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 ثيَشةكى

لة ضوارضيَوةى طؤرِانكاريية جيهانييةكان كة رِووبةرِووي فةرمانطةكان دةبنةوة 
بةهؤى بةرةوثيَشضوونى ئامرازةكانى طةياندن و تةكنؤلؤجياى زانياري و زانستى 

ةستؤيةكى زؤر لةسةريان بؤ ئةوةى شانبةشانى ئةم طؤرِانكاريانة كارطيَرِى و بوونى ثالَةث
هةلَكةن و هةنطاوبنيَن، ئةمانة هةموويان وايانكردووة فةرمانطةكان هةولَبدةن بة ناضارى 
ثةرة بة خؤيان بدةن و ثيَشكةون لة ئةجنامدا ضةمكى بةرِيَوةبردنى طؤرِانكارى 

ةتةكان و سرتاتيجةكان و ثةرةثيَدانى سةريهةلَدا بةمةبةستى ضاوخشاندنةوة بة سياس
 ثةيكةرةكانى رِيَكخسنت و ثيَشخستنى سيستمة كارطيَرِييةكان.

بةرِيَوةبردنى طؤرِانكارى بة طرنطرتين بابةت دادةنريَت بؤ ضارةسةرى طرفتةكان  
و دةركردنى برِيارى دروست لةاليةن سةركردة كارطيَرييةكان، هةروةها دةبيَتة هؤى 

ريَكى كارطيَرِى ئاويَتةيى بة هؤيةوة طؤرِانكارى لة ثرؤسةى كارطيَرِى و دروستكردنى با
بةرزكردنةوةى ئاستى ضاالكى و كارامةيى لة كارى دامةزراوةيى فةرمانطةكانى حكومةت 
ديَنيَتة كاية، لةطةلَ باشكردنى خزمةتطوزارى ثيَشكةشكراو. بيَطومان بةرِيَوةبردنى 

و كةلتوورى   1ديَلَىَ لةسةر ذينطةى رِيَكخراوةيىطؤرِانكارى  كاريطةرى ئةريَنى جيَ
 . 4و رِيَكخراوةيى 3و كارجيَطةياندنى دامةزراوةيى و داهيَنانى تاكةكةسى  2رِيَكخراوةيى

                                                           
خى ناوةوةو دةرةوةى ثيَك ديَت لة ذينطةى ناوخؤ و دةرةوةو ذينطةى ضاالكى ريَكخراوةكة و سةرجةم هيَز و بارودو  1

اليةن كةسي كاريطةر لةسةر كارةكانى ريَكخراوةكة دروست دةبيَت وةكو هاوردةكاران و دابةشكاران و ريَكخراوةكة كة لة
 ركابةرةكان. 

ووة لة كؤمةلَيَك بةهاو برِواو هيَما كة ئةندامانى ئةم ريَكخراوة برِوايان ثيَيةتى و كاريطةرى هةية لةسةر رةفتارو كردارو ثيَكهات 2
 جؤرى بريكرنةوةى كةسةكان. 
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لةم سؤنطةيةوة بةرِيَوةبةرايةتى ثةرةثيَدان لة ديوانى وةزارةتى داد بة بايةخةوة 
و بوونى رِيَبةريَكى تايبةت بة  سةيرى بابةتةكانى بةرِيَوةبردنى طؤرِانكارى دةكات

بةرِيَوةبردنى طؤرِانكارى بؤ فةرمانطةكانى حكومةت لة هةريَمى كوردستان بةثيَويست 
دةزانيَت كة تةواوى وردةكارى و ريَنويَنى و ضؤنيةتى ثيادةكردنى لةخؤ بطريَت، بؤ 

شيارى ئةوةى لة سةرةتادا ببيَتة ئامرازيَكى طرنطى بالَوكردنةوةى رِؤشنبريى و هؤ
دةربارةى زانستى بةرِيَوةبردنى طؤرِانكارى و دواى ئةمةش ثةرةثيَدان و ثيَشكةوتنى 

 فةرمانطةكان بةدواى خؤيدا بيَنيَت لة رِيَطاى ثيادةكردنى.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
تواناى كةس بؤ بةرهةم هيَنانى بريؤكةيةكى نوآ و هزريَكى نوآ كة بنرخيَندرآ و تواناى ضارةسةرى كيَشةكان و بابةتة  3

 ووكةييةكانى هةبيَت. هةن
جيَبةجيَكردنى بريؤكةيةكة كة لة اليةن ريَكخراوةكة يان لة دةرةوةى داهيَنراوة بة مةرجيَك بؤ ريَكخراوةكة تازة بيَت جا ئةم  4

 بريؤكةية ثةيوةندى بة سيستم بيَت يان ثرؤسة يان بةرنامة يان خزمةتطوزارى ريَكخراوةكةوة هةبيَت. 
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 بةشى يةكةم

ةى تيؤرى بؤ بةرِيَوةبردنى طؤرِانكارىضوارضيَو  
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 ثيَشةكى

لةم بةشةدا لة رووى تيؤرى باس لة زةمينةسازى ثرؤسةى بةريَوةبردنى 
لة ضةند خالَيَك كة خؤى لة ئامانج و ثانتايى ثيادةكردن و ارى دةكةين طؤرِانك

نة سةر باسكردنى يدةبينيَتةوة دواي ئةوة ديَ وونكردنةوةى ضةمكي طؤرِانكارىر
ثاساوةكان و ثيَداويستيية طرنطةكانى طؤرِانكارى و فاكتةرةكانى سةركةوتنى 

ةوة لة رِووى زانستى و كردةيى زؤر انكة بوونى زانيارى لةبارةيبةريَوةبردنى طؤرِانكارى 
يَطةى راست و دروست ؤسةكة لة فةرمانطةكاندا بة رِطرنط و ثيَويستة بؤ ئةوةى ثرِ

ة كؤتايى ئةم بةشة ئاماجنةكان و و ل ةجنامى دلَخؤشكةر بةدةست بيَنيَتطوزةر بكات و ئ
  دةخةينةبةرباس.و بوارةكانى طؤرِانكارى  تيؤرةكان و جؤر

 :ى ئةم ريَبةرةيةكةم/ ئاماجن

ئةم رِيَبةرة بة سةرضاوةى رِيَنوييَن و رِيَكارى دادةنريَت بؤ زؤربةى بوارةكانى 
ثةيوةندار بة بةرِيَوةبردنى طؤرِانكارى  و ثشتيوانى لة كارطيَرِى سةردةم دةكات لة رِووى 

 -كاركردةيى لة دانانى سياسةت و سرتاتيجيةكان لة ريَطاى:

سةر طرنطى بةرِيَوةبردنى طؤرِانكارى و رِوونكردنةوةى بالَوكردنةوةى هؤشيارى لة .1
ضةمكة ثةيوةستةكاني، لةطةلَ ئةو ثرِؤسيَسة ثيَويستانة بؤ بةرِيَوةبردنى طؤرِانكارى  

 لة كةرتى طشتيدا.

بةشداريكردن لة ثةرةثيَدانى كارامةيى سةركردة كارطيَرِييةكان و فةرمانبةرانى  .2
 ةكانى طؤرِانكارى.كةرتى طشتى لة بةرِيَوةبردنى ثرِؤس
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ثشتيوانى و بآلوكردنةوةى رِؤشنبريى ئةجنامدانى طؤرِانكارى و ثابةند و رازيبوون  .3
ثيَى لة فةرمانطةكانى حكومةتدا، بؤ ئةوةى بتوانيَت لةطةلَ طؤرِاوةكان لة ذينطةى 

 دةوروبةريدا هةلَبكات.

 :دووةم/ثانتايى ثيادةكردنى ريَبةرةكة

م ريَبةرة دةكةويَتة ئةستؤى كارطيَرِى باآل لة بةرثرسياريةتى ثيادةكردنى ئة
فةرمانطةكانى حكومةت، هةروةها كارطيَرِى جيَبةجيَكار و بةرِيَوةبةرةكان لة هةموو 
ئاستةكان و فةرمانبةرانى دامةزراوةكانى حكومةت بة جياوازى ثلةي 

ارطيَرِى فةرمانبةريةتييةكةيان. بؤ ثيادةكردنيشي ثيَويست بة هيَنانةكايةي يةكةيةكى ك
 ناكات.

  :سيَيةم/ ضةمكى طؤرِانكارى و بةرِيَوةبردنى طؤرِانكارى

زاراوةى طؤرِانكارى وةكو هةموو زاراوةكانى ترى زانستى مرؤيى بة شيَوةي 
جياواز ثيَناسة دةكريَت ئةمةش بؤ جياوازى ثاشخانى هزرى زانايان دةطةرِيَتةوة كة 

ردى و لة زؤر طؤشةنيطاى جياواز ثيَناسةيان كردووة و بووةتة هؤى ئةوةى بة و
ثرِؤسةى  بريتيية لة بةرِاى زؤربةيان وةك ضةمك رِاوسةرنج لةسةرى خبريَنةرِوو،

بؤ بارودؤخيَكى دةستنيشانكراو و بة ئاماجنطرياو لة  ةوةى بارودؤخى ئيَستاطواستن
دا ى و فةرمانبةران كة تيَيوون و ديار  لة نيَوان كارطيَرِضوارضيَوةى ديدطايةكى رِ

ؤسةيةكى دياريكراودا دةكريَتء جيَبةجيَكردنى ئةم طؤرِانكاريية بة طؤرِانكارى لة ثرِ
 .ئةجنامدةدريَتيَكخراو شيَوازيَكى كؤنرتؤأل كراو و بة رِ
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 -بةآلم طؤرِانكارى وةكو زانست بريتية لة:

زجنريةيةك هةولَوكؤششى بةردةوام و دريَذخايةن، ئامانج ليَى باشكردنى 
رمانطةية لةسةر هيَنانى نويَخوازى و هةلَكردن لةطةلَ ثيَشكةوتن و تواناكانى فة

تواناداركردنى لةسةر ضارةسةركردنى طرفتةكان و لة رووداوةستانى ئالنطارييةكان لة 
 كارى ثشتدةبةستيَت بةةفتارى هاوضةرخ كة ريَطاى بةكارهيَنانى تيؤر و تةكنيكةكانى رِ

سةر لة  بؤرِيَكخراوةيى   زانستىو تيَطةيشنت لة  بة كؤمةلَ و رِيَطةدان بة بةشداريكردن
نوىَ دارِشتنةوة و ثشتبةسنت بة تويَذينةوةى مةيدانى و ليَكؤلَينةوةكانى تايبةت بة كار 

و ثةنابردن بؤ شارةزايانى بوارى طؤرِانكارى و ثةرةثيَدان لة ناوةخؤ و دةرةوةى  
 اضوون و جيَبةجيَكردندا.فةرمانطة بؤ دانانى ثالن و بةذداريكردنيان لة بةدواد

بريتيية لة كؤمةلَيَك رِيَكارى ثالن بؤدانراو،  -بةرِيَوةبردنى طؤرِانكارى :هةر بؤية 
كاريَك لة فةرمانطة، جا ئةمة ض لة ثةيكةرى  و ثيَشخستنىبة ئاماجني  ثةرةثيَدان 

اماجنة رِيَكخسنت يان ئاماجنةكان يان  لة سياسةتى فةرمانطةكة دابيَت، بؤ طةيشنت بة ئ
 خوازراوةكان لة طؤرِانةكةدا بة طويَرةى ثيَنويَنى و ثيَوةرى بابةتيانة.

وشةى طؤرِانكارى وشةيةكى مانا فراوانة و نزيكة و بطرة هةنديَك جار لةالى خويَنةر 
تيَكةلَة لةطةلَ مانا و ضةمكى ضةند وشةيةكى تر، بؤية راظةكردن و جياكردنةوة و 

نط و ثيَويستة بؤ زياتر تيَطةيشنت لة ضةمكى طؤرِانكارى بةديارخستنى جياوازييةكان طر
 -بةم شيَوةية:

هةر يةك لة زاراوةى طؤرِانكارى و  :كارى و ثةرةثيَدانى رِيَكخراوةيىطؤرِان  .1
ثةرةثيَدانى رِيَكخراوةيى  لة ئاماجندا هاوبةشن، كة بريتيية لة زيادكردنى كارامةيى 
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اناي دامةزراوةكة لة ضارةسةركردنى و ضاالكى رِيَكخراوةكة و باشرتكردنى تو
بةآلم جياوازى لة نيَوانياندا ، طرفتةكان و طوجنان لةطةلَ ثيَداويستييةكانى ذينطة

ئةوةية كة طؤرِانكارى  بة تةواوى بارودؤخى هةنوكة دةطؤرِيَت بة بارودؤخيَكى تر، 
بؤ بةالَم ثةرةثيَدان بارودؤخةكة دةهيَلَيَتةوةو تةنيا ضةند  دةستكارييةك 

 ثةرةثيَدان دةكات.
طؤرِانكارى بريتيية لة دؤزينةوةى ئةلتةرناتيف بؤ بارودؤخى  طؤرِانكارى و داهيَنان: .2

ئيَستا كة باشرت بيَت لةوةى ثيَشخؤى ئةمةش بة البردنى كؤنةكة و جيَطريكردنى 
ئةلتةرناتيظة نويَيةكة. بةآلم داهيَنان بريتيية لة بةرهةمهيَنان و ثيَشكةشكردنى 

ى نويَ كة لة ثيَشرتدا لةالى كةس نةبووة و بةسوودة لة خستنةرِووى بريؤكة
 كاالَيةك يان خزمةتطوزارييةك.

 :ضوارةم/ بؤ ضى ثيَويستيمان بة طؤرِانكاريية )ثاساوةكانى طؤرِان(

كؤمةلَيَك  هؤكار وايكردووة ثيَويستيمان بة طؤرِانكارى بيَت لة فةرمانطةكان، 
 -بةرضاوترينيان:

 ووى جيهان و ثيَشكةوتنى تةكنؤلؤجياي زانيارى و طةياندن.كرانةوة بةرِ .1

 شكاندنى رِؤتني و هةولَدان بؤ ضوست و ضاالككردنى فةرمانطةكان. .2

 طؤرِينى كارطيَرِى فةرمانطة بة كارطيَرِييةكى تازةى خاوةن بريؤكةى نوىَ. .3

ثاريَزطاريكردن لة زيندوويى و ضوست و ضاالكي فةرمانطة و زالَبوونى طيانى  .4
 ةشبينى و هاوكارى لة نيَوان فةرمانبةرانى فةرمانطةدا.ط
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ميكانيزمي سةردةم بؤ دووبارة دارِشتنةوةى سياسةت و سرتاتيجةكان و دووبارة  .5
 رِيَكخستنةوةي بابةتةكان.

رى و كؤمةآليةتييةكان كة كاريطةريان ورِووبةرِووبوونةوةى طرفتة سياسى و ئابو .6
 هةية لة سةر فةرمانطة.

لة توانا و بةهرةى داهيَنانكاري كة دةكريَت بدؤزريَتةوة لة سوود وةرطرتن  .7
 فةرمانطة.

 ليَكؤلَينةوةى بةردةوام و باش بةكارهيَنانى سةرضاوة بةردةستةكان. .8

 ثيَنجةم/ ثيَداويستيية طرنطةكان بؤ ئةجنامدانى طؤرِانكارى ضني؟

 : ثيَداويستى تايبةت بة طؤرِانكارى لةم خاآلنةى خوارةوة دةخيةينة رِوو

 :  Motivationهاندان . 1

فةرمانبةر ثيَويستى بة هاندانة بؤ ئةوةى كاربكات و سةركةوتووبيَت و هاندانى 
فةرمانبةران بؤ بةريَوةبةر و سةركردةى كارطيَرى كاريَكى ئاسان نيية  ضونكة ناتوانى 

ةوةى هةموو فةرمانبةرةكانت رِازى بكةيت بةآلم دةتوانى ثيَنج هةنطاو بةكاربيَنيت بؤ ئ
 لةسةر ريَطاى رِاست بيت. 

 فيَربة ضؤن فةرمانبةرةكانت بةريَوةدةبةيت.  .أ 

وابكة فةرمانبةرةكانت ئةجنامى كارةكانيان لة كؤتايى ببينن و دلَخؤشيان بكة  .ب 
 . و ثيَداويستيية كةسييةكانيان فةراهةم بكةبة كارةكانيان 
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يان ضؤنة بؤ طرنطى بة فةرمانبةرةكانت بدة رِايان وةربطرة و بزانة ديدطا .ج 
 بارودؤخى ئيَستا و داهاتوو ، با ئاطادارى رووداوةكان بن. 

 ريَز لة فةرمانبةرةكانت بطرة و ئةجنام دانى كارةكانيان بة هةند وةربطرة.  .د 

ريَطر مةبة لةبةردةم بةرةوثيَشضوونى فةرمانبةرةكانت، هانيان بدة داهيَنان  .ه 
 كارى ئاسانرت ئةجنامبدريَت.بكةن و فيَرى كارامةيى تازة بنب بؤ ئةوةى طؤرِان

 : Learning. فيَربوون 2

 بنةما سةرةكييةكانى فيَربوون

بةريَوةبةر دةبيَت زانيارى لةسةر داهاتوو هةبيَت و هةست بكات كام رِيَطا  .أ 
 ئةجنامةكانى بةرةو سةركةوتن دةبات. 

 ذينطةى فيَربوون ذينطةيةكى متمانة ثيَكراو بيَت و كراوةو قبوىل جياوازييةكان .ب 
 بكات. 

 فيَرخواز ئةركييةتى فيَر بيَت و ئةوانى تر تةنها دةتوانن هانى بدةن بؤ فيَربوون.  .ج 
 فيَرخوازان ضاالكانة بةشدارى ثرِؤسةى فيَربوون بكةن.  .د 
 فيَربوون ببةسرتيَتةوة بة شارةزايى و ضؤنيةتى بةكارهيَنانى ئةو شارةزايية.  .ه 
 ى ثيَبدريَت و فيَر بكريَت. فيَربوون كؤمةلَيَك كارامةيية كة دةكريَت ثةرة .و 
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 : Achievement. بة ئةجنامطةياندن 3

باش بةرِيَوةضوونى كارةكان لة فةرمانطة ثةيوةستة بة سةركةوتنى كارطيَرى 
باآل لة بةريَوةبردن، بؤية بؤ تيَطةيشنت لة ثةيوةندى نيَوان سرتاتيج بة اليةنى 

 دةردةخات لة كاركردن ئةوانيش: جيَبةجيَكار دوو بنةما هةية كة تواناى فةرمانطة 

هيَزى هاندانى خودى: مةبةست ليَى خود ئاطايية بؤ طؤرانكارى و خوليابوونة  .أ 
 بؤى. 

سرتاتيجيَكى رِوون: واتا دةبيَت ديدطا و ويَنةى خوازراو بؤ ئايندة رِوونبيَت بؤ  .ب 
 ئةوةى طؤرِانكارى بة ئةجنامبطات. 

 : thinking and Communication. بريكردنةوة و ثةيوةنديكردن 4

بريكردنةوة ضاالكييةكى ميَشكة لة كاتيَكدا دةكريَت كة كةسيَك هةست بة 
كيَشةيةك يان هةست بة ثيَويستبيةك بكات، لةم رِوانطةيةوة طؤرِانكاري ثيَويستى بة 
بريكردنةوةيةكى قوأل هةية و ئةو ثيَشكةوتنةى كة لةم سةردةمةدا دةيبينني ثيَويستى 

 يوةندى كارا هةية لة نيَوان فةرمانبةران و فةرمانطةكانيان. بة سيستميَكى ثة

كؤمةلَيَك خالَ هةن كة ثيَويستة لةبةرضاوبطرييَن كاتيَك بري لة ئةجنامدانى هةروةها 
 -طؤرِانكارى دةكةينةوة كة بريتيني لة:

 بوونى ئريادة بؤ طؤرِانكارى كة ئةمة خالَى سةرةتاية. .1

قوالَوى ناوةخؤ بيَت، واتا هةلَقوالَو بيَت لةاليةن دةبيَت ئارةزووى طؤرِانكارى هةلَ .2
 كةسانى نيَو فةرمانطةكة.
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 بوونى زانيارى، بةبىَ بوونى زانيارى طؤرِانكارى سةركةوتوو نابيَت. .3

 برِيار، كة بريتيية لة برِيارى دةستكردن بة ثرِؤسةى طؤرِانكارى. .4

م و ئةو ئاماجنانةى كة ثيادةكردن، لة رِيَطاى دانانى سرتاتيجيَك كة ديدطا و ثةيا .5
 فةرمانطة هةولَ دةدات ثيَيان بطات.

هةلَسةنطاندن و ثيَوةركردنى ثرِؤسةى ضؤنيةتى بةرِيَوةضوون و جيَبةجيَكردنى  .6
 طؤرِانكارى و زانينى كؤسثةكانى بةردةمي و كاركردن بؤ ضارةسةركردني.

 

  :شةشةم/ فاكتةرةكانى سةركةوتنى بةرِيَوةبردنى طؤرِانكارى

تى و ثشتطريى سةركردة كارطيَرِييةكان بؤ هةولَةكانى طؤرِانكارى و ثالَثش .1
 ئامادةكردنى ذينطةيةك كة طؤرِانكارى تيادا بكريَت.

دةبيَت بةرِيَوةبةرةكان ثيَشةنط بن لة ثيادةكردنى طؤرِانكارى لة زؤربةى رةفتارة  .2
 كارطيَرِييةكان.

داواكراو و بةشدارى  ارىكطؤرِان طةألهاندانى ئةو فةرمانبةرانةى كة هاورِان لة .3
 ثيَكردنيان لة ثالندانان بؤ طؤرِانكارى.

 طؤرِانكارى لة رِيَطاى تيمي كار دةستثيَبكات. .4

 بؤ طؤرِانكارى. سةرةتارِوونكردنةوةى طرنطى نويَخوازى و ثةرةثيَدان وةك باشرتين  .5

 ئاشناكردنى فةرمانبةران بة زانستى تيؤرى و كردةيى و ثيَدانى زانيارى ثيَويست .6
 لةسةر طؤرِانكارى.

 دلَنيابوون لةوةى هةر فةرمانبةريَك رؤلَى خؤى بزانآ لة ئةجنامدانى طؤرِانكارى. .7
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 كردنى بةرئةجنامى كاربةجيَطةياندن بة ئاماجنى سةرةكيى طؤرِانكارى. .8

 فؤكس خستنةسةر ئةو كةسانةى كة هاوهةلَويَسنت لةطةلَ طؤرِانكارى. .9

 بة شيَوازيَكى زانستى.دةستنيشانكردنى طرفيت رِيَكخراوةيى   .10

 دابينكردنى سةرضاوةى مرؤيى و ماددى و هونةرى ثيَويست بؤ طؤرِانكارى. .11

 
 :حةوتةم/ئاماجنةكانى طؤرِانكارى ) طؤرِانكارى ض بة ئامانج دةطريَت(

 -طؤرِانكارى ئاماجنيةتى:

طوجنان لةطةلَ ذينطةى ناوةخؤيى و دةرةكى بؤ رِووبةرِووبوونةوةى طؤرِانكاريية    .1
 وةرِوانكراوةكان و  طؤرِانكاريية  ضاوةرِوان نةكراوةكان.ضا

ثيَشخستنى شيَوازةكانى ضارةسةركردن بؤ ئةو طرفتانةى كة رِووبةرِووى فةرمانطة  .2
 دةبنةوة.

ضاوديَرى بةردةوام بؤ طةشةي فةرمانطة و دةرفةتةكانى، لةطةلَ زيادبوونى متمانة و  .3
 يوةندي و توانايان.ريَز لة نيَوان فةرمانبةران  و باشبوونى ثة

هيَنانةكايةى هاوسةنطى لة نيَوان فةرمانطة و ذينطةكةى و ثةرةثيَدانى تواناي  .4
 فةرمانبةراني.

يارمةتيدانى فةرمانبةران  و دةستنيشانكردنى طرفتةكانيان و هاندانيان بؤ  .5
 ئةجنامدانى طؤرِانكارى ثيَويست. 
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 :هةشتةم/ تيؤرةكانى طؤرِانكارى

 تيؤرى كري لوين:  .1

ةثيَى ئةم تيؤرة هةر طؤرِانكارييةكى نةخشةرِيَذ و هؤشيار بريتيية لة ثرِؤسةيةك كة بة ب
  -سىَ قؤناغدا دةرِوات بةم شيَوةية:

تواندنةوةي بةستةلَةك: ئةم قؤناغة بؤ جيَلةقكردن و دورخستنةوة و  .أ 
ةرمانبةرة هةلَوةشاندنةوةى بريوبؤضوون و بةها و نةريت و رِةفتارةكانى ئيَستاى ف

بكات سةبارةت بة ثيَويستبوونى هيَنانى شتيَكى نوىَ ،  ة شيَوةيةك كة هةستب
هةروةكو وتراوة فيَربوونى بريؤكة و رِيَرةوى كارى نوىَ، ثيَويست بةوة دةكات كة 

 هزر و بريوبؤضوون و كارى ئيَستا كالَ و ونبيَت.

يى و زانستى نوىَ طؤرِانكارى: لةم قؤناغةدا فةرمانبةران  فيَرى هزرو شيَواز و كارامة .ب 
دةبن بةشيَوةيةك كة  رِةفتارى نوىَ دةطرنةبةر يان كارةكةيان بة رِيَطايةكى نوىَ 
ئةجنامدةدةن، واتا لةم قؤناغةدا طؤرِانكارى و هةموارى كردةيى لة ئةرك و تةكنيك و 
كاربةجيَطةياندن و ثةيكةرى ريَكخسنت...تاد، ئةجنامدةدريَت و ئةمةش ثيَويست 

ة فةرمانبةران بة زانست و زانياريى و شيَوزاى نوىَ و هزرى نوىَ بةوة دةكات ك
 طؤشبكريَن.

دووبارة بةستةلَةك كردن: ئةمةش ماناى واية ئةوةى فةرمانبةران  لة بريو كارامةيى  .ج 
و رِيَرةوى نوىَ فيَريبوونة لة قؤناغى طؤرِانكارى، تيَكهةلَدةكيَشريَن بة كاركردةيى و 

 وةى سةقامطري و بةردةوام بيَت.ثيادةكردنى رؤذانة، بؤ ئة

 



((19)) 

 بةِرَيوةبةرايةتى ثةرةثَيدان ِرَيبةرى بةِرَيوةبردنى طؤِرانكارى لة فةرمانطةكانى حكومةت

                       
 

 : ثرؤسةى طؤرِانكارى بة سآ قؤناغ Lewinمؤديَلى 
 

 

 

 

 

 

 

 

  تيؤرى جون كوتر: .2

 -بةثيَى ئةم تيؤرة دةبيَت هةشت هةنطاو بطرييَتةبةر بؤ طؤرِانكارى كة ئةمانةن:

 هةستكردن بة ثيَويستى طؤرِانكارى.  .أ 
 بة ئاراستةى طؤرِانكارى. يمتثيَكهيَنانى  .ب 

 ثةرةثيَدانى ديدطا و سرتاتيجى تايبةت بة طؤرِانكارى. .ج 

 طةياندنى ديدطاى طؤرِانكارييةكة. .د 

وةى ةتواندن
 بةستةلَةك

 طؤرِانكارى

دووبارة بةستةلَةك 
 كردن

 دةستبةكار بة 
  طؤرِانكاريةكان بكة 
 بة فةرمانبةران  ىبةشدار

 بكة 

  واليَبكة طؤرِانكارييةكة
 بةردةوامى هةبآ

  ريَطاى تازة بدؤزةوة بؤ
 شتةكان

  بكةثاداشتى دةرئةجنامةكان 

  ليَكؤلَنةوة لة بارودؤخى
 ستائيَ
   ثالَثشتيكردنى هيَزى

 طؤرِانكارى
  الوازكردنى هيَزى

بوونةوةى بةرهةلَستى 
 طؤرِانكارى
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 تواناداركردنى كاركردن بة شيَوةيةكى بةرفراوان. .ه 

 بةدةستهيَنانى دةستكةوت ) ئةجنامدانى كار لة ماوةيةكى كورتدا( .و 

 اترى طؤرِانكارى.كةلةكةبوونى دةستكةوتةكان و ثيادةكردنى زي .ز 

 لةرِةطداكوتانى رِيَبازى نوىَ و كردنى بة كةلتورى فةرمانطة. .ح 
 تيؤرى )هيوز( كة ثيَكهاتووة لة حةوت قؤناغ:  .3

Edgar Huse   تيؤريَكى دانا بؤ ثةرةثيَدان و طؤرِانكارى لة  1980لة سالَى
نةماى تيؤرى ريَكخراوةكان كة ثيَكهاتبوو لة حةوت قؤناغ، بةآلم لة بنةرِةتدا لةسةر ب

 . ( طةآللةكراوةLewinلوين )

بةرثرسانى ريَكخراوةكة لةطةأل بةريَوةبةر يان راويَذكارى   قؤناغي يةكةم )دؤزينةوة(:
طؤرِانكارى كؤبوونةوةيةك ئةجنامدةدات بؤ شارةزابوون لة ئاست و تواناى بةريَوةبةرى 

 تيان ىلَ وةردةطريَت. طؤرِانكارى، بةريَوةبةرى طؤرِانكاريش داتا و زانيارى ثيَويس

بةرثرسانى ريَكخراوةكةو بةريَوةبةرى طؤرِانكارى لة  قؤناغي دووةم )ضوونة ذوورةوة(:
 5يةك نزيك دةبنةوةو بة يةكةوة دادةنيشن، ئةمةش بة طريَبةستى سايكؤلؤجى

 دادةنريَت. 

                                                           
دةربارةى  -و فةرمانبةر فةرمانطة – ثيَشبينى و ئاراستةى ثابةندبووني هةردوو اليةن ؤجى:طريبَةستى سايكؤل 5

ديَت لة ضوارضيَوةى طشتى ، بؤية دةتوانني بلَيَني كة ثيَكبةآلم ئةم طريَبةستة فةرمى و نووسراو نييةيةكرتى، 
 هةلَسوكةوت لةطةأل يةكرت. 



((21)) 

 بةِرَيوةبةرايةتى ثةرةثَيدان ِرَيبةرى بةِرَيوةبردنى طؤِرانكارى لة فةرمانطةكانى حكومةت

ئةو  راويَذكار يان بةريَوةبةرى طؤرِانكارى بةثيَى  قؤناغي سيَيةم )دةستنيشانكردن(:
زانيارى و شارةزاييةى هةيةتى دةستنيشانى كيَشةي ريَكخراوةكة دةكات و سرتاتيجى 

 ثيَويست دةستنيشان دةكات. 

ريَكخراوةكة رةزامةندى لةسةر ثالنى كارى شارةزاكة  قؤناغي ضوارةم )ثالندانان(:
دةردةبرآ و شيَوازةكانى دةستكاريكردنى كارةكان و خشتةى كاتى جيَبةجيَكردنى 

انكارييةكة ديارى دةكات. هةروةها سةرضاوةكانى بةرهةرلَستى و هؤكارةكانى طؤرِ
 دةستنيشان دةكات. 

دةستبةكاربوون بؤ ئةجنام دانى طؤرِانكارى بةثيَى خشتةى  قؤناغي ثيَنجةم )ثالنى كار(:
كارى ديارى كراو و دةتوانرآ سةرجةم طؤرِانكارييةكان بة شيَوةيةكى تةريب ئةجنام 

 لة كاتيَكى ديارى كراودا. بدريَت يان 

رة بةستةلَةككردن )لة كردارى دووبا قؤناغي شةشةم )جيَطريكردن و هةلَسةنطاندن(:
دانراوة و ليَرة ناوى ليَنراوة جيَطريكردن( ئةجنامدةدريَت و ئةوةى كراوة  تيؤرى ليؤن

انكارييةكة دةبيَتة كارو سيستم و رؤتينى رؤذانة ريَكخراوةكة، دواتر هةلَسةنطاندن بؤ طؤرِ
 دةكرآ و بةشيَوزايَكى ضةندايةتى )كمي( ئةجنامةكان ثيَوانة دةكريَت. 

بةريَوةبةرى طؤرِانكارى كؤتايى بة  قؤناغي حةوتةم )كؤتايى هيَنان بة كارةكان(:
كارةكانى ديَنيَت و دةستدةكات بة طؤرِانكارى لة شويَنيَكى ديكة يان بابةتيَكى ديكةى 

 ناو ريَكخراوةكة. 
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 ة لة حةوت قؤناغ بؤ طؤرِانكارىو( كة ثيَكهاتوHuse) زويديَلى همؤ

 

 

 

 مۆدێلی لیۆن مۆدێلی هیوس

 

دؤزينةوة: )بةريَوةبةرى طؤرانكارى و سوودمةند 
 بة يةكةوة كارى دؤزينةوة دةكةن  

وورةوة: )طؤرينةوةى ثيَشبينييةكان( ذضوونة 
   

دةستنيشانكردن: ناساندنى ئاماجنى 
 دةستنيشانكراو   

ثالندانان: )ناساندني كارى ثيَويست بؤ 
هانطاوةكانى ثيَويست بؤ بةرهةلَستى  

 بةرةنطارى طؤرانكارى(   
هانطاوةكانى  ثالنى كار: )جيَبةجيَكردنى

 كاركردن كة دةستنيشانكراوة(   

جيَطريكردن و هةلَسةنطاندن: )هةلَسةنطاندن بؤ 
دةستنيشانكردنى ئاستى سةركةوتنى طؤرانكارى و 

يان كؤتايي ثآ بهيَنريَت ( دةكرىَكارى تر   

كؤتايى هيَنان بة كارةكان: )راطرتنى يةك لة 
 ثرؤسةكان و دةستثيَكردنى ثرؤسةيةكى دى(

1 2 

تواندنةوةى 
ةكبةستةلَ  

 طؤرِانكارى

دووبارة 
 بةستةلَةككردن
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 تيَبينى/ 

وةكو لة شيَوةى سةرةوة ديارة كة )تيؤرى هيوز( لة حةوت قؤناغ ثيَكهاتووة وةكو لة خالَى 
ديارى كراوة سيَيةميش بامسان كردووة, هةروةها لة دةستة ضةثى شيَوةكة هةرسآ قؤناغي تيؤرى لوين 

كة ئيَمة لة خالَى يةكةم بامسان كردووة , تيَبينى دةكةين لة دةستة راستى شيَوةكةى سةرةوة كة 
( كة هةر ضوار قؤناغةكةى تيؤرى لؤرنس و لوج ديارى كراوة كة لة 1مؤديَلى هيوزة لة هيَلَى ذمارة )

م بنةماكانى طؤرِانكارى لة ( بامسان كردووة. بؤمان دةردةكةويَت كة لة بنةرةتدا سةرجة4خالَى )
ويستيان يَثتيؤرةكان يةك دةطرنةوةو و هاوبةشن, جياوازى تةنها لةو هةنطاوانة داية كة زاناكان بة 

 .ياخود لة ضؤنيةتى بةكارهيَنانى ضةمكةكانطؤرِانكارى دانى زانيوة بؤ ئةجنام

 تيؤرى لورنس و لورج:  .4

دةرِوات بؤ طؤرِانكارى كة  ئةم تيؤرة لةسةر ئةجنامدانى ضوار قؤناغى سةرةكى
 بريتني لة:

قؤناغى دةستنيشانكردن: ليَرةدا ليَكؤلَينةوة دةكريَت بؤ زانينى جياوازييةكان لة  .أ 
 نيَوان دةرئةجنامى ئيَستا و ئةو دةرئةجنامةى كة داوادةكريَت بةدةستبهيَنريَت.

و قؤناغى ثالندانان: لةم قؤناغةدا ثالن و سرتاتيجى طوجناو دياريدةكريَت  .ب 
 دادةنريَت.

ية بؤ رِةفتارى كردةيى لة ماوةى يقؤناغى جيَبةجيَكردن: وةرطيَرِانى ئةو سرتاتيج .ج 
، بؤ منوونة لة ئامانج، ثيَكهاتةى يَبةجيَكردنى طؤرِانكارى خوازراودياريكراودا و ج

ريَكخراوةكة، ثةيكةرى رِيَكخسنت، كةلتوورى رِيَكخراوةيى ، سيستم و رِيَكارةكان، 
 .تاد.. و بريوبؤضوونيان، تةكنؤلؤجيا  فةرمانبةران
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ى ضوون بؤ جيَبةجيَكردنى سرتاتيجقؤناغى بةدواداضوون و هةلَسانطاندن: بةدوادا .د 
طؤرِانكارى دةكريَت و دلَنيابوون كة ئايا تا ض رِادةيةك ئاماجنة دانراوةكانى 

ى طؤرِانكارى جيَبةجيَكراوة، وةبةدواداضوون بؤ رِادةى ضاالكانةى جيَبةجيَكردن
 سرتاتيجى طؤرِانكارى بةثيَى خشتةى دياريكراو بؤ ئةجنامدانى كارةكان دةكريَت.

 
  مؤديَليَكى طشتى بؤ طؤرِانكارى )ويلمز و نوسورى دي(: .5

سةرجةم تيؤرةكانى طؤرِانكارى لة ئةجنامى تاقيكردنةوةيةكى ثيَش خؤيان 
انستيَكى دى سروشتى هاتوون هةروةها لة يةك كاتدا دانةهيَنراون، بةلَكو وةكو هةموو ز

كةلَةكة بوونى زانستى واى ليَكردووة بةرهةمبيَن، بؤية دةكريَت بلَيَني كة لة سةرجةم 
 تيؤرةكان دةتوانرآ سود وةرطريآ و ضةند بنةماييةكى طؤرِانكارى دابندريَت. 

كؤكردنةوةى داتا، كة ثيَك ديَت لة ضاوديَريكردنى كاربةجيَطةياندن ، ئةجنامدانى  .1
 ةوةى تايبةت، دةستكةوتنى سةرنج و تيَبينى. ليَكؤلَين

شيكردنةوى داتا، جياكردنةوةى نيشانةكان لة هؤكارةكان، رِةزامةندى دةربرِين لة  .2
 سةر طرنطى بابةتةكان و ناساندنى ئاماجنةكان. 

ناساندنى ضارةسةر، ناساندنى ريَكارى ثةرةثيَدان، دووبارة ديزاينكرنى وةزيفةكان  .3
 ى فةرمانطة و دةستكةوتنى  كارامةيي نوآ. و تعديلكردنى سياسةت

، رِةزامةندى دةربرِين لةسةر بةرثرسياريةتييةكان، رِيَطاى طؤرِانكارىثالندانان بؤ  .4
 . ةثيَداضوونةو خشتةىدةستنيشانكردنى  و دياريكردنى كاتةكان

 كاركردن و ضاوديَرى كردنى سةركةوتنةكان.  .5
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 :نؤيةم/ جؤر و بوارةكانى طؤرِانكارى

 -:انى  طؤرِانكارى بريتيية لةجؤرةك

  طؤرِانكارى طشتطري و طؤرِانكارى ناطشتطري)بضووك(: .1

طؤرِانكارى طشتطري بريتيية لةو  طؤرِانكارييةى كة هةموو يان زؤربةى اليةن و 
بوارةكانى فةرمانطة دةطريَتةوة، بةآلم طؤرِانكارى ناطشتطري بواريَك يان كةرتيَك 

 -اري ئةم بوارانةى خوارةوة بطريَتةوة:دةطريَتةوة، دةكريَت  طؤرِانك

 سرتاتيج. .أ 

 ئامانج و ثيَوةرةكانى كاربةجيَطةياندن. .ب 

 ثةيكةرى رِيَكخسنت. .ج 

 فةرمانبةران . .د 

 كةلتوورى ريَكخراوةيي. .ه 

 ديزاينى ثؤستةكان. .و 

 تةكنؤلؤجيا. .ز 

2.  

  طؤرِانكارى ماددى و طؤرِانكارى واتايى: .3

ؤلؤجيا و ئامراز و ئاميَرةكان طؤرِانكارى ماددى لةسةر ثةيكةرى رِيَكخسنت و تةكن
دةكريَت، بةآلم طؤرِانكارى واتايى لة طؤرِانكارى دةروونى و كؤمةآليةتى فةرمانبةران و 

 -شيَوازى رةفتاريان دةكريَت و ئةم بوارانة دةطريَتةوة:
 كةلتوور. .أ 
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 تةكنؤلؤجيا. .ب 

 ديزاينى ثؤست. .ج 

 فةرمانبةران . .د 

 : طؤرِنكارى لةسةرخؤ و طؤرِانكارى خيَرا .4

ثشت دةبةستيَت بة سروشتى بارودؤخ. طؤرِانكارى لةسةرخؤ بريتيية لة  ئةمة
طؤرِانكارى بضووك و بةردةوام، بةالَم طؤرِانكارى خيَرا ،  طؤرِانكارييةكى طةورةية و لة 
ماوةيةكى كةمدا جيَبةجيَدةكريَت، منونة:  طةرِان لة دواى بةرهةميَكى نويَ و جياواز 

ووةتة بةرهةميَكى نةخوازراو، ليَرةدا ئامراز و شيَوازى بةهؤى ئةوةى بةرهةمى ئيَستا ب
بةرهةمهيَنانى نوىَ بةكارديَت بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكة كة ئةم شيَوازة لة طؤرِانكارى بؤ 
فةرمانطة مريييةكان ثةيرِةوكردنى تا رِادةيةك زؤر ئةستةمة ضونكة ئةو فةرمانطانة 

ريَكى ديارى كراو كة طؤرِانكارى تيَياندا ثةيوةسنت بة ضةند ياسا و رِيَنمايي و رِيَكا
ثيَويستى بة كاتة، بؤ منوونة ياسا دةركردن يان هةمواركردني ثيَويستى بة رِةزامةندى 
ثةرلةمانة و جارى وا هةية هةنديَك رِيَنمايي ثيَويستيان بة رِةزامةندى وةزارةتى تر 

 هةية.
 -ئةم بوارانة دةطريَتةوة:

 فةرمانبةران . .أ 

 سرتاتيجيةت. .ب 

 ئامانج و ثيَوةرةكانى كاربةجيَطةياندن. .ج 

 ثةيكةرى رِيَكخسنت. .د 
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 ديزاينى ثؤست. .ه 

بوارةكانى طؤِرانكارى بةشَيوةيةكى طشتى لة هةموو جؤرةكانى طؤِرانكارى وةكو يةكرتن ياخود 
 -نزيكن لة يةكرت, بؤية لة خوارةوة بة تةنيا و بة كورتى تيشكيان دةخةينةسةر:

 سرتاتيجى ريَكخراوةكة: .أ 

يَت طؤرِانكارى لة سرتاتيجى  طشتطريى دامةزراوةكة ئةجنامبدريَت، وةك دةكر
طؤرِانكارى لة ئامانج، بؤ منوونة طؤرِانكارى تةواو بةسةر جؤرى خزمةتطوزارى داديَت يان 
خزمةتطوزارييةكى نوىَ ثيَشكةش دةكريَت ، ياخود طؤرِانكارى لة سرتاتيجى الوةكى 

 نى دامةزراوةكة لةسةر تةرخانكردنى سةرضاوةكان.دةكريَت كة ثةيوةستة بة برِيارةكا

 كاروضاالكى: .ب 

طؤرِانكارى لةسةر كاروضاالكى رِيَكخراوةكة دةكريَت بةوةى كارى نوىَ زياد  
دةكريَت يان واز لة هةندىَ كار دةهيَنريَت يان هةنديَك ضاالكى تيَهةلَكيَشى يةكرت 

 دةكريَن.
 

 

 هاتوو:سةرضاوة ماددييةكان و تةكنؤلؤجياى بةكار .ج 

ثةيوةستة بة ئامرازةكانى بةكارهاتوو لة ثرِؤسةى بةرهةمهيَنان، واتا سةرضاوة 
دا لةطةلَ تةواوكارييةكانى، بةآلم لة بوارى  outputو  inputبةكارهاتووةكان لة 

 تةكنؤلؤجيا طةورةترين طؤرِانكارى لة تةكنؤلؤجياى زانيارى سةردةم دةكريَت.
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 و رِيَكارةكانى كار: 6ثؤلةسى .د 

لَوةشاندنةوةى سياسةتى ئيَستاى رِيَكخراوةكة دةطريَتةوة و لةجيَدانانى هة
و هةروةها  رِيَكخراوةكة ثؤلةسينوىَ بؤ رِيَكخراوةكة ياخود هةمواركردنى  ثؤلةسيةكى

ئاسانكردنى رِيَكارةكانى كار و كةمكردنةوةى رِؤتني بؤ ئةوةى خزمةتطوزارييةكان بة 
 خيَرايى ثيَشكةش بكريَن.

 :رِيَكخسنت ثةيكةرى .ه 

دةكريَت ئاماجنى طؤرِانكارى لة ثةيكةرى رِيَكخسنت بيَت لة رِيَطاى دووبارة 
ديزاينكردنى كارةكان و دابةشكردنةوةيان ياخود هةمواركردن لة ئامرازةكانى 

ثةيوةندى و دةسةآلت يان لة كاتى يةكطرتنى دوو دامةزراوة  شيَوةكانى هةماهةنطى و 
 دنى ثانتايى ضاوديَرى.لةطةلَ يةكرتى يا فراوانكر

 سةرضاوةى مرؤيى:  .و 

طؤرِانكارى لةمةدا شيَوةى زيادكردن يان كةمكردنى سةرضاوة مرؤييةكان 
 الدانىوةردةطريَت لة ريَطاى دامةزراندنى فةرمانبةرى تازة ياخود دةستبةرداربوون و 

رِاهيَنان، يان  هةنديَك لة فةرمانبةران، يان طةشةثيَدانى كارامةييان لة رِيَطاى بةرنامةكانى
طؤرِانكارى لة كةلتووريان بؤ طؤرِينى رِةفتارةكانيان بة ئاماجنى طةشةثيَدانى تواناي 
داهيَنانكارى و ثةرةثيَدانيان بؤ ئةوةى بةباشى بةكاربهيَنريَن لة بوارةكانى  سرتاتيجى، 

ى و بةرهةمهيَنان، خزمةتطوزارى و هاندانيان بؤ كاركردن بة تيم بؤ ئةوةى تايبةتكاري

                                                           
6
دانى كارى رؤذانة لة ان ثيَوةى ثابةند دةبن بؤ ئةجنامنى كارة كة سةرجةم فةرمانبةركؤمةلَيَك بنةماو ثرنسيث و شيَوزاى جيَبةجيَكرد  

 .دووشتى جياوازن(و يَنن كة هةلَةية  وشةى سياسيةت بةكار د  Politics , Policyوشةى  بؤ هةردوو )لة زمانى عةرةبى فةرمانطةكةيان
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، بؤ منوونة لة كاتى ثةرةثيَدان يان رِيَكخستنى لة يةكرت فيَر بنبكارامةيى جياواز 
 دامةزراوةيى دةكريَت تيمي لةم شيَوةية ثيَكبهيَنريَت.

 سةركردايةتى كارطيَرى:  .ز 

طؤرِانكارى لة سةركردة كارطيَرِييةكان بة دةرفةتيَكى باش دادةنريَت بؤ طؤرِانكارى لةو 
ية و سةثاندنى بةهاى نويَ، ئةمةش لة ضوارضيَوةى ديدطا و بةهايانةى كة هة

بريوبؤضوونى نويَي كاركردن دةبيَت بؤ دروستكردنى كاريطةرى لةسةر كارمةندان بة 
 ئاماجنى ئةوةى  طؤرِانكارييةكان وةرطرن و بةرهةلَستى نةكةن.

 كةلتوورى رِيَكخراوةيى:  .ح 

ى هةلَوةشيَندريَتةوة و دةبيَت كةلتوورى رِيَكخراوةيى ثيَشوو لةبةريةكرت
شيكردنةوة بؤ رِةطةزةكانى بكريَت، بؤ ئةوةى قةبارةى بؤشايى لة نيَوان ئةو كةلتوورة 
و ئةوةى كة دةمانةويَت بيسةثيَنني دياربكريَت ثاشان كار بؤ طؤرِانكارى لةسةريدا 

 بكريَت.
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 بةشى دووةم 

 ةى رِيَكارى بؤ بةريَوةبردنى طؤرِانكارىضوارضيَو
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 ثيَشةكى

ئةمةش ، بؤ سةركةوتوو نابيَتو سرتاتيج و بةرنامة  طؤرِانكارى بةبىَ ثالن
لةم بةشةدا باسي بؤية  ،ارى دياريكراو هةية بؤ ثيادةكردنيانبة ريَك ثيَويستمان

هةنطاوةكانى جيَبةجيَكردنى طؤرِانكارى دةكةين و بة و هاوكيَشةى طؤرِانكارى سةركةوتو 
ى و ضارةسةرى طوجناو باس شيَوازيَكى ئةكادميي و زانستيانة هؤكارةكانى بةرهةلَست

بةدواداضوون بؤ جيَبةجيَكردنى ثالن و زانينى  دالة كؤتاييى ئةم بةشةشو دةكةين 
 . دوو خالَ رووندةكةينةوة اليةنةكانى بةهيَزى و الوزى بة كورتى لة

 

 :يةكةم/ هاوكيَشةى طؤرِانكارى سةركةوتوو

 -ط كة ئةمانةن:هاوكيَشةى طؤرِانكارى ثيَكديَت لة ضوار فاكتةرى زؤر طرن .1

فاكتةرى يةكةم/ ديراسةكردنى ديفاكتؤ )واقع(: ديراسةكردنى ديفاكتؤ و شيكردنةوةى، 
 وةآلمى ئةو ثرسيارة دةداتةوة كة ئيَمة لة كويَني.

فاكتةرى دووةم/ ديدطا: وةآلمى ئةو ثرسيارة دةداتةوة كة ئيَمة دةمانةويَت بطةين بة 
 كوىَ.

ة ثرِؤسةى طواستنةوة لة ديفاكتؤ بؤ ديدطا، وةآلمى فاكتةرى سيَيةم/ ثالن: تايبةتة ب
 ئةو ثرسيارة دةداتةوة كة ضؤن دةطةينة ئةو ئاستةى كة دةمانةويَت.
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فاكتةرى ضوارةم/ بةرهةلَستى: وةآلمى ئةو ثرسيارة دةداتةوة، كة ض شتيَك رِيَطرميان 
 ليَدةكات لة طةيشنت بة ئاماجنةكامنان.

 ب = ط <: رن + د + ه ي هاوكيَشةي طؤرِانكارى سةركةوتوو .2
رن: رِازى نةبوون    د: ديدطا      ه ى: هةنطاوى يةكةم    ب:  /ماناى ثيتةكان

 بةرهةلَستى    ط: طؤرِانكارى

واتا ئةطةر رِازى نةبيت بة ديفاكتؤ و بؤ ئايندة ديدطات  شيكردنةوةى هاوكيَشةكة:
ثرِؤسةى طؤرِانكارى هةبيَت و هةنطاوى يةكةم دةست ثيَبكةيت، ئةوا بةم شيَوةية 

 طةورةتر دةبيَت لةبةرهةلَستى و ئةجنامةكةى يةكسان دةبيَت بة طؤرِانكارى.  

هاوكيَشةى طؤرانكارى سةركةوتوو، ثيَنج هيَزى ثالَنةر هةية كة راستةوخؤ  شانبةشانى
ضارةنووسى دياريدةكات كة لةم  كاريطةرى لةسةر ثرؤسةى طؤرانكارى  دروستدةكات و

  -وة روونكراوةتةوة:خشتةيةى خوارة
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 ثيَنج هيَزة ثالَنةرةكةي طؤرِانكارى

 

 

 

 

 

 ل 
 تيَبينى/ 

ى سةركةوتوو كة ئةجنامدانى طؤرِانكارييةكوةكو لة شيَوةى سةرةوة ديارة كة ثيَنج هيَز ديارى كراوة بؤ 
ثيَنج هيَزة يةكسانة بة ة , بؤية ئةو رامةيى+ هاندان+سةرضاوة+ثالنى كار(ئةوانيش )ديدطا+كا

كة نةبوونى  ؤمان دةردةكةوآطؤرِانكارييةكى سةركةوتو, هةر لة هةمان شيَوة و لة ريزبةندييةكانى دي ب
 وازيَكىو هةر يةكةيان بة شيَةبيَتة هؤكارى شيَواندنى طؤرِانكارى د كةلة ثيَنج هيَزة ثالَنةرة يَكهةر يةك

ةبيَتة هؤى شلَةذان, دطؤرِانكارى و ةكو ديارى كراوة, )نةبوونى ديدطا  جودا كار دةكةنة سةر ئةجنامي
ةبيَتة هؤى بةرهةلَستى بةشيَك لة دةبيَتة هؤى دلَةراوكآ, نةبوونى هاندان دنةبوونى كارامةيى 

لة كؤتاييدا نةبوونى ثالنى كار ى لة طؤرِانكارى, دةبيَتة هؤى نائوميَدفةرمانبةران, نةبوونى سةرضاوة 
 . كردنيَكى هةلَة بؤ طؤرِانكاريةبيَتة هؤى دةستثيَد

 

 گۆڕانکاری پالنی کار سەرچاوە هاندان کارامەیی دیدگا

 هاندان کارامەیی 

 

 سەرچاوە

 

 شلەژان پالنی کار

 هاندان  دیدگا

 

 سەرچاوە

 

 دڵەراوکێ پالنی کار

 سەرچاوە  کارامەیی دیدگا

 

 بەرهەڵستی پالنی کار

 هاندان کارامەیی دیدگا

 

 نائومێدی پالنی کار 

 هاندان کارامەیی دیدگا

 

 سەرچاوە

 

هەڵە دەسپێکی   
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 :دووةم/ هةنطاوةكانى جيَبةجيَكردنى طؤرِانكارى

بؤ جيَبةجيَكردنى ثرِؤسةى طؤرِانكارى، ثيَويستة منونةيةكى هةلَسةنطاندن 
ريكردنى تا ض هةبيَت بؤ ئةوةى فةرمانطة خؤى ثيَ هةلَسةنطيَنىَ، بةمةبةستى ديا

 swotرِادةيةك ثيَويستى بة  طؤرِانكاريية ، ئةمةش لة رِيَطاى بةكارهيَنانى شيكارى )

analysis ،دةبيَت، بؤ هةلَسةنطاندنى خالَة بةهيَز و الوازةكاني ناوخؤى فةرمانطة )
هةروةها طةرِان بة دواى دةرفةتة بةردةستةكان و رِووبةرِووبوونةوةى هةرِةشةكان كة 

ة دواى لةثيَشينةكانى طؤرِانكارى، يان بةكارهيَنانى شيَوازى ئامار ن رِووةو طةرِان بثالَنةر
 و دانانى ستانداردى كار و يان خؤ بةراوردكردن بة دامةزراوةيةكى ثيَشكةوتووتر.

 -بة طرتنةبةرى ئةم هةنطاوانة طؤرِانكارى نةخشة بؤدانراو ئةجنامدةدريَت:

 زانينى سةرضاوةى طؤرِانكارى: .1

ضاوةكانى طؤرِانكارى دابةشى سةر دوو سةرضاوة دةبن، يةكةميان ناوخؤيية كة سةر
ونى فةرمانبةران  و زيادبوونى رِةزامةنديان، ثةيرِةوةكان و وطؤرِانكارى لة بؤض

كة دةرةكيية رِيَكارةكان و ثةيكةرى ريَكخسنت دةطريَتةوة. بةآلم ئةوةى تريان 
ورى و كؤمةآليةتى و ياسايى دةطريَتةوة و طؤرِانكاريية رِؤشنبرييي و سياسي و ئابو

 كاريطةرى زؤرى هةية لةسةر فةرمانطة بةهؤى سةختى ثيَشبينيكردنى رِةهةندةكانى.
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 ندةكردنى ثيَويستى بؤ طؤرِانكارى:مةزة .2

بؤ ئةمة دةبيَت بؤشايى نيَوان بارودؤخى ئيَستاى فةرمانطة و ئةوةى كة دةيةويَت 
ثيَويستى طؤرِانكارى دياريبكريَت، لة رِيَطاى ئةم  ثيَيبطات لةسةر بنةماى طرنطى و

 -ثرسيارانة:

 بؤضى طؤرِانكارى طرنطة؟ .أ 

 هؤكارى طؤرِانكارى ضية؟ .ب 

 ضي رِوودةدات ئةطةر طؤرِانكارى نةكريَت؟ .ج 

 يت؟ةبؤضى برِيارتداوة كة ئيَستا ئةم طؤرِانكاريية بك .د 

نى جيَبةجيَكردنت بؤ كيَن ئةوانةى كة ثيَويستة لةو طؤرِانكاريية ئاطادار بن كة ثال .ه 
 داناوة؟

 بة ض شيَوةيةك بةشدارييان ثيَدةكةيت لة برِيارداندا؟ .و 

بة ض شيَوةيةك مامةلَةدةكةيت لةطةلَ بارودؤخ ئةطةر هاتوو هةنديَك طؤرِانكارييان  .ز 
 نةدةويست؟

 بة ض شيَوةيةك هانى فةرمانبةران دةدةيت بؤ طؤرِانكارى؟ .ح 

 ض بةشيَك ثيَويستى بة طؤرِانكاريية لة نيَو كار و بةرنامةى فةرمانطة؟  .ط 

 ض ثيَوةريَك بةكارديَنى بؤ برِياردان لةسةر ئةجنامدانى ئةو جؤرة طؤرِانكاريية؟ .ي 

 ض شتيَك دةبيَت وةكو خؤى مبيَنيَتةوة؟ .ك 

 ئةو طؤرِانكاريانة ضني كة دةبيَت ثيَش ئةوانى دي جيَبةجيَ بكريَن؟ .ل 

 ةك مامةلَة لةطةلَ بوونى رِاى جياواز دةكةيت؟بة ض شيَوةي .م 
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 بة ض شيَوةيةك ضاوديَرى ثرِؤسةى طؤرِانكارى دةكةيت؟ .ن 

 ضؤن دةزانى سةركةوتووى ثاش ثرِؤسةى طؤرِانكارى؟ .س 

 دةبيَت؟ ثيَشكةوتنةكان يارمةتيدةر ضاوديَريكردني لة طؤرِانكارييةكة تيمي ضؤن .ع 
 دةكةيت؟ ضي طؤرِانكاري بووني دلَنيابوون لة بةردةوام بؤ .ف 
 دروستكردووة؟ جياوازي طؤرِانكاري دةزاني ضؤن .ص 
 دةيكةيت؟ كة ضيية كار يةكةم و دةستثيَدةكةيت كةي .ق 
  :طؤرِانكاري جيَبةجيَ كردني ضؤنيةتي زانيينو  طؤرِانكاري بؤ دانانى ثالنى ثيَويست .3

 لة يشئةو روونبكريَنةوة، ورد شيَوةيةكي بة طؤرِانكاري ئاماجنةكانيثالن و  ثيَويستة
 :خوارةوة ثرسيارانةي ئةم وةآلمدانةوةي ريَطةي

 فةرمانطةكة؟ لة ضني نؤليج بةريَوةبردني شيَوازةكاني .أ 
 طؤرِانكاريية؟ بة ض شتيَك ثيَويسيت بةرنامةكاني فةرمانطةو كارةكاني لة .ب 
 فةرمانبةران ضؤنة؟ بةردةوامي رِاهيَناني كوالييت ئاستى .ج 
 دةكةيت؟ اريطؤرِانك كاريطةرييةكاني ثيَوانةيضؤن  .د 
ئةو  بووني دروست هؤي بووةتة هةنطاوةكانى طؤرِانكاري دةزانيت ضؤن .ه 

 ؟طؤرانكارييةى مةبةستتة
  طؤرِانكاري: سرتاتيجييةكاني داناني .4

 بؤ ديَنن بةكار سرتاتيج جؤرةها طؤرِانكاري جيَبةجيَكردني و دانان ثالن ستايف
 و ثشتطريي دةستهيَنانيبة بةمةبةسيت فةرمانبةران لةسةر كاريطةري دروستكردني

 ئةو سرتاتيجةكة داناني كاتي لة دةبيَت طؤرِانكاري، هةروةها هةولَةكاني بؤ ثشتيواني
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 ئةوانيش هةية، فةرمانطة ثيَكهاتةي لةسةر كاريطةري كة بطرييَت لةبةرضاو برِطانة
  سرتاتيجيانةي ئةو ديارترين مرؤييةكانة، سةرضاوة تةكنةلؤجياو ريَكخسنت و ثةيكةري

 :بةكارديَن بريتني لة طؤرِانكاري كة بؤ

 .(زؤرةمليَ) هيَز سرتاتيجي .أ 
 .باوةرِثيَهيَنان سرتاتيجي .ب 
 .بةشداريكردن سرتاتيجي .ج 
 .هؤمشةندانة سرتاتيجي .د 

 ضوار دةبيَت فةرمانطةيةك لة طؤرِانكاري بؤ طوجناو سرتاتيجي دةستنيشانكردني بؤ
 :جيَبةجيَ بكريَت سةرةكي هةنطاوي

 .رِيَكخستنى ئيَستا يج و ثةيكةريسرتات شيكردنةوةي .أ 
 بةو ثشتبةسنت بة رِيَكخستنى ثيَشنيازكراو ثةيكةري سرتاتيج و هةلَبذاردني .ب 

 . دانراوة دامةزراوةيي ثةرةثيَداني بة ثةيوةست كةساني لةاليةن كة شيكردنةوةيةي
 .جيَبةجيَكردني ضؤنيةتي و طؤرِانكاري سرتاتيجي ثالني داناني .ج 
 بؤ هةلَسةنطاندن بةردةوامي بة هةروةها دانراو، سرتاتيجي ثالني جيَبةجيَكردني .د 

 .بكريَت ئةجنامةكان
لةبةر طرنطى سرتاتيج لة ثرِؤسةى طؤرِانكارى، لة خوارةوة تيشك دةخةينة سةر 

 -ان دةكةين:يجؤرةكانى سرتاتيج و  بةشيَوةيةكى كورت باس
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 : )زؤرةملَى( هَيز سرتاتيجي .أ 

 ئةجنامداني بؤ بةكارديَنيَت  فةرمي دةسةآلتي شيَوازةكاني سةرجةم سرتاتيجة ئةم
 ئةو بةسةر سزادان بةكارهيَناني وةك بةرهةلَستييةكان بةسةر زالَبوون و طؤرِانكاري
 بة بارودؤخدا هةنديَك لة سرتاتيجة ئةم ئةوةي سةرةرِاي. دةكةن بةرهةلَسيت كةسانةي
 ت و ثابةندبوونىسوود و كاريطةريةكةى ناميَنيَ دووردا لةمةوداي بةآلم سوودة،

 كاردانةوةي طؤرِانكاري،  تةنيا ئةوةية كة فةرمانبةران بؤ ناكريَت زامن ثيَ فةرمانبةراني
 .سزادان لة ترسيَك بة شيَوةيةكى كاتى وةكو دةبيَت ئةريَنيان

 : باوةِرثَيهَينان سرتاتيجي .ب 

و  ريطؤرِانكا لةسةر  لؤذيكي تةواو و زانياري ثيَداني و رِاستييةكان باسكردني
 هؤمشةند فةرمانبةري واية ثيَي سرتاتيجية ئةم. طؤرِانكاري دروستكردني بةكارهيَنانى بؤ

 طؤرِانكاري ئةجنامداني ستايف بؤية دةكات، طؤرِانكاري ثشتيواني و ثشتطريي زيرةك و
 بةرذةوةندي لة طؤرِانكاري كة فةرمانبةران باوةرِثيَكردني بؤ طةرِ دةخاتة تواناكاني

 . دةبات باشرت بةرةو ذيانيان و داية ئةوان

 :بةشداريكردن سرتاتيجي .ج 

 بؤ هاوبةشةكان بةها سةر لة جةختكردنةوة و برِياردان لة بةشداريكردن
 كاريطةري كة ئةو فةرمانبةرانةي دةكات ثيَويست .طؤرِانكاري دروستكردني

 برِياردان و ثالندانان لة رِاستةوخؤ شيَوةيةكي بة بةشداربن لةسةرة طؤرِانكارييةكةيان
لة  دةدات بةرهةلَستى كردنةوةي كةم هةولَي ئةم سرتاتيجية طؤرِانكارييةكة، لةسةر
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 و  تازة بريؤكةي باسكردني و طفتوطؤ لة فةرمانبةران بةشداريكردنى رِيَطةي
 . جيَبةجيَكردني و طؤرِانكاري ثالني كردني ئامادة لةسةر برِياردان لة بةشداريكردن

 : هؤمشةندانة سرتاتيجي .د 

 لة نةزانينة و طؤرِانكاري سةرةكي دوذمين كة ئةوةية سرتاتيجة بنةماى ئةم
 طؤرِانكاري، كرداري ئاسانكردني بؤ سةرةكني فاكتةري دوو زانني و زانست كاتدا هةمان

 ثيَداني بؤ دابنيَت  فةرمانبةران بؤ واقعيانة رِاهيَناني بةرنامةي فةرمانطة ثيَويستة بؤية
 .طؤرِانكاري كرداري اسانكردنيئ و  ثيَويست زانياري

 :(طؤرِانكاري جيَبةجيَكردني. )دياريكراو ماوةيةكي لة ثالنةكة  جيَبةجيَكردني .5
 باشرتينيان لة ئاراداية و دةبيَت جياوازى طؤرِانكارى ثالنيَكي ضةند زؤرجار

ئةو ماوةيةش  هةلَبذيَردريَت و لة ماوةيةكى دياريكراودا جيَبةجيَ بكريَت،
 ئةم بة وةآلمدانةوةي دةرةوة و ناوةوةو ذينطةي رتنى بارودؤخيبةلةبةرضاوط
 :خوارةوة ديارى دةكريَت ثرسيارانةي

 ئامراز، سيستم، هةنطاوةكانى بة كرداركردنى نؤليج ضني كة دةبيَت بكريَن؟ .أ 
 كارامةييةكان؟

 دةستثيَدةكات؟ طؤرِانكاري كةي .ب 
 دةكةيت؟ طؤرِانكارييةكة ضاوديَري ضؤن .ج 
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 طؤرِانكاري: بةرهةلَسيت ربةسة زالَبوون .6
دةيدةن  كةسانيَك هةولَة زجنريةيةك كة دةكريَت بةوة ثيَناسة طؤرِانكاري بةرهةلَسيت
 دةدريَت، ئةجنام كة نني طؤرِانكاريية ئةو لةطةلَ و دةبيَت لةسةر طؤرِانكارييان كاريطةري

 هةولَي و بن طؤرِانكارييةكة ملكةضي نني ئامادة هةروةها و جياواز هؤيةكي ضةند لةبةر
 .ئيَستا دةدةن مانةوةى واقعي

 واتايةكي بة فةرمانبةرانةوة، لةاليةن طؤرِانكاريية قبولَنةكردني طؤرِانكاري بةرهةلَسيت
 ئةوةندة كة بكات هةست كةسةكة ئةطةر دةكريَت ئاشكرا بة طؤرِانكاري بةرهةلَسيت دي

 كار لة خاوةخاوكردن و ايكؤتبؤ منونة ب بكات. ئةو بةرهةلَستية ئاشكرا بة هةية هيَزةي
طواستنةوة.  يان لةكاركيَشانةوة دةست داواكاري و ثيَشكةشكردنى نارِةزايي دةربرِيين و

ئةمةش لة  رِووثؤشكراو دةبيَت، يان نهييَن شيَوازي بة بةرهةلَستييةكة جاريش هةنديَك
 وةندييةبةرذة طؤرِانكارييةكة كة بكات هةست فةرمانبةريَك كاتيَكدا دةبيَت ئةطةر

 مةترسييةوة و هةمان مةترسي لةسةر بةرذةوةندى فةرمانبةراني دةخاتة تايبةتييةكاني
 . ناكات تر دروست

 طرياون ئامانج بة كةسانةي ئةو ئةطةر دةبيَت ئاسان طؤرِانكاري قبولكردني جار هةنديَ
 اريَزراوث بةرذةوةندييةكانيان و ئامانج طؤرانكارييةدا لةو كة بكةن هةست طؤرِانكاري بؤ

كة لة خالَى سيَيةم بة دريَذى باسى دةكةين و ضارةسةرى طوجناوى بؤ  دةبيَت
 دةنوسني.
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 :طؤرِانكاري بةرهةلَسيت سيَيةم/ هؤكارةكاني

 :دةكةين باسي خوارةوة لة وةك طؤرِانكاري بةرهةلَسيت بؤ هةن هؤكار زؤر

 طؤرِانكاري بةرهةلَسيت سةرضاوةي يةكةم :طؤِرانكاري بة ثةيوةست هؤكاري -١
 ئاراستة و بؤ نازانن طوجناوي بة ضونكة طؤرِانكاريية، بةو فةرمانبةرانة باوةرِنةهاتين
 بة ئةوان رِاي بة ئةم طؤرِانكاريية و دةزانن بةباشرت ئيَستا دؤخي فةرمانطة، ئاماجنةكاني

ن دةبينن و ليَى تيَناطة ئالَؤز بة طؤرِانكارييةكة فةرمانبةران يان .كاتة فريؤداني
 هةست دةردةكةويَت كة بؤمان ليَرةدا. بن رِيشةيي طؤرِانكارييةكان ئةطةر بةتايبةتي

 . بةرهةلَسيت هؤي دةبيَتة طؤرِانكاري ئاماجنةكاني و هؤكارةكان بة نةكردن

 هةية رايةك :طؤِرانكاري بةِرَيوةبردني شَيوازي بة ثةيوةست هؤكاري -٢
 شيَوازي بةرهةلَسيت بةلَكو ناكةن يبةرهةلَستى طؤرِانكار فةرمانبةران دةلَيَت

 طؤرِانكارييةكة و متمانة ثيَنةبوون بةو اليةنةي طومان وةكو دةكةن، طؤرِاناكارييةكة
 لة مةبةستيش طؤرِانكاري، بؤ فةرمانبةران نةكردني ئامادة ضاك هةروةها. دةكات

 و اوطوجن سةرثةرشيت هةبووني و ثيَويست كاتي دابينكردني لة بريتية ئامادةكردن
 .ثيَويست سةرضاوةي

 بابةتي بؤ طرنطة زؤر طؤرِانكارييةكة بةريَوةبردني شيَوازي و دةستثيَكردن كاتي هةروةها
رِاكانيان  و ليَناطرييَت ريَزيان دةكةن هةست فةرمانبةران جار هةنديَ ضونكة بةرهةلَسيت،

 سةثيَندراو قعيَكيوا وةك طؤرِانكارييةكة بة هةند وةرناطرييَت و بةشداريان ثيَناكريَت و
 . دةكةن بةرهةلَسيت بؤية دةبينن،
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 ئاطايي بة فةرمانبةر جار هةنديَك :فةرمانبةر سايكؤلؤجي بة تايبةت هؤكاري -٣
 سايكؤلؤجي بة ثةيوةندي ئةوةش دةكةن طؤرِانكاري بةرهةلَسيت نائاطايي بة يان

 مووضةو ئةمان، ة،ثيَط) لةدةستداني يان داهاتوو لة ترس وةكو هةية، فةرمانبةرةكةوة
 لة و لةاليةك فةرمانبةر كؤمةآليةتي باري تيَكداني هؤي دةبيَتة كة( ثاداشت، كارةكةى

 لة سةرشاني ئةركي ئيَستاي ياخود زيادكردني مافةكاني و دةسةآلت دةستداني
 .فةرمانطة لةاليةكى تردا

 ر: هةنديَك جافةرمانطة( ِرَيكخستين) ِرَيكخراوةيي بة تايبةت هؤكاري -٤
 كة رِيَكخراوةيى فةرمانطةكةية رِيَكخستين بة هؤى شيَوازي طؤرِانكاري بةرهةلَسيت

نؤجل  بة هؤى نةبووني نةبيَت طؤرِانكاري شيَوازيَكى )بةستوو(ة، واتا بة ئاسانى ئامادةي
 طؤرِانكاري بؤ هةولَيَك هةر فةرمانطة، بؤية رِؤتينى زؤر لةناو و و بوونى بريؤكراتيةت

ينريَت بؤ سةر شيَوازى بةريَوةضوونى كارةكان لة رِوى بريؤكراتى و بةمةترسي دةب
 . رؤتينى ئيَستا

 :لة بريتني بةرهةلَسيت هؤكارةكاني طرنكرتين كة بةدياردةكةويَت ئةجنامدا بؤمان لة

 .طؤرِانكاري ئاماجنةكاني لة نارِووني بووني. ١

 لة بةشداريان ثيَنةكراوة بيَتدة لةسةر طؤرِانكاريان كاريطةري كة فةرمانبةرانةي ئةو. ٢
 .طؤرِانكارييةكة ثرِؤسةي

 هؤكاري بة دةبةستيَت ثشت طؤرِانكاري بة فةرمانبةران ثيَكردني باوةرِ كة كاتيَك.  ٣
 .كةسي
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 .دةكريَت فةرامؤش كار ستانداردةكاني و نةريت و داب كاتيَك. ٤

لة نيَوان طؤرِانكاري  ابةتيب بة سةبارةت دةبيَت الواز ثةيوةندي ثضرِاو يان كة كاتيَك. ٥
 .فةرمانبةران و بةريَوةبةرانى طؤرِانكارى

 .مةترسيةوة دةكةونة تايبةتييةكان بةرذةوةنديية كاتيَك. ٦

 .كاركردن زؤري سرتيَسي و قورسي لةطةلَ دةبيَت هاوشان طؤرِانكاري كاتيَك. ٧

 .دةكةن انكاريطؤرِ كةسانةي ئةو نيَوان لة دةبيَت دروست متمانةيي بيَ كاتيَك. ٨

 .ئيَستا بارودؤخي فةرمانبةران رازى بن بة كاتيَك. ٩

 .دةكريَت خيَرايي بة طؤرِانكاري كاتيَك. ١٠

 .خراث بيَت طؤرِانكاري دةربارةى رِابردوو ئةزمووني كاتيَك. ١١

 طؤرِانكاري:  بةرهةلَسيت ضوارةم/ ضارةسةركردني

 طؤرِانكاري دةستثيَكردني ايلةسةرةت هةر طؤرِانكاري بةرهةلَسيت ئةوةي لةبةر
 بؤية طؤرِانكاري، ثرِؤسةى بةرِيَوةضووني كاتي لة دةبيَت بةردةوام و سةرهةلَدةدات

 بكريَت. فةرامؤش ناكريَت

 و طويَ نةدان يةكةميان حالَةتة، ئةو لةطةلَ مامةلَةكردن بؤ هةية شيَواز دوو
 دوو ضارةية بؤ ئةمةشو دؤزينةوةى ريَطة ضارةسةركردن ئةوةى تريان فةرامؤشكردنة
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 و كالسيكي قوتاخبانةي ئةوانيش هةية بؤ ضارةسةركردني بةرهةلَستى، قوتاخبانةي جؤر
 : نويَ قوتاخبانةي

  :طؤرِانكاري بةرهةلَسيت كالسيكي بؤ قوتاخبانةي -١

بة  دةبينيَت و نةطةتيظ دياردةيةكي بة طؤرِانكاري بةرهةلَسيت قوتاخبانةية ئةم
 يسةرشيَوازيَك بكريَت، بةمةبةستى زالَبوون بة كار بؤ دؤزينةوةى ثيَويستى دةزانيَت 

 . بكريَتةوة كةم سةرهةلَداني ياخود هيض نةبيَت مةترسييةكاني

كؤمةلَي  بة ثيَكردني بةشداري بنةماي لةسةر دةدات بةرِيَوةبةران هاني بؤية 
 لةطةلَيان و وةكؤبوونة لة رِيَطةى ببنةوة بةرهةلَستييةكان فةرمانبةران رِووبةرووى

 هةروةها . ثالنداناندا لة ثيَكردنيان بةشداري و طؤرِانكاري ئاماجني و طرنطي باسكردني
 رِووي لة فةرمانبةران كردني ثاداشت هؤكارةكانى بةرهةلَسيت و هةولَدان بؤ زانيين

بةمةبةستى بةدةستهيَنانى ثشتطرييان ياخود كةمكردنةوةي طرِوتينى  مةعنةوي و ماددي
  لَستيان.بةرهة

 :طؤرِانكاري بةرهةلَسيت بؤ نويَ قوتاخبانةي -٢

 طؤرِانكاري لةسةر بريؤكةيةك بةرهةلَسيت بؤ نويَ قوتاخبانةي سةرةكي بنةماي
 ثرِؤسةي و طؤرِانكاريية بةردةوام و ثيَضةوانةي هاورِيَي بةرهةلَسيت دةلَيَت كة دامةزراوة

 تةواو ثرِؤسةكة كاتةي ئةو تا بكات طةلَدالة مامةلَةي بةردةوامي بة  دةبيَت طؤرِانكاريش
 كاتيَكي لة مرؤظ ئةوةي لةبةر ديناميكيية دياردةيةكي بةرهةلَسيت هةروةها. دةبيَت

 كةسانةي ئةو بؤية  دةكات، بةرهةلَسيت دياريكراو هؤكاريَكي لةبةر و دياريكراو
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 طوجناو، ةسةريضار دؤزينةوةي بؤ بدةن تةواو هةولَي دةبيَت طؤرِانكاري ئةجنامدةدةن،
 . دةكريَت شيَوازيَك بة جارةو هةر دؤخةدا لةم ضارةسةر ضونكة

 لة الوازي و بةهيَزي اليةنةكاني زانيين و ثالن جيَبةجيَكردني بؤ ثيَنجةم/ بةدواداضوون
   :(طؤرِانكاري  ثشتيواني) ثالنةكةدا

 دةكاتدةستثيَ ثالنةكة بؤ بةدواداضوون ثرِؤسةي ثالنةكة، جيَبةجيَكردني دواي
 لةسةر رِةزامةندي ئاستةكاني ثيَواني بة تايبةت ثيَوةريَكي ضةند بؤ ثةنابردن بة

 :خوارةوة ثرسيارانةي ئةم وةآلمدانةوةي لة رِيَطةى طؤرِانكارييةكة

 ؟((سةركةوتووي دةزاني ضؤن)) طؤرِانكاري ثاش ضؤنة سةركةوتن شيَوةي. ١

 بة طةيشنت لة بةشدارييانكردووة كة بدريَتةوة فةرمانبةرانة ئةو ثاداشيت ضؤن. ٢
  طؤرِانكاريةكة؟ ئاماجنةكاني
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 بةشى سيَيةم

 طؤرِانكاري بةرِيَوةبردني ثراكتيزةكردني
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 ئامرازةكانى طؤرِانكارى

طرنطرتين برِطة لة ثرِؤسةى بةرِيَوةبردنى طؤرِانكارى و طةيشنت بة ئاماجنةكانى 
نى تايبةت بةشيَوةيةكى تةندروست بريتيية لة ضؤنيةتى طةآللةكردنى بريؤكة و ديدطاكا

بة طؤرِانكاري و ثاشان ثيادةكردني، بؤ ئةمةش ضةندين شيَواز هةية، بةآلم 
 كردني جيَبةجيَ بؤ بةكاردةهيَنريَت هةية ئامرازى كاريطةر  (10بةدياريكراوى )

 : ئةوانيش طؤرِانكاري

 .(brainstorm) 7ميَشك ورووذاندني ئامرازي. ١

 .ثيَداضوونةوة ئامرازي. ٢

 .هةرِةشةكان و الوازى و دةرةفةت و بةهيَزي خالَةكاني ردنةوةيشيك ئامرازي. ٣

 يارمةتيدةرةكان فاكتةرة و رِيَطرةكان فاكتةرة دةستنيشانكردني ئامرازي. ٤

 .......بكةين ضي ديكة دةتوانني بةلَام دةكةين، ضي كردةيي بة ئامرازي. ٥

 لةثيَشينةكان دةستنيشانكردني ريزبةندى  ئامرازي. ٦

 .ديدطا دروستكردني يئامراز. ٧

 .رِاست رِيَرةوي شيَوازي بة ثالندانان ئامرازي. ٨

 .ثؤزةتيظانة رِاثرسي ئامرازي. ٩

 . كاريطةري ئامرازي. 10

                                                           
7

تنێکی بە کۆمەڵ ئەنجام دەدرێت کە ئەمەش رێگایەکە بۆ داهێنراوە، لە دانش 1953لە الیەن ئەلێکس ئۆزبۆرن لە ساڵی  

دۆزینەوەی چارەسەر و بیرۆکەی نوێ بۆ کێشە کارگێرییەکان )لەبەر ئەوەی هیچ وشەیەکی کوردی نەبوو بەرامبەر ئەم 
 وشە ئینگلیزییە بۆیە پێمان باش بوو بەم شێوازە وەریبگێرینە سەر زمانی کوردی(. 
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 :(brainstorm) ميَشك ورووذاندني ئامرازي يةكةم/

 و بابةتةكة تةوةري يداتيَ تازة، بريؤكةي دةستكةوتنى بؤ كاريطةرة سادة و ئامرازيَكي
 ئينجا. دةكريَن تؤمار رِاكان و بري سةرجةم و دةكريَت بؤ دةستنيشان كراوي اريدي كاتي

 كؤمةلَيَك خوارةوة ئةمةي. طرنطييان ثيَي بة دةكريَن ثاكتاو و رِيَكدةخريَن بريؤكةكان
 كؤمةلَيَك لةطةلَ كاريطةر شيَوازيَكي بة تازة بريؤكةي بةدةستهيَنان بؤ كاركردنة بنةماي

 -:فةرمانبةر

 بدة دياريكراو كاتي بابةتةكة و تةوةري لةسةر اربرِي. 
 كاردانةوة تةختةي يان تةختة سثي بةكارهيَناني. 
  بةشداربن دةبيَت هةمووان. 
  وةربطرييَت هةند بة دةبيَت بةشةداريكردنيَك هةموو. 
  بكريَن تؤمار دةبيَت بةشداريكردنةكان هةموو. 
  تازة ريؤكةيب دروستكردني بؤ بهيَلَةوة بيَدةنطي ماوةيةكي. 
  دةستثيَبكريَت طفتؤطؤ نابيَت خالَة ئةم تاكو. 
  بيَت بريؤكة ٢٤ دةستكةوتين ئاماجنت با. 
  طفتؤطؤ بكة، طرنطي، بةثيَي ريزبةندي بكة بكة، ثاكنووس بكة، ثيَداضوونةوة 

 .بكة ثؤليين باسي بكةوة، بيسرِةوة، رِيَكي خبة، فلتةر بكة،
ميَشك كة  ئامرازى ورووذاندني بةكارهيَناني يدةربارة ضةند ئامؤذطارييةكى طرنط
 -ثيَويستة لةبةرضاو بطرييَت:
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 .ثرِؤسةكة بن بنةماكاني ئاطاداري هةمووان با. ١

 .بنةماكان بة ثابةندبة. ٢

 .ئةوتريَ كة ئةنوسيَتةوة شتانة ئةو رِيَك تؤماركةر كة لةوةي وريابة. ٣

 .بطؤرِة بةردةوام بةشيَوةيةكي تؤماركةر. ٤

 .خيَرابوون بريؤكةكان ئةطةر تؤماركردن بؤ كةس دوو كارهيَنانيبة. ٥

ثيَشكةش  خيَرايية بةو بريؤكانة هةموو ئةو ئةوةي لةسةر بكة تيمةكة سوثاسي. ٦
 .دةكةن

 .دةبن فيَري بةباشي هةموويان تا بكة تيمةكةت لةطةلَ ميَشك ورووذاندني. ٧

 :ثيَداضوونةوة ئامرازي دووةم/

 بةمةبةستى فةرمانبةران ثيَكردنى بةشداري بؤ دةسوو بة ئامرازة ئةم
 ئاسانة، بةكارهيَناني ئامرازيَكة ضونكة طؤرِيين، و ئيَستا بارودؤخي بة ضاوخشاندنةوة

. دياريكراو ضةمكيَكي ضةند دةربارةي تيَرِوانينةكان دؤزينةوةي بؤ خيَراية رِيَطايةكي
 و بكةن ثيَشكةش رِايةكانيان رِاسيت بةلَطةي كة هاندةدات انهةموو ئةوةي سةرةرِاي
 هةر لة دةتوانريَ و ثالندانان ثرِؤسةي بؤ باش دةستثيَكردني خالَيَكي دةيكاتة

 رِيَرةوي بة ثيَداضوونةوة بؤ بةكاربهيَنريَت طؤرِانكاري جيَبةجيَكردني قؤناغيَكي
 . بةرةوثيَشضوون
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 ئامرازي ثَيداضونةوة 

 

 بةباشي كاريَك ض
 بةريَوةدةضيَت؟

 دةزاني؟ ضؤن ش بةدلَخؤ

 شيَوةكي بة كاريَك ض
 بةريَوةدةضيَت؟ ئاسايي

 خيَرا ضاكردني

 

 

 بة ثيَويسيت كاريَك ض
 ثةرةثيَدانة؟

  سةرةكييةكان ئالَةنطاريية

 

طرنطت  لة كاتى بةكارهيَنانى ئامرازى ثيَداضوونةوة ثيَويستة ضةند ئامؤذطاريةكى
  -لةبةرضاو بيَت كة بريتني لة:

 .بةرِيَوةدةضن باش بةشيَوةيةكي كة دةست ثيَ بكة ةكاران لةو. ١

 ببنة رِةنطة بةرِيَوةدةضن ئاسايي شيَوةيةكي بة كة دةستنيشانكراون كارانةي ئةو. ٢
 .ضاكسازي بواري
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 .هةبوو سةرةوة بةشةكةى هةرسيَ لة كاريَك ئةطةر مةبة دةلَةرِاوكيَ تووشي. ٣

 .دةزاني ضؤن بكة ثرسيار بةردةوام. ٤

 . خاوةنةكانيان بؤ رِاستني كة تيَرِوانينةكان بزانة. ٥

  :هةرِةشةكان و دةرةفةت و الوازي و بةهيَزي خالَةكاني شيكردنةوةي ئامرازي سيَيةم/

 كاروباري بة ثةيوةست الوازي و بةهيَزي خالَةكاني دةربارةي طفتووطؤكردنة
 يارمةتيدةرة زةئامرا ئةم دةرةكييةكان، هةرِةشة و دةرفةت فةرمانطة، لةطةلَ ناوخؤي

 نيَوان لة زانياري و بؤضوون بريو طؤرِينةوةي و ئيَستا باري ناساندني شيكردنةوة و بؤ
 . بةشداربوواندا

 خالَةكاني شيكردنةوةي ئامرازي بةكارهيَناني دةربارةي ضةند ئامؤذطاريةكى طرنط
 :هةرِةشةكان و الوازى و دةرفةت و بةهيَزي

 .الوازةكان خالَة بة نةك بكة دةست ثيَ بةهيَزةكان خالَة بة. ١

 لةسةر طفتووطؤ كؤمةلَةيةك هةر و بكة كؤمةلَة ضوار سةر دابةشي فةرمانبةرةكان. ٢
 .بكات اليةنة ضوار لةو اليةنيَك

 .فيَربوون و فيَركردن منوونة بؤ بيَت شيكردنةوة اليةنيَكي لةسةر فؤكس وابكة. ٣

 ئةوةي بيَ كةويَت دةست ت(دباكفي) بريوبؤضوونةكان وةرطرتنةوةي بدة هةولَ. ٤
 .خاوةنيةتي كآ بزانيت
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 لةنيَوان بةراورد و دي كؤمةلَةكاني لةطةلَ ثرِؤسة هةمان بةكارهيَنانةوةي. ٥
 .بكة بةشداريكرنةكانيان

 و دةرةفةت و الوازي و بةهَيزي خاَلةكاني شيكردنةوةي ئامرازي
 هةِرةشةكان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT 

 

رِةشةكانهة  دةرفةت 

  الوازةكانخالَة  خالَة بةهيَزةكان 
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  :يارمةتيدةرةكان فاكتةرة و رِيَطرةكان فاكتةرة ستنيشانكردنيدة ئامرازي ضوارةم/

 دؤزينةوةي تيم بة ئاماجنى شيَوةي بة كاركردن بؤ يارمةتيدةرة ئامرازة ئةم
 ئةم ئامرازة جيَبةجيَكردنيدا، لة يارمةتيدةرةكان فاكتةرة و طؤرِانكاري رِيَطرييةكاني
 اليةنةكاني لة اليةنيَك هةر لةسةر تبكريَ جيَبةجيَ دةتوانريَ و ئاسانة بةكارهيَناني

 و ضاالك فيَربووني لة رِيَطر يان يارمةتيدةر فاكتةرةكاني دؤزينةوةي وةكو  طؤرِانكاري
 .ثةيوةنديدارةكان اليةنة ثيَكردني بةشداري لة رِيَطر و يارمةتيدةر فاكتةرةكاني

 ةكانيارمةتيدةر فاكتةرة و ِرَيطرةكان فاكتةرة دةستنيشانكردني ئامرازي

 فاکتەرە یارمەتیدەرەکان فاکتەرە رێگرەکان

١........................................

............ 

1........................................

............ 

٢........................................

........... 

2........................................

........... 

٣........................................

............ 

3........................................

............ 

٤........................................

............ 

4........................................

............ 

٥........................................

......... 

5........................................

......... 
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 فاكتةرة دةستنيشانكردني ئامرازي دةربارةي ئةمةى خوارةوة ضةند ئامؤذطاريةكة
 :يارمةتيدةرةكان فاكتةرة و رِيَطرةكان

 هزر زؤرترين دةست كةوتين بؤ ميَشك ورووذاندني لةطةلَ ئامرازة ئةم بةكارهيَناني. ١
 .يارمةتيدةر و رِيَطر فاكتةرةكاني دةربارةي

 و رِيَطرةكان فاكتةرة سةر خبةنة فؤكس بكة كؤمةلَةكة ئةنداماني نيوةي لة داوا. ٢
 نيَوان لة بةراوردكاري دواتر و يارمةتيدةرةكان فاكتةرة سةر خبةنة فؤكس دي نيوةكةي

 .بكة هةردوو الدا

 هؤكاريَك ض و بكةيتةوة خراثةكان ثرؤسة و سةركةوتووةكان ثرِؤسة لة بري واباشة. ٣
 بووة؟ رِيَطر هؤكاريَكيش ض بووة يارمةتيدةر

 

 بكةين؟........  ديكة ضي دةتوانني بةآلم دةكةين, ضي بةكردةيى ئامرازي ثيَنجةم/

هاندانى زياترى  بؤ رِيَزوستايش ثيَشكةشكردنى بؤ بةكارديَت سادةية ئامرازيَكي  
 ئامرازة ئةم لةسةري. بونياتنان و بةهيَزكردن ئيَستا و ةكانيفةرمانبةران لةسةر كار

 دروست رِيَوشوييَن بةثيَي كة يكارانة ئةو دياريكردنيفةرمانبةران دةدات بؤ  هاني
 و كارة ئةو ثةرةثيَداني لة بري ثاشان كراودا، دياري بواريَكي لة دةدريَن ئةجنام

 .دةكريَتةوة جيَبةجيَكردني
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 بكةين........  ديكة ضي دةتوانني بةآلم دةكةين، ضي بةكردةيى ئامرازي

 

  

 

 

 

 

 ضي دةتوانني بةلَام دةكةين، ضي راستيدا لة ئامرازي بةكارهيَناني دةربارةي ئامؤذطاري
 -بةم شيَوةيةى خوارةوةية: بكةين........  ديكة

 .بةرِيَوةدةضن رِيَكي بة كارانةى  بؤ دةستنيشانكردنى ئةو طفتووطؤ. ١

 كارة لة دةستخؤشيكردن بؤ دةكةين ئةوة راستيدا لة طوزارشيت رهيَنانيبةكا. ٢
 .فةرمانبةران زياتري هانداني و باشةكان

 .ميَشك وروذاندني بةكارهيَناني بة بكة ئةطةرةكان دروستكردني لةسةر كار. ٣

 

 

کەین..دەلە راستیدا ئەمە   

 

 

 دەتوانین کە ..
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 :لةثيَشينةكان دةستنيشانكردني ريزبةندى ئامرازي شةشةم/

 دةربارةي بابةتيانة طفتووطؤيةكي سازكردني بؤ يارمةتيدةرة ئامرازة ئةم
 ئةطةرةكاني و ثةرةثيَدان بؤ واية فلتةريَك وةكو لةثيَشينةكان، دةستنيشانكردني

 . دةكةين ئةمة رِاستيدا لة ئامرازي لة و ثيَداضوونةوة ئامرازي لة بةدةستهاتوو

ينةكان كة لةثيَش ريزبةندى بةكارهيَناني طرنط هةن دةربارةي كؤمةلَيَك ئامؤذطاري
 :ثيَويستة بايةخى ثيَبدريَت

 بنووسة بؤ لكيَنةر ثةرِةيةكي لةسةر ثةرةثيَدان لةثيَشينةكاني لة لةثيَشينةيةك هةر. ١
 .كؤمةلَةكة كةساني نيَوان طفتووطؤى بةثيَي دي يةكيَكي بؤ ريزبةنديَك لة طواستنةوةي

طوجنان  سةيري دواتر ،فيَربوون سةر لة بكة لةثيَشينةكان كاريطةري سةيري سةرةتا. ٢
 .بكة جيَبةجيَكردنيان بؤ ئاسان و

 .لةثيَشينةن كؤمةلَةكة رِاي بةثيَي كة دابينَ خاآلنة ئةو. ٣

 بدة هةولَ طرنطة، زؤر لةثيَشينةيةك هةر لةسةر طفتووطؤكردن كة نةضيَت بريت. ٤
 برِياري كةس يةك تاكو هاورِابوون بؤ بدةيةت كؤمةلَةكة ئةنداماني يارمةتي

 .نةكات كؤنرتؤلَ لةثيَشينةكة ةستنيشانكردنيد

 و طرنطرتين دةستنيشانكردني بؤ يارمةتيدةرة لةثيَشينةكان ريزبةندى بةكارهيَناني. ٥
 .طؤرِانكارييةكان كاريطةرترين
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 لةثَيشينةكان دةستنيشانكردني ريزبةندى ئامرازي

 

 

 

 

 

 

 

 :ديدطا دروستكردني ئامرازي حةوتةم/

 لةاليةن ثيَكدةهيَنريَت ئايندة دةربارةي هاوبةش ديدطايةكي رِيَطةيةوة لة
تيَضوونةكانيانةوة  ئةمةش بةهؤى خستنةرِووى طؤرِانكاري، بة ثةيوةست اليةنةكاني

 : دةطرييَنةبةر خوارةوة هةنطاوانةي ئةم كارثيَكردني بؤ و دةبيَت

 .مانطةفةر لة طؤرِانكاريية بة ثيَويسيت اليةنةي ئةو دةستنياشانكردني. ١

 ئاراستة ثرسياريَكيان ضةند ئةوةي بؤ بةشداربوو فةرمانبةري كؤمةلَيَك هةلَبذاردني. ٢
 دةبيَت ضؤن بةشداربووان طوتةى كردار، هةست، بريكردنةوة، منوونة بؤ بكريَت

 .بؤيان نؤليج طواستنةوةي دواي كاربةجيَطةياندنيان طؤرِيين بة سةبارةت

    

    

    

    

 

٤ 
 بەرز

٣  

٢ 
 کاریگەر

١ 

نزم    

١           ٢          ٣         ٤   

 گونجاو

ریزبەندی 
١لەپێشینەکان   

 بەرز

هةلبذاردةى 
لةثيَشينةى 

 بةرز 

٤ 
 بەرز

٣  

٢ 
ەرکاریگ  

١ 

نزم    

    

    

    

    

 

١           ٢         ٣          ٤   

 گونجاو

ریزبەندی 
٢لەپێشینەکان  

 بەرز

هةلبذاردةى 
لةثيَشينةى 

 بةرز 
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 .فةرمانطة لة دي كؤمةلَةكاني بؤ يارةكانثرس ئاراستةكردنةوةي دووبارة. ٣

 .بريؤكة زؤرترين بةدةستهيَناني بؤ دةكريَت ئامادة لكيَنةر كاغةزي. ٤

ئةو  بةشداربووةكان كؤمةلَة سةرجةم لة بريؤكةكان كؤكردنةوةي هاتين كؤتايي دواي
 كة اليةنةي بةو سةبارةت بكريَت دروست داهاتوو بؤ ديدطايةك ة دةتوانريَتكات

 .بؤ دةكريَت ثيَدانيثةرة

 -ديدطا بريتيية لة: دورستكردني ئامرازي دةربارةي طرنط ئامؤذطاري 

 .بةكاربيَت بريؤكة يةك بؤ لكيَنةر كاغةزيَكي ثارضة هةر دةبيَت. ١

 .خبويَندريَتةوة ئاسان ئةوةي بة خةتيَكى طةورة بنوسريَت بؤ واباشرتة. ٢

 (.طوتة كردار، هةستكردن، ،بريكردنةوة) لة بريتيية ثرؤسةكة زجنريةي. ٣

 لةسةر بريؤكةكان تؤماركردني بؤ كاربكريَت يةكرت لة نزيك كؤمةلَةي  بة واباشرتة. ٤
 .لكيَنةر كاغةزي

 لةسةر ثرؤسةكة تيميَك هةر ئةوةي بؤ بكة بضووك تيمي سةر دابةشي كؤمةلَةكة. ٥
 .جيَبةجيَ بكات كراو دياري اليةنيَكي
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  :رِاست رِيَرةوي شيَوازي بة ثالندانان ئامرازي هةشتةم/

 بة ثيَويستيان ضاالكييانةي ئةو دةستنيشانكردني بؤ يارمةتيدةرة ئامرازة ئةم
 هةية يةكرت بة ثيَويستيان ضةند تا ضاالكيانةو ئةو سةرضاوةي ، هةية باشرتكردن ثالني

 تازة تواناي بةهؤي بةسوودة ئامرازة ئةم. دةردةكةويَت ثالنةكة هاتين كؤتايي دواي لة
 لة كة( احداثيات) تؤرِيَك لة ديَت ثيَك كة بينراو، شيَوةيةكي بة ثيَشكةشكردني بوونةوةو
 . هةية دياريكراوي كاتي و دةضيَت مةلةكردن ثيَشربكيَي رِيَرِةوي

 ِراست ِرَيرةوي شَيوازي بة ثالندانان ئامرازي

لەپێشینەی 

 پەرەپێدان

تشرینی  ئەیلول

دووەم / 

کانوونی 

 یەکەم

تشرینی  حوزەیران ئادار

 یەکەم

 وادەی کۆتایی

2      
 هەستکردن بیرکرنەوە

 گوتە کردار
 

5      
 هەستکردن بیرکرنەوە

 گوتە کردار
 

1      
 هەستکردن بیرکرنەوە

 گوتە کردار
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 شيَوازي بة ثالندان ئامرازي بةكارهيَناني دةربارةي طرنطن ئةمانةى خوارةوة ئامؤذطاري
 -راست: رِيَرةوي

 لة سةركةوتن ثيَواني بؤ ستاندارديَك وةك بةكارهيَناني بؤ بةسوودة خشتةية ئةم. ١
 .لةثيَشينةيةك هةر دةربارةي ديدطا دروستكردني يان ثةرةثيَدان لةثيَشينةكاني

 لة دةستثيَكردن بة ثيَضةوانة ئاراستةي بة يةكدابيَن دواي بة ضاالكييةكان دةتوانريَت. ٢
 .ديدطا و هاتن كؤتايي وادةي

 .بةكاربهيَنريَت جياواز شيَوازي بة رةنطاورةنط لكيَنةري كاغةزي واباشة. ٣

 :ثؤزةتيظانة  راثرسي ئامرازي نؤيةم/

 -بةم شيَوةيةى خوارةوة: ثيَكديَت قؤناغ ضوار لة 

 ثةرةثيَداني لةثيَشينةي دؤزينةوةي و دةستنيشانكردن: دؤزينةوة يةكةم/ قؤناغي
 ئةو سةر خستنة فؤكس بة بةردةست داتاي شيكردنةوةي و اريزاني رِيَطةي لة خوازراو

 .بةرِيَوةدةضن باش شيَوةيةكي بة بابةتانةي

 كؤمةلَةيةكي ضةند لة ديَت ثيَك قؤناغة ئةم(: ئةنديَشة) خةون دووةم/ قؤناغي
 تةوةرةكان لةسةر كة كةس( ٦) لة ثيَكديَت كؤمةلَةيةك هةر فةرمانبةران لة بةشداربوو

(  مثالي) ميتافزيكي شيَوةيةكي بة دةكةن داهاتوو ئةنديَشةي ئينجا ةن،دةك طفتووطؤ
 .هةن فةرمانطةكان لة كة كردةيي منونةي بة ثالَثشت
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 ديار رِيَكاري يان ثرِؤسة بؤ دةطؤرِدريَن ديدطاكان قؤناغةدا لةم: ديزاين سيَيةم/ قؤناغي
 .يةديدطا ئةم جيَبةجيَكردني بؤ يارمةتيدةر سرتاتيجي رِيَطةي لة

 و ثرِؤسةكة بةرِيَوةبردني بؤ طواستنةوةية كة: جيَبةجيَكردن قؤناغي ضوارةم/ قؤناغي
 بةردةوامي هةلَسةنطاندني سةرةرِاي جيَبةجيَ دةكةن طؤرِانكاري كارةكاني بةشداربووان

 .ثرِؤسةكة

  :كاريطةري ئامرازي دةيةم/

 فةرمانطة ؤذةكانيثرِ و كار كاريطةري ثيَوانةكردني بؤ يارمةتيدةرة ئامرازة ئةم
 ئاسانكاري ئةمة كة فةرمانبةراني، لةثيَشينةكاني و ئامانج لةسةر دةكةن ثيادةي كة

 . لةثيَشينةكان و ئاماجنةكان جيَبةجيَكردني و طؤرِانكارى ثرِؤسةي بؤ دةكات

 :كاريطةري ئامرازي بةكارهيَناني بؤ طرنط ئامؤذطاري

 .دةكات دياري بابةتيَك هةر خالَي كة بدة بةلَطة دؤزينةوةي هةولَي. ١

 .بةكاربيَنة طةورة قةبارة ثةرِةيةكي. ٢

 .بةلَطةكردن بة ثيَداضوونةوةو مةبةسيت بة هةلَطرة شيَوةية ئةو. ٣

 . بريؤكةى تازة بدؤزةوة بؤ باشرتكردنى كارةكان. ٤
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