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 کی ە پێش 

 -داەعریفەدوای مەر، بەدوای زانست و هونەڕان بەگ  -یدۆزیی زانیار ەی مرۆڤ بۆ پێکانی ئامانج، بۆ پەوەکۆبوون
. سازمانی چوست  ەکە رەری ژیری گەبێت، سازمانی چوست و ڕێب ەستێکی دیکەبەر مەچوون یان بۆ هەبۆ پێشڤ

و  ەو پت ەتۆکمدەبێت بڕشت، ەی گوتاری بەکردنی کار و بۆ پیادەرخاندنی پرۆسەش، بۆ چەبۆ ڕاستاندنی بیری گ
ر و ەبەرلەزانستێکی س - «ریە»سازمانگ ەوات - رخاندن و پێشخستنی سازمانەزراندن، چ ەری دامەبێت. هون

 ی گۆڕانکاری بێت.ەشداری پرۆسەب ە ئاگایان ەنیازەی ب ەسەو کەکات لەد ەوەکاری و تۆژینەداوای ورد، ەیەڕازاو

 ەیەه ەوەم. تۆژینەرهەب ەی جۆراوجۆر دێنێتە وەدا و تۆژینەم بوارەل ەشێکی گرینگەتی بەرایەری ڕێبەهون
 ر.ەفتاری ڕێب ەتی و ڕەسایەی کەربارەد ەیشەه ،تیەرایەڕێبفەرمانڕەوایی و ی شێوازی ەربارەد

لێی  ستیش ەبەو م  «ریەی »سازمانگەواژەستەمک و دەچ ەبۆ ئاشنابوون ب ەکە یدەروازە ەم کتێبەڕۆکی ئەناو
  و سازمانناسی، ساختاری سازمانبیردۆزەی باسێکی ەکورتسەرەتا، . ەم بوارەرخی ئە توخاڵی هاوچەخ ەب  ەپەیبردن

لە بواری سازمانگەری و ڕێبەرایەتیدا تواناسازی پێشکەش دەکرێن و پاشان هونەری فەرمانڕەوایی و تی ەرایەڕێب
 دەخرێنە بەرباس.

ستی ەبەم ەوانی بەش و سینگفرەمێک کۆشەگرن، کەڕێمان پێ دەرەوێ، سەولەنامۆ، لێر دەستەواژەیمک و ەچ
 کات. ەی گونجاو خۆش دەپێکانی ئامانج، جێ بۆ زاراو

 2011ستۆکهۆلم، پاییزی 
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 سازمانناسی 

 

 

 بوونەوەرێکی ەخۆڕسکانهەم مرۆڤ و  ەت خۆڕسکەوڵەم دەه ە بێت کەخویا د ەم جۆرە... ب»
،  ەڵکوو سروشتانەخت بەرخی بەر سووڕانی چەبەک لە، نەتەوڵەی بێد ەوەئ و هەروەها ەجڤاکیی

 ە،وازانەالن»ی ەوەکات بەنشتی دەرزەهۆمێرۆس س ەیەمەمرۆڤ. ئ ەل ە رزترەیان ب ەیەیان دڕند
ک ەها وەسی وە؛ کەنگێزەڕە، شەهایە ر خۆڕسک و ەو هەئ ە، چونک« ەرەدەر و خێزانبەدەستووربەد

 .«انمەختی گەر تەسەل ەرێزەداشی بێپ
Aristoteles. Politiká (Politiken 1993) 

 1« پۆلیتیکا»ریستۆ، ەئ 
 

 
1 - Aristoteles. Politiken (1993): 7.  

 
: ئەوەیە داش لەسەر تەختی گەمەی، بۆ نموونە دامە، گەر تەنها بێت  «داشی بێپەرێزە لەسەر تەختی گەمە»مەبەست لە 

   بە ئاسانی لێ دەدرێت، بەاڵم گەر یاوەر و پشتیوانی هەبێت باشتر خۆی ڕادەگرێت.
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م  ەئ ەتەرنجی داوەر زوویش س ەو ه ەبووەری، هە سازمانگ ەخۆ ڕێکخستن، ب ەپێویستی ب ەمیشەتی هەمرۆڤای
  ەفالتۆن باس لەیۆنانی دێریندا، ئ  ەرک بکات. لەری دەکاریی سازمان و سازمانگەورد ەوڵی داوەو ه ەرەهون

وتی  ەڵ ڕەگەل ەبیرکارییم ڕامان و ە . ئەوەبێتەری دانوستان ورد دەهون ەریستۆ لە کات و ئەد ڕێبەرایەتیماکی 
 Organization Theory «سازمانناسی»، ەوەسازییەوانبوونی پیشەم فرەدەکات. بەد ەشەمێژوودا گ

(Organizational studies) - کەندین زانای وەئوستادیی چ ەب Adam Smith (1723-1790)  وKarl Marx 

 Frederickکانی ەمەره ەب ەتی لە تایبەبکات و پاشان ەد  ەشەگ Émile Durkheim (1858-1917)و  (1818-1883)

Winslow Taylor (1856-1915)  وMax Weber (1864-1920) و ەو ل ەوەکای ەدێتکی زانست ەیەک ڕشتەو -ەوەـ
 .ەڵکشان و گۆڕانکاریدایەه ەوام لەردەب ەوەمەد

زانستێکی   ەبێتەد« سازمانناسی» ەیشەوەر ئەبە، لەتییەندیی ئاڵۆزی مرۆڤایەیوەندین پەستنی چەسازمان تێکب
ی ەپێناس ەل Nationalencyklopedin «زانیارستانی سوێدی»ندی جیاواز. ەهەو ڕ ەن ڕوانگەوان و خاوەرفرەب

ی  ەڕشت ەدوێن و ڕێکاری جیاوازیان لەسازمان د ەلانەی ەیبیردۆزو ەل ەبریتیی» دەڵێت: 2دا « سازمانناسی»
  ەی سازمان، ل - هتد ... وت وەڵسوکە رمانداری، شێوازی هەڕێکاری ساختار، ف  ەن. بۆ نموونەکەد ەجیاوازدا شرۆڤ 

 .  «نەکەد ەهتد شرۆڤ ...تناسیەروونناسی، جڤاتناسی و سیاسەک ئابووریی بازاڕ، دەی جیاوازی وەڕشت

مدا باشتر ەی بیستەدەس ەل ری،ەکاریی سازمانگەورد  ەب  پەیبردنکی زانستی بۆ ەیەک ڕشتەو «سازمانناسی»
 ی ئاڵۆز بوو.  ەرمانگەف  ەی بڕیاردانی دروست و خێرا پێویستی بەرخاندنی پرۆسەرخ بۆ چ ەتی هاوچەوڵەڕسکا. د

کی جیاوازدا کۆ  ەیەند ڕوانگەچ ەتی لەرایەی سازمان و ڕێبەربارەی سازمانناسی دیدی خۆیان دبیردۆزەکان
 رباس:ەب ەدێن ەم جۆرەکان بەناودار ەرەه ەباسێکی ڕێبازەدا کورتە. لێرەوەکردۆت

اوەی نێوان سەرەتای سەدەی ناوی دێت، م «کالسیک»ڕێبازی  ەزۆر جار ب  - ڕێبازی کارگێڕی -
 .ەوەگرێتەی دجیهاننگی ەج دووهەمو کۆتای ەمەتا دەم هەیستب

 کات  ەد ەشەوتی جیاواز گەڕ ەب ەوەییجیهاننگی ەج دووهەمپاش  ەل  - جڤاکی ڕێبازی -

  Chester Irving Barnard - «نگیی سازمان ەهاوس»ی ەڕوانگ -

 :یەو ڕوانگ Decision-Makingڕێبازی بڕیاردان« » -
Herbert Simon, James March & Richard Cyert 

 « ری هاندانەمرۆڤ و هونپێویستیی » ڕێبازی -

   Contingency theory ستێنکرد«ە»ڕێبازی ب -

 Organizational Culture «سازمان  نگیەرهەی »ف ەڕوانگ -

 Learning Organization «فێرکارسازمانی » -

 

  

 
2 Nationalencyklopedin (NE): www.ne.se NE: Organisation, Organisationsteori. 
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 ڕێبازی کارگێڕی 

کی زانیار  ەیەک ڕشتەی سازمانناسی و ەویش ڕشتەپێ ئەری و پێبەری سازمانگە، هونەوەسازییەوتی پیشەم ڕەدەب
و   Taylor ،Weberک ەڕێی زانایانی و ەمدا لەی بیستەدەتای سەرەس ەڕێبازی کارگێڕی« ل»ست.  ەی بەچلوور
Fayol  ەوەهزری ڕازایمی ەرهەب ەب. 

م  ەبینرێت. مرۆڤیش لەم دەرهەن بەک ماشینێکی کارگێڕیی چوست و خاوەدا وەم ڕێبازەگشتی سازمان ل ەب
م  ە. بۆ ئەمهێنانەرهەی بەی پرۆسکردنوەدا گرینگ پتە. لێرەم ئامانجەم ساختار و لەشێک لەب ەبێتەدا دەبوار

  ەن، سازمان بەکەران ئامانج دیاری دە. ڕێبەڕێبازم ەچرای ئ ەبنەکی و زانستی دەش مۆدێلی هۆشەستەبەم
 رخانن.  ەت ەو ئامانجە، بۆ پێکانی ئەوەڕێسا و مێتود ە ، بەوەمهێنانەرهەبـی  (ماشینمەکینە، ) رخەمرۆڤ، کۆچ

 :ەوەینەکەڕێبازی کارگێڕی« ڕوون د»ی ەدا سێ ڕوانگەشەم بەل

ریکایی  ەمەندازیاری ئەر ئەداهێن -  Scientific Management «ە اڕگێڕیی زانستانک یەڕوانگ» -
Frederick Winslow Taylor 

 Maxڵمانی ەر: جڤاتناسی ئەداهێن  - Bureaucratic Management «ەی کارگێڕیی بیرۆکراتانەڕوانگ» -

Weber 

  ندازیاری فڕانسیەر: ئەداهێن - Administrative Management« ەرانەرمانبەکارگێڕیی ف  یەڕوانگ» -
Henri Fayol 

 

   Scientific Management « کاڕگێڕیی زانستانە » ڕوانگەی  

 Frederick Winslow. ەو ەکای ەم هاتەی بیستەدەتای سەرەس Taylorismیان   Scientific Management یەڕوانگ

Taylor (1856-1915) - می ناودار: ەره ەن بەسازی و خاوەرۆک کۆمپانیای بواری پیشەو س ندازیارەئThe 

Principles of Scientific Management (1911) نرێت. ەداد ەیەم ڕوانگەری ئەداڕێژ ەب 

ڵێن ەو د ەوەنەکەڕوون د ەمانەو زەریکای ئەمەرجی ئەلومەه Integrerad organisationslära (2011)رانی ەنووس
ڕێ  ەونی ئاسنەرخاند، تەچەکنیکی دەی تەشەئاستێکدا بوو گ ەسازی تێیدا لەرباز کردبوو، پیشەنگی نێوخۆی دەج
پێویستی زیادتر   ەوەبوونەورەم گەدەکۆمپانیا ب 3.ەوەکرد ەو بازاڕی نوێی بۆ کۆمپانیاکان د ەبۆوەاڵتدا باڵو دەو ەب
کنینکی  ەت ەتکاری و بە تایب ەپێویستی ب  ەمی ماشینکرد. کارگەرهەبۆ ب ەوەمی مرۆڤکردەرهەب ەبازدان ل ەبوو بەد

مهێنان ەرهەر و ئاستی بەی کارگەبوو. ورەختتر دە هات سەتا دەرکیان هەرکاران ئەر و سەبەڕێوەبوو. بەنوێ د
  ەوتەندازیار کەک ئەمهێنان وەرهەمیی بەری کەسەبۆ چار  Taylor م بوو. مێتودی کار ناجۆر و ناڕوون بوون. ەک
ی  ەوەبریتی بوو ل Taylorی دیدی ەو ماشین. بناخ  (ەمادد)تریاڵ ەندیی نێوان مرۆڤ، مەیوەپ ەل ەوەر تۆژینەس

رخستنی ئاستی ەس)مهێنان ەرهەبۆ چوستاندنی ب ەیەردا باشترین ڕێگەسەدوی چارەڕان بەی زانستی و گەوەتۆژین
 .  (چوستیی سازمان

  ەکاتەد ختەج ەیبیردۆزەم  ەئدەڵێت  داـ Taylorismی ەپێناس ەل Management från A till Ö (2007)کتێبی 
کات ەد ەوەر باس لە تایل  4. ی باشترین چوستیەدەستهێنانشینی کاردا بۆ وەکارگێڕ و داب ەل ەر دیدی زانستانەس
کاردا  ەی لەوەبێت بۆ ئەتی فراژووتنی هەرف ەها دە روەبێت و هەکارێکی دیاریکراوی هدەبێت ر  ەکارگ ەک

 
3 Bruzelius & Skärvad (2011): 41. 
4 Karlöf & Lövingsson (2007): 341. 
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دەبێت ڕی چوستی و سوود، ەوپەئ ەیشتن بەبۆ گر ەست بێت. هەدەو ەرەو کارگەتوانای ئ ەڕی سوود لەوپەئ
 م بێت.ەرهەی بەستەواب ەمووچدەبێت ر بێت، ەهاند ەمی مووچەسیست

 

 Taylorismکانی  ە کیی ە ر ە س   ە خاڵ 

ی لێ بکرێت و ەی زانستانەوەتۆژیندەبێت سازماندا  ەرکێک لەموو ئەه  - ەو ڕێسای زانستان ەوەتۆژین -1
ندین  ەر چەسەش بکرێت بەی کار دابەداڕێژرێت. پرۆسی بۆ ەها مۆدێل و ڕێسای زانستانەروەه
  ەیشتن بەکرێت بۆ گەی لێ دەوەوردی تۆژین ەنگاوێک بەموو هەوتی هەنگاوی جیاوازدا. کات و ڕەه
 ڕی چوستی. ەوپەئ

، دیاری  ەڵبژاردەندی هەشیاو، کارم ەرەسی هەرکێک، کەر ئەبۆ ه -ند ەی کارمەڵبژاردنی زانستانەه -2
ندی خۆی بۆ دیاری ەکارێک، کارم  ەر جۆرەو ه ەوەکرێنەک جودا دەی ەکرێت. جۆری کار لەد
 ەم جۆرە. بەیەه ەری زانستانەپێو ەند پێویستی ب ەی کارمکردنڵبژاردن و دیاریەکرێت. هەد

 بێت. ەدروست د «تکاریە»تایب

رکی خۆی  ەکاریی ئ ەتدا فێری وردەخولی تایب ەل ەڵبژاردەندی هەکارم - ەفێرکاری و ڕاهێنانی زانستان -3
ر  ەسەم زاڵبین بەی هەوەکرێت بۆ ئەدیاری د ەشێوازێکی زانستان  ەب ەم فێرکاری و ڕاهێنانەکرێت. ئەد

 ن. ەگمەندی دەکارم ەبێتەسیش نەم کەزانیندا و هەی نەکێش

نگری  ەک خواست و خولیا، الیەن  ەرەهۆش بڕیارد - کی بنەری هۆشەبڕیارددەبێت رۆک ەرکار و سەس -4
 رکاردا.ەر و سەنێوان کارگ ەبێت لەندی و هاریکاریی باش هەیوەپدەبێت زوو. ەو ئار

 

Taylor بێت. ئامانج دیاری بکرێت و پێکانی  ەی هەکات کار مێتودی زانستانەداوا د ەنگاوانە م هەی ئ ەکردنبۆ پیاد
بۆ پێکانی  ند فێر بێت چۆن کار بکات ەی کارمەوەبۆ ئهەبێت  و خولی ڕاهێنانیشبێت  دووەاڵتی لەئامانج خ

بواری   ە، ل«ەمکی »کارگێڕی زانستانەڵێن الی چەد Organisation och organisering (2006)رانی ەئامانج. نووس
یزانن و ەندازیاران و پسپۆران دەویش ئەئ 5،ەیەه way best one«  باشی کار ەرەی هەک شێوەی»نها ەکاردا ت

کی پێ  ەرکی کردە ر ئەستۆ، کارگەئ  ەگرێتەکی، دە، کاری هۆشەپسپۆر کاری زانستان ەواتەن. کەدەبڕیاری د
 ەل -ندەبۆ کرێکار و کارم -« ستیەکاری د»نێوان  ەل ەاڵوێردنە م جوداوازی و هەئ  Taylor ێت.سپێردرەد
کی ەهۆشکاری دەڵێت  و ەوەکاتەک، ڕوون دەالی ەل - بۆ پسپۆران - Brain Work«  کیەکاری هۆش»ک و ەالی

کڕۆکی  ەیەمەی ستافی پسپۆران. ئەخان -ری پسپۆران ەفتەبۆ د ێتڕاگوێزر  ەوەیدانی کاری کارگ ەم ەلدەبێت 
 ەی توند لەخنەی ڕەمای ەبێتەد  ەشەمەر ئەه .دا«ە»کارگێڕی زانستانبیردۆزەی  ەل  «شینی کارەداب»ی ەزانستان

 . ەوەیارانەن نەالی

 ەندان لەر و کارمەالنانی کارگە و پسپۆران، و (لیتە، ئەستبژێر، نوخبەد)ڵ ەرتەت بۆ سەنگی تایبەڕێز و س
 Hurهێز. کتێبی ەی بەخنەپۆلی ڕەر شەب ەی دای Taylorismی بڕیاردان، ەپرۆس ەی پرسوڕا، دابڕانیان لەبازن

moderna organisationer fungerar (2002)  ک جۆر کاری ەی ەر بەی کارگەوەستنەشینی کار و بەدابدەڵێت

 
5 Eriksson-Zetterquist & Kalling & Styhre(2006): 45. 
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 Modern فیلمی ەل  Charlie Chaplin (1889–1977)زێت. چارلی چاپلن ەبێزاربوونی لێ د (مۆنۆتۆن)واز ەکنەی

)1936( Times 6.ەخنەر ڕ ەب ە داتەد ەی ەم دیاردەئ ەندانەرمەدا هونـ 

Taylorism تبێەرپرس هەبرکار و ەشت جۆر سەکرد هەتیی سنوورداردا داوای دەرپرسایەشینی کار و بەداب ەل  ،
  7: کراورکێکی دیاریەبۆ ئ ەر جۆرەه

 شێنی کار ەبۆ داب - شکارەداب -
 ی کارەی ئاڕاستکردنبۆ دیاری -ەرماندە ف  -
 ی کارداەپرۆس ەل گرتنبۆ کات - کاتگر -
 رانەبۆ کۆنترۆڵی کارگ - چاودێر -

 

 ک: ەیدانی کاردا، وەم ەش لەوجا چواری دیکەشی پالنڕێژیدا دانرابوون، ئەب ەل ەرۆکەم چوار سەئ
 ی کارەپرۆس وکێشییەبۆ جڵ - رکارەس -
 وتی کارەبۆ کۆنترۆڵی خێرایی ڕ - چاودێری خێرایی -
 کاریەی وردکردنبۆ کۆنترۆڵ - وردبین -
 ی ماشینەی پارچەوکردنەبۆ چاک - ستای ماشینناسەو -

 

ر بۆ  ەبوو. هەرزی هەنجامی بەرئەبواری چوستاندنی سازماندا د ەتی لەرپرسایەرک و بەشینی ئەداب ەکاری لەورد
ی  کردنباشتر)و جۆراندن    کردن، زیادەرخستنی مووچەرجی، س ەی خەوکردنەمەکرد بۆ: کەی ساز دەمینەز ەنموون
ر چوستیی سازمان و ەسەی زیادتر لەسێر ەک تگیرێ ەی لێ دەوەی ئەخنەاڵم ڕەم. بەرهەبـی  (تیەجۆرای
 دی مرۆڤ. ر خوەسەک لەن ەمهێنانەرهەکارگێڕیی و بمی ەسیست

چاو ەڕ Taylorismمینی ەمان و زەرجی زەلومەهدەبێت  ک بێتەرچییە« هەکارگێڕی زانستان» ەل ەگرتنخنەڕ
ی دیدی ەستەرەریکا و کەمە، بازاڕی کاری ئەمانەو زەبزانێت ئدەبێت مرۆڤ  ێت. نا دروست ناپێکەبگرێت د

Taylor ورووپا. ەزانی ئەمخوێندووی ئینگلیزینەواد و کەرانی بێسە کۆچب ەبریتی بوون ل 

Taylor توخاڵ ەداڕشتنی خ ەل ەبووەخشیان هەی نەمانەکەی  ەتییەسایەو کەل ەکێکەی «داە »کارگێڕی زانستان ەل
ریی  ەاڵم کاریگەگری زۆر بوون بەخنەیار و ڕەن تایلەر تیی سازمان. ەرایەکارگێڕی و ڕێب ەت بەمۆدێلی تایب

 م.ەردەریی سەر دیدی سازمانگەسەل ەبووەزنی هەکجار مەی

 

  

 
6 Jacobsen & Thorsvik (2002): 88. 
7 Bruzelius & Skärvad (2011): 42. 
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 Bureaucratic Management  « کارگێڕیی بیرۆکراتانە » ڕوانگەی  

ر ە. وێبداڕشتن ەهات Max Weber (1864-1920) ەوە مانییەڵەن بیریار و جڤاتناسی ئەالی ەل ەم ڕێبازەئ یەبیرۆک
ڵمانی،  ەزمانی ئ ەل  ە. جگەبووەی پرۆفیسۆری هەدا پێگەف ە لسەسێ بواری جڤاتناسی، ئابووریی سیاسی و ف  ەل

کانی  ەت ەباب ەب ەوەکادیمییەڕووی ئ ە. لەکانی ڕووسی و عیبریشی زانیوەها سپانی، زمانەروەئینگلیزی، فڕانسی و ه
بواری   ەل ەندین شاکارەنی چەر خاوەوێب 8. ەیشتوەدا ڕاگەف ەلسەداد، مێژوو، ئابووریی سیاسی، دینناسی و ف 
 . ەوانەک لەی Wirtschaft und Gesellschaft (1922) «ئابووری و جڤاتناسیدا، »ئابووری و جڤات

  ەمکیسێ چنێوان ندیی ەیوەر پەدات وێبەپێشانی د Organisationsteori (1994)ریدا، کتێبی ەباسی سازمانگ ەل
  9:وهەکاتەچۆن ڕوون د Authority «و »ساالری  Legitimacy «تیەوایەڕ»، Power «اڵتەسە»د

ست و ەد ەگرێتەرمان دەاڵتدار ف ەسەرۆکی دەی خۆی، سەستەژێرد ەبکات  ەسانی دیکەک ەیەوەاڵت« ئەسەد» -
 کات. ەڵی دەناچاری گوێڕای ەدیک کەسانی

 خشن. ەتی پێ ببەوایەلمێنن و ڕەبس  ەسانی دیکەاڵتی کەسەد گەل  - «تیەوایەڕ» -

 ەیەوەری ساالر ئەڕێب ەوا، واتەوایی ڕەرمانڕەف  ە کاتە، دەیەکەمەو دوو چەڵکردنی ئەئاوێزان و ه «ساالری» -
ی  ەرچاوەر، سێ جۆر و سەدیدی وێب ەب «ساالری »لمێنن. ەرداریی لێ بسەویستی خۆیان، س ەڵک بەخ
  10:ەیەه

 ەش لەکی گەیەرمانەخدین  بۆ نموونە بنەماڵە و - Charismatic Authorityکی« ەسەساالریی ک» -1
  کاریزما، دەیانکەنە قارەمان،ن ەخاو یتیەسایەک ەنە کانیەکێشن و دەک دەیەستەسێک یان دەوری کەد

 خشن. ەبەاڵتی پێ دەسەد ی وپیرۆز
 

تی،  ە، شێخایەماڵەبن ەرێتی، بۆ نموونە ندیی نەیوەپ - Traditional Authority «رێتیەساالریی ن» -2
. ەوەمێنێتەبۆ کوڕ و خێزان د ەوەباوک ەمیرات ل ەتی بەرۆکایەدا سە. لێرەتیر  تی وە گایەبەرەتی، دەخێاڵی

ک توانا و ە، نەرماندەرۆکی ف ەچی بۆ سە و ملک (الءە و)هۆگری  ەل ەبریتیی ەاڵت و پێگەسەرجی دەم
 ژێهاتی.

 
دا  ەوا، لێرەساالریی بیرۆکراسی و ڕ  - Rational-Legal Authority «ستووریەد -کی ەساالریی هۆش» -3

سمی ە پێی ڕێوڕەر بەبەڕێوەرکار و بەی سە ری. پێگەگەتی و تیرەک خزمایەرجن نەستوور و ڕێسا مەد
 . ەنیی ەو خاتران ەندانەزوومە، ئارەیەی خۆی هەر و ڕێسای بیرۆکراتانە، پێوە. پێگتکرێ ەرمی دیاری دەف 

 

مێکی  ەسیست ەچونک تێ دم ەردەڵکی سازمانی ئاڵۆزی سەکەب ە« یستووریەدنها »ساالریی ە، ترەوێب دیدی ەب
، ەکانی دیکە. جۆرەماڵە ندیی خێڵ و بنەیوەک پەرن نە، توانا، کارزانی و ڕێسای ڕوون و ئاشکرا بڕیاردەکییەهۆش

 : ەیەنی گرینگی هەسازمانی بیرۆکراسی دوو الینامێنن.  ەوەم کاتەدە بکی نین، ەی هۆشەوەر ئەبەل

 چێتەردەستوور و ڕێسای ڕوون دەمای دەر بنەسەو ل ەندگیرەدا نێوەبڕیار لێر -

 
8 Eriksson-Zetterquist & Kalling & Styhre(2006): 67. 
9 Andersson (1994): 27. 
10 Weber (1977): 42 
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ندی، ەوەرژە ک بەبێت نەن دەندی کارزان و توانا و بێالیەستی کارمەر دەسەل ەو بڕیارەی ئەکردنپیاد -
 و. ەئەموزووی ئەخواست و ئار

 ر بکات وەبەستەستووردا دەئاست د ەموان لەکسانیی هەری و یەروەتی، دادپەوایەڕ تتوانێەمرۆڤ د ەجۆرم ەب
الی   ەرمانگەوتی ف ەڵسوکەدا هەمەم سیستەبگرێت. ل ەندانەزوومەکاریی ئارەبڕیار و پیاد  ەلک ڕێ ەیەتاڕاد
رجیش ەکرێت. پێشمەڵ دەگەوتی لەڵسوکەکی هاوجۆر هەیەشێو ە: دۆخی وێکچوو بەت ڕوون و ئاشکرایەمیلل
نی کوشتن سزای  تاوا ەر بۆ نموون ەو. هەئەموک ویست و خواستی ئەستوور و ڕێسای ڕوون نەد ەل ەدا بریتییەلێر

زیندان ئازاد  ەزووی خۆی تاوانباری مرۆڤکوژ لەئار ەکحیزب بەرەسئەم  ەوا نییە، ئیدی ڕەیەدیاریکراوی خۆی ه
 ەچونک شەیەوجانە تێکی گە، سیاسییەدادبێزێنی و ەستووربەی دە وەل ەها جگە. کاری وەیەژنانەج ەبکات گۆی

 . ەوەکات ەکدا دەموو الیەه ەری بەروب ەشێوی و بێسەی پەروازەد

چوونی جڤاکیی  ەپێشڤ  و ەشە گ وتیەڕ ەب ەوەستێیەب ەد Bureaucracy« بیرۆکراسی»مکی ەر چەماکس وێب
  ەنەکەکی دەی هۆشەڕوانگ Capitalism (کاپیتالیزم)تی ەدارەرمایەمی سەم سیستەم بیرۆکراسی و ه ە. هەڕۆژاواو

 ندی. ەرێت و شکۆمەک ن ەما، نەبن

مافی »کات: ەر دەبەستەت دەت دوو جۆر ماف بۆ میللەوڵەستووری دە، دەنموونک سوێد، بۆ ەاڵتێکی وەو ەل
  ەنها بەی تەلەو مافگ ەل ەها بریتییەمافی ڕ Relative Rights.11 «کیەمافی ڕێژ»و  Absolute Rights «هاەڕ

سزای کوشتن،  هادا ەمافی ڕ ە. لەرتاوی قانوون و ڕێسایەکی بەکرێن. مافی ڕێژە ستوور سنووردار دەگۆڕینی د
 ەم خااڵنەرمووی ئەستوور ف ەد ە. کەیەغەدەق  (ەجنسی) ەی زێدنامکردنوتەاڵت و زەو ەرکردن لە، دەنجەشکەئ
ستوورشکێنی و  ەخۆڕا دەر لەه -ک بێت ەیەر پێگەن هەخاو ەسەو کەئجا  - ەس بۆی نییەئیدی ک ەیەغەدەق 

ستوور ەرکات. دەشینی سامان و سزا دەرمانی دابەف  ەشکرکێشی بدات،ڕ و لەبڕیاری ش ەزێنی بکات،سنوورب
«  ندییەو »شکۆم« ییەورە»گ ەتاوان و تاوانکاران ب ەس بۆی نییەوسا کەکات و ئەد ەنگڕێژکاری ژیان ڕەورد

 پۆش بکات. ەردەخۆی، پ

سازمانی . ەهاتووەند نەوایی ژیارمەرمانڕەاڵت، سازمان و ف ەی دڕ بۆ وەندانەزوومەزێن و ئارەستووربەبڕیاری د
، بۆ قانوون و  ەستوورەری بۆ دەرو ەسازمانی بیرۆکراسیدا، س ەگرێت. لەها دەریی وە روبەبێس ەل ەبیرۆکراسی ڕێگ

دەبێت  ، ەسێکەرکەک و هەرچییە، هەر پێگەسە ڵنیشتوو لەو مرۆڤی ه ە. پێگەری و بۆ کارگێڕییەرمانبەڕێسای ف 
 ها.  ەی ڕەندانەزوومەراڵتی ئاەسەن دەکوێخای خاو ەستوور بێت، نابێتەوی دەیڕەپ

ر ەدیدی وێب ەب 12«ما و ڕێساکانی »سازمانی بیرۆکراسیەبندەڵێت   Byråkratins tidsålder)2006(ی ەوەتۆژین
 :ەبریتین ل

تی، ڕێسا و ەرپرسایەاڵت، کۆنترۆڵ و بەس ەی دەکردنشین و پیادەی دابەربارەێسای ڕوون و ئاشکرا دڕ -1
ی ەت بۆ کێشەری تایبەسەی چارەوەدۆزین ەو ل ەکردنپین ەڕزگاربوون لتینی ئاشکرا و گشتی بۆ ۆڕ

دەبێت جێکار ەی جێبەرمانگەپشت بێت، ف  ەقانوون و ڕێسای ڕوونی لدەبێت ت. بڕیار ەتایب
و ەستنی ئەوجا تێکبە، ئتری کارزانی و توانا بێەپێو ەبدەبێت  ند ەی کارمکردن ند بێت، دیاریەستووربەد

،  ەندی تواناوەن کارمەالی ەستووریدا لەی دەرمانگەف  ەستووری، لەی بڕیاری دەکردن: پیادەنەسێ الی
 وا. ەری کاری ڕەبەستەد ەبێتەد
 

 
11 Strömberg & Lundell (2011): 92. 
12 Lundgren (2006): 19-20. 
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 ەاڵت لەسەڕوون بن. ددەبێت ی جیاواز ەسنووری نێوان پێگ - بێت 13مکار« ەرەه»دەبێت سازمان  -2
تی  ەرپرسایەمکاردا، بەرەاڵتی هەسەد ە، لە وەبێتە م دەک ەپل ەبەو پل ەوەبێتەژێر دەرەب ەوەمەرەدوندنی ه

 . ەرجیان ئاشکرایەلومە ها هەروەو ه ەشینی کار دیاریکراوە، دابەڕوون
 

تی، ەرمی، دۆستایەندیی ناف ەیوە. پ«کیەسەک »کەرمی« بێت نەف »دەبێت نێو سازماندا  ەندی لەیوەپ -3
رکار ەس ێت.کار بێنەاڵتبازی بەسەی خۆی بۆ دەپێگ نابێت  ندە. کارمەوا نییەن، ڕەس و الیەک ەربەس
 زێنیی هاوکاران. ەر ڕێساشکێنی و سنووربەرانبەب ەیەی هە وەاڵتی لێپرسینەسەد
 

تا ەند هەی کارمە. پێگەیەو زانکۆ ه ەفێرگ ە، پێویستی بەیەفێربوون و خوێندن ه ەکار پێویستی ب -4
. ەیەنگی هەری سەوەرخدا پیشەجڤات و سازمانی هاوچ ە. لەوەبێتەرزتر دە رجی زانینی بەمێت، رزتر بەب

ی  ەوەر ئەبەل  ەستەسی ناشایەک ەبدرێت ەدا پێشێل بکرێت و پێگەرگرتنی پێگەو ەرجی زانین لەنابێت م
و  ەی داڕمانی پێگ ەمای ەبێتەزێنی دەرشکێنی و سنووربە. پێوەاڵتدارەسەس و دۆستی بابای دەک

 . ەن پێگەتیی خاوەسایەی کەوەپووکان
 

ی کاتی  کردنرخانەڵکشاوتر بێت، تەتا جڤات و سازمان هە. هەکات ەتی پێویستی بەندایەرکی کارمەئ -5
جڤات و   ەکات. لەواو کار دەکاتی ت  ەرخدا ڕۆژان ەجڤاتی هاوچ ەند لە. کارمەرچاوترەب ەکاری ڕۆژان

 ەرگرتن ڕۆژانە و ەنها بۆ مووچەند تە، مرۆڤی کارمەنگەوتوودا کاتی کار بێسەری دواکەروبەسازمانی بێس
  - «ندی »بندیوارەکارم ەبێتەوا دەر بۆیشی بلوێت ئەکات، گەریک دەروا خۆی خەند کاژێرێک بێپەچ
 .ەکردەخۆری نەندی مووچەکارم ەوات
 

لی نێو سازمان پێویستی ەی ڕێسا و بڕیارگ لێکدانەوە و پیادەکردن -بێت  نووسراودەبێت موو بڕیارێک ەه -6
ک ەن ەیی دروستەپرۆتۆکۆل و ئاواڵ بێت.کی چێ ناەگفتوگۆی زار ە، بەیەدۆکیومێنتی نووسراو ه ەب

دکاریدا ە مکار و بەک ستەتەچرپی داپۆشراو باشتر لەی چرپەژێر. دیاردەال و ژێربەپسکی البەپسک
 وێت.ەڕێک ناکنددا ەستووربەی دەریی ئاواڵەڵ سازمانگەگە، لەدرۆ و فریودان ەپێویستی ب  ەک ەکانگیرەی

 

شی  ەکەنجامە، ئنە وەرەی سەش خاڵەم شەی ئەوانەرخێنی پێچەیانچەد ەرێتی دیکەجڤات و سازمان زۆرن ن
رجی ەو م ەرانەوەری پیشەبری پێو ەندی زانا، لەستووری و کارمەی دەبری بڕیاری ڕوون، بنگ ە. جڤاتێک لەدیار

وی خۆی  ەرمیبوون و تۆماری نووسراو، جڵەبری ف  ە رک، لەی ئکردنی کات و دیاریکردنرخانەبری ت ەزانستی، ل
 ست:ەد ەبدات

 زووکار ەزێن و ئارەستووربەدتیی ەرۆکایەس -

 
وایە جگە لەوەی جیاوازییان هەیە، لێرەدا  بێت، بەاڵم پێم « وشەی »هەرەمی « دەکرا لەبری »هەرەمکار - 13

دا   84، لە الپەڕە «باشتر لەبارە. هەرەمکار بە پێوانە لە سوورکار و چەمکار داڕێژراوە. »زاراوەسازیی پێوانە« »هەرەمکار
چەمینەوە« ی گەرەک « و »چەمانەوە»دەکات بۆ نەخشێک یان دیاردەیەک « باس لە »چەمکار، چەمبەند و چەمکێش

  www.mamosta.netانە سایتی مامۆستا بێت. بڕو
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 بۆ خزمان   ەزگەو دامود ەی پێگکردنپاوان -

 مۆ  ەستەچ و دەندی ملکەڵبژاردنی کارمەه -

 ییەبری کارامەتی لەحیزبایر، ەپێو ەبکرێتو ەموئەهۆگریی بۆ ئ -

 ساختاری ڕوون بری ەتی لەکوێخایەفر -

 هتد  ...و ەوایی ساختەرمانڕەڕۆک، ف ەی بێ ناوەرمانگەو ف  ەپێگ -

 م دێت.  ەرهەردانیی لێ بەنها پاشاگەها تەجڤات و سازمانی و

 

خت  ەر جەچۆن وێب  ەوەنەکەڕوونی د Organisationsteori: Struktur - Kultur - Processer (1999)رانی ەنووس
 ەل ەمەردەو سەریی ئەک و مۆدێلی کار و سازمانگەالی ەمۆدێلی بیرۆکرات لر جیاوازیی نێوان ەسەکات لەد
ی ەندانەزوومەڕێی کار و بڕیاری ئار ەست لەربە ب  ەبێتەو د ەکییەسازمانی بیرۆکرات مۆدێلێکی هۆش 14.کەالی
میان  ەن. ئەکەکی چۆڵ دەتەتی جێ بۆ هۆش و بڕیاری بابەتی و خزمایەدا دۆستایەڵی نادروست. لێرەندەگ

می  ەڕێسای ڕوون دیاری کراون. سیست ەب ەکات کەی بڕیار دەستوور و شیرازەوی دەیڕە، پەمێکی چوستەسیست
  ەدرێنەتیش دەی تایبەستەو د ەت. لیژنەی تایبە زگ ەو د ەست لیژنەد ەداتەر، کار و بڕیار دەروبەکۆنی بێس

ک ەو ەو پۆستانەتی نادات، ئەندایەری و کارمەوەتوانای پیش ەتی گوێ بەرۆکایەس  ەست خزم و دۆست چونکەد
 سی خۆی. ەک ەداتەاڵت دەخ ەب« شکۆداریی ە»پێگ

ر و زانایانی  ەرنجی تۆژەس ەسازمان ەو جۆرەکانی کاری ئدەرئەنجامەو  «»سازمانی بیرۆکراسی ەوەم کات ەدەب
گۆڕانکاریی  ەوەمەی بیستەدەی سدووهەمی ەنیو ە یان کرد. لەشەدا گەم بوارەی جیاواز لەڕاکێشا. دید و ڕوانگ
هات.  ەدەست نەروەواو دەموو بارێکدا تەه ە، سازمانی بیرۆکراسی لەوەکای ەو هاتەتیژڕ ەندەوەجڤاکی و زانستی ئ

ڵکردن ەری و هەی ڕکاببەرسڤرتردا بۆ ەدوای فۆرم و شێوازی کاریگە ڕان بەگ ەوتەریش کەسازمانگ ەورد ەورد
 ردا. ەوروبەڵ دەگەل

   15: ەا دیاری کرد، بۆ نمووندسازمانی بیرۆکرات ەتییان لەن و خاڵی نایەالیند ەران چەتۆژ ەوەیەم ڕوانگەل

نها  ەند تەئاستێک کارم ەگاتەرچێت دەسنووری خۆی د ەر لەتکاری گەتایب  - رەدەبەڕادەتکاریی لەتایب -
 کاروباری گشتیی سازمان ناکات  ەری لەردەزانێت و سەکاری خۆی د

 کاتەکاری جیاوازدا زیاد دەش ەسازمان و بەشەنێوان ب ەناکۆکی ل -ری ەگەناوچ -

کانی نێو  ەرمانگ ەش و ف ەو ناکۆکیی نێوخۆی ب ەکێش - تیی سازمانەرۆکایەو سەرەڵکشانی ناکۆکی بەه -
 ر ەسەی چارەوەنێن بۆ دۆزینە تی دەرۆکایەس ەن، ڕوو لەی خۆیان بکە ی کێشەسازمان ناتوانن چار

ی ئامانج ە گیرێن، جێگەند دەهەبن و بەگرینگ د   ەندەوەئ ەڕێسا و کارنام -ئامانج  ەبێتەستاوێژ دەد -
 ە وەگرنەد

خۆشی و ەی نەڕاد  ەگاتە د ەوەم کاتە دەب ەوەر ئەبە. لەش دژی سروشتی مرۆڤ ەمەئ -ماشین  ەبێتەمرۆڤ د -
 نامۆبوون و مانگرتن 

 
14 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist (1999): 41-42. 
15 Bruzelius & Skärvad (2011): 52. 
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.  Conservatismتی ەوارەهۆی کۆن ەبێتەستوو دەبشێوەق و ە ساختاری ڕ  -و گۆڕان ەتیی پشتەوارەکۆن -
 بێت. ەد Stagnationستان ەت. تووشی داوەو نایەستی گۆڕانکاریی تیژڕەروەها دەسازمانی و

 

ردوام بوو بۆ  ەبواری سازمانناسیدا ب ەکاریی لەو شرۆڤ  ەوە، تۆژینەتەم بابەی لەماسی و کێشەی کگرتنچاوەڕ ەب
 ری.  ەری سازمانگەر و پێشخستنی هونەسەی چارەوەدۆزین

 

 Administrative Management »کارگێڕیی فەرمانبەرانە«   ڕوانگەی 

  تگوترێ ەسازمانناسیدا پێی د ەل ەت ەکی تایبەیەری ڕوانگەداهێن Henri Fayol (1841-1925)ندازیاری فرانسی ەئ
ک  ەزۆری ژیانی خۆی و ەرەشی هەب  Administrative Management  .Fayol« ەرانەرمانبە»کارگێڕیی ف 

 ن. ەزموونەو ئەی ئەکانی زادەر و بۆچوونەس ەرۆک کۆمپانیای کانزا بردەندازیار و سەئ

ا ـد - Administration Industrielle et Générale (General and Industrial Management) (1916)می ەرهەب ەل
و هەبێت  ی «رکارەس»ک ەنها یەتدەبێت ندێک ەکارم دەکات لەسەر ئەوەی هەر ختەج Fayolیۆل ەف 
هەبێت  اڵتەسەی دەندەوەبواری خۆیدا ئ ەلدەبێت شی دیاریکراو بێت و  ەک بەرپرسی ی ەرۆکێک بەموو سەه
 16. وایی بکاتەرمانڕەف 

Fayol ش جۆر کارکردی کارگێڕی ە« دا شەرانە رمانبەکارگێڕیی ف » ەلFunctions of Management   دیاری
 17:کاتەد

 مهێنانەرهەبواری کاروبار و ب ەوەکاتەد - کنیکیەبواری ت -1

 ەباشترین شێو  ەکارهێنانی بەو ب ەرمایەی سکردنیداەپ -  بواری ئابووری -2

 ئابووری و ئامارموو کاروبارێکی سازمان. چاودێریی ەی هەوکردنە رەسەب - بواری وردبینی -3

 بۆ ڕێکخستنی کڕین و فرۆشیاری - بواری بازرگانی -4

 ئاسایشی گشت کاروباری سازمان  ەوە کاتەد ەک - ئاسایشی سازمان -5

 نگی و کۆنترۆڵەرمانداری، هاوئاهە ری، ف ەبواری پالنڕێژی، سازمانگ ەوات - بردنەڕێوەبواری ب -6

 

ی کاردا جودا  ەپێنج جۆر پرۆس ەل ەـ« بردنەڕێوە»بواری بم ەئ Fayolیدا، ەکەی کتێب دووهەمشی ەب ەوجا لەئ
 18:ەوەکاتەد

وجا داڕشتنی ڕێسا و  ەی ئامانج و ئکردن، دیاریەندەرجی ئایەلومەپێشبینی ه ەل ەبریتیی - Planningپالنڕێژی  -1
  ەشێوازی جۆراوجۆری پالنی کار و داڕشتنی بودج ەوردی باس ل ەدا بەلێر Fayolبۆ پێکانی ئامانج.  ەڕێچک

 کات. ەد

 
16 Nationalencyklopedin (NE): www.ne.se 
17 Andersson (1994): 25. 
18 Eriksson-Zetterquist & Kalling & Styhre(2006): 50. 
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نگاندن ەڵسەزراندن، هەندی، دامەیوەچاالکی و پ 19،«ەڕێنام»داڕشتنی  ەل ەبریتیی - Organizing ڕێکخستن -2
رکار، ەر و سەندیی نێوان کارگەیوەدا پەنێو سازماندا. لێر ەو ڕاهێنانی هاوکاران ل کردنها فێرەروەو ه

خت  ەج Fayol. ەوە کرێنەڕوون د ەاڵت و مووچەی خکردنی بڕیاردان، دیاریەڵە، ڕایەرماندەر و ف ەرمانبەف 
ندان دروست ەندیی نێوان کارمەیوەپدەبێت  ەوەر ئەبەو ل ەوەی سازمان بوارێکی جڤاکییەوەر ئەسەکات لەد

 .بێت

ستۆ و  ەئ ەهاوکارانی خۆی بگرێتبردنی ەڕێوەرمانی بەرکار ف ەی سەوەل ەبریتیی -  Commandingرمانداری ەف  -3
  ەداتەتی دەرپرسایە، بەیەدیدێکی دابڕی توندی ه Fayolدا ەو پێکانی ئامانجی هاوکۆ. لێرەهانیان بدات ڕوو

 ەخاتەر دەندان هەرۆشیی کارمەخساندنی بواری جڤاکی و پەشدا ڕەوەک ئەتە، لەرماندەسی ف ەست کەد
 .  ەرماندەسی ف ەستۆی کەئ

کدیدا. بۆچوون  ەڵ ی ەگەی چاالکیی جیاوازی نێو سازمان لکردنکۆک ەل ەبریتیی - Coordinatingنگی ەهاوئاه -4
  ەل ەتییەڕەرکێکی بنەنگی ئەهاوئاه ەهایەالی و ەکات چونک ەد ەکانی دیکەڵکێشی خاڵەیان تێهەم خاڵەئ ەیەه
 تی. ەرایەستۆی ڕێبەئ

لی سازماندان و ەی پالن و ڕێساگەچێو ەکاروباری سازمان لی ەوەل ەبۆ دڵنیابوون - Controllingکۆنترۆڵ  -5
 . ەوەری بۆ بدۆزرێت ەسەچارهەبێت   زێنیەر جیاوازیی و سنووربەگ

 

Fayol ە. باس لەوەکاتەری ڕوون دەرمانبەکانی ف ەجیاواز ەرکەوردی ئ ە« دا بەرانە رمانبەکارگێڕیی ف » ەل  
 ەب ەوەرەی سەی کارە و پێنج پرۆسەکات. ئەپالنڕێژی و ژمێرکاری د ەتیی داڕشتنی ساختاری سازمان، لەچۆن

 20: کاتەشاڕێییان بۆ دیاری د ەو چوارد ەوەکاتەوردی شی د

تکاری خۆی ەتایبدەبێت شێکی نێو سازمان ەر بەه - Division of Workشینی کار  ەتکاری و دابەتایب -1
 ش بکرێتەداب دەکرێت  تاەهدەبێت رکی نێو سازمان ەوجا ئەبێت. ئەه

رمانداریی ەف  ەوەکاتەد ەک - فەرمانڕەوایی - Authority and Responsibilityتی ەرپرسایەو ب  ساالری -2
و   ساالریموو  ەڕوونی دیاری بکرێت. ه ەبێت بەنێو سازماندا د ەل - ەی دیکەوانەریی ئەرمانبەسێک و ف ەک
تی  ەرپرسایەو ب ساالری بێت.  ەوەوام جێی لێپرسینەردەبێت بەکاری خۆی و د ەل ەرپرسەک بەرماندارییەف 

ر بێت،  ەرانبەتی بەرپرسایەی بەوەزیاد بکات بێ ئ  ساالریر ەنگ بن. گەهاوسدەبێت رازوون و ەدوو تای ت
راسانبوون و  ەه ەگاتەد دەستڕۆییمیی ەتیی زۆر و کەرپرسایە. بەوەزێتەپاندنی لێ دەدکاری و خۆسەب
 شۆکان.ەپ

 

 
 دێت، بە واتای هەڵوێست لە دەوروبەر، هەڵوێست لە دیاردە و دۆز. Policy «پۆڵیسی»ڕێنامە« لێرەدا بەرانبەر » - 19

20 Bruzelius & Skärvad (2011): 47. 
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 ەستن لەندی و ڕێب ەسپاو بێت. ڕێسابەبێت چەندی دەڕێکوپێکی و ڕێساب - Disciplineندی ەڕێساب -3
بۆ بوارێک   ەو ەبوارێک ەل ەرکەم ئە. جۆر و شێوازی ئەگرینگ ەرەرکی هەری ئ ەروبەزێنی و بێسەسنوورب
 .  ەجیاواز

رکی دیاریکراو.  ەک ئەی ەل ەرپرسە س بەک کەنها یەت - Unity of Command ەرماندەک ف ەی -4
ی  ەرماندەگرێت. ف ەردەرکار وەک سەی ەنها لەرمان ت ەر ف ەری. کارگەروبەی بێسەمای ەبێتەتی دەکوێخایەفر

ی  ەنا پلەئاستی خوارتر، د ەر ناداتەست وەکات، دەر دەرکاری ژێر خۆی دەنها بۆ سەرمان تەبااڵ ف 
 بێت.ەنگ دەند لەرکاری نێوەس

ک  ەبێت یەمهێنان دەرهەی بەڕۆکی پرۆسەوتی کار، شێواز و نێوەڕ - Unity of Direction ەک ئاڕاستەی -5
نا  ەن، دەکەمان ڕێباز دەویی هەیڕەو پن ەکەک جۆر کار دەی ەموو بەموان. هەجۆری دیاریکراو بێت بۆ ه

 رناچێت. ەکجۆر و وێکچوو دەم یەرهەب

سازماندا   ەل - Subordination of Individual Interest to the General Interestتی ەرپرسایەزرانی بەدام -6
. ەیەکیی خۆی هەسەندیی کەوەرژەندێک بەر کارمە، هەکییەسەم کەکە، یەیەندی هەوەرژەدوو جۆر ب

 بێت.ست ەبێت بااڵدەو د ەیەکەری سازمانە بەرلەندیی سەوەرژەمیان بە، ئەندیی گشتییەوەرژەب دووهەم
و  تژاکێەنا سازمان دەندی هاوکۆ بێت دەوەرژەی بەستەتێکبدەبێت کی ەسەسوود و خواستی ک

 . ەوەپووکێتەندی دەوەرژەب

 

  Fayol رییەی سازمانگەپێنج پرۆس

 

 رمانداریەف
Commanding 

 

 ریەسازمانگ
Organizing 

 پالنڕێژی
Planning 

 

 کۆنترۆڵ
Controlling 

 

 نگیەهاوئاه
Coordinating 
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می باش، ەرهەی ب کردنرەبەستەتوانا و دندی ەبۆ ڕاگرتنی کارم - Fair Remunerationی گونجاو ەمووچ -7
و ەل ەی دروستی گونجاو بریتییەندان. مووچەکارم ەی دروستی گونجاو بداتەسازمان مووچ ەگرینگ
 راز ڕاگرێت.ەم سازمان، تەند و هەم کارمەردوو ال، هەندیی هەوەرژەی بەیەمووچ

ستڕۆیی  ەی دەو ڕاد  ەپل ەب  ەندەندگیریی بەی نێوەو پل  ەڕاد - Centralisationندگیری ەڕاگرتنی نێورازەت -8
سێک ەند کەی بڕیاردان الی چەاڵت و پرۆسەس ەی دەوەگردبوون ەوەکاتەندگیریی توند دە. نێوەوەندانەکارم

ندان ەشداربوونی کارمە ی بەمای ەبێتە د Decentralisationرتی ەندپەندان. نێوەی کارمەی ئاپۆرکردننگەو بێس
وتوو  ەرکەوت و سەم کار خۆشڕەه :ەگرینگ ەیە م دیاردەڕاگرتنی ئرازەسازماندا ت  ەبڕیارداندا. لی ەپرۆس ەل

 نگ.ەنگ و سەن دەند خاوەم کارمەبێت، ه

ی ەزنجیر»  ەوات Scalar Chainمکی ەچ - Adoption of a Scalar Chainشینی کار ەتکاری و دابەتایب -9
کاروباری  ەکرێت. لەدا دیاری دەرمانەی ف ەم زنجیرەندان لەبۆ کارم ەوەرۆک ەس ەندی لەیوە. پ«رمانەف 

و  ەندی ئەکارم ە رمان بداتەف  ەالو ەرکار لەم سەئنابێت  چاو بگیرێت،ەڕدەبێت رمان ەی ف ەسازماندا زنجیر
و  ەئ ەیەاڵم جار هەرمان بێت. بەی ف ەپێی زنجیرەبێت بەندان دەندیی نێوان کارمەیوە. پ ەی دیکەشەب

ی ەزنجیر ەبۆ خۆ الدان ل ەیەوسا ڕێ هەگرێت. ئەکاروبار د ەکۆسپ و ڕێ ل ەبێتەد ەرمانەی ف ەزنجیر
ندی ەیوەبن. پ  ەم بڕیارەئاگاداری ئدەبێت ندیدار ەیوەنێکی پەموو الیەی هەوەرجی ئەم ەاڵم بەرمان بەف 

 بێت.  ەدبڕ نابێت شاراوەالڕێ و ق 

دەبێت  «ی جڤاکیە شیراز»و  «ەستەرەی کەشیراز» - A sense of Order and Purposeندی« ەبەشیراز» -10
موو  ەبێت بۆ هەش هە ی خۆی و جێگەجێگ ەتێک لەر بابە: هەوات ەستەرەی کە لمێنراو بن. شیرازەدیار و س

 ەیەم دوو شیرازەک لەر یەزاندنی هەی شیاو. بەمرۆڤی شیاو بۆ پێگ دەڵێت: ی جڤاکیەتێک. شیرازەباب
 ری. ەروبەو بێس (زیان) ەرەمەی خەمای ەبێتەد

ری ەروەکسانی و دادپەڕاگرتنی ی ەئاگای ل ەمیشەبێت هەرۆک دەس - Equity and Fairnessری ەروەدادپ -11
کسانی  ەم داد و ی ەم دیسیپلین و هەڵکی خۆی بکات. ڕاگرتنی هەڵ خەگەفتار لەڕ ەوەمیهر ەبێت، ب

 ی هۆگری. ەبناخ ەریی ەروەکسانی و دادپەریدا. یەسازمانگ ەل ەرێکی گرینگەهون

رکی ەزای ئەباشی شار  ە تا بەه ەکات  ەند پێویستی بەکارم - Stability of Tenureزراو ەریی دامەرمانبەف  -12
ند ەکارم ەوجا کەکرێت. ئەی لێ نەلەند و پەکارم ەت و کار بدرێتەرف ەد ەگرینگ ەوەر ئەبەبێت. لەخۆی د

ندی ەستدانی کارمەدەبکرێت. لر ەبەستەی خۆی بۆ دەبێت پێگەوسا دەزایی و کارزانی ئەی شارەپل ەگاتەد
 د.ەرامەفیڕۆدانی توانا و دەب  ەبێتەزا دەشار

ی  ەمای ەبێتەندان دەری بۆ کارمەستپێشخەی دە مینەخساندنی زەڕ - Individual Initiativeری ەستپێشخەد -13
 م. ەرهەی بـ (رخستنی جۆرەس)وتن و جۆراندن  ەهۆکاری پێشک ەبێتەویش دەرخستنی توانا و ئەهاندان و س

ی ەمای ەبێتەندی دەکبوون و گرووپبە هاندانی گیانی ی - Esprit de Corpsری« ەگەستەگیانی د» -14
 نداندا. ەنێوان کارم ەنگی لەی هاوئاهە شەندی و گەیوەی پکردنوەپت
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اڵم ەب ەیەباسی ساختاری سازماندا ه ەستاوی لەنی کۆنباو و داوەرچی الیەگ  Fayol« ی ەرانەرمانبەکارگێڕیی ف »
وانن ەفر ەندەوەری ئەی سازمانگەیەو پێنج پرۆسە. ئەو ەبواری سازمانناسیی ەی هێنایەدیدێکی جڤاکیی مرۆڤدۆستان

 زۆر بواردا کاران.   ەئێستاش ل

 

 

 ڕێبازی جڤاکی 

رانی مرۆڤ و  ەمرۆڤ، گوز. ەوەکای ەری هاتنەی سازمانگەربارەد ەدیدی دیک «دوای »ڕێبازی کارگێڕی ەدواب
رجی جڤاکیی ەلومەه ەی ورد پێشانی دا کەوەرنجی زانایان. تۆژینەجێی س ەسازماندا بوون ەکانی لەندییەیوەپ

مهێنان. ەرهەی بەر پێشخستنی پرۆسەسەل ەیەرییان هەرانی کاریگەو خۆشگوز ەکردن شەتی گەرف ەمرۆڤ و د
و  ەوەوام ڕامان، تۆژینەردەبن و بەری دەی سازمانگەم ڕێبازەی ئەروونناسی ئاوێتەی جڤاتناسی و دەڕشت

 ێت. زەمی نوێی لێ دەرهەب

. 21مداەی بیستەدەکانی سەبیست ەرجی کار لەلومەبۆ فراژووتنی ه ەوەڕێتەگ ەش دەیەم دیاردەپاشخانی ئ 
بوون  ەورەگ ەرکار ڕووی لەی سەستەمهێنانی گۆڕی. دەرهەم شێوازی کاروبار و بەردەکنیکی سەوتنی تەپێشک

 ەر هاتنەسەی چارەوە ران بۆ دۆزینەبوو. تۆژەکاری خۆی نامۆ و بێزار د ەل ەهات زیاتر لەتا دەر هەکرد، کارگەد
،  ەو زمانەیدانیی ئەشی مەو کۆش ەوەنجامی تۆژینەرئە. د ەوەرانەرانی کارگەو گوز ەنێو کارگ ە، هاتنەوەیدانی کارەم

 نگڕێژ کرد.ەسازمانناسیدا ڕی ەڕشت ەکی نوێی جڤاکی لەیەڕێچک

 : دەکەین  Human Relations«  جڤاکی پەیوەندیی»جیاوازی ی ەدوو ڕوانگباس لە دا ەلێر

روونناسی ەتیی دەرایەڕێب ەب Hawthorneگرووپی تۆژکارانی  ی-« ندیی جڤاکیەیوەپ»ی ەڕوانگ -
 Elton Mayoریکایی ەمەئ

 Tavistockر: ەداهێن -  Sociotechnical systems (STS)کنیکی« ەت -جڤاکی »سیستەمی  ی ەڕوانگ -

Institute of Human Relations 
 

 

   Human Relations پەیوەندیی جڤاکی« » ڕوانگەی  

  Elton Mayo)1880-1949(تیی ەرایەڕێب  ەب Hawthorne22 تیمی تۆژکارانی 1930سااڵنی  ریەوروبەد
شیکاگۆ  ەل Western Electric Companyرجی کرێکارانی ەلومەی هەربارەنیان دەکی گشتی و درێژخایەیەوەتۆژین

Chicago ە وەش ساڵ تۆژینەنجام دا. پاش شەریکا، ئەمەی ئ Mayo کی بۆ ەرەهۆکاری س ەلێی ئاشکرا بوو ک
پاداشتی  ران و ەی کارزانیی کارگەرجی کار، پلەلومەه ەنها لەت ەمهێنان، بریتی نیی ەرهەی بەپێشخستنی پرۆس

ندیی  ەیوەپ ەل ەبریتیی ەک ەموانیش گرینگتر هۆکاری جڤاکییەه ەرترن و لەن کاریگەه ەماددی. هۆکاری دیک
 ر. ەکارگ یتیەسایەبۆ ک ەتییەرایەرۆشیی ڕێبەها پەروەنێو خۆیاندا و ه ەران لەجڤاکیی کارگ

 
21 Eriksson-Zetterquist & Kalling & Styhre(2006): 91. 
22 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist (1999): 162. 
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 ی: ەوەر ئەسەن لەکەخت دەج Hawthorneکانی ەوەنجامی تۆژینەرئەد

ندانی سازماندا  ەنێو کارم ەال لەرمی و البەو گرووپی ناف  ەستەسی. دەکەک تاکەن ەستێنێکی جڤاکییەکار ب -1
 ندامان.  ەر ئەسەلدەبێت هێز ەرییان بەپێک دێن و کاریگ

ی  کردنرەسەچار ەند و ن ەوەرژەناکۆکیی ب  ەبێت، نەیدا دەخۆڕا پەگیانی هاریکاریی ل ەنێو سازمانی کاردا، ن ەل -2
ناکۆکی و  ەستن لەربەم بە، هەیەڕێژی هەرنامەب ەم هاندانی هاریکاری پێویستی بە، هەناکۆکییو ەئ

 ڵدا. ەری هە ر سەر گەسەی چارەوەدۆزین
 ەپاداشتی ماددی و چاکسازیی ل ەل ەگرووپدا، گرینگتر ەتی لەندامەست و ئەیوەگی، پەپێزانین، ئاسوود -3

 ی کاردا.ەژینگ
ی  کردنی کار و زیادەبۆ پێشخستنی ژینگ ەنددا گرینگەرکار و کارمەنێوان س ەدانوستان و ڕاوێژی باش ل -4

ریی  ەکاریگ - ەوەندانەکارم ەر بەرمی و سنوورداری ڕێبەندی ف ەیوەپ ەوات - « رمیەری ف ەڕێب»م. ەرهەب
ندیی ڕێکوپێک و دروستی ەیوەپ ەوات - «رمیەری ناف ەم، »ڕێبەرهەر پێشخستنی بەسەل ەمەکجار کەی

 .  ەریی زیادترەکاریگ - رداەر و کارگ ەنێوان ڕێب ەجڤاکی ل
. ەرجی جڤاکییەلومەرتاوی هەستێنی کار، بەی بەوەرەد ەنێو چ ل ەند، چ ل ەیل و چوستیی کارمەم -5

ندان ەی کارمـ «جڤاکی »پێویستییدەبێت ،  ەوەی کار ناگرێتەنها بازنەرکار تەر و سەتیی ڕێبەرپرسایەب
 هاریکار بن.شدا ەوەن و لەرک بکەد

 

 23:ەن کەد ەم جار پێشانی دەکەبۆ ی Hawthorneمی تۆمارکراوی ەرهەب ەیەوەدا ئەی باس لێرەپوخت

، گرووپ پێک  ەوەنەکەرمیدا خۆیان کۆ دەالی ناف ەتۆڕی الب ەندی نێو سازمانی کار لەر و کارمەکارگ -
ی گرووپ  ەگرووپکاری و نۆرمم ەکات. ئەهای خۆی دیاری دەر گرووپێک، نۆرم و بەو ه هێننەد

 بااڵی سازمان.   ڕێنامەی ەل ەرییان زیادترەکاریگ

ی  کردنوەکار بۆ پت ەنەخەخۆیان د ە ت بەی تایبـ «نگەرهەو »ف   «، »نۆرمەرمیانەناف  ەم تۆڕەئ -
ش کار ە مە. ئەو تۆڕەندامانی ئ ەرکێی ئەری و کێبەڕکاب ەستن لەندی و هۆگریی نێوخۆ و ڕێبەیوەپ
 مهێنان.ەرهەی بەوتی کار و پرۆسەر ڕەس ەکاتەد

ش ەوەرجی کاری خۆی و بەلومەی هکردنکات بۆ کۆنترۆڵەیدا دەک پەساالریی ەکەش تۆڕەو جۆرەب -
 کات.ەی کاری تێدا دەکەرمییەف  ەر و هاوچاوی سازمانەڕکاب  ەبێتەد

تییان  ەدوژمنایک ەتی گرووپکاری ڕاکێشێت نەرێت، دۆستایەب ەم ڕاستییەی بەپدەبێت ری ژیر ەڕێب -
 تیژ بکات.

گرێت و لێی ەندی دەهەکات، بەڵ دەگەفتاری لەڕ ەوەرۆشەپ ەب ڕێبەرایەتیر بزانێت ەمرۆڤ گ -
 کشێت. ە ڵدەمی هەرهەست و بەد ەمیش باشتر دێتەلمێنێت، ئەسەد

تیدا  ەرایەبواری ڕێب ە ل Hawthorneکانی ەوەتۆژیندەڵێت  Förändringsarbete i organisationer (2008)کتێبی 
 ەشدارکارانەتیی دێمۆکرات و بەرایەڕێب ەت بەی تایبەڕوانگ ەر بۆ نموونەڵدانی بیری نوێ. هەرهەی سەمای ەبوون
ها دینامیکی ەروەو ه Organization Development (OD) ی فراژووتنی سازمانەڕێچک ەوەویشەبوو، ل ەئاواڵ

 
23 Jacobsen & Thorsvik (2002): 155. 
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  ەهات  Kurt Zadek Lewin)1890-1947(روونناس ەزانای دستی ەر دەس ەل Group Dynamics24گرووپ 
 ریکا برد. ەمەنای بۆ ئەرلین کارا بوو، پاشان پەب ەکان، لەوایی نازییەرمانڕەستپێکی ف ەتا دەه ەم زانایەزران. ئەدام

پێویستیی مرۆڤ و  ی ەربارەریان دەبەرلە، ڕێبازێکی سHawthorneکانی ەوەبواری سازمانناسیدا، تۆژین ەگشتی لەب
و   Herzbergو  Maslowک ەندین زانای وەچ Lewin ەل ەدا جگەم ڕێبازەندان داڕشت. لەری هاندانی کارمەهون

McClelland ری  ەشی »ڕێبازی پێویستیی مرۆڤ و هونەب ەل ەمانە، ئەوەنگینیان ڕازاندۆتەمی ڕەرهەکار و ب
 . ەوەکرێنەر دەسەدا ب«هاندان

 

  Sociotechnical Systems (STS) تەکنیکی«   - جڤاکی  »سیستەمی ڕوانگەی  

 Tavistock Institute یەبنگ ەل Ken Bamforthو Fred Emery (1925-1997)و  Eric Trist (1909-1993)زانایان 

of Human Relations ەل - ندی جڤاتناسیەه ەڕەی فرەوەبۆ تۆژین ەزراوەدام 1947ساڵی  ەک -ندن ەی شاری ل  
یان  Sociotechnical Systems (STS)کنیکی« ەت  -ی جڤاکی ەمای »ڕوانگەمدا بنەی بیستەدەکانی سەشێست

 داڕشت. 

 25:گیرێەند دەهەلێکی نێوان دوو بوار بکاردا ەیەم ڕوانگەل

 ها زانیار ەورەندیی نێوانیان و هەیوەمرۆڤ، دانوستان و پ ەل ەبریتیی ەمی ئاڵۆزی جڤاکی، کەسیست -

 ستاوێژی کارەل و دەلوپە، کەکینەم ەوەکاتەد ەکنیکی سازمان، کەت -

 

می جڤاکی و چوستیی  ەنێوان سیست ەل ەیەو هەندیی پتەیوەپ ەدات کەپێشانی د Tavistockی ەبنگکانی ەوەتۆژین
نگ بێت  ەهاوئاهدەبێت رخستنی توانای کرێکاران، ەس ەمی جڤاکیدا، بۆ نموونە سیست ەسازماندا. چاکسازی ل

ی ەو دوو ڕێکارەنێوان ئ ەنا ناکۆکی لەری کارگێڕیی نێو سازمان، دەمی کار و هونەگۆڕانکاریی سیست ڵ ەگەل
ر  ەمی کاردا، گەسیست ەچاکسازیی ل ێت.لمێنەمی ناجۆر ناسەندی زانا سیستەبێت. کارمەریدا چێ دەسازمانگ

  ێت.مێنەڕ دەدیسان بێفێت، بەی نەندی توانا و کارامەکارم

 :ەی تێدا ئاشکرایەم خااڵنەئ  Tavistockیدی تۆژکارانی د ەسازمانی چوست ب

 رکی دیاریکراوی سنووردارەنها ئ ەک تە، نە ری کار، گرینگەبەرلەی سەگشت ەمی کار، واتەسیست -

 سەک ەک تاکە، نەمارەی کار شادـ  26« رمان ەگرووپی خۆف »وجا، ەئ -

گرووپی »بکەوێتە بەر تاوی  و جۆری کار ەشیراز یەوەئ  ەکاتەد ەوەرەی س ەو دوو خاڵەی ئ دەرئەنجام -
 کیەرەدپسپۆرانی نی ەک الیەن ،«رمانەخۆف 

ێنێت بۆ بڕەخسندامانی خۆی ەتی تواناسازی بۆ ئەرف ەد ەیار بێت، واتەخۆت دەبێت رمان ەگرووپی خۆف  -
 کی بێتەرەک ناچاری توانای دەرکێک بێت، نەئ ە موو جۆر ەستی هەروەی دەوەئ

 
24 Alvesson & Sveningsson (2008): 34. 
25 Eriksson-Zetterquist & Kalling & Styhre(2006): 143-146. 
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رک و  ەئ ەستان و گیرخواردن لەک داوە، نەڵکشان ەوانبوون و هەفر  ەڕووی لم ەردەری کار هەبوار و هون -
 کاری بڕیاردراوی پێشکاتدا

 کراەک زووتر باسی لێ دەو ەمرۆڤ و ماشین دوو تای کارن، مرۆڤ پاشکۆی ماشین نیی -

سکیی  ەرتەر بەس ەختی لەدیدی زووتر جێت، بەوان دەڵبژاردنیان فرەم سازمان بواری هەم مرۆڤ و هەه -
 کرد.ەد ەبوار ەجۆر مەئ

 

می  ەرخستنی سیستەسدەڵێت  کات وەد Joint Optimizationی ەدیارد ەباس ل «کنیکیەت -ی جڤاکی ە»ڕوانگ
ک پێشخستنی ەتەلدەبێت ، گرتنشداری و ڕێزەرکار، بەندیی نێوان کرێکار و سەیوەجڤاکی: ئاستی توانا و پ

 نگ بن.  ەراز و هاوئاهەی کاردا، کۆک، تەر و ژینگەهون

ی  ەژینگ ەبواری کاردا. ل ەری و شادمانی لەروەروونی کرێکار، سەر باری دەسەکرێت لەخت دەدا جەیەم ڕوانگەل
رۆشی بۆ کار زیاد  ەدڵسۆزی و پێت، م بەراهەف ەندەندیی سازەیوەو پ تر مرۆڤ ڕێزی لێ بگیرێ ەکاردا، گ

 وێت. ەکەی کار پێش دەکات و پرۆسەد

نگی ەی کار، س (راز ەرف ەخۆ، سەربەس) 27«رمانەگرووپی خۆف»مکی ەدا چ «کنیکیەت -ی جڤاکی ە»ڕوانگ ەل
تی گۆڕانکاریی  ەرف ە، دەستۆیەئ  ەتی لەرپرسایەو ب ەیەاڵتی هەسە، دەهادا مرۆڤ ئازادەی وەستەد  ە. لەیەتی هەتایب
رماندا ەگرووپی خۆف  ەکات. کار لەند و چوستاندنی سازمان دەی کارمەشەرمان. کار بۆ گە. گرووپی خۆف ەیەه

تی  ەرف ەد ەبێزاری. گرینگ ەستن لەبێت بۆ ڕێب ەوەمە دەگۆڕانکاریی ب ەماو ەبێت، ماوەڕۆکی هەخ و نێوەبایدەبێت 
گرووپی   ەم لەرهەتیی بەرخستنی جۆرایەو ڕاهێزانی توانا. س ەکردنش ەخسابێت بۆ گەفێربوون و ڕاهێنانی تێدا ڕ

 ی شانازی.  ەمای ەبێتەرگرتن، دەو ەو پێگ ەوەرزبوونەی بەمای ەبێتەرماندا دەخۆف 

 

 

 « نگیی سازمان ە هاوس »ی  ە ڕوانگ 

ی  دەرئەنجامەکان کیی خۆی و ەزموونی کردەئ Chester Irving Barnard (1886–1961)ریکایی ەمەری ئەنووس
 The Functions of theرۆک« ەرکی سەئ»کتێبی  1938رشار و ساڵی ەس ەکات ەد Hawthorneی ەوەتۆژین

Executive ی ەم کتێبە. ئ28کاتەخشان دەپBarnard نێوان سازمانناسیی کالسیک و   ەرێکی گرینگ لەستە ب ەبوو
 . جیهانی دووهەمنگی ەی پاش جبیردۆزەکان

Barnard  داوای   ەنێ ساز بکات، ناچارەت ەکی خۆی بەموو پێویستییەهناتوانێت  یەوەر ئەبەمرۆڤ لدەڵێت
، ەش بزوێنی سازمانەم هاوکارییەی سازمان. ئەبناخ ە شەمەر ئەبکات و ه ەڵکی دیکەهاوکاری و هاریکاریی خ

  ێت.رخەبن سازمان ناچەی هاریکاری نەر مرۆڤ ئامادەگ

کنیکی و ەشی تەب ە.رمیی سازمانەنی ناف ەالی دووهەمو   ەرمییەم ف ەکە، ی ەیەنی هەدوو الی  Barnardسازمان الی 
رمیی ەی ف ەخان ەچنەکین و دەنی هۆشەو ڕێسای کار الی ەی بڕیاردان، شیرازەئابووری، ساختار و پرۆس

 
27 Andersson (1994): 40. 
28 Eriksson-Zetterquist & Kalling & Styhre(2006): 58. 
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. ەلی نێو سازمانە، دانوستانی نێوان مرۆڤگەرکە، دەنگییەرهەی ف ەڵەرمیی سازمان ڕایەنی ناف ە. الیەوەسازمان
 ر. ەم هاندەه ەم ڕاگرەسازماندا ه ەرمی لەڕێکاری ناف 

Barnard داڕشتن و پێکهێنانی بڕیاری دروست.   ەل ەران بریتییەبۆ ڕێب ەورەگ ەرەی کۆسپی هەوەبات بەی دەپ
ر  ەرکی گرینگی ڕێبەکات. ئەدا دروست دەکەنێو سازمان ەی بڕیار لەمینەنها بڕیار نادات، زەت ەر خۆی بەڕێب

 ی بڕیار. ە ربارەد ەی هاوڕاییکردنیداەوجا پەیاندنی ئامانجی سازمان و ئەو گ ەوکردنەڕوون ەل ەبریتیی

م ەدانوستان. ئ ەل ەبریتیی  ەنگەهاوئاه ەو کاروبارەی ئە. بناخەئامانجی هاوکۆی ەنگ پێویستی بەکاروباری هاوئاه
م ەر لەرمی و خۆڕسک. هەم ناف ەه - دیاریکراو و داڕێژراو ەوات -رمی ەم ف ە: ه ەیەدوو جۆری ه ەدانوستان

  The Functions of the Executiveرۆک ەرکی سەو ئ Decision-Making Processesی بڕیاردان ە، پرۆسەوەدید
 : ەوەبنەسێ شاخاڵدا کۆ د ەل

 ی ئامانج کردندیاریست و ەبەداڕشتنی م -1
 مێکی دانوستان ەزراندن و ڕاگرتنی سیستەدام -2
و پێکانی ئامانجی ەدا بۆ هاوکاری ڕووەم سازمانەش لەسانی هاوبەبوونی ک ەئامادی  کردنرەبەستەد -3

 دیاریکراو

 

وڵ بدات  ەهدەبێت م بکات، ەراهەبۆ هاریکاری ف  ەمینەرمیدا زەم ناف ەرمی و هەم ف ەسازمانی ه ەل ەرەرکی ڕێبەئ
  ە ینەپاداشتی ماددی بکنابێت  شداەسازماندا. لێر ەکنیکی لەنی تەتی و الیەنی مرۆڤایەی الیـ «نگیەهاوس»بۆ 
  -  کاری خۆیدا ەر لەی ڕێبکۆمەندیشو  ستپاکیەد  ەوەکاتەد ەک - تیەرپرسایە. ب ەم هاریکارییەری ئەبەستەد

 . ەتیی ەرایەرکی ڕێبەگرینگترین ئ

  -دا  Barnardی بیردۆزە ەل Inducement-Contributions Balance« م و پاداشتەرهەنگیی بەهاوس»مکی ەچ
 ەمکەم چەی ئەوکردنە. بۆ ڕوونەرنجەجێی س - ناوی دێت  «نگیی سازمانەهاوسبیردۆزەی » ەزۆر جار ب ەک

م و پاداشتدا. ەرهەنێوان ب ەنگی بن لەرۆشی هاوسەپدەبێت س ەکەم تاکەم سازمان و هەه دەڵێت: رەنووس
دا  ەلێر« رەوروبەمکی »تاوی دەچ - ر هەیەەوروبەڵ دەگەل کارلێکیم ەردەبۆشاییدا ناژی، ه ەشڵی سازمان لەد

ندان، کڕیار و فرۆشیاران، بانک و  ەسازمان، کارمتیی ەرایەڕێب ەوەکاتەد ەک -ندداران ەوەرژە. بەوەکای ەدێت
چاو بگیرێت.  ەندییان ڕەوەرژەبدەبێت و  ەرەوروبە و دەشێکن لەب -هتد  ...و (رەرزدەق ) ر ەدارانی وامدەرمایەس
 29:ڵێەد «م و پاداشتەرهەنگیی بەهاوس»مکی ەچ

ندیی  ەوەرژەب ەلمێنن ک ەسەد ەرجەو مەی سازمان ب« ـتیەندامەئ» - چ تاک و چ کۆ - نددارانەوەرژەب -
 ر بێت. ەبەستەماددی و ناماددی خۆیانی تێدا د

 کاتەی بۆ سازمانی ساز دەمەرهەو بە ر ئەرانبەب ە« ـپاداشت»ڕێی ەنددارێک چاوەوەرژەموو بەه -

ها ەی سامانێکی وکردنیداەی بڕی داهات بۆ پەندازەئ  ەب ەندە« ی سازمان بەشەوامی و گەردەب» -
 ن.ە کەڕێی دەندداران چاوەوەرژەبێت ب  ەو پاداشتەستی ئەروەد

 ربگرێت ەمی خۆی وەرهەر بەرانبە، پاداشتی خۆی بەندامەئ ەو ڕۆژەتا ئەنددار هەوەرژەدا، بەو سازمانەل -

 
29 Bruzelius & Skärvad (2011): 69. 
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بن  ەه ەتا سازمانی دیکەگرێت و هەری دەی وەو پاداشتەمتر دابین بێت بەنددار کەوەرژەنی بەتا الیەه -
 کات. ەزیاد د ەم سازمانەل ەنەو الیە ی دابڕانی ئەن، شیمان ەدابین بک ەنەم الیەباشتر پێویستیی ئ

  ەنگی بێت لەری هاوساوام ئاگادەردەب ەیە وەتیی ئەرایەرکی ڕێبە، ئ«نگیی سازمانەهاوس»بۆ ڕاگرتنی  -
 م و پاداشتدا.ەرهەنێوان ب

 

ت و  ەرف ەم دەی هەوەر ئ ەبەن لەکدی بکەی کۆمەکیمرۆڤ ناچارن دەڵێت  Cooperation «مکی »هاریکاریەچ
 ەهاوکاران ب ەواتەر سنووردارییدا. کەسەبۆ زاڵبوون ب ەیەڕێگ ەخساو سنووردارن. هاریکاری تاکەکانی ڕەم بژارەه

 شدار بن.  ەهاریکار و بهەبێت  ر بارێک توانایانەس ەبخرێن، دەبێت پێکانی ئامانجی هاوکۆبۆ ڕاهێنان و فێرکاری، 

ن ەتا خاوەنی هاوشاندا. هەنێوان دوو الی ەل 30ەیمانێکی دڵخوازانەپ ەل ەبریتیی Barnardاڵت الی ەسەمکی دەچ
تی، ەستویەراندا بەڵ کارگ ەگەل ەک لە سنووری ئەو پەیمانەدا بن کانیمەرجەکار سنووری خۆی ڕاگرێ و 

   وا.ەناڕ ەبێتەبترازێت د ەوەنرێت. لەوا دادەڕ ەران بەی الی کارگەکەاڵتەسەد

ندین ڕێبازی ەی بۆ چەو پاش خۆی ڕێچک ەرچاوەواو ب ەریدا تەبواری سازمانگ ەل  Barnardمی ەرهەخش و بەن
  ەزووتر باسمان لێو - Human Relationsجڤاکی«  »پەیوەندیی تی بۆ: ڕێبازیەتایب ە، بەسازمانناسی خۆش کردو

 کرێت.  ەشی داهاتوودا باسی دەب ەل - Decision-Makingڕێبازی بڕیاردان« »و  -کرد 

 

 

   Decision-Making  ڕێبازی بڕیاردان 

ی بڕیاردان ەرجی پرۆسەلومەسازمانناسیدا، گشت هبیردۆزەی  ەل - Decision-Makingڕێبازی بڕیاردان« »
ی ئامانجی هاوکۆ، دانوستان و پێکهاتنی نێو سازمان بۆ کردنندوچۆنی بڕیاردان. دیاریەنها چەک تەن ەوەگرێتەد

هتد   ...کاری وەودای ویستی سیاسی، ڕێسای پیادەندی، ئاست و مەیوەی پەشێوازی کار و شیرازپێکانی ئامانج، 
  ەکاتەد ەرەبەرلەس  ەم گشتەئ «ری بڕیاردان. »ڕێبازی بڕیاردانەبەرلەکی سەیەگشت ەشێکن لەموو بەر هەه
 و بیرکاری.  ەوەتۆژینی  (ستپێکەرشار، هێڵی دەس)راو ەد

 Herbertری ەت و سازمانگەمی زانای ئابووری، سیاسەرهەب Administrative Behavior (1947)کتێبی 

)2001-1916(Alexander Simon  31زانرێت ە د ەی بڕیاردانەم ڕێچکەئبیردۆزەی ی ەم بناخەک ەی ەب . 

Simon دا زمانی لۆژیک ە م کتێبەلLogic روونناسی ەو دPsychology بۆ  ەوەتۆژینستاوێژی ەد ەکاتەد
دەبێت  ڕاندنی کاروبار ەو مرۆڤ بۆ ڕاپ ەئاڵۆز جیهاندەڵێت  Simonخۆی. بیردۆزەکەی ی کڕۆکی ەوکردنەڕوون

بواری زانیار  ەچونک ەسکەرتەکی بێت، دونیای هۆشیش سنووردار و بەهۆشدەبێت  بڕیار بدات، بڕیاریش 
  «مکی »سنوورداریی هۆشەم چە. ئەدیسان سنووردار ەیەی هەو زانیارەندبوون لەو توانای سوودم ەسکەرتەب

Bounded Rationality دەبێتە باسێکی سەرنجڕاکێش. ریدا ەسازمانگزانستی  ەل ە ـ 

Simon ی هاوکاری ەکی دیکەو زانایJames March (1928-)  ەب ەوەیان باڵو کردەکتێبێکی دیک 1958وێکڕا ساڵی  
 ەوەکای ەهێننەد Satisficingدڵڕاگری« »مکی ەن و چەدەدیدی خۆیان د  ەب ەشەدا گەلێر .Organizationsناوی 

 
30 Jacobsen & Thorsvik (2002): 211. 
31 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist (1999): 182. 
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م، ەرهەر و بەسەبری باشترین چار ەبڕیارێک بدات، لدەبێت دا ناچار ەئاڵۆز ەجیهانم ەی مرۆڤ لەوەب ەبۆ ئاماژ
 ر. ەسەک دروستیی چارەن تخرێ ەپێش د ەکەچاو بگرێت. دڵڕاگرتنەموانی تێدا ڕەدڵڕاگرتن و تێربوونی ه

 32:یهەنگاوی دیاریکراو هەه ەدا پێویستی بەم بوارەبڕیاری دروست ل ەیشتن ەکی بۆ گەی هۆشەڕێچک
 ن ەکانی ه (رناتیڤەڵتەدیل، ئەب) ەموو بژارەندیی هەو ڕیزب کردندیاری -1
 کانەموو بژارەر هەکانی هەرهاویشتەنجام و دەرئەموو دەی هکردن دیاری -2
 ر ئامانجی دیاریکراوەرانبەب ەنجامان ەرئەدو ەک لەر یەی وردیی و چوستیی هکردنراوردەب -3
 درێت ەبڕیار د - ڵبژاردنەه ەک دێتەیەبژار -4

 

 ەب ەت بۆ ئاماژە تایب یمکێکەچ ە بێتەددا ەیەم ڕوانگەل The Administrative Man« رەرمانبەمرۆڤی ف »
چۆن  ەوەکرد ەب «»بڕیاردانکات ەد ەوەی باس لە و مرۆڤ ەکیی سنووردار، بەن توانای هۆشەخاوری ەبەێوڕەب

  ەرەری هەسەبری چار ەل  ەڵبژاردوەی هەنەالیەمەی ه -«منوونبوونەی دڵڕاگرتن و »مە، چۆن ڕێگەکراو ەپیاد
 دروست.  ەرەباش و ه

، »مرۆڤی  ەکییەواو هۆشەمکی مرۆڤی تەویش چە، ئ ەیەری هەرانبەدا بەم بوارەر« ل ەرمانبەمرۆڤی ف »مکی ەچ
تی و دروستی  ەوایەکیی بڕیاردان ال نادات. ڕەمۆدێلی هۆش ەل ەسێکەمیان کەئ The Economic Man «ئابوورناس

 . ە، هۆش«مرۆڤی ئابوورناس»ر الی ەو. پێوەموئەئ یمنوونیەک دڵڕاگرتن و مەن ەرجەم

 

 « پێویستیی مرۆڤ و هونەری هاندان» ڕێبازی  

ریدا ەبواری سازمانگ ەو ل ەتەن پێداویستیی تایبەرێکی خاوەوەئاسانی کۆک بکرێت، بوون ەب ەنیی ەکینەمرۆڤ م
ک  ەرنج. وەتێکی جێ سەباب ەبوو «و »چوستیی سازمان «نگیی »پێویستیی تاکەچاو بگیرێن. هاوسەڕدەبێت 

تێیدا پێویستیی مرۆڤ و   ەوەی نوێ کردبیردۆزەو   ەوەیان بۆ تۆژینەڕێچک Hawthorneکانی ەوەباس کرا، تۆژین
 رشار. ەس ەری هاندان بوونەهون

  ەبێت ەد ەک ەیەنهان و نادیار ەپ ەو هۆکارە. پێویستی، ئ«مکی »خواستەچ ەل  ەجودای «پێویستی»مکی ەچ
جۆر.  ەمەبۆ خواستی ه ەو هۆکار ەالی مرۆڤ بناخ  «وتنەرکەپێویستیی »س ەر بۆ نموونەری خواست. هەهاند

  ەها، بەماڵ و ئۆفیسی گرانب ەکات، بەل تێر دەلوپەی سامان و ککردنیداەپ ەوتن بەرکەپێویستیی س ەیەه
و   کردنل تێرەلوپەالی مرۆڤ. سامان و ک ەوتنەرکەی س «پێویستی» ەتییەڕەی بنەوەهتد. ئ  ...ئۆتۆمۆبیلی زل و

  ەبێتەپێویستیی مرۆڤی کڕیار، د ەنموونندوچۆنی بۆ ە ی چکردنرکەو د ەم باسەل ەوە ی خواستن. وردبوونکردندابین
ی  کردنیداەواندنی بازاڕی کار و پەت، فرەبابەگوزاریی تازەم و خزمەرهەری نوێ، بەسەی چارە وەهۆی دۆزین

ی ەکانی مرۆڤ، کێشەویست و پێویستیی ەماکی مرۆڤ، ب ەب پەیبردنتدا، ەبواری جڤاتناسی و سیاس ەداهات. ل
 ن.ەکەد ەئاڵۆز چار

،  ەیەهۆکاری هاندان و تاودان ه ، ی پێداویستیەربارەی ورد دەروونناسانەوی دەریدا تۆژینەانگبواری سازم ەل
 پێش:  ەدێن ەیەم پێنج ڕوانگەدا ئەلێر

 Lewin ی -« یروونناس ەی دەکایبیردۆزەی » •

 
32 Andersson (1994): 69. 



27 

 Maslowی  - «ی پێویستیەیژەپ» •

 McGregorی  - X & Yبیردۆزەی  •
 McClellandی   - «پێویستیبیردۆزەی » •
 Herzbergی  - « ر و بێزاریەهاندبیردۆزەی » •

 
 

 ی روونناس ە ی د ە کای بیردۆزەی  

  ەب ەوری دراوەد ەمیشە، هەنها نییەرگیز تەمرۆڤ هدەڵێت  Kurt Zadek Lewin (1890-1947)روونناس ەزانای د
 33: ەرتاوی دوو جۆر هۆکارەفتاری مرۆڤ بەو ڕ یناسنرووەکی دەیەکای

 :ە، بۆ نموونەنێو مرۆڤ خۆیدای ەل -  (ەزاتیی) ەکتیڤەجۆرێک سۆبژ

 ر ەوروبەو ڕووداوی د  «دۆخوبار»بۆ  ەیەو مرۆڤ ەو دیدی ئ ەوەرک و لێکدانەد -

ری خۆمان و ەوا هونەوتوو بوو ئەرکەم باش و سەرهەر بەگ ە، بۆ نموونەوەدیارد ەی هۆکار بەوەستنەب -
، پیالنی دوژمنی ەرەوروبەوا تاوانی دەرچوو، ئەپووچ دەر دۆڕاین و کۆشانمان مایە. گەیەرماندەرۆکی ف ەس
. ەهایش نییەرچی وەشانازی بۆ خۆمان، گ ەینەکەمڕۆ دەڵک، دۆخی ئەبۆ فریودانی خ ەیە! جار هەیارەن

 کی. ەرەبۆ پیالنی د ەوەینەب ەش دەزارانەرمەتاڵی شەئاشب

خۆی   لەمرۆڤ چۆن  - ەوات «دیتنوەئ»و  «دیتنخۆ»ڕوانی و لێڕادیتن، ەو چاو   (خۆبوونەبڕوا ب)خۆبڕوا   -
 .، دیدی بەرانبەر هەردوو ال چۆنەڕوانێتەر دەرانبەب ەو چۆن ل

 ە. لەرەرانبەسێکی بەیان ک ەت، دیاردەی بابەم ئاڕاستەردەه «یلەمکی »مەچ - هاگیریەیل و بەم -
ر کات  ەگە، مە یل الی مرۆڤ جیڕە. مەیەتی هەتایبنگی ەبۆ کار س ەی مرۆڤ ـ«یلەم »مەریدا ئەسازمانگ

 ن.  ەت گۆڕانکاریی تێدا بکەزموونی تایبەو ئ

 

ڕاستی ەی بەوەو ئ« خودی »بارودۆخ ەل ە: بریتییەری مرۆڤدایەوروبەد ەل - (ەکیی ەتەباب) ەکتیڤەجۆرێک ئۆبژ
م ە، هەرتاوی سازمان و گرووپ و کاروبارەم بەسازمان، گرووپ و کاروبار. مرۆڤ ه ەدات. بۆ نموونەڕوو د
 . ەتانەو بابەر ئەسەل ەیەریی هەکاریگ

بۆ   Lewinدەڵێت  ەوەرییەی سازمانگەروونناسانەکاریی دەم شرۆڤ ەدەب Gruppsykologi (2003)کتێبی 
  ەکای دەڵێت: ەک Albert Einsteinکی ئاینیشتاین ەی ەر گوتەب ەباتەنا دەپ «روونناسیەی دەکای»ی ەوکردنەڕوون

  ەزموونی مرۆڤ بریتییەئ 34. ست بن«ە یوەچێت هاوپەها پێدەو و ەیەبوونیان ه ەک فاکت کەیەگشت» ەل ەبریتیی
ی مرۆڤ  ەوەئ ە گاتەد Lewin ەوەیەم ڕوانگە. لیروونناسەد ەو کایەی ئ ەمای ەبێتەد ەک ەستبوونەیوەهاوپ ەم جۆرەل
گۆڕینی نۆرم و  ەل ەفتاری مرۆڤ بریتییەبۆ گۆڕینی ڕ ەباشترین ڕێگ ەوەر ئەبە. لەهای گرووپەنۆرم و برتاوی ەب
ی تیمکاری ئاکام و ەرنامەها بەروەست و هەلدەڵ گرووپ، خوێندن و ڕاهێنانی گەگەکار ل ەهای گرووپ. بۆیەب
 .  ەمی باشترەرهەب

 
33 Bruzelius & Skärvad (2011): 290. 
34 Svedberg (2003): 38. 
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 Maslowی  - ی پێویستی  ە یژ ە پ 

ری تاودان و هاندان، ەی شێوازی کاریگەوەسازماندا و بۆ دۆزین ەفتاری مرۆڤ لەڕ  ەب پەیبردنری بۆ ەسازمانگ
 Abraham Haroldریکایی، ماسلۆ ەمەروونناسی ئەدا دەم بوارەکات. لەد «پێویستیی مرۆڤ » ەل ەوەتۆژین

Maslow (1908–1970)کی  ەیەیژەپ ەو ل ەوەبێتەکانی مرۆڤ ورد دەپێویستیی ەل ەوەییروونناسەنیگای دەگۆش ە، ل
زراند ەفتارناسیدا دامەبواری ڕ ەکی نوێی لەیەی خۆی ڕێچکەیبیردۆزەم ەماسلۆ ب 35دات.ە دا پێشانیان دەپێنج پل

مرۆڤ  دەڵێت  . ماسلۆەوەکاتەڕوون د ەیەم ڕێچکەماکانی ئەبن Motivation and Personality (1954)کتێبی  ەو ب
بۆ  ەیەهێزی هەبێت، مرۆڤ ویستێکی بەی ه  (ەوەکاردان )ک ەرتەر بەوروب ەر دەرانبەب ەنیی ەوەر ئەه

-Self «م »خۆڕاستاندنەگرینگی فراژووتن. ئ ەرەهۆکاری ه ەبێتەد ەیەم ویستەو ئ «»خۆڕاستاندن

Actualization  ەپێویستیی دیکدەبێت  ەو ئاستەئ ەگاتەتا دە. هەکانی مرۆڤەبااڵی پێویستیی ەرەشی هەش بەـ  
 دابین بکات.

 ەپێنج ئاستی جیاوازدا و ب ەل ە م پێویستییانەو ئ ەیەتی هەڕەموو مرۆڤێک پێنج جۆر پێویستیی بنەهدەڵێت  ماسلۆ
پێویستیی ئاستی  ەمرۆڤ ڕوو لەبێت، م تێر نەکەتا پێویستیی ئاستی یە. هەستوەیان بەمکار شیرازەرەکی هەیەشێو

 .  Maslow's Hierarchy of Needsی پێویستیی ماسلۆ« ەیژەپ»گوترێ ەی ماسلۆ پێی دەمۆدێل ەمئ ێت.نان دووهەم

دات ەدان تێیدا هانی دە کات و هێزی دنەک تێر دەپێویستیی ەجۆر ێت،بڕەد ەیەیژەم پ ەکی ئەیەمرۆڤ کاتێک پل
  ەواتە. کەکردنشەرزتر و بۆ گەی پێویستیی ئاستی بکردن دا، بۆ تێرەکەیژەی پدووهەمی ەر پلەسەوتن بەرکەبۆ س

. ئەو کەسە فتاریەڕ  ەداتەمرۆڤدا و تاو د ەر لەهێزی هاند ەبێتەد ەکراوەو تێرن (کراو ەدابینن)پێویستیی خرۆشاو 
 . ە، جیاوازەبۆ ئاستێکی دیک ەوەئاستێک ەو ل ەسێکی دیکەبۆ ک ەوەسێکەک ەش لەم هێزی هاندانەئ

 : ەی پێویستیی ماسلۆ« بریتین لەیژەپ»پێنج ئاستی 

یان  ەمەئتی. ەڕەبن ەرەهمی ەکەی یپێویستی ەل ەبریتیی  Physiological Needs»پێویستیی فیزیۆلۆژی«  -1
  . بۆ زاوزێەوەخۆراک و خ ەوا، بەه ەپێویستمان ببۆ ژیان ی مرۆڤ ەئێم. ەـ «»پێویستیی خۆڕسک

  بێت.رتر ناەو سەرەوڵدانی بەی هەنا مرۆڤ ورەدابین بن د دەبێت تی  ەڕەپێویستیی بن .ەسێکس ەپێویستمان ب
پێویستیی  تتوانێەژیان. جڤاتێک نی ەشەگ ەرژێت ەتی و برسێتیدا نای پەتینو ەی پیسدا، لەژینگ ەمرۆڤ ل

 وراز بنێت.  ەه ەڕوو لناتوانێت  بکات، ەند چارەزای
، ەی خۆراککردنو دابین ەرۆشی ژینگەاڵتی ژیر و دڵسۆز پەسەچۆن ددەبێت رنج بگریت لێت ئاشکرا ەر سەگ

ست ەکات، دەهرباران دەژ ەیاریش چۆن ژینگەاڵتی بێباک و نەسەخسێنێت. دە ڕەبۆ هاوژینی د ەمینەچۆن ز
 ت. ەی میللکردنگرێ بۆ کۆنترۆڵەر بازاڕی خۆراک و سێکسدا دەسەب

 
، بۆ خۆی و  ەیەیی هەئاسوود ەی مرۆڤ پێویستی بەوەل ە بریتیی Safety Needsی« یە»پێویستیی ئاسوود -2

  ەل ەڕزگاربوون ەڕاوکێ. مرۆڤ پێویستی بەی ترس و دڵەمای ەبنەی دەشێوەو پ ەسانی نێزیک خۆی. ئاژاوەک
  ەو ڕوو ل تڵکشێەورازتر هەو هەرەبناتوانێت  ناە ، دەمانەئارامی و ئ  ەپێویستی ب ،ەئاژاو ەو ل ترس
 ی پێویستیی بااڵتر بنێت. کردندابین

ژێر  ەوتن. جڤاتێک لەرکەو س ە شەبۆ گ ەیەت هەرف ەوجا دەو ئ ەیی دابینەبارودۆخی ئارامدا، ئاسوود ەل
ی ەدێوزم ەرگیز خۆی ناکاتەاڵتی توانا و دڵسۆز هەسەناکات. د  ەشەگبێت  داەشەڕەپۆکی ترس و هەچ

 
35 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist (1999): 163. 
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ویست و  ەوە. ئەوەپووکێتەدا دەشەڕەی ترس و هەژینگ ەل ەڵگەزانێت کۆمەد ەمکار، چونکەترسناک و ست
 رمان. ەک خۆماڵی و خۆف ەنبێت ستچێنی دوژمن ەد ەاڵتێکەسەکاری د

 ەی مرۆڤ پێویستمان بەئێم. ەـی«میان »پێویستیی جڤاکیەئ - Belonging Needs ندی«ەیوە»پێویستیی پ -3
وێ ەمانە. دستەیوەسازمان و پ ە، لەستەد ەشێک بین لەوێت بەمانە. دەیەه ندیی جڤاکی ەیوەو پهۆگری 

 بێت.ەه ەوەرەوروبەد ەکیمان بەستەندیی هەیوەو پ لمێنراو بێتەنێو جڤاتدا س ەمان لەس جێگەکەک تاکەو

 Love« ڤینەنێ »پێویستیی ئەناو د ەم پێویستییەماسلۆ خۆی ئ .ەڤینەسۆز و ئ  ەتی، بەدۆستای ەپێویستمان ب

Needs و گرووپدا   ەستەد  ەتی لەندامەو ئ گرتنوڵدان بۆ جێەوجا چیدی هەدابین بوو، ئ ەم پێویستییەر ئەگ
  ێت.ڕوانەوسا مرۆڤ بڵندتر دەئ ێت.گڕی نامێن

ی ەهرەنا بەد ێت،خسێنەی پێویستیی جڤاکی بڕکردنبۆ دابین ەمینەزدەبێت تیی کارا ەرایەڕێب ەواتەک
ری  ەبەرلەخوات و سەنگ دەدا پەم پێویستییەی ئەبازن ەل  -هاوزێدان  ەوەکاتەدا دەلێر -ندامانی سازمان ەئ

 ر.  ەدەبژیارتێکی ەمیلل ەوەمێنێتەبڕێت. دەکاروانی مێژوو داد ەت لەمیلل
، لمێنراو بێتەرینی لێ بکات، لێسەر ئاف ەوروبەد ەمرۆڤ پێی خۆش - Esteem Needs»پێویستیی پێزانین«  -4

ر ەوروبەم دەکاروباری خۆمان ڕازی بین و ه ەم خۆمان ل ەه ەپێمان خۆشی مرۆڤ ە. ئێمەن پێگەخاو ەببێت
 دابین ەم پێویستییەر ئ ەگ .ببینێتممان ەرهەنگی خۆمان و گرینگیی بەلێمان بڕوانێت، س ەوەڕێزچاوی  ەب

و  ەرەدا بەیژەپ  ەو بدەبێت ر دابین بوو شاناز ەکات. گەرکزی دەبچووکی و س ەست بەمرۆڤ هنەبێت 
 کشێت.ەڵدەرزتر هەئاستی ب

رمانداریدا.  ەری و ف ەرمانبەی ف ەبواری کار و پێگ ەل ەکردن شەمی خوێندن و ڕێسای گەسیست ەبڕوان
، مرۆڤ  ەیەری هەروەری دادپەمی ڕوون، ڕێسای ئاشکرا و پێوەکیان سیستەی ەاڵت بکەراوردی دوو وەب
تی و ەر تێیدا خزمایەپێو ەش تاکەاڵتێکی دیکەکات. وەد ە شەش تێیدا گەوڵ و کۆشە، هەهرەی بەگوێرەب

 ەمەو دوو سیستەی ئ ەرهاویشتە. دەنگریی حیزبییەاڵتداران، هۆگریی و الیەسەرۆک و دەبۆ س ەتکارییەخزم
 .ەئاشکرایواو ەت

تی ەرف ەی مرۆڤ دەوەل ەخۆڕاستاندن بریتیی - Self-Actualization Needs »پێویستیی خۆڕاستاندن« -5
ن  ەخاو ەببێتوێت ەیهەمرۆڤ د بێت.ند ەبکات و لێیان سوودم ەی خۆی پیادەهرەڕی توانا و بەوپەبێت ئەه
ر مرۆڤێک  ەخۆڕاستاندن« الی ه»ی ەپێویستییم ەئ .ئامانج  ەخۆی بڕاستێنێ و بگاتخولیای زموونی خۆی.  ەئ
م ەاڵم ئەدات. بەوڵی زانست دەه ەیەند، هەرمەهون ە وێت ببێ بەیهەد ەیەوێت، هەکەر دەجۆرێک د ەب

ر ەسەکات لەختیش دەبن. ماسلۆ جەکانی ژێرتر دابین نەتا پێویستییەکی هەرەری سەهاند ەنابێت ەخولیای
   ەچونک ەختەلێک سەی مرۆڤ گەبپێویستیی خۆڕاستاندن بۆ زۆری کردندابین ەیشتن ب ەتی گەرف ەی دەوەئ
  سکدا.ەرتەکی بەیەچێو ەر لەگ ەم ەم نییەراهەرجی ف ەلومەه

 

ی ەوەگر. تۆژینەخنەیار و ڕەم نەریان زۆر بوو، هەم یاوەه« ی پێویستیەیژەکانی ماسلۆ و »پەبۆچوون
Motivationsteori som verktyg för styrning och kontroll (2007)  ر  ەسەنها لەختی تەدیدی ماسلۆ ج دەڵێت

. وێڕای  ەخواست و خولیای ژنان ەن تگرێ ەچاو دەڕ  ە تانی دیکەمیلل ە، نەر پیاوەسەنها لەنگی ڕۆژاوا و تەرهەف 
 ەرەفتاری هەڕ ەیشتن بەکانی مرۆڤ بۆ گەپێویستییرکی ەگشتی مۆدێلی ماسلۆ و دەو دیدی جیاواز، ب ەخنەڕ

 36  رنج و دیڤچوونن. ەوام جێی سەردەسازماندا، ب ەباش ل

 
36 Ahl (2007).  
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 McGregorی   -   X & Yبیردۆزەی  

 The Humanنی کتێبی ەخاو Douglas Murray McGregor (1906–1964)روونناس و مامۆستای کارگێڕی ەد

Side of Enterprise (1960)  ی بیردۆزەوX & Y  ری ەلی سازمانگەی سازمان و ڕێساگەباسی زۆربدەڵێت
ی داڕشتنی کاروباری  ەمای ەبێتەد ەرە. مرۆڤنۆڕیی ڕێبەوەو سازمانەتیی ئەرایەی ڕێبـمرۆڤنۆڕی«» ەب ەستەیوەپ

 Denکتێبی  ە.یەواو جودایان هەگشتی دوو ڕووکاری ت ەر بەی ڕێبـمرۆڤنۆڕی«»دەڵێت  McGregorسازمان. 

)1998(lärande organisationen  37: دەڵێت داەم باسەی ئەشرۆڤ  ەل   

   دەڵێت: ،ەشبینەپێن و ڕەخۆس - X  ڕووکاری •

ر ەگەگۆڕانکاری بکات. مرۆڤ م توێ ەیهە د ەو ندەتوانێت  ە، نەڵەمبەر خۆڕسک ت ەمرۆڤی ئاسایی ه -
 .ەخۆش نیی شی پێەوڵ و کۆشەنا هەناچار بێت، د

و  ەمەگشتی کەستۆ، خواستی بەئ ەرپرسایتی بگرێتەوێت بەنایه ەخۆڕسک خامۆشر ەمرۆڤی ئاسایی ه -
 .وی بکێشیتەجڵ ەمرۆڤ پێی خۆش  بێت. ەئاسوود ەپێی خۆش تتا بۆی بلوێ ەه

زۆر  ەوی بگریت، بەجڵ دەبێت بێت، ەمێکی هەرهەنجام بدات و بەمرۆڤ کارێک ئ توێ ەر بتەگ ەواتەک -
 رنجی ڕاکێشیت. ەسوودی ماددی س ەیت، بەیت، هانی بدەناچاری بک

 دەڵێت: میانە. ئەیەی مرۆڤ و سازمان هەندەئای ە، بڕوای بەشبینەکی گەمرۆڤنۆڕیی - Yڕووکاری  •

 .ەشەرۆشی کار و کۆشەهایش پەو ە، چۆن پشووی پێخۆشەمرۆڤ چاالک -

 ەمرۆڤ پێی خۆشدات. ەوڵی بۆ دەڕێت و هەگەدواشیدا دەب ەستۆ، بگرەئ ە گرێتەتی دەرپرسایەنها بەت ەن -
  ەیەتا پێکانی ئامانج کاری بۆ بکات. سزا و هاندان تاویان هەست و هەد ەوی کاری خۆی بگرێتەجڵ
 . ەاڵم سنووردارەب

. مرۆڤ ەن ویست و خولیایە. خاوەیاڵبازەو خ (رەر، داهێنەئافرێن) ەرێکی ئافراندەوەمرۆڤ بوون -
 یت.  ەڕاوێژی پێ بکدەکرێت   شەوەر ئەبە. لەوتنەو پێشک ە شەرۆشی گەو پ ەشکێنەڕێچک

 

McGregor ی ەڕوانگ ەیەوانە. لەیەتی خۆی هەبواری تایب ەم دوو ڕووکارەک لە ر ی ەه ەپێی وایY   بۆ کارگێڕیی
  McGregorگشتی ەر باشتر بێت. بەوەسانی پیشە بردنی کەڕێوەاڵم بۆ بەبێت بەم ئاسان نەرهەبەی فرەکارگ

  ەوەر ئەبە، لەیە ی هەکردنشەموو مرۆڤێک توانای فێربوون و گەه 38ڵێەو د ەیەه دووهەمدیدی  ەبڕوای ب
تی ەرایە. ڕێبەکەندانی سازمانەڵکشانی کارمەو ه ەکردنشە تی گەرف ەخساندنی دەڕ  ەل ەتی بریتییەرایەرکی ڕێبەئ

ڵ ئامانجی سازماندا ەگەکیی خۆیان لەسەی بتوانن ئامانجی کەوەبۆ هاوکاران خۆش بکات بۆ ئ ەمینەزدەبێت 
رجی  ەلومەیش ه McGregorی  - X & Yی بیردۆزە ەواتەن بۆ پێکانی ئامانجی هاوکۆ. کەبگونجێنن و کار بک

 ک هۆکاری ئابووری. ەزانن نە م دەکەری یەهاند ەجڤاکی ب

رمانداری، ەف  ەل  ەجگ Yڕووکاری  ەربەری سەزانێت، ڕێبەپاندن دەنها خۆسەت Xڕووکاری  ەربەری سەڕێب
موو ەه ەریدا، بەبواری سازمانگ ەشداری. لە: ڕێنوێنی، ئامۆژگاری، ڕاوێژ و بەبۆ نموون، ەیەشی هەری دیکەهون
تێدا   - X & Yی ەم دوو دیدەشی، ئ ە رتەچ ئبێت  نگی، چ سیاسیەرهەچ ف بێت  ، چ ئابووریەوەکانییەجۆر

 
37 Albinsson (1998): 93. 
38 Eriksson-Zetterquist & Kalling & Styhre(2006): 136. 
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رتاوی خۆی  ەجڤاتی باڵت دیدی بۆ ەسەوێت دەکەردە اڵتێک بۆت دەوایی وەرمانڕەشێوازی ف ەرنج بدە. سەرچاوەب
 ەوەڕێز ەتی خۆی و بەمیلل ەڕوانێتەد ەوەشە کی گەیەڕوانگ ەاڵت لەسەمی دێمۆکراتدا دەسیست ە. لەچۆن

  ەنگن، بەبر و زەی زەت شایستەمیلل ەپێنی نادێمۆکرات پێی وایەاڵتی خۆسەسەکات. دەر دەرانبەتی بەڵسوکەه
 ت«. ەباریی میللەنال»بۆ  ەوەاتبە رشۆڕیی خۆی دەڕوانێت و هۆکاری سەچاوێکی نزم لێیان د

 
 

 McClellandی    - پێویستی بیردۆزەی  

ری مرۆڤ، ەی پێویستی و هۆکاری هاندەربارەد شە ، زانایانی دیک«ی پێویستیەیژەماسلۆ و مۆدێلی »پ ەل ەجگ
 .David Cمریکایی  ەروونناسی ئەد ەر بۆ نموون ەن شاکارن. هەدا خاوەو بوارەو ل ەیەیان هەوەتۆژین

McClelland (1917–1998) کیان کتێبی ە، یەیەوەندین تۆژینەن چەخاوThe Achieving Society (1961) ەی  .
McClelland و  ەک لەر یەهێزی ه تشڵێەگرینگی هاندان الی مرۆڤ، و د ەرەهۆکاری ه ەکاتە سێ پێویستی د

تی و  ەسایەم کەه ەوات ەک تێک.ەبۆ میلل ەوەتێکەمیلل ەم لەو ه ەسێک جیاوازەبۆ ک ەوەسێکەک ەلم ەه ەهۆکاران
  ەر بزانیت کامەکان. گەر هێزی پێویستییەسەل ەی ەریی هەنگیی مرۆڤ کاریگەرهەم پاشخانی ف ەزموون، هەئ

و   ەپێگ ەیت و کامەکە ڵ دەگەی لرفتاەسازماندا ڕ ەشزانیت چۆن ل ە، دەست و زاڵەردەس  ێکسەپێویستی الی ک
ی  ەمای ەبێتەی پێویستیی دیاریکراو، دکردنتی گونجاو بۆ دابینەرف ەو د ەخساندنی ژینگەسپێریت. ڕەرکی پێ دەئ

 گورجی و چوستی.   ەویشەتاودان و هاندان و ل

 39:ەبریتین ل ەم سێ پێویستی و هۆکارەڵی ئەد McClellandی   Theory of Needs «پێویستیبیردۆزەی »

و  ەن پێگەخاو ە، پێی خۆشەاڵتەسەد ەمرۆڤ پێویستی ب - Need for Power (N-Pow)اڵت ەسەپێویستیی د •
 Personalized« کیەسەاڵتی کەسە: »دەیەاڵت« دوو جۆری هەسەپێویستیی د»دا ەلێر بێت. ەرماندەف 

Power « اڵتی جڤاکی« ەسەدوSocialized Power  . 

ر ەرانبەاڵتداریی خۆی بکات بەسەد ەست بە ه ەمرۆڤ پێی خۆش ەیەوەکی« ئەسەاڵتی کەسەد» -
یدای فیز و  ەش ەمیان مرۆڤێکەچوونی سازمان. ئەک چوستی و پێشڤەتی نەرۆشی خۆیە، پ ەسانی دیکەک

م  ەهتد. ئ ...ها وەوان، ئۆفیسی گرانبە الر، ئۆتۆمۆبیل، پاسە، کۆشک و تەاڵت: پێگەسەهێمای د
پاش   ەتەبابم ەرۆکی لەک بۆ سازمان. سەکات نەنگیری بۆ خۆی دەداوای هۆگری و الی ەتییەسایەک

 هێڵێت. ەجێ د ەخۆی وێران

شینی  ە کات، بۆ دابەیی دەستووری و بنگەاڵتی دەسەمرۆڤ داوای د ەیەوەاڵتی جڤاکی« ئەسەد» -
، ەودایەن بیری دوورمەها خاوە ڕاندنی کار، بۆ پێشخستنی سازمان. مرۆڤی وەرک، بۆ ڕاپەاڵت و ئەسەد
ڤی ەندیی جڤاکی، ڕاوێژ، هاندان، ڕۆژەیوە، پ ەبێسووداڵتدا ەسەو هێمای د ەپێگ ەزانێت گیرخواردن لەد

 ێت.زەتیی چوستی لێ دەرایەڕێب ەکەیان پێویستییەم جۆرەوتنن. ئەرکەری سەبەستەهاوکۆ د

  ە، مرۆڤ پێی خۆشەکی جڤاکییەمیان پێویستییە ئ - Need for Affiliation (N-Affil)ستبوون ەیوەپێویستیی پ •
  ەلماندن لەمرۆڤ داوای س ەبێت.ر هەوروبەک دەتەی لەدانوستانی دۆستان،  ەو تیر ەستەندامی دەئ ەببێت
م ە. ئەڤین و سۆزەئ  ەپێویستی ب ێت،گرەند دەهەخۆی، ب ە ر بەرانبەست و دیدیان بەکات، هەر دەوروبەد

 
39 Eriksson-Zetterquist & Kalling & Styhre(2006): 139. 
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وتوو  ەرکەتیی سازمان سەرایەاڵم بۆ ڕێبە. بەوەبنەش دەتگوزاری و تیمکاریدا گەی خزمەژینگ ەل ەلە مرۆڤگ
 ک بڕیاردان. ەن، نەکەلماندنن دەرن و داوای س ەرانبەرۆشی دڵڕاگرتنی بەزیادتر پ ەچونکنین 

ئاستی ئوستادی و   ەبگات توێ ەیهەمرۆڤ د - Need for Achievement (N-Ach)نجامدان ەپێویستیی ئ •
رک و ەئ ەسانێکن لەک ە مانەئ ەبێت.می نایابی هەرهەتدا و بە ر بابەسەزاڵ بێت ب ەرز، پێی خۆشەخشی بەن

اڵتی ماددی. پێویستیی ەک خە، نەهێنانەخشوتن و نەرکەڕێن و پاداشت الیان سەگەخت دەکاری س
بۆ  ەرەهاند ەم پێویستییەبۆ ئافراندن و نوێکاری. ئ تداەهانی د تهێز بێەڤێکدا ب ۆمر ەر لەنجامدان گەئ
 ری نوێ.  ەسەی چارەوەڕێن بۆ دۆزینەگەد ەم بوارەتی. مرۆڤی ئەرپرسایەرۆشی و بەپ

 

McClelland م ەئ -دەڵێت  ک ماسلۆەو - ەرج نییەن، مەی پێویستیی مرۆڤ زنجیرەم سێ بوارەئ 40ە پێی وای
و ەنێوان ئ ەلدەتوانێت  خێر، مرۆڤەبزاوتن. ن ەوێتەرزتر بکەوجا پێویستیی بەئبێت  یان دابینەپێویستیی

 ەندیدا، لەیوەدوای پ ەڕان بەپێویستیی جڤاکی و گستی، ەیوەپێویستیی پدەکرێت  ێت.ڕەدا بگەپێویستییان
رچی پێویستیی فیزیکی و ەکاردا، گ ەمی مرۆڤ لەک ەری یەهاند ەت ببێتەسی تایبەت و الی کەبارودۆخی تایب

 بووبن.ەخۆڕسک دابین ن

McClelland ڕسکان  ەمرۆڤدا بێت ەفێربوون ل ەب« نجامدانەپێویستیی ئ»دەکرێت  یەوەر ئەسەکات لەخت دەج
  ە ، بەوەتییەرپرسایەب ەست بەیوەکی دروستی ئازادیی پەیەی ژینگکردنمەراهەف  ەری باش، ب ە. ڕێبەکردنشەو گ

رخستنی ئاستی کار و ەندان بۆ سەدانی کارمەهاندان و دن ەبواری کاردا، ب ەل ەکردنشە تی گەرف ەخساندنی دەڕ
  McClellandدیدی  ەکات. بەهاوکارانی خۆیدا تیژ د ەل ە« ـنجامدانەپێویستیی ئ»م ەئ - مەرهەتیی بەجۆرای

  ی سازمان.ە شەبۆ گ ەگرینگترین هۆکار ەـ  «نجامدانەم »پێویستیی ئەئ

 

 Herzbergی   - ر و بێزاری  ە هاند بیردۆزەی  

 ەبێتەمرۆڤ و دروونی الی ەها دەروەو ه (شیەل)کی، فیزیکی ەی هۆشەندین پرۆسەئاوێزانی چ ەل ەهاندان بریتیی
 41بارودۆخێکی دیاریکراودا. ەت لەڵوێستێکی تایبە و هەرەر بەهۆکاری بزوێن

ند و چوستیی ەدانی کارمەبواری دن ەل Frederick Irving Herzberg (1923-2000)ریکایی ەمەروونناسی ئەد
 ەب Herzberg. بۆچوونی Work and the nature of man (1966)وان ەک لە، یەمەرهەندین بەن چەسازماندا خاو

 ەیەکی هەرەدوو هۆکاری سدەڵێت  و ەناسراو Motivation-Hygiene Theory « ر و بێزاریەهاندبیردۆزەی »
 42«. هۆکاری بێزاری»یان دووهەمو  ە« ر ەهۆکاری هاند»کیان ەفتاری مرۆڤ. یەی ڕەرچاوەس ەبنەد

یت،  ەکەچی د - درێتەنجام دەی ئەرکەئ وەڕۆکی ئەماک و نێو ەل ەکی بریتییە رەگرینگ و س ەرەهۆکاری ه
 «رەهۆکاری هاند» ەیانەمەو فراژووتن. ئ  Satisfactionیی ەی داڵسوودەرچاوەس ە بنەد ەمان ە. ئەگرینگ

Motivator Factorsتی،  ەرپرسایەرازیی کار، بەرف ەلماندن، سەنجامدان، لێسەتی ئەرف ەی: دکردندا دابینە. لێر
 گرینگن.داری ەوتن و پێگەرکەس

 
40 Jacobsen & Thorsvik (2002): 295. 
41 Karlöf & Lövingsson (2007): 229. 
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ی  ەشەو گ ەی پێگە وەرزبوونەتی بەرف ە، دەرانەوەری پیشەی توانا و هونەشەرخستن و گەس ەوات - تواناسازی -
 .«و »خۆڕاستاندنەرەتی بەسایەک

رنجڕاکێش و  ەنی نوێی سەالی ەتی ئافراندن و ئاشنابوون بەرف ەد ەوەکاتەد ەک - ڕۆکی کارەماک و نێو -
 . ەی ورەوکردنەدان، تیژەخت، دنەس

 کردنجێەبۆ جێببێت  مەراهەاڵت ف ەسەم دەتی و هەرپرسایەم بەتی هەرف ەبواری کاردا د ەل - تیەرپرسایەب -
 . دەسەاڵت باسێکی سەرنجڕاکێشە تی وەرپرسایەندیی نێوان بەیوەپێکانی ئامانج. پبۆ و 

  ەنجام بدات. کێشەواو ئەمرۆڤ کاری خۆی تهەبێت  تەرف ەد گرینگە - خشهێنانەمهێنان و نەرهەب -
 . ەیە پیادە بکات. بگاتە ئەنجامو چارەو ئ ەوەی بۆ بدۆزێتەدیاری بکات، چار

 ت. ە نێو سازماندا دەبێت تەراز بێل ەی پێگەوەرزبوونەم، بەرهەی توانا و بەوەرزبوونەڵ بەگەل - ەوەرزبوونەب -

  .ەلماندن و پێزانینەڕێی لێسەمرۆڤ چاو - لماندنەلێس -

 

: ە، بۆ نموونDissatisfactionزایی ەنجان و ناڕەی بێزاری، دڵڕەمای ەبێتە کردنی دەدابین ن ەیەه ەبوارێکی دیک
  تنێەمیان ناو دەئ Herzbergی کار. ەندی و ژینگەیوە، پەی کار، مووچکردنجێەرجی کار، شێوازی جێب ەلومەه
 .  Hygiene Factors «هۆکاری بێزاری»

شینی کار و  ەتیی سازمان: دانوستانی نادروست، دابەرایەبەڕێوەت و بەباریی سیاسەنال - کاروباری سازمان -
 ، یاسا و ڕێسا ناجۆرن.ەاڵت ناڕێکەسەد

ی کارن و تا  هۆشیارند ەو ڕێنوێنی. چ کردنران بۆ فێرەر و ڕاهێنەیی ڕێبەتوانا و ئاماد - رانەر و ڕاهێنەڕێب -
 رن. ەروەک دادپەیەچ ڕاد

،  (هاوئاست)سانی هاوکار ە، کەوەسانی نێو سازمانەک ەند بەندی کارمەیوەپ  - ندانەندی نێوان کارمەیوەپ -
 ەوەگرێتەی کار دە ستەندیی وابەیوەم پەدا هە. لێر(ژێرتر)ر ەرمانبەها ف ەروەو ه (رووتر ەس) ەرماندەسانی ف ەک
 ی کات و جێی کاردا.ە چێو ەڵ هاوکاران، لەگەندیی جڤاکی لەیوەم پەه

ی  ەزمی دیکەت، ئۆتۆمۆبیل، نازناو، سکرتێر و بەتایبلی ە لوپەژوور و ک - اڵواردنەندیی و هەتمەتایب -
 خۆنواندن. 

 نجامدانی کار... هتد. ەلی پێویست بۆ ئەلوپەخاوێنی جێی کار، فێنکی و ڕووناکی، ک - ی کارەژینگ -

ک  ەیەند تا چ ڕادەبواری خۆیدا و مرۆڤی کارم ەل ەک جێگیرەیەتا چ ڕاد ە م سازمانەئ - یی کارەئاسوود -
 دا.ەکەنێو سازمان ەخۆی، ل یەکەکار ەل ەجێگیر

رزی و نزمی ەک بە یەتا چ ڕاد ەیەوەدا ئە. گرینگ لێرەوەگرێتەپاداشتێکی ئابووری د ەموو جۆرەه - ەمووچ -
 ەوەمهێنانەرهەجۆری کار و ب ەب ەندەب ەمووچ
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ر  ەر« گەهۆکاری هاند»رجی ەلومەه 43ڵێ ەد Hygiene Theory-Motivation « ر و بێزاریەهاندبیردۆزەی »
  ەبن نابن ەر دابین نەاڵم گە، ب44ندی سازمان ەژە ندی کاروبار و ت ەشە یی، گەی داڵسوودەمای  ەبنەدابین بن د

ی بێزاری  ەمای ەبنەبن دەر دابین نەرجی »هۆکاری بێزاری« گەلومەست. هەربەب ەزایی. نابنەی بێزاری و ناڕەمای
 ر. ەهاند ەووتن. نابنیی و فراژەی داڵسوودەمای ەر دابین بن نابنەاڵم گەزایی، بەو ناڕ

تیی کار و ە، جۆرایەوەر ئەرانبەب ێت.زەلێ د یبێت بێزاریەبار نەر لەاڵم گەی شادی بەمای ەبار نابێتەبارودۆخی ل
ر جۆر و ماکی کار ەاڵم گەب دەبێت ش ەمیان گەرهەبن و بەد ەندان داڵسوودە ر باش بن، کارمەماکی کار گ
ی  کردنک زیادەوتن نەری چوستی و پێشک ەهاند ەبێتەد  ەماکی کار ەواتەنابن. کندان بێزار و ناڕازی ەداشکا، کارم

 . ەمووچ

 

 Contingency Theory ڕێبازی بەستێنکرد 

ر ەس ەختی کردەڵدا ج ە ری هەریدا سەسازمانگ ەک لەیەمدا، ڕوانگەی بیستە دەکانی سەتای شێستەرەس ەل
م ەدا ئە. لێر45ر سازمانەسەل Context (مینەمان و زەرج، زەلومەکۆنتێکست، ه)ستێن ەر و ب ەوروبەریی دەکاریگ
و چۆن   ەستێنەرتاوی بەکات چۆن سازمان بەد ەوەباس ل ەستێنکرد« چونکەڕێبازی ب»نێین ەناو د ەیەڕوانگ

  ەستێنەر و بەوروبەرجی دەلومەی گۆڕانکاریی هەخشاندنی سازماندا، چۆن سازمان زادەن ەل ەیەستی هەستێن دەب
 نێت.ە یەگەزانراو دەی کوتوپڕ، نادیار و نەشیمان  Contingencyی ەنا وشە. د«ەستێنکردە»ب -

ر ەسەل ەیەری هەر کاریگەوروبە. دەرەوروبەرتاوی دەو ب ەتێکی کراوەسازمان بابدەڵێت   ستێنکرد«ەڕێبازی ب»
. ەستێنکردەب ە،رەوروبەستانی دەی پەگۆڕانکاریی نێو سازماندا. ساختاری سازمان زاد ەل ەیەستی هەسازمان و د

   ێت.نا نامێنە، دتردا خۆی بگونجێنیەوروبەک دەتەلهەبێت  توانایدەبێت سازمان 

 رباس: ەب ەینەخەکی دەرەی سەدا سێ ڕوانگە، لێرەیەی جۆراوجۆری هە ستێنکرد« ڕێچکەڕێبازی ب»

 Burns & Stalker -ڵ«  ەسازمانی زیند»و  «ە»سازمانی میکانیکانی ەڕوانگ -

 Mintzberg’s Configurations -ندیی سازمان ەربەیکەی پەڕوانگ -

 Network Organizationندی ەی تۆڕبەڕوانگ -

 
43 Jacobsen & Thorsvik (2002): 312. 

 . www.mamosta.net - 128»زاراوەسازیی پێوانە«: : گەشانەوە و جوانی. تەژەند: تەژی و زەنگینی. گەشەند - 44
45 Eriksson-Zetterquist & Kalling & Styhre(2006): 170. 
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 ڵ« ە سازمانی زیند » و   « ە ی »سازمانی میکانیکان ە ڕوانگ 

دوو   The Management of Innovation (1961)کتێبی  ەل G. M. Stalker و Tom Burns (1913-2001)زانایان 
  Organic Organization «ڵ ەسازمانی زیند»و  Mechanistic Organization «ەمکی »سازمانی میکانیکانەچ
ی سازمان  کردنڵەتیی هەچۆن ەباس ل ەوەکییەی کردەوە نجامی تۆژینەئ ەمان لە. ئەوەرییەیدانی سازمانگەم ەهێننەد
چوونی  ەی جیاوازدا، توانای گونجان و پێشڤەژینگ ەڵێن ساختاری جیاواز لەردا و دەبەورەستانی دەک پەتەن لەکەد

 . ەیەجیاوازیان ه

ی   -ئینگلیزی و سکۆتی  - ندین کۆمپانیای بریتانیەچ ەل ەرییەکی سازمانگەیەوەتۆژین ەم بۆچوونەپاشخانی ئ 
ردا ەوروبەڵ دەگەل کردنڵەێی ئاشکرا بوو توانای هل Burns 46دا ەوەنجامی تۆژینەئ ە م. لەی بیستەدەنجاکانی سەپ
ستی گۆڕانکاری ەروەئاسانی د ەرمی بەختگیر و زۆر ف ە. کۆمپانیای سەوەساختاری سازمان ەب ەستەیوەپ
، پالن و ڕێسای کاری  ەرمییەیان پتر ناف ەن شیرازەه ەاڵم کۆمپانیای دیکەت. ب ەکی نایەرەرجی دەلومەه

  ەم خرایەکە. جۆری یەوەمێننەن و دەکەڵ دەک گۆڕانکاری و بارودۆخی نوێدا هەت ەباشتر ل، ەمترەنووسراویان ک
 ی پێ بڕا.  «ڵ ەسازمانی زیند»مکی ەی خۆگونجێن چدووهەمجۆری و  «ەمکی »سازمانی میکانیکانەژێر چ

 

 

 Mechanistic Organization »سازمانی میکانیکانە 

  ەندییان بەیوەن و پەکەی جیاواز کاری خۆیان دەک ە، ی ەیەتکاری هەساختاری ئاشکرا و تایب ەسازمان ەم جۆرەئ
 . ەوەتەی جیاوازدا کۆبوونەش و هۆبەب ە. توانا و کارزانی لە سنووردار و دیاریکراو ەوەکەی

 (زیەرکە، مەنترالیستانەس)ندگیر ەکی نێوەیەکات بۆ پرۆسەخۆش د ەمینەر زەوروبەرجی ساکاری دەلومەه
پرسوڕای ڕاوێژکاران   ەنێ بڕیار بدات و چ پێویستی بەت ەبااڵ ب ەرەاڵتی هەسەی دەوەبۆ ئ ەساز ەمینەز ەچونک

ستاودا،  ە رجی داوەلومەه  ەزراودا، لەبارودۆخی دام ەواز ل ەکنەی ستاندارد و یەرنامە ی ب ەکردن. داڕشتن و پیادەنیی
 . ەرەوروبەرجی دەلومە ی هەوەنگدانەڕ - ەستێنکردەسازماندا ب  ەستان و ساکاریی لە . داوەرخەکی خۆشچەیەپرۆس

 

 

 Organic Organization  سازمانی زیندەڵ 

کانی  ەشەندیی بەیوەش پەوەتکار و بەسانی تایب ەک ەت بسپێرین بەرکی تایبەکات ئەجیاوازیی کاروبار ناچارمان د
 ەواتەن، کەکەو بڕیاری خێرا د (ەوەکاردان)ک ەرتەو داوای بەچن. گۆڕانکاریی تیژڕە ردەساکاری د ەنێو سازمان ل

 بن.  ئاڵۆزتردەبێت ی بڕیاردان ەکان و جۆری پرۆسەشەندیی نێوان بەیوەپ

  «ڵ ەسازمانی زیند» ەندانی خۆی بێت. لەرۆشی کارمەپ ەمیشەکات هەستێنی ئاڵۆز و نادیار سازمان ناچار دەب
ت ەرف ەو د تگیرێ ەند دەهە. بۆچوونیان بەیەنگی خۆی هەندانی سازمان سەم دیدی کارمەم پێویستی و هەدا هـ

بۆ  ەتوانای زیادتر ەتییەرایەرۆشی و ڕێبەپ ەم جۆرەخساندن. ئەڕ ەست دێتەلدەتیی گەرایەبۆ تیمکاری و ڕێب
 گونجێنێت. ەڵ گۆڕانکاریدا دەگەرجی بزێو، باشتریش خۆی لەلومەری ئاڵۆز و هەوروبەد  ەب پەیبردن

 
46 Andersson (1994): 45. 
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Burns & Stalker ری  ەوروبەستی دەروەاڵم د ەب  ەبارودۆخی جێگیردا باشتر کارای ەل «ەسازمانی میکانیکان»ڵێن ەد
، ەرخەشێودا، پتر خۆشچەبازاڕی پ ەری نادیار و دینامیکیدا، لەوروبەد ەل «ڵەسازمانی زیند»ت، ەبزێو نای
ی ە وەاڵمدانەویش بۆ وەست، ئەد ەبن و گورجتر دێنەیدا دەراز پەرف ەی کاری سەست ەدا گرووپ و دە. لێرەکاراتر
 دا. ەڕ ەت ەئاسانی نای ە، بەختەرسەس ەستێن. سازمانی میکانیکانەری و گۆڕانکاریی بەکاریگ

 Perceived Organizational Politics (POPS) in Mechanistic and Organic Organizations (2008)ی ەوەتۆژین
ندی جیاواز  ەهەچوار ڕ ەو ەخوار 47ی ەم هێڵکارییەی سازمان، بەساختار ەم دوو جۆرەی جیاوازیی ئەوکردنەبۆ ڕوون

 دات: ەڵدا پێشان دە و سازمانی زیند ەسازمانی میکانیکان ەل ەندەهەو چوار ڕەندیی ئەتمەکات و تایبەدیاری د

. ەوەتەجودا کراون ەتکارانەپێی ڕۆڵی تایبەک کاروباری سازمان بەیەتا چ ڕاد  - Specializationتکاری ەتایب -
دانوستانی  ەودا لەدا مەسازمانی میکانیکان ەل  Individual Specializationکی ەسەتکاریی کە ی تایبەدیارد
 ەندی بەیوەندازیار چ پەتی، ئەریکی کار و کارزانیی خۆیەس خەرکە. هەوەکاتەش کورت دەهاوب

تکاریی هاوجۆش  ەڵ داوای تایبەزیندو بواری خۆی. سازمانی ەکەر یە، هەنیی  ەوەستوورناس و ژمێریارەد
Joint Specialization تیمی  ەدێن و ل ەوەی جیاوازەکەی ەن کارزانیی جیاواز لەندی خاوەکات. کارمەد

  ەبێتەسازمان دەش ەب  ەتکاری و نەتایب ە. نەی کاروباری پرۆژەکردن ن بۆ پیادەکەشدا کار دەدیاریکراوی هاوب
 ست.ەربەب

 

ی  ەی ژینگەوەرەاڵمدەو ەی سازمانی میکانیکانەوە ر ئ ەبەل - Integrating Mechanisms ەستەمیکانیزمی تێکب -
. ەوەبێتە لێژاری سازماندا شۆڕ د ەب ەوە رەس ەرمان لە. ف ەی بڕیاردانیش تێیدا ساکارە، پرۆسەساکار
کات و ەکی ئاڵۆز و بزێودا کار دەیەژینگ ەڵ ل ەاڵم سازمانی زیندە. بەدا ساکارەستن لێرەرخی تێکبەکۆچ

  ەشەستنی بڕیاری بەبۆ تێکب ەی ئاڵۆز - میکانیزمێک  ەب -رخێک ەکۆچ ەش پێویستی بەوەر ئەبەل
م ەمای ئەست بنەلدەک دانوستان، گفتوگۆ، ڕاوێژ، پێکهاتن و بڕیاری گەری وە. هونەکەکانی سازمانەجیاواز

 ن. ەرخەکۆچ
 

وا ئاستی ەدوندی سازمان بێت، ئ ەروو، لەس ەتا لەندی بڕیار هەنێو -  Centralizationندگیری ەنێو -
  ە. سازمانی میکانیکانەوەبێتەکز د ەوەژێر ەرمانی لە تی خۆف ەرف ەدات و دەرۆک بڕیار دە، سەرزەندگیری بەنێو
خسێنێت. بڕیار الی ەڕەی کار دەستەرمانی دەت بۆ خۆف ەرف ەڵ دە. سازمانی زیندەرزەندگیریی تێدا بەنێو

تی  ەرف ەتی و دەرپرسایەب ەست بەند هە. کارمەندگیریی الوازەدا نێوەخۆیانن. لێرزای کاری ەشار ەک ەیەوانەئ
 . ەرەدەش بۆ فراژووتنی سازمان، هۆکارێکی گرینگی دنەمەکات. ئەبڕیار د

 

ڕێسا   ەشێوازی دیاریکراوی داڕێژراو، بۆ نموون ە ب ەوەستنەرمیبوون و خۆ بەف  -  Formalizationندی ەشێوازب -
اڵم بۆ ەی کاراسانی. بەمای ەبێت ەدا دەسازمانی میکانیکان ەو ڕێنوێنی نووسراوی ئاشکرا و سنوورکێش ل

تی ئافراندن خۆش  ەرف ە، زیاتر دەندەمتر شێوازبەڵ کەست. سازمانی زیندەڕێب ەبێتەدانوستان و داهێنان د
 شێو.ەری پەوروبەی دەری جۆراوجۆر بۆ کێشە سەی چارەوەکات بۆ دۆزینەد

  

 
47 Sweid (2008): 12. 
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 یی الواز نێوەندگیر
Low Centralization 

 یی توند نێوەندگیر
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 ندیی الواز ەشێوازب
Low Formalization 
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High Formalization 

Sweid, Natalie Esther. POPS in Mechanistic and Organic 

Organizations (2008) . 
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 Mintzberg’s Configurations -   ڕوانگەی پەیکەربەندیی سازمان 

بوو  ەوەرمی تۆژینەرگەمدا سەی بیستەدەفتاکانی سەه ەل Henry Mintzberg (1939-) زانای سازمانناس 
 The Structuring of Organizationsکتێبی  ەل 1979ساڵی  Mintzbergندیی سازمان. ە ربەیکەی پەربارەد

 Structure in fives: Designing Effectiveکتێبی  ەل 1983و پاشان ساڵی  ەوەکاتەبۆچوونی خۆی ڕوون د

Organizations ی ەم دیدە. ئ48دات ەویان پێ د ەبرMintzberg ندیی سازمان« ەربەیکەپ» ەبMintzberg’s 

Configurations  ەناسراو . 

Mintzberg  ەرەشی هەشاب (ش ەش ەیانکات بەد ەیەه)پێنج  ەی سازمان بریتیین لەری زۆربەیکەپدەڵێت  
هێڵکاری   Mintzbergگۆڕین.  ەپێی جۆری سازمان دێتەب  ەشانەم بەک لەر یەنگی هەو س ەندازە اڵم ئەگرینگ، ب

Organigram  49: داتەپێشان د تێدا کانی ەشەبو  تڕێژێەی خۆی دادەندییەربەیکە م پ ەک بۆ ئەـی  

ستۆی  ەئ ەی لەرک ەو ئ ەی ئکردنجێەبۆ جێب ەرخی کارای سازمانەچ - Operating Core «رخی کردارەچ» -1
تی  ەکانی خزمە شە، بەرمانداریدا بۆ نموونەسازمانی ف  ەمهێنان. لەرهەتگوزاری بێت، چ بە، چ خزمەگرتوو

کۆمپانیادا  ەمهێنان، کڕین و فرۆشیاری ل ەره ەکانی بەشە. بەوەگرێتەهتد د ...هاوزێدان، باجگر، پۆلیس و
 . ەوەگرێتەد

یاندنی  ەگ ەرپرسن لەی بەرکارانەر و سەبەڕێوەو بەل ەبریتیی  - Middle Line «ندەرانی مامناوەبەڕێوەب» -2
یاندنی ئاگاداریی  ەها گەروەدا، ه «رخی کردارە»چ  ەندانی خۆیان لەتی بۆ کارمەرایەرمان و ڕێنوێنی ڕێبەف 
وجا چاودێری و  ەی خۆیان. ئەوە رەبۆ س (تگوزاریەم و خزمەرهەب) ەکردار  ەرخەم چەرکی ئەی ئەربارەد

  ش.ەرخەو چەرکی ئەڕێکخستنی ئ

تیی  ەرپرسایە. بەوەبنەرپرسانی بااڵی سازمان کۆ دەدا بەلێر - Strategic Apex «تیی ستراتیژەرایەڕێب» -3
 . ەماندای ەستۆی ئەئ ەر لەبەرلەس

ی پالنڕێژی، ڕێساڕێژی، وردبینی و فێرکاریی ەستەد ەمان ەئ - Technostructure «رکاریەستافی هون» -4
 .ەرکارییەهون ەم جۆرەتیمێکن، ستافێکن بۆ ئ ەرخی کردار، بگرەچ ەشێک نین لەسازمانن. ب

شێک نین  ەمانیش بە. ئەوەگرێتەشی سێرڤیز و هاوکاران دە ب ەمەئ - Support Staff «ستافی پشتیوانان» -5
شی ەب ە، بۆ نموونەکەمانزموو کاروباری ساەرخاندنی هەڵکوو هاوکار و پشتیوانن بۆ چەکردار، برخی ەچ ەل

 وانان، ڕێستوران و هتد. ەکاری، شۆفێران، پاسەمووچ

 

ی زووتریشدا  بیردۆزە ەل ەشانەو بەکات، ئەد ەشانە م بەباس ل ەنیی ەوەر ئەه Mintzbergگرینگی  ەرەکاری ه
  ەنە کەکی کار دەرەستێن و هۆکاری دەچۆن ب ەوەکاتەڕوونی د Mintzberg ەیەوەدا ئەلێر. گرینگ ەباسیان هاتوو

دا  ەک ەندییەربەیکەپ  ەل ەکارییەم شێوەکانی سازماندا و ئەجیاواز ەجۆر ەشی جیاواز لەنگ و ڕۆڵی شابەر سەس
 دا چین.ەکی لێرەرەستێن و هۆکاری دەدات. بابزانین بەپێشان د

 50: ر تاوی خۆیانەب ەنەخەن، سازمان دەردا هەوروبەد ەندی هۆکار لەهەچوار ڕ Mintzbergدیدی  ەب

 
48 Bruzelius & Skärvad (2011): 361. 
49 Jacobsen & Thorsvik (2002): 124. 
50 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist (1999): 80. 
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کات تا چ ەد ەوەر باس لەوروبەی د« بزێو - جێگیر»ندی ەهەڕ - Stable-Dynamic «بزێو -جێگیر»  -1
و   ەنادیارندی ەو چ 51ە ردیدە ک بەیە، پێشهات و ڕووداوی تا چ ڕادەئارام ەم سازمان ەستێنی ئەک بەیەڕاد

. ەوەگرێتەهتد د ...کنیکی وەڵکشانی تەی ئابووری و هەشەبارودۆخی سیاسی، گ ێت.پێشبینی لێ ناکر
 ر کاروباری سازمان. ەس ەنەکەستێن کار دەیی بەشێوەبزێوی و پ ەتەڵبەه

  (کنیکیەت)ری ەر کارزانی و توانای هونەسەل ەیەرجی هەر مەوروبەد  - Simple-Complex «ئاڵۆز - ساکار»  -2
کنیکی و  ەت ە رجەو مە. ئەوەری ساکاری و ئاڵۆزییەمسەنێوان دوو ج ەونەک ەد  ەرجانەم مەسازمان، ئـی 

  ەنیی ەوەک ئەو ەنی بۆ نموونەمەویرەکی بچووکی هەر کۆمپانیایەسەتی لەیەر هەوروبەی دەزانستییان
 کات. ەساز دردی ەکنیکیی ئاڵۆز بۆ ئاسمانگەئامێری تدەکرێت  کەی کۆمپانیایەئاڕاست

ک ەک جۆر و یەی ەم سازمانەمی ئەرهەکڕیاری ب  ەئای  - Integrated-Diverseشن ەچە فر - شنەهاوچ  -3
ک  ەیت یەکە ی دروستی دەمەرهەو بەئ ەن. ئایەجۆرە مەاڵتی هەنی جیاواز و وەمەتن، یان مرۆڤی تەمیلل
 .ەاڵتی جیاوازە و بۆ و ەیان جۆری جیاواز ەاڵتە ک وەو بۆ ی ەجۆر

ری تا چ  ەوروبەژی؟ دەستێنێکدا دەب ەچ جۆر ەل ەم سازمانەئ  - Munificent-Hostileیار  ەن - بانەمیهر  -4
ستانی  ەرج و پەیار م ەستێنی نە؟ بەند توندەمهێنان و بازاڕکاری چەرهەری بەیه؟ ڕکابەک دۆستانەیەڕاد

 ەبێت.کی خێرای هەرتەاڵم و بەو ەستوبرد بێتەددەبێت سازمان   .ەر سازمان توندەسەل

 

  

 
 Visibleبەردید: واتە دەکرێت بیبینیت  - 51
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ی  ەشەو پێنج شابەی ئەندازەنگ و ئەر سەر ساختاری سازمان، سەس ەنەکەکار د ەندەهەم چوار ڕەستنی ئەتێکب
 :ەر بۆ نموونە، هکردنباسمان

   ەکەرەو بیرۆکراتی گ  (زیەرکەم) نێوەندگیرساختاری  - ستێنی جێگیر و ساکارەب -

 ەکەرەو بیرۆکراتی گ (زیەرکەنام)رت ەندپەساختاری نێو - ستێنی جێگیر و ئاڵۆزەب -

   ەکەرەڵی گەو زیند (زیەرکەم) نێوەندگیرساختاری  - ستێنی بزێو و ساکارەب -

 ە کەرەڵی گەو زیند (زیەرکەنام)رت ەندپەساختاری نێو  - ستێنی بزێو و ئاڵۆزەب -

پرۆسەی ە ، بۆ نموونەوە گرنەی سازمانیش دەکانی دیکەبێت و ڕێکارەڵ دەشیان تێکەی دیکەکەندەهەوجا دوو ڕەئ
 هتد.  بڕیاردان، دانوستان و...

 52:کاتەپێنج جۆر سازمان دیاری د Mintzbergدا ەکارییە موو شرۆڤ ەو هەنجامی ئەئ ەل

 

 ،ەزراودا باوە دامەنێو سازمانی بچووک و تاز ەل - The Entrepreneurial Organizationسازمانی ساکار  .1
ش ەورەسازمانی گ ە یەاڵم جار هە. بەڕێوەیبات بەکات و خۆی د ەرۆک دروستی دەی سەو جۆرەتی ئەتایبەب
رخی  ەچ»و  «تیەرایەشی »ڕێبەدا شابەبات. لێرەد ەسازمان ەم جۆرەنا بۆ ئەختیدا پەشێوی و سەمی پەد ەل

وخۆ،  ەبڕیاری ڕاست ەل ەرۆک جگەیان نین یان زۆر الوازن. س ە کانی دیکە شە. بەیەنگیان هەکردار« س
ستێنی  ەب ەل ەسازمان ەم جۆرە. ئەیەکارەمەرخی کردار هەست. چەد ەگرێتەچاودێری و کۆنترۆڵیش د

 . ەساکاری بزێودا کارای

 

 

 

 سازمانی ساکار
The Entrepreneurial Organization 

 

 
52 Eriksson-Zetterquist & Kalling & Styhre(2006): 183. 
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 بزێو جێگیر  ستێنەب

 ڵ ەو زیند نێوەندگیرساختاری  و بیرۆکرات نێوەندگیرساختاری  ساکار

 ئاڵۆز
رت و ەندپەساختاری نێو

 بیرۆکرات
رت و ەندپەساختاری نێو
 ڵەزیند

 

 

 

رمانداریی ەف  ەل ەدا جگەسازمان ەم جۆرەل -  The Machine Bureaucracyماشینی بیرۆکراسی  سازمانی .2
م  ە. ئەیەتیان هەنگی تایبەرمی سەم ڕێسای ف ەتکاری و هەم تایبە، ه(زیە رکەم)ندگیر ەوخۆ و نێوەڕاست

و   ەیەکی کاری دیاریکراوی خۆی ه ە یەموو پارچەکات، هەکار د (ەکینەم)ک ماشین ەو ەسازمان
رخی  ەتی و »چەرایەڕێب ەل ەجگ ەوەر ئەبە. ل کردنوەیڕەبۆ پ ەیەی ئاشکرا هەک ڕێسا و شیرازەیەزنجیر
ستێنی  ەب ە. لەیان گرینگەستافی پشتیوانان« پێگ» و  «رکاریەشی »ستافی هونەردوو شابە، ه«کردار

. بۆ ەوتەخۆشڕ ەسازمان ەم جۆرەکرێت، ئەو پێشبینی لێ د  ەرجی کار تێیدا ئارامەلومەه ەجێگرتوودا ک
ی قوماش  ەکارگ) ئۆتۆمۆبێل و چنکاری  کردنی دروستەک کارگەم، وەرهەسازیی کۆبە بواری پیش ەنموون
 . (چنین

 
 

 The Machine Bureaucracyسازمانی ماشینی بیرۆکراسی
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سازمانێکە خاوەن یەکەی تاڕادەیەک   - The Professional Bureaucracyسازمانی پیشەوەری بیرۆکراسی  .3
هەیە. ـی  (نامەرکەزی)ی تایبەتکار و هەروەها شیرازەیەکی بڕیاردانی نێوەندپەرت (ئاتۆنۆم )سەرفەراز 

پێکانی ئامانجی هاوکۆی  سەرفەرازانە ئەرکی خۆی بۆ « یەکەی کار لێرەدا کە دەکاتەوە »چەرخی کردار
دیاریکراو، جێبەجێ دەکات چونکە ئەندامانی ئەم شابەشە ئاستی پیشەوەرییان بەرزە و باش ئەرک و ڕۆڵی 

خۆیان دەزانن. بۆ نموونە بواری فێرکاری، ساخڵەمی و پۆلیس. لە فێرکاریدا، هەر فێرگە و دەزگەیەکی  
بە ناچاری پەیوەست نییە بە فێرگە و دەزگەی   خوێندنی زانکۆ کاری خۆی دەکات، پەیوەندی هەیە بەاڵم

دیکەوە. نەخۆشخانە و پۆلیسخانە لە بواری خۆیاندا هەروەهان. لێرەدا لەبەر ئەوەی ئەندامانی »چەرخی 
ستافی  »پیشەی خۆیان دەزانن، نە پێویستیان زۆر بە ڕێبەرایەتیی گەورە و توند هەیە نە بە  «کردار

 .  «هونەرکاری

 

 بیرۆکراسی سازمانی پیشەوەری
The Professional Bureaucracy 

 

 

سازمانی ماشینی  »ی ەکردنش ەمی گەرهەمیان بەئ - The Divisionalized Organizationند  ەشبەسازمانی ب .4
 ەشەگ ەوەی خۆی «ندەرانی مامناوەبەڕێوەب» ەب« رارخی کردەی کاری نێو »چەکە. یەیـ« بیرۆکراسی

م  ەنگیی ئەرخێن. هاوئاهەچەخۆ دەربەک سازمانی سەرازی و وەرف ەرزی سەئاستێکی ب  ەنە گەن و دەکەد
تیی ەرایەڕێب»رکی  ەئ .ەـ 53Outputرخون ەی دکردنڕێی ستاندارد ەکدیدا، لە ک یەتەل ەرازانەرف ەس ەشەب

 ەب ەاڵتیان زۆرەسەو د ەپێگ «ندەرانی مامناوە بەڕێوەب»دا ەلێر .ەیەرخونەو دەدا کۆنترۆڵی ئە« لێرستراتیژ
 وەک، ەدا کارایـ (شنەچەفر) ستێنی هێترۆجین ەب ەل ەسازمان ەم جۆرەپێکانی ئامانجی هاوکۆ. ئرجی ەم

  ەبنەی بازاڕ دەو ەاڵمدانەبۆ و ەمانەاڵتانی جیاواز. ئەبۆ و ەشنەچەمەمی هەرهەن بەخاو ەزن کەکۆمپانیای م
 مهێنانی کااڵی جیاواز. ەرهەکۆمپانیای جیاواز بۆ بەشەب

 
 

 
 Output و دەرخون    Inputداخون -  53
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 ند ەشبەسازمانی ب
The Divisionalized Organization 

 

 

 ەرانەرکی سازمانی داهێنەئ - The Innovative Organization (“Adhocracy”) ەرانەسازمانی داهێن .5
.  (ڵ«ەزیند یسازمان»باسی  ەبڕوان)  «ڵ ەزۆر »زیند ەمیان سازمانێکە. ئەی داهێنان و نوێکارییکردنجێەجێب

شی ساختاری  ەب ەبڕوان - ماتریکس)«  کولۆەی »سازمانی تەشێو. زۆرجار ەنیی ەستەرجەرێکی بەیکەپ
 کار.  ەخرێتەرزدا دەئاستی ب ەتێیدا زانیار ل ەک ەبارەل ەوەکاری و تیمی تۆژینەگرێت و بۆ پرۆژەد (سازمان

 

  Dashedهێڵی پچڕپچر  ەشێکی بەب Mintzbergی ەکەـ (هێڵکاریی سازمان)ئۆرگانیگرام  ەل ەسازمان ەم جۆرەئ
کار   ەیەرانەکیان سازمانێکی داهێنە، یەیەی جیاواز هە دا دوو وێنەلێر ەی پێشانی بدات کەوەبۆ ئ ەوەتەجودا کراو

کار بۆ  ەکۆمپانیای ڕیکالم ک ە، بۆ نموونOperating Adhocracyمیان ەکات، ئەکی د ەرەی دەبۆ سازمانی دیک
کی  ەرەی کار بۆ سازمانی دەوەکات. ئەی خۆی دەکەکار بۆ نێوخۆی سازمانیان دووهەمکات. ەد ەکۆمپانیای دیک

ریکی  ەنها خەکات تەی بۆ سازمانی خۆی کار دەوەکاری. ئەم پیادەه ەرەسەی لەم بیرۆکەدات، هە نجام دەئ
 هێڵێت. ەجێ د ە کەی سازمانەکانی دیکەشەکاری بۆ بە، پیادAdministrative Adhocracy ەداهێنانی هزریی

Mintzberg ر  ەتاس ەڕاستیدا سازمان نیی ەل ەوات - یاڵکردنەخ  ەم مۆدێالنەئ ەکات کەد ەوە ڕوونی باس ل ەب
سازمانی   ەستراوی لەتێکب ەیان بەمۆدێلن و زۆر جار نموون ەمانەئ ەبێت.ی هە م مۆدێالنەکێک لەکوتومت ی
ر ساختار و کاروباری ەسەکیان لەرییەر چ کاریگەوروبەستێن، گۆڕانکاریی دەزانیت بەبینیت و دەڕاستیدا د
 .ەیەسازمان ه

ی داتاکاری ەوانەرفرەب  ەو گۆڕانکارییەتێبینی ئ  ەو ب ە وە «ستێنکردەسازمانی ب»ی ڕێبازی ەم باسە م ئەدەر بەه
ITندیە»تۆڕب ە. بۆ نموونەوەکای ەی سازمان دێتەیدابوونی فۆرمی دیکەپ ە، باسی ل»  . 
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 Network Organization ڕوانگەی تۆڕبەندی 

، ەوەئاڵۆز و تیژڕ ەر هێندەوروبەگۆڕانکاریی ددەڵێت  ەیەوی هەبۆچوونێک بر ەوەم ەی بیستەدەکانی سەدەوەن ەل
م  ەردەریی سەڕکابستی ەروەنا دەندی بێت دەرۆشی تۆڕبەدا، پەڵ سازمانی دیکەگەکات، لەسازمان ناچار د

 54: دا سێ خاڵنەم بوارەر لەهۆکاری کاریگدەڵێت   Nätverksorganisationer)2010(ت. کتێبی ەنای

 Information & Communication Technology - ICT–کنیکی دانوستان و داتاکاری ەی تەشەگ -1

  پۆشجیهانری و ئابووریی ەڕکاب -2

 کاتەسازمان د ەل Flexibility «کاریەرمەداوای »ن داجیهانو لە ەگۆڕانکاریی تیژڕ -3

 

رێک  ەبەستەبڕێت و هیچ دەاڵتان دە، سنووری وەوانەرفرەم بە، هەوەم زۆر تیژڕەه ەو گۆڕانکاریی ەشە م گەئ
ری بۆ ەهادا سازمانگەی وەژینگ ەبات. لەری خۆی نەوروبەد ەی بەناهێڵێت بۆ پاراستنی سازمانێک پ

،  «ندگیرەبڕیاردانی نێو» و   «مکارەرەه»ساختاری  ەن ەکەر، پشت دەوروبەریی دەگۆڕانکاری و ڕکابهاتنی ستەروەد
بێت.  « کۆنترۆڵ »و  «نگی ەهاوئاه»، «ری ستانداردەپێو»ی ەگیرۆد ەک کەتییەرایەماکانی ڕێبەبن  ەنەکەپشت د

ساختاری  »و  «ندیەتۆڕب» ەنەکەرخ ڕوو دەدونیای زووتردا کارا بوون. سازمانی هاوچ ەل ەرانەم هونەئ
و خۆگونجاندن.  Flexibilityکاری ەرمەبۆ هاندانی داهێنان، ن (مەراز، ئاوتۆنەرف ەی سەکەپێکهێنانی ی) «رمانەخۆف 

و   ەوەنە خۆیان گرد بککیی ەرەرک و توانای سە ن ئەدەوڵ دەی جاران، ئێستا هەکارەمەی هەورەسازمانی گ

 
54 Edgren & Skärvad (2010): 21. 

 ەرانەسازمانی داهێن
The Innovative Organization (“Adhocracy”) 
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ری خۆی  ەهون ەکەیەش دیارد ەمەن. ئەڕادانی بد ەب  - نەبک  Outsourcing 55رسپێر«ەد» ی کار ەکانی دیکەشەب
 کات.  ەت دە ندیی تایبەو داوای تۆڕب ەیەه

ش یان  ەندین بەنێوان چ  ەکات لەندی دەیوەجۆرێکی نوێی پ ەباس ل - بواری سازمانناسیدا ەل - ندیەتۆڕب
، ئاگاداری Knowledgeی زانیار ەوەبۆ گۆڕین ە نگییەندی و هاوئاهەیوەم پەرازدا. ئەرف ەسازمانی جیاوازی س

Informationستن ەیمانبەپ ەل ەندی جۆرێکەستن و ڕاگرتنی تۆڕبەنی هاوکاردا. بەنێوان الی ەل ەمەرهە، کااڵ و ب
مکار  ەرەی هە ستەرجەو ساختاری ب نێتیەخاو ەک سازمانی کالسیک بەک وەدا نەو هاوکارانەنێوان ئ ەل

ندی  ەفۆرمی تۆڕب  ەواتەکری. کەدرشت و ڤ  ەیشەرمی، هەورد و ف  ەیە، هەجۆری زۆر ەیمانەم پەڕاگیرێت. ئ
 ەها پێویستی بەزران و ڕاگرتنی فۆرمی وەهاتن، دامستن. پێکەیمانبەمای پەر بنە سەری لەسازمانگ» ەوەکاتەد

  56«.یمانەی پەوکردنەبۆ نوێ  ەوام ەردەودای بەدانوستان و س

کارهێنانی  ەبۆ ب ەیەرچاوی هەیلێکی ب ەندی مەڵێن تۆڕبەد Nätverkande organisationer (2004)رانی ەنووس
 ەی داتاکاریی سازمان ل (ڕۆڵ ) ەری، نۆرەپسپۆری سازمانگ Thanos Magoulasریدا: ەسازمانگ ەداتاکاری ل

 57: ەوەکاتەگرد دستیاردا، ەی ه C3مۆدێلی 

  ەک Communication, Coordination & Collaboration یەستیار، سێ وشەی ه Cسێ   ەل Magoulasستی ەبەم
ڕێی ڕاگواستنێکی   ەداتاکاری، لدەڵێت  ەم مۆدێلە. ئ«هاریکاری»و  «نگیەهاوئاه»، «دانوستان» ەوەکاتەد

رکی  ەبیر و د ە، بگاتەوەگیرەم کاری ناوچەدەکات بەبۆ مرۆڤ و سازمان ساز د ە مینە، زەوەخشی زانیارەسوودب
نگیی  ەن بۆ هاوئاهەکەت خۆش دەرف ەد پۆشەجیهان ەرک ەم دەی زانیار و ئەخشەسوودب ەم ڕاگواستنە. ئپۆشجیهان

کانگیریی  ەنگی و یە. هاوئاهەوەک بگرنەک ڕووکاردا یەی ەی لەوەشداران، بۆ ئەر و بەکاروباری گشت یاو
سوودی   ە، چونکەنەالیەمەی دیدی گشتی و هاریکاریی هپێکهێنانر بۆ ە هاند ەبێتەران دەکاروباری یاو

کیی ەم زارە. دانوستانیش هەیەدانوستانی دروست و باش ه ەهاریکاریش پێویستی ب ێت.زەی لێ دەنەالیەمەه
 م داتاکار.  ە، هەیەه

  

 
 . Outsourcingکارێک بسپێری بە الیەنێکی دەرەکی  –دەرسپاردن / دەرسپێرکردن  55

56 Edgren & Skärvad (2010): 14. 
57 Johansson & Merkell (2004): 40. 
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لە الیەک دەبنە   Information ئاگاداری لە الیەک و Knowledge (رەهونزانست و  -ە عریفەم)زانیار  ەواتەک
خۆش   ەمینەز ICT (و دانوستان  ئاگاداریلۆژیای ەکنەت)اڵم داتاکاری ەندی. بەبۆ تۆڕب - ی تۆڕەوەبۆ هۆنین بنەما

دانوستانێکی چوست ی پێکهێنانئامرازێک بۆ  ەبێتەستی ماددیدا و دەر کۆسپی کات و ڕێبەسەدان بەکات بۆ بازد
 خشی زانیار. ەبۆ ڕاگواستنێکی سوودب

 نەستبۆ تێکب خسێنێتەیڕەستێنی داتاکاری دەی بەتەرف ەو دەرگرتن لەسوود و ەکاتەریدا دەسازمانگ ەداتاکاری ل
ی ەرک و ڕاژەندین ئەشدا. چەستێنێکی هاوبەب  ەش و پێداویستیی جیاوازی سازمانی جیاواز لەدانی بو گرێ 
، ەوەتەبواری خزم ەشدا بخرێنەئاستێکی هاوب ەو ل ەوەخۆدا جودا بکرێن ەربەسازمانی س ەلدەکرێت  ن،ەش هەهاوب

 .  Virtual Organization «یاڵکردە»سازمانی خ تگوترێ ەندی پێی دەتۆڕب ەل ەتەش جۆرێکی تایبەوەئ

 

 

  

بیرکردنەوەی 
جیهانپۆش پەیدا 

 دەکات

دەبێتە هاندەری 
 فێربوون و ئاگایی

 هاریکاری
Collaboration 

 هاوئاهەنگی
Coordination 

تۆڕبەندی و 
 ڕێبەرایەتی

 دانوستان
Communication 

 دیدی گشتی ساز دەکات
 

 Thanos Magoulas -ندیدا ەتۆڕبە ستیار لەی ه Cمۆدێلی سێ 
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 Virtual Organization سازمانی خەیاڵکرد 

م شێوازێکی ەه ەیەم ڕوانگەه Virtual Corporationیان  Virtual Organizationیاڵکرد ەمکی سازمانی خەچ
خۆ، بۆ ەربەنی جیاوازی سەنێوان الی ەنگیی کاتی لەهاریکاری و هاوئاه ەل ەند، بریتییە سازمانی تۆڕب ەل ەتەتایب

پێداویستی و بازاڕی رجی، ەی خکردنشەها بەروە ی دیاریکراو و ه (ت ەخزم) ە توانا و ڕاژ ەندبوون لەسوودم
 کدی. ەی

ش  ەوەکرد ەند و بە وی سەمدا، برەی بیستەدەو کۆتای سەمەد ەلبیردۆزەکییەوە، ڕووی  ەیاڵکرد لەسازمانی خ
 :ە دا بریتین لە. ڕیشاڵی گرینگ لێرەڵکشاندایەه ەل تتا دێ ەه

ماددی. مرۆڤ م ەم زانیار و هەی هەرچاوەس ەرین لەیدانێکی بەهێنانی مەکار کات بۆ بەخۆش د ەمینەز -
  ەی ڕاژکردنت بۆ دابینەی سازمانی تایبکردنرخان بکات بۆ دروستەد تەرامەناچار نابێت کات و کار، توانا و د

ربگرێت بێ ەکنیکی پێویست وەت ەسوود لدەتوانێت  ە ندییەم تۆڕبەندامێکی ئەموو ئەت. هەو کااڵی تایب
 ست ەربەب ەرجی لێی ببن ەی کات و خەوەئ

ر  ەه ەکەکات، بازاڕەرین دەبازاڕێکی ب ەش بەپێشک ەو کااڵی هاوجۆر و ئاماد ەستاندارد، ڕاژری  ەسەچار -
 ر جۆرێک بێتەک و هەچیی

  ەپارێزێت و نابێتەخۆی د یرازیەرف ە، سەهاریکاریی ەم جۆرەئهەموو ئەندامێک، واتە هەموو یەکەیەکی   -
ریکی  ەخ ەبواری خۆیدا، ناچار نیی ەتی لەی خۆیە شەرۆشی گەپ بەشێکر ەزنتر. هەکی مەی ەگشت ەشێک لەب

 ەلدەتوانێت  . پێویستی بە هەر توانایەکی دیکە بوو کە الی خۆی ساز نابێت،ال بێتەکاروباری الب
 ی بکڕێتەندییەم تۆڕب ەی ئەکانی دیک ەندامەئ

نی ەالی)ر ەم یاوە هدەتوانێت  رجی کاردا. مرۆڤەلومەڵ گۆڕانکاریی هەگەبۆ خۆگونجاندن ل ەت سازەرف ەد -
 ی هاریکاری. ە م شێوەه تبگۆڕێ  (یکارهار

 

ی  کردنیداەی پەندی کڕیار و فرۆشیار گیرۆدەکارم  ەل ەبواری کتێبفرۆشی. زووتر جگ ەبڕوان ەر بۆ نموونەه
یاڵکردی  ە. ئێستا کۆمپانیای خەوەرجی و کاروباری پێویستەموو خەه ەبوون ب ەنجینەدووکان، ئۆفیس و گ

بن.  ەرجییەرک و خەموو ئەو هەی ناچاری ئەوەبێ ئ ەڕێوەن بەبەد ەشاوەبازاڕێکی گرنێتدا ەئینت ەکتێبفرۆشی ل
ی  ەو کتێبەی ئکردنبۆ دابین ەیەری هەتۆڕی کاریگ -  www.amazon.com  ەبڕوان - «  ئامازۆن»ک ەکۆمپانیای و

  ەسازمانو ەش گرینگتر، ئەوەی کتێبان بێت. لەکردنکەڵەی خۆی ناچاری کڕین و کەوەوێت بێ ئەتەتۆ د
ڵ بازاڕی کتێبی ەگە، باشتر خۆی لەندیی کۆنباو نییەیوەی ساختار و پەی گیرۆدەوەر ئەبەر لەه ەیاڵکردەخ
 هێنێت. ەوی دەشدا برەو بوارەکات و لەساز د eBookکترۆنی ەلەئ

ساختاری  ن ەسازمانی خاودەکرێت  بوونی فیزیکی بێت.ەورەندی سازمان گرێدراوی گەژەند و تەش ەگ ەرج نییەم
ندام و ئۆفیس بێت.  ەی ئ ەی ژمارکردنزیاد  ەی پێویستی بەوەنگینتر بێت بێ ئەبکات و ز ەشەبار گەموار و لەه

 ەل ەش بریتییەرەم هونەمکی ئ ەمای دروستن بۆ پێکانی ئامانج. شاچەندی و هاریکاری بنەیوەی پکردنوەدا پتەلێر
 .«نگیە»هاوئاه

م ەند لەر و کارمەی ئوستادی. ڕێبەپل ەنگیدا بگاتەوستان و هاوئاهری دانەهون  ەلدەبێت یاڵکرد، ەسازمانی خ
م  ەهبێت، وام ەردەیان بەوەم خوێندنەر بن، هەوروبەچوونی نوێی دەوام ئاگاداری پێشڤەردەبدەبێت دا ەسازمان
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بۆ  -کنیکاری ەر و تەهون ەل ەجگ ەم کارەری خۆیان. ئەوروبەبن بۆ د ە و زانین و ئاگادارییەخشانی ئەرۆشی پەپ
ری  ەل و ژێدەشینی فایەشداری و دابەتی بەرف ەوام، دەردەی بەو مانگان ەفتانەی هەخشنامەیل و پەئیم ەنموون
خش بکات،  ەری خۆیدا پەروربەد  ەبێت زانیار ب ەئاماددەبێت ، مرۆڤ ەی نوێیەهزر و ڕوانگ ەپێویستی ب - زانیار

، ەنگێکی نوێیەرهەف  ەمە. ئەوەبکات و زانیار بشارێت ەخۆی گرمۆڵنابێت  - رانەی یاوەئاگاداری بنێرێت بۆ بازن
کۆسپ  ەبنەلێی ن ەو پیش ەدانی پێگەستدەمی لەها بکات، خەخشانی زانیار ڕەترسیی پەم ەخۆی لدەبێت مرۆڤ 

 ترسی.ەو م

 

 Virtuellaی ەوە، تۆژینەیەجۆراجۆری ه Infrastructureبواری کاردا ژێرخانی  ەیاڵکرد لەسازمانی خ ەوەکرد ەب

)2001(organisationer  58:کاتەند پێشنیازێک ڕیز دەچ  

ی ەبناخ - Information and Communication Technology infrastructureژێرخانی داتاکاری  -1
 ەخاتەم زۆر خێرا داتا دەه ێت،ستەبەی جیاواز تێک دەکەم سازمان و یە. داتاکاری هەیەکانی دیکەژێرخان

 ی بڕیار.ەستەرەو ک ەمینەی ز کردنبۆ دروست ەوەرەوبەبێن

داتای   - Shared knowledge and database infrastructureش ەهاوبداتای ی گەتۆمارزانیار و ژێرخانی  -2
م ەش هەوەموو هاوکاران. بەست هەردەب ە خرێتەی ورد و گورجدا د Databaseگە تۆمار ەست لەردەب
 .ەوەبێتەرز دەی هاوکاران بە تاکەئاستی تاکم ە، هتخسێە ڕەبۆ زانیاری هاوکۆ د ەمینەز

ی  کردنیداەودای پەم مەه - Human asset infrastructureندان ەی کارم کردنرەبەستەژێرخانی د -3
 ک بن.ەر جێیەه ەندان لەکارم ەگاتەکاتی پێویستدا د ەم ئاگاداریی دروست لە، هەرینترەندی باش بەکارم

رک و ەموو ئەبوونی هەئاماد ەل ەبۆ دڵنیابوون - Project task infrastructure ەژێرخانی کاری پرۆژ -4
 ی کار. کردنجێە کی پێویست بۆ جێبەچاالکیی

ی مێتود و کردن رەبەستەبۆ د - Performance management infrastructureنگاندن ەڵسەژێرخانی ه -5
ی  کردناڵت ەو خ کردنم دیاریەی کار و هەچوستی پرۆسم ە. هەنگاندنی کاروبارەڵسەی هەستەرەک

 وتوو. ەرکەندی سەکارم

باشترین   - ەدەرام ەبۆ چوستاندنی د - Resource allocation infrastructureد  ەرامەی دکردنژێرخانی دابین -6
 م. ەرهەی باشترین بەدەستهێنانهێنان بۆ وەکارب

 ەرەکی و هەر توانای ناوەسەل کردنختەج - Core competencies' infrastructureتی ەڕەژێرخانی توانای بن -7
 چن.ەست نەدەسانی کارا تا لەپاراستن و ڕاگرتنی ک ەو دڵنیابوون ل ەکەگرینگی سازمان

 

دیاریکراو ن بۆ پێکانی ئامانجێکی ەندین سازمان و الیەندیی نێوان چەیوەپ ەل ەیاڵکرد شێوازێکەسازمانی خ ەواتەک
یاڵکرد زووتر و ەن ساختاری خەی باو بێت. سازمانی خاوەستەرجەالری بەر و تەیکەپ ەی پێویستی بەوەبێ ئ

کنیکی ەچوونی تە . پێشڤەوتی کار تێیدا چوستترەو ڕ تگونجێنێەیدا دجیهانک گۆڕانکاریی ەتەباشتر خۆی ل
  ەگرینگ  ەکنیکەم ت ەئ ە. ڕاست ەخساندوەڵکرد ڕیاەی سازمانی خەشەبۆ بوون و گ ەمینەز ICTدانوستان و داتاکاری 

وتوو.  ەرکەیاڵکردی سەرخاندنی سازمانێکی خەم بۆ چەکەهۆکاری ی ەبێتەکنیک دەک تە، نەاڵم دیسان مرۆڤ ەب
 

58 Ask (2001): 25. 
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کنیکی ەم تەم مرۆڤ و هە، هەنەم دوو الیەگشتی ئەر. بەبزوێنی داهێن ەخۆڕا نابێتەبێ مرۆڤی کارا، داتاکاری لەب
 ئامانج. ەنا کار ناگات ەم هاوکار و هاریکار بن دەردەهدەبێت داتاکاری 

ن  ە. سازمانی زیندووی خاوەواو گۆڕیوەری تەرجی کار و سازمانگەلومەم هەم بوار و هەیاڵکرد هەسازمانی خ
ستێنێکی بااڵدا  ەب ەل ەیەتوانای ه بێت، ی زل ەرمایەها و سەژێرخانی گرانب ەی پێویستی بەوەی نوێ، بێ ئەبیرۆک

  ێت.رخێنەبازاڕی خۆی بچ ەانپۆشجیهانها بکات و ەی کالسیکی جاران ڕەمینەز  ەخۆی لدەتوانێت  کار بکات،
دا،  ەی کارامەک سازمانی دیکەتەلەبێت، ن ئاگاداریخشی ەندی و پەیوەکانی پەڵەر ئاشنای ڕایەمڕۆ، گەسازمانی ئ

 ی نامێنێت. ەوەتی مانەرف ەری و دەرناچێت، توانای ڕکابەد

کات. ەهامان دەرجی بارگران ڕەلومە ه ەو هاوکات ل تخسێنێەڕەتی نوێ بۆ کاروبار دەرف ەد ەسازمان ەم جۆرەئ
ی  کردنوەرخستنی ئاستی زانین و پتەندان، بۆ سەی توانای کارمەشەکرێت بۆ گەم دەراهەف  ەمینەدا زەلێر
ندیی جڤاکیی نێوان ەیوەم پە: هەالوازی، بۆ نموونی ەمای ە ببن ێتشەد ەیەی هەنی دیک ەاڵم الیەیان. بەپێگ

. گۆڕانکاریی  ەر و جێگیر نییەبەستەک جاران دەندان وەرجی کار بۆ کارمەلومەم هەهەبێت، ندان الواز دەکارم
و  ەکردنلەهۆی پ ەببن ەیەوانەی بڕیار، وێکڕا لەک توانای خۆگونجاندن و گورجیی پرۆسەتەر لەوروبەوی دەتیژڕ

 .ەتی جێی باسەرایەی ڕێبەدا نۆرەلێر ەبێت.ر دەش زۆر کاریگەیەم دیاردەنجامی ئەرەبڕیاری نادروست. د

رۆشی  ەوێناساز و ساختارناس بێت، پدەبێت ، ەتیی سازمانی دیکەرایەک ڕێبەیاڵکرد، وەتیی سازمانی خەرایەڕێب
اڵم ەب بێت.  مامۆستاندسازی و دانوستاندا ەیوەبواری پ ەلدەبێت . 59م بێتەرهەچوستاندن و جۆراندنی ب

 .  ەوەنێو هاوکاراندا باڵوبۆت ە و ب ەرتەی جۆری کالسیک، پەوانەپێچ ەدا، بە سازمان ەم جۆرەل ڕێبەرایەتی

 دەڵێت: کات وەد ەیاڵکرد شرۆڤ ەتیی سازمانی خەرایەباسی ڕێب Imaginära organisationer (2000)کتێبی 
  ەمانەنگ. ئەم هاوئاهەبن و ه ەشاوەم گەهدەبێت ، ەیەری گرینگ هەچوار هون ەپێویستی بدا ەتی لێرەرایەڕێب

 : ەبریتین ل

رک ەد ەیالنە و مەکاریی ئەورددەبێت ر. ەوروبەیلی کاروباری دەم ەرێت بەی بەپدەبێت  - تیەرایەڕێب -
 ری بڕیاردان بزانێت. ەهوندەبێت تی ەرایەیان بێت. ڕێبەشەڕەهئاگای لە و  ەوەتیان تێدا بدۆزێتەرف ەبکات، د

رمی ەیامی ف ەم پەر، هەوروبەسیگناڵی د ەدات ەرنج دەوردی س ەیاڵکرددا بەساختاری خ ەتی لەرایەڕێب
تی  ەرف ەزموون و دەئە ن ەکەموو دیدارێک، گشت بیستن و دیدتنێک دەرمی. هەم ناف ەو ه ەوەخوێنێتەد

 نگاوی داهاتوو.  ەفێربوون بۆ ه

کاروبار.   ەن ەن و بیانکەر تێبگەوروبەیل و داواکاریی دەدات مەندان دەتیی کارم ەیارم - تیەرۆکایەس -
رکی پێویست،  ەئ  ەل ەوەدزێتەخۆی د ەستۆ، نەئ  ەگرێتەتی دەرپرسایەیاڵکرددا، بەسازمانی خ ەتی لەرۆکایەس
ی کۆسپ و بۆ ەوەنگاربوونەرەڕ بۆ بەگ ەخاتەوت. توانای خۆی دەوتوڕەبۆ ک ەوەهێنێتەبیانوو د ەن

 و ناکۆکی. ەی کێشکردنرەسەچار

  ەشدارییان لەت بۆ بەرف ەخساندنی دەندان. ڕەرجی دروست بۆ کارمەلومەی هکردن دابین ەوات - تیەمامۆستای -
ری ەڵکشانیان. ڕێبەبۆ فێرکاری و ه ەمینەی زکردنندیی نێو سازماندا. خۆشەیوەی پەشەگ ەی بڕیار و لەپرۆس
  مامۆستای. ەوەنەگرد بک ئاگادارین و چۆن ەیدا بکەی نوێ پە کات چۆن بیرۆکەهاوکارانی خۆی فێر د توانا

ی ئاڵۆز و  ەری نوێ بۆ کێشەسەدوای چارەڕێن بەکانی خۆی فێر بکات چۆن بگەشاگرد ەیەوەدروست ئ
 ست. ە کۆسپی ڕێب

 
59 Hedberg & Dahlgren & Hansson & Olve (2000): 187. 
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 ەزانێت کەری هاوکار دەڕێبتیدان. ەهای هاوکاری و یارمەرکی مرۆڤ بۆ بەد ەوەکاتەد - تیەهاوکار -
  ەڵکی دیکەتیی خەرایەی ڕێبەوەر لەبێت بەر دە ت بۆ هاوکاران. ڕێبەرف ەخساندنی دەڕ ەل ەتی بریتییەجۆرای

بێت ەردا. مرۆڤ دەوروبەڵ دەگەبێت ل کردنڵ ەی هەتیی خۆی بکات و ئامادەرایەبێت ڕێبەبکات، توانای ه
ست و ڕێگردا ەربەر سنووری ب ەسەباز بدات ب ەی ەوەچوست ئری هاوکار و ەتی بێت. ڕێبەرپرسایەی بەئاماد
 ندیی کارا. ەیوەی پەوەبار و دۆزینەشی لەی ککردنمەراهەبۆ ف 

 

تیی چاالک ەرۆکایەیاڵکرددا کاران. سازمان بێ سەسازمانی خ ەنگی لەهاوئاه ەوێکڕا ب ەرەم چوار هونەئ
ڕێنوێنی و پشتیوانییان  ەنیاامامۆستر ە، ڕێبەوەکاتەندان کۆ نەتی کارمە. گیانی هاوکارتڵناسووڕێ ەکاروباری ه

 ت. ەر نایەوروبەستی داخوازیی دەروەکات، سازمان دەن

ندی. ەیوەپێدانی پە شەتۆڕسازی، ڕاگرتن و گ ەل ە یاڵکردا بریتییەتیی سازمانی خەرایەڕێب ەبااڵ ل ەرەری هەهون
رۆشی  ەی فێربوون، پەرچاوەس ەکاتەک دەو گۆڕانکاریی ەموو دیاردەم هاوکار. هەه  ەم مامۆستایەدا هەر لێرەڕێب
 ە. لەرینترەب «تیەهاوکار - تیەمامۆستای»ودای ە، مە دیار ەوەکەهێڵکاریی ەک ل ەو. ەری و فراژووتنەگەتاز

 .  ەندانەی کارمەشەرۆشی هاندان و گەوام پەردەتی بەرایەیاڵکرددا ڕێبەسازمانی خ

 

 

  

 پەیوەندیی نێوان مامۆستایەتی و هاوکارەتی –لە سازمانی خەیاڵکرددا ڕێبەرایەتی 
Imaginära organisationer. Liber 2000.  

 ڕێبەرایەتی
 

 تیەرۆکایەس

 تیەهاوکار تیەمامۆستای
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 Organizational Culture  ڕوانگەی فەرهەنگی سازمان 

 

ر مرۆڤ ە، گەزۆر کورتهەتا ئێستا، داستانێکی  ەوەمی یۆنانەردەس ەنگ لەرهە»فراژووتنی ف 
،  ەکشەستان، پاشە هیچ جۆرێک داو ە ند بگرێت و بەهەی بەکەشتەی ڕاست و دروستی گەڕێچک

م ەوتن ل ەرکەو، بۆ س جیهانی - Hellenization. هێلێناندن ەوەخوێنێتەن ەکردنڕاڕابوون و دز
ی ەکەرکەئ ەجووت ەوەکاتە د ەک -  60تی ەی هێلێنای- Orientalizationراندنەدا، خاوەکار

 ەئای »دەڵێت  یەکەدێرین ە؛ دۆزەیەورەتا ئێستاش دوا ڕووداوی گەه - زنەری مەندەسکەئ
 ەمانەم زەمرۆڤی ئ ەیەو دۆزەر ئ ەئێستاش ه «دێت؟ کردن  ەنگی بیانی لەرهەڕاگوێزانی ف 

وتی ەتی ڕ ەتایب ەئێستا بتا ەه ەیەم دوو هۆکارەکی ئەیەی هاوڕیتمی دژ بەمەبتن. گەخەڵی دەگەل
 61. «ەمێژووی بڕیار داو

 Nietzsche Friedrich )1844-1900( ەفرێدریک نیتچ

Samlade skrifter. Band 2. (2005) 

 

ر ەسەل ەیەری هەنگی سازمان کاریگەرهەف  ەوات ەیەکەنگی سازمانەرهەرتاوی ف ەوتنی سازمان بەچوستی و پێشک
نگی هاوکۆی سازمان، ەرهەم ف ەدا هەنگ لێرەرهەمهێنان. فەرهەی بڕیار و بەکار و چوستیی پرۆس وتیەوتوکەڕ
ها و بیروڕا، ەروون، بەیل و دەکانی مەندەهەموو ڕەستیش ه ەبە. مەوەگرێتەندام دەسی ئەکەنگی تاکەرهەم ف ەه
 .ەیەستەیوەو پەرێت و مێژووی هاوکۆ، هێما و زمانی ئەن

وتن و ەرکەری سەهاند ەبێتە، زیادتر دەوان و تۆکمەرفرەنگی هاوکۆ، بەره ەف  ەوات «وەنگی پتەرهە»ف 
ک سازمانی گورج و ە یەمینەز ەرت و ناگشتی، الواز و ناکۆک نابێتەپ ەوات «شاش نگیەرهەف چوون. »ەپێشڤ

 بێت.کارای لێ شێن 

ر چۆن  ەڕێب - «رەنگسازیی ڕێبەرهەف »ی ەدیارد ەل ەیدۆزییەریکی پەخ «نگی سازمانەرهەف » ەشێک لەب
ندان. ەی کارمـ «هاندان و تاودان»کاری بهێنێت بۆ ەک ئامرازێک بەی وەوەکات بۆ ئەنگ ساز دەرهەف 

 - «کیەکۆمەلەگ»ی ەدیارددەڵێت  [Branradو  Mayoالی  ە]بۆ نموون 62ەیەی هزری هەڕێچک
  ەکۆسپ و ڕێ ل ەبێتەد -تی... ەری، خێاڵیەگەری، ناوچەگەتدا، تیرەی تایبەستەگرووپ و د ەل ەکردنخۆگرمۆڵ

می پاداشت ەسیست ەک ەیجۆری پێشانی داوەزموون و پەنجامی ئەئ ێت.گرەرمی و بیرۆکرات دەرمانداریی ف ەف 
موو ەهدەبێت تی ەرایەخێر، ڕێبەندەڵێت   Weberاڵم ەب ەبێت.ر نەسەلماندنی گرووپی لەر سەهێنێت گەکورتی د

   بێت.نگساز ەرهەف دەبێت تی ەرایەنا کار ناڕوات. ڕێبەبکات، د ەبیرۆکراتانرمانداریی  ەفێری ف  ەکەسازمان

 
 «خاوەراندن»ی جیهان واتە سەپاندنی فەرهەنگی هێلێنی بەسەر جیهاندا. -  Hellenization «هێلێناندن» - 60

Orientalization -  ی هێلێنایەتی واتە سەپاندنی فەرهەنگی خۆرهەاڵت بەسەر دونیای هێلێنیدا. مەبەستیش لە هێلێنیزم
Hellenism ـی یۆنانی تێدا زاڵ  نی )نەتەوەیی(دیاردەی فرەوانبوونی فەرهەنگی دێرینی یۆنانە لە بەستێنێکدا تەنها ڕیشاڵی ئەت

بێت بۆ مەیدانێکی بەرینتر خەڵکی دیکەی یۆنانیزانی نایۆنانی تێیدا سەروەر بن. ژیاری هێلێنی لەگەڵ ڕەوی ئەسکەندەری 
 بەرەو خۆرهەاڵت سەری هەڵدا.   Alexander the Great (356-323 BC)مەکەدۆنی  

61 Nietzsche (2005): 239. 
62 Jacobsen & Thorsvik (2002): 190. 
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 ەل «نگی سازمانەرهە»ف  ەوەـ Scheinستی ەر د ەسەتی لەتایبەمدا و بەی بیستەدەشتاکانی سەه ەپاشان ل
 بواری سازمانناسیدا.  ەل ەیدا کردوەتی پەوی تایبەبر ەوەمەو دەداڕشتن و ل ەنوێدا هات بیردۆزەی کی ەیەچێو

ندی ەهەڕ ەباس لە وەمەی بیستەدەشتاکانی سەتای هەرەس ەل Edgar Schein (1928)پرۆفیسۆری سازمانناس 
 :ە، بۆ نموونەمی ناودارەرهەندین بەت و چەی تایبەن ڕێچکەدا خاوەم بوارەل  کات وەنگیی سازمان دەرهەف 

Organizational Culture and Leadership (1992) ها ەروەو هThe Corporate Culture Survival Guide (2009) .
 63:ڵێەکات و دەدیاری د «نگی سازمانەرهەت بۆ »ف ەی تایبەدا پێناسەو کتێبانەر لەنووس

 
Culture is a pattern of shared tacit assumptions that was learned by a group as it solved its 
problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be 
considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, 
think, and feel in relation to those problems. 

 

ندامانی گرووپ فێری بوون بۆ ەی نێوتوێژی هاوکۆ، ئەگریمان ەک لەیەشیراز ەل ەنگ بریتییەرهەف »
م  ە. ئ64ی خۆیان ـ«کیەرەکی« و »گونجاندنی دەستنی نێوەڕێی »تێکب ەی دێنەلەگەو کێشەری ئەسەچار

ئاستێک  ەتەیشتوەو گ ەیدا کردووەتی پەوایەدا، ڕەری کێشەسەچار ەل ەر بووەکاریگ ەهێند ەهزریی ەشیراز
رک،  ەڕێبازێکی دروست بۆ د ەی ببێتەوەبۆ ئ ەم گرووپەندامانی نوێی ئەبۆ ئ ەوەبگوێزرێن کردنفێر ەب

   «.ی هاوجۆرداەئاست کێش ەل کردنستەو ه ەوکردنەبیر

 

 65: ەیەسێ نهۆمی جیاوازی ه ە کەیەدیارد Scheinنگی سازمان الی ەرهەف 

ی ئاسان ەوەو لێکدان ەاڵم ڕاڤ ە، بەرچاوەست و بەرهەکیی دیار، بەی سازمانە ساختار و پرۆس - رخانەس -1
   ە.نیی

نێو   ەڵ تۆ و لەگەندان لەوتی کارمەڵسوکە: هەی سازمان، بۆ نموون (ئاشکرا، دیار)خویا  ەرەئاستی ه -
کپۆش، ەرمین، یەندانی ف ەکارم ەیەخۆیاندا. پۆشاکیان، جۆری ڕێکخستنی جێکاریان. سازمان ه

ک  ەتەپۆشن، لەمەندان هەدات، کارمەپێشان د «»خاکیکی ەتابلۆی ەیشەرێزن. ه ەپەوداکێش و دوورەم
و   «هاە، »بەیەکەدیاری ژێرخان  ەرەی هەخانەیان باڵەمە... ئسەرڕاستنکدیدا ەک یەتلەتۆ و 

 ن. ەدە« ی قووڵتر بڕیاری دەگریمان»
 

اڵم ەبەکە. دیارە، بەرهەست و بەرچاوە سازمان بەرجەستەیە بۆ فەرهەنگیرخانێکی ەس ەمەکورتی ئ ەب -
ڕۆکی ەناو  ە ریت بەی بەپ ەفتار و پۆشاکەڕ ەم جۆرەبینینی ئ ە. تۆ ناتوانیت بەختەی سەوەلێکدان
 ەبدوێنێت، ل ەم سازمانەزایانی ئەندان و شارەکارم ەمرۆڤ ناچار ەرک و زانینەم دە. بۆ ئەکەسازمان

 
63 Schein (2009): 27. 

 دانراون.   External Adaptation« و »گونجاندنی دەرەکی  Internal Integrationبەرانبەر  چەمکی »تێکبەستنی نێوەکی« - 64
65 Schein (2009): 21. 
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 . دووهەمبۆ ئاستی  ەیەهوجا ڕێ ە. ئەو ەکانیان ورد بێتەاڵم و ئاماژەو
 

 .  (ەلمێنراوەتیی سەوایەڕ) ەرزی هۆشیارییە، ئاستێکی بەفتار و گوتارەبیر و ئامانج، ڕ - لمێنراوەهای سەب -2

  ەم سازمانەئ ەک ەوەبێتەیت و بۆت ڕوون دەکە، پرسیار دەم سازمانەی ئەماک و شیراز ەب پەیبردنبۆ  -
  ەکات. بۆ نموونەفتار دەڕ ەو جۆرەب ەبنوێنێت، بۆیتی دیدی خۆی ستیەەبەو م ەتەهای تایبەن بەخاو

گیانی   ەست و بەلدەکاری گ ەتیمکاری، ب ە دات بەگرینگیی د ەوێت پێشانی بدات کەیەد ەم سازمانەئ
 کات.ەرز دەتیی بەمی دروست و جۆرایەرهەر بەسەخت لەیان جەی دیکەوەزی. ئەوەرەه
 

نگریی  ەرێت، دێمۆکراسی یان الیەبن، نەرۆشی چی دەندان پەدات کارمەلمێنراو« بڕیار دەهای سەب» -
 تی، دروستی و نادروستی.  ەوایەتی و ناڕەوایەر ڕەسەدان لە بۆ بڕیاریە یان بناخەمەن. ئەس و الیەک
 

 - رمانەف » ەمیان ڕووی لەئ ەوەبێتەو بۆت ڕوون د  ەوەخوێنیتەد ەک ەچیت دۆکیومێنتی سازمانەد -
  ە زیادتر بدەبێت  وجا ە. ئەی« ـندیەتۆڕب»و  ەسازمانی کراو  ەیان ڕووی لەی دیکەوەئ ە« ـکۆنترۆڵ
ی  ەڕۆکەو ناوەئ ەیت. ئای ەبگ ەکەماکی سازمان ەدروستی ل ەی بەوەدا ڕۆ بچیت بۆ ئەم باسەناخی ئ

 ناسێنێت؟ ەدات و خۆی پێ دەت پێشانی د ەڕواڵ ەب ەک ەیەه
 

 (فتارەها و ڕەبنجیی ب ەرەری هەژێد)ست... ەو ه ەڕ، بیرۆکەباو - ماەی بنەگریمان -3

پاشخانی بیروڕا، دید و  ە، لەکەی مێژووکردی سازمانەڕیش ەمرۆڤ لدەبێت دا ەقووڵ ەم ئاستەل -
 . ەوەران، ورد بیتەزرێنەی دامەگریمان

 

اڵم الی  ەب ەی هزری ئێمەی بازنەوەرەد  ەکن لەیەگریمان ەمانەنگیی سازمان. ئەرهەی ف ەبناخ ەیەمەئ -
ستن، ەبەد ەندان چلوورەها و دیدی کارمەب  ەدایەم ئاستەن. لەستەرجەمای بەبن ەکەندانی سازمانەکارم

 داڕشتن.  ەست دێنەبیر و ه

ڕێبەران و  . 66سەنگی تایبەتی لە فەرهەنگی سازماندا هەیە Scheinچەمکی دەسەاڵت الی 
سازماندا. بەاڵم پاشان  دامەزرێنەران دەبنە داڕێژەر و پێکهێنەری گریمانە و بیروڕای بنەڕەتیی هاوکۆ لە 

کە فەرهەنگ ڕەگی داکوتا و هاتە دامەزران، دەستەی البەالی دەستڕۆ و خاوەن فەرهەنگی تایبەت  
و پەی بە فەرهەنگی سازمان بەرێت دەنا جڵەو لەدەست بێت  پەیدا بوو، ئەوجا ڕێبەر دەبێت هۆشیار

نەک ڕێبەر، ئەم تەنها   دەدات، ئەوسا فەرهەنگی ساالری دەستڕۆی سازمان ڕێبەرایەتی دەکات
 خۆگونجاندنی بۆ دەمێنێتەوە لەگەڵ فەرهەنگی ساالردا.  

سازماندا خۆی  ەی لەقووڵ ەو کڕۆکەب پەیبردنبۆ  ەکجار گرینگ ەتێکی یە نگی سازمان بابەرهەف  ەواتەک
رێتی ەفتار و نەزمان و داستان، ڕ ەزۆر جار ل ەنگەرهەم ف ە. ئەڕاستیشدا ماکی بڕیاردان ەو ل ەنا داوەپ

ستی ماچ ە، دەو ەمێنەچەرۆکدا دەئاست س ەند ل ەدا کارمێکسازمان ەل ەبۆ نموون ێت.نوێنەتدا خۆی دەتایب

 
66 Oudhuis & Olsson (2007): 6. 
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موان  ەدا هە سازمانێکی دیک ەن. لەکەدی دەو پیرۆز ناوز ەرماندەرۆکی ف ەو س ەورەبراگ  ەن و بەکەد
 نگێکی قووڵتر و بنجیترن. ەرهەی ف ەوەنگدانەرخان و ڕەنها سە ت ەمانەن. ئە خنەک جێی ڕێز و ڕەک یەو

دات ەری پێشانی دەی سازمانگەوەشدا تۆژینەوەڵ ئەگە، لەرکێکی دژوارەنگی سازمان ئەرهەگۆڕینی ف 
  ەبنەهای نوێ د ەرگرتنی بیر و بەبوون بۆ وەوانی و ئامادە، سنگفرە وەنگ، کرانەرهەگۆڕینی ف  ەک

بۆ گۆڕانکاریی   ەها باشەو ەوەر ئەبەچوون. لەفراژووتن و پێشڤمای پێویست بۆ ەرج و بنەپێشم
  67:رەب ەنگ مرۆڤ دوو ڕێبازی جودا بگرێتەرهەف 

 

 

Artifacts 

Visible organizational 

structures and processes 

(hard to decipher) 

 

 رخان ە س 

کیی دیار،  ەی سازمانەساختار و پرۆس 
و   ەاڵم ڕاڤە، بەردیدەست و بەرهەب

 ەی ئاسان نییەوەلێکدان

 

Espoused Values 

Strategies, goals, philosophies 

(espoused justifications) 

 
 لمێنراو ە های س ەب 

، ەفتار و گوتارە، ئامانج، ڕەفەلسەف
تیی ەوایەڕ)رزی هۆشیاری ەئاستێکی ب

 (لمێنراوەس 

Underlying Assumptions 

Unconscious, taken for 

granted beliefs, perceptions, 

thoughts, and feelings... 

(ultimate source of values and 

action) 

 

 

 ما ە ی بن ە گریمان 

ست... ە و ه ەڕ، بۆچوون، بیرۆکەباو
ها و  ەتیی بەڕەبن ەرەی هەرچاوەس )

 ن(فتارەڕ

 

Schein, Edgar H. The Corporate Culture Survival Guide (2009). 

 

 
67 Alvesson & Sveningsson (2008): 74. 
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 ڕێژێتەداد ەیەم خشتەئ Scheinنگ، ەرهەکانی ف ەی نهۆمەوکردنەبۆ ڕوون

What Is Culture About? ؟ەوەگرێتەنگ چی دەرهەف 

External Survival Issues 

- Mission, strategy, goals 
- Means: structure, systems, processes 
- Measurement: error-detection and 

correction systems 

 کی ەرەدۆزی خۆڕاگریی د

 رک، ستراتیژ، ئامانجەئ -
 ەم، پرۆس ەستاوێژ: ساختار، سیستەد -
 رەس ەمی چارەدۆز و سیستەڵەپێوان: ه -

Internal Integration Issues 

- Common language and concepts 
- Group boundaries and identity 
- The nature of authority and relationships 
- Allocation of rewards and status 

 کی ەستنی نێوەدۆزی تێکب

 مکی هاوکۆەزمان و چ -
 و سنووری گرووپ  ەناسنام -
 ندی ەیوەو پ  ساالریسروشتی  -
 ە اڵت و پێگەی خکردنرخانەت -

Deeper Underlying Assumptions 

- Human relationships to nature 
- The nature of reality and truth 
- The nature of human nature 
- The nature of human relationships 
- The nature of time and space 
- The unknowable and uncontrollable 

 تیی قووڵترەڕەی بنەگریمان

 ندی مرۆڤ و سروشتەیوەپ -
 ماکی ڕاستی و دروستی  -
 تی ەماکی سروشتی مرۆڤای -
 ی جڤاکندیی ەیوەماکی پ -
 مین ەمان و زە ماکی ز -
 68الجڵەور و ەدەزانینب -

Schein, Edgar H. The Corporate Culture Survival Guide (2009). P 39. 

 

  

 
بۆ دەربڕینە لە   Unknowable & Uncontrollableبەرانبەر  کۆنترۆڵبەدەر(« )الجڵەوو » «دوو چەمکی »زانینبەدەر - 68

، «بیرۆکەی: ئەو بابەت ناچێتە خانەی زانینەوە، ناتوانی بیزانیت و... هتد. بڕوانە چەمکی وەک »کاکێشانبەدەر
 .www.mamosta.net - 44زیی پێوانە«، الپەڕە: زاراوەسا»کاتبەدەر«:  « و »»مێژووبەدەر
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کرێت، کات و شێوازی بۆ  ەیان دە، پێشکات بەنە، کورتخایەزنەکنۆکراتی مەکی ت ەکیان گۆڕانکارییەی -
 کرێت، ەموان ئاشکرا دەه

 .ەیە، ورد و ڕۆژانەیی ەخشک، ەرمییەودای ناف ەکی دوورمەیان گۆڕانکارییدووهەم -

 

هێز و کاری ەش، ویستی بەهۆشی گدەبێت ڵکشان بێت ەو ه ەشە ر بۆ گەنگی سازماندا گەرهەف  ەگۆڕانکاریی ل
نگسازی و مێژووسازی  ەرهە. ف ەوەپووکێتەد ەوەرای کاروباری ڕۆژانەم هەدەئاسانی ب ەنا بەک بێت دەتەوردی ل

 واو جودان.  ەباسی تتیدا دوو ەنافبازیی حیزبایەڵ تەگەل

 

 

 Learning Organization  سازمانی فێرکار 

وام و ەردەر فێربوونی بەسەکات لەخت دەریدا، جەزانستی سازمانگ ەل ە تەکی تایبەیەڕشت - «سازمانی فێرکار»
دونیا  رخی ەم خولیای فێربوون و زانیار بن. چەردەهدەبێت یی. هاوکارانی نێو سازمانی فێرکار ەمیشەی هەشەگ
مرۆڤی   ێت.بڕەبێت، دادەرخ نەروای زانیاری هاوچەم پ ەردەبێت و هەن ەی ئامادەو ە، ئەگۆڕانکاریدای ەوام لەردەب

دەرکی  »بە یەکەیەکی سەرلەبەر دەزانێت و باس لە  جیهانسازمانی فێرکار،  ئاگا، توانا و زانا بێت.دەبێت کارا 
 دەکات.  «دەرکی سیستەم»و  «گشتی

–Donald Davidson (1917لە دونیای فەلسەفەدا چەمکی زانیار سەنگی تایبەتی خۆی هەیە. فەیلەسووفی ناودار 

دەکات و هەر سێ جۆرەکە لە گشتەیەکی   ”Three Varieties of Knowledge”باس لە سێ جۆر زانیار  (2003
سێ جۆرەی زانیار سێپایەک پێک   ئەم»یەکدا کۆ دەکاتەوە و دەڵێت:  Triangulationلە سێپا  -سەرلەبەردا 

  69دەهێنن: هەر پێیەکی البدرێ گشتی دەڕمێ«. سێ جۆرەکەش بریتین لە:

 . دەزانم بیر، ویست و خواست، هۆش و هەست، دەرکی خۆم چۆنە -زانیار دەربارەی بیری خۆم  -1

دیاردەی دەوروبەر دەوروبەری خۆم دەناسم و پەیوەندیی نێوان  -ی دەرەکی جیهانزانیار دەربارەی   -2
 . دەرک دەکەم

   یرکردنەوەی کەسانی دیکەش دەبەم.جاریش هەیە پەی بە ب -زانیار دەربارەی بیری کەسانی دیکە   -3

 

ربگرن بۆ  ەو ەکەم سازمانەرجەس زانست و ئەزموونی ەوام سوود لەردەهاوکاران بدا دەبێت سازمانی فێرکارلە 
م  ەوامی هەردەو نوێکاریی ب ەشەر فێربوون، گەسەخت ل ە ا جشدەو پێداویستیی نوێ. لێر ەی کێشکردنرەسەچار

فێربووم؟   ەمڕۆ چی تازەخۆی بپرسێت: ئ ەل ەمرۆڤ ڕۆژان ە گرینگ ەوەر ئەبەکرێت. لەست دەلدەم گەتاک و ه
 م؟  ەربخەدا سە تەم بابەگرم؟ چۆن توانای خۆم لەردەو ەزموونەم ئەچ سوودێک ل

 

 
69 Davidson (2004): 342-356 - "Three Varieties of Knowledge". A. J. Ayer Memorial Essays: Royal Institute of Philosophy 
Supplement, 30. A. Phillips Griffiths (ed.) Cambridge University Press (1991). 
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 ی سازمان ە ش ە و گ   کاروانی جڤاکی 

و  ەڵگە کۆم - «ندین جۆر »جڤات ەگشتی چە تی بە. مرۆڤایەڕۆیەمیشەکی گۆڕانکاریی هەیەکاروانی جڤاکی پرۆس
ی   -تیەاڵیەی کۆمە ڕێکخستن و شیراز -جڤاتێکیش، سازمان   ەر جۆرەو بۆ ه ە ی گۆڕیو -ران  ەشێوازی گوز

و  ەماڵەی بنەشتوکاڵ، شیرازتی و کەری، شوانکارەمانی کۆچەردەبۆ س ەر بۆ نموونە. هەتی بۆ ئافراندوەتایب
می بانکی، پارتی  ەک کۆمپانیا و سیستەی وەسازمانی دیک ەوەسازیەم پیشەدەر بوون. بەکی کاریگەسازمانی خێڵ

ت و مێدیا...  ەشی و بازرگانی، سیاسەرتەنگی و فێرکاری، ئەرهە. بواری ف ەوەیدانەم ەندیکا دێنەئایدیۆلۆژیدار و س
 ن.  ەکەد  ەشەو گ ەوەدۆزنەڕۆکی نوێ دەو هتد فۆرم و ناو

 Information «ئاگاداریمکی »جڤاتی ەوان چەک لە، یەیەناوی جۆراوجۆر ه ەمەردەم سەبۆ ناساندی جڤاتی ئ

Society  واتە   -ئاگاداری کاروباری  ەل ەگرینگ بریتیی ەرەتێیدا بواری ه ەستیش لێی جڤاتێکەبە، مەـی
هایش  ەجڤاتی و -پاشەکەوتکردن، هۆنینەوە و شرۆڤەی ئاگاداری گواستن، ، ڕاکۆکردنەوە، پۆلێن، هەاڵواردن

تیی و  ەساختاری پارتای ەن، نەدەست دەد ەستەبەم مەو خێڵ بۆ ئ ەماڵەبن ە. نەیە سازمانی خۆی ه ەپێویستی ب
 کانی پێشوو. ەدەلی سەندیکاگەس

ی  ەشێوازی خۆ ڕێکخستن، پرۆس. ەمانەمکی زەشاچ ەبێتەد  - Knowledgeر ەواتای زانست و هون ەب - زانیار
سازمانی زووتردا،  ە، لەر بۆ نموونەگۆڕین. ه ەی سازمان دێتەندین ڕێکاری دیکەتی و چەرایەبڕیاردان، ڕێب

ولێژ  ەرەی ژێر خۆی سە بڕیاری بۆ بازن ەوەکەرزی سازمانەب ەرەی هەخان ەرۆک لە مکار باو بوو. سەرەشێوازی ه
  ەیەستێنیکی ئاواڵە، بەمکار نییەرەرخ هەوا بوون. سازمانی هاوچەرمانڕەژێر ف ەرەیان بەکەریەوانیش هە، ئەوەکردەد

  ە. لەوەی بڕیاردانەپرۆس ەچێتەڕاوێژ، پاشان ددەخرێتە بەر  دا ەئازاد ەستێنەو بەبۆ گفتوگۆی ئازاد. بڕیار ل
کاری ەر پیادەوبورەدات و دەرۆک بڕیار دەس - ە زییەرکە، مەیەنترالیستانە، سەندگیرەسازمانی کۆندا بڕیار نێو

. ەد کراوەناوز Learning Organizationسازمانی فێرکار« »مکی ەچ ەب ەرخەهاوچ ەسازمان ەم جۆرە. ئەرەسەل
 دیمەنێکی ئەم باسە ڕوون دەکاتەوە.   «و ئەمڕۆدا نێوان دوێنێ ەل  - سازمان»ی ەخشت
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 سازمانی نوێ  سازمانی کۆن  ت ە باب 

 ی گفتوگۆ ەستێنێکی ئاواڵەب مکارەرەه شێوازی سازمان

 ی بڕیاردانەپرۆس
 ەندگیرەنێو

 (ەزییەرکەم)

، ەیەک ئازادیی کرداری هەیەر ناوچەه
 ە زییەرکەنام - ەرتەندپەنێو

 (رەزانست و هون)زانیار  ەرمایەس د ەرامەگرینگترین د

 ە وەڕێی بیرۆک ەل ە وەرمانەڕێی ف  ەل تیەرایەڕێب

 ەپشت ەبیروڕای ل ە پشت ەڕێسای ل کار

 ەشداری و هۆگرییەب یهەپار پاداشت

 ە موانەتوانای ه ە زایانەشار ر ەسەخت لەج

 ە ی هاوکارانەشەگ ە مەرهەی بەشەگ ستەبەم

« مڕۆداەنێوان دوێنێ و ئ ەل  - سازمانی »ەخشت  
Per Albinsson. Den lärande organisationen. Brain Books AB, 1998. S 104ی. 
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 گۆڕانکاری مرۆڤ و  

 :  ەجۆر 70گشتی چوار  ەدا بەم بوارەو مرۆڤ ل سازمان بۆ گۆڕانکارییه!

. زۆر ەروایەمسارد و بێپەی گۆڕانکاریدا خەپرۆس ەل ،ەگۆڕانکارییەدژسێکی ەک  - Inactiveمرۆڤی خامۆش  -
 «گیەپێویستیی »ئاسوود «!ەخۆم دوور ەل ەسوورەک »ئاگرەندی وەست. پە کۆسپ و ڕێب ەبێتەجاریش د

 .  ەمی نییەسی خۆی زیاتر چ خەخۆی و ک ەل ەم بابایەکات. ئەدا دابین دەم مرۆڤ ەل
 

 ێت.گونجێنەڵ بارودۆخدا دەگەخۆی لش و گۆڕان، ەبری کۆش ە، لەسێکەک -  Reactiveمرۆڤی خۆگونجێن  -
ر ەردی سەکات. بەدا ساز دەڵ گرێ و کێشەگەبکات، خۆی ل ەست چارەربەوڵ نادات کۆسپ و چاڵی بەه

 ەو کات و ساتەرجی، ئەرک و خەمترین ئە ک ەب  ەیەوەگرینگ ئ ێت.ڕەگە ڵدەریدا هەسەڕێ ال نادات، ب
 ڕێ بکات.ەب

 
اڵم ەوڵ نادات و دونیا ناگۆڕێت، بە. خۆی هەرنجڕاکێشەس ەم مرۆڤ ەئ - Proactiveندبین ەوەرژەمرۆڤی ب -

ساز  ەست و کێشەڕێب ەمێکی نوێ، نابێتەسیست ەگۆڕا بمی کۆن ەر سیستە، گ ەوەکای ەر گۆڕانکاری هاتەگ
ها  ەهاوکار. مرۆڤی و ەبێتەندیی خۆی دەوەرژەپێش و بۆ پاراستنی ب ەر زوو دێتە، هەوانەپێچەناکات. ب

 . بێت رۆشی گۆڕانکاریەپ ەسێک نییەک ،وتووەرکەری سەڕێب ەاڵم نابێتە، بەخشەهاوکارێکی سوودب
 

 م دڵسۆز.ە، هیەەم کارامە: هەیەتی گرینگی هەسڵە. دوو خەییگۆڕانکاریمرۆڤی  - Interactiveمرۆڤی کارا  -
  ەخنەچاوی ڕ ە، ب ەوەبێتەر ورد دەوروبەد  ە. لەیدای فێربوون و فراژووتنەم شەردەه ەمرۆڤ  ەم جۆرەئ
  ەجاڵ داڵسوودە ڕـی  (واقیع )وت ەداک ەر. بەس ەی چارەوەکار بۆ دۆزین ەخاتە ماسی و هۆش دەک ەڕوانێتەد
میان  ەئ ێت.روونی داناساکەکیی نزم دەوتی کاتەستکەد ەو ب تاڵمی کرچوکاڵ هۆشی دانامرکێەو ە، بەنیی

 . ە، هۆشدارەوەبان گیانداریی ە، لەمرۆڤێک
 

  ە.سازمانی فێرکار« « و » »کارامرۆڤی  ەندی جڤاکی پێویستی بەژەنگی و تەرهەندی ف ەشەو گەش ڕووەکۆش

 
70 Albinsson (1998): 40. 
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 مرۆڤی کارا
Interactive 

 مرۆڤی خامۆش
Inactive 

 مرۆڤی بەرژەوەندبین
Proactive 

 مرۆڤی خۆگونجێن
Reactive 

 مرۆڤگۆڕانکاری و چوار جۆر 
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 م ە دیسپلینی پێنج 

 The Fifth م«ە»دیسپلینی پێنجکتیبی  ەل Peter Senge پیتەر سەنج  ،ەم بوارەکانی ئەناودار ەرەنووس ەک لەی

Discipline: the art and practice of the learning organization (1990) - ی سوێدی: ەمەرجەتDen femte 

)1995(disciplinen  - 71.«، دیسپلینە»ڕشت تنێەکات و نێویان دەند بۆ سازمانی فێرکار دیاری دەهە پێنج ڕ  

 بۆ: بن  ەئامادس ەکەتاکم ەم سازمان و هەه Personal Mastery کیەسەکئوستادیی   -1
  ە،واندنی وێنا و جۆشاندنی وزەیدۆزیی زانیار، فرە، پوامەردەی بفێربوون -
 ، (بوون یواقیع)وتبینی ەو داک (برەس)خۆڕاگری   -
 ی توانای ئافراندن،ەوکردنەتیژ -

 
م بۆ ەم بۆ تاک و هەه ەوتنەرکەرجی سە، م ەکی نییەو الو ەندانەزوومەس باسێکی ئارەکەفێربوونی تاک
پڕێو و ەک شەن بێت، نگی و هاریکاریدا ەڕێژی، هاوئاهەرنامەی بەچێو ەل ەو فێرکاریی ەئ تشبێەسازمان، د

 .ەوانەتاکڕ
 
 
رجی کاردا گرفت ە لومەڵ هەگەلنەبێت  ر کۆکە یاڵکرد گەی خەوێن - Mental Models یاڵکردەمۆدێلی خ  -2

 :کاتەیدا دەپ
وت ەڵسوکەجۆری ه  دونیا و ەمرۆڤ ل رکیەر دەسەل ەیەتاویان ه ەوکردنەی بیرمۆدێلو  ە، ڕێچکەوێن -

 ردا.ەوروبەڵ دەگەل
نگاندن و ەڵسەبن بۆ ه ە، ئامادرنەکتر بەمۆدێلی ی ەی بەو هاوکاران فێربن پ رەڕێب ەدا گرینگەلێر -

 یاڵکردی خۆیان ەی مۆدێلی خەوەداڕشتن
هاکانی  ەبیروڕا و بدەبێت ست پێ بکات. من ەد ەوەخۆم ەلدەبێت یاڵکرددا ەمۆدێلی خ ەگۆڕانکاری ل -

دەبێت . مرۆڤ ەوەخنەژێر ڕ ەمە، بیخەتا ئێستا داکۆکیم لێ کردووەی هەوەئدەبێت نگێنم، ەڵسەخۆم ه
بیری  ێت،ند بگرەهەر بەرانبەکی و دیدی بەرەی دەخنەر ڕەب ەها و بۆچوونی خۆی بخاتەبێت ب  ەئاماد

، سازمان و ەگوتراو ەمێژ ە. لەیاڵکردەی مۆدێلی خەبناخی ەوکردنەنگێنێت. بیرەڵسەو ه ەوەلێ بکات
بوونی ەی خامۆشیی هزر و نەبێت، نیشان ەو کردنەک بیرەک مۆدێل و یە نگ و یەک ڕەر یەجڤات، گ

 . ەیەوکردنەبیر
 
 
  Building Shared Vision وێنای هاوکۆداڕشتنی   -3

  زنەتی و سازمانی مەایرەندیی ڕێبەتمەئافراندنی وێنا و ئامانجی هاوکۆ گرینگترین تایب ەزاران ساڵەه -
 .  ەبوو

تی ەی خواستی خۆیەوەر ئەبەکات لەدا کاری خۆی دەو سازمانەس لەر کەبێت، هەر وێنای هاوکۆ هەگ -
 درێت.ەرمانی پێ دەی ف ەوەر ئەبەک لەن

 ندان.ەی کارمەشەهۆی گ ەبێتەد ەک - سازمانتیی ەرۆکایەنها ویستی سەک تەن - ەوێنای هاوکۆی -

 
71 Senge (1995): 20. 
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.  «ر بخات بۆ ئاستی »وێنای هاوکۆەس سەکەرێکدا ویستی تاکەدوای هونەڕێین بەبگ دەبێت  ەئێم -
 ،رە. ڕێبەیەری خۆی هە، زانست و هونەیەڕشت  ەمەئ ستوور ساز نابێت.ەرمان و ڕێسا و دەف  ەش بەمەئ
 . ەوتوو نییەرکەس، ڕێبەرێکی ئاستێکی گشتیی هاوکۆر بخات بۆ ە توانێت وێنای خۆی سەر نەگ

ی  ەوێن»دوای ە ب تڕێ ەو بگ ەوەاو ژیر بکاتچدەبێت  ،ی وێنای هاوکۆەیە م ڕشتەبۆ فێربوونی ئمرۆڤ،  -
تەنها   ،بێت. ئامانجێک ەرنجی زۆرینەجێی خولیا و س ەها کەی وەدا، وێن-« ەندەێکی ئایجیهان

 چوون.  ەری پێشڤەهاند ەنابێت  ،کردبێت یتی دیاریەرۆکایەس
 

 Team Learning ستەلدەی گنبووفێر  -4
کاری چاک، جوان و ڕاستی  ستەد ەورد ەب ەن، واتەکەد «رچەکدی »پەتیمدا زانیار و دیدی ی ەمرۆڤ ل -

 . ەوەنەکەد
فراژووتنی بۆ  ەمینە، زوتی باشترەستکەد ەل ەجگست ەلدە، فێربوونی گنبەکدی فێر دەی ەمرۆڤ ل -

 کات.  ەساز د هاوکاران
رجی گرینگن بۆ ەهاتن پێشمپێکو  کردنڵ ەه (کیەمەڕەک مشتومڕی هەنگین نەگفتوگۆی س)دیالۆگ  -

 ی پێ نابات.ە نی پەت ەها، مرۆڤ بەتی وەرکی بابەکات بۆ دەت ساز دەرف ەدیالۆگ د فێرکاریی نێو تیم.
گرووپدا  ەل ەکدەبێت  ەخۆپارێزان ەـ (ەوەکاردان)ک ەرتەو بەستدا، مرۆڤ ئاشنای ئەلدەفێربوونی گ ەل -

  ە بنەیت دەکەرکیان ن ەر دەکن گەرت ەکی بەیەشیراز ەمانەستی هاریکاری. ئە ربەب ەبنە ون و دەکەر دەدەب
یان بگۆڕیت بۆ ەتوانی ئاڕاستە یت دەرکیان بکەر دەنگی. گەگیانی هاریکاری و هاوئاه ەبنەر دەو ب ەمۆران

 فراژووتن. و ەی ڕووەندەهێزێکی ساز
 ەست و تیمکارانە لدەر فێربوونیش گە. گەکاری و گرووپکارییەستەد ەڕووی ل ەمانەم زەسازمانی ئ -

 ناکات.  ەش ەسازمان گەبێت، ن
 
 
یان  «مەی پێنجەڕشت» تگوترێ ەێشی دپ - System Thinkingم ەسیسترکی ەر، دەبەرلەسرکی ەد  -5

 :ەکەم ەری سیستەبەرلەس ە ب ەپەیبردنست ەب ەم - The Fifth Discipline «مەدیسیپلینی پێنج»
  «نجامەرئەی »هۆکار و دەر زنجیرە ک هە، نەمەکانی سیستەندیی نێوان پارچەیوە ی پکردنرکەد -
  .ی لێک دابڕاوەر بینینی پارچەک هەی گۆڕانکاری، نەگشت پرۆس ەب  ەپەیبردن -
کی  ەیەگشت  ەل ەوەرەی سەکەر چوار ڕشتەی هلێکستن و کارەتێکب ەل ەبریتیی ەمەی پێنجەم ڕشتەئ -

 و پراکتیکدا.  بیردۆزە
 ەچونک تشێوێ ەوێنا دەبێت، و گشتگیر ن ەنەالیەمەر دیدی هەگەبێت، ن «رەبەرلەرکی سەر »دەگ -

توانای پێکانی ئامانج و ڕاستاندنی  ەهێنان بە بڕوال ەبریتیی ەک -گرینگی هێزی وێنا  ەرەی هەرچاوەس
 بێت. ەخامۆش د - وێنا
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وام ەردەدات بەکی« هانمان دەسەئوستادیی ک». ەگرینگ ەکەر پێنج ڕشتەستنی هەچێت: تێکبەبیرمان نەل
ر  ەبەستەد ەبێتەوێنای هاوکۆ« د»ر. ەوروبەر دەسەل ە یەکی هەرییەی خۆمان چ کاریگەوەی کردەوەل ەوەوردبین
بۆ  ەر دیدی ئێمەسەل ەو مۆدێالنەریی ئەیاڵکرد« و کاریگەمۆدێلی خ» ەب پەیبردنودا. ەوڵی دوورمەبۆ ه

خسێنێت. ەڕەد ەکردنشەتی گەرف ە، دەو مۆدێالنەی ئەوەنگدانەڵسەه ەوانیمان لەسینگفر کری وەر، ڤ ەوروبەد
رکی ەد». ەوەسەکەبان ئامانجی تاک ەکات بۆ پێکهێنانی ئامانجی هاوکۆ لەت ساز دە رف ەست« دەلدەفێربوونی گ»
 ڕوانێت. ەر دەوروبەد ەخۆی و ل ەی مرۆڤ چۆن لەوەین لەدات تێبگەتیمان دەر« یارمەبەرلەس

 

 کاری ە پیاد 

،  ەڕامان و بیرکاریی ەموو کارێکی جیددی پێویستی بەک هەدی. و ەتەرمان و ڕێسا نایەف  ەسازمانی فێرکار ب
 72:ەوەینەکەنی ڕوون دەکدوو الیەدا یەلێر  ە،ڕێژییەرنامەب ەپێویستی ب

م  ە. هەیەنگی هەرهەگۆڕانکاریی ف  ەسازمانی فێرکار پێوسیتی ب -تیی فێرکار ەرایەنگی فێرکار و ڕێبەرهەف  -1
تیی فێرکار چۆڵ  ەرایەنگی فێرکار و ڕێبەرهەجێ بۆ ف دەبێت نگ و دیدی باو ەرهەم ف ەتیی باو، هەرایەڕێب
دەبێت رخاندنی کاروباری خۆی، ەس، بۆ چە کە. تاک73تواناسازی ەل ەمای سازمانی فێرکار بریتییەن. بنەبک
ت بۆ  ەرف ەی دە وەل ەدا بریتییەم بوارەوتوو لەرکەری سەرکی ڕێبەر بخات. ئەنای خۆی سوام تواەردەب

 
72 Nygren: www.ledarinstitutet.se 

 دا باسی لێوە دەکرێت.  «لە بەشی »تواناسازی و فراژووتنی سازمانگەر - 73

 مەسیسترکی ەد
System Thinking 

 

 یکەسەکئوستادیی 
Personal Mastery 

 یاڵکردەمۆدێلی خ
Mental Models 

 ستەلدەی گنبووفێر
Team Learning 

 وێنای هاوکۆ
Building Shared Vision 

 The Fifth Discipline «مەدیسیپلینی پێنج»

Peter Senge 
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دار و ە رنامەـی ب «و »خولی ڕاهێزان  «ەشەڕێی »دیداری گ ەل ەبۆ نموون ێت،خسێنەتواناسازیی هاوکاران بڕ
 . ەبێسوود، ەوەکار و ڕاهێنان ەبێت ب ەست نەیوەر پەاڵم گە، بەخول باش ە. ڕاستەوەوامەردەب

 «ەوەبیردان»و  ەوە وجا وردبوونەی زانیار، ئەرچاوەس ەینەکەد «زموونەئ»: ەل ەبریتیی «ی فێرکاریەبازن» -2
م  ە. ئ«کاریە»پیاد ەبێتەکار، د ەخرێتەش دە رکەم دەم، ئەرهەب ەرک« ی نوێ دێنێتەد» ەزموونەو ئەل

  ەوەزێتەی لێ دەرک« ـی تاز ەد» -« ەوەبیردان»میش پاش ەـی نوێ و ئ «زموونە»ئ ەبێتە د ەکارییەپیاد
   ەبێت.وام دەردەی فێرکاری بەبازن ەو جۆرەو ب

تیمدا  ەن. لەکە کتر فێر دەبن و یەکتر فێر دە یە، لەوەگۆڕنەگرووپدا هاوکاران زانیار د ەل -تیمی فێرکاری  -3
بن و ەڵکێش دەجیاوازی« تێه»دا ەبن. لێرەرکی هاوکۆ ساز دەر، دەوێنا، هون ێت.پێک د «زانینی هاوکۆ»

 داڕشتن. ەدێت «ستەیوەی »پەبناخ

ی ەبازن»کوێی  ەل ەرۆشی فێربوونی خۆت بیت. بزانەخۆت پدەبێت تۆ  - ەند بگرەهەفێربوونی خۆت ب -4
. مرۆڤ ەیەنەالیە مەی هۆش کارێکی هەشە . فێربوون و گەی بکە، چارەت لێ گیراوە دا ڕێگ«ـفێرکاری
  ەبڕوانێت ەوەی دیکەڕوانگ ەفێر بێت لدەبێت ی نوێ بکات. ەوکردنەخۆی فێری زمان و شێوازی بیردەبێت 

ری نوێ  ەس ەر تیشکی نوێ و بۆ چارەب ەڕی خۆی بخاتەفێر بێت زانین و باودەبێت ت. ەمک و بابەچ
وڵ بدات  ەراورد بکات و هەوتووتر بەرکەی سەسانی دیکەک ەبێت فێر بێت خۆی بەڕێت. مرۆڤ دەبگ
 .ەباس وە کاریی ئەورد ەرێت بەی بەپ

 ەکاروباری خۆیدا. ل ەسازمان خۆی فێر بکات باشتر و باشتر بێت لدەبێت  -توانای تاک و سوودی گشتی  -5
سازمانی فێرکاردا گشت   ەاڵم لەبن، بەتی نوێ دەڵک فێری بابەخ ەشدا ڕۆژانەموو سازمانێکی دیکەه

 ێت.گرەردەس وەکەزانستی تاک ەی هاوکۆ، سوود لەشە، بۆ گەسازمانک

 

 

 م ە ڕێساکانی دیسیپلینی پێنج 

 بێت.هۆشیاریان دەبێت مرۆڤ  ەیەرجی خۆی هەپێشم System Thinking «مەرکی سیستەد»رخاندنی ەچ
Peter Senge 74:ەوەکاتەڕوونیان د ەخاڵ ەم یازدەو ب «مە»ڕێساکانی دیسپلینی پێنج تنێەناو د ەرجان ەم پێشمەئ 

 ە ی دوێنێی« ـکانەرەسەچار»ی ەرهاویشتەمڕۆ دەی ئ ەیەم کێشەئ -1
Today's problems come from yesterday's "solutions." 

. بۆ  ەکی دیک ەیەی کێشکردنرەسەر بۆ چارەب ەتەمانووگرت ەزووتر هەنگاوینجامی ەرئ ەمڕۆ دەی ئەکێش ەیەجار ه
شین ی لێ ەی دیکەمڕۆ کێشەر کرا ئەسەجۆرێک چار ەی ناکۆکیی نێوخۆ بەر کێشەوبەمەک لەیەماو ەنموون

یجۆریی ەپ ەبکات، وات ەپیاد «مەرکی سیستەردا »دەسەی چارەوەدۆزین ەمرۆڤ ل ەگرینگ  ەوەر ئەبەل ەبێت.د
 نێ.  ەت   ەب ەی ەو کێشەر ئەک هەبارودۆخ ن مەرجەس ەورد بکات ل

 مەرگری سیستەخش، سووربوونی تۆ و بەی زیانبەچار -2
The harder you push, the harder the system pushes back. 

 
74 Senge (1995): 63. 
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تۆ   ەو زیانەر ئەرانبە، بەخشەزیانب تبژێرێ ەڵدەرێک هەسەکراو، چارکی دیاریەیەر کێشەرانبەمرۆڤ ب ەیەجار ه
  ەخشی داخراوەکی زیانب ەیەدا بازنەکات. لێرەزیاد د (زیان) ەرەمەر و خەس ە ر چارەسەل تبیەسوورتر د

زووی کێشان، ەستانی ئارەر پەرانبەب یو بۆ خۆڕاگری سیگارکێشانەوەی کردنرکەم تەدە: بەبۆ نموون ێت.رخەچەد
، کێشت زیاد  تخۆیەو زیاتر د تبیە، سوورتر دتگریە کات. تۆ پێ دادەزۆرخۆری. کێشت زیاد د ەیتەدەست دەد
ویشی ەڵەمجا ق ەکێشان. ئسیگار ەوەویتەکەر خووی جاران و دەس ەوەڕێتەگەیت و دەدەکۆتادا کۆڵ د ەکات... لەد

ر بۆ گشت ەسەچار  ێت،ببین ەکەری کێشەبەرلەر، سەسەڵبژاردنی چارەه ەر لەمرۆڤ ب ەگرینگ ەر. بۆیەس ەهات
 ەبێت.ر جێگیر دەسەوسا چارە نها ئ ە. تەوەکانی بدۆزێتەنەالی

 

 تزێ ەنجامی خراپتری لێ دەاڵم پاشان ئەب دەبێت ئێستا باشتر  -3
Behavior grows better before it grows worse. 

و دەبێت ی چی ەی سبەوەل ەوەمڕۆ، بیر ناکات ەر بۆ ئە ی کاریگەلەرێکی پەسەر چارە ب  ەباتەنا دەجار مرۆڤ پزۆر 
 ی باشی نابێت.  دەرئەنجامودا ەری خێرا و کورتمەسەچار ەبێت.د ەکەر گشت سازمانەسەکی لەرییەچ کاریگ

 

  ەکەنێو کێش  ەوەڕێتەگەزۆر جار د ەکێش ەربازبوون ل ەی ئاسان بۆ دەڕێگ -4
The easy way out usually leads back in. 

Senge نا چرای کۆاڵندا  ەپ ەست لەرمەبابای سدەڵێت  کات وەی دێرین دەرانەندێکی سۆفیگە پ ەب ەدا ئاماژەلێر
ر ەاڵم بەب ەوتووەی تاریک لێ کەکی دیکەجێی ەکلیلی ل تزانێەد ەم بابایەئ  ێت.ڕەگەی دەکەبۆ کلیلی ماڵ

بری  ەری کورت و ئاسان لەسەو چار ەر ڕێگەب  ەنا بردن ە.. پێت.ڕەگەبۆی د ەلێر ەبۆی، ەی پێ ڕووناکەچراک
کات.  ەزۆر جار ئاڵۆزتریشی د ەر ناکات. بگرەسەچار ە، کێشکردنیجۆریی ورد و خۆماندووەدۆزی و پەڕیش
ری  ەسە ڕێی چارەو چاو ەیەه ەکێش ەبۆی ەختەس ەکرا. دیار ەد ەو پیاد ەوەدۆزرایەر ئاسان با، زوو د ەر گەسەچار

 کات. ەدروست د

 

 خراپتر بێ ە کەردەد ەرمان لەد ەدوور نیی -5
The cure can be worse than the disease. 

اڵت بۆ فریودان و  ەسەد ەبێت.د ەم و بێدادیی جڤاکی و سیاسی بێزار و تووڕەر ستەرانبەت بەمیلل ەیەجار ه
ستی ەبەم ەی مفت بل و پوو ەرماڵەر دەب ەباتەنا دەشێوی، پ ەڵدان و پەرهەی سەکردنف ەت، بۆ خەدانی میللەفرەت

پەنا یمانی فێاڵوی، ەو پ ەشەڕەر هەب ەباتەنا دەکاری، پەواشەستی ترساندن و چەبەم ەنگبوون، بەکڕینی بێد
ناکات، توانای میللی    ەچار ەکەی کێشەوەل ەها جگە ری وەسەبازی. چارەتی و لیژنەر ئاڵۆگۆڕی حکوومەب دەباتە 
  تگوترێ ەپێی د ەت ەم بابەودای لەری کورتمەسە . چارێتشێوێنەاڵت دەرجی ئابووریی وەلومەکات و هەکز د

ماسیی ەو ک ە، کێشەکەمە بۆ ڕاهێزانی توانای سیستدەبێت ودا ەری دوورمەسەچار کاری.ە« و پینەوەفشاندن»
 بکات.   ەخۆی چار
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 ڕێ ەدوور  ەببێت ەیەوانەدبڕ لەڕێی ق ەکورت - ەیان خاوترەخێراک -6

Faster is slower. 

می ئاڵۆز  ەکی باش بێت. سیستەی (دیلەتیڤ، بەرنەڵتەئ) ەی کورت و خێرا بژارەسەو چار ەڕێگ ەرج نییەم
 ەڵەرمان ناکات. کیسەرد دەوێ دەولەی لێرەلە. گۆڕانکاریی پ ەکەرەگ یریەرانسەی سەو شرۆڤ  ەوەوردبوون

 . ەیەو براوەروێشکی تیژڕەر کەرانبەب ەخۆڕا نیی ەل ەکەخاو

 

 ک کات بنەک جێ و یەی یەزاد ەرج نییەنجام« مەرئەهۆکار و د» -7
Cause and effect are not closely related in time and space. 

 ەرج نییەهاوجێ. م ەهاوکاتن ن  ەدا نەورەمی گەسیست ەل «نجامەئ»و  «هۆکار» ەدایەوەتی لەڕەگرێی ئاڵۆز و بن
ی ەزاد ەبێت، زۆر جار کێش ەمانەم زەسازمان و ئ ە شەم بەی ئەرهاویشتەد ەرچاوەب ەلێر ەی ئێستەیەو کێشەئ

 . ەیەمانێکی دیک ەو ز ەشێکی دیکەلێک و ئاڵۆسکانی بکار

 رچاون ەمتر بەبااڵدا ک ەرەئاستی ه ەاڵم لەزن پێک بێنن ب ەنجامی مەرئەگۆڕانکاریی بچووک د  تشێەد -8

Small changes can produce big results... but the areas of highest leverage are often the least obvious. 

و  ەم یان ئ ەی ئەتاک ەک تاکەرک بکات، نەد ەک ەکانی کێشەمرۆڤ فێر بێت ژێرخان ەیەوەڕێسای گرینگ ئ
 یی. ەنووکەی هەی کێشە ی بچووکی خێرا بۆ چارەچارک  ەن  ەری گشتگیر باشەسەودا بۆ چارە ڕووداو. پالنی دوورم

 ەرخستنی ئاستی زمانزانی لەبۆ س ەوەکوو هیندستانەاڵتێکی وەو ەکی زمانی ئینگلیزی لەند مامۆستایەهێنانی چ
 ەبێت.ی هەورەگ ەرەی هدەرئەنجامواییدا ەرمانڕەت و ف ەبواری سیاس ەندین ساڵ لەپاش چ ەیەوانەکوردستان، ل

 دێمۆکراسی.  75نار و پێشاریەک  ەل ەوەو نێزیکبوونەرەنگاوێکی دروست بەه ەببێت ەدوور نیی

 

 نەک هاوکاتاڵم ە، بخاوەنی بیت و بیخۆیت تدەکرێ  -9
You can have your cake and eat it too, but not all at once. 

. ەیەتی سوودی خۆی هەر جۆرایەسەخت لە. جەرزانترەرج و هەمخەی کەوەر ئەبەل ەشکێنەتی دامەجۆرایئاستی 
 ەل ە، جگەوەودا لێی ورد بیتەر دوورمەستۆ. گەئ ەبگریت ...و گۆڕین و کردنرجیی چاکەناچار نابیت پاشکات خ

 وێت. ەنا. کاتی د ەاڵم ڕێک ئێستەوێت، بەکەرزانیش دەتی، هەجۆرای
 

 ی بچووکدوو فیل ە، ناکات ەوەرتەدوو ک  ەیت بەر فیلێک بکەگ  -10
Dividing an elephant in half does not produce two small elephants. 

ری  ە. ڕێبەهایەروەکات. سازمانیش هەی ژیان د« کبوون ەی»و  «ریەبەرلە»س ەباس ل ەیەی دێرین هەبیرۆک
ستراو، ەری تێکبەبەرلەمی سەسیست تناشێ ەبێت.رکی گشتیی هەددەبێت ی ئاڵۆز ەری کێشەسەباش بۆ چار

  ەببێت ەسانەو کەی ئەپارچەبۆچوونی پارچ تڕێ بیەسێک و پاشان چاوەک ەیتەی بدەر پارچەبکرێت و ه ەپارەپار

 
. بڕوانە »زاراوەسازیی  )مؤخرة(پشتار« واتە الی یان دیوی پشتەوە »، واتە الی یان دیوی پێشەوە )مقدمة( »پێشار« - 75

 .133، الپەڕە «پێوانە
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ەبێت، ر هەبەرلەکاری، دیدێکی گشتگیری سەوێڕای پارچدەبێت خێر! ە. نەمەو سیستەری ئەبەرلەکی سەیەوێن
 . ەکەمەی سیستەوەپێکهێنان ەبۆ دووبار ەوەکۆ نابن یارەربەخۆڕا و بەل ەو پارچان ەنا ئەد

 

 . There is no blame ە کەمگلەیی  -11

، ەتاوانی من نییدەڵێت  کی بکات.ەرەنی دەالیگلە و گازەندە لە  ەدات مرۆڤ الی ئاسانەڵدەر هەس ەێشککاتێک 
  ەزمەم بەئ  - ڵستکاران... هتدەرهەکی، مێدیا، بازاڕ، بەرەستی دەران، دە یاران، ڕکابەن - ەی دیکالیەن

 گیرسێنن.  ەڵدەه

Senge دەڵێت: دا زۆر ڕوونەلێر  

ت هۆکاری ەنانەکی. تەرەرجی دەلومەه تپێی بگوترێ  ەشتێک نییدەڵێت  م«ەرکی سیستەد»“ 
 ە ونەکەر دەه ەی ەو کێشەکانی ئەموو هۆکارەو ه ەکەمەخودی سیست ەشێکن لەکیش بەرەد

دەبێت مرۆڤ  دا.«نەیارک »ەتەفتاری تۆ لەڕ ەب ەستەیوەر پەسە . چارەوەمەو سیستەی ئەچێو
 76. ”رێتە ب ەکەمەگشت سیست ەی بەپ

 

 

  

 
76 Senge (1995): 65. 
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 می فێرکاری ەر ە ه 

Senge کات بۆ پێشاندانی سێ ئاستی  ەمێکی فێرکاریش دیاری دەرەی دایڕشتوون، هەینەپێنج دیسیپلو ەل ەجگ
  77: ر دیسیپلینێکەجیاوازی ه

 یکاتە ی مرۆڤ دەوەئ - کاریەپیاد -
 و ڕێسا ەبیرۆک - ڕەباو -
 ئوستاد  ەبێتەدا دەو دیسیپلین ەیگاتێ کاتێک لەی مرۆڤ دەو دۆخەئ - رەوهەگ -
 
 

 
 

 پیادەکاری  

  مەوتووی سیستەخشی جێکەن - «مەساختار و »مۆرکی سیست ەبێتەکاریدا مرۆڤ بۆی ڕوون دەپیاد ەل -
دا مرۆڤ   «رەبەرلەرکی سە»د ەئاڵۆز. لرجی ەلومەری پاشخان و ژێرخان بۆ هەپێکهێن ەبێتەچۆن د -
 . ەوەبێتەی بۆ ڕوون دەندیییەیوەم پ ەئ ەوەکارییەم پیادەدەب

م ەڕوونی ڕابگرێت، ه ەی خۆی ب«م »وێناە کات هەکاریدا مرۆڤ فێر دەپیاد ەکی« لەسەئوستادیی ک» -
بۆ   ەوەتیژ بکات 78«ئافراندندا »گرژیی ەرەمسەم دوو جەنێوان ئ ە. ل«وتە»داک ەرنج بداتەوردی س ەب

 پێکانی ئامانج.  

نجامگیری و ەو ئەل ەوەکات فاکت جودا بکاتەکاریدا مرۆڤ فێر دەپیاد ەل «یاڵکردە»مۆدێلی خ -
 ی جیاوازن، ەدوو دیارد ەوانە. ئەو فاکتانەی ئەر بناخەسەستی هێناون لەدەی وەرهاویشتانەد

 
77 Senge (1995): 329. 

 دا ڕوون دەکرێتەوە. «لە نێوان وێنا و داکەوتدا لە بەشی »تواناسازی «چەمکی »گرژیی ئافراندن - 78

 گەوهەر

 گەوهەر

 

 باوەڕ

 

 پیادەکاری
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ڵکێش بکات.  ەک گرووپدا تێهەتەتاک، وێنای خۆی لک ەکات وەدا مرۆڤ فێر دەلێر  «»وێنای هاوکۆ -
 دات. ەبێت و هۆشی خۆی بۆ بۆچوونی هاوکاران جۆش دەری گوهداری دەفێری هون

ی گشتی،  ەو کێشان ەپێوان ەی زووتر بەکات گریمانەکاریدا مرۆڤ فێر دەپیاد ەل «ست ەلدە»فێربوونی گ -
بۆ کار و  ەیان ڕاهێنانەمەهاوکار. ئ ەبێتەد ەوەتاک ەنگێنێت. مرۆڤ لەڵسەنها هی خۆی، هەک تەن

 . ەندەرانی ئایەگوز

 

 باوەڕ / پرنسیپ 

ی ەکات پەدا مرۆڤ فێر د «ڕەئاستی »باو ەر، لەبەرلەم« و دیدی سەرکی سیستەد»دیسیپلینی  -
 سەرەل ەیەریی هەر کاریگەوروبەساختاری سازمان و د ەوات «ەرتاوی ساختارەفتار بەی »ڕەوەرێت بەب
هۆی باشتربوونی  ەبێتەچاکسازیی ساختار د ەزانێت ک ەدا مرۆڤ دەکاروبار. لێرم ەمرۆڤ و ههەم وتی ەڕ
 فتار. ەڕ

پرنسیپ   ەالی خۆی بکات ەل «کات هێزی »وێناەڕدا مرۆڤ فێر دەئاستی باو ەکی«، لەسەئوستادیی ک» -
جودا   «ویستنەو هێزی »گرژیی ن «ڕدا، جیاوازایی نێوان هێزی »گرژیی ئافراندنەباو ەڕ. لەو باو
 .ەوەبکات

 ەراورد بکات بەبێت دید و بۆچوونی خۆی بەڕدا مرۆڤ فێر دەئاستی باو ەل «یاڵکردە»مۆدێلی خ -
و  ەوەدیدی خۆیدا بچێت  ەم بەو ه ەوەم بیر بکاتەبێت هە. مرۆڤ فێر دەڵکی دیکەڕی خەو باو بیردۆزە

 بیگۆڕیت. 

رمی و ڕژدیدا کۆ ەستێنی دڵگەب ەموان لەک ه ەیەشیراز ەبێتەدا د« ڕەئاستی »باو ەل  «»وێنای هاوکۆ -
 .  ەوەکاتەد

ن. مرۆڤ ەراز بکەر مشتومڕ تەرانبەبن گفتوگۆ بەندامانی گرووپ فێر دەدا ئەلێر «ست ەلدە»فێربوونی گ -
 بێت.ەکاری و داکۆکی دەڵگەری بەفێری هون

 

 دیسیپلینەدا دەبێتە ئوستاد. دۆخێکە مرۆڤ دەیگاتی کاتێک لەو    - گەوهەر 

زیاتر   تتا دێەخات بۆ ئاستێک تێدا هەر دەر« دا مرۆڤ سەوهەگ»ئاستی  ەل «مەرکی سیستە»د -
ک دۆزدا گیر ناخوات،  ەک پێشهات و یەی ەکات. مرۆڤ لەرک دەی جیاواز دەندیی نێوان دیاردەیوەپ
 کرد. ەد «کانگیریی بوونە»ی ەبات. پێشینان باسیان لەکان دەشاراو ەندییەیوەپ ەی بەپ

بات و ەد «وتە»داک ەی بەکشێت و مرۆڤ تێیدا باشتر پەڵدەدا هەم ئاستەل «کیەسە»ئوستادیی ک -
 . ەندەتوانای خۆی بۆ گۆڕینی ئای  ەڕوانێتەشتر دەگ

ستێت  ەبەتیی دەڵ ڕاستیدا دۆستایەگەمرۆڤ باشتر ل ەدا وات «رەوهەئاستی »گ ەل «یاڵکردە»مۆدێلی خ -
دا مرۆڤ هزر و ە. لێرەوەست دیدی نادروستی جارانەدەبوون بەگیرۆد ەکات لەو خۆی ڕزگار د

 .ەترەو کراو ەوانترەی فرەندێشەئ

 بێت. ەو دەی هاوکۆ و گیانی هاریکاری پتەن ئاڕاستەخاو ەبێتەدا دەلێر  «»وێنای هاوکۆ -
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  ەسازمان ل. ەوەکاتەری گرووپ کۆ دەبەرل ەدا هێزی س« رەوهەگ»ی ەپل ەل «ست ەلدە»فێربوونی گ -
 کگرتوو. ەی ی«ە»گشت ەبێتەد ەی جوداو «ەکەی»

 

 ی باس ە پوخت 

 تاکدا: ەم لەسازمان و ه ەم لەه وامەردەگۆڕانکاریی ب ەوەکاتەدسازمانی فێرکار 

رمان، ەف ۆ راز و خەرفەمرۆڤ س ە، چونکەزۆر گرینگ (تۆنۆمیەئ)رازی ەرف ەرمانی، سەف ۆ خسازمانی فێرکاردا  ەل -
رماندا  ەف ۆ سازمانی خ  ەل ەبێت.ر فێربوونی خۆیدا، باشتر و زیادتر فێر دەسەاڵت بەسەن بڕیار و دەمرۆڤی خاو

ک  ەریکی داڕشتنی وێنا و شائامانجن نەر خەرپرس و ڕێبە. بەندان خۆیانەالی کارم  ەبڕیاری کاری ڕۆژان
 . ەهاتووەران نەجاسووسی و سیخوڕیی بۆ ڕێب چاودێری و کۆنترۆڵی هاوکاران.

کی  ەویش پێکهێنانی گفتوگۆیەو شائامانجێکی دیاریکراو ئەوو جۆر ڕەمەنگاوی هەه ەل ەبریتیی ەم کارەمای ئەبن -
  رازەرف ەمرۆڤی س ێت.ربڕەتوانێت بیروڕای خۆی دەستێنی ئازاددا مرۆڤ دەب  ەنها لەت. ەیەئازاد و کراو
 ەبێتەد ەی گفتوگۆیە ئازاد ەمینەم زەرپرسان بگرێت. ئەر و بەدیدی ڕێب ەڵوێست لەه ەگرانەخنەڕدەتوانێت 

 ران. ەڵکشانی گوزەوبوونی سازمان و هەری پتەبەستەد

 ەل ە بریتیی ەم دیسپلینەم. ئەی سیستەم وردەو ه ە م گشتەیشتنی هەبینین و تێگ ەوات «مەرکی سیستە»د -
ی  ەک گشتەی ە ست لەلدەیاڵکرد، وێنای هاوکۆ و فێربوونی گەکی، مۆدێلی خەسەی ئوستادیی کەوەکۆبوون

 نگدا. ەلێک و هاوئاهکار
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 ساختاری سازمان 

 

 

دا ەیلی ناسیۆنالیستانەڵ مە گەسازی لەپیشەرەساختاری ب ەیەی جار هەوەل ەالری نیی»
 ەوەرەو دەک خێڵ و ڕوو ەنێوخۆدا و ەک ل ەیەکی بۆ ماوەتێکی خێڵەمیلل  تشێەبن. دەڵکێش دەتێه
بۆ )یاد  ەوەبێنین ەم جۆرەتی لەک دوو بابەی ەڕاستیشدا ئاسان ە فتار بکات. لەت ڕەک میللەو

 79  «اڵم...ە. ب(سۆماڵی و کورد ەنموون
Ernest Gellner (1925-1995) 

Nations and Nationalism (Stat, nation, nationalism) (1997) 

 
79 Gellner (1997): 178. 
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 ؟ ە ساختاری سازمان چیی 

شینی  ەداب ەاڵت و کار، لەسەشینی دەتیی دابەچۆن ەسازمان، باس لی  ەوەستن و هۆنینەڵبە، شێوازی هەپێکهات
کی گشتی و ەیەی وێنەوەل  ەکات. ساختاری سازمان جگەنگی و کۆنترۆڵ دەهاوئاه ەری، لەرمانبەرمانداری و ف ەف 
  «سنوورداری»، «زرانەدام» 80: کاتەنی گرینگی کار دیاری دەدات، سێ الیەپێشان د ەکەری سازمانەبەرلەس
 . «نگیەهاوئاه»و 

م خۆی و  ەرک و مافی هەزانێت ئ ەدا ناسی، دەکەساختاری سازمان  ەجێی خۆی ل ەمرۆڤ ک -زران« ەدام» -
  ەکەگات و ئاشنای کۆدی جڤاکیی سازمانەرجی کاری خۆی تێدەلومە. هەری چییەوروبەسانی دەم کەه
 کات.ەزارن دەدام  ەست بەمرۆڤ ه ەبێت.د

 ەبناتوانێت  کات. مرۆڤەسێک دیاری دەموو کەسنووری کار بۆ هساختاری سازمان   - «سنوورداری» -
 دات.  ەشینی کار د ەوزووی خۆی کار بکات. ساختار بڕیاری دابەئار

کیان ەڵ یەگەخات، لەندان ڕێک دەمی کاری کارمەرهەرک و بەساختاری سازمان ئ -نگی« ەهاوئاه» -
ندان زیادتر  ەمی کارمەرهەنگیی بەی هاوئاهدەرئەنجامی ەوەبۆ ئ ەمینەز ەبێتەد ەیەم سازانەسازێنێت. ئەد

 زی.  ەوەرەهاریکاری و ه ەوات Synergy تگوترێ ە پێی د ەی ەم دیاردەیان. ئەتاک ەمی تاکەرهەکۆی ب ەبێت ل

 

چاو ەت ڕەو خولیا، ئامانجێکی تایب ەن بیرۆکەریدا. مرۆڤی خاوەسازمانگ ەل ەتییەڕەساختاری سازمان دۆزێکی بن
رک و  ەڵ بێت، ئەگە؟ چۆن بکات؟ کێی لە. چی بکات باش ەو ئامانج ەکات بۆ پێکانی ئەو کار د تگرێ ەد
ما  ەنگ و هاوسەهاوئاه ەتییەرپرسایەرک و بەو ئەی ئەوەین بۆ ئەش بکرێت؟ چی بکەتی چۆن دابەرپرسایەب

  ەکورتی، مرۆڤ بۆ پێکانی ئامانج، پێویستی ب ە. بەوەکای  ەدێن ە تەو بابەی گرینگی لەندین پرسیاری دیکەچ بێت؟
م ەو ئ ەیەری خۆی هە بێت. داڕشتنی ساختاریش هونەساختاری هدەبێت ش ەم سازمانەو ئ ەپێکهێنانی سازمان

 :  ەیەندی ه ەهەساختار چوار جۆر ڕدەڵێت  وانەک لە، یەیەنیگای جیاوازی هەش گۆشەرەهون

رن،  ەرمانبەدا ف ەیەم پێگەی ڕێک لەسانەو کەی ئەژمار ەوات - Span of Control «ودای کۆنترۆڵ ەم» -
  ودای کۆنترۆڵیەم ەیەن. ساختار هەکەد  ەگرن و ڕاپۆرتی ئاڕاستەردەرکاری خۆیان و ەس ەرمان لەف 
ی ەدا ژمار Flatرین ەساختاری ب ە. لەیەری هەرمانبەم ف ەکی کەیەرکارێک ژمارەر سەه ە، واتەسکەرتەب
 .  ەرینەودای کۆنترۆڵ بەم - رکارێک زیادترنەر سەرانی هەرمانبەف 

 
ندێک ەر کارمەه ە، واتەوەبێتەجێی د - Chain of Command «رمانەی ف ە زنجیر»مکی ەدا چەم بوارەل
رک  ەی ئکردندیاری ەم لەه ەرپرسەرکاریش بەرکاری بان خۆی. س ەک سەی ە ی ڕاپۆرت بداتەوەل ەرپرسەب

رکار ەر و سەبەڕێوە. بەرکەو ئ ەی ئکردنجێەرج بۆ جێب ەلومەخساندنی هەڕ ەم لەندانی خۆی و هەبۆ کارم
وانیش ەو ئ ەوەنەندانی خۆیان بدەاڵمی پرسیار و پێداویستیی کارمەو -ی کاردا ە چێو ەل  -ی ەوەرپرسن لەب
  رجی دیاریکراودا.ەلومەی هە چێو ەرکی خۆیان لەی ئەکردنپیاد ەرپرسن لەب

ی  ەوکردنەرتەچڕ یان پ ەوەکاتەد Decentralization «رتیەندپەنێو»و  - Centralization «ندگیریەنێو» -
ی کۆنترۆڵ و کردنوەبۆ پت ەوەکانی کار کۆ بکات ەشەدات بەوڵ دەندگیر هەکانی سازمان. ساختاری نێوەشەب

 
80 Jacobsen & Thorsvik (2002): 83. 
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  ەرییەکاریگ، گرینگ ڕاهێزانی چوستی و ەوەکاتەرت باڵویان دەندپەرجی. ساختاری نێوەی خەوکردنەمەک
 ردا.  ەنتەک سەی ەکان لەشەموو بەه اندنیک گیرەن

ستیش گورجاندن و ەبەمدەکرێت  و ڕۆڵ  ەر پێگەسە خت لەدا جەلێر -  Formalizationندی ەشێوازب -
، ەسکەرتەودای کۆنترۆڵی بەن شێوازی توند، مەدا. ساختاری خاوەکەسازمان ەل ەی بڕیاردانەچوستاندنی پرۆس

، ەرینترەودای کۆنترۆڵی بەمبێت، ند ەمتر شێوازبە. ساختارێک کەیەیلی گۆڕانکاریی هەمتر مەو ک ەندگیرەنێو
 .  ەستەو بۆ گۆڕانکاریی خۆشد ەرتەندپەنێو

م، ەرهە: جۆری بەبۆ نموون  ێت،کرەش دەپێی بوار داب ەدا سازمان بەلێر -Departmentalizationی ەشبەندب -
ێنێت خسەڕەتی باشتر دەرف ەد بەشبەند، بازاڕ و کڕیار. ساختاری ەاڵت و ناوچەی کار، وەکارکرد یان پرۆس

 رمی. ەتیمکاری و دانوستانی ناف بۆ 
 
و ەندێک ئەر کارمەه  - خۆی ەگرێتەیش د  Work Specialization «تکاریەتایب»مکی ەچ ەندەهەم ڕەئ

  ەموو جۆرەی هەوەلست ەربەب ەبێتەتکاری دە. تایبەزا و کارزانەتێیدا شار ەستۆ کەئ ەگرێتەد ەکار ەجۆر
تی فێرکاری، بۆ ڕاهێنان و  ەرف ەخساندنی دەرج بۆ ڕ ەم ەشبێتەسێک بسپێردرێت، دەموو کەه ەکارێک ب

 تدا.ەبواری تایب ەند لەڕاهێزانی کارم

  

 ندی ساختار ەهەڕ

«ودای کۆنترۆلەم»  
Span of Control 

  ندی«ە»شێوازب

Formalization 

 ی« بەشبەند»
Departmentalization 

ندگیری« و ە»نێو
 رتی«ەندپە»نێو

Centralization & 
Decentralization 
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 جۆری ساختار 

 (تیڤەپۆز)تی ەم ئایەریی هە. ساختار کاریگەرتاوی جۆری ساختارە، بەوەندان و کاروبارەکارم ەسازمان، ب ەواتەک
 ین: ەکەند جۆرێکی جیاوازی ساختار دەیری چ ەدا سەریان. لێرەسەل ەیەه ( تیڤەنێگ)تی ەم نایەو ه

 Hierarchical Structureمکار ەرەساختاری ه -
 Functional Structureساختاری کارکرد  ❖
 Divisional Structureشکار ەساختاری ب ❖

 Matrix Structure  (ماتریکس) کولۆ ەساختاری ت -
 Network Structureند ەساختاری تۆڕب -

 

 Hierarchical Structure ساختاری هەرەمکار 

م  ەی ئەزانایانی دیک  و Taylorو  Weberم باسی ەدەشی سازمانناسیدا، ب ەب ەل ەسازمان ەم جۆرەپاشخانی هزریی ئ 
و  ەم پێگەی هەکات. شیرازەرمان و چاودێری دەر فەسەخت لەمکار جەرەساختاری هرباس. ەب ەهات ەوەبوار

رخاندنی کاروبار ەچ ەوجا بۆ دڵنیابوون لەوردی دیاری کراون. ئ ە کار بی کردنجێەم بڕیار و جێبەتی، هەرپرسایەب
 ڕ.  ەگ ەخرێتەمهێنان، کۆنترۆڵ دەرهەندوچۆنی بەی چکردنرەبەستەو د

کار و  ەری پیادەبەڕێوەب ەوات - رکارانەدات و سەرمان دەر ف ەڕێب 81.ەرماندارییەدا ف ەر لێرەرکی ڕێبەشائ
  ەل ەبریتیی ەرمانەیاندنی ف ەم گ ەدا. ئەکەلێژاری سازمان ەب  ەیەرمانەو ف ەیاندنی ئەرکیان گەئ - شەرۆکبەس
 ندان. ەدا و چاودێریی کارمەکەکانی سازمانە شە ر بەسەرک بەشینی ئ ەداب

ساختاری کارکرد و  ە، بۆ نموونەیەند جۆرێکی هەمکار چەرەدا، ساختاری هەاڵتەسەشینی ماف و دەم دابەل
   شکار.ەساختاری ب

 

 Functional Structure ساختاری کارکرد 

  ەش کارزانی و توانای هاوجۆر لەوەو ب ەوەکرێنەدا گرد دەکەک یەی ەرکی هاوجۆر لەساختاری کارکرددا، ئ ەل
دا   «»ئابووریی ەک ەی ەلهەبێت  ەوەئابووریی ەندی بەیوەر کارێک پە، هەگرن. بۆ نموونەدا جێ دەک خانەی

 خرێت.  ەڕێک د

  ەبێت لەدم ڕزگاریشی ەو ه ەوەکاتەتدا کۆ دەبواری تایب  ەسازمان ل م توانا و کارزانییەه کارکرد ختاریسا
شی  ەب ەنیی دوور: ە، بۆ نموونەالواز ەیەی هەنی دیکەاڵم الیەشی جیاوازدا. بەب ەمان کار لەی هەوکردنەدووپات

ک ەهۆگریی هاوکۆ بۆ ی)کی ەکبوون و گشتەو گیانی ی ەوەخۆی جودا بکاتی جیاواز بۆ ـ «نگەرهەجیاواز »ف 
ش و ەرۆکبەویستی هاریکاریی س ەب ەندەکان ب ەشەندیی نێوان بەیوەپ وبوونیەپتالواز بێت.  (رەبەرلەی سەگشت

 بێت.  ەنگی دژوار دەبن، هاوئاهەوان هاریکار و دۆست نەران. ئەبەڕێوەب

 

 

 
81 Svedberg (2003): 252. 
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   Divisional Structure  ساختاری بەشکار 

ی کردنجێەبۆ جێب ەی پێویستەرکانەر و ئەو هونەموو ئەن هەخاو ەبێتەشێک دە ر بەشکاردا، هەساختاری ب ەل
،  ەوەی کارکردی خۆیاندا کۆ ببنەکەی ەی لەوەبری ئ ەسانی قانوونناس، ئابووریناس و هتد، لە کاروباری خۆی. ک

خۆ ەربەشێک سەر بەه ەیەوەدا ئەستیش لێرەبە. مەوەبنەدا باڵو دەکەکانی سازمانەجیاواز ەشەموو بەر هەسەب
 نێک بنێت. ەش و الی ەب ەکارێک ڕوو ل ەر جۆرەبۆ هنەبێت  کانی خۆی دابین بکات و ناچارەپێداویستیی

رازی  ەرف ەس ەکاری خۆی ب ەیەشێک ئاواڵەر بەبۆ ه ەمینەی زەوەل ەبریتیی «شکارەساختاری ب » الی هێز ەبخاڵی 
 ەم جۆرە. ئەشێکدا باشتر جێگیرەر بەه ەنگی لەوازی و هاوئاهەکن ەبێت. یەن ەکانی دیکەشەی بەگیرۆدبکات و 
ری و ەڵ ڕکابەگەرجی نوێ، لەلومەڵ هەگەر، لەوروبەڵ گۆڕانکاریی دەگەئاسانتر و باشتر خۆی ل ەساختار

 ەخات چونکە ڵ بارودۆخدا خێراتر ڕێک دەگەست دێت و خۆی لەروەکات. باشتر دەڵ دەهاوچاویدا ه
 تی.  ەستاوێژی خۆی ە، مێتود و دەنی مرۆڤ و بنگە. خاوەرازەرف ەس

خۆی  ەشێک لەر بەی ه  - رکی ئابووریەئ ەبۆ نموون -ی ەورەرجیی گەی خەوەل ەدا بریتییەلێر  الوازیشخاڵی 
 . ەی کار زۆرەوەدا. ڕیسکی دووپاتبوونەکەموو سازمانەر هەسە ش ناکرێت بەبار و ب ەبێتەد

رجی  ەلومەه ەیان لەکەر یەشکار« هەساختاری ب»  « و: »ساختاری کارکردەمکارەرەه ەساختار ەجۆرم دوو ەئ
ی ەکەی ەل  ەکەویان کارزانیی گشت سازمانەئ 82.ەتەی کۆسپی تایبەم گیرۆدەو ه ەرەم کاریگەخۆیدا ه

 ەیەکەری سازمانەبەرلەی سەستەشێک وابەموو بەاڵم هەگرێت. بەدرجی داەو ئاستی خ ەوەکاتەدیاریکراودا کۆ د
 ر. ەس ەنێ کاری بۆ ناچێتەت ەو ب

و   ەرازەرف ە، سەنیی ەکانی دیکەشەی بەستەتی، وابەن توانای خۆیەشێک خاوەموو بەشکاردا، هەی بەم جۆرەل
 ەل ەم دوو جۆرەدانی ئە. لێکر شانەسەزنی لەرجیی مەو خ ەورەرکی گ ەاڵم ئەستی گۆڕانکاری دێت. بەروەباشتر د

ساختاری   ە، بۆ نموونەیەند ناوێکی هەچ یانمەئ ێت.ی ساختار پێک دێنەبارودۆخی پێویستدا شێوازێکی دیک
 .«کولۆ ەساختاری »ت دەبێتەدا ە. لێر ماتریکسکاری یان ەپرۆژ

 

 
82 Bakka & Fivelsdal & Lindkvist (1999):48. 

سەرۆک

کارمەندان

ەمههۆبەی دوو هۆبەی یەکەم

ئابووری پالنڕێژی

ەمههۆبەی دوو هۆبەی یەکەم
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 Matrix Structure  ( ماتریکس)ساختاری تەکولۆ  

کاتێک  ەم ساختارە. ئ ەشکارەمۆدێلی کارکرد و بردوو ەستنی هەتێکب ەل ەجۆرێک  (ماتریکس) کولۆ ەساختاری ت
رخان  ەکی دیاریکراودا تەیەماو ەل ەکەتوانا و کارزانیی گشت سازمان ەشی پێویست لەب توێ ەمرۆڤ بیه ەرەکاریگ

شی جیاواز ەب ەند لە، کارمەتی خۆی نییەندی تایبەکارم ەری پرۆژەبەڕێوەی دیاریکراو. بەرک و پرۆژەبکات بۆ ئ
 گرێت. ەردەو (رزەق )کی دیاریکراو وام ەیەبۆ ماو ەوەازو کارکردی جیاو

بواری جیاوازدا، خاڵی   ەرک جیاواز لە ی ئکردنجێ ەنگی نێو سازمان بۆ جێبەڕەم ەتوانای ه ەرگرتن لەسوود و
کات بۆ ڕاهێزانی توانای ەخۆش د ەمینەز ەبزۆزی و بوارگۆڕیی  ەم جۆرە. ئەیەڕێکخستن ەم جۆرەشی ئەگ

ی  ەشەکتر ناسین و گەتی ی ەرف ەدەبێت، کان باشتر دەجیاواز ەش ەنگیی بەکولۆدا، هاوئاهەسازمانی ت ەندان. لەکارم
بن،  ەکتر دەرکاریی یەی جۆراوجۆردا باشتر ئاشنای توانا و هونەوەکۆبوون ەندان لە. کارمەدانوستان زیادتر

 بێت.  ەرینتر دەیان بەڕوانگ
.  ەوەبێتەاڵت کاڵ دەس ەرک و دە: سنووری ئاشکرای ئەنموون، بۆ ەیەالوازیش هخاڵی کولۆ ەاڵم ساختاری تەب
ک ەریەبن و هەیدا دەرکارێکی لێ پەند سەرکاری ئاشکرا و دیاریکراو، دوو یان چەک سەبری ی ەر لەرمانبەف 

ی ەژینگ ەتی و ئاڵۆسکان. لەکوێخایەی فرەمای ەببێت ەیەم دیاردەئ ەبێت، دووریش نییەرجی خۆی دەئامانج و م
موو  ەم هەو کۆکبوونی ئ ەنەندین الیەرتاوی ویست و چەندان بەرجی هاریکاریی نێوانیان کارمەملوەهادا هەو

 .  ە، کارێکی ئاسان نییەموو ویستەو هەن و ئەالی

سەرۆک

زارۆخانە

کارمەندان

ئابووری

پالنڕێژی

یفێرگەی بنەڕەت یفێرگەی ئامادەی

کارمەندان

ئابووری

پالنڕێژی
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ئاسان  ەساختار ەم جۆرەاڵم ئەکولۆ، بەر سازمان و ساختاری تەب ەباتەنا دەکاریدا پەکاتی پرۆژ ەگشتی مرۆڤ لەب
 رترن.ەکاریگ ەبێت، فۆرمی دیکەر ناچاری نەو گ ەنیی

 

 

 

 

   Network Structure  ساختاری تۆڕبەند 

وتوودا،  ەرمی و جێکەی تۆڕێکی فەچێو ەبواری جیاوازدا ل ەتکار لەندین سازمانی تایبەنددا، چەساختاری تۆڕب ەل
کاری م ەرجەرک و سەی گشت ئەوەبری ئەل 83. نەکەکدی دەی کاری جیاواز، هاریکاریی یکردنجێەبۆ جێب

تۆڕێکی دیاریکراودا،  ەستۆ و لەئ ەگرنەرکی جودا دەنجام بدرێت، سازمانی جودا ئەک سازماندا ئەی ەپێویست ل
 سپێرن.ەکدی دەی  ەرمی، کار ب ەکی ف ەیەشێو ەب

ستێنی دانوستان و  ەب ەبۆ نموون - بیننەش دەی هاوبەستێن و بنگەب ەندیدا، سازمانی جیاواز سوود لەتۆڕب ەل
ش ەوەن و بەدروست بک ەستانەبەو مەت بۆ ئەی تایبەسازمانی خۆیاندا بنگ ەی ناچار بن لەوەبێ ئ -داتاکاری 
نگی خاڵی ەی هاریکاری و هاوئاهەنددا دیاردەساختاری تۆڕب ەسازمانی زل، ئاڵۆز و خاو. ل ەلدەبێت ڕزگاریان 

لی نێو  ەنگیی نێوان سازمانگەری، بێ هاوئاهندی و ڕێکخستنی هاریکاەیوە. بێ جۆشدانی پەستیارەگرینگ و ه ەرەه
 بێت.وتوو ناەرک ەیار سە ربەوتی کار بەتۆڕ، ڕ

 
83 Jacobsen & Thorsvik (2002): 275. 
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رجی  ەلومەردا، هەوروبەک دەتەل ەیەڵەودا و مامەشێکی زۆری سەب ەدونیای کاردا ک ەندیی لەی تۆڕبەکردنشەگ
 :ە، بۆ نموونەیەخۆی ه

 ەشدارانەو بەک لە ر یەه ەنێکدا، گرینگەند الیەنێوان چ ەل ەکەندییەیوەندی پەتۆڕب - ی ئامانج کردن دیاری -1
 کار بێنێت. ەبۆ پێکانی ئامانج ب ە ندییەو تۆڕبەدروستی دیاری کردبێت و ئ ەئامانجی خۆی ب

ری خۆت  ەیاو -  رەرانبەنی بەالی ەکی دیاریکراو گرینگەندییەتۆڕب ەبۆ پێکانی ئامانج ل - رەی یاوکردن دیاری -2
ری دروست دیار بکرێن ەپێو ەش گرینگەستەبە م مەیت. بۆ ئەستنیشان بکەردی دو ەب - داەندییەم تۆڕبەل

؟  ەخش چییەری سوودبەی یاوکردن ری دروست بۆ دیاریە. پێوەندانەزوومەکارێکی ئار ەبێتەڵبژاردن نەو ه
 نگریی سیاسی و دینی... هتد. ەتی و الیەش، کارزانی، خزمایەندی هاوبەوەرژەش، بەهاوڕابوون، ئامانجی هاوب

ڵ ەگەم لەی خۆیدا و ه ەکەنێو سازمان ەم لەکانی مرۆڤ هەندییەیوەمرۆڤ و پ - کیەسەندیی کەیوەپ -3
یان   تر، بازاڕ بێەیان هون تی بواری نوێ، جا بوار زانست بێەوەردا هۆکاری گرینگن بۆ دۆزینەوروبەد

 ت. ەسیاس

ڵ ەگەل ەندیی دروستەیوەی پ کردنساز ەکاروبار پێویستی بندی ەشەگ -  کی ەرەکی و دەندیی ناوەتۆڕب -4
دا جێگیر ەکەنێو سازمان ەو لەکی پتەندییەر تۆڕبەپێکان گ  ەت ەنای ەو ئامانجەاڵم ئەدا، بەوەرەدونیای د

  ەداڕشتنی بناخ تبیرت بێ ە. لەو فراژووتن ەوەگرینگی مان ەرەی هە ستی نێوخۆ بناخەیوەدروستیی پ ەبێت.ن
 . ەکەی لێ مەلەکات، پ ە م بەه ەکار ەم بەپێویستی ه

بۆشاییدا  ەل  ەندی نەتۆڕب - تن بۆ فێربوونەرف ەمانیش دەندی و ئەبۆ تۆڕب ەتەرف ەموو دیدارێک دەه -5
ی کردنوەپێش بۆ پت ەتێکی دێتەرف ەموو دەه ەرگرتن لەکات. سوود وەد ەشەخۆڕا گەل ەو ندەبێت دروست 

ندی و ەیوەموو پەنگاوی گرینگن. هەکترناسین، هەودای ئاشنابوون و یەواندنی مەندی و فرەیوەپ
 ی فێربوون و ڕامان. ەرچاوەس ەببێتدەبێت و  ەزموونەست، ئەوتوو چ شکەرکەک، چ سەندییەتۆڕب

 

  ەیەرمی هەم ف ە. دانوستانیش هەندییەیوەی پەردی بناخەبێت، دانوستان بەدا خویا دەوەرەی سەم خااڵنەک لەو
 ەیەریی خۆی هەرمیش کاریگەاڵم دانوستانی ناف ەب ەیەنگ و هێزی خۆی هەرمی سەرمی. دانوستانی ف ەم ناف ەه
  Public Realtions - PRندسازی  ەیوەری پەمرۆڤ هون ەدایە. لێرەستەرهەکی و بەسە زیاتر ک ەر مرۆڤ چونکەسەل
اڵم زۆر ەب  ەباتی نادیارەخرک و ەیان ئەمەیاری. ئەی نەوکردنەتی و خامۆشەکار بۆ جۆشاندنی دۆستای ەخاتەد

 .ەرخاندنی وزەو ڕێکخستن و چ کردنیداەبۆ پ ەگرینگ

دیاری  « یان ڕۆڵی جیاواز ەنۆر»شت ەندکاریدا هەیوەری پەهون ەل Project Leadership (1996)رانی ەنووس
 84:نەخەد یاندا ڕێکەرخی وزەچ لەن و ەکەد

رمی ەندی و گفتوگۆی ناف ەیوەپ ەب ێت،بار ەی لێ دە، وزەیەوشاوەی درە ن وزەسێکی خاوەک - رەهاند -
 ر و پشتیوان بۆ کاروباری سازمانی خۆی ەهاند ەبێتەکێشی و دەر ڕادەوروبەرنجی دەس

سازێنێت. کاروباریان  ەکدا دەڵ یەگەندداری جیاواز لەوەرژەی هاوکار و بەوز - Coordinatorر ەسازێن -
سازمانی خۆی   ەب ەورەسوودی گ ەرەهونو ەموانی تێدا بێت و بەسوودی ه ەخات کەجۆرێک ڕێک د ەب
 نێت ەیەگەد

 
84 Briner & Hastings & Geddes (1999): 170. 
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. ەوەکاتەر ڕوون دەوروبەهای سازمان بۆ دەنگ و بەرهە، ف ەنەیەڕاگە ، وزەمێنتۆر و ڕێنوێن - ستاەو -
نگی سازمانی ەرهەڕاکێشێت بۆ ف  ەنی دیکەسان و الیەرنجی کەی سەوەڕ بۆ ئ ەگ ەخاتەتوانا د ەسێکەک

 خۆی  

تی ەستی خزمەبەم ەنی جیاواز بەی الیە وکردنەکات بۆ گردەساز دوۆرکشۆپ و جڤین  - کارگوزار -
 سازمان و پێکانی ئامانج 

ڕێی  ە ڕێ و لەگەوندا دەت  ەب ەنەک جاوتەنگوباس، وەری دەنتەس ەبێتەد - (ەجاڵجاڵۆک) ەنەجاوت -
 . کاتەسازمان د ەت بەو خزم ەری وزەڕاهێز ەبێتەد اکردن و پەخشانی ئاگادارییەوەیدەپ

بۆ  ەیجۆرییەریکی پەوام خەردە. بەوەبێتەفتاریان ورد دەبیروڕا و ڕ ەر، لەوروبەد ەداتەرنج دەس - یجۆرەپ -
 ە ری وزەڕاهێز ەبێتەد بۆ سازمانی خۆی و دەرامەی مرۆڤ، توانا و دەوەدۆزین

کات،  ەر. پشتیوانیان دەوروبەسانی دەتوانای ک ە دان بەشەڕێی گ ەل ەیەریکی ڕاهێزانی وزەخ - رەشێنەگ -
 خات. ەر دەتوانایان س ەندەرنجی سازەس ەکات، بەفێریان د

ی ەنێکی دیکەک الیەتەندی لەیوەی پ کردنڕێی ساز ەل ەوەکاتەکۆ د ەوز ەسێکەک - ندسازەیوەپ -
 دیاریکراودا.

 

مرۆڤ  ەنددا، گرینگ ەسازمانی تۆڕب ە. لەیەرکار هەسی هونەک  ەب هەر یەکەیان پێویستیی جیاوازن و ەنۆر ەمانەئ
 ی جیاواز.  «ەسی شیاو بۆ »نۆرەی کەوەبۆ دۆزین ەوەری خۆی ورد بێتەوروبەد ەل

ستی  ەبەر کڕۆکی کار و شامەسەل کردنختە: جە، بۆ نموونەیەهێزی هەب ندییەتمەند تایبەساختاری تۆڕب
نی ەالی ەبوون« بەستەواب»: ەل ەالوازیش بریتییخاڵی کرێن. ەد« رسپێرەال »دەرکی البەبوار و ئ - ەکەسازمان

 85ساختار نازانێت ەب  ەندییەم تۆڕبەریدا ئەبواری سازمانگ ەل ەیشەت. هەرکی تایبەنجامدانی ئەبۆ ئ ەوەکییەرەد
  ری ساختاری سازمان.ەبەرلەی سەوکردنەک بۆ ڕوونەڕاندی کار نەبۆ ڕاپ ەنها شێوازێکەندی تەتۆڕب ەو پێی وای

 .ەوەتەزیاتر ڕوون کراو ەسازمان ەم جۆرەیاڵکرددا ئەو سازمانی خ «ندیەی تۆڕبەشی »ڕوانگەب ەل

  

 
85 Karlöf & Lövingsson (2007): 240. 
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 ندداەسازمانی تۆڕبە جیاواز لی « ە»نۆر
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 « سایتی مامۆستا »  -   زموونێکی خۆماڵی ە ئ 

م  ەل ەکی خۆماڵییەیەنموون ەلیزادەد جەمەسعوود محەمی مەرهەی بکردنو دیژیتاڵنووس ەوکردنەخولیای گرد
 ەستی دایەاڵتی سوێد، دەو ە، لەوەمەی بیستەدەشتاکانی سەو کۆتای هەمەد ە. وریا ماملێسی لەندەسازمانی تۆڕب

گۆڤاری »ڕۆشنبیری   ە ینووسین و لەد دەمەسعوود محەم ەک «شتی ژیانمەی »گەکانی زنجیرەی ئاڵقەوکردنەکۆ
دا   1984ساڵی ی  104-103 ەژمار ەل ەیەم زنجیرەی ئەم ئاڵقەکەیکاتی خۆی . ەوەکردنەدا باڵوی د« نوێ

 ەوەکۆبوون ەیەم بیرۆکەشتی ژیانم«، کۆڕی دۆستان لەگ»ی ەوکردنەو داتانووس ەو کردنەم کۆەدەخشان کرا. بەپ
کران.  ەند دەستۆکهۆڵم داتاب ەنارد و لەدنوێی می ەرهەب ەغداوەب ەد لەمەسعوود محەو تۆڕێکی لێ ساز بوو. م

لە ستۆکهۆلم گەیشتنە چاپ و بەشێکیان لە تۆماردا « بەشێکی ئەو بەرهەمانە لە وەشانخانەی »کیتابی ئەرزان
 پارێزران. 

  ەهات www.mamosta.netناوی  ەکانی مامۆستا بەدیژیتاڵنووس ەمەرهەخشانی بەت بۆ پەسایتی تایب 1994ڵی سا
ولێر و  ەه ەوەبگوێزێت ەغداوەب ەرشیڤی مامۆستا لەشێکی ئەتوانی ب 2008زراندن. کاروان عارف ساڵی ەدام

ی ەند کران. خامەو ڕیزب (سکان)ند ەبەکان وێنەستنووسەد مودیری دەمەک محە تەوێ لەبۆ ئۆسلۆ. ل ەوەوێشەل
 ەنگەرهەو ف ەمارێکی ئەد، شادەمەسعوود محەکانی مەبییەعار ەی گوتار و کتێبەمەرجەت ەویس، بەکیم کاکەح
رکی  ەئ ەویست و ب ەک بەر یەان هچەندین الوی ئەدەبدۆستی کوردست. ەوەزمانی کوردی بووژان ەی بەنگینەز

نگی ەڕەمەها گوتاری هە روەو ه «سازیە ، »زاراو«رەوروب ە»مرۆڤ و د، «ک »حاجی قادری کۆییەخۆی کتێبی و
یان  ەد ەکات ەد ەک ەمیللیی ەینجنەم گەری ئەبەرلە. سەوەدیژیتاڵنووس کرد ەکەتەنوێ بۆ سای ەرلەمامۆستایان س

  خشان کران.ەپ داەنگییەرهەف  ەم تۆڕەی مامۆستا، لەکتێب، گوتار و نام

کترۆنی، ێلەی ئەشێو ەیان ب کردنخشانەد و پاشان پەمەسعوود محەکانی مەمەرهەی بکردنندەدیژیتاڵنووس و داتاب
  e-bookی ە . ئێستا بیرۆکنن بووەگمەو د ەنگاوێکی زۆر تازەم هەو ه ەم بیرۆکەبۆ ڕۆژگاری خۆی ه

  googleتا ەوەن، ئەکەر دەسەکانی دونیا کاری لەورەگ  ەشانخانەئاستێک و ەیشتۆتەو گ ەرچاوەکی بەیەدیارد
 ی دیژیتاڵنووس بکات. جیهانمی ەرهەگشت ب ەنیازەب
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 داتاکاری

 ئابووری

 
 ەشانخانەو

 رخەی هاوچەفێرگ

 ستیەیوەپ

 «فێرکاری»

ە ست لەیوەنی پەنجومەئ -ە ندەدا ساختاری تۆڕبەستی فێرکاری« لێرەیوەپ»
 رکی جیاواز.ەبۆ ئە یەو تۆڕی جیاوازی هە ندەنێو
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 تی ە ای ر ە ڕێب شێوازی  

کات. ەتی لێ دەی تایبەوەتی و تۆژینەرایەشێوازی ڕێب ەدات بەکی زانستی، گرینگی دەیەک ڕشتەسازمانناسی و
ندین ەدا چەم بوارەران لەوەباسیان هات زانا و تۆژ ەوەوتی سازمانناسیەی ڕەوکردنەم ڕوونەدەدا بەم کتێبەک لەو

ر بۆ  ە. هەتیی نووسیوەرایەی ڕێبەربارەد ەوەتەی تایب ەڕوانگ ەیان لەکەریەو ه ەوەی جیاوازیان کردۆتەڕێچک
 87:ەنموون

- Weber ەوەکاتەک جودا دەیەستووری لەرێتی و دەاڵتی کاریزما، نەسەکانی دەجۆر. 

- Taylor کات.ەکی دەبڕیاردانی هۆش ەدا باس ل «ەڕێبازی »کارگێڕیی زانستان ەل 

- Fayol می سازماندا شی ەرەه ەاڵت لەسەودای دەو م  ەرماندەی ف ەدا پێگ «ەرانە رمانبەکارگێڕیی ف » ەل
 .ەوەکاتەد

ڕێبازی جڤاکی و   ەل Mayo, Maslow, McClelland & Herzbergک ەو زانایانی و Hawthorneکانی ەوەتۆژین -
 ن. ەکەتی دەرایەر ڕێبە سە خت لەپێوستیی مرۆڤدا ج

- Barnard & Herbert Simon ی ەپرۆسDecision-Making  ن.ەکەد ەشرۆڤ 

- McGregor ی بیردۆزە ەلX&Y کات.ەر دەی مرۆڤبینیی ڕێبەڕوانگ ەخت لەدا ج 

- Henry Mintzberg  ەوەکاتەندیی سازماندا ڕوون دەربەیکەپ ەبڕیاردان لڕۆڵی 

- Schein کات وەنگی سازمان دەرهەتی و ف ەرایەخشی ڕێبەن ەباس ل  ... 

ختیان ەی ججیهانی دووهەمنگی ەج ەر لە، بەوەزۆری تۆژین ەرەشی هەتیدا، بەرایەبواری سازمانناسی و ڕێب ەل
ر  ەس ەباس هات ەوەر. دوای ئەس ەڕێکاری جڤاکیشی هاتکرد، پاشان ەمهێنان دەره ەی بەر چوستیی پرۆسەسەل

ی  ەواندنی ڕوانگەفر ەرنجی دایەتی سەرایەی ڕێبەوەر فێربوون و فێرکاری. تۆژینەنگی سازمان و سەرهەنگی ف ەس
 کاروبار.  ەزموون و لە ئ ەرگرتن لەمرۆڤ و سوود و

 88: بەم جۆرە جودایان دەکاتەوە  Effektivt projektarbete)1999(کتێبی  ە،گشتی سێ جۆرەتی بەرایەڕێب

کات ەم ئامانج دیاری دە، هەپێنە، خۆسەیەهای هەاڵتی ڕە سەدا دەرۆک لێرەس - پێنەاڵتسەسەتیی دەرایەڕێب -
زووی خۆی  ەویست و ئار ەستوور و ڕێسا بەت دەنانە، تەموانەروو هەس  ەم مێتودی کار. خۆی لەو ه
 . ەودایەاڵم کورتمەب  ەرەکاریگ ەتییەرای ەڕێب ەم جۆرەکات. ئەزێنیشی لێ دەسنووربڕێژێت و ەداد
 
ڵوێستی  ەیل و هەن. مەکەد ەرەکەنێو سازماندا چ ەیار لەالی دژکار و نەرمی البەگرووپی ناف  ەوەم کات ەدەب

 ەبنەشێوی دەتی و پەکوێخایەن. فرەدەڵدەر ه ەکی سەرەبێت، پیالنگێڕی دووبەی خۆش دەمینەناجۆر ز
 . ەگرفتی بێچار

 

 یتیەرایەکات. ڕێبەردانی دەرگەروا سازمان تووشی سەتیی بێباک و بێپەرایەڕێب - مساردەتیی خیەراەڕێب -
زوو  ەئار ەناچاری یان ب ەندیی خۆی، بەوەرژەر یان بۆ پاراستنی بەوروبەستانی دەپێی پ ەها، جاروبار بەو

 
 باسانە دەتوانیت بگەڕێیتەوە بۆ بەشەکانی پێشووی ئەم کتێبە.بۆ وردەکاریی هەر یەک لەو   - 87

88 Wisén & Lindblom (1999): 204. 
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 ن.  ەکەد ەن ەشەنێو سازماندا دڕی و بێباکی ت ەدات، ل ەردەکاروبار و ەست لەد
 

 ەم مێتودی پێکانی ئامانج پرسوڕا بەم ئامانج هەی هکردندا بۆ دیاریەر لێرەڕێب  - تیی دێمۆکراتەرایەڕێب -
 کات. ەش دەسازماندا داب ەتی لەرپرسایەکات. بەهاوکاران د

 
 ەکە. گشت سازمانەیەم کراوەردەا هی بیروڕە وەتیی دێمۆکراتدا، بواری ڕاوێژ و گۆڕینەرایەی ڕێبەسای ەل
  ەبێتەد ەکە. گشت سازمانەسکەرتەواو بەت  ەیارانەڵوێستی نەه ەوەر ئەبە. ل ەی گفتوگۆیەستێنکی ئاواڵەب
 مهێن. ەرهەم ب ەم شادن هەڵ. هاوکاران هەکانگیری زیندەستێکی یەیوەپ

 

نگی  ەبەکاری و شە، وردەساکار و ڕوون نییها ەو ەوەکرد  ەتی بەرایەکجار گشتین. ڕێبەشێوازی ی ەمانەت ئەڵبەه
   دەخەینە بەرباس. ڕێبەرایەتیو بۆچوونی زانایان، ماک و ئەرکی  جگە لە ڕانانی دید ،داەشەم بە. لەی زۆرەدیک

 :یەکی تاڕادەیەک نوێ دەربارەی ڕێبەرایەتیبیردۆزەسەرەتا سەرنج دەدەینە چەند  

 Situational Leadershipکی« ەتی دۆخەرایەڕێب» -

 Learning Leadership «تیی فێرکارەرایەڕێب» -

 Clear Leadership «تیی ڕۆشناکەرایەڕێب» -
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   Situational Leadership ڕێبەرایەتیی دۆخەکی 

 Management ofکتێبی  ەل Paul Hersey (1931-) & Kenneth Hartley Blanchard (1939-)ن زانایا

organizational behavior - utilizing human resources (1988) ڕوون  « کیەتیی دۆخەرایە»ڕێب بیردۆزەی
 & Herseyن. ەکەد (ەڕێوەبرێن بەی دەوانەئ) ران« ەرمانبەف »و  «رەڕێب»ندیی ەیوەپ ەو باس ل ەوەنەکەد

Blanchard ر ەفتاری ڕێبەی ڕکردنر بۆ دیاریەوەکێشن. دوو تەد  ەندییەیوەو پەی ئەوکردنەک بۆ ڕوونەهێڵکاریی
 درێت: ەپێشان د

دات، ەپێشان د Relationship Behaviorندساز« ەیوەفتاری پەڕ»، (ەستوونیی)ستوونکارە م ەکەری یەوەت -
کات. ەڵ خۆش دەگەندی لەیوەک مرۆڤ و پەو ەرەرمانبەرۆشی ف ەک پە یەتا چ ڕاد ەرەم ڕێبەئ ەوات
ندی  ەکارم ەداتە رنج دە، سەر زیاتر پشتیوانەکشێت، ڕێب ەڵدەه ەمرۆڤدۆستییو ەئ ەوەرز بێت ەر بەوەتا تەه

و گوێ  کردنتا ئاستی وێڵ  ەوەبێت ەم دەر کەرۆشیی ڕێب ە، پەوەر نزم بێتەوەتا ت ەه ێت.بیستەخۆی و لێی د
 دان.ەن

ڕێبەر ەدات، واتە پێشان د Task Behavior «رکبینەفتاری ئە ، »ڕ(ەئاسۆیی)ئاسۆکارە  دووهەمری ەوەت -
ر ەڕێبدەڵێت   ئەم تەوەرە هەتا درێژ بێتەوە،جێ بکرێت. ەبێت جێبەد ەک  ەیەرک ەو ئەئ چەند پەرۆشی

ر ە، ڕێبەوەتا کورت بێتەکات. هەوردی چاودێرییان د ەندان و زۆر بەکارم  ەداتەرمان دەوردی ف  ەزۆر ب
ستۆی خودی  ەئ ە خاتەکاروبار دتیی ە رپرسایەی بەزۆرب ەرەم ڕێبە. ئەرماندارییەرۆشی ف ەمتر پەک

 ندان.ەکارم

 

 89:ەیەه - S( Leader of Style(ر ەی ڕێب  (ستایل )چوار شێواز   ەوێت کەکەردەدا دەم هێلکارییەل

  

 
89 Karlöf & Lövingsson (2007): 309. 
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دات و چاودێریی ەرمانی ورد دەم چاودێر. ف ەو ه ەیەرماندەم ف ەر خۆی هەڕێب - S1 - مەکەشێوازی ی -1
تی  ەرف ەد ەن  ی دیکەندانە. کارمەیەمەبین ئەرکبینی مرۆڤنەری ئەستۆ. ڕێبەئ ەگرێتەیش دکردنجێەجێب

 دانیان هەیە، نە بەرپرسایەتی. بڕیار

  ەوەکاتەم مرۆڤبین. ڕێسا و بڕیاری خۆی ڕوون دەه ەرکبینەم ئەر هەڕێب - S2 - دووهەمشێوازی  -2
 ستۆ. ە ئ ە بگرن کردنجێەجێب یتیەرپرسایەن و بەبک  ەشەندان گەکارم ەداتەتیش دەرف ەاڵم دەب

زیاتر   ەرەم ڕێبە. ئەبینرکەمتر ئەاڵم کەب ەرز مرۆڤبینەکی بەیەڕاد ەر بەڕێب - S3 - سێهەمشێوازی  -3
تیی  ەرپرسایەکات و بەشدار بن، پرسوڕایان پێ دەی بڕیارداندا بەپرۆس ەهاوکاران ل ەیەوەرۆشی ئەپ

دا ە. لێرەزیاتر چاودێر و پشتیوانی کاروبار کردنجێەاڵم بۆ جێبەنێویاندا. ب ەل ەش کردووەبڕیاردانی داب 
 . ەوەبێتەست جێی دەلدەبڕیاردانی گ 

تی  ەرف ەم دە. ه ەتی کزەڵمە مرۆڤبینیدا، ه ەرکبینیدا و چ لەئ ەچ ل ەرەم ڕێبەئ - S4 - مەشێوازی چوار -4
رمانداریی توند ەوی ف ەجڵ ەن کاری.ەرکی پیادەم ئە، هەش کردووەراندا دابەرمانبەنێو ف  ەبڕیاردانی ل

 .  ەش کردووەکی دابەتییەرپرسایەب ەموو جۆرەدا هەر لێرەچاودێری. ڕێب ە، نەگرتوو

 

م ە. لەندەسەمرۆڤ پ  ەر الی کامەجۆر ڕێب ەتی و کامەرایەشێوازی ڕێب ەر بزانیت کامەتۆی ڕێب ەوجا گرینگەئ
دۆخی   ەب ەندەتی بەرایەی ڕێبەلەو ستایەم یان ئەی ئکردن ندەسەپ ەن کەدەران پێشانی د ەدا تۆژەیبیردۆزە

دا چوار دۆخی ڕسکانی ەستێنەم بەمرۆڤ ل ەواتە. کەوەـ Maturity of Followers (M)ران ەرمانبەڕسکانی ف 
 90:ەیەه

  ەمیان پێویستی بەتوان و بێخواست. ئەزا و ن ەری ناشارەرمانبەبۆ ف  ەدۆخێک - M1 - مەکەدۆخی ی -1
، ناتوانێت ەزان و ڕاڕایەخۆی ن ەبکات، چونکی ەکەم چاودێریی کارەرمانی پێ بدا و هەم ف ەه ەرێکەڕێب

 ێت.زووی فێربوون تێیدا بڕسکەشداری و ئارەدۆخێک ویستی ب ەیشتۆتەگەڕێنێت و نەکاری خۆی ڕاپ
م  ەکەجۆری ی ەل ەندەسەال پ ەرێکیان لەوێت. ڕێب ەیانەد ەزانن ن ەد ەدۆخێکی ناڕسکاودان، ن ەل ەمانەئ

S1  .بێت 

وێت ەیهەاڵم دەجێ بکات بە رکی خۆی جێبەئ تناتوانێ ەرێکەرمانبەمیان ف ەئ - M2 - دووهەمدۆخی  -2
ساختاری کاری بۆ  ەرێکەڕێب ەو پێویستی ب ەدۆخێکی دیک ەیشتۆتەمیان گەوێت. ئەرکەفێر بێت و س

. ەیەاڵم ویستی هەنازانێت ب ەم دۆخەستۆ. ئەئ ەگرێتەکاری دەتیی پیادەرپرسای ەاڵم خۆی بەداڕێژێت ب
 کات. ە د S2ری ەیان داوای ڕێبەمەئ

زانن کار چۆن ساز  ەزای کاری خۆیانن، دە واو شارەران تەرمانبەدا ف ەم دۆخەل - M3 - سێهەمدۆخی  -3
دا،  کردنجێەکاری و جێبەپیاد ەاڵم جاروبار لەستۆ، بەئ ەرکی خۆیان بگرنەتوانن بڕیاری ئەبێت و دەد

  ەرانەرمانبەم ف ە. ئەهاندان و پشتیوانیی ە وێت. پێویستیان بەاڵم نایانەزانن بەد ەمانەڕاڕا و دوودڵن. ئ
 ن. ەکەد S3ری ەداوای ڕێب
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  ەمانە. ئەن ویستخاورپرس و ەم بەم توانا و هەه ەیەسانێکی هەک ەم دۆخەئ - M4 - مەدۆخی چوار -4
و   ەواوەیان دۆخی ڕسکانی تەمەن. ئەبک  ەرکی خۆیان پیادەزانن ئەم دەستۆ، هەئ  ەگرنەم بڕیار دەه

 .ەندەسەپ  ەبۆ ئێر  S4ری ە. ڕێبەبارەکاری کارێکی لەتیی بڕیاردان و پیادەرپرسایەشینی بەدا دابەلێر

 

ر، ەفتاری ڕێبەم ڕەکەکات، یەن دەر دوو الیەسەخت لەکی« جەتیی دۆخەرایەڕێب»ی ەوێت، ڕوانگەکەردەک دەو
ڵ ئاستی  ەگەند، لەڵ دۆخی ڕسکانی کارمەگەبێت لەر د ەفتاری ڕێبەی ڕسکانیان. ڕەند و پلەدۆخی کارم دووهەم

ر ەو بزانێت ه ەوەندان بخوێنێت ەبێت دۆخی کارمە ر توانای هەڕێب ەیەوەر ئەراز بێت. هونەویست و توانایدا، ت
دەبێت ر ەستۆ. ڕێبەئ  ەتی بگرێتەرپرسایەب ەیەند ئامادەو چ ەندە، توانای چەک ڕسکاوەیەندێک تا چ ڕادەکارم

 . ەندەسەپ وەال بە ەری لەفتاری ڕێبەر و ڕەجۆر ڕێب ەند کامەبزانێت کارم

  ەکات کەد  ەشەبوارێکدا گ ەپێن لەاڵتی گشتگیر و خۆسەسەبۆچی د ەوەکاتەڕوونی د ەم مۆدێلەل ەوەوردبوون
اڵتی ەسەشیار کز بێت. بۆچی دۆالواز بێت، ئاستی ویست و توانای هـی  (نیەد ەی مەڵگەکۆم)بزاڤی سیڤیل 
 ەپێویستی ب ەتی ڕسکاو نە، میللەکشێت. گرینگ ڕسکانەڵدەتوانادا هن ویست و ەتی خاوەنێو میلل ەدێمۆکرات ل

 . ەل نییەلمێنێت، خۆ مێگەسەس د ەک ەتی لەشوان ە، نەشوان

تیی باش  ەرایەڕێب تپێی بگوترێ  ە شتێک نیی ەک ەوەنەکەدا ڕوونی دەم مۆدێلەل Hersey & Blanchardران ەتۆژ
 . ەوەتەڕسکانی میلل  ەب  ەندەتی بەرایەد، ڕێبەیان ب

 

 Learning Leadership  ڕێبەرایەتیی فێرکار 

Peter Senge ی خۆیدا  ەک «ەی »پێنج ڕشتەچێو ەر و لەڕێب ەڕوانێتەد ەوە «دیدی »سازمانی فێرکار ەل
 91: بێتەتیی هەڕەتی بنەسڵەسێ خدەبێت ر ەڕێبدەڵێت   Sengeکات. ەنیگارکێشی د

ی ەخشەن ەک  ەیەندازیارەو ئ ەر ئەڕێب - Leader as Designer «کێشەخشەندازیاری نەک ئەر وەڕێب» -
شتیدا،  ەک ەری ڕاستی لەرمی فێربوون و گۆڕانکاری بێت. ڕێبەرگەوام سەردەب ەکێشێت کەها دەسازمان و
گشت   ەها کێشاوەی وەکەشتییەی کەخشەن  ەک ەیەندازیارە و ئە، ئەی کاروان نییەرماندەکاپتێن و ف 

کێشانی  ەخشەرد بێت. نەریاگەو ئامانجی هاوکۆ، زەنگ ڕووە، هاوکار و هاوئاهەستەتێکب کانی تێیدا ەکارییەورد
کانی  ەشەکاری و بەموو وردەمێک بێت هەرهەبدەبێت ی ەکەنجامە. ئەرەب ەرلەزانستێکی س ەندازیارانەئ
بێت، یان  واو ەکی ناتەکی دروست و الیەرخێن. نابێت الیەڕاستیدا وێکڕا بچ  ەکدا جۆش بن و لەک یەتەل
زان  ەر فرەڕێبدەبێت ش ەستەبەم مەاڵم وێکڕا ناڕێک و ناکۆک بن. بۆ ئەکانی دروست بن بەشەموو بەه

 .یەکەستای پیشەنها وە ک تەبێت ن

رکی هاوکۆ، ەرشت بۆ پێکهێنانی وێنا و دەرپەکابان و س - Leader as Steward «رشتەرپەک سەر وەڕێب» -
ری کابان  ەدا ڕێبەو داستانبێژییە. لەوەگێڕنەبۆ هاوکاران د ەم سازمانەداستانی ئوام  ەردەب ،«»داستانبێژ ەبنەد

وێنانی  ەک ەوەبێتەی، بۆی ڕوون دەکەرانی سازمانەرنج و تێبینی یاوەس ەل گرتنرشت پاش گوێ ەرپەو س
رشت و ەرپەری سە ران. ڕێبەموو یاوەکۆی وێنای ه ەل ەبریتیی وانتر وەکی فرەی ەگشت ەل ەشێکەنها بەخۆی ت

رنجیان ەو س ێتبیستە، لێیان دەوەگێڕێتەو داستانی وێنای خۆی د ەوەکاتەن وێنا دۆستان کۆ دەکابانی خاو
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  ەبێتەشائامانج د کات.ەکاری خۆی د ەکدا ڕوو لەالی ەک بەر یەه ەو دۆستانەگرێت. پاشان ئەند دەهەب
ستۆ،  ەئ ەگرێتەتیی وێنا دەرپرسایەکابان، ب رشت و ەرپەری سەو تێکگیرسانیان. ڕێب ەوەهۆکاری دیدار، کۆبوون

 خودان.  ەاڵم خۆی ناکاتەب

 Reality (واقیع ) «وتەداک»ی کردنرکەزۆر سازماندا د ەل - Leader as Teacher «ک مامۆستاەر وەڕێب» -
ها ە روەو ه (یرانەر ق ەرانبەب ەیەوەکاردان ەوات)ختانگ ەس ەل ەکەرت ەر، بەرانبەرجی بەی مبەرسڤ» ەل ەبریتیی

وت، وێنای کرچوکاڵی لێ ەسک بۆ داکەرتەها بەی وە ڵ کۆسپ و سنوورداریدا«. پێناسەگەل ەخۆ گونجاندن
ر ەڕێب»ت. ەنای جیهانستی گۆڕانکاریی ەروەڵکی سازمانی فێرکار و دەکەب ەکی لێڵەنیگایەگۆش ەمەئ ێت.زەد
ر  ەه ،هاوکارانی خۆی بداتتی ەیارمدەبێت وت دروست بێت، ەرکی بۆ داکەددەبێت « ک مامۆستاەو
ری  ەرکی ڕێبەئ ەیەمە. ئ«ر بێت بۆ »ئافراندنە وت« بۆ خۆی دابڕێژێت، هاندەداک» ەک لەیەوێنیان ەکەی

 مامۆستا. 
 

درۆ و فریودان خۆی بگونجێنێت    ەبنابێت  وت کورتی هێناەر داکەبڵندنۆڕ و ڕاستگۆ بێت. گدەبێت مامۆستا 
مرۆڤی  ەبنەر، دەڕێب ەها نابنەسانی وەقوربانیی وێنا. ک ەخۆی و کاروبار بکاتنابێت  ،ەوەو ڕاستی بشارێت

 گوتاربێژ. ەبنەمامۆستا، د ەڕ، نابنەی باوەگیرۆد

 

ری باش ەئاخێو ەرج نییەری دروست مەبێت؟ ڕێبەچۆن دروست د ەندییەتمەموو تایبەو هەن ئەری خاوەڕێب
ر و ەبەرلەرکی سەن دەخاو ەری دروست مرۆڤێکە کی پرشنگدار بێت. ڕێبەتییەسایەن کاریزما و کەبێت، خاو

و زانست و  ەموو ئە توانین هەی »وێکڕا دەوەهاوکارانی هان بدات بۆ ئ ەیە. توانای هەم خولیای فێربوونەردەه
  92.«بۆ پێکانی ئامانجی هاوکۆ ەپێویست ەفێربین ک ەرەهون

یاڵکرد، وێنای هاوکۆ، فێربوونی ەکی، مۆدێلی خەسەی سازمانی فێرکار: ئوستادیی کەکەپێنج ڕشت ەیەوەر ئەبەل
ی بنجین  ەڕشت ەمان ەری دروست. ئەی ڕێبەکردنشە و بۆ گەمای پتەبن ەبنەد - 93مەرکی سیستەست و دەلدەگ
 سازمانی فێرکاردا.  ەش لەری کارامەڵکوو بۆ ڕێبەنها بۆ سازمانی فێرکار، بەک تەن

 

 Clear Leadership ایەتیی ڕۆشناک ڕێبەر 

Gervase R. Bushe کتێبی  ەرخدا، لەتیی هاوچەرایەری و ڕێبە بواری سازمانگ ەل ەکی ناودارەمامۆستایClear 

Leadership - Sustaining real collaboration and partnership at work (2009) - ی سوێدی: ەمەرجەتKlart 

ledarskap (2010) - دەڵێت: دا  

  ەستاو. لەجیاواز، ناکۆک و دژو ەیەکین: دوو خواستمان هەی Dilemma ی دیلێمماەی مرۆڤ گیرۆدەئێم»
 ەگرێت. لەرز ڕادەی خۆی، بەڵبژاردنی ڕێچکەتوانای هسیی خۆی، ەکەیی و تاکتاکگەرامرۆڤ  ەوەرێکەس
وازی و  ە، داوای مرۆڤنەستەیوەرۆشی پەجڤاتدا پ ەم لەکی و هەسەژیانی ک ەم ل ەمرۆڤ ه ەوەرێکی دیکەس

  ەڕین بەپەمانترسێنێت، جارێک ڕادەنهایی و دابڕان دەیاڵی تەکات. جارێک خەر دەوروبەسانی دەمیهری ک
ندیی ەیوەپ ەزۆر جار ل ەر، کەرانبەسانی بەدیار ویست و خواستی ک ەبوون بندەرجی وێکچوون و بەڕووی م
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تی و  ەپارادۆکسی تاکای))نێم ەی من ناویان دەستاوەدژو ەم دوو هێزە. ئەوەرمانەسەستان بەپ ەبنەنێزیکدا د
میی ەرهەشێکی زۆری بێبەهۆکارن بۆ ب Paradox of Individuality versus Belonging  (( ستبوونەیوەپ

 .94سازمان« 
، ەرانییەی دوو جۆر نیگەزاد Gervase R. Busheالی   ەـ «ستبوونەیوەتی و پەمکی »پارادۆکسی تاکای ەم چەئ
و  -نهاییەجێهێشتن، ترازان و تە، بکردنترسی تڕۆ - Separation Anxiety «رانیی دابڕان ەنیگ»میان: ەکەی

ست  ەدەمرۆڤ خۆی ل ەها کەی وەوەترسی نێزیکبوون - Intimacy Anxiety «رانیی ئاوێزانەیان »نیگدووهەم
روونی مرۆڤدا  ەد ەتایین و لەرەرانیی سەدوو نیگ ە مانەئ 95.ـە«ستنەتێب»لووشێت، ترسی ڵیەر هەرانبەبچێت و ب

رانیی  ەنیگ ەیە، هەهێزەرانیی لێکترازانی زۆر بەو نیگ تگرێ ەڕ دەرپەمیاندا سەل  ەیە. مرۆڤ هەیان قووڵەڕیش
 . ەڕەرپەڵلووشانی سەه

ندیان بگرێت.  ەنگ بکات و نێوەهاوس ەڕگیرییەو دوو پەئ ەیەرێک هەڕێب ەریدا پێویستمان بەری سازمانگەهون ەل
 ەم خۆجوداییەستیش لەبەم - بێتەه Self-Differentiation «خۆجودایی»توانای دەبێت وتوو ەرکەری سەڕێب

ر ە. بیر و بڕیاری ڕێبFusion «سپانەتێکچ»م ەه بێت، Disconnection «لێکترازان» م ەهاوکات ه ەدۆخێک
ر  ە. ڕێبەوەتی بکاتەلمێنێت یان ڕەرنجی تۆ بسەدید و س، بۆچوونی تۆـی  (ەوەکاردان)ک ەرتەب  ەل ەنیی ەبریتیی

بکرێت.  ەرچاوی ڕوون بێت و بزانێت چی پێویستەبەبێت، رکی ڕوونی خۆی هەد، بێت «ڕۆشناک»دەبێت 
رکی بکات. ەر بتوانێت دە رانبەسی بەک ەبێت، وات «رکەردەب»دەبێت ریش ڕوون بێت، ەرانبەبۆ بدەبێت ر ەڕێب

  - «ەخۆجودای»ر ەبات. ڕێبەبۆچوونیان د ەی بە واو پەتا تەر هەرانبەب ەل تش بێت گوێ بگرێ ەاڵم ئامادەب
 پێن. ەخۆس ەن  ەڕاڕای ە، نەندەسەپ ەالوەندیی دروست و ڕۆشناکی بەیوەپ

فێربوونی  ەش پێویستی بەتەسڵەم خەو ئ ەیەی هەوکردنە، توانای خۆجوداەرێکی خۆجودایەری ڕۆشناک ڕێبەڕێب
الی  ریدا ەو سازمانگ ڕێبەرایەتیبواری  ەفێربوون لی گرینگی ە رچاوە، سەیەی هەرچاوە. فێربوونیش سەوامەردەب

Bushe زموونەئ »مکی ەچ ەل ەبریتیی »Experience ئێستا و  ڕووداوی  ە»بنها ەزموونیش تەئ. دروستبوونی
یان ەوەئ -هۆشی مرۆڤدا   ەل ەو ڕووداوەو یادی ئ ەوێن ەبێتەد ەی زووتر ڕووی داوەوە، ئ بێتەیدا دە« پەئێر

زموون بۆ ڕووداوی ڕابوردوو  ەی ئەوش ەرچی ئێمە، گەزموونەیاڵکردی ئەکی و خەکی هۆشەیە، وێنەزموون نییەئ
 هێنین. ەکار دەب

 

چوار ڕێشاڵ   ەل Experience Cube« زموونەشپاڵووی ئەش» Busheزموون، ەئ ە ست لەبەی مەوکردنەبۆ ڕوون
 هێنێت:ەپێک د

. ەرنجەی سکردنت، گیرادو لێرەدا ڕوو دە ئێستا  ەک ەیەو ڕووداوەتێبینی ئ - Observationsرنجدان ەس -
ری ەن. ڕێبـ  (زاتی)کتیڤ ەڕیشاڵی سۆبژ ەی دیک ەوانەئ  ەـی(کیەتەباب)کتیڤ ەڕیشاڵی ئۆبژ ە یان تاکەمەئ

مای ەبن  ەبکات ەورد ەرنجەو سەوجا ئەڕووداو، ئ ەرنجی ورد بدات ەس ەبێت ئاگایانەتوانای هدەبێت ڕۆشناک 
و   ەوەلێکدان ەی فاکت و ڕاستی لەوکردنەبۆ جودا ەیەیان بناخەمە. ئ(خاڵی داهاتوو) ەوەو لێکدان ەوکردنەبیر
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زاراوەسازیی »بۆ وردەکاریی زاراوەی تێکگیرسان، لێکترازان، لێکدابڕان، تێبەستن، تێکبەستن و تێکچەسپان بڕوانە  - 95

 .www.mamosta.net - 253پێوانە«، الپەڕە: 



94 

ک  ەبڕیاری دروست. ناکۆکیی نێوخۆ و ەیشتن بەهۆی فێربوون و گ ەبێتەد ەیەوکردنەم جوداەبۆچوون. ئ
ڕی  ەشنە ن. ەکەرنجی ورد دەهۆکاری ڕاستییان داوای س ە ب پەیبردنن بۆ ەڕۆژگیران و مانگگیران دیارد

 ڕزگار دەکەن. « گیران»چارەیە بۆ ناکۆکی، نە جادووگەری ڕۆژ و مانگ لە نێوخۆ  
 

رنجدان و ڕامان دوو ەڕووداوی زووتر. س  ەل ەی هۆشکردەی وێنکردندروست - Thoughts ەوکردنەبیر -
  ەبناخ ەاڵم تاکەب ەوکردنەی ڕامان و بیرەبناخ ەبێتەرنجدان دەاڵم جودان. سەک بەیەی نێزیکن لەدیارد

ر ە. ڕێبەوکردنەی ڕامان و بیرەر پرۆسەسەل ەیەرییان هەنگی مرۆڤ کاریگەڕەم ەی هەوە. بیروڕا و لێکدانەنیی
  ەل ەوەی خۆی، دید و بۆچوونی خۆی جودا بکاتەو ەی خۆی، لێکدانەوکردنەبێت ڕامان و بیرەبێت توانای هەد

   .ەڕووی داو ەبێت ک ەوەڕێک ئ ەوەیتەکە ی تۆ بیری لێ دەوەئ ەرج نییە. مەی ڕوویداوەوەکڕۆکی ئ
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ستی خۆی  ەی هەو ەتوانای ناسیندەبێت . مرۆڤ ەو ڕووداوەل ەکییەی سۆزەوەنگدانەڕ - Feelings کردنستەه -
فتاری خۆی  ەم گفتوگۆ و ڕەرێت و هەر بە رانبەب ەی بەم پەهی ەوەبێت بۆ ئەری هەرانبەستی بەو ه

م هی ەم خۆی و هەرانیی هەر ترس و نیگەسەزاڵ بێت بهەبێت  توانایدەبێت ر ەدروست بن. ڕێب
یی و  ەزەست. بەڕێب ەرانی ببنەترس و نیگنابێت  بێت بڕیاری دروست بدات. ەردا و ئامادەوروبەد
 گفتوگۆی ڕاست و ڕۆشناک بگرن. ەکۆسپ و ڕێ ل ەندان نابێت ببنەرۆشیش بۆ کارمەپ

ر ە. ڕێبەیەزوو. مرۆڤ ویست و ئاواتی هەو ئار (هاندان) ەخواست، ئاوات، دن ەل ەبریتیی - Wantsویستن  -
گشت   ەنیی  ەوەر ئەرکی ڕێبەاڵم ئەرک بکات، بەر دەوروبەبێت ویست و خواستی دەتوانای هدەبێت 

ها بیر ەرانیی دابڕان« وەنیگ»ن ەری خاوەنها ڕێبەت ەوەبکات. ئندێک دابین ەموو کارمەویستێکی ه
رها  ەوەربڕن و هەموان بتوانن ویستی خۆیان دەکات بۆ هەت ساز دەرف ەری ڕۆشناک دە. ڕێبەوەکاتەد
ی ویستی هاوکۆی سازماندا جێی  ە چێو ەندان لەی کارمەتاکەی ویستی تاکەوەکات بۆ ئەش خۆش دەمینەز

ویست و ئاواتی خۆی   ەر خۆیشی باس لەی ڕێبەوەل ەبریتیی ەستەبەم مەنگاویش بۆ ئ ەم هەکە. یەوەبێت
 بێت.ەموار دەیان بۆ ه ەبن و ڕێگەندانیش فێر دەکارم ەنگاوەو هەبکات. ب

  

Bushe  موو ساتێکدا  ەه ەل ە رج نییەاڵم مەب ەیەزموونی تێدا هەی ئەو چوار ڕیشاڵەوام ئەردەمرۆڤ بدەڵێت
و چوار ەهێنانی ئەکارک بن، توانای بەک یەی وەو چوار ڕیشاڵ ەی ئەوەتوانای بۆ ناسیندیدی ڕۆشناک بێت و 

وراز و  ەه ،پێی کات و جێ و ڕووداو ەس، بەمان کەم الی ه ە، هەسێک جودایەبۆ ک ەوەسێکەک ەم لەه ەیەهرەب
 :ەڕاهێزانی چوار توانای ە، پێویستی بەڕاهێنانخۆ  ەدا پێویستی بەم بوارەڵکشان لەر بۆ هەکات. ڕێبەنشێو د

 .  The Aware Self -یی ەنووکەزموونی هەئ ەب پەیبردن -خۆئاگا« » -
رک  ەیی، دەنووکە ، ڕووداوی ه«ەو »ئێست «ەزموونی »ئێرەئ ەیەتوانای ه ەسێکەک «ن »خۆئاگاەمرۆڤی خاو
ست و خواست  ە. هەوکردنەرنجدان و بیرە: سەوەکاتەلێک جودا د «زموونەشپاڵووی ئەش»کانی ەبکات. خان

 . ەوەکات ەشی د

 ەناچاری چونک ە ربازبوون لەتی جۆراوجۆر و دە رف ەی دەوەخسێنێت بۆ دۆزینەڕەد ەمینەز «توانای »خۆئاگا
. ڕزگار ەوەداتێ ویستی خۆت بدۆزیتەت دەکات و ڕێگەهێز دەتۆدا ب ەل Self-Differentiation «خۆجودایی»
ندیت ەیوەاڵم دانابڕێیت. پەب ەوەیتەکەخۆت جودا د «.رانیی ئاوێزانەرانیی دابڕان« و »نیگەنیگ» ەبێت لەد

 سترێیت. ەاڵم تێناب ەبدەبێت 

 .The Descriptive Self -ر ەرانبەبۆ ب ەوکردنەخۆ ڕوون -خۆڕوونکار« » -
ست و خواست، شێوازی ەرنج، هەبیروڕا و س - جوانی خۆت ەب ەرە بریتییە لەوەی تۆ بتوانیتم هونەئ

رکت بکات و ەریش دەرانبەی بەوەبۆ ئ ەوەیتەر ڕوون بکەرانبەبۆ ب -ی هزریی خۆت ەخشەو ن ەوکردنەبیر
 ەواوکارییەو تەش بیواو بکات و تۆەدید و تابلۆی هزریی تۆدا، بۆت ت ەل ەیەک هەماسییەبزانێت چ ک

 بۆچوونێکی دروستتر پێک بێنیت، بۆچوونێکی ڕۆشناکتر. 
گفتوگۆ  ەواتەک  ێت.ر لێی ببیستەرانبەب ەیەوەو پێویستی ب ەیەه ئاخافتن تیەرف ەد ەخۆڕوونکار پێوسیتی ب

. الی ەیەکەکی باسە ر الیەرانبەبۆ ب ەیەوکردنەری خۆ ڕوونەم هونەری خۆڕوونکار. ئەبۆ هون ەوەکی پتەیەبناخ
 و تۆ کونچکاو. ەر ڕوونکارەرانبەسی بە ک ەمجارەر بناسیت. ئەرانبەش بیی تۆەوەل ەبریتیی دووهەم

وێت ەیهە. خۆکونچکاو دThe Curious Selfر  ەرانبەب  ەداتەد ەوکردنەتی خۆ ڕوونەرف ەد -خۆکونچکاو« » -
ی گوتار و ەوەنگدانەها ڕەروەکتیڤی مرۆڤ و هەی سۆبژنە، ڕاستی(کیەتەی بابنەڕاستی)کتیڤ ەژەفاکتی ئۆب
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ڕۆشناکی.   ەیشتن بەبۆ گ نگرینگنانە ییموو ڕاستەم هەرک بکات. ئەردا دەرانب ەسی بەک ەفتاری خۆی لەڕ
ست ەبەگۆ و باسی خۆی بکات. شام ەکات بێتەر خۆش دەرانبەت بۆ بەرف ەد ەنیی ەوەر ئەخۆکونچکاو ه

ئاستی ڕۆشناکی و  ەریش بگاتەرانبەی بەوەخسێنێت بۆ ئەبڕ ەمینەز ەم کونچکاوییەی ئەوەل ەدا بریتییەلێر
 زموون. ەرکی ئەد
ر ئاخافتنی خۆی  ەرانبەین بەین، ڕێ نادەکەد ە لەی مرۆڤ پەئێم ەدایەوەل ەرەم هونەترین کۆسپی ئەورەگ
ر باس  ەرانبەر بەتی گەتایبەب - ستینەبەرنج و ئامۆژگاری ڕێی لێ دەس ەو ب ەکمان خێرایەرتەواو بکات، بەت
کونچکاوی   ەک ەیەوەی ئەکەاڵم ڕاستییەبێت. ب ەن مندڵی   ەشی بەککردنە ر باسەبکات و گ من ەل

 ری ڕۆشناک.  ەبۆ ڕێب ە کجار گرینگەتێکی یەسڵەخ

 .The Appreciative Selfشیدا ەهاریکاری و هاوب ەتی لەی ئای Spiralلوولپێچ   -خۆسوپاسگوزار« » -
موو  ەه ە، لەو سوپاسگوازریی گرتنندەهەری ب ەم هونەهاریکاری، ئندی و فراژووتنی ەیوەبۆ ڕاگرتنی پ

هاندرا،   ەک بێت، کەر جێیەه ەفتاری باش لە. ڕەیەریی خۆی هەک، کاریگەیەموو پێگەئاستێکدا و بۆ ه
 .ەوەکاتەوری خۆیدا دەد ەش بەی گ ەی دیکەند گیرا، بازن ەهەی پێکرا و سوپاس کرا، ب ەئاماژ

 
ندیان  ەهەبدەبێت ی ەشانە گ ەو دیاردەب  ەپەیبردن ەپێویستی ب «»خۆسوپاسگوزار  ەیەوەدا ئەخاڵی گرینگ لێر

ست و ەرهەب ەک  تند بگیرێ ەهەتێک بەباب تێریان بخات بۆ ئاستی سوپاسگوزاری. خۆ ناشەو س تبگرێ 
کارییدا و خۆی  ەدوای وردەڕێت بەری ڕۆشناک بگەڕێب ەدایەوەر لەهون ەوەر ئ ەبەل ەبێت.ن ەستەرجەب

و   گرتنند ەهەی ب ەمایدەبێت  ەگرینگ ک ەرەی هەش. دیاردەی خاڵی گکردنرکەماندوو بکات بۆ د
 زانین و ناکۆکی.ەن ەل ەو خۆالدان یەندیەیوەی پە ڵەی ڕایکردنوەبۆ فێربوون، پت ەدانوڵەسوپاسگوزاری بێت، ه

 

بۆ فراژووتنی   ەمینەز ناچارەبێت ەری هەوروبەریی دەرخی فێرکار، سازمانێک توانای ڕکابەسازمانی هاوچ
ی ەوەوڵ بدات بۆ ئەه دەبێت تیی ڕۆشناک ەرایەتیی ڕۆشناک خۆش بکات. ڕێبەرای ەنگی ڕۆشناک و ڕێبەرهەف 
شپاڵووی  ەش »شەزموونەو ئەی ئکردنرکەزموونی خۆی بێت. بۆ دەن ئەدا خاوەکە سازمان ەندێک لەموو کارمەه
 دا. ەم بوارەل ەرەستاوێژێکی کاریگ ەد «زموونەئ

  



97 

 ە ڵبژاردن ە ه   تی ە رای ە شێوازی ڕێب 

 Leader Effectiveness Trainingکتێبی  ەل Thomas Gordon (1918-2002)روونناس و سازمانناس ەمامۆستای د

(L.E.T.) (2001) - ی سوێدی ەمەرجەتDet Öppna ledarskape (2009)- بێت بۆ خۆی بڕیار ەر دەڕێبدەڵێت  دا
دەبێت ی بۆ بدات. مرۆڤ ەم بڕیارەئ ەسی دیکەک تناکرێ بژێرێت، ەڵ دەه ڕێبەرایەتیشێوازی  ەبدات کام

اڵم،  ەی وەوە. بۆ دۆزینەندەسەی الی خۆی پشێوازەو ەندیی ئەتمەتایب ەب پەیبردنکار بۆ  ەهۆشی خۆی بخات
 96:ەوەورد بیت ەم خااڵنەل دەبێت ڕێبەر

کیان  ەی ەبن. ناکرێت لەک دەی یەر ئاوێتەمرۆڤێک؟ تۆی مرۆڤ و تۆی ڕێب ەچ جۆر ەوێ ببیتەتەد -
ناخی   ەگرێت، مۆرکی خۆی ل ەمرۆڤ د ەکات ل ەندەوەئ ەرەی ڕێبەم نۆرەئ ە، چونکەوەیتەجودا بک

 خشێنێت. ەنەد ەکەمرۆڤ 
ناچاریت  پێن بێت، ەاڵتباز و خۆسەسەیت، دەند بکەسەتی پەرایەر تۆ شێوازێکی ڕێبە، گەر بۆ نموونەه
ری خۆت  ەوربەڵکی دەخ ەل ەمیشەهدەبێت فتارت گوماناوی بێت. ەیل و ڕەوام مەردەواز و بەکنەی
، بۆ ەتییان ناڕسکاوەسایەو ک ەتوانایان کز ەالی تۆو ەب ە سانی دیکەدگومان و دوودڵ بیت. کەب
  ەڵکی دیکەر بن. خەرماندەنێزیک و دڵسۆزی خۆت ف  ەرەسی هەخۆت و کدەبێت بارن. ەرمانی نالەف ۆ خ

 . ەیەش باجی خۆی هەرانەتی و گوزەسایەک ەم جۆرەنین. ئ ەجێی متمان

وخۆ کار  ەڕاست تبژێریەڵی دەی تۆ هەتییەرایەڕێب ەو شێوازە؟ ئەندەسەندی الی تۆ پ ەیوەجۆر پ ەکام -
پێن ەتیی خۆسەرایە. ڕێبەکەندامانی سازمانەر و ئەوروبەسانی دەک ەکانی تۆ بەندییەیوەر پەس ەکاتەد
مۆی ەو ژیل تزێ ەرستیی لێ دەپەردا. پێگەوروبەر و دەنێوان ڕێب ەی خامۆشبوونی دانوستان لەمای ەبێتەد

ی ڕاستی  ەوەند فێری فێل، درۆ و شاردنە کارم ێت.کوژەنداندا دەنێو کارم ەشکێنی لەداهێنان و ڕێچک
 کات. ەد
 
ڵک ناچاری ترس ەی خۆی، خەشەو گ ەوەبۆ مان .دەچێنێتتی ەو دوژمنای ەڕکوکینپێن ەاڵتی خۆسەسەد

 رژینی نێوانەپ  ەکاتەوان دە، پاسەترسدای ەل  ەمیشەپێن خۆیشی هەری خۆسەکات. ڕێبەرشۆڕی دەو س
ی سازمانی ەها زادەسانی وەک ێت.گرەڵکدا ڕادە نێوان خۆی و خ ەرین لەودای بەت. مەخۆی و میلل

 ڕوانن.ەر دەوروبەد ەل ەوە یەو ڕوانگەر لەسیخوڕین و ه
 

واو هاوجۆشن. سازمان ەو جۆری سازمان ت ڕێبەرایەتی؟ شێوازی ەندەس ەجۆر سازمان الی تۆ پ ەکام -
نی ێپە ری خۆسەکات. ڕێبەنگڕێژ دەروونیی تێدا ڕەی دەر ژینگەی مرۆڤ و ڕێبەئاپۆر ەل ەبریتیی

ی سازمانێک ەش بناخەو کارەکات و بەد ەف ە ست و خەندانی خۆی سنووربەرست، کارمەاڵتپەسەد
 مێنێت. ەکراو دەف ە ست و خەند تێیدا سنووربەڕێژێت، کارمەداد

موان  ەویست و خواستی ه ەیەوەدی. بۆ ئ ەر بێنێتەنها ویست و خواستی ڕێبەت ەنیی ەوەسازمان بۆ ئ
  ەوەبدۆزێتها ە ری وەسەڕێباز و چار ەرەرکی ڕێبەش ئەوەندان. ئەم کارمەر و هەم ڕێبەدی، ه ەبێنێت

رجی ەلومەک هەتەسازمانێک بیت ل ەربەتۆ س  ەو دابین بکات. پێت خۆش ەوەموان کۆ بکاتەئامانجی ه
توانای ژیان و  ە سازمانی ئێم ەر بڕیارەر بێت؟ گەوروبەستی گۆڕانکاریی دە روەڵ بکات و دەکاروباردا ه

 
96 Gordon (2009): 236. 
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ربگرێت بۆ داڕشتنی  ەموان وەی هەهرەتوانا و ب ەسوود لدەبێت کار بێت، ە رمەندەبێت بێت ەی هەشەگ
  97. چاو بگرێتەرۆک ڕەزووی سەند و ئارەوەرژە ر بەک هەبڕیاری دروست، ن

ی و جڤاتی ئازاد  دێمۆکراس ەکی باس لەزار یەنزۆر ال ەڕاست ؟ەندە سەجۆر جڤات الی تۆ پ ەکام -
ئامانج دیاری بکات و بڕیاری  ەیەسێک ماف و توانای هەموو کەو ه ەیەڵبژاردن هەه دەڵێن ،کەنەد

  ەنها لە ت  ەو توانایەو ئازادی و ئە. زۆر جار ئەها نییەڕاستیدا و ەو ل ەوەکرد ەاڵم بەخۆی بدات. ب
و  ەکی باسێکە ، زارەپراکتیک جۆرێکی دیک بەو  ەجۆرێک خەیاڵ  ەبکرێت. دێمۆکراسی، ەد ەرۆک مارەس

 .  ەکی باسێکی دیک ەکرد

 

بۆ نێو سووڕی خوێنی گشت سازمان  ەترنجان ەپێویستی ب ەـی «تیەرایەی ڕێبەدێمۆکراتانڕی »شێوازی ەم باوەئ
 دەڵێت:  Gordonمان. ەم جڤاتە کی ئەیەو بنگ

. سازمانی ەسازمانی دێمۆکرات ەپێویستمان بئەوا ، ەزراندنی جڤاتێکی دێمۆکراتەست دامەبەم رەگ»
ن ئامرازی  ەو خاوبێت توانا دەبێت ری دێمۆکراتیش ە. ڕێبەری دێمۆکراتەڕێب ەتیش پێویستی باردێمۆک

م ەی ئ ەسانەو کەنێوان ئ ەل ەنەالیەمەخشی هەکی سوودبەندییەیوەپ  ەدان بەشەپێویست بۆ گ
 98.«کاتەتییان دەرایەڕێب

 

 ڕێبەر ماکی  

دا  Plikten och äventyret: upplevelser av diplomati (2008)کتێبی   ەلFalkman  ،ەڕسکان ەپێویستی بر ەڕێب
 ەرەی دیپلۆماتی ه Dag Hammarskjöld داگ هاممارشوێلد .ەوەکاتەد Dag Hammarskjöld (1905-1961)یادی 

مرۆڤ   ەدا داوا لەم بوارەل - UNکگرتوو ەتانی یەوڵەرتێری گشتیی سازمانی دکس دووهەم -ناوداری سوێد 
دا ەـ (ی زانیارەڕشت)و دیسیپلین ەل ەرجەم مەکەی» ەوش ەل گرتنڕێز...  ڵێت:ەگوتار بگرێت و د ەکات ڕێز لەد
بۆ  ەرجەیڤ مەپ ە ل گرتنکی. ڕێزەکی و ئاکارەڕسکانی هزری، سۆز - و ڕسکانەرەب تهێنێەمرۆڤ بار د ەک

 ەبۆ ڕاستی، ک ەکییەفرۆشی ناخەیدابوونێکی خۆنەروا و شەڕی پەوپەیڤ ئەی پگرتنڕێز ەستیش لەبەم  - فراژووتن
 ەبێتەر مرۆڤ. دە رانبەبێڕێزی ب ەوەکات ەدا دەڵ وشەگەدکاریی لە. بمرۆڤ ەجڤات و ل ەل گرتنڕێز ەوەکاتەد

مان پێ  ەکشەڕێی دوورودرێژی مرۆڤبووندا پاشەکاروان ەها بەهراندنی کانیاو. کاری وەی پرد و ژکردنبنکۆڵ
  99.«کاتەد

فتاری  ەدا ڕسکاو بێت. گوتاری جوان و ڕ-»هزر«، »سۆز« و »ئاکار«  ڕێکاریر سێ ەه ەلدەبێت ر ەڕێب ەواتەک
ر  ەتی بۆ ڕێبەتایب ەب ەستەفتاری ناشایەی ناجۆر و ڕەگوت ما.ەس ەر دێنەش، الی ڕێبەگ یەندێشەئاوازی ئ ەرز بەب
و گوتاری  ەشەڕەر هە ب ەرێتەنا بەسێک پەی کەوەب   ەیەئاماژ ە، بگرەدا ئامۆژگاری نییەستیش لێرەبە. مەهاتووەن
 . ەنازانێت ژیار چیی ،ەڕسکاوەبار و نەنال ە، چونکەر نییەر، ڕێبەمهونەک

ن  ەران خاوەڕێب ە ن کەدەهای پێشان دەو -ر ەندیی ڕێبەتمەر تایبەس کە دێنە -ەگشتی تۆژینەوەی زووتر ب
  ەب تشێە د ەن کەکەها دەری وەتوانا و هون ەی نوێ باس لەوە. تۆژینەرەخۆڕسک ڕێب ەیەتی سروشتین، هەسڵەخ

 
97 Gordon (2009): 241. 
98 Gordon (2009): 243. 
99 Falkman (Red. 2008): 208. 
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ک خۆڕسک و زگماک. ەوتوو، نەرکەری سەڕێب ەبێتەفێربوون و ڕاهێنان د ەیدا بکرێن. مرۆڤ ب ەفێربوون پ
ری ە. ڕێبەیەکیی جیاوازیشی هەی کرددەرئەنجام، ە واو جیاوازەت ەوەڕەڕووی باو ەی ل ەوەل ەجگ ەش دیدێکەمەئ

ر ەبەل ەرەک ڕێبە . نتێکشەڵدەو ه تڕسکێەکات، دەد ە شەبێت، گەدات و فێر دەوڵ دەه ەیەوەدروست ئ
 .ئەوزاوای  ئەمە وی کوڕی ەوەئ

  :تبێە وتوو دەرکەری سەڕێب کەواتە

ێت  شنا تی بێت.ە رپرسایەی بەمرۆڤێکی ڕسکاو بێت. وریا و دلێر،  ئاماد ەو ەستەڕووی ئاکار، هزر و ه ەل -
سازمان گورگانخوارد  ت وەرباز بکات و میللەردات، خۆی دەو بەجڵ ێت،ی بڕووخەور ەنگانەکاتی ت
 بکات.

کبوونی  ەرز جۆش بدات و یەو وێنای بەی هاوکاران ڕووەکرێن. وزەبزانێت چۆن وێنا و ئامانج دیاری د -
 بێت. ەسازمان بپارێزێت. توانای بڕیاردانی ه

م ەه - ەدۆزیی هۆکار چۆنەکرێت و ڕیشەچۆن دیاری د ەرک بکات. بزانێت کێشەمی ئاڵۆز دەسیست -
 .ەیەوەدوای زانیارەرگ بەتا مەوردبین. مرۆڤی زانا هم ەه ەگشتبین

 

 

 ر ە دیلێممای ڕێب 

ی  ەوەل ەرچاو بریتییە ی بەاڵم دیاردەبدەبێت جۆر ەمەی هەی سازماندا تووشی کێشەکاروباری ڕۆژان ەر لەڕێب
بێت. کتێبی ە[ دەرەی دووسەکێش ە]وات Dilemma، تووشی دیلێمما ەوەبینێتەدووڕیاندا د ەر زۆر جار خۆی لەڕێب

و  ەوەی تۆژیندەرئەنجام Mot ett förändrat ledarskap? (2009) «کی گۆڕاو؟ەتییەرایەو ڕێبە»ڕوو
  -مرۆڤ »ندیی نێوان ەیوەی پەربارەد ەنجامی داوەسوێدی ئ ی Linköpingزانکۆی  ەکی وردەدۆزییەڕیش

تی زۆر ەرایەکرێت: ڕێبەد 100ر«ەدیلێممای ڕێب»ی  ەدیارد  ەب ەدا ئاماژەیەوەو تۆژینەسازمان«. ل -کنینک ەت
 :ە، بۆ نموونەی دیلێممای جۆراوجۆرەجار گیرۆد

بری خۆ   ەل - رکی پالنڕێژی ستراتیژکارەر ئەرانبەکی بەکراوی کردەڕواننەرکی چاوەی ئ کردنرازەت -
ریکی  ەبێت خەر ناچار دەی ستراتیژی، زۆر جار ڕێبەخشەی نکردننگڕێژەبۆ داڕشتنی پالن و ڕ کردنرخانەت

کاری  ەر لە رۆک یان ڕێبەرکار، سەی سەوەل ەجگ ە یەم دیاردەکراو بێت. ئەڕواننەی چاوەکاری ڕۆژان
وامی ەردەبوونیی بەئاماد ەک ەرەو ڕێبەکات الی ئەڕێکیش دروست دە، باوەو ەخاتەی خۆی دوور دەڕاستین
یی خۆی  ەورەی گ ەنیشان ەوەاتکەوتنی کار و دەهۆی پێشک ەبێتەنداندا دەنێو کارم ەو ل ەکارخان ەخۆی ل

ر و الی  ەر الی ڕێبەرکی ڕێبەی ئەربارەکی ناجۆر دەیەوێن ەم دیلێممایەئ ەواتەرۆک. کەک سەو
 کات.  ەرکدا دروست دەشینی ئەبواری داب ەل ەی دیکەکێش ەناجۆر ە رکەم دەکات. ئەندایش دروست دەکارم

ی  ەشەندانی خۆی بێت زیادتر یان گەکارم رۆشی ەپدەبێت ر ەڕێب -  ر مرۆڤبینەرانبەکنیکخواز بەت -
ویست و خواستیان بێت،  پەرۆشیرکیان بکات و ەن دەکەرێک دەندان داوای ڕێبەکارم ەکنیک؟ ڕاستەت
  ەڕێیەکنیکدا هاوکار و پشتیوان بێت. چاوەبواری ت ەی لەکەرۆکەس ەڕێیەند چاوەاڵم زۆر جاریش کارمەب

 
100 Ellström & Kock (Red. 2009): 94. 
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ی بۆ ئاسانتر ەکە شێکی کاروباری سازمانەو ب ە ی کێشکردنرەسە ئامرازی چار ەکنیک بکات ەی تەکەرپرسەب
هۆی  ەبێتەد ەچونک ەکنیکەر تەسەختی لەرۆک خۆی زۆر جار جە. سەرەسەکی فرەیان دیلێممایەمەبکات. ئ

ی کاری   - (تیەرخستنی جۆرایەس) ها جۆراندن ە روەندانیش، هەوتنی خۆی و کارمەرکەوتن و سەپێشک
م  ەندان داوای هەن. کارمەکەمی لێ دەرهەرخستنی بەرووتری سازمان داوای سەتیی سەرایەڕێب. ەیەوەمەدەب
 ن.  ەکەکی لێ دەسەرۆشیی کەم پەکنیک و هەت

بۆ  ەمینەند زەبەخشەنو  پالندار کاری ەڕاست - دارەخشەی نەر کاری ڕۆژانەرانبەڕاپسکانی ناکاو« ب» -
. ەیەری ناکاو هەسەچار ەاڵم ڕووداوی ناکاو پێوسیتی بەکات بەم دەراهەمی باش ف ەرهەنجام و ب ەرئەد

ی ەر کێشەرانبەبێت و ب  ەئاماددەبێت . سازمان ەیەست هەڕاپسکانی تیمی ئاگرب ەپێویستی ب ەوەوتنەئاگرک
 .ەپالنڕێژیی دووربین و ژیران ەل ەشێکی گرینگەڕاستیدا ب ەباشی لەست. ئامادەد ەکتوپڕ، گورج بێت

 ەنگی و پشتیوانییان لەی سازمان، هاوئاهەکانی دیکەشەتیدانی بەیارم - «»گشتبینیر ەرانبەسنوورپاس« ب» -
اڵم ەب«. گشتبینی»  ەندی گشتی، لەوەرژەدان بۆ بەوڵ ه ەدیدی هاوکۆ، ل ەل ەشێکی گرینگ ەکاتی پێویستدا ب

توانا  ەلدەبێت بدات   ەشێکی دیکەتی بەی یارمەو ەبۆ ئ ە شەم بەری ئە. ڕێبەبێ باج نیی ەڵوێستەم دید و هەئ
ر ەتی: گەی خۆیەش و هۆبەرۆشی بەمرۆڤ زیادتر پ ەیەی خۆی داشکێنێت. جار هەکەشەدی بەرامەو د

نها ە، تە «وانی سنوورەپاس»یان دیدی ەمەرپرسم. ئەکورتی هێنا من لێی ب ەسازمانەش ەی کار و بەستەم دەئ
ی ەزاد «»گشتبینی« و ی »سنوورپاسەدیلێممایم ەئ «.ەپارێزێت، »سنوورپاسەی خۆی دەکەسنووری ی

م و سوودت لێ  ەرهەداوای ب ەوەرێکەس ە: لەتیی سازمانەرۆکایەر و سەوروب ەڕوانیی دەداواکاری و چاو
 ندی گشتی. ەوەرژەب  ەب پەیبردنداوای  ەوەرێکەس ەن، لەکەد

ر ەبەڕێوەسازمان و بەشەرۆکی بەزۆر جار س - «بێژی سازمانەر »گوتەرانب ەب «ندانەری کارمە»ئاخێو -
ری  ەی بێژەوە ل ەرپرسەستی کار بەپێی گرێب ەرۆک بەڵوێستدا. سەنێوان دوو ه ەبن لەد ەتووشی کێش

نداندا ەنێو کارم ەل  ەرەو ڕێبەستۆ. هاوکات ئەئ ەبردنی هاوکاران بگرێتەڕێوەرکی بەبێت و ئ ەکەسازمان
کات،  ەتی دەرپرسایەب ەست بە رۆک هەرووتر. سەنگیان بۆ سەیاندنی دەمافیان و گ ەبۆ داکۆکی ل تبتێەخەد

م  ە: هەستۆیە ئ ەرکی لەردوو ئەه ەرۆکەی سەوەر ئەبەر لەزانێت. هەندان دەری کارمەئاخێو ەخۆی ب
 مهێنان.ەرهەی بەتیی پرۆسەرپرسایەم بەندانی خۆی و هەتیی کارمەرپرسایەب

رۆک. ەتیی سەرپرسایەب  ەگرینگن لشێکی ەکسانی ب ەری و یەروەدادپ - «کی ەر »تاکەرانبەکی« بەکۆی» -
رۆک ەک سەالی  ەندان. لەی کارمەی مووچکردن ر دیاریەس ەدێت  ەتی کەتایبە ، بەاڵم کارێکی ئاسان نییەب
ی ە ی ڕێسای گشتیدا، مووچەچێو ەوڵی خۆی، لەپێی توانا و هەندێک بەر کارمەر بێت، هەروەوێت دادپەیەد

ئاستێکی گشتیدا و  ەبێت ل ەنگیی مووچەڕاگرتنی هاوس ەبێت ئاگای لەک دەالی ەبۆ دیاری بکات. ل
 دات. ەکی تێک نەکسانیی کۆیەی

ر و ەمکی ڕێبە نێوان چ ەکات لەمرۆڤ د ەرجی کار داوا ل ەلومەه ەیەجار ه - رەر ڕێبەرانبەرۆک بەس -
، و بۆ ەیەڕۆکی جودایان هەو نێو ەپێناس ەمکەم دوو چەر بکات. ئەوسەر و ئەمسەرۆکدا ئەمکی سەچ
 نگ بن.  ەم هاوکار و هاوئاهەبن و هەم هەردوو ال هەهدەبێت وتنی کاروبار و بۆ پێکانی ئامانج ەرکەس
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 رۆک ە ر و س ە جیاوازیی ڕێب 

یان  ەکەر یە. هەوەکرێنەک جودا دەیەرۆک« لەس» و   «رەمکی »ڕێبەریدا دوو چەبواری سازمانگ ەزۆر جار، ل
.  ەیەرکاری هەکارزانی و هون ەتی و پێویستی بەرایە بەڕێوەب ەل ەتی، جۆرێکەرۆکایە . سەیەندیی خۆی هەتمەتاتیب
 کات. ەر دەوهەتی، ماک و گ ەسایەندیی کەتمەمیان داوای تایبە، ئەجودایتەواو تێکی ەتی بابەرایەڕێب

 ە. سازمان پێویستی بەیەمکەو دوو چەی ئەوکردنەست جوداەبە. مەویان باشترە میان لەئ ەنیی ەوەست ئەبەم
رۆکی کارزان ەس ەم بەندبین، ه ەوەرژەتی، مرۆڤناس و بەسایە ن وێنا و کەری خاوەڕێببە م ە. هەیەردووکیان هەه

 و توانا. 

ڵک  ەی خەو متمان  رنج ەر سەکیی ڕێبەسەندیی ک ەتمەتایب .ەو ئامانجناسندبین ەوەرژەسێکی بەر کەڕێب
،  ەوەناخ ەل ت،ەمیللی ی پشتیوانویست و  ەر لەی ڕێباڵتەسەد  ەواتەر. کەڕێب ەنەدەاڵت دەسەڵک دە. خکێشێتەڕاد

  ێت.گرەد ەرچاوەس ەوەگوڕیشەڕ ەل

، ەت نییەمیلل« رۆکەاڵتی »سەسەی دە رچاوەسرۆک«. ەر« و »سەتیی نێوان »ڕێبەڕەجیاوازیی بن ەشەمەر ئەه
رکی  ەکات و ئەرمانی پێ دەتێ، ف ەی داوەرزتر پێگەکی بەالی، ەزراوەرۆک دامە. سەیەوەرەس ە، لەنیی ەوەژێر ەل

،  ەتی نییەسایەک رۆکەاڵتی سەسەڕۆکی دەوێن، ەرۆک جودای ەندیی سەتمەرجی تایبەم ەواتەسپێرێت. کەدپێ 
 ت.  ا کب ەپیاد ،ەی پێی سپێردراوەرمانەرک و ف ەو ئەئچۆن، زانێت ەد «رۆکەس». ەکارزانیی

ڕێبەر نەبوو، سەرۆکێک بوو دەستچێنی بریتانیا. پرۆفیسۆری بریتانی   -ڕەزاشا پەهلەوی  - (1944-1878)ڕەزاخان 
John Newsinger   بە چەند دێڕێکی نێو کتێبیThe Blood Never Dried (2006)  -  :تەرجەمەی سوێدی

Imperiets skugga (2011) -  .ڕۆڵ و کەسایەتی ڕەزاخان و سەرۆکانی دەستچێنی وەک ئەو ڕوون دەکاتەوە
Newsinger  باس لە سیاسەتی بریتانیا و بارودۆخی ڕۆژهەاڵتی ناڤین و ئێران دەکات لە سااڵنی دەمەو کۆتای

ی و ماوەی پاش ئەو جەنگە. ئەو دەمە لەشکری سۆڤیەت و بریتانیا، هەر یەک لە  جیهانجەنگی یەکەمی 
یەکەوە، ئێرانی داگیر کردبوو، هەرێمی گیالنیش بە ڕێبەرایەتیی میرزا کوچەک خان جەنگەلی خرۆشابوو.  ال

Newsinger :دەڵێت   

 1921بریتانیا لە ئێران پێویستی بە حکوومەتێکی بەهێز بەاڵم خۆشفەرمان بوو. فێبرواریی ))
رد و دەسەاڵتی دایە ڕەزاخان.  پشتیوانییان لە کودەتایەک کرد تیپێکی سەربازیی کازاخی جێبەجێ ک

پاش ماوەیەکی کورت، هەم بریتانیا و هەم سۆڤیەت لەشکری خۆیان لە ئێران کێشایەوە. کۆتای 
مانگی ژوالی، ڕەزاخان جەنگەلیەکانی شکاند و کەوتە سەر دامەزراندنی پێگەی خۆی وەک 

ەتیی قاجاری خست  پاشای 1925دیکتاتۆری وەاڵت. دیسان بە پشتیوانیی بریتانیا، ڕەزاخان ئوکتۆبەری 
بە دەستی فارسانە خۆی »کارمەندە بریتانییەکانی دڵنیا کرد لەوەی  ەڕەزاخانئەم  .هو خۆی کردە شا

. دەبا ڕەزاخان بە «ئەو کارە جێبەجێ دەکات کە بریتانیا دەیهەوێت بە دەستی بریتانی ئەنجامی بدات
 101. ((تا سەر ئێسک تااڵن بکاتهەهاریکاریی بریتانیا وەاڵتەکەی خۆی  

  

 
101 Newsinger (2011): 135. 

 ,Sabahiلەم سەرچاوەیەی وەرگرتووە:  Newsingerگواستەیەکە .. ڕا  «بە دەستی فارسانە...»ڕستەی نێو جووتکەوانەی 

Houshang. British Policy in Persia (1990) . 
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102 Sveningsson & Alvesson (2010):32. 

 سەرۆک  ڕێبەر 

 کارگێڕە  داهێنەرە 

 پەرۆشی ڕاگرتنی بارودۆخە  پەرۆشی گەشەکردنە 

 جڵەوگیرە، کۆنترۆلکارە  ( ئیلهامبەخشە)سرووشبەخشە  

 پرسیاری گرینگ: 
 چی؟ و بۆچی؟ 

 پرسیاری گرینگ: 
 چۆن؟ و کەی؟  

 دەستپێدەکات  دەدۆزێتەوە 

 دۆخی داکەوت دەسەلمێنێت ە دۆخی داکەوت ۆکگیری بەر

 کار بە دروستی دەکات  چی دروستە ئەوە دەکات

102)2010( LedarskapSveningsson & Alvesson. ی
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 « تی ە رای ە ڵماسی ڕێب ە ئ » تی و  ە زنای ە م 

ی فێرکاری و ڕاهێنان، ەزاد ەکەیەهرەتیش بەزنای ە. مەی ەه Greatnessتی ەزنای ەم ەپێویستی ب ڕێبەرایەتی
 Leadership: The Inner Side ofکتێبی  ەتی، لە زنایەدۆزیی مەبۆ ڕیش Peter Koestenbaum.  ەزگماک نیی

Greatness, A Philosophy for Leaders (1991) ڕێبەرایەتیڵماسی ەمکی »ئەچ» Leadership Diamond -  
و چوار   ەرەتی هونە زنایەمدەڵێت  و ەوەکاتەڕوون د - Ledarskapsdiamanten (1994)ی سوێدی: ەمەرجەت

 راز بن: ەرین، قووڵ و تەبدەبێت ری باش، ە، الی ڕێبەیەندی هەهەستراتیژ یان ڕ

 ئاکار   -

 وێنا  -

 تی و  ەئازای -

 وتبینیەداک -
  

 «تیەرایەڵماسی ڕێبە»ئبوارەکانی 

 دەروونناسی

 پیشەوەری

 جڤاکی

 فەلسەفی

 تیەزنایەم
Greatness 
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ئاستێکی   ەپێی گرینگی، ل ەب  ەم تاکتیکانە. ئەکراو ، چوار تاکتیکی بۆ دیارەندەهەم چوار ستراتیژ و ڕەک لەر یەه
فیی ەلسەناخی ف  ەوجا بەرپێوان و ئە ئاستی ب ەنەگ ەد ەوەویشەکی، لەو پالنی کردەن ڕووەکەدستپێەد ەوەساکار

ری،  ەوەبواری: پیش ە و بریتین ل ەیەخۆی هەت بەبوارێکی تایب  ەم تاکتیکانەک لەر یەه. ەوەبنەردا قووڵ دەڕێب
ریکی  ەو زیادتر خ ەوەتا قووڵ بێتەشدا مرۆڤ هەم بوارانەموو ئەه ەفی. لە لسەروونناسی و ف ەجڤاکی، د

  ەل Koestenbaum ە.وەدۆزێتەری گونجاوتریان بۆ دەسەکان و چارەی کێشەڕیش ە گاتەدۆزی بێت باشتر دەڕیش
 103دەڵێت: دا ەم چوار ستراتیژەی ئەشرۆڤ 

 

و  ەیەنگی هەموو مرۆڤێک سەزانێت هەری باش دەی مرۆڤ. ڕێبگرتنندەه ەب ەل ەبریتیی -   Ethicsئاکار   ❖
ری ڕێزدار  ەریی تاک. ڕێبەروەس ەل گرتنرز و ڕێزەوشتی بە: ڕەکات. ئاکار واتەکدا دەتەفتاری لەڕ ەوەڕێزەب

وێت، ەر ناکەرانب ەی بەوەو شکاندن ەشەڕەی هە، نێزیکەمپارێزەگرێت، دەفتاری ناجۆر دوور دەڕ ەخۆی ل
اڵت  ەسەی دەوە رێت بەی بەپدەبێت رباز بکات و ەد «ەکارانەرزەرستیی هە »خۆپ ەبێت خۆی لەر دەڕێب

 بۆ پێکانی ئامانج.  «ەنها »ئامرازەاڵت تەسە، دەنیی «»ئامانج 
 :  ەیەکنیکی خۆی هەندی ئاکار، تەهەڕاهێزانی ڕ

ند بگرێت و ەهەری تیمکاری بەبێت هونەر دەڕێب - Value and develop teamworkست ەلدەکاری گ -
ست.  ەلدەڵک بۆ کاری گەی خکردنکۆک ەل ە ر بریتیی ەتیی کاریگەرایەی پێ بدات. ڕێبەشەوڵ بدات گەه
 . ەرێکی گرینگەری هونەوەر ئاستی پیشەسەل ە کنیکەم تەئ

دەبێت  بێت. ەستی تێدا هەبەخ و مەبایدەبێت کار  - Strive for meaningful workڕۆک ەخ و ناوەبای -
سانی هاوکار ەی کەوکردنەهۆی کۆ ەبنەنگین دەڕۆکی زەرز و ناوەستی بەبە بێت. مەڕۆکی واتاداری هەناو

. ەکڕۆکی باسدا ڕێبەرایەتی ەستی ژیان لە بەی واتای بااڵ و مەوە. دۆزینە ی دۆستانەی ژینگکردنو دابین
 .ەرێکی جڤاکییەیان هونەمەئ

ئاکاری   - Prioritize good communication and mature commitmentندی و دانوستانی ڕسکاو  ەیوەپ -
ر ەرز. ڕێبەدانوستانی ڕسکاوی ب ەندیی دروست و جێگیر، لەیوەزراندنی پەدام ەڤین، لەئ  ەل ەرز بریتییەب

ندیی ڕێکوپێک ساز ەیوەپدەبێت لمێنێت. ەرۆشی خۆی بسەویستی و پەفتار خۆشەڕ ەزمان و ب  ەبدەبێت 
ری نازانن. ە ڕێب ەر بەوروبەنا دەبێت، دەردا هەرانبەڵ بەگەی لەو دۆستان ەنابکات و دانوستانی ڕێزدار

 . ەوەروونناسیە ناخێکی د ەچێتەد ەرەم هونەئ

 - Act with integrity and in accordance with your principles ەهاگیرییەرزی و بەوشتبەری، ڕەروەس -
ستی ەه ەها و نرخاندنی ڕاست و دروست لەوێت. بەناک ەندانەزوومەر دوای ویست و خواستی ئارەڕێب
کی. بۆ پاراستنی  ەندی کاتەوەرژەک بەر نەپێو ەکاتەرز دەهای بە. بەوەکاتەزوو جودا دەئار ەوت و لەچ

. ەر نادروستەخشیش بێت، هەر سوودبەگ ێت،زانەد ەمکاری چونکەر ستە ب  ەنا ناباتەاڵت پەسەو د ەپێگ
فرینی لێ بکرێت. ەگرێت، کارێک ناکات نە ند دەهەر بەرانبەریی بەروە، سەمپارێزە، دەرزەوشتبەر ڕەڕێب
 ەرێکەهون ەرکەم دەم و زۆرداری. ئەک ستە ڵک نەی خکردنتەخزم ەوەکاتە د ڕێبەرایەتیزانێت ەر دەڕێب
 . ەف ەلسەدونیای ف  ەر بەس
 

 
103 Koestenbaum (1994): 80. 
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. ەکییەی زیرەوکردنەوان. تیژەرفرەی ڕوون و بەو ڕوانگ ەورەی گەوکردنەبیر  ەل ەبریتیی -   Visionوێنا  ❖
  ەک ببیتەوکێش بیت نەڤ داڕێژیت و جڵە، ڕۆژەوەیتەخۆت بیر بک ە. واتەستەدەی ئامانجی دوورکردن دیاری

 بێت.  ەندەم ئایەم مێژوو، هە رۆشی هەبێت پەر دەر. ڕێبەوروبەکی کاری دەرتەپاشکۆ و ب
 
 : ە یەکنیکی خۆی هەندی وێنا، تەهەی ڕکردنوەواندن و پتەفر

 Exercise abstract (تجریدی ە،ستەج هەست، نابەررەناب ،بستراکتەئ)دەرهەست ی ەوکردنەبیر -

reasoning - بۆ  ەی کێشە وکردنەدۆزی، وردە ، ڕیشەی لۆژیکانەر ڕامان و شرۆڤ ەسەخۆ ڕاهێنان ل ەوات
 .ەوەگرێتەری دەوەیان ئاستی پیشەمە. ئری گشتیەسەی چارە وەی بچووکتر بۆ دۆزینەپارچ

 ەخۆ ڕاهێنان ب ەوات - Cultivate a strategic and systemic perspectiveو ستراتیژ  مەرکی سیستەد -
و  ەوەگرێتەجڤاکی دیان ئاستی ەمەی جیاواز. ئەندیی نێوان دیاردەیوەپ ەب پەیبردن رین و ەنیگای بەگۆش

 ی بواری فراژووتن. ەوەر و دۆزینەبەرلەی سەرکی شیرازەد ەکاتەد

ی ەوەشکێنی، دۆزینەداهێنان و ڕێچک - Engage your creativityرخاندنی توانای ئافراندن ەچ -
ی  ەی سۆسە شەو خامۆش، کۆشان بۆ گ ەی شاراوەهرەر، تاودانی بەی نوێ و بۆچوونی کاریگەچارەڕێگ
 ڕ. ەگ ە« بخاتهۆشی ون»کات ەر فێر دەروونناسی و ڕێبەبواری د ەینەگەدا دەلێرروون. ەد

 ەمەمین. ئە مان و زەودای زەواندنی مەیدۆزی و فرەپ - Practice reflectionک ەرتەو ب ەوەوردبوون -
واوی  ەوڵ بدات تەکار و ه ەر فێر بێت گشت هۆشی خۆی بخاتەی ڕێبەوەل ە. بریتییەختە رێکی سەهون

  ەگاتەد ەر ەم هونەری خۆی. ئەوروبەنها توانای خۆی و سنووری دەک تەرک بکات نەتی دەمرۆڤای
 .  ەتیدا ڕۆ چووەموو مرۆڤایەی هەف ەلسەدین و ف  ەی بە گ و ڕیشەفی، ڕەلسە بواری ف 

 

یی ەئاسوودڵێن ەسووفانی دێرین دەیلەترسی. ف ەی مەوەنگاربوونەرەدلێری و ب ەل ەبریتیی  - Courageتی  ە ئازای 
  ەتی چاوپۆشین نییەر. ئازایەبەورەت و دەوڵەرگومانی دەپشتیوانیی ب ەک لەن ەیەتیی نێو خۆماندا هە ئازای ەنها لەت
 .ەندەکی سازەیەشێو  ەب  ەیەستانەو هەکارهێنانی ئە ڵکوو بە، برانیەترس و نیگ ەل

 
 : ەیەکنیکی خۆی هەتی، تەندی ئازایەهەرخستنی ڕەس

ڵوێست ە ه ەیەمرۆڤی دلێر ئاماد - Advocate and stand for somethingڵوێست ەنگیری و هەالی -
ترسی ەنگری، ڕیسک و مەو الی ەڵوێستی دلێرانەی دروست بکات. هەدیارد ەربگرێت و پشتیوانی لەو
ن. ەکەیدانی کاری پێ چۆڵ دەنا مەدبێت  رگرتنەی ڕیسک وەئاماددەبێت ری ئازا ە، ڕێبەیەوەمەدەب
 . ەیەرانەوەرێکی پیشەیان هونەمەئ

ری بێت. ەستپێشخ ەشکێنی و دەفێری ڕێچکدەبێت ر ەڕێب - Be willing to stand aloneرازی ەرف ەس -
بێت. ەوای هە ستێت و داوای ڕە ر پێی خۆی ڕاوەسەل ەرازانەرف ەنیا، سەبێت تاک و ت   ەئاماددەبێت 

ستۆ، پاشخان ەئ  ەگرێتەخۆی دتیی ەسایەتیی کەرپرسایەو ب ەوەدۆزێتەتی خۆی دەسایەری ڕسکاو کەڕێب
خۆی   ە... هتد لنەتەوەیی، دین، ئاستی خوێندن یە، ڕیشەخێزان، تیر - ک بێتەرچییەی هەچەو بن
رێکی ەیان هونەمەو هاوبیرانی خۆی. ئ ە ماڵەبن ەرب ەسانی سەک ەمی ناداتەو پێش ەکۆسپ، پێگ ەناکات

 . ەجڤاکیی
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ی ەوەل ەتی بریتییەئازای - Constructively experience anxietyرانی ەبۆ ترس و نیگ ەندەی سازەچار -
نگاری  ەرەبێت ب ەئاماد ەبێت.اڵم لێشیان بێئاگا و بێهۆش نەدات بەرانی دانەمرۆڤ چۆک بۆ ترس و نیگ

  ەگات ەد ەرەم هون ە. ئەوەیان بۆ بدۆزێتەندەی سازە، چارەوەشێو ببێتەرجی ترسناک و پەلومەو ه ەدیارد
 داری. ە ردەماسی و دەک ک ەن ەتییەرانی دۆخێکی مرۆڤایەڵێت ترس و نیگەی و دروونەئاستێکی د

 Take responsibility for your choices and accept beingتیی ئازادی ەرپرسایەویستی ئازاد« و ب» -

free - ویستی ئازاد«  »ی ەفییەلسەف  ەخت و ناڕوونەس ەمکەو چەکات بەد پەیبردنتی داوای ەئازای
Free Willەن ویست. مرۆڤ خۆڕسکانەخاو ەرێکەوە، بوونەمرۆڤ بۆ خۆی ئازادیی ە گات کە ر تێدە. ڕێب 

 ەنابیت ل - ڕزگار - «رگیز »ئازادە. تۆ هەڵبژاردنەریکی هەرجێکدا خەلومەگشت ه ەم و لەردەه
ک ەر بیر و بیانوویەه ەب - سێکە. کەفییەلسەکی ف ە، ڕاستییەکی زانستی نییەڵبژاردن. ئازادی ڕاستییەه

تی  ەمرۆڤای  ەستێت، لەدژی ئازادی بو ەر هۆکارێکی دیکەه ەیاران یان بەرمانی نەف  ەب -بێت 
 . ەفییەلسەرێکی ف ەهون ەمە. ئەناخی تۆدای ەر. ئازادیخوازی لەڕێب ەڕێ نابێتەگ ەوەوێت، لەکەد

 

ستێت.  ەوەد «ندی »وێنا ەهەر ڕەرانبەڕێک ب  ەندێکەهەڕ (واقیعیبوون )وتبینی ەداک  -  Realityوتبینی ە داک  ❖
وت بێت، ئاگاداری فاکت و ڕاستیی بارودۆخ بێت. مرۆڤ نابێت درۆ  ەئاشنای داکدەبێت ر ەدا ڕێبەلێر

ڕ ەگ ەست، هۆش بخاتەبری هەلمرۆڤ دەبێت .  (خۆی فریو بدات )خۆفریو بێت نابێت  ڵ خۆی بکات،ەگەل
کنیکی خۆی  ەچوار ت شەندەهەم ڕە. ڕاهێزانی ئ(زاتی)کتیڤ ەک سۆبژەبێت ن (کیەتەباب)کتیڤ ەو ئۆبژ

 : ەیەه

کی بۆ  ەنی کردەالی ەرنج بدەوردی س ەب - Pay attention to bureaucratic detailنی ەری کردەهون -
. مرۆڤ  ەرەی ڕێبەرانەوەساکاری پیش ەرەنی هەیان الیەمەر. ئەرانبەی خواستی بکردنجێەو جێب بەرسڤ
 کرێت. ەساز د  ەو داخوازییەو چۆن ئ ەکەرەر چی گ ەرانب ەبزانێت بدەبێت 

 وریا و ئاگاداریبێت زۆر باش ەر دەڕێب - Be objective and well-informedکی ەت ەئاگایی و دیدی باب -
مرۆڤ   ێت.ڵوێست بگرەه ەوەـ (کیەتەباب)کتیڤ ەکی ئۆبژەیەڕوانگ ەوجا لەئ. ری خۆی بێتەوروبەد

رخێکی ەکار. ناسین و زانین چ ەخاتەر دەوروبەڕوانیی خۆی و دەئاستێکی جڤاکیدا، توانا و چاو ەدا، لەلێر
 وڵ بدات.  ەو زیادتر فێربوون ه ەشەو گەرە ب ە م ئاگایانەردەدا هەم بوارەلدەبێت و مرۆڤ  ەڕۆیەمیشەه

و ژیان   ەمەکار، گ ی ەبازن ەبێت وریا بێت لەر دەڕێب - Do what it takes to survive  ەیەوەگرینگ مان -
ی ەزۆر باش پدەبێت ر ەی بڕیار و کاروبار بێت. ڕێبدەرئەنجام ەئاگای ل ە میشەه ەکرێت. گرینگەر نەد
ن و ە کەنا ژێرپێی بنکۆڵ دەر بزانێت، دەوروبەرجی دەلومەکانی هەرێت و نهێنییەوت بەداک ەب
 روونناسی. ەبواری د  ەگاتەد ەوەری مانەبێت. هونەر دەدەیدانبەم

ر  ەرانبەخۆناسین، ب ەوەکاتەفیدا دەلسەئاستێکی ف  ەوتبینی لەداک  - Seek shared realityوتی هاوکۆ ەداک -
  ەکاتەد ەوەفە لسەی ف ەڕوانگ ەوتبینی لەتۆ. داک ەڕواننەڵک چۆن دەی خە وەب پەیبردنوجا ەناسین و ئ
 کن.  ەکانگیرن، یەی جیهانژین. تۆ و ەک بواردا دەی ەر لەوروبەی دجیهان. تۆ و  «داجیهان ە»بوون ل
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 وێنا 
Vision 

 
 دەرهەست
 ستراتیژ
 ئافراندن

 دیدی گشتی

 داکەوتبینی
Reality 

 

 وردەکای
 بابەتەکی
 مانەوە

 داکەوتی هاوکۆ

 Ethicsئاکار 
 

 کاری گەلدەست
 بایەخ و ناوەڕۆک
 دانوستانی ڕسکاو

 سەروەری

 Courageئازایەتی 
 

 هەڵوێست
 سەرفەرازی
 نیگەرانی

 ویستی ئازاد

 مەزنایەتی
Greatness 

  Leadership Diamond® «»ئەڵماسی ڕێبەرایەتی

Peter Koestenbaum 
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رگیز  ەاڵم هەاڵت. بە سەکارهێنانی دەب ەوەکاتەد ڕێبەرایەتی» دەڵێت:  Koestenbaumاڵتدا، ەسەندیی دەیوەپ ەل
زێنی ەسنووربنابێت  ە یەک هەڕێسای ەوەر ئەبەکار. ل ەمکاری بخرێتەدکاری و ستەاڵت بۆ بەسەد ەدروست نیی

بۆ سوودی خۆت بێت. نابێت  رگیزەڵک بێت، هەنها بۆ سوودی خەو ت ەمیشەهدەبێت اڵت ەسەتێدا بکرێت: د
 104.«رەندیی ڕێبەتمەتایب ەبێتەد ەی ەختییەوازی و خۆبەم مرۆڤنەئ

وتبینی  ەتی و داکەئاکار، وێنا، ئازای  دا چوار تایبەتمەندیی: «تیەرایەڵماسی ڕێبە»ئ  ەل Koestenbaumگوتمان 
ڕاهێزان و  ەی خۆی بـ «تیەزنایەودای »مەکۆشێت تا م ەوتوو دەرکەری سەڕێبدەڵێت  کات وەدیاری د

  پووکانەوەیی ەمای ەبێتەد ەبوارهەر یەک لەو رینتر بکات. الوازبوونی ەب ەتەسڵەو چوار خەواندنی ئەفر
 105.تیەرایەڕێب

 

 

 تی ە رای ە رکی ڕێب ە ئ 

زموون  ەئ ەری کارامە. ڕێبەوەش کۆ بکاتەوری وێنای هاوبەد لەهاوکاران  ەیەوەرکی ئەوتوو ئەرکەتیی سەرایەڕێب
و توانای هاوکارانی خۆی   ەوەبێتەمڕۆ و جڤاتی ئێستا ورد دەی ئ(واقیع)وت ەداک ەوجا ل ەگرێت. ئەردەمێژوو و ەل
رکی ەد ەل ەبڕیار بدات. جگ ەیەر توانای هەکات. ڕێبەد ەندەکار بۆ ئایڕێژی و ەرنامە. پاشان بەوەخوێنێتەد

 کات.ەد ەندەزەش مەندەمڕۆ، پێشهاتی ئایەپاشخانی مێژووکرد و بارودۆخی ئ

لەم بوارەی ئەرکی ڕێبەرایەتیدا، مێژوو، بەتایبەتی مێژووی خۆمان وانەی کاریگەر پێشان دەدات. مامۆستا ڕەفیق  
  -نووسراوە و یەکەم جار باڵو کراوەتەوە   1956ساڵی  -دا   «لە بەرگی یەکەمی »یادداشت (1960-1898)حلمی 

لە  ێت،دەدوێت. بریتانیا دێت و عوسمانی دەڕەتێن جیهانلە باشووری کوردستانی دەمەو کۆتای جەنگی یەکەمی 
»حوکومداری  باشووری کوردستان هەلومەرجێکی نوێ پەیدا دەبێت، شێخ مەحموود لە سولەیمانی دەکرێتە 

 . ڕەفیق حیلمی تابلۆیەکمان پێشان دەدات هەر دەڵێی ئەمڕۆیە:«کوردستان

کۆبوونەوەیەکی  «سەرا»لەبەر دەرگای  1918ی دووهەمڕۆژی یەکەمی تشرینی   «مێجەر نوئێل» ... ))
ەکان و ڕەئیسەکانی عەشایر   «و »تاجر «سادات » و  «ئەشراف»و  «عولەما»گەورەی ڕێکخست کە 

واتە بە ناوی )و لە هەموو دەستەکانی تری ئەهالی تیا بوو. بە ناوی نوێنەری دەوڵەتی بریتانیا لە عیراق 
و بە فارسی وتارێکی دوور و درێژی خوێندەوە و هەر لەم وتارەدا باڵوی کردەوە کە  (حاکمی عام

 ناسراوە.    «حکمداری کوردستان»لە الیەن حاکمی عامی عراقەوە بە  «شێخ مەحموود»

کەڵک  «ئەیان ویست کە لە نفوذی »شێخ مەحموود «و لە پشت ئەوەوە »وێلسن «»مێجەر نوئێل
و بەهۆی »شێخ  بێت  وەرگرن و لەم هەرێمەدا بێ هێزێکی عەسکەری نفوذی ئینگلیز جێگیر

 ەوە سیاسەتی حکومەتی بریتانیا ببەین بەڕێوە...  «مەحموود

بە  «ئەهالی و گەورەکان کۆ کرانەوە و »بەیعەت «ئێوارە لە ماڵی »شێخ مەحموودهەر ئەو ڕۆژە بۆ 
لەگەڵ ئەحمەد ئاغای کەرکووکیزادە لەم بەیعەتەدا   (نووسەری ئەم یادداشتە)کرا. خۆم  «»حکمدار 

دەست   (کوردستانی عراق )حازر بووین. جگە لەمە بڕیار درا کە نوئێل لە شارەکانی تری کوردستانا 
بێت   بکا بە تەشکیالت و بۆ ڕێکخستن و یەکخستنی ئەو شارانە لەگەڵ کوردستانی تازە چی پێویست

 
104 Koestenbaum (1994): 88. 
105 Svedberg (2003): 301. 
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حکمدار بڕڕایەوە. وە لە سلێمانیدا تەشکیالتێکی وەکو ڕوپیە مەواجب بۆ  15000بیکا. مانگی 
سەید عومەر« ی مامی شێخ مەحموود کرا بە متصرف، و  » تەشکیالتەکەی پێشووی لیوا دامەزرا. 

. شێخ قادری براشی بوو بە «ی بوو بە حاکم وەیا »ڕەئیسی شەرعدووهەمحاجی سەید حوسەنی مامی 
. بەم جۆرە «ێبەش نەکرابوو و بوو بوو بە »قۆمیسەر. سەید عەلی ]بسم اللە[ ب«»سەرداری لەشکر

بەشی زوربەی خزم و کەسوکاری حوکمدار و دەستەو دائیرەی شێخان هەر یەکە بە جۆرێک و بە  
 پێی حاڵ، کارێک وەیا مەواجبێکیان بۆ ڕێکخرابوو و دامەزرابوون. 

رەوە. »حوکمداری  ئەچوونە دە «... دەستەودایەرەی بەمە بەرەو یاخیبوون ئەڕۆیشتن و لە »وزە
یش بە پێی هەوا ئەچوو بەڕێوە. بەڕۆژ لەگەڵ تاقمێک نۆکەر و دەستەودایەرە ڕووی   «کوردستان

و بە سەیر و گاڵتە و گەپەوە ڕای ئەبوارد. بە هیوای ئەوە بوو کە    «ئەکردە دەشتی »کانێسکان
بۆ دروست بکا تاسەر بەم چەشنە بچێت بەڕێوە. خوا بە قودرەتی خۆی کوردستانی گەورەی  «»کات

 106((!!«و ئەویش ]تاج[ ی حکمداری بنێتە سەر »سەر

 

ی کار  ەپرۆس ێت،خسێنەڕەتی فراژووتن دەرف ەد ێت،کێشەی هاوکاران ڕادەری بڕیاردان، متمانەهون ەل ەجگڕێبەر. 
کار بۆ پاراستنی  ەخاتە ر و توانای خۆی دەموو هونەر ه ەکات. ڕێبەش دەاڵت دابەسەرک و دەئ ێت،رخێنەچەد
تبوون، ەو ل ەوازەرتەی پەمای ەر ببێتەب ەک ناگرێتەیەرگیز ڕێگەکانگیریی نێوخۆ و بۆ پێکانی ئامانجی هاوکۆ. هەی

ر و  ەتیی بێهونەرایەی ڕێبەردانین و زادەرگەمووی سەه ەمانەتی و دژکاری. ئەکوێخایەیاری، فرەناکۆکی و ن
 رکن.ەمدەک

چاویان بگرێت، بۆ ە بێت ڕەری ژیر دە، ڕێبەیەمای خۆی هەرک و بنەندین ئەتی چ ەرایەری ڕێبەهون ەواتەک
 107:ەنموون

رمیی ەدز بێت و دڵگەک وزە، نەوەی هاوکاران کۆ بکاتەبزانێت چۆن وزدەبێت ر ەڕێب -رخاندن ەچ ەوز -
ر  ەرخێنێت. گەچەی کاردا دە پرۆس ەل ەی کۆکراوەبزانێت چۆن وزدەبێت . ەوەهاوکاران خامۆش بکات
هاندان و  ەست، بەد ەکزی و خامۆشی نا، دێت ەندان ڕووی لەزووی کارمەویست، خواست و ئار

رۆشی ەپ - ە نگانەنها کاتی ت ەک تەن - وامەردەبدەبێت ر ەدات. ڕێبەپشتیوانیی پێویست جۆشیان د
،  ەفتارەمپارێز و دروستڕەڕی دەوپەدا ئەم بوارەر لەندامان بێت. ڕێبەی ئە و ڕێکخستنی وز ەوکردنەکۆ
 .ەفاندنی وزەی خەمای ە، ببنەکی کوشندەیەهرین و ئاماژەکی ژەیەکا گوتەن

ندان ورد و ڕوون ەبۆ کارم ەکەوێنا و ئامانجی سازمان ەرەرکی ڕێبەئ -  ی وێناەمەرجەدۆخگۆڕین و ت -
ر  ەتی هەبارودۆخی تایب ەب ەپەیبردنری ەهون  ەکی پێویستی بەنگاوی کردەی وێنا بۆ ه ەمەرجە. تەوەبکات

باش   ەکە رجی کاروباری سازمانەلومەبێت هاوکارانی خۆی و هەر دەڕێب ەواتەندان. کەکارم ەک لەی
  یان ببیستێت و سەرنج بداتە دیدرک بکات. لێەموان دە نی الوازی هەهێز و الیەبێت خاڵی بەبناسێت. د

م. ەرهەو ببۆ کار  ەوەیاڵ و گوتارەخ ەل ەی وێنا و ئامانجەوە دۆخگۆڕین گواستن ەست لەبەو گوتاریان. م

 
ن.   «لەم ڕاگواستانەدا، کەوانە و جووتکەوانەکان بەرهەمی »یادداشت – (601988 :-65) «ڕەفیق حیلمی، »یادداشت  - 106

ی پێشاری وشە و هەروەها ناوەکان خراوەنەتە سەر    «تەنها وەردە دەستکارییەکی ڕێنووس کراوە، بۆ نموونە دوو »و
 ڕێنووسی ئێستە.

107 Karlöf & Lövingsson (2007): 188. 
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ند و ەی کارمگرتنندەهەرنجدان و بەند. سەبۆ کارم ەوەرەڕێب ەل ەنیی ئاخافتننها ەی وێنا تەمەرجەت
 و پێکانی ئامانج.ەڕوو گرتنکەهاتن و یی پێکەی باشترین ڕێگە وەبۆ دۆزین ەندەخواستی کارم

 

تا ەگشتی هە ب .ەوەگرنەک دەئامانجدا ی ەند و ستراتیژ لەکارم -  گرێدانی ئامانج، کار و مرۆڤ -
وتووتر ەرکەی ئامانج و داڕشتنی پالندا، کاروبار سکردنی دیاریەپرۆس ە شداربن لەندان زیاتر بەکارم

ین  ەچی بک ەم ئامانجەکات: بۆ پێکانی ئەندانی خۆی دەکارم ەری ژیر بۆ پالنڕێژی پرس بەبێت. ڕێبەد
 ؟  ەباش
 
ی  ەپرۆس ەشداریی لەندان. بەبۆ کارم ەپاداشتاڵت و ەی بڕیارداندا باشترین خەپرۆس ەل ەشدارییە م بەئ

ی ەمینە ز ەبێتەد ەیەشداربوونە م بە. ئەیەوەمەدە ی سازمانی بەشەند و گەی کارمەشە بڕیاردان، گ
ی خزم و دۆست و  ەنها بازنەش نابێت تەیەم پرۆسەیڕۆژ. ئەرانی سبەیاندنی ڕێبەبارهێنان و پێگ

 موان بێت.  ەبۆ هدەبێت . ەوەتچی بگرێتەخزم

 

م  ەستی کاری خۆی، هەبەم ەرێت بەی بە م خۆی پەر هەمرۆڤی ڕێب ەگرینگ - ستەب ەی مکردنرکەد -
کی گرینگن بۆ کاری ەمایەرکی هاوکۆ بنەستی هاوکۆ و دەبەبۆ هاوکاران ڕاگوێزێت. م ەرکەو دەئ

تی و ەهاوکارانی خۆیزای خۆی و ەشار ێت،دوەد ەوەزانین ەری ژیر لەست. ڕێبەبەم ەیشتنەدروست و گ
 وشاوی نابێت.  ەخشی درەگات، نەستی بااڵی کاری خۆی نەبەو م ەواتای ڕاستین ەر لەزانێت مرۆڤ گەد

 

ر تابلۆی بچووکتری  ەسەکرێت بەش نەر دابە، گ ەستەدەی دوورەندەنێکی ئایەمکی وێنا دیمەچ - ئامانج  -
 ەئامانج لەکۆی ورد ەل ەمێنێت. ئامانج بریتییەزۆک دەست، نەدەئامانجی نێزیک ەکرێتەنددا و نەکاتب
تا کورتتر بێت ەنگاندا هەڵسەنێوان پێکانی ئامانج و ه ەل ەم کاتەودای ئەی کاتی دیاریکراودا. مەچێو

 کات. ە و چوستیی کار زیاد د ەباشتر

 

ر ەڕێب ەگرینگتی دروست نابێت. ەرایەندا، ڕێبەنێوان دوو الی ەبێت لەندی ساز نەیوەر پەگ - ندیەیوەپ -
ری ە. ڕێبەکار ەکات و ب ەب یندی پێویستەیو ەی پەڵەر ساز بکات. ڕایەوروبەندیی نێوان خۆی و دەیوەپ

 بکات. ەیەم هاوکێشەرک بەددەبێت ژیر 
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 داڕشتنی ئامانج 

  ەل 1961ساڵی   ،(1963-1961) ریکا ەمەرۆکی ئەمین سەـ  35ی  John F Kennedy (1917-1963)دی ەنەک
 Krishantering: om ledarskapریکا، کتێبی ەمەردیی ئەی ئاسمانگەرنامەکۆنگرێسدا داوای پشتیوانی کرد بۆ ب

och kommunikation (2002)  کی مێژووسازی داڕشت:  ەوێنای ەو پشتیوانییەی ئەدەستهێناندی بۆ وەنەکدەڵێت
ر  ەس ەوەتی بیهێنینەالمەس ەداگرین و بر مانگ ەس ەمرۆڤ ل ەئێمدەبێت  ، ەی ەدەم سەکۆتابوونی ئ ەر لە»ب
داڕشتنی   ەی بەندەاڵم کەزانی. بەر دەدەوتبەڕۆیی و داکەزیاد ەیان بەم گوتانەبوون ئەر هەتۆژ ەمەو دە. ئ«ویەز
« شتی مانگەی »گەردی و پرۆژەی ئاسمانگەرنامەیدا بکات بۆ بەد پەرامەد ەندهێو   ەوز ەندهێی توان ەو وێنایەئ

 108.ەوەمیوانیی مانگ و بێت ەمرۆڤ بچێت 1969ی ساڵی ەوەتا ئ

یام  ەو پەرەب ەوەرمییەڕی دڵگ ەوپەئ ەڵک بەشی داڕشت، خە رز و گەب ەکی هێندەبوو وێنای ەوەدی ئەنەری کەهون
ی زانستدا  ەندین بواری دیکەچ ەردی، لەبواری ئاسمانگ ەل ە، جگە ـ «شتی مانگەی »گ ەرنامەم بەکار. ئ ەوتنەک
 ەتباز توانای نییەش سیاسەبوو. الی ئێمەسدا نەیاڵی کەخ ەم هات، لەرهەها لێ بەزنی وەوتنی مەرکەو س ەشەگ

  ەتە م میللەئ دەڵێت: گیری بکات،ێیدا ججیهانتی ەڤی سیاسەڕۆژ ەر بخات و لەدۆزی ئازادیی کوردستان س
 م!ەستی ناکەربەمن داوای س ەک ساڵ برسێتی ناگرێت بۆیەی یەرگەب

 ەل ەندهێنابێت  خشان. وێناەستی درەدەدۆخی دوور ەیاڵکردی بااڵ، لەی خەوێن ەشائامانج بریتین لوێنا و 
سازی و هاندان و  ە رز بێت وزەب  ەندەوەئدەبێت اڵم  ەگرێت، بەندی نەهەس بەنامۆ بێت ک (واقیع )وت ەداک

وێنا،  ی ەکردنپێناس ەل ەتیی سازمان بریتییەرایەگرینگی سازمان و ڕێب ەرەرکێکی هەبێت. ئ ەوەمەدەفراژووتنی ب
دات، ەتیت دەی ئامانج یارمەوکردنەی جیاوازی کار. وردەسازمان و پرۆسەشەئامانجی بەها وردەروەو هئامانج شا

باشی  ەئامادنگاندن و بۆ ەڵسەی جیاواز، بۆ هەشی جیاواز و پرۆسەیت بۆ بەدی پێویست دابین بکەرامەکات و د
 نگاوی داهاتوو.  ەبۆ ه

 109 کات:ەنگاوێکی بۆ دیاری دەند هەچ . .Manager's Toolkit)2004( ، کتێبیەیەری خۆی هەداڕشتنی ئامانج هون

سپێکی  ەد ەر لەبێت بە. مرۆڤ دەتای کارەرەی وێنا و شائامانج سکردندیاری - ستەبەوجا المەست ئەبەشام -
ست  و ری دوورەدەست و شائامانجی خۆی دستەبەوردی م ەچێت. زۆر بەشت بڕیاری دابێت بۆ کوێ دەگ

ی  کردنشت، دیاریە ی گەی ڕێگکردنر وێنای ڕوون بوو، شائامانجی دیاری کرد، دیاریەداڕشتبێت. سازمان گ
م کار و ەرک، ئەو ئەو ئ ەم وێستگەها پێداویستیی ئەروەو ه - ەو مانگان ەرزانە، وەسااڵن - ەماوە قۆناخی ماو

 ەیەکردبێت، چ سوودی هەشت و کاروانی خۆی دیاری نەر ئامانجی گەبێت. مرۆڤ گەبار، ئاسانتر دو ەئ
  ەب کردنریکەچیت، خۆ خ ەدابێت بۆ کوێ دەر تۆ بڕیارت نەداڕێژێت. گ ەفتانەو ه ەئامانجی ڕۆژانەورد

جڵەوی  نابێت  ڕێ بکات، ڕێژیەرنامەز و بەئاودەبێت بە  رمان ناکات. سازمانەردێک دەال چ دەباسی الب
 وت و پێشهات.  ەڵکەهکاروان بداتە دەست 

 

  ەل ەری باش بریتییەکانی ڕێبەورەگ ەرەهون ەک لەی  -ئامانج ەسپاندنی وردەی شائامانج و چەمەرجەت -
شێکی  ەر بەرک و توانای ه ەڵ ئەگەئامانجی بچووکتر و گونجاو لەی وێنا و شائامانج بۆ پلەوکردنەورد

 ی کار.ەنگاوێکی پرۆسەر هەسازمان و ه
  ەیەسەو کەر ئە. ڕێبەلماندنی هاوکاران گرینگەی سەدەستهێنانوجا وەئ ەیەمەرجەکاری و تەو وردەپاش ئ

 
108 Skoglund (2002): 92. 
109 Luecke (2004): 4. 
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ی ەو پێگ ەجێگ ەک لەر یەهدەبێت . هاوکاران ەوەکۆ بکات ەئامانجانەو وردەوری ئەد ەهاوکارانی خۆی ل
ویست و  ەنا ب ەدا، دەیەمەرجەکاری و تەشائامانج، وردی کردن ی دیاریەم پرۆس ەشدار بێت لەخۆیدا ب

 دات. ەست دەدەرمان لەتی ف ەرایەش ڕێبەی ەو دیاردەڵ نابن و بەگەخواستی خۆیان ل
ری وریا بۆ چوستاندنی ە. ڕێبەیەوەمەدەو هێزی ب ەرتبوونی وزەی پەلێڵبوونی وێنا و ناڕوونی ئامانج، دیارد

ش دروست نابێت بێ  ەمە. ئەیەڕاهێزانی توانا ه ەازمان و بی سەی بناخکردن وەپت ەسازمان پێویستی ب
 ند و جێگیر. ەسەم پەم ڕوون بێت هەموان هەکاریی ئامانج الی هەی وردەوەئ

 

-Topوژێر ەرە: سەیەی ئامانج دوو ڕێبازی گشتی هکردندیاری - ژووروەرەسوژێر یان ەرەسج: داڕشتنی ئامان -

Down وژوورەرەس و Bottom-Up . 

ن، پاشان گرووپ و ەکەرین دیاری دەئامانجی برکار ەر و سەتا ڕێبەرەس Top-Downوژێر ەرەس ڕێبازی ❖
یان بۆ سازمانێک  ەم ڕێبازەئڕێژێن. ەتێکگیرساوی شائامانج دادکانگیر و ە یئامانجی ەی کار، وردەستەد

 رجی کار. ەلومەئامانج و ه ە زای نائاشنا بەی نوێ و ناشارندەکارمن ەخاو ەباش

وجا ەن، ئە کبندان ئامانجی خۆیان دیاری ەکارم ەداتەت دەرف ەد Bottom-Up وژوورەرەسڕێبازی  ❖
. ەوەڕێژنەی دادە کەبۆ گشت سازمان ئامانج ک شاەو ە، ڕێک و پوختەوەنەکە کۆ د ەو ئامانجانەکارگێڕان ئ

پێداویستیی م ەبن، هخۆکار زا و ەشارندان تێیدا ەکارم ەبۆ سازمانێک باش ەوژوورەرسەم ڕێبازی ەئ
کی ەیەچێو ەل ەم سازمانەخشی خۆیان بۆ پێشخستنی ئەتوانا و ن ەئاگادار بن ل مەکاروبار بزانن و ه

 رینتردا.  ەب

 

شداربوونی  ە. بەگرینگ ەرەی ئامانجدا خاڵی هکردنی دیاریەپرۆس ەندان لەکارم یشداریەبردوو ڕێبازدا ەه ەل
کشێنێت و هۆگریی تیژ ەڵدەتی هەرپرسایە. گیانی ب ەشە لماندن، شانازی و گەی سەمای ەبێتەهاوکاران د

 بێت.ەشانی لێ شین دەمساردی و بێباکی، ترازان و داوەخستنی هاوکاران، خراوێزە. پەوەکاتەد
 

ر بێت.  ەبێت کاریگەڕۆک و ماکی ئامانج دەر چۆنێک بێت، ناوەشێوازی داڕشتنی ئامانج ه - ئامانج ماکی  -
مێتودی  بنۆڕە  - نەدا هەم بوارەجۆر لەمەو بۆچوونی ه  ەیەهخۆی  یندیەتمە ریش تایبەئامانجی کاریگ

Logical Framework Approach - LFA  .لە کۆتای ئەم باسەدا 

 ەل» ەیەوەڵێت ئامانجی من ئە، دەیەم ماوەی ئامانجی ئ کردنسازمانێکی سیاسی، بۆ دیاری ەر بۆ نموونەه
  ەل ەیەوە. ئامانجی دیاریکراو ئ«ست بهێنمەدەنگ وەی دەزۆریناڵتدا ەری وەرانسەس  ەڵبژاردنی داهاتوودا لەه
فریودان و    ەک بەیار، نەبازووی دوژمنی ن ەک بەمکاری، نەالماردان و ستەپ ەک بەن - ڵبژاردنداەه

م گوند ەک لەن -  اڵتداەری وەرانسەس ەنگ لەی دەن زۆرینەسازمانی خاو ەببێت -کڕین  ەک بەترساندن، ن
م ە. هکانە گشتگیر ەدیکتاتۆر ەک حیزبە« ووەڕەپێش»ک ەن ە،زۆرین ەببێت دەڵێت: وت.ەشکەو ئەو ل
  ەوەل ەتوانیت بیپێویت. جگەن و دەرپێوانن، ژمارەمکی بەچ «ەزۆرین»م ەو ه «اڵت ە ری وەرانسەس»
.  نەدەنگی پێ دەن و دەکەلمێنن، پشتیوانی لێ دەسەد ە م ئامانجەڵک ئە خ ەوات «ەمکی »زۆرینەچ
ر  ەڵبژاردندا، گەه ەنگ لەی دەی زۆرینەدەستهێنانکات. وەی کار دیاری دەڵبژاردنی داهاتوو چێوەه

 .  ەوتبینەداک - ەر نییەدەوتبەکی داکەپشت بێت، داوای ەتێکی دروستی لەسیاس
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  تشێەمیان دەکە. یەرز یان ئامانجی سانا و ساکار، کارێکی ئاڵۆزەخت و بەنێوان ئامانجی س  ەڵبژاردن لەه
 بڕ، ئاست ەوەویشە یان داگرتنی چوستیی سازمان و لدووهەمبێت.  ەوەمەدەماندووبوون و بێزاریی هاوکارانی ب

باسی  ەبڕوان - ەرەی ئامانج مێتودێکی کاریگکردن « بۆ دیاریەبارانەبیرۆک»ری ەم. هونەرهەی بو بڕشت
 . «شی »تواناسازیداەب ە« لەبارانەبیرۆک»

 ەوات Prioritizing  مکاریەپێش (اولویت، أولویة، أسبقیة) ەوات Priority میەپێش - Prioritizingمکاری ەپێش -
 ەم لەوتن، هەگیرخواردن و دواک ەم لەربازبوون هەبۆ د ەخستنی ئامانج، باسێکی گرینگپێش و پاش

  ەباش ەیەمێنێت، ئامانج هەر دەدەیدانبەنا مەیت دەبێت کاری بۆ بکەد ەیەئامانج هخش. ەرکێشیی زیانبەس
 دا کاری بۆ بکرێت.  ەو لێر ەئێست  ە رج نییەاڵم مەیتێ بەبیگ
 

وجا پاش و پێشخستنیان، ەگیرێن. ئەچاو دەی ڕە و ئامانجانەموو ئەه ەداڕشتنی لیستێک ب ەمکاری واتەپێش
پێکان و  تی ەرف ەد و دەرامەک، توانا، دەالی ەری لەپێی سوود و کاریگەندی و ڕێکخستنیان، بەبەستەد
 ک.  ەالی ەی سازماندا، لەرجی ئێستەلومەه ەپێکانیان لەن

 ی دیاری بکات.خۆی کیەسەئامانجی ک بێتەرکاریش دەو س ەستەردەش، سەرۆکبەس - رکارەس ئامانجی -
ستن  ە یوەوخۆ پەکی ڕاستەسەئامانجی ک ەشێک لەی کاردا. بە چێو ەل ەکییەسەدا ئامانجی کەستیش لێرەبەم
ری نوێ بۆ پێشخستنی ەند و فێربوونی هونەرخستنی توانای کارم ەس ە، بۆ نموونەوەکەئامانجی سازمان ەب

کرێن.  ەد ەرۆکی بااڵتر پیادەس یڕاوێژ و هاندان و پشتیوانی ە ب ەمانەگرینگن. ئ ەکەکاروباری سازمان
بێت، داواکاریی  ەشائامانجی سازمان نستی ەیوەوخۆ پەی کاردا، ڕاستە چێو ەکیی تۆ لەسەئامانجی ک تشکرێ ەد
 ەک ەزانیت و لێت ڕوونەپێویست و گرینگی د  ەاڵم تۆ بەبێت. بەمهێنان نەرهەی بە رۆکی بااڵتر و پرۆسەس
 . ەکەی سازمان ەشەپێشخستنی کار و گ ەوەکاتەر دەنجام هەرئەد

ردوو ەخۆیدا باسی بکات و هی رپرس و کارگێڕەڵ بەگەوردی ل ەمرۆڤ بدەبێت ر جۆرێک بێت، ەه ئامانج 
. بۆ  ەی پشتیوانییەدەستهێنانبۆ و ە م پێکهاتنە. ئەو ئامانجەندوچۆنی کار بۆ پێکانی ئەر چەسە ال هاوڕا بن ل

 ر بێت. ەبەستەکی تێدا دەموو الیەها سوودی هەێکی وەکردنپالنڕێژی و پیاد ە ب ەیشتنەگ
 

. ەوجا کاتی پالنڕێژییەئ ئامانج  یلیست داڕشتنیمکاری و ەپاش پێش -ی ئامانج ەکردننگاو بۆ پیادەچوار ه -
 :ەیەنگاوی ه ەچوار هپێکانی ئامانج 

وتی ئاشکرایی خۆی  ەستکەیان دەکەریەتێکی دیاریکراو هەند بابەبۆ چ ەوەموو ئامانجێک ورد بکەه -1
 بێت. ەه

 . ەندیان بکەبەخشت -ەداڕێژ ەتانە و بابەی ئکردنجێەپالنی جێب -2
 .  ەپێویست دابین بکی ە رچاوەتوانا و س -3
 .  ەبک ەی خۆت پیادەکەپالن -4

 

وتی  ەم ڕەدەم بەنگاندن. هەڵسەه ەل ەی داڕشتنی ئامانجدا، بریتییەپرۆس ەنگاوێکی گرینگ لەه -نگاندن ەڵسەه
  ەرەرکی هەنگاندن ئەڵس ەو ه دن، پێوانەوەو پاش بڕینی قۆناخی دیاریکراو، وچان و ئاوڕدان ەماو ەم ماوە، هەوەکار

 .  ەرانی سازمانەگرینگی ڕێب
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رداری ەستبەد ەلەپ ەب  ەیەپێکانی ئامانج. ه ە وتی کار ناگاتەدات. ڕەماسیی پێشان دەنگاندن کەڵسەه ەیەجار ه
شێوی ەی پەمای ەبێتەها دە ری وەسەجێی. چار ەخاتە ی ئاسانتر دەبێت و خێرا ئامانجی دیکەئامانجی دیاریکراو د

و  ەدۆزیی کێشەبۆ ڕیش ەیەی دیاریکراویان هەپرۆس  ەری کارامەسازمانی چوست و ڕێبی کار. ەو تێکدانی شیراز
رداری ئامانج بێت، کاروبار تێک بدات و ەستبەناکاو دەر لەمرۆڤ ه تردا. ناشێەسەدوای چارەڕان بەبۆ گ

خۆڕا  ەگۆڕین، ئامانجی دیاریکراو ل ەها دێتەرجی کار وەلومەه ەیەبێنێت. جار ه ەورەئاواتی گ ەس بەرەه
ری خۆی  ەش هونەم بڕیارەی کار بگۆڕێت. ئەئاڕاست ەوکات سازمان ناچارەنگی نامێنێت. ئەو س ەوەپووکێتەد
ری ەرکی ڕێبەی بۆ هاوکاران ئەوکردنەو ڕوون ەوەو گۆڕانکارییەها شێوازی ئەروەڵبژاردنی کات، بوار و هە. هەیەه

 . ەژیر

 

 Logical Framework Approach - LFAمێتودی 

ژێر  ەل ەیەو کێش ەکانی ئە« هۆکار». « دیاری بکاتەکێش»بێت ەمرۆڤ د «ئامانج » ەر لەڵێت بەد -
  - ەیەو کێشەنجامی ئەرئەو د «ەرهاویشتەد»وجا ەڕیز بکات. ئ -خت ەگ بۆ درەک ڕەر وەه - داەکەکێش

 دیاری بکات.  ەوەکەرووی کێشەس ەل  -ختەری درەاڵ و بەک گەو
 

ختی ەناوی »در  ەب ەختێکی دیکە، درتابلۆیەم ەی ئکردنرازەوجا بۆ تە. ئەی  «ەختی کێشەیان »درەمەئ  -
،  ەوەر ئامانجەسە« بوێنا»نرێت. ەداد «ەر »کێشەرانبەب «ئامانج »دا ەخت ەم درەگرێت. لەڕاد «ئامانج 

یان   Outputرخون« ەد»ێک  «»هۆکارموو ەر هەرانبەگیرێت. بە« ڕادەی کێشەرهاویشتەدر »ەرانبەب
 ەوتانەستکەو دەک لەر یەه ەیشتن بەو گ Inputی داخون ەدەستهێنانکرێت. وەێک دیاری د  «وتەستکە»د

  .110«و ئامانج  ەختی کێشە»در ەناویان نراو ەرازەت ەختەم دوو درە. ئەیەئامراز و چاالکی ه  ەپێویستی ب

 

ە ێشکختی ەدر  

Problem tree 

ئامانج ختی ەدر  

Objective tree 

ەنجامی کێشەرئەو د ەرهاویشتەد  

Effects 

 وێنا

Development Objectives 

ەکێش  

Focal problem 

 ئامانج 

Project Purpose/Immediate 

Objective 

 
  –بەشی: »بۆ مامۆستا  www.komak.nuبڕوانە سایتی »کۆمەک«  LFAبۆ زانیاری زیادتر دەربارەی مێتودی  - 110

 دۆکیومێنت گشتی«. 
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 ەهۆکاری کێش

Causes 

 

رخونەوت / دەستکەد  

Immediate results/Outputs 

 

 ئامراز و چاالکی

Activities 

LFA, the Logical Framework Approach 

Author: Kari Örtengren/Project Design AB 
SIDA 2003, www.sida.se 

 

ی تێدا  ەتانەسڵەم خەئ دەبێت ئامانج دەڵێت  کات وە دیاری د «ئامانج »بۆ  SMARTرجیەم LFAوجا مێتودی ەئ
  111ت:بێ

 چاو بگرێت ەدیاریکراو ڕکی  ەیەت بوار یان دیاردەباب - Specificدیاریکراو  -1
ی بێت، بۆ ژماردن،  ەندازەو ئ ەن ژمارەخاو - Measurable (بتوانی بیپێویت و بیکێشیت)رپێوان ەب -2

 ست بدات.  ەنگاندن دەڵسەپێواندن و ه
 Approved by the project owner and theندیدار ەیوەن گروپی ئامانج و پەالیەلبێت لمێنراو ەس -3

project group - لماو بێت.ەرا و سکر ڕوون و ئاشەرانبەسی بەالی ک 
 ردا گونجاو بێت  ەوروبەرجی دەلومەک هەتەل - Realistic (، واقعيواقیعی)کی ەوتەداک -4
 ی کاتی بۆ دیاریکراو بێت.  ەچێو - Time-bound (بێتەکاتی دیاریکراوی ه)ند ەکاتب -5
 

 

 ی باس ە پوخت 

  ە تێکەر بابەرکاری و کارزانیی ڕێبەکرا. هون ەشرۆڤ  «تیەرایەمکی »ڕێبەچ ەوەندین ڕوانگ ەچ ەدا، لەشەم بەل
سازمانی دێمۆکرات،   ەل ەر، جگەروەرانی ئازاد و دادپە. گوزەیەفێربوون، ڕاهێنان و بارهێنان ه ەپێویستی ب
رز  ەکرداری ب ەب ەمێژووساز ەیەر هەی مێژوودا، ڕێبە چێو ە. لەیەری دێمۆکرات و ژیر هەڕێب ەپێویستی ب

نا یان  ە، پشتوپەمیان مێژووکردەرۆک، ئەس ەیکاتەرخی مێژوو دەچ ەیشەو ه ەیدا کردووەتی پەمیللی ەمتمان
 .  پێ بەخشیوەی ەپێگلە الوە وت  ەڕێک

 Kaj. ی لێ دەکەوێتەوەردانیەپاشاگ شتیەمرۆڤای و بۆ ردانی ەرگەسدەبێتە مایەی بۆ سازمان  ،بڕیاری نادروست

Falkman کتێبی   ەلPlikten och äventyret: upplevelser av diplomati (2008) ەم زامەری ئەکی کاریگەتابلۆی  
 خشێنێت: ەنەد

 
 . bound-imeTealistic & Rpproved, Aeasurable, M, pecificS: بریتییە لە سەرەکۆی وشەکانی SMARTوشەی  - 111



117 

و ەی ئەس وێنەاڵم کە، بەوەبیرچۆت ەمان ل -تنامەنگی ڤیەیامی سیاسیی جەموومان ئایدیۆلۆژی و پە»ه
دا ڕای  ەڕێگ ەو ب ەردوو باڵی کردبۆوەسووتاوی ه ەم، بڵتاو گڕی ناپا ە، لە وەبیر ناچێتەی لەڕووت ەکیژۆڵ

  ەریکا لەمەنگی ئەر جەسەب ەی مێژووە، بڕیاری دادگەگڕگرتوو ەم زارۆکەی ئەیزریکاند. وێنەکرد و دەد
 112. «تنامداەڤی

 

تاوان و  ەب کردنسانی مرۆڤکوژ و شانازیەدانی کەستدرێژیی کوشتن، داڵدەد  ەیشتەگ ەم و بێدادی، کەست
رۆکی دڕ جێی ەو هێمای س ەوێن ەخۆڕا نییەبێت. لنانگی ەلماندن و بێدەر جێی سەتا سەه ،ەوەزێنییەستووربەد
تی، بۆ بابای  ەرایەی ڕێبەربارەد ەیەه Machiavelliکیاڤێللی  ەکی مەیەگوت. ەفرین، سووتان و شکاندنەن

ست و  ە ی هەوەر لەبکات ب رەسەچار ەکێش ەتییەرایەرکی ڕێبەئ ەوەئ»: ەیەوشاوەر درەخوێندووش هەنیمچ
 .113«ەی بێچارە کێش  ەت بیانکاتەسۆزی میلل

  

 
112 Falkman (Red. 2008): 220. 
113 Svedberg (2003): 281. 
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 وایی ە ڕ ن رما ە ری ف ە اڵت و هون ەس ە د 

مرۆڤی سووک پالن )ت سووک بکات ەمیلل ەیەوەم ئ ەکە. یەیەی سێ ئامانجی هیەتمکارە... ست»
تی  ەمیلل ەدیار)دگومان بن ەب نێو خۆدا ەت لەی میللەوەل ەبریتیی دووهەم، (س ناگێڕێتەدژی ک

نگێت، ەجەسانی باش دەمکار دژی کەست ەیەوەر ئەبەتی بڕووخێنرێت؛ لەمکارەبا ناتوانێت ستەنات
  ەمانەی ئ ەوەر ئە بەنها لەک تەاڵت، نەسەخشن بۆ دەزیانب ەسانەم کەئ ەمکار پێی وایەست ەچونک

ڵکی  ەو خ کدیەی یەش جێی متمانەوەرباری ئەس ەن بگرەچ ناکەی کەتمکارەمل بۆ ست
س ەخستن؛ خۆ ککەپ ەل ەبریتیی سێهەم؛ ( ەڵکی دیکەخ ەن و نەکەتاوانبار د  کدیەی ەشن، ن ەدیک

 ەواتەمکار ناکۆشی. کەس بۆ خستنی ستەبێت کەر تواناش نەستۆ، گەئ  ەر ناگرێتەدەرکی توانابەئ
مکارێک  ەموو ستەشێت کرداری هە. دەوەم سێ جۆرەی ئەچێو  ەچنەمکار دەکانی ستەپالن

و بێت  پەککەوتەت ەدگومان بن، میللەب لە نێو خۆدات ە: میللەستانەب ەم مەبۆ ئ ەوەریتەب
 .ت سووک بێت«ەمیلل

Aristoteles. Politiká (Politiken 1993) 
 114« پۆلیتیکا»ریستۆ، ەئ 

 
114 Aristoteles. Politiken (1993): 367. 
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ڕامانی بیریاران کە دەگاتە بەڕێوەبردنی جڤات و پیادەکردنی دەسەاڵت، ڕەنگوبۆ و ئادگاری سیاسی پەیدا 
کۆمار« ی  »دەکات، چەمکی وەک داد، ئازادی و شێوازی فەرمانڕەوایی شرۆڤە دەکرێت. شاکاری وەک 

دێنێتە  « ی مەکیاڤێللی میر»ی ئەریستۆ نموونەن لە یۆنانی دێرینەوە. سەدەکانی ناڤین  «ئەفالتۆن و »سیاسەت
بەرهەم و سەرەتاکانی بیرۆکەی دەوڵەتی ناسیۆنال چەخماخە دەکەن. گەشەی پیشەسازی، وەک زووتر ئاماژەی 

 پێ کرا، بەرهەمی زانایانی وەک کارل مارکس و پاشان ماکس وێبەری لێ پەیدا دەبێت. 

ی ەبارەد - Münchenزانکۆی لە  1919ساڵی  –لە وانەیەکیدا  Max Weberر  ەماکس وێبۆ نموونە، هەر ب
 ەبووە، پاشا هەوەکانەراییەب ەسیاسیی ەشیراز ەر لەک، هەگشت جێی ەاڵم لە»ب دەڵێت: «ەک پیشەت وە »سیاس

ک تاک ەت وەمیللی ەوەست بەد ەکاگێڕی بگرێت ەوڵی داوەست. پاشا هەد ەوی کارگێڕی گرتۆتەخۆی جڵ
سی نێزیکی خۆی و ەتکار، کەتی خۆی، خزمەندی تایبە ، کارمەکۆیل ەت بکاتەی خۆی بن: تاکی میللەستەواب

 115«.ەوەی بۆ بڕیبێتەرماڵەی خۆی دەنجینەسامان و گ ەم لە بێت یان ئ ە رستگەداری پەکاهنێکی مووچ

 

فەرمانڕەوایی لە بواری هەمەجۆری جڤاکیدا پەیوەندییەکی زیندەڵ ری ەهونبەگشتی، پیادەکردنی دەسەاڵت و 
Organic  ی هەیە بە چەمکی ڕێبەرایەتییەوە. لەم بەشەدا کورتەباسێکی ماکی دەسەاڵت و شێوازی فەرمانڕەوایی

دەخرێنە بەرباس. سەرەتا دەچینەوە الی   -لە چێوەی سازمانگەری و لە پەیوەندیدا بە ڕێبەرایەتییەوە  -
 ۆت و یەکەم تۆماری مێژوو. هێرۆد

 
115 Weber (1977): 44. 
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 هێرۆدۆت و دیاکۆی ماد 

 Herodotus (c. 484 BC – c. 425هێرۆدۆتی هالیکارناسۆسی یۆنانی  -دیرۆکنووسی دونیا  رەوەگ ی - هێرۆدۆت

BC) -  ی بەر لە زایین، تەرجەمەی  420-450نێوان  ،« کتێبی »مێژوو -لە یەکەم مێژوونامەی مرۆڤایەتیدا
 116بەم جۆرە دەنووسێتەوە:  ری مادەزرێنەدیاکۆی دامداستانی  - Herodotos historia )2000(سوێدی: 

پیاوێک بوو توانا و   ەم دیاکۆیەناوی دیاکۆ، کوڕی فرۆرتیش. ئ ەبوو بەاوێکی ژیر هیکاندا پەنێو ماد ەل»
کان گوندنشین بوون ەئاخر ماد - ی خۆیداە کەگوند ەبوو لمێژ ەی لەوەر ئەبەر لەاڵتدار. دیاکۆ، هەسەد
ی ە وەش، وێرای ئەمەتی بوو. ئەوایەرۆشی ڕەپ ەوەویست و ڕژد ەبوو، بەناوبانگی باشی ه -

. ەتییەوایەتی دوژمنی ڕەوایەناڕ ەزانی کە میش باشی دەو ئ ەاڵتی مادی گرتبۆوەستووری گشت وەبێد
ویش  ەڵبژارد. ئ ەری خۆیان هەدادو ەدیاکۆیان ب و یان لێ بینی ەڵوێستەو هەئ ،یەکەکانی گوندەماد

 ەش لەم جۆرەگرت. بەڵوێستی دەه ەرانەرو ەن و دادپەوام بێالیەردەچاو گرتبوو، بەریی ڕەروەس ەچونک
زووتر تووشی  ە ، کەکانی دیکەڵکی گوندەیدا کرد، خە زنی پەم ەوندەنێو هاوزێدانی خۆیدا ناوبانگێکی ئ

بۆ  ەوە شادیی  ە، بەیەرانەروەبڕیاری دادپ ەسەنها کەدیاکۆ ت ەیان بیست کەبێدادی بووبوون و د
  ەسانەو کەی ئەهات ژمارەتا دەنا. هەدەن ەسی دیکەک ەنجامدا ڕوویان لەئ  ەنا. لەدادپرسی ڕوویان لێ د

 . «ەی ەرانەروەدادپم ەیانزانی بڕیاری ئەی دەوەر ئەبەهێنا لەن بۆ دانای ەپ ەزیاد بوو ک
هێرۆدۆت هەر لەوێدا بەردەوام دەبێت و ڕوونی دەکاتەوە کە پاش ئەوەی دیاکۆ بۆ ماوەیەک دەست لە 

 دیسان بێدادی و ستەمکاری وەاڵت دەگرێتەوە، مادەکان کۆ دەبنەوە و پاش ڕاوێژ دەڵێن:   ێت،دادوەری هەڵدەگر

گەر بەم جۆرە بەردەوام بین ئەوا هیچ دەرفەتێکی ژیانمان لەم وەاڵتەدا نامێنێت. جا وەرن ))... »
دەتوانین شاهێک بۆ خۆمان دیاری بکەین بۆ ئەوەی شیرازەی ئەم وەاڵتە دابین بێت. ئەوا ئێمەش  

. بە گوتەی وەها بە  ((بچینەوە سەر کاروباری خۆمان نەک لە تاو بێدەستووری ناچاری کۆچ بین
یەکتری دەسەلمێنن کە شانشینی دامەزرێنن. ئەوجا کاتێک پرسیار سەری هەڵدا، ئەوان کێ بە شاهی  

 خۆیان هەڵدەبژێرن، گشتیان دیاکۆیان پێشنیاز کرد و ڕژدانە پەسنیان کرد«.

 

ۆت لەم مێژوونامەیەدا، دیاکۆ وەک ڕێبەرێکی ژیر، توانا و دادپەروەر پێشان دەدات و جەختیش دەکات هێرۆد
. دیاکۆی  سەلماندبە شاهی شکۆمەندی خۆیان  یان-لەسەر ئەوەی مادەکان ڕێک لەبەر ئەو خەسڵەتانە دیاکۆ

پایتەخت بۆ ساز دەکەن. دەوڵەتی بە ـی  (هەمەدانی ئەمڕۆ)مەزن وەاڵتی ماد دادەمەزرێنێت و مادەکان ئەکباتان 
ماد پاش دیاکۆش بە ڕێبەرایەتیی فەرۆرتیش و کەیخوسرەو بە سازمانی تۆکمە و ڕێبەرایەتیی چوستەوە  

سەردەمانێک بەردەوام دەبێت و گەشە دەکات. بەاڵم ڕێبەرایەتی و سازمانی مادەکان بەدەم کاتەوە شکەست  
»مادەکان بە ئاشتیی درێژخایەن تووشی خاوی و بێفەڕی  ێت:دەڵ دا «لە کتێبی »میر Machiavelliدەهێنێت. 

و دەوڵەت و دەسەاڵتی ماد خاپوور   تڕادەپەڕێ  (ئاستیاگ)کۆرشی هەخامەنشی لە ئەژدەهاک  117«. بوون
 دەکات.

وەک زووتر باسمان کرد، ئەسکەندریش وەاڵتی هەخامەنشیی وێران کرد و فەرهەنگی زەردەشتیی دامرکاندەوە.  
ی ئێمەدا دەوڵەتی  ەپرۆسەیە بە درێژایی مێژوو بەردەوام بووە و ئێستاش هەروەهایە. ئەوەتا لەم سەردەمئەم 

 
116 Herodotos (2000): 60. 
117 Machiavelli (2009): 67. 
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ی باکووری  « ییەوە بە نیازە »حەسەنکێفجیهانتورکیا بە ئەوپەڕی شانازی و بە پشتیوانیی چەندین الیەنی  
 کوردستان ژێراو بکات.  

دا   2007تای ساڵی ەرەس ەل (عبد الرقیب یوسف ) قیب یوسف ە ڕبدولەوارناس، مامۆستا عەمێژوونووس و شوێن
ی ەت ئاڕاستەتی تورکیا، ڕاپۆرتێکی تایبەوڵەستدرێژیی و وێرانکاریی دەد ەنکێف« لەسەستی پاراستنی »حەبەمەب

دۆزێکی   ەرپرس بۆ داکۆکی لەری بەوەکی پیشەک زانایەدا وەم ڕاپۆرتەکات. مێژوونووس لەسازمانی یونیسکۆ د
کی  ەتابلۆی ەنکێف لە سەح ەرکارانەقیب یوسف، هونەڕبدولە، عەوەل ەڕ. جگەگ ەخات ەوا گشت توانای خۆی دەڕ
تێک  ەی دێرینی میللەندێشەی هزر و ئەرچاوەس ەبێتەخشێنێت، تێیدا مێترایی دەنەنگیدا دەرهەریی ف ەرانسەس
ی  ە رچاوەنکێف و سەسەح ەقیب یوسف لەڕدولەتەوە و تیرەی لێ زاوە. عەبندین دین و ئایین، ن ەمڕۆ چەئ

کات و  ەد ەی هاوکۆ شرۆڤ ەی پیرۆزی اللش. هێما و ئاماژەرستگەپ  ەگاتەد و بۆتاندا دێت و دەئام  ە، بەوەدیجل
 .  ەوەکاتەتی ڕوون دەندیی ئێزدایەشکۆم

 ورکیا نا!ت - اڵتی کوردستانەسەرین بێت. دەبا جێی ڕێز و ئاف ەنگ دەرهەواد و باف ەسانی باسە ها الی کەکاری و
بەو تەمەن و خەباتەوە لە هەولێر  و مامۆستا عەبدولڕەقیب یوسف ساز دەکەن بۆ  بیانوویەک 2011هاوینی  -

ند ساڵێکی ەکتێبی مێژووی چ ەها لەفتاری وەڕدەبێت . ی دەکەن »سجنی محطة«زیندانی  دەیگرن و ڕەوانەی
 ؟ ەوەدا چۆن بنووسرێتەدیک

 

 فەرمانڕەوایی دوو جۆر    - مەکیاڤێللی  

ە بۆ ڕاپەڕاندنی کاروبار لە نێو سازمان و  کەسانی ڕێبەرهونەری  - اڵتەسەی دەکردنپیاد ەوات -فەرمانڕەوایی 
 Niccolò Machiavelliکیاڤێللی ەی م (خشان کراەپ  1532ساڵی ) Il Principe (1513)میر« »کتێبی جڤاتدا. 

شرۆڤەی  بواری  ەل ەرێکی گرینگەتا ئێستاش ژێدەو ه ەیەم بوارەناوداری ئ ەرەمێکی هەرهە. ب(1527–1469)
 دەسەاڵت و فەرمانڕەواییدا. 

ند ەچ ەل وەەکای ەهێنێتەباسێک د - Fursten (2009)ی سوێدی ەمەرجەت -  ری چوارمداەچاپت ەمیر« ل»
ر بۆ  ەه ەوەکی دیکەالی  ەکات. لەاڵت دەسەماکی د ەباس ل ەوەکەالی ە. لەرنجڕاکێشەس ەبۆ ئێر ەوەرێکەس

. ەیەه ەوەدونیای کوردستان ەندی بەیوەکات، دووانیان پەد ەسێ نموون ەب ەست ئاماژەبەی مەوکردنەڕوون
 ین.  ەبک ەند دێڕەم چەیرێکی ئەرموون سەف 

ر داگیری کردبوو، ەندەسکەئ ەاڵتی داریۆش، کەو  ە»هۆکار چیی دەڵێت: «می »میرە ری چوارەردێڕی چاپتەس
ی ەم دیاردەی ئەکیاڤێللی بۆ شرۆڤەدا مەلێر 118.«ڕی؟ ەپەکانیدا ڕانەڕووی جێنشینەر، ب ەندەسکەمردنی ئپاش 

. ەیەوایی هەرمانڕەگشتی دوو جۆر فە: بەوەکاتەڕوون د ەم جۆرەتی داگیرکراو، دیدی خۆی بە بزاوتنی میللەن
م  ەی ئکردنجێەکات و بۆ جێب ەد ەستەتێکی ژێردەوایی میللەرمانڕەف  ەوانەی میر تاکڕە وەل ەجۆرێک بریتیی

ند ەڕێی چ ەدا، میر ل دووهەمجۆری  ەکات. لەرێک دیاری دەرمانبەزیر و ف ەند وەش میر خۆی چەرکەئ
ڵکوو بۆ  ەبۆ خێری میر ب ەوەڕێتەیان ناگەی پێگەرچاوەس ەکات کەوایی دەرمانڕەف   ەوەندەردارێکی شکۆمەس

جۆری   ەلمێنن. لەسەتیان لێ دەردارەس ەهان خۆڕسکانەوانی وەیڕەو پ ەن بنگەخاو ەردارانەم سەخودی خۆیان. ئ

 
118 Machiavelli (2009): 59. 
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 ەل  ەجگ دووهەمرن. جۆری ەچ و نۆکەری ملکەرمانبەف  ەدارانی دیک ەگشت پێگ ەاڵتدارەسەنها میر دەمدا تەکەی
 . ەیەرداری ڕێزداری خۆی هەر بوارێک سەمیر، ه

گشت  ەچونک ە ختەی سکردنداگیربێت م ەکە وایی جۆری یەرمانڕەن ف ەاڵتێک خاوەو دەڵێت: یکیاڤێللیەم
ی  کردنو داگیر ەو میرەنێو بردنی ئەاڵم پاش لەڵی میرن. بەرن و گوێڕایەرمانبەسانی ف ەک ەاڵتەو وەداری ئەپێگ
  ەی تێدا نییەسی دیکەاڵت کەو ەدیسان چونک ەاڵتی نوێ ئاسانەسەوامبوونی دەردەپاندن و بەاڵت، خۆسەو

و خواستی   ندەوەرژەنی بەردارانی جودا، خاوەس ەچونک ەی ئاسانکردنداگیر دووهەمردار. جۆری ەند و سەشکۆم
وامبوون  ەردەپاندن و بە، خۆسکردناڵم پاش داگیرەیت. بەیدا بکەدا پیاننێو ەل یاوەردۆست و دەکرێت  جودان و

 ەچ هاوکار بووبێت ل، ەیەڵوێست، ویست و خواستی خۆی هەن شکۆ، هەرداری خاوەس ە، چونکەختەکارێکی س
ردارێک بۆ ەر سەه  ە، چونکەاڵتداری کۆنیش سوودی نییەسەی دکردنبڕەیار. بنەاڵتی کۆندا، چ نەسەمانی دەن

 . ەرەروەخۆی س

  ە باس. بەرەس ەکاتەد «نشی ەخامەدارای ه»وایی ەرمانڕە، مێکیاڤێللی دێت ف ەم بۆچوونەی ئەوکردنەبۆ باشتر ڕوون
بێت. دارای ەخت دەر تەندەسکەر و پاشان بۆ جێنشینانی ئەندەسکەاڵت بۆ ئەری وەبەرلەکوشتنی دارا، س

داری  ەڕن، پێگەری نوێ ڕاپەداگیرک ەت لەکردبوو میللەوایی خۆیدا کارێکی نەرمانڕەف  سەردەمی ەنشی لەخامەه
 هێشتبوو.  ەری تێدا نەروەس

بەاڵم مەکیاڤێللی هەر بە   ەعوسمانییتی ەوڵەست دەبەم - تی تورکەوڵەد ەوەکارییەم شرۆڤ ەدەکیاڤێللی بەم
ری ەرمانبەو و ف ەخونکاری تاکڕ ەوایی، واتەرمانڕەمی ف ەکەجۆری ی ەک لەیەنموون ەکاتەد -تورک ناوی دەبات

و  ەی ئەاڵتی فرانسەر وە ب ەباتەنا دەپ -رداران ەی سە ستەوایی میر و دەرمانڕەف  ەوات  - دووهەمر. بۆ جۆری ەنۆک
 . ەمەد

رێکی ەرمانبەست ف ەد  ەتەیانی داوەکەریەو ه  «ق ەنجەندین »سەچ ەی کردۆتەکەاڵتەعوسمانی وسوڵتانی 
 ەک ئاڕاستەرمان و یەک ف ەی ەگشتیان ب ەچونک ەختەدا سەمانەر ئەسەتچیی خۆی. زاڵبوون بەڵ و خزمەگوێڕای

ر  ە. گەڕینی نییەویست و توانای ڕاپ  ەری کۆیلە رمانبەی سوڵتان، ف ەماڵەی بنکردنبڕەاڵم پاش بنەبزوێن. بەد
 کێشرێت. ەوی دەئاسانی جڵ ەاڵتی کۆن ڕما، بەسەد

اڵم پاش ەاڵتداری زۆرن، بەسەرداری دەس ەگیرێن، چونکەئاسانی د ە. بەسازمانیان جودای ەک فرانسەاڵتانی وەو
ندیی خۆی  ەوەرژەویست و ب ەداکۆکی ل ەردارانەم سەک لەر یەه ەاڵت جێگیر نابێت چونکەسەد کردنداگیر

و ەموو ئەبۆ ه ەوەڕێتەگەکان دەر ڕۆمانییەرانبە، سپانیا و یۆنان بەوامی فرانسەردەڕینی بەکات. ڕاپەد
 بوون. ەدا هەاڵتانەو وەی لەمیرنشینان

ی ەوەاڵت، بێ ئەسەی ماکی دەربارەی دیدی خۆی دەوکردنەڕوون ەل ەجگ ەوەرەی سەو دێڕانەکیاڤێللی بەم
اڵت  ەسەکات. دەی کوردستان دەتی ئێستەم میللە اڵت و هەسەم دەی هەیامێکی ورد ئاڕاستەبێت پستی ەبەم
چێت.  ەردی دارا دەد  ەر بەنگ هەست بێت، زوو یان درەبەتچیی خۆی ال مە نها خۆی، خزم و خزمەر تەگ

ئیسالم بێت ب و ەڕێی عارەنشی ڕزگاری بکات، پاشان چاوەخامەه ەر بێت لەندەسکەڕێی ئەر چاوەتیش گەمیلل
کێنێت، ەڵتەبان بڕمێنێت، ئینگلیز بێت عوسمانی هەتی عارەوڵەغول بێت و دەکێش بکات، مەساسانی بۆ ڕیش

کی  ەرەسی دەڕێی فریادڕەر چاوەه ەتایەتاهەمرۆڤ هدەکرێت   ەهیچ. ئای ەها ناگاتە تی وەهتد، میلل ...ریکا وەمەئ
 بێت؟
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فریادڕەس، ئەمیش سەرلەنوێ دەبێتەوە گورزوەشێن و بەاڵی   هێزی دەرەکی بۆ میللەتی بێبنەمای بێپەرێز نابێتە
ی پێش زایین و پاشان لە دەشتی   333ناگەهان. ئەسکەندەری مەکەدۆنی لە ڕۆخی ڕووباری ئیسۆسدا، ساڵی 

و لەشکری هەخامەنشیی بنبڕ کرد، بەاڵم هەر بەدەم ئەو   سێهەمی پێش زایین، دارای  331هەولێر، ساڵی 
 .کوژاندەوەنگی میللەتیشی هێرشەوە دین و فەرهە

کە پاشان زەردەشتایەتی تێدا گوڵ دەکات. بە  ئەو دەڤەرەیەمەبەست لەم فەرهەنگە، دینی کۆنینەی گەالنی 
دیدی پسپۆران ئەم فەرهەنگە یەکەم النکەی هۆشپژانی مرۆڤایەتییە لە بواری گیانەکی و دامەزرانی 

 The Greatلە یەکەم دێڕی یەکەم الپەڕەی کتێبەکەیدا   Karen Armstrongدادپەروەریدا. خاتوو

Transformation (2006)  دەکات، برووسکەی یەکەم دەباتەوە الی  جیهاننی دینەکانی کە باس لە چرۆکرد
ئارییەکانی نشیمەنی ئێمە. ئاڤێستا دەبێتەوە سەرچاوەی هزر، ئاهورا مەزدا خودای هەرە بەرزە و زەردەشت بۆ  

 بەرەنگاربوونەوەی ستەم و دەستدرێژیی بەدکاران داوای دادپەروەری دەکات. زەردەشت دەیگوت:  

ێکی تەواو خاوێن و ڕسکاوی بۆ مرۆڤ دروست کردوە بەاڵم گیانی بەدکار زەوی جیهان»ئاهورا مەزدا 
لە توندوتیژی و درۆ، لە گەرد و پیسی، لە نەخۆشی، لە مەرگ ، هداگیر کردووە و پڕی کردووە لە گونا

و داڕزان. لەبەر ئەوە هەموو مرڤێک دەبێت دەوروبەری خۆی خاوێن ڕاگرێت و ڕێ نەدات پیسی و 
بۆ ئاهورا   جیهاندەرد جێگیر بن. مرۆڤ بە جوداکردنەوەی پاک و پیس، چاکە و خراپە، دەتوانن 

، لەبەر ئەوە  « زستانان بااڵدەستن دێو»انە پێنج جار نوێژ بکات. مەزدا ڕزگار بکەن. مرۆڤ دەبێت ڕۆژ
، بەرەنگاری کاریگەرییان  drug «دەبێت گشت مرۆڤێکی سەرڕاست، بە وردبوونەوە لە زیانی »درۆ

ن، ئەم مرۆڤگەلە بۆ ڕاهێزانی ەدکار ]ئەهریمەن[ خەریکی شەوگەردببێتەوە. شەوان کاتێک گیانی ب 
ە بەدکاران، دەبێت شەونخوونی بکێشن و ئاگر بوخوردپرژێن لە شەڕی دژ ب  Agni «ئاگنی»

 119.«بکەن

 

ئەم دین و فەرهەنگەی لەو دێرانەدا جێی باسن، زەردەشتایەتی و ئاڤێستا دەگرنەوە. مەسعوود محەمەد لە 
 دەڵێت: دا، دەربارەی سەنگی ئاڤێستا، «»زاراوەسازیی پێوانە

موو  ەرایی هەب  ەل ەنگەکانی ڕەوەهێنان بۆ ویژدانی پێڕتینڕووی  ەل»ئاڤێستا بە هەر پێنج بەشییەوە... 
 :ەبێت چونک ەوەکتێبێک

 ئسیر.ەتاو و ت  ەشی لەهاوب ەببێت ەبووەن ەوەپێشلە خۆی بە نووسینی  -1

 ڵنا.ەی هەکێکی تازەو ی ەوەش کرد ەپێش خۆی ڕ ڕیەباو  -2

 . ەوەرانەوشت و گوزەفکر و ئایین و ڕ ەب ەوەکی ژیانی گرت ەڕووی مووەه  -3

ی تێدا ەنانەو سێ الیەکێک لەی ەوەمەالی کەی بکردنراوردەجێی ب ەیتەبک  ەر کتێبێکی دیکەه
 120.«ەبزر

 

 
119  Armstrong (2007): 19-27. 

  www.mamosta.netسایتی 288، الپەڕە «مەسعوود محەمەد، »زاراوەسازیی پێوانە  120
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ئەسکەندەر و  دەڵێت: Karen Armstrongڕەوی ئەسکەندەر ئەم فەرهەنگە سەنگینەی ژاکان. خاتوو 
 جێنشینەکانی پاش خۆی: 

»... بۆ زەردەشتییەکانی ئەو وەاڵتەی ئەمڕۆ ئێرانە، هەمیشە بەدترین بەدکاری مێژووە لەبەر ئەوەی 
و زانایان، زۆر ئاگری پیرۆزی خامۆش کردبۆوە.  (مامۆستای گەورەی دین)زۆری کوشتبوو لە مووبەد 

ڕا و لەمەشدا تەنها گیانی نەیار هاوناوی بوو.  ی پێ ب guzustag «ئەسکەندەر نازناوی »نەفرین
گوشتاری مووبەد زیانێکە چاک ناکرێتەوە. تێکستی زەردەشتی زارەکی بوون، تەنها لە هۆشی  

 121«.مووبەداندا پارێزرابوون، چوون و هەرگیز پەیدا نەکرانەوە

 

دادپەروەری دابین ناکات. خۆ هێرۆدۆت  . گۆڕێنی ستەمکار، ئازادی  ەب ەکسان نییەر ی ەگۆڕینی داگیرک کەواتە
زۆر لە مێژە داستانی مادی نووسیوەتەوە. ڕێگەی سەرفەرازی و دادپەروەری الی مادەکانی ئەو زەمانە گەشتر  

 بووە. 

 

 اڵت ە س ەماکی د 

 Jacobsen & Thorsvikران ەاڵتداران. نووسەسەت و پۆشاکی دەڕواڵناو، بنەماڵە، ک ە، نەاڵت گرینگەسەماکی د

 122:ەوەنەکەمای لێ جودا دە شت بنە، هەوەاڵتەسەی ماکی دەوکردنەم وردەدەب )2002(

 ەدێت) ەرگۆڕانەب ەاڵتی پێگەسە. سنووری دەی ەستی پێگەیوەسازماندا پ ەل ەاڵتەسەم دەئ - ەاڵتی پێگەسەد -1
اڵتی  ەسەن دەزیران خاوەرۆک وەس ە. بۆ نموونەو سازمانەی ئەمەو دەستوور و ڕێسای ئەپێی دەب (گۆڕیین

 .ەرگۆڕانەاڵتێک بە بۆ و ەوەاڵتێکەو ەش لەاڵتەسەو دەکی. سنووری ئەسەاڵتی کەسەک دەن ەیەپێگ

 ەستوور و نەد ەدا نەپێنێت. لێرەسەزۆر د ەو خواستی خۆی ب ەیەنێک هێزی هەالی - پێنەاڵتی خۆسەسەد -2
رمانی حیزب و  ەف  ەب ەوەفێرخوازانگرێت، ڕێکخراوێکی  ەو مان د ەندیکای کرێکارانەنابینن. س ەنۆر ەپێگ
ها  ەباری و ەل  ەستوور و پێگەت، دە مان و حکوومەرلەخات. پەی زانکۆ دادەرگەی سیخوڕی دەزگەد

 دات. ەنابوودیی خۆی پێشان د

اڵتی خۆی  ەسەپاندنی دەبۆ س .ەیەتوانای ماددی ه ەسازمان ئەوتیی ەرۆکایەس - اڵتی ماددیەسەد -3
 . دەخاتە گەڕوپوول ەپار

ر  ەبەبوارێکی پێویستدا زانا و ئاگادارن ل ەل ەیەن ه ەس و الیەسازماندا ک ەل -ئاگاداری اڵتی زانیار و ەسەد -4
  ەسانی دیکەکئاگادارە  ها ەینی وەینوبەکڕادەگات،  ی بە ئاگاداریستەد ەیە. مرۆڤ ه ەستیان بااڵیەد ەوەئ

 اڵتی خۆی.  ەسەپاندنی دەهێنێت بۆ سەکار دەب  ەو ئاگاداریی نم زانیەاڵتدار ئەسەنایزانن. بابای د

«  ستبوونەیوەدوای »پەگشتی بەزانێت مرۆڤ بەنێک دەسێک یان الیەک - ندیەاڵتی جڤاکی و نۆرمبەسەد -5
ڵکیش  ەکات، خەت دیاری دەاڵتی خۆی نۆرم و ڕێبازی تایبەسەپاندنی ویست و دە، دێت بۆ سەدا وێڵ

بۆ  ەبناخ -« رەوان »نۆکەو ئ «م »ئاغاە، ئ «مورید»وان ەو ئ «شێخ »م ە. ئەوەبنەخۆکرد لێی کۆ د
 ی ساز بوو. ەکەاڵتەسەد

 
121 Armstrong (2007): 409. 
122 Jacobsen & Thorsvik (2002): 207. 
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سپاندنی ەی هاوکاردا بۆ چەرەتۆڕ و ب ەل ەوەرەاڵتی س ە سەستنی چوار دەتێکب ە ل ەبریتیی - ندیەو تۆڕب ەرەب -6
  ەخاتەست، سازمانی حیزبی و پاشکۆی حیزبی دە د ەگرێتەرمی دەی ف ەکی پێگەرەپشتیوانیی د ەاڵت. بەسەد
شی و سیخوڕی داگیر ە رتەی ئەزگەتدا، دەزارەمان، وەرلەری پەسێب ەتدا، لەوڵەی دەنا پێگ ەپ ەڕ، لەگ
ها  ە اڵت وەسەکات. دەت هوتێل و ڕیستورانیش پاوان دەنانەزن، تەی مێدیا و کۆمپانیای مەزگەکات، دەد

 .ەوەمێنێتەکی بۆ دەمایەبێت ئیدی جڤاتی سیڤیل و بزاڤی میللیی دێمۆکرات چ بن

ناچار    ەنی دیکە ست و الیەد ەگرێتەڤ دەر جۆرێک بێت داڕشتنی ڕۆژەهەنێک بەالی  - ڤەاڵتی ڕۆژەسەد -7
 بن. (ەوەکاردان)ک ەرتەریکی بەکات خەد

ت بێت  ەتی تایبەسڵەر و خەر هونەبە، جا لەیەکی هەسەاڵتی کەسەد ەیەمرۆڤ ه -کی ەسەاڵتی کەسەد -8
 .یەەوتزادەی میراتگر و ڕێکەوەر ئەبەیان ل

 

  ەیەر هە. ڕێبەیەویشی هە. دێمۆکرات و تاکڕەیەوای هەوا و ناڕەاڵت ڕەسەی دەو جۆران ەو بناخەوجا گشت ئەئ
شدار  ەی بڕیارداندا بەپرۆس  ەیان بدات لەو ڕێگ ەوەنێو هاوکارانی خۆیدا باڵو بکاتەاڵت ب ەسەد ەندەسە های ال پەو

 کات.  ەخۆیدا توند گیر دسانی ەست خۆی و ک ەد ەل ەکەاڵتەسە وی گشت دەجڵ ەیشەبن. ه

ری  ەوایی، ماک و هونەرمانڕەمکی ف ەچ Michel Foucaultندی ناودار ە، بیرمەوەی مێژووی بیرەڕوانگ ەل
 ,Säkerhetی سوێدی ەمەرجەت -  Sécurité, territoire, populationکات. کتێبیەد ەوایی شرۆڤ ەرمانڕەف 

territorium, befolkning (2010) -  1978-1977وایی« و سااڵنی ەرمانڕەف »مکی ەی چەربار ەد ەکەیەند وانەچ  
  دەڵێت: دا، 1978ی مارسی  22ی ەوان ەشی کردوون، لەپێشک Collège de France ەفوکو ل

تی  ەکجار تایبەرێکی یەهون - مەستم بوو پێشانی بدەبەمن م ەیشەمەر ئ ەو ه -وت ەرکەد یەوەئ»
مێژووی    ەل ەی خۆی بوو. ڕووداوێک ratioزی خۆی، هۆشی خۆی، ەنی ئاوەخاو ەوایی بوو کەرمانڕەف 

 ەل ەدا، واتەمانەو دەی ڕێک لەوەل ەمتر نییەندیی ڕۆژاوادا هیچی کەمێژووی هۆشملە زی ڕۆژاوادا، ەئاو
  Kepler, Galilei, Descartesکانی الی ەنیشان، دامەهەڤدەی هەدەم و درێژایی سەهەی شازدەدەکۆتای س
کی  ەی ەدیارد ەزدا، باسمان لەی ئاوەـ Transformationم دۆخگۆڕین ەبواری ئ ەوت. لەکەر دەدەو هتد، ب
هۆکار بۆ   ەبوو«  تەوڵە»هۆشی دـی  (وتنەرکەد)م چۆن خویابوون  ەوڵم دا پێشانی بدە. من هەزۆر ئاڵۆز

  ەیەوەئ ەو ژمێرکاریی ەوکردنەم جۆری بیرەڕهێنان و ژمێرکاری. ئەباو، ەوکردنەیدابوونی جۆرێک بیرەپ
 ەب ەتەم سیاسەتا ئەرەس ەبیرمان بچێت کەلنابێت  رگیزەو ه - تەگوترا سیاسەدا پێی دەمەردەو سەل

،  ەوکردنەی بیرەجۆرێکی دیک ەبریتی بوو ل ەیەم دیاردەنرا. ئەداد Heterodoxyگومڕایی  ەجۆرێک ل
  ەها لەروەوایی و هەرمانڕەف  ەزاڵبوون، ل ەشانشینی، ل ەاڵت، لەسەد ەل  ەوکردنەبیری ەجۆرێکی دیک

ت: ە ی بۆ دیاری کرا و نێو نرا سیاسەپێناس  ەم گۆمڕاییە. ئ«ویەندیی نێوان شانشینیی ئاسمان و زەیوەپ
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با بۆ   ەمەردەو سەی ئ 123mathesisی ەک بیرۆکەک وەیەبا تاڕادەوایی دەرمانڕەری ف ەت بۆ هونەسیاس
 124. (زانست)سروشتانسی 

Foucault نگڕێژ کرد  ەکی ڕەیەوایی« سنووری دیاردەرمانڕەهۆشی ف » دەڵێت: ەوەکارییەم وردەدەوێدا و بەر لەه
 . ەتەوڵەد ە یەم دیاردەم ئامانج. ئەم پرنسیپ بێت، هە، هەواییەرمانڕەو هۆشی ف ەکرێت بۆ ئەد ەک

  ەکاری. بەورد ەی پڕ لەنگاڵەی ڕکی بیردۆزەکیەیەستەرەک ەبێتەدفوکو وایی الی  ەرمانڕەر، هۆش و ماکی ف ەهون
،  خۆ ەگرێتەجۆر دەم ەاڵتان شێوازی هەنگی وەرهەو ف ەمانەرخی زەڵ چەگەوایی لەرمانڕەش سازمانی ف ەوەکرد

 لێرەدا هەر بۆ نموونە و بەراورد بەڕۆژگەیەکی ئەورووپایی لێ دەکەینەوە.  

 

 

 اڵت ەس ە شینی د ە داب   -   وایی ە رمانڕ ە سازمانی ف 

 Håkanوەک سازمانی فەرمانڕەوایی، بیرۆکە و چەمکێکی ئەورووپازادەیە. نووسەران  125« دەوڵەتی ناسیۆنال »

Arvidsson & Hans-Åke Persson  لە کتێبیEuropeiska brytpunkter (2003)   دا دەربارەی ئەم باسە دیدێکی
سەرنجڕاکێشیان هەیە: »دەوڵەتی ناسیۆنال هەم وەک بیرۆکە و هەم وەک دامودەزگە دیاردەیەکی ئەورووپاییە. 

ئەم چەمکە بەرهەمێکە بەرەبەرە لە دوو سەرچاوەوە گەشەی کردووە: فرەبەرەکیی ڕیشەداکوتاوی ئەورووپا و  
ووپا لە پێکهێنانەوەی ئیمپراتۆرییەکی یەکانگیر پاش ڕمانی دەوڵەتی  هەروەها لە بێتوانستیی فەرهەنگی ئەور

لە بری   دەوڵەتی ناسیۆنال جیاوازی و ناکۆکیی نێوخۆی ئەورووپا بووە هۆی دامەزراندنی چەندین  126«. ڕۆمانی
وە  وەک سازمانی فەرمانڕەوایی بەدەم کاتە دەوڵەتی ناسیۆنال یەکگرتنەوەی ئەورووپا لە یەک دەوڵەتی مەزندا. 

وەک بیرۆکە،   ەی ناسیۆنالی دەرەوەی ئەورووپا. ئەم دەوڵەتجیهانگەشەی کرد و ئەوجا بووە نموونە تەنانەت بۆ 
گەرچی چەندین جۆر ناکۆکی و جەنگی بەدەمەوە بوو بەاڵم لە بواری سازمانگەری و فەرمانڕەواییدا هونەرکاریی 

 وردی لێ بەرهەم هات. 

واییدا ڕوون  ەرمانڕەفڕێبەرایەتی، دەسەاڵت و  بواری  ەتی لەڕەدیدێکی بن Sveriges författning (2011)کتێبی 
، ەواتەم. کەرمانی و ستەدف ە ی بەمای ەبێتەر دەاڵت هەسەکی دەیەوەچڕبوون ەموو جۆرەه» 127:ڵێەو د ەوەکاتەد

ر ەسەش بکرێت بە اڵت دابەسەددەبێت ری بۆ هاوزێدان، ەروەم دادپەم ئازادی و هەی هکردنرەبەستەبۆ د
مای  ە»بن تگوترێ ەپێی د  ەیەم دیدەکتر«، ئەی یکردنو چاودێری کردننگەرازدا بۆ هاوسەرف ەئۆرگانی جودای س

 
باسیان لێ دەکرد و تێیدا بە نموونەی   Descartes & Leibnizو نموونە زانستەی زانایان ئاماژەیە بە mathesisچەمکی   123

ماتەماتیک چەند ڕاستییەکی ئاشکرا دەکرانە دەستاوێژ بۆ گەیشتن بە دەرهاویشتەی دروست لە گشت زانستێکدا بێ 
 :Nationalencyklopedinئەوەی مرۆڤ پێویستی بە ئەزموونکاری و سەرنجدان بێت. سەرچاوە: زانیارستانی سوێدی 

www.ne.se 
124  Foucault (2010): 255 

چەمکێکی ئاڵۆز و فرەڕەهەندە و تۆژینەوەی تایبەتی خۆی هەیە.  Nation / National «ناسیۆن« / »ناسیۆنال»چەمکی   125
زۆر جار ئەم چەمکە بە دەوڵەت، میللەتی خاوەن دەوڵەت، نەتەوە... هتد پێناسە و سنووردار دەکرێت بەاڵم تۆژینەوەی  

 ورد چێوەی وەها تەسک ناسەلمێنێت. 
126 Arvidsson (2003): 148. 
127 Strömberg & Lundell (2011): 87. 
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:  ەوەکاتەاڵتدا جودا دەسەنێوان سێ جۆر د ە ت لەوڵەوایی دەرمانڕەف  ،ەمایە م بنە. ئ«اڵتەسەشینی دەداب
 اڵتی دادپرسی. ەسەجێکار و دەاڵتی جێبەس ەر، دەستووردانەاڵتی دەسەد

وام ەردەب ەوەمەو دەکات و لەو دەیڕەپ ە« ـاڵتەسە شینی دەمای دابەبن»م ەئ ەوە  1809ساڵی   ەاڵتی سوێد لەو
ش ەموو بەتیی هەرپرسایەرک و ب ەی ئکردن ڕێژێت بۆ دیاریەسمی دیاریکراو دادەتێیدا، ڕێوڕ ەکاریییەریکی وردەخ

رک و  ەئ ەجیاوازییان ل ەی دیکەی بااڵ و دادگەخرێت، دادگەستێنی دادپرس چۆن ڕێک دەک. بەیەو پێگ
رک و مافی ەشینی ئەندوچۆنی دابەجێکار، چەستێنی جێبەب ڵبژاردن،ەه ەمان چۆن دێتەرلەپ ،ەاڵتدا چییەسەد

 ەک - ەوایی کۆمۆنەرمانڕەکات؟ شێوازی ف ەتدا چۆن دیاری دەوڵەئاست د ەل  (، شارەوانیکۆمیوون) ەکۆمۆن
  ەت چۆن دێتەحکووم  ،کرێتەر دەبەستەچۆن د -ت ەوایی میللەرمانڕەمای دێمۆکراسی و ف ەبن ەوەکاتەد

 زراندن.ەدام

ت و  ە مان، حکوومەرلەپ ەیەاڵت هەتی. وەوایەرمانڕەی ف ەرزەب ەم ئاستەئ ەتی بگاتەجارێ ماوی ەیەجڤات ه
ن.  ەکحیزبەرەو سەچی ئەموشیان ملکەر هەزراندن و هەدام ەکحیزب دێنەرەرمانی سەف  ەتێیدا ب ەها دادگەروەه
. ەنگێکی نییەڕۆک هیچ سەناو ە، بەنها بۆ ناوەهادا تەاڵتی وەو تووری، جێبەجێکار و دادپرسی لەسەی دەزگەد

رمانداری و  ەکانی ف ەجیاواز ەنێوان بوار ەتی نادات لەرپرسای ەرک و بەشینی ئەداب ەخێک بەها چ بایەمی وەسیست
 بردندا.ەڕێوەب

ریی و شێوازی ەری سازمانگەهون ەدا ل «شی »کارگێڕی و دادپرسیەب ەل Nordisk politik (2005)کتێبی 
نی جیاواز و  ەگرێت، الیەکیان دەیەبواری جیاوازدا ب ەدوێت و لەد 128ورووپاەاڵتانی باکووری ئەوایی وەرمانڕەف 

ی پاشخانێکی مێژووکردی ەوکردنەڕوونستی ەبەم ە، بەوەناخی باس ەی بچێتەوەر لەدات. بەوێکچوویان پێشان د
رخ سێ ەتی هاوچەوڵ ەوتی جیاواز، مێژووی دەڕ ەچاوپۆشین ل ەگشتی و بەزۆر ب دەڵێت: کارگێڕی و دادپرسی،

 129:ەیەئاستی ه

 سێ بوار  ەل ەسپاندن، بریتییە خۆچ  -1

کاروباری  - رانەندەتی هەزارەو)ری خۆی ئۆرگانی دیپلۆماسی ەت بۆ پاراستنی زێد و ڕووبەوڵەد -
 کات، ەساز د (رگریەتی بەزارەو)ش ەرتەو ئ (ەوەرەد

 کات ەساز د (زارتی داد و نێوخۆ ەو)ی نێوخۆ ئۆرگانی دادپرسی ەی شیرازکردنبۆ دابین -

تی ئابووی بۆ باجگری  ەزارەو)ئۆرگانی دارایی  ،ڵسووڕانی کاروبارەی ئابووریی پێویست بۆ هکردنبۆ دابین -
 زرێنێت ەمەداد (کاریپارەو 

ڕێ، پۆست و  ەوبان و ئاسنەڵسووڕانی کشتوکاڵ و ئاودێری، ڕێگەۆ هبرخاندنی توانانی فیزیکی: ەچ  -2
 دانوستان... 

نگ، ەرهەمی، فێرکاری، بازاڕی کار، خێزان، ف ەبواری ساخڵ ەرانیی جڤاکی: بۆ نموونەی خۆشگوزکردندابین  -3
 ...ەژینگ

 
واتە پێنج دەوڵەتی دانمارک، نۆروێژ، سوێد، فینالند و ئایسالند و هەروەها سێ هەرێمی  «»باکووری ئەورووپا - 128

ی سەربە   Faroe Islands، دورگەستانی فەیری )فەیری ئایالندس  )سەر بە فینالندە( Åland: ئۆالند خۆفەرمان )ئاوتۆنۆم(
 . )سەربە دانمارک( Greenlandو گرینالند  دانمارک(

129 Petersson (2005): 97. 
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ی ئادگاری ەوکردنەبۆ گرد   ەنها مۆدێلێکی گشتییەت   ەمەر، ئەب ەبگرێت ەیەم ڕێچکەڕێک ئ ەاڵت نییە ت وەڵبەه
اڵتانی باکووری ە، وتەوڵەر شێوازی کارگێڕیی دەس ەکاتێک دێت ەم کتێبەری ئەی نووس Peterssonهاوکۆ. 

ی ەوەو ئ - ەوەگرێتەدانمارک، نۆروێژ و ئایسالند د - کیان ڕۆژاوای باکوورە ش، ی ەدوو ب ەکاتەورووپا دەئ
م و سوێد بۆ ەکەی یەنموون  ەکاتە. دانمارک دەیەست سوێد و فینالندەبەم - اکووراڵتی بەیان ڕۆژهەدیک

 .دووهەم

ی بواری خۆیدا. مۆدێلی سوێدی  ەرمانگەف  ەردرێت لەگشت بڕیارێکی د ەل ەرپرسەزیر بەمۆدێلی دانمارکیدا و ەل
  ەل ەی بریتییەی دیکەکەو الی ەتەزارەکی وە: الیەیەنەدووالی ە، واتەریی تێدایەجۆرێک دوالیزمی سازمانگ

  (کوردستان ەتیی گشتی لەرایەبەڕێوەب ەوەکاتەک دەیەتاڕاد) ی کارگێڕەرمانگەسوێد ف ەی کارگێڕ. لەرمانگەف 
ر ەرانبەب)ی فێرکاری ەرمانگەف  ەت. بۆ نموونەتێکی تایبەزارەک وەکات، نەت دەکۆی حکوومسیاسەتی وی ەیڕەپ
  ەر، ن ەوەکی پیشەیەرمانگەک ف ەکات وەجێ دەکاری خۆی جێب (کوردستان لە ەردە روەپگشتیی تیی ەرایەبەڕێوەب
ت  ە ڵبژاردن و حکوومە. پاش هوەر بدەنکاروباری لە ست ەد ەبۆی نیی و نە سەرەکحیزب حیزب ، نەزیرەو

و لەویشەوە  گۆڕین  ەدێت (ەپۆستێکی سیاسیی ەک)زیر ەو -ڵبژاردن ەنجامی هەرئەی دەگوێرەب - گۆڕین
ی ەرمانگەف  ەر شێوازی کارگێڕی لەس ەکار ناکات ەوەاڵم ئەبدیاریکردنی ئامانج و سیاسەت دێتە گۆڕین 

 .  ەیەرانەوە، پیشەمیان سیاسی نییەئ ەفێرکاریدا، چونک

 ،توانا ویی ەکارام ە ل ەجگ  -لە دەوڵەتی ناسیۆنالدا بێت یان لە شێوازی دیکەی فەرمانڕەواییدا  -ایەتی رەڕێب
اڵتی سوێد،  ەو ەل ەر بۆ نموونە. هەکەرەوی گەستووری کار و سازمانی پتەد هەیە، ی کارەمینەزپێویستی بە 

ت،  ەرخاندنی کاری حکوومەو بۆ چەکی پتەیە مینەی زکردنرەبەستەستی دەب ەم ەتی بەوایەرمانڕەڕێسای ف 
زیران دیاری ەی وەستەد ەوەکاتەد ەندامانی تیمی کاری خۆی، کەزیران، ئەرۆک وەس ەداتەاڵت دەسەد

ش بکات و داوای  ەردا دابەسەرکیان بە. ئەوەوت بکاتەم لێیان زەزیرییان بداتێ و هەی وەم پێگە، ه130بکات
کات؟  ەڵبژێرێت، چۆن حوکومڕانی دە زیرانی خۆی هەونەبێت  اڵتیەسەزیران دەرۆک وەنجامیان لێ بکات. سەئ
نی  ەس و الیەر کەکات؟ گەدیاری د ەو تیمەندامانی ئەکێ ئ بژێرێت،ەڵنەزیران تیمی کاری خۆی هەرۆک وەس

و ەو. ئەموئەستی ئەی دەڵەبووک ە؟ خۆ نابێتەیەزیران چ کارەرۆک وەن، سەکەزیران دیاری دەنی وەنجومە ئ ەدیک
ند  ەرۆک، چەک سەبری یەبێت و ل ەڵەی بووکەکەرۆکەر سەگ تسووڕێ ەڵدەچۆن ه ەزیرانەنی وەنجومەئ

ی   (ندەیوەپ) ەموتورب ەالو ەر خۆی لەگ تگرێ ەزیران د ەرۆک وەزیر چۆن ڕێزی سەبێت؟ وەکی هەکوێخای
یی، ەکارام ەل ەرۆک سازمانێک، جگەموو سەم دێت؟ هەرهەها چی لێ بەنی وەنجومەن کرا بێت؟ ئەنجومەئ

واو جودان.  ەدوو باسی ت ەڵەر و بووکەر بێت. ڕێبەش ڕێبەڕووک ەک بەبێت نەی دروستی هەپێگدەبێت 
 ییە و داوای هونەرکاری دەکات. تەرپرسایەب ڕێبەرایەتی

ی  کردنوەبۆ پت -ورووپا  ەباکووری ئ ەوایی لەرمانڕەری ف ە، هونەرمانگەت و ف ە زارەندیی نێوان وەیوەپاش پ
  ئوستان،یان )ەرێم  ت، هەوڵەنێوان سێ ئاستی د ەاڵت لەسەشینی دەر باسی دابەس ەدێت - ی دێمۆکراسیەپرۆس

بۆ ڕاپەڕاندنی کاروباری خۆیان لە   ەنۆکۆم ئوستان و . (، شارداریوانیەشارکۆمیوون، ) ەنۆوجا کۆمەو ئ (ەپارێزگ
ئەنجومەنی بڕیاردەر بە   -ئەنجومەنی بڕیاردەر و ئەنجومەنی فەرمانبەرن ن ەخاوسنووری دەسەاڵتی خۆیاندا، 

ی فەرمانبەر بەپێی یاسا و ڕێسا دادەمەزرێنێت. بەگشتی  هەڵبژاردن دێتە پێکهێنان و ئەوجا ئەمیان ئەنجومەن
هەمان پرۆسەی هەڵبژاردنی پەرلەمان و دامەزراندنی حکوومەتە بەاڵم ئەمیان دەسەاڵتی سنوورداری ناوچەیی 

هەڵبژاردنی ئەنجومەن و دامەزراندنی کۆڕی فەرمانبەران بە ت ەڵبەهنییە. گشتیی هەیە و مافی دەستووردانانی 

 
130 Strömberg & Lundell (2011): 67. 
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  ەوانی، بەتا شارەه ەوەپارێزگ ەر لەه تزار. خۆ ناشێەت و بۆ چاوەڕواڵ ەک بەن ەهایەو ە ڕاستیکردەوە و ب
 .ەرماندەستچێنی بابای ف ەی کارتۆنی بن و دەزگەو د  ەبنگ ەوەنەنجومەپارێزگار و ئ

ک  ەکوردستان، وبۆ بارودۆخی ئێستای  -چ دانمارکی بێت و چ سوێدی  - واییەرمانڕەری ف ەی هونەم باسەئ
تی زرنگ و   ەرایەڕێب  ەها پێویستی بەرکی وەاڵم ئەرنج بێت. بەبا جێی سە، دەشاوەنگین و گەزموونێکی سەئ

 . ەی کاروانکوژەستێرەئبووەتە  «یەک »دوبەی ساکاری وەجارێ نموون ە. الی ئێمەیەمێژووساز ه

و سازمانی   Globalization پۆشاندنجیهانلە دوو الوە پەستانی لەسەرە. الیەکیان دیاردەی «  دەوڵەتی ناسیۆنال »
دەوڵەتی  کە وەک چەتر چەندین  European Union (EU) «یە، بۆ نموونە »یەکێتی ئەورووپا« دەوڵەتی -بان»

. بە کورتی ئاوڕێک لەم دوو پەستانە دەوڵەتی ناسیۆنال کۆ دەکاتەوە، لە الیەکی دیکەوە هەرێمی نێو  ناسیۆنال 
 . و پاشان هەرێمبەند پۆشجیهانپەستانی دەدەینەوە، سەرەتا 

 

 پۆشەتی جیهان ستانی  ە و پ   دەوڵەتی ناسیۆنال 

  بریتییە لە چەندین پرۆسە و پەیوەندی جڤاکی و جودایە لە Globalization 131انپۆشاندنهجیدیاردەی 
  ندێشە، بیر و ئایدیای پشت دیاردە و پێڤاژۆیکە دەکاتەوە ئە Globalizm (گلۆبالیزم)پۆشەتی جیهان
ئەم باسە شی   Globalization: A very short introduction (2009)لە کتێبی  Manfred B Steger .پۆشاندنجیهان

 132بەگشتی سێ جۆری هەیە: پۆشەتیجیهاندەکاتەوە و دەڵێت ئایدیۆلۆژیای 

ئایدیۆلۆژیای هەرە بەرینی ئەم سەردەمەیە کە داوای بازاڕی ئازاد و دەربازبوون  -ی بازاڕ پۆشەتیجیهان -1
 ی هەیە. « ، نەولیبەرال لیبەڕال  -نوێ»لە دەسەاڵتی دەوڵەت. ئەمیان ناوەڕۆکێکی دەکات 

دا کۆ  ـ Global Justice Movement «ی جیهانپۆشبزاڤی داد»لە  بۆچوونێکە -ی دادپەروەر پۆشەتیجیهان -2
ی بازاڕ، وەک تۆڕێک لە  پۆشەتیجیهان بەرۆکگیرییدەبێتەوە. لە کۆتای نەوەدەکانی سەدەی بیستەمەوە بۆ 

هاتە پێش. الیەنگرانی ئەم ڕێبازە لە  Global Civics پۆشجیهانی  NGO (مەدەنی)سازمانی سیڤیل  
کە   World Social Forum (WSF) سەکۆی جڤاکیی جیهانی یی فرەواندا کۆ دەبنەوە بە ناویجیهانسەکۆیەکی 

. World Economic Forum (WEF) ئابووریی جیهانی بەرانبەر و ڕکابەری سەکۆی نەیارانە، واتە سەکۆی 
 نوێنەرایەتی دەکەن.  Noam Chomskyچەپڕەوانەیە و کەسانی ناوداری وەک  پۆشەتیجیهانئەم جۆرەی 

ی بازاڕ و داکۆکی لە جیهانپۆشەتیبۆ بەرەنگاریی ئەمیان  . دکاتەوە ئیسالمی سیاسی –ی جیهادی پۆشەتیجیهان -3
 ڕێگەی جیهاد دەگرێتە بەر.  «»ئوممەتی ئیسالم

 

  

 
بۆ گلۆبالیزم   «جیهانپۆشەتی»و  Globalizationبۆ  «جیهانپۆشاندن»بێتە سەلماندن، ئەوا  Globalجیهانپۆش بۆ گەر  - 131

Globalizm   .لەوانەیە بە زاراوە لەبار بن. جیهانپۆشاندن پرۆسەی چەرخاندن و پیادەکردنی بیرۆکە و ئایدیای جیهانپۆشەتییە 
132 Steger (2011): 123. 
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 ندی ە رێمب ە ستانی ه ە و پ   دەوڵەتی ناسیۆنال 

کە گوتمان هەرێمبەندییە و لە الیەکی دیکە و   دووهەم، دیاردەیەکی دیکە هەیە، دیاردەی پۆشاندنجیهانجگە لە 
 Europeiskaلە کتێبی  Pau Puig i Scotoni. دەوڵەتی ناسیۆنال بە ئاڕاستەیەکی دیکە پەستان دەخاتە سەر 

)2003(brytpunkter   :133دا لە ڕوانگەیەکی ئەورووپاییەوە سێ جۆر هەرێم جودا دەکاتەوە 

کاروباری کارگێڕی، پالنڕێژی و فراژووتنی لە ئەستۆیە. مافی   -هەرێمی کارگێڕ« »واتە  - «ئوستان» -1
 دەستووردانانی نییە. بۆ نموونە: هەرێمەکانی سوێد، دانمارک و فرانسە. 

و حکوومەتی خۆیانن، بۆ نموونە:  هەرێمانە خاوەن ئەنجوومەنئەم  -« هەرێمی دەستووردانەر» -2
 ، بەلژیک و سپانیا.(نەمسا)هەرێمەکانی ئەڵمانیا، ئوتریش 

« ن بەاڵم خۆیان بە میللەتی جیاوازی خاوەن  هەرێمی دەستووردانەر»ئەمانە  -هەرێمی میللی« » -3
، کاتالۆنیا و (لە بەلژیک)، فالندەر (لە بریتانیا)بۆ نموونە: سکۆتالند و وێڵز  فەرهەنگی جیاواز دەزانن.

. هەرێم هەیە لەم جۆرە دەسەاڵتی هێندە بەرینە بواری پاوانی زەبروزەنگیش  (لە سپانیا)باسک 
 دەگرێتەوە کە دەکاتەوە پۆلیس و ئەرتەشی میللی.   

 

پێنج   -دیسان لە ڕوانگەیەکی ئەورووپاییەوە  - Puig i Scotoniهەرێمە میللیە« بەتایبەتی جێی سەرنجە و »ئەم 
 خەسڵەتی تایبەتی لێ دیاری دەکات: 

فەرمانی و سەروەریی ۆ هەرێمی میللی« بەگشتی خاوەن زمان و فەرهەنگی تایبەتن، هەیشە لە بواری خ» -1
 سیاسیدا مێژوویەکی گەشاوەی هەیە.

هەرێمی سنووری« ی هەستیارن.  »هەرێمی میللی« بەگشتی لە ڕووی جیۆپۆلیتیک و جیۆستراتیژەوە » -2
تایبەتمەندیی نشیمەن و فەرهەنگیان بۆ دەوڵەتی سەردەستەوە بۆتە مایەی مەترسیی و ئەمەش میللەتەکەی  

 تووشی گێچەڵ کردووە.

یەنی هەیە، یەک ئایەتی و یەک  هەرێمی میللی« بە ژمارە کەمە. ئەمەش لە ڕووی سیاسییەوە دوو ال» -3
نایەتی. ئایەتی، لەبەر ئەوەی کەمیی ژمارە دەبا ببێتە هاندەر بۆ سەلماندنی داواکاریی میللیی ئەم هەرێمانە.  

بۆ نموونە بوونە ئەندام لە سازمانی فرەمیللی وەک یونیسکۆ و بەشداری لە کێبەرکێی وەرزشیدا. الیەنی 
 یدا ئەرکی لۆببیکارییان بە باشی پێ نەچەرخێت.جیهانی فرەمیللی و نایەتی وەهای کردووە لە ئەنجومەن

 هەیە ژمارەی هاوزێدانی لە وەاڵتی دیکەی ئەورووپا زیادترە. «»هەرێمی میللی -4

ێکی توانا و دارای خۆناسن، ئەمانە  ـ (توێژی دەستبژێر، ئەلیت)ئەم هەرێمە میللییانە خاوەن سەرتەڵ  -5
 میللەتی خۆیان. کاریگەریی بەهێزیان هەیە لەسەر 

 

و جوداکردنەوەی جۆرەکانی لە ڕووی سازمانی فەرمانڕەوایی و کارگێڕییەوە بۆ بەڕێوەبردنی  «باسی »هەرێم 
وەاڵت، بۆ دابەشینی دەسەاڵت و ڕێکخستنی ڕەوتی دێمۆکراسی، کە لێرەدا دەکاتەوە فەرمانڕەوایی خۆجێ و  

یادەکردنی  ناوچەیی، باسێکی گرینگ و سەرنجڕاکێشە. وەاڵت هەیە لەم هونەری دابەشینی دەسەاڵت و پ

 
133 Arvidsson (2003): 234. 
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فەرمانڕەوایی ناوچەییدا مەودای بەرینی بڕیوە، هەیشە لێی ئاڵۆسکاوە و تەنها بۆ بەرژەوەندیی بەرتەسکی  
 دەسەاڵت پیادەی دەکات. 

 

 

 ی باس ە پوخت 

سازمانگەری زانستێک نییە لە بۆشاییدا بژی، پیادەکردنی دەسەاڵت، هونەری ڕێبەرایەتی و فەرمانڕەوایی 
 زادەی هزری مرۆڤە و ڕەنگدانەوەی سیاسی، فەرهەنگی، ئابووری و... هتد هەیە. -دیاردەیەکی جڤاکییە 

 سازمانگەری هەیە دادپەروەری دەکاتە مەبەست، هەیشە ستەم و چەوسانەوە. 

تی کوردستان  ەک میللەداری وە ردەر و دەدەبژیارتێکی  ەکاروباری نێو میلل ەگات ەر دەتی گەرایەری ڕێبەهون
  ەر کارێکدا کەه ەل... نی: »ەتۆد گەمەسعوود محە، مەتێکەمیلل ەمەگرێت، ئەڵدەستیاریی زیادتر هەگرینگی و ه

نەبێت   کانەی شایەستەک دارودەو و ەکراوەحسێبی بۆ ن تبووبێەه  ەوەاڵت و ئاین و مێژووەسەد ەندی بەیوەپ
  134. «ەوەتەدراوەت ئاوڕی لێ نەق 

 دەڵێت:  کات وەاڵت دەسەئامۆژگاریی د ەبێهود ەـ و 1923ساڵی  ەزڵی، لەشوکری ف 

 یەکەولێژی نەرەس ەورازەه ەل ەڕووی ئێست ەئیش ک
 یەکەدوعا و نوێژی ن ەر بەوێ، هەفکری وردیشی ئ

 مڕۆەم ئەعال ەل  ەنجەترە کی شەکوو شایەشا، و
 ی ەکەدرێژی ن ەیەمەی کورت ئە، قسەقانوون ەورەگ

 135زڵی ەشوکری ف 
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 دادپەروەر و ئازادیخواز بەرانبەر فەرمانڕەوایی ستەمکار فەرمانڕەوایی 

ییی کارییبەمەبەسی   
گەیبۆیهەموانە.یسیستەمیفێ   

فێ 

خوازیویی  
یفێ  یمیلیل،یبەردەوامیپەرۆیسژ فراژووتی 

مامۆستایە.یبەرنامەییخوێندنیگەشەیدەکاتیویی

یپێشکەوتنیویسەرکەوتنیبۆیمامۆستایانیخۆشیی دەرفەی 

گەییباشیبۆیهەموانەینەکیتەنهایبۆیی  
دەکات.یفێ 

تداران.ی
 
 دەستەییدەسەڵ

ییان گەییحکوومەی   
یمنداڵییانیییفێ  ئەمبارەیبۆیڕاگرتی 

یی بەوەیبۆیجڵەوگرتی  ئامرازەیبەدەستیسەرۆکیویحێ  

یسەرۆکیویی ای    
گەییباشیپاوانەیبۆیخێ   

میللەت.یفێ 

یسەرۆک.یئەوسایکۆمپانیاییدەرەکیی خزمەتچییەکای 

یدەکەنیویلەشکرییحکوومەتیی سەرپەرشی 

یکێشەیبن.ی یبەرپرسانیتوویسژ
 

 دەیپارێزێتینەکایمنداڵ

یوییساخڵەمی)خزمە یتەندروسی  تگوازاری 

(ی بۆیهەموانە.ینەخۆشخانەیویییدەرووندروسی 

یی دەرمانسازییگەشەیدەکات.یپەیوەندییویهاوئاهەنگی 

یی یبوارییساخڵەمی  زانستانەییهەندەرانیبۆیپێشخستی 

 هەموویمیللەتە.ی

یپێویستیبەیخۆیویی تدارانیکای 
 
سەرۆکیویدەسەڵ

انەوەیبۆیچارەسەرییدەردیبێتییانیبۆیپشوویدەچنە   
ییخێ 

تان.یتاکیمیللەتیبەبەریمەینەتییەوەیدۆشیی
 
یوەڵ گەشی 

 دادەمێنێت.ی

یویتوانا،یبەیی یکارامەی  یبەیپی   پێگە،یکاریویبەرپرسایەی 

گوێرەییدەستووریویڕێسایبۆیهەموانیئاواڵەیە.یبازاڕیویی

یباشیی یکاریگەشەیدەکاتیویمیللەتیبەیخوێندی  دەرفەی 

یی یباش،یخۆتەیارە،یخۆراکیویپێداویستی  ویساخڵەمی 

یدەکات.یمیللەتیتەژەندە.ی  خۆییدابی  

تە.یهەریلەیڕیستورانیویی
 
پێگەییبەرزیوینەوییبۆیدەسەڵ

یهەموویی کۆمپانیایەوەیبۆیبنەماڵەیەیهەتایسەرۆکایەتی 

دەزگەیویفەرمانگەیەک.یمیللەتیدەبێتەیبازاڕێیکیبێپەرێزیی

.یی یدەراویس  تای 
 
 بۆیوەڵ

یشاریویگوندیدەکات.یی دەوڵەتسازییداواییتێکبەستی 

وییئاسن
 
تدایبڵ

 
یهاوزێدانیتۆڕییبەیوەڵ ەڕێیبۆیخزمەی 

یمیللیبوونیی کردۆتەوە.یمیللەتیتێکەڵیدەبێتیویهەسی 

 گەشەیدەکات.یی

ێتیئیدییی یجڵەوییدەگێ 
یپەرتیویناتوانایباشێ  میللەی 

یلەینێویی یباشە؟یناوچەگەرییویدژایەی  ئاسنەڕێیبۆخ 

 میللەتدایتۆویدەکرێتیویگوڵیدەکات.ی

تیویی
 
یوەڵ یبۆیپاراستی    

یمیللەتە.یی میللەتە.ییهێ  یبۆیسەرکوتکردی    
 هێ 

ووسازەی ژ  
یمیلیلیگەشەندە.یبنگەیییی-مێ 

 
فەرهەنیک

تدایبەردەوامی
 
یڕێکوپێکیلەیگشتیوەڵ فەرهەنگی 

یهەمەالیەنەییی یویسەرخستی  یپێشخسی   پەرۆیسژ

یاریوینووسەر،یئەدیبیویهونەرمەندیبەیی فەرهەنگن.یبێ 

یدەکرێت.ی  ڕێزەوەیپێشوازییانیل 

ووکوژەی ژ  
نیدەدات،ییفەرهی-یمێ 

 
یدێرینیبەیتاڵ

 
ەنیک

یخاوەنیدیدیویی یئەمڕۆیتێکیدەدات.یکەسای 
 

فەرهەنیک

تبەدەریویی
 
یسەرۆکیوەڵ ڕاییجیاوازیبەیفەرمای 

سەرگەردانن.یلەبرییفەرهەنگ،یچیهرەییسەرۆکیی

یویناجێیەکیدەشێوێنێت.ی  ڕووخسارییگشتیخ  

مێدیاییپیشەوەریلەیچێوەییدەستووردایئازادانەیی

یمیللەتیی یگوزەران،ییخزمەی  دەکات.یبۆیسەرخستی 

یهەموویبوارێکیبەسەریدەکاتەوە.ی  مێدیایکەماسی 

بە،یسەمایبەیی بیویسەرەکحێ   یحێ  
مێدیایموڵکیویپاوای 

ئاوازییئەوانیدەکات.یخامەییسەرکێشیئابڕووتکانیویی

یبۆیدەمێنێتەوە.یئەدییئەمیهەموویسیخوڕیویی
 

مەرک

تپارێزیینییە.یمێدیایی
 
یەیبۆچییە؟یخۆیبۆیوەڵ

 
جوغڵ

تە.یدە
 
یدەسەڵ

 
ڵ

 
 ڵ

 هتد... 
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 تواناسازی و فراژووتنی سازمان 

 

 

 نگ ەدبێ ەن بەگبیر بکەنگ، تەکوو هەن وەجۆشێک بد
 نگ و هاوان ەن، تۆپ و تفەیدا کەڕ پ ەسبابی شەئ

 ناکا  ەپار ەصرەم عەککول لەوەو ت ەوەپاڕان
 یدان ەحیرزی م ەیکان ە ن، پەوشەدۆعایی چ ەتییر

 شوڕووت ەسی ڕەدوو ک کە ی ،شوێنی ەوتەر شێخێ کەه
 یمان ەتی سولەزرەزانێ، خۆی حەموور د ەڵکی بەخ
 دنیا  ەن لەگ ەردش وات تێ دەگ ەچوونەکتان نەی
 تاران ەم لەجەو شاهی ع  ەر پادشاهی ڕۆمەه

 136حاجی قادری کۆیی 
 

 
 ) 1986(»دیوانی حاجی قادری کۆیی«   136
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  ەل ەسازمانێک بریتییر ەم بۆ هەکە. سامانی یەوتنی سازمان، شاخاڵەو پێشک ەشە فراژووتنی توانای تاک، بۆ گ
 ل. ەلوپەو ک ەک ماددەن ەرجە. زانیار مەرمایەی سەک گوژمەران نەیی هاوکاران و ڕێبەکۆی توانا و کارام

لماندنی وێنای هاوکۆ، بۆ  ەڵکشان، هاندانیان بۆ سەی هەت و دنەرف ەخساندنی دەرخستنی توانای هاوکاران، ڕەس
رشتیی ەرپەشی کارگێڕی و سە بدەبێت . ەوتنی سازمانەپێشکو  ەوەرجی مانەی خولیا و دڵسۆزییان، مەکردنشەگ

 رخاندنیان بکات. ەرکی خۆی بزانێت و بێوچان کار بۆ چەشائ   ەب ەم خااڵنەندان، ئەکارم

روا ەمسارد و بێپەئاستیدا خ ەو نابێت ل ەئاسان نیی ەندی کارامەزانێت دڵڕاگرتنی کارمەوتوو دەرکەری سەڕێب
بار و ەی لەمینەسی کارزان و دڵسۆز داوای زە. ک ەرجیشی گرانە، مەخشی دیارەک نەو ەبێت. مرۆڤی کارام

 .ە، تاودان و هاندانەتەرف ەخساندنی دەسازی و ڕەمینەری وریا، زەرکی ڕێبەکات. ئەد  ەکردنش ەتی گەرف ەد

  137:م وریایان بێتەردەهدەبێت ، مرۆڤ ەرتاوی دوو هۆکاری گرینگەسازماندا ب ەبارودۆخی کار ل

 گرن ەند دەکارم بەرۆکیی  ەستانەرج و پەو مەئاستی ئ -

 ە ندەو کارمەبۆ ئ ەندەتی بڕیاردان چەرف ەری دەڕووب -

 

 بێت:ەیدا دەچوار دۆخی لێ پ ەرجەم دوو مەئاوێزانی ئ

 ە رینەتی بڕیاردانی بەرف ەم دەو ه ەرزەرجی بەم مەه  - دۆخی چاالک -

 ە بڕیاردانی الوازتی  ەرف ەاڵم دەب ەرزەستانی بەرج و پەم - دۆخی گرژ -

 تی بڕیاردانەرف ەم دەه ەرجی کزەم مەه - دۆخی خامۆش -

 ە تی بڕیاردانی وااڵیەرف ەاڵم دەب ەمەستانی کەرج و پەم - دۆخی خاو -

 

.  ەنجامی باشی نییەهاوکاران ئ ەبڕین لەناسەرز و هەستانی بەی پەوەرێت بەی بە پدەبێت تیی سازمان ەرایەڕێب
ی وردی  ەوەمک تۆژینەک چەکاری باش« و». ەنەالیەمەی هەشەکات بۆ گەخۆش د ەمینەبارودۆخی چاالک ز

 138: نەکەی بۆ ڕیز دەرجانەم مە گشتی زانایان ئەو ب ەلێ کراو

 روونی بێت ەکی فیزیکی و دەیەشەڕەه ەرتاوی هیچ جۆرەند ب ەکارمنابێت   - یی و ڕێزەئاساییش، ئاسوود -

 بێتەر زوو بێزار دەند هەکارمنا ەد - وتەکڕەوا و یەکنەک یەن ،جۆریەفر -

 بێت ەی بڕیارداندا ئاواڵەپرۆس ەشداری لەستڕۆیی و بەتی دەرف ەد -  رازیەرف ەس -

 ی کاروبار تێ بگات ەری پرۆسەرانسەند سەکارمهەبێت  تەرف ەد - گشتبینی -

 دا خۆش بێتەندی دیکەڵ کارمەگەندیی لەیوەهاریکاری و پ - ندیی جڤاکیەیوەپ -

 ندەبێت بۆ کارم ەوام ئاواڵەردەی بەشەتی فێربوون و گەرف ەد - فراژووتنفێرکاری و  -

 
137 Bruzelius & Skärvad (2011): 241. 
138 Bruzelius & Skärvad (2011): 243. 
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رخستنی  ەخسێنێت بۆ سەتێک بڕەرف ەموو دەندان بێت و هەرۆشی کارمەپ ەمیشەه دەبێت وتوو ەرکەسازمانی س
ترین  ەورەرخ گەری هاوچەوتی زانست و هونەڕ ە وتن لەکرێزی، دابڕان و دواەپ ەتوانایان. گیر خواردن و دوور

، ەوەزێتەوتنی لێ دەککەو پ ەوەزانین، ژاکان، پووکانە ی نەوەل ەوتن جگەکن. دابڕان و دواەدەسازمان د ەزیان ل
ستاودا  ەی داوەژینگ ەندی کارا لەکارم ەو چوست چونک ەندی کارامەدانی کارمەستدەی لەمای ەشبێتەد
 ڵناکات. ەه

ری نوێ،  ەبۆ فێربوونی هون ەوەبارهێنان و ڕاهێنانتی  ەرف ەخساندنی دەڕ ەر لەتواناسازی بوار و جۆری زۆرن، ه
رک و پێداویستی ەئ  ەب پەیبردنودای زانین و ەواندنی مەدا بۆ فرەتیمی کاری دیک ەشداریی لەجێگۆڕکێ و ب

و  ەرەوام بەردەی بەشەبۆ ڕاهێزان و گ ەوەرانەوەوامی پیشەردەتا خولی بە، هەکەی کاری سازمانەکانی دیکەشەب
 یی.  ەو پێکهێنانی کارامەرەڵکشان، بەئوستادی و ه

 ی تواناسازیی. ە ڵبژاردەمکێکی هەند چەی چەربار ەد ەباسێکەکورت ەشە م بەئ

 

 یی ە کارام 

 ەوەکات ەد ەزانیار ک 139. زموون و تواناەی زانیار، ئەوەگردبوون ەل ەبریتیی  Competence «ییەکارام»مکی ەچ
.  ەڕۆکی کارەی کات و نێوەزموون زادەئ ێت.گرەد ەوەو ڕامان ەوەخوێندن، خوێندن ەل  ەرچاوەر، سەزانست و هون

 .  ەری کێشەسەبۆ چار ەزموونەرخاندنی زانیار و ئە دا چەتوانا لێر ەستیش لەبەم

ڵ ەگەیی مامۆستای زمان لەکرێت. کارامەی بۆ مرۆڤ دیاری دەرک و کارەو ئەب ەستەیوەیی پ ەگشتی، کارامەب
کی، توانای  ەسەندیی کەتم ەتایب ە. بۆ نموونەشیان زۆرەرچی بواری هاوب ەتی جودان، گەوان دوو بابەیی فڕۆکەکارام

 ری ناکۆکی، داتاکاری، زمانزانی... هتد. ەسەر، چارەسە ی چارەوەو دۆزین ەی کێشکردنجڤاکی، دیاری

 
139 Karlöf & Lövingsson (2007): 172. 

 ختەس
 

 رجەم
 
 
 ساکار

 زۆر           تی بڕیاردانەرفەد          مەک

 گرژ

 خامۆش

 چاالک

 خاو

ەتی بڕیاردانەرفەرج و دەم ئاستیرتاوی ەبارودۆخی کار ب  
Bruzelius & Skärvad. Integrerad organisationslära. 2011. 



136 

 «ییەمکی »کارامەچ ک، ەالی ەها توانست لەروەرمی، دڵسۆزی و هەک، خولیا، دڵگەالی ەزموون، لەکارزانی و ئ
زانێت و بۆی  ەرکی خۆی دە، ئەرپرسەسێکی بەم توانا. ک ەم دڵسۆز و هەه ەپێک دێنن. مرۆڤی کارا مرۆڤێک

 ەی گیروگرفت بێوچان لەکردنبۆ چار رج.ەلومەرخستنی هەو بۆ س ەوەبێتەر ورد د ەوروبەد ەکۆشێت. لەد
.  ەم هاوکارانەم خۆی و هەی توانای هەوکردنەو تیژ کردنردەزەمەرۆشی دەم پەردەشدا هەو بارە. لەباتدایەخ

 .  ەرزەری بەهون ەی ئاڵۆز پێویستی بەی کێشەوەنگاربوونەرەتی و بەرپرسایەهزری ب

 ەکات. سازمان لەوانتر دەری قووڵتر و فرەو داوای زانست و هوندەبێت ختر ەس تتا دێ ەرجی ژیان هەلومەه
  ەستێنێکی دیکەر بەر یان هەت، مێدیا، زانست، هونەریکی بازاڕ، سیاسەدا کار بکات، خەمانەم زەر بوارێکی ئەه

 ەوام لەردەم بەبێت، هەردا هەزانست و هون ەویان لەکی پتەیەم بناخەه  ەسانێکەک ەبێت، پێویستی ب
 ەوەر ئەڵکشاندا بێت. زانین و فێربوون هە خولیای فێربوون و ه ەوام لەردەبدەبێت دۆزیدا بن. مرۆڤی کارا ەڕیش
توانای   ە، بەرکەد ەتێکی نوێ بێت. زانین و فێربوون، پێویستی بەئاشنای باب یانشداری خولێک  ەمرۆڤ ب ەنیی

 رجی دروستی ژیان. ەلوم ەه ەب ڕاستی و ەب  ەپەیبردن

چێنرێت. کتێبی »خێزان و  ەدا دەفێرگ ەنێو خێزان و ل ە، لەوەنەمەرایی تەب  ەل ەرەموو هونەم هەتۆوی ئ
  یسەرەڕای ئەوە... » دەڵێت: ،«رازەرف ەمکی »زارۆی سەی چەوکردنەم ڕوونەدەب «منداڵیساڵی ەناسک

. گرینگترین ئەوەیە ئێمە خسڵەت و نگرینگترین نیبەاڵم ،  نخوێندنەوە، نووسین ژماردن و ئەزبەرکردن گرینگ
خەمخواری بەرانبەر کاراکتێرە تایبەتەکانمان گەشە بکات وەک، ڕاستگۆیی، سۆزداری، بەرپرسایەتی و 

 140.«یەکدی

ی ئاڵۆز  ەنەالیەمە ی هەرخ و کێشە. جڤاتی هاوچەواو جیاوازەرجی تەلومەدا هپۆشجیهانئاستێکی  ەری لەڕکاب
رانی ە. گوزەوەری بۆ بدۆزێتەسەدیاری بکات و چار ەبێت، کێشەکاری هەتوانای شرۆڤ  ەمرۆڤێک ەجۆر ەپێویستی ب

نگی  ەرهەری، پاشخانی ف ەئاستی زانستی و هون ەل ەبێت. جگەتوانای ئافراندنی هکات ەم داوای مرۆڤێک دەردەس
تی ەسڵەبۆ مرۆڤی کارا خ - رداەوروبەسانی دەڵ کەگەوتی لەڵسوکەفتار و هە ری ڕەهون  - و توانای جڤاکی

 رچاون. ەرجی بەوتن مەستن، بۆ پێشکەرهەب

Bruzelius & Skärvad نێ تێر ناکات، ەت  ەب ستاڵم زانەی کار بکردنجێ ەبۆ جێب ەرجەپێشم ستزان 141: ڵێنەد
یی  ە. کارامەرینترەب «ست مکی »زانەچ ەل «ییەمکی »کارامەچ ەواتەکدا بێت. کەتەرمیی لەویست و دڵگدەبێت 
 : ەیەشی هەپێنج ب

 ناسین فاکتزانین و مێتود -ست زان -

 کردنجێەکارزانی و توانای جێب - رکاریەهون -

 وتنەرکەوتن و سەداک ەتوانای فێربوون ل - ەزموون و ڕوانگەئ -

 تیداەڕەی بنەڕوانگ ەشداری لەبوون بۆ بەئاماد - ها و نرخاندنەب -

ندی و ڕاگرتنی  ەیوەونی پە، چنینی تەسانی دیکەتوانای ڕاکێشانی ک - ندیەندسازی و تۆڕبەیوەپ -
 ندیەتۆڕب

 
 www.komak.nu. سایتی 13: )2011(»خێزان و ناسکەساڵی منداڵی«   140

141 Bruzelius & Skärvad (2011): 302. 
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 - ەفتارزانەم ڕەه -کات ەت دەکاری تایبر و ەزانست، هون  ەری لەدەرەس - ەم کارزانەه «ەسی »کارامەک
ڵ ەگەر لەفتار بکات. مرۆڤی کارزان گەدا ڕەسانی دیکەک کەتەزانێت چۆن لەو د ەیەتوانای جڤاکی ه

گیرێت و ەر ساز بوو پێی ڕانەبێت و گ ەندیی پێ ساز نەیوەبێت، پەکات، توانای هاوکاریی نەڵ نەردا هەوروبەد
 وتوو نابێت. ەرکەسازماندا س ەو ل ەسێکی کارامەک ەی پێ بدات، نابێتەشەتوانێت گەن

م زمانی ەدا هەستیش لێرەبەری زیندوو. مەزمان بزانێت، زمانی کاریگ ەسێکەک  ەم پێویستی بەردەسازمانی س
نگین و بااڵ بۆ ەپوخت و پاراو، سدەبێت  - بێت یان بیانی دایکزا - ی زیندوو. زمانەم زمانی دیکە، هەخۆت

ربڕین. نزمیی زمان  ەد  ەت ەزمانی نزم نای ەنگین بەنگن، بیری سەکار. بیر و زمان هاوس ە داڕشتن بێتربڕین و ەد
 . ەندێشەبۆ کرچوکاڵیی ئ ەیە، نیشانەوەکاتەم دەبااڵی بیر ک ەل

کی  ەیە، ڕوانگەیەندی و دانوستان. هۆشێکی دیکەیوە ئامرازێک بێت بۆ پ ەنیی ەوەر ئەی زیندووش هەزمانی دیک
ک  ەن ەبوونی مرۆڤ، خۆی ئامانج ەگیان و ل ەل ەشێکە . زمان بەیەرینی تازەکی هزریی بەودایەنوێ و م
ی بیرمەند لە دیدێکی فەیلەسووفانەوە دەنۆڕێتە پەیوەندی زمان   Donald Davidson بۆ پێکانی ئامانج. ەئامرازێک

  Rationalityمەندیی هۆش»دا نووسیویەتی:  Rational Animalsلە گوتاری  1982ساڵی  Davidsonو هۆش. 
هەڵبەت   142.تایبەتمەندییەکی جڤاکییە. تەنها ئەوانەی توانای دانوستانیان هەیە، هۆشمەندییان هەیە«

 دانوستانیش پێویستی بە زمانە، کەواتە بیرکردنەوە پێویستی بە زمانە. 

 

 

 میللی ە تواناسازی الی سازمانی فر 

یی و تواناسازی  ەر باسی کارامەس ەدێت ەک  European Communities (EC)«ورووپاییەئستی ەویە»پسازمانی 
ندی  ەهەوجا سێ ڕەو ئ ەوەکاتەیان ڕوون دەکات، پێناسەیی دیاری دەشت شاکلیل بۆ کارامەک هەشت خاڵ وەه

دیاری   ەشت شاخاڵەو هەک لەر یەبۆ ه Attitude« ڵوێستەو »ه Skills« ، »تواناKnowledge «»زانیار
 143: ڕێژێتەداد ەم جۆرەیان بەپێناسکات و ەد

   Communication in the mother tongue دایکزازمانی  ەدانوستان ب -1
 

ست، ە، هەمک، بیرۆکەی چەوەربڕین و لێکدانەتوانای د ەل ەبریتیی دایکزازمانی  ە: دانوستان بەپێناس
ها ەروەو ه  (و نووسین ەوەبیستن، گوتن، خوێندن)نووسین  ەم بەکی و هەم زارەفاکت و بۆچوون ه

ستێنی ەندین بواری جڤاکی و بەچ ەل ەرانەبار و داهێنەکی لەیەشێو  ەب ەکییەی زمانکارلێکتوانای 
 و کاتی ئازاد.  ە وەبواری فێرکاری و ڕاهێنان، کار، ماڵ ەنگیدا، بۆ نموونەرهەف 
 

  Communication in foreign languagesزمانی بیانی   ەدانوستان ب -2
 

 ەدانوستان ب ەک وەەگرێتەد گەلەزانیار و توانائەو مان  ەگشتی هەزمانی بیانی ب ەدانوستان ب: ەپێناس
ی  ەوەربڕین و لێکدانەدیشتن، ەتوانای تێگ ەل ەبریتیی ەم خاڵەی ئە. بناخەوەیان گرێتەد دایکزازمانی 

 
142 Davidson (2004): 273 - Rational Animals. Dialectica, 36 (1982). 
143 EU. Key Competences for Lifelong Learning. European Reference Framework. European Communities, 2007. 
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و   ەوەگوتن، خوێندنبیستن، )نووسین  ەم بەکی و هەم زارەست، فاکت و بۆچوون هە، هەمک، بیرۆکەچ
ندین بواری  ەچ ەل ەرانەبار و داهێنەکی لەیەشێو ەب ەکییەلێکی زمانکارها توانای ە روەو ه (نووسین 

 ەل - و کاتی ئازاد ەوەبواری فێرکاری و ڕاهێنان، کار، ماڵ ەبۆ نموون نگیدا. ەرهەستێنی ف ەجڤاکی و ب
 .  ەو مرۆڤ ەی ویست و پێویستیی ئەگوێر

 
نگی« ەرهەفەرکی فرەد» ە، بۆ نموونەکەرە شی گە ری دیکەزمانی بیانی هون ەدانوستان ب، ەوانەل ەجگ
 ە. ل(ەڵەوداومامە، سەرەوبەبێن) «وداەکنیکی سەت»و  (نگی جیاوازەرهەڵکردنی ف ەڵبوون و هەرکی تێکەد)

  ەوەخوێندنبیست، گوتن، )دا ەندەهە و چوار ڕەم لەه ،ەجیاواز ەمیشەکیدا، توانای مرۆڤ هەسەک ڕێکاری
و  ەئ ینگیەرهەی پاشخانی جڤاکی و ف ەگوێر ەویش لەنێوان زمانی جیاوازیشدا، ئ ەم لە، ه(و نووسین 

 ندی. ەوەرژە، پێویستی و/یان بە، ژینگەسەک
 

 Mathematical competence and basicکنیکدا ەزانست و ت ەتی لەڕەماتیکزانی و توانای بنەمات -3

competences in science and technology   
 

ی  کردنرەسەبۆ چار  ەماتیکانەی هۆشی ماتەکردندان و پیادەشەتوانای گ ەو ەکاتەماتیکزانی دە: ماتەپێناس
ر ەس ەکرێتەخت دجەکی باشی ژمێرکاری و ەتوانای ەل ەدا بریتییەلێر ە. بناخەجۆری ڕۆژانەمەی هەکێش

بواری   ەمرۆڤ ل ەماتیکزانی واتە. ماتبیردۆزەکیم زانیاری ەو ه ەکاریی پراکتیکانەو پیاد ەم پرۆسەه
و  (ودابینیەلۆژیک و م) ەماتیکانە کارهێنانی هۆشی ماتەبێت بۆ بەیی هەجیاوازدا، توانا و ئاماد

 . (و گراف و دیاگرام ەستەڵبە ، مۆدێل، هەهاوکێش) ەماتیکانەپێشخستنی ماتەڕ
 

ما و مێتودی  ەکارهێنانی بنەیی مرۆڤ بۆ بەئامادم ەم توانا و هەه ەوەکاتەتوانای زانستی د :ەپێناس
ر ەسەنجامگیریی لەئ  ەیشتنەی دۆز و گکردن ستی دیاریەبەمەی سروشت بجیهانی ەزانستی بۆ شرۆڤ 

ی  کردنستی تێرەبەمەب ەو زانست و مێتودانەی ئەکردنپیاد ەل ەکنیکی بریتییە. توانای تەمای زانستانەبن
ی ەی زادەو گۆڕانکارییان ەرکی ئەم دەه ەو ەکاتەکنیکی دەی و تپێویستی و ئاواتی مرۆڤ. توانای زانست

 سێکی هاوزێد.  ەک کەتیی تاک وەرپرسایەم بەمرۆڤن، ه
 

   Digital competence  (بواری دیژیتاڵدا ەیی لەکارام)دیژیتاڵزانی  -4
 

بە شێوازێکی   - ITتەکنیکی ئاگاداری کارهێنانی ەبکە دەکاتەوە  -داتاکاری  واتە: دیژیتاڵزانی ەپێناس
  کاتی ئازاد، پیشەوەریدا بێت، چ بواری  ەل بۆ دانوستان چ  - ەگرانەخنەو ڕ  ەئاسوودواتە  - ەانهۆشیار

کنیکی ەت -داتاکاری و دانوستاندا  ەل ەییەکارامبە سەرخستنی  ە م توانایەی ئەبناخپتەوکردنی 
کارهێنانی  ە: بەوات - Information & Communication Technology - ICTو دانوستان  ئاگاداری
ی  کردنمهێنان، پێشاندان و ئاڵوگۆڕەرهە ، بکردنوتەکەنگاندن، پاش ەڵسە، هکردنیداەر بۆ پەکۆمپیوت

 . ەوەرنێتەڕێی ئینت ەتۆڕی هاریکاریدا ل ەشداریی لەها بۆ دانوستان و بۆ بەروەو ه ئاگاداری
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   Learning to learnری فێربوون ەهون -5
 

ر فێربوون، ڕێکخستنی خوێندنی  ەسەو پێداگری ل کردنرخانەخۆ ت ەل ەری فێربوون بریتییە: هونەپێناس
  ەم توانایەگرووپدا. ئ ەم لەس و هەکەک تاکەم وە، هستکارهێنانی چوستی کات و زانەڕێی ب ەخۆ، ل

توانی  ەتی، دە فێربوونی خۆیتی و پێویستیی ەی فێربوونی خۆیەی پرۆسهۆشیارمرۆڤ  ەدات کەپێشانی د
م ەر بکات. ئەسە ی بارودۆخی خوێندن چارەکێشدەتوانێت  دا وەتی ئاواڵەرف ەدوای د ەرێت بەبگ

بکات و  ەیدا بکات، پیادەری نوێ پەم زانست و هونەی مرۆڤ بتوانێت هەوەئ ەوەکاتەد ەییەکارام
 ویی ڕێنوێنی بکات.  ەیڕەم داوا و پەند بکات، هەسەپ

ستی ەبەم ەب ەوەزموونی زووترەزانیار و ئ ەڵکشان لەو هەرەدات بەفێرکار هان د ،ری فێربوونەهون
دا، ەم بوارەفێرکاری و ڕاهێناندا. ل ەماڵ و کار، ل ەجۆردا: لەمەستێنی هەب  ەی زانست و توانا لەکردنپیاد
 بۆ تواناسازیی مرۆڤ.   ەیەنگی دابڕی هەس (خۆ  ەڕ بەباو)ڕ ەر و خۆباوەهاند

 

   Social and civic competences (نیەدەم)توانای جڤاکی و سیڤیل   -6
 

  ەک ەگرێتە فتار دەڕەو گشت شێو ەنگییەره ەف ەکی و فرەسەکەکی، فرەس ەست توانای کەبە: مەپێناس
و کاتی  جڤاکیدارانی ەکار و گوز وست و سازەندە بەشدار بێت لەجۆرێکی چ ەن بەدەتیی مرۆڤ دەیارم

 بێت.  ەنگ دەڕ ەمەزیاتر ه تتا دێ ەی جڤات هەوەر ئەبەتی لەتایبەب - ر بکاتەسەپێویست ناکۆکی چار
رانی جڤاکی بێت، ەشداری گوزەواو بەس تەک ەتاک ەداتەت دەرف ەدـە  Civic competence سیڤیلتوانای 

هەم و   دڵسۆزانەم ەسیاسی، همک و ساختاری جڤاکی و ەی چەربار ەد ەوەزانستی باش  ەم بەه
 .ەتانادێمۆکر

 

 Sense of initiative and entrepreneurshipری و کارسازی ەستپێشخەی دەهرەب -7
 

.  ەوەکرد ەبکات ەبیرۆک ەسەکەتوانای تاک «ری و کارسازی ەستپێشخەی دە هرە»ب ەست لەبە: مەپێناس
بۆ  ەتیی پرۆژەرایەتوانای پالنڕێژی و ڕێبها ە روەو ه (ڕیسکگیری)رچڵی ە دا داهێنان، نوێکاری و سەلێر

ماڵ و جڤاتدا،   یەۆژانڕ رانیەگوز ەر لەک هەبۆ مرۆڤ، ن ەپشتیوانیی ەم ەپێکانی ئامانجی دیاریکراو. ئ
ن و هانیان  ەکەی کاری تێدا دەرجەلومەو هەی ئەربارەد ەوەکاتەندان هۆشیار دەکاریشدا کارم ەل ەبگر

بۆ زانست و توانای   ەیەش بترازێت، بناخەوەربگرن. لەخساو وەتی ڕەرف ەد ەدات باشتر سوود لەد
بێت نرخاندنی  ەد  ەمەزرێنن. ئەمەی بزاڤی جڤاکی یان بازرگانی دادەسانەو ک ەبۆ ئ ەپێویست ە تکار کەتایب

 وایی دروست بکات.  ەرمانڕەشێوازی ف  ەخۆی و پشتیوانی ل ەکی بگرێتەئاکار

 

   Cultural awareness and expression ەنگدارانەرهەربڕینی ف ەنگی و دەرهەئاگایی ف  -8
 

میدیای  ەست لە زموون و هەبواری بیروڕا، ئ ەل ەرانەربڕینی داهێنەنگی د ەس ەب پەیبردن: ەپێناس
 . ەوەکارییەری دیدەو هون ە، وێژەوەرییەموزیک، کۆنسێرت و شانۆگ ەجیاوازدا، ب
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ی ڕەخنەگرانە لێیان کردوون جێی مشتومڕ بن و بۆچوونک شاتوانا ڕیزی ەو EUی ەشت خاڵەم هەئ تشێەد
پێشان دەدەن، بنگەیەکی هەرە گرینگ  تواناسازی  تاوینگ و ەس ەتەم بابەگشتی، دۆکیومێنتی لەاڵم بەب ڕاسێت،

 بۆ بارهێنانی مرۆڤی کارامە و هاندانی تواناسازی بریتییە لە سیستەمی فێرکاری.  

ی ەنا، پێگ ڕواڵەتیی ەمی فێرکاری پێگەتیی ژیر، سیستەرایەن ڕێبەنگ و خاوەرهەتی باف ەدا، الی میللەم بوارەل
مکی ەی چەوکردنەم ڕوونەد ەدا ب Nations and Nationalism (1983)کتێبی  ەل  Ernest Gellner.ەیەه ییەبناخ

   دەڵێت: ناسیۆنالیزم

کجار  ەند ئادگارێکی یەن چەخاو ەکەیی-Patriotismاڵتپارێزی ە و ەجۆر Nationalism»... ناسیۆنالیزم 
 ەوەنگییەره ەڕووی ف  ەکات لەد ەهۆگرییان ئاڕاست ەاڵتپارێزییە و ەم جۆرەی ئەلەگە کەو یەگرینگ: ئ
 ەتەنیگای بڕیو ەزراوەها دامەنگیی وەرهەکی ف ەیەر بناخەسەو ل Homogeneous  (هۆمۆژێنن )هاوجۆرن  

رجیی ەباربن بۆ کێشانی خەن لەورەگ  ەندەوەبایی ئ ەلەگەکەم یە. ئەنگێکی ڕازاوەرهەف ەرزەب
الی  ەی البەدا تیر ەمانەنێو ئ ەواد. لەنگێکی باسەرهەها توانا بێت بۆ ڕاگرتنی ف ەمێکی فێرکاریی وەسیست

وت و بزێون.  ە، خۆشڕAnonymousسانی بێناون  ەک ەلەگ ەکەم یەندامانی ئەختگیر زۆر نین. ئەس
هێزی  ەتی لەندامە. ئەستاوێژ و ڕاسپاردن نییەد ە، پێویستی بەوخۆیەدا ڕاستەلەگە کەم یەتی لەندامەئ
: ە. ئادگاری گرینگ بریتین لبێت الی سفتەکی البەیەتیر ەربەی سەوەک لەن ەنگیی مرۆڤدایەرهەف 

 144. «ها بێناویەروەو ه (و نووسین  ەوەتوانای خوێندن)وادی ەتی، باسەهاوجۆر 
 

تسازیدا  ەی میللە پرۆس ەوادی و بێناوی لەتی، باسەکات: هاوجۆرەباسیان لێ د  Gellnerیەتەسڵەم سێ خەئ
ها  ەی وەبیرۆک ە، بۆ نموونەیەنگی خۆی هەش دیسان سەیەو پرۆسەست لەت بۆ ڕێبە ڵبە. هەیەتی هەخی تایبەبای
 کرێت:ەد ەمەرجەت ەم جۆرەکوردستان ب ەگات ەد ەک

ڵکردن، کۆکبوون و  ەستن و هەبری تێکب ەجیاواز، لی ەر و تیرەڤ ەڵبوونی دەبری تێک ەل - تیەهاوجۆر  -
ڕ بۆ لێکترازان و دابڕانی زمان و ەگ ەخاتەی خۆی دەنکارانەهریمەری ئەموو هونەتی هەنگی، حیزبایەهاوئاه
حیزب  ەکرەس ەوت ەم ڕەی ئکردنوەهتد. بۆ پت، تیرە و خێڵ، شار و گوند و... (ب ەزهەم)، دین و ئایین ەزاراو
ەبێت،  خۆ نەربەاڵت سە. وەوەشێتەبەر شاراندا دەسەب «خۆەربەی سەزانکۆ و »ئیدار ە ندانەزوومەئار

ی ەبێ بودجە، بە رچاو ەو س ەبێ مامۆستا، کتێبخانەب ە، زانکۆی حیزبزادیان نا خۆ بێت ەربەس ەچیی «ە»ئیدار
 ؟ ەچیی  سوودی، ەوەرخان بۆ تۆژینەت

.  ەکراوەترین دوژمنی کوردستان پێی نەدڕندکات ەاڵتدار کارێک دەسەتی دوو حیزبی دەسیاس - ودایەباس -
پووچیدا   ەڕۆکی خوێندن ل ەنێو زاری.ەرمەی شەپل ەدات لەخۆی د ەوەبێتەها نزم دەئاستی خوێندن و 

ت تا  ە. میللەیەی لوبنانی و تورکیی هەاڵتدار فێرگەسەم، خۆ زارۆی بابای دەاڵم چ خ ەبنامێنێت. ی ەنموون
 .ەجێگیرم باشتر ەزان بێت کورسیی ئەن

لە بری خەباتی بێ  ری، ەگەری و تیرەگەی نێوچەکردنخۆگرمۆڵ ەربازبوون لەبری بزێوی و دەل - بێناوی -
ی  ە، خێڵ و ناوچە، تیرەماڵەبن ەربەسانی سەبۆ ک ەاڵتێک پاوانەسەو د ەموو پێگەه -بەرانبەر و بێناو 

رکردن و ەو ناو د  ەتچی. پێگەست و خزمەردەسانی بەاڵتی کەخ ەبێتەد  ەوەوان مایەاڵت. چی لەسەد
 .ەوەگرێتەی دەخۆنازینی بێناوەڕۆک جێی بێناوب

 
144 Gellner (1997): 177. 
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ستیش ڕێک  ەبەکات، مەیاری و گومڕایی ڕێ دەی نەرگەو جەرەب ەوەزانین ە، لەنیی ەوجانەگ  ەیەمەرجەم تەئ
 . ەتسازییەی میللەی بناخکردنبنکۆڵ

بڕوانە ئەم دوو  رموو ەهێنێت، ف ەناوی د  Gellnerیەفێرکاری« ی ەمەسیست»  بۆ دەرککردنی بایەخی ئەو
 :چارتەی

• Chart A1.1. Percentage of population that has attained tertiary education, by age group 
(2009) 

• Chart A1.2. Percentage of population that has attained at least upper secondary education, 
by age group (2009) 

ی ئاستی  ەوکردنەن، سازی کردوون بۆ ڕوون OECDمیللی ەمی ڕێکخراوی فرەرهەب  انەو چارت ەوەم تۆژینەئ
 145ن.خشانەدا پ  www.oecd.orgسایتی  ەکان لەو گراف  ەوەم تۆژینەی ئە رچاوەاڵتاندا. سە و ەفێرکاری ل

رنج بۆت  ەن. سەدەیی پێشان دەیی و ئامادەئامادئاستی خوێندنی بانن و - 2009ئاماری ساڵی  ەم دوو چارتەئ
ر بۆ  ەتی خۆیاندا. هەنێو میلل ەرخستنی ئاستی فێرکاریی لەن بۆ سەدەوڵێک دەچ ه ەاڵتانەو وەخات ئەردەد
ر دوو گرووپی جیاوازدا  ەسەن بەمەپێی تەاڵتێک بەر و ەوردتر بێت المان دانیشتوانی ه ەم باسەی تابلۆی ئەوەئ

ک  ەنێو ی ەل ەوەبێتەبۆت ڕوون د ەو ئامارەب .64-55ک ەیەستەساڵن و د 34-25ک ەیەستەن: دەش کراوەداب
ت  ەڵبەه)اڵتی کۆریا ە یری وە. سەڵکشاوەک هەیەک تا چ ڕاد ەیەوەبۆ ن ەوەکەیەو ەن ەوتی خوێندن لەتدا ڕەمیلل

. ەکانێکی داوەی سااڵنی زووتر، چ تەوەن  ەراورد بەب ەرخستنی ئاستی فێرکاریدا ب ەس  ەل (ەکۆریای باشوور ەباس ل
   هاوسێمان. یتورکیا ەب ەراورد بکەاڵتی کۆریا بەوجا وەئ

واندن و  ەڕ بۆ فرە گ  ەخاتەڕی توانا دەوپەبێت ئەی فێرکاریی هەو دڵسۆزان ەتێکی ئاگایانەاڵتێک سیاسەر وەگ
رز. ەسازی بۆ خوێندنی بەمینەزناوەڕۆکی خوێندن گرینگە، هەم م ەدا هەمی فێرکاری. لێرەی سیستکردنوەپت
  ەت پێی لەر میللەب ەتێک بگرێتەی سیاسەکەاڵتەسەد  ەیەوەر ئەت هەر میللەرانبەین تاوانیش برتەورەگ
 ێت. نگ و زانین دابڕەرهەف 

 
145 www.oecd.org - The Output of Educational Institutions and the Impact of Learning.  

OECD -  سەرەکۆیە بۆOrganisation for Economic Co-operation and Development -    سازمانێکی فرەمیللییە بۆ فراژووتن و
 هاریکاریی ئابووری. 



142 



143 



144 

 « کە ستی کۆم ە یو ە پ »   -   زموونێکی خۆماڵی ە ئ 

رخانێکی ەموو سەوی هەپت ەرەگرینگ و ه ەرەی هەمی فێرکاری بناخەسیست ەپێی وای  «کەستی کۆمەیوەپ»
»پالنی فێرکاریی کتێبی  کات.ەمی فێرکاریی کوردستان دەڵ سیستەگەکار ل ەسااڵنێک ەیشەوەر ئەبە، لەمیللیی
 کات: ەمی فێرکاری دیاری دە وێنای سیست 146« رخەهاوچ

تی ەرف ەڕاستی دەفێربووندا دابین بکات و ب  ەل کسانیەیاڵت[ ەسەد ە]وات ەرکی جڤاتەئ - ەموانەبۆ ه ەفێرگ -1
 خسێنێت. ەموان بڕەکسان بۆ هەخوێندنی ی

 :ەبۆ بارهێنانی مرۆڤێک ەفێرگ -2

 رەزان و داهێنەنگ، فرەرهەتوانا و باف  -

 تدۆست و ژنپارێز ەمرۆڤدۆست و دێمۆکرات: میلل -

 پارێز ەاڵتپارێز و ژینگەو -

 ر ەروەردۆست و زانستپەهون -

 رۆش ەو دڵسۆز، هاوکار و پ ەکارا: کارام -

ر ئاستی جیاواز، ەس ەم فێرخواز، ل ەم مامۆستا و هەستی ڕاهێزانی توانای ه ەبەم ەب  «کە، »کۆمەوەیەم ڕوانگەل
 ەشێک لەزموونێکی خۆماڵی بەک ئەسازماندا، و ەشەبواری تواناسازی و گ ەدا، لە. لێر ەوتی ناوەوتوڕەنگاوی کەه
 147: ەوەکرێنەر د ەسەکانی بەرچاوەب ەرنامەب

 تواناسازیی فێرخواز  •

ی جیاوازی  ەی ناوچەندین فێرگەچ ە، ل2010-2003نێوان سااڵنی  ەل  -« رخەی »پۆلی هاوچەپرۆژ -
م  ەک ئەیەشی سازگاردا. ماوەپۆل و ک ەی خوێندن ل ەمینەی زکردنکرد بۆ خۆشەکوردستاندا کاری د

می ەریی سیستەروبەمساردی و بێسەر خەبەاڵم لەی کرد ب ەشەردا گەڤ ەندین دەچ ەل ەیەپرۆژ
 وت. ەگوڕ ک ەل 2010فێرکاری، ساڵی 

م  ەوانان. ئەبۆ ڕاهێزانی توانای جڤاکیی زارۆک و ج ەکەیەرنامەب - «نگاو ەه ەنگاو بەی »هەرنامەب -
ن ەالی ە، لەروونناسیی زارۆکانەفێرکاری و دندین پسپۆری ەچ تۆژینەوەیمی ەرهەب  ەیەرنامەب

Committee for Children (CFC) ر ئاستێکی ەس ەل «نگاوەه ەنگاو بە. »هەداڕێژراو ەوەمریکاییەی ئ
م  ەت، ئە رگرتنی مۆڵەکرێت. پاش وەد ەی دونیادا پیادەزاران فێرگەه ەل ە و سااڵن ەوی هێناوەی برجیهان

 ەی کوردی کرا و لەمەرجەت 2003ساڵی  ەوەـ «کەستی کۆمەیوەن »پ ەالی ەل ەنگینەس ەرنامەب
جار   فرە ەوەمەو دەکار. ل ەوتەند ساڵێک کەزموونکار چەی ئەک پرۆژەی کوردستاندا وەندین فێرگەچ

ن ەنگاندن بڕیاری لێ بدەڵسەو ه ەوەی پاش تۆژینەوەرێم کرا بۆ ئەی هەردەروەتی پەزارەش وەپێشک
وانتر بکرێت یان نا. سااڵن هات و سااڵن چوو،  ەکارهێنانی فرەودای بەم ەرنامەک بەهێنێت وەد ەئای
 .ەنگەاڵمی بێدە و  «رێمەی هەردەروەتی پەزارەو» ەم دێڕانەتا نووسینی ئەه

 
 www.komak.nu. سایتی 8: ( 2009»پالنی فێرکاریی هاوچەرخ« )   146
 www.komak.nuبۆ وردەکاریی زیاتر بڕوانە سایتی  - 147
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واندنی هزری ە. بۆ فرەف ەلسەی ف جیهان ەب ەی منداڵکردنبۆ ئاشنا - «بۆ مندااڵن  ەف ەلسەی »ف ەپرۆژ -
ی ەف ەلسەف  ەت بەمینار، کتێبی تایبەبێژی و سەوان ەل ەبۆ پرسیار و ڕامان. جگ ەمنداڵ و هاندانیان

و   ەوکردنەک. خولیای پرسیاری قووڵ، بیرەی سایتی کۆمەشی کتێبخان ەب ەم. بڕوانەرهەب ەمندااڵن هاتۆت
سایتی:   ەی کرد. بڕوانەشەدا زۆر زوو گەیەم پرۆژەشدار لەنێو مندااڵنی ب ەڕامانیان ل

www.p4ckurd.net 
 تواناسازیی مامۆستا  •

تی و  ەجۆری پێداگۆگی، مامۆستایەمەندین خولی هەران چەندەتی مامۆستایانی هەرایەئوستادی و ڕێب ەب -
تا ئێستا  ە و ه ەری جیاوازی کوردستان ساز کراو ەڤ ەتی بۆ ڕاهێزانی توانای مامۆستایانی دەرایەڕێب
خول و   شداری ەندی بااڵی فێرکاری بە رشتیار و کارمەرپە، سەری فێرگەبەڕێوەدان مامۆستا، بەس
ە خێزان و بە  ب ەندیی فێرگەیوەتیی نێو پۆل، پەمامۆستای ەل ەدا جگە . لێرجۆراجۆر بوونی ەرنامەب

رانی جڤاکیدا کاریان ەگوز ەل ەی فێرگەها نۆرە روەی فێرکاریدا و هەپرۆس ەی خێزان لە، نۆرەروەبروودە
 کاری. ەرنامەتی ڕاوێژ و بەباب ەبوونەد

بواری   ەندانی فێرکاری لەی پێویست بۆ مامۆستا و کارمەرچاوەی سکردندابین -ک ەی کۆمەکتێبخان •
ی  ەدا بۆ سوودی گشتی ئاماد «ەشی »کتێبخانە، ب«کەسایتی »کۆم ەل ەمانەرهەو بەی ئەجیاوازدا. زۆرب

 داگرتنن.

 : ەبواری فێرکاریدا، بۆ نموون ەدیاریکراو لی ەی کێشەربارەد ەوەی تۆژین ەکردنئاماد - بۆ میری •

 ەربازبوون لەکان و دەی گوندەی فێرگەوکردنەبری زۆروبۆر« بۆ کۆەختوپوخت لەی نەفێرگ» ی ەپرۆژ -
شداری، پرسوڕا و  ەپاش ب ەیەوەم تۆژینەکان. ئەگوند ەماسیی خوێندن لەرتبوونی توانا و کەی پەکێش

وان  ەو کار  ەردەروەرانی پەبەڕێوەتا بەه ە مامۆستاو ەر لەه -ندیدار ەیوەنێکی پەموو الیەلماندنی هەس
  ەیەم پرۆژەوێ ئەو بڕیار. ل ەوەبۆ وردبوون ەردەروەتی پەزارەو ەدرای - (دێەری شارەبەڕێوەقایمقام و ب)

 ما.  اڵمەبێوخامۆش و 

 .148ی خوێندن ەی کات و ساڵنامکردنی دیاریەپرۆژ -

»پالنی فێرکاریی  ەت بەها دوو کتێبی تایبە ورەفێرکاری« و هستووری ەد»شنووس بۆ ەی ڕەکردنئاماد -
  ەبنەد ەمەرهەم دوو بە. ئەیان بۆ زارۆخانەی دیکەوەتی و ئەڕەی بنەکیان بۆ فێرگە، ی«رخەهاوچ

می فێرکاریی ەسیست ەی کار لەرنامەبۆ ب «ستووری فێرکاری ەیامی »دەی وێنا و پە وەپردێک بۆ گواستن
 اڵتدا.  ەو

ر ەو ه ەوەنگییان بۆ مایەبێباکی و بێد ە وەرێمەاڵتی هەسەن دەالی ەل ەواڵنەم هەگشت ئ ەوەکرد ەب
 .سازگارترنڕۆژگارێکی هۆشێکی گەشتر و ڕێی ەموویان چاوەه

یاندن،  ەڕاگ ەت بە کی تایب ەیەرنامەبوار و مێدیای جیاوازدا، ب ەخشی زانیار و ئاگاداری لەپ ەل ەجگ - مێدیا •
 ەرکووک، پیادەری بۆ الوانی کەرکووک بۆ بارهێنانی کادێری مێدیاگەشاری ک  ەل 2008- 2007سااڵنی  ەل

 
بەکردەوە سااڵنە   ئامادەییش، فێرگەی گشتی )فێرگەی حکوومەتی هەرێم(هەر بۆ زانین لە کوردستان، تەنانەت لە  - 148

سەعات خوێندن هەیە. بەاڵم فێرگەی دیکەی تایبەت بۆ منداڵی بەرپرس   4ڕۆژ و ڕۆژانە نێزیکەی  140-120نێزیکەی 
 ت خوێندن بەردەوامە.سەعا 8ڕۆژ و ڕۆژانە  190و دەوڵەمەند جودایە. لە وەاڵتانی دیکە، بۆ نموونە سکاندیناڤیا، سااڵنە 
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.  ەوەگرتەنگی دەرهەی جڤاکی و ف ەنی دیکەیاندن، الیەی ڕاگەرانەوەتی پیشەباب  ەل ەجگ ەی ەرنامەم بەکرا. ئ
 دا. و دێمۆکرات یاندنێکی کارزانەبواری ڕاگ ەستیش ڕاهێزانی توانا بوو لەبەم

 

ری: سازمانی ەهون   ەسوود ل  «کەستی کۆمەیو ەری »پەبەرلەها سەروەو ه  ەو پرۆژان ەرنامەم ب ەگشت ئ
 ەسی ئازموودەدان کەنجی سەمی ڕەرهەگرێت و بەردەنگی سازمان وەرهەف ها ەروەو ه  فێرکار ، سازمانییاڵکردەخ

بری  ەل «کەران. »کۆمەندەه ەم لەکوردستان و ه ەم لەی جیاوازدا، هەیان بوار و فێرگەد ەل ەو دڵسۆز
ما و ئامرازی کار ەبن ەندیی زیندووی کردۆتەیوەو پ ەندە، دانوستانی سازەستەرجەل و ساختاری ب ەلوپەئۆفیس، ک

 بۆ پێکانی ئامانج. 

، نزم  2011ساڵی  ەییدا، بۆ نموونەدواساڵی ئاماد ەرچوونی فێرخواز تێیدا لەی دەاڵتێکدا ڕێژەو ەل ەباتێکەخ ەمەئ
م خێزان  ەڵک، هەی ورووژانی خەمای ەبێت ەد ەدیک تی اڵەو ەها نزم لەشداربووان. ئاستی وە ی ب%18بۆ  ەوەبێتەد

م کۆڕی مامۆستایان بۆ پاراستنی ڕێز و ئابڕووی ەکی باشتر بۆ منداڵی خۆیان، هەیەندەی ئایکردنرەبەستەبۆ د
اڵتیش  ەسەو داڕمان، بۆ د ەژارە پ ەبێتەت دەها بۆ میللەی وەنجام و ڕێژەکوردستان ئ ەی خۆیان. لەرانەوەپیش
 .ەوەداخەی شانازی! بەمای

 

 کۆسپی تواناسازی 

وڵ بدات  ەو ه ەوەبکات ەو کۆسپانەبیر لدەبێت . مرۆڤ ەیەی خۆی هەیی کۆسپ و کێشەڕاهێزانی کارام
 کات: ەرخستنی زانین و ڕاهێزانی توانا دیاری دە جۆر کۆسپی س 149فتەه Senge سەنج  ریاندا زاڵ بێت.ەسەب

نابینێت،   ەو هیچی دیکدەبێت  ەی کاری خۆیدا گرمۆڵەبازن ەمرۆڤ ل -  «سەم و بەکەخۆم و کار» -1
 ناکات. ەشەها گەرک ناکات. مرۆڤی وەر دەبەرلەی سەگشت

،  ەیە نی دیکەالی  ەمیشەه ە. هۆکاری کێشەو تاوانی من نیی ەڵەرگیز هەه -« ەپشت ەکی لەرەستی دەد» -2
 نوانەن شکۆم، ئەم و من خاوەورەی من گەوەر ئەبەو تاوان. ل ەڵەی هەرچاو ەوانن سەمن دروستم و ئ

  ەوەها بیر ناکاتە و ە. مرۆڤی کارامەوتەچ ەیەو کردنەبیر ەم جۆرەن... ئەکەتیم دەیاران دوژمنایەفیتی ن ەب
 .  ڕێباز ەها ناگاتەو دیدی و

 ەل گرتنبۆ ڕێ  ەوکردنەو بیر ەوەبری ڕامان، وردبوونە مرۆڤ ل ەیەجار ه  -ڕۆ« ەکی زیادەرتەب» -3
پشوودرێژی   ەپێی وای ێت.نوێنەڕۆی ناپێویست دەکی زیادەرتەر، خۆی بەرانب ەب ـی  (ەوەکاردان)ک ەرتەب

. مرۆڤی  ەی مرۆڤی ژیر و زانا نییەنیشان ەم ەئ ێت.زانەد ەچار ەب ەکردنلە. پەوتنەی ژێرکەو ئارامی مای
 .«ەزۆر ەک بەن ەلۆر ە»کار ب دەڵێت: ییەرپێی. سنەو س ەلەی پەر چارەب ەنا ناباتەپ ەکارام

دا، مرۆڤ ەک ەی کێشەرچاوەدوای سەڕان بەیجۆری و گەبری پەل - «ەو ەک دیاردەی ەگیرخواردن ب» -4
کی  ەیەرهاویشتەد ە، خۆی بەبری کێش ەکات. لەو ڕووداودا گیر د ەک دیاردەی ەتاک ەهۆشی خۆی ل

 بین. ەدرشتبینی وردن ەل ەجۆرێک ەمەکات. ئ ەریک دەخ ەوەکەکێش

 
149 Senge (1995): 30. 
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رمیی ئاو  ەتاو گ ە، لەوە ئاوی کۆاڵو ەیتەڵدەناکاو ه ەنیازی کواڵندن بۆقێک ل ەر بەگ -کواڵندنی بۆق« » -5
و پاشان هێدی هێدی   ەوەـ (تێنەشل)ئاوی شیرتین  ەیتەبخ ەو بۆق ەر ئ ەاڵم گەرێ. بەد  ەداتەباز د

گۆڕانکاریی  ەست بە، هەیەبۆق  مەک ئە و ەیەوێت. مرۆڤ هەیت، بۆق فریای خۆی ناکەرمی بکەگ
 اڵم پاش چی.ەب - تکێەچڵەوسا دادە، ئەیەورەساتی گەڕێی کارەر ناکات، چاوەوروبەخاوی د

ی ەندەوەنها ئەاڵم زۆر جار مرۆڤ تەبۆ فێربوون ب ەیەرچاوەزموون سەئ ەدروست  -زموون« ەفریوی ئ» -6
ی بڕیار و  دەرئەنجام ەوەزموونەو ئەلناتوانێت  ،ەیەه ەوەی خۆیەکەکار ەندی بەیوەپ ەکدەبێت لێ فێر 

رک و ەک ئ ەو ی ەک دیاردەی ەل ەم ئاڵۆزترەسیست ێت.ببین ەکەر گشت سازمانەسە فتاری خۆی لەڕ
 زموونی خۆی. ەی ئەبازن ەلهەبێت  رینتریەکی بەیەڕوانگدەبێت ک بڕیار. مرۆڤی کارا ەی

 ەنگ دێتەکی کارای هاوئاهەیەستەد ەتی بەرۆکایەی سەستەزۆر جار د -تی« ەرۆکایەی سەفسانەئ» -7
ی ەکەاڵم ڕاستییەرن. بەسەی چارەوەو دۆزین ەی کێشەوەنگاربوونەرەی بەم ئامادەردەه ەک پێش چاو

، ناکۆک و  ەنگان ە. کاتی تەوتەبارودۆخی ئاساییدا خۆشڕ ەتی لەرۆکایەی سەستەگشتی دە ، بەیەوەئ
  ەبزانێت کدەبێت ن. مرۆڤی کارا کردنکتر تاوانبارەخۆپارێزی و یریکی ەست و زیاتر خەد ەناڕێک دێت

 ی دروست.ەبۆ ڕاگرتنی پێکهات ەرەسەی گفتوگۆ باشترین چارەستێنی ئاواڵەب

 

رکاریی پێویستدا ەدوای هونەب ەسێکە رۆشی زانیار، ڕسکان و فراژووتن. کەپ ەسێکەک ەکورتی، مرۆڤی کارام ەب
روای خۆناسین و  ەم پەردە. هەزموون و توانای جڤاکییەن ئەخاو ەهاوکاری کارامی کار. کردنێجێبەجڕێت بۆ ەگەد
کات. ڕاهێزانی توانا و ەتی دەرپرسایەب ەست بەر و هەوروبەڵ دەگەل کردنەڵەی هە. ئامادەرناسینەوروبەد
وام  ەردەبێت لێیان ئاگادار بێت و بە، مرۆڤ دەیەو کۆسپی ه ەوتن کێشەرکەری پێویست بۆ سەرخستنی هونەس
ر ەسەی فێربوون و زاڵبوون بەری کێشەسەدا. چارەو کۆسپانەر ئەسەباتدا بێت بۆ زاڵبوون بەخ ەڵ خۆیدا لەگەل

 . ەر و توانایەکۆسپی تواناسازیدا، دیسان بۆ خۆی هون

 

خۆی  ، ەیاڵبازەیدۆز و خەسێکی پە، ک(ەرە، دروستکەر ەخولقێن)  ەیەئافراند ەمرۆڤی کارا مرۆڤێک - توانای ئافراندن 
 خۆڕا ناڵێت:  ە. ئاینیشتاین لەناکات، بڵندنۆڕ و دووربین ەی سنووردراودا گرمۆڵ ەبازن ەل

ی  ە، دنەوەگرێتەد جیهانیاڵ گشت ەاڵم خە، بەزانیار سنووردار ە. چونکەزانیار گرینگتر ەیاڵ لەخ»
 .«زێەدات و ڕسکانی لێ دەفراژووتن د

 
Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination 
embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.150 

 

واتای ئامانج و  ە. وێنا بەوەوت« ـەداک»و  «نێوان »وێنا ەوێتەکەی دەو گرژییە ل ەبریتیی 151گرژیی ئافراندن«»
م ەنێوان ئ ە. لەستەرهەست و بەردەمڕۆ بەئ ەویەئ (واقیع)وت  ەست. داکەدەرزی دوورەب ەرەستی هەبەم
و ە، ئەوەکیان دوورخەیەکی الستیک و لەیەنێو بازن ەستت بخەردوو دەه - ەیەکی گرژ هەودایەدا مەمکەچ

 
150 The Saturday Evening Post, Vol. 202 (26 October 1929). 
151 Senge (1995): 144. 
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  ەنێوانیان ب. گرژیی «وت ەداک» ەوەستی ژێرەو د ەوێنا« ی»ستی بااڵ  ەهای دانێ دەو ەبێت.دروست د ەگرژیی
وا گرژیی ەوت، ئەڵکەه ەل ەوەوتنەکبۆ نزیک ەوەیت ەر وێنا نزم بک ەکات. گەچی زیاد د ەو ب ەوەبێتەچی خاو د

ر  ەو وێنا سەرەب -وڵی بێوچان ەه ەر و زانست، بەهون ەئافراندن، ب ەب -وت ەر داکە. گەوەبێتەئافراندن خاو د
 .  ەوەبێتەخاو د ەکەیت، دیسان گرژییەبخ
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  ەهاتەئافراندن ن ێت.ر فروو دێنەبات و سەوێنا کوڕنووش د ەچونکنابێت  رەسەچار ەکێش «وێنا»داگرتنی  ەب
وت ەڕ و داکەگ ەوتەر ئافراندن کە. گەوەر مایەسەبێ چار ەوەو گرفتیی ەخۆی و کێش ەب «وتەداک»و  ەوەکای
و  دەبێت خات. دیسان گرژیی ئافراندن توندتر ەردەش س«وێنا»وسا ەو ئدەبێت ر ەسەچار ەڵکشا، کێشەه

ی گرژیی فراژووتن  ەوکردنەو فراژووتن. داگرتنی وێنا و خاو ەچار ەیەمەکات. ئەدیسان داوای ئافراندن و کار د
 هیچی لێ شین نابێت.  

.  ەوەناکات. مرۆڤی هۆشیار وێنای خۆی نزم ەکییەکی هۆشەیەپرۆس ەـ «م »گرژیی ئافراندنەچێت، ئەبیرمان نەل
دوندی   «ڕاستیناسین»زانینی ڕاستی.  ەل ەکات بریتییەڕی توانای ئافراندن دەوپەداوای ئ ەرز، کەب ەرەوێنای ه

 . ەدوایدا وێڵەک بەیەف ەلسەموو دین و ف ەه ە، بۆیەزانین

ی ەردی زل نیشانەست بردن بۆ بەندی »دەلماندنی پەوتی دزێو، سەی کول و داکەچۆکدان بۆ بیرۆک
 .  (واقیعیبوون )وتبینی ە ک داکەن ەردانەبە، ورەزۆکەڵوێستێکی نەه - «ەهاویشتنەن

می فێرکاری، ەی خێزان، سیستەردەروەپ - رجی ژیانەلومەاڵم هەماکی مرۆڤ، ب ەل ەشێکەی ئافراندن بەهرەب
سازمانی ری وریا و ەدا. ڕێبەیەهرەم بە ی ئەکردنف ەو خ ەوەپووکان ەل ەیەستیان هەد - مێدیا و بازاڕی کار

باشترین   ەیەهرەم بەزانن ئەد ەی ئافراندن الی هاوکاران چونکەهرەن بۆ هاندانی بەکەوام کار دەردەر بەکاریگ
 ی سازمان. ەنەالیەمەی هەشەوتن و گەرکەبۆ س ەرەبەستەد

 

 ناکۆکی و چارەسەری کێشە 

کی و نێو ەسەت ژیانی کەنانەگشتی، ت ەو ژیان ب ەیەتیدا بوونی هەکی مرۆڤایەندییەیوەگشت پ ەناکۆکی ل
تی  ە باب ەبێت ەد ەیەم دیاردەریدا ئەسازمانگ ەن. لەدەجۆری ناکۆکی پێشان دەمەی هەوام نموونەردەخێزانیش، ب

 کرێت.ەدۆزی تێدا دەڕیش ەنیگاوەندین گۆشەچ ەو ل ەوەتۆژین

ڕەخنە سازەندە وەک چارەسەرێکی کاریگەر بۆ کێشەی نێوخۆ سەنگی تایبەتی هەیە الی نێلسۆن ماندێال  
Nelson Mandela (1918-)  ی ڕێبەری ناوداریAfrican National Congress (ANC) ماندێال لە کتێبی .

Coversations with myself (2010) -  تەرجەمەی سوێدیSamtal med mig själv (2011) -  :دا دەڵێت 

»ڕێبەر پەی دەبات بەوەی ڕەخنەی سازەندە لە نێو سازماندا، هەرچەند تیژیش بێت، مێتودێکی هەرە 
کاریگەرە بۆ چارەسەری کێشەی نێوخۆ. لەوێدا بۆچوونی گشت ئەندامان دەبنە جێی سەرنج و هیچ  

رێت تەنها لەبەر ئەوەی  ئەزێت بد -لەوەش خراپتر   -کەس ترسی نابێت لەوەی پەراوێز بخرێت یان 
 ئازادانە بیروڕای خۆی دەردەبڕێت. 

چۆن مامۆستا  ،هەڵەیەکی جیددییە گەر ڕێبەر هەستیاریی زیادە بەرانبەر ڕەخنە پێشان بدات یان
، وەها سەرپەرشتیی گفتوگۆ بکات. ڕێبەر دەبێت گفتوگۆی  تلەتەک شاگردی نەزان و ناشارەزا دەدوێ 

بدات و هەم پێشوازی لێ بکات. بەاڵم نابێت بەهیچ جۆرێک ڕێگە سەرکەش و ئازاد هەم هان 
 152.«بدرێت ڕاستگۆیی هەڤاڵێک بخرێتە بەر گومان، ئەو هەڤاڵە ڕێبەر بێت یان ئەندامێکی ئاسایی

 

 
152 Mandela (2011): 324. 
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نێوان مرۆڤدا.   ەتی لە ویستن و دوژمنایەبایی، دزاندن، نەڵدانی جیاوازی و ناتەرهەس ەل ەگشتی ناکۆکی بریتییەب
 رین.  ەن، قووڵ و بەلهاوێژ، ئاڵۆز و درێژخایەپ ەیشەودا، هەسکمەن و تە ، کورتخایەسانای ەیەناکۆکی ه

 153:ەیەی هەم جۆرانەندان ئەسازماندا ناکۆکیی نێوان کارم ەل

  ەیەم دیاردەستی بااڵی کاروبار. ئەبەی ئامانج و مەربارەد ەیەبۆچوونی جیاواز ه - ناکۆکیی ئامانج  -
  -تدا ەدۆخێکی تایب ەن ئامانجی جیاواز لەڵکی خاوەوانی گشتگیردا. خەرفرەنێو سازمانی ب ەل ەتی باوەتایبەب

ک ەی ەل -ت ەندی تایبەوەرژەش و بۆ پاراستنی بەیاری هاوبەی نەوەنگاربوونەرەناچاری بۆ ب ەب ەبۆ نموون
 ەاڵم بەت بداەاڵس دە نگ خۆی مەک خامۆش و بێدەیەماو ەم جیاوازیی ئامانجە. ئەوەبنەسازماندا کۆ د

  ەو ناکۆکیی ئامانجەش، ئەندی هاوبەوەرژەکی و بەرەی دەشەڕەمانی هە ن  ە، بەو ناچارییەی ئەوەوینەڕ
 .ەوەبێتەزیندوو د

، ەهێزەو ب ەورە گ ەراوسێیەم دەست. ئەردەی داتا و فاکتی بەربارەد ەیەدیدی جیاواز ه - تەناکۆکیی باب -
بچووکی  ەئێمدەبێت  ەراوسێ زلەی دەوەر ئ ەبەر لەهدەڵێت  ەیەن هەاڵم الیە، بەکی ئاشکرایەڕاستیی

 تی.ەوایەی ڕەڵگەب ەزلی نابێت دەڵێت  ەیەین، هەبک

 ە.لماندن نییەی گرووپ جێی سەندامانی دیکەسێک الی ئەوت یان کاروباری کەڵسوکەه - ەناکۆکیی نۆر -
تیی  ەسایەن ویست و کەجودا، خاون بیروڕای ەسانی خاوەدات، کەڵدەر هەسازمانێکدا س ەل ەیەم دیاردەئ

  ەوەر ئەبەل ەی ەرماندەرۆکی ف ەر بۆ سەر هەرماندا، هزر و هون ەسازمانی کپ و تاکف ەئازادی تێدا بێت. ل
خامۆشی  ەب، تا ڕۆژی خۆیەه ،وێت. دیدی جیاوازەر ناکەدەهای لێ بەی وە ت و کێشەنگی نایەس دەک

 .تگرێ ەخۆی ڕاد

ی ئاگاداریی دروست کردنیداەپ ێت.زەنادروست و دانوستانی ناڕێک ناکۆکیی لێ دئاگاداریی   - ناکۆکیەزڕ -
 .ەو ناکۆکییەی ئەوەوینەهۆی ڕ ەبێتەندی و دانوستانی ڕێکوپێک دەیوەی پکردنو ساز

ی تێیدا ەکەندیی گرووپ و سازمانەوەرژەب ەندیی دژ ب ەوەرژەن بەخاو ەیەندام ه ەئ - ندەوەرژەناکۆکیی ب -
 .ەندامەئ

 ن.ەڵ ناکەه  ەوەکدا ناگونجێن و پێکەڵ یە گەسێک لەند کەدوو یان چ ەیەجار ه - کیەسەناکۆکیی ک -

 

ری ەسەوتنی گرووپ و سازمان. چارەو پێشک ەوەبۆ مان ەکجار گرینگەخاڵێکی ی ەی ناکۆکی و کێشکردنرەسەچار
شدا  ەوەڵ ئەگەگۆڕێن. ل ەدێترجی زاڵ، ەلومەی هەگوێر  ەها بەروەپێی جۆری ناکۆکی و هەو ب ەرەناکۆکیش هون

شێوازی  ەروونناس باس لەد Thomas Gordon (1918-2002) ەی ناکۆکی، بۆ نموونەبۆ چار ەیەمێتودی گشتی ه
 154: کاتەد« ەبراو -  ەو »براو« دۆڕاو - ە»براو

ر و  ەرمانبە، فەیەبراو ەرماندەف  یرۆکەم: سەکە، یەیەدوو جۆری ه «و دۆڕاوەئ - ەم براوەئ»شێوازی  -1
 . ەرۆک دۆڕاو ەن، سەندان براوەڵک و کارمەخ دووهەمی ە وە. ئەت دۆڕاوەی میللەئاپۆر

 ندن. ەر لێی سوودمەرانبەسانی بەم کەری سازمان و هەم ڕێبە. هەی «ەبراو - ەبراو  » دووهەمشێوازی  -2

 
153 Bruzelius & Skärvad (2011): 316. 
154 Gordon (2009): 146. 
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 ڵێت: ەد Gordon ەمک و شێوازانەم چەی ئەوکردنەبۆ ڕوون

ت یان سازماندا ەر میللەسەویستی خۆی ب ەرماندەرۆکی ف ەس  - «دۆڕاووانی ەو ئ  ەم: »منی براوەکەجۆری ی
وتی  ەستکەاڵت و دەمای خ ە، تمەترسی سزا و ست ە بۆ نموون -ک بێت ەر هۆیەر هەبەوانیش لەپێنێت و ئەسەد

چی و  ەو ملکەر ئەرانبەاڵم بەلمێنن. بەسەلێ د ە چانەملک -بێت زانین ەهۆی فریوخواردن و ن ەکاتی، یان ب
 ن تا ڕۆژی دێت.ەکەد ەکەڵەی بۆ کە ، چینچین ڕکوکینەلماندنەس

 و.ەند و تاکڕەهەکڕەپێن، یەشێوازی خۆس تگوترێ ەپێی د  ەیەوەر ئەه ەم مێتودەئ

  

وان دۆڕاو«ەو ئە شێوازی »من براو  
Gordon, Thomas. Det Öppna ledarskapet. 

 تۆ

 وانەئ

 فەرمان بەرتەکی نایەتی
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 ەپاراستنی پێگ ەبۆ نموون - ک بێتەر هۆیەر هەبەرۆک، لەس -و منی دۆڕاو«   ەوانی براوەئ» - دووهەمجۆری 

ر بۆ ویست و  ەو س ە وەمێتەچەرمانی سازمان دەبۆ ف  -هاتن ەست نەروەوێران و دەندیی خۆی یان نەوەرژەو ب
ن  ەکەگرن، ناچاری دەلێی در ڕێ ەرانبەنی بەدڵی خۆی بکات و الیەوێت بەیهەم دەئ ێت.خواستیان فروو دێن

 . ەوەکاتەکۆ د ەتی و ڕکوکینەستی نایەم هەن و ئەرماندەوان ف ەوجا ئ ەبکات. ئ ەکشەپاش

 ری. ەروبەرمانی و بێسەدڵڕاگرتن، ناف  تگوترێ ەپێی د  ەیەوەر ئەه ەم مێتودەئ
 

دۆڕاو« منو ە براو ئەوانشێوازی »  
Gordon, Thomas. Det Öppna ledarskapet. 

 تۆ

 وانەئ

 بەرتەکی نایەتی فەرمان
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ردوو ال  ەند و سوودی هەوەرژەب «دۆڕاو - ەی شێوازی »براوەوانەپێچەب ەم شێوازە ئ  -  « ە براو   -   ە براو » شێوازی  
یان ەمەردوو ال. ئە ی هەشەی سوود و گکردنرەب ەستەبۆ د ەهاتنوتن و پێکەکست ڕێکەبەگرێت. مەند دەهەب

ی ناکۆکی و ەچاویلک ەل  ەها ڕاهاتووە. مرۆڤ وەران نامۆیەتی ڕێبەتایبەڵک و بەی زۆری خەالی زۆرب ەشێوازێک
نگی و ەبۆ هاریکاری و هاوئاه ەوەستانەناکۆکی و دژو ەگۆڕین، ل ەدونیا و کاروبار. ڕوانگ ەبڕوانێت ەوەستانەدژو

و، گفتوگۆ و ەند و تاکڕەهەکڕەرمانی یەبری ف ەدا لەم شێوازەل . ەکەرەش کاری هزری و ڕاهێنانی گەسوودی هاوب
  ەل ەدا بریتییەلێرر ەهون ێت.یان نامێنەمینەکی ناجۆر زەرتەتی و ب ەستی نایە. ه ەندی هاوکۆ جێگیرەوەرژەب

 «. ەی کێشکردنرەسە ری چارەهون»

«براوە -براوە شێوازی »  
Gordon, Thomas. Det Öppna ledarskapet. 

 تۆ

 وانەئ

 ڕاوێژ و گفتوگۆی هەمەالیەنە بۆ دەستەبەرکردنی بەرژەوەندیی هاوکۆ
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 ر ە س ەنگاوی چار ە ه 

ردا  ەروەشی سەب ەک لە و ەیەریش جۆر و شێوازی زۆرن. هەسەکات. چارەر دەسەداوای چار  ەڵدانی کێشەرهەس
نها  ەت ەیەو ه ەوەخوێنێتەندی خۆی دەوەرژەنها ب ەت ەیەبینێت. هەدا د« دۆڕاو -مکی »براو ەچ ەبینیمان دونیا ل

شی  وکەنها چە»مرۆڤ تدەڵێت  ەیەکی ناودار هەیە. ڕاگواستەرچاوەبەهاتنی خۆی لەست نەروەوێران و دەن
بینێت. ەمێخ و بیزمار د ەکوش، خۆی بەن چەخاو ەر ب ەرانبەب ەیشە. ه«بینێتەمێخ د ەبێت، دونیا ب ەوەستەدەب
 . ەکەیەموو کێشەری هەسەنگ و زۆرداری چارەربروزەز ەکن پێی وایەیەی ڕوانگەزاد ەمانەئ

م ەکات و ئەر دەسەی چارەوەدۆزیی هۆکار و دۆزینە، ڕیش ەی کێشکردن دیاری ەباس ل« ەبراو -  ەمێتودی »براو
 :ەوەکاتەدا کۆ دەم خااڵنەل ەرەهون

 ە یەم کێشەی ئەو داڕشتنی پێناس ەی کێشکردن دیاری -1

 ەبک  ەلیستی هۆکار ئاماد -یان کردندۆزیی هۆکار و دیاریەڕیش -2

دا  دووهەمنگاوی ەه ەی لەو گرفتان ەو کێشەک لەر یەر هەرانبەر بەس ەی چارکردنو دیاری ەوەدۆزین -3
 ە بک ەر لیستی هۆکار، ئامادەرانبەر، بەسەلیستی پێشنیازی چار - دیاری کران

 ر ەسەڵبژاردنی چارەر هەسەبڕیاردان ل -4

 ەکردنوتی پیادەر ڕەسەبڕیاردان ل -5

 رەسەی چارەکردنکار و پیادوتی ەنگاندنی ڕەڵسە دیڤچوون و ه -6

 

 ەندی هاوکۆ و سوودی گشتییەوەرژەی بەوەڵکوو دۆزینەب  ەس نییەپاندنی کەدا ئامانج خۆسەم شێوازی کارەل
ی ەندێشەو ئ ەندەهزری ساز ەنگین، پێویستمان بەناج ەخۆ ئێم ەاڵت نییەسەهێز و د ەپێویستمان ب ەوەر ئەبەل
 .ەرەئامرازی کاریگ «ەبارانەری »بیرۆکەدا هونەنگاوەش هەو شەفراژووتن. لهاتن و بۆ بۆ پێک ەیەش هەگ

 

 

   Brainstorming  بیرۆکەبارانه 

ر ەو ه ەوەبێتەی کار کۆ دەستەر. دەسەچار ەوەو دۆزین ەی کێشکردن بۆ دیاری ەرەمێتۆدێکی کاریگ ەبارانەبیرۆک
و   ەخنەڕ ەس بەی کەوەڵێت بێ ئەگۆ، پێشنیازی خۆی د  ەو دێت ەوەکاتەیاڵی خۆی تیژ دەخ ەسێک ئازادانەک
س  ەکنابێت  و ەیەیدانێکی ئازاد هەم ەپێویستی ب ەبارانەست بکات. بیرۆکەو پێشنیاز ڕێب ەنگاندن بیرۆکەڵسەه
 ست بکات. ەسنوورب ەسی دیکەیاڵی کەخ

ی گشت  وەرگرتنواسرێت. پاش ەڵدەدیواردا ه ەو ب ەوە نووسرێتەزێک دەکاخ ەر پارچەسەک لەیەر بیرۆکەه
نگاندن و ەڵسەم هەد ەدا، بەیەو پرۆسەکرێن. لەند دەبەستەپۆلێن و د ەزانەکاخ  ەو پارچەوجا ئەپێشنیاز، ئ
 کرێت.  ەکان دیاری دەندی بیرۆکەمی و ڕیزبەپێش ەگفتوگۆو

ی  ەوەم کۆبوونەکەنگاوی ی ەی نوێ. هەخستنی بیرۆکپێشەبۆ داهێنان و ڕ ەرە« شێوازێکی کاریگەبارانەبیرۆک»
ساز  ەمینەش زەوەهابوونی مرۆڤ و ئازادیی بیروڕا، بەی ڕەمای ەبێتەکاری دەخنەڕ  ەستن لەدا ڕێبە، لێرەرمییەناف 
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م  ەدەدا، گرووپی کار بدووهەمنگاوی ەه ەبۆ داهێنان. ل - ری نوێەسەی چارەوەیاڵبازی و دۆزینەبۆ خدەبێت 
دا هاوکاران، ەدرێتێ. لێرەمییان دەکرێن و پێشەو پێشنیاز بژار د ەیجۆری، بیرۆکەپ  ەوێتەکە، دەجڤین و گفتوگۆو

 ێت. زەو بڕیاری دروست ددەبێت نگڕێژ ەش ڕە رکی هاوبە، دەوەبنەی خۆیان قووڵ دەکەباس ەست لەلدەگ

 :ە، بۆ نموونەیەبار هەرجی لەلومەه ەوتوو پێویستی بەرکەی س «ەبارانە»بیرۆک

ندامان  ەئ ە، داوا ل «ستەلدەی گەبارانەو »بیرۆک ەوەکۆبوون ەر لەب  ەها باشەو - ستەلدەکی و گەسەک -
بێت  «کیە سەی کەبارانەریکی »بیرۆکەکی دیاریکراو خەیەبۆ ماو ەوەالی خۆی  ەک لەر یەبکرێت ه

سێک  ەموو کەه ەم جۆرەرباس. بەب ەخرێتەستدا دەلدەی گەبارانەبیرۆک ەی پاشان لەتەو باب ەی ئەربارەد
 بێت. ەرتر دە کاریگ ەکەو جڤین ەکردوو ەئاماد ەم باسەپێشکات خۆی بۆ ئ

. فێنکی، ەیەکات و جێی گونجاو ه ەمهێن پێویستی بەرهەی بەوەکۆبوون - کات و جێوڕێی گونجاو -
ل و  ەی مۆبایەوەست و دابڕاو، کوژانەدە، شوێنی دوورکردنڕووناکی، پێداویستیی گفتوگۆ، نووسین و تۆمار

 سەرکەوتنی جڤین.ی گرینگن بۆ ست، هۆکارەب ەرکی مەبۆ ئ کردنرخانەخۆ ت

شداری، ەهان بدات بۆ ب ە، ئاپۆرەرێکی وریایەڕێب ەپێویستی ب ەبارانەجڤینی بیرۆک  - زاەری شارەڕێب -
را ەه ەم لەرم ڕاگرێت، هەگ ەکەوەشی کۆبوونەکی ڕێکوپێک تۆمار بکات، کەیەشێو ەی باریو بەبیرۆک

 . ە و ەوێتەخاوی دوور بک ەم لەه

 ەی خۆی ئازادانەخسێت، بیرۆکەشدار بڕەسێکی بەموو کەت بۆ هەرف ەد -ت ەرف ەخساندنی دەڕ -
لەم   ،ێوخۆکتر و گفتوگۆی نەی یبەرسڤنگاندن، ەڵسەو ه ەخنە. ڕەگرتنخنە ڕ ەنادرێت ب ەربڕێت. ڕێگەد

 .ەنیی ەخنەهابوونی مرۆڤ. جارێ کاتی ڕەڕ ەل ئاستەدا دەبنە ڕێبەست

 . ەیە، ڕێسای گشتیی خۆی هەو ەرەی سەو خااڵنەل ە. جڤینیش، جگەـ «»جڤین، ەیەوە، دیدار و کۆبوونەبارانەبیرۆک

 

 

 ڕێسای جڤین 

م بۆ ە، هەی هاوکاران - و گفتوگۆ  ەوەکۆبوون ەب - جڤین ەر بوارێکدا بێت پێویستی بەه ەبردنی کاروبار لەڕێوەب
وتوو ڕێسای خۆی  ەرکەی سەوەکۆبوونشینی کار. ەپالنڕێژی و داببۆ م بۆ بڕیاردان، ەئاڵۆگۆڕی ئاگاداری و ه

 155:ەی بۆ دیاری کردووەشاخاڵ ەم دەئ  Project Leadership)1996(. کتێبی ەیەه

بۆ  ەڤ ەو ڕۆژەو پێشکات ناردنی ئ ەوەڤی کۆبوون ەی ڕۆژەکردنئاماد ەل  ەباشی بریتییەئاماد -ڤ ەڕۆژ -
ر  ەن و گە بک ە ئاماد ەو باسانەون خۆیان بۆ ئەوانیش فریا بکەئ ەیەوەست ئەبەشداربوان. مەموو بەه
 رببڕن. ەوانیش پێشکات بۆچوونی خۆیان دەبێت ئەرنجێکیان هەس

 . ەوەی بکەوە م کۆبوونەستی ئەبەم ەوردی بیر ل ەندیداردا بەیوەسانی پەڵ ک ەگەپێشکات ل - ستەبەم -

کاتی   ە. لەیەی کات ه کردنرخانەت ەپێویستی ب ەوەڤی کۆبوونەکانی نێو ڕۆژەخاڵ ەک لەر یەه -کات  -
 زێنی بێت.ەی کاتکوژی و سنووربەدیارد ەشدا ئاگات لەوەکۆبوون

 
155 Briner & Hastings & Geddes (1999): 188. 
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تێبینی   ەر و بەئاخێو ەنەرنج بدەس ەبێت. واتەگوێگرتنی چاالک ه ەدا گرینگەوەکۆبوون ەل - دانوستان -
 .ەوەاڵمی گوتاری بدرێتە ڕێکوپێک و

 ال و درێژدادڕی.ەباسی الب ەدرێت بەی جڤین ڕاگیرێت و ڕێ نەشیراز ە گرینگ - دیسیپلین -

سانی ەتی بۆ ک ەتایب  ە، بەخسێنەسێک بڕەموو کەشداربوون بۆ هەتی بەرف ەد - شداریی چاالکەب -
 ن. ەکان داگیر بکەموو باسەموو کات و هەپێن هەسانی خۆسەک ەب ەدەمدوو. ڕێ مەک

  ەب ەڕابهێن ەوەندامانی کۆبوونەنین، ئ ەندەساز « تو نابێ تک: »ناکرێ ەی وە گوت - رەسەی چارەوەدۆزین -
 ...ەیەوەک: پێشنیازی من ئەردۆز، وەسە ی چارەندەی سازەگوت

کی  ەیەکبەی ەدا پرسیار لەوەکۆبوون ە. لەلماندنەی سەنگی نیشانەبێت بێدەها نەپێت و - هاوڕایی -
 نێوانیاندا.  ەهاوڕایی ل ەیتەبگ ەوڵ بدەو ه ەبۆچوونیان چۆن ەو بزان ەندامان بکەئ

ی ەربارە ی دئاگاداری  ەندامان بکەکی ئەیەکبەی ەدا، داوا لەکەوەو کۆتای کۆبوونەمەد ەل - دیڤچوون -
 .ەوەنەکاروباری خۆیان ڕوون بک

موو  ەی هەوەل ەو دڵنیا ب ەوەکان بخوێنەی بڕیارە دا پوختەکەوەکۆتای کووبوون ەل - ی بڕیارەپوخت -
ی خۆی  ەرکەم ئەواو لەرپرسیش تەسی ب ەو ک ەیەدیاریکراوی خۆی هرپرس و کاتی  ەبڕیارێک ب

 .ەیشتووەگ

 ەسێک بەموو کەی هەوەم بۆ ئە، هەموان بنێرەبۆ ه ەم جڤینە، پرۆتۆکۆلی ئەوەواوبوونی کۆبوونەپاش ت
موو  ەبێت. پرۆتۆکۆلی هەر هەرنج و تێبینی گەی سەوەرگرتنەم بۆ وەبێت، هەال ه  ەکانی لەدۆکیومێنت بڕیار

ە خاڵدەبێت موو جڤینێک ەڤی هەڕۆژ ەی داهاتوو. وات ە وەڤ بۆ کۆبوونەمای ڕۆژەبن ەبێتەجڤینێک د
 . ەوەر بکاتەسەپرۆتۆکۆلی ڕابردوو بهەڵپەساردەکانی 

« شکاریەری پێشکەهون» ەی گوتار، پێویستییان بکردن شەر، گفتوگۆ و پێشکەو دیداری کاریگ ەوەجڤین، کۆبوون
  .ەیەه

 

 شکاری ە ری پێشک ە هون 

 Giving Presentationsی ەشکاری بزانێت. نامیلکەری پێشکەهوندەبێت یام ەیاندنی پ ەمرۆڤ بۆ گفتوگۆ و گ

ئامانج.   ەنەنێ ناگ ەت ەکنیک بەڵێت: خولیا و تەو د ەوەکات ەشکاریمان بۆ ڕوون دەری پێشکەماکانی هونەبن (2007)
فتار و ەڕ ە، بەیەستە و زمانی ج ەوش ەشدارییان، پێویستی بەو ب ەرنجی ئاپۆرەیام، بۆ ڕاکێشانی سەو پ ەبیرۆک

 دەڵێت: ،«کەچ ە»ب ت، ناڵێەناوداری مێژوو ەرەرێکی هەنگاوەج ەناپۆلیۆن بۆناپارت، ک 156.ەرەگوتاری کاریگ
 . «ینەکەوایی دونیا دەرمانڕەف  ەوەکانمانەڕێی وش ەل ەئێم»

We Rule the World by our words. 
– Napoleon Bonaparte 

 

 
156 Giving Presentations (2007). 
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کۆ«  ەترسی س». ەرا کارێکی ئاسان نییێر مایکرۆفۆن و کامەرانبەران، بەران و بیسە ی بینەر ئاپۆرەرانبەب ئاخافتن
کۆ« دا،  ەترسی س»ر ەسە. بۆ زاڵبوون بەختەستێکی سەربەب - ری گوتاربێژەژانی ئاخێوەترس و شڵ ەوات -

 : ەبکات. بۆ نموون ەمرۆڤ خۆی ئاماددەبێت گوتار  ەر لە. بەیەر و ڕاهێنان هەهون ەر پێویستی بەئاخێو

م ەستی لەبەوێت، م ەئامانجی خۆی دیاری بکات و بزانێت چی ددەبێت ر ەئاخێو -ی ئامانج کردن دیاری -
و گرووپی ناکۆک،  ەستەی دپێکهێنانخشانی بیروڕا، فرۆشیاری، ەنگسازی و پەرهە: ف ەچیی ەشکارییەپێشک

 و ئامانجی دیاریکراو... هتدەرەران ب ەیان تاودانی بیس

ی  ەویستی خۆیان هاتوون یان نارد ەوێت، بەکێن، چییان د ەیەم ئاپۆرەئ بزانە -ی خۆت بناسە ەئاپۆر -
ک  ەیەتا چ ڕاد ە،ت چۆنەکەتی باسەم بابەم تۆ و هەر هەرانبەڵوێستیان بەنێکی دیاریکراون، هەالی

نی  ەکام الی  ەرب ە، سەنگی و دینییان چییەرهە، پاشخانی ف ەیان چۆنەن، زمان و زاراوەم باسەئاگاداری ئ
 هزرین... هتد 

بێت، کات و جێی  ەو گفتۆگۆیەی ئەستێن و ژینگەئاشنای بدەبێت مرۆڤ   - ەستێنی خۆت بناسەب -
ر، ەکتەر، پرۆژەڕووناکی، کۆمپیوتبا، ەر، کارەستاوێژی یاریدە، بوونی دە، جۆری دانیشتنی ئاپۆرەوەکۆبوون

 نگ...ەو کۆنترۆڵی د ەفێنکی، ئارامیی جێگ

ی ەوەکردنەدووبار ەند جارێک بەچدەبێت مرۆڤ  ،شکاریەستپێکی پێشکەد ەر لەب - ڕاهێنانی پێشکات -
سی خۆی  ەر دۆست و کەرانبەڵ خۆیدا یان بەگەلدەبێت بهێنێت. خۆی ڕا ە شکارییەو پێشکەئ
 بێت.   ەئاماد ەوەروونییەڕووی د ەش بکات و لەخۆی پێشکی ەکەری باسەبەرلەس

  ەم بیرۆکانەئ ە. ئای ەت ڕیز و بژار بکەکەکانی باسەبیرۆک - و سازاندنی زمان ەپوختاندنی بیرۆک -
موان ە، الی هە، ڕوونەجێیەبلە گوتارەکەتدا  کارییەڵگەپێکن، زمانی بەست دەبەدروستن، شام

 ؟ ەدایەڕ ەران پێی بێتەی بیسەئاپۆر ەهێزەب ەهێند 157، ەرکەردەب

دروست بن. دەبێت ی ەستەی جەو ئاماژ ەوشبێت، نگین ەسدەبێت ر ەئاخێو - شەڕوخساری گ -
شدار ەڕازی و ب)دایێ ەڕ ەباشتر دێنئەوانیش وسا ەران و ئەرمی بیسەهۆی دڵگ ەبێتەش دەڕوخساری گ

 .(ەندی ڕاگرەیوەنیگا پ ەب) ەنیگاگیر ب ران ەکی بیس ەیەکبەڵ یەگەل ەوەم گوتارەدە. ب(بنەد

تیان  ەرف ە، دەشدار بکەران بەاڵم بیسەپرسیار و و ەب - بنەبێزار ن ەئاپۆرەبێت،  واز نەکنەگوتار ی ەوریاب -
 . ەرببڕن. کاتی گوتار و پشوو گونجاو ڕاگرەڕا د ەو داوایان لێ بک ەبد

ی گوتار بۆ ە وکردنەت و کات، چڕەشینی بابەڕێکخستنی گوتار، داب -ن ە یەباشی بۆ گوتاری ڕاگەئاماد -
 ست.ەبەیاندنی مەگ

ش ەگورج و گدەبێت و پێشاری گوتار  ەرواز ەک چۆن دەر وەه - رەش و پشتاری کاریگەپێشاری گ -
کۆتای گوتاردا،  ەر بێت. لەکاریگدەبێت ، کۆتا و پشتاری گوتاریش ەرنجی ئاپۆرەبێت بۆ ڕاکێشانی س

نگاوی ە، چاالکی و ه ەلماندن بکە، داوای پێکهاتن و سەوەدووپات بک  ەشکاریی ەم پێشکە یامی ئەشاپ
  ڕێژی.ەرنامەب ەوێتەیار ناکەربەخۆڕا و بەگشتی لەب ە. ئاپۆرەوەبک  نک پێشنیاز ڕووەداهاتوو و

 
بۆ پێکهێنانی زاراوەی پێویست،  « پێشگری »بەر. Understandable –دەرکی بکەیت واتە دەکرێت   «بەردەرک » - 157

 .36، الپەڕە «گورج و کاریگەرە، هەر بۆ نموونە بەرهەست، بەربین، بەرزانست. »زاراوەسازیی پێوانە
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  ەپیرراز بن. ەتدەبێت فتار و گوتار ە، ڕە. بیرۆکەئاپۆر ەبگات ەستەبەی مەیەو بیرۆکەپۆشاک بۆ ئ ەبێتەگوتار د
 فتاری باش«. ەبیری باش، گوتاری باش، ڕ» دەڵێت: شتەردەز

 

 

 SWOTکاریی  ە شرۆڤ 

ستی گۆڕانکاری و پێشخستنی کاروباری سازمان پێویستی  ەبەم ەت بەڵبژاردنی ستراتیژی تایبەر هەسەبڕیاردان ل
ندین مێتود و  ەدا چەم بوارەر. لەوروبەرجی دەلومەم هەخۆی و ه ەکەم سازمانەکاریی هە. شرۆڤ ەکارییەشرۆڤ  ەب

 ر. ەم کاریگەو ه ەستەم خۆشدەی هەوەر ئەبەبژێرین لەڵدەه SWOT دا مێتودیەن، لێرەئامرازی ناودار ه

 SWOT ەکی لەهێز و توانای ناو ەرجی سازمان، بەلومەه ە ب پەیبردنکاریی سازمان، بۆ ەبۆ شرۆڤ  ەمێتودێک 
eaknessesW ,trengthsS,   ەیەم وشان ەئ 158کۆی ە رەس SWOT یەک. وشەالی ە کی لەرەتی دەرف ەک و دەالی

Opportunities & Threats  ەشەڕەت و هەرفە: هێز، الوازی، دەوەکاتەد ەک . 

نی ەکی دوو الیەکیی سازمان. بواری نێوەرەکی و دەردوو بواری نێوەیجۆری هەبۆ پ ەئامرازێک SWOT مێتودی
نی ەت و الیەرف ەنی دە: الیەیەنی هەدیسان دوو الیکیش ەرەنی الوازی. بواری دەنی هێز و الیەالی: ەیەه
 .ەشەڕەه

 کارییەرجی کار و فراژووتن. پاش شرۆڤ ەلومەی هکردنرکەبۆ ناسینی سازمان و د ەزۆر گرینگ  ەکارییەم شرۆڤ ەئ 
SWOT  ر ەسەکاری ل ەو چی پێویست ەچ بارودۆخێکدای ەل ەو سازمانەوێت ئەکەردەڕوونی بۆت د ەوجا بەئ
  159:بکرێت

 . ەوکارییەڕێی پتەو چاو ەالواز  ەرەخۆدا هلە نێو  خاڵ  ەکام •
 ین. ەکدا بکەتەفتاری لەو چۆن ڕ ەترسناک ەرەردا هەوروبەد ەدۆز ل ەکام •
 ؟ ەر کراوەسەواوی لەگوزاریی تەرمایە؟ سەهێزمان چییەی بەبنگ •
 ند بین. ەخساندووین و چۆن لێی سوودمە تی بۆ ڕەرف ەد ەر کامەوروبەد •
 ین. ەپێش بخ ەم خااڵنەکام ل -چۆن بێت   رەسەمیی چارەپێش •

زانی و  ە. توانا و کارزانی خۆمان، نەوەگرێتەنها بواری نێوخۆ دەنی هێز و الوازی تەالی تچێەن بیرتەل
یان ەدا جێگەاڵت لێرە ی سیاسیی وەرمیی بازاڕ و کێشەکرێن. گەدا ڕیز دەر خۆمان لێرەاڵتیی دیسان هەسەبێد
ت  ەڵبەکین. هەرەبۆ بواری د ەشەڕەت و هەرف ەنی دەالی  ەی سازمانن. جووتەوەرەهۆکاری د ەوانەئ ەچونک ەوەنابێت

هێز یان   ەبنەدا دەرەو پێوەم ستاندارد و ئەچاو ئەل  ە، وات(یینڕێژە)کارن ەمکی ڕێژەم الوازی چەم هێز و هەه
 ەش بۆ ڕێکخستنی هزر و دیدەمێتودم ەری ئەبەرل ەر. سەستاندارد و پێو ەبێتەد  «دا »وێناەیەم چێوەالوازی. ل

 .ەرەسەی چارەکردنڵبژاردنی ستراتیژ و پیادەی بڕیاردان، هەی پرۆسکردنی کاروباری سازمان، دیاریەربارەد

 
کۆی یەکەم پیتی چەند وشەیەکە بۆ پێکهێنانی کورتکراوەیەکی تایبەت، بۆ نموونە سەرەکۆی   Acronymسەرەکۆ:  - 158

PKK  ـە.  -کۆکردنەوەی یەکەم سێ پیتی: پارتی کرێکارانی کوردستان 
159 Karlöf & Lövingsson (2007): 341. 
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هۆکاری  ەبێتەد «ت ە رف ەد - هێز»ستوونی  ەوێت کەکەردەبۆت د SWOT یەچوارگۆش ەیتەرنج بدەر سەگ
 . ەست و کێشەکۆسپی ڕێب ەبێتەد «ەشەڕەه  - الوازی»و پێکانی ئامانج. ستوونی ەر ڕووەهاند

شداریی  ە. بەیەی چاالک و دروست هەنەالیەمەشداریی هە ب ەپێویستی ب ەم مێتودەوتوو بەرکەی سەشرۆڤ 
بوون.  ەگیرخواردن و گرمۆڵ ەربازبوون لەنی جیاواز و دەرنجی الیەرگرتنی دید و سەو ەوەکاتەد ەنەالیەمەه
 ی بڕیار. ەکی دێمۆکراتانەیەر بۆ داڕشتنی بناخەبەستەد ەبێتەشداریی چاالک و دروست دەب

  SWOTی ەیەو چوار هۆبەدرێت و لیستی ئە نجام دەئ ەکارییەم شرۆڤ ەی بچووکدا ئە ستەد ەتا تاکتاک یان لەرەس
وجا ەکرێت. ئەساز د  ەم لیستانەستی بژاری ئەبەم ەڕاوێژ بوانتر بۆ گفتوگۆ و ە. پاشان جڤینی فرکردنڕیز ەدێن

، ەوەدا دیسان وردبوونەر. لێرەسە ی چارەوەدۆزین ەل ەبریتیی ەک دووهەمنگاوی ەبۆ ه تگیرێ ەجڤینی نوێ د
نگاوی کار. ستراتیژی  ەمیی هەی پێش کردنر و دیاریەسە بێت بۆ ڕێکخستنی لیستی چارەودای دەگفتوگۆ و ڕاوێژ م

 نی  ەگرن. الیەد ەوەت« ـەرف ەد« و »نی »هێزەالی ەل ەرچاوەس ەرانەهێرشب

  ەبریتی بێت لدەبێت  ە کارییەم شرۆڤ ەنجامی ئ ەرئەی ستراتیژی خۆپارێز. دەمای ەبنە« دەشەڕەه« و » »الوازی
 .ەشەر و گەسەبۆ چار Action Plan «»پالنی کار
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 FIROمۆدێلی    -  فراژووتنی گرووپ 

 دەڵێنگشتی ەی فراژووتنی گرووپ و بەربارەد ەیەه بیردۆزەو  ەوەندین تۆژینەروونناسیی جڤاکیدا چەبواری د ەل
ت و ەرجی تایبەلومەر قۆناخێک هەندین قۆناخ. هەن چەدیاریکراوی خاوکی ەیەپرۆس ەل ەی گرووپ بریتییەشەگ

  ەب ەیەم پرۆسەن. ئەی بکە ربگرن و چارەڵوێستی لێ وەه ەو گرووپەندامانی ئەبێت ئەد ەیەتی خۆی هەدۆزی تایب
ڕ ەدا تێپەکۆسپانو ەموو ئ ەه ەبێت بەندامێک دەموو ئەو ه ەوەبێت ەد ە، تازەکەبۆ نێو گرووپ ەندامی تازەهاتنی ئ

 160.بێت

ی:  ەواژەست ەبۆ د ەکۆیەرەی سەناوک - ە ی FIROفراژووتنی گرووپ، مۆدێلی ەیانەی بیردۆزو ەک لەی
Fundamental Interpersonal Relationship Orientation می ەرهەو بWill Schutz (1925-2002)  ی

ی ەربارەبوو د ەوەریکی تۆژینەمدا، خەی بیستەدە نجاکانی سەپ ەنگی کۆریا، لەسااڵنی ج  Schutz. ەناسنرووەد
دا ەوەنجامی تۆژینەئ  ەریکادا. لەمەکانی ئ ەنگییەج ە شتییەک ەندامانی گرووپی جیاواز لەڵکردنی ئەندوچۆنی هەچ

Schutz کی و دوو ەرەسێ قۆناخی س ەل ەبێت بریتیی ەڕ دەکدا تێپەیەپرۆس ەموو گرووپێک بەوت هەرکەبۆی د
 کیی نێوانیان:  ەقۆناخی الو

  

 
160 Svedberg (2003): 191. 

تی ەندامەئ
Inclusion 

 ییەئاواڵ
Openness 

 ئارامی میواننەوازی

 کۆنترۆل
Control 

 Schutz ی FIROرخی ەچ
Svedberg. Gruppsykologi. 

 ناکۆکی

 گفتوگۆ
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وێت ەمەدا یان نا؟ دەم گرووپەندام لەئ ە. ببمەی دیکەوانەڵ ئەگەندیی لەیوەپ - Inclusionتی ەندامەئ -1
و   ەندامی تازەی ئەربارەد ەرمەموو گرووپێکدا گفتوگۆ گەه ەندام؟ لەئ   ەببم ەیەندام؟ بۆم هەئ ەببم

کی ەیەنێو گرووپ، ماو ەتی و چوونەندامەباسی ئ ەرگرتن لەڵوێست وەر. پاش هەی ڕێبەربارەتی دەتایبەب
ن و  ەکەک دە ڵ یەگەفتار لەرمی ڕەن ەن. ب«  وازەمیوانن»گشتی ەندامان بەدا ئەپێش. لێر ەدێت «»پشوو
 .دووهەمقۆناخی  ە نەگەوجا دەبێت و ئ ەرباز دەها دەک وەیەن. ماوەباسی جیددی و گرینگ ناد ەخۆیان ل

 ەدات. تازەپێش. کێ بڕیاری چی د  ەدا پرسی جێگرتن و بڕیاردان دێتەم قۆناخ ەل - Controlکۆنترۆڵ  -2
رک و ەشینی ئ ەوجا کاتی دابەلمێنرام. ئەس ەوەی گرووپەندامانی دیکەن ئەالی ەندام و لەئ ەتەبووم

  ەندن؟ کامەسەدا پەم گرووپەفتار لەکارزانی و ڕ ەبن. کامەرم دەدا گفتوگۆ و ناکۆکی گە. لێرەاڵتەسەد
و ئاشکرابوونی   ەم باسان ەی ئەوکردنەکالە؟ پاش یەر چییەاڵتی ڕێبەسەودای دەرک و مە. ئەجێوڕێ دروست

ی ەراوێزێکی دیکەپ ەچنەندامانی گرووپ دە، ئسێهەمبۆ قۆناخی  ەوەڕینەپ ەر لەموان، بەو ڕۆڵی ه ەپێگ
کرێن. ەر دەسەبن و چارەئاشکرا د ەی شاراوە. کێشەی «ی »ئارامیزراوێ ەمیان پە. ئەوەستانە وچان و داو

 کرێت.ەموان دیاری دەی هەپێگ

ر کران  ەسەدا چاردووهەمم و ەکەکانی یەقۆناخ ەل ڕێبەرایەتیتی و ەندامەی ئە کێش - Opennessیی ەئاواڵ -3
س  ەرباس. کە ب ەدا باسی گرینگ دێنەم قۆناخە. لەستبوونەیوەیی و پەوجا کاتی ئاواڵە. ئەوەکال بوونەو ی

 ئاستی ڕسکانی نێوخۆ.  ەیشتۆتەت. گرووپ گەستی تایبەربڕینی دید و هەد ەل ەالری نیی

 

  ەک لەر وەی ڕسکان. هەپل ەیشتن بەو گ ەو قۆناخانەبۆ بڕینی ئ ەو کاتی جیاوازیان پێویست ەگرووپی جیاواز وز
داوای  ە یەم بازنە . ئەختەاڵم سەب ە، کورتتر«ی گفتوگۆەبازن»کی، ەی نێوە، بازنە دا دیار «FIROرخی ە چ »

کوژ و ەوزیان وە، ئەیـ « ناکۆکیی ەبازن» ەکی کەرە ی دەبازن ەک لەکات وەرکی باشتر دەتی و دەڕسکان، ئازای
دا  ەکییەرەکی و دەنێو  ەم دوو بازنەنێوان ئ ەل  ەماو ەماو ەوەم فراژووتنەدەندامانی گرووپ بە. ئەنەدرێژخای

تێیدا  ەوەری ڕامان، گفتوگۆ و بیردانەهون ەی ڕسکان چونکەپل ەرگیز ناگاتەه ەی ەن. سازمان هەکەجێگۆڕکێ د
 161.ەکز

 

 

 PDCAرخی  ە چ   

و بڕیاری   ەبیرۆک ەرج نییەاڵم مە. بەو بڕیاری نوێی ە ی بیرۆکەکردنوجا کاتی پیادەکاری و بڕیاردان ئەشرۆڤ پاش 
ک ەسکدا، وەرتەکی ب ەیەچێو ەتا لەرەس ەها باشەبۆ دڵنیابوون و ەواتەر بن، کەوزاد زۆر دروست و کاریگەن

  ەی باشتر بگرینەکانیان دیاری بکرێن و پاشان ڕێگەماسییەبکرێن، ک  ەپیاد Pilot Project پێشەنگکی ەیەپرۆژ
 ر. ەب

lan, P: ەیەکۆی چوار وشەرەس PDCA - ەی 162PDCAرخی ەوان چەک لە، یەیەجۆر هەمەدا مێتودی هەم بوارەل

Do, Check & Act ن  ەالی ەل 1930، سااڵنی ەیە م بازنەکاری. ئە: پالنڕێژی، کار، چێک و پیادە وەنەکەو د
ن ەالی ەکاندا ل 1950سااڵنی  ەاڵم لەداڕشتن ب ەهات Walter Shewhart (1891-1967)ریکایی ەمەفیزیکناسی ئ

 
161 Svedberg (2003): 193. 
162 Karlöf & Lövingsson (2007): 247. 
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ر ەبەخشان کرا، لەپ ەوەـ W. Edwards Deming (1900-1993)ریکایی ەمەتیی ئەرکاری جۆرایەئامارناسی و هون
 ناسین.   ەدێت Demingی  ەرخ یان بازنەچ ەب ەیەو جار ه Shewhartرخی ەچ تگوترێ ە پێی د ەیەجار ه ەیەوەئ

تیدا  ەرخستنی جۆرایەبواری س ەتیان لەخشی تایبە ن Shewhart & Deming، ەم مێتودەری ئەمامۆستایانی داهێن
مهێنان ەرهەی بەپرۆس ەل تشێکی بنجیی دیاریکراو بێەبدەبێت تی ەکۆنترۆڵی جۆرایدەڵێت  Deming. ەیەه
 ەل ەرچاوەشێکی بەتی بە کۆنترۆڵی جۆرای ەش ەوەر ئەبەدڵنیابوون. ل بۆ بێت  نگاوێکەدا، هەکەکۆتای زنجیر ەک لەن
  ەی نوێ بەرنامەبۆ پالنڕێژی و دیزاینی ستراتیژ و ب ەر و ئاسانەمێتودێکی کاریگ ە یەم بازنەدا. ئ  PDCAرخی ەچ
 تگوزاری. ەمهێنانی کااڵ و خزمەرهەستی گۆڕانکاری و فراژووتنی بەبەم

ها  ەروەی ئامانجی گۆڕانکاری و هکردنر. دیاریەسەی چارەوەو دۆزین ە ی کێشکردندیاری - پالنڕێژی •
ر ڕاهێنان و فێرکاری پێویست بن، ەکان. گەنگاو ەی هەکردن ی پێکانی ئامانج و پیادەی پرۆسکردننگڕێژەڕ
 داڕشتن.  ەدا دێنەیەم خانەر لەه

ی گۆڕانکاری ەپرۆس ەوەرەی سەو پالنەپێی ئەزموون، بەک ئەسکدا، وەرتەکی بەیەچێو ەل -کار  •
 ی داهاتوو. ەو کێشان ەکرێت بۆ پێوانەمی کار تۆمار دەرهەنجام و بەکار. تێبینی ئ ەخرێتەد

بۆ  ەوەر تۆژینەب ەخرێتەنگاندن، دەڵسەکاری و هەشرۆڤ  ەم دێتەرهەی کار و بەنجامی پێوانەئ -چێک  •
  ەکان بەنجامەرئەی دەکارییەو شرۆڤ  ەم پێوانە. ئەوتووەرکەس ەم کارەک ئ ەیەی بزانین تا چ ڕادەوەئ

 ر.ەی بڕیاردەپێگ ەدرێنەڕاپۆرت د

  یکاریەپیاد ی کار:ەی ئاڕاستکردن بڕیاری نوێ بۆ دیاری  ەبێتەد کردنەو چێکەی ئدەرئەنجام - کاریەپیاد •
ی پالنڕێژی  ە خان ەوەی زیاتر و چوونەوەو تۆژین ەوەی کار یان وردبوونەرخاندنی پرۆس ەوان و چەرفرەب

 رتر.  ەنگاوی کاریگەی باشتر و هەی چارەوەدۆزینبۆ 

 

Deming کتێبی  ەرز، لەی ب «تیەی »جۆرایکردنرەبەستەستی دەبەم ەبOut of the crisis (1986) ەدا چواردـ 
 164: کاتە کارگێڕیدا دیاری د لەی گۆڕانکار ەپرۆس 163خاڵ بۆ جۆراندنی 

  

 
 دانراوە. «سەرخستنی جۆرایەتی»بۆ   Improvementبەرانبەر  «»جۆراندن - 163

164 Sherrer: www.projectsmart.co.uk 
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 -وام ەردەبۆ جۆراندنی ب ەساز بک ەمینەز -1
Create Constancy of Purpose Towards Improvement 

  ەل ەبێت. خۆت دوور ڕاگر یریەرخستنی توانای ڕکابەیان سەئاڕاست ەها دیاری بکەودای وەئامانجی دوورم
 ودا.ەو پێشخستنی دوورم کردنبۆ باشتر ەیەمینەخساندنی زەودا. گرینگ ڕ ەکی کورتمەرتەب

 
 Adopt the New Philosophy  -ر ەب ەکی نوێ بگرەیەڕوانگ -2

  ەک ەها بسپێرەری باشی وەڕێب ەرکی گۆڕانکاری بە، ئەب بەرۆکگیریی ەستۆ و ئامادەئ  ەتی بگرەرپرسایەب
وام ەردەنا بەنها تۆ، دەک تەند بێت نەک سوودمەموو الیەه ەیەوەبێت. گرینگ ئ ەرکەو ئەستی ئەروەد

 نابێت. 
 

 Cease Dependence on Inspection -ک کۆنترۆڵ ەتی نەجۆرای -3
 ەر لەتی« هەجۆرای» ەیەوەر ئە. هونەها بکە، خۆتی لێ ڕەدۆخێکی باش نیی ەوەکۆنترۆڵ ەبوون بەگیرۆد

بێت ر جۆراندنی ەسە خت لەج ەتاوەرەس ەر لە بری کۆنترۆڵ هەی کار. لەپرۆس ەشێک بێت لەب ەتاوەرەس
 .  باشە

 
   End the Practice of Awarding Business on the Basis of Price Tags -رجی ەمخەبری کەل ەمتمان -4

. بۆ ەم بکەرجەرجیی سەداشکانی خ ەفرۆشیاری جیاواز بۆ داشکانی نرخ، بیر ل ەیتەی ڕوو بکەوەبری ئەل

Plan 
 
 
 

Do 

Act 
 
 
 

Check 

 Deming رخیەچ
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 . ەودا داڕێژەدوورمی ەندی و متمانەیو ەبری نرخ، پە، لەک فرۆشیار بکەی ەمێک ڕوو لەرهەر بەه
 

 Improve Constantly and Forever -یی ە میشەوام و هەردەجۆراندنی ب -5
بیر لە چارەسەریان بکەوە،   وکەماسی  ەرنج بدەوام سەردەتگوزاریدا، بەخزم یمهێنانەرهەی بەپرۆس ەل

  ەبێتەش دەوەکشێن. ئەڵدەم هەرهەتیی بەم جۆرایەتی و هەندایەم چەش هەوە ، بەو پێشیان بخ ەچاکیان بک
 رجی. ەزینی خەی دابەمای ەبێتەرجی. جۆراندن دەوامی خەردەی بەوەمبوونەی کەمای
 

 Institute Training on the Job -زرانی ڕاهێنان ەدام -6
ندێک ساز ەموو کارمەتی ڕاهێنان بۆ هەرف ەر دەخسێت. گەموو هاوکارێک بڕەتی ڕاهێنان بۆ هەرف ەددەبێت 

   ەبێت.جۆر دەم فرەرهەکات و بەجۆرێک کار د ەک بەر یەبێت، هەن
 

 Institute Leadership -تی ەرایەزرانی ڕێبەدام -7
جیاوازیی ویست و توانای هاوکاران.  ەبات بەی دەری باش پە. ڕێبەبک ڕێبەرایەتیر گرینگیی ەسەخت لەج
 نجامدانی کاری دروست. ەبۆ ئ ەندانەر هاریکاری و هاندانی کارمەرکی ڕێبەئ

 
 Drive out Fear -بری ترس ەل ەمتمان -8

نێوانیاندا  ەترسی لەخۆش بێت و مدەبێت ران ەند و ڕێبەی نێوان کارمەرە ندی و دانوستانی دووسەیوەپ
 م.ەرهەی داڕمانی ب ەمای ەبێتەند دەر و کارمەمێنێت. ترسی کارگەن

 
 Break Down Barriers Between Staff Areas - ەسازمان الد ەشەکۆسپی نێوان ب -9

وڵ  ەکانی سازماندا. هەجیاواز ەشەنێوان ب ەشبوون لەداببە و  «ریەگەهزری »ناوچگەشەی  ەن بەدەڕێ م
 ش. ەری هاوبەسەی چارەوەکی و دۆزینەمەساز بێت بۆ گفتوگۆی ه ەمینەن زەبد
 

 Eliminate Slogans, Exhortations, and Targets for the Work Force  -ک دروشم ەن ەرجەکردار م -10
  ەبێتەی کار دە. سازاندن و جۆراندنی پرۆسەی کارە، پرۆسەر نییەماسی، مرۆڤی کارگەو ک ەڵەی هەرچاوەس

 می باشتر. ەرهەی ب ەمای  ەم. دروشمی پرشنگدار نابێتەرهەهۆی باشتربوونی ب
 

 Eliminate Management by Objectives -ئامانج  ەکەم ەژمار -11
روژێر  ەمدا سەرهەمیی بەڵ زیاد و کەگەل ەمووچ) «ەپارچ ەب ەمووچ»م، ەرهە ی بەر ژمارەسەل کردنختەج
 .ەتییەیشتن و داشکانی جۆرایەگە ی تێنەنیشان ە تەو بابەی لەو دیارد (کاتەد
 

   Remove Barriers to Pride of Workmanship -ە رانەوەشانازیی پیش  -12
 ەست بەرێک هەموو کارگەهدەبێت . نازۆ بێت ەوەی خۆیەکەپیش ەبێت بەتی هەرف ەمرۆڤ د ەگرینگ

 یی خۆی بکات. ەشینگی پەسبە ر و ەرانبەلماندنی بەسپەژراندن و 
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 Institute Education and Self-Improvement -و بۆ ڕاهێزان و فێرکاری ەکی پت ەیەرنامەزرانی بەدام -13
کنیکی نوێ، ەر و تە، بۆ فێربوونی هونەندامێکی سازمانکەموو ئەبێت بۆ هاندانی هەو هەی پتەرنامەبدەبێت 
خشی جڤاکی ەدا بێت و ن ەشەگ ەوام لەردەوێت بەیهەو پووڵ کار ناکات. مرۆڤ د ەنها بۆ پارەمرۆڤ ت

 بێت.ەه
 

 The Transformation is Everyone's Job - ەموانەرکی هەی گۆڕانکاری ئەرخاندنی پرۆسەچ -14
 . ەموانەرکی هەی گۆڕانکاریدا. گۆڕانکاری ئەپرۆس ەشدار بێت لە ب ەکەندامێکی سازمانەموو ئەهدەبێت 

 

ستی جۆراندنی  ەب ەم ەب ەیەرکارانەوام و کۆشانی هونەردەوڵی بەبۆ ه Demingی ەخاڵ ەچوارد مەئ گشتی ەب
 مهێناندا. ەرهەی بەگشت پرۆس ەتی لەرخستنی ئاستی جۆرایەس ەوات - رەبەرلەس

 

 

 گۆڕانکاری ری  ە هون 

 ەوام لەردەب «مکی »گۆڕانکاریەها چەروەو ه Organization Development (OD)مکی فراژووتنی سازمان ەچ
 ەباس ل ەندین الوەچ ەشدا لەم کتێبەرباس. لەب  ەماوی، دێتەخشان یان تەریدا، درەتێکی سازمانگە گشت باب

 Förändringsarbeteکتێبی  ەل Alvesson & Sveningssonران ە. نووسەچوون کراوە و پێشڤ ەکردنشە گرینگیی گ

i organisationer - om att utveckla företagskulturer (2008) تی  ەتایبەزموونی کار بۆ فراژووتنی سازمان و بەئ
 165:ەوەنەکەخاڵ کۆ د ەو پازد (تەباب)پێنج تێما  ەنگی سازمان، بەرهەبۆ گۆڕانکاریی ف 

 

 

 ستێن ە ب 

ر ەبەرلەگۆڕانکاری سدەبێت . «ەی دیکەوانەنی »ئیبۆ گۆڕ ەنیی کارێکگۆڕانکاری  - ەوەخۆم ەستپێک لەد -1
 چاک بکات. ەڵکی دیکەبڕیار بدات خ (ەڵبژاردەه)ڵ ەرتەکی سەیەستەک دە ، نەوەموان بگرێتەبێت و ه

  ەرین لەکجار بەودای یەوتبین بێت. مەبێت هێدی هێدی و داکەگۆڕانکاری د -وتبین ەگۆڕانکاریی داک -2
بۆ الئامانجی وردتر و  ەوە. شائامانج ورد بکەکێش ەب ەکەخۆت م ەوتی ئێستا و شائامانجدا لەنێوان داک

 .ەنگاو کاریان بۆ بک ەه ەنگاو بەه

 ەب یە،وداەخت و دوورمەنگی کارێکی سەرهەتی گۆڕانکاریی ف ەتایبەگۆڕانکاری و ب -خۆڕاگری و پێگیری  -3
کاری وردەر ەسەخت لەج انەپێگیر و ڕژددەبێت ست نادات. مرۆڤ ەد ەکارانەری پینەسەنابێت. چار ەلەپ

 . ڕەچاو بگرێتوام پێکانی ئامانج ەردەبکات و ب

 

 
165 Alvesson & Sveningsson (2008): 236. 
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 کۆشانی گەلدەست 

دەبێت  . ەنگاوێکی گرینگەی گۆڕانکاریدا هەپرۆژ ەکاران لەستنی پالنڕێژان و پیادەتێکب -موان ەشداریی هەب -4
 ەخۆی ب ست،ەد ەو بگرێتەک جڵەالینابێت  دا،ەیەپرۆژم ەشدار بزانێت لەب ەک خۆی بەموو الیەه
 .  بزانێت کارەی پیادەئاپۆر ەش بەڵکی دیکەخو  ەرماندەف 

ندیی نێوانیان ەیوەهاوکاران و پ ەیتەبد (ڕۆڵ ) ە، نۆرەنیی ەوەر ئەدۆزی گرینگ ه - ەو نۆر ەرکی ناسنامەد -5
ند بگریت و لێی ببیستیت. ەهەهاوکاران ب ەک لەر یەه «یە»ناسنام ەیەوە یت. خاڵی گرینگتر ئەساز بک

ریش لێی  ەرانبەی بەوەرک بکات و دڵنیاش بێت لەی خۆی دەی ناسنامەوەب ەیەمرۆڤ پێویستی ه
 لمێنێت. ەسەد

  ەب پەیبردنهاش ەروە، هە ر گرینگەرانبەی خۆ و بەرکی ناسنامەر چۆن دەه - یامی گۆڕانکاریەرکی پەد -6
الی  ەم گۆڕانکارییەکی ئەگشت الیدەبێت . ەیەنگی خۆی هەس ەکەگۆڕانکارییی ەیامی پرۆژەڕۆک و پەناو
شی  ە و کێ، کام بدەکرێت  جێە، چۆن جێبەست لێی چیی ەبەڵک بزانن مەخدەبێت موان ڕوون بێت، ەه

 .ەشۆکان و ئاژاوەی پەمای ەبێت ەزانین دەکات. نەد ەپیاد

ستی  ەه»انکاریدا، ڕنێکی گۆەگشت الی ەل ەشدارەی بەوەکات بەن تسەک هە یەئاپۆر - «گیانی تیمکاری» -7
رانی  ەر سەرمی گۆڕانکاری بێت. گەر دڵسۆز و دڵگەتا سهەناتوانێت  بێت،ەهێز نەی تێدا بـ «تیمکاری

بێت  ەر ناگرێت. دەس ەم کارەد بکرێن، ئەکی و بیانی ناوزەرەسانی دەک ەی هاوکاران بەر الی ئاپۆرەبڕیارد
هێز ەتێیاندا ب« نها منەک »من و تەن «ەستی »ئێمەرکی خۆیان بزانن و هەئ  ەب ەگۆڕانکارییم ەڵک ئەخ

 بێت.

 

 نێوەڕۆک 

ک  ەن ەی ەوکردنەنگی هۆشیارەز ەی گۆڕانکاری پێویستی بەپرۆژ - ی باوەگوت ەوەک کوتانەنگ نەز -8
ی پێداویستیی  کردنو »دابین «تیەرخستنی جۆرایەدان بۆ سەوڵک »هەو سواوی دروشمیی ەوکردنەدووپات
 ەی لەکێنێت و بیرۆکە، مرۆڤ داچڵەنگ گرینگە. زالی گشتمان ئاشکرانی ە دروشمان ەم جۆرەو ئ «کڕیار

 ال داگیرسێنێت. 

نگی ەن و سەخەها پێش دەر و زانای سازمانناسی بەزۆر تۆژ - هاەب ەل ەڕۆک گرینگترەست و نێوەبەم -9
 ەل ەشدارەی ب ەیەو ئاپۆرەاڵم بۆ ئەب ەیەتی خۆی هەنرخاندن جێی تایبها و ەب ەن. ڕاستەکەگرانتر د

بێت ەت. مرۆڤ دێب ەکەڕۆکی گۆڕانکارییە ست و نێوەبەر مەسەخت لەج  ەی گۆڕانکاریدا گرینگەپرۆژ
 . «رێ؟ەگوزەدا چی دە؟«، »لێرەچیی ەم بارودۆخەماسیی ئەک»بزانێت 

  

 تاکتیک 

کات، ەلکێشت دە، پ ەرم و ڕژدەدڵگ ەیەن هەی گۆڕانکاریدا الیەپرۆژ ەل - ەڵکێش بکەستان و گفتوگۆ تێهەپ -10
  ەرێتەنا بەچاو بگرێت و پەڕ ەی ڕاکێشان و پاڵنانەم دیاردەبێت ئەنێت. مرۆڤ دەو پاڵ د ەپارێزەب ەیشەه
ستانی  ەپ ەست بەم هەهدەبێت وتی کار. هاوکاران ەی ڕکردنرازەستان و گفتوگۆ بۆ تەری پەر هونەب



167 

مرۆڤ پێویستی بە . تلمێندرێ ەو لێیان بس تشداری گفتوگۆ بن، لێیان ببیسترێ ەم بەن، هەتی بکەرپرسایەب
 پەژراندن هەیە.

. ەیاڵەست و خەورووژاندنی ه ەهۆش و بیرکاری، پێویستی ب ەل ەگۆڕانکاری، جگ - ست و هێماەه -11
پیرۆزپۆش بکرێن. ئەم یان ئەو  ەنیی ەو ەست ئەبە. مەکی نییەستەدا فریودان و چاوبەست لێرەبەم
 بۆ جۆشدانی ویستی گۆڕانکاری. ەیاڵبازییەست بزواندنی خەبەم

 

 ی گۆڕانکاری ە پرۆس 

ندیان  ەهە، بەوەکای ەزموونی خۆماڵی دێنەو ئ ەدیارد ەوەرخی گۆڕانکارییەم چەدەب -زموونی هاوکارانەئ -12
رمان ناکات. ەردان دەچ د ەدووپاتکراوباس کرا، دروشمی گشتیی هەشتەمدا  خاڵی ەک لەر وە. هەبگر

 رباس و ڕاوێژ. ەب ەبخرێت ەم ڕۆژگارەمینی ئەرزەزموونی سەئ ەگرینگ

ی گۆڕانکاری. لێی ەپرۆس نجامیەرئەنگاو و دەه  ەرنج بدەوام سەردەب - رنجدان، فێربوون و چاکسازیەس -13
ر. ەب ەڕێ بگرێتەو ڕاست ئاسن ێکڕ ەک نییەیە. گۆڕانکاری پرۆسەو چاکی بک ە، مشتوماڵی بکەفێرب

 ی هەیە. چاودێری و چاکسازیپێویستی بە وام ەردەب

ڤ ەداڕشتنی ڕۆژ ەل ەر بریتییەی ڕێبەرچاوانەب ەرکەو ئەک لەی - ەسپێنە ڤدا بچە ڕۆژ ەنگسازی لەرهەف  -14
بکرێن و یر ەس ەک خاڵی دیکەست، وەبەو م هاەب ە، وات«نگسازیەرهەدا نابێت »ف ەڤ ەم ڕۆژە. ل(جێنداەئ)

  ەلدەبێت نگسازی ەرهەڤ ال بدرێن. ف ەڕۆژ ەرچوون، لەسەواوبوون و بە بیانووی ت ەک، بەیەپاش ماو
 .ەوەرد بکرێنەزەمەڕۆکی دەی پێ بکرێت، هێما و نێوەئاماژ ەماو  ەسپاو بێت. ماوەڤدا چەڕۆژ

 

 ە دواگوت 

ی ورد ەوکردنەڕامان و بیر ەپێویستی بی گۆڕانکاری ەی پرۆژەکردنبڕیاری پیاد - ەنیی ەمەگۆڕانکاری گ -15
ی ەمای ەبێتەبین زۆر جار دەوتنەرۆکی داکەن سەالی ەل ەلەو. بڕیاری پەئەموزووی ئەئار  ەک بەن ەیەه
  ەبات، بگرەبار دەل ەکەوتی گۆڕانکارییەر ڕەک هەها نەدی سازمان. بڕیاری وەرامەسهێنانی توانا و دەرەه
مرۆڤ  ەختەند سەزانین چەموو دەبۆ گۆڕانکاریی دروست و کارا. ه ەندەنگاوی ئایەه ەست لەڕێب ەشبێتەد
ر ەبەر لەه ێت.ترازەکات د ەتی سازگار بۆ گۆڕانکاری. زۆر جار کار لەرف ەخسانی دەڕ ەواو دڵنیا بێت لەت
 دا. ەم بوارەبڕیاری دروست ل ەیشتن بەبۆ گ ەرەبەستەباشترین د ەڕاوێژ و گفتوگۆی ئاواڵ  ەشەوەئ

 

 ار سازمانی گۆڕانک 

دەکات و گۆڕانکاریش لە هەر بوارێکدا بێت پێویستی بە توانا و هونەر هەیە. یەک گۆڕانکاری فراژووتن داوای 
ئەم   .Force Field Analysis «ی هێزەی کایە»شرۆڤبیردۆزەی  تگوترێ ەپێی دلە شرۆڤەکاریی ئەم بوارە 

گشتی   ەگۆڕانکاری بدەڵێت  ە وروونناسەی زانای د - Kurt Zadek Lewin (1890-1947)می ەرهەبشرۆڤەیە 
  166: ەرەدوو ب ەل ەبریتیی

 
166 Wisén & Lindblom (1999): 162. 
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 Restraining Forces  ەوتەم داکەرانی ئەوان و پارێزە، پاس(واقیع)دۆخی ئێستا  - وتەدۆخی داک •

واداری خۆی  ەش هاوبیر و ه ەم دۆخەئ ە.وەگرێتەو ئامانجی داهاتوو د «»وێنا ەوەکاتەد - ەندەدۆخی ئای •
 Driving Forces ەیەه

 

ک و ەالی ەل ەم ڕۆژگارەرجی ئەلومەنێوان ئێستا و ه - ەوەم دوو دۆخەنێوان ئ ەوێتەکەی گۆڕانکاری دەپرۆس
 ەل ەورەی گەکێش Lewinدیدی  ەک. بەالی ەبۆ داهاتوو، ل ەی دیاریکراوەیاڵکرد و شائامانجەخ ەو وێستگەئ

ر  ەبەر لە. هەنیی ەم دوو دۆخەکانی ئەکارییەئاگاداری وردواو ەمرۆڤ ت یەوەل ەی گۆڕانکاریدا بریتییەپرۆس
  ەک ەی کێشەرەن، بەرە، دوو بەم دوو دۆخە. ئەست ەخت و زۆر جار شکەها سەی گۆڕانکاری و ەپرۆس ەشەوەئ

 «ی هێزە. »کایەیەری خۆی هەنگاوەج ەیەرەم دوو دۆخ و بەک لەر یە. هەداهاتوو  ەی ئامانج کەرەو ب ەئێستای
ی ەئاڕاست ەی کار بەوا پرۆسەهێزتر بێت ئەی گۆڕانکار بەرەر بەبێت. گەی کار چۆن دەئاڕاستدات ەبڕیار د

 مێنێت. ەک خۆی دەمڕۆ وەستاوی ئەوا دۆخی داوەران زاڵ بێت ئەر هێزی پارێزەگ ێت.رخەچەد ەندەئای

ر  ەمانیش هە. ئ«وتەی »داکەرەر بەس ەنەخەستان دەن و پەکەهاوبیرانی گۆڕانکاری بۆ پێکانی ئامانج کار د
کات  ەستان زیاد دەپ ەندەی ئایەرە. بەوەبنەنگاری گۆڕانکاران دەرەداکۆکی و ب ەونەکەو د ەوەبنەخۆڕسک گورج د

ی  ەرهاویشتەد ەو دوور نییدەبێت ، بارودۆخ ئاڵۆزتر ەری کێشەسەبری چارەست. لەد ەمانیش توندتر دێنەو ئ
 . ەوە وێتەخراپتری لێ بک

 :ەیەوەر ئەهرووژێن. هونەوانیش زیاتر دەئ ەیت، چونکەران زیاد بکەرانبەر بەسەتۆ هێرش ل ەنیی ەوەر ئەهون

موو  ەکانی هەکارییەورد ە ریت بەی بەبێت بۆ دۆخی ئێستا، پەرکی ڕوونت هەد -« وتەداک»رکی ەد •
 .«ەکێش»تابلۆی 

 بێت بۆ دۆخی داهاتوو.ەرکی ڕوونت هەد -« ەندەئای»رکی ەد •

 ردوو ال. ەبێت بۆ هەی دروستت هەبناسیت و شرۆڤ  ەندەوت و ئایەی داکەرەردوو بەتوانا و هێزی ه •

 

رز ەری بەر. هونەرانبەیاریی بەی ناکۆکی و نەوکردنەمەکار بۆ داهێزان و ک ەیتەر بخ ەموو توانا و هونەوجا هەئ
 ی گۆڕانکاریدا. ەپرۆس ەشداربوون لەڕاکێشیت بۆ ب «وتەی داکەرەب»لی ەوانگەپاس ەیەوەئ

 Edgar Schein کتێبی  ەلThe Corporate Culture Survival Guide (2009) ەنگاو بۆ گۆڕانکاری لەا پێنج هـد  
 167: کاتەنگی سازماندا دیاری دەرهەف 

 ؟ (کرێتەد ەپیاد) ەیەرپیادەب  ەو ئای ەپێویست ەم گۆڕانکارییەڕاست ئەر بەه -ین؟ ڕبۆچی بیگۆ -1

بێت زۆر ەدا دە؟ لێرەیەکام ەندەستی ئایەبەچی؟ وێنا و م ەیگۆڕین بەد -؟ ەچیی ەندەبۆ ئای ەدۆخی نموون  -2
 رمان ناکات.  ەرد دەماوی دەورد بین، دروشمی وااڵی ت

 ؟ ەندەو دۆخی داهاتوومان چ ەودای نێوان دۆخی ئێستەم  - نگاندنی دۆخی ئێستاەڵسەه -3

 ؟ ەین باش ەین و چۆن بکەچی بک  - پالنڕێژی -4

 
167 Schein (2009): 155. 
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یار و ەی نەر ەب ەبێت لەهێزتر نەی دۆست و پشتیوانی گۆڕانکاری بەرەر بەگ - ی گۆڕانکاریەکردنپیاد -5
 .ەانخوازڕی گۆەرە ی بکردنوەدا پتەگرینگ لێر ەرەرکی هەست، گۆڕانکاری چێ نابێت. ئەڕێب

 

م دۆخی  ەی هکردندیاری ەبۆ دۆخی داهاتوو، پێویستی ب ەدۆخی ئێستاو ەل ەوە نگ و گواستنەرهە، گۆڕینی ف ەواتەک
 دا.ەکەوە انکاری و گواستنڕی گۆەپرۆس ەکاریی لەورد ەم بە، هەیەه ەندەئێستا و دۆخی ئای

نگین ە، دیالۆگی سەنەالیەمەشداریی هەی بیروڕا، بکردنی دروست، دروستئاگاداریی ەوکردنەڕاستگۆیی، باڵو
ری  ەختیش داوای سازمانی چوست و ڕێبەرکی سەختن، ئ ەرکی سەئ ەمانەوتوو. ئەرکەن بۆ گۆڕانکاریی سەبناخ

 گۆڕانکاری پێویستی بە ئازادیی ئەندێشە هەیە. ن. ڕسکانی هوش، سۆز و ئاکار. ەکەڕسکاو د

 

 

 ی باس ە پوخت 

ی سازمانهەوڵ و کۆشەشی مرۆڤ بۆ زاڵبوون بەسەر هەلومەرجی ژیاندا، بۆ سەروەری و فراژووتن پێویستی بە 
هەیە. هەوڵی مرۆڤ تەنها بۆ بەسەربردنی ژیان نییە. نیتچەی بیرمەند لە  کارامەمرۆڤی و  گۆڕانکار

  دەڵێت: داـ Darwinismی داروینیزم ـ «بەرپەرچدانەوەی »پەلەی ژیان

ە بە دەوری ویستی ژیاندا؛ خەباتی هەم  «ڕیزپەڕ»»پەلەی ژیان تەنها سنووربەندییەکی کاتەکی و 
گەورەتر و هەم بچووکتر هەردەم بریتییە لە بااڵدەستی، لە هەڵکشان و فرەوانبوون، بریتییە لە 

  168.«گشتی بەپێی ویستی دەسەاڵتداری کە ڕێک دەکاتەوە ویستی خودی ژیان -دەسەاڵت 

 

  169:دەڵێ «نالی»سەروەریش داوای کۆشەش و خەباتی هۆشیارنە دەکات. 

 بووەبی ئاوا نەوکەد کەص - داەری نەورەک دەلەتا ف 
 بووەیدا نەتی پەڵعەک طەی میهری موبارەبەوکەک

« »... 

 
168 Nietzsche (2008): 190. 
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