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 د لوړو زده کړو وزارت پیغام 

 
 

تار  د  ک   خ ی د برش  دورو  پوه   ې په مختلفو  او  علم  د  په    ې کتاب 

راو  ک   لو، ړ السته  خپرولو  او  لوبول   ر ډې   ې ساتلو  رول  .  ی د   ی مهم 

د    ړې ک د زده   ې چ   وي ړ دريس کتاب د نصاب اسايس برخه جو 

  والو ړی امله د ن   ې لري. له همد  ت ښ مهم ارز  ې ک   ولو ړ په لو   ت ی ف ی ک 

  د ی رسه با  ولو ی ن   ې په پام ک   اوو ی ت ړ د ا   ې ولن ټ  د او    تنو ښ د وخت د غو   ارونو، ی مع   و ی شو  ژندل ې پ 

 لپاره برابر او چاپ يش.   نو ی نوي دريس مواد او کتابونه د محصل 

  یوې   ار یودواموداره ز   ې مننوه کووم چو  ې لوه کووم   ه ړ د ز   خوه څ   کواالنوو ی استادانو او ل   اغلو ښ   له 

او    کل ی دريس کتابونوه لو  ې کو  و ګ ان څو  ونودو ړ په خپلو ا   یې   ې ک   دو ږ او د کلونو په او   ی ستل ی ا 

. لوه  ی د   ی پوه ررکوت راوسوت   یې موتور    ې او د پوه   ړی ک   ادا   یې دي، خپل مل پور    ل ړ ژبا 

  ونودو ړ پوه خپلوو ا   ې کووم چو  تنه ښوغو   ت ښوهوم پوه درن   خوه څ   پوهانو استادانو او    اغلو ښ نورو  

لوه چواپ وروسوته    ې چو  ي، ړ نوي دريس کتابونه او دريس مواد برابور او چواپ کو  ې برخو ک 

پووهې د  او د    ولوو ړ پوه لو   ت یوف ی د ک   و ړ ک يش او د زده   ل ړ ورک   ې ته په واک ک   نو ی ل محص   رانو ګ 

 وي.   ی ست ی اخ   ام ګ  ک ې ن   یې  ې ک   ګ په پرمخت   ې پروس   انتقال 

  ولوو ړ د لو   ې د علمو  ک و  نو ی محصول   رانوو ګ د    ې وزارت خپله دنوده بوول چو  و ړ ک زده   و ړ لو   د 

 . ي ړ او چاپ ک   او نوي دريس مواد برابر   اري ی مع   ې ک   و ګ ان څ لپاره د علومو په مختلفو  

  ګ ورد   یوی ح ی   اکو  ډ همکوار    ږ او زموو   یټې د افغان ماشومانو لپاره د جرمن  کم   ې ک   ی پا   په 

 ده.  ړې برابره ک  نه ی زم   یې کتاب د خپرولو لپاره    ې د د  ې مننه کوم چ  خه څ 

  ې پووه نووژد   ې وموووم  چوو  ا یوواو پراخت   ي ړ پروسووه دوام وکوو  وره ګټوو  ړې نومووو   ې چوو  م یوو  من لووه ی ه 

 دريس کتاب ولرو.   اري ی مع   و ی  ه ږ تر ل  ږ پاره ل د هر دريس مضمون ل  ې راتلونک  ک 

 

 ت ښ درن   په 

 عبدالتواب باالکرزي   ر ی انجن   پلوم ی د   پوهنمل 

 ن ی وزارت علم  مع   و ړ ک زده   و ړ لو   د 

 ل   ۱۴۰۰  کابل، 



 چاپول درسي کتابونو     د 

 

 ! نو ی محصل  رانو ګ قدرمنو استادانو او 

  ل ګڼو  خوه څ سوتونوو    و یو وه  و   ی او نشوتوا    ی د دريس کتابونو کمووا    ې افغانستان په پوهنتونونو ک   د 

  توود ی م   ه ړ نوه  وريپ پوه زا   ی نويوو مللوموا و  وه   سو  ن ی اسوتادان او محصول   ر ې شم   ات ی ز   و ی .  ي ېږ ک 

  ټیو  پوه    ې دي او پوه بوازار کو  ه ړ زا   ې اخو  چو  ه ګټ   خه څ چپرتونو  کوي او  ه هغو کتابونو او    س ی  در 

 . ي ېږ فو وکاپي ک  ت ی ف ی ک 

کابل پوهنتونپ د کابل طبي    روينپ ی خوستپ کندهارپ هراتپ بلخپ ا ب   رهارپ ګ د نن   ې  ر اوسه پور   ږ مو 

عنوانوه مختلود دريس کتابونوه د طو پ    ۳۴۲پوهنتوون  پوار     ک یوپوهنتون  او د کابل پوو   خن 

طبي کتابونوه د    ۹۶دي.    ي ړ  پار  چاپ ک   يو ځ پوهن   ې او کرهن   وم ې اقتصادپ ژورنا    پ ي ر ی ساينسپ انجن 

طبي کتابونه د افغان ماشوومانو  پوار  د    ر ی طبي او غ   ۲۱۰پ  DAAD  ې و ن ټ   و ی د علمي همکار   ان آل 

  ې و ن ټووکتابونووه د آلوواين او افغوواين پوهنتونونووو    ۷پ  ( (Kinderhilfe-Afghanistan  ېټووې جرمنووي کم 

DAUG  کتابونوه د    ۴  پ ۍ ر ګ د آلان فدرال جمهووري جولال کنسوو    ې ک   د ی موار ش نه په  کتابو   ۲پ

Afghanistan-Schulen  بنسوو  ګ ون ټ ف ټی کتابونووه د کوولاد ادنوواور شوو  ۸  پ ېوو  کتابونووه د سوولوا  ا   ۲پ    

 (KAS )   دي.   ي ړ په ما  مرسته چاپ ک   

  ات یووز   و یواو    پوهنتونونوو   ونودو ړ ا   و وو ټ   واد ېوچواپ شووي کتابونوه د ه   ي ړ نوموو   ې د پ چو  ړ و   ې ادون یود  

 چاپ شوي کتابونه  ه   ول ټ شوي دي.    شل ې و   ه ګ  و   ا ړی ادارو او موسسا و  ه په و   ر ې شم 

  www.afghanistan-ecampus.org   اوwww.kitabona.com   شئ.   ی و  ډ انلو ډ   خه څ   ڼې پا    ی و 

 د   ې د افغانستان د  وړو زد  کووووړو وزارت و حال کې  ر    کېږي چ  ې دا کړنې په داس 

حوال    ې پوه داسو  ې نوړ دا ک  ونو په م  سرتا یژیک پالن کوې راغو  دي چوې  ل ک   ( ۲۰۱۴و    ۲۰۱۰) 

کلونوو پوه مو   (  ۲۰۱۴-  ۲۰۱۰وزارت د )   و ړ زد  کووووو   و ړ د افغانسوتان د  وو   ې چوو   ي ېږ  ر   ک   ې ک 

   ې راغ  دي چ   ې پالن ک   ک ی ژ ی سرتا  

ما و د  و کر  او علمي ملل   وپ ی کوونکو  ه د نو او زد    ت ی ف ی ک   ه ښ د    ې وون ښ او د    و ړ ک زد    و ړ "د  و 

فرصت برابر يشپ د    کلو ی ژبو د دريس کتابونو د     تو ښ په دري او پ   ې چ   پ د   نه ړی پار  ا برابرو و   

ژبو  ه د کتابونو او دريس    تو ښ دري او پ   خه څ   ې ژب   وي ی  پار   ه انگر    م فور ی نصاب د ر   مي ی  لل 

  وپ ی نو   پ او استادان عرصي   ن ی ديپ  ه دغو امکانا و پر ه د پوهنتونونو محصل   ن ړی ا   ل ړ ژبا   موادو 

 ." ی کو    دا ی نه يش پ   ی  از  او کر  مللوما و  ه   س 

  ر ټواو د چپ   و ړ  ه پوهنتونونوو    مرسوته وکو  واد ې د دريس کتابونو په برابرو و    د ه   ې چ   و ړ غوا   ږ مو 

 پوار     افغانسوتان پوهنتونونوو د    ې د  چو  نوه ړی  پار  ا   ې . د د دو ېږ ک   ی ک ټ   ی دوران  ه د پا   ټ او  کچرنو 

 عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.  ۱۰۰ ه ږ  ر     ږ هر کال   



  ې وي     و   ، ی ن  وک کتا ون  ه ول   ې پ  ه لول  و ي   لو    ل  و ک     ې کوو، چ     له ی ه   خه څ درنو استادانو    ولو ټ له  

او د چ  ال لو  ار     ی  ټ   ا    ون  ه ټ او چو   ون  ه ټ ش  وک کتا ون  ه، لو  نو   و  پ ی هم لو  پ پخ  وا  ل   ا ی او    ک ړ ژ ا 

  ي  و، ځ پوهن   ون    ړ د ا   ی  ې وروس  ته  او  چ  ال    ت ی   ف ی ک   ه ښ   پ  ه    ې چ     ک ړ راک   یې   ې په واک ک   ږ زيو   ک، ړ ک   ار ی ت 

  ات ی   او نظ    زون  ه ی ان  ړ لو  پ و   ه ړ پ  ه ا   و  و ټ   ادو ی د    ه ګ . هم ارن و ړ ورک   ې ته په واک ک   نو ی او يحصل   تادانو اس 

 . و ړ پورته ک   ايونه ګ   زين ې اغ   ې   له ک  ې په د   ه ګټ په  ې چ   ک، ړ ک  ک ی رس  ش  ږ له يو 

تویوات د نړیوا وو  مح   ونو د کتواب   چوې خووا پوور  زیوار ایسوتل شووی دیپ  نو او خپروونکو  وه   یکوا  د  

رو نوې  ې کې ځینوې     ا دای يش د کتاب په محتو ې اساس برابر يشپ خو بیا هم ک   ر ملیارونو پ علمي  

  یکو ول خپول نرریوات او نیووکې     چوې    رو نو  ه درنو  وستونکو څخه هیله  او ستونوې و يدل يشپ  

 په را لونکي چاپ کې اصالح يش.  چې ږيپ  ې او یا موږ  ه په  یکلې بڼه راو  

مننه کوو    ډېر    څخه   یروس ا   ډاکرت  ه مرش    ې او د هغ   ټې ې ني کم غان ماشومانو  پار  د جرم اف   د 

  ۲۱۰پوهنتون د  ګرهار د نن    ر دې مها ه   ی دو  یپ د   ړی ورک  یې  ګښت د دغه کتاب د چاپ     ې چ 

 . اخیستی دی   ړه پر غا   ګښت کتابونو د چاپ     طبي   یر عنوانه طبي او غ 

  CIM (Center for International Migration & Development)(  وه دفورت او  GIZ)   یو  ز   ی د جوي آ 

د کوار    ې پوه افغانسوتان کو  ې کا وه پوور   و یود ېږ ز   ۲۰۱۶نوه  ور    ۲۰۱۰ وه    یوې زموا  پوار     ې چ   خهپ څ 

 مننه کوم.  ې  ه کوم     ړ ووپ هم  د ز   ي ړ امکانات برابر ک 

اداري  عبودا تواب بوا کرزيپ د موا  او    ر یوانجن   پلووم ی پوهنمول د   ن ی  وه علموي ملو  و ړ کوزد    و ړ د  و 

صووا پ د    م ی رحوو  ل ګوو  اکوورت ډ وزارت سووالکار     و ړ کووزد    و ړ د  ووو   شپ یوونووور احموود درو   ې اغل ښوو  ن ی ملوو

  ړۍ د کتوابونو د چواپ  و  ې مننوه کووم چو  خه څ او استادانو    سانو یی ر   و ځی د پوهن   سانوپ یی پوهنتونونو ر 

يوم او سوتاينه    ی مننودو   ر ډې   خه څ   کوال ی د . د دغه کتاب  ه     ړې ور   ک   یې او مرسته    ې و  څ ه   یې 

 . ړ ک   ې اند ړ محصلينو  ه و   رانو ګ   ه ګ  و   يا ړ و   په  یې کلونو زيار   -خپل د کلونو  ې کومپ چ  یې 

هوم    خوه څ   بوي ی حب   م ی فهو  اغ  ښ او    و ی حکمت ا له عو   اغ  ښ   و؛ ی د دفرت  ه همکارانو هر    ه ګ همدارن 

 دي.   ړې ک   ې ل ځ   ې هل   ې دونک ې ک   ړې نه ست   یې   ې د کتابونو د چاپ په برخه ک   ې مننه کوم چ 

 سالکار ړو زد  کړو وزارت  د  و  پ   ډاکرت یحیی ورد 

   ۲۰۲۱ پ مې کابلپ 

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴  پ  ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰   ن  ټیليفو  رت د دف 

 textbooks@afghanic.orgامييل  



 رسيزه 

خېې وېول لېو د خ  Pedagogeپيداګوژي   ، پراخېه او هېر ايخيېل  لې  او یپلې موضوع او هدف له م

د هغې په هکله فکر او اندېشې په کار اچوي، چېې   س چې د انسانانو د پيداوښت رسل  موضوع دل،  

 ورپسې وروسته ليکنې، څېړنې او ژور فکرونه پيل شوي دي. ورباندېبيا 

ځکه دغه موضوع اوسمهال دومرل پراخو، لووو او لويو پويونو ته رسېدلی او هسکه شوې، چې   ،نو

د هغې د بېال بېلو فلسفي،  لمي، تيوروکي، ميتودوکي او  ميل ايخونو بېې شېمېرل او ووېالی شېو، 

 تاليف شوي او ژبايل شوي دي.  چې په زرګونه جلدل اثار ليکل شوي،

له همدې کبله پيداګوژي اوس نېه وېوازې د وېول ځېانمړي م ېموو وېا دسېپلګ پېه توګېه، بلکېې د 

پوهنتونونو د زدل کړواالنو، زدل کوونکو لپارل د لسېمونو م ېامينو پېه تېر  کېې لکېه  مېومي پيېدا 

نه، د پيېداګوژۍ  مېومي ګوژي، د پيداګوژۍ فلسفه، د پيداګوژۍ تاروخچېه، د پيېداګوژۍ پرنسېيپو 

مېتودونه،  مومي اروا پوهنه، روزنيېلل ادارل، روزنيېلل څارنېه انتېارمق، مواوسېوي  ېوونه او روزنېه، 

روزنيلل ازموونه او احصائيه،  وونيل نصاب او داسې نورو په شاو تفسري، تحليل او په ځانمړي توګه 

وا کالجونو کې د  وونکو د مسلکي ويتيېا   د نړۍ د پرمختللو هېوادونو، پوهنتونونو، دار املعلمينونو

 او پياويتيا په خاطر تدروسېږي.

خو په دې اوس د اپيداګوژۍق په دې کوچني اثر کېې چېې زمېو  د  ېوونې او روزنېې پېوهن ي د 

دريس پالو او پروګرام، د محصالنو د راتلونکي  ېوونکي تېوب د مسېلو او هې  د هېېواد روزنيېل 

ب په پام کې نيولو رسل د پيداګوژۍ وا  وونې او روزنې موضو ام په سيست  د لوي ګټو او اغېلمنتو 

داسې ډول څېړل، تحليل، ليکل او راټول شوي دي، چې پيداګوژي په  مومي توګه د محصالنو او 

ل پېه  د  وونې او روزنې نور  ه والی لوستونکو ته د هغو مهمو او غورل برخو رسل د وو واحېد او کې 

 توګه وې ورپېژنو.

خېې د وېول هېدف   البته هر ايخيلل نه دل، دا ليکنه د وو بنسټيلې پو تنې او وا د وو اسايس ارتباط له م

 او ووې پاولې ترالسه کولو لپارل کار ورباندې پرمخ ځي.

نو ځکه د دې ليکنې لپارل ه ، زما په انېد پېه دې برخېه کېې انېيل انمېېلل، د  ېوونې او روزنېې د 

مه ااروا پوهنې او پيداګوژيق څانمه کېې زمېو  د دريس پېالو پوهنې او د مسلکي تعليامم په څان

نشېتوالی و، نېېو مجبېور و، چېې د محصېېالنو د  /ل جوخېت د دريس کتېېابونو کمېواياو پروګېرام رس 

خېه پېه ډېېر  تدروس لپارل د لکچر نوټ، وا د وول کتاب او بل کتاب، د وول ځای او وا د بېل ځېای څ

لېو لېه الرې وزنيل دريس مواد راټول او هغه ه  د لکچېر ورکو او نامنت  ډول رسل  وونيل او ر   توپري

چې په دې توګه له ووې خوا پېه خپېل تام کېې د کميېت او کيفيېت لېه   محصالنو ته تدروس کړو

مخې د پوهنتېوو د محصېالنو او خېاو ډول د  ېوونې او روزنېې د پېوهن ي مسېلکي تعليامتېو د 

ايتياوې نشېوای پېورل کېوالی او لېه بېل پلېول د  څانمې او نورو ايوندل څانمو د  وونې او زدل کړې

خېو د ارز ېت لېه  ،و ځکه دې تېه اي شېوم چېې دا کېوچن وخت هسې او  بث ضاوع کېدل وو، ن

پوهنوول  الؤالدونيح امواو لو پوهنوول  اسېتادانو  ومحبوبې ومخې له محتوا ډکه رساله چېې ډېېر 

 کړو.  معروف شاه شينولري د نظر لو تايين څخه تېره لو بيا يې بشپړه



د دې کتاب په ديکنه کې د کتابتوين مروجو روشونو لو مېتودونو ځېنې ګټوه لېېموتش شووې 

ده، هڅه لو هانن مې کړی، چې د روزنيزو، اللمي لو معتربو لو نورو منابعو څخه ګټوه ترسهوه 

يش لو د ديکنې ده مخې هم کوښښ شوی دی، چې جملې، البارتونه، کلمې لو لصطؤاات په 

کار وړ  شوي، چې په دنډ، روښانه لو لهوان  رسه د يوو کتواب د مينوه ول  لو دلهې توګه په  

 دوهتونکي دپاره د پوهې لو درک وړ وي. 

د ترتيب لو تنظيم ده مخې د لړيکو د پرنميپ په نظر کې نيودو رسه کتاب پوه شوپ و ځوان ړو 

 فصلونو وېشش شوی دی. 

ېوارر چوې يوو د فصوش د کوموو ې کووو چو وهوتونک  پوه دې ول وو لو پر پووه يشپه دې 

نو په دې توګه ډېر په دنډ ډو  رسه د هغه هنفونه د هر فصش تر   ؛مو والاتو څخه بحث کوي

 رسديک سننې ديکش شوی دی. 

ېوول دل  په دې توګه رسه هر دوهتونک  د هر فصش د المومي محتول رسه لشنا کوي لو ده بلوې 

 ه مطادعه کړي لو ودويل. چې سننې نور ټو  فصلونه په ېورل مينې رس  ه لن ېزه ګرځييو 

 ېتنې او د چې د هر فصل په پای کېې د فصېل لنې،ول، د بحېث او مناوشېې وي پو   کو ښ مې کړی

چېې د فصېل لنې،ول لوسېتونکو او زدل کوونکېو تېه د لېومړي فصېل د   ماخذونو تکر ه  شېوی دی

ېېږي لوستلو وروسته وو ځل بيا د فصل موضو ام ور په وادوي او په تهن کې وې ځېای پرځېای ک

او لوستونکو او زدل کوونکو رسل مرسته کوي، کله چې مناوشه او پو تنې مطرح کوي، چې د کتاب 

 د لوستلو پر مهال د هر فصل پر محتوا باندې په ډېر دويق او ژور ډول رسل فکر وکړي.

د د اسالمي  ويدې او نتر رسل س ، د اسالمي ټولنې د  وونيل نتام پر حواووو، معلوماتو، پدوېدو او 

زدل کړې پر سيست  نوی نتر واچوي او په دې توګه رسل د مشق او مترون له مخې د هغې زدل کېړې 

 نورل ه  ټينمه، م بوطه او ال پياويې کړي.

نوې تهني پلټنه وې راوپاروي، فکر، منطق او استدالل ته وې ال ودل ورکړي، ماخذونه لوسېتونکو او 

ونو تېېه پېېه ورګرځېېېدو او مطالعېېه کولېېو رسل زدل کړوېېاالنو رسل مرسېېته کېېوي، چېېې انېېيل ماخېېذ

موضو ام نور ه  په کلکه رسل ژورې کتنې او مطالعې الندې ونييس، چې په دې توګېه رسل خپلېه 

 زدل کړل او معلومام نور ه  ب،اوه، پراخ او ګړندی کړي.

ا هې  او و  وونې او روزنې په هکله وا خو ک دا چې په پښتو ژبه کې د داسې کتاب اپيداګوژيق وا  

د پوهنتوو د محصلينو لپارل بسيا نه کوله، د ووې نوې محتوا رسل د  وونکو ا و زدل کوونکېو لپېارل د 

 وونې او زدل کړې به پروسه کې او هغه هې  زمېو  پېه دې جمېړل ځېپيل هېېواد چېې تېل د بهرنيېو 

سېت  او زدل ورغلمرو د تعليمي نصاب تر اغېلې او تاثري الندې راغلی، تل روزنيېل نېاويل تعليمېي سي

کړې جمړل اول ستونلمن حالت په رشاوطو کې د وول  ېه کتېاب پېه توګېه لېه هېوادوالېو رسل مرسېته 

 کوالی يش.

په داسې ناويل حاالتو کې چې د تازل او نووو  لمي منابعو او ماخذونو څخه ګټه اخېستل په اوسېنيو 

لل و لپارل وول څرګندل او جدي سېتونجمړل اولو شېبو کې د هېواد د ټولو استادانو، پوهانو او ليکواالن

چې د خپلو ليکنېو د ال بشېپړولو لپېارل د هېېواد مختلفېو کتېابتونو،   دل؛ ځکه وو استاد نه يش کوالی



والوتونو او او دا چې د رضورم پر وخت له هېواد څخه بهر د کتابونو د لوستلو او د ځېنېو مېوادو د 

 راټولولو او السته راويلو لپارل والي يش.

څخه اګېال  موخوچې محصالو د پيداګوژۍ د  ل  له موضوع او  ې کتاب کې مې زوار ووستیپه د

چېې د  کړم او په حويوېت کېې اوجېاب هې  کېويکړم او د پيداګوژي د تاروخچې څخه وې باخربل 

 ځانمړو سمسرتونو او  پهيش او ه   پيداګوژي وا  وونې او روزنې په هکله ډېراثار او کتابونه وليکل

وسسو کې تدروس يش او له بل پلول الحمدالله  د مسلکي تعليامتو د څانمې محصېلګ او تعليمي م

په مجموع کې د  وونې او روزنې د پوهن ي ټېول محصېلګ پيېداګوژي وېا  ېوونه او روزنېه د وېو 

م موو په توګه لوي او د هغې په هکله مخکيني پورل معلومام نه لري وا نيممړي وي، که چېېرې 

چې  اوي د هغې څخه پېه  ولو رسل پيل وکړي، طبيعي خربل دلپه لوستلو او زدل ک  دوی د تاروخچې

 زيل پورې او مطلوبه ګټه ترالسه نه کړي.

د پوهنتېوو ټېول محصېلګ او د هېېواد د  تېهی کې په ډېر ډاډ رسل دا ووېالی شې  چېې کېه چېر په پا

 لېهبه وکوالی يش چې ل مطالعه کړی، هغوی   وون يو  وونکی دغه کتاب په ډېر دوت او غور رس 

د خپل مسلو د پياويتيا لپارل وول ډېرل  ه او اغېلمنه پوهه ترالسه کړي او له بلې خوا بېه د   ووې خوا

اسالمي اخوم او ورورګلوۍ په چوکاټ کې په هېواد کېې د سېولې او کېرارۍ او مېيل اسېالمي وېو 

د وو پرمختليل اسېالمي افغانسېتاو  واي د تامګ او پيوستوو او اتحاد، د هېواد د ابادۍ، سمسورتيا او

 لپارل ګټور ګامونه پرمخ واخيل او د تل لپارل بروالی سوکاله او ډاډمن اويس.

 

 الحاج پوهنيار راز محمد فييض

 د  وونې او روزنې پوهن ي 

 مسلکي تعليامتو د څانمې استاد  د
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علامووو لامه  د مختلو پيداګوژي ر ځانګړی تعريف لري، دا تعريف دپيداګوژي د نورو علومو په څې

 خوا ورکړل شوی دی.

بامېال بېلامو لولونامو  هپيداګوژي يا ښوونه او روزنه هم د بېال بېلو پوهانو، متفکرانو او ليکوالو له خوا پام

 تعريفونه دلته ذکر کوو.څو   تعريف شوې ده چې موږ يې يوازې

وه او لږ پپه اصطالح باندې ځان  Pedagogyچې د پيداګوژي    مخکې به دا غوره ويخو د هر څه  

 اچوو، بيا به په تعريفونو هم وغږېږو.و څه رڼا پرې  

 . پيداګوژي د ښوونکي دنده، يعنې کار او عمل کول، ښوونه کول، د ښوونې هرن يا مېتود.۱

ويل کېږي، د يوناين کلمامې لامه پيامداګوګيا  Pedagogieنسوي ژبه کې ورته . پيداګوژي چې په فرا۲

Paidagogia  .څخه مشتق يا اخېستل شوی دی 

هغه هم د ښوونکي مسلک يا کار او عمل، يعنې ښوونه يا د ښوونې هرن او پوهه په ځانګړي توګه د 

لامک د دفامي ياما د کاموچني ياما ه Pedagogiaښوونې د مېتودونو ښامودل دي، همامدا لول پيامداګوکيا 

 کوټې معنا هم ورکوي.

د کوچني ماشوم يا   Paidosپايس يا    Paisچې د دوه يوناين کلمو څخه يو    Pedagogicپيداګوک  

ځي د ښوونکي پيداګوک ښوونکی، يا د ښوون  هم د الرښوونې معنا ورکوي،  Ageinهلک او اګني  

او کوچنيو موضوعاتو باندې غام  چې په زده کړه کې يې په لېرو کوچنيو ټکو   په معنا هم راغلې ده

رضوري ټينګار کاوه او هم يې داسې پوهه څرګندوله، چې منطق او تناسب په کې نه ليدل کېامده او 

هم په عني حال کې د ميالد څخه مخکې په لرغوين يونان کې او روم کې د مرييتوب په دوره کامې 

وچني زوی څارنامه بامه يامې کولامه او چې د خپل بادار د ک  ههغه زاړه بولا مريي ته ويل کېد  پيداګوګ

خامه تامر کاموره راوسامته، مريامي ياما غامالم بامه دا  هغه به يې د کور څخه تامر ښاموونځي او د ښاموونځي څ

کوښښ کاوه، چې نوموړي کوچني ته د الرې په اوږدو کامې کاموم رضر او تاماوان ونامه رسامېږي او د 

 ه ښه الرښوونه او نصيحت هم کاوه.تخپلې وسې مطابق به يې دغه کوچني 
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 ا چې د پيداګوژي مفهوم او معنی باندې پوه شو، اوس به يې تعريف وکړو.د

 تعريف داسې څرګندوي:  يپروفيسور توماس بريګر د پيداګوژ 

چې پيداګوژي ساينس دی او که نه، هغامه  ې مباحثې يا مناقشې ته ورداخل شوموږ نه غواړو هغه نو 

شوې فلسفې باندې اتکا ولامري  منل ېو ه وي چې په يبايد دواړه وي، خو بايد داسې ساينس او پوه

چې ټول په افاقي توګه رسه ثبوت شوي حقايق په پام کې ونييسام او هامم   داسې پوهه وي  هاو هم يو 

 په کار يويس. )پايلې( د لېرو ژورو او دقيقو څېړنو او تجربو نتيجې

او و مهمامو موږ ځ  شو، په دې تعريف کې د پيداګوژي او ښوونې روزنې په لګر کې لېر   تهکه چېر 

چې په ځانګړي توګه يو ښوونکي ته د هغو پامه پامام کامې لامرل لېامر   غوره ټکو ته ګوته نيول شوې ده

 مهم او اړين شمېرل کېږي.

پامه رښامتيا رسه هغامه نوښامتونه،  ؛چامې پيامداګوژي پوهامه ده  په دغه ذکر شوي تعريف کې ويامل شاموي

ګړي توګه هغه پرمختګونه چامې او پوهنو کې په ځان  پرمختګونه چې په عمومي توګه په ټولو علومو

زه ارواپوهنه او داسې نامورو اړونامده پوهنامو کامې پامه يلکه اروا پوهنه، ټولنپوهنه، ټولنپه سلوکي پوهنو، 

چامامې  ا پامامه ګوتامامه کامامړي دير او اساسامامات يامامې  الس راغامامد دي، داسامامې رښامامتيني حقامامايق، پرنساماميپونه

Pedagogy  ځامانګړې پاموهې او د غې ته او ه یتر زياتې اندازې بډايه کړ   يې  پيداګوژي علمي اړخ

 مسلکي بڼه ورکوي.

چامې پيامداګوژي هامرن دی، خامو څرنګامه چامې ادب ياما هامرن د خپامل   دې تعريف کې دا څرګنده شوه

ر او نوښت ټينګې اړيکې ماهيت او مضمون له مخې د ښکال، تناسب او توازن او همدا لول د ابتکا

رامنځته کړي، همدا لول پيامداګوژي ښکال او نوښت په پام کې لرلو رسه ښکد اثرونه   ېلري، د دغ

د خپل ماهيت له مخې د نېکو مثبتو او ګټورو د ښه او غوره خصاملتونو او اوصامافو د رامنځتامه کېامدو 

 لپاره هلې ځلې کوي.

د ښوونې او روزنې او زده کړې ټول اړوند کارونه د ښکال تناسب، توازن، خالقيت او نوښت په بڼامه 

هغامه څامه را  چې پامه يامو انسامان او انساماين ټولنامه کامې ټامول يش و دا علم کوالیکې پرمخ والړ يش ا

 ښايسته او په زړه پورې وي.، ، غورهچې ښه ښکد  ړيزرغون او رابرسېره ک

چې يو ښکلی شوی اثر د هر شخص خاصه پاملرنه ځانته راجذب کړي، يو تعليم يافته ياما  کله -  کله

 اړوي. راروزل شوی شخص هم د نورو افرادو مينه او پاملرنه ځانته 

باندې تکيامه لامري، دا   ېمنل شوې فلسف  ېدويم: په تعريف کې يادونه شوې ده، چې پيدا ګوژي يو 

همدا شان د نړۍ د اسايس او بنسټيزو مسامايلو د حامل او فصامل   ،چې فلسفه د لوړو او معتربو افکارو

ژيکي ياما چامې پيامداګو نه لري رسه نږدې او نه بېلېدونکې اړيکې لري، په هيڅ صورت رسه دا امکان

 ښوونيز او روزنيز کړه وړه د هغې څخه بېطرفه وي.

دا چې د ښوونې او روزنې هدفونه، تعليمي نصاب او د هغې نوره ټوله محتوی د فلسفي مفکامورو او 

 نظريو رسه اغېزمن او د هغو رسه سم ترتيب او تنظيم او پرمخ وړل کېږي.

کاء ولري، اخامر دا چامې پامه څامه لول فلسامفې له دې کبله پيداګوژي بايد په يوې فلسفې باندې ات  ،نو
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پيامداګوژيکي فعاليتونامه پامه کاموم  Padagogeiچامې  اء ولري، هغه پامه دې پامورې اړه لامريباندې اتک

هېواد، په کومه ټولنه او په کوم لول منامل شاموي اقتصامادي، ساميايس او ټامولنيز نظامام کامې پامرمخ وړل 

 کېږي.

کلتاموري او ټامولنيز سيسامتم د اقتصادي، ساميايس،  وادېز نظام فلسفه د هر هټولنې روزني دپه دې توګه  

المي کاموي، د مثامال پامه لول زماموږ د هېامواد روزنيامز نظامام بايامد د اسام  پ ويفلسفې څخه    ېمنل شو 

 وکړی يش.  پ ويبرابره او جوړه يش او د دې څخه بايد  فلسفې پر بنياد

و تجربامو پامايلې پامه پامام . پيداګوژي بايد ټول په افقي توګه رسه ثبوت شوي حقايق او کره څېړنامو ا۴

 کې ونييس او هغه په کار واچوي.

کامې د علومامو پامه اکامالميو، پوهنتونونامو، علمامي او اکامالميکو  ټګامو  -ټ دا چې اوس د نړۍ پامه ګامو 

موسسو، د ريرسچ او څېړنو نړيوال او مد مرکزونو کې د مختلف النوع پوهنو او علومو پامه څامانګو 

کامې  وپه دې توګامه د دغامه څېړنامو پامه پامايل چې انې دييقې او ژورې څېړنې پرمخ رو کې منظمې، دق

نوي رامنځته شوي حقايق، نوي روزنيز پرنسيپونه او ناموي قاموانني منځتامه راځامي او راغامد هامم دي، 

چې له يوې خوا د عيني جهان ماهيامت او مضاممون پامه   ريګانې او نوې نظريې منځته راغدنوې تيو 

د يوې خوا د کميت او کيفيت له مخې د بېالبېلو   ښه توګه څرګند او روښانه کېږي، چې له دې کبله

 علومو او پوهنو زېرمه بډايه او غني کېده.

کامې پوهامه دوه برابامره کېامده، خامو پامه اوسامني  نيمو لسو کلونوچې يو وخت يوازې  يادونه شوې  ،خو

د نوي وسايلو او د دې د پرمختګ له مخې پوهه په لېامرو   ،ې د علم او ټکنالوژۍ د پرمختياوخت ک

 نو کې دوه برابره کېږي.و درېيو يا څلورو کل ؛نوو و کلکم

مسامووليت او  وچارو مسامووالن  چې دغه حقيقت د پيداګوژي او ښوونې او روزنې د  ښکاره خربه ده

 زياتوي. مکلفيت څو وارې دروند او ال پسې

ې الرې چامارې ولټاموي، ناماکوونکي او محققني بايد داسامې اغېز د ښوونې او روزنې کار کوونکي، ښ

 په لږ وخت کې زيات، ګټور او مهم معلومات زده کوونکو ته ورسوي. چې

ښه او مناسب لول رسه د ښوونې او روزنې پروسه د علمي او تکنالوجيک ګړندي په  په دې توګه به  

 پرمختګ او انکشاف رسه عيار او منظم وسايت.

ږ ته په ښه توګه رسه د پيداګوژي د علم د کلمې او تعريف په هکله پورتنۍ ليکنې او څرګندونې مو

د مفاهمې ترمنځ کوم څرګند توپ  نشامته، بلکامې دا   Educationدا راښايي چې د ښوونې او روزنې  

اصامامطالحګانې د ښاماموونې، ښاماموونکي، د ښاماموونې او زده کامامړې د  Educationاو  Padagogyدواړه 

و ماموږ کاموالی ن ي؛ې او نه شلېدونکې واحدې اړيکې لر کارونو او د زده کوونکو د روزنې رسه ټينګ

 بل پر ځای استعول کړو. يو ګانې دچې دا اصطالح  شو

ور هامم پامه ښامه توګامه رسه روښامانه يش، دلتامه د ښوونې او روزنې مفهوم لږ څه نچې  د دې لپاره    ،خو

نو فيلسوفانو، نړيوالو پوهانو او متفکرانو په النامدې لول رسه خپامل تعريفونامه وړانامدې کامړي دي، يځ

 چې موږ يې دلته لولو.



 (د ښوونې او روزنې بنسټونه )پیداګوژي

 
4 

 ]پستالوتزي[. يد انساين طبيعت بشپړول د  ،راوړلو لپارهته الس  دد فطري پوهې   د بش  ؛. روزنه۱

 ]ژان ژاک روسو[استعدادونو په دايره کې روزي. . روزنه هغه پوهه ده چې سړی د مورين۲

چې د انسان د باطني جوهر د پرمختامګ او بشامپړتيا لپاماره خامدمت کاموي او د  . تربيت هغه فن دی۳

 ]ف. وولف[ لې قواوې په يو لول روزي.هغه ټو 

 ]ف. هيګل[  . سړی لومړی د روزنې له الرې حقيقي انسان کېدای يش.۴

چې انسان د ادراک له مخې د ټولنيزو دندو پامه رستامه رسامولو رسه تواناما کاموي.  . روزنه هغه فن دی۵

 ]اګريک[

يو له بل رسه تاموپ  لامري،  تعريفونو ليکنې وته ښه ځ  شو، وبه ګورو چې د دغ  پورتني تعريفونو  که

چې هغه د يو انسان يا يو شخص روزل   کې يو مهم ګډ ټکی له ورايه ښکاريخو په ټولو تعريفونو  

 دي.

د مثال په لول افالطون غواړي د ښوونې او روزنې په وسيله د انسان يا يو سړي بدن او روح د کول 

 او جول يعنې د ښکال او بشپړتيا لوړو پوړيو ته ورسوي.

راوړلامو لپاماره ته الس د نسان طبيعت د بش د فطري پوهې  پستالورمکو غواړي د روزنې له الرې د ا

 کول ته ورسوي.

چې د بش له فطري پوهې څخه نوم اخد، په داسې حال   او ستونزه ليدل کېږي  تېروتنهخو دلته يوه  

ور تعريفونامه هامم چامې د او د زده کړې له الرې السته راځي او همدا شان دا نام  پوهه کې دهکې چې  

انسان د استعدادونو او د هغه د باطني جوهر په وده او پرمختامګ او د هغامه د ټولامو قامواوو پامه روزلامو 

موږ ته د پيداګوژي او ښوونې او روزنې لېامر پامه زړه پامورې مفهاموم را پامه ګوتامه ،  کوي  ټينګارباندې  

 کوي.

د ښاموونې او روزنامې لپاماره  Papalos Kas Ramanasد اياماوا د پوهنتامون پروفيسامور او يو بامل عاما  

داسې تعريف ورکړی: ښوونه او روزنه پوهه او هرن دی او کوم شی چې په زده کوونکي کې ممکن 

 (1.)، هم زيات دیهغه چې واقعي دی لهدی زيات دی،   Potentialيا باالقوه يعنې پوتنسيال 

حقيقامت کامې د ښاموونې رسه له دې چې دا تعريف په ظاهري توګه ګونګ او مبهم ښکاري، خو په 

 او روزنې په رښتيني مفهوم باندې لېره ښه رڼا اچوي.

په رښتيا رسه کوم يش رسه چې موږ په ښوونه او روزنه کې زيات رس و کامار لامرو، هغامه د يامو ماشاموم 

پټو، ممکنو او بالقوه استعدادونو او قابليتونو رابرسېره کول دي او کله چامې د روزنيامزو هلامو ځلامو پامه 

مکن او يامو پوتنساميال قوتونامه پامه واقعيامت واړوي او باماالخره د يامو کاموچني ساماده او ترڅ کې دغه م

معصوم ماشوم څخه يو هوښيار، روغ او پياوړی توان رابرسېره او ښامکاره يش، طبيعامي ده چامې دغامه 

 اوسنی ممکن يا پوتنسيال به د اوسني واقعيت څخه غوره وي.

منظامور، دا دی نامور مهامم تعريفونامه هامم  ښاموونې او روزنامې د ال ښامې څرګنامدونې پامه Educationد 

 وړاندې کوو.

 
1

  .W.EF Education for the new Era. Tokyo (1973) P.63 
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چامې د فامردي ښاموونې او   اوصامافو مجموعامه ده  او  هغو خصوصامياتو  د  Educationښوونه او روزنه  

چامې د  ټولو هغامو پروسامو مجموعامه ده ټولنيزې روزنې په ترڅ کې منځته راځي، يا ښوونه او روزنه د

و او د سلوکونو نورو لولونو او ياما هامم د ټامولنې هغامو هغې په وسيله يو انسان خپلو قابليتونو، ذهنيتون

 چې په هوغه ټولنه کې ژوند او روزګار کوي.  مثبتو ارزښتونو ته وده ورکوي

چامې د هغامې پامه وساميله وګامړي د يامو ټاکامل شاموي او ياما کناميول شاموي   يا هم هغه ټولنيزه پروسه ده

د هغو په وسيله د هغاموی ټامولنيز الندې راځي، ترڅو  په )ځانګړي توګه ښوونځی( تر اغېزچاپېريال  

( په دې ځای کې لامومړنی تعريامف ښاموونه او روزنامه د يامو 1)ړيقابليت او فردي نهايي وده ترالسه ک

په توګه ګڼي، خو په عمومي   Processاو دوهم تعريف هم هغه د يوې پروسې    Productمحصول  

هم محصول پامه توګامه ګڼامل توګه ښوونه او روزنه هم د يوې پروسې يا د پروسو د يوې مجموعې يا 

 شوې ده.

 
1  .VitaLian Bernardino and Fluriuio P Fresuvga Prinsiples of Education (Manila: Pablishing 

House Tac) 
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تنامې په کتاب کې  اد فلسفې لغ  ( Andre Lalande )د پيداګوژي بدلون او پيدايښت د اندرياللند

 داسې ذکر شوې ده.  

د ماشومانو  يې  پيدګوژي د يوناين کلمې پېداګوګوس څخه اخيستل شوې، چې پخواين يونان کې  

ادا او  بويسوند الرښوونې  ولې  درلوده،  غاړه  په  دنده  تر( Buisson رې  نظر  دغه  کتاب کې  په   ) 

الندې ښوونکي    نيوکو  بريايل  هغه  همدارنګه  او  روزنې رسه  د  لومړی  پيداګوژي  شو، چې  ونيول 

چې علمي تجربې نه درلودې، په توپ  رسه ښکاريدل او دوهم دا چې پيداګوژي د اخالقي روزنې 

 Buisson )هم مربوط کېږي. بويسون  همغه اندازې رسه فکر پورې  پورې ځانګړې شوې، خو په

 روزنې، طبيعي او اخالقي علم تعريف شوی دی.   د په کتاب کې پيداګوژي د غړو(

نامې په وروستي چاپ کې د پ۱۹۱۱په کال ) يداګوژي  ( کې فرانسوي عا  امېل دورکېم د لغات 

بريال باور وت  ښوونکو رسه هوکړه او  ويتوپ  د روزنې او    ؛ چې پيداګوژي  ائيد يې کړه، هغه په دې 

 پېژندنه ګڼل کېږي.  ظام دی، چې يو لول تاريخ او ټولنلوستل او د روزنيزو کړنالرو ن

شتاېز دی( Kerchen Shteiner )کرچن  نظر  دې  پيداګوژي   په  چې  کوالی،  نشو  هېڅکله    چې 

لري د  ، ځکه چېدرونې رسه سمون  يو کس  د  علم دی، چې  هغه  پوهو   روزنه  د السته   ېجدان 

او د    ی نه او انساين اړېکو باندې والړ دکو، ميي، چې له همدې امله د انسانانو اړګرځي  راوړلو المل

د واقعيتونو  او  تجربې  د  يې  مفهوم  توپ  کوي؛ ځکه چې اصد  په    نوروکړنو رسه  تحليل  درست 

 پايله کې السته راځي. 

کوي، مثبتې    هڅهاګوژي په هکله ليکي پيداګوژي  د پيد ( Paul Lapie )( پل الپي۱۹۱۵په کال )

پرېکړو    ليپ  طريقې او سيايس  اديب رسچينې  فورمولونو،  د  فيزيک  د  پيداګوژي  پخوا  کړي، چې 

پېژندنې قانون په توګه وړاندې کېږي.  س دغه نظريې د ارواپوهنې او ټولن، ولې او ېڅخه السته راتلل

( لورېر۱۹۱۵په  سل  لوسني  کې   )( Lucien Celleorier ) پيداګوژي د   د  کې  طرحه  ټوله  په 

کې ليدل کېږي او پر هغې اغېز  لټولې، چې د ښوونې او روزنې په ښکاره کېدو  را  ېپيداګوژي موخ
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 کړي يې دي.   بيان ؛لري

پيداګوژ  د  انسانانو پيدايښت د ټي  که چېرې  د  او  نو پيدا  وده  ته ځ  شو،  ه کړو، بولنې پرمختګ 

کړی دی، چې د طبيعت د ناخوالو په کېدو په خاطر په کار پيل    اتېنسل د پد خپل    وچې انسانان

ده. انساين ټولنه منځ ته راغلله چې د ماشومانو، ځوانانو او سپني ږيرو په    ېوړاندې مبارزه يې کړ 

ماشومان او    ،تلل  ته  د خوراکي توکو د ګټلو په خاطر نورو ځايونو  به  . ځوانانهټولګيو وويشل شو 

ښوونې لپاره پاتې  او  وتغذيه کولد ماشومانو  ي بهې کېدل. سپني ږير ځايونو پات وزاړه خلک به پخپل

لرګ  ،عې حاصالتو په ټولولويخپلې تجربې د طب  وید تغذيې په دوران کې هغ  ،کېدل ماتولو، يد  و 

اچولو  ښکار  او   اور  حيواناتو  اړه  کولو    د  ځای  په  اوسېدلو  د  برابرول  کال خوراک  د  راغونډولې، 

محا او  کارونه  ساتل  نور  داسې  او  يې  فظت  ښودلبه  ته  د  ؛ماشومانو  چې  دی  کې  ځای  دې   په 

 لو ځای( وړکتون او د پالنې ځايونه و. دو خوړ يځای )شلومړنی  ښوونې

اسيا)اوسنۍ   په کوچنۍ  نوم  د ځوانانو د کور په  تربيتي موسسې  تاريخ کې  په  لپاره  د لومړي ځل 

ماشومانو د الرښوونې وياړ په دغه کور   او  دغو ځوانانو  . دې(او د هغه په شاو خوا منځته راغلترکيه

د، موسيقي او  ځوانانو په کور کې قواعد، فرهنګي، مد، رسو   کې ښځو او مشانو په غاړه درلود. *د

. ليکن په لېر تأسف رسه چې په بشي ټولنه کې طبقات منځ ته راغلل،  ېدلېمذهبي چارې تدريس

او منځته راتګ رسه ښوونې  د  د طبقاتو  بڼه غوره کړه،  د   روزنې طبقايت  ته  ې  زامنو زده کړ   شتمنو 

سواد زده    ( کاله مخکې د۵۰۰۰. )وپه بزګرۍ بوخت و   ، خو دغريبو ماشومانوټول رشايط چمتو و 

ه منځ ته راتګ . دمکتب پېشو   ې، جوړ ېکړې لپاره ښوونيزې موسسې چې د مکتب په نوم ياديد

اتو تقسيم شو. دټولنې په تقسيمېدو رسه په طبقاتو  ګرځيد او ټولنه په طبقرسه ملکيت خصويص و 

 له السه ورکړ. يې خاصيت  ۍهمغږ ېخپلد وکړ او  باندې تربيت هم بدلون

نف او  دمالدارو  و ښوونځي  مساعد  ښه  لپاره  خلکو  لرونکو  د  ووس  ټولنې  د  زامن  خپل  مالدارو   .

 .  ېتدريس چارې د روحانيونو په غاړه و  د رهربۍ لپاره روزل او

نه: ښوونځی يوه يوناين کلمه ده، چې مانا يې )د کار څخه وزګارېدل( په پخواين يونان کې د  يادو 

 د ماشومانو رسه مباحثه   وخلک  واو پوه  ومشانبه  مکتب کلمه هغه ځای ته خطاب کېده، چېرته چې  

موس  يه ښوونځوروست  له دېکوله،   تربيتي  او  تعليمي  اوسه  د  تر  راغلل، چې  منځته  په شکل  سې 

 په هوغه نوم رسه يادېږي.   پورې

او خپل ارزښت د ځان رسه    دي رسته رسويل ې اريخ په اوږدو کې تاريخي دور روزنه د ت او ېښوون

استول شوي.   لپاره  روزنې  او  د ښوونې  له الرې  الهام  او  د وحې  پېغمربان  ښوونې د  لري.  سقراط 

لپاره د ښوونځي نه مخکې    دورې د ماشومانو  ميتود د مشورې ميتود رامنځته کړی، دغه ښوونيزې

ب(کې په سياست او دتعليم او  په مشانو تقسيم شوې او ارسطو په خپل کتاب )د نيکو اخالقو کتا

 يات ورکړي دي.دپه ماهيت نق ېتربي

کړه، چې   ثابته  اعالن کړی. دميوکراتانو  برابر  يو  لپاره  افرادو  بشي  ټولو  د  تحصيل حق  د  ارسطو 

 خپل د ښايست کوونکی جوړوي.  بنسټپر انسان د فعاليت او کوښښ 
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، د څلورم عرص  په يونان باستان کې بالخصوص په څلورم قرن مخکې د مېالد څخه موږ کوالی شو

ياد    روڼ  د پوهانو لپاره يو چني کې ابتدايې  . په هندوستان کې تدرييس ښوونځي او په  وکړ عرص 

 . ېلېسې منځ ته راغل

. په هغه وختو کې لوستل، ليکل، حساب وم ځانته واړولنظم او دسپلني په ښوونځي کې د ټولو پا

په    پرمختګيو بل نه د  د  چې  .وکول، هندسه، نجوم، تخنيک، جغرافيه، طب او فلسفي مضامني و 

 . وحال کې و 

دښوونې او روزنې په اړه څېړنو کې د    وه، چې يو شمېر غريب تاريخ ليکونکدا خربه د يادولو وړ د

 چې ۍ رسچينه د پخواين يونان او روم څخه ګڼلې ده، په داسې حال کې  ښوونيز او روزنيز نظام ملړ 

د يونان او روم څخه مخکې لېر لوی مدنيتونه د نړۍ په لېرو هېوادونو کې او په ځانګړي توګه د  

ښوونيز او روزنيز نظامونه موجود وو. ران او خراسان)افغانستان( کې هم  مرص، بني النهرين، هند، اي

معتربو متدنونو ښکارندويتلچې ددوی د پرمخ او  د    يلو  او  کوي، چې د ځانګړتياوو درلودونکي 

 يونان روزنيز افکار يې د خپلې اغېزې الندې راوستي وو. 

نوميايل خطيبانو څخه   د  متفکران چې ددغه هېواد  او مشهور  په لرغوين روم کې هم ځينې لوی 

سبرسون)   لکه  کېږي،  )   ۴۳۰  –  ۱۰6شمېرل  م(،کونتيليان  )    ۲۹۰  –  ۲۳۰ق  پلوتارک  و   )۴6  –  

( کې ژوند کړی دی او د ښوونې او روزنې په اړه يې ګڼ شمېر اثار پرځای پرېښي دي. د   م ۱۲۰

دا پېړۍ وګڼل يش.  ېېزې الندې د ښوونې او روزنې د ځلاروپا منځنۍ پېړۍ بايد د رومي کليسا تر اغ

لول رسه طی    رې په لېر سستښوونې او روزنې د لوړو او ژورو لکې ال   په دې زرکاله دوره کې

هغې   له  رسه  امله  کولې،  له  امپراطورۍ  د  سقراط  د  دې  چې  اروپا  کې  پېړۍ  په    ېوچ  ې لويد  د 

  ، رګان و، چې په مدرسودې وخت کې کليسا يواځينی اه ښکاره وه، نو پلي سيايس او فرهنګي ګډو 

 تلې وه.ه د کمې ځلېدا رسه بله ساجرو او کليساو کې يې د ښوونې او روزنې ليو ح

دا بايد هېر نيش، چې په اسکو الستيک زمانه   ي:واي   ده،  ېڅرنګه چې اميل دورکېم يادونه کړ   لکه

، چې د کليسا په غېږ کې  ونه هغه نهادونه او ارګانونه و نو پوهنتو  ي( پېړيو کې اروپاي۱۳او  ۱۲ې په )ک

ه اسانګرايې والړه دوره سانس( دوره پناو د کليسا د مالتړ الندې راغد وو. د غريب نړۍ د ليد )ر 

اړخونو کې   بېالبېلو  په  ژوندانه  د  انسانانو  د  نړۍ  دوره دغريب  دا  دوره    وژور د  ده.  د  بدلونونو  ده. 

دې وخت کې يو شمېر متفکران د هغه ه موند. پبدلون و کې ه پ ې همښوونې او روزنې د عمل نظري

لپاره چې    کړي لېر ستړي    ، سختو قيدونو څخه چې منځنۍ پېړۍ ورباندې اچويل وو وو او ددې 

نور   او  لپاره يې د يې د ځان ددغه قيدونو څخه خالص يش  نسل  نوي  نو د  نېولې وي،  ځانۍ مخه 

نيو او تعقيب يې کړو او هغه روزنه چې  نظام په مخ کې و   شمولهيو پراخه او ټول  ښوونې او روزنې

ا اخالقي  لکه: جسمي، عقد،  قواوې  ټولې  انسان  د  ترڅو  موجب ګرځي،  کار  ددې  په  عاطفي  و 

رابله   نظر د  ۱۵۵۳–۱۴۹۰)  واچوي.  نوموړ   م ( ددې  ټينګار رسه   يمخکښانو څخه دی،  په زيات 

 او ادبياتو ته هڅويل دي.   ونظري، علمي، ريايض، ژب يعنېنسل د ټولو علومو  ینو 

په روزنې  او  د ښوونې  اروپا کې  په  پېړۍ کې  اوولسمه  راغل  په  ته  مخې  بدلون  مهم  ،  ینظريه کې 
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علمي  پېژندنه  ربويتج په  بنا و   چې  باندې  هغه هاحساس شو   ه،پیژندنې  د  کامينوس  اسوس  . جان 

د   پېړۍ  اولسمه  نيت  همدې  په  نو  وکړه،  پاملرنه  يې  ته  اړتيا  دې  چې  دی،  څخه  للې  له  پوهانو 

 کامينوس او جان الک په پېړۍ باندې مشهوره شوه.

او د هغه د  ۱۷۷۸امام۱۷۱۲ژان ژاک روسو )د  همدارنګه اتلسمه پېړۍ د ښوونې او روزنې له نظره    )

او روسو په ز د  پ وانو   پېژنو  نوم  او ښوونه کې د طبعيت ګرايپېړۍ په  متفکر   ۍده کړه  منځته ۍ  د 

د  یراوړونک او  کېږي  واي  بلل  چې  دی،  بنسټګر  نظريې  ن  انانسان   ي: دې  لول  فطري  پيدا  ېپه  ک 

 شوي دي.  

)بلل کېږي( چې د ښوونې او روزنې په نظر   ید  ی شو من د روزنيزو نظرياتو عمر بلل  پېړۍ د نو   ۱۹

ي باندې  لول(   ( اميانووجوه  د  وکړه.  اغېزه  الياليسمې  د  کانت  په    يل  پېړۍ  اتلسمې  د  مکتب چې 

او تربيتي مفکورې يې منځته راوړي دي، چې کوالی شو، د    يفکر   ېزيات  ؛ و پورې اړه لرييوروست

ليام جېمز او جان  ېسم او په ځانګړي لول د ويهګل ايډيالېسم،مارکس او ګوسټ کونټ د ماتريال

نظرياتو د شلمې پېړۍ په لومړيو    يڅخه منونه واخلو. دې ټولو تربيت  د نظريو  ۍديوې د عملګراي

کې يې تفکر په ښوونه او روزنه کې غني کړ او د ورستيو مراحلو د بشپړوايل لپاره يې زمينه برابره 

 کړه.  



 (د ښوونې او روزنې بنسټونه )پیداګوژي

 
10 

 

 

 

 

 

 . د پيداګوژي د مفهوم توضېح او تشېح.۱

 . د ښوونې او روزنې تعريفونه د علووو له نظره.۲

 . د ښوونې او روزنې اصطالحات.۳

 پيداګوژي ته څه اړتيا ده؟ 

اړينامې او  ېاو انساماين ټولنامو د يامو  بشاميد  Educationيا ښوونه او روزنامه   Pedagogyپيداګوژي  

، کله په يوه بڼه او کلامه هامم پامه بلامه بڼامه، واحد هدف او کله هم د بل د يو بنسټيزې اړتيا په توګه، کله

کله په شعوري، سيستوتيک او قصدي لول او کله هم په غ  سيستوتيک، غ  شعوري او نا منظم 

د ټولنې د افرادو د شخصيت  او پالنې،  د روزنې  ،لول د نړۍ د ټولو وګړو مسلم وي او که غ  مسلم

 شوې ده. ړونې لپاره په کار اچولساملې جو  او کرکي د

، د افامرادو ۍه اصالح او سمون د پرمختګ نېکمرغپه دې توګه که يو څوک وغواړي، چې د هغې پ

لې نېکې هيلامې د ښاموونې د نېکو او ښو خويونو، صفاتو او نېکو خصلتونو هيله او غوښتنه کوي، خپ

 ه هيلې او ارمانونه پوره يش.لور متوجه کوي او د هغې څخه غواړي، چې د دوی دغ هاو روزنې پ

په دې توګه دغامه او داسامې نامور بامې شاممېره مثالونامه او يامادونې پامه ښامه توګامه رسه څرګنامدوي، چامې 

د هغاموی مامادي او  پيداګوژي د وګړو، ټولنو او هېوادونامو د فامردي او ټامولنيز ژوندانامه او همامدا شامان

 او پرمختيا نه بېلېدونکی جز دی.  ېود ،معنوي پرمختګ

شخص، يوه ټولنه او يا يو ملت د سامتونزو او کړاوونامو د لامرې کولامو پامه خاماطر او ياما د   هرکله چې يو

ژوند په اوږدو کې د تغ  او تحول د راوستو لپاره اقدام کوي، تر هرڅه دمخه د ښوونې او روزنامې د 

سا  پرمختګ او سمون او د همدې الرې د ټولنې د وګړو د ساملې روزنې او پالنې لپاماره هامر لول 

ته راشو، چې پيداګوژي يا ښاموونه او روزنامه چامې انسامانانو تامر   ځلې په کار اچوي، اوس به دېهلې  

ر او متدن پرمختګ او تکامل کامې تو د کل ،وده او پرمختګ ،ټولنيز ژوند په تغ  او تحول دمه ددې  
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 بنسټيزې اړتياوې بلد دي، په الندې لول رسه يې تعريفوالی شو.

 توګه  ښوونه او روزنه د يو پروسې په 

يامو لامړ سيسامتوتيک او دوامامداره فعاليتونامه دي، چامې د يامو   Processبايد روښانه يش، چې پروسامه  

هدف په لور متوجه وي، نو له دې کبله )من. ر( هم د يوې پروسې په توګه هغه يو لامړ سيسامتوتيک 

ه د ده کې د سلوکونو هغو بڼو ته وده او انکشاف ورکوي، چې هم په خپل  وفعاليتونه دي، چې لومړي

چې دی په کې ژوند کوي، دا بايامد ذکامر يش، چامې دا   او هم د هغې ټولنې لپاره مثبت ارزښت لري،

يوه ټولنيزه پروسه ګڼل کېږي؛ ځکه چې هغه د يو ټولنيز ګامروپ او د ياموې ټامولنې پامه وساميله پامرمخ 

کې خپامل وړل کېږي، نو په دې توګه ښوونه او روزنه په يو ټولنيز ګروپ کې پرمخ ځي او په هوغه 

 ژوند ته دوام ورکوي.

د ښوونې او روزنې پروسه د هر سړي لپاره همېشنۍ ده، چامې پامه زېږېامدو رسه پيامل او بياما تامر مړينامې 

 پورې دوام پيدا کوي.

داسامې وايامي، ښاموونه او روزنامه هغامه ياموه  Jon Deveyددې په هکله امريکايي اروا پوه جان لياموي 

يولو څخه پرته د ودې او د ژوندانه د بډايه کېامدلو لپاماره دستګاه ده، چې د ژوند د کلونو په پام کې ن

رشايط برابروي، يا هم د ښوونې او روزنې پروسامه هغامه دوامامداره تطامابق دی، چامې د ژونامد د هامرې 

 مرحلې لپاره د هدف او هم د ودې لپاره زيات ظرفيت او توان لري.

 ښوونه او روزنه د يو محصول په توګه

او کېامږي، چامې  ېپروسې د محصول په توګه هم ګڼل شامو د ټولنيزې پيداګوژي د ښوونې او روزنې  

په حقيقت کې د همدغې پروسې نتيجه ده او محصول هم د يوه سړي په سلوکو کې د هغامه بامدلون 

په توګه ليدل کېږي، چې د ښوونې او روزنې د پروسې موضوع ګرځېدلې ده، همامدا شامان د يامادولو 

په عمومي توګه د پوهو او پوهېدنو، قابليتونو، مهارتونو،   وړ ده، چې په سلوکو )کړه وړو( کې بدلون

ذهنيتونو د ايډيالونو او ارزښتونو په بڼه وي، د سلوکونو د دغو ټولنيزو غوره بڼو ترالسامه کامول هامم د 

چامې  وونې او روزنې د پروسې اړخونه ديدغه دوو پروسو په ترڅ کې چې هغه هم تحليل وار، د ښ

ونې د پروسې په وسيله ممکن کېږي، کله چې يامو فامرد ياما يامو شامخص د زده کړې د پروسې او د ښو 

، چې بيا همامدغې تجربامې يمل کې بوخت کېږي، يو شی تجربه کو خپل چاپېريال رسه په کار او ع

په پايله کې د ده په کړو وړو کې يو څه بدلون منځته راځي، خو په هر حامال بايامد وويامل يش، ټامول 

خامې مطلاموب نامه د کې منځتههغه بدلونونه چې د تجربو په نتيجه  ، نامو لامه دې يراځي د ټولنې لامه م

خامې د  کبله رضوري برېښي چې د دغه تجربو ال ښوونه ويش، ترڅو په دې وسيله هغه د ټولنې لامه م

سلوکو په غوره او ښو بڼو واړوي او البتامه چامې دغامه لول الرښاموونه د ښاموونې د پروسامې پامه وساميله 

 ترالسه کېدای يش.

 ولونو په برخه کې د ښوونې او روزنې د ډ
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دا هغه لول ښوونه او روزنه ده، چې د ټولو هغو :  General Education. عمومي ښوونه او روزنه ۱

ګڼل کېږي، چې هغوی د يو ټاکد ښوونيزې او روزنيزې زده کړې يا )سويې( لپاره   هوګړو لپاره اړين

ښاموونې او روزنامې او د  روزل کېږي، چې د دې لپاره د ابتامدايي ښاموونې او روزنامې، ثامانوي عمامومي

 عايل ښوونې او روزنې اصطالحګانې هم په کار وړل کېږي او وړل شوي دي.

د عايل او عمومي ښوونې او روزنې رسه ميادفه ده او پامه  Liberal Eductionازاده ښوونه او روزنه 

 Lerbredياما هامم د ازادو هرنونامو لامور ياما  Liberal First Clooegesعمومي توګه د ازادو هرنونامو 

Arts Corcess  يمل دشا هم کې کېږي، چې په مسلکي تعليمي نصابله الرې چمتو. 

حرفې ته د  ېچې يو  هغه ښوونه او روزنه ده:  Vocational Education. حرفوي ښوونه او روزنه ۲

نامې وخامت د عمامومي ښاموونې او روزنامې معلومامات يشاملېدو د چمتو کولو لپاره کارول کېامږي او ځ

زموږ هېواد کې داسې حرفوي ښوونځي لکامه د ننګرهامار حرفاموي مساملکي   ؛په لولورکوي، د مثال  

ورتامه ښامايي، ياما ښوونځی چې هلته د برق، تخنيک، نجارۍ، تراکتور زده کړه او داسې نورې حرفې 

نګامري، خياماطي، چې بېوزلو او بېکاره ماشومانو ته حرفوي زده کړې لکامه اه  ځېنې موسسې هم شته

حرفاموي زده کامړې ورښامايي،  ېاو داسامې نامور  تاموبي، نجاري، مسيي ساز  هويلډينګ کاري، البس

رزق  او د خپلو کورونو د ياموې مامړۍ حاماللچې لېر ځوانان د حرفوي زده کړو څخه برخمن شوي 

 ګټونکي دي.

 دغه لول ښوونه او روزنه د يو کوچني او يا يو:  Physical Educationښوونه او روزنه   . بدين۳

يو مهم اړخ پامه د مهال د عمومي ښوونې او روزنې  که لري، چې اوسسړي جسمي اړخونو رسه اړي

 .هد  ېتوګه ګڼل شو 

او روزنې رسه بشپړه  په عمومي توګه د ځوانانو د ښوونې:    Education. د ځوانانو ښوونه او روزنه  ۴

و ځوانامانو لپاماره پامه کامار و پر يو محدود شوي معنی او مفهوم رسه دغه اصطالح د هغخاړيکه لري،  

هامم پامه کوچنياموايل کامې لېامره لامږه يامې يا هيڅ رسمي ښوونه او روزنه ونه لري او ياما   چې  کېږي  وړل

 ښوونه او روزنه ترالسه کړې وي.

د هغو ځوانانو په واک کې ورکول کېږي، چامې هغاموی د ښاموونځي د بنسامټيزې عمامومي ښاموونې او 

 روزنې د ترالسه کولو فرصت نه درلود.

هغه ښوونه او روزنه ده، چې د يوې ځانګړې ټولنې :  Basic Education. اسايس ښوونه او روزنه ۵

 د ټولو غړو د عمومي ښوونې او روزنې لپاره په يو څه لږه اندازه رضوري ګڼل کېږي.

دا د ښوونې او روزنې هغامه برقامرار چامې پامه :  Academic Education. اکالميکه ښوونه او روزنه 6

 خه نه لري.هغې کې حرفه يي او بدين ښوونه او روزنه بر 

 د ښوونې او روزنې د سويو په برخه کې 

د لامومړين ښاموونځي ياما د  Pre School Education. د ښوونځي څخه مخکامې ښاموونه او روزنامه ۱

فرعامي برخامې ياما سامويې  هوونې او روزنې ته ويامل کېامږي او دو ښوونځي د داخلېدو څخه مخکې ښ

پامه عمامومي توګامه دا پامه درې  Narseery Educationلري، لومړنی يې د شاميدو خوړلامو خاموړنځی 
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د وړکتامون ښاموونه او روزنامه ده، چامې دا ښاموونه او   اماشومانو لپاماره بلامدتي  کې د  کلنۍ يا څلور کلنۍ

او ياماما هامامم هغامامه  Kinclergerten Educationدې تامامه کامامې شاماماملېږي او  ( کلنامامۍ6 -۵ -۴)روزنامامه د 

 ته رسېديل وي.( کلنۍ عمر ۵ماشومان چې د رسمي شموليت څخه دوه کاله ټيټ وي، يعنې )

د ماشامامومانو : Elementary of Premery Education. ابتامدايي ياماما لامامومړنۍ ښاموونې او روزنامامې ۲

کېږي او هر کله چې د لومړنۍ ښوونې او روزنې اصامطالح پامه کامار   ته ویل  ښوونې او روزنې متويل

روزنامې  وړل کېږي، وخت په عمومي توګه رسه په ابتدايي ښوونې او روزنه او په منځنامۍ ښاموونې او

 رسه وېشل کېږي.

دا د لومړين ښوونځي څخه وروسته ښاموونه او : Secondary Education. ثانوي مېتودونو روزنه ۳

ه دې توګه رسه عمومي ثانوي ښوونه او روزنه د لېسو په ښوونځيو کې او پامه داسامې پروزنه ده، چې  

، فامارمونو، فامابريکو او حال کې چې حرفه يي ثانوي ښوونه روزنه، په حرفه يي ښاموونځيو دسامتګاوو

 داسې نورو ځايونو کې برابرېږي.

نامه چامې د ثامانوي ښاموونې روزنامې هغه ښوونه او روز  :Higher Education. عايل ښوونه او روزنه ۴

او پوهنتونونامو کامې  Collegesوسته په الس راځي او په عمومي توګه په لېسامو ياما کامالجونو ر څخه و 

 ورکول کېږي.

هامم پامه کمامه  درلامود يامې ښوونې روزنې شتون نه درلود کهپخوا دا لول    لنډه دا چې زموږ هېواد کې

اوسمهال د ښوونې او روزنې ټولې برخې الحمدلله په زياتيدو دي، هغه دولتي مامامورين   ې،سويه و 

چې د هېواد په مرکز کې په کار بوخت دي، دوی خپل ماشومان له ځان رسه د کامار پامر لامورې وړي 

اوس د هېواد په کچه دولتي او شخيص وړکتونونه تاسيس   :دوهم  .کېږياو خاصه روزنه او پالنه يې 

يلاموي، چامې او روزنامه پ هېږي او د ښوونځي څخه مخکې زده کړ شوي، هلته هم زموږ کوچنيان شامل

 د شاملېدو دورې ګڼل کېږي. ښوونځيد دا دواړه دورې اوسمهال 

ايامد خپامل کوچنيامان م په رڼاما کامې بچې زموږ هېواد اسالمي هېواد دی او د اسال   پټه دې پاتې نه وي

چې بچيان يې د دې ټولو دورو څخه مخکې يوه بله د روزنې عايل دوره  يوغواړ  تهوروزو، که چېر 

داګاماه يعنامې و چې تر دې دمه ممکن په کتابونو او ليکنو کې چا ځای نه وي ورکامړی، هغامه د تېامر خ

دوئ ګڼامل کېامږي، چامې   سالمي اندکې شامله ده، هغه د کوچنيانو تشويق او د والدينو ا  ۍڅلور کلن

خامې زده ټولو دورو څخه مخکې جومات يا مدرسې ته ولېږي، ترڅو قرآن ک  خپل بچيان د ريم له م

او ياما وړکتامون کامې خپامل  شاميدو خوړنتامون بيا والدين وس او توان ولري چې په  تهاو ولويل، که چېر 

د شاماملېدو لپاماره  ېوونځي کابتداييه ښ پهدا بچيان به د وړکتون څخه مخکې  نو  ،يړ بچيان شامل ک

ښاموونځي  ، دوی بامهی ويچې قرآن پاک يې لوستی او زده کړ   هغه کوچنيان  جوګه يش؛ ځکه چې

ۍ رسه وکاموالی يش او کې د هيڅ لول ستونزو رسه الس و ګرېوان نه يش، ليک او لوست به په اسان

غامت او پوهنتامون کامې د د دغه ماشومانو پايلې بامه يامې د فرااو  چټکه او تېزېږي،    لېرهحافظه يې هم  

يش، ځکه د هغو کره معلوماتو له مخې چامې ماما د ښاموونې او روزنامې پامه   ېشاملېدو پرمهال څرګند

منره څخه نيولی تامر  برخه کې کړي د پوهنتون د اول منره څخه نيولی تر پنځم او د ښوونځي د اول
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ومات او يا هامم د مکتب له دورې څخه مخکې د قرآن د زده کړې لپاره د کد ج  یپنځم پورې دو 

او  ېمدرسې ته تلد، چې بيا په مخه دورو کې کوچنی خپل ذکاوت او پوهه په ښکاره توګامه ښامودل

د قامرآن کامريم د  وړاندې څخهچې د دې ټولو دورو   مثبتې دي، يعنې موږ ته الزمه دهپايلې يې هم  

لپاره ولېږو، چامې زده کړې لپاره خپل بچيان او کوچنيان جومات او مدرسې ته د زده کړې د لوستلو 

مامو د خپلامو تنکيامو ماشامومانو بامه وي او له بلامې خاموا   مو خپله ديني فريضه اداء کړېبه  له يوې خوا  

 .ړي ويد ژوند د پړاوونو لپاره اماده کذهنونه ال پياوړي او 
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يت، دندو او کارونو له مخې پامه څرګنامد لول کې ښوونه او روزنه، فلسفه او پوهه د خپل ماه  ټولهپه  

يو له بل رسه نږدې او نه شلېدونکې اړيکې لري؛ ځکامه دغامه درې واړه پاموهنې او موضاموعګانې پامه 

يوه بڼه او يا هم په بله بڼه رسه د عيني واقعيت، ټولنې او انساين مفکورې د ماهيامت د څرګنامدولو او 

 ر او لوري لګيا دي.د قوانينو او پرنسيپونو د روښانه کولو په کا

ژورې او تامر ټولامو  چامې فلسامفه د عينامي واقعيامت لېامرې موږ بايد پامه دې وپاموهېږو  :په لول  بېلګېد  

څېرې او د ژوندانه لېرو پېچلو او اسايس مسلو ته ځواب لټوي او ورکاموي، خامو   ېعمومي قانومنند

 بيا پوهه د عيني واقعيت د يو ځانګړي اړخ قوانني رابرسېره کوي.

او پوهنيزې السته راوړنې د انسامان د ساماملې روزنامې او   يفلسف  همدغه  Educationروزنه  او    ښوونه

، او ټولنيز تکامل په واک کامې ورکامويټولنيز پرمختګ   رې د اوس او د راتلونکي نسلونوپالنې له ال 

وي او ياما هامم ټامولنيزې  هبرخه کې که څه هم هغه طبيعت پوهنولو پوهنو په ټپه عمومي توګه د چې  

 ورته او يو شان عمل کوي. ،پوهنې

چامې هغامه پامه ځامانګړې  پوهنو کې يو شمېر داسې علوم شته  له بلې خوا بايد وويل يش، چې په دې

 توګه د ښوونې او زده کړې په پروسه کې لېر مهم او اغېزمن رول لوبوي.

ې پوهنامه او داسام ، ټولنامه پوهنامه، بشام پوهنامه، لرغامونټامولې څامانګې ېاروا پاموهند  ،پامه لول  بېلګېد  

 نور......

 (1فلسفه د عقيدو د بيان او څرګندولو په توګه هم تعب  شوې ده. )

 
1   .ucation in the Cultural Perspective New York 1955. P.20Theodor Bromeld Philosophies of Ed 



 (د ښوونې او روزنې بنسټونه )پیداګوژي

 
16 

چامې د ښاموونې او روزنامې پامه  فلسفه هم هغه عقيدې او ويناوې ديپه دې توګه د ښوونې او روزنې  

 د برخه کې ورڅخه کار اخېستل کېږي، همدا لول د پورتني تعب  رسه سم فلسفه پامه عمامومي توګامه

يت، پوهې او ارزښت په هکله عقيدې تر مطالعې النامدې نييسام، چامې پامه دې لول درېيو برخو واقع

 فلسفه هم په درې څانګو وېشل شوې ده.

 پرنسيپونه مطالعه کوي.  Realityچې د واقعيت  Antology. انتولوجي  ۱

 پرنسيپونه مطالعه کوي.  Ravledyeچې د پوهې    Epistemology. ايپستومولوجي  ۲

بايامد وويامل يش  .پرنسيپونه تر مطالعې الندې نييسام  Valveچې ارزښت    Exiology. اګزيولوجي  ۳

يادونه وشوه، چې ښوونه او روزنه هم د دغه درېيو ساماحو يعنامې   لته ځکه د فلسفې د درېيو څانګود

واقعيت، پوهه او ارزښت مطالعې او څېړنې تر بحث الندې نييس او په دې برخامه کامې کاموالی يش، 

خامېړنو او ګټو ېفلسفي پرنسيپونو د څ  د  چې خامه پامه زړه پامورې ګټامه ترالسامه  له م الس تامه راوړنامو څ

 کړي.

رسه د فلسفې د عمومي درې ګونامو څامانګو د وېامه رسه سامم د ښاموونې او   لولهمدا لول په پورته  

 هم په الندې څلور لوله وېشل شوې ده. Education Phelosopayروزنې فلسفه 

چامې  غه فلسامفه او مکتامب پامه دې عقيامده دینې دد ښوونې او روز :  Essentialism. اصليت پالنه  ۱

هم په خپل  باندې اتکاء ولري، چې هغه Essentialismپه اصلياتو  وړاندېتر هرڅه    بايد  ښوونځی

چامې ماموږ تامه د  حقيقتونه او د پاموهې قاموانني دي ،او امتحان شوي مهارتونه  يځای هغه ازمويل شو 

 معارص متدن په ترڅ کې رارسېدلی دی.

اصامامليت پالنامه، پامامه ځامامانګړي توګامه د دوهمامامي ساماميې تيامامورۍ  :Progressivismنامامه . پرمختامګ پال۲

خامه انتقاماد کامو  چامې ښاموونه او روزنامه  ي؛ ځکامه دغامه فلسامفه پامه دې عقيامده ده)پرمختګ پامالنې( څ

Education    جذب او هضم کړي، بلکې وګړي بايد  امحتو  هنه يوازې د بهرنۍ نړۍ لوی او سي بايد

 لول رسه فکر وکړي. اغېزناک  چې هغوی په ل وهڅويپه داسې لو 

اليناماتيفونو ياما متبامادلونو  د داسې فکر چې تحليل او تجزيه رستامه ورساموي، انتقاماد وکامړي ياما  ،يعنې

Alternatives  خاماب کولامو والی يش چې د تجزيې او تحليل اوترمنځ انتخاب وکړي او هم وک  ،انت

 Scientipicوالی يش عمامد مېتامودبايد په لنډ لول رسه وک .يځوابونه ترالسه کړ  پر بنسټد دواړو 

Method   په کار واچوي او يا په بله ژبه وکوالی يش چې د خپل طبيعي او ټولنيز چاپېريامال رسه پامه

ار رسته ورسامېږي، بياما ماموږ ويلامی دوامداره لول او په هوښيارۍ رسه تطابق وکړي او کله چې دغه ک

 چې وده او پرمختګ مو وکړ.  شو

 د پيداګوژي د علم موضوع

او د ال    يو حقيقت دي   دا نييس  تر څېړنې الندې  چې د علومو هره څانګه يوه ځانګړې موضوع 

ميتودلوژي    ،اصول  ،زيات درک او تشخيص پېژندنې په موخه د ځانګړو واقيعتونو حقايقو موخې

 او تاريخ لري. 
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ن پيداګوژي هم د ټولنيزو علومو د يوې څانګې په حيث ځانګړې موضوع مطالعه او څېړي او دځا

 ميتولوژي او تاريخ لري.   ،اصول ،لپاره ځانګړې موخې

ته شامله   رياناتونظرياتو او ج  ،ې اړوند مسايل کړنېد پيداګوژي بنسيټزه موضوع د ښوونې او روزن

 بنسټ نو په همدې    ؛ده، چې د انسان د شخصيت په هر اړخېزه وده او پراختيا کې څرګند رول لري،

 د ښوونې او روزنې اړوند مسايل او موضوعات دي. د پيداګوژي اسايس موضوع د انسان

 د ښوونې او روزنې مانا او مفهوم

وړاندې   په  د خلکو  زياتره وخت  او  راځي  قالب کې  په  لفظ  مانا  يې  مرسته  په  لغت چې  هغه  هر 

شخص پورې    هيو اخيستنه لري چې په هغ  څوکنه لري. د يو واحد لغت څخه هر  څرګند مفهوم  

 توپ  لري.   لږ او لېرد اخيستنې رسه  ځانګړې وي او د نورو

لول؛د   په  ښ  بېلګې  استعولد  لېر  لغت  د  روزنې  او  يې    وونې  زيات  چې  لپاره  خلکو  هغو  د 

استعولوي، څرګند مفهوم نه لري؛ بلکې لېر څېړونکي ددې کلمې دمفهوم په اړه د نظر بشپړ يوالې  

ب څخه برخمنه ده تو يمطالعاتو کې د لومړ  خپلو اړوند  نه لري. د ښوونې او روزنې مانا او مفهوم په

وخت ناوخت د ښوونې او روزنې د    توب د هغو اثارو څخه رسچينه اخد چېياو ددې بحث لومړ

نشتون له امله چې يو شمېر هغو مربيانو او هغو کسانو لخوا چې يو نوي  د  کلمې څخه د سم درک  

څخه ګډون کوي )لرې( ترتيبيږي،    لري او نږدېيې  نسل ته د ښوونې او روزنې په پد کولو کې  

درک نه شتون ممکن ددې باعث يش، د  ځکه چې په واقيعت کې د ښوونې او روزنې د مانا څخه  

کېږي او له دې څخه زيات څه نه چې روزنيزو فعاليتونو کې چې په حقيقت کې يوه وسيله ګڼل  

او روزنې  ،دي به د ښوونې  له دې ځايه  نو  نيمه ال   هدف وګڼل يش  ر کې ځنډيدلی پاتې بهېر په 

ددې لپاره چې د ښوونې او روزنې بهېر رسه ښه بلد شو، نو لومړی يې لغوي مانا واضح کوو او   يش،

 شوي، بيانوو.  پر بنسټوروسته هغه تعريفونه چې د مختلفو نظريو 

، چې د  خه اخيستل شوېڅ(Educationپه حقيقت کې د تعليم او تربيې کلمه د التيني کليمې )

يو حيوان او يا  څخه د  اصطالح    له دې   نه  اوې لري، لکه: څرنګه چې د پيل رنې او منو مانساتنې، ک

د وخت په ت ېدو رسه يې مانا بدلون  ، خو  ې او يا هم پاللو او منو په اړه استفاده شوېد نبات ساتن

انسان موندلی دی او يوازې د انسان د پاللو الرښوونې او څارنې په موخه په کار وړل شوې ده او د  

ترې کار اخيستل شوی دی. ددې خربې په پام کې اړه  نظرونو او فعاليتونو په    واو روزنيز   ود ښوونيز 

وده  فردي  له الرې کوالی شو،  روزنې  او  د ښوونې  راوړو  نيولو رسه چې  ارامتيا السته  ټولنيزه    ،او 

ټولنيز ژوند د  د  وده او  فرد په ژوند کې مهم رول لري. په ټولنيزه توګه د فردي استعدادونو    دابهېر د

د   رامنځته کول  تفاهم  د  منځ  تر  افرادو  د  او  پراختيا  ارمانونو  امللد  اوبني  مد  د  پياوړتيا  اساساتو 

 ښوونې او روزنې ترسيوري الندې صورت نييس.  

څرن وشوه  وړاندې  ه چېګ لکه  ب  يادونه  بېالبېل  مفهوم څخه  د  روزنې  او  ښوونې  د  راداشتونه چې 

ول لول تعريفونه وړاندې شوي؛ مګر دهغې سم لول پېژندل مهم او اړين ګڼل  او ل  ل شوي اخيست
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ښوونې او روزنې څخه يې لرو، کړنې، موخې،    مفهوم ته په پاملرنې رسه چې د  تر څو هغه  کېږي،

د کړو.  ترتيب  او  منظم  بنسټ  پر  مفهوم  د  هغې  د  پالنونه  او  اړتيا    پروګرامونه  بنسټهمدې  د   پر 

بېال  د  تر حده  نظرامکان  د  پوهانو  بنسټ  ياتوبېلو  ذکر    پر  و کوالی يشکووتعريفونه  تر څو  د  ،   ،

 ذهنيت درکړي.  ښوونې او روزنې په اړه تاسوته سم فکر او يو لول صحيح 

ته   یښاغل محفوظاتو  يوازې  تربيه  او  )تعليم  چې:  وايې  څېړونکی  جامعه  فرانسوي  دورکېم  اميل 

عبارت   موخه ترېبلکې د تربيت  ژوند لپاره نه تياروي؛    متوجه ندی، ځکه چې دا مهم امر ماشوم د

   مفيد ژوند لپاره لوی يش(.  ، له هغه ساخت او کړه اوړه هرن څخه چې په انسانانو کې شته او دهد

)تعليم او تربيه عبارت  مريب پستالوژي او تربيتي روانشناس دتعليم او تربيې په تعريف کې وايې:    د

   او موجوده قوتونو په اسات کې دی(.  ټولو استعدادونو همغږي له طبيعي منو، تدريجي او د

تربيه   او  )تعليم  وايې:  هربات  فيلسوف  او  مريب  ساتناملانې  څخه  ماشوم  هغه    تعليم  او   ېله  او 

دهمالومات عبارت  مهار   و څخه  او  هرن خاوند  د  هغه  تقوا    تچې  او  فضليت  او  خاوند  او  له  کړي. 

  ي نې د جسم او روح اعتدال او هوهنګعي  ی،ول ته الرسسک  بايد د شخصيت  تعليوتو څخه موخه

 رسه برابره کړي.( 

)تعليم او تربيه د قوو د منو او بشپړتيا د استعداد د  فروبل د املان لوی مريب پدې عقيده دی، چې  

 انسان په پټ وجود کې دی. ( 

کېدنه   يتو سازمان بيا نو ) تعليم او تربيه د يو نفر د تجربياوي د امريکا لوی فيلسوف وايې:  يجان د

 محيط رسه پوهېږي. (  ده او د يو شخص د متقابل برخورد رسه او د

کُ دد  د لول رسه  په  دلته  موږ  راغد چې  ته  تعريفونه الس  لېر  تربيې څخه  او  ځينو  تعليم  دوی 

 :وتعريفونو ته اشاره کو 

   يه ويل کېږي. لې جريانات د توان په منو او د انسان په رفتار ته تعليم او تربام ک۱ُ

اجتوعي شايستګۍ او فردي منو    ات دی، چې دهغه په وسيله انسانجريان  ټولنيزتعليم او تربيه    -۲

 ته رسېږي، نوموړی جريان د مکتب غوندې بنسټ پواسطه جوړېږي.  

فرهنګي غنيمت په خاطر او  د  لپاره،    تعليم او تربيه مداوم، جامع او د انسان د اعال حد ته رسولو  -۳

 لنې د تکامل لپاره يو فعاليت ده.  د ټو 

لپاره    -۴ انتقال  د  مهارت  او  کړه ده، چې د يو فهم  او پيوسته زده  ترتيب شوې  تربيه هغه  او  تعليم 

 طراحې شوې، چې د ژوند په ټولو فعاليتونو کې مهم وي.  

د    -۵ يوازې  نه  کې چې  هغه صورت  په  دي،  عيارول  يو کس  يانې  تربيه  او  رسه    چاپېريالتعليم 

په   هغه  د  او  وکړي  تهرف  او  دخل  کې  محيط  هغه  په  وکوالی يش،  بلکې  وکړي؛   د   پايلهموافقه 

 باعث يش.  ټولنيزې ودېداميي، فردي او 

 ده.   څخه عبارت  صحيح قضاوت قوي منود تعليم او تربيه  -6

تج  -۷ اند چې  پدې  البته  بياجوړول،  د  تجربياتو  د  او  سازي  دوباره  له  عبارت  تربيه  او  ارب تعليم 

 پراخوالی ومومي او شخص د وروستي هدايت او کنټرول لپاره قابل وګرځي. 
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 تعليم او تربيه عبارت ده د شخص د هدايت يا الرښود منو.   -۸

، تعليم او  ونه ګڼوبل څخه بېل    يو بايد د  چې )تعليم( او )تربيه(    مو بايد دې ته پام وي همدارنګه  

 م دي.  لزو تربيه الزم او م

او   ېچ  هغه علم دی، او محتوا لرونکي دي. عقلې موضوګانو  او موضوع  څرنګه د هدف، روش 

 نظرونه په هغه شامل دي.

منطقي استدالل    فلسفه ده: چې څرنګه په هغه بحث چې  -۲ او قواعد  بنسټموخې، اصول  د    پر 

 فلسفې موندونکي په هغه ليکل شوي. 

   هغه کسب دی: چې په هغه عقد موضوعات روش رسه تعينوي.  -۳

هغه-۴ په  پا  هرن دی  يا  کې  ټکر  انسان جوړښت کې سلګونه  د  کارونه شامل دي،  او کوچني  کې 

 وجود لري.   کې دې  نقطې دي چې په

 پوهه، هرن رسه يو دي، په هغه کې د شاګردانو نفوذ شامل دي.   -۵

  خو پ  په  ام صنعت دی: کوالی شو تعليم او تربيه د توليدي فابريکې په توګه ومنو، چې خام مواد6

 باندې اړوي.   ومواد

 چې د ټولنې يا د هېواد د پرمختګ سبب ګرځي.  تعليم او تربيه يو خدمت دی  خدمت دی: -۷

  چې يوه ټولنه سقوط او يا پرمختګ خواته بيايي.  وګه کوالی شو يو شخص ازاد پرېږدوپه دې ت

ال لپاره به بسنه ونه ېوازې داسې ښوونه او روزنه د عمومي، ټولنيز او فرهنګي بډاينې د پوهې د انتق

کار امد   الندې ځانګړتياوو علمي ليد، نوې پنځونې، خالقيت او د  کړي؛ بلکې د هغې برنامې بايد د

 وي.   ېوګړو لپاره د زمينه سازي څخه برخمن واو نوښتيز 

 دښوونې او روزنې ارزښت 

و کمزورتيا د  د انسان خوف ا  ښوونه او روزنه د انسان د سموايل او د ښه ژوند المل ګرځي، ځکه

چې دغه کمزوري او    وي، نو يوازې ښوونه او روزنه ده  پيدايښت پر مهال ټولو ته ښکاره او مالوم

کر  د الندې ځانګړتياوو  انسان  و ناتوان  زړه  لوړفکر،  درناوي،  عدالت  ر امت، عزت،  او  تيا حکمت 

روزنه   هندې الزمڅخه برخمن وي. که چېرته انسان ونه روزل يش او يا د انساين ټولنې تر اغېزې ال 

ويني ي  ،ونه  ز پورتواځې  نه  د  کره  بلکې  نه يش  ښکاره  پکې  به  ځانګړتياوې  او   ېکړن   ههغ  شوي 

څخه لرې  کوچني ماشوم کيسه چې د انساين ټولنې  کړنو په څېر يش. د هغه  د  اعول به د حيواناتو  

کې روزنه   د انسانيت په جوړولو او د شخصيت په بشپړلو  چې   ،ښايي  په ځنګل کې لوی شوی و 

غلبه تر السه پرته  له دې    اړين رول لري. څومره   باندې  او مدنيت  بربريت پر متدن  او  به وحشت 

ټولنيز ژوند   پرته ددې څخه  او  او روزنه د ژوند حقيقت وګڼو  په هر حال که چېرته ښوونه  کړي. 

نزمنې دي،  ذکر کول دلته لېرې ستو   لېرې ګټې لري، چې د هغوی  نو ښوونه او روزنه  ؛ناشونې وګڼو

 خوموږ په لنډه توګه ځينو ګټو ته دلته نغوته او اشاره کوو:
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 ( ارزښت دښوونې او روزنې فردي )ځاين

اوک وسيله  يو  لپاره  رسېدو  د  ته  کول  او  ښايست  د روح  روزنه  او  ښوونه  شو چې  فردي   د  والی 

يوري الندې  چې د ښوونې او روزنې تر س  ه يو عامل و ګڼو. انسان کوالی يش نيکمرغه کېدو لپار 

انسان يش ريښتينی  او  توانيدلېحقيقی  په دې  روزنه  او  د  . ښوونه  دننی جوهر کشف    چې  انسان 

کرات يې را  ته ښکلی زهنيت ورکړي او تف  هکړي او هغ  ېهم ځواکمنې  قواوې نور   ههغ  کړي او د 

زړه ور، خالف او خپلواک کس جوړکړي. انفرادي ژوند ښکلی کړي    څخهژوندي کړي او د فرد  

ته پراختيا ورکړي،  او بنسټ دی  ټولنيز ژوند  او استعدادونه   نو روزنه د فرد د شخصيت  چې وړتيا 

غوړوي او لوری ورته ټاکي. د انسان شخصيتي لورو ته وده ورکوي او پشپړوي يې. د انسان دنني 

ته پياوړت يا محيط ته وده ورکوي او عمل ته يې راکاږي همدارنګه روزنه د هول او ارادې ځواک 

سټه يا وجود پياوړی کوي او همدارنګه   ،چې سم ګام پورته کړي  رکوي او انسان دې ته اړ بايسو 

 د تعقل، تدب  او څېړنې لپاره الره هواروي.  
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د هر فرد روزنه د   نو وبه مومو چې  ؛فرد د خښتې او مهرې په څېر وګڼو  که په ټولنيز ژوند کې يو

مساله د ملتونو او جميعتونو    ، چې د ژوند پر مخ بيولو کې لېر اړين دي. د روزنېهې په څېر دمهر 

چې فردي هوښيارتيا د ژوند    لنې کړنه پکې اغېزه لري. شونې دهليد او مساله ده، چې د فرد او د ټو 

ت کې  په حقيق  وي. کله چې افراد تر روزنې الندې نيول کېږي،  هاو د ټولنې په رسنوشت کې ګټور 

فردي او ټولنيزې کړنې رامنځته کوي، نو   ېمثبت  يوه هڅه ده، چېدا دټولنې د بدلون او اصالح لپاره  

ه مريتوب چې لېر مشان يې ل  زښت د ټولنې له پلوه تردې حده دیباالخره دښوونې او روزنې ار 

تر    لتو کړ او کول څخه يې برخمن کړ او د نوي ژوندانه لپاره يې چم  ۍڅخه وژغورل او د خپلواک

 څو خپل او د نورو حقوقو ته درناوی وکړي او خپلې ټولنې ته بدلون ورکړي.  

 کې د ښوونې او روزنې ارزښت  د خپلواکې په ترالسه کولو

پراخه وي، همغومره به انسان پوه او د ښه فکر او تدب  خاوند    مي او اخالقي روزنه چې څومرهعل

ني او  او د يو ښه  ټاکلووي  بريال  کمرغه ژوند په  به  انسان  یکې  د خپل رسنوشت په    چې  وي. هر 

نو هغه   ؛وړاندې په اګاهانه او مسؤالنه شکل عمل وکړي، هغه خپلواک او ازاد انسان دی، نه غالم

چې دغه امتياز پرته له کورنۍ   وي. ښکاره ده  رخمنهريښتيني خپلواکۍ او ازادۍ څخه ب ټولنه چې د 

ترالسه کوالی. له بل پلوه مطلق او بې بند وباره ازادي هم  او ټولنيزې ښوونې او روزنې څخه نيش  

چې انسان په حيوانې قواوو کې راګ وي او کول ته د رسېدو    ازادي نه ده؛ بلکې يو لول قيد دی 

که يو  ځکه ،خپلواکې يانې د مسووليتکې بايد وويل يش چې  پايلهنو په   څخه يې مخنيوی کوي، 

به مس   څوک خپلواک نه وي، بايد د هغې ښې او نورو   وده  د انسان طبعي  وول هم نه وي.نو هغه 

په انساين ټولنه کې   تر څو جسم او روح په طبعي همغږۍ او متعادله بڼه ګټور وي.  اړتيا وده وي، 
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نه وي او زده کوونکي د يو شمېر    هخمنر څخه ب  ۍازاد  ېاو مناسب  ېهره ښوونه او روزنه چې د الزم

نو نه بايد د يو کارنده ازاد او ليوال انسان انتظار او غوښتنه وکړو  ؛  يش  ښکار  پروګرامونو  هقيد او ناوړ 

 او همدارنګه د سمې ښوونې او روزنې اصول نه مراعتول به زده کوونکي زيامنن کړي.  

 د ښوونې او روزنې ارزښت د انساين اړېکو له پلوه 

او د خپل شخيص ګټو  چې خپله پوهه او وړتياوې په غ  انساين الروچارو    کارپوهان دي   یلېر 

لپاره کاروي او په دې کار رسه وګړو او ټولنې ته زيان اړوي او په انساين اړېکو کې د نا کاره کړنو 

بلپاره   کينه،  لکه: حسادت،  هواروي  اخالقي  ځان ښود  هزيات  ،لخالره  د  بدبيني چې  او  دروغ  نه، 

د په    يزايلو څخه  او  کېږي  د  پايلهدود  سوکايل  او  امنيت  په ال   کې خلک  بل  يو  او  ورکوي  سه 

چې د مينې، صميميت او اعتود څخه   لپاره  نو بناً د يو سا  انساين ژوند  ؛وړاندې خوابدي کېږي

وي څه بايد وکړو؟ ځواب: وړتياوې او تخصص لرل الزم رشط دی او بسنه نه کوي يا په    منبرخ

وړتيا او  د تخصص  عبارت  دادی  بل  اړين  بلکې  نه دی؛  اړين    کې   منځ  خپل ه  پچې خلک    لرل 

چې موږ ته خوښي، خوشحايل او سوکايل رابښي، نو د    يوازې انساين اړېکه ده  .څنګه اړېکه لري

روانې سوکايل يوازې نورو رسه په اړېکه   وچې د هغوی روحي ا  ټولنې، وګړي بايد په دې پوه يش

ان د  او  همديل  مسؤليت،  درناوی،  ملګرتيا،  ده.  ک لرلو کې  رعايتول  د حقوقو  چې   والی يشسانانو 

د  انساين اړېکو ته پراختيا ورکړي او ټولنه د اصالح په لور سوق کړي او په دې بايد پوه شو چې  

 رامنځ ته کول يوازې د روزنې له الرې شونې ده.   دغه ښه وايل
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مخې نږدې اړيکې لري، چې په دې توګه د يو پيداګوژي د اروا پوهنې رسه د لېرو زياتو اړخونو له  

شخص د ښوونې او روزنې ماهيت او مقدار د هغامه د ذهنامي وساميلو پامه ذريعامه ټاماکلی کېامږي او لامه 

)پيامداګوژي( پرنساميپونه هامم پامه حقيامت کامې هوغامه د اروا پاموهنې   همدې کبله د ښوونې او روزنې

Psychology دي حقايق او پرنسيپونه. 

 بېال بېل ښوونځي او سيستمونه. Psychologyد اروا پوهنې يا 

د دغه مفکورو او نظريو يوه طبقه بندي دلته   چېشتون لري،  د اروا پوهنې مختلف افکار او نظريې  

 په الندې لول داسې کوو:

 Structuror Exeistentalجوړښتي يا وجودي 

خامه  Wandtجوړښتي يا وجودي نظريه په لويانو، چې هغوی خپلې نظريې تامر زياماتې انامدازې د  څ

 دی. Tetchenerترالسه کړی دی او اصد الرښوونې يې هم د ټينچر 

د زياتې اندازې د ذهني پروسامو د تحقيامق، تحليامل او تجربامې رسه ښامه لاموی او هامم د ذهنامي پلټنامې 

Intercospection   څخه د يو سيکالوجيکي مېتود په توګه کار اخد او په عامني حامال کامې تامر دې

يوې پديامدې د شامعور ريښامې  هورېوي، چې د تجربو د هر حقيقت يا چي او فرضيې الندې کار ک

 .يد ېعصبي سيستم کې نغښتپه 

خامې د بامېال بېلامو حيسام   ،نو په دې توګه جوړښتيانو )د جوړښت پ وان( د اروا پوهنې د پروسو لامه م

 غړو په هکله لېره مهمه او اړينه علمي پوهه ترالسه کړې ده.

لويه کمزورتيا په دې کې ده، چې هغه تحليد حجراتو باندې  له دې رسه د جوستي نظريې يوه  ،خو

لېر ټينګار کوي او په داسې حال کې چې د ارواپوهنې اصامد دنامدې او وظيفاموي اړخونامه لامه پامامه 
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 غورځوي.

 Funectionalismدنده پالنه 

د ه چې لکه شوې ده او د دې تيورۍ پلويان په وسيله الرښوون Corrاو کار  J. Dewyد جان ديوي 

خامې تامر  وغامې د دنامدنوم څخه يې څرګندېږي، شعور د هغه د جوړښت له مخې نه، بلکامې د ه لامه م

چې د  پوهانو( زياته مينه په دې کې ده  په دې توګه د دغه للې الرويانو )اروا  مطالعې الندې نييس،

په برخه کې د شعور لول تر مطالعې الندې   Aclyustmentبشي موجود د تطابق    د  چاپېريال رسه

غريامزې او  Replexesچامې انعکاسامونه  ې تيامورۍ پلويامان پامه دې باورمنامد ديهمامدا لول دد  نييس.

Instinects  خاموا پامه دې باماور دي چامې شامعور پامه ساملوک   ېد غ  شعوري سلوک بنسټونه دي، خو له بلام

انعطاف منونکي او د بدلېدو بڼه لري او کوالی يش خپل ځان د رشايطو رسه سم کړي، چې په دې توګه د 

اړخونو په برخه کې د زياتې پوهنې په ترالسه کولو او   Geneticې پلويانو د ذهني ودې له مخې د وراثت د

 هم له تطابق يا زده کړې رسه د عواطفو د اړيکو په برخه کې زياته مرسته کړې ده.

 سلوک پالنه يا رفتارګرايي

ال کاموي، چامې کېامدای يش د شعور يا ذهن رسه په دې توګه عالقه نه لري، بلکې داسې فکامر او خيام

يوازې هغه وخامت علمامي بڼامه غاموره کامړي، چامې وکاموالی يش، تامر خپلامې   Psychologyارواپوهنه  

 افقي توګه رسه اندازه کړي.په مطالعې الندې فعاليتونه 

فرضيه خپله بنسټيزه تياموري ګڼامي   SR، د  هپه وسيله رامنځته شو   Watsonن  سلوک پالنه چې د واټس

چې ټول سلوکي ځوابونه پامه مسامتقيمه او اتوماتيامک لول د   ده او باور دهفرضيه په دې عقي  SRاو د  

 فزيکي انګېزو څخه مينځته راځي.

چامې شامعور ،  بېلو ځوابونو نتيجه ګڼل شوې دهچې په دې توګه سلوک د تحريک په وړاندې د بېال

خامې کنامد عصبي سيستم په پام کې ونيول يش يول او ، بايد هغه د انګېزو او ياما هامم د ځوابونامو لامه م

رهنويي يش، همدا لول دغه تيورۍ په دې باور ده، چې يوه انګېزه ښايي بامې لامه دې چامې د هغامې 

نورو رسه عوامل په پام کې ونيول يش د يو شخيص ځواب غوښتونکی وي، چې په دې ځامای کامې 

ترمنځ د بامې شاممېرو اړيکامو جاموړول   Responesesښوونه او روزنه هم يوازې د انګېزو او ځوابونو  

د زده  Toranda، چې د لومړي ځل لپاماره يامې د تورانامدا للول همدغه سلوک پاالن و   او همدادي  

رامنځته کړل او هم يې د مشق او مترين په هغه قامانون او د ښاموونې او روزنامې پامه هغامو کړې قوانني  

 پرنسيپونو باندې پوره تاکيد وکړ، چې په زده کړه کې يې په مترين او تکرار باندې ټينګار کاوه.

اروا پوهنې رسه د يوې پاموهې پامه توګامه دا وړ مرسامتې کامړې دي،  لوک پاالنو يا د سلوک د پ وانوس

کامارول د  ي کې مطالعه شاموي، د علمامي مېتامودچې په دې توګه په دغو مرستو کې هم په سايکالوژ 

سلوک په ارتباط د هغو بدلونونو د دندو په هکله پوهه او د عاماداتو جوړولامو پرنساميپونه شامامل دي، 

او  لفت له دې کبله شوی، چامې هغامه ساملوککې يو مهم مخا  هخو د دې رسه د سلوک پالنې په برخ

سامې ماشامني ياما حياموان رسه زده کړه په يو ميخانيکي توګه تشېح او توضېح کوي او هم انسامان د دا
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ح چې هغه نه يش کوالی خپل عکس العمل يا سلوک په داسې توګه تعديل او يا اصامال   مشابه کوي

 کارولو له الرې د يو نوي حالت رسه په جوړه کې راځي. دد ذکاوت ، چې يکړ 

 د ښوونې او روزنې اقتصادي ارزښت 

ن دنړيوالد  او  بېکاري  لېروالی،  هغه   واړېک  وفوسو  لېرېږي.  غوښتنې  او  اړتيا  خلکو  د  پراختيا رسه 

د او  ټولنې  د  مادي  ګامونه چې  د  خلکو  د  پلوه  له  لپاره ص  وګړو  اړتياوو  اقتصادي  نييس.  او  ورت 

د  اقت او  کوي  ته  رامنځ  پرمختيا  دټېصادي  د   کنالوژۍ  همدارنګه  ګرځي.  المل  کېدو  رامنځته 

موهبات او زېرمو څخه ګټه اخيستنه ښوونې او روزنې ته اړتيا لري. د يوې ټولنې اقتصادي زېرمې  

 عبارت دې له:  

او ګاز د ځمکې پرمخ    . طبيعي زېرمې: د ځمکې الندې لکه معادن، فلزات، قيمتي لبرې، نفتلفا

 زېرمې: ځنګلونه، ځمکې، سېدنونه، اقيانوس 

 : مادي شتمني: نقدې روپۍ، رسه زر، نقره، اليس صنايع او ګران بيه فلزات )عتيقه( او نور.  ب

قدرتانساين    :ج او  هوښيار :  ځواک  تخصص،  رهرب   مديريت،  تيامهارتونه،  نوې ياو  نوښت،   ،

پورته ارزښت  اقتصادي  ددې  د  پنځونې چې  اړين  عواملو څخه  زېرمو   ی،دواړو  لول  هر  د  ځکه 

ا ګټه  )انسا   خيستنهڅخه  تړلې  يند  پورې  د    ؛دي  پانګې(  اچونه  پانګه  روزنې  او  ښوونې  پر  نو 

د  نو  ؛  ترالسه کېږي  وخت کېکه په اوږد    ، خووګړو روزنه ده  صينومتخص، تجربه کارو او  ينوماهر

فعاليتونه   لنيز اقتصادي او ټو   ،يکارندو   يې ټولنې وګړ يو که چېرته د    . ده  ه ګټور   هڅخه لېر   هلنډ مهال

ټولنې اقتصاد به   ېهغ  نو د  ؛ يات ونه لر ليدنې اقتصادي تو عي، ييې الزم تخصص او مهارت ونه لر 

تول  ي.شاتګ وکړ  به په لوړ   به کمښت و مومي  کيفيتداتو  يد  توليد يش  هاو هرڅه  اقتصادي    .بيه 

کمو   تياکمزور  ارزښت  خرڅالو  ژوند  يد  کوي  او  مخامخ  رسه  ستونزو   بنسټيزېهمدارنګه    .له 

کې پر    ۍنړ   ۍنو په اوسن  ،بيه وارد يش  هوې به ارزان صادر او مصنوعي جامې او لباس به په لوړ تيااړ 

 ښوونه او روزنه پانګه اچونه يو ښه اقتصادي پانګه اچونه ده.  

طر د توليد په کيفيت او کميت  برخه به د اقتصاد منابع او د اقتصاد د پياوړتيا په خا  ېتشويق کوونک

 غږۍمناسب شکل، زمان او هم . يوازې تعليم او تربيه ده، چې پواسطه ښه والی راويل کې د ماهرينو

او   اقتصاد تضمني کوي  د  بډايې  توليداتو  اقتصادي  د  په خاطر  ټولنې د رضورت  د  لري.  اړتيا  ته 

نتيجه ک په  او  رامنځته    ک پرمختګنالوژيې يې تکهمدا ده، چې صنعتي چرخونه متحرک کوي 

ټولنې    کوي،  د  تامني سبب ګرځي، د  نو  د  امکاناتو    په دې رسه کوالی شو   رفاه  محدودو  د  چې 

 څخه ښه استفاده وکړو او پدې کار رسه به هېواد خپلواکۍ رسلوړۍ او کاميابۍ په لور روان يش. 

 د ښوونې او روزنې سيايس اهميت 

د انسانانو تالش په ټوله کې د اجتوعي تحوالتو او    وخت کې تاریخي، سيايس تجربې او   اوسپه  

د   لپاره  او ددې هدف دښه تحقق  ميل لري  ته  ازادۍ  انقالبونو ښوودونکی دی، چې عام بشيت 

مدين، طبيعي،  ټول  دا  واکداري( چې  )دخلکو  عبارت  بل  په  يا  باندې  په خلکو    خلکو حکومت 



 (د ښوونې او روزنې بنسټونه )پیداګوژي

 
26 

په پام کې لري، نو ددې کار لپاره بايد خلکو   يزادا ه ي او ټولنيز فرد انساين حقوقو ته احيام لري او 

ورسېږي، يا څنګه دې موخو ته  چې    ته تيار او تربيه يش  ذهنونو باندې کار و يش او خلک دېپه  

وګړي هغه  عبارت  بل  او    په  رشايطو  لول  کوم  د  وړي.  مخ  په  چارې  عمده  حکومت  د  چې 

تربيتي او تعليمي سازمانونو په غاړه ده،  په عمومي شکل دا چاره هم د    خصوصياتو لرونکي به وي.

يوې  د  او  مداران  سياست  قوي  د  ا شخاص چې  وړ  وي  چې  بهرمند شوي  برنامې څخه  ؛  دقیقې 

استعداد څخه بهرمند شوی، په    ۍ بايد هغه اشخاص چې د قدرت د رهرب وروپېژين، نو پدې لړ کې  

اجتوعي مقاماتو مديريت    نښه کېږي او بيا په هغو کې ددې ذهنيت جوړول چې مسؤليت د لوړو

ګي ولري، پېژندل شوي اشخاص بايد د فرهنګي، اجتوعي،   او د هغوی د رهربۍ لپاره الزمه اماده

برخورداره و  بايد  اقتصادي حساسيتونو څخه  او  نو پدې اساس ددې لول اشخاصو په    ، يسيايس 

د   څخه  توپ )تبعيض(  له  پرته  او  دی  کار  په  دقت  زيات  لېر  کې  کولو  منځ  غوره  له  خلکو 

ار،  ګبه خامخا يو مسؤل انسان دوست مدد انتخابيږي، نو که پدې کړنه کوم مدير انتخاب يش هغه  

که په يوه ټولنه کې د سيايس نقطې له نظره د خلکو په مشوره    جامعه جوړونکی او سا  مدير وي. 

معنوي او  مادي  د  او  په الره  ازادۍ  ا  د  فرد  تکامل کې چې  په  اجسوکالۍ)رفاه(  ته ورکړل و  توع 

خا به د تعليم او تربيې  لو کې ګام پورته کړي، نو حتمي ده چې خامد يو شخص په ټاک،  شوی وي

واضح يش، شان  په  ملر  د  ته  خلکو  عامو  ټولو  اهميت  او  تاث   د  مثبت  اساس  دې  په  تربيتي   نو 

ا  سازمانونو اسايس دنده ده  بلد کړي  اهدافو رسه  ټولنې د سيايس  بايد د  و د هغې په چې ځوانان 

وي.  ژمن  ته  ازادۍ  فردي  هم  او  وښيې  وفاداري  ځانه  له  کې  ټولو    ساتلو  خپلو  په  بايد  واکدار 

الهام واخد او د هغې مطابق وړ کړنه تر رسه   پر بنسټرضورت    تصميمونو کې د ټولنې او فرد د

،خو  کړي، لکه څنګه چې سياست، اقتصاد، فرهنګ، اخالق، اجتوع تر تاث  الندې راوستلی يش

دا تر تاث  الندې راوستل بايد يو طرفه نه وي او په مساويانه شکل ټولو ذکر شوو برخو ته رسېده  

د رضورت   هغوی  د  کړنه  او  وکړي  بنسټ ګي  د  پر  ونييس.  سياست    صورت  او  واکداران  دولت 

وي، او خرب  اګاه  پدې  بايد  او   مداران  تعليم  ذهنيت ورکول چې  ددې  ته  عامو خلکو  چې څنګه 

د يوې ټولنې فرهنګ اقتصاد او اجتوعي    ؟ه ژوند او زنده ګۍ کې څه رول لريه د انسانانو پتربي

  د  سياست  نوشت د همدې ټولنې د واکدارانوروابط او باالخره سيايس خوشبختي او بدبختي او رس 

مختلفو   په  ده.  تړلې  د کيفيت رسه  تربيې  او  مفاهيم ځان کې   ېتربي   وختونو کېتعليم  رنګا رنګ 

 او د عقيدوي رشايطو پر بنا اجتوعي، اقتصادي، سيايس رشايطو پر بنا او داسې نور تغ ات  نيويل

ټولنې د ژوند اينه ده نو هر لول اجتوعي   مونديل او له هغه ځايه څخه چې تعليم او تربيت د هرې

 په هغه جامعه رسه مل وي.   رسه  تحوالت د رضورت وړ تغ اتو

ش  پدې  مطرح  مطالب  کوم  چې  دې  اړه  رسېږو پايلې  و.  د   ته  بايد  تربيت  اجتوعي  مادي    چې 

جامع معنوي  او  رع  ېفرهنګ  احيام  د  واقعاو  او  بنسټ  پر  جتوعي رضورتونفردي    ي،ايت   ه او 

اړه   پدې  ريزي يش.  کې  برنامه  جامعه  کړه،  په  زده  مهارتونو  د  او  وړلو  پورته  د  پوهې  او  شعور  د 

قوا او باآلخره خالقيت او نوښت منځ ته کول بايد د  تخصص، پوهاوی، واقيعت منل، جهان کتنه، ت
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دي او نيکبختي په ښه ارزيش اهدافو د تعليم او تربيت قرار ونييس، ځکه چې د جامعې سعادمتن

 ده.  کې  حيح اجرابرنامه او ص
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 د ښوونې او روزنې بيولوژيکي اړخ اهميت

ښوونې او روزنې بيولاموژيکي اړخ، د ښاموونې او روزنامې د پروسامې د هامر يامو بايد وويل يش، چې د  

مفهوم لپاره بنسټيز اساس ګڼل کېږي، حتی تر دې اندازې چې کېدای يش ښوونه او روزنه په بشامپړ 

 لول رسه يو انسان د بيولوژيک تطابق په توګه وګڼل يش.

ه وساميله برابرېامږی، ښاموونه او ځکه چې د يو فرد د زده کړې ټول وسايل د هغامه د ار  جوړښامت پام

روزنه نه يش کوالی چې د يو فرد يا يو سړي په جوړښت کې کوم نوی شامی رامنځتامه کامړي، بلکامې 

تامه  Latenal Potentialisهغه يوازې کوالی يش، چې د يو سړي پټو قواوو او يا بالقوه استعدادونو 

 وده ورکړي.

 د ذهن او بدن اړيکې

( يو له بل رسه نژدې او نه بېلېدونکې Mind( او ذهن )Brainخې مغز )د الندې بېال بېلو داليلو له م

کې رامنځته اړيکې لري، لومړی د هغو ذهني ناروغۍ د اختالالتو له کبله منځته راځي، چې په مغز 

خامه مغامز تامه تللامی دی، د عصامب   ېشو  وي، دويم د اناتومي له مخې اعصاب چې د حيس غامړو څ

ې توګه په ذهن کې احساماس منځتامه راځامي او بياما هامم بېرتامه دغامه او په د  تحريکونه مغز ته لېږدوي

 عصبي تحريکونه د حرکي عکس العملونو لپاره د بدن نورو برخو او عضالتو ته پرمخ ځي.

د مغز د ځېنو برخو له منځه تلل او زيان رسېدل په سلوکو يا کامړو وړو کامې ځېنامې بدلونونامه   درېيم: 

 رامنځته کوي.

تحريکوونکی، زهر او تبه په مستقيم لول د مغز په حاالتو کامې بامدلون عمومي تجربې لکه   څلورم: 

 راويل او هم په شعور باندې اغېزه اچوي.
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د مغز اندازه او جوړښت په عمومي توګه لوی مغز د لوړ ذکاوت ښکارندوی وي، خو په هامر   پنځم: 

يوازې د مغز د وزن حال بيا هم د جوړښت ظريفوالی، د تکامل اندازه او د نورو اړوندو قشونو وده 

 لري. اړيکې په نسبت د ذکاوت رسه زياتې

 د انسان او نورو ژويو ترمنځ ورته والی 

د بيولوژي له مخې انسان يو ژوی )حيوان( دی او هغه يو لوړ ژوی دی، خو د دې رسه رسه بياما هامم 

 د نورو ژوو رسه د زياتو اړخونو له مخې ورته والی لري.

او ګاموريال  Apeرخې او د هغو شکل او ترتيب د ځېنو ژوو لکه ايپ : د هغه د بدن اسايس بلومړی

Gorilla  .رسه لېره نږدې ورته والی لري 

او د هغوی د وينو د رګونو، غدو، عضالتو، اعصابو، حيس غړو، غاښونو او د ژوند او د بدن د نامورو 

 غړو ترمنځ نږدې تطابق موجود دی.

دې او د هغه د بدن د بېال بېلو برخامو عکامس العملونامه : د فزيولوژي له مخې د انسان د غړو دندويم

 او فعاليتونه تر زياتې اندازې د نورو ژويو رسه ورته والی لري.

همدا لول د انسان او نورو ژويو حيس غړو، عصبي سيستم او عضالتو ترمنځ هوهنګامي تامر زياماتې 

وران او ميتامابولېزم رسه اندازې يو شان ده او هم يې فزيولوژيکي پروسې لکه تنفس کول، د وينامې د

 ورته وي.

: د نطفې وده، د نطفې تشکيل او د هغې د ودې موده په انسان او نورو حيواناتو کې رسه ورته درېيم

 وي.

کي مامواد دي، همامدا ندی او پروتاموپالزم هامم د هغامه جاموړو  د مثال په توګه حجره د جوړښت واحد

 څخه تېرېږي. شان د نطفې د دوو مرحلو يعنې د حجرې د وينې او تکرث

 موخه په ښوونه او روزنه کې بيولوژيکي 

د چاپېريال رسه تطابق د يو حيوان د بقا يا پايښت وسيله ده، خو په انسانانو کې د تطابق دغه پروسامه 

نه يوازې په خپله په انسان کې د بدلون د راوستلو له الرې، بلکې همدا شان په چاپېريال کې هامم د 

رسته رسېږي، نو په دې توګه د همدغه وروستي تطابق له الرې دی چې د بدلون د راوستلو له الرې 

چاپېريال په بدلون رسه هغه د خپلو هدفونو رسه سموي او همدغه شی په نورو ژويو باندې د انسان 

 د ښه وايل او لويوايل نښه نښانه ده.

 ولې انسان په لوړه او عايل توګه رسه تطابق کوي؟

مخکې د نورو چې  جوړښت له مخې، بلکې په هغه شانل بيولوژيکي بشي موجود نه يوازې د خپ

ژويو رسه ورته وښودل شو، کوالی يش چې په اغېزمن لول رسه تطابق وکړي، بلکې دغه قابليامت د 

بشي انواع ياما للامو او مشخصاتو محصول دی، چې يوازې   وفزيکي خصوصيات  ،ځېنو هغو ځانګړو

 پورې اړه لري.
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 روزنې لپاره ارزښت لري، په الندې لول رسه دي.کوم يو چې د ښوونې او 

د السونو ازادي، په نورو ژوو کې څلور پښې، ټولې د خوځېامدو، تکيامه کولامو او ځېنامو نامورو   لومړی:

دی چې د هغه دوه پښې د خوځېامدو او تامګ کولامو   اره په کار وړل کېږي، خو يوازې انساندندو لپ

او  هيش، چې لېامر ظريامف او نامازک کارونامهم کوالی لپاره په کار وړل کېږي او دوه السونه يې نور 

ځانګړې دندې پرمخ بوځي، چې په دې توګه هغه کوالی يش خپل السونه په بېال بېلامو الرو کامې د 

 يوې تنستې د پېيلو )ګنډلو( څخه بيا د يوې پيانو تر غږوولو پورې په کار واچوي.

 په داسې حال کې چې نور ژوي دا کار نه يش تررسه کوالی.

هم: دا چې د رصيح او صحيح بيان لپاره غږيامزه وساميله، غاښامونه، ژبامه، شامونډې او ټولامه خولامه د دو 

په وسيله انسان  همغږۍاغېزمن بيان لپاره په ځانګړي لول جوړ شوی دی، چې د بيان د دغو غړو د 

کوالی يش، هغه يو زيات شمېر غږونه رامنځته کړي، چې بېال بېلې معناګامانې افاماده کاموي او همامدا 

 شان د السونو په مرسته هم مخابره ممکنه وي.

درېيم: انسان په عايل توګه وده ميندلی مغز، د ژوو د بېال بېلو لولونو په قلمرو کې د ذکاماوت انامدازه 

د مغز د پېچلتيا او ودې رسه په موازي توګه پرمخ ځي، چامې پامه دې توګامه د انسامان پامه ګامډون ټامول 

مشامابه سيسامتم او مشامابه برخامې او تنظاميم لامري،  Cerebro-Spinal Systemفقاريه ژوي د شاممزۍ 

خامې کاموم ښامه والامی نامه لامري،  همدارنګه د انسان مغز د نورو حيواناتو په پرتله د وزن او اندازې له م

پامه  Lobeاو په ځانګړي توګه د هغه د مخکينامي لاموب  Cerebromبلکې هغه يوازې د غټ س وم 

 خلوقاتو څخه مشخص او جدا کوي.اندازه وده ده، چې د انسان مغز د نورو ټولو م

څلورم: د ماشومتوب اوږده موده هيڅ کوم بل ژوی د زېږېدو په وخت کې د انسان ماشوم پامه توګامه 

د خاموايل او بېوسۍ اوږده موده نه لري او هم په عني وخت کې د ماشومتوب دغه د بېوسۍ اوږده 

مدغه اوږده موده مرسامته کاموي، موده د بيولوژيکي جوړښت له مخې لېره انعطاف منونکې ده او ه

چې د يو ماشوم دغه بيولوژيکي ودې رسه سم په ورو ورو د هغې نورې روزنيزې دندې هامم پامرمخ 

ودې او د ښاموونې  ېيوړل يش او هم يوه ټولنه د دې توان پيدا کوي، چې د ماشومانو د سيسامتوتيک

 او روزنې لپاره ښوونځی رامنځته کړي.

 ښتد ځوانۍ د وخت ماهيت او ارز

ترمنځ يو څه وخت شته، چې په ناموې ځاموانۍ  Adulthoodاو د ځوانۍ  Chillhoodد ماشومتوب  

Adolescence   نومول شوې ده، چې دا وخت هم په بلوغ رسه پيلېږي، يعنې د انسان پامه ژونامد کامې

پامه ښامځو  Pubertyهغه مرحله چې په هغې کې يو سړی د ماشوم د زېږېدلو توان پيدا کامړي، بلاموغ 

س کلنۍ په شاو خوا کې او په نارينه وو کې هم د څوارلس کلنۍ په شاماوخوا کامې منځتامه کې د دول

چې پامه ښامځينه  ه بشپړه بيولوجيکي وده او منو دههم د يو رد هغ Maturityراځي او په ځوانۍ کې 

پنځه ويشت کلنۍ پامه شاماو خاموا کامې  دشاو خوا او په نارينه وو کې هم وو کې د يوويشت کلنۍ په 

 .رسته رسېږي

کله چې يو فرد د ماشومتوب څخه د لوی ځوانۍ په دوره کې ځوانۍ ته رسامېږی، پامه هغامه کامې لېامر 
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 لوی بيولوژيکي بدلونونه منځته راځي.

د يو ځوان په بڼه بامدلون مامومي، وينامه او هامډوکي  ېټ سيستم او بدين بڼه او جوړښتد هغه د اسکل

ځي، جنيس غريزې پخېږي او عواطف يي بدلونونه منځته راکې  يې کيمياوي مرکبات بدلوي، غده  

 هم ټينګ او پياوړې کېږي.يې 

د دغه بيولوجيکي بدلونونو رسه جوخت بېال بېل تغ ات منځته راځي، چې د ښاموونې او روزنامې لامه 

مخې لېرارزښت لري، د مثال په توګه هغه سلوکي ستونزې چې د قوي او پياوړو عواطفو پامه وساميله 

د يو سيسامتوتيک پروګامرام او د داسامې نامورو  Gnidanceرښوونې په ځوانانو کې منځته راځي، د ال 

بدين او ټولنيزو فعاليتونو غوښتنه کوي، چې د هغوی په مطلوب لول پوخوالی خپل وسامايت، همامدا 

شان په نورو ځوانانو، هلکانو او نجونو کې، نوي عاليق او نوي متايالت د لوسامتلو د ناموو مامادو او د 

 وښتنه کوي.زده کړې د نوو فعاليتونو غ

 د توپري او تفاوت طبيعي قانون 
د فردي توپ ونو حد او انامدازه د تفاماوتونو هغامه عمامومي قامانون رسه ساممون لامري، چامې هغامه هامم د 

احتول د نورمال قوس او يا هم د وېه نورمال قوس په نومونو ياماد شاموي دي، دا هامم د دې معنامی 

پامه شاماوخوا  Middleيا منځ  Meanد لري چې يو ځانګړی شخص او يا څو زياتو مشخصاتو لپاره 

کې په سلو کې پنځوس وګړي تامر  Middleکې د افرادو يوه مجموعه شته، چې په دې توګه په منځ 

زياتې اندازې د يوه ګروپ د اوسط رسه سمون خوري او په داسې حامال کامې چامې پامه ساملوک کامې 

٪ ياما مامنځ ۴۰مخې څخه په کمېدو وېشل شوي دي، د رسامۍ له   Middleپنځوس پاتې نور د منځ  

 يا اوسط لول ګروپ کې شامل دي.

٪ نور هم د دغو دواړو خواوو ۷۰٪ له اوسط څخه پورته او ۲۳٪ له اوسط څخه د الندې او د  ۲۳او   

 ته وېشل شوي دي.

د توپ  دغه قانون رسه سم د دې امکان شته، چې د وګړو په يوه نه طبقه بندي شوي ګروپ کې د 

خصوصياتو له مخې دغو دواړو ممکنه خواوو ته د افرادو د ممکن    فزيک د ذهني او داسې نورو

 تناسب ځای وټاکو.

 فردي توپريونه 

، چامې لاموی په اروا پوهنې کې )فردي تفاوتونه( د ځانګړي رسليک الندې توضيح او تشېح کېامږي

 لوی بحثونه پرې شوي دي.

خامیالت، شخصاميت،   د نړۍ د ټولو انسانانو داخد جوړښت )مينه، محبامت، احساسامات، جامذبات، ت

سړيتوب، اخالق او نور( او خارجي جوړښت )قد، قواره، د پوستکي رنګ، سيګې، پاموزه، غوږونامه 

 او داسې نور( يو له بله رسه توپ  لري.

په نړۍ کې هيڅ يو داسې انسان به نه وي، چې له بل انسان رسه په داخد او خارجي جوړښت کامې 

 رسه يو شان وي.
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 روانشنايس اجتوعي( کې د فردي تفاوتونو په باب داسې وايي:)لاکي يوسف کرميي،  

ژباړه: )د ځمکې پرمخ د نړۍ ټول مخلوقامات، ژونامدي، غام  ژونامدي کامه هغامه حيوانامات وي او کامه 

نباتات وي، الله تعالی په يو ټاکد اندازه او ښکال رسه پيدا کامړي دي، د وراثامت او محاميط تاماث ات 

جي جوړښت يو لامه بلامه رسه تاموپ  لامري، د بېلګامې پامه لول د قامد دي، چې د انسانانو داخد او خار 

 لوړوالی، وزن او ذکاوت د توپ ونو له جملې څخه ګڼل کېږي.(
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 مانا او مفهومي بنسټ خد ښوونې او روزنې د تاري

په السامته راوړنامو پامورې اړه د ښوونې او روزنې تاريخي بنسټ په ټوليز پرمختګ کې د هغو واقعاتو  

پيدا کوي، چې پر زده کړه باندې اغېزه کوي او هم د نوي يا معارصې ښوونې او روزنې د اسامانتياوو 

 لپاره پسمنظر جوړوي.

همدا لول هغه زموږ د ښوونې او روزنې د موسسو د تعب  او تفس  او ارزيابۍ او د هغو هلو ځلو او 

ه لټوي او اواروي، چې زموږ په اوسني معارص روزنيامز مام اک کامې زياتو کوښښونو راسپړلو لپاره الر 

 په کار اچول شوی دی.

 غري رسمي ښوونه او روزنه 

د وحشت او بربريت په اوږده موده کامې ټولامه ښاموونه او روزنامه غام  رساممي وه، بشامي زده کامړه پامه 

تصامادف پامه شامکل يو طرحي بڼه وه، يوازې د چانس او  سوچه توګه واقعاتو او پېښو په شان د ژوند

 بېخي په غ  شعوري توګه منځته راتله.

لېره ساده او ابتامدايي  طبيعي چاپېريال په خام او نامعقول شکل پاتې و، ټولنيز پرمختګ هم په خپل

، په عمومي توګه انساين ژوند په لېرو ساده، ابتامدايي او پامه وروسامته پاماتې حالامت کامې حالت کې و

 مهارتونامه هامم نامه وه، چامې ترالسامه شاموی وای او نامه هامم کاموم تېرېدلو، په دې توګه رسه کوم پېچد

 پېچد رواجونه يا عنعنات وو، چې زده شوی وای او دا هم له دې کبله چې هغوی ال تر اوسه کومه

 وده او پرمختګ کړې نه وه.
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 رسمي ښوونه او روزنه

 ه ترالسه کړل.دا ښوونه او روزنه هغه وخت پيل شوه، کله چې وګړو د توليد ځېنې هرني مهارتون

د ژوندانه د موادو او اړتياوو ترالسه کولو لپاره يې ابزار او وسايل په کار واچول او رامنځته يې کامړل، 

کوچني ګټور معلومات يې په الس راوړل او په ټولنيزو او عقيدوي عادتونو يې پيل وکړ، چامې دغامه 

س او تصامادف تامه پرېښامودل لول السته راوړنې ارزښتناکې ګڼل کېږي، خو د هغوی زده کامړه، چامان

شوې وه او د هغوی په هکله ښوونه او تدريس هم پامه پاموره احتياماط او دقامت رسه د ټامولنې د لېامرو 

 هوښيارو او يخو غړو په وسيله رسته رسېده.

ځوانانو ته په تشدد رسه يو ځای زده کړه ورکول کېده او هم به مشانو هرڅامه چامې رستامه رسامول پامه 

 مد کول.زور او کرارۍ رسه به يې ع

ترڅو د ټولنې د ځوانو غړو لپاره د دې زمينه بربره يش، چې د هغو د کار د کتلو په ترڅ کې يامو څامه 

ورڅخه زده کړي او دغه لول ښودنه او روزنه د پېړيو پېړيو لپاره د وحيش او ځناورو قبيلو پامه مامنځ 

 ه شوه.کې موجوده وه، ترڅو چې بيا په ښوونه او روزنه کې يوه بله مرحله رامنځت

 تاسيسايت ښوونه او روزنه  

تاسيسايت ښوونه او روزنه د ابتدايي وګړو ترمنځ د ځېنو مراسمو د ښوونې په بڼه پيل شوه، چې البتامه 

په دې وخت کې د ټولنيز پرمختګ يو داسې حالت ترالسامه شاموی و، چامې پامه هغامه کامې دغامه شامی 

چې په هغو کې دمخه ټاکل رضوري او مطلوب ګڼل شوی و، چې داسې معني وختونه وټاکل يش، 

شوي روشونو له مخې ځوانان د ځوانۍ د ژوند د فعاليتونو او مسووليتونو لپاره چمتامو او اماماده يش، 

چې همدا مراسم د همدې کار لپاره اماده او طرحه شاموې وه، چامې پامه ځوانامانو بانامدې د ځاموانۍ دا 

ه د ودې ورکولو او د ټولنې ترمنځ مسووليتونه اغېزې وشيندې، دغه رابطه همدا لول ټولنيز کنيول ت

وحدت او ال ټينګښت او پيوستون ال اغېزمنې وسيلې هم وګرځېدې او همدغامه ابتامدايي ښاموونيزو   د

 مراسمو د ځوانانو لپاره په ټولنيز ګټورتوب کې عمومي روزنه برابره کړه.

رځېامدلی و او ونکی عامامل ګرولامټفعاليتونه په قبيلوي ژوند کامې کن  په دې وخت او زمان کې مذهبي

هم له دې کبله اړين ګڼل کېده، چې مذهبي عقيدې او هم له هغو رسه يو ځای مراسم ساتل شاموی 

 وای.

په دې توګه مذهبي الرښوونکی مجبور و، چې هغوی ته يامې دا ښاموونه کامړی وای چامې هغاموی   ،نو

مامذهبي په دې توګه همدغه تاسيسايت ښوونه او روزنامه چامې د  دغه مذهبي مراسم تررسه کړی وای،

 قش په وسيله پرمخ بيول کېده، د نن ورځې د ښوونځي لپاره مخکښه وګڼل شوه.

 ښوونځی

ښوونځی، د مذهبي مراسمو او جشنونو د عمد کولو په منظامور د زده کوونکامو د روزنامې د هوغامه 

ده او هامم پامه يامو ټامولنيز ګامروپ کامې د مامذهبي  پايلامهپخوانيو مامذهبي دنامدو د پراختياما او انکشاماف 

و د ځانګړي موقف له مخې ژر تر ژره د هغه الرښوونې غ  مامذهبي فعاماليتونو تامه هامم الره الرښوون
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 پيدا کړه.

د ليکنې په منځته راتګ رسه مذهبي قش هم د ښوونې او روزنې مساموولني وګرځېامدل؛ ځکامه چامې 

مذهبي الرښوونکي داسې کسان و، چې هغاموی پامه پوهامه کامې غاموره الس درلامود او لامه دې کبلامه د 

نګړې دنده د ټولنې له خوا مذهبي الرښوونکو ته وسپارل شوه، چې په دې توګه مامذهبي ښوونې ځا

 الرښوونکي لومړين ښوونکي او هغه ځای چې ښودنه په کې کېده، لومړی ښوونځی وګڼل شو.

 Class Educationقرشي يا طبقه يي ښوونه او روزنه 

ېړيامو پامورې د ښاموونځي ښاموونه او د لېرو لرغونو تاريخي وختونو څخه را پامه دې خاموا ترمنځنيامو پ

او حاکمو طبقو پورې اړه درلوده، ښاموونه پامه بشامپړ لول رسه د  Priesisروزنه په مذهبي الرښوونکو 

 ه.و ذهبي قش په الس او اغېزې الندې  م

په ځېنو هېوادونو کې لکه هندوستان کې پوځي قش تامه يامو لول حرفاموي ښاموونه او روزنامه ورکامول 

ی فنونو او هرنونو کې د صنعت او تجارت ساحو يو شمېر الرښاموونکو تامه کېده، په مرص کې په اعل

چې ښاموونځي  روزنه بډای طبقې پورې اړه درلودهيو څه روزنه ورکول کېده، په چني کې ښوونه او  

وګامړي د حکامومتي  کامې ښاموونځيود چني په پيسې درلودې او همدا شان  تللو ته يې کايف وخت او

و لپاره چمتو کول، چې په هغامو کامې د بامري ياما لاموړ منامرو اخسامتل د پراخو مدين خدمتونو د ازموين

 دولتي چوکيو د نيولو لپاره يو رضوري کار و.

( يې احتاموا ۱/ ۵ه، چې د نارينه وګړو يو پر پنځه )و او روزنه د هغو هېوادوالو لپاره په اتن کې ښوونه  

 کوله.

ژونامد د چمتامووايل لپاماره پامرمخ بيامول  په روم کې ښوونه او روزنه د لوړو پوړيو طبقو لپاره د سيايس

 کېده.

کې ښوونه او روزنه خپل پخواين او لرغوين دريامځ يعنامې ياموازې د  Dark Agesپه تورو دورو کې 

م په پيل رسه هلې ځلې وشاموې، ترڅامو ښاموونه او ۸۰۰مذهبي طبقې د دندې لپاره راواړول شوه او د 

پامه خپلامو قرصامونو کامې ښاموونځي  وونروزنه د لوړو طبقو په واک کې ورکامړي، پامه دې توګامه حاماک

 تاسيس کړل، ترڅو درباريانو ته ښوونه او روزنه برابره کړي.

 Mass Educationپرګنيزه ښوونه او روزنه 

و د پرګنيزه ښوونه او روزنه د اتحاديو د هغو ښوونځيو په پيل رسه رامنځته شوه، چامې د منځنيامو پېړيام

نو د روزنې لپاره تاساميس او منځتامه راغامد وه، همامدا طبقې د ماشوماه صنفي اتحاديو په وسيله د دو 

شان د منځنيو پېړيو د پرمخ تلونکو ښارونو دولتي مامورينو هم د ښار د اوسېدونکو د منځنۍ طبقې 

د ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره رامنځته کړې ده، په دغه ښوونځيو کې د مذهبي کسانو له خاموا 

 کنيول او تدريس کېده.

باندې د تعادل او د څار د صالحيت لرونکي کناميول او غلبامه زياتامه وه او هامم پامه عامني   خو په هغو
 حال کې په هغه وخت کې د کليسا د ښوونځيو په نسبت دغو ښوونځيو زياته دنيوي بڼه درلوده.
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پروتستانت تېامز اصامالح غوښامتونکي و، پروتسامتانت پامه دې  کېد شپاړسمې پېړۍ د لومړيو وختونو  
د هر يو فرد د خپامل ځامان د نجامات لپاماره مساموول وي او لامه همامدې کبلامه رضوري عقيده و چې باي

ولوسامتالی يش  Bibbleبرېښېده، چې بايد هر يو سړی د دې توان ولري، چې انجيل مقدس کتاماب 
انو محامد شخيصام لپاماره د پروتسامتانت کليساماګ ماموخېاو تفس  يې کړای يش، نو ځکه د همامدې 

ې د دواړو جنسونو نارينه او ښځينه لپاره د ليکلو او لوسامتلو او ، چې په هغو کلښوونځي رامنځته کړ 
 مذهب درس ورکول کېده.

د رساممي مامذهب بڼامه غاموره کامړه، د کليساما  Lutheranismپه جرمني کې هم کلامه چامې لوترانيسامم 
ښوونځي هم د دولتي سيستم په ښوونځيو پورې مربوط شول، چې د دولت له خوا متويامل کېامده او 

هم جربي وګرځېده، په همدې وخت کې د کاتوليک کليساګانو هم پامه خپلامه   د اشخاصو شموليت
روزنيزه کړنالره باندې نوی نظر وکړ او د خپلو روزنيزو هلو ځلو د خپلو عقيدې پرګنو ته د روزنيامزو 
ګټو په ورپخېدلو رسه پراخ کړل، په همدې وخت کې و چې د کاغامذ د جوړولامو پروسامه کشامف او 

منځته شوه او دغه چاره مرسته وکړه، چې لامومړنی ښاموونه او روزنامه ناموره هامم هم د چاپولو اخياع را
 مومي.و پراختيا  

 Women Educationد ښځو ښوونه او روزنه 

 نامود ښوونې او روزنې اسانتياوو کې د ټولو طبقو د ښځو برخې اخېستل، يوازې پامه دې نامږدې وختو 

، چې د ښځو موقف يې د نارينامه پامه کې عمد شول او دا هم د هغو عنعنوي زړو عقيدو له مخې و

 نسبت ټيټ ګاڼه. 

د لېرو لرغونو وختونو څخه را په دېخوا د ښځو ټولنيز موقف د يو مريب يا هامم د يامو ښامکال، د ياموه 

دې شاموی وای او ساماتل عشق او يا هم د يو ظريف او نازک ملکيت په توګه و، چې بايد مينه وربانام

سونو ترمنځ د تبعيض نشتوالی رد کړ او د نارينه او ښامځو ه يونان کې افالطون د جنپشوی وای، خو  

 دواړو لپاره يې يو لول ښوونې او روزنې مفکوره تاييد کړه.

دواړه يامو شامان ذهنامي په روم کې هم رسبېره پردې چې ځېنې کسانو عقيده درلوده چې ښځې او نامر 

ې مرباموط وه او ياموازې د خو بيا هم د ښځو ښوونه او روزنه په لومړين ښوونځي پامور ،  فعاليتونه لري

 لوړو طبقو ښځو د لوړو زده کړو څخه ګټه اخېستالی شوای.

د عېسويت په لومړي وختامو کامې ښامځې ياموازې پامه کورنيامو دنامدو پامورې محامدودې وې او حتامی د 

پروتستانت ريفورم څخه وروسته هم د ښځو ښوونه او روزنه پامه کورنيامو چامارو پامورې محامدوده وه، 

ه کې د لوړو طبقو ښځو د دې توان پيدا کړ، چې د هغه وخامت د لويامو خو يوازې د رنسانس په دور 

پېړۍ په نسبت د ښامځو  ۱۸او  ۱۷ښوونکو څخه زده کړه وکړي، همدا شان په شپاړسمې پېړۍ کې د 

د ښوونې او روزنې په هکله ذهنيتونه لېر سم او په زړه پورې و او دا هامم ياموازې د صامنعتي انقامالب 

خامه ګټامه ترالسامه څخه وروسته و، چې ښځو وکوال  ی شول، د ښوونې او روزنې د زياتو اسامانتياوو څ

کړي او هم د شلمې پېړۍ د ښځو د حقوقو غورځنګ د دې زمينه برابره کړه، چې ښځې په مساماوي 

 يش.برخمنې توګه د نارينه وو په شان د يو لول روزنيزو اسانتياوو څخه 
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 د معيوبانو ښوونه او روزنه 

زلامه او لامه نظامره او له دې کبله هغوی يو ناچاماره بېو   ېا و و ر په وړاندې بې پو  پخوانۍ ټولنې د معيوبان

، چې په دې توګه د معيوبو لپاره ښاموونه او روزنامه د ګټامو پامه اسامتثنا تامر زياماتې ولوېدلی قش جوړېد

اندازې يوه بشي او انساين پرمختيا ده، د ګټو الره د ښوونې او روزنې په برخه کې مخکښ کار پامه 

 وه هسپانوي په وسيله کشف شوه.ي  د کې ۱۵۷۸

 Universal Educationنړيواله ښوونه او روزنه  

د عامه يا دولتي ښوونې او روزنې يو نوی او پراخ مفهوم د يامو ساميايس دولامت هامدفونو او دنامدو پامه 

هکله د اتلسمې پېړۍ د عقيدې په وسيله رامنځتامه شاموه او پامه حکامومتي چامارو کامې د ساميو پرګنامو 

ات سواد او د زياتې پاموهې غوښامتنه کامول او همامدا لول د عمامومي انسامانيت د پرخط اخستنې د زي

، يا لوستلو، ليکلو او شمېرلو تامه اړتياما درلاموده، بلکامې د 3RSمحروميت لرې کولو نه يوازې د درېيو )

هغې ټولنيزې او فزيکي نړۍ پوهې ته يې هم اړه درلوده، چې په هغامې کامې يامې ژونامد کاماوه، همامدا 

د ماشاموم د کامار او زحمامت سامتونزه هامم رامنځتامه کامړه او وررسه د ښاموونځي د لول صنعتي انقامالب 

جربي کېدو د قوانينو پسې د ماشوم او کار قوانني هم منځته راغلل او پامه دې توګامه ښاموونځي تامه د 

 سويې د پرمختګ وړتيا وميندله.وليت کېدو او د ښوونې او روزنې جربي شم

رمالو او معيوبو ماشومانو همدا لول دواړه کټګوريو، په ښوونځي کې په اجباري لول شموليت او نو 

ښوونه او روزنه نړيواله، پراخه او عمومي وګرځوله، چې په دې توګه د عرصي صنعتي نړۍ غوښامتنو 

رسه تخنيک زراعتي او حرفه يي ښوونځي منځته راغلل او دولتي يا عامامه ښاموونه او روزنامه هامم پامه 

 عمد توګه حل او هغو څخه ووتله.

او روزنه د هغې ودې او پرمختګ د تاريخ رسه لېرې نږدې اړيکې لري، لکامه پامه هغامه شامان   ښوونه

نه شاموای چې هيڅ يوه پديده او يا يو شی د تاريخي مطالبو او څېړنو څخه پرته په ښه او بشپړه توګه 

پېژندل کېدای، نو همدا شامان د ښاموونې او روزنامې تامور پامه کامې او هامم د پراکتيکامي اړخونامو وده او 

 شاف د هغې د تاريخي پس منظر او تاريخي څېړنو څخه پرته نيمګړي او ناممکنه ښکاري.انک

په توګه که چېرې موږ وغواړو، چې د ښوونې او روزنې د پوهې، اصول پرنسيپونه او نظريو   بېلګېد  

خامه مخکامې د پوهامانو او  په هکله معلومات په الس راوړو، موږ مجبور او مکلف يو چې له مېالد څ

مفکامورې او نظريامې تامر بشامپړې   ط، افالطون، ارسامطو او داسامې نامورو فيلساموفانوراو لکه سقمتفکران

 مطالعې الندې ونيسو.

يا هم که چېرې په خپل ټولګي کې د يو ماشاموم ياما کاموچني د کامړو وړو او ياما پامه بلامه ژبامه د هغامه د 

تاريخي او د هغه هوښيارۍ او لټۍ يا تنبلۍ علت او عوامل پيدا کړو، موږ اړ يو چې د هغه د ژوند د 

 د کورنۍ تاريخچې ته ژوره پاملرنه وکړو.

ځکه چې په همدې برخه کې دلته داسې ويل شوي: »يو انساين فامرد تاماريخي محصامول او د خپامل 

وخت او د بشيت محصول دی، نو له همدې کبلامه د ده ماهيامت هامم د انساماين تاماريخ د بامدلون او 

 تکامل رسه بدلون او تکامل مومي.«
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 ړتياټولنې ته د ښوونې او روزنې ا ينافغا

. د  يو   الرښود  ټولنې يوه اړينه برخه ده او دا بايد چې يوه غښتلې او فعاله  هرېښوونه او روزنه د  

ارشاداتو پر   او    بنسټاسالمي  او دغه حق حکم  انساين حق دى  او روزنه يو  د    عمليهښوونه  بايد 

 يش.   پوره  د ټولنې او افرادو په مالتړحکومت له خوا، 

ښوونې   غ رسمياو    ين له هر لول رسمياماشومان، ځوانان او لو  لېری  کې  به د ت ې جګړې په  

روزنې څخه   برخېاو  ايد  يشو   بې  له  دولت  د  افغانستان  د  دا دى  دندو  ړينو .  يو  د    ، څخه  چې 

 زمينې ارزښتونو رسه سم، د ښوونې او روزنې  د افغانانو له ديني او ثقافتي    و لپارهيټولنې د ټولو سو 

 .  يبرابرې کړ 

افغانستان يو اسالمي هېواد دى. اسالم ښوونه او روزنه پر نارينه ؤ او ښځو فرض کړي ده؛ نو ځکه 

د روزنې    ه،رضور  او  ښوونې  د  تر    زمينېچې  ابتداء څخه  سو  بيخيله  په   پورې  يوجګو  د ښځو 

 .  يټولو خلکو ته برابرې کړ  شمول

نشته.   توپ ؤ او ښځو تر منځ هېڅ لول ښوونې او روزنې په کسبولو کې کوم    ينهاسالم کې د نارپه  

 .  يؤ او ښځو دواړو باندې داللت کو  ينهکې پر نار يف کلمه په قرآن رش يب)دمسلم( عر 

بېالبېلو   شو   رسچينو له  السه  تر  کې    يي،ښا  يې احصا  ي څخه  سلو  په  وړ  تلو  د  ته  ښوونځي  چې 

ز   افغان  (%8)ينو  او روزنې د  ته د ښوونې  نشتوا  مينوماشومانو  او روزنې رسه د   يلد  له ښوونې  او 

په کمپونو اوهم په افغانستان کې هېڅ رسمي ښوونه او روزنه   ينوعالقې کمښت له کبله هم د مهاجر

 .  يکېږ ميرس نه 

افغا  په  عمليه  روزنې  او  ښوونې  په    يند  بايد  کې  ښوو   کليوايلټولنه  ابتدائې  کې  د    ځيونسېمو  ته 
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)د مسجد د  ښوونځيو کليوايل او د ښوونې او روزنې دموجودو مؤسسولکه د  ي ب حق ورکړ يتو لومړ

نظام له خوا    يلحاظ، ښوونه او روزنه په افغانستان کې د يو مرکز   عنعنوي. په  يسبقونو( مالتړ وکړ 

 شوى دى، نو ځکه ملکونو کې لېر اغېزمن ثابت مختيايياداره کېدله. دا نظام د افغانستان په شان پر 

اداره په   نظام  او روزنې د  تړل  يې مرکز يو بايد د ښوونې   مواد  يسچې ټول در ي  و   ېادارې پورې 

توز او  نور چاپ  او  الرښوونه  متنونه،  دريس  رسمي يکړ   يعلکه  دواړو  په  افغانستان  د  بايد  مواد   .

 خپاره يش.    یژبوپښتو او در 

با الرې  يدحکومت  له  دمشورې  رسه  متخصصانو  پاد  له  کړي  لييس اسې  له    غوره  ولس  د  چې 

کې  کدنصاب را منځ ته کړي. بايد د افغانستان د هر واليت په هر  تعليميغوښتنو رسه سم يو مد 

لږه   تر  ښوو يولږ  وټايو   نځیيو  ولس  پخپله  بايد  ځاى  جوړېدو  د  ښوونځي  د  پخواکي.  د   نيو. 

،  يقتان په کليوايل ښوونځيو کې ال چې د افغانس  يش،بايد دې ته پام و   نو د تعامل پر خالفميو رژ 

 ښوونکي مقرر کړاى يش.    يقال 

 د افغان ماشومانو رضورتونه 

ب د داسې يوې فضاپه  ياليتو . زمونږ برهټولنه له يو لېر بد حالت څخه د وتلو په حال کې د  ينافغا 

نغښتى کولو کې  ته  او    ،رامنځ  ماشومانو  زمونږ  په کې  روز زملياچې  او  ممکنې ښوونې  د  ته  نې نو 

 برابره يش.  مينهز  ينهبهي

، ځکه چې زمونږ  يماتونو اسايس ښوونه او روزنه په لومړنۍ ښوونه او روزنه کې سيه ونډه لر و د ج

ماتونو په دې ښوونځيو کې واړه  و . د جييت ښاتعليو کې لومړى ديني    ليکلومات په لوستلو او  و ج

نجونې يو ځاى درس وا او وړې  قرآن رشييهلکان  نور    يف،  لو او  . دغه يلاسايس ديني کتابونه 

د   بايد  ته  وال   محدماشومانو  فرصتونه    يتياو  ادامې  د  تعليم  د  ګډون  په  ولس  د  خوا  له  مقاماتو 

 مساعد کړاى يش.  

لومړ  د  غواړ   ۍن زمونږ  بدلون  اسايس  نظام  روزنې  او  د يښوونې  کې  رڼا  په  ارشاداتو  اسالمي  د   .

پا نوې  يوې  د  روزنې  او  غوره    ليسۍښوونې  پرتهله  څخه  شو   کولو  نه  بېرته  هېواد  ګران  خپل 

انسجام  توګه  په رضوري  بايد  مفردات  دريس  روزنې  او  ښوونې  د  دورې  لومړنۍ  د  جوړوالى. 

،  يايض، ربياتو، ادينس، چې په عمومي توګه پر اسالمي تعليوتو، ساهيوه لړۍ د  مينو. د مضاميومو 

 يش.   يسد تدرميتو  او بشپړ عمد، پر ياو نورو مشتمل و  فيې، جغرايختار

راتلو  ووا  تعليمي  نکیزمونږ  ته ځواب  غوښتنو  خلکو  د  زمونږ  بايد  او    يي نظام  تاريخ  له  زمونږ  او 

  ي،. زمونږ د ښوونځيو تعليمي نصاب بايد داسې احکام او مواد ولر يثقافت رسه نږدې اړېکې ولر 

ګامونو د    عمدکې د    دخلکو د ژوندانه د کيفيت د ښه کولو په الره   نکيچې زمونږ زملي زده کوو 

 اوچتولو وړ کړي.  

د لوستل،  قرآن رشيف  د  بايد  دوره کې  لومړنۍ  ژبه،  ينياپه  بدليکلت، حساب،  نور    ين،  او  روزنه 

 يش.   يساسايس مضمونونه تدر

له   کې  رڼا  په  اسالمي رشيعت  او  معيا   مللدا  بني د  ښوونې  د  بايد  ته  نجونو  تنکيو  سم  رونو رسه 
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بر  په  امکاناتو  د  کورنۍ  روزنې  بايد  کې  مضمونونو  خاصو  په  دوى  د  پام ويش.  کې خاص  ابرولو 

نور شامل کړاى يش. دا به پر عمومي مضمونونو رسبېره  و  ت اتعليو  غتياييپوهنه، ماشوم پالنه، رو 

زمونږ په ټولنه کې د دوى د    . د ښځينه ښوونکو د اهميت اوييوازې د ښځينه زده کوونکو لپاره و 

 .  يښوونکو رسه برابره و  ينهيې له نار يهچې سو ،دې ته خاص پام ويشسي نقه له مخې بايد 

 د دغو غوښتنو په بشپړولو کې د ښوونکي ونډه 

باکفا بايد داسې اليق او  چې د علم    ،ښوونکي مقرر يش  يتهزمونږ د ښوونې او روزنې په لګر کې 

کوو معيا زده  او  اوچت  رژتحصيال لوړو    نکير  پخواىن  کړي.  چمتو  ته   يکمزور   بيخيبه    يمتو 

 ښوونکي په کليوايل لومړنېو ښوونځيو کې مقررول. 

چې د شاګردانو تعليمي سويه اوچته کړي، بلکې د ولس په    ي،ازې د دې مسؤول نه دنکي يو ښوو 

باندې   فکرونو  او  لوړو   بهغوښتنو  هم  سطحه  پوهېدلو  د  دوى  په  يد  ولس  د  بايد  ښوونکي   .

. په همدې توګه يو خلک هم برخې اخيستلو ته وهڅو ا  خدنو کې هم برخه واليتو فعا  مختياييپر 

بايد په خپله سېمه  خيستال ښوونکي د تعليمي نصاب په ښه کولو کې هم برخه ا ى يش. ښوونکي 

او څه چې زده   فعاليتونو کې ونډه واخد  ټولو  اړونده سمينارونو په  او د  کې د ښوونکو د روزنې 

  ينبايد په افغا   نکيو ښو چې    ، لو مهمه خربه دا دههغه په خپلو ټولګيو کې تطبيق کړي. تر ټو   ، کوي

. دوى بايد زده کوونکي په خپله  يوکړ  ينه( ګروپونو ستاي، ژبنېو او توکمېزو )نژادميټولنه کې د قو 

او  له سيايس  ژبه کې  پر   عمليې   مورنۍ  هغه وخت رسته    مختياوجارې  کار  دغه  او  اشنا کړي  رسه 

د وسېلو په اورېدلو عادت    تياوستلو او دنړۍ د عامه خرب چې د کتابونو او ورځپاڼو په ل،رسوالى يش

 .  يو 

يادونه يې ويش. دغه ستونزه داسې لرې    ، داسې يوه ستونزه ده  کمیښوونکو    مسلکيد   بايد  چې 

د   نيزکورسونه، په خدمت کې داخل روز   يتيچې د ښوونکو د روزنې تقو  ،کېداى يش کورسونه، 

ښوونکو په روزنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو ونډه اخيستنه لوړو زده کړو د امکاناتو برابرول او د  

 په پام کې وساتل يش.  

 افغان ماشومان بايد څه زده کړي؟ 

د  موخهعمده    ليکنېد   ښوو   ه،دا  ورکړ   نکيچې  درس  څنګه  ته  ځلمېتوب    يماشومانو  د  چې 

رسېږ ته  په  يمرحلې  مسلونانو  صادقو  د  نو  شان  حيث،  دغه  او  بلد  کولو رسه  کار  کړي،    له  زده 

 .  يو   يښوونې او روزنې ته چمتو شو 

. په نړۍ کې د خپل  يکول د يعکول د وخت ضا  پيلکېدو نه پرته هغه  متيقني له  موخېد يو کار پر 

ونې او روزنې ته و ودانولو لپاره ښ  بيانوم او شهرت د ساتلو په خاطربايد وپوهېږو چې د افغانستان د  

ښوونې او روزنې لوړ کيفيت ته هېڅکله ونه رسېږو که د   ب حق ورکړاى يش. مونږ به دیتو د لومړ

 .  ينه و  يدولت او زده کوونکو د پلرونو او ميندو تر منځ ګډه همکار 

نې ياپه نظر کې ونيول يش.    بايد د ټولو خلکو حقوق  د ښوونې او روزنې د بيا جوړونې په نظام کې
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 .  يوکړ  ه چې زده کړ   ي،چانس ولر د دې   له هر لول تعصب څخه پرته د افغانستان ټول خلک بايد

او روزنې له برکته د    ده. د ښوونې  مختيااو ټولنېزه پر   ين ، بدهنينا د ټولنې ذما د ښوونې او روزنې  

چې دخپل   ،اړخونه وده مومي او کوالى يش  حياو رو   لنيز، ټو قي، اخال هنيښکال، ذ   يکيخلکو فز

له وخت څخه د   يح تفر غوره کولو او د  نو، دکسب او کار د ليتو ثقافت، د کورنۍ په وړاندې د مسؤو 

 لومات تر السه کړي او د ولس يو ګټور او فعال غړى يش.  ماګټې اخيستلو په باب 

  ين د ښوونې او روزنې کورسونه او مضمونونه په الندې توګه تدو  يادو شوو ټکو پر بنسټ  لومړنيود  

 : ياو وړاندې کېږ

بايد د ماشو   يشروزنې او ورز   يند بد چې د    ، يش  تصنيف رسه سم داسې    عمرمانو له  پروګرامونه 

 ودې لپاره، د ژوندانه په بېالبېلو مرحلو کې ګټور ثابت يش.  ينماشومانو د بد

ښکىل   هرن،  رو ليکد  مضا  غتيا،  رسم  د   مني او  ماشومان  چې  يش،  وښودل  پاره  له  دې  د  دې 

 .  يل په ساتنه او ښکال باندې وپوهېږياچاپېر

خا  ينيد دې  په  دې  تدريس يشمضمونونه  وحدا،طر  په  تعاىل  الله  د  اسالمي   نيتچې  نورو  او 

پر پوهېدو له افرادو رسه خپلې اړېکې او    مينو؛ ځکه چې ماشوم د ديني مضايموضوعاتو وپوهېږ

 . تشخيصوينه ليتو په ټولنه کې خپل مسؤو 

تارفيېد جغرا مرسته کوييخ،  کونکو رسه  زده  له  کړه  زده  ټولنيزو چارو  او  له    ،، متدن  خپل  چې 

 الو رسه اشنا يش.  يو ثقافت، هېواد او نړ

پراختيا رسه مرسته کو  له ذهني  منطق وررسه  يپه همدې توګه د ريايض زده کړه  . د زده کوونکو 

 . ياسانه کو  پوهېدنهدرک او ورباندې  يلوتخنيکي مسا پيچلوکېږي او د  يقو 

د زده کوونکو په کړو وړو    او عمد درسونه زده کړي، ځکه چې زده کړه  يماشومان به نظر   ينافغا 

. زده کوونکي به هر مضمون د هوغه مضمون له هدفونو رسه سم زده  يلکې مطلوب بدلونونه راو

 .  يکو 

 نځی ورځنى ژوند او ښوو  

ا ښوونځي ته تر تلو مخکې   ړتياوې. د ماشوم ايد   ېلېر   ړتياوېد ژوندانه په بهېر کې د هر انسان 

. له دې  يل او له نورو رسه متاس يې پراخېږيايش، چاپېر. کله چې ښوونځي ته والړ  يو   ېمحدود

ماشوم په کور کې له مور او پالر وروڼو او خويندو او په    بېلګې په توګه. د  يلېرېږ  ړتياوېامله يې ا

ل، ټولګيوالو، مشانو  ياچاپېر ي، خو ښوونځي کې له نو يلر  ړېکېنو رسه نږدې اياکې له ګاونډ کد

رسه چې ځانته رسم او دوونه   چاپېريالماشوم په کور کې د کورنۍ له  .  ياو نورو رسه مخامخ کېږ

 .  يلر 
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د او  ازموينه  دزده کړې د  زده کړې  او  ښوونځيو  په  ازموينه  ده.  برخه  نه جالکېدونکې  په    تدريس 

په اندازه کولو کې خورا مهم رول    روزنيزو پرمختګونو-نورو موسسو کې د زده کوونکو دښوونېزو

کړې  لوبوي. زده  د  په   د  همدارنګه  اخېستنې  ګټې  په  ازموينوڅخه  له  ښوونکي  او  ادارې  موسسو 

هغې له مخې دزده کړې اوتدريس لپاره تر ټولوغوره    د  او  الندې برخو کې مالومات السته راوړي

 رشايط رامنځته کوي.  

 دټولګيو للبندي  ✓

 پېژندل  د استثنايې زده کوونکو  ✓

 دزده کوونکو دپوهې دکچې لوړول  ✓

 رسه مرسته زده کوونکو درشتې اوحرفې په ټاکلوکې له  ✓

 دښوونيز نصاب ارزونه  ✓

 دتعليمي پروګرامونو ښه کول  ✓

 د زده کړې په بهېر کې د ازموينې دندې 

ازموينه معموآل دزده کړې اوښونيزې دورې يا کورس په پای کې زده کوونکوته دنومرو ورکول د  

هېر په توګه پېژندل کېږي. رسه له دې چې زده کوونکو دنومرو ټاکنه د ازموينې دنده ده، خو د يو ب

او اصد موخه دزده کړې  ازموينې عمده  د  نه يش.  ښه    ازموينې د اخيستلو يوازينې المل کېدای 

 کېدل دي. پردې رسبېره ازموينه دښوونيزو پرېکړو په کولو کې هم مرسته کوي.  

هغې په   د  بايد ښوونکي او استادان له ځانه يوشمېر پوښتنې وکړي او وروسته  ېدتدريس په بهېرک

 اړه پرېکړه وکړي: 
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 ته چمتوالی لري؟  زده کړو دتجربوترالسه کولو کومې کچې د . زده کوونکي تر۱

. په اړوند مضمون کې له زده کوونکو څخه زموږ مته څه ده، چې څومره ژر لوست زده کوالی  ۲

 يش؟

 کله؟  دی او  وو توکو دکومې برخې لنډيز ګټورشد تدريس . ۳

 ته اړتيا لري؟  . کوم يو زده کوونکی انفرادي تدريس۴

 څخه برخمن يش؟ چې له پراخه پروګرام نورو لېر پوه دي کوم زده کوونکي تر

 کوم زده کوونکي دې لوړ ټولګي ته بريايل يش؟

 شتې په توګه وټاکي؟. کوم زده کوونکي دې وهڅول يش،چې يو مضمون دخپل اختصايص ر ۵

 کې له ښوونکي رسه د   نورو رښتينو مالوماتو په رڼا  د زده کوونکو په اړه د  ازموينه دپورته پوښتنو او

ازموينه پليزه  پوه  توګه:  په  دبېلګې  يش.  کېدای  واقع  مرستندويه  کې  نيولو  په  زده   پرېکړې  چې 

ر يوې کچې وټاکالی يش. خو  کوونکي له مضمون څخه د ګټه اخيستنې لپاره ورته اړتيا ولري، ت

 زيات مالومات چمتوکوي:  دکورس په بهېر کې د ټولګي بېال بېلې ازموينې په الندې برخو کې

 للبندي  زده کوونکو . د۱

 زده کوونکو د ټولګيو للبندي کول . د۲

 د هغه هوارول  دستونزو پېژندل او زده کړې  . د۳

 . دهغوی انفرادي تدريس ۴

ته برخو کې د زده کوونکو د ر ده،هغسې پرېکړه ونيول يش، چې په پو په پای کې اصد موخه دا  

 ښې او زياتې زده کړې المل يش.  

 ازموينه پر زده کوونکو مستقيمه اغېزه لري او کوالی يش، چې: 

 زده کوونکي ال پسې وهڅوي. ❖

 د زده کړې پايښت پراخ کړي.  ❖

 ده کوونکو رسه د ځان په پېژندلو کې مرسته وکړي.  ز له  ❖

 د هڅونې المل   ازموينه

ازموينه زده کوونکي هڅوي، چې ځانونو ته تعليمي موخې وټاکي او د هغوی دترالسه کولو لپاره  

او د  هاند  رارسېدو  په  ازموينو  د  او  هڅه وکړي.  زياتيږي  فعاليتونه  کوونکو  زده    د  زده  په  لوستونو 

ازموينو   د  بايد  ښوونکي  کاږي.  زيار  کې  کوو د  کولو  زده  له  اړه  په  وکړي  پايلو  خربې  رسه  نکو 

 او قوي اړخونوته يې پام واړوي.   ی کمزوروهغو او 

 چې: ه زده کوونکورسه مرسته کوي په متناسب لول جوړې شوې ازموينې ل

 ته وهڅيږي. . زياتې زده کړې۱

 ته رهنويې يش.  . د غوښتل شوې زده کړې لور۲

 ني شواهد چمتو کړي. . د زده کړې د پايلو په اړه د پوهې او پرمختګ په اړه مهم او عي۳
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 لېږد ساتنه او

ازموينه د زده کوونکو د زده کړې هڅې د هغو هدفونو لورې ته بيايي، چې بايد اندازه يش. په دې 

توګه د زده کړې د ساتنې او لېږد د يوې وسيلې په توګه کاريدلی يش. داسې ګومان کېږي، چې د 

ولو، تفس  او د مفهوم د تعبېر زده کړه تر  پوهې د کچې د زده کړې په پرتله د مفهوم د درک، پد ک

 لېره ساتل کېږي، ځکه د هغه پوهې د لېږد ځواک زيات دی.  

پام ورته    زده کوونکو  زده کړې اندازه کړي، بايد د و  که چېرته د يوې ازموينې پوښتنې، پيچلې وي ا

هوم د درک هڅوونکو پوښتنو په توګه په زده کوونکو کې دمف  راز پوښتنې د  واړول يش؛ځکه دا

 اود مفهوم دتعبېر اوتفس  دپراختيا لپاره کاريدالی يش. 

دزده   کې  کوونکو  زده  اوپه  رسوي  دنده رسته  بشپړوونکې  کې  يادوبرخو  په  ازموينه  توګه  دې  په 

 کړې اغېز تلپايت کوي.  

 ازموينه ځان پېژندنې المل په توګه 

دځان کې  افرادو  په  يوهم  موخو څخه  له سيو  اوروزنې  د  دښوونې  دي؛   پېژندنې  پيداکول    وړتيا 

اوخپلې   وسنجوي  ښه  راتلونکې  خپله  کړي،  درک  وړتياوې  خپلې  وپېژين،  ښه  ځان  خپل  ترڅو 

 کړنې سمې وارزوي. 

 ازموينې او دهغې پاېلې له زده کوونکورسه مرسته کوي چې: 

 .دخپلوکړنو پرماهيت ځانونه سم پوه کړي ۱

 ې هڅه وکړي.خپلې نيمګړتياوې درک اوله منځه وړلو ته ي۲

 .په مختلفوبرخو کې دخپلې وړتيا لګرونه وپېژين. ۳

 چې له ازموينې څخه السته راځي، زده کوونکوته وخت ورکوي چې:  دا راز مالوماتهم

 ؛ . خپلوتحصيد پروګرامونوته پالن جوړکړي۱

 ؛ خپلې راتلونکې روزنيزې تجربې وټاکيد . ۲

 . دخپلو ارزونو وړتياوو ته وده ورکړي.  ۳

ازموينې  ازموي يوې  له  چې  مالومات  هغه  کوي.  چمتو  مالومات  اړه  په  اغېزمنتوب  د  دتدريس  نه 

 څخه السته راځي، دتعليمي عمليې دمختلفو اړخونو د ارزونې لپاره په کاريږي. پردې مالوماتو: 

 ؛ تعليمي موخې ټاکل کېږي ❖

 ؛ دريس مناسب توکي ټاکل او ويشل کېږي ❖

 پېژندل کېږي.  تجربې  دال ښې روزنې لپاره د زده کړې ❖

که د يوې للې د ازموينې   د ازموينې پايلې نه يوازې د زده کوونکو کمزورې اړخونه جوتوي، بلکې

يلې د يو کل په توګه په پام کې ونيول يش، دتعليم اوتدريس کمزوري ټکي هم څرګندوي. که  اپ

کوو  زده  په  يش  کېدای  وي،  نه  ښې  پايلې  کوونکو  زده  دلېرې  کې  ازموينه  په  کې چېرته  نکو 

 نيمګړتيا موجوده وي، خوزياترهداکېدای يش،چې ستونزه دتدريس په اصولو کې پرته وي.  

زده   يې  راوړل  السته  چې  وي،  ايستلی  زيار  داسې  لپاره  راوړلو  سته  دال  دموخو  ښوونکي  ښايې 
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و کوونکوته ناشوين وو، يا ښايې هغه دغوښتل شوو بدلونونو دراوړلو لپاره له ناغوښتلو شوو ميتودون

څخه ګټه اخيستې وي. په هرلول د ازموينې پوښتنوته دزده کوونکو ځوابونه او له ازموينې وروسته  

کېدای يش،   مخېيې  له  چې  ږدي،  ته  مخې  زموږ  حقايق  داسې  اترې  اړه خربې  په  دپايلو  دهغې 

 لپاره ګامونه پورته يش.  راتلونکې

 د ازموينې بنسټيز الملونه

 کولو کې لېره مرسته کوالی يش. يوه ازموينه کوالی يش: ازموينه دښوونې اوروزنې په ښه 

 . ښوونيزو موخوته دزده کوونکو اومحصالنو پام واړوي.۱

متمرکز  ۲ پام  خپل  برخې  تاکلې  يوې  پر  دمنځپانګې  مضمون  يوه  د  هڅوي، چې  کوونکي  زده   .

 کړي 

 دمضمون مهموبرخوته دزده کوونکو پام واړوي .۳

 .دزده کوونکو زده کړه وستايې .۴

 له زده کوونکو وغواړي، چې خپل لوست په ژوره توګه درک کړي،   .۵

 تعليمي پرېکړو د نيولو لپاره باوري مالومات چمتوکړي  د .6

کړ په   تدريس  زده  او  اوکارولو ه  دجوړولو  ازموينو  دننه  دټولګي  توګه  په  ځواک  دمثبت  کې 

 پرنسيپونه: 

د لول تعريف شوي او له ښوونيزو موخو رسه  ازموينه بايد السته راغد هغه زده کړهچې په څرګن -۱

 همغږي وي، اندازه کړي.  

 اکتسابې ازموينه د زده کړې بېالبېلې پايلې اندازه کوي: 

 . دخصوصې حقيقتونو پوهه۱

 . د اصطالحګانو پوهه ۲

 قوانينو درک  مفهومونو او د .۳

 دحقېقتونو اوقوانينو دپلې کولو وړتيا  .۴

 )لکه، تجزيه)شننه(، ترکيب، قضاوت او ارزونه. ( . د فکري وړتياوو مختلفې بڼې۴

دزده  بلکې  دي،  نه  دپوښتنوجوړول  ازموينې  د  ګام  لومړی  ازموينې  اکتسايب  يادونه:د 

 کړودپايلوپېژندنه اوټاکنه ده، چې بايد اندازه کړای يش. 

 محصول(: دزده کړېدپايلودټاکلولپاره دپړاوونو لړۍ)دزده کړې

 اکلدمضمون دتعليمي موخوټ -الف

پايلوله مخې دمضمون دتعليمي موخوبيان، )لکه، زده کوونکي دعمومې    د  -ب زده کړېدعمومې 

 اصطالحګانوپرماناپوهېږي. (

  ليکل او   کې  زده کړېدخصوصې موخو پايلې چې ښايې ترالسه يش، دنوموړو موخو په کتار  د  -ج

 . دبېلګې په توګه: ولبيانو 
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 .اصطالح په خپله ژبه راوپېژنئ ۱

 دهغوی رسه پرتله کړئ. (  له مخې د اصطالحګانو توپ  وکړای يش، )مانا له مخې مانا . د۲

 په سمو او منلو جملو کې وکاروالی يش.   .اصطالحګانې۳
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 مړنۍ مرحله و د پرمختګ ل ېاو روزن  ېښوون ې د پرتله ايز 

ل پيداګوژي  ايزې  پرتله  څېو د  جولني مړنۍ  انتوان  مارک  عا   فرانسوي   Marc Antoni)ړونکي 

Jullien)( کلونو کې يې ژوند کاوه،نوموړي اول ځل په پرتله ايز ښوونه او  ۱۸۴۸-۱۷۷۵و، چې د )

روزنه کې شهرت ترالسه کړ او د پرتله ايزې ښوونې او روزنېپه اړه تدب  او مقدمايت نظريې د رسالې  

(کال کې د پرتله ايزې ښوونې او روزنې اصطالح په ۱۸۱۷اره په )په ليکلو رسه يې د لومړي ځل لپ

الر واچوله چې د هغې وروسته دا اصطالح د ټولو هېوادونو د پيداګوژي په اصطالحاتو کې شامله  

بنسټ  روزنې  او  ښوونې  ايزې  پرتله  د  عا   نوموړي  شو  کوالی  چې  کې  پايله  په  کوم  د  شوه 

 اېښودونکی وبولو.

دي، کوم چې وکوالی   ربيتي مسائلو د حل لپاره يو داسې کميسيون جوړول په کارد پوهانو ترمنځ ت

يش د موادو، ښونيزو مطالبو،روزنيزو، موسساتو، د زده کړې ميتودونه او په بېالبېلو اروپائې هېوادونو 

کې د کره شواهدو له الرې ټول او پرتله يې کړي، همدارنګه د ښوونې او روزنې د متخصصانو د  

ښوونيزې موسيسې جوړې يش او هم د تعليم او تربيې مجله په    ېيا اماده کولو لپاره ځانګړ روزلو  

بايد د اروپا دعلمي او فرهنګي مرکزونو د استازو ترمنځ د   مختلفو ژبو نش يش او د دې رسه رسه 

مسائلو په تصويب کې په ليکد بڼه اوسيستوتيک لول د افکارو تبادله صورت ونييس. د دې تر 

د    څنګ يش.  تشکېل  هم  مکاتب  رسمي  او  مختلفو ۱۹مذهبي  په  نړۍ  د  وروستيوکې  په  پېړۍ 

ښوونې  پرتليزې  د  لپاره  تکامل  د  موسيساتو  دتعليمي  او  وړلو  منځته  د  مشکالتو  د  هېوادونوکې 

اوروزنې ځينې نظريې او عمد اساسات وټاکل شو. د ښوونې او روزنې د سيستم د پرمختک لپاره 

هېواد بېلو  مثبتودبېال  د  پيداګوژۍ  د  يوبل  د  او  تجربو  د  پوهان  کوي.   ونو  پورته  ګټه  څخه  کړنو 

او  ۱۹د ټولو ښونيزو  په  موادو  د  راغلې، چې  منځته  موسيسې  څېړنو  نړېوالو  د  نيويې کې  په  پېړۍ 
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فعاليت کاوه. په روسيه  نورو هېوادونو کې  او  ته وده ورکولو کې يې په خپلو  روزنيزو موضوعاتو 

پرتل د  هم  او کې  )اوشينسکي(  پوهانو  پيداګوژي  روسيې  د  وکړ،  پرمختګ  څېړنو  پيداګوژۍ  يزې 

چې دنورو هېوادونو د   مه وګڼله)تولستوي( اثارو د خلکو پاملرنه ځانته راجلب کړه. اوشينسکي الز 

استفاده ويش. مګر مثبتو تجروبو څخه د روسيې په ښوونځيو کې عمالً  د    پيداګوژي د  تولستوي 

نوموړي دا خربه په لاګه کړه، چې مکاتب يوازې   سيستم پر ضد پاڅون وکړ او  اقتباس د تعليمي

په    يتولستو.  قوانني وپېژيناسايس    يش، د خلکود ژوندهغه وخت ښه کېدای يش چې وکوالی  

خاص    ېد خپله ځان پوربايد    سیستم  کې د خلکو ښوونيز  چې په روسيه  فشار رسه ښکاره کړه  ېرډ

 مګر دخارجي  ي؛ژوند رسه مطابقت ولر  يخيو تارمد ا  خلکو دکوم چې د روسيې دوي    موجود

څخه   کړو.  پيداګوژۍ  عمد  او  راخپلې  طريقې  لپاره  پوهاوې  د  ماشومانو  د  شو  کوالی  يوازې 

انستيتوتونو ۱۹د او  پېړۍ په دوهمه نيويې کې په عرب کې مد موسيسې او وروسته په موزميونو 

شوې چې د خپلو او خارجي هېوادونو د احصايوي مطالبو او په  کې نړيوالې او څېړنېزې موسيسې رامنځته  

 سيستوتيک لول د اطالعايت موادو جمعه اورې او بر ريس وکړه.  

 د پرتليزې ښوونې او روزنې د پرمختګ دوميه مرحله 

د    مرحله  نييس.  ۱۹۴۵-۱۹۱۷دا  بر کې  په  داره    کلونه  په د رسمايه  عاملان  پيداګولوژۍ  د  مولکو 

ه نورو مولکو کې د مکاتبو پرمختګ ته متوجه شول چې د عمومي تعليوتو پرمختګ قيق لول پد

بڼه يې د نظر الندې   د تحصيل د دورې لوړيدل، تعليمي سطحې او مکاتبو عمومي پرمختګ او 

په   سازمان  امللد  بني  د  تحقيقاتو  علمي  د  ورکول  انکشاف  او  وده  ته  ميتودونو  تعليمي  ونيول. 

په   متحده  کا  ۱۹۴۳جوړيدلو  په  امريکا  د  جوړيدلو  په  داراملعلمني  د  کې  پوهنتون  کوملبيا  په  ل 

اياالتو کې د تعليم او تربيې د کلنۍ مجلې په خپريدلو په اروپا او امريکا کې د علمي کانفراسونو او 

سيمينارونو په دايرولو خارج ته په سفرونو او بني امللد ليدنو رسه د خارجي مکاتبو مطالعه زياته د 

کې بني امللد   ژنو  ۱۹۲۵ابتکار رسه په    په  لونيول شوه. او هم ريګي تانيس بور ستفادې ال ندې  ا

په ذميه وارۍ کې   لبور   وظايفو څخه دي، کوم چې د  هغه د  معارف جوړ شو. الندې موضوعات د

جمعه   موادو  مولکو تعليوتو د وضعې په اړه د   کې دغړو  لمعارف په بور   سپارل کېږي. د نړېوال

ساتنې مخصوص ټول پوښتنې، د اثارو   تربيې د نړيوالو روابطو د استقرار لپاره د   ري، د تعليم او او 

مجالسو او  دسيمينارونو  نش،  او  او   ليک  توګه   د  غ   دايرول  دوامداره  په  څخه  نشياتو  الندې 

املاين،  په  کې(،  اياالتو  متحده  امريکا  کوملبيا)د  په  مجله  کلنۍ  دمعارف  همدارنګه    خپريږي. 

تر ژبو  فرانسوي  او  ته   ۱۹۳۴انګلييس  نش  مجله  نړېواله  د  دپيداګوژۍ  په جرمني کې  پورې  کلونو 

اروپا په  کېده.  او  سپارل  دايريدل  پيونه  پراخه  اوسيمينارونه  کنفرانسونه  علمي  کې  امريکا  د    او 

مطالعې    مختلفو مولکو د تعليمي سيستم رسه د بلدتيا په منظور، مسافرتونو او د خارجي مکاتبو د

د  اوتربيې  تعليم  مقايسوي  د  او  نيوه  صورت  راتګ  تګ  د  مالقاتونو  د  او  تبادلې  افکارو  د  لپاره 

کلونو کې د مقايسوي تعليم او    ۳۰او    ۲۰پېړۍ په  ۲۰تحقيقاتو مخصوص ميتودونه وړاندې شول. د  

کال   ۱۹۳۳تربيې ځېنې نظريې مسايل چاپ کېدل. لکه څرنګه چې امريکايې پروفيسور)کيند ل( په
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تربيې   او  تعليم  مقايسوي  د  اثر کې  نوم  په  تحقيقات(  ګر کې  ل  په  تربيې  او  تعليم  مقايسوي  )د  د 

کې   پالن  يو  په  سيستم  تعليويت  د  او  دي  نيويل  الندې  مطالعې  د  اهميت  اومضمون  ميتودونو 

 انګلستان، فرانسه، جرمنې، اټاليا، روسيه او د امريکا متحده اياالت تشيح کړي دي.  

 نې د پرمختګ درېيمه مرحلهروز رتليزې ښوونې او د پ

او روزنې د  دپرتله يزې ښوونې  کال د وروستيو   ۱۹۴۰د پرمختګ د درېيمې مرحلې خصوصيات 

کې لري، چې د سيايس نړيوالې اوضاع د تغ اتو او د علم او تخنيک    څخه بيا تر اوسه پورې په بر

ک دوره  دې  په  کېږي.  مشخص  واسطه  په  پرمختيا  خپل  دچټکې  ګانو  انجو  او  انستيتيوتونو  د  ې 

او ګڼ شمېر علمي تحقيقايت موسيسې جوړې   نړيوال مرکزونه  نوي  فعاليتونه زيات کړل،يو شمېر 

کلونو د پاريس په ښار کې د ملل   ۱۹۴۵شوې. د تعليم او تربيې په مسايلو او فرهنګ په علم کې په 

 برريس کړل:  ېې ضوعاتمتحد سازمان يونسکو جوړ شو کوم چې الندې مسايل او مو 

تخنيکي   د  بايد  چې  خصوًصا  کړه  برابره  زمينه  پرمختګ  د  دتعليوتو  يې  کې  ساحو  مختلفو  په 

غوره يش ال  او  ورکول  وده  ته  نصاب  تعليمي  او  اړخ  پرتعليوتو  په  مخ  د  مخه  د  څه  هر    ودې   . 

پواسطه   پروګرامونو  د  پرمختګ  د  فرهنګ  او  تعليم  د  او  ويش  مرسته  رسه  او  هېوادونو  اقتصادي 

ال پرمختګونه  نړيوالې    اجتوعي  بايد  کې  لګر  په  علومو  اجتوعي  او  طبيعي  د  کړل يش.  ګړندي 

لري هدف  کلتوري  او  فرهنګي  چې  کوم  تبادله  افکارو  د  وکړي،  مالتړ  تقدير   مرستې  او    تشويق 

ګ د  کړي. معلومايت مرکزونو رسه مرسته وکړي، ترڅو ټول د عضو ټولو لولونو ته د علم او فرهن

 تعليوتو په ساحه کې رسمي اسناد مهيا کړي.  

او   ايزې ښوونې  پرتله  د  مواد چې  هغه  ګيونسکو  لپاره  د څېړنو  لګر کې  په  پورته کوي  ټروزنې  ه 

چاپ   په  کالنامې  او  رهنوګانې  منظور  اېښودلوپه  د  معارف  د  نړۍ  د  همدارنګه  راټولوي،  شواهد 

تو او هم يې د مقايسوي تعليم او تربيې په مسايلو کې رسولې. د تعليم او تربيت په مسايلو او مشکال 

  ل وزنې د نظري مشکالتو برريس د بور کنفرانسونه تشکېلول. ددې رسه رسه د پرتله يزې ښوونې او ر 

پواسط  يونسکو  په  ه رس نړيوالې  لکه څرنګه چې  د    ۱۹۵۱ته رسېدل.  په ښار کې  هامبورک  د  کال 

انست د  او  تاسيس شو  انستېتېوت  بنسټېتېوت  پيداګوژۍ  فعاليتونه په الندې لول  پر  نامه کې د هغې 

په سطحه   نړۍ  د  په ساحه کې  روزنې  او  يزې ښوونې  پرتله  د  بنسټمشخص شويدي:  لورې  پر  ي 

ورسېږي،   طبع  په  او  اماده  کړي  نښه  په  هغه  يونسکو  کنفرانس  لوی  کوم چې  پروګرامونه  تعليمي 

و د مختلفو مولکو ترمنځ د ښه پوهاوي په منظور پروګرامونه بايد د پيداګوژي د تجربو د تبادلې ا

تهيه يش، خپل روابط د پيداګوژي پوهانو رسه متداوم وساتو، تر څو چې مو د جهان په سطحه د 

انستيتيوت په فعاليتونو کې مساعدت وربښلې وي. د انستيتيوت دوهم نړيوال کنفرانس چې د لندن  

داير شو، الندې مشکالت د غور او بررسۍ الندې   پوهنتون د پيداګوژي د انستيتيوت رسه يو ځای

 ونيول شول:

شباهت،  په  انستېتېوت  د  اچونې  پالن  د  کوونو  اصالح  ښوونځي  د  تربيه  او  تعليم  مقايسوي  د 

کې نړۍ  معارصه  په  تربيې  او  تعليم  تربيې   مقايسوي  او  تعليم  مقايسوي  د  کې  مکاتبو  عايل  په 
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مکارۍ په وده کې د مقايسوي تعليم او تربيې رول او مضمون مطالعه، دنړيوال متقابل درک او ه

هم د کنفرانس د رضورياتو له مخې په ټولو عايل مؤسسياتو او پوهنتونونو کې د مقايسوي تعليم او 

ټينګتيا   جوړولو  په  ديپارمتنتونو  د  ټاکلورسه  په  همکارانو  مخصوصو  د  لپاره  لکچرونو  د  تربيې 

بايد د وزارت معارف د پېژندونکو پواسطه، هغه متخصصينو    وشوه،د مقايسوي پيداګوژيک کتنې 

د   په واسطه چې د مکتب د اصالح پالن ګذاري کوي او هم د تعليم او تربيې د نړېوالو سازمانونو

صورت ونييس، د مقايسوي تعليم او تربيې د مطالعې لپاره بايد د ملک څخه بهر   همکارانو پواسطه

د امريکې په    مقايسوي نړيوال سازمانونه جوړ شول. لکه:يو معاش مشخص او د مختلفو ملکونو د  

اياالتو کې په   نوموړې جامعې   ۱۹۵6متحده  تربيې جامع جوړه شوه. د  او  تعليم  مقايسوي  کال د 

دا   تربيې زمينه مساعده کړي، د هدف  او  تعليم  او کالجونو کې د مقايسوي  و، چې په پوهنتونونو 

د کې  لګر  په  تربيې  او  تعليم  نش   مقايسوي  په  مقالې  او  اثار  کړي،  پراخه  ملن  تحقيقاتو  علمي 

کړي،    ورسوي، ارزيايب  او  مطالعه  رسه  پديدو  اجتوعي  ټولو  د  ارتباط  متقابل  په  مالومات  نوي 

انې تحقيقات او د یتر منځ همکارۍ ته زيادت وروبښي    دمختلفو ملکونو د مقايسوي منايندګانو

رف يونسکو بورد رسه انړيوالو سازمانونو لکه د نړيوال مع  د   افکارو او اسنادو تبادله صورت ونييس،

مرستې ته پرمختګ ورکړی. دا جامعه بعضې بخشونه لري کوم چې په هر کال کې کنفرانسونه او  

د رسالو مجموعې او د مقايسوي تعليم او تربيې په رشحه کې مجلې   مونوګرافونه،  ناستې دايروي،

کې تاسيس شوه، چې وظايف يې    ۱۹6۱م او تربيې په کال  طبع کوي. په لندن کې د مقايسوي تعلي

په تعليم او تربيې کې مقايسوي ميتود ته وده ورکړي،د مقايسوي تعليم او تربيې د    په دې لول دي: 

اثارو د طبع او نش لپاره زمينه مساعده کړي،د متخصصينو ليدنې او کنفرانسونه تنظيم کړل يش او  

مقايسوي   د  کې  مولکو  خارجي  د په  وکړي.  مرسته  رسه  ټولنو  او  مرکزونو  د  تربيې  او  تعليم 

يې  خصوصيات  مهم  دی،  ښاخ  يو  پيداکوژي  عمومي  د  چې  مضمون  په  پيداګوژي  مقايسوي 

دور کې د مطالعې الندې نييس او د    دادي، چې پيداګوژي په عمد او نظري کچه يانې په اوسني

س او  اجتوعي  اقتصادي،  تاريخي،  مشخصو  د  ارتباط  هېوادونه هغه  شمېر  يو  رسه  رشايطو  يايس 

مقايسوي پيداګولوژي د تعليم او تربيې په پروسه کې د نوي قانومنندۍ خربه منځته   داسې بيانوي:

په   جهان  د  او  مشکالت  اسايس  استفادې  په  تجربو څخه  د  علم  د  پيداګوژي  د  بلکې  راوړي؛  نه 

قانومنندۍ د  مطالعې الندې  سطحه  هدفونه د  )انکشاف(  نظر   او ودې  په  مطلب  پورتنې  د  نييس. 

د  تربيه  او  تعليم  مقايسوي  مطالعه کوي.  په سطحه  نړۍ  د  تربيه  او  تعليم  علمي  او  وده  خصويص 

په   مخ  او  مختلفو  په  ودې رسه  په  تعليوتو  )عامه(  خلکو  د  او  قانومننديو  مقايسوي  د  پيداګوژي 

د نظريو د پرمختګ لپاره زمينه   پرمختګ هېوادونو کې د مطالعې الندې نييس او د تعليم او تربيې

 مساعد وي.  

 دوميه برخه  

او تجزيه   له جملې څخه کوالی شو، چې د موضوعاتو تحليل  مطالعو د خصوصياتو  مقايسوي  د 
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ذکر کړو. په پخوا وختونو کې دا مسايل لېر کم و، چې معموال به ځينې تربيتي پدېدو څخه د يو  

طالعې الندې نيول کېدل، مګر کله چې مقايسوي مطالعو هېواد په داخل او يا څو هېوادونو کې د م

اجتوعي، مربوط  مسايلو  د  تربيې  او  تعليم  د  او  کړ  ځان  د  اړخ  او    نړيوال  اقتصادي  سيايس، 

اسايس   د  او  وشوه  توجه  ورته  وروسته  څخه  جګړې  نړيوالې  دوهمې  د  خصوصا  تکنولوژيکي 

الزموايل مطالعوپه  اقتصادي  او  اجتوعي،فرهنګي  هېوادونو تاريخي،  هغه  په  قوتونه  موثر  هم  او   

کومو کې چې د تربيتي نظامونو جوړولو ته اشاره وشوه او هم په دې لول تحقيقاتو کې مقايسوي  

تعليم او تربيې د محققانو او د اجتوعي علومو د پوهانو تر منځ د مشارکت احساس وشو. پس د  

او تعليم  مقايسوي  په  او  مطالعه  عقيده  په  پوهانو  مسايلو    بعضې  وړ  بررسې  د  قلمرو کې  په  تربيې 

د    طرحه کوالی يش.  الپېژندلو کې د جالبو کشفياتو  تربيې مسايلو په  او  تعليمي  ته د خپلې  مونږ 

 السته راوړلو کمک او الرښوونه وکړي.  

د  نظامونو  اموزيش  څو  يا  يو  د  کوالی يش چې  له جملې څخه  مطالعو  مروجو  مقايسوي  الف:د 

مس مربوط  رسه خصوصياتو  خصوصياتو  مشابه  هم  يا  او  مختلفو  د  نظام  يو  د  موضوعات  او  ايل 

 برريس او د جهان د ملکونو د اموزيش نظامونو رسه مقايسه يش. 

 د دې قسم مطالعاتو مهم بحثونه کوالی يش په الندې لول و اويس:

 د نظامپالنې او تربيوې اصالحاتو د ت يدو تاريخچه.  . د زده کړې ۱

 روزنې موخې . د ښوونې او ۲

 . اداري او تعليمي تشکېالت او جوړونې. ۳

 . تحصيد دورې ) ابتدايه،منځنۍ ،ثانوي او عايل(.  ۴

 . ښوونيز مضامني او پروګرامونه. ۵

 . دښوونکي تربيت) انتخاب،تربيت او وړاندې کول يا استخدام(.  6

 . د ښوونې او روزنې د مصارفو بوديجه او دتامينرسچينې. ۷

 زده کړه.  . د لويانو ۸

 . تخصيص زده کړه ) کار زده کول،داخد خدمت زده کړه يا تعليوت (.  ۹

 . روزنيزې څېړنې. ۱۰

 . تحصيد ارزيايب او لوړوايل يا ارتقاع.  ۱۱

اقتصاد   ب: د  تربيې  او  تعليم  اقتصادي    اړوندد  او  ارتباط  تربيې  او  )دتعليم  مسايل  او  موضوعات 

په تربيت کې د اقتصادي او   انساين ځواک  دوخت راهيسې    اد د عاملانو د لېرد اقتص  پرمختګ(

نظرونه څ اړه  په  اهميت  د  تربيې  او  تعليم  د  لپاره  او منو  ښوونصنعتې رشد  او  او   هرګند کړي دي 

  د مفيدې رسمايه ګذارۍ د عنوان الندې ذکر کړې ده،   امله  يې د ملل د دارايۍ د زيادت له  هروزن 

هغه پوښتنو کومې   ت په عنوان کې شامله يا داخله کړې ده. يو ديانې تعليم او تربيه يې جامع ثرو 

چې تعليم    ده دا دهې  کړ چې د دوهمې نړيوالې جګړې وروسته د څېړونکو توجو ځانته را جلب  

اوتربيه د اقتصاد د پرمختګ رسه څه رابطه يا اړېکه لري؟ د همدې سوال په رابطه د اقتصاد پوهانو  
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په يو لړ څېړنو الس پورې کړ او نوبتي فصل يې د پرتله يزو مطالعاتو  او تربيې متخصصانو    او تعليم

 په مخ )د تعليم او تربيې اقتصاد (په نوم خالص کړي.  

 په تدريس کې د ميتود رول

 يېميتودونو رسه اشنا يسدر  د بحث وړ موضوع د په ښوونه او روزنه کې د ښوونکو لپاره يو مهم او

د ميتود اصطالح د ښوونې  ي.سبو ميتودونو غوره کول او ټاکل داو د دريس موضوعاتو مطابق د منا

او روزنې نه عالوه په نورو چاروکې هم د استعول موارد لامري. مامثالً پامه اقتصاماد، سياسامت، کرهڼامه، 

د مثامال پامه لول کامه چېرې وغامواړو د يوې کرهڼېزې پامامروژې  امنېت، دفاع او داسې نورو چارو کې.

پامه  .تفاده وکړو، بايد د مختلفو طريقو څخه يوه مناسبه تګ الره غوره کړوڅخه معقوله او موثامره اس

ښوونه او روزنه کامې ميتامود، د زده کوونکامو د تعليمامي او تربيتامي ودې او انکشاماف لپاماره مهامم رول 

تامه بامايد متوجه شو، چې ميتود پامامه ښوونه او روزنه کې اصامد مطلامب نامه، بلکامې د  لامامري؛ مګر دې

 ه يو قالب او قاعده ګڼل کېږي.مطلب او هدف لپار 

زېږدېز کال( ميتود او اسلوب د يامامامو څامراغ   ۱۵6۱  -۱6۲6مشهور انګلييس فيلسوف فرانسس بيکن )

نکي د يو خاص او مشخص ميتود او اسلوب لرو   تهکامه چېر   ي" څېړونک  ييقاېامسه کوي او واسامره مام

نامو لامه همامدې کبلامه د هامر  ر لټاموي"چې د شپې په توره تياماره کامې ال   نه وي، هغه مسافر ته ورته دی

خامه کامار اخيسامتل الزمامي او  رستامه رسولو لامپاره د  علمي او تحقيقي عمل د ميتود او ميتودولاموژي څ

د ميتامود اصامامطالح د  (:(Methodoci رضوري ګڼامل کېږي،چامې پامامه النامدې لول يامامې توضامېح کاماموو

خامه اخيسامتل شاموې ده او ماناما يامې طريقامه، روش او تامګ الره ده د ميتامود لامامپاره  .يوناين کليمامې څ

طريقامې او هغامه منظمامې ميتامود د :ځېنې يې عبارت دي لامه مختلف تعريامفونه ورکړ شاموي دي، چې

 منطقاميهغامه  ميتامود د لپاماره غاموره کېامږي. د يامامو علمي موضوع د زده کامړې  ، چېتامګ الرې څخه

امه بامامل يا پام. ، چې هدف ته د رسېدو لپاره عمد کېږيیڅخه عبارت د  تعقيباصولو او اساساتو د  

چې ښاموونکي يامې د  ی،ن څخه عبارت دیاجر منطقيشوې  بينيعبارت ميتود د هغه منظم او پېه 

د  صاميتخا د ميتامودتعقيباموي. زده کوونکو د تربيتي ودې او تعليمي اهدافامو د السته راوړلامو لپاماماره 

 وي. په دې مفهاموم چامې نامامه شامو کاموالی د نکیاستقالل لرو   نسبيد    يسهموضوع او مضمون په مقا

خامه  يازېامامنيو مضمون او موضوع کې د يو خاماص او  پامه هر پر بنسټتو  يال خپل ذهني متا ميتامود څ

، يکار واخاملو، باملکې د مختاملفو دريس مضامينو او ماموضوعاتامامو لامامپاره مختلف ميتودونه شتون لامر 

ښوونکي لامامپاره  يو د تدريس ميتود د. ستل يشيچې د رضورت په وخت کې بايد ورڅخه کار واخ

. وي نکامی، د پاموره اهميامت او ارزښامت لرو ياو يا پامه هرمضاممون کامې درس ورکامو   یپامه هرځا  چې

بلکامې د ياموې واقعامې سامازمان ي؛کولامو مسامول نامامه د  عمامد  ازې د تعليمامي پروګامرام دنکي يامو ښوو 

زده  کولامامو او د  پامدپامامامه    ښاموونې اوروزنامې د قواعامدو او قوانينامو  شخصيت پامامه تاماموګه د  نکيورکو 

 ميتامامودوکي او حاماميرو  ي،بامامامتکار ا کامامې د هياو تربيتامامي فعاماماليتونو پامامامه سازمانامامامدکاماماموونکو د تعليمامامي 

او مهامارتونو  يقوسلسامله علمامي حقاما يامو د تدريس عمليه په حقيقت کې د.  وي  نکينو لرو حيتو صال 
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، چامامې د ښاماموونکي لامامامه خاماموا زده کوونامامامکو تامامامامه صامامورت نييسامام. ددې دوه اړخېامامزې یانتقامامال د

، يزمونږ توجه ځانتامه راجلبامو  شی(په جريان کې چې کوم )ښوونامکې او زده کوونکي ترمنځعمليې

بامانامدې تامر  يقې، چې بايد پامه يوې نوې، معقولې او منل شوې طریهغه ددرس موضوع او هدف د

درسامې موضاموع او  د چامې يش یلول عمامد کېامدا قعاميالسامه يش. دا غوښامتنه هغامه وخامت پامامامه وا

حتې هامره دريس   هر مضمون  .ه ونيول يشله خوا په نظر ک  نکيميتود تامرمنځ اړېکه دښوو   ييستامدر

ميتامود لامامه  يساماميد ريامايض د مضاممون دتامدر مامثالًموضوع د خاصو دريس ميتودونو لرونکامې وي. 

 پامامه تدريس کې کار واخلو. هره علمي رشته د ميتودونامو د ېچې د ژبامامې دزده کړ   یالرې نشوکوال 

امامامه تامدريس کامې اسامتفاده څخه د هغه علمي رشتې پ  یبايد دهغو   چې،ې مجموعې لرونکې وييو 

او څېړنې پامه منظامور کامار  تحقيقګروپ څخه د يو خاص علمي موضوع د  يوويش. د ميتودونامامو د 

 يږي.په نوم ياد  يکد ميتود  خيستلا

بلکې زده کوونکامو لپاماره هامم پامامه زړه ی؛يوازې د ښوونکي لپاره مطرح نامامه د  يتد ميتودونامامو موثر

قامدم کې ښوونکي رسه مرسته کوي، تامر څامو  ييتود پامه لامامومړ نا چې مماپامامه دې ي. پورې اهميت لر 

لول انتقال کړي او پامامه دوهم قدم کې زده کوونکامو تامامه زمينامه مساماعده   سمخپل دريس اهداف په  

 .لپاره الزم اقدامات وکړي  ېوي، تر څو د زده کړ 

کي د او لوسامامتلو بامانامامدې محامدود وي، مامامګر زده کاموون ضاميحښوونکي فعاليت ممکامن لکچامر، تو 

کامړي، خپامل  يسامه، مسامايل يامو د بامل رسه مقاليکامياو و   ، ولامامامويليتدريس پامه بهېر کامې بايامد واور 

دزده کاماماماموونکو   فعاليتونه منسجم او په ازادانامامه کارونو اقدام وکړي. لامه همامدې کامامبله وينامامامو چامې

ل تامه ، چې دې مهم اصیوي او ښه ښوونکي هغه د تزيا يسهفعاليتونه د ښوونکي د فعاليت په مقا

زده کوونکو لامه خاموا رستامامامه   د فعاليت زياته برخه يې د  داسې اماده کړي چې  يطمتوجه وي او رشا

)مشاماهده يوليدونکي ازې بايامد ديو کې نامامه    لګييش چې ښوونکي پامامه ټو   يل. اما بايد وويورسامېږ

 کې د لګي( شخص پامه تاموګه رول ادا کړي، بلکې ښوونکي بايد د زده کوونکو لپاره په ټو نکيکوو 

 .الرښود په توګه عمل وکړي قعيوايو  
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 Methodology

دوو   يميتودلوژ  ده    يننا يو   د  مرکبه  څخه  ميتودMethod اوLogy نېياکلمو   کلمو، 

د او  پېژندنه  په    علمي  مېتود  دما څېړنو  راغلې  تا.  هنا  ځينو  کېليفاپه  او    ميتودولوژي  تو  اصولو  د 

د   منظم    منطقيميتودونو  شو او  ذکر  مفهوم  په  مطالعې  او  کې  یدی  تشکېل  حقيقت  په   ،

د   يلوژ و ميتود علم  چې  عبارت  څخه  څانګې منطقيهغه    د    الره   لپاره  رسېدلو  د  ته   مقصد   ده، 

 .هواروې

فن څخه عبارت ده، کوم چې په    منطقيپکار اچولو هغه    هنيتپامامه بل عبارت ميتودولوژي د ذ  يا

  ي د بش  ي لوژ ميتو  تو پامه اعتباريفاد ځينو تعر .يته ساڅخ فهمۍد غلط  نکيڅېړو  علمي څېړنو کې

د ځينو منامابعو ي.  ړېکې لر علومو يوه څانګه ګڼل شوېده، چې د علومو د نورو مختلفو څانګو رسه ا

په هر  ی دی.  اساماس ګامڼل شو   تيوريکي  ې زده کړ   و روابطو دا  ميتودولوژي د ميتودونامامو   پر بنسټ

په حل او فصل کې د علمي قواعدو او مشخصو   يلوړنو او مسااو پوهان د علمي څې  نکيحال څېړو 

قوي تامه تامر هغې پامامورې دوام    يل نظم په مرسته خپل بحث او استدال  ي او فکر   تعقيبکړنامالرو د  

. مونږ ته راپه ګوته کوي  ظيفهتامامرالسه يش، کوم چې د ميتودولوژي و   يجچې د ستونامزو نتا  ي،ورکو 

، دا ځکه  يد ميتود او ميتودولوژي اصطالحات زيات معمول دد ښوونې او روزنې په چوکاټ کې  

کړه  زده  الرې    چې  تګ  منظمې  او  مشخصې  يوې  د  کې  حقيقت  په  تدريس  او  او    تنظيمدرس 

لر   تعقيب اړتيا  اعتبار ي.  ته  پامامه  مضامينو  او  څانګو  علمي  د  اصطالحات  ميتودولوژي  او  ميتود  د 

د    یکېدا  يبند  تقسيم لول  پامامه  مثال  د  ميتودولوژ   عيطبييش،  علومو   يعلومو  اجتوعي  د 

ميتودولوژ  ريايض  او  ساينس  د  جغرايميتودولوژي  او  تاريخ  د  نور  فيې،  او   ميتودولوژي 

کېدا. نومول  اعتبار  پامامه  مضامينو  او  علامامومو  د  هم  اصطالح  ميتود  د  د  مثالً  .  ی يشهمدارنامامګه 
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علومو د تدريس ميتود،    طبيعي، د  ټولنيزو علومو د تدريس ميتود، د نظامې علومو د تدريس ميتود

و عواملو څخه چې په ښوونه او روزنه په  بنسټيز و له اغېزمنو او  نور   د ژبې د تدريس ميتود او داسې

بلل کېږي د دريس ټولګي مديريت د  يځانګړ  او    يقې. لېرې طریلول په تدريس کې لېر مهم 

مديريت    لګيد دريس ټو .  ياهميت لر   یچې دهغې درلودل ښوونکي ته ځانګړ   ي،الرې چارې د

او استاد يې د خپلې دندې د ښه او اغېزمن تررسه    نکیچې ښوو   ی،د هغه مواردو له جملې څخه د

جد  څه  هر  بل  تر  ورته  لپاره  لر   ي کولو  ټو ياړتيا  دريس  د  کوالی    لګي.  اغېزمنو    شو مديريت  د 

ښه مديريت  د    لګيهسته وکڼل يش؛ ځکه چې د دريس ټو   صدعواملو او د تدريس د مهارتونو ا

چې په ښه لول   لګیاو مثبت ارتباط شته. ټو   مستقيمپرمختګ تر منځ    تحصيد او زده کوونکو د  

کېږي زدکړې  مديريت  برابر  د  فرصتونه  بهيين  ته  کوونکو  زده  ټو   يږيلپاره  دريس  د  د   لګياو 

برابرول د  مديريت څخه موخه لپاره د زمينو  او ښوو يد زدکړې    ونيز . د دريس ټولګي دمديريت 

کوالی يش زده کوونکو ته د ټولګي او ښوونځي   یلور ليدفعاليتونو د په اړوند د ښوونکي پوهه او  

څرنګه چې په دريس ټولګي کې نظم او انضباط د تدريس يو اسايس کړي.    ه پورېړ په ز  چاپېريال

د دريس  یرکن  د  چې  دې  بايد  استادان  پوهنتون  د  او  ښوونکي  دورې  هرې  د  ښوونځي  د  نو   ،

، له دې پرته د زدکړې او تدريس  يولر   پېژندګلويمديريت د سبکونو او الرو چارو رسه  ټولګي د  

 .رسه مخامخ کېږي ماتېجريان له 

نا څه   موضوع په   تنۍلومات تر السه کړ، دپور ماد ميتود او ميتودولوژي د مفهوم په هکله مو څه 

کېږي کوښښ  هغوی څخ  چې  ،مطابق  د  او  د خصوصياتو  ميتودونو  د  تدريس  ګټې د  الښې  د  ه 

منظور   په  کړومااخيستلو  حاصل  ميتودونو  .  لومات  ګټې   تشخيصد  ښې  د  څخه  هغوی  د  او 

او معقول چلند د مضامينو په پرتله د ښوونکي کار اسان او د زده کوونکو عالقه د دريس    خيستنېا

ژوند لپاره  ت  .  کوي  ی فعاليتونو  په  وخت  پراختييدد  چټکې  د  روزنې  او  ښوونې  د  او  رسه  پر  ا  و 

او څېړل   تحليللول د هغوی  عيدې، چې په مجمو  ید دريس ميتودونو شمېر هم زيات شو  بنسټ

 ی.په کم وخت کې د امکان څخه بهر د

و اسايس دريس ميتودونوڅخه په لېره لنډه  ا  د وخت د تقاضا په پام کې لرلو رسه دځينو مهمو  ،مگر

کوو يادونه  دتدر.توګه  چېرې  ځې  يسکه  ته  کړنالرې  نوعمومي  يش  دا  رشو،  څرګنده  چې    ،به 

عمل له الرې    به د   بيان په لول وي، يا  هيشفا  ، يابه دینه د  لیڅخه خانو  تدريس له درېو حالتو 

عمومي   يسدتدر  چې  ،شو  ینې کتنې په بڼه وي. په دې اساس ويال ليد  مشاهدې او  به د  وي اويا

 :له يلولو ويشل کېږي، چې عبارت د  ېيوميتودونه په در 

 .دونهميتو  (لفظي)هيفاش يسدتدر۱

 .دونهميتو  (ي)تجربو عمليې يس دتدر ۲

 .دونهميتو  (ي)مشاهدو عيني يس دتدر ۳

  ي،مساعدو   موينېز ا  ، ښوونکو او مدرسينو ته د يدونو پېژندنه اود هغوی دسته بند ميتو   د   يسدتدر

دتدر  چې ميتودونه  يش  ييسمناسب  وټاکل  او  غوره  سم  رسه  دغوښتنې  د   يسدتدر.  موضوع 
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پوهاو   د  نکيکې دښوو   په خواميتودونو   تجربه،  د  يکار  هم  مهارت  وړا  او  درس    . ديد  رزښت 

موخو په لېږد    يسدر   برابرول، د  ممدو موادو  يسدر   د  چې دمنجمنت اوله دنده ده او   ي ګذار   پالن

ميتودونه چې پورته ترې يادونه وشوه، په نوروڅانګو ويشل   يس دتدر ي.کې پوره برخه او اغېزه لر 

 :نيسوڅېړنې الندې  ندې لول يې ترچې په ال  ،کېږي

Oral:۱شفه  ید ی دعربې کلمې)شفه(څخه اخيستل شو  هيشفا( ميتودونه لفظي)هيدتدريس شفا .

په دې خاطر کوم دريس پروګرام چې بيان يې د الفاظو او کلوتو په يي.  په لغت کې شونډې ته وا

د  ي. فاهي تدريس په نوم يادېږ، د شيمرسته کوم چې د شونډو په مرسته ادا کېږي او د تطبيق وړ د

او طريقه چې پدې دريس طرزالعمل کې پکار ميتود په   هيوړل کېږي، د شفا  تدريس کوم طرز 

 ملکياو د ښوونځيو او نورو    يدريس ميتود د زده کوونکو لپاره لېر اهميت لر ي. شفاهي  نوم يادېږ

 ي.کېږ لخستا هټګ مېتودڅخهيس  در  دې د کې مضامينو کرثوا زدکړوپه او نظامې

ددې لپاره چې ددې ميتود څخه ښه او معقوله ګته اخستل شوې وي، بايد الندينو څو ټکو ته زياته  

 . پاملرنه ويش

ښوونکي بايد د موضوعاتو،   . او لفظي بيان بايد پر علمي اساساتو والړ وي  هيد ښوونکي شفا  -۱

 ي.کړ و  لولحقيقي  وا واقعي پهتفس   وحکاياتوا ، واقعاتويقومطالبو، حقا

په شفاهي تدرييس تګ الرې کې د مطالبو تسلسل بايد په نظر کې ونيول يش. د مطلب په تر   -۲

او د دريس    يل او جوړول د ښوونکي کار اسانو تيبو پالن تر   يسدر   السه کولو او عمد کولو کې د

ی  ا کېدي  بند  درجه  لول  ښه  په  مراحل   ييستدر پالن په مرسته د درس د موخو د السته روړلو لپاره 

 يش.

رسه سم وړاندې يش، تر    يې د ښوونکي شفاهي بيان بايد د زده کوونکو د ذهني او علمي سو  -  ۳

 .څو چې موضوع د زده کوونکو د فهم او پوهې جوګه يش

اړتيا وړ دريس    -۴ مثالونو، همدارنګه د ساده  بايد ښوونکي د ساده محيطي  لېږد کې  مطالبو په  د 

 خد.ممدو موادو څخه کار وا

د  .وده او انکشاف بايد په پام کې ونيول يش حيېرو  يشفاهي بيان کې د زده کوونکو د ابتکار په -۵

د  هکله  په  موضوع  د  ته  هغوی  او  برابرول  زمينه  کولو  پوښتنې  د  ته  کوونکو  زده  لپاره  مطلب  دې 

 .يشی قضاوت اجازه ورکول ګټور واقع کېدا

منظم پروګرام  يس  ي، د درس د موخو، در په ټولو دريس فعاليتونو کې، چې په هر طرز او طريقه و 

د  .  او وخت د ښوونکو د پاملرنې او د پام وړ فکټورونو څخه شمېرل کېږي  يل او د کار پالن، وسا

 :له يتدريس شفاهي ميتودونو مهمې برخې عبارت د

  موضوع يس  در   چې  تخو   کوم  ،يکېږيل  و  تهيت  حکا  وا  خرب  کې  لغت  په  قصه دقصې ميتود:(۱

د   و يقي اطرييس  تدر  لول  ، دې يش  وړاندې  کونکوته  ده ز  قصو، قصوکې  په ته  قصې    تګ الرې 

 يي.ميتود وا

کارولو  د  ده، چې  طريقه  دريس  مهمه  يو  کې  کتار  په  ميتودونو  تدرييس  شفاهي  د  ميتود  دقصې 
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افغا   .ل کېږيليدپه ټولو مضامينو کې د زده کوونکو لپاره زيات  موارد يې     ينزمونږ په اسالمي او 

قصه کې  ځا  او حکايت  کلتور  او يلر   یيو خاص  عالقه  زياته  او حکاياتو رسه  قصو  د  ، خلک 

اوقصې  لچسپيد کوي  نييس په ته ښکاره  غوږ  رسه  ژوند .  ځېر  د  شو  کوالی  واسطه  په  قصو  د 

له يوې خوا   کړنې په داسې بڼه زده کوونکو ته بيان کړو چې  منفيحاالت، واقعات، ټولنيز مثبت او  

ورڅخه د راتلونکې ژوند لپاره پند    یي واقع نه يش او له بلې خوا دو کوونک  ېته ستړ   یموضوع دو 

قصو او داستانونو ته    حاً ځوانان رو   تنکيزده کوونکي په خاصه توګه ماشومان او  خد.  او عربت وا

ارزښتونو او د شخصيت   قيد قصې ميتود د زده کوونکو د ذهني ودې، اخال ي. زيات ارزښت ورکو 

مهارتونو، تولنېزو   بنيد قصې ميتود د زده کوونکو د ژ ي.  لوبو  رول وسيا  مهم کې بهېريي  پرمختيا

تار او  ثابت شو ما يخيروابطو  موثر  او  پورې  زړه  په  هکله  په  مټ  ي.  دي  لوماتو  په  ميتود  دغه  د 

الله د  په شخصيت کې  کوونکو  زده  د  پ    کوالی شو، چې  ا يو جل جالله  ، صداقت،  يندار ميا، 

  ۍژوند  حيه، د وطن د ګتو ساتنه او د ښو اخالقو رو ي، ديندار ستي، وطن دو ي، وفادار يښتينويلر

او تولنېزو انحرافاتو په مقابل کې د زده کوونکو  قيوساتو او دغو ښو اخالقو ته وده ورکړو اود اخال 

  .د تنفر قوه فعاله وساتو

 :د قصې د ميتود په تطبيق او عمد کولو کې ښوونکي بايد الندينېو ټکو ته پاملرنه وکړي

. د دې مطلب څخه موخه دا ده چې، زده کوونکو  يو حقيقت ولر قعيت اقصه او حکايت بايد وا. ۱

  االنليکو   چې  کېږې  داسې  . ځينې يلر نه و ړخو ا  کتايب  الوسع کوښښ ويش چې قصه  حتیته بايد  

 ي.سپار يې  ته نش  وتيب اتر  مضامني  منظور په صالحا د دټولنېنکي و ليکو  داستان وا

بايد هغه    اً م يش، چې رښتيا ته نږدې وي. عمومه بايد په داسې لول ترتيب او تنظي دا لول داستانون 

 ي. قصې په کارېکو  کې شاملې يش، کوم چې حقيقت ولر 

والړو   .۲ کې  لورې  مقابل  په  کوونکو  زده  د  ښوونکي  بايد  کې  وخت  په  ويلو  قصې  نې يا.  يد 

کات او کردار د رس په سيګو  چې زده کوونکي د هغه حر   ي کې قرار ولر   یښوونکي په داسې ځا

 يني.وو

يش،    خيستل حرکاتو، اشاراتو او احساساتو څخه کار وا  متثيد د قصې ويلو په وخت کې بايد د    .۳

کړي، بلکې  يلپه قهر او غصې تبد ميتمال  قياحساسات په دې مفهوم نه چې ښوونکي خپل اخال 

په خپله    چې، راښکاره کړي  ښوونکي بايد د قصې ويلو په وخت کې په ځان کې دا لول احساس

 . ښوونکي په دې واقعه کې شتون درلود

نې د تظاهر خد. یاساده کلوتو او جمالتو څخه کار وا  د قصې په وخت کې بايد ښوونکي د   .۴

 خد. رسه سم ادبياتو څخه کار وا يېاو ځان ښودنې څخه لله ويش او د زده کوونکود سو

هم بايد په نظر کې ونيول يش.    لیه او د اواز لوړ واد قصې ويلو په وخت کې د ښوونکي لهج   .۵

يې په داسې لول وي، چې ټول زده کوونکي د هغه   لینې د ښوونکي لهجه نرمه او د اواز لوړوايا

 ي.او نورمال لول واور  ياواز په عاد

د  .6 وړ  تصور  د  هم  او  ید قصې وخت  ذهني  د  کوونکو  زده  د  بايد  مطابق   جسمي، چې  ودې 
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په شا او    قيقو د  ۱۰–۵دورو زده کوونکو لپاره د قصې ويلو وخت بايد د    نيود ملړ   الًيش. مث  يحتش 

 .خوا کې وي

په نظر کې ونيول يش. همدارنګه د   يدپه قصې کې بايد د خلکو عنعنات، کلتور، رواجونه اوعقا .۷

 . کلوتو د کارونې څخه لله ويش نقيصقصې په ويلو کې بايد د ضد او 

 ؛لکه  .ل کېږيليدهم  لیې د قصې په ميتود کې ځينې نواقص او کمواچ ،باېد يادونه وکړو

 ي. اړخ لر  يقصه يوازې نظر  :۱

 .زده کوونکو ته په عمل کې برخه نه ورکول کېږي :۲

 . عمد مهارتونه زده کوونکوته نه تدريس کېږي :۳
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چې    يوکه ووا  نيش. ممکن مبالغه و يده مخينه لر ږلول يوه او  د دريس ټولګي مديريت په عمومي

تاريخ رسه يو ځا  پيداګوژيتاريخ يې د   له هغه وخته چې دريس ټولګي په ید   یپيل شو   ی له   .

کورونو،ښوونځيو، کليساوو، جوماتونو او په اخر کې په رسمي بڼه په مدارسو يا هم رسمي ښوونېزو 

به د ښوونې او تدريس لپاره دريس ټولګي د خپلې تجربې نو ښوونکو  .  مراکزو کې تشکېل کېدل

په   څرنګوايل  او  ميتودونو  د  مديريت  د  ټولګي  دريس  د  ولې  کول.  مديريت  بنسټ  پر  سليقې  او 

نوې   يوه  تقرېباً  مديريت موضوع  د  ټولکې  د دريس  درلوده. ځکه چې  نه  مطالعه  کومه  يې  اړوند 

مديريت په کال کې د ټولګي د   ( ۱۹۷۰سيله په )  موضوع ده. خو د لومړې ځل لپاره د کانني په و 

 ( ۱۳۸6: ۱۰۹زاده،  يترجمه، مرتضو ( )۲۰۰۳) ،مارزانو  .هکله لېره جامع او منظمه مطالعه تررسه شوه

 يريتد دريس ټولګي مد

چې په هغه کې هره ورځ لېر شمېر زده کوونکي په ساعتونو کوالی    ی،دی  هغه ځا  دريس ټولګی

او يو له بل څخه مطالب يا موضوعات زده   يولر   اړېکې  يو له بل رسهيو د بل ترڅنګ کېني،    يش

او تازه کاره ښوونکي، ددې موضوع په اړوند په ويره کې وي   يکړي. په همدې خاطر يو شمېر نو 

ټينګې کړي څه لول وکوال  اړېکې  له زده کوونکو رسه صميونه  يش   یچې ددې تر څنګ چې 

ټولګی ټو   دريس  دريس  د  نو  کړي؟  څخه  مديريت  چارو  مهمو  او  اړينو  لېرو  يوله  کنيول  لګي 

، په  يځکه چې د ټولګي اداره کول د زده کوونکو په پوهولو کې ښه او لېره اغېزه لر ؛شمېرل کېږي

دې مانا چې که يو ښوونکي د کنيول په مختلفو لولونو پوه وي، نو په هر موقعيت کې به په لېر  

توګه اداره کړي يش، کله چې ټولګي اداره او کنيول    برياليتوب او اسانۍ رسه خپل ټولګي په ښه

 . يش نو په اسانۍ زده کړه را منځته کېږي
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کړې لپاره رسيزه او يوه مخکينۍ اړتيا ده يا په بل عبارت ه  د دريس ټولګي مديريت د اغېزمنې زد

  کړې ه  . په دريس ټولګي کې د اغېزمن مديريت او زدیپه دريس ټولګي کې د برياليتوب بنسټ د

لپاره برابرولو  د  الزمو رشايطو  د  ا  لپاره  و  کس  اغېزمن  يو  بايد  ښوونکي  دريس  و پخپله  د  او  يس، 

ولر  اشنايې  ميتودونو رسه  مختلفو  د  کولو  مديريت  د  له  يټولګي  کوونکي  زده  څرنګه چې  لکه   .

تعقيبو  هغه الره  د  او  تقليد کوي  ته    يخپل ښوونکي څخه  کړنو  او  بايد خپلو خربو  نو ښوونکي 

  .جه ويمتو 

که چې  خپلو کليوتو ته پام کوئ، ځام يوتو بدلېږکار په کليوئ، ځکه چې افخپلو افکارو ته پام ک

پهکلي بدلېږا  وت  اعوي.  عولو  پخپل  بدلېږلوته  عاداتو  په  اعول  چې  ځامکه  کوئ،  خپلو ي.  ام 

 ي. ، ځکه چې عادات په شخيص ځانګړنو بدلېږئعاداتو ته پام کو 

 ي. پام کوئ، ځکه چې شخيص ځانګړنې په برخليک بدلېږ خپلو شخيص ځانګړنو ته

ته پام وکړي ځکه   او شخيص ځانګړنو(  افکارو، کليوتو، اعولو، عاداتو  بايد خپلو)  نو ښوونکي 

چې د سمو او مناسبو   ي،چې زده کوونکي له هغه څخه تقليد کوي، اغېزمن ښوونکي هغه څوک د

ک موقعيتونو  مختلفو  په  چې  نسبت  په  اچو ميتودونو  کار  په  يې  ولر   ي ې  اشنايې  لول  پوره  .  يپه 

بايد د دريس ټولګي د مديريت په مختلفو  ( ښوونکي  ۱۳۷۷، نېکنامې،  ۱۹۹۰)کاالهان و کالرک،  

ولر  مهارت  او  منځته   یترڅو وکوال   ي،ميتودونو کې تخصص  را  کړه  زده  او  تدريس  اغېزمن  يش 

. د ټولګي يزمو رشايطو اماده کول دکړې د تحقق لپاره د ال ه  کړي. د دريس ټولګي مديريت د زد

: د ټولګي اداره له يوې مناسبې فضا څخه  يکې داسې تعريفو (    ۱۳۸۰اداره يا مديريت ) رثوفې،  

عبارت ده چې زده کوونکي په لېره ارامۍ او نظم رسه هلته زده کړه وکړي. يا هم د دريس ټولګي 

چې ښوونکي يې په دريس ټولګي کې د  له ګڼ شمېر پالنونو او اقداماتو څخه  یمديريت عبارت د

  .د اسانتيا او چټکتيا لپاره تررسه کوي کړې ه زد

ښوونکې بايد د خپل مضمون تر څنګ د ټولګي د ادارې په برخه کې هم پوره مالومات ولري؛ په  

کوونکو په سمه    ؛ تر څو د خپلو زده خدمختلفو موقعيتونو کې د لول لول مهارتونو څخه کار وا

 .او زده کوونکي د ټولګي حالت دبې نظمۍ خواته يو نيس ل وکړيتوګه کنيو 

يو شمېر ښوونکي مديريت او انضباط يو لول بويل، خو اړينه ده چې ووايو مديريت او انضباط يو  

نيول نه ږ . انضباط د زده کوونکو ساکت او ارام توب او د ښوونکي خربو ته غويله بل رسه توپ  لر 

ايد متنوع د دوستۍ او مينې څخه لکه وي په داسې لول چې هر . ځکه چې د ټولکي فضا بيد

زده کوونکي د ارامه احساس وکړي او له ټولګي رسه تړاو ولري. انضباط د ښوونکي هغو شمېر 

مانع ګر  ته ويل کېږي چې د زده کوونکو د اخاللوونکو کړنو  هغه کړنې چې د ټولګي   ځيکړنو 

د دريس ټولګي مديريت د دريس ټولګي د انضباط په  رسه مخامخ کوي.  تهديد  فعاليت له خنډ او  

. ځکه چې تررسه شوو مطالعاتو ته په کتود دريس ټولګي د مديريت څخه ينسبت پراخ مفهوم لر 

د  منظور ايجادول  موقعيتونو  او  داسې رشايطو  رامنځته   يد  د  ارامه  او  نظم  د  يې  چې ښوونکي 

کړې په جريان ه  ليتونو د تنظيمولو او د زدتوجه د جلب کولو، د دريس فعا  د زده کوونکو د   کولو
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 ي.مطلوبو او د نظر وړ موخو ته د رسېدلو لپاره برابرو  کې د زده کوونکو د ګډون لپاره

 د دريس ټولګي د مديريت موخې 

او د زده کوونکو د ارامولو لپاره    ييوازې د نظم راوستلو لپاره د دريس ټولګي اداره کول بې ګټې د

نو پوښتنه داده چې د دريس ټولګي د  .  خه استفاده کول هم سم کار نه دېد مديريت د فنونو څ

مديريت موخه څه ده؟ د دريس ټولګي د مديريت موخه داده چې په دريس ټولګي کې د نظم او 

يا چاپېريال ولرو. په دريس  ی  ارامه د رامنځته کولو رسبېره يو مثبت او د خوښيو لک دريس ټولګ

ترتيب   او  نظم  د  کې  ندټولګي  هدف  خپله  ټولګی  ی؛شتون  دريس  لول    بلکې  داسې  په  بايد 

مديريت يش چې لېره زده کړه پکې و يش. د دريس ټولګي بله مهمه موخه داده چې زده کوونکي 

 . د خپلو کړنو د مديريت څرنګوالی زده کړي

 د دريس ټولګي د مديريت پر وړاندې پراته خنډونه

نځته کولو او ساتلو لپاره هغه عوامل وپېژين کوم چې د  ښوونکی بايد د منظمې او ارامې فضا د رام

زدکړې د  او  کېږي  سبب  کېدو  مختل  د  فضا  ښوونيزې  او  نظمۍ  بې  د  کوونکو    دکړې   ورز–زده 

 . يکو  مخامخ رسه خنډونو له فعاليتونه

 مناسب   نه  مخکي  له  مخکې  چې  داده  ښه  کړئ  کنيول  کړنې  کوونکو  دزده  چېی  پرځا  ددې 

 .ونيول يش بينظمۍمخه د څو  وکړئ اقدامات

 :د زده کوونکو د بې نظمۍ الملونه کوالی شو مختلفو ابعادو ته په پام طبقه بندې کړو

 ( توپ ونه يد زده کوونکو اړوند الملونه ) فرد : ۱

 ي. هغه الملونه چې ښوونکي پورې اړه لر : ۲

 ي. هغه الملونه چې په ټولګي او د ښوونځي په فضا پورې اړه لر : ۳

 (ونکو کورنۍ ځانګړتياوې ) خصوصياتد زده کو : ۴

 .ټولنيز عوامل: ۵

هغې د مخنيو  او د  نظمۍ د علتونو پېژندل  بې  د    يد زده کوونکو د  لپاره هڅې، د دريس ټولګي 

 .مديريت کولو باعث کېږي

 په ښوونکي پورې اړوند الملونه .۱

. يانې يرې اړه لر دا المل د يو ښوونکي د تدريس په تګالره، ظاهرې وضعيت، کړنو او خواصو پو 

که ښوونکي د ښه شخصيت خاوند، د تدريس په مختلفو طريقو پوه، د ارواپوهنې په برخه کې هم 

زد برالسی وي  توګه  بشپړه  په  باندې  پر خپلو ستونزو  او  ولري  مالومات  لېر  ه  پوره  په  به  کوونکي 

نظمي ونه کړي. همدارنګه که بې  به  او هېڅکله  متوجه  ته  نظم خپل درس  او  د    شوق  د تدريس 

کړې او ودې ارواپوهنې په اړوند د ښوونکي د اطالعاتو کچه کمه  ه  مختلفو ميتودونو، تربيتي، زد 

مخ يش رسه  نيمګړتياوو  له  انضباط  او  نظم  کې  ټولګي  دريس  په  چې  کېږي  باعث  ددې  .  وي، 
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رسبېره پردې د ښوونکي شخصيت هم کوالی يش د ټولګي په مديريت کې بنسټيز رول ولري. په 

ځاه زدی  غه  لر ه  کې چې  نه  عالقه  ښوونکي رسه  له  کله چې  يکوونکي  وي.  نه  انضباط  شايد   ،

او د هرې موضوع متناسب ميتود  ي ښوونکي د تدريس د مختلفو ميتودونو په اړوند مالومات ونه لر 

کړې لپاره الزم رشايط نه يش برابرولی، بلکې د درسونو ه  ، نه يوازې د زده کوونکو د زديونه کارو 

زياتو ه  زدد   پسې  ال  ميلې  بې  او  مينه  نه  کوونکو  زده  د  لپاره  زده   يکړې  چې  کله  ده  روښانه  او 

 . نه يش کوالی د ټولګي نظم او انضباط وسايت ي کړې لپاه عالقه ونه لر ه کوونکي د زد

 په زده کوونکو پورې اړوند الملونه .۲

او روحي ناروغۍ، د  : جسمييدا د ي د بې نظمۍ ځينې الملونه چې په زده کوونکو پورې اړوندېږ

د ه  زد ورکول،  نه  اهميت  ته  الرښوونو  ښوونکي  د  درلودل،  نه  عالقې  او  انګيزې  د  لپاره  کړې 

، د مطالعې مشخص او منظم پالن نه درلودل،  يښوونځي او ټولګي قوانينو او مقرراتو څخه بې خرب 

ر وړاندې د بې نظمۍ لپاره  کړې په چې په ټولګي کې د زد يکم خويب، ستړيا او نور هغه الملونه د

 ي.زمينه برابرو 

 فضا پورې اړوند الملونه فزيکي د ټولګي په  .۳

او  تودوونکې  هوا،  مناسبه  تخته،  مناسبه  ميز،  چوکۍ،پاکۍ،  رڼا،  وضعيت  فزيکي  ټولګي  د 

د عوامل  هغه  نور  داسې  او  وسايل  لر   يسړوونکي  رول  مهم  مديريت کې  په  ټولګي  د  د  يچې   .

والی يش هم د مديريت په تامني او هم د مديريت پر وړاندې د خنډونو په  فضا ک  فزيکيټولګي  

کړې مانع يش. د ټولګي فضا نه يوازې داچې په فزيکي  ه  او د زد   ياېجادولو کې مهم رول ولوبو 

يا زده    نې د ښوونکي او زده کوونکييا، بلکې په عاطفې فضا پورې  يږيچاپېريال پورې نه محدود

. نو يو ټولګي بايد له عاطفي پلوه مناسب حالت ولري او د يهم اړونديږ  کوونکو په روابطو پورې

 . ښوونکي او زده کوونکي تر منځ بايد دوستانه اړېکې شته وي
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. ښوونکي کوالی يش د ښوونې او روزنې د موخو، د زده  يد ټولګي د مديريت سبکونه توپ  لر 

پېژن ټوله کوونکو د پوره  نيولو رسه مختلف سبکونه تجربه کړي. په  او دريس فضا په پام کې  دنې 

 :چې عبارت دې له يکې دريس لوله سبکونه شتون لر 

 الف : پر دموکراسۍ والړ مديريت 

د ميتود  لېرښه  يو  کولو  مديريت  د  ټولګي  د  زد ی؛دا  لېر  ه  ځکه چې  اړخه  له تحصيد  کوونکي 

ا د ښوونکي  او څومره چې  درناو پرمختګ کوي  او  اړېکې  ترمنځ ښې  کوونکو  زده  په    یو  ولري 

هوغه اندازه زده کړياالنوته درس مهم او د پام وړګرځي هغوی کوالی يش د خپل ښوونکي څخه 

بحث  وکړي،  وړاندېز  کړي،  وړاندې  نظر  وکړي،  پوښتنې  هکله  په  درس  د  کې  فضا  ازاده  يوه  په 

خپله د ټولګي په مديريت کې مرسته    یددې ترڅنګ دو   .وکړي او د خپلې پوهې کچه لوړه کړي

وکړي. د ښوونکي په الرښوونه په فعاليتونو ګورل کېږي، په دې لول ټولګيو کې د زده کوونکو او  

 . ښوونکو تر منځ ګډ تفاهم شته وي او انضباطي ستونزې لېرې نه رامنځته کېږي

 يريت ب: پر عدم دخالت والړ مد

ادارې   د  ښوونکي  د  کې  ټولګي  لول  دې  او  په  ښوونېزو  د  ښوونکي  او  وي  نه  مشخصې  موخې 

. د تدريس او ټولګي د مديريت لپاره امادګۍ يروزنېزو موخو په تررسه کولو کې نيمګړتيا احساسو 

لر  ازاد پرېږدينه  يې زړه وغواړ   ي،، زده کوونکي  د    يرسته يې ورسو   يکوم کار چې  او هر کار 

په خپله خوښه وي. همدارنګه په دې ميتود کې د مشخصو موخو د نشتوايل او دريس ټولګي   یدو 

 ی. ، نو په همدې خاطر تر ټولو بد ميتود همدا ميتود ديد مديريت د ضعف په خاطر زده کړه کميږ

 يريت مد تی يا زور زياي ج : استبداد

د زده کوونکي په شديد  مديريت څخه کاراخ  يهغه ښوونکي چې په دريس چارو کې له استبداد



 (د ښوونې او روزنې بنسټونه )پیداګوژي

 
64 

، ي. په دې لول مديريت کې زده کوونکي د پوښتنې کولو اجازه نه لر ياو محدودو   يلول کنيولو 

ټول تصميمونه د ښوونکي پر غاړه وي، زده کوونکو ته لېر احيام نه کېږي، زده کوونکي د هېجان 

صورت نه نييس. هغوی    او اضطراب دلرلو په خاطر د مسووليت احساس نه کوي او چندان زده کړه

دښوونکې په حضور کې د فعاليتونو د تررسه کولو لپاره هڅې کوي، ولې کله چې ښوونکي نه وي  

وکراسۍ والړ مديريت کې زده کوونکي ميهېڅ فعاليت او کوښښ نه کوي. په داسې حال کې پر د

 . (۱۳۸۲، يچې خپلې چارې په سم لول تررسه کړي. )رشيعتمدار  هڅې کوي

ميتو  لوبو په دې  برخه کې اصد رول  نو په دې رسه ښوونکو ته   ؛يد کې ښوونکي د مديريت په 

الزمه ده چې د مديريت د ميتودنو په اړوند مالومات ولري او که د دريس ټولګي دمديريت کولو  

لر  ونه  مالومات  پوره  اړوند  افرسدګ  يپه  او  غم  غيبت،  د  ټولګي  د  پرېښودل،  تحصيل  د يد   ،

ده کوونکو دمقاومت، د زده کوونکو تر منځ د رفاقت د نه شتون او د درس  ښوونکي پر وړاندې د ز 

روښانه خربه ده چې په دريس   .يکړې رسه د عالقې په نه درلودلو کې لېرې ژورې اغېزې لر ه او زد

ټولګي کې د ښوونکي د رهربۍ څرنګوالی، ددې غربګونونو په رامنځته کېدلو کې بنسټيز او عمده  

دا لول اداره د هغې ادارې برعکس ده چې په دموکراسۍ والړه وي او زده    . لنډه داچېيرول لر 

کوونکو ته پکې ارزښت ورکول کېږي او زده کړه په اسانۍ رسه صورت نييس. په دې لول اداره  

زده کوونکو ته، ښوونځي او لوستنځي د عالقې وړ   ي. کې زده کوونکي د ښوونکي رسه عالقه نه لر 

نو دو  او په درسونو کې پرمختګ   نيش کوالی  ینه وي،  په الزمه توګه ښوونې ته الرسسی ولري 

 .وکړي

 د دريس ټولګي په مديريت کې د اغېزمنو ښوونکو ځانګړنې

د  اغېز يا غ مستقيم لول هغه موخې چې په   ي،لرونکي ښوونکي هغه  او مستقيم  مناسب  چې په 

پلو چارو کې د اغېزمنتوب د  . اغېزمن ښوونکي بايد په خيتعقيبو   ي،زده کوونکو پورې اړوندې د

لپاره الندې ځانګړنې کسب کړي کولو  ټولګی   یتر څو وکوال ،تر السه  او سم    يش دريس  په ښه 

 :يچې په ټوله کې الندې ځانګړنې لر  يلول اداره کړي. اغېزمن ښوونکي هغه ښوونکي د 

قوت    کړې سبکونه او طريقې، د ضعف او ه  اغېزمن ښوونکي خپل زده کوونکي د هغوی د زد  :۱

چې زده کوونکي په کوم لول کوالی يش چې   يټکي او د هغوی پوهه او مهارتونه پېژين او پوهېږ

 . ښه زده کړه وکړي

لر   :۲ امادګي  لول  پوره  په  ښوونکي  لر ياغېزمن  حاکميت  پوره  موضوع  دريس  پر  پوره    ي،  په  او 

 ي. دقت رسه پالن جوړو 

د  :۳ هغه  ښوونکي  رس   ياغېزمن  کوونکو  زده  خپلو  له  پېژندګلو چې  په    يه  تدريس  د  او  ولري 

 .مختلفو طريقو او مهارتونو پوه وي

 ي.اغېزمن ښوونکي خپل زده کوونکي په عمد کارونو مشغولو  : ۴

اغېزمن ښوونکي په لومړۍ ورځ خپل انضباط او کنيول زده کوونکوته ښيې او د زده کوونکو د   : ۵
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 ي. پام درس ته را وګرځو   یيو ورځو د دو بې پروايۍ پايلې هم ورته په نښه کوي تر څو له لومړ

هم همدا احساس په ځان    ی کوي ترڅو دو   ی اغېزمن ښوونکي خپلو زده کوونکو ته لېر درناو   : 6

 ی.کې غښتلی کړ 

کوونکي پوهېږي چې کومې دندې  ه  اغېزمن ښوونکي خپل ټولګي په ښه لول اداره کوي. زد  :۷

تررس  فعاليتونه  کوونکي خپل  زده  تررسه کړي،  اوله ورځ خپل  بايد  په  ه کوي ځکه چې ښوونکي 

. ټول فعاليتونه يې واضح او روښانه يقوانني او مقررات ټاکي او د نامناسبو کړنو پايلې ورته اعالنو 

 . وي

نه يوازې د زده کوونکو کارونه اوفعاليتونه مشخصو   :۸ ، بلکې دا هم مشخص ياغېزمن ښوونکي 

بايد کارونه تر رسه ک او څه لول  او  کوي چې ولې  فعاليتونو د تررسه کولو داليل  او  ړي. )د کړنو 

 (.منطق روښانه کوي او زده کوونکي متقاعد کوي

لول تر نظارت اوڅارنې الندې نييس او په   هاغېزمن ښوونکي د زده کوونکو فعاليتونه په دوامدار   :۹

په اړوند    لول د تررسه شوو دندو  ياو هغوی ته په فرد   يدې جريان کې دزده کوونکو کارونه ارزو 

 ي.او دقت او هڅه کوي چې ښه کار ته ښه بدل ورکړ  ي بک ورکو فيډ

 ( )کړنالرې  يقېد دريس ټولګي د مديريت طر

ښوونکي د ټولګي د ښوونېزو موخو، چاپېريال، عاطفي رشايطوپه هره دوره او هر ټولګي کې د زده  

و تجربو او مطالعاتو څخه ته په پام رسه، د دريس ټولګي د مديريت لپاره د خپل يکوونکو پېژندګلو 

يوشمېر  کې  برخه  دې  په  چې  اخد،  ګټه  څخه  الرو  او  طريقو  خاصو  د  رسه  اخيستنې  ګټې  په 

 ي:طريقې وړاندې کوو چې په الندې لول د

 پوره امادګي 

پوره   هم  څخه  اطالعاتو  ورځنيو  د  بلکې  وي  حاکم  موضوع  په  چې  دا  يوازې  نه  بايد  ښوونکې 

ترڅنګ دې  د  او  ولري  چمتووايل    مالومات  ته  تدريس  هم  اړخه  صحي  او  جسمي  روحيې،  له 

اپډيټ   او  پوره تخصيص  کوييې پکې  رشته چې تدريس  هغه  بايد  پردې ښوونکي  ولري؛ رسبېره 

 ي. دپرمختګ متناسب خپلو مالوماتو ته پراختيا ورکړ  ۍمالومات ولري او د علم او ټکنالوژ  يشو 

 بق تدريس کول د فرصتونو څخه ګټه اخيستل يا د رشايطو رسه مطا

اوريدل،  واورې  د  لول:  په  بېلګې  د  يش  منځته  را  اتفاقات  شمېر  يو  ممکن  مهال  پر  دتدريس 

نو  وي،  ناڅاپي  لپاره  کوونکو  زده  د  پديدې  لول  دا  چې  څرنګه  نور.  او  زلزله  راتلل،  سيالب 

او   ي ښوونکي کوالی يش همدې اتفاقاتو ته په کتو رسه خپلو دريس موضوعاتو لومړيتوب ته ورکړ 

همدې موضوع ته په پام رسه موضوع وټاکي او تدريس وکړي. چې په دې لول رسه زده کوونکي 

د عيني پديدو رسه اشنا کېږي. ښوونکي په ټولګي کې د تنوع په را منځته کولو او نوې موضوع په  

يش د ټولګي فضا د ستړيا له حالت څخه وبايس او ټولګي ته تازګي او    ی وړاندې کولو رسه کوال 
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 . ښي ورکړيخو 

 د ټولګي د قوانينو ټاکل 

. يپه ټولګي کې د قوانينو ټاکل د ټولګي په کنيول او د ښوونکي په اغېزمنتوب کې بنسټيز رول لر 

که په لومړيو کې قوانني و نه ټاکل يش زده کوونکي د ټولګي وضعيت د خپلې ګټې او خوښې په 

نا خوښۍ په لول تعينو  د کنيول او ښې ادارې، د تدريس د    . نو د ټولګييلور او د ښوونکي د 

لپاره    يوخت څخه د ښې استفادې او د کال په اوږدو کې د احتويل ستونزو د را والړيدو د مخنيو 

چې ښوونکي د ښوونيز کال په لومړيو کې مخکې له دې چې دريس ټولګي ته دننه يش    ،الزمه ده

پ کوونکو  زده  د  چې  کتو  په  ته  اطالعاتو  هغه  او  تجربو  لر خپلو  يې  اړوند  او    ي،ه  قوانني  خاص 

کې يې وليکي    (کاغذ)په يوه پاڼه    ،مقررات فهرست کوي او د دې لپاره چې له ياده يې ونه وځي

او د زده کوونکو او ځان ترمنځ يوه دوه    ياو په لومړنۍ دريس ناسته کې يې زده کوونکو ته اعالنو 

د ښوونيز کال يا هم يو سمسي تر طرفه هوکړه ليک منعقد کوي، په داسې لول چې زده کوونکي  

پايه پورې هغه قوانني رعايت کړي. په ابتدايه دوره کې بايد د دريس ټولګي اصول او قواعد د کال 

لې ده چې ښوونکي بايد د. مطالعاتو ښو يپه لومړيو ورځو کې د زده کوونکو په اختيار کې ورکړ 

بت قدمه و اويس. په دې لول رسه  خپل انضباطي سياست اعول کړي او په دې برخه کې بايد ثا

زده کوونکي، د ښوونکي د مستقيم نظارت او دخالت پرته کوالی يش مناسبې کړنې تررسه کړي. د  

مقرراتو څخه   ي زده کوونکو د اخر  او  برياليتوب د داليلو څخه يو هم د دريس ټولګي د قوانينو 

د  يپ و  ټا يکول  قوانينو  د  ژبه  مثبته  په  چې  ده  وړ  يادولو  د  کېږي.  باعث  ددې  زده   ،کل  چې 

کوونکي د ښوونکي رسه عالقه پيدا کړي او په دريس فعاليتونو کې په فعال لول ونډه واخد. چې 

 .په دې توګه د دريس ټولګي مديريت خپله تامني کېږي

 د ټولګي د قوانينو او مقرراتو نوملړ 

 په مثبته ژبه په منفې ژبه 

 پر خپل وخت ټولګي ته حارض شئ.  •

 . ګې ته بايد ناوخته رانشئټول •

 . په امادګې رسه دريس ټولګي ته دننه شئ •

 . ئږکې دننه مه ته ټولګي پرته مادګۍا له •

 . د ټولګي نظم او انضباط وساتئ •

 .په نظم او ترتيب او ارام لول له ټولګي څخه ووځئ •

 .وهئ مه منډې وتئ څخه ټولګي له چې •

 . اجازه واخلئ یله خربو کول مخکې، لومړ  •

 . کوئ مه خربې پرته  اجازې له •

قوانني او مقررات بايد دومره لېر نه وي، چې د زده کوونکو د  ي بايد په پام کې ولرو چې وضح شو 
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بلکې دقيق، روښانه او د انعطاف وړ وي. په داسې لول چې زده ؛ کړې دفعاليتونو مخه ونييسه  زد

وپوهېږ ک   يکوونکي  کېږي  منل  کړنې  ټولګي کې کومې  دپه دريس  منع  کړنې  کوم يا. يومې  نې 

 ی.کارونه کوالی يش او کوم کارونه نه يش تررسه کوال 

 الرې چارې  تغريد کړنو د 

زد د  موخه  په  اصالح  د  کړنو  د  کوونکو  زده  د  منظور  دتغ  څخه  کړنو  د  ه  د  ارواپوهنې  د  کړې 

و او ټولنيزو . ددې الرو چارو لويه موخه، د مطلوبو ښوونيز ياصولو او طريقو څخه استفاده کول د

سيف، هغوی  . )يکړنو د تررسه کولو لپاره د زده کوونکو الرښونه او د نامطلوبو کړنو له منځه وړل د

لر  پايلې  نامطلوبې  چې  اقدامات  نور  او  رټې  نه  کړنو   يو   ( د  چې  ښوونکي  شمېر  يو  کړي.  کم 

، له ټولګي څخه د  دتغ ( دميتودونو څخه بې خربه وي، له منفې الرو څخه استفاده کوي لکه تنبيه

زده کوونکو اخراجول او داسې نور. هغوی تل د زده کوونکو د نامطلوبو کړنو څخه شکايت کوي،  

نه کوي پوښتنه  له ځانه  هېڅ وخت  تررسه  ، اما  کړنې  نامناسبې  او  نامطلوبې  کوونکي  زده  ولې  چې 

د رفتار د تغ    کوي؟ شايد اصد المل يې د ټولګي په اداره کې د ښوونکي نيمګړتيا او ضعف وي. 

 . د اشباع ميتود دې یاما يو ميتود يې چې لېر اغېزمن د  يميتودونه لېر د

 دريس ساعت ارزښت  يند لومړ  •

لومړ   کله چې کېږي  دننه  ته  ټولګي  خدا   ی ښوونکي  د  واچو   ی بايد  سالم  کړي،  ياد  نوم    ي پاک 

او په لنډه ټوګه ځان زده کوو  نکو ته ور وپېژين. د  وروسته د زده کوونکو له حاله ځان خرب کړي 

ځای  تحصيل  د  او  څانګه  مدرک، تحصيد  تخلص،  نوم،  لکه  مشخصات  مهال خپل  پر  او    اړتيا 

له دې الزمه ده نور په تخته وليکي. وروسته  او فکر رسه خپل درس پيل    ،داسې  چې په لېر غور 

 ینيو کړي. ځکه چې يو ښه پيل کوالی يش په ټولګي کې د لېرو ستونزو او بې نظميو څخه مخ

انرژ   ؛وکړي ټوله  واچو   ينو الزمه ده چې  کار  لومړ   يپه  په  لول    ياو  اعلی  په  دريس ساعت کې 

به بريايل وي. ښه خربه داده چې په لومړۍ جلسه کې د زده    يه د ښوونيز کال تر پا  ي درس ورکړ 

بيا د هغوی رسه صميمي چلند غوره يش. په دې لول  کوونکو رسه رسمي چلند ويش او وروسته 

ايجادو   رسه د  يو تصوير  او   يزده کوونکو په ذهن کې  ماهر  مقتدر،  دا يو  چې هغوی فکر کوي 

. ځکه چې زده کوونکي د لومړنۍ جلسې څخه وروسته د تاسو د کار په اړوند يمسلط ښوونکي د

قضاوت کوي. په همدې خاطر لومړنۍ جلسه کوالی يش په ټولګي کې يوه داسې فضا را منځته 

ددې باعث کېږي تر څو ښوونکي عصباين نه يش. زده    يو څخه باخرب ددې ميتودون  (۱۳۷6کړي

يا سمسي کې د زده کوونکو په  او  اغېزه يې په ټول کال  بايس چې  له ټولګي څخه ونه  کوونکي 

چې   ي ذهن کې باقې پاتې يش. د ټولګي بريايل اداره تر لېره په هغو اصولو او اقداماتو پورې اړه لر 

. د يو کال په اوږدو کې د ټولګي د ادارې يکړي او عمد کړي مو د  په لومړۍ جلسه کې مو تعني 

لر  تړاو  پورې  جلسې  لومړنۍ  په  شکست  او  برياليتوب  ښوونکي  د  اړوند  په  کنټرول  په  ياو  که   .

چې يو بريالی ښوونکي يې، په حقيقت کې مو د خپلو زده کوونکو   ،لومړنۍ جلسه کې مو وښودله
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يجاد کړي، که د کال په اوږدو کې له کومې ستونزې رسه مخ هم په ذهنونو کې يوه مثبته روحيه ا

او تاسو بيا هم د بريايل ښوونکي په   ييش نو زده کوونکي د لومړۍ ورځې تصوير په ذهن کې لر 

او اغېزمن ښوونکي   ي، بلکې د يو قو يتوګه مني او د يو ضعيف ښوونکي په توګه تاسو ته نه ګور 

 ي. په سيګو درته ګور 

 نکو د نومونو زده کول د زده کوو  •

نومونو زده کول د اسانه الرد زده کوونکو د  او  . کله يد دريس ټولګي د مديريت يوه لېره ساده 

په سيګو   ښوونکي  هوښيار  او  ځېرک  يو  د  ته  تاسو  هغوی  کړې  زده  نومونه  کوونکو  زده  د  چې 

کوونکي ته په  . کله چې زده  یاو بې نظمې نه کوي پوهېږي چې استاد هر څه ته متوجه د  يګور 

او په دې صورت کې زده کوونکي ځان ته   ينوم غږ کوي په حقيقت کې يوه عاطفې فضا ايجادو 

چې د ټولګي نظم له منځه يويس او کله چې د هر زده کوونکي نوم زده کوي په    ي اجازه نه ورکو 

مانا چې هر يوه رسه عالقه لر  نوم د کومې پديدې    يدې  بې نظمۍ په  چې په دې صورت کې د 

لر  نه  امکان  کم  لېر  کې  ټولګي  په  کېدل  وي  يرامنځته  زيات  شمېر  کوونکو  زده  د  چې  کله   .

د  یدهغو  کار  ګران  زده کول  نومونو  ګټې   ی،د  په  د الندې الرو چارو څخه  درانه ښوونکي  خو 

 : اخيستنې کوالی يش چې لېر ژر د خپلو زده کوونکو نومونه زده کړي

 . کړي يفلول خپل ځان معر  ييو په انفرادچې هر  يله زده کوونکو څخه وغواړ   .۱

بلکې يوازې د زده کوونکي    ئ؛بل څه ته پام مه کو   ،کوي  يفکله چې زده کوونکي ځان معر    .۲

نوم ته پام وکړئ او اماده و اوسېږئ. وروسته د زده کوونکي نوم په لوړ اواز تلفظ کړئ. د بېلګې په  

 ؟ یلول ستا نوم محمد طاهر خپلواک د

وکړئ او د زده کوونکي نوم د هغه چا رسه چې تاسو يې پېژنئ په    ياو کې تصوير ساز په دې پړ    .۳

منځ يوه ذهني   تر  او زده کوونکي  نظر وړ کس  او دهمدې  خپل ذهن کې يې تصوير جوړ کړئ 

 .رابطه ټينګه کړئ

 . د زدکوونکو د نومونو د ژر زده کولو لپاره د هغوی د نومونو د ليست څخه ګټه واخلئ  .۴

  امکان په صورت کې د زده کوونکو څخه وغواړئ چې په څو لومړيو اونيو کې په ثابت ځای د    .۵

 .کې کيني

شونډې، تور کايل او نورو له   سيګې، غټه پزه، غنچه  يېد ليدلو ثابتې نښې لکه: ايب سيګې، طال   .6

 . الرې کوالی يش د زده کوونکو نومونه زده کړئ

تختې مخې ته رايش او نورو ته ځان معريف کړي. البته    له هر زده کوونکي څخه وغواړئ چې د  .۷

 .ځکه لېر وخت نييس یدا کار د لېر شمېر لرونکي ټولګي لپاره مناسب نه د

 ي. او په خپل ميز يې وچسپو  يکيده کوونکو ته ووايئ چې په کاغذ خپل نوم ولز  .۸

 . ده کړيکوونکو نومونه ز ه هڅه وکړي چې په هر ورځ کې ديو قطار زد ېښوونکي د .۹

ورکو .  ۱۰ نظر  چې  کله  وغواړئ  کوونکي  زده  هر  ځوابو   يله  پوښتنه  يا  د  ي او  نوم    ېاول  خپل 
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 . نظر وړاندې کړي ېواخد وروسته د

 زده کوونکو ته د مطالعې د صحيح طريقو او الرو چارو ښودل •

،  یشته د کړې لپاره ځانګړې طريقېه لول د مطالعې او زد يپه ځانګړ   ه کولو لپارهتررس  د هر کار د

کوونکو د مطالعې په صحيح ه  کوونکو رسه په برياليتوب کې مرسته کوي. لېر شمېر زده  چې د زد

د نه  پوهېږي  يطريقې  نه  او  په  ،زده  نړۍ  د  وکړي.  مطالعه  بايد  لول  څه  او  چېرته  وخت،  څه 

او  درسونو  مختلفو  د  کې  مراکزو  ښوونيزو  په  ميتودونه  صحيح  مطالعې  د  کې  ټولنو  پرمختللو 

ضوعاتو ترڅنګ زده کوونکو ته درس ورکول کېږي. چې په دې رسه لېر زده کوونکي د لوړ  مو 

استعداد څخه برخمن وي او لېره مطالعه کوي، ولې که د مطالعې په سمو طريقو پوه نشې، نو نيش  

راوړ  السته  پايله  وړ  خوښي  د  د يکوالی  ښوونکي  د  کې  ټولګي  په  چې  کله  کوونکي  زده  دا   .

اما بيا هم نيش کوالی د پوښتنې ځواب پيدا    ينو پرخپله حافظه فشار راوړ ،کېږيپوښتنې رسه مخ  

  ې چې همدا کار د د   ي،د پوښتنې د ځواب لپاره له ټولګيوالو څخه مرسته وغواړ   ينو غواړ ؛  کړي

جوړ يش او ښوونکي د ټولګي اداره او کنيول له السه   رباعث کېږي چې په ټولګي کې شور ماشو 

ي د مديريت له طريقو څخه يوه هم داده چې زده کوونکي د مطالعې له سمو  نو د ټولګ  ،يورکړ 

 .تر څو ددې طريقو څخه کار واخد طريقو رسه اشنا کړل يش او وهڅول يش

 يه په دريس ټولګي کې د ښوونکي ښه رو•

  او   ي، انسانان يوبل ته نژدې کوي، زړونه يو له بل رسه تړ يښه رويه او ښه اخالق کينه له مينځه وړ 

عاطفې اړېکو    ي . د تاسو او زده کوونکو تر منځ د قو يڅخه لکو   ښيو د ټولګي فضا تازه او د خو 

دو  د  دوستۍ  او  محبت  د  يو خوش  اټينګښت  بايد  ښوونکي  اغېزمن  هر  کېږي.  باعث  ثبات  او  م 

تند ورين  انطباق    ياخالقه،  او  لرونکي  روغتيا  يا  سالمت  رواين  د  مهربانه،  او  عاطفي  لرونکی، 

مخه ونييس، له کېدو    صبيعډو موسکا ولري، دخپل عصبانيت او  خص وي. تل پر شونمنونکی ش

زده کوونکو رسه صميمي ولې قاطع چلند وکړي او په پوره لال عمل وکړي، اما ښه داده چې د زده  

کوونکو رسه د اندازې نه زيات صميميت او نژدېوايل څخه اجتناب وکړي، ځکه ځېنې وخت لېر  

 و د الر ورکۍ او ښوونکي د ستړيا او پښېونۍ سبب ګرځي.صمیميت د زده کوونک

 ان يز د مانا لرونکو ګړنو ډ •

چې مانا    ،الرو چارو څخه يوه هم داده  د  يپه دريس ټولګي کې د ستونزو د را والړيدو د مخنيو 

او په    ي داره فعاليتونه ليزاين او په کار واچول يش. مانا لرونکي کړنې د زده کوونکو عالقه زياتو 

مخنيو ټ نظمۍ  بې  د  د  یولګي کې  فعاليتونه  هغه  فعاليتونه  داره  مانا  کوونکو   ي،کوي.  زده  د  چې 

 . يش د زده کوونکو پر پرمختګ اغېزه وکړي یيې او وکوال  عاليق، تفکر او د زده کوونکو امادګي

 د فرصتونو برابرول •

د  متل  ترکيې  وايي: »خوب، خوب یيو  زدکړه  ))  يي:وا  شمېر   يو   پربنسټ  ددې   .«يراوړ   ،  زدکړه، 



 (د ښوونې او روزنې بنسټونه )پیداګوژي

 
70 

ی کوونک   زده  هر  ترڅويش،    ايجاد  فرصتونه  کې  ټولګي  په  چې  ده  الزمه  خاطر  همدې  په  نو  «يراوړ 

ی  تجربه، کېدا   برياليتوب  د  کوونکي  زده   د ي.  کړ   تجربه  کړه   زده  او   برياليتوب  کې  ټولګي  دريس  په

بريايل  حا  رسه   کولو  تررسه  په  کاري  انفراد يو    د  يا  او   دمرستې  رسه   ټولګيوالو  د،  يش يش.  صل 

بلکې هغه فعاليتونه چې   ؛چې نه لېر سخت او نه لېر اسانه وي  ي،ښوونکي داسې فعاليتونه تنظيمو 

 . انګېزه پارېدونکې او په هغه کې د برياليتوب امکان لېر وي طرحه کوي

 نظر( ورکولحي بک )اصال پيډزده کوونکو ته د الزم  •

ده  زد اړ  پايلو څخ  ي کوونکي  د  کړنو  خپلو  د  باعث  چې  ددې  دا خربتيا  ه خرب يش، ځکه چې 

له ،کېږي او  وکړي  قضاوت  هکله  په  برياليتوب  خپل  د  خپل    چې  د  څو  کوي  مرسته  هغوی رسه 

برياليتوب لپاره معيارونه ليزاين کړي او ددې معيارونه د پوره کولو لپاره الزمې هڅې او کوښښونه 

 .وکړي

 په تصميم نيولو کې زده کوونکو ته ونډه ورکول  •

اختيار ولري. د دريس ټولګي د  يې،    چې د خپلو کړنو په اړه چې تررسه کوي  يده کوونکي اړ دز 

کړې لپاره زده کوونکو ته ونډه نه ورکول، په زده کوونکو کې دا احساس  ه  مديريت ضعف او د زد

. په دې مواردو کې زده کوونکي د ښوونکي د  يکړې اختيار نه لر ه  چې د خپلې زد،را منځته کوي

. ددې وضعيت د له منځه وړلو لپاره  يکړې لپاره انګېزه له السه ورکو ه  رو مطيع ګرځي او د زداوام

داده ښوونکي  ، يوه الره  ورکړ   چې  ته فرصت  کوونکو  زد  ي،زده  د  تجربې الرې  د  پخپله  ه  ترڅو 

وکړي باور  دې  پر  کوونکي  زده  که  کړي.  تعني  ستونزې  او    ، کړې  فعاليتونو  په  ټولګي  د  چې 

کړې لپاره به لېره انګېزه پيدا کړي او د بدو کړنو او بې نظميو ه  ، د زديمهم رول لر   تصميمونو کې

 .کچه به راټيټه کړي

 پر ټولګي مداومه څارنه •

چې ښوونکي د ټولو کړنو په اړوند    ی،د دريس ټولګي په اداره او کنيول کې يو اغېزمن عامل داد

لپاره ،چې په ټولګي کې تررسه کېږي مهمه ده چې څه لول د ټولګي    خربوي. ددې کار  دا لېره 

ولري تر څارنې الندې  کړنې  پام وکړي؛  ټولې  خاطر  همدې  په  د  ،نو  مو  او څارنه  ليدنه    زده   چې 

وو لول  عادالنه  په  ترمنځ  ستاسو دييشکوونکو  حالت کوالی يش  .  لېره    ،څېرې  کوونکو  زده  په 

بيا هم په )مهربان لول زده کوونکو   ، ياغېزه وکړي. له ټولو ستونزو رسه رسه چې له ځان رسه يې لر 

. ی: ليدل او کتل يا ليدنه او کتنه. ليدل يو غ  ارادې فعاليت دي(. ليدل په دوه لوله ديته وګور 

مونږ ټول شيان وينو، که وغواړو او که ونه غواړو هر هغه څه چې زموږ په وړاندې شته هغه وينو،  

 ،ارادې لول او پوره دقت رسه مو ورته کتد وي  چې په  ،خو يوازې هغه څه مو په ياد پاتې کېږي

ځکه   ؛ته پام وکړئ يلاو کتنې څرنګوا چې د خپلې ليدنې ،نو په دې رسه په ټولګي کې هڅه وکړئ

 . چې زده کوونکي د دريس مطالبو يوه برخه د ښوونکي د سيګو داړېکو له الرې زده کوي
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ليدلو او کت په همغه اندازه په تدريس    ، لو مهارت ولريپه پايله کې په هره اندازه چې ښوونکي د 

د بريايل  ولر يکې  د  يا  په  د  ئ،.  متوجه  کوونکي  زده  کومو   ي،چې  يا  کس  کوم  ښوونکي  چې 

. له همدې خاطره په هغوی کې د حسادت حس تحريک کېږي او د يو شمېر  يکسانو ته لېر ګور 

چې ښوونکي ،. ويل کېږيکړنو په تررسه کولو رسه د ټولګي مديريت له خنډونو رسه مخامخ کوي

  ي او قو   يچې هغوی نه يوازې تيز ليدونکي د ،، دا ددې نه رسچينه اخديپه شا کې هم سيګې لر 

که ښوونکي د ټولګي پر اوضاع  (  ۹۷6. )فونتانا،  یتحرک زيات د  ينبلکې د هغوی بد  ي؛مترکز لر 

ت کې د زده  وي او په ټولګي کې يې هر لول خوځښت تر نظر الندې وي، په دې صور   واکمن

احساس  کوونکي  زده  که  کېږي. ځکه  نيول  مخه  د فرصت  کولو  رامنځته  د  نظمۍ  بې  د  کوونکو 

جريان    د درس په  کېي  ټولګ  پهاو    يچې ښوونکي د هغوی ټولې کړنې تر څارنې الندې لر   ،وکړي

اغېز  کوونکو  زده  په  کوالی  ي؛لر کې  نيش  کوونکي  زده  کې  حالت  دې  په  را    ،نو  نظمي  بې  چې 

 .کړيمنځته 
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، داسامې يامو يجاموړو  سيسټم د يوې پرمختللې او مهامذبې ټامولنې بنسامټ يښوونيز او روزنيز منل شو 

للې اوخوځښامت زېږنامده   هېڅ سيايس گوند،  سيستم چې له هر لول سيايس السوهنو پاک وي او د

 نکييامو و ځامواب تياوواړ  او غوښتنو د ولس  د  ،يو   تړىل  پورې  شخص ينه وي او نه په کوم ځانگړ 

 اړتياما او غوښامتنه لومړۍ او لويه ټولو  تر  .يو   شوى  جوړ  هول  او  فکر  په   ملت  د  يا  استازيو  رښتيني  او

په هامر لول رشايطامو کامې  او  هېڅکله  ده، چې  وړتيا  او  اړتيا  کوونکي  زده  د  او  کول  درک  واقعيتونو  د

 بايد له پامه ونه غورځول يش.

نه د کومې شخيص او ساميايس  يوکړ ی د مد وثېقې ښکارندو   همدا راز ښوونيز دريس نصاب بايد

د هغوى نظرونو تامه د احاميام  ي،اړتيا لر   مفکورې، هغه څه چې د ولس او خلکو غوښتنه ده او ورته

 په سيگه وکتل يش. 

يووالی او د مينې او محبت په ارزښتناکو تورو پيل شوى نصاب   د اسالمي ارزښتونو، د ټولنې د مد

غې سپېڅلې خاورې د گالليو بچيانو ذهنونه د اسالم پالنې، انسان پالنې او هېواد پالنې څو د د  ،وي

ساينس او ټکنالوژۍ رسه    ي ، د نيکمرغۍ او سوکالۍ خوا ته يې روان کړي، له نو يپه موخه وروز 

يې بلد او د نړۍ له سياالنو رسه يې سيال کړي، د خپلې خاورې په ارزښت يې پوه کړي او باالخره  

اسالميله   خرب   خپلو  لول  اړخېز  هر  په  څخه  دستور  او  ارزښتونو  مد  دود،  هېوادين  مقدساتو، 

 . ليږيشومو دسيسو او نغوتو باندې ونه غو  يو واويس په پرد

 او ليل کامومې هامم ايام چاما د چامې دې لامه پرته ،که په هېواد کې ت  ديرش کلن ناورين ته لږ ځېر شو

 نصابونو اوسمتي گوندي په نصاب مد  زموږ  يش، چې  دهڅرگن راته  به  دا  وکړوي  پلو   تنظيم  سيايس

 .و  شوي وېشل

بهېامر  دغامه په او رغاوه نصاب پربنسټ مفکورې اوسيايسې خوښ خپلې د  به  تنظيم  هر  او  للې  هرې
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بنسټونو په څېر گډول شاموى  ي، ټولنيزو او بش يکې د پوهنې بنسټ هم لکه د هېواد د نورو اقتصاد

خامه گټامه ښوونې او روزنې    يد مرکز   و. سيستم يو شان نامه و او لامه بېلامو بېلامو ښاموونيزو سيسامټمونو څ

اخيستل کېده، ښوونيز نصاب نه يوازې يو شان )متوازن( نه و، بلکې زيات شمېر نصابونه په قساممي 

بامدبختيو رسه الس  يولو يوچې زموږ هېواد يې له لو  ،همدغه وجه وه  لول د پد کېدو وړ گرځيدل،

نځي د اوږدو جگړو په ترڅ کامې ياما لامه منځامه والړل ياما هامم لېامر زيامامنن ان کړ، زياتره ښوو يو او گر

شول. زيات شمېر تجربه لرونکو او مسلکي ښوونکو د ناوړو رشايطو له امله معارف پرېښود چې تر 

 . ينه د  يورک شو  ګياوسه پورې ال د دغو بدمرغيو لو 

م له دې نا خوالو رسه مخ وو،  کې ه  يب په ت  لنډ تاريخ کې د هېواد دننه او بهر د هجرت په ټاټو 

، يې، له غريب، اروپايکې پاتې راغد د  همدا راز بهرنۍ خ يه او ښوونېزې مؤسسې په خپل ځای

او اسالمي ادارو هم خپل رسالت زموږ د هېواد د   ښوونيزو مؤسسو او ادارو رسبېره عريب  ييامريکا

 اړتياوو پر وړاندې سم تر رسه نه کړ.  

 بېلگې د لږ وضاحت لپاره وڅېړم: دلته غواړم يوازې څو

د  :کېدله نو ينصاب هغه څه  او  ماشوم  له يوې لسيزې وروسته  ينسل روز   ی، چې    خپل   ديې   او 

 د مخکې ټولو له يش، چې وروزل داسې تليد با کوونکي زده  نو ، يکو  چمتو  لپاره خدمت د هېواد

 ويونکی   ځواب  غوښتنو  د  هېواد  خپل  د  کې  څنگ  په  وررسه  او  اساساتو  د  دين  سپيڅد  د  اسالم

ه بله د يادولو وړ خربه دا ده، چې د اسالمي مفاهيمو او هېواد د خدمت او مد . يو جوړيش  ځوان

ارزښتونو تعبېر بايد سم انځور يش، ناسم وړاندې کېدل يا د خپلو موخو لپاره يې کارول درست نه  

اسايس غوښتنه ده، همدا    . دا سمه ده، چې اسالمي اساسات او د اسالم مقدس دين ته ژمنتوبيد

، خو د دې مانا دا نه ده، چې د نصاب په برخه  ی راز د هېواد خدمت او چوپړ هم پر ولس حق د 

،  يش  وغورځول  پامه ال معيارونه يا د اروا پوهنې او ځان جوړونې هغه اصول لهيو نړ  يکې منل شو 

 . ي ديشو  منل کې برخه دې  په چې

او په ځانگړې   ، هر څه يې په خپل ځاییڅخه پاک دين د يط د اسالم مقدس دين له افراط او تفر

يا   کال روژه نييس  ی يو، که څوک د يوې مياشتې فريض روژې په ځاید  یبڼه او شمېر الزم کړ 

او    هم د ورځې په ځای مينه  له دين رسه  نه دا چې  نيولو هول کوي، دا کړنې  او ورځ روژې  شپه 

،  يد هېواد مينه او ارزښتونه دومره حد ته ورسېږ. همدا راز که  ياخالص ښيې، بلکې دين يې ردو 

 .یدا هم ناسم تصور د ييا يې د ژوند اسايس برخه گرځو ي چې له انسان الر ورکو 

توگه په  املعنې    دبېلگې  مجهول  يا  ارزښتونه،  مد  هېواد  د  ته  کوونکي  زده  مرحلې  لومړنۍ  د  که 

نړيو نړ  يموضوعات لکه ترورېزم، بش  ميثاقونه،  او  پهو يال حقوق  او  او دوستې  اړېکې    دريس  الې 

په ځای  ، کړل يش  کتابونو کې ځای پيدا    ددې  مينه  هېواد  چې ددې زده کوونکي په ذهن کې د 

ا مرحلې  لومړنۍ  د  نا    ليک چې    موخه  صديش،  او  فلسفي  په  به  تل  او  پاتې  ترې  لوست دې  او 

 محسوسو مفاهيمو د هغه ذهن والړ وي.  

، هر چا او  يد نصاب اړوند د انډول نه ساتل د   ه دې لنډ پړاو کېستونزه زموږ د هېواد پ  يهبله لو
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د ورغد  کې  په الس  واگي  پوهنې  د  ولس  ددې  ته چې  للې  خپل    يهرې  يا  ذوق  د خپل  هغه 

موقف او حق د عکس العمل په پايله کې ښوونيز نصاب د خپل فکر له مخې چمتو    يمحروم شو 

، نو يې د خپل واک په درشل  هخوښيد   يا مکتب  که د کومې للې يا شخص ښوونځی  . يکړي د

د   بوديجه يې  ټوله  پوهنې  له ښوونځي زار کړي، ښې ودانۍ يې ورته جوړې کړي، د  کې هر څه 

کتابونو او نورو دريس توکو په برخه کې لگولې ده، په مقابل کې که د چا مدرسه او ديني مدارسو  

 . يه کول يا ديني مرکزونه جوړول دنظام خوښ وو، نو د هغه په وړاندې د معارف مانا هر څه مدرس

په ت و لسېزو کې به د مجاهدينو په ښوونيز نصاب کې هر مثال د تورې، بارودو، رويس مړو شاممېر 

فکر کولوچې  ييا گولېو پېر وو، ان تر دې چې د رياضيکي معادلو د حل پر مهال به سړ   ميواو د مر 

د خلقيامانو او پرچميامانو دريس بېلگامې   فرقې په منځ کې مترين کاموي. همامدا راز  يگواکې د عسکر 

 يپيدا شامو  ياومترينونه به د ارشارو د نيولو، وطن، کوراو کاليو پيدا کولو او د بزگرانود خدمت او نو 

همدا الملونه وو، چې تر ننه د مکتبي او طالامب تامر   کمونيستۍ د خورولو او ستاينې موضوعات وو.

، چامې ياو هغه بل ته په دې نظر گور  يلمدن بو يې ځان مهذب او متی  ، لومړ یمنځ واټن موجود د

بايد يوازې تر حجرې او محرابه پورې اړوند خپلې ټامولې چامارې ساممبال کامړي او د ژونامد پامه نامورو 

. پامه مقابامل کامې دا دويامم لول زده کاموونکي يبرخو کې د خربو کولو يا نظر ورکولو هېڅ حق نه لر 

ان تامر دې چامې مکتامب  يخص په سيگه گور او له اسالمه د نه پوهېدونکي ش يته د يو عاد  يلومړ 

يا  يا ښوونځي د ځينو ديني عاملانو په اند په اسالم کې يوازې مباح عمل بلل کېږي، چې ورتلونکي

، چامې يناميازې گنهگار نه بويل او اهميت ته يې هېڅ اړتيا نامه ويو   د دې لول تعليم تر رسه کوونکي

 . همتوازنو او نا سمو پاليسيو زېږندنه د د ښوونېزو نصابونو د غ  يېپورتنې دواړه لول نظر
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 موخه تعليم  د

، بلکې د انساين تکامل او په يامکاناتو يا دندې السته راوړل نه د  يموخه يوازې د ماد  ې د زده کړ 

ده، څو    نو ته رسېدل اسايس موخهيو نړۍ کې د واقعي انسان په توگه د ژوندانه ت ول او لوړو خو

لپاره د انسا  یانسان وکوال  او   نيتيش د همدې پوهې په مټ د خپل ځان، کورنۍ، کد او ولس 

 يش.   ی بشيت د هستۍ اصد خدمت جوگه او الهي خالفت په سمه توگه ادا کړال 

همدې ټکي ته په پام بايد ښوونيز نصاب او نظام داسې چمتو يش، چې زده کوونکي په دې پوه او  

د  قانع يش، چې   بلکې  نه،  وسيله  راوړنې  د السته  مادياتو  او  امکاناتو  د ورځنيو  کړه  زده  او  تعليم 

انساين قيادت او خدمت جوړونې اصد موخه ده، چې په دې رسه د ورځنيو اړتياوو پوره کول او  

 او حتمي چاره ده.   يامتيازات السته راوړل يوه عاد يماد

 اسالمې معتقدات او ارزښتونه 

ه يو هر اړخېز نظام دې، چې په هره برخه کې د انسان او بشيت ټولې نېکمرغۍ او اسالم د ژوندان

نغښتي تل  يد  پرمختگونه پکې  برخو  نورو  په  ژوندانه  د  او  ټکنالوجۍ  کار، کسب،  .د سوداگرۍ، 

او    یټينگار شو  ارزښتونه  اسالمي  ته چې  موخې  ژونده اصد  له  ده، خو  هم شوې  يې  هڅونه  او 

چې دې    ي ټول اړ د  ی او دو   ي د  ي او د هرې کته گورۍ خلک رابلل شو هر څوک    ي، معتقدات د

  موخې ته ژمن وي. له همدې کبله بايد په ښوونيز نصاب کښې د )ديني ښوونې( تر عنوان الندې 

محدو  او  لنډو  څو  په  موضوع  ديوازې  هرې  او  برخې  هرې  د  بلکې  نه يش،  و  بسنه  موضوعاتو  و 

 اړوند مفردات له ځانه رسه ولري.  



 (د ښوونې او روزنې بنسټونه )پیداګوژي

 
76 

 )غري مختلط( تعليمجال 

ټولنه هم د بشيت د يو نظام   . افغاينياصول لر   يهره ټولنه او معارشه خپل خپل عادات او ځانگړ 

لر  پامه و نه غورځول يش. دا چې په  يپه توگه خپلې ځانگړنې، اړتياوې او غوښتنې  بايد له  ، چې 

 ديد  با  اونظام  نصاب  زښوونېيې    ، نوځکهیپيداشو   لپاره  موخو   جال  جال  د  ښځه  او   نر توگه  يفطر 

سا  چاپېريال   ژوند د اړتيا او وړتيا پر بنسټ د جال جال تعليم په بڼه چمتو کړل يش.  د  دواړو  هغو

د سم او سا  چاپېريال برابرول او د نظام چلوونکو صالحيت او صالحيت د    او د نظام چلوونکي

د نه  کم  اهميت  تر  نصاب  بایښوونيز  او  ښه  لوړ،  معيار  دريس  که  د ،  خو  وي،  هم  ،  يرمد کيفيته 

او ټولگيو ماحول په ټوله    استاذ، رسښوونکي او نورو کارکوونکو کرکټرونه او همدا راز د ښوونځي

  ی ، چې ښه اثر يې ښه او بد يې سلبي اثر لرال يمانا د زده کوونکي په ژوندانه کې جوت تاث  لر 

 يش. 

ويال  لنډه توگه  بايد د الندين  یپه  نيولو رسه جوړ  شو، چې ښوونيز نصاب  پام کې  ۍ سياتېژۍ په 

 يش:

 .يکړ  پوره  ښوونيز نصاب بايد د اسالمي مقدساتو او ديني اړينو زده کړو اړتياوې .1

 .ښوونيز نصاب بايد د ټولنې د اړتياوو د پوره کولو ضامن وي .2

 .په ښوونيز نصاب کې بايد له مد افتخاراتو او غوره عنعناتو څخه په زړه پورې يادونه ويش .3

بايد انکشاف متوازن وي، هسې نه چې د يوه ښوونځي زده کوونکي له په   .4 ښوونېزه برخه کې 

تللو کمپ بل ښوونځيپرمخ  او  استفاده وکړي  لوڅه   یوټرونو څخه  د اسون تر چت الندې په 

   .وکړي ې ځمکه زده کړ 

د  يمسلک   د .5 الملونو څخه  اسايس  له  پياوړتيا  د  ښوونې  د  شتون  ښوونکو  ښځينه  او  ، ينارينه 

 ي. دريس موادو شتون اړين د يفمدا راز د د کاه

بايد سيايس نه وي، په دې مانا چې هر نظام او هر حاکم گوند يې د خپلو مفاداتو او   .6 نصاب 

وڅرخو  را  لپاره  اوسن  يښېگڼو  په  دوره، يلکه  توره  واکمنۍ  د  طالب  )د  کې  نصابونو  ځينې  و 

پاروو  رنگه  دا  ځکه  کارول(  الفاظو  نورو  داسې  او  کې  ترورېزم  منځ  په  ټولنې  د  الفاظ  نکې 

 ي. نفرت، کرکه او د زده کوونکي مسېر بل لورې ته اړو 

يا پوهنتون کې د   يله تعليمي مرکزونو څخه بايد سيايس گټه پورته نه کړل يش، لکه په ښوونځ .7

 .په اړه هلته غونډې تررسه کول يدانتخاباتې حلقو جوړول يا د کوم کاند

اړخې  د واحد، پر مخ تلد .8 لپاره لومړۍ  او هر  ټولنې  تللې  ز ښوونيز نصاب شتون د يوې پرمخ 

 . اړتيا ده

 د ښوونيز نصاب عمده موخې 

د ښوونځيو د زده کوونکو په اسالمي روحيه روزل، د اسالم د سپيڅد دين په بنسټونو پياوړتيا،    -۱ 

ه او د پوه  يند اسالمي پوهې پراختيا چې نه پکې زياىت وي او نه پکې کمى او بنسټ يې هم قرآ 
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محمدصىل الله عليه وسلم سنت وي. د الله جل جالله پېژندلو په موخه د ځان پېژندنې د روحيې  

جالله جل  الله  لوی  په   شخصيت  د  وگړو  د  پربنسټ  عقيدې   د  باندې  ارزښتونو  ديني  او  شتون، 

او خلک يې هم ټول مسلونان دې  چ  مانا  دې   په  پياوړتيا د  او    يافغانستان يو اسالمي هېواد دى 

 .  يېخپل ژوند ټولې چارې به د اسالمي ارزښتونو مطابق پر مخ بيا

په هېوادنۍ مينه د زده کوونکو روزل، يانې زده کوونکو ته د هېواد پالنې روحېه ورکول، د هېواد   -۲

جوړول، سمسورول او د زړه له تله له خپل هېواد او له خپلو خلکو رسه مينه لرل خپل خلک خپل  

 ځان گڼل. 

په کچه ورڅخه ښه  زده    -۳ هېواد  د  راتلونکې کې  په  تر څو  روزل  داسې الرو چارو  په  کوونکي 

په ځان متکي کارپوه علمي او مسلکي شخصيتونه جوړ يش، چې په راتلونکي کې د خپلې   يکادر 

 بچيانو درد ته درمل يش.  ه ټولنې او د خپل هېواد د مظلومو او بېچار 

  د  او  ي يووا ځواب  و شمېر داسې جوړول، چې اړتياوو تهد ښوونيز نصاب مفردات او د مضمونون -۴

چېيو   نه  ټيټ  همدومره  يا  لوړ   څخه  کچې  يميتعل  د  يکوونک  زده  لب   مخه  ميتعلي  دمعيار   ، 

 دد تدرييس بهېر ماهيت    کول  لله  څخه  نصاب  واردايت  مطلق  د  هېوادونو  نورو  د   راز  همدا   .يکړ 

در يماهپه    بهېر  يستدر د  نهفکتورو   ېت کې  يارسچيني موقع،  تيفعالي،  شامل  منابع  او  ، يد  ېت 

پروګرام او قالب کې وړاندې کېږي، زده کوونکي په يو دريس چې   ي م ديمحتوا هغه اصول او مفاه

مطالعې، تحل او دښوونيپه  ، دهر درس محتوا يو ځانګړى جوړښت  پلی کويزې محتوا هدف  يل 

 ېز يصوالً دښوون، اکېږي  ټاکلرسه    ت لوليفعال  طريقې او د  يسيتدر  معلم د  دغه جوړښت د  يلر 

موادو په اصالت    يس اهداف ددر   ي ې تعني شو چېر محتوا اصول په تعني شوو اهدافو والړ وي، که  

ثابته محتوا په ټول هېواد کې تدريس يش، په داسې حالت  ،والړ وي  يقواوپه علمي حقا بايد يوه 

او انتخاب  په  دمحتوا  به  ناڅه  څه  ازادې  عمل  او  دابتکار  ښوونکى  لر   کې  ونه  کې  ،  يجوړښت 

فرد بايد  لول وي    نهتوپېرو   ي هغوى  هر  طر  د چې  وړاندې    له الرېقو يثابتو  ته  کوونکو  زده  ټولو 

اوپه او کوښښ پرې  رسه الس    سمو الرو  کړي  پد  اهداف    ي شو   ټاکل چې    وکړي،   پورې کړي 

د کړي ښوونځي  او  ټولګي  د  هغوى  او  وي  کوونکي  خفه  ته  کوونکو  زده  چې  محتوا  داسې   ،  

 . ا بياييخو  ېيال څخه بلېرپچا

شو  ټاکل  لول  برعکس  په  چېرې  کوونکو  ي که  دزده  ود  اهداف  اړخېزه  هر  دزده    ه په  وي  والړ 

توانا او  اړتياوې  او  فعاليتونو    ييکوونکو عالقې  او    نييسځاى و کې  محور  په  به دهغوى دښوونېزو 

 ښيي.   کېخپل تدريس په ت او ابتکار يزيات خالق ښوونکي به

ژوند   يزده کوونکو هر اړخېزه وده به دتوجه وړ وي او ښوونځي به دواقعد  وزنه او  فکر ر   بلکې د

، په داسې کړنو  رلو او فعاليتونو څخه خوند اخدامدل  ييش او زده کوونکي به دښوونځ  يمغږرسه ه

  محتوا دټولو ښوونېزو کوښښونو رسه دنقشې او طرحې مطابق چې زده کوونکي خپله د  کې ددريس

تنظيم   په  اخد  ټاکلواو  هغه  برخه  موقع  کې  کوونکو  ياوهغه  زده  د  چې  منځتونه   يهمکار   تر 

چې په داسې پروګرامونو کې   ، لول دادىلومړی  توپ     لو پروګرامونوکېږي ددې ټو   وي ګڼلجاديا
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  (منرو مرصفول)  او د  دياو دهغې يادول به تحم  ياړخ لر   يزيات نظر   (محتوا  يسدتدر)اوله نوعه  

ګډه  تونه په  يوي اوفعال  يمتک  هچې پروګرام د زده کوونکو په هر اړخېزه ود  په داسې حال کې،  وي

ت ويستلو طريقه او هم په ژوند کې دهمکارۍ يمسؤلد    او زده کوونکي عمالً  يسېږرسته ور   توګه

 . ې کړيطريقې ياد
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نظر  يسو کې دتدريز و لسيدې څو وروست پاملرنې وړ  د  برخه کې  ددې    يد   يوړاندې شو   ېيپه 

شو  يونظر کوالى  څخه  نظريتنس  د،  دجملې  م(م۱۹۸۰يه)ون  او  دمفهوم  تدريس  د  هکله په    انا، 

م او نور افراد  1٩76  يهنظر  ې، د تدريس نظريې او جوړښت په باره کې د الند(م1٩77)سکاندورا  ا

وزنځاى لپاره په  ماشومانو ر   د تدريس لپاره چې د   نوپه باره کې دکوچنيا  يلچې د تدريس څرنګوا

م کال کې څېړنې کړي  1٩84څخه يې ځينې ګانېه، اودېک    يواشاره شوې ده، لدې نظر  ی،کار د

 .يد

دې  له  ، مګر رسه  يبل رسه توپ  لر يو  ټولې د تدريس په باره کې وړاندې شوې نظريې په يو لول  

موندنه چې ټولو  او    يهاو واحده نظر  رسه يوځای ونو کوالى شو ټولې په يو لوى چوکاټ کې    توپ

 وړاندې کړو.  د پوهېدلو وړ وي ته  يونظر

 پروګرام جوړونکو لپاره ګټوره وي او هغوى د  دريس  کړل شوې نظريه کوالى يش دښوونکو او  يو

 . ملګرتيا کويي ځاى واىل ونه لر يو مخامخ کېدنې  رسه د يونورو نظر

 يې تدرييس نظر

اوږدو کې د  يخدتار برابرول او ټولني، تحليوه ټولې علمي نظرپوهې او معارف لپار   بش د   په  ز  يل، 

شوى   وړاندې  او  شوى  تررسه  بنسټوشکل  درې  په  نظريې  ټولې  خپلې  پوهان  کار  نظريه  د    زو ي، 

 .ينعلوم، انساين علوم او ټولنيز يا اجتوعي علومو له مخې پېژ  يعيلکه: طب علومو

د اوروزنه هم  لپاره دخپلواکيو   ښوونه  کارولو  په شکل  پوهې  تړاو   ې  علومو رسه  نورو  او  هوېت 

 او جامعه شنايس، ټولنيز پېژندنه.   يسروانشنا  ي لکه: طبيعي علوم، فلسفه، فزيولوژ   يلر 

د تدريس نظريې هم په يو شکل د ښوونې اوروزنې نظريو الندې متاثره او دهمدې معرفتي پوهې  

ې او روزنې نظريو دطبيعي علومو بعضې نظريه وړاندې کوونکي دښوون  ي د  ي نظام الندې ذکر شو 
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بايد لر ،لدې وجې پاملرنه اوتوجه کوي باور د  ي چې    ي، دعلمې نظريو برخه يې نه ګڼي اوپه دې 

او ترجيح ارزښتونو  معقولو  بايد د وړاندې شوو  نظريې    ګانو څخه خايل وي هغوى د  چې علمي 

او    هغې تثبيت ښکاره واىل کوي   کړنې چې توصيف پېه بيني او هغه څه ىش چې شته د  يېنظر

 په عينېت تاکيد کوي.   يېنظر او د  يندرپېژ 

تار1٩52کانت   يوه  په  کړ   يخيم  روښانه  دا  کې  عينېت رسه ېڅېړنه  په  نظريې چې  عمد  ده چې 

صحيح کار نه دى ورکړى دخپل لېدلورې او نظر لپاره نظريه جوړونه په ځانګړې لول    ي کو   تاکيد

د تودوخه،  نور،  لکه:  پېښو  او  موضوعاتو  نورو  لېرو  کې  د  برخه  په  انرژې  او  بقا  کثافت  او  مادې 

د وا  ي تشېح کړي  د  يي،او  د  چې  نظريه  د  نور  پلوه طوفان  بله  اوله  له الرې  ذراتو    طوفانې څپو 

نظريه د لړ کې کوالى يش چې د  څخه تصور شوى دى، لدې څخه يې هر يوه    يوې   تجربې په 

قانون انرژې حاالتو   بقا د  ادې دم  تودوخې او د  لول د   نظريې کړنه دخپل ځانه ښکاره کړي، همدا

 (1٩52خپله بيا يو لول تناقص دى. )کانت  او دا  يلول شتون لر  کې هم دا

علمي    نن ورځ هم د  ي يېنې نفې کو ي يانو دلته د نظريو تناقص يا ټکر علمي نظريې له منځه وړ 

 عينيت ځاى نيوىل دى.   طريقو منطقې او عمد تجربو د

متکې په ذ نظريې  نتيجه کې نيش کوالى په عيني لول  ټولې علمي  او  پايله  باندې په  هني تحليل 

 دنړۍ توصيف کوونکي وي.  

د  تعريفونه  يافته  نظريې ټول هغه کلوت  او جوړښتونو   ي،تدريس  مفاهيمو، قضاياؤ  منطقې  چې 

لر  تړاو  لورې   ي،رسه  يوه  له  نظريې  دغه  وړاندې کوي،  ليد  منظم  يو  دچلند څخه  تدريس  د  چې 

کړنو   له بله پلوه د روزنېزو الرو موندلو او  يدنو راټول شوو علمي حقايقو ته توجه لر توصيفي مون

  په ښه لول وکوالى يش د  ي طرحې له الرې چې دوه لورې لر  يوې ، کېداى يش د يلپاره تجويز لر 

ځانګړ  په  نظريو جوړښتونو څخه  د  يتدرييس  هغه  شو   يو  لول  تدريس  ي  کړل  يافته  وحدت  يا 

او و  او تحقيقاتو ښکارندوى دىنظريې تحليل  بعد دمطالعاتو  افقي  د    ،اضحه کړي. دطرحې  چې 

توصيفي،  برخو:  درې  په  خپله  په  مطالعات  دغه  نييس،  صورت  کې  برخه  په  يادولو  او  ورښوولو 

ويشل    ي،ماهيت طريقو، څېړنو له نظره يو بل رسه توپ  لر   او الرښوونې يا الرو رسه چې د  يتجوېز 

 کېږي. 

 د تدريس کړنې

نه ده  او پېښه  لنډه خربه  او  د  بلکې په پوره لول يو پيچلی  ؛تدريس يوه ساده  چې په    ی، فعاليت 

که چېرې دريس ټولګي چاپېريال يو کوچني ښوونيز نظام په ،ښوونيز چاپېريال کې رامنځته کېږي

وا تدريس  ته  دې  کوونکو رسه  دزده  تعامل  دښوونکي  کړو  تصور  يو يي،  شان  کې  هغې  په  چې 

لېر   ي يېوماو هدف لرونکي فعاليتونه شامل وي، تدريس دهغې ونډې پر اساس چې لر سلسله معل

چې هغې ته   ي، نظام کې وي او که بهر کې په خپل ځاى پرېږد  ښوونځې دننه  نور اثار که هغه د

اګر که چېرې د داخد اوبهرنۍ کړنو دقيق تفکيک    يي؛داخد کړنې او ب ونې کړنې د تدريس وا
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 څه اسانه کار نه دى.  يريس کې دهغې دمتقابل تاث  له مخې چې په يو بل يې لر او بېلواىل په تد

اوهم دزده کوونکو په پوهولو دعدم تعادل   يبعضې دښوونې او روزنې کار پوهان دانګېرنې ايجادو 

دنو  کول،  ذخېره  کول،  ترالسه  اطالعاتو  دنوو  غربګون  يا  العمل  عکس  متقابل  اطالعاتو    يايجاد 

اتو او معلوماتو انتقال، کنيول، دالرښوونو اوتحول د تدريس داخد کړنې او کړنو اصالح، داطالع

کار تخصص کېدل، د تدريس    د  ، سيايس بيا جوړونې اويبويل همدالول فرهنګي، ټولنيز، اقتصاد

دقېق په  کړنو څخه  ددې  لېرې  که  ذکر کول  او  بويل  کړنې  بېرونې  تجز  بهرنييا  تحليل    يهشکل  او 

کړنو پېژندنه    ښوونکو لپاره په تدريس کې د تدريس د  پاملرنې وړ وي د  ى يش دشوې نه ده کوال 

ځانګړ  کوالى يش  يپه  کړنې  داخل  د   ، لول  دښوونکو  ليکنه،  ګون،  په    په  نسبت  لول  په  کړنې 

 يادولو کې لېر موثر وي.    ورښولو موقعيتونو په جوړښت او ښوونېزو او د

دا پوښتنې    ، تعامل محصول وپېژنو  ياخد تغ  شو د  که چېرې د تدريس کړنې په ښوونځي کې د 

 چې دښوونکي ونډه پدې کړنو کې څومره او څه لول ده؟  ،مطرح کېږي

 د ښوونکي او زده کوونکو دتعامل محصول دى؟   ي يوازېهغه کړنې چې ذکر شو  آيا

 ؟ ي کېدو اويا ضعيف کېدو کې ونډه لر  ييا هغه عوامل چې د ټولګي څخه بهر دداسې کړنو په قو آ 

ې په ټولګي ز ا يو دغه لول تغ   ،دمثال په لول: که چېرې يادول او تحول د تدريس يوه کړنه وپېژنو

 ؟ يايا نور عوامل غ  د تدريس نه په داسې تغ  او تحول کې موثر د يد يکې رامنځته شو 

يقيني لول لېر شمېر عوامل د تدريس په کړنو کې د يا  په  او  لر   قوت  تاث   له مخې  او    يضعف 

ښوونځې داخد عواملو پورې محدود يش    ې دز که چېرې روزنېزې نظريې او څېړنې يوا  ير دموث

ځايوالی به د تدريس په  يو موثرو عوامل تړاو او    او د   ي لېرې هغه کړنې چې د تدريس څخه بهر د

 غفلت ځاى ونييس.   او يۍبې پروا لړ کې د

لر يادولو په    تاث  او اهميت په دليل چې د  کړنو د   د تدريس د   دې رسه خوا کې د   ي. لړ کې يې 

 خربو اوږدولو څخه ځان ساتل يوازې په تحليل او توصيف رسه په داسې کړنو اکتفا شوې ده. 

 د تدريس داخيل کړنې 

دانګېزې ايجادول: ديادولو اوښوونې په برخه او لړ کې يو دلېرو مهمو عواملو څخه ديادولو لپاره  

يا    ي ونکي ديادولو لپاره انګېزه ونه لر ترهغه وخته چې زده کو   ی، دانګېزې شتون د دزده کړه ايزو 

کړنه بايد ديادولو لپاره   نۍد تدريس لومړ .ښوونېزو فعاليتونو څخه ګټه اخيستل به يو عبث کار وي

ايجادو  فعاالنه   يدانګېزې  په  يوځاى  ښوونکي رسه  د  کوونکى  زده  بايد  لپاره  ايجادولو  دانګېزې 

و  مشارکت  کې  پېښو  ښوونېزو  په  مالومات  لول  عمالً  کې  حل  په  مشکالتو  او  دمسايلو  او  کړي 

کړي وړاندې  جوړښت  فکر  دخپل  او  د  ، ترالسه  يوازې  داچې  قالبيو   نه  ثابت  طريقې    ې  پر  او 

چې په دې صورت کې ديادولو لپاره به کومه انګېزه ونه    ،په خپلو ساتنو کې زياتواىل راويل  بنسټ

 .  يلر 

طب په  کوونکي  زده  زيات  مرغه  نيکه  لر له  حس  دڅېړنې  لول  لر   ي يعي  مينه  رسه  څېړنې  ،  ياو 

  يترڅو دغه حساس او عالقه قوي او وغواړ   ،ښوونکى بايد پدې برخه کې داسې زمينه برابره کړي
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دا زر غربګون ښوونکى کړي ځکه  او  تند، چاالکه  کوونکي  زده  نده چې ښوونکى  به   الزمه  کار 

 دبدو بدتر وي.  

بايد رسته ورسېږيواز  هغه ىش چې  د  یداد  ي،ې  کم   چې  کوونکي  زده  هغه  کار څخه چې  هغه 

 هغې نه پرهېز وکړي.   د يعقل او کم ذهن لټو 

زده    چې داسې کړنو ته توجه اوپاملرنه وکړي د  ي،متاسفانه لېر ښوونکي د تدريس په لړ کې يې لر 

جه په نتي  . اجرا کوي  هاى دستورونچې چپ پاتې يش او دپوښتنو په ځ  ي،کوونکو څخه داانتظار لر 

څېړنې او طبيعي پوښتنو ځاى په کړنو او بې ارادې شکل کار ويش او زده کوونکي بې ارادې   کې د

او يوازې    یپوښتنو او ځوابونو څخه رصف نظر کړي د  شکل څه ياد کړي چې په هغې کې دوى د

پوښتنې ځاى نييس    څېړنې او  احتياط د  په داسې چلند کې   ييمعلم پوښتنو ته ځواب ووا  چې د   دا

  ياداشت او نورو افکارو منلو ځاى نييس، کله چې د درس موضوع په حقيقي  فکر کولو ځاى داو  

کېږي وړاندې  او جزمې رسه  لول  عيني  کوي   ، يا  کار  پرې  زور  اوپه  تفاويت  بې  نشته چې    شک 

خپل پېژندنې په جوړښت او بيا رغونه باندې اقدام   انګېزې ځاى ناستى يش. شی د  ديادولو لپاره د

 وکړي.  

 تدريس غربګونونهد 

نه محدودېږ مواردو کې  لو مخنيوى په همدې  يداوږد  مخکې څخه دمطلب د  مګر د  ي؛په پورته 

کوو اکتفا  ښو   ؛اندازه  ارو و ليکن  دښوونېزو  او  کېږي  انکو  داتوصيه  ته  کې  ،پوهانو  برخه  پدې  چې 

  ت کې ګټوره ښوونکو په فعالي  کړنو پېژندنه نه يوازې داچې د   د تدريس د   . تحقيق او معاينه وکړي

فعاليت په    ښوونېزو موادو په توليد او کارونه، د تدريس موقعيت او د   بلکې د  ؛ده زده کوونکو د 

 لول کې لېره موثره وي.  

د تدريس دمختلفو کړنو پېژندل به د ښوونکي دنده دښوونېزو او روزنېزو فعاليتونو په لړ کې درنده 

هغې ذخېره  نده به يوازې داطالعاتو انتقال او دچې دهغه د يمعلم به داسې کار وکړ  .او سخته کړي

کو  دزده  ويو کول  نه  کې  ذهن  په  د  ؛نکو  کوونکو  زده  د  بايد  موقعيت   بلکې  مناسب  لپاره    فکر 

د او  د  ايجادول  لپاره تغ ول د  هغې  با  او  يبيارغونې  به ښه  موثر تدريس رسه  او    په خپل  اخالقه 

 . ويښ زده کوونکي او خلک تربيه کړي
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تبادلې په شکل راکړه او ورکړه په    يو  که چېرې د تدريس د دريس پروګرامونو درشوع نقطه اوهم د

ترمنځ علمي د او زده کوونکو  موقعيت   ،په څېړلو رسه وپېژنو  يقوحقا  لول دښوونکو  لېر حساس 

، د ښوونکي تصميم او هم د زده  نه تحقق سبب يش  تحقق اويا د   د   فوچې داهدا  ،کوالى يش  دى

باندې    يجوچې کوالى يش د زده کړه ايزو پېښو په نتا  يکوونکو رسه متقابل غربګون هغه عوامل د

 وکړي.   اغېزه هژور 

د دښوونکو  يوازې  چلند  تدريس  د  د  مګر  دى  تصميمونو  نه  الندې  لېر  ؛تاث   نور  شمېر    بلکې 

ايس تصميمونه دې دغه چلند محدود کړي او او سي  يچې له هغې جملې څخه ادار   ،عوامل شته

د تدريس په موقعيت موثر عوامل   دهغې په پايلو تاث  ولري، د دريس پروګرامونو بعضې کارپوهان

فکتورونو چوکاټ    چې د   ،راغونډ کړى دىول  لټولنيز    هغې څخه يې چوکاټ او   او د   يڅېړيل د 

 ولو ښودنه کوي.  محدودک ښوونېزو پېښو د دغه فکتور د ي.په نوم هم يادېږ

باره کې يوه څېړنه کړ 1٩41)ليندګرين  نتيجې تر   چې د   ،دهې  ( په تدريس موثرو عواملو په  هغې 

نيولو د ښوونکو لپاره رهنو او  ،يوه حده کوالى يش الرښود وي.    د تدريس په چلند کې تصميم 

چلند    دريس  تدفکتورونوچوکاټ او د  ډلې، دي، هاديهغه فکتورونه او د درې لوله رسه ويشل د

 ماهيت لول دى. 

 الرښوونې ډلې  يهاد

د    ي د  ي چې دهغوى لپاره دريس پروګرام او طريقې برابر او طرحه شو   ي،دغه للې هغه ښوونکي د

بې له زده کوونکو ځانګړنو پاملرنې ته د دريس پروګرام په   ،الندګرن په باور ښوونکي نيش کوالى

وکړي اقدام  کولو  اجراء  او  زده    ،طرحه  د  اخالقي ځکه  او  کړنې  ټولنېزې  او  فکر  کوونکو 
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بايد هغه   ي،چې ښوونکي څه وغواړ   ،البته داسې هم نده  يځانګړتياوې د ښوونکي ارادې تابع نه د

ده چې ښوونکي د تدريس په چلند کې د زده کوونکي عالقې،   نا، بلکې داپه دې مايرسته ورسو 

د   وړتيا، علمي تجربې د  او وړتيا  پا  هغې  پاملرنه ولري  .ملرنه وکړيپېژندنې روشته  بايد    ،ښوونکي 

په همدې سبب    ی.مرحلې، دعقد او جسمي لحاظه ثابت نه د  رشد  ، د یچې دهغوى تکوين لور 

کوالى يش او  ،هغه  د  دروغو  مرسته  په  طريقو  کې    ساملو  کوونکو  زده  په  کول  ترالسه  بېرته  کار 

 طريقو او  هغې لپاره د  ې او هم دزيات کړي. ددې مسايلو پېژندل نيوونکي ته د تدريس په چلند ک

 دريس فعاليت کې مرسته کوي.   ښوونېز الرو په جوړولو او نيولو کې او

 فکتورونو چوکاټ  د

لومړى    ، يمتقابل تاث  او تړاو لر   چې يو بل رسه  ي،دليندګرين له نظره درې لوله فکتورونه شتون لر 

 .  يدچې د تدريس عيني اهدافو رسه تړيل  ي،لله هغه فکتورونه د

 ترڅو زده کوونکي د  ،کوونکو څخه استفاده ويش  يت مختلفو تقو  د   يدبا  د تدريس په چلند کې

ښوونکي   يکو نې  نظر وړ قابليتونه او وړتياوې يادې کړي، پدې کړنه کې د زده کوونکو رفتار کړ 

د  بايد په چاپېريال کې د او  استفادې رسه  السوهنې  نه په   د زده کوونکو  مختلفو تقويت کوونکو 

رفتارګرايانو له کتنې او ليدلورې څخه الندې شيان پکې    د تدريس چلند د  يکړنو ته شکل ورکړ 

 :يشامل د

 کړنو نتيجې پېژندنه.    يد تدريس دمطلوبو قابليتونو پېژندنه او درفتار . ۱

هم تنظيم شوو کړنو   فعاليتونو طرحه دپروګرام دانتقال په مقصد او  يا کالس د   د دريس ټولګي.  ۲

 ته الرسىس.   اهدافو

رفتار او کړنو اهدافو    هغه ارزښت موندنه په هغه ازمايښتونو رسه چې په مدارکو والړ وي او هم د.  ۳

 تحقق او وړتيا ته الرسىس. 

اهداف ښوونکو رسه مرسته کوي ترڅو هغه څه چې    يچې رفتار   ي،دوى نظريې طرفداران باور لر 

سه کړي او کوالى يش داسې يو پروګرام او پالن  په سم لول ترال   ،د زده کوونکو څخه انتظار کېږي

اهداف   رفتارې  او  عيني  همدغه  څه  که  وي،  شوى  ترصيح  پکې  موخېتحقق  چې  کړي  طرحه 

کوالى يش دفعاليتونو لورې او هدف په تدريس کې ښوونکو ته روښانه کړي، دهغوى خالقيت، 

همد او  کړي  محدود  کې  برخه  په  چلند  او  تدريس  د  نرمواىل  او  فرصت،  ابتکار  دانتخاب  ارنګه 

 ابتکار، خالقيت او درشد خوند او دخپل ځان غرورله زده کوونکو څخه هم واخد.  

. د تدريس  یدوميه لله ددې فکتورونو څخه هغه دمحتوا دمختلفو برخو تنظيم او پرلپسې والی د

راوستل يش تسلسل پکې  او  تنظيم  لول  هغه  بايد  تنظيم  محتوا  دمحتوا  تقويه کړي،  يوبل  او   چې 

ده مسئله  مهمه  تيارولو کې  او  په جوړولو  پروګرام  د دريس  تدريس    ،تسلسل  د  د ښوونکي  ځکه 

ديدکار موثر  لېر  لول کې  په  ديادولو  کوونکو  زده  د  هم  او  د ينه  دمحتوا  مدارک    ، درې اصد 

 مالومت، دوامداروالی، پرلپسې والی.ي چې عبارت د ي، تنظېم لپاره شتون لر 

مثال په لول: که   عمومي اصد عنارصو تکرار دى د  محتوا د  د   ېد زده کړ مدارکو يا    مالومت د  د
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دغه   ،وي يبکړنو تصو  هغوى د چېرې ټولنيز علوم يو هدف په زده کوونکو کې په خپلواکه لول د

 درس په مختلفو برخو کې دتکرار او تاکيد الندې ونيول يش.   مفهوم بايد د

مګر د   ي؛د دوامداره رسه اړېکه لر  لی پرلپسې وا . دىپرلپسې واىل دويم اصد مدارک په محتواکې 

، پدې سبب چې په دوامداره توب کې دريس محتوا يو اصد عنرص په یدوامداره نه هم وراخوا د

مهارتونو کې او نور دنقل وړ   کلونو په هوغه صورت او بې له پاملرنې په پراخوالې ددرک او فهم د

مدارک په    يسازمان شو   يو   د  کې چې يو بل پسې وايل عواملو کې تکراريداى يش په هغه صورت  

عمق    غني کولو او د  محتوا د  د  ې او د زده کړ   يلپراخوا   فعاليتونو په اهميت د  يادولو د  شکل او يا د

 .  يلر  کيدله مخې تا

ايجابوي دا  هم  کې  موقعيت  په  تدريس  د  قوانني  موثر  توپ ونو  ،دغه  وړ  دنظر  بنسټچې    د  پر 

 زده کوونکو ته تعني کړي.   پرمختګ تحصيد منرې

 هيت چلند ما د تدريس د

رسچينې   منابع يا  فعاليت او موقعيت،  .درې فکتورونو محتوا شامله ده  د تدريس د ماهيت چلند کې

ې دريس پروګرام او قالب کې وړاندې کېږي، زده  يو   چې د  ي،، محتوا هغه اصول او مفاهيم ديد

د او  تحليل  مطالعې،  په  جوړو مح  يزېښوون  کوونکي  محقق  هدف  ديتوا  يو   ،  محتوا  درس  هر 

 .طريقې او د فعاليت لول مشخص کوي  ييستدر  معلم د  دغه جوړښت د  ي.ځانګړى جوړښت لر 

اهداف د دريس    ي اصوالً دښوونېز محتوا اصول په تعني شوو اهدافو والړ وي، که چېرې تعني شو 

وا په ټول هېواد کې تدريس يش، په  ثابته محت بايد يو ،موادو په اصالت اوپه علمي حقايقو والړ وي

محتوا په انتخاب او جوړښت کې    ابتکار او عمل ازادې څه ناڅه به د  داسې حالت کې ښوونکى د

ثابتو طريقو رسه وي ټولو زده کوونکو ته    توپ ونو يو لول د  ي ، هغوى بايد پدې چې فرديونه لر 

او  يا  وړاندې کړي  او  کولو  پورې  په الس  چې    ، ناسمو رسه کوښښ کوي  په صحيح طريقو رسه 

او په   يتعني شو  ته خفه کوونکې وي  ته تحقق وربښي، داسې محتوا چې د زده کوونکو  اهدافو 

 .  يعني حال کې چې هغوى د ټولګي او ښوونځي دچاپېريال څخه بل خوا اړو 

برعکس لول تعني شو  اړخېزه ودې والړ وي د زده    ي که چېرې په  زده کوونکو په هر  اهداف د 

عالقې او اړتياوې به دهغوى دښوونېزو فعاليتونو محور ځاى ونييس او ښوونکي به دزيات   کوونکو

ابتکار د او  به هم په هوغه خپلو ساتندو  خالقيت  يا  او  تار کې ښودنه وکړي  په    يه خپل تدريس 

 کارونو ختم نه يش.  

به د  بلکې د واقعي ژوند    ه دتوجه وړ وي او ښوونځي ب  فکر روزنه او زده کوونکو هر اړخېزه وده 

به د او زده کوونکي  فعاليتونو څخه خوند اخد، په داسې    ښوونځې د  رسه هوهنګ يش  او  لرلو 

نقشې او طرحې مطابق چې زده کوونکي    کړنو کې د دريس محتوا دټولو ښوونېزو کوښښونو رسه د

د او  خپله  واخد  برخه  کې  تعني  او  تنظيم  په  ي  هغه  کوونکو  زده  د  موقعيتونه چې  بل رسه   وهغه 

ښوونېزو پروګرامونو اول  چې د دا  ددې ټول پروګرامونو توپ  يا . ايجاد کړي اطالق کېږي يهمکار 

دادى زيات  چې  ،لول  محتوا  تدريس  لر   ينظر   د  د  ي اړخ  تحم  او  به  يادول  د هغې  او  منرو    د 
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او   وي  متکي  ودې  اړخېزه  هر  په  کوونکو  زده  د  پروګرام  چې  کې  حال  داسې  په  وي  مرصفول 

مسؤليت ويستلو طريقه او هم په    او زده کوونکي عمالً د  ي ليتونه په مشيک لول رسته ورسېږفعا

 .  يکړ ې همکارۍ طريقې ياد ژوند کې د

دى  هيتما  فکتور  يمدو فعاليت  کې  چلند  په  تدريس  دا   . د  چې  پېښې  ښوونېزې  يا    د   فعاليت 

م بايد د تدريس خاصو پدې صورت کې معل  ،ښوونکي او زده کوونکي ونډه ښوونيز چاپېريال وي

خپل ځانه ځانګړى غربګون ښکاره کړى او د زده کوونکو   وکړي او د  ياصولو او قواعدو نه پ و 

بايد داسې مشابه انتظار ولري  ييسوالونو ته ځوابونه ووا   مګر که چېرې ښوونکي د   ؛او هغوى هم 

پوښتنو مجبور کړي او  پدې صورت کې بايد هغوى په لټه، څېړنې او    ، مشاور ونډه ولري  الرښود او 

 .  يکړ پيدا چې خپلو سوالونو ته ځوابونه په شخيص لول   ،کړي يقهغو رسچينو ته هغوى تشو د

تر  لول  فعاليت  د  رسبېره  محتوا  د   يو   په  تدريس  د  ښوونکي  د  تعني    حده  کې  لړ  په  تګالرې 

يس  چې د ښوونکي په تدر  ، یهغه عواملو څخه د   کوونکي، د زده کوونکو شخيص روابط هم د

که چېرې زده کوونکي د تدريس په چلند    ي.تصميم نيونې په طريقو اثر غورځو   کې موثر وي او د

، پدې صورت کې په غ  فعاله ونډه ولري او  يکې هېڅ لول روابط او يا تعامل د يو بل رسه ونه لر 

ت د  فعاليتونو  کولو  زده  د  وي،  انتقالونکې  پوهې  وړ  نظر  اود  داطالعاتو  يوازې  به  صميم ښوونکي 

ولري انتظار  دا  به  کوونکي  زده  او  کېده  معني  لورې  له  ښوونکي  د  شخصاً  يادول  چې    ،مربوط 

وکړي پ وي  څخه  رسته    . دستورونو  شکل  او رشيک  ايز  لله  په  فعاليتونه  دريس  برعکس  ددې 

 . يورسېږ

فکتور د  درېيم  رسچينې  ښوونېزې  او  امکانات  کې  چلند  ماهيت  تدريس  او    ي. په  درسچينو 

لپاره الزم د  ي،و څخه مقصد ټول هغه تجهيزات دامکانات ترڅو ښوونکي الزم   ي،چې د تدريس 

 .  يکړ  مهارت دمنابعو او امکاناتو تررسه کولو ونډه ترالسه

نيش  هغوى  لول  صحيح  په  ورکول  جوړښت  ته  هغې  او  شتون  نه  او  شتون  امکاناتو  دښوونېزو 

د  ،کوالى وک  د ښوونکي څخه  انتظار  تدريس  فعال  او  په   ؛ړاى يشموثر  يو ښه ښوونکى  که  اګر 

ښوونېزو تجهيزاتو او فضا   چې د  ،موثر وي پدې کې شک نشته  ،محدودو رشايطو کې کوالى يش

 . ، دوه ښوونځي په تصورکړئیمناسب واىل د ښوونکي په تدريس لېر موثر د

لومړ  تجه  ۍپه  هم ښوونيز  او  لرونکې وي  فضا  مناسبه ښوونېزه  ټولګيو رسبېره  پراخه  په  يزاتو، کې 

تنګ او تياره   ولري او دويم ددې برعکس  يلنو، کتابخانه، دورزش لوبغايو نو، ارام ځايو دغونډو ځا

ايا پدې    يلوبو ځمکه او کتابخانه نه لر   او هم د  يټولګي، زاړه فرشونه، زده کړه ايز تجهيزات نه لر 

و  صورت  لول  يو  فعاليتونه  ښوونيز  به  کې  ک  نييسدواړو  زده  او  ښوونکي  ايا  دواړو او  به  وونکي 

محيطونو کې په يو شکل او اندازه وکوالى يش خپل ښوونيز او روزنېز فعاليتونه وړاندې او تررسه  

هېڅکله ښوونکى نيش کوالى   ،نه وي  يفکړي، هغه ټولګي کې چې د زده کوونکو ناستې لپاره کا 

او هغ فضا کې  تر ښوونځي په خالصه  باندې تدريس وړاندې کړي، حتى  فکر  ارام  ته کتنه  په  ې 

کوالى يش، د زده کوونکو او ښوونکو په روحيه او تدرييس کيفيت او يادولو موثر وي، د تدريس  
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په ځانګړ  دنورو عواملو رسه  تړاو  په  دهغې  برخه کې  په  ماهيت  دفکتورونو چوکاټ    يچلند  لول 

تقريباً    1٩72تحقيق الندګران زده کوونکو په يو روزنځاى کې  تر    17د  ي  18نه  لر کاله عمر    ي، ې 

ترالسه شوې .ويېکړ  وړ  وه درضورت  رسولې  موضوع رسته  ژورتيا  او  موندنه  الرې  برخو  دوه  په 

موضوعګانې پدې تحقيق کې دوه پوښتنو په واسطه يوه د ښوونکو سوالنامې په شکل او بله د زده  

 . يد  ياو تحليل شو  يهکوونکو سوالنامې په شکل اوهغه مشاهدې راټولې او تجز

پوښتنل راټولو دښوونکو  پکې  اطالعات  چې  پروګرام   ييک  څرنګواىل،  ادارې  د  ټولګي  د  لکه: 

کې  کتنه  بېرته  نيونه،  تصمېم  فهم،  او  درک  ښوونکي  د  نه  تدريس  د  طريقه،  تدريس  د  جوړونه، 

سوالنامې او اطالعاتو د    حاصلوونکى وي او هم د زده کوونکو د  پر بنسټتجربو    دريس پروګرام د 

د برخ  ټولګي  په  کړنو  هم دهغو  او  او  ه کې  ته دريس موضوعات  نسبت ښوونکو  کتنه  هغه    هغې 

په    يې  نور دريس موضوعات چې وړاندې کوي  انتخاب او  اليلو د  تکليفونه چې وړاندې کوي او د

د ټولګي  اته  هم  مطالعه کې  تقريباً    57درس چې    ژوره  او  وکتل يش  کړنې    11٠٠ځلې  روزنېزې 

 .  يمشاهده او ثبت شوې د 

للو د زده کوونکو په برخه کې درې    يهاد  او تحليل په مقصد د   يېاطالعات، تجزالسته راغد  

 طبقو رسه ويشل کېږي.   ټيټمتوسطه او  يې نې لوړ ذهني توانايايا نورو للو رسه ويشل کېږي 

دا   يهداطالعاتو تجز او ښودنه کوي  او تحليل  هاد،په ګوته کوي  للې په خپلو لوړو ذهني   يچې 

 .  يرسه برابر کړي د ذهني للې کې د اوهم په متوسط للو للو رسه  يهاد قوي اوهم په ټيټو قوو

تجز او  تحليل  اطالعاتو  راغد  السته  قو   يېدمشاهداتو څخه  ذهني  د  د  ې کې  للو  او    د  سطحې 

للو کې چې لوړ ذهني   ييانې په هغه هاد  .مشارکت په تدرييس فعاليت کې هم ځاى نيوىل دى

لر  موضوعا  ي، قوه  ښوونيز  او  وړ  ميزان  بيني  دپيه  کې،  ټولګي  په  ځواب  او  سوال  کېفېت،  تو 

او   نييس  صورت  لول  مستقيم  غ   په  اکرثاً  تدريس  او  لوړواىل  فضا  مثبته  تدريس  او  ځوابونه 

،  يلبالعکس لول نامطلوبه کړنه او مقررات او حاکم انضباط چې په ټولګي حاکم وي کمواىل راو

نتايجو مطابق ښوونکى خپله د تد تنظيم    پر بنسټللو    يهاد  ريس طريقه او محتوا دالسته راغلو 

 کوي. 

نتايجو کې چې د هغه وړاندې شوو فرضيو څخه   او هم د  يېاطالعاتو تحليل او تجز  په ټولو هغه 

چوکاټ تړاو يانې محدودونکي عوامل او د تدريس    اسايس فکتورونو د   د   ي چې السته راغد د

لر  تاث   تحول  ي؛چلند  نتايج  دغه  متاسفانه  منځته   مګر  کې  چوکاټ  مفهومي  په  بيا  پرمختګ  او 

فکتورونو چوکاټ   او شکل نيولو په برخه کې تړاو او طريقه چې د يلاو تحليل هم دڅرنګوا يراوړ 

چې    ي، و   اصد ضعف دا   کېداى يش  . نه وړاندې کوي  ، چلند کې تاث  پرې اېښى دىييس  په تدر

بل څخه بېل او  يو    څه د  ګرام مفهوم يوچوکاټ مفهوم او دريس پرو   دتحليل او تحقيق په لړ کې د

د او  عوامل  موثر  تقريباً  او  نه وي  شوى  لړ کې    جدا  په  تدريس  د  دواړه  يو  هر  عوامل چې  فشار 

 . يد  يشان اخيستل شو   يو تصميم نيونه تعني کوي

هغه عوامل   او  ي نه دفيچې چوکاټ او دريس پروګرامونه د تدريس دجوړښت په لړ کې کا  بله دا
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د ښوونک تنظيمو چې  دندې  ټا   او   يي  ورته  او    کيلورى  نظام، منره ورکول  موندنې  ارزښت  لکه: 

چې داسې څېړنې او تحقيقات نيش    نکته دا  يتوجه او څېړنې الندې نييس، اخر   ددې نور مثالونه د

کړنو څخه په ټولنه کې صحيح او سمې نتيجې السته   هغې د  د تدريس عمومي نظريو او د   ،کوالى

دښووني.  راوړ  ټولنه  ځکه  په  ارتباط څخه چې  فلسفي  حاکم  ټولنيز  بې  کړنې  داخل  روزنې  او  ې 

للو او تدريس    يهاد  الندې طرحه دفکتورونو تړاو او چوکاټ د.تحليل او وڅېړل يش  یحاکم د

 :ييچلونه ماهيت په ښه طريقه رسه ښا

 

 

 

 

 

 ټول وخت د تدريس لپاره 

 

 

 

 محتوا            

 

 فعالېت 

 

 انات رسچينې او امک

 

 

  

 

 عينې هدفونه 

 

 

دمحتوا دمختلفو برخو 

 تسلسل 

 

 

درضورت وړ وخت د زده  

 کوونکو پاره

 

 دفکتورونو عوامل چوکاټ    د تدريس دچلند ماهېت 

 ښودنه کوي.  هيتللو دفکتورونو چوکاټ او د تدريس چلند ما يدغه منونه او طرحه دهاد

چې دهغې څخه  ، لېر شمېر وي مل کوالى يشدليندګرين نظريې ته په کتنې رسه محدودونکي عوا

، دغه يخربتيا قرار لر  هغه د هغې څخه بعضې د بلکې حتى د ؛لېر د ښوونکي په کنيول کې نه وي

د معموالً  د  ي اقتصاد  عوامل  کارونو  سيايس  او  ټولنيزو  او    جوړښتونو  نييس  رسچينه  څخه  ټولنو 

موثرو،کوالى يش درې  په  تنيموون  للو  هغه  عوامل،  ويشل  فشار  رسه  عوامل  موثر  او  عوامل  کي 

د عوامل  موثر  تدريس  د  اهدافو  ښوونيزو  پروګرام  دريس  لکه  فکتورونه  ښوونيز    ي؛کېږي،  ځکه 



 (د ښوونې او روزنې بنسټونه )پیداګوژي

 
89 

،  ياهداف او لولونه يې دمحتوا جوړښت او تسلسل په خپل وار رسه د ښوونکي په تدريس تاث  لر 

لول عواملو تاث ات راکم کړي  په غ  متمرکز ښوونيز نظام کې ښوونکي قادر وي تريوه حده دغه  

  ي.او دريس پروګرام اهداف دهغې موقعيت او رضورت زده کوونکو ته انتخاب او جوړښت ورکړ 

چې د تدريس چلند دفشار الندې نييس او    ي،دستګاه او فکتورونو چوکاټ هغه عوامل د   يادار 

بهرنې کړنې تعني کوي د تدريس  بهر  ،معموالً  نه  ارادې  د  او    يتصميمونه دچې هغه د ښوونکي 

دهغې په تغ  او تحول کې چندان ولري، په همدې دليل هغې ته دفشار عوامل   ،هغه نيش کوالى

لول هادي للې د تدريس وخت    يريتددې عواملو دعيني شکلونو څخه دمد،کېداى يش  يي.وا

 .يچې د ښوونکي فعاليتونه د تدريس په لړ کې محدودو  ،نومونه واخلو

تاث  ع د  ادار درېيمه لله  او  قانون په يو    لکه د  ي مقررات د  يوامل په تدرييس چلند کې قوانني 

ادار  او  او زده    يشکل  او وړتياوې چې د ښوونکي  نظام داستخدام قوانني  موندنې  برخې ارزښت 

کېږي انتظار  يې  څخه  کې    ،کوونکي  لړ  په  تدريس  د  عوامل  تنظيمونکي  بيا  ته  عواملو  دغه 

بايد خپل ځان  ؛وايي موثر   .ددې رسه هوهنګ کړيځکه ښوونکي  يانې  په هر حال دغه عوامل 

عوامل، فشار عوامل، تنظيم کوونکي عوامل، تعني کوونکي او د تدريس په چلند کې د ښوونکو 

دې ورکوونکي  لورې  ته  السوهنه    ؛فعاليت  کې  عواملو  پدې  کوالى  نيش  ښوونکي  لېر  که  اګر 

 وروبخښي.  يته بهبود تد تدريس موقعي،دهغې دقيق پېژندنه کوالى يش .وکړي

کې کړه  زده  کارول  په  نظريې  ټولنيزې  اجتوعي  پېژندنې،  شناختي،  د  چې  پوهېږو،   نظريو   ټول 

کول استعول  د   او  معريف  له  رول  مهم  کې   کړه  زده  په  هغوی    شناختي،  په  چې  ځاېه  هغه  لري. 

باندې تاکيد   اث ت  متقابل  په  خارجي عواملو  او  پرشناختي جريانونو، داخد  کې  نظرياتو  اجتوعي

 اهميت لري.  زيات کې کړه زده په نظريات شوی دی، نودغه

څرنګه چې د زده کړېد پروسې موخه په زده کړه کې د زده کوونکو رسه مرسته کول دي، نو دالګو  

استفاده وکړو.  مهارتونه په زده کړه کې  او حرکتي  يا )منونه( ګېرې څخه کوالی شو، د تحصيد 

په    ټولنيزو ارواپوهانو د تاييد وړ و ګرځېده او ددې سبب شو چې د زده کړې  دغه السته راوړنې د

 بهېر کې نوموړې نظريې د نورو نظريو څخه جال يش.

بندورا د دوه اړخېز موجبيت يانې د فردي او محيطي عواملو پروسه او همدارنګه هر هغه څه چې د 

يې نوم  په  پروسو   ) پيوسته  )هم  د  کېده  کړه  رفتار سبب  اجتوعيياد  ورکونکي   نظرېه  . شناختي، 

انسان  باور  پدې   شخص   هغه  او  يادوي  رفتارونه  هغه  وسيله  په  دمشاهدې  رفتار  د  نورو  د  دي چې 

 يادېږي.  نوم يا )الګو( په مشق رس کېږي. د  الندې نيول مشاهدې د چې

شخصه او کېدای يش مشاهده يې زده کړه د تقليد متضمنه وي او يا نه وي، ځکه چې زده کړه يوه م

د ژوند په اوږدو کې تررسه کوو    واحده موضوع نده بلکې ټول هغه فعاليتونه او کړنې چې مونږ يې

د زده کړې د تجربو څخه رسچينه اخد او مونږ مختلفې دريس او غېرې دريس موضوعګانې زده 

  توعيکوو. له هغه ځايه چې د ښوونې موخه زده کړه ده، نو پدې اساس الزمه ده، چې شناختي، اج

نو  لولونه  مختلف   کړه   زده   چې  وکړو، ځکه  مطالعه  هکله  په  استعول  د  هغه  د  اويې  نظر   په  لري، 
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بناًء  مختلفې  هم  تربيتي موخې   همدې اساس شناخي، اجتوعي نظريې او د   کې  فصل  پدې  دي. 

 هغوی استعول په زده کړه کې درپېژنو. 

 د ويګوتسکي د پېژندنې ټولنيزې نظريې نه کار اخستل 

برنامو له نظره: له هغه ځايه چې ماشومان لېری د چاپېريال، شاوخوا او د ټولنې د    لف(ا د دريس 

پايله کې زده کړه کوي، تعامل په  برنامې داسې    فرهنګي عواملو رسه د  بايد دريس  نو پدې اساس 

 طراحې يش،چې په دوی کې تعامل ته تقويت ورکړي. 

زده کړې  ب( لوي  د  د  ماشومان  لېری  نظره:  مناسبو الرښوونو  له  د  بنسټانو  تررسه   پر  کارونه  هغه 

نوموړي کارونه تررسه کړي، نو ددغه اصل   کوالی يش،کوم چې په يوازېتوب رسه نيش کوالی،چې

نو دغه زده    په نظر کې نيولو رسه که چېرې د ماشوم رسه مرسته د اړتيا د سطحې رسه متناسب وي،

او همکاري د لويانو مرسته  د  موثره دې.  له ځانه   کړه  پايلې  نه يوازې دا چې فوري  ماشومانو رسه 

اساس   پدې  نو  وي.  هواره  الره  هم  ته  استقالليت  ماشومانو  د  کې  راتلونکې  په  بلکې  لري؛  رسه 

 صحيح تدريس د شاګردانو د بالقوه رشد لپاره موثره او د الندې ځانګړتياوو لرونکې دي:

 لپاره   کړې زده د چمتوکول دماشوم -۱

 . يش کړی  کې يې پورته راتلونکې په باېد چې پېژندل قدمونو سبومنا دهغه -۲

 اختيارول.  طريقه منظمه توانايې لپاره د  رشد بالقوه دهغوی د -۳

بايد په داسې لول وي،  ج( له نظره: د ارزيابۍ يا اندازه ګېرېۍ طريقې  چې    د ارزيابې او سنجه 

بالقوه رشد وټاکي او همدارنګه د   نوموړې نظريې د اصولو رسه مطابقت  ويش کړای، د شاګردانو 

 ولري. 

 نظريه  الملونو کړنو د دوه اړخېزو

بندورا د انسان په رفتار باندې د چاپېريال د يوه اړخېزې تاث  ګذارې نظريه رد کړه او پر ځای يې د 

او  عواملو  محيطي  فردي،  د  چې  پروسه  هغه  يانې  کړه  مطرح  يې  نظريه  موجبيت  اړخېز  دوه 

 ه څه چې د رفتار باعث کېده د ) هم پيوسته( پروسو په نامه يې ياد کړ. همدارنګه ټول هغ 

 
په شناختي، اجتوعي نظريه کې هم رفتار او هم محيط د تغ  وړ وي او همدارنګه محيط د رفتار 

پر  دده  ماشومان  نور  لري، چې  انتظار  ماشومان  جنګجو  توګه:  په  مثال  د  ندي،  ټاکوونکي  اصد 

نو په    ښايي دغه انتظار ددې سبب کېږي،چې د ماشوم رفتار تهاجمي يش، وړاندې عکسل العمل و 

پايله کې نور ماشومان دده د رفتار په مقابل کې له ده نه زيات پرخاشګرانه ځواب ورکوي او ددغه 

 ماشوم لومړنۍ انتظار تقويت مومي. 

انتخابوي، چې    نو انسان هم موقعيتونه  لکه څرنګه چې چاپېريال او رشايط انسان ته شکل ورکوي، 
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په نورو باندې اغېزه کوي او هم له نورو اغېزمن کېږي. د بندورا په عقيده انسان نه په هغه مقام کې  

له چاپېريايل   بغ   ازاد دي، چې  نه داسې  او  په وسيله کنټرول يش  دی، چې د چاپېريايل عواملو 

يوازې د هغه د محيط  نو پدې اساس د انسان رفتار    ؛و څخه چې څه وغواړي تررسه يې کړياغېز 

 رسه د متاس په پايله کې ټاکل کېږي،چې بندورا هغه د دوه جانبه موجبيت په نامه يې ياده کړه. 

داخد او خارجي عواملو په تعامل باندې تاکيد   کېبندورا په شناختي نظريه کې د رفتار په ټاکلو  

ث  ګذاره موجود دی؛ مګر په کوي، ددې نظريې پر اساس انسان په چاپېريال باندې يو فعاله او تا

عني حال کې په قانوين توګه د محيط د تاث  الندې دی. پدې ترتيب فرد او محيط پر يو بل باندې 

 متقابلې اغېزې لري. 
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  ځي. لېرعلومو په متنونو کې دامفهوم کله کله اشنا په نظر را بيتيکه څه هم دتر  اصطالح د تدريس 

مدښو  او  دير ونکي  مهارت رسه  لېر  په  پروګرامونو  دريس  د  د  ان  ما  ماناهغې  رسه   هيتاو صحيح 

برداشتونه کوالى يشيلر   يېاشنا نورو   د   .. د تدريس دمفهوم څخه مختلف  نسبت  هغې په کتنه 

،  يتاث  غورځو   منفيکولو په شان په هغوى مثبت يا  کار   هغوى د ښوونکو د  ښوونکو ته او هم د 

هغې لېر   د   . ولري  اليل   د لېر مختلف    ، يش  مفهوم کلمې څخه کوالى  د تدريس د   څنګه برداشت

د  مهم د د  .بنسټ ضعف دى  پوهې  او هم د ښوونکو  او   يونظر  د  بيتتر   بل اختالف  ناسم  څخه 

برداشت دى د  .مختلف  ناسمواىل  او  کله ګډولې  تر دې حده    هيمومفا   بيتيتر   کله  په درک کې 

او زده کوونکي دغه برخې مفاهېم لکه: پالنه، زده کړه، تدريس    ښوونکو  چې لېرى کارپوهان  ،وي

اګر که ممکن  هيمدغه مفا ي. بل پرځاى يې کارو يو   کوي او د مانا او حرفه يادونه يو لول تصور او 

بيا جدا او    هيماصوالً دغه مفا  ، ولري  ،وي  نغښتيپه بعضې مشيکو وجوهاتو چې يو بل کې    ينه د

 .يلر  ماناخپله ځانګړې 

،  اختالف پېژندنې، ينچې هدف يې دجسو ،( دا يو دوامداره او منظم جريان دىبيتالنه او يا تر )پ

 شخصيت  اړخېزه وده ده د زده کوونکو د  هر  او ټولنيز شکل يو  کداو ټولنيز لول وده ده چې په  

وي او  منلو وړ    هغه الرو چې ټولنې ته د   رسه او هم د  هېپو   لپاره د ترالسه کولو او درک د انساين

 ( 28، 137٩ سيف استعداد غوړولو لپاره. ) هغه زده کوونکو د د .هم مرسته ده

استعدادونو    هغې اسايس کار د خلکو د  هغه نظام چې د  ،پالنه يو نظام دى  پر بنسټددې تعريف  

تر  او  او   ، دى  بيتغوړول  الرې  هغه  ټولنې  چې  د   کارونه  او  کړي  ترالسه  وي  وړ  دمنلو  هغې   ته 

 هد وي.  ارزښتونو ته متع
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پالنې لپاره    د نظر خاوندان ددې کارونو څخه وراخوا هم دنورو کارونو کېدل د  بيتتردې چې دتر 

  منل شوو اخالقو او رواجونو او ارزښتونو منل يو فرد ته د   ټولنې د   چې د  يپدې باور د  او   يد  يلقا

بايد دليد لورى  پالنې يو لېر پخواىن   نظام  تربيتي  مهارتونو   ېژندلو دپ  دى، د دې کارونو په ځاى 

انتقاد لکه:  مهارتو   يوده  ايزو  لله  د  ارزښتونو  نو  فکر،  ځاى  او  کې  قانون  په  کړنو  دخپلو  تحليل، 

زمينه کې  ټولنه  په  لپاره  خلکو  ترڅو  )  ورکړي،  کړي.  هغه  1383،1  ميلربرابره  د  او  )مکدونالد(   )

بايد تربيتي نظام دهغې  چې    ي،په ټولنه کې شتون لر   ېقو   يچې درې کلتور   و،همکاران پدې باور  

 له:    يعبارت د ې استمرار برابر کړي دغه درې قو 

 ي آزاد ❖

 لېرو ته ميالن  ❖

 مشارکت.    ❖

ازاد لول لټون   د هغه په نظر په يو بډايه تربيتي نظام کې افراد بايد په يوه ځانګړي اړخ نيونه کې په 

 اخد.   وکړي، نو خپلو يادو شوو شيانو ته يوواىل ورکوي او په لوړ لورې ګام

  د ذکر شوو مفاهيمو تحليل او کړنې چې مشخص شوي هېڅ لول نيش کوالى پالنه په هغو ماناو 

لکه: زده کړه، تدريس او حرفه زده کړې رسه يو وپېژندل يش پالنه يو کد مانا لرونکې کلمه   رسه

د مفاهيم  نور  کوالى يش  چې  د  ده،  ورکړو،  ځاى  کې  داخل  په  په  هغې  مانا  او  مفهوم   ښوونې 

له   او  لرونکي  هدف  چې  دي،  فعاليتونه  هغه  ښوونه  بلکې  دى؛  نه  نظام  يو  روزنې  پالنې  خالف، 

دې مقصد او هدف يې د هغه موقعيتونو او فرصتونو برابرول    چې د  مخکې څخه طرحه شوي وي،

يادولو کار په يو روزنيز پروګرام نظام کې اسانه کړي او چټکتيا ورکړي. په همدې سبب   دي، چې د

روزنې لپاره يوه وسيله ده نه خپله روزنه زده کړه يو مشخص او دقيق طرحه شوی فعاليت   ړه دزده ک

د  وجې  همدې  له  ته    دى  هدف  زر  لېر  ته  نسبت  دپالنې  او  مالوم  لېر  دقيق،  لېر  هدف  هغې 

  فلم د   حضور څخه د  رسوونکى دى، زده کړه امکان لري، د ښوونکي په حضور او بيا د ښوونکي د

 نورو رسنيو له الرې صورت ونييس. او تلويزيون اوالرې، راديو 

 د تدريس مفهوم هغه برخه زده کړه ايز فعاليتونه چې د ښوونکي په حضور کې د يو ټولګي دننه

 رامنځته يش اطالق پرې کېږي.  

چې  دي،  فعاليتونه  منظم  سلسله  يو  بيا  کړه  زده  لول  همدا  ده.  برخه  يوه  کړې  زده  د  )تدريس( 

يادولو لپاره مطلوب   چې هدف يې د   په بر کې نييس،  کې څخه طرحه شوي وي،هدفمند او له مخ

 رشايط جوړول او رامنځته کول دي. 

حضور نه د زده کوونکو   رسنيو په وسيله او بغ  د ښوونکو د  هغه برخه زده کړه ايز فعاليتونه چې د

کړه د تدريس    ى، په همدې وجه زدهپه هېڅ وجه دې ته تدريس نه شو ويال   ترمنځ صورت نييس.

ولې هره زده کړه    ه، هر تدريس زده کړه د  ووايو  ،په بل عبارت کوالى شو  ي.لر   ماناعامه    نسبتپه  

چې هغه عبارت    ي،تدريس نه وي، د تدريس په تعريف کې څلور ځانګړنې شتون لر   يامکان لر 

 له:  يد
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 .تعامل شتون دښوونکو او زده کوونکو ترمنځ د

 . فعاليت تررسه کول پر بنسټوو اهدافو مخکې له مخکې څو تعني ش د. ۱

 .اوامکاناتو ته په کتنې رسه منظمه طرحې . موقعيت۲

 .يجادولاو سهولتونو ا فرصتونو يادولو لپاره د  د .۳

په زده کوونکو کې تغ     ي،په همدې سبب په يو طرفه او خپرو فعاليتونو رسه ښوونکي امکان لر 

ارنګه د هغه لول زده کړه ايز فعاليتونه لکه: د فلم،  دې ته هم تدريس نه ويل کېږي، همد  يل.راو

ددې په    اګر که په يادولو رسه متام يش،  يزيون، کتاب او نورو رسنيو څخه چې صورت ونييس؛تلو

دليل چې هغه متقابل کړنې يا تعامل چې د ښوونکو او زده کوونکو ترمنځ نشته، بياهم ورته تدريس  

 نه شو ويالى. 

مالومه کړي چې هدف د تدريس    ايد ټولو هغو رشايطو ته په کتنې رسه دا نتيجه دا چې ښوونکي ب 

وپالل يش، کوونکو کې  زده  په  بايد  قابليتونه  کوم  دهغې    څخه څه ىش دى،  بنسټترڅو  زده   پر 

 کړې لپاره محتوا انتخاب اوهغې ته مناسب فعاليتونه طرحه يش.

ريس ته لېر محدوده ده. ددې هدف  يادونې مفهوم ددې مانا نسبت روزنې، زده کړې او تد دحرفې

ته  يادوونکو  کار  بلکې  ده؛  نه  وده  او  غوړيدل  داستعدادونو  دشخصيتونو  خالف  په  دروزنې 

درضورت وړ مهارتونو او فنونو يادولو په مقصد د يو کار يا شغل رسته رسوي. په معينه حرفه کې 

د هغې   وي،   يني او حرفه يکړه ايز قسمونه چې فزده    بيت، دوره او نورېتر دي لکه: د ښوونکي  

غرضونو تررسه کول نه وي او هم ټولو زده کړه ايزو او تدرييس اړخونو    هدف د پالنې د اهدافو او 

شخص په اړه    بلکې مقصد يې پراخواىل، کتنه، پوهه، مهارت منونه جوړونه چې د  ته شامل نه وي؛

 ( 1٩75،1مناسبو کړنو رسته رسول وي.)استامرز  وي او هغه د

روزنې، زده کړې او حتى د تدريس چې    ې وجې رصف يادونه کوالى شو، يو کوچنۍ برخه دله د

افرادو تربيت دى، وپېژنو په واقعيت کې حرفه يادونه يو    تخصصونو او مشاغلو لپاره د  هدف يې د 

د  معينه حرفه کې  لپاره يادول دي، چې هدف يې رصف په يوه  لنډ وخت  تيارول دي،   لړ  افرادو 

 الندې نقشه او طرحه د  الى شو، د ښوونکي په حضور او يا غياب کې صورت ونييس.چې البته کو 

 تدريس، روزنې، زده کړې او حرفې يادونې رابطې او اړېکې ښې طريقې رسه ښودنه کوي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پالنه -روزنه

 حرفه  

 دونهيا 

 زده کړه

 تدرېس 
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هيت او مانا لري دهغې څخه بعضې يې د د تدريس دمفهوم تحليل دمختلفو لورو څخه مختلف ما

ه کوونکو ته دمستقيمو علمي حقايقو بيان بويل او يوه بله لله يې بيا د ښوونکي او ښوونکو لخوا زد

زده کوونکي ترمنځ په ټولګي کې د درس په محتوا کې تعامل او تبادلې په شکل تعريف کوي، يو  

ښوونې او روزنې متخصصان وايي: هغه موقعيت او اوضاع او احوال چې زده کوونکو ته    شمېر د

 سانه کړي. تدريس عبارت له تدريس څخه دی. يادول جريان ا

 په پنځه لوله تدريس باوري دی. د ښوونې او رونې عا  )اسميت(

 . توصيفي.۱

 . موفقيتې۲

 . ارادې ۳

 . رهنويې۴

 . علمي۵

د  تعريف  تدريس  توصيفي  نظر  په  لري،   د)اسميت(  تاکيد  مخې  له  اومعمول  اړخه  رواجي  لدې 

لخو  د ښوونکي  له:  عبارت دى  لېر  تدريس  بيان دى  مستقيم  او  دپوهې رصيح  ته  کوونکو  زده  ا 

 محدود دی.

يانې    ،مګر لېر محدود دى  ؛صحيح او روښانه دى  که څه همپدې تعريف کې د تدريس مفهوم  

پوهې او مهارت   او خربو کولو له مخې  (ارتباطړېکې )تدريس يې د ښوونکي او زده کوونکو له ا

تدريس د   دريس ټولګي کې خربې کول د  پهله اړخه  دغه تعريف  د  کې محدود او توصيف کړى.  

او داسې کتل کېږي،  مانا د تدريس    لېرو مهمو طريقو څخه شمېرل کېږي  نسبتې  يا  چې رواجي 

 نيش کېدالى دقيقه او جامع دی. 

د تدريس په تعريف کې دموفقيت، برياليتوب، دوه مفهومه، تدريس او نقشې يادولو تعني شوې او  

 لري، پدې مانا چې د تدريس عمل صورت نه وي نیوىل. نه جداکېدونکى شکل 

داچې يادونه رامنځته شوې ده، همدا لول تعريف د تدريس څخه هم لکه په اصطالح يادونه او 

ور يادول دي، چې دتربيتي علومو په متنونو کې لېر کتل کېږي. يانې که چېرې ديادونې په لړ کې  

هم نيش کېدالى، تدريس په    بيا  صورت ونييس.  ورزده کول ښوونکي ته تدريس يش نو يادول به

باندې اطالق يش،  او خرڅول، د تدريس دبرياليتوب مانا لپاره ښه    داسې يو فعاليت  لکه اخيستل 

 بېلګه ده. واضحه کوونکې

نه مانا څخه دى، چې که چېرې اخيستونکي  له دې  تبادله    دلومړي تدريس عبارت  او توکي  وي 

فعاليتونو څخه وروسته زده کوونکو څه   کې د ښوونکو د پايلهه يش يانې څه ىش ندى خرڅ کړى پ

 ىش ندى ياد کړى. کوالى شو ووايو چې تدريس بېخې صورت نه دى نيوالى. 

پر  د تدريس کارولو عمل رسه د زده کوونکو شتون تحقيق او يادولو مانا راپيداکوي. ددې کتنې  

بل  بنسټ نه دى  انتقال  دمالوماتو  يوازې  کتنه  تدريس  کوونکو  د  زده  او  ښوونکو  د  تعامل  يو  کې 

 ترمنځ دى.
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نه يش، تاث  رامنځته  اوږدو کې  اړېکې په  ارتباط  د  نيول    که چېرې  نده  اړېکه  په حقيقت کې  نو 

لېر فکر او ژورتيا ته رضورت لري، ځکه يادول ؛  ښه وي  ې تعبېر اګر که لېر ښکىل او شوې، داس

ځاى حتى يې له ښوونکي څخه امکان لري  يوازې د تدريس محصول نه دى او هر وخت او هر 

ټولو يادونو مسؤل نه دى. همدارنګه هغوى په    رامنځته يش، له بله پلوه ښوونکى د زده کوونکي د

او  او داسې مکمل کنيول  نه لري  تاث  لري کنيول  ټولو هغو تغ اتو چې په تدريس رسه راځي 

يف ښې ځانګړنې دادي چې ښوونکي  واک په دې شته موقعيت کې امکاين نه دى؛ مګر ددې تعر

چې پايله    يادول په يو لول رسه منظم کوي او جوړښت ورکوي،   د زده کوونکو فعاليتونه او  ،ګورل

کړنې   دداسې  ورسېږي،  رسته  رسه  يادولو  په  بنسټيې  زده    پر  د  ته  کوښښ  خپل  بايد  ښوونکي 

کار پاى يو   ښښ د هغه دځکه دخپل کار په رسته رسولو کې کو   کوونکو دتغ  په لور سوق کړي،

 کار دى.

موقعيت او باور په برخه چې هدف يې د ښوونکو د  ، مفهوم کې يو عمل دى  ي د تدريس په ادار 

د  چې  يوازې  تدريس  نو  نور  عبارت  بل  په  لري.  تړاو  رسه  اهميت  پېښو  او  دکارونو  هغه  د  کې 

ني رسه الرښوونه په تع وموخ ښوونکو فکري نظام نه دی؛ بلکې دهغوى کړنې چې دمخکې څخه د

د  او نظام  فکري  کوونکو  زده  د  کې  لړ  په  تدريس  د  کېږي،  ديادولو    مشخص  او  طريقې  تفکر 

 شکل نييس.  پر بنسټهمدې اهدافو   مهارتونه په مختلفو برخو کې هم د

لومولو لپاره د يو ارادي فعاليت، فکر، د ښوونکو  عم هدف د تدريس ته کتنه په مانا او د  املهدې ه ل 

کوونکو لپاره لېر داهميت وړ دى. پدې دليل چې هغه زده کړه ايز  ء  اجرا  و هم د زده کړې دباور ا

فعاليتونه چې جوړښت ورکوي اوهم لورى ورکوي د ښوونکو کتنه او باور د ورزده کولو او يادولو  

په علمي روزنې ولري،   موثره ونډه  هيو   په برخه کې دې تدريس ته کتنه دارادي اړخه کوالى يش

چېر ځکه   د  تهکه  تدريس  د  باور  ښوونکو  د  د  ښوونکو  د  نو  وګڼو،  څخه  عواملو  روزنې    مهمو 

خپل فعاليتونو اهداف او اساس د تدريس مهارتونو څخه مخکې دشکل ورکولو پر    مرکزونه بايد د

په صحيح   باورونه  او صحيح  فکرونه  راوړي، چې  منځته  موقعيت  هغه  باور وکړي.  او  فکر  محور 

 کري ښوونکو ته لورى ورکړي. علمي تجربو رسه ف

اخال  په  هغه  چې  تعريف  تدريس  د  مخې  له  طريقې  او  استدال  قيدطرز  او  شواهدو    يل اصولو، 

 . یوالړ د  يفعاليتونو رسه تړاو لر 

 . يپه داسې برداشت رسه د تدريس نه هروخت دوه اسايس پوښتنې راوالړېږ 

بايد ياد يش  -1 له دېڅه ىش  بايد ياد يش  او څرنګه  او کړنو هره محتوا هغ   امله    ه تدرييس الرو 

نه ورکول کېږي او د زده کړې    .وړاندېز  او تفکر رامنځته کوونکى وي  يا ارزښت لرونکى  محتوا 

پداسې طريقې کې چې د تدريس نه ښوونکى دا  ،طريقې او يادول په داليلو او شواهدو والړ وي

نکي وي  و يدلمي شواهدو چې تااو باورونه يې له کومو داليلو او ع  ي چې خپلې فکر   ي،حق ونه لر 

د کوونکو  زده  د  بايد  تدريس  کړي،  تحميل  کوونکو  زده  څېړنې  فکر   په  او  سبب يش  کېدلو  مند 

د طرفداران  ګون  او  کتنې  دداسې  کړي  ايجاد  کې  هغوى  په  په    انګېزه  کلمې  کړې  زده  حرفوي 
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مهارتونو چې   نورو  او  يې يو شکاو    ينروااطالق  يا  او  کوم    ل ورکوي، حرکتي کړنې تقويه کوي 

مفهوم په اطالق او په هغو فعاليتونو کې کنيول کولو د رايې   مخالفت هم نلري؛ مګر د تدريس د

 اختالف شتون لري. 

جوړولو لپاره کاروي. د ماهيت له   تصويب د يو شمېر نور بيا ابالغ، تبليغ او يا تلقني چې دباورونو د

 بوي دهغوى په باور هر لول فکر تحميلول او مخې دا يو رشط پېژنې او د تدريس برخه يې نه حسا

 وېرې او ګواښ په اثر په هېڅ وجه د تدريس برخه کې نيش راتالى.  هغې تغ ول د يا د

تربيې د ښوونکي ت ه رېښه په    د تدريس مانا دعلم اړخه هغه رصيح او دقيق فعاليتونه دي، چې د

هرلول ابهام او عدم دقت نه شتون   د تدريس تعريف بايد د  پر بنسټتجربو لري ښايي ددې کړنې  

، لکه وزارتونه تعني او  چې د سطحه کې ديڅخه خايل وي او په جملو او عبارتونو کې بيان يش،

 تنظيم يش. 

او همدا نه وي  لپاره تعني  ټولنيزې تګالرې د ښوونکو  او د تدريس  معيارونه  د    تنظيم شوي  لول 

لپاره   کوونکو  تهزده  محتوا  او  ورکو   اهدافو  تعينلوری  افکارو رسه  په  مرکزونه   وي. ل  ايز  کړه  زده 

بدل  په عيني او رصيح شکل  ايز اهداف  او ګورل شوی دی، چې زده کړه  يوازې پدې مؤظف 

ترڅو زده کوونکي هغه تعني شوي اهداف د تعني شوو   زمينه برابره کړي،   دې وروسته داه کړي او ل

 کړنو په واسطه مترين او تکرار کړي.  

کړنې  د   بنسټ  پداسې  لحاظ ويشر  پروګرام کې  په دريس  موخې  او  موضوعات  مهم  مګر    ؛بايد 

پروګرام   متناسبه وي. دښوونې او روزنې د  کلتور او ځواک طاقت رسه  محتوا بايد د زده کوونکو د

زده کړه ايز اهداف    ئهغو   هم د  ارزښت الرې چارې او  جوړونکو لخوا د زده کوونکو معيار او د

هغې په اجراء    ديه  مرکزونه ابالغ يش او ښوونکي د زده کړه ايزې دورې تر پاتعني او زده کړه ايز  

 ي. مؤظف او وګور 

د  پروګرامونو  دريس  د  تصميمونه  د  لېرى  څرنګوالی  او  او  محتوا  کې  برخه  په  د  اجرا  هغې   هم 

د کې  لړ  په  کولو  ورزده  د  ښوونکي  کېږي،  نيول  څخه  مخې  له  کې  موخه  مهمو    ارزښت  داسې 

يا د  باره کې تصميم ونييس.په  هغې    چې د  دولو رسه لېر مخامخ کېږي،مسايلو  بايد  تعني    هغوى 

زده کړه ايز فعاليتونه طرحه او اجراکړي؛ مګر دانيش کېداى چې    پر بنسټشوي چوکاټ او محتوا  

د روزنې  او  دښوونې  فعاليت  يا  پروګرام  د  خپل  څخه  کړي.  معيارونو  وړاندې  ته  اجرا  د    باندې 

 ې هغوى به رصف د خرڅونکو او اخيستونکې په شکل ونډه ولري. تدريس په لړ ک

 

 تدريس تګالره  زده کړې د د

نیغ په    والړ  فعاله تدریس میتود: دفعال تدریس میتودپه دې نظر  د دی، چې زده کوونکي یوازي 

ترالسه  مفاهیم  اوذهنیتي  مهاريت  پوهنیز،  الرې  له  دفعالیت  کړې  زده  د  یاين  اخیستنې،  ونډه  نیغه 

زده کوونکی   او   کوي نیغه ونډه ورنه کړای يش،  نیغ په  فعالیت کې  ته په درسی  که زده کوونکي 

وبايس. یاده  ژرله  یې  به  کوونکی  زده  او  نه وي  ژوره  به  کړه  زده  او  کیږي  پاتې  دښوونې   غیرفعال 
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د نظر  پوهانو  د   لګر  اوروزين  د  په  کړه  زده  یي    عمد  ویل  ده، چې  نظروالړه  په دې  دیوي  جان 

 لپاره فعاله ونډه واخد.  زده کولو فکرونو نوو ان بایدپه څیړنه کې دماشوم

فکري ودې له پاره تل رضوري ده. موضوع باید    سویيس ارواپوه ژان پیاژه باورې ده، چې تجربه د 

ي،  په الس راغلې څېړنې څرګندوي، زده کوونکي هله ښه زده کړه کو   په فعال لول تدریس يش.

ازمیښت یي کړي، مسئله حل کړي، کشف یي  ئوکړ   ې پر   ې اتر   چې ولويل، ویي لیکي، خربې  ،

استدالل   پیداکړي،  یي  اړیکي  ترې وکړي،  استنباط  ویي څیړي،  یي کړي،  اوتحلیل  تجزیه  کړي، 

څخه ګټه اخد،    الرو  هغو  د  کې  فعال تدریس میتود   کړي، په دي توګه د  یې جوړ   وکړي، لنډیز

کوونکي   کې زده  فعال تدریس په میتود   د  کړي.  ته اړ  عمل کولو   او   کولو  چې زده کوونکي فکر

بلدیږي. د   د   دزده کړې په بهیر کې عمالً   ذهن ته د  او   یادولو   پوهې دالسته راوړنې په څرنګوايل 

نورو  سپارلو او  فکر  د   پرځای چې  وده ورکوي  ته  پوهې  علمي  هوغه الره    محصول دی، خپلې 

ي له دايس  زده کوونک توګه په دې ه رسوي. اختیا په عملیه کې رستپر   پوهې د وهي چې پوهان یې د

حل    هغې د  مخامخ کېدو په صورت کې د  چې له نوې مسئلې رسه د  يږیوه حالت رسه مخامخ کی

  حل او  هغې د  وروسته د  ستونزې له پېژندلو  مسئلې یا  څېړنیزې الرې کاراخد. د  لپاره له عمد او

فکر  الروچارو  د  هوارولو اړه  ا  په  لپاره  کار  ددې  اوکوي.  او   طالعات، شمېرې  راټولوي    مالومات 

او بندي کوي یې  د  د   طبقه  مهال  لټوي. هغه  لپاره په خپل ذهن کې احتويل الرې   مسئلې دحل 

د الروچارو  مسئلې  لول،  لول  مخي  له  رسته    رسچینو  او  منابعو  اهمیت  تجربې  کوي،  مراجعه  ته 

او  کوي  مشاهدې  د  د   رسوي،  فرضیې  د  خپلې  ی  ازمایي،  دمنښت  دالیل    اهغې  پوره  پاره  له  رد 

څېړلوعملیه رسته رسیږي. له دې زده کوونکی ددې په   پایله نیونې له مخې د راټولوي. په پای کې د 

 وکارول يش له دې الرې د  لټه کې دي، چې السته راغلې پایلې په نورو ورته ځایونو کې تعمیم او

 ي.ږمهارتونه ترالسه کې امله یولړ درک له محتوا ژور درس د

په دې    پوهې يوه برخه جوړوي او  حل په عملیه کې ترالسه شوي مالومات د  مسئلې د  ېړل او دڅ

  وروسته ورو ورو   له تیرولو  پړاوونو  د  تفکر  رسه مرسته کوي. څېړل او  له حلولو  مسائلو  نورو  توګه د

  نزوزده کوونکي زده کوي، چې له ستو   بېلګې په توګه  هم بدلون راځي. د  په نظریاتو  دزده کوونکو

اړه له بې ځایه   نظریاتو په  د  نورو  بېړه فضاوت ونه کړي. د  مخامخ کېدو په صورت کې په  رسه د

کار زغم  له  لله کوي،  او  تعصب څخه  ردولو  نظریو  د  نورو  د   اخد  او  منلو  یا  په  منطقي  له   کې 

بایدپه فعايل زده کړې کې الندې  څخه ګټه  وچارو  عقالين الر   ټکي په پام کې  په عمومي توګه 

 ونیول يش:

په    علومو   پخوانۍ پوهه د  هغو  تجربو کې ښکېل کړي، چې د   تدریس بایدزده کوونکي په هغو  :۱

 اړه ترپوښتنې الندې راويل. 

 تجسس روحیه پیاوړې کړي او زده کوونکي خربو  او  پلټنو  له الرې د  ښایي دپوښتنو  ښوونکی  :۲

 وهڅوي.  بحث ته او اترو

عمل چمتووالی په پام کې ونیيس. ښوونکی باید   د  کوونکوپه تدریس کې بایدښوونکی د زده    :۳
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 ګروپي خربې اترې زده کوونکو ته پریږدي. 

زده کړې عملیه له محتواڅخه بېله نه کړي)دتدریس په عملیه کړي دکتاب محتوا  د  تدریس باید :۴

 ته بایدتوجه ويش. 

الزمه    تهکړي. که چیر   توجه جلب  ټولګیوالو  خپلو  له الرې د  خپلوځوابونو  زده کوونکي دې د  :۵

 ورکړي.  پراختیا دې ته ځوابونو نامکملو د زده کوونکو وي. ښوونکی دې ټولګی اداره کړي او 

 : د زده کړې په عملیه کې دې ښوونکی او زده کوونکي ګډه ونډه ولري. 6
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 . دمفهوم جوړولوميتود ۱

یز،  نمفهوم رامنځ ته کول دي،کېدای يش مفهومونه پوه  د  لخوا  مفهوم جوړول یانې د زده کوونکو

یا واويس.  مهاريت  د  ذهنیتي  کې  ميتود  دا   پدې  کیږي.  ورکول  مالومات  اړه  په  مفهوم  ټاکد   یوه 

نوم ایښودنې له   طبقه بندۍ او  مالوماتو  زده کوونکي ټولوي. زده کوونکي د  معلومات ښوونکی یا

او د  ټکو  نومول شوو  د  الرې هڅول کیږي  بېلګورسه  له    د  ددې کار  او  ورکولو  د  اړېکو  په هکله 

کله چې زده    په نظر  پوه)هیلداتابا(  روزنې د  ښوونې او  له الرې مفهوم جوړوي. د  څرګندولو  المل د

 کیږي، په مفهوم جوړولوپسې ګرځي.  کوونکي له پوښتنورسه مخامخ

 څېړنه : ۲

لپاره یې   ځواب میندلو  امخ کول دي، چې د څېړنې موخه له داسې موقعیت رسه د زده کوونکومخ د

کي    څېړنې په بهېرد  پسې ګرځي. زده کوونکي    په رسته رسولو   تجربو  د  او   السته راوړلو  مالوماتو  د

  ژورو  د  پوښتنې وکړي.   وار   په وار   وکړي«  کنجکاوۍ پربنسټ کار  دخپلې مينې او »:ېزده کوي، چ

خپله مخکینۍ »تحلیل کړي.   مسئلې تجزیه او  وکړي.  کې فکر  په پیچلوحاالتو  کې او  په بهېر  خربو

دحل احتويل الرې  »  تجزیه کړي.  خپلې فرضیې رامنځته او  قضاوت په پام کې ونیيس.«  پوهه او

راوبايس اوپراخه یې کړي.((کېدای يش، دڅېړنې په ميتود کې زده کوونکي په استقرایې ميتود)له  

 ل ته(عمل وکړي. ته(اویا هم په قیايس ميتود)له جزڅخه ککل څخه جز

 دمفهومونونقشه  : ۳

د  مفهومونو  د برخه ده، چ  لپاره يوه الر  ښودلو  د  انځور  د  مفاهیمو  نقشه  نقشه یوه ګرافیکي  ې  ده. 

یاراس( یا  )ټکی  منحني  همدارنګه  بیانوي.  مفهومونه  ددې    لري،  چې  دي،  کرښې  مستقیمې 

او  تر  مفهومونو مفهومونه  څرګندوي.  اړېکې  د  منځ  معموالً  کیږي.   اړېکې  نومول  پرمخ    نقشې 
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هغوی   د  کېدای يش مفهومونه او وي.   لورو ېب یا لورو  کېدای يش ارتباطي کرښې یوه لوري، دواړو

معلول   علت او  د  یا  وروسته وايل او  مخکې وايل یا وخت له مخې د  د  ترمنځ اړېکې للبندي يش او

 اړېکې ولري.  

ميتود   ښوونکی  : پروژې ميتود  د  : ۴ ټ  پدې  یوه موضوع  او کې  زیار    اکي. وروسته پوښتنې کوي 

 کړي.  شپړب پروژې کار د راټولوي او ورو ورو په یو   بايس، چې زده کوونکي پوښتنې یو

رسته رسولو له الرې کېږي. پدې    د   میتود لله ییزکار  اترو  خربو  د  :بحث ميتود  او  اترو  خربو  د  : ۵

موضوع ورته څرګندوي او    هرې ليل ته پوښتنې ورکوي یا یوه  زده کوونکو  د  ښوونکی  ېک  میتود

د چی  غواړي،  هغوی  اړوند  له  په  او  یو  هغې  وکړي  اترې  خربې  رسه  بل  ته   له  ټولګي  یې  پایله 

هغه یوې موضوع په اړه رسته رسیږي، چې زده کوونکي وررسه  خربې اترې عموماً د وړاندې کړي. 

 بلدوي. 

للې ته وخت    اویو تن یادې میتود کې ښوونکی یوه مسئله ټاکي  ه  پ  : حل ميتود  مسئلې د  د  : ۶

 په مرسته ومومي.  نورو د ورکوي، چې ځواب یې پخپله یا

 بېالبېلې کچې لرونکي زده کوونکي او   پوهې د  کې په هره لله کې د  پدې میتود  لله ییزه زده کړه  :۷

غړی    للې هر  خپل درک پراخوي. د   یوې موضوع په اړه   له الرې د  فعالیتونو  بېالبېلو   زده کړې د  د

 دنده هم په غاړه لري.  پوهولو د غړو للې نورو خپله د زده کړې دنده نلري، بلکې دپ یوازې

الرې    حل د  د  او  غور  هغې د  پر  راټولولو  د  اطالعاتو  د  میتود  دا  : فعالیت ميتود  له ښوونځي بهر  : ۸

  دې میتود کې معموالً فعالیت له ښوونځي بهر ه  پای ته رسول دي. پ   عمد کار  د  مطالعه او  او   لټولو

  ترې غواړي، چې د   له مینې رسه سم یوه موضوع ټاکي او  رسته رسېږي. ښوونکی د زده کوونکو

  د   لبرو  او   موادو  د  بېلګې په توګه:  شمېرې راټولې کړي، د   په موخه ورته مالومات او  رسته رسولو

 .راټولول بېلګو

د  : ميتود  عميل)تجربې(  : ۹ چې  ده،  فعالیت  هغه  کوونک  تجربه  زده  کې  بهېر  په  دیوې  هغې  ي 

ځانګړو اړه  په  موضوع  د  موادو  ټاکلې  تجربې  تجربه کوي.  توګه  عمد  په  کارونې  له    په  معمول 

باید  یو سمبال البراتوار  کې د  په ښوونځیو  مخې په یوه البراتوار کې رسته رسېږي، خو   د  نشتوالی 

لپاره   سولو رسته ر  یوې تجربې د  المل نيش. په ځېنوځایونوکې په ټولګي کې د  رسته رسولو  د تجربو

راوړای يش.   اسانه توګه السته لېر  په  مواد زده کوونکي دا وي. ښوونکی یا  ته اړتیا  ساده وسایلو  لېر

لپاره کارول کېږي. ددې کارلپاره ښوونکی   بلدولو  د   تجربه کله ناکله یوه مفهوم رسه د زده کوونکو

الرښوونې په مرسته   هغه د  مته لري، چې زده کوونکي د  دتجربې کړنالره زده کوونکو ته ورښیي او

یوه مناسب   حل له پاره د  یوې مسئلې د   کې تجربه د  برخو   یوې واحدې پایلې ته ورسېږي. په نورو

دې لول کې ښوونکی دفعالیت عمومي لوری ټاکي او ه  څخه عبارت ده. پ  کولو  چاپېریال له چمتو
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پایله   ه پرېکړه وکړي او په اړه په یوازې رس   تجربې رسته رسولو  زده کوونکي دې ته هڅوې، چې د 

مضمون لپاره لیره اړینه ده.   کیمیا  د   تدریس، په تیره بیا  د   تجربوي مفاهیمو  السته راوړي. تجربه د

له    زده کوونکي نيش کوالی چې پرلوست سم پوه يش. زده کوونکي دساینيس تجربو  له هغې پرته

وسې   ښایي تر  مینه لري، خوره  ېل  زده کوونکي  رسه که ښوونکی یي رسته ورسوي یا  رسته رسولو

ښوونکو دنده ده، پرېکړه    د  دا  لول  رسته ورسېږي. په هر  له خوا  پخپله د زده کوونکو  پورې تجربې

 څوک رسته ورسوي.   وکړي چې تجربه باید

کې الزمه برېښي، چې پخپله   په ځېنو ځایونو  ځایونه  رسته رسولو   تجربې د   ښوونکي په واسطه د  د

 وي. نوموړي یوشمېرځایونه په دي لول دي:ښوونکی تجربه رسته ورس

د  .۱ چې  کې  صورت  هغه  مواد  په  لکه:بنزین،کایي  اور  تجربې  وي،  یاخطرناک    او  اخیستونکي 

 ټینګ تيزابونه.  کاين تاوده او

د  .۲ کوونکي  زده  کې چې  هغه صورت  او   په  نيش  پوه  کړنالره  په  د  تجربې  وغواړي،   ښوونکی 

 ورزده کړي.  پړاوونه کار هغوی ته د  تجربې په تررسه کولو

او   .۳ په پيچد  مهال چې تجربه  بیه دست  هغه  او ګګران  پيچلی   بهیر  دکار   اه کې رسته رسېږي  یې 

 وي. 

 ولري.  لېرې تجربې ته اړتیا هغه مهال چې تجربه زیات پام او .۴

مهال چې الزمه وي، ښوونکی د۵ برخې زده کوونکو  تجربې پر  .هغه  بېالبېلې  بیان    وخت کې  ته 

 :الرښوونې لپاره څو  رسته رسولو تجربې د د .کړي

 څوورځې دمخه تردې چې وغواړئ زده کوونکوته کومه تجربه وښیئ، هغه پخپله وازمایئ.  .۱

  میز  په ترتیب یې پر  سامان االت چمتو کړئ او   او  مواد  اړتیا وړ   تجربې درسته رسولو په ورځ د  د  .۲

 باندې کیږدئ.

ربه ښه ولیدالی يش، هغه وسایل چې تجربه پرې رسته رسوي،  ددې له پاره چې زده کوونکي تج .۳

 کیږدئ. میز پر

 پام ځانته وانه ړوي. دننه کیږدئ، چې زده کوونکو میز اضايف توکي د .۴

که غواړئ چې   بېلګې په توګه:  د  مهال وپوښتئ؛  پر  رسته رسولو  تجربې د  د  نظر  زده کوونکو  د  .۵

  وپوښتئ، چې له پاڼې څخه د  له زده کوونکو  وازمایئ، نودل  ې کلوروفیل حل  پاڼې د  په الکولو کې د 

  پواسطه. دا   اوبو   ايشیدلو  زده کوونکی ووایي، د   هغې کلوروفیل څنګه بیلوالی شو؟ کېدای يش یو 

ښه محلول   لرې کولو   کلوروفیل د ولیدل ايشېدلې اوبه له پاڼي څخه د کله چې مو تجربه وازمایي او

ښه    ټولو  په پرتله الکول تر  اوبو  لپاره د  حلولو   د  توکو   ځېنو   ې د نه ده، زده کوونکو ته ووایاست چ

ني شهغې    وروسته د  تویولو  تر  الکولو  پاڼې د  پر  محلل دی. وروسته اصد تجربه رسته ورسوئ او

 رنګه ماده بېله کړئ.

  کې دررسه مرسته وکړي او   رسته رسولو   تجربې په د  څخه وغواړئ، چې د  زده کوونکو  څو  له یو   .6

 زده کوونکو ته بیان کړي. خپلې لیدنې نورو او بې بهېرتجر  د
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  وګوري.   وګسي   خپلو  پر  پړاو  تجربې یو  کې چې الزم وي، ټول زده کوونکي د  ځایونو  په هغو  .۷

 وګوري. بهېر ته راټول يش او خوا او  شا ميز تجربې د ووایئ چې د ته یهغو 

 او   توره تخته، چارت، انځور  لکه  یلو؛پرمهال له دريس مرستندویه وسا  رسته رسولو   تجربې د  د  .۸

 څخه ګټه واخلئ. د زده کوونکي په واسطه تجربه:  نورو

وکړې، اوس وګورئ، چی د    په اړه خربې   رسته رسولو  تجربې د  ښوونکي په واسطه د  د  مخه مو  د

په خاطر    السته راوړلو  ښې پایلې د  د  مخنیوي او  خطر د  د  او  وخت په تیریدو  د  له خوا  زده کوونکو

 ته پام واړوئ: لپاره الندې ټکو یوې تجربې رسته رسول څنګه پالنوای شو. ددې کار د

د۱ للو  .  په  کوونکي  زده  د  ټولګي  د  وویشئ.  ټاکل   وسایلو  شتو  او  امکاناتو  للوشمېره  مخې  له 

درې    تنه وي، کوالی شو   ۳6شمېره    ټولګي د زده کوونکو  یو   که د   بېلګې په توګه:   يش، د   کېدای 

 نفري للې جوړې کړو. 6نفري او ۴نفري، نه ۱۲

 ګټه اخیستالی شئ.   له نومونو پوهانو د یا لپاره الفبې له تورو نومونه کیږدئ. ددې کار للو  . پر۲

 مسؤولیت دویه په اړه الرښوونه وکړئ.   د کارونو تجربې د . زده کوونکوته د۳

 لپاره اړتیالري.  ته رسولورس  تجربې د ترمنځ وویشئ، چې زده کوونکي ورته د للو . هغه وسایل د۴

څخه  توکو نورو اور اخيستونکو او  مهال له الکولو، ګوګړو پر رسته رسولو  تجربې د . که چیرته د۵

 څارنه وکړئ.  بهېر د کار د الرښوونې او  خونديتوب  ته د زده کوونکو ګټه اخيستل کیږي،

 هره تجربه دری پړاوه لري: و تجربې یاداښتول د  له خوا زده کوونکو د

  پیدا   هغې د  ته تشیح يش، چې د  ازمېښت الندې مسئله دې زده کوونکو  . په لومړي پړاو کې تر۱

فکر  کېدو اړه  د   په  توګه:   وکړي.  په  د   د  تهکه چېر   بېلګې  راوړلو   هایدروجن  د   السته  جستو    لپاره 

 چې داسې پوښتنه وکړي.  ب رسه تجربه تررسه يش، ښوونکی يشمالګې له تیزا تعامل د

پوښتنه کوي، څرنګه   او  تعامل په پایله کې هایدروجن السته راځي؟  مالګې تیزاب د  او  جستو  د  یا

 کوالی شو، چی په تجربې یې ثبوت کړو؟

پړاو۲ دویم  پړاو  د   .  دې  په  دي.  رسول  زده  تجربې رسته  د  کې  واسطه   وسایلو  هغو  کوونکي  په 

 تجربه رسته رسوي،چې په واک یی لري. 

کوو ۳ زده  چې  پړاودادی،  دریم  کړي.  .  یاداشت  پایلې  راغلې  بهېراوالسته  دتجربې  نکي 

 دتجربودبهېر اوپایلودښه یاداشتولولپاره الندې الرښونې وکاروي. 

  یا یاداشت له مخي ولیکي، ځکه دا تابلو تجربې بهېر د . هیڅکله مه پریږدئ، چې زده کوونکي د۱

 کړي.  مرکزپه تجربې مت یاداشت اخیستل ددې مخه نیيس، چې زده کوونکي خپل فکر

يش، زده کوونکي خپل یاداشت کې   کړئ. ځکه کېدای هالره روښان یاداشتولو  ته د  . زده کوونکو۲

 چارت هم وکاږي. شکل او

 یاداشت لپاره له ټاکلې بېلګې څخه ګټه واخد،   غواړئ، د  . ددې په ترځ کې چې له زده کوونکو۳

 هغې په تنظیم کې زده کوونکي خپلواک پریږدئ. د

جملې    فعلونو له مالوم حالت څخه ګټه واخيستل يش او   له مخې غوره ده، چې د   ګرامر  د ژبې    . د۴
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هغې د دننه   ولیدل، چې د ورسته مو تودولو له ښېښو بېلګې په توګه د  په مجهول لول بیان نه يش، د

 حجم هوازیاته شوه.

 د دننه حجم هوایې زیاته شوه.   ښیښه توده شوه او به ښه وي چې ولیکو: دا

وي، چې په خپل یاداشت    ښه به دا  لول تجربه رسته رسوي،  څنګه چې زده کوونکي په لله ییز.  ۵

  اکرب یوه دانه لوبیا وکرله. ومو  اما او   توګه:  بېلګې په  نومونه هم ولیکي. د  والو هم ټولګي  خپلو   کې د

د  تیریدو   لیدل چې  په  او  وخت  لنډه  ریښه،  دا   یې  راشنه شول،  کېږي، چ  پاڼه  ې  کار ددې المل 

زده د  کوونکو  یاداشت  او  یادګار  یو  ته  پاتې يش  توګه  ییزکار  په  یې  لله  که    پياوړې يش.  روحیه 

شخص یادونه وکړي، یاين    مفرد  کې دې د  ازمیښت یې په خپله شخصاً رسته ورساوه، په یاداشت

 لک کړ«.  ودې لیکي:»بوتل مې له اوبو

 ځواب ميتود  دپوښتنې او .۱۰

 کې ترې کار درسې ساعتونو ن دی، چې ښوونکی کوالی يش، په ټولو ځوابونه داسې یوف پوښتنه او 

اخستل کېږي. د زده   ځد کتنه کې هم کار په بیا  ستونو تیرولو څخه د ځوابونو او  واخد. له پوښتنو 

 .اخيستلی شو هم له دې فن څخه کار نه پوهېدو یا او  پوهیدو پر موضوع ګانو د له خوا کوونکو

 ویشلی شو: دې بڼولولونه په الن پوښتنو  د

نوم   یو  هر  د  لوله دي؟  لکه کیمیاوي تعاملونه په څو  . یادول چې یوازې حفظي مالومات ارزوي:۱

 واخد.

 رسه پرتله کوي. تعاملونو سوځیدلو اکسدیشن تعاملونه د لکه د  . پرتله ییزې پوښتنې،۲

 المل څه يش دی؟  کېدو پیدا  د غازونو شین کوريزو لکه د معلول . علت او۳

 قاعده توضیح کړي.  الکيوين جوړښت په هکله هوند . توضیحي: لکه اتوم د۴

 بېلګې په توګه: مثال رسه توضیح کړي، د الندې اصطالح ګانې د پوښتنه: بېلګې راوړلو د .۵

 ام ایزوتوپ)( ۲ام مول)( ۱

 ام ایون )( ۴اماتوم )( ۳

 . تجزیه اوتحلیل:6

ې استلین جوړیږي. که چېرې استلین وسوځیږي،  رسه پایله ک  اوبو  تعامل د  لکه دکلسیم کارباید د

 به السته رايش؟ کوم مواد کوم مواد

مفوتریک خواص   فلزي، غیرفلزي او  هغوی د  سمبولونه ولیکئ او  عنرصونو  څو  لکه د  . للبندی:۷

 په پام نیولورسه للبندي کړي. 

اربن په دوران کې  ک  د   په طبیعت کې به  پایلې اخيستل: لکه که چیرته تجزیه کوونکي نه وای،   . د ۸

 څه حالت رامځته شوی وای؟ 

 ميتود  ام منايه)نندارې (۱۱

له الرې ټاکلې وړتیا ترالسه   لیدو  مشاهدې او  مشاهدې والړ دی. افراد د  لیدلو او  منایه میتود پر  د

کوونکو زده  د  لومړی  ښوونکی  یو   کوي.  وړاندې  زده    کار  په  او ورسته  وړاندې کوي  ته  نندارې 
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 ه هوغه لول تررسه کوي.  پ کوونکي هغه کار

ميتود  د څلورو  منایه  الندې  جوړ  برخو  له  دی:  څخه  او   شوی  منایه  توضیح،    چمتووالی، 

 . ازمیښت

 منایه وسایل له منایه دمخه په ټولګي کې چمتوکوي.   ښوونکی د چمتووايل پړاو:  . د۱

بیانوي. و   کوونکو  هغې موخه زده  له منایه دمخه لومړی د  توضیح پړاو:   . د۲ هغه    روسته هرته 

 څه چې زده کوونکي یې ښایي رسته ورسوي، ورته بیانوي.

باید   پدې پړاو  منایش پړاو:   . د۳ مهارت په اړه رضوري عملیات   ته د  ښوونکی زده کوونکو  کې 

د  کار  وښیي. همدارنګه د پایلې  ازمیښتي  بهېر چې زده کوونکي یې ښایي  لپاره    السته راوړلو  سم 

 بله رسه ګډیږي.   تر منایه یو  او کې کله ناکله توضیح اورسته رسوي، بیانوي پدې پړ 

  وروسته هغه کار   توضیح له پړاوونو  بیان او  څرکنده کړئ، چې د  ته  زده کوونکو  . ازمیښت پړاو: ۴

 څخه پوښتنې وکړئ.   په پای کې له زده کوونکو منایه  عمالً رسته ورسوي. د

میتود:  . توضيحي ميتود۱۲ د  توضیحي  مطلبونو،  د ل   چاپي  او   وست  پواسطه   رسنیو   نورو  تشیح 

کوونکو د  زده  او  اطالعاتو  ته  مفاهیم  دريس  ښوونکی  کې  میتود  پدې  دي.  لیږدول   مستقیم 

کوونکو زده  میتود   موضوعګاين  ددې  کوي.  وړاندې  ګټو  ته  حقایقو،    له  چې  ده،  دا  یوه  څخه 

ور  مفاهیمو  او  اصولو ته  کوونکو  زده  لول  منسجم  په  ټولګه  کړای    یوه  دزده  میتود  يش.  له   دې 

  چمتو والی ترالسه کوي اوحقایق نه  او  دی، چې زده کوونکي مطلب حارض  یې دا  یو  محدودیتونو

دا چیرته  که  نورو  میتود  کشفوي.  له   میتودونو  له  متامیږي.  اغیزمن  يش،  وکارول  یوځای  رسه 

 اخیستل کیږي.   علمي مفهومونوپه زده کړه کې کار روېل څخه د توضیحي میتود
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تعريف  ارزونې  کوونکود  زده  د  موخو رسه  ټاکل شوو  له  زده کړې  د  د  د  :  پوهې   تر السه شوې 

 مطلوبو   ښوونکی تدریيس فعالیتونه او د زده کوونکو د زده کړې په کوښښونو د  پرتلې له الرې د

 څومره وايل مالومول، ارزونه نومیږی.  د نتیجو

 مهم دي.  کې دوه ټکی لېر فعالیت په ارزولو روزنیز ښوونیز او د

 موخوټاکل ام د زده کړې د۱

 کچی ارزونه  د  زده کړې د ام د زده کوونکو۲

دالرښوونې    ارزولو  د  يش. د زده کوونکو  کې ځېنې ټکي په پام کی ونیول  زده کوونکو په ارزولو  د

 اصول په الندی لول دي:

 . بشپړوونکی وي بهېر د کولوورزده کولو او زده  د الف. 

 پالن شوی وي.  او مثمر فعالیت باید زده کړې  د ب. 

 . نتیجو رسه د زده کړې له موخو او  ج .  

 اړتیاوو له پوره کولورسه مرسته وکړي.   د زده کوونکو  د او له ښوونکي رسه دپالنولو  د. 

 کړي.   کې پوهه چمتو ذهنیت درې برخو پوهې، مهارت او د  .  ـه

 وونکي له دوامداره زده کړې رسه مرسته وکړي.  د زده ک و. 

 زده کوونکي داروزوين درسته رسولو له څرنګوالی خربوي.   ز. 

ورځني  ح. خپل  په  پوهه  شوې  ترالسه  چی  وکړي،  مرسته  کوونکورسه  زده  و   ژوند   د  عمالً    کې 

 کاروي. 
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 ميتودونه ارزونې دوديز په ساينس کې د

 فعالیت ثبتول د  ـ د زده کوونکو۱

پرمختګ ثبتوي. ښوونکی   کار  د  نکی هره ورځ اویا په اوونیزه توګه د زده کوونکو فعالیت اوښوو 

د کوونکو  زده  د  ثبتولو  کوالی يش،  له  کوونکو  فعالیت  زده  د  د  د  څخه  لپاره  د   ارزونې    هغوی 

 کې ګټه واخد. پروژې په بشپړولو د  فعالې ونډې او ځواب ویلو، په لله ییزکار کې د

لله ییزې ارزونې لپاره ګټه واخلو.    انفرادي یا  څخه د  فعالیت له ریکارل  ه کوونکو دزد  د  کوالی شو

 کې ونیسو.   کې الندې مطالب په نظر په ثبتولو  ریکارل فعالیت د د

 . جدول دفعالیت دثبت دریکارډفورمه۲

ګڼ

 ه

دمشاهدې   نیټه  نوم 

 موده
اودللې   

یاګروپ  

اړه   دغړوپه 

 نظریې

۱ 

 دخربواواوریدوپرمهال   

 همغږي ښیي. 

 

  دنورودرناوی کوي.     

فعاله      کارونوکې  په 

 ونډه اخد.  

 

  خپله عقیده بیانوي.     

 

 . د زده کړې قرارداد )تړون(: ۲

ټاکد فعالیت   یو  د  ېچده  کوونکي ترمنځ داسې یوه موافقه    ښوونکي او زده  قرارداد د  زده کړې   د

رسولو  د باید  رسته  ورسېږي،    لپاره  ورسوي،رسته  رسته  یې  او  څوک  ورسېږي  رسته  څنګه   کله 

  د  يش تړونونه لیکد بڼه ولري. زده کوونکي کولی يش خپل ځان په خپله یا  وارزول يش. کېدای

 له الرې وارزوي.   زده کوونکو نورو

 دتړون عمده مطالبونه  زده کړې د جدول: (۳)

 زده کړې دتړون عمده مطالبونه  د

 نېټه   زده کوونکي نوم د

ه کاررسته رسولی څ

 شم؟

څنګه یې رسته رسولی  
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 شم؟

 زماکار څوک ارزوي؟ 

کوونکی   دزده 

 السلیک

 ښوونکی السلیک  

 

 درجه بندۍ مقياس  . د۳

  دې ذهنیت مقیاس ارزول کیږي. الن  پوهې،مهارت او  درجه بندۍ په مقیاس کې د زده کوونکو د   د

 جدول ته پام وکړئ.

 ارزونې چک لست فورمه د جدول: (۴)

البراتواردس په  وړتیاو  اینس  دفني  په    کې  لپاره 

 .درجه بندۍ مقیاس کیفي لول د

۱ ۲ ۳ ۴ 

تر چې  ښه    ښکاري  یې  مسئله  الندې  څیړنې 

 . درک کړې ده

    

او  شفاهي  کړنالرو  کوالی يش  په    تحریري  ته 

 .پام وکړي زیر

    

     مناسب وسایل انتخاب وي  

     وسایل په لیرپام اواغېزمنډول کاروي 

     عددونه رقمونه او  ( dataمنظم لول ثبتوي. ) په

ځای سم   کار  د  پای وروسته وسایل او  تر  کار  د

 . پاکوي

    

 

 . پروژې ۴

مینې   ښې څېړنې په موخه د  پروژې داسې فعاليتونه دي، چې زده کوونکي یې په یوه موضوع کې د 

نتیجه  پړاونه او  نکي په پروژه کې کارلول رسته رسوي. زده کوو  امکاناتو له مخې په فردي یا للیز او

 پروژې الندې بېلګي وګورئ.   لیکي. د

 هغې رپوټ ورکول.   د یوې دريس موضوع په اړه څیړنه او . د۱

 راټولول.   مالوماتو یوې موضوع په اړه د . د۲

 .. دچارت،مولل، :چمتوکول۳

 .دوسيه کار د د زده کوونکو ام۵

کوونکو  د کوون  زده  زده  د  دوسیه  زده    کارونو  د  کوکاري  او  ښوونکي  له  چې  ده،  ټولګه  یوه 

بېلګې چی په دوسیه کې    کارونو  بهېر په څرنګوايل کې مرسته کوي. د   کوونکي رسه د زده کړې د

په خوښه اېښودل کیږي. په دوسیه کې کورنۍ    دواړو  د  ښودل کېږي. د زده کوونکی يا ښوونکیيا
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کېښودل کېږي. هغه مهال چې د زده کوونکي   نور  ونتیجې ا  ازموینو  نورې دندې، تړونونه، د  دنده،

باید  کار  د شوه،  بشپړه  یو   دوسیه  یې  غور  پرمحتویاتو  بیا  او  ځل  مناسبو  ويش  دې    مقیاسونو  په 

 ارزیايب يش.  

 . ارزونې دوسیه د کار دزده کوونکي د بېلګه:

 .سیهو ارزونې د د کار جدول د زده کوونکو د (۵)

 نېټه  زده کوونکي نوم  د

 په کیفی لول ددرجه بندي مقیاس نې ځانګړنېد ارزو 

 لېرکمزوری  کمزوری  متوسط ښه لېرښه

او  خالقيت 

 نوښت

     

      نظم اوپاکوالی 

د بشپړ رس   د    ندو 

 رسول ته

     

...      

 

 ازموينه ـ۶

 لوست له  مهمه وسیله ده. ازموینې د  ټولو  تر  لومولوعم  کچې د  د  زده کړې  د  ازموینه د زده کوونکو

د کوونکو  زده  د  څخه  د  موضوع  ازموینوڅخه  له  ده.  ګټوره  موخه  په  ارزولو  د  عملیو،    پوهې 

ارزلو  او  مهارتونو په  د  زهنیت  ازموینه  کیږي.  اخيستل  کار  یوه    کې  ده.  لوله  دوه  په  توګه  په  کُل 

 بله تقریري.  تحریري او

 په تحریري ازموینه کې الندی لولونه شامل دي: 

 . تشیحي پوښتنې ۱

 لنډځواب لرونکي پوښتنې  . د۲

 . سمې اوناسمې پوښتنې  ۳

 تقریري ازموینه الندی لولونه لري: 

 . شفاهي پوښتنې  ۱

 . عمد پوښتنې ۲

 شفاهي هغه مهال کېږي: شفاهي پوښتنې:

 ځواب ورکړه په لیکد لول شوين نه وي. . چې د۱

 پرته ځواب.  له ځنډ  اوشفاهي وړتیاوو ارزول وي، لکه خربي مباحثه  زده کوونکي د د . موخه مو۲

عمد ازموینې له پوښتنوڅخه هغه مهال ګټه اخيستل کیږي، چې زده    د  عمد ازموینې پوښتنې:  د

  مکروسکوپ الندی د  د  یوسالیډ جوړول یا  کوونکي باید خپله وړتیا په مستقیم لول وښيي. لکه د
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 کتنه.   یوسالیډ 

 ترشيحي پوښتنې 

باید   په دی لول پوښتنو  کې    ه لیکد لول جامع ځواب ووایي. په دې پوښتنو زده کوونکي پ  کې 

  زده کوونکی واک لري، چې خپل ځوابونه څومره چې کوالی يش بډایه کړي. تشیحې پوښتنې د 

 ارزونې لپاره مهمې دي. د زده کوونکو ېکچ ېلوړ 

 عبارت څخه ګټه   لنډ  یوې کلمې یا  کې زده کوونکي باید د  ځوابه پوښتنو  لنډ  ځوابه پوښتنې: د  لنډ

 واخد.

یو  په  پوښتنوکې ځوابونه  په دې  پوښتنې:  ييزې  کېږي.    پرتله  لیکل  لول  نامنظم  په  بېل ستون کې 

  څخه د   کې که له پوښتنو   لري. په دې پوښتنو  ترڅنګ ښه اغېز  پوښتنو  نورو  پرتله ییزې پوښتنې د 

 کړي.  ګومان له الرې غوره نه زده کوونکي کوالی يش، ځوابونه د نو ؛زیات وي شمېر ځوابونو

 سمې اوناسمې پوښتنې

 په ګوته کړي.   ورکړل شوې جملې سموالی اوناسم والی په دې پوښتنوکې بایدزده کوونکي د

 انساين رسمايه

کسان    لږ  پخوا چې د طب علم ترقي نه وه کړې، اکرثه ماشومان تر پنځه کلنۍ د مخه مړه کېدل. لېر

  ېه وايي، چې بولا شوم، نو منظور يچې کل څو پېړيو پخوا وخت شاعر يا کلنۍ ته رسېدل. د  څو او 

څوارلسمې   معموالً دې  چې  لولو،  کې  تاريخ  په  دي.  رسيديل  ته  کلنۍ  څلويښت  چې  وي،  دا 

په    کې درېيمه برخه خلک او  په ځېنو ځايونو  ميالدي پېړۍ په پيل کې په اروپا کې ساري ناروغيو

ن  يوړل. ساري  منځه  له  نيم خلک  پوره  نورو ځايونو کې  داسې رسونه ځېنو  موده پس  اروغي څه 

 ريبل لکه لوګري چې غنم ريبي.  

بيويس ددې سبب شوې وه، چې تر مقابل کې دبش  ناروغيوپه  اکرثه  نفوس    د  شلمې پېړۍ پورې 

 پيدا نه يش.   چټکه وده ونه کړي او له دې درکه ځانګړې ستونزې

د او  ا  په شلمه پيړۍ کې د طب علم لېرې ودې  ته د طبي  سانتياوو رسول ددې  نړۍ ګوټ ګوټ 

ميالدي کال کې په  ۱۹۵۱المل شول، چې نفوس په چټکۍ رسه زيات يش. له احصايي رسه سم په  

ټوله نړي کې دوه نيم ميليارده انسانان اوسيدل، خو اوس د نړۍ نفوس تر اووه ميليارده اوښتی دی.  

 ه ميليادره واوړي.کال پورې به د ځمکې په مخ د انسانانو شمېر تر ات ۲۰۲۰اټکل کېږي، چې تر 

په يو اعالن مې لوستي وو، چې يو نوی زېږېدلی ماشوم خپل پالر او مور ته وايي، چې تاسو چې  

 زه زېږو ، زما د لولۍ غم مو کړی و؟ زما د سبق او تعليم لپاره پالن او پروګرام دررسه وه؟ 

به يې بس په خ  پله لويږي، چې دا  زموږ په ټولنه کې مېندې او پلرونه تصور کوي، چې ماشومان 

يش  وزيږول  ماشوم  چې  وايي،  نه  ته  دې  مورويل  او  پالرويل  دی.  کوونکی  تباه  معموال  تصور 

با تربيه کسانو   او مورويل دا ده، چې د نن ورځې ماشوم د سبا ورځې په اليقو او  واقعي پالرويل 

م وي، خو چې  واوړي. دا کار اسانه ندی لير زحمت غواړي او ځکه خو که يو هېواد لير شتمن ه
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 خلک يې پرمختلد وي، مېندې او پلرونه پکي د لېر اوالد جرات نه کوي. 

باره کې د خلکو د پوهې او مالوماتو د زياتيدا لپاره   له نفوس رسه د اړوند مسايلو او مشکالتو په 

په   ملتونو  له    ۱۹۸۹ملګرو  ورځې  ددې  وملانځله  ورځ  نړيواله  نفوسو  د  ځل  لومړي  په  کې  کال 

زياتيدا    ملانځلو کنټروله  دبې  نفوسو  د  چې  وکړي  غور  دې  په  ټولنې  چې  دادی،  مقصد  څخه 

 .ده عواقب څه دي. د دې لپاره چې د خلکو ژوند بهيه وي، دنفوسو څنګه او څومره وده پکار

 انساين رسمايه

ارزښت   په  لالرو  ميليارده  زره  درې  خوا  شاو  د  افغانستان  چې  وشو،  اټکل  پخوا  کاله  څلور  درې 

په    طبعي پړانګانو  د  اسيا  د  تايوان چې  کوريا،  ده، خو جاپان، جنويب  لويه رسمايه  دا  لري.  زېرمې 

په خوارو  ه  نومونو مشهور دي، دومره طبيعي زېرمې نه لري؛ بلکي جاپان خو د طبيعي زيرمو له پلو 

ه راوارد هيوادونو کې حسابيږي. دغه ملکونه مجبور دي، چې د خپلو توليداتو لپاره خام مواد له بهر 

کړي، مګر د طبيعي زيرمو له نشتوايل رسه رسه لير شتمن او ميقي هيوادونه دي. داقتصاد پوهانو په  

تر د چټکې ودې  هېوادونو  دغو  د  )  نظر  انساين رسمايه  دا دی، چې  عامل  لوی   Human)ټولو 

Capital  مل انساين رسمايه  زياته ده د اکرثه اقتصاد پوهانو په نظر با ثباته وده تر ګردو لوی عا  ېپک

 ده.

 انساين رسمايه څه ته وايي؟ 

يو هېواد نفوس ته نه وايي؛ بلکې د يو هېواد په خلکو کې د مهارتونو او وړتياوو    انساين رسمايه د

 زياتوايل ته ويل کيږي.  

هغه وخت چني د نړي په    د  د نولسمې پېړۍ چني هم د هغه وخت تر ټولو ګڼ نفوسه هېواد وه، خو

يره وړه برخه لرله او اقتصادي پرمختګ پکې په نشت شور وه، ځکه د چني د خلکو  اقتصاد کې ل

او لري  مهارتونه  خلک  اکرثه  کې  چني  اوسني  په  مګر  وه.  کمه  وړتيا  په    د   کاري  ملک  خپل 

 پرمختګ کې مثبته برخه اخيستالی يش.

مهارت نه دی، چي ال لېر خلک دې ال لېر  دا  انساين رسمايي څخه مقصد يوازې    زده کړي؛   له 

ت نيش زده کوالی او که نو اول خو مهار   يا روحي لحاظ ناروغ وي،  ځکه که يو څوک په جسمي

کوالی. له بد خوا يو څوک به ښه تعليم ولري او صحت   هم سمه استفاده ورنه نيشي  يې زده کړ 

م  کس ه  ېانګيزه او روحيه به نه لري. دغس  کار خدمت کولو اخالقي  به يي هم لير ښه وي خو د

 ټولنو کې په کار نه راځي.   په ت ه بيا په خوارو

د بيوزلۍ وروسته پاتې    د او  انساين رسمايه ولرو  اندازه  ټولنه کې په کايف  افغاين  لپاره چې په  دې 

 توجو وکړو.  وايل له ګردابه راووځو، پکار ده دغو څلورو قشونو او اجتوعي ګروپونو ته ال زياته

له  يو مفکر ويد و   ماشومان:   _۱ مالوموالی شو، چې  له دې  ټولنې اخالقي سويه  يوې  و، چې د 

له دې   تر لېره حده  ټولنې تقدير  ماشومانو رسه يې چلند څنګه دی. حقيقت دا دی، چې د يوې 
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رسه غوټه دی، چې له کوچنيانو رسه پکې څنګه چلند کېږي. ايا کورنۍ،ښوونکي او دټولنې مشان  

بايد څنګه چلند ويش؟ ايا د ټولنې مشان ديو شخصيت په  په دې پوهېږي، چې له ماشومانو رسه  

وده کې هغه د ماشومتوب د ژوند اهميت ته متوجه دي ؟ اروا پوهان وايي، چې دانسان د شخصيت 

هغه څوک چې په ديرش کلنۍ    بنيادونه تر پنځه کلنۍ پورې جوړيږي. اروا پوهانو ثابته کړې ده،

په نورو کلنو کې وررسه شدت شوی   ۍ کې يا د کم عمرکې قتل کوي، په غالب ګومان په درې کلن

معالجه د هغه د خوشال ساتلو مسايل خورا مهم دي، چې که اهميت    ماشوم تغذيه،  وي. دغه راز د 

په ټولنه کې د ماشوم تربيې په اړه تر ټولو ناسم   ږ راتلونکې ژوند يې خرابيږي. زمون  ورنکړای يش،

 ټه وينو. تصور دا دی، چې په وهلو، ټکولو کې ګ

ته کنځلې کول  يا هغه  او  اواز چيغه کول، هغه مسخره کول  باندې په لوړ  ماشوم  دماشوم وهل په 

زمونږ په کورنيو کې عام دي او لېر لږ کسان مو په دې پوهېږي، چې دغه سلوک تبا کوونکي نتايج 

 لري. 

د وررسه وکړي  هوغسې چلن  او  ګڼ پلرونه په دې ګومان دي، چې که له اوالد رسه سلوک سوړ وي

لکه په دفيونو کې چې اکرثه امران له مامورينو رسه کوي. اوالده به يې سم ورزل يش. خو څرنګه  

يې   چلند  سوړ  کې  کور  په  نو  لري،  لېر رضورت  ته  ځای  پنا  يو  او  رابطې  عاطفي  ماشومان  چې 

تېښتې يو لوی  ممکن کږو الرو ته وروبويل. له کورنو ځخه د پنځلس، شپاړس کلنو پېغلو او زملو د 

عامل همدغه سوړ چلند دی. دغه راز په کور کې د محبت نشتوالی د زمليتوب د عمر د نشو يو  

نه احساسوي، ناستې په وخت کې ازاې  بللی شو. هغه اوالد چې له پالر رسه د  کورنی    لوی علت 

پالر اوالد ته    ژوند ورته بې خونده کېږي او د متبادلو خواوو لېر ځله خطرناکو الرو لټون پيلوي. که

اجازه ورنکړي، چې د ده مخې ته ټوکې وکړي، اوالد به د پالر په غياب کې ټوکې وکړي، خو دغه  

 ټوکې ممکن د ادب له چوکاټه وتد وي. 

ترڅو  .ښځې:۲ وويل:  مون  بانکي  رسمنيش  ملتو  ملګرو  د  پخوا  کاله  او    څو  نجونې  چې  پورې 

بې او  بيوزلۍ  له  د  او پرله پسې  عدالتي رسه مخ وي،    مېرمنې  امنيت  زموږ ټول هدفونه لکه سوله، 

 انکشاف به له خطر رسه مخ وي. 

زموږ په ټولنه کې ښځو ته معموالً د دويم درجه انسان په سيګه کتل شوي دي او کوم چلند چې  

کېږي، البته،  وررسه  کېږي؛  بلل  مناسب  وضيعت    لېر  د  ښځو  د  چې  شته  هم  کسان  داسې  ځېنې 

ښځو د وضيعت بهيۍ ته تر لېره حده د يوې اخالقي او انساين شفقت    بهيي غواړي، خو دوی د

 له عينکو ګوري.

او د کمزورو  ټولنه کې  په  ده، چې  لپاره    داسمه  وګړو  ټولو  د  او  اقشارو رسه خوا خوږي  مظلومو 

د  غوښتنه  اخالقي   عدالت  انسان  ده؛  هر  تقاضا  د وجدان  او  ورکړه    دنده  د حقوقو  ته  مګر ښځو 

او يوازې د خوا نيکمرغي  ټولنې  بانکي مون ويد دي، چې د  لکه څنګه چې   ، نده  خوږۍ خربه 

 کاميايب هم وررسه غوټه ده. 

را څرګند شول،   رازونه  لېر  ټولنې  د  او  وکړولو  انکشاف  علومو  اجتوعي  پېړۍ کې چې  په شلمه 
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ار او ثابت  مداو و نقه له زياتولو پرته د ټولنې دښځ   داهم ثابته شوله، چې په اجتوعي ژوند کې د 

په افغانستان کې دا خربه زياته کېږي،چې که مېندې تعليم يافته او اليقې نه    انکشاف نا ممکن دي.

ته هم فکر وکړو، چې که    وي، نو اليق زامن به له کومه کېږي. د دې خربې په څنګ کې بايد دې 

ټولنه به د يو وزرې  فعاله او نا تکړه پاتې وي.    ه کې غ ناليق هم يش؛ خو چې مېندې په ټول  زامن

او ښځو په   مرغي په شان چټک حرکت نيش کويل. زموږ سياستوال، ليکوال د مېندو  او  شاعرانو 

تعريف کې وايي، چې د دوی په ملن کې احمدشاه او م ويس خان لوی شوي دي، خو حقيقت  

د  دا دی، چې که د دا اجازه ونه لري، چې  او خويندې  مېندې  ټولنې  احمد  يوې  او  شاه  م ويس 

 به هم پرمختګ نيمګړی وي.  غوندې په لويو کسانو بدلې يش، بيا

هلته اجتوعي او اقتصادي انکشاف ځکه چټک دی، چې    په هغه ټولنو کې چې ښځې فعالې دي،

د کار او توليد قوت پکې يو په دوه دی. که د ټولنې په اوسني حالت کې تحرک اوسيکه نه وي، د 

 کوالی يش؟  سباين نسل د لياقت زمانت يې څوک

نارينه  کور  که په يو به يې يو په دوه وي  کې ښځې او  او چې عوايد دوه   دواړه کار وکړي، عوايد 

و په دوه کېږي. د تعليم حق د کار حق او  تربيې او ښې روزنې لپاره امکاناتبرابره شو، دماشومانو د

بللی شو. اړتياوي  ټولنه کې د ښځې درې  افغاين  ټولنه کې ښځې په زموږ په    خونديتوب دی. په 

او دا نا امني تر دې حده رسېږي، چې ممکن د    کورونو کې د وهلو ټکولو څخه په امن کې ندي 

 مرګ خطر يې وي، خو د ميړه کورنۍ به يې لاکټر ته نه بيايي.  

د پرانس پرس اژانس د اته کاله پخوا يو راپور د ماهرانو له قوله وايي، چې افغانستان :  . معلولني۳

اته لکه معلوالن دي، چې اکرثه يې دجګړې نه بلکې د نږدې خپلوانو ترمنځ د ودونو    کې شاوخوا

په نتيجه کې معلول شوي دي. تاسو که په کوڅه او خپل کد کې سيګې وغړوئ، په ګڼو کورنيو  

واده   د  ترمنځ  خپلوانو  د  نږدې  د  چي  شو،  کوالي  موږ  ومومئ.  معلوالن  او جسمي  ذهني  به  کې 

  او هغوی ته د احيام د مناسبو کارونو د پيداکولو   ې د مالوماتو د زياتو معلوالنو تهخطرونو په باره ک

کلتور د خپرولو له الرې د ټولنې په دې اړخ کې شته نيمګړتياوې کمې کړو. څو کاله پخوا داسې   د

ماينونو څخه پاک هېواد وي، خو   له  تر دوه زره ديارلسم کال پورې  به  افعانستان  ګنل کېده، چې 

په دې دوه زره ديارلسم کال کې يو او  ماينونو درکه په څو ګوته    س چې  نړۍ  بيا هم د  افغانستان 

ټپي   او  کېدو  وژل  د  افغانانو  ګڼو  د  کال  هر  ماينونو  دی.  حساب  کې  هيوادونو  خطرناک  شور 

په کندهار واليت    کيدوسبب ګرځي. يو ورستي راپور وايي چې يوازې  مياشتو کې  ت و شپږو  په 

و کې کيښودل شويو ماينونو او مبونو شاوخوا شپږ سوه کسان وژيل يا ټپيان کړي دي. کې په الر 

ټولنې دغه قش ته معلوالن دومره زيات کړي، چې د  بدمرغيو زموږ هېواد کې  نورو  او  له    جنګ 

 توجه پرته د نيکمرغه او سوکاله ژوند تصور مشکل دی. الزمې

دی، چې د مرستې او الزمې پاملرنې ته اړتيا لري. موږ  معتادان زموږ د ټولنې يو بل قش  : .معتادان۴

مالوميږي معتادان ګناهګار  د    ته  مو اکرثه وخت په خپل حال پرېښې دي، خو  او په همدې وجه 

د   دي.  غلطول  ځان  د  يوازې  اړول  ناګاره  ځان  او  پټول  باندې سيګې  قش  لوی  دومره  په  ټولنې 
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ان کې شاوخوا يو ميليون کسان معتاد دي،يانې په کابو ملګرو ملتونوله راپورونو رسه سم په افغانست

نړۍ افغانستان چې د  موادو عمد دی.  افغانانو کې يو د مخدرو  ترياک    هرو ديرشو  نوي فيصده 

او نورو مخدره موادو قرباين دی. اعتياد زمونږ د ټولنې يو داسې مشکل دی،    توليدوي. د ترياکو

والی يش، چې د کوکنارو د کرلو د مخنيوي رانيويل د  ښکاري ټولنه او حکومت ک  که م بعيدهچې  

معتادانو رسه سم عالج پورې مختلفو مسايلو ته پام وکړي او اعتياد وار په وار کم کړي، موږ که څه  

په دې    لير معتادين لرو، خو تر اوسه ال په کورنيو کې  هم د نړۍ د نورو ټولنو د فيصدۍ په لحاظ

نشته، چې مالومات  پوره  کې  کړه،   باره  مه  معتاد يش  که خدای جل جالله  غړی  کورنيويو  نو ؛  د 

 څنګه چلند بايد وررسه ويش چې د هغو د رغيدو امکانات زيات يش؟ 

 په الندې ډول دي  ې شپږ اصيل عوامل ي

په افغانستان  کړلټولنه    د  ياد  ګروپونه  اصد  څلور  مو  ټولنيز   کې  د  وررسه  چلند  نامناسب  چې 

د   کړو چې نه يوازې ې ده. اوس به هغه شپږ اصد عوامل په ګوتهانکشاف او سعادت مخه لب کړ 

او د انساين رسمايې  وررسه غوټه ده  نيکمرغي او کاميايب محرومو قشونو او ګروپونو بلکې د ټولنې

 د ايجاد له الرې لرې کوي. 

 :نرم چلند  . ۱

ا وکړه  حمله  ملکونو  اسيايې  ګڼو  په  خان ځکه  چنګيز  چې  لولو،  کې  تاريخونو  ميليونونو په  په  و 

يې  سوداګر  کسه  څو  او  سف   سي  پاچا  خورازم  د  چې  ووژل،  يې  يوازې    کسان  وو.  وروژيل 

نادوده کوي، دليل    چنګزخان نه وو، چې د حملې او قتل لپاره يې دليل پيدا کاوه. هر انسان چې 

ناکراره کېږي    ورته پيدا کوي. دليل انسان ته رضورت لري. که يو څوک بې دليله جنايت وکړي، 

او    انسان د خپل وجدان کرارولو او ت ايستلو لپاره مجبور دی، چې خپلې ناروا ته دليل جوړ کړي

هيټلر او    خپل ځان په خپله و غولوي.  ميليونونو کسان يې ووژل  قتلونو خوند اخيست، په  له  چې 

دا کړ، چې  قانع  په دې  يې  هم  يهوديان دي   ځان  ستالني  پکار دي. شوروي مش  يې  وژل  په    او 

 ميلونونو کسان ووژل او ځان يې په دي قانع کړ، چې د انقالب دښمنان او کارګرې طبقې مخالفان 

يې وژيل دي، چې دوی لير بد خلک دي. کله کله په دنيا کې يو جنايتکار ونيول يش، چې يوازې  

چې د    يې پکار دي. لنډه دا  ښځې وژين يا د خاصې قبيلې کسان وژين او ګون کوي، چې وژل

ل په شمول هر خشونت چې تررسه شوی وي، عامالنو يې داليل ورته پيدا کړی دی، خو داليل  قت

الس    ده  هسې د ځان ت ايستلو او وجدان کرارولو لپاره وي. د جنايت او تشدد پلويان ولې له تشد 

او هم يې   ته  او هم يې خداي جل جالله  نه وي  اړتيا  ته  ايستلو  نه اخد، چې هم يې د ځان ت  

 يخ ته مختور نه وي؟ تار

ماشومتوب په وخت کې له تشدد رسه    په  ک په ځواب کې ويل کېږي،چې که يو څو ددې پوښتنې  

هغه چې لوی يش او قدرت پيدا کړي نو که قدرت په ګوتو ورغي، نو خشونت به   مخ شوی وي، 

په زموږ  زيږي.  خشونته  له  خشونت  چې  دا  مطلب  يوازې    کوي.  دی.  زيات  خشونت  کې  ټولنه 
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علتونهسيايس کور کې    په  به  پالر  يو  لري.  روزنيز علتونه هم  او  اجتوعي  بلکې  لري؛  له خپلو    نه 

او ټکوي. به وهي  مور  نرم چلند کوي، خو د هغوی  ماشومان چې دغه    ماشومانو رسه  د دې مور 

په رواين لحاظ ممکن ناروغان يش او لير کلونه پس چې قدرت په ګوتو وريش؛    حالت ته ګوري،

اي جل جالله د مخلوق د ځورولو او ربړلو شوق ور پيدا يش او د دې هوس د پوره  ممکن د خد

لپاره  به  پسې  په داليلو  به طبعاً   کولو  وايي  مثالً  له    ګرځي.  د دې سړي وژل، ځکه پکار دي، چې 

 ځکه پکاردي، چې مفکوره يې باطله ده... دا بل سړي وژل حکومت رسه کار کوي. د 

ادرس هم راکوي، چې که په يوه ټولنه کې يو کس يا لله    و مثالونه دپه تاريخ کې د ظاملو واکمن

اره چې په ټولنه  او تباهي راويل. د دې لپ  ټول اختيار په الس کې ولري؛ ممکن لېر خشونت وکړي

کمه يش، نه يوازې پکار ده، چې ديکتاتورانو او مستبدانو ته رسنوشت ونه    غيرو کې مو خشونت نا 

ته بلکې دې  س  سپارو؛  او  هم  په کد  او  په ښوونځي کې  ژوند کې  په کورين  لرو، چې  اړتيا  خته 

کې پيدا    کوڅه  محبته  له  محبت  چې:  باسو  ونه  ياده  له  خربه  دا  شاعرانو  د  او  کړو  مخه  ته  نرمۍ 

 کيږي. 

 : . زده کړه۲

 په افغانستان کې تر لسو ميليونو لير کسان په ښوونځيو کې سبق وايي او په لس ګونه زره نور کسان

ه پوهنتونونو کې په تحصيل بوخت دي. دا لېر لوی پرمختګ دی، خو بيا هم په ميليونونه کسان  پ

بيا جينکۍ له تحصيله محرومې دي او زده کړو د کيفيت   په برخه کې جدي ستونزې لرو.   په ت ه 

ونې  مختلفو تحقيقاتو ثابته کړې، چې په يوه ټولنه کې د انکشاف اندازه او په زده کړو باندې د پانګ

  اندازه له يو بل رسه مستقيم تناسب لري. زموږ په ګاونډي ملک پاکستان کې چې نن سبا د ناکراريو

ی. د اوسني بد حالت يو لوی عامل په تعليم باندې د پانګونې  او قتل عام اور بل د  فرقوي تعصبونو

کېږي.  کموالی بل   بلل  ليويډ  ټولنپوه  اړه  ليکد:  په دې  يوه څيړنه کې  په    په خپله  هم  ))که څه 

زده کړې وړيا دي، خودغه يوسلو اتيا ميليوين هېواد د مکتب    پاکستان کې په دولتي ښوونځيو کې

عمر يوازې شپيته فيصده هلکان او پنځوس فيصده انجونې ښوونځيو ته ځي. په پاکستان کې کابو  

دوره متوسطه  په  ښوونځيو  په  پاکستان  د  لري.  عمر  کم  کلونو  لس  اته  تر  نفوس  دغه   کې  نيم  د 

کوي، مانا دا چې په هر پنځو انجونو او    هلکانو درويشت فيصده او انجونو اتلس فيصده زده کړې 

منځي   هلکانو کې چې د يو کس  يوازې  لري،  عمر  زده کړې  د  متوسطه دورې کې  په  ښوونځي 

بېوښوونځي ته ځي نړۍ د ځېنو  ت  او وروسته پاتې هيوادونو  لهز . د دغه شمېره د  ر  د زده کوونکو 

ماشومان لومړين   شمېرې هم کمه ده. په زميبابوې کې چې لير بېوزله هېواد دی، کابو نوي فيصده

انجونې او هلکان متوسط ښوونځي ته ځي. که د پاکستان    ښوونځي لويل او کابو پنځوس فيصده

بايد نو  راشو،  ته  فيصده  ووايو  ګاونډيو  اتيا  تر  کې  هندوستان  په  لومړين   چې  ماشومان  زيات 

جګړېښوون کورنۍ  کلونو  کلونو  په  هم  څه  که  کې  رسيالنکا  په  لويل.  لومړين    وې،  ځي  د  خو 

نوي فيصده  او  بوخت دي. د پاکستان خورا ورسته   ښوونځي د عمر کابو ټول هلکان  په زده کړه 

 هم لږ تر لږه د هلکانو د تعليم له جهته تر پاکستان بهي دي.(( پاتې ګاونډي هېواد افغانستان
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 : .خواړه۳

کېزم ټولنه  په  د    وږ  وروسته  کولو  کار  ساعته  درې  دوه  چې  ندی،  کم  شمېر  ځوانانو  داسې  د 

کوي احساس  ګڼې    ستومانۍ  داسې  کې  هېواد  دې  په  وکړي.  اسياحت  چې  غواړي،  يې  زړه  او 

او دومره بې انرژي وي، چې د خربو کولو    امېندواره م منې موندلی شو، چې کړاغې راختلې وي

او د ښوونځي شاګردان وينو، چې د بدن وده   انجونۍ ،زملکي، اکرثه ماشومان راز وس نه لري، دغه

کوم خواړه په    دا ده چې  ددغو ستونزو يو اصد علت  او مناسب حالت ضيفه وده.  يې تر معمويل

د کيفيت مشکالت لري. لکه څنګه   همدارنګه نورو بيوزله هيوادونو کې خوړل کېږي،  افغانستان او

مه کيفيت  خوړو  د  ګېډې  چې  خلکو  خپلو  د  چې  ولري،  خواړه  هغومره  بايد  هېواد  يو  دی.  م 

ورباندې مړې کړي. دغسې په يو هېواد کې د هېواد کې د خوړو الزم کيفيت پکار دی. د يو چا 

فعال او متحرک بدن ته    په کافې اندازه ونه لري، چې يو روغ  يې  خواړه هغه خاصيت ونه لري، يا

ی به په صحي لحاظ په کمزوري حالت کې وي او ذهني،جسمي او پکار دی، مانا يې دا ده، چې د 

به يې تر طبيعي  بدين حالت ټيته وي. کله چې په يوه ټولنه کې د دغسې کسانو شم  زيات   وده 

ټولنه کې  افغاين  بدليږي. په  ټولنه  فعالو کسانو په  او غ   ناروغو  د  ټولنه په حقيقت کې  يش، هغه 

سې حالت کې ده او د خوړو د کيفيت د ټيټ وايل ستونزه لري.  همدا اوس تر لېره حده په همدا

کونکو  زده  فعالو  او  اليقو  د  خو  ته ځي  ښوونځيو  کوونکي  رده  ميليونه  لس  شاوخوا  اوس  همدا 

دی.  کم  خورا  پکې  کار    شمېر  په  کې  ادارو  دولتي  غ   او  دولتي  په  کسان  لکونو  په  اوس  همدا 

په ساحه کې ت وي؛ مګر که که يې واقعي کاريې راټول  دوی معموالً اته ساعته د کار    بوخت دي.

په حساب تخمينونو  او  اټکلونو  ځېنو  د  نو  دا    کړو،  مونږ  ت وي.  نه  فعاله  هم  ساعت  يو  ورځې  د 

په برخه کې د بزګرانو د کور د مېرمنو او د نورو پرګنو په برخه کې   مثالونه د ټولنې د نورو اقشارو

 ؟ هم ورکوالی شو. چې داسې ولې ده

نشته چې د کم کار کول او په ت ه بيا د لوړو د کيفيت د کار نشتوالی، دکمزري   په دې کې شک

مديريت، د کمزوري مهارت، د وسايلو د کموايل او د اقتصادي انګيزو د ضعف په شمول مختلف  

په ضعف کې لويه ونډه لري، معموالً لېر   زموږ د انساين منابعو  چې  داليل لري؛ مګر يو هغه علت

څومره په يوه ټولنه    چې   دی. څېړنو ثابته کړې ده   پام ورته نه کوو، هغه د خوړو د کيفيت کموالی

کې   هغومره هلته تحرک او فعاليت ممکن زيات وي. په دې د خوړو د کيفيت اندازه بهيه وي،  کې

ل به  چې که ټولنه بيوزله وي؛ نو د خوړو د کيفيت بهيه کول او د مغزي توکو ترالسه کو   شک نشته

نو    ورته اسانه نه وي؛ مګر که ټولنه د خوړو د تامني دغه اړخ په رسميت وپيژين او اهميت ورکړي؛

د   خوړو  د  کې  رشايطو  په  افغانستان  د  رايش.  بهيي  کې  ساحه  دغه  چې  چارې  الرې  داسې  بيا 

 نو په راتلونکې څو کلونو   شته چې که توجه ورته ويش،  لپاره درې داسې ساحې  د بهيۍ  کيفيت

کيفيت په برخه کې ښه پرمختګ کړی وي. په دغو کې يوه ساحه دا ده، چې    کې به مو د خوړو د

او د خوړو فاسدوايل او روغوايل ته ونه   تجارت وزارت د خوړو په وارداتو يوازې حالل و حرام 

بيعه   مثالً که دوه لوله خواړه وي   ګوري بلکې د کيفيت له نظره هم ورته وګوري، او د دواړو يوه 
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نو بهيه ده، چې په مايل او ګمرکي نظام   دا يو لول اهميت زيات وي،  خو د تغذيې له نظره د  وي،

يې کيفيت بهيه دی. البته اوس خو    چې د تغذيې په لحاظ  کې د هاغه لول په ګټه تغ ات رايش،

 مونږ په داسې رشايطو کې يو، چې حتا د مرضو او فاسدو خوړو د واردولو د مخنيوي په کار کې 

ماالمال دی، نورو خوړو  او  له داسې شيدو، مستو،  بازار  نه يو.  بريايل  تاريخ يې ت    هم پوره  چې 

واليتونو  نورو  او  کابل  د  مالونه  فاسد  دغسې  خو    دي.  شو،  کوالی  پيدا  کې  مارکيټ  هر  کابو  په 

ام  دې مشکل ته پ  حکومت د عامو خلکو په ت ه بيا د غريبو خلکو چې اکرثه يې نالوستي هم دي، 

ر مالونه پلوري. له بلې خوا د خلکو د خربولو ساحه ېوکانداران په بې غمه زړه تاريخ تنه کوي او د

ده. افغانستان اوس تر بل هر وخت زياتې تلويزيوين، راليويي او مطبوعايت خپرونې لري، خو دا  

په بهيه    خپرونې د خلکو د خووړ د کلتور د ښه کولو او په مجموع کې د خلکو د روغتيايي کلچر

وزارت کلتور  اطالعاتو  او  روغتيا  د  که چ ته  ده.  کمه  ونډه خورا  يې  يا  اخد،  نه  برخه  يا  په   کې 

راتلونکو څو   دا به په ،مسوليتونه ومني الرښوونه افغاين خپرونې په دې ساحه کې د ځان لپاره ځېنې

کېفيت په اړه به د ولس د    کلونو کې د خلکو روغتيايې پوهه په لويه پيونه زياته کړي او د خوړو د

په ساحه کې   کېفيت  د  د خوړو  پخپله  پوهه  دغه  تحول رايش چې  اندازه کې څرګند  په  مالوماتو 

موضوع   ې چې په د  ،حساسيت زياتوالی او دولت، سوداګر او نور اړوند لوري دې ته هڅويل يش

افغانستان د زراعت    چې د   ی،لپاره بل مهم کار داد  ۍ ال زيات کار وکړي. د خوړو د کېفيت د بهي 

چې هغه زراعتي پيداوار زيات يش، چې د تغذيې    ، ته هم پام وکړي  ې وزارت پخپلو پاليسيو کې د

له اړخه يې اهميت زيات دی. که څه هم په دغسې مواردو کې وروستۍ فيصله د اقتصادي انګيزو  

ما کار وکړي. چې هغه د چا خربه هم د ثواب او هم د خر   ،يش  یپه الس کې ده خو ماهران کوال 

هم د بزګرو اقتصادي انګيزي په نظرکې ونييس او هم د داسې بوټو توليد او تکث  تشويق او حويه  

فعالو، اليقو او    ،کړي چې د تغذيې په لحاظ يې ګټه زياته ده. د خوړو د کېفيت بهيي د روغو، 

د    ،ان زيات ويکس  سېخوشالو وګړيو د شمېر د زياتيدو سبب کېږي او په هره ټولنه کې چې دا

 چټکه او لالمنه ده.   ًً هغې اقتصادي او معنوي ترقي طبعا

 :نظافت. ۴

مګر زموږ په ټولنه کې په عمل کې ورته لږ توجه   ؛نظافت د اسالم په مبني دين کې د اميان برخه ده

ه يوه نښه ده. د اروپا د منځينيو پيړيو په بار ۍ  کېږي او بلکې پاکۍ ته پام نه کول د ملنګۍ او فق  

د بدن    یکې لولو چې:) عيسوي روحانينو د انسان بدن د ګناهونو کور او فنا کېدونکی يش باله. دو 

چې بنيادم بايد د   ،به تبليغ کاوه  یپه پاکېدو يب باوره خو د روح په تطه  او تذکيې باورمن وو. دو 

برابره کړي. ورو ورو داسې فکر عا چې که    ، م شوبلې دنيا سفر ته ځان چمتو او د سفر توښه يې 

توګه ورو ورو د اروپا په منځنيو پيړيو    ېاو په د  ی نو ګويا د تقوا څښنت د  ،ځان خ ن سايت  کڅو 

کې د ځان وينځلو او حوم کولو ته د اميان خاوندانو په ښه سيګه و نه کتل. د کليسا مقاماتو به په  

.(( نظافت ته پاملرنه نه  لږ  لير وخت ت او خو په کليسا کېهغو کسانو بد ويل چې په حوم کې يې 

ه کېږي، د روغتيا لپاره هم ږ د ښه ذوق او مهذبوايل نښه ده او اجتوعي روابط ور رسه خوا  ېيواز 
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د الس   نېټهمړي ځل د ميزان په څلورويشتمه  و کې په ل  ۍکاله پخوا په نړ   شپږبنيادي اهميت لري.  

چې په دنيا کې خصوصاً په   ی، داد ورځې د نومولو مقصد  ې وينځلو نړيواله ورځ وملانځل شوه. دد

ر پام ېده، خلک د السونو پاک ساتلو ته لهغو ټولنو کې چې خواري او يب سوادي په کې زياته  

د په  څو  له    ې وکړي،  کمه يش.  اندازه  مرګونو  او  ناروغيو  د  ماشومانو  د  بيا  ت ه  په  خلکو  د  لول 

نړ  په  ماشومان  ۍاحصايي رسه سم،  زره  پنځه  کابو  هره ورځ  نار   کې  د  اسهال  ساه  د  په وجه  وغي 

ي حاجت ته تر  قضا  خوړلو د مخه او دغه راز تشناب او  ۍماشومان تر لول  تهورکوي، چې که چېر 

د   يش.  ټيټه  را  ته  نيويې  به  اندازه  دغه  مرګونو  د  ووينځي،  پاک  صابون  په  السونه  وروسته  تلو 

تر لول  احصايې ماشومان چې  تر قضاي حاجت  ۍمطابق هغه  او  وروسته خپل السونه په   د مخه 

او ساه ورکوي، تر    کېږي علت په اسهال او نورو ناروغيو مبتال    ې صابون سم نه وينځي او په همد

  ی افغانستان يو هغه هېواد د  ه تعلق لري. له راپورونو رسه سمهيوادونو رس   تېه حده له وروسته پاېر ل

توجه   لږچې    ی،السونو نظافت نه دد    ېچې د ماشومانو نظافت ته پکې توجه ليره کمه ده. دا يواز 

ورته کوو د غاښونو د برسولو په شمول د نظافت د کلتور ګڼو برخو ته د توجه د کموايل په وجه له  

 ګڼو ستونزو رسه مخ يو.  

 :ورزش . ۵

 ،کټ کې ښه وځليدلپه ځېنو ورزشونو په ت ه بيا کر   که څه هم په وروستيو کلونو کې افغان ځوانان

ته چې ګورو، نو ويلی    ۍ په تربيتي نظام کې د لوبو بې قدر   ږ او زمو  لینونو کمواخو د ورزيش ميدا

ته تيار    هم د مادي وسايلو سخت کمی لرو او هم په ذهني لحاظ ال دې  برخه کې  ېچې په د  ،شو

چې ورزش د روغ او کامياب ژوند يو الزم جز وګڼو. ورزش د جسمي او روحي روغتيا او    ،نه يو

  ،چې په کار ده  ،روابطو د پراختيا او د اخالقي ژوند د لرلو يوه بهيينه وسيله ده  دغه راز د اجتوعي

 ال زياته توجه ورته وکړو. 

 : یکنټرولې ودې مخنيو  بېد نفوسو د  . ۶

د    افغان عا  لاکټر ارشف غني  نفوسو وده  مقاله کې ليکد دي))زمونږ د  په خپله يوه وروستۍ 

  د نفوسو له ودې رسه سمون   ږاقتصادي وده زمو  ږه چې زمولپار   ې له چټکو ودو څخه ده. د د  ۍنړ 

کال   د  داد   لږه تر    لږوخوري،  تخمني  لرو...اوس  ته رضورت  ودې  اقتصادي  فيصده  چې    ی،نهه 

د نړۍ د  .  کال وروسته په کال کې د څلورو او پنځه تر منځ وي.((  ۱۴۲۰اقتصادي وده به له    ږزمو

افغانست د  بيا  ت ه  په  او  لپاره  هېواد  دههر  کار  په  لپاره  هېواد  بيوزيل  غوندې  اجتوعي،   ،ان  د  چې 

مخه ونييس. د نفوسو د    ېلپاره د نفوسو د يب کنټرولې ود  یسيايس او اقتصادي بحرانونو د مخنيو 

کنټروله زياتيدا د مخنيوي لپاره د فميد پالنينګ د فعاليتونو په زياتوايل رسب ه، لکه څنګه چې   بې

 ښودلې ده، پنځو نورو اړخونو ته توجه په کار ده:د نورو هيوادونو تجربو 

برخه کې د پوهاوي د وسيع    ېد نفوسو د ودې د کنټرول اهميت ته د خلکو پام اړول او په د  .۱

، د تعليمي لېمقصد کې د کاميايب لپاره د جوماتونو له مال امامانو را نيو   ېپروګرام عمد کول. په د
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 يش.   ی تبليغات ټول نقه لرال نصاب کتابونه، رسنۍ، سمينارونه او 

 د ښځو او نارينه وو با سواده کولو ته ال زياته توجه کول.  .۲

وجه    ې اکرثه کورنۍ په د  ږپه اجتوعي او اقتصادي ژوند کې ښځو ته ال زياته ونډه ورکول. زمو  .۳

عي  په اجتو  نېه دوه يش. که نجو لږ تر    لږ ولري او زامن يې    یچې غواړي زو   ،زيات ماشومان لري

په  راز  دغه  يش.  کم  به  شدت  ارزو  د  لرلو  د  زامنو  د  ولري،  نقه  فعال  کې  ژوند  اقتصادي  او 

فعا اقتصادي ژوند کې  ز   لېاجتوعي،  ماشومانو  لېرو  به د  ته لير وخت ونه  ېږ مېرمنې  پاللو  او  ولو 

 يش.  یاو پالال  یچې سم يې روزال  ،لري او هغومره ماشومان به مناسب وګڼي

ماش  .۴ او  مېندو  ميندد  کله چې  زياتول.  اقداماتو  د  لپاره  کمولو  د  اندازې  د  مړينې  د  او    ېومانو 

نو بيا ممکن د لېرو اوالدونو د لرلو ارزو   ی چې د ماشومانو د مړينې خطر يې کم د ،پلرونه لاله يش

 ونکړي. 

ل. د ژوند د ال اوچت معيار او د اوالد د ښې روزنې په برخه کې د خلکو د پوهاوي د کچې لوړو  .۵

په برخه کې د مسوليت احساس نه کوي.   نېپه وروسته پاتې ټولنو کې اکرثه خلک د ماشوم د روز 

، تربيې، تعليم، او  ی، لباس، ځاۍحال دا چې په پرمختللو ټولنو او رسيدلو کورنيو کې د ماشوم لول

  ، ر ويي او له هرې مور او هر پالر رسه د ماشوم د زوکړې له اولې ورځې دا فککېږصحت ته پام  

داسې وروزل يش بايد  يې  اوالد  ژوند    ،چې  په حيث  انسان  محيم  يو  د  ټولنه کې  په  ته  سبا  چې 

 وکړي او مناسب کار ولري. 

چې سبا    ،موږ که د نفوسو د کنټرول په برخه کې د نن کارونه سبا ته پريږدو او ځان په دې غلطوو

ګورو،   يې  دادهمانا  به  زياتو   ،يې  ال  مشکالت  ته خپل  سبا  بې چې  د  نفوسو  د  داده چې  بهيه  و. 

 کنټرولې ودې له خطر رسه ژر تر ژره واقعي او جدي مبارزه پيل کړو. 
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نو  په ساحو کې  دعلومو  راغلل  يڅرنګه چې  ته  منځ  په پخواين   ،اصطالحات  لول  همدې  په    نو 

 ح رامنځ ته شوه. اصطال  (Didasko)اکتيک  يديونان کې د پيداګوژي په ساحه کې د د

په ت و وختونو کې ديداکتيک د ښوونې او روزنې څخه بحث کاوه؛ مګر د علومو په پراختيا او د 

 ښوونې او روزنې په ودې رسه ديداکتيک د يو علم په توګه رامنځ ته شو. 

دى  ديداکتيک علم  او    ،هغه  روزنې  د  حلو   بنسټېزېاو    اړين  ماتومالو چې  اصالً  يستونزې   .

د   (ديداکتيک) چې  يد د  دى  شوى  اخيستل  څخه  کلېمې  له  او   ماناکتيکاس(  کوونکى  زده  يې 

 ښوونکى دى. 

د    ليسسکايدهمدارنګه د لر   ديداکتيک هم  اړه  زده کول،    ماناسکا( په  يدچې )د  ي،کلمې پورې 

 راغىل دى. ماناپه  روزنېاو  ښوونېد  يسسکايددرس ورکول او د

 ه اړينه څانګه ده.  ي يو پيداګوژ د زده کړې او مالوماتو په نظر د  ديداکتيک

چې )هلک يو سه او هلک راوړه( په    ېپيداګوګ )د يونانې کلمې پيداګوسپي( څخه اخيستل شو 

 دى. مانا

پخواين ځانګړ   په  کراتا  ارسطو  او  روحانيونو  کې  هغوى    ييونان  د  چې  درلودل  خدمتګاران 

وروسته به يې د ښوونځي    ماشومان به يې له کورونو څخه ښوونځي ته وړل او د درس ويلو څخه

راوړل ته  کورونو  لول    ،څخه  دا  کېده.  کسانو چې  ويل  پيداګوس  بريګز ته  توماس  پروفيسور 

هم پيداګوژي  تعريفوي:  لول  په دې  هن  ساينس  پيداګوژي  هم  داسې   او  يو  بايد  هغه  ردی، خو 

ټول په  ساينس وي،چې په منل شوې فلسفه باندې اتکا او بنسټ ولري او هم داسې پوهه وي،چې  
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ريښتينو څېړنو او تجربو پايلې په کار   او د   ونييس  افاقي توګه رسه ثبوت شوي حقايق په نظر کې

 يويس.

کې او    پروګرامونو محتويات په ښوونځيو  ښوونيزواو    منځ پانګېد زده کړې روشونو او    ديداکتيک

يا په لنډ لول چې    له نورو مسايلو څخه څېړنه کوي او  څېرهم د تدريس له ميتودونو او د دوى په  

مند  پېښود    ديداکتيک قانون  ا  ۍله  هغه  د  او  تنظيم  زده    غېزېاو  د  او  روزنه  په  کوونکي  زده  د 

 تر څېړنې الندې نييس.؛ په پړاو کې اغېزه کوي ودېکوونکي د شخصيت د 

 د ښوونکو او زده کوونکو له فعاليت څخه بحث کوي.  ديداکتيکله بله پلوه 

( اړېکه د زده کړې په جريان کې تر مطالعې  ياو ښوونکو تر منځ )بنياد  همدارنګه د زده کوونکو

 الندې نييس.  

چې د عمد پانګې   ، د دميوکراتيک او پرمختګ لپاره لېر ګټور او ارزښتناک وه ديداکتيک اوسنى 

د څو پېړيو راهيسې د ځوان نسل د روزنې لپاره د ښوونې او روزنې په ساحه کې   غېزتجربو په ا او د 

 دى.  ینځ ته شورام

فو دورو رسه او د وګړو دغه عمد پانګې او تجربې د تاريخ د مختل  يتېور   ديداکتيکهمدارنګه د  

د   خوا  او    ټاکدولنې  ټ له  د  موخې  رشايط  کوي  ښووونځيوچې  وړاندې  کې  مقابل   ړېکها  ،په 

 .يورکو 

هغه وخت کې د   چې په  ې، درلودموخې    ګډېپه لومړنيو وختونو کې بش د ښوونې او روزنې لپاره  

زده کړه رسته    بنسټپر   کړنو  تجربو او د  بلکې د مشانو د  ؛پيچلې او مغلق نه وه  پانګهمنځزده کړې  

 . لېو ک پېښې مشانو چې ماشومانو په هغه خت کې د  ،رسېده

د   ي. دې چې په دې الره کې لېرو پوهانو هلې ځلې کړ  ي، کلمه لېر پخواىن تاريخ لر  ديداکتيک د 

مګر د ښوونې   ؛په پخواين چني، هند او روم کې پيل شوپرمختک    ديداکتيکد    ځل لپاره  يلومړ 

 نظم او دسپلني نه درلود.   مانااو روزنې په سيستم کې کوم 

پېړۍ کې زده کړه پيچلې بڼه درلوده چې هغه   منځنۍچې په    يي،د ښوونکو د پرمختګ تاريخ راښا

او د ښوونې او روزنې په ساحه  وهس الندې د کليسا د راهبانو او فيولاالنو تر ال ښوونځي وخت کې 

مې پېړۍ پورې کوم مشخص کتاب د    17چې په کُد لول تر    ، رسته نه رسېدلې  څېړنې  کې کومې

 او درست نه دى. سم  ،ليکل شوى او که ليکل شوى هم و ونوم نه  په  ديداکتيک

پېړۍ    17چې    بنسټګر مشهور عا  )چکى بن اموس کومنيسکى(  يد تيور   ګپرمختد زده کړې د  

 درلودل.  وړانديزونههغه د ښوونې او روزنې په ساحه کې منظم نظريات او  .کې يې ژوند کاوه

د   کومنسکې  اموس  بن  چکى  عا   پيداګوک  کاوه  يميالد  1092-1670د  ژوند  کې   . کلونو 

ته   او ټول خلک يې زده کړې  مبارزه وکړه  لپاره  نوې زده کړې  منځنۍ پېړۍ کې د  کومنسکې په 

بايد الرښوونه ويش  ،هغه پدې عقيده وه  .لراوبل تر څو ښوونځي په يو روښانه او د نظم او    ،چې 

د   او  بدل يش  په ځاى  ارامۍ  او  او د سولې  او د يوې    ديداکتيک ترتيب  ته کړ  يې رامنځ  سيستم 

د    ريښتنې او  راوبلل  ته  کړې  زده  يې  خلک  ټول  او  کړه  و  مبارزه  يې  لپاره  کړې    ديداکتيک زده 
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زده کړې لپاره يې مبارزه وکړه او په مکاتبو کې يې مثبت   يرامنځ ته کړ او د يوې واقعتم يې  سيس

د   کړې  زده  د  رسه  لول  خاص  په  او  راوستل  کې  تاث ات  روزنه  او  ښوونه  په  يې  بنسټ  تيوري 

عنوان  ته  بزرګ(  )ديداکتيک  افکار  او  نظريات  ټول  )کمونسکي(  عا   مشهور  ددې  کېښوده. 

 .  شوي دي الندې راټول

 را پاڅېده د لومړې ځل لپاره يې اصول صنفي جوړ کړل.   کومنسکي،

وژي نظريات له ګدې خو د هغه پيداه  کاله ت  شو. پ  300تر اوسه پورې د هغه د ژوند څخه تقريباً  

کېږي.  منځه تلد نه دي؛ بلکې د ښوونې او روزنې په چوکاټ کې د هغه د نظرياتو څخه ګټه پورته

نظريات د ښوونې او روزنې پوهان او متفکرين يې    وژيګ)کمونسيکي( پيدا  عا   همدارنګه ددغه 

 اغېزمن کړي و، چې ددغه عاملانو څخه )اى اهن هرنيخ پستالويس( په نوم و.  

ځکه چې په دې    کې حرفوي زده کړه رامنځ ته يش،   دې متعقد و، چې په ښوونځيو  پستالويس په

او زده    ته کېږي او کوښښ يې وکړ، تر څو د ودېتيوري رامنځ  هکله کې د ماشومانو د ذهني ودې

کړې سوال ته ځواب ورکړي. هغه ويل )اول ساعت کې ماشوم پيدا، اول ساعت د ماشوم زده کړه(  

 ده.  

لېر تاکيد وکړ، پدې ترتيب رسه د پتالويس د خدماتو څخه يو   او هغه د ژوند او دښوونځې په هکله

 بې د درس په اصول تدريس کې وليکل او همدارنګه هم ژبه )زبان(، ريايض او د هنديس مضامني 

او هغه په ښوونځي کې د    يو املاين پوه )ادولف دسيويک( په نوم د پستالويس نظريات وڅارل

د سيويک په پرګنده لول هول  کار روش او فکري کړنې يې چمتو کړل    خپلواک   د  زده کوونکو

پر همدې بنسټ نو    ي، ورکړ   بدلون  تهستم  چې په ښوونځيو کې د زده کړې زوړ او پخواين سي  وکړ

 د تدريس دوه لولونه رامنځ ته کړل.  يې 

 وده  ځواکد بيان د  .1

 وده  کولو وړاندېد سوال د  .2

لپاره    يدسيويک د لومړ  ازاد  ،ويستل   ړزده کوونکي اځل  مالوم اتر څو په  نه لول رسه حقيقت 

له مالوم څخه مجهول، له نژدې  هغه عقيده درلوده چې په روزنه کې له ساده څخه م  .کړي رکب، 

 ته الره پيدا کړه او د مسايلو په حلولو يې پيل وکړ.   ستونزمنڅخه لرې او نسبتاً اسان څخه نسبتاً 

متفکرينو د ښو  او  او روزنې په ساحه کې زياتېو په دغه پېړۍ کې رويس پوهانو  رسته    څېړنې  نې 

د ګريګويوي  ي.رسولې  وساريون  څخه:  جملې  له  هغوى  بلنيسکيد  الکسندر   (1811 – 1848)چ 

د زده کړې    (1836 – 1861)لينکوالى الکسندرويچ دوبر لوبوف    (1812-1870)نوويچ ګرتسن  اايو 

په باره کې د طرز    ځېرنېتوګه د    ځانګړياو په    ې کې زياتې السته راوړنې وکړ    اوپراکتيک   يتيور 

 .ياو تفکر عالقه او زياتې ارزښتناکې نظريې له ځانه پرېښې د

تر زده کوونکي او شيسکي د بداکتيکي عمده او ارزښناکې پوښتنې او ښوونې او روزنې په وجه  کد

ځوابونه   يې  ته  پوښتنو  خپلو  او  ونيول  الندې  د    چمتومطالعې  همدارنګه  او  کوونکوکړل   زده 
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تېر کړل او همدارنګه   حدت او يو ځاى واىل يې د نظر څخه  او طرز تفکر او د ښوونکو  وده،کړنې

 وموړى علم وکوالى شول، چې د ښوونې لومړنی ميتود السته راوړي.ن
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  I 534 Aریايض عايل کلکولس 

 ریايض
 ۲ ننګرهار حمیدالله یار

عالی ریاضیاتو عمومی  د 

 کورس
 ننګرهار محب الرحمن جنتی 

 د نفوسو جغرافیه  ۳
پروفیسور لطف الله  

 صافی
 ارننګره نظر محمد II عايل کلکولس ۴ ننګرهار

۵ 

   III  فزیکی کیمیا

ک او کتلسس،  یکیمیاوی کنت

 کروماتوګرافی او اسپکرتوسکوپی 

پوهاند دوکتور خیر  

 ماموند  محمد
 ۶ ننګرهار

   IIفزیکی کیمیا 

الکرتولیتی محلولونه او  

 الکرتو کیمیا

پوهاند دوکتور خیر  

 محمد ماموند 
 ننګرهار

۷ 
د د ودانیو د تودولو تخنیک 

 یکدسون تخن ،لومړی برخه

داکرت غالم فاروق میر   

 احمدی 
 لوژيو د ژويو فزي ۸ ننګرهار

پروفیسور غنچه ګل  

 حبیب صافی 
 ننګرهار

 معیار های جدید اعامر ساختامن  ۹
انجنیر محمد عمر 

 تیموری
 د متیورولوژی مبادی  ۱۰ ننګرهار

پروفیسور عبدالغیاث  

 صافی
 ننګرهار

۱۱ 
الجرب او د عددونو تیوری لومړی 

 برخه 
 ۱۲ ننګرهار د نیازمن سطان احم

چگونگی مرصف انرژی در  

 ساختامن های رهایشی 

انجنیر محمد عمر 

 تیموری
 ننګرهار

۱۳ 

د اوسپیز کانکرېټي عنارصو د  

لومړی صنفي کار متودیکي  

 الرښود 

پوهندوی دیپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند
 د ژوند چاپېریال  ۱۴ ننګرهار

پوهاند عارف الله 

 مندوزی 
 ننګرهار

 کړیوال ترکیبونه ،وی کیمیاعض ۱۵
پوهاند دوکتور محمد 

 غوث حکیمی
 میخانیک جامداتو ۱۶ ننګرهار

پوهنوال محمد  

 اسحق رازقی
 ننګرهار

۱۷ 
د ودانيو د جوړولو مهنديس  

 اساسات دویم ټوک

دیپلوم انجينېر اسدالله  

 ملکزی 
 ۱۸ ننګرهار

د ودانيو د جوړولو مهنديس  

 اساسات لومړی ټوک

دیپلوم انجينېر  

 اسدالله ملکزی 
 ننګرهار

 ننګرهار محمد طاهر کاڼی  کیاميي عنرصونه لومړی ټوک  ۲۰ ننګرهار محمد طاهر کاڼی  دویم ټوک  کيميايي عنرصونه ۱۹

 ۲۲ خوست کل محمد جنت زی عمومی ریاضیات  ۲۱

د اقتصاد او تجارت  

تو ښپ -اصطالحات )انګلیيس

 قاموس(  يترشیح

پوهنیار عبدالله  

  عادل او امان الله

 ورین 

 ننګرهار

 ۲۴ ننګرهار داکرت عبدالله مهمند  خطي الجرب  ۲۳
انشناسی و رضورت آن در  و ر 

 جامعۀ افغانستان 
 داکرت اعظم دادفر

کابل 

 پوهنتون

 ۲۶ بلخ  پوهاند ولی محمد فائز مبادی اقتصاد زراعتی  ۲۵
اساسات هندسه ترسیمی  

 مسطح 

پوهنوال سید یوسف  

 مانووال
 بلخ 

۲۷ 
تخنیکی   تأسیسات و تجهیزات

 ساختامن 

انجنیر محمد عمر 

 تیموری

کابل پولی 

 تخنیک
 د رادیویي خپرونو تولید  ۲۸

پوهنوال دوکتور  

 ماسټر واحدي
 خوست

۲۹ 
د خاورې تخریب او د چاپیریال  

 ککړتیا

پوهنیار محمد حنیف  

 هاشمي
 تیوری و سیاست بودجه عامه ۳۰ خوست

پوهنوال داکرت سید  

 محمد ټینګار
 کابل

 مفصلیه حیوانات  ۳۱
پروفیسور داکرت دیپلوم  

 علی آقا نحیف 
 ۳۲ هرات

او   کید ارومات ،ایمیعضوي ک

 برخه کیکلیرتوسیه

 لګ اکرتډپوهنوال 

 ی ز یحسن ول
 کابل

 ژې تحلیل او مدیریتد پرو ۳۳
پوهاند محمد بشیر  

 دویال 
 د انجنیری میخانیک  ۳۴ ننګرهار

پوهنوال محمد  

 اسحق رازقی 
 ننګرهار

۳۵ 
،  لیيل هندسهکلکولس او تح

 لومړی برخه 

پوهندوی سید شیر آقا   

 سیدي
 ۳۶ ننګرهار

،  کلکولس او تحلیيل هندسه

 دوهمه برخه 

پوهندوی سید شیر   

 آقا سیدي 
 ننګرهار

 ۳۸ ننګرهار پوهاند محمد طیب   د کرنیزو محصوالتو بازار موندنه  ۳۷
کارتو گرافی با اساسات  

 توپوگرافی

پوهنوال دوکتور  

 محمد طاهر عنایت
 ننګرهار

 خوست پوهنمل بهرام امیری  د موادو مقاومت ۴۰ ننګرهار اسد الله ملکزی  انرژي سمپا کوونکي ودانۍ ۳۹

۴۱ 
فزیکی کیمیا ګازونه او کیمیاوی  

 ترمودینامیک
 ۴۲ ننګرهار پوهاند خیر محمد ماموند 

اطالعاتو ته د الرسيس الرې  

 چارې 
 ننگرهار دانش کړوخیل 



 

 ننګرهار زملی خالقی   د فاضله اوبو انجنیري ۴۴ ننګرهار هاند لطف الله صافی  پو    حیاتی جغرافیه  ۴۳

 ۵۶ ننګرهار سالطان احمد نیازمن  د ریايض په هلکه خربې اترې ۴۵
  ولوجيیاقتصادي ج

 فلزي کانونه( -)کانپوهنه

پوهاند دوکتور   

 ف الله سهاکیرش
 ننګرهار

۴۷ 
ګروه های اجتامعی بسته )مطالعه  

 سکتها( جامعه شناختی  
 داکرت احمد سیر مهجور 

کابل 

 پوهنتون
 بلخ  محمد نعیم نسین ګرم شدن کره زمین  ۴۸

۴۹ 
الجرب او د عددونو تیوري دوهمه  

 برخه 
 ۵۰ ننګرهار سلطان احمد نیازمن 

اعامر ساختامنها )اساسات، مواد و  

 سیستم ها( 

پوهندوی دیپلوم انجنیر  

 امان الله فقیری 

کابل 

 پولیتخنیک

۵۱ 
نجنیري کې د اټوکډ په سیول ا

 استعامل 

پوهنوال میا پاچا  

 میاخیل 
 وترنری عمومي پتالوژي ۵۲ ننګرهار

پوهندوی محمد  

 طاهر کاکړ
 ننګرهار

 انجنیري جیودوزی )رسو(  ۵۳
پوهندی ګل حکیم شاه 

 سیدی
 ننګرهار پوهنوال عزت الله  جیومورفولوژي ۵۴ ننګرهار

 د تلویزیوين خپرونو تولید ۵۵
اسرت پوهنوال داکرت م

 واحدی
 ۵۶ خوست

اوسپنیز کانکرېټي عنارص ،  

 لومړی برخه 

پوهنوال ديپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 ننګرهار

 ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی غیرفقاریه  ۵۸ ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی فقاریه   ۵۷

 بلخ  داکرت عبدالله مهمند  الجرب معارص ۶۰ ننګرهار پوهاند انجنیر زملی خالقی    د تهداب انجنیري  ۵۹

۶۱ 
در   یحفظ انرژ  تیرهنمود موثر

 راتیتعم

داکرت انجنري محمد عمر  

 تيموری
 خوست داکرت عبدالله مهمند  معارص الجرب  ۶۲ کابل

۶۳ 
د افغانستان د پوهنتونونو د  

 درسی کتابونو چاپول )پشتو( 
 ټولو ته  وردک  داکرت یحیی آملاين د افغانانو لپاره  ۶۴ ټولو ته  داکرت یحیی وردک 

 ۶۶ ټولو ته  داکرت یحیی وردک  آملانی برای افغانها به دری  ۶۵
د پروژې مدیریت په عمل 

 کې

محمد داود علم او يو 

 اف . ګهل
 ننګرهار

 صنعتي اقتصاد  ۶۷
پوهاند محمد بشیر  

 دودیال 
 نبايت فزیولوژي لومړی جلد  ۶۸ ننګرهار

پوهنمل محمد طاهر  

 میاخیل 
 خوست

 ژي دوهم جلد نبايت فزیولو ۶۹
پوهنمل محمد طاهر  

 میاخیل 
 ۷۰ خوست

د ساختامنونو تحلیل )لومړی 

 برخه(

پوهاند محمد اسحق  

 رازقی
 ننګرهار

۷۱ 
د ساختامنونو تحلیل )دویمه  

 برخه(

پوهاند محمد اسحق  

 رازقی
 ۷۲ ننګرهار

د پاره   سانوډد مهن

 هړ زده ک کیساختامين ستات 

  ریانجن  پلومید

 ی اسدالله ملکز 
 رهارګنن

۷۳ 
د ساختامن د جوړلو طریقې  

 )لومړی برخه(

پوهاند انجنیر محمد 

 عیسی تنها 
 ۷۴ ننګرهار

د ساختامن د جوړلو طریقې  

 )دوهمه برخه(

پوهاند انجنیر محمد 

 عیسی تنها 
 ننګرهار

 سیټونه او هرڅه د هغوی په هکله ۷۵
لیف بوکوفسکی/  

 سلطان احمد نیاز من 
 ۷۶ ننګرهار

و  د لویو الرو د هنديس عنارص 

 ډیزاین 

پوهنیار انجنیر محمد 

 شاکر فاروقي 
 ننګرهار

 د رسخالصو کانالونو هایدرولیک ۷۷
پوهنوال میاپاچا  

 میاخیل 
 ۷۸ ګرهارنن

)لومړی   لو تحلید جوړښتون

 برخه(

یسور حفیظ الله  پروف

وردک او پروفیسور  

 دکتور زرجان بها 

 خوست

۷۹ 
د جوړښتونو تحلیل )دوهمه 

 برخه(

  پروفیسور حفیظ الله

وردک او پروفیسور  

 دکتور زرجان بها 

 ننګرهار سطان احمد نیازمن  د ریايض منطق ۸۰ خوست

۸۱ 
 ونه انجنیري دريس کتاب ۴۵

 ټول پوهنتونونه 
 ننګرهار

 رسولو انجنیري د اوبو  ۸۲
پروفیسور انجنیر  

 محمد عیسی تنها
 ننګرهار

۸۳ 
اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین  

 )دویمه برخه، لومړی ټوک(

م انجنیر  ند دیپلو پوها

 عبادالرحمن مومند

 ګرهارنن

۸۴ 

اوسپنیز کانکریټي عنارص  

ډیزاین )دویمه برخه، دوهم 

 ټوک(

اند دیپلوم انجنیر  پوه

 عبادالرحمن مومند
 ننګرهار

 ننګرهار خان حساس  ېرش لم اساسات قتصاد د عد ا ۸۶ ننګرهار سید شیر اقا سیدی  د تحلیلی هندسه لومړی برخه  ۸۵

۸۷ 
  ری اساسی ریاضید انجنی

 ه(خړی بر لوم)

پوهندوی عبدالغفور    

    نیازی
 ۸۸ ننګرهار

  د انجنیری اساسی ریاضی

 )دوهمه برخه(

پوهندوی عبدالغفور    

    نیازی
 ننګرهار

 ي تیور  پرمختیا يد اقتصاد ۹۰ ننګرهار   پوهیالی فضل اکرب  عمومي تخنیکي رسم ۸۹
پوهاند محمد بشیر  

 دویال 
 ننګرهار

 کيد او ګرافیک ۹۲ ننګرهار پوهاند عزت الله سایل  پوهنهم اقلی ۹۱
پوهنوال دیپلوم انجنیر  

 والدین جاليل بها 
 ننګرهار

 یداګوژيپ  ۹۳
پوهنیار راز محمد  

 فیض 
 ننګرهار احسان الله آرینزی  نړیوالې ټولنې ۹۴ ننګرهار



 

۹۵ 
و  ښتپ -د طبیعي علومو انګلیيس

 قاموس

 پوهنوال ډاکرت نظر

 طانزی ځدرانمحمد سل
  ننګرهار

درېیم )  لو تحلید جوړښتون

 برخه(

یسور حفیظ الله  پروف

وردک او پروفیسور  

 دکتور زرجان بها 

 خوست

      شېرخان حساس  د اقتصاد د علم اساسات  
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Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students ! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious 

issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To 

tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to 

the students of medicine. For this reason, we have published 342 different 

textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and 

Agriculture from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, 

Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The book you are 

holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be 

mentioned that all these books have been distributed among all Afghan 

universities and many other institutions and organizations for free. Out of 

the total, 96 medical textbooks funded by German Academic Exchange 

Service, 210 medical and non-medical textbooks funded by Kinderhilfe-

Afghanistan, 7 textbooks funded by German-Afghan University Society, 2 

textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic of 

Germany, Mazar-e Sharif, 4 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 2 

textbooks funded by SlovakAid, and 8 textbooks funded by Konrad 

Adenauer Stiftung. All the published textbooks can be downloaded from 

www.ecampus-afghanistan.org & www.kitabona.com. 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states : 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of 

textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the 

quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–

art information. In the meantime, translation of English language textbooks 

and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum 

reform. Without this facility it would not be possible for university students 

and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines 

accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge 

obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher 

Education together with the universities will examine strategies to overcome 

this deficit ”. 

We would like to continue this project and to end the method of manual 

notes and papers. Based on the request of higher education institutions, 

there is the need to publish about 100 different textbooks each year.  
 



I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate 

or revise their lecture notes or written books and share them with us 

to be published. We will ensure quality composition, printing and 

distribution to Afghan universities free of charge. I would like the 

students to encourage and assist their lecturers in this regard. We 

welcome any recommendations and suggestions for improvement. 
 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the 

books according to the international standards, but if there is any problem 

in the book, we kindly request the readers to send their comments to us 

or the authors in order to be corrected for future revised editions . 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan 

Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. 

We would also like to mention that he has provided funds for 210 medical 

and non-medical textbooks so far . 

I am especially grateful to GIZ (German Society for International 

Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & 

Development) for providing working opportunities for me from 2010 to 

2016 in Afghanistan . 

In our ministry, I would like to cordially thank Academic Deputy Minister 

Abdul Tawab Balakarzai, Financial & Administrative Deputy Minister Noor 

Ahmad Darwish, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim 

Safi, Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers for their 

continuous cooperation and support for this project.  

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all 

these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I 

would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues 

Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing and 

distributing the textbooks . 
 

Dr Yahya Wardak 

Advisor at the Ministry of Higher Education 

Kabul, Afghanistan, May, 2021 

Mobile:  0706320844, 0780232310 

Email: textbooks@afghanic.org 



 

 

Message from the Ministry of Higher Education 
 

In history, books have played a very important role 

in gaining, keeping and spreading knowledge and 

science, and they are the fundamental units of 

educational curriculum which can also play an 

effective role in improving the quality of higher 

education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and 

today’s requirements and based on educational standards, new 

learning materials and textbooks should be provided and 

published for the students. 

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very 

thankful to those who have worked for many years and have 

written or translated textbooks in their fields. They have offered 

their national duty, and they have motivated the motor of 

improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish 

textbooks in their respective fields so that, after publication, they 

should be distributed among the students to take full advantage of 

them. This will be a good step in the improvement of the quality of 

higher education and knowledge transfer process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make 

available new and standard learning materials in different fields in 

order to better educate our students. 

Finally I am very grateful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid 

for Afghan Children) and our colleague Dr. Yahya Wardak that 

have provided opportunities for publishing this book. 

I am hopeful that this project should be continued and increased 

in order to have at least one standard textbook for each subject, in 

the near future.  
 

Sincerely, 

Abdul Tawab Balakarzai 

Academic Deputy Minister of Higher Education 

Kabul, 2021 
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