
 أتخاذ القرار / كردارى برياردان

بەردەست دوای  اردني باشترين چارەسەر لە نيوان چارەسەرةكانيبريتية لة كرداري هةلبز

ندە کاريگەری چە ةراسەکردنی دەرئەنجامەکان کە پێشبينيکراوە بو هەر چارەسەرێک ويد

 بو دەست هێنانی بةدةسهيَناني ئامانجةكان 

ێتە هوی بب لەوانەيە  دروستة  رێگە چارەی*بديل / چارەسەر: کومەلێک  

. يةکچارەسەرکردنی کێشە  

*برياری دروست: ئەو بريارەيە کە کەسێک يان بەرپرسێک گونجاو دەری دەکات لە 

. وبةبيجةوانةش راستة کاتێکی گونجاو کە دەرئەنجامەکانی دروستن  

و  دةريدةكات  گونجاو*برياری خراب:ئەو بريارەيە کە کەسێکی نە گونجاو لە کاتێکی نا 

 ئەنجامەکانی دروست نينن .

 جيوازی نێوان دەرکردنی بريار و دروست کردنی بريار
برياردان : واتا هەلبژادنی باشترين چارەسەرە بو چارەسەرکردنی كێشەيەک دوای 

 بەراوردکرنی چارەسەرکرەکان لەگەل يەکتر .

بريارێک کە  دەرکردنیست کردن : هەمو هەنگاوەکانە کە پێويستە بو وبريار در

 هەنگاوەکان بريتين لةمانة :

 

. ديارکردنی کێشەکە و ناسينی-1  

. شيکردنەوەی کێشەکە و هەلسەنگاندن-2  

. کوکردنەوە زانياری چارەسەری گونجاو-3  

. هەلسەنگاندی هەر يەکەيان-4  

هەلبژاردنی باشترين چارەسەر .-5  

 



 

 اتخاذ القرار : بريار دەدەن
. برياررەگەزەکانی   

: ثيوستة كيشةيةك هةبي بةريوةبةر رووبةرووي ببيتةوة. بونی کێشەکە-1  

بو چارەسەرکردنی کێشەکە کە پێويستە  هەندێک بەديل : هەندێک رێگای جياواز-2

. هةلبزيريت بەرێوەبەر باشترينيان  

بونی ئامانجێک کە بەهويە بريار دەردەکات: واتا دياريكردني بةرزترين  داهاتو   -3

. مترين تيَجووي  كة  

بونی هوشياری و زانياری دەربارەی هەلبژاردنی باشترين چارەسەرە ناتوانين باشرين  -4

چارەسەر هەلبژێرين ئەگەر هاتو درسەيەکی باش نەبێ چونکە هەلبژاردنی چارەسەرکە 

. کو تا بريارە  

ری ە لە دەوروبەبارودوخی برياردەر کە برياری لێدەداتن واتا ئەو شايستەی ک -5

ئەو بارودوخەی کە  ,ئەزمونی برياردەر , سايەتی برياردەربريارەکەن وەکو) کة

هەروەها  نا ە ياخود يی ياخود تێدايدلنيا ي داوە کە ئايا بارودوخەکەدەوروبەری بريارەکە

گورانکاريانەی لە ژينگەدا هەيە كة ناتوانرَي كؤنترؤل بكرَي. ئەو  

 قوناغەکانی کرياری برياردان

 حالەتێکی نەخوازراوە پێويستی بە چارەسەرە ياخود پێويستی بە راستکردنەوەيە .کێشە: 

واتا پێويستە بەرێوەبەر هەست بکات کەوا کێشەيەک :  هەست کردن بە كيشةكة  -1

 دروست دەبێت .

لەم قوناغە کێشەکە دياری دەکەين و هەروەها :  شيكردنةوة ديراسةكردني كيشةكة -2

 .كيشةكة هوکارەکانی دروست بونی 

 . بؤ جارةسةركردني كيشةكة دادەنێت ( ەلێک حەل بەديل )چارەسەرکوم -3

ان و هەلسەنگاندی چارەسەرەک(  جارةسةر)هەلبژاردنی  هةلدةبزيرين بەديليك -4

 . هەلبژاردنی باشترين چارەسەر

 :بەو شێوە دەبێت ةكانهەلسەنگاندی چارەسەر    



 .تا چەند چارەسەرەکە کێشەکە چارەسەر دەکات  -

کاردانەوەی ) حيسابي بؤ رەد فعلةكان كردووة   هەلبژيردراوة ئايا ئەو بەديلەی   -

 (.دەوروبەر بەرامبەر چارەسەرەکە 

دەستەودەکانی ئايا مەنفعە و سودی ئەو بەديلەی چەندە ) ندەمانەوێ بزاني  -

 (.چارەسەر پێشبينيکراو بو هەر چارەسەرێک 

راو ) جێبەجێکردنی کێشەکانی رێكخێتە هوی دەب هەلبژيردراوة ئەو بەديلەی کە -

 (.کاريگەری هەر چارەسەرێک لەسەر ئامانجی گشتی

 . ئةزمونةفێربوين لەو  -

 

 جورەکانی بريار

 برياری کەسی -2برياری رێکخستن ،  - 1

: ئەو جورە بريارانەيە لە چوار چێوە وەزيفەی رەسمی لە  برياری رێکخستن  -1

اسەتی رێخراوەکە بەرامبەر کێشەکان ناو رێخراو دەردرێت کە تايبەتە بە سي

 بدەن .ة بريارئةو  کانی خوارەوەش دەتوانن ئاستة

رێوەبەر دەری دەکات بە بةبريارەکانی کەسی : ئەو جورە بريارانەيە کە   -2

ئاستةكاني گوێرەی کەسايەتی خوی ناتوانێت ئەو بريارانە بگوازێتەوە بو 

 خواروە 

 

 

 برياری تاکە کەسی و برياری بە کومەل

 برياری تاکە کەسی : ئەو بريارانەيە کە بەرێوەبەر بە تەنيای دەری دەکات بەبێ  -1

 پرس کردن بە دەوروبەرەکەی ئەمە شێوازەيەکی دکتاتوريە لە بەرێوەبردن 

برياردانی بە کومەل : ئەو جورە بريارانەيە کە لەاليەن بەرێوەبەر دەدرێت دوای   -2

کراتی لە بەرێوەبردن وە کرێتەوە پرس کردن بە دەوروبەرەکەی ئەمە شێوازی ديمو

 کە برياردانی بە کومال 



 نةرێژراوبرياری بەرنامە بو دارێژراو برياری بەرنامە بو دا

برياری بەرنامە دارێژراو : ئەو بريارەيە کە دوبارە دەبێتەوە روژانە و زور  -1

 وەکو برياری پێدانی مولەت . نية  کردن يارو پرسةوةپێويستی بە بيرکردن

ناتوانين ئةو بريارةية كة كةمتر دووبارة دةبيتةوة بؤية بەرنامە  دانە رێژاو :  -2

چونکە زور جار دوبارە نابێت و پێويستی بە  هينينبو بکارب ييەک شێواز

 هەيە . بيركردنةوةو ثرسياركردن  ماندوبون

 

 

 جياواسي لة نَيوان بزياري بةرنامةدارَيذراوو بزياري بةرنامة بؤ دانةرَيذراو:

بزياري بةرنامة بؤ دانةرَيذراو بزياري بةرنامة بؤ داريذراو رةطةسةكاني بةراوردكزدن 

بة ووردي روون نية  روونة   سزوشيت ثيشةكة  

كةمرتة   دابني كراوة بةشَيوةيةكي باش  سانياري 

ياريكراوة  زؤرو هةمةجؤرة  ذمارةي ضارةسةر 

ئاسيت بةرَيوةبزدني 
بزياردةر 

كارطَيري خوارةوة يان ناوةند 
بريار دةدةن 

زؤربةي جار كارطريي باالية 

رو طةورةيةزؤ كةمة  مةتزسي ثلةي  
 

  

 

 

 



 

 
  ئةو هؤكارانةي كاريطةريان هةية لةسةر برياردان :

 
 كاريطةري دةرةكي  -3حةزو ئارةزوو     -2داب و نةريت         -1

 كات  -6طرنطي بريارةكة    -5هؤكاري دةرووني   -4         

 

  بؤضي هةندَي جار برياري هةلة دةردةكةين :

 ثةلةكردن لةبرياردان بةبي بريكردنةوة .  -1

 برينةكردنةوة لة دةرئةجنامةكاني بريارةكة   -2

 نةبووني زانياري دروست بؤ برياردان  -3

 برياردان بة طوَيرةي ئيحساس و عاطيفة -4

 ترس لة فةشةهلينان  -5

 نةبوني رَيكخسنت و تيكةلكردني كارةكان   -6

 نةبووني كاتي ثَيويست   -7

 هؤكارةكاني دةركردني برياري نادروست و ناتةواوو هةلة :

 كةمي زانياري   -1

 ني لة ئاماجنةكان ناروو  -2

 نةبووني كاتي ثَيويست  -3

 دووركةوتنةوة لة بةكارهَيناني مةنوةجَيكي زانسيت.  -4


