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 زانسيت كارطريي طشيت
نستة كارطيَري طشيت دةولةت يةكيَكة لة طرنطرتين ئةو زانستانةي كة فيَرخوازاني بةشي زا

خويَندني ئةكادمييان وةريدةطرن، تاوةكو لة نزيكةوة فيَري سياسيةكان لة قؤناغي دةوومي 
وموئةسةسات كاني هةستارو دةزطاحزمةت طوزاري ضؤنيةتي بةريَوةبردني جومطة

ية كة ووةزارةتةكاني حكومةت دةبن. ئةم بابةتةش تةواوكةري بابةتي سياسيةتي طشتي
وةريدةطريَت تاوةكو شارةزايةكي تةواو لةسةر بةرنامةي كاري  فيَرخواز لة قوناغةكاني خويَندن

 ةت هةبيَت.حكومةت وضؤنيةتي جيَبةجيَكردني لةاليةن دةزطاكاني دةول
 بةشيَوةيةكي طشيت ئةم بابةتة بة سيَ بةش دةوتريَتةوة، هةروةكو لة خوارةوةدا هاتووة:

 كارطيَري طشيت، دةروازةيةك بؤ تيَطةيشنتيةكةم :  بةشى
 وناساندني كارطيَري طشيت ضةمكيةكةم /     

 دووةم / طرنطي وضاالكيةكان وئةرك وكارةكاني كارطيَري طشيت    
 (إدارة االعمال( لة كارطيَري كار)االدارة العامةجياكردنةوةي كارطيَري طشيت)سيَيةم /          
 ضوارةم / جياوازي كارطيَري طشيت لةطةلَ زانستةكاني تر )بةتايبةتي زانسيت سياسةت(    

 كارطيَري طشيت، طةشةسةندني ميَذوويي وضاالكية سةرةكيةكاني   دووةم : بةشى

 قوتاخبانة وتيؤرة هزريةكاني خويَندني زانسيت كارطيَري طشيت: يةكةم /     
 ، ئةم قوتاخبانةية بةسةر سيَ تيؤردا دابةش دةكريَت، ئةوانيش:  قوتاخبانةي كالسيك  .1

 (|تيؤري بريؤكراسيةتي كارطيَري )ماكس فيرب .أ

 تيؤري كارطيَري زانسيت ) فريدرك تايلور ( .ب

 ل (تيؤري دابةشكردني كارطيَري ) هنري فايو .ت

 قوتاخبانةي ثةيوةندية مرؤظايةتيةكان  .1

 قوتاخبانةي زانستة رةفتاريةكان )سلوكيةكان( ) ئةبراهام ماسلؤ ( .1

    قوتاخبانةي دةركردني بريار .1

 دووةم /ضاالكيةكاني ثرؤسةي كارطيَري طشيت     
 (.التخطيط االداريثالندانان كارطيَري ) .1

 (.التنظيم االداريريَكخسنت كارطيَري ) .1

 (.القيادة وصنع القرار االداريبةريَوةبردن ودروستكردني برياري كارطيَري ) .1

 (.التنسيق واالتصال االداريهةماهةنطي وثةيوةندي كارطيَري ) .1

 (.الرقابة االداريةضاوديَري كارطيَري ) .1
 كارطيَري طشيت لة ووالتاني ثيَشكةوتوو ودواكةوتووةكان وهةريَمي كوردستانسيَيةم: بةشى

 م / كارطيَري طشيت لة ووالتةثيَشكةوتووةكان ) ئةزمووني ذاثؤن ياخود كؤرياي باشوور (. يةكة    
 دووةم / كارطيَري طشيت لة ووالتة دواكةوتووةكان ) ئةزمووني ميسر  ياخود لوبنان (.    

 (.سيَيةم / كارطيَري طشيت لة هةريَمي كوردستان ) ثيَكهاتةي كارطيَري وئةرييَن ونةريَنيةكاني    
ئةمة ثيكهاتةي ئةو بابةتانةية كةلةماوةي ئةم سالةدا دةبيت خبويَندريَت، بةهيواي ئةوةي بتوانني تةواوي برطةكاني تةواو 

 خؤتان ئةو ثةري سوودي ليَ ببينن.بكةين تاوةكو ئيَوةي فيَرخوازي زانستة سياسيةكان ثيَيبةهرةمةند بنب ولةذياني كردارةكي 
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 طشيت، دةروازةيةك بؤ تيَطةيشنت كارطيَرييةكةم :  بةشى
هةر بابةتيَكي زانسيت، لةم بةشةدا هةولدةدةين كارطيَري طشيت بةشيوةيةكي وورد وةكو 

خبويَنني ولةمانا وضةمكة جياوازةكاني بكؤلينةوة، ودواتر ثيَناسةي جياواز وروانطةي 
كارطيَري طشيت  زانسيتطرنطي لةمةر ئةم بابةتة خبةينةروو،هةروةها  جؤراوجؤري زانستيانة

ثةيوةندي وجياوازي كارطيَري بةشيوةيةكي وورد دةخويَنني، دواتر  وئةرك وكارةكاني ضاالكيو
دةخةينة روو، ولةكؤتايشدا بةراوردي  طشيت لةطةلَ زانستةكاني تر بةتايبةتي زانسيت سياسةت

 .كارطيَري كاردةكةين لةطةلَ كارطيَري طشيت 
 وناساندني كارطيَري طشيت ضةمكيةكةم / باسي 

هةر زانستيَك لة زانستةكان وبةتايبةتي زانستة مرؤظايةتيةكان لة ريطاي ثيَشكةوتن 
وطةشةسةندنيدا بةضةندين قؤناغي جؤراو جؤر تيَثةريوة، لة هةرقؤناغيكيش ضةندين زانا بة 

بؤ ناساندني  ثسثؤرية جياياكانياندا بةشداريان كردووة لة ثيَشخستين ئةم زانستة، هةر بؤية
هةر بابةتيكي زانسيت بةطويرةي زانا وبريمةنداني ثيَناس وناساندني بؤ دةكريَت، ئةمةش ماناي 
نازانسيت بوون نية بةقةدةر ئةوةي ماناي ثيَشكةوتن زانستةكةية، بؤ منوونة دياردةيةكي 

، بةم دياريكراو ضةند رةهةنديكي ميَذوويي وسياسي وجوطرايف وئابووري وكؤمةاليةتي هةية
 ثيَيةش هةر زاناية ولةروانطةي ثسؤريةتي خؤي ثيَناس بؤ دادةنيَت.

زانسيت كارطيَري طشتيش وةك هةر زانستيكي تر هةر زانا وبريمةنديكي لة رةهةند وبواريَكدا 
ثيَناسي بؤ داناوة، بةشيوةيةكي طشيت دابةشيان دةكةين بةسةر سيَ روانطةي زانسيت، 

 ئةوانيش: 
رِوانطةى يةكةم: بةستنةوةى زانسيت كارطيَرى طشتى بةجيَبةجيَكردني سياسةتى طشتى 

 دةولةت.                                                                                      

طشت )كارطيَرى طشتى  دةليَت Leonard D. White "ليوَنارد وايتبريمةندي ئةمريكي "
بةم ثيَيةش بيَت  .(كة ئاماجنيان جيَبةجيَكردنى سياسةتى طشتية ئةو ثروَسانة لة خوَ دةطريَت

ئةم ثيَناسة طشت بوارةكاني مةدةني وسةربازي وخزمةتطوزاري وبةرهةمهيَنان ودادوةري وشيت 
 تر دةطريَتةوة.

 كارطيَرى طشتى دةليَت Dwight Waldo" دوايد والَدوَهةروةها بريمةند ئةمريكي "
يَوةبةردنى هيَزى مروَيى ومادية، بوَ جيَبةجيَكردنى ئاماجنةكانى بريتية لة ريَكخسنت وبةر)

 .  (حكومةت
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ئةم دوو ثيَناسةية هةولي طريَداني كارطيَري بةسياسةت دةدات، ريكرتة بلَيَني هةولي طريَداني 
بةجيَبةجيَكردني سياسةتي طشيت دةولةت ياخود بةمانايةكي تر بةرنامة  كارطيَرى طشتى

ةت دةدات. سةرةراي ئةمةش رةخنة لةم ثيَناسانةدا طرياوة بةوةي تةنها وئاماجنةكاني حكوم
كارطيَري طشيت كردؤتة تاكة جيَبةجيكاري سياسةتي طشيت بةبيَ طرنطيدان بة كارطيَري تايبةت 
كةئةويش رؤليَكي طرنط دةبينيَت لةسةرخسيت سياسةتي طشيت وئاماجني حكومةت بةتايبةتي 

 طوزاريدا.لة بوارةكاني ئابووري وخزمةت
 ة ضاالكى كارطيَرى.برِوانطةى دووةم: بةستنةوى زانسيت كارطيَرى طشتى 

دةليَت كارطيَرى طشتى  لةمةر E. N. Gladdenئي. ئني. طالدين" بريمةندي ئينطليزي "
طشت ضاالكيةكانى حكومةت لة خوَ دةطريَت، بةماناي ئةوةى هةر ضاالكيةك كةاليةنيَكى طشتى )

 . (كارطيَري طشتيةيان حكومي بيكات 
كارطيَرى ) " بؤ ناساندني ئةم ضةمكة دةليَتحسن أمحد توَفيقهةروةها بريمةندي ميسري "

طشتى لة ضوارضيَوةى ضاالكى كارطيَرى فةرمانبةرانى مريى لة كةرتى جيَبةجى كردنى دةولَةت 
ودةسةالتي  بةم ثيَيةش ضاالكيةكاني ناو هةردوو دةسةالتي ياسادانان .(بيكةن لة خوَدةطريَت

 دادوةري ناكةويَتة ناو بازنةي كارةكاني كارطيَري طشيت.
لةم ثيَناسانةدا رةخنة دةطرييَت لة نةبووني ئاماجني كارطيَري طشيت ئةويش جيَبةجيَكردني 
سياسيةتي طشيت دةولةتة. نةك تةنها ئةمةش تةنانةت هةندي ضةمكي وةكو ضاالكي كارطيَري 

ئةوانيش ضةمكي فراوانن وثيَويستيان بة ناساندن هةية. ورخنةي وفةرمانبةراني مريي هاتووة كة
سةرةكي كةلةم ثيَناسانة دةطرييَت ئةوةية كة ضاالكيةكاني كارطيَري طشيت تايبةت كردووة بة 
دةسةالتي جيَبةجيكردن وهةردوو دةسةالتي ياسادانان ودادوةري بةالوةناوة، راستة هةردوو 

ة ناو ضاالكيةكاني كارطيَري طشيت، بةالم ضاالكية كارطيَري ثرؤسةي ياسادانن ودادوةري ناكةون
 وكارةكاني فةرمانبةراني ئةم دوو دةسةالتة بةدةرنني لة كار وضاالكيةكاني كارطيَري طشيت. 

 رِوانطةى سيَيةم: بةستنةوةى زانسيت كارطيَرى طشتى بة دام ودةزطاكانى دةولَةت.
 دةلَيَتكارطيَرى طشتى لةمةر  Charles Debbasch "ضارلس ديبسيض" بريمةند 

)ئامرازيَكة بؤ بةريَوةبردني كارة طشتيةكان، كةخؤي دةبينيَتةوة لة كوَمةلَيَك دام ودةزطا 
جيَبةجيَكردني ئاماجنة دانراوةكان لةاليةن دةسةالتي  ثيَناو( كةكار دةكةن لةمؤسسات)

  .(سياسيةوة
كارطيَرى ئةم ضةمكة دةكات ودةليَت ) وا ثيَناسةي "أمحد عبدالقادر جبار"هةروةها بريمةند 

طشتى بةشيَكة لة زانستى كارطيَرى كة ئةويش دوو اليةن لة خوَ دةطريَت، اليةنيَكيان تايبةتة 
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ةلك خطرنطي بة كاروباري رؤذانةي ذياني كة بة بةريَوةبردنى كاروبارى دام ودةزطاكانى دةولَةت 
 . (و ثرِوَذة تايبةتةكانارترى تايبةتة بة بةريَوةبردنى كدةدات، اليةنةكةي 

لةم دوو ثيَناسةي سةرةوةش رةخنةي بابةتي ليَطرياوة بةوةي ضةمكي دام ودةزطا 
( ضةمكيَكي بةرفراوانة وزياتر ثيَويسيت بة داناني املؤسسات أو املرافق العامةطشتيةكان )

اني ضوارضيَوةيةكي دياريكراو هةية بؤ ناساندني ضيةتي دام ودةزطاكاني طشيت وريَطاك
 جياكردنةوةي لة دام ودةزطا تايبةتيةكان.

 

بريتية لةو ضاالكيةي باشرتين ثيَناسة بؤ زانسيت كارطيَري طشيت ئةوةية كة ) : كةواتاخالصة
كة دام ودةزاطا طشتيةكاني دةولةت دةيكةن لة ريَكخسنت وبةريوةبردني هيَزة مرؤيي وماديةكان 

 (.وجيَبةجيَكردني سياسيةتي طشيت دةولَةتلة ثيَناو طةيشنت بة ئاماجني طشيت 
 بة ثيَيةش بيَت كارطيَري طشيت دةبيَت سيَ رةطةز لة خؤبطريَت، ئةوانيش:

: هةر ثروَسةييَكى كارطيَرى دةبيَت Objective Sideرةطةزي يان اليةني بابةتى  .1
بةريَوةبردن  ،)التنظيم( ، ريَكخسنت)التخطيط( ئةم ثيَكهاتانة لة خوَبطريَت ئةوانيش ثالندانان

 )الرقابة(.  ، ضاوديَرية)التنسيق( ، هةماهةنطيالقيادة()

: مةبةستمان هةبوونى دام ودةزطاى Organic Sideرةطةزي يان اليةنى زيندضى  .1
 .هةلدةسيتَ بة ئةجنام طةياندني ثروَسة كارطيَريةكة كة ةدةولَةت

 دةولَةتة.: ئةويش جيَبةجيَكردن وهيَنانةدي سياسةتى طشتى Targetئامانج  .1
    

 دووةم / طرنطي وضاالكيةكان وئةرك وكارةكاني كارطيَري طشيتباسي 
بةشيوةيةكي طشيت لةم باسةدا باسي سيَ تةوةر دةكةين كة خؤيان دةبينةوة لة دياريكردني 

كارطيَري طشيت وطرنطي كارطيَري طشيت ولةكؤتايشدا باسي ئةرك  مةوداي ضاالكيةكاني
 دةكةين.وكارةكاني كارطيَري طشيت 

 يةكةم: دياريكردني مةوداي كار وضاالكيةكاني كارطيَري طشيت
كارطيَري طشيت لة ووالتيَكةوة بؤ ووالتيكي تر دةطؤريَت،  دياريكردني مةوداي ضاالكيةكاني

ئةمةش بةطؤيَرةي ئةو فةلسةفة سياسية ياخود ئابووري يان كؤمةاليةتية كة دةولةت لةسةري 
ياواز ثةيدابوون لةمةر ئةوةي ئاخؤ ض ضاالكيةكي كارطيَري دةروات، هةربؤيةش بريوراي ج

دةكةويَتة ناو بازنةي كارطيَري طشيت دةولةتةوة ئينجا ض لةناو دةسةالتي جيَبةجيَكردن بيَت 
 ياخود ياسادانان وةيان دادوةري: 

ت بةشيَك لة زانا وبريمةندان ثيَيان واية كةوا كارطيَري طشيت تةنها ئةو كارانة لةخؤدةطريَ .1
كة دةكةويَتة ناوبازنةي كارةكاني دةسةالتي جيَبةجيَكردن وجطة لةمةش هيض كاريَكي تر بة 
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كارطيَري طشيت نازانريَت. بةم ثيَيةش هةردوو دةسةالتي ياسادانان ودادوةري كارةكانيان 
ناكةويَتة ضوارضيَوةي كارو ضاالكيةكاني كارطيَري طشيت، نةوةك ئةمة تةنها كاروضاالكيةكاني 

ثارتة سياسي وريَكخراوة سياسي ومةدةني وكؤمةاليةتيةكانيش بةضاالكي كارطيَري طشيت كة 
 دانانريَت.

بةشيَكي تر لة زانايان لةمةي سةروتريش زياتر مةوداي كارو ضاالكيةكاني كارطيَري  .1
طشيت بةرتةسك دةكةنةوة، دةلَيَن طشت كارو ضاالكيانةي دةسةالتي جيَبةجيَكردن ناكةويَتة 

 ثالندانانةي كارطيَري طشيت بةلكو تةنها ئةو ضاالكيانةي تايبةتن بة ثرؤسةكاني ناو بازن
 ، ضاوديَرية)التنسيق( ، هةماهةنطيالقيادة(بةريَوةبردن ) ،)التنظيم( ، ريَكخسنت)التخطيط(

بةم ثيَيةش بيَت هةموو  .دةكةونة ضوارضيَوةي كار وضاالكيةكاني كارطيَري طشيت )الرقابة(
، وةكو كاري هونةري كار وضاالكيةكاني كارطيَري طشتنييةكان لةدةرةوةي ضاالكية هونةر

ئةندازياريَك لة بونيادناني ثردةكان ياخود دروستكردني ثاركة طشيت وتايبةتيةكان، بةالم ئةطةر 
كارةكةي وةكو بةريوةبةريَك دابةشكردني كار وريَكخستين كريكاران وضاوديَريكردنيان بيت ئةو 

  .كار وضاالكيةكاني كارطيَري طشيتي دةكةيَتة ناوبازنةي كاتة ضاالكيةكان

كار وضاالكيةكاني بةشي سيَيةم لة زانايان رايان واية كةدةبيَت لةسةرةتادا ضوارضيَوةي  .1
دةسةالتي جيَبةجيَكردن دةبيَت ليَكجيابكريَنةوة لةنيَوان ئةو كارانةي لة كةكاري حكومي 
دادةنريَن كةخؤي لة داناي سياسيةتي طشيت دةولةت دةبينيَتةوة ولةنيوان ئةو كاروضاالكية 
كارطيَريانةي كة ئاماجنيان جيَبةجيَكردني ئةم سياسةتةية. بةبريبؤضوني ئةم زانا وبريمةندانة 

تةنها بةشي دووةم دةطريَتةوة ئةويش جيَبةجيَكردني  ر وضاالكيةكاني كارطيَري طشيتكا
 سياسيةت طشيت ية.

هةموو كارة هونةري  كار وضاالكيةكاني كارطيَري طشيت: بةشيوةيةكي طشيت خالصة
ومةكتةبيةكاني كاري حكومي دةطريَتةوة وبةتايبةتي ئةوانةي دةكةونة ذيَر ثؤلييَن كارةكاني 

، )التنسيق( ، هةماهةنطيالقيادة(، بةريَوةبردن ))التنظيم( ، ريَكخسنت)التخطيط( انانثالند
هةر بؤيةش كشت دةسةالتةكاني جيبةجيكردن وياسادانان ودادوةري ، )الرقابة( ضاوديَرية

 دةطريَتةوة ئةوةي تايبةتة بةثرؤسةي كارطيَري وجيَبةجيَكردني سياسةتي طشيت دةولةت.
 

 يَري طشيتدووةم: طرنطي كارط
طرنطي زانسيت كارطيَري طشيت ضي كةمرت نية لة طرنطي خودي دةولةتيش، ضونكة بةبيَ 
كارطيَري طشيت دةولةت ئيفليج دةبيَت وناتوانيَت بةكاررةكاني خؤي هةلبستيَت، ئةم زانستة 
طرنطي خؤي هةبووة هةر لة سةرةتاي دروستبووني كؤمةلطاكانةوة، بةم ثيَيةش كارطيَري طشيت 
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ببوة ثيَوةريَك بؤ جياكردنةوةي كؤمةلكا ريكخراوةكان لة كؤمةلطا هةمةجي وبةربةرية 
ناريكخراوةكان. لة رؤذطاري ئةمرؤدا بةشيوةيةكي بةرضاو هةست بة زيادبووني طرنطي كارطيَري 
طشيت لة كؤمةلطاكان دةكريَت بةهؤكاري كؤمةليَك فاكتةرةوة كةدةبيَت بةشيوةيةكي وورد 

 كريت: باسيان ليوة ب
  Expansion of Public Roleبةرفراوانبووني رؤلي حكومةت  .1

راستة لةدير زةمانةوة تاوةكو سةدةي رابردووش دةولةت تةنها رؤلي هةبوو لة ثارستين 
ئاسايشي ووالت وبةرطريكردن لة ماني كيانةكةي خؤي لة دذي هةر دةستدريَذيةكي دةرةكي. 

بوو لة ضةند راويَذكاريَك كة لةضواردةورةي فةرمانرةوا تةنانةت لةسةردةمي كؤندا دةولةت برييت 
رادةوةستان وكاروباري دةولةتيان دادةنا وجيَبةجيَشيان دةكرد، وةكو ئةوةي لةسةردةمةي 
دةولةتي ئيسالمي خةليفةكاني راشيدين هةبوو. هةربؤيةش بةريَوةبردني دةولةت ئةوةندة ئالؤز 

بةرفرةوان نةبووة، بةالم لةطةل بةرفراوانبووني رؤلي  نةبووة وثيَويسيت بة دةزطايةكي كارطيَري
دةولةت وبؤؤني بةدةولةتيَكي ئالَؤز كة دةست دةخاتة ناو كاروباري كؤمةاليةتي وئابووري 
وتةنانةت دةرووني خةلكيش، ئةوا بيطومان ثيَويسيت بةدةزطايةكي بةرفراواني وورد وكاراي 

ةي هةية واتا ووردتر بليَني ثيَويستيةكي زؤري بةريوةبردن وهةلسوراندني كاروباري ئةم خةلك
بة دةزطاكاني كارطيَري طشيت دةولةت هةية. بؤمنوونة رؤلي دةولةت لة دةستبةسةرداطرتين 
ملمالنيكاني ناو كؤمةلَطا وبةرزونزمي نرخ وكاالكان لة بازارةكان وثاراستين ئاسايش مرؤيي 

اتر طرنطي دةمةزراندن وبةريوةبردني وخؤراكي وكؤمةاليةتي وتةنانةت دةرووني خةلكيش زي
 دةزطاكاني كارطيَري طشيت ناساند.

 Complex of Public Administrationئالَؤزبووني ذينطةي كارطيَري طشيت .1

 Environment 

هةرلةديَر زةمانةوة دةولةت بةم شيَوةيةي ئيَستا ئالوز نةبوو كةثيَهاتبيَت لةكؤمةليَكي زؤري 
ريَوةبةراتي ونووسينطةكان، بةلكو دةولةت بةشيوة سادةكةي دام ودةزطا وفةرمانطة وبة

بةطويَرةي تيؤري دابةشكاري نيوان فةرمانرةوا وخةلكي كاري دةكرد، بؤ منونة بؤ وةرطرتين 
باج داوا لةخةلكي دةكرا كةهةنديَكيان بةناوي باجطر باج لةخةلكي وةربطرن وريَذةيةكي 

ةن بةدةولةت. بةالم لةطةل ثيَشكةوتين دةولةتةكان دياريكراو بؤخؤيان بطيَرنةوة وئةوي تر بد
ودروست بووني دةولةتي ئالؤز كةثرة كار وثرؤذة وفةرمانطا كةهةريةكيَكيان كاريَكي تايبةت بؤ 
خةلكي ئةجنام دةدةن، ثيَويسيت بةدروستكردني دةزطاكاني كارطيَري طشتس ئةكتيظ وكارامة 

جنام بدات، ئةلريةدا طرنطي ئةم زانستة كرد كة كاري خةلكي بةووردي وريَك وثيَكي ئة
 بةدياردةكةويَت.
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 Information Technology تةكنةلؤذياي زانياري  .1
هةرضةندة تةكنةلؤذياي زانياريةكان زانستيَكي تازةية، كةضي توانيويةتي طؤرانكاري 

دا بنضينةي لة مةوداي كار وثرؤذةكان بكان، كة زور زياترة لةكؤي ئةوةي مرؤظايةتي ئةجنامي 
 بةدريَذايي شؤرشي ثيشةسازي لةطشت بوارةكاني زانستيدا. 

تةكنةلؤذياي زانياريةكان تواني دوو بةربةسيت طةورة لةبةردةم خويدا بؤ جيَبةجيَكردني 
كارةكاندا البدات، ئةوانيش بةربةستةكاني شوين وكاتة، لة ئيستادا كؤمثيوتةري زؤر بضووك 

شويَك بةوثةري ئاساني ولةهةمان كاتدا بضوكرتين هةية كةتواناي طواستنةوةي هةية بؤ هةر
مليون حةريف هةية كةدةكاتة نوسيين  100ميمؤري خةزنكردني زانياريةكان تواناي هةلطرتين 

 هةزار الثةر. 270
بةم ثيَيةش بيَت لةبةر ئةوةي كارطيَري طشيت هةموو كارةكاني بةريوةبردني دةولةت 

خؤشطوزةراني بؤيان دابني بكات هةربؤية طرنطي وخةلكي لةئةستؤداية ودوبيَت طةشةندن و
 تةكنةلؤذياي زانياريةكان لة كارئاسانكردني دام ودةزطاكاني كارطيَري طشيت بةديار دةكةويَت.

 سيَيةم : ئةرك وكار وضاالكيةكاني كارطيَري طشيت 
ثرؤسةي جيَبةجيَكردني سياسةتي طشيت لةاليةن دام ودةزطاكاني كارطيَري طشيت 
دةولةتةوة رؤلي طةورةي دةولةتي مؤديَرن دةردةخات، بةم ثيَيةش لةووالتة دواكةوتووةكان 
ئةوةندةي داواكةوتوويان ثةيوةندي بةداناي سياسيةتي طشتيةوة نية ئةوةندي بةيوةندي بة 

كردني ئةم سياسةتةوة هةية. بةم ثيَيةش دةكريَت ئةرك ضؤنيةتي وضيةتي جيَبةجيَ
 وضاالكيةكاني كارطيَري طشيت بؤ ضوار كؤمةلَة طروث دابةش بكةين، ئةوانيش: 

 Primacy Tasks( املهام السياديةكؤمةلةي يةكةم: ئةركة سةروةريةكان )

ني كة دةولةت ئةمانة كؤمةليَك كار وضاالكي. ئةركة دةرةكية سةروةريةكان )سياديةكان(: 1
لةسةر ئاسيت دةرةوة وبةرامبةر بةرامبةر والتاني دةرةوة ئةجنامي دةدات ئينجا ض لة كاتي 

 ،كردن لة والَت، ثاراستنى ئاسايشى نةتةوةيىبةرطري وةكوشةر بيَت ياخود لةكاتي ئاشتيدا، 
 دةرةكيةكان.  ديبلوماسية بةريَوةبردنى ثةيوةندية

هةروةك لةسةر ئاسيت دةرةوة دةولةت )سياديةكان(: . كارةناوةخوَية سةروةريةكان 2
كؤمةليَك كاري سةروةري دةكات كة كةس ناتوانيَت لة جياتي ئةو بيكات، هةروةها لة سةر 
ئاسيت ناوةخؤيش دةولةت هةندي كار وضاالكي سةروةري ئةجنام دةدات بةكرؤكي كارطيَري 

دادوةرى  ، وضاالكيئاسايشى ناوةخوَكارى ثوَليس لة ثاراستنى  وةكو طشيت دةولةت دادةنريَت،
  لة ثيَناو بالوكردنةوةي دادي كؤمةاليةتي وياسايي.
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كان سةروةرية ووردةكان:كةخؤي دةبينيَتةوة لة بةريَوةبردني دام ودةزطا . كارة سياسية3
ودروستكردن وريَكخستين ثةيوةنكان  ثةرلةمان وبةريَوةبردني سياسيةكاني وةكو هةلَبذاردن

لةطةل دةزطا ئاينيةكان و راطةياندن وهةلسوراندني راي طشيت وبةستنةوةي بةئاماجنة 
 سياسيةكان.

 Economic Tasks( املهام االقتصاديةكؤمةلةي دووةم: ئةركة ئابووريةكان )

ؤريَك : كةئةمةش بةجثارةدروستكردن ودةركردني تيةكانى حكومةت لة ةيا. ثسثوَر1
لةجؤرةكاني وةزيفةيةكي سةروةري دةولةتة وناتوانيَت تةنازولي ليَبكات بؤ كةسان وشويَين 

 .تر
وةكو ريَكخسنت  :تيةكانى حكومةت لة بةريَوةبردنى ذيانى ئابوورىةيا. ثسثوَر2

خزمةتطوزارية كان وثيشةسازيةكان وثيَشكةشكردني  ،وبةريَوةبردني كةرتي ووزة، كارطةكان
كةرتي ئةمة جطة لة ضارةسةركردنى كيَشة ئابووريةكانى طشت كةرتةكان وةكو  طشتيةكان.

وزؤر بازرطانى دةرةكى وبةريَوةبردني باج،  ، ودانانينرخةكان ، ودانان وسةقامطرييبةرهةمهيَنان
 . كار وثرؤذةي تر

ئابورى  ثةيوةند بةدروستكردني وبةريَوةبردني سياسةتيكانى يةتية تايبةتةيا. ثسثوَر3
 وداراى دةولَةت.

 
 Social Tasks( املهام االجتماعيةكؤمةلةي سيَيةم: ئةركة كؤمةاليةتيةكان )

خةلكي كةدةولةت دةبيَت بةخؤي  تةندروسيتثةيوةنديدارةكان بةكةرتي . كارو ضاالكية 1
ة ب نتايبةتئة وكارو ضاالكيانةي وة هةروةها  ئةجنامي بدات ياخود ضاوديَريةكي ووردي بكات،
 .ثاراستين دانيشتووان وثالنداناني بيناسازييةوة

 كريَكارانبةتايبةتي  كانةوةندى و مافى ضينة كوَمةالَيةتي وثيشةية. بةرطرى كردن لة بةرذ2
  ورةجندةراني كؤمةلطا بةوثيَيةي بةمشةينةترين وماف خرواترين ضيين كؤمةلطان. 

، تاوةكو ئاسيت بذيوي ى كوَمةلَطا. دابةشكردنى داهات لة سةر ضني و تويَذة هةذارةكان3
ذيانيان بؤ ئاستيَكي طوجناو بةرزبكريَتةوة، دةزطاكاني كارطيَري طشيت دةبيَت هةموو كات 
ئاطاداري ضينة هةذارةكاني كؤمةلطا بن، ضونكة ثيَشكةوتين كؤمةلطاكان بة كةمي هةذاري 

 .ونةداري ناو كؤمةلطاكان دةثيَوريَت
بة خيَزان، ضونكة خيَزان وةكو تايبةت ناو كؤمةلطا . ثاراستنة ثيَكهاتة كوَمةالَيةتيةكانى 4

كرؤك كؤمةلطاكان ئةطةر تاكي باش وبةرهةداريان ثيَطةياند ئةوا كؤمةلطاكان ثيَشدةكةون ئةطينا 
 .دةبنة هؤي دواكةوتووي وتيَكدان وناسةقامطريي كؤمةلطاكان
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( الثقافية املهام التعليمية او) اري ياخود رؤشةنبرييةكانئةركة فريك كؤمةلةي ضوارةم:
Tasks or Cultural Educational 

رووت، بةمانايةي دةبيَت كارطيَري طشيت بؤ هةر كيشة وئاريشةيةك  . تويَذينةوى زانستى1
كة رووبةرووي كؤمةلطا دةبيَتةوة تويَذينةوةي لةسةري ئةجنام بدات تاوةكو ضارةسةري طوجناو 

 ي دياريكراودا بؤيان بدؤزيَتةوة وكؤمةلطا تووشي نةهامةتي نةبيَت.لةكات
بةثيَيةي مندال  .مندالَ وطةجنةكان . ريَكخستنى كاتة بةتالَةكان و ضاالكية روَشةنبرييةكان3

وطةجنةكان بنةماي بةردةوام وثيَشكةوتين كؤمةلطاكانن، دةبيَت دةزطاكاني كارطيَري طشيت 
ريَكخستين كاتة بةتالةكاني دواي تةواوبووني خويَندن بطريَتةئةستو  ئةوثةري بةرثرسياريةتي لة

ئةويش لةريَطا كردنةوةي دةوراتي رؤشةنبريكردن وكردنةوةي خولي ياريكردني بةسوود ضةندين 
 ضاالكي تري جؤراوجؤر.

، نةتةوةيي هونةرى سةرمايةي. ثيَشخستنى ضاالكية هونةريةكان وةك ثاريَزطاريكردن لة 4
، كةدةبيَت دام بالَوكردنةوةى كارة هونةريةكانداهيضنةران داهيَنانى هونةرى هاندانى 

ودةزطاكاني كارطيَري طشيت ئةوثةري تواناي خؤيان خبةنة طةر تاوةكو نةتةوةي خؤيان بة 
 . جيهان بناسيَنن لةريَطاي كلتور وهونةري ميلليةوة.
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دارة إ)لة كارطيَري كار (االدارة العامة)باسي سيَيةم/ جياكردنةوةي كارطيَري طشيت
 (االعمال

يةكيَك لةو كارة طرنطانةي كةوادةكات كارطيَري طشتيبةباشي بناسني، جياكردنةوةيةتي لة 
كارطيَري كار، ئةمةش بةهؤي ئالؤزي وتيَكةلي نيوان ئةم دوو كارطيَرية وادةكات زؤر جار 

وجياوازيةكاني نيوان هةردوو كارطيَيةكة بة  ليَكجيانةكريَنةوة، هةربؤية هةولَدةدةين ليكضوون
 شيوةيةكي ئةكادميي باس بكةين تاوةكو لة ثرؤسةي جيانةكردنةوةيان رزطارمان بيَت.

 
( بريتني إدارة االعمال( كارطيَري كار)االدارة العامةكارطيَري طشيت)يةكةم : ليَكضوةكاني نيَوان 

 لةمانةي خوارةوة:
 ضةمكي كارطيَري:  .1

ليَكدةضن، ضونكة كارطيَري  كارطيَري كارو كارطيَري طشيتلةرووي ضةمكةوة هةدوو زانسيت 
مانا  ( هةربةهةمانAdministration( وبةزماني ئينطليزيش )االدارةبةزماني عةرةبيش )

وواتا ديَت ئةويش بةريَوةبردني كاروباركانة ئينجا ض لةدام ودةزطا طشتيةكاني دةولةت بيَت 
 طة وكؤمثانيا تايبةتيةكان.ياخود لة كار

 ثرنسيثةكاني كارطيَري:  .1

دوور لة قةبارةي دام ودةزطا وكؤمثانيا وكارطةكان لةرووي كارطيَريةوة كؤمةليَك ثرةنسيب 
 ثالندانانهةية بةشيَوةيةكي وورد لةثيَناو سةرخستين كارةكان ئةجنام دةدريَت، كارةكانيش 

 ، ضاوديَرية)التنسيق( ، هةماهةنطيالقيادة(بةريَوةبردن )، )التنظيم( ، ريَكخسنت)التخطيط(
. ئينجا ض لةدام ودةزطايةكي حكومي وكارطيَري طشيت بيَت ياخود لة لةخؤدةطريَت )الرقابة(

كارطة وكؤمثانيا تايبةتيةكان بيَت ئةم ثرنسيبة كارطيَريانة جيَبةجيَدةكريَت، هةر بؤية لةم بوارة 
 ن.ئةم دوو زانستة لةيةكرتيدةض

 كاريطةري ليَكردني هةردوو كارطيَري طشيت وكار: .1

هةرضةندة كارطيَري طشيت كةبةدةولةتةوة بةسرتاوةتةوة لةديَر زةمانةوة بةشيَوةيةكي 
سادة هةبووة، وزؤر كؤنرتة لة زانسيت كارطيَري كار كة بةسرتاوةتةوة بة ريليسانسي 

نياندا هةية. ضونكة كارطيَري ئةوروثي وشؤرشي ثيشةسازي، كةضي كاريطةريكةي زؤر لةنيَوا
كار لةسةر بنةماي زيادكردني قازانج زؤرترين هةولي ثيَشكةوتن وريَكخستين كارةكاني دةدات 
وئةمةش واي كردووة كارطيَري طشتيش هةولي زياتر بدات بؤ ثيَشكةوتن وداهيَناني ريطاي 

رمانبةر وكريَكار نؤي بةريوةبردني دام ودةزطاني ووالت وةكو ثرؤسةكاني دامةزراندني فة
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ومةشقثيَكردنيان وثلةبةرزكردنةوةيان ئةمةش لةثيَناو بةرزكردمةوةي ئاسيت بةرهةمهيَنان 
وثيَشكةشكردني خزمةتطوزاري بةهاووالتيان. ئةمةش بةهؤي كاريطةريةكاني كارطيَري 

 كارةوة بوة كةئةوان زؤر طرنطي بةواليةنانة دةدةن.
( بريتني إدارة االعمال( كارطيَري كار)االدارة العامةي طشيت)كارطيَردووةم: جياوازيةكاني نيَوان 

 لةمانةي خوارةوة:
 :  Targetئامانج .1

ئاماجني كارطيَري طشيت ثيَشكةشكردني خزمةتطوزاري طشتية بةخةلكاني ناو كؤمةلطا وبةم 
ثيَيةش دابينكردن وثاراستين بةرذةوةندي طشتية، كةضي ئاماجني كارطيَري كار بةدةستهيَناني 

 ئةوثةري قازاجنة لةثرؤسة وكارةكاني. ئةمةش جياي دةكاتةوة لة زانسيت كارطيَري طشيت.

 : Nature of Activates سروشيت ضاالكي .1
ضاالكيةكاني كارطيَري طشيت دةناسريَنةوة بةوةي ئاماجنيان طةيشتنة بةطةشةندنيَكي 

بةر ئةو كارانةي  طشتطري وهيَنانة دي خؤشطوزةراني تاكةكاني كؤمةلكاية، وثةنانةبردنة
كةدةبيَتة هؤي دذايةتيكردني بةهاو وئاكارة ئةخالقيةكان وعورفة طشتيةكاني كؤمةلطا لةثيَناو 
ثاراستين كؤمةلطا لة زةرة ودورخستنةوة لةكيَشة وئاريشةكان. كةضي كارطيَري كار دوور 

ورفة طةشةندنيَكي طشتطري وبةبيَ طويَدانة بةها وئةخالق وع لةهةولي بةدةستهيَناني
كؤمةاليةتيةكاني هةولي هيَنانةدي ئاماجنة سةرةكيةكةي خؤي دةدات ئةويش بةدةستهيَناني 

 ئةوثةري قازاجنة.

 :  Competitionثيَشربكي كردن .1

لةكاتيَكدا ضاالكيةكاني كارطيَري طشيت يةكرتي تةواودةكةن وئةوثةري هةماهةنطس 
ك هيض جؤرة ثيَشربكي وملمالنيَك وثةيوةندي لةنيَوان يةكة ودام ودةزطاني هةية بةشيوةية

لةنيَوانيان كةرت وضاالكيةكاني دةولةت بةدي ناكريَت، كةضي بةثيَضةوانةوة كةرتي تايبةتي 
وكارطيَري كار روحي ثيَشربكي هةليدةسوريَنيَت، هةربؤية بة خةسلةتي ضاونةترسي وقؤستنةوي 

 ر دةناسريَت.هةلةكان لةثيَناو بةديهيَناني قازانج ودووركةوتنةوة لة زةرة

 :Lowياسا  .1

لةو كاتةي كة كارطيَري طشيت بةكؤمةليَك ياسا وريَنمايي توند رةيَوةدةبردريَت كة طؤرينيان 
ياخود هةمواركردنيان زؤر ئةستةمة، وئةطةر بشكريَت كاتيَكي زؤر وتونايةي بي شوماري دةويَت 
بةهؤي طةرانةوة بؤ ثةرلةمان ودةزطا ثةيوةنديدارةكان كةلةبنةرةتدا دايان ناوة، هةربؤيةش 
كارطيَري طشيت بةئالؤزي ورةقي دةناسريَتةوة كةواي كردووة زؤرجار خةلكي لةكارةكاني رازي 
نةبن، كةضي كارطيَري كار لةاليةن بةرثرس وكارطيَرةكانيةوة كؤمةلَيَك ريَنمايي ناوةخؤي بؤ 
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ضؤنيةتي كارةكاني دةردةضيَت كةطؤريين وهةمواركردني زؤر ئاسانة وزؤرجار روودةدات بةهؤي 
اني هةلومةرجي نؤي نيَوكارةكان ئينجا ض لةناوكارطة وكؤمثانياكان بيَت ياخود لةبازارةكان، طؤر

ئةمةش واي كردووة كةوا كارطيَري كار زياتر بةمرونةت وئازادي لة هةلسوكةوت وخيَرايي 
 بناسريَتةوة.

 :Relation with Policyثةيوةندي بة سياسةتةوة  .1

شتة سياسيةكةيةتي، هةربؤية ناكريَت ثيَشهاتة ديارترين سيفةتي كارطيَري طشيت سرو
سياسي وكؤمةاليةتيةكان ثشتطؤي خبريَت لةكاتي دةركدني بريارةكارطيَريةكان هةرضةند 
دذي دةرئةجنامةكاني ليَكؤلينةوةكان بيَت، هةربؤيةش زؤربةي جارةكان بريارةكاني 

ةروةكو سةرفكردني كارطيَري طشيت بةنابابةتيانة بةشيَوةيةكي طشيت وةسف دةكريَت. ه
ثارة لةبةستين كؤربةند لةكاتيَكدا ثارة نية بؤ كارمةنداني دةولةت. كةضي كارطيَري كار كة 
ثرةنسيب قازانج تةحةكومي ثيَوةدةكات بريارةكاني بةوثةري بابةتي بوون ورةشيدي 
دةردةضيَت  بةشيوةيةك كةباشرتين ريطا هةلدةبذيَري بؤ بةدةستهيَناني زؤرترين قازانج 

 بةكةمرتين تيَضوني داراي وكاتدا.
 

باسي ضوارةم / جياوازي كارطيَري طشيت لةطةلَ زانستةكاني تر )بةتايبةتي زانسيت 
 سياسةت(

وئالؤزي بوارةكاني زؤر جار لةطةل كؤمةليَك لة زانستةكاني تر  بةهؤي نويَيةتي زانستةكة
يةتي تيَكةلكاران. هةربؤية تيَكةل دةكريَت، ئةمةش دةطةريَتةوة بؤ ناشارةزابوون وناثسثؤر

بةثيَويسيت دةزانني زانسيت كارطيَري طشيت جيابكةينةوة لة سيَزانست كة زؤر لةم زانستةوة 
نزيكة، ئةوانيش زانسيت سياسةت وزانسيت ئابووري وزانسيت ياساية، لةخوارة بةووردي 

وانياندا باس كارطيَري طشيت لةم سيَزانستة جيادةكةينةوة وتةنانةت ليَكضووةكانيش لةنيَ
  دةكةين. 

ثيَش ئةوةي بضينة ناو بابةتي جياوازي نيَوان زانسيت كارطيَري طشيت و زانستةكاني تر 
 ثيَويستة رةضاوي ضةند تيَبينةيةك بكةين:

. زانسيت كارطيَري طشيت زانستيَكي نويَية، كةووالتان طرنطيةكي ئةوتؤيان ثيَنةداوة هةتاوةكو 1
ونةبؤتة مادةيةك كة لة زانكؤكان بوتريَتةوة تةنها ضةند ساليَك دواي جةنطي جيهاني دووةم، 

ثيَش ئيستا نةبيَت، ئةمةش نايطةيةنيَتة ئاسيت زانستة كرداريةكان كة لةكؤنةوة 
 جيَبةجيَدةكريَت ولةزانكؤكان دةخويَنريَت. 
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ووالت  . طرنطيدان بةزانسيت كارطيَري طشيت دةطؤريَت لةووالتيَكةوة بؤ ووالتيَكي تر، هةندي2
وةريان طرتووة وكاري ثيَدةكةن وهاني خويَندني دةدةن لةزانكؤكاني، بةثيَضةوانةوةش هةندي 
ووالت هةية هيض طرنطيةكي ثينادات وريزي ليَناطريَت وتةنانةت ليَي دةترسيَت وهةولي 

 ثشتطويَخستين دةدات.
ي كردووة . جطة لةمانةي سةرةوةش، نويَيةتي وتازةيةتي زانسيت كارطيَري طشيت وا3

كةزانستيَكي سةربةخؤ بةبيَت لةزانستةكاني تر تاوةكو ئيَستا، هةنديَك لةزانكؤكان كردويانةتة 
ثاشكؤ بؤ بابةتي ئابووري وهةنديَكي تر بةثاشكؤي كارطيَري كار دايدةنيَن وئةواني تر دةخيةنة 

 ثال زانسيت ياسا وهةنديَكيان دةخيةنة ثال زانسيت سياسةت.
 ارطيَري طشيت لةطةلَ زانسيت سياسةت جياوازي كيةكةم: 

كاتيَك باسي بابةتةكين كارطيَري طشيت دةكةين واي بؤ دةضني كة ئيَمة باسي بابةتةكاني 
زانسيت سياسةت دةكةين، ئةمةش دةطةريَتةوة بؤ ليَكنزيكي بابةتةكاني ئةم دوو زانستة 

ام ودةزطاكاني دةولةت لةيةكرتي، ضونكة هةردووكيان باسي دةولةت وحكومةت وبةريوةبردني د
دةكةن بةالم هةردووكيان لة روانطةيةكي جياوة وبة شيَوازيَكي تايبةت ئةم كارة دةكةن هةر 
بؤية هةولدةدةين لة ريَطاي دوزينةوةي ليَكضون وجياوازيةكاني نيَوان ئةم دوو زانستة بةباشي 

 بيان ناسيَنني: 
 سياسةتليكضونةكاني نيَوان زانسيت كارطيَري طشيت وزانسيت  .1

 زانسيت كارطيَري طشيت بة زانسيت سياسةت دةضيَت لة دوو اليةنةوة:
 كاتيَك ئةويش دةضن، بةيةك كاتدا يةك لة سياسةت زانستى و طشتى كارطيَرى زانستى يةكةم:

، ضونكة هةم سياسةت تايبةتة بةخويَندن وجيَبةجيَكردني كارةكاني دةكةين وةزارةت باسى
 كارطيَري طشيت لةوةزارةت ودام ودةزطاكاني دةولةت ثيَكديَن.وةزارةت وهةم دةزطاكاني 

تيَوَري وثراكتيكيةوة  رووى لة سياسةت زانستى و طشتى كارطيَرى زانستى دووةم:
 ئاماجنةكان سياسةت زانستى لةوكاتةى ،دةضن ليَك بوَية رتنيةك كةرى تةواو كارةكارةكانيان

هةولي جيَبةجيَكردني سياسةتي طشيت  طشتى كارطيَرى زانستى ،يَتدادةريَذوسياسةتي طشيت 
  .دةكاتوهيَنانةدي ئاماجنةكان 

 سياسةت وزانسيت طشيت كارطيَري زانسيت نيَوان جياوازيةكاني .1

 :اليةنةوة سيَ لة سياسةت زانسيت جياوازة لة طشيت كارطيَري زانسيت
 سياسيةكان سيستمة خويَندنى بة طرنطى ساسةت زانستى لةوكاتةى :يةكةم

 كارطيَرى زانستى ،دةدات( طةريوداد وجيَبةجيَكردن ياسادانان) دةولَةت ودةسةالَتةكانى
 . دةدات جياجياكاندا قوَناغة لة ارطيَريةكاني ناودام ودةزطاكانك ةيضاالك بة طرينطى طشتى
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 لة دامةزراوة زانسيت ثرةنسيث و بنةما كؤمةلَيَك لةسةر طشتى كارطيَرى زانستى :دووةم
 كةضى تيَضوون، و بوون وماندى كات كةمرتين بة دياريكراوةكان ئاماجنة جيَبةجيَكردنى ثيَناو

 برِيارة دةركردنى لة( مساومة) سازش هزرى بنةماى لةسةر دانراوة سياسةت زانستى
 .ووالَت ىسياسيةكان ةئؤثؤزسيؤناليةنة نةيار و كردنى رِازى ثيَناو لة ئةمةش سياسيةكان
 كةضى ،(فةرمانبةرةكان) ثياوةكانى سةقامطريى بة دةناسريَت رىكارطيَ زانستىسيَيةم: 

 رِيَطةى لة ي لةكاتيَك بؤ كاتيَكي تر ئةويشثياوةكان طؤرِينى بة دةناسريَتةوة اسةتيس زانستى
دةبيَت، ضونكة فةرمانبةر كارطيَري طشيت دامةزراوة بةشيَوةيةكي هةميشةيي  هةلَبذاردنةوة

 هةلبذيَردراوة بؤ كاتيَكي دياريكراو ودواتر بةجيَيدةهيَليَت.وفةرمانبةري سياسي 
 دووةم: جياوازي كارطيَري طشيت لةطةلَ زانسيت ئابووري

 ثارة دةستكةوتنى لةاليةنى مروَظ ضاالكى لة بريتية) ثيَناسةيدا لةديارترين ئابوورى زانستى
 زانستيَكة هةوةها. دةكوَلَيَتةوة لةكوَمةلَطا ثيَداويستيةكانى تيَركردنى ثيَناو لة وخزمةتطوزارى

 بة رِوَذ ثيَداويستيةكانى تيَركردنى ثيَناو لة سروشتيةكان سةرضاوة بةكارهيَنانى ضوَنيةتى لة
 لة بةالَم طشتيةوة بةكارطيَرى هةية ثةيوةندى ئةمةش(. دةكوَلَيَتةوة مروَظ زيادبووةكانى رِوَذة

 دةكات ئابوورى سةرثةرشتى دةوالَت ياليستةكانسوَس والَتة لة بومَنوونة جياوازةن بنةرِةتدا
 دةولَةت سةرمايةداريةكان والَتة لة كةضى بةهيَنيَتةدى، كوَمةالَيةتى دادثةروةري كة بةشيَوةيةك

 وكيَشة روودةدات كارى قوَرغ ثيَيةش بةم دةكات، ئازاد بازار بةلَكو ناكات، ئابوورى سةرثةرشتى
 خوَى ئابوورى زانستى بة طشتى كارطيَرى زانستى ثةيوةندى كةواتة سةرهةلَدةدات، ئابووريةكان
 كارطيَرى دةزطاكانيى كةيارمةتى وئايدوَلوَذيانة ئابوورى تيوَرة ئةو بةكارهيَنانى لة دةبينيَتةوة

. ئابووريةكان وئاريشة كيَشة لة ورزطاربوون طوجناو برِيارى دةركردنى بوَ دةدةت دةولَةت طشيت
 .جيان يةكرتي لة زانسيت دوو بةلكو نني زانست يةك بةالم هةية بةيةكرتيةوة ثةيوةنديان كةواتا

  جياوازي كارطيَري طشيت لةطةلَ زانسيت ياسا سيَيةم: 
 رِيَكخستنى بؤ دانراون وساكار سادة بنةماى بريتية لة كؤمةلَيَكبةسادةترين ثيَناسة ) ياسا

 شيَوةيةكى بة شياسا (.دةدات سزا مةعنةوى و مادى سزاى بة سةرثيَضيكارانيشى مرؤظ، ذيانى
 و دةستور ياساى و طشتى نيَودةولَةتى ياساى)وةكو  طشتى ياساى، جؤر دوو دةبيَتة طشتى
 وةكو تايبةت ياساى. و(.. ضةندين ياساي تر تاوانى ياساى و دارايي ياساى و كارطيَرِى ياساى

 .(.. ضةندين ياساي تر تايبةت دةولَةتى نيَو ياساىو بازرطانى ياساىو شارستانى ياساى)
 ضونكة، تايبةت ياساى لة زياترة طشتى ياساى بةشةكانى لة نزيكرتة طشتى كارطيَرِى زانستى

 لة دةداتوحكومةت  دةولَةت ةكانيكاروباروريَكخستين  بةخويَندنزياتر  طرينطى طشتى ياساى
 ئةويش شتة يةك بابةتةكةى واتة. نيَودةولَةتى و وتاوانى ودارايى وكارطيَرى سياسى اليةنةكانى
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 نني زانست يةك بةالم هةية بةيةكرتيةوة ثةيوةنديانئةم دوو زانستةش  كةواتا. دةولَةتسازى
 .جيان يةكرتي لة زانسيت دوو بةلكو
كارطيَري طشيت، طةشةسةندني ميَذوويي وضاالكية  دووةم : بةشى  

 سةرةكيةكاني  

دةبينةوة بؤ زانيين ثيَشكةوتين ميَذوويي زانسيت كارطيَري طشيت  لةم بةشةدا زياتر قول   
وباس لة طرنطرتين قوتاخبانة وزانا وبريمةندة رؤذئاواييةكان دةكةين كةيارمةتي دةري 
ثيَشكةتين ئةم زانستة بوينة، دواتر دةضينة ناو باسي طرنطرتين ثيَكهاتة وضاالكية سةكي 

  وبنةماكاني زانسيت كارطيَري طشيت.
 قوتاخبانة وتيؤرة هزريةكاني خويَندني زانسيت كارطيَري طشيت: يةكةم / 

لريةدا هةولدةدةين كارطيَري طشيت بةشيوةيةكي ووردتر خبويَنني، بضينة ناو بنج وبنةواني 
دروست بوون وثيَشكةوتنة ميَذوويةكةي، طرنطرتين ئةو زانا وبريمةندانة خبينةروو كة يارمةتي 

رطيَري طشتيان داوة لةريَطاي قوتاخبانةكاني زانسيت كارطيَري، ثيَشكةوتين زانسيت كا
وبةبةكارهيَناني كةم وكوريةكاني زانسيت كارطيَري كار هةولياندا زياتر زانسيت كارطيَري طشيت 
بةروةوثيشببةن. هةربؤية لة قوتاخبانةي كالسيك وهةرسيَ تيؤرةكةي دةست ثيَدةكةين ثيَش 

ثةيوةندية مرؤظايةتيةكان و زانستة رةفتاريةكان ديَرنةكان كة بة ئةوةي بضينة ناو قوتاخبانة مؤ
 ناسراون. و دةركردني بريار

  : Classical School قوتاخبانةي كالسيك  .1

ئةم قوتاخبانةية بةسةرةتاكاني ثةيدابووني هزري كارطيَري دادةنريَت كة لةكؤتاييةكاني سةدةي 
نؤزدةمةوة دةستثيَدةكات تاوةكو ناوةراسيت سةدةي بيستةم بةردةوام بوو، ولةهةندي دةزطا 
وكؤمثانيا و ووالتيش تاوةكو ئيستا بنةماكاني جيَبةجيَدةكريَت. بةشيوةيةكي كشيت ئةم 

 نةية بةسةر سيَ تيؤردا دابةش دةكريَت، ئةوانيش: قوتاخبا
 

ماكس فيرب  هزرمةند ) Theory of Bureaucracyتيؤري بريؤكراسيةتي كارطيَري  .أ
.) 

بةكؤنرتين وئالؤزتريين ضةمكة مرؤظايةتيةكان  Bureaucracyضةمكي بريؤكراسي 
جارة وبةمانايةك خؤي دادةنريَت، بةهؤي فراواني ئةمانا وواتايانةي كةلةخؤي دةطريَت، كةهةر

ي التينية ولة دوو ووشةيةك Bureaucracyدةنويَنيَت. بةالم بةشيَوةيةكي طشيت ضةمكي 
 Cracyديَت، ئةوي تريان  Deskكةبةماناي مةكتةب  Bureauبرطة ثيَك ديَت، يةكةميان  

 ت.كةبةماناي دةسةالت ياخود حوكم ديَت، هةردوو برطةش ثيَكةوة بةواتاي حوكمي مةكتةب ديَ
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( بة 1864 – 1920) Max Weberزانا وهزرمةندي كؤمةلناسي ئةملاني ماكس فيرب 
رابةري قوتاخبانة كالسيك وتيؤرازي بريؤكراسيةت دادةنريَت، كة هةوليدا بؤ يةكةم جار 
بةشيَوةيةكي ريكخراو باس لة بةرزترين ئاسيت منونةي كار وضاالكي لةناو دام ودةزطاكان بكات 

 لةسةر بنةماي دابةشكردني كارطيَري وكاري مةكتةبي ريَكخراو.
كة فيرب هؤكاري هةموو ثيَشكةوتن ودواكةوتنيَك لة دام ودةزطا  وةئةويش )واتا( ثيَيواية

وكؤمثانيا وكارطةكان دةطةريَتةوة بؤ دةسةالتدار )بةرثرسي دةزطا(، طةر باش بيَت ولة ئاسيت 
ثيَويست بيَت ئةوا كار وضاالكيةكان ريَك وثيَك وبةبةرهةم دةبن، وئةطةر خراثيش بيَت كارو 

جنام دةبن. هةر بؤيةش دةسةالت ودةسةالتداران بةسةر سيَ جؤر ضاالكيةكان خراث وبيَ دةرئة
 دابةش دةكات، ئةوانيش: 

 : Traditional Authorityيةكةم: دةسةالت ودةسةالتداري تةقليدي )سوننةتي( 
ئةم جؤرة دةسةالتدارة ثشت دةبةستيَت بةكؤمةليَك بةها وتةقاليد وعريف كؤمةاليةتي كة 

ك لة هيَز وريَزي و سةرفرازي ثيَبةخشيوة، كةوا دةكات خةلكي لةكؤمةلطا وةريطرتووة وجؤريَ
ملكةضي ويست وخواستةكاني بنب. بؤمنوونة دةسةالتي باوك لةسةر ئةنداماني خيَزانةكةي 
وسةرؤك هؤز لةسةر ئةنداماني هؤزةكةي بةجؤريَكي بةرضاوي دةسةالتداري تةقليدي 

تدارة خراثة، ضونكة تواني ثشكةوتين نية )سوننةتي( دادةنريَت. بةراي فيرب ئةم جؤرة دةسةال
 وناتوانيَت خؤشةويست وداهيَتةر بيت وتةنانةت ئامادة نية باجي هةلةكانيشي بدات.

 :  Authority Charismaticدووةم:دةسةالت ودةسةالتداري كاريزمي )ثالةواني( 
ر خاسيةت وتواناي رادةبةدة بةكؤمةليَك دةبةستيَت ثشت شدةسةالتدارة جؤرة ئةم

كةجياي دةكاتةوة لةكؤي خةلكي تر )بةواتاي ئةوةي خةلكي ئةم خةسلةت وتوانايانةي نية 
بؤية كاريزما بةجؤريَك لة ثالةوان بةديار دةكةويَت(، ئةم خةسلةت وتوانايانةي كاريزما لةوانةية 
بةشيَوةي بؤماوةيي )وراسي( بؤي مابيَتةوة لةدايك وباوكي وةكو شازادة ومرية 

، وة لةوانة لة ريَطاي هةولَو تيَكؤشاني خودي تاكةكةو راهيَناني بةردةوام خؤشةويستةكان
وبريكردنةوةيةكي زؤر طةيشتبيَتة ئاسيت بةرزي وتةواواي ريَذةيي كةواي ليَبيَت لةالي خةلكي 
خؤشةويست بيَت وبةمنونةي مرؤظي سةركةوتوو بناسريَت وةكو سةركردة سياسيةكاني جيهاني 

ومةهامتا غاندي وئةرنستؤ طيظارا ... خةلكاني تر. بةراي فيرب ئةم وةك نيلسؤن مانديال 
دةسةالتةش خراثة لةرووي كارطيَريةوة ئةطةر ضي لةدةسةالتي تةقليدي باشرتة، ضونكة 
ناتوانيَت لةطةل كات بةسةر ضون ديكتاتؤر وهزر بةردين دةردةضيَ ورةخنة قبول ناكات وخةلكي 

 بة بضووك وقاسر دةزانيَت.
 : Authority  Legalدةسةالت ودةسةالتداري ياسايي )سةروةري(  سيَيةم:
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ئةم جؤرة جياوازة لة دوو جؤرةكةي سةروو، ليَرة دةسةالتي دةسةالتدار ثشت دةبةستيَت 
بة كؤمةليَك ياسا وريَنمايي كةلةاليةن سيستةم دةردةكريَت وخةلكي ثيَريازين وجيَبةجيَي 

ت )واتا دةسةالتدار بةياسا وريَنمايي دةرضوو كار دةكةن، ولةمةش شةرعيةتي خؤي وةردةطريَ
دةكات بؤية خاوةن شةرعيةتة وخةلكي ملكةضي بريار و ويستةكاني دةكةن(. نؤ منوونة 
فةرمانبةر لة دةزطا بريؤكراسيةكان بةرامبةر بةرثرسي خؤي كةياسا وريَنمايي لةسةر 

رمانةكانني. ئةم جؤرةيان جيَبةجيَدةكات خؤشةويستة ولةاليةك ولةاليةكي تريش ملكةضي ف
لةالي فيرب بة جؤرة باش وقبولكراو دادةنريَت ضونكة بةطويَرةي ياساو ريَنمايةكان دةسةالتي 
وةرطرتووة وبةطويرةي هةمان ياسا ورينمايةوة واز لةدةسةالتي بةريَوةبةري وكارطيَري دةهيَت 

ةي ياسا لةطةل خةلكي وبةطويَرةي خةسلةتة باش وثسثؤريةتي دةسةالت وةردةطريَت وبةطوير
ذيَر دةسيت مامةلةدةكات، وبريؤكراسيةتي راستةقينةش بةطويَرةي فيرب ليَرة بةرجةستة 

 دةبيَت.
 كاني ريكخستين بريؤكراسي لةالي ماكس فيربوثرةنسيثة بنةما

بةطويرةي هزري كارطيَري بريؤكراسي لةالي بريمةند ماكس فيرب، وة لةبةر ئةوةي كؤمةلناس 
طرنطي بة دؤزينةوةي كؤمةليَك ميكانيزمي كار لة دام ودةزطاكان داوة، بةطويَرةي بووة،  بؤية 

 زجنريةيةكي هةرمي بونيادنراو لةسةر كؤمةليَك ثرةنسيب، كة طرنطرتينيان ئةمانةي خوارةوةن:
 :Clear Division of Labor دابةشكردنيَكي رووني كار .1

وئاشكرا لةثيَناو ئةوةي فةرمانبةران بةواتاي دياريكردني وةزيفةكان بةشيوةيةكي روون 
بةطويَرةي ليهاتووي وشارةزايي وثسثؤريةتيان كارةي تيدا بكةن وبةباشي وبيَكةم وكؤري 

 كارةكانيان ئةجنام بدةن.
 : Clear Hierarchy of Authorityهةيكةليةتيَكي رووني دةسةالت  .1

لةسةروة بؤ خوارةوة دياري دةبيَت دةسةالت وبةرثرسياريةتي بةشيوةيةكي ريَك وثيَك وديار 
بكريَت، وهةموو بةرثرسيَك بزانيَت ضؤن ريَنماي وفةرمان لة سةرووي خؤي وةردةطريَت، ضؤن 

 كار وفةرمانبةران ذيَر دةسيت خؤي هةلدةسوريَنيَت.  
 : Formal Rules and proceduresريسا وريَنمايي فةرمي كاركردن  .1

وون ونووسراو هةبن لةثيَناو ريَنمايي كردني دةبيَت كؤمةليَك ريَسا وريَنمايي ديار ور
 هةلسكةوتي فةرمانبةران بةرامبةر بةكارةكةيان و ثابةندبوونيان بةبريارةكاني وةزيفةكانيان.

 : Impersonallyناكةسيةتي لة هةلسوكةوتدا  .1
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دةبيَت ريَسا وريَنماييةكان لةسةر طشت فةرمانبةراندا جيَبةجيَ بكريَت بةبيَ جياكاري لة 
انياندا بةهؤكاري كةسي، ونابيَت هةلسوكةوتي باش لةطةل هةندي فةرمانبةر بكريَت لةسةر نيَو

 بنةماي خزمايةتي ونزيكي لةبةرثرسي كار وهةلسوكةوتي خراث لةطةل ئةواني تر بكريَت.
 : Careers Based on Meritsثلةبةندي وةزيفي بةطويَرةي ليَهاتووي .1

كارة جياجياكان بةطويَرةي ليهاتووي وثسثؤرايةتيان  دةبيَت فةرمانبةران هةلببذيَردريَن بؤ
ودةبيَت تواناي جةستةي وهونةريان لةطةلَ كارةكانيان بطوجنيَت، بةماناي ئةوةي دةبيَت 

 )كةسي شياو لةشوييَن شياودا( دابنريَت.
 Management Separation fromلةخاوةنداريةتيجياكردنةوةي كارطيَري  .1

Ownership : 
دنيَكي باشرت وكارطيَريةكي كاراتر دةبيَت خاوةندارةكاني كار دوورخبريَنةوة لة لةثيَناو كاركر

 بةريَوةبردني كارةكان ئةمةش بؤ طةيشنت بةئاماجني كار وبةئةوثةري بةرهةمهيَنان وكارامةيي.
 رةخنةكان لة تيؤري بريؤكراسيةتي ماكس فيرب 

لةبواري كارطيَريدا، سةرةراي ئةمش هةرضةندة بريؤكراسيةتي ماكس فيرب بةشؤرشيَك دادةنريَت 
 تووشي رةخنةيةكي زؤر بويةوة لةاليةن بريمةند وزاناياندا، كة طرنطرتينيان دةخةينةروو:

بريؤكراسيةت بةطويَرةي بنةماكاني بيَت دةبيَت فةرمانبةر ثسثؤريةتي تةواوي  .1
يانووي لةكارةكاني هةبيَت، ئةمةش وادةكات لة فةرمانطة وكارطيَريةكاني حكومةت بةب

نةبووني ثسثؤريةتي وثةيوةندي بةكاري فةرمانبةرةوة كار رابوةستيَت وفةرمانبةر ئةم 
ووتةية هةردةم دووبارة بكاتةوة )ببورة لة ئيختصاص وثسثؤريةتي من نية( بةم 

 ثيَيةش كار رادةوستيضت ورؤتني خةلك هةراسان دةكات.

بةجيَكردني كارةكاندا، بةم يةكيَك لة خةسلة ناسراوةكاني بريؤكراسيةت رؤتينة لةجيَ .1
ثيَيةش كاروبارةكاني حكومةت هةردةم بةئالؤزي وقورسي وطراني وبيزاركةر ناسراوة، 
وة ئةطةر رؤتني لةخودي خؤيدا باشيش بيَت بةالم بةهؤي بةكارهيَناني خراثي زؤرجار 

 دةبيَتة طرانايي وبيزاركةري خةلكان كةسةرداني فةرمانطاكان دةكةن.

شت دةبةستيَت بةثرةنسيثي ريزبةندي سةرؤكايةتي دةسةالتةكان، بريؤكراسيةت ث .1
وةئةم ثرةنسيبة زؤر ثيَويستة بؤ ريَكخستين كار كةوادةكات هيض فةرمانبةريَك نةتوانيَت 
ثةيوةندي بةطةورةتر لةسةرووي خؤي بكات، بةالم زؤر جار هةية ئةم ثرةنسيبة 

ةبرياردان وضارةسةركردني وادةكات فةرمانبةران روحي دةسثيَشخةريان نةبيَت ل
كيضشةكان لةساتةوةخيت سةرهةلداني، بةواتاي ئةوةي فةرمانبةر هيض كاريَك ناكات 

 تاوةكو فةرمان لةسةروي خؤي وةرنةطريَت.
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بريؤكراسيةت بونيادنراوة لةسةر بريكردنةوةي مةنتقي وليَكؤلينةوةي وورد لة هةر  .1
ك بؤ هةست وسؤز هةلضوني تاكةكان حالةتيَك بةشيَوةيةكي جيا، هةربؤية هيض مةجاليَ

ناهيَليَتةوة، ئةمةش وادةكات كة هةلسوكةوت لةطةل فةرمانبةر بكريَت وةكو ئاميَر 
ـ خاوةني هةست ونةست ودةروون، ئةمةش دةبيَتة هؤي كةمبوونةوةي  نةوةك وةك مرؤظ

 ئاسيت بةرهةم هيَنان وكارامةي راثةراندين كار.

داوا لة فةرمانبةر دةكريَت ثابةندي تةواوي ريَساو ريَنماية لةذيَر سايةي بريؤكراسيةتدا،  .1
كارطيَريةكان بيت، ئةمةش لةخودي خؤي كاريَكي باشة، بةالم رةخنةكة لةوةداية 
كةفةرمانبةر نابيَتبؤ جيَبةجيَكردني ئةم ياسا وريَنماييانة خةلكي هةراسان بكات وهيض 

 يَيةكان تووشي مجود بكات.مةجالَك نةهليَتةوة بؤ تيَثةراندني كارةكان ودؤس

فةرمانبةران لةذيَر رؤشناي بريؤكراسيةت كاريَكي دياريكراو دةكةن لةكاتيَكي دياريكراو  .1
دةكةن و لةبةرامبةريدا موضويةكي دياريكراو وةردةطرن، بةم ثيَيةش فةرمانبةران 
بةهؤي جيَطريي موضةكانيان ونةبووني ثاداشت تووشي ماندووبوون وتةمبةلي 

 يت دةبن بةكارةكانيان وروحي ثيَشربكي وهاندان لة نيَوانياندا ناميَنيَت. وناثةيوس
 

فريدرك هزرمةند )  Scientific Management Theoryتيؤري كارطيَري زانسيت  .ب
 تايلور (.

ئةطةر تيؤري بريؤكراسيةت لة ئةملانيا سةريهةلدابيَت، ئةوا تيؤري كارطيَري زانسيت لة 
مريكا ولةسةر دةسيت كؤمةليَك بريمةند ولةسةروي هةموشيان وواليةتة يةكطرتووةكاني ئة

سةريهةلَدا، هؤكاري  Frederick Taylorفريدرك تايلور بريمةند وئةندازياري ئةمريكي 
سةرةكي سةرهةلداني ئةم تيؤرة ثشكةوتين بزوتنةوي ثيشةسازي بوو لةسةرةتاكاني سةدةي 
بيستةم لة ئةمريكادا، وةلةبةر هةبووني موادي خام ودةسيت كريكاري زؤر ثيَويسيت بةوةدةكرد 

لةباشرتين ريَطا  كةكاريَكي زؤر بةكاتيَكي كةم ئةجنام بدريَت، ئةمةش واي لة بريمةندان كرد بري
بكةنةوة بؤ كةمكردنةوةي كيشةكاني ثرؤسةي بةرهةمهيَنان. هؤكاريَكي تريش ئةوةبوو كةلةو 
سةردةمةدا داهيَناني ئاالت ودةزطاي بةرهةمهيَناني ثيشةسازي زؤربوو بو ئةمةش واي كردبوو 

او بةشي ثارةيةكي كةم بدريَت بةكريَكاران وبةم ثيَيةش هةردةم بةرهةهيَنان لةكةمي دةد
ثركردنةوةي ثيَداويسيت بازارةكاني نةدةكرد. هةربؤيةش تايلور هةوليدا هؤكارةكاني 
كةمبونةوةي ئاسيت بةرهمهيَنان وسسيت كاركردن لةكارطةكان بزانيَت، هةربؤية طرنطي بةاليةني 
كريكاران لة كارطةكاندا ودةسيت بةليَكؤلينةوة كرد لةسةريان تاوةكو هةلةكان بدؤزيَتةوة 

 ارةسةري طوجناويان بؤ دابنيَت.وض
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 Timeبريؤكةي تايلؤر خؤي دةبينيَتةوة لة ليَكؤلينةوةي ثةيوةندي نيَوان )كات وجوولة 

and Motion بة ثيَي ليَكؤلينةوةكةي تايلو دةبيَت كريكار كارةكاني بةشيَوة وجوولةي ،)
ين كاتدا زؤرترين شت دياريكراو ئةجنام بدات )مةبةست ليهاتوويي وكارامةيية( تاوةكو لةكةمرت

ومةك بةرهةمبهيضنيَت، وبةم ثيَيةش لةريَطاي مةشق ثيَكردن هةموو كريكاران فرية ئةم جووالنة 
 دةكريَن ولةشوييَن طوجناو دادةنريَن تاوةكو بةشيوةيةكي باش وكارامة كار بكةن.

 بنةماكاني كارطيَري زانسيت لةالي فريدريك تايلؤر:
 Principles ofيشاني )بنةماكاني كارطيَري زانسيت لةكتيَبةكةي خؤيدا بةناون 

Scientific Management   تايلور هةوليدا بةسةر هةردوو كيَشةي نةزانيين بةرثرساني )
كارطة بؤ ريَذةي بةرهةمهيَنان ونةزانيين كريَكاران كة ثيَويستة ضي بكةن وضؤن كار بكةن، ضةند 

 بنةمايةكي زانسيت دانا، ئةوانيش: 
ني تةواو وروون بؤ هةر فاكتةريَك لة كاركدني تاكةكان، بةواتاي زانيين ريطاكاني دياريكرد .1

كاركردن لةسةر بنةماي زانسيت بؤ هةر وةزيفةيةك ئةمةش لةريَطاي شيكردنةوةي ختوة 
وثلةكاني كار ودوورخستنةوةي ناثيَويستةكان تيَيدا ودياريكردني جوولة ثيَويستةكان بؤ 

 ردني ئةو كاتةي كةثيَويستة بؤ ئةجنامداني.ئةجنامداني كار  ودياريك
بةكارهيََناني ريَطا زانستيةكان لة هةلَبذاردني كريَكاران ومةشق ثيَكردنيان، وداننانيان  .1

لةشوييَن طوجناو تاوةكو هةر كريَكاريَك بةباشي وبةرزترين كارامةيي وليَهاتووي ئةو كارة 
 بكات كة ثيَي سثيَردراوة.

راييةكان بؤ هانداني كريكاران بؤ بةجيَطةياندني كارةكانيان بةكارهيَناي بةخششة دا .1
بةوثةري كارامةيي وليَهاتووي وبةخيَرايي زؤر تاوةكو ئةوثةر ي شت ومةك 

 بةرهةمبهيَنريَت لةكاتيَكي كةمدا.

شةرثةرشتيكردنيَكي ووردي كريكاران بكريَت لةاليةن بةرثرسانةوة تاوةكو ريَطة بطرييَت  .1
 وكةمبوونةوةي ئاسيت بةرهةمهيَنان. لة زيادةرؤيي وسسيت

 رةخنةكان لة تيؤري كارطيَري زانسيت  فريدرك تايلور
هةرضةندة وةكو بريؤكراسيةت تيؤري كارطيَري زانسيت جولةيةكي زؤري خستة ناو ثرؤسةي 
بةرهةميَنان كةضي لةهةمان كاتيشدا توشي رةخةنة بويةوة لةاليةن بريمةند وزاناياندا، كة لة 

 طرنطرتنيان ئةمانةي خوارةوةن: 
اريكراو بةوثةري هةولداني تايلؤر وة مكور بووني بؤ زيادكردني بةرهةم لةكاتيضكي دي .1

هليَتاووي وكارامةي لةسةر حسابي اليةني مرؤيي كريكاران شكايةوة وبةم ثيَيةش وةكو 



22 
 

 

تيؤري بريؤكراسيةت مرؤظ وةكو ئاميَر هةلسوكةوتي لةطةل دةكرا وهيض بةهايةكي بؤ 
 ثةيوةندية مرؤييةكان نةهيَشبويةوة.

وةندي نيَوان جوولة وكاتدا جطة لةمةش زؤر جةختكردنةوةي تايلؤر بة ليَكؤلينةوةي ثةي .1
وايكرد تةنها طرنطي بةكريكارة كاركةرةكاني ناو كارطةكان بدريَت وهيض طرنطي بةاليةتي 
كارطيضري مةكتةبي وفةرمانبةر كارطيَريةكان نةدا، ئةمةش وايكرد كة جؤريَك لة فةوزا 

  وناريَكخستين بةكاري كارطةكانوة ديارببيَت.
 

هنري هزرمةند )  Departmentalization Theoryتيؤري دابةشكردني كارطيَري  .ث
 .فايول (

لةدوا تيؤري بريؤكراسيةت كةلة ئةملانيا زياتر سةريهةلداو وتيَوري كارطيَري زانسيت كةلة 
لةاليةن بريمةند وئةندازياري فةرةنسي )هنري  تيؤري دابةشكردني كارطيَريئةمريكا سةريهةلدا، 

ةريهةلدا، ئةوةي فايؤل لةفيرب وتايلؤر ( سHenry Fayol( )1841 – 1925فايؤل 
جيادةكاتةوة ئةوةية كة فيرب كؤمةلناس بووة تةنها مةبةسيت ريَكخستين ضاالكيةكاني كار بووة 
لةاليةن فةرمانبةر مةكتةبيةكان وتايلؤريش مةبةسيت ريَكخستين هيَلي كار بووة لةاليةن 

بةفةرمانبةري مةكتبةبي كارطيَري  كريكارةكاني ناو كارطة كةورةكان، كةضي فايول طرنطي هةم
وهةم كريكاري ناوكارطةكاندا، جطة لةمةش فايؤل هةولي داناني تيؤريَكي طشتطريي دةدا كة 

  دواتر بتوانريَت خبويَندريَت وزياتر ليَكؤلينةوةي لةسةر بكريَت.

بةناونيشاني )كارطيَري ثيشةسازي  1916هنري فايؤل لةكتيَبةكةي خؤيدا كةلةسالي 
( بالويكردةوة، هةوليدا Administration Indestriellet and Generalوطشيت 

ثرةنسيب وبنةماي طشيت دابنيَت بؤ كاري كارطيَري فةرمانطا ودةزطا تايبةتي وطشتيةكان، 
خستة روو كة هؤكاري هةلةكارطيَريةكان دةطةريَتةوة بؤ نةوةك تةنانةت ئةمةش بةلكو ئةوةي 

ئةوةي كاردابةشنةكردني كارطيَري هةية لةدامو دةزطا تايبةتي وطشتيةكان، بؤية هةولي 
ضارةسةركردني ئةم بابةتةيدا لةريَطاي دابةشكردني ضاالكي وكار لة بةريَوةبةرايةتية 

 كارطيَريةكان بؤ شةش طروث، ئةوانيش:
 Technicalريةكان ضاالكية هونة .1

Activities: 

ئةمانةش كؤمةلة خةلكانيَكي ليَزان وكارامة وليَهاتوون كةلةبواري بةرهةمهيَناني كاال 
ودروستكردن وثيشةسازيدا كاردةكةن وبةتةواوةتي كارةسةركيةكةي كارطة ياخود دام 

 ودةزطاكة دةكةن.
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 Commercialضاالكية بازرطانيةكان .1

Activities : 

لة خةلكانيَكي ترن كةلةبواري كرين وفرؤشنت وئالوطؤركردن و وةبازارخسنت ئةمانةش كؤمة
كاردةكةن تاوةكو دةزطا وكارطة تووشي حالةتي دروستكردني كاالي زؤر ونةفرؤشتين لة بازار 

 نةبيَتةوة.

 : Financial Activitiesضاالكية داراييةكان .1

ؤذةكان، ولةهةمان كاتدا هةولي لةم بةشةدا كارمةندان هةولي دابينكردني ثارةدةدةن بؤ ثر
وةبةرهيَنان وكؤكؤدنةوةي شريكي خاوةن ثشك لةكؤمثانياكةيان دةدةن تاوةكو ثرؤذة 

 نويَيةكان ثيَ هةلسوريَنن. 

 : Security Activitiesضاالكية ئاسايشيةكان .1

هةموو كارطة وثرؤذة ودام ودةزطايةك ثيَويسيت بةكؤمةليَك كارمةند وثشثؤري بواري ئةمين 
ية تاوةكو ئاسايشي كارطة ودام ودةزطا وكريَكار وفةرمانبةر ومولك ومالي دةزطا وخاوةنةكاني هة

 بثاريَزن.

 Accountingضاالكية ذميَرياريةكان .1

Activities : 

ئةمانةش كارلةسةر ريَكخستين داهات وخةرجيةكان دةكةن وهةولي طةياندن ثاداشت ومووضة 
 وفةرمانبةران دةدةن لةكاتي دياريكراودا وبةبيَ داواكةوتن.وبةخششة دياريكراوةكاني كريكار 

 Managerialضاالكية كارطيَريةكان .1

Activities: 

ئةمانةش كارة كارطيَرية دياريكراوةكة دةكةن لة ثالندانان وريَكخستين كار وسةثةرشتيكردن 
كار ودةركردني بريار وهةماهةنطي وثةيوةندني ولةكؤتايشدا ضاوديَري فةرمانطة وكريَ

وفةرمانبةران دةكةنتاوةكو دلنيابن لة ريَك وثيَكي كارةكان وزةروورةتي طةيشنت بةوثةري 
 كارامةيي وليَزاني وبةرهةمهيَنان.

جطة لةمانةي سةروة هنري فايؤل لة كتيَبةكةي خؤي باسي سيَ شيت نؤي وطرنطي كرد، 
كارامةي بةرثرس كةضارةسةري طشت كيَشةكان دةكات كةدةبنة هؤي دواكةوتين بةرهةم ونا

 وكريكار وفةرمانبةران، ئةوانيش: 
 يةكةم: خةسلةتي بةريَوةبةران ومةشق ثيَكردنيان:
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بةشيَوةيةكي طشيت فايؤل واي بؤدةضيَت كة دةبيَت مرؤظي كارطيَري دةبيَت خاوةني ضوار 
كةمةبةست تيَيدا ئةوةية   Physical. خةسلةتة جةستةييةكان 1خةسلةت بيَت: ئةوانيش 

كار يان فةرمانبةر نابيَت لةرووي جةستةييةوة نوقستان بيَت دةبيَت خاوةني هةموو كةكريَ
كة مةبةست  Mental. خةسلةتة زهنيةكان 2ثارضةكاني جةستةوة ثيَنج هةستةكةي بيَت. 

تيَيدا ئةوةية كة فةرمانبةر يان كريَكار ياخود كارطيَر نابيَت نةخؤشيةكي نةفسي هةبيَت كة 
ئةمةش بةماناي  Moral. خةسلةتة ئةخالقيكان 3دا دروست بكات. كاريطةري لةسةر كار

ئةوةية كةفةرمانبةر يان كريكار دةبيَت خاوةني سيفةتةكاني راستطؤيي ودةستثاكي وئيخالس 
. 4بيَت لةكاركردن ودز ودرؤزن ودووروو نةبيَت وببيَتة هؤي تيَكداني كار ودواكةوتين بةرهةم.

كة ثيَويست دةكات  General Acquaintanceطشيت ولةكؤتايشدا خةسلةتي رؤشةنبريي 
فةرمانبةر ياخود كريَكار خاوةن زانياري ورؤشةنبريي طشيت بن تاوةكو بنب بةو كةسانةي كة 

 ثشت بةزانياريةكانيان دةبةسنت لةكاتي سةرهةلداني كيَشةو هةولي ضارةسةركردني دةدةن.
 دووةم: بنةما زانستيةكاني كارطيَري.

يؤل برواي بةوة هةبوو كة كارطيَري دةبيَت نةرم وشل بيَت وياسا وثرةنسيثي لةطةلَ ئةوةي فا
جيطريي تيَدانةبيَت، كةضي لةئةجنامي خربة وليَكؤلينةوةكاني خؤي طةيشتة دةرئةجنامي 

( ثرةنسيث كة زامين كاراتركردني كار بةريوةبةر وكارطيَر وفةرمانبةر 14هةبووني )
 وكريَكارةكان دةكات، ئةوانيش:

 :   Labour Divisionبةشكردني كاردا .1

دابةشكردني كار دةبيَتة هؤي جيَبةجيَبةجيَكردني ثرةنسييب ثسثؤرايةتي كة زانا ئابووريةكاني 
بانطةوازي بؤ دةكةن وةكو ثيَويستيةك بؤ باشرتين بةكارهيَناني هيَزي كاركردن، وفاول واي 

مةكتةب وهونةري ناوكارطةكان بؤدةضيَت كةدةبيَت ثسثؤرايةتي طشت ئاستةكاني كارطيَري 
 بطريَتةوة.

 : Authority and Responsibilityدةسةالت وبةرثرسياريةتي  .1

فايول زؤر بةرووني باس لةثةيوةندي نيَوان ئةم دوو ضةمكة دةكات ودةليَت "دةبيَت 
دةسةالتةكان بطوجنيَن لةطةل ئةوبةرثرسياريةتةي كةبة بةريوةبةر وكارطيَر سثيَردراوة(، 

ةها فايؤل واي بؤ دةضيَت كة دوو جؤر دةسةالت هةية، يةكةميان دةسةالتي فةرمية كة وةهةرو
بةريَوةبةر وكارطيَر ثشت ثيَ دةبةستيَت بةحوكمي وةزيفة فةرميةكةي خؤي، ودووةميشيان 
كةسية كةثشت بة زيروكايةتي وليَهاتووي وئةزمووني وئةخالقي بةريوةبةر وكارطري دةبةستيَت 

 تواناي سةركردايةتي كاري هةبيَت.  و واي ليَدةكات 
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 :Disciplineثابةندبوون بةريَساكان  .1

بةطويَرةي هزري فايؤل بيَت، دةبيَت بةريوةبةري ياخود كارطيَر تةنانةت فةرمانبةر وكريَكاريش 
ئةوثةري ريَزو ثابةنديان بة فةرمان وريَنمايةكاني دام ودةزطاي طشيت ياخود كارطةكان 

 ت.وكؤمثانياكان   هةبيَ

 :Unity of Command  يةكيَيت فةرمان .1

ئةمةش بةماناي ئةوةي دةبيَت هةر فةرمانبةر ياخود كريكاريَك يةك بةرثرسي هةبيَت 
 فةرمانةكاني ليَوةربطريَت، وراثؤرتةكاني كاري رؤذانةي بؤ بةرزبكاتةوة.

 :Direction   Unity ofيةك ئاراستةيي كار .1

االكي كاردةكةن لةثيَناو يةك ئامانج دةبيَت يةك ئةمةش بةماناي ئةوةي هةر طروثيَك لة ض
بةرثرس ياخود سةرؤك ويةك ئاراستةي كاريان هةبيَت، ئةمةش تايبةتة بةكؤي طشيت 

 ضاالكيةكة، لةكاتيَكدا يةكيَيت فةرمان تايبةتة بة تاكةكان بةتةنيا خؤيان. 
 Subordination of Individualملكةضي تاكةكان بؤ بةرذةوةندي طشيت  .1

Interest to general Interest : 

ئةمةش بةواتي ئةوةي كةوا دةبيَت بةريوةبةرايةتي وكارطيَري كار نةيةلن بةرذةوةندي تاكةكان 
لة فةرمانبةر وكريَكار وتةنانةت كارطيَرةكانيش بةسةر بةرذةوةندي طشيت كار وثرؤذةكاندا زال 

اميةتي ببيَت ياخود بةسةر ئاماجني دام ودةزطادا زالَ بيَت، ئةمةش لة ثيَناو سةقامطريي وبةردةو
 دةزطاكة. 

 : Remunerations بةخشيشةكان .1

بةطويَرةي ئةم ثرةنسيثة بيَت )دةبيَت مووضة وبةخششة دارايةكان دادوةرانة بيَت بةنيسبةت 
هةر كريَكار ياخود فةرمانبةر وكارطيَريَك لةطشت ئاستةكاني كاركردن لة دام ودةزطاي طشيت 

 وتايبةتيةكان. 

 : Centralizationسةنتةرايةتي  .1

ليَرة فايؤل باس لة رادةي كؤكردنةوة ياخود دابةشكردني دةسةالتةكان دةكات، ئةم ثرنسيبةش 
لة ريكخراويَكي كار واتا دام ودةزطايةك بؤ يةكيَكي تر جياوازة، بةطويَرةي كؤمةليَك فاكتةري 

ها كارطيَري جيا، بةطويَرةي فايول دةبيَت جؤريَك لةهاوسةنطي هةبيَت لةنيَوان مةركةزيةتي رة
 ونامةركةزي تةواو. 

 : Chain of Commandزجنريةيي سةركردايةتي كردن .1
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مةبةسيت فايول لةمة ئةوةية كةدةبيَت زجنريبةندي بةرثرسةكان لة دام ودةزطاكان بكريَت 
بةطويَرةي ريزبةندي هةرمي لةسةروة بؤ خوارةوة وتيَيدا هةر كارطيَريك كاري خؤي تايبةت 

 ر خؤي وكريكار وفةرمانبةران بةشيوةيةك باش بكات.بةجيَبةجيَكردني فةرمان لةسة

 :Orderسيستةم  .11

بةطويةري فاول بيَت، ئةم ثرةنسيبة بةماناي ئةوة ديَت )داناني هةموو كةسيَك لةشويَين 
طوجناوي خؤي(، وفايؤل سيستةم دابةش دةكات بؤ دوو بةش، يةكةميان سيستةميَكي مادية 

وثيَكهاتةيةكي كار لة شتة ماديةكان لةشوييَن خؤي، بةواتاي داناني هةر ئاميَر ودةزطا 
ودووةميان سيستةميَكي كؤمةاليةتية بةواتاي كةسي طوجناو لةشوييَن طوجناو لةكاتي طوجناو 

 وبةثيَداويسيت طةجناو دانربيَت.

 :Justiceدادثةروةري  .11

كريَن ئةمةش بةواتاي ئةوةي طشت فةرمانبةر وكريَكار وكارطيَريةكان بةيةك ضاو تةماشاب
وبةمةبةسيت دةستخستين دلسوزي وئينتمايان بؤ دام دةزطا وكارطةكان، بؤ ئةوةي هةر يةكيَك 

 بةكاري خؤي هةلبسيتَ وتةواوي مافةكاني خؤي وةربطريَت.

 :Stability of Tenureسةقامطريي وةزيفي  .11

ان لة بةطويَرةي ئةم ثرةنسيبة بيَت )سةقامطريي وةزيفي زؤر طرنطة بؤ فةرمانبةر وكريَكار
كارةكانيان، ضونكة ئةم سةقامطريية وادةكات فةرمانبةر وكريَكار ثسثؤريةتي وشارةزا 
وكارامةيي لةكارةكانيان ثةيدا بكةن، ئةمةش سةمليَنراوة كة دام ودةزطا سةركةوتووةكان دامو 

 دةزطاي سةقامطرين لةكار وكريَكارةكانيان.

 :Initiativeدةستثيَشخةري  .11

ت كارطيَري ريَطا بدات فةرمانبةر وكريَكارةكان بةشدار بن لة ثالندانان بةطويرةي فايؤل، دةبيَ
وريَكخسنت وبةرةوثيَش بردني كار ودام ودةزطاكان، هةر بؤية هةر فةرمانبةر ياخود كريَكاريَك 

 روحي دةستثيَشخةري وداهيَناني نةبيَت لةدام ودةزطاكان جيَطاي نابيَتةوة.  

 : Team Work تي طروثةكاركردن بة روحي .11

ئةم ثرنسيبة طرنطي كاركردن بةروحيةتي طروث وكارامةيي ثةيوةندي نيَوان كريَكار 
وفةرمانبةران دةكاتةوة، هةروةها هاوكاري نيَوان بةرثرس وكريكار وفةرمانبةركان وادةكات 
ئةثةري ليَهاتووي وكارمةي لة ئةجنامداني كارةكان بةكاربهيَنريَت، ئةمةش هةمووي ثةيوةستة 

 اكاني سةركردةي كارطيَر لة دروستكردني كاريطةري لةسةر فةرمانبةر وكريَكارةكاني.بةتوان
 سيَيةم: وةزيفةكاني كارطيَري. 
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ثالندانان و ريَكخسنت و بةطويَرةي هنري فايؤل بيَت، وةزيفة وضاالكيةكاني كارطيَري 
دةطريَت. سةكردايةتي كردن وبرياردان وهةماهةنطي وثةيوةنديكردن وضاوديَريكردن لةخؤ 

وفايؤل لةكتيَبةكةي خؤي بةشيَكي زؤري كارةكاني بؤ باسكردني ئةم ثيَنج وةزيفة ياخود 
ضاالكية تةرخان كردووة ودةتوانني بليَن فايول يةكةم بريمةندة كةئةم وةزيفانةي كارطيَري 

 طشيت بةشيَوةيةكي وةها ريزبةندي وباس كردووة.

 

  : Human Relations School ثةيوةندية مرؤظايةتيةكان قوتاخبانةي  .1

سةريهةلدا لة سيةكاني سةدةي رابردوو وةكو  قوتاخبانةي ثةميةندية مرؤظايةتيةكان
كاردانةوةيةك بؤ نةريَنيةكاني قوتاخبانةي كالسيكي بةهةرسيَ تيؤري )بريؤكراسي و كارطيَري 

رايي تاكة شتة زانسيت ودابةشكردني كارطيَريةوة(، كة طرميانةي ئةوةي دةكرد كةثاداشيت دا
 كةكريكار بؤي هةولَدةدات، واليةنة مرؤظايةيت وكؤمةاليةتيةكاني ثشت طؤخستبوو.

جؤريَك لة ثةيوةندي كارة كة زياتر طرنطي بةاليةنة كؤمةاليةتي   ثةميةندية مرؤظايةتيةكان
ومرؤظايةتيةكان دةدات لة ناو ريَكخراوةكة )شويَين كارةكة(، بةمةش ئاماجني طةياندني 

ارانة بؤ ئةوثةري بةرهةمهيَنان لة ذيَر سيايةي طرنطيدان بةو فاكتةرة سايكؤلؤجي كريك
 ومةعنةويانةي كة وادةكات مرؤظ بةشيوةيةكي عةقالني وثيَطةيشتوو كاربكات. 

طرنكرتين ئةو فاكتةرانةي كةيارمةتي دةربوون بؤ سةرهةلداني قوتاخبانةي ثةيوةندية 
 مرؤظايةتيةكان، ئةمانةن:

، كاتيَك سةنديكاكان ي سةنديكاكان وزؤربووني هيَزيان لة طؤرةثاني كاركردنداسةرهةلدان .1
سةريانهةلدا كاتيَك كيَشة زؤربوو لة نيَوان كريكاران وكارطيَر وخاوةنكارةكاندا، بةم 
شيَوةش لة ثيَناو شكست نةهيَناني كار وبةرهةم كارطيَر وخاوةنكارةكان برياري دابني 

 لة ثةيوةندية مرؤظايةتيكاندا بؤ كريَكارةكانيان. كردني ذينطةيةكي طوجناودا

ئةمةش واي كرد كريَكار زياتر درك بةكيَشةكان زيادبووني متمانةي كريَكاران بةخؤيان،  .1
بكات وداواي سةكردايةتيةكي باشرت بكةن لةكاركردندا، كةزياتر يارمةتيدةر دةبيَت 

 ارةكاندا.لةطرنطيدان ثيَيان وبةشداري ثيَكردنيان لةدةركردني بري

بةم طةورةي قةبارةي ثرؤذةكان بوة هؤي سةهةلداني كيَشة مرؤظايةتية نويَيةكان،  .1
ثيَيةش بؤ كاريَكي زؤر زةمحةت كة كارطيَرةكان ثةيوةندي بةهةموو كريَكارةكانةوة 
بكةن، بةم ثيَيةش ثةيوةندي وريَكخراوي نافةرمي دروست بوو كة كؤكةرةي ئاماجني 

 كريَكارةكان بوو.
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ئةمةش واي كرد كة كارطيَري وونةوةي ئاسيت بذيَوي لة كؤمةلطا هاوضةرخةكاندا، بةرزب .1
زياتر طرنطي بةالني مرؤظايةتي كريَكاران بدات لةثيَناو تيَركردني داواكاري 

 وثيَداويستيةكان.  

ئةمةش واي لة كارطيَرةكان كرد كةبؤ ئةوةي زيادبووني تيَضوونةكاني رةطةزي كاركردن،  .1
ئةوثةري كاري كريَكارةكان وةرطرن دةبيَت طرنطي بةاليةنة مرؤظايةتي زياتر سوود لة

 وكؤمةالتيةكاني ئةم كريَكارانة بدةن.

 
 (1932 – 1924تاقيكردنةوةي هؤرسون )

وهاوريَكاني لة  Elton Mayo 1880 – 1949 ئالتؤن مايؤ هةولةكاني بريمةند وتويَذةر 
لةشاري شيكاطؤ لة وواليةتة  Western Electricويستيَرن ئةلكرتيك كؤمثانياي 

، كةناسراوة بة تاقيكردنةوةكاني هؤرسون بة يةكيَك لة هةولة ضر يةكطرتووةكاني ئةمريكا
وثرةكاني ليَكؤلينةوة لة كاريطةريةكاني فاكتةرة ماديةكاني كاركردن وةكو رؤناكي وطةرمي 

اتكردن وثاداشيت هانداني وساردي ورتوبةت وذاوةذاو وخراثي دابةشكردني كاتةكاني ئيسرةح
 كريكاران بؤ زياتر بةرهةمهيَنان دادةنريَت.

بةشيَوةيةكي طشيت دةرئةجنامةكاني تاقيكردنةوةي هؤرسون لةم خاالنةي خوارةوة خؤي 
 دةبينيَتةوة:

مةيلي كريَكارةكان لة يةكيَكي بةرهةمهيَناندا بؤ ثيَكهيَناني ريَكخراوي نافةرمي لة  .1
 نيَوانياندن.

هةلسوكةوتي تاكةكان لة ناوئةم ريَكخراوانةدا بةو ضوارضيَوةيةي كة وةكو  كاريطةري .1
 كؤمةل بؤي دادةريَذن.

 ثاداشتة معنةويةكان رؤليَكي كاريطةر دةبينن لة هانداني تاكةكان بؤ كاركردن. .1

هيَزي كريكارةكان تةنها بةهيَزي فةسلةجي جةستةيي ناثيَوريَت، بةلكو بةطويَرةي هيَزة  .1
كؤمةاليةتيةكةشي دةثيَوريَت وةكو هةستكردني بةرةزامةندي وليَكتيَطةيشتين نيَوان 
خؤيان وكارطيَرةكاندا ئةمة لةاليةك وئاسيت هاريكاري نيَوان هاوريَكانيان لةكاردا 

 لةاليةكي تر.
تاقيكردنةوةي هؤرسون بؤتة هؤي كؤمةليَك طؤرانكاري لة هةلسوكةوتي كارطيَري لة سيةكان 

 ي سةدةي رابردوو، لةو طؤرانكاريانةش:وضلةكان
بةطويَرةي تاقيكردنةوةي هؤرسون بؤ يةكةم جار بةشيَكي كارطيَري لة ثرؤذةكان  .1

دروست بوو بةناوي )بةريَوةبةرايةتي خؤيةتي وثةيوةندية مرؤظايةتيكان( كة كار لةسةر 



29 
 

 

دةكات،  ضارةسةركردني كيَشةي كريَكارةكان وريَكخستين هيَزي مرؤيي لةناو ثرؤذةكان
 بةرادةيةك لةهةندي شويَن بةشي شيكاري سايكؤلؤذيش بؤ كريَكاران كرايةوة.

دواي تاقيكردنةوةكاني هؤرسؤن كارطيَري طشيت وتايبةتي دةستيانكرد بة دانان بة مايف  .1
كريَكاران بةمؤلةتي ساالنة، بةم ثيَيةش كاتذميَرةكاني كاركردني هةفتانة لةكارطةكان 

 يشتة نزيكةي ضل كاتذميَر لة هةفتةيةكدا لةسةرتاسةري جيهاندا.كةمكرايةوة تاوةكو طة

لةدواي ئةم تاقيكردنةوانة، كارطيَري وخاوةنكارةكان هةستان بة دانان بةمايف كريَكاران  .1
بةضاوديَري تةندةروسيت سايكؤلؤذي وكؤمةاليةتي كرد، بةم ثيَيةش دةستيانكرد 

بؤيان بةتايبةتي لة كارطةكان  بةدابةشكردني كريَكاران وداناني كاتي ئيسرةحات
وةهةروةها برياردرا بةضارةسةركردني كريَكاران بةخؤرايي لةسةر ئةركي كارطيَري 

 وداناني سيستةمي بيمةي تةندروسيت بؤ كريكاران.

جطة لةمانةي سةرةوةش، تاقيكردنةوةكاني هؤرسؤن بونة هؤي ئةوةي كةمةشق بة  .1
وةبةرايةتيةكان بكريَت لةسةر زياتر سةرؤك وسةرثةرشتياري ثرؤذة وكارطة وبةريَ

لةبةرضاوطرتين ثةيوةندية مرؤظايةتيةكان لةطةل كريَكارةكاندا وباشرت هةلسوكةوت 
كردن لةطةلَيان لةثيَناو بةرزكردنةوةي روحي مةعنةويان وبةرزكردنةوةي ئاسيت 

 بةرهةمهيَنان لةهةمان كاتدا.  
قوتاخبانةي ثةيوةندية مرؤظايةتيةكان  لةكؤتاييدا بةشيَوةيةكي طشيت كؤمةليَك رةخنة لة

 دةطرييَت، كةخؤي لةم خاالنةي خوارةوة دةبينيَنيَتةوة: 
ئةم قوتاخبانةية تيؤريَكي زانسيت تةواوي ثيَشكةش نةكرد بؤ شيكردنةوةي دياردةي  .1

ريَكخسنت ورةفتاري ريَكخراوي جولةي كار وكريَكاران، بةلكو تةنها جةخيت كردةوة 
اليةنةكاني ريَكخسنت ئةويش رةطةزي مرؤيي بوو. لةذيَر سايةي ئةم لةسةر اليةنيَك لة

قوتاخبانةيةدا طرميانةي ئةوة كرابوو كة خاوةنكار وكارطيَر لةاليةكة وكريكاران لةاليةكي 
ترةوة بةطشيت خاوةن يةك ئاماجنن، راستة بةرذةوةندي هاوبةش هةية لةرووي 

 لمالني و دذبةيةكيش لةهةمان كاتدا هةية.ئابوريةوة لةنيَوانياندا، كةضي ضةندين خالي م

ئةم قوتاخبانةية طرميانةي هةبووني ناسازي ودذبةيةك دةكات لة نيوان هةردوو طروثي  .1
كريَكاران وكارطيَران، كةضي لةراستيدا بؤ سةرخستين كار دةبيَت ئةم دوو طروثة 

 هاريكاري وهةمانهةنطي يةك بكةن.

ناني طروثي كار وثةيوةندي دروستكردن جةختكردنةوةي ئةم تيؤرة لةسةر ثيَكهي .1
لةنيَوان كريَكاراندا وادةكات ذينطةي كاركردن باشرتبيَت بؤ كريَكاران، بةالم ئةمة نابيَتة 
باشرتكردني رةوشي كار وكريَكاران ضونكة كارةكان هةر هةمان هةول وتيَكوشاني 
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خؤشطوزةران  جاراني دةويَت، تةنانةت تاقيكردنةوةي هؤرسون سةملاندي طروثي كاري
 مةرج نية زؤر بةرهةمهيَن بن.

ئةم تيؤرة جةختدةكاتةوة لةسةر ئةوةي طروثي كار خيَزانيَكي خؤشطوزةران  .1
ثيَكدةهيَنن وشويين كار ياخود كارطةكان مايةي رةزامةندي كريَكارةكانن، بةالم ئةمة 

ني زياتر ثشت طويَ خستين واقعي تاك وطروثةكانة لةكاركردن، ضونكة ثةيوةنديةكا
كاركردن ثرة لةملمالنيَ وناسةقامطريي ودذبةيةكي بةرذةوةنديةكان وكيَربكي نيَوان 
طروثةكان لةثيَناو كؤنرتؤلكردني ريَكخراوةكاني كار، ئةمةش لةهةمان كاتدا دةبيَتة 
سةرضاوةي داهينان وثيَشكةوتن، كةضي ئةم قوتاخبانةيةئةم جؤرة ملمالني 

لةسةر ليَهاتويي كريَكاران وسةركةوتين كار  وثيَشربكيَيانة بة خةتةر دادةنيَت
 وزياتركردني بةرهةم لة كارطةكاندا.  

 
 

  
 
 
 
 
 

 Behavioral Schoolقوتاخبانةي رةفتاري ) سلوكي (  .1

قوتاخبانةي رةفتاري لةرووي منهةجيةوة زؤر جار تويَذةران وةكو هاوشيَوةي قوتاخبانةي 
دةطةريَتةوة بؤ سةرهةلداني نزيكي هةردوو ثةيوةندية مرؤظايةتيةكان دةيبينن، ئةمةش 

قوتاخبانة لةرووي كاتةوة لةيةكرتي، تةنانةت لةرووي طرنطي دان بةاليةني ثةيوةندية 
مرؤييةكاني نيو ضوارضيوةي كاردا لةهةردوو قوتاخبانة هةية. نةوةك تةنانةت ئةمة بةلكو 

يكيش بةتايبةتي لةرووي ضةندين ليكضوون هةية لةناو ئةم قوتاخبانةية وقوتاخبانةي كالس
 جةختكردن لةسةر ئةوثةري بةرهةمهيَنان.

بة ريَبةري ئةم  Abraham Maslowزاناي بةناوبانطي ئةمريكي ئةبرةهام ماسلو 
قوتاخبانةية دادةنريَت ئةويش لةريَطاي داناي هةرةميَك كة ناونراوة بةهةرةمي ثيَداويستيةكاني 

احلاجات ثيَداويستية جةستةييةكاني داناوة )سةرةكيةكان مرؤيي، كةلة بنكةي هةرةمةكة 
( كةبريتني لة خواردن وشوييَن حةوانةوة وجل وبةرط، لة بةشي دووةمي هةرةمةكة الفسلجية
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ثيَداويسيت بؤ ئاسايش داناوة، كةراي ماسلو كةي مرؤظ ناني هةبوو ئةوكات هةولي ثاراستين 
هةرةمةكة ماسلو ثيَداويسيت ريزطرتين خؤي وئارامطةكةي دةدات، دواتر لةبةشي سيَيةمي 

داناوة كة مرؤظ دةبيَت لةدواي نان وئاسايش هةولي بةدةستهيَناني ريز بدات لة بةشي 
ضوارةميش ثيَداويسيت بؤ خؤشةويسيت هةية كةتةواوكةري ريزطرتنة كةمرؤظ دةطةيةنيَتة 

بةو ثةري ئاواتي  ئةوثةري سةركةوتنةوة ولةكؤتاي وبةشي ثيَنجةمي هةرةمةكة ماسلو طةيشنت
(، بةم ثيَيةش لةجياتي ئةوةي بةتؤبذي مرؤظ كار بكات بؤ خودي حتقيق الذاتمرؤظي داناوة )

 خؤي كار دةكات وبةرهةم زياد دةكات وذيان بةروةثيَش دةضيَت. 
 تايبةمتةنديةكاني قوتاخبانةي رةفتاري )سلوكي( لةالي ئةبرةهام ماسلو، بريتني لة:

ةجةي يةكةم قوتاخبانةيةكي كردارةكية )امربيقية( بةو ماناي ئةم قوتاخبانةية بةدةر .1
زياتر لةقوتاخبانةكاني تر قابيلي جيَبةجيَكردنة، لةبةر ئةوةي لةسةر طرميانةي 
هةولداني تاكي كريكار وكارطيَر راوةستاوة نةوةك لةسةر ثةيوةندي نيَوان خاوةنكار 

جيَكرا ودةرئةجنامي زؤر باشي وكريكار، جطة لةمةش ئةم تيؤرة لةسةر كارطةكان جيَبة
 هةبوو.

ئةم قوتاخبانةية لةسةر بنةماي ثيَوانةكاني بةها دامةزراوة، كةئاماجنيةتي مرؤظ  .1
بةوثةري توانايةوة هةول بدات بةبةها بةرزةكاني بطاتة ئةو شويَنةي كةدةيةويَت، 

ن لة بةواتاي ئةوةي هةولدان بؤ بةرزكردنةوةي بةرهةم لةريَطاي طةشةسةندني بةهاكا
 دل ودةرووني كريكاران ودواتر رةنطدانةوةي لةسةر كارةكانيان.

ئةم قوتاخبانةية بونيادنراوة لةسةر طةشبيين، بةواتاي ئةوةي كةوا ثاداشت وزيادة  .1
موضة هاني كريكار وفةرمانبةران دةدات بؤ طؤريين رةفتاريان، وهةولدانيان بؤ طةيشنت 

ني ثيَداويستيةكانيان هةرةوةكو ماسلو باسي بةوثةري باشي وكارزاني لةثيَناو تيَركرد
 ليَوةدةكات لة هةرةمةكةي.

ئةم قوتاخبانة ئاماجنيةتي بالنسيَك بينيَتة كايةوة لة نيَوان ئاماجني كريكاران وئاماجني  .1
 ريَكخراوةكة )كارطة ياخود كؤمثانياكة(.

سةركردني ئةم قوتاخبانةية هةلدةدات طشتطري بيَت لة روانيين بؤ ذينطةي كار وضارة .1
كيَشةكاني، نةوةك روانطةيةي ثارضةيي ياخود كاتي هةبيَت بؤ كيَشةكان، تةنانةت لة 
طشت كارة تايبةتةكان كة هةولدةدريَت طؤرانكاري لةناو بكريَت رةزامةندي كريكار 

 وةردةطريَت تةنانةت ئةطةر ثةيوةندي بة ريَذةي روناكيش هةبيَت لةناو كارطةكان.
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بةتاك قوتاخبانةي رةفتاري طرنطيةكي زؤر بة رةفتاري كؤمةلي جطة لة طرنطي دان  .1
دةدات بةمةبةسيت بةكارهيَناني تواناي بةكؤمةلي كريكاران وطةيشنت بةئاماجنةكاني 

 كارطة ياخود كؤمثانيا.

قوتاخبانةي رةفتاري شيوازي بةشداري كردن بةكاردةهيَنيَت وةكو ئامرازيَك بؤ بؤكاري  .1
خود كؤمثانياكان، ئةمةش تةنها راويَذكاري نية بةلكو كارطيَري لةناو كارطة يا

بةشيَوةيةكي كردارةكي هةولدةدريَت هةسيت بةشداري كردن لةناو كريكار 
وفةرمانبةران بالوبكريَتةوة لةثيَناو طةشةسةندني هةسيت خاوةمناليةتي لةاليةن 

 كريكاران. 

ةهيَزكردني ثةيوةندي طةشةسةندي تواناو ليَزاني وكارامةي كريكار وفةرمانبةران وب .1
لةنيَوانياندا، متمانة وكرانةوة وئاساني كاركردني ليَدةكةويَتةوة. ئةمةش دةبيَتة هؤي 
زالبوون بةسةر هةموو ئةو ئاستةنط وخراث حالي بووني نيَوان طروثةكاني كار 

 وكريَكاران لةاليةكةو وطروثي كارطيَران وخاوةنكارةكان لةاليةكي ترة.

وةكو ديارترين تايبةمتةنديةكاني ثالنةري )الدافع( كردة ثيَوةري  قوتاخبانةي رةفتاري .1
طةشةسةندي هةول وتيَكؤشاني كريَكاران وهاندانيان بؤ زياتر ليَزاني وكارامةي، ضونكة 
كريكار بؤ خؤي كاردةكات زياتر لةوةي بؤ خاوةنكار ياخود كارطيَرةكان كاربكات. 

زدةبيَتةوة وموضةي زياتر دةبيَت لةبةرئةوةي دةزانيت ئةطةر وابكات ثلةي بةر
 ودووريش نية ثلةيةكي كارطيَري بةرز لةداهاتوودا وةربطريَت.

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


