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 ثيَشةكي /

ثرؤطرامي ريَنمايي دةرووني ئامرازيَكة كة لة ريَطايةوة خزمةتطوزارى دةرووني ثيَشكةش بة ضيين ريَنماييكراو 
ى ثالني بؤ دانراوة لة ضوارضيَوةى تيؤرةكاني ددةكريَت . بة شيَوةيةكي طشيت ثرؤطرامي ريَنمايي دةرووني زؤر بة وور

. وة سروشيت ئةم ثرؤطرامة بة شيَوةيةكي كردارية وة ثشت بة بنةماي زانسيت بوارى ريَنمايي و ضارةسةرى دةرووني  
 -دةبةستيَت، وة ئةم شيَوازى كردارية ثشت  بة دوو طرميانةى طرنط دةبةستيَت  اوانيش :

 رةفتارى ئاسايي و نامؤى مرؤظ دةتوانريَت تيَبطةين و ثيَشبينيشي بكةين . -1

رووني طوجناو هةبيَت ئةوة دةتوانريَت رةفتارى تيَكضوو ئةطةر هاتوو مةرج و ئامرازو ضاالكي دة -2
 بكريَت و ضارةسةر بكريَـت .كؤنرتؤل َ

 ليَرةدا ثرسياريَك دروست دةبيَت ئةويش ئةوةيةكةض جؤريَكي رةفتار ثيَويسيت بة ثرؤطرامي ريَنمايية ؟ 

هةية بة اليةني رؤلَ و ثةيوةندى لة وةالَم دا دةلَيَني ئةو رةفتارة ثيَويسيت بة ثرؤطرامي ريَنماييكردنة كة 
سةر ةدةكريَتةوة ل لة نيَوان تاكةكاندا ، اليةنةكانى طةشة ، شيَوازةكانى طوجنان( ، ليَرةدا جةخت كؤمةالَيةتي )

دابيَت يالة  (وعيهةست )ليَكؤلَينةوة لة رةفتارى تاكةكة جا ض لة حالَةتي  ؤني رؤلَي تاك وةكو بنامةيةك بةالي
 دابيَت . (وعيالنةست )حالَةتي 

 

 ثيَناسةى ثرؤطرامي ريَنمايي /

ثالن بؤ دانراو كةلةسةر بنةماي زانسيت داريَذراوة ، ثالن خاسيةتيَكى بريتية لة ثرؤطراميَكي ريَكخراوو  -1
 سةرةكية لة خاسيتةمةندييةكاني ثرؤطرامي دةرووني . 

، ئاماجني طشيت و تايبةتي هةية ، بريتية لة كؤمةلَيَك ضاالكي ريَنمايي كة ثةيوةنديان بةيةكةوة هةية  -2
بةو ريَنماييكراوانة بكات  كة كيَشةكانيان  شكةشوةهةروةها ئاماجني بريتية لةوةى كة يارمةتى ثيَ

 بكات و دووبارة طوجنانيان بؤ بطةريَنيَتةوة . انهاوشيَوةية  بؤ ئةوةى ضارةسةري
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 بة ثرؤطرامي ريَنمايي دةرووني . ثيَويستيمان

مرؤظي بة جوانرتين شيَوة دروست كردووة ،تاوةكو بتوانيَت زؤربةريَكوثيَكي كاروئةركةكاني خؤي جيَ  خواى طةورة
 ذيانيَك بووني نية بةبيَ طرفت،وة لة ذيانيدا وة ذان و طرفت ببيَتةبةجيَ بكات ، بةالَم رةنطة دووضارى هةنديَك شلَ

ى مرؤظيان داوة ورةنطداوةنةوةشيان هةية لةسةر ذياني لةوسةردةمةى ئيَستادا كؤمةلَيَك طرفت و شلَةذان ضواردةور
يش زياد ببيَت، وة كاتكات كةم ببيَتةوة وة هةنديَك  كةئةمةش وايكردووة بةردةوام لةدلَةراوكيَدا بيَت كة هةنديَك
 ئاستةنطيان و هةرةشةكانيان، ولة رووى جؤرو ثلة نجؤرى طرفتةكانيش كة رووبةرووى تاكةكان دةبيَتةوة جياواز

هةنديَكيان ئاسانن كة تاكةكة خؤى دةتوانيَت ضارةسةريان بكات، وةبةشيَكي تريان لةئاستيَكي مام ناوةندان كة 
يان كةسيَكي نزيك هةية ،وةبةشيَكي تريشيان زؤرئالَؤزن وة  هاوريَبؤضارةسةربووني ثيَويسيت بةراويَذكردنى 

ماندوبوون و كاتيَكي زؤرة  وة ثيَويسيت بة راويَذكارى دةرووني و ترسناكن بؤضارةسةركردنيان ثيَويسيت بة هةولَ و 
 كؤمةالَيةتي و ثزيشك هةية.

ئةطةر هاتوو طرفتيَك بريو هؤشي تاكةكةى داطري كرد بيَت و وة نةيتواني ليَ رزطار ببيَت و ضارةسةرى بكات، وة زالَ 
كاني كةم بكاتةوة  وة ضاالكي خودى تاكةكة الواز بيَت بةسةر تاكةكة و وة هةروةها مزاجي تيَك بدات و توانا ذيرية

و اليةني جةستةو ذيرى  تيَك بدات دةروونىبة ضارةسةر كردني ثيَش ئةوةى  تبكات ، ئا ليَرةدا ثيَويستة هةلَبستيَـ
كردن تيَك بدات ، ئا ليَرةدا ثيَويستيمان بؤ ثرؤسةى ريَنمايي بة ديار دةكةويَت ، كة تاكةكة ثيَويسيت بة ريَنمايي 

 و ئاراستة كردنة .ئا لةوةى بامسان كرد طرنطي و ثيَويسيت ثرؤطرامي ريَنماييمان بؤ بة ديار دةكةويَت .

هةنديَك لة منونةى ئةو طرفتانةى كة ثيويستيان بة ثرؤطرامي ريَنماي دةروونية وةك ) ئةو ملمالنيَيةى كة تووشي 
نة ةكةم (،طؤرانكارى كؤمةالَيةتي ،)قؤناغي ي ي زانكؤتاخبانة دةضيَت بؤ قؤناغكاتيَك لة قو قوتابي دةبيَـت

زوو بؤ خويَندن ةطوجناني دةرووني و كؤمةالَيةتي ،كاريطةرى خراثي سؤشيال ميديا لةسةر طةنج ، كةم بوونةوةى ئار
 ي كردن، نةماني وةفاو خؤشةويسيت بؤ خاك و ووالَت .......( . لة ظايروسي كؤرؤنا، هةست بة نامؤ،  ترسي 

 

 ئامانج لة دروست كردني ثرؤطرامي ريَنمايي دةرووني .

لة دروست كردني ثرؤطرامي ريَنمايي دةرووني  خؤى لة ضةند خاليَكدا دةبينيَتةوة كة طرنطرتينيان ئةمانةى ئامانج 
 -الى خوارةوةن :

ى دةدات بؤ يارمةت بة دةست هيَناني طوجنان بؤ ريَنماييكراو بةمةبةسيت كةمكردنةوةى ملمالنيَ، كةئةمةش -1
 اني طوجنان لة قؤناغةكاني تري ذياني دا .نبة دةستهيَ
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وبوونةوةى كيَشة بة دةست هيَناني طوجناني ئةكادميي ، لةر يَطاي يارمةتيداني ريَنماييكراو  بؤ رووبةرو -2
ثسثؤريةك هةلَبذيَرن كة لةطةلَ حةزوئارةزووى خؤياندا بطوجنيَت ، كة  تكة تا بكريَـئةكادمييةكاني، 

 ةش يارمةتي دةرى دةبيَـت بؤ ئةوةى زؤرترين هةولَ بدات بؤ سةركةوتن لة بوارى ئةكادميي دا .ئةم

بة دةست هيَناني طوجناني كؤمةالَيةتي ، ئةمة لة ريَطاي ثابةند بوونيان بة ريَساو بةها ئاكارييةكاني  -3
 كؤمةلَطا و ة هةروةها كارليَكي كؤمةالَيةتي دروست لةطةل كةساني تردا .

ست هيَناني دروسيت دةرووني ، كة ئةمة ئاماجني سةرةكي ريَنمايي دةروونية ، كة ئةمةش ثةيوةندى بة دة -4
 بة بة دةستهيَناني طوجنانى دةروونية لة ريَطاي ضارةسةر كردني طرفتةكاني  .

هةروةها زانيين حةزو ئارةزوو ليَكؤلَينةوة لة تواناو ئامادةباشي و ليَهاتووةكاني تاكةكة ، وة  -5
 نيين هةموو ئةمانة يارمةتي دةر دةبن بؤ ريَنماييكار .كة زاويستيةكانى ، داثيَ

 .لة بوارة جياجياكاني ذياندا ريَنماييكردن و فيَركردني تاكةكان كة ضؤن كاتةكاني خؤيان ريَك خبةن -6

ذينطةى فيَركردني تاكةكان بة هةنديَ ليَهاتووي كةسي و كؤمةالَيةتي كةوا بتوانن ضؤن مامةلَة لةطةلَ  -7
 تازةدا بكةن وة هةورةها بتوانن رووبةرووى طرفتةكان ببنةوة هةولَي ضارةسةر كردنيان بدةن .

يارمةتيان بدريَت كة وا بتوانن ثشت بة خؤيان ببةسنت و طوجناني دةرووني بةدةست بيَنن و ثشت بة  -8
 كةساني دةوروبةريان نةبةسنت .

 ةركردنى .لةسةر طرفتةكةو هةولَدان بؤ ضارةس ووردبوونةوة -9

لة  ون كة ثيَشكةش بة ريَنماييكراوةكان دةكريَتيَطاي هةلَويَستة جياوازةكاني فيَربوضاكسازي رةفتارى لةر-11
 دةروونيةكاندا . جلسةماوةى 

بةرزكردنةوةى دروسيت دةرووني ريَنماييكراوةكان لة ريَطاي جلسة دةروونيةكان بؤئةوةى خؤيان بثاريَزن -11
 بة بة نةخؤشية دةمارى و ذيرييةكان .لة ئةطةرى تووشبوون 

بةستين كؤرو كؤبوونةوةو خول بؤ هانداني تواناكانيان كة يارمةتيان بدات بؤ باشرتكردنى اليةني  -12
 ئةكادمييان .

كردني طرفتةكاني كةسايةتي و هةلَضوونيةكان لةر يارمةتية دةروونيةكان بؤضارةسةر ثيَشكةش كردني-13
ئامرازانةى كةوا يارمةتيان دةدات بؤ تيَركردني ثيَداويستيةكانيان وة ئاسانكردني يَطاي بةكارهيَناني ئةو 

يَطاي بووني هاوكارى لة نيَوان ريَنماييكارو ريَنماييكراودا نةوةى هةلَضووني ، كة ئةمانة لةرثرؤسةى بةتالَكرد
 تاوةكو بتوانيَت طرفتةكةى ضارةسةر ببيَت .بة دةست ديَت 
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 رؤطرامي ريَنمايي دةرووني .سيفةتة طشتيةكاني ث 

ثرؤطرامي ريَنمايي دةرووني ضةند سيفاتيَك يان ضةند تايبةمتةندييةكي هةية كة ثيَي جيا دةكريَتةوة لة 
 -طرنطرتينيان ئةمانةى الى خوارةوةن :

 ريَكخسنت و ثالندانان . -1

لةاليةن شارةزاياني بوارى ثيَويستة ثرؤطرامي ريَنمايي دةرووني ريَكخراو بيَت و ثالن بؤ دانراوبيَت 
ديزايينكردنى ثرؤطرامي دةرووني كة شارةزايي زانسيت و كرداريان لةو بوارةدا هةية . ثالندانان و 

ثرؤطرامي ريَنمايي لة خؤ دةطريَت وةك دةست ثيَكردن و خؤ ئامادةكردن كهاتة سةرةكييةكاني ريَكخسنت ثيَ
دنى امكانياتيى ركدةست نيشانبؤ ثرؤطرامةكة ، دانانى ئامانج، هةلَبذاردني منونةى تويَذينةوةكة. وة 

 بةردةست و ة هةروةها ئةو ئامرازانةى كة يارمةتي تويَذةر دةدا بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكةى .
 

 . نةرم ونياني -2

مةبةست لةمة ئةوةية كة ثرؤطرام جيَطري نية بة شيَوةيةك كة نةتوانريَت دةستكارى جلسةكان و ئامرازو 
هؤيةكاني جلسةكان بكريَـت، بةلَكو بة ثيَضةوانةوة نةرم ونياني تياداية كة دةتوانريَـت دةستكارى 

 ود ذينطةكة دةبيَتةوة .بكريَـت لة ذيَر رؤشنايي بارودؤخي لةناكاوو كة دووضارى ثرؤطرامةكة ياخ
 

 طشتطريى . -3

اليةنةكاني دي  مةبةست لةمة ئةوةية كة نابيَت ثرؤطرامةكة بةتةنها كار لةسةر بةشيَكي طرفتةكةبكات و
طشتطري بيَت بؤ هةموو اليةنةكاني طرفتةكة )كؤمةالَيةتي ، دةرووني،  تلَكو دةبيَـثشت طوي خبات، بة

 هةلَضووني ( .
 

 كاملَي . -4

ئةو كةيسة بكات كة نةكاني اليةكار لةسةر هةموو  تتة ثيَكهاتةكاني ثرؤطرامةكة كاملَ بيَـواتا ثيَويس
 بة ضارةسةركردنى . تدةستيَـهةلَ

 
 بابةتى . -5

مايي دةروونى بابةتي بيَت لة نيطاي ريَنمايكار بؤ ئةو طرفتةى كة دةيةويَت نثيَويستة ثرؤطرامي ريَ
ئةو ئامرازو ثيَوةرانةى كة بةكاري ديَنيَـت بؤ دةست نيشانكردن ضارةسةري بكات وة هةروةها لةرووى هةموو 

 و هةلَسةنطاندنى كةيسةكة .
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 ووردى و ئاساني لة جيَ بةجيَكردندا . -6

واتا دةبيَت ثرؤطرام وورد بيَـت لة دةست نيشانكردنى ئاماجنةكاني و جيَ بةجيَ كردن و شيكردنةوةى 
بةجي كردن و بة كردارى كردنى ثرؤطرامةكة لةاليةن دةستكةوتةكاني، وة ثيَويستة ضؤنيةتي جيَ 

 ريَنمايكارى دةروونيةوة ئاسان بيَت .

 

 تواناى طشتاندن . -7

واتاي تواناي ئةوةى هةبيَـت كة جيَ بةجيَ بكريَـت لةسةر كةساني ديكةدا كة هةمان ئةو طرفتةيان هةية 
 ؤ ئةم مةبةستة . كة ثرؤطرامةكةى بؤ دانراوة بة دابينكردنى مةرجة ثيَويستيةكان ب

 

 سوودةكاني ثرؤطرامي ريَنمايي دةرووني .

يةكى وورد هةية لةسةرى، لةرووى ئامانج و ئامرازو ةسةركةوتن لة هةر كاريَكدا ثيَويسيت بةثالندانان و ليكؤلَينةو
يارمةتيداني تةش كة دةمانةويَـت بة دةسيت بيَنني. ثالندانان لة ثرؤسةى ريَنماي دةروونيدا بةمةسيت وئةو دةستكة

كة ئةمةش ئاماجني ئةو ريَنماييكارة كة و كؤمةالَيةتيةكان  كةساني ترة بؤ ضارةسةركردنى طرفتة دةرووني
ثرؤطرامي  هةلَدةستيَت بة ديزايينكردنى ثرؤطرامي ريَنمايي دةروونى . وة لةطرنطرتين سوودةكاني ديزايينكردنى

 -نةى الى خوارةوةية :ريَنمايي دةرووني ئةما

 ك لة ريَنماييكارو ةرى وةكو بةلَطةيةك واية بؤ هةريةمايي و راهيَنان كردن لةسبؤ ثرؤطرامي ريَندانان ثالن
ريَنماييكراو، وة ثيَويستة لةسةر هةردوو اليةن كة ريَك بكةون لةسةر ثالني ريَنماييكردنةكة ثيَش جيَ 

يً بةجيَكردنى ثرؤطرامي بةجيَكردني ، لةبةر ئةوةى لةوانةية هةنديَ كيَشة رووبدةن لةماوةى ج
 ماييكردنةكة جا لةاليةن ريًنمايكاربيَت يان لةاليةن ريًنماييكراوبيًَـت .نريَ

  مايي زؤر طرنطة بؤ زانيين ئاسيت بةدةست هيًناني ئاماجنةكان لة ماوةى ثرؤسةى ريَنثالني
 ريَنماييكردنةكةو لة كؤتاييةكةشيدا .

 ارو ريَنماييكراو  ، بؤزانيين ئاسيت كاريطةريةكةى لة دواى ثالن سوودى هةية بؤ هةر يةك لة ريَنماييك
 كؤتاي ثيَهيَنانى لةسةر ريَنماييكراو لةرووى رةفتارىو هةلَضوونى و دةروونيدا .

  كاني بة باشرتين شيَوة .يارمةتي ريَنماييكراو دةدات بؤ بةدةستهيَناني ئاماجنة 

 دنى ئةو ئامرازانةى ركو وة هةروةها بؤ دةست نيشانييكراسوودي هةية بؤ روونكردنةوةى طرفتةكاني ريَنما
 كة ريَنماييكار بةكاريديَنيَت لةماوةى جلساتي ريَنماييكردنةكةدا .
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  طفتوطؤكردن لةسةر كةيسةكة لةطةلَ تيمي كارةكةدا كة ثيَكديَن لة )ثزيشكي دةرووني، ريَنماييكارى
كة ئةمةش يارمةتي ريَنماييكراو دةدات بؤ دةروونى، ثسثؤرى كؤمةالَيةتي، بةخيَوكةرى ريَنماييكراو. 

 زانيين ئاسيت ئةو طؤرانكاريانةى كةبةسةر ى داهاتوون لةماوةى جيَ بةجيَ كردنى ثرؤطرامةكة .

  لةبةر ئةوةى ثرؤطرامي ريَنمايي دةرووني سوودى هةية بؤ ضارةسةركردنى طرفتةكان هةر لةبةر ئةوةشة
 طرفتة لةناكاوةكان . كؤمةلَيَك ريَطاي داناوة بؤ ضارةسةركردنى

 

لة بوارى دروسيت دةرووني و ريَنمايي دةروونيدا كؤمةلَيَك ئامانج هةية كة كاردةكةن بؤ بةدةستهيَناني لةالي 
ريَنماييكراودا، كة ئةم ئاماجنانةش بة ثيَ جؤرى طرفتةكة  لةرووى ترسناكي و هةرةشةى لةسةر دروسيت دةروونى 

طةنج، بةساالَضووان ( جياوازة. وة هةروةها ئةو تاكةكة ،وة هةروةها  قؤناغي تةمةني )مندالَ، هةرزةكار، 
ثرؤطرامةى كة ديزايني دةكريَت بؤ مندالَ جياوازة لةهي بةساالَضووان لةرووى ئةو ئاماجنةى كة دةيةويَـت بةدةسيت 

، ئاماجني بيَنيَـت بةهةمان شيَوة جياوازة لةو ثرؤطرامةى كة بؤ خاوةن ثيَداويسيت تايبةت ديزايينكراوة 
 -ي ريَنمايي دةرووني هةمة اليةنةو جؤراوجؤرة لةوانة:ثرؤطرام

 كةمكردنةوةى ئازارى دةرووني و باشرتكردنى طةشةى كةسايةتي . -1

  و كارا.ينطؤريين رةفتارى نةرييَن بؤ رةفتارى ئةريَ -2

 طؤريين هةسيت نةرييَن بؤ هةسيت ئةرييَن. -3

 ذيرى نةرييَن خود بؤ ويَنةى ئةريَين خود . طؤريين وينةى -4

  اليةني ذيرى نامنتيي بؤ اليةني ذيرى منتيي و ضاكردنةوةى بريؤكة هةلَةكان .طؤريين -5
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 ديزايينكردنى ثرؤطرامي ريَنمايي دةروونى . بنةماي

ديزايينكردنى ثرؤطرامي ريَنمايي دةروونى لةسةر ضةند بنةمايةك دةوةستيَت لةوانة بنةماي فةلسةفةى كة 
،وة بنةماي دةرووني و ثةروةردةيي كة ثةيوةستة بة جياوازى مرؤظ و ئةخالقياتي ريَنمايي  ثةيوةستة بة سروشيت

تاكايةتي و جياوازى نيَوان رةطةز و اليةني طةشة ، وة هةروةها بنةماي كؤمةالَيةتي كة ثةيوةستة بة تاك و كؤمةلَ 
 ي تر . و كؤمةلَطا، وة بنةماي دةمارى و فسيؤلؤجي كة ثةيوةسنت بة كؤئةندامي دةمارو هةستةوةرةكان و كؤئةندام

 : بنةماي فةلسةفةيي : ئةمانة دةطريَتةوة- 

نةشيكارى ، لةواهةولَدان بؤ تيَطةيشنت لة سروشيت مرؤظ / بؤليَكدانةوةى ئةمة ضةند بؤضوونيَك هةية -1
كدةدةنةوة كةشةرانطيَزى مرؤظ  غةريزة ية، وة مرؤظايةتيةكان )كارل روجرز( دةلَيَن مرؤظ بة دةروونى وا ليَ

باشة، وة رةفتاريةكان ليَكدانةوةيان بؤ مرؤظ لةريَطاي وةالَمدانةوة بؤ  سروشيت خؤى ضاك و
، وةمعريفيةكان ئاماذة بؤ ئةوة دةكةن كة بريؤكةى ناذيري هؤكارى شلَةذاني مرؤظة .وة  ةووروذيَنةرةكان

بؤ لةرووانطةى ئاييين ثريؤزى ئيسالم مرؤظ بةوة جيادةكريَـتةوة كة ذيرةو بريؤكةى هةية ونيطاي هةية 
سروشيت ريَنماييكراو شتةكان و وة بةرزترو بةنرخرتة لة هةموو دروستكراوةكاني تر. بؤية تيَطةيشنت لة 

 ماييكار دةدات بؤ سةركةوتنى ثرؤسةى ريَنماييكردنةكةى .يارمةتي ريَن

هيضيان بي ئةوى تريان نابيَـت، بؤ  بوون و طؤران )وجود و تغري( / ئةم دوو ضةمكة تةواوكةرى يةكرتن -2
منونة تاكيَك كة ئيَستا ثيَطةيشتووة ثيَشرت مندالَ بووة، وة هةر ئةو كةسة دةميَنيتةوة كة بووة سةرةراى 
طؤرانكاريةكان، واتا هةنديَك اليةن هةية لةو كةسة هةروةك خؤيةتي بةالَم هةندي اليةني تر هةن 

وونةوةريَك كة رةفتارى طؤرانكاريان بةسةر دا ديَـت، ثرؤسةى ريَنمايي سةيرى مرؤظ دةكات و وةك ب
 دةطؤريَت بةالَم خؤى هةر هةمان كةسة .

دةدات وة هةروةها نيطاي بؤ ذيان طةشبينانةية وة  نى / ريَنمايكار طرنطى بة جوانى زانسيت جوا -3
را دةتوانيَت يارمةتى ريَنماييكراو بدات كة بةردةوام اليَكدانةوةشي بؤى ئةريَنية، لةريَطاي ئةمةوة ريَنمايك

 ةوة و يارمةتى دةدات بؤ لةبريكردنى يادطارية ئازار بةخشةكان .تانو دلَطريةكان لةذياني بةبري بيَـشتة جو

هةية بؤ طفتوطؤكردن لةطةلَ ريَنماييكراو لةكاتي  منطقيار ثيَويسيت بة شيَوازى / ريَنمايك منطقزانسيت  -4
لة ديارترين شيَوازةكاني  منتطقيجلساتي ريَنماييدا بؤ ضاكسازى رةفتارى، لةبةر ئةوة رازيكردنى 

 ذاويةكةى دةكةنةريَنمايية كة لةريَطايةوة ريَنمايكار لةطةلَ ريَنماييكراودا دةستنيشاني هؤكارى رةفتارة شلَ
 طؤرينيان.و  لة بريؤكةو ناذيريةكان 
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 ئةمانةن ماي دةروونى دةوةستيَت كة طرنطرتينيان ةبنةماي دةرووني / ثرؤسةى ريَنمايي لةسةر كؤمةلَيَك بن
:- 

جياوازى تاكايةتي / تاكةكان لةزؤراليةن و بواردا لةيةك دةضن، بةالَم جياوازى روون و ئاشكرا هةية لة  -1
و هةلَضووني ( بة جؤريَك كةدوو  ةالَيةتينيَوانياندا لةاليةني كةسايةتى )جةستةيي و ئةكادميي و كؤم

بةر هةنديَ شتدا لةيةكرت جياوازن . لة % بةيةكرت بضن تةنانةت دووانةى ليَكضووش لة111كةمسان نية 
 وةك ئةوةى كة هةنديَ اليةن نيمايي دا ئاطادارى جياوازى تاكايةتي بئةوة ثيَويستة لة ثرؤسةى ريَن

 هؤكارن بؤ دروست بوونى طرفت لةالى كةسيَك بةالَم نابنةهؤكارى طرفت بؤ كةسيَكي تر .

ا روون و ئاشكراية لةاليةني فسيؤلؤجي و جنسي و جياوازى رةطةز / جياوازى لة نيَوان هةردوو رةطةزد -2
وة هؤكارى  زيانة دةطةريَتةوة بؤ هؤكارى بايؤلؤجيجياو كؤمةالَيةتي و ذير ى و هةلَضووني ، كةئةم

ى كةلةسةر ةك نية، ئةوةمايي بؤ هةردوو رةطةز يالَيةتي ، لةبةر ئةوة ثرؤسةى ريَنثيَطةياندني كؤمة
تة ئةم سبةجيَ نابيَـت ، لةبةر ئةوة ثيَويرةطةزى ميَ دا جيَ ت لةسةر رةطةزى نيَر جيَ بةجيَ دةبيَـ

 ماي دةرووني و ثيشةيي و خيَزانيدا لةبة رضاو بطرييَت .جياوازيانة لة بوارى ريَن

لة قؤناغةكاني تةمةنى تاكةكةدا ئةوةية كة بطات بة ئاسيت  يداواكاريةكاني طةشة / طةشةي ئاساي -3
ة هؤى تدنى ثيَداويستيةكاني . بة دةست هيَناني داواكاريةكاني طةشة دةبيـَبةدةستهيَناني خودو تيَركر

بةختةوةرى بؤ تاكةكة، وة بةدةستنةهيَنانيشي دةبيَـتة هؤى ماندووبونى تاك و دواكةوتنى . 
داواكاريةكاني طةشة لة قؤناغيَك بؤ قؤناغيَكي تر جياوازة ، داواكاريةكاني طةشة بؤ قؤناغي مندالَي 

و كةساني  ة فيَريى رؤيشنت و ليهاتووية سةرةكيةكان و هةست كردن بة ئاسايش و بروا بةخؤبوونئةوةية ك
وة  ن دةوروبةرى ، لة قؤناغي هةرزةكاريدا بريتني لة قبولَكردنى طؤرانكاريةكاني جةستةى و فسيؤلؤذيةكا

اني بة رؤلَي هةلَس بؤ طوجنان بةدةست بيَنيَـت و رةفتارةكاني قبولَكراو بيَـت لةرووى كؤمةالَيةتي
نبوونى شارةزاية ذيري و معريفيةكاني و اغي ثيَطةيشتندا بريتني لة فراواكؤمةالَيةتي دروست ، وة لةقؤن

مندالَ و طوجناني ثيشةيي و هةلَطرتين بةرثرسياريةتى ، وة لة ثيَكهيَناني خيَزان و ثةروةردةكردنى 
بيَتةوة لة طوجنان لةطةلَ الواز بوونى جةستةو دة ضووندا داواكاريةكاني طةشة كورت قؤناغي بةساالَ

 خانةنيشيين لةكارو طةشةسةندني ثةيوةندية كؤمةالَيةتيةكاني .

ي تر ريَكلة بواريَك بؤ بوا تاك جباوازى لةناو يةك تاكدا / تواناو ئامادةباشيةكاني و حةزو ئارةزووةكاني -4
هةمان ئاستيان نية ، بؤ منوونة خاسيةمتةندى جةستةيي لةطةلَ خاسيةمتةندي هةلَضووني و  اوازوجي

 ذيريدا ناطوجنيَ ، يان ثيَطةيشتين ذيري ثيَش ثيطةيشتين كؤمةالَيةتي دةكةويَـت وةيان بة ثيَضةوانةوة .
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 ،وة لةهةمان كاتدا  بنةماي كؤمةالَيةتي / كؤمةلَ و كؤمةلَطا كاريطةريان لةسةر رةفتارى تاكدا هةية
ةريت و بةهاكان ، لةبةر ئةمة ثيَويستة رؤشنبريى كؤمةلَطا كاريطةرى لةسةر تاكدا هةية لة بووني داب و ن

ماييكراو و ثالَنةرى رةفتارةكةشي تيَ بطات ريَت و بؤ ئةوةى بتوانيَت لة ريَنريَنمايكار ئةمانة لةبةر ضاو بط
. 

  لةسةر ريَنمايكار زانست و زانيارى هةبيَـت لةاليةني رؤشنبريى بنةماي دةمارى و فسيؤلؤذي / ثيَويستة
وةنديان بة رةفتارى تاكةكة بةتايبةتي يتةندروسيت ، دةربارةى ثيَكهاتةى جةستةو كردارةكاني و وة ثة

ناوةندى كة كؤئةنداميَكي سةرةكيةو كؤنرتؤلَي كؤئةندامةكاني ترى جةستة دةكات  دةمارى كؤئةندامي
كة هةسيت  خؤويستةكاني مرؤظ كة لةريَطاي نامةى دةمارى تايبةتةوة وةردةطرييَن ارةرةفتوةهةروةها 

اني ترى جةستة دةنيَريَت . كؤئةندامي دةمارى ة وة ثةيام بؤ بةشةكناوةكى و دةرةكى لةطةلَ دا دةطوازيَتةو
 .ةى دةمارةكانخؤنةويست بة شيَوةيةكي نةسيت كار دةكات واتة بةبيَ ويسيت مرؤظةكة كاردةكات وةكو جول

كةيان كاريطةريان هةية لةسةر ئةوى تريان، جةستةو دةروون ثيَكديَت وة هةرية وةك دةزانني مرؤظ لة
تة هؤى زياد حالَةتي دةرووني كاريطةرى هةية لةسةر ثرؤسة فسيؤلؤذيةكان ، بؤ منونة توورةى دةبيَـ

رةوة،  وة لةهةمان كاتدا نةخؤشي ني ترثةي دلَ، وة دلَتةنطي دةبيَتة هؤى فرميَسك هاتنة خواليَدا
ئةندامةكاني جةستة كار دةكةنة سةر دةروونى تاكةكة تووشي دلَةراوكي و خةمي دةكةن ، وةكاتيَك 

ووني توورةي زياد دةبيَـت و كار دةكاتة سةر كؤئةندامي دةمارى بة شيَوةيةكي خؤنةويست ئا لةم ضهةلَ
ةدةن )سايكؤسؤماتي( لةوانة ) ثالَة ثةستؤى خويَن و ذاني دةروون جةستةيييةكان سةرهةلَدةكاتةدا شلَ

 قؤلؤن و ذانةسةرو بريين طةدةو شةكرةو رةبؤ و بيتاقةتي و وةهةنديَ تيَكضووني ثيَسيت و جيوبي لووت ( . 
لةبةر ئةوة ثيَويستة لةسةر  ريَنمايكار بةووردى ئاطادارى ئةم حالَةتانة بيَت وة هؤكارى هةلَضوونةكاني 

 ة لةهةمان كاتادا ثيَويستة ئاطاداري ثالَنةرةكاني توورةى ريَنماييكراو بيَـت .، وبزانيَت 
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 جلساتي ريَنمايي دةرووني . 

 -)جالسر ( جلساتي ريَنمايي دةرووني دابةش كرد بةسةر سيَ جؤر كة ئةمانةن :

 جلساتي ضارةسةركردني طرفتة كؤمةالَيةتيةكان . -1

جؤرةى جلسات طرنطى دةدات بة طرفتةكانى تاك و كؤمةلَ ، ئاماجني سةرةكي ليَرةدا بريتية لة ئةم 
ضارةسةركردنى طرفت ، وةبة هيض شيَوةيةك سزا بةكار ناهيَنيَت . لةم جؤرةدا هةستيَكي وا لةالى 

رةى جلساتدا بة ريَنماييكراو دروست دةكريَت كة دةتوانن كؤنرتؤلَي ذياني خؤيان بكةن، وةهةروةها لةم جؤ
شيَوةيةكي كراوة دةبيَت بؤ هةر بابةتيَك كة طرنطة لةالى ريَنماييكراو، وة ماوةى ئةم جؤرة جلساتة كورتة 

 دقيية دةبيَـت .( 31 -11نزيكةى )

 

 جلساتي كراوة . -2

لةم جؤرةى جلساتدا ثرسيار ئاراستةي ريَنماييكراو دةكريَت بةمةبةسيت بةشداري كردنيان نةوةك بؤ 
رتنى وةالَم ئايا ئةم وةالَمة راستة يان ئةو وةالَمة هةلَةية . ئامانج لةم جؤرة جلساتانة ووروذاندنى وةرط

لةاليان ، )جالسر ( وايدةبينيَت كة زؤر طرنطة ئةم جؤرةى جلسات  استطالعةريَنماييكراوة وةزانيين مةيلي 
 ةفتاريش بوون .بةكاربهيَنريَت لة زؤربةى كاتدا تةنانةت ئةطةر هاتوو طرفتةكان ر

 
 جلسليت دةستنيشانكردنى دةروونى . -3

ئامانج لةم جؤرةى جلسات بريتية لة دةست نيشانكردنى اليةنة دةروونيةكانى طرفتةكة كة كاريطةرى 
 .  كؤمةلَيش سةروة لةزؤريان هةية لةسةر ريَنماييكراودا وة هةروةها بةهةمان شيَ
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 ريَنمايي دةرووني .هةنطاوةكاني ديزايينكردنى ثرؤطرامي 

انةوة ثرؤطرامي ريَنمايي دةرووني ديزاين بكريَت، بؤ ئةوةى هةن كة ثيَويستة لة رووانطةى ئةمكؤمةلَيَك هةنطاو 
 -بة دةست بهيَنريَت لة ديارترينيان ئةمانةن : ريَطايانةوة ئاماجنةكانى ثرؤطرامبتوانريَـت لة 

طاوة طرنطةكاني ديزايينكردنى ثرؤطرامي ريَنمايي دةست نيشانكردنى ئامانج / ئةم هةنطاوة لة هةن -1
، كة ثالني ثرؤطرامةكة لة خؤ دةطريَت، وةتيايدا ضوارضيَوةى تيؤرى و زانسيت ثيَشكةش دةكريَت دةروونية

 بؤ خزمةتكردنى ثرؤطرامةكة، كة ئةمةش لة ريَطاي بةكرداريكردنى ئاماجني طشتيةوة دةكريَـت، وة
بؤ بة دةستهيَناني ئاماجنةكان، وةئاماجي ريَنمايي دةروونى خؤى لة سيَ  ازى طوجناوهةلَبذاردني شيَو

 -ئاستدا دةبينيَتةوة كة ئةمانةن :

  ئاسيت يةكةم )ئاماجني طشيت ريَنمايي ( / ريَنماييكاران لةسةر ئةوة كؤكن كة ئاماجني طشيت بريتية لة
 رووداني كؤمةلَيَك طؤرانكارى لة  رةفتارى ريَنماييكراو .

 دووةم ) ئاماجني ئاراستةكراو بؤ ريَنماييكار ( / ئاراستةي ريَنماييكار بؤ ض تيؤريَك بيَت ئةوا لة  ئاسيت
 رووانطةى ئةم تيؤرةوة ئاماجنةكاني دا دةريَذيَت لة ثرؤطرامي ريَنماييكردنةكةيدا .

 ار دةكات كة م ئاستة لةسةر ريَنماييكار اجبردني شيَوازى ضارةسةركردن ( / ئةئاسيت سيَيةم ) هةلَبذا
تايبةت دابنيَـت ، وة ئةم ئاماجنة تايبةتانة ئاراستةي ريَنماييكار دةكةن بؤ هةلَبذاردني ئاماجني 

 شيَوازى ريَنماييكردنةكةو ئةو سرتاتيذيةى كة يارمةتى دةدات بةمةسيت بة دةستهيَناني ئاماجنةكان .

 

 -ضةند خالَةدا ثوخت بكةينةوة :مايي لةم كردني ثرؤطرامي ريَنوة دةتوانني ئامانج لة ديزايين

دابينكردنى بارودؤخيَكي لةبار بؤ ريَنماييكراو بةمةسيت طؤرين و ثيَشكةوتن و طةشةكردنى بة شيَوةيةكي  -1
 دروست .

 ردةم بةدةستهيَناني خودي.كي تةواو وة البردني ئاستةنط لةبةيارمةتيداني ريَنماييكراو بؤ ثيَطةيشتنيَ -2

 ثيَشوودا فيَري بووة  . كة لة رةفتارى هةلَة كة  لةالى تاكالبردني هةموو ضةشنيَكي  -3

 طؤريين كةسايةتي ريَنماييكراو بة جؤريَك كة قبولي خودى خؤي و كةساني تر بكات .  -4
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تدا ثرؤطرامي ريَنمايى دةرووني لةسةر ريَنمايي دةرووني / لة زؤربةى كا ضوارضيَوةى تيؤرى بؤ ثرؤطرامي -2
دةكريَت، ئةمةش بؤ يارمةتيداني ريَنمايكارة تاوةكو بتوانيَت هةلَسةنطاندن بكات ماى تيؤريَك دروست ةبن

بؤ دةست كةوتةكةى )نتيجة( لةكاتي ثرؤطرامةكةو لة كؤتايةكةى دا . بةثيَ بؤضووني شارةزاياني بوارى 
سنت بة دروست بكريَت ، بةشيَكيان ثشت دةبة كديزايين ثرؤطرام ثيَويستة ثرؤطرام لةسةر بنةماي تيؤريَ

تيؤرةكاني فيَربوون وضاكسازيى رةفتار، بةشيَكي تر جةخت دةكةنةوة لةسةر فيَربووني ليَهاتووية 
تيؤرة  ى تربةشيَكوة كؤمةالَيةتيةكان، وةبةشيَكيان تيؤرةكاني كةباس لةياريكردن و ويَنةو رةنط ، 

 شيكارى دةرووني ..... هتد .

ئيَمة وةكو ثسثؤرى بوارى ريَنمايي دةرووني  ةلَبذاردنيان / اليةني سوودمةندبوو لة ثرؤطرام و ضؤنيةتي ه -3
ثرسياريَك رووبةروومان دةبيَتةوةكة ئايا كيَن ئةو تاكانةى كة سوودمةند دةبن لة ثرؤطرامي ريَنمايي 
دةروونيدا ؟  بؤوةالَمي ئةم ثرسيارة دةلَيَن ضةند ضينيَكمان لة ريَنماييكراو هةية كة سوود مةند دةبن لة 

امي ريَنماي دةرووني  وةكو ئةوانةى يةكيَك لةو حالَةتانةيان هةية  ) هةستكردن بة ثالَةثةستؤى ثرؤطر
دةرووني ، شةرانطيَزى و توورةى بةشيَوةيةكي بةرضاو لةكةسايةتيان، الوازى بروابةخؤبوون، طومانكرنى 

نامؤ ..... هتد ( .  بةردةوام و بروانةكردن بة كةساني تر ، هةستكردن بةتةنياي دةرووني ، رةفتارى
دةبيَت ئةوةمشان لةياد بيَت ئةو ثرؤطرامةى بؤ حالَةتيَكي سادة دروستكراوة ناطوجنيَ بؤ حالَةتي ئاست 

 مام ناوةند و ثلة بةرز ، واتا ثرؤطرامةكة بةثيَ جؤرو ثلةى حالَةتةكةى دةطؤريَت .

ويَنيَكي دياريكراو مايي دةرووني لةششويَين ريَنماييكردن و مةرجةكاني / بةشيَوةيةكى طشيت ثرؤسةى ريَن -4
ذوورى  ئةجنام دةدريَت وةكو نةخؤشخانةى دةرووني ، نؤرينطةى تايبةت ، بنكةى ريَنمايي دةرووني ،

لة ريَطاي راثرسي  ت بة دةست نيشانكردنى حالَةتةكةهةلَدةستيَ ي لة قوتاخبانة.  ريَنمايكارةكةيريَنما
ة ثرؤطرامةكة بدواى ئةوة  دةست  ياخود لةاليةن ثسثؤرى ثزيشكى دةروونيةوة ثشكنينى بؤ دةكريَت

دةكريَت. وة ثيَويستة شويَنى ريَنماييكردنةكة ضةند مةرجيَكى تيَدا بيَت لةوانة شويَنةكة فراوان بيَت، 
 هةواطؤركىَ تيَدا بيَت يارى ..... هتد .

( جلسة 15-8كاتةكةى / بة شيَوةيةكى طشيت ذمارةى جلساتي ريَنمايي لة نيَوان )ن و ذمارةى جلسةكا -5
سروشيت طرفتةكةو ماوةى ضاكبوونةوةى . وة ثيَويستة لةسةر ريَنمايكار  دةبيَـت، وة دةوةستيَتـة سةر 

ةها كردنى ثرؤطرامةكةو ماوةى نيَوان جلسةيةك بؤ جلسةيةكى دي دياري بكات ، وةهةرو تطبيقماوةى 
( خولةك بيَـت، هةنديَكي 31كاتي جلسةكةش دياري بكات ، هةنديَك بروايان واية كة دةبيَـت ماوةى )

( خولةك بيَت، بةالَم بة شيَوةيكى طشيت كاتي 45( خولةك بيَت بةشيَكى تر دةلَيَ، )31-21تردةلَيَن )
بةستوة، جؤرى طرفتةكة،  جلسة دةوةستيَتة سةر جؤرى ئةوتيؤريةى كة لةديزانكردنى ثرؤطرام ثشيت ثيَ

تةمةني ريَنماييكراو ئةطةر مندالَ ثلةى طرفتةكةو ئاسيت ترسناكي لةسةر ريَنماييكراوةكة و دةوروبةرى، 
( خولةك دةبيَـت، وة هةروةها جؤرى 45( خولةك، وة ئةطةر طةورة بيَت نزيكةى )31بيَـت نزيكةى )
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ثيَوةرة يان جلسةى دةست  تطبيقيجلسةى جلسةكةش رؤلَ دةبينيَت ئايا جلسةى سةرةتاية ياخود 
نيشانكردنة يان جلسةى كؤتايية ؟ضونكة هةريةك لةمان كاتيان جياوازة لةيةكرت ، بؤمنونة جلسةى 
سةرةتاي دريَذة ئةويش بةمةسيت ئةوةى كة زياتر ريَنمايكارو ريَنماييكراو ئاشناى يةكرت بنب. وةلةطةلَ 

لَيش رؤلَيان هةية ، ماوةى جلسةى بةكؤمةلَ دريَذترة لة جلسةى ئةمانةشدا جلسةى تاكي و جلسةى بة كؤمة
تاكي لةبةر ئةوةى طفتوطؤو ثرسيارو راوبؤضووني زياترة ، وة ذمارةى ريَنماييكراوةكاني جلسةى بة كؤمةلَ 

 ( ريَنماييكراو دةبيَـت .8-15)

كارة ، وة هةنديَ جاري تريش بةو  تهةنديَك جار يةك ريَنمايكار هةلَدةستيَـجيَ بةجيَكاراني ثرؤطرام /  -6
ثسثؤرى و شارةزايي خؤي رؤلَي دةبيَـت لة جيَ بةجيَ  ثيَ تيميَك بةو كارة هةلَدةسنت وة هةريةكةيان بة

 -لة : تكردنى ثرؤطرامةكة . تيمةكة ثيَك ديَـ

 و ثزيشكي دةرووني / ئةمانة لة رووانطةى ثزيشكيةوة كارةكة دةكةن كةسةيرى حالَةتةكةو هؤكارةكةى لة
 رووانطةيةوة دةكةن و دةست نيشاني دةكةن .

  ريَنمايكارى دةرووني / دةست نيشاني حالَةتةكة دةكةن لة رووى رةفتارى و زانيارى و ذيريةوة وةثيَوةرو
 اختباراتي دةرووني ئةجنام دةدةن .

  ذياني ثسثؤرى كؤمةالَيةتي / سةيرى تيَكضونةكة دةكات لة رووانطةى ثةيوةندى تاكةكة بة كؤمةلَطاو
 وةنديان لةطةلَ تاكةكاني خيَزان و كؤمةلَطاش بة طشيت .يكؤمةالَيةتي و خيَزاني ثة

 تية لة ضاوديَري كردنى ريَنمايكراوةكة لةرووى تةندروسيت و دةروونيةوة يثةرستارى دةرووني / ئةركيان بر
 ين راثؤرت و تيَبينيةكانيان لةسةر حالَةتةكة.ي، وة هةروةها نوس

  / رؤذانةى ريَنماييكاروةكة لةطةلَ  نياني زانيارى لةسةر ذياكى طرنطى هةية لةسر ثيَدرؤلَيَخيَزان
 خيَزانةكةى و ضؤنيةتي ذياني رؤذانةى لةرووى نان خواردن و ثاك وخاويَين بة منونة .

 يستة هاريكار بن لة ةريَوةبةرى قوتاخبانة ، ثيَوبةريَوةبةرايةتي نةخؤشخانةو بنكةى ريَنمايي و ب
 بؤ جيَ بةجيَ كردنى ثرؤطرامةكة . و كار ئاساني بكة ن ثرؤسةكة
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راهيَناني ريَنمايكارى دةرووني / ضةند شيَوازيَكي جؤراوجؤر بةكار دةهيَنريَت بؤراهيَنان ثيَكردنى ريَنمايكار  -7
ماييكردن و ريَكخراوةكاني تايبةت بة نلة بنكةى ريَ، و كؤرو طفتوطؤكردن وهتد محاضرات ، لةوانة 

. بةمةبةسيت شارةزاكردن و ناسيين مايي يان هةر شويَنيكي تر كةريَنمايكارى دةرووني ليَ بيَتنريَ
ريَنمايكار بة شيَوازةكاني ضاكسازي رةفتارو ليَهاتووية ثيَويستيةكاني رؤذانةى ريَنماييكراو ، وة تواناي 

 تةكان .جياكردنةوةى شيَوازةكان و بةكارهيَنانيان بةثيَ طوجناويان لةطةلَ حالَة

مايي ثيَويستمان بة ثالَثشيت اليةني نتةرخانكردنى متويل بؤ ثرؤطرام / بؤ ديزايينكردنى ثرؤطراميَكي ريَ -8
ردنى هؤكارى طواستنةوة ، ؤكارة يارمةتيدةرةكان و ، دابينكمادى دةبيَت بؤمةبةسيت دابينكردنى ئامرازو ه

ديزاين وجيَ بةجيَكردنى ثرؤطرام كاريَكي  لةبةر ئةوةى .ضةنديين تر كة مةرجن بؤ سةركةوتنى ثرؤطرام
ئاسان نية ثيَويسيت بةاليةني مادي باش هةية، وة دةوةستيَـتة سةر جؤرى ثرؤطرامةكةش لةرووى جؤرى 
طرفتةكةو منونةكةو ئةو ئامرازو هؤكارانةى كة بةكار دةهيَنريَن بؤ ثرؤطرامةكة رؤلَيان هةية لة 

 دابينكردنى برى تيَضوونةكة .

كاني ريَنمايي دةروونى / ضةندين شيَوازى ريَنماييكردمنان هةية كة ريَنمايكاراني دةروونى شيَوازة -9
بةكاريدةهيَنن لة ثرؤسةى ريَنماييكردندا ، وةكو )ريَنماييكردنى تاكي ، ريَنماييكردنى بة كؤمةلَ، 

هتد . وةبةكارهيَناني خؤ، ريَنماييكردنى ناراستةوخؤ، ريَنماييكردنى هونةرى، ....( راستةو ريَنماييكردنى
 ة سةر جؤرى )حالَةتةكة، سروشيت ريَنماييكراوةكة (.تهةر يةك لةم شيَوازانة دةوةستيَـ

ي ريَنماييكردن هةية كةبةكاردةهيَنريَـت لة فنيات و ئامرازفنيات و ئامرازةكاني ريَنماييكردن / ضةندين -11
 كؤمةالَيةتي .... ( هتد .  ، رازيكردنىنمذجةثرؤطرامي ريَنمايي دا لةوانة) ثاداشت، 

حتكيم وهةلَسةنطاندي ثرؤطرام / دواى ئةوةى كة هةموو هةنطاوةكاني ثيَشوومان جيَ بةجيَ كردلة -11     
ديزاينكردنى ثرؤطرامةكة ئيَستا ثرؤطرامةكة بة شيَوةيةكي سةرةتاي ئامادةية، بؤئةوةى دلَنيابني لة راستطؤى 

راوةكان و تةمةنيان و ئاستيان و طوجناوي ئامرازو فنياتةكان ، ئةوا ثيَويستة ثرؤطرامةكةو طوجناوى بؤ ريَنماييك
يَطاي ثيَداني ثرؤطرامةكة رثرؤطرامةكة هةلَبسةنطيَندريَـت ، بؤ ئةم مةبةستةش راستطؤى بؤ دةردةهيَنني لة

خبريةى كة  وة ثيَوستة ئةو .بةكةساني ثسثؤر لةم بوارةدا ، لةبةر ئةوةى شارةزاييان هةية لةم بوارةدا
سيفاتي تيَدا بيَت لةوانة ) وورد بيَت، بابةتي بيَت لةكاتي تةماشاكردنى  كثرؤطرامةكةى ثيَ دةدةى كؤمةلَيَ

ثرؤطرامةكة هةنطاوة سةرةكيةكاني ثرؤطرامةكة، وة هةروةها بة شيَوةيةكى طشيت تةماشاي هةموو اليةنةكاني 
 بكات .
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جيَ بةجيَ كردنى ئةو طؤرانكاريانةى كة طوجناون بؤ ثرؤطرامةكة لةسةر دواى ئةمانة ريَنمايكار هةلَدةستيَت بة 
دةكات لةسةر منونةيةك بؤ دلَنيابوون لة راستطؤي و طوجناوى تطبيقي نطاندن، وةدواي ةراسثاردةى  ليَذنةى هةلَسي

طرامةكة لةثرؤ تمنونةكة كةثرؤطرامةكةيان لةسةر جيَ بةجيَ دةكريَـت . دواى ئةوةيان هةر كةم وكوريةك هةبيـَ
، ئينجا ثرؤطرامةكة   مةيان كةم وكوريان هةبيـَتدةدريَت بةثيَ هةنطاوةكان كة كا طؤرانكارى تيادا ئةجنام

 كردن .تطبيق  ئامادةية بؤ

 

 

 ديزايينكردني ثرؤطرامي ريَنمايي دةرووني . نماذجيهةنديَك 

 . 5891الدوسري  ذجونم -1

 -لةم بةشانةى الى خوارةوة ثيَك ديَـت :
 َعينة داويستيةكاني منونةى تويَذينةوةكة دةست نيشانكردني ثيَداويستيةكان / بؤ دةست نيشانكردنى ثي(

( ، ثشت دةبةستيَت بة بابةتةكاني جلساتي ريَنماييكردنةكة كة لةشيَوةى ضةندبرطةيةك البحث
 ة.دةنوسريَـت كة ئةم بابةتي جلسةيةش لةريَطاي  حتليلي برطةكاني ثيَوةرةكة دروست بوو

  هةلَبذاردن و ريَزبةندى بابةتةكاني ثرؤطرامةكة )حتديد االوليات ( / دةست نيشانكردن )االوليات( بؤ
وسط بابةتةكاني جلسةكة دةوةستيَـتة سةر سروشيت كيَشةكة ، لة دواى ئةوةى ناوةندي ذميَرةيي )

ةرةكة دةردةهيَنريَـت وثيَ الداني ثيَوةرى )االحنراف املعياري( بؤ هةر برطةيةك لة برطةكاني الحسابي( و
ياخود بة  تبؤ بابةتةكان جا لة بةرزترين منرةكان بؤ نزمرتين بيَـ ت، كة لةدوايدا ريَزبةندى دةكريَـ

 ثيَضةوانةوة بيَت .

  / نكردنى ئاماجنةكان يارمةتي ريَنمايكارى دةرووني دةدات بؤ ادةست نيشدةست نيشانكردنى ئاماجنةكان
شيَوازةكاني ضارةسةركردنى طرفتةكان، وةلةهةمان كاتدا يارمةتي  ىةركةوتوودةست نيشانكردنى ئةداي س

ثيَشضووني  ةوؤ زانيين ئاسيت بةرب ريَنمايكارى دةرووني دةدات بؤ ئةوةى بتوانيَـت هةلَسةنطاندن بكات
 -:ة ثرؤطرامي ريَنمايي دا  كة ئةوانيش بريتني لة لريَنماييكراوةكاني . وة دوو جؤر لة ئامانج هةية 

ئاماجني طشيت / مةبةست لةو ئاماجنة بريتيةلة وةسفكردنى دةستةكةوتى كؤتاي لة ثرؤطرامي  -1
ريَنماييكردنةكةدا. وةطرنطيشة ئةم ئاماجنة ضونكة ثةيوةندى هةية بة رةفتارى ثيَشبينيكراوى 

 ماييكراو .نريَ
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ةفتارى ي بةرهيَنريَـت بؤ ئاماذةثيَكردنئاماجني تايبةت / بة شيَوةيةكى  طشيت بةكار دة -2
يست دةدات بة ريَنماييكراوةكة ومايكار زانيارى ثيَنماييكراو لة دواى ئةوةى كة ريَنثيشبينيكراوى ريَ

 و .ماييكردنى طوجنانازى ريَواني شيَنبةمةسةتي طؤريين رةفتارةكةى لة ريَطاي بةكارهيَ

  / بة دةست نيشانكردنى ئةو ضاالكيانةى كة  تريَنمايكار هةلَدةستيَـدةست نيشانكردنى ضاالكيةكان
ازى ريَنماييكردنةكة وثةيوةندي هةية بة ئاماجنةكاني ثرؤطرامةكة وةلةطةلَ ضةمكةكاني تيؤرةكةو شيَ

 دةطوجنيَـت .

 ي دةستكةوتةكان / ئاماجني سةرةكي لة هةلَسةنطاندن بريتية لة راستكردنةوةو ضاكسازي نهةلَسةنطاند
لة شيَوازةكان و ريَطاكان كةلة جلسةكةدا بةكار هاتوون ، كةلةريَطاي كردني كةمو كورتيةكاني 

 -ثرسياركردنةوة دةكريَـت، كةئةمةش دةكريـَت بةسيَ جؤر كة ئةمانةن :

ة بةر ثيَش جيَ بةجيَكردنى تهةلَسةنطاندني سةرةتايي / بريتية لو ريَكارانةى كة ريَنمايكار دةيطريَـ -1
دني طؤي رووالَةتي ، دابةشكردني منونةكان ، دةست نيشانركثرؤطرامةكة وةكو دةرهيَناني راست

حدة رةي و الداني ثيَوةرى بؤ دياركردنى توندييت طرفتةكة )ني ناوةندي ذميَثيَداويستيةكان بةثيَ منرةكا

 المشكلة ( .

كة ئةجنام دةدريَـت لةكاتي جلسةكةدا كة ثرسيار  ىانةة لةو ريَكارتييدني بنائي / برنهةلَسةنطا -2
ى وةالَمةكانيان و طويَطرتن لة فتؤطؤكردنكة وةطستةى ريَنمايكراوةكان دةكريَـت دةربارةى بابةتى جلسةئارا

 راوو بؤضوونةكانيان بؤ زياتر دةولَةمةندكردنى جلسةكة .

كردني ثيَورةكة لة كؤتاي ثرؤطرامةكةدا لةسةر منونةى  تطبيقهةلَسةنطاندي كؤتاي /  بريتية لة  -3
تويَذينةوةكة ، بةمةسيت زانيين طؤرانكاريةكان لة منرةكانيان بةرواوردكردني كؤمةلَةكان )جترييب و 

 ( وة كامة شيَواز كاريطةرى زياترة  . ضابطة
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 دةست نيشانكردني ثيَداويستيةكان
 

 اختيار األولوياتهةلَبذاردن و ريَزبةندى بابةتةكاني ثرؤطرامةكة 

 

 دةست نيشانكردنى ئاماجنةكان
 

 دةست نيشانكردنى ضاالكيةكان

 

 هةلَسةنطاندني دةستكةوتةكان
 

 (1985أمنوذج التخطيط والربجمة وامليزانية )الدوسري، 
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 -ئةمانةى خوارةوة دةطريَتةوة: وذجةيةمن هةنطاوةكاني ثالن بةثيَ ي ئةمابو غزالة / طرنطرتين ذجي نمو-2

 . دةست نيشانكردنى ئاماجنةكاني ثرؤطرام 

 . دةست نيشانكردنى ئامرازة جياوازةكان بؤ بةدةست هيَناني ئاماجنةكان 

 . دةست نيشانكردنى تواناكاني ريَنمايكار بؤ بةدةستهيَناني ئاماجنةكان 

  ئةو سوودوخزمةتانةى كة ثرؤطرام كاردةكات بؤبةدةستهيَناني .دةست نيشانكردنى 

 . دةست نيشانكردنى ئةو ريَنمايكراوانةى كة ثرؤطرامةكةيان لةسةر جيَ بةجيَ دةكريَـت 

 

 

 -ئةمانةى خوارةوة دةطريَتةوة: نموذجةية طرنطرتين هةنطاوةكاني ثالن بةثيَ ي ئةم برودرز ودرورى / نموذجي-3

  ثيَداويستيةكان و داواكاريةكان .دةست نيشانكردنى 

 َمايي دةرووني .ندارشتين ئاماجنةكاني ثرؤطرامي ري 

 (اوليات  ريَزبةندى بابةتةكاني ثرؤطرامةكة) دةست نيشانكردنى. 

 نةمايانةى كة ثرؤطرامي ريَنمايي دةرووني لةسةر دةروات.ئةو ب دةست نيشانكردنى 

 ى ثرؤطرام .دةست نيشانكردنى ضاالكيةكان بؤ جيَ بةجيَكردن 

 

 

مايي دةرووني ئةمانةى الى مهةنطاوةكاني ديزايينكردنى ثرؤطرامي ريَنموذجة سليمان / بةثيَ ئةم نموذجي -3
 -خوارةوةية :

 . فةلسةفةو ئاماجنةكان 

 . ناوةرؤكي ثرؤطرام 

 . سةرضاوةكان 
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 شيَوازةكاني ثرؤطرامي ريَنمايي دةرووني .

 شيَوازى ضاالكي خودي . -1

شيَوازة زانا )باندورا( ية  كة ئاماذة بؤ ئةوة دةكات كة ضةمكي )ضاالكي خودي( واتاي ئةوة خاوةني ئةم 
دةطةيةنيَت كة تاك تواناي ئةجنامداني كاريَكي هةبيَت لة بارودؤخي فيَربوونةكةيدا، وة ئاماذة بؤ 

ثيَويسيت بة ئةوةش دةكات كة تاك ثيَشبيين ئةم كارة دةكات كة هةلَدةستيَت بة ئةجنام داني وةيان 
ضةند توانايةكي دياريكراو هةية بؤ ئةجنامداني ئةم كارة . لة طرنطرتين فنياتةكاني )ئامرازةكاني ( 

 -ئةم شيَوازة ئةمانةى الى خوارةوةية :
  زؤربةى كات تاكةكان كاريطةر دةبن بة رةفتارى كةساني تر و تيَبيين رةفتارةكانيان دةكةن ، /  منذجة

لة ريَطاي تيَبيين كردن و  ترةفتارى قبولَكراو يان قبولَنةكراو دةبيَـ مرؤظ فيَري زؤر ضةشين
اي تيَبيين نكارى لة رةفتارى مرؤظ كة لة ريَطالساييكردنةوةى كةساني تردا كة ئةمةش ثيَ دةوتريَـت طؤرا

 لةناكاو روودةدات منذجةوة هةنديَ كات كردني ،  منذجةكردنى رةفتارى كةساني تر بةرهةم هاتووة بة 
بةو تاكةى  ئةم كارة ئةجنام بدات وة توة هةنديَ جاريش ثرؤسةيةكي ئاراستةكراو كة بةتاكةكة دةوتريَ

فيَري بكةين ثيَ دةلَيَن تيَبيين رةفتارةكةى بكة ، وة فيَربووني ئةم رةفتارانة ضةند  تكة دةمانةويَـ
 -كة ئةمانةن : تشيَوةيةك لة خؤ دةطريَـ

 ن لةمةو ثيَش لةالى تاكةكةدا بووني نةبووة .ن تازةوا هةية رةفتارةكاى جار -1

 تاكةكة . ردنةوة يان زيادكردني رةفتارةكانىة هؤى كةمكتهةنديَك جار تيَبيين كردن دةبيَـ -2

اي رةمزي ، وةلةريَط منذجةىويَنةى زيندوو،  )منذجةىمان هةية لةوانة منذجةي ضةند جؤريَكوة  -3
 .بةشداري ثيَكردن 

 

  ( وة  ذاتئامرازانةى كة دةبيَـتة هؤى زيادبووني دلَنياي خود )توكيد  وةرؤلَ / يةكيَكة لبينيين
ان كة دةردةضن لة دةمي ن دةبيَـتة هؤى دةرهيَناني هةست و هةلَضوونةكاني ناوةوة بؤ ووشةكدرهيَناكرا

بةجيَ مايكار ئةم خاالَنة جيَ م ئامرازة سوودي خؤى هةبيَـت ثيَويستة ريَنروةكان ، بؤ ئةوةى ئةريَنماييك
 بكات :

ريَطاي بةرنامةى تي لة  تثيَشانداني ئةو رةفتارةى كة دةيةويَـت لةالى ريَنماييكراوةكاندا دروست بيَـ -1
 ةيةكى زيندوو.ظي يان بةشيَو

  رؤلَ لةطةلَ ريَنمايكار يان لةطةلَ يةكيَك لة ريَنمايكراوةكاني تر .ينهانداني ريَنمايكراو بؤ بيني -2

 دةست نيشان كردني كةم و كوريةكاني .راستكردنةوةى رةفتارةكةو  -3
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 دووبارةكردنةوةى رةفتارةكة تا ئةوكاتةى ريَنمايكار دلَنيا دةبيَـت كة ريَنماييكراوةكة فيَري بووة . -4

  خؤراكي هةلَطةراوةى ميَشك )فيد باك( / كاتيَك تاكةكة ثلة بة ثلة فيَري رةفتارةكة دةبيَـت ثيَويستة
، وة ئةم فيد باكة دةربرينيَكي بارةى رةفتارةكةى بة شيَوةيةكى ئةريَين فيدباكي ثيَ بدريَـت دةر يةكسةر

زارةكية بؤ ئةنداماني كؤمةلَةى ئةزموونطةرى كاتيَك وةلَام دةدةن يان رةفتارةكة ئةجنام دةدةن، كة 
 ة هؤى هانداني ريَنماييكراوةكان .تئةمةش دةبيَـ

 / زةكان دادةنريَت كة )باندورا( طرنطيةكي زؤرى ثيَداوة ، ئةم ئامرازة بة ئامرازة تا رازيكردني كؤمةالَيةتي
كة ئةمةش لة ريَطاي رازيكردنى تاكةكانة بةئةجنامداني رةفتارى طوجناو لةريَطاي تواناو ليَهاتوويةكاني 

نريَت ةخؤيان وةباوةربوون بة تواكاني خؤيان . رازيكردني كؤمةالَيةتي بة سةرضاوةيةكي زؤر كاريطةر داد
 ربهيَنريَـت لةبةر ئةوةى ثشت بة شارةزاييةكاني خود دةبةستيَت .ئةطةر بةكا

 ي ئاسايي و راو لةكاتي ئةجنام داني رةفتاريَكتية لةثاداشت كردني ريَنماييكيثاداشيت كؤمةالَيةتي / بر
كة بة شيَوةي مادي و معنوية كة ئةمةش دةبيَتة هؤى هانداني بؤ دووبارة ئةجنامداني رةفتارةكة ، ت دروس
رةفتارةكة ئةجنام بداتةوة، وة هةرضةند  ني رازيبووني تاكةكة كة هةركاتيَكدةبيَتة هؤى زيادبووكة 

 ثاداشتةكة بةهيَزتر بيَـت كاريطةريةكةى بةهيَزتر دةبيَـت .

  ئازادي رادةربرين / بريتية لةوةى كة تاكةكة بريوبؤضووني خؤى دةربربيَت كاتيَك بريوراى جياواز دروست
كةسةكاندا ، ثيَويستة لةسةر تاكةكة هةسيت راستةقينةى خؤى دةربربيَـت بة جيَطاي  دةبيَـت لةطةلَ

بة بؤضووني ئةواني تر ، وة ثيَويستة هةر لةسةرةتاوة بريوبؤضووني خؤى دةربربيَـت  تئةوةى كة رازي بيَـ
 ي دةبيَت .، كةلةوانةية لةسةرةتادا بة شيَوةيةكي هةلَضووني بيَـت ئةمة شتيَكي ئاسايية دواى ئاسا

 داني بةوةى كة يئةركي مالَةوة / ثابةندكردني ريَنماييكراو بؤ ئةجنامداني كاريَك دةبيَتة هؤى يارمةت
و ة هةست بةبةرثرسياريةتي بكات و ة هةست بة طرنطي و نرخي خؤى بكات  هةست بةناسنامةى خؤى بكات

بؤية ثيَويستة ئةرك بة ريَنماييكراو  كي خودي تاكةكة .ال، كة ئةمانة هةمووى دةبيَتة هؤى زيادبووني ضا
 بة ئةجنام دانيشي . تبسثيَردريَـت وة هةلَبستيَـ
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 (.1977)  ايزينربج وديالني منوذجي-4

ايزينربج و ديالني واي دةبينن كة ثرؤسةى ريَنماييكردني دةرووني لةضةند قؤناغيَك ثيَك ديَت كة طرنطرتينيان    
 -ئةمانةى الى خوارةوةن :

 ثيَكةوتين يةكةم .ضاو 

  دةست نيشانكردني ئةواليةنةى ريَنماييكراوكة زؤرترين كات ثيَيةوة خةريكة ، بؤ مةبةسيت طةشةسةندني
 . كردنةكةثةيوةندي ريَنمايي

 . دةست نيشانكردني ئامانج و ناسيين ئةو هؤكارانةى كة يارمةتيدةرن بؤ جيَ بةجيَ كردني ئاماجنةكان 

 ا بؤ جيَ بةجيَ كردني ئاماجنةكان .بةكارهيَناني باشرتين ريَط 

 . هةلَسةنطاندني بةرهةمي كؤتايي 

 . داخستين كةيسةكةو بةدواداضووني 

 

 ( .1976اوكون ) منوذجي-5

ثيَشكةش كرد لةبوارى ديزايينكردني ثرؤطرامي ريَنمايي دةروونيدا ، كةلةسةر بنةماي  منوذجةكياوكون   
بؤضووني )اوكون( سيَ بنةماي سةرةكي هةية لة ثرؤسةى ريَنماييكردندا ايةيتةكان دايريَشت ، بة ظثةيوةنديية مرؤ

 -، ئةوانيش بريتني لة )قؤناغةكان ، ليَزانيةكان ، رووداوةكان (. بةم شيَوةية ئاماذةيان ثيَ دةدات :

 -كة ئةمانةن : ئةم بةشانةى الي خوارةوة قؤناغةكان دابةش دةكات بؤ 

بروابوون ، ليَكضوون ، تيَ طةيشنت ، روونكردنةوةى كيَشةكة ، داناني ثةيوةنديييةكان كة )طةشةسةندني  -1
 ماييكردنةكة، دياريكردني ئاماجنةكان ( دةطريَتةوة .نضوارضيَوةيةك بؤ ثةيوةندي ريَ

اماجنةكان، ثالندانان و سرتاتيذييةكان / دةست نيشان كردني ريَطاكان بؤ جيَ بةجيَ كردني ئ -2
 ان و بةدواداضوون دةطريَتةوة .سةنطاندن و كؤتاي ثيَهيَنة ، هةلَاني ريَطاكبةكارهيَن

  ليَزانييةكان / بريتية لة ليَزاني لة ثةيوةنديدا،كة بريتني لة طويَ طرتن لةقسةكاني ريَنماييكراو و درك
 ثيَكردني قسة نةكراوةكان ، وة وةالَمدانةوة بؤ هةردوو جؤرى قسةكردنةكة .

 و اليةني ذيرييةكاني كةيسةكة .رووداوةكان / بريتني لةاليةني بةها 
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 كارخوف .منوذجي -6

منوذجة دروست كرد، كة زؤربةى ريَنماييكارةكانى دى بةكاريان هيَنا ، ئةم  منوذةجيَكيانكارخوف و هاوةلَةكاني   

 لةدوو ئاست ثيَك ديَت ، يةكيَكيان ثةيوةستة بة ريَنماييكار ، ئةوى تريات ثةيوةستة بة ريَنماييكراو ، ئاسيت
 -ريَنماييكار لةمانةى الى خوارةوة ثيَك ديَت :

 . ئامادةبوون 

 . وةالَم دانةوة 

 .تيَطةيشنت و بةشداريكردن 

 

 -ئاسيت ريَنماييكراو كة كؤمةلَةى دووةمة ، ئةم اليانانةى خوارةوة دةطريَتةوة :

 . دؤزينةوة 

 . ناسني و تيَطةيشنت 

 َكردن .ةمامةل 

ةسةركردن ربؤ ئاسيت ريَنماييكراو دةكات ، دؤزينةوة دةبةستيَتةوة بة تيؤرى ضا)كارخوف( بةم شيَوةية ليَكدانةوة 
اوةتةوة كة دؤزينةوةى تاك ثةيوةندى بة لةدةوروبةى كةسةكةداكة )كارل روجرز( خاوةني تيؤرةكةية ، كة واى ليَكد

ووني كةلةسةر بنةماي دةبةستيَتةوة بة تيؤرى شيكردنةوةى دةر هةية ، وةتيَطةيشنت خودى خؤى و شارةزاييةكاني
 شيكردنةوة كاردةكات ، وة مامةلَةكردن دةبةستيَـتةوة بة تيؤرةكاني فيَربوون و ضاكسازي رةفتارى . 

لة بوارى ثرؤسةى  تبةكار بهيَنريَـ ت)كارخوف( كة دةتوانريَـمنوذجي بةالَم بة شيَوةيةكي طشيت دةتوانني بلَيَني كة 
ةسةركردن لةدةوروبةى كةس )كارل روجرز( رفيَركردن و راهيَنان كردندا بةريَذةيةكي زؤر ثةيوةندي بة تيؤرى ضا

هةية، كةطرنطي دةدا بة ثةيوةندي نيَوان ريَنماييكار و ريَنماييكراو، وةئةو ثةيوةندية بة بنةماي سةرةكى ثرؤسةى 
مي ثرؤسةكةش بةهةمان شيَوة دةوةستيَـتة سةر ئةم ثةيوةندية ، كة ةرهةبريَنماييكردن دادةنريَـت، وة

شتين ثةيوةنديةكةش خؤى لةمانة دةبينيَتةوة )قبولكردن، تيَطةيشنت، ريَزطرتن ، نةرم ونياني ،( وة تيَطةي
 ماييكراو لةهةموو ئةم سيفةتانة .ريَن
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 . 1977هانسن وهاوريَيةكاني  نموذجي-7

هانسن و هاوريَيةكاني واي دةبينن كة ثرؤسةى ريَنماييكردن بريتية لةثرؤسةى دروستبووني ثةيوةندي لة نيَوان   
 وة كؤتاي ماييكراودا، وة مامةلَة كردن لةطةلَ ريَنماييكراودا لة ضوارضيَوةى ئةم ثةيوةندييةدا، ايكارو ريَنريَنم

ئةم  اني ئاماجنةكاني ريَنماييكردن. سةركةوتينبةدةست هيَن ين لةثيَهيَنان بةم ثةيوةندية كاتيَك دلَنيابوو
خة سةختةكان وةك دةوةستيَتة سةر ضؤنيةتي دةست ثيَكردني ثةيوةندييةكةو مامةلَةكردن لةطةلَ بارودؤنموذجة 

 ؤزى ، بيَ دةنطي، طواستنةوة ، هتد(  . وةثةيوةندي كردنيَكي طوجناو لةطةلَ ريَنماييكراودا.)ئالَ

 

 ويليامسون. نموذجي-8

داهيَنا لة ثرؤسةى ريَنماييكردندا كة ثيَ دةوتريَـت سيفات و هؤكار، وة لةشةش هةنطاو نموذةجةكي ويليامسون   
 -ثيَك ديَـت :

 .شيكردنةوة 

 .ثيَكهيَنان 

 .دةست نيشانكردن 

 .ثارة 

 .ريَنمايي كردن 

 اضوون .بةدواد 

 

 ريَنماييكردني لة شيَوةى سيستةمي . نموذجي-9

ةى سيستةم، بة بؤضووني را لةسةر شيَوثيَد ةبوارى ريَنماييكردن دا ئاماذةيثسثؤر ل كؤمةلَيَك لةاليةن ذجةنموئةم   
 -ئةوان ثرؤسةى ريَنماييكردن لة ضوار ثيَكهاتةى سةرةكي ثيَكديَت كة ئةمانةن :

 .ريَنماييكار 

 ماييكراو.ريَن 

  ماييكردن.ريَنسيستةمي 

 . بةرهةمي ثرؤسةى ريَنماييكردنةكة 
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 -كة ئةمانةن :( هةنطاوى دوابةدواي يةك 12وةئةم سيستةمةيان دابةش كرد بؤ )

 ريَنماييكار. -1

 ثرؤسةى وةرطرتين ريَنماييكراو. -2

 ئامادةبوون بؤ ضاوثيَكةوتن . -3

 باسكردني ثةيوةندي ريَنماييكردن. -4

 طرنطي دان بة هةستةكاني ريَنماييكراو. -5

 ست.نيشانكردني ئامانج و مةبةدةست  -6

 سرتاتيجية. بةكارهيَناني -7

 هةلَسةنطاندني ضاالكي ريَنماييكراو. -8

 كؤتاي ثيَهيَناني ثرؤسةى ريَنماييكردن. -9

 ضاوديَريكردني ريَنماييكراو. -11

 داخستين كةيسةكة. -11

 ماييكار .ضاالكي ريَنهةلَسةنطاندي  -12

 

 .1977بةدةستهيَناني خود برامرو شوسرتوم نموذةجي -11

ضارةسةرى دةرووني بؤ بةدةست هيَناني خود.وةلة حةوت  ريَنمايي ونموذةجي نا  نموذةجةكةيانناويان لة   
 -او ثيَك ديَـت :هةنط

 ر ريَنماييكراو دةست نيشانكردني ثيَويسيت بؤ يارمةتي .زانيارى لةسةين وةرطرت 

 . دروستكردني ثةيوةندي ريَنمايي كردن 

 . دةست نيشانكردني ئامانج و ضوارضيَوة 

 . كاركردن لةسةر كيَشةكة 

 . ئاسانكردن بؤ زيادبووني هؤشيارى 

 . ثالندانان بؤ ثرؤطرامةكة 

  . هةلَسةنطالندني دةستكةوتةكان و كؤتاي ثيَهيَنان 
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 شيَوازةكاني ثرؤطرامي ريَنمايي دةرووني .

 شيَوازي ريَكخسنت .-2

 وليان رؤتر( ة، وةئةمتيؤرةش )ج ئةم شيَوازة لة تيؤرى فيَربووني كؤمةالَيةتي سةرضاوةى طرتووة ، وةخاوةني ئةم  
راستةى ريَنمايي دةروونية، ازة هةولَيَكة بؤكؤكردنةوةى نيَوان دوو ئا راستة، ئةوانيش ئاراستةى دةروونزاني و ئاشيَو

 ةوة وةزانيين هؤكارةكاني رووداني .تسيت شيكردنةوةى ئةو بارودؤخانةى رووبةرووى تاك دةبيَـبةمةبة

 -كة ئةمانةن : هةيةوةبةمةسيت بةدةستهيَناني ئامانج بةثيَي ئةم شيَوازة كؤمةلَيَك ئامرازو ضاالكي 

  لة ريَطاي بةتالَكردنةوة / بريتية لةئارامبوونةوةى تاك لةو دلَةراوكيَ و هةلَضوونانةى كة هةيةتي
ردنةوة ثرؤسةيةكي ودؤخةى كة تووشي ئةو حالَةتةى كردووة . وة بةتالَكقسةكردن لةسةر ئةو بار

بةهةست و سؤزي  ةثاكردنةوةى دةرووني و نويَكردنةوةي هةستة قبوولَنةكراروو ريَطةثيَنةدراوةكان
هؤى باشرتبووني ة تقبوولَكراوو طةرم و طور لةاليةن ريَنماييكار بؤ ريَنماييكراو ، كة ئةمةش دةبيَـ

اي ريَطاي ضاالكي جةستةي يان لة ريَطلة  ريَنماييكراو.وة ئةم بةتالَكردنةوةية لةريَطاي قسةكردن يان
 بينيين رؤلَ لةكاتي جلساتي ريَنماييكردنةوة دةبيَت.

  ، تيذبيين / بريتية لة دووبارة  ريَكخستنةوةى زانيارييةكاني رابردووى تاك بؤ وةرطرتنى مانايةكي تازة
يارمةتيدةر بؤ تاكةكة بؤ ي ة هؤكاريَكتكة ئةمةش لة ريَطاي دركثيَكردنيَكي تةواو روودةات كة دةبيَـ

شتانةى كة  ئةو ماييكراوت كة ريَن. وةئةمةش لةريَطاي قسةكردنةوة دةبيَـركردني كيَشةكاني ضارةسة
كاني خؤى بزانيَت و وة فيَرى يَويستة لةسةر ريَنماييكراو هةلَةدةيلَيتةوة . كة ث تلةريَنمايكارةوة دةبيستيَـ

 شيَوازى جيَطرةوةى راست ببيَت .

 باسي  سةر قسةكاني ريَنماييكراو كاتيَك خؤى دةداتة يةوة / لةم جؤرةدا ريَنمايكار ئاطايشيكردن
ان داو الة ريَنماييكراو ئةم شارةزاييانة بزانيـَت يةكاني ي رابردووي دةكات بؤ ئةوةى اليةنشارةزاييةكان

ةي راو كةهةمووشي بةشيَوريَنماييك دةكات زياتر روونكردنةوة بدات ، وة بةم شيَوةية شيكردنةوة دةدات بة
 شارةزايي تازة بؤي . ة هؤى ثيَداني بريؤكةى تازةو  تكةئةمةةش دةبيَـ ت دةبيَـ ثرسيار

 لة  مةشهةست بةبةرثرسياريةتي بكةن  كةئةدةدات كة  طفتوطؤكردن / ئةم ضاالكية يارمةتي ريَنماييكراو
وةها فيَرى زماني قسةكردنيَكي ستؤيةك وة هةرهيض ثالَةثة يبوونيان بة بريؤكةى تازةو بةبيَريَطاي راز

طفتوطؤى لةسةر دةكةن  وة دةربارةى ئةو بابةتةى كة دةبيَت  تةواوو وةطويَطرتن لة بريوراي بةرامبةر
، بةالَم لةطةلَ ئةمانةشدا ئةم ئامرازة بةوة جيا دةكريَتةوة كة تيَطةيشتين  ريَطايان ثيَبدريَت رةخنة بطرن 

فتارو بريؤكةى نادروستة كة انةية ، كةبةمةبةسيت طؤريين رة طفتوطؤيةكى رؤشنبريدايةو بؤواقع و تيَ
يان طفتوطؤوة ئةجنامى دةدات ، وةهةنديَك جار ئةطةر ثيَويسيت كرد محاضرة ريَنمايكار لة ريَطاي 
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 دثسثؤرى تريش بةشدارى لة جلسةكة دةكةن . كة طفتوطؤيةكة اليةنى كؤمةالًيةتي و ئايين و سياسي و هت
كة ئامرازى  ياريدةدةرى جياواز  بةكارديَنن لة جلسةكةدا وةكو فلمي فيَركارى و ويَنةو ت ، لة خؤ دةطريَ

و طفتوطؤكردن لةسةر  ريَنماييكراو بؤ وةرطرتن رمةتيدةر بؤى ريَنمايي كة ئةمانةش دةبنة هؤكارى يانشرة
 بابةتي جلسةكة .

 نةريَكي كراو يان البردني ووروذيَووروذيَنةريَكي قبولَة لة ثرؤسةى ثيَشكةش كردني يثاداشت / بريت
راستةوخؤ دواى ئةجنامداني، كةئةمةش ئةطةرى  ي قبولَكراوكراو لةكاتي ئةجنامداني رةفتاريَكقبولَنة

دووبارةبوونةوةى رةفتارةكة زيارتر دةكات . وة ئةطةر ثاداشت لةسةرةتاي ثرؤسةى ريَنماييكردن ثيَشكةش 
 ماييكراو ، وة ريَنماييكراو هةولَتة هؤى بةهيَزبووني ثةيوةندي نيَوان ريَنمايكارو ريَنـبكريَت ئةوة دةبيَ

 ؤ ئةوةى ثاداشت وةربطريَت .بدةدات شتة قبوولَكراوةكان فيَرببيَت 
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 نةريَين . ئاراستةو بريوبؤضوونيشيَوازي نةهيَشتين  -3

زانيارى )عالج املعريف( سةريهةلَداوة ، كة دامةزريَنةرةكةى زاناي ئةم شيَوازة لة ريَطاي شيَوازي ضارةسةرى 
ك( وايدةبينيَت كة لة وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا. )ارون بي يتدةرووني )ارون بيك( و هاوريَيةكاني

 ركردن بريتية لة دةست نيشانكردن و ضاكسازي كردن لة بريؤكةى كةسي تيَكضوو.ئاماجني ضارةسة
 -ازة ضةند ئامرازو ضاالكيةك لة خؤ دةطريَـت  كة ئةمانةن :وة ئةم شيَو

ناسيين بريؤكة نةريَنيةكان و كاركردن بؤ ضاكردنةوةيان / ناسني و دةست نيشان كردني بريؤكة  -1
نةريَنيةكاني ريَنماييكراو كة كاريطةري نةريَين لةسةر تواناي دروست دةكةن بؤ رووبةروو بوونةوةى 

بؤمةبةسيت طوجنان لةطةلَ ئةم بارودؤخة تاكةكة ثيَويسيت بة كاردانةوةى رووداوةكاني ذياني وة 
، بةرامبةر بة هةلَسو كةوت و بريؤكةكاني ت كة هؤشيار نةبيَـت واي ليَدةكا هةلَضووني زياتر هةية وة

 وة بؤ ضارةسةركردنيشي ثيَويسيت بة فيَربوون و راهيَنانيَكي باش هةية .

 اي طفتو طؤوة / ئةمو نةهيَشتين نةريَنيةكاني لة ريَطيةكاني ة ئةريَناشت يا بةهيَزكردني اليةنثاد -2
ئامرازة كاريطةريةكي باشي هةية بؤ ئةم شيَوازة كة وا دةكات ريَنماييكراوةكة هةست بة 

 اي طفتوو طؤوة دةبيَـت.ؤريين بريكةكاني كة ئةمةش لة ريَطبةرثرسياريةتي بكات هةلَبستيت بة ط

يةكاني كى بابةتيانة سةيرى بريؤكة نةريَنان / كاتيَك ريَنمايكراوو بة شيَوةيدووركةوتنةوةو سةرنج د -3
ت كةلةطةلَ واقع دا ناطوجنيَت هةولَدةدات ليَيان دووربكةويَـتةوةو وة و هةست دةكاخؤي دةكات 

سةرجني خؤي دةخاتة سةر ضاكردنةوةو ضاكسازي كردني كةئةمةش يارمةتي طوجنانيَكي باشي دةدات 
. 

انكردن بة ريَنماييكراوو فيَركردنيدا ئةجنام وورد / ئةمة لة ريَطاي راهيَنطةيشنت بة بةرهةميَكي  -4
ة كة ئةمةش يارمةتيدةرى دةبيَت بؤبكةوا ضؤن زانيارى راست و وورد بة دةست بيَنيَـت  تدةدريَـ

 دةستهيَناني بةرهةميَكي راست و دروست .

كارانةى كة بوونةتة  وي ريَنماييكراو بؤ كؤمةلَيَك لةطواستنةوة / ئةمة واتا طرنطيدان و سةرجن -5
تيَكضوونةكةى لة جيَطاي ئةوةدا هةلَبستيَت بة ئةجنام داني ضةند ضاالكيةك لةوانة يارية هؤكارى 

 وةرزشيةكان و ضاالكية هونةرييةكان و كؤمةالَيةتيةكان .

م شيَوازة كة يارمةتي ئةركي مالَةوة / ئةم ضاالكية طرنطيةكي زؤرى هةية بؤ سةركةوتين ئة -6
وةى ةريَنماييكراو دةدات بؤ بةدةست هيَناني بروابةخؤبووني بؤ رووبةرووبوونةوةى طرفتةكاني لةدةر

بة دواي ت جلسةكاني ريَنمايي و دوور لة ريَنمايكار . ئةم ضاالكية وا لة ريَنماييكراو دةكات كة بطةريَـ
ثيَبدات يان باسي بكات  نةيتوانيةوة ئاماذةى دا هةبووةو ئاستةنطةكاني ياخودئةوشتةى كة لةناخي

 لةكاتي جلسةكةدا.
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وةى كةوا كؤمةلَيَك و لة دواي ئةبريتية لة بؤضووني ريَنمايكار بؤ رةفتارى ريَنماييكرافيدباك /  -7
ئةركي ثيَ راسثارد. وة لةهةمان كاتدا ريَنماييكراوةكان لة نيَوان خؤياندا  زانيارى ثيَداو كؤمةلَيَك

لة ريَطاي ئةو  يدباك بؤ يةكرت بدةن كةبةهؤيةوة دةتوانن رةفتارى نويَ ئةجنام بدةندةتوانن ف
 طرميانانةى كة وةريانطرت.

 

 

 شيَوازي دووبارة بنيادنانةوةى زانياري )اسلوب اعادة البنية املعريفية ( . -4

ييكراو ئةويش لة ريَطاي ؤريين بريكردنةوةى ريَنمائةم شيَوازة بريتية لة كؤمةلَيَك ريَطا كة هةولَدةدات بؤ ط
بة ديارخستين  بريو بؤضوونة هةلَةكان يان زياد طرنطيدان بة رووداويَك يان ثشتطويَخستين هؤكاريَكي 

مايكار هةموو ئةوحالَةتانة بة ك بؤ هةموو رووداوةكاني تر ، ريَنطرنطي رووداوةكان يان طشتاندني رووداويَ
تةوة كة ئةمة واقعي نية هةر بؤيةش اردنةوة وة بؤى روون دةكريَنماييكراو دةناسيَنيَـت لة ريَطاي قسةك

فيَري ليَهاتووى زانيارى دةكات بؤ طوجنان و رووبةرووبوونةوةى طرفتةكان وة ريَطاكاني دةست نيشانكردني 
 وة هةلَبذاردني ضارةسةرى طوجناو .

 -مانةن :لة طرنطرتين ئةو ئامرازو ضاالكيانةى كةلةم شيَوازةدا بةكار دةهيَنريَن ئة
  سيستةمي بريكردنةوةى ناذيري / ليَرةدا ثشت بة تيؤرى )الربت اليس ( دةبةسرتيَت ، كة بؤ ريَنماييكراو

 روون دةكريَتةوة كة ئةو بريؤكة ناذيريانة بوونةتة هؤكارى تيَكضووني رةفتارى و هةلَضووني .

  ثيَداوة كة ضةشنين بريكردنةوةى ضةشنةكاني بريكردنةوةى هةلَة / هةروةك ئةوةى كة )بيك ( ئاماذةي
تة هؤى تة هؤى ئةوةى كة بةرهةمةكةشي نادروست و تيَكضوو بيَـت كة ئةمةش دةبيَهةلَة يان تيَكضوو دةبيَ

 ئةوةى كة ثشت بةو بةرهةمة نةبةسرتيَت و باوةر ثيَكراوو نةبيـَت .

  يَري ليَهاتووي ماييكراو فرةدا ريَنكردن لةطةلَياندا / ليَطرفتةكان ليَهاتووي مامةلَةركردني ضارةسةتواناي
كة ئةويش لةريَطاي ناسيين طرفتةكةو وة دابينكردني ضةند ريَطا دةكريَت بؤ ضارةسةركردني طرفتةكان 

ضارةسةريَك و هةلبذاردني باشرتين ريَطا ضارةسةر ، كة ئةمانةش دةبنة هؤى ئةوةى كة ريَنماييكراو فيَري 
 كان ببيَت كة لةداهاتوودا دووضاري دةبتةوة.ليَهاتووي رووبةرووبوونةوةى طرفتة
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ازي دووبارة بنيادنانةوةى زانياري جةخت ددكاتةوة لةسةر طرميانةيةك كة زانياري بة شيَوضارةسةركردني 
 بريتية لةوةى كة كة كةسي تيَكضوو لةكاتي بريؤكةو ثالنةكانيان ناهؤشيارن كة مةترسني بؤسةر تاكةكة  .

ووة كة كة كةسي تيَكضوو رووداوو دياردة نةريَنيةكاني تيَدا ثاراستيادطةى ماوة دريَذدان وة ئةم بريؤكانةش لة 
كي ميَنةش دةبنة هؤى ئةوةى كةكةسةكة بريكردنةوةى هةلةي هةبيَت و كة لةريَطاي ئةوانيشةوة سيستةئةما

 بريو بؤضووني ناذيري  دروست دةبن .


