی
دژ بە ژنان دەکات و ژنانی قۆربانی بەشداری دەكەن یان گروپێك پشتیوانی تووشبوانی نەخۆشی ئایدز
دەكەن و داوای گۆڕینی یاساكە دەكەن.
 .3كارامەیی خەڵكی ساز دەكەین بۆ ئەوەی سەبارەت بە گرفتەكانیان قسە بكەن ،بۆ نموونە :بۆ نموونە
گروپێك الوان رادەهێنین ،یان گروپێك لەو كەسانەی لەگەڵ تووشبوانی ئایدز یان ئەوانەی ماددەی
هۆشبەر بەكاردێنن دەژین ،فێرى چۆنیەتى ئەنجامدانى هەڵمەتى وەدەستهێنانى پشتگیرى دەکەین ,یان چۆن
مامەڵە لەگەڵ راگەیاندن بکەن و چۆنیەتی ئەنجامدانی توێژینەوە لەسەری بۆ زانینى قەبارەى کێشەکە و
چارەسەركردنی .ئەو الوانەى کە راهێنراون دەتوانن بە پرۆسەى وەدەستێنانى پشتگیرى هەڵسن.
 .4رۆڵی ناوبژیوان دەبینین بۆ ئاسانکردنى پرۆسەی پەیوەندیکردن ,بۆ نموونە :من پشتیوانی پرسێك
دەكەم وەکو (ئەوانەی لەگەڵ ڤایرۆسی ئایدزدا دەژین) و دوو الیەنى پەیوەندیدار هەیە (پرۆگرامی
نیشتمانی بۆ نەهێشتنی ئایدز ،لەگەڵ كۆمەڵەكانی نەخۆشەكان) كار لەسەر ئاسانكردنی یەكتر بینین و
پەیوەندیان دەكەم.
 .5نموونە دەدەین (دەبینە نموونە) لە كاتی مومارەسەکردنمان بۆ پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیریدا بۆ
كەسانی پەیوەندیدار و ئەوانەی گرفتیان هەیە.
 .5هاوپەیمانی دەسازێنین لە ڕێگەی پەیوەندیكردن لەگەڵ چەند كەس و ڕێكخراودا وەكو تۆڕ کە لە بواری
وەدەستهێنانى پشتگیریدا کاردەکەن سەبارەت بەبابەتێك کە بەرژەوەندی و ئامانجی دەستنیشانکراوى خۆی
هەیە.

هەنگاوەكانی پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیرى چیین؟
 .1بارودۆخەكە شیدەكەینەوە :ئەم هەنگاوە زۆر گرنگە بۆ دڵنیابوون لە سەركەوتنی وەدەستهێنانى پشتگیریدا .كاتێك
بارودۆخەكە شیدەكەینەوە زانیاری و ڕاستی لە سەرچاوەكان كۆ دەكەینەوە و ئەم پرسیارانە دەكەین:


ئەو گرفتانەی دەمانەوێ كاریان لەسەر بكەین چیین؟ كاریگەریەكانی لەسەر ئاستی تاك و خێزان و كۆمەڵگە و
دەزگاكان چین؟



ئەو گروپانەی گرفتەكەیان هەیە كێن؟ تایبەتمەندیەكانی چیە؟ بۆچی ئەم گروپانە ئەو گرفتانەیان هەیە؟ الیەنگر
و دژە نادیاراكانی كێن؟ بۆچی خەڵكان دژایەتی دەكەن؟ ئایا گروپەكان مافەكانی خۆیان دەزانن؟



چی سیاسەت و یاسایەك بوونەتە هۆكاری ئەم گرفتە؟ لەسەر چ ئاستێكدان؟



ئەو سیاسەت و پرۆگرامانە چیین كە پشتیوانی چارەسەرەكەمان دەكەن؟



كێ خاوەن بڕیاری پەیوەندیدارە؟ كێ دەتوانی كاریگەریان لەسەر بكات؟ پاساو و بەڵگەكان چین؟ تا چ رادەیەك
دژایەتی بابەتەكە دەكەن؟



چۆن سیاسەتەكانی كۆمەڵگە /ناوچە ،نیشتمان دەگۆڕێت؟
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گۆڕانە خوازراوەكان چیین؟ (یاسایەكی نوێ؟ بەكارخستنی یاسایەك؟ دانانی رێگا چارە بۆ چاودێری یاساكان؟
مومارەسەی چارەسەركردن ...هتد؟)



گۆڕانی خوازراو چی دەوێت لە سەرچاوەی ماددی و مرۆیی ،گۆڕان لە هەیكەل؟ كارامەیی سازی؟..تاد.



چ سوودێک بۆ تاك و گروپ و كۆمەڵگا هەیە؟



ئایا دەكرێ لەم كاتەدا پرسەكە ببەینەوە؟ کەى دەکرێ؟



ئایا پرسەكە ئەو ماندووبوونە دەهێنێت؟



ئایا كەس و ڕێكخراو هەیە لەسەر بابەتەكە پێشتر كاریان كرد بێت؟ ئایا بە چ ئەنجامێك گەیشت بوون؟ چۆن
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دەتوانن هاریكاری بكەن؟
چوارچێوەیێ ژمارە ٤/٤
ستراتیژیەکانى وەدەستهێنانى پشتگیرى
هۆشیارکردنەوە :بۆ ئەوەى کاریگەرى لەسەر
کلتوورى خەڵکى بکەن.
هەماهەنگى و هاریکارى :کارکردن لەگەڵ
بڕیاردەرانبۆ ئەوەى کاریان لەسەر بکەین بۆ گۆڕینى
مەبەست.
رووبەروو بوونەوە :بە پشتبەستن بە هەموو چاالکى
و سەرچاوەیەک بۆ کارکردن لەسەر بڕیاردەران بۆ
گۆڕینى مەبەست.
داواى یاسایى :وەکو رووبەرووبوونەوە وایە بەاڵم
راستەوخۆ نییە و الیەنى سێیەمى تێدایە کە بێالیەنە بۆ
لێکۆلینەوەى بابەتەکە.

 .2پرسەكە دەستنیشان دەكەین :پاش كۆكردنەوەی زانیارییەكان و شیكردنەوە و دیراسەكردنیان و بەستنەوەیان
بەیەكتر ،گرفتەكە دەستنیشان دەكەین.
 .3ئامانجەكە دەستنیشان دەدەین :لەنێوان ئەو چارەسەرانەی لەبەردەستدان ئەوە گوتجاوتر و واقیعیترە بۆ گروپی
ئامانج هەلًدەبژێرین و ماوەی بەجێگەیاندنی پێشبینی كراویش دەستنیشان دەكەین.


ئەمانجی وەدەستهێنانى پشتگیریەکە چیە؟



پاش چەند ؟ (ماوە)



ئایا جێبەجێ دەكرێت؟



ئایا بۆ گروپی ئامانج گونجاوە؟



ئایا پەیوەندی بە بابەتەكەوە هەیە؟

 .4ئامانج كراوان دەستنیشان دەكەین :بە پێى زانیاریەکانى سەرەوە توێژى ئامانجمان دەستنیشان دەکەین:
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جەماوەری ئامانجی وەدەستهێنانى پشتگیرى كێن؟



ئایا تەنیا روو لە دژ و پشتیوانان بكەین یان ئەوانەش كە هەڵوێستیان نادیارە؟



ئایا تاك ،گروپ ،دەزگا ،ڕێكخراوەكانی یاریدەردەرمان لەكاتى پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیریدا کێن؟
پێویستیان بە چییە بۆ ئەوەی ئەو كارە بكەن؟



ئایا الیەنی زیان پێكەوتوو بەشداری هەڵمەتەكە دەكات؟ چۆن؟ پێویستی بە چیە بۆ بەشدرایكردنێكی باش؟

 .5رێگاكانی كاركردن هەڵدەبژێرین :چۆنیەتی رووكردنمان بۆ گروپە جیاوازەكان دەستنیشان دەكەین ،واتا ستراتیژی
گونجاو پەیامەكانمان هەڵدەبژێرین:


ئایا كار لەسەر گۆڕینی زانیاری و هەڵوێست و بیروباوەڕی خەڵكی سەبارەت بە بابەتەكە دەكەین؟ ئایا هانیان
دەدەین بۆ پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیرى؟



ئایا چاالكی ئاڕاستەكراو بۆ بڕیاردەران لەسەر ئاستە جیاوازەكان دەكەین؟



ئایا لە ڕێگەی میدیا و خۆپیشاندان یان ئامرازەکانى راستەخۆى فشار رووبەرووى بڕیاردەران دەبین؟



ئایا داوای یاسایی بۆ خۆپاڕاستنمان دەكەین؟



پەیامی ئاڕاستەكراومان چی دەبێت :ناوەڕۆكەكەی (چیمات دەوێت ،بۆچی ،چۆن ،دەبێ وەرگری پەیام
چبكات؟) چی پاساوێك بەكار دەهێنین؟ شێوازی پەیامەكە چۆنە؟ چی وشەیەك بەكار دەهێنین و بە چ زمانێك؟
كاتی پەیامەكە چۆنە؟ لە چ كەناڵێكەوە پەیامەكە پەخش دەكەین؟ چەند جار دووبارەی دەكەینەوە؟

 .6پالنێك بۆ كار دادەنێن :دوای ئەوەی وەاڵمی پرسیارەكانمان وەرگرت پالنێكی رێكوپێك دادەنێین كە دەستنیشانەكەی دیار
بێت:


چاالكییەكان چین؟



گروپی ئامانج كێیە؟



ئەركەكان چین (وردەكاری بابەتەكان و ئەركەكان و ئامادەكردنی چاالكییەكان و رێكخستن و جێبەجێكردنیان).



كێ بەرپرسیاری كردنیانە؟



كەی هەر چاالكی و ئەركێك دەكەین؟



لە كوێ چاالكیەكە دەكەین؟



ئەم چاالكیانە چ سەرچاوەیەكی مادی و مرۆییان دەوێت؟



چەند پارەی دەوێت؟
چوارچێوەی ێژمارە ٤/٥

 جةماوةري بنةرِةتي :برِياردةران.
 جةماوةري دووةم :تاكو طروثي كاريطةر لةسةر
برِياردةران وةك ريَبةران ريَكخراوة ناحكوميةكان،
حزبةكان.
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 .7پالنەكەمان جێبەجێ دەكەین.
 .8بەردەوام دەبین و هەڵدەسەنگێنین.:


چۆن چاالكیەكان جێبەجێدەكرێن؟ چی ئەنجامداو دەبێ چی بگۆڕین؟ كاریگەریی گەڕاوەیان چی بوو؟



كاریگەری پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیرى چیبوو :ئایا ژمارەی پشتیوانانی پرسەكە زیاد بوو؟ ئایا یاساكان
هەموار كران؟ ئایا هەڵوێستی بڕیاردەران گۆڕا؟

 .9هەنگاوو ئامانجەكان رێك دەخەینەوەو لەكاركردندا بەردەوام دەبین.

وەدەستهێنانى پشتگیرى– چاالكی پێشنازكراو
ناونیشانی چاالكی پشتیوانی ,بانگەشەكردن ,وەدەستهێنانى پشتگیرى
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

لە كۆتایی ئەم دانیشتنەدا الوان دەتوانن:
 پێناسەی وەدەستهێنانى پشتگیرى بكەن.
 هۆكارەكانی سەركەوتن و سەرنەكەوتنی پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیرى بژمێرن.
 45خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 چەند کارتێک بە پێى ژمارە بەشداربووان.
 .1وەرقە و قەڵەم دەدەینە بەشداربووان و پێیان دەڵێین هەر وشەك بە خەیاڵتاندا بێت بنووسن هەر کاتێک
کە دەڵێین" :وەدەستهێنانى پشتگیرى" 5( .خولەك)
 .2پاشان داوایان لێدەكەین لەسەر دیوار هەڵیواسن.
 .3وەاڵمەكان دەخوێنینەوە و هەوڵدەدەین پێناسەیەک لێى دەربخەین 5( .خولەك)
 .4چەمكی "وەدەستهێنانى پشتگیرى" پێناسە دەكەین و نموونەى بۆ دەهێنینەوە 19( .خولەك)
 .5ئەم پرسیارە دەكەین" :بە بۆچوونی ئێوە ئەو فاکتەرانە چیین کە دەبنە هۆى سەرکەوتنى پرۆسەى
وەدەستهێنانى پشتگیرى؟" ( 19خولەك)
 .5وێنەی تەرازوویەك لەسەر بۆردەكە دەكێشین و فاكتەرەكانی سەركەوتنی وەدەستهێنانى پشتگیرى لە
الیەكی دەنووسین.
 .0ئەگەر پێویستی كرد فاكتەری دیكە دادەنێین ورووندەكەینەوە 5( .خولەك)
 .8ئەم پرسیارە دەكەین ":بە بۆچوونی ئێوە ئەو فاكتەرانە چیین کە دەبنە هۆى سەرنەكەوتنی
وەدەستهێنانى پشتگیرى؟" ( 5خولەك)
 .0فاكتەرەكانی سەرنەكەوتنی وەدەستهێنانى پشتگیرى لەسەر الی دیكەی تەرازووەكە دادەنێین و گەر
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پێویستی كرد فاكتەری دیكەی باسنەكراویش دادەنێین.
 .19چاالكیەكە بەوە كۆتایی دێنین کە پێیان دەڵێین لە كاتی بڕیاردان بۆ ئەنجامدانى پرۆسەی وەدەستهێنانى
پشتگیرى ,دەبێ دڵنیا بین لەوەی ال قورسەکەی تەرازوو فاكتەرەكانی سەركەوتن بێت 5( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

--

بیرۆكە بۆ
خۆمان!
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پێناسەی وەدەستهێنانى پشتگیرى لەسەر کاغەزێکى بۆردەکە دەنووسین و لەسەر چەمكە بنەڕەتیەكانی
دەوەستین.
نموونە لە هەڵمەتەكانی وەدەستهێنانى پشتگیرى الوانی کوردستانی دەهێنینەوە.
جیاوازی دەكەین لە نێوان " وەدەستهێنانى پشتگیرى " و "هوشیاركردنەوە بۆ گۆڕینی ڕەفتار" بەوەی
ئەوەی دووەمیان یەكێكە لە ستراتیژەكانی وەدەستهێنانى پشتگیرى.
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ناونیشانی چاالكی ئاستەكانی وەدەستهێنانى پشتگیرى
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

لە كۆتایی ئەم دانیشتنەدا الوان دەتوانن:
 ئاستەكانی وەدەستهێنانى پشتگیرى بژمێرن.
 35خولەك
 الپەڕەیەکى فلیپ چارت کە هەرەمى ئاستەکانى موداخەلەکردن لەسەر نەخشێنراو بێت( .الپەڕەکانى Page | 96
کار)
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كۆپی هەرەمى ئاستەکانى موداخەلەکردن بە پێى ژمارەی بەشداربووان.
 .1پێناسەى وەدەستهێنانى پشتگیرى بە بیرى بەشداربووان دەهێنین و پێیان دەڵێین کە لەسەر چەند ئاستێك
دەردەكەوێت و پێکەوە ئاشکرا دەکەین 5( .خولەك)
 .2چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 4( :خولەك)


لەناو گروپی دوو كەسیدا كار دەكەن.



الپەڕەى کارتان بەسەردا دابەش دەكەین ئێوەش نموونە لەسەر ئاستەكانی وەدەستهێنانى پشتگیرى
دەدەن.

 .3الپەڕەی كار دابەش دەكەین 1( .خولەك)
 .4گروپەكان كار لەسەر دۆزینەوەی نموونە بۆ هەر ئاستێک لە ئاستەكان دەكەن 19( .خولەك)
 .5وەاڵمەكان لەسەر الپەڕەیەك دادەنێین پێشوەخت وێنەی قوچەكی ئاستەكانی لەسەر كرا بێت.
 .5پاش نمایشكردنى هەموو گروپەکان گفتوگۆ دەكەین و نموونە دەدەین 19( .خولەك)
 .0پوخت دەكەین :پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیرى لەسەر ئاستی جیاوازدا دەكرێت ,ئەمیش لەسەر
جۆری پرسەکە دەوەستێت و بڕیاردان لەسەرهەر ئاستێك كاریگەری لەسەر ئاستەكانی دیكەش دەکات.
( 5خولەك)
الپەڕەكانی كار

قوچەكی ئاستەكانی وەدەستهێنانى پشتگیرى.
جیهاني
هةریَمي
نیشتمانى
دەستەاڵتى لۆکاڵ
کۆمەڵگا
خیَزان
کەسیى

بیرۆكە بۆ
خۆمان!




الپەڕەكانی بۆردەكە پێشوەخت ئامادە دەكەین.
نموونەى گونجاو لەسەر رەوشى الوانى کوردستان دەهێنین.
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ناونیشانی چاالكی رۆڵەكانی وەدەستهێنانى پشتگیرى
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

لە كۆتایی ئەم دانیشتنەدا الوان دەتوانن ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن:
 ئەو رۆاڵنە دەستنیشان بکەن کە الیەنگرانى وەدەستهێنانى پشتگیرى ئەنجامى دەدەن.
 رەزامەندبوون لەسەر گرنگی رۆڵی الوان لە پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیریدا.
 49خولەك
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 الپەڕەیەكی گەورەى فلیپ چارت کە رۆڵەکانى الیەنگر بە فۆنتی گەورە لەسەر نووسرا بێت.
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كۆپیی رۆڵەکانى الیەنگر بە پێى ژمارەی بەشداربووان( .الپەڕەکانى کار)
 .1چاالكیەكە پێشوەخت رووندەكەینەوە کە ڕاهێنانێکى تاكە كەسیە ,هەر كەسێك لە ئێوە لەسەر وێنەكانی
سەر الپەڕەی كار رۆڵەكانی الیەنگر دیار دەکات و تایبەتمەندیەکانى دەستنیشان دەكات 5( .خولەك)
 .2الپەڕەى کار بەسەر بەشداربوواندا دابەشدەكەین.
 .3بەشداربووان كار لەسەر دەستنیشانكردنی رۆڵەکان دەكەن 19( .خولەك)
 .4وەاڵمەكان بە شێوازێكی هەرەمەكی وەردەگرین و لەسەر الپەڕەیەكی بۆرد دەنووسین كە پێشوەخت
وێنەی رۆڵەکانى الیەنگر لەسەر كێشراوە 19( .خولەك)
 .5ئەگەر پێویست بوو ڕاست دەكەینەوە و دەخەینە سەری ،پاشان گفتوگۆ دەكەین سەبارەت بە گرنگی
بەشداریکردنى الوان لە پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیریدا 19( .خولەك)
 .5پوخت دەكەین کە الوان دەتوانن بە پێی شارەزایی خۆیان ئەم رۆاڵنە بگێڕن 5( .خولەك)

الپەڕەكانی كار

رۆڵەكانی الیەنگر

بیرۆكە بۆ
خۆمان!




پێشتر الپەڕەكە و بۆرد ئامادە دەكەین.
جەخت لەسەر گرینگی رۆڵی الوان دەکەین بۆ بەشداریکردن لە پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیریدا.
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ناونیشانی چاالكی بۆچی پاڵپشتی ئەم بابەتە و یەکێکى دیکە نا؟
ئامانجەکانی
چاالكی

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 ئەو بابەتانە هەڵبژێرن کە پێویستى بە وەدەستهێنانى پشتگیرییە.

ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست

 65خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.

هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن
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كۆپی توخمەکانى بابەتى وەدەستهێنانى پشتگیرى بە پێى ژمارەی بەشداربووان( .الپەڕەکانى کار)

 .1چەمكی وەدەستهێنانى پشتگیرى بە بیری بەشداربووان دێنینەوە 5( .خولەك)
 .2چاالكیەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)


لەناو گروپدا كاردەكەن بەمەبەستی دەستنیشانكردنی بابەتێك كە پێویستە پرۆسەی وەدەستهێنانى
پشتگیرى بۆ بکەین لەگەڵ دیارکردنى هۆکارەکان.



وەاڵمەكانتان لەسەر بۆردەکە بنووسن.

 .3بەشداربووان بەسەر گروپى  5-4كەسی دابەش دەكەین.
 .4گروپەكان كار لەسەر دەستنیشانكردنی بابەتەكان دەكەن و هەر گروپێك الپەڕەی كاری خۆی لەسەر
دیوار هەڵدەواسێت 19( .خولەك)
 .5گروپەكان بەسەر دەكەینەوە و گوێ بۆ نمایشەكە دەگرین 19( .خولەك)
 .5الپەڕەى توخمەکانى بابەتى وەدەستهێنانى پشتگیرى بەسەر بەشداربوواندا دابەش دەكەین.
 .0داوا لە بەشداربووان دەکەین دیراسەی توخمەكانی ناو الپەڕەكە بكەن و راستکردنەوەى گونجاویان
لەسەر بابەت یان هۆكارەكان بكەن 15( .خولەك)
 .8جارێکى تر گروپەكان بەسەر دەكەینەوە بۆ ئەوەى گفتوگۆ لەسەر ئەو هەموارکردنانە بکەین کە لەسەر
بابەت و هۆکارەکان کرا بوون ,وە پێویستە کارەکەیان بەهانە بکەن 20( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

توخمەكانی بابەتی وەدەستهێنانى پشتگیرى
 .1هەبوونی گرفتێک.
 .2پێویستیەكی گرنگی كۆمەڵگەیە.
 .3پرسی گشتی و تایبەتی دەبەستێت بە یەكترەوە.
 .4بارودۆخی ژیانی كۆمەڵگە /الوان چاك دەكات.
 .5لەگەڵ بەها كۆمەاڵیەتیەكاندا گونجاوە.
 .5بابەتەكە تەنیا بە وەدەستهێنانى پشتگیرى چارەسەر دەكرێت.
 .0هەلی سەركەوتن بەرزە.
 .8بابەتەكە شایەنی ئەوەیە كاتى بدەیتێ و كاری لەسەر بكەیت.
 .0دەكرێ گروپی ئامانج دەستنیشان بكرێت.
 .19بنەمای زانستیی هەیە.
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 .11ئەگەر چارەسەر نەكرێت تەشەنە دەكات.
 .12كات و سەردەمى ئێستا گونجاوە بۆ پاڵپشتیکردنى ئەم بابەتە.
بیرۆكە بۆ
خۆمان!



دڵنیا دەبین لەوەی هەموو تێگەیشتوون ,ئەگەر پێویسیان بەڕوونكردنەوە هەبوو دەیكەین.



لەكاتی بەسەركردنەوەی گروپەكان ال هەموو بەشداربووان تێدەپەڕی و الى هەر گروپێك دەوەستین
بزانین چۆن كار دەكەن و چۆن نمایشەکەیان پێشکەش دەکەن.

ناونیشانی چاالكی پەیامەکانی پشتگیری

ماوەی چاالكی

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن:
 دەستنیشانكردنی گروپەكانی ئامانج لە پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیریدا.
 ئامادەکردنی پەیامەکانی گونجاو بۆ بابەتی وەدەستهێنانى پشتگیرى.
 85خولەك

ئامانجەکانی
چاالكی

كەرەستەی
پێویست




هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

 .1بە بیری بەشداربووان دێنینەوە کە تاكو ئێستا چەمکى پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیرى و توخمە

چەند پۆستەرێک لە هەڵمەتێکی وەدەستهێنانى پشتگیرى.
بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
بنەڕەتیەكانی بابەتەكانیمان ناسی 5( .خولەك)

 .2پۆستەرێك پیشانى بەشداربووان دەدەین و پێکەوە لە ڕێگەی ئەم پرسیارانەوە پەیامەکە شیدەكەینەوە.
( 19خولەك)


پەیامەكە ئاڕاستەی كێ كراوە؟



ئەم پەیامە داوا دەكات چ بكرێت؟



ئامانجی پەیامەكە چیە؟ هۆكارەكانی پشت ئەم پەیامە چین؟



پەیامەكە بە چ شێواز نێردراوە؟



پەیامەکە چ پاساوێکى بەکار هێناوە؟



جگە لە وشە لە چی دیكە پێكهاتووە؟



كێ ناردوویەتی؟

 .3توخم و تایبەتمەندێتی پەیام بۆ ئەوەی كارا بێت لە پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیریدا پوخت دەكەین.
( 19خولەك)
 .4پرسیار و گفتوگۆ دەكەین" :بە گشتی گروپی ئامانج لە پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیریدا كێیە و
تایبەتمەندییەكانی چین؟" ( 19خولەك)
 .5بەشداربووان لەسەر بابەتێك رێك دەكەون بۆ ئەوەی هەڵمەتی وەدەستهێنانى پشتگیریدا بۆ بكەن ،داوا
لە هەر دوو بەشداربووی نزیك یەكتر دەكەین ،پەیامێك دارێژن بۆ ئەو گروپانەی لە پرسیاری

99

Page | 99

100

رابوردوودا دەستنیشان كرابوون 5( .خولەك)
 .5گروپەكان پەیامەكانیان دایدەرێژن و لەسەر بۆردەكە تۆمار دەكەین 19( .خولەك)
 .0الپەڕەكان كۆدەكەینەوە و جارێكی دیكە بەسەر گروپەكاندا دابەشی دەكەینەوە.
 .8داوا لە گروپەكان دەكەین کە توێژى ئامانجی هەر پەیامێك دەستنیشان بكەن و پەیامەكە هەڵسەنگێنن لە
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رووەكانی :ناوەڕۆك ،زمان ،شێوە ،ئاشکرایى ,داواکارى و ئامانج ...هتد ,لە تایبەتمەندییەكانی پەیامی
كارا 19( .خولەك)
 .0هەر گروپێك ئەنجامەكانی هەڵسەنگاندن نمایش دەكات 19( .خولەك)
 .19گفتوگۆ دەكەین و ڕاست دەكەینە و دەیخەینە سەری ئەگەر پێویستی كرد 19( .خولەك)
 .11توخمە بنەڕەتیەكانی پەیامی باش پوخت دەكەینەوە 5( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

--

بیرۆكە بۆ
خۆمان!





وریا دەبین لەوەی نەچینە ناو بابەتی ستراتیژ و كەناڵەكانی بەكارهاتوو لە پرۆسەی وەدەستهێنانى
پشتگیرى چونكە لە ڕاهێنانێكی دیكەدا ئەنجامی دەدەین.
دڵنیا دەبین لەوەی ئەنجامەكانی هەڵسەنگاندن بەشێوەیەکى ئەرێنى دەدەن.
جەخت لەسەر ئەوە دەكەین کە هەڵسەنگاندنەكە بە بابەتییانە وەربگیرێت چونكە ڕەخنە لە پەیامەكان
دەگیرێت نەك لە گروپەكە.

ناونیشانی چاالكی ستراتیژیەکان و كەناڵەکان
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 ستراتیژەكانی بەكارهاتوو لە پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیریدا دەستنیشان بکەن.
 كەناڵەكانی وەدەستهێنانى پشتگیرى دەستنیشان بكەن.
 59خولەك
 الپەڕەی رەنگاوڕەنگ و الپەڕەی سپی.
 قەڵەمی رەنگكردن.
 تێپ.
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 .1بە بیری بەشداربووان دەهێنینەوە کە لە ڕاهێنانەكەی پێشووتردا توێژى ئامانج و توخمەكانى پەیام لە
پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیریدا دەستنیشان كران ,لەم ڕاهێنانەدا كار لەسەر دەستنیشانكردنی ستراتیژ
و كەناڵە بەكارهاتووەكان دەکەین لە پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیریدا 5( .خولەك)
 .2چاالكیەكە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە:


لەناو گروپدا كار لەسەر هەڵبژاردنی بابەتێك دەكرێت کە دەتانەوێ هەڵمەتی پرۆسەی
وەدەستهێنانى پشتگیرى بۆ بكەن ,هەروەها توێژى ئامانج دەسنیشان دەكەن.



پاشان كار لەسەر دەستنیشانكردنی چۆنیەتی كاركردنتان دەکەن لەسەر پرۆسەی وەدەستهێنانى
پشتگیرى لەگەڵ توێژى ئامانجدا.
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كارەكانتان بە شێوەیەکى داهێنەرانە نمایش دەكەن.

 .3بەشداربووان لەسەر گروپی پێنچ كەسی دابەش دەكەین.
 .4گروپەكان كار لەسەر دەستنیشانكردنی ستراتیژیەکان و كەنالەكانی كاركردن دەکەن بە مەبەستى
وەدەستهێنانى پشتگیرى 15( .خولەك)
 .5هەر گروپێك كارەكەی خۆی نمایش دەكات15( .خولەك)
 .5پاش هەر نمایشێك ستراتیژ و كەناڵە بەكارهاتووەكانی هەر گروپێك دەستنیشان دەكەین 5( .خولەك)
 .0ستراتیژە جیاوازەكان شرۆڤە دەكەینەوە و کەناڵەکان دەستنیشان دەکەین ,دەكرێ لە هەمان كاتدا پتر لە
ستراتیژێك بەكار بێنین ئەمیش لەسەر ئامانجى وەدەستهێنانى پشتگیرى و توێژى ئامانجى پرۆسەکە
رادەوەستێت.
 .8لە بەشداربووان دەپرسین :ئەو شتانەی لە نمایشەكەدا بەكارتان هێنا چیبوون و بۆچی بەكارتان هێنا؟
( 5خولەك)
 .0گفتوگۆ دەكەین ،ئەوەی بەكارتان هێناوە یەكێكە لە كەناڵەكانی گەیاندنی بیرۆكە خوازراوەکە.
وردەكاری چاكە و خراپی كەناڵەكان شیدەكەینەوە .کەناڵە بەکارهاتووەکان وەكو :رادیۆ ،تەلەڤزیۆن،
ڕۆژنامە ،روو بەروو..هتد 19( .خولەك)
 .19بیرۆكە سەرەكیەكان پوخت دەكەینەوە 5( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

--

بیرۆكە بۆ
خۆمان!





هاندانى بەشداربووان دەکەین بۆ بەكارهێنانی كەرەستە ئامادەكراوەكان بە مەبەستى نمایشكردنی
ئەنجامی گروپەكان ،هەروها دەتوانن داهێنان بكەن بە شتی دیكەی الی خۆتان؟
گروپەكان بەسەر دەكەینەوە بۆ ئەوەی دڵنیا بین شتەكان روونن و لەم چوارچێوەیەدا هاوكاری دەكەین.
جەخت دەكەین لەوەی ستراتیژ میتۆدی كارە لە خاڵی "ا" بۆ خاڵی "ب" ,كەناڵەكانیش كەناڵی
پەیوەندیکردنە بو وەرگێرانی ستراتیژەكان بۆ ڕاستی.

101

Page | 101

102

ناونیشانی چاالكی پالن بۆ پاڵپشتیەكی كاریگەر دادەنێین!
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 هەنگاوەكانی پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیرى بژمێرن.
 دانانى پالنێك بۆ هەڵمەتێكی وەدەستهێنانى پشتگیرى.
 105خولەك
 .1بە بیری بەشداربووان دێنینەوە کە فێرى هەندێك قۆناغ لە قۆناغەكانی پرۆسەی وەدەستهێنانى
پشتگیرى بووین 5( .خولەك)
 .2الپەڕەی كار بەسەر بەشداربوواندا دابەش دەكەین کە پوختەی هانگاوەکانی وەدەستهێنانى پشتگیرى
تێدایە.
 .3هەنگاوەكان دەخوێنینەوەو دڵنیا دەبین لەوەی الی هەموان روونە و دەرگای پرسیار دەكەینەوە5( .
خولەك)
 .4چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 5( :خولەك)


لەناو گروپدا کار دەکەن بۆ پالندانانی هەڵمەتێكی وەدەستهێنانى پشتگیرى ،لەگەڵ رەچاوکردنى
حەوت هەنگاوەکانى پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیرى.



لە سەرەتادا پێویستە کێشەکانى الوان دەستنیشان بکەین کە دەکرێ بە پرۆسەى وەدەستهێنانى
پشتگیرى چارەسەر بکرێن.

 .5گروپەكان كار دەكەن 45( .خولەك)
 .5گروپەكان پالنەكانیان نمایش دەكەن 29( .خولەك)
 .0پاش هەر نمایشێك گفتوگۆ دەكەین و هەڵەكان ڕاست دەكەینەوە 29( .خولەك)
 .8بیرۆكە سەرەكیەكان پوخت دەكەینەوە 5( .خولەك)
كەرەستەی
پێویست
الپەڕەكانی كار

-هەنگاوەكانی وەدەستهێنانى پشتگیرى:
 .1بارودۆخەكە شیدەكەینەوە.
 .2گرفتەكە دەستنیشان دەكەین.
 .3ئامانجەكە دەستنیشان دەكەین.
 .4توێژی ئامانج دەستنیشان دەكەین.
 .5شێوازەکانی كاركردن هەڵدەبژێرین.
 .5پالنێك دادەنێین.
 .0پالنەكە جێبەحێ دەكەین.
 .8هەڵدەسەنگێنین و بەدواداچوونەوە دەکەین.
 .0هەنگاو و ئامانجەكان رێكدەخەینەوە و بەردەوام دەبین لە كاركردن.
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بیرۆكە بۆ
خۆمان!







دڵنیا دەبین لەوەی بەشداربووان ستراتیژی جۆراوجۆر بەكار دەهێنن (تیڤی ،رادیۆ ،پۆستەر،
گفتوگۆ..تاد).
بۆ گێڕانەوەی كات باشتر وایە لەسەر ئەو گرفتانە كار بكەن كە لەڕاهێنانی پێشووتردا كاریان لەسەر
كرد بوو.
هەروەها دەتوانین ئەم گرفتە باس بكەین و بزانین تا چ رادەیەك توخمەكانی وەدەستهێنانى پشتگیرى لە
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گرفتى بێكاری الواندا هەیە و داوا بكەین بەشداربووان پالنێك بۆ هەڵمەتی وەدەستهێنانى پشتگیرى
دابنێن:
 oگرفتەكە :رێژەی بێكاری لەناو الواندا گەیشتووەتە  %39ئەمەش رێژەیەكی بەرزە بەراورد بە
واڵتەكانی جیهان و ناوچەكە .زۆربەی دەرچووان كاریان دەستناكەوێت .زۆر كرێكاری لێهاتوو
كاری باش نا دۆزنەوە .كەرتی تایبەت الوازە بەهۆی كرانەوەی بازاڕ بەسەر شتی بیانی هەرزان
بایی.
 oپالنەكەی وەدەستهێنانى پشتگیرى پشتیوانی حكومەتی دەوێت (بە نوێنەرایەتی بەرێوبەری
سەنتەری بەكارخستن) و كەرتی تایبەت (بە نوێنەرایەتی خاوەنكارێك) و ڕێكخراوێكی الوان بە
نوێنەرێك لە رێکخراوێکى نا حکومى یان وەزارەتی وەرزش و الوان.
بەشداربووان لەسەر بیركردنەوەی داهێنەرانە هاندەدەین بۆ هەڵبژارتنى ئامرازەکانى وەدەستهێنانى
پشتگیرى.
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ناونیشانی چاالكی كارێكمان دەوێت ...هاوکاریمان بكەن
ئامانجەکانی
چاالكی

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 جێبەجێكردنی كارامەییەكانی پەیوەندیکردن و قاییلكردن لە پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیریدا.

كەرەستەی
پێویست
ماوەی چاالكی
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كامیرای ڤیدیو.
 70خولەك
 .1چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 5( :خولەك)


دەگەڕێنەوە بۆ پالنەكەی وەدەستهێنانى پشتگیرى كە لە دانیشتنی رابوردوو دامان نابوو بە تایبەتی
بۆ ئەو پەیامانەی کە كارمان لەسەر كردوون.



سێ كەسایەتی بانگهێشت دەكەین کە نوێنەرایەتی حكومەت و كەرتی تایبەت و الوان دەكەن,
گفتوگۆ لەنێوان الوان و ئەم کەسانەدا دەکرێت بە مەبەستی وەدەستهێنانى پشتگیرى بۆ پرسەكەمان
کە پاڵپشتیکردنى الوانە بۆ دۆزینەوەى دەرفەتى کار بۆیان.

 .2داوا لە بەشداربووان دەکەین ئامادەكاری بكەن بۆ هەڵبژارتنى شێوازى گونجاو بۆ هەر كەسایەتیەك بە
پێی ئەو بابەتانەی گرنگیان پێ دەدات و ئەو الیەنانەی نوێەرایەتیان دەكات و رۆڵى پێشبینیكراویان و
چۆن هەماهەنگی لەگەڵدا دەكرێت لە داهاتوودا ....هتد 29( .خولەك).
 .3سێ كەسایەتیەكە بە جیا بانگهێشت دەكرێن و پێشوەخت سەبارەت بە بابەتەکەیان ئاگادار دەكرێنەوە.
( 39خولەك)
 .4ڕاهێنەر و بەشداربووان گفتوگۆ دەکەن لەسەر شێواز و پەیامە بەكارهاتووەكان لە پرۆسەی
وەدەستهێنانى پشتگیریدا 15( .خولەك)
الپەڕەكانی كار

تایبەتمەندییەكانی توێژى ئامانج لە پرۆسەی وەدەستهێنانى پشتگیریدا:
 بەڕێوبەری سەنتەری بەكارخستن وەك نوێنەری حكومەت.
 خاوەنكارێكی ڕاستەقینە یان كەسێك رۆڵەكەی بگێڕێت.
 نوێنەری ڕێكخراوێكی الوان یان وەزارەتی وەرزش و الوان.

بیرۆكە بۆ
خۆمان!





پرسێك هەڵدەبژێرین پێشتر لەگەڵ گروپەكە كارمان لەسەری كردبێت وەک ئەوەى لە چاالکى
رابردوودا" ,بۆ پشتیوانیەكی كاریگەر پالن دادەنێن".
بەشداربووان ئاگادار دەكەینەوە لەوەی ئەو الیەنەی بانگهێشت كراوە لەوانەیە گرنگی بە بابەتی
جۆراوجۆر بدەن و لەوانەیە دژ بە یەكیش بن بۆیە دەبێ پێش دانیشتنەكە خۆ ئامادە بكەن و زمانی
گۆتار و پەیامەكانیان گونجاو بێت.
دەکرێ هەوڵەکانى وەدەستهێنانى پشتگیرى لەگەڵ کەسایەتیەکان تۆمار بکەین بۆ ئەوەى لە چاالکى
داهاتوودا یان لە شوێنێکى دیکەدا سوودى لێ وەرگرین.
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بابەتی شەشەم :كاركردن وەكو تیم
"دەستى خودا لەگەڵ گروپدایە ,پێکەوە هەموو تاکێک دەستکەوتى زۆرتر دەبێت" زانکۆى جونز هوبکنز
کولیژى تەندروستى گشتى /بنکەى بەرنامەکانى پەیوەندیکردن
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كاركردن وەكو تیم (تیمکارى) -زانیاریی بنەڕەتی
پێناسەی تیم چییە؟
(تیم) کۆمەڵە كەسێکن بە رێژەیی ژمارەیان كەمە ،یەك ئامانجی هاوبەش بەیەكەوە دەیانبەستێتەوە ,هاریكاری یەكتر دەكەن
بە مەبەستی ئەنجامدانی لە ڕێگەی تەواوكاری ئەرك و پسپۆڕێتی و رۆڵ و هەماهەنگی ماندووبوونیان بۆ هەر یەك لە
ئەندامانی تیم بە مەرجێك هەر یەكێکیان بەرزترین ئاستی كارامەییەكانی بخاتە گەڕ.20
نموونە ،تیمی تۆپی پێ ،تیمی ئاسن هەڵگرتن ،تیمى یارى شەترەنج ,تیمی پڕۆژەیەك ،تیمی كۆمەلێك پزیشک کە كار
لەسەر چاكردنەوەی نەخۆشێك دەكەن .تیمێك بۆ چارەسەركردنی گرفتێك ،تیمێك ئەندامەكانی لە چەند واڵتێكی جیاوازن
بەهۆی ئامرازەکانى پەیوەندیکردنى نوێ كار دەكەن.

گرنگیی كاركردن وەکو تیم چییە؟؟
كاركردن لەناو تیمدا بۆ پەرەپێدان و گەشەسەندنی الوان زۆر گرنگە ,لەبەر ئەم هۆکارانەى خوارەوە:
 .1بارودۆخێكی گەرموگوڕ لە نێوان الوان و گەورەكان دێنتە ئاراوە.
 .2پەرەسەندنی كارامەییەكانی الوان ،كاركردن لەناو تیمدا پێویستى بە هەبوونى چەندین كارامەیی هەیە وەك
كارامەییەكانی پەیوەندیکردن و هاریكاری و بەڕێوەبردنی ناکۆکیەکان و بڕیاردان و چارەسەركردنی كێشەكان و
بیركردنەوەی داهێنەرانە و ڕەخنەگرانە.
 .3گەشەسەندنی هەڵوێستی ئەرێنی بەرامبەر بە ئەویتری جیاواز و گەشە بە روحی هاریكاری و بەرپرسیارێتی دەدات.
 .4گەشەسەندنی باوەڕبەخۆبوون و باشترکردنى پەیوەندیەکانى نێوان الوان و گەوراندا.
 .5بەجێگەیاندنی یەكێك لە مافەكانی الوان ئەویش بەشداریكرنە لە بڕیارداندا.
 .5مامەڵەكردن لەگەڵ بابەت و كێشەكان لە چەندین گۆشەنیگای جیاوازەوە کە دەوڵەمەند دەکات و دەبێتە هۆى ئەوەى
کە بە شێوەیەکى داهێنەرانە ئەنجام بدات.
 .0پێشنیارەكان قبووڵتر دەبێت لە الیەن بەرپرسانەوە چونكە بەرهەمی كاری تیمن.
 .8الوان هەست دەكەن کە كارەكە پەیوەستە بەخۆیانەوە و كار لەسەر ئامانجەكانی بە دڵسۆزی دەكەن.
 .0ئەنجامەكانی كارەكە باشتر دەبێت لەبەر ئەوەی چەند كەسێك كاریان لەسەر كردووە نەك یەك كەس.

قۆناغەكانی گەشەسەندنی تیم چیین؟
20

Adopted from http://www.ndt-ed.org/TeachingResources/ClassroomTips/Teamwork.htm
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پۆڵینەكانی قۆناغەكانی پەرەسەندنی تیم جۆراوجۆرن و لە یەكتریش دەچن .یەكێك لە پۆلینەكان دەخەینە ڕوو كە (بروس
توكمن) لەساڵی  1055دا دایناوە و  4قۆناغی بەخۆوە گرتووە كەچی لەساڵی  1000لەگەڵ هاوكارەکەی (ماری ئان جۆنسۆن)
قۆناغی پێنجەمیان خستە سەری.
توكمن جەخت لەسەر گرینگیی ئەم قۆناغانە و پەیوەستبوونیان بەیەكتریەوە دەكات .ئەمانە تیم سەركەوتوو دەكەن بۆ
ئەوەی بتوانێت بەرەنگاری كێشە و قورسیەكانی ژیان ببێتەوە و چارەسەر بدۆزێتەوە و ئەنجامی هەبێت .دەبێ ئەندامانی تیم و
بە تایبەتی ڕێبەرەكەیان ئەم قۆناغانە بزانن بۆ ئەوەی گەیشتن بە ئەنجامە خوازراوەکان ئاسان بکات.
پێنج قۆناغ بۆ پەرەسەندنی گرووپەكە ،21لەم خشتەیەدا تۆماریان دەكەین
خشتەى ژمارە ( :)٢١قۆناغەکانى گەشەسەندنى تیم پیشان دەدات:
1

قۆناغ
پێكهاتن
()Forming










2

قۆناغی
گەردەلوول
()Storming











چی روو دەدات؟
تاكەكان كۆ دەبنەوە و یەكتر دەناسن.
هەموو ئارەزوومەندن بەوەی وەرگیرێن.
هەموان لە گرفت دوور دەكەونەوە.
بارودۆخێكی رێزگرتن زاڵ دەبێت.
هەر كەسێك لەسەر خۆی ورد دەبێتەوە.
تاكەكان زانیاری هەست لەسەر یەكتری كۆ
دەكەنەوە.
تاكەكان پرسیار سەبارەت بە ئەركەكە
دەكەن.
هەندێك لە ئەندامانی تیم هەست دەكەن زۆر
كاریان لەم قۆناغەدا نەكردووە.
ماوەیكی خۆشە بۆ تاكەكان.
ئەندامانی گروپ دەستبەكار دەبن و بیرۆكە
زۆر دەبێت و گفتوگۆی گەرموگوڕ دەكرێت
بەهۆی پرسیاركردنی ئەندامانی تیم لەسەر
كارەكە ،دابەشكردنی رۆڵەكان و هەستكردن
بە تایبەتمەندێتی بەهۆی بەشداربوونەوە ،یان
هەوڵدانی هەندێك ئەندام بۆ كۆنترۆڵكردن...
هەر ئەندامێکى تیم هەوڵدەدات شوێنى خۆى
لەناو تیمەکەدا بکاتەوە و رۆڵى خۆى
دەستنیشان بکات.
دەكرێ گرفتەكە خێرا چارەسەر بكرێت
ئەمیش تا رادەیەك لەسەر راددەی پێگەیشتنی
ئەندامان دەوەستێت یان هەندێكیان.
ئەگەر گروپەكە ئەم قۆناغەی تێپەڕاند ئیدی
پەیوەندی راشكاوانە دەبێت و متمانەبوون
دروست دەبێت و بەرپرسیارێتیەكان دابەش
دەكرێن لە نێوانیاندا.
قۆناغێكی زۆر سەختە بەاڵم بنەڕەتیە بۆ
تیمەكە و پەرەسەندنی.
قۆناعێكی ناخۆش و ئازاربەخشە بۆ ئەو















وەكو ڕێبەری تیم دەبێ چیبكەین؟
یارمەتی تیمەكە دەدەین لەسەر:
 دەستنیشانكردنی ئامانجێك و چۆنیەتیكارکردن لەناو گروپدا.
 رێسا بۆ كاركردن لەناو تیمدا دادەنرێت.جەخت لەسەر گرینگیی رێساكە
دەكەینەوە و دەستنیشانكردنی ئامانجەكان
و چۆنیەتی كاركردن.

روونی دەكەینەوە بۆ هەمووان کە كێشە
قۆناغێكی تەندروست و گرینگە بۆ
پەرەسەندنی تیمەكە.
كارامەییەكانی بەڕێوەبردنى ناکۆکیەکان
بەكاردەهێنین.
داوا لە ئەندامانی تیم دەكەین سەبر و
لێبوردەییان هەبێت.
ئەندامان ئاڕاستە دەكەین بۆ ئەوەى
چارەسەركردنی ناکۆکیەكانیان بکەن.
چاو لە ناکۆکیەكە نا پۆشین چونكە دوای
دەگەڕێتەوە.
رۆڵ و ئالیەتی كاركردن روون
دەكەینەوە.
ریساكانی كاركردن بە بیر دێنینەوە و
لەوانەیە پێویستی بە دەستكاریكردنیش
هەبێت و رێسای تازەش دانێین.
لەسەر هەندێک رێگا رێکدەکەوین کە
هەمووان بەشدارى كارکردن بكەن.
ڕاهێنانی ئەوتۆ ئەنجام دەدەین کە
21

http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development
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3

رێكخستن
()Norming

4

كاری باش
()Performing

5

كۆتایی پێهێنانى
تیمەکە
()adjourning

















ئەندامانەى كە ئارەزووی كێشەیان نیە.
قۆناغێكی ترسناكە دەكرێ تیمەكە لەبار
بەرێت ئەگەر مامەڵەی رێكوپێك نەكرا.
تیمەكە لەسەر پێوەر و رێسای قبووڵكراو لە
الیەن هەمووانەوە جێگیر دەبێت.
رێكخستنەكە بۆ هەمووان روون دەبێتەوە.
هەر کەسێك پێگەی خۆی دەناسێت و رۆڵی
خۆی دەستنیشان دەکات.
هەموان ئامادەن بۆ كاركردن و پەیوەندیكردن
و كاریگەری بۆ چارەسەركردنی كێشەكان و
كارکردن.
ئەگەری هەیە هەندێك كەس بۆ بەرژەوەندی
تیم واز لە بیرەكانیان بهێنن.
ناکۆکیەكان بە هەلی پێشكەوتن دادەنێن و كار
بۆ چارەسەركردنیان دەكەن.
تیمەكە هەست بە لێهاتووی خۆی دەكات و
گوشەنیگای بۆ ناکۆکى وەك هەلێكە بۆ
پەرەسەندن.
تاكەكان بە یەكەوە بەستراون و بە
سەربەخۆیی لە رێبەرەوە كار دەكەن.
تیمەكە تەرکیز لەسەر ئەركەكانی دەکات و
دەگاتە ئەنجام.
تیمەکە لە ئامانجەكەی نزیك دەبێتەوە.
قۆناغی پێگەیشتن و داهێنان و خۆشی و
حەماسەت و داینامیكی و كاراییە.

تیم كاری تەواو دەكات و دەگات بە ئەنجامی
خۆی.
لەوانەیە تیمەكە بەردەوام بن بۆ ئەنجامدانی
كارێكی دیكە یان هەڵوەشێنەوە.
ئەندامانى تیمەکە هەست بە دۆڕان دەکەن.

پەیوەندی باشى ئەندامان بگەڕێتەوە پاش
چارەسەركردنی ناکۆکیەك.













هەستی گرنگبوون بەهەر تاكێك
دەبەخشین و بەرپرسیارێتی دەدەینێ.
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باوەڕ بەوە دەكەین هەر كەسێكمان
دەتوانێ ببێت بە ڕێبەر بە پێی ئەركەكەى.
دڵنیا دەبین لەو پێشكەوتنەی روویداوە بۆ
ئەوەى نەگەڕێینەوە قۆناغی دووەم.

تیم هاندەدەین و ئاستی بەرزی پێشبینیەكان
رادەگرین.
دڵنیا دەبین لەوەی هەموو بە بڕیارەكان
رازین.
پەیوەندیکردنى باش رادەگرین و لەسەرى
بەردەوام دەبین.
هەمووان بەشداری ڕێبەرایەتی دەكەین.
وریای پەیوەندی نێوان ئەندامان دەبین بۆ
ئەوەی نەگەڕێنەوە قۆناغەكانی پێشوو.
ئەگەر ئەندامێكی تیمەكە گۆڕا
هەنگاوەكان لە سەرەتاوە دووبارە
دەكەینەوە.
ئاهەنگ بۆ دەستكەوتەكانمان دەگێڕین.
كۆبوونەوەیەك دەكەین بۆ هەڵسەنگاندنی
كارەكە و رێزلێنان و لەوانەیە بۆ
ماڵئاوایی کردن بێت لە ئەندامەکان.

توخمەكانی سەركەوتنی تیم چیین؟
بۆ ئەوەی بەردەوامبوون و سەركەوتنی تیم مسۆگەر بكەین و قۆناغەكانی بەسەركەوتوویی بەرێی بكەین دەبێ ئەم
توخمانەی خوارەوە تێیدا هەبێت:
 .1ئامانجەكانی كاری تیمەكە روون و دەستنیشانكراو بێت و هەمووان پێیان بزانن و لێیان رازی بن.
 .2پالنی كاركردن ستراتیژ و چاالكی گەیشتن بە ئامانجەکان تێدا بێت لەگەڵ خشتەی كاتەكانیان .هەروەها
پێداویستیەكانی بنیاتنانى كارامەیییەكانی تیم بۆ ئەنجامدانی كارەكە و كەرەستەی پێویست بۆ جێبەجێكاری ئەركەكە.
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 .3رۆڵی دەستنیشانكراو بۆ هەر دانەیەك لە ئەندامانی تیم بۆ خۆی و ئەندامانی دیكە روون بێت و لەگەڵ كارامەییەكانیدا
گونجاو بێت .هەروەها گرینگە ئەندامان ببینن چۆن هەموو كارامەییەكان یەكتری تەواو دەكەن بۆ ئەنجامدانی
كارەكە.
 .4كارامەیی پەیوەندیکردنی كارا لە نێوان ئەندامانی تیم و مامەڵەكردنی لەگەڵ ناکۆکیەكان و هاریكاری لە نێوان
ئەندامانی تیمدا هەبێت.
 .5رێكکەوتن لەسەر سیستمی كارکردن و چۆنیەتى بڕیاردان.
 .5رێککەوتن لەسەر رێساكانی كاری تیم دەکرێت و ماوە بۆ ماوە پێداچوونەوەى بۆ دەکرێت لە الیەن ئەندامانەوە
ئەگەر ویستیان گۆڕانكارى تێدا بكەن و رێكی بخەنەوە.
 .0بەشداریكردنی هەموو ئەندامانی تیم لەبیرۆكە و گفتوگۆكان و بڕیاردان.
 .8کارەکانى تیمەکە بە یەک ئاڕاستە بەڕێوە دەچێت و گرفتی بەژەوەندی كەسی چارەسەر دەكرێت ئەگەر كەسێك
بەرژەوەندی كەسی هەبوو.
 .0کەشێك لە كرانەوە و هاریكاری و متمانە و باوەڕبەخۆبوون و ڕاستگۆیی و دوور لە حوكمدانی پێشوەخت و
تاوانباركردنی یەكتری لەناو تیمەکەدا هەیە.
 .19هاندان لەنێوان ئەندامانی تیم لە ناوەوە و لە دەرەوەش هەیە (بەڕێوبەری سەنتەرەكە ،ئەوانەی كار لەگەڵ الوان
دەكەن ،كەسوكار ،سەرۆكی شارەوانی..تاد).
 .11بوونی ڕێبەرێك کە كارامەییەكانی ڕێبەرایەتی هەبێت بە تایبەتی لە سەرەتادا و بە شێوازێكی باش لەگەڵ ئەندامان
مامەڵە بكات و یەكسان بێت بە بێ ئەوەی شوێنەكەی بۆ شتی دیكە بەكار بێنێت یان تەنیا بۆ مەدحكردن بێت.
هەروەها دەبێ كار بۆ گەشەسەندنی تواناكانی ئەندامانی تیم بكات و هەلیان بداتێ رۆڵی ڕێبەرایەتی ببینن.

ئەو رؤاڵنە چیین کە ئەندامانى تیمێک دەیگێرن؟
ئەندامانی تیم کۆمەڵێ رۆڵى دیکەى پاڵپشت و هاوكاریان هەیە بۆ ئەنجامدان و بەردەوام کردنی كارەكە .هەروەها رۆڵی
خراپیشیان هەیە کە هەندێ جار وەك كۆسپ دەبینرێن بۆ پێشكەوتنی كاری تیم .گرنگە ئەوە بڵێین ئەم رۆاڵنە جیاوازن لە ئەو
رۆاڵنەی کە ڕاستەوخۆ پەیوەستن بە كارەكە .بۆ نموونە :ئەگەر كاری تیمەكە ئەوە بوو کە هەڵمەتێکى کۆکردنەوەى پشتگیرى
بۆ گۆڕینى یاساکان بێت بە مەبەستى بەشدارى پێکردنى الوان ،دەكرێ رۆڵەكانی پەیوەست بەم ئەرکە بەم شێوەیە بێت-1 :
كۆكردنەوەی یاساكانی سەبارەت بە الوان و دیراسەت و پۆلێنكردنیان -2 .پەیوەندیكردن بە الوانەوە و وەرگرتنی
بۆچوونەكایان سەبارەت بە یاساکان و گەلێک رؤڵى دیکەش .بۆ دەستنیشانکردنى ڕۆڵەکان پشت بەم دابەشكردنە دەبەسترێت:
 .1رۆڵەكانی پەیوەست بە كارکردن :ئەو رۆاڵنەن ئەندامانی تیم دەیانبینن و دەگەیەننە ئەنجام و ئامانج.
 oدەستپێشخەر :بیری تازە و شێوازی جۆراوجۆری هەیە بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ كێشە و گەیشتن بەئامانج.
 oتەحەدی (ركابەری) :پرسیار دەكات بۆ ئەوەی تیمەكە لە سنووری خۆی دوورتر ببات بۆ بەرزكردنەوەی
ئاستی پێوەرەكان و تیمەکە بەرەو مجازەفەکردن دەبات.
108

Page | 108

109

 oپوختکەرەوە :لە نێوان ماوە و ماوەیەك كار و بیرۆكە و بڕیارەكان پوخت دەكاتەوە.
 oروونكەرەوە :بیرۆكە و بێشنیازەكانی ئەندامانی دیكەی تیمەكە روون دەكاتەوە.
 oپاڵنەر :گروپەكەهاندەدات بۆ پێشكەوتن لەكاردا.
 oپێشكەشكارى زانیارى یان داواکارى زانیاری :یان زانیاری پتر دەدات یان لە تیمەكە داوای زانیاری زیاتر
دەكات.
 oپێشكەشكاری بۆچوون یان داواكاری بۆچوون :رای خۆی دەبەخشێتە تیمەكە یان داوای بۆچوونی ئەندامانی
تیم دەکات سەبارەت بە هەر بابەتێك.
 oپێوەر :پێشنیازی پێوەر دەكات بۆ چاكتركردنی كار و رێساكانى کار بە بیرى ئەندامان دێنێتەوە.
 .2رۆڵەكانی پەیوەست بە بەردەوامی :ئەو رۆاڵنەیە كە یارمەتی بنیاتنانی پەیوەندی باش لەنێوان ئەندامانی تیمەكە
دەدات هەروەها كاریگەری زۆری لەسەر بەردەوامبوونی بەرهەمهێنانى بەرەو ئامانجەكان هەیە.
 oهاندەر :دەستخۆشی لە كارە باشەكانی تیم دەكات و رێزگرتن و تێگەیشتنی بۆ بۆچوونەكانی ئەندامانی دیكەی
هەیە و هاندانیان بۆ بەشداریكردن دەکات.
 oچاودێر :چاودێری بەڕێوەچوونی پەیوەندییەكانی نێوان ئەندامان دەكات و ستراتیژ بۆ چاككردنەوەی ئەرکەکان
دەخاتە ڕوو.
 oرۆح سووك :گرژیی كار یان گفتوگۆكان بە نوکتە و گاڵتەكردن سووك دەكات.
 oپەیوەندیکارى بەردەوام :بۆچوونەكانی ئەندامان لە یەكتر نزیك دەكاتە و هەوڵی چارەسەركردنی ناکۆکیەكان
دەدات.
 oبە دواداچوون :بەدواداچوونى پێشكەوتنی كار دەكات و كاریگەری گەڕاوە بە تیم دەبەخشێت.
 .3رۆڵە رێگرەكانی كارایی تیم :ئەو رۆاڵنەی كاریگەریان لەسەر بەرهەمهێنان و پەیوەندییەكانی تیم هەیە:
 oدژەكار(العدوانی) :رکابەرى و دژایەتی بۆچوونەكان دەكات بە شێوازێكی هێرش بردنە سەرى.
 oپشت بەخۆ نەبەستوو (اتكالی) :پشت بە كەسانی دیكە دەبەەستێت بۆ بڕیاردان و هەڵوێستێكی دیاری نیە.
 oكونترۆڵكار :دەیەوێ دەسەاڵت وەرگرێت بە مەبەستی كۆنترۆڵكردنى هەموو تیمەکە.
 oالریكار :بە عینادی رەتی دەكاتەوە و دەچێتە سەر هەندێك بابەت كە تیم لێی بووەتەوە.
 oبەزەیی خواز :هەموو کاتێک نە بوونی ئاسایش و نەبوونی نرخاندن دەردەبڕێت.

تایبەتمەندییەكانى كەسیی كارا لەناو تیمدا چیین؟
 .1قسە لەڕوو (الصراحە)

 .5نەرمی

 .2مامەڵەی ئەرێنی

 .0ڕاستگۆیی

 .3بابەتیبوون

 .8هاوسۆزی

 .4رۆحی هاریكاری

 .0پەیوەندیکردنی كارا

 .5خاكیبوون

 .19گوێگرتن لەوانی دیكە
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 .11بەشداریكردن لەچارەسەركردن و كێشەكان

 .10حەماس (جۆش و خرۆش) و كاری جددی

 .12ڕێزگرتن لە بۆچوونەكانی ئەوانی دیكە

 .29بوونی كارامەیییەكانی بڕیاردان و

 .13هاوبەشی شارەزایی كەسیی لەگەڵ ئەوانى دیکە

چارەسەركردنی ناکۆکیەكان و بیركردنەوەی

 .14هاندان و دەستخۆشیكردن بۆ ئەندامانی گروپ

داهێنەرانە و ڕەخنەگرانە
 .21پێشنیازكردن و داوای هاریكاری لە كاتی

 .15حوكم نەكردن لەسەر ئەوانى تر و لەسەر

پێویستدا

هەڵوێست و بیروباوەڕیان

 .22هەبوونی ئەو كارامەییانەی کە ئەركەكە

 .15بابەتەكان كەسی وەرنەگیرێت

پێویستی پێیانە

 .10شەرم نەكردن و نەترسان لە دەربڕینی

 .23زانیتی خاڵە بەهێز و الوازەكانی كەسێتی

بۆچوونەكان

 .24بڕوا بەخۆبوون

 .18وەرگرتنى بەرپرسیارێتی

ئەگەر ڕێبەر بووین!
لەپاڵ ئەوانەی لەسەرەوە باسمانكردن:
 .1متمانە و باوەڕبەخۆبوون لە تیمەكاندا دروست
دەكەین.
 .2دەستكەوتەكانی تیم بابەتییانە هەڵدەسەنگێنین.
 .3ئامۆژگاری و هاریكاری لە كاتی پێویستدا
پێشكەش دەكەین.
 .4هاندەدەین و پاڵێنەر دەبین.
 .5تیمەكە بە روونی و لۆژیكی ئاڕاستە دەكەین.
 .5بە شێوەیەکى ئەرێنی مامەڵە دەكەین.
 .0چاودێری و هەڵسەنگاندن و چاككردنەوەی
ئاڕاستە دەكەین.
 .8گۆڕان و داهێنان قبووڵ دەكەین.
 .0دووردەكەوینەوە لە جیاكاری.
 .19یەكالكار دەبین.
 .11سەبرمان دەبێت.
 .12بوار بۆ هەمووان دەرەخسێنین بۆ رادەربڕین.
 .13بەرپرسیارێتێ ڕێبەرایەتی هاوبەش دەكەین
لەگەڵ تیم.
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چۆن رێزمان بۆ كار و داهێنانەكانی كەسانی دیكە و شێوازە جیاوازەکانى دەردەبڕین؟
وەكو ڕێبەر یان ئەندامی تیم یان هاوكارانی بواری الوان دەبێ ئەمانە بكەین:
 .1سوپاسى ئەوانى دیکە دەكەین لەسەر پێشنیار و كارەكانیان.
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 .2بەردەوام بە بابەتە ئەرێنیەكان دەست پێدەکەین و تێبینی لەسەر بابەتە نەرێنیەكان بە وشەی"من" یان
"بەڕای من" و ئەوانى دیکە دەدەین.
 .3هەوڵ دەدەین بابەتەكان لە گۆشەنیشگای ئەوانەوە ببینین و پێویستیەكانانیان رەچاو بكەین.
 .4هەوڵ دەدەین شتە هاوبەشەكان بدۆزینەوە و بیناسازیی لەسەر بكەین.
 .5رەخنە لە بیرۆکەکە دەگرین نەک لە کەسەکە.
 .5بیرۆكە لە دوای بیرۆكە دەخەینە ڕوو و دڵنیا دەبین لە رازیبوونی كەسەكە لەسەری پێش ئەوەی بچینە سەر
بیرۆكەیەكی دیكە.

كاركردن وەكو تیم – چاالكی پێشنازكراو
ناونیشانی چاالكی تیم
لە كۆتایی ئەم چاالكییەدا الوان دەتوانن:
ئامانجەکانی
 پێناسەی تیم بكەن.
چاالكی
 دەستنیشانكردنی توخمەكانی سەركەوتنی تیم بكەن.
 40خولەك
ماوەى چاالکى
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
كەرەستەی
پێویست
 .1چاالكییەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە و داوا دەكەین پابەندی ڕێنوێنییەكان بن 5( :خولەك)
هەنگاوەکانى
 بە شێوازی بازنەیی لەناو گروپی  5-5كەسیدا رادەوەستن.
جێبەجێکردن
 هەر بەشداربوویەك دەستی بۆ ناو بازنەكە درێژ دەكات و دەستی بەشداربوویەكی دیکەى ناو
گروپەكە دەگرێت بۆ ئەوەی دەستەكان تۆڕبەند بن.
 ئەمجار تۆڕەكە دەكەنەوە بە بێ ئەوەی دەستی یەكتر بەردەن.
 .2بەشداربووان چاالكییەكە جێبەجێدەكەن 19( .خولەك)
 .3لە كۆتایی ڕاهێنانەكەدا داوا لەبەشداربووان دەكەین بگەڕێنەوە بۆ شوێنەكانی خۆیان و پرسیاری
هەستیان دەكەین 5( .خولەك)
 .4گفتوگۆ دەكەین 19( :خولەك)
 ئامانجی چاالكییەكە چیبوو؟
 ئایا توانیتان بەجێی بگەیەنن؟
 چۆن توانیتان؟
 بۆچی نەتانتوانی بەجێی بگەیەنن؟
 .5پێناسەى تیم دەکەین 5( .خولەك)
 .5پوخت دەكەین :فاكتەر و توخمەكانی وەک( :ژمارە ،پەیوەندیکردن ،روونی ئامانج ،ناکۆکیەكان،
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راوێژكاری نێوان ئەندامان پێش كاركردن..هتد) ئەوانەی باسكران شتی ڕاستین و روبەرووی تیم
دەبنەوە 5( .خولەك)
الپەڕەكانی كار
بیرۆكە بۆ
خۆمان!

---







بەشداربووان ئاگادار دەكەینەوە ئازاری یەكتر نەدەن لەكاتی دروستكرنی گرێ مرۆییەكە.
ئەگەر گروپەكان تێكەاڵوی هەردوو رەگەزبوون رەچاوی داب و نەریت دەكەین و گروپەكان بەجیا
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دەكەین؟
وریا دەبین کە ناکۆکى لە نێوان بەشداربوواندا روونەدات وەكو تاوانباركردنی یەكتر بەوەی كۆسپیان
بۆ پرۆسەكە كردووە .سەرنج بۆ ڕێزگرتن لە بۆچوونەكانی یەكتری دەدەین و ئەم شتانە زۆرجار دەبن
كاتێك ڕێنوێنییەكان روون نەبن و كات كورت بێت.
پابەندی ئامانجەكانی خۆمان دەبین و ئەگەر كەسێك لە بابەت دەرچوو رایدەگرین و دەڵێین لە چاالكی
دیكەدا چارەسەریان دەكەین.
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ناونیشانی چاالكی دووان یان سیان لە یەكێك باشترن
ئامانجەکانی
چاالكی

ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

لە كۆتایی ئەم چاالكییەدا الوان دەتوانن ئەم ئامانجانە جێبەجێ بکەن:
 ژماردنی سوودەكانی كاركردن لە تیمدا.
 دەستنیشانكردنی ئەرک و رۆڵەكانی ئەو كەسانەی لەناو تیمدان.
 دەستنیشانكردنی تایبەتمەندییەكانی كەسیی كارای ناو تیم.
 هەڵسەنگاندنی كارامەییی كەسیی و بەشداریكردن لەناو تیمدا.
 85خولەك
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 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 كۆپی الپەڕەی تواناکانى خۆم هڵدەسەنگێنم بۆ بەشداریکردن لەناو تیمدا بە پێى ژمارەی بەشداربووان.
 وەرەقەی سپی و رەنگاورەنگ و قەڵەمی رەنگکردن و مەقەست ( )3-2و تێپ..تاد بۆ یارمەتیدانی
بەشداربووان لەسەر وێنە كێشانی ئارمەكەیان.
 .1چاالكییەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە :لەناو گروپدا لەسەر ئەركێك كار دەكەن ،بە ِالم پێشتر دەبێ هەر
گروپێك ئامانجەكانی ،ناونیشانی ،ئارمەكەی و بانگەشەكەی دەستنیشان بكات 5( .خولەك)
 .2بەشداربووان بە شێوەیەکى هەرەمەكی دابەش دەبن بۆ چەند گروپێکی یەکسان 5( .خولەك)
 .3گروپەكان ئەركەكانیان جێبەجێدەكەن 29( .خولەك)
 .4لە كۆتاییدا پرسیاری هەستیان سەبارەت بە خۆیان و كارەكانیان دەكەین 5( .خولەك)
 .5گرنگی كاركردن لەناو تیمدا پوخت دەكەین 5( .خولەك)
 .5هەر گروپێك كارەكەی خۆی نمایش دەكات و چۆنیەتی گەیشتنیان بەو ئەنجامە شیدەكاتەوە؟ (19
خولەك)
 .0گفتوگۆ لەسەر ئەم پرسیارانە دەكەین15( :خولەك)
 رۆلەكانی هەر ئەندامێکی تیمەکە چ بوو؟
 بۆچی ئەم رۆڵەی گێڕا؟
 هەستت بەچی كرد كاتێك ئەو رۆڵەت گێڕا؟
 ئایا كەس هەیە لە رۆڵەكەی خۆی پتری بینیبێت؟
 ئایا رۆڵ هەبوو كۆسپ دروست بكات؟ چۆن مامەڵەتان لەگەڵیدا كرد؟
 .8رۆڵە جۆراوجۆرەکانى ناو گروپدا روونی دەكەینەوە و گرنگیی مامەڵەكردن بە هێمنی و ئەرێنی بۆ
ئەوەی كۆسپ دروست دەكات ,هەروەها تایبەتمەندێتی خوازراو لە ئەندامانی تیمدا و نموونە لە كاری
گروپەكان دەدەین 19( .خولەك)
 .0گرنگیی كاركردن لەناو تیمدا پوخت دەكەین و گرنگی رۆڵی ئەندامان بە كارەكان و بەردەوامبوونیان
و دەسكەوتەكانیان رووندەکەینەوە .هەروەها گرنگی كارەكانی هەر تاكێك لە رۆڵی بەرهەمهێنانی
پێویستدا بەپێی كارامەیییەكانی خۆیان پوخت دەکەینەوە 5( .خولەك)
 .19الپەڕەی كار بەسەر بەشداربوواندا دابەش دەكەین ،شیدەكەینەوە وهانیان دەدەین بۆ ئەوەى كاری
پێبكەن وەکو خۆهەڵسەنگاندنێك بۆ تواناکانى خۆیان و دوای ماوەیەك بگەڕێنەوە بۆی بۆ ئەوەی بزانن
چی پێشكەوتنێیان ئەنجامداوە 5( .خولەك)
كارامەییەكانی خۆم بۆ بەشداریكردن لە تیمدا هەڵدەسەنگێنم
 هەر رستەیەك بخوێنەوە و بزانە كامەیان گونجاوترە بۆت .ژمارەى " "٠بۆ کەمترین نمرەیە و
ژمارەى " "٦بۆ بەرزترین نمرەیە.
 ئەم خشتەیە هاوکاریت دەکات بۆ دەستنیشانکردنى ئەو شتانەى کە پێویستى بە چاککردنەوە هەیە لە
رێگەى پەرەپێدانى کارامەیى و تواناکانى خۆتەوە.
٥
٤
٠
٢ ٩
دوور دەكەومەوە لەگلەیی كردن لە كەسانی دیكە.
1
رێگا دەدەم هەر کەسێک كارامەییی خۆی نیشان بدات.
2
لە پێناو بەرژەوەندی تیمدا ڕەفتار دەكەم.
3
دەتوانم بەرپرسیارێتی هەڵگرم.
4
دەستحۆشی دەكەم لە دەسكەوتەكانی ئەندامانی تیم.
5
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بیرۆكە بۆ
خۆمان!

دووردەكەومەوە لە حوكمدانی پێشوەخت.
5
هاریكاری دەكەم.
0
رای خۆم روون و بە ئاشکرایى و رووبەڕوو دەردەبڕم.
8
بە ئەرێنی و بەڕێزەوە مامەڵەی كەسانی دیكە دەكەم.
0
 19بەشداری دەكەم.
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 11من بابەتییانە بیر دەکەمەوە.
 12گوێ لە كەسانی دیكە دەگرم.
 13حەماسم هەیە و بە جددی كار دەكەم.
 14حوكم لەسەر كەسانی دیكە نادەم.
 15شارەزایی و زانیاریم لەگەڵ كەسانی دیكە هاوبەش دەكەم.
 15هەوڵی ئەوە دەدەم کە رێککەوتنى ئالوگۆر دەربارەى
چارەسەركردنی ناکۆکیەكان جێبەجێ بکەم.
 10پێشنیازی بیرۆکەى نوێ و شێوازی جیاواز دەكەم.
 18هەوڵ دەدەم گۆشەنیگاكان لە یەكتر نزیك بكەمەوە.
 10بابەتەكانی بە كەسیی وەرناگرم.
 29ڕەخنە لە بیرەكان دەگرم نەك لە کەسەكان.
 21رێز لە گۆشەنیگای ئەوانی دیكە دەگرم.
 22لەکاتى پێویستیدا هاریكاری دەكەم.
 23رۆڵی خۆم كارا دەگێڕم.
 24خۆم بۆ ئەو كارانە دەبەخشم کە پێویستە بکرێن.
 25پابەند دەبم بە بڕیارەكانی تیم.
 وریا دەبین لە جەختكردن لەسەر ئامانجەكانی چاالكی و ئەگەر كەسێك لەبابەت دەرچوو دەیگێڕینەوەو
دەڵێن لە چاالكی دیكەدا باسی دەكەین.
 لەكاتی كاركردنی تیمەكاندا بەسەریان دەكەینەوە و تێبینی شێوازی كارلێكکردنەكە دەبین بۆ ئەوەی
دواتر تێبینی لەسەر بڵێین و هەروەها لە حاڵەتی پەرەسەندنی ناکۆکیدا زوو فریای دەكەوین و نایەڵین
ببێت بە توندوتیژی.
 لەکاتی گفتوگۆكاندا وشیار دەبین کە نەچنە سەر بابەت و رۆڵی ئەندامانی ناو تیم و تایبەتمەندییەكانی
ئەندامیکارا لەناو تیمدا.
.
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ناونیشانی چاالكی هەنگاو بە هەنگاو...
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

لە كۆتایی ئەم چاالكییەدا الوان دەتوانن:
 ژماردن و پێناسەكردنی هەنگاوەكانی پەرەسەندنی تیم بکەن.
 توخمەكانی سەركەوتنی تیم دەستنیشان بکەن.
 09خولەك
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 وەرەقەی سپی و رەنگاورەنگ و قەڵەمی رەنگ و راستە و کلیپس و کارتۆنى بەتاڵ ,مقەست و تێپ,
قەسەبەى خواردنەوە و وایرە.
 الپەرەی بچووك کە پیشەكانی لەسەر نووسرا بێت( .الپەڕەی كار)
 .1ڕاهێنانەكە بۆ بەشداربووان بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 19( :خولەك)
 ئێوە گروپێكن لە شارەزایان بەهۆی ناوبانگتانەوە لە كارەكانتان هەڵبژێردراون.
 لەناو گروپدا وەکو تیمێک کاردەکەن بۆ بیناکردنی نموونەیەك بە پێى ئەو كەرەستانەی ئامادەیان
دەكەین بۆتان.
 مەرجەکانى کارکردن بەم شێوەیە دەستنیشان دەکەین:
 هەر تاكێك وەرەقەیەك وەردەگرێت پیشەكەی لەسەری نووسراوە و دەبێ گروپەكان فڕەپیشە بن.
 كاری هەر تیمێك لەسەر ئەم شتانە هەڵدەسەنگێنرێت :جوانی كارەكە ،توندوتۆڵی ،ئەگەریسوود لێوەرگرتنی ،بەكاربردنی داهێنەرانە بۆ كەرەستەكان و خێرایی كاركردن.
 دەتوانن دوو جار پەیوەندیکردن لەگەڵ تیمەكانی دیكە بکەن و دەتوانن کەسەکان بگۆڕن بۆئەوەى پیشەی نوقسان لەگەڵ تیمەكانی دیكە بگۆڕنەوە.
 هەر تیمێك بۆی هەیە یەك جار سەردانی مێزەكە بكات و پێداویستی خۆی ببات. .2الپەرەكانی پیشەكان بە شێوەیەکى هەڕەمەکى لەسەر بەشداربووان دابەش دەكەین.
 .3تیمەكان دابەش دەكەین و  5-4چاودێر دەستنیشان دەكەین بە پێی ژمارەی تیمەكان.
 .4تیمەكان كار لەسەر بیناسازی پارچەكەیان دەكەن 29( .خولەك)
 .5كارەكان نمایش دەكرێن و داوا لەهەر گروپێك دەكەین باسی چۆنیەتی كاركردنی خۆیان بكەن بە پشت
بەستن بە ئەم  4پێوەرە 15( :خولەك)
 چۆن كارەكەیان دەستپێكرد؟
 میتۆدی پەیڕەو كراو چیبوو؟
 چی ئاستەنگ و قورسیەكتان بینی؟
 ئایا كارەكەتان ئەنجامدا؟
 .5داوا لە چاودێرەكان دەكەین تێبینیەكانیان بڵێن.
 .0وەاڵمی گروپەكان لە خانە گونجاوەكانی سەر بۆردەكە دەنووسین كە پێشتر دابەشی  5بەش كراوە
(قۆناغەكانی پەرەسەندنی گروپ).
 .8رووندەكەینەوە ،ئاساییە هەر تیمێك بەم قۆناغانەدا تێپەڕێت ،وەك ناونیشان دەیان نوسین لە هەر پێنج
بەشەكەی بۆردەكە .قۆناغەكان لە یەكتر جودا دەكەینەوە 15( .خولەك)
 .0بەپێی پێوەرەكان كارەكان هەڵدەسەنگێنین و ناوى تیمی براوە ڕادەگەیەنین 19( .خولەك)
پیشەی ئەندامان
 وێنەكێش ()2
 نووسەر ()2
 چێشت لێنەر ()2
 زانای فیزیک ()3
 ئەندازیاری كارەبا ()2
 مامۆستای دواناوەندی ()2
 ئەندازیاری دیكۆر ()2
 ڕۆژنامەنووس ()2
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بیرۆكە بۆ
خۆمان!










راوچی ()3
پزیشك ()2
بیناساز
كرێكار ()2
لە كاتی گفتوگۆدا پرسیار سەبارەت بە بابەتە باسنەكراوەكان دەكەین (گرنگیی هەبوونی كێبڕكێ،
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ئارەزووی بردنەوە ،ترس لە دۆڕاندن ..هتد.
وریا دەبین تەركیزمان لەسەر قۆناغەكانی پەرەسەندنی تیم بێت نەك لەسەر رۆڵی تاكەكان.
لەکاتى کارى گروپدا ,گروپەکان بەسەر دەکەینەوە و تێبینى رێگاى کارلێککردن و قۆناغەکانى تیم
دەکەین بۆ ئەوەی بتوانین دواتر تێبینیان لەسەر بدەین .هەروەها لە كاتی دروستبوونى ناکۆکى یان
توندوتیژی چاالکیەکە رایدەگرین و رێساكانی پێكەوە كاركردن بەبیر دەهێنینەوە.
دەكرێ ناوەڕۆكی کارى گروپەكان بەمانە بگۆڕینەوە
 oپێشنیاز :1
 ئێوە گروپێك كرێكارن لە ساڵۆنێكی ئارایشگاى ژنان کار دەکەن کە تازە كراوەتەوە .یەكتری
ناناسن .پسپۆڕیەكان :قژ بڕین ،قژ بۆیاغكردن ،جوانكاری پێست ،نینۆك چاكردن...هتد .بۆ
كاركردن پێكەوە مانگێك بەیەكەوە دەبن.
 oپێشنیاز :2
 ئێوە گروپێكن لە پسپۆڕانی هوشیاركردنەوەی هاوەاڵن .ڕێكخراوێك داوای لێكردوون
كۆببنەوە و پالنێك بۆ پۆ هۆشیاركردنەوەی هاوەاڵن دانێن لە نێوان الوان لەسەر ئایدز و
تەندروستی مناڵبوون ..ئێوە یەكتر ناناسن و لە دەزگای جیاجیا كاردەكەن و هەندێكتان بۆ
خۆی كار دەكات.

116

117

ناونیشانی چاالكی پێكەوە ئامێرەكە دادەمەزرێنین
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

بیرۆكە بۆ
خۆمان!

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 كارامەییەكانی كاركردن لەناو تیمدا جێبەجێ بکەن.
 توخمەكانی سەركەوتنی تیم دەستنیشان بکەن.
 55خولەك
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 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 سێ نموونەی ئامێرێكی سادە.
 ئامێرێكی كات گرتنەوە.
 سێ كارت کە مەرجەكانی كاركردنی گروپەكانی لەسەر نووسراوە( .الپەڕەکانى کار)
 .1چاالكیەكە بەم شێوەیە بۆ بەشداربووان رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 لەناو سێ گروپدا كار دەكەن و هەر گروپێك هەڵدەستێت بە پێکەوەنانى ئامێرێك بەاڵم لە رێگەی
مەرجی تایبەتەوە كە لەناو ئەو كارتانەدا نووسراوە کە لەسەرتان دابەشدەکرێن( .الپەڕەی كار)
 ئەنجامەكانتان نمایش دەكەن و ئینجا گفتوگۆ دەكەین.
 .2داوا لە بەشداربووان دەکەین سێ گروپ بە ئارەزووی خۆیان دروست بكەن 5( .خولەك)
 .3هەر گروپێك ئامێرێكى دەدەینێ کە هەمان جۆر بێت و جیاواز نەبێت لەگەڵ مەرجەكانی كاركردن,
ئینجا گروپەكان دەست بە دامەزراندنی (پێکەوەنانى) ئامێرەكە دەكەن 29( .خولەك)
 .4كات بۆ كاركردنی هەر گروپێک دەگرینەوە ,ئامێرەکە تاقى دەکەینەوە و دڵنیا دەبین لە جۆرەکەى19( .
خولەك)
 .5ئەنجامەكان نمایش دەكەین و گفتوگۆ دەربارەى كاریگەری مەرجەكانمان لەسەر كاری گروپەكان
دەكەین لە الیەنی كات و جۆری كار و كاریگەری ئەمانە لەسەر پەیوەندیەکان 19( .خولەك)
 .5ئامانجی چاالكیەكە و توخمەكانی سەركەوتنی كاری تیم پوخت دەكەینەوە 5( .خولەك)
مەرجەكانی كاركردنى گروپ
 گروپی یەكەم :بەربێدەنگی كار دەكەن و پێكەوە قسە ناكەن.
 گروپی دووەم :بۆیان هەیە قسە بكەن پێكەوە.
 گروپی سێیەم :قسە دەكەن پێكەوە و ڕێبەرێك هەڵدەبژێرن و بە پالن كار دەكەن.



دەكرێ ئامێرەكە بە كارێك بگۆڕینەوە لە دروستكردنی ڕاهێنەر بێت.
گرنگە لەكاتی كاركردندا چاودێری گروپەكان بكەین و تێبینیەكانمان لەسەر شێوازى کارکردنى
گروپەکان بنووسینەوە.

ناونیشانی چاالكی من سەرکردەم ()1
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 خەسلەتەكانی سەرکردەی لێهاتوو دەستنیشان بکەن.
 بەراوردكردنی خەسلەتەكانی خۆیان بەوانەی سەرکردە بكەن.
 39خولەك
 بۆرد و کاغەز و قەڵەم.
 كاغەز و قەڵەم.
 .1لە سەرەتای دانیشتنەكەدا ناوی ئەو سەرکردانە دەنووسین کە بەشداربووان دۆزیانەوە و ئەوانەی
خۆمان ئامادەمان کردبوون 5( .خولەك)
 .2بە هاوكاری بەشداربووان خەسلەتەكانی سەرکردە دەدۆزینەوە (دەوری  )8و گرنگترین كارەكانیان و
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الپەڕەكانی كار
بیرۆكە بۆ
خۆمان!

بەربەستەكان و چۆن زانیان خۆیان سەرکردەن 29( .خولەك)
 .3ڕاهێنەر خەسلەتەكانی كەسایەتی سەرکردە پوخت دەكاتەوە 5( .خولەك)
-



داوا لە بەشداربووان دەكەین چەند ڕۆژێك پێش چاالكیەكە (بە پرسیاركردن لە كەسوكار و خێزان و
هاوڕێ یان لە ڕێگەی ئینتەرنێت) ناوی سەرکردەى بەناوبانگ هەڵبژێرن و سیفەتەکانى
رێبەرەیەكانیان دەستنیشان بكەن.
بۆ خۆشمان ناوى هەندێك سەرکردەى بەناوبانگ هەڵدەبژێرین لەگەڵ تایبەتمەندێتیەكانی.
بەشداربووان ئاگاردار دەكەینەوە دوبارە سیفەتەكانی سەرکردە بخوێننەوە لەبەر ئەوەی لە چاالكی
داهاتوودا پێویسمان پێی دەبێت.
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ناونیشانی چاالكی من سەرکردەم ()2
ئامانجەکانی
چاالكی
ماوەی چاالكی
كەرەستەی
پێویست
هەنگاوەكانی
جێبەجێكردن

الپەڕەكانی كار

لە كۆتایی ئەم چاالكیەدا الوان دەتوانن:
 پۆلێنکردنى سیفەتەکانى سەرکردە بە پێى گرنگیەکانى.
 مومارەسەکردنی هەندێك لە ئەرکەکانى سەرکردە.
 09خولەك
 بۆرد و كاغەز و قەڵەم.
 شوێنی كار و كەرەستەی پاكردنەوە و وگواستنەوە.
 سێ کارت کە لەسەر هەر یەکێکیان ئەرکى گروپەکە نووسراوە( .الپەڕەکانى کار)
 .1چاالكیەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە 5( :خولەك)
 لە سێ گروپدا کار دەکەن بۆ ئەنجامدانی هەندێک ئەرکى دیاریکراو.
 بە ئارەزووی خۆتان گروپ هەڵدەبژێرن.
 سەرکردە بۆ گروپەكان هەڵبژێرن.
 .2بەشداربووان گروپ و سەرکردەكانیان هەڵدەبژێرن 5( .خولەك)
 .3ئەركەكانى هەر گروپێك بە پێی الپەڕەی كار دابەش دەكەین.
 .4بەشداربووان دەست بە ئەنجامدانی كارەكانیان دەكەن 39( .خولەك)
 .5بەشداربووان كۆ دەكەینەوە بۆ گفتوگۆكردنی کارى هەر گروپیك29( :خولەك)
 ڕێگە دەدرێتە بەشداربووان بۆچوونی خۆیان سەبارەت بە كاركردنی سەرکردەكەی خۆیان بدەن.
 ڕێگە دەدرێتە هەر سێ سەرکردەکە رای خۆیان سەبارەت بە سەختیەكانی كارەكەیان بڵێن و
چۆن توانیان بە سەریاندا زاڵ بن و چۆنیەتی ئاڕاستەكردنی گروپەكە بۆ كاركردن روون بکەن.
 .5تتێبینیەكانی خۆمان دەدەین و جەخت لەسەر سیفەتە ئەرێنیەكانی هەر یەكێك لە سەرکردەکان دەكەین
و چۆن كەس هەیە خۆیان ئەو سیفەتانەیان هەیە و هەشە دەتوانن فێریان بن 19( .خولەك)
ئەركەكانی گرووپەكان
گروپێ یەكەم :باخچەی سەنتەرەكە پاك دەكەنەوە /قوتابخانەی پیشەیی.
گروپێ دووەم :وەرشەیێکی ڕاهێنان پاك دەكەنەوە.
گروپێ سێیەم :شتومەك لە وەرشەیەكەوە بۆ دانەیەكی دیكە دەگوازرێنەوە.
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بیرۆكە بۆ
خۆمان!






ئەو ئەركانە هەڵدەبژێرین كە هەستی بەشداربووان بە بەرپرسیارێتی بەرز دەكات بە مەرجێك لەگەڵ
تەمەن و تایبەتمەندێتی دیكەیان گونجاو بێت.
دەكرێت هەندێك خۆشی بخرێتە سەر چاالكیەكە وەك ئەوەی بە ڤیدیۆ وێنەیان بگرین یان هەر شتێكی
دیكە.
لە كاتی ئەنجامدانی چاالكیەكە بەشداربووان بەسەر دەكەینەوە بۆ ئەوەی دڵنیا بین سەرکردەکە
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كەسایەتیی سەرکردە بەرجەستە دەكات كە تایبەتمەندییەكانیمان لە چاالكی پێشووتر باس كردووە.
دەكرێ ئەركی گروپەكان بەم شێوەیە بگۆڕین:
 oگروپێ یەكەم :ئامادەكردنی پرۆگرامی هۆشیاركردنەوەی هاوەاڵن سەبارەت بە ماددەی هۆشبەر.
 oگروپێ دووەم :دانانی پالنێكی سەرەتایی بۆ پرۆسەیەكی وە ك كۆكردنەوەی پشتیوانی سەبارەت
بە توندوتیژی خێزانی.
 oگروپێ سێیەم :دەستنیشانكردنی هێڵە سەرەتاییەكانی دامەزراندنی یانەیەكی الوان.
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1

یەکەی پێنجیەم
بەرنامەکانی کارامەییەکانی
ژیان جێبەجێ دەکەین

2

رێبەری الوان بۆ كارامەییە بنەڕهتیەكانی ژیان و
بەکارخستن

یەکەى پێنجیەم :بەرنامەکانی کارامەییەکانی ژیان
جێبەجێ دەکەین

ناوەڕۆکی ئەم ڕێبەرە
پێشەکی
یەکەی یەکەم :چەمکی کارامەییەکانی ژیان دەناسین
یەکەی دووەم :کارامەییە سۆزدارییەکان
یەکەی سێیەم :کارامەییەکانی درککردن (المهارات االدراكیة)
یەکەی چوارەم :کارامەییە کۆمەاڵیەتییەکان
یەکەی پێنجەم :بەرنامەکانی کارامەییەکانی ژیان جێبەجێ دەکەین
پاشکۆ :پرۆگرامى ڕاهێنانی ڕاهێنەران دەربارەی کارامەییە بنەڕەتیەکانی ژیان بۆ الوان

3

تیمی زانکۆی ئەمێریکی:
ئامادهكردن
 رنا حداد إبراهیم ،ماستەر لە پەروهرده و ڕهفتاری تەندروستی.هاوكاران لە ئامادەكردن:
 هالە علویە ،ماستەر لە پەروهرده و ڕهفتاری تەندروستی.
 لیا قرح ،ماستەر لە کارگێرى و سیاسەتی تەندروستی.
 دانی زۆ ،دکتۆری ددان و شارەزا لە ڕاهێنان و پەرەپێدانی الوان.
کارامەییەکانی بەکارخستن :
 هەموو چاالکییە پەیوەستەکان بە جیهانى کارکردن لە الیەن غسان الصفار – شارەزا لە ڕێکخراویکاری نێودەوڵەتی ئامادەکراوە ،هەروەها بەشداری کردووە لە چاوخشاندنەوە بە تەواوی ئەم
ڕێبەرە.
پێداچوونەوە:
 میادە کنج ،ماستەر لە تەندروستی گشتی– فەرمانگەی پشتیوانی تەندروستی و تەندروستیکۆمەڵگایی – کۆلیژی زانستە تەندروستیەکان -زانکۆی ئەمێریکی لە بەیروت.
پێداچوونەوە لە الیەن :UNFPA
-

سهی نمر ،ماستەر لە توێژینەوە نێو دەوڵەتیەکان و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی
 UNFPAلە بەغدا .
نور الرشید ،ماستەر لە پەرەپێدانی نێو دەوڵەتی و بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە ئۆفیسی UNFPA
لە عەممان.
حسین هەناری ،ماستەر لە کۆمەڵناسی و سیاسەتە کۆمەاڵیەتیەکان ،بەرپرسی پرۆگرامی الوان لە
ئۆفیسی  UNFPAلە هەولێر .
زاهد حسن ،ماستەر لە ئەندازیاری ،شارەزای نیشتمانی لە بواری کار و ڕاهێنانی پیشەیی.

4

چۆن كارامەییە ژیانیەكان تێكهەڵكێش دەكرێن؟
دەكرێ كارامەییەکانى ژیان لەناو پرۆگرامەكانی خوێندن تێكهەڵكێش بكرێن یان لەناو چاالكیەكانی
دەرەوەی پۆل لەقوتابخانە و سەنتەرەكانی ڕاهێنانی پیشەیی و چاالكی و پرۆگرام و پڕۆژەكانی سەنتەری
الوان و ماڵەكانی ڕۆشنبیری و كۆمەڵە ئەهلی و گشتیەكانی الوان .بەاڵم بۆ ئەوەى ئەم پرۆگرامانە کاریگەر
بن و ئاکامیان هەبێت ,پێویستە بۆ ماوەیەکى دوور و درێژ لەناو گروپى بچکۆلەى الواندا کارى لەسەر
بکرێت و بە رێگاى هاندان و جەختکردنەوە و بەردەوامبوون و جێبەجێکردنیان ,چاودێرى پرۆسەى
فێربوونى ئەم کارامەییانە بکەن تاکو الوان وا هەست بکەن کە لە هەموو بوارە جۆراوجۆرەکانى ژیانى
خۆیاندا بەکارى دەهێنن و پشتیان پێ دەبەستن بۆ دەستنیشانکردن و تێگەیشتنى ئاکام و کاریگەرى ئەم
کارامەییانە لەسەر خۆیان و دەوروبەریان و کۆمەڵگەیان بە گشتى.

هێلکارى ژمارە ( :)٩ئەگەرەکانى تێکهەڵکێشکردنى کارامەییە ژیانییەکان لەناو پرۆگرامەکانى الواندا
پیشان دەدات:

كارامەیی ژیان لە چوارچێوەی پرۆگرامەكان
بابەتێکی بنەڕەتی لە پرۆگرامدا
بابەتێکى ناوەرۆککراو
هەمووی یان بەشێكی پرۆگرامی خوێندن

كارامەیی ژیان لە چوارچێوەی چاالكیەكانى نا پۆلیدا
یانەکانی قوتابخانە
بەرنامەکانی پێگەیاندنی هاوتەمەنان
خێوەتگای هاوینە

تێكهەڵكێشكردنی كارامەییە ژیانیەكان لەناو پرۆگرامەكانی خۆێندندا بە چەند ڕێگەیەك ئەنجام دەدرێت
کە هەر یەکەیان خاڵى ئەرێنی و نەرێنى خۆى هەیە وەكو لەم خشتەیەی خوارەوە دیارە:

5

خشتەى ژمارە ( :)١٢رێگاکانى تێکهەڵکێشکردنى بەرنامەکانى کارامەییە ژیانییەکان لەناو
پرۆگرامەکانى خوێندندا پیشان دەدات:
1

2

خاڵە نەرێنیەكانی
 سەختی دۆزینەوەی كاتی تەواو بۆئەم بابەتە لەناو پرۆگرامەكاندا.
 لەوانەیە بە شێوەیەك تەماشا بكرێتكە گرنگ نیە.

خاڵە ئەرێنیەكانی
 ئەو مامۆستایانەی وانەی كارامەییەبابەتێكی بنەڕەتی
ژیانیەكان دەڵێنەوە گرنگی پێدەدەن و
بێت
ڕاهێنانی پێویستیان لەسەر
لەپرۆگرامەكانی
وەردەگرن.
خوێندندا
 لێكچوونی زیاتر لەنێون ناوەڕۆك ورێگاكانی فێركردن و راهێناندا.
 ئەگەری پترى هەیە بۆ سەرنجراكێشانی مامۆستا و قوتابیان.
 پشتیوانیەكی بەرز لە الیەن مامۆستاوەو هەستكردن بە بەرپرسیارێتی
بەرامبەر بە ژیان و تەندروستی
قوتابیان.
 ڕێگەپێدان بە ریزبەندکردنیچەمكەكان لە ئاستی سەرەتاییەوە تا
ئاستى ئامادەیى .پەرەپێدانی شارەزایی
كۆنی خۆێندن و بەستنیانەوە بەوەی
نوێ.
 دانانی كاتێكی تایبەت بە وانەكە لەگەڵدابینكردنی پالن و جێبەجێكردن و
هەڵسەنگاندنی كاریگەر.
 بابەت و كارامەیی دیكە دەخرێتەناویەوە بۆ پشتیوانی و بەشداریکردن
لە الیەن مامۆستای دیكەشەوە.
 ئاسانی تاقیكردنەوەى بابەتەکە وەكئەوەی ناوەرۆكی لە بابەتی
هەمەجۆرى دیكەدا هەبێت و وا لە
مامۆستاكان دەكات کە زۆر بە باشى
بیڵێنەوە.
 لەوانەیە هەڵبژاردنی بابەتی دەكرێ مامۆستای بابەتەكە بتوانێتبابەتى
ناوەڕۆككراو گونجاو نەبێت.
بابەتی كارامەیییە ژیانییەكان لەگەڵ
ناوەرۆککراو/
 مامۆستایان زانیاری تەواویانبابەتی دیكەدا تێكهەڵكێش بكات.
بابەتێكە پێشتر
لەسەر ناوەرۆکى بەرنامەکە نیە و
هەبووە و بەرنامەکە  -تێچووی ڕاهێنانی مامۆستاكان كەمترە
لە بابەتەکانى ناڕەحەتن.
لە تێهەڵكێشكردنی لە چەند بابەتێكدا و
دەخرێتە ناو
 ئەگەری ئەوەى هەیە بابەتەكانیخێراتریشە.
ناوەرۆکەکەى
بەرنامەكە كاتی كەمتریان
 تێچووی كەمترە لە تێکهەڵكێشكردنی(زانستە
دەستكەوێت لە کاتى تەرخانکراو
ماددەکە لە چەند بابەتێكدا و
كۆمەاڵیەتیەكان یان
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3

خێراتریشە.
پەروەردەى مەدەنى)
 توانینی پشتیوانی مادە سەرەكیەكە کەبابەتی كارامەییە ژیانیەكان لەناو
بابەتەکانى دیکەشدا تێکهەڵکێش
بکرێت.
هەمووى یان هەندێك  -بابەتەكە ببێت بە پرۆگرامی
قوتابخانەیەك بە تەواوەتی.
لە بابەتەكانی
پرۆگرامى خوێندن  -بەشداریكردنی ژمارەیەكی زۆر لە
مامۆستایان تەنانەت ئەوانەی کە
زۆربەى جاران بەشداریش نابن.

بۆ بابەتە ناوەڕۆككراوەکە.

-

ونبوونی بابەتەكە لە نێوان بابەتی
دیكەى شایەستەتردا.
كاتی تەرخانكراو بۆ ناوەرۆکەکەى
كەمترە لە پێویست.
لە زۆربەى جاراندا ,مامۆستایان
ڕاهێنانى تەواویان بەر ناكەوێت.
گەیشتن بە هەموو مامۆستایان و
ڕاهێنانیان بابەتێكە تێچووی زۆرە
كاتیشی دەوێت.
هەندێك مامۆستا گونجاوى و
گرنگی بابەتەكە نازانن.

ئەگەری یەكەم لەسەر ئاستی درێژخایەن سەركەوتووە .ئەمەش مانای ئەوە نییە لە حاڵەتی نەبوونی هەل
و كەرەستەی پێویست بۆ داخڵكردنی بابەتێكی نوێ بۆ ناو پرۆگرامەكان بابەتی كارامەییە ژیانییەكان نە
خەینە ناو پرۆگرامەوە .ئەو کاتە دەتوانین ئەگەری دووەم لەسەر ئاستى کورتخایەن وەرگرین و ئەگەری
یەكەم بۆ دواتر دانێین.
لە الیەكی دیكەوە تێهەڵكێشكردنی كارامەییە ژیانیەكان لەگەڵ چاالكیەكانی دەرەوەی پۆل و لە رێگای
یانەکانی قوتابخانە و بەرنامەکانى پێگەیاندنى هاوتەمەنان لەناو قوتابخانەكاندا سووودەكانی بۆ قوتابی و
فەرمانبەرانى قوتابخانەش دەگەڕێتەوە لە پاڵ كەسوكار و خوشك و برا و كۆمەڵگە بە گشتی.
هەروەها ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی رۆڵی گرنگیان لەم جۆرە پرۆگرامانەدا هەیە لە دەرەوە و
ناوەوەی قوتابخانە .ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی ،لە حاڵەتێكدا ئەگەر شارەزایی هەبوو ،دەتوانێت لە
ڕاهێنانی مامۆستایان بەشدار بێت و چاالكیەكانی پرۆگرامی كارامەییە ژیانیەكان لەگەڵ چاالكیەكانی
دەرەوەی پۆل جێبەجی بكەن .هەروەها دەكرێ ڕێكخراوەكان گرێبەستی هاوبەشی لەگەڵ دامودەزگای
كەرتی گشتی ببەستن كە پرۆگرامەكانی كارامەییە ژیانیەكان جێبەجێ دەكات بۆ ئەوەی هەل بۆ الوان
بڕەخسێنێت کە ئەوەی فێرى بوون جێبەجێی بكەن .لە الیەكی دیكەوە پشتبەستنی ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی
مەدەنی بە پرۆگرامەكانی كارامەییە ژیانیەكان لەناو چاالكی و پڕۆژەكانیدا رۆڵێکی گرنگ لە گۆڕینی
كۆمەڵگە دەبێت بۆ پەرەپێدان و پێشخستنی كارامەییەكانی الوان و رەخساندنی هەلی مومارەسەكردنیان و
داهێنانی ژینگەی گونجاو بۆ ئەنجامدانیان.
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چۆن كارایی و سەركەوتن بۆ بەرنامەکانی كارامەییە ژیانییەکان مسۆگەر دەكەین؟
هەندێك پێوەر هەن دەبێ پابەندیان بین ئەگەر پرۆگرامی كارامەییەکانی ژیانیی كارا وسەركەوتوومان
ویست ،1ئەو پێوەرانەش ئەمانەن:
 .١لەسەر بنەمای تیۆری دانراوە :تیۆریەكانی گۆڕینی ڕەفتار و تیۆریەكانی فێربوونی كۆمەاڵیەتی زۆر و
هەمەجۆرن ,بەاڵم هەموویان لەسەر گرنگی هەبوونی ئەم توخمانە كۆكن بە مەبەستی گەیشتن بە ئامانجی
خوازراو لە گۆڕینی ڕەفتارو فێربوونی كارامەییە ژیانیەكان ،ئەمانیش بەم شێوەیەن:
 oبەخشینی ئەو زانیاری و هەڵوێست و كارامەییانەی كە وەاڵمی پێویستیەكانی الوان و گرفتەكانیان
دەداتەوە.
 oهاندان و ئامادەبوون بۆ گۆڕان.
 oباوەڕبوون بەسوودە چاوەڕوانكراوەكان و باوەڕبوون بەوەی ئەم توایانە كاریگەر دەبن
 oباوەڕبوونی الوان بەوەی ئەم توانایانە كاریگەرن و ئەوان دەتوانن بەسەركەوتوویی بەكاریان
بهێنن و رەفتارى خوازراو ئەنجام بدەن.
 oپێشخستنی ژینگەی پێویست بۆ مومارەسەکردنى رەفتارى خوازراو لە ڕێگەی سیاسەتێکی
پاڵپشت و پشتگیرەوە.
 oگەیشتن بە خزمەتگوزاریەكان کە پێویستیەکى الوانە بۆ مومارەسەکردنى رەفتارى خوازراو.
 .٢ناوەڕۆكی پرۆگرامەكان :گرنگە بەشی مەعریفی بەسەر ناوەڕۆكی پرۆگرامەكاندا زاڵ نەبێت،
دەركەوتووە ئەو پرۆگرامانەی تەنیا زانیاری دەبەخشن بەس نین بۆ گۆڕینی ڕەفتار .بۆ نموون :سیمینارێك
لەسەر توندوتیژی نێوان هاوتەمەناندا -هۆكار و ئەنجامەكانی ,ڕێگە لە هاوتەمەنان ناگرێت کە توندوتیژ
نەبن ،بە هەمان شێوە پێدانى زانیاری لەسەر كۆنترۆڵكردنی هەڵچوونەكان .بە ئامانجی گۆڕینى ڕەفتار
پێویستمان بەوەیە الوان هەڵوێستیان هەبێت سەبارەت بە توندوتیژی و نەیكەن بە ئامرازێك بۆ مامەڵەكردن
و چارەسەركردنی كێشەكانیان و دەبێ بتوانن مامەڵە لەگەڵ هەستە نەرێنیەكانیان بکەن .بۆیە پێویستە
هاوسەنگیەک لەنێوان الیەنەکانى زانیارى و هەڵوێست و کارامەییەکان هەبێت .هەروەها گرنگە كارامەییە
ژیانیەكان بەسترابێتەوە بە بابەتگەلێك كە پەیوەندیان بە ژیانی الوانەوە هەبێت ,بەمەیش كاریگەری
بەهێزتری دەبێت .بۆ نموونە :كاتێك باسی كارامەیی بڕیاردان دەكەین دەستنیشانكردنی بوارەكەی گرنگە،
1

Adapted from UNICEF, Escape Peers, Module 7Life Skills and Skills for Health-Skills-Based Health Education including Life Skills: an important
component of a child-friendly/health-promoting school, WHO, UNICEF, UNESCO, UNFPA, WB, PCD, EDC, EI..
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ئایا بڕیارەكە سەبارەت بە پسپۆڕێتی و خوێندنە ,یان هەڵبژاردنی پیشەی دواڕۆژە ،یان هاوسەرگیری یە،
یان بەکارهێنانى ماددەی هۆشبەرە ،یان جگەرەكێشانە .كارامەییە ژیانیەكان لەسەر بابەتە جۆراوجۆرەكاندا
جێبەجێ دەكرێن كە پەیوەستن بە ژیانی الوانەوە لە بواری تەندروستی و كۆمەاڵیەتی و ئابووری و
پەروەردەیی و نیشتمانی .ریزبەندی لۆژیكی بۆ كارامەیی بە یەك بەستراوەكان پیادە دەكەین و دەست بە
كارامەییە سۆزدارییەكان دەكەین پاشان كارامەییە ئیدراكییەكان و ئینجا كارامەییە كۆمەاڵیەتیەكان ،بۆ
نموونە :چۆن كچێك دەتوانێت فشاری هاوتەمەنانى رەتبكاتەوە لە حاڵەتێكدا ئەگەر خۆنرخاندنی بەرز نەبوو
و بڕیاری ئەنجام نەدانى ڕەفتارەكەی نە دابوو؟
 .٣شێوازە پەروەردەییە بەكارهاتوەكان لەپروگرامەكان :ناكرێ كارامەییە ژیانیەكان بە شێوازی تەقلیدیی
فێركردن بگوزرێتەوە بەو شێوەیەى کە الوان تەنیا رۆڵی وەرگر بگێڕن .بڕگەی داهاتوو "چۆن دەبێ
ڕاهێنان لەسەر كارامەییە ژیانییەكان بكەین" باسی گرنگى و شۆنیەتى بەکارهێنانى شێوازی كارلێكکردن لە
فێركردنی كارامەییە ژیانیەكاندا دەکات.
 .٤كات و ریزبەندی :زەروورەتێکى گرنگە کە پرۆگرامێكی تەواو و پلە بە پلە لە قۆناغەكانی سەرەتاییەوە
تاكو دواناوەندی هەبێت ،بەوەی دەست بە چەمكە ساكارەكان بكات تا دەگەن بە چەمکە ئاڵۆزەكان .وەك
ئاڕاستەیێکی گشتی ,نابێ كاتژمێرەكانی ڕاهێنان لە  8كاژێڕی چڕ یان لە  11كاژێری ناو پۆل لە ساڵێكدا
کەمتر بێت و پێویستە دانیشتنی ئاسانکاری بە بیرهێنانەوەی بەدوادا بێت .توێژینەوەكان جەخت لەسەر ئەوە
دەكەن ئەو ڕاهێنانەی كاریگەریان لەسەر ڕەفتاری الواندا بە جێهێشتووە ئەوانە بوون كە ژەمى
بەبیرهێنانەوەیان لە سااڵنى دواى فێرکردنى کارامەییە ژیانییەکان تیادا بووە.
 .٥پەرەپێدان و پێشخستنی كارامەییەكانی مامۆستایان و ئەو کارمەندانەى لەگەڵ الوان کار دەکەن :ئەم
بابەتە گرنگترین پێوەرەكانە كە دەبێ بەجێبگەیەنرێت بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانی پرۆگرامەكە .لە بڕگەی
"چۆن دەبێ ڕاهێنان لەسەر كارامەییە ژیانییەكان بكەین ؟" وردەكاری تایبەتمەندێتی و رۆڵەكانی
مامۆستایان و راهێنەران و ئەو کارمەندانەى لەگەڵ الوان کار دەکەن باس كردووە کە پێویستە
پرۆگرامەکانى راهێنان و چاودێرى و بەدواداچوونەوە لە بوارى پراکتیکیدا پیادەى بکەن.
 .٦بەدەستهێنانى پشتگیرى :بەمەبەستی گشتگیرکردنی سوود و بەردەوامبوونی پرۆگرامەكانی كارامەییە
ژیانیەكان ،گرنگە لەگەڵ كۆمەڵگە بەگشتی كار بكرێت بۆ ئەوەی پشتیوانی بایەخەكەی وەربگیرێت و زوو
دەستی پێ بكرێت .دەتوانین ئەم كارە بكەین لە ڕێگەی بەخشینی زانیاری پشتگیر و پێناسەکردنى بەرنامەكە
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بۆ کەسانى پەیوەندیدار و ڕاهێنانیان لەسەری ,بەمەش ژینگەیەكی پشتیوان دێتە ئاراوەو .بۆ نموونە :كاتێك
لە قوتابخانەكاندا كار لەسەر پرۆگرامەكانی كارامەییە ژیانییەكان دەكەین ,گرنگە پشتگیرى بەڕێوبەری
قوتابخانەكان و مامۆستا و فەرمانبەرانى تەندروستى و کۆمەاڵیەتى قۆتابخانەکان بەدەست بهێنین و
راهێنانیان پێ بكەین ،هەروەها كاتێك لەناو كۆمەڵگەدا كاری بۆ دەكەین گرنگە لەناو ڕێبەر و كەسوكار و
رێکخراوەکانى کۆمەڵگەى مەدەنیدا ریکالمى بۆ بكەین.
 .٧پشتیوانی دەزگایی لە سەر ئاستى سیاسەت و هەیکەلیە و سەرچاوەکان :گرنگە ئامانجەكانی
پرۆگرامەكە روون بێت و پشت پێ بەستراو و تێكهەڵكێشراو بێت لەگەڵ ئەوانەی دەزگاكە .هەروەها دەبێ
هەموو هاوكارانی دەزگاكە ئاگایان لە پرۆامەكە و گرنگیەكەی و تایبەتمەندی و شێوازی كاركردنی و
ئامانجەكانی هەبێت .لە الیەكی دیكەوە دەبێ سیاسەت و یاساكانی دەزگاكە پشتیوان بن ،بۆنموونە :چۆن
مامەڵە دەكەن كاتێك كە زانرا توندوتیژی سێكسی لە دژى کچێک ئەنجامدراوە؟ یان ئایا كاتەكانی كاركردنی
ڕێكخراوەكە لەگەڵ كاتی بۆشایی الوان دەگونجێت بۆ ئەوەى لە دانیشتنەکانى پێگەیاندنى سەبارەت بە
کارامەییە ژیانییەکاندا ئامادەبن؟ یان ئایا سیاسەتی دەزگاكە ڕێگە دەدات الوان ببنە ئەندامی ئەنجومەنی
بەڕێوەبردنی دەزگاكە بۆ ئەوەی بەشداری بڕیارەكان بن وەكو هەلێك بۆ مومارەسەکردنی كارامەییە
ژیانیەكان .پێویستیەکى بەهێز هەیە بۆ بەڕێوەبردنی پرۆگرامەكە و هەبوونى سیستمێكی تایبەت بۆ
چاودێریكردن و هەڵسەنگاندن و بێگومان پێویستیش بە سەرچاوەی دارایی دەبێت.
 .٨پەیوەندی و هەماهەنگی و هاوبەشی لەگەڵ پرۆگرامەکان و خزمەتگوزاریە پەیوەندیدارەکان:
بەمەبەستی مسۆگەرکردنى فێربوونى الوان بۆ ئەنجامدانى رەفتارى تەندروست و ئەمین و
مومارەسەکردنیان ,دەبێ پرۆگرامەكانی كارامەییە ژیانییەكان لەگەڵ دەزگاکانی خزمەتگوزاری تەندروستی
و كۆمەاڵیەتی و پەرەپێدان و ئابووری و ئەوانى دیکەى پەیوەندیدار ببەستینەوە و گرێبەستى شەریکایەتى
لەگەڵیان ببەستین بۆ پشتیوانی و هاریكاری و بۆ ئەوەى ببنە دەرفەتێک بۆ الوان تاکو ڕەفتارەكانیان تیایدا
مومارەسە بکەن.
 .٩بەشداریكردنی الوان و كۆمەڵگا :بەشداریكردن لەم ڕۆژانەدا بووەتە شتێكی ئاسایی بەاڵم لە کۆمەڵگەى
ئێمەدا هێشتا ساوایە و پێویستی بەكاركردنە .ئەمیش مانای ئەوە نییە کە بەشداری بە الوان و کەسوکار و
كۆمەڵگە بە گشتی لە قۆناغە جۆراوجۆرەکانى گەشەسەندنى کارامەییە ژیانییەکاندا ناکرێت ,بگرە لە
دەستنیشانکردنى پێداویستییەکان و پالندانان و دیزاینکردندا تاکو دەگاتە قۆناغەکانى جێبەجێکردن و
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بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن .بەشداریەكە هەر چۆنێك بێت ،راوێژكاری ،هاوبەشی ،یان دەستپێشخەری
تاكەكەسی ،هەمویان بەشداری لە پێشخستنی پرۆگرامەكەدا دەكەن بۆ ئەوەى ژینگەیەک دروست بکەن کە
تێیدا بگەینە ئامانجە خوازراوەکانمان و بەردەوامیبوونەکەى مسۆگەر بکات.
چوارچێوەى ژمارە ٥/١
خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانى هاورێى الوان بابەتێکى
پەیوەستە بە تەندروستى الوانەوە ,جۆراتى و پێوەرە بەرزەکانى
جێبەجێکردنى خزمەتگوزاریە گشتیەکان لەخۆ دەگرێت.
خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانى هاورێى الوان بە ئاسانى
وەردەگیرێن و گونجاو و قەبۆلکراون لەالیەن الوانەوە .بە
تێچوویەکى کەم یان بە بەالشى لە شوێن و کاتى پێویستدا هەن.
هەروەها بە شێوازیکى خۆش و خوازراو بە بێ جوداکارى لە
رەگەز و ئایین و کەمئەندامى و ئاستى کۆمەاڵیەتیدا پێشکەش
دەکرێن .ئەم خزمەتگوزاریانە هەموو پێداویستیەکانى الوان
دابین دەکەن و کاریگەرن چونکە لە الیەن دەزگایێکى مرۆیى
کارا پێشکەش دەکرێن کە بە بێ هەبوونى هیچ هەڵوێستێکى
پێشوەخت دەتوانن پەیوەندى لەگەڵ الواندا بکەن.

چۆن دەبێ ڕاهێنان لەسەر كارامەییەکانی ژیان بکرێ؟
قۆناعەكانی پەرەسەندنی كارامەییە ژیانییەكان
تیۆری فێربوونی كۆمەاڵیەتی و توێژینەوەكانی ئەلبەرت باندۆرا ( )Albert Bandura, -1977ئەوە
نیشان دەدەن کە كەسەكان بەتێبینكردنی ڕەفتارەكانی كەسانی دیكە و ئەنجامەكانی فێری ڕەفتار دەبن.
هەروەها ڕەفتارە ئەرێنیەكان بەوە پشتگیری دەكرێن كاتێك ئەو كەسە درک بە ئەنجامی ڕەفتارێکی تایبەتى
ئەرێنی یان نەرێنی دەکات و دەبینێت .ئەم رەفتارانە هەڵدەگرێت و بە رێگەى زەینى راهێنانى لەسەر دەکات
و مومارەسە دەکات .زانایەکى دیکەى دەروونى بەناوى لیف ڤیگوتسكی ( )Lev Vygotsky,- 1978لە
هەمان سەرچاوەدا پێی وایە كارلێكکردنی كۆمەاڵیەتی و بەشداریكردنی منداڵ لەگەڵ هاوەڵەكانی و
گەورەكان لە پرۆسەی چارەسەركردنی كێشەدا بنەمایەكی گرنگە بۆ پێشكەوتنی گەشەسەندنی عەقڵ و
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بیركردنەوەی .بۆ نموونە :لەوانەیە الوان پەنا بۆ ماددە هۆشبەرەكان بەرن بۆ هەاڵتن لە كێشەكانیان لە
حاڵەتێكدا ئەگەر تێبینیان كرد الوان ئەم رێگایە بەکار دەهێنن و ئەنجامیان بینیوە.
بەاڵم كاتێك فێری كارامەیی بڕیاردان و هەڵبژارتنى گونجاوترین چارەسەر بۆ کێشەکانیان دەکەین و
باوەڕبەخۆبوونی بەرز دەكەینەوە و هانی دەدەین جێبەجێیان بكات و ژینگەیەكی گونجاوی بۆ دابین
دەكەین(قوتابخانە و خێزان و کۆمەڵگە) کە گرفتەکان بە شیضوەیەکى ئەرێنى چارەسەر دەکەن وهەلی
جێبەجێكردنیان بۆ دەڕەخسێنین ،ئەو کاتە الوانیش بە ئاڕاستەیەكی باش بەرەو چارەسەركردنی كێشەكانیان
دەڕۆن و رەفتارى دروست بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ کێشەکانیان بەکار دەهێنن .لێرەوە گەشەندن و
پەرەسەندنی پرۆگرامەكانی كارامەییە ژیانییەكان بە سێ قۆناغدا تێدەپەڕێت:2

هێلکارى ژمارى ( :)٢١هەرسێ قۆناغەکانى گەشەسەندنى کارامەییە ژیانییەکان پیشان دەدات:
قۆناغى یەکەم :دەستنیشانکردنى ئەو کارامەییانەى کە پێویستە کاریان لەسەر بکرێت لە رێگەى:
 دەستنیشانکردنى ئەو کارامەییانەى کە پێویستە کاریان لەسەر بکرێت و کاریگەریان لەسەر
رەفتارێک یان بارودۆخێکى الوان هەیە و مەرام و ئامانجمان پێ چییە (واتا :الوان دەتوانن چى
بکەن ,ئەگەر فێرى ئەم کارامەییانە بوون) .ئەمەش پێویستە بە بەشداریکردنى الوان بێت.
 شرۆڤەکردنى کارامەییەکە لە رێگەى پێناسەکردنى و وردەکاریەکانى گرنگیەکەى و هەنگاوەکانى و
شیکردنەوەى ئەو رەشانەى کە تێیدا بەکار دەهێنرێن.
 راستکردنەوەى چەمکە چەوتەکانى دەربارەى کارامەییەکە و جێبەجێکردنى.

2 Adapted from 1- Skills for Health-Skills-Based Health Education including Life Skills: an important component of a child-friendly/healthpromoting school, WHO, UNICEF, UNESCO, UNFPA, WB, PCD, EDC, EI., 2- The Act Game, ACT: Assertive Communication Training, A Social Skills
Training Program for Children Grades 3 – 6, Teacher’s manual, Barbara Kenney Bickford, Sutherland Miller, and Mary Jane Rotheram-Borus, and
3- Life Skills Training: Empirical Findings and Future Directions, Gilbert J. Botvin and Kenneth W. Griffin The Journal of Primary Prevention, Vol.
25, No. 2, October 2004.
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قۆناغى دووەم :پشتیوانیکردنى وەرگرتن و فێربوونى کارامەییە ژیانییەکان و جێبەجێکردنى لە ڕێگەى:
 هەل رەخساندن بۆ بەدواداچوونى جێبەجێکردنى کارا بۆ کارامەییەکە.
 هەل رەخساندن بۆ مومارەسەکردنى کارامەیى لەگەڵ چاودێرى و ئاراستەکردن و پێدانى
کاریگەرى گەڕاوە.
 هەڵسەنگاندنى ئەداى جێبەجێکردن.
 پێشکەشکردنى کاریگەرى گەڕاوە بۆ ئەنجامدانى چاککردن و راستکەرەوەکان.

قۆناغى سێیەم :پشتیوانى بەردەوامبوونى بەکارهێنانى کارامەییەکە و گشتاندنى لە ڕێگەى:
 رەخساندنى دەرفەتى مومارەسەکردنى کەسیى لەناو پۆلدا یان لەناو راهێناندا یانیش بە ڕێگەى
ئەرکەکانى پراکتیزەکردن لە ماڵەوە.
 پشتیوانیکردنى خۆهەڵسەنگاندن و هەموارکردنى شێوازى جێبەجێکردنى کارامەییەکە.
 پێشکەشکردنى پاڵپشتى کۆمەاڵیەتى بۆ مسۆگەرکردنى بەردەوامى و مومارەسەکردن و
راستکردنەوەى ئەنجامدانى کارامەییەکە.
 بانگەشەکردن بۆ کارامەییە وەرگرتووەکە لەناو هاوتەمەناندا.

لەكاتی خۆئامادەكردندا بۆ دانیشتنێك سەبارەت بە كارامەییەكی دەستنیشانکراوى ژیان گرنگە پشت بەم
قۆناغانە ببەستین .هەروەها پێویستە هەلی مومارەسەكردن و بەدواداچوون لە ئاستی كەسیەوە (لەناو پۆل و
دانیشتنى راهێناندا) بگوێزرێتەوە بۆ دەرەوە ,واتا بۆناو دامودەزگاكان یان رێکخراوەکان و پاشان بۆ
كۆمەڵگە بە گشتی.
پێشخستنی کارامەییە ژیانییەكان بە شێوازی چاالك /بەشداریکردن
فێركردنی كارامەییەكان بە گشتی و كارامەییە ژیانیەكان بە تایبەتی پێویستى بە شێوازی كارلێكکەر و
چاالكی فێركردن هەیە کە الوان بۆ بیركردنەوە و تێبینیکردن و هەڵبژاردن و تەجروبە و دۆزینەوەی خود
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و هەڵسانگاندن و كاركردن لەسە چاكتركردن و پەرەپێدان دەسازێنێت .بۆیە گرنگە پشتبەستن بە شێوازی
فێركردنی چاالك /هاوبەشکردن بکرێت لە بری شێوازی تەلقینی کۆن.
فێركردنی چاالك و هاوبەشکردن جەخت لەسەر بەشداربوو دەکات لە جیاتى ئەوەى تەرکیز لەسەر
ماموستا /راهێنەر یان پێگەیاندنکار بکات .هەندێک شێوازى راهێنان و فێرکردن بەکار دەهێنێت بۆ ئەوەى
بەشداربوو بیركركردنەوە و وشیكردنەوە و دۆزینەوە و تەجروبە و و بڕیاردان و كارلێكکردن و
پەیوەندیکردن لە شارەزایەكانی رابردووى خودى خۆیەوە بكات .ئەمانە لە ژینگەیەكی هاندەر و ئەمین
دەكرێن کە مامۆستا كەرەستە و ڕێنوێنی خۆی دەدات و ئەوانیش كار دەكەن .پاشان ئاڕاستەكردن و
ڕاستكردنەوە و پوخت كردنەوە لەگەڵ بەشداربوان دەكات .فێركردنی چاالك /هاوبەشکردن كۆمەڵێك
تایبەتمەندی و زانیاری و هەڵوێست و كارامەیی تایبەتی بۆ ڕاهێنەر دەوێت دواتر باسیان دەكەین.
پوختەی هەندێ شێواز (رێگە) و ئامرازی بەكارهاتوو بۆ فێركردنى كارامەییە ژیانییەكان:
لەم ڕێبەرەدا پێناسەی رێگاكانی فێركردن بە تەكنیك یان ستراتیژەكانی فێركردن ناسێنراون وەك
رۆڵبینین و گفتوگۆ و كارلێككردن و كاری گروپ کە لە الیەن ڕاهێنەرەوە پەیڕەو دەکرێن بۆ گەیشتن بە
ئەنجامێکی دەستنیشانكراو سەبارەت بە بابەتى ڕاهێنانەکە.
ئامرازەكانی فێركاری ئەو كەرەستە و ئامێرە پشتیوانانەن کە هاوکارى پرۆسەى راهێنان دەکەن :بۆرد،
وەرەقە و قەڵەم ،كۆمپیوتەرو داتاشۆ..هتد .جیاوازی نێوان رێگاكان و ئامڕازەكانی فێركردن ئەوەیە کە
دووەمیان پشتیوانی یەكەمیان دەكات بەاڵم ناتوانێت شوێنی بگرێتەوە.
 .1رێگاكانی بەکارهاتوو لە فێرکردنى كارامەییە ژیانییەكاندا:
ئەم خشتەیەی خوارەوە رێگاكانی فێركردنی كارامەییە ژیانییەكان پوخت دەكاتەوە بۆ فێرکردنى کارامەییە
ژیانییەکان .پێناسەی هەر رێگایەك دەكات و ئامانجى بەکارهێنانى شرۆ/ە دەکات (پێدانى زانیاریەک یان
گۆڕینى هەڵوێستەک یان فێرکردنى کارامەییەک) ,هەروەها هەنگاوەكانی جێبەجێکردنى ئەو رێگایە بە
شێوەیەکى گشتى پێشکەش دەکات.
خشتەى ژمارە ( :)١١رێگاکانى راهێنان ,ئامانج و هەنگاوەکانى جێبەجێکردنیان پیشان دەدات:
ناونیشان و پێناسەی
رێگاكە
هزرباراندن /یان
گەردەلوولی زەینی

ئامانجەکەی

هەنگاوەكانی جێبەجێكردنی

 خزمەتی ئامانجەکانیزانیاری و هەڵوێستەكان.

 -1پرسیارێكی روون و دیاریكراو دەكەین
سەبارەت بەبابەتی توێژینەوەكە بۆ نموونە:
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تەكنیكێكە لەسەر
پرسیاركردن دەوەستێت
بە مەبەستی ئەوەی
زۆرترین ژمارەی
وەاڵممان دەسكەوێت
بەبێ ئەوەى تێبینی یان
هەڵسەنگاندنی وەاڵمەكان
بکەین لە قۆناغی
یەكەمدا.
كاری گروپەكان
لەسەر پرنسیپی
دابەشكردنی گروپی
گەورە بۆ گروپی
بچووكتر دەوەستێت و
کار لەسەر
وردەكاریەكانی بابەتێکى
دیاریکراو دەکات.
لەوانەیە هاوبەش بێت بۆ
هەموو گروپەکان یان
کار لەسەر بەشێك لە
بابەتەكە بكات.

 هاندانی هەمووان بۆبیركردنەوە و بەشداریكردن.
 ڕێگەنەدان بەگفتوگۆی بێئەنجام.
 تەركیزکردن لەسەربیرۆكەكانی بەشداربووان.

-2
-3
-4

 خزمەتی ئامانجەکانیزانیاری و هەڵوێستەكان.
 پشتیوانیکردنی كارامەییچارەسەركردنى گرفت,
بیركردنەوەی ڕەخنەیی،
پەیوەنیكردن ،ڕێبەرایەتی و
كاركردن لەناو گرویدا.
 كاراكردنی بەشداریكردنیئەو تاكانەی کە ناتوانن
بۆچوونەكانیان لەبەردەم
گروپی گەورە بدركێنن.
 گۆڕینەوەی بیركردنەکان وهاوبەشیکردنیان.
 پێدانى بەرپرسیارێتیگەورەتر و سەربەخۆیی بە
بەشداربووان.

-1
-2
-3
-4

-1

-6

-7
-8
رۆڵگێڕان
هەندێك لە بەشداربووان
رۆڵی كەسایەتی تر
دەگێڕن و هەوڵدەدەن

 خزمەتی ئامانجەکانیزانیاری و هەڵوێستەكان.
 پشتیوانیکردنی كارامەییچارەسەركردنى گرفت,
بیركردنەوەی ڕەخنەیی،

-1
-2
-3

"یەكەم شت بەبیرتدا بێت چیە كاتێك
گوێبستی وشەی "هاوسۆزی" دەبیت؟
وەاڵمەكان وەك خۆیان لەسەر بۆردەكە
دەنووسین بە بێ ئەوەی كاردانەمان هەبێت
بەهیچ شێوەیەك.
ئەگەر وەاڵمەكان لەدەرەوەی بابەتەكە
بوون پرسیارەكە بەشێوازێكی دیكە
دووبارە دەكەینەوە.
بیروبۆچوونەكانی ناو وەاڵمەكان پۆلێن
دەكەین و بەپێی ئامانجی دانیشتەكە ڕاستی
دەكەینەوە و ودایدەڕێژینەوە.
ئامانجی كاری گروپەكە رادەگەیەنین.
رێگاى كاركردن و قۆناغەكانی لەگەڵ
كاتی هەر یەكێكیان نمایش دەكەین.
دڵنیا دەبین لەوەی زانیارییەكان و رێگاى
کارکردن روونن بۆ هەمووان.
بەشداربووان بۆ گروپی بچووكتر دابەش
دەكەین( 6 - 4كەس) ,کە بە دەستنیشان
کردن یان خۆبەخشى هەڵدەبژێردرێن,
ئەمەش بەپێى ئامانجی كارەكە یان رەوشى
راهێنانەکەیە.
داوا لە گروپەكان دەكەین كەسێك بۆ
بەڕێوەبردنی گفتوگۆكان دانێن ،رێكخستنی
كات و پوخت كردنەوە و پاشان كارەكە لە
پێش گروپی گەورە نمایش بكات.
گروپەكان كار دەكەن و بەسەریان
دەكەینەوە بۆ وەاڵمدانەوەى پرسیارەکانیان
و ئاڕاستەكردنیان ئەگەر بە رێرەوى
راستدا نە رویشت بن و دڵنیا بوون لەوەى
هەمووان بەشدارى دەکەن و هانیان
دەدەین.
بڕیاردەری هەرگروپێك ئەنجامەکانى
كارەكەی نمایش دەكات.
گفتوگۆكە بەڕێوە دەبەین و هاریكار دەبین
بۆ گەیشتنى ئامانجەکان.
ئامانجەکانی رۆڵگێڕان رادەگەیەنین لەگەڵ
بابەت و ماوەكەی.
داوای خۆبەخش لە گروپ دەكەین بۆ
رۆڵگێڕان.
رۆڵەكان بۆ خۆبەخشەكان روون
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ڕەفتارەكانیان بەرجەستە
بكەن لە هەندێک دۆخی
دیاریکراودا.

دیراسەتی حاڵەت
بەشداربووان حاڵەتێكی
واقیعی شیدەكەنەوە کە
گرفتێكى هەبێت و
پەیوەندی بە ئامانجەكانی
دانیشتەنەكەوە هەبێت
پاشان هەوڵدەدەن
چارەسەری بكەن.
دەكرێ حاڵەتەكە تۆمار
كرا بێت بە نووسین یان
لە ڕێگەی فیلمێكەوە یان
كاسێتێكی رادیۆیی.
دەكرێ بەتاك بكرێت یان

پەیوەنیكردن ،ڕێبەرایەتی و
كاركردن لەناو گرویدا.
 بەیانكردنی هەڵوێستییبەشداربووان یان كۆمەڵگە
سەبارەت بە بابەتێك.
 سازكردنی بارودۆخێكیئاسایش بۆ جێبەجێكردنی
كارامەییەكى دیاریکراو.
 هەل رەخساندن بۆتەجروبەكردنی هەست و
هەڵوێستی كەسانی دیكە.
 هەل رەخساندن بۆدەربڕاندنی هەست و
هەڵوێستە نەرێنیەكانیان لە
ڕێگەی رۆڵبینینی
كەسایەتیەکی دیكەدا.
 دابینكردنی خۆشی وخوێنگەرمى (حەماس).

-4
-1
-6
-7

-8
-9

دەكەینەوە و كاتی خۆئامادەكردنیان بۆ
دادەنێین.
خۆبەخشەكان ناخەینە بارودۆخێكەوە
خۆیان لێی رازی نەبن.
داوا لە گروپ دەكەین چاودێری بكەن و
تێبینی لەسەر ڕۆڵگێرانەکە بنووسن.
خۆبەخشەكان كارلێكکردن دەكەن.
دوای تەواوبوونی رۆڵگێڕان سوپاسی
خۆبەخشەكان دەكەین و دەڵێین فالن کەس
و فالنە کەس ڕؤگێرانیان کرد ,یان خۆیان
ناوى سیانى خۆیان دەڵێن و ئینجا لێیان
دەپرسین کە لە کاتى ڕؤڵگێراندا هەستیان
بە چى کرد.
بە بیری گروپ دەهێنین کە دەبێ تێبینیەكان
لەسەر رۆڵەكە بێت نەك بۆ كەسەكان.
بەپێى پرسارگەڵێک کە پێشوەخت
ئامادەکرا بوون ,بابەتەکە شیدەکەینەوە و
گفتوگۆ لەسەر دەکەین.

رۆڵگێڕانى جوت :هەمان هەنگاوەكانی
سەرەوەپیادە دەکەین ,بەاڵم لێرەدا هەموو
بەشداربووان بە شێوەیەکى دووانەیى رۆڵ
دەگێڕن و دەیگۆڕنەوە .دەشكرێ كەسی سێیەم
هەبێت چاودێری بكات و تێبینی بنووسێت کە
دواتر لەناو گروپى گەورەدا گفتوگۆى لەسەر
دەکات.
 -1پێشوەخت دیراسەتی حاڵەتێك ساز دەكەین
 خزمەتی ئامانجەکانییان لەسەرچاوەیەك دابینی دەكەین.
زانیاری و هەڵوێستەكان.
 -2ئامانجی دیراسەتی حاڵەت و رێگا و
 پشتیوانیکردنیقۆناغەكانی و ماوەی زەمەنی هەر
كارامەییەكانی شیکردنەوە و
دانەیكیان شیدەكەینەوە (بۆ نموونە ماوەی
کارى بە کۆمەڵ.
نمایشكردن ئەگەر دیراسەكەمان خستە ناو
 هاوكاریكردن لە درککردنگروپەكانەوە).
بە قبووڵكردنی راوبۆچوونى
 -3بەپێى رێگاى بەکارهاتوو :داوا لە
بەرانبەرى جیاواز.
بەشداربووان دەكەین بیخوێننەوە و دڵنیا بن
 دەرخستنی چەندینلەوەی تێگەیشتوون.
گۆشەنیگا بۆ هەمان حاڵەت.
 -4بەپێى رێگاى بەکارهاتوو :دیراسەتەكە
 یارمەتیدان بەوەیدەخوێنرێتەوە و وەاڵمی پرسیارەكان لە
بەشداربووان حاڵەتەکە بە
كۆتایی دەقەكە دەدرێتەوە.
رەوشى خۆیان ببەستن بۆ
ئەوەی كارلێكکردن بكەن و  -1ئەنجامەكانی كار نمایش دەكرێن.
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بەگروپ.

نمایشی جێبەجێكاری
ئەم رێگایە لەسەر ئەوە
رادەوەسێت کە راهێنەر
هەموو هەنگاوەکانى
راهێنانەکە بە زارەکى بە
بەشداربووان دەڵێت و لە
بەرانبەریان ئەنجام
دەدات .لەكۆتاییدا داوایان
لێ دەكات دووبارەی
بكەنەوە.

گفتوگۆ
بابەتێك دەخرێتەروو
گفتوگۆ و پرسیارى

چارەسەرى بۆ بدۆزنەوە.
 كەمكردنەوەی ترسیكەسی بەوەی دۆخێكی
گریمانەیی چارەسەر
دەكرێت.
 یارمەتیدانی گۆڕینەوە وهابەشکردنی سەربۆردە و
کارامەییەکان.
 بەرپرسیارێتی وسەربەخۆیی پتربە
بەشداربووان دەدرێت.
 خزمەتكردنی ئامانجەكانیچاالكیەكان و لەناویاندا
كارامەییە ژیانییەكان.

 خزمەتكردنی ئامانجەكانیچاالكیەكان و لەناویاندا
كارامەییە ژیانییەكان.
 -گەشەسەندنی

 -6گفتوگۆ دەكەین لەناو گروپی گەورە و و
پوخت دەكەینەوە :ئەگەر لەناو گروپی
گەورە كرا دەیخوێنینەوە و دڵنیا دەبین
لەوەی هەموو تێگەیشتوون ,پاشان گفتوگۆ
دەكەین و پوخت دەكەینەوە.

 -1ئامانجى نمایشەكە دەستنیشان دەكەین.
 -2هەنگاوەكانی چاالكی بە زارەكی دەژمێرین
و شیدەكەینەوە.
 -3هەنگاوەكان لەپێش بەشداربوان جێبەجێ
دەكەین ,یان ئامێرى ڤیدیۆ یان داتاشۆ
بەکار دەهێنین بۆ پێشکەشکردنى
جێبەجێکردنەکە.
 -4داوای پرسیارکردن لەبەشداربووان
دەكەین.
 -1دەكرێ داوای خۆبەخشێك یان زیاتر بكەین
بۆ دووبارەكردنەوەی هەنگاوەكان لەپێش
گروپی گەورەدا.
 -6خۆبەخشەكان هەنگاوەكان جێبەجێ دەكەن
و ئەگەر پێویستی كرد ڕاست دەكەینەوە.
 -7داوا لە بەشداربووان دەکەین هەنگاوەكانی
چاالكی بە تەنیا دووبارە بكەنەوە یان لەناو
گروپی دووكەسیدا یان گرۆپى سێ کەسى
(کەسى سێیەم ڕؤڵى چاودێری و
تێبینیکردن دەگێریت و ڕؤڵەکان
دەگۆڕنەوە).
 -8چاودێری جێبەجێكردنی بەشداربووان بۆ
كارامەییەکە دەكەین و ئەگەر پێویست بوو
ڕاست دەكەینەوە .دەکرێ كارامەییەكە
پارچە پارچە بكەین لە بری ئەوەی هەموو
بە یەكجار ئەنجام بدەین.
 -1پێشوەخت شێوازی پێشكەشكردنی
بابەتێك بۆ گفتوگۆ ئامادە دەكەین.
 -2بابەتەكە پێشکەش دەكەین.
 -3بە ریزبەندی پرسیار دەكەین و گفتوگۆ
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لەسەر هەر یەکێکیان دەكەین .دەکرێ
كارامەییەكانی پەیوەندیکردن
پەیوەست هەڵبگرێت،
گفتوگۆیەکە لە کاتى چاالکى بێت یان
گفتوگۆی لەسەر دەكرێت و گوێگرتن وقاییلکردن بۆ
لەدواى تەواوبوونى بێت.
بەشداربووان.
و خزمەتی ئامانجێكی
 -4بیرۆكەكان لەسەر بۆرد دەنووسین بۆ
 هەل رەخساندن بۆتایبەت دەكات
ئەوەى دواتر پوختى بكەین و لەناو
بەشدارى پێكردنی هەمووان.
گروپدا گفتوگۆى لەسەر بیکەین.
 پەرەپێدانی بەشداری و -1هاندانی بەشداربووان بۆ بەشداریكردن.
ئاڵوگۆڕی شارەزاییەکانیان.
 -6دڵنیا دەبین دۆخێكی رێزلێنان هەبێت بۆ
 یاریدەری دۆزینەوەىئەو بیروبۆچوونانەى کە دەردەبڕێن.
گۆشەنیگای دیكەى جیاواز
 -7هەندێك جار بەشداربووان ناگەن بە
سەبارەت بە هەمان گرفت.
ئەنجام لە گفتوگۆدا ,گرنگە بوویان
 دەوڵەمەنكردنی ناوەڕۆكیروون بكەینەوە کە ئەمە حاڵەتێکى
بابەتەكە بە گفتوگۆ.
تەندروستە و بەڵگەیە لەسەر پێگەیشتنی
ئەندامانى ناو گروپەکە.
 -8هەندێك جار یەكێك لە بەشداربووان بە
بابەتەكە كاریگەر دەبێت ،هاوسۆزی
خۆمان دەردەبڕین و نایەڵین بریندار
بكرێت.
 خزمەتكردنی ئامانجەكانی  -1پێشتر ڕۆژنامەكانی دیوار ئامادە دەكەین.ڕۆژنامەكانی دیوار
زانیارییەکان و هەڵوێستەکان -2 .ژمارەیەگی گونجاوى ڕۆژنامە بەکار
دەهێنین بۆ نموونە  6ڕۆژنامەى دیوار
بەشداربووان زانیاری و  -نەهێشتنی ترسی
بۆ  21بەشداربوو.
بەشداربووان بەوەی لەوانەیە
هەڵوێستەكانیان لە
 -3ڕۆژنامەكان لە شوێنی دوور لە یەكتر
ڕێگەی وەاڵمدانەوەی ئەو وەاڵمەكانیان هەڵە بێت.
لەناو هۆڵەكەدا هەڵدەواسین.
 چاالككردنی بەشداربووانپرسیارانە یان ڕاهێنانە
 -4بەم شێوەیە ئامانجی رێگاكە و چۆنیەتی
بۆ ئەوەی لە شوێنی خۆیان
دەردەبڕن كە لەسەر
بەڕێوەچوونی رووندەكەینەوە:
جوولە بكەن.
الپەڕەی فلیپ چارت
أ .لە هۆڵەكەدا الپەڕەی سپی گەورە
 پێدانى ئازادی بۆنووسراون و لەسەر
دەبینن پرسیار و ڕاهێنانی لەسەر
هەڵبژاردنى ئەو پرسیارانەى
دیوارەكاندا هەڵواسراوە
نووسراوە.
کە دەیانەوێ وەاڵمى بدەنەوە.
ب .تەماشایان دەكەن بە تاك وەاڵم
 هاندان و گەرمكردن.جۆرەكانی پرسیار و
دەدەنەوە بێ ئەوەی قسە لەگەڵ كەس
ڕاهێنانە بەكارهاتووەكان
بكەن.
هەمەجۆرن وەکو:
ج .دەتوانن وەاڵمی پتر لەپرسیارێك
پرسیاری كراوە،
بدەنەوە لە هەمان ڕۆژنامەدا ,هەروەها
پرسیاری ڕاست و هەڵە،
دەتوانن وەاڵمی هەمان پرسیاربدەن كە
راهێنانىی رستەكان
بەشداربوویەكی دیكە وەاڵمی داوەتەوە
بگەیەنە بە یەكتر،
و مەرج نییە وەاڵمى هەموو
ریزبەندی رستەكان،
پرسیارەکانى رۆژنامەیەک بدەنەوە.
ببڕەو بلكێنە و گەلێک
 -1كات دەستنیشان دەكەین.
پرسیار و راهێنانى دیکە.
 -6بەشداربووان لەناو هۆڵەكە دەخوولێنەوە
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 خزمەتكردنی ئامانجەكانیخستنە ناو حاڵەتێک
زانیارى و هەڵوێست و
كارامەییەکانى ژیان.
لەسەر دۆخی
بەشداربووان دەوەستێت  -شیاندنى بەشداربووان بۆ
کە دەخرێنە ناو حاڵەتێکی ئەوەى زانیارى و
کارامەییەکان و دیراسەتى
تایبەتدا بە مەبەستی
هەڵوێستەکان لە چوارچێوەى
تاقیکردنەوەیان لەسەر
ژیانى رۆژانەدا بەکار بهێنن.
رەوشێکى وەکو رەوشە
 پەرەسەندنی كارامەییەكانیراستییەکە.
شیكردنەوە ،بیركردنەوەی
ڕەخنەیی و پەیوەندیکردن.
 پەرەپێدانی بەشداریكردنیالوان بۆ دۆزینەوەى زیاتر و
بەشداریکردنى کاراتر لە
جێبەجێکردنى کارەکەدا.
 زانینى کارامەییەکانىبەشداربووان لە بوارەکانى
پەیوەندیکردن و کارلێککردن
و شیکردنەوە و
بیرکردنەوەى رەخنەییدا.

و وەاڵم دەدەنەوە.
 -7بەناو هۆڵەكەدا دەخوولێینەوە بۆ ئەوەی
دڵنیا بین لەوەی بەشداربووان گفتوگۆ
لەسەر وەاڵمەکانیان ناكەن و دڵنیا دەبین
لەوەی پرسیاری جۆراوجۆر وەاڵم
دراوەتەوە.
 -8لە كۆتایی كاتەكەدا داوا لەهەمووان
دەكەین بگەڕێنەوە شوێنەكانی خۆیان.
 -9ڕۆژنامەكان بە ریزبەندێك كۆدەكەینەوە
خزمەت بە ئامانجەکانى دانیشتنەكە بكات
و لەسەر بۆردەکە هەڵیدەواسین.
 -11پرسیار و وەاڵمەكان دەخوێنینیەوە و
شیدەکەینەوە و گفتوگۆ لەسەر دەکەین و
ئەگەر پێویست بوو ڕاستی دەكەینەوە بە
بێ ئەوەی بمانەوێ خاوەنی وەاڵم
بناسینەوە.
 -11خاڵە سەرەكیەكانی هەر ڕۆژنامەیەك
پوخت دەكەینەوە.
 -12دەکرێ کومپیۆتەر و داتاشۆ بەکار
بهێنین بۆ چڕکردنەوەى بیرکردنەکان.
 -1ئامانج و شێوازی كار و ماوەی چاالكی
رووندەكەینەوە.
 -2بەشداربووان دەخەینە حالەتێكی تایبەتەوە
بۆ نموونە :ئێمە پێگەیاندنکارین و
پێگەیاندنکارى تەندروستین لەسەرمانە
زانیاری سەبارەت بە بابەتێك كۆ
بكەینەوە ،یان ئێوە گروپێكى
پێگەیانکارى هاوتەمەنانن و لەسەرتانە
هاوتەمەنەكانتان سەبارەت بە خواردن
هۆشیار بكەنەوە" ,یان "بەرێوەبەرەکە
تووڕەیە چونکە یەکێکتان پەنجەرەى
ژوورەکەى شکاندووە و پێویستە هەر
یەکێکتان هەڵوێستى خۆى بەهانە بکات".
 -3زانیاری پێویست دەدەین بۆ جێبەجێكاری.
 -4لە ماوەى دیاریکراودا ,بەشداربووان وەك
گروپێك كار بۆ چارەسەر یان
كۆكردنەوەی زانیاری پێویست دەکەن.
 -1بەشداربووان چارەسەر یان زانیارى یان
ئەنجامى بابەتەكانیان نمایش دەكەن.
 -6نمایشەكان ئامانجەکانی دانیشتنەكە
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دەبەستینەوە.
 پەرەپێدانی كارامەییبڕیاردان لەالى بەشداربووان  -7ئەگەر ژمارەى بەشداربووان زیاتر بوون
لە  8كەس ,بۆ گروپى بچووکتر دابەش
لە رەوشى هاوشێوەدا بەبىض
دەکەین و دەخرێنە ناو حاڵەتێکى هاوشێوە
ئەوەى لە ئەنجامەکانى
یان جیاوازدا.
بترسن.
 -8چاودێران لەناو بەشداربوواندا دیار
دەکەین بۆ ئەوەى ئاگادارى دینامیکى
کارکردن و کارامەیى پەیوەندیکردن بن
لەناو گروپەکەدا.
 -9کاتى پێویست بۆ تەرخاندەکەین.
 -11كەرەستەی پێویست بۆ جێبەجێكردنى
کارەکە دابین دەكەین.
مێش هونگوێن (هەنگ)  -خزمەتكردنی ئامانجەكانی  -1تەكنیكەكە بەم شێوەیە رووندەكەینەوە:
أ .پرسیارێكی دیاریكراو دەكەین.
چاالكیەكان و هەڵوێستەکان.
ب .هەر دوو بەشداربووى لە تەنیشت
 پەرەپێدانی كارامەییەكانیبەشداربووان
یەكتر گفتوگۆ دەكەن و یەك وەاڵممان
بۆچوونەكانیان پێشکەش مفاوەزەکردن ،پەیوەندیكردن
دەددەنێ.
و ڕێزگرتن لەرای بەرامبەر.
دەكەن پاش ئەوەی هەر
 -2كات دەستنیشان دەكەین 1( .خولەك)
 هاندانی بەشداربووان بۆدووانیان لە تەنیشت
 -3پرسیارەكە دەكەین.
ئەوەى بیرکردنەوەکانیان
یەكەوە رێك دەكەون
لەگەڵ یەکتر هاوبەش بکەن -4 .بەشداربووان پەیوەندیکردن دەكەن.
لەسەر وەاڵمێك یان
بیرۆكەیەك کە دواتر بۆ  -رێكخستنی كاتی موداخەلە -1 .بەریزبەندی داوای وەاڵمەكان دەكەین.
 -6دەكرێ وەاڵمەكان لەسەر بۆرد بنووسین.
 نەهێشتنى ئاژاوە وگفتوگۆكردن پێشکەشى
 -7گفتوگۆ دەكەین و ڕاستی دەكەینەوە.
تەشویش کردن لە الیەن
دەکەن؟
بەشداربووانەوە.
 بەشداریكردنی هەمووان. خزمەتكردنی ئامانجەكانی  -1بە ئاشکرایى ئامانجى راهێنانەکە وڕاهێنانەكان
ریزبەندی هەنگاوەكان و رێنماییەکانى
چاالكیەكان و هەڵوێستەکان و
رووندەكەینەوە.
پۆلێنى هەمەجۆرى هەیە :كارامەییەكان.
 -2ڕاهێنانەكە لەگەڵ بەشداربووان جێبەجێ
 گەشەسەندنیدەكرێ جوڵەیی یان
دەكەین و دڵنیا دەبین لە بەشداریكردنی
هزری بێت ,دەكرێ تاكی كارامەییەكانی شیكردنەوە و
هەمووان
بیركردنەوە و پەیوەندیکردن
یان دووانی یان گروپی
 -3لەكاتی دیاریکراودا یان کە گەیشتینە
و خێرا تێگەیشتن.
بێت ،كاتی دیاریكراوی
ئامانجەکانمان ,راهێنانەكە رادەگرین.
 پەرەپێدانی پەیوەندیەكانیهەیە و پاشان
 -4سوپاسی بەشداربووان دەكەین.
ناو یەك گروپ.
گفتوگۆکردن و
 -1ناوەڕۆكی ڕاهێنانەكە وەبەر دەهێنین.
 دۆزینەوەی زانیاری وپوختەکردنى بەدوادا
بارودۆخ و كارامەیی كەسی  -6پەیوەندی لە نێوان ڕاهێنان و ناوەرۆکى
دێت.
بابەتەکە رووندەكەینەوە ,ئەگەر ئەم
(ڕاهێنانە كەسیەكان).
پەیوەندیە روونکراو نەبوو بێت.
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 خزمەتكردنی ئامانجەكانینمایشكردنی فیلم و
چاالكیەكان و هەڵوێستەکان.
تۆماركراوەكان
 ئاسانكاری گۆڕینەوەیبیروبۆچوون لەنێوان
تەكنیكێکە پشت بە
بەشداربوواندا.
بەكاربردنی ئامڕازێكی
 كاریگەری دەروونیبیستراو -بینراو دەكات
لەسەر بەشداربوواندا دەبێت.
(فیلم ,کاسێتى ,DVD
 بەشداربووان پتر لەزنجیرەیەکى تەلەڤزیۆنى,
هەستێك بەكاردەبەن لەكاتی
کاسێتێکى دەنگ,CD ,
فێربووندا.
 ...هتد) بۆ لێکۆلینەوەى
 پەرەپێدانی كارامەییەكانیبابەتى دانیشتنەکە و
گوێگرتن و تەركیزکردن.
پاشان گقتوگۆی لەسەر
دەكرێت.

-1
-2
-3
-4
-1
-6

فلمێك یان تۆمارێكی گونجاو دەدۆزینەوە
کە ماوەكەى  11-7خولەك بێت.
وریا دەبین لەوەی كواڵیتی باش بێت بۆ
ئەوەی کارێکى خراپ نەکاتە سەر
پرۆسەى فێربوون.
داوا لە بەشداربووان چاودێری فلمەكە
بكەن و تێبینییەکانى خۆیان لەسەر
بابەتەکە بنووسن.
فیلمەكە نمایش دەكەین یان تۆماركراوەكە
دەبیستین.
گفتوگۆ لەسەر پرسیارە ئامادەکراوەكان
و نوێیەکان دەکەین.
بەپێی ئامانجەكانی دانیشتنەكە بابەتەکە
پوخت دەکەینەوە.

 .2ئامڕازی بەكارهێنراو لە فێركاری كارامەییە ژیانییەكاندا
ئەم خشتەیە هەندێك ئامڕاز پوخت دەكات كە لە پرۆسەی فێركردن و ڕاهێنانی كارامەییە ژیانییەكاندا
بەكار دەبردرێت .ئەم ئامڕازانە رۆڵی هاوكار دەبینن لەبەر ئەوەی چەندین هەستمان بەشدار دەكات
لەپرۆسەكەدا .هەروەها بەكارهێنانیان لە کاتى راهێنانەکەدا هاوكاری تێگەیشتن و ڕوونكردنەوە دەدات.
خشتەى ژمارە ( :)١٣هەندێک لە ئامرازەکانى راهێنان و رێگاکانى بەکارهێنانیان پێناسە دەکات:
ناونیشانی ئامڕازەكە

شێوازی بەكارهێنان

فیلم و دەنگی تۆماركراو
 ئامرازێكی بینین و بیستنە یان تەنیا
بیستن .بەشێوازی جۆراوجۆر دێت
وەكو فیلمی ڤیدیۆ ،DVD ،یان
تۆماری دەنگ لەسەر كاسێت یان
.CD
 لەوەزارەتەكان دەستمان دەكەوێت
یان لەڕێكخراوی پەیوەندیداریان
ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی
یان نەتەوەیەکگرتووەکان یان لە
ئینتەرنێت.
بۆرد
 ئامرازێكی بینینە.
 بۆردێكە بەسێ قاچەوە لەسەر
زەوی دادەنرێت و الپەڕەی سپی

 -1پێشوەخت فیلمەكە دەبینین یان گوێبیستی تۆمارە
دەنگیەكە دەبین بۆ ئەوەی:
أ .لە جۆرەكەی دڵنیا بین وەكو دەنگ و رەنگ.
ب .ناوەڕۆكەكەی دەبینین و رادەی گونجاوی بابەتەكەی
بۆ بەشداربووان دەزانین.
ج .ئەو خااڵنەی دەمانەوێ جەختیان لەسەر بكەین
دەستنیشانیان دەكەین.
 -2ئامێرەكە پێشوەخت تاقیدەكەینەوە.
 -3ڕاهێنان لەسەر بەكاهێنانی فیلمەكە و ئامێرەكە دەكەین.
 -4ئامێرەکە لە شوێنێک دادەنێین کە هەموو بەشدابووان
بیبینن.
 -1بە فۆنتێكی گەورەی روون دەنووسین کە لە دوورەوە
بخوێنرێتەوە.
 -2بەڕەنگی جیاواز دەنووسین رەنگی تێر (شین یان ڕەش)
بۆ نووسین و رەنگی كاڵتر (سەوز ,سور ,پرتەقالى) بۆ
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گەورە لەسەری هەڵدەواسرێت و
قەلەمى تایبەتى بە نووسین لەسەر
بۆرد بەکار دەهێنرێن.
 لەكاتی هزرباراندن یان كاتێك كە
پێناسەیەك رووندەكەینەوە یان
هەنگاوەکانى کارامەییەک
شیدەکەین ,لەسەرى دەنووسین.

-3
-4
-1
-6
-7

داتاشۆ و كۆمپیوتەر
 ئامڕازێكی بینراوە و دەكرێ
بیستراویش بێت ئەگەر بۆ
نمایشكردنی فیلمێك یان تۆماری
دەنگ بەکار بێت.
 بریتیە لە كۆمپیوتەر و سالیدی
پاوەرپۆینت كە پێشتر ئامادە
دەكرێت و دواتر لەگەڵ
كۆمیوتەپەرەكە دەبەسترێتەوە
وناوەرۆکەکە لەسەر شاشەیەکى
سپى یان دیوار نمایش دەكرێت.
 لەم سەردەمەدا ,ئامرازێكی زۆر
بەرفراوانە و لە هەموو بوارەکاندا
بەکار دەهێنرێت.

ژمارەكان و ریزبەندەکان.
ئەو رستانەی دەیاننوسین ژمارەیان بۆ دادەنێن.
ناونیشان بەرەنگێكی دیكە یان بە قەبارەی گەورەتر
دەنووسین یان هێلێک بە ژێریدا دەکێشین.
یەك بیرۆكە لەسەر یەک الپەڕە دادەنێین.
پاش نووسین دەتوانین لەسەر دیوار هەڵیواسین بۆ ئەوەى
دواتر بێینەوە سەرى.
لەكاتی نووسیندا تەنیشت بۆردەكە دەوەستین و قسەی بۆ
ناكەین.

 .1پێشوەخت:
أ .دڵنیا دەبین لەوەی هەردوو ئامێرەکە كار دەكەن.
ب .ڕاهێنان لەسەر بەكارهێنانیان دەكەین.
ج .دڵنیا دەبین لە روونیی وێنە و بینین (بۆ نموونە
رووناكی كز دەكەین) هەروەها لەوەی قەباری
شاشەكە لەگەڵ دەگونجێت.
 .2سالیدەكان ئامادە دەكەین
أ .لە ناونیشان و ئەو وشانەی دەمانەوێ دیار بن
بۆڵد( )Boldبەكار دەبەین.
ب .رەنگی تێر لەسەر باگراوندی تێر بەكار نابەین.
ج .رەنگی جۆراوجۆر بۆ ناونیشان و ژمارەكان بەكار
دەبەین.
د .لەسەر هەر ساڵیدێك یەك بیرۆكە دادەنێین.
ه .ساڵیدەكان ئاسان دەكەین لە ژمارە و قەبارەى
وشەکان (فونتى  )١٢و ژمارەى رستەکانیش.
و .بوشایى لەنێوان برگەکاندا بەجێدێڵین.
ز .شوێنی پەراوێز بەجێدێڵین.
ح .وێنە و هێڵكاری دادەنێین.
 .3كاتێك كە ساڵید بەكار دەهێنین:
أ .لە تەنیشت ئامێرەكە رادەوەستین بۆ ئەوەی
بەرچاوان نەگرین.
ب .ڕاستەخۆ لەسەر شاشە دەخوێنینەوە و پشت
لەبەشداربووان ناكەین.
ج .نیشاندەرى لەیزەر بەکار دەهێنین بۆ ئاماژەدان بە
خاڵێکى دیاریکراو یان گواستنەوە لە خاڵێک بۆ
یەکێکى دیکە.
د .دێڕەكانی ساڵیدەكە بە دوای یەكتردا نیشان دەدەین.
ه .ساڵیدەكە بۆ ماوەیەكی گونجاو دادەنێن بۆ ئەوەی
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پۆستەر و وێنە و باڵوكراوە
 ئامڕازێكی بینینە دەكرێ لە شوێنی
پەیوەندیدار لە وەزارەتەكان یان
ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی,
یان رێکخراوەکانى کۆمەڵگەى
مەدەنى یان ئەنتەرنێت ,یان کۆ/ار
و کتێبى زانستى دەستمان بكەوێت.

بەشداربووان بتوانن بیخوێننەوە.
 -1پۆستەر و وێنە و باڵوكراوەکان هەڵدەبژێرین:
أ .گۆنجاو بێت بۆ بابەتی گروپەكە.
ب .روون بێت.
ج .لەرووی قەبارەوە گونجاو بێت.
د .سەرچاوەكەی باوەڕپێكراو بێت.
 -2بەپێی ژمارەی بەشداربووان كۆپی دەكەین.

تایبەتمەندی و رۆڵەكانی ماموستا /راهێنەران /پێشكەشكارانی خزمەتگوزاری/ڕوشنبیر و
پێگەیەنەران /ئەوانەی لەگەڵ الوان كار دەكەن
ئەمانەى سەرەوە بنەمایەكی گرنگن لە بنەماکانى پرۆگرامی كارامەییە ژیانییەكانن لە قوتابخانە یان
پەیمانگەی راهێنانی پیشەیى ،یان لە ریكخراوەكان..هتد .لێرەوە گرنگی ئەوە دەردەکەوێت کە پێویستە ئەمانە
هەندێک تایبەتمەندى و خەسلەتى دیاریکراویان هەبێت کە لە کاتى راهێنان و مومارەسەکردنى
کارامەییەکان وەریانگرتووە و بەکاریان دەهێنن بۆ ئەوەى گەیشتن بە ئامانج و جۆرێتى بەرنامەکانى
کارامەییە ژیانییەکان مسۆگەر بکەن.
تایبەتمەندی و كارامەییەكانمان چین؟
 .٢ئەوەی پەیوەندیی بەپرۆگرامەكانی كارامەییە ژیانییەكانەوە هەیە:
 oباوەڕمان بە گرنگی و رۆڵی كارامەییە ژیانییەكان لە گەشەسەندن وپەرەپێدانی ژیانی الواندا
هەیە.
 oلە شوێنى کار و لەناو کۆمەڵگەدا تواناى ئەوەمان هەیە کە الوان سەبارەت بە گرنگیى
بەرنامەکانى کارامەییە ژیانییەکان قاییل بکەین.
 oگەرموگوڕ دەبین بۆ پرۆگرامی كارامەییە ژیانییەكان نەك وابزانین قورساییەكە لەسەر
ئەركەكانمان.
 oكارامەییە ژیانییەكانمان ساز دەكەین و لە ژیانی ڕۆژانەماندا بەكاریان دەهێنین بۆ ئەوەی ببین بە
نموونە بۆ كەسانی دیكە.
 oفێری رێگاكانی فێركردنی چاالك دەبین و جێبەجێیان دەكەین.
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 oكارامەییمان هەیە پرۆگرامەكە پێش بخەین بەوەی لەگەڵ ژیانی الوانماندا بگونجێت و وەاڵمى
پێداویستیەکانیان بدات بە رێگاى دەسنیشانكردنی کارامەییەکانى گونجاو و پێشخستنیان و دانانى
پالنى دانیشتنەکان و چاالکى گونجاو بۆیان.
 oتواناى گەشەسەندن و بەکارهێنانى ئامرازەکانى بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنمان هەیە.
 .١ئەوەى پەیوەندى بە الوانەوە هەیە:
 oلە الوان دەڕوانین وەك ئەوەی وزە و كارامەیی ئەرێنیان هەیە ،دەبێ پێشبخرێن ،نەك وەك ئەوەی
كۆمەڵێك گرفت بن کە دەبێ مامەڵەیان بكەین.
 oپێداویستی الوان تێدەگەین.
 oرێز لە الوان و پاشینەیان و کارامەییەکانیان دەگرین و بە خوباییبوون مامەڵەیان لەگەڵ ناکەین.
 oبارودۆخێكی متمانە دروست دەكەین كە الوان بتوانن خۆیان دەربڕن.
 oئەرێنیانە پەیوەندی لەگەڵ الوان دەكەین.
 گوێدەگرین بۆ ئەوەی الوان دەیلێن یان نایلێن بە بێ حوكمدان لەسەریان.
 ئەو پەیامانە بەکار دەهێنین کە جەخت لەسەر بابەتە ئەرێنیەكان دەكەن ،بۆ نموونە"،بەردەوام
و بە پێی بارودۆخ هەوڵدەدەین ڕەفتارمان یەكالكەر بێت" لە بری "دەبێ پشت بە ڕەفتاری
نەرێنی و هێرشبەر نەبەستین" .دوور دەكەوینەوە لە شێوازى ترساندن و جەخت لەسەر
ڕەفتارە ئەرێنیەكان دەكەین؟
 ئەرێنیانە كاریگەری گەڕاوە دەدەین ،دەربرینى ئەرێنی بە ریزبەندی بەكار دێنین بۆ نموونە:
"ئەرێنى :پێویستی بە بیرکردنەوە و چاكکردن هەیە" بۆ نموونە"ئەرێنى :بیرۆكەیەكی باشە
بۆچی لەناو گروپدا كاری لەسەرنەكەین؟" -باشە ,ئێوە گەشە بە بیرۆکەکەتان کرد تاکو
بووەتە پرۆژەیەک دەتوانرىض جێبەجێ بکرێت".
 oئەرێنی مامەڵە دەكەین لەگەڵ ئەو الوانەی ڕەفتاری هێرشبەر دەنوێنن .بە بێ بریندارکردن
کاردانەوەى رەفتارێک دەکەین ,بۆ نموونە" :هاواركردن كارێكی جوان نیە" لە جیاتى "تۆ
كەسێكی خراپی".
 oالوان هاندەدەین رێز لە یەكتری بگرن لەكاتی دانیشتن و لە دواى تەواوبوونى دانیشتنەکەشدا,
هەروەها پێویستە بە شێوەیەکى ئەرێنى لەگەڵ هاوەڵەكانیان بجووڵێنەوە ئەمیش بەوە دەبێت کە
یەكەم جار شتە ئەرێنیەكە بڵێین و پاشان تێبینیەكە وەكو رایەكی كەسی خۆمان ئاراستە بکەین,
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"بیرۆكەكەتم ال جوان بوو سەبارەت بە دانانی هەموو ئەگەرەکان بۆ دۆزینەوەى چارەسەرێک،
بەاڵم بەرای من  3چارەسەر دەسنیشان بكەین باشترە بۆ ئەوەی بتوانین ئەرێنی و نەرێنی هەر
بیرۆكەیەك دەستنیشان بكەین ,ئەمە راى کەسوکیى منە".
 oبەردەوام الوان هاندەدەین و دەستخۆشی لە پەرەسەندیان دەكەین و بەڕاستگۆییەوە پاداشتیان
دەكەین.
 oنهێنی ئەو شتانەی لەکاتى دانیشتنەکانى کارامەییە ژیانییەکان لەگەڵ الوان باسیان دەكەین
دەپارێزین و هەموو نهێنیەکان لە چوارچێوەى گروپەکەدا دەمێننەوە .بەاڵم هەندێك جار و ئەگەر
كەسێكیان گرفتێكی هەبوو پێویستی بە ئاگاداركردنەوەی دەسەاڵتی پەیوەندیدار بوو ,لەم حاڵەتەدا
بۆ پاراستنى بەرژەوەندى الوەکە و دواى وەرگرتنى رەزامەندى الوەکە الیەنە پەیوەندیدارەکە
ئاگادار دەکەینەوە ,چونکە لەوانەیە ئەو الیەنە چارەسەرێک بۆ گرفتەکەى بدۆزیتەوە.
 .٣ئەوەى پەیوەندى بەهاوكارانمان لە پرۆگرامەكەدا هەیە:
 oلەكاتی پێویستدا داوای هاریكاری دەكەین و بۆ خۆشمان پشتیوانی پێویست بۆ تیمەکە پێشکەش
دەکەین ,بە تایبەتی ئەگەر حالەتی قورس لە ناو الواندا هەبوو.
 oرێزی ئەوانەی كارمان لەگەڵ دەكە ن دەگرین:
 قسەیان پێ نابڕین و بۆیان ڕاستناكەینەوە لەبەردەمی الوان نە بەزارەكی نە بە نازارەكی.
 كاتێك كە نۆرەی ڕاهێنانیان دێت نزیكیان راناوەستین و لە الیەك دادەنیشین چونكە ئەمە
كاریگەری لەسەر تەركیزی الوان هەیە و لەوانەیە خۆمان نەگرین و تەدەخول بكەین.
رۆڵی ئێمە چیە؟
 .١پێش دانیشتنەكە:
 پالنی دانیشتنەكە بە وردی گەاڵلە دەكەین بە بەكارهێنانی ئەو نموونەیەی لەخوارەوە هاتووە.
 ئامادەكاریی پێویست بۆ پالنەكە و ناوەڕۆكەكەی و كەرەستەی پێویست بۆ جێبەجێکردنى
دانیشتنەکە دەكەین و دڵنیا دەبین لەوەی ئامادەیە و كار دەكات.
 شوێنەكە ئامادە دەكەین بەوەی گونجاو و باش بێت بۆ دانیشتەكە و چاالكیەكان و بەربەستەكان ال
دەبەین ئەگەر هەبوون.
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 كورسیەكان بازنەیی یان نیوە بازنەیی یان هەر شێوازێكی نارەسمی دادەنێین کە بواری
پەیوەندیکردن بە بینینى یەکتر بدات و بتوانن لەناو بازنەکەدا بجولێنەوە و چاالکیەکە ئەنجام بدەن.
 كات و شوێنی دانیشتنەكە بەبیر بەشداربووان دێنینەوە.
 خۆمان ئامادە دەكەین بۆ ئەوەی لە دانیشتنێكی خۆشدا دانیشین کە ئاسایش و رێزگرتن و
ئارەزووی بەشداریکردنی تێدایە.
 نووسراوەكان سەبارەت بە بابەتی دانیشتنەكە كۆ دەكەینەوە و بە الوان دەڵێین دەتوانن پاش
دانیشتنەكە بۆیان بگەڕێنەوە.
 گرژی كەم دەكەینەوە بەم ڕێگایانەی خوارەوە:
o

ئامادەباشی پێشوەخت.

o

ڕاهێنانی هەناسەدانی قووڵ.

o

خوێندنەوەی دوعایەك (نزایەك).

o

دواندنی بەشداربووانی زوو ئامادە بوو.

o

بە ئەرێنی بۆ خۆمان دەدوێین.

o

تەركیزکردن لەسەر بەشی یەكەمی دانیشتنەكە و بەمتمانەوە دەست پێ بكەین
چوارچێوەى ژمارە ٥/٢
نموونەى پالنى دانیشتنێک سەبارەت بە کارامەییە
ژیانییەکان:
 .٢ناونیشان :ناونیشانى دانیشتنى کارامەیی
ژیانییەکان ,بۆ نموونە" :مامەڵە کردن لەگەڵ هەستە
نەرێنیەکان"
 .١ماوەى دانیشتنەکە :دانیشتنەکە چەند دەخایەنێت؟
 .٣ئامانجى دانیشتنەکە :لە کۆتایى ئەم دانیشتنەدا
دەمانەوێ الوان فێرى چ زانیارى و هەڵوێست و
کارامەیى ببن.
 .٤کەرەستەى پێویست :ئەو کەرەستانەى کە پێویستن
بۆ ئەنجامدانى چاالکیە هەمەجۆرەکان.
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 .٥هەنگاوەکانى دانیشتنەکە:
 پێشەکى :کردنەوەى دانیشتنەکە(ئەنجامدانىچاالکیەکى دیاریکراو ,ژمارتنى ئامانجەکانى
دانیشتنەکە و گرێدانى بە دانیشتنێکى دیکە) .
 هەڵسەنگاندنى پێشوەخت. هەنگاوەکانى دانیشتنەکە :ماوە و چاالکیەکان وقۆناغەکانى.
 کۆتایى پێهێنانى دانیشتنەکە :پوختەکردن وهەڵسەنگاندنى پاشوەخت دەگرێتە خۆى.
 .٦نوسینى تێبینى و ئاراستەى دیکە کە پێویستە
ئاگادارى بین.

 .٢لەكاتی دانیشتن:
 پیشوازی لەالوان دەكەین و یەكەیەكە بەخێرهاتنیان دەكەین.
 دڵنیا دەبین لەوەی هەموو بە حەوانەوە دانیشتوون.
 دانیشتن دەستپێدەكەین.
 لەناو هۆڵدا كەشێكی خۆش دروست دەكەین.
o

چاالکیەکانى خۆناساندن و شەرمشکێنى دەكەین.

o

ترس و پێشبینیەکانى بەشداربووان لە دانیشتنەكە و لە پرۆگرام كاركردن لە گەڵمان و لەناو
گروپدا دەستنیشان دەكەین.

o

لەگەڵ الوان لیستێك لە رێساكانی كار دادەنێین بۆ گەرەنتی بەشداریكردن و ڕێزگرتنى کەسى
بەرانبەر و بیروباوەڕەكانی و جەخت کردنەوە لەسەر پاراستنى نهێنیەکان و ڕێزگرتن لە
كات و مامەڵەی ئەرێنی لەگەڵ تێبینیە نەرێنیەكان ،قسەی الوەكی و هەندێک بابەتى تر کە
مافی هەموو بەشداربوویەك دەپارێزێت ,نە كەس ناڕەحەتی دەكات نە خۆی.

 هەڵسەنگاندی پێشوەخت دەكەین وەك لە پالنەكەدا هاتبوو.
 بەردەوام دەبین لەسەر پیادەکردنى پالنەکە.
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 گرنگی بەهەموو بەشداربووان دەدەین و رێز لە هەموو رایەكانیش دەگرین و بە ئەرێنی مامەڵە
دەكەین لەگەڵ سروشتە جۆراوجۆرەكانی ناو گروپەکە.
 كارامەییەكانی پەیوەندی زارەكی و نازارەكی کارا بەكار دەبەین ،خاندانى بەشداریکردن دەکەین،
چاودێری كارلێكکردنی گروپەكان دەكەین و ئەگەر پێویستی كرد دەستكاری چاالكیەكان دەكەین.
 ئاگادارى هەستەكانی گروپ دەبین لە ڕێگەی پەیوەندی نازارەكی و گۆڕین لە پرۆسەكە دەكەین
ئەگەر پێویستی كرد.
 لەناوهۆڵدا دەجووڵێنەوە و بەپێی مەودای كۆمەاڵیەتی ئاسایی لە بەشداربووان نزیك دەبینەوە.
 الپەڕەكانی بۆردی دانیشتنی رابوردوو لەهۆڵەكەدا هەڵدەواسین بۆ ئەوەی گروپ هەست بە
ئاسوودەی دەستكەوتی بكات و لەكاتی پێویستیش بۆیان دەگەڕێنەوە.
 بیرۆكە سەرەكیەكان پوخت دەكەین و لەسەر بۆردەكە دەینووسین.
 لەكۆتایی دانیشتنەكەدا پرسیارى الواندەکەین ئەگەر تێبینی یان پرسیارێکیان هەبێت.
 دانیشتنەكە پوخت دەكەین و داوای هاوكاریان دەكەین.
 سوپاسی الوان دەكەین بۆ بەشداریکردن.
 هەڵسەنگاندنی پاشوەخت دەكەین.
 داوا لە الوان دەكەین دانیشتنەكە لە الیەنى ناوەرۆک و رێگاکانى راهێنان و بابەتى لوجیستیەوە
هەڵسەنگێنن.
 تێبینیەكانمان لەسەر دانیشتنەکە و ئەو شتانەى کە پێویستە لەبەرچاو بگیرێن دەنووسین.
 .٣پاش دانیشتنەكە:
 هەڵسەنگاندنی پێشوەخت و پاشوەخت چاك دەكەینەوە و ئامادەى دەکەین بۆ چۆنێتى
پێشکەشکردنى ئەنجامەکان بۆ بەشداربووان.
 فۆرمەکانی هەڵسەنگاندنى دانیشتنەكە لە یەکتر جیادەکەین و ئامادەی دەكەین بۆ چۆنێتى
پێشکەشکردنیان لە دانیشتنی داهاتوودا
 گۆڕانكارییەکان و ئەرکەکان دەستنیشان دەكەین بۆ باشترکردنى دانیشتنەکانى داهاتوو.
 هاندانى الوان دەکەین بۆ مومارەسەی كارامەییە ژیانییەكان لەگەڵ خودى خۆیان ,هاوەڵەكان و
كەسوكار و لە چوارچێوەی خێزان و قوتابخانە و كۆمەڵگەدا .پێیان دەڵێین کە دەتوانن بێنەوە المان
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ئەگەر پرسیارێکیان هەبوو یانیش ئەگەر ویستیان ئەنجامى هەڵسەنگاندنى ئەنجامدانى خۆیان و
کارلێککردنى کەسانى دیکە لە گەڵیان بۆمان باس بکەن و هاوبەشمان بکەن لە ئەنجامەکانیان.
 .٤هەندێك بیرۆكەی دیكە!
 هەوڵدەدەین ڕاهێنەرەكان یان پێشکەشکارانى خزمەتگوزارەكان لەهەردوو رەگەز بن بۆ ئەوەی ببێتە
نموونە لەسەرمامەڵەكردن لەگەڵ رەگەزی دیکە و تیشک دەخرێتە سەر چەندین بۆچوونی جیاواز لە
چەندین هەڵوێستى جیاوازدا .بەمەش پرۆسەی پەیوەندیکردن لە نێوان الوانی كوڕ و كچ ئاسانتر
دەبێت و دەتوانن بە ئاسانى بگەنە الى راهێنەرانیان یان پێشکەشکارانى خزمەتگوزارى بۆ
پرسیارکردن یان هەر بابەتێکى دیکە تایبەت کە پێویستى بە چارەسەر هەبێت.
 لەكاتی جێبەجێكردنی كارامەییە ژیانییەكان لەسەر هەندێک بابەتی هەستدار گرنگە گروپەكان بەپێی
رەگەز دابەش بكرێن و تێكەاڵو نەكرێن بۆ ئەوەی هەر رەگەزێك بتوانێت بە راشکاوى دەربڕین لە
بیرۆکەکانى بکات .بەاڵم دواى تەواوبوونى کارەکەیان لەناو گرۆپە جیاوازەکاندا ,دەتوانن ئالوگۆڕى
بیرۆکەکانیان بکەن کە دەبێتە مایەى پێکەوە کارکردن بە بێ بیرۆکەى پێشوەخت و ئیحراجبوون.
 وریا دەبین لەسەر ریزبەندی دانیشتنەكان بۆ نموونە كاتێك كار لەسەر كارامەیی بڕیاردان دەكەین
دەبێ پێشوتر ڕاهێنانەكانی بیركردنەوەی داهێنەرانە و بیرکردنەوەى ڕەخنەییمان كرد بێت.
 دانیشتنەكانی پاش نانخۆردن و ئەوەی کۆتایى روژ وا لێ دەكەین پڕبێت لە راهێنانەکانى جوڵەکردن و
چاالكکردن.
 سەرەتا ڕاهێنانێكی چاالككردنەوە دەكەین یان لە نێوان دانیشتنەكاندا دەکەین ئەگەر پێویستی كرد ,بە بە
تایبەتیش لە کاتى پێش دەستپێکردنى دانیشتنی پاش نیوەڕۆدا.
 جەخت لەسەر الیەنی جێبەجێكاریی ڕاهێنانەكان دەکەین.
 بۆ پاراستنى نهێنیەکان و سووککردنەوەى ئیحراجبوون ,دەتوانین قوتوویەك بڕازێنینەوە و لە
شوێنێکى دیاریکراوى هۆڵەکەدا دانێین بە الوان بلێین کە دەتوانن پرسیار و پێشنیازەکانیان بە بێ
نووسینى ناوەکانیان لەناو ئەم قوتوویە دابنێن و ئێمە دواتر کارى لەسەر دەکەین.

چۆن مامەڵە لەگەڵ سروشتە جیاوازەکانى الوان دەکەین لەناو دانیشتنەکاندا
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خشتەى ژمارە ( :)١٤هەندێک ئاموژکارى دەربارەى چۆنێتى مامەڵەکردن لەگەڵ هەندێ تەبیعەت پیشان
دەدات:
سروشت (تەبیعەت)

چەند ئامۆژگاریەک بۆ مامەڵەکردن لەگەڵى

ركابةر

هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَة كردن لةطةلَى

 هةردةم دذايةتى و بةرهةلَستى دةكات.
 هةردةم هيواى ئةوةى هةية قسة بربِيَت و
طفتوطؤ لةسةر هةموو وشةيةك بكات.

 بةهؤى طرنطى ثيَدانةكانى كةسى خؤى زوو
بةزوو لة خؤى دةردةضيَت.
 زوو توورِة دةبيَت.

 هةردةم لةو باوةرِةداية كة رايةكانى راست و

 هةولَبدة اليةنى باش لة كؤميَنتةكانى يا
قسةكانى بدؤزيتةوة.
 راى ئةوانى ديكة و دذةكانى بؤ روونكةوة.
 بة بةلَطةى راستةقينة قاييلى بكة.

 هةولَبدة رووبةرووى رةتكراةكانى بة ئةريَنى و
نةرمى ببينى ،بؤ منوونة ثيَى بلَىَ تؤ لةسةر
هةقى ،بةالَم ثيَويستة لةسةرمان كة موكرِ بني
لةسةر ئةوةى كة رةوشى طوجناوى بؤ دابني
بكةين و هةولَبدةين كة بطؤرِيَت.

دروسنت.
بيَدةنط
 هيض نيشانةيةكى بة رةزامةندى و نا رازيبوونى
تيَدا دةرناكةويَت بةرامبةر ئةوةى ثيَيدةلَيَيت.

هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى
 هانى بدة كة قسة بكات.

 هةولَبدة سةرجنى راكيَشى بؤ وتنى راى خؤى

 كةسيَكة حةز بة تةنيايى دةكات و زؤر قورسة
طوزارة لة رايةكانى بكات.

دةربارةى بابةتيَك كة دةيزانيَت.

 زؤر زةمحةتة بتوانى ئةوة خبويَنيةوة كة لة

يان نةخيَرة ,بةلَكو ئةو ثرسيارانةى ليَبكة كة

ميَشكيداية ,ئةو كةسيَكة هةستةكانى لة ناخى
خؤيدا دةشاريَتةوة.
 لةوانةية بيَدةنطيةكةى لةبةر ئةوة بيَت كة
قسةيةك بكات و كاريطةرى لةسةر
ثةيوةنديةكانى لةطةلَ خةلكى ديكة بكات.

 لةوانةية بيَدةنطيةكةى لة ئةجنامى بىَ هيواى و
طويَنةدان و شةرم و ئةوانةوة بيَت.

 دوركةوة لةو ثرسيارانةى كة وةالَمةكةى بة بةلَىَ
ثيَويستى بةوةالَمى دريَذة.

 لةسةر روخسارت ئةو نيشانانة بنةخشيَنة كة
ثيَشبينى وةالَمةكة بكات وةك ئةوةى برؤكانت
كةميَك بةرزكةيةوة يان كةميَك ليَى بضؤ
ثيَشةوة.

 ثشت ببةستة بة سرتاتيجيةتى ثةيوةنديكرددنى
نا زارةكى بؤ منوونة :ثرسيارةكةت بكة و
ضاوةكانت لةسةر ئامادةبووان جبولَينةوة و بؤ
ضةند ضركةيةك تيشك خبةرة سةر كةسى
مةبةست.
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 لة كاتى قسة كردنيدا ,ئاماذة بة رةنج و
بةشداريكردنةكانى بدة.

 ثةنا بؤ طفتوطؤى ناو طرؤثى بضووكدا ببة,
ضونكو دةربراندن لة طرؤثى بضووكدا ئاسانرتة.

 هةولَبدة هؤكارى بيَدةنطى و
بةشدارينةكردنةكةى بزانى.
خيَرا و بة ثةلةية
 سةبرى نية.

 مةيلة و ئةو سروشتةية كة برِوابونيَكى زياد لة
ثيَوست بة خؤى هةية.

 هيض ثالَنةريَكى نية دذايةتى تؤ بكات بةالَم
ئاماجنى سةرةكى ئةوةية كة دةيةويَت

هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى
 ئةو هةستةى بدةيىَ كة تؤش بة خيَرا
كاردانةوةى لةطةلَ دةكةيت.
 لةسةرخؤبة و كؤنرتِؤىل خؤت لة دةست مةدة,
وازى ليَبيَنة ضى دةويَت بابيلَيَت.
 دووركةوة لة بةكارهيَنانى تؤنيَك و جولَةيةك كة

ئةركةكةى بة زووترين كات و باشرتين ريَطا
كؤتايى ثيَبيَنيَت.

توندوتيذى تيَدا بيَت تا سةرجنى بؤ الى خؤت
راكيَشى.

 لةو باوةرِةداية كة خةلَك تةمبةلَن و طرنطى بةو
شتانة نادةن كة لةطةلَ رةوشى سةردةمدا

 وةالَمى كردارى خؤت لة دوو رستةدا كورت
بكةوة بةرامبةر كؤميَنتةكانى" ,ئةوة راى كةسى

بيَت.

تؤية بةرامبةر بابةتةكة".

 ئةو هةلةى ثيَبدة كة بة كةرامةتى خؤى
بكشيَتةوة.

 ئةطةر ئةو بؤ توورِةبونةكةى مافى هةبوو ئةوة
دان بة هةلَةكةدا بنىَ و ثيَى بلَىَ كة ئةم ضةوتية
دووبارة ناكةيتةوة.
ئةوةى لة بابةتةكة دةردةضيَت
 بريؤكةى وا دةخاتة روو كة ثةيوةندى بة
بابةتةكةوة نية.

 ئةمةش دةبيَتة هؤى ثضرِثضرِ بوونى هزرى
بةشداربوان و بة ريَدا بردنى بابةتى
طفتوطؤيةكة.

هةنديَك ئامؤذطارى بؤمامةلَة كردن لةطةلَى
 دووركةوة لة رةخنة ليَطرتنى.
 واى ثيشان بدة كة ريَز لة رايةكانى دةطريت،
ئةو هزرانة بةرةو شويَنى راستى خؤى ئاراستة
بكة .ئينجا بطةرِيَوة سةر بابةت و طفتوطؤى
خؤتان.
 بلَىَ" ئةو بريؤكةى خستيتة روو زؤر طرنطة مافى
خؤيةتى لة دانيشتنيَكى تايبةتدا قسةى لةسةر
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بكةين ،يان بلَىَ ئةوة بريؤكةيةكى باشة بةالَم
جارىَ با بطةرِيَينةوة سةر بابةتةكةى خؤمان.

 بلَىَ زؤر طرنطة تةركيز لةسةر ئاماجنةكانى
دانيشتنةكةمان بكةين.

 ثيَشنيارى بؤ بكة كة دةتوانيَت بضيَتة ئةو
شويَنةى كة دةكريَت يارمةتيدةر بيَت بؤ ئةو
بابةتةى خستية روو.
ئةوةى قوآليى بابةتةكان دةزانيَت
 زانيارى قؤلَ و كارامةيى باشى هةية.
 برِوا بةخؤ بوونى زؤرة.

هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى
 بة كةميَك سةبر و رةنج بة ئاسانى مامةلَةى
لةطةلَ دةكريَت.

 بة ئاشكرايى طوزارة لةرايةكانى خؤى دةكات.

 ثيَويستى بة ستايش و مةدحكردن هةية كة بة

 هةولَدةدات كة ئامؤذطاريت ثيَبدات و شانازيش

شارةزايى و زانياريية بةنرخةكانى بدريَت.

بة تواناكانى خؤى دةكات.
 طوىَ لة راى كةس ناطريَت و طوىَ لةو كةسةش
ناطريَت كة هاوراى نةبيَت ضونكة وا هةست
دةكات ,هاورِا نةبوون واتا دذايةتى
زانياريةكانيةتى.

 بة بىَ توورِة بوون كؤميَنتةكانى قبولَ بكة.
 لةو كاتةى كة راى خؤت بؤ دةلَيَى ,بة كورتى و
ريَزطرتنةوة داواى رايةكةى لةسةر بابةتةكة بكة
تا لة ريَزطرتن و قاييل بوونةكةت دلَنيا ببيَتةوة.

 وشةى لةوانةية ،رةنطة ،بةكار بيَنة بؤ ئةوةى
هةست نةكات كة تؤ راى خؤت لةسةرى
دةسةثيَنى.

 وشةى "ئيَمة" بةكار بيَنة لة جياتى" من" تا
هةلَويَستةكة وةك بةرنطاربوونةوةيةكى ىلَ نةيةت
لة نيَوانتاندا.
بيَزاركةر
 طلةيى و سكاالَى زؤرة.

 بة بضووكرتين هؤ بيَزار دةبيَت.
 لةوانةية ئةو بيَزاركردنة بطةريَتةوة بؤ ئةوةى
كة لة رةوشى ئيَستاى خؤى رازى نية و
نةزانيَت ضؤن بابةتةكة بوروذيَنيَت ,لةبةر ئةوة
هيض ريَطاى ديكةى نية بيَجطة لة طلةيى و سكاالَ
كردن.

ضةند ئامؤذطاريةك بؤ مامةلَة كردن لةطةلَى
 بة هيَمنى و طرنطيةوة طويَى ليَبطرة.

 بابةتيانة و هاريكار و نةرمبة خؤ ئةطةر
سكاالَكةى نا دروست و مايةى بيَزاريش بيَت.
 بؤى رونبكةوة كة كةس نية لة جيهاندا بتوانيَت
ضارةسةرى كيَشةى ئةوانى ديكة بكات بيَى
هاوكارى خؤى ,بةالَم با وا تىَ نةطات كة تؤ لة
هاوكاريكردنى هةلَديَى.
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 رازى نية لةو واقعةى كة هةيةتى ضونكة لة
توانايدا نية بطاتة دؤخى "منوونةيى" يان "
كةماىل رةهايى".

 بةو ئاراستةيةدا ببة كة خؤى بتوانيَت
ضارةسةرى بؤ سكاآلكانى بدؤزيَتةوة.

 لة وةالَمدانةوةى ثةلة مةكة و داواى ليَبكة كاتت
ثيَبدا بؤ وةالَمدانةوة.

 راستيةكانى دةربارةى ئةو بيَزاريةى كؤبكةوة
ثيَش ئةوةى راى خؤتى ثيَبدةى و مةهيَلَة هيض
لةيةك تيَنةطةيشتنةك دروست ببيَت.
 لة هةنديَك قؤناغدا طيَرانةوةى سكاالَكةى ثىَ
بربِة و داواى رونكردنةوةى ليَبكة تا كيَشةكةى
دةستنيشان بكات.
 ئةطةر هةنديَك ضارةسةرى نا دروست
ثيَشكةشى كرد ثيَى بلَىَ "ئةوة ئةستةمة"
هؤكارةكان بؤ رونبكةوة و داواى ليَبكة
ضارةسةرى ديكة ثيَشنيار بكات.
ئةوةى قسةى البةالى دةكات

هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لة طةلَى

 ناتوانيَت كؤنرتِؤلَى خؤى بكات كة كؤميَنت
لةسةر بابةتيَك نةدات يان لةطةلَ كةسى نزيك

 دووركةوة لةوةى بيشكيَنيتةوة يا بةريةك
بكةون.

خؤيةوة قسة دةكات.

 سةرضاوةى بيَزاركردنى بةشداربوانى ديكةية.
 قسةكردنة الوةكيانةى ,بةشداربوان تؤشى
بيَزارى دةكات.

 لةوانةشة ئةو قسةكردنة البةاليةى ثةيوةندى
بة باتةكةوة هةبيَت.

 لةهؤلَةكةدا هاتووضوو بكة و لة نزيكى ئةو
راوةستة.

 لة قسةكردن راوةستة بؤ ئةوةى كة سةرجنى
راكيَشى و ئينجا بةرداوام بة لةسةر بابةتةكةى
خؤت.
 ثابةند بوون بة ريَساكانى كارى ثيَكةوة بة بري
بيَنةوة.
 داواى ليَبكة كاريَك بكات كة دوور بيَت لة ئةوانى
ديكة.

 بة راستةوخؤ سةيرى بكة ,بة تايبةتى ئةو
كاتةى لة الوة قسة دةكات يان بة ريَطايةكى
جوان داواى ليَبكة كة ئةوةى بؤ برادةرةكةى
باس دةكات بؤ هةموو طرؤثةكة باس بكات.

33

 ئةطةر قسةكردنةكةى دريَذةى كيَشاو زياتر لة
دوو كةسى طرتةوة ,لة قسةكردن بوةستة و
ثرسيارى دةربارةى هؤيةكةى ليَبكة.
ئةوةى كة زؤر قسة دةكات و بوار بة ئةوانى ديكة نادات
 هةردةم كؤميَنت و وةالَمى هةية.

هةنيَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى

 بى مؤلَةت وةرطرتن قسة دةكات.

 دووركةوة لة برينداركردن و هيَرشكردنة سةرى
تا بةشداريكردنةكةى لة دةست نةدةى.

 قسة بة ئةوانى ديكة دةبرِيَت.

 دووركةوة لةوةى سةيرى بكةى كاتيَك ثرسياريَك

 كاريطةرى خراثى لةسةر بةشدارى بةشداربوانى
ديكة دةبيَت.

ئاراستةى بةشداربوان دةكةى.

 هةر كاتيَك داواى قسةى كرد بوارى ثىَ مةدة و
ئةطةر خؤبةخش بؤ راهيَنانتان ويست ئةو
هةلَنةبذيَرة بؤ منايش كردن.
 بة ريَزةوة قسةى ثيَى بربِة و ثيَى بلَىَ كة
ئةوةى تؤ دةيلَيَى طرنطة با دةربارةى ئةوة
ثرسيارة را و بؤضوونى بةشداربوةكانى ديكةش
وةرطرين.
 ئاطاداربة نةكةوية داوى ركابةرى لةطةلَى كة
ئاراستةى طفتوطؤيةكة بطؤرِيَت بؤ طفتوطؤى
نيَوان دوو كةسدا.

توورِةبوويى
 بة خيَرايى كاردانةوة دةناسريَنةوة..
بةخيَرايش برِيار وةردةطرن.

 هةستةكانى بة هةندى رووداو دةجولَيَت ،ئةطةر
هةمان رووداو بةسةر كةسيَكى ديكة بيَت,
لةوانةية سةرجنى رانةكيَشيَت.

 بة بضووكرتين تةنطوتاوى بيَزار دةبيَت ...ئةو
كةسانة زؤر هةستيارن.

 ئةطةر كاريَكى كةميَك قورسى بيَتة ثيَش وا
ئةزانيَت كة كارةساتيَكى بةسةر هاتووة.

 بة ضارةسةرى دادثةروةرانة رازى نابيَت ,يان
دةبيَت بة دلَى ئةو بىَ يان تؤ ضةوتى لة

هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى
 بة هيَمنى و نةرمى و لة سةرخؤي و بة سنطيَكى
فراوانةوة مامةلَةى لةطةلَ بكة تا ئةو
توورِةبوونةى هةلَيطرساندووة بكوذيَتةوة.
 ئةوةى توورِة زؤر بة ئاسانى بة بؤضوونيَك يان
بريؤكةيةك قاييل دةبن.

 كةسى توورِة كة توورِة دةبيَت ئةو توورِةبونةى
كاتيَكى ئارامبونةوةى لةدوادا ديَت و لةو
ماوةيةدا هاوسةنطى خؤى دةطيَرِيَتةوة.
 ثيَويستة هاوكارى بكةين بؤ ئةوةى بطةريَتةوة
سةر ئاراميةكةى خؤى ,ئةمةش بة قسةى خؤش
و نةرمونيانى دةبيَت.
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كؤتاييشدا هةمو ئارةزوو و ثيَوةرةكانى ئةو
تةواون و ئةوانى ديكة هةموويان ضةوتن.

 هةنديَكيان بة زةردةخةنةيةكى بةرامبةر يا ضةند
قسةيةكى خؤش سارد دةبنةوة ,هةنديَكى
ديكةشيان ثيَويستى بة ضاوديَرى تايبةت هةية.
 ئةطةر رووبةرووت بؤوة ثيَويستة بري لة
ثالَيَنةرةكانى هةلَويَستةكة و حةزةكانى كةسةكة
بكةيت ,نا خودى كةسةكة.

ناكؤكيكار
 حةز دةكات كةسانى ديكة بشكيَنيَتةوة يان
شةرمةزار بكات.
 كار دةكات بؤ ئةوةى هةلَةى خةلَك راو بكات يا
بياخناتة تةلَةوة.
 هةولَدةدات طرنطى ثيَبدةى و سةرجنت بؤ الى
خؤى راطيَشيَت.

هةنديَك ئامؤذطارى بؤ مامةلَةكردن لةطةلَى
 دووركةوة لةوةى كة تؤ هةست بة شكانةوة يان
ئيحراج بوون دةكةى.
 باش طويَى بؤ بطرة.

 دووركةوة لةوةى بة هةمان شيَوة وةالَمى
بدةيةوة.

 ئارامى خؤت بثاريَزة و واقعى بة.
 دووركةوة لةوةى لة كاتى قسةكردندا طالَتةجارى
و ئيستهزا بةكار بهيَنى.

 زانيارى واى ثيَبدة كة ئةو تيَكةلَكردنة لة
هةلَويستةكان بكاتةوة ،ئةطةر بةراستى هةلَةت
بةرامبةر كردووة داواى ليبوردنى ىلَ بكة.
 ثيشانى بدة كة ئامادةى كيَشةكانى بؤ
ضارةسةر بكةى بةالَم لة نيَوان خؤت و خؤى.
 يةكالكةرةوة و ثتةو بة لة برِيارداندا.

چۆن پشتیوانی و پاڵپشتی الوان بكەین بۆ فێربوون و پیادەکردن و پەیڕەوکردنی
كارامەییەکانی؟
گرنگیی كارامەییە ژیانییەكان بۆ گەشەسەندن و پاراستنى الوان و بۆ بەرەنگاربوونەوەى
ئاستەنگەکانى ژیانمان باس كرد ،هەروەها گوتمان رەفتار بە چەندین فاكتەری دیكە كاریگەر دەبێت و
لەوانەیە ببێتە ئاستەنگ یان پاڵپشت بۆ رەفتارەکە و باسی نموونەی ئیكۆلۆژیمان كرد (پەیوەندی مرۆڤ
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لەگەڵ ژینگەكەیدا) بۆ شیکردنەوە ئەو بیرۆکەیە .وە تێۆریی گۆڕانی پلە بە پلە (التغییر التدریجی) وا
دەردەخات کە پرۆسەی فێربوونی ڕەفتارێك بە پێنج قۆناغدا تێدەپەڕێت ،بەم شێوەیەی خوارەوە:
 -1زانین :كەسەكە وا دەزنێت ئەگەری تووشبوونی گرفتی نییە بۆیە نایەوێ ڕەفتاری بگۆڕێت .بۆ
نموونە :الوێك نازانێت ئەگەری ئەوەی هەیە لە الیەن هاوەڵێكەوە دووچاری فشار بێت بۆ بابەتێك.
هەروەها نازانێت كارامەیی یەك هەیە ئەگەر بیزانێت دەتوانێت یەكالكەر رەتی بكاتەوە و گرنگى
ئەوە کارامەییەش نازانێتبۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەو فشارە.
 -2رەزامەندی :تێدەگات ئەگەری ئەوەى هەیە تووشی گرفت بێت ,بۆیە بیر لە گۆڕینى ڕەفتارەکەى
دەكاتەوە .شیكردنەوە و لێكدانەوەی جیاواز لە شارەزاییەكەی خۆی دەکات ،بۆ نموونە :بەهۆی
بارودۆخێك و بەهۆی ئەوەى وانەی كارامەییە ژیانییەكان خرایە ناو خوێندنی دارتاشی ،ئەم الوە
دەزانێت ئەگەری ئەوەی هەیە بكەوێتە ژێر فشارەوە و دەشتوانێت بەرەنگاری ببێتەوە بە ڕەفتاری
رەتكرنی یەكالكەرەوە ,کە تازە فێرى بووە.
 -3نیاز (النیە) :لە رووی دەروونیەوە خۆ ئامادە دەكات ,وا بیر دەكات کە ڕەفتارە تازەكە دەكات،
بیرۆكە لەگەڵ كەسانی دیكە دەگۆڕێتەوە بۆ ئەوەى رێگا بۆ ئەنجامدانى ڕەفتارەکە خۆش بکات .بۆ
نموونە :بیر لەوە دەكاتەوە ئەوە مومارەسەی ڕەفتاری رەتكرنی یەكالكەر دەكات ،كاتێك بەرەنگاری
هاوەڵێكی دەبێت و بیر لە هەنجەتەكانی بەرەنگاربوونەوە دەكاتەوە ,دەگەڕێتەوە بۆ الی ڕاهێنەر و
پرسی پێدەكات.
 -4مومارەسەکردن (پەیڕەوكردن) :مومارەسە و هەڵسەنگاندنە ڕەفتارەکە دەكات .بۆنموونە :كاتێك
هاوەڵ فشاری بۆ دێنێت ،الوەكە دەست بەهەنگاوەكانى رەتکردنەوەى یەکالکەرەوە دەكات ،دۆخەكە
هەڵدەسەنگێنێت ،ئایا توانی لە رەتكردنەکەی یەكالكەر بێت؟ هەستی بەچی كرد سەبارەت بەوە؟
چۆن دەتوانێت بۆ جاری داهاتوو باشتر بێت؟
 -1وەرگرتن و بانگەشەكردن :بەردەوام دەبێت لەسەر مومارەسەكە و ڕەفتارەكە الی ئاسایی دەبێت و
دەبێتە بەشێک لە ستایلى ژیانەکەى ،پاشان الی كەسانی دیكەش بانگەشەی بۆ دەكات .بۆ نموونە:
الوێک لە رەتکردن و کاردانەوەکانى پشت بە رەفتارى یەکالکەرەوە دەبەستێت و لەناو هاوتەمەن و
هاوەڵ و خووشک و براکانیدا بانگەشەى بۆ دەکات.
دەكرێ کەسیى تاك لە نێوان قۆناغەكاندا جێگیر نەبێت و هەندێك جار لە قۆناعێكدا بوەستێت یان لەکاتى
فێربوونى رەفتارە نوێیەکەیدا بۆ قۆناعێكی پێشووتر بگەڕیتەوە .ئەمە لەسەر جۆری پشتیوانی دەوەستێت.
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لێرەدا گرنگە پشتیوانی الوان بكەین لە کاتى پرۆسەی فێربوونى كارامەییە ژیانییەكان و جێبەجێکاری و
مومارەسەکردنیاندا .سێ ستراتیژ هەیە دەبێ پەیڕەویان بكەین بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانمان لە پرۆسەی
فێرکردنى كارامەییە ژیانییەكاندا ،ئەو سێ ستراتیژەش ئەمانەى خوارەوەن:
 .1پێشخستن بۆ پەرەپێدانی كارامەییەكانی الوان سەبارەت بە كارامەییە ژیانییەكان لە ڕێگەی:
 دەستنیشانكردنی ئەو كارامەیی ژیانییانەی پێویستە كاریان لەسەر بكەین ،الوان پڕ زانیاری
بكەین سەبارەت بە كارامەیی كە ڕاستكردنەوەی چەمكە هەڵەكانی و چاكردنەوەی رێگاکانى
جێبەجێکردنیان لە ڕێگەی شێوازی چاالكکەر /هاوبەشکردن و رێگا كارلێكکەرەكان.
 پشتگیریكردنی وەرگرتن وفێربوونى كارامەییە ژیانییەكان و نواندنیان لە رێگەی هەل
رەخساندن بۆ چاودێریکردنى جێبەجێکردنى کارا ،هەڵسەنگاندن ،ئاڕاستەكردن ،کاریگەرى
گەڕاوە (فید باک) ،راسپاردە و ئامۆژگاری بۆ گرتنەبەری هەوڵی ڕاستكردنەوە.
 پشتگیریكردنی بەردەوامبوون لە بەكارهێنانی و گشتاندنی لە ڕێگەی هەل رەخساندن بۆ
مومارەسەی كەسیی ،پشتگیری خۆ هەڵسەنگاندن ،هەموارکردنەوەى کارامەییەکە و پشتیوانی
كۆمەاڵیەتی و بانگەشەكردن بۆ كارامەیی وەرگیراو لە نێوان هاوەڵەکانیدا.


پەرەپێدانی كارامەییەكانی الوان بۆ سازدانیان بۆ بەشداریكردن لە بڕیاردان لەسەر ئاستی
خێزان و كۆمەڵگە و سیاسەتیش.

 .2رەخساندنی هەل بۆ مومارەسەکردنی كارامەییە ژیانییەكان لە ڕێگەی:
 هاندانی بەرپرسی دەزگاكانى حكومی و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی و بڕیاردەران لە
كۆمەڵگە بۆ رەخساندنی هەل بۆ بەشدارى پێكردنی الوان لە ڕێگەی دەستپێشخەری الوانەوە،
راوێژكاری لەسەر پرۆسەی پەرەپێدانی سیاسەتەكان و یاساكان.
 ئاسانكردنی گەیشتنیان بۆ شوێنی بڕیاردان لەناو دەزگا و كۆمەڵگەدا ،بۆ نموونە :با نوێنەرانی
الوان لە ئەنجومەنی کارگێری بن یان لە لیژنەی پالندانانی پرۆگرامە و چاالکیەکاندا بن.
 بەشداریكردنی الوان لە پرۆسەی پالندانان و جێبەجێكردن و هەڵسەنگاندنى پرۆگرامەكانی
هۆشیاركردنی هاوەاڵن سەبارەت بە كارامەییە ژیانییەكان لە قوتابخانە و دەزگا و كۆمەڵگەدا.
 هەل رەخساندن بۆ الوانی پەراوێزكراو و ئەوانەی پتر تووشی گرفت دەبن وەكو كچان و
خاوەن پێداویستیە تایبەتیەكان و هەژاران بۆ ئەوەی ئەم كارامەییانە بزانن و مومارەسەى کەن.
 .3پشتگیری ژینگەیەكی پشتیوان بۆ سازدانی الوان بۆ مومارەسەکردنی كارامەییە ژیانییەكان:
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 هاندانی حكومەتەكان بۆ دەركردنی یاسای تایبەت کە هەموو پەیوەندیداران پابەند بكات بە
تێکهەڵكێشكردنی كارامەییە ژیانییەكان لەناو پرۆگرامەكانی فێركردن و راهێنان و پێگەیاندندا.
 بەستنى پرۆگرامەكانی كارامەییە ژیانییەكان بە خزمەتگوزاریە گشتیەكانى وەك تەندروستی،
كۆمەاڵیەتی ،یاسایی ،پەروەردەیی و كولتووری..هتد .هەروەها هاندانی پەیوەندیداران بۆ
پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری هاورێى الوان.
 دانان یان گۆڕین یان كاراكردنی سیاسەت و یاسای تایبەت بۆ ئەوەى الوان بە ئاسانى
مومارەسەى كارامەییە ژیانییەكان بکەن و ئاسانكردنی گەیشتن و وەرگرتنیان بۆ ئەو
خزمەتگوزاریانەى کە پێویستیانە.
 هاندانی هەموو پێشکەشکارانى خزمەتگوزاریەکان بەوەی فێرى كارامەییە ژیانییەكان بن و
جێبەجێیان بکەن بۆ ئەوەى ببن بە نموونە.
 ڕاهێنان پێکردنی ئەو كەسانەی لەگەڵ الوان كار دەكەن لەسەر كارامەییە ژیانیەكان.
 هۆشیاركردن و ڕۆشنبیرکردنى كۆمەڵگە بە گشتی سەبارەت بەكارامەییە ژیانیەكان.
 پێشكەشكردنی پالپشتی بۆ پێشکەشکەرانى خزمەتگوزاریەكان /پێگەیاندنکاران /ئەو كەسانەی
لەگەڵ الوان كار دەكەن بۆ گەشەكردنی كارامەیی و بەرنامە و سیستەمەكانیان بۆ ئەوەى الوان
الوان فێری كارامەییە ژیانییەكان بکەن و بتوانن لە ژیانی ڕۆژانەى خۆیاندا مومارەسە بکەن.
 بانگەشەکردن بۆ كارامەییە ژیانییەكان لەناو خەڵكدا (لە رێگای ئەنجوومەنی خەڵك بۆ نموونە)
و ڕاهێنانی خەڵك لە سەر چۆنیەتى بەکارهێنانى كارامەییە ژیانییەكان لەگەڵ الوانى خۆیاندا.


هاندانی دەزگاكانی راگەیاندن بۆ ئەوەى بانگەشە بۆ كارامەییە ژیانییەكان بکەن وەكو بابەتێکى
هۆشیارکردنەوەی کۆمەلگا مامەڵەى لەگەڵ بکەن.

نموونەیەک سەبارەت بە پشتگیریکردن و پاڵپشتى الوان بۆ فێربوون و جێبەجێکردن و مومارەسەکردنى کارامەییەکانى
ژیان -وەزارەتى وەرزش و الوان
 .١پێشخستن و پەرەپێدانى تواناکانى الوان سەبارەت بە کارامەییە ژیانییەکان لە رێگەى:
 سازدانى هەندێک ورکشۆپى راهێنان بۆ الوان.
 خێوەتگاى دێدەوانى (کامپ).
 تەلەڤزیۆن و رادیۆى تایبەت بە الوانەوە.
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 .٢رەخساندنى دەرفەت بۆ مومارەسەکردنى کارامەییەکانى ژیان لە رێگەى پێکهێنانى لیژنەکانى الوان بۆ بەشداریکردنیان
لە بڕیاردان لەناو بنکەکانى الواندا ,هەروەها بەشداریکردن لە پالندانان بۆ چاالکى و ئەنجامدان و هەڵسەنگاندنیان.
 .٣پشتگیریکردنى ژینگەیەکى پاڵپشت بۆ سازدانى الوان بۆ مومارەسەکردنى کارامەییەکانى ژیان لە رێگەى:
 دانانى ئەو یاسایانەى کە ڕێگا بە الوان دەدات بەشدارى لە بڕیاردان بکەن لەناو بنەکانیاندا.
 راهێنان پێکردنى کارمەندەکانى بنکەى الوان و سەنتەرە رۆشنبیریەکان لەسەر کارامەییە ژیانییەکان.

چۆن بەدواداچوون بۆ بەرنامەكانی كارامەییەکانی ژیان دەكەین و هەڵیاندەسەنگێنین؟
ئایا گەیشتین بە ئامانجەكانمان؟ ئایا هیچ گۆڕان لە زانیاری و هەڵوێست و كارامەییەكانی الوان روویانداوە؟
جۆری دانیشتنەكان چۆن بوون؟ ئایا توانیمان بگەین بە هەموو الوان كە بڕیار بوو كاریان لەسەر بكەین؟
ئایا مامۆستا و كارمەندانە لەگەڵ الوان کاردەکەن ڕاهێنانیان كردووە؟ ئایا بابەتەكانی ڕاهێنان بەكار
هێنراون؟ ئایا موداخەلەکان و توخمە سەركەوتووەكان و سەرنەکەوتووەکانى پرۆگرامەكە چیین؟
ئەمانە و پرسیارگەلی دیكەش دەکەین و هەوڵدەدەین بە چەندایەتى و جۆراتى وەاڵمیان بۆ بدۆزینەوە كاتێك
پرۆسەی هەڵسەنگاندن دەكەین كە لە سەرەتای هەنگاوەكانی پرۆگرامەكەوە پالنی بۆ دادەنرێت و تاكو
كۆتاییەكەی .بەاڵم ئێمە پێویستمان بە پالنێكی تۆكمەیە ئەنجامەكانی پرۆگرامەكە بگرێتە خۆی لەسەر ئاستی
نزیك و درێژخایەن و ناوەڕاستیش و چۆن هەر یەك لە مانە دەپێورێت و چی ئامڕازێكمان پێویستە و كێ
ئەنجامی دەدات؟
شایەنی باسە ،الوان دەتوانن لە پرۆسەی بەدواداچوون و هەڵسەنگاندندا بەشداری بكەن لە ڕێگەی
پێشنیازكردنی بۆ چوونەكانیان یان بەشداریکردنیان وەكو توێژەر ئەگەر ڕاهێنانی لەسەر ئەم پرۆسەیە کرد
بێت.

گرنگیی بەدواداچوون و هەڵسەگاندنی پرۆگرامەكانی كارامەییە ژیانییەكان
گرنگی هەڵسەنگاندی كارامەییە ژیانییەكان لەوەدایە:
 .1لە كاتی بەڕێوەچوونی پرۆگرامەكەدا ئەو هزرەمان دەداتێ کە چى دەکرێت و بە چی
ئەنجامدەدرێت و دەتوانین چی چاك بكەین یان بیگۆڕین تاكو دەگەینە ئامانجەکانمان.
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 .2دەستنیشانكردنی ئەوەی تا چ رادەیەك لە ئامانجەكانمان رۆیشتوین :ئەو گۆڕانکاریانە چیین
کە لە زانیاری و کارامەیى و هەڵوێست و ڕەفتارەكانی الوان و فەرمانبەرانی بوارەكە و
كۆمەڵگەكەدا دروست بوون؟
 .3تیشك دەخاتە سەر رادەی كارایی پرۆگرامەكە وەك ئامڕازێك بۆ گۆڕانکارى لە ڕەفتاری
الواندا.
 .4دەستنیشانكردنی ئەو شتانەی پێویستە بیانگۆڕین یان كاریان لەسەر بكەین و فراوانیان
بكەین.
 .1لە ڕێگەی ریپۆرتە دوور و درێژەكانەوە هاوكاری كۆكردنەوەی پارە دەکەن بۆ
بەردوامبوون یان فراوانكردنی پرۆگرامەکە بۆ ئەوەی زیاترین ژمارەى دەزگا و بوارەکانى
الوان بگرێتەخۆى.
 .6كاریگەری گەڕاوە دەبەخشێت بە بەشداربووان و فەرمانبەرانی بوارەكە و بەشداربووانی
پرۆگرامەكە.

چی؟ كەی؟ چۆن بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن دەكەین؟
وەکو هەر پرۆگرامێكی دیكە ,دوو شت هەن بۆ هەڵسەنگاندنی پرۆگرامى كارامەییە ژیانیەكان:
هەڵسەنگاندنی پرۆسەکە و هەڵسەنگاندنى ئەنجامەكان .ئەم خشتەیە هەردوو جۆر هەڵسەنگاندن دەناسێنێت و
٣

وەاڵمی پرسیاری كەی و چۆن و چی؟ دەداتەوە:

خشتەى ژمارە ( :)١٥جۆرەکانى هەڵسەنگاندن و ئامانجەکانى و کات و شێوازەکەى رووندەکاتەوە:
جۆرەكانی

چی هەڵدەسەنگێنین؟

كەی هەڵدەسەنگێنین؟

هەڵسەنگاندن
هەڵسەنگاندنی

چۆن
هەڵدەسەنگێنین؟

 رۆماڵكردن :تا چ رادەیەك  لە ماوەی

 كۆبوونەوە

پرۆسەیی

توانرا بگاتە توێژىی

جێبەجێكردنی

(بەدواداچوون):

ئامانج /ئەوەی مەبەستە

پرۆگرامەكە و پاش

 ریپۆرتاژەكان.

چۆن

بیگەنێ.

تەوابوونی.



بەرێوبەرایەتی و
جێبەجێكردنی

خولیەكان.
رێگا

 جۆرێتى :ئایا ناوەڕۆكی

چاالكەكان:

پرۆگرامەكە تێكەڵەیەكە

وەكو كاری

40

پرۆگرامەكە

لە زانیاری و هەڵوێست و

گروپ،

كراوە؟

كارامەیی؟ ئایا ئەو

گەردەلوولی

ئایا پرۆگرامەكە

شێوازانەی بەكارهێنراون

زەینی

وەك پالنی بۆ

هابەشن /كارلێكکردنن/

(هزرباراندن) و

دانرابوو بەڕێوە

چاالكکەرن؟ ئایا

ئەوانى دیکە.

چوو؟

ماموستایان و راهێنەران



گروپی

راهێنانیان بینی؟ چۆن

گفتوگۆی

کراوە؟ ئایا بەرنامەکە

ئامانجدار.

سیاسەتی پاڵپشتی هەیە؟

 چاوپێكەوتن و

راى توێژى ئامانج و
سوودمەندان چییە؟ ئایا
بەرنامەکە پەیوەندى بە
خزمەتگوزاریەکانى
دەزگاکان و کۆمەڵگەوە
هەیە؟...هتد.

فۆرم.
 پەیوەندی بە
ئینتەرنێت.
 تێبینیکردن.
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چەند ئاستێك:
 ئاستی نزیك :گۆڕان لە

هەڵسەنگاندنی
ئەنجامەكان:
تاچ رادەیەك

 پێش دەستپێكی

 هەڵسەنگاندنی

پرۆگرامەكە:

پێشوەخت و

زانیاری و هەڵوێست و

دۆزینەوە داتا بەیسی

پاشوەخت لە

كارامەییەكان لە كۆتایی

بنەڕەتی بۆ زانیاری و

ڕێگەی

دانیشتنەكە دەبێت یان بەم

هەڵوێست و كارامەیی و

فۆرمەكانەوە

زووانە دەبێت.

ڕەفتاری الوان و

(پرسیاری فرە

مامۆستایان ئەوانەی

بژارە یان

كاریان لەگەڵ دەكەن.

ڕاست و هەڵە،

 لە كۆتایی

بۆشایی،

پرۆگرامەكە
گەیشت بە
ئامانجەكانی؟ ئایا

جێبەجێكردنی

گۆڕانکارى لەسەر
ئاستی زانیاری و
هەڵوێست و ڕەفتار
و دۆخەكە بەهۆی
پرۆگرامەكەوە

چاالكی پرۆگرامەكە یان

لیكیرت..هتد)

ڕاستەخۆ پاش كۆتایی

بۆ پێواندنی

پێهاتنی یان لەسەر

زانیاری و

ئاستی دوور ماوەیەك

هەڵوێستەکان.

پاش تەواوبوونی.

بووە؟

 مەرج نیە هەموو

قەبارەی گۆڕانەكە
چەندە؟ كام
پێكهاتەی
پرۆگرامەكە بەهێز
بووە و كامەیان

قاڵدرمەی

 رۆڵبینین ,خستنە
ناو حاڵەت،

جارێك پرۆگرامەكە

چاوپێكەوتن،

ئەنجامدرا ئەم جۆرە

پڕۆژە ،وتار بۆ

هەڵسەنگانە بكرێت

پێواندنی

ئەگەر ئەمجارە

كارامەییەكان.

كارای خۆی

الواز بووە؟

چەسپاند.
 ئاستی مامناوەندی:

 یان لە حاڵەتێكدا

 لێكۆڵینەوەی

گۆڕان و بەردەوامبوون

ئەگەر ویستمان

زانستی فراوان

لەسەر گۆڕانکاریەكانى

پرۆگرامەكە فراوان

و ورد کە

ڕەفتار و ئەو دۆخانەی

بکەین.

چاوپێكەوتن و
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کاریگەرى لەسەر

فۆرمەكان بە

ئەنجامدانى ئامانجەكانی

كاردەهێنن.

پرۆگرامەکە دەکەن.
 ئاستى درێژخایەن
(دوورودرێژ) :گۆڕان لە

 دیراساتی درمی
و ئامارى

بارودۆخی درمی بۆ
بابەتە تەندروستی و
كۆمەاڵیەتییەكان و بابەتە
ئابووری و سیاسیەکان كە
ئامانجى پرۆگرامەکە
بوون.

هەندێک نموونە بۆ ئامرازەکانى هەڵسەنگاندنی پرۆسە لەناو دانیشتنێكی کارامەییەکانى
ژیاندا:
هەڵسەنگاندنى پرۆسەکە
ئامرازەکانى هەڵسەنگاندن هەمەجۆرن ,ئەمەى خوارەوە هەندێک ئامرازى هەڵسەنگاندنى پرۆسەکەن
کە الوان دواى دانیشتنێک یان چەند دانیشتنێکى کارامەییە ژیانییەکان بەکار دێنن:
رێگای چاالك:
ئامرازی :H4
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 الوان دابەشی گروپ دەكەین.
 داوا لە گروپەكان دەكەین وەكو بازنە لە دەوری كاغەزێكی بۆردی گەورەدا دابنیشن کە لەسەری
نووسراوە .H
 خانەكانیان لەگەڵدا پڕ دەكەینەوە:
" oئەو شتانەی بە دڵتان بوون چی بوون؟"
 oپاشان "ئەو شتانەی بە دڵتان نەبوون چیبوون؟"
 پاشان لەهەر بەشداربوویەك دەپرسین رای خۆی دەربڕێت سەبارەت بە دانیشتنەكە بە گشتی بەوەى
ژمارە  1-1دابنێت .تێكرایی هەر ژمارەیەك لە شوێنی گونجاودا دەینووسین.
 لە كۆتاییدا سەبارەت بە پێشنیازەكانیان گفتوگۆ دەكەین بۆ چۆنیەتی چاكردنی دانیشتنەكە.




ئەو شتانە چی بوون کە لە

ئەو شتانەی کە لە دانیشتنەكەدا
راتان لەسەر دانیشتنەكە بە گشتی

دانیشتنەکەدا بە دڵتان بوون؟

بەدڵتان نەبوون ,چی بوون؟

چی بوو؟
1

2

3

4

1

چۆن دەتوانین دانیشتنەكە بۆ
جاری دیكە چاكتر بكەین؟

ئامرازی "رازیم""-رازی نیم"

3

 هێڵیكی ستوونی یان ئاسۆیی دروست دەكەین پێنج كورسیی لەسەر دادەنێن دوور کە لە یەكتر بن.
 لەسەر هەر دانەیەكیان و بەریزبەندی لە كورسی یەكەمەوە كارتی لەسەر دادەنێین کە ئەم
دەستەواژانە لەسەریان نووسراو بێت:
 oبە هیچ شێوەیەك رازی نیم
 oرازی نیم
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 oبێالیەنم
 oرازیم
 oزۆریش رازیم
 ئەو وشە و رستانەی ئامادەمان كردووە بۆ بەشداربووان دەیانخوێنینەوە سەبارەت بەو بابەتانەی
دەتەوێ بیپێویت (زانیاری ،بەشداریکردن ،پەیوەندییەكانی ناو گروپ ،بابەتی لۆجیستی ،ڕێگە و
ئامرازەكانی بەكارهاتوو ...هتد) ئینجا داوایان لێدەكەین لە پشتی ئەو كورسیە بوەستن كە رای ئەوان
دەردەبڕێت.
 ژمارەی بەشداربووانی راوەستا و لەسەر هەر كورسیەك لەسەر بۆردەكە دەنووسین.
 دەكرێ سەبارەت بە هۆكارەكانی هەڵبژاردنەكانیان گفتوگۆ بكەین.
چوارچێوەى ژمارە ٥/٣
نموونەى دەستەواژەکان:
 دانیشتنەکە بەسوود بوو.
 شتێکى نوێ فێربووم.
 شتێک فێربوم کە ژیانى رۆژانەمدا بەکارى
دەهێنم.
 ئێستا دەزانم چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم بارودۆخە
بکەم.
 چاالکیەکان خوێنکەرم و بەجۆش بوون.
 زانیاریەکان ئاسان و پراکتیکى بوون.

فۆرمی هەڵسەنگاندن
هەروها دەكرێ لە كۆتایی دانیشتنەكەدا فۆرمێك بەسەر بەشداربوواندا دابەش بكەین و ئەوانیش وەاڵمی
پرسیارەكان دەدەنەوە بە بێ ناونووسین .لێكیدەدەینەوە و ئەنجامەكەی بە بەشداربووان رادەگەیەنین و پێیان
دەڵێین کە هەوڵدەدەین پێشنیازەكانتان بەجێ بگەیەنین.
نموونەی فۆرمێكی هەڵسەنگاندنی دانیشتنێكی كارامەییە ژیانیەكان



ناونیشانی دانیشتنەكە------------------------------- :



ئاماژەی  Xلە خانەی گونجاو دابنێ
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رازی نیم
1

دڵنیا نیم
2

رازیم
3

ئامانجەكانی دانیشتنەكان بەدی هاتن.
ئاستی زانیاریەكان گونجاو بوون.
شێوازەكانی بەکارهاتوو لە ڕاهێناندا گونجاون.
توانیم بەشداری بكەم.
كەشی دانیشتنەكە بە گشتى خۆش و گونجاو بوو.
فێری شتێكی نوێ بووم.
فێری هەندێ شت بووم دەتوانم لە ژیانی ڕۆژانەمدا
بەكاریان بێنم.
هۆڵ و كەرەستەكان یاریدەدەربوون لەسەركەوتنی
دانیشتنەكاندا.





نموونەی فۆرمێكی هەڵسەنگاندنی دانیشتنێكی كارامەییە ژیانیەكان
ئاماژە بـ" "بۆ  3وشە بكە کە بۆچوونەکەت لەسەر ئەم دانیشتنە دەردەبڕێت:
 واقعییە روونە سەرنج راكێشە سوودبەخشە ئاسانە بێزاركەرە كات كوشتنە تەحەدایە سەختە داهێنەرە نوێیەپێشنازەكانت بۆ چاككردنەوەی دانیشتنەكە /دانیشتنی داهاتوو:
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لیستی خشتەكان
 .١خشتەى ژمارە ( :)٢بنەما دەرەکى و ناوەکیەکانى کارامەییەکانى ژیان پیشان دەدات.
 .١خشتەى ژمارە ( :)١پوختکراوەى کارامەییە سۆزداریەکان.
 .٣خشتەى ژمارە ( :)٣تایبەتمەندیەکانى ئەو کەسانەى کە خۆنرخاندنى بەرز یان نزمیان هەنە پیشان
دەدات.
 .٤خشتەى ژمارە ( :)٤پالنی جێ بەجێ كردنی ئامانجەكان پیشان دەدات.
 .٥خشتەى ژمارە ( :)٥نیشانەكانی تووڕەبوون پیشان دەدات.
 .٦خشتەى ژمارە ( :)٦ئەو بابەتانەى کە پێویستە بکرێن و شێوازى ئەنجامدانەکەى پیشاندەدات.
 .٧خشتەى ژمارە ( :)٧بابەتە گرنگ و بە پەلەکان پێناسە دەکات.
 .٢خشتەى ژمارە ( :)٢شێوازى رەفتارکردن بەپێى گرنگى بابەتەکان.
 .٩خشتەى ژمارە ( :)٩پوختەى کارامەییەکانى درککردن.
 .٢١خشتەى ژمارە ( :)٢١پوختەى کارامەییە کۆمەاڵیەتییەکان.
 .٢٢خشتەى ژمارە ( :)٢٢رەفتارى وەرگرتوو رووندەکاتەوە.
 .٢١خشتەى ژمارە ( :)٢١رەفتارى هێرشبەر رووندەکاتەوە.
 .٢٣خشتەى ژمارە ( :)٢٣رەفتارى یەکالکەرەوە رووندەکاتەوە.
 .٢٤خشتەى ژمارە ( :)٢٤هەنگاوەکانى دەربڕینى یەکالکەرەوە رووندەکاتەوە.
 .٢٥خشتەى ژمارە ( :)٢٥هەنگاوەکانى رەتکردنەوەى یەکالکەرەوە رووندەکاتەوە.
 .٢٦خشتەى ژمارە ( :)٢٦رێگاکانى بەرەنگاربوونەوەى هەوڵەکانى قاییلکردن رووندەکاتەوە.
 .٢٧خشتەى ژمارە ( :)٢٧تایبەتمەندیەکانى ناکۆکى ئەرێنى و نەرێنى پیشان دەدات.
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 .٢٢خشتەى ژمارە ( :)٢٢رێگاکانى بەرێوەبردنى ناکۆکى و ئەنجامەکانى مفاوەزەکردن پیشان دەدات.
 .٢٩خشتەى ژمارە ( :)٢٩جۆرى کەسەکان و چۆنێتى مامەڵەکردنیان پیشان دەدات.
 .١١خشتەى ژمارە ( :)١١قۆناغەکانى گەشەسەندنى تیم پیشان دەدات.
 .١٢خشتەى ژمارە ( :)١٢رێگاکانى تێکهەڵکێشکردنى بەرنامەکانى کارامەییە ژیانییەکان لەناو
پرۆگرامەکانى خوێندندا پیشان دەدات.
 .١١خشتەى ژمارە ( :)١١رێگاکانى راهێنان ,ئامانج و هەنگاوەکانى جێبەجێکردنیان پیشان دەدات.
 .١٣خشتەى ژمارە ( :)١٣هەندێک لە ئامرازەکانى راهێنان و رێگاکانى بەکارهێنانیان پێناسە دەکات.
 .١٤خشتەى ژمارە ( :)١٤هەندێک ئاموژکارى دەربارەى چۆنێتى مامەڵەکردن لەگەڵ هەندێ تەبیعەت
پیشان دەدات.
 .١٥خشتەى ژمارە ( :)١٥جۆرەکانى هەڵسەنگاندن و ئامانجەکانى و کات و شێوازەکەى رووندەکاتەوە.

لیستی هێڵكارییەكان
 .٢هێلکارى ژمارە ( :)٢هەر پێنج ئاستى پەیوەندى مرۆڤ بە ژینگەکەیەوە پیشان دەدات.
 .١هێلکارى ژمارە ( :)١ئەو فاکتەرانە پیشان دەدات کە خۆنرخاندن پشتى پێدەبەستێت.
 .٣هێلکارى ژمارە ( :)٣کاریگەرى خۆنرخاندنى نزم لەسەر الوان پیشان دەدات.
 .٤هێلکارى ژمارە ( :)٤کاریگەرى کاتەکانى رۆژ لەسەر وزەى کەسیى پیشان دەدات.
 .٥هێلکارى ژمارە ( :)٥بازنەى پەیوەندیکردن پیشان دەدات.
 .٦هێلکارى ژمارە ( :)٦قۆناغەکانى پرۆسەى گوێگرتن پیشان دەدات.
 .٧هێلکارى ژمارە ( :)٧پەیوەندی نێوان بەڕێوەبردنى ناکۆکى و گرنگی بابەتەكە پیشان دەدات.
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 .٢هێلکارى ژمارە ( :)٢ئاستەکانى ئامانج لە پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیریدا پیشان دەدات.
 .٩هێلکارى ژمارە ( :)٩ئەگەرەکانى تێکهەڵکێشکردنى کارامەییەکانى ژیان لەناو پرۆگرامەکانى الوان.
 .٢١هێلکارى ژمارە ( :)٢١هەرسێ قۆناغەکانى گەشەسەندنى کارامەییە ژیانییەکان.

لیستى چوارچێوەکان
 .٢چوارچێوەى ژمارە  :٢/٢پێناسەى دیکە!
 .١چوارچێوەى ژمارە  :٢/١هەندێ چەمکى گرنگ.
 .٣چوارچێوەى ژمارە  :٢/٣الوان دەڵێن کارامەییەکانى ژیان بە توانامان دەکات.
 .٤چوارچێوەى ژمارە  :١/٢بەبیرمان دێنێتەوە!
 .٥چوارچێوەى ژمارە  :١/١شێوازەکانى بیرکردنەوەى نەرێنى.
 .٦چوارچێوەى ژمارە  :١/٣بەبیرمان دێنێتەوە!
 .٧چوارچێوەى ژمارە  :١/٤شێوازە نەرێنییەکانى مامەڵەکردن لەگەڵ گرژیدا.
 .٢چوارچێوەى ژمارە  :١/٥سوودەکانى بیرکردنەوەى ئەرێنى.
 .٩چوارچێوەى ژمارە  :٣/٢پێکهاتەى پەیامەکە.
 .٢١چوارچێوەى ژمارە  :٤/٢لەکاتى کارکردن لەگەڵ الوادا.
 .٢٢چوارچێوەى ژمارە  :٤/١سەرنج!
 .٢١چوارچێوەى ژمارە  :٤/٣پێناسەى مفاوەزەکردن چییە؟
 .٢٣چوارچێوەى ژمارە  :٤/٤ستراتیژیەکانى وەدەستهێنانى پشتگیرى.
 .٢٤چوارچێوەى ژمارە  :٤/٥توێژى ئامانج لە پرۆسەى وەدەستهێنانى پشتگیرى.
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. خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان:٥/٢  چوارچێوەى ژمارە.٢٥
. نموونەى پالنى دانیشتنێک سەبارەت بە کارامەییەکانى ژیان:٥/١  چوارچێوەى ژمارە.٢٦
. نموونەى دەستەواژەکان:٥/٣  چوارچێوەى ژمارە.٢٧
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