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 پێشەکیی  

بە   دەبەستێت  پشت  وێرکشۆپە  کارلێکیئەم  و  چاالک  هەروەهارێگەی  چاالکیی    ی،  چەندین 

ئامانجی   کردەیی و کاری گروپ لەخۆدەگرێت، سەرەڕای بەکارهێنانی تۆماری ڤیدیۆیی، بە 

سەرچاوە   و  تەکنیک  رێگە،  بەشداران.  وکارامەییەکانی  تێگەیشتن  بەهێزکردنی 

رۆژە و هەڵمەتەکانی  بەکارهاتووەکان لەم وێرکشۆپەدا، موڵکی راهێنراوانن و دەتوانن لە پ 

 خۆیاندا بەکاریانبهێنن.  

 

 ئامانجەکانی وێرکشۆپ  

 ئامانی ئەم وێرکشۆپە توانادارکردنی بەشدارانە بۆ:  

( لەپێناو داڕشتنی ستراتیژ  التواصل ) ون بە کەناڵە هەمەجۆرەکانی پەیوەندیکردنئاشنابو •

 تەکنیکەکانی هەڵمەتی هەمەالیەنی پەیوەندیکردن.    و 

و   • تایبەتمەندییان  بەپێی  پۆڵێنکردنیان  و  جیاوازەکان  پەیوەندارە  الیەنە  دیاریکردنی 

 کاریگەرییان.  

توێژە   • ئامانجەکان،  دیاریکردنی  و  پەیوەندیکردن  هەمەالیەنی  هەڵمەتی  داڕشتنی 

 اڵە بەکارهاتووەکان.  بەئامانجکراوەکان، پەیامەکان و ئامرازەکان و کەن 

پەرەپیدانی کارامەییەکانی پەیوەندی زارەکیی و نازارەکیی و پێشکەشکردنی گشتی بۆ   •

 بەشداران.  

هەڵمەتی   • و  جیاواز  شێوازی  لەڕێگەی  یەکگرتوو  حکومەتێکی  پەیامەکانی  گەیاندنی 

 پەیوەندیکردنی جیاواز.  

 پەرەپێدانی تواناکانیان بۆ گەیاندنی پەیامەکانیان لەڕێگەی هۆیە جیاوازەکانی گەیاندن.   •

لەگەڵ   • مامەڵەکردن  و  میدیایی  چاوپێکەوتنی  ئەنجامدانی  بۆ  تواناکانیان  پەرەپێدانی 

 پرسیار و دۆخی سەخت.
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 ئەجێندای وێرکشۆپ 

 رۆژی یەکەم 

 9:00-9:30 وێرکشۆپ   ئامانجەکانی خستنەڕووی  و پێشەکیی 

 9:30-10:30 یەکگرتوو  شێوازی و   پەیام  بایەخی

 10:30-11:00 پشوو 

 11:00-12:15 دیاریکردنی  الیەنە  پەیوەندارەکان و جەماوەری  بەئامانجکراو   

 12:15-1:15 نانی نیوەڕۆ 

دیاریکردنی  کەناڵەکانی   پەیوەندیکردن  و ئامادەکردنی  پەیامە  

 سەرەکییەکان 
2:30-1:15 

 2:30-3:00 پشوو 

 3:00-4:00 داڕشتنی ستراتیژ  و   تەکنیکەکان بۆ  هەڵمەتەکانی   پەیوەندیکردن 

 

 رۆژی دووەم

 9:00-10:30 هەمەالیەن  میدیایی پالنی  و پەیوەندیکردن   هۆیەکانی پەرەپێدانی

 10:30-11:00 پشوو 

 11:00-12:15 پرۆسەی  پەیوەندیکردن  

 12:15-1:15 نانی نیوەڕۆ 

 1:15-2:30 پەیوەندیکردنی  زارەکیی  و   نازارەکیی 

 2:30-3:00 پشوو 

 3:00-4:00 ئامادەکردنی  گوتاری گشتی  و   بانگەشەی کاریگەر
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 رۆژی سێیەم 

 9:00-10:30 پێشکەشکردن   - تۆمارکراو تاکەکەسی   راهێنانی گشتی:  وتاری

 10:30-11:00 پشوو 

 11:00-12:15 وتاری  گشتی: راهێنانی  تاکەکەسی  تۆمارکراو -  هەڵسەنگاندن 

 12:15-1:15 نانی نیوەڕۆ 

 1:15-2:30 تۆمارکراو کردەیی  راهێنانی  – زیندوو  چاوپێکەوتنی

 2:30-3:00 پشوو 

 3:00-4:00 هەڵسەنگاندنی راهێنانەکانی  چاوپێکەوتنی زیندوو

 

 

 رۆژی چوارەم 

  لە گشتی: وتاری پێشکەشکردنی  بواری لە ەکردنەکانپیاد باشترین 

 خۆجیی   هاندانی بۆ  رۆژنامەوانییەوە کۆنفرانسی 
10:30-9:00 

 10:30-11:00 پشوو 

هۆیەکانی  پەیوەندییکردن و  هەماهەنگی  لەنێوان  وەزارەتەکان  بەپێی   

 ئەولەویەتەکانی  حکومەت
12:30-11:00 

 12:30-1:00 هەڵسەگاندنی  وێرکشۆپی  راهێنان 

 1:00-2:00 نانی نیوەڕۆ 
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 دیاریکردنی الیەنە پەیوەندارەکان و جەماوەری بەئامانجکراو  -1

یان   بدەین  ئەنجام  هەڵمەت  لەپێناویاندا  دەمانەوێت  گشتییانەی  ئامانجە  ئەو  دیاریکردنی  پاش 

جەماوەری   و  پەیوەندارەکان  الیەنە  هەموو  پێویستە  بکەین،  دیاری  گشتاندنیان  بەئامانجکراو 

بکەین بەپێی ئەولەویەتیان بۆ دۆزەکەی ئێمە. هەموو جۆرە پەیوەندییەکان کاریگەرییان دەبێت  

میشە چەندین کەس و دامەزراوە هەن کە بەرژەوەندییەکانیان  لەسەر کارەکانمان، هەروەها هە

ویان بنێین "الیەنە  لەگەڵ بوارەکانی کارکردن و ئەولەویەتەکانی ئێمە تێکەڵ دەبن و دەتوانین نا

 پەیوەندارەکان".  

دەدەن )یان    ئەم چەمکە هەموو ئەو کەس، گروپ، حیزب یان رێکخراوانە دەگرێتەوە کە بایەخ

دەکەونە   یان  دیاریکراون  پرسە  لە  وەریاندەگرین  کە  هەڵوێستانەی  بەو  هەیە(  بەرژەوەندییان 

بەگشتی   ناڕاستەوخۆ(.  )یان  راستەوخۆ  بەشێوەیەکی  هەڵوێستانەوە  ئەو  کاریگەری  ژێر 

پاڵپشتی   پەیوەندار هەبن کە  لەوانەیە الیەنی  بۆ گۆڕانکاری،  هەڵمەت/پەیوەندیکردن هەوڵێکە 

هەروها  دا بن،  نەیانەوێت  واکارییەکانمان  لەوانەیە  هەندێک  دەبن.  دژی  کە  هەن  تر  الیەنی 

چاالکییەکەماندا.   لە  بەشداریکردن  بۆ  نییە  پێویستیان  سەرچاوەی  یان  بکەن،  بەشداری 

بکەن.   پاڵپشتیمان  دەیانەوێت  یان  دەتوانین  ئایا  کێن،  الیەنانە  ئەو  بزانین  گرنگە  لەبەرئەوە 

ان بگات بە الیەنە جیاوازەکان لەڕێگەی رەچاوکردنی هەڵسوکەوت و رەفتاری  دەتوانین دەستم

لە   سوودمەندن  یان  ئێمە،  هەڵوێستی  بە  کاریگەرن  یان  دەدەن  بایەخ  گروپانەی  و  کەس  ئەو 

ئەو   هەروەها  الیەنێک،  هەر  بۆ  بکە  پرسەکان  هەموو  گرنگی  رەچاوی  ئێستا.  دۆخی 

 انی گۆڕانکاری خوازراو.  کاریگەرییەی دەتوانێت هەیبێت بۆ ئەنجامد

لەسەر   کاریگەرییەکەی  ئاستی  سەر  دەوەستێتە  پەیوەندیکردن  پالنێکی  هەر  سەرکەوتنی 

دییەکانی جەماوەری  ئەمەش دەوەستێتە سەر ئاشنابوون بە تایبەتمەن   جەماوەری بەئامانجکراو، 

تێگەیشتن بەئامانجکراو  و  جەماوەر  دابەشکردنی  ریکالم،  و  بەبازاڕکردن  کەرتی  لە  لە    . 

و   بانگەشە  هەڵمەتێکی  هەر  سەرەکییەکانی  بەهێزە  خاڵە  لە  یەکێکە  تایبەتمەندییەکانی، 

ب  هەر  پەیامسەرکەوتنی  بۆ  دروستە  ئەمەش  لەکۆتایدا  ەرهەمێک،  داواکاری.  هەڵمەتەکانی  ی 

لەالی   زانیارییەک  گۆڕینی  بەشوێن  دەگەڕێن  هەڵمەتەکانیانەوە  لەڕێگەی  الیەن  هەردوو 

 جەماوەر یان هاندانی بۆ گۆڕینی هەڵوێستی سەبارەت بە بابەتێکی دیاریکراو.  
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 دیاریکردنی جەماوەی بەئامانجکراو  

دەب سوودبەخش  پرسیارانە  ئەم  دا وەاڵمدانەوەی  و  جەماوەر  دیاریکردنی  بۆ  بەشکردنی  ێت 

 :  ناوەندییبەسەر جەماوەری سەرەکیی و 

 جەماوەری بەئامانجکراو کێیە؟   •

 ؟  دەکەیت لە ئەنجامی پەیوەندیکردن چاوەڕوانی چی لە جەماوەرەکەت •

 جەماوەرەکەت دەخوازێت چی بزانێت؟   •

ر • جوگرافی،  ناوچەی  تەمەن،  چین:  جەماوەرەکەت  ۆشنبیری،  تایبەتمەندییەکانی 

 سیاسی، ئاستی زانستی....  ئاراستەی

 جەماوەرەکەت بڕوایان بەچی هەیە؟ بایەخ بەچی دەدەن؟   •

بڕواکانی چیە سەبارەت  و  ئاستی تێگەیشتنی ئێستای چۆنە لەسەر پرسەکەت؟ بۆچوون   •

 بە پرسەکە؟ رەفتارەکانی چین؟  

 لەکوێ زانیاری بەدەستدەهێنێت بۆ بڕیاردان؟   •

چاالکوانان،   • پێدەبەستێت؟  پشتی  جەماوەرەکەت  کە  کامانەن  زانیاری  سەرچاوەکانی 

 خزم، هاوڕێ، پیاوانی ئاینیی، هۆیەکانی راگەیاندن؟  

 ات پەیامەکەت پەسەندبکەن؟  نە چین کە یارمەتی جەماوەرەکە دەدئەو هاندەرا •

 رمەتی جەماوەر دەدەن پەیامەکەت رەتبکەنەوە؟  ئەو بەربەستانە چین کە یا •

 چ جۆرە زانیارییەک پەسەندترە؟   •

 کام هۆی پەیوەندیکردن جێگەی متمانەیە و بەکاریدەهێنن؟   •

 

 

 

 

جەماوەری 
سەرەکیی

کەسانی کاریگەر، ئەو گروپانەی راستەوخۆ 
پەیوەندییان لەگەڵ دەکەیت

جەماوەری 
ناوەندیی

کەسانی خاوەن بایەخی کەمتر، بەاڵم دەخوازیت 
ان پەیامەکەت پێیان بگات، ئەو کەسانەی کاریگەریی
هەیە لەسەر جەماوەری سەرەکیی یان الیەنی 

پەیوەندیداری ئێستا یان داهاتوو 
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 بەئامانجکراوان  

 

بۆ   هەیە  دەسەاڵتی  کە  گروپ  یان  تاکەکەس  بڕیاردەر:  لە  بریتییە  لێرەدا  بەئامانجکراو 

 بەدیهێنانی ئەو گۆڕانکارییەی دەیخوازیت.  

 

 

 سوودمەندان 

 

 ئەو کەسانەی دەمانەوێت ژیانیان باشتر بێت لە ئەنجامی سەرکەوتنی ئامانجەکانمان.  

 

 

 نەیار 

  

ئەوانەی دژی هەوڵەکانی ئێمەن. لەوانەیە هەندێکیان لەکاتێکی دیاریکراودا ببنە هاوپەیمانمان  

دەخوازین   کە  بوەستنەوە  ئامانجە  ئەو  دژی  لەوانەیە  یان  پرسەکە،  لە  زیاتر  تێگەیشتنی  پاش 

 بەدیبهێنین، بەمەش دەبنە بەئامانجکراو.  

 کێ سوودمەندی ئابوری و/یان سیاسییە  •

 چین؟   ت کێ لەدژت بێت و پاڵنەرەکان ەکرێ چاوەڕوان د •

 ؟  ە دروستی دەکات بۆ بەرەوپێشچوونت ئاستی ئەو بەربەستە چەندە ک –چەند بەهێزە  •

 

 

 هاوپەیمانان 

 

سوودمەندبوونی   بەهۆی  دەکەن  گۆڕانکارییە  ئەم  پاڵپشتی  کە  رێکخراوەکان  و  کەسان 

نموونە، سەرکردە   بۆ  بەدیبهێنیت.  دەخوازیت  لەو گۆڕانکارییەی  ناڕاستەوخۆ  یان  راستەوخۆ 

هاوسۆز، سیاسەتمەداران، حیزبە سیاسیەکان،   یان کۆمەاڵیەتییەکان، رۆژنامەنووسانی  ئاینیی 

 هتد.   الیەنە بەخشەرەکان و 

 کێ زەرەرمەندە لە دۆخی ئێستا؟   •

 ئەو الیەنانەی تر کە دەخوازن دۆخەکە بگۆڕن؟   ن کێ  •

 چەند بەهێزن؟ ئایان دەتوانین/پێویستە کاریان لەگەڵ بکەن؟   •
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پالندانان و داڕشتنی 
ستراتیژ

داڕشتن و ئەنجامدانی 
هەڵسەنگاندنی 
پێشوەخت بۆ 

چەمکەکان، پەیامەکان 

و ئامرازەکان

جێبەجێکردنی 

هەڵمەتەکە

پێوانەکردنی 
کاریگەری و 

هەموارکردنەوە

  نەخشەی الیەنە پەیوەندارەکان 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بەرز 

 

 

 

    

 ناوەند 

 

 

 

    

  نزم 

 

 

 

   

بەتووندی    

 نەیارە 

بەتووندی   پاڵپشتە  نەیارە 

 پاڵپشتە 

 

 
 تاکتیکەکانی پەیوەندیکردن و  ستراتیژ -2

 

 سوڕی هەڵمەتی پەیوەندیکردن

 

 

 

 

 

 

هەڵوێست لەسەر پرسەکەمان

ەکە
رس

ر پ
سە

 لە
ریی

گە
کاری
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 تایبەتمەندییەکانی هەڵمەتی پەیوەندیکردنی کاریگەر  

   دیاریکردنی ئامانجی هەڵمەتی پەیوەندیکردن بەشێوەیەکی کاریگەر: -1

 ئامانجی گەورە )گشتی( دیاریکردنی   •

هەڵمەتی   • لەڕێگەی  دەکرێت  کە  گەورە  ئامانجی  بەشێکی  هەر  دیاریکردنی 

 پەیوەندیکردنەوە بەدیبهێنرێت.  

لە    یروونکردنەوە • یەکخستنیان  و  پەیوەندیکردن  هەڵمەتی  دیاریکراوەکانی  ئامانجە 

 چوارچێوەی پالنی هەڵمەتەکە.  

 

   کی کاریگەر: دیاریکردنی جەماوەری بەئامانجکراو بەشێوەیە  -2

 دیاریکردنی ئەو گروپەی دەخوازیت پەیامەکەتیان پێبگات.   •

 رەچاوکردنی دیاریکردنی گروپە ناوەندییەکان کە لەوانەیە پەیامەکەتیان پێبگات.   •

دیمۆگرافی،   • بەئامانجکراو. هەروەها زانیاری  توانای جەماوەری  ئاستی  لە  لێکۆڵینەوە 

 و ژینگەی کۆمەاڵیەتی و ماددیی.    ارێکارەکانی ئێست زانیاری لەسەر بڕواکانیان و 

 

 داڕشتنی پەیام بەشێوەیەکی کاریگەر:  -3

جەماوەری   • و  هەڵمەتەکە  ئامانجی  لەگەڵ  گونجاون  کە  بیرۆکانەی  ئەو  دانانی 

 بەئامانجکراو.  

الی   • کاریگەرین  و  متمانە  جێگەی  کە  سەرچاوەکان  و  کەناڵەکان  دیاریکردنی 

 جەماوەری بەئامانجکراو.  

ەچاوکردنی باشترین کاتەکان بۆ گەیشتن بە جەماوەر و ئامادەکردنی پەیامەکان بەپێی  ر •

 ئەوە.  

 دیاریکردنی ژمارەیەکی کەم لە پەیامەکان و پالندانان بۆ تاقیکردنەوەیان.  •

 

بەشێوەیەکی   -4 سەرچاوەکان  و  پەیامەکان  پێداچوونەوەی  و  پێشوەخت  تاقیکردنەوەی 

 کاریگەر: 

تا • رێگەکانی  کاتی  دیاریکردنی  و  بودجە  بۆ  گونجاون  کە  پێشوەخت  قیکردنەوەی 

 هەڵمەتەکە.  

هاوشێوەیان   • خەسڵەتی  کەسانەی  ئەو  لەگەڵ  سەرچاوەکان  و  پەیامەکان  تاقیکردنەوەی 

 هەیە لەگەڵ جەماوەی بەئامانجکراو.  
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لەسەر   • سەرچاوەکان  و  پەیامەکان  بە  پێداچوونەوە  بۆ  پێویست  کاتی  تەرخانکردنی 

 بنەمای ئەنجامەکانی تاقیکردنەوەی پێشوەرخت.  

 

 جێبەجێکردنی هەڵمەتێکی کاریگەر:  -5

 پابەندبوون بە پالنە دانراوەکان لە سەرەتای هەڵمەتەکەدا.   •

پەیوەندیکردن لەگەڵ هاوبەشەکان و هۆیەکانی راگەیاندن لەکاتی پێویست، بەمەبەستی   •

 زامنکردنی بەڕێوەچوونی هەڵمەتەکە بەشێوەیەکی سەرکەوتوو.  

 جێکردنیان.  هەڵسەنگاندنی پالنی هەڵمەتەکە و چاالکییەکان لە نزیکترین کاتدا پاش جێبە •

 

 

 هۆیەکانی راگەیاندن و چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵیان  -3

 رۆڵی راگەیاندن 

کۆمەڵگەدا،   لە  سەرەکیی  رۆڵی  وەرگرتنی  و  مێژووییەکان  پێشکەوتنە  هۆیەکانی  پاش 

نوێدان جیهانی  چەقی  لە  خێرای    . راگەیاندن  پێشکەوتنی  بۆ  دەگەڕێتەوە  گۆڕانکارییە  ئەم 

گۆڕانی  و  مرۆڤایەتی  بەرەوپێشچوونی  لە  دەیگێڕێت  رۆڵەی  ئەو  و  راگەیاندن  هۆیەکانی 

کۆمەڵگا. هۆیەکانی راگەیاندن بەشێکی زۆری ژیانمان پڕدەکەنەوە و لە پلەی سێیەمدان پاش  

 کارکردن و خەوتن.  

سەرەکیی  رۆڵێکی  راگەیاندن  هەیە  هۆیەکانی  دیموکراسی،  لە  ان  و  سیاسەت  پیادەکردنی 

دیموکراتییەکان،   واڵتە  لە  ئازاد.  راگەیاندنی  بەبێ  نییە  بوونی  دیموکراسی  لەبەرئەوەی 

هۆیەکانی راگەیاندن خۆیان دەسەپێنن بەسەر سیاسەتدا، لەهەمان کاتدا، ئاراستەی رای گشتی  

 دیاری دەکەن.  

بریتییە   بابەتە  ئەم  مەترسیداری  هۆیەکانی  الیەنی  لە  تەنها  هەواڵەکان  تاکەکەس  کە  لەوەی 

وەردەگرێت،   راستی  لە  بەشێک  تەنها  و  ناتەواو  زانیاری  بەمەش  وەردەگرێت،  راگەیاندن 

 بەتایبەتی لەکاتی ناکۆکی و جەنگدا.  

بەدەستهێنانی پاڵپشتی و دانوستان پێویستی بە کارکردنی راستەوخۆ هەیە لەگەڵ بڕیاردەران و  

کاریگەر بۆ  الیەنە  بەکاردەهێنرێن  راگەیاندن  هۆیەکانی  کات  زۆر  بڕیاردەران،  لەسەر  ەکان 

راگەیاندن،   هۆیەکانی  سەرەڕای  دیاریکراو.  بابەتێکی  پاڵپشتیکردنی  بۆ  جەماوەر  هاندانی 
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و   پاڵپشتی  بەدەستهێنانی  هۆی  دەبێتە  مەدەنی،  کۆمەڵی  و  هاوبەشان  لەگەڵ  کارکردن 

 بانگەشەکردن بۆ بابەتێک.   

 

یاندن  هۆی راگە  

کەس.   ژمارەیەک  بۆ  پەیامە  گواستنەوەی  رۆڵی  کە  ئامرازێک  لە  بریتییە  راگەیاندن  هۆی 

پەیامە  نێردەری  رۆژنامە    درێژکراوەی  چۆن  وەک  ترە،  ئامرازەکانی  درێژکراوەی  یان 

 درێژکراوەی قەڵەمە و رادیۆ درێژکراوەی دەنگە.  

ئاگادارکردن  لە  بریتیە  بەرتەسکەکەی،  واتا  بە  رۆڵی    وەە راگەیاندن  بەاڵم  پێڕاگەیاندن.  و 

بۆ   نییە  گونجاو  چیتر  "راگەیاندن"  چەمکی  زیادبووندایە.  لە  رۆژ  لەدوای  رۆژ  راگەیاندن 

کە   بەتایبەتی  دەکرێت،  گەیاندن  هۆیەکانی  لە  باس  ئەمڕۆ  قەبارەیان.  و  راگەیاندن  هۆیەکانی 

ئارا دوو  لە  باس  ئەمڕۆ  نییە.  وەرگر  تەنها  رابوردو  وەک  چیتر  راگەیاندن  تاکەکەس  ستەی 

 (.    Information( و زانیاری ) Communication)  گەیاندندەکرێت:  

 

 کەناڵەکانی پەیوەندیکردن 

توێژێکی   بۆ  پەیامەکان  بیرۆکە و  و گەیاندنی  بەکارهێنان  بۆ  بەردەستن  ئەو کەنااڵنە چین کە 

بەئامانجکراو بەشێوەیەکی کاریگەر. بۆ نموونە ئەم کەنااڵنەی خوارەوە بەشێک لە کەناڵەکانی  

 گەیاندن و پەیوەندیکردن کە لە نوێبوونەوە و پێشکەوتنی بەردەوامدان:  

 تەلەڤزیۆن   •

 رادیۆ •

 یاندنی نووسراو )باڵوکراوە، گۆڤار و رۆژنامەکان( راگە •

 باڵوکراوە چاپکراوەکان و کتێب   •

 (Word of mouthچاوپێکەوتنی راستەوخۆ ) •

 سیمینار و کۆبوونەوەی گشتی   •

 ئەنتەرنێت و میدیای کۆمەاڵیەتی   •
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توێژە   پۆڵێنکردنی  و  روون  ستراتیژێکی  بەبێ  نابێت  کاریگەر  کەنااڵنە  ئەم  بەکارهێنانی 

کەناڵەکانی  بەئامانجکراوەکان و دیاریکردنی کەناڵە گونجاوەکان بۆ هەر توێژێك. بۆ نموونە:  

کاریگەرتر   پەیوەندیکردن  قۆناغی  هەروەها  تەمەن.  گروپی  بەپێی  جیاوازن  پەیوەندیکردن 

   یامەکان بە رێگەی جیاواز و یەکتر تەواوکەر بگەیەنرێن. دەبێت کاتێک پە

 

 هەندێک پێشنیاز بۆ کەناڵە هەمەجۆرەکانی پەیوەندییکردن کە دەکرێت بەکاربهێنرێن: 

 پەیام و باڵوکراوەی هەواڵەکان بەشێوەی پۆستی تاکەکەسی  •

 باڵوکراوەی هەواڵەکان   •

 پرۆگرامی فێرکاری   •

 وتار   •

 رادیۆ یان تەلەڤزیۆن   •

 خستنەڕوو/پێشکەشکردن  •

 الفیتە، هەڵوسراو، لۆگۆی سەرسنگ یان موگناتیسی بۆ ساردکەرەوە   •

 ( PowerPointسالید بۆ پیشکەشکردن ) •

جوانکار • و    ی ئارایشتگەی  دەرمانخانە  بازرگانییەکان،  شوێنە  سەرتاشخانە،  و 

 دوکانی بەقاڵ، فڕۆکەخانە، کتێبخانە، خاڵە سنوورییەکان و شوێنە گشتییەکان  

 سین لەسەر رەچەتە یان لەسەر کیسی بازاڕکردن  نوو  •

 ناردنی نامەی ئەلەکترۆنی   •

 خستەڕوو لە مۆڵەکان و نووسینگەکانی پۆستە   •

 وێنە / کاریکاتێر   •

 وتاری گۆڤار و رۆژنامەکان   •

 هەواڵەکان و مۆسیقا / ڤیدیۆی مۆسیقا   •

 وتاری را یان نامە بۆ بەڕێوەبەری نووسین   •

 ( Digital Mediaکەناڵە دیجیتاڵیەکانی راگەیاندن ) •

 ریکالم لەسەر ئەنتەرنێت  •

 سی دی   •

 پێشبڕێکی و گەمەی کارلێکی   •
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 ی نەخشەی کاریگەر

 

بەکاربهێنێت بۆ ستراتیژی دانانی کاریگەری، یان خستنەڕوو و    نەخشەی کاریگەریدەتوانیت  

ە بۆ روونکردنەوەی ئەو  بینایی سادەی   رێنوێنیکەریروونکردنەوەی ئەو ستراتیژە. ئامرازێکی  

 رێگەیانەی بەکاریاندەهێنیت بۆ بەدیهێنانی گۆڕانکاری خوازراو.  

 سەرەتا پەڕەی سپی بەکاربهێنە   •

 ستی پەڕەکەدا بنووسە ناوی بەئامانجکراو لە ناوەڕا •

دە • ناوی  ورلە  سەرنج،  پەڕەی  یان  رەنگاوڕەنگ  قەڵەمی  بە  بەئەمانجکراو،  ی 

 کەناڵەکان بنووسە  

سەرەکییەکان یان ئەوانەی کاریگەری گەورەیان هەیە و دەتوانیت بەکاریان بهێنیت   •

 بۆ گەیشتن بە جەماوەری بەئامانجکراو.  

  ت بەکاریان بهێنیت بۆ دانانی کاریگەری کەناڵە ناوەندییەکان دیاری بکە کە دەتوانی  •

رەنگ سەرەکییەکان،  کەناڵە  ج  لەسەر  سەرنجی  پەڕەی  و  یان  بەکاربهێنە  یاواز 

 بیانووسە/هەڵیانواسە.    لەسەر پەڕەکە

 وێنەی تیر بکێشە بۆ دەرخستنی پەیوەندییەکانی کاریگەری.   •

 

 

 وتاری راگەیاندندیاریکردنی پەیامە سەرەکییەکانی  -4

 

 هەنگاو یەکەم  

 

 دیاریکردنی ئامانج یان ئامانجەکانی هەڵمەتی پەیوەندیکردن  •

هەڵمەتەکەتدا   • لە  دەخوازیت  کە  سەرەکییەکان  خاڵە  و  بیرۆکەکان  هەموو  نووسیی 

 بەکاریان بهێنیت.  

سەرەکییانەی   • خاڵە  ئەو  هەموارکردنەوەی  و  بیرکردنەوە  بۆ  دەرفەتێکە  هەنگاوە  ئەم 

 پێویستە کاریان پێبکەیت 
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 ریزبەندی و ئاستی گرنگیی

( ٥ تا ١ لە)  

 بیرۆکە/پەیام 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 وتاراتەکانی هەنگاوی دووەم: دیاریکردنی ئامانجەکان و پێکه

 دیاریکردنی خاڵەکان بەپێی ئەولەویەت  •

 بیرۆکەی سەرەکییە /خاڵ  ٥ بەرزترین ئاست   •

لە    • زیاتر  کەمکردنەوەی    ٥بەکارهێنانی  هۆی  دەبێتە  خستنەڕوویەکدا،  لەهەر  خاڵ 

 بیرهاتنەوەی هەموو خاڵەکان. سەرنجی جەماوەر و توانایان بۆ  

    جەماوەر تایبەتمەندییەکان  کەناڵ  پەیام/ئامانج 
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من

راگەیاندنجەماوەر

 راهێنانی داڕشتنی پەیام 

 ووسینی هەموو پەیامەکان و خاڵەکانی پەیوەست بە وتارەکەت ن  •

ئەوەی   • )بەبێ  هەیە  بیرۆکەی  یەک  تەنها  پەیامێک  هەموو  لەوەی  پێویست  دڵنیابوون 

 بکات پێکەوەیان ببەستیت( 

 وشە یان کەمتر    ١٠ە پوختکردنەوەی هەر پەیامێک ب  •

 

 هەنگاوی سێیەم: دیاریکردنی پەیامە سەرەکییەکان 

 لە چوارچێوەی ئەم بازنانەدا دیاری بکە:  

 بۆ تۆ هەموو پەیامەکان گرنگن  -١  •

 هەموو پەیامەکان گرنگن بۆ راگەیاندن  -٢  •

پەیامەکان گرنگن بۆ جەماوەر  هەموو   -٣  •

)یان جەماوەری هۆیەکی دیاریکراوی  

 راگەیاندن( 

 ئەو پەیامانە بەکاربهێنە کە هەر سێ بازنەکە دەبڕێت 

  ٣٠کە دەتوانیت پێشکەشیان بکەیت لە ماوەیەک کە لە   گرنگترین پەیام  ٣هەڵبژاردنی   •

 چرکە تێپەڕنەکات  

نی خستنەڕووەکەت )لەگەڵ  ئامادەکردنی چیرۆک لەسەر هەر یەکێک لە خاڵەکا •

 پێکهاتەی دیاریکراو(  

یان بەکارهێنانی چیرۆکێک بۆ روونکردنەوەی چوارچێوەکە: یارمەتی جەماوەر دەدات  •

 بۆ پێشبینی کردنی ئەوەی دەیڵێیت  

 

   هەنگاوی چوارەم

لەگەڵ پێنج خاڵەکە و هەندێک   نووسینی پووختەیەکی وتارەکەت لەسەر یەک پەڕە •

 . وشەی سەرەکیی بۆ بیرهێنانەوەی چیرۆک و نموونەکان
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 داڕشتنی پەیامی کاریگەر و دیاریکردنی کەناڵە پێویستەکانی پەیوەندیکردن -5

 

وەاڵمدانەوەی ئەم پێنج پرسیارەی خواروە رێگەیەکی خێرا و کاریگەرە بۆ داڕشتنی ناوەڕۆکی  

 پەیامێکی کاریگەر:  

 توخمەکانی هەواڵ: کێ، چی، لەکوێ، کەی، بۆ و چۆن؟  

 

 تایبەتمەندییەکانی هەواڵ/پەیام:  

 Appeal))  ( المناشدة) هەڵبژاردنی جۆری داخوازی 

بۆ راکێشانی سەرنجی جەماوەری بەئامانجکراو، دەتوانیت خەڵک بترسێنیت، هەستی باشیان  

سەر   دەوەستێتە  وەاڵمەکە  بەگشتی  بکەیت.  پێشکەش  راستییەکانیان  تەنها  یان  بدەیتێ، 

بۆ   داناوە  پالنت  چۆن  و  خەڵک  لە  تۆ  داواکاری  و  بەئامانجکراو  جەماوەری  خواستەکانی 

 خستنەڕووی داخوازییەکەت.  

لە سۆزی پۆزەتیڤ )سوودی مەبەستدار( پاڵپشتی جەماوەر بەدەستدێت لەکاتی جێبەجێکردنی   

ئەو   گشتی،  بە  کە  نیشانیانداوە  توێژینەوەکان  باسکراون.  پەیامەکەدا  لە  رێکارانەی  ئەو 

بۆ   گونجاوترن  کەموکوڕییەکان،  باسکردنی  بەبێ  دەدەن  گەورە  سوودی  بە  ئاماژە  پەیامانەی 

بەئاما راستەوخۆ  جەماوەری  و  گەورەتر  سوودی  پەیامانەی  ئەو  بەرامبەردا،  لە  نجکراو. 

کاتێک   کاردەکەن  باشتر  دەکەن،  گەورەکان  کەموکوڕییە  چارەسەری  و  دەکەن  پێشکەش 

 ئامادەباشی خەڵک پۆزەتیڤ نییە.  

بەتایبەتی   تێدابێت،  قسەخۆشی  و  ئاسوودەیی  کە  بکرێت  سادە  پەیامێکی  لەسەر  کار  دەکرێت 

یار رۆحی قسەخۆشی نەبێت. پێویستە قسەخۆشی گونجاو بێت بۆ پرسەکە و  ی نە ئەگەر الیەنە

پەیامە سەرەکییەکە بگەیەنێت، بەپێچەوانەوە خەڵک نوکتەکەیان لەبیر دەمێنێت بەاڵم پەیامەکە  

پە لەوانەیە  هەروەها  ببێت لەبیردەکەن.  نوکتەئامێز  ئەگەر  یامی  تووڕەیی  ورژاندنی  هۆی  ە 

 ر دووبارە کرایەوە.  زیادەڕۆیی تێدا کرا و زۆ 

 

What ?

؟ چی

Why ?

؟بۆ

Who?

؟ کێ

When?

؟کەی

Where?

؟لەکوێ
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گروپەکە.  و دەرکەوت  هەردوو  لەسەر  کاریگەربن  لەوانەیە  ترس(  )یان  هەڕەشە  کە  ە 

توێژنەوەکان نیشانیانداوە کە ئەم شێوازە کاریگەرترە لەگەڵ خەڵکی بێباک و سۆزدار. پێویستە  

بەئامانجکراو   جەماوەری  کە  ئەوەی  لەسەر  بەڵگە  لەخۆبگرێت:  ئەمانە  هەڕەشە  پەیامی 

بڕوا  بەش ئاسان )واتا دروستکردنی  و  لەژێڕ هەڕەشەدان، رێگەچارەی گونجاو  ێوەی کەسیی 

الی جەماوەری بەئامانجکراو کە توانایان هەیە رێکارەکان جێبەجێ بکەن( هەروەها کاریگەر  

 )واتا گرتنەبەری رێکارەکان دەبێتە هۆی زاڵبوون بەسەر هەڕەشەکەدا(  

 

   Proximity Laws -  یاساکانی نزیکیی

سەر   بخرێتە  خەجت  گرنگە  هەڵمەت،  پەیامەکانی  کاریگەری  زۆرترین  لە  دڵنیابوون  بۆ 

پەیامەکە   کاتێک  نزیکیی.  یاساکانی  رەچاوکردنی  هەروەها  پەیامەکە،  فۆرمی  و  ناوەڕۆک 

 رەچاوی یاساکانی نزیکی دەکات یارمەتی دەدات بۆ گەیشتنی خێرا بە دڵ و عەقڵی وەرگر.   

 ەروونی و سۆزیی نزیکی د •

   نزیکی جوگرافی •

 نزیکی کات  •

 نزیکی تایبەتمەندی )پسپۆڕی(  •

 

   فۆرمی پەیام

 سەبارەت بە فۆرمی پەیام، گرنگە پەیامی کاریگەر رەچاوەی ئەم پرنسیپانەی خوارەوە بکات:  

 رستەی کورت: )فرمان، بکەر، کارلێکراو، خاڵ(   •

 (  more is less and less is moreیەک بیرۆکە: زۆرتر کەمترە و کەمتر زۆرترە )  •

 (  Bold and Underlinedوشەی کلیلی: بوێر و روون ) •

 دووبارەکردنەوە   •

 کێ چی دەڵێت؟   •

 زمانی جەستەی گونجاو •
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 هەندێک ئامۆژگاری بۆ داڕشتنی پەیامی کاریگەر: 

سەرەکییەکانی  دڵنیابوون لەوەی کە داڕشتنی پەیامەکە تەبایە لەگەڵ ئامانجەکان و بەها   •

 گروپەکە 

 دڵنیابوون لەوەی پەیامەکە ئاسانە بۆ دەرخکردن و بیرهاتنەوە •

 پەیامەکان هەمواربکە بەشێوەیەک کە گونجاو بێت بۆ جەماوەرە جیاوازەکان   •

توێژی   • بۆ  بێت  بایەخدار  و  راکێش  سەرنج  کە  دابڕێژە  بەشێوەیەک  پەیامەکان 

 بەئامانجکراو  

 دڵنیابوون لەوەی پەیامەکەت وەاڵمی پرسیارەکانی جەماوەرەکە دەداتەوە   •

 پێویستە هەموو پەیامێک ئەمانە لەخۆبگرێت:   •

o   چوارچێوەیەکی گشتی بۆ بابەتەکە 

o   دەستنیشانکردنی کێشەکە بەڕوونی 

o زی چارەسەر  پێشنیا 

o وەرگر    روونکردنەوەی رۆڵی 

 بیرت نەچێت وێنە و نیگاری باش بەکاربهێنە   •

 پێویستە کەناڵی پەیوەندیکردن گونجاو بێت بۆ پەیامەکە   •

 باسی پۆزشەکانی نەیارەکان بکە و رەتیان بکەرەوە   •

 جیاوازی نێوان پەیام و دروشم   •

پەیامە • جیاوازەکانی  پئاستە  وردەکاری  بە  ئامادەبکە  دۆخێک    ێویستەوەکە  هەر  بۆ 

 )کۆبوونەوەی خێرا، چاوپێکەوتنی تەلەڤزیۆنی، سیمینار....(  

 

  ر پەیامی دیاریکراوە بۆ جەماوەرەکەت ئامادەبکە پاش بیرکردنەوە لە تایبەتمەندییەکانی جەماوە

 و رەچاوکردنی توخمەکانی پەیامی کاریگەر:  

 

 پرسیاری یارمەتیدەر:

 چ هەستێک الی وەرگر دروست بکات؟   دەمەوێت پەیامەکەم •

 چارەسەری کێشەکەی ئێستا چییە؟   •

 دەمەوێت وەرگر چی بکات؟   •
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(نێردەر و وەرگر)دوو پەیوەندیکار یان زیاتر 

پەیامێک یان زیاتر

کەناڵێکی پەیوەندیکردن یان زیاتر 

یان دەستوەردان " هەرا"بڕێکی دیاریکراو لە 

کەەپرۆسەی گێڕانەوەی سەرنج لەنێوان الیەنەکانی پرۆس

شوێن یان ژینگەی روودانی پرۆسەی پەیوەندیکردن 

 کارامەییەکانی پەیوەندیکردنی کاریگەر  -6

ی مرۆیی بەرباڵوە لە جیهاندا، هەمووان پەیوەندی دەکەن بەاڵم هەر  ک پەیوەندیکردن چاالکییە 

کارامەییە گرنگەکان کە  لە  یەکێکە  پەیوەندیکردنی کاریگەر  تایبەتی خۆی.  بەشێوەی  یەکێک 

پێویستە راهێنەر هەیبێت. بریتییە لە پرۆسەی بەرهەمهێنانی "واتا" و بەشداریکردن لەڕێگەی  

پر ئەم  سیمبوڵەوە.  کارامەیی  بەکارهێنانی  کۆمەڵێک  پێویستە    لەخۆدەگرێت ۆسەیە  کە 

ئەزموون.  بەد و  کات  بەتێپەڕبوونی  بهێنێت  بەدەستیان  دەتوانێت  کەس  هەموو  و  ەستبهێنرێن 

بکرێتەوە(   پێچەوانە  )ناکرێت  بەردەوامە  پرۆسەیەکی  کە  لەوەی  بریتییە  پایەکانی  گرنگترین 

تدار و لەسەر بنەمای بەکارهێنانی  واتا دروست دەکات و بەشداری پێدەکات، بەشێوەی مەبەس 

 واز. سیمبوڵی جیا

کە جارێک  و    هەموو  جیاواز  بەشێوەی  دەکەن  کارلێک  فاکتەرانە  ئەم  دەکەین  پەیوەندی 

و   جیاوازەکانی  بەشێوە  پەیوەندیکردن  پرۆسەکانی  هەموو  بەرهەمدێت.  جیاواز  ئەنجامی 

 گرن:  تایبەتمەندییەکان ئەم توخمانە لەخۆدە

: ئەو کەسەی پرۆسەی پەیوەندیکردن دەستپێدەکات  نێردەر)   یان زیاتر  پەیوەندیکاردوو   •

: ئەو کەسەی کە پەیامەکە وەردەگرێت و  وەرگرلەڕێگەی ناردنی پەیامەکە، هەروەها  

 هەوڵ دەدات تێیبگات(.  

 پەیامێک یان زیاتر   •

 کەناڵێکی پەیوەندیکردن یان زیاتر   •

 یان دەستوەردان لە پرۆسەی پەیوەندیکردن    "هەرادەنگ یان کراو لە "بڕێکی دیاری  •

 ( لەنێوان الیەنەکانی پرۆسەی پەیوەندیکردن  Feedbackپرۆسەی گێڕانەوەی سەرنج ) •

 گەی روودانی پرۆسەی پەیوەندیکردنشوێن یان ژین •
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ژینگەی 
 پەیوەندیکردن

 پەیام
 وەگر وەرگر

ڵسیمبو  

ڵسیمبو کردنەوەی  
ڵسیمبو  

کردنەوەی 
ڵسیمبو  

 کولتور کولتور

 هەرا

 شوناس شوناس

 هەرا

 گێڕانەوەی سەرنج

 پرۆسەی پەیوەندیکردن 

 

 پەیوەندیکردنی نازارەکیی 

 

پەیوەندی   نازارەکیی.  و  زارەکیی  پێکدێت:  سەرەکیی  جۆری  لەدوو  پەیوەندیکردن  پرۆسەی 

وشەوە   و  زمان  لەڕێگەی  نازارەکیی  زارەکیی  پەیوەندیکردنی  بەاڵم  لێدەکرێت.  دەربێنی 

وەک جووڵەی دەست،  دەگەیەنرێن،    و پەیامانەی کە لەڕێگەی سیمبوڵ و بەبێ وشەپێکدێت لە

کلیلی   بێدەنگییش.  تەنانەت  و  پۆشاک  دەنگ،  تۆنی  بەرکەوتن،  رووخسار،  دەربڕینی 

ت لە  بریتییە  نازارەکیی  پەیوەندیکردنی  جووڵەکانی  دۆخی  خوێندنەوەی  لە  تێگەیشتن  وانای 

تێدا   قسەی  دۆخەی  ئەو  سەرنجدانی  و  دەیڵێت  لەوەی  گوێگرتن  لەڕێگەی  کەسەکە  دەروونی 

دەکات. دەربڕینە نازارەکییەکان بریتین لە کۆمەڵێک جووڵە و پێویستە وتاربێژی سەرکەوتوو  

 توانای خوێندنەوەیانی هەبێت، بەشێوەیەکی یەکتر تەواوکەر نەک دابڕاو.  
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وشە
7%

دەنگ
نازارەکیی38%

55%

 

وەرگر    :تێبینی لەسەر  پەیام  کاریگەری 

پەیام )واتا وشەکان(   لە: هەمان  پێکدێت 

%. بەاڵم دەنگ )لەگەڵ تۆنی دەنگ و  7

تر(   دەنگی  ئەوەی  38کاریگەری  و   %

 %.   55نازارەکییە 

 

پەیوەندیکردنی   نهێنییەکەی  حەوت 

 :1نازارەکیی کاریگەر 

 

 

 

 حەوت نهێنییەکەی پەیوەندیکردنی نازارەکیی کاریگەر:  

رووخسار:   .1 خەندە  دەربڕینەکانی  زیندوو،  و  چاالک  رووخساری  جووڵەی  پاراستنی 

 بەشێکی دانەبڕاو بێت لە کارلێک )دڵنیابوون لە نیشاندانی ددانەکان لەکاتی پێکەنین(.  

راگرتنی  :  دەستەکانجووڵەی   .2 دەستەکان.  بە  دەربڕین  بۆ  ناکات  ترس  بە  پێویست 

جوو  لەکاتی  دەست  هێشتنەوەی  و  جووڵە  لەکاتی  بەداخراوی  خوار  پەنجەکان  لە  ڵەدا 

 چەناگە و خۆپاراستن لە داخستنی دەستەکان و قاچەکان.  

ئاماژە بەسەر سێ جار لەکاتی قسەکردن و الرکردنەوەی سەر لەکاتی  :  سەرجووڵەی   .3

 بەرز راگرتنی چەناگە گوێگرتن. 

ئاسوودە  :  پێکگەیشتنی چاوەکان .4 بەشێوەیەک کە هەموان  دابەشکردنی سەیرکردنەکان 

   یکردن کاراتر دەکات.بکات، ئەمەش پەیوەند

جەستە: .5 لەکاتی    دۆخی  بەڕێکی  راوەستان  و  گوێگرتن  لەکاتی  چەمانەوە  کەمێک 

 قسەکردن. 

شوێن: .6 هەردووال    بەکارهێنانی  بەشێوەیەک  )بێگومان  بەشداران  نزیک  لە  وەستان 

 ئاسوودەبن و رێز بگیرێت لە دابونەریت و کولتور(. 

وێنە: .7 بە    پێچەوانەکردنەوەی  تر  الیەنەکەی  جەستەی  جووڵەی  دووبارەکردنەوەی 

 کارامەیی و دروستی. 

 

 

 
1 The Definitive Book of Body Language. Allan & Barbara Pease. Orion books.  
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  ئاستەنگەکانی پەیوەندیکردن 

پرۆسەیە   ئەم  بەرپرسیارێتی سەرخستنی  پەیوەندیکردن،  پرۆسەی  بۆ  بەربەست هەن  چەندین 

 لەئەستۆی نێردەر و وەرگرە. دیارترین ئاستەنگەکان بریتین لە:  

 پەشۆکان و پەلەکردن لە پێشکەشکردن.   •

 خۆبەزلزانین، بایەخ نەدان بە کاردانەوەی وەرگران.  •

 خەیاڵ رۆیشتن و بێباکی  •

 کەمی کارامەییەکانی پەیوەندیکردن   •

 بەکارهێنانی زمان و زارەوەی نەگونجاو   •

 بەکارهێنانی ئامرازی نەگونجاو بۆ پەیوەندیکردن •

 دۆخی دەروونی قسەکەر و پێشینەی رۆشنبیری   •

 زۆری زانیاری لە پەیامەکەدا )زیاتر لە سێ یان چوار خاڵ(.   •

 امەکەدا کە دژی بەهاکان و دابونەریتی گوێگرن هەبوونی زانیاری لە پەی •

 هەبوونی زانیاری دژیەک لە پەیامەکەدا   •

جیاوازی تاکەکەسی لەنێوان نێردەر و وەرگر، لەڕووی خواستەکان و ئامانجەکان و   •

 بەرژەوەندییەکان.  

هەبوونی کاریگەری دەرەکیی نەرێنی کە کار دەکاتە سەر میزاج و دۆخی دەروونی   •

 ەنگ، گاڵتە، پێبڕین(.  وەرگر )دەنگەد

 لەگەڵ ژینگەی پەیوەندیکردن، خاو و گرانە.   اڵەکانی پەیوەندیکردن گونجاو نیین کەن  •

 تێکچوونی ئامێرەکانی خستنەڕوو.   •

 سەرچاوەکان یان بابەتەکە لەگەڵ ئامادەبوان ناگونجێت.   •

 نەبوونی پێکگەیشتنی چاوەکان.   •

 زیاد لەپێویست )جدی( بوونی قسەکەر   •

 ن بە کاتی دیاریکراو  پابەندنەبوو  •

 خستەڕوو بایەخ دەدات بە بابەتی زۆر تەکنیکی   •

 نەبوونی توانا بۆ پێکەوەگرێدانی بەڵگەکان بە پێشنیازەکەوە   •

 هۆیەکانی خستنەڕو گونجاو نین   •

 نەبوونی پەرۆشی )حماس(   •

 ئامانجەکە روون نییە   •

 کەمی ئامادەکاری و راهێنان لەسەر پێشکەشکردنەکە   •
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   وتاری گشتی -7

وتاربێژی سەرکەوتوو دەناسرێتەوە بە هەبوونی توانای بەرز بۆ ئامادەکاری و پێشکەشکردنی  

شتانە ئەو  دەدات  وەرگر  یارمەتی  رێکخراو  پێشکەشکردنی  جیاواز.  جەماوەری  بە  ی  بابەت 

بمێنێت لەیادی  دەکرێن  و    باس  پێشکەشکردنی رێکخراو  دانیشتنەکە.  پاش  ماوەیەکی درێژ  بۆ 

بەگشتی   بابەتەکەی.  سەرەکییەکانی  خاڵە  یادهاتنەوەی  بۆ  دەدات  قسەکەر  یارمەتی  یەکانگیر 

لە پێشەکیدا وتاربێژ  وتار و کۆتایی.    کرۆکی وتار دابەش دەکرێت بەسەر سێ بەشدا: پێشەکیی،  

ئام سەرنجی  راکێشانی  بۆ  هەیە  بۆ  دەرفەتی  بەهێز  هۆکارێکی  پێشکەشکردنی  و  ادەبوان 

بەاڵم   گوێگرتن.  لە  و    کرۆکیبەردەوامبوون  دەکات  پێشکەش  سەرەکیەکە  بابەتە  وتارەکە 

بەکاردەهێنرێت بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانی پێشکەشکردنەکە. لە کۆتایدا وتاربێژ دەرفەتی هەیە  

 بۆ سەرسامکردنی ئامادەبوان و لەبیرنەکردنی بابەتەکە.  

کاتا • ئەو  هەموو  لە  برتییە  گشتی  زیاتر  وتاری  بە  بڵێیت  شتێک  پێویستە  یەک  نەی  لە 

 س کە

و   • ئامادەکاری  بۆ  بەرزی  توانای  بە  جیادەکرێتەوە  سەرکەوتوو  سەرکردەی 

 پێشکەشکردنی بابەت بە جەماوەری جیاواز  

بابەتە   • لەبیرنەچوونەوەی  بۆ  دەبێت  یارمەتیدەر  ئامادەکراو  و  پێشکەشکردنی رێکخراو 

خاڵە   دەدات  وتاربێژ  یارمەتی  هەروەها  پێشکەشکردنەکە،  پاش  درێژ  ماوەیەکی  بۆ 

 ییەکانی بیربێتەوە.  سەرەک

 هەموو کەسێک دەتوانێت ببێت بە وتاربێژێکی سەرکەوتوو و کاریگەر   •

بۆ ئەوەی ناوازە بیت و داهێنان بکەیت لە پەیوەندیکردن و وتاری گشتی، پێویستت بە   •

 راهێنان هەیە و پێویستە خۆت ببینیت چۆنیت و چۆن قسەدەکەیت.  

 

 ی:دیارترین هەڵەکان لەکاتی پێشکەشکردنی گشت 

 پابەندنەبوون بە کاتی دیاریکراو   •

 زیاد لەپێویست )جدی( بوونی قسەکەر   •

 خستەڕوو بایەخ دەدات بە بابەتی زۆر تەکنیکی   •

 نەبوونی توانا بۆ پێکەوەگرێدانی بەڵگەکان بە پێشنیازەکەوە   •

 و گونجاو نین  وهۆیەکانی خستنەڕ  •

 نەبوونی پەرۆشی )حماس(   •

 ئامانجەکە روون نییە   •

 کەمی ئامادەکاری و راهێنان لەسەر پێشکەشکردنەکە   •
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 بەپەلە قسەکردن   •

 بەیەک نەگەیشتنی چاوەکان  •

 بابەتەکان بۆ ئامادەبوان گونجاو نین   •

 زۆری زانیارییەکان: زیاتر لە سێ یان چوار خاڵ   •

 نەتوانین بۆ قسەکردن بە دەنگی بەرز   •

 

 

 کاریگەرئامۆژگارییەکان بۆ وتاری گشتی 

 

   خۆپاراستن لە خوێندنەوە  •

کاریگەر • قسەکەرانەی  راستەوخۆ    ی ئەو  هەرگیز  بەجێدەهێڵێن،  جەماوەر  لەسەر 

یان   وشە  چەند  لەگەڵ  بەکاردەهێنن  سەرەکیی  خاڵی  بەڵکو  ناخوێننەوە،  تێبینییەکانیان 

 خاڵێک بۆ یارمەتیدانیان بۆ یادهاتنەوەی قۆناغەکانی وتارەکە  

انە  بەکارهێنانی هێڵە سەرەکییەکان یان پوختە یارمەتی وتاربێژ دەدات بەخێرایی و ئازاد •

 بجووڵێت لە ژوور یان شانۆکە بەبێ ئەوەی لە شوێنێکی دیاریکراودا ببەسترێتەوە.  

بە   • نەک  جەماوەرەکەت،  بۆ  سەرنجڕاکێشن  شتانەی  بەو  بابەتەکە  دەستپێکردنی 

 باسکردنی خۆت یان خۆناساندن  

 بزانە چی گرنگە بۆ جەماوەرەکەت و چی رایاندەکێشێت بۆ گوێگرتن   •

 و پێنج گێڕانەوە باس بکە بەالی زۆرەوە پێنج خاڵ  •

لەسەر   • )یان  بکەرەوە  تاقی  جەماوەرەکەت  نموونەیەکی  لەسەر  پێشکەشکردنەکەت 

 کەسانی هاوشێوە(  

کۆتاییەی   • ئەو  زامنکردنی  لەپێناو  دەنگی"  "پارچەی  پێشکەشکردنی  و  ئامادەکردن 

 دەیخوازیت بۆ وتارەکەت 

 ئامادەکردنی رستەی کورت و راهێنانی پێشوەخت لەسەریان   •

 دڵنیابوون لەوەی کە هەمیشە سەیری کامێرا یان جەماوەر دەکەیت   •

 لەوانەیە جەماوەر متمانە بە قسەکەر لەدەستبدات ئەگەر سەیرکردنی راستەوخۆ نەبێت   •

خستنەڕوو، باشترە وێنە یان هێڵکاری بەکاربهێنیت بۆ    رهێنانی ئامرازەکانیلەکاتی بەکا •

 رستەی درێژ    روونکردنەوەی بیرۆکە سەرەکییەکانت لەجیاتی

بۆ   • گرنگەکان/سەرنجڕاکێشەکان  خاڵە  ئامادەکردنی  لە  بکە  دڵنیایی  هەمیشە 

 ...(  اوەرەکەت، بۆ ئەوەی کەلێن لە وتارەکەتدا دروست نەبێت )ئمممممممجەم
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 بۆ خۆئامادەکردن  بۆ چاوپێکەوتن  رێنماییەکان

 

هەندێک لێکۆڵینەوە بکە لەسەر ئەو کەسانەی دەیانبینیت. بزانە پێشینەیان چییە و بایەخ   •

ئاستی   کردوە؟  تۆی  پرسەی  ئەم  باسی  بەڕاشکاوی  ئایا  دەدەن:  چی  بە 

چ   چاوەڕوانی  بکات؟  چی  بکەیت  لێ  داوای  دەتوانیت  چەندە؟  دەسەاڵت/کاریگەری 

 وەاڵمێک دەکەیت؟  

پێشهات  • دوا  بە  ئاشنایت  ئامادەدڵنیابە  پرسەکەت.  لەسەر  داواکاری    بە ەکان  بۆ 

روونکردنەوەی پرسەکە بە دەستەواژەی روون و سادە بۆ ئەو کەسانەی زانیاریان نییە  

 .  س، هەروەها ئامادە بە بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیاری قور یلەسەر

چ   • بەئامانجکراو  دەخوازیت  واتا  دەیخوازیت؟  کە  هەیە  دیاریکراو  ئەنجامێکی  ئایا 

 یت، ئەوا ئەویش نایزانێت. بکات؟ ئەگەر تۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە نەزان رەفتارێک  

رووبەڕووبوونەوە   • هەڵوێستی  هەرگیز  بەاڵم  بە،  راستەوخۆ  و  پوخت  و  کورت 

 وەرمەگرە.  

کە   • هۆکارانەی  ئەو  و  پێدەبەستێت  پشتی  پەیامەکەت  کە  بکەرەوە  روون  لۆجیکە  ئەو 

 ناچارت دەکەن جووڵە بکەیت بەرامبەریان.  

 

 ی هەڵسەنگاندنی پێشکەشکردنی گشتیفۆرم

 

 : ئەم پێوەرانەبۆ ئەدای هاوکارەکەت لەم خااڵنەی خوارەوە بە بەکارهێنانی    ەڵسەنگاندن بکە ه
  نایاب باش الواز 

 روونکردنەوەی ئامانجی پەیوەندیکردن لە سەرەتاوە    

 پەیوەندیکردن لەگەڵ ئامادەبوان )بەیەکگەیشتنی چاوەکان(    

 وەستان...(  زمانی جەستەی گونجاو )جووڵە،   

 کارامەیی گوێگرتن     

 دووبارەکردنەوە بۆ دڵنیابوون لەوەی بیستویەتی    

 تۆن و ئاستی دەنگ    

 بەکارهێنانی ئامرازەکانی روونکردنەوەی بینایی    

 ئاستی وزە و پەرۆشی    

 بەکارهێنانی رووبەر و شوێن    

 مامەڵەکردن لەگەڵ هەڵوێستە قورسەکان    

 

 :تێبینییەکان 

________________________________________________________

______________________________________________________ 


