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 ڕێز:ەب ی«نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب مامۆستای

  «!نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب بۆ ێنب خێرەب

 

 باکوور یامریکەئ ریەسنراەس ەل جڤات و پۆل یرەڕێب زارانەه ەوە 1987ساڵی  ەل
 ەل ستنەربەب یەربارەد نگاو:ەه ەب نگاوەه» یەرنامەب رەدەریابەاڵتانی زەو و

خێر ە، تۆش بکیەستەه -جڤاکی یرەهون یکردنفێر بۆهێنن ەد کارەب «توندوتیژی
 .بێیت

پاراستنی بێت بۆ ەد فێری منداڵ ەرگرتنەب نگاویەه مینەکەیپاراستن خۆری ەهون
ڕێی ڕاهێزانی توانای جڤاکیی منداڵ و  ەل «نگاوەه ەب نگاوەه»یی خۆی. تەالمەس
ر ەه. رانیەخۆشگوز و تیەالمەس ەکات ڕووەی دڕییان هاوکارییان دەوەکردنمەک
 میەسیست ەل پارێزکارکی ەیەرنامەب ەکاتەد «نگاوەه ەب نگاوەه»ی ەرنامەب ەشەمەئ

 دا. فێرکاری

 بێت:ەد فێر ،«ئیمپاتی() هاوسۆزی یڕاهێنان» مداەکەی یشەب ەل منداڵ

 بکات. دیاری رەرانبەب ستیەه و خۆ ستیەه •

 بگرێت. رەرانبەب یەڕوانگ •

 .ەوەبدات رەرانبەب یەهاوسۆزان اڵمیەو •

 

 بێت:ەد فێر ،«ەکێش یەچار و جرپنی یجڵەوگرتن» دادووهەم یشەب ەل منداڵ

 بکات. ەپیاد یداکچڤا بارودۆخی ەل ەکێش یەچار کنیکیەت •

 .کار بهێنێتەب جڤاکی - کیەفتارەڕ توانای •
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 بێت:ەد فێر ،«ییەتووڕ یجڵەوگرتن» داسێهەم یشەب ەل منداڵ

 .ەوەبناسێت ییەتووڕ ستیەه •

 .بهێنێت کارەب ەوەکردنبیر و ەوەخۆئارامکردن بۆ کیەفتارەڕ توانای •

 

 ەمکەچ ریەب ەب گیان کانەچیرۆک و ڤیدیۆ فۆتۆ، ،ەئاسان ەیەرنامەم بەئ شێوازی
 ڕاهێنان و تیەسایەک نواندنی ڕۆڵوازی، گفتوگۆ، .نەکەد داەکەرنامەب کانیەیکیەرەس

 یشێواز ەب ڵکیەخ نێوان کانیەکێش چۆن ببن فێر نەکەد فێرخواز کیەکۆم
 مەئ .ەوەبگوێزن یانەڕۆژان ژیانی نێو بۆ ەرانەهون مەئ پاشان و نەبک ەچار ەانجڤاکدۆست

 ەچونک ەبهێن کارەبە رچاوەس کەو ەکەرنامەب درێژاییە ب ەی«مامۆستا یەڕێنام»
شی ەب .ەکەخوێندن شێوازی ینبەکارهێنا یەربارەد کاتەد دابین بۆ زانیاریت سامانێک

ن، «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەبمای ەبن ەش، ک«وهەی تۆژینەوەکردنرەسەب»
 .ەباسیان لێ کراو

 -جڤاکی توانایتاکوو  فێرخواز تیدانیەیارم ەل ەیەه ترچاوەب ڕۆڵێکی مامۆستا تۆی
ی کەزانیاری مووەه یەوەل بین دڵنیا وێتەمانەد ەبۆی ن.ەپێبد ەرەپ انکیەستەه

 پرسیارێکت رەه رەگ .ەیەستی تۆدا هەر دەبەلە کەرنامەب یەوەتنگو بۆ تپێویس
 ندیەیوەپ ەتکای ەوەتنگوەوان کانیەڕێنوێنی یان ەکەخوێندن شێوازی یەربارەد بێتەه

 یکەکۆم یەڕاژ» شیەب (.800) 639 4449 نێو ئامریکا مفتی یەژمارڵ ەگەل ەبگر
 .ەیەبۆ هاوکاریی ئێو «هاوکاران

 .ەڵبژاردووەه ی خۆتەکەپۆل بۆ «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ەک سوپاس
Committee for Children  
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 ەوەتۆژینی ەوەکردنرەسەب

 چوست مامۆستای کرێت...ەد ەوەنتۆژی بۆچی و چۆن گاتەتێدچوست  مامۆستای»
 چوست مامۆستای .ەرترەکاریگموان ەه ەل ەپێشانی داو ەوەینتۆژ ەکات کەد ەکار وەئ

ر ڕێبازی ەب ەرێتەنا بەپ بۆچیبێت.  ەوەمی تۆژینەرهەکار دێنێت بەڕێبازێک ب
 .Rosemary T. Wong و Harry K. Wong یەوتگ «؟ەدیک

 

 کیەستەه و جڤاکی ریەی هونکردنفێر ییگرینگ

 نەیمندااڵئەو  .دروست منداڵی پێدانیەشەگ بۆ نگرینگ کیەستەه و جڤاکی یتوانا
 دروست ەکێش کرێتەلێد یانەوەئ ترسی بێت الواز یانکیەستەه و جڤاکی یتوانا
 کاریشدا شوێنیە ل دواتر و (Wentzel and Wigfield, 1998) ەفێرگ نێو ەل نەبک
(Spencer and Spencer, 1993). یەکێش یکردندروستی ترسی تیەتایبەب دڕ منداڵی 
 Campell, 1995; Parker and) کاریداەرزەه و منداڵی یەماو ەلە یەه ترسیداریانەم

Asher, 1987). ڕوو، ەنەناخ کیەفتارەڕ یەکێش ەک شەمندااڵن وەئ بۆ تەنانەت 
 تێک کیداەستەه و جڤاکی یکردنەشەگ ڵەگەل کیەستەه -جڤاکی یتوانا بوونیەن
  .(Weissberg and Bell, 1997) نێئاڵەد

 فێربوونی یەژینگدوو  ترینگرینگ خێزان و ەفێرگ ەک ەوەنەکەد یدووپات کانەوەتۆژین
 ەک کەتوانای .(Weissberg, Capalan, and Harwood, 1991) کینەستەه و جڤاکی

 یکردنەشەگ مەه و دروست یکردنەشەگ مەه هانی زێتەد ەوەفێربوون مەل
ربگرن ەو ەفێرگی نگینەزی تەرفەد ەسوود ل فێرکاران ەگرینگ ەبۆی دات.ەد یشدروستنا
 کی.ەستەه و جڤاکیی تیڤ(ەتی )پۆزەێزانی توانای ئایاهڕ بۆ

 

 ەکەرنامەب یەربارەد گشتی رنجیەس

 «توندوتیژی ەل ستنەربەب یەربارەد نگاو:ەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یسێهەم یچاپ
Committee for Children, 2002 – و جڤاکی لێهاتوویی هاندانی بۆ ەها داڕێژراوەو 

 یەخشەن .ەکێشراو ەخشەن مندااڵن کیەستەه و جڤاکی یەکێش یەوەکردنمەک
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 و جڤاکی یکردنەشەگ بۆ پێویستن ەک کاتەد فێرخواز فێری توانا ندینەچ ەکەخوێندن
  :ەل بریتین ەک ،دروست کیەستەه

  ؛(Halberstadt, Denham, and Dunsmore, 2001) هاوسۆزی .1

  و (Crick and Dodge, 1994) ەکێش یەچار و چرپنیی جڵەوگرتن .2

  .(Eisenberg, Fabes, and Losoya, 1997) ییەتووڕ یجڵەوگرتن .3

 ناو ێکیفێرخواز مووەبۆ ه ەوات ،ەجیهانیی کیەیەرنامەب «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب
 ئاستی ەل بریتین ەک دێت پێک ئاست چوار ەل. ەڵبژاردەه انیفێرخوازۆ ک بەن ەپۆل
 «.ندیەناو رگیەب» و «5-4 رگیەب» ،«3-1 رگیەب» ،«زارۆخانه / ەفێرگ پێش»

 

 رەڕێب یەبیردۆز

 گشتیدا بواری سێ ەل منداڵ یتوانا ڕاهێزانی بۆ «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب
 شیەب ەل .خۆی ەگرێتەد ەبواران سێ وەل کەی شێکەب رەه ە.کێشراو یەخشەن

دا منداڵ فێر ەلێر، ەوەگوترێتەد منداڵ ەب هاوسۆزی یتوانا ،دا «هاوسۆزی یڕاهێنان»
ن ەوەکاردانی ەزاد ەک ەوەبناسێت ەانستەهو ەئ هۆکاریدیاری بکات و  ستەهبێت ەد

 و «ی چرپنیجڵەوگرتن» شیەب ەل پاشان. رداەرانبەبڵ ەگەوت لەڵسوکەکاتی ه
ڵ ەگەفتار لەڕ ەانک جرپنەن ەهۆشداران تکرێەد فێر منداڵ ،دا «ەکێش یەچار»

ک ەڵبژێرێت نەه ەنانەڵوێستی بێالیەبێت هەفێر دمنداڵ دا ەڕووداو بکات. لێر
 ەب چۆن تکرێەد فێرمنداڵ  ،دا «ییەتووڕ یجڵەوگرتن» شیەب ەل کۆتادا، ەل. ەیارانەن

 .ێتبگرخۆی  ییەتووڕ ویەجڵ ەندەساز ێکیشێواز

 ڵنراونەه فتارەڕ - ڕەباو یشێواز رەسەل «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەشەب
(Kendell, 1993; Kendell, 2000). یەبیردۆز ەل ەک کەیەڕێچک ەل ەبریتیی ەکەرنامەب 

 جڤاکی زانیاریی یکردنپرۆسێس کانیەدێلمۆ و (1986) «باندۆرا» یجڤاکیکاریی فێر
(Crick and Dodge, 1994) زۆر یەڵگەب نەه ەوەتۆژین مڕۆەئ .ەووکرد یەشەگ 
 بۆ ،مرۆڤ یجڤاکی یەوەکاردان رەسەل ەیەه ریەکاریگ هێنانڕەباو ەک ڕووە نەخەد

 رەرانبەب ەب ەگاڵتمنداڵێکیان ناوێت  یەچارڵک ەخ ێتب وا ڕیەباو کچێک رەگ ەنموون
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 کردنڵکەخ ەب ەگاڵت بێت اهەو ڕیەباو رەگ اڵمەبزێت. ێپارەد ەفتارەو ڕەخۆی ل ،بکات
 بکات. رەرانبەب ەب ەگاڵت تا ڕێتەگەد تداەرفەد دوای ەبوسا ەئ ،ی شانازیەمای ەبێتەد

 کار تێیاندا فتارەڕ وڕ ەباو ست،ەه نەه شێواز ندینەچ ەک ەلماندوویانەان سوەرەتۆژ
 ندیەیوەپ کرێتەد ەک ەوەۆتکرد ڕوون شیانەوەئ کاتدا مانەه ەل ن.ەکەد کتریەی ەل

 ەل ەیەوەتۆژین یەهێڵ مەئ اری.کرد ینبەکارهێنا بواری ەبخرێت فتارەڕ و ڕەباو نێوان
ڕێی  ەڵکی لەخ ەپێشانی دا کم ە. ئکرد پێ ستیەد (1961) «لوریا»ستی ەر دەس

ن ەوەی تۆژینەنهێاڵ مەئ ن.ەبکخۆیان  فتاریەڕ کۆنترۆڵی تواننەد ەوەخۆدواندن
 . «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەوان ییکەبیردۆزمای ەبن ەتەبوون

 

 ییەتووڕ یجڵەوگرتن و ەکێش یەچار و ی چرپنیجڵەوگرتن هاوسۆزی، یڕاهێنان

 نگرینگ ێکیبوار ییەتووڕ یجڵەوگرتن و ەکێش یەچار و ی چرپنیجڵەوگرتن هاوسۆزی،
 ڕوون بۆ مانەوەئ «فتارەڕ -ڕەباو» یەوەتۆژین کی.ەستەه و جڤاکی یتوانابۆ 
 کێکیانەی رەه .نەنەالیە مەهڵکوو ەب نین، ەساد ەانیتوانا مەئ ەک ەوەنەکەد
 تواناکان ش،ەوەئ رباریەس .ەوەفتاریشەڕ هاەروەه و ڕەباو و ستەه ەب ەندیدارەیوەپ
 Greenberg, Kusche, Cook, and) نەکەد کارلێک کتریەی ڵەگەل ئاڵۆز یشێواز ەب

Quamma, 1995; Lemerise and Arsenio, 2000).  

 ێتینیانبەد یداجڤاکیی وتەڵسوکەه ەل منداڵی ەکییەستەه ـە (ەوەکاردانک )ەرتەبو ەئ
 ریانەکاریگی منداڵ فێری بوون، ەفتارانەو ڕ ەوەکردنبیرری ەو هونەها ئەروەه و
 یەی کێشەچار ،ی چرپنیجڵەوگرتن هاوسۆزی، ربڕینیەد بۆ منداڵ یتوانا رەسەل ەیەه

 ەفتارەڕ و ەبیرۆک ست،ەه شێوازی مەئ دواجار، .ییەتووڕ یجڵەوگرتن و ڵکەخ نێوان
 و جڤاکی یندنەس ەشەگ وتنیەرکەس رەسەل بێتەد ریانەکاریگ بنەد ڵەتێک ەک
دار، سۆز اڵمیەوم ەه «نگاوەه ەب نگاوەه» کانیەوانە یەوەئ رەبەل منداڵ. کیەستەه

 یشێوازم ەه کاتەد ەشرۆڤ کیەفتارەڕ یتوانا و ەبیرۆکجۆری ەمەی هەنموون
 ەسوود ل «نگاوەه ەب نگاوەه» کانیەوان .نەکەیان دکردنکترەی ەل کارجۆشبوون و 

 : ەۆ نموونبگرن، ەردەندار وەمەی تەوەندین تۆژینەچ
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 ;Feshbach and Roe, 1968; Feshbach and Feshbach, 1969)  هاوسۆزی •

Feshbach, 1975)،  
  و (Spivak and Shure, 1974) ەکێش یەچار •
 (.Novaco, 1975) ییەتووڕ یجڵەوگرتن •

 

 )ئیمپاتی( هاوسۆزی

 ودا  «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ەل ەمەکەی شیەبشاخاڵی  هاوسۆزی یتوانا
 ەل ییەتووڕ یجڵەوگرتن و ەکێش یەچار ریەرخستنی هونەبۆ س کەیەبناخ ەێتبەد
 کیەستەه کیەزیرشی ەشاب ەبنەد هاوسۆزی یتوانا دا.سێهەم و دووهەم کانیەشەب
(Mayer and Salovey, 1997) کیەستەه توانای و (Saarni, 1997). شیەب 
 ،ەپێدراو یەرەپ «وهەهاوسۆزیی» یوانەفررەب کیەیەپێناس ەل ەکەگرامپرۆ «هاوسۆزی»
 :ەل پێکدێت ەک

  ر؛ەرانبەب و خۆ ستیەه یەربارەد زانیار (1

  ر؛ەرانبەب یەڕوانگ رگرتنیەو ندەهەب (2

  ربگرن؛ەو گومان ەل سوود رەرانبەب ەب دانەڕێگ (3

  و رەرانبەب یەسۆزانەب یەوەاڵمدانەو (4

 ,Miller, Eisenberg, Fabes) ەسی دیکەک نائارامیر ەرانبەب تیەئای اڵمیەو (5

and Shell, 1996) 

 

 توانای ەب ەندیدارەیوەپ هاوسۆزی بێت.ەه چاکی یهاوسۆزی یتوانا منداڵ ەگرینگ
 توانایری ەیارید هاوسۆزی ەک ەیەه ەڵگەبان. یکادیمیەئ وتنیەرکەس و منداڵ یجڤاکی

 Izard, Fine, Schultz, Moscow, and)ر ەتۆژ ەیەبار ه رۆڤ.الی م ەل ەفێربوون

Ackerman, 2001) ڕووی توانای  ەت هاوتا لەنانەت ،یمنداڵ ەک ەپێشانیان داو
 ەلرزتربووبێت، ەب کیەستەه یشتنیەتێگنی پێنج ساڵیدا ەمەت ەر لەگ، ەوەکییەزار

 دوو یەماو بۆ دا،ەدیک ێکیبار ەل. ەپێشتر بوو ەدا ئاستی خوێندنی لساڵینی نۆ ەمەت
پتر  یەوانەئ .ەبووەه فتاریانەڕ یەکێش ەک کراە مندااڵن وەئ رەس ەل ەوەتۆژین ساڵ
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 فتاریەڕدا ەکەوەکۆڵینێی لەو دوو ساڵەی ئەماو ە، لەر پێشان داوەرانبەیان بۆ برۆشیەپ
 Hastings, Zahn-Waxler, Robinson, Usher, and) ەوتووەخێراتر پێشک انجڤاکی

Bridges, 2000) 

 :ەنموون بۆ ؛ڵکەخڵ ەگەل کردنڵەه یرەهون ەب ەندیدارەیوەپ هاوسۆزی ش،ەوەل ەجگ
 یکردنسفەو و کردندیاری ەل چاکترن یەمندااڵن وەئ ،داتاییەرەس خوێندنی ئاستی ەل
 ،.c.f (؛Fabes et al., 1994) ەوەنەکەجێی خۆیان د رەرانبەب الی ەل باشتر ست،ەه
(Crick and Dodge, 1994). ربڕینی ەبۆ د ەرەدهان هاوسۆزیش بترازێت، ەوەل
 رەرانبەب یەڕوانگ بتوانن رەگ ،منداڵ ر.ەرانبەبسی ەک نائارامیو ەرۆشداری ڕووەپ
 بێتەد کییان زیاترەستەک و پشتیوانی هەربڕینی کۆمەر( ی دەگە)ئ ە، شیمانربگرنەو
(Carlo, Knight, Eisenberg, and Rtenberg, 1991; Litvack-Miller, McDougall, 

and Romney, 1997) 

 

تای ەرەمنداڵی سالی  ەل هاوسۆزی یەربارەد چڕوپڕ یەوەینتۆژ. ندنەس ەشەگ
 ەب منداڵ یەزۆرین منداڵ. هاوسۆزی یتوانا یەربارەد ەی داوڕوون زانیاریی خوێندن

 توانای خۆیان بۆ منداڵ .نەدەد خۆیان یتوانا ەب ەشەگ رەرانبەب یەڕوانگ رگرتنیەو
 و خۆیان ستیەه یکردندیاری ەل باشن شیانەزۆرب ؛ستەه ربڕینیەد ەل ەیەه انواویەت
 ئاڵۆزتروردتر و  ستەه یەربارەد دانوستاندنیان (.Greenberg et al., 1995) رەرانبەب
 ەپێم خۆش یەشونها ەت یەوەئ بری ەل :ەنموون بۆ ،بێتەد رنجەخۆس مترەک و بێتەد

 کەو ،ەوەنەکەر دەسەب ستەهوانتری ەرفرەکی بەودایەم کاربهێننەب ەو پێم ناخۆش
 هاەروەه .(Fabes, Eisenberg, Hanish, and Spinard, 2001) مباریەخ و شادی

 کیەستەه یزموونەئ ەشیان لەوەدانبیر و یانرەرانبەب ستیەه ەنەدەد یشرنجەس
 پێدانیەشەگ ەب نەکەد ستەد ،ەفێرگ ەچنەد منداڵکاتێک . ەیەه شڕابردوو

 ڕووداوی یییادگار زاننەد منداڵ یەزۆرب :ەنموون بۆ ،ستەه هۆکاری یشتنیەتێگ
 (Lagattuta and Wellman, 2001) ییەنووکەه یستەه بزواندنی ەبێتەد ڕابردوو

 .ەبوو ەزارۆخان ئاستی مندااڵنی رەسەل هاوسۆزی یەربارەد ەوەتۆژین یەزۆرین یکڕۆک
 ەب تاییداەرەس یەفێرگ منداڵی وێن ەل هاوسۆزیی ەشەگزۆر جار ە یەوەئ رەبەل
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 پۆلی و ەزارۆخان نێوان یەماو ەل ربڕین.ەد ەدێتتی ەمکی تایبەچ ەمکی گشتی پتر لەچ
ی ڕێسا ها بۆەروەو ه ستەه یتیەڕەبن هۆکاریبۆ  منداڵرکی ەد ،دایتایەرەس شیەش
 ئاشنا منداڵ (.Greenberg et al., 1995) کاتەد ەشەگ ستەه گونجاویربڕینی ەد
 Brown)بێت ەستی هەک هەی ەزیاتر ل کاتدا کەی ەل مرۆڤ تشێەی دەوەب بنەد

and Dunn, 1996) ەل ،ڵەتێک ستیەه یەربارەد دانوستاندنیان و یشتنیانەتێگ توانای و 
 ەزدیا -ە د نیەمەت ەل .بێتەد هێزترەب تتا دێەتاییدا، هەرەی سااڵنی خوێندنی سەماو

 دوو کاتهاو تێیدا ەن کەها بکەو یەنموون ەباس ل تواننەد منداڵ یەزۆرین سااڵندا،
 .(Brown and Dunn, 1996) ەبووەیان ه - یمبارەخ و ک شادیە، وکیەدژی ستیەه

 ەل ەبریتیی گۆڕێت،ەد داندنەس ەشەگ ڵەگەل ەک ،هاوسۆزی یەدیک یکەندییەتمەتایب
 دڵشکاو. یان ستەپی سێکەک رەرانبەمنداڵ ب الی ەل رۆشیەپربڕینی ەد شێوازی

 کیەیەکێش ەجۆر رەه ،ەرانەرسوڕهێنەس ،سااڵن پێنج بۆ چوار مندااڵنی یەزۆرین
 نیەمەت ەل .بڕنەردەتی دەرۆشی تایبەمان ئاستی پە، هبێتەه دیاریان کیەفتارەڕ
 رۆشیەپ مترەک ،ەڵدایەگەل کیەفتارەڕ یەکێش پێشتر یەمنداڵو ەئ سااڵندا، وتەح

ی ەدیک منداڵیاڵم ەب ،بڕیەد ریانەد سااڵندا پێنج ەل یەوەئ تاەه بڕنەردەد تیەتایب
 ەب (.Hastings et al., 2000) بڕنەردەد زیاتر تیەتایب رۆشیەپ کیەفتارەی ڕەبێ کێش

 یەکێشن ەی خاوتای خوێندنەرەمنداڵی س ەک ەنیی ڕاست ەوەئ ،ەدیک کیەمانای
 ەدیک منداڵی ڵەگەلجوداوزاییان  ر.ەرانبەب بۆ رنابڕنەد تیەتایب رۆشیەپ، کیەفتارەڕ
الی  ەک ناکات ەشەگ ەیەو شێوەمان بەالی ئ تییەتایب رۆشیەپ ربڕینیەد، ەیداەوەل

 ەن بەدەد ەشەر زوو گەه مامۆستابێت  ەوەهۆکار ئ ەدوور نیی .ەمندااڵن یەزۆرب
ن. ەبک ترسیەمرەی بمندااڵن کیەکۆم تیەتایبەباندا و فێرخواز نێو ەل تیەتایب رۆشیەپ
و  ەوەشێتەتێدا بگ هاسۆزیترسی بکات ەرمەمنداڵی ب ەها لەو ەو هاوکارییەشێت ئەد
  .ەوەو بێتەپت الی ەلمێنێت، ەبوو نی نزیک ەمایەو بنەئ

 

 هاوسۆزی، یڕیشاڵ سێ ەداتەد رنجەس «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب .تیەتایب یتوانا
 یەوەاڵمدانەو و ڕوانگەگرتن ر،ەرانبەب و خۆ ستیەه یکردندیاری :ەل بریتین ەک
 پێدانیەشەگ بۆ ەگرینگ ستەه ناسینی ەک نەدەد ەوەب ەئاماژە وەلێکۆڵێن .ەسۆزانەب

 ەب نگاوەه» یەرنامەب ەک ەیەوەئ رەبەل .تای خوێندنەرەمندااڵنی س یەیاندروست
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 وردی ەب و مرۆڤ خودی ستیەه یکردندیاری ەداتەد رنجێکی وردەس «نگاوەه
 منداڵ «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەوان ر.ەرانبەب ستیەه یکردنستنیشانەد

 بارودۆخ و کیەزار ڕوخسار(، ربڕینیەد تیەتایبە)ب کیەنازار یەنیشان نەکەد فێر
 ان؛ی «کانەستەهی ەوش» و گشتی ستیەه شەش ەب ندیدارنەیوەپ ەک بکات، دیاری

 سفیەو ەیەوش شەش مەئ .بێزار و ترساو ،رسوڕماوەس ،ەتووڕ ،مبارەخ ،شاد وانیش:ەئ
 ەێند جودا نگیەرهەف و اڵتەو ڵکیەخ جیهاندا ەل ەک نەکەد ەستەه شەشو ەئ
  .(Ekman and Friesen, 1975)ربڕین ەد

ست ەی هەوەکردنبۆ ڕوون چیرۆک شێوازینانی ێکارهەب ەک ەانیان داوشپێ تۆژکاران
 وەئ یەربارەد چیرۆکیان (1996) نەد و براونکاتێک . ەسوودی بۆ منداڵ زۆر

دوا ڕۆژی خوێندن ە نموون بۆ ە،بووەه ستیانەه دوواوکات ه ەک ،ەوەگێڕای ەمندااڵن
 توانیان تاییەرەس میەکەی پۆلی مندااڵنی (،مبارەخ مەه ەشادم ەه منداڵێک

 ەاڵم کەب اڵو.ەتێک ستیەه یەربارەد زانیاریان ربڕینیەد بۆ بهێنن کارەب کانەچیرۆک
 یانەن، تبێەی چیرۆکدا نەشێو ەل ەها کەوااڵ، پرسیاری و –ر پرسیاری کۆتا ەس ەهات
 یەرنامەب کیەیەوان مووەهن. ەپێشان بد اڵوەکتێ یستەه ەرکی خۆیان لەتوانی دەد
 - ندیەیوەپ یگرینگ رێکیەهون ەڵنراوەه کچیرۆکێ رەسەل «نگاوەه ەب نگاوەه»
 و کاتەد ئاسانترست ەرباری هەد گفتوگۆ چیرۆک شێوازی ڕوو. ەخاتەد رەرانبەب

  .جڤاکی - یتوانا کانیەمکەچ یشتنیەتێگ بۆ داتێەد یانەستەرجەب شێوازێکی

 

 ەکێش یەچار و ی چرپنیجڵەوگرتن

 نەرک بکەم دەه جڤاکی وتیەڵسوکەندین هەچ ەبێت ڕۆژانەتوانایان ه منداڵدەبێت 
 ەبیرۆک ست،ەه: ەشەها سێ بەی ووتەڵسوکەهکی اڵمێەو مووەه .ەوەنەبد اڵمەوم ەه و
 ەوەاڵمدانەو کانیەشەب ەل کەی رەه «نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەب فتار.ەڕ و

 شیەب ەل .ەشاباس ستەه مداەکەی شیەب ەل باس. رەب ەخاتەد منداڵ یکانەجڤاکیی
 ەب کرێنەد ئاشنا منداڵ م،ەکەی .نباسشا فتارەڕدا سێهەم ەل و ەبیرۆک دادووهەم

 ەوەکردنبیری ەندەساز شێوازی فێری منداڵ ،دووهەم ست.ەه یجڵەوگرتن یتوانا
 نگاویەه فێربوونی یەڕێگ ەلویش ەئ ،کانەجڤاکیی ەوتەڵسوکەه یەربارەد بنەد
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و ەئ بۆ کاتەد ەپیاد کیەفتارەڕ یەوەاڵمدانەو منداڵ ،سێهەم .ەی کێشەچار ەب تەتایب
 شیەب ەل جرپنی. یجڵەوگرتن یەکێش دروستبوونی هۆی ەبنەد گشتیەبی ەدۆخان
م و ەکەشی یەب ەل ەن کەکەد ەرانەو هونەئ رەسەزیاتر کار ل منداڵ داسێهەم

 دا فێری بوون. دووهەم

 کرێنەد فێر منداڵ - «ەکێش یەچار و ی چرپنیجڵەوگرتن» -دا دووهەم شیەب ەل
 نگاوێکیەه ندەچ پاشان و ەوەنەتا خۆیان ئارام بکەرەڕێ، س ەک هاتەیەر کێشەگ

 ەوەئ رەسەل ەکێش یەچارکانی ەنگاوەه یەزنجیر. نەبک ەپیاد ەکێش یەچاری ەدیک
دۆخی  ەی لەوەکردنی چوستی بیرشێواز یەربارەد ەمانەه ەک ەڵنراوەه ەزانیاریی
 یانەوەکردنبیر شێوازی دڕ، منداڵیردا، ەرانبەڵ بەگەل وتەڵسوکەهکاتی  دا.جڤاکی
-Crick and Dodge, 1994; Rubin, Bream, and Rose)ە دیک مندااڵنی ەل ەجودای

Krasnor,1991) دیارکی ەیەکێشر. ەوروبەی دەشەڕەه بوونی ەل وریان تیەتایبەب و 
 ەوەنەلێک بد ەیارانەکارێکی ن ەب رەرانبەب فتاریەڕ ەیلیان زیاترەم دڕ نداڵیم ەیەوەئ
(Dodge and Frame, 1982.) نداڵکاتێک م ەچونک ن،گرینگتی ەاین یەوەلێکدان 

 زیاتراڵمی دڕی ەو یەشیمان کاتەد یەڵەمام یارەنک ەو رەرانبەب بێت اهەو ڕیەباو
 بێت. ەد

 Erdley and) ەوەخۆی جڤاکیی یئامانج ەب ەندەیوەپ منداڵ یدڕ فتاریەڕ ،شەوەل ەجگ

Asher, 1996).  ەیەوە، ئامانجی ئەوەاتدەد اڵمەو ەدڕان دۆخی جڤاکیدا ەل منداڵکاتێک 
ها ئامانجی ەمنداڵی و. «پێشاندان-هێزەب-ەب-خۆ» ەیلێکی دڕ پێشان بدات، بۆ نموونەم

 ە،کێش یەچار ریەهونر نواندنی ەس ەر بێتەگ. ەگونجاندن، نییک خۆەی، وەدۆستان
 کێک(ەی نهاەت )جاروبار ڕوو ەخاتەد جڤاکدۆستی و تیەئای ریەهون مترەک دڕ منداڵی

 ەب .(Richard and Dodge, 1982) ڕوو ەخاتەدری دڕ ەهون ەدیک مندااڵنی ەل ترزیا و
 جڤاکی یەکێش بۆ ندەسەپ یەچار ،دڕ منداڵیکاتێک  ،ەدیک منداڵی ڵەگەل راووردەب
و  ەمترەک زیانی دڕ ریەهون ەپێی وای. ەری دڕ دڵنیاترەهون ەل ،ێتنگێنەسەڵدەه
 ,Crick and Ladd) بێتەه سوودی جڤاکدۆستی یرەهون ەش بترازێت پێی وانییەوەل

 خووی بۆ کیەرەس ریەیارید ەببنها ەی وەوەکردنبیر ێوازیش ەدوور نیی .(1999
 منداڵ. یەدڕان فتاریەڕ
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 ەتەداو رنجیانەس ،جڤاکی یەکێش یەچار یەربارەد ەوەتۆژین یەزۆرین .ندنەس ەشەگ
 منداڵی یەوەکردنبیر ەل جوداوازی رم.ەن منداڵی و دڕ منداڵی نێوان ییجوداوازباسی 
 و بێتەد ئاشکرا واوەت ە،وەتاییەرەس خوێندنی رووەس کانیەئاست ەل دڕدا،

 .(Katsurada and Sugawara, 1998)ن ەکەد ەشەگ الوێتیدا نیەمەت ەل کانەجوداوازیی
 یەچار یتوانای کردنەشەوتی گەی ڕەربارەد ەیەه ەوەتۆژینم ەک شداەوەئ ڵەگەل

ە یەوەکردنبیر یتوانا وەئ سروشتی یەربارەد ەمە، زانیاری کەم مندااڵنەالی ئە کێش
 یتوانا ڵێنەد Dodge( 1994) و Crick زانایان تاییدا.ەرەسخوێندنی  کانیەئاست ەل

 ودایەم ،ەنموون )بۆ تێفکرینیان یتوانا ەب ەندەیوەپ منداڵ یجڤاکی یەکێش یەچار
 - و – هۆی نێوان ندیەیوەپ یرکەد دا،دۆخی جڤاکی یەوەخوێندن ەل ردییو ،رنجەس
 ەشەگ ەنها بەت ەکات وەئ شێتەد گونجاو(. فتاریەڕ ڕێساکانینی زانی و نجامەئ
. نەبک ەشەگ جڤاکی یەکێش یەچار کیەیتواناند ە، چەوەندنی توانای فیکرییەس
 الی ەکێش یەچار یتوانا کرێتەد ،ڵێنەد Dodge و Crick زانایان زیاتر، شەوەل

ڵکشانی ەه مەدەب ەوەیتیەچۆنایم ەه و تیەندایەچم ەه ڕووی ەل ەپل ەب ەپل ،منداڵ
مندااڵنی  رەسەل ەک ن،ەدرێژخای کیەیەوەتۆژین نجامیەئ، باشتر بێت. ەوەنەمەت
 ەبۆچوون مەئ پشتیوانی (،Youngstorm et al., 2000)ە دراو نجامەئ داتای خوێندنەرەس
پتر  ن،ەکەد ەشەگ ساڵیدا وتەح و پێنج نێوان نیەمەت ەل منداڵکاتێک  کات.ەد
 ڤاکدۆستی.ج یتوانا ینبەکارهێنا تیەتایب ەب ،نوێننەدە کێش یکردنەچار یوانات

ری ەستی توند هونەکاتی ه کرێنەد رێف منداڵ دا،ەشەب مەل تی.ەتایب توانای
 منداڵ ە،وەخۆئارامکردن ریەهون ەب ئاشنابوونیان پاشکار بێنن. ەب ەوەخۆئارامکردن

 نگاوەه پێنج ەل دێن پێک وانیشەئ بن؛ەد ەکێش یەچار نگاویەه کڵێەکۆم فێری
  هێنن:ەد کاریانەب منداڵ

  ،ەکێش یکردندیاری -1
  ند،ەسەپ یەچار یەبارانەبیرۆک -2
  ،کەیەچار مووەه نگاندنیەڵسەه -3
 و ەکەچاری کردنەو پیاد ڵبژاردنەه -4
 ەگۆڕینی ب نا رەگ ویان نا  ەبووەه سوودی ەکەچار ئاخۆ نگاندنیەڵسەه -5

 ە.کی دیکەیەچار
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 ەک ن،ەبەد داەرانەبنیان جڤاکدۆستی یەبیرۆککی ەیەپرۆس نێو ەب منداڵ ەنگاوانەه مەئ
 Dodge و Crick زانایان ەک ،جڤاکی زانیاریی یکردنپرۆسێس مۆدێلی ڵەگەل وازنەکنەی
  .ەووکرد باسیان (1994)

 شیەستی بەبەیان شامەمەئ .جڤاکی یەنیشان ەب بن ئاشنا منداڵدەبێت  م،ەکەی
 . ەهاوسۆزی

 کرێن.ەد هێزەب و بێتەد وامەردەب هاوسۆزی یتوانا ینبەکارهێنا دادووهەم شیەب ەل
 کارەب هاوسۆزی یتوانا ،بووەردا هەرانبەڵ بەگەی لەر کێشەت، گکرێەد فێر منداڵ

 ەکەیجڤاکی ەدۆخ منداڵدەبێت  ،دووهەمداوی جڤاکی. ەرەی سەوەدۆزین بۆ ێتبهێن
 پرسیاری «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەوان، منداڵی کەکۆم بۆ «.ەوەبخوێنن»
منداڵ  .ەوەنەکبە کەۆخواوی دەت ەی بیر لەوەڕێنوێنی بۆ ئ ەنەکەد «؟ەچیی ەکەکێش»

 ەیەه واویانەت زانیارییی ەوەل بنەد دڵنیا تاەه ڕابگرن دانبڕیار تکرێەد فێر
ی ڕووداوی جڤاکی زمانێکی کردنبۆ باس کانەوانش بترازێت، ەوەل .کدۆخێ یەربارەد

  .کار دێننەبر ەدەبەلۆم و نەبێالی

 ەانجڤاکدۆست ئامانجیدا جڤاکی یوتەڵسوکەه ەل تدرێەد هان منداڵ ،سێهەم
 یەرنامەب کانیەوان ەل (وخۆەناڕاستکی تیان )ەیەشێو ەب یشەڕوانگ مەئ ێرن.ڵبژەه
منداڵ  .رباسەب ەدا، دێنندەسەپ یەچارنگاندنی ەڵسەه ەل دا «نگاوەه ەب نگاوەه»

 ڵکەخ ستیەه» ،«؟ەوایەڕ ئایا» ،«؟ەتەالمەس ئایا»کرێت ەد ەرەپێو چوارم ەفێری ئ
ی وتەڵسوکەه ەی لەوەبۆ ئ «بێت؟ەد سوودی ئایا» و «؟یەربارەد بێتەد چۆن

 یەارکانی چەنگاوەه خودیکار.  ەبخرێت ەردێکی جڤاکدۆستانەک ستاندەجڤاکیدا و
 ەک - Dodge و Crick زانایان یەکەمۆدێل ر ڕێیەس ەنەخەد منداڵە ڕاشکاوان ەکێش

 ڵبژاردنیەهڕێی  ەڕێ ل ەی دێتەدۆخو ەئ بۆ ندەسەپ اڵمیەو یەوەدۆزین ەوەکاتەد
 کان. ەنجامەرئەد نگاندنیەڵسەهو  ەانجڤاکدۆستی اڵمەو

 یەم مۆدێلەتا ئەکرێن هەڕ دەتێپ ەنگاوانەو هەئ یڕاهێنان ەند جارێک بەم چەئ
 ندینەچ دا،ەشەب مەل واز.ەکنەی و هێزەب کیەخوویبێت ەلێ د یانەیەکێش یەچار

 یەچار و ستەه یجڵەوگرتنکانی ەنگاوەه یەوەر باس بۆ ئەب ەخرێنەد دۆخی جڤاکی
بێت و  ی چرپنیجڵەوگرتن ەکار دێت پێویستی بەها بەی ودۆخ ن.ەبک ەپیاد ەکێش
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، گۆڕێنەد خوێندن ئاستی پێیەب کانەدۆخت ەڵبەه .تێدار بەکێش منداڵ بۆ گشتیەب
 رەسەبردن یمانەپ ،بوردنلێ داوای وتووێژ، سازدانی ،ەوەبەدەئ ەب بڕینەۆرک نەباسی و

 یڕاهێنان بۆ ،ەدۆخان وەئ نداڵگرێت. مەد خۆەل ریشەرانبەب فشاری یکردنەچار و
 کارەبان، یکردنەپیاد و ەی چارەوەدۆزین ،ەکێش یەچارکانی ەنگاوەه یکردنەپیاد

 ەوەبدۆزن خشەسوودبی ەوەاڵمدانەو یشێواز داتێەد تیشیانەرفەد هاەروەه هێنن.ەد
 ست،ەه ،«ەکێش یەچار و ی چرپنیجڵەوگرتن» شیەب گشتی،ەب .دارەبۆ دۆخی کێش

 .جڤاکدۆستی فتاریەڕی ەمای ەبنەد ەدات کەها پێشان دەو کیەفتارەڕ یتوانا و ەبیرۆک

 

 ییەتووڕ یجڵەوگرتن

 ەچار توند ستیەه توانێتەدە منداڵێک ،ەباش ستیەه یجڵەوگرتن توانای یەمنداڵ وەئ
 (.Eisenberg, 1998) ەوەخۆی ڕوون بکات ندەسەپ یەانجڤاکی یکێشێواز ەب و بکات
رای ەه ەنموون بۆ -تیڤ ەپۆز) تیەئای ستیەه ردووەه بۆ ستەه یجڵەوگرتن یتوانا

 لێدانی ،ەنموون بۆ -تیڤ ەنێگ) شێویەپ ستیەه یان تیەنای ستیەه و (شادیکاتی 
 رەکاریگ ییەتووڕ یجڵەوگرتن .هێنرێتەد کارەب بات(ەد لیستۆک ەک ەدیک منداڵی

 ئاستی و (Underwood, 1992) دڕیی یەوەمبوونەک ئاستی ردووەه ەب ەندیدارەیوەپ
 کان،ەوەتۆژین یەزۆرب (.Eisenberg et al., 1997) کیەستەه -جڤاکی توانای وونیوبەپت
 . ییەتووڕ یجڵەوگرتن ەتەداو رنجیانەس تیەتایبە ب ست،ەه یجڵەوگرتن یەربارەد

 ەداتەد رنجەسوونی ڕە بیش  «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یسێهەم شیەب
 .فێر بێت ییەتووڕ یەچار ریەهون منداڵ ەگرینگ زۆر یی.ەتووڕ یجڵەوگرتن

. ەیەوەمەدەوتنی بەرواێز کەو پ ەی زیادبوونی کێشەشیمان ەیەه ەتووڕ یەوەداناڵمەو
 .منداڵ کیەستەه و گشتی جڤاکی یندنەس ەشەگر ەس ەنەکەکار د ەاڵمی تووڕەو
 کارەل گشتی تێفکرینی رمانیەفبوونی توند ەکاتی تووڕ مرۆڤ ش،ەوەئ رباریەس
 گرێت.ەی ڕووداو دکردنو تۆمار ەوەلێکدان ەش ڕێ لەمەو ئ وێتەکەد

 

 ییەتووڕ یجڵەوگرتن بۆکاریان بێنێت بۆ ەمنداڵ ب ەیەر هەندین هونەچ .ندنەس ەشەگ
 خافاڵندنی» ەل ەبریتیی ەوانەل کێکەیر. ەرانبەسی بەک توندی ستیەهخۆی و 
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 دۆخێکی کردنبۆ وێڵ ەوەکەچاالکیی ەخافاڵندنی بخۆ ەوەکاتەد ەک - «کیەفتارەڕ
 ەوەکێشان ەوێن ەخۆی ب داتەد بڕیار منداڵ ەبۆ نموونبێت.  ەوەمەد ەشێوی بەپ
 زانایانبێت.  ەرنامەر کام بەسەی تیڤی لەوەر ئەسەرا لەبری ه ەل بکات ریکەخ

Brenner و Salovey (1997) نیبەکارهێنا ەک ەوەنەکەی باسدا ڕوونی دەپوخت ەل 
ری ەنی هونبەکارهێناندا زۆر زیاد ناکات. ەمەڵ تەگەل ستەه یجڵەوگرتنری ەهون
 کات. ەندا زیاد دەمەڵ تەگەل ەدیک

 خافاڵندنی کەک یەک وەیەتا ڕاد ڵکشاوترەم هەه و تای خوێندنەرەسم ەهمنداڵی 
 خافاڵندنی ،شێویداەپستی ەاڵمی هەو ە، لەورەگ منداڵی اڵمەب هێنن.ەد کارەب کیەفتارەڕ

منداڵی تاکوو  هێننەد کارەب زیاتر جوان( شتێکی ەلە وەکردنبیر ،ەنموون )بۆ تێفکرین
خش ەتی جوان و ئارامیبەباب ەل ەوەکردنبیر ەبە ورەگ منداڵی .خوێندنتای ەرەس

  .خافڵێننەی دشێوەپ ەلخۆیان 

 گۆڕینی ەل ەبریتیی هێننەد کاریەب منداڵ ەک ستەه یجڵەوگرتنی ەرێکی دیکەهون
رانی تێستی داهاتووی ەنیگ منداڵ ،ەنموون بۆشێوی. ەهۆی پ ەبێتەی دەدۆخو ەئ

زی اجیاوکات. ەرانیی خۆی دەی نیگەچار ەکۆشش و خوێندنی زیاد ە، بەڕێنووس
ڵکشانی ەم هەد ەب ەاڵم دیارەب ەواو ڕوون نییەدا تەم توانایەکارهێنانی ئەب ەن لەمەت
 نەدەد وڵەهمان پتر ەئ. تکشێەڵدەش هەرەم هونەنی ئبەکارهێناجۆری  ەوەنەمەت
ری ەر هونەب ەباتەنا دەپ منداڵ ەنموون بۆ، ەکەدۆخ خودیک ەن بگۆڕن انخۆی ستیەه

کی ەیەوەکردنبیر یەوەداڕشتن یان قووڵ( یەناسەه ڵمژینیەه کەو) ەوەخۆئارامکردن
 ەمەڵێت ئەد ،ناسمینا، ەنامۆی ئەو کەسەی بڵێت ەوەبری ئە)ل ەکەدۆخ ەنوێ ل

 ەئاڵوگۆڕم دوو ەئ ەوەنەمەڵکشانی تەم هەد ەب (.مەیدا بکەپ ەدۆستێکی تاز ەتێکەرفەد
 کار بێنن. ەست زیاتر بەی هجڵەوگرتنری ەر بارێک هونەس ەنەخەمنداڵ د

 

 کەو ستیەه یوەجڵباشتر ڕاهێنان  ەمنداڵ ب ەاوپێشانی د ەوەتۆژین تی.ەتایب یتوانا
 ینبەکارهێنا فێربوونی یڕێ ەل شەمەئ (.Nelson and Finch, 2000)گرێت ەد ییەتووڕ
 یەوەداڕشتنو  قووڵی ەناسەه ئارام، یەبیرۆک ەل کردنیاڵ گیرەخ کەوری ەهون

زوو،  ەیەوەئ گرینگی ی زیاتر دیار بێت. خاڵەکەشەگ ەنەک الیەیەشێو ەب گرژ دۆخی
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 انیجۆشجۆش، هاوکاریی بکرێت خۆی ئارام بگرێت.  ەستی بێتەی منداڵ هەوەر لەب
 توانای باشی ەب منداڵ ناهێڵن توند یەیۆلۆژیانیزف یوتەڵسوکەه یی،ەتووڕ
 ەکێش تووشی وساەکار و ئ ەەنبخ ییەتووڕ یجڵەوگرتن یتوانا و یەژیران یەوەکردنبیر
باری خۆی کاتی  ەوەتا فیزیۆلۆژیی دێتە( و هMetcalfe and Mischel, 1999) بنەد
 رەب ،بێتەد کەخول ندینەچ ەب پێویستی منداڵ بوونیداستەپ ڵەگەل ەوێت بۆیەد
  .ەوەبکات ئارام خۆی بتوانێت یەوەل

 کەو) تیەئای ستیەه ردووەه ن،ەکەد فێر فێرخواز «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب
 جودایان و نەبک دیاری کانیانداەستەه نێو ەل (ییەتووڕ کەو) شێویەپ و (یشاد
 ەب کردنستەهە نموون )بۆ کیەناو یفیزیکی داویەرەس یەوەدۆزین ڕێی ەل ەوەنەبک
ش ەکانی لەنیشان ەبدات رنجەسدەکرێت  فێر منداڵ بوون(.ەتووڕی کات یگرژی و رماەگ
، منداڵکار.  ەبخات ییەتووڕ یجڵەوگرتنری ەوجا هونەئ ،ێتبهێن کارەب داوەرەس کەوو 
 ەنموون بۆ ،کرێنەد ەوەخۆئارامکردن ریەهون ندینەچفێری  ست،ەی هجڵەوگرتنبۆ 
 پاش .خشەبئارام یەبیرۆک ەل ەوەکردنبیر و قووڵ یەناسەه رگرتنیەو

ی ەنانگاوەو هەی ئکردنەپیاد ەل بیر ڕوونی ەب واوەت تواننەدوجا ەئ ەوەخۆئارامکردن
 .بوون فێری دا «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەوان ەل ەک ەوەنەبک ەکێش یەچار

 

 فتارەڕ ریەی هونکردنفێر

الی  ەکێش یەچار یتوانا و ستەه یجڵەوگرتنری ەهون بوونی و هاوسۆزیبوونی 
 و جڤاکی ڕووی ەل یەوەئ بۆ .بکات چی ن بڕیار بداتەکەد کیەکۆممنداڵ 

 ن.ەکەد جێەجێب تواناکان چۆن بزانن منداڵدەبێت  بن، توانا ەوەکیەستەه
 و ڕاهێنان ،کردنەپیاد ر(،ەرانبەبسی ەک و ەڵەبووک )مامۆستا، کاریمۆدێلی ەوەکردنکۆ

فتاری جڤاکیی ەری ڕی منداڵ فێەوەئ بۆ ەلمێنراوەوازی سێش باشترین ،تیەئای ڕاهێزانی
  (.Elliot and Gresham, 1993; Ladd and Mize, 1983) یتەدروست بک

 

 ەرانەو هونەئ ،داەزارۆخانرگی ەب - «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ەل، ەر بۆ نموونەه
 ەکاتەد ەکەرەهون مامۆستا. کار ەتەخراون دا «ڕاهێنان و خۆنواندن»شی ەب ەل
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 :کەو یتیەئایی ەگوت مامۆستاپاشان  وات کەد ەپیاد ەکەرەهون فێرخوازڕۆڵوازی، 
و  نەکەد وازی ەوەپێکتا ەوەئ ،کرد شەب ئاری ڵەگەلت ەورەچەقوڕو ەستخۆش، ئەد»
 فێرخوازکی ەختیشدا، مامۆستا کۆمەدۆخی س ەل .رەهاند ەکاتەد «ردووکتان شادنەه
ی پێک ەوەبۆ ئ ەڕاگرتوو ونمەش بۆ تەلیستۆک وەئ تۆ سئارا:»: ەکات، بۆ نموونەد

 «پێک بێیت؟ سڵ ئاراەگەل ەپێت خۆش ونم،ەشبێن؟ 

 

 زانیار یەوەگواستن

 فێربوونی یەهاوکێششێکی ەنها بەکان تەدا وان« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەب ەل
شێوازێکی  ەپۆلیش بدەبێت کان ەوان ەل ەجگ هێنن.ەد پێک کیەستەه و جڤاکی

 دا(.مامۆستا یەڕێنام ەل «خوێندن پۆلی شیەک» شیەب ە)بڕوانت ڕێک بخرێت ەتایب
باشتر بپارێزێت و  ەفێری بوو ەتاز یەرەو هونەتوانێت ئەد فێرخوازبترازێت،  شەوەل

 :مامۆستار ەی پێ بدات، گەرەزیاتر پ

 وازیڕۆڵ ەبکات کیەستەه -جڤاکی یتوانا -1

 اتبک ەپیاد گونجاودانوێ و  ێکیدۆخ ەل ەرەو هونەئ فێرخواز ەبدات تەرفەد -2

 هێزێتڕا فێرخواز توانای تیەئایی ەگوت ەب -3

وخۆ( ەڕێبازێکی تیان )ناڕاست ەی بەوەگرێت بۆ ئربەال وەڕووداوی الب ەسوود ل -4
تی و ەو ڕاهێزانی ئای ەندەسازبۆ ڕاهێنان، فیدباکی م بکات ەراهەت فەرفەد

 Consortium on)« تەرفەد ەڕاو»دەگوترێت  ەم ڕێبازە. بفێرخوازهاندانی 

School-Based Promotion of Social Competence, 1994; Elliot and 

Gresham, 1993; Ladd and Mize, 1983) 

 ەب نگاوەه» یەرنامەبکانی ەها وانەورەه و مامۆستا یەڕێنام یەدیک کانیەشەب
 زانیار. یەوەگواستن هاندانی بۆ ەیان تێدایپێشنیاز «نگاوەه

 ەگرینگ ڕوو. ەخەد خۆیان ر،جا زۆرە ڕۆژان ،کیەستەه و جڤاکی فێربوونی کانیەتەرفەد
 یەرنامەبکانی ەرەهون منداڵ یەوەئ بۆ بهێنرێت کارەب شەفێرکاریان ەسات وەئ

 ش،ەوەئ رباریەس .ەوەزموونەئ ەنەبخ یانداەڕۆژان ژیانی ەل «نگاوەه ەب نگاوەه»
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واندنی ەفر ەب پێویستیان ەوەجڤاکییی جیهان کارییگۆڕان و ی خۆیانەشەگ مەدەبمنداڵ 
 کیەستەه و جڤاکینی ەی درێژخایەرنامەب ەبۆی ەرخستنی ئاستی توانایەودا و سەم

  (.Weissberg and Bell, 1997) نەکورتخای یەرنامەب ەل ەرترەکاریگ

 

 ەکەامرنەب نگاندنیەڵسەه

 ،ەزارۆخان رگیە)ب «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەی بەربارەکان دەراییەب ەوەتۆژین
جڤاکی و توانای  ەک ەیانولماندوەس ندی(ەناو ئاستی و 5-4 رگیەب ،3-1 رگیەب
 ,Beland, 1988) ەی دیکفێرخواز ەل ەرزترەب ەیەرنامەم بەی ئشداربووانەبکیی ەستەه

1989, 1990, Beland and Moore, 1991) انیفێرخواز رەسەل ەک ک،ەیەوەتۆژین 
 پاش انفێرخواز ەک ەداوی پێشان ە،دراو نجامەئ ندیەدواناو و ندیەناو یەفێرگ

 -جڤاکیی توانا ەب یانەمتمان ،دا «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ەل یانشداربوونەب
 ندەسەپ فتارێکیەڕ کەو ەبووەه ڕیانیلی دەم مترەک وە بوو زیاتر خۆیان کیەستەه
(Van-Schoiack-Edstrom, Frey, and Beland.) 

 پێشان گرینگ وازیەکنەی شێوازێکی منداڵ فتاریەڕی ەندانەبمەسیست چاودێریی
 پۆل و دڕی مترەک ،ەکەرنامەی بکردنواوە، پاش تەزارۆخان و ەنگەدای منداڵی ن.ەدەد

 (.McMahon, Washburn, Felix, and Childrey, 2000)ن ەدەد پێشانشێواندن 
 ەب نگاوەه» یەرنامەبی  3 - 1رگی ەبو وردتری  تروانەفر ێکیندگاندنەڵسەه
 سێهەم و دووهەم پۆلی مندااڵنی رەسەل (Committee for Children, 1992) «نگاوەه
ی ەو مندااڵنەئ تڵێەد ەنگاندنەڵسەم هە(. ئGrossman et al., 1997) درا نجامەئ
ی ەو مندااڵنەنوێنن و ئەمتر دڕیی فیزیکی دەک ەووکرد واوەیان تەکەرنامەب
 باشتری ەڵەفتار و مامەها ڕەروەنوێنن. هەزیاتر دڕی د ەووکرد ەواو نەیان تەکەرنامەب
ی ەاڵم الی مندااڵنی دیکەب ەدا زیاتر بووەکەرنامەبشداربوونای ەنێو ب ەل نەبێالی و
 . ەک خۆی ماوەو ەکەرنامەی بەوەرەد

 تا دووهەم پۆلی یفێرخواز زارەه ەل زیاتر رەسەل ساڵی دوو کیەیەوەتۆژین کۆتاییدا، ەل
 ەرزترەیان بجڤاکی توانایندیی مامۆستاکان ەپێی ڕیزب ەب ەک ەپێشانی داو مەپێنج

(Frey, Nelon, Van Schoiack-Edstrom, and Hirschstein, 2001.) پۆلی ییندەڕیزب 
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 یەرنامەبشداربووانی ەب ەدات کەپێشانی د جڤاکیەدژ فتاریەڕی ەربارەد میشەکەی
چاو  ەل «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب شداربووانیەب .باشترن «نگاوەه ەب نگاوەه»

، ەساڵەورەگ تیەیارم ەب پێویستیان مترەکخۆیان  دا بۆ گفتوگۆی نێوەمنداڵی دیک
 وەئ نێو منداڵیکرێت. ەد کچان ەن باشتر پرس بەدەیاری پێشان دەمتر نەک

 ەشیمان خوێنرێت،ەد تێدا ی «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ەک ،شەکانەفێرگ
 و خۆیان بۆ واەڕ نجامیەرئەد هۆی ەبوون ەک ڵبژێرنەه ەئامانجان وەئ بووەه زیاتریان

م ەم بۆ خۆ و هەخش، هەڵبژاردنی ئامانجی سوودبەر هەس ەر بێتەگ ریش.ەرانبەب بۆ
 ەبچن. ەی بۆ دباشتر «نگاوەه ەب نگاوەه»ی ەرنامەشداربووانی بەر، بەرانبەبۆ ب

 ەن لەدەپێشانی د« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەچوستیی ب ەوانەم تۆژینەکورتی: ئ
 یلی جڤاکییان.ەرک و مەها دەروەو ه ەفتاری ڕۆژانەپێشخستنی ڕ

 یەربارەد :نگاوەه ەب نگاوەه» کەو یکەیەرنامەب نگاندنیەڵسەه ەک نەبد رنجەس
 یەوەکردنکۆک ە، وەکەرەی گگرینگندین خاڵی ەچ «توندوتیژی رگرتنیەب

 و ەکەرنامەب یکردنەپیاد ان،فێرخواز پێداویستی یەربارەد زانیاریی ماتیکیەسیست
 نگاوەه» یەرنامەب نگاندنیەڵسەه یەربارەد زیاتر زانیاریی بۆ. ەکەرنامەب رییەیگکار

 یەرنامەب یکردنفێر تیەپاک ەل ەک رەڕێوبەب یەڕێنام ەبڕوانن ەتکای ،«نگاوەه ەب
 .ەیەه دا «نگاوەه ەب نگاوەه»

 

 ەتپوخ

ن توانای جڤاکی ەمنداڵی خاو رسڤیەبو  ەوەکردنشێوازی بیر ەوردی ل ەران بتۆژکا
و شێوازی ەمنداڵ فێری ئ ەیەوەئ بۆ «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب. ەوەتەکۆڵیون

 رنجەس «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب .داەی ڕۆژانەڵەمام ەل ەیەرسڤەو ب ەوەکردنبیر
 ەوەنەخەوتنی جڤاکیی منداڵ و دووری دەرکەشی سەشاب ەبنەی دەرانەو هونەئ ەداتەد
 ەکەرنامەب. ەر چینەسەشی چین لەسێ ب «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب. دڕی ەل
ر باس. ەب ەبخات فتارەڕ و بیر ست،ەهرسڤی جڤاکی: ەر سێک بەه ەداڕێژراو اهەو
 شیەبست. ەه ەداتەرنج دەس –ڕێژێت ەبۆ توانای هاوسۆی داد ەم بناخەکەشی یەب

دروست  ستەه یجڵەوگرتنتوانای  ،ەوەخۆئارامکردن ریەهونباسی  ەب دووهەم
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واو ەختی تەج ەو« ەی کێشەچار»کانی ەنگاوەڕێی ه ە، لدووهەم شیەبکات. ەد
ر ەس ەدێین پاشان منداڵ. الی ەل ەندەسازی ەوەکردنی بیرکردندروستر ەس ەکاتەد

 بهێنن. کاریەب ختداەس دۆخی جڤاکی ەمنداڵ ل یەوەبۆ ئ کیەفتارەڕ ریەڕاهێنانی هون
ی ەوەبۆ ئکات ەدە کێش یەچار و ەوەخۆئارامکردن ریەر هونەسەکار ل سێهەم شیەب

 دا.ەکەدۆخر ەسەزاڵ بێت ب ،رەکاریگ فتاریەڕ ەختدا، بەدۆخی جڤاکی س ەمنداڵ ل

 چڕوپڕی ەب داسێهەم و دووهەم کانیەشەب ەل ەک ەوەکردنبیر یتوانابینن ەک دەو
شی ەب ەل ەک چنرێتەدڵەه هاوسۆزی یتوانامای ەر بنەسەکرێت، لەباسی لێ د

دەبێت  فێر منداڵ داەکەرنامەب دوایی کانیەشەب ەل ەنموون بۆ .ەمدا باس کراوەکەی
 پێشبینیبۆ و  گرینگ داویەرەی سەوەکار بۆ دۆزین ەبخات هاوسۆزیتوانای 

 منداڵ ش «ەکێش یەچار و جرپنی یجڵەوگرتن» شیەی خۆ. بفتارەڕ نجامیەرئەد
ری ەفێری هون منداڵدەبێت تا ەرەس «.ییەتووڕ یجڵەوگرتن» شیەب بۆ کاتەد ەئاماد

ات بک یانەپیاد وامەردەب پاشان و ێتب ەکێش یەچار نگاویەهو  ستەه یجڵەوگرتن
توانێت ەوام منداڵ دەردەڕاهێنانی ب ەنها بەزایان بێت. تەواو شارەی تەوەبۆ ئ
 ەتی لەتایب ەب داەکێش یەچار و ستەه یجڵەوگرتنری ەهون ەوتوو بێت لەرکەس

 .ەییەی تووڕجڵەوگرتن ەپێویستی ب ەهادا کەختی وەسدۆخی 

بێت. ەی زاڵ دجڤاکی یتواناتا ەه ەیەه فێربوون ئاستی ندینەچ ەب پێویستی منداڵ
 ەبکات و ل ەپیاد کانەمکەچبێت ەد فێربێت، پاشان ەکان دەمکەزای چەتا شارەرەس

 ەبێتەد ی لێەرەهونو ەئتا ەوام هەردەڕاهێنانی بوجا ەکاریان بهێنێت. ئەدۆخی نوێدا ب
وجا ەئ ەرانەو هونەواو ڕادێت بەی تەوەنها پاش ئەمنداڵ تکی ئۆتۆماتیک. ەخووی

 ەگرینگزۆر  ەیەوەر ئەبەکاریان بێنێت. لەژاندا بەبوون و شڵەکاتی تووڕ ەتوانێت لەد
ڕێی ڕاهێنانی فیزیکی، ڕۆڵوازی و  ەڕابهێنێت، ل ەرانەم هونەخۆی ب ەوەکرد ەبمنداڵ 

 . ەینڕاست ژیانی نێو ەوەگوێزێتەد ەرانەو هونەتا ئەریک بێت هەخ ەوەچاالکی دیک
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 ەکەرنامەب کانیەپێکهات

 

 «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یکردنفێرسێتی 

 گرێت:ەد خۆەل ەوەخوار یەتانەباب مەئ «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەبرگێکی ەب رەه

 بۆ ەپێشنیازی تێدای .ەرانەڕێکخ و رانەبەڕێوەب بۆ ەیەکەنامیل مەئ ر:ەبەڕێوەب یەڕێنام
تیی ەچۆنی ،کیەستەه -جڤاکی ریەهون تێدا داەفێرگ ەل ریەراسەس شێکیەک فراندنیائ

 ەب نگاوەه» یەرنامەب بۆ وامەردەب یپشتیوانیی کردندابینها ەروەو ه کردنەپیاد
 .ڕوو ەخرێنە، دکانداەزراوەدام وە فێرگ ەل «نگاوەه

 تێدا «ەوەتۆژین یەوەکردنرەسەب»شی ەب ،ەیەرچاوەس یانەمەئ مامۆستا: یەڕێنام
 سامانێکی ەوەل ەجگ. ەوەکاتەڕوون د «نگاوەه ەب نگاوەه»ی ەکارانتۆژی ەبناخ

 یەرنامەب کانیەوان یکردنشەپێشکتیی ەیچۆن یەربارەد ەخشیشەبسوود زانیاری
 خشەبسوود یەرچاوەس دا «پاشکۆکان» شیەب ەل پۆلدا. ەل «نگاوەه ەب نگاوەه»
 .ستەردەب ەخرێنەد

 :ەوەشەب سێ ەب ەکراورگێک ەر بەو ه ەیەرگی خۆی هەبر پۆلێک ەه :شەب یکارت
 ەکێش یەچار و جرپنی یجڵەوگرتن: دووهەمشی ەب هاوسۆزی، یڕاهێنانم: ەکەشی یەب
بۆ  ەکەیەروازەشێک دەر بەتای هەرەس .ییەتووڕ یجڵەوگرتن: سێهەمشی ەبوجا ەئ و

 . ەشەو بەکانی ئەو میتود ەبیرۆک

 بۆ «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەوان ەکارتان مەئ دار:ەوێن یەوان کارتی
 زیاتر فێرخوازی ەوەبۆ ئ ەکارهاتووەب سپی و شەڕ یەوێن .نەکەد شەپێشک فێرخواز

نگی ەک ڕەکیی وەک خاڵی الوەن کانەتییەسایەک یجڤاکی یوتەڵسوکەه ەنەبد رنجەس
 شێوازێکی ساکار داڕێژراون.  ەب کانەوانپۆشاک. 

 و «ەکێش یەچار» ،«ەوەخۆئارامکردن» ریەپۆست سێ پۆل: نێو ریەپۆست
کاندا باسیان لێ ەوان ەو ل ڵواسرێنەه پۆلدا ەل نەوەبۆ ئ «ییەی تووڕجڵەوگرتن»
 ەبنەر چاون(، دەبەن )لەردیدەوام بەردەی بەوەر ئەبە، لەرانەم پۆستەئ. کرێتەد
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ی کۆپی. ەرەو سێ هونە( بۆ ئەوەڕێی دیتن ە)هۆکارێکی ڕاهێزان لکی ەێکی دیدڕاهێز
 . ەوەتەدا بۆ خوێنداکار کۆ کراون  Kپاشکۆی ەل ەرانەم پۆستەئ

 یەکۆپلی ەوەکردنبۆ ڕوون ەڵدایەگەی ڤیدیۆی لپکلیپ ەیەه ەوان ڤیدیۆدار: یەوان
. ەیەه ەم کلیپپانەی ئەربارەد زانیاریی دا -« شەکارتی ب» ەل .«گفتوگۆ و چیرۆک»

 .ەوەتەک سیدیدا کۆ کراونەی ەرگێک لەر بەکانی هەکلیپپ

 

ی ەربارەد ەیان زانیارییمەئ :بۆ خێزان «نگاوەه ەب نگاوەه»ی ەربارە: دڤیدیۆی
م ەوتی ئەی ئاشنا بن ڕەوەبۆ ئ انفێرخوازبۆ خێزانی « نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەب
 . پۆلدا ەل ەیەرنامەب

 کانەشەب کارتی ندییەتمەتایب

 :ەوەشەب سێ ەب ەکراو «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەبرگ )پۆل( ێکی ەر بەه

 هاوسۆزی. یڕاهێنان م:ەکەی شیەب •
 .ەکێش یەچار و جرپنی یجڵەوگرتن :دووهەم شیەب •
 .ییەتووڕ یجڵەوگرتن :سێهەم شیەب •

 ەبیرۆکو ەرەب ەیەروازەد ەم کارتەئ ،تکرێەد شەپێشکت ەی تایبکارتێک ەب ەشەب رەه
 : ەوەتەدا کۆ کراونەیەند کۆپلەم چەو ل ەشەب وەکانی ئەمیتود و

 ، ەرگەم بەئ ئاستی •
  ،ەشەم بەردێڕی ئەس و ەژمار •
 ، ەوەکردنمافی کۆپی •

 . ەکەشەی بەربارەد ەکی گشتییەزانیاریی ؛ەکەشەی بەربارەد •

 . ەوەکاتەڕوون د ەکەشەکانی بەشاخاڵ کی؛ەرەس یخاڵ •

 . ەوەکاتەکان ڕوون دەوانباسی ەردێڕ و کورتەس ؛ەشەم بەئ یکانەوان •

 . ەوەکاتەڕوون د ەکەشەکانی بەمک و زاراوەلیستی چ کی؛ەزمان مکیەچ •
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ندنی ەس ەشەی گەپل ەیەکۆپل مەئ دن؛نەسە شەگکانی ەپل یەربارەد تێبینی  •
 . ەوەکاتەوون دڕ ەشەم بەی ئەو ئاستی شابیرۆک ەکەانی پۆلفێرخواز

 . ەکەشەیی بگرینگی ەربارەد ەمیان زانیارییەئ ؛ەشەب مەی ئیگرینگ •

 ەر باس بەب ەخرێنەجۆر دەمەدا پێشنیازی هەلێر زانیار؛ یەوەگواستن •
ێت بۆ نێو ژیانی بەفێریان د فێرخوازی ەرانەو هونەی ئەوەستی گواستنەبەم

 . ەڕۆژان

 نێو بۆ ەکەشەب یەبیرۆک یکردنئاوێزان بۆ ەیەه پێشنیازدا ەلێر ؛ەی دیکچاالکی •
 .ەدیک یتەباب

ک ەنا وە، دکرێتەندیدار تۆمار دەیوەکتێبی پ ناویبێت ەر هەگ ؛کتێب •
 .کرێتەتێبینی داوای پێشنیاز د

 

 کانەوان کارتی ندییەتمەتایب

. ەنیان ئاسانبەکارهێنادان و  A3فۆرماتی  ەن. لەکەرنامەکڕۆکی ب دارەوێن یەوان کارتی
 : ەم کۆپالنەل ەبریتیی ەوان یکارت

 .ەرگەم بەئ ئاستی •
 .ەشەب مەردێڕی ئەس و ەژمار •

 .ەیەم وانەردێڕی ئەس و ەژمار •

 .ەیەڤیدیۆی ه ەیەم وانەڵێت ئەد ڤیدیۆدار؛ یەوان یەنیشان •
 .کردنمافی کۆپی زانیاری •

 .داتەپێشان د ەرگەم بەی کارتی نێو ئەژمار ؛ەکەکارت یەزنجیر یەژمار •
 ر باس.ەب ەنێست دەبەری مەمک و هونەچدا ەلێر ؛مکەچ •

ڕوون  ەکەکانی وانەزاراو و کیەزمان مکیەچ یەلیست کی؛ەزمان مکیەچ •
بۆ  فێرخوازری ەیارید ەبنەن و دەکەالی وانەستکەد ەمکانەم چە. ئەوەکرێنەد
  .ەانجڤاکدۆست یتواناستهێنانی ەدەو

فێریان دەبێت  فێرخوازو توانای ەبریتین ل ەک ەکەوان کانیەئامانج ؛ئامانج •
 .ەوەکرێنەدا ڕوون دەبێت، لێر
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 ،«نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ڤیدیۆیک فیلمی ەپێداویستیی و پێداویستی؛ •
 یان «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەبکانی ەرەپۆست نگی،ەڕ و نگیەد ئامێری

 کرێن. ەدا ڕیز دەو هتد لێر رەپۆست زیەکاخ

ست ەبەی متوانای ەربارەدا پاشخانێک دەیەکۆپل مەل ؛امامۆست بۆ ئامۆژگاری •
ی ەربارەکیش دەیئامۆژگاری ندەچرێت. کەد مەراهەف ەکەوان ڕۆکیەناوو 
کانی ەتەبابست و ەبەری مەهون ەندیدا بەیوەپ ەل فێرخواز یندنەس ەشەگ

 ڕوو.  ەخرێنەد ەوەکەوان

 ەل ەکەی وانەوەب دانەبۆ ئاماژ ەیەکدا هەیەند وانەچ ەل کاتژمێر؛ یەنیشان •
 با. ەک ڕۆژ زیاتر دەی

  .ەیەکەکارت ی( ەوەپشت دیویپشتار ) ەل ؛ )فۆتۆگراف( ەوێن •

 یتوانا ەب ندەیوەپی گفتوگۆ و چیرۆکدا ەلێر گفتوگۆ؛ و چیرۆک •
 ەی مامۆستا بەئاسانکاری گوت بۆ .ر باسەب ەدێن ەکەنیو وان جڤاکدۆستیی

 چاپی ئاسایی.  ەب ەتێکستی دیک نگ چاپ کراون وەپیتی تێرڕ

 سێهەم و دووهەم شیەب کانیەوان یەزۆرین ؛توانا نگاویەه یندنەس ەشەگ •
 یکردنەپیاد بۆ داڕێژن خۆیان ەب تەتایب نگاویەه ن،ەکەد فێرخواز ەل داوا
 نگاویەهستی ئاسانکاری، ەبەم ەدا. بەکەوان ەست لەبەی مجڤاکی یتوانا
  .ەکراو دابین داەکەوان کارتی وێن ەل ەنموون

 بۆ ەرخانکراوەت ،ەیەکەوان کاتی یەنیو یەنێزیک ەک ،ەیەکۆپل مەئ ؛ۆڵوازیڕ  •
 یگرینگ شێکیەب ەکردنەپیاد مەئ .ەکەوان کانیەتیەتایب توانا یکردنەپیاد

 :شەب دوو ەل ەبریتیی ەکەوان یڕۆڵوازی ە.یەکەرنامەب

 ەل باسدا سێهەمو  دووهەمشی ەب ەیان لمەئ مۆدێل؛ یڕۆڵوازی -
هاوکاری  ە. مامۆستا بکاتەد مۆدێل یڕۆڵوازی یکردننمایش یچۆنەتی

ست، ەبەم ریەی هونەوەکردنبۆ ڕوون دڵخوازدا ێکیفێرخواز
 ڕۆڵوازی.  ەکاتەکانی پۆل دەنگاوەه

 ەکاتەکانی پۆل دەنگاوەه فێرخوازیاندا مەل ؛فێرخواز یڕۆڵوازی -
 ست. ەبەری مەی هونکردنەسیناریۆی ڕۆڵوازی بۆ پیاد
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 کانەچاالکیی .بێتەن تێداڕۆڵوازی  ەیەکدا هەیەوان ەل ەیەکۆپل مەئ ؛چاالکی •
 ن. ەمەو گ فیزیکی یڕاهێنانپتر 

 . ەوەکرێتەوون دڕ ەکەنجامگیریی وانەی ئەدا پوختەلێر ؛نجامگیریەئ •

 فێرخوازدەبێت  ەک ەوەکرێنەوون دڕ ەانتەباب وەئدا ەیەم کۆپلەل ؛ەوەماڵ بۆ •
 ڕاپۆرتی یەوەماڵ رکیەئ» ،«ەوەماڵ بۆ ەنام»: ە، بۆ نموونماڵێ ەوەبیانبات

 L پاشکۆی ەهتد. بروان و «فێرخواز

ی کردنەی پیادەربارەی ئاسان دپێشنیازدا ەیەکۆپلم ەل زانیار؛ یەوەگواستن •
کۆتای  ەو ل ەکورت ەیەکۆپل مەئرچی ەرباس. گەب ەست دێنەبەری مەهون
 .ەگرینگشێکی زۆر ەاڵم بەب ەوەتەدا جێی کراوەکەوان

 یکردنئاوێزانستی ەبەم ە، بەدا پێشنیازی تازەیەکۆپل مەل ؛ەچاالکیی دیک •
 .کرێنەدا، باس دەدیک یتەبابڵ ەگەل ەکەواننێو  یرەهون و مکەچ
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 ەزنجیر و وداەم

 .Edmund Burke یەگوت،«هباش ێکیکار مووەه یەمینەز باش یەشیراز»

 

 ەزنجیر تاکانیەرەس

کانی باس ەرەهون و مکەچ رەس ەل «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کیەیەوان مووەه
 ەب ەندەب ەکەرنامەب رییەکاریگ انگیری وکەی .ننرێەڵدەهتر پێشوو یەوانلێکراوی 

 ەها داڕێژراوەو «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب .ی پێشنیازکراوەگرتنی شیرازاوچەڕ
موار بکات. ەه ەانجڤاکدۆست یتوانای کردنەپیاد و پێدانەرەپ ۆب دروست شێکیەک
 .وت بکاتەهێدی هێدی ڕدەبێت  و وێتەد پێ کاتی هاەی وشەک یکردنموارەه

 ەگرن کەد ەیو تواناەی ئەشەگ ەکان ڕێ لەوانی ەوەی گوتنەو زنجیر ەتێکدانی شیراز
 :ەکەشەسێ ب ەی ساختارەش بیرۆکەمەرجی فێربوونن. ئەپێشم

 ەرەو هونەڕێژێت. ئەی کار دادەبناخ مەئ هاوسۆزی؛ یڕاهێنان م:ەکەی شیەب •
 رگرتنیەو ر، بۆەرانبەستی بەستی خۆ و هەبۆ ناسینی ه ەپێویست ەک فێرخواز ەداتەد

 یجڵەوگرتن ریەهون .ەهاوسۆزان یەوەاڵمدانەوها بۆ ەروەه و رەرانبەب یەڕوانگ
 ەبر ەرانبەب ەیەوەبۆ ئ ەرانەم هونەئی هاوسۆزین. ەزاد ەی کێشەچار و ییەتووڕ

 .شکێتەی ندڵ ەجرپنان فتاریەڕ

 ەکەرنامەب یدووهەم شیەب ؛ەکێش یەچار و جرپنی یجڵەوگرتن :دووهەم شیەب •
ێکی بار ەل ەجرپنان فتاریەڕ یەوەناسین ،ەوەخۆئارامکردن رەس ەخاتەد رنجەس
ی ەم بیرۆکەکەی ەک خۆ دانەن ەکەم کێشەجرەس ەل ەوەکردنبیروجا ەئ و رداداەێشک
 یرەت: هونبێەد رەهون سێ فێری فێرخواز دا،ەشەب مەل دێت. یاڵداەخ ەب

ی ەوەدۆزین یرەهونوجا ەئ و ی جڤاکیەکێش یەچارری ەهون ،ەوەخۆئارامکردن
 و جرپن فتاریەڕرێکن ەهون ەمانەئبکات.  ەی پێ چارەکێشها ەی وکیەفتارەڕ نگاویەه

 (.Spivack and Shure, 1974; Michelson, 1987) ەوەنەکەم دەالی منداڵ ک ەل دڕ
 ریەسنراەس ەپاشان ل کردنرباس و فێرەب ەدا دێنەشەم بەی لەرانەم هونەئ
 .هێنرێنەد کارەب داەکەرنامەب
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 اڵمەب ەنیی ەکێش ستەه کەو ییەتووڕ ؛ییەتووڕ یجڵەوگرتن :سێهەم شیەب •
ری ەهون داەشەب مەلبێت.  سازەکێشدەشێت بوون بێت ەی تووڕەێک زادفتارەڕ

 و ەفتاری تووڕەی ڕەوەکردنمەهێنێرێت بۆ کەکار دەب ەستی تووڕەی هەوەناسین
 . ەکێش یەچارکانی ەنگاوەه یکردنەپیاد

ی ەوەر ئەبەل)ست پێ بکات ەد سێهەمشی ەکانی بەوان ەات بدەد وڵەه ەیەه مامۆستا
کارێکی باش  ەمەئ – (ەال کز ەییان لەڕی تووجڵەوگرتنری ەهون ەیەیان هفێرخواز

 و مەکەی شیەب یهاوسۆزی یتوانای ەر بناخەسەل ییەتووڕ یجڵەوگرتنکانی ە. وانەنیی
باش  ەرانەهون وەئ فێرخواز رەگەئڵنراون. ەه دووهەم شیەب یەکێش یەچار یتوانا

 ڵناسووڕێت.ەی پێ هسێهەمشی ەکانی بەرەزانێت هونەن

 

 ەزنجیر و وداەم سیماکانی

 «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یەکەشەب سێ رەباسێکی ه ەکانی داهاتوو گشتەڕەالپ
و کان ەردێڕ وانەو پاشان س ەوەنەکەدڕوون  شێکەب رەهشاڕیشاڵی  ن.ەکەد مەراهەف

 ر باس. ەب ەنێخرەناساندنێکیان د ەکورت

. ەوەتەڕوون کراو جودا ەرگێک بەر بەه یەزنجیر و وداەم دا، A پاشکۆی ەل رنج:ەس
 .ەتێدای پۆلێکی ەتاک رەه وانای واویەت یەزنجیر ەک

 

 ەرچاوەس
Michelson, L. (1987). “Cognitive-Behavioral Strategies in the Prevention and 
Treatment of Antisocial Disorders in Children and Adolescents.” In J. D. 
Burchard and S. N. Burchard (Eds.), Prevention of Delinquent Behavior. 
Newbury Park, CA: Sage Publications. 
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 هاوسۆزی یڕاهێنان م:ەکەی شیەب

 

 کیەرەس یەپێکهات

ستی ەه و خۆ ستیەه یکردندیاری بۆ ەفێرخوازتوانای  ڕاهێزانیم ەکەشی یەئامانجی ب
 یکانە. وانرەرانبەب یەسۆزانەب یەوەاڵمدانەوبۆ  و رەرانبەب گرتنیەڕوانگبۆ  ،رەرانبەب
رم بۆ ەی نشێوازی ەوەدۆزین و ستەه یکردندیاری ئاڵۆزییڵ ەگەکار لە شەب مەئ
 ر.ەرانبەبی ەوەداناڵمەو

 

 کیەزمان کیمەچ

 یەستەواب ەک کاتەد فێرخواز فێری ەیانیکەزمان ەمکەچ وەئ مەکەی شیەب
 یکیەزمانی مکەچشا رەسەل کانەوان یەزۆرب ن.ەگرانەخنەڕ وگیر ئاکام یەوەکردنبیر
 .نەی ئاڵۆز هاسان بکستەه ربڕینیەدکاری  ڵنراونەه هاەو

 

 ستەه یکردندیاری

م ەو ه ەی هاوسۆزییەم بناخەه رەرانبەب ستیەه و خۆ ستیەه یکردندیاری
بێت چ ەر نەرانبەستی بەرۆشی هەر مرۆڤ پەگ .ەداهاتوو کانیەشەبسازی ەمینەز

 فیزیکی کی،ەزار داویەرەس .نامێنێت ییەتووڕ یجڵەوگرتنو  ەی کێشەچار ەپێویستی ب
 شیەب یکانەوانکانی ەتەباب ن.ەبک دیاری ستەه نەدەد منداڵ تیەیارم کیەۆخد و
 کان،ەجوداوازیی و لێکچوون ەدانرنجەس ،رەرانبەب یەڕوانگ رگرتنیەو ەبریتین ل مەکەی

 .رۆشیەپ ربڕینیەد و ستەه یکردنپێشبینی ست،ەه یکردنسازش
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 ەزنجیر و وداەم – هاوسۆزی یڕاهێنان م:ەکەی شیەب

 

 کانەوان ناونیشانی

 مەکەرگی یەب

و « نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەی بەربارەد –ی ڕاهێنانی هاوسۆزی ەربارەد .1
 .گرووپگفتوگۆی نێو 

داوی فیزیکی و ەرەو س ەنیشان ەدانرنجەس –ر ەرانبەستی بەی هکردندیاری .2
 ر. ەرانبەستی بەی هکردنکی بۆ دیاریەزار

کی، ەداوی دۆخەرەو س ەنیشان ەدانرنجەس -دا ەی دیکەدوای نیشان ەڕان بەگ .3
 ر. ەرانبەستی بەی هکردنکی بۆ دیاریەفیزیکی و زار

 ەرگرتن لەتیی سوود وەچۆن ەل ەوەوردبوون –ستی خۆمان ەی هکردندیاری .4
 ستی خۆمان. ەی هکردنکی بۆ دیاریەرەکی و دەی ناوەنیشان

ڕ، ەجێباوساڵی هاوسۆز و ەورەسێکی گەی کەوەدۆزین -ست ەی هەربارەگفتوگۆ د .5
 یت.ەال بکەکانی لەتاڵ ەستەباسی ه

مان ەر هەرانبەمرۆڤی جیاواز بدەکرێت ی ەوەب پەیبردن –وێکچوون و جیاوازی  .6
 بێت.ەستی جیاوازیان هەدۆخ ه

 ست الی مرۆڤ.ەتیی گۆڕانی هەچۆن ەل ەوەوردبوون –ست ەگۆڕانی ه .7

 ەدیک سێکیەر کەفتاری خۆم یان هەی ڕەستەو هەپێشبینی ل -ست ەپێشبینیی ه .8
 ر.ەرانبەسی بەکات الی کەدروستی د
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 دووهەمرگی ەب

و  گرینگ ەمکەشاچ ەباس ل -رنجێکی گشتی ەڕاهێنانی هاوسۆزی / س .1
ر، ەرانبەی بەست، گرتنی ڕوانگەی هەوەک ناسینەکات وەکانی هاوسۆزی دەتییەڕەبن
 . ەی هاوسۆزانەوەاڵمدانەو

 پەیبردنها ەروەو هستی شانازی ەی هۆکاری هەوەکردنڕوون –ستی شانازی ەه .2
 گۆڕین.  ەست دێتەی هەوەب

ش ەو خواستانەو ئ ەیەڵک خواستی جیاوازیان هەی خەوەی ئکردنرکەد -خواست  .3
 گۆڕین. ەدێن ەوەم کاتەدەب

 کات. ەر دەرانبەب ەت چۆن کار لەڵسوکەی هەوەرکی ئەد –نجام ەهۆکار و ئ .4

 د.ەستی بەبەم ەل ەوەوتنەدوور ک –ست ەبەم .5

وا بۆ ەری ڕەسەی چارکردنو پێشنیاز ەسانی دیکەی مافی ککردنرکەد -تی ەوایەڕ .6
 پێش. ەکی دێتەیەکێش

 

 سێهەمرگی ەب

کانی هاوسۆزی، بۆ ەرەرنجێکی گشتیی هونەس –ی ڕاهێنانی هاوسۆزی ەربارەد .1
ی ەسۆزانەی بەوەاڵمدانەر و وەرانبەی بەست، گرتنی ڕوانگەی هکردن: دیاریەنموون

 ر.ەرانبەب

ی ەربارەد ەیەستی ناکۆکیان هەڵک هەی خەوەب پەیبردن –ستی ناکۆک ەه .2
 دۆخێک.

 .ەری بیستنی چاالکانەی هونکردنەو پیاد کردندیاری –ەگرتنی چاالکانگوێ .3

 . ەر پێشان بدەرانبەرۆشی خۆت بۆ بەپ –رۆشیەربڕینی پەد .4

شێت ەڵکی جودان دەمان کات خەه ەی کەوەیشتن لەتێگ –لماندنی جوداوازیەس .5
 لێکیش بچن.
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 ەکێش یەچار و جرپنی یجڵەوگرتن :دووهەم شیەب

 کیەرەس یەپێکهات

 ەمنداڵ یدڕی و یجرپن فتاریەڕ یەوەکردنمەک ەل ەبریتیی دووهەمشی ەئامانجی ب
 یڕاهێنان و ەکێش یەچار ە،وەخۆئارامکردن وتوویەرکەس یتوانا سێڕێی  ەویش لەئ

 .کیەفتارەڕ یتوانا

 (ەوەخۆئارامکردن ریەپۆست یە)نیشان

 .ەوەناسنەد توند ستیەه یفیزیکی یەنیشان فێرخواز .1

 ەوەمتەد ەل و ەڵمژەه ەناسەه ەوەلووت ەل یئارام ەب ،ەناسەه ەسک ینبەکارهێنا ەب .2
 .بدەوە ەناسەه

 (ەکێش یەچار ریەپۆست یە)نیشان

 دێت پێک نگاوەه پێنج ەل ەکێش یەچار یەڕێگ

 و شەل کی،ەوخسارڕ کی،ەزار داویەرەس ینبەکارهێنا ەب ەکەکێش یکردندیاری .1
 کی.ەدۆخ

 .کانەچارەی ڕێگ «بارانهەبیرۆک» .2

 نجام.ەرئەد یکردنپێشبینی ەب ەچار نگاندنیەڵسەه .3

 کی.ەفتارەڕ توانای نگاویەه ینبەکارهێنا ەب ەکەرەسەچار یکردنجێەجێب .4

 .ەبک ەپیاد ەدیک یەچارەڕێگ رناە، گتبێەد سوودی ەکەچار داخۆ نگاندنیەڵسەه .5
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 کیەفتارەڕ یتوانا یڕاهێنان

 بچووک. نگاویەه پێنج تا سێ ەبکرێت ەی کێشەچار ەک کاتەد ەوەب ەئاماژ ەخاڵ مەئ
 ەبنەد ەنگاوانەه وەئ. ەوەبدۆزن خۆیانی نگاوەه یتەکەد فێرخواز ڕێنوێنی دا،ەشەب مەل
 فیدباک پێدانی بۆ داڕۆڵوازیشی ەب ەلو  ەی کێشەری چارەهون یکردنەپیاد بۆ ەمینەز
 هێنرێن.ەد کارەب

 

 ئاشکرا یەوەکردنبیر

م فێربوون و ەدەب ەکێش یەچار و ەوەخۆئارامکردنکانی ەنگاوەهربڕینی ەد ەل ەبریتیی
 ەکێش یەچارکانی ەاڵمەو و پرسیار ئاشکرا ەب فێرخواز تا،ەرەس .ەوەوەکردنەپیاد

 ەکێش یەچار و ەوەخۆئارامکردن ریەزای هونەباش شار کاتێکپاشان  .بڕنەردەد
 Camp and) ەوەبڵێن خۆیاندا یاڵیەخ ەل کانەنگاوەه نگیەبێد ەب ەان بدهانیبن، ەد

Bash, 1981.) 
 

 ەرچاوەس
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 ەزنجیر و وداەم –ە کێش یەچار و جرپنی یجڵەوگرتن :دووهەم شیەب

 

 دووهەمشی ەکانی بەوان

 مەکەی رگیەب

و  ەفتاری جرپنانەڕی کردندیاری –ەی کێشەی جرپنی و چارجڵەوگرتنی ەربارەد -1
ی ەکانی چارەرەنی هونبەکارهێناڕێی  ەداری جڤاکیدا لەر بارودۆخی کێشەسەزاڵبوون ب

 . ەکێش

 ەب ەفتاری جرپنانەی ڕەوەکردنمەک - بکەوەو بیری لێ  بەوە ، ئارامەوچانێک بگر -2
ت بۆ ەرفەی دکردنستی سازەبەم ەب ەوەخۆئارامکردنکانی ەکنیکەنی تبەکارهێنا

 .ەکەی کێشەی چارەوەدۆزین

 ەل ەوەکردنو بیر ەی کێشکردندیاری – ەی چارەوەو دۆزین ەی کێشکردندیاری -3
 ی گونجاو.ەچارەڕێگ

وا، ەکی ڕەیەچارەڵبژاردنی ڕێگەه – ەنگاندنی چارەڵسەو ه کردنەڵبژاردن، پیادەه -4
 نگاندنی.ەڵسەوڵدان بۆ هە، پاشان هەکرد ترسی وەبێم

ڵبژاردنی کاتێکی ەه ەب ەفتاری جرپنانەی ڕجڵەوگرتن – ەوەبەدەئ ەبڕین بەنۆر -5
 پێبڕین. ەبار بۆ قسەل

ی ەری چارەنی هونبەکارهێناە ی خافاڵندن بکردنوێڵ –ی خافاڵندن کردنوێڵ -6
 .ەکێش

 ەوەکەیەری بەنی هونبەکارهێنا -بێت ەتێک هی خۆت نەزووی بابەی ئارەچار -7
ڵ ەگەل کردنەڵەک شێوازێکی چاکتر بۆ مامەکاری وەو نۆر ەوە، گۆڕینکردنیاری
 بێت.ەهی تۆ ن ەی ویستنی شتێک کەکێش

  



 

44 

 دووهەم رگیەب

جرپنی،  ەباس ل –رنجێکی گشتی ە/ س ەی کێشەکۆنترۆڵی جرپنی و چار -1
 «. ەی کێشەچار»کارهێنانی ەو ب ەوەخۆئارامکردنکانی ەهونەر

 ەوەبرەڕێز و سەب یەوەفێربوونی ئ - ەکی ڕێزدارانەیەشێو ەتی بەداوای یارم -2
 یت.ەتی بکەداوای یارم

شداریی چاالکیی ەکاتی گونجاودا ب ەو ل ەکی دۆستانەیەشێو ەب –وتن ەڵ کەگەب -3
 یت.ەبک گرووپ

 . ەندانەی گیانی وازیمەوەدۆزین –وازی  -4

داوای « ەوەی کێشەکۆنترۆڵی جرپنی و چار»ڕێی  ەل –ت ەداوای ڕوخس -5
 یت. ەت بکەڕوخس

ی ەوەکردنردا، داوای لێبوردن و ڕاستەرانبەڵ بەگەل کردنڵەه –داوای لێبوردن  -6
 .ەڵەه
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 سێهەم رگیەب

ی ەربارەرنجێکی گشتی دەس - ەی کێشەی جرپنی و چارجڵەوگرتنی ەربارەد -1
 ە.ی کێشەکارهێنانی چارەو ب ەوەخۆئارامکردنکنیکی ە، تەفتاری جرپنانەڕ

 ەهێنانی گفتوگۆ بوامبوون و کۆتاەردە، بپێکردن ستەد -سازدانی گفتوگۆ  -2
 .ەشێوازێکی دۆستان

و « ەی دابڕانەوەکردنتەڕ»ری ەنی هونبەکارهێنا –ر ەوروبەی فشاری دەچار -3
 ر.ەرانبەسانی بەفشاری ک ەل بەرگرتنبۆ « ەی کێشەچار»

جرپنیی  ەل بەرگرتنبۆ  ەی کێشەنی چاربەکارهێنا -جرپنیی دزی  ەل بەرگرتن -4
 دزی.

ری ەی هونکردنەپیاد ەجرپنیی درۆ ب ەل بەرگرتن –جرپنیی درۆ  ەل بەرگرتن -5
 .ەی کێشەچار



 

46 

 ییەتووڕ یجڵەوگرتن :سێهەم شیەب

 کیەرەس یەپێکهات

 هۆیەب ویشەئ منداڵ،ی ال ەیەتووڕ فتاریەڕ یەوەکردنمەک ەشەم بەئامانجی ئ
 یجڵەوگرتنری ەنی هونبەکارهێنا و ەتووڕ ستیەهی ەوەتی منداڵ بۆ ناسینەیارم
 وەئ بۆ تیەتایبەب ڕوو، ەتەخراو داەلێر ەک یی،ەتووڕ یجڵەوگرتن یەپرۆس. ییەتووڕ

 یتوانا ردووەه .تاییدانەرەس خوێندنی نیەمەت ەل ەک ەدانراو ەانفێرخواز
 و کاتەد ئاوێزان ،باسکراون دادووهەم شیەب ەل ەک ە،کێش یەچار و ەوەخۆئارامکردن

ئامرازێک بۆ  ەبیکات فێرخوازی ەوەئ بۆ رەسەخاتەد شیەوەبیردان کیەیەپێکهات
 .کاتەد ەیی چارەتووڕ ێکیدۆخ فتاری خۆی کاتێکەڕ نگاندنیەڵسەه

Thomas Jefferson ەد تاەهیت، ەبکە ی قسەوەپێش ئ بیت،ەد ەتووڕکاتێک »ڵێ: ەد 
 .«!ەبژمێر دەس تاەه بوویت، ەتووڕ زۆر رەگ .ەبژمێر

 

 «؟ەم باشەیی چی بکەکاتی تووڕ» :ریەپۆست

 . ەوەناسێتەبوون دەی تووڕستەه فێرخواز -1

 .کاتەد ەپیاد ییەتووڕ یەوەکردنمەک یتوانا فێرخواز -2

 .کاتەد ەپیاد ەکێش یەچار توانای فێرخواز -3

  نگێنێت.ەسەڵدەفتاری خۆی هەڕو  ەیەی هەوەدانبیر ەکەڕووداو یەربارەد فێرخواز -4
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 ەزنجیر و وداەم – ییەتووڕ یجڵەوگرتن :سێهەم شیەب

 

 سێهەمشی ەکانی بەوان

 مەکەی رگیەب

ی کردنیی و دیاریەکانی تووڕەی نیشانەوەناسین –یی ەی تووڕجڵەوگرتنی ەربارەد -1
 یی. ەی تووڕجڵەوگرتنستی ەبەمەکان بەهۆی

کان، ەکییەناو ەکان و بیرۆکەکییەرەد ەی ڕووداوەوەناسین –یی ەی تووڕەدوگم -2
 بوون.ەستی تووڕەرهاوێشتنی هەی دەمای ەبنەی دەوانەئ

ی ەوانە، ئەوەکانی خاوبوونەرەی هونکردنەو پیاد ەوەپێداچوون -« ەوەخۆئارامکردن» -3
 ن.ەدەبوون دەستی تووڕەی هەوەکردنمەتیی کەیارم

ستی ەست هاتنی هەروەبۆ د ەڵ خۆتدا بکەگەش لەباسی گ – خۆدواندن -4
 شۆکان. ەپ

یی و ەی تووڕجڵەوگرتنکانی ەرەنی هونبەکارهێنا ەب -ڕ ەش ەل ەوەوتنەکدوور  -5
 .ەی کێشەکانی چارەنگاوەه

 ەی گاڵتکردنەبۆ چارە ی کێشەکانی چارەرەی هونکردنەپیاد –ی توانج ەچار -6
 گرتن.و توانج تێ پێکردن

نێو  ەل« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەرەهون -وام بێت ەردەب« نگاوەه ەنگاو بەه»با  -7
 .ەبک ەردا پیادەوروبەد
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 دووهەم رگیەب

و ەیی، ئەکانی تووڕەباسی نیشان –رنجێکی گشتی ەیی / سەی تووڕجڵەوگرتن -1
یی ەی تووڕجڵەوگرتنی ەها پرۆسەروەگیرسێنن و هەیی دادەی تووڕەڕووداوان

 کات. ەد

 .ەو« ەی کێشەچار»کانی ەرەی هونکردنەڕێی پیاد ەل –رگرتن ەو ەخنەڕ -2

 .ەو« ەی کێشەچار»ی ەڕێی پرۆس ەل -رناندا ەدەڵ وەگەل کردنڵەه -3

فتاری ەتیی ڕەرپرسایەستۆگرتنی بەئەڕێی و ەل –نجامدا ەرئەڵ دەگەل کردنڵەه -4
 خۆ. 

نێو  ەل« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەرەهون - وام بێتەردەب« نگاوەه ەنگاو بەه»با  -5
 .ەبک ەردا پیادەوروبەد
 

 سێهەم رگیەب

یی، ەکانی تووڕەرنجێکی گشتی نیشانەس – ییەی تووڕجڵەوگرتنری ەی هونەربارەد -1
 یی.ەی تووڕجڵەوگرتنی ەبوون و پرۆسەڕووداوی تروکانی تووڕ

 ت.ەی تۆمەی بۆ چارەی تووڕجڵەوگرتنی ەنی پرۆسبەکارهێنا -ت ەی تۆمەچار -2

 ی ناکامی. کردنەتیڤ( بۆ چارەیی )پۆزەاڵمی ئایەی وەوەدۆزین –ی ناکامی ەچار -3

و  ەفتاری ڕێزدارانەی ڕکردنەپیاد ەی سکااڵ بەوەاڵمدانەو و کردنسکااڵ –سکااڵ  -4
 دابڕ.

 ەل« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەرەهون –وام بێت ەردەب« نگاوەه ەنگاو بەه»با  -5
 .ەبک ەپیاد ەسانی دیکەڵ کەگەشدا لەی هاوبەپرۆژ
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 ەکەرنامەب یەوەتنگو اری بۆکەئاماد

 

 .Lao Tzu یەگوت «کاتەپێد ستەد نگاوەهک ەی ەب میل زارەه شتیەگ»

 

 تیەڕەبن یپرسیار

 ؟داەڕاهێنانم ەم لەبک شداریەب چۆن

 شێوازی باشترین دا «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ێکیڕاهێنان ەل شداریەب
زموونی ەئ ەسوود ل انشداربووەب .ەکەرنامەب یکردنشەپێشک بۆ ەکردنەئامادخۆ
. باشترین ەوەگوترێتەد ەیەرنامەم بەی ئەبن چۆن وانەگرن و فێر دەر دەاریانیان وکهاو

ات بۆ کی خولی ڕاهێنان بەوانەڕ سێکەک ندەچ کەیەر فێرگەه ەدایەوەی لرەکاریگ
 Committee for ڕێکخراوی ڕابهێنن.ارانیان کهاو اراکی کێتیم کەوانیش وەئی ەوەئ

Children کار، شوێنی ەل ستاف یڕاهێنان کات:ەد مەراهەفند جۆر ڕاهێنان ەچ 
بۆ  ەڕۆژ کەی یڕاهێنانها خولی ەروەه و داکەیەناوچ ەران لەڕاهێن یڕاهێنان

 ڵەگەل ەبگر ندیەیوەپانی ڕاهێنان کەی خولەربارەاری زیاتر دزانی بۆیان. مامۆستا
  4449-634( 800) فۆنیەلەت ەژمار ەب ەکەڕێکخراو ی Client Support Services شیەب

 . www.cfchildren.org ەبک ەکەڕێکخراو یەپێگ ردانیەس یان

 

  ؟ەوەبڵێت «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەوان ەباش ێک

 پۆل نێو مامۆستای ەک ەڵنراوەه ەیەگریمان وەئ رەسەل «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب
 ڕێکخراوی هۆ، ندینەچ رەبەل کات.ەد شەپێشک کانەوان جاران یەزۆرب

Committee for Children کات:ەد پێشنیاز ەکردنەپیاد شێوازی مەئ 

 و تناسێەد خۆی یفێرخواز ەشێو باشترین ەب پۆل مامۆستای دا،ەفێرگ یەژینگ ەل •
 بگونجێنێت. کانەوان توانێتەد شەپێی وەب
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 شیەبانی نێو کەپێشنیازت بۆ ەرفەد ەشێو رترینەکاریگ ەب پۆل مامۆستای •
ی ەئاماد ەکەڕۆژ درێژایی ەب وانەئ ەچونک ن،ەکەدموار ەه «زانیار یەوەگواستن»
 .ین «اریکخاڵی فێر»

باشترین  و ەانفێرخواز ڵەگەل زیاتر ەدیک ساڵێکیەورەگ رەه ەل پۆل مامۆستای •
 ڕوو. ەتەاندا خراونکەوان ەی لەییکجڤا ەرەو هونەی ئکردنەبۆ پیاد ەسیشەک

 «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب انی نێوکەرەهون ەشێو باشترین ەب پۆل مامۆستای •
 ن.ەکەد ڵکێشەتێکه دا،ەکەڕۆژ یەماو ەل ە،دیک کانیەیچاالکی ڵەگەل

 

  بکات؟ شەپێشک کانەوان ،پۆل مامۆستای کەن ،ەدیک سێکیەک رەگدەبێت  چی

 کرجێەم ەب بکات، شەپێشک کانەوان پۆل، مامۆستای کەن ،ەدیک سێکیەکشێت ەد
ی کەیەئاماژ ەبێتەد ەمەئ دا.ەکەوان ەل شداربێتەب و بێت ەئاماد پۆلیش مامۆستای

 ەب «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەوان یانەامۆستاکم ەک فێرخوازرا بۆ کئاش
 مەب توانێتەد ەوەڵێتەن ەکەوان پۆل مامۆستایر ەگ نێت.ەداد ەکەڕۆژ یگرینگ شێکیەب

 ببن:  ەکەرنامەشداری بەب شەڕێگایان

بۆ  ەگرینگی کارێکاندا کەڕۆڵوازیی وان ەشداری لەببن: ب ڕۆڵوازیشی ەشداری بەب •
 .ەنێو وان انیکەرەی هونکردنەپیاد

 . ەکەرنامەانی بکی تواناکردنەپیاد ان بۆفێرخوازی کردنکەۆمکنێو پۆلدا و  ەڕان لەگ •

 ەفتەه درێژایی ەب وانەئ ەک ەوەبهێنن فێرخواز بیریەوی باسدا ەپوخت ەل تواننەد •
 ن. ەکب ەجۆر پیادەمەشێوازی ه ەب کانەوانری ەو هون توانا نفێرخوازڕێی ەچاو

و  ەبیرۆک ڕاهێزانی بۆ دابڕێژن «زانیار یەوەگواستن»ی نێو چاالکیبۆ  پالن تواننەد •
 کان.ەوان یرەهون

 یەسەک وەئ بۆ ەیەئاماژ« مامۆستا»ی ەدا وش« ەیەڕێنام»م ەواوی ئەت ەرنج: لەس
 .کاتەد شەپێشک «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەوان
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  ؟ەوەبدۆزم کوێ ەلدا ەری فێرگەرانسەس ەل ەکەرنامەی بکردنەی پیادەربارەزانیاری د

م بۆ ەه ەی تێدایپێشنیاز «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ی« رانەڕێب یەڕێنام»
ری ەرانسەس ەل ەیەرنامەبم ەی ئکردنەپیاد بۆ مەه و ەفێرگ شیەک یکردنچاکتر
 دا. ەکەفێرگ

 

  ؟ی نوێم بۆ هاتفێرخواز رەگ مەبک چی

 :واەئ ،ەوەتەکەپۆل ەهاتن داەکەساڵ یەماو ەل نوێ یفێرخواز رەگ

 یەوەئباشی بزانن بۆ  ەب« گرووپ نێو گفتوگۆی بۆ پۆل ڕێساکانی»بێت ەد •
 .دا «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب گفتوگۆکانی ەشداربن لەب

ی ەوانەرفرەب ەو سێ خاڵەتی ئەتایب ەب ەبد ەکەفێرخوازرنجی توانای ەوردی س ەب •
 ەل فێرخواز ەبزان .ییەتووڕ یجڵەوگرتن و ەکێش یەچار ،جرپنی یجڵەوگرتن هاوسۆزی:

 گرفتی کرد ستتەه ەر بۆ نموونە، گەیەاریی زیاتر هکهاو ەام خاڵدا پێویستی بک
 .ەکب ەو بوارەر ئەسەار لکپتر  ەیەه داەکێش یەچار ڵەگەل

 ەب نگاوەه» یەرنامەب ەوەپار ەل ەک ەوەکپۆلێ ەتەنوێ هاتوون کێفێرخواز ندەچ رەگ
 وا: ەخوێنن، ئەد «نگاوەه

 یەپرۆس ەباس ل ڤیدیۆفیلمی  ڵەگەل یەرانەپۆست وەب ەبد زیاتر کاتی •
 ییەتووڕ یجڵەوگرتن و ەکێش یەچار ،ەوەخۆئارامکردن

 رە. گەیەه کەۆمک ەدا پێویستی بکچ بوارێ ەل ەو بزان ەی تازفێرخواز ەرنج بدەس •
 ەک ەکها زیاتر بەیی وکچاال ەیەه هاوسۆزی ڵەگەل گرفتی فێرخواز زانیەد ەنموون بۆ
  .هاوسۆزینستی ەیوەپ
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  ؟کاربهێنمەب ەفێرگ یەوەرەد کیەیەژینگە ل «نگاوەهە ب نگاوەه» یەرنامەب رەگ ەۆنچ

 ەیەه ەارامک سانیەکاڵم ەب ەداڕێژراو ەفێرگ یەژینگبۆ  ەکەرنامەب رچیەگ
 کیەستەه -جڤاکی توانای یکردنوەپت بۆ شداەدیک یەژینگ ەل یانەکەرنامەب

 یەژینگ ەل «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ،ەنموون بۆ .ەکارهێناوەب ەوتووانەکرەس
 شدا،ەوەئ ڵەگەل هێنراوه؛ کارەب سازیەچار کانیەندەناو و «وانانەوجەن یەخان» کەو
ارهێنانی کەنرێن، بەڵدەکتر هەر یەسەل ەیەرنامەم بەی تواناکانی نێو ئەوەر ئەبەل

 .ەوتوپڕ باش نییکو  نەکورتخای

 

 یەوەرەد یەژینگ ەل ەکەخوێندن یەرنامەب گونجاندنی ەب تەتایب پێشنیازی بۆ تێبینی:
 .«نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یکردنموارەه شیەب ەنبڕوا دا،ەفێرگ
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 «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب و خێزان

 Neil یەگوت«. نایبینین خۆمانی نێکامەز ەریننێ یانەد ەن ئێمکیامێەپ منداڵ»

Postman. 

 

 و مامۆستا پێناگیرێت. ریەبوانان ەج یەو بنگ پۆل نێو یەرنامەب ەب نهاەت توندوتیژی
 بینن بۆەد گرینگ ڕۆڵیسنووری توانادا،  ەو چاودێران، ل خێزانی خێزان، ەورەگ
  کانیان.ەمنداڵ کیەستەه -جڤاکی یتوانا پێدانیەرەپ

 زۆر منداڵ فتاریەڕ رەسەل «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەییتەئای ەکردنتێ کار
 ەکەرنامەب کانیەستراتیژ و ڕۆکەناوئاشنای  رشتانەرپەس و خێزان رەگ کات،ەد زیاد

 ەب پەیبردنر بۆ ەب ەزۆرن خێزان بیگرێت ەڕێگی بن. کردنەی پیادشدارەببن و 
ها بۆ ەروەانیان و هکەندیی منداڵەوەرژەبۆ ب« نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەرەسوودی هون
  :کند پێشنیازێەش چەمەی ماڵدا. ئەژینگ ەل ەرانەو هونەڕاهێزانی ئ

 

 ەبۆ نموون. ەکی لێ ئاگادار بانخێزان« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەی بکستپێەد ەر لەب
 ەب نگاوەه» یەرنامەب ڤیدیۆییپێشاندانی  یان« ەیامی فێرگەپ»ی ەراوکڕێی باڵو ەل
  اندا.خێزان یەوەکۆبوون ەل «نگاوەه

 

 .بکەوەو خێزان ئاگادار  ەبنێر ەوێدا نامە، لەدا هاتووکانەوان کارتی ەل «وهەماڵ بۆ ەنام»
ی خۆتان ەتی فێرگەی تایبەر نامەسەل انکەگشتیی ەنامدەکرێت اری کر بۆ جوانەه
 ن. ەکێشیان بکانی خۆتان نیگارکەفێرخوازمی ەرهەب ەن و بەکۆپی بک

 فێرخوازی ڕاپۆرتی ەان نیشانکەوان کارتیر ەس ەل .بهێنن کارەب «فێرخواز ڕاپۆرتی»
 ەڕاهێنان مەئ .ەوەماڵ ەبنێردرێت «وهەبۆ ماڵ کەیەنام» یەنام ڵەگەلبێت ەد ەک ەیەه

 ەل ەفتەانی هکەرەی هونکردنەی پیادەربارەات دکب ەڕاپۆرت ئاماد فێرخواز ەیەوەبۆ ئ
 ەرانەی ئاسان و داهێنەکشێوازی دیدەکرێت ش ەوەل ە. جگەی فێرگەوەرەی دەژینگ

 .اتکب ەدا پیادەکی دیەژینگ ەخۆی لانی کەرەهون فێرخوازی ەوەبۆ ئ ەوەبدۆزن
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 یەربارەد». ەبدان کەپێشانی خێزان «بۆ خێزان نگاوەه ەب نگاوەهی ەربارەد» یدیۆییڤ
 فێرخوازی ەتانەو بابەی ئەربارەخێزان د ەداتەزانیاری د «بۆ خێزان نگاوەه ەنگاو بەه
و ەی ئکردنەیادپی ەربارەد ەوێنی تێدایڕێنهاش ەروەبن و هەدا فێری دەیەرنامەم بەل

بۆ  ەوەماڵ ەبیبات فێرخواز ەرز بدرێتەق ەب ەو فیلمەئدەکرێت . ەوەماڵ ەل ەرنەهون
  .نەکیری بەی سەکەی خێزانەوەئ

 ەکب ەیەواڵنامەو هەئ کاربهێنن.ەب پۆل نێو یەواڵنامەه یان ەفێرگ یەواڵنامەه
ی ەرنامەبنێو ی کەارییکر نوێەی هەربارەی ئاگاداری دەوەکردنبۆ باڵو کەۆیکەس
ان و خێزانیان فێرخواز، گوتاری داەم بوارەل انفێرخوازفتاری ەڕ. «نگاوەه ەنگاو بەه»
 .ەم باسەی ئەربارەد

 هاوسۆزی، کەی و «نگاوەه ەب نگاوەه» رێکیەهونکاتێک  بگرن منداڵ یەوێن
دا باڵو ەی فێرگەدیوارنام ەل ەوێنان وەئ .نەکەد ەپیاد ەچاالکان گوێگرتنیو  کردنشەب
 .ی باس و گفتوگۆەمای ەی ببێتەوەان بۆ ئفێرخوازو بنێرێن بۆ ماڵی  ەوەرێنکب

ساز  کەیەئێوار. ەار بهێنکەب «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەبنێو  «ڕۆڵوازی» شیەب
نمایشی منداڵی خۆیان  ەپێی خۆش خێزانن، ەکان تێیدا ڕۆڵوازی نمایش بفێرخواز ەکب

 ببینن. 

انی کەییکتێبینی چاال ەلێبک داوایان. ەکپۆل برشتیاران بانگهێشتی نێو ەرپەس و خێزان
 ن. ەکنێو پۆل ب

 .«نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ەب دانەئاماژبۆ  ەربگرەان وکەوەبوونکۆ کاتی ەسوود ل
ێشیت بۆ کرشتیاران ڕابەرپەو س خێزانرنجی ەس ەوڵ بدەه ەوەم گفتوگۆ و ڕاوێژەد ەب

 دابنێن پالن .داکیەستەه -جڤاکی یتوانابواری  ەانیان لکەمنداڵهێز و الوازی ەبی خاڵ
 .داەبوار وەل ەوەماڵ و ەفێرگ یکردنکار ەوەپێک چۆنەتی بۆ

 یجڵەوگرتن و ەی کێشەچارانی کەنگاوەه بۆ خۆیان ریەپۆست نەبک انفێرخواز ەل داوا
تابلۆی » ەماڵ یان ل ەوەببن ەرانەو پۆستەئ ەیەبۆی ه فێرخواز ن.ەبک ساز ییەتووڕ

 بواسن. ڵەدا ه« خێزانئاگاداری بۆ 
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 پشتیوانی یکردنمەراهەفبۆ  ەبگررەو Committee for Children ڕێکخراوی ەسوود ل
ر ەسەل ەردووکاری وردی ک Committee for Children ڕێکخراوی خێزان. بۆ زیاتر
 یەرنامەب یکردنەو پیاد کرەد ەرشتیاران لەرپەس و خێزاناریی کتی هاوەچۆنی

م ەل .ەفێرگ یەوەرەد یەدیک کانیەشوێن و ەوەماڵ ەدا ل «نگاوەه ەب نگاوەه»
رێت بۆ ڕاهێنانی کەوی دەیڕەپ ماتیکەسیست ڕێبازیی خێزاندا ەی ڕاهێنانەرنامەب
 ،جرپنی یجڵەوگرتن ەبریتین ل ەک هاوسۆزی یانکەرەهون توندوتیژی. ەرگرتن لەب

ن ەالی ەل «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەبنێو  ییەتووڕ یجڵەوگرتن و ەکێش یەچار
ژیانی  ەات چۆن لکەخێزان فێر دە کردنەپیاد مەئ .کردنەپیاد ەدێن ەوەارانیرشتەرپەس

« نگاوەه ەنگاو بەه»انی کەرەراشدا، هونەمنداڵ و ه نێوان یوتەڵسوکەه ەدا و لەڕۆژان
 ەتکای، کردنەپیاد پێشنیازی و خێزان یڕاهێنانی ەربارەاری زیاتر دزانی بۆ .ڕاهێزێنن

 ەژمار ەب ەکەڕێکخراو ی Client Support Services شیەب ڵەگەل ەندی بگرەیوەپ
 ەبک ەکەڕێکخراو یەپێگ ردانیەس یان  4449-634( 800) فۆنیەلەت

www.cfchildren.org . 

 

  اریکدەب ئاشکرابوونی یکردنڕاپۆرت و کردنەچار

 و بدوێن کانیانەستەه یەربارەددات ەهان د منداڵ «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب
 .ییەتووڕی جڵەوگرتن ەڕوو، بۆ نموون ەخاتەد فتاریشەڕی ردەستاند مۆدێلی هاەروەه

ستدرێژی ە، لێدان و دکردنوێڵ داەگفتوگۆیان مەئ یەچێو ەلدات منداڵ ەڕوو د
های ەپۆلدا منداڵ دۆخی و ەر لەگ ەوەینەکەدا ڕوونی دەلێر ،نەکرا بکسی ئاشکسێ
 .ەات باشکرد، مامۆستا چی بکرا کئاش

 :کرد ئاشکرا هایەو فتارێکیەڕ ا،دەوان کاتی ەل منداڵێک رەگ

 را. ەه ەکیەم وژێ ەشڵەم - ەبگر ئارام خۆت •

یت و ەکەد کرەو دەی ئەکەکردنئاشکرا ەک ەکمندااڵ ەب ەبد ەدب ەئاماژ •
 ەمرۆڤ تووڕ ەکێفتارەڕ وەئ ەدیار» ەنموون بۆ ،ەکەوان رەسەل بن وامەردەب
 .«ینەکەباسی د تۆ و نپاشان م .اتکەد

 



 

56 

 ەگرینگ. ەیەکرانی دیەو بیس ەکەرنجی منداڵەی تۆ جێی سەوەاردانک: بێت بیرتەل
 .اتکەرا دکی ڕازی خۆی ئاشەو منداڵەیت بەخش بدەبەی ڕوون و متمانەئاماژ

 

 ەکەوان پاش

 کو ڕاپۆرتێ نەبک تانەکەزراوەدام یان ەفێرگلی ەو ڕێساگ تەسیاس چاویەڕ •
 ندیدار.ەیوەنی پەالی ەنەبد ەو باسەی ئەاربرەد

 .ەکەمنداڵ ڵەگەلبۆ گفتوگۆ  ەوەبدۆزن تەتایب شوێنێکی •

 ئاگادار یانەئێوە کە ووکرد دروستی کارێکیی ەوەل ەوەنەبک دڵنیا ەکەمنداڵ •
 .ەوەۆتکرد

و  ەدا نییەو باسەی لکەیەڵەهی خۆی هیچ ەوەل ەوەنەبک دڵنیا ەکەمنداڵ •
 .ەنیییش  «خراپ» سێکیەک

 .نەکجێ بەست جێبەمودەد ەکەمنداڵتیی ەالمەبۆ س ەچی زۆر پێویست •

 و پاراستن بۆ ڕەگ ەنەخەان دتوانات مووەه ەی ئێوەوەن لەکئاگادار ب ەکەمنداڵ •
 و.ەئ یکردنپشتیوانی

 .رەب ەیگرنەی دەنگاوانەو هەن لەکئاگادار ب ەکەمنداڵ •

 

 رامۆشیەف یان کاریدەب ەوەیگێڕێتەد ەکەی منداڵەو باسەئ یەوەل بوونەن دڵنیا رەگ
 کانیەییڕێنوێن بۆ ەوەڕێنەبگ ،ەکەدۆخ یکردنەچار چۆنەتی ەل دوودڵن رەگ یان ،ەتێدای
 ڕاوێژکاری ،ەفێرگ ریەبەڕێوەب ەل نەبک ڕاوێژ داوای و تانەکەزراوەدام یان ەفێرگ
 منداڵی. پاراستنی ئۆفیسی یان ،ەفێرگ رونناسیەد پزیشکی ،ەفێرگ

 ەراوک ڵەگەل اریکدەب منداڵێک یەوەل ەیەه «تانکردنگومان یندەسەپ هۆی» رەگ
ڕاپۆرت  ەب کانتانەگومان ەک ،ەیەئێو یاسایی تییەرپرسایەب واەئ ،ەکراو رامۆشەف یان
 و ەوەتۆژین یەپرۆس شەمەئ ندیدار.ەیوەی پەکنی دیەپۆلیس یان الی ەنەبد

 یکردنڕاپۆرتنها ەت ەئێو ڕۆڵی ،تبێ بیرتانەلرخێنێت. ەچەد ەکەمنداڵ یکردنکەکۆم
 .ەکەدۆخ یەوەتۆژین بۆ کەن ،ەکانەگومان
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ی ەپرۆس ەیەه ەاندا جۆراوجۆرن. فێرگرێمەه و اناڵتەو ەل پارێزیکزارۆ یاسای
پارێزیی نێو کبواری زارۆ یزابوونەشار ەوەر ئەبە. لەیەخۆی ه ەت بەدانی تایبڕاپۆرت

بۆ  ەی پێویستکارێکتان ەکەانی فێرگکەمها ڕێناەروەت و هەوڵەیاسا و ڕێسای د
 ها.ەو ەێشکی کردنەچار

 ەنابێت ەێشانکو ەی ئدواداچوونەب ەل بااڵرپرسانی ەب وتنیەکەرنەسی ەوەل بن ئاگادار
ی کردنڕاپۆرت ەتی لەیەی هەیاسایی ەتییەرپرسایەو بەل مامۆستای کردنربازەپاساو بۆ د

ی خۆتدا رێمەه یان اڵتەو ەل کردنڕاپۆرت ییاسا ەئاشنابوون ب بۆ انی خۆی.کەگومان
 پێن. ەسایاس یەکی دیکەیەر بنگەپارێزی یان هکزارۆ ئۆفیسیڵ ەگەل ەبگر ندیەیوەپ
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 ەکەخوێندن یەرنامەب ینبەکارهێنا چۆنەتی

ێکی زیاترت کاتۆتادا ک ەی لەوەبۆ ئ کار دێنیتەبێکی زیاد کات کمێەک تاەرەس»
 .Lim Chye Tin یەگوت «وێتەست بکەد

 مکات چۆن» بپرسێت مامۆستا ەو دوور نیی ەیەی فشاری خۆی همیکادێەرجی ئەلومەه
 کیەیەرنامەب رەه یەوەتنگو .«؟نگاوەه ەب نگاوەه یەرنامەب یەوەتنگو بۆ بێتەد

 چۆن بێتەد فێر مرۆڤ ەوەکردنەپیاد مەدەب اڵمەب وێت،ەپێد کاتی نوێ خوێندنی
 ەارکم ەئ ەات. دروستکی خۆی بەکەپۆل ڕۆتینیێشی کڵەتێه و بخات ڕێک ەکەرنامەب
و  ەخش بووەبسوودی کارێکات کەست دەۆتادا مامۆستا هک ەاڵم لەوێت بەاتی دک
ی کردنەبۆ چار ،فێرخواز کاتێک. ەکی دیکبۆ چاال ەوەتەڕاوەاتی زۆری بۆ گک

 ەپیادو  کرەد «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەانی بکەرەکانی نێو خۆیان، هونەناکۆکیی
 .ناکۆکی و رەمپەلی ەچاربۆ  هێنێتەد کارەب پۆل کاتی مترەک مامۆستائیدی  نەکب
. ەراوک کۆکتاییدا ەرەی سخوێندنوتی ەڵ ڕەگەل «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب
 ەمکەچ و کادیمیەئ یتوانا ەات، بگرکبی فێری منداڵ کری جڤاەهون نهاەت تبێەنەو

 پڕ یشماتەماتیک و جڤاکی یەوەتۆژین کی،ەزمان ریەهون ،ی خوێندنکانەگشتیی
 ەب نگاوەه» یەرنامەب ،کیەستەه -جڤاکی ریەهون یکردنفێر ەل ەجگ .ەوەکاتەد
 زانیار. کانیەئامانجشا یهێنانستەدەب بۆ ەرەیارید امرازێکیئ «نگاوەه

 

 پێکردن ستەد

 ەب نگاوەه» یەرنامەبوتیی ەبۆ خۆشڕ ەگرینگ ەوەرای خوەردێڕانەم سەی ئبەهەندگرتن
 تدا.ەکەپۆل ەل «نگاوەه

 

 کانەوان ڕێژیەرنامەب

 ەب نگاوەه» یەرنامەب یەوەتنگوانگیر بۆ کەاتی یکان، کەڕێژی وانەرنامەی بکات
 ەبنەان دکەفێرخوازالی  ەل ەکەرنامەانی بکەوان ەارکم ە. بەکرخان بەت «نگاوەه
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و  ەارکەرمەن ەکەرنامەشدا بەوەڵ ئەگەوام. لەردەی بەڕوتینی ڕۆژان ەل کشێەب
 . ەوەشێوازی جۆراوجۆر بگوترێت ەرێت بکەد

رخان ەت «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب بۆ ەوان کەی ەانفتەه مامۆستایان یەزۆرب
ی زیاتر ەوان دوو ەانفتەه نابێتم بوو ەکش ەوان کەر یەگ ڕاستیشدا ەن و لەکەد
 ەل «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەوان ەالی باش ەیەه مامۆستابێت. ەه
 بۆ ەفتەۆتای هک ەنەبخ ڕۆڵوازی شیەب چوونیدواداەب و ەوەبڵێن داەفتەتای هەرەس
واوی ەتی تاک فێرخواز ەیەوەئ گرینگ .ئاسانتر بێت زانیار یەوەگواستنی کار یەوەئ
 یەوەئ پێش کەیەوان کانیەمکەچ و توانا یکردنڵکێشەتێکه و ەپیاد ،کرەێت بۆ دبەه

 ەل بریتین کانداەوان اننێو ەل ڕاهێزان یەدیک کانیەتەرفەد. نوێ تێکیەبابر ەس ەبچێت
اتی کی پۆل و ەوەرەد ەل ەرانەو هونەی ئکردنەی توانا، پیادڕاهێنان، کتێبی ەوەخوێندن
 .«زانیار یەوەگواستن یانکەمۆدێل» ینبەکارهێنا یەڕێگ ەل پشوودا

و  کرەوتی دەڕ رەگ. ەکانی خۆت بکەفێرخواز ەی نوێدا ڕاوێژ بەندیی وانەبەخشت ەل
و  زانیت خاونر ە. گەکش بەکی نوێ پێشەفێربوونیان خێرا بوو تۆش زووتر وان

گشتی  ە. بەو پتریان ڕا بێن ەکەیان لێ مەلەوا پەئ ەیەتری هااتی زیک ەپێویستیان ب
ت ەڵبە. هەکەرەگ کیەخول 35-30 یەزیکێنم ەکەرگی یەی سێ بکەیەر وانەه

 .ات.کەد ەتەم بابەار لکانی پۆل فێرخوازی ەژمار
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 کرێ:ەد شەداب ەیەشێو مەبە وان کاتی

 ک.ەخول 5 :کستپێەد •

 ک.ەخول 15-10 گفتوگۆ: و چیرۆک •

 ک.ەخول 15-10 (:فێرخواز یکردنەپیاد و مامۆستا )مۆدێلی ڕۆڵوازی •

 ک.ەخول 5 «:زانیار یەوەگواستن» یکردنساز و نجامگیرییەئ •

 

 زانیار یەوەگواستن یندیەبەخشت

 یکردنەپیادبۆ  ەکاتی دیک، ەراوکرخانەت کانەدارەوێن ەکارت بۆ یەاتکو ەل ەجگ
 ەکورت ەدانیشتن وەئبنێن. دا کەیەوان رەه ی« انیارز یەوەگواستن» یانکەپێشنیاز

 بۆ فێرخواز یڕاهێنان کاتی ەل بریتین ،ەکەخول پێنج یەنێزیک یانەکەریەه ەک ە،زیادان
 چڕوپڕی ەب داەوەخوار ەل «زانیار یەوەگواستن» ک.ەیەوان رەه تواناکانی یکردنەپیاد

 .ەباسکراو

 

 ەوان یکردنەدائام

 ،«مامۆستا بۆ ەوش ترینگرینگ ەل بریتین کردنەئاماد ،کردنەئاماد ،کردنەئاماد»
 ناسراو.ەنی کسێەک یەگوت

 کات.ەد ئاسانە وان یکردنەئاماد ەکجۆرێ «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب شێوازی
 :انکەی وانکستپێەد ەر لەی بکنگاوێەند هەش پێشنیازی چەمەئ

 .ەوەۆردا بچەکەکارتی وان ەب ی نوێەی وانکستپێەد ەر لەب •

انت کەموو پێداویستییەی هەوەل ەو دڵنیا ب نەوەبخوێ ەکەری وانەبەرلەس •
 ەب تواناکان و مکەچها داڕێژراون ەی وکجۆرێ ەان بکەوان .ەدای ستەد رەبەل

 ن. ەکەد ەشەگ ەزنجیر

 کورسی رەسەلیان  ویەز رەسەل ئایا، ەچاو بگرەان ڕفێرخوازجێی دانیشتنی  •
 ؟ستنەبەد ەبازن ەوەوری مێزەد ەب
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 .ەکیر بەۆتا سکتا ەه ەیەو وانەفیلمی ڤیدیۆی ئ ،ەکەی وانکستپێەد ەر لەب •

 شیەب ە. لەڕابهێن داانکەوان ڕۆڵوازیی ەشی مامۆستا لەب ەات خۆت بکپێش •
دا ەکچر دوا ەلاندا کەڕۆڵوازیی ەڕۆڵی مامۆستا لدەشێت  ،داسێهەم و دووهەم

 اندا. فێرخوازڵ توانای ەگەموار بێت لەی هەوەرێن بۆ ئکاری بکستەد

 و فێرخواز ڕۆڵوازییڕێ بۆ  چۆن ەبک ەوەل بیر کدا،ەیەوان مووەه ەل •
 ن.ەبکخۆش ە دیک یکانەچاالکیی

دا  «زانیار یەوەگواستن» ەی لەوەبۆ ئ ەکنێو پۆل دیاری ب کەییکچاال •
  نوێ. یتوانا یکردنەپیادبۆ  کئامرازێ ەیتەکبی

 

 اریکگرووپ ڕێسای داڕشتنی

بۆ  گرووپ نێو بۆ باسی گفتوگۆی ەکرخان بەت پێویست کاتی مدا،ەکەی یەوان ەل
ڵ ەگەان لکر ڕێساەگ تەڵبەهربگرن. ەدا سوودی لێ وەکەرنامەی بەدرێژ ەی لەوەئ

 ەل نەبد هان فێرخواز بێت.ەد سوودیانواز بن باشترین ەنکەڕێسای گشتی پۆلدا ی
تی بێت، ەئای ەکەهاندان ەبدوڵ ەدا هەم بوارەشداربن. لەب ەانکچاال ڕێساکانداداڕشتنی 
 کانەاڵمەو» ەل ەباشتر «ت دێەرەس تاەه ەب ڕوانەچاو و ەڵبڕەه ستەد» ەبۆ نموون

ان قس ەکی دیکسێەک ککاتێ» ەل بن بریتی کرێتەد ەدیک ڕێنوێنی «.ڕێننەپەرمەد
 ستەدات، کڕێ بەئارامی چاو ەبێت بەمرۆڤ د» و «وردی گوێ بگره ەات، تۆ بکەد
 ،داەئاست مەل ەکەرنامەب مووەه بۆ پاک کیشێەک یکردنساز «.ێتوڵێنوجەن پێ و

 .ینەکب ەپیاد «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ەانرەکاریگ داتەتیمان دەیارم
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 کردنشداریەب هاندانی

و ەرەب ەوەنەبک ێکفێرخواز مووەه هاندانی شێوازی ەل بیر کانەوان یکردنەئاماد یکات
 چاالکی بۆ ەیانەڵپەه ەیە. منداڵ هداکانەییچاالک و ڕۆڵوازی، گفتوگۆ ەشداری لەب

 اڵمیەو ەوەشادیی ەب ەیەه «.ەوەدزنەد خۆیان» گفتوگۆی کات اڵمەب ڕۆڵوازی و فیزیکی
 پێشنیازی مامۆستا یەڕێنام ی «ەوەوتنگەوان ستراتیژی» شیەب .ەوەنەدەد کانەپرسیار

 شداری گفتوگۆ بێت. ەدات بەهان د منداڵ ەتێدای

 

 ەرنامەب یکردنێڕ یکردنچاودێری

بۆ  ەراوکرخان ەات و جێ تک، ەوەارکم ەد ەب. ەان پشوودرێژکەداڕشتنی وان
 گشتیەب فێرخواز .ەدیک چاالکیی وڕۆڵوازی ، گفتوگۆ ەل انفێرخوازشداربوونی ەب
رێت بۆ کرخان بەاتی پێویست تک ەیەوەئ گرینگ، کردنشداریەب بۆ رۆشنەپەب
ین. ەبد ستەدەل شەکەگرووپ واویەتاتی کی ەوەیان بێ ئەکەر یەشداربوونی هەب
اڵم ەبێت بەئاسان ندا ەورەپۆلی گ ەل ەرازووەم تەم دوو تای ئەشێت ڕاگرتنی ئەد

اتی کڵ ڕاگرتنی ەگەل ەکەانی وانکەتەباب رەسەلڕۆڵوازی  و گفتوگۆ یەوەهێشتن
 . ەگرینگی کخاڵێ ەوەگوتنەوان

 

 ڕێگرانه فتاریەڕ یکردنەچار

وامبوونی ەردەی بکر ماەرانبەسی بەکو فێربوون الی  کردنەشەولیای گخ»
پێشانی پۆل  خۆت کر چۆنێەبێت و تۆ ه کەر چییەه ەکەوان ەواتەک. ەیەوەگوتنەوان
 فێرخوازی ەوەب تبێەبیت و بڕوات ه فێرخوازنگری ەتۆ الی ەیەوەئ گرینگیت، ەدەد
 Herbert یەگوت «.ەیەی هکردنەشەویست و توانای گ ەڵ تۆیەگەل ەکدا ەیەو ماوەل

Kohl. 

 فتاریەڕدەکرێت  جڤاکی.ری ەبۆ فێربوونی هون ەکەیەرنامەب «نگاوەه ەب نگاوەه»
 انفێرخوازی تواناکان و مکەچ ڕاهێزانیبۆ  کێتەرفەد ەرێنکب کانداەوان یەماو ەل ڕێگر

 بۆ تیەئایو ئامانجی  ەکب فێرخوازی ەانجڤاکدۆست فتاریەڕ ەب ەئاماژ بن.ەد فێریان
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رباس و ەی زیندووی بەنموون ەکپێش ب ەی دێتکفتارێەر ڕەه .ەکدیاری ب ەکەگرووپ
 . ەکێشی بکڵەدا تێهەکەڵ وانەگەل

 کانیەوان کاتی ەل ەفێرگ ریەبەڕێوەب ئۆفیسی یان دااڵن بۆ فێرخواز یکردنرەد
 فتاریەڕ فێربوونی تیەرفەد ەل کاتەد شیانەبێب دا «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب

ئارامی  ەب ەوەلێی فێرخواز ن،ەبک ساز «پشوو یەگۆش» بکرێت، رەگ ،ەوەئبری ەل نوێ.
 تیەرفەد یەوەئ بۆ ەکەگرووپ نێو بکەوە بانگیانر زووش ەه .بێت ەکەوان چاودێری

 بێت.ەه شیانەکەوان ریەهون یکردنەپیاد

ڕێ.  رەس نەوەبیانهێست ەبەبۆ پرسیاری م ەئاماژ ەت الی دا، بەباب ەل فێرخواز رەگ
 «ەو باسەبۆ ئ ەکدیدێ ەوەئ» :کەی وەڕست ەپێش، ب ەهات« بارەنال» یکاڵمێەر وەگ

نوێ  پێشنیازی اڵمیەو ییەساد ەوجا بەئ «؟ەیەه دی بۆچوونی .ەکبۆچوونێ ەوەئ» یان
)خۆتی  بێتەر نەداوخۆ ڕاگرن نێکووت داکەیەبارانەبیرۆک و گفتوگۆموو ەه ەل. بدەوە
 .(ەکەی مەۆنکرەو س رەدادو ەب ەکەلێ م

 ەی لەفتارانەو ڕەر ئەس ەوەبێت فێرخوازی ەوەئ بۆ ەبهێن کارەب داوەرەس و ەئاماژ
 هاتووین.  کریان پێەسەاندا فێریان بووین و لکەوان

 رەگ» ەنموون بۆ. ڕۆڵوازیدااتی ک ەرنج لەێشانی سکن بۆ ڕاەکدیاری ب کەیەنیشان
 یەنیشان «.ستنەبو: ڵێمەد و ژمێرمەد سێ تاەه ستن،ەبو یڕۆڵواز ەل ەئێو وێتەمب

 بۆ بینراو داویەرەس یان ،ەبچکۆل نگیەز لێدان، ەپڵەچ ەل بن بریتیدەکرێت  ەدیک
 مووەه کاتەد ڕێەچاو نگەبێد و بڕێەڵدەه خۆی ستیەد مامۆستا کاتێک ەنموون

 اتکپێش ەپێویست بێت کەرچیەه ەکەنیشان بڕن.ەڵدەه ستەدنگ ەبێد یشانفێرخواز
 .ان ئاشنا بێتفێرخوازتا الی ەه بکرێت ەپیادبگوترێت و 

 پاشان ربگرن،ەو خێرا کیەپشووی و ستێننەبو ەکەوانی، بزێو ەوتەک ەکەگرووپ رەگ
 یەزۆرین .ەوەڕێنەبگ بۆی دواتر و ەالو ەنەبخ شەکەوان تواننەد .ەکەوان بۆ ەوەڕێنەبگ
 گفتوگۆ و چیرۆک ەبدات رنجەس شێکیانەب، کورت شیەب دوو ەنبکرێ شێنەد کانەوان
 بۆ شدا،ەوەئ ڵەگەل .ڕۆڵوازی و چاالکی ەبدات رنجەس شەدیک یەکەشەب و

 شیەب ردووەه فێرخواز بێتەد ،«نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ەلواو ەندیی تەمسوود
 نەبد وڵەه ،ەوەشەب دوو ەبکرد  کتانەیەوان رەگ بکات. زموونەئ کەیەوان مووەه
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هێنان و ستەدەب تاکوو کترەی ەل بن نێزیک کرێتەد یەندەوەئ ەکەشەب ردووەه
 .ی زانیار باشتر بێتکردنوتەکەپاش

 

 یفێرکار یکنیکەت

ت فێر ەباب کەی ەکاتی خوێندندا تاک ەڵێ: مرۆڤ لەی دەو بۆچوونەئ ەپێم وای»
 .B. Bradford Brown یەگوت ،«اریداکفێر ەل ەترین فێڵەورەبێت، گەد

بێت ەد ەدۆستانکجڤافتاری ە، چۆن فێری ڕەوەڕێی ڕۆڵوازی، نواندن و ڕاهێزان ەمنداڵ ل
شێوازی  «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب بێت.ەی دکفتاری ناجڤاەهاش فێری ڕەو
 -جڤاکیری ەی منداڵ فێری هونەوەبۆ ئ هێنێتەد کارەب ەوەگوتنەجۆری وانەمەه
 : ەات، بۆ نموونکب کیەستەه

 نواندن  •

 دانەدنڕێنوێنی و  •

 خوانیکچیرۆ •

 گرووپ نێو گفتوگۆی •

 ڕۆڵوازی •

 

 نواندن

 ستراتیژی هێزترینەبدا نواندن « نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەکانی بەوانە ل
منداڵ و  فتاریەڕ ەی لچاو ڕۆژگار یکێسات مووەه فێرخواز ە.یەوەگوتنەوان
 بێت. ەفتار دەڕری نوێی ەهونفێری  ەوەو ڕێیەلو  ەسااڵنەورەگ

 نواندنی: ەیەشێوازی ه ندینەچ ،دا «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ەل نواندن،
 .دێت کارەب تواناکاندا یکردنەپیاد وڕۆڵوازی شی ەب ەلو  ەرمییەی فکشێوازێ اۆستمام

« ردارک ەکگوتار ب»ری ەهون مامۆستارێت کەانیش دکەی ساختاری وانەوەرەد ەل
 ێشانیپ مامۆستا ەیەم شێوە. بەانجڤاکدۆست فتاریەار بهێنێت بۆ زیاتر نواندنی ڕکەب
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 جڤاکی یرەهون ،ەوەسااڵنیشەورەگ ەبس، ەک مووەه ەکدات ەد یفێرخواز
سانی ەکالی  ەفتاری هاوسۆزانەبینینی ڕ ەب فێرخواز ن.ەکەد یەپیاد و هێننەکاردەب
 گرن.ەردەو ەرانەو هونەن، باشتر ئەمەسانی هاوتەکم ەم مامۆستا و هەر، هەرانبەب

پتر  زۆرجار. منداڵ ەیەڕۆڵوازیدا نواندنی ه ەیش لفێرخوازنواندنی مامۆستا،  ەل ەجگ
بێت ەفتار دەفێری ڕ ەوەوانەنی خۆی و لەمەسانی هاوتەکفتاری ەڕ ەداتەرنج دەس

 ات. کیان بەتوانێت پیادەترن و دکان نێزیکەوەاردانکدۆخ و  ەکچون

 

 دانەێنوێنی و دنڕ

 دوو مەار دێنن. ئکەدا بەوەگوتنەوان ەل ەدانەم دوو ڕێبازی ڕێنوێنی و دنەمامۆستا ئ
 ەییچاالک هاەروەه و «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ریەسرانەس ەل ەرەهون
ی فێرخوازپێشانی  ەیەوەبۆ ئ «ڕێنوێنی». ەار هاتووکەب داشەۆژانڕ کانیەرمییەناف
و ەئ« یەک»بڵێی  فێرخواز ەب ەیەوەبۆ ئ« دانەدن»ات. کفتار بەڕ «چۆن»یت ەبد
 .اتکب ەپیاد ەرەهون

 

 خوانیکچیرۆ

 یەرنامەباری کشەکسی پێشەکالی  گفتوگۆتوانای  ەب ەندەب چیرۆکخوانی توانای
 ڕوون ەوێن ەب ەک ەیەچیرۆک وەئ کەیەوان مووەه یکڕۆک «.نگاوەه ەب نگاوەه»

بۆ  ەچیرۆکو ەئ .ڤیدیۆ(ە ب باردا، ندێەه ەل )و کانەوان کارتی رەسەل ەوەتەکراو
پیتی  ە)ب ەکەکستی چیرۆکتێ یەوەوێندنی خکات. ەتواناکان و مکەچی ەوەکردنڕوون

ی توونێک نگ وە( دەدا نووسراو« » ەی ڕاگواستەنێوان نیشان ەستوور یان لەش و ئەڕ
 .خش بێتەوت و ئارامبەرانت خۆشڕەبیس بۆ ەێنهب ارکەها بەو

ستی کتۆ تێ کاتێک. ەبناسێن کانەتییەسایەکو  ەان پێشان بدکەارتکی ەوێن تا،ەرەس
 ەکەارتکی ەان وێنکەفێرخوازی گشت ەوەل ەدڵنیاب ەوەخوێنیتەو گفتوگۆ د کچیرۆ

 کێفێرخوازموو ەی هەوەبۆ ئ تڕێەدا بگەکەوری پۆلەد ەرد، بکر پێویستی ەبینن. گەد
 بێت.  ەکفۆتۆ ەچاوی ل
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 ەکخۆت  ەت بەزموونی تایبەو ئ کی چیرۆەوەاڵم گێڕانە، بەرج نییەرچی مەگ
 . ە، سوودی زۆرەیەه ەوەکەانی وانکەرەهون ەندیی بەیوەپ

 

 گرووپ نێو گفتوگۆی

 «نگاوەه ەب نگاوەه» کیەیەوان کاتی یەنیو یەزیکێن ،«گفتوگۆ و چیرۆک» شیەب
ت بۆ گفتوگۆ خۆش ەمینەز کەیەی تا چ ڕادەوەب ەندەب ەکەرنامەوتی بەڕبات. ەد
رێ ەئ یەساد اڵمیەو ەکورت ەاندا بکەارتی وانک ەل گفتوگۆشی ەانی بکەپرسیار .ەردووک
 ،....« رەگ بێتەد چی» کەو ،واننەمفرەان دکەپرسیار .ەوەاڵم نادرێنەو خێرەنو 
 پێشنیازکراو اڵمیەو کر پرسیارێەپاش ه .«زانن...؟ەد چۆن» و «...؟ ەب ەچیی ڕات»
پاندنی ەک بۆ سەن ەڕێنوێنی بۆ نهاەت ەاناڵمەو مەئ .ەیەئاماد داەوانەک اننێو ەل
 ت. ەاڵمێکی تایبەو

 انیخۆی ەیشەه ن،ەکەد گرووپ نێو گفتوگۆی شداریەب ەوەرۆشەپ ەب ەیەه فێرخواز
 ەانمەئ ەانفێرخواز مووەه نەالی ەل ەچاالکان یکردنشداریەب هاندانی بۆ. ەوەنکشێنەدلێ 
  :یارکن بۆ ئاسانکند پێشنیازێەچ

 

 ەچرک 10-5 یەماو ،کردنپرسیار پاش کاربهێنن.ەب «کردنڕوانەچاو» یەواژەستەد
 ەبێتەد یانەمەئ. ەوەبدات اڵمەو نەبک کێفێرخواز ەداوا ل یەوەئ پێش نەبک ڕێەچاو

 کانەاڵمەو ەل بیر فێرخواز ەداتەد زیاتر کاتی ەچونک ،کردنشداریەب زۆربوونی هۆی
 .ەوەبکات

خامۆش ی ەکەرییەی کاریگەس نازانێت کە، کەرەریگاک ەتایەتا هەه مامۆستا»
 .Henry Adams یەگوت -« .بێتەد

 

 ەوەئ»ێک بڵێیت فێرخوازر دیدی ەرانبەر بەگ بێت.ەن رەبڕیارد ەکاربهێنەب اڵمێکەو
یت ەدەد ەسانی دیکەک هانیوا ەئ «کهەرەگ مەکدی کیەیەبیرۆک ،ەکەیەبیرۆک

 کیەیەبیرۆک ەدیک سیەک !ەچاک کیەیەبیرۆک ەوەئ»ر بڵێی ەاڵم گەب بنشدارەب
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 یەوەل بترسن ەیەوانە، لەوەبنەدسارد  ەشدارانی دیکەب «؟ەیەه یەدیک
 مۆدێلی ەل ەبارانەبیرۆک یەپرۆس بن.ەن «چاک»م ەکەی یەوەک ئەو کانیانەپێشنیاز

دا، ەبارانەکاتی بیرۆک ەل .بێتەر نەر بڕیاردەگ بێتەد یسوود باشترین داەکێش یەچار
باراندنی  گرینگ. تگیرێەس نەک ەی ڕێ لەوەبۆ ئ ەندەسەک پەیەر بیرۆکەهاتنی ه

 .کان بۆ کاتی خۆیەنگاندنی بیرۆکەڵسەه، ەیەبیرۆک

 

بۆ  ،ۆنخەد گیر تیداەتایب کیەیەبیرۆک ەڵەکۆم ەل فێرخواز کاتێک خواردن.ەن گیر
 مەئ» تبڵێ (،لێدان خۆپێدانان، نان،ە)پاڵپێو کەیەکێش بۆ کارانەدڕ یەکیەچار ەنموون

 کیەیەبیرۆک ەیەه سەک .کار دێتەش بەمواندا لەه ەل چن،ەد لێک مووەه ەبیرۆکان
 «.؟بێتەه جودای

 

 .ێتب کیەزارر ەێک هپرسیار مووەه اڵمیەو ەنییرج ەم .ەوەاڵمدانەو جودای شێوازی
 مەل» بپرسن رەگ ەنموون بۆربڕین، ەد ەدا بێتفیزیکیشێوازێکی  ەلاڵم ەودەشێت 

دەکرێت  ،«کات؟ەد یمبارەخ ەب ستەه مینا ەک ەیەه داوەرەس کوێدا ەل دا،ەیەوێن
 ڕۆڵوازی کرێتەد .بکات مینا یمبارەخ ڕوخساری ەب ەئاماژنها ەت فێرخواز
 ەل رسوڕماوەس یڕوخسار ،نەبد پێشانم» ەنموون بۆ ،گفتوگۆ ەبکرێت نیشەکورتخای

 «.چێتەد چی

 ەجاروبار داوا ل ەوەر ئەبەگۆ، ل ەر پۆلێک بێتەرانبەب ەختەالی س ەیەمنداڵ ه
ست بکات، ەبەتی مەر بابەسەڵ هاوسێی خۆیدا ڕاوێژ لەگەک لەر یە، هەان بکفێرخواز
ڕوون  ەکەموو پۆلەوێت، دیدی خۆی بۆ هەیەو د ەیەی خۆی ئامادەوەنها ئەپاشان ت

ان فێرخواز ەو داوا ل ەوەکی نوێ داڕێژیتەیەشێو ەب ەپرسیارک شکرێتەد. ەوەبکات
چ جوامێر  ەیەو کێشەئر ەرانبەب» :ەوەاڵمێک بکاتەو ەیان بیر لەکەر یەیت هەبک

 موویانەه کاتێک .«وهەنەبک زرەب ستتانەد پاشان و ەوەنە؟ بیری لێ بکەبکات باش
 «.اڵمیان چییهەو سامان و جوانڕۆ ئاری،بابزانین » بڵێن: ەئێو ،ەوەنەکەد رزەب ستەد
 ەوەاڵمدانەشداری وەان بفێرخوازموو ەدا هەک وانەی ەی لەوەل ەوجا ئاگادار بەئ

 یت. ەبک
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 ەل نگەد رگرتنیەو ەل ەبریتیی ەچاالکان یکردنشداریەب هاندانی بۆ ەشێوازێکی دیک
 ،«ەوەخوار بۆ ەورەگ ەنجەپ / ەوەرەس بۆ ەورەگەنجەپ» یەنیشان ەب ەکەگرووپ گشت

 .«؟ەتەالمەس رێکیەسەچار ەمەئ ئایاک ەبۆ پرسیاری و

ر ەس ەر تۆ بچیتەبێت گەاڵمی پرسیارێک دەی وەجۆرێک گیرۆد ەب ەنەمنداڵ ه
ڕێی ەو چاو ەرزەستی بەم دەکەاڵمی پرسیاری یەنیازی و ەو بەش ئەپرسیارێکی دیک

 مەدیک پرسیارێکی ئێستا من»بڵێیت  ەها باشەو ەیەم دیاردەی ئە. بۆ چارەاڵمەو ەنۆر
 ەکەتاز ەدوای پرسیار فێرخوازوسا ە، ئبدرکێنیت ەکەوجا پرسیارەئ و «ەیەه
  .وێتەکەد

 

شداربوونی ەن و بەرم ساز بکەن گفتوگۆی گەدەتیت دەیارم ەتەو بابەکنیکی لەت
 .نۆرم ەنەرێتێکی باو، بکەن ەنەان بکفێرخواز

ە دیک یفێرخواز 30 یان 20 ،ەوەدای یفێرخواز کەی اڵمیەو مامۆستا کاتێک رەه»
 . Daniel Goleman یەگوت ،«گرنەردەو ندی لێەپ

و ەووڕ فێرخوازکار بۆ هاندانی  ەنەکنیکی کاراسانی بخەتکار.  ەنەبخ کاراسانیکنیکی ەت
 .سێهەم و دووهەم شیەب کانیەڕۆڵوازیی بۆ ەبناخ ەها ببێتەی وکیەفتارەڕ تواناینواندنی 

زموونی ەئ ەباش ل ەرەهاڵم پێشنیازی ەب ەیەبار هەاندا پێشنیازی لکەوان کارتی ەل
 ەل داواکان. ەی نێو وانەری کێشەسەچاربۆ  ەوەڕانەم گەدەدێت ب ەوەکانەفێرخواز
ری ەبن و هون گشتی و ەساد ەداڕێژن ک نگاوەڕی پێنج هەوپەئ ەبک انفێرخواز

 ن. ەست پێشان بدەبەم

 چیدا دووهەم نگاویەه ەسامان، ل» یان «؟ەباش ەسامان چی بکات»ک ەپرسیاری و
پێشنیازی  ندییەڕیزب .ەکەپرۆس وامبوونیەردەبرن بۆ ەیارید «؟ەبکات باش
کانی خۆیان ەنگاوەه ەان هان بدفێرخواز، ڕۆڵوازی کاتی. ەچاو بگرەکان رەفێرخواز

 .کرا باشتر بێتەیان د ەنگاوەباشترین ه ەمەئ ەنگێنن، ئایەڵسەه
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 ڕۆڵوازی

 نواندنی بۆ تەرفەد ەچونک جڤاکی، یتوانا فێربوونی بۆ ەرەکاریگ رێکیەهون ڕۆڵوازی
 کانیەڕۆڵوازیی کات.ەد مەراهەف فیدباک و کردنەپیاد توانا، یکردنپیاده مۆدێل،

ر ەسەخت لەو ج (نەچرک 45-30) ەیان کورتەماو «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب
 نەی خاوختەش لێیان نواندنی سستیەبەم .کاتەباسی لێ د ەکەن وانەکەد ەو توانایەئ

ر ەسەل کارڕۆڵوازی  دا،سێهەم و دووهەم شیەب ەل. ەنیی ی ئاڵۆزەوەو کرد دیالۆگ
 یانەئاماد کانداەوان یەماو ەل فێرخواز ەک ەڵنراوەه ەنگاوانەو هەل پێنجی ەکەڕەوپەئ

 .ەووکرد

ر ەهبات. ەد «نگاوەه ەب نگاوەه» کیەیەوان کاتی یەنیو ییەنێزیک ڕۆڵوازیی،
یان ەکەریەه و فێرخواز ڕۆڵوازیی و مامۆستا ڕۆڵوازیی: ەشەب دووڕۆڵوازی کی ەیەردەپ
 .بێت.ەشی ڕێنوێنی خۆی دەب

 

 ڕۆڵوازی مۆدێلی

ڕۆڵوازی  مۆدێلی مامۆستا تاەرەس ن،ەبد نجامەئ خۆیان ڕۆڵوازیی فێرخواز یەوەئ پێش
 یەربارەد ،ەوەستەد ەب داتەد ڕوون کیەیەنموون مۆدێل، نواندنی دات.ەد نجامەئ
 ینبەکارهێنا چۆنەتی ەل و نەبد نجامیەئدەکرێت  ڕوانەچاو فێرخواز ەل ەک یەوەئ
 .ەوەگوترێنەد داەکەوان ەل ەک کی،ەفتارەڕ توانای نگاویەه

 فێرخوازی شداریەب ەب پێویستییان ەاڵم زۆربەب، ەسەی بامۆستار مەه ەیەوازی هڵڕۆ
تێکستی نێو بێت و  ەو ڕۆڵوازییەب ەکەستپێک وانەد شێتەد مدا،ەکەی شیەب ەل .ەیەه

کۆتای  ەل دا،سێهەم و دووهەم شیەب ەلار بهێنیت. کەب ەستەبەو مەبۆ ئ ەکەکارت
 ەل فێرخواز ەک ەیەرانەو هونەپێویستت ب ەچونک ەی ڕۆلوازییەرەوجا سەدا ئەکەوان
ر ەس فێرخواز وتنیەرکەس یەشیمان ڕوون، و ەساد مۆدێلێکی ،بن.ەدا فێریان دەکەوان
ر ەه ەوەم کاتەدەب اڵمەب بێت،ەن خۆشتادا ەرەس ەل نواندن مۆدێل ەدوور نیی .خاتەد

 چێژ.ەب کیەچاالکیی ەبێتەزوو د

 . Albert Einstein یەوتگ ،«ەێکی تێدایتەرفەد کەیەکێش مووەه »
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 :ک بۆ ڕۆڵوازیەیڕێنوێنیند ەچ

 بێت. ەساد و کورت ەکەمۆدێل با -1

 پێشان ەکەیجڤاکی توانا ەک ببینن ەسەک وەئ یان کیەرەس سیەک ڕۆڵی خۆتان -2
 دات.ەد

. ەوەانفێرخواز ەنێزیک بێت ل ەزمانێک بنوێن ەک و بەتییەسایەک ەل ەکەنواندن -3
 .ەسااڵن دوور ڕاگرەورەفتاری ئالۆزی گەزمان و ڕ ەخۆت ل

 .ەبگونجێن ەکەدۆخڵ ەگەخۆت ل شیەلینی ڕربەد -4

و  دایالۆگ ە، بەیەکەستی وانەبەم ەبێت ک ەرەو هونەئ رەسەل ەکەنەدیم رنجیەس -5
 .ەکەرتی مەکی پەالو چاالکی

 .نووکرد پێشنیازیان فێرخواز ەک نەبد نجامەئ ەندییەڕیزبو ەکان بەرەهون مۆدیلی -6
 ەب مۆدێلک ە، یدا نجامەئکانت ەنگاوەه مۆدێلی دروست ندیەڕیزب ەب یەوەئ پاش
 ەمەئ ن.ەبک دیاری ەکەڵەه ەبک فێرخواز ەل داوا و ەبد نجامەئڕ ەکی ڕیزپەیەشێو

ی ەکەڵەپاشان ه و بکات ەڵەه مرۆڤدەشێت  تڵێەی دەیەبیرۆک وەئ ڕاهێزانی ەبێتەد
ندیی دروستی خۆیدا پێشان ەڕێزب ەش لەنگاوەو هەکۆتادا ئ ە. لەوەخۆی ڕاست بکات

 . ەبد

 ەاکت ەب کات،ەد وازی رەتیدەیارم سیەک ڕۆڵی ەک ی،ەسەک وەئ ەپێویست -7
رت ەپ فێرخوازرنجی ەس ورودرێژود اڵمیەو ،ەوەبدات اڵمەو کەیەڕست یان کەیەوش
 کات.ەد

 

 ەک لەیەتا چ ڕاد فێرخواز ەوەکاتەبۆت ڕوون د ڕۆڵوازی ی پاشەوەکردنرەسەب
 :وتوونەرکەند سەچ کانەنگاوەه یەزنجیرو  ەیشتووەکان گەجۆراوجۆر ەرەهون

 ەییان نا، ئا ەچاو گرتووەکانیان ڕەنگاوەهی ەزنجیر ەئای ەان بکفێرخواز ەپرسیار ل •
 ؟ەیەکان هەنگاوەی هەپێشنیازی باشتریان بۆ زنجیر

 .ەهێناو کارتانەب ەک بنێن، ەکیەشەل ەزمان وەئ ناوی نەبک فێرخواز ەل داوا •
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وتی ەستکەد» :ەنموون بۆ، ر باسەب ەنەبخ ەرانەو هونەی ئکردنەپیاد نجامیەرئەد •
 «چی بوو؟ ەکەتی چیرۆکەسایەک

بار  ەبوون و کام ەش کامەگ ڵیخا ەرسپان بفێرخواز ەل ،نەخۆش بک ەخنەڕێی ڕ •
 .ەستکارییەد ەپێویستی ب

 خۆم ەککرد  چاکم کارێکی ،ەوای پێم» ەن، بۆ نموونەبک ەپیاد هاندانخۆ مۆدێلی •
 «.ەوەکرد ئارام

بێت ەمنداڵ فێری چی د ەیەوەئ گرینگ کات،ەدچی  مامۆستا ەنیی ەوەئ گرینگ»
 .Phil Schlecty یەگوت ،«بیکات

 

 فێرخواز یڕۆڵوازی

کات. بۆ ەی نەبۆ خۆی پیاد فێرخوازر ەگ ەنکورتەمەری ڕۆڵوازی تەریی هونەکاریگ
 ن.ەم بکەراهەت فەالمەشێکی سەش کەستەبەم مەئ

 بگرن، ویەجڵ بتوانن ەک نەپێبک ستەد بچوک شیەب شەب ەب و ییەساد ەب
 ەتا ڕێ بدەرەس بێت. نوێ شتێکی فێرخواز بۆ یان خۆتان بۆڕۆڵوازی  رەگ تیەتایبەب

 نمایش ەکەڕۆڵوازییدا ەکەم پۆلەردەبەلریی مامۆستا یان هاوپۆلێک ەیاو ەب فێرخواز
 .کار ەوێتەخۆ بکەربەچۆن س ەفێری بک پاشان .بکات

ۆڵوازی ی ڕنمایشبۆ  مەکەی پۆلی یفێرخواز ،ەوەندنەس ەشەگئاستی  جوداوازیی هۆیەب
 یانزموونەئ ژووروتر کانیەپۆل یفێرخواز. ەیەهاوکاریی مامۆستا ه ەب زیاترپێویستیان 

 ن.ەبک یەپیاد سی هاوکارداەک ڵەگەل تواننەدو باشتر  ەزیاتر

 تادا،ەرەس کانیەوان ەل ن.ەپێبک ستەد ییەساد ەبش دیسان خۆەربەسڕۆلوازیی  بۆ
 سیناریۆ مانەه ن،ەبک کێفێرخواز دوو مووەه ەل داوا و تدابنێ دوودوو انفێرخواز

 سی.(ەک سێ ەن بەێکیان بکگرووپ، ەوەنێ مایەت ەێک بفێرخواز رەگە)ئ ن.ەبد نجامەئ
 پێشنیازی و بهێنن ڕایان ن،ەبد هانیانڕێن، ەکاندا بگەگرووپ رەس ەب کاتی ڕۆڵوازیدا ەل

بن. ەست دەبەشداری ڕۆڵوازیی مەب انفێرخواز مووەه یەوەل دڵنیابن نێ.ەبد باشتریان
ن و داوایان لێ ەجودا دیاری بک یگرووپ بۆ جودا سیناریۆی تواننەد، ەوەم کاتەدەب
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ڕۆڵوازیی خۆیاندا  ەان لفێرخوازر ەگی کاری خۆی بکات. ەگرووپر ەن هاوکات، هەبک
،  زموون(ەن ئە)خاو ەدا ئازموودچاودێری و ڕاهێنان ەلوتوو بوون و مامۆستاش ەرکەس
 ن.ەبک ەپیاد سیناریۆندین ەچ یفێرخواز دوو ێکیگرووپ رەهدەکرێت وسا ەئ

 کانیانەشەهاوب ڵەگەل نەبک دڵخواز سانیەک ەی داوا لکەخول 3-2ڕاهێنانێکی  پاش
 نمایشبۆ پۆل  انفێرخواز مووەهجارێک  مووەه ەرج نییەن. مەبک ەکەنمایش بۆ پۆل

ی ەوەر ئەبەل شانۆ، رەس ەبچێت بکات زووەئار کێفێرخواز مووەه ەندەرچەهن، ەبک
 . ەسکەرتەانیش بفێرخوازودای خۆڕاگریی ەو م ەکاتی ئێو

 .بکرێن ەدا پیادەک وانەی ەلڕۆڵوازی  کانیەپێشنیازکراو سیناریۆ مووەه ەرج نییەم
زوو زوو  ەم جۆرەنجام بدرێن. بەتێکدا ئەرفەند دەچ ەدا لەکەفتەی هەماو ەل کرێتەد

 ەی لەوەگواستن، یان کاتی ەو کۆتابوونی وانەمەدان. فێرخوازر دید و هۆشی ەب ەوەدێن
کان ەرەهون یکردنەپیاد بۆ کەخول ەد یان پێنج یکردنرخانەتنێوان دوو باسدا، 

 .ەسوودەکارێکی ب

 

 :فێرخوازڕۆڵوازی  بۆک ەند ڕێنوێنییەش چەمەئ

گیر  ەانرەهونو ەئکانی ەنگاوەه ەل رنجەس و ەڵبژێرەه ەساد و کورتی ەنموون •
 . ەستەبەم ەک ەبک

 پاڵنان، کەو یجڤاکیەدژ فتاریەڕر ەب ەرنەب ناەپ فێرخواز هێڵنەم رگیزەه •
 بۆ، ەڕێنەتێپ ەقس ەیان بەشەو بەدا ئەکەڕۆڵوازیی ەل ترساندن. یان جنێودان

 ەوەئ یەچار چۆن نایت؛ەپێو پاڵی ڕوبار ەتاز» بڵێ: فێرخواز ەب ،ەنموون
 «یت؟ەکەد

 خشێت. ەبەد فێرخواز ەب لێزانین و وتنەرکەس ستیەهڕۆڵوازی  یزموونەئ •

 ەبچکۆل نگیەز ەبۆ نموون کاربهێنن،ەب هۆشداری کیەیەئاماژاگرتنی ڕۆڵوازی، ڕبۆ  •
 .لێدانەپڵەچ شێوازێکی یان
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رێکی باش ەبیس ەنموون بۆ ،ەبد فێرخوازپێشانی  فتارەڕی ەربارەد ڕوون یڕێنوێنی •
و کاتی ڕۆڵوازی ڕوو  ەجیددی بگر ەب ەکە، ڕۆڵوازییەجوانی گوێ بگر ەب ەوات ،ەب
 .ەکی بکڵەخ ەل

 فێڕۆەب کات ەمەئی کاتکوژ. ەرەو ب ەگفتوگۆی بێن ەل ەوەڕۆڵوازیدا دوور بک ەل •
 .ستەبەتێک بۆ ڕاهێنانی توانای مەرفەد ەنابێت و داتەد

نێکی ەدیم «رماندهەف»ک ەی وەوەل ەکەم دوودڵی ەر زانیت پێویستەگ •
ی کردنەپیادی ەڵو خاەیت تا ئەوجا پێشیخەببڕیت، ڕایگریت و ئ ەکەڕۆڵوازیی

فتاری ەڕدا ەکەڕۆلوازیی ەبوو لەر فێرخواز هەش گەوەل ە. جگەتواناکانی تێدای
 .ردێیتەستی تێوەد ەیەدیسان بۆت ه ەرەروبەبێس

 یزموونەئ یەچێو یەوەرەد ەلڕۆڵوازی  پێشنیازکراوی کیەسیناریۆی رەگ •
 .ەبگونجێن وانەئ یزموونەئ ڵەگەل ەسیناریۆک بێت، اندافێرخواز

 و بگرن لێان گوێیڕێ، ەکاندا بگەگرووپر ەسەب دا،ئازادڕاهێنانی  یەماو ەل •
 . ەیان بکڕێنوێنی پێویست پێیەبو  ەان بکماشایەت

ڵ هاوپۆل یا مامۆستادا ەگەست لەبەتوانای م کێفێرخواز مووەه یەوەل ەب دڵنیا •
 کات.ەد ەپیاد

ڕۆڵێک پێشانی پۆل خش( ەبۆ فێرخوازی دڵخواز )خۆب ەخسێنەواو بڕەتی تەرفەد •
 . ەوەربگرێتەفیدباکیان وبدات و 

 گونجاو یکیەنازاری شێواز ەب و بن چاالک گوێگرێکی نەبد دووهەم نیەالی هانی •
ری ەبوو، ئاخێوەری هەئاخێو کەی نهاەتە کەڕۆڵوازیی نیەدیم رەگ ،ەوەبدات اڵمەو
 ن. ەکان دیاری بکەموو جووتەه

 ەڕێ بد کار بێنێت.ەڕۆڵوازیدا ب ەناوی خۆی ل ەالی خۆش نیی ەیەه فێرخواز •
 ن.بەکارهێنا ەبێت، بێتەسی هاوپۆلیان نەی گونجاو، ناوی کەناوێکی دیک

ی زمانی ەت، یان بۆ منداڵێک کێشەن پێداویستیی تایبەبۆ منداڵی خاو ەوور نیید •
 .ەرەدا یاریدەم بارەل ەڵەنی بووکبەکارهێنا. گران کارێکی بێت، ڕۆڵوازیەه
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 .ەستێنەبو ەکەست ڕۆڵوازییەبەنواندنی توانای م ەب •

 ەندەساز فیدباکیڕۆڵوازیی پۆلدا  ەسیدا و لەڕۆڵوازیی دووک ەل ڕابهێنن فێرخواز •
 ر بکات.ەکتەسی ئەی کەئاڕاست

. ەڕایهێز ەوەم ستایش و هاندانەد ەر بەوتوو بوو، هەرکەڕۆڵوازیدا س ەر فێرخواز لەگ
 ەوەنگاوێکەر هەم گوتنی هەدەرین، تۆ بەئاف»بێت ورد و دیاریکراو بێت: ەهاندانیش د

 «.کرد. زۆر باش بووەیری منت دەس

 

 ک،ەڕۆڵوازیی رەه ینمایش پاش ەگرینگ .فێرخواز کیەڕۆڵوازیی مووەه پاش تێبینیی
 ەل ەگرینگخاڵیکی  ەتێبینیی یەپرۆس مەئیت. ەی فێرخواز بکەت ئاڕاستتێبینی خۆ

 ەل داوا بکرێت. رامۆشەف نابێت و جڤاکی ریەهون یکردنفێرری ڕۆڵوازیدا بۆ ەهون
 کانیەهاوپۆل ەل گوێ اهەروەه و خۆیان ەب ەوەنەبد فیدباک نەبک نمایشکار انیفێرخواز

 ،خۆت بۆچوونی ەب» ەنموون بۆ، ەداڕێژ ەندەجۆرێکی ساز ەب پرسیار بگرن. شەدیک
 یان «؟ەووکرد یەکەنگاوەه سێ چاویەڕ سارا ئایا» ،«؟ەداو نجامەئ اشب چیت

 .«؟ەباش ەچی بکردای ەوەبری ئ ەسارا ل»

 کانیەشەبکۆتای  ە، لڕۆڵوازی ەڕا دێ ب ێرخوازی فەوەپاش ئ وتوو.ەپێشک ڕۆڵوازیی
 ەب نگاوەه» یەرنامەبنێو  یی جڤاکیەی کێشەچارری ەهون داسێهەم و دووهەم

 کار. ەبخ «نگاوەه

 وتووەرکەس ەری کێشەسەکراو بۆ چارەری پیادەتا هونەرەس ەها داڕێژەو ەکەڕۆڵوازیی
بێسوود بێت و دەکرێت  ەی پیادەرەو هونەها بێت ئەو - ەبگۆڕ سیناریۆ پاشان بێت.

 کانەندکراوەسەپ ەرەسەچار لیستی ەل ەدیکرێکی ەهون ەبک انفێرخواز ەل داوا وجاەئ
  ڕۆڵوازی. ەنەبک ەرەو هونەئ ەبک لێ داوایان داکۆتا ەل ڵبژێرن.ەه
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 زانیار یەوەگواستن

رزی ەئاستی ب ەبکات ناگات ەپیادی خۆی ەکەی چۆن کارەوەتا گیر بێت لمرۆڤ »
 .William Hazlitt یەگوت ،«کردنەپیاد

 فێرخواز سیەک یەوەل ەبریتییکی نوێ ەیوانامک و تەر چەه فێربوونی ئامانجی دوا
 ەگاتەم مرۆڤ دەو دەئ .تکاربهێنێەبی نوێدا دۆخگ ەل ەنوێی ەرەو هونەئ بتوانێت
 .زانیار یەوەستناگوئاستی 

 مەکەی .ەپشک دوو دا «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یکردنفێر ەل ەئێو ڕۆڵی
 ەختترەس ەک ،دووهەم یکشپ کان،ەوان یکردنفێربۆ  ەکانەنی کارت و فیلمبەکارهێنا

بێت ەری نوێی فێریان دەیت توانا و هونەتیی فێرخواز بدەی یارمەوەل ەبریتیی
ە نیی گران کارێکی زانیار یەوەگواستنهاندانی کان. ەی سنووری وانەوەرەد ەوەبگوێزێت

می ەپێش تاکوو ەیەه ندبوونەپابت و ەری تایبەهون ،ردو چاودێریی ەب پێویستی اڵمەب
 ەل - ەوەخوار ەل ەباس مەئ زیاتری کارییەردو پۆلدا. یەڕۆژان ژیانی ەل تپێ بدرێ

 یەڕێنامم ەی ئ ««نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یتوانا وامبوونیەردەب» شیەب
 .ەباسکراو دا،ەیمامۆستا

 کانیەوان ەل «زانیار یەوەگواستن» و «ەچاالکیی دیک» کانیەشەب ووردەه ەل
 یەوەگواستن شێوازیبۆ  ەیەه تەتایب پێشنیازی ،دا «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب

 ەپێشنیازان وەئی کردنەی پیادکاتدەکرێت  .ەکەوان یەوەرەد یدۆخی نوێ بۆ توانا
 دکتۆر نەالی ەلو  ەخاڵ سێ ەربگریت کەو ەزانیار یەوەگواستن یەمۆدێلو ەسوود ل

Zoe A. N. Jenkins ەکراو پێشنیاز. 
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 مۆدێل

 ڕۆژێک: رەه تایەرەس :مڕۆەئ یاڵیەخ .1

 یکردنەیادپ کانیەتەرفەد ەب ەو ئاماژ بکەوەڕوون  ەکەی چاالکیی ڕۆژەخشت •
 .ەبک ری نوێەهون

 .ەوەی توانای نوێ بدۆزێتکردنەخۆی کاتی پیاد ەبک فێرخواز کیەکۆم •

 

 توانن:ەد دا،ەکەڕۆژ یەماو ەل :فتارەڕ ڕاهێزانی .2

 .فتارەڕبۆ ڕاهێزانی  ەربگرەو ێش سوودی لێپ ەتی خۆڕسک هاتەرفەر دەگ •

 .ەکار بهێنەجێی پێویستدا ب ەل ستایش و هاندان •

 

 ڕۆژێکدا: مووەه کۆتای ەل :ەکەڕۆژ یادی .3

ی ەدا پیادەکەڕۆژ ەبکات ل ەیانجڤاکی تواناو ەل باس ەبک فێرخواز ەل داوا •
 کردوون.

 .ەبک ەانکردنەو پیادەستخۆشی لەد •
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 ەکەمۆدێل ئاسانکاریی

و ەی ئکردنیت بۆ دیاریەهاوکاریی بک ەیەه ەوەب پێویستیفێرخواز  :مڕۆەیاڵی ئەخ .1
 ەنموون بۆ. ری نوێەی هونکردنەپێش بۆ پیاد ەدا دێنەکەڕۆژ ەی لەتانەرفەکات و د

 :ها بێتەو شێتەد «مڕۆەیاڵی ئەخ»

مڕۆ ەکانی ئەتەباب ەباس ل ەوەپێک با» ڵێت:ەد مامۆستا دا،ەکەڕۆژ تایەرەس ەل
 ،ەوەخوێندنی ەبازن ەبۆ نموون کرێت،ەدە کەڕۆژ یکانەچاالکیی ەباس ل «.ینەبک

 نگاوەه» یەوان» ڵێت:ەد مامۆستا پشوو. و رەهون چاالکی، یکات ،ماتەماتیک چیرۆک،
ی ەرنامەب ەل خۆیدا. کاتی ەلبوو  شداریەب یەربارەی دوێنێمان د «نگاوەه ەب
 «؟ەگونجاو کاتێکی چاالکی کاتی ئایا بین؟ گرووپ یشداریەب ەی باشەمڕۆدا کەئ

. «دات؟ەست دەد ؟ەچۆن پشوو کاتی یەئ»مامۆستا:  «.رێەئ» ڵێن:ەد کانەفێرخواز
 مەئ .«؟ەوەنەبک شەدیک کاتی ەل بیردەکرێت »مامۆستا:  «.رێەئ» فێرخواز:
 کاتەد فێرخواز کیەکۆم مامۆستا تاەه بێتەد وامەردەب ەکردنپرسیار شێوازی

 مامۆستاوجا ەری نوێ. ئەی هونکردنەن بۆ پیادەدیاری بک ەڕۆژو ەئ یتەرفەد ندینەچ
 «.اتکەد ەپیاد گرووپ یشداریەب یرەهونگێڕم بزانم کێ ەد چاو من ،مڕۆەئ»ڵێ: ەد

یاڵی ەخ»کانی ەپرسیار یەپرۆسڵ ەگەتا فێرخوازان لەه تنێەک بخایەیەماو ەوور نیید
 ەب دات.ەد نجامەئە کەیاڵەخ یەپرۆس یەزۆربخۆی مامۆستا  تاەرەسڕادێن.  «مڕۆەئ
 منداڵ رەداهێن و ناسراو یکەیچاالکی ەبێتەد «مڕۆەیاڵی ئەخ» وامەردەب یهێنانم ڕاەد

 بکات. ەری نوێی تێیاندا پیادەهون ەوەکاتەد ەتانەرفەو کات و دەیاڵ لەتێیدا خ

 

کانی ەتەر بابەسەل ڕاهێنان بۆ ەیەدیک شێوازێکی شەمەئ فتار:ەڕ ڕاهێزانی .2
ی ەنوێنێت تۆ ئاماژەفتارێکی نوێ دەکاتێک منداڵ ڕ «.نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب

 کاتێکیت. ەکەهێز دەب ەفتارەو ڕەش ئەوەر. بەس ەیتەخەیت و تیشکی دەکەپێ د
زانیار ی ەوەگواستنیت ەکەر دەسەختی لەکات و تۆش جەد ەپیاد نوێ ینااتو منداڵ

 .داتەڕوو د« ساتی خۆیدا ەل»

 ەل منداڵێک مووەه .خشنەدبو هاندان سوو کردنستایش، کرێتەن ڕۆییەزیاد رەگ
 بکرێت. ندەسەپە وەسااڵنەورەگ نەالی ەل و بکرێت هایەب ەب ستەه وێتەیەد ژیانیدا
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فتارێکی جوانی نوێی ەڕ ەند بێت بەیوەر پەگ تیەتایبەب – کیەزار یکردنستایش
 ەرەکاریگ زۆر، داکردنەکانی فێربوون و پیادەتاییەرەس ەئاست ەتی لەتایبەب - ەکەمنداڵ

تۆ  جوامێر،رین ەئاف» بڵێن:دەکرێت  ەنموون بۆ. ەیەتاز ەرەو هونەئ ڕاهێزانی بۆ
 «.گۆ. زۆر باش بوو ەوجا هاتیتەئ ەی خۆی بۆوەقس ەل شیرین تاەه ،کرد ڕێتەچاو

ی ەکەفتارەفێر بێت سوودی ڕمنداڵ  ەیەوەئ سروشتی ڕاهێزانی یەدیک شێوازێکی
 ەل ەوەپێش ەبۆ چوون ەڵبژاردووەکاتی گونجاوی هی ەوەر ئەبەل: ە. بۆ نموونەوەبناسێت

کرێت. ەند دەسەدا پگرووپنێو  ەل –چاالکیدا  ەشداری لەدۆستان و داوای ب
 فتاریەڕڕاهێزانی  بۆ« گرووپ نێو یکردنندەسەپ»: ەسوود ەجۆر مەئی ەوەناسین

هاوکاری ت توانیەتۆ د ی.مادد یپاداشتو  مامۆستا ایشیست ەل ەهێزترەب جڤاکدۆستی
 :ەبۆ نموون ،ەوەبدۆزێت ەو سوودەیت ئەمنداڵ بک

 

 ڵەگەل ەووکرد یکەچاالکیی شداریەب ەوتووانەرکەسند ەوەڕ ،کاتەد تێبینی امامۆست»
 «بوو؟ چی تکرد ەتاز یەوەئ ،ندەوەڕ» پرسێت:ەدمامۆستا  دا.ەدیک یفێرخواز دوو

شداری ەن بەی بدەڕێگ ەووکرد ەمنداڵ دوو وەل داوای ەک ەوەداتەد اڵمەو شندیەوەڕ
 کاتی ەل تۆ ەواتەک» ت:ێڵەدکات و ەد ەفتارەو ڕەخت لەجمامۆستا  .کار بێت

مامۆستا  قێنێت.ەلەد رێەئ ریەس ەکەمنداڵ ،«؟کرد شداریتەب داوای جاوداگون
 ەوەکەیەبز ەب ندەوەڕ «ن؟ەکەد چی ەب ستەه وانەئ ئێستا تۆ، ڕای ەب»ڵێت: ەد
 خۆش پێیان وانەئ ،ەواتەک» ڵێت:ەد و بێتەد وامەردەبمامۆستا  «.!شادن» :ڵێتەد

 کاتی ەل وکرد  چاودێریتکرد  ڕێتەچاوە چونک یتەبک شداریانەبن تۆ ەڕێ بد ەبوو
اشت کی بەیە؟ چارەی خۆتت پێ باشەرم کاەئ کرد. یشداریەب داوا خۆیدا

 .«ڵبژارد؟ەه

 سوودی ەب دانەئاماژ ناکات. وخۆەڕاست ستایشیمامۆستا  دا،ەوەرەس یەکەنموون ەل
 کردنندەسەپ ەوەکاتەد ەک –کات و جێی گونجاودا  ەشداری لەداوای ب - ەفتارەو ڕەئ
کات ەها دەو سروشتی اهێزانیڕ .ەکەفتارەڕ بۆ ەیسروشتی ێکیڕاهێزاندا گرووپ نێو ەل

 ەی بەمتمانبێت و زیاتر  سااڵنەورەگسن و پاداشتی ەپ ەپێویستی ب مترەکمنداڵ 
 خۆی بێت.
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 ەیشتووەپێگ میانەک ڕاهێزانی ات،دەد پێشان الواز جڤاکی یتوانا یەمنداڵ وەئ زۆرجار،
 ەوەبناسن ،شەڕاهێزان ەشنەچ وەئ ناتوانن تەنانەت و (تیەئای) باش فتاریەڕ یەربارەد

 ڕاهێزانی تێبینی خۆیدا ساتی ەلبێت ەمامۆستا د ەیەوەر ئەبەل دات.ەد ڕوو کاتێک
و سوود و ەی ئەوەبۆ دۆزین ەکەهاوکاریی منداڵ ەک نەبد رنجەس بکات. سروشتی

 یەیەنموون وەل ن.ەبک ستنیشانەد بۆ یانەکەڕاهێزان ەک یەوەل ەجودای ەفتارەڕ
 ە،چاک کارێکی» بیگوتبایه: نهاەتمامۆستا  رەگ بوو،ەد مترەک ەکەرییەکاریگ دا،ەوەرەس
 ەرەو هونەرک بەر منداڵ خۆی دەگ «.ەووکرد تگرووپ نێو یکردنشداریەب داوای ەک

 .ەری باشترەبکات کاریگ ەرەو هونەسوودی ئ ەو ب

 

مڕۆ ەبکات ئ ەوەل باسکات منداڵ ەت ساز دەرفەد یانەمەئ :ەکەڕۆژ ییاد  .3
 ەشێواز مەئ شێتەد «ەکەڕۆژ ییاد» ،ەنموون بۆ .ەکردوو ەپیاد ەییتوانا ئەو چۆن

 ربگرێت:ەو

 ەیانیەب مەئ» ڵێت:ەدمامۆستا  بێت. واوەت ەفێرگ کاتی ەی دیکێرێکژکا ەکەچار»
 اڵمیەو ەل «.ینەکەد ەدا پیادگرووپ ەل کردنشداریەبری ەکرد چۆن هون ەوەباسمان ل
مڕۆ بۆ ەن، ئەکەزموونی خۆیان دەئ ەل باس انفێرخواز ،دامامۆستا کانیەپرسیار

بێت ەوتووش هەرکەناسزموونی ەر ئەگ. ەچییان کردوو ەرەو هونەی ئکردنەپیاد
 چی داەندەئای ەل بوو؟ەن سوودی بۆچی ،تۆ بۆچوونی ەب» ڵێت:بمامۆستا دەشێت 

 ەو ل ەوتوو بووەرکەس یەفێرخواز وەئ دا،ەدانیشتن مەئ یەمیان ەل «.؟ەبگۆڕین باش
تی ەڕاهێزانی ئای کانیانەهاوپۆل ویستیەخۆش و سەرنجدان ەب ەند کراوەسەدا پگرووپ

زموونی ەئ فێرخواز بکات پێشنیازمامۆستا دەشێت ش بترازێت، ەوە. لگرنەردەو
ڵ ەگەل ەی فێرگەوەرەد ەل ەدا. بۆ نموونەم بوارەی زووتری باس بکات لەڕۆژانی دیک

 .«یاری کردووهدا راو ب خوشک

 

 کارییەئاماد

و ەباس لدەکرێت  ،ەنیی زۆر کارییەئاماد ەب پێویستی زانیار یەوەگواستن مۆدێلی
ر ەب ەری زووتر بخرێتەهون تشکرێەکرابن د ەدا پیادەم ڕۆژەل ەبکرێت ک ەرانەهون
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رز ەنگی بەد ەب «چاالک گوێگرتنی»ی ەوان ەل ەیکەفتەپاش ه ،ەنموون بۆباس. 
. ەوەبگێڕن ەو چیرۆکەکی ئەیەکورت ەو داوایان لێ بک ەوەچیرۆک بۆ فێرخوازان بخوێن

 .ەوەتەی پێیان گوتراوەرانەهون وەئ یەانیسروشتیی کردنەپیاد ەبێتەد ەم کارەئ

ی توانای ەوەهێنانبیرە، و«نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەکانی نێو بەی وانەوەکردنرەسەب
 ،ەنموون بۆ .ەڵکی زۆرەک ەرانەو هونەی سوودی سروشتیی ئکردنکان، باسەجڤاکیی وان

ساڵ ەورەسانی گەی کپێبڕین ەقسی ەوەچاو ئەل «ەوەبەدەئ ەب پێبڕین ەقس»ری ەهون
ساڵ ەورەسی گەک ەست چونکەبەنجامی مەئ ەگاتەم دەکەری یەهون ەیەوەئ سوودی

 مێکەک ەبکات. ەراسانی نەه ەست بەر هەگ ەوەداتەاڵم دەو ەشادیی ەست بەه
تیی فێرخواز بکات ەرایەمامۆستا ڕێب بۆ تخسێەڕەد تەرفەد ندینەچ ،ەوەکارییەئاماد

 سروشتی. ڕاهێزانیو ەرەب

 ەپیاد وازەکنەیکی ەیەشێو ەی زانیار بەوەگواستنمۆدێلی ی ەنگاوەو سێ هەئر ەگ
 کات.ەوتر دەالی فێرخوازان پت «نگاوەه ەب نگاوەه»ری نێو ەتوانا و هونبکرێت 

 

 «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یتوانا یوامبوونەردەب

ری نێو ەهوندەبێت  «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یریەکاریگ یەوەکردنتیژ بۆ
م ەکان. ئەم وانەرجەم پاش سەبکرێت ه ەی پیادەکەم پاش وانەکان هەوان

 «زانیار یەوەگواستن» مۆدێلیی ەکەنگاوەک سێ هەت ەل ەوەی خوارەپێشنیازان
  ر بخات.ەری خۆی سەن توانا و هونەدەد فێرخوازتیی ەیارم
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 خۆیدا یکات ەل کردنڕێنوێنی و ڕاهێنان

 ،«نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەبرێکی نێو ەفێرخواز کاتێک هون ەنەبد رنجەس •
 ەب ەوانەی پێچژماردن) «پشتەوژمێری خاو» یان چاالک گوێگرتنی کەو

و  کردنستی دیاریەبەم ەبکات. ەد ەپیاد ،ەوەخۆئارامکردن بۆ (هێواشی
نێو بنێن و باس  ەرەو هونەئ نەبد انیهان، ەکەمنداڵ یال ەرەنوو هەڕاهێزانی ئ

 .نەکانی بکەسوود ەل

 بۆ کۆشنەتێد فێرخواز یان نوێن تواناکان اتێکک ەخشەسوودب ستایش •
 کاری ستایشی بێتان بیرت شدا،ەوەئ ڵەگەل جڤاکدۆستی. خووی گونجاندنی
ستایش  ەورد ەورد .ەوەنستەبب ەوەپێک نجامەرئەدو  ەوەکرد ن،ەبک دیاریکراو

 .ەوەنەم بکەک

ر ەگ ڕێ. ەدا دێنەکەڕۆژ ەی فێرکاریی لەتانەرفەو دەربگرن لەسوود و •
رێ ەداویان بەرەسو  ەربگرەت وەرفەد ەوەنێوان دوو منداڵ ەوتەکک ەناکۆکیی

ر پێویستیشی ەگ ،ەکێش یەچار و ییەتووڕ یجڵەوگرتنری ەهون یکردنەپیاد بۆ
، ەکەم ەکەری کێشەسە. تۆ چارەدا ڕێنوێنییان بکەکەواو پرۆسەت ەکرد ل

 ن.ەبک ەپیاد ەرانەو هونەخۆیان فێر بن ئ ەڕێیان بد

ک خۆی ەو (ییەتووڕ پنتی )هاوسۆزی، «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب زمانی •
. تشێوێەری لێ دەس مکەچباڵوی رتوەپ ەب فێرخواز کاربهێنن.ەب پۆلدا ەل
ی ەکەیامەم پەهکار بهێنێت ەب مکەچواز ەکنەکی یەیەشێو ەر مامۆستا بەگ

 کات.ەش فێری منداڵ دەمکانەو چەم ئەجێ و ه ەگاتەباشتر د
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 کاریگرووپ

ری ەفێربوونی هون ەدان بەشەگ بۆ رنەکاریگ یکۆەس پۆل، وێنی ەوەکۆبوون •
تی ەشێکی ئایەدات کەتیت دەی نێو پۆل یارمەوەکۆبوون .کیەستەه -جڤاکی

 .ەوەختەباسی س ەی بچنەوەر لەیت بەتیڤ( ساز بکە)پۆز

 ە،نمون )بۆ بنووسن داتێخۆیانی  یەکێشان فێرخوازبۆ  دابنێن پۆلری ەفتەد •
 بن، ڕازی ەکەناکۆکیی گالویەتێو سانیەک رەگەئ و پشوودا( کاتی ەل ناکۆکی

 یەچار یگرووپ ەببن پۆلدا کیەیەوەکۆبوون ەل انفێرخواز نەبد ەڕێگ
 و ڕاهێنان مێکەک ەب پێویستی ەیەپرۆس مەئ ،ەتاوەرەس ەلکان. ەکێش
 ەب نگاوەه» یەرنامەب یتوانا داینامیکی گوزارشتی ەوەئ اڵمەب ،ەکردنەپیاد

 .ە «نگاوەه

وام ەردەب «ەکەڕۆژ یادی» و «فتارەڕ هێزانیاڕ» ،«مڕۆەیاڵی ئەخ» مۆدێلی •
 .«زانیار یەوەگواستن»دانی هانبۆ  ەکار بهێنەب

 

 فتارەڕ یچاودێری

ی تەتایب ێکیفتارەڕ بتوانن یەوەن بۆ ئەبک ەپیاد« ڕاپۆرت-خۆ»می ەسیست •
 مێزی رەسەلک ەیەڕەالپ ،ەنموون بۆ رنج.ەژێر س ەنەت بخەتایبێکی فێرخواز
ئامانجی  ەب ەکەمنداڵ ەک دیاریکراو فتارێکیەڕ ەت بەتایب ابنێن،د ەکەفێرخواز
ی ەردێڕەو سەئ. «ەوەخۆئارامکردن نگاویەهی کردنەپیاد» ک:ە، وەگرتوو

نێو  یەنگاوەه وەئ جارێک رەه ەبک فێرخواز ەن و داوا لبنووس رەسەل
 ەکەڕاپۆرتر ەسەک لەیەنیشان دێنن کارەب «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب

 .نەزیاد بک

 یاخود خۆتان ەک ڵگرنەه ەجاران وەئ تۆماری هێڵکاریی، کیەیەخشت رەسەل •
 دیاریکراوی فتارێکیەڕ تداەکەپۆل ەل نەکەد فێرخواز تێبینی ەدیک ستافی

 .ەوەبەدەئ ەب پێبڕین ەقس ەبۆ نموون هێنن،ەد کارەب جڤاکدۆستی
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تی ەرێکی تایبەهون ەدیکسێکی ەتێبینیان کرد کر ەگ ن،ەبک فێرخواز ەل داوا •
 نۆتبوک یان «ئاگاداری تابلۆی» رەسەلکات، ەد ەپیاد« نگاوەه ەنگاو بەه»
 ەو باسەی ئشوێن و کات فێرخوازن ەبک داوان. ەتۆمار بک یاداشت(، ریەفتەد)

 .ەووکرد یانەکەیچاودێری ەک نەبک ەوانەئ ستایشی ووجا ەن و ئەتۆمار بک

بانگهێشت  کچاودێرێ «نگاوەه ەب نگاوەه»ی ەرنامەی بکردنەپیاد ەر لەب •
 جڤاکیەدژ و جڤاکدۆستی فتاریەکاریی ڕەوردی ەوەئت بۆ ەکەبۆ پۆل ەبک

 ەیەه ندیانەیوەپ ەک دیاریکراو، فتاریەڕ یلیست. تۆمار بکات انی پۆلفێرخواز
و ەب ەبد ەوەگوترێنەد دا «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ەل یەرانەهون وەب

 ەل ەوەبێت ەبک ەکەچاودێر ەل داوا ەانرەهونو ەکی ئەیەر وانەه پاش. ەچاودێر
 ەکەچاودێر ەل داوا .تۆمار بکات ەکەی پاش وانەجێ و کاتی خۆیدا تێبینی تاز

کان ەکان پێش و پاش وانەفتای منداڵەی ڕەربارەڕاپۆرتی وردی خۆی د ەبک
 ش بکات.ەپێشک

ی ەپیاد ەکن ەتۆمار بک ەاننگاوەهو ەئ باسینووسین  ەب نەبد هان فێرخواز •
 و پێش ەکار مەئ دیاریکراو. کیەستەه -جڤاکی کیەیەکێش یەچار بۆن ەکەد

م ەب ن.ەبک ساز «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەوان نجامدانیەئ پاش
 یتوانا یەربارەد« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەداتای پێش و پاش وان ەکار

 .کاتەدیاری د جڤاکی یەکێش یەچار فێرخواز بۆ

 

 مۆدێل نواندنی

ی ەفتاری ئێوە! ڕەکار ەنابێت، ب ەقس ەب« !ەڕیش ەک بەن ەئیش ەکار ب» •
ی ەوەئ ەداتەرنج دەی سەوەل ەجگن بۆ فێرخواز. منداڵ ەنموون ەستافی فێرگ

ڵێن و ەچۆنی د ەی ئێوەوەئ ەداتەیش درنجەسن، ەکەڵێن و چی دەچی د ەئێو
جۆرێک  ەب «نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەبری نێو ەهونن. ەکەد فتارەڕچۆن 

 ن. ەستی تۆ بگەبەم ەوان جوان لەئ ەکان بنوێنەبۆ منداڵ
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پێشان  «ینەکب فتارەڕها ەنابێت و» نێکیەدیم هاوڕێدا، کیەمامۆستای ڵەگەل •
 .فتاری دروستەو ڕەرەکات ب گفتوگۆ ڕێنوێیتان ەب ەهان بد فێرخواز. ەبد

 

 ی پێشکاتپالن

ی ەنامرەب ەل «نگاوەه ەب نگاوەه»کانی نێو ەرەی هونەوەکردنرەسەبۆ ب کات •
 .ەکاری خۆتدا دیاری بک

 

 دا «نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەبڵ ەگەتیی لەسایەری کەی هونکردنڵکێشەتێه

 .ەووکرد ەپیاد انیتیەسایەکری ەهون کانیەریەستپێشخەد کانەفێرگ ەل زۆر

 تیەڕەبن ئاکاریی هایەبر ەسەخت لەج «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ینکاەوان •
 ڕاگری.خۆ و ڕێز ،تیەرپرسایەب بانی،ەمیهر ڕاستگۆیی، تی،ەوایەڕ کەون، ەکەد

 ەب «زانیار یەوەگواستن» کیەچاالکیی ندەچی کردنەبۆ پیاد ەداڕێژ پالن •
 مەئ. «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەبمک و توانای نێو ەی چکردنوەستی پتەبەم

 .تیەسایەکری ەهون یکردنفێر بۆ کانتانەوڵەه ڕاهێزانی هۆی ەبێتەد ەکار

 نگاو:ەه ەب نگاوەه و تیەسایەکری ەهون یکردنفێر » یەرنامەب یەنامیلک داوای •
 Client Support Services شیەب ەل نەبک «توندوتیژی ەل ستنەربەب یەربارەد
 ەژمار ەب نەبک ندیەیوەپ .Committee for Children ڕێکخراوی ەب رەس
 .  4449-634( 800)فۆنیەلەت

 

 تێی نتەمەت مووەهبێت ەباسێک د ەی بەپ ،پڕێکداەل ،ەیەوەئر ەه کردنێرماکی ف»
 .Doris Lessing یەگوت ،«نوێ کیەیەشێوە بیان ەمجارەئ اڵمەببیت، یشتووەگ

 .W. E. B. DuBois یەگوت ،«، بۆ فێربوونی ژیانهەبۆ فێربوونی کار نیی نهاەت کردنفێر»
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 خوێندنی یەخشت ڵەگەل «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەوانی کردنڵکێشەتێه
 داەفێرگ

 ەب نگاوەه» یەرنامەبکی ەیەنامیاداشت نەبکفێرخوازێک  مووەه ەل وادا •
 ەل نەلێبک داوایان ک،ەیەوان مووەه پاش بێت.ەه ی «نگاوەه

کرێت، ەد ەپیاد ەیواناو تەئ چۆنن، ەدا چی فێربوون تۆمار بکەکەنامیاداشت
 ەکەتەباب ەل زیاتر مامۆستا ڵەگەل وێتەیانەد ەئای و نەکەد چی ەب ستەه

 توانای ردووەه فێرخواز ەداتەد تەرفەد یاداشت یەوەنووسین بدوێن.
 هاەروەه ن.ەپێبد ەشەگ شەوەبیردان توانای و نەبک ەپیاد زمان ریەهون
 .ەوەرێز دیدی خۆی ڕوون بکاتەپەدوور یفێرخواز ەداتەد زیاتریش تیەرفەد

 یتوانا ڕاهێزانیربگرن بۆ ەو شەدیک کانیەئاست یفێرخوازتوانای  ەسوود ل •
تر هاوکاری ەورەفێرخوازی گدەکرێت . «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب

کانی توانای کردنەک بۆ پیادەی ڕۆلوازییکردننمایش ەت بکات لەکەپۆل
 .«نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب

 ەکتێب واویەت لیستی ە)بڕوان ەیدا بکەپ ەستانەبەم مەی گونجاو بۆ ئکتێب •
 .دا( B پاشکۆی ەل کانەدیاریکراو

 ،دا «چاالکیی دیکه» ژێرەل کانەوان کارتی و کانەشەب کارتی رەسەل •
 یەرنامەب یتوانا یکردنڵکێشەتێه بۆ وێتەکەد ستەد زیاترتان پێشنیازی

 سایتی ەبڕوان .داەفێرگ خوێندنی یەخشت نێو ەل «نگاوەه ەب نگاوەه»
Committee for Children سی ەئادر ەبwww.cfchidren.org بۆ 

 .کرێت(ەد یتەپدەئ ە)مانگان چاالکی زیاتری پێشنیازی یهێنانستەدەب

 -ڤاکیتوانای ج ڕاهێزانی بۆ یشتەرفەد و ەی زۆرجڤاکی یوتەڵسوکەه پۆل ناو
 «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یکانتوانای کردنەپیاد زیاتر تاەه لێکن.ەگ کیەستەه

تواناکان  یریەاریگ، کماڵ ەم لەه و ەفێرگ ەلم ەه نەبک ەڕۆژان ژیانیڵکێشی ەتێه
 سپن.ەچەباشتر د
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 «نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەبی کردنموارەه

 

 نگەڕەمەبۆ پۆلی ه ەرنامەی بکردنموارەه

 

 جیاوازن ەوەنگییەرهەف ڕووی ەل یەپۆالن وەئ

زموونی منداڵیی جیهانی ەئ «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کیەیەوان مووەه ڕۆکیەناو
 شێوازی .نکردپێ ەگاڵت یکردنەچار و گرتنەنۆر ترسان، ەبۆ نموون ،کاتەچاو دەڕ
 گرفتی کانەوێن نێو منداڵی .ەدانراو فێرخواز یشداریەب بۆ «گفتوگۆ و چیرۆک»

کی ەیەانگڕو ەکەرنامەب یەخشت ەڕاست .ەیەه دیاندج یەکێش و ستەی هەڕاستین
 رەب ەوێتەبک ەکەوان ڕۆکیەناودەشێت  ەک بێت ەوەل ئاگاتاناڵم ەب ەیەجیهانیی ه

 یاواز.ج ینگیەرهەف یەشرۆڤ

 شەینگیەرهەف ەو ناسنامەفۆرمی ئ .ەیەه نگیمانەرهەفی ەناسنام موومانەه ەئێم
: ەوەم خااڵنەگشت ئ ەب نیستەیوەپش ەانمەئ .ڕێژێتەهای خۆمان دایدەفتار و بەڕ

 کیەڵەچەڕ زمان، ،ئابووری - جڤاکی ئاستی ،ەپیش ن،ەمەت ،ندەزای ،دین خێزان،
 ,Gollnick and Chinn) ندەیلی زایەم و توانا جوگرافی، یەناوچ ئیتنی، یان ییەوەتەن

نگی خۆت ەرهەی فکردنکار لێک ەرنج بدەوجا سەو ئ ەچاو بگرەڕ ەم خااڵنەئ .(1990
 ش.ەنگی فێرگەرهەوجا فەنگی فێرخواز و ئەرهەڵ فەگەل

تی پۆشاک، ەچۆنیی ەل ەیەڕوانیی دیار و دیاریکراوی خۆی هەچاو ەئێم ەک لەر یەه
 کنەڕوانییەچاو ەوانەئ .ی جڤاکیی فێرخوازفتارەڕوت و ەڵسوکەشێوازی فێربوون، ه

 Gopaul-McNicol and) کاتەویان دەدات و جڤات پتەبڕیاریان د نگەرهەف

Thomas-Presswood, 1998)، ەل .ەوەمی فێرکارییەسیست یەڕێگ ەل تیەتایبەب 
جێیان  ەو جۆرەدا بەنگی دیکەرهەف ەل ەیەت هەهای زاڵی تایبەب ،باکوور مریکایەئ

مامۆستا  ەگرینگ .راییەکردن و تاکگ-خۆ-تیەخزم ریی،ەڕکاب ە، بۆ نموونەوەنابێت
بێت، « نگاوەه ەنگاو بەه»ڕۆکی ەم نێوەنگی فێرخواز و هەرهەم فەرۆشی هەپ
موو ەه ەش بێت. گرینەکەرنامەب و خۆیانگوتراوی ەڕوانیی نەو چاو هاەبرۆشی ەپ
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 ەب شەیەپرۆس مەئ .داشاد یفێرکاریکی ەیەپرۆس یئافراندن ەل بێتەان هڕۆڵی
 ,Manning and Baruth) کاتەپێد ستەد فێرخواز نگیەرهەلماندنی پاشخانی فەس

1996.) 

 یکردنفێر ەل ئامانج جڤاکی. توانای یموکوڕیەک ەوەنگیی جیاواز ناکاتەرهەف ریاتفەڕ
 ەل - ەفێرخوازهاوکاری ڵکوو ەب ،ەنیی نگیەرهەف فتاریەڕ گۆڕینی بۆ جڤاکی توانای

 کردنڵەه و ەفێرگ ەلربگرێت ەڕی سوود وەوپەئ -نگی خۆی ەرهەک پاراستنی فەت
ی ەیرۆکچ ەگرینگ ەبۆی .(Cartledge and Milburn, 1996) داانرەرانبەبڵ ەگەل

یت. ەبک «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەوانی مندااڵن ڕاپێچی نێو ەڕاستین
 ئاشکران، و زیندوو جار یەزۆرب کان،ەوێن نێو مندااڵنی یەکێش یەربارەد گفتوگۆ

 یزموونەئڵکێشی ەتێه ەو دۆخانەئ ەدایەوەل کردنفێرکاری هۆ هێزترینەب اڵمەب
 ن.ەی خۆتان بکانفێرخواز

نگی جیاوازدا ەرهەف ەل ەتێکستی تێدای «نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەکانی بەوان
ی کردنموارەه بۆ گشتین پێشنیازێکی ندەچ ەمانەئزێت. ەی جیاوازی لێ دەوەلێکدان

 نگی جیاواز:ەرهەن فەی خاوپۆل بۆ ەتەو بابەتێکستی ل

 ەبگونجێن ەکەوجا وانە. ئەوەبخوێن ەکەری وانەبەرلەو س ەرخان بکەی بۆ تکات •
رمدا ەاڵتێکی گەو ەل رەگ ،ەنموون بۆت. ەکەکانی پۆلەڵ ژیانی منداڵەگەل
 ەب ەکات، بیگۆڕەفر دەوازی نێو ب ەباس ل ەکەژیت و سیناریۆی وانەد

 .ەکی الی خۆتان باوەیاریی

 ەڵک لەفێرخواز ک ە. گرینگەند گونجاوەچ ەکەتەی بابەوەئ ەنەبد رنجەس •
 یدا.ەژیانی ڕۆژان ەربگرێت لەو ەکەتەباب

 یهۆشیاریی ەوەبۆ ئ ەنگ پێک بێنەرهەفەمەڕۆڵوازیدا گرووپی ه ەل •
 بێت. وانەفررەب انفێرخواز مووەه ینگیەرهەف

 ەبۆ نموون ،جڤاکی فتاریەڕ بۆە یەه جودای یەوەلێکدانی جودا نگەرهەف •
فتاری ەبزاوت و ڕ کی.ەنازاردانوستانی  یان سێک،ەک یکردنستایش چاو،نیگای 

 دا.ەدیک نگیەرهەف ەل بێتەه جودایان زۆرواتای دەشێت  ەی ڕۆژانباو

 ن.ەدەنگی پێشان دەرهەی جیاوازیی فەداوانەرەسو ەئ ەرنج بدەس •
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 ەدا ککەیەوان ەل ەنموون بۆ .ەخسێنەبڕ انفێرخواز نگیەرهەپاشخانی فجێ بۆ  •
 گونجاو، گوێگرتنیک ە، وتگرێەڵدەی جیاواز هنگیەرهەف یەوەلێکدان

 ەرەو هونەماڵ و جڤاتی خۆیاندا ئ ەل ەوەنەڕوونی بک نەبدهان  انفێرخواز
 ەک ەری پێشانی بدەپێشداو ەاڵمی دروستی دوور لەو ەبن. ەکەد ەچۆن پیاد

 .ندنەسەجیاوازیی پ ەوانەئ
خۆی  ەپرسیار لدەکرێت . بەوە ورد فێرخوازتی ەی تایبنگیەرهەپاشخانی ف ەل •

 ەکەیت، کامیان بۆ منداڵەی بکەکەڵ خێزانەگەیت یان گفتوگۆ لەبک
 .ەڵبژێرەویان هەئ ەترەئاسوود

 

و ەبۆ مامۆستا ئاسان و خۆشجڵ ەشێوازێک داڕێژراو ەب «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب
 کردنموارەشدا هەوەڵ ئەگەل ەوەتەوان کراوەرفرەنگیی بەرهەجیاوازیی ف ەبێت. بیر ل

 .ەیەتدا سوودی هەندێ جێی تایبەه ەو گونجاندنی پێویست ل

 

 ەتێدای یانتەن پێداویستیی تایبەخاو یفێرخواز ەک یەپۆالن وەئ

ن ەخاو یفێرخوازچاوی ەڕ تیەتایبەب «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یەوان
 ەرۆشدار کەشێکی پەی ککردنمەراهەکات بۆ فەکات. کار دەد تەپێداویستیی تایب

ت ەرفەبێت. دەرخستنی توانای جڤاکیی هەو س ەشەتی گەرفەموو منداڵێک تێیدا دەه
کاردا بۆ پی وگرو ەجیاواز لتوانای ن ەسانی خاوەشداری کەکات بۆ بەساز د

 ,Gager) ەزموونیانەی ئکردنندەمەوڵەدستیش ەبەی توانای جڤاکییان. مکردنەپیاد

Kress, and Elias 1996) ندنی توانای ەس ەشەبۆ گ تیەتایبەب «هاوسۆزی» یەوان
 ن توانا و پێداویستیی جودا.ەخاوسانی ەڵ کەگەوت لەڵسوکەه ەل ەفێرخواز

ردا ەرانبەب ڵەگەوتدا لەڵسوکەه ەل زۆرجار تەن پێداویستیی تایبەخاو یفێرخواز
کات بۆ ەکار د «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ەیەوەر ئەبەل بنەد کۆسپ توشی

ستی ڕاهێزانی ەبەم ەکی بەستەه –ری جڤاکیی ەهون و تواناندنی ەس ەشەگ
ن پێداویستیی ەخاو یفێرخواز، ەفێرخوازی دیک ڵەگەل راوردەب ەبخۆبوونیان. ەبڕواب
 فتار و گرفتاریی ژیریە، گرفتاریی ڕن گرفتاریی فێربوونەسانی خاوەک) تەتایب
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learning disabled, behaviorally impaired and mildly retarded) فتاریەڕ گشتیەب 
 مترەکر، ەرانبەڵ بەگەوتدا لەڵسوکەه ەل ن،ەدەد پێشان مترەک ەانجڤاکدۆست

 .(Elliot and Gresham, 1993) پێش ەدێن ەهاوکاران مترەک و رنەستپێشخەد

ری ەهون ەختەبن سەد ەن گرفتاریی فێربوون کاتێک تووشی کێشەخاو یفێرخواز
 Conte, Loomer, and)نگێنن. ەڵسەو ه ەوەر بدۆزنەسەن، چارەبک ەجیاواز پیاد

Hutton, 1995). رن ەی بەالیان پ ەختەس تەن پێداویستیی تایبەخاو یفێرخواز زۆر
 ەگرینگ .نەگیر بکوەجڵراسانیی خۆیان ەه و رەرانبەب یجڤاکی داویەرەس ەب

 کانیەیتیەتایبە پێداویستیی پێیەب «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەڕێنوێنی
بێت ەک گرفتی بیستنی هێفێرخواز بگونجێنن. تەن پێداویستیی تایبەخاو یفێرخواز

 ت و کورسیبێەی ه Cerebral palsy (CP)ی گرفتی مێشک ەوەل ەی جودایپێداویستی
 کار بێنێت.ەب ەرخەچ

ر ەبەلبێت. ەد ەوەکردنتەپتر تووشی ڕ تەن پێداویستیی تایبەخاو یفێرخواز گشتی،ەب
 ەبۆ نموون ،3 تا 1 یئاست بۆ «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یەوان ەشەوەئ

 و «رنانەدەو یکردنەچار» ،«گرووپ شدارییەب» ،«توانج یکردنەچار»
 پێویستن. تیەتایبەب «جوداوازیی یکردنندەسەپ»

ر بۆ ەب ەگرێتەد رەکاریگ شێوازێکی «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یەوان
 .داگشتی خوێندنیپۆلی  ەل تەن پێداویستیی تایبەخاو یفێرخوازی کردنڵکێشەتێه

 :کە، وخاڵێکند ەر چەس ەکاتەخت دەتیش جەتایبەب

نگ ەی دەوەکردنڕوون ەن، ورد بن لەکەدیاریکراو نمایش د فتارێکیەڕ کاتێک •
ی ەوان ەل ەنموون بۆ (.Prater, Bruhl and Serna, 1998) ەفتارەو ڕەنگی ئەو ڕ
 :ەئاشکرا بک ڕوونی ەب ەکەنگاوەه سێ ،«وهەبەدەئ ەب پێبڕین ەقس چۆنەتی»
 تانەداواک پاشان (3) و «تییتەیارم ەب» بڵێن (2) ،ەبگر وچانێک (1)
 .رببڕنەد

 نوێ.ری ەهون یکردنەپیاد و ەوەکردنپاتندەچ بۆ ەخسێنەبڕ تەرفەد •

، ەبیرۆک «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کیەیەوان رەه یەوەوتنگ ەر لەب •
 مامۆستایڵ ەگەل ەکەکانی وانەڕۆڵوازیی مکی زمان وەت، شاچەی تایبەوش
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ئاگادار بێت و  تەی تایبمامۆستای ەوەبۆ ئ ەباس بک ەو فێرخوازانەتی ئەتایب
 بکات. ەئاسانکاری ئاماد

ن توانای ەی خاوفێرخواز ڵەگەل تەپێداویستیی تایبن ەخاو یفێرخواز •
 وەئ ەنەبد زیاتر کاتی .سیەگرووپی دوو ک ەرز بکەب یکیەستەه -جڤاکی
بۆ  کردنەئامادو خۆ یانەکەڕۆڵوازی یکردنەپرۆڤ بۆە سیانەک دوو ەگرووپ

 ی کار.ەدیک ڕۆژێکی

 تواننب تەن پێداویستیی تایبەخاو یفێرخواز ەک ڵبژێرن،ەه ساکار ڕۆڵوازیی •
 ێکیزموونەئر هاوکار و هاوپۆل ەرانبەنمایشی واتادار ب ن.ەبد نجامیەئ ەژیران

 ڵەگەل (.Farmer, Pearl and Van Acker, 1996) انفێرخواز مووەه بۆ ەهێزەب
ن پێداویستیی ەخاو یفێرخواز بۆ داەکەگرووپ مەردەب ەل ڕۆڵوازیی شدا،ەوەئ

بۆ  ەانفێرخوازو ەئین ەڕێ بد ەیەوەئ ەدیک یەچارەڕێگ .ەمترەستەئ تەتایب
 ە، دۆستێکی دیکبهێنن کارەب ەڵەووکبدا، ەکەڕۆڵوازیی ەل« ئاخاوتن»شی ەب

ک ڕۆڵی ەشێکی بێ ئاخاوتنیان بدرێتێ وەستۆ، یان بەئ ەبگرێت ەکەئاخاوتن
 ەل ەیەکەشداریی منداڵەمووی بۆ بەه ەمە. ئەکەمامۆستای نێو ڕۆڵوازیی
 رەه رەگ. ەیەو منداڵەسترێسی ئ ەوەکردنمەها بۆ کەروەچاالکیی گشتیدا و ه

 .تربگرێەپشووی خۆی و ەدب یەڕێگدا ەکەزییڵواڕۆ ەلراسان بوو ەه

ن ەسانی خاوەک ەب تەتایبها مامۆستایانی ەروەه و گشتی مامۆستایانی ەل داوا •
 کیەیەوانند ەچ یەوەگوتن ەشدار بن لەوێکڕا ب نەبک تیەپێداویستیی تایب

 نێوان ەل کانیشەوان شوێنی تواننشەددا.  «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب
 ن.ەبک ئاڵوگۆڕ مامۆستاکاندا پۆلی

 ەبێت ەوەکردنبۆ پڕ ەنیی خاڵی رداخێکیەپ ،ەـ - وۆلف ویند ناوی ەک م،ەکەکوڕ»
تی ەو باب ەوەیاوازججڤاتێکی  و ەژینگ ە، دێتەپڕ کیەیەتەبەسم ەکە. کوڕەوەتانەکەپۆل
 خۆی، زانیاری نەبد یەڕێگ ەتکای بکات. باسبۆتانی  وێتەیەد ەیەهخۆی  یتەتایب
 ،«بکات باس بۆ هاوپۆالنی خۆی و ەئێو بۆ خۆی نگیەرهەف و خۆی ریوپوەلەک

 .Robert Lake یەگوت
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 (دووهەمک زمانی ە)ئینگلیزی و ESLن فێرخوازی ەخاو پۆلی

 و ە)وێن بینراوتی ە، بابشێوازی ەوەدووپاتبوون ەنموون بۆ کان،ەوانکانی ەپێکهات یەزۆرب
 زانیزمان یکردنەئاوێت و ەڕاستین سیناریۆی ینبەکارهێنا ڕۆڵوازیی، یکردنەپیاد ڤیدیۆ(،

 یرەکاریگ ئامرازێکی ەنەکەد «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ،داەوان ڕۆکیەناو ەل
 English ەیاندووهەم زمانیئینگلیزی  یەانفێرخوازو ەئ بۆ ئینگلیزیبوونی زمانی فێر

as a Second Language - ESL.  
 بۆ ەخشەبسوود تیەتایبەب ەکێش یەچار چاالکی یکردنەپیاد بۆ تەرفەد یکردندابین

 ESL انیفێرخواز مامۆستای ەپێویست .(Reyes and Molner, 1991) ەانفێرخوازو ەئ
 بێت: بیرەل یانەمانەئ

ی (ەبزاوت )جووڵ و ەوەداڕشتن ،ەوەکردندووپاتوان و ئارام بێت. ەئاخاوتن ڕ •
 کاربهێنن.ەبش ەل

 .اڵمەو یێڕەچاو ەب نەبد واوەت کاتین، ەکەاڵم مەو ەل ەلەپ پرسیار، پاش •

بستراک ەمکی ئەچ ەوەکردنبۆ ڕوون بهێنن. کارەب ەستەرجەب یەرچاوەس •
، بۆ ە. بۆ نمووندیاریکراو و ڕۆشن یەنموونر ەب ەرنەنا بەجازی( پە)م

 یەپارچ ەب کێکی کردنشەداب، «واەڕ» کەو مکیەچی ەوەکردنڕوون
 .کار بهێننەب کسانەی

کار ەها بەی ئاشنای وەستەرجەلی بەلوپەی جیاواز کەی بیرۆکەوەکردنبۆ ڕوون •
  نەرەیارید ی ئاشکرا،ەتی، هێما و وێنەیئاشنا. ەوەزیندوو بکات ەکەبهێنن بیرۆک

(Gonzalez, Brusca-Vega, and Yawkey. 1997.) ی ەشرۆڤ بۆ ،ەنموون بۆ
کار بهێنن، ەب رتەکدوو دڵێکی تواننەد ،ناکۆک ستیەه یەبیرۆک

 ویان بکێشن.ەلمیان و ڕوخسارێکی ترساو ەشاد ل ڕوخساڕێکی

 یەچار بۆ پێویستن ەک داەدیک تواناکانی و هاوسۆزی یندنەس ەشەگ ەل ەوش •
 یەوشر ەس ەل کانەوان زۆرجار .ەیەتیان هە)ڕۆڵ( ی تایب ەنۆر ەکێش

سوودی ە وشانم ەی باسی ئەوەکردننراون. دووپاتبنیات  دیاریکراو یکیەرەس
 و هاوواتاە وش وەئ تواننەد ،مکێکی نوێەی چەوەکردنبۆ ڕوون. ەیەه

ی ەبۆ شرۆڤ ،ەنموون بۆ .زانانیەد فێرخواز ەک کاربهێننەب ەواتایانەدژ
 .ەیەبز یدژ ەک ەوەنەبک ڕوون ەوەب یمۆنی شێتەد «کیەڕوخسار یەنیشان»
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 ،ەنموون بۆ )تلفظ(. کردنگۆ ەزیاتر ل یشتنەتێگ رەس ەنەبک ختەج •
 یەوش ندینەچدەڵێت  اڵمێکەو ەدڵخوازان ئینگلیزی زمانی فێرخوازێکی

و  ەیشتووەگ ەکەپرسیار ەل ەاڵم لێت ڕوونەب ەگوتنیان دروست نیی ەتێدای
 ەب بکەوەی بۆ ڕاست ەکەو ئاخاوتن ەستخۆشی لێ بکەد ،ەی دروستەکەاڵمەو

 ن.ەدروستی بگ ەب ەکەاڵمەو ەموو فێرخوازان لەجۆرێک ه

خات. ەی فێربوون ڕێک دەمکی کۆنتر زنجیرەچ ەمکی نوێ بەی چەوەستنەب •
 Reyes and) ەپێشان بد ەستنەب ەوەو پێکەئ( ە)خشتگراف  ەبپۆلدا  ەل

Molner, 1991.) 

نگی ەهاوئاه ESL دووهەم زمانی کەو ئینگلیزی فێربوونی مامۆستایڵ ەگەل •
 و ەوش مک،ەچ« نگاوەه ەنگاو بەه»کی ەیەوانر ەی هەوەگوتن ەر لەن. بەبک

 یەوەئ بۆ نەبک باس داەمامۆستای وەئ ڵەگەلان کەوان ڕۆڵوازیی سیناریۆی
 ئاگادار بێت.  ویشەئ
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 ئاستەفر یان نەمەتەفر پۆلی

پۆلی  ەل «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ی 3تا ەه 1ئاستی  یەمامۆستایان وەئ
 ەدۆخ مەبۆ ئ ەوەشێوازی گونجاو بدۆزندەبێت ، ەوەڵێنەدا دئاستەفر یان نەمەتەفر

 :ند پێشنیازێکی ڕێنوێنەش چەمەئ خۆیان. یەناواز

 «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یەرگەب وەئی خۆت، ەکەناسینی پۆل پاش •
 رەگگونجێت. ەکان دەڵ ئاستی گشتیی منداڵەگەباشتر ل ەک ەڵبژێرەه

 رەگ. ەڵبژێرەه وتووەپێشک یپۆل یەوان ،تبێ ساڵەورەگ ێکیگرووپ تانەکەپۆل
 ەل کانەمکەچشا مووەه ەچونک ەبژێرڵەه وتووەپێشک ێکیئاستدوودڵیت، 

روا ەش بێت هەڵەر هەگ گشتی،ەب ستروان.ەب لێک داەکەرنامەبی ەزنجیر
 ورازتر بگریت.ەه ەچاکتر

ن بۆ ەرگی جیاواز دیاری بکەب ەل ەڵبژاردەه یەانو ەیەوەش ئەکی دیکەیەڕێگ •
ڕاهێنانی »ی ەوان رەگ ،ەنموون بۆکان. ەمکەموو شاچەی هەوەکردنرەسەب

 تواننەد ،بێتەی ه 3 و 2 یئاستردوو ەه ەوەڵێیتەپۆلێک د ەب «هاوسۆزی
 وەئمکی ەشاچ تاکوو ڵبژێرنەه 3 رگیەب یەوان سێ و 2 رگیەب یەوان سێ

وسا ەئ ەالی ئێو ەوەهاتن ەندەساڵی ئای 2 پۆلی یفێرخواز رەگبخوێنن.  ەشەب
 خوێنن. ەکان دەوان یەی دیکەکەشەب

 ەل« ی هاوسۆزیەربارەد» ەبۆ نموون ...«ی ەربارەد»کانی ەگشتیی ەوان •
 ەئێو .ەوەنەکەر دەسەب پێشوو رگیەب یەوان یەمکەچشا ،3 و 2 کانیەرگەب
 بهێنن. کارەبی کاری خۆتان کردنوەپت بۆ ەگشتییان ەوان وەئ تواننەد

ی خۆتان ڕاوێژ ەکەفێرگی « نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەمامۆستایانی دیک ڵەگەل •
ی ەکەوان هاو ئاستی فێرخوازانی پۆلەبێت الی ئەفێرخواز ه ەن. دوور نییەبک

ی ەوەن بۆ ئەفێرخواز جێگۆڕکێ بکدەکرێت وسا ەش. ئەوابەپێچ ەتۆ بن و ب
یان ەمەر ئە. گەکی دیکەالی مامۆستای ەئاستێک الی تۆ بن و ئاستێکی دیک

بۆ  ەیانخوێندووەو ن ەندوویانێخو ەک ەوەنەبد ەتانەو بابەساز بوو ئاوڕێک ل
 .کردنرامۆشەف ەبێت و ن ەدووبار ەی نەوەئ
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ڵ ەگەیت، تۆ لەش بکەی خۆت دابەکەکی کاتی پۆلەیەشێو ەبدەکرێت  •
 رەبەڕێوەب ڕاوێژکار، ەبۆ نموون ەی فێرگەندێکی دیکەشێکیان بیت و کارمەب

 ستۆ.ەئ ەبگرێت دووهەمشی ەب ەی کارامەدیک پسپۆرێکیر ەه یان

موو سوود ەه ەیەوەئ گرینگن یان نا، ەکەش دەر، پۆل دابەب ەگرنەک دەیەر چارەه
 ەل ئاستەفر یان نەمەتەفر پۆلی ستۆگرتنیەئەلربگرن. ەکتر وەزموونی یەئ ەل
 شیەکەپاداشتاڵم ەوێت بەوڵی زیاتری دەو ه توانادا،  «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب
 بکرێت. بۆ یەوەئ گرێتەڵدەه

 

 خوێندندا  ەوتوو لەڵکەدار و هەهرەب یفێرخوازن ەی خاوپۆل

ال ەو ەوەن هاوپۆالنەالی ەلخوێندندا زۆر جار  ەوتوو لەڵکەدار و هەهرەی بفێرخواز
کات ەست دەه ەیەدار هەهرە. فێرخوازی بتکرێەرێزیان لێ دەپەدوورخرێن و ەد
 ەگرینگ .(Coleman and Cross, 1988)یی جڤاکی. گرفتار ەی خوێندنی لێ بۆتەرهەب

ی ەخشت .بن «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەوانشداری ەب ەو جۆرەفێرخوازی ل
 .ەوەوانیشی تێدا بێتەجێی ئ ەها ڕێک بخەو

وام، ەردەب یشداریەو دڵسۆزی و بەدار ڕووەهرەستی هاندانی فێرخوازی بەبەم ەب
یان پێ ەرکانەئم ەئ ەندەسەالیان پر زانیت ەیان، گکردنەشەوتی گەڕ ەرنج بدەس

 :ەبسپێر

 ەب نگاوەه»ی ەی دیک( ەردە)یان پ داڕشتنی سیناریۆی ڕۆڵوازی و سکێتش •
 «.نگاوەه

بۆ  ەیەدا هەکەرنامەب ەی لەوەی زیاتر لەنگاوی دیکەی هەوەدۆزین •
 «.نگاوەه ەنگاو بەه»ی نێو کیەفتارەڕ توانایی کردنەپیاد

 .جڤاکی یتوانا ەست بەیوەی پوتارو گ کتێب دوایەب ڕانەگ •

یت تا ەاونتر بکەوتوو فرەڵکەدار و هەهرەی فێرخوازی بەتوانیت پێناسەمامۆستا دتۆی 
 ەوەیجڤاکی ڕووی ەل ەیەه فێرخواز رەگ. ەوەکیش بگرێتەستەی بواری جڤاکی و هەوەئ

 ش پێشنیاز:ەمەنێ. ئەریان بدەڕۆڵی ڕێبو پشتیوانی،  نستی هانداەبەم ەر بەه ،ەیتوانا
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 دووهەمالیان  ئینگلیزی ی زمانیەفێرخوازانو ەبۆ ئ یەەی هاوکاریان بدەنۆر •
 .ەیەیی فێربوونیان هگرفتاری ەو فێرخوازانەبۆ ئ یان ESL ەزمان

 .جرپن ێکیهاوپۆلڕێنوێنی ە ببن نەلێبک داوایان •

 ە، بڕوان«نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەبی کردنموارەبۆ ه ەیەه شەدیک یەبیرۆک
 Client Support Services شیەب ەب ەبک ندیەیوەپ یان www.cfchildren.orgسایتی 

  .  4449-634( 800)فۆنیەلەت ەژمار ەب مانەکەسازمان ی

 

 

 رەدەبەفێرگی ەژینگ بۆ« نگاوەه ەنگاو بەه»ی کردنموارەه

ر ەوەاڵم پیشەب ەداڕێژراو ەی فێرگەژینگ بۆ« نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەب رچیەگ
 ەل «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ەیەه ر(ەفی / پرۆفیشیوناڵ / ڕاهێنەحیر سانیەک)

بۆ  رکا یەمینەز یکردنوەهێنێت بۆ پتەکار دەب شەفێرگ –ی ناەدیک یەژینگ
 یکردنموارەه بۆ پێشنیازێک ندەچ شەمەئ .کیەستەه -جڤاکی توانایرخستنی ەس
 .(ە/ نافێرگ ەی فێرگەوەرەر )دەدەبەفێرگ یەژینگ بۆ «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب

 

 فێرخواز هاندانی

ک ەن ەزووەئار ەب ە)وات ەکی خۆویستەیەوان «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب رەگ
 :ەشداری، بۆ نموونەی بۆ هاندانی فێرخواز بۆ بەه ەوا ڕێگەرج( ئەم

 شێکەب نێو کانیەوان مووەه یەشداربووانەب وەئ ەنەبد (ەبڕوانامدیپلۆم ) •
 ن.ەکەد واوەت
وتووی تواناکانی ەرکەی سکردنەدا، پیادەسااڵنو  ەی مانگانکردناڵتەڵ خەگەل •

 .نەاڵت بکەخ «نگاوەه ەب نگاوەه»

 ەبۆ نۆر ڕابهێننکان ەورەگ ەند فێرخوازێک لە، چەنەمەتەتان فرەکەپۆل رەگ •
هاوکاری فێرخوازی  یان «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یرەڕاهێنی )ڕۆڵ( 

ی ەنۆر .«ییەتووڕ یجڵەوگرتن» و «کێشه یەچار» کانیەوان ەل ەدیک
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ش بترازێت، ەوەی شانازی، لەمای ەبێتەد ەورەبۆ منداڵی گ تیەایرەڕێب
 .ەرەتردا، بۆ منداڵی بچوکیش هاندەورەڵ فێرخوازی گەگەوت لەڵسوکەه

شت و چاالکیی هاوکۆ، ەبۆ گ ەک خاڵی زیادەجۆری وەمەاڵت و دیاریی هەخ •
 نگین و بلیت.ەی ڕەوێن ەورد

 

 توون یکردنکۆک

 «نگاوەه ەو باگنەه»ی ەرنامەب ،(ەپاش فێرگی فێرخوازانی ە)خان ەپشووخان ەل
 ش پێشنیاز:ەمەئ .ەفێرگ ەلخشێت جودا ەێک ببستەه ەموار بکەجۆرێک ه

م ەرمی لەخۆشی و ن ەی بتوانیت بەوەدا بۆ ئەکەر وانەسەب ەواو زاڵ بەت •
 .ەوەدا بیڵێیتەئارام ەژینگ

 یەوانر ەب ەیانخەموخۆ ە، ڕاستەدێت بۆ پشووخان ەفێرگ ەکاتێک فێرخواز ل •
 ەوەرزش و چاالکی دیکەو ەک بەیەماو. «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب
 .ەی پشووخانەبۆ ژینگ ەوەتیگوێزیانەد ەوەفێرگ یەژینگ ەلتا  ەبک انریکیەخ

خۆتان  ەت بەی تایبەمەگ ەوە «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەکانی بەوان ەل •
 .نەڕێک بخ

 کەیەوان رەگ ەبۆ نموون گرن.برەو انفێرخواز تیەایبزموونی تەئ ەسوود ل •
زموونی خۆیان ەئ نەبک فێرخواز ەل داوا ،ن بێتادڵشک یکردنەچار یەربارەد
 .ەوەنەر بکەسەدا بەو بوارەل

م ەردەزموونی فێرخوازان هەئ ەرگرتن لەگونجاندنی ڕۆڵوازیدا و سوود و ەل •
 ەوەر ئەبەزێنرێت. لەبەتی فێرخوازان نەتی ژیانی تایبەسایەست و کەوریا ه
 .ەوەناسرێنەسان نەدۆخ و ک ەها بگۆڕیت کەو سیناریۆکان ەگرینگ

 کانەیتیەسایەک ەل ناو ەان بکفێرخواز ەی کارتی  فۆتۆ داوا لکردنیرەس پاش •
 .بنێن

 
 

 ەدیک یخشەسوودب یئامۆژگاری
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ڵ ەگەی ڕۆڵوازی لەوەر لەب هاتوون،ەڕانتی ەڕۆڵی مامۆستای ەب رەگ •
 تشکرێەد .ەبک ەپیاددا ەی دیکندێکەکارمڵ ەگەیت، لەفێرخوازاندا ڕێک بخ

 .نەبک ئاڵوگۆڕ داەدیک یندەکارم ڵەگەل ەوان
ی فێرخواز ەوەر لەب، التان ەفێرخوازی نوێ دێت ەماوەماو ەجۆرێک ەکەر بارەگ •

 ەبۆ نموون -...« ی ەربارەد»کانی ەگشتیی ەوان ڵی گرووپی مندااڵن بێت،ەتێک
م ە. ئەوەنەڕوون بک بۆی  3&  2رگی ەی نێو ب - «ی هاوسۆزیەربارەد»
باشترین ن و ەکاندا هەرگەموو بەکانی هەشەموو بەه ەل ەگشتییان ەوان

 .ەیەرنامەم بەکانی ئەکییەرەمک و توانا سەرن بۆ ناسینی شاچەیارید

 

 پۆلدا یەوەرەد ەل «زانیار یەوەگواستن»

 ەختەو س گرینگ شێکیەب ەی فێرگەوەرەی دەژینگ ەل «ی زانیارەوەگواستن»شی ەب
 تبێەواوی نەتی تەرفەد ەفتانەو ه ەر ڕۆژانە. مامۆستا گەدا سنووردارەێرکات ل ەچونک

ختتر ەی سەکەکار «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یری نوێەبۆ ڕاهێزانی توانای و هون
 :ێکپێشنیاز ندەڵ چەگەرموون لە، فەیەه ەچار شداەوەئ ڵەگەل. تبێەد

 ەوەناڵێن ەموان وانەه ەڕاست ،نەبک ەکەڕاهێنانشداری ەندان بەموو کارمەه •
 شەمەئ تواناکان. ڕاهێزانیو  نواندن ەلرپرسن ەن و بشدارەبموان ەهاڵم ەب
 و گرنگن. رەکاریگ تواناکان ەک انفێرخواز ەداتەدئاشکرا  یامێکیەپ

ی خۆیان باس ەوەو ماڵ ەی فێرگەرهاتی ڕۆژانەسەب نەبد انشداربوەب هانی •
 «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەبکانی نێو ەرەچۆن هون ەوەنەن و ڕوونی بکەبک

 .ەکردوو ەیان پیاد

 فیلمی و «ەوەماڵ بۆ ەنام». ەبک ەیەم پرۆسەڵکێشی ئەی فێرخوازان تێهخێزان •
 خێزان یکردنئاگادار بۆ کاربهێننەببۆ خێزان  «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب
 .ەکەرنامەب یەربارەد

ی ەژینگ ەل «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەبی کردنەی پیادەربارەبۆ زانیاریی زیاتر د
 ی Client Support Services شیەبڵ ەگەندی بگرن لەیوەپ ەتکایتدا، ەتایب

 .  4449-634( 800)فۆنیەلەت ەژمار ەبمان ەکەسازمان
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 ی پۆلەژینگ

 

 بانەمیهر و ڕێزەب ،ندەسەپ یپۆل

 و ڕێزەب ،ندەسەپ یپۆلهێنانی پێک ییگرینگ ەوەی خوارەیەند ڕاگواستەم چەئ
نها ەک تەها نەپۆلی و ەک ەداو ی زانستی پێشانیەتۆژین ە.وەدێنێت بیرەو بانمانەمیهر

 ندییەیوەپ ،فێرخواز زۆرتری شدارییەب یکردنوەپتبۆ  ەهاوکار ەبگر ەخۆشتر
 ,Bernieri) )فێربوونی زیادتر( زۆرتر کادیمیەئوتی ەستکەد و دروستتیی ەدۆستای

1991; White and Kistner, 1992; Elliott, 1999) 

 ممن ترسناک. نجامێکیەرئەد ەتەیشتوومەگ من» :ەوەگێڕنەد کەمامۆستای ەل •
 زاجیەمدات. ەی پۆل بڕیار دەژینگ ەوتی منەڵسوکەه .پۆلدا ەلە وەرەکالییکەینی ەالی

 بۆ ەیەه زنمەم کیەتوانای مامۆستا، کەومن  .کاتەد سازی پۆل شەک ەمن یەڕۆژان
 ئامێری یان ەنجەشکەئ ئامێری ەببم توانمەدی فێرخواز یان تێکدانی ژیانی. کردنشاد

 ەل م.ەکزامی ساڕێژ ب یان مەبد یئازار، مەبک ەفەشاد یان خ مرۆڤ توانمەد ئیلهام.
 ، ەوەمرکێتدا یان تڵکشێەهک ەیەکێش داتەد بڕیار ەمن رسڤیەبێکدا بار مووەه

 (.Ginott, 1972) «تی داشۆرێەڤایمرۆ ەل یان ڤمرۆ ەببێت منداڵ

 تۆ یەد ،تڵێەد ئاشتی... خاتوو ،ەنموون بۆ» :ەوەگێڕنەد ێکفێرخواز ەل •
 تۆم من تزانیەدتۆ  ،رێەئ» ڵێتەد و دوێنێتەد تۆ وەئ ناتشکێنێت، وەئ .تدوێنێەد

 داەکەپۆل ەل ەوەئ رەبەل خۆت، بۆسێک ەک ەبیتب وێتەمەد ەک زانیەد .توێەخۆشد
  (.Phelan, Davidson, and Cao, 1992) ««ەدەم فێڕۆ ەب کات

ستی ەبن و باسی ه ەزیاتر کراو ەپێویستبڵێم چی؟  ،ەلێر مامۆستا ەپێویست» •
 ,Phelan) «رنەدرڵێی ڕیکۆەر دەه دوێننەکاتێک تۆ دن. ەخۆیان بۆ فێرخوازان بک

Davidson, and Cao, 1992)  

 ئاستی یەوەکردنرزەب بۆ کاتەد فێرخواز فێریر ەهون «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب
بۆ نمایش و ڕاهێزانی  مامۆستاپێکن. ستەدنها ەت کانەواناڵم ەب منداڵ، جڤاکی توانای
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 بکات مەراهەف هاەی وکیەستەه و فیزیکی کیەیەژینگدەبێت  ەرانەو هونەی ئەڕۆژان
 .بێت رتسازەفەو د رەهاند

ر ەرکی مامۆستا و ڕاهێنەن ئزۆر کیەستەه -جڤاکیفێرکاریی بواری  یەوەر ئەبەل
ن، ەت گیر بکەبابک ەی ەرنج لەس ەمانگان تواننەدنوێنێت. بۆ ئاسانکاری ەخت ڕادەس

دا ەگرینگ ەیجڤاکی توانا وەئ یکردنفێر ەل و «وهەبەدەئ ەب پێبڕین ەقس» ەبۆ نموون
 .وتوو بنەرکەس

بۆ  ەیان کردووەی مامۆستایان پیادەو بیرۆکانەین لەکەک ڕیز دەیەند نموونەدا چەلێر
کانی نێو ەرەی هونکردنفێر ەدان بەرەستی پەبەم ەب ڕێکوپێک پۆلی شیەک یکردنساز

 «.نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب

وام ەردەهاش بەر وەهکار و  ەمەخەڕی توانای خۆم دەوپەڕی زانین و ئەوپەئ من»
 .«بمەد

I do the very best I know how—the very best I can; and I mean to keep on 
doing so until the end. 

 Abraham Lincoln یەگوت
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 دافێرخواز ڵەگەل وتەڵسوکەه

ت ەنانە، تەی بۆ ڕادێرگوێ بیت؛ رمەنڵ فێرخوازدا ەگەل ەیەوەوتی باش ئەڵسوکەه»
. توانجی لێ ەکە. ڕووشکێنی مەگرەی لێ مەخنەبوو ڕەدڵی تۆ ن ەر کارێکیشی کرد بەگ
 .W. Glasser یەگوت .«رهەگەم

 

 ژیانی ەل ەدیک جڤاکدۆستی یتوانا و «نگاوەه ەب نگاوەه»نێو  ریەهون نواندنی
 تداەڕۆژان

 ەل جارێکیان تدێ بیرمەب»بڵێ  ەنموون بۆ، ەرۆشی خۆت جوان پێشان بدەپ •
زانم ەم، دەکەرکت دەد .مکرد بریندار ستیەه ڕاستیەب نرام. الەو کداەیەمەگ
 «.راسانیتەند هەچ

 بهێنن. کارەبجددی  و ڕێزەب نگیەد تۆنێکی •

 بنوێنن، جڤاکدۆستی یتوانا ،ەدیک ینسااڵەورەگ ڵەگەل داوتەڵسوکەه ەل •
 اندا.فێرخواز مەردەب ەل تیەتایبەب

 کانیەنگاوەهریکیت ەخ انڕێی، یەگەک دەیەکێش یکردنرەسەچاربۆ  کاتێک •
 بڵێ ەنموون بۆ ؛ەوەبیربک رزەب نگیەدەب ،یتەکەد ەپیاد ییەتووڕ یجڵەوگرتن

یانیان ئااڵم ەب ڵبژێرمەه فێرخواز کەی نهاەت توانمەد: ەیەکم هەیەکێش»
 ەیەکێش مەئ بۆ ندەسەپ کیەیەچارند ەچ نەبد مەڕێگ، ەوەرز بکاتەڵ بەگەل

 «.مەبک ڕیز

 . ەبک بوردنلێ داوایت کرد ەڵەر هەگ •

 . ەڕاگر ڕێزر ەپیش هەگوەکاتی شۆخی و گاڵت •
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 انتاندافێرخواز ڵەگەل تیەتایب ندیەیوەپ یکردندروست و تیەتایب یگرینگ پێشاندانی

 .ەوەپۆل ەدێن ەک ەی فێرخوازان بکەکەیەکبەی ەپێشوازی ل •

 .ەبک بانگیان ەوەخۆیان ناوی ەب و ەبک ڵەگەلیان ەوقەتپێشوازیدا  ەل •

 کتر ناسین.ەبۆ ی ەو بیدوێن ەبک بانگهێشتفێرخواز  •

 ەپاش فێرگ ەبۆ نموون ،ەبیدوێنە فێرگرانی ەگوز یەوەرەد ڕووداوی یەربارەد •
 ما.ەسو  نگەئاه یان ەباسک تۆپی، ەچیی ەزووی لەئار

ک ەنها وەک تەشدا ببینێت نەی دیکڵڕۆ ەلتۆ  فێرخواز ەساز بک تەرفەد •
 ی فوتبۆڵ.ەمەری و گەڵیان بچۆ بۆ شانۆگەگەل ەمامۆستا، بۆ نموون

 

 ەوەیکیەنازار یتیەئای یامیەپ ڕێی  ەدانوستان ل

 یامیەپ شان رەس ەخستن ستەد ودان ست ەد ەست لەد ،کردنەوقەت •
 .ننەیەگەد رۆشیەپ تیەئای

 نمایش بکات خۆی پێی شاناز بێت.مێک ەرهەفێرخواز ب ەت ساز بکەرفەد •

 ؛انفێرخوازمی ەرهەتی و بەسایەک پێشاندانی بۆ کاربهێننەب یئاگادار بۆردی •
 ەک نەبک دروستی خۆیان  «خێزان ختیەدر» تواننەد فێرخواز ،ەنموون بۆ
 .سرابێتونو رەسەل کانیانیەتیەتایب ەزووەئار و خێزان ندامانیەئ

 ەک -نجامیان ەرئەاڵم دەنوێنن، بەڕۆتینائاسا ڕاد ەی ڕۆژانکیەستەه خوێندنی یەوان»
 .Daniel Goleman یەگوت ،«کجار گرینگهەیڕۆژمان ەبۆ پێش - ەندەی ژیارممرۆڤ

 

 فتارەڕ ڕوونیرز و سنووری ەرجی بەم

ی ەرجانەو مەئ ەبگات نەبک فێرخوازرداوی بینراو و دواندن هاوکاریی ەس ەب •
 کرێت.ەڕێ دەلێی چاو

رج و ەو مەدات ڕووەفێرخواز هان د ەن کەها بکەویامی ەر پەسەخت لەج •
 رز.ەڕوانیی بەچاو
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 .ەوەر بکەسەب جوان فتاریەڕ یەژیرانخۆڕسک و  نجامیەرئەد وامەردەب •

 

  دابڕیاردان ەوتی پۆل و لەداڕشتنی ڕ ەلبێت ەخشی هەن فێرخواز

 ەل نەبک شداریەب ەچاالکان ەبک انفێرخواز ەل داوا ،ەوەساڵ تایەرەس ەل •
 .داپۆلی ەشیرازداڕشتنی ڕێسا و 

 یەڵەمام تیەیچۆنوت نێو پۆل و ەڵسوکەڕێسای ه نەبک انفێرخواز ەل داوا •
 .ڵبواسنەه رچاوداەب شوێنێکی ەلمامۆستا داڕێژن و 

 و خۆ ڕێزی»بری  ەل ەنموون بۆ، ەدا ورد بفتارەڕ ڕێسایداڕشتنی  ەل •
 .«مەستدرێژی ناکەمن د» ەبنووس «بگرن رەرانبەب

 ەب نگاوەه» یەرنامەبنێو  یتواناڵ ەگەل فتارەڕ ڕێسایدەکرێت تا ەه •
 «کێشهی ەئاشتیخوازان یەچار» شێتەد ەنموون بۆ، ەبگونجێن «نگاوەه
 ساکان.ڕێ ەل بێت کێکەی

 .ی پۆلڕێکوپێک یەوەکۆبوون بۆن ەیاری بکد رێوشوێن •

 

 پۆلدا ونێ چاالکیی ە( لوێرانگرتن )دانی ڕیسکهانبۆ  ەمتمان شیەک سازدانی

 .بدات کردنشداریەب هانی شێواز ندینەچ ەبە بخ ڕێک هاەو کانەچاالکیی •

 .بگرن فێرخواز ەل گوێری ەو پێشداو حوکمدان بێ •

ر ەفێربووندا. گ ەل ەتییەێکی ئایشەب کردنڵهەه ەک انفێرخوازبۆ  ەوەڕوونی بک •
 ەو پێشانی بد ەبۆ فێرخوازانی باس بک ەڕاستگۆیانکت کرد ەیەڵەخۆت ه
 یت.ەکەفتار دەدا ڕەکەڵەڵ هەگەل بوردنخۆەگیانی ل ەچۆن ب

 .ەداهێز رییەڕکابوگیانی  ەگیانی هاوکاری ڕاهێز •

 ەدیک یفێرخواز 30 تا 20 ،ەوەداتەد فێرخواز کەی اڵمیەو مامۆستا کاتێک رەه»
 .Daniel Goleman یەگوت ،«بنەد کەیەوان فێری
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 فێرخواز کانیەجوداوازیی و هێزەب خاڵی ەسەرنجدان

داوای لێ  کاتێک ،ەنموون بۆ ؛فێرخواز مەردەب ەنەبخی جیاواز ەچارەڕێگ •
 ەب ەاپۆرتڕو ەئ ەڕێ بد ،ش بکاتەپێشک کتێبێک یەربارەد اپۆرتڕیت ەکەد

 .نەبک شەپێشک موزیکی یان نووسراو ،کیەزار

ی انفێرخواز مووەه یتوانا کاربهێننەبها ەی وەوکارانها فێربوونیکنیکی ەت •
 .شدار ڕاهێزێتەب

فێربوون،  شێوازی ەئاشنا بن ب یەوەئ بۆگرووپی فێرخوازان بگۆڕن  ەماوەماو •
 .یی جیاوازەوەتەن و رەجێند

 کتر.ەی ەنەر بدەبڕیارد یامیەپ نەبد انفێرخواز هانی •

 

 دا:جڤات و خێزان ،ەفێرگ اننێو ەل ندییەیوەپ سازدانی

ی ەرنامەکیی بەرەد چاالکیی ەن لەشداری بکەب نەبد انفێرخواز هانی •
 ەدیک وانیەئ و رزشەو دراما، موزیکی، کانیەچاالکیی ەلیی شدارەب .خوێندندا

 .داتەرکی هۆگربوون دەد ەب ەرەپ

هادا سوودی بۆ ەرکی پڕمانای وەئ ەن لەشداری بکەب فێرخواز ەنەبد تەرفەد •
ی ەوەکردنتگوزار و کۆەخزم هاوکاریی ەبۆ نموون ،بێتەه ەفێرگری ەبەرلەس

 .خاشاک

 بۆکیدا، جڤا یی هاوکاریەپرۆژ ەن لەشداری بکەب فێرخواز ەنەت بدەرفەد •
وێ فێرخواز ە، لەوتەککەندار و پەمەی تەخان بۆ نەبک ساز ردانێکەس ەنموون

 .ەوەبخوێنن ەکەدانیشتوانی خانبۆ خۆیان نووسراوی چیرۆکی 

 ەنامەکورت ەفۆن یان بەلەت ەکات، بەکاتێک فێرخواز کارێکی باش د •
 .ەوەئاگادار بک ەو کارەی لەکەخێزان

وبوونی ەهۆی پت ەبێتەد فێرخواز خێزانی بۆ ەمامۆستاو ەل وامەردەب یەنامپۆل •
ی ەربارەی مامۆستا دە: نامەردوو ال. )پۆلنامەنێوان ه یەمتمان و ندیەیوەپ

 کاروباری پۆل(
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ژیاندا باشتر  ەی خۆیان لەنۆر نەکەد منداڵ کیەۆمک [ناسیستەه ]ی کانەخول»
 ،رەهاوس ەببن ڕۆژیشداەشێپ ەل و - باشتر کچی و ڕکو ،فێرخواز ،هاوڕێ ەببنبگێڕن، 

 .Daniel Goleman یەگوت ،«باشتر ییاڵتەو و دایکوباوک ر،ەبەڕێوەب و ندەکارم

 فیزیکی ودایەم داڕشتنی

 یشفێرخواز ،ینەکەباشتر کار در بین ەرانبەرۆشی بەدار و جێی پرۆشەپر ەگ ەئێم»
 .Maurice Elias یەگوت ،«هاەروەه

 نهاەتستیان ەبەو م ەوەفێرگ پۆلی ەچنەد فێرخواز ملیۆنندین ەچ ەئامریکا ڕۆژان ەل»
دا ناکیوڕو دوای ەبنێو تاریکیی ژیانی خۆیاندا  ەل ەمانە. ئەنیی ماتەماتیک و ەوەخوێندن

 ،«سێکدا وێڵن گیانێکی زامدار و دڵێکی شکاو ساڕێژ بکاتەفریادڕ دوای ەبڕێن، ەگەد
 .Jim Trelease یەگوت

 

 و کردنفێر یەربارەد ەمامۆستای ڕیەباو و ەفەلسەف یەوەنگدانەڕ پۆل یڕێکخستن
 ی( ە)جووڵ دینامیکو  ڕۆژی چاالکی پێیەبپۆل  یڕێکخستن شێتەدفێربوون. 

 پۆل شیەک ەنێکی پۆل کار لەالی مووەه بێت بیرتانەل .نگۆڕێ ەانی پۆل بێتکەگرووپ
 بۆ کاربهێننەبباشتر  پۆل وادیەمێک بۆ مامۆستا، پێشنیازند ەش چەمەکات. ئەد
 .تیەئای یجڤاکی توانای یەشەگی کردنوەپت

 

 

 پۆل یەرگەد زیکێن

 یەوەنگدانەڕ ەڵبواسەه ەئاگادارنامکی ەتابلۆی یان خێرهاتنەب رێکیەپۆست •
 مووەه ەب ساڵو تواننەد ،ەنموون بۆ بێت؛ تانەکەپۆل تیەئای یجڤاکیی توون
 پێشان بدات.  ەکەپۆل نێو کانیەزمان

 ڵواسن.ەهی پۆل ەرگەد رەسەل انفێرخواز مووەه ناوی ڕۆژ، مەکەی •



 

107 

 ەپێشان بدات ک ەهایانەو بەڵواسن ئەه هاەو یەواژەستەددروشم و  •
یان « ڕێز»ک ەو هایە، بە. بۆ نموونەیانبژاردووڵەفێرخوازان ه

 «.نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەی نێو ب« تیەرپرسایەب»

 

 پۆل دیواری رەسەل

ی ەو کارانەئ بۆ نەبک مەراهەفبوار  ەئاگادارنامتابلۆی  یان دیوار رەسەل •
 .ەپێیان شاناز فێرخواز

ر دیوار یان ەسەل و ەبگر فێرخواز یەجڤاکدۆستان یفتارەڕی ەوێن کامێرا ەب •
 .ەپێشانیان بد ەئاگادارنامتابلۆی 

 

 مامۆستا ودایەم

 تەنانەی لێ دیار بێت، تانفێرخواز مووەهبێت  شوێنێکدا ەلی مامۆستا مێز •
 :نیشتارەت] ی پۆل دابنێ.نیشتار یان پشتارەت ەل ەکەزێپێویست بوو م رەگ

  .[ەوەالی پشت :، پشتارنیشتەالت

 .بگات پێڕا ستیانەد انفێرخواز دابنێن هاەو تانەکەمێز •

 دا.فێرخواز ەتاک ڵەگەل تیەتایب یەوەکۆبوون بۆ نەبک دابین بوار •
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 فێرخواز ودایەم

یان ، بۆکس ەبۆ نموون .بێتەه خۆیتی ەتایببورای فێرخوازێک ر ەه ەگرینگ •
 بێت.ەتی خۆی هەی تایبرەپۆست

 ی ئارام.ەوەبیردان کاتین بۆ ەم بکەراهەف وداەم •

 رچاوی خۆتدا بێت.ەکی بەجێی ەلرێز ەپەو دوور رمنەش یفێرخواز مێزی •

 و ییەبازن شێوازی ن.ەبک مەراهەف یکارگرووپچاالکی و گفتوگۆی  بۆ وداەم •
 Rosenfield, Lambert and) ەوەستەدەب نەدەد وداەم باشترین هێشوویی

Black, 1985) 

لێ ساز  ەوکارانها فێربوونی یگرووپ سانایی ەبن ەڕێک بخ هاەو کانەمێز •
 بێت. 

 بینن.ەد کانەنمایش انفێرخواز مووەهی ەوەل ەبدڵنیا •

ڵبژاردنی موزیکدا ەه ەل .ەلێبد هێمن موزیکیئارام و گۆڕانکاری،  کاتی کاری •
 .ەنگی جیاواز بگرەرهەف ەڕێز ل

 

 شتواننەد . Dپاشکۆی ەبڕوان ،ەشەب مەئ نێو کانیەتەبابی ەربارەد زیاتر یەرچاوەس بۆ
 Educational Resources «فێرکاری یەرچاوەس زانیاریی ریەنتەس» ەسوود ل

Information Center - ERIC ندین ەچ ەمیللیی زانیاریی مێکیەسیست ەک ،ربگرنەو
 www.eric.ed.govڕێی سایتی  ەستتان. لەردەب ەخاتەچڕوپڕ د می فێرکارییەرهەب
 :کەی وەشاوشدوای  ەڕێن بەبگوێش ەگات و لەد ەیسەداتاب وەب ستتانەد

”classroom climate”, ”school climate”, ”classroom management”, ”social and 
emotional learning”  

خوێندنی » و «پۆل ڕێکخستنی» ،«ەفێرگ شیەک» ،«پۆل شیەک» ەوەکاتەد ەک
 «.کیەستەه و جڤاکی



 

109 

 ەرچاوەس

Bernieri, F. J. (1991) “Interpersonal Sensitivity in Teaching Interactions.” 
Personality and Social Psychology Bulletin, 17(1), 98–103. 

Elliott, S. N. (1999). A Multi-Year Evaluation of the Responsive Classroom® 
Approach: Its Effectiveness and Acceptability in Promoting Social and 
Academic Competence. Greenfield, MA: Northeast Foundation for Children. 

Ginott, H. G. (1972). Teacher and Child: A Book for Parents and Teachers. 
New York: Macmillan. 

Glasser, W. (1990). The Quality School: Managing Students Without Coercion. 
New York: Harper and Row. 
Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Doubleday 
Dell Publishing Group. 

Phelan, P., Davidson, A. L., and Cao, H. T. (1992). “Speaking Up: Students’ 
Perspectives on School.” Phi Delta Kappan, 73 (7), 695–704. 

Rosenfield, P., Lambert, N. M., and Black, A. (1985). “Desk Arrangement 
Effects on Pupil Classroom Behavior.” Journal of Educational Psychology, 77, 
101–108. 

White, K. J., and Kistner, J. (1992). “The Influence of Teacher Feedback on 
Young Children’s Preferences and Perceptions.” Developmental Psychology, 
28, 933–940. 
  



 

110 

 

 

 

 

 

 پاشکۆ

  



 

111 

 Appendix A پاشکۆی

 3 تاەه 1 رگیەب بۆ ەزنجیر و وداەم

 

 ەزنجیر و وداەم 1 رگیەب

 )ئیمپاتی( هاوسۆزی یڕاهێنان م:ەکەی شیەب

 مەکەشی یەکانی بەوان

و « نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەی بەربارەد –ی ڕاهێنانی هاوسۆزی ەربارەد -1
 .گرووپگفتوگۆی نێو 

داوی فیزیکی و ەرەو س ەنیشان ەسەرنجدان –ر ەرانبەستی بەی هکردندیاری -2
 ر.ەرانبەستی بەی هکردندیاری کی بۆەزار

کی، ەداوی دۆخەرەو س ەنیشان ەسەرنجدان -دا ەی دیکەدوای نیشان ەڕان بەگ -3
 ر.ەرانبەستی بەی هکردندیاری کی بۆەفیزیکی و زار

 ەرگرتن لەتیی سوود وەچۆن ەل ەوەوردبوون –ستی خۆمان ەی هکردندیاری -4
 ستی خۆمان.ەی هکردنکی بۆ دیاریەرەکی و دەی ناوەنیشان

ڕ، ەجێباوساڵی هاوسۆز و ەورەسێکی گەی کەوەدۆزین -ست ەی هەربارەگفتوگۆ د -5
 یت.ەال بک ەکانی لەتاڵ ەستەباسی ه

مان ەر هەرانبەمرۆڤی جیاواز بدەکرێت ی ەوەب پەیبردن –وێکچوون و جیاوازی  -6
 بێت.ەستی جیاوازیان هەدۆخ ه

 ست الی مرۆڤ.ەگۆڕانی ه چۆنەتی ەل ەوەوردبوون –ست ەگۆڕانی ه -7

 ەدیک سێکیەر کەفتاری خۆم یان هەی ڕەستەو هەپێشبینی ل -ست ەپێشبینیی ه -8
 ر. ەرانبەسی بەکات الی کەدروستی د
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 ەی کێشەی جرپنی و چارجڵەوگرتن: دووهەمشی ەب

 دووهەمشی ەکانی بەوان

و  ەفتاری جرپنانەڕی کردندیاری –ەی کێشەی جرپنی و چارجڵەوگرتنی ەربارەد -1
کانی ەرەنی هونبەکارهێناڕێی  ەداری جڤاکیدا لەر بارودۆخی کێشەسەزاڵبوون ب

 .ەی کێشەچار

 ەب ەفتاری جرپنانەی ڕەوەکردنمەک - بکەوەو بیری لێ  بەوە ، ئارامەوچانێک بگر -2
ت بۆ ەرفەی دکردنستی سازەبەم ەب ەوەخۆئارامکردنکانی ەکنیکەنی تبەکارهێنا

 .ەکەی کێشەی چارەوەدۆزین

 ەل ەوەکردنو بیر ەی کێشکردندیاری – ەی چارەوەو دۆزین ەی کێشکردندیاری -3
 ی گونجاو.ەچارەڕێگ

وا، ەکی ڕەیەچارەڵبژاردنی ڕێگەه – ەنگاندنی چارەڵسەو ه کردنەڵبژاردن، پیادەه -4
 نگاندنی.ەڵسەوڵدان بۆ هە، پاشان هەترسی و کردەبێم

ڵبژاردنی کاتێکی ەه ەب ەفتاری جرپنانەی ڕجڵەوگرتن – ەوەبەدەئ ەبڕین بەنۆر -5
 پێبڕین. ەبار بۆ قسەل

ی ەری چارەنی هونبەکارهێناە ی خافاڵندن بکردنوێڵ –ی خافاڵندن کردنوێڵ -6
 .ەکێش

 ەوەکەیەری بەنی هونبەکارهێنا -بێت ەتێک هی خۆت نەزووی بابەی ئارەچار -7
ڵ ەگەل کردنەڵەک شێوازێکی چاکتر بۆ مامەکاری وەو نۆر ەوە، گۆڕینکردنیاری
 بێت.ەهی تۆ ن ەی ویستنی شتێک کەکێش
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 ییەی تووڕجڵەوگرتن: سێهەمشی ەب
 سێهەمشی ەکانی بەوان

ی کردنیی و دیاریەکانی تووڕەی نیشانەوەناسین –یی ەی تووڕجڵەوگرتنی ەربارەد -1
 یی.ەی تووڕجڵەوگرتنستی ەبەمەکان بەهۆی

کان، ەکییەناو ەکان و بیرۆکەکییەرەد ەی ڕووداوەوەناسین –یی ەی تووڕەدوگم -2
 بوون.ەستی تووڕەرهاوێشتنی هەی دەمای ەبنەی دەوانەئ

ی ەوانە، ئەوەکانی خاوبوونەرەی هونکردنەو پیاد ەوەپێداچوون -« ەوەخۆئارامکردن» -3
 ن.ەدەبوون دەستی تووڕەی هەوەکردنمەتیی کەیارم

ستی ەست هاتنی هەروەبۆ د ەڵ خۆتدا بکەگەش لەباسی گ – خۆدواندن -4
 شۆکان.ەپ

یی و ەی تووڕجڵەوگرتنکانی ەرەنی هونبەکارهێنا ەب -ڕ ەش ەل ەوەوتنەدوور ک -5
 .ەی کێشەکانی چارەنگاوەه

 ەی گاڵتکردنەبۆ چارە ی کێشەکانی چارەرەی هونکردنەپیاد –توانج ی ەچار -6
 گرتن.پێکردن و توانج تێ

نێو  ەل« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەرەهون -وام بێت ەردەب« نگاوەه ەنگاو بەه»با  -7
 .ەبک ەردا پیادەوروبەد
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 ەزنجیر و وداەم 2 رگیەب

 هاوسۆزی یڕاهێنان م:ەکەی شیەب
 مەکەشی یەکانی بەوان

گرنگ و  ەمکەشاچ ەباس ل -رنجێکی گشتی ەڕاهێنانی هاوسۆزی / س -1
ی ەست، گرتنی ڕوانگەی هەوەک ناسینەکات وەکانی هاوسۆزی دەتییەڕەبن
 . ەی هاوسۆزانەوەاڵمدانەر، وەرانبەب

 پەیبردنها ەروەستی شانازی و هەی هۆکاری هەوەکردنڕوون –ستی شانازی ەه -2
 گۆڕین.  ەست دێتەی هەوەب

 شەو خواستانەو ئ ەیەڵک خواستی جیاوازیان هەی خەوەی ئکردنرکەد -خواست  -3
 گۆڕین. ەدێن ەوەم کاتەدەب

 کات. ەر دەرانبەب ەچۆن کار لت ەڵسوکەی هەوەرکی ئەد –نجام ەهۆکار و ئ -4

 د.ەستی بەبەم ەل ەوەوتنەدوور ک –ست ەبەم -5

وا بۆ ەڕ ریەسەی چارکردنو پێشنیاز ەسانی دیکەی مافی ککردنرکەد -تی ەوایەڕ -6
 پێش. ەکی دێتەیەکێش

 

 ەی کێشەی جرپنی و چارجڵەوگرتن: دووهەمشی ەب
 دووهەمشی ەکانی بەوان

جرپنی،  ەباس ل –رنجێکی گشتی ە/ س ەی کێشەکۆنترۆڵی جرپنی و چار -1
 «.ەی کێشەچار»کارهێنانی ەو ب ەوەخۆئارامکردنکانی ەهونەر

 ەوەبرەو س ڕێزەی  بەوەفێربوونی ئ - ەکی ڕێزدارانەیەشێو ەتی بەداوای یارم -2
 یت.ەتی بکەداوای یارم

شداریی چاالکیی ەب کاتی گونجاودا ەو ل ەکی دۆستانەیەشێو ەب –وتن ەڵ کەگەب -3
 یت.ەبک گرووپ

 .ەندانەی گیانی وازیمەوەدۆزین –وازی  -4
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داوای « ەوەێشی کەکۆنترۆڵی جرپنی و چار»ڕێی  ەل –ت ەداوای ڕوخس -5
 یت.ەت بکەڕوخس

ی ەوەکردنردا، داوای لێبوردن و ڕاستەرانبەڵ بەگەل کردنڵەه –داوای لێبوردن  -6
 .ەڵەه

 

 ییەتووڕ یجڵەوگرتن :سێهەم شیەب
 سێهەمشی ەکانی بەوان

و ەیی، ئەکانی تووڕەباسی نیشان  –رنجێکی گشتی ەیی / سەی تووڕجڵەوگرتن -1
یی ەی تووڕجڵەوگرتنی ەها پرۆسەروەگیرسێنن و هەیی دادەی تووڕەڕووداوان

 کات.ەد

 .ەو« ەی کێشەچار»کانی ەرەونی هکردنەڕێی پیاد ەل –رگرتن ەو ەخنەڕ -2

 .ەو« ەی کێشەچار»ی ەڕێی پرۆس ەل -رناندا ەدەڵ وەگەل کردنڵەه -3

فتاری ەتیی ڕەرپرسایەنی بگرتستۆەئەڕێی و ەل –نجامدا ەرئەڵ دەگەل کردنڵەه -4
 خۆ.

نێو  ەل« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەرەهون - وام بێتەردەب« نگاوەه ەاو بنگەه»با  -5
 .ەبک ەردا پیادەوروبەد
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 ەزنجیر و وداەم 3 رگیەب

 هاوسۆزی یڕاهێنان م:ەکەی شیەب
 مەکەشی یەکانی بەوان

کانی هاوسۆزی، بۆ ەرەرنجێکی گشتیی هونەس –ی ڕاهێنانی هاوسۆزی ەربارەد -1
ی ەوەاڵمدانەر و وەرانبەی بەست، گرتنی ڕوانگەی هکردن: دیاریەنموون

 ر.ەرانبەی بەسۆزانەب

ی ەربارەد ەیەستی ناکۆکیان هەڵک هەی خەوەب پەیبردن –ستی ناکۆک ەه -2
 دۆخێک.

 .ەلی بیستنی چاالکانەرگەی هونکردنەو پیاد کردندیاری –ەگرتنی چاالکانگوێ -3

 .ەر پێشان بدەرانبەی خۆت بۆ برۆشەپ –رۆشیەربڕینی پەد -4

شێت ەڵکی جودان دەمان کات خەه ەی کەوەیشتن لەتێگ –لماندنی جوداوازیەس -5
 لێکیش بچن.

 

 ەکێش یەچار و جرپنی یجڵەوگرتن :دووهەم شیەب
 دووهەمشی ەکانی بەوان

ی ەربارەرنجێکی گشتی دەس - ەی کێشەی جرپنی و چارجڵەوگرتنی ەربارەد -1
 ە.ی کێشەکارهێنانی چارەو ب ەوەخۆئارامکردنکنیکی ە، تەفتاری جرپنانەڕ

 ەهێنانی گفتوگۆ بوامبوون و کۆتاەردە، بکردنست پێەد -سازدانی گفتوگۆ  -2
 .ەشێوازێکی دۆستان

و « ەی دابڕانەوەکردنتەڕ»ری ەنی هونبەکارهێنا –ر ەوروبەی فشاری دەچار -3
 ر.ەرانبەسانی بەفشاری ک ەل بەرگرتنبۆ « ەی کێشەچار»

جرپنیی  ەل بەرگرتنبۆ  ەی کێشەنی چاربەکارهێنا -جرپنیی دزی  ەل بەرگرتن -4
 دزی.
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ری ەی هونکردنەپیاد ەجرپنیی درۆ ب ەل بەرگرتن –جرپنیی درۆ  ەل بەرگرتن -5
 .ەی کێشەچار
 

 

 ییەتووڕ یجڵەوگرتن :سێهەم شیەب
 سێهەمشی ەکانی بەوان

یی، ەکانی تووڕەرنجێکی گشتی نیشانەس –یی ەی تووڕجڵەوگرتنری ەی هونەربارەد -1
 یی.ەڕی تووجڵەوگرتنی ەبوون و پرۆسەڕووداوی تروکانی تووڕ

 ت.ەی تۆمەبۆ چار یەی تووڕجڵەوگرتنی ەنی پرۆسبەکارهێنا -ت ەی تۆمەچار -2

 ی ناکامی.کردنەبۆ چار تیڤ(ەیی )پۆزەاڵمی ئایەی وەوەدۆزین –ی ناکامی ەچار -3

و  ەفتاری ڕێزدارانەی ڕکردنەپیاد ەی سکااڵ بەوەاڵمدانەو و کردنسکااڵ –سکااڵ  -4
 دابڕ.

 ەل« نگاوەه ەنگاو بەه»کانی ەرەهون –وام بێت ەردەب« نگاوەه ەنگاو بەه»با  -5
 .ەبک ەپیاد ەسانی دیکەڵ کەگەشدا لەی هاوبەپرۆژ
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Appendix B 

Books for Children in Grades 1–3 

 
 
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day by Judith Viorst. 

Illustrated by Ray Cruz. New York: Atheneum, 1973. Some days, nothing goes right 

for Alexander, and he thinks about going to Australia. (identifying feelings, feelings 
change, calming down, anger buttons) Available in Spanish: Alexander y el día 
terrible, horrible, espantoso, horroroso. 
 
Amanda Pig on Her Own by Jean Van Leeuwen. Illustrated by Arnold Lobel. New 

York: Puffin, 1991. Amanda discovers the troubles and joys of being by herself. 

(reflection, cause and effect, communicating feelings, problem solving, expressing 
concern, anger buttons) 
 

Amelia’s Notebook by Marisa Moss. Berkeley, CA: Tricycle Press, 1995. Amelia 

records her feelings about moving to a new town and leaving her best friend behind. 
(identifying feelings, reflection, joining in at the right time, feelings change) 
 
Angel Child, Dragon Child by Michele Maria Surat. Illustrated by Vo-Dinh Mai. 

Milwaukee: Raintree, 1983. Going to a new school in America is difficult for Ut, a 

Vietnamese girl who misses her mother back in Vietnam. (accepting differences, 
reflection, dealing with criticism) 
 

The Ant Bully by John Nickle. New York: Scholastic, 1999. Lucas learns a lesson about 

bullying when he is pulled into the ant hole he has been tormenting. (identifying 
feelings, feelings change, reflection) 
 

A Bad Case of Stripes by David Shannon. New York: Blue Sky Press, 1998. Camilla is 

so concerned about what others think that she is untrue to herself and comes down 
with a bizarre illness. (dealing with peer pressure, identifying feelings, feelings 
change, problem solving) 
 
Baseball Saved Us by Ken Mochizuki. Illustrated by Dom Lee. New York: Lee and Low 

Books, 1993. A Japanese-American boy learns to play baseball when he and his 

family are forced to live in an internment camp; his ability to play helps him after the 
war is over. (identifying feelings, dealing with name-calling and teasing, joining in at 
the right time, problem solving) 
 
Be Good to Eddie Lee by Virginia Fleming. Illustrated by Floyd Cooper. New York: 

Philomel Books, 1993. Although Christy considered him a pest, Eddie Lee, a boy with 

Down’s Syndrome, shares several special discoveries with her. (identifying feelings, 
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feelings change, similarities and differences, accepting differences, dealing with 
being left out) 
 
Believing Sophie by Hazel Hutchins. Illustrated by Dorothy Donohue. Morton Grove, 

IL: Albert Whitman and Co., 1995. After she is wrongly accused of shoplifting, Sophie 

must explain her side of the story to a shopkeeper. (identifying feelings, reflection, 
problem solving, fairness, communicating feelings, perspectives, dealing with an 
accusation) 
 
Black, White, Just Right by Marguerite W. Davol. Illustrated by Irene Trivas. Morton 

Grove, IL: Albert Whitman and Co., 1993. A girl explains how her parents are 

different in color and have different tastes in art and food, and how she herself is 
also different but just right. (accepting differences, similarities and differences, 
reflection) 
 

The Blushful Hippopotamus by Chris Raschka. New York: Orchard Books, 1996. 

Roosevelt’s self-image improves as he begins to listen to his friend, instead of his 
negative older sister. (identifying feelings, feelings change, dealing with criticism) 
 
The Brand New Kid by Katie Couric. Illustrated by Marjorie Priceman. New York: 

Doubleday, 2000. When Lazlo transfers to a new school, he is teased by his 

classmates until two girls find the compassion to befriend him. (reflection, dealing 
with name-calling and teasing, dealing with peer pressure, identifying feelings, 
feelings change, accepting differences) Available in Spanish: El niño nuevo. 
 

Crickwing by Janell Cannon. San Diego: Harcourt, 2000. A lonely cockroach named 

Crickwing has a creative idea that saves the day for the leaf-cutting ants when their 
fierce forest enemies attack them. (dealing with being left out, dealing with name-
calling and teasing, identifying feelings, feelings change, fairness, problem solving) 
 
A Day’s Work by Eve Bunting. Illustrated by Ronald Himler. Boston: Houghton Mifflin, 

1994. Francisco, a young Mexican-American boy, tries to help his grandfather find 

work and discovers that even though his grandfather can’t speak English, he has 
much to teach Francisco. (reflection, apologizing, identifying feelings, asking for help 
in a positive way, fairness) 
 
Dora’s Box by Ann-Jeanette Campbell. Illustrated by Fabian Negrin. New York: Alfred 

A. Knopf, 1998. In order to protect her, Dora’s parents put anything that might 

frighten or hurt her into a box and tell her never to open it, but when she eventually 
does, her life is enriched by what she finds. (identifying feelings, reflection, 
expressing concern) 
 
Eagle Song by Joseph Bruchac. Illustrated by Dan Andreasen. New York: Puffin, 
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1997. After moving from a Mohawk reservation to Brooklyn, fourth-grader Danny 

Bigtree encounters stereotypes about his Native American heritage. Advanced 
reading. (making conversation, joining in at the right time, anger buttons, problem 
solving, dealing with being left out, identifying feelings) 
 

Elizabeth Imagined an Iceberg by Chris Raschka. New York: Orchard Books, 1994. 

Elizabeth encounters Madame Uff Da when out riding her bicycle. Madame Uff Da 
intimidates Elizabeth, but she is able to draw on her inner resources and model the 
assertiveness skills that bring her to safety. (problem solving, self-talk) 
 
Enemy Pie by Derek Munson. Illustrated by Tara Calahan King. New York: Chronicle 

Books, 2000. When Jeremy Ross moves into the neighborhood and becomes enemy 

number one, a boy’s father helps him by making his famous enemy pie. (identifying 
feelings, feelings change, problem solving, fairness) 
 
Finding the Green Stone by Alice Walker. Illustrated by Catherine Deeter. San Diego: 

Harcourt Brace Jovanovich, 1991. After saying unkind things to family and friends, 

Johnny loses both his green stone and his interest in life, and he only recovers them 
when he discovers love within his heart. (reflection, identifying feelings, cause and 
effect, active listening, expressing concern, problem solving, dealing with wanting 
something that isn’t yours, asking for help in a positive way, apologizing, resisting 
temptation to steal, making a complaint) 
 
Freedom School, Yes! by Amy Littlesugar. Illustrated by Floyd Cooper. New York: 

Penguin Putnam, 2001. When her house is attacked because her mother 

volunteered to take in a young white woman who has come to teach black children 
at the Freedom School, Jolie is afraid, but she overcomes her fear after learning the 
value of education. (identifying feelings, feelings change, problem solving, accepting 
differences, fairness) 
 
A Friend Like Ed by Karen Wagner. Illustrated by Janet Pedersen. New York: Walker 

and Company, 1998. Mildred accepts her best friend Ed even though he is 

sometimes eccentric. (reflection, accepting differences, similarities and differences) 
 
The Gardener by Sarah Stewart. Illustrated by David Small. New York: Farrar, Straus 

and Giroux, 1997. A series of letters relate what happens when, after her father 

loses his job, Lydia Grace goes to live with her Uncle Jim in the city and takes her 
love for gardening with her. (identifying feelings, reflection) 
 
Going Home by Eve Bunting. Illustrated by David Diaz. New York: HarperCollins, 

1996. Carlos’s parents moved to the United States for their children’s sake; on a visit 

back to Mexico, Carlos realizes his parents still consider Mexico home. (reflection, 
identifying feelings) 
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Hey, Little Ant by Phillip Hoose and Hannah Hoose. Illustrated by Debbie Tilly. 

Berkeley, CA: Tricycle Press, 1998. An ant pleads with a boy not to squash him. Can 

be read as a story, comes with musical notation. (reflection, identifying feelings, 
dealing with peer pressure, perspectives, fairness) 
 
The Honest-to-Goodness Truth by Patricia C. McKissack. Illustrated by Giselle Potter. 

New York: Atheneum, 2000. After Libby is caught in a lie, she makes the decision to 

always tell the truth. After alienating all of her friends, she learns how to tell the 
truth without hurting other people’s feelings. (identifying feelings, problem solving, 
cause and effect, intentions, resisting the impulse to lie) 
 
Hooway for Wodney Wat by Helen Lester. Illustrated by Lynn Munsinger. Boston: 

Houghton Mifflin, 1999. Rodney’s speech impediment initially makes him the target 

of the class bully; later it makes him a hero. (dealing with name-calling and teasing, 
identifying feelings) 
 
How to Lose All Your Friends by Nancy Carlson. New York: Viking Children’s Books, 

1994. Making its point through opposition, this humorous book shows children the 

importance of friendship. (fairness, dealing with wanting something that isn’t yours, 
cause and effect) 
 
The Hundred Dresses by Eleanor Estes. Illustrated by Louis Slobodkin. San Diego: 

Harcourt Brace and Company, 1944. When Wanda, a shy girl from Poland, claims to 

have a hundred dresses at home, the other girls begin to tease her every day. It is 
only after Wanda moves away that the girls start to understand those hundred 
dresses and about the effects of their teasing. Advanced reading. (identifying 
feelings, predicting feelings, cause and effect, intentions, taking responsibility for 
your actions, dealing with peer pressure, dealing with being left out) Available in 
Spanish: Los cien vestidos. 
 

I, Amber Brown by Paula Danziger. New York: Penguin Putnam, 1999. After Amber’s 

parents decide to share custody of her, she struggles to understand how to live in 
two homes with two different sets of rules. (identifying feelings, apologizing, anger 
buttons, self-talk, feelings change) 
 
I Speak English for My Mom by Muriel Stanek. Illustrated by Judith Friedman. 

Morton Grove, IL: Albert Whitman Company, 1988. Mexican-American Lupe has 

mixed feelings about helping her mom with English. (conflicting feelings, predicting 
feelings, expressing concern, problem solving, feelings change) 
 
The In-Between Days by Eve Bunting. Illustrated by Alexander Pertzoff. New York: 

HarperCollins, 1994. Reluctant to see any changes in his life on Dove Island, George 
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tries to get rid of his father’s girlfriend. Advanced reading. (anger buttons, dealing 
with disappointment, making conversation, identifying feelings, feelings change) 
 

Ira Says Goodbye by Bernard Waber. Boston: Houghton Mifflin, 1988. Ira’s best 

friend is moving to a neighboring town. Both Ira and Richie struggle to process what 
it means to lose a best friend. (problem solving, dealing with name-calling and 
teasing, reflection, communicating feelings) 
 

It’s Mine! by Leo Lionni. New York: Alfred A. Knopf, 1986. Three selfish frogs fight 

until a toad helps them realize that getting along and sharing is more fun. 
(identifying feelings, feelings change, problem solving, fairness) 
 
Jake Drake, Bully Buster by Andrew Clements. Illustrated by Amanda Harvey. New 

York: Simon and Schuster, 2001. When Link Baxter moves into his neighborhood, 

Jake becomes the target of bullying until he finds a way to relate to Link. Advanced 
reading. (identifying feelings, feelings change, dealing with name-calling and teasing, 
problem solving) 
 
Jeremiah Learns to Read by Jo Ellen Bogart. Illustrated by Laura Fernandez and Rich 

Jacobson. New York: Orchard Books, 1999. Although Jeremiah is talented at many 

things, he doesn’t know how to read. When he decides to learn, he not only excels, 
but teaches his teacher and students to do many new things. (reflection, self-talk) 
 
Judy Moody by Megan McDonald. Illustrated by Peter Reynolds. Cambridge, MA: 

Candlewick Press, 2000. Judy is prone to grouchiness, but the process of working on 

her “Me” collage helps her focus on the positive aspects of her life. Advanced 
reading. (identifying feelings, accepting differences, feelings change, anger buttons, 
calming down) 
 
Julian’s Glorious Summer by Ann Cameron. Illustrated by Dora Leder. New York: 

Scott Foresman, 1987. When his best friend Gloria receives a new bike, Julian 

spends the summer avoiding her because of his fear of bikes. Advanced reading. 
(identifying feelings, resisting the impulse to lie, feelings change, preferences, 
conflicting feelings, problem solving, accepting consequences) 
 

The Kid in the Red Jacket by Barbara Park. New York: Bullseye Books, 1987. When 

Howard moves across the country, he is befriended by a six-year-old neighbor, and 
he worries that the friendship might interfere with his making friends his own age. 
Advanced reading. (identifying feelings, feelings change, reflection, fairness, 
accepting differences) 
 
Leo the Late Bloomer by Robert Kraus. Illustrated by Jose Aruego. New York: 

HarperCollins, 1971. Leo the lion can’t seem to do anything right, but with time, and 
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his mother’s understanding, he blooms. (identifying feelings) 
 

A Letter to Amy by Ezra Jack Keats. New York: HarperCollins, 1968. Peter 

accidentally bumps into Amy when he rushes out to mail an invitation to her. 
(identifying feelings, intentions) 
 

Lilly’s Purple Plastic Purse by Kevin Henkes. New York: Greenwillow Books, 1996. 

Lilly loves everything about school, especially her teacher, but when he asks her to 
wait a while before showing her purse, she does something for which she is later 
very sorry. (anger buttons, calming down, identifying feelings, problem solving, 
apologizing) Available in Spanish: Lily y su bolso de plástico. 
 

The Magic Fan by Keith Baker. New York: Harcourt Brace, 1989. Despite being 

laughed at by fellow villagers, Yoshi uses his building skills to make a boat to catch 
the moon, a kite to reach the clouds, and a bridge that mimics the rainbow. 
(identifying feelings, dealing with name-calling and teasing, feelings change, dealing 
with peer pressure) 
 

Max by Bob Graham. Cambridge, MA: Candlewick Press, 2000. Max, the son of 

superheroes, is late in learning how to fly. (accepting differences, dealing with name-
calling and teasing, dealing with criticism) 
 

The Meanest Thing to Say by Bill Cosby. New York: Scholastic, 1997. When a new kid 

at school tries to get other students to put each other down, Little Bill turns to his 
father and learns a way to stop the situation. (dealing with name-calling and teasing, 
identifying feelings, fairness, problem solving) 
 
The Mommy Exchange by Amy Hest. Illustrated by DyAnne DiSalvo-Ryan. New York: 

Simon and Schuster, 1988. After concluding that each other’s home life is more 

appealing than their own, two young friends decide to swap homes and mothers. 
(dealing with wanting something that isn’t yours, feelings change, reflection, 
identifying feelings) 
 

My Two Uncles by Judith Vigna. Morton Grove, IL: Albert Whitman Company, 1995. 

Elly’s grandfather has trouble accepting the fact that his son is gay. (accepting 
differences, feelings change, communicating feelings) 
 
Nadia’s Hands by Karen English. Illustrated by Jonathan Weiner. Honesdale, PA: 

Boyds Mills Press, 1999. When her hands are painted with henna for her aunt’s 

wedding, Nadia worries about how her classmates will respond. (identifying feelings, 
accepting differences, feelings change) 
 
Odd Velvet by Mary E. Whitcomb. Illustrated by Tara Calahan King. San Francisco: 
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Chronicle Books, 1998. Although she dresses differently from the other girls and 

does unusual things, Velvet eventually teaches her classmates that even an outsider 
has something to offer. (similarities and differences, dealing with peer pressure, 
dealing with being left out, identifying feelings, feelings change) 
 
Oliver Button Is a Sissy by Tomie dePaola. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 

1979. His classmates’ taunts don’t stop Oliver from doing what he likes best. 

(accepting differences, similarities and differences, dealing with peer pressure, 
dealing with name-calling and teasing, dealing with disappointment) 
 
The One in the Middle Is the Green Kangaroo by Judy Blume. Illustrated by Amy 

Aitken. New York: Bradbury Press, 1981. Freddy hates being the middle one in the 

family until he gets a part in the school play. (identifying feelings, feelings change, 
dealing with being left out, reflection) 
 
Onion Tears by Diana Kidd. Illustrated by Lucy Montgomery. New York: Orchard 

Books, 1991. A Vietnamese girl tries to come to terms with her grief over the loss of 

her family and her new life with an American family. (reflection, similarities and 
differences, identifying feelings, feelings change, emotions, active listening, 
expressing concern, accepting differences, joining in at the right time, dealing with 
name-calling and teasing) 
 
The Pain and the Great One by Judy Blume. Illustrated by Irene Trivas. New York: 

Bradbury Press, 1974. Written from the perspectives of a brother and sister, two 

siblings describe each other and explain why the other gets preferential treatment. 
(identifying feelings, dealing with being left out, anger buttons, fairness) 
 
Peach and Blue by Sarah S. Kilborne. Illustrated by Steve Johnson and Lou Fancher. 

New York: Alfred A. Knopf, 1994. A frog helps Peach see the world, while Peach 

helps the frog see things he hasn’t noticed. (problem solving, reflection) 
 
Ramona Forever by Beverly Cleary. Illustrated by Alan Tiergreen. New York: William 

Morrow and Company, 1984. Third-grader Ramona has to deal with being a latchkey 

kid, fighting with a sibling, waiting for a new baby, and more. Advanced reading. 
(identifying feelings, fairness, making a complaint, problem solving, interrupting 
politely, dealing with name-calling and teasing, intentions, apologizing) Available in 
Spanish: Viva Ramona. 
 
Ronald Morgan Goes to Bat by Patricia Reilly Giff. Illustrated by Susanna Natti. New 

York: Viking Children’s Books, 1988. Although he can’t hit or catch, Ronald loves to 

play baseball, and he’s got a lot of spirit. (self-talk, joining in at the right time, 
reflection, dealing with criticism, dealing with name-calling and teasing) 
 



 

125 

The Rooster’s Gift by Pam Conrad. Illustrated by Eric Beddows. New York: 

HarperCollins, 1996. A rooster thinks his “gift” of crowing in the morning makes the 

sun rise until one morning when he accidentally oversleeps and the sun rises without 
him. (similarities and differences, feelings change, reflection, identifying feelings) 
 

The Saturday Kid by Edward Sorel. New York: Margaret K. McElderry Books, 2000. 

Leo wonders why Morty always causes him trouble, but after spending a Saturday 
with his violin teacher and then seeing himself in a newsreel at the movies, Leo 
doesn’t worry anymore. (dealing with name-calling and teasing, identifying feelings, 
feelings change) 
 
A Sister’s Wish by Kate Jacobs. Illustrated by Nancy Carpenter. New York: Hyperion 

Books for Children, 1996. A girl with six brothers wishes for a sister, then discovers 

that brothers will do in the meantime. (problem solving, feelings change, identifying 
feelings) 
 
Staying Nine by Pam Conrad. Illustrated by Mike Wimmer. New York: HarperCollins, 

1988. Nine-year-old Heather doesn’t want to turn ten until wacky Rosa Rita shows 

her that growing up isn’t so bad. Advanced reading. (reflection, identifying feelings, 
similarities and differences, feelings change, preferences, conflicting feelings, 
expressing concern) 
 
The Stories Huey Tells by Ann Cameron. Illustrated by Roberta Smith. New York: 

Alfred A. Knopf, 1995. Huey problem solves his fear of the dark, tries new foods, and 

earns his brother’s respect in this collection of humorous stories. Advanced reading. 
(problem solving, identifying feelings, reflection, feelings change) 
 

Stranger in the Mirror by Allen Say. Boston: Houghton Mifflin, 1995. When a boy 

wakes up looking like his grandfather, he must come to terms with his stereotypes. 
(identifying feelings, feelings change, reflection) 
 
The Summer My Father Was Ten by Pat Brisson. Illustrated by Andrea Shine. 

Honesdale, PA: Boyds Mill Press, 1998. A father tells the story of how he damaged a 

neighbor’s tomato garden when he was a boy and what he did to make amends. 
(identifying feelings, reflection, cause and effect, dealing with peer pressure, 
problem solving, accepting consequences, apologizing) 
 
Sunshine Home by Eve Bunting. Illustrated by Diane DeGroat. New York: Clarion, 

1994. When Tim and his parents visit his grandmother in the nursing home where 

she is recovering from a broken hip, everyone pretends to be happy until Tim helps 
them express their true feelings. (identifying feelings, reflection, expressing concern, 
problem solving) 
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Surviving Brick Johnson by Laurie Myers. Illustrated by Dan Yaccarino. New York: 

Clarion Books, 2000. When Brick, the big new kid at school, catches Alex imitating 

him, Alex is sure he will be bullied. Advanced reading. (identifying feelings, feelings 
change, reflection, accepting differences, problem solving, making conversation) 
 
The Table Where Rich People Sit by Byrd Baylor. Illustrated by Peter Parnall. New 

York: Charles Scribner’s Sons, 1994. A girl discovers her impoverished family is rich 

in things that matter in life. (identifying feelings, reflection, feelings change) 
 
Tales of a Fourth Grade Nothing by Judy Blume. Illustrated by Roy Doty. New York: E. 

P. Dutton, 1972. Peter tells about school, his family, and his troubles with his two-

year-old brother Fudge. Advanced reading. (reflection, identifying feelings, problem 
solving, anger buttons) 
 
Three Cheers for Catherine the Great! by Cari Best. Illustrated by Giselle Potter. New 

York: D. K. Publishing, 1999. When her grandmother announces she doesn’t want 

gifts for her birthday, Sara struggles to figure out what she has of herself to give. 
(reflection, identifying feelings, preferences) 
 

Verdi by Janell Cannon. San Diego: Harcourt, 1997. A young python does not want to 

grow slow and boring like the older snakes he sees in the tropical jungle where he 
lives. (identifying feelings, feelings change, dealing with being left out, reflection) 
 
Weslandia by Paul Fleischman. Illustrated by Kevin Hawkes. Cambridge, MA: 

Candlewick Press, 1999. When Wesley plants a garden, he is transformed from an 

outcast to a leader in his community. (identifying feelings, dealing with being left 
out, problem solving) 
 
What Newt Could Do for Turtle by Jonathan London. Illustrated by Louise Voce. 

Cambridge, MA: Candlewick Press, 1996. After Turtle saves his life several times, 

Newt wonders how he can repay him. (problem solving, identifying feelings) 
 
Wilfrid Gordon McDonald Partridge by Mem Fox. Illustrated by Julie Vivas. Brooklyn, 

NY: Kane/Miller Book Publishers, 1985. A small boy tries to discover the meaning of 

“memory” so he can restore that of an elderly friend. (reflection, problem solving, 
perspectives, friendship) Available in Spanish: Guillermo Jorge Manuel Jose. 
 

Yoko by Rosemary Wells. New York: Hyperion, 1998. When her teacher realizes that 

the handmade sushi Yoko’s mother packs for her lunch set her apart from other 
students, she organizes an international potluck. (similarities and differences, 
dealing with peer pressure, dealing with being left out, problem solving) 
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Chapter books that can be used by the skilled reader or read aloud by the classroom 
teacher. 
 
 
 
 
Appendix C 
Books for Parents 
 

Bloomquist, M. L. (1996). Skills Training for Children with Behavior Disorders: A 

Parent and Therapist Guidebook. New York: Guilford. 
 

Canter, L. (1993). Homework Without Tears: A Parent’s Guide for Motivating 

Children to Do Homework and to Succeed in School. New York: HarperCollins. 
 

Clark, L. (1985). SOS! Help for Parents. Bowling Green, KY: Parents Press. 

 

Coles, R. (1998). The Moral Intelligence of Children: How to Raise a Moral Child. New 

York: Dutton/Plume Publishing. 
 

Declaire, J., and Gottman, J. M. (1997). Raising an Emotionally Intelligent Child. New 

York: Simon and Schuster. 
 

Diamond, M., and Hopson, J. L. (1999). Magic Trees of the Mind: How to Nurture 

Your Child’s Intelligence, Creativity, and Healthy Emotions from Birth Through 
Adolescence. New York: Penguin. 
 

Elias, M. J., Tobias, S. E., and Friedlander, B. S. (1998). Emotionally Intelligent 

Parenting: How to Raise a Self-Disciplined, Responsible, Socially Skilled Child. New 
York: Harmony Books. 
 

Faber, A., and Mazlish, E. (1998). Siblings Without Rivalry. New York: Avon Books. 

 

Faber, A., and Mazlish, E. (1999). How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids 

Will Talk. New York: Morrow/Avon Books. 
 

Garbarino, J. (1999). Raising Children in a Socially Toxic Environment. San Francisco: 

Jossey-Bass. 
 

Glenn, H. S., and Nelsen, J. (2000). Raising Self-Reliant Children in a Self-Indulgent 

World: Seven Building Blocks for Developing Capable Young People. Rocklin, CA: 
Prima Publishing. 



 

128 

 

Goleman, D. (2000). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ. New 

York: D.G. Bantam Books. 
 

Hall, D. C. (2001). Stop Arguing and Start Understanding: Eight Steps to Solving 

Family Conflicts. Seattle: Montlake Family Press. 
 

Kabat-Zinn, J. (1990). Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and 

Mind to Face Stress, Pain, and Illness. New York: Dell Publishing. 
 

Kabat-Zinn, M., and Kabat-Zinn, J. (2000). Everyday Blessings: The Inner Work of 

Mindful Parenting. Collingdale, PA: Diane Publishing. 
 

Kurcinka, M. S. (1998). Raising Your Spirited Child: A Guide for Parents Whose Child 

Is More Intense, Sensitive, Perceptive, Persistent, and Energetic. New York: Harper. 
 

Lowe, P. C. (1993). CarePooling: How to Get the Help You Need to Care for the Ones 

You Love. San Francisco: Berrett-Koehler. 
 

McKay, M., Fanning, P., Paleg, K., and Landis, D. (1997). When Anger Hurts Your Kids: 

A Parent’s Guide. Oakland, CA: New Harbinger Publications. 
 

Phelan, T. W. (1996). 1-2-3 Magic: Effective Discipline for Children 2–12. Carol 

Stream, IL: Child Management. 
 

Pipher, M. (1999). The Shelter of Each Other: Rebuilding Our Families. New York: 

Ballantine. 
 

Samalin, N., and Whitney, C. (1992). Love and Anger: The Parental Dilemma. New 

York: Viking Penguin. 
 

Saunders, C. S. (1999). Safe at School: Awareness and Action for Parents of Kids 

Grades K–12. New York: St. Martin’s Press. 

 

Seligman, M. E. P. (1996). The Optimistic Child. New York: Harper. 

 

Shure, M. (1996). Raising a Thinking Child: Help Your Young Child to Resolve 

Everyday Conflicts and Get Along with Others. New York: Henry Holt. 
 

Turecki, S., and Tonner, L. (2000). The Difficult Child. New York: Bantam Doubleday 

Dell Publishing. 
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Webster-Stratton, C. (1992). The Incredible Years: A Trouble-Shooting Guide for 

Parents of Children Aged 3–8. Toronto: Umbrella Press. 

 
Visit the Committee for Children Web site at www.cfchildren.org for an up-to-date 
list. You may wish to include titles from this list in a letter to parents. 
 
 
 
 
Appendix D 
Books for Teachers 
 

Armstrong, T. (2000). Multiple Intelligences in the Classroom. Alexandria, VA: 

ASCD. 

 

Berman, S. (1997). Children’s Social Consciousness and the Development of 
Social Responsibility. Albany, NY: State University of New York Press. 
 

Cartledge, G. (1996). Cultural Diversity and Social Skills Instruction. Champaign, IL: 

Research Press. 
 

Cohen, J. (Ed.) (2001). Caring Classrooms/Intelligent Schools: the Social Emotional 

Education of Young Children. New York: Teachers College Press. 
 

Coles, R. (2000). The Moral Life of Children. Boston: Atlantic Monthly Press. 

 

Curwin, R. L., and Mendler, A. N. (1997). As Tough As Necessary: Countering 

Violence, Aggression, and Hostility in Our Schools. Alexandria, VA: ASCD. 
 
Elias, M. J., Zins, J. E., Weissberg, R. P., Frey, K. S., Greenberg, M. T., Haynes, N. B., 

Kessler, R., Schwab-Stone, M. E., and Shriver, T. P. (1997). Promoting Social and 

Emotional Learning: Guidelines for Educators. Alexandria, VA: ASCD. 
 

Gardner, H. (1999). Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic 

Books. 
 

Gay, G. (2000). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice. New 

York: Multicultural Education Services. 
 

Goleman, D. (2000). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ. New 

York: D.G. Bantam Books. 
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Goleman, D. (2001). Schools with Spirit: Nurturing the Inner Lives of Children and 

Teachers. Boston: Beacon. 
 

Johnson, D. W., and Johnson, R. T. (1998). Learning Together and Alone: 

Cooperative, Competitive and Individualistic Learning. Boston: Allyn and Bacon. 
 

Kalb, J., and Viscott, D. (1992). What Every Kid Should Know. Boston: Houghton 

Mifflin. 
 

Kendall, F. E. (1995 ). Diversity in the Classroom: New Approaches to the Education 

of Young Children. New York: Teachers College Press. 
 

Manning, M. L., and Baruth, L. G. (1999). Multicultural Education of Children and 

Adolescents. Boston: Allyn and Bacon. 
 

Shade, B. J., Kelly, C. A., and Oberg, M. (1997). Creating Culturally Responsive 

Classrooms. Washington, DC: American Psychological Association. 
 

Shinn, M. R., Stoner, G., and Walker, H. M. (Eds.) (2002). Interventions for Academic 

and Behavior Problems II: Preventive and Remedial Approaches. Bethesda, MD: 
NASP. 
 

Walker, H. M., Colvin, G., and Ramsey, E. (1994). Antisocial Behavior in School: 

Strategies and Best Practices. San Francisco: Brooks/Cole. 
 

Walker, H. M., Epstein, M. H. (Eds.) (2001). Making Schools Safer and Violence Free: 

Critical Issues, Solutions, and Recommended Practices. Austin, TX: Pro-Ed. 
 
 
 
 
Appendix E 
Further Resources 
 
Several organizations serve as excellent clearinghouses for up-to-date information 
about prevention curricula, safe schools, and the social-emotional development of 
children. Many of the following organizations review prevention curricula or offer 
guidelines for reviewing materials, which will help you make decisions about what 
your school needs to fully address the social-emotional development of its children. 
For an updated list of these links, please visit the Committee for Children Web site at 
www.cfchildren.org. 
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Canadian Safe School Network 
www.cssn.org/home.htm 

(905) 848-0440 

 
Character Education Partnership 
www.character.org 

(800) 988-8081 

 
Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL) 
www.casel.org 
(312) 413-1008 
 
Drug Strategies 
www.drugstrategies.org 
(202) 289-9070 
 
Educational Resources Information Center 
www.eric.ed.gov 
(800) 538-3742 
 
National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information (NCCAN) 
www.calib.com/nccanch/ 

(703) 385-7565 

(800) 394-3366 

 
National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information 
www.health.org 

(800) 729-6686 

 
National Resource Center for Safe Schools 
www.safetyzone.org 

(503) 275-0131 

(800) 268-2275 

 
Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention 
www.ojjdp.ncjrs.org 

(202) 307-5911 

 
Prevent Child Abuse America 
www.preventchildabuse.org 

(312) 663-3520 
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U.S. Department of Education, Office of Safe and Drug-Free Schools 
www.ed.gov/offices/OESE/SDFS/ 

(202) 260-3954 

 
U.S. Department of Health and Human Services, Center for Substance Abuse 
Prevention (CSAP) 
www.samhsa.gov/centers/csap/csap.html 

(301) 443-0365 

 

 
 
Appendix F 
Committee for Children Programs 
 
Talking About Touching™: A Personal Safety Curriculum 

Preschool/Kindergarten–Grade 3 

The Talking About Touching curriculum teaches skills for sexual abuse prevention as 
well as lessons on traffic safety, fire safety, and gun safety. Related videos include 
What Do I Say Now?™ How to Help Protect Your Child from Sexual Abuse for parents, 
and Yes You Can Say No for the classroom. 
 
Second Step®: A Violence Prevention Curriculum 
Preschool/Kindergarten–Middle School/Junior High 
This research-based program is designed to help reduce impulsive and aggressive 
behavior in children. Social-emotional skills addressed include empathy, impulse 
control, problem solving, and emotion management. The program comes in grade-
level kits and includes a staff training component. Also available: Second Step Family 
Guide and Segundo Paso, a Spanish-language supplement to the program. 
 
Steps to Respect®: A Bullying Prevention Program 

Grades 3–5 or Grades 4–6 

The Steps to Respect curriculum is a school-based, social-emotional learning program 
designed to decrease bullying and help children build more respectful, caring peer 
relationships. The program is intended for use in elementary schools and includes 
training components for teachers, staff, and parents, and curriculum components for 

students in Grades 3–5 or Grades 4–6. 
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 G پاشکۆی
 نگۆکەرهەف

 

بوونی ەتووڕ هۆی ەبنەد یەڕووداو و ەوش ار،کرد دۆخ، وەل بریتین یی:ەتووڕ یەدوگم
 یان، سێکەکفتاری ەگوتار یان ڕ کەو ،بن کیەرەد هۆکاری ەمانەئ شێتەد .مرۆڤ

بکات لێهات ەو کەیەشێو ەب خۆدواندن یان کاندنوخۆترو کەو بن، کیەناو هۆکاری
 یت.ەبک ییەتووڕ ەب ستەه

 

 و ەوەخۆئارامکردنری ەهون ینبەکارهێنا ەل ەبریتیی یی:ەتووڕ یجڵەوگرتن یەپرۆس
ندی ەسەێکی پشێواز ەب ربڕینیانەد و ییەتووڕ ستیەه یجڵەوگرتن بۆ ەکێش یەچار

 جڤاکی.

 

پێشانی  - ەکیانەرەد یان ەکیانەناو - شەی لەلەگەنیشان وەل بریتین یی:ەتووڕ یەنیشان
 یەپل یان دڵ یەترپ گۆڕانکاریی :ەنموون بۆ. ییەتووڕ ستیەه ەب ەب ەدات بۆ ئاماژەد
 ەل ییەتووڕی ەاننیش یەوەناسین .ەگلویەش و ەولکوماس بوونیگرژ ،شەل رمیەگ

خش ەفتارێکی زیانبەو ڕەرەیی بەتووڕی ەوەستن لەربەببۆ  ەرەیارید خۆماندا
 یکیەرەد یەنیشان .گرینب فتارمانەڕ ویەجڵ و ەوەینەبک ئارام خۆمان، تبستێنێەرەپ
 .ەوەبناسنی مرۆڤ یەتووڕ ستیەه کاتەد رەرانبەب کیەکۆم ڕوخسار ربڕینیەد کەو

 

 ەک دیاریکراو، بچووکی نگاویەه پێنج بۆ سێ ەل بریتین کی:ەفتارەڕ توانای نگاویەه
 ۆڵوازیداڕ یەماو ەل ەاننگاوەه مەئ ک.ەیەکێش بۆ ەچار یکردنجێەجێب بۆ کاردێتەب

 کرێن.ەد ەپیاد

 

 کانیەماسوولک ینبەکارهێنا ەب قووڵ یەناسەه رگرتنیەو ەل ەبریتیی :ەناسەهەسک
 یەڕێگ ەل هێواش کیەیەناسەه سنگ. کانیەماسوولک ینبەکارهێنا تا زیاتر نچکەناوپ
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 پاشان :یتەبک خۆش رمیەگ کیەشۆربای بۆنی یەوەئ کەو گیرێتەردەو ەوەلووت
 داەشۆرباک ەب فوو یەوەئ کەو ،یتەکەر دەد ەوەمەد یەڕێگ ەل ەواکەه هێواشیەب

 .ەوەببێت سارد یەوەئ بۆ یتەبک

 

ی ەزاد ەک ،ەوەرمییەدڵگن و ژاەشڵ دۆخی ەل ەیەوەگواستن یەپرۆس :ەوەخۆئارامکردن
 ،ستەه یجڵەوگرتنو  ەوەخۆئارامکردن یتوانا .ئارامتر دۆخێکی وەرەب، ەتوند ستیەه
ستن ەربەبۆ ب کاتەد مەراهەف وچانێکی خاو، ژماردن یان قووڵ دانیەناسەه ەنموون بۆ
 ند.ەسەناپ فتاریەڕ ەگرتن لو ڕێ توندی ستەه ندنیەسەرەپ ەل

 

 یەوەاڵمدانەو و ەرەرانبەب یڕوانگەگرتن ،ەستەه یکردندیاری توانای هاوسۆزی:
 .ەرەرانبەب یەستیارانەه

 

 ەب ربڕینیانەد و توند ستیەه یکردنەچار توانای ەل ەبریتیی جرپنی: یجڵەوگرتن
 دوایەرەس ەل سەرنجدان ،ەجرپنان فتاریەڕ یەوەناسین. جڤاکیندی ەسەپشێوازی 

 .جرپنی یجڵەوگرتنرن بۆ ەیارید ەوەخۆئارامکردن یتوانا ینبەکارهێنا و شەل

 

 وبێت ەی تێدا نەلۆم کەیەشێو ەب ەیەکێش یکردنباس :ەکێش یەنانەبێالی یکردنباس
 یەکێش یکردنباس ەنموون بۆ ؛ربگرێتەو ندەه ەب ەکێش کانیەنەالی مووەه بۆچوونی

 وێتەمانەد من و جوانڕۆ» ەبێتەد «مەبک وازی ەکەجۆالن رەسەل ناهێڵێت جوانڕۆ»
 «.ینەبک وازی ەیەجۆالن ەاکت وەئ رەسەل

 

 ەل پێکدێت ەک جڤاکی یەکێش یەچار بۆ ەکەیەپرۆس :ەکێش یەچار توانای
 نگاندنیەڵسەه ند،ەسەپ ریەسەچار یەبارانەبیرۆک ،ەکەکێش یکردندیاری
 ئاخۆ نگاندنیەڵسەه ،کرێەسەچار ینبەکارهێنا و ڵبژاردنەه کان،ەرەسەچار
 .ەدیک رێکیەسەچار ڵبژاردنیەهرنا ەگ و ەبووەه ڵکیەک ەکەرەسەچار
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و  ەوڵیبژاردەری مرۆڤ هەسەو چارەئو  ەی کێشەوەکردنرەسەب ەل ەبریتیی :ەوەبیردان
نیازی سوود لێ  ەب ەنگاندنەڵسەو ه ەو بارودۆخەل ەیەوەکردن. بیرەی کردووەپیاد

 اڵمیەو فێرخواز ییدا،ەتووڕ یجڵەوگرتن یەپرۆس نگاویەه مینەدواه ەلرگرتن. ەو
 .ەوەنەدەد ەوەبیردان پرسیاری

 

ر بۆ ەهاند ەها ببێتەی وەگوت ەب خۆدواندن ەهاتن بابۆ ڕ ەکەیەپرۆس :خۆدواندن
 بڵێ خۆت ەب :ەنموون بۆ. ەکەکێش ەل کردنگیر رنجەسر بۆ ەو یارید تیەئای ڵوێستیەه
 «.کرێەد ەچار پێ مەیەکێش مەمن ئ .بکەوە بیر و ەانێک بگرچو ،بەوە ئارام»

 ەجودای یانمەئ هێنرێت.ەد کارەب ەوەخۆئارامکردن ریەهون ەل شێکەب کەو خۆدواندن
 یەرنامەبی نێو کانەنگاوەهفێربوونی  ەل ەشێکەب ەک ،رزەب نگیەدەب ەوەکردنبیر ەل

 «.نگاوەه ەب نگاوەه»

 

 یەپرۆسکانی ەنگاوەی هەوەگوتن ەل ەبریتیی رز:ەب نگیەد ەب ەوەکردنبیر
ی کردنەپیادی فێربوون و کات ەل ،ییەتووڕ یجڵەوگرتن و ەکێش یەچار ە،وەخۆئارامکردن

وسا فێر ەبێت ئەد ەرانەو هونەی فێرخواز باشتر فێری ئەوەپاش ئ. ەنگاوانەو هەئ
 ەوەکردنبیر. ەوەرز بیانڵێتەنگی بەد ەک بەن ەوەکان بکاتەنگاوەه ەکرێت زیاتر بیر لەد
 .ەوەخۆئارامکردن ریەهون ەل ەشێکەبویان ەئ ،خۆدواندن ەل ەجودای رزەب نگیەد ەب

 

یاوازدا. جبارودۆخی  ەری نوێ لەهون یکردنەپیاد بۆ ەکەیەپرۆس زانیار: یەوەگواستن
 .زانیار یەوەگواستنهێنێت بۆ ەکار دەب ەری دیکەو هون ەپارچ-ی سێمۆدێل ەکەرنامەب
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 H پاشکۆی

 مەکەی یەوان م،ەکەی شیەب ،1 پۆلی ەڵەبووکتێکستی 

 

 پێشان رمەدڵگ بچووکی منداڵێکی فتاریەڕ ەبجوڵێن هاەو جرپن یەتوولی ەڵەبووک
 بۆ ەوەنەبک کشێوازێ ەل بیربن و  ەشداری گفتوگۆکەب نەبد هان فێرخواز بدات.
 نێو یکردنگفتوگۆ بۆ ەوەکەپۆل یڕێسا نێو ەنەبخ پێشنیاز .ەولوت یەوەکردنئارام

شی ەناو ب 1 ەپرسیاری ژمار ەر لەب، ەتێکست مەئ و ەتوول ینبەکارهێنا بۆ .گرووپ
 :ەالد 3-1 کانیەپرسیارو  ەپیاد ەوەی خوارەنەم دیمەئ «چیرۆک و گفتوگۆ»

 

 درێژ لەپ و تبچرپێنێ گوێتدا ەب بکات، بازبازێن کۆشت رەسەل ەکەجرپن ەتوول با
 نیشتت.ەت کانیەمنداڵ رگیەجلوب بۆ بکات

ست ەد ەکوێو ەدا نازانێت ل« یانەی بەبازن» ەشداری لەبۆ ب ەرمەدڵگ ەندەوەئ ەتوول
 بێزارسانی نێزیک خۆی ەچۆن ک و تدانیشێ ئارامناتوانێت  ەتوول ەپێبکات. چاوتان لێی

 ەل ەتوول ناچێت ەوەلاڵم ەب بگرێت، گوێ و ەوەبێت ئارام مەکەد ی لێداوا کات؟ەد
 ئایاگۆ.  ەدێت شەلوتو کات،ەد ئاخافتن ەب ستەد کێکەی کاتێکی من بگات. ەداواک
 بکات؟ فتارەڕ هاەو ەدیو تانەولوت مەد هیچ

 بازبازێن. و بزێوی ەل بێتەد وامەردەب ەتوول
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 گفتوگۆ و چیرۆک

 ەئێم بێتەد ەوەئ رەبەل بزانێت، گرووپ نێو ی «گفتوگۆ» ڕێسای ەتوول ناچێت ەوەل
 ەب چی ین.ەبک فتارەڕ داگرووپ وێن ەل چۆندەڵێت  پێمان «ڕێسا» ین.ەبک کیەکۆم
 خۆماندا؟ یەکەگرووپ وێن ەل مانکردنفتارەڕ چۆنەتی یەربارەد بڵێین ەتوول

 

 یەوەئ پاش ت.بکا ەتوول کیەکۆم ەوەنەکب هاەی وڕێسا ەل بیر نەبد هان منداڵ
ی نوێ فتارەڕ ەتوولوجا ەئ نەکەد پێشنیاز گرووپ وێن گفتوگۆی ڕێسای انفێرخواز

 ت.وێنێنەد

 هێمنی ەب چۆن ەتوول نەکب ماشاەت بێت.ەد ڕێساکانمان فێری ەکەجرپن ەتوول
ڕاگرین. کاتێک من  خۆمانپێمان الی  و ستەددەبێت  ەک زانێتەد ەتوول. ەنیشتوودا
 یکردنهاوکاریی بۆ مەکەد سوپاستان .ەیەنۆر ڕێیەچاوکات و ەیرم دەس ەتوولدوێم ەد

 .ەتول

 



 

138 

 I پاشکۆی
 مەپێنج یەوان ،سێهەم شیەب ،2 پۆلی ەڵەبووکتێکستی 

 

 ن.ەبک سازرداخێک ەپ یەوەربوونەب یانە قاو پیوکو شکانی نگیەدەنگەد

 «ئۆی!» ڵێ:ەد و دوێنێتەد خۆی ،ەڵەبووک یردلێ

 «؟ەچیی ەکەکێش» :ەپێشانی بد «بیرەڵەپ» ەب

 خاتوو یەکەپوکو ستەبەبێمرچوو، ەستم دەد ەل» ڵێت:ەد ەڵەبووک دلێری
 !بووەباش ن ەوەئ ئۆی، .ەوەردایەبم  – (ەکتێبخان ریەبەڕێوەب )ناوی  _________

 «؟ەباش مەبک چی م.ەبک ەچار ەیەکێش مەئ بێتەد .ەناخۆش پێـم ڕاستیەب

 

 «؟ەچیی رەسەچار» :ەپێشانی بد «بیرەڵەپ» ەب

 وایادتوانم ەد یان .مەوێڵ بک ەکەو باس بڕۆم توانمەد» ڵێت:ەد ەڵەبووک دلێری
 یانهێنم. ەد بۆ یەدیک وپێکیوکپێی بڵێم  و مەبک _________ خاتوو ەل بوردنلێ
 توانمەد یان .مەهاوکاریی بک ەم پاش کاتی فێرگەمن ئاماد بڵێم پێی توانمەد
 ەرانەسەچارم ەک لەی، یەد …ەدیک سێکیەک ستۆیەئ ەمەبخ ەکەپوکو یەوەردانەب

 .«بێتەهسوودی دەبێت 

 

ی لێک چۆن ڵکەخ ؟ەتەالمەس ەکەرەسەچار ئایا» :ەپێشانی بد «بیرەڵەپ» ەب
 «؟ەیەه ڵکیەک ئایا ؟ەوایەڕ ئایا؟ ەوەنەدەد

 

 اتووخ ەیەوانەل م؟ەبک بوردنلێ داوای رەگ بێتەد چی» ڵێت:ەد ەڵەبووک دلێری
 ستەهمن  اڵمەب بێت. ەتووڕر ەه (ەکتێبخان ریەبەڕێوەب )ناوی  _________

 پێشنیازی رەگ بێت.ان شەتووڕو  تبوورێەد ێمل ەپێم وای .م ئێستا باشترمەکەد
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 ەتووڕ ەهێند ەیەوانەل م،ەبکهاوکاریی  ەفێرگ کاتی واوبوونیەت دوای مەبک شەوەئ
 «بێتەه باشی ڵکیەک ەشیەوانەلو  ەتەالمەس و ەوایەڕ بوردنلێ داوای .بێتەن

 

 .«بکه ەپیاد و ەڵبژێرەه کێرەسەچار»: ەپێشانی بد «بیرەڵەپ» ەب

 

 یشبوردنلێ داوای و گرمەد ستۆەئ ەل تییەرپرسایەبمن » ڵێت:ەد ەڵەبووک دلێری
 خۆی تاەوەئ» ڵێت:ەد و بینیتەد ەکتێبخان ریەبەڕێوەب ەڵەبووک دلێری «مەکەد

 .«کرێەپێد مەمەئ ،ەچاک هات،

 

 .ەوەبخ دوور «بیرەڵەپ»

 

 )ناوی _________ خاتوو» ڵێت:ەد ەکتێبخان ریەبەڕێوەب ەبە ڵەبووک دلێری
 بوردنلێ داوای شکا. و ەوەردایەب تمەکەپوکو ستەبەبێم من ،(ەکتێبخان ریەبەڕێوەب
 بوویەرەق یەوەئ بۆ مەبکهاوکاریت  ەفێرگ کاتی واوبوونیەت دوایدەکرێت  م.ەکەد

 .«وهەمەبک تەکەوپوک شکانی

 

 ەخۆش پێم اڵمەب دلێر، ،ەشکاو مەکەپوکو ەناخۆش پێم» ڵێت:ەدە کتێبخان ریەبەڕێوەب
 ستەپزۆر  ەوەئ رەبەل ،ەوەماڵ ەل ەیەه مەهاوشێو یەدیک پێکیوکو تم.گو پێت خۆت
 ەمیشەه واەئ یت،ەبکهاوکاریم  ەفێرگ کاتی واوبوونیەت دوای وێتەتەد رەگ نیم.

 «.مەکەد ندەسەپ هاوکاریی تۆ
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 J پاشکۆی
 ستەه یەڕێنام

ی  Friesen و Ekmanی زانایان ڕێنوێنی ەل ەرچاوەس کیەرەسی ستەه شەشباسی 
و  ەی نیشانەربارەد گفتوگۆ بۆ کەیەڕێنام کەو ەلیست مەئ .ەگرتوو 1975ساڵی 

 ەساد ێکیزمان ەکان بەداوەرەس .کاردێتەب دافێرخواز ڵەگەل کیەڕوخسار دوایەرەس
ش پێشان ەوەکرد ەیان بکردنر کاتی باسەبێت گەرییان دەنووسراون و باشتر کاریگ

توانیت کار ەکار بێنیت، دەکان بەداوەرەموو سەه ەرج نییەبۆ ئاسانکاری مبدرێن. 
 .کردنباس ەو هاسانتر دێت ەسوودی زیاتر ەیت کەیان بکەوەر ئەسەل

 شاد .1

 چن.ەدە وەرەس وەرەب ەوەبز ەب مەد کانیەگۆش •

 وێت.ەکەرنەد یان وێتەربکەد ددان ەنگەڕ •

 ڕوات.ەد مەد کانیەگۆشو ەرەب ەوەلووت ەل (کەی)چرچی ێکهێڵ •

 چن.ەد ەوەرەد وەڕوو و ەوەرەس بۆ کانەکوڵم •

 بێت.ەد چرچ چاو ژێر •

 .چاو کانیەگۆش ەونەکەچرچی د •

 مبارەخ .2

 چن.ەدە وەرخوا وەرەب ەوەمۆنی ەب مەد کانیەگۆش •

 .بڕۆن ەوەرەس وەرەب برۆ یەوەناو کانیەگۆش ەنگەڕ •

 .بێت لێ ئاویان و/یان بڕوانن خوار وەرەب کانەچاو ەنگەڕ •

 ەتووڕ .3

 .نەوەخوار ەڕوو ل ەوەمۆنی ەب یان لکاون کداەیەب لێو •

 .نەوەخوار وەرەب برۆ •

 .ەردوو برۆوەنێوان ه ەوێتەکەچرچی د •

 .بن داخراو مێکەک کانەچاو ەنگەڕ •

 .بێتەهنیگای تیژیان  کانەچاو ەنگەڕ •
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 .بنب ەئاواڵ لووت کونی ەنگەڕ •

 

 رسوڕماوەس .4

 .ەداپچڕاو ییەکراوەب مەد •

 داەشێنەڕ ریەوروبەد ەل سپی نگیەڕ )جاروبار قنەز ییەکراوەب کانەچاو •
 .ن(ەدەد پێشان

 .چنەد ەوەرەس وەرەبن و ەماوەچ برۆکان •

 .ەوەوانەناوچ درێژایی ەوێتەکەچرچی د •

 ترساو .5

 .ەکشاو ەدواو وەرەب و ەیەکراو مەد •

 .چنەد ەوەرەس وەرەب یانەوەناو کانیەگۆش و نەکراو کانەچاو •

 ن.ەکشاو و رزەب ەوەپێک برۆکان •

 .ەوەوانەدرێژایی ناوچ ەوێتەکەچرچی د •

 بێزار .6

 .چێتەدە وەرەس وەرەب ەوەرەس لێوی •

 .ڕێتەپەردەد و چێتەد ەوەخوار بۆ یان داتەد پاڵ ەوەرەس بۆ ەوەخوار لێوی •

 .بێتەد چرچ لووت •

 چن.ەد ەوەرەس بۆ کانەکوڵم •

 .بنەد ەوەخوار وەرەب برۆکان •

 

 ەرچاوەس

Ekman, P. and Friesen, W. V. (1975). Unmasking the Face: A Guide to 
Recognizing Emotions from Facial Clues. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
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 K پاشکۆی
 ی فێرخوازەنامیلک

 

 ەوەخۆئارامکردن

 دابنێ( «وهەخۆئارامکردن»ری ە)پۆست
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 K پاشکۆی

 ی فێرخوازەنامیلک

 

 ەکێش یەچار چۆنەتی

 دابنێ( «ی کێشهەچار»ری ە)پۆست
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 K پاشکۆی

 ی فێرخوازەنامیلک

 

 بوونەتووڕ کاتێک یتەبک چی

 دابنێ( «بوونەی تووڕەچار»ری ە)پۆست
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 K پاشکۆی

 ی فێرخوازەنامیلک

 

 بیرەڵەپی ەکڵێش

 )نیگارکێشی(
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 K پاشکۆی

 ی فێرخوازەنامیلک

 

 ەڵەبووک یەکڵێش

 )نیگارکێشی(
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 L پاشکۆی
 ەوەماڵ بۆ تەباب

 پۆلدا ەلی ەرانەهون وەئ یکردنەپیاد ەب ەیەه پێویستیان یاندا،ەڕۆژان ژیانی ەل ،منداڵ
 بۆ .رنربگەو «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ەل ڵکەک زۆرترین یەوەئ بۆ بنەد فێری

 ،ەوەماڵ ەل ەرانەو هونەئ یکردنەپیاد و خێزان ڵەگەل وامەردەب یدانوستان هاندانی
ر ەسەتوانی گۆڕانکاری لەد ەدابینکراو ەدیک یتەباب و «وهەماڵ بۆ ەنام»ی ەکڵێش

 زیەکاخ رەس ەبکرێن فۆتۆکۆپی «نموونه کەو» ەهایەو کانەنام دیزاینییت. ەبک
 .ەفێرگ نووسراوی

ی ەدیک یتەباب ەب یان «وهەماڵ بۆ ەنام»بۆ  ەیەه ەئاماژ ەکاندا نووسراوەوان کارتی ەل
 نەدەد زانیاری کانەنام. «خێزان ڕاپۆرتی» یان «فێرخواز یەوەماڵ رکیەئ»ک ەو
 ەتێدای ئامۆژگاریشی هاەروەه و کانداەوانە ل بنەد فێری منداڵ یەوەئ وەئ رەسەل

 یکردنەپیادبۆ  نەبک کانیانەمنداڵ کیەکۆم رشتیارەرپەس سانیەک یان خێزان چۆن
 ەکەنام ەست بەیوەپ یەوانو  کەیەنامموو ەری هەبەرلەوردی س ەری نوێ. بەهون

 کانتانەتەباب مووەه ەک یەوەل دڵنیابن تاکوو ەوەماڵ ەبینێرن یەوەئپێش  ەوەبخوێنن
 K پاشکۆیی رەپۆست بێتەد ەوەب پێویستان :ەنموون )بۆ ەپێدراو یەئاماژ ەکە داناو

 (.نەهاوپێچ بک

 دا «فێرخواز یەوەماڵ رکیەئ» ڵەگەل «خێزان ڕاپۆرتی» یەنام کات یەزۆرب
ڕوون  دیاریکراو تیەتایب کیەتوانای بۆ کارییەردو تێیدا ەک خێزان بۆ نێردرێتەد
 بۆ کرێت.ەد فێر داەیەفتەه وەل ەک (ەوەبەدەئ ەب پێبڕین ەقس :ەنموون )بۆ ەوەکرێتەد
 پڕ کانەنگاوەهتان خۆ ،ەسازکراو بۆ جڤاکی توانای نگاویەه پۆلداە ل یەوانان وەئ

 .ەوەبکات پڕ ەکەشێواز ردووەه رەسەل کانەنگاوەه نەبک فێرخواز ەل داوا یان ەوەنەبک
 ەل کانەنگاوەه ن،ەبک باس کانیانداەخێزان ڵەگەل ەکەشێواز ردووەه فێرخواز بێتەد

 سیەک یان خێزان یەوەئ پاش .ەوەنەبک پڕ شەکەرکەئ فۆرمی و نەبک ەپیاد ەوەماڵ
 ،کاتەد واژوو ەوەکەخێزان ناوی ەب تێدابێت( یەکەنام رەگە)ئ ەکەنام رشتیارەرپەس
 گفتوگۆ دواتر تاکوو پۆل بۆ ەوەبگێڕن ەکەفۆرم ردووەه فێرخواز بێتەد ەکات وەئ

  بکرێن.
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 L پاشکۆی

 یەربارەد «:نگاوەه ەب نگاوەه» وەڕوو کەیەروازەد ،1 ەژمار ،ەوەماڵ بۆ کەیەنام
 توندوتیژی. ەل ستنەربەب

 

 ڕێزەب خێزانی

 ەوەخوێندن فێری .نبەدری نوێ ەندین هونەچ فێری ەفێرگ ەل منداڵ ەیەماو مەئ
 ئامێری نینیەژ ەب ستەد یان بنەد کارەب ەوێن نووسین، ەب نەکەد ستەد بن،ەد

 .ببن فێریان نگرینگری ەهون ەوەمنداڵ الیەب ەمانەئ .نەکەد موزیک

 -جڤاکی فێربوونی ەل ەبریتیی ە،کەرەگ تیەتایب یتوانا ەک فێربوون، یەدیک بوارێکی
 فێر داەیەماو مەل منداڵ کرێن.ەد رامۆشەف زۆرجار ەگرینگ ەلەگتوانا مەئ .کیەستەه

 دۆست چۆندەبێت  فێر .تڕاگرێ خۆی ستیەه ات،کب کرەد خۆی ستیەهدەبێت 
 ەب ات.کب ەچار جڤاکی یەێشکدەبێت  فێر بپارێزێت. تیەدۆستای چۆن و اتکب یداەپ

 مندااڵن بن.ەد ەتانەباب مەئ فێری ەوەماڵ ەل و یاری پانیەگۆر ەل پۆلدا، ەل ڕۆژ درێژایی
 ڵەگەل ،هاوڕێیان و خێزان ندامانیەئ مامۆستایان، یوتەڵسوکەه ەسەرنجدان یەڕێگ ەل
 بن.ەد فێر کتریداەی

 ستنەربەب یەربارەد - نگاوەه ەب نگاوەه» ەنێونراو هێنینەد کارەب کەیەرنامەب ەئێم
 -یجڤاک یتوانا یکردنەپیاد و فێربوون ەل بدات تیمانەیارمی ەوەبۆ ئ «توندوتیژی ەل
 بنەد ەرانەهون مەئ فێری یەمنداڵ وەئ ڵێن،ەد پێمان کانەوەتۆژین .تیەئای یکیەستەه
وتووتر ەرکەخوێندندا س ەل و نەکەدڵەهباشتر  ڵکیداەخ ڵەگەل هێنن،ەد کاریانەب و
 .بنەد

 

 ش:ەب سێ رەس ەتەکراو شەداب «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب

و چۆن  ەوەست بناسنەبن چۆن هەفێر د منداڵ هاوسۆزی؛ یڕاهێنان م:ەکەی شیەب •
 ن. ەبد پێشان رەرانبەب بۆ ی خۆیانرۆشیەپ رک وەد
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 بۆ نوێ شێوازی منداڵ ؛ەکێش یەچار و جرپنی یجڵەوگرتن :دووهەم شیەب •
 ەقس ،بوردنلێ داوای ،ەوەخۆئارامکردن کەوری ەهون یکردنەپیاد و ەکێش یەچار

 بن.ەد فێر ،نوێ دۆستی یکردنیداەپ و ەوەبەدەئ ەب پێبڕین

 ویەجڵ هاەو شێوازێکی ەب بنەد فێر منداڵ یی؛ەتووڕ یجڵەوگرتن :سێهەم شیەب •
 دات.ەن رەرانبەب ئازاری ەک بگرن ییانەتووڕ

 

، گشت ڤیدیۆفۆتۆ و  ەرگرتن لەسوود و ەب ،«نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەوان
 تەرفەدـدا « ڕۆڵوازی»شی ەب ەکات. لەفێری منداڵ د ەروەی سەرانەو هونەئ
 .بکات ەپیاد تواناکانفێرخوازێک  مووەه ەدرێتەد

 بۆ زانیاریتان داەنامان مەل «.نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ەل نگرینگ شێکیەب خێزان
 ەک شەوەئ یەربارەد وە فێرگ ەلدەبێت  فێری منداڵ یەوەئ یەربارەد نووسینەد

 یتوانا یکردنەپیاد و یشتنەتێگ بۆ نەبد ەکەمنداڵ تییەیارم ەوەماڵ ەل تواننەد ەئێو
 ببینن. مانەکەرنامەب ەوەنزیک ەل و بێن ەیەه بۆتان ەخۆش پێتان کاتێک رەه .نوێ

 ەب ن.ەبک خۆتان پرسیاری رموونەف دوودڵی بێ ەتکای ە،یەه پرسیارێکتان رەه
 .گوێڕادێرین ەوەخۆشیی

 ،رفراز بنەشاد و س
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 Lپاشکۆی 

 

 :«نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب میەکەی شیەب ،2 ەژمار ،ەوەماڵ بۆ کەیەنام
 هاوسۆزی یڕاهێنان

 

 ڕێزەب خێزانی

 و کردندیاری مانای ەب هاوسۆزیش هاوسۆزی. فێربوونی ەب ەووکرد ستیەد مانەکەپۆل
 ناوەل خۆمان جێی باشتر یەوەئ بۆ ەیەدیک سانیەک ستیەه و خۆ ستیەه یشتنیەتێگ
ن و بەد فێری ەفێرگ ەل منداڵی ەرانەو هونەب ەلیستێک ەمەئ .ەوەینەبک ڵکیداەخ

 ەل نەبد تانەکەمنداڵ تیەیارم تواننەد ەوەهۆیان ەب ەبۆ ئێو ەڵدایەگەپێشنیازیشی ل
 هاوسۆزی یتوانا یکردنەپیاد فێری ،ەوەمانەئ هۆی ەب ،فێرخواز. ەرانەو هونەفێربوونی ئ

 :بنەد

 ،ڕوخساری کردنماشاەت یەڕێگ ەل رەرانبەبستی ەه و خۆ ستیەه یکردندیاری •
بۆ )داو ڕوو ەل سەرنجدان و نگەد ەل گوێگرتن ،کیەشەل یەنیشان یەوەناسین
 دڵت»وجا بڵێ ەئ «ر لێوهەسەت لەنەخەردەز تۆ»ت بڵێ ەکەمنداڵ ەب ەنموون
 ەست پیادەه ەوەری ناسینەبێت هونەمنداڵ فێر د ەوجۆرەب «بۆچی؟ ؟ەخۆش
 (.بکات

 ەیەی جیاوازی هوتەڵسوکەهر دۆخی جیاواز، ەرانبەب ی مرۆڤەوەب پەیبردن •
مان ەگ ەکەدارستان ەل ەتۆ پێت خۆش»و بڵێ  ەبد تەکەمنداڵ تیە)یارم

  .«(؟ینەبک ەچار ۆنیچ .ترسێتەدارستان د ەل تەهاوڕێکاڵم ەیت بەبک

 ستیەه تۆ بۆچوونی ەب»و بڵێ:  ەبد تەکەمنداڵ تیە)یارم ستەه پێشبینی •
 اڵمیەو زانیەن و لێبکات پرسیارت رەگ بێتەد چۆن تەکەدۆست

 «(.؟ەوەیتەبد
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ستکرد )ڕووداوی بێ ەبەی مڕووداوپێشهات و  نێوان ەل جوداوازیی فێربوونی •
 ەب»و بڵێ  نەبد تەکەمنداڵ تیە)یارم ست(ەبەم ەست و ڕووداوی بەبەم

 «(.؟وێتەبک تداەکەبایسیکل رەسەب بوو ستیەبەم ەکەکوڕ ،تۆ بۆچوونی

 ەب ستەه -بم ەشاد د»و بڵێ:  نەبد تەکەمنداڵ تیە)یارم ستەه باسی •
 ڕێکخستنی ەلیت ەهاوکاریم بک یتەکەد پێشنیاز کاتێک -م ەکەدڵخۆشی د

 «(.داەکەمێز

 و ەبد تەکەمنداڵ تیە)یارم رەرانبەب جوداوازیی یکردنندەسەپو  پەیبردن •
ندین ەچ ەل ردووکیشتانەه تۆ. ەل ەجودای تەهاوڕێک ەئاسایی کارێکی» :ێبڵ
 «(.؟چۆن چن.ەد وێکندا ەالی

 

رکی ەباشتر د نەدەد منداڵ تیەیارم ست،ەه یەربارەد گفتوگۆ گشتی، کیەیەشێو ەب
 پۆلدا. ەکی باشتر لەیەژینگی کردنبۆ ساز ەاوکاریشه .نەبک رەرانبەب

 «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یان هاوسۆزی یتوانا یەربارەد پرسیارێکتان رەه رەگ
 ڵ بگرن. ەگەل ندیمەیوەپ رموونەف دوودڵی بێ ەتکای ە،یەه

 

 ،رفراز بنەشاد و س
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 Lپاشکۆی 

 

 نهاەت م،ەکەی شیەب ،1 رگیە)ب ستەه یدانوستان ،3 ەژمار ،ەوەماڵ بۆ کەیەنام
 (مەپێنج یەوان

 

 ڕێزەب خێزانی

ی ەربارەد ەبووەمان هگفتوگۆ دا،ەیەفتەه مەئ ی «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ەل
 منداڵ ەکەرنامەب ەڕاست بین.ەد تووشی ەفێرگ ەل ەک ینەبک سانیارەه ستیەه یەارچ

 ەیشرەتیدەیارم کارێکیاڵم ە، بستنەبب خۆیانە ب پشتدا ەی کێشەچار ەل کاتەد فێر
 مەئ یەوان ەل بکات. سااڵنداەورەگ ڵەگەلخۆی  کانیەستەه باسی منداڵ رەگ
یاننسان ەد داەفێرگ ەل منداڵ ەووکرد دیاری مانساڵەورەگسێکی ەند کەچ دا،ەیەفتەه

. ەوەنەڕوون بک ەسانەو کەستی خۆیان بۆ ئەباسی ه ەن. منداڵ الیان باشەو جێمتمان
 رستاریەپ ر،ەڕاهێن ،ەفێرگ ڕاوێژکاری کەو شمانەدیک سانیەک شدا،ەمانەئ کەت ەل

 .ەووکرد دیاری ەجێمتمان ساڵیەورەگ کەو ،ەفێرگ ەل ەورەگ برای و خوشک و ەفێرگ

 ەل. ەوەی خۆی ڕوون بکاتستەه ەختەالی س ساڵ،ەورەگ کەورەه منداڵ ەیەه جار
 ربڕینیەد بۆ نرێهێنەد کارەب ەک ەکردوو ەشانوو ەر ئەسەکارمان ل ماندا،ەکەوان
ترس ە ستم بەه، ەوەبخوێنم رزەب نگیەد ەبداوام لێ کرا  کاتێک» ەنموون بۆ ،ستەه

یی ەتووڕ ەست بەه، هێنێتەد ناوم ەڵەه ەب ڕێبوار مامۆستا کاتێک» یان «کرد
 ەێکی منداڵی خۆتان کرهاتەسەب تواننەد ،منداڵ ڵەگەلی گفتوگۆ ەوەکردنبۆ «.مەکەد
 ڵەگەل و ەووکرد چی ەب ستتانەه ەبک ەوەئ باسی. ەروازەد ەنەبک تدا بێشێوی تێەپ

 ەگفتوگۆی ەشنەچ مەئ .بدوێن( کێدا ڵەگەل ەخواستوو تانەخۆزگ )یاخود دواون کێ
راسانی ەه ستیەهی ەوەرێت بەی بەپ باشتر کاتەد خۆش تانەکەمنداڵ بۆ ڕێ

 .بێتەد ەستەرجەتێیدا ب ەستەو هەچۆن ئ ببینن ریشەرانبەب هاەروەه و ەیگشتی

ڕێی  ەل بکات، دیاری خۆی ستیەه نەبد تانەکەمنداڵ تیەیارم شتواننەد هاەروەه
 رەگ دیاریکراو. دۆخێکی یەربارەد کاتەد چی ەب ستەه یەوەل کردنپرسیار
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 یەوەئ یەوەکردندووپات ەب گرنەلێد گوێی ەک ەبد پێشانی بێت، ەتووڕ تانەکەمنداڵ
 نەناک لێ تانەوەئ ڕوانیەچاو منداڵ زۆرجار .کردنپرسیار ەب و تیەیتوگو وەئ
 .بگیرێت لێ گوێیان وێتەیانەد نهاەت .«نەبک چاک» ستیانەه

 

 پشتیوانیتان سوپاسی و ەوەنەبک ئاگادارمانە تکای بوو،ەه پرسیارێکتان رەه رەگ
  ین.ەکەد

 

 ،رفراز بنەشاد و س

 

 ست.ەه یکردنباس بۆ ەیەه خۆی تیەتایب یەبیرۆک و ەندەتمەتایب خێزانێک مووەه 
 خێزان ساڵیەورەگ ەکامی ەوەی ئەربارەن دەبک گفتوگۆ تانەکەمنداڵ ڵەگەل

 ڵدا بکرێت.ەگەستی لەباسی هدەکرێت و  ەیەجێمتمان
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 Lپاشکۆی 

 

 :«نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یدووهەم شیەب ،4 ەژمار ،ەوەماڵ بۆ کەیەنام
 ەکێش یەچار و جرپنی یجڵەوگرتن

 

 ڕێزەب خێزانی

 ەب نگاوەه» یەرنامەب یدووهەم شیەب خوێندنی ەب ەووکرد ستیەد مانەکەپۆل
 .کاتەگیر د« کێشه یەچار» و «جرپنی یجڵەوگرتن» ەل رنجەس ەشەب مەئ «.نگاوەه
م ەکەدانی ینجامەک ئەن ەوەکردنبیر و ەوەخۆئارامکردن ەوات «جرپنی یجڵەوگرتن»

 ەی دێنەیانەکێشو ەئ یەچاربۆ  ەرەهون «ەکێش یەچار» دێت. یاڵتداەخ ەبی ەبیرۆک
 ەکات لەت فێر دەکەمنداڵ ش«ەوەخۆئارامکردن»ری ەهونردا. ەوروبەد ڵەگەلڕێ 
 بکات. ەچار ەباشترین شێو ەب ەکەو کێش تکی دیاریکراودا چۆن خۆی بنوێنێەیەکێش

 ن.ەکەد یانەپیاد و بنەد فێر ەکێش یەچار و ەوەخۆئارامکردن نگاویەه مانەکەپۆل
 :ەنموون بۆبکات.  ەپیاد ەرانەو هونەن ئەتیی منداڵ بدەتوانن یارمەد ەوەماڵ ەش لەئێو

 مەئ تۆکیسیل ەب وازی یەکەخوشکیان  برای ەوەل ەستەپو  ژوور ەدێت تانەکەمنداڵ
 پاشان ە،ڵمژەه وڵوق یەناسەه سێ ستی.ەپ ەک زانمەد ئۆی!» ،بڵێن تواننەد .کاتەد

خۆت  بڕیاری یەوەئ پێش (ەبژمێر هێواشی ەب دوا وەرەب) بکەوە پشتەوژمێری خاو
 «.یتەبد نجامەئ

 یەچار نگاویەه نەبد تیەیارم ەکات وەئ تواننەد ،ەبۆو ئارام تانەکەمنداڵ یەوەئ پاش
 .ەچیی ەکەکێش بڵێ مێپ ،ەوەتبووی ئارام ائێست» تنیگو ەب ویشە، ئبکات ەپیاد ەکێش

 کانتەندەسەپ ەرەسەچار مووەه ماشایەت ەوەپێک با ؟ینەبک ەیەم کێشەی ئەچۆن چار
 وەئ یەربارەد کاتەد چی ەب ستەه ڵکەخ ؟ەتەالمەس ئایا» بپرسین: و ینەبک

 و ەڵبژێرەه کرێەسەچار ئێستا «بێت؟ەد ڵکیەک ئایا ؟ەوایەڕ ئایا ؟ەرەسەچار
 ەدیککی ەیەچار واەئ رنا،ەگ !ەباش زۆر ەوەئ بوو،ەه ڵکیەک رەگ .ەنگێنەڵیسەه
 .«ڵبژێرهەه
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ن. ەیەنام مەئی ەهاوپێچ «ەکێش یەچار» و «ەوەخۆئارامکردن» کانیەرەپۆست یەوێن
. هێنینەد کارەب کانەرەپۆست دا، «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب کانیەوان یەمیان ەل

 .ڵبواسنەهە وەماڵ ەل ەرانەم پۆستەتوانن ئەش دەئێو

تی ەباب یکردنرامۆسەف ،بوردنلێ داوای کەو ریەهون تانەکەمنداڵ دا،ەشەب مەل
 ڵەگەلکات. ەد ەدۆستان پیاد ( یفشارستان )ەر پەرانبەخۆڕاگری ب ور ەرنجبەس
رکی ەئ»فۆرمی ڕێی  ەرێک لەند هونەی چکردنەی پیادنگاوەهکاندا، ەوان ەشێک لەب

 یانەپیاد ەوەماڵ ەل تبتوانێ تانەکەمنداڵ یەوەئ بۆ ەوەماڵ ەنێرمەد« ی فێرخوازەوەماڵ
 تانەکەنداڵم ڵەگەل ەتکای ،نهێنەد کارەب جودا نگاویەهدا ەی ئێوخێزان ەل رەگ ن.ەبک

 و تیەالمەس بۆڕێنوێنین  ەنگاوانەم هەئ .ەوەنەبک ئاگادار شەئێم دوایی و نەبک باس
 .ش جێی ڕێزنەکانی ئێوەپێشنیاز ەوەر ئەبە، لاهەرجی ڕەک مەن واییەڕ

ە کێش یەچار یتوانا جرپنی، یجڵەوگرتن کانیەوان یەربارەد پرسیارێکتان رەه رەگەئ
 .ەیەئاواڵ مانەرگەد ،ەیەه «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یان

 ،رفراز بنەشاد و س

 



 

156 

 Lپاشکۆی 

 «:نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یسێهەم شیەب ،5 ەژمار ،ەوەماڵ بۆ کەیەنام
 ییەتووڕ یجڵەوگرتن

 

 ڕێزەب خێزانی

 یەرنامەب شیەب مینەدواه و ینسێهەم خوێندنی ەب ەووکرد ستیەد مانەکەپۆل
گیر « ییەتووڕ یجڵەوگرتن»ری ەهون ەل رنجەس ەشەب مەئ «.نگاوەه ەب نگاوەه»
، ەنیی خراپ، ەدروست کارێکی ییەتووڕ ەب کردنستەهن ەکەمان دفێر کانەوان .کاتەد
 یجڵەوگرتن نگاویەهی ڕێکوپێک بێت. فتارەڕ مرۆڤ بوونەکاتی تووڕدەبێت  اڵمەب

رکی بکات و ە، دەوەبوون بناسێتەستی تووڕەهبێت  فێر منداڵ ەیەوەبۆ ئ ییەتووڕ
 ەرانەو هونەن ئەتان بکەکەهاوکاری منداڵ ەبۆ ئێو ەپێشنیاز شەمەئی بگرێت. وەجڵ

 ن:ەبک ەپیاد

 گریەد ەریکەخ تانەکەمنداڵ بینیەد ەوەکەیوانەه ەل بێتەد هاوارێک ەل گوێت
 ڕای تانداەکەمنداڵ یوازی یەختەت ناو ەب ،ەیەکەخێزان گیەس ەک ،«ڵۆەه» ەچونک
 ەبک خۆت ەل پرسیار .ەوەیتەبک بیر و وچانێک بگریت بێ بیرت» ،ڵێنەد ەئێو .ەووکرد

 ەب چیت ەبیرت .ەوەبک ئارام خۆت ی.ەتووڕ تۆ زانمەد کات.ەد چی ەب ستەه شتەل
 ەبد وڵەه بوو؟ەهە وەخۆئارامکردن ەب پێویستیت کاتێک دی یەکەڕۆژ تگو خۆت

ە کێش یەچار نگاویەه ماشایەت با ،ەوەبوویت ئارام ئێستا. ەوەیتەدووپات بک ەگوتان وەئ
ی ەوەل ەوەخاتەد دوور «ڵۆەه» ئاخۆ بزانین یەوەئ بۆ ،بوویت فێریان ەک ین،ەبک

 «.ت تێک بداتەکەمەگ ەجارێکی دیک

ی ەهاوپێچ ەمەکەد کاردێت،ەب پۆلدا ەل ەک ،«بوونەتووڕی ەچار» ریەپۆست یەوێن
 ڵیبواسن.ەه ەوەماڵیش ەل ەر التان باشە. گەیەم نامەئ

 ەپارچ رەسەل ەوەخۆئارامکردن کانیەشێواز مووەه «:ەوەماڵ یچاالکی یەبیرۆک»
کۆ  تێکداەپاک ناوەل موویانەه و نەبک لوول یانەکەی رەه بنووسن. بچووک زیەکاخ
 فڕاندنی ەبۆ نموون) ەبوو ەباسێک تووڕ ەب ەکەن منداڵەهای ساز بکە. وەوەنەبک
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 زەکاخ کەیەپارچ تانەکەمنداڵ پاشان (.ەوەکخوش / برا نەالی ەل ەکولیچ مینەدواه
 ەپیاد ەکەزەی نێو کاخەیەوەخۆئارامکردنی ەرەو هونەئ و هێنێتەردەد ەکەتەپاک ەل
 کات. ەد

 

 تیەیارم تاکوو ەوەماڵ ەنێرمەد «فێرخواز یەوەماڵ رکیەئ» دا،کەیەوانند ەچ ڵەگەل
 ینەکەد چی ەئێم بزانن بدات تانەێگڕ و نەبک یەپیاد ەوەماڵ ەل بدات تانەکەمنداڵ

 یەرنامەب یان ییەتووڕ یجڵەوگرتن یتوانا یەربارەد پرسیارێکتان رەه رەگەئ .پۆلدا ەل
 .ەیەئاواڵ مانەرگەد ،ەیەه «نگاوەه ەب نگاوەه»

 

 ،رفراز بنەشاد و س
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 ەب نگاوەه» یەرنامەبکانی ەرەهون یوامبوونەردەب :6 ەژمار ،ەوەماڵ بۆ کەیەنام
 «نگاوەه

 

 ڕێزەب خێزانی

 ەل پرسیار .ەووکرد واوەت مان «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب رمیەف یەوان
ی ەوەکردنرەسەمان کردوون بۆ بەی پیادەیانچاالکیو ەئ یەربارەد نەبک تانەکەمنداڵ
 کان.ەجڤاکیی ەرەهون

 ەب نداڵم ەداڕێژراو هاەو جڤاکی یاوانت یکردنفێر بۆ «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب
 و فێربوونبوون، کۆتاکان ەرچی وانەگ .ربگرێتەسوودی لێ و ژیان درێژایی

 تانەکەمنداڵ بۆ ەئاراو ەدێن ەدیک تیەرفەد زۆر ستێت.ەناو کانەرەی هونکردنەپیاد
 ەلرێن. کەد ەپیادیاریدا  پانەگۆڕە ل ،تبۆڵێنوف ەل .نەبک ەپیاد ەلەگەم وانەتواناکانی ئ

 ەب نگاوەه» یەرنامەبکانی ەرەرێن. هونکەد ەپیاد داشانۆ یەختەت رەسەل ،دراما
 ەیجڤاکی ەرەو هونەکرێت منداڵ ئەرێن. دکەد یەپیادجێ و کاتی خۆیدا  ەل «نگاوەه
 ات.بد پێ یەرەپر، ەوروبەڵ دەگەوتدا لەڵسوکەه ە. لەی فێری بووەتییەئای

 ەب نگاوەه» یەرنامەبی تواناکانی کردنەخسێ بۆ پیادەڕەتێک دەرفە، کاتێک دەتکای
ن. ەبک ەپیاد ەرەو هونەئ نەبد تانەکەمنداڵ تیەیارم و بگرن وچانێک ،«نگاوەه
 ک:ەیەند نموونەش چەمەئ

 وڵەه ردووکیانەه و ەدایکەهاوڕێیڵ ەگەل تانەکەمنداڵ هاوسۆزی؛ یڕاهێنان •
یاری فریسبی  وێتەیەد تانەکەنداڵم .نەبک کەوازیی چ نەبد بڕیار نەدەد

Frisbee کاتێکی ەمەئ بێت. بایسیکل سواری وێتەیەد شیەهاوڕێک و بکات 
 .ەیەه جودای خواستی نزیکیش هاوڕێی تەنانەت ەک یتەبد ەوەب ەئاماژ ەباش
 توانای ەل ەگرینگ شێکیەب بێت، جودا خواستدەکرێت  یەوەل یشتنەتێگ

 .ەوەرۆشدارانەپ شێوازێکی ەبندی ەیوەڕاگرتنی پ
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 وێتەیەد و ەرمەدڵگ زۆر تانەکەمنداڵ ؛ەکێش یەچار و جرپنی یجڵەوگرتن •
 .ەووکرد سازخۆی  هاوڕێکانی بۆ یەکەخوشک ەان بدات ککەکولیچالماری ەپ
 و ەوەخۆئارامکردن نگاویەه رەسەل تانەکەمنداڵ یڕاهێنان بۆ ەتەرفەد ەمەئ

 یکردنرپاەب بێربگرێت ەو ەکولیچ کەی ەیەوەئ رێکەسەچار .ەکێش یەچار
 .ەورەگ ڕێکیەش

 یەکەکتێب رەسەب ڕژێتەد تەربەش سێکەک یی؛ەتووڕ یجڵەوگرتن •
 کانیەنگاوەه تییەکات داەلێر .تببێ ەتووڕ ەریکەخ تانەکەمنداڵ تاندا.ەکەمنداڵ

 .ەوەێنیتب تانەکەمنداڵ بیرەو «بوونەتووڕگرتنی وەجل»

 یتوانا یوامبوونەردەب .ەتایەرەس نهاەت «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یەوان
ی کردنەبۆ پیاد تانەکەمنداڵ تیدانیەیارم یەڕێگ ەل «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب

 .داهاتوو سااڵنی بۆ کاتەد خۆش ڕێ، تیەئای یجڤاکی یتوانا

 مانەرگەد ،ەیەه «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەبی ەربارەد پرسیارێکتان رەه رەگ
 .ەیەئاواڵ

 

 ،رفراز بنەشاد و س
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 وهەماڵ بۆ تەباب

 

  «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ی - فێرخواز یەوەماڵ رکیەئ

 

 :مێژوو       ناو:

 

 کراو:ەپیاد یجڤاکی توانای

 

 توانا: نگاویەه

 

 کارهێنا؟ەب تەتواناک یەک .1

 

  .هێننەم کارەب ناو ەتکای ڕوویدا؟ چی .2

 

 (ەبکێش ێکیانداکەی وریەد ەب ە)بازن ؟دا نجامەئ تانچۆن .3

 

 م.ەبد نجامیەئ باشتر کراەد  باش.  باش! زۆر

 

 ؟گۆڕیتەچی د داهاتوو، جاری  .4
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 مەئ یەوەپشت دیوی یت.ەکەد ەکەجڤاکیی توانا یەپیاد ەک ەبکێش خۆت نیگارێکی .5
 .ەستەبەم وەئ بۆ ەبهێن کارەب ەدیک زیکیەکاخ ەپارچ یان ەزەکاخ
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 Lپاشکۆی 

 وهەماڵ بۆ تەباب

 

 «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب ی - خێزان ڕاپۆرتی

 

 مێژوو:      :فێرخواز ناوی

 

 ڕێزەب خێزانی

 ەتکای .ەووکردە پیاد یەوەخوار یەیجڤاکی ەرەهون مەئ تانەکەمنداڵ ،ەیەفتەه مەئ
 ەنگاوەه مەئ رەگ ن.ەبک ەپیاد ەوەماڵ ەل تانداەکەمنداڵ ڵەگەل توانا نگاویەه و ەتواناک
 یەربارەد تانەکەمنداڵ ڵەگەل ،نهێنەد کاریەب تانەکەخێزان یەوانەل ایەجود

ڵکوو ەبکانی خۆتان، ەنگاوەه ەباشتر نین ل ەپێشنیازان مەئ ن.ەبک گفتوگۆ کانەجوداوازیی
 .نەکەد مەراهەف تانەکەمنداڵ بۆ زیاتر یتوانا

 

 کراو:ەپیاد یجڤاکی یاتوان

 

 توانا: نگاویەه

 

 ن،ەکەد کانەنگاوەه چاویەڕ یان هێننەکاردەب ەتواناک تانەکەمنداڵ بیننەد کاتێک
 یەوەماڵ رکیەئ» فۆرمیدەبێت  منداڵن. ەستخۆشییان لێ بکەد و نەبد هانیان

 .ەوەنەکب پر «فێرخواز
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 مامۆستا تێبینی
 رگامانەد ،ەیەه «نگاوەه ەب نگاوەه» یەرنامەب یەربارەد پرسیارێکتان رەه رەگ

 وامتان.ەردەب یپشتیوانی بۆ سوپاس .ەاڵیەئاو

 

 ،رفراز بنەشاد و س

 

 خێزان لێدوانی یان پرسیار

 

 مێژوو:       :خێزان یواژوو
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