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سيستەمێكی خۆماڵيی بۆ دڵنيايی جۆری

كە  تەواوكەر،  و  لێكبەستراو  بەرنامەيەكی  چەند  لە  بریتیە  جۆری،  دڵنيايی  وەيان  كواڵيتی،  پڕۆسەی 

بەهۆيانەوە بەدواداچوونی بەردەوام بۆ ڕەوتی بەڕێوەبردنی دامەزراوەكان و چاالکی كارمەندان ئەنجام 

دەدرێت. لە ڕێگەيانەوە ئاستی كواڵيتی خزمەتگوزاريە پێشكەشكراوەكان هەڵدەسەنگێندرێت، وه پالنی 

پێشخستن و پەرەپێدانيان بۆ دادەڕێژرێت تاوەكو لەگەل ئامانجەكانی دامەزراوەكە و ياسا و ڕێسای 

هەرێمدا بگونجێندرێت و لەگەڵ خواست و پێداويستی هاواڵتيان هەماهەنگ بكرێت. 

ئەوە  بە�سی  تواناكان  بەرزكردنەوەی  و  هوشياركاردنەوە  و  ڕێنمايیكردن  و  ڕاهێنان  بەتەنيا  كە  ديارە 

بەبێ  خزمەتگوزاريەكان  كواڵيتيەوە  بەرزی  ئاستێكی  لە  بتوانن  و  بن  پێشەنگ  كارمەندان  كە  ناكەن 

پڕۆسەكە  سەركەوتنی  نهێنی  كە  سەملاندوويەتی  ئەزموون  بكەن.  هاواڵتيان  بە  پێشكەش  جياوازی 

پەيوەستە  وە  كارمەندان،  كاری  بابەتيانەی  هەڵسەنگاندنی  و  سەرووتر  بەدواداچوونی  بە  پەيوەستە 

بە ئامادەيی سەركردەكان بۆ سەپاندنی سيستەمی پاداشت و سزا لەسەر بنەمای بەڵگە بابەتيەكان. 

بۆيەش، ئامانجی پڕۆسەی كواڵيتی بريتيە لە دڵنيابوون لەوەی كە كارمەندان بتوانن بەردەوام لە ئاستی 

بكەن.  هاواڵتيان  بە  پێشكەش  خزمەتگوزاری  كواڵيتی  باشترين  بەرپرسيارێتيەوە 

بە واتايەكی ديكە، بەرپرسيارێتی يەكەم بۆ بەديهێنانی كواڵيتی و جێبەجێکردنی پڕۆسەی دڵنيايی جۆری 

لە خزمەتگوزاريەكانی دامەزراوەكان دەكەوێتە ئەستۆی رابەر و سەركردە كارگێڕی و پيشەييەكان بە 

پلەی يەكەم، و ئەستۆی كارمەندانی خوارتر بە پلەی دووەم. لە رێگەی پڕۆسەی كواڵيتيەوه، سەركردە 

كارگێريەكان دەتوانن بەها ئەخالقيەكانی پيشەكەيان بەرز ڕابگرن و پێگە و پايە )هەيبەت و حورمەت(

ی دامەزراوەكانيان بپارێزن و پردی متمانە لەگەڵ هاواڵتيان پتەو بكەن. 

و  تۆكمە  پەيكەرێكی  رێگەی  لە  كواڵيتی  پڕۆسەی  بەدواداچوونی  و  سەرپەرشتیكردن  پێويستە 

تێكهەڵكێشراو بەڕێوە ببرێت، كە بە ستوونی )وەزارەت بەرەوخوار( و ئاسۆيی )لە نێو بەڕێوەبەرايەتيەكانی 

كۆمەڵێك  بكات.  جێبەجێكردنی  بۆ  بەدواداچوون  خۆجێيی(  حكومەتی  وەيا  لوتكە  حكومەتی  ئاستی 

بەرپرسيارێتی  و  دابنرێ  جۆری  دڵنيايی  بە  تايبەت  هۆبەی  و  بەش  و  بەرێوەبەرايەتی  و  كارا  لێژنەی 

پێويستە  بدرێت.  پێ  كاربەجێگەياندنيان  و  بەدواداچوون  و  هەڵسەگاندن  و  پشكنين  دەسەاڵتی  و 

دەرەنجامی كارەكانيان، پێشنيازەكانی پەرەپێدانی زياتر و راسپاردەكانيان بۆ پاداشت و سزا بەپێی ياسا 

بهێندرێت.  بەكار  بەكار  رێنماييەكان  و 

مەبەستی سەرەكی لە داهێنانی پڕۆسەی كواڵيتی ئەوەيە كه مافی هاواڵتيان لە ئاست كاری دامودەزگاكان 

ئاستی  واتە  بكرێت.  دياری  ئامانجەكان  بەجێگەياندنی  بۆ  كارمەندانيش  ئەرکی  و  بكرێت  دەستنیشان 

خزمەتگوزاريەكان لە بنكە و يەكەكە كارگێڕيەكان لە ئاستی خوازراودابن و هاواڵتيان مافی ئەوەيان پێ 

حكومەت  فەرمانگەكانی  موڵكيەتی  بە  هەست  و  هەڵبسەنگێنن  خزمەتگوزاريەكان  ئاستی  كە  بدرێت 
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بكەن و متمانەی زياتريان پێ ببەخشرێ. پێويستە كاری كارمەندان هەميشە چاك بێ، گونجا و شەفاف 

بن،  بەرپرسيار  لێپرسينەوەدا  لەبەردەم  و  بن  دەستپێشخەر  بن،  هەستيار  هەميشە  كارمەندان  بێ، 

پايە و  پەيوەندی بەڕێوەبەرايەتيەكانی حكومەت لەگەڵ هاواڵتيان و كۆمەڵگای مەدەنیدا پتەو بێت، 

لەنێو  حكومەت  ناوبانگی  و  ناو  ڕابگرن  بەرز  حكومەت  كارمەندانی  حورمەت(ی  و  )هەيبەت  و  پێگە 

كۆمەڵگای هەرێم و دەرەوەی هەرێمدا بەرز ڕابگيردرێن. 

لە ڕێگەی پڕۆسەی كواڵيتی و هەڵسەنگاندنی بەردەوامەوە، كارمەندان هاندەدرێن و هاوكاری دەكرێن 

بۆ ئەوەی:

تەركيزيان لەسەر خزمەتكردنی هاواڵتيان و بەجێگەياندنی ئەركەكانيان بێ.	 

بتوانن بەخۆيان دابچنەوە و خۆيان هەڵبسەنگێنن و پەرە بە پيشە و خزمەتەكانيان بدەن.	 

يەكتر هەڵبسەنگێنن و هاوكاری يەكتر بكەن و وەك تيمێك ئامانجەكانی فەرمانگەكە بپێكن.	 

لە ڕاهێنانی پيشەيی بەشدار بن وتوانای بەجێگەیاندنی کاریان بەرزبكەنەوه.	 

خاڵە بەهێزەكانيان دەستنيشان بكرێت و پەرەی زياتریان پێ بدرێت.	 

خاڵە الوازەكانيان و پێداويستيە پيشەييەكانيان دەستنيشان بكرێت و دەرفەتی چاككردن و 	 

پەرەپێدانيان بۆ بڕەخسێندرێت.

بەڵگەی كارچاكی كۆ بكەنەوە و مافی سوپاس كردن و پێشخستن و سەرخستن وەدەست بهێنن.	 

تايبەت  بە چەندين جۆر دەتوانرێ رێك بخرێت و دەشكرێ سيستەمێكی خۆماڵيی  پڕۆسەی كواڵيتی 

بە هەر دامودەزگايەكان دابهێندرێت و چەند بەرنامەیەک لە خۆ بگرێت، ئەو پێكهاتانەی لێرەدا وەك 

نموونە خراونەتە روو دەكرێ بە دەيان شێواز چاكتر بكرێن و بۆ دامودەزگايە جياوازەكان بگونجێندرێن. 

پێكهاتە هەرە سەرەكيەكەی دڵنيايی جۆری بريتيە لە دروستكردنی هەگبەی كارمەندان، كه كۆمەڵێك 

فۆڕمی زانياری و بەڵگەی كارچاكی و نوێسازيی بۆ هەڵسەنگاندن لەخۆ دەگرێت. 

هەگبەی كارمەند 
كارمەندەكەی  كارچاكی  بە  پەيوەست  زانياری  و  بەڵگە  و  تۆمار  كە  دۆسيەيە  ئەو  كارمەند  هەگبەی 

تايبەتە بە تاكەكە�سی كارمەند و هەر خۆی دەتوانێ كار و چاالكيەكانی خۆی بە  تێدايه. هەگبە زۆر 

شێوازێكی بابەتيانە هەڵبسەنگێنێ و دەمنادەم بەخۆی دابچێتەوە و كار لەسەر خاڵە الوازەكانی بكات و 
خاڵە بەهێزەكانی بپارێزێت. بە بەڵگەوە لەبەرامبەر سەرپەرشتيار و سەركردە كارگێڕيەكانيشدا بەرگری 

لە كارچاكی و توانای كاربەجێگەياندنی خۆی بكات. ئەو هەگبەيەش دەبێتە بنەمايەكی بابەتی و ياسايی 

بۆ هەڵسەنگاندن و بڕياری هاوكاری كردن، پاداشت وەرگرتن، پێشخستن وەيان بەرز كردنەوەی پلە و 

پايە. هەگبەی نموونەيی ئەوانەی خوارەوەی تێدا بەرجەستە دەكرێ:
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بەڵگەی بيرمەندی و دەستپێشخەری و و ڕۆڵی پێشڕەوی بۆ چاكتركردنی خزمەتگوزاريەكان	 

و 	  پيشەكەی  و  خۆی  چاكتركردنی  لە  بير  دەكات  كارمەند  لە  وا  كە  حاڵەتانەی  ئەو  تۆماری 

بكاتەوە. دامەزراوەكەی 

بەڵگەی ئەو دەستپێشخەری و هيممەتانەی لە ئەنجامی بيركردنەوە و پالن و بەدواداچوونەوە 	 

هاتوونەتە كايەوە.

تۆماری ئەو پێشنيازانەی كارمەند لە اليەن سەرووترەوە وەرگيراون و گفتوگۆيان لەسەر كراوە 	 

و دواتر خراونەتە بواری جێبەجێ كردنەوە. 

بە 	  پێويستیان  چارەسەركردندا  لە  كە  هاواڵتيان  ئاڵۆزانەی  كێشە  و  ڕووداو  ئەو  تۆماری 

حيكمەت هەبووە و كارمەنديش ڕۆڵی بەرچاوی لە چارەسەركردنیاندا بينيوە و وەك نموونەی 

ڕوو. خراونەتە  داهێنان  و  سەركەوتن 

بەڵگەی ڕۆحی تيم دروستكردن و بەشداریكردن لە باشتركردنی كواڵيتی خزمەتگوزاريەكان.	 

بە 	  تايبەت  زانياری  نوێكردنەوەی  و  پيشەيی  هونەری  و  ئەزموون  پەيداكردنی  بەڵگەی 

خزمەتگوزاریەكان.

بەڵگەی چاالكی و كارچاكی پيشەيی كە لە دەرەوەی چوارچێوەی ئەركەكان ئەنجامی داون.	 

كۆمەڵێك فۆڕم هەن كە دەكرێ بۆ كۆكردنەوەی زانياری و بەڵگەنامە بۆ هەڵسەنگاندنی بابەتيانه 

كۆ بكرێنەوە. مەرج نيە هەموو كارمەندێك هەموو ئەو فۆرمانەیان پێويست بێ، بەاڵم بە گشتی 

زۆربەی ئەو فۆڕمانەی خوارەوە پێويست دەبن:

فۆڕمی زانياری بنەڕەتی سەبارەت بە پڕۆفايل و ناسنامەی كارمەند.	 

فۆڕمی خۆهەڵسەنگاندنی كارمەند: سەرنجی كارمەند سەبارەت بە پڕۆفايل و ڕوانگەی خۆی 	 

لەسەر كار و چاالكيەكانی، و دەستكەوتەكانی و پالنی بۆ خۆچاكتركردن لە ساڵی دواتر. 

فۆڕمی بەڵگەی دەستكەوتەكان و كارچاكی و چاالكیە نايابەكان	 

فۆڕمی بەڵگەی كێشەكانی كارمەند و چۆنێتی ئەنجامدانی چارەسەريەكان	 

بڕوانامەی بەشدار بوون لە كۆڕ و سێمينار و چاالكيەكانی پەرەپێدانی پيشەيی	 

بڕوانامەی بەشدار بوون لە بەرنامەی پەرەپێدانی پيشەيی بەردەوام 	 

فۆڕمی فيدباكی هاواڵتيان سەبارەت بە خزمەتگوزاريەكانی فەرمانگە 	 

فۆڕمی فيدباكی سەرپەرشتياران بۆ كارمەندانی خوارتر )سەربەرەوخوار(	 
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فۆڕمی فيدباكی هاوەاڵن – كارمەندان لەنێو خۆياندا )تەنيشتاوتەنيشت(	 

فۆڕمی فيدباكی كارمەندان سەبارەت بە سەرپەرشتياران )خواربەرەوسەر(	 

فۆڕمی هەڵسەنگاندنی هەگبەی كارمەندان له اليەن لێژنەی هەڵسەنگاندنی هەگبەوە	 

فۆڕمی خۆهەڵسەنگاندن 
كارمەندی حكومەت بەرپرسيارە لەوەی كە:

پابەند بێ بە ياسا و ڕێسا و ڕێنماييەكانی حكومەت.	 

پابەند بێ بە عورفی كۆمەاڵيەتی و ڕێز لە بەها ئاينيەكانیەكان بگرێ.	 

ڕێز لە هاواڵتيان بگرێ.	 

لە كەشێكی بێاليەن و دڵنياكەرەوەدا پێشوازی لە هاواڵتيان بكات.	 

رۆڵ ببينێ لەوەی هاواڵتيان لە حاڵی خۆيان و ماف و ئەركەكانيان تێ بگەن.	 

لەسەر 	  كۆتايی  بڕياری  بتوانن  تاوەكو  هاواڵتيان  بخاتەبەردەم  پێويست  زانياريەكی  هەموو 

بدەن.  چارەسەرەكان  و  كێشە  و  داواكاری 

يەكە 	  فەرميەكانی  دۆسيە  دەخرێنە  هاواڵتيان  كێشەی  به  سەبارەت  زانياريانەی  ئەو 

بن. ڕاست  و  دروست  و  وردبن  خزمەتگوزاريەكان 

 لە فۆڕمی خۆهەڵسەنگاندندا دەرفەت دەدرێتە كارمەند كە خۆی بە پێوەرەكانی ناو رێبەر و پێناسەكانی 

بەردەستی خۆی هەڵبسەنگێنێ و بزانی جياوازيی لەنێوان هەڵسەگاندنی خۆی و ئەوانی ديكە چەندە. بۆ 

نموونە، خشتەيەک دروست دەكرێ بۆ ئەوەی كارمەند تێبينی تۆمار بكات لەسەر:

پڕۆفايلەكەی بەگشتی	 

مەودای گونجاويەتی خۆی و بڕوانامە و ئەزموونەكانی بۆ پۆست و كارە پێ سپێردراوەكانی	 

كارچاكی و چاالكی ناياب، لەسەرووی ئەركەكانيەوە	 

ڕاهێنانی پيشەيی و ئاستی بەشدارێتی لە بەرنامەی پەرەپێدانی پيشەيی بەردەوام	 

فيدباكی هاواڵتيان و هاوەاڵن و سەرپەرشتياران و پوختەی خاڵە الواز و بەهێزەكانی	 
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فيدباكی هاوكار و هاوەاڵن
بێگومان يەكێك لە كۆڵەگە هەرە گرنگەكانی كاركردن بريتيە لە دروست كردنی ڕۆحی تيم و كاربەيەكەوە 

كردن. كارمەندان وايان لێ چاوەروان دەكرێت كە لە كاتی كاركردندا تەركيزيان لەسەر دەوام بێ و خۆيان 

بە كاری البەال خەريك نەكەن، چونكە كارخراپی وەيان كەمتەرخەمی هەر كارمەندێك كار دەكاتە سەر 
ئايا ئەو كارمەندە لە ئاستی بەرپرسياری  ناوبانگی سەرجەم كارمەندان. جا گرنگ نيە كە  ناو و  كار و 

بەرز وەيان نزمدايە، چونكە كاری هەر يەكەيان كاريگەری لەسەر تەواوی خزمەتگوزاريەكان دەبێت، 

ئاسۆيی  و  ستوونی  بە  يەكتر  كاری  كە  خوارترە  كارمەندانی  و  هاوەاڵن  و  سەرپەرشتيار  ئەركی  بۆيەش 

هەڵبسەنگێنن. بۆ ئەو مەبەستەش �سێ جۆرە فۆڕمی فيدباكی هاوەاڵن پێويست دەبێ:

فۆڕمی هەڵسەنگاندنی سەرپەرشتيار بۆ كارمەند )سەربەرەوخوار(	 

فۆڕمی هەڵسەنگاندنی هاوەاڵن بۆ يەكتر )تەنيشتاوتەنيشت(	 

فۆڕمی هەڵسەنگاندنی كارمەند بۆ سەرپەرشتيارەكەی )خواربەرەوسەر(	 

ڕۆڵی  و سەرپەرشتياران  كارمەندان  لە  ئەوەيە كە هەريەكە  فيدباك وەرگرتن  ئامانجەكانی  لە  يەكێك 

بۆ يەكتر. پێويستە سەركردەكان  پێشەنگ و سەركردە بدينن، و نموونەی كارچاكی و سەربەرزی بن 

پێش كارمەندەكان نموونەيەك بن بۆ دەوامی تەواو، وە لە كاتی دەوامدا خۆيان بە كاری البەال خەريك 

ياسا و ڕێسای  نەكەن. پێويستە سەركردەكان نموونەی دەستپاكی و دڵسۆزی بن و بە هيچ جۆرێك 

پێشێل  حاڵەتێكی  هەموو  كە  ديارە  نەكەن.  پێشێل  پيشەيی  ئيتيكی  و  وەزارەت  ڕێنماييەكانی  و  هەرێم 

كردن ناچێتە دادگا و ناگاتە دەسەاڵتەكانی سەرووتر، بەاڵم هاوەاڵنی كارمەندان يەكەمين كەسن كە 

ئاگاداری ئەو حاڵەتە نێگەتيڤانە دەبن و مافی ئەوەيان هەيە كە نيگەرانی خۆيان بە سەرووتر بگەيەنن 

تاوەكو ڕێگە نەدەن بەوەی ناو و ناوبانگی خۆيان و فەرمانگەكەيان بزڕێندرێت. بۆيەش لە سەرجەم 

كارمەندان داوا دەكرێ كەوا بە نهێنی فيدباكی خۆيان سەبارەت بە كارچاكی وەيان كارخراپی هاوكاران و 

ببەخشن. هاوەاڵن 

پێويستە هەموو كارمەندێك ڕێگەی پێبدرێت کە لە سنوورێکی پیشەیی و بە گوێرەی پرسیاری دیاریکراو 

وەرگرتنی  لە  كارمەندان  كە  گرنگە  ديسانەوە،  بەاڵم  دەرببڕن.  يەكتر  بە  سەبارەت  بۆچوونیان  و  بير 

هەڵسەنگاندنەكان  گشتی  شێوەيەكی  بە  و  ئەزموون  پێی  بە  چونكە  نەبن،  دوودڵ  هاوەاڵن  فيدباكی 

بابەتيانە دەبن و لەو سسیتەمەدا تەنيا ڕەخنەی دروستکەر بەهەند وەردەگيرێت و فيدباكی تێكدەر و 

ناوزڕێن لە اليەن بەرپرسانی پڕۆسەی كواڵيتيەوە پشتگوێ دەخرێن. پرسیاری ناو فۆڕمەکانيش سااڵنە 

پێداچوونەوەيان  له ڕوانگەی ئەزموونەكاندا  بااڵی كواڵيتيەوە دەستكاری دەكرێن و  لێژنەی  لەالیەن 

بۆ دەكرێت. واتا، ڕێگە بە كەمينەيەك نادرێت بە ڕەخنەی تێکدەر ناوی كارمەندان بزڕێن یان هەستی 

خۆیان بە مەبەستی ناو و ناتۆرە دەرببڕن. لە خشتەی خوارەوەدا هەوڵ دراوە كە بە كوورتی مەبەستی 

پرسيارەكان ڕوون بكرێنەوە.
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پەرەپێدانی پيشەيی بەردەوام
پێويستە  خزمەتگوزاريەكان،  كردنی  پێشكەش  لە  كواڵيتی  ئاستی  ڕاگرتنی  بەرز  بەردەوام  خاتری  بۆ 

هەموو كارمەندێك بەردەوام بە نوێترين زانياری و هونەری پيشەيیەوە چەكدار بێ و ئاگاداری تازەترين 

پێشكەوتنی زانست و هونەری تايبەت بە پيشەكەی بێ. ئەو جۆرە نوێسازی و زانستخوازيە بەردەوامە 

لە ڕێگەی بەرنامەی پەرەپێدانی  ئامانجەكانی فەرمانگە زۆر گرنگە.  بەديهێنانی  بۆ پەرەپێدانی پيشەو 
پيشەيی بەردەوام، كارمەندان دەتوانن متمانە بە خۆيان و فەرمانگەكەيان زياد بكەن و دەرفەتی نوێ 

بۆ خۆپێشخستن و بەرزكردنەوەی توانا و سەركەوتنی پەيژەی كارگێڕی بدۆزنەوە. 

بە پێی بەرنامەی پەرەپێدانی پيشەيی بەردەوام، پێويستە هەموو كارمەندێك لە هەفتەيەكدا بە النی 

و  زانست  نوێكردنەوەی  و  فێركردن  و  فێربوون  لە  كاتژمێر(  پەنجا  ساڵێكدا  )لە  كاتژمێرێك  كەمەوە 

هونەری پيشەيی بەڕێ بكات. نموونەی ئەو چاالكيانەی كە دەكەونە چوارچێوەی پڕۆسەی پەرەپێدای 

هەگبەدا  لە  ئەنجامدانيشيان  بەڵگەی  و  دابنرێ  بۆ  پالنيان  دەكات  پێويست  کە  بەردەوامەوە، 

ئەوانەن:  هەڵبگيردرێت، 

ئامادەبوون لە سێميناری پسپۆڕان	 

پێشكەشكردنی سێمينار بۆ هاوەاڵن	 

بەشداری لە وۆركشۆپ و كۆنفران�سی پەيوەنديدار	 

بەشداری لە خولی راهێنان	 

باڵوكردنەوەی وتار لە بارەی پيشەی كارمەند	 

بيركردنەوە و پێشنيازكردن و توێژينەوە و بەدواداچوون بۆ باشتركردنی پيشە و 	 

خزمەتگوزاريەكانی ناو بەڕێوەبەرايەتيەكە

هەر كارێكی تری كە لێژنەی دڵنيايی جۆری پەسەندی دەكات	 

پڕۆسەی هەڵسەنگاندنی سااڵنە 
جار  دوو  يان  جارێك  ساڵێكدا  لە  دەكرێ  و  خولیە  پڕۆسەيەكی  كارمەندان  هەگبەی  هەڵسەنگاندنی 

ئەنجام بدرێت. لەو پڕۆسەيەدا تەواوی زانياری و بەڵگەكانی ناو هەگبەی كارمەند لە اليەن لێژنەيەكی 

ئەوەش  دەكرێت.  لەسەر  گفتوگۆيان  كارمەند  خودی  لەگەڵ  و  هەڵدەسەنگێندرێن  تايبەتمەندەوە 

و  خزمەتگوزاريەكان  كواڵيتی  ئاستی  سەبارەت  بۆچوونيان  كە  دەڕەخسێنێ  هەردووال  بۆ  دەرفەت 

و  بەهێز  هاوكاتخاڵە  وەربگيردرێت،.  سەرخستنيان  و  چاككردن  چۆنێتی  و  كارمەند  بەشداريەكانی 

الوازەكانی كاری كارمەندان و بەربەست و كێشەكانی بەردەم پێشكەوتن دياری دەكرێت و هەردوو اليەن 

لەسەر بەرنامەيەكی تايبەت بە هاوكاری كردنی كارمەند بۆ زاڵبوون بەسەر بەربەستەكان و چارەسەر 
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دەكەون.  رێك  كێشەكان  كردنی 

لە كۆتايی هەڵسەنگاندندا، ئەندامانی لێژنە فۆڕمی كۆتايی پڕ دەكەنەوە، كە تێيدا پوختەی پڕۆسەكە و 

بەڵگە و زانياريەكان و خاڵە بەهێز و الوازەكان و كێشە و بەربەستەكان ليستە دەكەن و لە بەرامبەرياندا 
ڕێگاچارە و بەرنامە و پالنی چاككردنيان تۆمار دەكرێت. لە كۆتاييەكەشدا، پێشنيازی يەكێك لە چوار 

بژاردە بۆ دەرەنجامی هەڵسەنگاندنەكە دەكەن بە پلەكانی:

ناياب: لە سەرووی چاوەڕوانكراودايە و شايستەی سوپاس و پاداشتكردنه.	 

باش: كارەكانی لە لە ئاستی كواڵيتيدانە و مووچەكەی حەاڵليەتی. 	 

مامناوەندی: كارەكانی بەگشتی باشن بەاڵم لە ئاستی كواڵيتی خوازراودا نين، پێويست دەكات 	 

پالنی خۆچاككردن لەخۆ بگرێ و ڕاهێنانی زياتری پێ بكرێت.

ئەركەكانی 	  و  كەمتەرخەمە  خوازراوە،  كواڵيتی  ئاستی  خوار  لە  زۆر  كارەكانی  دواكەوتوو: 

به  پێويستی  ئەو جۆرە كارمەندە  پشتگوێ خستووە وەيان كێشەی كاربەجێگەياندنی هەيه. 

جياكردنەوە هەيە و بەرنامەی چڕوپڕی بۆ خۆچاككردن و ڕاهێنانی زیاتری بۆ دادەڕێژرێت و 

ئاگادار دەكرێتەوە لەوەی كە دەبێ لە ماوەی �سێ تا شەش مانگدا ئاستەكەی بەرز بكاتەوه 

شايستەی  ئەوا  بوو  بەردەوام  كەمتەرخەمی  لە  ئەگەر  هەڵبسەنگێندرێتەوە.  دووباره  و 

نامێنێی. پۆستەكەیدا  لە  وەيان  دەدرێ  سزا  و  نيە  هاواڵتيان  خزمەتكردنی 

مۆڵەتدان و متمانە بەخشين 
پێويستە سيستەمێكی تۆكمەی مۆڵەتدانی سەرەتايی و متمانە بەخشينی سااڵنە بە هەموو يەكەيەكی 

كارگێڕی و پيشەيی كەرتی گشتی و كەرتی تايبەت دابهێندرێ، كە هەڵسەنگاندن و پشكنينی كارگێڕی و 

پيشەيی و كە�سی كاركردنی نێو باڵەخانەكان بكات بۆ دڵنيابوون نەك تەنيا لە لێهاتوويی كارمەندان و 

كواڵيتی خزمەتگوزاری و بەرهەمەكان بەڵكو لە تەندروستی و سەالمەتی كارمەندان و هاواڵتيان. 
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نموونەی فۆڕمی فیدباکی هاواڵتیان

دەكرێ ئەو فۆرمه بە شێوازی جۆراوجۆر بگونجێندرێت و پرسيارەكان بە پێی تايبەتمەندی دامەزراوەكە و سروشتی 

كاری فەرمانبەرەكان بگۆڕدرێت.

مەبەست ئاستی

رەزامەندی

پرسيار

هاواڵتی  دوايينيان،  تا  چاوپێكەوتنەوە  يەكەم  لە  پێويستە 

بكات. رێزلێگرتن  پێشوازی  گەرمی  بە  هەست  5-1

ئاستی پێشوازی لێكردن و 

رێزگرتن و قسەكردن لەگەڵتدا 

چۆن بوو؟
1

پێويستە هاواڵتی لە دەزگاكاندا هەست بە ئارامی و دڵنيايی 

هەبێ.  سيستەم  بە  متمانەی  تاوەكو  بكات  ئاسوودەيی  و 

بێت،  نەرمونيانیەوە  بەوپەڕی  ڕوونكردنەوەكان  پێويستە 

تووڕەيی  و  تاقەتی  بێ  و  منەتی  بێ  و  ڕووشكاندن  لە  دوور 

دەعيەوە. و  فيز  وەيان 

5-1

تا چەند هەستت بە ئاسودەیی 

دەكرد لە كاتی مامەڵەكردن؟ 

شێوازی ڕوونكردەوە و ئاستی 

نەرمونیانی كارمەندان چۆن 

بوو؟

2

و  بكرێن  هاوكاری  پێويست  پێی  بە  كە  هاواڵتيانە  مافی 

گرنگی  وە  بەردەم،  بخرێتە  پێويستیان  زانياری  و  ڕێنمايی 

بە چارەسەركردنی كێشەكانيان بدەن و هەست بكەن كە 

وەرگيراوە. بەهەند  كێشەكانيان 

5-1

ئاستی هاوكاری كارمەندان 

بۆ پێشكەشكردنی ڕێنمايی 

و زانياری و چارەسەكی 

كێشەكەت چۆن بوو؟

3

داوايەكانيان  كەوا  بكات  هەست  هاوالتی  كە  گرنگە 

و  دەرەنجام  گەيشتوونەتە  هاوكاريەكان  پڕۆسەی  و 

پێداويستيەكانیان بە پێی پێويست و بەپێی ياسا و ڕێسا و 

كراوە. جێبەجێ  ڕێنماييەكان 

5-1

ئايا پێداويستيەكانت بەپێی 

ياسا و ڕێسا و ڕێنماييەكان 

بەجێگەيەندراون؟
4

ئەو  تەنيا  و  بپارێزێ  هاواڵتيان  نهێنی  پێويستە 

و  پيشە  پێی  بە  كە  بن  ئاگادار  زانياريەكان  لە  كەسانە 

بيانزانن. پێويستە  بەرپرسيارێتيەكانيان 
5-1

پاراستنی نهێنیەکانت ئەرکی 

ئێمەیە، ئايا هەستت كرد 

نهێنيەكانت پارێزراون؟
5

لە  متمانە  بوونی  دروست  گرنگەكانی  پێوەرە  لە  يەكێك 

نێوان هاواڵتی و حكومەت ئەوەيە كە هاواڵتيان هانی يەكتر 

خزمەتگوزاريەكان. لە  وەرگرتن  سوود  بۆ  بدەن 
5-1

ئايا بە دڵنياييەوە خۆت يان 

يەكێكی تر هان دەدەيت 

سەردانی ئەو نوسينگەيە بكەن 

و سوود لە خزمەتگوزاريەكان 

ببينن؟

6
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بەشی حەفتەم: سيستەمێكی خۆماڵيی بۆ دڵنيايی جۆری

مەبەست
ئاستی

رەزامەندی
پرسيار

بە بێ ڕەچاوكردنی پلەوپايەی كارمەندان، پێويستە 
هەموويان دەوامی تەواو بكەن. 5-1

دەوامی نموونەييە و 
لەكاتوساتی دەوام ئامادەيە؟ 1

- پێويستە بيروهۆش و تەركيزی هەموو كارمەندێك لەسەر 
كارەكانی بێ و بەردەوام هەوڵی بۆ بەئەنجام گەياندنی ئەركە 

پێسپێردراوەكانی بێ. 

نموونەی كاری دەرەكی و البەال زۆرن، بەاڵم زەقەكانيان 
ئەوانەن:

- سەير كردنی تەلەفزيۆن و بەكارهێنانی ئينتەرنێت تۆڕە 
كۆمەاڵيەتيەكان بۆ ڕابواردن وەيان هەر مەبەسێتكی تر 

كە پەيوەندی بەكاروپيشەوە نەبيت. 

- بەكار هێنانی تەلەفۆن و زۆر لێدوان لە كاتی دەوام 
لەبارەی ئەو كارانەی كە پەيوەنديان بە كاروپيشەكانيەوە 

نيە.

- پێشوازیكردن لە ميوانان بەدەر لە كاروپيشە، وەك خزم 
و دۆستی جياواز.

 - چوونەدەرەوە لە كاتی دەوام بۆ كاری دەرەوەی پيشە
 و خزمەتگوزاری فەرمانگە، وەك چوونە بازاڕ، تازيە و

ئاهەنگ

5-1

لە كاتی دەوام تەركيزی 
لەسەر كواڵيتي كارەكانيەتی 
و هەنگاو بەرەو بەديهێنانی 

ئامانجەكان دەنێ.

 ئايا خۆی بە كاری دەرەكی و
البەال سەرقاڵ ناكات.

2

ئەركی سەرشانی كارمەندە كە بەوپەڕی توانا و بەبێ 
جياوازيكردن لە ڕووی ئاين و ڕەگەز و پێوەری ترەوە 

خزمەتەكان پێشكەش بكات و بە ئێتيكی پيشەيی بەرزەوە 
پابەند بێ.

5-1

مامەڵەی لەگەل هاواڵتيان 
باشە و جياوازی لەنێوانيان 
ناكات و بەوپەڕی توانا و به 

لەخۆبوردەيیەوە كاردەكات. 

3

نموونەی فۆڕمی هاوکار و هاوەاڵن

ئەو فۆڕمە ستاندەردەی خوارەوە نموونەيەكە بەاڵم دەبێ بۆ كارمەند و بەرپرس و هاوەاڵن بە �سێ شێواز 
بگونجێندرێت بەوەی پرسياری زياتر بەپێی گونجاوێتی بۆ زياد بكرێت. بۆ نموونە، كە كارمەند بەڕێوەبەرەكەی 

هەڵدەسەنگێنێ، هەندێ پرسياری سەبارەت بە رابەرايەتی و دادپەروەری و بەرپرسيارێتی بۆ زياد دەكرێت.
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دەوڵەتسازی نەخشەڕێگايەك بۆ سەروەركردنی ياسا و بەدامەزراوەييكردن لە هەرێمی كوردستان

بۆ هيچ كارمەندێك نيە كە زانياری ناو فايلی تايبەتی هەر 
هاواڵتيەك لە الی كارمەندانی تر لەناو دەزگايەكە وەيان 

خەڵكی تری دەرەوەی بدركێنێ. تەنانە، بۆ كارمەندێك نيە 
پرسيار سەبارەت بە كێشەی هاواڵتيەك بكات كە خۆی لە 

بازنەپيشەييەكەدا پەيوەنديدار نيە. 

5-1

جێگای متمانەيە و دەتوانێ 
زانیاریە تایبەتیەكان بپارێزی. 4

هەموو خزمەتگوزاريەكی دامەزراوەكە بريتيە لە كاری 
پێكەوەيی )تیم( و پێويستی بە هاوكاری كردنی نێوان 

چەندين كارمەند هەيە. ئەگەر هاوەاڵن وەك تيمێك كار 
نەكەن ئەوا كواڵيتی خزمەتگوزاريەكان دادەبەزن. 

5-1

پەيوەندی و ڕوحی هاوكاری 
لەگەڵ فەرمانبەرانی تر 

باشە.
5

پێويستە كارمەند لە كارەكانی شارەزا بێ و لێهاتوو بێ. ئەگەر 
كەسەكە شايستەی پلەوپايە و ئاستی هونەری پيشەكەی 

نەبوو ئەوا دەبێ بگوازرێتەوە شوێنێكی گونجاوتر. 
5-1

لێهاتوو و شارەزايە؟

6

ئەركی كارمەندە كە بەخۆيەوە ماندوو ببێ و هيممەت بكات 
بۆ ئەوەی ئاستی لێهاتوويی و شارەزايی لە بوارەكەی بەرز 

بكاتەوە. لە وەزارەتيشەوە دەرفەتی بەرز كردنەوەی تواناكان 
و خولی ڕاهێنانی بۆ دەكرێ و ئەركی كارمەندە كە لەو 

خوالنەدا بەشدار بێ.

هەوڵ بۆ بەرەوپێشەوە بردنی 
تواناكانی دەدات و پابەندە بە 

خولەكانی ڕاهێنان.
7

ديارە كە كاركردن تەنيا نيوەی ئەركەكانە كە دەبێ بەجێ 
بگەيەندرێن، بەاڵم بە ئەنجام گەياندنی كارەكان لە 

كاتوساتی خۆياندا نيوە گرنگترەكەيە كە دەبێتە هۆی 
پێشكەشكردنی باشترين خزمەتگوزاری لە كوورترين كات و 
بە كەمترين خەرجی، بەبێ ئەوەی هاوالتيان توو�سی بێزاری و 

بێهودەيی بكات.

5-1

كارەكانی بە گوێرەی كاتی 
خۆی بە ئەنجام دەگەيەنێ.

8

5-1

ڕێنماييەكانی سەرووی خۆی 
بە ڕێكوپێكی و خێرايی بەجێ 

دەگەيەنی.
9

كارمەندان نوێنەری حكومەتن بۆ سەروەركردنی ياسا. 
كاتێك كە كارمەندی حكومەت ياسا و ڕێسا پێشێل دەكات، 

دەبێتە مايەی پەيداكردنی فەوزا و تەشەنە كردنی گەندەڵی. 
نموونەی پێشێلكردنی ياسا و ڕێسا و ڕێنمايی زۆرن، لەوانه: 

بەرتيل وەرگرتن، واستەكردن و واستە قەبوڵ كردن، 
پشتگوێخستنی فەرمانی سەرووتر، دركاندنی زانياری نهێنی 
هاواڵتيان، خۆدزينەوە لە كار و بەرپرسيارێتی، خۆدزينەوە 
لە دەوام و پشتگوێ خستنی ئەركەكان و كاری هاواڵتيان، 

بەكارهێنانی ماڵی گشتی بۆ سوودی تايبەت

5-1

پابەندە بە ياسا و ڕێسا و بە 
ئێتيكی پيشەيی.

10
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