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 ثيشةكى

  

شؤزبوىى شاىيازى و مةعسيفةية بةشيَوةيةك   لةتايبةمتةىديةكاىى ئةو ضةزخةى ئيَطتا
 ثيَشبيين ىاكسيَت،شاىطتةكاٌ لة بوازة جؤزاوجؤزةكاىدا طةشةياىكسدوة

ثةزةثيَداىى تواىاكاىى لةبوازى ثةزوةزدةو دةزوىصاىي دا كة جةخت لة ضةز بةتايبةت  
طسىطى بةضةزجةو اليةىةكاىى لة زِيَطةى ضيطتةمى فيَسكسدىةوة دةكسيَتةوة، و  تاك

 .جةضتةيى و ذيسى و فيَسكسدٌ و كؤمةآليةتى و ويرداىي تاك دةدزيَت
 

كةدةبيَت مامؤضتا ليََاتوي و كةزةضتاىة شؤزبوٌ شاىيازيةكاٌ، ئةو  لةطةلَ فساواٌ بوىى
و شيَواشةكاىى فيَسكسدىيش طؤزِاوٌ ٍةبيَت، ٍةزوةٍا شازةشايى لةبازةياىةوة شاىيازي و 

لةبةز زؤشيايى ئةو ثيَشكةوتية بةزدةوامةى كةلةبوازى ثةزوةزدةو دةزوىصاىيدا  شؤزبووٌ
 .زِوو دةدةٌ، لةىيَويشياىدا بوازى زِيَطةكاىى واىةوتيةوة طؤزِاىى بةزضاوى بةضةزداٍات

 



، بة كؤلةَطةيةكى بيةزِةتى ليََاتويةكاىى واىةوتيةوةو زيَطةكاىى
كةثيَويطتة فيَسكاز شاىيازى ثةزوةزدة وفيَسكسدىدا دادةىسيَت لةثسؤضةى 

لةبازةوة ٍةبيَت، تاكو بتواىيَت لةطةلَ ذييطةى فيَسكسدٌ و 
 .فيَسخواشةكاىدا بةباشى كازليَك بكات

  

لةبازةى واىةوتيةوةو زيَطةكاىى وشازةشايي  بؤ ئةوةى فيَسكاز شاىيازى
اليةىى ضايكؤلؤجى  ٍةبيَت ثيَويطتى بة شاىيازى وشازةشايية لةبازةى  

لةبةز ئةوة لةضةزةتادا   , كةضيَتى و زِةفتازى  فيَسخواشفيَسخواش و 
 :بةكوزتى ضةىد بابةتيَك لةبازةى دةزوىصاىى طشتى دةخةييةزِوو

 



 :دةروونسانى ثيَهاشةى
  ووشةيةكي لة (  Psychology) دةروونساني  زاراوةوة

 ، ثيَكًاتووة بةش دوو لة كة ، وةرطرياوة كؤنةوة يؤناني
 ، ديَت رِووح ياى عةقنَ، دةروى بةماناي (شايكؤ) : يةكةمياى
  يةردوو ، ديَت ليَكؤلَيهةوة بةماناى (لؤجي) : دووةمياى
 .ديَت عـةقنَ ليَكؤلَيهةوةى مـانـاى بة ثيَكةوة كةرتةكة

 



 

 ليَكؤلَيهةوة كة زانصتةى ئةو لة بريتية دةروونساني
 ريريي اليةنى لة  مرؤظ يةلَصوكةوتى و رِةفتار لة دةكات

 . كؤمةالَيةتييةوة و جةشتةيي-جولَةيي و يةلَضونى و



 

 ضةمكى دوو لة ثيَكًاتووة دةروونساني ضةمكةوة لةرِووى
  زانصت ضةمكى ، ودةروون و زانصت : ئةوانيش كة الوةكى

 ، جياوازةكاى دياردة رِيَكدراوى ليَكؤلَيهةوةى بؤ ئامارةية
 ثرؤشة و يةلَصوكةوت بؤ ئامارةية دةرووى ضةمكى بةالَم

  و يـةلَضـوونـةكـاى و بيهراو يةلَصوكةوتى كة ، عةقمَيةكاى
   دةطريَتةوة جةشتة تايبةمتةنذى و مةعريفيةكاى ثرؤشـة



  

 ميَذووى سةرهةلَذانى دةروونزاني   

سةرةتاييةكان برية قؤناغي 

فةلشةيف قؤناغي 

هاوضةرخ دةروونزاني دةركةوتنى قؤناغي 

 



 
 طةرِانذووةتةوة رِةفتارى مرؤظي و  دياردة شرووشتييةكاىمرؤظـ لة كؤنذا

 ناديارةكاىرِووحة بؤ 
 لة جةشتةي  بوونةوةريَكى بضووك لةو باوةرِةدابووى كة ميصريية كؤنةكاى

 يةلَصوكةوتةكانىمرؤظذاية ، ئةو بوونةوةرة بةرثرشة لة رِةفتار و 
 رِاظة و ليَكذانةوةى يةلَصوكةوت و رِةفتارى بوونةوةراى كراوة لةشةر

 رِووحانىبهضيهةيةكي 

 قؤناغي برية سةرةتاييةكان



 فةلشةيفقؤناغي 

 فةيمةشوفة يؤنانييةكاى . 1
رِاشتييةكاى لةناو بؤضوونى وابووة كة يةموو  شـؤكـرات•

 دةدةىشسا يةلَةكردنذا مرؤظ خوودى مرؤظذاية  لة كاتى 
دابةش كردووة بؤ شيَ دةروونى مرؤظى : ئـةفمـاَتـووى •

  ، دةروونى توورِة، دةروونى عاقنَ دةروونى )بةش  
 (  شةيوانى

، بةلَكو  مادى نيية شتيَكى  رِووحثيَي وابووة   ئـةرشــتـؤ•
لة كة خؤى دةبيهيَتةوة فرمانة  ئةرك و كؤمةلَيَك 

 (و بريكردنةوة   و جوولَةكردى يةشتكردى )



 (ز  1650ــ  1596) ديكارت رِيهيية 
بةكاربًيَهيَت   عةقمَيو دةبيَت مرؤظ طةورةى شروشتة بؤضوونى وابووة كة 

 ووتة بةناوبانطةكةى  ،  بريبكاتةوةو 
 ( مــو بـيـردةكـةمـةوة كـةواتـة مــو يــةم)                 
 ييؤمجـؤى لـؤك و يارنمَي و 

دةبيَت ميَشكى  مرؤظ لة دايك طرنطرتيو بؤضوونةكانياى ئةوة بوو كة 
بويَت دةتوانيت فيَرى ضي ئةزمووى شارةزاييةكت ثةرِةيةكي شجيية 

زانيارى  يةشتةكاى شةرةتا ناثةيوةشت و ، جطة لةوة بكةيت 
 نارِيَكدراوى 

 ياوضةرخفةلصةفةى . 2



شةربةخؤ زانصتيَكى وةكو دةروونسانى زانصتيوونى بة  شةرةتاى 
 تاقيطةى يةكةم ظؤنت ويمَيةم كاتيَك ( ز 1879) شالَي بؤ دةطةرِيَتةوة

  دياردة ليَكؤلَيهةوةى بؤ دامةزرانذ ئةلَمانيا لة اليبسط زانكؤى لة
 لقيَكى بة بوو دةروونساني بةمة ، زانصتى بةشيَوةيةكي دةروونييةكاى

 ئاماجني و بةخؤى تايبةت ثيَهاشةى كة زانصت لقةكانى لة شةربةخؤ
  لة جياوازة كة يةية بةخؤى تايبةت جياوازى بوارى و تايبةت

 تر زانصتةكانى

 قؤناغي دةركةوتنى دةروونزاني هاوضةرخ



 :ثيَويصت زانصتيَكى وةك دةروونسانى
   مسؤظ لة شازةشابووٌ -
 مسؤظ لة شاىطتى بةشيَواشى ليَكؤلَييةوة-
 مسؤظ بؤ ٍةية ضودى ذياٌ قؤىاغةكاىى لةضةزجةو-
 كويًية؟ مسؤظ ٍةلَطوكةوتى ضةزضاوةى-
 دةبيَت؟ ىوئ شاىيازى فيَسى ضؤٌ-
 ضية؟ كاماىةٌ؟زؤلَياٌ زةفتاز وثيَكَيَيةزةكاىى اليةٌ-



  - : دةزووىصاىى

 زةفتازى تاك لة ئةو شاىطتةية كة طسىطى دةدات بة تويرييةوة

. 

  

  - :زةفتاز 

وةلَامداىةوةيةكة ،  بوَ وزذيَيةزةكاٌ ، كة لة   وٍةمو
 .شييدةوةزةكاىةوة دةزدةكةويَت 

 



   -:  وزذيَيةز
 ضاالك  ياٌ بوىةوةز  كة تاك ىاوةكيةياٌ  دةزةكيةٍةز فاكتةزيَكى 

دةكاتةوة ، ياخود ٍةموو شتيَكة كة ثيَوويطتى بة وةلَامداىةوة ٍةية ، 
 -: ٍةية دوو جوَزى وزذيَيةز 

ٍةضتكسدٌ بة )كة لة ىاو تاك دا دزووضت دةبيَت ، وةك  ىاوةكىوزذيَيةزى 
 ( .ٍتد.... ،تى بسضيَ

، دةىط ) كة لة دةزةوةى تاك دا زوودةدات ، وةك دةزةكى وزذيَيةزى 
 ( .....زِوىاكي



   -:  وةلَامداىةوة
و وةلَامداىةوة ت ، زِوو دةدا وزذيَيةزيَكةوةكة بةٍوَى  ضاالكيةكةٍةموو 

 . ٍةية كة ئةماىةى الى خوازةوةٌضةىد جوَزيَكى 

 -A لة شتيَكى مةتسضيداز  ٍةلََاتً وةك  -: ىيجولَةوةلَامداىةوةى. 
-B ئةىدامةكاٌ فطيوَلوَذىطؤزاىكازي  وةك -:  فطيوَلوَذىوةلَامداىةوةى   

 -C وةك وةلَامداىةوةى ثسضيازيَك  -:  شازةكىوةلَامداىةوةى. 
-D يادكسدىةوة  بريكسدىةوةوةك  -: ( عةقمَى)وةلَامداىةوةى ذيسى ،. 

Eوةك توزةبووٌ  -: وةلَامداىةوةى ٍةلَضووىى 
 



 ثيَكَاتةكاىى زةفتاز

 -: ياخود بةش ثيَكديَت كة ئةماىةى الى خوازةوةٌ  ضىَ ثيَكَاتةزةفتاز  لة 
  -:  مةعسيفىثيَكَاتةى -1

   ودزكجيَكسدىى بيطنت) ك ياخود شياتس  ثيَكديَت وةك يةواتا زةفتاز لة شاىيازي
 ( .خوَش ، ياخود ىاخوَشٍةوالَيَكى 

  -: ٍةلَضووىى ياٌ ويرداىى ثيَكَاتةى -2
 و ئازاميةى كة لة بيطتيى ٍةوالَة خوَشة كةٍةضتى دلَ خوَشي واتا ئةو 
، ياٌ ٍةضتكسدٌ بة دلَ تةىطى كة ، دزووضت دةبيَت ، وطوَزااىكازى  زوودةدات

 (  ليَداىى دلَ بة خيَسايى ، ضووزبووىةوة)وةك . فطيوَلوَجى ىلَ دزووضت دةبيَت 



  -:  زةفتازىثيَكَاتةى -3
وةلَامداىةوةى وزذيَيةزةكاىة ، بةشيَوةي دةزخطتيى زةفتاز ، وئةو 

وةك ( . ٍتد... بيَت ياٌ  شازةكىبيَت ياٌ  جولَةيىزةفتازةيش ض 
 زوَيشنت، و ضووزلة تسافيك اليت ، لةكاتى بييييى اليتى  وةضتاٌ)

 ( .ضةوشبةبييييى اليتى 

 



 جوَزةكاىى زةفتاز

   -: بييساووزةفتازى  -1
كةضاىى دةوزوبةزى ئةو تاكةى كة زةفتازةكة دةىويَييَت ، دةتواىً  

ىووضييةوة ، )، وةك زاضتةوخوَ تيَبييى زةفتازةكةى بكةٌ وبةشيَوةيَكى 
 ( .ٍتد.... قطةكسدٌ ، ىاٌ خوازدٌ 

 -:  ىةبييساووزةفتازى  -2
 زةفتازةكةى ىاتواىً بةشيَوةيَكى زاضتةوخوَكةضاىى دةوزوبةزى ئةو تاكة 

تيَبييى دةكسيَت ، ياٌ لة  كازيطةزيةكاىيةوةبكةٌ ، بةلَاو لة زًيَطاى تيَبييى 
 ( .خةوٌ ، يادكسدىةوة ، بريكسدىةوة )زًيَطاى كةضةكة خوَيةوة ، وةك 



 دةزووىصاىى ئاماجنةكاىى   

 ئةو ، ئاماىج ضىَ بةديَيَياىى بوَ ٍةولَدةدات دةزووىصاىى
 - : خوازةوةٌ الى ئةماىةى ئاماجناىةيش

 ) الفَه ( تيَطةيشنت -1

 دوو داىةوةى لَاوةو بوَ تيَزدةد ٍةولَ ئاماجنةوة ئةو زيَطاى لة
 ئةو  ؟ ) بوَ ( ، ياٌةمودو ؟ ) ضوٌَ ( يةكةمياٌ كة ، ثسضياز
 تيَيدا كة ، دةبيَت دزوضت ديازدةية ئةو ، ياخود زوودةدات زةفتازة

 . دةبيَتةوة زووٌ زةفتازاىة ئةو
     

 



 ) التنبؤ ( كسدٌ ثيَشبييى -2  

ضةىد ئةو ئاماجنة دةزفةمتاٌ ثيَدةدات بوَ وولَاو داىةوةى 
(  ضى) ؟ ئةو ديازدةية زوودةدات ؟ و) كةى( ثسضيازيَك، ئةويش

 زوودةدات ؟

  
 ) الضبط ( كوَىرتوَلَكسدٌ -3

 كسدىى ئةو ديازدةيةى كة شالَبووٌ وكوَىرتوَلَواتا تواىاى 
  . تويَرييةوةى لةضةز كساوة لةاليةٌ تويَرةزةكةوة

       
 



لقةكاىى دةزووىصاىى 

ٌوثوَليًَ دةكسيًَ بوَ دوو بةشةوة كة  لقةكاىى دةزووىصاىى شؤز ،
ية ، و شوَز جاز ىاتواىني تويَرييةوةى  ثساكتيكىو تيوَزى

ثساكتيكيةكاٌ لة تويَرييةوةى تيوَزى جيابكةييةوة ، ضوىكة لة 
ٍةز تويَرييةوةيَكى ثساكتيكى دةبيَت يَش جيَبةجيَكسدىى ث

، جطة لةوةى كة ٍةز شيتةلَكسدىيَك بوَ بيةمايَكى تيوَزى ٍةبيَت 
طساوىديَكى تيوَزمياٌ اتويَرييةوةيَكى ثساكتيكى ىاكسيَت ئةطةز ب

دةبيَت تيوَزماٌ ٍةبيَت ، تاوةكو بتواىني  ( ىةبيَت ،
 .) دةزئةجنامةكاٌ شيتةلَبكةيً



 -: لقةكاٌ دابةش دةكسيًَ بوَ دووبةشى ضةزةكيةوة  
 -:لقة تيؤزيةكاٌ-1
كةتويَرييةوة لةضةز ديازدة دةزووىيةكاٌ دةكات و مةبةضتى   

دؤشييةوةى تيوزو داىاىى بريدؤشو ، وطسىطرتيً ئةو لقاىة ئةماىةى 
 -: لةالى خوازةوةية 

 . طشتىدةزووىصاىى  -

 . جياواشى تاكايةتىدةزووىصاىى  -

 .طةشةدةزووىصاىى  -
 . كؤمةلَايةتىدةزووىصاىى  -

 .ئاذةلَدةزووىصاىى  -



 -:ثساكتيكيةكاٌلقة  -2
تايبةتة بة ثساكتيك كسدىى تيوز و شاىطت و بريدؤشةكاىى دةزووىصاىى 

لةبوازة جياجياكاىى ذياىدا بؤ ئةوةى ضودياٌ ىلَ وزبطرييسيَت بؤ خصمةتى  
 : مسؤظايةتى لة طسىطرتييياٌ

 .ثةزوةزدةييدةزووىصاىى  -
 .ثيشةضاشىدةزووىصاىى  -
 .باشزطاىىدةزووىصاىى  -
 .دادوةزىدةزووىصاىى  -
 . ضةزباشىدةزووىصاىى  -
 .كميييكىدةزووىصاىى  -
 .زِيَينايي و ئازاضتةكسدٌدةزووىصاىى  -

       
 


