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 چاپول درسي کتابونو     د 

 

 ! نو ی محصل   رانو ګ قدرمنو استادانو او  

  ل ګڼه  خهه څ سهتونوو    و یهلهه لو   ی او نشتوال   ی د دريس کتابونو کموال   ې د افغانستان په پوهنتونونو ک 

  تهود ی م   ه ړ نهه لهريپ پهه زا   ی نويهو مللومها و  هه   سه  ن ی استادان او محصهل   ر ې شم   ات ی ز   و ی .  ي ېږ ک 

  ټیه  پهه    ې دي او پهه بهازار که  ه ړ زا   ې اخه  چه  ه ګټه  نهه چپرتونو  کوي او له هغو کتابونو او    س ی  در 

 . ي ېږ فو وکاپي ک  ت ی ف ی ک 

کابهل پوهنتهونپ د کابهل    روينپ یهخوستپ کندهارپ ههراتپ بله پ ال    رهارپ ګ د نن   ې  ر اوسه پور   ږ مو 

عنوانهه مختلهد دريس کتابونهه د    ۳۶۵پوهنتهون لپهار     ک یهط ي پوهنتون  او د کابل پهو   خن 

 دي.    ي ړ لپار  چاپ ک  يو ځ پوهن  ې او کرهن  وم ې اقتصادپ ژورنال  پ ي ر ی طبپ ساينسپ انجن 

  ات یهز   و یهاو    پوهنتونونهو   ونهدو ړ ا   ولهو ټ   د ا و ېهچهاپ شهوي کتابونهه د ه   ي ړ نومو   ې د پ چ   ړ و   ې ادون ی د  

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

   www.ecampus-afghanistan.org  شئ.  ی ول ډ انلو ډ   خه څ   ڼې پا   ب ی و 

 وزارت د   و ړ زد  کهههه   و ړ د افغانستان د لو   ې چه   ي ېږ  ر   ک   ې حال ک   ې په داس   ې ن ړ دا ک 

 : ې راغ  دي چ   ې پالن ک   ک ی ژ ی کلونو په م  سرتا  (  ۲۰۱۴-  ۲۰۱۰) 

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

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

  موادو ژبو  ه د کتابونو او دريس    تو ښ دري او پ   نه   ې ژب   وي ی لپار  له انگر    م ر فو ی نصاب د ر   مي ی  لل 

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

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

  ر ټهاو د چپ   و ړ تونونو    مرسهته وکهپوهن له    واد ې د دريس کتابونو په برابرولو    د ه   ې چ   و ړ غوا   ږ مو 

لپهار     افغانسهتان پوهنتونونهو د    ې د  چ   نه ړی لپار  ا   ې . د د دو ېږ ک   ی ک ټ   ی دوران  ه د پا   ټ او لکچرنو 

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



  کوي، ی نوو  کتابونوه ول   ې په خپلو مسلکي برخوو کو  ې کوو، چ   له ی ه   نه درنو استادانو    ولو ټ له  

او د    یوېټ  ا   رونوه ټ او چپ   ونه ټ شو  کتابونه، لکچرنو   کل ی هم خپل پخواين ل   ا ی او      ړ ژبا   ې وي 

  یوې روسوته  و او  چاپ    ت ی ف ی ک   ه ښ په    ې چ     ړ اک ر   یې   ې په واک ک   ږ زمو    ، ړ ک   ار ی چاپ لپاره ت 

  ه ړ پوه ا   کو ټ   ادو ی د    ه ګ . همدارن و ړ ورک   ې ته په واک ک   نو ی او محصل   تادانو اس   يو، ځ پوهن   وند ړ د ا 

  ې برخوه کو  ې پوه د   ه ګوې پوه    ې چو   ، ړ کو  ک یورسه ش   ږ لوه موو   ات یونظر   او   زونوه ی اند ړ خپل و 

 . و ړ پورته ک  امونه ګ   زمن ې اغ 

ویهات د نړیوالهو علمهي  ت مح   ونو د کتهاب   چې پ  ایستل شوی   خوا پور  زیار نو او خپروونکو له  لیکوا  د  

رو نهې او  ې کهې یینهې     ا دای يش د کتهاب پهه محتهو ې اساس برابر يشپ خو بیا هم ک   ر ملیارونو پ 

او یها    ل ا یکهو خپهل نرریهات او نیهوکې ل   چې   لرو هیله    نه نو له درنو لوستونکو  وليدل يشپ    ستونوې 

 لونکي چاپ کې اصالح يش. په را    چې ږيپ ې موږ  ه په لیکلې بڼه راول 

د    ې مننه کوو چ   ر  ډې   نه   روس ی ا   اکرت ډ له مرش    ې او د هغ   ېټې اشومانو لپار  د جرمني کم غان م د اف 

عنوانه   ۲۳۰پوهنتون د   رهار ګ مهاله د نن   ې  ر د   ی دو . ی د   ړی ورک   یې   ت ګښ دغه کتاب د چاپ ل 

 . ی د   ی ست ی اخ   ه ړ پر غا   ت ګښ ط ي کتابونو د چاپ ل   ر ی ط ي او غ 

  یې   ړۍ د کتابونو د چاپ ل   ې مننه کوم چ   نه تادانو  او اس   سانو یی ر   و ځی د پوهن   سانوپ یی پوهنتونونو ر   د 

  یې ستاينه  يم او    ی منندو   ر ډې   نه   کوال ی د . د دغه کتاب له ل   ړې ور   ک   یې او مرسته    ې ول څ ه 

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

هم    نه    ي ی ح    م ی فه   اغ  ښ او    و ی عو مت الله  حک   اغ  ښ   و؛ ی د دفرت له همکارانو هر    ه ګ همدارن 

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

 

 وردک   یی ح ی   اکرت ډ 

   ۲۰۲۲  پ مې وزارتپ کابلپ    و ړ ک زد    و ړ لو   د 

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴پ  ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰:   ليفون ټی دفرت    د 

 info@ecampus-afghanistan.org:  امييل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ډالۍ کوم يې  
 .خپل ګران پالر ته چې د ژوند پوهنتون مې و         

 . ګو مې دهــــــنزاخپلې ګرانې مور ته چې د ادب              

   ي.مې د تي  د مــــــــال  خـپلو ګرانــــو ورونو ته چې                     

 . نه وررسه لرميته چـې ډېره مغړو او د کورنۍ  مېرمنې خپلې                        

 ن. ا. مصلح                                                                    
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 منندويه يم
تــور مفــ   پوهانــد مد ــد دوــي دودوــاال پوهنــوااد  تــور ل پوهنــدوی ینيــاز  یدوک دوک

د وړ وګڼلــو او يتائ  وې دڅخه چې دغه کتاب    نقيب الله ثاقب  عبدالوکيل منتظر او پوهنواا

 ي.قروظ وې راکړلو او د ال ښه وايل لپاره وې راته الرښوونې وکړ ت

دهیر او قادر ترون څخــه چــې پــه ســ ونه او رحامن الله  ل  مد د ادراهيم سکندري  استادد  

 ې.ه کړ زاون کې رارسه مرستېډ

 ده. ېړ رارسه پوره مرسته  ک ېاثر په ليکنه ک ېد ېچ څخهجان افضل مفلح  له
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 وليکه  ېدا کتاب ول  ما
 

 

راستون څخه  ماسرتۍ  له  چې  مضامني   کله  ترمنځ  استادانو  د  کې  پوهنځي  په  نو  شوم 

ب  ووول کېدال چې ترڅو هر استاد د خپلې پوهې او خوښې مض ون د تدروس لپاره انتخا 

او په   کړيل نو ما هم چې د ماسرتۍ په دوره کې د څېړنې په درخه کې ډېر څه زده کړې وا 

هامغه وو اه يت وې هم پوهېدم او دې درخې کې مې د تدروس لپاره دلچسپي درلودله نو  

د  مې  ځل  اوا  په  کړا  انتخاب  لپاره  تدروس  د  مې  مض ون  ميتودولوژي  څېړنې  د  چې 

دراد چپټرنوټ  لپاره  شول  مدفلينو  خوښ  زوات  مدفلينو  د  چپټرنوټ  دا  چې  کړل  ر 

ليدىل و؛ د هغوى خوښ    ه دارنګه دا چپټرنوټ چې زموږ کدري استادانو هر ځاى کې 

توووق له وجې دې ته اړ شوم چې خپل چپټرنوټ  شوى و؛ هغوى توووق کړم او د دار دار  

ذونو څخه چې  په جروان کې د خارجي ماخ  دوو  کالو ته د کتاب دڼه ورکړمل هامغه چې د  

 .  په جاپان کې موږ د ماسرتۍ په دوران کې لوستي وال دا کتاب درادر کړ

هڅه وکړه چې  په پښتو ژده کې چې کوم د څېړنې  مې  د کتاب د درادرېدو په وخت کې  

کتادونه ليکل شوي داود وو ځل هغه د نظره تېر کړمل وو څو کتادونه مې پيدا کړا ومې لوستل  

کتادونه   اکرثه  دا  اددياتو خو  پښتو  د  په هغې کې هم  او  داندې څرخېدا  ليکلو  د څېړنې په 

  ړۍمعلومات د ن ړهد تررسه کولو په ا څېړنېما د  ې دغه کتاب ک  ېه غه وا چزواته وه درخه 

 .ړارشوک ک ېاو ستاسو رسه م  ړاک  ټوارا څخه دونود معتربو کتا

په درخه    څېړنېد    ېچ   ړمغوارسه زواته وه او اوس هم ده.    څېړنېهم د    ېوالتياخپله ل  زما

پ  ې ک ل  لاوس و   ېلدا  وموم  ې ه داس  ړۍ دغه  د    ي دوام  ک   نېړ ېڅاو  درخو  نورو  هم   ې په 

 کم.کتادونه ولي
 

 په درنښت 

 مصلح ن ا
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 تقريظ 
 

 

 دــل رسه تــړيل  ( وــوR&Dپرمختيــا     تدقيق د اوســني عغــ غوښــتنه ده. تدقيــق او  يعل 

ټــولنيزو علومــو پــه درخــه   دو له دې ج لې  . عل ي تدقيق په ټولو څانګو کې ايم اهيم د

ه داوــد پــه اســاس توګــه زده  . د دونــ يتو کې ځانګړې طروقې او ميتودونــه لــري. دغــه م

نفاب کې وــو هــم د تدقيــق د رون مضــ ون دی. د عامــه ه دې موخې لپاره په درس  

پــه   ي.ږېــ کــې تــدروس ک  يکې دغه مض ون په څلورم ټولګ  يپه پوهنځ  ۍادارې او پاليس

مراکزو کې تدروس او تدقيق دواړه رضوري او عني ارزښت لري. د دغــه رضورت   يعل 

شــو ېپوهنځيو او پوهنتون په کچه د څ  س داو   له مخې دي. لــه نيکــه  يړنې ک يټې جوړې 

هم چې وو نوی تاسيس شوی پــوهنځی دیل دغــه   ځىعامه ادارې او پالييس پوهن  مرغه د

ار نثــار اح ــد مفــلح د پــوهنځي د رو ــ  د ټه لري. د دغه اثر ليکواال مدرتم پوهنيېک 

تــون د څيړنــې د   د ننګرهار د  او  درسک ېټې مسئوا او د تدقيق د رون د مض ون م پوهن

ړنې ېڅ  دار رسه د   ر مناسب وخت کې او په پوره زوېک يټې غړی دی. قدرمن مفلح په ډ

ر دې تدقيــق دغــه الرښــود دوــپړ کــړل نومــوړي تــ   يميتودولوژي( تر عنوان الندې د عل 

ره ديــا ېت  مخکې  د مدوروت دنسټونه( په نوم درس کتاب ليکلی دی. ننګرهار پوهنتونل په

دــه د درس  ۍد عامه ادارې او پاليس تــادونو او  پوهنځی تــر اوســه پــورې پــه مــ  پښــتو ژ ک

رو خواروکښــو ېمرستياا موادو له ک ښت رسه مخامخ دیل خو د دغه پوهنځي د ډ  درس

 واد د پوتسدام د پوهنتون په اکاډميکو مرســتو رسه وــې وــوېآملان د ه  استادانو په زوار او د

نفاب(جوړ او دا دی اوس د ت بيــق پــه حــاا کــې دی. د دغــه    س در مل  معياري کروکو 

ر زوار وګالــه. زه ېتدروس په خاطر درنو استادانو په کم وخت کې ډ  دوپړ اجرا او  نفاب د

دو په حــاا کــې ده.  ېد حل ک ستونزه نور موادو د نوتوالی وا ک ښت  ډاډه وم چې د درس

اړوکــو مــدوروتل   ســازماي  جوړولــول د  ۍليســ رو څلورو کلونو په ترڅ کــې د عامــه پاېد ت

شــخړو   مــدوروت دنســټونهل د  پــروژو تدليــل او مــدوروتل د  نړوواا سازمانونهل د ســازماي 

دروس حقوقو اساسات کتادونه وليکل او چاپ شوا چې ه دا اوس تــ   مايل  د  مدوروت او

پــه چې  لګه ه دغه حارض کتاب دیل  ېغور د  ږي.  د دغو پرله پسې زحامتو ووه نوې اوېک
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 څېړنې ميتودولوژي د                           

تــربه او نووــو اخځونــو څخــه   نهو څپرکيو کې دوپړ شوی دی. د دغه اثر په ليکلو کې له مع

 است اده شوې ده.

 يپوهنځ  ۍعامه ادارې او پاليس ړنې ميتودولوژي(  په نوم دیل هم دې د څ  ېدغه کتاب چ

ــررسه کوونکــو او رو ــ  د  يعل ــ  پوهنځيو او په مج وع کې د  هم د نورو  او تدقيــق د ت

شــ اداراتو( لپاره وو له مه و کتانو  حدو وا تــاب کــ ېــ را کېدونو څخه   ع ــدتاد د  ېږي. پــه ک

شــ ېــ مه و م اهي و او د عل ي تدقيق د اساساتوپه هکلــه او پــه ت  رو   د ر ېره ديــا د وــو 

دی. اوس د افغانستان پوهنتونونــو کــې تدقيــق تــه پاملرنــه تيوروګانو په هکله ددث شوی  

تدقيــق   يپه ښــه ډوا رسه د عل ــ   ړونکي وکوالی  ېڅان  شوې دهل د دې لپاره چې ځو 

اساســات ښــه زده   لپاره آمادګي ولــريل داوــد  د تررسه کولو  ېړنېپروسه پرمخ دوځي او د څ

  ي.ره ښه مرسته کو ېرسه ډ و.  له نيکه مرغه دغه حارض کتاب په دې درخه کی مينه واليکړ 

په پښتو  ېته پيدا شوه چاي ر وار ره اميدېله چاپ څخه ولوست  او ډ ېما دغه کتاب مخک  

د   او  ېاست اد  دا اثر د مدفالنو د  ېږي. په ډاډ رسه ووالی شم چېژده عل ي آثار ليکل ک

دغه   ي.سليس د روان او  ېاو ج الت و  يرعاوت شو   ېاصوا پک ۍفهم وړ ده. د ليکوال

ی يکلــ ح لاستاد مدرتم پوهنيار نثــار اح ــد مفــل  يد پوهنځ  ۍعامه ادارې او پاليس  کتاب د

د پوهنځي وو الوق اســتاد او د عامــه پالييســ د   ۍاو پاليس  ۍدی. مدرتم مفلح د عامه ادار 

 په پوهنځي کې له تدروس پرتــه د حقوقــو او ســياس  ېعامه ادار   ل چې دىڅانګې آمر د

د دغــه   ې. زه  هيله لرم چيهم د ه کار استاد په توګه تدریس کو علومو په پوهنځي کې  

 .ره ښه حل  ېکتادونو د ک ښت  ستونزه ډ رسد دده کتاب په چاپ رسه 

تــاب يځانګړی ارزښت لر ېدو کېرون په پوه  يعل   کتاب مدتووات د  يد نوموړ  . په ک

 ل فلس هل فرضيهل دړنې پروپوزاېڅ د تدقيق د رون اساس م اهيم لکه د رو   او د    ېک

 نــور پــه روانــه او  او  ليکړنې ډوزاونل متدولنيل منونه اخيستلل پوښــتنېڅ  ړنې اخالقل دېڅ

ل ديان شوي دي. زه د ليکواا زوــار يدو وړ دېوا د پوهډمبتدوانو ته په ښه    ېساده ژدهل چ

اوي الزوايت درو ېچارو ک يپه عل  ېک يراتلونک ېته د قدر په سرتګه ګورم او هيله لرم چ

 .يولر

 په درنښت

 هاند محمد بشري دوديالپو 

 ئيسپوهنځي ر  ۍاو پاليس ېد عامه ادار 
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 دوکتور عبدالوکيل منتظر

 د اقتفاد پوهنځي استاد 
١٣٩٦/٠٩/١٥ 

 

 تقريظ 
 

ډميکه مؤسساتو کې عل ي څېړنه د اکاډميک فعاليتونو ووه ډېره مه ــه درخــه دهل لــه په اکا

ې لپاره د افغانستان په ډېــرو پوهنتونونــو کــې د عل ــي ښه مرغه د دغه عل ي فعاليت د تقوو

انګه شتون لريل د دې څېړنيز مرکز د عل ــي فعــاليتونو ې څنګړ څېړنې د مرکز په نوم ووه ځا

ځيو استادان هم د خپل عل ي ترفيعاتو په موخه عل ي څېړنې کوي او رسدېره د مختل و پوهن

 په دڼه خپروي.  پيلې وې د عل ي مقالېل عل ي رسالې او وا د کتاب

استادان متواتره  دي الهرسه له دې چې د هېواد په پوهنتونو کې د عل ي څېړنې مرکزونه فع

درس کروکومل کې د رو   ميتودولوژي په نوم عل ي څېړنې کوي او د ډېرو پوهنځيو په 

وو دري کرودوته مض ون هم شتون لريل خو له دده مرغه د اکاډميک فعاليتونو دغې درخې 

ې هغسې چې الزمه ده پرمختګ نه دى کړىل د څېړنــې او څېړنــې وږ د هېواد پوهنتونو کزم

يل د داندونۍ عل ي څېړنو ژداړه لوژي په هکله په م  ژده ډېر لږ عل ي اثار ليکل شو ودو ميت

هم ډېر لږه او  ډېر وخت مدفلني او د څېړنې مينه واا چې داندنيو ژدو رسه ډېره دلــدتيا نــه 

 ه مخامخ وي. لري د ستونز رس 

اح ــد مفــلح د ار نثــ  له ښه مرغه د ننګرهار پوهنتون د عامه ادارې استاد مدــرتم پوهنيــار

تر عنوان الندې په پښتو ژده وو کتاب ليکىل چــې زمــا پــه انــد   علمي څېړنې ميتودولوژي

کوىل   تر ډېره حده د پوهنځيو د مدفالنو او تر ووه حده د استادانو او د څېړنــې نــورو 

 والو لومړنۍ اړتياوې د عل ي څېړنې د ميتودولوژي په هکله پوره کړي. مينه 

چې د دې کتاب د مؤلف د دې داارزښته عل ي فعاليت ستاونه کومل کې اا ې حزه په داس

دــومل او  د کتاب لوست د پوهنځيو مدفالنول استادانو او د څېړنې ټولو مينه والــو تــه ګټــور 

 م. کتاب د چاپ او خپرولو سپارښتنه کو 

 

 دوکتور عبدالوکيل منتظر 



 

 

 

 

                       7 

 څېړنې ميتودولوژي د                           

 

 

 

 تقريظ 
 

ړونکــي داوــد پــه دغــه و ته اړتيا ده. څېېړنې څد افغانستان ټولو درخو کپه اوس وخت کې  

ټولو درخو کې څېړنې تررسه کړيل ترڅو د ټولو هغه ستونزو څخه پرده پورته کړي د کومــو 

پــه ګوتــه کــړيل  رسه چې الس او ګرووان دي او د پرمختګ مخنيوى وې کوي هغه الملونه

هغــه درخــو ل  ه  چې د اقتفاد رکود سبب ګرځي تر څو اقتفادي پرمختګ ته زمينه درادر

دــدلون رام تــه  ل د هغــه کې کار و  کومې چې نوي انکوافاتو تــه اړتيــا لــري ترڅــو  نځ

ستونزې چې د انکواف حاا کې دي د هغې الملونه په ګوته کوا تر څو کنټروا  ل دا او 

دــاسل چــې دې ته ورته نو  ر حاالت دي چې دولــتل ســازمانونه او عل ــي ادارې دې تــه اړ

ددختانه چې زموږ په ټولنه کې تر دې دمه څېړنه په پوره مانــا نــه ده و دي خڅېړنې تررسه کړ 

 شوې او په ع ل کې خو څېړنه په نادره توګه تررسه کېږي.  پېژندا

شــامر دي او هغــه  هــم اکــرثا د په پښتو ژده کې د څېړنې په درخه کې کتادونه د ګوتــو پــه 

دولوژي  ک ــي او کي ــي(( يتو ې مڅېړنې د ليکلو په درخه څرخېږي خو دغه کتاب د  څېړن

تــوا لومړنيو کتادونو څخه دى چې د څېړنې د تررسه کولو  شــوى دى او مد په اړه پرې ددث 

 وې د څېړنې د عل ي تررسه کولو اړخ په در کې نييس. 

عل ي کتاب ليکل د نړووالو معيارونو رسه سخت دي او تــر که څه هم په پښتو ژده کې د  

ه ميتودونه نه مراعتوي خو دغه کتاب کې ليکواا هڅــه دغ  الندې پورې د پښتو ژدې ليکوا

له خواري وکړي. لکــه د ادغ غــال مخنيــوي لپــاره زواتــه هڅــه کړې چې دغه درخه کې خپ

تــادونو رسه شوې او عل ي معيارونه په نظر کې نيولې ديل چې دغــه ځانګړ  نــه وــې د نــورو ک

پېــل کــې او د هــرې پــه کــي  توپېر په ګوته کويل د دې ترڅنګ دغه کتاب کــې د هــر څپر

ه خيايل دي خو پــه پښــتو موضوع ترڅنګ عل ي مثالونه ليکل شوي که څه هم دغه مثالون

 کتادونو کې پېل دى زه وې ستاوم 
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ل شوى دى او زه داور لرم چې د څېړنې ميتودولوژي کتاب په ساده او اسانه پښتو ژده ليک

تــاب کــې ضوعمو  د زده کړواالنو لپاره د فهم وړ وي او ه دارنګه کوم ګانې چې په دغــه ک

 ې او اړونې ديل نو زه وې د وــو اســتاد راخېستل شوي هغه وو څېړنې د تررسه کولو لپاره مه

 په ص ت دغه کتاب تائيدوم. 

فيق غواړم چې راتلونکي کې د څېړنــې د په اخر کې ليکواا ته له الله جل جالله څخه تو 

تــاب وــو جــز وګرځــوي ترڅــو  ــ ليکلــو درخــه د دغــه ک تــاب تــه ال زواتــه ښــکال  وړىنوم ک

 ورودخښي. 

 
 

 پوهنوال دوکتور مصطفى نيازى 

 د ننګرهار پوهنتون،

 د حقوقو او سيايس علومو د پوهنځي د علمي کدر غړى 
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 تقریظ 
 

 ــه او الزمــي درخــه ده. د نــړۍ حکومتونــه او د څېړنه د نړۍ د اکاډمیک فرهنــګ یــوه مه

ړ او روان دی. هر څومره چې په یو هېواد کــې وال   یلوولسونو ژوند د اکاډمیکو څېړنو پر پا

ــردو راوځــي او څېړنیز کار ته ارزښت ورکوا ک ېږيل تر هامغې اندازې حقایق د ادهام له پ

هلته خلک   ې ارزښته ويلخلک پر حقایقو خپل داور سايت. چېرته چې څېړنه او تدقیق د

داور کــوي. پــه اوســنۍ   مرههو   د حقایقو پر ځای پر خپلو تفوراتو او درداشتونو د حقیقت

داید د کره او مسدللو دالیلو پر دنســب دنــا وي.   وینړۍ کې هره سیاسل ټولنیزه او ... ادعا

ې موږ رسه له دې چې ګــپ پوهنتونونــه لــرول د علومــو اکــاډمۍ لــه ښایســته مــودې راهیســ 

ه رس   اکاډمیک فعالیتونه کويل قضایه قوه مو هم اکاډمیکې ژورناا لريل خــو لــه دې ټولــو

انو څېړنــې ه دیا هم زموږ اکاډمیک کار هغسې چې داید وایل نه دی. زموږ د زیاترو پوهرس 

یوازې د هغــوی شخیــ یــا تايت اړتیــاوې تعقیبــويل نــه ټــولنیزې او اجتامعــي اړتیــاوې. 

 ناش ېريل ګڼل کېږي. استثنات په هره درخه کې

هغه هم تر زواته حده ته  ې شد څېړنو په درخه کې تر دې دمه زوات کتادونه نوته او کوم چ

په دې درخه کې زموږ د نویو ځوانو عل ي له مند وم چې په عل ي اصولو س باا نه دي. هي

و ل په ځانګړې توګه هغوی چې له هېــواد دېــرون یــې د لــوړ  کادرونو ونډه تر نورو ډېره  

ۍ لیســ پا  د ننګرهار پوهنتون د عامه ادارې اوپه دغه لړ کې    زده کړو فرصتونو مونديل دي.

رتم نثار اح د مفــلح هــم زمــوږ د اکــاډمیکې کــورنۍ لــه پوهنځي د عل ي کادر غړی مد

دي او خپــل  یغړیو څخه دی. نوموړي په جاپان هېواد کــې خپلــې لــوړې زده کــړې کــړ 

شــوی دی. دا دی مدــرتم مفــلح هېواد ته له یــو نــوي فکــر او نویــو   دــو رسه راســتون  تجر
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او تجردې په دې کتاب کې راټــولې کــړي   وههل پصاحب د څېړنې ميتودولوژي په اړه خپ

 ګرانو مدفلینو رسه یې رشیکې کړي.دي او غواړي چې له خپلو ه  سلکو او 

نو پــه اړه ما د نوموړي دا ارزښت ن کتاب له رسه ترپایه ولوستل د څېړنې د الرو او میتودو  

ا لپاره قو  ل وتر څنګ وې د نق یې په کې عام ه ه او هر اړخیز معلومات راټوا کړي دي.

دوزاون څخه ګټه اخېستې او زواته هڅه وې کړی چــې د ادغ غــال څخــه ځــان   ( APA    د

وژوغوري. د ښه پوهيدو لپاره وې د ففل په پېل کې وو مثاا وړاندې کــړی چــې ښــه وــې 

تــاب کــې ګټــه اخېســتې. زه د   ارزوم. ترڅنګ وې د نړۍ د معتربو کتادونو څخه په خپــل ک

  ب وې تائيدوم.کتااو نوموړي دغه هڅې ستاوم 

زه داوري یم چې که زموږ قدرمن مدفلین او ټوا هغوی چــې لــه څېړنــې او تدقیــق رسه  

عالقه لري دا کتاب په دقیق ډوا ولويلل نو په ع   څېړنه کې ده له هېڅ ډوا ستونزو رسه 

ه  . په دې هیله چې زموږ پــه هېــواد کــې څېړنیــزو او تدقیقــايت کــارونو تــه زیاتــه مخ ن

ې و  او زموږ څېړونکي خپلې څېړنې د ټولنې د اړتیاوو پر دنسب تر رسه کړي چنه  ملرپا

 د حل الرې چارې او پایلې یې ټولنې ته د مثبت ددلون المل  .

 

 درنښت  

 پوهنوال نقيب الله ثاقب 

 نتون د ننګرهار پوه

 د  حقوقو او سيايس علومو د پوهنځي د علمي کدر غړی
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 رسيزه
 

  ېوادونوغ هغر  ې په اوس وخت ک  ېرېته الره هواره وي. که چ  ګپرمخت  ېچ  لده  څېړنه

وا په اړه پوښتنه و        ټوا رازونه ول  ګ د پرمخت ولې غرغ نړۍ د نړۍ د نورو     چې او 

هره درخه په    ىهغو   ېچ  ېږيک  ډاګه   ښکاره توګه په  په  ېنو دا تر  ده؟    ېختللپرم  څخه  درخو

وادونو  ېوده ه  ه دارنګه که مخ پر  .ه دهروان  لړۍ اوس هم  دغه   د څېړنو  او  کوي   څېړنې  ېک

ولټوا   د ک ز  لپاره    ؛ورۍ الملونه  وايل  ښه  د   ژوند  د  د دوی  ترې جوتېږي چې  دا  نو 

 ي هغه هم په معياري اصولو س باا نه وي. کېږ  ې چېڅېړنه کوي او کومې څېړن

معلوموا او وا    ( فروکونيس  د وو   د تکرار   لکوا ېپرد   ېد  ې ستونز   ېخپله د وو   څېړنه 

کله چې ووه پېښه په په س ه توګه وپېژندا  .    څو د هغهترراسپړا    ېد ووی پېښې او واقع 

د دل   وا پېښې رسه    ړوکه  اس ه توګه وپېژندا   د هغې تکرار معلوم  ل وا د وو  

نو له هغې وروسته د   ؛معلوا اړوکه پېدا    منځ د علل اوادرسېره   او وا د دوو شيانو ترر 

نېوا اسانه کار دی. که په وا پېښې په اړه تف يم  دڼه وې واوو څېړنه د ټولنې لپاره       دله 

م د  چې  الدراتوار  لکه  لري  مثاا  کاروا  داسې  لپاره  توخيص  د  ترکېږيرض  چې  .  څو 

الدراتوار د مرض توخيص ونه کړي د ډاکټر لپاره ده سخته وي چې د مرض په اړه تف يم  

 . ونييس

ديا ده هم ک ه وي. دا چې څېړنه په    که د څېړنې د اه يت په اړه هر څومره ددث وکړو 

لري  ښېګڼې  زواتې  لپاره  ټولنې  د  کې  وجود  دمه  ؛خپل  دې  تر  د   خو  کې  ټولنه  په  زمونږ 

ت   څېړنو فررد  کولو  تررسه  څېړنې  چې  خلک  کوم  او  نوته  د   ىهغو   کوي رسه  هنګ  هم 

 څېړنې ټوا اړخونه په نظر کې نه نييس.  

د څېړنې پېژندنه ده  درې درخې شتون لري. لومړی درخه  په اړه په دغه کتاب کې د څېړنې

رخه ه دميچې څېړنه څه ته واويل څېړنه څه ځانګړنې داود ولري او څېړنه په څو ډوله ده. دو 

چې څېړنيزه موضوع څرنګه وټاکول تېر    لده ېشو  ېرسه کولو لپاره ځانګړ کې د څېړنې د تر

ت څرنګه وټاکول  معلوما ليکنو ته کتنه څرنګه وکړو فرضيه څرنګه ثادته کړول متدوا څرنګه

درې  او تدليل کړو.  راټوا کړو او څرنګه دغه معلومات  د څېړنې  يد چا څخه وې  درخه   ه 

ټوا   ده ه دارنګه د څېړنې د اخالقو او پروپوزا درخې هم لري.   ې شو   ې ړ ځانګليکلو ته  

 کتاب په دروالسو څپرکيو کې راټوا شوی دی.
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 ات  معلو مي مو مع. ۱.۱   

رونو  مسلکونو خاوندان د خپلو کا  ه. د اکرث ىلښ دخوې پرمختګ ور   څېړنه ده چې نړۍ ته

تر د څېړنې  موخه  په  وايل  کوي.  ښه  وواځې  لهرسه  نه  څخه  او   څېړنې  عل ي  ټولنيز  په 

کې ډګر  علوم(  اخيستل    ساونيس  ګټه  ترې  هم  کې  کړنو  نورو  او  ژوند  ورځني  په  دلکې 

 رن او هم ژوره عل ي څانګه ده. ه هم هل څېړنيکېږ

چې داود ډېره په کره د هرن ترڅنګ په عل ي توګه د فکر کولو ووه پروسه دهل کومه    وعنې

 رسه  . وايل رسه تر

تــورا وــا پــه   د ماسرتۍل دوکتورا  ېرواا کې زوات وختڅېړنه په عل ي چاپ  او پوست دوک

رسه کېږي. که چېرې ديا د کــار پــه ســاحه رت  لپارهالسه کولو  تر  عل ي رتبې  پوهنتونونو کې د

و چــارو پــه اړه معلومــات يــ مسلک اړوند ورځن  کې ويل نو په څېړنې رسه څېړونکي د خپل

 دغــه شــو. وګــامرا توګه په رئيس ع ومي د کې  ک پنۍ  ووه  په  اح د  کې  کاا  ز  ۲۰۰۱  په

 پــه ارزښت ک پنۍ د تلل. نه مخ پر سم وې کارونه . وه کې حاا په ډودېدو د ک پنۍ  کلنه  شل

 د  وــواځې  وه.  راټيټېــدو  پــه  مــخ  هــم  کچه  توليد  او  کړنو  د  و.  شوی  راښکته  سلنه  ۷۰  کې  دازار

 مونــدنې دــازار د .او  ورکــړي السه د ډالر  مېلونه  ۳۸۰  کې  ردع   لومړۍ  په  وې  کې  درخه  په  پلور

 دغــه  په  .ېو   موجودې  هم  ستونزې  نورې  ځېنې  ترڅنګ  دې  د  وا.  سست  هم  کارونه  درخې

 کچــه توليــد او کړنــو د څرنګه هلک .راوالړېدې پوښتنې زواتې کې  مغز  په  اح د  د  کې  حالت

 دــازار  د  زه  کــه  لــري؟  اغېــزې  ېثبتــ م  دانــدې  توليــد  او  کړنــو  رپــ   چې  دي  شيان  کوم  کړم؟  لوړه

  ولري؟ ه اغېز څه ده درخو نورو په کړم لوړه دودوجه کلنۍ موندنې

 پــه چې شو پوه دې په داالخره کړي. پېدا ځواب  سم  وو  ته  پوښتنو  دغه  چې  غوښتل  اح د

   . کولې مرسته  وررسه  ړنهېڅ کې  درخو دغه

 پرمختيــا او څېړنــې د او ترتيـــب دڼــه ليـــک  پــه وــې خــربې ټــولې خپلــې چــې و ه غــه

RESEARCH & DEVELOPMENT څخــه څېړنــې د څېړونکي ورته ترڅو ولېږلې وې ته درخې 

 کړي.  ګوته په ځوادونه  سم وروسته
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او د دغــه   يه په اداره کې څرنګــه روان دڅو په دې پوه   چې د دوی کارونتر  راټولويل

ا ورکــړي؟ پراختي  کار ته  دوی څه ته اړتيا لري؟ او څرنګه خپل  کړنو تاثيات څنګه و؟  وونو

او اداري چــارو دانــدې کــوم فکتورونــه مثبــت او کــوم فکتورونــو من ــي  ارودارد دوی په ک

مــدور پــه حيــث دنــده د دېلګې په توګهل فرض کړئ تاسې په ووه اداره کــې د   تاثيات لري.

 نه پوهېږئ لکه:وې  تررسه کوئ. دال داسې پوښتنې ده پرتې وي چې په اړه ده

 نۍ وا مياشت کې دغه ادارې ته راځي؟و او  په ورځلڅومره خلک  ✓

کــوم کســان   ؟ا دي( ځانګړنې په څه ډو Demographicپيژندنې     زما د پيودونکو د ✓

 کې په څه ډوا ده؟ه او ښځو کچه پع ر لرونکي دي او د نرانو  کوم چې دلته راځي د

 د څومره کسانو کار په مؤثره توګه خالصېږي؟ ✓

 دي؟ ه مؤثر ادارې خدمتونه څومر ېد دغ ✓

څخه څــومره  ېدغه ادار  له  است اده کوونکى  ګټه اخيستونکى( زما د ادارې د خدماتو   ✓

 خوښ دي؟ 

 څرنګه کولی شم چې دغه خدمات نور هم مؤثره کړم؟ ✓

ګروز اړخ څخه وڅېړو اوس که تاسې د دازار مونــدنې ادوع د سو ه دارنګه که دغه موض

 ي. ې ډوا و نو شته پوښتنې ده په د ئ؛په درخه کې کار کو 

دــه ښــه او ګټــوره وي • څــو د پيودونکــو تر لد دغه توليد لپاره څه ډوا دســته دنــدي 

 خوښه  ؟

 ؟خوښوي اخيستونکي تر کومه حده دغه توليد •

 دا کړو؟د لپاره دازار پېيڅرنګه دغه تول •

نــو هغــه پوښــتنې چــې   ؛ه دارنګه که وو څوک د دل سازمان په دله درخه کــې کــار کــوي

 پــورې اړه لــري او وــا د کــار وــو وي. دغه پوښتنې د ه غه کارتې  زواده    حده  لهرسه ويل  ور 

نورې پوښتنې چې په هــر مســلک   ځانګړي اړخ پورې اړه لري. دغه پوښتنې وا دې ته ورته

 چــې وــو حقيقــي ځــواب پېــدا کــړي.  لو لپاره مدوران هڅــه کــويکې وي د هغې د ځوادول

دــې  چې قضاوت  لحقيقي ځواب هغه وخت پېدا کېږي . د دې لپــاره يوکــړ  هطرفــۍ رس پــه 

نــې اصــوا ټــاک  يپوهانو ځ چې ځوادونه په دې طرفۍ رسه وي او د دې طرفۍ د ساتلو لپاره

نو دا خپلــه   ؛وکاروا    د ځواب پېدا کولو لپاره  ېدي. که چېرې ه دغه اصوا او تګالر 

 څېړنه ده.
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 د څېړنې تعريف  .۲. ۱

پوهې تــر الســه   ا موضوع کې د وو  په وچې    لووه عامه کل ه ده  څېړنه په ټولو ژدو کې

خو دا په دې مانا نه ده چــې هــر ځــل دې د   ؛د پلټلو په م هوم رسه کاروا کېږي  کولو لپاره

د څېړلــو لپــاره د لــوړ پــوړو موضــوع لکــه د  .څېړنې کل ه د عل ي څېړنــې م هــوم ورکــړي

م نــه نې م هــو د خرب ووه درخه ده چې د عل ي څېړ   چارواکو لخوا هئيت ټاکل شوی دی. دا

معلومات راټــوا او ديــا   مخېه  کې د څېړنيزو اصولو ل  موضوع  پس کله چې په ووه  کوي.ور 

نــو  ؛ه  تــر الســ له ومخې تدليل او په اخر کې ترې ووه نوی پاه  هغه د ټاکل شوو اصولو ل

 عل ي څېړنه واوي. نې تهډوا پلټدغه 

 ( کل ــهResearchرتــه   کــې و  ژده کې ورته تدقيــق او پــه انګلييســ  څېړنه چې په عرغ

شــو  څېړنــه د ســ و او  لکــه .ده ېکاروا کېږي. د څېړونکو لخوا پــه مختلــف ډوا تعروــف 

تامتيکه عل ــي او سيســ موضــوع کــې    ېځــانګړ   ېصديح معلوماتو السته راوړلو لپاره په وو 

چې  تدقيــق د حــق د   ليک   ( ۱۳۹۴ه دارنګه هاش ي     (.۱. م  ۲۰۰۴ل  ١نه ده.  کوتاريپلټ

 د حقيقت راسپړنه ده(.وې  ي معناچې لغو  ل ه دهلرېښې جوړه ک

څــو مرحليــزه  څېړنــه وـــو   :ېور څېړونکي ديا داسې تعروف کــړ ( موه۲۰۰۸   2کرېسوول

تــه ووــل او تدليلولــو  وو راټولولــ لوماتد مع ه هکلهد ووې ځانګړې موضوع پپروسه ده چې 

ې رې مرحلــ څېړنــه د. دغه کار زمونږ د پوهې د زواتوايل سبب ګرځــي(. د ده پــه انــد کېږي

اړه معلومات راټولــوا او اخــر کــې پوښــتنې تــه لري. لومړی پوښتنه راوالړوال ديا د هغې په  

 ځواب ورکوا. 

نادعو سيســتامتيکه موادو او م  موضوع کې د  په اکس ورډ قاموس کې ليک ل څېړنه په ووه

 او ووه نوی پاېله ترې تر السه کېږي. حقيقت راڅرګند وي پلټنه ده کوم چې

دي. د دغه تعرو ونو په کلي ــو  يه د څېړونکو لخوا ډوا ډوا تعرو ونه شو ې په اړ د څېړن 

وي. پــه توپي تر سرتګو کېږيل خو پــه ټولــه کــې تقروبــا وــو ډوا م هــوم ورکــ   او ج لو کې

 واتو تعرو ونو د راوړلو څخه ډډه وکړه.وجه مو د ز ه دې

 

 
١ Kothari 
2 John W. Creswell 
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  يد څېړنې مېتود او ميتودولوژ .   ۱.۳

تــود او ميتودلــوژي چــې    لليکــواا دا ښــه ګڼــيوسته  دو ور ېهد څېړنې د پو  د څېړنــې د مي

غلط   منځکله کله د لوستونکو تر  منځ توپي روښانه کړي. د دغه دوو ووو  لغاتونو( کارواتر

 . ويدرک رامنځته ک

هغــه تګــالرې او  ل لغــات( کــاروا کېــږي  يميتود چې په پښتو کــې ورتــه د کــړنالرې وا

لکــه د معلومــاتو راټولولــو  کېــږي. ې ګټــه اخيســتله تــرلپــار نــې  څېړ د  چــې    لدي  تخنيکونه

 کړنالرهل د منونې ټاکلو کړنالره او داسې نور.

تــود    لده  ېدوو کل و څخه جوړه شو   لهميتودولوژي    او   ه او رون( ر ال    طروقــه وــاچې مي

 دنو ديا  ؛خو کله چې د څېړنې کل ه هم وررسه وکاروا   ؛ پوهه( څخه عبارت دی يلوژ 

. په پښتو کې ليکواا داســې کل ــه پېــدا نــه کــړه چــې د دلل کېداى    يوژ ولودې ميتڅېړن

وي. ځينې کتادونو کې د کړنالرې کل ــه د څېړنــې د   يلوژي لپاره کاروا شو و څېړنې ميتود

تــود ۱۳۹۴ده  هاش يل    ېلپاره کاروا شو   يوژ ميتودول ( خو د څېړنــې کــړنالرې کل ــه د مي

هغه علم دی چې د څېړنــې لپــاره چــې د کــوم   يلوژ و تودد څېړنې مي  رسه توپي لري.  يلوژ 

هغــه علــم   مېتودونو او تخنيکونو څخه ګټه اخېستل کېږي هغې په اړه پوهه ترالسه کــوا وــا

شــو چــې د څېړنــې ونــو پــس و ؛ه کــويتــ و ګ  دی چې عل ي څېړنه اصــوا مــونږ تــه پــه لــی 

وــوه وې  رهکړنال  اوک ي او کي ي ميتود  لکه .زوات شيان په وجود کې رانغاړي  يميتودولوژ 

چې د هغې په اړه مــونږ پــه کــړنالرو   لاوسو ده شاود څېړنه کې داسې درخه    د څېړنې  درخه

کې د هغــې پــه  يژ لولکه د څېړنې ليکل وا نورې درخې خو په ميتودو   .شو ورګډولېه  کې ن

 شو.  اړه ددث کوىل

لټنــه . پاړوــن ديتــوپي کــوا وــې رتــه دوه نــورې کل ــې هــم دي چــې دې تــه و  

  Search )     او دله څېړنهResearch )  .دــل مــرتادف هــم کــاروا   دی په ټوله کــې کلــه وــو د 

لکه د وو چــا  دهڅه لټولو همعلوم   د  پلټه د وو کېږي. خو کله چې عل ي درخې ته راشو

چې رنګ وې تور م وړاندې کوي  خلکو ته عالوېږي نو هغه وې  ت ورکالس ساع  ووخه  څ

. د کــې وررسه ه کــاري وکــړيه پېــدا کولــو پ  غېو د هتر څ  ن څخه دهټې وې د څرمدی پ

شــو.   لري چې مپي. څېړنه ديا لدې توپلټنه ده  دا کواپې  ساعت دــاورخکــې پــرې ددــث و ل  

 ( ۱۰ لم .۲۰۱۲
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 د څېړنې اهداف. ۱.۴

لپاره ځــواب پېــدا کــوا تنو پوښ   ووڅخه موخه د عل ي تګالرو پر مب د ټاکل شو  ېڅېړن

نــو  ؛پب او خلک وررسه اشنا نه دي  تر دې دمه  چې  شته  شيان  دي. ډېرې داسې پوښتنې او

ښــکاره وې    وسپړي او خلکو تهاچې دغه پوښتنې او شيان ر   لڅېړنې څخه موخه ه دا ده  له

انګړې موخــه لــري او ه ځادي توګه هره څېړنه خپلر حقيقت رادرسېره  . په ان  څوکړي تر

 فو لپــاره څېړنــېاهــدا النــدې دپــه ټولــه کــې  السه کولو لپاره تررسه کېږي.هغې موخې د تر

 تررسه کېږي. 

 کوا.  د ووې پېښې رسه ځان اشنا کوا او وا په هغې کې کوم نوی څه پېدا ✓

 ( کوا.سينردد ځانګړنو دې پردې    ل افرادو او حاالتود وو موخص ګروپ ✓

دــل   رسه د هغــې تــړاو د وو   د پېښېدو فروکونسۍ روښانه   ✓ پــه ګوتــه کوا او وا د 

 کوا. 

( رسه Variablesد علت اړوکه د نورو متدولونو    د امتدانوا او د هغې  ېفرضي  د ووې ✓

 (.۲م . ۲۰۰۴کوتاري ل معلوموا.   

 

 انګېزهد څېړنې  .  ۱.۵

ځکــه چــې  ؛مه ــه پوښــتنه ده هوــو دا  ؟يرسه کــړ چې څېړنه ترڅه ىش خلک توووقويل 

له کــې په ټو  ه کوي.رس ري او خلک ديا هم څېړنې ترړتيا لنادعو او وساولو ته اڅېړنه وختل م

 چې څېړنه تررسه کړي.  داسلخلک دې ته اړ  دغه الندې ټکي دي چې

 رسه کوي.کولو په موخه څېړنه تر د تر السهد عل ي رتبې  •

ــرم کچــه لــو  ېعلوموا چې ولم  ادلکه    ټولنې ته خدمت مېل درلود. • ړه په افغانانو کې د ج

 ده؟

او نوی شېان تر الســه ېړنه  ې څو کدرخ  نوو  ا؛خلکو داندې د ځان د پېژندلو مېل درلود   رپ •

  د څېړونکي معنوي ګټه ده.کوا چې 

 ې کوم نوښت او ادتکار په کې وي. داسې کارونو څخه خوند اخيستل چ له •

شــو  الو ک مخامخ ننګونو رسه ځان د داسې •  حــلوــې  او تــه يچې ال تر اوسه نه وي حل 

  (.۲م . ۲۰۰۴ی.  کوتاري ل ړ ک
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 رسه کــړي.خلک دې ته هڅوي ترڅو څېړنه ترچې    شته  يانې شدې ته ورته نور ډېر داس

 يېر زوات فکتورونه شته دځکه داسې نور ډ  ؛مک ل لست نه دی  لست  ىدا پورته تکر شو 

کولــو   لکــه ټــولنيز فکــر درلــودال د کــار  .چې خلک دې ته هڅوي چې څېړنه تررسه کړي

اتــه پوهــه زوې خپله ا اخ ( ل د دې ميل درلودا چو لپاره تنخ  ه د ه دې څېړنېرشاوط  لک

 چې خلک د هغې لپاره څېړنه تررسه کوي.  لرې وجهې ديېډ ېسې نور کړي او دا
 

 

 

 نې اهميتد څېړ .  ۱.۶

کــې هــم خپــل نــي ژونــد ځر دلکې په و  ؛څېړنه نه وواځې په عل ي ساحو کې اه يت لري

ــ   ؛ستونزېل پېښې او پدېدې رامنځته کېږي  ېکې هره ورځ نو اه يت لري. زمونږ په ژوند   و ن

څېړونکــي  ند کې دغه ستونزو او پېښو ته ځواب وول وو اســاس رضورت دی.  ژو په ع 

ستونزو علتل حل الرېل رشحه او نــورې درخــې پيــدا  . پــه چې د دغه    لدي  نظرپه دې  

 کاروا کېږي. څېړنه په طبعيت او طبعي پېښو د پوهېدو لپاره  هدقيقه توګ

ونکيل ک پنــۍل ټــولنې له څېړ چې خپ  لد حل لپاره څېړنه کوي  ېستونز   ېڅېړونکي هغ •

 او دولتي ادارې وررسه مخامخ وي.

د حل  چې وو حد او اندازه راته له مرسته کويپه موجوده نظرواتو داندې څېړنه مونږ رس  •

 را په ګوته کړي.

تونزو اعظ ي ټکي راپــه ګوتــه اغ او من قي څېړنه په سوداګرۍ او صنعت کې د سسح •

 کوي

 

 د څېړنې ځانګړنې.  ۷. ۱

پروسه ده چې په څو پړاونو کــې  چې څېړنه ووه لعرو ونو څخه دا په ډاګه کېږيته تپور   له

 هځينو ځــانګړنو درلودونکــو وي. کــ  وسه داود س ه او دقيقه اوس او درسه کېږي. دغه پرتر

 شو وولی. ه نو ديا ورته څېړنه ن ؛نه لريکې دغه ځانګړنې و  چېرې ووه څېړنه په خپل وجود
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د څېړنــې   وکړه چې مونږ او تاسې په ورځنــي ژونــد کــې  وادونهمو ترې  لکه مخکې چې   

رسنيو او نورو ځاوونو کېل خو هر ځــل د څېړنــې   لکه په  .کل ه د مختل و ماناګانو رسه کارو

  :لو تهنظر الندې دالو ل ولې نه ورکوي؟کويم هوم نه ور   ه د عل ي څېړنېکل

دڼــه   هتامتيکاو سيس  په عل ي  ډواوي هغه په پوره    يکوم معلومات چې راټوا شو  ✓

. دا پــه څه څېړنــه وکــړم  موضوع کې ده لږپه دغې    ده الړ شم او  لکه زه    نه وي راټوا شوي.

تــادونو او مجلــې ولــويل ا  دې مانا چې پــه تېــزې رسه د اړونــده موضــوع پــه اړه   ووــو څــو ک

د   وــو خربوــاا د وــو موضــوع پــه اړه  پرې پوه کړي. ه دارنګــه کــه  ات راټوا او ځانمعلوم

چې هغه هم د   المعلوماتو راټولوا شو د  شوه او فقط  ه  وښتنه کوي. دا څېړنه نڅخه پ  خلکو

 چوکاټ کې نه دي راټوا شوي.  څېړنيزو اصولو په

کــاروا ېــږي پرتــه د ت ســي او تدليــل څخــه  تبدغه معلومات چې راټولېږي او ديا ث ✓

 ه راټــواادعو څخــ ه چېرې وو څوک د ووې موضوع په اړه معلومــات د مختل ــو منــ کېږي. ک

نو دغه کار ته مونږ څېړنــه   ؛ځای کړيرهغه په ليک  دڼه په ووه مقاله کې ځای پ  کړي او ديا

ــروې  دلکې دا د څېړنې ووه درخه  ؛شو وولیه  ن  وــواځې ه. ځکــه دانــ ړ نــه ټولــه څې ېرسه کــړ ت

د   چېخو څېړنه نه ده ځکه    ؛ې ووه مه ه درخه دهم د څېړنچې دا ه  لمعلومات راټولوا دي

   درخه پاتې ده او هغه د معلوماتو ت سيوا دي.وه حيايتڅېړنې و

سه کېږي هغه په حقيقت والړه نــه وي ال ډوا ددثونو کې چې کومه پاوله تر  په دغه ✓

 کار دی. تختبار کوا پرې سعاو داور او ا

دــاور او   يکاروا کېږي چې د مقادل لــور   اکرثا وخت د څېړنې کل ه په دې منظور ✓

 لوژي او شواهدو پــه اړهو ل ميتودکه ورڅخه د پروسې  کې  حقيقت  ي او پهالسه کړ اعتامد تر

 ( ۸ – ۷ل م م ۲۰۱۱ل  ٣ده ونه لري.   ولي نينو داسې کوم روښانه ځواب  ؛پوښتنه و 

 نو هغې ؛واورو ی شو چې هر کله مونږ د څېړنې کل هرسه پس وول وتليکنې ته په ک پورته

چې عل ــي څېړنــه ځېنــې ځــانګړنې   يمعلومېږدې څخه    لهڅخه موخه عل ي څېړنه نه ده.  

 داود په پام کې ونيوا  . لکه: چې هغه  للري

 ؛وي يامتيکه توګه ترالسه شو معلومات داود په سيست •

 ؛او تدليل   ه توګه ت سيکيراټوا شوي معلومات داود په سيستامت •

 
٣ Walliman 
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ولــري. الســته راوړنــه  ېوي او ووه نــو   يمعلومات راج عه شو لپاره  موخې    ېد وو ځانګړ  •

 ( ۲۰. م ل۲۰۱۶ ليووس او ملګریل لساوندرس  

پــه نظــر کــې داوــد   مهــااچــې د څېړنــې پر  لڅنګ ځينې نورې ځانګړنې هم شتهتر  ېد د

 ږي. ېپه نامه واد معيارونوڅېړنې د  را  دغه ځانګړنې دڅو څېړنه عل ي تر لونيوا  
 

 

 (  Purposivenessموخه لرونکي ) .۱.  ۷ .۱

دغــه موخــه د ســتونزې حــل او وــا د معلومــاتو   ؛خه ولريښانه مو عل ي څېړنه داود ووه رو 

ږي. د مثاا پــه توګــه کــه وــو ېوې ګټه ورس  زواتوالی وي او ه دارنګه سازمان او وا ټولنې ته

د کچه په ووه چې څرنګه د کارکوونکو د تعه لپه اړه څېړنه کوي مدور د کارکوونکو د تعهد

خــو   ؛حــارضۍ کچــه راک ېــږيرکو د غېکارکوونه دې رسه خپله د  نو پ  ؛کړواداره کې لوړه  

 وي.  رسه کوا ناشونېمعلومې موخې د ووې س ې څېړنې تر پرته د
 

 (Rigorدقت والی ). ۲.  ۷. ۱

ــره والــی دی. يدقت څخه موخه پاملرنهل ځپه څېړنه کې له    ېکلــه چــې د وــو  والــی او ک

تــوالی   لوټاکــل  س ې او مناسبې کړنالرې  ميتود(    لتيوروکي دنسب  ياره قو څېړنې لپ دق

چې کله څېړونکي په س ه توګه منونه   لخپله رامنځته کېږي. دغه کار هغه وخت شونې دی

  pleSam )4.وټاکي او صديح اصولو ته په کتو ترې معلومات راټوا کړي  

نــو کــه   ي؛و پــه اړه څېړنــه کــو لوړېد  د تعهددېلګې په توګه که څېړونکی د کارکوونکو    د

چې هغه  لڅخه پوښتنليک وپوښتي کارکوونکو ۱۲وا  ۱۰ ان کې دچېرې څېړونکی په سازم

ډوله ځوادونــه   نو څېړونکی ده څو  ؛ويکوم شيان دي چې ستاسې تعهد دغه سازمان ته زوات

پاېلــه   پــر دنســب وــوه  ومعلومــات  وه څېړونکی د دغوروسته ک  السه کړي.په دغه درخه کې تر

  Conclusionن عل ــي نــه دی او پــه و ر څېړنــې  د دغــه    ( وړاندې کړيل نو وولی شو چې

ې دالېلــو نظــر النــد  ېل ولې نه ده شوې؟دغه څېړنه کې د دقتوايل اصل ته پاملرنه نه ده شو 

 ته:

 
 پوره معلومات وړاندې شوی دي.   ( څپرکي کې د منونې په اړه١٠په   4
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شــ لومړى(   دهل دا د ټــوا ســازمان د   ېو دغه کومه پاېلــه چــې د څېړونکــي لخــوا ورکــړا 

 کســانو دځکه دا د وــو څــو  ؛نه کوي او نه د هغوی مناونده ګي کوي کارکوونکو لپاره دسنه

 .هد ېځوادونو پر دنسب شو 

خــو   ؛يچې د کارکوونکو تعهــد زوــاتو   ل  داسې نور ډېر فکتورونه ويى  کېدا  دووم(  

کــړي او څېړونکــي  يو دغه څو کسو کارکوونکو د مرکې په وخت کې ورڅخه وادونــه نــه 

 پاېله س ه نه وي.ه دغه نو ځک ؛هم هغه نه وي تکر کړي

نــو پــه  ؛څېړنيز ميتودونو څخه ګټــه واخــ   وس   له  کله چې څېړونکی د څېړنې پر وخت

امکان پکې ډېــر وي. کــه ( unbaisnessدې رسه څېړنه س ه راځي او د دې طرفه قضاوت   

 ځانګړنې خپله تر السه کېږي.  په څېړنه کې د دقتوايل اصل مراعت   نورې

 

 

 (Testability) و اړتياايلازمد  .۳.  ۷. ۱

( Hypothesis   ٥ا کله چې څېړونکــی فرضــيهمان  ه دې پاوسو څېړنه داود د ازمېښت وړ  

کــه چېــرې څېړنــه وــا پــه څېړنــه کــې   نو دغه فرضيه داود د ازماولو وړ او اندازه  .  ؛وټاکي

فــاديف کله چې څېړونکی پــه ت رسه کېږي. په دې ماناتر هننو څېړنه  ؛فرضيه ونه ازماول  

نــو دغــه معلومــات داوــد د   ؛ړيراټوا کهغوی څخه اړونده معلومات    لهکي او  دڼه منونه وټا

څو وو تر  لويمعادلې او فورمولونه پرې وکار   دې وړ وي چې اړونده احفاووي او څېړنيزې

نــو کومــه   ؛اوس او ونــه ازماېــل    هپاېله ورکړي. که چېرې دغه معلوماتو تدليليدو وړ ون

تــهورکوي. د دېلګې په توګپاېله هم نه   چــې   لوي  ېکــړ   ه که څېړونکي داسې فرضــيه رامنځ

هغه کارکوونکي چې په پراخه توګه د تف يم نيونې په مرحله کــې ګــډون کــوي نظــر هغــه 

 زوات سازمان ته متعهد دي څوک چې د تف يم نېونې کې ګډون نه کــوي.کارکوونکو ته  

د تدليل په صــورت کــې دغــه   معلوماتو  نو ديا د  ؛وروسته له هغې چې معلومات راټوا کړي

 . ويردوې ا او و يفرضيه وا قبلو 

کــې درخــه نــه  يکه چېرې څېړونکی داسې ووه فرضيه وټاکي چې اح د ځکــه پــه ټــولګ

نــو ځکــه  ؛درسونه انالوــن دي. اوس دغــه فرضــيه د ازمــاېلو وړ نــه دهاخ  چې د هغه ټوا  

 رسه کېږي. ه ترنه هم نړ ېڅ

 
 ورئ. ګو  ى( څپرک7د فرضيه په اړه   ٥
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 (Replicability) يا تکرارورته والی  .۴.  ۷. ۱

کې تفــ يم نېونــه کــې ګــډون وــو د مه ــو زمان  په ساې  چ  لالسه کړيکه څېړونکی دا تر

دــل فکتورونو څخه ګڼل کېږي کوم چې د کارکوونکو متعهد والــی زوــ  اتوي. اوس کــه وــو 

م څېړونکــی داوــد ورتــه ورسه کړي. دوتر  په اړونده درخه کې څېړنه  سازمان  د ه دېڅوک  

 وي. ته د ورته وايل اصل وا سه کړي. په څېړنه کې ه دغه اصلپاېله تر ال 

که هر څومره څېړنې په ه دغه رشاې و رسه   څېړنې څخه ترالسه کېږي  لهپاوله چې    مهکو 

 وله ورکــړي. دا پــه دې مانــا چــې د څېړنــې پاېلــه داوــد تفــاديف نــه وي او  داود ورته پاې

 تکراري وي. 

وــوه درخــه  وس( اخېستل کېږي هغه د ج عيت  ټوا ن ــ دا چې د څېړنې لپاره کومه منونه  

دــل څــوک د ه دغــه ج عيــت څخــه پــه ګټــه ه پچې کوم  غه درخهوي. نو د اوله ورکړي او 

السه کېږي هغه داود د ورپسې پــاېلې ۍ پاوله چې ترنو مخکين  ؛کيااخېستلو رسه ووه منونه ټ

  رسه ورته وي.

  

 (Objectivity) عيني واىل  .۵.  ۷. ۱

ې پاېله کــ اوت په وي داود د وو دې طرفه قض ېڅېړنې څخه تر السه شو   لهچې    کومه پاېله

نو پاېله داوــد  ؛وي ٦څېړونکي د شخی نظر څخه پاکه وي. که چېرې ک ي څېړنهوي او د  

شــو تــر ال  هلمخې پاېه معلوماتو ل ووپه دې مانا چې خپله راټوا شو يويل دڼه و په م ع  ېســه 

السه کېږي داود د معلومــاتو ترچې کومه نتيجه  ه وي.شامل ن درک پکې يوي او د څېړونک

ګټــې  ـيشخفــ  ي فکرل درک اوـوي او په معلوماتو والړه وي د شخف ېشو  تر السهڅخه  

 څرګندوالی.   ه څېړنه کې څېړونکی خپل نظر نپه پس وولی شو چې  څخه پاکه وي.

تــور ېړونکی په تف يم نيونه کې ګــډو پورته مثاا کې څ  هد دېلګې په توګه ک ن وــو ښــه فک

دې صــورت کــې کــه ســازمان ه ړي نــو پــ وام ورکخو ديا هم خپلې څېړنه ته د ؛ثادت نه کړي

دــه کومــه ښــ  ؛کارکوونکو ته په تف يم نيونه کې درخه ورکړي ه ېګڼه د ســازمان رس نو دا کار 

او    او پورته څېړنه ده د وخته  ه نکاحارضۍ کچه هم ر ونه کړي او د کارکوونکو د غي 

 هېڅ ګټه ونه کړه.وې  وه. سازمان ته وعضا لګښت

 
 په اړه معلومات په راتلونکی څپرکي شته دی  ک ي څېړنې ٦
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 (Generalizationالی )عمومي و  .۱.۷.۶

اصل زوات تر سرتګو   پــه ه غــه کچــه د  وايلي  څومره چې په ووه څېړنه کې د ع وم

مــه پاېلــه و کداده چې  تبار زوات وي. د ع ومي وايل اصل څخه موخه  عارزښت او ا  څېړنې

لکــه پــه  .سازمانونو کې هم د ت بيــق وړ وي  نورو  چې تر السه کېږي هغه ع ومي وي او په

نيونه کې ګډون د کارکوونکو تعهد ســازمان تــه زوــاتوي. اوس   مپه تف يکې چې    تېر مثاا

خو   ؛دو وړ ويېي او نورو ادارو کې کې هم د ع   که دغه څېړنه که په سوداګرۍل ملک

انونو ځانګړنې هم په ېړنې پر مهاا د دغه نورو سازمشونی دی چې د څ  تخدغه کار هغه و 

  ي.و  ېاخېستل شو ونه م منه هڅخ ىهغو له وي او  يپام کې نيوا شو 

 

 

 (Parsimonyسپام ) .۱.۷.۷

نو داود  ؛ې څېړونکی څېړنه کويدې اصل څخه موخه د څېړنې ساده والی دی. کله چ  له

ې څخــه وســايت. پــه د پېچلتيا لهنه ساده راويل او ړ ېچې تر اخره حده پورې څ  لهڅه وکړي

ه ــدا دســنه کــوي  ولري ړتياته ا 7هڅېړونکی په خپله څېړنه کې پنځه متدولونمانا که چېرې  

ــه  ــاثيات ون ــدې ت ــه دان ــه څېړن ــې پ ــوم چ ــړي ک ــه دې ډډه وک ــو څخ ــه متدولون او د هغ

 ( ۲۰۱۶سيکاران او دوګ  ل (لري.

 

 لنډيز

ل د ځکــه هــر ځــ   ؛نو پــوه  ي داود د هغې په ځانګړ کو   هنه څېړ کله چې څېړونکی کوم

پر مب ووې پوښتنې ته   تګالروعل ي    ېد وو اتو راټوا د څېړنې په نامه نه وي. څېړنه  معلوم

وې تر زواتــه حــده په دغه عل ي تګالرو پوه   او په اړه  ځواب موندنه ده. څېړونکی داود

 معلومات ولري. 

نــو لــومړی دې  رشوع کــوي؛چې کلــه څــوک څېړنــه   ليدپه ځينو کتادونو کې ديا ليک   

ــرآ ت ته وګوري چې  وخ نــه؟ کــه څېړنــې  ي او کــهرسه کېــږوا دغه څېړنه په دغه موده کې ت

ــررسه ؛زوات وخت ته اړتيا درلوده او له ده رسه دومره وخت نه و کــوي  نو ديا دې څېړنه نه ت

 
 معلومات تر السه کړئ. تدوا په اړه م په راتلونکو څپرکيو کې د 7
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ه ي چــې دغــه درخــ ر و م قدم کې دې وګــ ونو مخکې دې الړ  . دو ؛رسه واو که وخت ور 

ه رس نو دغه څېړنه دې نه تر ؛و شتون ونه لريه؟ که معلومات( شته او که نDataکې معلومات   

يم درخې ته دې الړ  . ودې وګوري چــې دغــه ېنو در   ؛معلومات شتون ولريو که  کوي ا

لګښت او ګټې پــه اړه د  ېنو ديا د ؛لپاره د اه يت وړ ده که وي موضوع د سازمان او ټولنې

ده او که نه کــه ګټــه ګټه زواته  هغې څخه وې لهڅومره لګښت چې پرې راځي   لوکړي  رکف

 ۲۰۰۹ رسه کړي.  رادني او ملګريلنه ترڅېړ کې دې  نو په اخر ؛وې زواته وي

 

 پوښتنې

 څېړنه څه ته واوي؟

 ترمنځ څه توپي دی؟  د څېړنې مېتود او مېتودولوژي

 څېړنې د کوم هدف  لپاره تر رسه کېږي؟

 دې ته اړ کېږي چې څېړنه تر رسه کړي؟ک لخولې 

 انګړنې لري؟ کومې څڅېړنه 

 

 ىل شئه اخيستڅخه ګټ د ال م العې لپاره د الندې کتادونو
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 ىدويم څپرک

 څېړنې ډولونه او څېړنېزه فلسفه د 

 

 :پرکي غټ ټکيد دغه څ

 څېړنې ډولونه  ✓

  لنه څېړ ترشودي توصي ي(       ولونهډ ېن څېړ ته په کتو د  هدف -

 (( نهڅېړ توضعي  ل اونهڅېړ اکتوايف  لنهڅېړ  وستهېپ

ګډه او  کي ي  لک ي   ولونهډ ېن څېړ تو رسه د ته په ک معلوماتو -

 (څېړنه

 (نګه څېړنهل او نهڅېړ  ع     ولونهډ ېن څېړ د  وتته په ک ماهيت -

 ( Research Philosophyڅېړنېزه فلس ه   ✓

 .رېښتيا پاله  -

 .اثبات پاله -

 . ت سي پاله څېړنه -

 ( Research Approachڅېړنيزه رون    ✓

 ( Deductive Approach   قياس -

 ( Inductive Approach  رون استقراوي  -
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 څېړنې ډلبندي.  ۱ .۲

دلــې   لــهدا چې ستونزې رسه ورته نه دي او د هرې ستونزې جوړښتل چاپېرواا او رشاېــط  

 نــو( و ميتودنو هغــه کړنالرې    ؛ستونزې رسه توپي لري. اوس کله چې ستونزې رسه توپي لري

 د دې سبب دل رسه توپي کوي. دغه توپيونه لهتل کېږي هغه هم وو  چې ګټې ورڅخه اخېس

نړوــواا  که د څېړنــې پــه اړه چې د څېړنې په ډلبندۍ کې وو څه پېچلتيا رامنځته کړي.  ليشو 

ــر  لږيېنو دا ترې جوت  ؛کتادونه وکتل   د څېړنــې د  منځچــې د څېړنــې علــم د کارپوهــانو ت

ړونکي په جــال ډوا رسه د څېړنــې ډلبنــدي ېاو هر څډلبندۍ په درخه کې د نظر وووالی نوته  

پــه هغــې کــې د څېړنــې ټــوا   ېمــه ډلبنــدۍ کــړ څېړونکو چې کو   ومکو   ده. ه دارنګه  ېکړ 

پېژندا شوو ليکواالنــو د ډلبنــدۍ   چې د  ې. مونږ هم هڅه کړ يډولونه نه دي را اخيستل شو 

. پــه دغــه ېيســتد څېړنــې ډلبنــدي راخ  ( ۲۰۱۱څخه پيوي وکړو. ليکواا د رنجيت کومــار   

ته په کتو څېړنهل هــدف تــه ت يهما .ېوول شو ې څېړنه په غټه کې په درې درخو وډلبندۍ ک

شــئ. دغــه ډلبنــدي هــم   شکل کې کــتىل  ( ۱ل۲په کتو څېړنه او معلوماتو ته په کتو څېړنه په   

لکــه تــاروخي   .ځکه دغه ډلبندي د څېړنې ټوا ډولونه په ځــان کــې نــه رانغــاړي  ؛نه ده  پوره

 او داسې نور Research Experimentalد علت څېړنهل څېړنهل

 د   او  کاوه  ددث  رس  پر  رش ې  د  غاښونو  د  آس  د  ووعلام  ېډل  ې وو   کې  وختونو  تېرو  په

  ځواب   سم  وو  ترڅو  واړوا  لټه  په  لب  کتادونه  ټوا  وخت  د  وې  لپاره  موندنې  حقيقت

 پيدا  څه  هر  کې  کتادونو  په  چې  لو  داور    دا  خلکو  د  کې  وخت  هغې  په  کړي.  پېدا  ورته

 وي.  راغلې  کې کتاب کوم په حتام ده خربه دغه او کېږي

  دې  کوونکی  زده  وو   دوی   د  کې   وخت   دغه   په  .اېدک  لوستل  کتادونه  او  او   روان  ددثونه

 دې  په  وش ېرو.  ېې  غاښونه  او  پورته  خوله  اس  د  راځئ  چې  وول  ووې  او  شو  حوصلې

 عفابا   شاګرد  دغه  د  چې   کاوه  وې   ګومان   او   اشو   غفه   په  ء علام  ټوا   کې   وخت

 (۱۳۸۵  روهيل دي. شوي خراب

  کې   کتادونو  په   وې  يقتقح چې ل وه  کړنه  ووعلام  د  وو   دي.  ټکي  مهم  دوه   کې   مثاا  پورته

 کتلو.  کې ع ل  په وې حقيقت چې  وه خربه کوونکي زده د دووم او لټاوه
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شــو څېړنه لومړی    کې  دغه ډلبنديپه   تــو رسه   ېپــه درې ډولــه وېوــل  ده. هــدف تــه پــه ک

تــو   يديڅېړنهل ترشودي څېړنهل اکتوايف څېړنهل توض څېړنه او پېوسته څېړنه(ل ماهيت ته په ک

کي ــي څېړنــه او ک ــي تــو څېړنــه   ( او معلوماتو تــه پــه کڅېړنه  دنيادي څېړنه او ع   څېړنه

 څېړنه( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ډولونهد څېړنې   وتک ههدف ته پ. ۲.۲

ــر څېړنــه ولــې د څېړنې اص  موخه په ګوته کوي. دا چــې  کې څېړنه  ۍدغه ډلبندپه   رسه ت

ــرکېږي ه دغه ځواب تر السه کوا وې اص  م رسه وخه وي. کلــه چــې څېړونکــی څېړنــه ت

دې پردې کوا وي او وا ده د کوم   ځانګړنې معلوموا وي د وو    وې    نو موخه ده  ؛کوي

دــل   اړوکــه معلومــوا وي. پــس   يد وو نو   يکنو ړ وا ده څې   اخرتاع وي وا د وو   او 

 وولی شو چې موخې ته په کتو رسه څېړنه په څلور ډوله ده.

 .توصي ي( څېړنهترشودي   ( ۱

 .پېوسته څېړنه ( ۲ 

 .اکتوايف څېړنه ( ۳ 

 ړنه.څې دي( توض۴ 
  

 (Descriptive Researchترشيحي )توصيفي( څېړنه ). ۲.۲.۱

رودي څېړنــو کــې د وــو  ل خلکــول ګروپونــو او ـچې په توــ   لږيېمعلوموې    څخه  مو ن  هل

(. دغه څېړنې پــه ۵۵. م ۲۰۰۹د ځانګړنو ترشوح را درسېره کېږي.  دادني او ملګريل  سازمانونو
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 Ex post factoرودي څېړنــې د   ـتوــ  و کېږي.کې تر سرتګ )دواړو(ټولنيزو او طبعي علومو 

research  متدولونــو دانــدې کنټــروا نــه  رړونکو پېږي. په دغه څېړنو کې څېداو( په نامه هم

راپــور ورکــوي. پــه وــې    ږي په اړهېوي او وا چې پېښ  يد هغه څه چې پېښ شو   وواځېلري.  

 اوليــت او خوښــوايلد وو   د پېښېدو تکرار  فروکونيس( او د خلکو   ترشودي څېړنو کې

 .( ۳-۲م م . ۲۰۰۴درخې را سپړا کېږي.  کوتاري ل 

السه کېــږي. کــه چېــرې پــه ت په دواړو  ک ي او کي ي( دڼه ترمعلوما  ودي څېړنې کېرشت

شــکل پــه جــدولونو کــې ځــای پ  ؛ک ي دڼه وي ځــای کېــږي د وــو وــا څــو رنو د عددونو پــه 

د پوښــتنليک لــه الرې راټــولېږي. کــه او معلومات    ويمتدولونو سلنه وا نورې ځانګړنې راښا

( پــه Case Studyاهداتو( او حاالتو کتنــه   د کتنې  مو تامنو معلو  ؛چېرې په کي ي دڼه وي

  دڼه راټولېږي.

( او څومره پوښتنې ته ځواب پېــدا کېــږي. د ولــې او Whatترشودي څېړنو کې د څه   په  

و کــې څېړونکــی پــه پېښــه کــوم ه دارنګه په دغه ډوا څېړن  څرنګه پوښتنو رسه کار نه لري.

 (  ۲۰۰۸دي.  دورن او ملګریل  ياهده شو وم هڅدا معلومېږي چې  وواځېکنټروا نه لري 

څخه ګټه اخ  او په اونۍ کــې څــو   ۍتکنالوژ   لهد الف سازمان په کومو کړنو کې   ✓

 دغه تکنالوژۍ کاروي؟ ځله

 ښځو څخه زوات لوستي دي. لهسلنه نران  ۸ ✓

 ماتو څخه خلک زوات خوښ دي؟خد د الف سازمان د کوم ډوا ✓

 ماتو څخه زوات خوښ دي.دخ فپيودونکي د الف سازمان د ال ۳۰٪ ✓
 

 (  Correlational Researchپېوسته څېړنه ).  ۲.۲.۲ 

( په نامه هم وــادېږي. پيوســته څېړنــه کــې د وــو Associational Researchدغه څېړنه د   

وا په دغه څېړنو کې د دوو شيانو   وته کېږيکيا په دل   داندې په ګ  اړوکهل ملګرتيا او ت

که وو زوات   دل هــم زوــاتېږي او کــه وــو کــم ېږي   ډوا پېښ هڅ  هدل رس   لهاړوکه چې وو  

  او دل زواتېږي(. د دېلګې په توګه څومره چې پلــور زوــاتېږي پــه ه غــه انــدازه ګټــه هــم 

 کېږي. دورن او ملګــرېلکتل    وواځېمنځ اړوکه  په دغه مثاا کې د پلور او ګټې ترزواتېږي.  

 ( ۹۹ م .۲۰۰۸
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پــه اړوکه پرتــه لــه دې چــې  (  Varables    ينواتو متدولوز  اوپه دغه ډوا څېړنه کې د دوو   

شکل  ( ۲ل۱ي پکې راوستل  ل م العه کېږي. په   يکوم متدوا کې السوهنه و  وا کوم تغ

شــکل شئ. اړوکه کتىل ىيو جدولونو کې د هغو ېکې تاسې د در  پــه لــومړي  ېکــ  ونوپه دغه 

ږي. پــه ېهــم زوــاتوايل رسه دل تازو چې د وو په  لمنځ مثبته اړوکه دهشکل کې د متدولونو تر

ــرودو دــل متدــوا رسه   لمن ــي دهاړوکــه  منځ  م شکل کې د متدولونو ت چــې د وــو متدــوا د 

ــر مخال ه اړوکه لري د وو په زواتوايل دل ک ېږي. په منځ اخري سيب کې د دواړو متدولــو ت

ندې ا داو دمت دل رپوې  متدولونو څخه زوات وا کم   کوم تاثي  لهنوته. که وو  هېڅ اړوکه 

 نه وي.

په تورو رسه معلومېږي. مثبت وو مثبته اړوکه ښاوي او من ي وو   ( ۱-ل  ۱د پېوسته اړوکې د    

څ اړوکه نوته. کله چې عــدد ېمنځ هنو د دوو شيانو تر  ؛من ي اړوکه ښاوي کله چې ص ر  

 ۱ل۰د اړوکــه قــوي وي. پــه دې مانــا کــه چــې  وې    په لور ځي په ه غه کچهص ر څخه د وو  

 ۱ل۰-ص ر څخه د من ي وو پــه لــور لکــه د   لهې  اړوکه قوي ده او په من ي اړوکه ک  ۶ل۰  هخڅ

 من ي اړوکه قوي ده. ۶ل۰-څخه د 

دغه څېړنې د علت د څېړنو رسه توپي لري او د علت او معلوا اړوکه په کې په نظر کې نه 

 ا کېږي. نيو 

 
لومړي شکل کې مثبته په  راکوي.    هنو نو الندې شکل  ؛يوپورته مثالونه د ګراف په دڼه وښ   که

دــل رسه کومــه  لــهم شکل کې متدولونه وــو يم شکل کې من ي اړوکه او په درېواړوکه ده دو

 اړوکه نه لري.
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 :لکه

دــازا  د دازار موندنې اغېزې د وو جنس په پلورلو څه وي؟ ر مونــدنې دودوجــه که چېرې پــه 

 . ار لوړه کړو د دې رسه د جنس په پلور کې څه توپي 

هغه کسانو کې چــې د تهنــي په  ؟  زړه د ح لې ترمنځ کومه اړوکه شتهوا د تهني فوار او  آ 

 فوار کچه لوړه وي د دې امکان شته او که نه چې د زړه ح له پرې را .

دــه د  ؛راووځــي يتکنــالوژ  يکومــه اغېــزه لــري؟ کــه نــو   ۍدې کــار   په  يوا تکنالوژ آ  نــو دا 

 اري زواته کړي او که نه.کېد هکارکوونکو ځای ونييس چې دغه کار د

دــل   په دغه ډوا څېړنه کې تل د وو   اړوکه د دل    شــی پــه  رسه په ګوته کېږي وا وو 

 ا لري او که نهل دا معلومېږي.يتک ې  داند

 ږي. ېرسه خوشدايل نه زواتزواتېدو په منځ کومه اړوکه نوته. د پېسو د پېسو او خوښۍ تر

 

 (Explanatory Researchي څېړنه )حتوضي. ۲.۲.۳

ده.  ېپه نامه هم واده شو  ( Analytical Researchپه ځينو کتادونو کې د تدلي  څېړنې   

ولې پوښتنې ته ځواب وموندا  . د ولــې پوښــتنې   په دغه ډوا څېړنه کې هڅه کېږي چې

ت اړوکه پېدا کوو. لکه که مونږ وغواړو چې د الف پېښه  د عاوــد په ځوادولو رسه مونږ د عل

چې   لمنځ اړوکه روښانه کړيد دوو شيانو تر  تاثيات لري.  جندر( ب فکتور     داندې د  ( هچک

په پورته مثاا کې د جندر تاثيات د عاود په کچه معلومو  او څرنګه تاثي لري. ېوو په دل ول

نو د ښځو په نسبت څومره کم وا زوات وي. وا که ښځه په  ؛د مثاا په توګه که وو کس نر وي

 نو د ووې ښځې عاود د سړي په نسبت څومره زوات وا کم دی. ؛وسينظر کې ون

 

 ولې د تهني فوار څخه ډک ژوند د زړه د ح لې سبب ګرځي؟ 
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د هغه په عل ي السته راوړنــو دانــدې تــاثېرات اچــوي؟ د   څرنګه د ماشوم د ژوند چاپېرواا

يل ول ولــراسو   ېساتېره توګه که وو ماشوم په منظم ډوا غني خواړه وخوريل منظم د  مثاا پ

نو د هغه په عل ــي   ؛خواړه وې ک زورې وي او هم منظم چاپېرواا ونه لري  که دل کس چې  

 السته راوړنه داندې څومره تاثيات ولري.
 

 (Exploratory Researchاکتشايف څېړنه ). ۲.۲.۴

ــرډوا څېړ   څلورما  موخې ته په کتو رسه د  لرسه کېــږينه ده. اکتوايف څېړنــه هغــه وخــت ت

نــو کــې د . په اکتوــايف څېړ ينګړې موضوع د احتامالتو په اړه څېړنه کو ووې ځا  د  هلچې ک

وي. پــه دغــه  ېره حده مبه ه او نــو ېنه ويل موضوع تر ډ موجود پېښې په اړه پوره معلومات

 تــر دروــده رســ ي دڼــه نــه لــري.وــې    تډوا څېړنو کې د انع اف کچه زواتــه وي او جوړښــ 

 ( ۲۰۰۸ملګریل  وا ن(  دور ۲۹ل۲۶. م م ۲۰۱۱ کومارل 

يوي اصولو له مخې نه راټولېږي او تر زواته کچه په ئدغه ډوا څېړنو کې معلومات د احفا

تــه کېــږي.   ېنو   هدغه څېړنو کې وو  پــه دغــه ډوا څېړنــو کــې د خالصــو ع ومــاد نظروه رامنځ

 کېږي. پوښتنو څخه ګټه اخيستل 

 

 لوماتو ته په کتو رسه د څېړنې ډولونه م. ۲.۳

دــېال دېلــو الرو رسه راټــولېږي او دلپاره معلو   ېنړ ېدا چې د څ ا پــه مختل ــو طروقــو يــ مات په 

تدليليږي. دا کار د دې سبب ګرځي چې د څېړنې مختلف ډولونه رامنځته کړي. د دېلګې په 

او کــه د کلامتــو پــه څېــرل د معلومــاتو  کی معلومات په حســاغ دڼــه راټولــويډوا که څېړون

ځــای کــړي  خالصــې رکــې ځــای پ ١پــه پوښــک ليــک ېنتښــ و راټولولو پر مهاا کــوم ډوا پ

( نو دغه معلوماتو راټولولو ته په کتو رسه څېړنې په درې درخو وېول او که دندې  يپوښتنې د

 ل چې په الندې ډوا دي:ده ېشو 

 .( ک ي۱ 

 .( کي ي۲ 

 ګډه څېړنه. ( ۳

 
 د معلوماتو راټولوا پ څپرکي کې د پوښتنليکل دندې پوښتنې او خالصې پوښتنو په اړه معلومات شته دی  ١
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دوو ترمنځ  ووړلوم . په پيل کې داخيستل کېږيڅخه په نړوواله کچه ګټه   يو څېړنوېدغه در 

ډوا هم نــه  ېدوی ترمنځ توپي په دد نګه چې اوس ښکاري. لکه څ .ډوا نه و  ېر په دېتوپ

په اخري تسلسل کــې رسه   ېوواځ  ېدلک  ي؛ي رامنځته کړ يپه ټوا جوړښت کې تغ  ېچ  لدی

م ينو درې ؛اصولو څخه په ګډه کار واخېستل    لهاړو څېړنو  توپي لري او هر کله چې دا دو 

  ږي.ېالسه کترورڅخه  هنړ ېډوا څ

شــل ې پېــړۍ تــر نياموــ رو څخهاخ لهلس ې پېړۍ و تاروخي تکامل ته په کتو رسه د نو   يل د 

خــو وروســته د  ؛څېړنې څخه زواته ګټه په ساونيس علومو کــې اخيســتل کېــده  پورې د ک ي

 ورتــه دتــه دې  لکې زوــاتوالی راغلــو څخه د کي ي څېړنې په استعاما ينېامو لهشل ې پېړۍ  

ون څخه ګټه اخيستل هغه وخت زوات شوا کله چــې څېړونکــو دا درک کــړه څېړنيز ر   ګډ

 .لونو څخه کار کله کله ستونزمن ويچې وواځې وو د دغه ډو 

 او قــوت دغه ډولونه وو پر دل کوم اوچتوالی نه لري او هر وو په خپل وجود کې ک ــزورې

وا دا چې کي ي  يغوره د ېنړ چې ک ي څېړنې په کي ي څې  ىلىمونږ داسې نه شو و   ټکي لري

تــو   ؛په ک ي څېړنو داندې غوره دي دلکې هرې څېړنې څخه په خپل ځای او پېښــې تــه پــه ک

 رسه ترې ګټه اخېستل کېږي.
 

 (Quantitative Researchکمي څېړنه ). ۲.۳.۱

د مثالونو څخه ګڼل کېــږي  ( Positivism Philosophy  فلس ې  ک ي رون د اثبات پاله

اغ دڼــه تدليلــږي. پــه دغــه مات په حساغ دڼه راټولېږي او هم په حسو لمع په دغه رون کې

 ډوا رون کې پاېله د احفاوه اصولو پر دنسب ټاکل کېږي. 

په ک ي څېړنه کې دې طريف ډېره مه ه ده او څېړونکې داود خپل درک او فکــر پــه څېړنــه 

ا څېړنــه کــې و ډ هغمعلوماتو څخه تر السه کړي. په د  لهې رشوک نه کړي او ځواب خپله  ک

په نظر کې ونيوا   او هغه ټوا شيان چې په وو دل تاثيات لــري هغــه پــه   اړخونهداود ټوا  

رون  ( deductive methodا څخــه د جــز   ُُ ک لــهنظر کې ونيوا  . دغه ډوا څېړنــه 

د   يل فرضيه رامنځته کېږي او وروســته ورپســېُُ د ک  ا چېرسه کېږي. په دې مانپردنسب تر

ېړنه کې ښه ده دا وي چې د ټوا ج عيت څخه معلومــات . په دغه ډوا څيځ  رو جزواتو په ل

نــو ځکــه د ټولــو پــه مناونــدګۍ د وــوې درخــې څخــه   ؛نه دی  راټوا  ل خو دغه کار اسانه
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د په م عويل دڼه تدليــل   معلومات راټولېږي. کله چې کوم معلومات تر السه   هغه داو

 ځواب اراوه کړي. هاړ  او خپله معلومات د پېښې وا ستونزې په
 

 (Qualitative Researchکيفي څېړنه ). ۲.۳.۲

دانــدې  د طبعيت په ماهيت او د خلکو په کتنــو  موــاهداتو(  چې  لميتود دی  دا هغه څېړنيز

  والړ وي. په دغه ميتود کې متدوا په طبعي ډوا څېړا کېږي.

س ه کــې حقيقــت د لف هغپه فلس ه والړه ده. په د social constractivisimکې ي څېړنه د 

جــز څخــه د  لــهجوړ شوي طبعيت کې کتل کېږي. دغه څېړنه کې د تدليل په موخــه   ټولنې

پــه لــور  خــاڅ څخــه عــام لهرون څخه ګټه اخېستل کېږي. وا  ( inductiveا په لور   ُُ ک

چې لومړی د وو موضوع په اړه جزوات کتل کېــږي لــه هغــې په دې مانا    رسه کېږي.څېړنه تر

 خرنې پاېله وړاندې کېږي.ا هړ ا هپوې  وروسته

دلکې ده مستقيم ډوا ستونزه راخېســتل کېــږي.   ؛په دغه څېړنه کې فرضيه نه رامنځته کېږي

. په دغه ډوا څېړنه کې معلومات په حساغ دڼه نــه يکومه چې څېړونکی روښانه کوا غواړ 

 تامــ و لدلکې د مک په دڼه وي. لکــه خالصــې پوښــتنې. دغــه څېړنــه کــې مع  ؛ېږيراجع ه ک

 حساغ او احفاوه دڼې ته نه اړوا کېږي.
  

 منځ توپريونهد کمي او کيفي څېړنو تر 

خــو د ک ــي  ؛السه کوا وينيز عکس الع لونو په اړه پوهه ترکي ي څېړنه کې موخه ټول.  ١

 او معلوا اړوکه ثادتوا او وړاندوونه کوا دي. څېړنو څخه موخه د فرضيو ازميښتوال د علت

ګروپ څخه  چې هغه هم پــه ات ــاقي توګــه نــه   معلومات د کوچني  کې  په کي ي څېړنه.  2

ټاکل کېږي( تر السه کېږي. ک ي څېړنو کې معلومات ديا د منونې اندازه ډېره وي او هغه هم 

 په ات اقي دڼه ټاکل کېږي.

خو په   ؛په دڼه راخېستل کېږي  ال اظول انځورونو او شيانوپه کي ي څېړنه کې معلومات د  .  ٣

 غ دڼه راج عه کېږي.معلومات په حسا ېک هنک ې څېړ 

خــو پــه   ي؛ټولې درخې او ټوا شيان م العه کېږ  په کي ي څېړنه کې د څېړنيزې موضوع.  4

 ک ې څېړنه کې وو خاصه درخه چې د متدولونو په دڼه وي م العه کېږي.
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 وکې معلومات د خالصو پوښتونو په څېرل مرکېل د ګــډون والــو کتنــې ا  په کي ي څېړنه.  ٥

جوړښت له   يا د وو منظم جوړ شو يخو په ک ي څېړنه کې د  ؛الع لونو په دڼه راټولېږي سکع

 نو دندې پوښتنو داندې والړه وي. ؛هم وي ېمخې معلومات راټولېږي او که رسو 

خــو پــه ک ــي څېړنــه کــې ديــا پــه   ؛ږيېيلپه کي ي څېړنو کې معلومات په فاع  دڼه تدل.  ٦

 ږي.ېم عويل دڼه تدليل

و کې مترکز په ووه خاصه درخه نه وي او وو څه پراخــه وي خــو پــه ک ــي څېړن ي يکپه .  7

 کې ديا مترکز په ووه کوچنې درخه وي.

پاولــه د څېړونکــي لخــوا د مســتقيم ګــډونوالو لخــوا ورکــوا   ۍپه کي ي څېړنو کې اخرن.  8

 والســه کېــږي.  جونســن اوي اصولو په مــب ترئيله د احفاوڅېړنو کې پا  ک ي  هکېږي خو پ

 ( ۲۰۰۶ل 2(  ليچ ن۲۰۰۸ل ١ټنسنسرک

 

 (Mixed Researchګډه څېړنه ). ۲.۳.۳

په ټولنه کې ستونزې او پېښې رسه ورته نه دي او نه هم رسه ورته رشاېط او چاپېرواا لــري. 

چــې وــواځې د وــو ډوا څېړنيــزو  لشــوهد شل ې پېړې په اخرو کې څېړونکو تــه دا پــه ډاګــه 

چې ټولې ســتونزې پــرې تدليــل کــړو. ه دغــه   وي  هن  ېنشو ميتودونو څخه ګټه اخېستل ده  

څو د ګډ ميتود څخه کار واخ  او ه دارنګه چې څېړونکي دې ته اړ شوا چې تر  لوجه وه

 ېد ګډ مېتود څخه ګټه اخېستل څېړنې ته قوت ورکوي. په دې مانا چې څېړونکی هــم رسو 

خپلــه  څېړونکــی چــې نــو کلــه؛ کتنې څخه ګټــه اخــ  لهاو هم   يکوي او معلومات را ټولو 

نو دغه ډوا څېړنه تــه   ؛څېړنيز ميتودونو څخه ګټه واخ   څېړنه کې د دواړو  ک ي او کي ي( 

 ګډه څېړنه واوي. 
 

 ماهيت ته په کتو د څېړنې ډولونه. ۲.۴

 ې په الندې ډوا دي:دهل چه په کتو رسه څېړنه په دوه ډوله ماهيت ت

 ( Applied Research   ( ع   څېړنه۱ 

 ( Pure Research   هنړ ېڅ( نګه ۲

 
١ Johnson and Christensen 
2 Lichtman 
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 (Applied Research)  عميل څېړنه .۲.۴.۱

چې  لد ورځني ژوند د ع   ستونزو د حل په موخه ترې ګټه اخېستل کېږي  عل ي څېړنه 

صنعت پــه درخــه کــې د   چې په سازمانونو او  لڅېړونکو دا راوه ده  هپه اوس وخت کې د اکرث 

 دغه ډوا څېړونو څخه ګټه واخيستل  .

 

   Pure Research)ه څېړنه )ګن .۲.۴.۲

 ږي.ېهم واد ( په نامهBasic and Fundamental Researchڅېړنو     دغه څېړنې د دنيادي

لپاره په عل ي درخه کې تررسه کېږي. پــه دغــه ډوا   دا ډوا څېړنه د عل ي تيوري د زواتوايل

څېړنــو کــې  اډو  د موضوع په اړه معلومات پېدا کېږي نه د ستونزې په اړه. په دغه  څېړنه کې

پــورې نــه  ه دارنګه نګه څېړنې د وــو ځــانګړې ســازمان څېړنه زوات وخت په در کې نييس.

 دلکې د ټولو سازمانونو لپاره وي. ؛وي تړيل

فکتورونــه  نګه څېړنو ښه مثاا د کارکوونکو توووقونه ده. څېړونکــی غــواړي چــې هغــه  د

ن د موخــو د ه د ســازمانو ناځچې خپل    لکارکوونکو ته جرت ورکړي  چې څرنګه  لپيدا کړي

 السته راوړلو لپاره وقف کړي.
 

 (Research Philosophyڅېړنېزه فلسفه )  .۵. ۲

ــ  چــې ټــولې خــواوې د  لشــو کــولیه  د څېړنې فلس ه وو لووه او پراخــه موضــوع ده مــونږ ن

 نــو کــې ګټــه. د څېړنې فلســ ې څخــه پــه ټولــو څېړ وح کړوموضوع دلته په م فله توګه ترش

پــه  شــو او لس ه ده چې مونږ د   درک پرې کــوىلځکه چې ه دغه ف  هغهاخېستل کېږي  

دې رسه مونږ د افرادو فکري ماډال د څېړونکي ليد لوری چې په څه ډوا وو څــه ګــوري او 

نرشــ  خو په ځېنــو ؛وته کويه دارنګه د حقيقت د السته راوړلو لپاره مختل ې عقيدې راپه ګ

شــوی وي او پــه څېړنــه کــېور  تړښــ وج ىنګړ اڅېړنــو کــې د فلســ ې لپــاره ځــ وو  شو  کــوا 

شــو   نوم  ىځانګړ  تــورا پــه يوي. په نورو کې دېا ترې وادونه نه وي  . اکــرثا د ماســرتۍ او دوک

شــو   څېړنو کې ترې وادونه کېږي. وي. پــه څېړنــه  يپه دې مانا چې د دېل عنوان په دڼه لېکل 

خــو وــو د  ؛وي نــه عنــوانوــې  خو په نورو کې ؛وي ېې ووه وا دوه پاڼې ورته ځانګړې شو ک

شــو وــې    الرو څخه د دغــې درخــې تکــر کــوا پــه څېړنــه کــې لوســتونکو تــه   وي.  ېکــاروا 
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څېړونکي د پوهې د ترالسه کولو تګالره ور په ګوته کوي. په دې مانــا چــې څېړونکــې څــه 

 ( ۲۰۱۶ن ل اډوا غواړي چې حقيقت تر السه کړي.  ج

  په اړه رامنځته کــوي کــه   وو  نو هغه ووه علم او پوهه د  ؛کله چې وو څوک څېړنه کوي

م الس معلومات راج عــه کــړا واو دو  ه په هره درخه کې وي اوس کله چې تاسې لومړيهغ

نو په دې رسه تاسې  ې؛او هغه مو تدليل کړا د هغې وروسته مو څېړنيزې پوښتنې ځواب کړ 

شــتون پــه څېړنــه کــې څېړونکــي تــه  وو نوی علم ر   رکــ دې فد  امنځته کړ. د فلس ې د درخې 

  چې دغه خپل علم ته په کوم ډوا جوړښت ورکړي. لکوير و 

ل چې په النــدې کله چې څېړونکې څېړنه کوي وو د دغه څلورو فلس و څخه ده ګټه اخ 

 ډوا دي: 

 .( رېښتيا پاله۱ 

 .( اثبات پاله۲ 

 .( ت سي پاله څېړنه۳ 

 راګامتيزم( پ۴
  

 (Realism Research Philosopyريښتيا پاله څېړنيزه فلسفه ) .  ۲.۵.۱

اثباتپاله  پوســټيووزم( دواړه رسه ورتــه   چې روښتيا پاله او  لاکرثا وخت داسې انګېرنه کېږي

دي. په اکرثا کتادونو کې دواړه وو ډوا م هوم وړاندې کوي. دلته مونږ په دې ددث نــه کــوو 

ــر  ودغــ د  خــو دا دهــرته ګــڼم چــې  کــه نــهل    توپي لري او  چې دا دواړه رسه  يپمنځ تــودواړو ت

  . رامنځته 

روښتينې څېړنيزه فلس ه په هغه حقيقتونــو دانــدې مترکــز کــويل کــوم چــې لــه مخکــې پــه 

مســتقيم روــاليزم   شاوخوا چاپېرواا کې شتون لــري. روښــتيا پالــه فلســ ه پــه دوه ډولــه ده وــو

  Direct realisimرواليزم    تقادي( او دل انCritical realism .)يزم کــې هــر مستقيم روال په

. په دې مانا چې د حقيقي نــړې انځــور پــه حقيقــي دڼــه ېالسه کو رته ګورې ه غه ت  چې  څه

 خو په انتقادي رواليزم کې ديا واوې چــې انســان د احساســاتو لرونکــی دی او  ؛رامنځته کېږي

 نو هغــه څــه چــې مــونږ ګــورو هغــه زمــونږ د ليدغه احساساتو اغېزې خپله تاثي په علم اچو 

 . ليدىل شوه ه چې مونږ حقيقي تفوور ند کوم په وجه يځرا اغېزې الندې تراحساساتو  
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خو دا چې د نورو شاوخوا د رنګونو   ؛لري رسه ورته رنګونه Bاو   Aلکه په پورته انځور کې  

ــر  ؛تاثي الندې راغ   تر د مســتقيم رويښــتيا پالــه  نــو منځ د تــوپي احســاس کېــږينــو دواړه ت

مثــاا کــې د دوی   يتکر شو په  نو    ؛دی  تقيقحطرفداران واوي چې هغه څه ته ګورې ه غه  

رنــه کېــږي چــې ېخو ديا په انتقادي رواليزم کې داسې انګ  ؛په نظر دواړه رنګونه رسه فرق لري

حقيقي د   مونږ او تاسې څه ګورو شاود زمونږ د احساساتو او نورو فکتورنو زمونږ د څېړنې او

پورتــه مثــاا کــې چــې تــرې  پــه لکــه .مونږ ناسم درک کړووې    منځ را  او په وجههنړۍ تر

 ( ۲۰۱۶وادونه وشوه.  جانل 

پــه دې وــوه خولــه دي چــې نظــر مســتقيم رويښــتيا پالــه تــه د انتقــادي فلســ ې  يڅېړونکــ  

نو هڅه  ؛ټاکئنو که تاسې د خپل څېړنې لپاره د رواليزم فلس ه   ؛يد وړ ديئڅېړونکي ډېر د تا

 وکړې چې د انتقادي فلس ې څخه پکې ګټه واخلئ. 

د څېړنې له الرې وې    هغه علم او پوهه چې مونږ  را کېږيېڅېړنه کې داسې انګيزم  لارو  په 

. رسه د دې چــې دغــه انځــور يينه ده چې سم شکل راښ ئېتر السه کوو په حقيقت کې ووه ا

هم وې  نو ليدا ؛کچه رسه توپي کوي  ېخو د خلکو د پوه  يچې په آونه کې ښکارې سم و 

دــاور ديل چــې دغــه   له  رسه توپي کوي. هغه کسان چې دغه څېړنې څخه ګټه اخ  پــه دې 

تر السه کوو دا وو ښه ښودنه ده چې څه شی داود و ؟ ه ــدا المــل دی وې    علم چې مونږ

تــل کېــږي. ځای پېښېدو ته  ه ډوا څېړنه کې تل د متدولونو ترمنځ ملګرتيا او وو چې په دغ ک

ي او ديــا ـوړو ټوټــو وووــ  وڅــ  هپه دغه ډوا څېړنه کې ستونزې ته جوړښت ورکوي او هغه پــ 

چې د علت او معلوا اړوکه پکې پېدا کــړي. ه دارنګــه د دغــه کوچنيــو درخــو  لهڅه کېږي

هم په نظر کــې نييســ. د   ېترمنځ اړوکه هم م العه کېږي او د ديا پېښېدو مثالونه او ملګرتياو 
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 ووشــو وښــ ېپڅو د چې تر  لنې اصوا رامنځته کېږيينو څخه په ګټه اخېستلو رسه ځدغه مثالو 

 ( ۵۷ل م ۲۰۰۷ستونزو د حل په درخه کې ترې ګټه واخېستل  .  فېرشل 

منځ د ملګرتيا اړوکه ه ګټه اخېستلو رسه د متدولونو ترحساغ او احفاوي ميتودونو څخه پ

روښتيا پاله څېړنــې دې پــه احفــاوه اصــولو   ېخو دا خربه ده س ه نه وي چې ټول  ؛پېدا کېږي

 ( case studiesې کي ي څېړنې شته چې حاالتو ته کتنه   رېډ ېوالړې وي. په ع ل کې داس

ترمنځ کومه اړوکه   ومتدولون  ومقاوسه کړي چې د دغڅو دوه متدوله رسه  چې تر  لوي  يشو 

ڼه لــري. هغــه دا والړ روشونو داندې ووه ښــېګ ؟ دغه رون په خالفو احفاوويشته او که نه

ه څو متدوله پــه خپلــو کــې رس   ېچ  يږڅېړنه کې دا په ګوته کې  ېاحفاوه داندې شو   رچې پ

نــو پــه نــورو متدولونــو کــې هــم راځــي.  ؛اړوکه لري او که په وو متدوا کې کوم تغي را 

ه دارنګه دغه ډوا څېړنه کې د متدولونو ترمنځ احتامالت هــم پــه ګوتــه کېــږي. خــو هغــه 

ــ  ميکــانيزم چــې دــدلون را  ن دــه  دــدلون رسه پــه نــورو کــې   هنا  روښــ ه د کــوم متغــي پــه 

 (.۴۲ل م ۲۰۰۷رشل کولی. فې

کې د  د روښتيا پاله فلس ه د روښانه کولو لپاره وو مثاا وړاندې کوم. که وو مدور په سازمان

نــو پــه موضــوع کــې د څېړنــې پــه  ؛حارضۍ په اړه اندېښنه لــريکارکوونکو د ناروغۍ او غي 

ه پــه لــ پخ  عخو کله چې متدوا رامنځته کړي نــو موضــو   ؛موضوع په وړو درخو وووو  خاطر

خپلواکــه متدــوا وې  څنګمتدوا رامنځته کړي. تر وړو درخو ووول کېږي. لومړی ده تړىل

ي په حاا کې وي. کله چې د ناروغۍ او غي حارضۍ په اړه يهم رامنځته کوو کوم چې د تغ

تــل  وــې    ته  وېاو احفا  ټوا اړخونه م العه   دــه پــه ډاګــه   چــې کلــه پــه   ؛وک نــو دا 

 الملونو څخه  لهږي. وو  ېکچه هم زوات  ۍنو د غېر حارض   ؛زوات    مجح  رسازمان کې د کا

څنګ نور علتونه هم کچه لوړوي. د دې تر ۍغي حارض  د دی چې ( stressوې تهني فوار  

د ورځې رخفت هــم  ېلکه چې کارکوونکي د پنجونب .شته چې داود په نظر کې ونيوا  

 ت دی.ه زواخڅ دني ژو ـرضاوت د خپل شخف ىچې دغه کار د هغو  اخ 

څــو د ســټروس او غــه د کــارکوونکو تــه ولېــږدوا   ترپوښتنليک د ترتيبولــو وروســته ه

کچــې رسه   لهکچه معلومه کړي. ديا تر السه شوي معلومات د غېرحارضۍ    رضاوت  يوظي و 

غه څېړنه د اه يت وړ ده او که ته په ګوته کوي چې د مقاوسه  . دغه ډوا څېړنه څېړونکو

 ىوا دغه ووه ورځ رخفتي ده د دو آ منځ اړوکه راپه ګوته کوي چې  ولونو تردتم  دنه؟ نو دغه 

حارضۍ او وظي ــوی رضــاوت اړوکــه او ديا د غي   ه کړياو سټروس کچه راک   حارضۍد غي 
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 ېڅــو د وظي ــ ب پېدا   ترځواوکتل   او له هغې وروسته د ستونزې د حل لپاره وو سم  

ده هغــه د دا  دغه مثاا کې د اندېښــنې وړ خــربه    په  جروان کې د فوار کچه راښکته کړي.په  

دغــه کــار کــې د پــه پېچلو شيانو ساده کوا دي لکه د سټرس موضوع او د هغې ک ــوا. نــو 

او د څېړونکي د پوښک پاڼو لــه الرې د خلکــو رسه مســتقي ه اړوکــه نييســ   رواليزم د څېړنې

 هغوي رووه ومعلوموي. 
 

 Positivismاثبات پاله  .  ۲.۵.۲

شــخص د زم د  وويتسد پو  فلس ې پر مب هغه څه په علم کې راځي کوم چې په م عويل  د 

په دغه فلس ه کې څېړونکي  .ږيېنظر پرته په حقيقتونو او اثبات په وساولو والړ وي( دڼه ثبوت

پاکــه وــې    خپلو نظرواتو څخــه  لهتر السه کړي او  رسه داود    ۍد وو   په اړه پوهه په دې طرف

وهه السته راوړا داود د هغه الرو چارو پر مــب و  وو   په اړه پ د ېکپه دغه فلس ه   وي.

معلومات داود د حساغ تګالرو پر مب راج عه او ديا د احفاووي  کوم چې اندازه کېږي لکه

ع وميــاتو څخــه د جزوــاتو  لــهکــې دغه ډوا فلس ه په  اصولو له مخې تجزوه او تدليل  .  

  deductiveوالتيــا ېداود په دې طرفې رسه وي او د خلکــو ل  نهړ ېڅ  يږې( په لورې تګالره خپل

  داود په نظر کې ونه نيوا  .

 

 (Interpretivist Researchتفسري پاله څېړنه ).  ۲.۵.۳

دــې زده  ي.دغه فلس ه کې علم په ټولنيزو جوړښتونو کې نغښــتې دپه   هغــه   کــوا.  لکــه د ژ

ځ اړوکه نا مستقي ه ترمن  ل ع  ودو اېڅېړونکي د دغه ډوا څېړنو څخه ګټه اخ  چې د پوه

ــردا پ که هر څومره پوه    ګڼي. رسه کېــږي هغــه دې ســ ه ه دې مانا نه ده چې کومه کړنه ت

منځ کومه اړوکه چې ده هغه د خلکو د فکرل ارزښــتونو او راد ــې دو او علم ترېاوس. د پوه

ه وړانــدې ر الپــ   چې ووه دهرته الره د ع ــل  ل  کولیه  لې ده. په دې مانا چې علم نپورې تړ 

وو  ږو اوېلې ته ورسوې پاښ  ېهېدا له مونږ رسه دومره مرسته کوي چې وو کړي. په وو   پو 

 ( ۴۷ل م ۲۰۰۷ فېرشل  ښه انتخاب ولرو.
 

 (Research Approachروش ) نېڅېړ   .۲.۶

 . ويم چې مونږ ته د څېړنې د معلوماتو د تدليل الر راښامونږ په دوه ډوله روشونه لرو کو 
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 (Deductive Approachل څخه د جز په لور روش)قيايس( )کُ هل   .۲.۶.۱

ــردغه رون ځېنې ځانګړنې لري لومړی   منځ د علــت په دغه رون کې د دوو متدولونــو ت

کې ګــوري نــو پــه اړوکه لټوا کېږي. په دې مانا که وو څېړونکی د ناصودتيا کچه په سازمان 

 ايل وخــت دد خــدماتو د اوږدو  وا ر چې د کارکوونکو ع دا داود په ډاګه    دې درخه کې

تــه کــوي چــې پــه هغــه  دې رسه اړوکــه لــري او کــه نــه. لــه دې وروســته خپلــه فرضــيه رامنځ

مهاا لپاره په سازمان کې کار کوي د ناسودتيا کچــه کم او د لنډوې  چې ع رکې  کارکوونکو  

 ( ۹۰. م ۲۰۱۶ ساوندرسلاو ملګريل ه. پکې لوړه د

نه د معلوماتو پــه لــور تــګ دی. پــه دغــه رون کــې  ۍر و تي لهنګړنه چې ده هغه اځ  هميدو 

 ــه يپــه اړه معلومــات راج عــه کېــږي. درېوــې    لومړی تيوري رامنځته کېــږي او ديــا وروســته

ټــه اخېســتل اصولو نه ګ  وهغ  لهعل ي اصولو داندې تکيا ده په دغه رون کې    پروې    ځانګړنه

ون کــې ړنــه پــه دغــه ر ګنځا  وي. څلورمه  يکېږي چې د عل ي تګالرو په مب تر السه شو 

ک ي ميتود نه ګټه اخېستل کېږي او معلومات په حساغ دڼه راټولېږي. پنځ ه ځانګړنــه دغــه 

تــر  ېدغــه رون کــې د پــاولپــه وــې  ځانګړنه ۍاخرن جوړښت درلودونکی دی يرون د قو 

 وه پرميانه د منونې ټولولو ته اړتيا ده.السه کولو لپاره په لو
 

 
 

 ي او ديا وروسته د جزواتو په لور ځي.وري رامنځته کېږيت یړ دغه رون کې لومپه 

  

 (Inductive Approachپه لور روش ))استنباطي(  جز څخه د کل    له. ۲.۶.۲

ري تيــو  او مواهدات کتل کېږي او وروسته ديا په اخــر کــې په دغه رون کې لومړی پېښې

تيوري نــه   ۍکې لومړ   نو ر چې په دغه    شو  ىلونو و  ؛واووو وې    رامنځته کېږي که په دل ډوا

پلی کېږي او څېړونکی په پېل کې خپلواکه توګه کتنې  مواهدات( راټولــوي او اخــر کــې د 

شو چې دغه رون   هم ساده کړو نو وېىلوې    جزواتو څخه ع ومي والی خواته ځي. که نور

 جانل ( دغه جوړښت د مخکنې په وړاندې وو _ چپه رون دی رون وو رس  Deductiveد  

 لنډ څخه کتل کېږي له. ه دارنګه په دغه رون کې موضوع  ىف پزوره او نرم دا عنااندازه  

په دغه تيوري کې کومه فرضيه نه ازماول کېږي. په دغه رون کې دليل د تجردې او قضــيه د 
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 رون کــې معلومــات د  inductive  پــه  کــېږي. په ټولــه  ېمواهده کولو وروسته پاېلې ته رس

  .يږېکي ي ميتود له الرې راج عه ک
 

 
 

 لنډيز

څېړنې څخه موخه د وو   څخه پرده پورته کوا او حقيقي اړخ وې روښانه کــوا دي. له  

دا چې دغه پرده په څه ډوا پورته کړو او حقيقت وې څرنګــه راوســپړو. دغــه کــار لپــاره پــه 

 ږي. ېتون لري چې د څېړنې د فلس ې په نوم وادنړوواله کچه ځېنې تګالرې ش

چــې پــه   لځکه تر دې دمه داسې ډلبندي شتون نه لري  ؛کار نه دی  هناد څېړنې ډلبندي اس

هغې کې د څېړنې ټوا ډولونه په ځان کې راونغاړي. په دغه پورته ډلبندۍ کې معلومــاتو تــه 

ډلبندي زواته هم کاروا کېږي. په کتو رسه ډلبندي زواته کاروا کېږي. د نورو په نسبت دغه 

ی کې کاروا کېږي او دواړه په خپل ځای کــې اځ  لپکي ي او ک ي څېړنې دواړه په خپل خ

 دغه دواړه رسه ګډوي او ګډ ميتود څخه ګټه اخېستل کېږي. مهم دي او کله کله ديا 

  

 پوښتنې

 په څو ډوله ده؟څېړنه هدف ته په کتو څېړنه . ١

 وي؟ترشودي څېړنه څه ته وا. 2

 معلوماتو ته په کتو څېړنه په څو ډوله ده؟. ٣

 څه توپي لري؟نه رسه ړ ېڅ يک ي او کي . 4

 ماهيت ته په کتو څېړنه په څو ډوله ده هم د ع   څېړنه ترشېح کړئ؟. ٥

 څېړنيزه فلس ه څه ته واوي او په څوډوله ده؟. ٦
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 درېيم څپرکى  

 هن دي ه لخله څېړنې څ

 

 د دې څپرکي غټ ټکي:         
 

 د موضوع ټاکل. ✓

 د متدولونو ټاکل   ✓

 د معلوماتو پروسس کوا او تدليلوا ✓

 او نور...
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 عموميات.  ۱ .۳

ده. دا چې په دغه کتاب  ېح شو وپه دغه څپرکي کې د څېړنې ټوله پروسه په لنډ ډوا ترش

خــو د دې   ؛رېح کــړيـتوــ   هې دڼليفچې د څېړنې پروسه په ت   ېلکړ کې ليکواا خپله هڅه  

نو اړونه وې   ؛په اسانۍ رسه دغه پروسه درک کړي  لپاره چې ځېنې زده کړواالن او لوستونکي

انځور رسم کړي. د دغه کار ښېګڼه ده دا وي چې پــه   ىچې د ټولې پروسې وو وړوک  لوګڼله

وړ وي. ج کې ۍنادکه وو سازمان په شل پوړوزه و اسانۍ رسه څېړنه وپېژنئ. د دېلګې په توګه  

 لع ومي مدور غواړي  هر منزا کې ځانګړې درخې کارکوونکي کار کوي او د هغې وروسته

چې وو چاته د هر پوړ په اړه مخکې د ننوتلو لومړی معلومات ورکړي او له هغې وروسته وې 

و هغه څــوک چــې د دغــه ن ؛هر منزا ته داخل کړي او د هرې درخې په اړه معلومات ورکړي

خو که مدور سم د السه وې ســازمان   ؛نو په اسانۍ وې درکولی    ليکو   هلېدن  هخسازمان څ

نو ليدونکي ته دا سخته ده چې په س ه توګه وې  ؛ته داخل کړي او د هرې درخه وې ورپېژي

تــه د هــر منــزا تــه د داخلېــدو مخکــې د ټــوا ســازمان پــه اړه  ؛درک کړي نو ليکــواا هــم دل

 ۍ رسه درک  .اناس هسه پو رپڅو دغه تر لومات وړاندې کوي.مع

چې ټولې څېړنې دې په ورتــه نو دا ده ګرانه وي    ؛دا چې پېښې او ستونزې رسه ورته نه دي

خو په غټه کې تقروباد رسه  ؛ر په وړو درخو کې زوات تر سرتګو کېږيېرسه  . دغه توپدڼه تر
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رسه  ېنڅېړ  ي ک ېدې امکان شته چې د دل هم دورته دي. ه دارنګه که څېړنه ک ي وي ديا 

د څېړنو په اجزاو کې رسه فرق ولري. د دېلګې په توګه که څېړنه ترشودي   ىفرق ولري او حت

شــته خو که څېړنه تدلــ  ؛نو د دې امکان شته چې د فرضيه درخه ونه ولري ي  وي نــو امکــان 

تو په راټولونه کې هــم رسه څنګ د تيوري درخه هم ولري. ه دارنګه د معلوماچې فرضيه تر

خو دله کــې د  ؛ه ووه څېړنه کې د لومړي الس معلوماتو څخه ګټه اخېستل کېږيپ  .لري  رېپتو

م الس معلوماتو څخه ګټه اخ . دا او دې ته ورته نور توپيونه د څېړنې په پروســه کــې ودو

رسه کړي رڅېړنه په داسې دڼه ت چې لخو څېړونکی تر اخره حده پورې هڅه وکړي ي؛شته د

 وي. حقيقت ته وې ځان رسولیاو  ه ويګو تچې هغه په دې طرفه 

چې په وو ځــل   لداسې کړنه نه ده  چې څېړنه ووه پروسه ده او  لمخکې مو ترې وادونه وکړه

 نو دلته د دغه پروسې هر پړاو په لنډ شکل رسه ترشوح کوو. ؛رسه  تر

ــره مه ــه ده او څخه کېږي. په څېړنــه کــ   ټاکلو  لهد څېړنې پېل د موضوع   .أ ې دغــه درخــه ډې

خــو  ؛د موضوع ټاکلو موضوع ظاهراد اسانه ښکارينورې درخې متاثره کوي. ه  خرغه دد ه

په څېړنه کې د موضوع ټاکل ووه ستونزمنه درخه ده او اکرثا وخت د زده کړوــاالنو رسه پــه 

څرنګــه وــې   ې لپــاره وټــاکم اودې اړه ډېر زوات توووش وي چې کومه موضــوع د څېړنــ 

. داود په نظر کې ونييســ   د موضوع پراخواىل  ون  ؛يکاټکله چې څېړونکی موضوع    .ټاکمو 

نــو وخــت  ؛چې کلونه کلونه ورته تېر کــړي لپه دې مانا چې موضوع دومره غټه هم نه وي

څنګ داسې وــوه موضــوع وټــاکي چــې د هغــې رسه لېوالتيــا دې تر  داود پام کې ونييس. د

دــه ښــ ولري. موضوع چې څومره روښانه او م نــې د څېړ  ي. دو  هوخفه وي په ه غه اندازه 

 ره پنځم څپرکي کې په مک ل ډوا ترشېح شوی دی.موضوع د ټاکلو لپا

تېرو ليکنو ته کتنه د څېړنې هغه درخه ده چې څېړونکي ته د څېړنــې د موضــوع پــه  .ب

اړه ژور معلومات ورکوي. کله چې څېړونکی څېړنه کوي دې ته اړ دی چې په دغه درخــه 

کې مخکــې   ه ورته موضوع او حاالتوپ  ېره چېک  .خوانيو څېړونکو کارونه وګوريکې د پ

خــو   ي؛رسه کړ چې دله څېړنه په ه غه درخه کې ترا دې ته اړتيا نوته  ينو د  ؛وي  يڅېړنه شو 

ر لري او وا ورڅخــه د تېــرې ېڅېړنې رسه ستا موضوع توپ  نۍکه ته داوري وي چې د مخک

دغــه    کــولی یکــ نــو ديــا څېړون ي؛الســه کــو لــه ترڅېړنې په خالف دلــه پاو  ېرسه شو تر

ته کتنه دله ښېګڼه دا ده چې د څېړنې د ميتودونو په اړه نقــل   رو ليکنوېع وټاکي. د تموضو 
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کوم ميتود څخــه ګټــه اخېســتې ده او هــم   لهدرکوي چې پخوانيو څېړونکو دغه درخه کې  

 ستا په ميتود کې کومه ني ګړتيا ده چې هغه درته معلومه کړي.

نځته کولو پروسه په ه ده. د متدولونو د رامدرخ ړونها ومتدولونو ټاکل په څېړنه کې و .ج

خو په ک ي څېړنو کې نظر کي ي څېړنــو تــه وــو   ه؛دواړو  ک ي او کي ي( څېړنو کې شته د

څه زواته کاروا کېږي. متدوا په څېړنه کې هغه درخــه ده کومــه چــې څېړونکــی م العــه 

نو دغه څېړنه   ؛ير و ا وګو خنوغواړي د تجردې تاثيات په تکوا غواړي. لکه که څېړونکی  

ا چې په دغه څېړنه کــې څېړونکــی ه دغــه و کې دوه متدوله دي چې وو تجرده او دل تنخ

پــه درخه غواړي چې معلومه کړي وا متدوا هغه م کــوره ده چــې د انــدازه کېــدو وړ وي. 

ت ګورو او ه دارنګه په وــوه څېړنه کې مونږ وو تړلی متدوا لرو چې په هغې د نورو تاثيا

ي چې هغه په تړيل متدوا داندې تــاثيات لــري. خپلواکه متدوله موجود و څو    ه کېنړ ېڅ

 ( څپرکې ولولئ.٦دوپړ ت فيل لپاره   د 

په څېړنه کې وو د فرضيه ټاکل دي او   د متدوا ټاکلو پسې دله درخه د فرضيه معلوموا دي. .د

ه ضيرفا د  و مو اود وټاکل   خو د فرضيه معلدل د هغې معلوموا. د متدوا پسې فرضيه د

ټولولو مخکــې کېــږي چــې اکــرثا پــه ګــامن والړه وي خــو د فرضــيه ټاکل د معلوماتو د را

 ېووه څېړنه کې ووه وا څو فرضي  معلوموا د معلوماتو د راټولولو وروسته تر رسه کېږي. په  

لــړ معلومــاتو پــه   د ګامن پرمب رامنځته کېږي کــوم چــې د وــو  ېرامنځته کولی شو. فرضي

توګه ته داسې ګامن لــرې چــې پــه الــف   الی ثادت  . د مثاا پهتو سر وې د  هازمېښتولو رس 

ټولګې کې سګرټ څکونکي نسبت نه څکوونکو ته کم دي. ه دغه ګامن خپلــه فرضــيه 

نو دا ده جوته   چې ستا ګــامن ســم و او کــه   ې؛چې په دغه اړه معلومات راج ه کړ   لده

 ( څپرکې ولولئ.7لپاره   و تاعلومم وڅېړونکی تف يم نييس. د زیات د هغې وروسته غلط.

د څېړنې ډوزاون د څېړنې لپاره د نقوې حيثيت لري کله چې مونږ څېړنه تر رسه کــوو نــو د  .ه

هغې لپاره ووه تګالره داود وټاکو لکه مونږ څو ځله او څه وخت معلومــات راټــوا کــړو او 

دل د  هاو ک وړ و هغه د ه غه کس څخه راټوا کدغه معلومات چې مونږ وې څو ځله راټولو 

چې څېړونکي پرې توافق  لد څېړنې ډوزاون هغه پالن دی ا کړو.کس څخه معلومات راټو 

کوي ترڅو څېړنيزې پوښتنې ځواب په س هل دې طرفهل دقيقه او اقتفــادي توګــه تــر الســه 

تــاثره کــوي د څېړنې ډوزاون د معلوماتو په راټولولو مستقيم تــاثيات لــري ا  کړي.   و هغــه م
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تــود وټــاکو. ډوزاون لپاره ورته د م  هر  دچې    یلو مونږ نوو ک د ت فــيل علومــاتو راټولولــو مي

 ( څپرکی وګورئ.8لپاره   

معلوماتو راټولونه ده چې څېړنه پرې تر رسه کېږي.که معلومــات ونــه اوس نــو مــونږ نوــو  .و

س او دوهــم الس معلومــات پــه دوه ډولــه دي لــومړی ال   کولی چې څېړنه پای تــه ورســو.

لخوا د ه دې موضوع لپاره راټوا مات چې خپله د څېړونکي لو عمالس    يړ معلومات. لوم

شوی وي او د پوښتنليکل مرکې او کتنې له الرې راټــولېږي. دوهــم الس معلومــات هغــه 

معلومات دي چې د دل چا لخوا د دلې موضوع لپاره راټوا شوی وي او وروسته ترې دغه 

 ورئ.ګو رکې څپ ( ٩معلوماتو لپاره   . د دوپړ څېړونکی ګټه اخ 

کله چې معلومات راټولوو نو لومړی داود دا وټاکو چې دغه معلومــات د چــا څخــه راټــوا  .ز

کړو. که چېرې دا ده ښه وي چې معلومات د ټوا ج عيت څخه راټوا کړو ولې پــه ع ــل 

د ټــوا معلومــات کې په اکرثا څېړونو کېې دا کار سخت دی. څېړونکی نيش کــولی چــې  

غــه منونــه ولــې او خه وــوه منونــه ټــاکي چــې دڅ  تيج ع  د  وج عيت څخه راټوا کړي ن

 ( څپرکې وګورئ.١٠لپاره   څرنګه ټاکي د هغې 

کله چې معلومات د ټاکل شوی منونې څخه راټوا   نو په اخر کې دې تــه اړتيــا  .ح

ولولو ده چې دغه معلومات کوډګذاري  . دا چې څېړونکی  معلومات راټوا کړي د راټ

ر  . کله چې منظم   له منظم او جوړښت وې دراد هغه ر څوت  يهغه پروسس ته اړتيا لر

 هغې وروسته هغه تدليلېږي او پاېله وې راوځي. 

رسه کړي نو له هغې وروسته دې ته اړتيا ده چې څېړونکی څېړنه په ع   دڼه ترکله  .ط 

و وا پرې عل ي رتبه تر السه چې دغه څېړنه وليکي او هغه د عل ي جورناا لخوا نرش   ا

څېړنې ليکل خپلې درخې لري او هغــه داوــد پــه کار خپل اصوا لري چې د ه  غدچې    يړ ک

 نظر کې ونيوا  .
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 ى م څپرکڅلور 

 Research Problem  څېړنيزه ستونزه

 

 : د دغه څپرکي غټ ټکي     

 د څېړنيزې ستونزې د جوړښت اهميت  ✓

 د ووې ښې موضوع ټاکل ✓

 يړ ټکام وپ دڅېړنيزې ستونزې په ټاکلو کې  ✓

 د څېړنيزې ستونزې د توکيلولو پروسه ✓

 (Research Questionد څېړنيزې پوښتنې ټاکل   ✓

  د څېړنيزې ستونزې د موخې توکيلوا ✓
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اح د غوښتل چې د څېړنې لپاره موضوع وټاکي. اح ــد د خپــل ملګــري  مد ــود( رسه 

مووره کوله چې په دې درخــه کــې زوــات معلومــات لــرا. اح ــد خپــل ملګــري تــه درې 

(. نوــه وــي توکــه ۲يم تــاثيات پــه عواوــدو دانــدې  لــ عد ت (.  ۱موضوعګانې وړاندې کړی.  

 معياري خوړو تاثيات په زده کړو داندې.(. د ۳تاثيات په زده کړو داندې.  

مد ود د اح د څخه وپوښتل چې تاسې د نوــه وــي توکــو او زده کــړی متدــوا څرنګــه 

و او کــ و ي ت اندازه کوی د اح د رسه روښانه ځواب نه وه. هغه په دې نه پوهېده چې نوه و

څــه مانــا زده کړی ترمنځ څرنګه اړوکه پېدا کړي. ديا ترې وپوښتل چې معياري خواړه پــه 

او د غي معيــاري خــوړو رسه وــي څرنګــه تــوپي ورکــوي ه دارنګــه تــه دــه څرنګــه دغــه 

 معلومات پېدا کوی.

مد ودل اح د ته سپارښتنه وکړه چې مخکې لدې چې موضوع د څېړنې لپاره وټــاکی نــو 

په دې فکر وکړی چې دغه موضوع لپاره معلومات د کوم څای تر السه کــوم   یومړ داود ل

ډوا تــر   څــه    درخو کې ده معلومات تر السه کوم او د تدليل پروسه ده وــې پــهاو په کومو  

 رسه کوی.

ه غه وه چې اح د د تعليم تاثيات په عواودو په موضوع پوره سو  وکړ او پــه اړه وــي د 

 معلوم کړا. ومات د چا څخه راټوا کړيلعه ممعلوماتو منادع او دغ

 

 
 

 
 

 

 

 

 عمومي معلومات. ۴.۱

غــه وــا ه  ېثــادتوا غــواړ وــې    وا هغه ادعا چــې تــه  ېپه اړه څېړنه کو وې    هر هغه څه چې ته

ه څېړنيزه ستونزه ده. په دې مانا چــې هــر وو  خپله  دغه ټوا  ېړ او ځوادوا غوې    پوښتنه چې ته

ېړنيزه ستونزه ده او ه دغــه ســتونزه ســتا د څ  يپه اړه څېړنه کوا غواړ وې    هغه ستونزه چې ته

څېړنې د موضوع مدتوا درادروي. که څه هم دا اړونه نه ده چې په ووه څېړنــه کــې دې ټــولې 

ځکه ځېنې پوښــتنې   ؛ا کړونتقاته ا  زې ستونزېينړ واب   او وا ټولې پوښتنې څېپوښتنې ځ

 (  ۳۳. م ۲۰۱۱ځوادوا سخت وي. کامر 

نو داود په لومړي قدم کې ســتونزه وپېژنــو او   ؛ټاکلو څخه کېږي  لهد څېړنې پېل د موضوع  

د دې ترڅنګ . يڅو په اسانۍ رسه ستونزه د څېړنې لپاره را پېدا کړ را موخفه کړو تروې    ديا

او زوات وخت په هغې  يت ورکړ ر کې وو جوړښ ل فکپه خپتونزې ته  س  ېدا هم اړونه ده چ

 . يڅو د راتلونکو پړاونو لپاره ووه س ه الره خپله کړ تر يتېر کړ 
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د موضوع ټاکل که څه هم د زده کړواالنو لپاره وــو څــه ســتونزمن کــار وي او پــه زړه کــې 

چــې کــې لــه دې  مخ  موضوع د څېړنــې لپــاره وټــاکم.  چې کومه او څرنګه  لوررسه ووره وي

څېړونکــي رسه وي. دغــه درخــه وــو  له داود د موضوع په اړه وو څه معلومات يپېل کړ ړنه  څې

خو دومره اسانه هم نه ده خو ديا هم دغــه درخــه د څېړنــې د مه ــو درخــو   ؛څه اسانه ښکاري

کــې داوــد موضــوع   څخه ګڼل کېږي. ه دا وجه ده چې کله څېړونکی څېړنــه کــوي پــه رس

نو دا کار د څېړنې نورې مرحلې اســانه  ؛روښانه   وضوعچې م  ي. هر کلهکړ   ځانته روښانه

کوي او څېړونکی له هغې وروسته د معلوماتو راټولولو او د تدليل درخه په اسانۍ رسه ټاکلی 

  . ه دارنګه دغه کار د څېړونکي وخت سپام کوي.
 

 هميتد څېړنيزې ستونزې د جوړښت ا. ۴.۲

ړنې ستونزې جوړښت درادروا دي ار د څېهم کولو می او تر ټړ مو د څېړنې په پروسه کې ل 

س ر څخه ځانته موقعيت معلوموا. اوس پرته د ځــای د   لهاو دا داسې مثاا لري لکه مخکې  

معلومولو څخه ده دا سخته وي چې لنډه الره پېــدا کــړو. دې تــه ورتــه د معلــومې او روښــانه 

لپــاره وــو اقتفــادي او ړنې د څې ل چې مونږيرلامکان نه  په نه شتون کې دا  ېڅېړنيزې ستونز 

 لــهښه پالن رامنځته کړو. په څېړنه کې د ستونزې درادروا داسې مثاا لــري لکــه د وــو تع ــي 

وي په  ينو تر کومه حده چې دنياد قو  ؛دو څخه مخکې د هغې لپاره قوي دنياد جوړواېجوړ 

 ې زوــاتدانــدونزه  ېړنيزه ســتڅ  هورته که په څېړنه کې پته  دې  ه غه اندازه تع ي قوي راځي  

 نو په ه غه اندازه هغه ښه راځي.  ؛فکر و 

نو دا اړونه ده چې پــه ټولــه مانــا رسه  ې؛چې ووه ستونزه حل کړ  ېدل ښه مثاا که ته وغواړ 

اوــد . تــا رسه دېا ته په اسانۍ رسه کولی   چې ستونزه حل کړ ينو وروسته د  ؛ستونزه وپېژنې

نــه دا چــې تــه  ېمعلوموا غــواړ وې  ته دی چېغه څه شی  ه  ېوو واضح نظر موجود ويل چ

 .ېکړ وې  فکر کوي چې داود پېدا

ديا تر وو پيچ  حالــت   ېساده څخه نيول  لهچې    يری شکلونه خپلو ېووه څېړنيزه ستونزه ډ

د څېړنــې پــه   نــو دا زمــونږ رسه  ؛ځان رسه درادرو  لهشتون لري. څېړنيزه ستونزه چې کله    ېپور 

وا څېړنه مونږ کوو. کــوم ډوا ســرتاتيژي پــه کــار ډ  ومه کلک  .ي کوير اکنورو درخو کې ه 

څــو دغــه معلومــات پــرې کوم ډوا وساولو نه کــار واخلــو تر  واچوو چې منونه تر السه کړو.

 تجزوه کړو.
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ــرد روښانتيا لپاره واوو که وو څوک وغ رسه کــړي کــه واړي چــې نــري رنــځ پــه اړه څېړنــه ت

 ي؛وکړ وې  هغې اړه اندې کېږي پهه وړ لپار   د نري رنځ  ېچړي چې د هغه خداماتو په اړه  غوا

ات کې کي ي تنو په خپل    ؛نو دغه څېړنه توصي ي او کي ي ده. دا چې دا ووه کي ي څېړنه ده

چــې دغــه خــداماتو د پراختيــا پــه اړه څېړنــه   ېخو که چېرې ته غــواړ   ؛ه اخلوميتود څخه ګټ

 . اخلوګټه څخه  ک ي ميتود ېچچې دا خپله ک ي ده  لته اوړيشکل  ينو عدد ې؛وکړ 

ځکه کلــه کلــه د مخکــې د هــر څــه پــه اړه پــالن  ؛ويګډوډ دغه درخه د انسان فکر وو څه

خو په دې درخه کې داود زوات فکر و  او دا ووه مه ه درخــه ده.  وي؛درادروا اسانه کار نه 

 ( ۴۰. م ل ۲۰۱۱ کامر 

 

 کلد يوې ښې موضوع ټا. ۴.۳

خــو کــه تاســې د کــوم  ؛يرې اړه لــرو پــو حاالتلپاره د    ېنړ د ووې ښې موضوع ټاکل د څې

ــررسه  پوهنتون زده کړواا واست او د خپلې تدفيلې دوپلوم تر السه کولو په موخــه څېړنــه ت

تــون رشاوــط پــوره کــړي  ئل نو داسې ووه موضوع وټاکئکو  ځکــه ځينــې  ؛چې د اړوند پوهن

چا راټوا  دل وماتوم الس معلوود( او ځينې ديا  يراټوا کړ وې    الس  خپله  يلومړ   ونهپوهنتون

شــو   وي( ته غوره واىل  يکړ  معلومــات لــري او   يورکوي. ځېنې پوهنتونونه ديا خپــل راټــوا 

. ه دارنګه ځينې ديــا پــه وــوه ځــانګړې درخــه کــې ه غه تيار معلوماتو څخه داود ګټه واخ 

 هلــ  اه موضوع غــواړي چــې د زده کړوــاورته د موضوع چوکاټ ټاکي ديا نور فقط داسې وو 

نو د خپل پوهنتون د څېړنــې   ې؛موضوع وټاک  وخوري. مخکې له دې چېن   و ه سرس   ېرشت

نــو د خپــل الرښــود اســتاد رسه وګــوره.   ؛رشاېط وګوره او که ديا هــم درتــه کومــه ســتونزه وي

تــل    ؛ه دارنګه اکرثا سازمانونه خپل دېل جوړښت لري او   نو داوــد دغــه جوړښــت تــه وک

 ه غسې پر مخ الړ شو.

ولــري. وې   رسه کولو وړتياړونکی کومه موضوع ټاکي داود د ترڅيچې  له  رڅنګ کت  ېد د

ــرلکه څېړونکی خپله   رسه کــړي. د دېلګــې پــه توګــه کــه د دې وړتيا ولري چې دغه څېړنــه ت

دــه نــه پــوهی په داسې ووه ټولنه کې څېړنه ترڅېړونک ږي او ېرسه کوي چې د هغې ټولنې په ژ

ی پــه داســې وــوه ټولنــه دی چې څېړونکزمن ستون ده وو څه راکله کومه الر هم نه وي نو دا د

. يڅنګ داود مايل امکانات او مناسب وخت په پام کې ولردې ترد  کې څېړنه تررسه کړي.  

خو ديا نور د وخت پورې تړلې وي. کله چــې   ؛ځېنې څېړنې زوات مايل رسچينو ته اړتيا لري
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ــ   ؛ټــاکي  څېړونکی کومه موضــوع ې زده انګړ پــه ځــ  تــه وګــوري وتانــو وخــت او مــايل امکان

تــون د څېړنــې لپــاره موــخص وخــت   ؛کړواالن دغه درخې ته زوات پام وکړي ځکه هر پوهن

لري. د وړتيا څخه دله مانا د موضوع په اړه معلومات درلــودا دي. ځينــې وخــت څېړونکــی 

چې تدليل  دا کوىلي  په ن خو وروسته ديا په اړونده موضوع کې معلومات  ؛موضوع ټاکي

 ږي چې موضوع ددله کړي.کې ته اړي او دې ړ ک ېو

شــونې ده چــې ديل اکرثا څېړونکي په دې اند   چې د څېړنې لپاره ښه موضوع هغه وخــت 

. که چېرې څېړونکی د څېړنــې لپــاره وــوه يکله روښانه څېړنيزه پوښتنه او روښانه موخې ولر

وي. معلــوم  وې    فاپکې ځواب کړي او د څېړنې اهدنو داود واضح پوښتنه    ؛موضوع وټاکي

ته د سازمان لخوا موضــوع ورکــوا کېــږي نــو څېړونکــی داوــد څېړنيــزه   يچېرې څېړونک  هک

تــه روښــانه کــړي.  ســاوندرسل ليــووس او ترونهيــلل . م ۲۰۱۶ پوښتنه او د څېړنې موخې ځان

 ( ۳۰-۲۸لم

 

 څېړنيزې ستونزې په ټاکلو کې د پام وړ ټکي. ۴.۴

نو  ي؛خپله څېړنه تررسه کړ کې  درخه او په هغه يکچې د څېړنېزه ستونزه وټا ېد  مخکې له

څو په وروسته پړاونو کې دې زړه ورتنــګ نــه   تر لداود ځېنې مهم ټکي په پام کې ونييس

 :عبارت دی له او په څېړنه کې دې لېوالتيا زواته وي. هغه مهم ټکي

داوــد  یړ مټاکلو په وخت کې څېړونکــی لــو  (: د څېړنيزې ستونزې دInterest    لېوالتيا.  ١

لېوالتيــا د څېړنــې  وا په دغه موضوع کې لېوالتيا لري او که نه؟آ چې  ا ته وګوري.  التيې لېو خپل

دا چــې  ورسوي.وې  ېړنه تک يل او پای تهخو څېړونکي ته قوت ورکوي چې څ  ؛درخه نه ده

ان کې کله کلــه څېړونکــی د سخت کار ته اړتيا لري. د دغه کار په جرو  او  اوږد وخت  څېړنه

وړ هــم نــه وي. پــه دې مانــا چــې کلــه کلــه   د ده د پېوبني  چې  يېږمخ ک  تونزو رسهس  ېداس

خو د کار په جروان کې د ځينو ستونزو رسه مخ کېــږي او د دغــه  ؛څېړونکی څېړنه پېل کړي

ستونزو په اړه ورته معلومات نه وي. اوس د دغو ستونزو حلوا وومناســب وخــت وــا ســخت 

 ې کېږي.خه څېړنه پاتکي څڅېړونوسې نو د ا هر ته اړتيا لري. که لېواله نکا

نو  ؛که چېرې تاسې داسې ووه موضوع د ځان لپاره وټاکئ کومه چې ستاسې په زړه نه وي 

پــه هغــې کــې پــه  دا ده ډېره سخته وي چــې تاســې د هغــې موضــوع رسه د اوږد مهــاا لپــاره

اســې کړئ ځکــه تور   ره پورې مو سخت کار ته ادامهاو وا تر اخ  ئتوووقي دڼه کار تررسه کړ 
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رف کړئ. نو هرکله چې کومه څېړننيزه ـپه دغه درخه کې مف  يې خپله انرژ ه نه واستئ چېوالل

 ستونزه ټاکئ هغه داود ستاسو د توق او شوق رسه درادره وي.

څــو ترواته انــدازه معلومــات پراتــه وي څېړونکي رسه داود د څېړنې د پروسې په اړه په ز.  2

وــې  کړي چې په څومره وخت او څرنګه وره انځدغه څېړن  هرس   چې د ځان    ىوکوال   ىد

څو روښانهل موخفــه او د تنظــيم موضوع دې موخفه او واړه کړيل تر  پای ته رسولی  .

ه مه ه ده چې داسې وو موضوع وټاکي چې د شته وخت او منــادعو څخــه راوس. دا ډېو وړ  

چې دا ود  دا  ئو ېړنه هم کڅ  يکه تاسې توصي   ى. حتيته ورسو پای  وې    اخېستلو رسه  ېګټپه 

 په پام کې ونيسئ.وې  درخه

(: کلــه چــې څېړونکــی کومــه Measurement of conceptد م کورې انــدازه کــوا   . ٣

معلومات ولري. په  نو داود د هغې د م کورې د اندازه ګېرۍ او شاخفونو په اړه  ؛څېړنه کوي

ده د ز  . لکــهنــدازه کــړما هڅخه وپوښتي چې څرنګه دغه درخځان    لهدې مانا چې څېړونکی  

نــو  ؛په عل ي السته راوړنو داندې معلوموا غــواړي ىد ژوند چاپېرواا اغېزې د هغو کړواالنو  

( داود په پام کې ونييس. چاپېروــاا څرنګــه انــدازه indicator   په څه ډوا او کوم شاخفونه

ه کلــ   ه کــړي.تــ و ګڅو دغه اغېزه ورته پــه  ويل تراالنو پوهه څرنګه اندازه ککوي او د زده کړو

څکلــه داوــد ې  نو څېړنه کوا ده هم ستونزمن وي نو څېړونکی هه  م کوره اندازه ن  ووهچې  

 ورته معلومه نه وي. وې  کارويل چې د اندازه کولو الر ونه داسې م کوره په څېړنه کې

په غاړه ده که څه هم  (: دا چې څېړنه د څېړونکيlevel of expertiseتخفص کچه    . 4

رسته وکړيل خــو ديــا هــم اکــرثا کارونــه داوــد دې رښود استاد مه ال وررس   رخو کې دهد  وپه ځېن

پــه هغــه درخــه  يڅېړنه تررسه کو  په کومه درخه کې څېړونکی  تررسه کړي. د دې لپاره  پخپله

 کې داود وو اندازه پوههل تجرده او مهارت ولري. 

ه ړنيــز ېڅ څېړونکــی ېچــ (: مخکې لــه دې ility of DataAvailab  ١د معلوماتو شتون . ٥

د اړونــده ســتونزې پــه تــړاو د معلومــاتو راج عــه کــوا تــه   ونزه وټاکي په لومړي قدم کــېست

خــو چــې د موضــوع پــه اړه   يفکرمند اوس. کــه هــر څــومره ښــه او مناســبه موضــوع وټــاک

 
دي چارو پوه په اقتفا  دد موضوع په اړه لکه ډاکټرد روغتياوي چارو کې معلومات لري وا وو اقتفا  څېړونکی معلومات  د وو   ١

کې معلومات لري. د تخفی کچې څخه موخه دغه ډوا پوهه ده. د معلوماتو د شتون څخه موخه د موضوع په اړه معلومات 

ته  توګه که  په  مثاا  تدليليږي.د  او هغه  دڼه وي  په  د   دي چې د خام موادو  ده  نو څرنګه  اړه معلومات ونه لری  په  د استخدام 

و پوه  . ه دارنګه که د استخدام په اړه معلومات ولرئ خو هغه کسانو لست دررسه نه وي خدام تاثياتتسانټرنيب د الرې د ا

 او وا په اړه نور معلومات دررسه نه وي نو کوم مواد ده تدليلوي
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د موضوع د ټاکلو پر   څيړونکی  څېړنه پای ته ورسوي.  نو څرنګه ده  ؛راټولی   ه  معلومات ن

ومــاتو د راټولولــو رسچينــه ولــري. د دېلګــې پــه توګــه کــه معل کې د  موضوعنده  و ړ ا  پهوخت  

نــو داوــد پــه ه غــه درخــه کــې داوــد خــام   ي؛ننګرهار پوهنتون د زده کړواالنو په اړه څېړنه کو 

سې نور لکه د زده کړواالنو لستل د هغوي د سودتيا او ناسودتيا کچه او ه دا  ي.معلومات ولر

 نه وړا کېږي.خکې ړنه موي نو څې نه که دغه معلومات دررسه

ډېرې څېړنې شوي د تاروخ په اوږدو کې داسې   :( ethical issuesاخالقي موضوعات   . ٦

ــرار   .تقاضا نه کوي  ورسه کولچې اخالق وې د تر ــرم د اق لکه د نوو دواګانو ازماول او وا د مج

نو  وضوع ټاکيم هس وخت کې کله چې څېړونکی کومخو او   ؛لپاره د نوو تخنيکونو ازماول

کــې  څېړونکــی داوــد پــه څېړنــه (.۱۳. م ل ۲۰۱۶. ټرولل  يسپه پام کې نيي اړخ وې هم  خالقا

خلکــو څخــه  لهنو معلومات  ؛اخالقي اړخ په پام کې ونييس. کله چې څېړونکی څېړنه کوي

نو حساســوالی پــه پــام کــې نو تاسې داود د معلوماتو د راټولولــو پــر وخــت د پوښــت  ي؛راټولو 

ږي ېپه پام کې ولري چې د اړونده څېړنې څخه چاته زوان ونه رســ   ود دانکی داېړو څ  .ئونيس

نورو څخه له د چا شخفيت رټن کړي. که ديا هم وررسه پوښتنې وي نو کولی   چې  او نه

کــې پــه  يدغه موضوع مونږ په دغه کتاب کې په وو ځانګړي څپرکــ   وې وپوښتي. ه دارنګه

 ده.  ې في  دڼه ترشوح کړ ت

 

 ( Source of Research Problemېنې ) چنزې رس يزې ستو ړنڅې د

د څېړنې لپاره د موضوع ټاکل اسانه کار نه دی او د څېړونکو رسه تل دا پوښــتنه وي چــې 

له کوم ځاوه د ستونزی   موضوع ( په اړه الهام واخلم وا څرنګه ووه موضــوع د څېړنــې لپــاره 

ګوتــه   نې رسچېنــې پــهی ځېېړونکې د علم څنړ ېپوښتنې د ځوادولو لپاره د څ  پېدا کړم. د دغه

 کړيل چې د هغې څخه په ګټه اخېستو رسه کولی شو چې ووه موضوع وټاکو.

 د پخوانيو څېړنو د لوستلو څخه 

کله چې څېړنه کوئ نو طبعا مخکې ده مو د نورو څېړنــې لوســتی وي.  کلــه چــې تاســې د 

شــکه درتــ هغې په اړ د    او هغه درته سم نه ښکاري او  نورو څېړونکو څېړنې لولئ نــو  وي.  ه 

څخــه زندان  او مد ود د مثاا په توګه حارثکولی شی چې په اړه وې له رسه څېړنه کوی. د 

اصالح په اړه څېړنه کړي خــو زوــد تــه د هغــوی د منــونې مجرمينو د    د  وروسته  د خالصېدو

 ه وکړي.نړ ېي چې په دغه درخه کې د ديا څاخېستنې مېتود وې سم ورته نه ښکاري. هغه غواړ 
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 څخه  د برخې نو د وړانديزونوڅېړ  نورو د

کله چې څېړونکی څېړنه کوي نو هغه پــه دغــه پروســه کــې د زوــاتو نــوو موضــوعاتو رسه 

مخامخ کېږي. د ه دغه موضوعاتو په اړه خپل نظر د وړاندوزونو پــه درخــه کــې ليکــي. کــه 

رخــه ه ه دغــه دپ  ېموضوع پېدا کړي نو کولی   چغواړي چې د څېړنې لپاره ووه  څوک  

تــه وګــورئ چــې   ړنې پېدا کړيې څېک شــئ او هل او په هغې کې د وړاندېزونو درخــې تــه الړ 

 څېړونکي کوم موضوعات د څېړنو لپاره وړاندې کړی دي.

 د شتو معلوماتو ته په کتو 

 

 د څېړنيزې ستونزې د تشکيلولو پروسه.  ۴.۵

څــه  وــو رغــه کــاع ــل کــې د پــه ټاکل ظاهرا اسانه ښکاريل خــو  د څېړنې لپاره د موضوع

دی. په څېړنه کې د موضوع ټاکل وــو دنســټيز کــار دی کــه موضــوع پــه دقــت رسه ستونزمن  

وضــوع د ټــاکلو رسه کېږي. د ممرحلې په اسانۍ رسه تر  ېوټاکل   د څېړنې نورې راتلونک

تــه د هلپاره څېړونکو دېال  نــدي ليکــواا رنجيــت کومــار دېلې الرښــوونې کــړي چــې مــونږ دل

 پروسه راخيستی.  لوو لتوکي د موضوع د  ( ۲۰۱۱  

خو کــه   ي؛دغه پروسه پ  کړ   ېدغه پروسه م لقه نه ده او نه دا اړونه ده چې هر څوک د

وي او هم د خپلې موضوع په اړه شک ن ويل چې س ه   يڅوک د څېړنې د مسلک رسه نو 

وه و لپــاره الکاکومار څېړنې د موضــوع د ټــ    .ده او که نه؟ ديا دې دغه ميتود څخه ګټه واخ

 .ښودلې ديې لحمر

مرحله کې هغه ساحه چې ته په کې د خپل مسلک له مخــې لېوالــه   ۍلومړی قدم: په لومړ 

مخې پکې ته زواته ه  ځان څخه وپوښته هغه څه دي چې د خپل مسلک ل  لهوي هغه وټاکه.  

 لــهسته و ر و چې د ځان رسه فکر وکړېل چې   م دا ده ښه ويوواوې    ؟ که په دله دڼهېلېوالتيا لر

. دا ده ستا رسه مرسته وکړي چــې پــه اســانۍ ېپه کومه درخه کې کار کوا غواړ   هخڅ  اغتفر

او کېدای   چې په راتلونکې کې دې په   ېرسه د خوښې موضوع د ځان لپاره انتخاب کړ 

چې په راتلــونکې  يکار را . د مثاا په توګه که د عامه مدوروت د درخې زده کړواا وغواړ 

ــرا  ون  ؛   ه کې پاتېخردکې په ه دې   وايل د موثروــت پــه اړه خپلــه   د دولتي کــارونو د اج

نــو د وــې  موندنې په درخه کې لېوالــهي زده کړواا وي د دازار ځڅېړنه وکړه. که د اقتفاد پوهن
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چــې  ېلشــ  وــا د مهــاجرو او نــورو درخــو کــې کــوىل په اړه څېړنــه وکــړه  ېپېرودونکي د روو

 ضوع وټاکې.مو 

د خپلې خوښې موضوع وټاکله. په دې درخه کې  ېوواځ قدم کې مو  يړ م قدم: په لومودو

 ۍپه دې مانا چې په لومړ  اوس د هغې پورې تړلې کوچنې درخې د وو لست په دڼه ترتيب وو.

مرحله کې چې دې کومه موضوع ټاکلې د هغې پورې اړونده موخفــې درخــې پــه کــې پــه 

تــي کــارونو  تهدل نو ؛يو  ت ټاکىلورثرحله کې د دولتي کارونو د مو ګوته کړه. که پورته م دول

لکه د مخدره توکو د پالېسيو موثروتل د عامه پروژو د تک يلولو موثروت او   .را موخص کړه

 داسې نور

شــوو کوچنيــو موضــوعاتو ه  : په دغه مرحله کې د خپلې لېوالتيا ليم قدمېدر  مخې د لســت 

مه ــه ده   تهاوځکه زلېوالتيا  .  .ېه وکړه چې لېوالتيا ته وګور خو هڅ  ؛څخه ووه موضوع وټاکه

 چې دا څېړونکي ته صرب او حوصله ورکوي او ه دارنګه د خپل کار رسه مينه پېدا کېږي. 

منځ څخه د موضوع ټاکلو پروســه پــه دې ډوا ده چــې کومــه موضــوع مــو نــه   لهد لست  

 ئلرېل هغه د لست څخه لرې کــو   خوښېږي وا درته سخته ښکاري او وا په اړه معلومات ونه

 څو اخرنۍ موضوع پاتې  . مخه ځئل تر هپرسه  ترتيبپه  او

ځــان څخــه وپوښــته   لــه. په دې مانا چې  يڅلورم قدم: کې د څېړنيزې پوښتنه راوالړوا د

پــه دې مانــا چــې هغــه   پېدا کوا غــواړم؟  په دغه څېړنه کېوې    چې هغه څه شی دی چې زه

نې پــه اړه تښــ و يــزې پ. د څېړنېړ او په خپله څېړنه کې ځوادوا غې  و  پوښتنه م رح کړه چې ته

  ده. ېم فل معلومات د دې موضوع وروسته ترشېح شو 

 درادروا(: اوس دې ته اړتيــا ده چــې اصــ  او فرعــي مــوخې   : موخو توکيلواپنځم قدم

په دغه درخه کــې وې    رسه کوي هغه هدفکی دغه څېړنه د کوم هدف لپاره تروليکو. څېړون

تــوپي وــواځې پــه ليکلــو کــې دی.   ځمنتر  نيزو موخوړ ېڅړنيزې پوښتنې او  ږي. د څېېخفمو

هــدف ه دغــه  څېړنيزه پوښتنه هغه پوښتنه ده چې په څېړنه کې ورته ځــواب پېــدا کېــږي او

او اکرثا پــه دغــه ال ــاظو   موخې ديوې    سواا ال اظو ته ددلون ورکوا او ديانيه شکل ته اړوا

موضوع   دې  ده چې  ه څخه موخنړ ېالسه کړو. دغه څتروې    ړنه کېرسه راځي لکه په دغه څې

توخيص وکړو. وا د دغه څېړنې څخه موخه چې دغه شی معلوم کړو. ځېنــې څېړونکــي ديــا 

 يخو هغه کسان چې نو   ؛ږيېوواځې په څېړنيزه پوښتنه دسنه کوي او د دغې درخې څخه تېر
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ته وو جوړښت ورکړو په  موخې وي دا ده ښه وي چې دغه درخه تررسه کړي. اوس څنګه مو

 ث وکړو. پرې ددده  ان کېلونکي عنو تار 

ــره وخــت او   شپږم قدم: په دغه مرحله کې د خپلې څېړنې اړونــد رسچېنــې وګــوره. زه دوم

تررسه کړم. زما رسه پــه دغــه درخــه  دغه څېړنه څوت وا درشي منادع لرم او که نه ترمايل امکانا

 ؟که نها لرم او يتړ زه کوم تجرده لرونکي کس ته ااوا  کې کوم مهارون شته او که نه؟

د موضــوع رسه مــو خپلــه  پيل څخه ټوله پروسه وګورئ او لهاووم قدم: ديا کتنه؛ وو ځل ديا 

ځان څخه ديا  لهلېوالتيا وګورئ. که چېرته مو په پوره اندازه منادع او نور کومه ستونزه نه وه. نو 

دع انــ دغــه مما لپــاره  ز   ارسه کړم؟ اوچې دغه څېړنه تر  موپوښته چې زه په حقيقي توګه لېواله و

نــو موخــو   لدغه پوښتنو په حقيقي دڼه ځواب پېدا کړه که چېرې ځواب من ي و  دسنه وکړي؟

 ا کتنه وکړه.يمو د او څېړنې پوښتنې ته

 

 الندې د څېړنيزې ستونزې مثاا دی چې روغتيا په درخه کې درادر شوی دی.
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 (Research Question)  هتنپوښ نېد څېړ .  ۴.۶

نو له هغــې وروســته پــه اړونــده  ؛ضوع وټاکل  ېړنې مو خوا د څه  ي لونکد څېړ   چې  کله

پوښتنه هغه پوښتنه ده چې   هږي. څېړنيز ېڅېړنيزه پوښتنه راوالړ   د څېړونکي لخوا  موضوع کې

دــوا غــواړي. د څېړنيــزې پوښــتنې را والړوا د  څېړونکــی پــه خپلــه څېړنــه کــې د هغــې ځوا

لوســتونکي خــه کــې  در  دغــهوي.  راګرځدرخې ته    ېفخوستونکو توجو د موضوع ووې مول

دې ته متوجه کوي چې څېړونکي په کومه موضوع کې څېړنه کوي او د دغه څېړنه کې څه 

 پېدا کوا غواړي.

ځکه ه دغه پوښتنه ده چــې د څېړونکــي   ؛پوښتنه په څېړنه کې مرکزي نقش لري  هڅېړنيز 

نــورو  و اويســتلاخ ونــهمنل نې طرحــهړ ېڅل د  ( Litrature review   تنهتوجو د تېرو ليکنوته ک

په دې مانا چې ه دغه پوښتنه ده چې څېړونکي ته د څېړنې د راتلونکو   درخو ته راګرځوي.

چــې اوــا څېړنــه   لمرحلو الر ور په ګوته کوي. دل څېړنيزه پوښتنه ده چې د څېړنې ډوا ټاکي

 ( ۴۱ل. م ۲۰۱۶ ليووس او ترونهيلل ترشودي ده او که اکتوايف.  ساوندرسل

ځکه که چېــرې پوښــتنه پراخــه وي نــو ديــا څېړنــه زواتــه   ؛ه نه ويپراخ  داود  نهپوښت  څېړنيزه

منادعو او وخت ته اړتيا لري او کله کله زوات معلوماتو ته هم اړتيا لــري چــې د څېړونکــي د 

دــوا  عېوس ه دارنګــه د څېړنــې شــونې نــه وي.    پوره نه وي او کله ديا د پراخې پوښــتنې ځوا

خپل اه يــت د الســه ورکــوي. ه دارنګــه   وي چې  نه  هم  واړهه او  واته موخفز  دپوښتنه داو

  .څېړنيزه پوښتنه داود مبه ه او ګونګه هم نه وي

نو هڅه دې وکــړي چــې دغــه پوښــتنه د   ؛کله چې څېړونکی څېړنيزه پوښتنه رامنځته کوي

تــه کــړ  رخــه کــېخپل الرښود استاد وا هغه چا رسه چې په دغه د د دې  .يپوهــه ولــري رامنځ

ولو په وخت کې خپلې منادع او په نښه شوي معلوماتو تــه وګــوري جوړ   نې دوښتد پګ  څنتر

 له هغې وروسته په اړونده درخه کې پوښتنه رامنځته کړي.
 

  د څېړنيزې ستونزې د موخې تشکيلول   . ۴.۷

ې اهداف روښانه کوا هم اړوــن لکه څرنګه چې څېړنيزه پوښتنه اړونه ده دې ته ورته څېړن

ه يت په ګوته کېــږي. اکــرثا وخــت د څېړنــې موخــه پــه ېړنې اکې د څ  موخه  په څېړنې  .يد

 نې اص  هدف عبارت دی له ...وي چې د دغه څېړ  يداسې ج لو رسه لېکل شو 
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ر ليکلو کې دی. په دې مانا چې ه غه ېمنځ توپاو د څېړنې د موخې تر  وښتنېيزې پد څېړن

 وي دلته د ديانيه ج لې په دڼه ليکل کېږي. يکل ې چې د پوښتنې په دڼه هلته تکر شو 

 

 لنډيز

ګڼــل کېــږي.   د څېړنې لپاره د س ې موضوع ټاکل په څېړنــه کــې د مه ــو عنــا و څخــه

سې موضوع وټاکي چې هــم زړه الپاره ووه د  ېړنېپلې څړي چې د خوک  څېړونکی داود هڅه

ي او په هغه موضوع کې څېړنــه د ږېګټه ورسوې    ټولنې ته  څنګتر  د جالبيتراښکونکي او  

 رسه کېدو وړ وي.تر

رشاې و  هنتوننو ديا دې د ه غه پو  ؛که چېرې څېړنه د عل ي رتبې د تر السه کولو لپاره وي

ضوع وټاکي. کــه موضــوع د کــوم ســازمان د و مرسه  کتو    ې و ته پهارش کتل   او ه غه  ته و 

 وي. ينو د ه غه سازمان رشطونه پکې په پام کې نيوا شو  ؛پورې اړه ولري

تــه د څېړنې د موضوع د ټاکلو وروسته داود واضح څېړنيزه پوښتنه  د څېړونکي لخــوا رامنځ

 هښــ ږي. ه کېــ رس لپاره تر هڅه   چې دغه څېړنه د ه روښاند څېړنې موخوې    څنګ  او تر

وټاکل   س دالسه د هغې په اړه تېرې لېکنې ولوستل   ده دا وي کله چې د څېړنې موضوع

.  

نو په هغــه درخــو کــې  ي؛د ليکواا په اند که غواړې چې اسانه موضوع د څېړنې لپاره وټاک

 .يهلته دې ع   کار کړی و فکر وکړه چې کومه درخه کې زواته تجرده لرې او 

 

 د څېړنې موخه  څېړنيزه پوښتنه  موضوع

د رسنيو د اعالالالن 

اغېالالالزې پالالاله الالالالف 

 توليد

توليــد پــه رســنيو کــې د الــف 

د هغې   هز اعالنات په څومره اندا

 اغيزه لري؟ ېداندپلور په 

د دغه څېړنې څخــه موخــه د 

رســنيو د اعالنــاتو د موثروــت 

 اندازه معلوموا دي.

د انرتنيت لالاله الرې 

 استخدام

ــتخدام د  ــارکوونکو اس ــاد ک او

 انرتنيت له الرې موثره دی ؟

د دغه څېړنې موخه د انرتنيت 

 لــــــه الرې د کــــــارکوونکو د

 استخدام موثروت په ګوته کوا

 .دي
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 م څپرکیپنځ 

 ( Literature Reviewتېرو ليکنوته کتنه ) 

 

 د دغه څپرکي غټ ټکي

 ې پېژندنهد تيو ليکنو کتن ✓

 د تېرو ليکنو د کتنې ګټې ✓

 رو ليکنو ته کتنه وکړو؟ېڅرنګه د ت ✓

 رزونهد ليکنو ا ✓

 د تېرو لېکنو په اړه مهم ټکي ✓
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م قــدم کــې د ه ــدې وــ نکی دې پــه دوړو څېنــو   ؛کله چې د څيړنــې موضــوع وټاکــل  

د پخوانيــو ليکنــو لوســتل د  موضــوع پــه اړه د نــورو ليکواالنــو ليکنــې او نظرونــه راواخــ .

وا دغه موضوع د دې وړ ده چې څېړنه پرې و  او که نــه آ   څېړونکي رسه مرسته کوي چې

ونــه وتوداو ه دارنګه څېړونکي ته د ووه الرښوونه کوي چې په دغــه څېړنــه کــې کــوم مدد

اکلو کــې هــم مرســته ټــ شتون لري. د تيو ليکنو لوستل د څېړونکي رسه د څېړنې د ميتود په  

 کوي چې د دغه څېړنه د ک ي کي ي او وا د ګډ ميتود څخه ګټه واخلم.

څنګ ځينــې نــور موضــوعات رو ليکنو د اه يت ترېپه دغه څپرکي کې د څېړنې لپاره د ت

 .خلوا هم را
 

 هتند تريو ليکنو ک.  ۵.۱

شــو Literature    اکس ورډ قاموس کې د  په ( د ۱ده.     ې( کل ه پــه دوو ماناګــانو رسه مانــا 

شــوي معلومــاتو تــه ۲ادديات په مانا رسه او    ( په ووه موخفه موضوع کې د چاپ او ليکــل 

کله چې د څېړونکي لخوا د څېړنې لپاره وړ  مانا رسه راخيستې.  ېميواوي. دلته هم مونږ په دو 

د الرښود استاد لخوا ورتــه الرښــوونه وشــوه چــې پــه اح د د څېړنې لپاره خپله موضوع وټاکله. 

اړوند درخه کې د نورو څېړونکو عل ي لېکنې را ټولې کړي. اح د د خپل استاد څخه وپوښــتل 

 چې دغه لټه د څه لپاره داود تررسه کړي؟

رسه پــه څېړنــه کــې مرســته کــوي لکــه د نــورو   لــه تــالوستل    ىنو لټه او د هغو کيو لاستاد! د نور 

پکــې وي   ىوا ک ــ   تګالرو څخه خرب شې او ديا خپله تګالره وګورې که کوم زواىت  څېړونکو د

هغه ده سم کړې. ه دارنګه د معلوماتو راټولولو په درخه کې دررسه مرسته کوي. تر ټولــو مه ــه 

ه درخه ده ترڅو په دغه درخه کې د نــړې د نــورو ليکواالنــو مثبــت او نواړ  دا چې دا د څېړنې ووه

دغه موضوع څنګه څېړلې او   ىترڅو لوستونکي په دې قانع کړې چې هغو   للېمن ي نظر راواخ

 په کار کې څه توپي دی؟ ىستا او د هغو 

ضــوع کــې د نــورو خلکــو عل ــي ليکنــې وګــوري. د الرښــود اســتاد د   اوس اح ــد پــه دغــه مو

نو رسه سم په دغه درخه کې لټــه پېلــوي. لــږه مــوده وروســته پــه دغــه درخــه کــې زوــات و و رښال 

 ومات راټولوي.معل

د معلوماتو د راټولولو وروسته خپل استاد رسه ګوري چې عل ي لېکنې څرنګه ولويل او څرنګــه 

 وې نچوړ راوداس.
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 لم قدم کې داود د هغې په اړه د نورو ليکواالنو ليکنــې ولــويلونو په دو  ؛هشو ل  موضوع وټاک

 چې په ځينو عل ي ليکنو کې د لږيېپه نامه واد ( Literature Reviewچې ه دغه کړنه د   

Related Literature  .نوم هم ورته ورکړا شوی دی 

ــره عل ــي  لد نورو ليکنو څخه کتنه په ټوله کې د څېړنې ووه اړونه درخه ده چــې داوــد پــه ه

مقاله کې د ځانګړي څپرکي په دڼه موجود وي. څومره چې په مقاله کې په ښه توګه د نــورو 

وي په ه غه کچه ده مقاله د لوســتونکو لخــوا قــوي ګڼــل کېــږي او د   ېليکنو څخه کتنه شو 

په خپله درخه کې لوړوي. څېړونکی داود هڅه وکړي چې دغه درخه کې زوات وې   داور کچه

 وليکي.وې  وداس او په ښه دڼه ارزو

 د تېرو لېکنو څخه کتنه په دوه درخو کې کاروا کېږي لومړی د پروپوزا جوړولو پر مهــاا

درخــه کــې پــه  ترې ګټه اخيستل کېــږي. پــه پروپــوزااو دووم د څېړنې د لېکلو په درخه کې  

ې ديــا پــه کــ  خــهخــو د مقــالې د ليکلــو پــه در  ؛زواته کچه ت في  نه وي او وو څــه لنــډه وي

 ت في  دڼه وي. 
 

 د تېرو ليکنو د کتنې ګټې. ۲.  ۵

( رسه د خپلــې دغــه چې د نورو ليکنــو  څېړنــو  لد تېرو ليکنو ته کتنه اصال د دې لپاره وي

په ګوته کــوا ترڅــو د  ( limitionsد مددودوتونو    ىوا د هغو  څېړنې توپي په ګوته کړي او

څنــګ ځېنــې غېــر خــو د دغــه کــار تر ي؛تــه کــړ ګو ه رسه کولو لپــاره اړتيــا پــ خپلې څېړنې تر

 :لکه .مستقي ې ګټې هم لري

د موضوع د ټــاکلو پــر مهــاا د څېړونکــي رسه زوــات   د څېړنيزه موضوع روښانه کوي..  ١

خــو کلــه چــې څېړونکــی د تــيو  ؛په الس کې نه وي او که وي هغه دسنه نه کــوي  معلومات

ه پوهه تر السه کوي او د موضوع ټــوا اتزوليکنو څخه کتنه وکړي نو په اړونده موضوع کې 

اړخونو داندې پوه  . دغه کار د دې سبب ګرځي چې اړونــده موضــوع پــه پــوره مانــا رسه 

څنــګ د تېــرو ليکنــو کتنــه پــه وجــه څېړونکــی پــه دې ترکــړی. د دې  وــې    وپېژنې او درک

شــو  ږي چې د زما په ټاکل شوی موضوعېپوه  پــه ىوي هغــو  يکې چې پخوا کومې څېړنې 

 کومې درخې په نظر کې نېولې وې معلوماتوې    ډوا څېړنه کړې وه او د څېړنې پر مهااه  څ

ــهوــې  ــدنې    ى. د هغــو څخــه ترالســه کــړي وا.کــوم ځــای  ل ؟ څــه ې( څــه و findingمون

او په خپلو څېړنو کې د کومو   او   يکړي او د کومو مددودوتونو رسه مخ شو وې    وړاندوزونه
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ضوع په اړه د تــيو ليکنــو کتنــه څېړونکی د خپلې مو ې  چ  متدولونو څخه کار اخيستی؟ کله

نو دا کار څېړونکي ته موضوع په ټوله مانا رسه روښانه کــوي. هغــه تــه د خپلــې   ؛رسه کړيتر

رسه کړي او کــومې درخــې پــه نظــر کــې ې څرنګه خپله څېړنه ترچ  لڅېړنې وو انځور ورکوي

 ونييس.

نــو پــه دغــه   ؛تېــرې ليکنــې لــويلد  ی  د څېړنې ميتودولوژي ښه کوي. کله چې څېړونک.  2

د  ىږي چــې هغــو ېڅو په دې وپــوهلويل تر پروسه کې د اړونده موضوع د ميتودلوژي درخه

کوم ميتودونو څخه ګټه اخيستې. دا کار د دې سبب ګرځــي چــې څېړونکــی د خپــل ټاکــل 

ې ږي چېږي. وا په دې کار رسه دا ښه معلومېميتودولوژي په قوي او ک زورو ټکو پوه  وشوو

ستونزمن دی. کلــه چــې د وې    وو  کوم  م ميتود غوره او کوم وو په اسانۍ رسه پ  کېږي اوکو 

لوژي د ټاکلو په درخه کې مرسته دو نورو د څېړنو ميتودونه وګورئ نو دا کار ستا د خپلې ميتو 

 ( ۲۰۱۱ دې داور زواتوي.  کومارل يکوي او په ميتودولوژ 

شــو ه  ستد تېرو ليکنو کتنه د څېړونکي رسه مر.  ٣  ېکويل چې په دې پوه   چــې ټاکــل 

موضوع د څېړنې وړ ده او که نه؟ کله چې څېړونکی د نورو څېړونکو څېړنې وګــوري نــو دا 

شــم او کــه نــه؟ د دې  ىلوا زه په خپلو ټاکل شوو رشاې و کې څېړنه کــوآ ږي چې  ېورته جوت

که نه و ا وي ېڅېړنې شو  ږي چې په دغه موضوع کې مخکېېڅنګ څېړونکي ته دا جوتتر

 ديا دې ته اړتيا نوته چې په ه غه رشاې و او ځانګړنو ديا د رسه څېړنه وکــړی.  نو  ېو   يکه شو 

 ( ۷۹ل م  ۲۰۰۷  فېرشل 
 

 رو ليکنو ته کتنه وکړو؟ې څرنګه د ت.  ۵.۳

کتنې څخه موخه په اړونده درخه کې د نورو ليکواالنــو ليکنــې خالصــه   لهد تيو ليکنو ته  

وــې  هره موضوع کې په لسګونه لېکنې شوي دي چې اکــرثاه  پ  کوا دي. په اوس وخت کې

عل ي څېړنې دي. د نورو ليکواالنو ليکنو ته د کتنــې لپــاره وــوه واحــده تګــالره نوــته او هــر 

( ديا په دغه درخه کې الندې الرې ۲۰۱۳دي. کروس وول    يليکواا ځانکړې الرښوونې کړ 

 وړاندې کړي دي.

وټاکــه. د پــاراميرتو ټاکــل د   ١د لټــون پــاراميرت  رهپــاپه لــومړي قــدم کــې د خپــل ځــان ل.  ١

 ېڅېړونکي رسه د موضوع په پلټلو کې مرسته کوي. ه دارنګه ته نه پوهېږي چې څه ولټــو 

 
 . پاراميرت د ج عيت ځانګړنو ته واوي ١
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. دغــه پــاراميرت ېچــې موضــوع ولټــو   ېلش  نو ديا په اسانۍ رسه کوىل  ؛خو که پاراميرت وټاکې

 عبارت دی له

 عرغ او که پښتو(  لييسليکنو څخه ګټه واخلم  انګل لهد کومې ژدې  ✓

او کــه  حقــوق ل جــزاحســادداريل مــدوروتوضوع د کوم مض ون پــورې اړه لري.  زما م ✓

 عامه اداره( 

او که خفويص سازمانونهل وــا صــنعتيل   موضوع د کومې درخې پورې اړه لري.   دولتي ✓

 سوداګروز او که دازار موندنې( 

 ( وزوداسيا که افغانستان وا ختيځ او که لوجغرافيوي رسحدات    ✓

 . ( کالو ۲۰کالو په موده کې او تېر  د تېرو څو کالو ليکنې را واخ   تېر لسو  د نرش موده    ✓

چې څومره ک ه په نظر کــې ونيــوا  ل پــه ه غــه انــدازه ښــه وي. ځکــه لنــډ وې    موده

 ( ۹۰. م ل۲۰۱۶ معلومات تازه وي.  ساوندرسل ليووس او ملګریل

پــه  ( key wordsاړه کليــدي ټکــي    پــهع موضو  ېاکل شو ټم قدم کې د خپلې وپه دو. 2

لکه  .يګوته کړه. کليدي ټکي هغه ټکي دي کوم چې د څېړونکي د موضوع مدتوا توکيلو 

د موسومونو تاثيات په جراميو ل دغه موضوع کې موس ونه او جراوم مهم ټکــي دي. د زده 

 ا داندېل دغه موضوع کې زده کړه او تنخا مهم ټکي دي.و تنخ رکړو تاثيات پ

نو ديا دې اړوند مواد کتابل مقالې او نور   ؛کله چې موضوع کې مهم ټکي په ګوته    .٣

عل ي مواد( پېدا کړي. د موادو ټولونه لپاره د منادعو ټاکنه د څېړنــې پــورې اړه لــري. پــه دې 

مانا چې څېړنې ته په کتو رسه د ه غه ډوا رسچينو څخه ګټه اخيستل کېږي. په ټولــه کــې د 

څلورو څخــه  له لو لپاره زواتې رسچېنې شتون لري. په دې کتاب کې ليکوااکتد  تېرو ليکنو  

 ( تيزسونه۴( عل ي ووب پاڼې او   ۳( جورنالونه   ۲( درس کتادونه   ۱وادونه کړی ده.   

a.     درس کتادونهText Books درس کتادونه وو د ښو منادعو څخه ګڼل کېږي چې :)

کېــږي. درس کتادونــه اکــرثا د لســګونه عل ــي ل  ســتد تېرو ليکنو په درخه کې ترې ګټــه اخي

څېړنو نچوړ وي او په اسانۍ رسه د درک وړ وي. درس کتادونو کې ووه خــربه د وــادولو وړ 

ده چې د کتاب کي يت داود په نظر کې ونيوا  . هغه کتادونه چې د عل ي معيــار رسه ســم 

ارنګه هغــه کتادونــه  ده  نه وي ليکل شوي څېړونکی دې د هغې د کارولو څخه ډډه وکړي.

شــو  وي نــو پــه هغــې کــې د نــورو د کړنــو نقــل قــوا  يچې د عل ي معيارونو رسه سم ليکل 

  Citation وي. دغــه  ي( شوی وي او د ففل او وا کتاب په آخر کې اخځليکونه کاروا شو
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اخځليکنو څېړونکي رسه مرسته کوي او کولی   چې هغه په جال ډوا پېدا کړي او په هغه 

  ات معلومات تر السه کړي.زوې درخه ک

b.   جورنالونو څخه هغه مجلې دي چې په هغې کــې عل ــي   لهجورنالونه: زمونږ هدف

نرشېږي. مونږ په دوه ډوله جورنالونه لرو وو هغه جورنالونه دي چــې کلــه  ( Articlesمقالې   

 ځــانګړي پــوه کســان ګومــاريل ويوې  کومه عل ي مقاله خپروي هغه ګوري او د کتلو لپاره

 يهغه جورنالونــه دوې  مقاله تائيد کړه ديا په هغه جورناا کې خپرېږي. دووم  ىچې هغو   لهک

 دلکې د ک پنيو مسلکي معلومات نرشوي.  ؛چې هغه عل ي مقالې نه نرشوي

شته نــو  ١او ک زوري جورنالونه يهغه جورنالونه چې عل ي مقالې نرشوي هغې کې هم قو 

جورنالونو د   ونو څخه عل ي څېړنې را واخ .الرنڅېړونکی داود هڅه وکړي چې د قوي جو 

ښه منبع ده او څېړونکی داوــد هڅــه وکــړي چــې خپــل   تېرو ليکنو د درخې د ليکلو لپاره ووه

 مقالو څخه پوره کړي.  لهمعلومات د جورنالونو 

c. شــته چــې ډوا ډوا معلومــات پکــې   ېووب پاڼې: نن ورځ ډېرې زواتې ووــب پــاڼ

دي. اوس وخت کې  لو لپاره ووه ښه وسيله ه دغه ووب پاڼېکو ا خپرېږي. د معلوماتو د پېد

دولتونه خپل معلومات په خپلو ځانګړو ووب پــاڼو کــې نرشــوي. پــه ووــب پــاڼو کــې هــم د 

کي يت ته زواته توجو و  لکه اوس وخت په اکرثا پوهنتونونو کې د ووکــي پيــډوا د پــاڼې 

نه پکې اسانه هڼي. ځکه چې السو ګ نهد داور وړ وې   څخه کار نه اخيستل کېږي او معلومات

 ده او هر څوک کولی  .

d. تيزسونه   Theses:)  تيزوس هغه څېړنه ده چې د ماسرتۍ او دوکتورا د سند د الســته

 ( پــه نامــهDissertationځينو ملکونو کــې د    په(Thesis)راوړلو لپاره ليکل کېږي. تيزوس 

لري. د ماسرتۍ څېړنې تــه تيــزوس او د   ېروپوادونو کې دا دواړه رسه تېوادېږي. ديا په ځينو ه

 دوکتورا څېړنې ته ډوزرټيون واوي. 

وــې   نن ورځ په اکرثا پوهنتونونو کې د ټولو زده کړواالنو تيزســونه پراتــه وي او هــر څــوک

خو پوره مقاله داود پــه پېســو   ؛( کتل کېږيAbstractپه ځېنو کې ديا فقط لنډوز      .  لېدىل

 شتون لري. 2لوګرايفېبد واخلې. په ځېنو کې فقط

 
په  Bديا  Aورپسې  AAورپسې  AAAپه ي جورنالونه و قپه انټر نيب کې د قوي او ک زورو جورنالونو په اړه پلټنه کولی شئ.  ١

 کټګورۍ کې راځي. دغه وېونه د ووې منبع څخه راخيستل شوی ده کېدای   په نورو ووونو کې رسه فرق وکړي. Cاخر کې 
ځای او  پت څخه عبارت دی چې په هغې کې د ليکواا پوره نومل د نرش تاروخ او د چا ديبلو ګرايف د کتادو او مقالو د هغه لس  2

 ړون معلومات موجود وي نور ا
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دغه تيزسونو څخه ګټه واخ  او خپل د تېرو ليکنو درخه پرې   چې د   څېړونکی کوىل

 ( ۸۲-۸۰. م م ۲۰۰۷پوره کړي. فېرشل 

 موضــوع  ېد لټون طروقه: په انټرنيب کې د عل ي مجلو او کتادونو کې خپلې ټاکل شو .  4

رې هــر څــوک نيــب د ال   د  کــهلټوا که څه هم اوس وخت کې دومره سخت کار نه دیل ځ

رسه کړي. که په کتادونو کې د کومې موضوع لټوا غواړې. لــومړی کولی   چې دا کار تر

د خپلې موضوع پوره نوم ولټوه ګواکې د دې امکان وي چې ورته موضوع پېدا کړي خو که 

 تــه الړ Google Books م قدم کې دې مهم ټکي ولټوي او دياونو په دو ؛نه کړي چېرې پېدا

هلته د ټولو کتادونو لست ورکوي د خپل د خوښې کتاب داندې کلېک وکړه. د ګوګــل   . 

   هم اسانه کار نه دی خو ديا هم که غواړې کوىلوې    کتادونه ټوا مک ل نه وي او لوستل

 د لړليک څخه ګټه اخيستىل چې ګټه ترې واخلې او که په چاپ کتاب کې ګورې نو د هغې

دــه ســخته وي چــې وــوه ي  ل دا چې په پښتو کې ع  شئ. دــر دي نــو دا  کتادونه د نوت رسه درا

تــاب کــې لټــون د انګلييســ  موضوع په نيب کې په پښتو پېدا کړو. له ه دې وجې په دغه ک

 .ىکتادونو د

نو موخص جورناا خالڅ کړی او په هغې کې لــومړی   ؛که د جورنالونو څخه ګټه اخلې 

شــو ولټوهل تر  کيټ  مهموې    شو دياه  پوره موضوع ورکړه او که ون درخــه کــې  ېڅــو پــه ټاکــل 

شــته چــې  ؛موضوعات پېدا کړی. کله چې د مهم ټکو په اړه لټون پېل کړی نو د دې امکــان 

ــرق ولــري. څېړونکــي خپلــه موضــوع د موســ ونو  کب مب موضوع پېدا نه کړي او لږ څه ف

پېدا نه کړي ه  څ  او په نيب کې لټوي. په پېل کې شاود په ورته نامه  ېتاثيات په جراميو ټاکل

نو ديا دې ټکــو   ؛شوه  ديا دې مهم ټکي  موس ونه او جراوم( ولټوي. که ديا هم کوم څه پېدا ن

کړي  اقليم او جرم(. امکان دې ولري چې ورته نور کلامت پېدا کړي لکه د ژمــي ته تغي ور 

ی ال کــو تاثيات په جراې و او وا داسې نور. الندې د موهوره وــو څــو جورنــالونو نومونــه دي 

 شئ چې ګټه ترې واخلئ.
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چې څومره عل ــي څېړنــې  لاکرثا وخت د زده کړواالنو او نوو څېړونکو رسه پوښتنه وي.  ٣

ځکه داسې کوم معيــاري حــد  ي؛پوښتنې ځوادوا ده وو څه ستونزمن و  ېراج ع کړي؟ د دغ

ــره   نــه  نامکاوې    دومره زوات حد ونه اوس چې راټولوا  خو ديا هم د؛  نه لري وي او نــه دوم

پورې  ۵۰کتادونو کې وې حد تر  په دغه درخه کې ځېنېپه کم وي چې وو وا دوه ليکنې وي. 

پــورې لېکنــې   ۲۰( په نورو کــې ديــا  ۲۰۱۶  ښودا شوی دی.  ساوندرسل ليووس او ملګریل

(. لومړی دې دغــه ليکنــې پېــدا کــړي  چــې الــف ليکنــه د ۸۰. م  ۲۰۰۷ښودلې دي.  فېرشل  

ږي او هغــه د ېنامه وادپه  د ديبلوګرايف  وې    ليکنه د اسد لخوا(. چې دغه درخه  ب  لااح د لخو 

. د ليکــواا لــه يمقالې پېدا کــړ   ېچې دغه په نښه شو   لځان رسه ثبت کړي. هڅه دې وکړي

تعــداد وــې  نو که ديا ؛انده که څېړونکی په څېړنه کې ماهر او ښې څېړنې په اسانۍ رسه پېژي

څېړنې رسه نــوی وي نــو ديــا دې هڅــه وکــړي   لهخو څېړونکی که    ؛کم هم وي پروا نه کوي

 زواتې مقالې پېدا کړي. چې

يس کــې ـچــې پــه انګليــ   لکــړي  ېنظر څخه تېر  لهمقالې    ېراټوا کړی شو   ورپسې دې.  4

ځانه رسه واداشت کړي. دا چــې   لهواوي او ديا د هرې مقالې اړونده درخې    skimmingورته  

څو چې د څېړنې ليکنې درخه په در کې نييس او ه دارنګه تر  تخو تېرو ليکنو ته کتنه وو څه 

پېل   وو څه وخت په در کې نييس. د دې لپــاره چــې څېړونکــی د راتلــونکي لپــاره خپــل 

١. Quarterly Journal of Economics 

2. ERIC (Educational Resources Information  Center) 

3. EBSCO 

4. Jstor 

5. PsycINFO 

6. Sociofile 

7. Business Source Premier 

8. Scopus 

9. Research Gate 

١0. ProQuest 

١١. Journal of Political Economy 

١2. Economic Journal 
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 وروسته ديا چې کله دغه موادو ته اړتيا وي چــې پېــدا  کارونه په منظ ه توګه پر مخ ووسل نو

شــت کــوي. لــهدغــه مــواد   کینو نو څېړ   ؛نه وي  کومه ستونزه ده ورته  يکړ وې    ځــان رسه وادا

 رسه کړو.ليکنو د ثبت چارې په درې ډوله تررو ېڅېړونکی د ت

 

 بيبلو ګرايف ياداشتول •

ر په ـکتاب او نورو درخو په تړاو هغه مک ل معلومات چې د نو  ېلپه دغه درخه کې د مقال

نومل نــومل د   رىنکو   اکه مقاله وي نو د ليکوا  هغه داود وليکل  .  درخه کې ترې ګټه اخ 

ځان رسه وليکي. په دغه درخــه   له... که کتاب وي د کتاب اړوند معلومات دې  نرش تاروخ او

 .ډوزاون څخه ګټه واخ  APAکې دې د 

 

 

 

 

 

 

 

 د منت لنډه خالصه کول •

هر څه چې لولې په هغې کې اړوند درخې د واداشت په دڼه ترتيب کړه او د هغــې خالصــه 

زواته مرسته کوي په ځانګړې توګه د وخت   هډېرله څېړونکي رسه  وا  وز ډنوليکه. د موضوع ل

ه م دا چې څېړنه ووه اوږده پروسه دهل که چېرې مياشت وروسته وا لوسپام رامنځته کوي. دو

نــو   ؛دې هم زوات وخت وروسته کومه ستونزه پېدا   وا کومې ليکنې کتو ته اړتيا پېدا  

  ئ.ش پېدا کوىلوې  په اسانۍ رسه
 

 ( Supplementary informationتکميلونکي معلومات )  •

د ځــان  منرب او داسې نــور IBSNمعلومات لکه د کتاب د  ېپه دغه درخه کې د ليکنو زوات

نو پــه  ئ؛چې د دې کار ګټه ده دا وي که چېرې انالون کتاب پېدا کوا غواړ   لرسه ثبت کوي

له کې کوم نقل قوا راغلی وي او قام اسانۍ رسه پېدا کېږي. وا که چېرې کوم کتاب وا عل ي

شــت پــه توګــه دا  دغه نقل قوا ستا لپاره ارزښت ن وي د هغې درخې کاپي واخله او وــا د وادا
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نو د هغه ځــای چــې  ؛ځان رسه وليکه. که کوم کتاب وا موضوع چې درته زواته دلچسپه وي

 .کهيلځانه رسه و  لهدغه مواد دې تر السه کوي. لکه د پوهنتون کتادتون هغه 
 

 
 

په منظ ه توګه جوړښت ورکــړه. ه دغــه پروســه چــې وې    د خالصه کېدو وروستهدرېيم(  

چــې د څېړنــې د  ل( واوــيLitrature Reviiewکــړه دې تــه د تــيو ليکنــو کتنــه    ىدې طــ 

 ( ۲۰۰۵پروپوزا او د مقالې د ليکنې په درخه کې ترې ګټه اخيستل کېږي.  دوټي او دي ل 
 

 رزونهد ليکنو ا.  ۵.۴

شــو او پــه څــو دقيقــو کــې   لــهرو ليکواالنو د مقــالو لوســتل  نو   د ــره اســانه  انټرنيــب رسه ډې

اوس کله چې ليکواا ته زواتې مرجع او په لســګونه     څېړونکي ته په لسګونه مرجع ورکوي.

السه کــوي؟ کــه پــه لو کې وړ او د ښه کي يت مقالې ترنو څرنګه په دغه مقا  ؛مقالې پرتې وي

تــه ورتــه پــه  Google Scholarنکی پــه ړو ېڅواوو که وې  دل ډوا کــې موضــوع وکتلــه او هل

شــو   ؛لسګونه موضوعات ورکوي  ېنو دی ده څرنګه پوه   اړونده موضوعات زما د ټاکــل 

موضوع رسه رس خوري؟ وو زده کړواا تر کومه حده پورې د نورو ليکواالنو ليکنــې ولــويل 

لپاره کوم معيــاري تګــالره نوــته   لوو دچې دسنه ورته وکړي؟ د دې او داسې نورو پوښتنو ځوا

ل چــې دغــه ټکــي پــه النــدې ډوا ليکواا رسه ه کاري کوي لهخو ديا داسې ټکي شته چې 

 دي:
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شــکل د  تــوب کــې پــه  شــکالو ر سازماي تيوروګــانې د ســازمانونو پــه موثرو وا لــري. ا

(ل ګټورتــوب ۱۹۹۸ې د موخــو  اح ــد او مد ــودل  چــ   لشــو  کــوىل  سازماي موثروــت

داســې نــور فکتورونــو لــه او    ( ۲۰۰۵د کار کوونکو رضاوت  عجــازل    (ل۲۰۱۰ حارثل  

پېژندا شوی خو زه غواړم دغه څېړنه کې د چاپېرواا تاثيات پــه موثروــت کــې مخې  

  وګورم.

زه ېالال غ اوا د جراېمو پالاله ارتکالالاب مسالالتقيام( په دې اند دی چې اب ه۲۰۱۱احمد ) 

کالالال  ۲۰۱۲او هالالوا( چالالې پالاله   لري. له بلې خوا محمود په خپله څېړنه کې)جراېم

کې نرش شوې ده ليکلې چې اب هوا تاثريات په جراېمو شته خالالو نالالور فکتورونالاله 

دي چې بايد په نظر کې ونيول يش لکه اقتصادي حالت، د قالالانون حاکميالالت او 

 ات په جراميو وګورم.ري ثتا م په دغه څېړنه کې سيايس ثباتزه غواړ  تعليم کچه.

دو رسه اداري فســاد ېــ چې ګواکې د سواد کچــې د لوړ ځېنې څېړونکې په دې اند دي 

چې سواد د اداري فساد رسه کومه اړوکــه  وي(. خو ځېنې نور وا۲۰۱۴راک ېږي.  نورل 

 ۱۵او په تېــرو  نه لري ځکه چې د دولت په چوکاټ کې ټوا کارکوونکي داسواده دي

شــوی.  خــانل    ېلوړه شو   هچد ککالو کې د سوا . م ۲۰۱۱خو اداري فساد نــه دی کــم 

 زه غواړم دغه اړوکه په افغانستان کې وګورم. ( ۳۳۰

نو لومړی د خپلې موضوع پوښتنې او موخو ته وګوره ديــا   ؛کله چې کومه موضوع لولې.  ١

وخو رسه م واپوښتنې  ېله هغې وروسته دغه موضوع ته وګوره که دا موضوع ستا د ټاکل شو 

 مه لوله.وې  نه درلود دياوې  خو که نږدې والیوې  نو ادامه ورکړه او لوله ؛نږدې وي

نــو د نرشــ جورنــاا  ؛معلوم کړيوې  په دې ونه تاوانېږي چې کي يت هکه څېړونکی خپل.  2

 لټه دې وکړي چې دغه جورناا په کومه کټه ګورۍ کې راځي.

 

 د تېرو لېکنو په اړه مهم ټکي.  ۵  .۵

ې مهــم ټکــي داوــد پــه پــام کــې له دې چې دغه درخه په ليکلې دڼه وليکول نو الندې  کخم

 ونيسو:

نــو  ؛ستونزمن ويوې    ترتيبوا  تېرو ليکنو کتنه داود په من قي ترتيب رسه وليکل  . که.  ١

 او ترتيــب  ېهغه په خپل فکر کې انځور کــړ   هڅه وکړه چې د موضوع اه يت ته وګورې او
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ځان رسه ولېکې او ديا موضوع ته په   لهوې    شې چې عنوانونه  کوىل  ګهنر . ه داېدرادر کړ وې  

ه . هڅه وکړه چې عنوانونــه د حــده زوــات نــ ېمنځ د مراتبو سلسله مراعت کړ تر  ىکتو د هغو 

.  

 د ليکلو پر مهاا د نورو خلکو د کړنو نقل قوا وو اساس رشط دی او که دغه کــار ونــه.  2

شو چې دل کس کړنه په   وی. دا چې څرنګه کوىلش  بکنو څېړونکی د ادغ غال مرت  ؛کړي

 .قانوي طروقې رسه تکر کړو

ــرار وــې  نو څو څو ځلــه  ؛کله چې مو د تېرو ليکنو ليکنه پای ته ورسوله.  ٣ د ځانــه رسه تک

دــدلون پکــې نــ کړئ تر شــو ه څو ټولې ني کړتياوی ترې خت ې  . که س دالســه مــو کــوم 

دېا ولولئ. که ديا مو پکــې وې    او د هغې وروسته  ئدېږ رپوې    راوستلی نو د وو څو ورځو لپاره

 ( ۶۲. م ۲۰۰۸کومه درخه ک ه وا کومه ني ګړتيا ولېده هغه حل کړې. دورن او دورن ل 

ځينو کتادونو کې ديا د تېرو ليکنو د ليکلو لپاره ووه نقوه جوړوي او ديا هغې ته په کتو . په 4

ې ګټه اخلې د روښانتيا لپاره الندې شکل ک هنرسه منځ د نقوې راخلې او د هغې څخه په لېک

هره ووه په دغه شکل پــه وې  ته کتلی شئ. کله چې څېړونکی د تېرو ليکنو د لوستلو وروسته

شــکل منځنــۍ  ووه درخه کې لېکي کله چې ټوا معلومات دې ولوستل. په اخــر کــې د دغــه 

 درخه څخه ګټه اخ . 

 
 

 لنډيز

نو لومړی دې د څېړنې   ؛درخې په اړه لټه وکړيو  نکمخکې له دې چې څېړونکی د تېرو لې

موضوعل موخې او څېړنيزه پوښتنه په روښانه توګه وټاکي. ه دارنګه په ض نې توګــه پــه دې 

 رسه کړم.چې دغه څېړنه تر وپوهېږی چې اوا زه د دې تواناوي  مايل او ددي( لرم
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دو پــه درخــه کــې مرســته ېــ هد تېرو ليکنو کتنه په کي ي څېړنو کې د څېړنيزې ستونزې د پو 

څنګ د څېړنيزې پوښتنې او د فرضيه د ټاکلو په درخــه دې تر  کوي خو په ک ي څېړنو کې د

 کې هم مرسته کوي. ه دارنګه د معلوماتو راټولولو تګالره هم راته په ګوته کوي.

د مه و ټکو لټه په موهورو جورنالونو کې په ســاده او اســانه رسه کېــږي. هڅــه   د موضوع

موضوع کې پوهه زواته  .څومره  ېڅو په ټاکل شو ې زواتې څېړنې ولويل ترچ يړ دې وک

ــرچ رسه   پــه ه غــه انــدازه څېړنــه د قــوت وردښــي او د ې د تېرو ليکنو تــه کتنــه پــه ښــه ت

 څېړونکي ژوره پوهه د موضوع په اړه لوستونکو ته په ګوته کوي.

 
 

 پوښتنې

 ه؟د تېرو لپکنو ته کتنه ولی په څېړنه کې مه ه. ١

 تېرو ليکنو ته کتنې ګټې وليکئ؟. 2

 

 د ال مطالعې لپاره د الندې کتابونو څخه ګټه اخيستىل شئ
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 څپرکی   شپږم

 و تشخيصوليند متحول

  ( Identifying Variables) 

 

 :څپرکي غټ ټکي  دېد             

 (  Variable   متدوا پېژندنه ✓

 د م کورې او متدوا ترمنځ توپي ✓

   ډولونه د متدوا ✓

 ( خپلواکــه متدــوال۲( تړلی متدوال  ۱   د علت اړوکې ته په کتو د متدوا ډولونه ✓

 (( ديوي متدوا۴( مداخله کوونکي متدوا او  ۳

جــال ل او   پرلــه پســې( متدــوا   اندازه کېدو واحدو تــه پــه کتــو د متدــوا ډولونــه ✓

 (متدولونه

 د څېړنې ډوزاون ته په کتو د متدوا ډولونه ✓

 معلوماتو ته په کتو د متدوا ډولونه ✓

 د متدولونو د اندازه کېدا ✓

 د م کورې داندازه کولو پروسه ✓
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 اتومعمومي معل.  ۶.۱

م قــدم کــې يدرېــ  د ټاکــل کېــدو او د تېــرو ليکنــو د کتنــې وروســته پــه د څېړنــې موضــوع

متدولونه چــې پــه پښــتو کــې  ( وټاکي.Variablesڅېړونکی داود د خپلې څېړنې متدولونه   

اا دا ښه وګڼله چــې د نو ځکه ليکو  ؛ورته کل ه اوښتونکی دی. دا چې متدوا عامه کل ه ده

 ي.رو کاځای متدوا و اوښتونکي پر

تــه کولــو پروســه پــه  د متدولونو ټاکل په څېړنه کې وو اړونه درخــه ده. د متدولونــو د رامنځ

خو په ک ي څېړنو کې نظر کي ي څېړنو ته وو څــه   ه؛دواړو  ک ي او کي ي( څېړنو کې شته د

  زواته کاروا کېږي.

 اوږ  غواړم چې ووه وړه مقدمه وړاندې کړم. مــون  دې چې موضوع ته داخل شمه  مخکې ل

 لکه  .رسه کووتر تاسې په خپل ورځني ژوند کې هره ورځ په لسګونه قضاوتونه

 ړه ډېر ښه دي او د هر چا خوښېږيدغه خوا ✓

 څو شپې سم خوب نه راځي.  ✓

 .دا زما نه خوښېږي ✓

 زه فکر کوم دا ډېر ښه دی. ✓

جراميــو د  چې په لووو ښارونو کې اوس کروم د پلــور او د  لپخوا وختونو کې داسې انګينه کېده

ږي ېکچــه زوــات  رو پلــ  مانا څومره چې د اوس کرميو د وقوع ترمنځ مثبته اړوکه شتون لري. په دې

اوس کروم پلور راکــم   پــه ه غــه انــدازه جــراوم هــم را ږي او که د  ېپه ه غه کچه جراوم زوات 

 ک يږي د دغه اړوکې څخه داسې ښکاري چې اوس کروم خوړا د جرم سبب ګرځي. 

ه وګڼلهل ځکه دلته نور نو دغه اړوکه وې دروغجن  ؛خو وروسته چې څېړونکو نورې څېړنې وکړي

ړه لري لکــه هــوا. کــه چېــرې ه چې دغه دواړه  اوس کروم او جراوم( د هغې پورې اتشنه  فکتورو 

 وــېنو روښتنې اړوکه دــه   ؛څېړنه ديا د رسه تکرار   او د جراميو داندې د هوا تاثيات وکتل  

د خلکو حوصــله ک ــه پېدا  . ګرمه هوا ځکه د جرم رسه اړوکه لري چې کله هوا ګرمه وي نو  

 ب ګرځي.پس وېىلچې دا کار د جنګ سبب ګرځي او دال خره د جرم سب  ږيېر قه  وي او ژر په

پېــدا   وــېچې روښتنې اړوکه    لشو چې هر کله د کوم متدولونو ترمنځ اړوکه پېدا کوو هڅه وکړو

 کړو او د دروغجنو اړوکو د رامنځته کېدا څخه مخنيوی وکړو.
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د احساســاتو  پر دنسب کوي او دغه قضــاوتونه خوښې دغه ډوا قضاوتونه خلک د خپلې 

شــته چــې دغــه رسه کېــږي او د دې امکــان زوــاپر مب تر  ( Preferencesتودونو  ه  ور او غ ت 

وو ډوا خواړه ده د وو کس لخوا ښه او دل کــس لخــوا   ر ولري.ېمنځ توپقضاوتونو د خلکو تر

ه دارنګه ده وو څه د وو کس لخوا ښاېسته او دل کس لخوا ددرنګه ګڼــل   خراب وګڼل  .

.   

ات او غوره توب څرګنــدوي دوی دغــه کــار د خپــل اسحسهر کله چې خلک دغه ډوا ا

ــررسه کــويوې    د هغه اړوکې پر دنياد چې دویوې    فکر پر دنياد تررسه کوي او وا . مته لري ت

په داسې دڼه وي چې په روښانه توګه پکــې وې  دوی څخه وپوښتې نو ځواب ده لهکه چېرې 

ږ وغواړو ه چې مونکلو  خ  ؛دغه ډوا نظر ته هڅوي  ىچې دو   يلشتون ولر  شخی توقعات

سو او دغه رشاې ــو پــه رشاېط پام کې وني ېنينو داود چې ځ  ؛رسه کړوپه عل ي دڼه دغه کار تر

  :څوک واوي رسه کړو. د دېلګې په توګه کهچوکاټ کې تر

 پروګرام مؤثره پروګرام دی. CBRپه ماليه وزارت کې د  ➢

 ږي.ېدې کارۍ رسه په ټولنه کې جراوم زوات ➢

 رسه کومه اړوکه نه لري. ادفسسواد د اداري  ➢

 درېښناوي حکومتوالۍ رسه فساد ک ېږي. ➢

 د الف ټولنې خلک د ب ټولنې په پرتله زوات د تکاوت خاوندان دي. ➢

دلکې دا وو داسې قضــاوت  ؛نه ده په پورته مثالونو کې د خوښې او غوره توب خربه م رح

داوــد داســې الرې چــارې   رهپــادی چې د ټولو لپاره د قبلولو وړ وي. د دغه ډوا قضاوتونو ل

لولو وړ وګرځــي. کــه چېــرې بڅو د ټولو لپاره د قرې ثادته کړې ترچې دغه ادعا پ  ا  ولټو 

وررسه ونه مني او ورڅخه پوښتي چــې تــه وې    څوک داسې قضاوت د ځانه وکړي نو خلک

ــرام   ېدا معلومــه کــړ   په کوم دنياد دغه خربه کوی. پس که چېرې ته غــواړې چــې دغــه پروګ

تــه د  رهمؤث ی نو دې لپاره داود د ډېر احتياط نه کار واخلې او په ووه من قي طروقې رسه دا ثاد

نږ هڅه کوو م کوره اندازه کــړو کړې چې ولې مؤثره دی. د ولې ځواب د پېدا کولو لپاره مو 

څو په اسانۍ رسه هغه تدليل کړو کله چې م کوره د اندازه کېدو وړ وګرځي دا په متدوا تر

 (  ۲۰۱۱ لارومددلېږي.  ک
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 منځ توپريد مفکورې او متحول تر .  ۶.۲

ــر  م کوره خپله وو تهني انځور وا درکونه ده. د م کورې او متدوا منځ تــوپي پــه انــدازه ت

ر هغــه نــو متدــوا تــرې جوړېږي.م کــوره تــ  ؛وايل کې دی. کله چې ووه م کوره اندازه  

ه پــه وګــړو کــې رسه تــوپي ور  کڅو متدوا ترې جوړ نه  . موخته نه اندازه کېږي چې تر

ا د اندازې وړ دی په داسې حــاا کــې چــې د درســت يلري. په داسې حاا کې چې متدوا د

 فرق کوي. وې  وايل کچه

هغې د ع ليه داندې فکر وکــړو  رنو داود پ  ؛کړو  هددې لپاره چې ووه م کوره په متدوا ددل

او   يفونه ورته په ګوته کــړ اخش  چې هغه څنګه اندازه کړو. په اکرثا وختونو کې لومړی داود

م کورې رسه من قي   لهوا ورته ځېنې رشاېط وټاکې. خو کله چې شاخفونه ټاکې نو دا داود  

اړوکه ولري. د دېلګې په توګه که مونږ وغواړو چې د شت ن کس په اړه څېړنه وکړو نو د دې 

عاوــداتو  پــهت رو لپاره داود د عاوداتو او شتو د شاخفونو څخه ګټه واخلو ځکه د وو کس ث

او د هغه په شتو لکه کور موټر او نورو شيانو معلومېږي. اوس که د وو پروګرام د مؤثروت پــه 

نو دا ده وو څه ستونزمنه وي ځکه چې هر پروګرام شاخفونه رسه توپي لريل   ؛اړه څېړنه کوو

ه پرتله رس م چې د پولېسو پروګرام موثروت د وو توليدي سازمان د پروګرا  شو کوىله  ن نو مونږ

 کړو. 

دي چې احساساتل م کوره او داسې نور شېان د اندازه کېدو   نظرځېنې څېړونکي په دې  

خو ديا نور ديا واوي چې دغه ټوا شيان د اندازه کېدو وړ دي خو دغه احساســات   ؛وړ نه دي

 مستقيم توګه د شاخفــونو پــه ېغېر پهدلکې دغه شېان    ؛او قضاوتونه مستقيم نه اندازه کېږي

 ولو رسه تررسه کېږي.وړ ج

 

 (  Variableمتحول ).  ۶.۳

د څېړنې د درخوالو وا څېړنيــزې ســتونزې هغــه ځانګړنــه ده چــې مختلــف قي تونــه   متدوا

ع رل عاوــدات   اخ ( وې    اخ  لکه جندر  ښځه او نر دوه قي تونه دي چې د جندر متدوا

 ( ۱۹۹۹ او داسې نور  مورګان او هارمونل

رخــه ده کومــه چــې څېړونکــی م العــه کــوا غــواړي. لکــه کــه د  غهمتدوا په څېړنه کې ه

نو دغــه څېړنــه کــې دوه متدولــه دي  ؛ا وګوريو څېړونکی وغواړي د تجردې تاثيات په تنخ
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ا چې په دغه څېړنه کې څېړونکی ه دغه درخه غواړي چې معلومه و چې وو تجرده او دل تنخ

  .کړي وا متدوا هغه م کوره ده چې د اندازه کېدو وړ وي

چې مختلف قي تونه واخــ . هــر متدــوا داوــد حــد اقــل دوه   لوو متدوا هغه م کوره ده 

ويل ه دغــه   يټولې تجردې د وــو لــړ متدولونــو لرونکــ   قي تونه واخ . ه دا دليل دی چې

دو ېــ ک د انــدازه وــواځې رونه ور په ګوته کوي. متدولونهېمتدولونه دي چې څېړونکي ته توپ

کــوالی  .  ا هغه درخه ده چې څېړونکی پکې الس وهنه همد  کېدل  ؛لپاره نه کاروا کېږي

نو د هغې وروسته ديا څېړونکی فکر وکړي چې کــومې درخــې   ؛موضوع وټاکل  کله چې  

انــدازه  شم چې دغه ستونزه وا پېښه دي چې دغه څېړنې پورې اړوکه لري وا څرنګه زه کوىل

  متدوا دی.وې  ره درخهه غهکړم. کله چې فکر وکړي چې دغه درخې پېدا کړي نو ه د

 متدوا= هغه م کوره ده چې اندازه شوې وي 

شــتون ولــري؟   لاوس ده ستاسې رسه پوښتنه وي چې په ووه څېړنه کې څــو متدولونــه داوــد 

شو چې د متدولونو تعداد په هره څېړنه کــې   خو وېىل  ؛دغه پوښتنه ځوادوا اسانه کار نه دی

څېړنيزې موضــوع پــورې اړه لــري.  ه څېړنه کې دهره  د دلې رسه فرق لري. دغه تعداد ټاکل پ

شــيان دي  ؛کله چې څېړونکی موضوع وټاکي نو د هغې وروسته دې فکر وکــړي چــې کــوم 

له هغې وروسته دې ه غه متدولونو پــه اړه معلومــات پېــدا   چې په تړيل متدوا تاثي اچوي.

 کړي.

څــه وي؟ دا چــې وې  ه دهنز تو نو س ؛که په کومه څېړنه کې متدولونه تعداد زوات وا کم  

نو که چېرې د متدولونو تعداد زوات   نــو اصــ    ؛ږيېڅېړونکی غواړي حقيقت ته ورس

( ســبب Underestimateځواب وو څه کم راځي چې دغه کــار د واقعــت د کــم اټکلولــو   

لـــوړه اټکلونـــه  خـــو کـــه دغـــه تعـــداد د اصـــ  حالـــت څخـــه کـــم وي نـــو د ؛ګرځـــي

  Overestimatingي کلــه ـدغه کار په هغه وخت کــې زوــات صــورت نيســ   .ځي( سبب ګر

اړوکه ولري. د مثاا پــه توګــه کــه   چې دوه متدولونه خپل منځ کې وو د دل رسه خپل منځي

نو دا کار د دې سبب ګرځي د تجردې تــاثيات   ؛ا وڅېړيو څېړونکی وواځې د تجرده او تنخ

خو که څېړونکی داسې نور  ؛ا تاثيات لريو لوړ وښاوي ځکه تکاوتل تعليم کچه هم په تنخ

يل نــو دا کــار ددې ســبب ـهم په نظر کــې ونيســ   کاوت کچهتمتدولونه لکه د مور او پالر د  

له ک ه وښاوي. څېړونکی داود هڅه وکړي چې وړ تعداد د متدولونــو وګرځي چې حقيقي پا

 وټاکي.
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ېړنــه څ چــهنو په ه غه ک ؛ه دارنګه کله چې په ووه څېړنه کې د متدولونو ش ېر زوات وي

څنــګ د زوــاتو متدولونــو لپــاره داوــد ســخت ويل د دې تروــې    او د معلوماتو تدليل  پېچلې

دــه  زوات معلومات راټوا   چې دا کار زوات وخت په در کې نييس. د دغــو کل ــو څخــه 

خو که دا کــار  ؛م لب دا نه وي چې څېړونکی په خپله څېړنه کې دې کم متدولونه وکاروي

دلکې متدولونه تعداد د څېړنې د موضوع تادع دي.   ؛دې طرفه نه ويې  و نو قضاوت ده  ؛وکړي

څېړونکی داود هڅه  په دې مانا چې ووه موضوع دوه متدوله لري خو دله لس متدولونه لري.

 وکړي چې د اړونده موضوع پورې تړيل متدولونه په نظر کې ونييس.
 

 د متحول ډولونه  .  ۶.۴

خــو دا   ؛دي  يکلونو رسه متدولونه ډلبندي شو ش  لفخاوندانو لخوا په مخت  څېړنې د علم 

په اسانۍ رسه ت کيک   پــه دې مانــا   منځ رسحداتې مانا نه ده چې دغه متدولونه ترپه د

نو په دله کې دې نــه راځــي. پــه حقيقــت  ؛چې که چېرې وو متدوا په ووه ډلبندۍ کې را 

وخــت کــې  ا پــه وــودو متخپلواکه    لکه  .کې کله کله خو وو متدوا څو نومونه خپلولی  

لی چې د متدولونو وشو وه ه دارنګه دا هم ن هم متداوم متدوا کېدای  .  فعاله متدوا او

څنــګ نــور د دغه الندې تکر شوو متدولونــو تر دي. يټوا ډولونو په دغه ډلبندۍ کې نغښت

ــه شــته لک ــم  ــه ه  controlل Dummy Variablesل Endogenous variable متدولون

Variables    نور چې په دغه ډلبندۍ کې ځای نه لري.په دغه ډلبندۍ کې مدولونــه   سېدااو

  په م فله توګه لولو.وې  چې هر وول دي يپه درې کټګوروو وېول شو 
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 د متدوا ډولونه :1 رسم توضيدي

 
 

 د علت اړيکې ته په کتو د متحول ډولونه. ۴.۱.  ۶

دــل Causeعلت   د ه په دغه ډلبندۍ کې متدولون ( اړوکې ته کتل کېږي چې وو متدوا د 

 دي. يچې په دغه ډلبندۍ کې متدولونه څلور ډوله ووول شو  لرسه څه اړوکه لري

 ( ديوي متدوا۴ ( مداخله کوونکي متدوا او۳ ( خپلواکه متدوال۲( تړلی متدوال ۱ 
 

 (  dependent Variableتړلی متحول ) .۶.۴.۱.۱

( پــه نامــه هــم وــادېږي.  کــامرل Outcome Variable   متدــوا صــلحاد  دغه متدولونه 

يات پــه ه ــدې يــ (. دا هغه متدولونه دي چې په ووه عل ي څېړنه کې د نورو شيانو تغ۲۰۱۱

متدوا واوي چې دا د خپلواکه متدولونو   متدوا ته ځکه تړىل  متدوا کې کتل کېږي. تړيل

وــده ه دغــه تړلــی متدــوا توــکيلوي. پدا  پورې تړلې وي وا په ووه عل ي څېړنه کې پېښه و

تــو د مخې څېړنه تره  متدوا ل  څېړونکی د ه دغه تړيل رسه کوي او ه دغه متدوا تــه پــه ک

کــې  نورو فکتورونو تاثياتل څرنګولی او اندازه د څرنګوايل په اصل کې په ه دغه متدوا

 تــرمتدولونه    کهواګوري وا په دل ډوا تړيل متدولونه هغه متدولونه دي چې د وو وا څو خپل

تــه کېــږي هغــه د ه دغــه يتاثي الندې وي او کوم تغ يات چې په تــړيل متدــوا کــې رامنځ

تــل ه  خپلواکه متدولونو ل مخې پيش دينې کېږي. که چېرې د علــت او معلــوا اړوکــې تــه وک
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ږي او خپلواکــه متدــوا د علــت پــه نامــه ېنو تړلې متدوا پکې د معلوا په نامه رسه واد  ؛ 

 ( په هره څېړنه کې مونږ وواځې وو تړلې متدوا لرو.۱۳۸۷سنجاويل  .  ږيېرسه واد

 مثاا: 

کارکوونکو  ( درجې زواتېدا پهDecentralizationوالی    په دولتي اداره کې غېر مرکزي 

 د هووت احساس کچه زواتوي. 

 نا امني د افغانستان په اقتفادي رشد داندې تاثيات لري.

شــد( تړلــی د هووــت احســاس  کوون د کارکو   پورته مثالونو کې ( او افغانســتان اقتفــادي ر

 متدولونه دي.
 

 (independent variableازاد )خپلواکه( متحول ) .۶.۴.۱.۲

ږي. دا هغــه متدــوا ې( نامه هــم وــادChange Variableي ورکوونکي متدوا   يچې د تغ 

د ه دغــه   .ريدی کوم چې په ووه پېښهل حاالتو کې د ددلون راوســتلو مســوليت پــه غــاړه لــ 

مخې تړلې متدوا ترشوح کېږي. په ووه څېړنه کې ازاد متدوا وو وــا څــو دانــې ه  متدولونو ل

دلکــې زوــات  ؛وي. هغه ځکه چې اکرثا وخت په څېړنه کې وو فکتور د وو   علت نــه وي

چې په ووه څېړنه  ئفکتورونه وي چې په تړلې متدوا تاثيات لري. ووه خربه داود په واد ولر

 ؛ره د خپلواکه متدولونه زوات وي په ه غه کچه پرې د نيــوکې کچــه ک ــه ويومڅ  کې چې

(. پــه دغــه ۱۳۸۷خو دغه خپلواکه متدولونه داود په تړيل متدوا تاثيات ولــري.  ســنجاويل 

 نه هم کوی  .همتدوا کې څېړونکی السو 

 مثالونه:

  لري.ثيتاکاري تجردهل د زده کړی کچهل او زکاوت د کارکوونکو په مزد داندې  •

 سوادل اقتفادي وضعه او کورنۍ ترديه د جراې و په کچه مستقي ې اغېزې لري •

کاوت( او  سوادل اقتفادي وضعه او تاو  کچه ېکاري تجردهل د زده کړ پورته مثالونو کې   

ــه دي او  د کــارکوونکو مــزد  او  د جراميــو کچــه تــړيل  کــورنۍ ترديــه( خپلواکــه متدولون

 متدولونه( دي.

 .او خپلواکه متدولونه ښه روښانه   الندې معادله په نظر کې ونيسئ.ې ړلدا چې ت



 د څېړنې ميتودلوژي          

 

   92  

 

( معــادلې تــه ځــي ۲خو که     ؛( معادله کې دوه ج عه درې مساوي پنځه کېږي۱په پورته   

تــه دغــه خــايل درخــه مختلــف قي تونــه ه  نو دوه تش ځاوونو پ  ؛شو کې تــر ســرتګو کېــږي. دل

 ښــي اړخ تــه( تــش  خايل تادع ده. که لــومړیه انم خانه خايل د لومړۍ خواخېستلې   دو

 ۴لکــه کــه خــايل درخــه  نو د معادلې په ځواب کې ددلون راځي. ؛ځای کې کوم عدد وليکو

 ۱۰۲نــو ځــواب وــې  ؛وليکــو ۱۰۰او کــه   ۱۰نــو ځــواب   ؛واخــ   ۸ل که    ۶واخ  نو ځواب  

امه رسه واد کــړو. ن  په( معادلې ته وګورو او دغه عددونه د متدولونو  ۱راځي. اوس که دېرته   

م وــ ږي. دوې( درخــې پــه نامــه وــادConstantثادتې    ( دی په څېړنه کې د۲لومړی عدد چې   

( ۵( اود ج ع حاصل چې   independent Varaibleخپلواکه متدوا    ( دی د۳عددچې   

 ( په نامه رسه وادوو. پس وېلې شو.Dependent Variableدی د تړلې متدوا   

 

 

 

 

پورته معادله په وو مثاا کې روښانه کړو. درې سازمانونه دي چې پــه ه  دغاوس غواړو چې  

درې واړه سازمانونو کې د کارکوونکو د ناسودتيا کچه لوړه   ېدغد  وو ښار کې موقعيت لري.  

ده. د ک پنۍ مالک غواړي چې درې مختلف پروګرامونه  معــان زوــاتوال رهــربۍ ډوا تــه 

 څو وګوري چې کوم پروګرامپه کار واچوي چې تر(  نکو توووقوااو د کارکوو    ورکوايتغي

زوات اغېزمن دی او د کارکوونکو د ناسودتيا کچه را ک ه کــړي. دا چــې نــور رشاېــط پــه وې  

 لوژيل کارکوونکو د ســواد کچــهدغه سازمانونو کې رسه ورته دي لکه کاري چاپېرواال تکنا

کــې زوــاتوالی راويل. پــه ن عــااو د کارکوونکو تجرده. په وو سازمان کې د کارکوونکو پــه م

م ســازمان کــې هغــه يي راويل او په درېيم سازمان کې د سازمان په رهربۍ په ډوا کې تغودو

لوړه ده هغوی توووقوي. دغه جروان ته په کتو مونږ ته وې    ناسودتيا کچه  کارکوونکي چې د

 الندې درې معادلې راکوي.

 

۳ ۲=۵۱

۲___=___۲

 

 تړلې متدوا=ا و دمت ثادته درخه + خپلواکه

Dependent Variable(DV) = constants(C)  + independent Varaible(IV) 

DV=C+IV………………U 
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 (Extraneous Variables)  متحولونه بهرين.   ۶.۴.۱.۳

خو څېړونکی د توقع وړ پاېله نه تر السه کــوي. اکــرثا زده  ؛کله کله څېړنه اخر ته ورسېږي 

دــيوي متدولونــه اکــرثا   ؛هم ګرم نه وي  ىکړواالن د دغه ستونزې رسه مخ کېږي. دو  ځکــه 

 ىتوخيفــوي هغــو وې  ىکه کوم څېړونک وخت د څېړنې په جروان کې نه تر سرتګو کېږي.

شــکالو خپلواکــه   دا هغه  واته تجرده لري.ز  کېپه دغه درخه   شــکل د ا متدولونه دي چــې پــه 

 زه پرې کوي لکه چاپيواال هوا او داسې نور ېتاثي الندې راويل او اغ ترمتدوا 

متدولونو داندې اغېــزې   رحاالتو کې پ  شته چې په حقيقي ژوند او  فکتورونه  زوات داسې 

خــو امکــان لــري چــې د خپلواکــه او نــا   ؛ېــږيک  زهکوي. دغه فکتورونه په څېړنه کې نه انــدا

 اړوکو داندې قوی اغېزې ولري.  خپلواکه متغيو

 مثالونه 

کــارکوونکي کــار کــوي او د  ۵۰په هر ګــودام کــې  ووه کپ نۍ ده چې څو ګودامونه لري.

څو کارتنونه تړي تر  تنه ته رسېږي. دغه کارکوونکي په ګودام کې  ۵۰۰کارکوونکو مج وعه  

دغه تړا شوي کارتنونه ولېږدوي. څېړونکی غواړي چې دغه کارکوونکو تــه   هت  نونورو ځاوو 

. څېړونکــی کــړي  رته چې کارکوونکي کار کوي په ټيب غږ ســاز چــاالنېد په ګودام کې چ

غواړي چې په څېړنې رسه د ساز تاثيات د کارکوونکو په اجراتو وګــوري. څېړونکــی د وــو 

ودام کارکوونکي په عادي دڼــه پرېــږدي. د ټولــو ګ  دلګودام کارکوونکو ته ساز چاالنوي او  

پــه ګــودام وــې  ۵۰چــې  لکارکوونکي په تفاديف دڼه ټاکي ۱۰۰کارکوونکو څخه څېړونکي 

دل ګودام کې چرته چې د تېر په څېر کارکوونکو کار کاوه.  ۵۰رته چې ساز ده وي او ېکې چ

ه وا دغه ســاز تــاثي د  کېاک  وخت کې کار کوي نو ده اخر  ټاوس کله چې کارکوونکي په  

شــته دی.  ولري او وا نه خو مه ه خربه دا ده چې په دغه څېړنه کې زوــات دهــري متدولونــه 

 لکه کوم سازل د ساز غږ ده څومره وي.

تــود غــواړي چــې پــ  روــايض د ټــولګي زده کــړي خپــل د  وو مــدور نــوی د تــدروس مي

ميتودونــو رسه تــدروس ف  تلــ يش او دوه اســتادان ورتــه دوه مخـکوونکي پــه دوو درخــو ووــ 

۱

۲ ) 

۳ 
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ږي. لکه د استاد ېورکوي. دلته اوس نور فکتورونه هم شته چې د دهرنيو متدولونو په نامه واد

 .ناوخته وخته دی او دل ىلياقت او د شاګردانو ستړوا د دېلګې په توګه وو ټولګ

 

 

 

 

 

 
  

 (Intervening Variablesمداخله کوونکي متحولونه ). ۶.۴.۱.۴

دا د خپلواکــه او تــړيل متغــيو  ( واوــي.mediating variableرتــه   و  خــتو  ځينــېچې  

ــر  منځ اړوکه رامنځته کوي. په حقيقي حاالتوتر منځ اړوکــه کې د خپلواکه او تــړيل متغــيو ت

د مداخله کوونکي متدولونه څخه نه رامنځته کېږي. د دېلګې په توګه الف پــه وجــه ب   پرته

 سبب ګرځي. رامنځته کېږي او ب د ج

 اامث

د ع ــر کــم   ىغروبي د ژوند کچه را ک وي. په دې مانا هغه خلک غروب چــې دي هغــو 

شــته کــوم چــې دغــه اړوکــه وي. اوس د غردت او د ژوند کچې تر دــل متدــوا هــم  منځ وــو 

خداماتو رامنځته کوي هغه روغتياوي خدماتو ته الس رسی دی. غروب خلک ښه روغتياوي  

 مړونې سبب ګرځي.  ىته الس رسی نه لري چې دغه کار د هغو 

په دغه مثاا کې روغتياوي خدماتو ته الس رسی د مداخله کوونکي متدوا څخه عبــارت 

 دی.

هغه کسان چې زوــات تعلــيم ولــري پــه ه غــه   لدا ثادته کړي  لکه چېرې وو څوک وغواړي

اندازه وې د لګښت کچه لوړه وي. کله چې څېړونکی دغه اړوکه پېدا کوا غواړي نو ګوري 

منځ وو دل متدوا هم شته چې هغه عاود دی. څــومره چــې د وــو کــس د تر  کېړودغه ا  چې

تعليم کچه لوړېږي په ه غه اندازه وې عاود لوړېږي کله چې عاود لوړ   پــه ه غــه انــدازه 

وې مفارف هم لوړېږي. پس وولی شو چــې پــه دغــه اړوکــه کــې عاوــد مداخلــه کــوونکی 

 متدوا دی.
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 و د متحول ډولونهکته اندازه کېدو واحدو ته پ.  ۶.۴.۲

شــوی دی. پــه دې مانــا   تــو رسه  په دغه ډلبندۍ کې متدولونه وېش د دوی د قي تونو په ک

ک ــي اعــداد وــې  چې ځينې متدولونه دي چې فقط دوه قي ته اخ  او نور ديا زوات ځينې

 په دوه ډوله دی. اخ  خو دل نه. ه دغه ځانګړنو ته په کتو متدوا

 

 (Continues Variableپسې( متحول )ه  رلمتداوم )پ.  ۶.۴.۲.۱

چې عواروه لرونکي اعداد پــه خپــل وجــود کــې قبلــوي او وــا هغــه   لدا هغه متدولونه دي

شــو  چې د لمتدولونه دي فاصــله کــې هــر ډوا  ېدې وړتيا لري چې په وــوه معينــه او ټاکــل 

دي هغــه ه ونــ لو نو د دې په منځ کې چې هر څومره قي تيد وو نه تر لسو ک  لکه  .اعداد واخ 

شــت او ورځ دانــدې مفــاحبه  ټوا اخ . ع ر څېړونکی کولی   چــې ع ــر پــه کــاال ميا

 کړي.
 

 (Discrete Varaibleجال متحولونه ).   ۶.۴.۲.۲

لکــه   ري وا عواروه دار قي تونــه نــه اخــ .ـچې په خپل وجود کې کس  لهغه متدولونه دي

. دغه متدولونه په دوه ډوله ړیس چې وليکي نيم ل  کولیه ښځه او نر( څېړونکی نجندر   

 دي. 
 

 Variables Dichotomousدوه قيمته متحولونه.   ۶.۴.۲.۲.۱

هغه متدولونه چې په خپل وجود کې فقط دوه قي ته اخ . لکه سړی او ښځهل هــو او نــهل 

 ل لوستي او نالوستي او داسې نورىمړ وا ژوند
 

 (Polytomous Variablesڅو قيمته متحولونه ). ۶.۴.۲.۲.۲

تــه اخــ . لکــه زده کــړه  دوولســم ل   هغه متدولونه دي چې په خپــل وجــود کــې څــو قي 

دــوداوزم A B AB Oلسانسل ماسرت او دوکتور( د وونې ګروپ    ( مذهبونه   اسالمل عسووتل 

 او وهودوت( سياس ګوندونه  حزب اسالميل ج عيت اسالميل افغان ملت او اتداد م ( 
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 ته په کتو د متحول ډولونهن ايد څېړنې ډيز .   ۶.۴.۳

خــو پــه ځينــو  ؛خپلومتدولونو کې الس وهنه کوي دا چې په ځينو څېړنو کې څېړونکی په

څېړنو کې ديا څېړونکی په متدولونــو کــې الســوهنه نــه کــوي. دا چــې کلــه پــه متدــوا کــې 

تــو مــو   السوهنه و  او کله نه دا  نږد څېړنې ډوزاون پورې اړه لري چې ه دغه کار تــه پــه ک

 تدولونه په دوه درخو وېوو.م

 

 (Active Variableفعاله متحول)  .   ۶.۴.۳.۱

وهنه کوالی   او وا هغه کنټرولــولی چې څېړونکی په هغې کې الس  ىلدا هغه متدوا د 

الس وهنــه وکــړي   د خپلې څېړنې په ووه درخه کېکله دېا څېړونکی دې ته اړ دی چې    . 

ض ناروغان په دوه درخو وېول ووه درخه وې فقــط مرد  لکه د شکرې    .او وا وې کنټروا کړي

 څو وګوري چې دغه دوا څومره تاثي لري. ورکوي چې تر  ۍته ګول  ېډل  ېمياو دو   يکنټرولو 

 

 (  Attribute Variableمتحول ).  خصيصه يي ۲. ۳. ۴.  ۶

  کولی. دغه متدولونه اکرثا پــه ه وهنه نچې څېړونکی په هغې کې الس  ىلهغه متدوا د

 .توګه پېژندا کېږي. لکه جندرل ع رکې د خپلواک متدوا په ه ړنڅې

  کــولی چــې د ه نو څېړونکی ن ؛که وو څوک د ع ر تاثيات په اداري کړنو کې ګوري 

 خلکو ع ر ته تغي ورکړي.
 

 معلوماتو ته په کتو د متحول ډولونه.   ۶.۴.۴

کتادونو کــې د کي ــي  نېځېمعلوماتو ته په کتو رسه متدوا په دوه ډوله ډلبندي شوی دی. 

او ديــا نــورو کــې د طبقــايت او عــددي متدــوا   يد  ياو ک ي متدوا په نومونو رسه راخېســت

 ده. ېه ډلبندي راخېستميډلبندي راخېستی ده چې دلته ليکواا هم دغه دو 
 

 (Categorical Variableطبقايت متحول ).   ۶.۴.۴.۱

وو کټګورۍ ځــانګړنو پــورې اړه   واپ  چې د وو ګرو   لطبقايت متدولونه هغه متدولونه دي 

ه دارنګه  ولري د دېلګې په توګه د هو او نه پوښتنو ته ځواب وولل اوا تاسې خپل کور لرئ؟

لکــه د  .تيــب کــړيني ګړتيــاو لســت پــه ه ــدې دڼــه تر وــوه اداره کــولی   چــې د خپلــو

مثاا وــې   دهساکارکوونکو په کړنو کې ستونزهل په اداري پروسه کې ستونزه او داسې نورل دل  
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د جندر وا مدي حالت پوښــتنه ده. ه دارنګــه کلــه کلــه ديــا طبقــايت متدولونــو کــې د هغــه 

پــه لــور  څخه د ک زوري پوره موفق وم ........کم موافق وم(   يقو   لهچې    لپوښتنې هم راځي

 پوښتل شوی وي.

 

 عددي متحول .   ۶.۴.۴.۲

دــازار مونــدې د  کــهل چې هغــې کــې معلومــات پــه عــددي دڼــه وي.  لهغه متدولونه دي د 

پــه دغــه مثــاا کــې چــې کــوم معلومــات د متدولونــو لپــاره لګښت تاثيات په توليد داندې.  

 راټولېږي هغه ده په عددي دڼه وي. 
  

 د متحولونو د اندازه کېدل .   ۶.۵

شــو چــې دغــه   لږيېپوښتنه راوالړ   دا چې متدوا مو وپېژندلو نو اوس چې څرنګه کوالی 

شــيان دي چــې انــدازه کــواځکــ ؟  متدولونه انــدازه کــړو اســانه دي لکــه وزنل وــې    ه ځېنــي 

لوړوالیل د وېنې فوارل په سازمان کې د غېر حارضۍ کچهل د توليد شوو توکو انــدازه او نــور 

شيان دي چې د هغې اندازه کوا اسانه کار نه دی په خاصه  ېداسې فزوکي شيان خو ديا ځېن

 تړيل وي لکه احساساتل رووه او درکونه.ه وګتوګه هغه شيان چې د خلکو پورې په فاع  ت

 توووقونه د درواليتوب لپارهل وا د کارکوونکي تواناوي.وې  چې ښه دېلګه

د انــدازه   کې پېدا کېــږي.ه  خپله اندازه کوا هغه پروسه ده چې د وو   اندازه او ک يت پ

ولــه ډ وهنه زمونږ م لب ووې م کورې ته نــومرې  عــدد( ورکــوا دي. دا چــې مــونږ د  کولو

متدولونه لرو وو هغه دي چې م عويل شکل لري په اسانۍ رسه اندازه کېږي او دل په خلکــو 

سخت دي نو ددې لپاره داود لومړی م کوره پــه وړو وې    کې فاع  دڼه لري چې اندازه کوا

تــه  درخو  دعدونو( ووووو او ديا ه غه وړو درخو نور عنا  پېدا کړو او پــه داســې ډوا رامنځ

دــه هغې  چ  لکړو ه د ښکاره کېدو وړ وګرځي. لکه تنــده پــه نظــر کــې ونيســو نــو دا معلومــوا 

چې وو ګروپ خلکو کې څوک زوات تږی دي. ولې مونږ کولې شو هر کس د   لسخت وي

اودو د څکلو اندازه معلومه کړو په دې مانا چې څوک زواتې اوده وڅښي زوات تــږی دی او 

 operationalizing theتــه   ې وســ کــه ک ــې وڅښــي نــو لــږ تــږی دی. چــې ه دغــه پر

concepts ۲۰۱۶( واوي.   سيکاران او ملګریل ) 
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شيان په اسانۍ رسه عدد اخ  لکه لوړوالی وا وزن   ېمخکې مو ترې وادونه وکړه چې ځېن 

لکه د جندر  ښځه وا نر( وا مدي حالت  مجردل   .خو ځېني نور ديا خپله د عدد په دڼه نه وي

 نــو  ؛نو اوس کله چې کوم متدوا په معياري دڼه عدد نه اخــ   .  ډ( واده شویل کونډه او کون

لکه مخکې شوی   .هغې ته مونږ خپله د ليکنو د اصولو له مخې د معيار پر مب نومرې ورکوو

مثاا کې ښځې ته ص ر او نر ته وو عدد ورکوو ه دارنګه مجردل واده شویل کونډه او کونــډ 

(. دا چې مــوږ د متدــوا د ۷۰  م۲۰۰۴کوتاريل      و.ش ېره ورکو   ۴ل  ۳ل  ۲ل  ۱ته په تسلسل رسه  

اندازه کولو لپاره مختلف ميتودنو لرو. په دغه درخه کې لومړی په هغــه اصــولو دانــدې ددــث 

دي ورپسې په هغه تخنيکونــو چــې مــونږ پــرې وــو  يوکړو چې د اندازه کولو لپاره ټاکل شو 

 متدوا اندازه کوو.

 

 د مفکورې داندازه کولو پروسه  .۶.۶

 م کورې د اندازه کولو لپاره څلور مرحلې شتون لريې وو د  

دا لــومړۍ درخــه ده چــې د زوــات اه يــت څخــه  خپله د م کورې رامنځته کــوا.لومړى(  

درخ نه ده په دغه درخه کې څېړونکی د خپلې موضوع په اړه پوره پوهه تر السه کړي چې په 

 .پوه  وې  م هوم

م کورې دعدونه وټاکه. دغه درخه کــې دې   ېم قدم کې د ه دغه ټاکل شو وپه دودووم(  

 څېړونکی د ځانه رسه فکر وکړي چې کوم شيان دي چې دغه م کورې رسه پېوسته دي. 

خــاطر عنا  شاخفــونه( ه  د انــدازه کولــو پــ   د دعدونو د موخفولو وروســته دېدرېيم(  

مقياســونه دي پــه کــوم رسه چــې د ځــواب   رامنځته کړي. شاخفونه هغه موخفې پوښتنېل

 ونکو پوهه او نظروات اندازه کېږي.کو ور 

 مثاا

نو لومړی هغه داود دغه م کوره   ؛کله چې څېړونکی وغواړي چې ووه م کوره اندازه کړي

نــو پــه اســانۍ رسه کــولی  ؛رسه کړينا و وويش او کله چې دغه کار ترپه دعدونو او ديا په ع

 .ې کومندړا  چې هغې ته نومرې ورکړي. د ال روښانتيا لپاره وو مثاا و

په تعلي ي جوړښت کې زده کړه وو د مه و م کورو څخه ده. استادان تل هڅه کوي چــې 

خپل زده کوونکو د زده کړې کچه د امتدان لــه الرې معلومــه کــړيل خــو اکــرثا وخــت زده 
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پــه    معلومــوىله کچــه نــ  ېرنه کوي چې وواځې امتدان ده د زده کــړ ېکوونکي داسې انګ

 ښتنې. پو ه ځانګړې توګه څلور ځواد

دغه پوهه د  ۲دال ېپوه ۱نو اوس غواړو چې د زده کړې م کوره داود په دعدونو وووو لکه 

دغه ساتل شوی پوهې څخه په ع ل کې ګټه اخېستل. په دې مانــا چــې  ۳ځان رسه ساتل او  

زده کړه هغه وخت امکان لري چې کله وو زده کوونکی په فردي ډوا پــه هغــه څــه پــوه   

ې لوستل کېږي او ديا هغه چې دی پرې په ټولګي کې پوه شوی د ځان ک  ګيکوم چې په ټول

موادو څخــه پــه ع ــ  ميــدان  يولري او په اخر کې د دغه زده شو وې    رسه وسايت او په واد

يو دعدونو ووېوله اوس غــواړو چــې دا ېدا چې د زده کړې م کوره مو په در   کې ګټه واخ .

نو ديا ده مونږ وکولی  ؛داندې ووېوو  ه نورو عنا وپ  نهنو دغه درې دعدو   ؛نور هم روښانه کړو

 شو چې د زده کړې م کوره اندازه کړو.

 

 عنا و عبارت دی له:

څخه د اړوند درس په اړه پوښتنه کوا او ديا کتل چې دغــه ځــواب   يزده کوونک  له •

 سم دی او که نه 

 . نو ديا ترې په اړونده درخه کې مثالونه غوښتل ؛کله چې ځواب سم وو •

ږي چــې زده ېنــو ديــا ښــوونکي پــه دې پــوه  ؛کله چې سم مثالونه هم وړاندې کړي •

شــت کــې وــوه ازموو  ؛کوونکی په درس پوه شوی ــره ميا ه نــ نو د واد ســاتلو لپــاره دې پــه ه

 څومره وخته دغه مواد د ده په تهن کې پاتې کېږي. ږي چې ترېواخ  چې په دې وپوه

قضيه وړاندې کړي چې دغــه تيــوري و ا د ع   درخې لپاره دې ورته نوي ستونزې •

نــو اســتاد داســې   ؛قضيه په س ه توګه حل کــړي  ېپکې ع   کړي. کله چې ورکړا شو 

 دي.  يی   چې زده کوونکي پوه شو لانګېرنه کو 

نو په اســانۍ رسه کــولی   چــې   ؛مخ دوځيچې وو څېړونکی دغه ډوا پروسه پر  کله

 ووه م کوره په متدوا ددله کړي. 
 

 لنډيز

ــرا وــوه اړونــه درخــه ده. څېړونکــی داوــد هڅــه وکــړي چــې پــه ېړ څ  په نه کې د متدولونو ل

ــره را . کــه څېړونکــی   موضوع کې وړ ش ېر متدولونه د ځانه رسه ولــري. ترڅــو څېړنــه ک
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کړي. څو دغه معلومات تدليل  تر  لمتدوا ټاکي نو په هغه درخه کې داود معلومات هم ولري

خــو د اړونــد متدــوا پــه اړه  ؛ا ټاکــل اســانه کــار دیدو متهره څېړنه خپل متدولونه لري. د  

معلومات راټوا اسانه کار نه دی. کله چې څېړونکی متدــوا وټــاکي ســم  د الســه دې فکــر 

 چې د دغه متدوا لپاره معلومات د کوم ځای کړم. لوکړي

و څېړونکــی اړ نــ  ؛کله کله ديا د متدوا پېژندا سخت وي او څېړونکي ته سم نــه ښــکاري

 رسه کولو په وخت کې د موضوع ټوا اړخونه په نظر کې وسايت.ړنې د ترڅېد دی چې 

 

 ېتنښپو

 متدوا تعروف کړئ؟. ١

 د متدوا او م کورې تر منځ څه توپي دی؟. 2

 معلوماتو ته په کتو متدوا په څو ډوله دی؟. ٣

 خپلواکه او تړلی متدوا تعروف او وو مثاا کې په ګوته کړئ؟. 4

 

 ندې کتابونو څخه ګټه اخيستىل شئال د د ال مطالعې لپاره 
 

Kumar, Ranjit. (2011). RESEARCH METHODOLOGY a step-by-step guide for 

beginners. 3rd Edi. SAGE Publications India Pvt Ltd. India. Chapter 5 

Sekaran, U. & Bougle, R.J. (2016). Research Methods For Business; A Skill 

Building Approach (7th Ede.). John Wiley & Sons. Chapter 8 
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 م څپرکیاوو 

 جوړول ېد فرضي

  (Constructing Hypothesis) 

 

 :د دغه څپرکي غټ ټکي     

 د فرضیې په اړه ع ومي معلومات  ✓

 اه يت  ې د فرضي ✓

 د فرضیې ځانګړنې  ✓

 د فرضیو ډولونه  ✓

 ې تيوتن ېفرضيه ک په ✓

 ازموول ې د فرضي ✓

 رامنځته کوا.ه  ضيد فر  ✓

 د صديدو معلوماتو راټولوا. ✓

 د شواهدو تجزوه کوا چې د فرضيه مرشوع والی ثادتوا. ✓
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 عمومي معلومات. ۷.۱

شــوهل متدولونــه پکــې پــه نښــه وې    کله چې موضوع وټاکل  . په اړه د تېرو لېکنو کتنه و

پــه اړه  ېه څپرکــي کــې د فرضــيپــه دغــ  .  نو په څلورم قدم کې داود فرضيه وازماول  ا؛شو 

ت لري او په څو ډوله چې فرضيه څه ته واوي؟ په څېړنه کې څه اه ي  لمعلومات وړاندې کوو

 رسه کېږي؟نګ په دې هم ددث کوو چې څرنګه ترڅده؟ د دې تر

د  ګټه اخېستل کېــږي. پــه څېړنــه کــې د فرضــيي  د فرضيه څخه وواځې په ک ي څېړنو کې

ل ځېنــې فرضــيه د څېړنــې وــوه اړونــه درخــه نوته  اىلو منځ د نظر وو کو ترڅېړونپه اړه د    شتون

دې د څېړنــې وــوه   چې دا مه ه نــه ده چــې فرضــيه  وينور ديا وا  ېاو ځېن  ( ۲۰۱۳ کراسوولل  

ــه ( ۲۰۱۱درخــه  .  کومــار ل  فرضــيي څخــه موخــه د څېړنيــزي ســتونزې واضــح کــوال  ل

مېاشتې په وژنه کې خــان الس لــري.  خان د پولېسو لخوا ونيوا شو. ګامن کېږي چې د تېرې

دا چې خان دې ګنــاه دی ( ۱شتون لري.   (Possible outcome) اوس دلته دوه م کنه پاېلې

خان دــې ګنــاه دی  دا چې خان مجرم دی. په دنيادي توګه مونږ داسې انګېرنه کوو چې(  ۲او  

داســې قــوي خو که مداک ــه   شو وولیله  م مخکې مونږ چاته مجرم نکحد    ځکه د مداک ې

منځــه ځــي او ه  نو خان دې ګناهي ل  ؛شواهد او اسناد ولري چې د خان مجرم والی ثادت کړي

که مداک ه خان دې ګناه وګڼي نو دا مداک ه واوي چې مــونږ داســې قــوی .مجرم ګڼل کېږي

 و.ڼګم و کړا چې خان پرې مجر ه د پېدا نثبوت او شواه

کله چې اســناد وکتــل   چــې د ده پــه خو    ؛پورته مثاا کې ص ري فرضيه خان دې ګناه دی

خالف دي نو مونږ ص ري فرضيه ردوو او واوو چې خان مجرم  ګناهګار( دی چــې دا خپلــه 

چــې  ووــىلشــو ه مخال ه فرضيه شوه. که چېرې مدک ه خان دې ګناه وګڼي نو مونږ داســې نــ 

ه نــ  واوو چې مداک ې داسې کــوم قــوي اســناد او شــواهد پېــدا  ېداسخان دې ګناه دی دلکې  

 کړا چې خان مجرم وګڼي.

ورته من ق په فرضيه کې هم کاروا کېږي لومړی ص ري فرضيه ټــاکي ديــا هڅــه کــوي چــې  

ه چــې هغه رد کړي که چېرې هغه په دې ونه تاوانېږي چې دا رد کړي نو دا پــه دې مانــا نــه د

 ه توانېــدم چــېې په علم کې داسې وېل کېــږي چــې  زه ونــ نړ څې  دغه فرضيه س ه ده دلکې د

 دغه فرضيه رد کړم(.

 

 



 

 

 

 

                       103 

 څېړنې ميتودولوژي د                           

رسه مرسته کوي چې اړوند   ړونکيد څې  فرضيه  او په هغې داندې مترکز کوا دي.  موخفوا

دا ده چــې پــه ځينــو   معلومات راټوا کړي او څرنګه اړونده درخې ته پام واړوي. مه ه خربه

تــه کــوا وــو اســاس رشط دی خــو پــه ځينــو نــورو څېړنــو  لکــه   ؛څېړنو کې د فرضــيه رامنځ

 ( کې ديا نه کاروا کېږي. Discriptive Researchرودي څېړنه ـتو

شــو. فرضــي  ېوا څو فرضي  ې ووهړنه کپه ووه څې  تــه   ېرامنځته کــولی  د ګــامن پرمــب رامنځ

د مثاا په توګه ته  درستوالی ثادت  .وې  کېږي کوم چې د وو لړ معلوماتو په ازمېښتولو رسه

داسې ګامن لرې چې په الف ټولګې کې سګرټ څکونکي نسبت نه څکوونکو ته کم دي. 

نو دا ده جوته   چې   ې؛مات راج ه کړ معلو   ه اړهچې په دغ  له دغه ګامن خپله فرضيه ده

  ستا ګامن سم و او که غلط.

شــيانو موجــود  چې څه ډوا پېښهل لږيېپه څېړنه کې څېړونکی نه پوه شــتون د  حاالت او 

د ووې انګېرنې او فکــر  خو د هغه رسه وو ګامن موجود وي چې  ؛دی او څه حاصل ده ولري

وي او هغه وــو پــه لو لپاره معلومات راټولاوښتو د ازمڅېړونکی دغه ګامن  په اساس وې کوي.

او ملګريل  ١او که نه؟  لوډوکو تا دغه ګامن سم وچې س يڅو دا په ډاګه کړ وو وې ازماوي تر

۲۰۰۶ ) 

 ادعا وا انګينه ده. په اړه 2تعروف: فرضيه د ج عيت د پراميرتو

ده د کوم  وهنظرووه  شک وارنهل ېل انګاړوکې وا حاالتو په اړه وو ګامن  فرضيه د ووې پېښې 

 ( ۲۰۰۴. کومارل ىحقيقت وا واقعت تر دې دمه تاته معلوم نه د

وــې  چې د څېړنې د متدولونو د اړوکو پــه اړه  لفرضيه د څېړونکي د توقع وړ وړاندوونه ده

 ( ۲۰۱۳کوي.  کراسوولل

مخې د ازماوښت وړ وي. پــه دغــه ه  ج لېل چې د عل ي ميتودنو ل  ېفرضيه د پيوبينۍ شو 

وي. د دېلګې په توګه  ېخپلواکه متدولونو اړوکه د تړيل متدوا رسه ښودا شو کې د  ج لو  

شــو ه  که واوو چې هغه زده کړواالن چې د الرښود استاد ل نظــر هغــه زده  ېخوا ورتــه ښــودنه 

( دغــه فرضــيه ۲۰۰۴ته چې ښودنه ورته نه وي شوي زوات ښه کار کوي. کوتاريل   کړواالنو

 خپلواکه متدوا( د هغــه   ېنکي چې ښودنه ورته شو ه کوو غه زدچې ه  ېکې وړاندوونه شو 

شــو   کنټروا ګــروپ( زوــات ښــه کــار کــوي. تړلې ېزده کوونکو چــې ښــودنه ورتــه نــه ده 

 
١ Lodico 

 پراميرت د ج عيت څانګړونو ته واوي لکه د ج عيت اوسط او داسې نور  2
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منونې څخه معلومات راټوا کــړي او هغــه وازمــاوي لــه   لهمتدوا(.اوس کله چې څېړونکی  

 يد وا رد په اړه پروکړه کوي.ئهغې وروسته د تا

دــت نــه وې  دونې د وو   په اړه چې مرشوعيتڅرګن  اوښتيفرضيه هغه ازم تــر دې دمــه ثا

 وي.

ږي د هغو په نسبت چې په ليليه کې نــه اوســېږي د ېهغه زده کوونکي چې په ليليه کې اوس

 لوړه ده. وې  زده کړې کچه
 

 اهميت ېد فرضي. ۷.۲

شــتون لــري. ځينــې ې پــه د مخکې مو ترې وادونه وکړه چې فرضيه پــه اړه متضــاد نظرونــه 

څېړنه نه کېږيل خو ديا هم فرضيه   دېه  چې پرته ل  لده دي چې دا دومره مه ه درخه نه دهعقي

څېړنيزه ستونزه روښانه او موخفوي په ټوله کې د فرضيه اه يت په الندې ټکو کــې ليکلــی 

 شو.

رامنځته کوا په څېړنه کې په وو ځانګړي ځای ته پاملرنه راړوي او د څېړونکــي   ېفرضي ✓

 .يرسه کړ ې په وو موخص اړخ داندې څېړنه ترچې د څېړنيزې ستونز  لويسته کرسه مر

فرضيه د څېړونکي رسه مرسته کوي چې کوم ډوا معلومات راټوا کړي او د کــوم ډوا  ✓

 . يمعلوماتو د راټولولو ډډه وکړ 

 د فرضيه رامنځته کوا د څېړنه اه يت لوړوي  ✓

 

 ځانګړنې ېد فرضي. ۷.۳

ړونکی داود هڅه وکړي چــې فرضــيه پــه داســې دڼــه ي. څېيقه و فرضيه داود روښانه او دق ✓

 ترتيب کړي چې په اسانۍ رسه د پوهېدو وړ وي.

فرضيه داود د ازمېښت وړ وي. څېړونکی داوــد هڅــه وکــړي چــې فرضــيه پــه داســې دڼــه  ✓

نــو د وخــت  ؛لکه که د وخــت پــورې تړلــې وي  .ترتيب کړي چې هغه د ازماولو وړ وي

 حدود وې داود معلوم وي. 

 منځ اړوکه په ګوته کړي.ود د متدولونو تره دافرضي ✓

فرضيه داود موخفه وي. څېړونکی داود هڅه وکــړي چــې خپــل فرضــيه داوــد واړه او د  ✓

 (.۲۰۰۴( کړي. کوتاريل Narrowمددوده   
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 د فرضيو ډولونه. ۷.۴

تــو رسه وېوــل وــې چــې اکــرثا  لفرضــيه مختلــف ډولونــه لــري د فرضــيه ځــانګړنو تــه پــه ک

مخې وېوــل کېــږي ه  ملخې وېول کېږي او کله د نورو ځانګړنو ل  د جهترضيه  کېږي.کله ف

 چې دلته د دوو ډوله ډلبندۍ څخه وادونه کوو.
 

 ډلبندي  لومړۍ. ۷.۴.۱

شــو  ــرف جهــت   ېپه دغه ډلبندۍ کې فرضيه د جهت له اړخه وېول  ده کــه فرضــيه وــو ط

 ډوا فرضيه ده. مودو نو دا  ؛نو دې جهت لرونکی فرضيه واوي او که جهت ونه لري ؛ولري
 

 (  Directional Hypotheses) ېجهت لرونکي فرضي. ۷.۴.۱.۱

چې په هغې کې د خپلواکه متدوا تاثيات وا د ارتباط جهــت پــه تــړيل   لدي  ېهغه فرضي

د دوو  دي چــې ېوــا هغــه فرضــي ( ۱۳۷۸خــاکيل    متدوا داندې معلوم وي او موخص وي.  

. پــه دې يدې وا داسې نور( ديــانو ه دېل ک ه ل هات لمثبتهل من يل زولونو ترمنځ اړوکه   متدو 

دــل رسه من ــي  لهمنځ اړوکه چې وو مانا چې د متدولونو تر تــه او وــا وــو متدــوا د  دل رسه مثب

دــل څخــه کــم دی  لــهدل څخه زوــات او وــا وــو ګــروپ   لهاړوکه لري. ه دارنګه وو ګروپ  

 ( ۲۰۱۶سيکاران او ملګریل   

 مثالونه

 ږي.ېزواتې توووق وونکيکارک د سړو په پرتله ښځېنه 

ږي د کارکوونکو د رضاوت کچــه پــه ېکه د کار په ساحه کې د فوار کچه چې څومره زوات

 ږي.ېه غه اندازه ک 
 

 (Nondirectional Hypothesesد جهت نه لرونکي فرضيه )  . ۷.۴.۱.۲

 لوری خو د متدولونو  ؛چې د وو متدوا اړوکه وا توپي د دل رسه ښاوي  لدي  ېدا هغه فرضي

ه خو دا نــ  ؛دولی  ئېه ګوته کوي په دې مانا چې څېړونکی د دوو متدولونو تاثيات تانه پ

منځ مثبته وا من ي اړوکه شته دی. وا دوه ګروپونه مقاوســه چې دغه د متدولونو تر  ل  ووىل

چې دغه ګروپونه د وو دل څخه کم وا زوــات دي.  ســيکاران    ووىله خو دا ن  ؛کولی  

 (.۲۰۱۶ل او ملګری
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 مثالونه 

 منځ اړوکه شته دی.رضاوت تر ىد کارکوونکو د ع ر او د هغو 

 د اروپاوي او اسياس هېوادونو د کار کوونکو ترمنځ کاري کتلوري توپېر لري.

( دا چــې پــه ۱  معلومــولی.   ه  په جهت نه لرونکي فرضيو کې ځکه څېړونکی جهت نــ 

خکــې دا چې د م ( او وا۲کار نه وي.  سانه  توا ادغه درخه کې کومه څېړنه نه وي او وا هم ثاد

په دې مانا چې په ځېنو څېړنــو کــې   منځ اختالف موجود وي.څېړونکو لخوا د دغه دواړو تر

وي. پــه دغــه حالــت   ېوي او په نورو کې ديا من ي ښودا شو   ېدغه اړوکه مثبت ښودا شو 

دــې دې وجد ه  نو ؛چې کوم ډوا اړوکه په فرضيه کې وښيي لږيېکې څېړونکی نه پوه هې 

 جهته فرضيه په ګوته کوي.
 

 ه ډلبنديميدو . ۷.۴.۲

 Nullصــ ري فرضــيه   وــې  چــې وــو لفرضــيه پــه دوو درخــو وېوــلې ده دغه ډلبندۍ کې 

Hypothesis )    ــه فرضــيه ــې ددول ــه رسه Alternative Hypothesisاو دوميــه و ــه نام ( پ

 ږي. ېواد
 

 (  Null Hypothesisصفري فرضيه ). ۷.۴.۲.۱

( H0کړي. دغه فرضيه په   وې  چې رد لچې څېړونکی په څېړنه کې غواړي لده فرضيههغه  

 رسه ښودا کېږي. 

 موداولونو کاروا کېږي. ۵مثاا: په اوس ه توګه د ننګرهار په هر کور کې 

( د ج عيت د اوسط نښه او پنځه د موداولونو μ( د ص ري فرضيهل ميو   0Hدغه شکل کې   

 تعداد دی.

 

 (Alternative Hypothesesضيه )له فر بدي. ۷.۴.۲.۲

ه فرضيه داود رامنځته   چې دغه فرضيه د ددولې مينو دو   ؛کله چې ص ري فرضيه رد شوه

تــادونو کــې  ( 1Hدا فرضيه په    ږي.ې مخال ې( فرضيه په نامه واد رسه ښودا کېږي . په ځېنو ک

5= μ : 0H 
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 ه توګه د ه اوسچې پ لکه د پورته مثاا په مقادل کې وولی شو  رسه هم ښودا کېږي.A(H(په 

 دي. زوات وا کم موداولونو نه کاروا کېږي. دا مانا چې ۵ننګرهار په هر کور کې 

کړي نو که رد شوه دا مانا چې مخال ــه   اوس که چېرې څېړونکی د اړونده فرضيه ازمېښت

 څخــه زوــات وــا کــم موداولونــه کــاروا کېــږي او کــه  ۵په کورونو کې د    فرضيه تائيد شوه او

 ماداولونه کاروا کېږي. ۵شوه نو دا مانا چې  رد نهرضيه ص ري ف

 کله چې مونږ ووه فرضيه ازماوو نو دوه ډوله ج لې کارولې شو 

ص ري فرضيه څېړونکي رد کړه او مخال ه فرضيه وې قبوله کــړه. لکــه پورتــه مثــاا لومړى(  

 صــ ري دی نوڅخه زوات وا کم  ۵ لهچې د موداولونو ش ېر  لکې که څېړونکی دا ثادته کړي

 فرضيه رد شوه او مخال ه فرضيه قبوله شوه.

 په دې ونه توانېد چې ص ري فرضيه رد کړي. دووم( 
 

 په فرضيه کې تريوتنې.  ۷.۵

چې فرضيه ووه انګېرنه ده چې امکان دې ولري چې   للکه مخکې چې مو ترې وادونه وکړه

ړو چــې فرضــيه سه کــ تر ال   خو دا هم م کنه ده چې مونږ غل ه پاوله  ؛غل ه وا س ه ثادت  

 چې دا کار مختل ې وجهې لري.  لمو س ه نه ده

 

 

 

 

 د ټاکل شوي ډوزاون کې غل ي وي •

 د منونې د ټاکلو کړنالره غل ه وي •

 ميتود وا معلوماتو د راټولولو کړنالره غل ه وي •

 تدليل مو غلط کړی وي •

 هغه د احفاوه ع ليه چې ګټه ترې اخېستل کېږي س ه نه وي •

 يکړی و غل ه خالصه مو  •

5 ≠μ : 0H 

 

 مثال 
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نــو پــه ټولــه  ؛کېدالی  . کله چې مونږ فرضيه ازمېښت کوو  له املهدا ټوا شيان د غل ۍ  

 کې دوه ډوله غل ۍ رامنځته کېږي.

داسې حاا کــې چــې هغــه ســ ه  ( پهNull hypothesisص ري فرضيه    وا دردلومړى( 

 ( واوي.Type Iوي نو دې ته لومړی قسم غل ي   

 ؛داسې حاا کې چې هغه غلط وي ( پهNull hypothesisيه   د ص ري فرض قبلوادووم( 

 ( واوي.Type IIنو دې ته دووم قسم غل ي  
 

 ازمويل ېد فرضي.  ۷.۶

 رسه کړو.و داود ووه درې مرحليزه مرحله ترد دې لپاره چې ووه فرضيه ازماېښت کړ 

 ( د فرضيه رامنځته کوا.۱ 

 ( د صديدو معلوماتو راټولوا.۲ 

 فرضيه مرشوع والی ثادتوا. چې د ه کوا( د شواهدو تجزو۳ 
 

 رامنځته کول  ېد فرضي. ۷.۶.۱

په لومړي قدم کې څېړونکی فرضيه رامنځته کوي. پــه ځــانګړې توګــه صــ ري او مخال ــه 

فرضيه رامنځته کوي. اکرثا وخت ص ري فرضيه د تېرو لېکنو د کتنې پر مهاا رامنځته کېــږي 

فرضيه رامنځته کېږي پــه هغــې کــې د ه چې  ي. کلد ه غه ځاوه پېدا کېږ  او د فرضيه فکر هم

کله د منــونې ځــانګړنو څخــه نــه وي. لکــه پــه څېج عيت ځانګړنې ورکوا کېږي. فرضيه ه

خو مونږ داســې   ؛الندې مثاا کې د ننګرهار په ټولو کورونو کې پنځه موداولونه کاروا کېږي

 وړاندې کړو.رضيه ديا فاو  هغې څخه معلومات راټوا کړو شو کولی چې منونه وټاکو او ده ن

 

 
 

نو د هغې صديح والی په اړه خپلې څرګنــدونې داوــد   ؛کله چې تاسې فرضيه خالصه کوئ

وکړئ او دغه کار هغه وخت امکان لري کله چې فرضــيه روښــانهل دقيقــه او د امتدــانولو وړ 

 وي. 
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 معلوماتو راټولول  ثقهد   . ۷.۶.۲

معلومــات راټــوا  .   ه او اعتبــاريقــ ثاود  م قدم کې دوکله چې فرضيه وټاکل شوه. په دو

ډوا   ١( پــه تفــاديفSamplingکلــه چــې منونــه     لصديح معلومات هغه وخت م کن وي

 وټاکو.
 

 ازمويل ېد فرضي  . ۷.۶.۳

 -z) (t-test) لکــه رسه کېــږي.ازماولو لپاره په احفاوه کې دېالدېل ازماوښتونه ترد فرضيه د 

test) (F-test) رسه کېږي. په دې مانا کــه علوماتو ته په کتو ترونه مماېښتز او داسې نور. دغه ا

( معلوم وي او وو متدوا ولــريل Standerd Dچېرې د ج عيت اوسط او معياري اندراف   

څخه ګټه اخيستل کېږي. که چېرې په معلوماتو کې معياري اندراف معلوم نه  (z-test) نو د

څخــه هــم ګټــه اخيســتل  نــورو ترتيب( څخه ګټه اخيستل کېږي. په ه دې t-testنو د     وي

 کېږي.

لــو ک پيــوټري پروګرامونــو پــر مــب څېړونکي د څېړنې اکرثا کارونــه د خپ  دا چې نن ورځ

رسه کويل نو د فرضيه ردوا او قبلولو کار هم د دغه پروګرامونو پر مب تررسه کــوي. دغــه تر

ه نــ نــو اړو ؛ړوکــ  هولدا چې په الس څرنګه فرضيه رد وا قب .کار د الس پر مب هم تررسه کېږي

کــار اخيســتل   ېپورې ځېنې مه ې درخې چې د فرضيه په ازماولو کې تر  ېګڼم چې د فرضي

 ترشېح کړم. ږيکې

 

 (Level of significanceد اهميت کچه ). ۷.۶.۳.۱

شــوی ده.  ( کل ه د پښتو په قــاموس کــې دsignificanceد     اه يــت پــه کل ــې رسه مانــا 

نــو اړونــه ده چــې څېړونکــی د اه يــت انــدازه   ؛کــړو  دې چــې معلومــات راټــواه  مخکې لــ 

  Singnificance level.ځکه په اکرثا ک پيوټر پروګرامونو کې دا اړونه درخــه  ( معلومه کړي

( ټاکل کېږي. د دغه اعــدادو م لــب ۰۱ل۰( او   ۰۵ل۰(ل   ۱ل۰ده. اکرثا څېړنو کې دغه اندازه   

لري او  ( chanceوو تفادف   ه دا و سلن( نو د مانا چې په سلو کې و۰۱ل۰دا دی که چېرې   

( وي نــو دا مانــا چــې پنځــه ســلنه د دې   ۰۵ل۰تفادف نه دیل خو که دغه انــدازه      ( ۹۹ل۰  

 
 منونه اخيستل وو مک ل څپرکې دی کولې شئ چې ولولئ.  ١



 د څېړنې ميتودلوژي          

 

   110  

 

 ۰۱ل۰خو اکــرثا    ؛امکان شته چې دا وو تفادف وی. په ځېنو څېړنو کې لس سلنه هم قبلوي

 ( ۲۰۱۲ دولډل( په اعالمې رسه ښودا کېږي. نيوα( وي. د اه يت کچه د ال ا   ۰۵ل۰او 

 

 عالمې  ېد فرضي. ۷.۶.۳.۲

په  ≤ (  وا ل ≥ =.   نو په دې کې ده درې حاالته وي  ؛کله چې ص ري فرضيه رامنځته کېږي

 وي وا ده مساوي وا ک ه او وا ده مساوي او يدې مانا چې وا ده پکې اړوکه مساوي ښودا شو 

مثاا ته ديا ګرځو. پــه  ولونومودا (. د روښانتيا لپاره د۲۰۱۲وي.  نيودولډل   ېوا زواته ښودا شو 

شــو  شــو   ېهغې کې ص ري مساوي ښودا  ده.  ېده او مخال ــه فرضــيه غــي مســاوي ښــودا 

شو چې په اوس ه توګه د ننګرهار په هــر کــور کــې پنځــه وــا د پنځــو څخــه   ه دارنګه ووىل

چــې مخال ــه فرضــيه وــې پــه   لزوات موداولونو کاروا کېږي چې دا خپله ص ري فرضيه شوه

دــاولونو کــاروا کېــږي. ه دارنګــه ه د نه توګاوس  نګرهار په هر کور کې د پنځو څخه لږ مو

چې په اوس ه توګه د ننګرهار په هر کــور کــې  لص ري فرضيه په دې ترتيب هم درادرولی شو

پــه دې ډوا ده پــه وــې    پنځو څخه کم موداولونو کاروا کېږي چې مخال ه فرضــيه  پنځه وا د

موداولونو کاروا کېــږي. اوس کــه  د پنځو څخه زواتر کې  هر کو اوس ه توګه د ننګرهار په  

 ه دغه اړوکه الندې شکل هم ليکلی شئ. 
 

 
 

نو له هغې وروسته په دې  ؛کله چې څېړونکی په خپله فرضيه کې دغه درې عالمې وپيژي

( طرف معلوم کړي. مونږ پــه د فرضــيه پــه ازمــاولو کــې testچې د خپل د ازمېښت     يتوانيږ

(ل Two-tail test   رسه کوو. دوه طرفه ازماوښترسه درې ډوله ازماېښتونه تر توک په طرف ته

 (.Lower-tail test( او ښکته طرف ازماوښت   Upper-tail testپورته طرف ازمـاوښت   

(   د اه يت کچه معلوموي( په دوو αنو په دې کې ال ا     ؛دوه طرفه ازماوښت وي کله چې

ــرف کــې د ماوښــتتقس يږي. په پورته طرف از  يــا قي ــت مثبــت نيــوا کېــږي او پــه ښــکته ط

 ازماوښت کې من ي نيوا کېږي.
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 ازموينه ېد فرضي. ۷.۶.۳.۳

کله چې څېړونکی د اه يت کچه معلومه کړيل معلومات راټوا کــړي او پــه دې هــم پــوه 

  چې زما فرضيه دوه طرفه ده او که ووه طرفه له هغې وروسته کولی   چې دغــه فرضــيه 

 .زماويوا

 فرضيه د الندې فرموا پر مب ارزوا کېږي.

aZ

n

X
Z 

−
=



0 

 

( د ج عيت اوســط چــې صــ ري فرضــيه ټاکــل μ( د منونې اوسطل   xپه دغه فرموا کې   

ــراف    ( دσشوی ول    ( د n( او   population standard deviationج عيت معيــاري اند

عالمې پــورې اړه لــري. کــه چېــرې   پهيه  د فرضمنونې اندازه ده. د معادلې په منځ کې عالمه  

خــو فقــط پــه دوه طرفــه   ؛ســ ه ده  ېنــو پورتــه معــادل  ؛دوه طرفه وا پورته طرف ازماوښت وي

(  αZنو د    ؛( قي ت مناوي اچوا کېږي او که پورته طرف ازماوښت وي  αZازماوښت کې د   

 ېږي.قي ت پوره اچوا کېږي. په ښکته طرف ازماوښت کې ديا عالمه رسچپه ک

 ( قي ت پېدا کوا αZد   

وو څخه من ي کېــږي دا کــار   لهي نو دغه قي ت  ؛کله چې څېړونکی د اه يت کچه وټاک

نــو  ؛دې په هغه وخت کې وکړي کله چې وو طرفه ازماوښت وي. که دوه طرفه ازماوښت وي

وــو څخــه من ــي کــړي  لــهلومړی د اه يت د کچــې قي ــت پــه دوو تقســيم کــړي او ديــا دې 

 ( ۲۰۱۲  نيودولډل
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   α - ۱ ) 

( وکتل  . ه دغه عدد دې پېدا کــړي او ديــا دې د  z table  ١راکړا شوی قي ت دې د 

 ه دې عدد قي ت پېدا کړي. الندې جدوا کې ځېنې قي تونه شتون لري.

 

 
شــو  دي. اکــرثا څېړنــو کــې ه دغــه  يپه پورته جدوا کې ښې لــورې تــه قي تونــه ورکــړا 

 قي تونه کاروا کېږي.

 

 ښودنه. ۷.۶.۳.۴

نو دې ته اړتيا ده چې د دغــه دواړه قي تونــه   ؛( قي تونه پېدا کړاZαاو    Zکله چې دواړه  د

 دې په وو ګراف کې وښودا  . الندې شکل د پورته طرف ازماوښت دی. 
 

 (Decision Ruleد تصميم نيونې قاعده ). ۷.۶.۳.۵

 
١    Z table پېدا کېږي.  هادونو کې پپداکېږي خو اسانه الره وې ګوګل ده. په ګوګل کې په اسانۍ رس جدوا د احفاوه په کت 
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ري چــې صــ نيســو  نو اړونــه ده چــې تفــ يم و   ؛کله چې قي تونه په ګراف کې وضعه کړو

تــ   له(  Zα( ق يت د   Zفرضيه رد کړو او که نه . که چېرې د    نــو دا پــه دې مانــا  ؛غــب و هق ي

خو که چېــرې قي ــت د  ؛چې څېړونکی ص ري فرضيه رد کړه او مخال ه فرضيه وې تاويد کړه

  Zαچــې صــ ري فرضــيه رد کــړي.  نيودولــډل     کوىله  نو څېړونکی ن  ؛( څخه کوچنې و

۲۰۱۲ ) 
 

 مثاا

( په اوس ه  فقط رشکتونه پنۍ رئيس داسې انګېرنه کوي چې د دوی پېردونکيم ک د سال  

 امروکاوي ډالرو وا د دې څخه زوات د موداول کارت کاروي. ۵۲توګه په مياشت کې 

شــتې لګښــت   ډالــرو څخــه کــم دی.  ۵۲  لــهد دې خالف فرضيه کې د هر پيودنکي د ميا

 شو. کىليه دغه اړوکه په الندې توګه ل

H0: μ ≤ 52 

H1: μ > 52 

ــرف ازماوښــت دی. ــرف ازماوښــت دی هغــه هــم پورتــه ط معيــاري   په دغه مثاا کې وــو ط

(. چــې پــه ۱۰لα=۰( نيســو   ۱۰ل۰( نيسو. ه دارنګه د اه يت کچه هم   ۱۰په کې     اندراف

 ( دی.  ۲۸ل۱( قي ت   ۱۰ل۰شو چې د    جدوا کې کتىل

 ۱ل۵۳وې   ګوري چې اوسطته  تلګښ ىهغو په تفاديف توګه ټاکي او د    رشکتونه ۶۴مدور  

 ډالرو دی. 

 

 

 کې وضعه کوو. ېاوس ټوا قي تونه په پورته معادل
 

 
  :په ګراف کې ګورووې  اوس
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ــررسه   ؛دی  ى( څخه کوچن۲۸ل۱( د   ۸۸ل۰دا چې    نو پس تفــ يم نيونــه پــه النــدې ډوا ت

 کوو.

کچــه  ښــت پــهد لګ مونږ ونه توانېدو چې ص ري فرضيه رد کړو. پس وولی شو چې •

 کې کوم د پام وړ زواتوالی نه دی راغلی.

 

 لنډيز

د فرضيه څخه زواته ګته اخيستل کېــږي. پــه کي ــي   په ک ي څېړنو کې نظر کي ي څېړنو ته

څېړنو کې د فرضيه رامنځته کوا ستونزمن او دې م هومه ده. دا په دې مانا نه ده چې په کي ي 

خــو دا چــې پــه د فرضــيه لپــاره د ســتونزې  ؛ږيتــه کېــ څېړنه کې فرضيه په ټوله کې نــه رامنځ

جوړوا اسانه کــار  ېنو ځکه د فرضي  ؛موخفوا او د هغې لپاره مېتود ټاکل اسانه کار نه دی

چې د کوم مېتودونو څخــه ګټــه اخېســتل کېــږي او پــه کــوم   کي ي څېړنوکې  نه دی. په اکرثا

 ي.نه و  ته اړتيا ېميتودونو پر مب معلومات راټولېږيل هغې کې فرضي

څېړونکي رسه مرسته کوي او هغه ته ووه روښانه الره ور په ګوته کــوي. پــه ټولــو   لهفرضيه  

ترشېح وې  ک ي څېړنو کې هم فرضيه نه کاروا کېږي. لکه په ترشېدي څېړنه کې. که دله دڼه

نو ديا فرضيي ته اړتيا نوته او که   ؛څخه موخه انکوافې څېړنه وي  ېڅېړن  لهنو که چېرې    ؛کړو

 ته اړتيا شته.  ېنو ديا فرضي ؛نه کې سببيت اړوکه کتل مانا ويه څېړ ېرې پچ
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 پوښتنې

 فرضیه تعریف کړئ؟  . ١

 په څېړنه کې د فرضیې اه یت په ګوته کړئ؟ . 2

 د فرضیې ځانګړنې کومی دی؟. ٣

 فرضیه په څو ډوله دی؟ . 4
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 څپرکی اتم

 ډيزاين د څېړنې 

 (The Research Design) 
 

 

 : د دغه څپرکي غټ ټکي 

 اه يت  ېطرح څېړنيزې د ✓

 څېړنيز ډوزاون ځانګړنې  د ✓

 ډولونه د ډیزاین  څېړنو کې د څېړنې په ک ي ✓

 اړوکې نيولو ته په کتو د څېړنيز ډوزاون ✓

 وخت ته په کتو د څېړنيز ډوزاون ډولونه ✓

 نيز ډوزاونپلټنې ته په کتو رسه د څېړ  ✓

 ډولونه د ډیزاین  په کي ي څېړنو کې د څېړنې ✓

 (Case studyم العه    ېد قضي ✓

 (Phenomenological Research Designپېښې پېژندنې څېړنيز ډوزاون   ✓

 (  Ethnographic Research Designتوکم پېژندنې څېړنيز ډوزاون   ✓

 (  Grounded Theoryځ کنۍ نظروه   ✓
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 معلومات يعموم .۸.۱

ړنې ډوزاون د څېړنې د موخو او څېړنيزې پوښتنو د ځوادولو لپاره د ووې نقوی په څېر څېد  

وواوول د څېړنې ډوزاون د وو ماسرت پــالن پــه څېــر دی. کــوم چــې هغــه وې    دی. که په دله دڼه

ميتودونه او تګالرې په ګوته کوي چې د معلوماتو په راټولولو او د هغــې د تدليــل پــه درخــه 

 ( ۲۰۰۷ل خان او ملګريل ١تل کېږي. اډامزيساخکې ترې ګټه 

وو پالن او سرتاتيژي جــوړوا ديل   داسې  څخه موخه د تدقيق لپاره  د ووې څېړنې ډوزاون

شــو پوښتنې او ستونزې لپاره ځواب تر  د کوم پر مب چې د ټاکل شوې  ېالسه  . د ټاکــل 

لپــاره   ېفرضيد  ې  . په دې کې طرحه جوړوا چپالن وو مک ل پروګرام دی  څېړنې لپاره دغه

څه داندې تدقيق و  او تر اخري حده پورې چې معلومات په څــه ډوا راټــوا او پر  داود  

  ( ۲۷. م ۱۹۸۶ترشوح کړو. کرلينجرل

 
١ Adams 

فکــر   اح د غواړي چې په خپلو راتلونکو رخفتيو کې ووځای ته س ر وکړي. د زوــات

په نوم ځای ته س ر وکړي. دا د اح د لومړی ځــل   (لفا د    وروسته په دې وتوانېد چې

اوس زوات فکتورونه شــته چــې د اح ــد دغــه ســ ر کوي  دی چې د الف ځای ته س ر  

 اغېزمن کړي لکه وختل لګښت او داسې نور.

دا نــو لــومړی نقوــه پېــ   ؛دا چې اح د غواړي دغه س ر په ښه او اسانه ډوا تــررسه کــړي

ځای ته د ورتګ الرې ګــوريل چــې د   يټاکل شو   ېکوه  کوي او ورپسې په اړونده نق

  د الــف ځــای تــه ځــان ورســوي. ه دارنګــه پــه کومــه الر زوــات  کــوىل څــو الرو

 او کومه الر زوات لګښت راځي.  يسهولتونه شته د

خر کې د الرې لګښتل امنيت او وخت ته پــه کتــو رسه وــو الر د خپــل ســ ر لپــاره آ په  

ن په څېر دی. داسې ووې س ې الرې ټاکل چــې ال پد    ټاکي د څېړنې ډوزاون هم د س ر

صــديح معلومــات او دقيقــه   رسه خپلې څېړنيزي پوښتنې ته ســم  کــم لګښــتلپه هغې  

 ياو څرنګــه هغــه تدليــل کــړ   يڅرنګه خپل معلومات راټوا کړ   الر( ځواب پېدا کوا.

 .يترڅو سم ځواب تر السه کړ 
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چې څېړونکي پرې توافق کــوي ترڅــو څېړنيــزې پوښــتنې   لد څېړنې ډوزاون هغه پالن دی

 ځواب په س هل دې طرفهل دقيقه او اقتفادي توګه تر السه کړي. 

پــه اړه د   يس او ديا دغه تف يمـڅېړنې د ډوزاون پر مب څېړونکی د ځان لپاره تف يم ني  د

څو خپل نظر د نورو رسه رشوک کړي وا د هغه تګــالرې پــه ګوتــه نورو رسه خربې کوي. تر

ځــواب  څېړنېز ډوزاون څخــه ګټــه اخلــئ؟ پــه څــه ډوا تاســې د خپــل کوا چې د کوم ډوا

؟ پــه څــه ډوا د څېړنــې لپــاره ځــواب ئت راټولــو مــالو څخه مع Respondents ورکوونکو

ورته نورې ته معلومات تجزوه کوئ؟ دا او دې  ي؟ په څه ډوا ده راټوا شو ئورکوونکي ټاک

 ددث الندې نيسو. ترپوښتنې د څېړنيز ډوزاون په څپرکي کې 

 

 د څېړنيزې طرح اهميت. ۸.۲

جوړولو لپاره چې نقوه  د ورلکه د وو ک  .په څېړنه کې د څېړنې د ډوزاون اه ت داسې دی

چې د هر څه په اړه مخکې له مخکې معلومات   لاه يت لري. نقوه د انجيرن رسه مرسته کوي

څېړونکي رسه مرسته کوي چــې کــوم   لهورته ورکړي. دې ته ورته د څېړنې ډوزاون هم دیل  

تــود څــومره لګښــت راځــي.  ېميتود د ده د ټاکل شو  د موضوع لپاره غوره دی اوپــه دغــه مي

ميتود په دولتي  ېلګې په توګه که د لوړو زده کړو وزارت وو کاا مخکې وو نوی د زده کړ دې

تــود د ياو خفويص پوهنتونونو کې پــ  کــړی و  . اوس وــو څــوک غــواړي چــې د دغــه مي

شــوو زده کړوــاالنو څخــه  موثروت په اړه څېړنه وکړي. اوس دغه څېړونکی څرنګــه د ټاکــل 

شــو   2؟ او څرنګــه١معلومات راټــوا کــړيڅخه  چا    لهمعلومات راټوا کړي او    ېدغــه ټاکــل 

درخه وټاکم؟ که څېړونکی په خپل څېړنيز ډوزاون کې دا روښانه کړي چې څوکل څرنکه او 

دــه څرنګــه چرته وټاکم او تر څنګ وې کوم ډوا معلوالت ترې راټوا کړي او دغه معلومات 

  ٣.تدليلوم

تــو رسه د څېړن  اره کــاروا يــزې ډوــزاون د دوو هــدفونو لپــ ه دارنګه پورته تعرو و ته پــه ک

رسه کولو لپاره تګالرېل د لوژوســتيکي اړتيــاوو او داســې نــور درخــو کېږي. وو د څېړنې د تر

 
 دا کار ده شونې نه وي چې د ټولو دولتي او خفويص پوهنتونو د زده کړواالنو څخه معلومات راټوا کړي  ١
ې طرفه نه وي او که واړه ښارونه ورګډوی نو که وواځې د غټو ښارونو د پوهنتونونو څخه معلومات راټولوی نو شاود پاېله وې د 2

 څرنګه وې ورګډ کړي؟ 
و رسه د تدليل پروسه ټاکل کېږي. دا چې مونږ په څو ډوله معلومات لرو نو هر ډوا د معلوماتو د خپلو اتو ته په کتمو معل ٣

 ځانکړو اصولو ملخې تدليلېږي. 
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تګالرې د کي يت پــه ښــه وايل کــې دی. څېړونکــی  ېد ټاکل شو وې   م اه يتوټاکل او دو

يقه او س ه تګــالره ل دقدې طرفهاتباريل  دغه تګالره په دغه څېړنه کې تر ټولو  وولی   چې

تګالره ده چې د څېړنې پوښــتنې تــه   هدا مناسب  په دې مانا چې دغه تګالره چې ما ټاک   ده.

 ځواب پرې پېدا کړم.

 

 زاين ځانګړنېېڅېړنيز ډ د. ۸.۳

وو ښه څېړنيز ډوزاون داود د انع اف پزورۍل درســتوايلل ګټورتــوب  مث روــت(ل او داســې 

څېړنه کې  څېړنيز ډوزاون په (. په ټوله کې کله چې وو۲۰۰۴نورې ځانګړنې ولري.  کوتاريل  

( کچه لوړه کړي دغه ډوزاون تر ټولو ښه Reliabilityد داورتوب     ( اوUnbaisد دې طرفۍ   

شــو دا   ډوزاون دی. ه دارنګه هر څېړنيز ډوزاون د ه غه ستونزې او موضوع لپاره ښــه ګڼلــی 

دلکــې  ؛پــه ټولــو څېړنــو کــې ګټــه واخلــوشو کولی چې د وو ډوــزاون څخــه ه  مانا چې مونږ ن

 ستونزې او موضوع ته په کتو رسه څېړنيز ډوزاون ټاکو.

مخکــې  لــهه دارنګه په وو ښه څېړنيز ډوزاون کې د هر څــه واضــح والــی رشط دی. لکــه 

 Before-and-AfterلCross-sectional څخه د اړوند تګالرې نوم په ګوته کوا لکهل

 خونو په اړه ت في  معلومات درادروا لکه.ه دارنګه د څېړنې د نورو اړ  

 ده څوک وي؟ ١د څېړنې ج عيت •

 څرنګه ده د څېړنې لپاره وو موخص ج عيت ټاکو؟ •

 ټوا ج عيت او که د ټاکلی منونې څخه ده معلومات راټولو؟ •

 رسه اړوکه نيسو؟ ىهغو  لهکه منونه وټاکو څرنګه ده  •

تــود څخــه لپاره د کوم ډوا ميتود څخ د معلوماتو د راټولولو • ه ګټه واخلــو او ولــې دغــه مي

 ګټه اخلو؟

 پاڼې تاسې ته سپاري ؟ نو په څه ډوا ده ځواب ورکوونکی خپلې ؛ليک ويکه پوښتن •

 نو چرته ده له هغه رسه مرکه کوي؟ ؛که د مرکې الرې معلومات راج عه کوا وي •

 د کومو اخالقي موضوعاتو په اړه پاملرنه وکړو؟ •

 
١ Population 
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شو کولی چــې وــو ډوــزاون د موخفــولو رسه ښــه ه  نږ ندغه ټولو ځانګړنو رسه رسه مو 

نو هر کله چې وو ډوزاون دغه پورته ځانګړنې ولري هغه په خپل تات کې وو ښــه   ؛وګڼو

 څېړنيز ډوزاون دی. 
 

 کمي څېړنو کې د څېړنې ډيزاين په کيفي او . ۸.۴

 ــي په ټوله کې د ک ي څېړنو د څېړنې ډوزاونونه نســبت کي ــي څېړنــو تــه زوــات دي. د ک

جوړښت لرونکي دي. ه دارنګه په ســ ه توګــه د   ١څېړنو ډوزاونونه موخصل ښه او د کلک

ثــادتېږي او پــه ښــکاره توګــه  پــه اســانۍ رسهوې   داور او صديدوالی کچه  ازمېښت وړ دي. د

دي. په کي ي څېړنو کې ديا دغه ځانګړنې نوته او که وي هغه هم پــه   يترشوح او پيژندا شو 

ي. د کي ي څېړنو ډوزاونونو جوړښت دومره منظم نه وي څومره چــې د ک ه اندازې رسه ده و 

 ک ي څېړنو دی.

ک ي څېړنو کې د څېړنيــز ډوــزاون او د معلومــاتو د  ه دارنګه څېړونکی کولی   چې په

 خو په کي ــي څېړنــو کــې ديــا د څېړنيــز ډوــزاون او د  للولو په طروقه کې رسه توپي وکړيراټو 

 ( همin-depth interviewزوات روښانه نه دی. د دېلګې په توګه   معلوماتو راټولولو ميتود 

 څېړنيز ډوزاون دی هم د معلوماتو راټولولو طروقه خو په ک ي څېړنو کې مخکې او وروســته

لــه څېړنيز ډوزاون دی او کېدای   پــه ه دغــه ډوــزاون کــې د مختل ــو معلومــاتو راټولولــو  

 ميتودونو څخه ګټه واخيستل  .

شو وولی چې په دغه ډوزاونونو کې وو پر دل کوم غوره والی وا ښه والی ه مونږ ن  په ټوله کې

 هر څېړنيز ډوزاون په خپل ځای د اه يت وړ دی. يدلک ؛لري
 

 د څېړنيز ډيزاين ډولونه.  ۸.۵

نو ه دغه المل دی چې دغه ســتونزو او  ؛د څېړنې موضوعات او ستونزې رسه ورته نه دي

 ېطروقه نــه کېــږي. څېړونکــی داوــد خپلــې د څېړنېــز   په ورته  موضوعاتو داندې پوهېدا هم

موضوع ته په کتو رسه ه غسې ډوزاون وټاکي. لکه مخکې مو وادونه ترې وکــړه چــې ک ــي 

نو لومړی د ک ي څېړنو ډوزاونونه او ورپســې د کي ــي   ؛څېړنيز ډوزاون د کي ي رسه توپي لري

 زاون لپاره الندې الرې شتون لري.داندې ددث وکړو. ک ي څېړنو د ډو وڅېړنو ډوزاونون

 
 د کلک څخه موخه منظم او داوري دي. ١
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 اړيکې نيولو ته په کتو د څېړنيز ډيزاين.  ۸.۵.۱

درخوالو رسه په څه  لهچې د څېړنې  لپه دغه ډلبندۍ کې د څېړونکي اړوکې ته کتل کېږي

يس ـدرخوالو رسه وو ځل اړوکه ني لهډوا اړوکه نييس. په ځېنو څېړنو کې څېړونکی د څېړنې  

دو مخکــې ېيا څې ځله اړوکه نييس او کله کله خو ديا د وو پروګرام د پ  کخو په نورو کې د

 ده.  ېاو وروسته د درخوالو رسه اړوکه نييس. دغه ډلبندي هم ه دغه اصل ته په کتو رسه شو 
 

 (Cross Sectional Designڅېړنيز ډيزاين )  يمقطع  .۸.۵.۱.۱

ږي. مق عي څېړنيــز ېهم واد نامه ( پهone shot or status studiesدغه څېړنيز ډوزاون د   

علومو کې ډېرکاروا کېږي. له دغه ډوا ډوزاون څخه هغه وخــت زواتــه   يډوزاون په اجتامع

دــروايلوخــه د ســتونزېل پېښــېل حــاالتو د ګټــه اخېســتل کېــږي کلــه چــې د څېړونکــي م  درا

ترشــودي څېړنــو کــې زواتــه ګټــه  پــه  معلوموا وي. ه دارنګه مق عي څېړنيز ډوــزاون څخــه

 کېږي. خېستلا

په وو ټاک  وخت کې د ټاک  ج عيــت څخــه راټــولېږي او   په دغه ډوزاون کې معلومات

ېړونکــی وګــوري. ددې څچې ديا ځلې دې د څېړنــې د ګــډون والــو رسه   لدې ته اړتيا نه وي

خو متدولونو کې کوم تغــي وــا   ؛مختلف متدولونه اندازه کېږي  څنګل په دغه ډوزاون کېتر

چې د څېړنې ج عيت په کې په ګروپونو ووېوو لکه  ل. ه دارنګه کولی شوالسوهنه نه کېږي



 د څېړنې ميتودلوژي          

 

   122  

 

کالو څخه د کم ع ر لرونکــو  ۴۰کالو زوات ع ر لرونکو کارکوونکو ادارې کړنې او د   ۴۰د  

ه چېــرې د کارکوونکو اداري کړنېل خو معلومات داود په وو ټاک  وخت کې راټوا کړو. کــ 

لکــه وــوه اونــۍ خــو   .تون ولري هغه کوم فرق نه کويمنځ لږ وخت شمعلوماتو د راټولولو تر

 هڅه داود و  چې زوات وخت په در کې ونه نييس.

يس چې ته څه ـدغه څېړنيز ډوزاون په خپل وجود کې ډېره ساده دی. څېړونکی تف يم ني

ځــواب ورکوونکــو رسه ؟ د څېړنې ج عيت تعينوي. منونــه ټــاکې او د  ې  پېدا کوا غواړ 

 لکه .ېالسه کړ اړوند معلومات تراړوکه نييس ترڅو 

 معلوموا. په ښار کې د دې کارۍ د کچې ✓

 د وو توليد څخه د استهالک کوونکو رضاوت معلوموا ✓

 په مدبس کې د شغل ملخې د مجرمينو معلوموا ✓

په دغه ډوا ډوزاون کې وواځې وو ځل د ټاک  ج عيت  اړوکه نيونکو( رسه اړوکــه نيــوا 

پــه  کــېه ډوا دغه ډوزاون ارزانه اومعلومــات پــ  يمقاوسو  نو ه دغه المل دی چې په  ؛کېږي

چــې پــه دغــه    کــوىله دا ده چې څېړونکی نوې  خو غټه ني ګړتيا  ؛تدليلېږي  اسانۍ رسه

ډېزاون کې تغي اندازه کړي ځکه په دغه ډوزاون کې فقط وو ځل اړوکه نيوا کېــږي. پــه دلــه 

علل او معلوا اړوکه نه را درسېره کېــږي. دڼهل په دغه ډوزاون کې ني ګړتيا دا ده چې په کې د  

هغه ځکه چې په دغه ډوزاون کې وو ځل معلومات راټولېږي او مخکې او وروسته حالت تــه 

 پاملرنه نه کوي.
 

 مخکې او وروسته د څېړنې ډيزاين .  ۸.۵.۱.۲

(The before and after study design) 

ه هم وــادوږي. پــه دغــه ډوا ډوــزاون ( په نامه رس pre-test and post-testدغه ډوزاون د   

 کې لووه ښېګڼه داده چې په دې رسه هغه تغيات چې په ستونزهل پېښه او حاالتو کې راغــ 

ږي.په دې مانا چې د پروګرامونو د اغېزمنتوب د معلومولو لپــاره تــر ېمعلوم  ويلپه اسانۍ رسه

دلته د اړوکه نيــوونکي   خو  ؛په څېر دی  مق عي ډوزاون  ټولو غوره ډوزاون دی. دغه ډوزاون د

ــرام کــې د تغــي   يټاکل شو   څو په دوه وختونو کېتر  رسه دوه ځلې اړوکه نيوا کېږي. پروګ

 چې کله مخکني معلومــات د وروســتنيو لږيېکچه معلومه   او دغه تغي هغه وخت معلوم
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ــره ګټــه  معلوماتو رسه پرتله کړو. دغه ډوزاون څخه د ارزوادۍ پورې تړلو څېړنــو کــې تــرې ډې

 ګټنه و  ښه ده وي. اخېستل کېږي. که په الندې موضوعاتو کې د دغه ډوزاون څخه

د اداري جوړښت د ديا ځلې د س ون اغيزې د خداماتو په کي يــت دانــدې. کلــه چــې وــوه 

نو دغه تغيات ده تر کومه حده پورې په اداره اغېزې  ؛اداره په خپل جوړښت کې تغي راويل

 د خداماتو کي يت ښه شوی او که نه؟ولري. لکه دې تغياتو رسه 

شــوي  د دازار موندنې اغېزې د وو توليد په پلور: که ووه ک پنۍ په پيل کــې د خپــل ټاکــل 

د خپل دغه توليد لپاره دازار موندنې پروسه پر مــخ  توليد لپاره دازار موندنه نه کوله او وروسته

 ر ده څومره اغېزې لري.توليد په پلو  دنو اوس غواړي چې دغه دازار موندنه  ؛واچوي

ســته وه دارنګه حکومت د نويي توکو د مخنيوي په موخه نوی قانون پ  کوي. له وو ښا

 زمن دی.ېمودې وروسته ګوري چې دغه نوی قانون د پخواي قانون په پرتله څومره اغ
 

 

 

 

 

 

 

ه پــه پېښه او حاالتو کــې د تغــي کچــ   ووه ستونزه  چې په  دغه ډوزاون کې لووه ښېګڼه دا ده

هم لري لکه دغه   ېدغه ډوزاون ځېنې ني ګړتياو   خو دې ترڅنګ  ؛معلومولی شو  اسانۍ رسه

اړوکه نيونکي رسه دوه ځلې   ځکه په دغه ډوزاون کې  ؛ډوا څېړنه زوات لګښت ته اړتيا لري

ن اړوکه نيوا کېږي د څېړنې لپاره دوه ځلې داود معلومات راټوا  . ه دارنګه دغــه ډوــزاو

ــرام وــو انــدازه وخــت وــا ټــاکلی ر کې نييس ځکه ترزوات وخت په د څــو چــې اړونــده پروګ

 راټولولی.   ه م ځل معلومات نوپروګرام پای ته نه وي رسېدلی تر هغې دو

ــرام ود اړوکه نيونکي رسه په دو د دغه ډوزاون دله ستونزه م ځل اړوکه ده. کله کله وــو پروګ

دــې م ځل لپاره معلومات راونو کله چې د دو  ؛اوږد   ټولېږي هغه کس د خپل ځای څخه 

م ځل د ه غه کس پېدا کوا سخت کــار دی. دغــه ســتونزه پــه ځينــو وځاوه شوی وي. د دو

 حاالتو کې پېدا کېږي.
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 ېدله ستونزه د حقيقي معلوماتو پټوا دي. کله چې څېړونکی په دغــه ډوــزاون کــې د رسو 

او هغــه څخــه د  يســ سوني د وــو کــس رسه لــومړي ځــل اړوکــه نو کله چــې ؛څخه کار اخ 

هغــه  ېم ځل ورڅخه معلومات راټولو وکله چې دو راټوا کړي. د پروګرام وروسته  معلومات

ځل وــو   نو دا  ا؛د ځان رسه داسې انګيي چې مخکې ځل معلومات مې لږ زوات ورکړي و 

 ډوا من ي تاثي اخ  او په رووه کې تغي راځي.
 

 (the longitudinal study design) په اوږدوايل )طول( د څېړنې ډېزاين. ۸.۵.۱.۳

وروسته او مخکې د څېړنې ډوزاون د وو پروګرام پېښې او حاالتو د اندازه کولو لپاره وو ښه 

نه معلوميږي. دا چې وخت ته په کتو رسه  ىډوزاون دیل خو په دغه ډوزاون کې د ددلون لور 

نيز ډوزاون څخه داوــد ګټنــه څېړ  لهنو په اوږدو   ؛معلومه کړي  ىپه پېښه کې ددلون او تغي لور 

 و . 

ج عيــت رسه څــو ځلــې ګوري اړوکــه وررسه   لهپه اوږدو د څېړنيز ډوزاون کې څېړونکی  

 کېــدای   يرشط نــه د  نييس او معلومات ترې راټولوي( خو دغه کتنه کې د وخت ټاکــل

اونۍ وي وا وو کاا. دغه وخت ټاکل د څېړنې پورې تــړيل او څېړنــې تــه پــه   هدغه وخت وو 

شــی وي. پــه ېتو رسه ټاکل کېږي. کوم معلومات چې راټولک ږي داود په ټولو کتنو کــې عــني 

دې مانا چې ورته متدولونه ولري او ورته پوښتنې ترې و . ه دارنګه معلومات د ج عيت 

وي.   ېد ټاک  ګروپ څخه وي خوا دا حت ي نه ده چې د ه غه ځواب ورکوونکو څخه د

 د ډوزاون لړۍ او تسلسل دی.  cross sectionalه ډوزاون د که په ځي رسه وکتل   نو دغ
 

 د اړېکې نېولو شمېر  د څېړنيز ډيزاين نوم  ګڼه

 وو ځل مق عي څېړنيز ډوزاون ۱

 دوه ځلی  د پروګرام مخکې او وروسته(  مخکې او وروسته څېړنيز ډوزاون ۲

 درې وا د دروو څخه زوات په اوږدو د څېړنيز ډوزاون ۳
 

لري لکه کله چې د ځواب ورکوونکــو څخــه  ېوزان هم په خپل ځای ني ګړتياو د اوږد ډ 

وې  هڅه کوي چې ورته پاېلې درته په ګوته کړي او ښېګنه ىنو هغو  ي؛په وار وار پوښتنه کو 

دــدلون لــور   ىڅېړونک پــه ګوتــه  ىدې ته واداره کوي چې د معلوماتو د راټولولــو وروســته د 

 کړي.
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 څېړنيز ډيزاين ډولونهوخت ته په کتو د .  ۸.۵.۲

کــوم کــې چــې معلومــات د تېــر په په دغه ډلبندۍ کې هغه څېړنيز ډوزاون راخېستل کېږي 

وخت څخه راخېستل کېږي او په حاا کې تدليلېږي او وا په حاا کې راخېستل کېږي او په 

 راتلونکي کې تدليلېږي.
 

 (  Prospective study designراتلونکي ته په کتو څېړنيز ډيزاين )  .۸.۵.۲.۱

 د ږي پــه دغــه ډوــزاون ېپه نامه هم واد prospective cohort studyد  دغه څېړنيز ډوزاون

تــه انتظــار کېــږي چــې   يج عيت څخه معلومات راټولېږي او ديا راتلونک  يحاا د ټاکل شو 

څــو وــوه پاېلــه تــر ســرتګو و تر هغــه معلومــات راټــولېږي چــې ترا  دغه کړنه څه تاثيات لري

توګــه پــه طــب کــې زواتــه ګټــه   ېيز ډوزاون څخه په طبعي علومــو پــه ځــانګړ  .دغه څېړن

اخېستل کېږي. په دغه درخه کې موــهوره څېړنــه  د تورپوســتو ښــځو کــې ولــې د رسطــان د 

چې د سګرټ څکونکو   ېلخوا شو ١د ډوواوې    ده . دله څېړنه  ې( شو يناروغيو کچه لوړه و 

م کــاا کــې پاېلــه  ۲۰۰۴پېــل کــړه او پــه  م کاا کــې  ۱۹۵۱خپله څېړنه په    ېداندې وه. نوموړ 

 اعالن کړه.

 
 

 
١ Doll 
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 (Retrospective studyتېر )مايض( ته په کتو څېړنيز ډيزاين ) .  ۸.۵.۲.۲

په دغه څېړنه کې څېړونکی په هغه کسانو څېړنه پېــل کــوي چــې د مخکــې نــه پــه ټــاک  

مــايض پــه اړه معلومات شتون ولري. پــه دغــه ډوــزاون کــې د وې  خو په اړه ؛ستونزه اخته وي

م الس وــ م ځل معلومات په حاا کې  لومړي وا دووم الس معلومات راټولېږي او دېا دوودو

 له هغې وروسته تدليلېږي. امعلومات( راټولېږي. چې کله معلومات راټوا شو 

 
 

 پلټنې ته په کتو رسه د څېړنيز ډيزاين.  ۸.۵.۳

 ني ه ازمېښتي او غېر ازمېښتي. پلټنې ته په کتو رسه څېړنه په درې ډوله ده. ازمېښتيل 
 

  (Experimental Designډيزاين ) ازمېښتي .  ۸.۵.۳.۱

ــررسه کولــو لپــاره پــه خپلواکــه  ځېنې وخت څېړونکی دې ته اړ کېــږي چــې د څېړنــې د ت

کنټــروا النــدې  تــر متدولونو کې السوهنه وکړي وا په کې تغي راوړي او وا وې کومــه درخــه

. کــه څېړونکــی دغــه  په تړيل متدوا وې اغېــزې( معلومــه  لې  وڅو د څېړنې پاونييس تر

(کــه پــه ۲۰۰۴رسه کړي دغه ډوا ډوزاون ته ازمېښتي ډوزاون واوي.   کومــارل ډوا السوهنه تر

غواړي وګوري او د دغــه   ډوا وې وواوول که چېرې څېړونکی د کوم   تاثيات په دل  

وا دغه متدوا خپلې څارنې او کنټروا کار لپاره ع ال خپلواکه متدوا کې مداخله وکړي او  

دــاس چــې وې  الندې راوړي او په هغې کې السوهنه وکړي او وروسته ه پــ پاېلــه تــه انتظــار و

ــر تړيل متدوا څه اغېزه لري. دغه رسه   دغــه ډوــزاون د ډوا کړنه چې په کوم څېړنه کې ت

څخــه پــه پېــل کــې پــه ږي. د ازمېښتي څېړنيز ډوزاون  ېازمېښتي  تجردوي( ډوزاون په نامه واد

د وخت پــه تېرېــدو رسه دغــه ډوــزاون څخــه پــه ټــولنيزو  طبعي علومو کې ګټه اخېستل کېده

او نن ورځ په دواړو علومو کې ترې ګټه اخېستل کېږي.  ساوندر   علومو کې هم وکاروا شو

 (.۲۰۰۸او ملګريل 
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 لــري هغــه پــه په ازمېښتي ډوزاون کې ټوا هغه فکتورونه کوم چې په څېړنيزه ســتونزه تــاثي

 نظر کې نيوا کېږي او وا کنټرولېږي.

پــه   ( اصل پــه ټولــه مانــا رسهRandomization    په ازمېښتي ډوزاون کې د تفاديف ټاکنې

نظر کې نيوا کېږي.کله چې کومه ډله ټاکي وا منونه ټاکي ټولو درخوالو ته پوره موقع ورکوا 

ــر  پــه  نکېږي چې په دغه څېړنه کې درخه واخ . ازمېښتي ډوزاو شــکلونو رسه ت رسه مختل ــو 

 وو څو څخه وادونه کوو. لکه لهچې دلته  کېږي
 

 ( Treatment and Control Groupاو کنټرول ګروپ )  ټريټمنټد . ۸.۵.۳.۱.۱

ي چــې وــوه درخــه ـپه دغه ډوزاون کې څېړونکي خپل ج عيت وا منونه په دوه درخو وووــ 

چې څــارونکی   لګنټروا ډله هغه درخه ده  د تداوي ګروپ واوي. دوې    کنټروا ډله او دلې ته

ي او مداخله پکې نه کوي او تــداوي ډلــه هغــه درخــه ده چــې يخو کوم تغ  ؛ترې څارنه کوي

خپلې څارنې الندې راويل. دغه ډوزاون پــه ک ــي   څېړونکی پکې مداخله کوي او متدوا د

 درخو کې زوات کاروا کېږي. 

 
 مقايسوي ډيزاين  .۸.۵.۳.۱.۲

کې د څېړنې ج عيت په څو ډلو وېوــل کېــږي او ديــا دغــه ډلــې د مختل ــو   په دغه ډوزاون

تداوي الندې وي او وروســته   ېځانګړ   ېوو   تر  هډل  همخې تداوي کېږي او هره  پروګرامونو ل

له هغې ټولې ډلې رسه مقاوسه کېږي او وا کومه منونــه چــې د څېړنــې د م العــه لپــاره ټاکــل 

پاېلــه رسه مقاوســه وــې    کېږي او د هغې وروســته  مختلف پروګرامونه ع  پر هغې    ده  ېشو 

نــو وــو وــا   ؛وازماوي  هوو پوهنتون کې اداره غواړي چې د څو تدرويس ميتودونپه  لکه    .کېږي

پاولــه رسه وــې   ســته د ټــاکلې مــودې څخــهو څو ټولګيو ته وو وو تدرويس ميتود ټــاکي او ور 

 مقاوسه کوي. 
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 (Design Quasi- or Semi-experimentalنيمه ازمېښتي ډيزاين .  ۸.۵.۳.۲

مخکې مو وادونه وکړه چې په ازمېښتي څېړنه کــې د تفــاديف ټــاکنې اصــل وــا هغــه ټــوا 

خــو  ؛فکتورونه چې په څېړنيزه ستونزه تاثيات لري په ټولو مانا رسه په نظر کــې نېــوا کېــږي

شونې نــه ځېنې وخت ديا د تفاديف ټاکنې وا نور فکتورنه په نظر کې نيوا ستونزمن وي او وا 

نو کله چې څېړونکی د دغه ډوا ستونزو رسه مخ   نو اړ دی چې د نورو الرو چارو   ؛وي

څخه ګټه واخ  لکه ني ه ازمېښتي ډوزاون. په ني ه ازمېښتي ډوزاون کې ديــا پــه ک ــه توګــه د 

تفاديف ټاکنې اصل مراعاتېږي. په دغه ډوزاون کې ګډون کوونکي په تفاديف دڼه نه ټاکــل 

 که ټاکل کېږي هغه هم په ټوله مانا رسه نه وي. د دېلګې پــه توګــه کــه څېړونکــی دکېږي او  

خو د دواړو ګروپونو خلک په تفاديف   ؛تداوي او کنټروا ګروپ د ډوزاون څخه ګټه اخ 

ــاا ــه مث ــزاون ښ ــه ډو ــږي. د دغ ــل کې ــه ټاک ــاکنې رسه ن  ( Non Equivalent Group   ټ

اون کې ګروپونه رسه ورته رشاېط نه لري الندې (. په دغه ډوز ۲۰۱۲او ملګریل    ١دی. فرانک

 .مثاا وګورئ

ځــاوونو کــې موقعيــت لري.دغــه   دېلــو  کې چې په دېال  اح د غواړي چې په دوه سازمانونو

دواړه سازمانونو کې کارکوونکي د اته ســاعته لپــاره کــار کــوي او پــه اونــۍ کــې دوه ورځــې 

نکو د ورځــې کــار لــس ســاعته رخفت لري. اح د غواړي چې په وو سازمان کې د کارکوو 

 ىڅو معلومه کړي چې دغه کړنــه د هغــو ځې کړي ترخو د اونۍ رخفت وې درې ور   ؛کړي

 موراا او اجراتو کوم تاثي لري او که نه؟

م سازمان کارکوونکي په عادي دڼه خپل کار پــه مــخ وړي او د کنټــروا ګــروپ پــه ود دو 

دانــدې  ىدو  روونکو ټوا رشاوط او پــ حيث ترې ګټه اخ . دا چې په دغه څېړنه کې د کارک

 
١ Frank 
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نو که څېړونکی دغه ډوا څېړنيز ډوزاون ولري   ؛ټوا تاثي کوونکي فکتورونه رسه ورته نه دي

 ( ۲۰۱۶ل ١دې ته ني ه ازمېښت لرونکی ډوزاون واوي. ټرول
 

 په کيفي څېړنو کې د څېړنې طرحه.  ۸.۵.۲

. دا چــې ک ــي څېړنــې پــه يته دد ک ي څېړنو او کي ي څېړنو په ډوزاونونو کې توپيونه ش

 د درک او نظر پرته د حقيقت د معلومولو هڅه کېــږيل ياو د څېړونک م عويل اصولو والړې

او څېړونکي نظر او درک هم پکې رشوــک   له دل پلوه کي ي څېړنې په فاع  اصولو والړې

کي ي څېړي د ک ي څېړنــو پــه څېــر قــوي   ترې وادونه کړې ه دارنګه  وي. چې مخکې مو

هغه ډوزاونونو څخه چــې پــه دغــه څېړنــو  لهنو  ؛وړښت نه لري او وو څه انع اف پزوره ديج

تــه  کې ګټه اخېستل کېږي هغه هم داسې کوم منظم جوړښت نه لري لکه د ک ــي څېړنــو. دل

 Case لEthnographic لPhenomenologicalمونږ د وو څــو څخــه وادونــه کــوو. لکــه ل 

study  اوGrounded Theory 
 

 (Case studyمطالعه ) ېد قضي.  ۸.۵.۲.۱ 

کل ــې کــاروا   )ل دررسی مــوردیم العه موردی  (م العه چې په فارس کې ورته    ېد قضي

( لپاره مد د صدوق روهي  د حــاالتو Case study   (. په پښتو کې د۱۳۷۸کېږي. خاکيل 

لې په (. د دغه کل ې څخه موخه د وو کس وا ډ۵۰. م  ۱۳۸۵کتنې( کل ه کارولی ده.  روهيل  

ــره پېښــه  اړه پوهېدا دي چې په ټاک  وخت کې د کومو پېښو رسه مخ کېږي. اوس دغــه ه

  event   ووه قضيه )caseچــې  ل ګونــدل او داســې نــورى( ده او وو کس وا ډلــه لکــه ښــوونځ

م العــه  ېدغــه ډوا رون تــه د قضــي په اړه معلومات راټولوا ىوررسه مخامخ کېږي. د هغو 

  دارنګه وولې شو چېه (.۲۰۱۶واوي.  فرانکل 

دا وو سيستامتيکه پلټنه ده کوم کې چې څېړونکی د ووې واقع وا زواتو واقعو ته پــه  •

 کتو رسه د ووه پېښې وا پدودې په اړه معلومات راټولوي. 

م العه حقيقي ژوند ته په کتو رسه په ووه موضوع وا پدوده کې ژوره پلټنــه   ېد قضي •

 ( ۲۰۱۴ل 2 وني .ده

 
١ Terrell 
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  .و   د وجود په اړه ژوره پلټنه دهد وو واقع وا د و •

وــو  واوي. په م العې قضيه کې قضــيه خپلــه ( Caseخپله قضيه چې په انګلييس کې ورته   

لکه مدور(ل ووه ډله  کاري ډله(ل وو سازمان  کاروداري سازمان وا دل(ل ووې درخې او وــا فرد  

م العې قضيه  . دووې پېښې څخه چې د ټوا ج عيت پورې اړه ولري مناونده ګي کولی  

ګټه اخېستل کېږي ولې نن ورځ څېړونکي   ډوزاون څخه په زواته کچه په کي ي څېړنو کې  له

 ( ۲۰۰۴ کومارل  ګټه اخ . د دغه ميتود څخه په ک ي څېړنو کې هم

د م العه قضيه د پخوا وختونو څخه په عل ي څېړنو کې کاروا کېږي. د دغه ډوزاون څخه 

سياس علوم او نورو درخو کې ګټــه اخېســتل کېږي. کراســوولل   په حقوقول طبل ارواپوهنهل

( په دغه څېړنو کې هڅه کېږي چې د وو فردل ډلې او حاالتو په اړه ژوره پوهه تر الســه ۱۹۹۷

دغه څېړنو کې واقع وا قضيه هســتوي او کليــدي نقــش لــري په   ل وا د کړنو پروسه وپلټي.

ه پرې پر مخ وړا کېږي. لکه وو څېړونکی ه دغه قضيه ده چې وروسته ټوله څېړن ځکه چې

غواړي چې دا په ډاګه کړي چې مدبس د مجرمينو په ژوند مثبت روا لري او وررسه اصالح 

شــو او وــو نيــک   لــهاو وروسته    نو هغه د الف کس چې پخوا مجرم و  ؛کېږي دنــد څخــه ازاد 

 انسان ترې جوړ شو د هغه قضيه راخ . 

د څرنګه او ولې پوښــتونه   ګټور وي کله چې څېړونکی  دغه څېړنيز ډوزاون هغه وخت ډېر

ل وو ګروپ وــا څېړونکی د وو کس ته ځواب پېدا کوا غواړي. ه دارنګه په دغه ډوزاون کې

  وو سازمان د څېړنې مفدر ګرځوي او هغه واقع ته په کتو رسه څېړنه ثادتوا غواړي.

CS  دــه زوــاتې ـالندې نيم العې  تررسه کېږي وا ده ووه قضيه په څو طروقو رسه تر يس او وا 

م العې الندې نييس. د ووې قضيې وا واقع نه هغه وخت ګټه اخېســتل کېــږي کلــه   تر  ېقضي

ګټــه   د څو قضيو وا واقعو نه هم  ىچې موضوع وخي ه او دې سارې وي . ه دارنګه څېړونک

نــو دغــه   ؛شــتون ولــري  ېقضــي  ېوو څخه زوــات  لهکله چې په ووه موضوع کې    اخېستلی  

 يوقضــ  واوي. په زواتو قضيو کې دا مه ه ده چې د ټولــو Multiple case studiesلت ته حا

 ځواب ورته وي.

 ه دارنګه کله چې قضيه ټوله درخه د وو سازمان وا وو موضوع راخ  نو دغه ډوا ډوزاون 

واوي او که چېرې د وــوې خاصــې درخــې پــورې لکــه څــانګې  Holistic Case studiesته 

 واوي. embedded Case Studiesدې ته تړلې وي  پورې
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هغه څېړونکي د دغه ډوزاون څخه ګټه اخ  لومړی داود په من قي دڼــه دا پــه ډاګــه کــړي 

چې ولې دغه ډوزاون د نورو په نسبت د دغــه څېړنــې لپــاره وــو غــوره ډوــزاون دی. لــه هغــې 

تــود  لهمرکې  وا د اووروسته وړ منونه وټاکي او ديا د معلوماتو راټولولو تګالره چې د کتنې  مي

 ( ۲۰۰۶څخه ګټه اخ .  لوډوکواو ملګريل 

په اړه پلټنــه ده. پــه دغــه ډوــزاون کــې د مختل ــو  ېمعا ې پدودې او پېښ ېلنو  ېد وو   دا

نو څخه ګټه اخيســتلی و د ک ي او کي ي دواړو ميتود ىميتودونو څخه ګټه اخېستل کېږي حت

خو ديا هم ځېنې نېوکې په دغــه   ؛روا کېږي . دا چې دغه څېړنې ډوزاون په پراخه توګه کا

 مېتود شته لکه

دغه ډوزاون کې قضيه د منونې په توګه کاروا کېږي هغه د نورو ټولو قضيو مناونده  ✓

 .  کوىله ګي ن

 وي. ېڅېړنو کې ک زور  د ع وميت ځانګړنه په دغه ډوا ✓

 د دقت وايل ځانګړنه پېدا کوا پکې ووه ستونزه ده. ✓

زوات وخت په در کې وې  ړنې ډېرې اوږدې وي او لوستلځېنې وخت دغه ډوا څې ✓

 نييس

 دغه ډوا څېړنو کې د دې طرفۍ اصل مراعتوا اسانه کار نه دی. په  ✓

 

 Phenomenological Researchپېښې پېژندنې څېړنيز ډيالالزاين )د . ۸.۵.۲.۲

Design) 

( ادعــا کــوي ۰۱۹۹    ١لري. مارونو  توپېرونونو رسه کامال  اپېښې پېژندنې ډوزاېن د ک ي ډوز 

څوک چــې د   ډوزاون داندې د هغه چا لپاره پوهېدا اسانه کار نه دی  رپېښې پېژندې پ  چې د

 فلس ې په درخه کې زوات معلومات ونه لري.

د هغه چا پر مب د تجردو ازماول دي چې خپله پکې دوخــت وي. پــه دغــه ډوــزاون کــې د 

دــه چــې کــوم   پېښــې پــه اړهد اړونــده    ځواب ورکوونکي څخه پوښتل کېږي چې خپلــه تجر

دــل ډوا لهپه ترشېدي دڼه  هغه رسه دي  لهمعلومات   وــې  څېړونکي رسه رشوک کړي. که په 

ځواب ورکوونکي څخه چا چې په خپلو سرتګو ټــوا   لهوواوو په دغه ډوزاون کې څېړونکی  

 
١ Mariano 
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ويل د هغه د تجردې او احساساتو په اړه معلومــات راج عــه کــوي.   نژدې څخه کتىل  لهحاا  

 :لکه

هغه مور لپاره ده ژوند کوا څنګه وي کله چې د هغې ځوان اوالد د رسطــان پــه نــاروغې   د

مــړ  ؟ دغــه ډوا پېښــې پــه اړه پوښــتنې د څېړونکــي لخــوا پوښــتل کېــږي او ديــا ځــواب 

ځانه رسه اخ . د مثاا پــه توګــه   لهورکوونکي ته غوږ نييس او ټوا هغه ټکي چې مهم دي  

ده او داسې نور .  ليډي   ېد ژوند کولو حوصله ورکړ وې   هغه کوم مهم ټکي دي چې دې ته

 ( ۱۷۳- ۱۷۲. م م ۲۰۱۰او ارمروډل 

د هغــه مينــدو پــه ژونــد  رسه شوه دغه څېړنــهډايل لخوا ووه څېړنه تر  ا کاا کې د  ۲۰۰۵په  

ځوانو اوالدونو ځان وژنه کړې وه. هغې د شپږو مورګانو رسه لېدنه وکــړه چې  څرخېده د چا  

 د خپل شخی ژوند د رشوکولو غوښتنه وکړه. وې  څخه ىهغو  لهاو 
 

 (Ethnographic Research Designتوکم پېژندنې څېړنيز ډيزاين ).  ۸.۵.۲.۳

وا قوم پېژندنــه   ېنو موخه ورڅخه د قبيل  ؛راواخلو  که توکم پېژندنې کل ه په لغوي مانا رسه

نيز ژونــد وــو خاصــه نو موخه تــرې د ټــول ؛ده خو که د څېړنې د علم په چوکاټ کې راواخلو

 اطالق پرې کېږي.  کړنه او وا د ټولنې د خلکو په پېژندنه ده چې

دغه څېړنيز ډوزاون کې د کلتورې ګروپونو په اړه معلومات راټــولېږي او ه دارنګــه د دوو 

( کــې ديــا لــيک  چــې تــوکم ۱۹۹۰دېال دېلو ټولنو ځانګړنې پکې رسه پرتله کېــږي کــامرون   

لکو څخه زده کړه. په دغه څېړنيز ډوزاون کې څېړونکی ع ــال پــه خ  لهپېژندنې څخه م لب  

تــور تــور او  ګرځــي. څېړونکــی دوــې  ه غه ټولنه کې ژوند کوي او ووه درخــه د کل خلکــو کل

تــور کل ــه پــه پراخــه عنعنات راسپړي تر څو په س ه مانا پرې ځان پوه کــړي. کــه ه ــدا د کل

وکــاروو لکــه د نرســانو د وــې    اړه مانــا رسهنو د پښتون قوم کلتور او کــه پــه و   ؛م هوم وکاروو

 مراقبت درخه

هغه چا رسه مرکه کوي څــوک چــې پــه   لهڅنګ  نکي د خپلو تر السه شوو تجردو ترڅېړو 

شــو پــه دغــه ډوــزاون کــې   ه غه ټولنه کې زوات د کلتور په اړه معلومات ولــري. پــس وېــىل

موضوع ټاکي او له هغې معلومات د کتنې او مرکو له الرې راج عه کېږي. لومړی څېړونکی 

 مخــېه خپل داور لد وروسته په ه غه کلتور کې پاتې کېږي او ديا معلومات راج عه کوي او  

 (.۱۷۴. م ۲۰۱۰تدليلوي.  ليډي او ارمروډل وې 
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دغه ډوا ډوزاون هغه وخت ګټور متامېږي چې کله څېړونکی غواړي چې د خلکو ژونــد 

 .او وا د خلکو د م اه ې په اړه څېړنه وکړي
 

 ( Grounded Theoryځمکنۍ نظريه ).  ۵.۲.۴. ۸

خو په ک ــي څېړنــو کــې تــرې   ؛ګراندود تيوري د کي ي څېړنيز ډوزاون څخه ش ېرا کېږي

اســرتاس  او هم ګټه اخېستل کېږي. دغه ډوزاون د لومړي ځل لپــاره د دوه ټولنپوهــانو رليــزر

  Glaser and Strauss دغه جوړښت کې لومړی  ز کاا کې رامنځته شو. په ۱۹۶۷( لخوا په

شــت اخېســتل   لهمعلومات راټولېږي او س دالسه هغه تدليلږيل   دغــه تدليــل څخــه وــو وادا

وزاون کې د ټولنيزو عکس الع لونه لپاره ډکېږي او په اخر کې ديا تيوري رامنځته کېږي. دغه 

 تيوروانې رامنځته کېږي. 

معلوماتو راټولوا او تدليلو پروسه ګراندود تيوري د کي ي څېړنو لپاره په سيسامتيکه دڼه د  

ډېره ګټه اخېســتل کېــږي. ه دارنګــه کلــه  اکتوايف څېړنو کې پر مخ وړي. دغه ډوزاون نه په

رسه کوي او مخکې له دې کومه نظروه پــه ع په اړه په لومړي ځل څېړنه ترموضو   د ووېچې  

شــو  معلومــاتو   نــو د دغــه رون نــه ګټــه اخېســتل کېــږي. د  ي؛دغه درخه کې نه وي رامنځته 

سل مرکه او کتنې له الرې معلومات ر . اسنادو درهراټولونه په دغه ډوزاون کې په درې ډوله د

 وو تيوري تر السه کېږي. وررڅخه راټولېږي. ه دغه معلومات دي چې وروسته 

کوډګــذاري کېــږي چــې دغــه  معلومات راټولېږي او ديا هغــه    ىپه دغه جوړښت کې لومړ 

او انتخــاغ کوډکــذاري کلــه چــې   يرسه کېږي. خالڅل مدــور تر  ډولهپه درې    کودګذاري

پــه اخــر  ىنو په عني وخت کې تدليل او څېړونکــ   ؛مخې ترتيب شواه  معلومات د کوډونو ل

 کې تيوري رامنځته کوي. 

 .کودګذاري په درې ډوله کېږي

راټوا شوي معلومات د څېړونکي لخــوا وار پــه  ( open Coding. خالصه کوډګزاري   ۱ 

. دغــه ينوم ورته ورکو   ستل کېږي او هغې کې ورته درخې رسه پېدا کوي او وو تخي وار لو 

 رسه کوي چې دا په ډاګه   چې څه روان دي.دې لپاره تر کار د

نو په  ؛رسه  (: کله چې خالڅ کودګذاري ترAxial Coding. مدوري کوډکذاري   ۲ 

که او روادط کتل کېږي چــې منځ اړومعلوماتو تر  ېکذاري شو ډ ه مرحله کې د ه غه کو ميدو 

 ه دغه رواد و کتلو مرحلې ته مدوري کودګذاري واوې.
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ګذارې په س ه او ډ (:کله چې پورته دواړه کو selective Codingګذاري   ډ . انتخاغ کو ۳ 

دغــه  يله منځه مه ــې تک يلــونکي درخــې وټــاک  ىوي او د هغو   يد معلوماتو رسه ورته شو 

  وي.ګذاري واډ ګذاري ته انتخاغ کو ډ کو 

نو  ؛ږيېګذارۍ رسه په ورته وخت کې وو واداشت هم واخېستل کېږي او هغه تدليلډ کو   له

واداشتونه هــم م العــه   او پــه اخــر   ينو ليکل شو   ؛ګذاري خالصه  ډ کله چې ټوا کو 

 کې د تيوري د رامنځته کېدو لپاره اقدام و .

 

 يزډلن

اره وــو پــ څېړونکــی د څېړنــې ل  ل زوات اړون ديل ځکــهډوزاون ټاک  په څېړنه کې د څېړنې

څېړونکــي رسه  لــهزاون  ېڅېړنې ډ  زاون نوم ورکوو.ېتګالره ټاکي چې ه دغه تګالرې ته د ډ

موضوع لپاره غوره دی اوپه دغه ميتود څومره  ېمرسته کوي چې کوم ميتود د ده د ټاکل شو 

 لګښت راځي.

څېړونکــی موضــوع  نو کله چې ؛دا چې د څېړنې ډوزاون موضوع او پېښې پورې اړه لري  

 وو ډوزاون وټاکل  .ټاکي نو ه غه موضوع ته په کتو رسه 

 

 پوښتنې

 څه دی؟    اه يت ې طرح څېړنيزې  د. ١

 کومې دی؟  څېړنيز ډوزاون ځانګړنې د. 2

 ډیزاین په څو ډوله دی؟  څېړنو کې د څېړنې  په ک ي. ٣

 ډولونه څو او کوم دی؟   ولو ته په کتو د څېړنيز ډوزاوناړوکې ني. 4

 د ډیزاین ډولونه کوم دی؟  په کي ي څېړنو کې د څېړنې. ٥
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 یکر م څپنه

 د معلوماتو را ټولول

 (Data Collection) 
 

              

 :د دغه څپرکي غټ ټکي          

 ع ومي معلومات ✓

 د معلوماتو ځانګړنه ✓

 ( Types of dataمعلوماتو ډلبندي    ✓

 ( Primary Dataلومړي الس معلومات    ✓

 (Interview) مرکه   (Questionarie)پوښک ليک  ( Observationکتنه    ✓

 ( Secondary Dataعلومات   م الس مودو ✓

 ( internal Secondary Dataم الس معلومات   ودو داخ  ✓

 ( External Secondary Dataم الس معلومات   ودېروي دو ✓
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 عمومي معلومات. ۱. ۹

ټاکــل او نــور( د څېړونکــي   کله چې د څېړنې مخکنۍ درخې  د موضوع ټاکلل متدولونو

راټولولو ته اړتيا لري چې خپله څېړنــه پــرې   ١و په دغه مرحله کې معلوماتون  ؛لخوا تررسه  

 
هغه معلوماتو ته واوي چې د وو   په    Data( وو د دل رسه فرق لري.  information dnData aپه انګلييس کې دوه کل ې    ١

 اړه را ټوا شوی وي خو تدليل شوی نه وي. په دله دڼهل دغه معلومات خام دي او تر دې دمه کره شوی نه دي. 

ولنې  د وو ګروپ خلکــو( د ټ ې دفص وه غوښتل وې چخرواپوهنې متاح د چې د ا

ه دغه ورته کړنه قبلوي او که نه؟ پــه انګلييســ   ىي چې هغو کړنو تاثي په نورو وګور 

 واوي.   (Social conformityکې ورته  

رسه کوي. اح د لــه مخکــې اتــه کســان د تجرده په روغتياوي کلينيک کې تر   هغه دغه

پوهېږي چې مونږ د څېړنــې  ېه دټوا پ ىنوي او دو ېکلينک کې ک  مروضانو په نوم په

څخه غوښتنه کوي چې کله هــر دوه دقيقــي وروســته کــوم  ىاح د د دو  ووه درخه وو.

. دغــه ئنــ ېاو دېرتــه س دالســه ک  ئږېــ زنګ وهل کېږي تاسې ټوا په خپــل ځــای ودر 

 د د پټــو له دل اړخه اح  ږي.ېپه دې نه پوه  ىکلينک ته چې نوي مروضان راځي هغو 

 ټاکــل شــوی   ىکلــه چــې لــومړی مــروو راځــي دو .يګور ګ رو لــه الرې هــر څــه  

خو کله چــې   ؛نه پورته کېږي  ېچاره پېلويل نوی مروو دوه وا درې ځلګروپ( دغه  

ولــې دغــه کــار تــررسه   ىکــوم تدليــل څخــه چــې دو   لهنورو کسانو ته ګوري نو پرته  

نو کسانو څخه وو پــه وــو ځــي کوي؟ دس دغه کړنه پېلوي. د وخت په تېرېدو د مخکي

ورو کســانو د تــګ خو هغه د ن؛  ر کې ه دغه نوی مروو وواځې پاتې کېږيخاپه  او  

وروسته هم چې کله زنګ ووهل   هغه ودرېږي. له دې وروسته نــور مروضــان هــم 

وــو هــم نــه   ىهم ودرېــږي. دو   ىد دغه مروو کار کاپي کوي او دو   ىراځي او هغو 

پــه اړه   ېده کــړ ز   ه دټولنې څخــ   لهدغه مثاا    درېږي.  ږي چې ولې ودرېږي خو و ېپوه

ت داسې کړنې شته چــې د هغــې پــه ماهيــت نــه دی. زمونږ او ستاسې په ژوند کې زوا

 ېرسه کوو. ځکه چې هغه مونږ تــه د مخکينــو خلکــو څخــه راپــاتخو هغه تر   ؛ږوېپوه

 دي.
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لري. دا چې د څېړنــې لپــاره خــام ه رسه کوا امکان نکړي. د معلوماتو پرته د څېړنې ترتررسه  

ــره ( خپله دغه معلومات دي او وروســته د پروســس کېــدو دغــه خــام مــواDataمواد   د پــه ک

خپله د څېړنې ډوا مونږ ته  په څېړنه تر دې حده دی چې تيمعلوماتو ددلېږي. معلوماتو اه 

نــو ک ــي څېړنــه او کــه   ؛په دې مانا که معلومــات پــه حســاغ دڼــه راټــوا    په ګوته کوي.

نو کي ي څېړنه ده. ه دارنګه که معلومات د وو خاڅ ســخت  ؛معلومات د ال اظو په دڼه وي

وو څه انع اف پزور وې  نې مېتودو لو منځ کې راټوا شوي وي نو ک ي او که د راټچوکاټ په 

مونږ داسې مېتودونه هم لــرو چــې هغــه پــه دواړو څېړنــو کــې  وي نو ديا دغه کي ي څېړنه ده.

څېړنو کې رسه وو شان نه ده او پکار راځي. په ټوله کې د معلوماتو راټولونه په ک ي او کي ي  

ر اخ  په هغې کــې ديــا اکدی. په هغو څېړنو کې چې د ګډ ميتود څخه منځ وې توپي شته تر

 د دواړو ک ي او کي ي( مېتودونو څخه ګټه اخېستل کېږي.

رسه کويل نو هڅه کوي چې لومړی معلوماتو تــه ع ل کې چې کله څېړونکی څېړنه تر  په 

ځکــه څېړونکــی ځان رسه ولري.  لهلپاره ووه طرحه   پېدا کړي او وا وې د راټولولو  الس رىس

دــه ونــه ک  ونه لري  معلومات ته الس رىس تــه پاولــه  ه هر څومره ښه موضوع وټــاکي کومــه مثب

په څېړنه کې تر ټولو مه ه درخه معلومات دي چې داود صدي او د داور   لري. پس وولی شو

 .يوړ معلومات پېدا کړ 

داوــد ځــواب  ځان رسه ځينو پوښتنو ته  لهکله چې څېړونکی معلومات راټولويل نو لومړی  

لس ه او د کوم ډوزاون څخــه ګټــه اخلــم؟ ځکــه ه دغــه د ف  ورکړي لکه زه کوم ډوا څېړنيز

څېړنې فلس ه او ډوزاون دی چې څېړونکي ته د معلوماتو د راټولولــو الر ورښــاوي. څرنګــه د 

اړوند موضوع په اړه معلومات راټوا کړم؟ دا چې د معلوماتو راټولولو لپاره زوــات ميتودونــه 

او په څه  وا ميتودونو څخه ګټه واخلمډ لري  چې وروسته ده پرې ددث وکړو( د کوم شتون

وــې  دغه معلومات چې راټــوا کــړم پــه څــه ډوا  ځان رسه دغه معلومات وساتم؟  لهوې    ډوا

تدليل کړم؟ ځکه معلوماتو ته په کتو د تدليل ميتودونه رسه توپي لري. دا هغــه پوښــتنې دي 

و روښــانه ليــدلوری وــ  کوي او هغــه تــه څېړونکي رسه مرسته  لهکې    چې معلوماتو په راټولونه

 کوي.ور 

 
 Informationپه ۲۰۰۹ .  دادنيل    ا ه خام معلومات پروسس کوا او په کره معلوماتو ددلوا چې تف يم پرې ونيو ه دغ .)

پښتو کې د دغه دواړو کل و لپاره دېلې دېلې کل ې کاروا وو ستونزمن دی نو ځکه مو دواړه کل و لپاره د معلوماتو کل ه کارولی 

 ده.
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څو د دغــه ژور دقت څخه کار واخېستل  ل تر  د معلوماتو د راټولولو په ميتود کې داود د

په ګټه اخېســتو رسه څپلــه څېړنــه هغې څخه    لهميتودونو په منځ کې وو غوره ميتود وټاکي او  

 رسه کړي.تر
 

 نګړنهد معلوماتو ځا. ۹.۲

شو وولی او نه د ټولو معلوماتو پر مب پروکــړه ه  ومات نلعمونږ ټولو معلوماتو ته داارزښته م

ل چې نو داود ځېنې ځانګړنې ولري  ؛کولی شو. د دې لپاره چې معلومات د ارزښت وړ اوس

  په الندې ډوا دي: 
 

 (Relevanceمربوطوالی ) . ۹.۲.۱

 د  ود د موضوع پورې تړاو ولري. که معلومــاتونو دا  ؛کله چې څېړونکی معلومات راټولوي

نو په دې کار رسه د څېړنــې پاېلــه ســ ه نــه تــر الســه   ؛موضوع پورې نېغ په نېغه تړاو ونه لري

په دله دڼهل هغه معلومات چې د څېړونکي لخوا راټولېږي داوــد پــه من قــي دڼــه اړوکــه  کېږي.

ــرکله چې د معل  ولري او دغه من قيوالی هغه وخت معلوميږي منځ اړوکــه ومــاتو او حــاالتو ت

 موجوده وي.
 

 (Data Qualityد معلوماتو کيفيت ) .۹.۲.۲

ونــده ګــي اچې په کــوم رسه چــې د موضــوع حقيقــي من  لهد معلوماتو کي يت هغه درجه د

( ځــانګړنې Reliable   ( او اعتبــارValidکولی  . د لوړ کي يت معلومات داود د صــدت   

انا څومره چې د م منځ مثبته اړوکه ده په دېکی معلوماتو ترت او د کي يت لرونولري.د حقيق

.پــه څېړنــه کــې د معلومــاتو يمعلوماتو کي يت لوړېږي په ه غه اندازه حقيقت ورنــژدې کېږ

 کي يت ووه مه ه او د پام وړ موضوع ده.
 

 معلوماتو تازه والی . ۹.۲.۳

معلومــات تــازه   يشــو   نو دې ته اړتيا ده چې راټوا  ؛کله چې څېړنيزه موضوع متدرکه وي

شــته چــې د  ېپه څېړنو کې رسه توپي لــري لکــه داســ   عوي. د تازه وايل موضو  موضــوعات 

دي خو ديا داسې موضوعات شته چې پنځه کالــه  پنځوس کاله پخواي معلوماتو وې کارويل
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ه دارنګه په هغو څېړنو کې چــې وخــت د   پخواي معلومات هم پکې کوم ارزښت نه لري.

 . و اړونه ده چې دغه ځانګړنې ته پاملرنه و اه يت وړ وي ن
 

 (Completenessد معلوماتو بشپړوالی ) .۹.۲.۴

نــو څېړونکــی داوــد هڅــه   ؛پاوله داندې اغېــزه کــوي  رچې پ  لپه څېړنه کې وو فکتور نه دی

ځانه رسه ولري. که چېرې معلومات دوپړ نــه وي   لهوکړي چې د څېړنې لپاره دوپړ معلومات  

 نه وي. هفمستقيم اغېزه لري او په پاوله ده دې طر نو څېړنه داندې
 

 (Types of dataمعلوماتو ډلبندي ) .۹.۳

دــه د دوو  معلومات چې څېړونکی د وو کسل حالتل پېښې او ستونزې په اړه راټولــوي. دا 

معلومات خپله د څېړونکي لخوا په خپل الس  حاالتو څخه خايل نه وي. لومړی دا چې دغه

شــتون ولــري پــه   هم حالت کې ده دغه معلومات مخکې لوپه دو  وي او  يراټوا شو  مخکــې 

شــو  دــه راټــوا  وي. کلــه چــې څېړونکــی خپلــه   يدې مانا چې د دل کــس وــا ســازمان لخــوا 

( او کــه Primary Dataنو دا لومړي معلومات وا ادتداوي معلومــات    ؛معلومات راټوا کړي

نو دغه   ؛وي  يان لخوا راټوا شو دغه معلومات مخکې له مخکې د دل کسل ک پنۍ وا سازم

ږي. دغــه دواړه ې( پــه نامــه رسه وــادSecondary Dataووــم الس معلومــات   د معلومــات د

معلومات په خپله کې توپي رسه لري. په ټوله کې دغه دوه ډولــه معلومــات النــدې توپيونــه 

 .لري

م وــ ږي او دولومړي معلومات د لومړي ځل لپاره د څېړونکي لخوا په خپل الس راټولې.  ١

شــو   .وي  يو الس معلومات له مخکې راټوا ش  يلکه د ک پنيو نورو ټولنو لخوا چــې راټــوا 

 وي.

ه دې ستونزې او موضوع په اړه راټولېږي د کوم پــه اړه   لومړي الس معلومات خپله د.  2

م الس معلومات ديا د کومې دلې وزوات وي. خو دو  کره واىلوې    نو ځکه  ؛چې څېړنه کېږي

هغه درخه چې د ده پکار وي هغه   طوي. څېړونکی فق  يو موضوع لپاره راټوا شو ستونزې ا

 ترې راخ .

دــ .  ٣ رشي ـلومړي معلوماتو السته راوړلو لپاره په لووه پيامنــه رسچينــو  وخــتل لګښــت او 

 رسچينو ته اړتيا نه لري. م الس معلومات ديا دومرهوخو دو ؛رسچينو( ته اړتيا ده
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و معلوماتو په څېر مانه وي وعنې د خ  يتر زواته حده تدليل شو   لومړي الس معلومات.  4

 وي. يم الس معلومات وو ځل مخکې تدليل او ګټه ترې اخېستل شو ووي خو دو

 .م الس معلوماتو ته په زواته کچه د داور وړ ديولومړي الس معلومات نظر دو. ٥

ږي ېپه سخته راټولم الس معلوماتو ته  وشو چې د لومړي الس معلومات نظر دو  ىلوپس و

وــې  م الس معلوماتو ته زواته ده. د ښــې روښــانتيا لپــارهوظر دون  وې  خو صدت او داور کچه

 هره درخه په جال جال ډوا م العه کوو.

 م الس معلومات يدو لومړين معلومات  

 د نورو ستونزو لپاره د ه دې ستونزې لپاره  د راټولولو موخه 

 ژر او اسانه ده  اته دهدوختيا پکې زو د راټولولو پروسه 

 نسبت کم دی زوات دی  تد راټولولو لګښ

 کم وخت په در کې نييس  زوات وخت په در کې نييس  د راټولولو موده 

 

 (Primary Dataلومړي الس معلومات ). ۹.۳.۱

نو دغه ډوا معلوماتو ته لومړي الس  ؛کله چې معلومات خپله د څېړونکي لخوا راټوا  

و لخوا هم راټولېږي. لکه اح ــد رګ. کله ديا ه دغه معلومات د څېړونکو د ملمعلومات واوي

دــدا   ؛  کولی چې ټوا معلومات خپله راټوا کړيه  ن نو د ځان درې کسه نور د پېســو پــه 

پــه درې الرو رسه  لــومړی الس معلومــات هــم وررسه مرســته کــوي. ىکــې ګــامري او هغــو 

 راټولېږي.

  ( observationکتنه  مواهده(  . ١

 ( Questionairyليک   پوښتن . 2

 ( interview   همرک . ٣

د موضــوع او امکانــاتو پــورې اړه لــري  د دغو درې واړو ميتودونو څخه د وو وا څو ټاکــل

تــو رسه   دغــه ميتودونــو څخــه ګټــه اخــ . څېړونکــی د   لــهځکه څېړونکی موضوع ته پــه ک

لــولی  . د معلومــاتو موضوع څخه خرب وي چې په دغه درخه کې کوم ډوا معلومات راټو 

ورکــوونکي تــه موضــوع ښــه روښــانه   څېړونکی هڅه وکړي چې ځواب  دکره وايل لپاره داو

په دې قانع کړي چې سم معلومات څېړونکي ته ورکــړي او د څېړنــې موخــه   ىکړي او هغو 
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ورته روښانه کړي او هر کله چې ځواب ورکوونکي پوره په موضوع پوه   له هغې وروسته 

 ات را واخ .دې تر معلوم

 

 (Observationکتنه ) .۳.۱.۱. ۹

تــود دی. فرانــک     کتنه   (پــه ۹۱:  ۲۰۱۲مواهده( د لومړنيو معلوماتو د راټولولــو لــومړنی مي

ليدنه او اورودنه ده په   ده.کتنه خپله د وو واقع  ې( کل ه کارولFieldworkخپل کتاب کې د   

واقــع وــا رووــې  سامتيکه توګه د وووا په سي  او سيسامتيکه وي.  ېداسې وو الر چې ټاکل شو 

شــو   او ترشوح ک شــاا او ملګــری يکوم چې د څېړنې لپاره ټاکل  (. داســې ۱۹۸۹ل ١وي.  مار

ل چې په هغې کې کتنه د معلوماتو د راټولولو لپاره ووه غوره الر وي. هغه يډېر حاالت شته د

ي وا د کار کوونکو ووې ډلې د متقادلې کړنو په اړه معلومات راټولو   هم کله چې څېړونکی د

ــ   هپه اړ   او چلند  د کړنو   کــولی ه  معلومات راټولوي وا په هغه حالتونو کې چې څېړونکي ن

ليک الرې راټوا کړي. کله ديا ځــواب ورکــوونکي د موضــوع پــه اړه چې معلومات د پوښتن

نــو پــه   ؛سم معلومات نه وړاندې کوي او وا د موضــوع پــه اړه پــوره معلومــات وررسه نــه وي

 ل کېږي.ڼګغوره مېتونو څخه  لهحاالتو کې کتنه وو  داسې

 کنټــروا النــدې راويل او تــرڅېړونکي کله کتنه کې مداخله کوي او د هغې ځينې درخــې 

 رسه کوي. کله ديا دغه کار په طبعي ډوا تر

 کتنه په دوه ډوله ده

 ( Participant Observationګډون کتنه   لومړى( 

 ( non participant observationد ګډون پرته کتنه   دووم( 

 

 کتنه   نو ګډ .۳.۱.۱.۱. ۹

او ټولنې  په دغه کتنه کې څېړونکی ټولنې ته ورداخلېږي او د ه غه کاري ګروپل سازمان

دی چــې  2ودوال څخه کتنه کوي. د دغه کتنې ښه دېلګه پالنکي ىهغو  لهد وو غړي په توګه 

پاره د وو کارکوونکو پــه توګــه کــار کاا کې د رختونو په فادروکا کې د څو مياشتو ل  ۲۰۱۲په  

 
١ MARSHALL and ROSSMAN  
2 Plankey-Videla  
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چې د وو کاا لپاره په وو سازمان کې د کار کــوونکي پــه   ل( و۲۰۱۲    ١مثاا وې درنان  لوکړ. د

ګډون کتنه څخه په انسان پېژندنــه او ټولنپوهنــه کــې زواتــه   لهسې  يد کلنو راه  توګه پاتې شو.

ګټه اخېستل کېــږي. پــه  ګټه اخېستل کېږي. په اوس وختونو کې په نورو علومو کې هم ترې

رسه د وو غړي په توګه پــه کړنــو کــې   ىهغو   لهپه ډله کې    ه څېړونکیلپدغه ډوا کتنه کې خ

درخه واخ . دا مه ه نه ده چې نور کسان دې د هغه په اړه خرب وي او وا نه. خو په دغه ډوا 

 کتنه کې څېړونکی خپله د سيستم ووه درخه ګرځي.

کې پــه هــر   لخو په پې؛  ولوا د لومړي ورځې څخه پېلېږيپه ګډون کتنه کې معلومات راټ

خو په اخر  ؛څه پوهيدا اسانه کار نه دی او هم کېدای   په پېل کې وو څه زوات مهم وي

د اه يت وړ نه وي. د دې لپاره هر څه واداشت اخله او په اخر کــې چــې کلــه دغــه   کې هغه

نــو پــه لــومړي   ؛لنې ته ور ګډ  . کله چې څېړونکی ټو يديا پرې پوهېږ  يمعلومات تدليلو 

شــو او لــږ   لهوکړي. کله چې    ېښتنې نه کوي او فقط څارنه دو پرس کې دې   خلکو رسه اشنا 

 څه په حاالتو هم پوه شو ديا که پوښتنې هم کوي پروا نه کوي.

ي ه دارنګه که نور معلومات د وخت او ځای رسه قيد و   ېکله چې واداشت اخ  هغه د

خلکو رووــه څرنګــه وه او  دالسه کړا په کومه اړوکه دغه معلومات تر  کهل  يرسه وليکهم ور 

معلومات وخت پــه  يداسې نور وروسته ګټه لري. څېړونکی داود هڅه وکړي چې راټوا شو 

ــ   لــهڅو وروســته  ځای کړي. ترروخت په منظ ه توګه ځای پ  . د دې ه  ســتونزو رسه مــخ ن

تــه ون کتنه کې دا اړونه ده چې د خلکــو  ډترڅنګل په ګ رسه ښــه او د ملګرتيــا اړوکــه رامنځ

د ګــډون   رسه معلومــات رشوــک کــړي.ترڅو هغوی در   ي؛داوري کړ   په ځان  ىهغو   واکړي  

 رسه کېږي نو څېړونکی الندې ټکي په پام کې ونييس. کتنه په ساحه کې تر

نــو داوــد څېړنــې ټــوا ؛  ساعته په څېړنــه دوخــت وي  ۲۴په دغه ميتود کې څېړونکی   •

 اخړونه وڅاري.

ښــتونول ز نکــی داوــد د دغــه ټــولنې ار و ړ رسه کېــږي. څېه ميتود په ووه ټولنه کې تردغ •

رسه ورته لباس وکاروي او ښه   ىهغو   له  ىکلتور او نورو درخو ته په درانه سرتګه وګوري. حت

 رووه وررسه وکړي.

 
١ Brannan 
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ــس  • ــتندووه ک ــو مرس ــې و ــه ک ــه ټولن ــه دغ ــې پ ــړي چ ــه وک ــد هڅ ــی داو څېړونک

  gatekeeper  ړي.  ډاوسنل ک نورو څخه معلومات راټوا  لههغه په مرسته څو د  کړي تر(پېدا

۲۰۰۷ ) 

 ګډون کتنه په دوو شکلونو تررسه کېږي.

( څېړونکی د نورو په کړنه کې درخه اخ ل خو خپلې هووت او د څېړنې موخې د نورو ۱ 

 درخوالو څخه پټې سايت.

د څېړنې موخې خو دا ځل خپل هووت او  ؛( څېړونکی د نورو په کړونو کې درخه اخ ۲ 

 ( ۲۰۱۶وندر او ملګريل اسدرخوالو ته په ډاګه کوي.   
 

 (Non participant observation) پرته د ګډون کتنه. ۳.۱.۱.۲. ۹

خو د ټاکل  ؛دونکي کړنو کې درخه نه اخ ېرسه کغه کتنه کې څېړونکی د ع ال په ترپه د

ارکوونکو پــه اړه کــ  لکــه څېړونکــی غــواړي چــې د  ي.کړنو څخه څارنه کــو   لهشوی ګروپ  

 ځان رسه ثبتوي.  لهڅخه ګوري او هغه  نزدې لهې نړ ک ىڅېړنه وکړي نو د هغو 
 

 ېکتنې ميتود نيمګړتياو 

نو په دغه حالت کې هغه کسان   ؛دغه ميتود کې کله چې افرادو او ډلو ته معلومه  . په  ١

شــی چــې  مثبــت وــا چې کتنه ورڅخه کېږي په خپل رووه کې تغي راويل. دغه تغي کېــدای 

وا زوادت سبب وګرځي. چې دغه کړنــو ښــه دېلګــه د   تښکړنو د ک   من ي وي وا دغه کار د

Hawthorne  ده.  ېرسه شو نه وه چې د مدوروت په درخه کې ترڅېړ 

الت شته چې څېړونکي خپله دې طريف ونه سايت او کلــه امتپه کتنه کې ددې زوات اح.  2

 س ه پاېله نه تر السه کېږي. نو ؛چې مواهده کېدونکی خپله دې طريف ونه سايت

ليل د وــو پــه وــو موــاهده کــوونکي نو دغه تد ؛ې څېړونکی د کتنې تدليل کويچ  کله.  ٣

 ر لري. د پاېلې راوېستل په کې سخت کار دی.ېمنځ توپتر

 

 (Questionarie)ليک  پوښتن. ۹.۳.۱.۲

ــ  کــو تــه ځــواب ورکوون  خــواه  پوښتنليک د وو لړ پوښتنو مج وعــه ده چــې د څېړونکــو ل

ليک چې ځېنې نظر معلوم کړي. پوښتن  ىاړه د هغو   هڅو د اړونده موضوع پورکوا کېږي تر
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پــه ورتــه مانــا رسه   ېږي. اکرثا وخت پوښتنليک او رسو ېپه نامه هم واد  ېکتادونو کې د رسو 

 د معلوماتو راټولولو پروسې ته واوــي او پوښــتنليک  ېپه حقيقت کې رسو   خو  ؛کاروا کېږي

وکړه  ېرسه کولو لپاره رسو تر ېن(. لکه اح د د خپلې څېړ ۲۰۱۵ل  ١ه. اوکنيسووه وسيله دوې  

په سرتاتيژۍ کــې پوښــتنليک تــر ټولــو زوــات  ېد رسو  پوښتنليکونه وووول.وې  او په خلکو

 کاروا کېږي او د پوښتنليک څخه په ټولو  ټولنيزو او طبعي( علومو کې ګټه اخېستل کېږي.

کــې   ونــ ( څېړ explanatory( او توضــيعي   descriptiveرېدي   ـپوښتنليک څخه په توــ   له

 کار اخېستل کېږي. 

 وپــه مختل ــ   چې  لپوښتنليک کړنالره د معلوماتو راټولولو لپاره تر ټولو زوات کاروا کېږي

او داســې  ېرسه کېږي لکه د درېښناليک له الرېل تيل ــون لــه الرېل مخــامخ رسو دڼو رسه تر

 نور.

ليک نتزوات دقت څخه کار واخېســتل  ل کــه پوښــ   لهد پوښتنليک په جوړولو کې داود  

نو د ځــواب ورکوونکــو کچــه راک ــوي او دغــه کــار د څېړنــې اعتبــار او   ؛ ه  سم ترتيب ن

وګــړو څخــه ځوادونــه  لــهنو د دې لپاره چې په زواته پيامنــه   ؛صدت د ستونزو رسه مخ کوي

 نو داود پوښتنليک په س ه دڼه ترتيب  . ؛ورکړي

ې النــدې راويلل نــو کلــه ز ېــ اغ تــرميتود    فکتورونه شته چې د پوښتنليکه دارنګه زوات  

( د ځانګړنو پــه respondentsنو د ځواب ورکوونکو     ؛چې څېړونکی پوښتنليک جوړوي

هغوی رسه څه ډوا اړوکــه ونييســ؟ کــوم ټکــي دي چــې د   لهاړه داود پوره معلومات ولريل  

 ونکو د ځواب کچــه پــه نظــر کــېځواب ورکوونکو ځوادونه ګډوډولی  ؟ د ځواب ورکو 

او څه ډوا څه ډوا پوښتنې وکاروي او په کومو درخو کې   ښتنليکونو ووېول؟و پنيولو رسه د  

 ( ۲۰۱۶ ساوندرل او ملګريل معلومات راټوا کړي؟

 د پوښتنليک له الرې په ټوله کې درې ډوله معلوماتو راټولولو لپاره کاروا کېږي.

شــو   ( هغه درخه د معلوماتو چې د۱    . لکــه يو  ېځواب ورکوونکو د ځانګړنو پورې تړا 

او داسې نور. دغه معلومات ځواب ورکوونکي د   ېجندرل ع رل دندهل مدي حالتل زده کړ 

( هغــه معلومــات دي چــې د ځــواب ۲ګروپونو داندې وويشــ.     رمخې په  ه دغه ځانګړنو ل

وــو څــه   وخــت کــې  وي. د ځواب ورکولو په  يورکوونکو د چلند او نظرواتو پورې تړا شو 

ــرابل ســم و او  وڅفکر کولو ته اړتيا لري تر دا ځان رسه وټاکي چې دغه کار ښــه و او کــه خ

 
١ Ekinci, Y. 
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( هغه معلومات دي چې د ځواب ورکوونکو د چلند او د پېښو پــورې ۳غلط او داسې نور.   

شــو هو   ېتړلې وي. لکه خلکو څه کړ   ســاوندرل او ملګــريل  وا. يل پــه تېــر کــې څــه پــېښ 

شــو چــې پوښــتنليک د هغــه معلومــاتو لپــارهوو  نو  .( ۲۰۱۶ ې د ځــواب ورکوونکــو د چــ  لــی 

نظر د ووې پېښې په اړه وګــورو کــارولی   ىنظرواتول چلندل رووو او د هغو   ىځانګړنول د هغو 

 شو. 

نو مخکې لــه دې  ؛يڼکله چې څېړونکی د خپلې څېړنې لپاره د پوښتنليک ميتود غوره وګ

ليک نتپوښــ  پام کې ونييس. د دېلګې په توګه دغــه  چې پوښتنلک درادر کړی داود ځينې ټکي

( او کــه دنــدې Open-endedپوښــتنې     ېخالصــ   ځای کــړيرځای پ  کې کوم ډوا پوښتنې

ږي ېــ (ل دغه پوښتنليک د پوست له الرې ځواب ورکوونکو تــه ولClosed-endedپوښتنې   

 او داسې نور.

 وا  د پوښتنليک د درادرولو پر مهاا داود الندې ټکي پام کې وني 

لومړي په نو  ؛الرې او وا د پوست د الرې لېږدوي هلکه چېرې پوښتنليک د درېښناليک . ١

واب ورکوونکي په دڼه وټاکه او رس کې دې د پوښتنليک د لېږلو موخه او څرنګه مو هغه د ځ

 څنګ وې خپل ادرس وليکي.تر

او ســاده چــې پوښــتنې لنــډې    هڅه وکــړي  ېنو څېړونکی د  ئ؛کله چې پوښتنې درادرو .  2

دــل   يوي. که چېرې کوم ال اظ پکې کارو  هغه هم داسې نه وي چې دوه ماناګانې ولــري او 

 پېچلې نه وي. وې  ال اظ 

 ېه دارنګه خپله پوښتنه داسې نه ترتيبوي چې دوه پوښتنې پکې پرتــې وي او هڅــه د.  ٣

م جــال کــړي. لکــه کــو وــې  دل څخــه لهوکړي چې داسې پوښتنې په دوو ټوټو ووويش او وو 

اود دغــه پوښــتنه دوه ټــوټې   لــومړی کــوم د رنګ موټر دې زوات خوښېږي او ولې؟ دلته

کــه چېــرې دا   ه پوښتنه دغه رنګ موټر مو ولــې خوښــېږي؟ميرنګ موټر مو خوښېږي او دو 

نو د دې امکان زوات شته چې ځواب ورکوونکی ووه  ؛ډوا پوښتنې په پوښتنليک کې را 

 علومات ني کړي کوي.پوښتنه پرېږدي. کوم چې ستاسې م

چې ځواب ورکوونکی دې ته وهڅوي چې  ئلی په ځای نه کړ اځداسې پوښتنې پکې . 4

ــرام د  تاثي النــدې را  ترد څېړونکي د پوښتنې    غلط ځواب ورکړي او وا لکــه الــف پروګ

 ټولنې لپاره ګټور دی په دې اړه ستا څه نظر دی؟
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واب ورکوونکي په ځواب ورکولو   چې ځه  ځای نرداسې پوښتنې پکې داود ځای پ.  ٥

( لکه تاسې ۲۰۰۴وکړي او وا د ځواب ورکولو څخه دې وسه وي.  کوتاريل    رکې زوات فک

ځــای دې وپوښــتئ ځله په جامعت رسه ملونځ تررسه کوئ؟ دغه پوښتنې پر  په کاا کې څو

دــه کې څو ځله په جامعت رسه ملونځ ترتاسې په اونۍ   رسه کوئ؟ نو ځواب ورکوونکــو تــه 

 انه وي.اس

ي معلومــاتو پــه اړه ( نــو کلــه چــې ـه د شخفــ کــ لځېنې موضوعات ډېر حســاس وي.   .  ٦

ځای کوي د مســتقي و پوښــتنو پــه رڅېړونکی د هغې په اړه پوښتنه په پوښتنليک کې ځای پ

ي ـځکــه خلــک نــه غــواړي چــې خپــل شخفــ   ؛ځای دی د غېر مستقي ې پوښتنې وکاروي

 ىنو هغو   ؛ځای کړيرداسې پوښتنې پکې ځای پمعلومات د نورو رسه رشوک کړي. دل که  

پوښتنليک کې داسې پوښــتنې   نو کله چې په  ؛ا ځواب نه ورکوي او وا غلط ځواب ورکويو

ځای کړئ او ه دارنګه د پوښــتنې لپــاره نرمــې نو هغه تر ټولو اخر کې ځای پر  ؛شتون ولري

يل په اړه پوښتنه وکاروي. لکه که څېړونکی غواړي چې د کوري ژوند تاوتروخوا  ېکل ې د

 کوا غواړي: 

م واده ودووې    نو د لومړي واده په پرتله  ي؛وو څخه زوات ودونه وکړ   لهوک  څ  کله چې وو

 رسه ژوند کې تغي راځي په دې اړه تاسې څه نظر لرئ؟

 ژوند ډېر ښه کېږيوې  م واده رسهودو. ١

 ژوند ښه کېږي وې  م واده رسهودو . 2

 کوم ددلون پکې نه راځي. ٣

 ژوند خراديږي وې  م واده رسهودو .4

 ژوند ډېر خرادېږيوې  واده رسه مودو. ٥

نــو داوــد  ؛دندو پښتونو څخــه ګټــه اخــ  لهکه چېرې څېړونکی په خپل پوښتنليک کې .  ٦

ځوادونــو کــې   پــهټوا د امکان وړ ځوادونه پکې ليکلې وي. ه دارنګه هڅه داود و  چــې  

دو وړ وي او ځــواب ورکــوونکي ېــ د پوه داسې کل ې وکاروي چې ځــواب ورکــوونکي تــه

چې د خوښې ځواب ترې پاتې دی او وا د ځواب ټاکــل ورتــه ســخت   لر ونه کړيکفداسې  

 وي.
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 تاسې خپله موټر چلوئ؟

 کله نه هيڅ. ١

 کله کله .2

 وخت . ځينې٣

 وخت هاکرث . 4

ــرق په دغه پوښتنه کې د ځواب ورکوونکي لپاره د  کله کله ( او  دعيض وخت ( تر منځ  ف

 چې کوم وو ځواب وټاکي. يکوا ده اسانه نه وي او هغه نه پوهيږ

 

 تېر کاا تاسې په مج وع کې څو کتادونه لوستي دي؟

 هيڅ. ١

2 .۱- ۱۰ 

٣ .۱۰ – ۲۰ 

4 .۲۰ – ۳۰ 

 څخه زوات ۳۰. ٥

ږي چــې کــوم ېنو اوس نه پوه  ؛وي  ېکه چېرې ځواب ورکوونکي لس کتادونه م العه کړ 

  يم ځواب دواړو کې شته دی.ېم او در وپه دوځواب ترې وټاکي ځکه دا 

د پوښتنليک د اوږدوايل او لنډ وايل لپاره کوم خاڅ حد نه دی ټاکل شوی. څېړونکي . 7

ږي. په هغه صورت ېپه دې اند دي چې لنډ پوښتنليک د ځواب ورکوونکو لخوا زوات ځواد

وم څــه مکافــات کې که چېرې د پوښتنليک د ځوادولو په مقادل کې ځواب ورکوونکي ته ک

ځواب ورکوونکي زړه نه تنګوي چې اکرثا ک پنۍ د دغــه   اينو په دې صورت کې د  ؛ورکوي

 ميتود څخه کار اخ . 
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نو له هغې وروسته دې لومړی د اړونــده درخــې د وــو   ؛کله چې دې پوښتنليک درادر کړ.  8

کــړي   پوه کس رسه مووره وکړي او وا دې په وو کوچنې ګروپ کې دغه پوښتنليک توضيع

( Pilot testingدغه وېوــنې تــه پــه انګلييســ کــې    .خ ااو د هغوي نظر دې په دې اړه راو 

هغه په   ېپه ګوته کېږي. د اصالح وروسته د  ېواوې. په دې کار رسه د پوښتنليک ني ګړتياو 

ګروپ لپاره توضيح کړيل چې کم وې لس او زوــات حــد وــې ســل   ېع   دڼه د ټاکل شو 

 ( ۱۰۰-۹۱م . م ۲۰۰۷ ډاسنل  وي.

 
 

 څېړنه ړهپه ا ېد قوم پالن ېکادل په ادارو ک د

 مامدرتم/مدرت  ړقدر و د

دــل کــ   ړمغوا  ېچ  ړواازده ک  ګرامد پرو   ۍسرت امد    پوهنتون  ګرهاراح د د نن  زه د   ېپه کا

 ېپــر څېړنــهنظر راواخلم او   ېو  ړهپه ا  ېد قوم پالن  ېپه دولتي ادارو ک  څخهعامو خلکو  

شــاروالړموکــ  دــل  پــه  ېوو او ديــا مــ  ېســتیکورونــو لســت اخ ۵۰۰۰۰د  څخــه ۍ. مــا د کا

 څخه ېج ل د غويوو د ه ېتاس  ېچ  ټاکلو    ترېسه  ک  ۱۰۰۰  ډواتفاديف  قره کيش(  

 واستئ.

 ې  نــو ستاســ   ېــدایک  ګــاملپاره وو مهــم    ګاو پرمخت  د افغانستان د دهبود  څېړنهدغه   

. زه ړئرسه حقيقي معلومات رشوــک کــ   ږزمون  ېدرخه ک  ړوندپه ا  ېچ  ېږيهيله ک  څخه

اخلــم او    ګټــه  ېپه عل ــي درخــه کــ   ځېووا  څخه  څېړنېد دغه    ېدرکوم چ  ډاډته    ېتاس

نو هيلــه  ړک ځواب ښتنليکمو دغه پو   کهمانا رسه خوندي وي.  لهو ټپه  ستاسو هوئيت ده  

 ړوــارسه و  ږ. ستاسو دغه مرسته زمــونېږئادرس راول  ېپه الند  ېو  ۱۲د ح ل تر    ېده چ

 ږلري خــو ستاســو معلومــات زمــون  ړها  ېستاسو د رضاوت پور   ځوادوا  ېده او د د  ډوا

 دي. ړو ښتلپاره خورا د ارز 

 . دړته راک ږوخت مو مون ېاو مننه کوم چ ړئک ځواب کيتنلښ دغه پو  ېمند وم چ هيله

هم  ېتاس  ېشئ چ  یکول  ېږيخپر  ېک  ڼهپوهنتون په ووب پا  ګرهارد نن  ېلهپا  څېړنېدغه  

 راوستوئ ېو ېښناليکوي په دغه در ښتنه. که کومه پو ړئتر السه ک

 ه کوم ننم                                                                       

 اح د اح د                                                                              
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 هد پوښتنو ډولون. ۳.۱.۲.۱. ۹

نو د دوه ډوله پوښتنو څخه ده کــار  ؛ږيېپه ټوله کې چې د څېړونکي لخوا پوښتنليک درادر

نو ځواب ورکوونکي ته د دې اختيــار ورکــوي چــې   ؛کله پوښتنه کوي  اخ . لومړی دا چې

نکي تــه ټــاک  م دا چــې څېړونکــي ځــواب ورکــوو وخپل نظر په خپلو ال اظو وليکي او دو

 کي وواځې د هغې له منځه ځواب ټاکي. نو ځوادونه ټاکي او ځواب ورکو 

 

 (Open-ended Questionsپوښتنې ) پرانېستې.  ۹.۳.۱.۲.۱.۱

ه دارنګــه پــه ني ــه جوړښــت  دغه پوښتنو څخه په کي ي څېړنو کې کار اخېســتل کېــږي. 

پــه دې ډوا پوښــتنو   ېــږي.کې هم ترې ګټه اخېستل ک  ١لرونکي او جوړښت نه لرونکو مرکو

دې حق ورکــوي  نه ټاکي او هغه ته د مخکې ځواب ورکوونکي ته هلکې څېړونکی مخکې 

 چې د خپل فکر څخه په خپله خوښه اړونده پوښتنې ته ځواب وټاکي.لکه 

پــه کــاري اجراتــو څــه اغېــزه  ىد هغــو  معان څخه د ماليه ګرځوا لهد کارکوونکو   •

 لري؟

 مهــاا رپــ انو نومونه وليکئ چې ستاسو د خپلې دندې هيله کوم چې د هغه درې شي •

 خوښېږي.

١ ).................................................................................................. 

2 )................................................................................................... 

٣ .................................................................................................... 

کله چې څېړونکی دغه ډوا پوښتنې په خپل پوښتنليک کې کارويل نو پوښتنې ته په کتو 

 نــو ځــواب ورکــوونکي ؛په ه غه اندازه خايل ځای ورته پرېږدي. که خايل ځای زوــات وي

وړ نه وي. ه دارنګــه د دغــه ډوا پوښــتنو  ېورڅخه ډډه کوي او داسې څه ليکي چې د ګټ

يسل نــو څېړونکــی داوــد هڅــه وکــړي چــې ـاو زوات وخت ني  تدليل وو څه سخت کار دی

 زواتې ونه کاروي.
 

 

 

 
 شئ. مخ کې کتلې  ( د جوړښت لروونکي او ني ه جوړښت لرونکي مرکه په  ١
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 پوښتنو ځانګړنې د پرانېستو

ورکــوونکي د خالصو پوښتونو کوډګذاري سخته ده. په ځانګړې توګه کله چې ځواب .  ١

 د وو څخه زوات ځوادونه ورکړي.

دې واک په الس کې لري چې د خپلــې   ځواب ورکوونکي په دغه ډوا پوښتونو کې د  .2

د څېړونکي پــام   موضوعاتو ته  يخوښې ځواب وليکي او دا کار د دې سبب ګرځي چې نو 

ه پــه څو هغتر چې مخکې ورته د څېړونکو پام نه وي لراوړوي. لکه داسې شيان شتون ولري

 څېړنه کې ونييس. 

نــو ځــواب ورکــوونکي  ؛وښتنو ځوادوا وو څه وخت په در کې نييســ پ  دا چې دغه ډوا.  ٣

 ځواب ورکولو څخه ډډه کوي. لهاکرثا وخت 

ســخت کــار وــې  ځان رسه روکارډ ســاتل  لهدا چې ځوادونه ورته نه دي ليکل شويل نو  .  4

 دی.

 

 (Closed-ended Questionsبندې پوښتنې ). ۹.۳.۱.۲.۱.۲

زواته ګټه اخېستل کېږي. دغه ډوا پوښــتونو کــې   ېکپوښتنو څخه په ک ي څېړنو    ودغله  

پوښتنې الندې اړونــد  ترو ځواب ورکوونکو ته وڅېړونکي مخکې له مخکې خپلو ټاکل شو

 هغې ج لې څخه وو وا څو ځوادونه ټاکي.  لهځوادونه ليکي چې ځواب ورکوونکي 

 ؟ګډون کړې و ټاکنو کې وزه رشم کاا ولس ۲۰۱۴وا تاسې په آ 

 هو . ١

 نه. 2
 

 د بندو پوښتنو ډولونه.  ۹.۳.۱.۲.۱.۲.۱

رسه کېږي او توپي وې پــه ځوادونــو کــې دی پــه دندې پوښتنې په مختل و ډولونو تردا چې  

غب څخه د کم پــه لــور صــورت  لهدې مانا چې کله دغه ځوادونه د لست په دڼه ويل کله ديا 

وــو وــې پــه ترتيــب   ردغه ځوادونه وزن په اساس ټاکل کېږي چې هي او ځېنې وخت ديا  ـنيس

 رسه ترشېح کوو.
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 د لست په بڼه 

پــه دغــه ډوــزاون کــې څېړونکــی د پوښــتنو ځوادونــه د لســت پــه دڼــه ترتيبــوي او ځــواب 

ورکوونکی پکې وو او وا څو ځوادونه ټاکي. څېړونکی له مخکې ځواب ورکوونکو ته ليکي 

ه وخــت ګټــور وي غــ هنښه کړئ. د دغه پوښتنو څخه ګټه اخېستل  چې وو او وا څو ځواده په

کله چې څېړونکی د پوښتنې په ټولو ځوادونو پوهېږي او که د دې وېره وررسه وي چې کومه 

څو ډاډمن   چــې کــوم د  نور( ځواب دې هم پکې وليکي ترنو     ه  پوښتنه ترې پاتې ن

 وګورئ. ځواب ترې پاتې نه  . د دېلګې په توګه الندې مثاا

 حالت په نښه کړئ؟ يلست کې خپل مد يالندې درکړا شو  

 □   واده شوی( ١

 □   دې واده( 2

 □   کونډ( ٣

 □   کونډه( 4

 □   طالق شوی( ٥

 □    نور( ٦

 

 کټه ګورۍ لرونکي پوښتنې

وي. ځواب ورکوونکی فقــط  يپه دغو پوښتنو کې ځوادونه د کټه ګورۍ په دڼه ترتيب شو 

ه دغــه پوښــتنو پــ   څېړونکي په دې اند دیل چې  (   ۲۰۱۳ فېنکل   .  وو ځواب پکې ټاکىل

شــو   لهکې د ځوادونو ش ېر    يپنځو څخه زوات نه وي او دغه ځوادونه په من قي دڼه ترتيــب 

څو ځوادورکوونکي په اسانۍ رسه ځواب پکې وټاکي. ه دارنګه ځوادونه په داسې دڼه تر وي

انا چې د داسې ځوادونه پکــې نــه وي په دې م  دل رسه ګډ نه وي  لهوي چې وو    يترتيب شو 

تــاب  لکه پورته ورکوونکی په توووش کې واچوي.  بچې ځوا شــوو مثــالونو کــې د ک تکــر 

 لوستلو مثاا وې ښه دېلګه ده. 

 مثاا

 پورته مثالونو کې د کتاب لوستلو مثاا وې ښه دېلګه ده. •

 ؟ئتاسې په ورځ کې څو سګرټ څکو  •

 هيڅ وې نه څکوم. ١
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 ه پورېوو څخه تر پنځ . له2

 شپږو څخه ترلس پورې . له٣

 ولسو څخه تر پنځلسو پورېو و . له4

 شپاړسو زوات له. ٥

 

Ranking Questions 

دغه پوښتنو کې څېړونکی ځوادونه د وو لست په دڼه ترتيبــوي او ځــواب ورکوونکــو تــه د 

مخې هغه په نښه کړي. په دغه پوښتنو کې څېړونکی داود ه دې واک ورکوي چې د اه يت ل

ځواب ورکوونکي په  څووښانه دڼه وليکي ترر  چې ځوادونو د ټاکلو الرښوونه په  له وکړيهڅ

 اسانۍ رسه پرې پوه  . ه دارنګه د ځوادونو لست داود اوږد نه وي.

 مثاا

په الف سازمان کې کومې ځانګړنې تاسې ته زواتې د اه يت وړ دي. د زوات اه يــت .  ١

 ورکړه( لرونکي ځواب ته لس او کم ته ووه منره 

  ړوکېا منځ خپل نځي ښېد کارکوونکو تر. 2

 .منځ ښې اړوکېد رئيس او کارکوونکو تر. ٣

 .ښه او منظم کاري چاپېرواا. 4

 .کارکوونکو د دندې مسؤنيتد . ٥

٦ .    ) 

 

Rating Questions 

نو د دغه ډوا پوښــتنو څخــه ګټــه   ؛کله چې د خلکو د نظر په اړه معلومات راټولوا غواړو

و رسه جوړېږي. ليکرت ډوزاون کې تسڅخه په ګټه اخې  ١پوښتنې د ليکرت ډوزاون  اخلو. دغه

 

(. دغــه ميتــود رنســس   ۱۳۷۸  خــاکيل  یمقيــاس د یوو وق ه لرونکــ  . دا(Likert Scaleليکرت مقياس  1

د . دغــه ميتــود ېــږيکــاروا ک ېکــ  ی. دغــه ميتــود پــه پراخــه کچــه پــه رسو ید یشــو  ځتهليکرت  لخوا رامن

 Summated  Scalesبځــواد  ېچــ  ېــږيک څرګنــدونې څــو ې.پــه دغــه ميتــود کــ ږي( پــه نامــه هــم وادو 

.  ېــږيکتــل ک ېعکس الع ل ووه موضوع ک یاو د هغو   ېږيک  ښتلپو   ېپک  ښهد هغوي خو   څخهورکوونکو  

 کــوي. پــه  ګوتــهپه    ښوالیاو ناخو   ښوالیاو د خلکو خو   ېږيورکوا ک  ېته منر   ځوادونوديا ه دغه  
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فــق لــري او اد ځواب ورکوونکو څخه پوښــتنه کېــږي چــې څــومره زوــات د وــو   رسه تو 

څومره زوات د وو   رسه توافق نه لري. دغه پوښتنو کې د ځوادونو ش ېر څلورل پنځه او وا 

 اووه وي.

 مثاا

 ی؟د د ښې م اه ې په وړاندې زوات خنډونه شته سازمان کې ستاسې په •

 پوره ور رسه موافق وم. ١

 وو څه موافق وم. 2

 نه موافق وم او نه نا موافق . ٣

 وو څخه ور رسه ناموافق وم. 4

 پوره ور رسه ناموافق وم. ٥

شــئ شــکل کــې د رضــاوت او پــه لکــه    دغه ډوا پوښتنې د شکل په دڼه هم کولی  النــدې 

 وانارضاوت کچه معلوم

 

 
 

 semantic differentialدڼــه د    ېی شو چــې دغــه نــو لو دغه پوښتنې په دله دڼه هم ترتيب

rating questionږي. پــه دغــه ډوــزاون کــې د پوښــتنې ځــواب پــه داســې دڼــه ې( په نامه واد

 

 ېت من ــي او دــ بــ ث م ېنــو در  ړيوغوا څېړونکیوي خو که  څرګندونې ځهاکرثا وخت پن  ېميتود کليکرت  

خپلــوي پالنــه  ېپــه ســازمان کــ  ېستاس ې  چ ښتلکه وپو  ګهپه تو  ېلګې . د د یت اوته( وا اوه هم کارول

 شته؟

 ( م لقه وي ردوم۵م تاويدو  ېې( نه ۴ ینوم کول ېکړه( پر ۳تاويدوم   ېې څه( وو ۲  ېدومتاو ېېپه سخته . ١

ولري نــو  ځوادونهکه وو درخه کم  ځکهپاملرنه و   هد مساواتو اصل ت  ځد درخو تر من  ېليکرت مقياس ک  په

 ( ۲۰۰۴راووستل ته ده سخت کار وي.  کوتاريل ېلهپا
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زوات څخه کم لور په نښه کېږي او هغې څخه وو ټاکي الندې دوه ډولونه   لهچې    لږيېترتيب

 دي

 
 د بندو پوښتنو ځانګړنې .۹.۳.۱.۲.۲

 اسانې رسه کوډګذاري کېږي هپدندې پوښتنې . ١

نو ځواب ورکوونکی پکې خپل  ؛ځانه رسه لري لههم   دندې پوښتنې له مخکې ځوادونه.  2

   څرګندولی.ه نظر په خالڅ مب ن

نو ځواب ورکوونکي په اسانې رسه ځواب   ؛وي  يدا چې مخکې له مخکې ځواب شو .  ٣

 ورکوي.
 

 پوښتنليک الرې چارې. ۹.۳.۱.۲.۳

ــر  وپوښتنليک پــه دو  شــوی پوښــتنليک وووــنه او پوســتکالی طروقــو ت رسه کېــږي. چــاپ 

  software.په دڼه ووونه ) 
 

 چاپ شوی پوښتنليک وېشنه 

دغــه ډوا   وونه کې پوښتنليک الس په الس وا د پوست لــه الرې ووېوــل کېــږيپه دغه و

 هدکېږي. الس په الس وېونه کې ووه ګټه دا   رسهکرثا وخت د سازمان په داخل کې تروېونه ا

نــو س دالســه وــې د   ؛که د ځواب ورکوونکي رسه کومه پوښتنه وا کوم مبهوالی موجــود وي

وېوونکي څخه پوښتنه کولی  . ه دارنګه د پوښتنليک د پاڼو راټولونــه پــه اســانۍ پــه لــږ 

ورتــه پــه  څېړونکي رسه وخت وي چــې موضــوع لهڅنګ وخت کې تررسه کېږي. د دې تر

ي چې پوښتنليک ځواب کــړي. کــه د پوســت د الرې و څمنظ ه دڼه ترشېح کړي او هغه وه

نو پــه حساســو موضــوعاتو کــې ځــواب ورکــوونکي پــه اســانۍ رسه ځــواب نــه واوــي.   ؛وي

 اسانه کار نه دی.  د پوښتنليکونو لېږا هم ه دارنګه د ځواب ورکوونکو لخوا
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 وېشنه  ( Softپوستکالی ) 

وساولو الرې   يدلکې د درېښناو  ؛يکې پوښتنليک د کاغذ په دڼه نه ووېول کېږدغه ووېونه 

ځای کوا. دغه ډوا رلېږدوا کېږي. لکه د درېښناليک له الرې او وا په ووب پاڼه کې ځای پ

 وېونه هغه وخت ګټوره وي کله چې معلومات د پراخه جغرافيوي موقعيت څخه راټــولېږي.

دې   هوخت پېدا کړي ځوادولی  ل خــو ني ګړتيــا پــ ه دارنګه کله چې ځواب ورکوونکی  

دې ترڅنــګ پــه هغــه   سلنه د ځواب کچه نسبت نــورو الرو تــه ک ــه وي. د  ۳۰کې ده چې  

ځاوونو کې چې د نيب سهولت نه وي د دغه ميتود کاروا سخت کار دی. ه دارنګه په هغه 

تــود  نو ســخته ؛ټولنو کې خلک وې په ک ه اندازه د انټرنيب رسه دلدتيا ولري ده چــې دغــه مي

 وکاروا  .

  

 د پوښتنليک ميتود ښېګڼې .۹.۳.۱.۲.۴

کــم وخــت کــې   نظر نورو ميتودنو تــه پوښــتنليک لــه الرې معلومــات پــه اســانۍ او پــه.  ١

 راټولېږي.

نو پــه   ؛دغه ميتود کې معلومات په معياري دڼه راټوليږي.که وو څوک پوښتنه وګوري. په  2

ي نو ځواب تښ خو په مرکه که مرکه کوونکي پوښتنه وپو   ؛معياري توګه ځوادونه هم پکې وي

ورکوونکي د خپلې پوهې رسه سم ځواب ورکوي. زوات امکان د دې وي چې ځــواب وــې 

 معياري نه وي.

نظر نورو ميتودونو ته په اسانۍ رسه پرې احفاووي فورمولونــه کــاروا کېږي. فرانــکل .  ٣

۲۰۱۲ )  
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 ېمګړتياو پوښتنليک د ميتود ني. ۹.۳.۱.۲.۴

ونکــو کچــه ک ــه وي. څېړنــو دا ښــودلې چــې کلــه د و کپه دغه ميتود کې د ځــواب ور .  ١

نو  ؛هغې دېرته ګرځونه ک ه وي او که مخامخ وووول    نو د  ؛پوښتنليک پاڼې وووول  

ځواب ورکوونکي د ځواب ورکولو څخه ډډه کوي کوم چــې د اصــ  ځــواب ورکوونکــو 

انــدزه ک ــه پــه ګوتــه 

 کوي.

هغه ټولنو کې په  .  2

چې د سواد کچه ټيټه 

ــو ؛وي ــم د ه ن تــه ه ل

دغه ميتود کــاروا وــو 

ــه ســـخت وي او  څـ

درکې  زوات وخت په 

 نييس.

کــه چېــرې پــه . ٣

ــه  ــتنليک کومــ پوښــ

ــه  ــږه څــ ــتنه لــ پوښــ

ــو د  ــه وي نــ حساســ

هغې ځواب ورکوا د 

ځـــواب ورکـــوونکي 

ــوا ــه  لخـ ــو څـ ــه وـ دـ

 ستونزمن وي.

پــه کــه چېــرې . 4

دنــدې  دغه ميتود کې 

شــو پوښتنې    يکاروا 

 علومات تر السه کوي. م نو څېړونکی په مددوده کچه ؛وي

 

1.  

1 ۲۰ 

2 ۲1–۲۵ 

3 ۲۶–۳۰ 

4 ۳1 

۲.  

1  

2  

3  

4  

5  

۳. 

1 1

2 ۲

3 ۳

4 ۴ 

4.  

1  

2  
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 م ځل دې تــه اړتيــاوپه دغه ميتود کې که څېړونکی وو ځل معلومات راټوا کړي او دو.  ٥

م ځل د ه غه ونو دو  ؛پراخوالی ورکړي وا موضوع ته په ووه درخه کې ستونزې  چې  لپېدا  

 ( ۴۳۹ل م ۲۰۱۶دی. ساوندرل ملګري. کسانو څخه معلومات راټولوا ستونزمن کار 
 

 (Interview) مرکه. ۹.۳.۱.۳

مرکه په څېړنه کې تاروخي روښې لري او د پخوا وختونــو څخــه کــاروا کېــږي. کلــه چــې 

 ېديا دې د مرک  نو  ؛څېړونکی دا ښه وګڼي چې زما د څېړنې لپاره تر ټولو غوره ميتود مرکه ده

 ميتود خپل کړي.

ــر  هپترمنځ  نده مداوره د دوو وا زواتو کسانو  څېړنيزه مرکه: ووه هدف   رسه داسې حاا کې ت

تل کېږي چې مرکه کوونکي د مبه و پوښتنو څخه ډډه وکړي او پــه پــوره دقــت رسه د پوښــ 

څو که نورو معلوماتو ته اړتيــا وي هغــه الپســې پراخــه شوو پوښتنو ځواب ته غوږ ونييسل تر

 (. ۲۰۱۶کړي. ساوندر او ملګريل 

د خپل   مومات راټولېږي او دوو لد کې دوه ګټې دي ووه دا چې د داور وړ معمرکې په ميتو 

تــود کــې ه  پ  ىشخی نظر مخنيو  کې کېږي او معلومات په م عويل دڼه راټولېږي. په دغه مي

ستونزه دا ده چې فقط د مرکه ورکوونکي په ځواب دسنه کېږي او نور حالتونه په نظر کې نــه 

 نيوا کېږي.

 

   ولونه. مرکې ډ۹.۳.۱.۳.۱

د خپلــو ځــواب ورکوونکــو څخــه د اړونــده   بچې د مرکــې پــه مــ   ل   څېړونکی کوىل

رسه کېږي په دې مانا چې کله مرکه مرکه په څو ډوله تر  موضوع په اړه معلومات راټوا کړي.

 ؛پوښتنې وړي او د ه غه پوښتنو پرته نور څه نه پوښــتي  ېکوونکي د ځان رسه تيار جوړ شو 

ملرنه نــه کــوي. ه دغــه اپوا رسه پوښتنې پوښتي او کوم خاڅ لست ته  خو کله ديا په ازاد ډ

 مرکه په درې ډوله ده.  حاالتو ته په کتو

 .جوړښت لرونکي مرکه( ۱

 .ني ه جوړښت لرونکي مرکه( ۲ 

 ( جوړښت نه لرونکي مرکه.۳
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خو کله چې څېړونکی د موضوع په  ؛په خپل ځای کې کاروا کېږي  ېدغه درې واړه مرک

څخــه   ېجوړښت نه لرونکــي مرکــ   د  نو په هغه صورت کې  ؛ات ونه لري وا کم وياړه معلوم

نو   ؛داود ګټه واخ . که چېرې څېړونکی د څېړنيزې موضوع په اړه زوات معلومات ونه لري

څېړونکی د موضوع په ټولو اړخونــو   ګټه واخ  او که  د ني ه جوړښت لرونکي مرکې څخه

 ګټه واخ .  ېمرکې څخه دنو د جوړښت لرونکي  ؛پوره پوهه ولري

 

 ( Structured Interviewوړښت لرونکي مرکه )ج .۳.۱.۳.۱.۱ .۹

لــړ ليکــل   السه کولو لپــاره د وــوه کوونکي د اړتيا وړ معلوماتو ترکله چې څېړونکی وا مرک

رسه کړي دغه مرکې ته جوړښت لرونکي مرکه واوــي.  ســيکاران او شوو پوښتنو رسه مرکه تر

ې وو لړ پوښــتنې  دغــه کخڅېړونکي رسه د مخکې له م  لهدغه مرکه کې  ( په  ۲۰۱۶ملګریل  

وپوپښــتي. وې    څو د ځواب ورکوونکي څخهچې تر  لپوښتنې معياري وي( راټولې کړی وي

دغه پوښتنې د هغه فکتورونو په اړه وي چې څېړونکي مخکې په جوړښت نه لرونکي مرکــه 

تــود د ک ــي څېړنــو لپــاره کــ يکې په نښه کړې و  اروا کېــږي. پــه ځــانګړې توګــه د . دغه مي

 مرکې څخه په توصي ي  ترشودي( څېړنو کې زواته ګټه اخيستل کېږي. يکجوړښت لرون

په دله دڼهل کله چې پوښتنليک د څېړونکي لخوا مخامخ د مرکه ورکوونکي لخوا وپوښــتل 

 نو دغه ډوا مرکې ته جوړښت لرونکي مرکه واوي.  ؛ 
 

 (  Unstructured Interviewsمرکه )  جوړښت نه لرونکي.  ۹.۳.۱.۳.۱.۲

شــو څېړونکی وا هغه څوک چې مرکه تر  ېچکله    يرسه کوي د مرکې لپاره د مــنظم پــالن 

د   تسلسل ته په کتو رسه پوښتنې ونه لري. دغه ډوا مرکې ته جوړښت نه لرونکي مرکه واوي.

هغــې رسه دغه ډوا مرکې څخه موخه د څېړنې په اړه د داسې معلومــاتو پېــدا کــوا چــې پــه 

په حقيقت کې دغه ډوا مرکــه د څېړنــې پــه   .ڼه وپېژيد  څېړونکی د څېړنې متدولونه په ښه

څو د څېړنې د موضوع په اړه ځان ښــه پــوه کــړي. دغــه نۍ مرحله کې تررسه کېږي ترمخکې

 رسه کېږي.لوماتو د ترالسه کولو په موخه ترمرکه د ع ومي مع

تنو څخه ګټه اخــ . مرکــه ورکــوونکي تــه په دغه ډوا مرکه کې څېړونکي د خالصو پوښ 

 وخت ورکوا کېږي چې خپل نظر او داور د اړونده موضوع په اړه را څرګند کړي.  تزوا
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 (Semi-structured Interviewنيمه جوړښت لرونکي مرکه ).  ۹.۳.۱.۳.۱.۳

خو دا  ؛ځان رسه د وو لړ مه و پوښتنو لست مخکې له مخکې ولري  لهکله چې څېړونکی  

 . دا د څېړونکی خوښه ده چــې  لتنه دی چې د دغه لست ټولی پوښتنې دې وپوښ رشط  

تــو  کومې پوښتنې ورڅخه پوښتي او کومې نه . ه دارنګه د خپلې څېړنيزې پوښتنې تــه پــه ک

څو په اړونده موضــوع کــې   چې نورې پوښتنې هم وپوښتي تر  رسه مرکه کوونکی کولی

ل تســ و څخه په توضيعي څېړنو کــې زواتــه ګټــه اخيژوره پوهه تر السه کړي. د دغه ډوا مرک

 کېږي ه دارنګه په انکتوايف څېړنو کې هم کاروا کېږي.
 

  د مرکې الرې چارې.  ۹.۳.۱.۳.۲

يزه مرکهل د انټرنيب لــه الرې مرکــه وډله    رسه کېږي. مخامخ مرکهلمرکه په څلورو طروقو تر

 او تيل ون له الرې مرکه.
 

 مخامخ مرکه .۹.۳.۱.۳.۲.۱

ناست وي او پوښتنې تــرې  ه مخامخرس  چې څېړونکی د ځواب ورکوونکي لغه مرکه دهه 

خو په زواته کچه  ؛کوي. د مخامخ مرکې څخه په دواړو ډولونو مرکو کې ګټه اخېستل کېږي

چې جوړښت نه لرونکو مرکو کې ترې ډېره ګټه اخېستل کېږي. دغه ميتود ګټه پــه دې کــې 

اسانۍ رسه مرکه  هنو پ ؛کومه ستونزه په کې وي ولري او وا ده کله چې کوم پوښتنه مبهم والی

کله چې معلومات د پراخــه جغرافيــو ســاحه څخــه وې  ورکوونکي ته ترشوح کېږي. ني ګړتيا

 نو ديا دغه ميتود زوات وخت او لګښت ته اړتيا لري. ي؛راټولو 
 

 (Focus Groups Interviewيزه مرکه )يډله   . ۲ .۲  .۳ .۱ .۹.۳

کې تررسه کېږي. اکرثا  موضوع ېاکلټ رکه د اته وا لسو کسانو رسه په وو ځل پهدغه ډوا م 

وخت دغه مرکه دوه ساعته وخت په در کې نييس. د ګروپ غړي اکرثا وخت د مسلکوايل ته 

په کتو رسه ټاکل کېږي. ددث په ازاد ډوا وي او په دغه مرکو کې د درخوالــو د نظرونــو او د 

کي مهــم نقــش نو ومات راټولېږي. دغه ډوا مرکو کــې مرکــه کــو د درکونې په اړه معل  ىهغو 

 سيکاران  لودوي او د ګډون والو احساسات او نظرونه په ورته وخت کې د ځان رسه ثبتوي.

 ( ۲۰۱۶او ملګریل
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 انټرنيټ له الرې مرکه   د .۹.۳.۱.۳.۲.۳

ــرالرې  انټرنيب له   شــبکو لــه الرې لکــه ســ  رسه کېــږي.مرکه په ډوله ت کيپل وــو د ټــولنيزو 

م د خپلــو وــ مرکې رسه ورتــه ځــانګړنې لــري او دو له نفيسبوک او نورو له الرې چې د تيل و 

 ځانګړو پروګرامونو له الرې لکه

 CATI(computer-assisted telephone interviewing) 

 CAPI (computer-assisted personal interviewing) 

اســانه کــار دی او د صــدت او اعتبــار   دغه پروګرامونو له الرې د معلومات راټولوا وو څه

ستونزه پکې دا  ځکه چې دغه پروګرامونه په ه دې موخه جوړ شوي وي.  ؛لوړه ده  ېکچه و

 ده چې دغه پروګرامونه درادروا وو څه ستونزمن کار دی.
 

 تيلفون له الرې مرکه  د .  ۹.۳.۱.۳.۲.۴

ړونکــي رسه د ټــوا څې  لــهد تيل ون له الرې مرکه هغه وخت زوات ارزښت لري کله چــې  

ودې وي. کله چې څېړونکې د اړونده درخې د ټوا ج عيــت جو ج عيت د تيل ون ش ېرې م

رسه کړي نو د خپلو الم ک پنۍ غواړي چې ووه څېړنه ترلکه د س  .د کسانو ش ېرې وررسه وي

ته زنګونه وهي. که هغه د افغانستان په هره ګــوټ کــې   ىکارمندانو څخه منونه ټاکي او هغو 

منونه داسې خلک وي چې په وــو   ېنخو که چېرې د څېړ   ؛ومات ترې راټولولی  وي معل

دــه ســخته وي چــې اړوکــه  ؛سازمان کې کار نه کوي وا عام وګړي وي نو په دې صورت کې 

نو ديا څېړنو ښودلې چــې د ځــواب کچــه   ؛وررسه ونيوا  . که اړوکه هم وررسه ونيوا  

و ته دې ځواب ورکړي. ه دارنګه کله چــې خلک دا نه خوښوي چې پوښتن  وې ک ه وي او

ورکوونکی مغوفه وي او وا شک ن وي نو په دې صــورت کــې څېړونکــي تــه ســم   باځو 

 معلومات نه ورکوي چې دا خپله په پاېله اغېزه غورځوي او د څېړنې پاېله دې طرفه نه وي.

ســپام  د تيل ون له الرې مرکه د مخامخ مرکې څخه ارزانه غــورزي او ه دارنګــه د وخــت

دــر پ  هم پکې صورت نييس. کله چې څېړونکی ه خپله څېړنه کې زواته ســي ه  جغرافيــه( پــه 

څنــګ وــېل کــه مرکــه ورکــوونکی ونــه تر نو د تيل ون له الرې مرکه ورته ښــه ده.  ؛کې نييس

 چې مرکه دررسه وکړي. يپيژنې نو دا ده سخته وي چې وو څوک دې ته اړ کړ 
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 مرکه تررسه کول .  ۹.۳.۱.۳.۳

نــو داوــد مــنظم الړ  ؛لپاره ځي ېکی د مرکنوو وړ او مناسب لباس اغوستل: کله چې مرک.  ١

 . منظم تګ په مرکه ورکوونکي داندې زوات تاثي لري او هغه مرکه د اه يت وړ ګڼي او 

چې سم معلومات درته وړاندې کړي. که څه هم لباس په مستقيم توګه تــاثي نــه   لهڅه کوي

 پوهنې له نظره( زوات تاثي لري. رواخو غي مستقيم  ا ي؛لر

 ؛که ورکوونکي قانع کوا: دا چې د مرکه ورکوونکي رسه د څېړونکی لومړۍ ليدنه دهرم .2

د خورا اه يت وړ دي او دغه څو دقيقي د معلوماتو د صــدت پــه   ېنو دغه لومړي څو دقيق

ڼــه د مرکــې کچه زوات تاثي لري. دا ستا مسوليت دی چې مرکــه ورکــوونکي تــه پــه ســ ه د

. يچې د هغه قناعتل رضاوت او داور تــر الســه کــړ   ئکړ   ېحموخې او ټوله څېړنه داسې ترش

ه دارنګه هغــه تــه دا واضــح کــړه چــې   څوک په اسانۍ رسه معلومات نه رشوکوي.ېځکه ه

 ېېکوم ډوا معلومات ستا پکار دي. ځېنو څېړونکو د دغه کار لپاره د مخکې ووه ورقع ليکل

د خونــدي ســاتلو ډاډ هغــه تــه  کيچې د مرکه ورکوون  لد قرارداد په دڼه ويوي او دغه ورقه  

د ملګرتيــا پــه  څــوســه   ترورکړي. دغه کار څخه موخه چې د مرکه ورکوونکي داور تر ال 

 رسه رشوک کړي.فضا کې معلومات در 

 لد پوښتنو پيل کوا: څېړونکی داود په واضدو او ساده ال ــاظو رسه پوښــتنې پېــل کــړي.  ٣

کی خپل غــږ ټيټــوايل او لــوړوايل تــه نړو مرکه ورکوونکي پرې پوه  . ه دارنګه څېڅو  تر

وکړي چې نه زوات لوړ وي او نه ټيب. امروه دڼه ونه لري څېړونکــی   ېپاملرنه وکړي هڅه د

ونــه کــاروي او   داود هڅه وکړي چې ادغ ال اظ وکاروي. ه دارنګــه زوــات عل ــي لغاتونــه

وو وخت کې  هپ هغه د پوهې وړ وي. دوه وا زواتې پوښتنېداسې ترمينالوژۍ وکاروي چې د 

ووويش. که حساسه پوښتنه وي هغــه پــه  ېنو په ټوټو د  ؛ترې ونه کړي. که پوښتنه اوږده وي

 اخر کې ترې وکړه. 

نــو پــه پيــل   ؛د پوښتنو ترتيب: که څېړونکی د جوړښت لرونکي مرکې څخه ګټه اخــ .  4

اړه  هپــ  څــو د موضــوعتر لالړ   ېجزواتو په لــور دکې ع ومي پوښتنې وکړه او وروسته د 

نو لومړی د   ؛ژور معلومات تر السه کړي. که د ني ه جوړښت لرونکي مرکې څخه کار اخ 

نــو پــه هغــې کــې  ؛مرکه وي ياو که جوړښت نه لرونک  ېخالصې پوښتنې وپوښتي او ديا دند

 هم د ع ومياتو څخه د جزواتو په لور اصل داود خپل کړي. 
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تــوج  ؛يرنګه کله چې مرکه ورکوونکی ځوادونــه واوــ ه دا اوس او داســې   ېنــو هغــه تــه م

ل څومره جالبهل کولی   لــږ وــې نــور هــم لکه ښهل ام  .کل ې وکاروي چې هغه توووق کړي

 خو دغه کل ی دومره هم نه وي چې د هغه خربې پرې کړي.  ؛روښانه کړی

نو څېړونکی داود   ؛کی خربې کويمرکه ورکوونکي ته غوږ نيوا: کله چې مرکه ورکوون. ٥

لرنې رسه د هغه خربو ته غوږ ونييس. که کومه پوښتنه وررسه پېدا کېږي هغه تــرې مپاپه پوره  

وپوښتي. تر هغې داود هڅه وکړي چې د موضــوع پــه ټولــو اړخونــو ځــان پــوه کــړي. ځکــه 

  .ه دغه د معلوماتو راټولولو موقع ده. څېړونکی د دغه فرصت څخه اعظ ي ګټه واخ

  او حقيقــي ه  کوونکی په طرف کې واقع نر و   پوښتنې په داسې دڼه و  چې ځواب.  ٦

 تاسې د خپلې دندې په   که څېړونکی وپوښتي چې  معلومات تر السه  . د دېلګې په توګه

پوښتنه وي نظــر رسه رشوک کړئ( نو دا ده ووه ښه  خپل معلومات راوې    رسه کوئاړه چې تر

کي ده که په دې نوو رسه کوئ دا ډېره زړه تنګې کومه دنده تردې ته چې وپوښتي  تاسې چ

 اړه را رسه خپل معلومات رشوک کړئ( 

نو ووه لدظه وخت   ؛سخت وي  که چېرې مرکه ورکوونکی ته د پوښتنې ځواب ورکوا.  7

ورته داود ورکړي چې د اړونده پوښتنې لپاره سم ځواب درکړي. د څېړنــې مرکــه د رســنيو د 

ه خــربه د مرکــه و وــ  ي پــه هغــې کــې مرکــه اخيســتونکی هڅــه کــوي چــېمرکې رسه توپي لر

ورکوونکي په خوله کې ورکړي وا ترې خربه راوداس. خو د څېړنې په مرکه کې داود د تېزې 

 نه کار وانخيستل   او په کراره هغه څه چې حقيقت دي خپله مرکه کوونکي درته واوي.

کي لخوا و . په ووه مرکه کې که زوات په مرکه کې زواتې خربې داود د مرکه ورکوون.  8

ې په نظر کې ونيسو نو شل سلنه خــربې د مرکــه کــوونکي او اتيــا ســلنه خــربې د مرکــه ود  ح

 ( ۱۴۷. مل  ۲۰۰۷ورکوونکي لخوا داود و .  اډامزل خان او ملګريل 

د وخت په اړه له مخکې د مرکه ورکوونکي رسه خربې وکړه او هــر څــومره وخــت وــې .  ٩

د مرکه ورکوونکي په خوښه  هک وي هڅه وکړه چې د هغې څخه زوات نه  .  ېچې در کړ 

 ( ۲۰۰۷وخت زوات شو پروا نه کوي.  ډاوسنل 

تــه کېــږي. لکــه د .  ١٠ په ع ل کې کله کله د مرکــه ورکوونکــو رسه ځېنــې ســتونزې رامنځ

 پوښتنې ځواب لنډ ورکوي او پوره معلومات نه ورکوي. داسې حالت کې هغه ته ډاډ ورکړئ

څېړونکي څخه پوښتنې پېلوي دا  له. کله ديا يکو ځکه هغه د وېرې سم معلومات نه وړاندې  

ــ   ؛کار د هغه لېوالتيا ښاوي ه خو دا د څېړونکي زورکتيا ده چې څرنګه هغه ته دومره وخت ورن
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موضوع څخه دېرون وځي او د ځان ص ت   لهکړي چې هغه پکې پوښتنې وکړي. کله کله ديا 

ه نور حاالتو کــې څېړونکــی تور مرکه ورکوونکی په ژړا کېږي. دا او دې    رشوع کوي کله ديا

 ( .۴۱۱م ۲۰۱۶داود د پوره صرب لرونکی وي.  ساوندر او ملګريل 

 

 د مرکې ميتود ښېګڼې .۴. ۳ .۱ .۳ .۹

ې مرکه کوونکی پــه ښــه ډوا کله چل السه کواع په اړه د پراخه معلوماتو ترد موضو  •

. پــه دغــه ېشــ  الســه کــولیپه ميتود کې زوات معلومات تر  رکېنو د م  ې؛رسه کړ دنده تر

 چې د موضوع په اړه ژور معلومات پېدا کړي. لميتود کې د مرکه کوونکي هرن دی

 .ىلپاره څه زوات مهم د ىچې د هغو  لځواب ورکوونکو ته وخت ورکوا •

 خربو څخه ګټه اخېستل.  ىد ځواب ورکوونکو د ع   کيسو او د هغو  •

 

چې ستاسې رسه په دولتي ادارو کــې د   له کوم ستاسې څخه چې مونږ ته مو دا موقع راکړلهمنن

 قوم پالنې په اړه مرکه وکړم.

نســتان پــه اداراتــو زه..... د ننګرهار پوهنتون زده کړواا وم او غواړم چې خپل تيــزوس  د افغا 

ې په عل ي درخه کــې په درخه کې وليکم دا چې زه دغه معلوماتو څخه وواځ  (لنېکې د قوم پا

نو ستاسې هوئيت زما رسه په ټوله مانا رسه خونــدي دی. دغــه څېړنــه پــه افغانســتان   ؛ګټه اخلم

درخه کــې نو هيله کوم چې په دغه  ؛کې د مثبت ددلون لپاره ووه ښه مثره د ځان رسه لرلی  

غــې معلومــات زه تدليلــوم او لــه ه ياکړئ. ستاسې رشوک شو ر   ماتراته صديح او سم معلو 

 وروسته وې پاوله راوداسم.

 ئتاسې دا حق لرئ چې مرکه په نياموي کې دنده کړئ او وا که کومه پوښتنه ځوادوا نــه غــواړ 

اړم چــې ستاســې هغه رد کړئ. ه دارنګه که ستاسو خوښه وي او ماته اجازه راکوئ نو زه غــو 

تېروتنــه وکــړم ځکه که زه په ليکلو کې کومــه  ؛د غل يو مخنيوی دی هخمو  غږ ثبت کړم. ثبت

دغه مرکه واورم او که په ليکلو کې کومه درخه ني ــه پــاتې   هغــه  ېنو کولی شم چې ديا ځل

 پوره کړم.

 که ستاسې رسه د مرکې په اړه کومه پوښتنه وي کولی شئ چې راڅخه وې وپوښتئ.
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 ېنيمګړتياو ميتود   ېرکم .  ۵ .۳ .۹.۳.۱

نو د دې زوات امکان شته چــې ځــواب ورکــوونکی   ؛لريو   ىلموضوع حساسوا  که •

  .ه رسه نه دې رسه په څېړنه په دې طرفۍ تراو پ يرېښتنې ځواب ورنه کړ 

دغه ميتود زوات وخت په در کې نييس او ه دارنګه نظر نــورو ميتودنــو تــه لګښــت  •

 هم پرې زوات راځي.

دــې طمرکــې د الرې چــې کــ  •  رفــۍوم معلومــات راټــوا   پــه هغــې کــې د 

  Unbiasness کچه ک ــه وي. دا چــې پــه دغــه مرکــه کــې د ګــډونوالو څخــه معلومــات)

الندې راځي او صديح معلومات نــه   تاثي  ترنو هغوی د مرکه کوونکي    ؛مخامخ راټولېږي

 ( ۱۷۰. م ل ۲۰۱۰ل١ورکوي. ديل
 

 (Secondary Dataم الس معلومات )يدو . ۹.۳.۲

شــوو معلومــاتو څخــه ګټــه خا لچې د دل چ له چې څېړونکی په دې اند ويکل وا د راټــوا 

شــو معلومات چې مخکې د دل کوم هدف ترنو دغه ډوا    ؛واخ   يرسه کولــو لپــاره راټــوا 

م وــ وي او وروسته ترې دغه څېړونکی د خپل څېړنې لپاره ګټه اخــ  دغــه معلومــاتو تــه دو

 الس معلومات واوي.

دل هدف لپــارهل د دغــه   کومت هغه معلومات دي چې د دل چا لخوال د  م الس معلوماودو

ــرپرو شــو ژې څخه مخکې کومې خاصې مــوخې د ت  وي. يرسه کولــو لپــاره راټــوا او ثبــت 

 (  ۲۰۰۹ دادنيلاو ملګريل 

ږي. له ېخوا راټوله ل انجوګانو او نور سازمانونو لم الس معلومات د څېړونکول حکومتودو

کې د ځېنو شخی  توخ نو په ورته ؛دو شوېوټر پرمختګ په زواتکې ک پي  ۍنړ په کله چې 

 ټوا دولتونه وخت په وخت د خپل وګړو په اړه  ادارو لخوا وخت په وخت د نړۍ د دولتونو

سازمانونو پــه   معلومات راټولوي او ديا دغه معلوماتو څخه مختل ې ګټې اخ ( او خفويص

شــو اړه معلومات راټولوي او وروسته هغه سازمانو  ه معلومــاتو تــ   ينه او څېړونکي چې ټاکــل 

نو د ټاک  قي ت په ددا کې پېــري. ځېنــې ســازمانونه ديــا د خپــل ســازمان لپــاره   ؛تيا ولريړ ا

او وروسته خپله پرې څېړنې کوي او کله هم ديا که څېړونکی ورتــه   يځېنې معلومات راټولو 

نو خپل معلومــات   ؛که وړ وګڼي  نو هغه د اړونده سازمان رسه اړوکه نييس او هغه  ؛اړتيا ولري

 
١ Bell 
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انټرنيب څخه تر   له  ه رشوکوي او کله کله ديا دغه معلومات د کوم رشط پرتهرس کي  څېړون  له

 ۳۱۷( مل ۲۰۱۶  ساونددر او ملګریل   السه کوىل
 

 م الس معلوماتو ډولونهيدو . ۹.۳.۲.۱

شــو ودو شــکلونو  ــر  ېم الس معلوماتو ډلبندي په مختل ــو   اىلو ځ وــو منده او د څېړونکــو ت

پــه دوه درخــو  م الس معلوماتو منادعو ته په کتو رسهوې دوکله  پکې نه تر سرتګو کېږي. په ټو 

 دي.  يوېول شو 

 ( internal Secondary Dataم الس معلومات   ودو ( داخ ۱

 ( External Secondary Dataم الس معلومات   و( دېروي دو۲ 
 

 لومړي الس معلومات داخيل .۹.۳.۲.۱.۱

چې د وو ســازمان پــه داخــل   ليدات  ومړي الس معلوماتو څخه موخه هغه معلومداخ  ل

کې کوم کې چې څېړونکي کار تر السه کوي. وا دا چې هر سازمان پــه داخــل کــې څــانګې 

شــتونه اخــ دغه څانګې د خپلو ورځني چارو تر  نو  ؛لري چــې د   لرسه کولو لپاره ځېنــې واد

پېــر  او معلومايت ددلېږي. لکه تېر وخــت د پلــور  وخت په تېرېدو رسه د ه دغه واداشتونه په

روکارډل د تېر کاا د هغه کسانو معلومات چې د دغه سازمان خدامات ورته رســېدلې دي. د 

 ټاک  جغرافيوي ساحې د خدماتو کچهل د کارکوونکو حارضي او داسې نور 

تيــا نــه وي داخ  معلومات کله کله د ګټه اخېستنې لپاره ســم او مناســب وي او دې تــه اړ 

کله کله ديا دغه معلومات ګټه اخېستلو لپاره داود پــاک   خو  ؛چې کوم ددلون پکې راوړا  

دــادنيوــې    څو جوړښــتتر    م الس وــ (. هــر ځــل دو۲۶۵م    ۲۰۰۹او ملګــريل    ١ســم   

خو څېړونکی هڅه کــوي چــې دغــه معلومــات د خپلــې څېړنــې لپــاره   ؛معلومات سم نه وي

 مناسب کړي. 

 

 م الس معلوماتيروين دو بې . ۹.۳.۲.۱.۲

شــو  لدي  دا هغه معلومات دي. لکــه  يچې د دل سازمان لخوا په اړونده درخــه کــې راټــوا 

  ل عل ي ژورنالونه او داسې نور.تي سازمانونهل د څېړنې سازمانونهحکوم

 
١ Babin, B.J., Carr,J.C,, Griffin, M. &, Zikmund W 
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 دي ييو درخو وېول شو ېم الس معلومات ديا په در وديوي دو

 ( Publishedمعلومات    ينرش شو وو( 

 .پيوټري معلوماتک  دوه( 

 .ماتد اتدادوو معلو  درې(  
 

 معلومات  ينرش شو لومړى( 

ر ـچې د حکومت او وا د خفويص سازمانونو لخوا په عامه توګه نو  لدا هغه معلومات دي

شــو  ۍلکه په نوره نړ   .وي  يشو  وي معلومــات پــه رســ ي ئياحفــا يکــې هــر دولــت راټــوا 

م په ه دې ډوا خپل کلنې معلومات په جرودو کې نرشوي او ه دارنګه ځېنې سازمانونه ه

هغــه کتادونــه چــې پــه هغــې کــې د وګــړو پــه اړه  ۍک پنــ  وا ځېنــې رودو کې نرشويجلو خپ

تــهل د   لکــه د کــور منــرب ي.وي نرشو  يمعلومات د الف دا تورو په نزويل ډوا ليکل شو  او پ

 ي.( واوDirectoryکې ورته    انګلېيس تيل ون منرب او داسې نور معلومات چې په
 

 کمپيوټري معلوماتدويم( 

م الس معلوماتو زواته کچه په ک پيوټري دڼه وي دغه وتګ رسه نن ورځ دوخپرم  لهد نړۍ  

معلومات وا په انالون دڼه وي او وا آفالون دڼه وي. ه دارنګه نن ورځ د نړې اکرثا ســازمانونه 

کــړی وي او پــه   ځانګړی ډوټا ديس جوړوې    ځان رسه لري او خپل ځان ته  لهدغه سهولتونه  

د معلومــات لــري راته وي او ه دارنګه هغه ووب پاڼې چــې  پات  هغې کې زواته کچه معلوم

 رسه وي.هغې لينکونه هم ور 

 ځان رسه لري لهدې ته ورته ځېنې سازمانونه په لووه کچه معلومات په خپلو ووب پاڼو کې  

دــهښه مثــ  لکه  .ولري    چې دغه معلوماتو ته الس رىس  او هر څوک کوىل نړوــواا وــې  اا 

واد په اړه په مختل ــو درخــو ېنو د هر ه ې؛پاڼې ته الړ ش  يک رس ندا  دانک وي. که د نړوواا

شــته چــې هغــې تــه الس ېش  کې معلومات پېدا کوىل . ه دارنګه ديا داسې ډېری ســازمانونه 

 رسې مددود وي او اکرثا دغه معلومات په انالون دڼه پلوري. 

 

 اتحاديو معلوماتدرېيم( 

وي او ديا د خاموموادو  يخوا راټوا شو لنو چې د خفويص سازمانو   لا هغه معلومات ديد

په توګه په څېړونکو داندې پلورا کېږي. په اوسنۍ نړۍ کې داسې زوات سازمانونه شته چــې 
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د نورو خفويص او دولتي سازمانونو په اړه معلومــات راټولــوي او هغــه منظ ــوي او د ځانــه 

 .رسه وې سايت

 

 ېټ کم الس معلوماتو لټونه په انټرنييدو .  ۹.۳.۲.۲

چې د انټرنيب  لپه اوسنۍ نړۍ کې د معلوماتود پلټلو او راټولولو ووه لووه منبع انټرنيب دی

له الرې په اسانۍ رسه معلوماتو ته الس رسی کېږي. دا چې څنګه ووه موضــوع پــه انټرنیــب 

ــرک د خپلــې   ه ادارې یــا ســازمانمردوطــ   رسه کېــږي وــو دې ولټوو.دغــه چــاره پــه دوو الرو ت

 ( په واس ه.Search Enginesم د لټولو د ماشني   وله الرې او دو ېپاڼځانګړې ووب 
 

 د ځانګړو ويب پاڼو له الرې

شــته چــې خپــل معلومــات د خپلــو ځــانګړو  نن ورځ په نړۍ کې لسګونه داسې سازمانونه 

ي او هغه ديا په خپلو ووب په مختل و الرو معلومات راټولو   ىووب پاڼو له الرې خپروي. دو 

او  ىچــې د دغــه معلومــاتو څخــه پــه مختل ــو درخــو کــې هغــو   يلای کو ځپر  پاڼو کې ځای

 ګټه اخ . يپلټونک

نو ديا دې ته اړتيا نوته چې د   ؛که چېرې څېړونکی ته د دغه ووب پاڼو په اړه معلومات وي

شــوىن  لهلټولو   ړونکــی پــه دې چــې څې  لدی  ماشني څخه ګټه واخ . دغه کار هغــه وخــت 

ه ورته اړتيا لرم هغه په دغه ووب پاڼه کــې دي. د دېلګــې ز چې  چې دغه معلومات    لږيېوپوه

نــو   ؛په توګه وو څوک غواړي چې د افغانستان د خلکو احفاوه په اړه معلومات راټوا کــړي

( ته ځــي او د www.cso.gov.afمستقيام د افغانستان د احفاوي مرکزي ادارې ووب پاڼې   

دي چې په هغــې کــې معلومــات   اڼېالندې ځېنې ووب پ  خپل معلومات راخ .  هغې څخه

 پراته دي. هر څوک کولی   چې د هغې څخه ګټه واخ .

http://www.worldbank.org/ 

http://dir.yahoo.com/Government/ 

http://www.who.int/ 

http://www.census.gov/ 

http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/ 

http://esa.un.org/unpp/ 
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http://www.esds.ac.uk/search/searchStart.asp 

http://www.measuredhs.com/countries 

 داسې نورې ډېرې ووب پاڼې شته چې په هغې کې دې ته ورته معلومات پراته وي.
 

 ( له الرې Search Enginesد لټولو د ماشني ) 

 ځانه رسه ولــري لهمعلومات  پاڼو په اړهد ټولو ووب    ېچې وو څوک د  لدا سخت کار دی

وا دې د ټولو ووب پاڼو څخه خرب اوس. د دې لپاره چې په اسانۍ رسه وو ووب پاڼه پېــدا   او

 ماشني څخه ګټه اخلو. لهنو د لټولو  ؛م الس معلومات ويوچې په هغې کې دو ېکړ 

ورکــوي او  ( Key wordsد لټولو په ماشني کې کاروونکی د لټولو د موضوع مهم ټکــي   

پــه   ېادار   ېمثاا په توګه څېړونکی د افغانستان د احفاو  . دد هغې پورې تړيل مواد ورکوي

نو په لټون ماشني کې ورته  افغانستان احفــاوه( ليکــي. هغــه   ؛اړه معلومات پېدا کوا غواړي

شــينونه پــه ه ــدې اصــل روان دي خــو ځينــې  ؛خپله اړونده پاڼې درکــوي. اکــرثا د لټولــو ما

 ه شته چې هغه متاثره کوي.فکتورون

چې وــو څــو وــې موــهوره  يله نړۍ کې زوات د لټولو ماشينونه شته دپکې  په اوس وخت  

 دي.  يدي لکه ګوګلل واهو او دينګ. الندې د وو څو موهوره ماشينونو نومونه ليکل شو 

 د لټون د ماشني نوم  ادرس 

vista.comhttp://www.alta AltaVista 

http://www.aol.com AOL 

http://www.ask.com ASK 

http://www.baido.com Baido 

comhttp://www.bing. Bing 

http://www.excite.com Excite 

http://www.google.com Google 

http://www.hotbot.com HotBot 

p://infoseek.go.comhtt Infoseek 

http://www.northernlight.com Northern Light 

http://www.yahoo.com Yahoo 

http://www.yandex.com Yandex 

http://www.altavista.com/
http://www.aol.com/
http://www.ask.com/
http://www.baido.com/
http://www.bing.com/
http://www.excite.com/
http://www.google.com/
http://www.hotbot.com/
http://infoseek.go.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yandex.com/


 د څېړنې ميتودلوژي          

 

   170  

 

شــينونه رسه  ستاسې رسه پوښتنه پېدا کېږي چــ  ؟ کــه چېــرې وــوه څــه تــوپي لــريې دغــه ما

پــه اصــل  نو په ټولو کې ده مختل ې پاېلې درکړي. ئ؛ولو ماشينونو کې ولټو ټغه  موضوع په د

کې د دغو ماشينونو د لټون په ځانګړنو کې رسه توپي شته دی. لکه ځېنې مهم ټکي د تکرار 

شــو  لمخکــې راوړي  مخــېه  د اصل ل ــرار  وي ه غــه اصــل تــه پــه  يچــې څــومره زوــات تک

کومه پاڼه چې زوات  مخې پاڼې ترتيبوي.ه و لکدونلومړوتوب ورکوي او ځېنې ديا د زوات لې

 ليدونکي لري هغې ته لومړوتوب ورکوي. 

 يځای شو رنور زوات ووب پاڼې هم شته چې په هغې کې خربونه او نور معلومات ځای پ

 او داسې نور Amadeusل Nexisوي لکه 

دــه  ؛لسګونه زره لينکونه درکوي دا چې هر د لټولو ماشني په وو ځل وي چــې  هســختنو دا 

نــو هڅــه داوــد و   ؛ماشني څخه س ه ګټنه و   لهټوا وکتل  . د دې لپاره چې د لټون  

 څو د څېړونکي وخت ضاوع نه کړي. سم او وړ کليدي ټکي وټاکل  . ترلټون لپاره 
 

 م الس معلوماتو ښېګڼېيدو . ۹.۳.۲.۳

 کوو. هدونجود کې ځېنې ښېګڼې لري چې دلته ترې وام الس معلومات په خپل و ودو

نو د څېړونکي وخت سپام   ؛وي  يم الس معلومات د مخکې راټوا شو ودا چې دو •

څنګ وې نظر لومړي الس معلوماتو ته دغه معلومات پــه کــم لګښــت رسه تــر الســه کوي تر

لپــاره  ( کله چــې څېړونکــی اوږدو څېړنيــز ډوــزاون وټــاکي. د هغــې۲۰۱۱ل  ١کېږي. وارتانني

نو دا  ؛م الس معلوماتو څخه ګټه واخ ونکی د دوو څېړ ه غسې معلومات هم پکار وي. که 

 کار ده ورته اسانه وي نظر دې ته چې لومړي الس معلومات راټوا کړي.

وي نو څېړونکی دې ته اړ نــه دی چــې د   يم الس د مخکې راټوا شو ودا چې دو •

 کړي.موضوع د حساسوايل او نورو درخو ته اندېښنه و 

نو ه دا وجهــه   ؛  راټولولیه  خه کچه ناپر  که څېړونکی لومړي الس معلومات په •

( اصــل پکــې کــم تــر ســرتګو کېږي.کــه generalizabilityده چــې د څېړنــې د ع وميــت   

معلومــاتو څخــه ګټــه   لــهم الس معلومات راټوا کړي او هغه د مــ  احفــاوه  وڅېړونکی دو

 چه ده زواته وي.پورته کړي د هغې د موندنې د ع وميت ک

 
١ Vartanian  
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نــو هــر څــوک وــې   ؛ګړو الس رسی زوات دیو   ولس د  دته  م الس معلوماتو  ود دو •

 کتلی  .
 

 ېم الس معلوماتو نيمګړتياو يد دو  .۹.۳.۲.۴

 لکه هم لري. ېڅنګ ځېنې ني ګړتياو م الس معلومات د خپلو ښېګڼو ترودو

موخــه  ېځــان رسه وــوه ځــانګړ   لــهنــو    ؛کله چې څېړونکی خپله معلومات راټولوي •

څو خپله څېړنيزه پوښتنه ځــواب کــړي او تر راټولويل ماتموخې ته په کتو معلو   ېلري. ه غ

نو د  ؛وي يم الس معلومات د دل هدف لپاره راټوا شو ووا د څېړنې موخه تر السه کړي. دو

موخه رسه توپي ولري نو ديا  ېدې امکان شته چې د هغه موخه او د دغه څېړونکي ټاکل شو 

 رسه کړي. څېړنه پرې تر ېه چې دغه نو ده ستونزمن

خو مخکني وي په دې مانا چــې زاړه وي او   ؛م الس معلومات سم ويوله دوکله  ک •

د دېلکې په توګه که د دولت د مخال ينو په اړه معلومات  څېړونکی نوو معلوماتو ته اړتيا لري.

نــورې ډلــې وي. په هغې وخت کې طالبانل حزب اسالمي او    يپنځه کاله مخکې راټوا شو 

دي نو هغه معلومات ده د دې څېړنــې  يې زواتې شو کې پخو اوس داعشل او نورې ډل  ې؛و 

 لپاره مناسب نه وي.

م وــ په وس کې نــه ده. هغــه دو ېم الس معلوماتو د کي يت کنټروا د څېړونکود دو •

الس معلومات چې په رس ي دڼــه حکومتونــو لخــوا راټــولېږي د هغــې کي يــت لــوړ وي او د 

ې او سازمانونو لخوا راټولېږي کله ر اداپکې نه وي خو هغه معلوماتو چې د نورو  وېرې ځای  

  .کله د هغې کي يت سم نه وي

 

 لنډيز

ــرمعلومات د څېړنې مه ه درخه ده او ه رسه کېــږي.  دغه معلومات دي چې څېړنه پــرې ت

د څېړونکی داود هڅه وکړي معلومات په س ه او کره دڼه راټوا کړي. کــه چېــرې څېړونکــی 

د دې امکان زوات شته چې د څېړنې پاېله ده س ه   نو  ؛معلوماتو په راټولونه کې غ لت وکړي

 وي.

شو وولی ه  م الس معلومات دواړه په خپل ځای کې د اه يت وړ دي.مونږ نولومړی او دو

معلوماتو څخه ګټه د موضوع   ودغ  لهچې دغه معلومات وو په دل غوره والی لري ه دارنګه  
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خــو دلــه   ؛ات ښــه ويمــ علو کېــدای   پــه وــوه موضــوع کــې لــومړي الس ماړه لري    ېپور 

  م الس معلومات غوره وي.وموضوع کې ديا دو

 

 پوښتنې

 \ معلوماتو د راټولو پر مهاا داید کومې ځانګړنې داید په پام کې ونیوا شی؟ د. ١

 لومړی الس معلومات کوم او په څو ډوله دی؟ . 2

 وله دی؟ دوهم الس معلومات کوم او په څوډ. ٣

 ی؟ د کتنې د میتود ګټې کومی د. 4

 د خالصو او تړلو پوښتنو تر منځ توپیرونه کوم دی؟ . ٥
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 لسم څپرکی 

 اخېستل  منونه

 (Sampling ) 
 

 

 

 : د دغه څپرکي غټ ټکي 
 

 ع ومي معلومات  ✓

 ( Samplingمنونې اخېستل    ✓

 د ج عيت پېژندا  ✓

 ( The sampling frameاخېستلو چوکاټ    د منونې ✓

 ( Sample   ونهمن ✓

 منونی اندازه ټاکل  ✓

 ( Response Rateد ځواب ورکوونکو کچه    ✓

 د منونې لپاره د ميتود ټاکل   ✓

 احتاميل منونه اخېستل   ✓

 غېر احتاميل منونه اخېستل  ✓



 د څېړنې ميتودلوژي          

 

   174  

 

اوړا. دا وو ګوټ څخه دل ګوټ ته غنم وړا او ر   لهافغانستان    د  وې  اح د وو سوداګر و او تل ده

ځل نوموړی هــرات تــه تللــی و او غوښــتل وــې چــې هــرات کــې غــنم واخــ  او کادــل تــه وــې 

 ښاوسته تجرده درلوده. وې ولېږدوي. اح د زورکه انسان و او د غن و په تجارت کې 

غن و د قي تونو او هم د غن و  د څخهورځي او د خپل پخواي ملګري  اح د د غن و منډوی ته

دوکاندار څخه پوښتي چې غــنم د وــو پټــي   لهپه اړه پوښتنه کوي. اح د    د څرنګوايل  کي يت(

دي. دوکاندار ورته دوه ډوري د دوجو ور په ګوتــه کــوي   يدي او که د څو پټو څخه راټوا شو 

 ټو ماا دی.پ څو م ق ار دووو پټي ماا دی او دوچې دا لومړی ق ار د  ياو ورته واو

پرې سورۍ کېږي( راخ  او د لومړي ق ار څخــه د دوجۍ    وغن هغه وسيله چې د  اح د مببو  

 م ق ار کې د څو دوجيو غنم ګوري.ودوو دجيو غنم ګوري او په دو

صــدق   دوکاندار ورڅخه پوښتنه کوي چې متل خو  موت منونه خروار( د دواړو ق ارونو لپاره

 م ق ار زوات وکتلو.واو دو مکار نو دا ولې لومړی ق  ؛کوي

چې دغه متل هغه وخت صدق کوي چې کله غنم د وــو  ګه وې کړهلغرب اح د موسکی شو او ور 

پــه ل خو که غنم د زواتو پټو وي نو ديا دې ته اړتيا ده چــې د څــو دوجــو غــنم وګــورې  ؛پټي وي

کــولی چــې  وشه نپه څېر دی. مونږ  (ونه خروارموت من څېړنه کې د منونې اخېستلو من ق هم 

شــو کــولی چــې د ټــوا ج عيــت څخــه ه  ته مونږ ننو ځکه وې لږ ګورو دې ور   ؛ټوا غنم وګورو

 نو ځکه وې منونه ټاکو. ؛معلومات راټوا کړو

 

 

 

 
 

 

 عمومي معلومات. ۱۰.۱

 ؛م الس ويواکل  . که معلومات دود څېړنې لپاره چې کله د معلوماتو راټولولو ميتود وټ

تــه وــا د   له اړونه نه دهردومنو ديا   چې معلومات راټولولو لپاره دې منونه وټاکــل   ځکــه هل

ومات راټــوا کــړي دي او وا مخکې کس چې معل  يټوا ج عيت څخه معلومات راټوا شو 

ات . که چېرې دا م کنه وي چــې د ټــوا ج عيــت څخــه معلومــ مخ ديويلهغه دغه پروسه پر

ه ونکی منونه وټاکي. منونه ټاکل د مجبوروــت لــ ړ څې  نو ديا دې ته اړتيا نوته چې  ؛راټوا  

 مخې کېږي ځکه چې د ټوا ج عيت څخه معلومات راټولوا سخت کار وي. 

دې ته اړ دی  ىپه دغه څپرکي کې د منونې لپاره ځانګړی شوی دی. دا چې ولې څېړونک

ې( نو ډېرې ک ــې  لــږ  ؛ټاکي؟ که څېړنې وکتل  و   منونه وټاکي او دغه منونه څرنګه  چې
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شــو څ وي. کــه  يېړنې ده داسې وي چې په هغې کې د ټوا ج عيت څخه معلومــات راټــوا 

ټوا ج عيت څخه معلومات راټوا کړي نو ديــا  لهچې  لپه دې در السې وي ىچېرې څېړونک

نــو کــې د ه اکرثا څېړ ه او شونې نه وي او پخو دا کار اسان  ؛دې ته اړتيا نوته چې منونه وټاکي

څېړنې لپاره ټاکل کېږي. دغه کومه درخــه چــې ټاکــل کېــږي دا   ده(  ج عيت ووه ټوټه  منون

نــو  ؛داود د خپلو عل ي اصولو له مخې وټاکل   او که چېرې په خپله خوښه کسان وټــاکي

 . يڅېړونکي ده قضاوت په دې طرفۍ رسه نه وي کړ 
 

 (Samplingمنونې اخېستل ). ۱۰.۲

څخــه وــوه  ىهغو  لهکي او ديا اوټ  چې د څېړنې لپاره ج عيت  لڅېړونکی وغواړي  کله چې

 يڅخه معلومات راټوا کړي.دغه راټوا شو  ىهغو  لهدرخه د منونې په ډوا وټاکي. وروسته 

معلومات د تدليل وروسته د ټوا ج عيت لپاره صدق وکړي. د منونې ټاکل وــوه پروســه ده 

 چې الندې درخې لري. 

 
 

 پېژندل  نفوسد  .  ۱۰.۲.۱

ج عيــت څخــه  لــهد چا په اړه چې څېړونکــی پلټنــه کــوي   ويانخلکول پېښو وا ش  د وو ډله 

ز کــاا د   ۲۰۱۴( د دېلګې په توګــه کــه څېړونکــی د  ۲۰۱۶عبارت دی. سيکاران او ملګریل  

څخــه   ن ــوس  لــهز کــاا راوــه ورکــووي    ۲۰۱۴نو ټــوا د    ؛راوه اچووونکو په اړه څېړنه کوي

غانســتان ټــوا زده کړوــاالن د فد اوو څوک د زده کړواالنو په اړه څېړنه کوي  . که  يعبارت د

کاا په فــارغينو پــه اړه څېړنــه ۱۳۹۶جوړوي. که وو څوک وواځې د ننګرهار د   ن وسڅېړنې  

 کوي نود دغه کاا ټوا فارغني د څېړنې ج عيت توکيلوی. 
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ســ ه توګــه د ج عيــت لومړي کار چې د منونې اخېستلو په درخه کې تررسه کېږي هغه په  

ېستل  . که چېرې مونږ د دې کارۍ د کچــې پــه اړه څېړنــه خوا  پېژندا دي چې منونه ترې

دې روزګاره چې د دندې په   ېلکه راجسرت شو   .نو د دې کارۍ په مانا سم ځان وپوهوو  ؛کوو

دــې کــارۍ  د لټه کې دي. ښځو او نرانو کې د دې کارۍ کچه او وا په کوم ع ر خلکو کــې د 

منونې اخېستلو لپاره ورکړا  .  د دڅنګ وو مناست حمعلوموا. ه دارنګه د دې ترکچې  

نــو پــه  ؛وټر د استعاما په اړه څېړنه کــويڅوک څوک په دغه منونه کې را . لکه که د ک پ

دې صورت کې داود دا روښانه   چې کوم ډوا استعاما په کور کېل په دفرت کې او کــه د 

 ارونو لپاره ترې ګټه اخ . لودو لپاره او وا د نورو ک

څېړنه د هغو  دلکې هغه مک ل ګروپ دی چې  ي؛وواځې خلک نه د هموخڅخه   ن وس له

ل خلــکل ک پنــۍل ســازمانونه  په اړه قضــاوت کــوي. لکــه  ىپه اړه کېږي او څېړونکی د هغو 

ساحو په اساس حدود   يشو چې د جغرافيو   ته کوىل  ن وس   .  واقعات او نور شيان راتىل

 ګه و ه تد دېلګې پ وټاکو.وې  او وا د وخت په اساسوټاکو 

 رسه کوي.دولت رسه په داميي توګه دنده تر ټوا هغه کارکوونکي چې د افغانستان ✓

ــردولــت رس   ټوا هغه کارکوونکي چې د افغانستان ✓ ــراردادي دڼــه توګــه دنــده ت رسه ه پــه ق

 کوي. 

 دي.  يفارغه شو  ا کاا کې ۱۳۹۳ټوا زده کړواالن چې د ننګرهار پوهنتون څخه په  ✓

 دي.  يخوا جوړ شو ه لک پنۍ اا کې د ټووټا کز  ۲۰۱۵ټوا هغه موټر چې په  ✓

پــورې اړه ولــري او  ن وسنو هغه ځانګړنه چې د    ؛نو اندازه کوود ځانګړ   ن وسکله چې د  

( لکه د ټولو افغانانو ۱۹۹. م ۲۰۰۸ دورنز او دورنزل ويرشېح کوي. هغې ته پاراميرت واـت  ن وس

او داســې  مجرمينو د حــبس اوســط  ولود ټل طل د ټولو کارکوونکو د عاوداتو اوسطد قد اوس

 نور.

ږي. ســيکاران او ملګــریل ېپــه نــوم واد  رـعنف  د ج عيت هره درخه د څېړنې د  ه دارنګه 

دــاد ښــار کــې  ۲۰۱۴(. په  ۲۰۱۶ راوــه  ( ۸۰۰۰۰  زکاا پــه لــومړي دور ټــاکنو کــې پــه جــالا ا

دغه اتيــا   ون  ؛اداد د راوه اچووونکو په اړه څېړنه وکړي  اچووونکي و. اوس که څوک د جالا

دــل مثــااېاو هره درخــه وــې د عنغــ پــه نامــه وــاد  ن وسزره راوه ورکوونکي   د ننګرهــار  ږي 

 او هر استاد وې وو عنغ دی.  ن وسپوهنتون ټوا استادان 
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ې که څېړونکي په د خو ؛څخه معلومات راټوا   ن وساصوال خو دا ښه ده چې د ټوا 

څخــه  ن ــوسنو ديا د وــوې درخــې د  ؛کړي  ااټو څخه معلومات ر   ن وس  لهچې    لونه توانېږي

څخــه معلومــات راټــوا  ن ــوسکه چېرې د څېړونکــی د ټــوا په دله دڼهل  معلومات راټولوي.  

خو دا کار اسانه نه  ؛زوات ويوې  کړي. دا ده ښه کار وي او څېړنه ده دقيقه او صديدوالی ده

خه معلومات راټوا څ وسن ېړونکي په دې نه دروايل کېږي چې د ټوا دی او اکرثا وخت څ

 کړي نظر الندې دالولو ته:

څېړنه په خپل وجود کې لګښت او کسانو ته اړتيا لري. لګښت په ورقــو چــاپولول د  •

وو ځای څخه دل ځای ته س ر او داسې نورو درخو داندې راځي. کلــه چــې څېړونکــی د وــو 

دې کار لپاره   د  ېي چنو دغه مرکه زواتو کسانو ته اړتيا لر  ؛ويغب تعداد خلکو رسه مرکه ک

 نورو رسه مرکه کوي.  لهپر مب  ىڅېړونکی وو تعداد مسلکي کسان ګامري او د هغو 

اندازه ډېره پراخه وي. که وو څېړونکی د لګښــت پــه اړه فکرمنــد نــه   ن وسکله کله   •

ونکی په دغه ډوا څېړنه پېل وکړي نو ديا هم دغه کار زوات وخت ته اړتيا لري. که څېړ   ؛وي

دــال   ه کلونه وخت ونييسنکلو نو شاود   او امکان لري چې په دغه وخت کې په موضوع کــې 

ددلون را . د دېلګې په توګه که څېړونکی وغواړي چې د اداري فساد په اړه د دولت د وــو 

څخــه   ن ــوسنــو د دې لپــاره څېړونکــی اړ دی چــې د ټــوا    ؛پروګرام تاثيات معلــوم کــړي

څو چې څېړنــې پــه يس. ترـت وخت په درکې ونيازو  ډېر  معلومات راټوا کړي چې دا کار ده

 رسه کېږي دغه پروګرام خپل ارزښت د السه ورکوي.وخت کې تر يدغه ټاکل شو 

لکــه کلــه کلــه ديــا د ج عيــت د وګــړو انــدازه نــه وي معلومــه او د حــده زوــات وي  •

 او داسې نور  پيودونکيل

ټــوا ج عيــت  هلــ ې چــ  ل  کــوىله زوات لګښت او وخت له کبله نــ   دا چې څېړونکی د

نو اړ دی چې د ج عيت د ووې درخــې څخــه معلومــات راټــوا   ؛څخه معلومات راټوا کړي

 .يمنونې څخه عبارت د لهووې درخې څخه معلومات راټولوا خپله  لهکړي. دغه 

شــو کله ديا څېړونکی اړ وي چې د ج عيت ووه درخه په نښه کړي چې دغه د  يرخه د نښه 

ېړنــې لپــاره څږي.کله چې څېړونکــی د خپلــې ېنامه واد په ( Terget Populationج عيت   

م قدم کې په دغه ج عيــت کــې وــوه درخــه پــه نښــه کــوي چــې د ونو په دو  ؛ج عيت وټاکي

 هغوي په منځ کې منونه وټاکي. لکه
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کــارکوونکي   څېړونکی غواړي چې د افغانستان د کارکوونکو پــه اړه څېړنــه وکــړي  ټــوا

شــو   ـه  ۱۳۹۳د ټاکي لکه  حوو  =ج عيت( په دغه کارکوونکو کې   وي  يکاا کې چې مقرر 

دا درخه وې په نښه شوی ج عيت ګڼل کېــږي.اوس  ( کالو څخه زوات وي.۳۰وا ع ر وې د   

 منځه چې څوک ټاکل کېږي هغه منونه شوه.ه د دوی ل

څېړونکي ته وــو روښــانه  د ج عيت په نښه کوا په ځېنو څېړنو کې ډېر ګټور وي او •

 يي.و ووه موخفه الر ورښ اوي ه ګوته کور پ ىلور 

 
 

 (The sampling frameد منونې اخېستلو چوکاټ ).  ۱۰.۲.۲

کلــه چــې  (.۲۰۱۶ږي.  سيکاران او ملګریل ې( په نامه هم واد Population Frameدا د   

ونې اخېستلو چوکاټ يم قدم کې د منېنو په در   ؛ج عيت او په نښه شوي ج عيت وټاکل  

 داود درادر  . 

شــوي ج عيــت    ونېد من دــورنز او   لــهاخېستلو چوکاټ د نښــه  لســت څخــه عبــارت دی.  

(. تر ټولو غوره د منونې اخېستلو چوکاټ هغه دی چې په هغې کې د هر عنغــ ۲۰۰۸دورنزل

ــرض کــړئ چــې څېړونکــی د خوښــې ج عيــت د وــوې  په اړه پوره معلومات موجــود وي. ف

شــو   ونکي ويو ارککــ   ۶۰۰۰کــارکوونکي وي. کــه پــه دغــه ک پنــۍ کــې    ک پنۍ  يپــه نښــه 

( اداري   ۲۰۰۰    ( کــارکوونکو څخــه۶۰۰۰ج عيت چــې اداري کــارکوونکي دي.پــه دغــه   

( کــارکوونکو نــوم ۲۰۰۰دغــه    کارکوونکي د نښه شوي ج عيت په توګه ټاکي. څېړونکی د

ونې اخيســتلو د چوکــاټ پــه نامــه او د کوډ منرب د لست په دڼه ترتيب کــړي دغــه کړنــه د منــ 

 ه لست څخه ديا د څېړنې لپاره منونه ټاکل کېږي.غه دوادوږي. د 

نو د ننګرهار پوهنتون   ؛که چېرې د ننګرهار پوهنتون زده کړواالن نښه شوی ج عيت وګڼو

چوکــاټ څخــه  لــهد زده کړواالنو د حارضۍ لست چې ترتيب رسه درادر   خپله د منــونې 

 ده کړواا وې وو عنغ دی.هر ز  عبارت دی.
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  کولی چې احتاميل منونه اخېستې ه نو څېړونکی ن ؛اټ نه ويکچو  که چېرې د منونې

ميتودونه په س ه توګه وکاروي. ديا اړ دی چې د غي احــتاميل منــونې اخېســتنې د ميتودونــو 

 څخه کار واخ . 
 

 (Sampleمنونه ). ۱۰.۳

وي وــا   يج عيت څخه ټاکل شو   لهوې    چې غړي  لج عيت هغه فرعي سيب دی  لهمنونه  

منــونې څخــه عبــارت  لــهنده ګۍ ونيوا   وټوا ج عيت په منا  ج عيت چې د  ه دووه درخ

څخــه څلــور ســوه  ىهغــو  لــهنو    ؛دی. که د ټوا پوهنتون زده کړواالن د څېړنې ج عيت وي

کسه وې منونه ده. مخکې مو ترې وادونه وکړه چې د کم لګښت او وخت د مدــدودوت لــه 

خو دغه منونــه پــه داســې دڼــه راټولــه  ؛يټاکج عيت څخه منونه و  لهبله دې ته اړ دی چې ک

منــونې څخــه  لــه  چې د ج عيت اص  انځور راڅرګند کړي. په دې مانا چې څېړونکی 

کوم معلومات راټوا کړي او د هغــې پــر مــب چــې کومــه پاولــه وړانــدې کــوي هغــه د ټــوا 

 ج عيت لپاره دسنه وکړي.

د قد اوسط معلوم کړي. کــه   انوتوګه وو څېړونکی غواړي چې د ټوا ننګرهارود دېلګې په  

( ســانتي مــرته وي  ۱۷۲قــد    ىمنونې څخه معلومات راټوا کړي او منځن ېهغه د ټاکل شو 

 خلکو څخه معلومات راټوا کړي او په هغــې کــې هــم  لهاوس که دل څوک د ټوا ننګرهار  

شــو نو پورته من ؛سانتي مرته وي ۱۷۲قد    ىمنځن ې ده. د منــونې اخېســتن ېونه اخېســتنه ســ ه 

شــو نم منــونې څخــه کــوم معلومــات   ې ق هم په ه دې کې دی چې که څېړونکی د ټاکل 

 ځانګړنو رسه ورته وي لهراټوا   هغه داود د ټوا ج عيت د معلوماتو 
 

. 
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 اندازه ټاکل  ېمنون.  ۱۰.۳.۱

ت څخه وــو وړ او مناســبه انــدازه ج عي لهمنونه اخېستنه هغه پروسه ده د کوم پر مب چې   

( منونــه د احفــاووي ج عيــت هغــه ۲۰۱۶کل کېږي. سيکاران او ملګریل  اي( ټعنا   غړ 

شــو   پهحد لرونکي درخه ده کومه چې   وي.   ېڅېړنه کې د معلوماتو د راټولولــو لپــاره ټاکــل 

 ( ۲۰۱۷ ووبسټرل 

 
څو د ره غړي وټاکو ترڅخه څنګه او څوم ج عيت لهد منونې اندازه ټاکل په دې مانا چې  

شــو  لهوا څومره غړي   اوس  ر وړڅېړونکي ځواب د داو   يج عيت څخه وټاکو چــې راټــوا 

ه مخکې مو وادونه وکړه چــې د ځېنــو دالولــو لــ   د ټوا ج عيت لپاره صدق وکړي.  معلومات

ټــوا ج عيــت څخــه معلومــات راټــوا کــړو. دې تــه اړ وــو چــې  لــهچې    لشو کوىله  مخې ن

 رسه کړو.تر هڅېړنووې درخې څخه وټاکو ترڅو په اسانۍ رسه  د ج عيت دمعلومات 

نــده ګــي وکــړي؟ دا وڅو د ټــوا ج عيــت مناتنه دا ده چې څومره کسه وټاکو تراوس پوښ 

د منونې اندازه د  . د دېلګې په توګهېخوا په مختلف طروقو ځواب شو ه پوښتنه د څېړونکو ل

 کېږي. الندې فرموا پر مب تر السه 
 

 
 

( دی پــه دغــه Marginal Errorsړی فرموا د اعظ ي غل ې د کچې معلوموا   پورته لوم

( د منونې اندازه ده. کلــه چــې n( د اعتامد کچه  سيګام( معياري اندراف او   Zفرموا کې   

الســه م فرمــوا تروــ ته انکواف ورکوو چې په پېلــه کــې دو  ېلادنو مع  ؛منونه معلوموا غواړو

 کېږي.
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 د اعتامد کچه 

 ٪۵ ٪۳ ٪۲ ٪۱ هج عيت انداز 

۵۰ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۴ 

۱۰۰ ۹۹ ۹۱ ۸۶ ۷۹ 

۳۰۰ ۲۹۱ ۲۶۷ ۲۳۴ ۱۶۸ 

۱۰۰۰ ۹۰۶ ۷۰۶ ۵۱۶ ۲۷۸ 

۵۰۰۰ ۳۲۸۸ ۱۶۲۲ ۸۷۹ ۳۵۷ 

۱۰۰۰۰۰ ۸۷۶۲ ۲۳۴۵ ۱۰۵۶ ۳۸۳ 
 

ږي په ه غه کچه د غل ۍ کچــه ک ېــږي. دا ېڅومره چې په څېړنه کې د منونې اندازه زوات

 واړ وــ چې د منونې اندازه لووه کړو نو دې تــه  لشو کولیه په وجه ن  ېچې د وخت او دودوج

په الندې خه تر السه  . څو د څېړنې مو وټاکو تر  چې د منونې تر ټولو ټيب حد  حد اقل( 

شــ ېر زوــات ږي پــه ه غــه انــدازه د انځــور حقيقــي دڼــې تــه ېانځور کې څــومره چــې د ټکــو 

ورته من ق په منونــه  ورلنډېږي او څومره چې ک ېږي په انځور کې د کس پېژندنه سختېږي.

ي انځــور تــه ږي په ه غه انــدازه د موضــوع حقيقــ ېمنونه زوات  ه چېکې هم پروت دی څومر

خو که منونه ک ه   چې هغه کچه څېړنه د حقيقي پاولې  ؛السه کووورلنډېږو او حقيقت تر

 څخه لرې کېږي.
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ازه د منونې ( لوړېږي په ه غه اندConfidence levelه دارنګه څومره چې د داور کچه  

دــاور کچــه    وڅېړنــ په عل ي  ږي.ېاندازه هم لوړ  ( نيــوا ۰۵ل۰او    ( ۰۱ل۰کــې اکــرثا وخــت د 

ســلنه  ۹۵او  ۹۹ســلنه غل ــي قبلــوي او وــا  کېږي. دا په دې مانا چې څېړونکی د وو وــا پنځــه

س ه ده.   ( سلنه  ۹۵او    ۹۹تر السه کېږي هغه   دغه منونې څخه کومه پاوله    لهداوري دی چې  

 ( اندازه هم قبلوي.۱ل۰و څېړنو کې   په ک 

ســلو کســو   لــهدا په دې مانا کــه څېړونکــی    خوا قبلېږي.ه  ٪( د څېړونکو ل۹۵    تا وخاکرث 

شــوي ج عيــت   ( ۹۵نو پنځه ده وې سم نه وي او     ؛څخه معلومات راټوا کړي ده وې په نښــه 

 نه وي. سلنه د دې امکان شته چې دغه معلومات سم ۵وا دغه څېړنه کې  ځانګړنې ولري
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 (Response Rate)کچه د ځواب ورکوونکو .  ۴ .۱۰

چې خپل معلومات د نورو   لپه ع   ميدان کې اکرثا وخت خلک دې ته زړه نه ښه کوي

چې خپل معلومات د نــورو رسه رشوــک کــړي. وي  رسه رشوک کړي او وا وررسه وخت نه  

ه ډډه کــوي. کلــه چــې پــه ځواب ورکوونکي اکرثا په مختل و دالولو د ځــواب ورکولــو څخــ 

نــو د منــونې انــدازه راټيټېــږي. کلــه د منــونې   ؛کو کچه ک ه  نرکوو څېړنه کې د ځواب و 

ږي او ېنو راټوا شوي معلومات دسنه نه کوي او د پېښې سم انځور نه رس   ؛اندازه راټيټه  

 حقيقت نه تر السه کېږي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ه چې دا کار هم د څېړنې د ځواب کچ لورکوي کله کله ديا ځواب ورکوونکی نيم ځوادونه

لکــه  . وي. ه دارنګه کله ديا د ځواب ورکوونکي د څېړنــې لپــاره مناســب او وړ نــه ويکرا

کــاا څخــه ګــامرا  ـهــ  ۱۳۹۳چــې د  يلڅېړونکی د هغه کارکوونکو څخه معلومات راټولــو 

شــو   ۱۳۹۲ځواب ورکوونکی په    خو دا  يلو   يشو  منــونې  کلــه ديــا د .يد يکاا کې ګامرا 

شــ ېره نــه وي چــې دا  س نهلست کې د ځواب ورکوونکي پوره ادر  وي او وا د اړوکي نيولو 

 ( ۲۰۱۶ ساوندر او ملګريل  هم ستونزه راوالړوي.

ميتود غوره وګڼلو او غوښتل    ېاح د د خپلې څېړنې د معلوماتو راټولولو لپاره د جوړښت لرونکي مرک

غو خلکو رسه مرکه وکړي چې په  ه  له  اح د غواړي چې  مات راټوا کړي.چې د تيل ون له الرې معلو 

 روان کې دنده د دغه سازمان رسه پرېښې وي.تېرو پنځو کلنو په ج

 کارکوونکو لست پېدا کړ چا چې د تېرو پنځو کلنو په جروان کې خپله دنده پرېښې وه.  ۱۰۳۴هغه د 

فقط د    ې کنو  کسا  ۵۱۷خو دددختانه په دغه    ؛ ېد منونې په ډوا وټاکل  ۵۱۷د دغه کارکوونکو څخه وې  

پېدا کړ   ۳۱۱ تيل ون ش ېرې  د  کله چېکسانو  دغه  .  د  اح د  نو    ۳۱۱ې  ونيوله  اړوکه    ۱۴۷کسانو رسه 

کسانو رسه چې اړېکه ونيوله   ۹څنګ دغه لست کې هم زوات ستونزه او د  کسانو ځواب ورکړ د دې تر 

  کړیانو دنده شپږ کاله مخکې خوشې کس ۹او دغه  اهغه د څېړنې لپاره وړ کسان نه و 

  ۹ل۲۸=  د ځواب ورکوونکو کچه=  

 ۷ل۴۸=  د فعاله ځواب ورکوونکو کچه =  

راکړ  چې  عدد  په   ىکوم  کې  مثاا  پورته  په  معلومه  .  وې  سلنه  چې  کړئ  کې رضب  سلو  په  هغه 

توګه   او  ۲۹مج وعي  ورکړی  ور   سلنه خلک ځواب  اړوکه  کسانو رسه چې  هغو  په  ن  رسهد  کېده  يوا 

 ده. سلنه  ۴۹هغوي کې د ځواب ورکوونکو کچه 
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نو لومړی هڅه وکړه چې د پخوانيو څېړنو چې په   ؛د دې لپاره چې دغه ستونزه راک ه کړو 

که نه کولی   چې د خپلــې   او  ئد ځواب کچه پېدا کړ   ىوي د هغو   يورته ځای کې شو 

تــه د ځــواب کچــه ئېدا کړ پکچه  څېړنې د ځواب   . الندې فرموا په مب کولی شو چــې ځان

 معلومه کړو.

 

 
 

 

د دغه فرموا پر مب چې کوم ځواب تر السه   هغه په دغه څېړنــه کــې د ټولــو ځــواب 

زه ســل کســه منونې انــدا  ېورکوونکو کچه معلوموي. په دله دڼهل که د څېړونکي د ټاکل شو 

 نو لس سلنه د ځواب ورکوونکو کچه شوه. ؛ړيکب ور وي او په سلو کې لس کسانو ځوا

لکــه د تيل ــون  .که چېرې په ټاکل شوې منونه کې د ځينو وګړو رسه اړوکه نه نيوا کېــږي

  نيولی چې ه  رسه اړوکه ن  ىنو څېړونکی هغو   ؛ادرس نه وي  ىش ېرې نه وي او وا د هغو 

ې نيوا کېږي چــې کنظر  رسه نيوا کېږي په  هغه کسان چې اړوکه ور   ت کې وواځېدغه حال

رسه اړوکه نه نېوا کېږي هغه د مج وعي غه کسان چې مستدق نه وي او وا ور کله د منونې ه

 نو د فعاا ځواب ورکوونکو لست راکوي. ي؛منونې څخه من ي کړ 

 

 

 

 

ونکو سلنه راښاوي دغه فرموا څخه چې کوم ځواب تر السه کېږي دا هغه ځواب ورکو   له

 ځواب نه دی ورکړی. ىخو هغو  ې؛شو ه نيوا دنه  رسه اړوکه  ىهغو  لهچې 

شاود نور فکتورونه هم اوس چــې د ځــواب ورکوونکــو کچــه راک ــه کــړي. کلــه چــې د 

شــ ېر پــوره کــړي چــې د منــونې د   ؛ځواب ورکوونکو کچه ک ه   نو څېړونکی داود هغه 

 ه چــېنو کل ؛منونې په فرموا کې ټيب حد ورکوي  وي. ځکه د  يفرموا پر مب تر السه شو 

نو معلومات ده سم ځواب ورنــه کــړي. د دې لپــاره   ؛د هغې هم ځواب ورکوونکي راکم  

نو د منونې تعداد زواتوو. دا چې د ځواب ورکوونکو کچــه پــه   ؛چې دغه ستونزه راک ه کړو

 .ميتودونو کې هم فرق کــوي راټولولو په د ې فرق کوي ه دارنګه د معلوماتواداره او ټولنه ک

 مج وعي د ځواب ورکوونکو کچه = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 د ځواب ورکوونکو مج وعي ش ېر

 غي مستدق -د منونې مج وعي ش ېر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــنــــکى = ــــــــــــــــــفعـــاا ځواب ورکـــــــــوو 
 د ځواب ورکوونکو مج وعي ش ېر

  اړوکه نه نيوا کېږي + ناس تدق( -د منونې مج وعي ش ېر
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لســو څخــه تــر   لــهد پوښتنليک په ووولو کې د ځواب ورکوونکو کچــه    هه کچلکه په نړووال

سلنه ده. دا چې په ټولو حاالتو کې د   ۹۰پنځوسو فيفده پورې ده او په مخامخ مرکه کې ديا  

فرموا پــه  الندې دغه کار د نو داود د منونې اندازه لوړه   ؛ځواب ورکوونکو کچه ک ه ده

 مب تر رسه کولی شو.

 
Sونې اندازهمنيقي = د حق 

nد ټاکل شوی منونې اندازه = 

Re )د ځواب ورکوونکو ش ېر  سلنه داندې = 

 مثاا

پوهنځي زده کړواا دی. غواړي چې په ننګرهار پوهنتون  مد ود د عامه ادارې او پالېسۍ 

چــې معلومــات د پوښــتنليک لــه کې د نورو زده کړواالنو په ژوند څېړنه وکړي.هغــه غــواړي 

موړی د ننګرهار پوهنتون د ټولو زده کړواالنو لست درادروي او د فرموا و ي. نالرې راټوا کړ 

څېړنــې پــه ننګرهــار  خو دا چــې مخکــې کــومې  ؛تنه د منونې لپاره دسنه کوي  ۳۷۹په مب د  

 نــو اوس د ؛ســلنه وه ۴۰هغې کــې د ځــواب ورکوونکــو کچــه  يو  ېرسه شو پوهنتون کې تر

 مد ود څومره منونې ته اړتيا لري؟

 الندې فرموا پر مب تر السه کوي. دواب دغه ځ

 
کم او زوات  ۳۷۹کسانو ته پوښتنليکونه وليږي نو په دې کې ده   ۹۴۸مد ود اړ دی چې د  

 زده کړواالن خپل پوښتنليکونه ځواب کړي. 

 

 د منونې لپاره د ميتود ټاکل .  ۱۰.۵

شيان  الک وکوم کې چې د ټاک  ج عيت څخه وو تعداد خد منونې ټاکل هغه پروسه ده 

نو ديــا دې تــه  ؛کله چې ج عيت څخه د منونې اندازه وټاکل   د منونې لپاره ټاکل کېږي.

شــوي   لهاړتيا ده چې د منونې   تګالرو څخــه وــوه تګــالره وټــاکو او د هغــې پــر مــب د نښــه 

خپلې څېړنې لپاره د فرموا پر  څېړونکی د  ج عيت څخه هغه کسان وټاکي. د دېلګې په توګه

اوس   نې وټاکي چې د ســلو وــا زرو کســانو څخــه معلومــات راټــوا کــړي.و د منمب وو حد  
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چې په ج عيت څخه دغه سل وــا زر کســه څــوک څــوک وټــاکي وــا پــه   لږيېپوښتنه راوالړ 

 کومې تګالرې رسه د ج عيت له منځه دغه کسان وټاکي؟ 

ته په  ماتو. دغه ميتودونه څېړنې او معلو يه ټاکل شو د کسانو د ټاکلو لپاره مختلف ميتودون

په غټــه کــې   لري.  ېکتو رسه ټاکل کېږي او هر ميتود وې په خپل ځای ښېګڼې او ني ګړتياو 

 په دوه ډوله دي. دغه ميتودونه

 غېر احتاميل منونه اخېستل ( ۲( احتاميل منونه اخېستل او ۱ 

 

 (Probability samplingاحتاميل منونه اخېستل )  .۱۰.۵.۱

چې په څېړنه کې وټاکــل   لد دې موقع ولري  توګه  ساويکله چې د ج عيت هره درخه په م

شــی    دغه ډوا د منونې ټاکلو ته احتاميل منونې ټاکنه واوي. ه دارنګــه کلــه چــې کــوم 

هغې داندې اغېــزه واچــوي پر  چې    لکس وا واقع ټاکل کېږي داسې دل کوم فکتور ونه اوس

 رسه کېږي. وطروق. احتاميل توګه د منونې ټاکنه په الندې او هغه متاثره کړي

 

  Random Samplingتصاديف منونې ټاکل .  ۱۰.۵.۱.۱

ه منونه پــه تفــاديف توګــه نيــوا چې په هغه کې وو   لتفاديف منونه اخېستنه هغه پروسه ده

 خو په دغه پروسه کې هره درخه په مســاوي توګــه د دې امکــان لــري چــې وټاکــل  . کېږ

 ( ۲۱۱م  ۲۰۰۸نز او دورنزل دور 

اچونــه والړ سيســتم دی. پــه دغــه ډوا ټاکنــه کــې د ټــوا   پــه پچــه  هو نګــ ټاکنه وتفاديف  

ږي او هر غړی د ج عيت په مســاوي توګــه د دې حــق ېج عيت غړي د وو لست په دڼه ترتيب

لري چې وټاکل  . هر غړی د ج عيت په تفادف رسه ټاکل کېږي او د وو غړي ټاکل پــه 

 .کېږير نه لري وانې په خپلواکه توګه ټاکل ېاثکوم ت دل

تفاديف منونې ټاکنې په څېړنو کې اکرثا وخت د ک پيوټر پــه مــب ټاکــل کېــږي. دا چــې 

او داسې نور نــو اکــرثا وخــت د  STATA, SPSS, E-viewڅېړنې خپل پروګرامونه لري لکه 

 افب اوکســل پــهخو دغه کــار مــونږ د مــاوکرو ســ   ؛دغه پروګرامونو څخه ګټه اخېستل کېږي

 کامنــډ څخــه ګټــه اخېســتل کېــږي. ()rand=کــې د ل ساوک شو. په پروګرام کې هم کوىل

ــرمخ  چــې دغــه پروســه لپاڼــه ده نالوــنا ( اوresearch Randomizerه دارنګه خپلــه د    پ

 وړي.
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پچــه اچونــه ده وــې  چې تر ټولو اســانه الره  لڅنګ په الس هم دغه کارشونې دید دې تر

ه دارنګــه د تفــاديف   خلې.او ديا وو وو ترې را  يوو صندوق کې واچو   چې ټوا عددونه په

دوه عددونه  شو. په تفاديف دڼه دوه منرب ليکلو له الرې هم د دغه ميتود څخه ګټه اخېستىل

 .يهغې څخه منونه ټاک لهځای کوي او ليکي ديا هغه رسه وو 

چې تــر الســه کېــږي  او کومه پيله  تفاديف د منونې اخېستلو ميتود کې د غل ې کچه ک ه

دغه ميتود کې دې طريف زواته وي. جانل په  ږي. ه دارنګه ېقت بيپرې   هغه د ع وميت اصل

د   (خو دغه ميتود هغه وخت شونې دی کله چې څېړونکی وو منظم لســت د ج عيــت۲۰۱۶

څېړونکي رسه وي لکــه  لهځانه رسه ولري. تفاديف ميتود کې داود د ټوا ج عيت معلومات 

 لکــه پــه  .کله کله شونې نــه وي  ي اوچې دا کار زوات وخت او لګښت ته اړتيا لرنوم او نور  

 افغانستان کې د ټولو راوو ورکوونکو لست. 

 

 (Systematic Sampling)سېستامتيکه منونه اخېستل    .۱۰.۵.۱.۲

ږي. په دغه منونه اخېستنه کــې ې( په نامه هم وادSystematic random samplingدا د   

 خوا نيوا کېږي.لنکي ( وروسته د څېړو ېد وو مساوي وق ې  فاصل د ج عيت وګړي

سيستامتيکه منونه هغه پروسه ده درې درخې لري لومړی د ج عيت د غړي د وو لست پــه 

شــ ېرې څخــه  له وــوېي لخوا په خپله خوښه ټاکل کېږي. دڼه ترتيبوا. دغه لست د څېړونک

ــر ىهغــو   م قدم کې دوپېل او ه داسې پر مخ وړا کېږي. په دو ر داوــد پېــدا  . ـمنځ کســ ت

م قدم کې ياو په درې  يټوا ج عيت داندې تقسي و   رلپاره د منونې اندازه پ  کولو  پېدا  د  ـک

دــورنز او يټــاک ىمنرب غــړ  n ج عيت څخه هر  لهاو    يد وو تفاديف ش ېرې څخه پېل کو    .

 ( ۲۱۲م  ۲۰۰۸دورنزل

   منونې ک  =

 

ړو چــې ټــوا غــ ن د  نو څېړونکــی د وــو ســازما  ؛چې ک  پېدا کړوکه چېرې مونږ وغواړو  

 ده نو ۲۰وې  کسه دی پکې څېړنه وکړي د منونې اندازه ۱۰۰وې  تعداد
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نو د څېړنې لپــاره هــر پــنځم کــس څخــه معلومــات داوــد راج عــه  . د دغــه کــار لپــاره 

مړی تفــاديف ل ....... لــو ۲۸ل  ۲۳ل  ۱۸ل  ۱۳ل  ۸ل  ۳عدد په تفــاديف ډوا ټــاکي نــو  ۳څېړونکی  

څــو ج عيــت پــوره   او تر هغې ادامــه ورکــړا   تر  ټاکل( منځ کې و ۵-۰ش ېره داود د   

 ( ۲۰۱۶ .  ساوندر او ملګريل 

نو کې زواته ګټه اخېستل و په ع ل کې د سيسامتيکه منونې اخېستنې څخه په خالصو ځاو

اکمل پــه پــارک وټــ   يم کس چې د پېرېدلو لپاره راځي هغه داودېهر در   لکه دوکان چې  کېږي

جامعــت څخــه چــې خلــک راووځــي هــر   لهټولوال  اات ر کې د هر پنځم کس څخه معلوم

 څلورم کس وې ټاکي.

شــو  دــې طــريف  ؛وي يکــه چېــرې د ج عيــت غــړي پــه دوراي دڼــه ترتيــب  نــو ديــا پکــې 

  Biasness يم کس ښځه وي او هغه په ې( ساتل سخت کار دی. لکه په پورته مثاا کې هر در

نه ټاکل کېږي او دا کــار پــه   يړ غينه  نو ديا تر پای پورې ښځ  ؛..ش ېره کې را ....۱۲ل    ۹ل  ۶

نــورو   څېړنه کې ستونزه پېدا کوي. دغه ډوا ستونزو تــه څېړونکــی داوــد پاملرنــه وکــړي او د

څو دغه ستونزه حل کړي لکه لومړی دې د قرشي منونې ټاکلو ميتودونو څخه کار واخ  تر

 کې دې سېستامتيکه منونه اخېستنه. قدم موتګالره خپله کړي او په دو

 ثاام

څخــه   ( غوښتل چې په خپله څېړنه کې د جالا اداد ښار د راوــه ورکوونکــو۲۰۱۵فلح   م

معلومات راټوا کړي. دا چې د ټاکنو خپلواک ک يسيون د راوه ورکوونکــو مــنظم لســت نــه 

رواســت څخــه د   لــهدرلودل نو د معلوماتو د راټولولو لپــاره مفــلح لــومړی د حــا او اوقــافو  

( جوماتونــه پــه ۱۵ې کــې د ښــار پــه مختل ــو درخــو کــې   غپه هجوماتونو لست واخيست او  

ملانځــه څخــه  لــهتفاديف ډوا وټاکل او ديا په سيسامتيکه توګه منونه اخيستنه غوره کــړه او 

 وروسته د جومات په دروازه کې ودرېد او د هر پنځم کس څخه وې معلومات راټوا کړا.

 

 (  Stratified samplingقرشي منونې ټاکنه ).  ۱۰.۵.۱.۳

ــره د  رونو( ـدغه ميتود کې په نښه شوی ج عيت په درخو  قوه  پ رخــه ووول کېــږي او ديــا ه

قرش( په داخل کې تفاديف وا سيستامتيکه منونې اخېستلو ميتود کاروا کېږي. لکه لومړی   

ې وروســته ديــا د ج عيت په داخل کــې د جنــدر  نــر او ښــځه( دانــدې وېوــل کېــږي لــه هغــ 

خېستنې څخه ګټه اخېستل کېږي. په دغه ميتود کې د منونې اونه  تفاديف وا سيستامتيکه من
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فقط منونه په څو وړو سټونو ووول کېږي او ديــا د   اخېستلو په چوکاټ کوم تاثي اچولو پرته

 دغه مېتود کې د منونې د غل ېــو کچــه نظــر ميتودنــو تــهپه    څخه معلومات راټولېږي.  ىهغو 

  زواته کړي. هنداز ک ه وي پرته له دې چې څېړونکی د منونې ا

د قرشي منونې څخه هغه وخت ګټه اخېستل کېږي کله چې څېړونکی دا ښه وګڼــي چــې 

لکه په داميي او قراردادي کــارکوونکو   .په خپلواکه توګه هره درخه په ځانګړې توګه وڅېړي

وېونه وا څېړونکی غواړي چې د روغتيا په څېړنه او وا د عاوداتو کچه ته په کتو رسه په طبقو  

نو د سړو په نسبت د ښځو د مروضۍ کچه زواته   ؛د حارضې کچه د کارکوونکو وګوري  تړاو

تــي ســکتور او خفــويص   ىنو څېړونک  ؛وي په جال جــال ډوا معلومــات راټولــوي. وــا د دول

 سکتور د کارکوونکو ووونه

 

 (Cluster Samplingمنونه اخېستل ) غنچه ډوله  .۱۰.۵.۱.۴

ري منونې ـطبعي ګروپونو څخه اخېستل کېږي. د قو نه دمنو  په غونچه منونه اخېستنه کې

دغه منونه اخېستنه کې په ګروپ داندې مترکز کېږي. په دې مانا چې دغه ډوا   په خالف په

فــاديف ډوا ټاکــل کېــږي. لکــه ج عيــت څخــه ټوټــه وــا درخــه پــه ت  لــهمنونه اخېستنه کــې  

اخېستنه کې افرادو دانــدې  ونهوا روغتونونه او داسې نورل خو په قرشي منل پوهنتونه  ښوونځي

مترکز کېده لکه ښځه او نر او داسې نور. دغه ډوا منونه اخېستنه کې غل ي هغه وخت ک ه 

 ولري. وي کله چې ګروپونه د وو دل رسه ورته واىل

 مثاا

ه وکړي نو لــومړی د خفويص ښونځيو په اړه څېړنکې    ننګرهار    پهڅېړونکی غواړي چې  

ست څخه د ټولو خفــويص ښــونځېو لســت راخــ  او ديــا د اف رومعار   والوت دد ننګرهار  

کچه ښوونځي ټاکي او له هغې وروسته ټاکل شوو   ېهغوي څخه د منونې په توګه ټاکل شو 

زده  لــه منځــه ىهغو  ښوونځيو ته ورځي او د هغوی د زده کوونکو لست ترې راخ  او ديا د

 څخه معلومات راټولوي. ىهغو له او کوونکي ټاکي 

 

 (Non-probability Samplingر احتاميل منونه اخېستل )ې غ.  ۱۰.۵.۲

خو ديــا هــم څېړونکــي د غېــر   ؛د دې چې احتاميل منونه اخېستل زواتې ښېګڼې لري  رسه

په دغه مېتودنو کې ټاکنه په غېر   احتاملې منونه اخېستلو څخه په ځېنو څېړنو کې ګټه اخ .
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دې اند دي چــې کلــه د احــتاميل   هکي پرسه کېږي. ه دارنګه څېړون طروقو رسه ترتفاديف

يل امتو ديا دا س ه نه ده چې د غېر احن  ؛مېتود څخه ګټه اخېستل شونې وي  لهمنونه اخېستلو  

منونې اخېستلو د مېتودونو دې وکاروا  . دغه مېتودونو کې د غل ې کچه نسبت احتاميل 

نــو ه ــدا المــل دی  ؛هړه دوال  زواته او ټاکنه پکې په فاع  قضاوت  منونې اخېستلو ميتود ته

دلکې د تيــوري   ؛چې دغه ميتودونو کې د ع وميت اصل د ج عيت ته په کتو نه ټاکل کېږي

مخې ټاکل کېږي. ه دارنګه په دغه ميتودونو کې د ج عيت ټولو غړو تــه د ه رامنځته کولو ل

 ن کوونکي چې ټاکل کېږي هغه معلوم وي.او کوم ګډو  ګډون ورته حق نه ورکوا کېږي

تــود   غېر  په احتاميل منونه اخيستنه کې د منونې ټاکلو پروسه د احتاميل منونې اخيستلو مي

او د کــوم   ر لري په دغه ميتودونو کې د منــونې انــدازه ټاکــل وــو څــه ســتونزمن ديېرسه توپ

لــومېږي چــې څوکســه د خاڅ معيار پر دنسب نه ټاکل کېږي. تر ډېره حــده پټــه ده او نــه مع

څېړنې لپاره دسنه وکړي. پــه دغــه  ېمعلومات د ټاکل شو   ىهغو   چې دمنونې په توګه وټاکو  

د اه يت له مخې د وو من ق پر مب ټاکل کېــږي. د منــونې د   ميتودونو کې منونه د موضوع

کي ي څېړنو کې د منــونې انــدازه د څېړنيــز ډوــزاون لــه مخــې   ( ۲۰۱۲اندازې په اړه ساوندر   

پورې منونه دســنه کــويل  ۳۵=  ۲۰نو    ؛وي  اکلې. که موضوع د ځ کنۍ تيوري پورې تړلېټ

ل کــه چېــرې پــه يپــورې دســنه کــو  ۳۶  –  ۳۵نو    ؛که موضوع د توکم پېژندنې پورې تړلې وي

( ۲۰۱۶پورې دسنه کوي او داسې نور  جانل    ۱۲  –  ۴نو د    ؛ج عيت کې ورته والی زوات وي

علومــات مڅخــه  منــونې    لهليکواالنو ليک  چې تر هغې دې  کتادونو کې    ځينوه دارنګه په  

خو په حقيقت کې دا وو سم ځواب نــه دی.   ؛راټوا   کله چې وو مناسب حد ته ورسېږي

ديا هم وولی شو چې په غي احتاميل ميتودونو کې د منونې د انــدازې لپــاره کومــه ځــانګړې 

 ندې ډوا دي.منونه اخېستنه تګالرې په ال  احتاميلالره نوته دی. غېر 
 

 (Opportunity Sample)  ېستلفرصتي منونه اخ  .۱۰.۵.۲.۱

( په Haphazard Sampling   ( اوConvenience Samplingفرصتي منونه اخېستنه د   

ګــه کســان ږي. په دغه منونه اخېستنه کې څېړونکی په خپله خوښه په فــاع  تو ېنامه هم واد

 لکه په دازار کــې چــې .و اسان والی رشط دیېتود کې الس رسی اټاکي. ه دارنګه په دغه م

دغه ميتود کې منونه په ات اقي په . ېهغه څخه معلومات راټوا کړ  لهپه مخه در  او   څوک
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رسه اميــل ادرس چــې در   دڼه ټاکل کېږي. لکه هغه چاته د درېښناليک لېږا د کومو کســانو د

 وي. وا فيسبوک کې نظر پوښتنه

کــړي هغه چا څخــه معلومــات راټــوا  لهچې   له کويدا چې دغه ميتود کې څېړونکی هڅ

چې دغه کړنه د دې سبب کېږي چې د  لې هغه رسه د اړونده موضو ع په اړه معلومات ويچ

 څېړونکی د قضاويت منونه اخېستنې ميتود خپل کړي.   دغه ميتود وروسته لوستل کېږي( 

مه پاېلــه چــې تــر الســه په دغه منونه اخېستنه کې د قضاوت په دې طرفه توګه نه وي او کو 

  لپاره صدق نه کوي. تج عيکېږي هغه هم د ټوا 

دغه ميتود څخه هغه وخت کار اخېستل کېږي کله چې د نورو ميتودونو پ  کوا شونی نه 

تــود څخــه د امتدــاي لــه وي او وا په دله کومه الره معلوماتو د راټولولو لپاره نــه وي.  دغــه مي

  کېږي.پوښتنليک په ووولو کې هم کاروا 
 

 (Judgement sampling) قضاويت منونه اخېستنه  .۱۰.۵.۲.۲

دغه ډوا منونه اخېستنه کې څېړونکی  ږي.ې( په نامه هم وادpurposive samplingدا د   

 ىهغــو  لــهد خپل قضاوت له مخې په اړونده موضوع کې ماهره او پوهه خلک ټــاکي او ديــا 

وک ټاکــل کېــږي چــې څېړونکــی وــې وړ څخه معلومات راټولوي. په دغه ميتود کې هغه څ

څخه د خپلې څېړنيزې موضوع په درخه کې معلومــات راټولــولی  . پــه   ىو غه  لهوګڼي او  

دغه ميتود کې څېړونکی داود د زواتې پاملرنې څخه کــار واخــ  او پــوره فکــر رسه پرېکــړه 

تــود څخــه پــه م ــالعې  لــه  وکړي چې څوک په څېړنه کې ګډون وکړي او څوک نه.  دغــه مي

ز ډوزاون کې ډېر کار اخېســتل کېــږي. پــه يڅېړنپه  ( او ځ کنۍ تيوريCase Study قضيه   

شــوي ج عيــت مناونــده   قضاويت منونه اخېستنه کې چې کومه منونه ټاکل کېږي هغه د نښه 

تــو رسه څېړنــه له  ګي نه کوي.   دغه ميتود څخه د څېړنېزي پوښتنې او د څېړنې موخې ته په ک

 پر مخ وړا کېږي.
 

 (Quota Sampling نه )برخه لرونکی منونه )سهميه( اخېست  .۱۰.۵.۲.۳

وــو تعــداد   په درخو وېول کېږي او هرې درخــې څخــه وــې  په دغه ډوا ميتود کې ج عيت

خــو پــه دغــه   ؛کسان ټاکل کېږي. سه يه منونه اخېستنه د قرشي منونه اخېستنه رسه ورتــه ده

تــود هغــهتفاديف ډوا نه ټاکل کېږي. دغــه م  ميتود کې منونه وخــت ګټــور وي کلــه چــې   ي
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تــود heterogeneousوپونو  رته ګد ور   ج عيت ( څخه نه وي جوړ شوی او ه دارنګه پــه مي

کې وړو ګروپونو ته هم درخه ورکوا کېږي. په دغه منونه اخېستنه کــې لــومړی ج عيــت پــه 

م قدم کې د هرې درخــې ســهم معلــومېږيل ورپســې د وځانګړو ګروپونو وېول کېږي. په دو

راغونــډېږي. ســه يه  درخــو معلومــات وټولــ   څخه معلومات راټولېږي او په اخر کې د  ىو هغ

 .رسه کېږيکم مغفه دي او زر تر منونه اخېستنه نظر احتاميل منونه اخېستنې ميتودونو ته

 

۱۰.۵.۲.۳  .Snowball sampling 

ږ څــه دغه ميتود کې په نښه شوی ج عيت معلوم نه وي . د خوښې منونــه پېــدا کــوا لــ په  

ځ وو وا دوه کسانو رسه اړوکه نيوا کېږي او د هغې نمتر اره د وګړوپستونزمن وي د دغه کار ل

هغــوی څخــه معلومــات  لهڅخه د نورو منونو په اړه پوښتنه کېږي کله چې   ىوروسته د هغو 

 څخه د نورو په اړه معلومات راټولېږي. ىهغو  لهراټوا کړي ديا 

 مثاا

ړو لپاره کزده د خپلو  ىونکو په اړه څېړنه وکړي چې هغو اح د غواړي چې د هغه زده کو 

دــر وي او پــه فيســبوک کــې وــې   وي.  ىد دانکونو څخه پور راخېست هغه خپله پوښــتنليک درا

 ملګرو څخه غوښتنه کوي چې اړونده پوښتنليک ورته ځواب کړي.  لهخپروي او 

دــرک موسســې غواړي چې په ننګرهار کې د هغه کسانو په اړه څېړنه وکړي چ  مد ود ې د 

ه مه ندری ولسوالۍ کې دوه کسه پېژي چــې پــور وــې پ  يوړ څخه وې پور اخېستی وي نوم

دوی څخــه پوښــتنه   لــهڅخه معلومات راټولــوي    ىهغو   لهاخېستی وي . لومړی هلته ځي او  

ورته   ىسې څخه وې پور اخېستی وي.هغو يوادې موس  لهچې    ئکوي چې نور څوک که پېژن

څخــه د   ىهغــو   لــه  او ديــ ور په ګوته کوي له هغې وروسته هلته ځــي اد دوه نور کسانو ځای  

څو چــې کــايف له تر هغه وخته دوام پېدا کوي ترنورو کسانو په اړه پوښتنه کوي او دغه سلس

 اندازه معلومات را ټوا کړي.
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 لنډيز 

ږ د خو دا چې مون ؛د معلوماتو راټولولو لپاره د منونې ټاکل د څېړنې لپاره وو اړون ګام دی

شــو   دنو    ؛دېلو ميتودونو څخه وادونه وکړهدېال  وي چــې دغــه   ېستاسو رسه ده ووه پوښتنه پېدا 

خو کارونه وې د معلومــاتو تــه   ؛ميتودونو کې کوم وو غوره دی؟ دغه ميتودونو ټوا غوره دي

دل ميتود څخه ګټه اخ  او کله د  لهوو ميتود څخه او کله   لهپه کتو رسه رس او کار لري. کله  

 ډ ميتود څخه کار اخ .ګ

غي احــتاميل ميتودونــو تــه د ع وميــت اصــل زوــات پــه ځــان کــې   نظر  احتاميل ميتودونه

 رانغاړي خو دا سخته ده چې هر وخت دې د احتاميل منونې اخېستنې څخه کار واخلو.

 

 پوښتنې

 منونه اخیستل څه ته وایی؟ . ١

 ج عیت څه ته وایی؟ . 2

 ترشیح کړئ؟  ( The sampling frame   یا  د منونې اخېستلو چوکاټ. ٣

 څه ته وایی؟  ( Sample   منونه. 4

 ات اقی منونه اخیستنه څه ته وایی؟ . ٥

 نه په څو ډوله ده؟ غېر احتاميل منونه اخېست. ٦ 
 

 د ال مطالعې لپاره د الندې کتابونو څخه ګټه اخيستىل شئ
 

Adams, John. Khan, Hafiz T.A. Raeside, Robert.& White,David. 

(2007). Research Methods for Graduate Business and Social 

Science Student. California Sage Publications Inc. Chapter 5 
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 لسم څپرکییوو 

 د معلوماتو سمون او تحليل 
 

 غټ ټکي دغه څپرکي د 

 ع ومي معلومات  ✓

 ( Editing   س ون ✓

 ( Codingکوډ ګذاري    ✓

 ( Analysisتدليل    ✓
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 عمومي معلومات.   ۱۱.۱

شــوی معلومــات پــاکل مــنظمل او   لونېد معلوماتو راټو  وروسته دې ته اړتيا ده چې راټــوا 

ک پيوټر ته داخل  . دا چې دغه معلومات څرنګه پــاکېږي او څرنګــه مــنظم   پــه دغــه 

 څپرکي کې پرې ددث کوو.
 

 ( Editing)  سمون. ۱۱.۲

داوــد هغــې تــه ســ ونه ورکــړا  . دا چــې کلــه کله چې معلومات راټوا   نــو لــومړی  

علومات راټولوي نو ښه خربه دا ده چــې ه زمــان د معلومــاتو ســ ونه وکــړي کــه منکی  څېړو 

چېرې زوات وخت لپاره پاتې   نو ديا وې س ونه اسان کار نه دی او څېړونکی نيش کولی 

 چې په س ه توګه وې سم کړي.

نه کې د خالصو پوښتنو ل جوړښــت نــه لرونکــي که چېرې څېړونکي  د معلوماتو په راټولو 

مواهدې څخه ګټه اخېستې وي نو دا اړونه ده چې معلومات په ســ ه توګــه ترتيــب   ې اومرک

کړي. د دې تر څنګ که د نورو الرو څخه وې هم ګټه اخېستې وي ديا هــم دې تــه اړتيــا ده 

 چې معلومات سم  . اکرثا وخت دغه معلومات په تېزۍ راټولېږي.

وي او وــا ســم نــه وي ډک  ېپرېښــ ديا په معلوماتو کې داسې درخې وي چې وې توــې کله  

کړیل نو کولی شئ چې هغې ته س ون ورکړی لکه ځواب ورکوونکي د مدي حالــت کــې 

واده وې کړی او که نه تش پرېښې وي نو ته کولی شې چې هغه په من قي ډوا رسه ځــواب 

شــوه او هغــې ليکلــې وي کړی لکه نورو پوښتنو ته وې وګورې چې څومره   مــوده دې واده و

وا وې د اوالدونو ش ېر وې ښودلې وي نو دغه حالت کې ته کولې شې خپله  وله اچې لس کا

ــره نــه وي  وې ځواب کړی. دا په هغه حالت کې م کن ده چې د کونډې توب وا د طالق وو

ه د څېړنې که چېرې دغه وېره وي نو ديا اړونه نه ده چې دغه ځواب وليکل   ځکه دې رس 

 نتجه د دې طرفۍ په لور ځي.

ګ ځواب ورکوونکي هر وخت د څېړنو ټولو پوښتنو ته ځواب نه ورکــوي او نتر څد دې  

وو نيم وې خايل پرېږدي وا وې غلط ډکوي. د دغه خايل ځواب پرېښودا د دې وجهــې وي 

شــوی وــا وــې  قفــدا نــه چې هغه د سواا په ځواب نه پوهيده او وا په پوښتنه سم نه دی پــوه 

سلنه پورې ځوادونه خايل  ۲۵تنليک کې د ښ ه پو غوښتل چې ځواب ورکړي. که چېرې په وو 

پاتې وه نو دا ده ښه وي چې دغه پوښتنليک د ق اره لرې کــړی  .  ســيکاران او ملګــریل 



 

 

 

 

                       197 

 څېړنې ميتودولوژي د                           

سلنه ک ه وي نو دې حالت کې کولی   ۲۵(. که چېرې د توو وا غل و پوښتنو اندازه تر  ۲۰۱۶

 ځاوونه ډک کړي لکه مخکې ترې وادونه وشوه. شو چې دغه خايل

شــو لکــه د پوښــتنو د ځــواب ن دار ه ګه ځېنې الرې شته چې دغه ستونزه پرې راک ــوالی 

اوسط حد ټاکل.  د دې تر څنګ که د منونه اندازه زواتــه وي نــو ديــا کــه دغــه ډوا ځــواب 

د دغــه ډوا   شوی پاڼې ملنځه کوم فرق نه کوي خو کــه د منــونې انــدازه ک ــه وي نــو داوــد

سلنه زواته وي نو  ۲۵که چېرې دغه اندازه د  و . چلندځواب شوی پوښتنو رسه په پام رسه  

 ديا ښه دا ده چې دغه پوښتنليک د لست څخه لری کړئ.

 

 ( Coding)  کول کوډ  . ۱۱.۳

هر کله چې معلومات راټوا    لومړي الس معلومات( نو دې ته اړتيا لېدا کېــږي چــې 

ک پيوټر ته په هغه   ااخلو خل   او وروسته هغه تدليل  . د معلوماتو دهغه ک پوټر ته دا

دڼه نه تر رسه کېږي په کومه دڼه چې راټوا شوی ويل ه دارنګه لکه څرنګه چې د معلوماتو 

راټولوا په ک ي او کي ي څېړنو کې فرق کوي ه داسې د معلوماتو داخلوا ک پيوټر ته هــم 

ړښــت تــه تغــي ورکــوا کېــږي او زوــات وخــت عــددونو رسه توپي کوي. دغه معلوماتو جو

 ( دڼې اوړي. ب حسا

د معلوماتو داخلوا ک پيوټر ته ځکــه اړوــن دي چــې دغــه کــار د وخــت او ه دارنګــه د  

ني ګړتياوو کچه راک وي. که چېرې د معلوماتو تدليل په الس وکړی نو که د معلوماتو کچه 

شــونې نــه دی. کــه ک ه وي نو امکان لري خو که د منونې اندازه غ ټه وي وي نو ديــا دا کــار 

اڅ ماډا در لودونکی وي نو ديا ده ډېره سخته وي چې دغه ډوا څېړنــه تــر رسه خې د  څېړن

 کړي.

که معلومات په ک ي ميتودونو رسه راټوا شوی وي نو د هغې ځای پــه ځــای کــوا اســانه 

ا هغه د کلامتو په دڼه کار دی. ځکه عددونو په دڼه داخلېږي خو که کي ي معلومات وي نو دي

څېړنې د پروګرامونو رسه زواته اشناي لــري هغــوي کــولی     ي  دداخلېږي. ځېنې څېړونک

لکه الندې جدوا کــې د جنــدر د   چې په اسانۍ رسه دغه کلامت دېرته عدودونو ته واړوي.

متدوا په عدودونو ددلوا دي. دا متدوا مو ځکه عــددونو تــه اړوو چــې د اکــرثا د څېړنــې 

ا ده چې د هغې جوړښت ته تغي ورکړو. ياړت د دې لپاره دې ته وګرامونه  کلامت نه پېژي.پر

نو پس د نرانو ته وو او ښځېنه ته دوه عدد ورکوو. دغه عددونه کوم ارزښت نــه لــري فقــط د 
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شــوی مقيــاس څخــه وادونــه  پېژندلو لپاره کاروا کېږي لکه مونږ په  ( څپرکي کې د نومــوا 

 کړی ده.
 

Ob Age Gender G1

1 25 Male 1

2 23 Female 2

3 32 Male 1

4 27 Male 1

5 28 Male 1

6 25 Female 2

7 26 Female 2

8 29 Male 1

 

شــکل لــري او کلــه چــې   ديا  ځېنې اداری او څېړونکي د پوښتنو د ځوادولو لپاره ځــانګړې 

ــره  ځواب ورکوونکي دغه پاڼه ډکه کړي او ديــا د خپلــو ځــانګړو الرو دغــه معلومــات پــه ډې

 اسانۍ رسه ک پيوټر ته داخلېږي او له هغې وروسته تدلېلېږي. 

وه   ااړتيــ پيوټر ته داخله کړي له هغې وروســته کــه دې تــه  کله چې څېړونکی معلومات ک 

چې د معلوماتو دڼې ته تغي ورکړي هم کولې  . اکرثا څېړونکي دغــه چــاره د ک پيــوټر د 

 پروګرامونو له الرې تر رسه کوي.

دــدا  د دېلګې په توګه که معلومات  وو غب عدد وي نو کولی   چې دغه عدد په ســلنه 

 ورته نور زوات کارونه پرې تر رسه کولی  .کړي. ه دارنګه دې ته 

معلومات منظم   نو له هغې وروسته څېړونکی هڅه کوي چــې وړ احفــاووی   ېله چک

 فورمولونه پرې وکاروي او ووه س ه پاېله پرې تر السه کړي. 

 

  (Measurement Scaleد اندازه کولو مقياس ) .۱۱.۴

شــيانو چې د وــو م  لمقياس ووه وسيله وا ميکانيزم دی تدــوا پــه داخــل کــې د وګــړو او وــا 

 ( ۲۰۰۹لري  سيکاران او ملګریل توپېر  دل رسه څومره  لهچې وو  له ګوته کويپه راتوپيون

شــو   چــې  ل   څېړونکي په مختل و الرو رسه کــولی  ىمتدــوا انــدازه کــړي لکــه نومــوا 

ېړنــه کــې د مقياسل ترتيبي مقياسل وق ه لرونکي مقياس او نسبتي مقياس. څومره چې ووه څ

لــور ځــي پــه ه غــه انــدازه د د اعتبــار کچــه   س پــهنوموا شوي مقياس څخه د نســبتي مقيــا
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په دغه مقياسونو کې نوموا شوی او ترتيبي مقياس د کي ي معلوماتو لپاره او فاصله   ږي.ېلوړ 

 ( ۲۰۱۲او ملګريل  ١لرونکی او نسبتي مقياس د ک ي معلوماتو لپاره کاروا کېږي.  نيودولډ
 

 (Nominal Scaleنومول شوی مقياس ) .۱۱.۴.۱

شــ ېرا کېــږي. پــه دغــه انــدازه يی مقنوموا شو  اس وو د ساده سيست ونود مقيــاس څخــه 

ې تــه عــدد د ليبــل پــه دڼــه ګيۍ کې څېړونکي وو متدوا په ډلو او درخو وووو او هرې درخ

شــتون لــري نــو هــرېورکوي تر  څو هغه وپېژي. دا چې په وو متدوا کې څو فرعي درخــې 

کې دوه درخې شتون لري چــې نــر او  امتدو وو عدد ټاکل کېږي. لکه جندر په وې   درخې ته

نو ه دغه نر او ښځې ته په کتو رسه دغه متدــوا پــه دوه ګروپــو  ؛ښځې څخه عبارت دی  له

نر ته وو او ښځې ته دوه نومره ورکوو. دغه رون کې  نو  ؛د دې لپاره چې عدد واخ   وووو.

شــئ. شکل په الندېوې  ک ي معلوماتو ته ددلوو. دل مثاامونږ د کي ي معلومات   کې کتلی 

په دغه مقياس کې ووه درخه فقط په ووه کټه ګورۍ کې راځي لکه د جندر په مثــاا کــې کــه 

 نو هغه په ښځو کټه ګورۍ کې نه راځي.  ؛وو کس د نرانو په لست کې را 

 

  

 

 

 

 

دلکې فقــط د دوو درخــو د   ؛ښاوي  ه نهدغه مقياس کې د کوم   اړوکه د دل درخې رس ه  پ

کومه مانا   ر لپاره رامنځته کېږي. دغه کار د سهولت په خاطر تررسه کوي او دغه عددونهېتوپ

نه ورکوي. لکه د داسکب داال کرکب او فوټباا په لودو کې چې لودغــاړي اکــرثا خپــل منــرب 

ه د لودغــاړو خورڅ  ته ورکړا شوی وي. موخه  ىد کوم تسلسل څخه دو   لري. دغه منرب پرته

ســاده ازمېښــتونه  ټيســټونه( پېژندا دي دغه مقياس نظر نورو ته ک زوری مقياس دی او ډېر  

دــاوجود د دې Chi Squre testلکه د موډ پېدا کوا وا د    .رسه کېږيپکې تر ( او داسې نور. 

 
١ Newbold 

 مدي حالت

 مجرد

 واده شوی

 کونډه

 کونډ

۱ 
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۳ 
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ټــه رودي څېړنــو کــې تــرې ګـورځ هــم پــه توــ  ټولو ځانګړنو نوموا شوی مقياس څخــه نــن

 (.۷۱ل م ۲۰۰۴ کوتاري.ل  .يکېږ اخيستل

 
 

 (Ordinal Scaleترتيبي مقياس )  .۱۱.۴.۲

خو په دې کې ترتيب هم په نظر کې نيوا کېږي. په دغه   ؛دا د لومړي مقياس رسه ورته دی

م ل  ۱۳۷۸ل مخې طبقه دندي کېږي. خــاکيه  د ص تونو ل  ىمقياس کې خلک او شيان د هغو 

په لورل د ښه نه د خراب په لور ل د لوړ څخه د   انزو   صعود څخه د  (. چې دغه ترتيب د۳۰۱

منځ فاصله . دغه ډوا څېړنه کې د درخو تررسه کېږيه لور او داسې نورو طروقو رسه ترټيب پ

و ( په نظر کې نه نيوا کېږي. ښه مثاا په ترتيبي مقياس کې د زده کوونکIntervalsوا وق ه   

ــره وي او مد ــود څلوېښــت ه  اح دخو که  ؛د نومورو په اساس دی  ىترتيب د هغو  لس ه من

ځکــه دغــه  ؛چې اح د د مد ود په پرتله څلــور چنــده تکــړه دی  شو وېىله  نو مونږ ن  ؛نومره

ډوا ج له کومه مانا نه ورکوي. دغه مقياس کې مونږ فقط وولی شو چې وو کس د دل کس 

ه کــ ی. لشــو مقاوســه کــوله رسه نــ وــې  و داسې پــه دقيــق ډواخ  ؛څخه مخکې وا وروسته دی

ه خو څومره تکــړه دی دا نــ  ؛مد ود څخه تکړه دی  لهمخکې مثاا کې وولی شو چې اح د  

ر په لږو نــومرو کــې رسه وي. ېمنځ توپدواړو تر  ىشو وولی ځکه د دې امکان شته چې د دو 

 ( څخه کار اخيستل کېږي. په دغه مقياس کې د منځنۍ  ميډوان
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 لکه  

 
 

په دغه رون کې څېړونکی په اسانۍ رسه د ځواب ورکوونکو ســلنه معلومــولی  . لکــه 

ســلنه   پورته مثاا کې څومره سلنه خلک د دغه سازمان د توليد کي يــت ښــه ګڼــي او څــومره

 متوسط ګڼي.وې  خلک
 

 (interval Scaleقياس )منکی وقفه لرو  .۳. ۱۱.۴

مخې په مساوي اندازې ته پــه ه  منځ د اصولو لتر  په دغه اندازه کولو کې څېړونکی د درخو

شــته   کتو رسه وو فاصله او وق ه ټاکي. په دغه مقياس کې د پورته دواړو مقياســونو ځــانګړنې 

تــو د  ــه ک ــه پ ــواد کچــې ت س

 خلکو وېونه 

ت يــ کي  د توليــد د

 معلوموا

تاسې د الف سازمان د خدمتونو اړه مو 

 څه نظر دی

 دې سواده. ١

 لومړنۍ زده کړې. 2

ــه . ٣ ــم نـ ــا   دوولسـ دکلوروـ

 فارغه( 

 څوارلسم نه فارغه. 4

 لسانس. ٥

 ماسرت. ٦

 دوکتور. 7

 ک زوری . ١

 متوسط. 2

 ښه. ٣

 وښ ومڅخه خ وخدمتون . له١

 خدمتونو څخه وې لږ خوښ وم . له2

 ونو څخه وې لږ نا خوښ ومتخدم . له٣

 خدمتونو څخه وې خوښ نه وم . له4
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تقســيم  هدرخ په مساويوې  معلوم وي او هره درخه  يو پای ټکدی. په دغه رون کې د پېل ا

لکه د ګرمۍ د معلومولو لپاره د سانتي ګروت درجه وا د ع ر د معلومولو لپاره ووه  ي.و  يشو 

لکه په سانتي ګروت درجــه   .عي ص ر وانې د پېل ټکې نوهيډلبندي. په دغه مقياس کې د طب

نه لــري. دغــه مقيــاس کــې د ج ــع او ت روــق چې کوم م هوم و   لکې ص ر په دې مانا نه دی

ــررسه standard deviationsد    ږي او اوســط اوېرســ  رستــهع ليه  ( پېــدا کــوا پــه اســانۍ ت

 کېږي.
 

 (Ratio Scaleتناسبي مقياس ) .۱۱.۴.۴

شــوی  مېتودنو نه په  دغه رون د درې واړه مخکې تېر شوو دغــه  ګټه اخېستو رسه رامنځته 

ا کېږي او ړ انغا پکې ر   ر مب وي. دغه مقياس کې اکرثا متدولونهکې اندازه د تناسب پ  ميتود

کالــه وي د هغــه  ۴۰لکه د هغه چا ع ر چــې   .رسه کېږيکې تره  وي ازمېښتونه پئياکرثا احفا

افغــانۍ   ۳۰۰۰۰کاله ع ر ولري وا هغــه څــوک چــې    ۲۰چا د ع ر دوه درادره دی څوک چې  

 افغانۍ عاود ولري.  ۱۰۰۰۰ې عاود ولري د هغه چا د عاود درې درادره دی څوک چ

 

 (Analysis)  تحليل  .۱۱.۵

کله چې معلومات ک پيوټر ته داخل   نو څېړونکی هغه تدليلوي. تدليــل د مــوادو پــه 

مختل و تګالرو رسه تر رسه کېږي. تدليل د موادو د څېړونکي د پوهې پورې اړه لــري چــې 

فورمولونه چې په ټولــه کــې کــاروا څومره اندازه د پوهه په دغه درخه کې لري خو اکرثا هغه 

 وادونه کوو. هدلت کېږي هغو څخه

 ( meanاوسط   . ١

 ( modeموډ   . 2

٣ .Frequency  

4 .Tabulation  

 ( Standard deviationمعياري اندراف   . ٥

٦ .Z-test 

7 .T-test 

8 .F-test 
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٩ .ANOVA test (Analysis of Variance) 

١٠ .Simple Regression Analysis 

١١ .Multiple Correlation and Regression 

١2 .Factor Analysis  

١٣ .Chi-square Test 

١4 .Logistic Regression 
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 معلومات عمومي  .۱ .۱۲

ه درخــه کــې د موضــوع د اخالقــي اړخ پــه اړه پــ خــاب  د کتاب په پيل کې د موضوع د انت

 نو داوــد اخالقــي اړخ تــه وــې پاملرنــه ؛څېړونکی موضوع ټاکيهم  چې کله  ل  وادونه شوې ده

  وکړي.

چې زر تــر زره وــوه موضــوع وټــاکي او   لکې وي  مخې هر زده کړواا په دې هڅهله ووې  

اخالقي اړخ هم لــري.   ونه ودې ته پام نه وي چې هره څېړ   ىه پېل کړيل خو د دو خپله څېړن

څېړونکی داود په خپله څېړنه کې اخالقي اړخ د واده ونه داس. دا چې څېړنه د انســانانو رسه 

نــو  ؛رسه  شونې وي چې ووه کامياده څېړنه ترتړلې ده. د نورو انسانانو د ه کارۍ پرته ده نا

ه وــې زوــان ونــه تــ ورو  نو تر زواته دروده داود هڅه و  چــې نــ   ؛رسه کېږيرکله چې څېړنه ت

چې ټــولنې تــه وــې پــه ټولــه کــې زوــان   يرسه کړ کړنه ترداسې  سېږي او نه هم داسې کومه  ر 

  واوړي.

 

 اخالقو پېژندنه  و د څېړنېز  .۱۲.۲

قــو جوړولو څخه څېړونکی داود د څېړنېــز اخال   لهد پروپزا    ىپېل څخه او حت  لهد څېړنې  

 پام وکړي.  ته

دغــه  نورو خلکو رسه مخ کېږي او وا نور خلــک د دا دنو  ؛کله چې څېړونکی څېړنه کوي

چې   لنو څېړونکی د خپلې څېړنې پر مهاا داسې رووه خپله کړي  ؛څېړنې څخه متاثره کېږي

چــې ه دغــه رووــه د   ل ه  زوــامنن نــ   ىد دغه خلکو حقوق په پام کې ونيوا   او هغــو 

 ږي.ېقو په نامه وادڅېړنيزو اخال 

 

 د څېړنې عمومي اصول . ۱۲.۳

ږي. دغــه څېړنــې داوــد ځينــو اصــولو تــادع وي او ېــ انســانانو پــه ژونــد څرخ  څېړنــې د  کرثاا

وادونــو کــې ېته پاملرنه وکړي. پــه پرمختللــو ه  واصول  ودغ  په خپلو څېړنو کېداود  څېړونکی  

پــه چــې دغــه    لدي  يمنځته کړ رسه کولو په موخه ځانګړي قوانني راحکومتونو د څېړنو د تر

ــر ېدونه کړ ادې وقوانيونو کې څېړونکو د   رسه کــړي او څرنګــه وــې ده چې څېړنــه څرنګــه ت

 کې ونييس. پام اخالقي اړخ په 
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تــوا اړوــن او  دلته د ځينو هغو اصولو څخه وادونه کوول چې په ټولــو څېړنــو کــې وــې مراع

ه څېړونکي ژمن دي او په څېړنــه رضوري ديل چې دغه اصولو ته د پرمختللو هېواندونو اکرث 

 ه کوال چې دغه اصوا په الندې ډوا دي: دست اکې ورڅخه الزمي ا

دــاور او  نورو ته احرتام: څېړونکی په داسې موقف کې قرار لري چې داود نــورو رسه خپــل 

احرتام اړوکه رامنځته کړي. دا د څېړونکي وجيبه او مسوليت دی چې د درخوالــو احــرتام او 

 .عزت وسايت

ــه راو دهــر ډوا رضر مخنيــوی داوــد و   د رضر مخنيالالوي:( ١ ــو تــه کــوم رضر ون خوال

رسېږي. که څه هم هغه تهني فوارل ناراحتي وا دل کوم ډوا دمــاغي فوــار وي داوــد د ټولــو 

تهنــي  د درخوالود مخنيوی وکړي او ه دارنګه د هغو الرو چارو څخه مخنيوی وکړي چې 

 ف رسوي.ته تکلي ىفوار سبب ګرځي او هغو 

صــل دی چــې څېړونکــی د څېړنــې د امهــم  دا وــوه    د برخوالو معلوماتو پالالټ سالالاتل:(  2

ځان رسه پب وسايت. دغه اصل ځکه زوات مهم دی چې دغه اصــل د   لهدرخوالو معلومات  

څېړونکی د خپلو درخوالو معلومــات پــب ونــه ســايت که    .ويانه رسه نور اصوا هم زوامننځ

ۍ د ه دغــه معلومــاتو د خپرولــو پــه وجهــه پېــدا  . شــاود هغــه/ هغــې تــه عفــبي نــاروغ

نــو  ؛وادونــه ونــه   که څوک وغواړي چې د هغــه نــوم او نــورو ځــانګړنو څخــه  ګهن دار ه

ښــودولو څخــه  لــهڅېړونکی په داسې حاالتو کې هغه په مستعارو کل و رسه وادوي او د نوم 

 وې ډډه کوي. 

ر حالت کې د څېړنې درخواا خپلواکه په هداود  څېړنونکی    د برخوالو خپلواکه ساتل:(  3

دارنګه هغــوی تــه خوښې رسه وي. ه   له  ىلو درخه اخېستل هم د هغو ادرخو د    ىحت  لوسايت

نو نه دې ورکوي او کــه  ؛کړا   که کومه درخه کې معلومات نه ورکويدا خپلواکي هم ور 

پر مهاا کــه   . ه دارنګه که د معلوماتو د راټولولوواوسکوم څه پب ساتل غواړي داود پب  

فوار پرې رانه وړا   او هغه خپلواکه وســاتل   داودنو    ؛کومې پوښتنې ته ځواب ور نه کړي

  . پس وولی شو چې هره درخه کې د هغوی خوښي اړونه ده.

لکه څرنګه چې د څېړنې د درخوالو روغتيا مه ــه ده ه داســې د   د څېړونکي روغتيا:(  4

نو کله چې څېړونکی څېړنه کوي داود خپلــه روغتيــا   ؛څېړونکي روغتيا او ساتنه هم مه ه ده

 خ ر پکې وي داود ترې ډډه و . ته م کې ونييس. داسې ځاوونو ته تګ چې ژوند اپه پ
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نو دغه معلومات داود د قــانوي الرو   ؛م الس معلوماتو څخه ګټه اخ وکه چېرې د دو(  ٥

تر السه کوا غېر اخالقي دي.  د پټولو او نورو غي قانوي الرو څخه وې  ي؛څخه تر السه کړ 

 ګټه واخ . داود معلوماتو څخه لهره او د مالک په خوښه اه ښکه دارنګه څېړونکی پ

غــال څخــه  د څېړنې د ليکلو پر مهاا داود نقل قوا په اصويل الرو رسه و  او د ادغ(  ٥

غېر ارادي  مخنيوی وکړي. ادغ غال د دل چا کړنه په خپل نامه کوا که هغه ارادي وي او که

 اداغ غال ګڼل کېږي. 
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 عمومي معلومات .۱۳.۱

نيز پروپوزا ووه اړونه درخه د څېړنې ده. په اصل کې څېړنيز پروپوزا هغــه پــالن دی ړ د څې

رسه کويل د هغې په اړه معلومات ورکوي. مخکې چې څېړونکی خپله څېړنه څرنګه تر  کوم

ي داود د څېړنــې د موضــوع  پــنځم څپرکــی(ل د پروپوزا وليکله دې چې څېړونکی څېړنيز  

 ( په اړهنهم( او د معلوماتو د راټولولو   اتمڅېړنيز ډوزاون    وی( ام څپرکوڅېړنيزې فلس ې  دو

 ځانه رسه ولري.  لهکايف معلومات 

 

 پروپوزل اړتيا  د څېړنيز .۱۳.۲

دــروي.  ١ ــر  .ووه روښانه تګالره د څېړنې لپاره درا وــوه پېچلــې   رسه کــوادا چــې د څېړنــې ت

نــو وــو پــالن تــه  ؛ا  و ولګــ  پروسه ده د دې لپاره چې وخت او لګښت دواړه په س ه توګه

 ږي. ېرسه کوي. ه دغه پالن د څېړنې د پروپوزا په نامه وادتر  څرنګه او څه ىشاړتيا ده چې  

نــو پــه  ؛غوښتنو رسه ورته والی. کله چې وو څوک کومه څېړنه کــوي لهد تائيد کوونکو .  2

ې کــ پــام د هغــوی رشاېــط پــه  يلپاره څېړنه کــو  دی چې د کوم سازمان ې وو رشط داهغې ک

تــورا   ي.السه کولو لپاره څېړنــه کــو ونيوا   او وا د عل ي رتبی د تر لکــه د ماســرتۍ او دوک

لپاره داود ه غه پوهنتون رشاېط په پام کې ونييس. دا چې په دواړو حاالتو کــې څېړونکــی د 

دېلګــې  رسه کــوم. دنه ترچې زه څه کوا غواړم او څرنګه دغه څېړ   يلهغوی داور تر السه کو 

تــه خپلــه ماســرتي وو څوک کوم پوهنتون ته خپل اسناد لېږي   هګه کپه تو  او غــواړي چــې هل

 . ينو په لومړي قدم کې پروپوزا ليکل مهم د ؛رسه کړيتر

نــو  ؛ږيامکان وړ وي. دا چې څېړنه ووه داسې پروسه ده چې نوی شيان پکــې پېــدا کېــ .  ٣

  کــوا امکــان نــه  ــ نــې عد څېړ  خو په هغې درخه کې ؛کله کله ووه موضوع ډېره جالبه وي

نو دا پکې په ګوتــه کــوي   ؛ويه څېړونکی د څېړنې پروپوزا درادروي. ه دا وجه ده چې کل

پکــې کــاروي او کوم ميتود څخه کار اخ  او کوم ډوا معلومــات   لهدغه څېړنه کې  په  چې  

چې دغه کار د دې سبب ګرځي چې دغــه څېړنــه څرنګــه د   لرسه کويرتدليل په څه ډوا ت

 ده. کېدو وړ
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 د پروپوزل ليکلو برخې .۱۳.۳

شــتون لــري. وــو ه غــه دا چې پروپوزا څرنګه وليکل   په دې تړاو دوه ډوله جوړښتونه 

شــو جوړښــت دی چــې پــه نړووالــه کچــه    تــادونو کــې( تــرې ګټــه اخېســتل   ېپــه نړووالــو ک

م هغه ځــانګړي جوړښــتونه دي چــې و( او دو۲۰۰۷( ډاوسنل  ۲۰۱۶ملګريل  ده. ساوندر او  

وي. دلته ليکواا په ترتيب رسه دغه دواړه جوړښــتونه   ىن د ځان لپاره دېل جوړ کړ اسازمهر  

 ځای کړي دي.رځای پ

هغــه پــه خپــل وجــود   ېهغه پروپوزا چې په نړووالو انګلييس کتادونو کې ترې وادونه شو 

ېړنيزه پوښتنه او موخهل ميتودلوژيل تقيسيم اوقاتل د لګښــت جــدوا کې د عنوانل شاليدل څ

 ترشېح کوو. کونو درخې لري چې هر وو وې په جدا جداياخځلاو 
 

 (  Titleعنوان ) .۱۳.۳.۱

پوښــتنې مــک پــه ځــان کــې  ېد څېړنې نوم داود ساده او لنډ وي او په اسانۍ رسه د څېړنيز 

تــه ورکــړي چــې هــم   ېې وــو نــوم څېړنــ ځای کړي. څېړونکی داود هڅــه وکــړي چــې داســ 

اسانه وي او د لوستونکو پام د ځان خواته هم و اويل دې ته اړ کړي چې څېړنه ول  يلوستونک

 راوړوي.
 

 (Backgroundشاليد ) .۱۳.۳.۲

په ګوته کوي چې موضــوع د کــوم ځــای  دغه درخه کې څېړونکی ستونزه راپېژي او داپه  

 ېکــړي هغــه پــه ګوتــه کــوي. ولــ وــې  رسه  ړي چې تره دارنګه څېړونکی څه غواپېدا شوه.  

 . دغه څېړنې ته څه اړتيا ده؟يه کړ رس غواړي چې دغه څېړنه تر

ه دارنګه په دغه درخه کې څېړونکی د تېرو ليکنو په اړه خپل معلومات مقادل اړخ تــه ور 

وه ليکنو و په ګوته کوي او خپله پوهه په اړوند موضوع کې ورښاوي. په دغه درخه کې د تېرو

ه موخــه دا ده خــ دې څ لــه نه دا چې په ت فيل رسه اړوند مساول وليکي. يدرخه وړاندې کو 

 دغه موضوع داندې حاک يت لري.پر چې مقادل اړخ پوه   چې 

پوښتنې او د څېړنې موخې هم په دغه درخه کې   ېه دارنګه په ځېنو کتادونو کې د څېړنيز 

وي. په دغه درخــه کــې   يان په څېر راخېستخو په نورو کې ديا د دېل عنو   ؛ځای کويرځای پ

 رسه کوي او څه ګټه ده ولري.څېړنه ولې تر ې دغهچهوي څېړونکی مقادل اړخ په دې پو 
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 لوژي و ميتود .۱۳.۳.۳

درخه ووه مه ه درخه ده او څېړونکی په دغه درخه   لوژيو د څېړنې په پروپوزا کې د ميتود

وته کوي. لکه څرنګه دغه څېړنه ته ورپه ګ  کولو تګالره مقادل اړخ  کې د څرنګه ځواب پېدا

اخلــم کــوم معلومــات او څرنګــه دغــه معلومــات راټولــوم او   ګټــه  رسه کړم د کوم ميتود نهتر

څرنګه وې پروسس کوم. د دې لپــاره چــې دغــه درخــه ســ ه اوس نــو څېړونکــی د څېړنيــز 

ټوا روښانه کــوا ( ش ېر ل اخالقي اړخ د څېړنې او تګالره Participantsډوزاونل ګډونواا   

 غواړي.
 

 (Timelineتقسيم اوقات ). ۱۳.۳.۴

چــې  لتــه ورښــيي يې څېړونکی د خپلې څېړنې د وخت اندازه مقادل لــور کرخه  په دغه د 

ــردغه څېړنه دومره وخت په در کې ن رسه کــوي لکــه د ييس. کومه کړنه په کــوم وخــت کــې ت

ي او په هغې کې وو په وو ټولې پېل څخه تر پای ټوا کارونو لپاره وو جدوا جوړو   لهڅېړنې  

 ځای کوي.رکړنې په ترتيب رسه ځای پ

و پر مب هر وخت د څېړنې لپاره چې کوم وخت پالن شوی وي. پــه ع ــل کــې د دتجر  د

نو څېړونکي د دغې ســتونزې د حلولــو لپــاره وــو څــو اونــۍ   ؛هغې زوات وخت څېړنه اخ 

نــو دا ښــه   ؛مخکې خالصه کړي  زواتې په پام کې نييس. که چېرې څېړونکی څېړنه د وخت

شــو  ېا ځلڅېړونکي رسه وخت وي چې دي  لهکار دی او    يوګوري او که کومه تېروتنه تــرې 

 وي هغه ملنځه ووس.

 

 (Budgetلګښت )  .۱۳.۳.۵

رسه کوي او وا داسې کوم ارګان وي دغه څېړنه د کوم سازمان لپاره ترکه چېرې څېړونکی  

ته مزد ورکوي او وې دل څوک فنــډ ورکــوي نــو ديــا چې دغه څېړنې په مقادل کې څېړونکي 

لګښت لست درادر کړي. پــه دغــه درخــه کــې دې څېړونکــی  ممنظ  چې وو  لڅېړونکی اړ دی

 چې فقط هغه لګښتونه تکر کړي کوم چې مهم دي لکه قرطاسيه او داسې نور. لهڅه وکړي
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 (  Referencesاخځليکونه ) .۱۳.۳.۶

کومو منادعو څخه ګټــه اخــ   لهنه دي. څېړونکی چې زا اخرنې درخه اخځليکو 4د پروپو

شــو   څپرکي   .    کړي  هغه دلته داود تکر دي(. دغــه   يکې د اخځليکونو په اړه معلومات تکر 

 خپلې اغېزې الندې راويل. تردرخه ډېره مه ه ده او په دې رسه څېړونکی لوستونکی 

تــه کارونو څ  لهپروپوزا په شاليد کې د نورو ليکوالو    دد څېړنې   خه ګټه اخ  کوم چې دل

 نو داوــد څېړونکــی د ادغ  ؛وقې رسه ويري طدا چې څېړنه په قانو د هغې ماخذ تکر کوي.  

 غال څخه پاکه وي او د هر کس نظر او کار د هغه په نامه رسه ونوموا  .

 

 ١د پروپوزل عميل مثال 

 د څېړنې نوم

 په افغانستان کې د ناامنۍ تاثيات په اداري فساد 

 دشالي

وادونو کې دغه ېهېنو خو په ځ  ؛وادونه د اداري فساد رسه الس او ګرووان ديېد نړۍ ټوا ه

تــل   لــو نــو پــه پرمختل  ؛کچه زواته ده او په ځېنو نــورو کــې ک ــه ده. کــه پــه ځــي رسه وک

وادونو کې د اداري فساد کچه ک ــه ده. افغانســتان هــم وــو د ېهيوادونو کې نظر مخ پر وده ه

دی او د لومړوــو لســو   ىلداري فساد پکې اخري حد ته رســېدخه دی چې اوادونو څېهغه ه

اداري فساد پــه د  ( The 10 Most Corrupt..2015ـوادونو په لست کـې راځي.   ېه سـدوفا

د ک زورۍ خوا ته کش  ۍواد ورځ تر دلېچې ه لواد لپاره د رسطان د مرض په څېر دیېهر ه

ک ــويل د قــانون حاک يــت ک ــزوری کــويل د کوي. اداري فساد د دولت د عواودو کچه را

 لــهه حکومت راک ــوي. داســې نــور لســګونه زوانونــه پاور  جراميو کچه لوړوي او د خلکو د

 ځانه رسه لري.

ږي او ټوا په دې هڅه کې وي چــې پــه دغــه ېوادونه د اداري فساد په تاوانونو پوهېټوا ه

د اداري فســاد کچــه راک ــه کــې    هېــواد  په خپــل  درخه کې مختل ي پاليسۍ رامنځته کوي او

خــو کلــه د دغــه پاليســيو پــ  کــوا د   ؛يدــه و کړي. کله دغه پاليسۍ د ووه حده پورې کاميا

 حکومت په اوږو وو دار وي.

 
 ټوله مانا رسه دوپړ نه دی.دغه مثاا په  ١
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وادونو مرستېل د نظارت کچې ک والیل د ېلکه د نورو ه  .اداري فساد مختلف عوامل لري

 .او داسې نور سياس رهربانو د ارادې نوتونل د عوامو د پوهې کچې ک واىل

ــراد اد  په دغه څېړنه کې ليکواا غواړي چــې پــه افغانســتان کــې منځ ري فســاد او نــاامنۍ ت

څنګ وې د نــا ږي ترېپه افغانستان کې اداري فساد زوات  ېسيکاا راه  ۲۰۰۱د    اړوکه وګوري.

ــرنو په دغه څ ؛امنۍ کچه هم لوړېږي منځ اړوکــه پېــدا کــوا ېړنه کې د دغه دواړه متدولونو ت

 ړي.غوا

 

 څېړنيزه پوښتنه 

 وا ناامني په اداري فساد کوم تاثي لري؟آ 
 

 خه مو 

وا اداري فساد د نا امنۍ په وجــه دی آ څېړنې څخه موخه دا په ډاګه کوا دي چې    ېدغ  هل

نو دولت د اداري فساد د ک وايل لپاره امنيت   ؛او که نه. که اداري فساد د ناامنۍ په وجه وي

لــت داوــد نو دو  ؛ناامني او اداري فساد رسه کومه اړوکه ونه لري  ته پاملرنه وکړي او که چېرې

 څو اداري فساد مخنيوی وکړي.نه پېدا کړي ترو الملنور 
 

 ميتودولوژي

ــومړي الس او دو ــه کــې ليکــواا د ل ــ پــه دغــه څېړن  Primary andم الس معلومــاتو   و

Secondary Data )  راټوا کړي له الرې  ېڅخه ګټه اخ . لومړي الس معلومات ده د رسو

 نظرونه راواخ  ه وونښځي او نارونه وواو دغه معلوماتو کې د دولتي او غي دولتيل 

د   ىم الس معلومات ده په دوو درخو کې د نړووالو ســازمانونو راپورونــه راخــ . لــومړ ودو

په افغانستان کې د ادارې فســاد کچــه پــه څــه   ېز کاا راهيس  ۲۰۰۱ادارې فساد په اړه چې د  

ازه کوو چې ده انم د ناامنيو په اړه معلومات راټولوا. ناامني مونږ په مرګ ژودلودو  ډوا ده او

نيــانل مــ  هردې کې د چې په لدي يژا شو کې څومره خلک په افغانستان کې و  په هر کاا

ــه او  شــامله ده. د عوامــو خلکــوځواکون  ېز کــاا راهيســ  ۲۰۰۱دغــه معلومــات هــم د  وژنــه 

 راټولوي.
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م الس معلومات راټوا کړي هغه د کوډکوزارۍ لپاره وې په اوکسل وکله چې لومړي او دو

  Excel ) ځای کوي او وروسته وې د سټاټا   رپروګرام کې ځای پ هپStata پروګرام پــر مــب )

 تدليلوي.

 

 تقسيم اوقات

 کړنه نېټه 

لومړي معلومــات د موضــوع پــه اړهل تېــرو  ۱/۲/۱۳۹۶ – ۱/۱/۱۹۶

 ورهليکنو ته کتنهل د څېړونکو رسه مو

 د پوښتنليکونو ووېونه او دېرته راټولوا ۳/۳/۱۳۹۶ - ۲/۲/۱۳۹۶

ــه  ۲۰/۳/۱۳۹۶ - ۴/۳/۱۳۹۶ ــل ت ــوا او تدلي ــاتو پروســس ک د معلوم

 درادروا

 د معلوماتو تدليلوا او د څېړنې ليکل ۴/۴/۱۳۹۶ - ۲۱/۳/۱۳۹۶

 

 لګښت

 لګښت اجناس

ــا ده چــې  ــه اړتي دوه کســه کــار کوونکــو ت

 کېمعلومات په راټولونه 

 افغ ۲۰۰۰۰ = ۲ * افغ ۱۰۰۰۰

 ۹۰۰۰ =افغ  ۳۰۰ *ورځې ۳۰ غرمنۍ

 افغ ۵۰۰۰ هطاسيقر

 افغ ۳۰۰۰ انټرنيب  د تېرولکينو کتنه( 

 ۳۷۰۰۰ ج له لګښت
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فورمې لري او د هغې په ډکولو رسه څېړنيــز پروپــوزا   ېشو ې  جوړ   ېې سازمانونه خپلنځې

ــو لپــاره  .قبلــوي لکــه د لــوړو زده کــړو وزارت. د لــوړو زده کــړو وزارت د اســتادانو د څېړن

ي چې په کومه ځانګړې درخه کې څېړنه وکړي نو  ځانګړې فورمې لري. که کوم استاد وغواړ 

وسته په اړونده درخه کــې د منظورۍ ور   رسه کوي.پروسيجر تر  يادار ډکوي او اړونده  فورمه  

 ل چې منونه وې په الندې ډوا تکر کوو: څېړنه تررسه کوي
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لمالالی )پوهنمالالل ، رتبالاله ع بالالرای پیشالالنهاد تعیالالین موضالالوع اثالالر بالالرای ترفیالال  علمالالی،

 اثر تحقیقی وال، پوهاند( پوهن ،پوهندوی

 :منربتلفن

 (  ( امضا ان )  ( نام امر)  روتوکول شامره) پ ١392 / / (مورخ تصویب دیپارمتنت ) 

  ١392 / / ( مورخ تصویب شورای علمی پوهنحی :فیصله شورای علمی پوهنحی ) 
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 اسم تخلص  ولد 

 

 

 

 

 

 

ــ  اداري فســاد دانــدی د نــامنيو  هپــه افغانســتان کــې پ

 تاثيات

 

 عنوان  دفورت موخصلکوتاودقیق(

عنوان درص ده جدارانه دنامه صــ ده عنــوان 

نوشــته میوود.صــ ده ی عنــوان عــالوه ازنــام 

ــا وطــوال  ــرط عرض ــته ت ــروف درجس ــه ح اثرک

ی ریرد.شــهرت کاندیــد دروسط ص ده قرارمــ 

ــنهاد  ــه ی پیوـ ــاریخ ارایـ ــی وتـ ــع عل ـ ترفیـ

پــاینی صــ ده ونــام  تســ رادرســ ت چــپ ق 

دیپارمتنت ؛پوهندی وموسسه ی تدفــیالت 

عالی دروسط قســ ت دــاالی صــ ده ط شــامل 

ــوده  ــدون شــامره د ــوان د میگــردد صــ ده عن

 ورشامرن ص دات حساب منیگردد

١ 

 

ي فســاد رسه دغه څېړنه کې د د ناامنيو اړوکــه د ادار 

ګورو.چې اوــا اداري فســاد د امنيــت د ک ــوايل رسه 

نه؟ دغه څېړنه کې څېړونکــی د دغــه   هکزواتيږي او  

اړوکې پېــدا کــوا غــواړي. دا چــې دولــت د اداري 

ــو اداري فســاد ګڼــي خــو  ــو څخــه و فســاد د الملون

څېړونکی د ځان رسه انګينه لري چې اداري فســاد 

 د امنيت رسه زواته اړوکه نه لري.

خالصه :خالصــه اولــین قســ ت پیوــنهاد دعــد 

ــ  ــوان اســت کــه خلــص موضــوع تدقی  قازعن

؛اهدافلمیتود وطرز اجرای تدقیق واســت اده 

ی متوقعــه ازنتــایا تدقیــق راطــور موجزدیــان 

میکنــد. ایــن دخــش نیزدرشــامرن صــ دات 

 اصلی پیونهاد حساب منی شود.

 

2 

اداري فساد د وو ناسور په څېر دی که پرېښودا     ٣ مقدمه :
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هيواد د نورو ســتونزو رسه مــخ کــوي د دې لپــاره   نو

تان خــالڅ   نــو د سن چې د دغه ناسور څخه افغا

اداري فســاد پــه الملونــو داوــد پــوه شــو. کلــه چــې د 

اداري فساد الملونه معلوم   نو ديا دولت ته اســانه 

 ده چې د هغې د مخنيوي لپاره پاليسۍ وضعه کړي.

اداري دغه څېړنه څخه اصــ  هــدف دا دی چــې د 

فساد او نامنيو تر منځ اړوکه کتل   چې اوا اداري 

 په وجه زواتيږي او که نه؟ وفساد د نامني

وظی ه ی اساسی هرمقــدم جلــب نظرارزیــادی 

کننــده دــه موضــوع تدقیــق ورضورت ان مــی 

 داشد.دراین دخش

پیونهاد کننــده دــرای مخاطــب خــود توضــیح 

میدهــد کــه موضــوع ازچــه قراراســت چــه 

 اهد میخو 

 انجام دهد وچرا

 انراانجام میدهد رضورت واه یت ان از

اانجام دادن ان چه ن عی توقــع دو چه قراراست  

دــرده مــی شــود.مقدمه دایدراد ــه ی موضــوع 

ــاهی  ــوددانش وارـ ــ ح موجـ ــق راداسـ تدقیـ

ــش  ــای دانـ ــاد وارتقـ ــاونقش ان رادر ازدیـ مـ

موــخص رردانــد .مقدمــه ی خــوب یــک 

؛منســجم ؛   پیونهاد تدقیق درعین زمان کوتــاه

قادل فهم ومتقاعد کننــد ه نیزمــی داشــد.مقدمه 

زیــادی کننــده رادخفــوڅ ر اداید نظر مســاعد  

راجــع دــه رضورت واه یــت تدقیــق پیوــنهاد 

 جلب مناید.

د تيو پنځلسو کالو راهســی نړوــوالی ادارې پــه دې 

هڅه کې دي چې پــه افغانســتان کــې ښــه حکومــت 

ه لــوي وايل رامنځته کــړي خــو پــه دغــه الر کــې دو 

ننګونې شتون لري وــو د امنيــت نــه شــتون او دوهــم 

 اداري فساد. 

کومتوالۍ لپــاره دې تــه اړتيــا ده چــې دغــه ح  د ښې

دواړه ستونزې حل   خو اوس په منځ کــې مه ــه 

پوښتنه دا ده چې دغه دوه دواړه فکتورونه پــه خپــل 

 منځ کې کومه اړوکه لري او که نه؟

پېدا کولــو لپــاره   د ناامنۍ او اداري فساد د اړوکې د

څېړونکــی غــواړي دغــه څېړنــه تــر رسه کــړي. او دا 

واړي چې په افغانســتان کــې کــوم اداري غ  معلوموا

ــامني د  ــه وجــه دی او کــه ن ــامنۍ پ فســاد دی دا د ن

 اداري فساد رسه کومه اړوکه نه لري.

 اریه ی مساله پرادلم(

ارایه پرادلم نق ه ی ع ف پیوــنهاد مــی داشــد 

یــک ج لــه دیــان مــی شــود پرادلم مع ــوال در

ــار  ــیح ان دک ــرای توض ــارارراف د ــاچنین پ ام

م یاازمروراثــار رذشــته ویــا هــم از لدمیرود. پرا

کاروفعالیت روزمره ی زنــدی رــی ویــاازهردو 

شناسایی می شود دیان موثرپرادلم ده این سواا 

که چرا داید این تدقیق انجام یادــد نیــز پاســخ 

ازمقدمــه میگوید ارایه پرادلم می تواند دخوی  

 داشد.

4 

د دغه څېړنې څخه موخه دا په ډاګــه کــوا چــې اوــا   ٥ :فاهدف یااهد
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اد د نا امنــۍ پــه وجهــه دی او کــه نــه. کــه سفاداري  

اداري فساد د ناامنۍ په وجهه وي نو دولت د اداري 

فساد د ک وايل لپاره امنيت ته پاملرنــه وکــړي او کــه 

چېرې ناامني او اداري فســاد رسه کومــه اړوکــه ونــه 

داوــد نــور الملونــه پېــدا کــړي تــر څــو   لري نو دولت

 .اداري فساد مخنيوی وکړي

هدف یااهداف واضح می سازد که تدقیق ده 

کــدام اهــداف یامقاصــد مــی خواهــد دســت 

 یادد.هدف داید موخص داشد.

ــه  ــی ؛واقعینان ــل دسرتس ــدازریری .قاد ــل ان قاد

ودارای چوکات زمانی معین داشد.این دخــش 

 مقدمه داشد.نیزمی تواند جزء 

دغه څېړنه د دولت لپاره د پام وړ ګټــې د ځانــه رسه 

ه د دولت د اداري فساد او نــامنۍ د اړوکــې کللري  

په پوهېدو رسه خپلو پاليسيو کې تغيات راويل. کــه 

نــاامني پــه اداري فســاد رسه کومــه اړوکــه ولــري نــو 

دولت ده د امنيت د راوستلو لپاره هلې ځلــې وکــړي 

راکم کړي او کــه اداري فســاد رسه   چې اداري فساد

اري فســاد داامنيت کومه اړوکه ونه لري نو دولت د  

د راټيټوايل لپاره په نورو فکتورونو غور کوي تر څو 

 اداري فساد راکم کړي.

 

 اه یت تدقیق:

ــرای توجیــه انجــام ان  رشح اه یــت تدقیــق د

رضوری است.دراین دخش ده سواالتی ازایــن 

د نظــر مهــم اســت ؛ قبیل که لچرا تدقیــق مــور 

درای چه کسانی اه یت دارد وازانجــام ان چــه 

ی شود. جواب میگوید. ایــن م  م ادی حاصل

دخش می تواندواضح سازدکه تدقیق پیونهاد 

ده اصالح وتک یل دانش ومعلومــات دررشــته 

چه اثرمی رذارد ویا درعرصه های دیگر زنده 

ری داعث دوجود امدن کدام تغیــرات فرصــتها 

شــود. ایــن رانیــز مــی توانــد  واصــالحات مــی

 درمقدمه رنجانید.

٦ 

 

 

 
7 

ــړۍ ټــوا هيواد ه د اداري فســاد رسه الس او نــ و د ن

ګرووان دي خو په ځېنــو هيوادونــو کــې دغــه کچــه 

زواته ده او په ځېنو نورو کې ک ه ده. که په ځي رسه 

وکتل   نو په پرمختلولو هيوادونو کې نظر مخ پــر 

ــې د اداري ف ــو ک ــه ده. وده هيوادون ــه ک  ــاد کچ س

افغانســتان هــم وــو د هغــه هيوادونــو څخــه دی چــې 

پکې اخري حــد تــه رسېدلـــې دی او د   داداري فسا

لومړوو لسو فاســـدو هيـــوادونو پــه لســت کــې کـــې 

راځي. اداري فساد په د هر هيــواد لپــاره د رسطــان د 

ــر دلــی د  ــواد ورځ ت ــر دی چــې هي ــه څې ــرض پ م

د دولــت د  ک زورۍ خوا ته کش کوي. اداري فساد

عواودو کچه راک ويل د قانون حاک يــت ک ــزوری 

لــوړوي او د خلکــو دــاور پــه   هچــ کويل د جراميو ک

 مروراثار وتعری ات:

مروراثار یا پیوینه داید اراهی مولف ازاخــرین 

پیرشفت های عل ی دررشته وســاحه ی مــورد 

 نظررانوان ددهد.مورواثارداید اط ینــان ددهــد

که تدقیق پیونهاد رــام هــای جدیــد ی دــرای 

ــه ت ــد ن ــی داش ــدی م ــای دع ــ پیرشــفت ه ار ر ک

واقتباس کارهای انجام شده مرور اثار رذشــته 

چهار چودی درای تعیین اه یت تدقیــق مــورد 

ــق  ــرادلم تدقیـ ــرت پـ ــدی دهـ ــوا دنـ نظروفورمـ

مدسوب می شود مروراثار رذشته دا چکیــده 

اه وتلخیص کارهای قبلی رسیدن ده یک دیدر

دردــاره ی موضــوع رااحتــوا میکنــد پیوــینه دــا 

 بــوع لتیزســها م  کاردرد اثار ومضــامین عل ــی
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حکومــت راک ــوي. داســې نــور لســګونه زوانونــه د 

 .ځانه رسه لري

ټوا هيوادونه د اداري فساد پــه تــاوانونو پــوهيږي او 

ټوا په دې هڅــه کــې وي چــې پــه دغــه درخــه کــې 

وي او په خپل ملک کــې مختل ي پاليسۍ رامنځته ک

د اداري فساد کچه راک ه کړي. کله دغــه پاليســۍ د 

حده پورې کامياده وي خو کلــه د دغــه پاليســيو   هو و

 .پ  کوا د حکومت په اوږو وو دار وي

ــه د نــورو  ــري لک ــف عوامــل ل ــاد مختل اداري فس

هيوادونو مرستېل د نظارت کچې ک والیل د سياس 

ــ  ــو د ارادې نوــتونل د عوام ــوهې کچــې رهربان و د پ

 . ک وايل او داسې نور

افغانســتان  هپــ په دغه څېړنه کې ليکواا غواړي چــې 

کې د اداري فساد او ناامنيۍ تر منځ اړوکه وګــوري. 

کاا راهيس په افغانســتان کــې اداري فســاد   ۲۰۰۱د  

زواتيږي تر څنګ وې د نا امنۍ کچه هم لوړېږي نو 

نځ په دغه څېړنــه کــې د دغــه دواړه متدولونــو تــر مــ 

که څه هم دغه څېړنه نــوی   .اړوکه پېدا کوا غواړي

 څېړنه نه ده شوی. همده او له دې مخه کو 

 مراجع جدید ازمنبع ده کم نباشد -

تدقیقــی وکتــاب هــای –لرســاله هــای عل ــی 

 مرجع نوشته وتک یل میوود.

تعریف اص الحات نیزاررچــه حت ــی نیســت 

ــا ارــرالزم دانســته شــود .دره ــین قســ ت  ام

قرارمی ریرد. این دخش هم دعضــاجزء مقدمــه 

  می داشد.

 

 

 

 

پــه دغــه څيړنــه کــې زمــا هــدف النــدې پوښــتنو تــه 

 ځواب پيدا کوا دی

ا په افغانستان کې ناامني په اداري فساد کوم تــاثي وا

 لري او که نه؟

 

 سوالهاویا فرضیه ها: 

مقفد ازفریضه ها وجوادهاو نتیجه ریری های 

فرضی دردــاره ی ســواا وراه حــل پــرادلم مــی 

جــام تدقیــق توقــع داشد که مدقق انرا قبل ازان 

میکنــد. ایــن دخــش هــم مــی توانــد درمقدمــه 

 رنجانیده شود 

٩ 

اوس مهاا دغه څېړنه کې ا ووه ک ي څېړنه ده چې  د

اداري فســاد.   ۲نــامنی او    ۱دوه متدوله شــتون لــري  

ز کــاا راهييســ پــه افغانســتان کــې د   ۲۰۰۱نامني د  

دولت خواو د مړو او ژودلو کســانو د تعــداد ملخــې 

اداري فساد د نړې د معتــربو ووــب پــاڼو   اندازه کوو.

ــدو هيو  ــوم د فاس ــتان ن ــې د افغانس ــار داک ــو د ق  ون

ملخې ګورو چې مخکې شوی او که وروسته شوی 

 رون تدقیق:

ادیان کــرده ر   رون تدقیق پالن اساسی تدقیق

ــردد. رون  ــوب میگ ــب ان مدس ــع قل ودرواق

ــا تسلســل  تدقیــق فعالیــت هــای مــورد نظرراد

پیوــبینی شــده طــوره م فــل رشح میدهــد 

دررون تدقیق مع وال ج عت مــورد م العــه 

دریک ج له تعریف رردیده ودعد ا طریقه ی 

١٠ 
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.دی ديا د اوکسل او     stata پــر مــب دغــه معلومــات    

 Scattor Plotتدليلوو او د تدليل وروسته پاوله وې 

Graph ــورو   ــګ د ن ــر څن ــاوو. د دې ت ــب ښ ــر م پ

ماوښتونو څخه هم ګټه اخلــو لکــه احفاووي از  Chi 

square Test, P value 

 

د دوهــم الس معلومــاتو څخــه ګټــه   ېدغه څېړنه کــ 

دې ته اړتيــا دــه نــه وي چــې د لــومړي الس   اخلو نو

معلوماتو څخه ګټه واخلو خو ديا که اړتيا پېدا شوه د 

ــوي  ــاويت من ــاره د قض ــی لپ ــي وال ــې د ال غن څېړن

judgemental samplingاخيستنې د ميتود څخــه  

 ګټه واخلم.

  

 

ونه ریری ازان توضیح داده می شود. ده یاد من

ییه دــه افــ ت درعلــم احیــ می اوریــم کــه ج ع

مج وعه ی افراد یامواهداتی ر ته مــی شــود 

که داهم دارای حــداقل یــک صــنف موــرتک 

ــام  ــد مت ــری دای ــه ری ــند . درترشــیح منون داش

جزییات دفــورت دقیــق وروشــن دیــان رــردد 

 تاارزیــادی رننــده دــه م ثــل دــودن ان اط ینــان

حاصل مناید .رون تدقیــق وســایل وســامان 

ازه ریری دن االت وه چنان موادی راکه درای ا

متدوا هاواجرای تچزیه وتدلیــل الدراتــواری 

ازانها کارررفته می شــود. نیزترشــیح وتوضــیح 

ــع اوری ارقـــام  ــی منایـــد.طرزالع ل ج ـ مـ

ــا  ــوالنامه ه ــا س ــورم ه ــه ف ــات .منج ل ومعلوم

رارمیگــرد. ودیگر اســنادیکه مــورد اســتت اده ق

زمان رشوع وختم کــار وســاحات ج ــع اوری 

قــا تــذکر داده مــی یقارقام نیز درایــن دخــش د

شود.معلوم است کــه ارقــام ج ــع اوری شــده 

درای اینکه قادل فهم ونتیجه ریــری شــوند. دــه 
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Almukhtar, Sarah. Yourish, Karen. 

(2015) 14 Years After U.S. Invasion, the 

Taliban Are Back in Control of Large 

Parts of Afghanistan. New York Times. 

Retrieved from. 

http://www.nytimes.com/interactive/20

15/09/29/world/asia/afghanistan-taliban-

maps.html?_r=0 

Fields Mark and Ahmed Ramsha, 

(2011). A Review of the 2001 Bonn 

Conference and Application to the Road 

Ahead in Afghanistan. Center for 

Strategic Research Institute for National 

Strategic Studies National Defense 

 مراجع:

درای معلومات دراین دــاره دــه ضــ ی ه ی ایــن 

ود ساخک فهرست مراجع درای اثراصــلی  نره

مراجعـــه  48-٣٩ترفیعـــات عل ـــی صـــ دات 

 رردد.

١١ 

http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/29/world/asia/afghanistan-taliban-maps.html?_r=0
http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/29/world/asia/afghanistan-taliban-maps.html?_r=0
http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/29/world/asia/afghanistan-taliban-maps.html?_r=0


 

 

 

 

                       221 

 څېړنې ميتودولوژي د                           

University 

Hayes Laura, Brunner Borgna, and 

Rowen Beth. (n.d). Al-Qaeda Osama bin 

Laden's Network of Terror. Infoplease. 

Retrieved from. 

http://www.infoplease.com/spot/al-

qaeda-terrorism.html 

Kaufmann, D. (2005). Myths and 

realities of governance and corruption. 

Koyuncu, C., & Yilmaz, R. (2009). The 

impact of corruption on deforestation: a 

cross-country evidence. The Journal of 

Developing Areas, 42(2), 213-222. 

Levin, M., & Satarov, G. (2000). 

Corruption and institutions in Russia. 

European journal of political economy, 

 .١٣2-١١٣ ط ١(١٦

Livingston, Ian S. and O’Hanlon 

Michael. (2015). Afghanistan Index Also 

including selected data on Pakistan. 

Retrieved from. 

http://www.brookings.edu/~/media/Pro

grams/foreign-policy/afghanistan-

index/index20150210.pdf?la=en 

North Atlantic Treaty Organization 

(NATO). (2015). NATO and 

Afghanistan. Retrieved from. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topic

s_8189.htm 

Security Governance. (2014). The 

Afghan National Security Forces Beyond 

2014: Will They Be Ready? Retrieved 

from. 

http://www.infoplease.com/spot/al-qaeda-terrorism.html
http://www.infoplease.com/spot/al-qaeda-terrorism.html
http://www.brookings.edu/~/media/Programs/foreign-policy/afghanistan-index/index20150210.pdf?la=en
http://www.brookings.edu/~/media/Programs/foreign-policy/afghanistan-index/index20150210.pdf?la=en
http://www.brookings.edu/~/media/Programs/foreign-policy/afghanistan-index/index20150210.pdf?la=en
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_8189.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_8189.htm


 د څېړنې ميتودلوژي          

 

   222  

 

 

 مهم ټکي .۱۳.۴

له کبله نه  وچې څېړونکی د خپلې څېړنې لپاره پروپوزا جوړ کړي د الندې ني ګړتياو   هلک

 قبلېږي. 

. کله چې په پروپــوزا کــې د څېړونکــي موخــه او موخه او هدف وې روښانه نه وي ✓

لخوا نه قبلېږي. څېړونکی داود هڅــه وکــړي چــې پــه نو د مقادل لورې  ؛هدف روښانه نه وي

 دف روښانه کړي.ه خپل پروپوزا کې موخه او

منځ توافــق ســم نــه وي. پــه دې کل شوي ميتود او اړونده موضوع ترکله کله ديا د ټا ✓

 نو اړونده څېړنه ده س ه نه وي.  ؛مانا که دغه ميتود وکاروا  

نو په ټاک  وخــت کــې دا   ؛وي  وي هغه ډېره پراخه  ېکومه موضوع چې ټاکل شو  ✓

شــوی وي يړ وي چې په اړونده درخه کې څېړنه وک  ناشونې . وا کوم تقسيم اوقات چې جوړ 

لکه په ووه مياشت کې د ټوا افغانستان د والوتو څخه لــومړي   .هغه د حقيقت څخه لرې وي

 الس معلومات راټولوا.

 پرې و . کله کله ديا ستونزه او موضوع دومره مه ه نه وي چې څېړنه ✓

روښانه شوي او هم   يو تګالره س ه نه    په ځېنو پروپوزلونو کې د معلوماتو راټولولو ✓

شــو  چــې دغــه کــار د پروپــوزا د نــه   يلد معلوماتو تدليل په اړه سم معلومات نه وي راټوا 

 قبلېدو سبب ګرځي.
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درهرص ده تاید دیپارمتنت پــوهندی دــامهر تــاریخ 

 جلسه تکرشود
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 ١٣ شهرت استاد رهنام:
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ز   ملریز ۱۳۶۶ د  ېږ ېکال  واليت  ننګرهار  د  نوموړی  دی.  دلی 

 ۱۳۸۴ول د کيل اوسېدونکی دی. په سمهمندرې ولسوالۍ د با
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پوهنتون د حقوقو او سيايس علومو پوهنځي ته کې د ننګرهار  

کال د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سيايس علومو پوهنځي د ملریز   ۱۳۸۹دا کړه. په  یالره پ

ل فارغ شو.  ديپلوماسۍ څانګې  او  ننګرهار ه  ادارې  په  دنده  لومړنۍ  يې خپله  دې وروسته 

ار پوهنتون د عامه ادارې او  کال د ننګرهملریز    ۱۳۹۲ل کړه. په  یناف څارنوالۍ کې پیاست

يکا بورسونو اکال د جملریز    ۱۳۹۳په    . پالېسۍ پوهنځی کې د علمي کدر په توګه مقرر شو

کال ملریز    ۱۳۹۵ل کړي. په  یواد کې خپله ماسرتي پېچې جاپان ه  برالسی شو،کې په دې  

 ړه.  خپله ماسرتي د عامه مديريت په برخه کې د جاپان نړيوال پوهنتون څخه تر السه ک

کال د ملریز    ۱۳۹۷کال د عامه پالېسۍ څانګې د امر په توګه وګامرل شو. په  ملریز    ۱۳۹۶په  

په توګه دنده د  استا  مهال داوس  يس په توګه وګامرل شو.یعامه ادارې او پالېسۍ پوهنځي د ر

 .  يتررسه کو 

بنسټون  ؛تر دې دمه دوه کتابونه  همدارنګه يوه څېړنې ميتودولوژي لري.  د    او    هد مديريت 

 . ده ې( ژورنال کې خپره شو SSRN)  په اچې د امريک ، څېړنه لري

  



 

Abstract 

Research Methodology One of the Pashto books, which is a guideline for research 

beginners, It concentrates on both parts (how to do research and how to write a 

research paper). Meanwhile, it is written with academic rules and tries to keep the 

citations in APA style. The book has three parts. The first section contains general 

information such as what academic research is, its characteristics, and typology. 

second part, it's about how to do research, such as selecting a research topic, 

literature review, and so on, and in the third part, it's about how to write an academic 

paper . 

This book will help all Afghan students from all faculties to do research and write 

their monographs and thesis. By learning the three parts mentioned, you will be 

able to start writing your papers and have an academic paper. 
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 خوست 

 د اوبو لگولو انجنیری 97
پوهندوی دېپلوم انجنیر اصغر  

 غفورزی 
 ننګرهار عبدامللک پرهېز  د انسان فزیولوژي او اناټومي  98 ننګرهار

 100 ننګرهار وال حسین آرمانپوهن نیامتولوژدي  99
د کورنیو الوتونکو د روزنې  

 اساسات 
 ننګرهار پوهاند میر حامل نیازی 

 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  د کرنې ترشیحي قاموس 102 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  د سازماين اړیکو مدیریت  101

 ننګرهار پوهندوی روزي خان صارق  دوهمه برخه   حیواين تغذیه 104 ننګرهار ق پوهندوی روزي خان صار  لومړی برخه   حیواين تغذیه 103

 ننګرهار پوهنوال محمد بایر درمل  وترنري فارمکولوژي  ۱۰۶ ننګرهار پوهندوی پیر محمد ستانکزی  وترېرني داخله  105

 ۱۰۸ ننګرهار پوهنیار اکرام الله وقار  کوانتم میخانیک  107
  لهد جرمني ژبې اسانه زده کړه، 

 اساساتو نه تر ادبیاتو پورې 
 ننګرهار داکرت اکرم ملکزی 



 

 

 ۲۰۲۲ مارچ  افغانستان،کابل څلورمه کارته،  ، د لوړو زده کړو وزارت ،: ډاکټر یحیی وردګکوونکی تطبیق

  www.mohe.gov.af ,info@ecampus-afghanistan.org :امييل ،۰7۰73۲۰۸۴۴  ،۰7۸۰۲3۲3۱۰موبایل: 

    www.ecampus-afghanistan.org: ئش څخه ډونلوډوالی و ټول کتابونه له دې ویبپاڼ  

 

 ننګرهار ریحان الله رحیمي   پوهندوی   عامه اقتصاد  ۱۱۰ ننګرهار پوهنیار محمد عرفان قریيش رهربي له تیوري تر عمله 109

 ننګرهار زی فقیر ر  پوهنمل مصو  د برشي رسچینو مدیریت  ۱۱۲ ننګرهار پوهنیار نثار احمد مصلح  د څیږنې مېتودولوژي  111

113 
مرکزي بانګ او پرمختللې پويل  

 سیاستونه 
     خوست  پوهاند دوکتور عبدالقیوم عارف 



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 365 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. All the published textbooks 

can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org  . 
 

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 230 medical and non-medical textbooks so far . 

I would like to cordially thank 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 

Ministry of Higher Education, Kabul, Afghanistan, May, 2022 

Mobile:  0706320844, 0780232310 

Email: info@ecampus-afghanistan.org 
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