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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 په بازار که  پخواني  ې اخيل چ   ه ګټ   نه 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 راغيل دي چ   ې پالن ک   ک ی ژ ی کلونو په ميل 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  ه   س کر  مللوما و  

  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 

لهو علمهي  ویهات د نړیوا 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   د جرمني کم اشومانو لپار 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 نه کوم چ من   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   اغيل ښ او    و ی عو مت الله  حک   اغيل 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 مېيوزارتپ کابلپ    و ړ ک زد    و ړ لو   د 

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴پ  ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰:   ليفون ټی دفرت    د 

 info@ecampus-afghanistan.org:  امييل 



  أ 

 

 لړليک 

 ر .......................................................................... تقریظ

 ص .......................................................... د مننې څرګندونه 

 

 لومړى څپرکى 
 

 1 ......................................................................... رسیزه 

 3 ........................................ عامه اداره د عامه چارو سمبالوونکې 

 4 ....................................... د سازمان، ادارې او مدیریت پېژندنه 

 6 .............................................. ه په عامه خدمت کې عامه ادار 

 8 ................................. ( Public Administrationد عامه ادارې)

 8 .............................................................. ( پیژندنه (P.Aیا

 9 ............................................... سیايس تعریف  يد عامه ادار 

 11 ......................... عامه اداره هم مستقیمه ده او هم غیر مستقیمه 

 12 ................ اره د پالیسۍ جوړولو په دوران کې یوه مرحله ده داه امع

 13 ................................... عامه اداره د عامه ګټو تطبیق کول دي

 14 ............... کول چې په   هرس تر عامه اداره یعنې د هغو کارونو په ګډه 

 15 .............................................. د عامه ادارې حقوقي تعریف 

 15 ..................................................... عامه اداره "مقرره" ده:

 15 .......................................... د عامه ادارې "مدیریتي" تعریف

 16 ................... عامه اداره په دولت کې اجرائیوی عمل ته ویل کیږي 

 16 ........................... ی عامه اداره یو مدیریتي مسلک یا تخصص د

 17 ................................... د علم تر څنګ هرن هم دیعامه اداره 

 18 .................................. د عامه ادارې "حرفوي/مسلکي" تعریف 



  ب

 
 18 ....................................... عامه اداره د مقاله لیکلو سيايل ده

 19 ............................................. عامه اداره یوه علمي رشته ده 

 20 .................................................. عامه اداره یو مسلک دی 

 23 ..................................................... د عامه ادارې تاریخچه 

 25 ............................................. د عامه ادارې تدریجې تکامل 

 26 ............................................. او موضوعات محتویات  اصيل

 27 ..................................................................... پوښتنې

 

 دويم څپرکى

  اړیکې )ارتباطات(

 

 31 ............ معنا او د استعامل یا ېو لغ(Communicationد مفاهمې )

 32 ................................................. د اړیکو )ارتباطاتو( ډولونه 

 32 .......................................................... یو اړخیزې اړیکې 

 33 ......................................................... دوه اړخېزې اړیکې 

 33 ............................................................ متمرکزې اړیکې 

 34 ....................................................... غیر متمرکزې اړیکې 

 34 .............................................................. مخامخ اړیکې 

 35 ............................................................... رسمي اړیکي 

 35 .............................................. تصاديف یا یو ناڅاپي اړیکې 

 36 ............................ له ځان رسه مفاهمه يا فردي مفاهمه ړى:لوم

 36 ..................................................دويم: دوه کسيزه مفاهمه

 37 .......................................... درېيم: ګروپي )ډله يېزه(مفاهمه

 38 ............................................ څلورم: کتلوي )ټوليزه(مفاهمه



  ت

 
 39 ................................ د طرز له مخې د مفاهمې )اړیکو( ډولونه 

 39 ................... ( Verbal Communication)ه شفاهي مفاهم -الف 

 39 ................................................... غريشفاهي مفاهمه -ب 

 40 ..................................................................... پوښتنې

 

 رکى پ څم ېيدر 

 د افکارو او نظرياتو تبادله
 

 42 ................................................ د اړيکو يا مفاهمې خصلت 

 45 .......................................................... د مفاهمې پروسه

 46 .......................................................... مفاهمې عنارص د

 46 ............................................... ( Senderلومړى: لېږونکى )

 47 .................................................. ( Messageدويم: پېغام )

 47 ................................................. (Channel) درېيم: چينل

 48 ......................................... (Receiverڅلورم: اخيستونکي )

 48 ......................................... په مفاهمه کې یو شمېر رضورتونه 

 Feedback ) ............................................... 48الف( غربګون )

 49 ............................................ ډولونه  (Feedbackد غربګون )

 49 .......................................... ګونرب غ کيلومړى: ارزيايب کوون 

 49 .................................................... دويم: حاميتي غربګون 

 49 ................................................... درېيم: تفسريي غربګون 

 49 ........................................... پوښتنو کولو غربګون  د: ومڅلور 

 50 .................................... پنځم: د درک او بشپړ پوهېدا غربګون 

 50 ...................................................... ( Context)ب( قراین 



  ث

 
 50 .......................... د مفاهمې )اړیکو( په ترڅ کې ځنډ راوستونکي 

 50 .......................................................... (Noiseغاملغال )

 51 ..................................................... لومړى: داخيل عوامل 

 51 ...................................................... دويم: خارجي عوامل

 52 ................................... د اړيکو په مخنيوي کې دولس خنډونه 

 52 .................................................................... .انتقاد1

 52 ................................................................ .نوم ليکنه2

 53 .................................................. .د تشخيص کولو هڅې 3

 53 .......................................... .له ارزونې رسه يو ځاى ستاينه4

 53 ................................................................. . امر کول 5

 53 .................................................................... .ګواښ 6

 53 .............................................. .اخالق ښودل او تنبه کول7

 54 ....................................... .نا مناسبه او ډېرې پوښتنې کول8

 54 ..................................................................... پوښتنې

 

 څلورم څپرکى 

 اداري اړیکې 

 

 57 ............................................... په اداره کې د اړیکو اهمیت 

 60 ...................................................... الف( د دندو همغږي 

 61 ......................................................... ب( د ستونزې حل 

 61 .................................................... ج( د مالوماتو رشیکول 

 61 .......................................... د( د شخړو یا منازعاتو رفع کول:

 61 ...................................... اره کې اړیکې:ه ادده پانه د برنارد ل



  ج 

 
 63 ......................................... د نوربرت ویرن سایربنیتک نظریه:

 64 ......................................... د اداري اړيکو پر وړاندې خنډونه

 64 ................................................... لومړی( د پالن نشتوال 

 64 .............................................. دويم( د پېغام کمزورې افاده

 65 .......................................................... درېیم( چاڼ کول 

 65 .................................................... څلورم( د لېږد کمزورتیا

 65 .................................... ډ نه شتون، وېره او ګواښ پینځم( د ډا

 66 ............................................... شپږم( شخيص ځانګړتياوې 

 66 .............................................................. اووم( جنسيت 

 66 ................................................................ اتم( عواطف

 67 ...................................................... نهم( شفاهي مفاهمه

 67 ................................................................ لسم( ادراک 

 68 ..................................................................... پوښتنې

 

 پنځم څپرکى 

 ریالچاپې اينسازم
 

A ( :70 .......................................... د سازمان داخيل چاپېریال 

B 70 ............................................. ( د سازمان بهرنی چاپېريال 

 71 ................................. ندي()ډلبشنه وېو د سازمان د مخاطبین

 72 .......................................................... داخيل او خارجي

 72 ........................................................ اصيل او فرعي ډلې

 72 ..................................... پرې مخاطبین و بېلف اخام موافق،

 73 ..................................... رسنۍ )مطبوعات، میډیا( او حکومت 



  ح 

 
 74 ........................... تحریري ارتباط وسایل  -په دفرت کې د رسمي 

 75 ............................................ ( official letterلیک )مکتوب  

 76 ........................................................................ حکم

 77 ...................................................................... مصوبه 

 77 ................................................................. متحداملال 

 77 .................................................................... پيشنهاد

 77 ............................................................... خلص سوانح 

 77 ..................................................................... معال است

 78 ...................................................................... دوسيه

 Proposal......................................................... 78پروپوزل 

 Report ............................................................... 79راپور 

 80 .............................. په راپور لیکنه کې الندې ټکي رضوري دي 

 82 ..................................................................... پوښتنې

 

 شپږم څپرکى 

 د مدیریت معلومايت سیستم
 

 83 ................................................ په اداره کې انساين اړیکې 

 84 ....................................... په اداره کې د انساين اړیکو مفهوم

 85 ............................................ په سازمان کې د اړیکو اهمیت 

 86 ......................................................... د مفاهمې مقاصد 

 87 ............................................... مفاهمې ته ورپېښ خنډونه 

 87 ...................................................... (Noiseغاملغال ) .1

 87 ............................................ . له خربو څخه مختلف درک 2



  خ 

 
 Lack of Self-esteem) :) ......................... 88. په ځان بې باوري3

 88 ................................... ( Belief Systemستم )ي عقيدوي س. ۴

 89 .............................................. د معلوماتو اعتباري منبع  .5

 89 ..................................... ( Social Distanceله)ټولنيزه فاص .6

 90 ................................ د مفاهمې لپاره د مناسب وخت ټاکل .7

 90 ............................. د معلوماتو د ورکولو لپاره د ځاى انتخاب  .8

 91 ............................... د اغېزمنې مفاهمې لپاره ځينې تخنيکونه 

 93 ..................................................................... پوښتنې
 

 اووم څپرکى 

 عمومي ويناوې 

 94 ................................................ ( The Speechويناوې ) -1

 97 ........................... ( Voice and Deliveryغږ او د غږ رسونه ) .۲

 99 ........................................... مفاهمې لپاره پينځه مهارتونه  د

 Speaking.............................................. 100خربې کول : .1

 Listening ................................................... 101اورېدل: .۲

 101 ........................................... د اورېدلو او ويلو ترمنځ توپري:

 Reading .................................................... 102لوستل: .3

 Writing ....................................................... 103ليکل: .۴

 104 ......................................... ( Cs.7د يس اووه ګوين اصول )

 104 ...................... (Completeness. د وينا او ليکنې بشپړوال ) 1

 105 ................................................ (Concisenessلنډيز ).۲

 105 .............................................. ( Considration. دقت )3

 106 ........................ (Concreteness. محکموال او مرتب وال )4



  د

 
 107 ................................................... ( Clarityوضاحت ) .5

 107 .................................... (Courtesyد تواضع غوره کول ) .6

 108 .......................... (:Correctnessد وينا او ليکنې سموال ) .7

 109 ........................................ د عامې وينا لپاره لس الرښوونې

 111 ............................................ د وينا ډب کوونکي فکټورونه 

 113 ............................................. اره الرښوونې د ښه اوريدو لپ

 115 ................................................................... پوښتنې

 

 اتم څپرکى 

 جمعي ارتباطي وسايل

 117 ............................... یي، مطبوعايت او ارتباطي وسايل ښنابری

 118 .............................................. د ورځپاڼو ښېګڼې:  لومړى:

 118 ............................... دويم: دورځپاڼو او اخبارونو نيمګړتياوې: 

 119 .................................................... (: Magazineمجلې )

 119 .................................................لومړى: د مجلو ښيګڼې:

 120 ............................................... ياوېړتمګدويم: د مجلو ني

 120 ................................................. ( Televisionتلويزيون )

 120 .............................................. لومړى: د تلويزيون ښېګڼې 

 121 ........................................... ګړتياوېدويم: د تلويزيون نيم

 121 ........................................................... (Radioراډيو )

 123 .................................................. لومړى: د راډيو ښېګڼې 

 123 ............................................... ړتياوېاډيو نيمګدويم: د ر 

 124 ....................................................... کمپیوټر او انټرنیټ 



  ذ

 
Computer & internet ................................................ 124 

 126 ...................................................... ( Seminarسيمنار )

 Symposium ................................................. 126سمپوزيم  

 128 .................................................. ( workshopورکشاپ ) 

 128 ............................................... ( Conferenceکنفرانس )

 128 ............................................. د مفاهمې لپاره سپارښتنې

 129 ....................................................... ( Meetingغونډه )

 130 ................................................ د غونډې د دايرولو داليل 
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 تقریظ  

او عامه پالیيس او تطبیقول د یوه ه  عامه اداره  ،  يواد په کچه رسارس ېجوړول 

ک  لوی په مجموع  تدبیر دی.  پر   ې او مهم  او  ټولیزو چارو مدیریت  ییزوـ  ډله  مخ    د 

  ي ډول چارو پرمخ بیول او د هغو سازمانده  ېد  د  ې، بلک ينه د  بیول ساده او آسانه

ه  يهمغږ او   د  او  کېکول  په  اداواد  د  زیات  ير چه  د  کول  تررسه  د   ې،پوه  ېدندو 

 .  يته اړتیا لر  مسولیت احساس کولو او مهارتونو

یو  اداره د  لرغونو وختونو ک   ېټولنیز   ېعامه  په توګه  رامنځته شوه. کله    ېاړتیا 

  نو اوزیات پرمختګ وکړ، نو اداره هم د یوه علم په توګه د پوها  ياو تکنالوژ   علم  ېچ

ه  وده ومونده، پرمختیا پ  ې دو رسه یېر ېده، د وخت په تېوړ وګرځ  ې ړونکو د پاملرن ېڅ

هغ  ېک په  ی  ېوشو   ېړن ېڅ  يعلم  ېک  ېراغله،  ترڅو  شوه،  بشپړه  یوه    ېچ  ېاو  د 

لر  نصاب  ټاکلی  ورځ  نن  او  ومونده  بڼه  دسپلین  ک   ياکاډمیک  پوهنتونونو  په    ېاو 

 . يږ ېتدریس ک

په څرګند ډول رسه د    ېڅانګه ده چ  ېګړ ه ځان ه یو عامه اداره په بشپړ ډول رس 

 چارو له پلوه له سیايس   -او الرو  نظریاتو، تخنیکونو  ، سازماينېبڼ   يپرمختیای  ېخپل

په    ېکه  مهارتونه لکه د ابزارو په شان پ  يمدیریت  ي،ر لر پېعلومو او مدیریت رسه تو

چلندونه په    ساينان  ېک   ېاو په هغ  ي تطبیق کړ   ېګان   او باید عامه پالیيس  يکار ځ

 . يږ ې رل کېشم اسايس ېلپاره اړیک ېموخ ېد . دمبال يششکل س ر اوچتېډ

 دولتی مدیریت   ي زیاتره د نو   ې وخت ک   ي اوسن په  

 (New Public Administration خرب څخه  د  ي ږ ې ک   ې (  زیاتره  نومونه  دغه  نو   ،

ب   )معارصو(   اوسنیو  کوونک ې الب ې عامه  ترشیح  عنارصو  د  خدمتونو  د   ې لو  په  توګه    ې ده. 

نصاب او پروګرام له   ي اړخ جوت شوی او د ځانګړ  ي علم  ې ه ادار د عام   ې وخت ک  معارص 

 یو    ې د مضامینو په لړ ک   ې . د عامه ادار ي ږ ې تدریس ک   ې نامتو پوهنتونونو ک   ۍ د نړ   ې مخ 
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او سازماين ې هم د مفاهم  ارتباطاتو  په زړه    مدیریت دی.   اړیکو   ،  یو  دغه مضمون 

یوه    ې نن ورځ   د   را پوهاوی   و ا   پوهاوی   ې چ ځکه    ه، دا پوهنه د   ي او ټولو ته رضور   ې پور 

غوره صفتونو او هرنونو څخه ګڼل    او   مهارتونه د مدیرانو د اسايس   ې اړتیا ده. د مفاهم 

 .  ي ږ ې ک 

او   اداره  وینا   تړيل  ېپور   ېهغپه  عامه  بله  په  هم  یا  او  ټولنیز  عموما  مضامین 

 . يعلوم د يبرش 

ده. لقه ښکارنده  په اندازه مغیا  چلتېپ  چلتیا د انسان د رواينېعلومو پ  يد برش 

ت اړیکېپه  او  ارتباطات، مفاهمه  بیا  پ  ې ره  یوه  له رموز   ېچلېساتل  او    ه او هرنمندانه 

 ډکه موضوع ده.  

په د نیکه مرغه اوس  ورته    او  يد  يشو   ې ړن ېڅ  ېبرخه ک  ېله  مشخص اصول 

و ا  ېهند ارواپو   ېبرخه ک  ېد ارتباطاتو او مفاهم  ېک  ۍ . په نوره نړ يد  يښودل شو 

ډ  يالوژ تکن  ېمعلومات مرسته  دی،ېپه  شوی  کار  په    ر  اوس  مرغه  نیکه  له  دی  دا 

  او پوهنځی تاسیس شوی دی او د سازماين   څانګه  ېد عامه ادار   هم  ېافغانستان ک

. ارتباطات د سازمان دننه او  يږ ېمضمون ګڼل ک  يیو مهم مسلک  ېمضمون ی  اړیکو 

   ی.مهم دپاره له سازمان څخه بهر د سازمان د مخاطبانو ل

د ناوړه تفاهم یا نه تفاهم له    ېر ستونز ېګڼ شم  ېده چ  ېنده شو ا څرکاوس د

د عامه خدماتو کیفیت، د هغو د    ېخوا ارتباطات او اړیک   ې . له بليږ ې ک  امله را پیدا

 .  ياجرا کولو او رسولو ګړندیوالی او سموالی ډاډمن کو 

  ي وړ یاپکلکه او    يهمغږ  ېاړیک  تفاهم د زغم لپاره لومړنی رشط دی. تفاهم او

یو    ې د مدیریت تجرب   ې یو مهم عنرص دی. پوهاوی او اړیک  ېد ادار   ياو همغږ   يکو 

باید د اداره چیانو ترمنځ رشیک او بحثونه    ېڅه شته چ  ېداس  ر ېاو ډ  يږدو ېبل ته ل

 .  ويش ېورباند 
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نیکه مرغه دغه کتاب همداس تر   ېیوه مهمه موضوع ک  ېله  لیکل شوی دی. 

پور  ا  موږ  ېاوسه  ادار   ېکتان  فغانسپه  ک  ېد  برخه  په  مدیریت  چاپ ېډ  ېاو  لږ  ر 

د پوره کولو لپاره  ېنیمګړتیا ته پام شوی او د هغ ېآثار درلودل، دا دی اوس د يشو 

 کار دی.  ير ګټور او رضور ېدغه ډول آثارو لیکل ډ د

لیکل    يآثار نه د  يپه هکله علم   ېد عامه ادار   ېدا چ  ېنه یواځ  ېاوسه پور   تر  

ک  ې څانګ  ې دغ  ې بلک،  يشو  مراکزو  اکاډمیکو  څ  دريس   ې زموږ  د  او    ې ړن ېنصاب 

، زه  يد  ي کړ   ې له بهرنیو رسچینو ژباړ   دپارمتنتونه هم نه درلودل او نه مو  او  ېڅانګ

د په  به  کتاب  دغه  لرم  ک   ېباور  ډ  ېبرخه  او  نوی  دېیو  وی، خدای  ګام  نیک    ې ر 

ته    ېر مه ادااو عا  يشاوچت  دا ډول نور ګامونه به هم    ې لرم چ  . زه هیلهيمبارک کړ 

یو  د  وکتل يش  ېڅانګ  يجد   ي انضباط  ې به  توګه  په    .په  مدیریت  د  یو    اړه پخوا 

ما تر اوسه   اړهاړیکو په    د ارتباطاتو او   خو  و،  يژبو لیکل شو   ر آثار زموږ په ميلېشم

دا لیدلی،  نه دی  اثر  عامه    کوم مستقل  د  بشیر دودیال  پوهاند محمد  دی محرتم 

پالی  ېادار  د ئ ر   ينځپوهد    يساو  او  پوهنځ  یس  م  يدغه  تن  د  خیو  استاد  کښ 

 کتاب بشپړ کړی دی.  اړیکو د مدیریت په نوم دريس سازماين

ر ښه لیکل شوی دی او د اړیکو په  ېاو ګټور کتاب وکوت، ډ  ېدغه په زړه پور   ما

   .يد راغيل ېکه  مسایل پ ې ټول الزم ېبرخه ک 

  ير علمېیو شم  ېک   برخه  یت په او مدیر   ېمحرتم پوهاند صیب پخوا هم د ادار 

مقال او  دي  ېآثار  شوي  خپرې  او  د ليکيل  دی،  مدیر  کامیاب  یو  هم  خپله  په   ،

توګه کار    د انستیتوت د آمر په توګه په بریايل  ېی   ېک   ۍ علومو اکاډم  افغانستان د

 د اقتصاد د  مدیر، د کتابتون د آمر او  د نرشاتو د  ېکړی دی، دغه راز په پوهنتون ک

دلی او له  ې ښه ځل  ېچارو ک  يشوی او خپلو ادار   ېتوګه پات  ال پهمرستید    يپوهنځ

 .  يد يالسه کړ ستاینلیکونه هم تر   ېامله ی ېهمد

 



  ش

 
 

،  يد  ي او کتابونه چاپ شو   ې ر مقالېزیات شم  ېی   ېړنیز ډګر ک ېاو څ  يپه علم

ک تدریس  ی  ېپه  تراوسه  او  استاد دی  موفق  او  ه  ېنوښتګر  ګران  دېد  خدمت    واد 

د    ې ت رسه یقصدا  او  ۍ او په ریښتینول  ي د  ردان روزيلاګق شر الیېلپاره زیات شم

  ې د  ه جل جاللهځان ستومانه کړی دی، الل  ې په ډګر ک  ېعلم، فرهنګ او بیارغاون 

دغو هلوـ ځلو او صادقانه زحامتو له کبله عظیم اجر ورپه    د  محرتم پوهاند صیب ته

او د عامه    نورامدیوانو  محصالنو، ځ  يد پوهنځ  ېاو پالیس  ېبرخه کړی. د عامه ادار 

کارکوونکو  يملک موضوعات رضور   ته  خدماتو  کتاب  دغه  پور   يد  زړه  په    ي، د  ېاو 

 .  يورڅخه غوره استفاده وکړ ده چې هیله 

پای ک لرم  ېپه  ادار   هیله  ته هم   ې په نصاب ک  ېد عامه  نورو مضامینو    شاملو 

 .کتابونه تالیف يش ېهمدا ډول په زړه پور 

 
 

 په درناوى 

 تانکزى  سرص احمد ن يسور مپروف

 افغانستان  -کابل

۳۰/۳/۱۳۹۴ 
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 څرګندونه ېمنن د

 

نوی تاسیس شوی پوهنځی دی. پـه دغـه   یو  ىپوهنځ  او پالیيس  ېد عامه ادار 

 د ېپښتو ژبـه بانـد ر موادو او پ دريس د د نورو ستونزو تر څنګ یوه هم  ېک  يپوهنځ

دلو ېـوتوان   ېک  رو دوو کلونوېموږ په ت  الحمداللهلکچرنوټونو کمښت دی.    چمتو شویو

 څـه ناڅـه خـوا مـو ېتکمیـل کـړو، لـه بلـ  بنسټ  يفزیک  يخوا د پوهنځ  ېله یو   ېچ

پـه   چمتو کړل. البتـه  لکچرنوټونه هم خپلو ګرانو محصالنو ته  مواد، کتابونه او  دريس

 ېادار  پوهنتون د اړ وو. دا ځکه په خپله  موږ هر اړخیزو مرستو ته  ېدغو ټولو چارو ک

په  .ياماده کړ  وسایل راته ټول يپوهنځ د ېچ ،درلود ن نهتوا  ېد  د  ېک  تپه لږ وخ

 ېخـوا تـر یـو  ېمشکالت او له بل  مايل  يادار   د  یوه ستونزه د پوهنتونکې  برخه    ېد

خو له نیکه مرغـه د لـوړو زده کـړو د محـرتم   ؛مدیریت هم ضعیف و  ېی  ېپور   ېانداز 

مرسـتیال ښـاغلی  يعلمکړو د وزارت  د لوړو زده ره بیاېاو په ت  ( دفرتSPAوزارت، د)  

ر ښـه ېـپـه ډ  ېتل زموږ ستونزو ته غوږ نیولی او هغـه یـ  يپوهنوال محمد عثامن بابر 

رو ېـلـه دوی څخـه مننـه کـوو. قـدرمن معـین صـیب د ډ  ،يد  يشکل رارسه حل کړ 

 برخـه ېپـه د او کـړه ينصاب د تکمیل چاره رهرب   يزموږ د نو   مرصوفیتونو رسه رسه،

 لـو او د دريسو پـه جوړ   د کتـابتون  يد پـوهنځ  ېه یـتړ وکړ، مـوږ رس زموږ مال   ېی  ېک

 څخه مننه کوم.  ېپاملرن   ېاړخیز  له هر   دوی د ېچ  په ګډه کار وکړ،  ېموادو ژباړه ک

لکچرنوټونـو د   د دريس  ېزمـوږ یـوه سـتونزه پـه پښـتو ژبـه بانـد  ېلـړ کـ  ېپه د 

 ځی پـهپـوهن و پالیيسا ېد عامه ادار   ېامله چ  ېره بیا له دېله وه. په تئکمښت مس

 ېکـ څ پوهتنـونېیو نوی تاسیس شوی پوهنځی دی ، نـو پـه هـ  ېک  انټول افغانست

 کتـابونو او مـوادو دريس د ېمـوږ مجبـور شـولو چـ نه وو، مواد تیار موجود دريس  ېی

واد د پوتسـدام ېـچمتو کولو تـه کلکـه مـال وتـړو، دغـه درونـد بـار رارسه د آملـان د ه

ځوانو او خواریکښـو اسـتادانو د   يپوهنځی په مرسته د  پوهنتون اوچت کړ. د همدو 

د پوتسـدام د   ېبرخـه کـ  ېد  مـواد برابـر کـړل، پـه  ر مضـامینو لپـاره دريسېګڼ شم



  ض

 
 ېڅانګ  پرمختیا د مدیریت د  او د  ېره بیا د عامه ادار ېله ټولو استادانو په ت  پوهنتون

 وا Prof .Dr .Werner Jann , Prof. Dr. Harald Fuhr لـه درنـو اسـتادانو هـر یـو:

Prof. Dr Christoph Rechard  ده، لـه دوی هـر  ېالسـه کـړ څخه مو پوره مرسته تر

 ېد پـروژ  ېمضـمون، بلکـ  اسايس  ېد عامه ادار   ېیوه څخه مننه کوم. دوی نه یواځ

، عامــه اقتصــاد ) (MS)  ، د مــدیریت علومــو(PS) علومــو (، ســیايسPMمــدیریت ) 

Public Economics ده.  ېرسه مرسـته کـړ  موږ ېکرشیپ په برخه لید او ي( او رهرب

کتـابونو   شـویو دريس  لـه خـوا چمتـو  دوی  د  ره برخـهېدغو مضامینو ډ  توګه د  ېپه د

 )د سـازماين ټـهېن   ۱۳۹۳/۱۱/۳شـورا پـه    يعلمـ  يد پـوهنځ  ده.  ېڅخه بشپړه شـو 

لکچرنوټ برابرول   دريسد  مضمون لپاره    ېد  او د  ریت( د مضمون تدریسدي اړیکو م

مواد د چپرتونو په بڼه تکثیر شـول، وروسـته   اره دريسلپ  ځل  يد لومړ ،  لماته وسپار 

کتـاب پـه بڼـه مـو  تجدید نظر وکړ او د دريس ېتر یو څو سمسرتونو مو دوباره ورباند

 تـالیف او دا دی د محصـالنو د تــدریس لپـاره چمتــو شـو. لـه درونــد اسـتاد ښــاغيل

یظ ره تقر یو غو   ېکتاب ی  ېپه د  ېڅخه مننه کوم چ  يرسمحقق محمد نارص ستانکز 

پـه   چـاپد  کتـاب  د  مننه کوم چی    له ډاکرت صاحب یحیی وردکهمدارنګه    وکیښ.

د  هکله یې پاملرنـه وکـړه ،همدارنګـه محـرتم حکمـت عزیـز او محـرتم فهـیم حبیبـی

د هېڅ ډول مرستې څخه ډډه ونه کړه، دوى ته د دې   کې  په تخنيکي مسائلو    کتاب

وښتنه کوم، الله تعال دې د عظيم اجر غ  له دربار څخه  زيار له امله د پاک پروردګار

   .د دوى دغه زيار په جاريه صدقه کې حساب کړي

 

 په درناوی

 پوهاند محمد بشیر دودیال 

۱۲/۴/۱۳۹۴ 

 



 مديريت د سازماين اړيکو                1

 

 لومړى څپرکى 

 رسیزه

لویـه ګـډه السـته  د برشـیت یـوه ېعامه اداره د ټولینز ژوند د تکامل په بهیـر کـ

 ،و دلېـپوه ېبانـد ېخوا پـه ده کاله پن و برشیت زرګ ېده چ راوړنه ده. عجیبه خربه

ډول کـارونو د  ېد دای، نـو دېـتـررسه ک يشه پـه یواځیتـوب رسه نـ ېهغه کارونه چ

توګه د حکومت، سـازمان   ې، په ديتررسه کولو لپاره باید یو ټولینز سازمان موجود و 

روانه  يه د تکامل په لور عامه ادار  ېورو ی -او ورو  رامنځته  ېیو تفکر ی  ېادار   ېاو ګډ

را  ر سرت سازمان پـه توګـهېعامه اداره د یوه ډ ېچ ،المل شو ېد تفکر د  کړه. همدغه

ثبـات،  ېاو د هغـ يسازمان اعـتامد کـو  ي. ټولنه په دغه لوی او رسارس نده يشګڅر 

 . عامـه اداره د وړ او ځواکمنـويوسـیله ګڼـ ژونـد د خپل ډاډمـن  ثریتؤ کلکوالی او م

باید   ېک  ې، په هغيږ ېچلول ک  ېو پوه، فکر، تدبیر اټماداره چیانو په    الرښوونکو او

پـه چـارو  ېکـه رسه سـم پـ  ېپوه  ېاو مسولین باید د خپل  ژندل يشېاستعدادونه وپ

 ېتجربـ  ، دي، اسـتعداد لرونکـير پخوا څخـه پیـاوړ ېټولنو له ډ  يبرش   .وګومارل يش

 د داافـر  يوصـافو لرونکـغـوره ا ياو فکـر  ير جسـمېګڼ شـم خاوند، عادل، زړور او د

 ېکسانو تـه اړتیـا ده چـ ېلپاره داس ېاو اوس هم د ادار  چارو لپاره غوره کول  يادار 

د افکـارو   راپوهـاوی،–پوهـاوی  ېلـوی سـازمان کـ  ېعامـه ادار   . ديالزمه پوهـه ولـر 

پرتـه لـه   ېچـار   ېپیغامونو استولو او ارتباطاتو تـه رضورت دی. د عامـه ادار   ،ېتبادل

ارتباطـات  يافقـ  او  يعمـود  ياو سازمان غړ   ېادار   دای، باید دېمبالس  يشه  اړیکو ن 

 ېکـړ ېلپـاره پـه ګـډه پر  ياو د راتلـونک رامنځتـه يتـرمنځ همغـږ  تر څـو د دوی  يولر 

لـو مخـاطبینو او ېالب ېرنګه بایـد اداره لـه خپلـو ذیـدخلو ګروپونـو، ب همدا .ی يشوکول

 .يولر   يرشیکانو رسه اړیک

یـو غـوره او  دوی مفاهمـه د ود دی، ارتباطـات اموجـو   ياجتامع  ً  انسان طبیعتا

ــه  ياو ارتباطــاتو د راز راز طبیعــ ېمفــاهم .خصوصــیت دی متبــارز ــو پ نــاوړه حوادث
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ده. دوی د ارتباطاتو پـه واسـطه ګـډ  ېکړ  ېاوچته او پیاوړ  يتوامنند د دوی  ېوړاند

 يکر کـو ف وايلګلپاره په نورو تصامیمو او د چارو په څرن   ياو د راتلونک  تصمیم نیيس

 ېاوږد ېټـاکل ېد یـو  توګـه بایـد دوی  ې، پـه ديالره روښـانه کـو   ېتلونکار او ځانته  

 يدونکېــلېرسه نــه ب  عامــه اداره او پالیيســ ځکــه ، نــوي( ولــر لپــاره )پالیيســ ېمــود

 ي،المـل ګرځـ ېاو تفـاهم د د  ې، اړیکـيراپوهاو   -ي. ارتباطات، پوهاو يواقعیتونه د

 رسه ۍتطبیق لپاره په همغږ   د  ېاو د هغ  جوړه  لپاره یوه ښه پالیيس  يد راتلونک  ېچ

او   ېارتباطـات د عامـه ادار   ېچـ  ،خربه ثابته شـوه  توګه دا  ېپه د  .تررسه يش  ېچار 

ــ ــه پالیس ــومړنی رشط دی. اوس چــ ۍعام ــاره ل ــه ادار  ېلپ ــک  ېعام ــوه اکاډمی د ی

اړیکو مـدیریت د  د سازماين ېی ېدسپلین په توګه تبارز موندلی دی، نو په نصاب ک

او   ېادار   او د عامه  ید د اړیکو مدیریت ويششامل شوی دی. با  وه مضمون په توګهی

 . يمدیریت وړتیا ولر  یو متخصص د دغه  ېانګڅد  ۍپالیس

د  او پالیيسـ  ېموخه تالیف شو تر څو د عامـه ادار   ېکتاب په همد  دغه دريس

تیــا د پوهځیــو اړ  او پالیيســ ېعامــه ادار  د وادېــپوهنځیــو لــه نصــاب رسه ســم، د ه

 ېپـه د  .ياو روانـه و   ره سادهېد کتاب ژبه ډ  ېره هڅه وشوه چې. ډيش  پوره  ېورباند

 په سازمان ،د ارتباطاتو اهمیت ېعرص ک يپه اوسن  ۍتکنالوژ   د معلومايت  ېکتاب ک

پـه توګـه تـر  ېپـوه ېنو  ېد یو  او مفاهمه ده ېترشیح شو   هغو کارونه  د  ېاو اداره ک

تاد لـه لکچـر او پرته د اسـ  هدغه کتاب ب   ېیم چزه ډاډه    ده،  ېنیول شو   ېبحث الند

 يبـاور لـر  ېپـه د لـفؤ م ېدا ځکه چ ،يوړ و  ېدو او زده کړ ېترشیح څخه هم د پوه

 ېڅــانګ ېاو د هــر  هــر څــوک زده کولــو تــه چــارو -الرو ېاو د مفــاهم مفاهمــه ېچــ

 ېکـ  يپـه پـوهنځ  ېمحصالن یـ  او پالیيس  ې، نو که د عامه ادار يمتخصص اړتیا لر 

ــورو څــان  ،يزده کــو  ــد د ن ــ وګبای ــه الر  ېد مطــالع ېمتخصصــین ی د  .يزده کــړ  ېل

دغـه کتـاب بـه   ېچـ  مفهـوم دی. زه هیلـه لـرم  يکلیـد  ېمهارت د نن ورځ  ېمفاهم

وخت   ياوسن  یو ځل بیا  ېچ  ېحال ک  ېپه داس  .يالسه کړ زموږ موخه تر   ی يشوکول

 د ېچـارو کـ د ژونـد پـه ټولـو  او اړیکو پر اهمیت تاکید کوم، تاسو ته  ېمفاهم  د  ېک

 هیله کوم.وب  تیبریال
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 ې عامه اداره د عامه چارو سمبالوونک
 

ی مهم سازمان بللـ  تر ټولو  ېواد په رسارس کېلوی او د یو ه  ېاداره یو داس  عامه

بیولـو لپـاره د عامه چارو او خدماتو د پرمخ  ېبرشیت د خپل ژوند په ترڅ ک  ېشو، چ

پـه هغـه   ېچـ  سـازمان دی،  ېاسـیو د  ېپه حقیقت کرامنځته کړی دی. عامه اداره  

 ېکړنـ ې، ټـوليچلند ته کتنه کـو   ره اوچته کچه انساينېپوهه په ډ  دننه انساين  ېک

پـه پـام   ېمقامات( د ظرفیت له مخـ  ياو دریځونه )ادار   يد  ېد هدف له مخ  ېکه  پ

سـازمان دی او د حاکمـه   سـیايس  ېټـولن  ېدولـت د یـو   ېپـه حقیقـت کـ  .يد  ېک

 ده.  هتامین مهمه وسیل لیډرشیپ د تسلط داو   يرهرب 

د هغـو لـه  ې، چـيو  سازمانونه هم ير نور لوی او کوچنېشم  یو  ېپه یوه ټولنه ک

او  سـمبال  ېچـار   وادېـد یوه ه  او همدغه مجموعه  يږ ېڅخه حکومت جوړ   ېمجموع

 يله کـوچن ېچ ،یو جوړښت دی ( organizationتوګه سازمان )  ې. په ديپر مخ وړ 

 ې، ځینـسـازمانونه سـیايس  ېځینـ  .يلـر   ېکـه بـر  ټول پـ  ېلوی پور   ر ت  ېڅخه نیول

. کلـه يږ ېـنور په نورو بڼو لیدل ک ېاو ځین يکلتور  ېینځ، ياجرای ي، ځینياقتصاد

 ،يږ ېسـمبال  ېواد پـه رسارس کـېـد ه  ېچـار   ېدغه لوی سازمان په رابطه ټول  د  ېچ

 عامه اداره وایو. ته ېد

 رېد عامـه ادا  ېچـ  ،يږ ېـه پلوه کتنه کل  ۍتیور   ته ځکه د سازماين  ېعامه ادار 

 يد نـورو اخالقـ  ېچـ  ياصـول د  ياخالقـ  یو هم سازماين  ېاصولو په ډله ک  ياخالق

څلـور ډولـه  ېعامـه اداره کـ  توګـه  ي. پـه عمـوميو   ېڅنګ بایـد پـه پـام کـاصولو تر 

 :يد ياصول حتم  ياخالق

 يمامور یـا رسـم مدیر، ېدا د شخص یعن ېاخالق )چ  يیا انفراد  شخيص  الف(

 (.ياړه لر  ېال او تاریخ پور یر ې، فرهنګ، چاپېکړ زده  يکارکوونک

لـه  ېریـال کـېژونـد او چاپ يساحه او غیر رسـم يدا په رسمټولنیز اخالق )  ب(

 (.ياړه لر  ېژندل او سلوک پور ېنورو رسه چلند، ارزښتونه پ
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اصـول )هـر مسـلک ځانتـه اخـالق او معیارونـه   ياخالق  او تخصيص  يحرفو   ج(

 يپه خپله یـو مسـلک ېچ ...نور ېساد، د طب اخالق او ژورنالیزم اخالق ، لکه ديلر 

 (.يباور لر   ېورباند  شخص يیا حرفو 

 . لـه پورتـهيدا د سـازمان اصـول او اخـالق د  ېچاصـول)  ياخالق  سازماين  د (

، ياو اخالقو رعایـت کـول کارمنـد ملـزم کـو   ډول معیارونو  ېد  د  ېښکته پور څخه تر 

اصـول د   يالقـاخ  دغـه  .يد  زم االجرادا ټول ال   (.نیيسو   ېاصول په نظر ک  دغه  ېچ

 ېد ل چینلونـه او چوکاټونــه دېـالب ې. د اړیکـو ب يش بایـد رعایـت ېاړیکـو پـه تـرڅ کـ

اړیکـو مهـارت بایـد وروزل  او د رايش ېد مدیریت تـر اصـولو النـد  ېچ  ي،ایجاب کو 

 .يبڼه لر   يکسب ېاړیکو مدیریت یو مهارت دی چ  . د سازماينيش

 

 دنهنژ ېت پاو مدیری ې، ادار د سازمان

دی چــی لــه یــوه  ر وګــړو څخــه جــوړ شــوی جوړښــتېلــه هغــو یــو شــم ســازمان

روش څخه په کار اخیستو رسه د یوه ګډ هدف د تر السه کولو لپاره رسه یو   يمدیریت

مشرتک هـدف د ترالسـه کولـو  يد نوموړ  ېهڅ ېاو ټول په ګډه خپل  يو   يځای شو 

 .  يږ ېل کی چلند ویهدف لرونک لند تهدوی دغه چ . ديلپاره په کار اچو 

 او يدو لپـاره سـازماندهېپه بله وینـا: سـازمان ټـاکلو موخـو او اهـدافو تـه د رسـ

ټول یو بـل رسه  ېی يغړ  ېیوه مجموعه ده، چ جوړښتونو منسجم شوی جوړښت یا د

د ځـانګړو اصـولو، مقرراتـو، لوایحـو او قوانینـو پـر   ې، دغـه اړیکـيلر   ېاړیک  ېمتقابل

تنظـیم   ېغـړو تـرمنځ اړیکـ  د  دننـه  ېاو پـه هغـه کـ  مانساز   ې، یعنيو   ېړ اساس وال 

 :يد يحتم ټکيپینځه   ېتوګه په یوه سازمان ک ېپه د .يو  يشو 

سـازمان د  ېاملـه وایـو چـ ې( دی، له همـدىسازمان یو مهم عنرص )غړ   د  انسان.  1

 غامونـهېاو خپـل پ ي، مفاهمه کـو يلر   ېیو بل رسه اړیک  يغړو جوړښت دی. دغه غړ 

 .يبل ته استو   یو

 .يتل یو بل رسه دوامداره روابط لر  يان غړ سازم یا د  يغه وګړ . د2
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 .يو   ېدغه متقابل روابط ټول تر یوه نظام الند. 3

دا اهـداف  دوی ، دياهداف هم لـر  يد سازمان دننه هر غړی یو څو خپل ځانګړ .  4

 يا هڅه کـو . د سازمان هر غړی ديځا ن راڅرګندو   ېوړو ک  -دوی په چلند او کړو  د

د  ېد ادار  ېدننه د ګډو هلو ځلو پـه تـرڅ کـ ېادار  مان اود ساز   ېچ  ير هیله لاو دا  

 .ياهداف هم ترالسه کړ   يمشرتکو اهدافو د ترالسه کولو ترڅنګ خپل ځانګړ 

ن ګـډ اهـداف او دوامـدار روابـط د سـازما ېاړیکـ ېد سازمان د غړو ترمنځ متقابل.  5

قق لپاره اهدافو د تح يفرد وخت د خپلو ېنيځ ياو د سازمان غړ   يآسانه ترالسه کو 

 .اهدافو څخه کار اخيل  له مشرتکو سازماينهم 

)غـړو( تـرمنځ پرتـه لـه   د افـرادو  ېسازمان په حقیقت کـ  ېتوګه ګورو چ  ېپه د 

 :يد دغه روابط دا يمتقابلو اړیکو بل څه نه د

ــو. 1 ــه )ســتاف، د دریځون ــو( ټاکن ــامو  صــفوف، )موقفون ــر، م ــوی آم ــدیر، ل ر، م

 ....(يکوونک کار  محاسب، خدمايت

 .د مراتبو سلسه. 2

، د لیکونو استول، آرشیف، سـوابق :ې)موقف( ترمنځ اړیک او دریځ يد هر غړ .  3

ر ېـاو ډ  کول، د پالیسیو تدوین  ې، راپور وړاندتقرر، خدمات چمتو کول، الرښونه

 نور

. يږ ېاملاو مدیریت اصـطالح هـم اسـتع  ېنن ورځ له سازمان رسه یوځای د ادار 

 . يلر  وپیر همه لږ تړه یو بل رس دا دریوا

اجـرا او   ېاداره د چارو د تررسه کولو لپاره یو پـراخ مفهـوم دی. اداره عامـه چـار 

 دغــو چــارو د تــررسه کولــو لپــاره ســازمان او مــدیریت تــه اړتیــا د ې، چــيتــررسه کــو 

خـوا د   ېته یو رضورت دی(. له بلـ  ېدلته سازمان یا سازمان ډوله جوړښت ادار )يلر 

دا دریـواړه رضور   ېیعنـ  يت کولـو تـه اړتیـا لـر پاره مـدیریعمل کولو ل  او  جراچارو د ا

مهـم اجـزا   ېدر   ېچـ  ېعلومو ک  يلکه په طب یا طبیع  .دی  ېمثال داس  ېد  د  ،يد

 لکه: يیو ارګانیزم جوړو 
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 ، مـــدیریتيیـــا اســـکلیټ مثـــال لـــر  ۍد انـــاتوم (Organization) ســـازمان 

(Management د فزیولوژ )يونـه تنظیمـو جوړښت دننـه فعالیت  د  ېچ)يمثال لر   ۍ 

 او اداره نـور( سیسـتم او دوران سیسـتم، تنفيسـ د ېسیستم، د وینـ ېلکه د هاضم

(Administrationبیا د فعالیتونو اهداف ښی )،مدیریت او سازمان باید هغـه   ېچ  ي

رښـودنو سیاستونو )پالیسیو( او ال   یا کيُل  يد عموم  ېاداره په حقیقت ک  يترالسه کړ 

 او هـدایات عمـيل  وونېدغه سیاستونه او الرښـو دیریت  ده. م  ېونکو او جوړ   ېټاکونک

 ېادار او تر څو د هغـه پـه واسـطه مـدیریت  ېاو سازمان بیا هغه ماشین دی چ  يکو 

 .يکو  يواړه همغږ  ې. د اړیکو مدیریت دا در يکړ   اهداف عميل

 

 ې ه په عامه خدمت کعامه ادار 

د   عامـه ادارهقایـل دی.    يدرنـاو   ر ېـمبـارک دیـن پـه ډته د اسـالم    ېعامه ادار  

 تـه متوجـه نوو خپلـو درنـو مسـولیت او مـدیران  بـويل  ېمسلمه امت د اهـدافو ټـاکونک

دوی ترمنځ د  . د اسالم مبارک دین د مسلامنانو د صفونو په استحکام، قوت، ديکو 

حرضت   ېکله چ  .يځانګړی ټینګار کو   ېباند  يدرناو   ې( ته یي)رهرب ي  تفام او مرش 

 ېته مهاجرت وکړ، هلته ی  ېڅخه مدین  ېمعظم  ېمکله    ليه وسلملله عصىل امحمد  

 ېیو داسـ  ه،په مدینه واړاو   ېنوم ی  ښود. د یرثبېنظام بنسټ ک  ياو ادار   د یوه متدن

دواړو مسـولیتونه   ېد انصـارو او مهـاجرو یعنـ  ېپـه هغـه کـ  ېچـ  ،جوړ کـړ   ېقانون ی

خپـل  ېوسـته یـل. ور وټاکـ ېاو اهـداف یـ  صـادر کـړل  ېوو. هدایات ی  يشو   روښانه

دولـت او  يد اسـالم همـدا ېپـه حقیققـت کـ ېلو سیمو ته واستول چېالب ېب   ياستاز 

الر  ېته یـ ۍ، سوداګر ېکړ  ېټینګ اړيکې ېوادنو رسه یېسفیران وو. له نورو ه  ېادار 

 ېښـود. پـه دېک ېچـارو سیسـتم( اسـاس یـ عامه مايل  بیت املال )د  او د  ستهېپران 

ر ښه مثال دی. د ېډ  اړهچارو په    يتاو مدیری  يدار د ا  عمل  يد مبارک نب  ترتیب رسه

غامونو پـه ېفصاحت او په نیک ډول رسه د پ  ،بالغت  د  اسالم سرت پیغمرب دغه رسالت

د  ېهمدا رنګـه د راشـده وو خلفـاوو پـه زمانـه کـ رسولو او اړیکو په واسطه تررسه کړ.
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 د اردو او پــوځ د ادراتــو د تشــکیل، دولــت د يقضــا، د والیتونــو د تشــکیل، د اســالم

اوچـت ګامونـه اوچـت شـول. د حرضـت  ېتاسیساتو په برخه کـ يتشکیل او اقتصاد

بیت املال د خوندیتوب تـر ټولـو   د  حکومت د عدل او مساواتو او  ريض الله عنهعمر  

ټولنیز پرمختـګ ګړنـدی او د   شول،  خونديحقوق    دوره وه، د رعیت مدين  یو مثايل

دوره   ريض الله عنه  مر حرضت عنګه د  همدار شول.    ينه نور هم پیاوړ سیستمو   يادار 

 ه دوره وه.ن روښا  لپاره د خدماتو یوه ېعامه هوساین د عدالت او

. ياوږده سـابقه لـر   ېد برشـیت پـه تـاریخ کـ  ېچـار   سازماين  او  سازمان،  اداره 

د یـوه  یونان رامنځته شول. د لرغوين ېر رضورتونو له مخېاداره او سازمان د ګڼ شم

 ویـيل  ې( تراوسه ساتل شوی دی چېمخک  کاله  ۵۵۶  میالد څخه  مان )لهمرش دا فر 

د فارسـانو د یرغـل پـه مقابـل  ېالړ شه او اسپارتانو ته ووایه: هغه یونانیان چـوو:    ېی

والړ  دلتـه ، دوی وسـتایهورتیا له کبله ړ د شجاعت او ز  ىمقاومت وکړ، د هغو   ېکې ی

 ېه مقابـل کـل پـیرغ د. ور دنده دهه اجرا کول د مامهغ  ! امر دی، حکم دی او دشه

 يالديم۱۹۱۹ده. په    ېشو   وادوالو لپارهېواد او هېد ه  ېده چ  يمقاومت یوه فداکار 

ــ ــانو ېکــال ک ــاين يبیســار  د افغان ــز  او د قهرم ــل  يانګری ــاتول او د خپ اســتعامر م

تـررسه  امـان اللـه خـان پـه امـر او قومانـده يد غـاز  ېترالسه کول چـ  رتهېاستقالل ب 

غـام ملـت ېاستقالل پ واد دېامان الله خان د ه  ياز . غوه  ياو فداکار   اينشول، قهرم

ښـو، د ېپ يرو ناڅـاپېـپه ډهمدا ډول،  خپور او ومنل شو.    ېواد کېته ورساو او ټول ه

ــاور لګ ــو اوې ــ دو حوادث ــه خــدماتو ک ــورو عام ــ، ډېن ــایې  ور پولیســېر شــمې او د اطف

رو ېـډ.  يد  يړ نونـه لـه السـه ورکـژغورنه کې خپل ځاوادوالو په  ېد خپلو ه  وکارکوونک

 ىد ژغورنې پـه هـدف د دو ،  يد  يپه موخه ځانونه قربان کړ   ېواد ساتنېرو د هېرست

 يد قـدر وړ بلـل شـو   ې، خـو خـدمات یـيشـو   ېدوی ګمنامه پاتله مړینې وروسته،  

رسه  ېټـولنچـې نـورو خلکـو تـه خـدمت او    هغـه مـدیران  ې، معموال د عامه ادار يد

دا . يږ ېـک ېپـات يژنـدل شـو ې ناپمعموال  کارونه ېداس ېتو کرو حاال ې، ډه کويمرست

 ېګـډون یـکـارکوونکو پـه    ېید پولیسـو او اطفـا  ېعامه خدمتګاران دي چټول هغه  

هـم   يکارکوونک  ېل او نور د عامه ادار اچو و خپل ځانونه په خطر کې    ېعامه دندو ک
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ځینـې نـور . يالن ټول ګمنامـه داو ات  يکار کوونک  ېدا د عامه ادار .  يهمدا ډول د

لکـه  ي.دونکي ډول رسه د ټـولنې سـاتنه کـو ېـکارکوونکي په لـږ محسـوس ک  يدولت

کـارکوونکي   ۍاوبـه تـیمینوي، د ښـاروال  ېپـاک  انجینیران چې په ټولنه کې د څښـلو

پاکوي او یا د عامه روغتیـا  يچې له سرتو طوفانونو وروسته د سړک له رس څخه واور 

خلکـو   ېژورنالیسـتان چـ  .يڅخه مخنیوی کو   ودېناروغیو له خپر کارکوونکي چې د  

او   يآثـار لیکـ  يعلمـ  ېچـ  يړونکـېډګـر څ  يعلم  ، ديته تازه خربونه او راپورونه رسو 

ــو  ــو  ين ــه ک ــات رامنځت ــت او  يتالیف ــورد دول ــارکوونکي ن ــک ــو ډ ې، چ ــد خلک  ور ې

د لنې کـار د ټـو  ىدو د  .اړتیـاوو تـه ځـواب ورکـوونکي دي  ېروغتیای  يبنیاد/اسايس

  .ىاره دپوره کولو لپ د وومهمو اړتیا

 

 ( Public Administrationې)عامه ادار  د

 ( پیژندنه(P.Aیا

عامـه اداره   ېداسـې یـو بنسـټ دی چـ  ودلېـک  عمـيلد  د دولت لخـوا د قـانون  

عامـه اداره د دې لپـاره  يدل دېـک عامه اداره د قانون عمـيل یا يتشکیلیږ  ېورباند

او  تصـویب بایـد قـانون قـوهنـه مقن.  يکـړ   ین عمـيلجوړه شـوې ده چـې عامـه قـوان 

چې  ي،لر ه یس اجازه ن ئ د امریکا د متحده ایاالتو جمهور ر   ي،کړ تطبیق    ېحکومت ی

څو چې د متحده ایاالتو کانګرس   تر   ،يمرصف کړ او آن یو سنټ  پیسې    ېتر هغو پور 

کـې   څرنګه چې پـه متحـده ایـاالتو  ،يړ که  فقرې له الرې منظور ن   یې د یوې قانوين

د متحده ایاالتو سرته محکمـه  مطابقت ولري،  ن رسهقانو   اید له اسايسټول قوانین ب 

ږي او لـه ېـد دولت لخوا تطبیق ک ېهریو بل قانون، مقرره او یا پروګرام چ  ی يشکول

قــانون  ي. د هــر تصــویب شــو يمنســوخ کــړ  يلــر ه قــانون رسه مطابقــت ونــ اســايس

 نـور پـه هـر  او ينکت د کـار کـره کتـو مـ، د حکو مخالفین یا د دولت د کړنو مخالفین

 دترڅـو ډاډمـن يش چـې    ې" څخه کار اخلـېکتن  ياکرثا  له "قضای  ېډول مسایلو ک
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همـدا د یـوه قانون پـر بنسـټ دي.    د اسايس  ټول  ېاو مقرر   ، لوایحتءمامورینو اجرا

 لګه ده.ېنظام نښه او ب  اصويل

 رو یـا پروسـیجرونوچـې د هغـو کـړنال   ،قانون د عامه قانون یوه څانګـه ده  يادار 

قـانون پـه  کار کوي. په دې کې د اسايس ېڅانګې ورباند يتلو کنټرول کوي چې د

حکمونــه او د محکمــې هغــه فیصــلې  ياســاس تــدارکات، قــانون جــوړول، اجرائیــو 

 اړه لري.  پورېسسو د قوانینو او مقرراتو  ؤ م يد دولت  ېدي چ  شاميل

ر ېګڼ شمپه او  تونوتجار  د، نیو چاروپه ورځیانو کاروبار، قانون له پلوه د اتباعود  

او مقرراتو څخـه پـه ګټـه   وکړنو باندې کنټرول عامه اداره ده. دولت له قوانین  ورځنیو

 .يلو برخو کې د خلکو کړنې کنټرول او اداره کو ېالب ېاخیستلو رسه د ژوند په ب 

 ېعامه اداره د حکومت یـا دولـت هغـه کړنـ  :ېووایو چ  ېباید داس  په آسانه ډول

د تطبیقولـو لپـاره کـارول   ۍد عامـه پالیسـ  ایـد اداره کولو او  چې د یوې ټولنې    دي

 ېبرخـ ېلـېالب ېب  لًُ ی کيیا د مـدیریت ګڼې او پېچلې مجموعې. عامه اداره د يږ ېک

 بسـنهترشیح کولو لپاره یـو تعریـف د  تر پوښښ الندې نیيس، له همدې کبله د دې  

ي او حرفـو  يیریتمد، ي، حقوق: سیايسمثالر تعریفونه کړي، ېډ پوهانو ورته نه کوي،

مفهـوم   ېادار   ېمعـارص   ۍننناو د  يږ ېخو دا ټول رسه یوځای ک  ؛تعریفونه  ي(مسلک)

اداره  ،يلـه دغـو څخـه یـو ټکـی کـم و   ېاداره کـ  ېکـه د نـن ورځـ  ې، یعنيکو   ارایه

راواخلـو،  ير الزم ټکېتعریفونه او ډ يدلته به په لنډه توګه رضور   .يږ ېبلل ک  ېنیمګړ 

او   ي، مـدیریتي، حقـوقسـیايس  ،دای يشېـک  ونـو ویشـلپګرو  والندې څلـور   چې په

 . ي(مسلکي)حرفو 

 

 تعریف سیايس يد عامه ادار 

( Political Definition of Public Administration ) 

"په  اداره    رسه  دې معنا  په   ېځکه چ  ،ده  عامه اداره په خپل ذات کې سیايس

" ته  و لو د اهدافو تررسه کد سیاستمدارانو    کې   لوړو مقاماتو  ۍد رهرب   اوادارو    يدولت
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ک رسم  .يږ ېویل  اداره  ديعامه  کوونک  ،  متثیل  چارو  د  ،ېحاکمیت  پرمخ   عامه 

  ،يحقوق  ،سیايس  د  ېارګان دی، چ   يواد رسارس ېه  یو   د  سسه اوؤ لویه م  ې بیوونک

 ې چار ه هغه  ر اعامه ادیا    مسولیت ورپه غاړه دی  ډګرونو  يکلتور   او  ټولنیزو   ،ياقتصاد

  .يررسه کو چې یو حکومت یې تدي 

 یا:

((Public Administration is what Government does 

دي چې د یوې ټولنې    ېپه آسانه ډول، عامه اداره د حکومت یا دولت هغه کړن  

عامه اداره د زده   ،يتررسه کو   ېید تطبیقولو لپاره    ۍد اداره کولو او یا د عامه پالیس

ال   ې لېالب ېب   ې کړ  پوښښ  تر  نیيس،برخي  آ   ندې  چهغه  جګ  ېشپز  حکومت  پوړو د 

توکو    ي، هغه مامورین چې د خرڅالو لپاره د خوراکيلمنو ته ډوډۍ پخو ېنو مماموری

  او د تخلف  يکو   يرهنامیچلوونکو ته  کیفیت تضمینوي، د ترافیکو پولیس چې موټر

پارچه ورکوي، اطفائیه چې د اور له منځه خلک ژغوري، دا    ېد جریم   ېپه صورت ک

نګه د عامه ادارې ځینې نور مثالونه: د زندان  ر دامثالونه دي. همد عامه ادارې    ولټ

پوهان چې  ، ساینسيپه خاطر زندان ته اچو   ې دوباره روزن   د  محافظین چې مجرمین 

د   او  څاري  فعالیتونه  تروریستانو  د  چې  مامورین  امنیت  د  کوي،  مطالعه  نړۍ 

نتقال، وماتو ا، د معلېروزن  ېک  ټولو  ېپه دښاروالۍ خلک چې سړکونه جارو کوي.  

جوړون يږ همغ پالن  شمې،  ګڼ  او  ورکولو  راپور  تهې،  اجرااتو  ده ړ ا  ر  د    ېچ  ،تیا  دا 

   .دای يشېک ېارتباطاتو له الر 

په هره  اداره ټول هغه کارونه دي چې د دولت د کارکوونکو لخوا د نړۍ  عامه 

خه  اور څ  له، لکه  يو ځینې وخت دا کارونه د اتلولۍ په څیر    ي،ږ ېبرخه کې تررسه ک

اط  ې رن ژغو  د  ځین  ې فائییا  او  ډ  ېکار  معمويل ېوخت  وي  ر  کثافاتو   .کارونه  د  لکه 

رسولو په موخه کار کوي،   ېښاریانو ته د ګټ   وخپلټول وخت  دا کارکوونکي    ،ټولول

او خپل    وختونه حکومت له زورځواکۍ څخه کار اخيل  ې. ځینينه و   ې خو تل داس

رونو څخه کار  و کاناوړ   ً  ظاهراکې له  اریانو په مقابل  چې د ښ  ،کارکوونکي اړبايس

د    ېلکه د مجبوریت په صورت کی جریمه کول، د درس نه ویلو په صورت ک واخيل.  
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  ه دوړ او مظاهرو پر وخت په مظاهر   -ځایه اړېڅخه، د ب   يمحصل اخراجول له پوهنځ

 رسه دوی آرامول.   کوونکو اوبه شیندل او په زور

رشتې په توګـه ې یو د د زده کړې   ېکه معارصو رشایطو  یا پ  ېوخت ک  ياوسنپه  

تـه الرښوونې منځ ېچلند لپاره ی يد عامه ادارې ارزښتونه تشخیص شوي او د اخالق

یو دولت خپـل  ې. په کومه توګه چيراغيل، خو پخپله دا فعالیتونه کوم ارزښت نه لر 

کـاس ورکـوونکي معیارونو انع  ياو فرهنګ  ، هغه د ټولنې د سیايسيکارونه تررسه کو 

ــور کــ دي. ــه هغــه کلت ــه ارزښــت ورکــو  چــې رښــتینوايل ېپ ــه  ،يږ ېــل کت دنــدې پ

 يفسـاد د حکـومت  ياو پـه هغـه کلتـور کـې چـې ادار   يږ ېـرسه تـررسه ک  رښتینوايل

 .  يږ ېرسه نه تررسه ک ، دنده په رښتینوايليږ ېکارکوونکو لخوا مالتړ ک

 

 عامه اداره هم مستقیمه ده او هم غیر مستقیمه 

لکـه د معـامالتو   .ه کـويونـه تـررس ته خدمت  ي ښاریانوکارکوونک  يې دولتکله چ

الرښوونه، پوست رسول او د برښنا خدمتونه برابرول، دلته عامه اداره مسـتقیمه ده او 

، يږي چې د دولت لپاره یو کـار وکـړ ېکمپنیانو ته قرارداد ورکول ک کله چې شخيص

يـو شـمېر کا حکومـت  په توګه، د امری  ېلګېدلته بیا عامه اداره غیر مستقیمه ده. د ب 

 هغو ته هغـهچې    ي،ږ ېکمپنیانو ته قرارداد ورکول ک  ، شخيصيلر   ګرامونهداسې پرو 

 او نور ماشینونه جوړ کړي چې دا پروګرام ورته د کار کولو لپاره اړتیا لري. 

ر هغه خدمات چې په مستقیمه توګه د ېډ  څخهکلونو    يالديم۱۹8۰ه  وروسته ل

ر خـدمات ېدولت یـو شـم  ل.شو ل  ړ سسو ته ورکؤ م  دل، شخيصېه کدولت لخوا تررس 

پــر غــاړه  ېدنــد ېمهمــ ېســکتور تــه وســپارل، خــو خپلــه یــ رسه کــول خصــويتــر 

تحقیقاتو تررسه کـول،  يامنیت ساتل، د قانون انفاذ او څارنه، د علم  لکه  ې.واخیست

ول کـ  پـيل  ېسیاسـت داسـ  مـدیریت، د بهـرين  منابعو  يریال ساتنه، د طبیعېد چاپ

سکتور  خصوي ېکاروبارونه ی  ي، خو عادورن   ېاو داس  يکړ   مینتض  ېګټ   ميل  ېچ

د ر واړه واړه کارونـه هـم کـول.  ېـپخوا له هغه دولتونـو ډ  ېچ  ښودل، حال داېپر ته ور
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( ســکتورونو د nonprofitیــا  يد )غیــر انتفــاع کولــو دا پالیيســ دولــت د خصــوي

جـه ورکـول ي ا بوده اوس د دولت لخـو سسو تؤ م  يغیر انتفاع  ور ېالمل شوه. ډ  روايلېډ

سـکتور پـه   دولـت خصـوي  ېیعنـ  تررسه کړيکارونه  ټولنیز خدمات او    ترڅو  يږ ېک

نقـ   ياو ارشـاد يکـوونک يرهـرب  ې، په نهایت کياو حامیه کو   يښه شکل رهنامی

 .ياړه لر  ې( پور ېبیا هم دولت )عامه ادار 

اتـه فاعی سکتورونو خو اوسنی نظام داسې دی چې عامه اداره د عامه او غیر انت

کـړي او  موسسې "بایـد ټـول کـارکوونکي اسـتخدام او ارزیـايب  يولت، خو ديږ ېپراخ

 کارمندان او قراردادیان د خپلو کارونو د کیفیت حساب ورکوونکي واويس" 

 

 جوړولو په دوران کې یوه مرحله ده  ۍعامه اداره د پالیس

ه اړه کـارونو پـو  ت د هغـجوړول یوه دوامـداره پروسـه ده چـې دولـ  عامه پالیيس

هغـه څـه چـې  ؟يکـړ ه نـ ېیـتـررسه  کـهاو  يکـړ يې باید تررسه   چې  ،میم نیيستص

" چې تررسه یې کړي او یا یې تـررسه نـه کـړي، "عامـه پالیيسـ  ،دولت تصمیم نیيس

قـدرت کنټـرول پـه الس  سیايسد ږي. سیاستمداران او هغه خلک چې ېورته ویل ک

 عمـيلنه  یمو رکوونکي دا تصـممامورین یـا کـا  ير کې لري دا تصمیمونه نیيس او ادا

تــړيل دي،  ېکــوي. څرنګــه چــې تصــمیم نیــول او د هغــه تطبیقــول یــو پــر بــل پــور 

او عامه اداره هم یو بل پورې تړيل دي. کله چې د دولت یـو   همدارنګه عامه پالیيس

ږی. دا ېـلو منابعو څخه نظریې راپورتـه کېالب ېږي، په هکله یې له ب ېتصمیم تطبیق ک

ځارنـه او نظـر ارزونـه،    يکـه د پروګـرام رسـم  ونو شـکایتونه وي انظریې کـه د ښـاریا

 . يتصمیم نیولو رسه مرسته کو   راتلونکود نورو ، يو  ېغوښتنه او یا بل هرڅه چ
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 يعامه اداره د عامه ګټو تطبیق کول د

Public administration is implementing the public interest)) 

توګـه منـل مت کولـو پـه  لپـاره د خـد  ه وايله دي چې د عامـه ښـهغ  ېعامه ګټ 

ل نظرونه لري او هر څـوک هڅـه ېالب ېپه هکله ب   وشوي دي. وګړي او ډلې د عامه ګټ 

د نظرونـو مالتـړ وکـړي چـې دا   ىچې تصمیم نیوونکي قانع کـړي ترڅـو د دو   ،کوي

ه یـا مصـالحه دلو لپاره یوه ننګونه ده. پـه پـای کـې روغـه جـوړ ېته د رس  ېکار، موافق

غونـډې لـه الرې الس تـه د    تصـمیم نیولـو  ې چې د سیايسو هغه پالیسیګان ا  ږيېک

راځـــي، اکـــرثا  نامعلومـــه وي او روښـــانه نـــه وي. بیـــا عمومـــا  ادارې مـــامورینو یـــا 

 . يروښانه کړ   ېچې عامه ګټ   ،ږيېښودل کې"بیوروکراتانو" ته پر 

 کلونـو .م۱۹۰۰پـه  (E. Pendleton Herringنـګ )یپنـډلټون هیر  .ښاغلی ای

کـې   ولوایښودل شوو قوانینو او پالیسګانو تفسـیر   يلخوا د عموممقننه هیئت    کې د

پـه  ېهغـه ننګـون   يبیوروکراتانو پراخ رول ترشیح کړی دی. نوموړ   مامورینو/  يد دولت

لو ډلو/ګروپونو هغه غوښتنو حـل کولـو کـې ېالب ېچې بیروکراټان وررسه د ب   يګوته کړ 

ړونکـو ېڅ ۍوپونـو د تیـور وو. د ډلو/ګر  ېر کـله بل رسه په ټکـ چې یو  ،دلېمخامخ ک

نګ دا په ګوته کړه چې د دولـت رول یر یه  نظریاتو ته په انعکاس ورکولو رسه ښاغيل

وکراټـان بایـد لـه دې ر ، ځکه نو بیيوکړ   يلو ډلو څخه مناینده ګېالب ېدا دی چې د ب 

 د مطلوبـه السـته ېوروسته بیـا خپلـو منځـو کـ څو تر  يوکړ   يخاصو ډلو رسه همکار 

 وکري.    ېاتر  ېخرب  اړهراوړنې په 

، د ).م۱7۹7 – .مEdmund Burke( )۱7۲۹) ينور پوهان، لکـه اډمونـډ بـورک

چــې یــو وګــړی د مقننــه قوانینــو او د ډلــو د  يکوونکــو رول داســې بیــانو  هعامــه ادار 

چې د ډلـو د اړتیـاوو پـه  دای يشېغوښتنې تفسیر کولو لپاره ښه قضاوت وکاروي. ک

ډموکراټیکـه الره  هو دا یو یستل ګټور وي، خواک څخه ګټه اخ يکموندلو کې له مسل

 نه ده.
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 ېچـ ،ده ېتوګه منـل شـو  يعامه اداره د ټولنیز قرار داد یو شکل دی، په عموم

 ي.و   ېټولو )عامه( په خدمت ک ر دېډول توپ عامه اداره به پرته له هر 

 *** 

ه کول چې په  د هغو کارونو په ګډه تررس  ېعامه اداره یعن

 دای ېک رسهتر  يشه ډول ن يرادانف

د تاریخ له مخې، خلک د هغو اهدافو تررسه کولو لپاره یوځای شوي دي چې د 

لګـې پـه توګـه: د یـو ېډول غیـر ممکـن وی، د ب   يهغو تررسه کول یوازې یا په انفراد

او یـا د  يو   ىاوبـو وړ   ې، له سیند څخه د هغه چا راایسـتل چـسرت اور خاموشه کول

همدارنګه د ویالو پاکول او د الرو جوړول کول.    وګړو رسه مرسته  لووز ېیوې ټولنې د ب 

)پـه   ، همـدايپـه ګـډه کـار وکـړ   ېولسونه په هغو ک  ېچ  يږ ېهغه وخت ښه تررسه ک

دو رسه کلـه ېـر ېد وخـت پـه ت ي،جـوړو  مفکـوره اسايس ېګډه کار کول( د عامه ادار 

کارونـه  غـه، دهړ حالـت تـه وده وکـ تليلحالت څخه پرمخ ېټولنې له وروسته پات  ېچ

ټولنې موافقـه وکـړه چـې حکومتونـه جـوړ کـړي او مالیـات ورکـړي   ،شول  ير رسمنو 

چې د خپلـو   ،حکومتونو د هغو وګړو کنټرول پیل کړ   ،پوره يش  ېاړتیاو   ېترڅو نوموړ 

تراجیـدۍ"   ېاو په همـدې توګـه یـې د "ګـډ  اوګټو لپاره یې ټولې ټولنې ته رضر رس

 و داړتیـاو  ویا ګډ ومشرتک ېنولټ ېد یو  ېدا ده چ د دولت وظیفه  .کړ و څخه مخنیوی  

 ي، مـاړ خپلـه پـوره کـه ی پيش کوله ن توګه  يپه انفراد ېیچې خلک   پوره کولو لپاره

ژونـد تـه لـومړنی کمـون  ر پخـواينېد انسانانو ډ  ماري.و کارکوونکي وګ  يهر او مسلک

او  دیریتورو مـ  -دل، ورو  ېـوړل ک  هلته هرڅه په رشیکه پر مـخ  ې، ځکه چهدېویل ک

 ېهغ اصالح شول او د یو ټولنیز قرارداد په توګه اداره او د وکړ او هرڅه  املتک  يادار 

 منل شول.اصول و 
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 تعریف ي حقوق ېعامه ادار  د

عامــه اداره  ېچـ ،داسـې یـو بنســټ دی ،دلېــک دولـت لخـوا د قــانون عمـيل د

مـه اداره د اع .يل دو ک ن عميلد قانو  ېپه عمل کعامه اداره  یا  يږ ېتشکیل  ېورباند

قـانون  ې. حکومـت بایـد یـواز يکړ  چې عامه قوانین عميل  ،ده  لپاره جوړه شوېدې  

 يادار   ،قـانون پـر بنسـټ دي  . ترڅو ډاډمن يش چې قوانین د اسايسيتصویب کړ 

چې د هغو کړنالرو یا پروسـیجرونو کنټـرول کـوي   ،قانون د عامه قانون یوه څانګه ده

قـانون پـه اسـاس   اسـايس  پـه دې کـې دکـار کـوي.    ېربانـدڅـانګې و   يچې دولتـ

حکمونـه او د محکمـې هغـه فیصـلې شـامل دي   يتدارکات، قانون جوړول، اجرائیو 

 سسو د قوانینو او مقرراتو رسه اړه لري. ؤ م  يد دولت ېچ

 

   :عامه اداره "مقرره" ده 

او  وقوانینـ د ښاریانو او تجارتونو پر کړنو باندې کنټرول عامه اداره ده. دولـت لـه

لــو برخــو کـې د خلکــو کړنــې ېالب ېرسه د ژونــد پـه ب  اخیســتلوپــه ګټـه اتـو څخــه مقرر 

 يشه  او اړیکـو نـ  ېدغه ډول مقرره تطبیقـول پرتـه لـه مفـاهم  ،يکنټرول او اداره کو 

 دای.ېتطبیق ک

 

 " تعریف يد عامه ادارې "مدیریت

و مـدیران رو رشـتو او څـانګېـد ډ  ېعامه مدیریت، د مدیریت هغـه څانګـه ده چـ

د عامه   ونهفعالیت  يکوونک  يسوق او رهرب   ي،کو   ېکه  پ  تنظیم شوی او کار  ېک  ېهغ

تـررسه  ېبانـدکار دی چې عامه اداره ور   ، مدیریت هغه اسايسيجوړو ادارې بنست  

مـدیریت او   خپل جوړښت کې د تجاريته  پ  وپوهنځي  نواکرثه د مدیریتو اوس    ،ږيېک

 غیــر د  ېځینــ ېلــه د تــهي پر د يړ ه شــامل کــدیپارټمنټونــ ېاو عامــه ادار  يیــا ادار 

 .يړ شامل ک  ېهم په کيې  سسو مدیریت ډیپارټمنټ  ؤ م  يانتفاع
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 عامه اداره په دولت کې اجرائیوی عمل ته ویل کیږي

Public Administration is the Executive Function in 

Government 

و رسه د دې ر شـعباتېلـه ګـڼ شـم  ېاو د اجرائیه څانګ  يقانون جوړو   همقننه قو 

ر کوي. د دولت یا حکومت څرنګوالی په نظر کې نیولـو پاره کاکولو ل  عميلد    نوقوانی

مقننــه، اجرائیــه او  .وي ېموجــود اوېرسه، پــه یــوه دولــت کــې اکــرثا  درې ډولــه قــو 

ادارو مرشان اکرثا  په دې لټه کې وي چـې د   يتو کې د دولتال په متحده ایا  ،قضائیه

خونـدي کـړي او یـا   هجي ی يش خپله بودلسه کړي ترڅو وکو وسې اعتبار ترال مقننه پر 

. اکـرثه وخـت يږ ېتررسه ک  سسې لخواؤ د م  ىچې د دو   ي،ځهغه پروګرامونه پرمخ بو 

هغه زیـار  یا عامه مدیریت او د  ږيېد عامه ادارې کار د خلکو له سرتګو لرې تررسه ک

عامـه   ېجـه چـمتو   يزیاتره وخـت عـوام نـه و   ې، یعنيګالنه د خلکو له سرتګو پټ و 

بوخـت  ېلوسـت بانـد ېټـولګی کـ ېمثال همدا اوس تاس ،يد ېڅومره بوخت  ېادار 

تاسـو  ېچـ يخلک شـاید دا درک نـه کـړ  يدونکېر ېت ېیاست، خو بهر په سړک باند

 د نظـم، مهـالوی ، د  يد ټـولګ  ېادار   يد پـوهنځ  ېاو ستاسـ  ىلڅومره زحمت ګـال

لی او څـومره څـومره زیـار ګـال  ېبرابرولـو او نـورو کـ  موادو  جوړولو، د دريس  ۍحارض 

چاتـه نـه  ې، دغه له سـرتګو پـټ خـدمات حـد اقـل تـر هغـو پـور هد  ېکړ   ېی  ير خوا

 تبلیغات راپورته يش.    ياو منف چې یوه اشتباه تررسه يشتر څو  يښکار 

 

 مسلک یا تخصص دی   يعامه اداره یو مدیریت

انـدې سسـې پـه وړ ؤ هغه خلک چې یوه موسسه پرمخ وړي او هغه شیوه چې د م

مـدیران، لکـه:  يږي. لوړپوړي دولتـېت ویل که مدیریدواړو ت، ږيېول کوړلو کې کار 

 یـا انتصـايب چـې پـه انتخـايب،  ښارواالن، عموما  سیاسـتمداران ديوزیران، والیان،  

مدیران نـه دي. پـه پـای کـې دا عامـه اداره چیـان یـا   يتوګه ګومارل شوي او مسلک

نـي مـدیرانو صـف خصـص لـري او د منځاداره کوونکي دي چـې پـه مـدیریت کـې ت
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د   ین،رروغتیـا مـامو   ېعـام  د  درجې لري، لکه:  ړوي. دا منځني مدیران تحصیيلجو

درجـې،  يتخنیکـ ېمدیریت درجې او یا هـم ځـانګر  عامه یا تجاريتین،  رمامو   ېکرن 

عمـر د تګـالرو یـا   ياکـرثا  خپـل ټـول مسـلکدوی  عامه او یـا ټـولنیز کـار    فوایدلکه:  

. د مـدیریت دا يتیـرو کـې    چـارو  واو د دولت ورځنیـه تطبیق کولو کې  پالیسیګانو پ

 يچـې د دولـت رښـتین  ،کرښې عامه اداره چیـانو څارنـه کـوي  ۍمتخصصین د لومړ 

ــه برابــروي، لکــه:   ، ديواکســین تطبیقــوونک ، ديځنګــل ســاتونکخــدمات خلکــو ت

اسـتادان ړنو پروفیسوران، د پوهنتون  ېڅ  يعلم  دان،  صاحب  ، معلممامورین  ۍښاروال

 نور ېاو داس

 

 د علم تر څنګ هرن هم دی عامه اداره 

شته چې مـنظم واويس او د یـوې   ېکه  پ  تیاخلک شته چې طبیعتا  دا وړ   ېځین

 موخې تررسه کولو لپاره نور خلک د یوځای کار کولو ته وهڅوي. د ادارې هرن لپـاره،

ی. لکه یـو کار ده شیوه او ښه قضاوت پ ړې، ځانګ(Common Sense)عام احساس 

، همدارنګه یـو اداره يلی اثر جوړ کړ ښکترڅو یو    ،کار ديه  پ  وسایلر ته چې  انځورګ

 مهـارتونو څخـه پـه ګټـه اخیسـتلو رسه يیا تخنیکـ يد علم ی يشکوونکی باید وکول

له بلـې خـوا د یـو انځـورګر   ،زمن ثابت کړيېخپل کارونه او خپل ښه والی نور هم اغ

نځـور جـوړ ی يش یـو اڅـوک کـول معنی نه ده چې هـر په دې    درلودل  لپاره د وسیلو

ــه عامــه اداره کــې طبیعــ ــا،وړ  يکــړي. پ او زده کــړل شــوي تخنیکونــه او  مهــارت تی

ږي. "د لوړو زده کړو سند لرل تل په دې ېدواړه یوځای په ګډه کارول ک  ېسرتاتیژیان 

 ".يلر  تیاوړ   يمسلک  شخصمعنی نه دی چې دا 

نو بیـا د مـاموری  ، نـوئرهـربۍ دنـده ولـر   رې تاسو په دې هیله یې چې دېکه چ

سسـاتو کـې ؤ م يـوږي چې په کوچنېتعقیبوئ. تاسو ته دا مشوره درکول ک  بستونه مه

ه څرګنـد تیـاوړ  هد رهربۍ بست کې کار وکړئ، د ادارې ننګونو په حل کولو کې خپل
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 ارتقـا ریښـتیاين  يطبیعـئ.  ړ سسو خوا ته حرکت وکـؤ سرتو مد  کړئ او بیا کرار کرار  

 ده. يترق

 

 تعریف"  يمسلک /يرې "حرفو د عامه ادا

Occupational Definitions of Public Administration 

ثر کولـو ؤ زمن یـا مـېـپـه اغ د خپـل مسـلک  ېمامور یـواځ  يمسلک  ېعامه ادار   د

اکرثه عامه کارکوونکو ته پـه عامـه سـکټور کـې د کـارکولو سـرته .  يمترکز کو   ېباند

کـول او پـه اړه یـې   حلیل کول، ارزیايبو او پالیسیانو تګټه د عامه قوانینو، پروګرامون 

 نـورو ټولـو. د عامه ادارې ټول کارکوونکي نه غواړي چې د دولـت پـه  يبحث کول د

بریښـنا   . دیوازې خپلـې وظیفـې رسه مینـه لـري  ىدو   ېبلکزه ولري،  ېکارونو کې اغ

 ، ديعامـه خـدمت کـو   ېپـه خپـل مسـلک کـ  ېشـخص دی چـ  يتخنیکر یو حرفـو 

د عامه روغتـون لـه ډاکټرانـو   ېدا چ  هډدی، لنشخص    يرفو اف مامور هم یو حتیلګر 

د خپـل   ېیـو یـپورې چې سړکونه جارو کوي، هر   تر ښاروالۍ کارکوونکو  ېنیولڅخه  

عامـه کـارکوونکی  توګـه هـر   ې، په ديمسلک متخصص دی او په نورو چاروکار نه لر 

  دی. ياداره چ  يلکمس/يحرفو خوا خدمات تررسه کوي، یو عامه ه چې د دولت ل

 

 ده سيايلقاله لیکلو عامه اداره د م

لیکل   لپاره د خپلو افکارو، مقاصدو او پالنونو  يلیک، د لیکلو مهارت او د پوهاو 

زمنـه لیکلـو ېکې د اغ  هپه عامه ادار یو مهم رضورت دی.    ېخپرول په عامه اداره ک  او

ونکی رې یو کـس ښـه لیکـېیوه جایزه ده او ارزښت لري. که چ  تیا یو غوره صفت اووړ 

کله چې مهم   ي،یس یا مرش ته یادداښتونه او راپورونه لیکئ ر   یا بیا خپل، هغه به ب يو 

ږي چې کارونه تررسه کـړي او دا کـار د ېرابلل ک  اله لیکو ښمسایل رامنځته يش بیا  

 .ېږيځالنده کوي او مقام یې نور هم اوچت  ىهمردیفانو په منځ کې دا کارکوونک
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راپورونـو،   يسـطه د ادار وا  پـه  ېد لیکنـانـدازې  او تـر یـوې    الیکـو زمن لېیو اغ 

ر فرصـتونه درکـوي چـې ېـ، تاسو ته ډله وړاندې کو ښ  پالنونو، مصوباتو او نورو لیکنو

جګـو  دغـه لیاقـت اوچتـو او ۍوختونه د لیکوالاو ځینې    ئړ کت ته تبارز ور قلیاخپل  

امـه پـه ع  ېده چـ  ېه کـړ ثابت  ېتجرب   ږي.ېپوستونو ته ستاسو د پرمختګ المل هم ک

د  ېچـ يد ديلېاو لـوړو دریځونـو تـه رسـ ده ېکـړ  يره ترقـېـډخلکـو هغو  ېداره کا

یس ابراهـام لکلـن پـوخ لیکـوال و. د ئ جمهور ر   يامریک  درلود. د  ېمهارت ی  لیکوايل

، مهامتا ګاندهی او نهرو هم لیکواالن وو. په من(، چرچیل  يویتنام نامتو مرش )هوچ

ــ ــتان ک ــامتو ېافغانس ــه اح ن ــان شخصــیتونه لک ــا، خ ــا باب ــد ش ــعم ــان ب دالغفار خ

، ګـل پاچـا الفـت، عبـدالرحمن پـژواک، سـلیامن الیـق، ي)پاچاخان(، محمود طرز 

فیق، هاشــم میونــدوال، محمــود ، موســی شــينــوا، عبــدالحی حبیبــېعبــدالرووف ب 

رو ېـد ډ  ېی  ېاو ځین  وه، وزیران، صدراعظامن  ېکړ   ېنورو ځکه ترق  ېاو داس  يحبیب

مهـارت درلـود او پاخـه   ۍلیکـوالد    دوی  ېوو، چـ  يشو   ېترواکو مشاورین پالوړو چا

او دلوړ بالغت   يله برکته ښه وینا کوونک  ۍقلم او لیکوال  يدوی د پیاوړ   لیکواالن وو.

 او محبوبیت راز و.  دوی د بریالیتوب هم وو، همدا د  يفصاحت لرونک او عايل

 

 رشته ده يعامه اداره یوه علم

Public Administration is an Academic field 

 ريسر دېګـڼ شـم  ېپـه برخـه کـ  ېلـه نیکـه مرغـه د عامـه ادار   ېخت کاوس و 

نصاب  يپه توګه ورته علم ېڅانګ  يانضباط  ېمهم  ېاو د یو   يد  يکتابونه لیکل شو 

لـه وروسـتیو  ړۍېپ ېدغه سلسله د نولسم رشته ده. يیوه علم  ېجوړ شوی دی، یعن

تو د ه ایـاال د متحـد  يامریکې د  کال ک  ميالدي۱887په  .  يږ ېرشوع ککلونو څخه را

وروسته بیا د امریکـا د  ې، چ(Woodrow Wilson)یو پوهنتون استاد، وډرو ویلسون

 (Science of administrationکړه" "د ادارې زده ) یس شو،ئ متحده ایاالتو جمهور ر 

 دعلومو  يسد سیا  ېی. د دې مقالې په ترڅ کې  هو   ېتر عنوان الندې یوه مقاله لیکل
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. يباندې توجه ولـر  لت د کارونو په څرنګوايلړه چې د دو غوښتنه وک ېتوې رشیوې ن 

د ادارې د زده کـړې (Leonard White) کال کې، لیونارډ وایـټ " يالديم۱۹۲۶په 

 Introduction to the study of publicیــــا )  "ېمبــــاد ېژنــــدن ېپ د

administration)ېکـې د یـو ړ. دا پـه امریکـا  تر عنـوان النـدې یـو کتـاب خپـور کـ 

" پیل و. که څه هم د دې توجه یـا فـوکس د ېې په حیث د "عامه ادار شتر   تحصیيل

لکـه .  وو  پکې شامل  بحثونه  يعلم  ر ېت شم، خو بیا هم زیاته وعامه سکتور مدیریت  

 ېتیـارول، حقـوق او سیاسـت او داسـ  ۍد پالیسـ  اقتصاد، مدیریت، پالن جوړونـه او

ر زیـات ېـډ  ېدار عامـه اچې د    يد  رواين  ېر ات  ېه اوس هم خرب د دې په هکل.  ..نور

لـري چـې دا ه  او کوم هسته ای مضامین ن   يرسه ورته والی لر مضامین له نورو رشتو  

 یـا سـیايس وپوهنتونونـه د حقوقـ ې. ځینيل کړ ېله نورو رشتو څخه په بشپړه توګه ب 

. يکـو   ېوړانـدکورسـونه    ېپه چوکاټ کې لومړی د عامه ادارې ځین  يعلومو پوهنځ

څانګې په   يمسلک  ېتجارت یا مدیریت پوهنځی دا رشته د یو اقتصاد،  د    ته بیاوروس

ی دی او خپـل پـوهنځی مسـتقل شـو   ې، خـو اوس د عامـه ادار يتوګه تـدریس کـو 

مسـتقلو   د  ۍاو پالیسـ  ېعامـه ادار کلونـو کـې د    ۳۰رو  ېـپـه ت  .يځانګړی نصاب لـر 

ر ېـ، ډيمونـه لـر او لیسـانس پروګرار چې په دې برخه کې د ماسـټرۍ ېپوهنځیو شم

د امريکي متحده اياالتو او اروپايي هېوادونو په يـو شـمېر پوهنتونونـو کـې   دي  شوي

 په کچه زده کړې رواين دي.  PhDعامه ادارې او پاليسې کې  

 

 عامه اداره یو مسلک دی

Public Administration is a Profession 

یـو مسـلک ټـول   یـو مسـلک دی او د  يعامه اداره لکه: قانون، طـب او انجینیـر 

 : ې، دا ځکه چونه پکې شامل دير امعی

چې د ټـولنې د خـدمت   ، ترڅويباید ولر   پوهې یوه برخه  او عميل  يد علم .۱

 . يش  یوکارول ېیلپاره 
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چې د ټولنې د اړتیاوو د پوره کولو په  يبریالیتوب یو معیار و   دوی د  ا به دد .۲

 .واسطه اندازه يش

او روزنـه  ښوونهغړو    وي چې د نو  ير ټرول یو سیستم ولکارونو د کن  يد مسلک .۳

 مجازات ولري.  مکافات ضوابط ولري او مناسب  يکړي او اخالق  همنظم

ای لخـوا کشیشان وو چې ویل یـې د خـد  يخلک مذهب  يمسلک  ېپخوا به ځین

چـــې د یـــوې  اواحســـاس کـــ ورنګـــه اکـــرثه خلکـــوربانـــدې غـــږ شـــوی دی. همدا

یـا الهـام   ول "غږ"داره یو ډ، عامه اله امله  يخوشبین  ټولنې د جوړولو  خیايل/آیډیايل

عمومـو  مفهوم رسه عامه اداره، د عامـه خـدماتو تـررسه کـول او د  يخو په اوسندی.  

 . يرضایت تر السه کول د

 په بله وینا: 

PA is doing collectively that which cannot be so well done 

individually. 

 يو تـررسه کـول دااتـاجر   لو دنـدو اوټو   هغو  ییزه توګه د  عامه اداره په ډله  :ېیعن

د  ېعامه اداره د عامه سکتورونو پـه ډګـر کـ یکول يشه په یوازیتوب ن  ېڅوک ی  ېچ

او  يعلمـ ېدی او اوس د یـو  (art & scienceکولـو علـم او هـرن) مـدیریت د عمـيل

ص مشـخ ېپـه وړانـد ېټـولن  د  ېبرسـیره شـوی ده، چـپه توګـه را  ېڅانګ  ياکادمیک

 يادار  ينــو  ره بیــا نــن ورځ دېــ.پــه تينه لر تو صــالحی يرسه ځــانګړ ر و  مســولیتونه او

 يد دغــه نــو  ي،ږ ېــک ېڅخــه خــرب  (Newly Administration system)سیســتم

پـه قـوت بایـد   ېپوه  دوی د  د  ېته اړتیا ده، چ  ونمتخصصی  سیستم لپاره روزل شویو

 د  و،اجراتـ  د  یـق کولـو،د تطب  عامـه پالیيسـ  عامـه اداره د  بیق يشتط  عامه پالیيس

. يقوتونـه لـر  يقضاوت لپاره عمل کوونک  يعموم  د  قانون انفاذ او  و دا  لوو ړ قانون جو

له مرکز   ېک  سکتورونو  لوېالب ېپه ب   دولت مستقل ادارات او  ېپه اډانه ک  ېعامه ادار   د

واد پـه رستـا ېـه همدغه جوړښت د او يلر  ېفعاله څانګ ېپور   محالتو  تر   ېڅخه نیول

 دنـدو لـوېالب ېب  ل ادارات دېـب ال ېب  دغـه ي،رکـو ه تحقق و مفهوم ت ېمه ادار عا د  ېکرس 

دغـو   پـه  .نـور  ریـال سـاتنه اوېچاپ  روغتیـا،  ترانسـپورت،  لکـه: اقتصـاد،  .لرونکی دی
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 ېرسه لـه د  ،يږ ېـعامه خـدمات عرضـه ک  او  ایجاد  يزمنه هامهنګېاغ  ېک  سازمانونو

ټکـر   ېک  اتواجر په    دندو  نځ به دترم  ارګانونو  او  سازمانونو  د  ېعامه ادار   ممکن د  ېچ

طرز او نورو له امله بـه  د دندو موخو، د دوی د عالقمندیو، ارزښتونو، او د يږ ېع کواق

، يد ېهمدا عامه مـوخ ېپه نهایت ک  خو  ،يږ ېهم واقع ک  ېشخړ   ممکن تضادونه او

بـل رسه  دغـه تضـادونه یـو ېنه یـواځ ېچ يتوامنند کو   ېباند  ېد  ر دوی ټول پ  ېچ

 عالیقـو د نو ،يکړ ته تحقق ور  ودافاه  ېعامه ادار   ه درس   ۍپه همغږ   ېبلک  ،يحل کړ 

مــثال ممکــن  واقعیــت دی. یــو ېشــتون کومــه ســتونزه نــه، بلکــ تضــادونو د او ر ېتــوپ

تاسیسـاتو تـه   مسـکوين  او  يصـنعت  ېصـنعت اداره پـه شـنه سـاحه کـ  یا د  ښاروايل

ه رسه عالقـ ساتلو ېساح ېشن اداره ممکن د ېریال ساتنېچاپ د ، خويپراختیا ورکړ 

، خـو د بـويل  يبه خپل اشـتهارات او اعالنـات رضور   ير تصدېشم  یا ممکن یو  يولر 

 نـور ېداسـ او  يرو پوسرتونو له لګولو منع کـړ ېاداره ممکن هغوی د ډ  يصفای  يښار 

ــه. ــه اداره کــ مثالون ــه عام ــه ادار  د اســتخدام د تخصــص او ېپ ــه د  اهــدافو ېعام ت

 ېاجرات یـ ېچ، يکو  س کارپه اسااصولو  او قواعدو ټول د او يد  ېله مخ  ۍوفادار 

 .يږ ېساتل ک  ېدوسیو ک پروتوکولونو او  يپه رسم

 غــوره پالیســیو د کــارکوونکو تــه ېعامــه ادار  د مهارتونــه لــرل پوهــه او يمســلک 

 همکـارانو  ،ارزیـايب  کنرتول،  ښه تطبیق کولو،  د  ۍپالیس  تصمیم نیولو، د  جوړولو، د

داپـه  .يه برخه کو رپو  يتوانای کولوی  تفت د روچا د  او  رامنځته کولو  ۍهمغږ   رسه د

 .يبوختیـاوو سـاحه پراختیـا مـوم  د  ېعامـه ادار   ورځ پـه ورځ د  ېچ  ېحال ک  ېداس

خـدمات   يباید ملک  ېک  په هغو  ً  عمدتا  ېچ  ېپراخه ساح  ېعامه اداره باید دغه ټول

 د ېچـځکـه  دا ،اويلر  يتـرمنځ همغـږ  هغـو د او راويل ېپوښښ الند  ،تر عرضه يش

ــوه) ــامتوه پ ــه وی (A.Wildoskyن ــا: پ ــوږد (Coordinatingن ــ (زم  يعرصــیوه طالی

ــو  ېچــار  ۍهامهنګــد  اصــطالح ده. ــه ادار  د او ياســانه ک ــاملینو د ېعام ــه ع  :لک

 ي. هامهنګــنژدیــوالی راويل نــورو تــرمنځ او ېژنــدن ېریــال پېچاپ روغتیــا، ،ۍښــاروال

پـه مـټ  وونکوروزل شـویو کـارک وا  پوهـو  ځکـه د  ناممکنه نه ده، نو  ستونزمنه ده، خو

قـانون پـه  هغـه د  يږ ېـنیـول ک  ېپـه پـام کـ  ېچ  ۍهغه پالیس  .دای يشېته کرامنځ
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دل ېـک  عمـيل  ېپه واسطه یـ  رسچینو  مايل  ، ديګرځ  وړ  منلو  د  او  يواسطه نظم موم

او  يږ ېـته رسـول ک اذهانو عامه خلکو رسه د  په ذرایعو  يد عامه پوهاو   ،يږ ېممکن ک

ه هغــه وخــت رنــه چــار . دغــه ديږ ېــک يمــوټ اراده یــو يه عمــومد تحقــق لپــار  هغــو د

 .ياداره موجوده و   ياو مسلک  يتخصص لرونک یوه فعاله د ېچ  يږ ېبشپړ 

تخصص لرونکو، پوهو، مهـارت لرونکـو او روزل   وار وار د  موږ په  ېځایه پور   ېترد

اداره چیـان   مهـارت لرونکـی  -متخصـص او پـوه    ېکوونکو یادونه وکړه، یعن  شویو کار

ثابتـه شـوه  دا نـو ،يږ ېالسه کتر  ېپه نظام ک ېزن د رو  ېاو زده کړ  يولر  ېزده کړ   باید

 .دغه ډول پرسونل باید وروزل يش ېچ

 

 تاریخچه  ېعامه ادار  د

 او محـيل  اجنسـیو  يعامـه مـدیرانو، حکـومت  د  ېتاریخ په اوږدو کـ  امه اداره دع

 لیدشـا  يوګه هم تـاریخعلم په ت  موږ د  ېدلته ی  اجرات وو، خو  ارګانونو عميل  يرسم

 . حـامورايبيږ ېـیونان څخه راپیـل ک روم، مرص او اداره له لرغوين مهعا مطالعه کوو.

عامـه اداره  اصول وضع کـړل او سـرت الکسـاندر ېته ی ېعامه ادار  ېهغه څوک و، چ

سـابقه  ېبلکـ ي،ره اوږده سابقه نه لـر ېعلم په توګه ډ د خو پړاو ته دننه کړه.  يیوه نو 

 او ۍاکاډم ېواد کېپه کوم ه ۍنړ  وخته د رهېرته تر ډده. موږو   ېدنده کرصف په    ېی

 يعلمـ  ېلـوی  د  مهـم دسـپلین او  یـو  ورتـه د  ېستیو کـو ور   ېپوهنتون نه درلود. په د

 ېاوسه پور  څخه تر  علم له پخوا  ېعامه ادار   ده. د  ېره شو ېپاملرنه ډ  په توګه  ېڅانګ

ځـل لپـاره پـه   يلـومړ   ده. د  ېاتلرسه خپلـه رابطـه سـ  نورو ټولنیزو علومـو  ر ېګڼ شم

 Policy) د ،عامــه اداره ېل کــېــپ پــه ۍړ ېــپ ېاتلســم د ېیعنــ يالديمــ1727

Science)ېڅـانګ  مضامین او  وررسه تړيل  ، نوررسه راڅرګنده شوه  زیات تبارز  ر ېپه ډ 

دولـت علـم   جـوړول(، د  عامه تاسیساتو  د  عرضه او  خدماتو  او  اجناسو  )د  اقتصاد  ېی

تــه  ې(، عامــه ادار يسـازمانده اومبالښــت حکومـت س تــامین، دعامــه رفـاه  )لکـه د

 اوس عامـه اداره د شـامل وو. ېکـه نـور پـ ېاو داسـ  متویـل  ېعامه ادار   د  بودیجه یا
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پـه   ېجـال څـانګ  ېیـو   د  ېکـ  تونـوپه پوهنتو   او  يد  ديلېګرځ  ډګر   ېړن ېڅ  تدریس او

 اسـت اوسی لـه اقتصـاد، ېچـ يږ ېـپه توګه تـدریس ک academic subject د او توګه

النـدینیو پوهـانو  ېکـ ۍړ ېلسمه پو په نو  ې. ورپسير ل  ياړیک  ېنژد  ېر ېډ  رسه  حقوقو

 کارونه تررسه کړل:  نور  ېبرخه ک ېپه د  ېک  کلونو  لوېالب ېپه ب 

دغــه علــم تــه انکشــاف  ېكــ .م1886( پــه Woodrow Wilsonو. ولســن ) ❖

   .ورکړ 

 .کړ   علم بیان ۍپالیس د  ېم. ک1901(په  Hard lasswellهرالډ السویل) ❖

مــدیریت کتــاب  يعلمــ د ېم. کــ1910پــه  (Henri Fayol فــایول) يهــرن  ❖

مـدیرانو   د  ېر شاګردان یـېشم  یو  او  يوکړ   ېړن ېڅ  ېی  ېپه همدغه څانګه ک  ولیکه او

   .جوړونکو په توګه وروزل پالیيس او

ــایلر  ❖ ــدریک ټ ــه  Fredric Taylorفری ــ1911پ ــه ادار  د ېم. ک  دريس ېعام

 .کتاب تالیف کړ 

تـاليف  ر اثـارېشـم يو ېك م.1920( په Max Weber)کس ویربنامتوعامل ما ❖

 ښودله. و   ېي ې  بروكراس او

ــک) ❖ ــر Ur wick( او)Gulickلوترګولی ــته ت ــه د1937( وروس ــ م. څخ  يعلم

 ته پاملرنه واړوله. خوا  Scientific Managementمدیریت یا  

 يدار ا ېكـــــــ .م1945پـــــــه Herbert Simonهربــــــرت ســـــــیمون ❖

 ترشیح کړ.  Administrative Behaviorسلوک

ــ ❖ ــه Anthony downډون) وينانتـ ــ1967( پـ  .William Aاو) ېم. کـ

Niskonen)  پـه علـم   ينظریـات د ادار   ياصالح  يپه خپل وار نو   ېم.ک  1967هم په

 کړل. وارد  ېک
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م. 1989په James March and john P. Olsen جان اولسن مارچ او جیمز  ❖

 ته اصول بیان کړل.   ېعامه ادار   ېک

 ېکـ متحـده ایـاالتو ېکامری وسته دور   څخه  کال  يالديم  1960  له  ېلنډه د ا چ

(Public Policy school )علومـو  سـیايس د ېپه املان کـ ېکال ک ېبیا په همد او

 يره پاملرنـه وشوه.اقتصـادېـاقتصـاد تـه ډ  ېپه دغه وخـت کـ  خو؛  څانګه رشوع شوه

 داره د دغـوعامـه ا ېچـتـر دې تبـارز وکـړ او آن   ر ېـبیا سیاسـت ډ  او  لوو جوړ   پالیيس

 یـو له پیل څخه بیا د ۍړ ېپ ېیوو یشتم اوس د ېچ دال حا  څخه قربان شوه،  څانګو

اوس د یـوه منـل  ،ځان ته اړولی دی  ېپام ی  او د ټولو  مستقل علم په توګه راڅرګنده

او د   يرسه رابطـه لـر   علومـو  ر نـورو ټـولنیزوېشم  عامه اداره له یو  اصل په توګه  يشو 

 .ه ګټه اخيلو څخڅانګ ياجتامع ټولو له هغو ولی دی اواړ ځانته را   ېټولو پام ی

 

 تکامل  ېتدریج ېد عامه ادار 

د پخوانیو ټولنو د بې هدفه او ګډوډ سیستم او کړنو په نتیجه کې عامه اداره پـه 

ــان ېــډول بشــپړه شــوې ده. کــه چ يتــدریج ــان  ورې لرغــوين یونانی ــ واو رومی  ېد خپل

 ۍ، بیا بـه د اوسـنایو  ېکړ  ېموسسې جوړ د مدیریت کولو لپاره بل ډول    ۍامپراتور 

داسـې فکـر  رې سـکندر مقـدوينېـڅیره بل ډول وه. فکـر وکـړئ، کـه چ  ېعامه ادار 

وادونـو اداره بایـد د کـور د مـدیریت پـه شـان ېه خـاورو/  ووای چې د نیول شوي   ىکړ 

بـه د جګـړې  واو سړي   هو باال محکومت س  وښځبه    ېپور   ېتر نن ورځممکن چې    ،وای

ارګـانو تـه  يڅنـګ کشـفانو تر رګـا يامنیت د. که دلو در مینولو مسؤلیت  او د امنیت تا

دفـاع تـر وزارت د امنیـت د وزارت تشـکیل   زیات اهمیت ورکړل شوی وای اوس به د

د  ټـهېاملپیـک کم اوس به د ته زیات اهمیت ورکړل شوی وای ټسپور   پراخ وای، که

  دي.  همثالون تکامل   ينور د تدریج ېاو داس وه  ېوزارت د تشکیل لرونک  یو
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 عات او موضو محتویات    يلاص

 ې، خـو بیـا هـم ځینـېشـو  هکه څه هم عامه اداره له مختلفـو رشـتو څخـه جـوړ 

. د هد ېبیـان شـو  ېکـ کتـابچـې پـه دې  يږ ېمهارتونه او پوهه پکې شـامل  اسايس

نړیوال معیـار شـته چـې د  تقریبا  کولو په نظر کې نیولو څخه پرته، "  ېمنابعو د وړاند

ر اړین دي: ېني عناوین ډي خه الندناوینو څه د نورو عپوهې لپار   اسايس  دې رشتې د

 ي(، ادار Organization Theory) يتیـور  سازماين، عامه اطالعات، ېاړیک سازماين

(، د کـــارکوونکو مـــدیریت Bureaucratic Behaviorچلنـــد ) تـــړل ېچـــارو پـــور 

(Personnel Managementعامه مالیه او د بـود ،) جې جـوړول )يPublic Finance 

and Budgetingــ(، د پا ــل ) ۍلیس ــايبPolicy Analysisتحلی ــرام ارزی  (، د پروګ

(Program Evaluation،)  (مفاهمــــــهcommunication) ،  اخـــــــالق  يادار

(Administrative Ethics) (عامه اقتصاد ،Public Economiccsاو یـو شـم )ر نـور ې

د سـازمان یـا   پوهـاوی، اطالعـات،عامـه    ېپه دغو څـانګو کـ  .ېز علوم او څانګنيټول

 .يلـر   او داړیکو شبکه او چینلونه ځانګړی ارزښـت  ېاو مخاطبینو ترمنځ اړیک  ېر ادا

ارزښـت او   ېعلومـو هـم عامـه اداره کـ  ير طبیعـېنـن یـو شـم  ېچـ  ينـه و   ېهیره د

ریـال ېاو د چاپ  ریال مدیریتېاو د چاپ  ېریال ساتنېموندلی دی، مثال د چاپ  اهمیت

 . يارزښت لر  ړیعلوم ځانګ يیعور طباو ن  يایکالوژ   ېک ۍپالیس ېساتن
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 پوښتنې

 

 ؟.سازمان، اداره او مدیریت په جال جال توګه تعریف کړئ۱

 یوه مرحله ده؟  ېجوړولو دوران ک ۍپالیس .عامه اداره په څه ډول د۲

 ؟تعریف ووایئ  يحقوق ېعامه ادار  د .۳

 تعریف څه وایی؟  يمدیریت ېعامه ادار  .د۴

 دی؟یو مسلک او تخصص  داره په څه دلیل .عامه ا۵

 ؟کړئ  ې.عامه اداره د مقاله لیکلو مسابقه ده، ترشیح ی۶

 ؟په څه دلیل ،رشته ده ي.آیا عامه اداره علم7
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 دويم څپرکى
 

 ( )ارتباطات ېاړیک

Communication 

، امريکــايي ىاړيکــو پــه اړه شــو  اړيکــو تــر ټولــو مهــم تعريــف چــې تــر اوســه د د

ړۍ په ېشلمۍ پيل چې د  چارلس کو   اړه لري.  ېور کويل( پرلس  )چا  يژندونکېټولنپ

، علمي څېړنې پيل کـړي دي اړهپه  او اړیکو ېمفاهمنه دمخه د  پيل کې يې له نورو

 . هغه اړيکې دا ډول تعريف کړي دي.شوی په اهمیت پوه  ېڅانګ ېد د

هغــو پــه واســطه انســاين اړيکــې  دي چــې د يــا نظــام هغــه ميکــانيزم )مفاهمــه

 ږد وسايل پراختيا مومي(ېل د  خت کېاو و  ىر بنسټ يي په ځاامنځته کېږي او پر 

 ،غـږ  د ،ې، سمبولونه، انځورونه، کړنـېهغه نښ  ېټول  ېوخت ک  ياوسنپه  اړيکې  

 تليفون او ټول هغـه وسـايل  تلګراف،  پټلۍ،  ېاوسپن  د  رسنۍ،  يچاپ  ،ېليکن  ،ېکلم

او  يدوړ شـوي جپه موخه  ۍبرالس  او وخت د  ىوروستيو کې پر ځا  ېچې په د  ي،د

 اړیکو یوه کړۍ ده.د ې  او هر یو ی يرامنځته کو  او تفاهم اطتبار  ترمنځ  د خلکو

شـو څـو عنرصـه ومومـو چـې پـه   په تعريـف کـې کـول  (کويل)  اړيکو په اړه د  د

 يارتبـاط نـړۍ کـې د ۍارزښـت او پـه اوسـن  ېپديد  اړيکې د  د  ېړنه او راسپړنه ي ېڅ

 .وسايلو ارزښت رابرسريه کوي

چــې )مفاهمــه او  ىد فکــر دامهــم او  ىټولــو لــومړ  کــې تــر  تعريــف ېپــه د .۱

 انساين اړيکو بنسټيز توکې بليل دي. د  ېي  کمونیکشن (

يو ځانګړي جريان په توګـه ښـودل  چې اړيکه د ىد کې داه دويم مهم فکر پ  .۲

 انساين عالیق او ارتباطات عمال رامنځته کېږي.  ېچې پر مټ ي  ېشو 

نـور   انځورونـه او  ،ېنښـ  ،ېشـو کلمـ  ې کولف کې يو بل فکر چتعري   ېپه د  .۳

 اړيکو ټينګولو لپاره اړين دي. منځ دانسانانو تر  وبولو چې د  ېي 
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 ى،اړيکـو ميکـانيزم د  تعريف کې ليـدل کېـږي د  ېعنرص چې په د  ىوروست  .۴

 شـخص،  پـر مـټ د  ېمعمول رسه سم يـ  ميکانيزم بويل چې د  ىکه يو ځانګړ ي چې اړ

په ځانګړو نښـو او بلل کېږي  اړيکو بنسټ ې دامونه چمنځ پيغيا ډلو تر شخصيتونو او 

يـو   د  ...( پـه واسـطهاو  لیکونـو، ایمیـل  ي، انځـور، رسـم  غـږ   ې،،کلمېر ېعالمو )شـم

له لوري په نښه کېـږي  )اړيک نيوونکې يا چمتو کوونکې(  مرکز   يږدوونکېشخص او ل

پـه عـادي او سه کولو وروسته ال او له تر  يږ ېک له لوري تر السه ېبل شخص يا ډل  او د

 .  کېږي  ېاو مقابل لوري ته وړاند ياوړ ژبه   روانه

څخــه هــر يــو يــې پــه خپــل ځــاى ګټــور دي. لــومړين دوه  لــه پورتنيــو تعريفونــو

تعريفونه د اطالعاتو د لېږدولو په نظريه تکيـه کـوي چـې د مطلقـو مـادي شـيانو لـه 

 ترانسپورتيشن څخه توپري لري.

دى تناک  ارزښـ  ه لـري لـه دې املـهرلس کولس پورې اړ تعريف چې چا  ىوروست

 چې هغه په انساين اړيکو باندې ټينګار کوي.

 يراز راز اړیکـ یـو بـل رسه په ټولنه کی انسانان  انسان یو اجتامعی موجود دی.

 ېخو لـه بلـ ،يد  يآسانه کړ   ېخوا اړیک  ېله یو   لو ډولونوېالب ېد اړیکو ب   ورځ  . ننيلر 

او  تواسـال ، مر ېړیکـو، مفـاهمه د انـو ځکـ  ،يد  يکـړ   ېمـاو مه  ېچلـېپ  هغه  ېخوا ی

 يژنـدل شـو ېوضع او پ ېاو الرښوون  ېاصول، طریق يلپاره ځانګړ   يراپوهاو   -يپوهاو 

ــرت، ســازمانيد ــه دف ــم . پ ــ ياو رس ــه شــفاه ېچــارو ک ــوږ ل ــر شــفاهيم او  ي، غی

پـه رسـمیاتو، دفـرت،   ېاملـه چـ  ېرسه رسوکـار لـرو. لـه د  ې( مفاهمي)تحریر ۍلیکن

، نـو ډلـه يلـر  بل رسه روابـطله  یو  وا  يل اشخاص کار کو ېالب ېب   ېن او اداره کسازما

د  ېکـ ( Mass Communicationپه ډله ییـزو اړیکـو )  ي،ږ ېښېییزو اړیکو ته اړتیا پ

لو چوکاټونو او وسیلو څخه کار اخیسـتل ېالب ېږلو لپاره ب ېخلکو د اړتیا وړ پیغامونو د ل

ضـه، ، عرینهادونه، اسـتعالمنه )مکاتیـب(، پیشـلیکو   ېچارو ک  ي. مثال په رسميږ ېک

سـوانح لیکـل،   پروتوکولونـه، پروپوزلونـه لیکـل،  دوسـیو ترتیبـول،  د  صوبات لیکـل،م

او  خپرول  ېخربتیاو   يبیانیه لوستل، عموم  ېمجلس ک  يعموم  ته وینا کول،  ېغونډ

د  ن. بایـد د سـازمايد وسـایل او چوکاټونـه ټول د عامه یا ډله ییزو اړیکـو  نور  ېداس
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له پورتـه ښـکته او لـه ښـکته پورتـه   ېکازمان  . په سيتفاهم موجود و   عنارصو ترمنځ

او اړیکـو دغـه چینلونـه پـه عامـه  ې. د مفـاهميباید فعال و   چینل  ېخواته د مفاهم

 :يږ ېمقاصدو لپاره کارول ک  ېد الند ېاداره ک

 .(To informed)  خربتیا ورکول  ښوېسازمان له پ او ېادار  د •

د تصــامیمو مــت حکو  د)صــامیمو ابالغــول وړو مقامــاتو د تلــاو  ېد ادار  •

 .تبلیغول(

 .(  To educate)  ښوونه او روزنه •

 .روشونه زده کول او میتود يادار   –يمسلک  ينو  •

 رو استولېدساتد  او د لوړو مقاماتو  ېالرښوون  •

 (To reporting) ږلېل  راپورونود  لوړو مقاماتو ته له ټیټو مراجعو څخه •

 .مراجعو ته رسول يللوړو عا ېو غوښتناو خلک  د ولسونو •

د دولــت د  ېجریـده کـ يرسـم :لکـه .دولـت د اسـنادو رســول د تـه کـوخل •

 خپرول.قوانینو او مقرراتو  

   (To Organize )  يسازمانده •

 .پرسونلو ته تشویق لیکونه، ستاینلیکونه، د ترفیع د سجل او نورو ورکول •

، ۍفبیــوګرا ېتــه د خپلــلــوړو مقامــاتو، د اســتخدام دفــرت او نــوور ځــایونو  •

 نور رضورتونه پوره کول. ېسپارل او داس او لیکلشنهاد ېاو پ  ېعریض

 .( څخه د پرسونلو او همکارانو خربولDecisionله نویو تصمیمونو ) •

او د  سـواد نـه و ېچ  ېپه پخوا وختونو ک  ېاو سازمان د تاریخ په ترڅ ک  ېد ادار 

 و نغـاره غږوونکـویـانو ا، جارچنفوذه خلکوکم و، نو با ږلو او عامه رسنیو وسایلېلیک ل

پوهو او  وروسته د ليک له رواج کېدو څخهرسه کوله.  رو کمو امکاناتو تر ېدا دنده په ډ

 وینـا ېد شـفاه ېپه ځانګړو ځایونو ک  باخربه کسانو، ملکانو او د حکومت استازیو به

یـا د   مونـهغاېد لیکـل شـویو کاغـذونو پـه واسـطه خلکـو تـه پ  ېالس باند  ر او یا هم پ

او پـه  یالنـو سـپاره ووفوخـت بـه دوی پـه  ېول. ځینـد چارواکو اعالنونه رس  حکومت
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 خلکـو تـه اورولـه. جارچیـانو بـه ېاطالعیه به ی او د حکومت دلېبه ګرځ  ېبازارونو ک

 غـوږ  ېاو پیغـامونو تـه بـه یـ  خلک به راټول شول او د لوړو مقاماتو هدایات  جار واهه

، رتاع کـړ اشین اخـومتربګ د چاپ مکال څخه جان ګ دييال م۱۴۵۰نیو. وروسته تر  

عامه   لویه اسانتیا راوستله.  ېآسانتیاوو د عامه اړیکو په چارو ک  ينو مطبوعاتو او چاپ

د اړیکو چینلونه پراخ او   ېوخت ک  ياوسنپه  له چینلونو څخه    ېاطالعاتو او د مفاهم

ایلو ه ارتباطـاتو د وسـد عامـ ې. په اروپا کـيد يهم زیات شو  ېد استعامل ځایونه ی

، ي، علمــيپــه ادار  ېچــ ،المــل شــول ېد دل دېــو خپر د نظریــات د پوهــانو ېلــه الر 

( او د IT. نن ورځ )مثبت او ژور بدلون رامنځته يش  ېاو د ژوند ټولو برخو ک  يتخنیک

ځانګړی ځای نیـولی دی او د ژونـد یـو مهـم  ېد خلکو په ژوند ک ۍمعلوماتو تکنالوژ 

 ده.   ېړ بدله ک  کيل يه کوچنیو  په  ېی  ۍلویه نړ   ېچ ،يږ ېمهارت بلل ک

 

 (Communicationد مفاهمې )

 ېمعنا او د استعامل یا اړتیا موارد ی ېلغو 
 

را اخیسـتل شـوی څخـه  (    (Communicare  التينې کليمـې  مفاهمې لفظ د  د

 تبادلې اجتامعي کېدو او تېرېدلو په معنى ده. چې د افکارو د ،دی

د ات  زیـ  او  يمفهـوم لـر   پـراخ  ر ېډ  ېه په اصطالح کمفاهم  څنګمعنا تر   يد لغو 

 .ياستعامل موارد لر 

او  غـږ، انځـور غـامونو،ېپ  سيستم دى پـه کـوم کـې چـې د معلومـاتو،  مفاهمه يو

او   يږ ېـاستول کانسان څخه بل ځاى يا انسان ته  يو  داسې نورو انتقال د يو ځاى يا  

لپاره، چـې ي، د دې  ځته کېږ د لېږدولو لپاره اسانتياوې رامن  ېچینل له الر   د ټاکيل

 ی شو:  ویل  ېاسيش د اضحهښه و موضوع  

دونکو ته د مختلفو ېيوې منبع څخه اور   لهغامونه  ېه، چې پد  ههغه پروس  مفاهمه

د مثال په ډول محاوره د مفاهمې ډېـر عـام ډول دى، هغـه .  ويسچينلونو له الرې ر 

دونکى ېـور ورتـه نيـول ا ېیـغـوږ  چـې څـوکچې خربې کوي منبع ده، هغـه   کس،
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کوم په وسيله، چې د خربې کوونکي  هوا ددى او  ي پيغامڅه، چې خپرېږ   دى، هغه

لویزیـون، نن ورځ تیلفون، راډیـو، ت  چينل څخه عبارت دى.  لهد اواز څپې انتقالېږي  

 ګـهو غـامونو د چینـل پـه تېاو نور وسـایل د پ  ې، د اعالناتو دړ د سینام پرده، انځورونه

 .يږ ېاستعامل

ږدولو لپـاره ېغامونو د لېپه د په خاطر او هغوی ت  اسمتافرادو رسه د    نورو  لهږ  مو

دل، متاس نيـول، خونـد او بـوى کولـو ېليدل، اور   :د هغوى د پنځه ګونو حواسو لکه

، د دې ټولو او يا يو دوو ږدیدېپیغام مو ول  ېچ  وسيله پوهېږو  ېدپه  څخه کار اخلو او  

 يکوو.يې د يو بل رسه رشپه استعامل رسه په يو وخت کې موږ خپلې نظر 

 

 نه باطاتو( ډولو د اړیکو )ارت

Forms of Communication 

، خـو د ټولـو يلر  يلو بڼو یو بل رسه اړیکېالب ېپه ب   يړ ګمعموال و   ېپه یوه ټولنه ک

توګـه  ي، پـه عمـوميبل رسه د معلوماتو تبادله کول د موخه یو بل رسه مفاهمه او یو

 :سايت  ېړیکډولونو ا  ېیو بل رسه په الند  يوګړ 

 

 ې اړیک ېړخیز یو ا

د اوریدونکی له خـوا کـوم غربګـون غام د ترالسه کوونکی یا د خرب ېد پ  ېکله چ 

منـابعو   يلکـه د برشـ  ،يږ ېـته یو اړخیز ارتبـاط ویـل ک  ې، ديشه  فیدبک( ښکاره ن )

عامـه  وخـت ېخـوا د ځـواب نـه راتـګ. ځینـ  ېامریت ته د لیک استول، خو لـه هغـ

 ېدونکی یـېـر او   او  يو   يانه کوونکستوماو    چيلې، پتخصيصر  ېمفاهیم ډ  ېرسنیو ک

غـام یـو ې، دا ډول پیـا اسـویلی وبـايس  ټنـډه تـروه يش  ې، نو یا یيو   ک قادر نهپه در 

اخیستونکی ځواب، بحث او فیدبک بل وخـت   دونکی یاېاور   وخت  ې. ځینياړخیز و 

 ېچـ  نـور حـاالت  ېاو داسـ  يدوام ورکـړ   ته بـل وخـت  ېمفاهم  ياو غواړ   يږدېته پر 
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غـام ېناکـام پ ې، چيیو اړخیز ارتباطات دول ، ټل يشالعمل ونه لیدځواب او عکس 

 او ارتباط یو اړخیز شکل مطلوب نه دی. ې. د مفاهميږ ېبلل ک

 

 ې اړیک  ېز ېدوه اړخ

 اړهغام پـه ېر ژر د پېغام اخیستونکی ډېد پ  ېچ  ي،و   ېاو اړیکه داس  دلته ارتباط

د غـام دی. دلتـه ېق پموفـاو    اړیکـه  ۍبریـالدا یوه    يخپل غربګون او ځواب څرګندو 

 ېشنهاد په وړاندېلکه د پ ښه رسولی دی. ېغام یېپ  ېچ  ي،ږونکی ډاډمن و ېپیغام ل

ل يـد ځواب راتګ، تیلفـون تـه ځـواب ویـل، ایم السه کول، د مکتوبد حکم تر   آمر   د

 روينېـب  ېږونکـی پـه حقیقـت کـېغـام لېدغـه پ  نـور.  ېرته فارورد راتلل او داسېب   ېک

 ځواب هم ژر وموند. ېه یځک  نو ي؛د  ژنديلېه پیط ښرشا  يامل او محیطعو 

 

 ې اړیک ېمتمرکز 

معمـوال ارتبـاط د   ېاداره کـ  ياو مرکـز   يرهـرب   يپه متمرکزو نظامونو، دیکتاتور  

 محـیط يارتباط يد یوه مرکز  وسایلو واک  او د اطالعايت  يو   ېیوه شخص په الس ک

، يدا ډول خاصیت لـر   ېټولن  ياو عنعنو   نظامونه  ي. دیکتاتور يمتمرکز و   ېداخل ک

 ، نـويو  کمپیـوتر رسه تـړيل يیا مرکز  (server) يیوه مرکز   ېهغه کمپیوتر چ  لکه  دا

له ئسیسـتم جـدا مسـ  ، اخبار او رادیوياما د دولت  نه دی  طاو معقول ارتبا  دا انساين

. مـثال يابالغو   دولت پالیيس  او د  يمسولیت لر   يدغه رسنۍ رسم  ېده، دا ځکه چ

او هره ورځ  ياخبارونه د  يدولت  ېورځپاڼ  واد او اصالحېس، هانید    ېافغانستان ک  په

، لپـاره لـويل  خربونـو، اعالنونـو او نـورو اطالعـاتو د ترالسـه کولـو  يدولتـ  د  خلک  ېی

 تونهسـای او ویـب ېجـال جـال پـاڼ ېنیـټ کـانټر هم اوس زموږ هر وزارت په   ېهمداس

خربونـه  او نـهمو غاېغـه اطالعـات، په ېرسـنیو کـ ې. پـه ديګور   ېخلک ی  ېچ  ي،لر 

شـخص  هـم یـوه او یـا ېډلـ  ېیـو   یـا  يشو   د موظفو مراجعو له خوا چمتو  ېچ  يراځ

 .يو   يچمتو کړ 
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 ې اړیک ېغیر متمرکز 

د یوه شخص یا سازمان او مرجع له خوا نه چمتـو   ېچ  ي،د  ېدا هغه ډول اړیک 

او   يغه اسـتو ه  يمسولیتونه لر   يمساو   ېل مراجع او اشخاص چېالب ېب   ې، بلکيږ ېک

په   ې، دا ځکه چيمتمرکز دارتباطات غیر   ېک  ټنیر ټ ن ه ا. پيالسه کو ځواب تر   ېیبیا  

هـره موضـوع خلکـو او اسـتفاده   ېله هرځای څخه، هـر وخـت کـ  هر وګړی  ېهغه ک

لیـدل   ېکـ  پـه هغـو سـازمانونو  معمـوال  ېاړیکـ  ې. غیر متمرکـز يکوونکو رسه رشیکو 

د اړیکـو لرونکـو وګـړو  یـا پـه بلـه وینـا  يموجـود و   اوچت ظرفیتونـه  هلته  ېچ  ي،ږ ېک

غیـر متمرکـز شـکل   ېاړیکـ  ېچـ  يږ ېـالمل ک  ېد  د  دیت،رمنځ د لوړ ظرفیت موجو ت

، يو  او شعور کچه اوچتـه  ، معلوماتوېڅومره د عامه پوه  ېچ  ېپه یوه ټولنه ک  .يولر 

دا  ،يتوقع هم اوچته و   د خلکو  ېالسه کولو په برخه کتر   خپلو حقونو د  د  ېهغومره ی

یـازات او رسـنۍ او ارتباطـات ، امتحقـوق ېچـ ،بايساړ  ته ېدیت باالخره نظام  وضع

   .يغیر متمرکز کړ 

 

 ې مخامخ اړیک

 يدواړه پـه فزیکـ ياو اخیسـتونک  يږونکـېغـام لېد پ  ېچـ  ي،د  ېاړیکـ  هغه ډول

او معلومـات تبادلـه  اطالعـات رسه او یـو لـه بـل شکل یو د بل مخامخ موجـود اويس

راز راز  و لپـارهد اړیکـو د ټینګولـ  يلوژ تکنـا  ېرځ پرمختللو   نن  ېچ  ېرسه له د  .يکو 

اهمیـت سـاتلی دی. مخـامخ  مخامخ اړیکو خپل هم خو بیا ي؛د يچمتو کړ   ېوسیل

ر اغیزمنتـوب ېـ، ډيش يپه توګه ټینګ ېوسیل  ېد کوم  ېاړیک  ېته چ  ېنظر د  ېاړیک

ورو ر نـېڅخه پرته له یو شم  ېله ژب   ېچ  ی يشکول  یو شخص  ې. مخامخ اړیکو کيلر 

د  ( face expressionد مــخ لــه حرکــاتو )  ،ســونوبــدن لــه حرکــاتو، ال وســیلو لکــه د 

 .وسیلو څخه هم کار واخيل  او نور (  eye contact)   حرکتونوه سرتګو ل
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 ي اړیک يرسم

ر رضورت لـرو. دا هغـه ډول ېـډ  دغه ډول اړیکو ته  ېاداره ک  معموال موږ په عامه 

بـل  هلـیو  ننه او سازمان د ېد ادار  ېعنارص یاو  يغړ   ېادار   ېیو   د  ېچ  ي،د  ېاړیک

لیـدل  ېسازمانونو او ارګانونو کـ ياو هم غیر دولت يدولت هم  ې. دا اړیکيرسه ټینګو 

وسـیلو  يارتباطاتو یـا تحریـر  ېاکرثه وخت له لیکن  ېاړیکو ک  يپه رسم  .دای يشېک

او  رینمـامو   ياو نور. رسم  استعالم، پیشنهاد  ، لکه مکتوب،يږ ېڅخه کار اخیستل ک

 او یـو يینګـو ټ ارتبـاط ېپه دغو وسیلو باند بل رسهدننه یو  موقفونو يرسممدیران د  

بڼـه   يمعمـوال عمـود  ېاړیکـ  يرسـم  .يمعلومـات رشیکـو   او  اطالعـات  خپل  بل رسه

تعامـل   یـو بـل رسه  او آدرسـونو پـه لرلـو رسه  د ټاکلو پتو  يوګړ   ېپه هغو ک  ې، چيلر 

 ي، نو ځکه مهمـيو   يکمقاصدو لرون   يرسماو د    ېهدفمند  ېر ېډ  ېاړیک  دغه  .يکو 

زیـاتره  ې. په دغه ډول اړیکـو کـياو دسپلین لر  یو منظم نظم ېاړیک ي. رسميو   هم

 . يو   ېک  دریځ څخه په ارتباط بل رسه له ټاکيلله اشخاص یو   يحکم

 

 ې اړیک يیا یو ناڅاپ تصاديف

واقـع   څخـه  او چمتـووايل  مخکنۍ خربتیا  ېله کوم  پرته  ېچ  يد  ېدا هغه اړیک

، د ي، غیـر شـفاهيشـفاه  لکـه  ي.نـه ولـر ولو ل ډېالب ېممکن ب   ېکل اړیدا ډو   .يږ ېک

پـه ناسـیده  ې، بلکـيدخیـل نـه و  مستقیام ېکه شخص پ  ېاو نور چ  سرتګو حرکات

 ر لـه پلـوهېد طرفینو د شـم  ېد مفاهم  .يو   ېچینل ته ننوت  ېد مفاهم  يتوګه ناڅاپ

 :دای يشېډولونو ویشل ک  ېپه الند  ېاړیک
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 فردي مفاهمه  همه ياله ځان رسه مفا: لومړى

 (Intra-Personal communication ) 

لـه  په یواځیتـوبشخص  چې يو له ځان رسه يا يواځې مفاهمه هغه مفاهمه ده،

ځان رسه فکر کوي، خربې کوي او له ځان رسه مشغول وي دا يـو غريشـعوري عمـل 

پـه خپـل مغـز کـې کې شامل دي، مونږ ټول فکر کوو ه  چې ټول انسانان پ  دى کوم،

مونږ لـه خپـل ځـان   وند مختلف مشکالت مطرح کوو،خپل ژ او د  تلف پالنونه تړو  مخ

يې وليکو يو قسـم بحـث  چې له نورو رسه يوه خربه رشيکه کړو يا  رسه مخکې له دې،

ه برخ همعمول هله خپل ځان رسه مفاهمه کول زمونږ د ورځني ژوند يو  او مباحثه کوو.

 چـې لـه ټولـو  پـه دې مانـا،  .وړګرځيی  پاملرن خه د ډېرى  کم له هغو څ  چې ډېر   ده،

تګ لپـاره   موږ مختلفو ځايونو ته د:  مثال په ډول  د  .وړګرځي  هڅخه يو څو يې د توج

ځـايونو تـه عمـال سـفر  ونو هغ ،خو يو يا دوه يې موږ ته ډېر مهم ښکاره يش  ؛کوو  فکر 

چـې د   افـق دي،دې ډول مفـاهمې پـه اړونـد ټـول پـه دې مو   د  کوو او نـور پرېـږدو،

ځکه هرڅه لومړى د انسان په مغـز کـې راځـي او  ؛شکل همدا دى  همې اسايسمفا

ګروپـي ه، مناقشې، مباحثې او يا بل مقصد لپـاره دوه کسـيز  له هغې څخه وروسته د

 .ږيېبحث ته وړاندې ک  او يا ټولنيز 

 

 دوه کسيزه مفاهمه دويم: 

 (Interpersonal Communication ) 

 س رسه بحـث،کس له بـل کـ يو لکه: .کسه په برکې نييس دا ډول مفاهمه دوه

خربې په مفاهمه کـې څـو شـکلونه لـري  خربې کوي، خو دا دوه کسيزه  استدالل او

د دوه ملګرو ترمنځ عامې خربې، د دوه رشيکانو ترمنځ د تجارت خـربې، د دوه   :لکه

 مالقـاتدوه کسـانو تـرمنځ رسـمي  يـا د کرنـې پـه اړونـد خـربې او  ترمنځ د  دهقانانو

قــانع کــول،  مقصــد د معلومــاتو ورکــول، وټولــدې  چــې د او داســې نــور )انټرويــو(

هـم دا طريقـې  .ونزو حلول او يا فقط خربې کول ديتشويقول، مشوره ورکول، د ست
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او له بزګرانـو رسه پـه پراخـه  له عام ولس ېک په کليوايل سيمواو هم    ېک  په دفرتونو

 ږ بېسـواده او يـا د لـکمل چې م کسانو رسه، واستعامل وړ دي خصوصا له هغ  توګه د

سواد لرونکي دي ډېرې مفيدي او مؤثره ښودل شـوي دي، ځکـه بېسـواده کسـان د 

پــه هــر صــورت دا ډول  .يش کــوله مفــاهمې د نــورو ډولونــو څخــه ښــه اســتفاده نــ

مفاهمه زيات وخت ته رضورت لري همدا رنګه دوه کسيزه مفاهمه کليوالـو دهقانـانو 

ښه پېژنـدلو  د بل دو او یوېک ېدژ ن  ته د يو بل دولس  ورمام ېو عامه ادار دولت ااو د 

موقع ورکوي، په نوموړې مفاهمه کې ويـونکى او اوريـدونکى کـول يش معلومـات د 

چـې  ۍ نتيجـې تـه،رسه مطـرح کـړي او وروسـتسوال او ځواب په شکل له يو او بـل 

غـام صـحيح ترالسـه ېپ  يچې اخيسـتونک  ،لوبه ده ورسېږي او په دې مطمنئ يشمط

 .ىکړ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ګروپي )ډله يېزه(مفاهمهدرېيم:  

 (Group Communication ) 

يـوې  کس خربې کول د خلکو يوې ډلې ته او يا د  په دې ډول مفاهمه کې د يو

د  مـثال: .مباحثـه شـامله ده  بحـث او  حـل پـه خـاطر   مشکالتو د  ترمنځ د  ډلې خلکو

 کتـورد ترا :کنـالوجۍ لکـهي تنـو  والو ډلو تـه دکلي ترويج د مامور له خوا د بزګرانو او

د اصــالح شــوو تخمونــو پــه اړونــد معلومــات او  د ادويــه جــاتو اســتعامل، اســتعامل،
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همدارنګه د شاګردانو غونډې ته د امتحـان د اصـولو پـه اړونـد عمـومي وينـاوې ښـه 

خپـل  چـې د دې ترڅنګ که يوه کيمياوي شخيص کمپني وغـواړي،  د  مثالونه دي،

رسه غونــډې  لکــانو او مرشــانومنطقــي او ولســواليو د م پرمختــګ لپــاره د تجــارت د

نځتـه يش، همدارنګـه ونييس ترڅو د دوى د تجارت په اړوند يوه مناسبه پالييس رام

تـرويج د مـامورينو لـه  ګروپونـو تـه د کې د بزګرانو ډلـو او  يش قطعاتوي په زراعتي منا

 وين دي.ګروپي زده کړې من معلوماتو لېږدول هم د خوا د

 

 کتلوي )ټوليزه(مفاهمه :  څلورم

(Mass Communication ) 

چـې پـه دې کـې مفاهمـه  کتلوي مفاهمه له هغـې مفـاهمې څخـه عبـارت ده،

لفـظ پـه حقيقـت   (Mass)  د  کوونکى د زيات تعداد خلکو رسه خپل پيغام رشيکوي،

ې، مجلـې، ورځپـاڼ  تلويزيـون،  په ټولنيزه مفاهمه کې راډيـو،  عامه په مانا دى،  کې د

زراعتـي  ميـوه جـاتو نندارتونـه اود امګانې، سـتونه، سـينيعکس لرونکـي ک  صويت او

 منايشات دي.

ه چـې دوى نـ ده، ګروپي مفاهمه کې شته دا مګړتيا چې په دوه کسيزه اوين   هيو 

معلومـات تفصـييل مخـامخ   په يوه وخت کـې د نفوسـو سـرتې برخـې تـه  يش کول

لومـات کليوالو او بزګرانو تـه مع ه يو زيات تعداددې وجه کتلوي مفاهمه  نو پ  ؛ورسوي

همــدا راز د عامــه چــې د پوښــتنې او ځــواب زمينــه او وخـت نــه برابرېــږي، خپـروي، 

چـې يـو ناڅاپـه ځينـې  ږي کوم وخـت،ېپوهاوي پروګرامونه هغه وخت نور هم مهم ک

پېښـېدل ممکـن يش، دغـه  امراض حمله وکړي او يا د زلزلو او ځينـې نـورو خطراتـو

درملـو، روغتيـايي ولنې تـه  زګرانـو ټـې او د ب يوې کليوايل سـيم  ل ټولنيزه مفاهمهډو 

کې او د هغوى پـه اصـولو پوهولـو   په معريف کولو  د نوو مفکورو، نوو تخنيکونواصولو  

زراعتـي   دې په اساس به دوى معلومات د ټـولنې او  او تشويق لپاره مؤثره ده، چې د

 .ه رشيک کړيخپلو رهربانو رس  کو اوکارکوون  پرمختګ د پروګرامونو د
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 )اړیکو( ډولونه  ېد مفاهم  ېطرز له مخ د
 

 ( Verbal Communication) شفاهي مفاهمه -الف 

ل ترشيح کړئ، يا هغـه کـې ي چې ډېر په رسعت او ژر ډول مسا  که تاسو غواړئ،

چـې ستاسـو فکـر کـې راګرځـي،   لنډيز راولـئ تاسـو ځينـو سـمبولونو تـه اړتيـالرئ،

ونـو لـه پيلولـو و او نوماصـطالحات  لغـاتو،  منظمو فقـرو،همه په پرله پسې  شفاهي مفا

 يوې مفکـورې دد    .ې د ژبې په واسطه خلکو ته بيانوئچې تاسو ي   ،ىڅخه عبارت د

ګرامري اصولو له مخې تنظيم يش او پـه ښـه شـکل رسه د   لپاره بايد لغاتونه د  ېاراي 

لتـه مفکـوره د چې دې ماناه پ  .وينا هره برخه جوړه يش او اوريدونکي ته ورسول يش

 .د غږ په وسيله لېږدول کېږيتو  لامک او مانا د

 

 غريشفاهي مفاهمه -ب 

(Non-verbal Communication ) 

خـو   پکـار وړو،  يکلمـ  غام لېـږدوو نـو مـوږ ورتـه الزم لغـات اوېچې موږ يو پ  کله،

ات غريلفظـي حرکـ ځينـېکليمـو او خـربو رسه  وخت مـوږ د يـو شـمېر لغـاتو،  ځينې

شـيالق دن خوځښـت، موسـيقي، غريلفظي مفاهموي حرکـات د بـه دغ  يوځاى کوو.

پـه سـرتګو بانـدې اشـاره، اوږې  مـخ اړول، د الس خوځـول،  د مـخ ګـونځې، د  ،وهل

ترافيک اشاره تاسـو پرتـه  خوځول او نور دي.د بېلګې په توګه په يو څلور الرې کې د

 د خربو رهناميي کوي.

فظـي مفـاهمې رسه غـري لژونـد کـې د شـفاهي  موږ هره ورځ پـه خپـل ورځنـي  

همدغـه اشـارو پواسـطه ښـکاره  خوشـحايل او نـور هـم د خپل قهـر،  کار وو،مفاهمه  

مالتړ يـا   ېد بېلګې په توګه په رسمي غونډه کې د يو چا راتګ يا د يو چا د خرب کوو.

بيـانيې او خـربو پـه ،  لکچـر   دله وينا کوونکي څخه خوشحايل په چکچکو بدرګه کوو 
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څېړنـې   لو څخـه کـار اخلـو،چې موږ له الس خوځو    نه ده،کې دا غري معمويل  وخت

اوږو او   الس،  شـونډو،  د سرتګو،  ګونځو،  تندي د  د  55%غام  ېپ  چې د يو  ښودلې ده،

کليامتو او خربو په زيروبم او رصف   د الفاظو،  ېي   38%وريځو په اشارو رسول کېږي،  

 يې د واقعي کليامتو په ارايي رسول کېږي. %7

او نــورو انتخــاب دې وينــا  ليکنــې، اړو،لفظــي غريلفظــي دو  د مفــاهمې لپــاره د

 .کې کوم ډول مفاهمې ته اړتيا لري  چې په کوم مورد پورې اړه لري،

 

 پوښتنې 

 ؟تعریف کړئ  ې.اړیک۱

 ؟يږ ېکومو مقاصدو لپاره کارول ک د ېچینلونه په عامه اداره ک  ېمفاهم د .۲

 ؟امل موارد ولیکئد  استع معنا او يلغو   ېمفاهم د .۳

 ؟يد  ېیکڅه ډول اړ  ېاړیک  يمتمرکز  .۴

 څه؟ ېیعن  ېاړیک  يرسم .۵

 ؟مفاهمه ترشیح کړئ ي.فرد۶

 ؟ير لر ېمفاهمه څه توپ  ياو کتلو  يګروپ .7

 ؟مفاهمه دواړه مقایسه کړئ ياو غیر شفاه  يشفاه .8
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 درېيم څپرکى 

 د افکارو او نظرياتو تبادله

Transmission of Views and Ideas 

ايالت نـورو ، ذهني غوښتنې او متـانسان خپل فکر، سوچ  ، یووسيله  د ارتباط په

انســانانو تــه انتقــالوي او غــواړي چــې خپــل راز، غوښــتنې او پــټ احساســات خپــل 

ملګري رسه رشيک کړي په دې هکله له هغه څخه مشورې غـواړي د مشـکل د حـل 

ه انتقـال ه دي بل انسان تـالرې ورته په گوته کړي، همدارنگه هغه څه چې له ده رس 

پوښتي، د هغـه مشـورو تـه غـوږ ونييسـ او پـه د هغه نظر و  موضوع په هکلهکړي، د 

د يـو فکـر او ډېـرو فکرونـو او  ځکـه چـې  ،ر تدبري رسه خپـل هـدف الس تـه راوړيېډ

نـورو تـه  رسه هـم خپـل نظـر   ېانسـان پـه مفـاهم  ېیعن  ر ويېپنظرياتو ترمنځ ډېر تو

 .يمو معلو  ظرونه ځانتهاو هم د نورو ن   يرسو 

مد صىل الله عليه وسـلم پـه خپـل ژونـد حرضت محالرښود    سرت  د انساين نړۍ

کولـو رسه تـررسه تبادلـه  کې زياتره مسايل اصحابو رسه د افکارو، نظريو او مشورو په  

وشــاور هــم يف االمــر  جــل جاللــههــر وخــت د اللــه  کــړي دي او پــه دې هکلــه يــې

یــوه لویــه او  ېاو مفــاهم يهــاپو را يپوهــاو  د لــهمشــوره پــه خپ تابعــداري کــړې ده.

 دی.  ىکړ   هم سپارښت  ېی جل جاللهچی الله  ،لګه دهېنده ب ځرګ

وادونـه د مختلفـو مشـکالتو د حـل ېپه اوسنۍ عرصي نړۍ کـې وګـورئ ټـول ه

پـه کـار   وسـایل  يراز راز ارتبـاط  لپاره يا د نوي کارونو د پالنونو د رستـه رسـولو لپـاره

ــاطياچــو  ــو، تلویز یل )وســا ي، ارتب ــرادی ــیــون، اخبارون ــ، انرتنیېه او مجل ــاڼ يت  (ېپ

ونه جوړوي په مختلفو ځايونو کې مختلف النوعه مرصفونه کـوي، ګبال،  يکو   رامنځته

د خپلو پالنونو د ،  رويېتپه کنفرانسونو، ميټنګونو او جلساتو  شپې ورځې او مياشتې  

الن ته د پـتبادلې څخه وروسـ  رو مشورو د افکارو او نظرياتو لهېعميل کولو لپاره له ډ
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او عمال  په کار رشوع کوي، نو ځکه خو يې پالنونـه   صميم نييسد عميل کولو لپاره ت

ږي او د نړۍ په ټولو کونجونو کې د خپلو ګټو د ساتلو لپـاره ېپه اسانۍ رسه عميل ک

کار اخـيل څڅه مشاورين ټاکي، د راز د رشيک کولو لپاره له ارتباطي عرصي وسايلو 

ه رستـه م د ارتبـاط پـه وسـيلږي چې دا مهم کار هـېته رسه رس  ه ثانيو کې تفاهماو پ

 څ امکان نه لري.ېږي او له ارتباط پرته هېرس

 د اړيکو يا مفاهمې خصلت

عمـيل جنبـه  پروپاګنـديـا ( agelution)لکه چې څرګنده شوه السـويل د ابـال  

يـاتو فکـري لرب سکرم د ابالغزياته په نظر کې نيولې وه، خو دا بالغياتو يو بل ماهر وي 

، نن دولتونه مجبـور دي د روغتيـا سـاتنې، د ت اهميت ورکوي جنبې ته زيااو عقيل

( لـه طريقـه agatationترافيکي قانون رعايت، نظافت او ډېر نور مسايل د تبليغـاتو )

ى د انتقـايل نظريـاتو او د هغـو لېږدونکـو و د  عام کـړي او خلـک وربانـدې وپوهـوي،

رو لپاره او عامه چا ، خو د دولتنييس اته په نظر کېاصيل نتيجه زي بت  وسيلو په نس

 ډېر رضور دي.

د ويلرب سکارم له نظره ابال  د خپل اصيل خصلت له مخه دومره غوړېدلې ملـن 

 يش رانغښتل کېدل.ه لري چې هغه په لنډو تعريفونو کې ن 

لوسـتځيو   پوهنځیـو اوابالغيات يـوازې خربونـه يـا هغـه شـيان نـه دي چـې پـه  

ازې هغه کتابونه هم نه دي چې د مقصـد و ي ، اګردانو ته ورکول کېږيکې ش  لګيو()ټو 

 .يټولو ال پراخ د ېتر د  ېبلک ؛کېږي د ټکو د موندلو لپاره يې پاڼې اړول

د ابال  يا تبليغاتو لپاره هم وينا، مفـاهم کـول، خـربې او نرشـات رضوري دي او 

 مه بولو.، نو ځکه يې مفاهپوهاوى راپوهاوى په کې لومړى رشط دى

 يـات، احساسـات، الرښـوونې،پروسـه کـې حقـايق، نظر   د ابال  يـا مفـاهمې پـه

ورته نور مفاهيم خپل خپل ځايونه لري حتمي نه ده چـې مفاهمـه ته   هڅونې او دې

ا دې پـه رصيحـه ژبـه ويش. پټـې دې تل د کلامتو يـا لفظونـو پـه ذريعـه روانـه وي يـ

 ،ر وسـایل، لیکونـه، کمپیـوټ  يښـنایېر ، ب ګـونګۍ ژبـې  نه،سمبولونه او کودو ماناګانې  
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د هم په خپلو خپلو ځايونو کې مهم اطالعات يو بل ته رسـوي،  رسنۍ    يرادیو او چاپ

ږل، ېـل ، ایمیلونـهمخـابرې رمزونـه، د ګونګيـانو اشـارې  شـفرونه او د  بېلګې پـه توګـه

شــعارونه،  فلــم، پوســرتونه، دیــوايل همـدا رنګــه کــې ونيســئ. پــه نظــر  او نــور فکـس

تـه ورتـه نـور ډېـر  ډراماتيـک اکټونـه او دې  ليک اديب او هرني اثار،ه، سمبو تصويرون 

شيان د مفاهمې او ابال  د رنګونو او خوندونو په لوى کاروان کې ځاى نييسـ او هـر 

غامونه رسوي دا هم حتمي نه ده چـې د ابـال  ېته خپل خپل پ ويو يې انساين ذهنون 

تـه )مرسـل اليـه(    ياو اخيسـتونکسـل(  )مر   ينکو استو یا    يږونکېل  غامېپ  د  غام دېېپ

يوه زړه نظريه چې حقايق دې په رس تړلو بکسـونو کـې   ېان وي. دغسکټ مټ يو ش

له يو دما  څخه بل دما  تـه ولېـږدول يش، نـوره د   يواچول يش او خوندي شوي د

ب بښونکي نه ده. هر څوک په اطالعاتو کې هغـه ټکـي او مطالـاو رضایت    وړ  قناعت

ووايـو چـې هـر  يـا بـه دا ولـري نصـدونو رسه سـمو له اړتيـاوو او مقلټوي چې د دوى 

او اطالعاتو څخه د مفهوم او ګټو اخيستلو لپاره خپلـې خپلـې الرې   څوک له خپرونو

  هم شته.  ېاړیک څنګ نامخامخ یا ناسیدهاړیکو تر   توګه د مخامخ ېپه د .لري

کـو وسـايلو و اړي ټـوليز  ګړي توګـه دن اکه چې د باوري مطبوعاتو په ځي نامخامخ اړ

ږي ډله ييزه اړيکـه بلـل کېـږي ېمنځ ټينګلو تر انساين ډ  زيون پر مټ دېيو تلوډلکه را

ــه ب ېناپ زرګونــو او ان مليونونــو دا ډول اړيکــې د ــو ېالب ېژانــدو وګــړو تــر مــنځ چــې پ ل

 .وادونو کې ژوند کوي رامنځته کېږيېه

 او د دي مل ه محدوديتونو رسهل  ىوخت او ځا  امله چې مخامخ اړيکې د  ېله د

ول نـه ګټـه اخيسـتل ډ  ېد  لـري د  ېرسه يـ  ېه چې له ادار له املاړيکو    ګڼو خلکو د

 ټوليزو رسنيو نه کار واخيستل يش.  ېيعن زمن نه دي بايد له بديلو الروغېا

دو ېـخپر  لکه د ېچې لري ي  ېله مخ  وهغه ځانګړتياو   ډله ييزه رسنيو وسايل د  د

 ودل کـولرلـد  ېمنځپـانګ  ېلـېالب ېب   راختيـا اونړيواله پ  ،ېپرون خ  ېپرله پس  چټکتيا،

اشــنا کولــو تــر ټولــو مهــم وســايل  عمــومي فکرونــو د لـه کــړنالرو رسه د ېيش د ادار 

 پورته يش. ېځين  ېرل يش او ګټ ېوشم
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خربه او ایسار  ېب  او کور  ديلېنو ديوالونه نړ و کور   دروان کې نور د  ېاړيکو په د  د

 ونـوکور  د يـو او چـاپي خپرونـوون،راډتلويزي   ېدا ځکـه چـنه ګڼل کېږي،    ىځا  شوی

 ده.  ېته الر موندلمنځ

 سـبب شـوي چـی  ېد  ډله ييزو رسـنيو لکـه تلويزيـون الر مونـدل د  کورونو ته د

 او د  خـرب يش  ښـوېلـه پ  ۍاو د نـړ   او پالیسـیو  ټولو پروګرامو  دولت له  د  ر ژرېخلک ډ

د میـډیا   .يړ رسه مقایسـه کـ  ونـولـه دولت  وادوېـد نورو ه  او اجراات  ېکړن   دولت  خپل

 نـورو خلکـو رسه  او  يله منځه وړ   ېاو تعصبات ی  يروښانه کړ   نهااذ  د خلکو  پراختیا

ــ ــ ېی ــات ېاړیک ــو  ېزی ــه ي؛د يش ــو ځک ــ ن ــدين ېاړیک ــولن د م ــا او د ېټ  د پراختی

د نـن  وسـایلو تـه الرسسـی  ياو ارتبـاط  میـډیا  .يښه وسـایل د  د ترویج  ۍدیموکراس

 او رشط دی.  ارمعی  یو ۍاو آزاد  ېورځ

 کو وسايل دي ډله ييزو اړ  ې )الفرد سووي( دونکژندېسوي اقتصاد پوه او ټولنپان فر 

پوه او باخربه وګـړي ازاد خلـک دي   ېټولن  هغه په باور د  د  دموکرايس کونجي بويل.

محروم او په جالوايل کـې ژونـد کـوي پـه اوسـمهال  ىږي هغو ېچې نه پوه  ىاو هغو 

 عمـومي رسـنيو رسه د  مهمـه دنـده دي اړيکو تر ټولـو  عموم  کې چې موږ ژوند کوو د

صـل بـاور چـې ا ېيو پـر بـل بـاور او پـر د ترمنځ ښه نيت، وګړو د اړيکو ټينګول دي.

 د نـن ،خـربول دي وګـړو د ېټولن  حقيقت نه د  يوه موخه لري او هغه د  ېدواړه خواو 

 .واقعیت دی  یو  ېورځ

مخ او نيولـو رسه پـه مخـارامنځتـه کېـدو پـه پـام کـې    د  هغو  شو د  اړيکې کول

پـه شخيصـ او  ېکـې برخـه لـري لـه مخـه  چـې پـ  سـانانوهغـه ان   ډول او د  نامخامخ

 .يپه تفصیل رسه راځ  لږ وروسته  دغه ډولونه  د اړیکو  شو.ېناشخيص برخو وو 
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 د مفاهمې پروسه 

The Communication Process 

چې د هغې د هغې اسانې طريقې په وسيله، چې په مفاهمه پوه شو په کار ده، 

ې مـوږ تـه راښـي، چـې د مفـاهمې ، چـکـوم  اده وکـړود ماډل څخه اسـتف  د پروسې

، دا بـه مـوږ تـه اجـازه راکـړي، چـې د تجزيـه يش  بخشونه او برخې څرنګه تحليل او

مفاهمې بخشونه يو د بل څخه بېل او د هر يو رول د مفاهمې په برخه کې وپېژنو په 

 الندې ډول د ماډل څخه يادونه کوو.

 

 

 

يو پيغـام د يـو چينـل  چېڅوک،  :ساده دى لکهات کې ډېر  ل په خپل ذدا ماډ 

( يـم Senderيو چا ته لېږي، که چېرې زه تا ته خـربې کـوم زه ليږدوونکـى )  له الرې

( دى، ته او سـتا غوږونـه، Channel( دى، زما اواز چينل)Massageغام)ېزما الفاظ پ

 ياست. (Receiverچې معلومات اخيل؛ نو تاسې اخستونکي )

وښـايو د راډيـو يعنـې راديـو تلويزيـون  اډل په کتلوي خپرونـو  همې دا مکه د مفا

هغه پروګرام، چې يوې مرجع يا مقام څخه يې ترالسه او لېږونکى يا مرسل دى  نطاق  

راديــو او تلويزيــون چينــل او اورېــدونکي دې ه پــهغــه پېغــام دى، خپــور يــې کــړي 

 :ېبرخه کې مونږ ويىل شو، چاخيستونکي دي  

يغام، راډيو ستيشن يکنه او اجزا پع، د پروګرام لنبع مربوطه مرجليږدوونکي يا م

 .ږ نيولچينل او اخيستونکى هغه کس دى، چې د راډيو پروګرام ته يې غو

ږونکــي پــه وســيله امــاده کېــږي، ېغــام د لېپ چــې پــورتنى مــاډل ښــکاره کــوي،

 او لېـږي يـې، يعنـېلېږونکي منبع پيغام د يـو مناسـب وړ چينـل پـه وسـيله داخـل  

(encode  کوي يې، اخيستونکي )نوموړي معلومات تحليل او   نوموړى پيغام اخيل او

 (.Decodeتجزيه کوي )
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Encoding.د الفاظو په وسيله د مفکورې او نظرياتو ورکول : 

Decodingرتـه د هغـه پـه اړه ېمفکورو او نظريـاتو تحليـل او ب   یوستل شوی: د اخ

ه ک شـکل د مغـز پـروسـه پـه اتوماتيـاو دکوډينـګ دغـه پد انکوډينګ  ،  غربګون دى

مفاهمې ته په اداره کې رسمي اړيکې ويل کېږي، چې له دفـرت   .کېږي  وسيله اجراء

  تنظيمولو رسه يو ځاى د مديريت يوه سنت جوړوي.

 

 مفاهمې عناص  د

Elements of Communication 
  

 (Sender) ىږونکېل لومړى: 

 وي، يـا يـو موسسـه يو سازمان اي  يوکس، يو ګروپ يش منبع کېداىلیږونکی یا   

تر څو د يو څه زياتو شيانو پـه اړه معلومـات حاصـل   دوى کول يش يو پيغام ولېږي،

پروسـه مطـرح   ېيش، چې څومره په مـؤثر ډول نومـوړې منبـع کـول يش د مفـاهم

يـو  په اړه يې لـري را د مفاهمې کړي، منبع بايد د خپلو مهارتونو په وسيله کوم، چې

همدارنګه دوى بايـد داسـې  ي،ي ووا رسم کړي او وليکي، فکر وکړي، ځاي کړي ترڅو

مخـاطب  او زده کـوونکي کسـان د هغـې   کړو وړو څخه کار واخيل، چې  يو روش او

د زده کوونکـو د تعلـيم او  مخکـې ښـودل شـوې ده.  په لور بوځي کوم، چـې  موضوع

ته په کاميـابۍ ولري ترڅو هغوى    الزمي ده، چې منبع خرب  په اړوند  ېټولنېزې سابق

د موضـوع پـه اړونـد پـوره معلومـات   مدارنګه الزمه ده، چېال يش، هغام انتقېه پرس 

 کــې ولـري ترڅـو هغــوى د دې ټولـو عواملــو څخـه بــاخربه وسـاتل يش او پــه سـاحو

 اسايس او رضوري مهارتونه ولري.
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 (Messageغام )ېپدويم: 

 ږونکي، ويـونکي لـهبارت ده، چې د ليمعلوماتو د فهرست او مجموعې څخه ع  د

زمه ده، چې مخکـې د و زده کوونکي ته لېږل کېږي، ليږونکې ته ال کي استون يخوا اخ

نتيجـې تـه ورسـېږي بايـد د پيغـام ټـول مربوطـه عوامـل دقيـق او   رېدې نه چې اخ

ږلو لپاره بايد ژبه انتخـاب يش يعنـې پـه ېغام د لېپ د مثال په ډول: اعتباري کړي، د

د موزيک ژبـه، د  نورو ژبو لکه:وختونه موږ په  ېلېږل يش، ځينژبه بايد پيغام و کومه 

 خـو پـه دې ټولـو حـاالتو ؛بدن حرکـت( السونو او د فن او مهارت ژبه، د اشارو ژبه )د

غام پوهه شوي کوم، ېستونکي په پيغام منبع بايد په دې اعتبار وي، چې اخېکې د پ

غـام ېږونکي بايـد پېغام لېپهمدارنګه    دف دى،په ټوله پروسه کې تر ټولو مهم ه  چې

دونکو ته د منلو وړ په ډول وړاندې کړي، په مشخصه ژبه يـې وړانـدې کـړي او د ېاور 

تنظـيم  غام د ژبې، محتويـاتو،ېپ د ېمشخص چينل په وسيله يې ارايه کړي، که چېر 

ات غـام د ناکامـه کېـدو ډېـر امکانـېاو چينل انتخاب په درست ډول ونـه يش؛ نـو د پ

 .يموجود د

 

  (Channel) چينل م:ېيدر 

غـام ېچې پ کومې په وسيله،  وسيلې او طريقې څخه عبارت دى د  ېهغچينل د  

 او راديو، تلويزون، ورځپاڼې، مجلـې انتقالېږي لکه: نظر الندې خلکو او اوريدونکو ته

 .ميډياګانې دي داسې نور مهم چينلونه يا

د  چــې ونــه کــوم،و تعــداد هغــه چينله او يــډولونــد پوهــاوي د پروګرامونــو هغــه 

په سرته پيامنه د مفـاهمې پـه مقصـد پـورې اړه لـري؛ خـو پـه   دي،استعامل الندې  

مفاهمې مؤثريت هم   په همغه اندازه د  وي  مؤثر   عمومي ډول څومره چينلونه زيات او

 .زياتېږي
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 ( Receiverستونکي )ياخلورم: څ

د د مفـاهمې  شـکيلويروسـتني رابطـه ت سـتونکيياخ د مفاهمې په پروسه کې

ستونکي او د پيغام په اړوند د هغوى پوهـول يخپله اخپروسې هدف او مقصد پ  ېټول

ستونکي نه پوهېدل دا مانا لـري، چـې د مفـاهمې ټولـه يغام په اړوند د اخېپ  د  دي.

 پيغام لېږونکي منبع بايـد هـر وخـت پـه يـاد ولـري،د    ارزښته ده.  بې  پروسه باطله او

 ه ده، چـېاو هغه کومه بهرتينـه الر   ى؟کلتور يې څه د  ى؟ستونکى څوک دياخ  چې

 ستونکى په ښه ډول وپوهېږي؟يد هغې په وسيله اخ

 

 ر رضورتونهېیو شم ېپه مفاهمه ک 
 

 (Feedback) غربګون الف(

سـتونکي رضورتونـه يد اخ  او بيدار وي، چې  ږونکي باخربهېل  چې  ترڅنګ  د دې

او مســؤليت  ربهاړونــد بــاخ غــام پــهبايــد د پي ســتونکى هــمياخ او همدارنګــه څــه دي

 ىاو اوريـدونک ونييسـ مفاهمه صـورت کاميابه هيو  نتيجه کې  ترڅو په  ،نکى ويو قبلو 

او عميل  ځوابونو او همدارنګه د ذهني د پوښتنو،  په اړوند خپل غربګون  بايد د پيغام

دونکو له خوا د فيډبيک ېدا کومک او همکاري د اور   ، چېييپرمختګ په اساس وښ

 ږي.ېمه يادپه نا

 

 

 

 

 

 

 . يښکاره کو  (Feedback) شکل د اوریدونکو غربګون 
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پـه خپلـه   چې  ږونکي په دې قادرېږي،ېدونکو لخوا د غربګون په اساس لېد اور  

او د دې  غلطـۍ او تېروتنــه کــه شــوي وي درســته کــړئ پيغــام نــور هــم کامــل کــړي

نکى و خربې کو   ل واخيل،په پوره ډو   پيغام  ل کړي، چېد دې قاب   ترڅنګ اوريدونکى

او جــاج او پــه مختلفــو طريقــو د هغــوى غربګــون خپــل پيغــام اوريــدونکو تــه اوروي 

 وهي يـا څـوک پـه فکـر کـې تلـىل دى. چرتڅوک  ،ىمعلوموي، لکه څوک ويده د

د اوريـدنکو پـه ژبـه ترالسـه   رته خپـل پيغـامېب   غربګون ويونکى په دې قادر وي، چې

 غربګـون دى.کـه نيـولښې مفاهمې صورت   يوې  کړي او په دې مطم  يش، چې

لېـږدول شـوى او  کې فضا پيغام په مناسب شکل او ښه ا دا ده، چېوو؛ نو د دې مان 

 وي.به  اوريدونکي له رضورت رسه سم  د

 

 ډولونه ( Feedback)د غربګون 
 

 :د کارل راجر له نظره غربګونونه په پنځه ډوله دي
 

 ارزيايب کوونکي غربګونلومړى: 

 قضاوت کول. ايل او د ارزښت په هکلهښه وايل، مناسبو  و بل چا د خربو دد ي 
 

 حاميتي غربګوندويم: 

 د مقابل لوري څخه د مالتړ کولو په خاطر هڅې. او    ید ئ خربو تا   د   کوونکی   د وینا 
 

 ګونتفسريي غرب درېيم: 

 اخیستل.  برخه  کولو او بيانولو کې حيوه بل چا د خربو د معنى په توضي د

 غربګوند پوښتنو کولو  : څلوروم

یـا لـه وینـا  په خاطر بحث تـه ادامـه ورکـول.يوه ناڅرګند ټکي د روښانه کولو    د

 کوونکی څخه توضیحات غوښتل.
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 دا غربګونېاو بشپړ پوه درک د پنځم: 

عالیـم ښـکاره  ېداسـ ېښـودل، یعنـد وينا کوونکي په خربو بانـدې د پوهېـدلو 

 پوه شوم.  ېخېپه مطلب ب  ېچ  کول

راپـور،  ،، فرمان، ګزارشې، مصوب لیک)مکتوب( يد رسم  ېره او سازمان کادا  په

 .يصدق کو  دا ټکی  هم وسایلو په هکله يارتباط اسناد او  ينورو رسم او  پالن

 

 ( Context)قراین   (ب

 ېپـه بحـث کـ ې. د مفـاهميورکـو  معنـا ېد نـژد ېلغت دی، چ  قرینه یو عريب

 يږ ېو ته ښه وریاده یوه موضوع خلکپه هغو رس   ېچ  ي،د  او قراین ټول هغه څه  قرینه

 ېچ يږ ېیاد ېهاغه ورځ د  :يي. مثال یو څوک یو چا ته وايکو او یوه خاطره ورپه زړه  

 ېسل روپـۍ مـ او ېدېیوځای ول له زمرک رسه ېم ېد موټرو متځای ک  ده،ېران ور اب 

پـه  يټکـ واقعه ته ټوله  يدغو ټولو نښو او قرینو په ویلو رسه مقابل لور   د  ؟ېور درکړ پ

پـه   ېد هغـ  ېچـ  ده  مینهاو ز   وضعیتونه  ،رشایط  قراین ټول هغه  ېیعن  يږ ېوریاد  يټک

یوه قرینه ده، د مـوټرو   دفرت دننه  د  .يیا واقع شوی و   يږ ېواقع ک  ارتباط  ېماحول ک

لپـاره تـر ټولـو  اړیکـو يد رسـم بله قرینه ده. لیدل ېاو هوټل ک ده  متځای بله قرینه

. پــه زده کــړه، کــار، يد اتونــهمالق ياو دفــرت  ولمــاح ياو مناســبه قرینــه رســم غـوره

او  د معلومـاتو تبادلـه ،ېمفاهمـه، اړیکـ ېپـه چـارو کـ ېادار  د عامـه دنده او  يرسم

 .يمهم اثر لر   ېاو پرمختګ باند  ۍد شخص کامیاب   ېچ ارتباطات یو مهم فکتور دی

 

 ي ځنډ راوستونک  ې)اړیکو( په ترڅ ک  ېد مفاهم
 

 ( Noise) غاملغال

شـور غام پوهېدنه او تفاهم تـه زيـان رسـوي، شورماېپچې    کوم،  يته واي هغه څه  

کې مداخله کوي، غاملغـال کـول   خپرونو  غام زيامننوي او يا د هغوى په رسونه اوېپ
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همـدا راز تـت او د نـه   .ناکـامۍ کـې ډېـر تـاثري ولـري  غام په کاميابۍ اوېيش د يو پ

نکو لپاره شـايد نکى ګروپ د لوستو لوستلو وړ چاپ شوې ورقې او يا ډېر تېز او ځلېدو 

بانــدې د اســتاد ډېــر کــوچنى ليــک چــې پــر تختــه د ټــولګي ه زړه پــورې نــه وي، پــ

يـا يخـه کوټـه  ډېره زياتـه ګرمـه اومحصالنو ته نه ښکاره کېږي هم يو ناوړه مثال دى.

له منځـه وړي  هدونکي توجې.غاملغال د اور ريدونکي لپاره په زړه پورې نه وياو د  هم  

ر، ماشـ  د صنف يا دفرت بادپکه يـا د جرناتـو   ګرځي  نډخ  کې  غام په پوهېدوېپ  او د

چې دغه خنډونه وپېژنـو ترڅـو د   رضوري ده،  نو  دى،  غږ هم مزاحمت کوونکى عامل

 حل لپاره يې الرې پيدا يش.
 

 داخيل عوامل لومړى: 

 ءاخيستونکي څخه خپله منشا  په خپله اوريدونکي کې ده يا له  دغه ناوړه حالت

کـورنۍ  د ده تشوی ،  ستونزو له امله د  ، د شخيصيشى  داېچې وجه يې ک  ،اخيل

یـو  ده د د ېله املـه د کـور او ماشـومانو خواتـه د ده پاملرنـه، پـه غونـډه کـ  ېستونز 

شـايد اخيسـتونکى لـه   .کـام ويذهم    تبه او يا  معدې درد،  دمخالف شخص شتون،  

ــري  ــه داامتحــان څخــه ويــره ول ــره ده ت  وا يعامــل وګرځــ خــيلاو دا تشــوی  او وی

پـه ناوړه حالت،  ې، د کروندېځ شخړ منتر کليوالو  کې د همدارنګه په کليوايل ساحو

  يش، چـې دا ټـول لـهدلېاو نـور هـم شـامل يدار نـاروغي، قرضـ څـارویو دکور کې  

 ېوینا کوونکی باید د  له منځه وړي عبارت دي.  هچې توج  څخه کوم،  ملوداخيل عوا

، نـو يمتمرکـزه نـه و  عامل له امله شخص توجه د داخيل . که ديحاالتو ته متوجه و 

 .یا باید عامل رفع يش  ښودل يشېمفاهمه بل وخت ته پر  ېچغوره ده 

 

 خارجي عوامل دويم: 

لکه سخته ګرمي، ډېر يخ ځاى، نامناسبه   .دونکو له بهر څخه تاثري کويېپه اور  

ا د چـې دو پـر وخـت،ېـور روشنايي، ډېره وړه ليکنه او د راډيو غوره هـار د خربونـو د ا

چـې د غاملغـال  ،يڅخـه شـمېرل کېـږ خارجي عـاملينو لـه جملـې    ټول د بهرنيو يا
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 ده وینـا  عوامل د  يخارج  ېچ  ي،کړ ه  وینا کوونکی باید اجازه ورن   سبب کېداى يش.

او لـه منځـه  عامـل رفـع ي، نوموړی باید دغه خارجيپروسه زیامننه کړ  ېیا د مفاهم

 .یويس  ېی

 

 هنخنډو  يوي کې دولسد اړيکو په مخن

 

 .انتقاد١

 د بېلګـې پـه توګـه  او د هغه په کړو وړو نيوکـه  ارزيايب  منفي  د يو بل چا د خربو

دې ستونزې المل شوى، په هغه رس خوږي چې تـه اختـه يـې خپلـه   ))ته په خپله د

 اويس...((  کامياب نور  کول يشه  ته ن   ېمالمت ي 

 

 

 .نوم ليکنه ٢

د توضـیحاتو  یـا بـل څـوک دونکیېاوسـ  ښـار  د  یو مامور، محصل،  ېکله چ  مثال

 یـا چـارواکي، نـو وینـا کـوونکی یـا ينوبت غواړ   یا د خربو کولو  يکو   پورته  الس  لپاره

یـا د توضـیحاتو  کـوونکی ، نـو دا وخـت پوښـتنهينوم ولیکـ  هغه  ښوونکی او استاد د

ل ما د ت  یا  يسزا راکړ   وروسته  ېولیکه چ  ځکه  ېی  مزما نو   ېچ  ي،فکر کو   غوښتونکی

 ،شـخص د آدرس يچـی مـوږ د غربګـون ښـودونک دهه نـ رو رض  نو  ي؛ړ په نښه ک  لپاره

د  کلـه دویېڅاو بیـا بـه ه يکـو  دا عمـل خلـک خپـه وکړو، ځکـه او پلټنه نوم لیکنه

 ېیـ  بـه  ياو د بیـان آزاد  يونـه کـړ   کولـو هڅـه  ېپوښـتن  نظر ورکولو یـا  خربو کولو او

 .يش  محدوده
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 .د تشخيص کولو هڅې ٣

سـتا )د يـو ابتـدايي ارواپـوه د رول تـررسه کـول ) اود کړو وړو څېړنـه د يو بل چا 

يوه کتاب په شان لومل. تا زما د عصباين کولو په خاطر هغـه کـار وکـړ((   ذهن لکه د

(( يا ))زه ستا لـه غوره يې نورو خلکو))فقط پوهنتون ته په تګ رسه فکر کوي چې تر 

 ينه ته يې((قباين او څېرې پوهېږم چې له بې نظمۍ اصيل رسچ

 

 رزونې رسه يو ځاى ستاينه ه ا.ل٤

هغـه د کـړو وړو پرتلـه   مثبـت قضـاوت او دله حد څخه زيات    اړه  د يوه بل چا په

ږم نن به مارسه مرسته کوي((يا مثال ښـوونکي خپـل ېکول ))ته تل ښه سړى يې پوه

دې ډول خـربو منـل ډېـرو خلکـو تـه  )د ته سـرت شـاعر يـې((ته وايي:))  يزده کوونک

 نډ کېـداى يش(.ستاينه د اړيکو لپاره خله مبالغې ډکه  ډول    خو دغه  ؛ونزمن ويست

 املدح الذبح
 

 . امر کول ٥

غـواړي هغـه چـاره د هغې چارې د تررسه کولو وينا کول چې تاسې ته  يو بل چا  

کـار نـه  پالنـی )ولـې (!! هکـار وکـړ   رسه يش)همـدا اوس پـالىستاسو په خوښـه تـر 

 اسې وايم(ځکه چې زه همد دا ېومن دا  باید ته) (؟ېکو 
 

 .ګواښ ٦

 هغـه تـه ګـواښ او خـرب کنرتول لپـاره هلـې ځلـې او د مقابل لوري د کړو وړو د

کـه نـه د  ئ.(( )همـدا اوس چـوپ شـ.ورکول منفي پاييل لري ))دا کار کوي او کـه.

 د زنګ له وهلو وروسته مو هم نه پرېږدم( ۍښوونځي د رخصت
 

 ښودل او تنبه کول  .اخالق٧

، ه بايـد وکـړي )موعظـه کـول(چا ته وښـيو چـې څـ  ې خربو کول چې بلد داس

)تاسـې نـه بايـد چـې یـا :    ر رضور ده!ېډ  دا د تاسو لپاره  وکړئ  ناویدمرشانو در   :کهل
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چې ستاسې پر اوالدونو به څه بال رايش( )بايد هغه تـه   ئ،ږ ېطالق واخيل تاسې پوه

 ووايي چې پښيامنه يې(
 

 کول .نا مناسبه او ډېرې پوښتنې  ٨

تنې دي چــې کــو لپــاره خنــډ وي دا هغــه ډول پوښــزيــاتره د اړي تړلــې پوښــتنې 

 ورته ځواب ويل کېداى يش لکه هو يـا نـه )دا کـار کلـه وشـو(  معموالپه ډېر لنډ ډول

 له امله خپه يې؟(  ېښېدې پ يا دآ )

 
 

 پوښتنې 

 خصلت څه دی؟  ېیا مفاهم  ې.د اړیک۱

 .ابالغیات څه دی؟۲

 ؟يد  يسبب شو   دل د څه يشېنیو رس.کورونو ته ډله ییزو رس۳

 ؟پروسه ترشیح کړئ  ېمفاهم .د۴

۵ .Encoding  اوDecoding  ؟مقایسه کړئ 

 ؟يغام څه اهمیت لر ېپ .۶

 غربګون څه شی دی؟ .7

 ؟ډوله دی، ټول ترشیح کړئ  غربګون څو .8
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 څلورم څپرکى 
 

 ېاړیک يادار 

 

امونو او ر، معلومـاتو، پیغـمفاهمـه د فکـ  او ارتباطات یـا  ېاړیک  ومو ویل  ېلکه چ

نـو پـه  ،نیيسـ يبـل رسه اړیکـلـه  یو    يوګړ   ېږدولو پروسه ده. کله چېو د لاحساسات

بیـا د یـوه عمـل المـل   غامونـهې، دغـه پيرسو   یو بل ته  غامونهېر پېیو شم  ېواقعیت ک

یـا  ېتوګـه اړیکـ ې، پـه ديږ ېـد بـدلون المـل ک او کـړو وړو او یـا هـم د چلنـد  يږ ېک

ږدولـو ېبل ته د مفـاهیمو د ل یا له یوه مغز څخه فکر بل  یوه فکر څخه  لهته    ارتباطات

کـارونو د   ياو رسـم  ېد ادار   او ارتباطـات  مفاهمـه  ېی شو. په اداره کـورکول  نوم هم

ر لنـډ ډول رسه ېـپـه ډ  .يږدول دېد مفاهیمو ل  اړهپه    او د اجرااتو د څرنګوايل  اوامرو

  :ه سم کتلی شورس   ارتباطات الندنیو عنوانونو ېپه اداره ک

 

 

 

 

 

 

 

یو او له لوړ مدیریت څخه ټیټـو معلوماتو خپرول، د فرمانونو، پالیس  د  ېاړیک •

 ياو مفاهمه له لوړ فکـر   ېاړیککې  . په اداره  يږل دېنو او مراجعو ته د هدایاتو لارګا

مــدیریتونو تــه د  او انســاين ي، تخنیکــيمـدیریت څخــه نــورو منځنیــو او ټیټــو اجرایـ

 .يږدول دېو لامو او پروګرامون برن   تنظیم شویو
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او  يدولتـ وړوو او عامه خلکو له خـوا لـد ټیټو افرادو، مراجعین  ېاړیک  يادار  •

ــه د عرایضــو، وړانــدیزونو، شــکایتونو، ګزارشــونو، افکــارو او  يادار  يرســم مقامــاتو ت

 .يږدول او وررسول دېغوښتنو ل

لــو ېالب ېاو ب  غــړو، مــدیریتونو ســازمان د د مــامورینو، يد ادار  ېاړیکــ يادار  •

 .يمنځ تفاهم کول او روابط دتر ارانو  همک

ــو ېاړیکــ يادار  • ــانونوېشــم د ی ــورو ارګ  ياتحــادیو، صــنف يلکــه کــارګر  ر ن

 .ياو اړیکو ټینګول د کارګرانو رسه د ارتباط انجمنونو او ګروپونو له خوا له نورو

لــه  يد ېکارمنــدانو اړیکــ ياو ادار  د لــوړو مراجعــو، مقامـاتو ېاړیکـ يادار  •

 رسه.  نوولسو  او  امه خلکوع

 يد  يلپـاره رضور   ېد  د  ېاړیکـ  يعمـود  له پورته څخه مـخ ښـکته  ېپه اداره ک

، زده کـړه، د خربتیـاوو، اطـالع يږ ېټیټو چارواکو ته رسـ ېالر  ېهدایات په همد  ېچ

لـه  مادونانو ته د احکامو اسـتول ېاو تر الس الند ورکولو، د دساتیرو او احکامو ابال 

 .يږ ېکرسه تر  ېالر   ېهمد

ورونـو( او لـوړو اپ)ر   د پیشنهادونو، ګزارشـونو  ېاړیک  يه عمودله ښکته څخه پورت

لـوړ   ېر ېـ. کـه چيپـه بڼـه د  وتوضـیحاتد    لـو مسـایلو او جریانـاتوېالب ېمقاماتو ته د ب 

اړیکــو پــه واســطه مادونــان لــه نویــو مســایلو،  ېمقامــات د مــخ ښــکته خواتــه عمــود

مادونـان پـه لوړپـوړو  ينـو   ،يخرب نه کړ و دساتیرو  اطالعاتو، فیصلو ا  يواقع  احکامو،

، د نواقصـو د ۍنان د تنبلـو ماد  ېر ېرنګه که چ، همدايسه ورکو چارواکو اعتامد له ال 

 ياو راپورونـه او واقعـ  پټولو او له مالمتیا څخه د ځان د خالصون په خـاطر جریانـات

او   يکـړ ه  ته ورنـاړیکو له طریقه خپلو آمرینو    يتوضیحات له ښکته مخ پورته د عمود

. يراځ  ېاو مجازاتو الند  ې، تر پوښتنيوکړ   يیا لټ   يحقایق پټ کړ   ېبرخه ک  ېپه د

او مـامورین یـا   يد سازمان غـړ   ېدو په صورت کېک  ير صمیمېدننه د ډ  ېپه اداره ک

توګـه   ېپه د  ېچ  يروابط هم یو بل رسه ټینګو   اړیکو پرته شخيص  يمدیران له رسم

اړیکو   شخيص  يدغه ډول صمیم  خو د  ،يږ ېره هم ښه کنو   ءفضا  ياو ادار   د سازمان

غیــر  ېچــ مشــرتکاتو شــتون یــو رشط دی، حــال دا يو روحــد ګــډو عالیقــو ا لپــاره
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 ې. ځینـيلـر ه  عالیـق او عواطـف رول نـ  کـوم شخيصـ  ېک  اړیکو  ياو رسم  شخيص

تـر تـاثیر   ېاړیک  يرسم  ېچ  ،يش  ېاو ژور   ې، پیاوړ يدومره قو   ېاړیک  وخت شخيص

اړیکـو او تعـامالتو   يله رسم  ېدغه ډول اړیک  ېچ  ېرت کصو   په هغه  او  راويل  ېالند

توګـه  ېپـه د .ی يشکول  اوسازمان ته لوی مشکل پیدا  ي، ادار يو   ېتضاد ک  رسه په

 يتـر منفـ  ېاړیکـ  يرسـم  ياړیکـ  شخيصـ  ېاو اداره کـ  په سازمان  ېچ  ،رضور نه ده

 يشه فو تـه نـاداره خپلـو اهـدا  ېپـه دا ډول حالـت کـ  ې، ځکه چراويل  ير الندېتاث

غیـر   ېکلکـ  دا ډول  دننـه  ېان د خپـل سـازمان یـا ادار لوړ مدیر   ېر ېی. که چدلېرس

لـه هغـو څخـه د   ېچ  ی يش، نو کولياحساس کړ   درک او  ېاړیک  او شخيص  يرسم

 او شخيصـ  ي، مګر که غیر رسمد اهدافو د تحقق لپاره کار واخيل  ېاو ادار   سازمان

 ، نـويو   ې، تضـاد او مخـالف کـپه مغـایرت  او سازمان له اهدافو رسه  يد ادار   ېاړیک

 .يسباید لوړ مدیران د هغو مخه ونی

 

 په اداره کې د اړیکو اهمیت

يو متجسـس )پلټـونکي( ټـولنيز مخلـوق دى چـې تـل   جل جاللهانسان د الله   

ژوند په بقـا کـې ګـوري او کلـه   ګړه د بل دې  د ځان ښېټولنيز ژوند خوښوي او هم

وي، د بل انسان د ژوند د بقا لپاره ځان قربـان يو انسان   چې  ،ږيېکله داسې هم پېښ

پيغمـرب  رايض او داو همنـوع   يش خپل بل ملګريګايل، څو وکولمختلف کړاوونه 

( فـع النـاسنيش چـې )خريالنـاس مـن ي  ىدې قـول منـونک  د  صىل الله عليه وسلم

 بهرت د خلکو هغه څوک دى چې خلکو ته يې نفع ورسېږي.  ېيعن

پرته له ټولنې او اړيکو څخـه يـې ژونـد و  ن   ،مخلوق دىان ټولنيز  څرنګه چې انس

تـل بايـد پـه . انسـانان يت لـر د اکسـيجن پـه ډول رضور  ته ېمفاهم  او  دی  ناممکن

همزولـو،   ،آمرينو، مادونـانو، همکـارانوټولنه کې ژوند وکړي، له خپلو خپلوانو ملګرو،  

اړيکې ولـري او بايـد  ناتو رسهي اد ټولنې له ټولو ژونديو موجوداتو او ک  پرتههم مسلکو  

ولنې نور وګړي او موجـودات ټي چې د  په خپل ځان کې داسې ځانګړتياوې پيدا کړ 
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پـه  جـل جاللـهپه ځان راټول او ترمنځ يې رابطه ډېره قوي او عايل وي، لوى څښنت 

 :فرمايي  اړهدې 

ِ َوََعَِل َصالِ  ْن َدعَآ ِاََل اّللِّه مَّ قَ َوَمْن َاْحَسُن قَْوًلا ِمِّ ـا وَّ َِِّنْ ِمَن الُْمْسِلِمْيَ حا  [ 33]سجده/ 33  اَل ِان

لـور تـه  اللـه جـل جاللـهاوله هغه بنده څخه خرب د چا کېداى يش چـې   :ژباړه 

 جـل جاللـهبلنه کـوي او وايـي چـې زه خپـل خـداى تـه تسـليم يـم همدارنګـه اللـه 

  :فرمايي

َِِّك ِِبلِْحْْكَِة َوالَْموْ  َِِّتْ ِِهَ َاْحَسنُ ِعَظِة الْ ُاْدُع ِاَله َسِبْيِل َرب نَِة َوَجاِدلْهُْم ِِبل  [ 125]النحل/ َحس َ

رابوله خلک د خداى تعال لورې ته په حکمـت، نېکـه موعظـه او بهـرتې   :ژباړه

 .طريقې رسه

ور پـه  جـل جاللـهشوي صفتونه فقط مسلامن تـه اللـه   چې دا ذکر   ئياد ولر   په

قانون او اصـول غـواړي   لهلله جل جالاپر ځمکه د    الله جل جاللهپرخه کړي چې د  

 او عمل هم پرې کوي.

نورو د خري لپاره د ځمکې رس قدم په قـدم   س او پلټنې او دانسان د خپل تجس

او غـواړي  ېنن يې فضـا تـه مـال تړلـ ىوکوت، مګر بيا يې هم زړه صرب ونه کړ او دا د

چې  تسخري کړي،چې د خپلو ګټو او غوښتنو د پوره کولو په خاطر فضا د ځان لپاره 

تـه د اړيکـو پـه وسـيله رس ارونه  خپلې غوښتنې پوره او مرام ته ورسېږي پورتنې ټول ک

مـوخې الس  ېرسېږي، له زيار او اړيکو پرته هېڅ امکان نه لري چې انسان دې خپلـ

 شو ت باندې په تفصيل وغږيږو چې وکولې د اړيکو په ارزښچته راوړي نو الزمه ده  

  ترالسه کړو.  رې معلوماتپه دې هکله په زړه پو 

د  ږي.ېـرل کېسایلو څخـه شـمد ادارې په دننه کې اړیکې د مدیریت له مهمو و 

زمنو ېالرښوونې لپاره اړینه ده، چې په اداره کې د اغ وګړو هڅولو او د کاري ځواک د

ترلږه مـوږ او تاسـې پـه اداره کـې دوه ډولـه اړیکـو تـه  اړیکو سیستم رامنځته کړو، لږ 

نـو زمېم د اغي ته او دو  وګړو ترمنځ داخيل اړیکو  داري څانګو او دلومړی، د ااړتیا لرو:  

موږ له ادارې څخه بیرون اړیکو تـه هـم اړتیـا  .وړاندې کولو لپاره او ګټورو خدمتونو د

لرو، د دا ډول اړیکو مهم قسم د خدمتونو وړاندې کولو په موخه له خلکو رسه اړیکې 
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اهمیــت څخــه  هــم لــه ځــانګړيرسه اړیکــې دې ترڅنــګ لــه نــورو بنســټونو  دي، د

ړې اړیکـه پیـاوړې او هـدف لرونکـې وي پـه دي او په هره اندازه چـې نومـو  يبرخمن

هامغه اندازه به اداره هم د خپلو اهدافو په السته راوړلو کې کامیابه وي، له بل پلـوه 

اصـالح،  پـه وسـیله د وګـړو چلنـد، سـلوک او رویـه  ېهغـ  چې د  اړیکې یو وسیله ده،

ت مولـدی ې، پـه نتیجـه کـيږ ېـونه رامنځته، مالومـات پیـدا او ویشـل کزمن بدلون ېاغ

 .يږ ېاو د ادارې اهداف په ښه شکل خوندي ک  يپورته ځ

په دې وروستیو کې پوهان په اداره کې د اړیکو اهمیت ته پوره ځیر شوي دي،  

وسـیله لګې په ډول مشهور عامل برنارد اړیکې یو ډول ابزار بويل چې د هغـې پـه ېد ب 

سـازمان و یـو پرته له هغ ېچ يد سازمان په داخل کې له یو بل رسه تفاهم کو   وګړي

پرتـه لـه هغـه پـه اداره کـې همغـږي او بـدلون   ی اوکې تفـاهم صـورت نـه يش نیـول

 ی نه يش.  دلېرامنځته ک

پــه اوسـني وخـت کــې د  د امریکـا د مـدیریت د موسسـې د یــو مـدیر پـه وینـا: 

، برنارد بیا اړیکـې د ډلییـز ياړیکو جوړول د وزمنېه د اغدرجه ستونز   ۍمدیریت لومړ 

سـازمان د هـدف تـامینولو لـه   اړیکـې د  ېزمنـېي په عمل کـې اغفعالیت اساس ګڼ 

خو دا مسئله یو له هغه لویو مشـکالتو څخـه ده  ؛ږيېرل کېبنسټیزه اړتیاوو څخه شم

ډول  ت په الندېکو اهمیچې عامه اداره وررسه الس او ګریوان ده، په اداره کې د اړی

 ی شو:خالصه کول

 يزمن ارتبـاطېـیـو داسـې اغ بهیر محدود فعالیت د یوې ادارې د سامل او نا •

 له ادارې رسه د اهدافو په تعقیب کې مرسته کوي. سیستم پورې تړلی دی، چې

اړیکې د ادارې د اهدافو د تامینولو په برخه کې د ځـانګړي اهمیـت څخـه  •

 برخمنی دي.

 مرسته کوي.  ېکړو په نیولو کېپر او اړینو    ادارې اړیکې د مهمو •

 ړونې او همغږۍ بهیر اسانوي.پالن جو اړیکې په ادارې کې د •

ی ه وسـیله ده ترڅـو لـه دې الرې وکـولاړیکې د لوړپوړو چارواکو لپاره یو ښ •

 تر کنرتول الندې راويل.وپوهوي او يش د خپل الس الندې خلک  
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زې ېـپـه برخـه کـې انګد لوړولـو    زمنتیا او معنویتېاړیکې د کارکونکو د اغ  •

 ورکولو په برخه کې یو ښه وسیله ده.

ی شو. چې زیات مقـدار تولیـد پـه کـم زمنو اړیکو رسه کولېنګه په اغهمدار  •

ی، ترڅـو چـې پـه اداره دا کار تر هغې السته نـه يش راتلـ  لګښت رسه السته راوړو او

 نه وي. ېاړیکې موجود  ېکې د کارکوونکو ترمنځ ښ

 

 

 

 

 

 

 

د اهـدافو د تـامین   ارېپه وینـا: اړیکـې پـه یـوازې ځـان د ادبرت سیمون  د هر  

او  يلـر  تخنیکونـو تـه هـم اړتیـا يبلکې په پراخه اندازه مفـاهمو   اره بسنه نه کوي،لپ

کې د تصمیم نیونې دنده هرې برخې ته وویشل يش، د پیرت دروکـر پـه   هباید په ادار 

وي، پـه اداره کـې ټ ډبـره جـوړ اړیکـې د یـوې سـاملې ادارې د بنسـ  نـېزمېوینا: اغ

ه خپـل په څیـر دي، چـې پرتـه لـه هغـاړیکې د انسان په بدن کې د وینې د جریان  

 ارتبـاطيره بریـده د یـو  ېـزمنتیا تـر ډېی، د یوې ادارې اغورکول  ژوند ته ادامه نه يش

سیستم په موثریت پورې اړه لري، چې د هغه له الرې مالومات د ادارې رشیانونو تـه 

 رسه کوي:ې اړیکې الندې څلور مهمې دندې تر رې په دننه کد ادا ږي.ېک ۍچکار ېپ

 

 دندو همغږي  ف( دال

دنو کتنـو پـه تـرڅ کـې ېـد ادارې رئیسان د خپلـو کـارکوونکو رسه د دوامـداره ل 

 .ی يش، چې د کارکوونکو رفتار د سیستم له اهدافو رسه موازي تنظیم کړيکول
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 ب( د ستونزې حل 

اړیکـو پـه پایلـه کـې  بـل رسه د دوامـداره  یـوی يش له  ولک  يد ادارې کارکوونک 

زې حل کړي. دا تعامالت او اړیکې د فعالیتونو او چارو بهیر د ر ستون ېګڼ شم  ېخپل

 ادارې په داخل کې تنظیموي.
 

 ج( د مالوماتو رشیکول 

ی يش چـې لـه یـوې خـوا د پوهـاوي کچـه اداره کې د مالوماتو رشیکول کول  په

اصول او پرنسیبونه په ښه شـکل کـارکوونکو تـه ور زده لوه اداري لوړه کړي او له بل پ

  بهیر له ېسیستم کې د معلوماتو د و  يیا مفاهمو   يې ترڅنګ په ارتباطد  کوي. د

 سبکونو رسه بلدتیا پیدا کړو.)ارتباطي( ی شو له نویو اړیکنیزو الرې کول

 

 د( د شخړو یا منازعاتو رفع کول: 

ږوي، چـې پـه ټولـه کـې دغـه ېـت ز زیـات تعـامال اړیکې د ادارې په داخل کې   

 ې د زیات تفاهم سبب ګرځي.تعامالت د کارکوونکو په منځ ک

 

 

 

 

 

 

 

 د برنارد له انده په اداره کې اړیکې: 

اړیکو څخه په مانا داره  لهکال کې    يالديم  ۱۹۳۰د لومړي ځل لپاره برنارد په   

ي ځـواک پـه توګـه پـه کـې د یـو قـو شکل ګټه پورته کړه. هغه په دې باور و، چې اړی

د نوموړي له نظـره  ته شکل ورکوي. )وګړو( چلند او سلوک یارفتار غړو  سازمان کې د
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دې ترڅنګ د سازمان اړیکـه لـه  اړیکې اداره په یوه همغږي شوي سیستم بدلوي، د

 خلکو او نورو بهرنيو سازمانونو رسه ټینګوي.

دار پـه مفهـوم نسـبت واک او اقتـد  برنارد غوښتل چـې اړیکـو تـه پـه اداره کـې 

رو( معنا او مفهـوم بایـد د هغـې لـه اواموموړي ټینګار کاوه، چې د موضوع )ورکړي، ن 

ی خپرولو مخکې د لوړپوړي شخص)آمر( له لوري د ادارې کارکوونکو تـه رسـول شـو 

دو بهیر اسانه ېی يش د صالحیتونو او اوامرو د خپر وي او دا هغه پدیده ده، چې کول

الملونو ته اشاره کوي، چې پـه ځـانګړي ډول   ېره کې اوو تفاهموړي په اداکړي. نوم

چـې لـه  ىدوام لپـاره اړیـن د ودو اېـملونه په اداره کې د صالحیت رامنځته کدغه ال 

 ځینو یې په الندې ډول یادونه کوو.

 چینلونه باید په سمه توګه مشخص او ډیزاین شوي وي. ( ارتباطی۱

وګـړي لپـاره موجـود وي،  د ادارې د هـر چینل باید  ي( یو تعریف شوی ارتباط۲

له څه ډول کسانو رسه پـه اداره کـې د کـار   ل اوترڅو شخص پوه يش چې په څه ډو 

 ښه پرمخ بیولو لپاره اړیکه ټینګه کړي.

چینل باید د امکـان تـر بریـده مسـتقیم او لنـډ   ېمفاهم  کرښه یا د  ي( ارتباط۳

ه ټینګولو کې له خنډ او ځنـډ رسه د اړیکې پ  وي، ترڅو وګړي د کار پرمخ بیولو لپاره

 مخ نه يش.

ټولـه ګټـه  ړیکو کې بایـد د رسـمي ارتبـاطي کرښـې څخـه( معموال په اداري ا۴

 پورته يش، د رسمي ارتباط له چوکاټ څخه بهر تعامل د منلو وړ نه دی.

رسه کوي، بایـد یـو وړ تباط د محور په حیث خپله دنده تر ( هغه کس چې د ار ۵

 خص وي،ش ىت لرونکاو ظرفی

نه لـري او پـه اخل و تو پر مهال له یو بل رسه تدايمکرښې باید د رس  ي( ارتباط۶

خط په امتداد کـې  يتعریف شوي ارتباط  یوه  ی يش یوازې ده کې هر وګړی کولادار 

 خپله اړیکه ټینګه کړي.

 صالحیت ورکړل يش.اهميت او   په اداره کې ټولو اړیکو ته باید (7
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 نظریه:  سایربنیتک د نوربرت ویرن

ح څخـه اخیسـتل د سایرب نیتیک کلمه د یونـاين ژبـې د )کیربنتـز( لـه اصـطال  

مانا ورکوي، نوموړې کلمې په پراخه کچـه   ياو جلو لرونک  شوې ده، چې د چلوونکې

 .يد يالندې راوست ېز ېتر اغ ېچار  ېټول  ۍد اړیکو ننن

د یز کـوي چـې  مخـکښ دی او وړانـد  ېتک پـه برخـه کـيد سـایربن   نوربرت ویرن

او   ينظمـ  ېبـ  چلتیا په لـوری روان دی. دغـه پیچلتیـا دېمثبتې پ  سازمان سیستم د

سیسـتم   د معلومـايت  ېځانګړتیـاو   هدغـ  ېتفاوتـه ده، چـ  ېبـ  ېعدم مترکز په وړانـد

 د  چلتیـا لپـارهېاو پ  يسیسـتم د رسدرګمـ  معلومـايت  ېوړ دی. یعن  پواسطه د اصالح

 .يدرملو حیثیت لر 

مالومـايت غربګـون پـه   سیسـتم مفهـوم، د  ول دیـرن د کنـرت په حقیقت کـې د و 

ړی یـو داسـې انتخـايب پیوتر په پراختیا ټینګـار کـوي، نومـووسیله نیغ په نیغه د کم

په بشپړه توګـه د مالومـايت غربګـون   چې  دسازمان په ګډون( توضیح کوي،سیستم)

ازې د تړلـی دی، مالومـايت فیـډبیک چـې یـو   ېله الرې اصالح او اندازه ګیـرۍ پـور 

لـو لـه الرې اتبـاعو رسه د دوامـداره او مسـتقیمې اړیکـې ټینګو هېواد    نو او د یوولسو 

ر ښـه ېـپـه ډ  ی يشونونو په ترالسـه کولـو رسه کـولصورت نیيس، د دغه ځوابیه غربګ

دې ترڅنــګ د یــادو ځوابونــو او  ، ديزمن او ګټــور خدمتونــه وړانــدې کــړ ېــشــکل اغ

ی شـو، کې هم چارو ته سمون ورکـول  ه دننهان پمالوماتو په السته راوړلو رسه د سازم

رې صـورت سیسـتم د انرتنیـت او کمپیـوتر لـه ال   او مالومـايت  ينن ورځ دغـه ارتبـاط

ی شو ښه حکومتـداري او کول  ېپه ماحول ک  ېهغ  چې د  ،نیيس او دا هغه پدیده ده

 الکرتونیکي حکومتداري هم تعریف او رامنځته کړو.

دغـو   ږی او دېـر ېاړیکـو ت  يه رسـمر وخـت پـېـډ  د مـدیرانو  ېاداره کـ  په  نن ورځ

مـدیران لـه مادونـانو، لــوړو  .يبالښـټ ورکـو اړیکـو پـه واسـطه چـارو تـه سم انسـاين

 لـو وګـړو رسهېالب ېب   ېچارواکو، نورو اړونده ادارو او دفرتونو، خپلو همکارانو او د ټـولن

ن رسه پـه ، د یواځیتوب په مهال بیا ځـايلر   ېاړیک  بهېاو هره ش  هره ورځ، هر ساعت
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او په   يکو   ځان رسه حل و فصل  ېمسایل په اداره ک  چيلېاو مهم او پ  يو   ېړیکو کا

. يریـال بـدلو ېچاپ  يریـال پـه یـوه کـار ېهـم خپـل آرام او ځانتـه چاپ  ېیواځیتوب ک

په ژوند  ېی ېاړیک  موجود دی، دغه  ياو اجتامع  ېیو ارتباط  ېانسان په خپل ذات ک

د  ېره بریـده پـور ېـ. اداره هم تر ډيلر زه  ېوره اغژ   د سلوک او چلند په څرنګوايل  ېک

ر مهـم ېـد مـدیریت د یـوه ډ ېتوګـه اړیکـ ې. په دينه و زمېچلند څخه اغ انسانانو له

 . يزمنه و ېابزار په توګه د انسانانو پر کړوـ وړ هم اغ

 

 د اداري اړيکو پر وړاندې خنډونه 
 

و د السته اهداف  رې دموانع زیات دي او دغه خنډونه د ادا  يپه اداره کې ارتباط

هغه باندې د پوهې په   ر ږي، مديريتي سيستم پېراوړلو پر وړاندې سرت ګواښ ګڼل ک

ټينګښت لپاره په ښه ډول عمل وکړي.  ی يش هغه په ګوته او د اړيکو دوللرلو رسه ک

 یادونه کوو:څخه نډونو  خپه اداره کې د اړيکو پر وړاندې له څو  

 

 پالن نشتواىلد  ( لومړی 

ږي، بلکـې پـه اداره کـې د هـر ېـاطات په ناڅاپي ډول نـه برقرار سامل ارتب  ښه او

تره وخـت لیـدل نې ته اړتیا ده، خو زیـاارتباط لپاره یوې ځانګړې پالن جوړو   کامياب

ږي، چې وګړي او بنسټونه پرته له سنج  او پالن څخه اړيکه ټينګوي او په اداره ېک

ا هغـه څـه دي، چـې پـه ه لـري او دکې د اړيکو ټينګښت لپاره کوم ځانګړی پالن نـ

ځــي او پــه اداره کــې د چــارو ټولــه کــې د اړيکــو پــه بهــري کــې د ګــډوډۍ المــل ګر 

 سمبالښت له بې نظمۍ رسه مخامخ کوي.

 غام کمزورې افادهېد پ م(يدو

که څه هم د وګړو په ذهن کې به ښه فکر او په اداراتو کـې بـه کاميـاب پالنونـه 

غـوره سـمبولونو او لغتونـو پـه چوکـاټ   غام دېچې پشو کړای  ه  موجود وي، خو که ون 

وونکو د پوهې کچې ته په پام رسه په ښـه شـکل هغـو تـه کې راوړو او یا پيغام د کارک
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ناکام او د پالن په پيل کېدا کـې   ېنو په حقيقت کې به د فکر په خپرولو ک  ولېږدوو،

ښـه  غام پـهېا پبه له ستونزې رسه مخامخ شو، په همدې اساس الزمه ده ترڅو پالن ی

 ډول تنظيم او مخاطب ورباندې په سمه توګه وپوهوو.

 

 ڼ کول چا یم(ېدر 

رولـو پـر وخـت د ېمراحلـو د ت په هغه صـورت کـې چـې اطالعـات د خپلـو الزمـو

وخـت   ېځینـ  ېترڅ ک  ېږي )په دېک  ېکه  بېالبېلو وګړو په وسيله چاڼ او السوهنه پ

ت دی، چـې د الرې پـه احـتامل زیـاږي( نو د دې ېپه ناسمه توګه تحليل او ژباړل ک

ي لپـاره پـه تحريـف شـوي یـا الس اوږدو کې دغه اطالعات د وروستي ترالسه کـوونک

 وهل شوي ډول ولېږدول يش.

 

 د لېږد کمزورتیا (څلورم

غام د ښه لېږدولو لپاره باید د مخاطب د پوهې کچې په پام کـې نيولـو رسه ېد پ

بونـو، تیلیفـون، وینلونـو لکـه مکتاغېزمنو چ  له مخامخ کتنو برعالوه د اداري اړيکو له

مخاطـب  يغام اسـتونکېد پ ېفاده وکړو. که تاسانرتنیت او داسې نورو څخه هم است

ۍ رسه مـخ ډ، په اداره کې د اړیکو بهري بـه لـه ګـډو ئغام په ښه شکل ونه استو ېته پ

اټونو( او نـورو چوکـ  ييش د لېږد کمزورتیا یوازې د اغېزمنو چینلونو )ګفتاري، تحریر 

رسه د نيولـو غام راوړل او د مخاطب د پوهې سـطحې پـه پـام کـې ېحالت کې د پپه  

 کې نييس.کالم افاده هم په بر 

 

 ښ ډ نه شتون، وېره او ګوا( د ډاپینځم

رعب فضـی لـه   د اغېزمنو اړيکو رامنځته کولو لپاره باید له ادارې څخه د وېرې او

د لېـږد پـه الره کـې د مهمـو  و اطالعـاتووېره پـه اداره کـې د معلومـاتو ا  منځه یوسو،

پديده زیـاتره د ادارې پـه ښـکته سـطحه   ږي او داېخنډونو له جملې څخه شمېرل ک
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)دیکتــاتور  کــارکوونکو، پــه ځــانګړې توګــه پــه هغــو ادارو کــې چــې متمرکــز واکونــه

 ږي.ېمدیریت( ولري ليدل ک

 

  شخيص ځانګړتياوې  شپږم( 

ينو د خپـل ليـدلوري او ځـانګړی که څه چې وموږ او تاسې واقعیتونه نه وينو، ځ

تفسري کوو او واقعيت یـې بولـو، هـر څـوک لـه  ود هغه په هکله تعبیر ا  تفکر رسه سم

پديدو او واقعيتونو څخه بېالبېل برداشتونه او فکرونـه لـري، د ليـد تـوپري او بېالبېـل 

ڼل لوی خنډ ګ  وړاندې یو  غام د رسولو پر ېزمن پېبرداشتونه، د اړيکو په بهري کې د اغ

 ږي.ېک

 

 جنسيت اووم(

، يپـل مـنځ کـې د خـربو اړيکـه ټينګـو نارينه او ښځينه په بېالبېلو دالیلو پـه خ

د داسـې موضـوعاتو پـه هکلـه   ېڅېړنې په ډاګه کوي، چې نارینه په خپلو منځـو کـ

خربې کوي او هغه مطالب اوري، چې په کار کې د خپلـواکۍ او سـازماين مقـام پـه 

او صـميميت پـه هکلـه   يلبو ته غوږ ږدي، چې د درنـاو یا هغه مطااړه وي او ښځې ب 

 وي چې دا کار نسبي دی خو اړینه ده چې په پام کې ونيول يش.وي، هېره دې نه 

 

 عواطف   اتم( 

شدید احساسات لکه غم یا له حده وتلې خوشـايل ارتبـاطې شـبکې تـه صـدمه 

ي ول عمـل وکـړ ی منطقي او معقـپه داسې رشایطو کې شخص نه يش کولرسوي او  

بېلو افرادو لپاره ډول او د هغه قضاوت به په احساساتو او عواطفو والړ وي، وینا د بېال 

ډول ماناګانې افاده کوي. عمر، تحصیيل سطحه او کلتوري فرصتونه هغـه ځـانګړي 

حاالت دي، چې هغه کليمې، مانا ګانې او مفاهیم چې موږ ورته قایـل یـو، تـر خپـل 
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ی چې موږ هر یو له کلامتو څخـه دې باندې پوهېدلچېرته په    که  اغېز الندې راويل.

 ديل وای.ېمشکالت به خپل ټيټ حد ته رارس ي، ارتباطڅه ډول برداشت کوو

 

 مفاهمه ينهم( شفاه

اړیکو رسه یو ځای وي. په هغه  يزیاتره وخت شفاهي اړیکې یا وینا له غیرشفاه

چلنـد کـوي  ولـري داسـې صورت کې چې د اړیکې لوري له یو بل رسه بشـپړ توافـق

 يشـفاهت چـې ناخـو کـوم وخـ  ،کـوي  يچې د یو بل غربګـون او عالقمنـدی پیـاوړ 

غـام ترالسـه کـوونکی لـه رسګردانـۍ رسه ېغام رسه همغږي نه وي، نو د پېاړیکې له پ

او غیـر  يرسـم  يغام څه شی دی. د ورځنېمخ کېږي او نه پوهيږي، چې ريښتينی پ

تـر   ېټولنو کـ  ېه په ورورسته پاتمفاهم  يفاهش  ېچ  يژوند حقایق ښکاره کو   يرسم

 ده.  رواج رهېچینلونو ډ ينورو ټولو مفاهمو 

 

 ادراک  لسم( 

 له مخې ټاکيل  ښې د خپلو کلتوري، اجتامعي او روحي ځانګړتیاووېهر وګړی پ

ادراکات لري. امکان لري چې د یوې پديدې څخـه د فـرد ادراک د هغـه لـه واقعـي 

کـان هـم شـته چـې هـره پديـده د بېالبېلـو پلـوه دا امماهيت رسه توپري ولري له بل  

هغــه  ر ک يش، همدارنګــه د یــوې پديــدې درک او پــافــرادو پــه وســيله ډول ډول در 

باندې پوهېدل کېدای يش د بېالبېلـو الرو څخـه صـورت ونیيسـ، د وګـړي ادراک د 

هغه له شخيص اړتیاوو رسه نږدې اړيکه لري، په اړيکو کـې پارازیـت )موانـع( او بـې 

( جملې د اړیکو د پراختیا او ودې په مخ کې خنډ ګرځي، شـایعه )آوازهو رسبنده  رس 

یو بل هغه المل دی چې پـه سـازمان کـې ګـډوډي رامنځتـه کـوي، شـایعه هغـه لـه 

، خـو يږ ېـچـې د خلکـو پـه مـنځ کـې خپر  ،غـام دیېاو نـامعلوم پ يواقعیت څخه لر 

ه د خـرب لـک یـو بـل رس واقعیتونه هغه نه مني. شایعه هغه وخت رواج مـومي چـې خ

ینـې څخـه تـر السـه ی چې هغـه د یـوې مـوثقې رسچيش کوله  خو ون   ؛لېوالتیا ولري

په سازمان کې د آوازې یا شایعې د راټيټولو الرې پـه دې ډول دي: د موضـوع   .کړي
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اطالع ورکول، د خـربو اتـرو او حضـوري غونـډو پرانېسـتل، پـه سـازمان کـې د   اړهپه  

کو شـغيل امنیـت تـه پـوره پاملرنـه، د رسـمي او د کارکوون   وړاندیزونو د نظام جوړول،

 ، د آوازې یا انګېزې خنثی کول او اخالقي زده کړې.نارسمي سازمان یو کول

غـام روښـانه او ېژبه هم امکان لري د اړیکې پر وړاندې خنډ وګرځي، مدير باید پ

ېښـودنه غوږ اښه  رسه انتخاب يش،    څرګند جوړ کړي، همدارنګه کلیمې باید په غور

، غــوږ اېښــودنهښــه ی يش اړیکــې تــه بهبـود ورکــړي او ســتونزې راکمــې کـړي، کـول

پـه  .اورېدل نه دي، غوږ اېښودنه یانې په فعاالنه ډول مانا او مقصـد پسـې ګرځېـدل

اورېدل یو غیـر فعـال اقـدام دی هـر وخـت سطحي او رسرسي  داسې حال کې چې  

ې او انـرژۍ د حلیـل، تجزیـچې مـدیر یـو چاتـه غـوږ ږدي د نومـوړي مـاغزه هـم د ت

په تړاو غوسه ناک او  ، په هغه صورت کې چې د یوې مسئلېيمرصف په حال کې د

غام په سمه توګه ولېږدوو، ښـه الره داده چـې د ېاحساسايت شو، نه شو کوالی چې پ

احساساتو او غوسې پرمهال د صرب او حوصلې نه کار واخلو تر څو عـادي حـاالت تـه 

 بېرته راوګرځو.

 

 تنې پوښ
 

 ی شو؟رسه سم کتل ارتباطات کومو عناوینو ېاداره ک په .۱

 ؟خالصه کړئ ېاړیکو  اهمیت په اوو ټکیو ک د ېپه اداره ک .۲

 ؟يرسه کو تر   ېدند  ېڅلور مهم  ېکوم  ېد ننه اړیک ې.په اداره ک۳

 ؟د برنارد له نظره  توضیح کړئ  ېاړیک ېپه اداره ک .۴

 ؟وایئخنډونه و   ېاړیکو په وړاند يد ادار  .۵

 يڅلــور پــاڼی و  ېیــوه ابالغیــه چــ ېریــال ســاتنېخلکــو تــه د چاپ ېســیم ېیــو .د 6

 ؟ولیکئ

 ؟نوربرټ ویرن د سایربنتیک نظریه ووایئ د .7
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 پنځم څپرکى 
 

 سازماين چاپېریال 
 

د سازمان د کارکوونکو له دندو څخه یو هم د عمومي افکارو پېژنـدل دي، بایـد 

مان او د هغه د سیاستونو شـفاف کـول کوو، د ساز د خلکو او سازمان ترمنځ پولې وش

 او  رېادا  ېجـوړول(د هـر   ېاړیک  ېیزه کول )متقابلاو له خلکو رسه د اړیکې دوه اړخ

ږي، سازمانونه باید د خلکو او مراجعینو رسه د ېټولو بنسټونو له دندو څخه شمېرل ک

کـې وي،   متقابل باور او تفاهم په اساس د یوې سـاملې رابطـې د جوړولـو پـه هڅـه

نـه يش ته له دې به د خلکو اعتامد سلب شوی وي او سازمان بـه پـه سـمه توګـه و پر 

کړای چې د خپلو برنامو په تطبیق کې کامیاب يش دا ځکـه چـې نـن ورځ خلـک او 

 برخه ده.  ېولسونه د سازمان یا ادارې د برنامو د تطبیق نه بېلېدونک

ره یـوه وسـيله او راوړلو لپای يش د اطالعاتو السته د عمومي افکارو سنج  کول

ی شـو چـې د سـازمان لاوي سـبب يش، پـه نظـر سـنجۍ رسه کـو د مديرانو د الپوهـ

ه پیاوړې او کمزورې نقطې په ګوته، د قوت نقطې الپسې پیاوړې او د ضعف ټکـي لـ

ی شـو چـې واړه مشـکالت لکـه اعتصـاب او نـور، منځه یوسو، د څېړنو له مخـې کـول

بهر يش په ډاګـه، حـل او   له توان څخهد سازمان    مخکې له دې چې د هغو کنرتول

ال د رامنځته کولو لپاره بايـد مشـورې وکـړو، حـل ، د ښه سازماين چاپېري خنثی کړو

الرې ولټـوو او د ادارې رئـيس بايـد د معلـم يـا ښـوونکي پـه توګـه خپلـو مادونـانو تـه 

 توضيحات ورکړي او الرښوونې ورته وکړي.

اره د اهميت لرونکـی دی، لـومړی دا سازمان لپ  چاپېریال له دوه اړخونو څخه د

ې کـوي، دویـم پـه سـازمان کـې د هـر ډول چې د محیطـي عنـارصو پېژندنـه وړانـد

اغېزمنــو الملونــو د بــدلون وړاندوینــه کــوي، د ســازمان چاپېریــال پــه دوو داخــيل او 

 ی شو، چې دلته په هر یو رڼا اچوو.اپېریال ویشلخارجي چ



 مديريت د سازماين اړيکو                 70

 

 

 

 

 

 

 

 

A ( ل: يل چاپېریاد سازمان داخ 

ن مـدير د چاپېریال د هغو عنارصو لرونکی دی، چې د سـازما  يننن  د سازمان د

او   يی يش چـې د هغـو تګلـور ریاناتو باندې کنـرتول لـري او کـولهغه په چلند او ج

چلند تـه بـدلون ورکـړي او یـا یـې د خپـل اغېـز النـدې راويل، د سـازمان د داخـيل 

ي او نـا رسـمي ډلـې، سـازماين وونکي، رسـممديريت، کارک  چاپېریال بېلګې دا دي:

قوان ، د سـازمان  ارزښتونه، مقررات او  کلتور، تکنالوژي فزیکي رسچینې، سازماين

(، اهـداف، ارزښـتونه، او د   mission(، د سازمان ماموريت )visionجوړښت، ارمان )

رئـيس  ر. لوى آمـر يـا عمـوميقاید، فنونه، روشونه او داسې نو مديرانو او کارکوونکو ع

ضـيح د رضورت پر وخت خپل همکاران وغـواړي او د سـازمان جريانـات ورتـه تو   بايد

 کړي.

 

Bد سازمان بهرنی چاپېريال )  

عمــومي چاپېریــال او خــاص  ویشــو: د ســازمان بهرنــی چاپېریــال پــه دوو برخــو

، اقتصــادي، يعمــومي چاپېريــال لکــه کلتــور  .ی( یــا تخصيصــ چاپېریــال)ځــانګړ 

نظام، پوهنتونونه، دولت، قوان ، مقررات، روڼ   امي، طبیعياجتامعي، سیايس، نظ

 ټولنو څخه عبارت دي.مدين  ۍ او اندي، ټولنيزې رسن
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خاص چاپېريـال یـا صـنعتي ډګـر لکـه مـراجع ، ذی نفـع ډلـې، پېرودونکـي، 

اعتبـاره مؤسسـې، یبـان ويشـونکي، ټـولنې، مـايل او باتیم  کوونکي، پلورونکي، رق

 ږي.ېمؤسسې او داسې نورو ته ویل کتبلیغايت  فشار ډلې، بانکونه، د

رو کې زیات ټینګـار پـه بهـرين چاپېریـال دی پـه په ټوله کې په سازمانونو او ادا

داسې حال کې چې د بنسټونو په اهدافو کې غور او مطالعه دا په ګوته کوي چـې د 

 نوموړي برخې بریالیتوب د سازمان داخيل اړخ پـورې تـړاو لـري دا ځکـه کـه چېرتـه

وپايل، خو د سـازمان لـه داخـيل فعـالیتونو څخـه  يخپل بهرنۍ اړیکې ښ  سازمانونه

څرنګـه چـې د مخـاطبینو ،  ناخربه وي، دغه بریالیتوب بیا د پوښـتنې النـدې راځـي

ــات اهمیــت لــري، دا رنګــه د  پېژندنــه او درک کــول د ســازماين فعــالیتونو لپــاره زی

ځایـه چـې داخـيل او . لـه کومـه  هم د مخاطبینو لپاره اهميت لـري  سازمان پېژندل

ی شو هغه په سـازمانونو کوي نو کولولو خواوو باندې اغېز  بهرنۍ ډلې د بنسټونو په ټ

کې د پـالن جـوړونې او پلټنـې پـه پـړاو کـې د اطالعـاتو یـوه ښـه رسچینـه وبولو.پـه 

ره پاملرنـه ېـبهرنیو اړیکو او مخـاطبینو تـه ډ  ېد اړیکو په برخه ک  ېسازمان او اداره ک

او   یتوبلاړیکـو بریـا  د داخـيل  هرنیو اړیکو بریـالیتوب پـه سـیده توګـهد ب   ، خويږ ېک

ژندنــه پېژندنــه ســازمان تــه او د ســازمان ې. د مخاطبــانو پياړه لــر  ېپــور  زمنتــوبېاغ

 مخاطبانو ته مهمه ده.

 

 ( شنه )ډلبندي ېد سازمان د مخاطبینو و 
 

بڼـه په یـوه    ېچ  يد  ېاو ډل  ، ګروپونهمخاطب هغه اشخاص  ېد سازمان او ادار 

د  ېکـ يم پـه راتلـونکیا هـ وخت ينه په یوه بڼه یا په سیده او ناسیده توګه، په اوسن

، يرسه مرسته وکـړ   ېادار   له سازمان او  ېالسه کولو کتر   د موخو په  ېادار   سازمان او

. دغـه مرسـتندوی يش ېکـ ياو یا راتلـونک يمرستندوی و   ېشکل رسه ی  په یو  ېیعن

اهـدافو  د سـازمان ېد اهمیت درجه ی ې، چيږ ېکشل ېدرجو و لو ېیالب ېمخاطبان په 

، پروګـرام ېمخاطب د سازمان له هدف، برنـام  ېچ  . څومرهيو   ېدلو له مخېرس  د  ته
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. دغـه مخاطبـان پـه دوه ډولـه ي، نو هغه ورته لومړیتوب لر يو   ېاو سیاست رسه نژد

 : يد

 

 ياو خارج داخيل

اړيکه کې دي، لکـه   مان رسه پهمخاطبین نېغ په نېغه له ساز   داخيل  د سازمان

ټول د سازمان دننـه او هغـه   ېور، چمديره پالوی، لوړ پوړي مديران، کارکوونکي او ن 

 .يد  ېرسه تل او په سیده توګه په رابطه ک

مخاطبین بیا مسـتقیام  لـه سـازمان رسه پـه اړیکـه   يخارج  یا  بهريند سازمان  

راجعین، نــور يږي لکـه: مـکـې نـه وي او د عـام مــديریت پـه مجموعـه کـې نــه شـامل

وه برخه، مرصف کـوونکي، سازمانونه، رسنۍ، استادان څېړونکي، د دولتي دستګاه ی

 .پوهان او داسې نور ،فشار ډلې پېرودونکي، د

 

 اصيل او فرعي ډلې 

ډلې او اصيل مخاطبین د مديريت له پلـوه بـا اهمیتـه او ټـاکونکي اشـخاص او 

ــازمان مرســــتندودي او کــــول کســــان ــازمان د یان اوويسی يش د ســ دوی  او ســ

تیا لري، فرعي او ثـانوي ډلـې د ، سازمان هم د هغو مالتړ ته بشپړه اړ يمرستندوی و 

سازمان سیاستونو او برنامو ته په پام رسه اهميت پيدا کوي او حاشـیه اي ډلـې ډېـر 

 ږي.ېکم اهميت لري او یوازې په ځانګړي وخت کې هغه ته پاملرنه ک

 

 نپرې مخاطبیموافق، مخالف او بې 

تلف ډول اړيکه هر سازمان باید د خپلو موافقو، مخالفو او بې پرو ډلو رسه په مخ

ټینګه کړي. له نوموړو ډلو رسه د اړيکو منځپانګـه بایـد پـه داسـې ډول وي، ترڅـو د 

د یو سازمان مخاطب یـا ډلـې ټـول   ږي.ېهغو د مالتړ په دوام او استمرار پای ته ورس

ی يش یو ډول نه په یو ډول رسه کـولي، چې په  ازمانونه دهغه وګړي، مجموعې او س
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راتلونکي وخـت کـې د اهـدافو پـه السـته راوړلـو کـې مرسـته او    يسازمان په اوسن  د

وکړي، د مخاطـب د اهميـت درجـه، هـدف، برنامـه، اجرایـوي سیاسـتونه، زمـاين او 

 مکاين رشایط او نور الملونه ټاکي.

ادونـه کـوي او زیـاتوي: عامـه د  ان الندې ی سون ویندال د مخاطب څخه د عامه عنو 

سـتونزه لـري او د سـازمان یـافتګۍ درجـې او د    خلکو هغه یوه ډله ده چې ګډه طرحه او 

 هغه اړوند طرحې یا مشکل د موجوديت د پوهاوي له نظره یو له بل رسه توپري لري. 

 

 ، میډیا( او حکومترسنۍ )مطبوعات

وه ډېره پراخه برخه تر د ټولنې ی عرص دی، رسنیو IT  د  ېچ  ېوخت ک  ياوسن  په

ویزیون کې کولی يش په لسګونه زره ده، یوه خربه په تلخپل پوښښ الندې راوستې  

خپل اغېز الندې راويل او د هغو مالتـړ تـر السـه کـړي. خـو رسـنۍ )سـنتي وګړي تر 

رسنۍ لکه راډیو، تلویزیون او مطبوعات( یو، یوه طرفه جاده ده او لـه خلکـو څخـه د 

سه کول ورته آسانه نه دي، که د کوم یـو سیاسـتمدار خـربې پـه فیډبک ترال مستقيم  

ږي، نو د تکمې په کېکاږلو رسه بل چینـل تـه دانګـي، راډیـو او ېښه ونه لګ  ليدونکي

 ېتلویزیون د مخاطب په فکر او اندیشه باندې پوره اغېز کوي. مهمـه خـربه داده چـ

د خپـل نرشـات پـه لـوړ ویزیـون بایـرادیـو تل  يرسـم  يرادیو او تلویزیون یا دولتـ  ميل

، يبـاور وړ و   او  و د ولـس د اعتبـار، ترڅيعیار کړ   ېله مخ  موقف  يپرستیژ او د رسم

او آزادو رسـنیو پـه پرتلـه د   رادیو اوتلویزیـون د خصـوي  یا ميل  يرسم  ېدا ځکه چ

 .هد  ېحیثیت لرونک  يرسم

ی ړو لید لـور ی يش د وګتلویزیوين او راډيويي نرشات کول څېړنو ښودلې ده چې

ی چـې د ولاو تعديل کړي، خو داسې نـه يش کـد مسائلو او اشخاصو په تړاو سخت  

افرادو نظر په بشپړه توګه بدل کړي، خو له کومـه ځایـه چـې د رسـنیو مخـاطبین )د 

رونـو او ې، کلتـوري، اجتامعـي او نـورو توپېلـه مخـ زده کـړو ، دېعوایدو له مخ  خپلو
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افـرادو یـو بـل رسه تـوپري   پـه دغـو ټولـو  رسنیو اغېـز ر کوي، د  ېسابقو په تناسب( توپ

 کوي.

د برنامو په سـیايس منځپانګـه وه، نـن ورځ د اقتصـادي،   پخوا که به ډېر ټينګار

کلتوري وضیعت ښه کېدو ته په پـام رسه، د پـوهې سـطحې پـه لوړېـدو او تعليمـي، 

یـاتره هغـه اقتصادي او کلتوري برنامو ته متایل ورځ تر بلې پـه زیاتېـدو دی، خلـک ز

دي، تعليمـي خربونه اوري، چې د دوی په ورځني ژوند باندې تیثري ولري، پـه اقتصـا

رسه په برنامو باندې مترکز د خلکو د پوهـاوي او توقـع کچـه   ېاو اجتامعي منځپانګ

عامـه ادارې لـه آدرس څخـه د خلکـو دغـو   ده او دولت ناچـاره دی چـې د  لوړه کړې

د خلکـو لـه  ېچـار  يدولـت او رسـم ېامله چ ېدله  غوښتنو ته مثبت ځواب ووايي.

 ، نــو د دولــتياړه لــر  ېمســایل ورپــور  مــيلاو  يرسه رسوکــار لــر  برخلیــک ژونــد او

، دا يکـار وکـړ  ېمطبوعات او نرشات باید د خلکو د ژوند د ښه کولو په اسـتقامت کـ

ده او   ېدوی خـدمت کـ  او د  او همکاره  يخلکو مالتړ   عامه اداره د  ۍاوسن  ېځکه چ

او هغـه خپـل   يمالتـړ کـو   ېادار   د دولـت یـا عامـه  ېحالـت کـ  ېهم په داسـخلک  

 .يملکیت ګڼ 

 

 ارتباط وسایل يتحریر   - يد رسم  ېپه دفرت ک 
 

ــم ــو او رس ــه دفرتون ــ يپ ــمېل ېاداره ک ــو ش ــی ی ــدیرانېږونک ــه او م او  ر دفرتون

 يږد وسـیله عمومـا تحریـر ېد ل  نور دفرتونه او مدیران دی، خو چینل او  اخیستونکی

، يحیثیت لر  يرسم ېپاڼ ې. دغه ټوليمسایل و   يمعموال رسم  ېی  ، محتوايد  ېپاڼ

ارزښـت   ت. دغو پاڼو ته بایـد پـه اوچـيو   يثبت شو   ېاو دفرت ک  يمنره لر   ېسپرله پ

 :يد دا  ر مثالونهېشم  قابل شو. د دغو لیکونو یو
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 (  official letterلیک )مکتوب 

د یـوه مطلـب د  مـدیریت څخـه، دفرت یـا  ېادار   ېیو   له  ېپاڼه ده چ  يهغه رسم

. د لیـک د يږ ېـاسـتول ک ، دفـرت یـا مـدیر تـه رسـامېادار   ېبل  ېښودلو په خاطر یو 

 :ونیول يش  ېپه نظر ک  يټک  ېباید الند  ېصادرولو په اجرا ک

، پـه يلرونکـ  ، د غوره ادبیاتويپلوه معیار   ياو انشای  يلیکونه باید واضح، له امالی.  1

 .يو   يلرونک  ېسلیق  يرسم د او  يلنډ ډول د مطلب افاده کوونک

 .يو   يطه مرجع د عنوان لرونکاو د مربو   ېټ ې، ن ېلیکونه باید د منرو د سلسل. 2

 .او مینوت باید حفظ يش  يلیکونو کاپ د. 3

 السلیک رضور دی.  يد اخیستونک ېداتو کېرس  ېد لیک د تسلیم په صورت ک. 4

رعایت شوی   ېکه  رنښت پقلم د  عام فهم او د  ېاو منت ی  ل يشږ باید محفوظ ولی.  5

 .يو 

 .يد يرسه کول حتمرو تر چا  يرضور  د هغو په هکله د ېدلو په صورت کېد رس. 6

ه موقـف بایـد پـ  ېاو د ادار   ياو منت رصاحـت ولـر   يو   اديب  د مکتوب الفاظ باید.  7

 .ونیول يش  ېپه نظر ک  ېک

ص پـه شـخ  يمکتوبونه د دفرت د لومړ   ي. رسميلر   ونه  يباید تراش او قلم خوردګ.  8

سـتول ، ايصالحیت ورکړی و  ده ورته ېمرستیال په السلیک چ ده د ک او یا دالسلی

 .يږ ېک

 د مکتوب منونه په بل مخ کې کتىل شئ 
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 حکم 

 قوانينـو، مقرراتـو او د دولـت د س هغه ليکىل هـدايت دى، چـې ديجمهور رئ   د

ځــان  يدنونــه مکلــف ټیــټ ارګا صــادر شــوى وي. اړهبېالبېلــو برخــو د اجراءتــو پــه 

 .يوکړ   م اجرااتاو د هغه له محتوا رسه س  يخرب او پوه کړ   ېورباند
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 مصوبه 

رپـوټ  غونډې د مقام د وزارت د غړو يا د کابينې د  مقام، د  رياست د  د دولت د 

مصوبه ددې لپاره صادرېږي او ټيټو مراجعـو تـه رسـام  اسـتور کېـږي، چـې   کاپي ده

په مصوبه د هـر مـديريت جـال جـال  خ بوتلل يشهغه تطبيق يش او چارې سمې پرم

 وظايف ښودل کېږي.
 

 ملال متحدا

شـمېر ځـانګړو  لوړو مقاماتو هغه ليکونه او هدايات چې ټيټو مراجعـو تـه د يـو  د

 او ټول يې يو شان په تطبيق مکلف دى.  صادرېږي اړهموضوعاتو په 
 

 پيشنهاد 

 هغـو د د ترڅـومطرح کول، له قانون رسه سم لوړو مقاماتو ته د يو شمېر مسايلو 

 کم رسه سم اجرات ويش.اجراء او تررسه کېدو اجازه ترالسه او له ح
 

 خلص سوانح 

 )مـامور( يکـارکوونک د افغانستان په ادارو کې دا يو کوچنى کتاب دى، چې د

دندې په جريان کې تغـريات پـه  شخيص ژوند معلومات او د ټول رسمي کيفيتونه، د

مـامور  کـې وي، پـه دې کـې ده او عکس هـم پـتعهدپاڼه    مامور  کې ثبت کېږي او د

ستل، مکافات، مجازات تبدييل او نـور ثبـت وي او يرتبې اخ  ، دټول رسمي اطالعات

 ت کې ساتل کېږي.ي سوانحو مدير  د
 

 استعالم

اجـراء کولـو   يـوې وظيفـې د  لوړ مقام لـه خـوا د  د هغو مسايلو طرح کول چې د

 مراجعو ته ورلېږل کېږي.  نورو ټيټو لپاره جوړېږي او له لوړ مقام څخه
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 وسيهد

 اسـنادو راټولـول دي يـا پـه بلـه وينـا: کاري پروسې د دد يو کود منرب له مخې 

بايـد  وي، يقانوين مصؤنيت لرونکـ يوې ادارې حافظه بلل کېږي او بايد د  دوسيې د

ــت شــوي وي او دالســربي وړ وي ــاهم او وســايلو او ثب ــال د ښــه تف ، د رضورت پرمه

 ه مراجعه کېږي او تفاهم مهمه وسيله او ماخذ دى.لپاره ورت وضاحت

 

 

 

 

 

 

 
  

 Proposalپروپوزل 

 ېاو د هغـه لـه مخـ  يپروپـوزل ترتیبـو   او ادرات د پروژو د تطبیق لپـاره  سازمان

 خوا عواملو  ېله یو   ېچ  یا د فعالیتونو مجموعه ده  . پروژه یو فعالیتيږ ېپروژه منظور 

(input ته اړتیا لر )باید یوه  خوا  ېه بلاو ل  ي  ( نتیجهoutput)   د يـوې ې، کله چيولر 

بايــد د دغــې پــروژې حاميــه کــوونکي، فنــډ  ،اجــرا کولــو اړتيــا وليــدل يشپــروژې د 

 چـې فنـډ  ،ئکـړ ه  دا هېـره نـ  .وړانـديز وليکـل يش  ورکوونکي او يا اړونـده مرجـع تـه

ت ه او ادبيـاګوري، هغه ژبـ  کومې نقطې له نظره ستاسو وړانديز لويل او  ورکوونکي د

 برخـونـديز بايـد د النـدې  ستاسـو وړا  .چې لوستونکى وررسه اشنا وي  کار يوسئ،ه  پ

 :وي  لرونکی

وړانـديز ، پـروژې نـومد  ېمخ کـ ېد ېچ يږ ېبلل ک د پروژې لنډيز   لومړى برخه

، يږ ېـلیکـل کمـوده    ، د پـای نیټـه یـال نېټـهېـد پ  ،د پروژې موقيعت،  کوونکي اداره

د اداره کولـو   ېد پـروژ   ېیمه برخـه کـېف، در ح او اهدارش   ېپروژ   د  ېه برخه کميدو 
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، ، بایـد پـه یـاد وسـاتل يشيږ ېـمسایل لیکل ک  مجاسبايت  ېه برخه کطرز او څلورم

او پـه پـوره مهـارت   ېښـ  ېچـ  ی يشچـانس لرلـ  ۍد منظور   ېهغه پروژ   ېیواځ  ېچ

  .يو  يلیکل شو 

 

 Reportراپور 

ر د جريـان او کـا  ادارې دمربوطـه    ارش ورکـول د مؤسسـې يـاز ګـ  ليکل يا  راپور 

 اشخاصـو او  کـول، برابـرول او ذيصـالح  تـود ډېـرو بشـپړو معلومـاتو چم  اړهتو په  اجرا

خـاطر ليکـل کېـږي، ترڅـو هغـوى  راپور پـه دې ،مراجعو ته د هغو وړاندې کول دي

مؤسســې د اجراءتــو د بريــاليتوب او نــه بريــاليتوب،   يش د خپلــې ادارې يــاوکــول

 يش او موجـود ښـه ارزيـايب وکـولاړه  ائلو پـه  او نـورو مسـپرمختګ او نـه پرمختـګ  

شــمېرو او  چـې راپــور د نېټـې، ځــاى، نومونـو، ښـه بــه دا وي، ح يش.نـواقص اصـال 

راپــور بايــد د  .معلومــات پــه ښــه شــکل رسه ورکــړل يش مقياســو لرونکــى وي ترڅــو

ډول دنو او لومړي الس معلوماتو پراساس وي، يعنې راپـور د ارزيـابۍ يـو ېمستقيمو ل

 دغه ارزيايب بايد پر واقيعت والړه وي. چې دى،

 

 ل مخ کې کتىل شئ:ب ه په د راپور منون 
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 ي د يرضور   يټک ېالند  ېک  نهراپور لیک په

میاشـتنی   شپږ   د پکتیا والیت د ښاروالی د ښار پاکولوپه توګه :    ېلګې)د ب   عنوان.  1

 راپور(

 دوره. د ترتيبوونکي دفرت نوم او نېټه يا .2

 موانـع، کار پېرشفت، چې په هغې کې د ورپسې اصيل موضوع، :يوه لنډه رسيزه. 3

 ضعف ټکي او نور روښانه يش. د مثبت اړخونه،
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واضـح کړئ،چـې دغـه   په اخره کې خپل پېشنهادات او يا سپارښتنې وليکــئ او.  4

 پروژه څومره يا څو فيصده بريالۍ ده.

.دا کـړئ پېرشفت دليـل ذکـر   نزې او عدمچې د ستو   کې دا مه هېروئ،  په راپور

.کېداى يش کارونه په څه ډول پرمخ والړ  چې راتلونکي کې به ستاسو  کړئ،  هم ذکر 

ضميمه هم ولري مثال د پروژې په شکل يـا ستاسـو لـه خـوا جـوړ   يش ستاسې راپور

ر پـه لنـډو او واضـحو الفـاظو راپـو   .دا ستاسو د راپـور معلومـات بشـپړويشوى پالن  

فرعـي کـوچني   نـور  پرتهکې له اصيل عنوان څخه    پل راپورخپه  اى يش  .کېدوليکئ

راپور ليکل د مانيټورينګ يا نظارت کولو يوه برخه جوړوي په دې   .م راولئعنوانونه ه

 يـوې پـروژې د د .مو د يوې پروژې يـوه مهمـه برخـه دهتوګه موږ پوهېږو چې نظارت  

 ېاردادونه، مقاولرنګه قر مداه   يش.دلېحرکت څرنګوايل د نظارت په واسطه معلوم

د ادراتــو او  بڼــه يپــه لیکــ ېچــ ي،اســناد د ياو پروتوکولونــه هــم هغــه مهــم تحریــر 

دغـو مهمـو اسـنادو   د  .يارزښـت لـر   ير لـوړ رسـمېاو ډ  يمعمول د  ترمنځ  سازمانونو

. کـه پـه ياړتیا لر  تر ټولو کره لیکنو، پوهو مدیرانو او لوړو ادبیاتو ته  او ترتیبول  لیکنه

 يیـا عـدم وضـاحت موجـود و   چلتیـاېر لږ ګونګتیا، ابهام، پېډ  ېو کمهمو اسناددغو  

 .يکړ  رامنځته  ېستونز   ېلوی  دای يشېک
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 پوښتنې 

 

 ؟ریال ترشیح کړئېچاپ  .سازماين۱

 څه؟  ېریال یعنېچاپ  سازمان داخيل د .۲

 ؟يسازمان مخاطبین په څو ډوله د د .۳

 ؟يد  ېکوم دریځ ک ېوخت ک ۍ.رسنۍ او حکومت اوسن۴

 ونیـول ېپـه نظـر کـ ېکـپه باید    يلیک یا مکتوب څه شی دی او کوم ټک  يرسم  .۵

 ؟يش

 ؟يږ ېاره لیکل کپپیشنهاد څرنګه او د څه ل .۶

 ؟يڅه ارزښت لر   ېدوسیه په اداره او دفرت ک .7

 ؟يرضور د يکوم ټک  ېراپور لیکلو ک په.8
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 شپږم څپرکى 

 مدیریت معلومايت سیستم  د

(MIS   یاManagement Information System:) 
 

معلومـايت سیسـتم   اړیکو په لـړ کـې د مـدیریت دد سازماين  ېد معمول له مخ

چې د مدیریت معلومـايت   ږي. که څه هم حتمي او الزامي نه ده،ېکارول ک  اصطالح

سیستم دې خامخا کمپیوټري وي، خو پـه عمـل کـې بیـا نـن ورځ نومـوړې سیسـتم 

رې او کارونــه پــرمخ ځــي، د چــا د ادارېکمپیــوتري دی، نــن ورځ لــه همــدې الرې 

ږدول ېــعلومـات پروسـیس، نرشـ او لپـه وســیله م( MISمـدیریت معلومـايت سیسـتم)

. نومـوړی يسیستم پر مخ ځ ېذریعه د ادار  نن ورځ د کمپیوتر د معلوماتو په  ږي،ېک

لرونکی هم دی، چـې (  inputبلکې د ارقامو او )  ،ررنه یوازې دا چې کمپیوت  سیستم

یو بل رسه د دوامداره تعامل په پایلـه کـې یـو هـدف تعقیبـوي، دغو څخه د هر یو له  

. که څه هم د مدیریت معلومـايت سیسـتمم يد کارونو ښه کول د  ېد ادار   هغه  ېچ

تصـمیم  يمـدیریت ېچـ ،له یوې داسې منسـجمې معلومـايت شـبکې رسه تړلـی دی

مــايت پــه خـاص ډول د مــدیریت معلو  خــو ،يږ ېـورڅخـه کــار اخیســتل ک ېنیولـو کــ

ارۍ لـه څخه په اسرتاتیژیکي پالن جوړونه، د اړیکو او الکرتونیکي حکومتـد  سیستم

 ېی شو. پـه دتیا کې ګټه پورته کولالرې د کمپیوتري خدمتونو وړاندې کولو په پیاوړ 

او  ېد مـدیریت او ادار  ېمعلوماتو او اړیکو مجموعه ده چ يد هغو رسم ( MISتوګه )

 .يږ ېکچارو د پرمختګ المل    سازماين

 

 اداره کې انساين اړیکې په 

سمبالښت پـه برخـه  ه کې د چارو دپه ادار  ېپه ننني مدیریت کې انساين اړیک 

ره وخت له همکارانو، مرستندویه ، په اداره کې مدیرانو زیاتيکې ځانګړي اهمیت لر 
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داخــيل  دې ترڅنــګ ځینــې وخــت مــدیران د ږي، دېــر ېرګــانونو او مراجعینــو رسه تا

ــو پـــه وســـی ــل اړیکـ ــوي له لـــه خپـ ځـــان رسه د یواځیتـــوب پرمهـــال اړیکـــه ټینګـ

(Intrapersonal communication ېبوخـت و  ېباند) د ادارې پـه مهمـو او اهمـو ،

ریـال پـه یـو ېمسایلو باندې په خپل ذهن کې مـرور کـوي او د خپـل یواځیتـوب چاپ

انو ریال بدلوي، انسان اساسا یو ارتبـاطي مخلـوق دی او اړیکـې د انسـان ېکاري چاپ

و وسـایلو نظم ورکولو کې مهم رول لوبوي او د مدیریت له مهم  او  و ته په شکلکړو وړ 

اړیکــې چــې د  يدای يش، مفاهمــه، د معلومــاتو تبادلــه او رســمېــرل کېڅخــه شــم

سازمان دننه او بیرون کتبي او شفاهي اړیکې په بر کې نیيس نـن ورځ د سـازمان او 

 م رول لري.ر مهېکې ډ ادارې د فعالیتونو په انکشاف او پرمختګ

 

 انساين اړیکو مفهوم  په اداره کې د

ول دي او هغه پروسـه ده چـې ږدېد مفاهیمو ل  تبادله کول او  اړیکې د اطالعاتو

ږي او بڼـه اختیـاروي، ېـانساين اړیکې د هغې پر بنسټ او وسیله بانـدې رامنځتـه ک

مـل یمـوونکی ال اړیکه د سازمان په داخل کې د ځـانګړو اهـدافو پـه لـور د وګـړو تنظ

لو لـه مهمـو دی، انساين اړیکې د سازمان پـه داخـل کـې د نظـم او دسـپلین راوسـت

نه شو کړای د سازمان په داخل کـې څخه یو المل دی او هر وخت چې موږ و   الملونو

چلنــد یــا کــړه وړه تنظــیم کــړو نــو، د ســازمان اهــداف هــم پــه ښــه ډول  د انســانانو

 تعقیبوالی نه شو.

دا لکــه ســازماندهي، پــالن ېــصــيل دنــدو پــه پــيل کمــدیریت د اانســاين اړیکــې د  

ي، د یت او الرښونه، انګیزه، څارنه او کنرتول کې مهم رول لر جوړونه، استخدام، هدا

خپـاره او د   ېی شو چې معلومات د سازمان په دننه کیو سامل سیستم په وسیله کول

 ونیسو.ور تصامیم فیډبیک له الرې د معلوماتو په ترالسه کولو رسه اړین او ګټ 
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 په سازمان کې د اړیکو اهمیت

هغـه بهیـر دی، چـې د رهـربۍ، پـالن جـوړونې،   اړیکه د سازمان پـه دننـه کـې

زمنـې اړیکـې ټینګـول د ېږي، د اغېالرښونې، سازماندهۍ په موخه ترې ګټه پورته ک

 یې تر یـوه بریـده راکمـوي  نوموړو دندو په اوږدو کې شته خنډونه له منځه وړي او یا

د   هخـړیکه هغه پروسه ده، چې مدیران د سازمان په دننه کـې لـه وګـړو څسازماين ا

قـادروي، معمـوال   ېپـه تبـادلې بانـد  مانـا  السته راوړلـو او د مفـاهیمو او  اطالعاتو په

 يل ډولونــه لــري، چــې د همدغــه ارتبــاطېــالب ېسیســتمونو ب  يســازمانونه د ارتبــاط

ر ېپـه ټولـه کـې ګـڼ شـمیـف وړ دی،  سیستم په بربنسټ د سازمان هویت هم د تعر 

دي اړیکـې، متمرکـز او نـا متمرکـز ، لکه: افقـي او عمـو يسیستمونه شته د  يارتباط

 ي او نارسمي اړیکې او داسې نور.اړیکې، رسم

لـه  ېیـو یـ يد يمهمـ کی دوه ډوله اړیکی  په سازمان  مو چی وویل  ېلکه مخک

لـه   .ېړیکـا  ېتـه عمـودلـه ښـکته مـخ پور   ېښکته خواته عمودي او بل ی  پورته څخه

، هـدایاتو او اوامـرو د الرښـونې، زده کـړې  د  ېاړیکـ  ېپورته څخه ښکته خواته عمود

د  ابال  په موخه صورت نیيس، عمودي اړیکې له ښـکته خـوا تـه څخـه پورتـه خواتـه

لو غوښتونو وړاندې کول دي، هر وخت کـه ېالب ېرپوټ، وړاندیز، توضیحاتو ورکول او ب 

ته خوا اړیکو کې پـه دې پـوه يش، چـې مـافوق د وا څخه پور الس الندې له ښکته خ

. نو هغه وخت دغـه ډول ياندې له ځان څخه منفي غربګون ښيوړ   ځینو اطالعاتو پر 

اطالعاتو څخه باید ډډه وکړي او یا هغه باید تعـدیل کـړي، کـه لـه پورتـه خـوا څخـه 

عاتو بشپړو اطال   ښکته خوا ته په اړیکو کې هر وخت مدیران زیردستانو ته د واقعي او

پـر وړانـدې خپـل ورکولو څخه ډډه وکړي، هغـه وخـت بیـا الس النـدې مـامورد هغـو 

پیغـام تـه سـم او   ياعتامد او باور له السه ورکوي او نه يش کوالی چې د هغو ارتیاط

 کره ځواب ورکړي او دا کار په سازمان کې د ګډوډۍ المل ګرځي.

 د سـلیقو مفکـري، دنژدیکـت، ه  دو لـه یـو بـل رسهېـوګړي سازمان ته پـه داخل 

رسـمي اړیکـو شـبکه رامنځتـه   نـا  ټینګـوي او د  يمطابقت او لیوالتیا په سـبب اړیکـ
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اړیکې په سازمان کې دومره پراختیا مومي، چې رسـمي   يکوي، ځینې وخت نارسم

ز الندې راويل، په هغه صورت کې چې نارسمي اړیکـې د سـازمان ېاړیکې د خپل اغ

دو پـه الر کـې خنـډ رامنځتـه ېغو اهدافو تـه د رسـې وي، نو دله موخو رسه په ټکر ک

 ه فضا کې ګډوډي را پیدا کوي.کوي او د سازمان پ

رسه سم مشـاهده کـړي  هر وخت چې مدیر دغه ډول اړیکې د سازماين اهدافو 

دغـه ډول   له هغه نه باید ګټه پورته کړي او کـه هغـه مخـالف وبـويل نـو بایـد چـې د

 وکړي. اړیکو په درولو کې هڅه

 

 د مفاهمې مقاصد

Goals of Communication 

ــه د ادار  ــ ېمفاهم ــاتو ســطحو او ن ــوهې او معلوم ــرمنځ د پ ــو ت ــه خلک  دورو عام

مفاهمـه او پـه خـاص   .لوماتو د وړاندې کولو پـه مقصـد دهسطحې د تغريولو او د مع

 چې کارکوونکي څخه خربتيا ترالسه کوي. کومو په وسيله، ډول جمعي خپرونې د

چـې تغـريات  ريال برابروي په کوم کې،ېمفاهمه داسې يو چاپ  : شو چېويىلنو  

چـې مفاهمـه   ونه په عايل ډول منل کېږي، دلتـه دا خـربه رابرسـېره کېـږي،او نوښت

 يسـلوک تغـري  چـې د فـرد او ګـروپ عـادات او  هغه لومړنۍ پوړۍ ده په کومه کـې،

 کوي او د نوښتونو په اړه فکر کوي،

مهـارتونو د   مفاهمه او ډله ايزه مفاهمـه دواړه ددوه کسيزه  مخ په مخ مفاهمه يا  

چـې ځـان د   ګرځـوي،  اهميت لـري، مفاهمـه هېـوادوال ددې وړ  ړکولو لپاره لو  زده

يـې لـري ځـان   چـې د انکشـاف پـه اړونـد  کـې،  دولت په هغه پاليسـۍ او تصـاميمو

 رشيک کړي ترڅو د دوى د خوښې مطابق پرېکړې صورت ونييس .

ځکه د انکشاف په   ،اهميت وړ دي  رص کې د ډېر په اوسني عجمعي رسنۍ هم  

 چې خلک تر ډېره حده مطمنئ او باوري کـړي،  ل کول يش،اړوند د معلوماتو خپرو 



 مديريت د سازماين اړيکو                 87

يو مهم قرش دى او د دوى   چې دوى د ټولنې  دوى په دې باورې کېږي،  توګه  ېپه د

   او همکارۍ ته د دولت له خوا په درنه سرتګه کتل کېږي.  ومکک

 

 پېښ خنډونه ور ته اهمېمف

(Barriers to Communication ) 

د عامــه او روغتيــا مــامورين، د  چــې خــربه ده دا د ډېــر زيــات اهميــت لرونکــي

تــرويج او نــوي تکنــالوجي د  دښــاروالۍ پرســونل د عامــه ترانســپورت کــارکوونکي او 

امکان په صـورت کـې د  د چې خنډونو پوهه يش مفاهمې په هغه خپرولو مامورين د

 وړاندې خنډ کېږي. پوهولو پهمفاهمې او 

 .نييس په الندې ډول ديرسولو مخه   غام دېد پ چې  ځنې هغه خنډونه

 

 ( Noiseغاملغال ) .١

غـام د پوهېـدلو ېلکه مخکې چې وويل شول غاملغـال هغـه څـه دي چـې پـه پ 

په يو تاالر کې زياتـه ګرمـي او يخنـي وي نـو د  مثال په ډول: د .څخه مخنيوي کوي

 رځي او مفاهمې زيامننه کوي.غال باعث ګغامل

 

 له خربو څخه مختلف درک .٢

:( Non-Shared Word Meaning) 

وې لـري هغـه الفـاظ شخص لپاره مشخصې مانـا  الفاظ او کلمې هر وخت د هر 

دنکي او ويونکي له خوا يوشـان درک يش ېد اور که چې د ويونکي له خوا ويل کېږي 

وريـدونکي پـه وړانـدې مختلفـې يـونکي او اکلـه چـې د و  شـته؛ خـوه  څ مشکل نـېه

 رومي.ماناوې درک يش مفاهمه د ناکاميو خوا ته د
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 : ( (Lack of Self-esteem. په ځان بې باوري٣

څو په خپـل ځـان يش کېدى تر ه نکى ن و هغې پورې ښه مفاهمه کو شخص تر   يو 

د باور احساس ونه لري، په خپل ځان باوري کېدل هغه وخت شخص ته حاصـلېږي 

نو هغه شخص چې په ځـان  پيغام په اړوند پوره علم او تجربه ولري،  د موضوع د  چې

يش کـول پـه مـؤثر ه ار ونه لري په دې نه پوهېږي چې څومره مهارت لـري او نـاعتب

 ېځـان پـه د ېتـر هرڅـه مخکـ  دونکو ته خپـل پيغـام وړانـدې کـړي.ېډول خپلو اور 

پوهـولی  ر ښـهېابل لوری ډمق  او  ی شئښه مفاهمه کول  ېتاس  ېچ  کړئ  باندی ډاډه

 العه ولرئ.مط  ېپه اصولو ک ېد مفاهم  ېچ ي،شئ. دا هغه وخت امکان لر 

 

 ( Belief System) ستمي. عقيدوي س۴

او يـو وړ  تعجـب دعقيدوي لحـاظ د ډېـر  او نورو په  ملت  خلک د مذهب،  ځينې

او  د بـل مـذهب  څکلـهېه  او  وي  ډېـر تنـګ نظـره  دوى  .وي  کـوونکي  اړخيزه قضاوت

دې مانـا  دا د ،لدېـاور   يشه  نـ  ټنـډه  پراخه  په  خربې  ګروپ  او  لرونکي شخص  ملت

د  د هغـې ټـولنې چـې وکـړي او هڅـه کوش  زيات بايد نکيو غام رسو ېپد  چې  لري

 رسـم و  عقيـدوي سيسـتم،  مذهب،  له  هغوى  د  وررسه کار کوي  چې دوى  افرادو رسه

 دا ډېر اهميت  رو خلکو تهبزګرانو او نو   ،کليوالو  ،ولري  رواج څخه هر اړخيزه معلومات

 دوى  لـه دې نـه،  رتـهپ  لـريو سـمون    او تجـاربو رسه  عقيدې  پيغام د هغوى  چې  لري

 دا خـربه چې ده  وړونکي ته رضوري  غامېنو پ  ؛رد کړي  پيغام  ډول  د په ډېر سادهئيشا

او رسم ورواج په اړه مخکـې  ملت عقيدې، خلکو د  کليوايل  د  چې  ونييس  مغز کې  په

 د اوريــدونکو د نوکـه بــاخربه او هوښـيار وي، پـوره ړانــدې کـړيو پيغـام چـې دې لـه

  يو بې ګټې کار او د وخت ضايع وي. دا به  ندې يشوړا عقيدې خالف پيغام
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 معلوماتو اعتباري منبع  د .٥

(Credibility of Information Source ) 

چـې دا د مفـاهمې پـه   کيفيـت او اعتبـار لرونکـي وي،  منبع بايـد د  معلوماتو  د

نـامتو   ښـه خصوصـياتو،  باور،  پوره اثر لري اعتبار بايد په ريښتينولۍ،ريت باندې  مؤث

د معلوماتو بـاوري منبـع هـر وخـت د اعـتامد او  او د غوره نوم په اساس وجود ولري.

هغې ته د غوږ نيولو وړ وي نو د دغسې منابعو څخه د معلوماتو خپرول د غوره توافق 

 لوړه درجه لري.

ــو او د  شــخص وي او د او د احــرتام وړ ىيــد ريښــتينبا ىد پيغــام وړونکــ کليوال

 د هـر اړخيـزه معلومـاتو لرونکـى وي ځکـه زيـاتره وخـت د  نظرالندې افرادو په اړونـد

 يوازېچې دوى دولتي خلک دي،   دغسې خلکو په اړوند داسې عقيده موجوده وي،

دا ې، نو  سېدلده ر ه  څکله ګټه ن ېکليوالو ته يې ه  د دولت په ګټه کارکوي دهقانانو او

 ډول مفکوره بايد اصالح يش.

 

 ( Social Distanceټولنيزه فاصله) .٦

دولـت د  تـوپري ځينـې وختونـه د پيغـام راوړونکـو او د  ټولنې څخه لريوال اوله  

کـربجن شخصـيت، د   غـام وړونکـيېپ  نځ فاصله ايجادوي. دمامورينو او د ټولنې ترم

عـوام د   چـې  دي،  ې ښـې بيلګـېعرصي دفـرت او داسـې نـور   اعرتاض وړجامې، ډېر 

لرونکــي او نــاراحتۍ غــام وړونکــي رسه د مالقــات پــر وخــت د ډېــر ټيــټ حيثيــت ېپ

د   ،،که چېـرې پيغـام وړونکـى پـه حقيقـت کـې مغـروره احسـاس يشياحساس کو 

کـوي او بيـا دوى کوشـ  کـوي، چـې د پيغـام وړونکـي رسه   خراب اثر   خلکو په مغز 

 .يش او له ده څخه فاصله نييسه  مخامخ ن 
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 فاهمې لپاره د مناسب وخت ټاکل م د .٧

(Appropriate Timing for Communication :) 

 اشخاصهغه   نوریا    يهمکاران ، مراجعین، د نورو ادارو کارکوونک  ېشاید ستاس

، د ملانځـه پـه ېر بوخت وخـت کـېیاست، په ډ  ېوررسه د اړیکو په لټه ک  ېتاس  ېچ

 یـا  ېستاسـو وینـا، غونـډ  ېوختونـو کـ  پرمهال یـا نـورو مرصـوفو  ۍ، د ډوډېوخت ک

 ېځکـه د مفـاهم ، نـووږ ونـه نیيسـغـ ېیا به هـم الزم ډول بانـد  يشه  ران   ته  ېجلس

غام د وړاندې کولو لپـاره يـو اهـم ېمناسب وخت د پ ونیسئ. ېمساعد وخت په پام ک

چـې داسـې يـو وخـت  تر ټولو لومړى د پيغام رسوونکي لپـاره الزم دي، رضورت دى.

  .قناعت وړ وي وټاکي لپاره ارام، خوښ او ددونکو  ېاور او   د خلکو ېچ

 

 و لپاره د ځاى انتخابد معلوماتو د ورکول .٨

 (Place for Delivering the Information) 

چې غـري رسـمي بحثونـه، غونـډې د خلکـو او پيغـام وړونکـي مـامور تـرمنځ   کله

غونـډو و او نـورو  خرياتونـ،د ودونو  :لکه  .مقصد جوړې شوي وي  جوړېږي دا که په هر 

دا ځاى به حجره،   په کليوايل مفهوم رسه  .مناسب ځاى ته رضورت لري  لپاره ټول يو

ــدو ځــاى وي، پــجومــات ــا بــل عمــومي د راغونډې ــره او ي چــې برخــه  کــار ده،ه ، دې

کـې د ارامـۍ او خوشـحالۍ احسـاس وکـړي. د ګروپـي   اخيستونکي په دې ځـايونو

چـې   يش،  تنظيم په داسې ډول جوړ  و ترتيب اوبحثونو لپاره د چوکيو،کټونو او ټغرون 

دې  او د تګ راتګ لپاره ستونزې نـه وي نـو دټول خلک يو بل په اسانۍ رسه وويني  

، په رسمي ځـاى کـې بايـد ه دايروي ترتيب او تنظيم غوره يشلپاره به دايروي او نيم

 هال يا د معلوماتو ورکولو تاالر منظم او راحت ډوله باندې عيار يش.
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 نې مفاهمې لپاره ځينې تخنيکونه د اغېزم

Techniques for Effective Communication 
 

( عاملـانو د ښـې مفـاهمې Lionbrger & Gwinuکال کى) يالديم 1982په  

 چې خالصه يې په الندې ډول ده: او غوره درک لپاره ځينې الرښوونې وړاندې کړې،

ــه وړي بايــد1 ــو پېغــام وړونکــى پيغامون ــه چــې ي د پروســې، د مفــاهمې  د . کل

من ډول وپوهېږي ترڅـو د ز ېاو مفاهمې ته د ورپېښو خنډونو په اغ  وومفاهمې د اجزا

 يش.ه  پيغام رسول زيامنن ن 

غــام ژبــه بايــد مناســـبه، واضــحه، ســاده او روانــه وي او د ويـــونکي او ې.د پ2

 اخيستونکي لپاره بايد يو مانا ولري.

په يو وخت او يوځاى وي پـه د بل رسه  . شفاهي او غريشفاهي مفاهمه بايد يو3

رسه ارتبـاط  ن اشارې بايد ستاسو د وينـامخ، سرتګو او نور بد  دې مانا چې ستاسو د

 ولري او په خپل ځاى رسه استعامل يش.

يش، چـې د مراجعينـو او ستاسـو تـرمنځ فاصـله ه  دې کوش  ون   څکله دې. ه4

جملـې لـه  هغـوى چـې د مانا چې هغوى بايد داسې اعتباري يش،يش په دې    پيدا

 هم بې برخې نه دى.  کس يې  څخه يو
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ونکي او اوريــدونکي د خوښــې نظــر تــه غــوږ چــې د اخيســت . کوشــ  ويش،5

ه د اوريدونکي له غربګون څخه ته نـ چې بغري ونيول يش دا د دې لپاره رضوري ده،

 ناخوښي وپېژنې. چې د اوريدونکي خوښي او  شې کول،

هغـوى د حـل لپـاره   سپي ښودل او دتو رسه دلچخپلو اوريدونکو د مشکال   . د6

 مناسبې مشورې ورکول.

دې مانا چې ه  ملت، دود او دستور ته احرتام لرل پ  يدونکو عقيدو،. د خپلو اور7

چـې هغـوى تـه لـوړ  بلکـې هغـه څـه، ؛هغـوى پـه عقيـده شـې چې ته د  رضورنه ده،

 کول دي.  ارزښت لري هغې ته دروند نظر 

دې مانـا ه کلکه ملګرتيـا ترالسـه کـړې، پـ د اوونکو اعتام. ته بايد د خپلو اوريد8

څ فکـر مـه ېقبلولو په اړوند ه  ې بيا دې د خپل پيغام دچې که ته يوځل اعتامدي ش

 کوه.

چې کـه څـوک  دې ماناه غوږ نيونې څخه خودداري کول، پ . په جربي ډول د9

دې   چـې حـتام بايـد غـوږ ونييسـ د  ستاسو خربو ته غوږ نه نييس کوش  مه کوئ،

دې وروسـته هغـوى   چې هغـوى وررسه دلچسـپي لـري، د  هغه خربې وکړئ،پرځاى  

 نورو خربو ته هم غوږ نييس.رضور  
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 وښتنې پ

 

 ؟اړیکو مفهوم ووایاست  د انساين ېپه اداره ک .۱

 ؟مقاصد واضح کړئ  ېد مفاهم ېه کپه ادار  .۲

 ښ خنډونه کوم دی؟ېته ورپ  يمفاهم .۳

لـه کبلـه    يیـا غلـط فهمـ  ېه د ناوړه مفـاهمیا بل چارس   . آیا  کله له ملګر، ګاونډیو۴

 ست؟یا  يرسه مخامخ شو   ېستونز 

رسه مخـامخ  يدو له امله سـتونز ېکوم وخت د یو چا په خربه د غلط پوه ېآیا تاس  .۵

 ؟ووایاست  ېپه توګه ی ېخاطر   ېیو  ؟  دیاست يشو 

 عالناتو پر ا مواد، د مو ټول لیکونه، دريس  ېک  يپه پوهنځ  ېډاډه یاست چ  ېتاس  .۶

ګـرو رسه ستاسـو اسـتادانو او مل  ته ستاسو ځوابونـه،  پوښتنواعالنونه،    تخته ځړیديل

؟  او که اصالح ته اړتیا يد  ېله اصولو رسه برابر   ېغوره مفاهم  ېد یو   ېخرب   ۍورځن

موجـودو سـتونزه  د  ېپـه برخـه کـ ېد مفاهم ی يشاو آیا دغه مضمون به وکول  يلر 

 ؟يحل رسه مرسته وکړ 

 ؟تخنیکونه ووایاست ېینځلپاره   ېهممفا ېزمنېغا .د7
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 اووم څپرکى 

 عمومي ويناوې

Public Speaking 

غـام، ېږونکـي، پېچـې د ل شـکل دى، يـو يـزې مفـاهمېي عمومي ويناوې د ډلـه 

 د خلکـوچـې يـو شـخص وغـواړي    کلـه،  چينل او اخيستونکي جوړښت لرونکي وي.

يـې د خپـل مقصـد پـه دې څخـه  ه  لچې پخوا    نو رضور ده،  ؛کړي  يوې ډلې ته ويناو

ونکي هدف د خپلو اوريـدونکو د چې وي د وينا کو  ډول،  اړوند فکر کړى وي او په هر 

 کـــاره اواز،ېټيــټ او ب  دوامــداره توجــه جلبـــول دي، عيــبجن مــائکروفون )ګويـــا(،

ناراحته کوونکي ترتيب او تنظـيم بايـد د   توضيحات،  د حده زيات  غريرضوري شيان،

دې لپاره دا عوامل او دې تـه ورتـه مـزاحم عوامـل لـه  نو د ؛نه نه کړيوينا دوام زيامن

يوې مؤثرې او عمومي وينا   اسايس اصول او پرنسيپونه د  څو  دلته يو  يشمنځه يوړل  

 لپاره په الندې ډول ذکر کېږي:

 

 ( The Speech) ويناوې -١

A . د ترتيبولو او تنظيمولو کنـرتولControl the Setting م دترتيـب او تنظـي

کـوټې  د چـې د وينـا د ځـاى د رڼـا سيسـتم، ته په ګوته کوي،  ول تاسوامتحان ک
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ښ او د ېترڅو ستاسو اوريـدونکي و   ئ،وال او نور ظاهري جوړښټ کنرتول کړ ګرم

 ئکـړ   تېـر   نظر   چې ټول لوازم پخپله تر   وکړئ،  ښښکو   موضوع په اړوند فعال وي،

اډه کېـږئ، کـه پوره مـه ډ کار وړ دي د بل چا په خوله  او ځان باوري کړئ، چې د

نـو  وکړئ؛ کې وينا او تقرير چې په يو ازاده فضا يا دکار په ساحه   پالن لرئ،  ېتاس

چـې ټـول رضوري لـوازم مهيـا او   يقينـي کـړئ،ځـان  هغه ځاى امتحـان کـړئ او  

 موجود دي.

 .Bد موضوع کنرتول (Control the Topic،له دې څخـه هـدف دا دى :)  چـې

کنرتول يش، موضـوع بايـد روښـانه او  س ترتيب اووخت په اساخاص  وينا او تقرير د

چې څـومره  ستاسو د وينا مؤثريت په دې کې دى، ولري. ىاواضحه رشوع، منځ او پ

 .ا لرونکي ډول وړاندې کول شئمان  په مهارت تاسو خپله وينا په يوخاص مفهوم او

 .Cپخپلــه موضــوع بشــپړ پوهېــدلKnow your topic thoroughly)  )کــه 

پخپله موضوع په ښه ډول پوه شئ؛ نو د موضـوع پـه اړونـد د څلـورو يـا   غواړئ، چې

چې وويل يش بيـا د   کړئ کوم، چې تاسو يې غواړئ،  جوړ  ستينځو مهمو ټکو يو لپ

يواځې پـه ليکلـو ډېـر زور راوړل  مظبوطه کړئ،  خپله وينا  ووخوا  همدې ټکو په څلور

 مثـالونو، و اسايس نقـاط دخ  ؛کار دى  هکار او نه د حد نه زيات وضاحت په  دي په  ن 

احتيـاط  شـمېرو او اعـدادو رسه ډېـر د  نقلونو او په مقايسـوي شـکل وړانـدې کـړئ.

کړيـو چـاپريول اسـتعامل کـړئ او غـوږ نيـوونکي ډېـر مـه  وکړئ، له شـمېرو څخـه د

 ستړي کوئ.

.D  د(خپلو اوريدونکو تشخيصولAnalyze Your Audience): 

چـې پـه دې  وکـړئ، ښـښوع کـړئ کو له وينـا رش مخکې له دې چې تاسې خپ 

هغوى څومره ستا د موضوع په اړونـد چې ستاسې اوريدونکي څوک دي،    وپوهېږئ،

معلومات لري او د دې په اړوند څه روحيه لري، که ممکنه وي مخکې له وينـا څخـه 

چـې  هر وخت کوشـ  وکـړئ،هغوى وپېژين  د خپلو اوريدونکو رسه يو ځاى شئ او  

 د اوريدونکي رضورت پوره کړئ. ت وساتئ اوخپل عادي حال

 .Eيل الفاظو پيل کولپام د را اړولو په خاطر په غښت د: 
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:( Begin Strongly Whit an Attention-getter) 

الفاظ اسـتعامل يش، پوښـتنه  پام وړ  چې مهم او د  ډول رشوع کول،ې  په داس 

مې وضـوع رسه سـدونکو څخه يې ځواب وغوښـتل يش، د وخـت او مېاور   لهويش او  

چـې چاتـه پکــې  خـو د داسـې ټوکـو څخـه ځـان سـاتل ؛ښـې شـوي ټـوکې کـولېپ

  .چې د وينا خواته پام وروګرځوي کار دي،ه بلکې هغه څه ويل پ  ؛پکاوى کېږيس
  
 

 

 

 

 

 

 

 

.F ختمول موضوع په غښتيل الفاظو خپله 

(End Your Speech Strongly) 

ستاسې د وينا خامته ختمه کړئ،  خپله موضوع  تاسې بايد په غښتيل وينا رسه  

 غوښتنه ويش.  بايد چيليج لرونکي وي او د وينا په اړوند بايد

مشهوره خربه ده، چې: ويل د اورېدلو په مفهوم نه دي، اورېدل د درک کولـو او 

پوهېدلو مفهوم نه افاده کوي، درک کول حتام د نظر توافق نـه دى، توافـق حـتام د 

ا درک کول او ورپسې موافق کېـدل د اجراتـو د اورېدل، بيلري، ه  په ياد ساتلو مانا ن 

 ي.دوام مفهوم نه افاده کو 
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 ( Voice and Delivery)  غږ او د غږ رسونه .۲

 .Aښه ترشيح :(Enunciate)  

په ښکاره او واضحه ډول د الفاظو لـه بيـانولو څخـه عبـارت دى .داسـې ډېـرکم 

وختونـه مـوږ  ډېر  .ل يشصافې خربې کو  چې په عادي ډول واضحه او  خلک شته،

کـې د ځينـې   پـه الفـاظو  ښه نه پوهېږو چې اصيل وجه يې  ېبياني  په يوه موضوع او

هم په يوه جمله کې د يو لفظ پرېښـودل دي، همدارنګـه   حروفو نه اداکول دي او يا

کـې  ځينې خلک بيا په عامو خـربو  موږ ځينې وخت د لفظ اول يا اخر ټکى پرېږدو.

چـې پـه وضـاحت وغږېـږي پـه   ښونه اسـتعاملوي،ونډې او غاپه شعوري ډول ژبه، ش

 لې اخري الفاظ رسه هم اهنګ کوي.جم چې د خاص ډول هغه وخت،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Bخپل اواز نقشـه کـول: د (Project Your Voice) کولـو پـر وخـت دا  خـربو د

 کوټې ټولو برخو ته ورسېږي)د  چې د  ،ئډېره مهمه ده چې خپل اواز داسې برابر کړ 

 ؛چې چغې ووهـي د اواز برابرول دا مانا نه لري، وخت هم( استعامل پر  دميکروفون 

کې په ښه ډول د اواز پورته کول، ښه وضاحت، په خاص ډول د خولې خالصول او بل

 په مستقيم ډول د اواز رسول دي.
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 ز پـه انـدازه لـوړي ګروپ د سا  داورېدونکو  چې تاسې خربې کوئ خپل اواز    کله،

.ګروپ پـه داسـې ډول اخري قطار په نظـر کـې ونيسـئ وپګر  ډول دکړئ په خاص  

 تاسې ته ښکاره يش او تاسې هم په اسـانۍ رسه ووينـئ،چې د ټولو مخونه    کېنوئ،

چې ټول اوريدونکي نوټ اخيل د خپـل اواز انـدازه لـوړه کـړئ   کې،  په ځينو وختونو

 ترڅو ښه واوريدل يش.

 .C( خپل اواز کنرتول کړئControl Your Voice): پـر  بانيت )غوسـې(د عصـ

 په خپلو خربو ډېر لږ خو   ؛وخت خلک له عامو خلکو څخه تېزې او لوړې خربې کوي

چـې تاسـې خـربې رشوع کـوئ نـو لـږه ژوره سـا واخلــئ، خپلـې   کنرتول لري، کله

لــومړنۍ جملــې پرتــه د عــادي ډول څخــه لــوړې خــو پــه ارام او ســنجيده ډول رسه 

 مه کوئ.  وړاندې کړئ او په چاالکۍ خربې

.D   عادي او با جراته اوسېدل(Appear Natural But Confident:) 

 دونکي ستاسې خواېدونکو ته ځان معريف کوئ نو اور ېسې خپلو اور چې تا  کله

دې  ګوري په دې وخـت کـې تاسـو د لـږې وېـرې احسـاس کـوئ .د  ته پام اړوي او

 د ينـا پرمهـالچـې د خپلـې و  ،وېره له منځه والړه يش کوش  وکـړئ  چې دا  لپاره،

 دروبښي. مخ او سرتګو اشارې او حرکات به تاسو ته قوت او اطمينان خپلو السونو،

رسه يوځـاى بـه پـه ناڅـاپي  قوي مترين او ژورې سا په اخيسـتلو  د لږ وخت تېرېدو،

يش، ستاسو قدم وهل، د اوريـدونکو   ډول ستاسو عصبانيت کنرتول او له منځه والړ

لو اوريدونکو ته کتل هم لـه تاسـو رسه کېدل او خپخواته د السونو خوځول، مسکي  

 کوي.  مرسته

.Eد ( نوټ کارولUse Notes :) 

 د  ،مه کوئ، چې يوه وينا ټوله يواځې پـه حافظـه کـې واخلــئ  ښښکو   څکلهېه

استعامل کړئ خو دا به پـه دې مانـا نـه وي،چـې تاسـو د  دې پرځاى د نوټ خالصه

ه اګردان تـرې اسـتفاده نـچې ش  ن شئ،هغه کس په شا  اوريدونکو له جملې څخه د

 منځه وړي. يش کول، د ځان رسه د نوټ لرل د بې زړه توب حس له
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 .Fد ( موضوع او وينا مترين کولPractice  :) 

چې تاسې خپله وينا په اصيل ځـاى کـې وړانـدې کـړئ الزمـي   مخکې له دې،

لـو خـربو څو تاسې د خپځان رسه مترين کړئ تر له  چې يو ځل يې په ع  ډول    ده،

بـه   چې دا کار  ،ئ شاستعاملول  دې لپاره ټيپ ريکارډر  د  ئاړوند مهارت پيدا کړ   په

و فلـم کـې پـه چې تاسې خپل ځان په ويډي   تاسې ته لږ مشکل وي )مخکې له دې،

 خپلـې خـربې د .ې به په غوره ډول د خربو جوګه شئتاس خو (ډېر بد حالت ووينئ

ر وي، چې خپله وينـا بـه پـه لپاره ګټو  خپل وخت په اساس خالصه کړئ دا به د دې

لـه نيولـو څخـه بـه مخنيـوى ټاکل شوي وخت کې وړاندې کړئ او د بل چا د وخت  

 ويش.

 

 د مفاهمې لپاره پينځه مهارتونه

Five Communications Skills 

مفاهمه يوه پروسه ده، چې د هغې په ترڅ کې مفکوره او معلومات لـه لېږونکـې 

ه پروسه او دا ډول انتقالول ځينـې مهـارتونو ل کېږي. دغڅخه اخېستونکي ته لېږدو 

، شـو بشـپړوله جـود نـه وي، مـوږ دغـه پروسـه نـته رضورت لري؛ که چېرې هغه مو 

 مهارتونه په الندې ډول دي:

 Readingلوستل:  ✓

 Writingليکل:  ✓

 Listeningاورېدل:   ✓

 Thinkingفکر کول:  ✓

 Speakingخربې کول:  ✓

ره روښـانه، د ېټولو رڼا واچوو، دا ډ  ېره به په دلپا  د ډیر ښه وضاحت  د موضوع 

پـه خـربو  ېچـ يږ ېپـوه ېه او هرڅوک ورباندوړ او ساده مو ضوع د  او درک  دوېپوه

د هرچـا   او  يتکـړه خلـک تـل کامیـاب و   ېلوستلو، فکر کولو او لیک کولـو کـ  کولو،
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 ېکـد ښوونځی پـه دوره  ېک ۍپه نوره نړ  .يد  مهارتونه  لومړين  دا د ژوند  .يږ ېخوښ

دا هم  ېک او سازمان اداره په .يږ ېمهارتونو اوچتولو ته اړول ک  ېهمد  ملرنه دره پاېډ

 یـو یـو ېلـه پلـوه بـه یـ علـم د ېاو د ادار  ۍتیـور   د سازماين  ې، چيمهارتونه مهم د

 ړو: ېوڅ

 

 Speakingکول :  ېخرب  .١

 د  راويل،  ېز النـدېـبل تر اغ  ېپر   ىچې يو وګړ   ى،کول هغه فن او هرن د  ېخرب 

ر ېـتـه قناعـت ورکـوي او پـه ورځنيـو چـارو کـې ډ  ىهغو   لور ته رااړوي  رو پام خپلنو 

 سالم په ويلو رسه د  ټينګولو پر مهال د  ۍ اړيکې دن لومړ   ېخپل  تاسو د  ي.ږ ېکارول ک

 ېورتيا جوړ په خري وکړئ يا يـدا چې څه ډول په زړ   ئخپل کالم ځواکمنتيا څرګندو 

پینځـه   په پورتنیـو  ومويعلکچه م  اسو روايناو نورو الملونو له مخي وکړئ ست  ېوير   د

 ګڼـل کېـږي اړيکو ټينګولو لپـاره اړينـه د ره کارول کېږي اوېکې وينا ډ ګونو مهارتونو

 وينا پر مهال ځينو ټکو ته پام وکړو. نو اړينه ده چې د

 ښه غوږ نيول موږ ښه وينا کولو ته چمتو کوي. .1

 ن رسه څه ولرو.اله ځ وينا لپاره مطالعه کول موږته دا شونتيا رابخښي چې د .2

 کړو.ه  ن و   ېهغه څه په اړه چې مالومات نه لرو بايد خرب  د. 3

 ږو، باید ډډه وکړو.ېنه پوه  ېکولو چې پر مانا ي   ېکلامتو له وړاند  وهغ د .4

 ېن په اړه خـرب اځ نګولو پرته که له تاسو پوښتنه نه وي شوي دياړيکو له ټ  د  .5

 مه کوئ.

 خربو کولو وخت ورکړئ. د  نورو ته همخربو پرمهال  د .6

 ېخـرب   ئمالومـات لـر   ېاړه يـليوالتيـا او پـه    ېهغه څه په اړه چې تاسو يـ  د  .7

 پوهیږئ  ېنه پر   ېمه کوئ چ  ېموضوع خرب  ېهغپه   وکړئ.

 لو خربو کې ګټه پورته کړئ.پلويانو له نظرونو په خ هڅه وکړئ د .8

 مه کوئ. ېنورو پيښ وينا پرمهال د د .9
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 Listeningورېدل:ا .۲

قابـل پـه او د جانـب م دلېـخربو نـه اور  نورو د رو ورځنيو ستونزو رسچېنه دېډ  د

څـه پـه اړه  ږو نـور دېچـې وپـوه ېوخت پرتـه لـه د ىر ېدل دي.ځکه ډېخربه نه پوه

 ېچـې )دوه خـرب   يباور د  ېد  ږو.پوهان پهېکوي فکر کوو موږ په هر څه پوه  ېخرب 

دل ورتـه ېـچې ځان پرهرڅـه پـوه ګڼـي اور   ېچا له لور   هغه  د  بايد واورو او يوه ووايو(

چـې لـه  ېلـه پـوه هغو ټولـو وګـړو دل دېر حال کې چې)او  ېارزښت نه لري په داس

یـوه  ځکـه ، نـويغوره دي(. انسان یوه خوله او دوه غوږونه لـر   يرسه ګډ ژوند کو   موږ

 رت دی.دل یو مهاې، اور ېی شو چتوګه ویل ېنو په د ي؛او دوه به اور  يکو   خربه به

 مهارت نه ګټه پورته کړو. ېشو له د  ىڅنګه کوال   اوس

وينـا لپـاره هـم وررسه څـه   خربو کولو حـق لـري او د  دچې نور    ،دا بايد ومنو.  1

 شته.

 باید ډډه وکړو. ولوېکخربو له پر  نورو د د .2

   .یا وینا کوونکو خربو ته غوږ ونيسئ  خلکو نورو تل هڅه وکړئ د .3

يـد ئ په سمه بڼـه وايـي تا ېڅه چې ويوونکې ي سئ او هغه او  يدونکېفعال اور   .4

 .کړئ

 ، الس پورته کړئ، د خربو نوبت ونیسـئئشک وين  ويونکو په خربو کې  که د  .5

 .پوښتنه وکړئ او بیا

خــربو تـه غــوږ  ېره مهمـه ده چـې پلرونــه او مينـدي يـېــکوچنيـانو لپـاره ډ د .6

 ونييس.

 .لرئ يو ته درناو خرب  ىهغو  دلري چې تاسو نورو او  دا معنىغوږ نيول  . 7

 

 اورېدلو او ويلو ترمنځ توپري:  د

  ى.پړاو د يغري اراد  لوغږ د درک کو  دل دېاور 

 ي.ځای و يو رسه  چې درک او شننه ور  ى،فعاليت د يغوږ نيول ټاکنيز او اراد
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  Readingلوستل: .٣

وګـړي لـه  ېپـه طبيعـي ډول يـ چـې ى،يم مهارت دېدر  اړيکو ټينګولو  لوستل د

چــې انســانان پــه دوه برخــو )لوســتي  ى،. لوســتل هغــه امتيــاز دکلني پيلــويشــپږ 

شـونتيا رابخښـي   ېد  چـې مـوږ تـه د  ى،مدارنګه هغه مهـارت ديش هې،نالوستي( و 

ليک په بڼـه دي ګټـه پورتـه  ره دېانسانانو له فکرونو چې تر ډ  سرتو  د  شو  وکولچې  

لیکـل  ېچ  ي،ږ ېکنه ورکول    هغه چا ته د کار کولو حق  ېاو سازمان ک  کړو . په اداره

ږي او ېبڼه نه پـوهپه سمه    لوستلو  د  خلک  چې زیاتره  ىد  ی. حقيقت داکول  يشه  ون 

په خواشينۍ رسه چې په ښوونځي او پوهنتون کې هم په دي اړه مالومات نه ورکول 

لـه مـوږ رسه مرسـته  ېبرخـه کـ ېپـه د  چې  مهم ټکې شته  ېکېږي.په هر حال ځين

، پر لور چـې )ليکـل ( دي  ۍاو ترق  پرمختګ  ځان د  ه درس   لوستلوکوي چې په سمو  

 :يد  لډو   ېپه الند ، هغهيبوځ

 ېهمـد ږي دېپـوه ېر څوک چې يو منت د دويم ځـل لپـاره لـويل ښـه پـر ه  .1

 ياودلو لپاره ښه وسيله ده. لپاره په لوستلو کې تکرار د

لـه  اړيـن دي ښـتولټکـو ياد  ومهم  لوستو پرمهال د  لپاره د  ېمطالع  ېفعال  د  .2

 .ىهريولو مهم المل د خيستو پرته لوستل ديادښت ا

ملن ليکنه او لنډ ليکنـه   کرښه ويستل،  ېالندمهمو ټکو    لوستلو پرمهال د  د  .3

 ه ليکنه وکړئ.رمهال لنډلوستلو پ تل بايد د  دوام مومي

 .او درنو خوړو له خوړولو ډډه وکړئله غوړو   ېله مطالعي وړاند.4

 ېمطـالع لپاره چې غواړي خپل فکر د  هغه چا  ت دوخ  ې( دقيق۳۰لږ ترلږه )  .5

 لپاره راټول کړي بسنه کوي.

تـه  لوو رش سـلنه وخـت لوسـتلو او اويـا سـلنه يـادېـچـې د  بتـه کـړيثا  وړونکېڅ

ګټـوره  ر کړو،ېره ګټوره ده چې خپل ټول وخت پر لوستلو تېډ  ېکړو دا ترهغ  ىځانګړ 

 .ر کړئوروسته مطلب پرخپله ژبه بيا تکرا  ېمطالع تر چې  ،ده
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 يشـو   د لوسـتل  ېږي یعنـېوپـوه  ېبايد پر هغه څه چې لـويل يـ  ىلوستونک  .6

 .پوه يش  ېهوم او معنا باندپه مف  منت

 

 Writingليکل: .۴

 خپلـو احساسـاتو د انسـانان د  .دي  ياړيکو ټينګولو دوه مهم تـوک  ژبه او ليک د

 نـړۍ د، اړيلپـاره لـه ليـک نـه مرسـته غـو  څرګنـدلو فکـر د او د  ېبيانولو لپاره له ژب 

 ېنـدرامنځته کېدو تر احسان ال  صنعت د  چاپ د  پراختيا له امله هم د  يعلم  ېخپل

د چـاپ د ماشـین  زمينه برابـره کـړه. ېپراختيا لپاره ي   د  فکرونو  انسانانو د  چې د  ،ده

 یو لوی انقالب و.   ېاخرتاع د برشیت په ژوند ک

ټولـو  اړيکـو تـر   داو دغـه راز ليکـل    ىکه څه هم چې ښه ليکل ستونزمن کـار د

 :يورته رضور د  يټک  ېخو دا چې څنګه ښه ليکل وکړو، الند ى؛سخت مهارت د

 موضوع په اړه فکر وکړئ. به دېلږه ش  ېله ليکلو وړاند .1

 ( وويشل يش.ىمنت او پا  برخو )رسيزه، ېیوه ليکنه لږ تر لږه باید په در  .2

بايد لـږ تـر  لیکنه ډوله یا تحقیق لیکنه  ي، علماو کېفيت ليکنه  ارزښت  لوړ  د  .3

 (ېېنپايله او رسچ  منت،  رسيزه، لږه په پنځو برخو وويشل يش)رسليک،

 ډول مطالعه وکړئ. ېښه ليکلو لپاره په پرله پس د .4

نـو ځکـه بایـد   ؛ايسېبـز پر ېـپه ليکنه کې ليکنـۍ غلطـي پـر نـورو جـدي اغ  .5

 .يونه لر  ېروتنېت يطباعت لیکنه ېستاس

او  یو ځل بیا د چـک ېنورو ته له استولو وړاندوروسته او تل بايد ليکنه تر ليکلو 

 په موخه ولوستل يش.  کنرتول

يادونه وشوه يو بـل مهـارت هـم شـته چـې   ېڅنګ چې پورته ي مهارتونو تر   ېد  د

 ته تجربه وايي. ېر رول لري او هغېزموږ په ورځني ژوند کې ډ

کـه   :مثال   .لري  دغه مهارتونه هر يو يې د پروسې په يوه مرحله کې خپل ارزښت

ليکنـې مهـارت پېغام په ليکيل بڼه لېږدوي، بايد په ليکنـه پـوه او د    ىچېرې لېږونک
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هـم يې زده وي، که چېرې اخېستونکي ته پېغام په لـيکيل بڼـه چمتـو کېـږي، هغـه 

ې پـه شـکل ييش او که د خربو وينـا او بيـان   یولوستللیک    او  يسواد لرونکی و بايد  

 رېدو مهارت ولري.بايد د او   ورته اورول کېږي، هغه يې

پرتــه د پورتنيــو د فکــر کولــو مهــارت ټولــو اړخونــو تــه رضور دى، پــه دې توګــه 

 مهارتونو څخه مفاهمه ناممکنه او نيمګړې بلل کېږي.

 

 ( Cs.7ه ګوين اصول )و او  د يس

ه ګــوين اصــول هغــه اصــول دي، چــې د يــوې وينــا ښــه او غــوره وال و يس او  

ه الرښـوونې دي، چـې نـه يـوازې و نا لپاره او يوې ښې وي  ثابتوي، دا په حقيقت کې د

ه و ع کې د هرې مفـاهمې لپـاره رضور دي، دغـه او وينا؛ بلکې ليکلو کې او په مجمو 

اصول د هر ډول مفاهمې لپاره د ترشيح او ارزيابۍ مقصد اسانه کوي او پېغـام ډېـر 

 ښه رسول کېږي، په الندې ډول دي.
 

 (Completeness. د وينا او ليکنې بشپړواىل )١

او د بشپړوايل مانا دا ده، چـې پېغـام بايـد د شـکل محتويـاتو، وضـيعت، روش  

ژبې د اصولو له پلوه مکمل وي، د پېغام په چمتو کولو کې بايـد پـه پـام کـې ونيـول 

يش، چې څومره اندازه معلومات په پېغام کې رضوري دي، بايد په کلکه په پام کـې 

نکي د پوهې او فکري طـرز لـه پلـوه يـو او اخېستو   ونيول يش، چې د پېغام رسونکي

نورو رشايطو له مخې بايد دا توپري پـه نظـر کـې   بل رسه توپري لري، د ليد، اړتياوو او

 ونيول يش، د وينا او ليکنې بشپړوايل ته ځکه رضورت لرو، چې:

نظر نتيجه پرته له دې چې پېغام ته رضورت پېښ يش په الس   بشپړ پېغام مورد ✓

 راکوي.

 د لېږونکي مقصد ښه افاد کوي. بشپړ پېغام ✓

 بشپړ پېغام ټول معلومات ځان کې لري. ✓

 ام د بشپړوايل لپاره الندې خصوصيات په نظر کې نيول شوي:د پېغ ✓
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 د اصيل مفکورې په هکله بايد ټولو پوښتنو ته ځواب ويونکې وي. ✓

 که الزمه وي يوه څه اضايف معلومات او عالوه ټکي هم بايد ولري. ✓

 پوښتنو له مخې چک او ارزيايب کړئ. چا او چېرته؟ ګه؟څرن  د څه؟ پېغام ✓

 

 (Conciseness.لنډيز ) ۲

د لنډيز مانـا دا ده، چـې پېغـام بايـد هرومـرو مخترصـ او لنـډ وي، تـر څـو چـې 

وينـا  ممکنه وي؛ ځکه چې د وخت او لګښت له پلوه مهمه ده، بايد هم د ليکـوال او

ي )اخېستونکي( وخت په نظـر کـې او لوستونککوونکې )د پېغام منبع(، اورېدونکي  

ې پېغام دومره لنډ يش، چـې اصـيل څکله نه ده، چېونيول يش؛ خو د دې مانا دا ه

کې کمزورې او ناقصه يش؛ نو د دې مقصد لپاره الندې ټکـي پـه ه  مفکورې محتوا پ

 نظر کې ولرئ:

 له لنډو اصطالحاتو څخه کار واخيل.  ✓

و مشابه اصطالحات رسه مـدغم عامل کړئ افقط اړوند رضوري جمله سيده است ✓

 کړئ.

 انا په نظر کې ولرئ  د مفکورې او لغت سيده، مستقيمه لومړنۍ م ✓

 

 ( Considration. دقت )٣

نکي )منبع( بايد د پېغام اخېستونکي )اورېـدونکي او لوسـتونکي( و د پېغام رسو 

 ه عالقـې اود پېغام په رسولو کې ډېر زيات اختياط او دقت وکړي او د اخېستونکي ل

غام خوښې رسه يې سم چمتو کړي، د دې مقصد لپاره ډېره ښه الره دا ده، چې د پې

د چمتو کولو مخکې د پېغام لېږونکي يا منبع ځـان د اخېسـتونکي پـر ځـاى فـرض 

کــړي او د هغــه غوښــتنې ځــان تــه مجســمې او د هغــه ســتونزې، انګېــزه، حالــت او 

پېغـام د دقيـق او   ينـې کـړي، داحتاميل عکـس العمـل ځـان رسه تصـور او پـې  ب 

 لپاره الندې ټکي په نظر کې ونيسئ: بامقصده وايل
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 او )زموږ( پر ځاى په )تاسو( باندې متمرکز شئ. د )زه( ✓

 د پېغام د اخېستونکې ګټې او عالقمندۍ ته پاملرنه وکړئ. ✓

 په مثبتو او د خوښې وړ ټکو باندې تاکيد وکړئ. ✓

 

 ( Concreteness. محکمواىل او مرتب واىل )٤

لپــاره چــې مفاهمــه انســجام ومــومي بايــد د پېغــام لېږونکــي )ليکــوال او  د دې

کي( پخپل پېغام کې د ګونګوالې او عمومياتو پر ځاى لـه معينـو، واضـحو او ويناکون 

څرګندو الفاظو څخه کار واخيل، د مرتب پېغام د ترتيب کولو لپاره الندې الرښوونې 

 په نظر کې ونيسئ.

 يوسئ. قام په کارټاکيل حقايق او ار  ✓

 پخپلو الفاظو کې حرکت او خوځنده وال راولئ. ✓

 تعامل او جوړولو کې واضح تصوير او انځور غوره کړئ.د لغت، د جملو په اس ✓

اکرثه ګونګ الفاظ د وينا د محکمـوايل پـر ځـاى سسـته، پراګنـده او نامنظمـه  ✓

ي رعايـت کوي؛ نو د وينا او ليکنې د محکموايل او پخوايل په خاطر النـدې ټکـ

 ئ:کړ 

 وسئ.د غري فعالو او سستو لغاتو پرځاى خوځنده، واقعي او ژوندي لغات پکار ي  ✓

په وينا او ليکنه کې داسې الفاظ راولئ، چې ستاسو وينا نـوره هـم پخـه او کـره  ✓

 کړي لکه: 

 ازميښتونو او تجروبو وښوده، چې..... .1

 دغه ارقام د څېړنې د ادارې لخوا ثابت شوي، چې..... .2

 چې.....کاره کوي، ارقام ښ .3

ثابـت شـوي   البته د يوې غورې وينا لپاره بايد همداسې يقينې، ډاډمن او علـام  

فکټونه وجود ولري، يعنې هيڅکلـه تصـاديف، بـې بنيـاده او غـري علمـي خـربې مـه 
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کوئ، معموال  د نن ور ځې پېغامونه د يو شمېر علمي څېړنو نتايج او احرتاغـات دي، 

 رضور دي.  چې عامه خلکو ته يې رسول

 

 ( Clarityوضاحت ) .٥

چـې  اسـې برابـره کـړي،بايـد يوليکـوال او وينـا کـوونکى خپلـه ليکنـه او وينـا د

غام رسـوونکي مقصـد او ېيا د پآ اوريدونکي او لوستونکي پوره ورباندې پوه يش، چې  

چـې د   لغت څخـه هامغـه مانـا واخـيل کـوم،  هر   اخيستونکى بايد د  .هدف څه دى

 ده.ليږونکي په فکر کې  

 چې په الندې ډول دي: غام د وضاحت لپاره ځينې ټکي رعايت کړئ،ېپ دلته د

 )متعارف(اصطالحات او لغاتونه غوره کړئ. اشنا لنډ،( الف

معکويس خوا څخه   چپه يا  يوې ګونګې موضوع د وضاحت لپاره د هغې د  د  (ب

دى، ريال د صحت او روغتيا ضامن  ېڅخه پاک چاپ  مچانو  هم يادونه وکړئ، مثل ا)د

خـو د  و په له منځه وړلو رسه مـوږ د ميکروبونـو د انتقـال څخـه ژغـورل کېـږو،د مچان 

 ګڼ شمېر ناروغيو د رسايت سبب کېږي(. چانو موجوديت دم

رسچپــه ده نــو لــومړۍ برخــې متضــاده او  دغــه پراګــراف دوميــه برخــه د دلتــه د

 د واحـد،چې تاسو جوړوئ او ليکئ بايـ  موضوع يې ښه واضحه کړئ، هغه پرګرافونه،

موضـوع بانـدې تاکيـد کـوونکي وي يعنـې د موضـوع   ر مانا له لحاظه منسجم او پـد  

 .شئه  والړ ن   ېه لر څخ

 

 ( Courtesy)   تواضع غوره کول د .٦

دونکو او ېــمخــاطبينو اور  غــام ليکــونکى يــا يــو وينــا کــوونکى بايــد خپلــوېد يــو پ 

 وب اوملګرت دا دچې    ،تواضع څخه کار واخيلله  لوستونکو ته په مفاهمې پيغام کې  

نځ ږونکـي او اخيسـتونکي تـرمې.تواضـع د لصميميت د رامنځته کېدو سـبب ګرځي
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 کالنکـارۍ او تکـرب ښـکاره کـوي او د صـداقت او ريښـتينويل  فاصله لنډوي اعتامد،

 څخه يې ځان ساتنه خصوصيت دى.

 کې الندې ټکي په پام کې ولرئ: ( او د ليکنې په طرزToneغږ ) د

خلـک قصـدا زيـږه  ئ ځينـېشـناس شـخص ووسـفکـر او قدر يو رښتينى، پوه، م

(Abruptاو )  ګستاخ  (Bluntوي فکر کوي )،  وګه به يې تاثري پـه خلکـو چې په دې ت

وخت ځينې خلک لـه  ځينې .وړه خواص د تکرب معمويل عاليم ديدغه نا  .زيات وي

ه بې خـربې لـه کبلـه دغـه ټکـي نـ  څخه د  وخت د ټولنې له کلتور  ځينېناپوهۍ او  

 .ت کولامراع  يش

چـې د احـرتام کولـو ښـودونکي   خپل بيان، حرکات او ليکنه داسې جوړه کړئ،

 .يو 

زه ېـپرته له تعصب څخه خـربې او ليکنـه وکـړئ او لـه نفـرت انګ  او  بې تبعييض

قـومي جوړښـت،   کـې د نـژاد،  غـام پـه الفـاظوېپ  د  .اصطالحاتو څخه ځـان وژغـورئ

 .فزيکي بڼه او نورو تفاوتونو څخه ځان وساتئ

 

 (: Correctnessاو ليکنې سمواىل ) ناد وي .٧

سم او اصويل ګرامر   سم وي په دې کې د  غام بايد ريښتنى، واقعي اوېستاسو پ 

رعايت کول، د تنقيص رعايتول او د لغاتو ښه تلفظ کول مهم رول لـري، د دغـو ټکـو 

 :ونيسئکې   نه رعايتول ستاسې مقصدله منځه وړي، نو الندې ټکي بايد په پام

 .په کار يوسئژبه    ييښتنر ✓

 ئ.اشکالو او تصويرونو سموال کنرتول کړ   واقعيتونو، ارقامو، د ✓

 .ئڅخه ځان وسات(Confuse Words) له مبهمو او ګډو وډو خربو ✓
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 د عامې وينا لپاره لس الرښوونې 

Ten (10) Tips for Successful Public Speaking 
 

ويــه غونــډه، و پــه يــوه لخلکــ ږونکــي دېغــام لېپ چــې د عمــومي وينــا هغــه ده،

کى د خـربو کې خربې کوي.ځينې وخت وينـا کـوون   کنفرانس، ورکشاپ يا سيمينار

چې وينـا کـوونکى  دې مانا لري، له پيل کولو څخه مخکې لږ څه نارامه بريښي دا د

خـو ډېـر زيـات ناارامـه کېـدل د زيـان سـبب   ؛ښـه ډول خـربې وکـړي  غواړي په ډېر 

تاسـو د چـې س تاسو ته وښودل يش، ې او مشورېداى يش، دلته به هغه الرښوون ېک

زمنـې ېد بامانا او ښـې ارايـي لپـاره اغ   يش او د خربواعصابو د نارامۍ سبب کېدل

 دي: بلل کېږي هغه دا

هغـه ځـاى رسه  :کې خربې کوئ ښـه وپېژنــئه کوټه، چې تاسې پ هغه تاالر او ✓

ينـا ورسوئ، د وځان اشنا کړئ چې بيانيه ورکوئ، لږ وخته د وينا ځاى ته ځان  

 کولو د ځاى شاوخواته لـږ وګرځـئ او ميکروفـون امتحـان کـړئ او ټـول رضوري

 .مواد مو چې برابر کړي امتحان کړئغږيز او مصور  

چې کله رارسېږي هغـې تـه سـالم  ستاسو اوريدونکي، خپل اوريدونکي وپيژنئ: ✓

ه چـې يـو څـوک د خپلـو ملګـرو رس   دا اسـانه ده،  .واچوئ او روغبړ وررسه وکـړئ

.پـه سـالم او چې له يو پـردي سـړي رسه خـربې وکړئ دې ته،  ي نظر خربې وکړ 

 نايي او پېژندنه رامنځته کېداى يش.رسه اش روغبړ 

که چېرې تاسو له خپلو موادو رسه ناشناياست او هغه مو يـو  :خپل مواد وپېژنئ  ✓

نـارامي الزيـاتېږي، نـو خپلـه   ينو ستاسو تشوي  او فکر   ؛ځل تکرارکړي نه وي

 شق کړي.تکرار او موينا 

 م کړئ.مشق او مترين کولو په واسطه خپل تشنج او تشوي  ارا د دمه وکړئ: ✓

 تصورکې  خپل ځان د وينا په حال ځان د وينا په حال کې ځانته مجسم کړئ: ✓

ــه ځــان رسه  کــړئ، خپــل غــږ، د غــږ اوچتــوال، ټيټــوال او د غــږ صــافوال ل
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ښکاره شو نو بيا بـه ته بريال چې ځان ښه تصور کړ او ځان در   وسنجوئ کله مو

 تاسې بريايل اوسئ.

تاسـې تائيـدوي،  کاميـايب غـواړي: ستاسـوته ډېره توجه وکړئ، چې  هغو خلکو ✓

تاسې ته انګيزه درکوي او تشـويقوي مـو او دوى نـه غـواړي چـې تاسـې ناکامـه 

 چې ستاسو اوريدونکي ستاسې طرفدار دي او  شئ، تاسو همداسې فکر وکړئ،

 نو د هغوى دې غوښتنې ته تحقق ورکړه.يان مو دي ښې وينا پلو د

ناارامي احساس کـړه يـا  شوي  اوکه چريې تاسې خپل ت بښنه مه غواړئ: ✓

وليـد؛ نــو لـه دې املــه معـذرت مــه غـواړئ، ممکــن تاســو  پـرابلم مخکــې بــل موکـوم

، چې اصال  هغوى تر اوسه ورڅخه خـرب هـم نـه ئاوريدونکي داسې څه ته متوجه کړ 

ينې خلک عادت لـري، لـه وينـا څخـه مخکـې خلکـو تـه ىل نيسئ. ځوي، نو ځان غ

رسه يو  نه دى نيول؛ خو بيا به هم د بښنې په غوښتلو ، چې ما پوره چمتو واليواي 

کـوي، چـې يـو  دا ډول خـربې اوريـدونکي تـه سـوال پېـداڅو ټکي تاسو ته ووايـم...

وايل   پـل نـه چمتـوڅوک وينا ته چمتو نه وي؛ نو ولې وينا تـه حـارضېږي او بيـا د خ

 بښنه غواړي.

 خپله پاملرنه د :يچوئ، وسيلې ته ډېر مه متوجه کېږ په اصيل پيغام زور وا ✓

خپل مشخص اضطراب او وارخطايي څخه بلې خواته واړوئ او د پيغام خواتـه توجـو 

 وکړئ، خپلو اوريدونکو ته پاملرنه وکړئ نو ستاسو وارخطايي به له منځه والړه يش.

خپلـه وارخطـايي او تشـوي   :ړوئبتې انرژۍ واطايي په مثناارامي او وارخ ✓

چـې تاسـې  انـرژي او انګيـزه بانـدې بدلـه کـړئ،  کړئ او د هغې په عوض هغه  مهار

 خپله وينا ښه پرمخ بوزئ.

زمنې ېته کوي، چې د اغتجربه ډاډ رامنځ :وار په وار خپله تجربه زياته کړئ ✓

 ( حيثيت لري.Keyکيل ) وينا لپاره د



 مديريت د سازماين اړيکو                111
 

 ټورونه کوونکي فک  د وينا ډب

Road Blocks of Speaking 
 

ب کـوونکي الملونـه ټـول شـفاهي او غـري د وينا لپاره ستونزې پيـداکوونکي او ډ

م يــوې برخــې بانــدې ل را اخــيل، چــې د پيغــاي شــفاهي مفــاهمې پــورې اړونــد مســا

کسانو تـرمنځ د مفـاهمې اضـافه پرمختـګ سـتونزو رسه  يا د دوو  پوهېدل محدودوي

ده، چې تاسو د داسې يو چا رسه تفاهم ته ورسـېږئ، چـې ېره مشکله دا ډ مخ کوي.

 توګه په تفاهم کې نه ياست.  تاسو وررسه په سيده

 ى شو:ونکو څخه په الندې توګه يادونه کو د وينا ډب کو 

 (:Blamingد يو چا مالمتول ) .1

ولـې " ،"نـه دى کـړى کـار فـالى تاسو "خربو پيل کول په داسې الفاظو لکه د 

اسې نور د دې سبب کېږي، چې ستاسو مقابـل لـورى پـه نـاوړه او د "ياست تاسو...

 چې په مفاهمه ناوړه اغېزه کوي.حالت کې واچوئ، 

 (:Non-stopTalkingبې ځنډه خربې )  .2

يا څنګه کېداى يش، چې يو څوک تاسو ته ځواب درکړي په داسې حال کـې، آ  

 پـه ګـه کـوالى يشچې تاسې دوامداره پرله پسـې خـربې کـوئ ؟ ايـا يـو څـوک څرن 

و واک ازادانه ډول خربې وکړي په داسې حال کې، چې تاسـو پـه خـربو حاکميـت ا

 لرئ ؟

 :(Distractionپرېشاين ) .3

 ۍڅ ډول پريشـانۍ او ګـډوډېد خربو پر وخت بايـد د وينـا کـوونکي څخـه د هـ

 نښې ونه ليدل يش.

 (:Emotional out Burstsد احساساتو څپې ) .4

ډېـر احساسـايت کېـږئ؛ نـو هڅـه   ربو پـر وخـتکه چېرې تاسې د بحـث او خـ 

 وکړئ، چې احساسات مو په څپو رانه يش.

 (:Criticismکول او د عيب لټول ) قادانت  .5
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پرځاى انتقاد معقـول کـار دى، مګـر بېځايـه او هـر وخـت عيـب لټـول ستاسـو  

 مقابل لورې مخ اړولو ته اړبايس.

بښـئ، مثال و  :ړئهغه لږ څه کم ک که چېرې تاسو د تکيه کالم عادت لرئ، .6

 اوه، اه او داسې نور لږ استعامل کړئ.

 لرې مه ځئ يعنې واضحه اجنډا بايد ولرئ.له اصل موضوع او اجنډا څخه  .7

کله، چې تاسې مستقيام په مقابل لورې  مه واردوئ: (Accusationاتهام ) .8

باندې تهمت وکړئ هغه له خربو لريوال غـوره کـوي او مفاهمـه همدغـه نقطـه کـې 

 .ډب کېږي

(: په سخت ډول ردکول د مفاهمې فضاء خړه پړه کـوي Rejectionردکول ) .9

زه "، " زماپـه فکـر..."د دې پـر ځـاى ووايـې "نـه مـنم قطعـا دا "چـې  ،مه وايئ مثال:

مشـهوره خـربه  او داسې نور. "ستاسو خربه هم سمه ده؛ خوکه...." ، "عقيده لرم ...

رتـه لـه ژور فکرکولـو ېـرې تاسـې پکـه چ يو پراخ فکر توليدکوونکي فکر وي: ده چې:

کلـه بـه څېوکـړئ؛ نـو هنکـار کړئ يا د يو حقيقت د منلـو څخـه ا  څخه يوه مفکوره رد

څکله به په لويه او وړه مسئله کې لـه نـورو ېاو ه  ئتوافق او روغې جوړې ته ونه رسېږ 

 .ئرسه مفاهمې، توافق او حل ته ونه رسېږ 

روئ لـه ملـې مـه صـادڅکلـه ويرونکـي او اخطاريـه جېه رعـب مـه اچـوئ: .10

(Intimidationکليامتو )  .څخه ځان وساتئ 

کي هر يو په خپل ځاى استعامل ( ټShould and Ought) د شايد او بايد .11

 که همدغه يو ټکى په دقت په کار وانه چول يش مفاهمه ډب کېږي. :کړئ

بې مورده بحث نه يواځې دا، چې  :( مه بدلوئArguing)ه مفاهمه په دعو  .12

رمنځ تفـاهم تـه رسـېدل ځنـډوي؛ بلکـې شـاوخوا خلکـو تـه ابل لورې تستاسو او مق

 وي.ستاسو حيثيت هم راټيټ 

ښکاره خربه ده که پـه مفاهمـه کـې د حقيقـت،   (:Dishonestyناراستي ) .13

دا چـې مفاهمـه لـه منځـه وړي   صداقت او ريښنتولۍ برخالف خربه ويش نه يواځې
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ــامننېږي. ــار هــم زي ــرم بلکــې ستاســو اعتب نشــتوال د  نځ د اخــالصد همکــارانو ت

 جې وي.يش کوالى او پرته له همکارۍ کارونه بې نتيه  همکارۍ تضم  ن 

 .ئد جنس، قوم، ژبې او نور توپريونه هري کړ  .14

 هغـه څـوک، .(: د مفـاهمې دښـمن دىAbusive Languageپوچه ژبـه ) .15

دغه ډول ژبه لري د ده له اټکـل څخـه اضـافه د مفـاهمې فضـا لـه منځـه وړي،   چې

 کې له تکرب اوکالنکارۍ څخه ځان وساتئ. او ويناه په خربو همدارنګ

 

 وونېد ښه اوريدو لپاره الرښ 

Tips for Better Listening 
 

لکه چـې مخکـې وويـل شـول: مفاهمـه دوه لـورې لـري يـو يـې ويـونکى او بـل 

اورېدونکى. د ښه تفاهم لپاره د لېږونکي رسه يو ځاى د پېغـام اخېسـتونکى هـم يـو 

 ه لري.شمېر مسؤليتون 

رسه کېـږي. خپل مسؤليت ونه پېژين تفاهم نه تـر   اخېستونکى يا اورېدونکىکه  

ښه مفاهمه کې نه يـواځې دا چـې غـوره وينـا، فصـاحت او بليـغ کـالم رول لـري؛   په

کـې د  اوريـدل ډېـرو ځـايونو بلکې د اوريدونکي ښه او دقيق اوريدل هـم رول لـري.

هغـې بانـدې د ښـه  ر و او پد ښه اوريددلته د يوې وينا  ښې مفاهمې لپاره مهم دي.

 ې ډول دي:پوهېدو لپاره څو اسانه الرښوونې شته، چې په الند

a. :هېڅکلـه د اوريـدو پـه وخـت  خپل پينځه واړه حواس خربو ته متوجه کړئ

کې غږ زوږ مه جوړوئ، په خپل قلم لوبې مه کوئ، پزه مه ګروئ، بله خوا مه ګـورئ؛ 

س هغـه چاتـه متوجـه کـړئ، چـې ور ټـول حـوابلکې خپل غوږونه، سرتګې، پوزه او ن 

ځـاى پـه حرکـاتو، اشـارو،   تاسو ته خـربې کـوي ځکـه ځينـې خلـک لـه غـږ رسه يـو

کولو د افهام او تفهيم اشـارې خـربې کـوي او خلـک  د تندي په تريو  موسکى کېدو،

 پوه کوي.
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b. يعنـې کلـه، چـې تاسـې پوښـتنه  کولو وخـت ورکـړئ: ته هم د خربو بل چا

ترڅـو هغـه ستاسـو د  مقابل لورې ته انتظـار وکـړئ،  رګندوئ؛ نوکوئ يا خپل فکر څ

او خپلې خـربې  يڅه وواي  اړههم ستاسو د فکر په   ړي او ياځواب درک  اړهپوښتنې په  

 پوره کړي.

c. ځينې خلـک چوپتيـا د نـه پوهېـدو رسه برابـره بـويل؛  -:ىچوپتيا رسه زر د

ه، چـې کل وساتو. ښه خربه داده، چې کله بل څوک خربې کوي خپله خامويش مګر 

ل چـا د وار ورکول کېږي خپـل نظـر هـم څرګنـد کـړو يعنـې د بـ  د خربو په منځ کې

 خربو په وخت کې خامويش حتمي ده.

d.  :چـې اوريـدل کېـږي سـم د الســه  هغـه څـه، مهـم ټکـي يادداشـت کـړئ

ممکـن د هغـو  حافظې ته سپارل کېږي؛ خو لږ وروسته د هغو يـوه برخـه هېـره يش.

کـار رايش؛ نـو د ه  ورئ يو وخت تاسو ته ډېـره رضور پـتاسو يې ا  خربو يوه برخه، چې

کـار شـوه؛ نـو خپلـو ه  ر ژر يادداشـت کـړئ، کلـه مـو، چـې پـهېريدو له وېرې هغـه ژ 

کاغـذ لـه  دو پر مهـال قلـم اوېيادداشتونو او نوټونو ته مراجعه وکړئ؛ نو د خربو د اور 

تاسـې سـو اورئ، ساو د هغې وينـا مهـم ټکـي ليکـئ کـوم، چـې تا  ځان رسه وساتئ

و يادداشت ليکل د دې سبب هـم کېـږي، چـې وينـاکوونکى نـور هـم وهڅـول يش ا

  زيات معلومات درکړي. ستاسې لپاره ال

e.  خلک ډېر خوشحاله کېږي، چې دوى وهڅول يش هغه څـوک، چـې تاسـو

صحيح   ته خربې کوي هغه ته رس وخوځوئ، د هو، نه، ښه، بيا څه وشول، په رښتيا،

ــو ــورو ويل ــه ت ده او ن ــه دې ډول رسه تاســو هــم رسه هغ ــب شــويق کــړئ، پ ښــه مطل

چې تاسو ورتـه غـوږ نيـول دى او   م ډاډه کېږي، شئ او خربې کوونکي هاخېستىل

کـه تاسـو هـېڅ ډول  په خربو يې پوهېږئ؛ نو هغـه بـه خپلـو خـربو تـه دوام ورکـړي.

عکس العمل ښکاره نه کړ ممکن خربې کوونکى فکـر وکـړي، چـې تاسـو د هغـه پـه 

 ئ.پوهېږ   څ نهېربه هخ
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 پوښتنې 

 ه ده؟څوینا   ي.عموم۱

 څه؟ ېکول یعن  ې.خرب ۲

 څه؟  ېیعن.لوستل ۳

 ؟يرضور د  يته کوم ټک  .ښه لیکلو۴

 ؟ترشیح کړئ وېاجزا ګونو اصولو ټولېه  و او يس    (7Cs).د۵

 ؟يد  ېکوم  ېعامه وینا لپاره لس الرښوون  .د۶

 ؟يفکتورونه کوم د  يوینا ډب کوونک .د7

 ؟يد  ېکوم  ېالرښوون دو لپاره ې.د ښه  اور 8
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 اتم څپرکى 

 جمعي ارتباطي وسايل

Mass Media 
 

کـې ې وسـايل هغـه ټـولې الرې چـارې پـه بر کتلوي مفاهم  ارتباطي يا د  جمعي

دا ټول  تن، دوه تنو او يا يوګروپ څخه زياتو افرادو ته پيغام رسوي. نييس، چې له يو

کېـداى يش،  ړي دي؛ خويې عموم وګوسايل د ټولنې لپاره استعاملېږي او مخاطب  

 ستفاده وکړو.چې موږ د ځانګړېو مسلکي پيغامونو لپاره هم ورڅخه ا

نن ورځ د تکنـالوجۍ پـه پرمختـګ رسه دغـه جمعـي وسـايل پـه بېالبېلـو برخـو 

 ويشل شوي دي، چې په الندې ډول دي.

غام خپرولو د طريقـې لـه مخـې يـو بـل رسه تـوپري ېپ  هغه جمعي وسايل، چې د

 په درې برخو ويشل کېږي. له دې پلوهلري  

 (Audio Cassettes( لکه راډيو، اډيوکسټ )Soundغږيز ) ✓

 ( لکه تلويزيون، فلم او ويډيو.Moving Pictureمتحرک مصور وسائل ) ✓

چاپي پوسټر، پامفليټ، ليفليټ، اخبار، مجلې، د يوايل شعارونه او داسې نور(؛  ✓

 ويشل کېږي.  برخوخې په دوه خو د چمتوکولو او خپل فعاليت د طرز له م

A. ( چاپي جمعي اطالعايت وسايلPrinted Media) 

B. برقي جمعي ا( طالعايت وسايلElectronic Media) 

مطبوعـات مطالعـه يش او  ل يـاي دلته بـه لـومړى چـاپي جمعـي اطالعـايت وسـا

دا ځکه، چې دوه ډوله وسايل   .ل ترشيح يشي ورپسې به برقي جمعي اطالعايت وسا

ه افغانستان او په مجموع کې په پرمختيـايې هېـوادو کـې سيم بندي پاو وروستي تق

 دي. اجرا وړمعمول، اسانه او د 

نور  په اوسني وخت کې په افغانستان کې تر دوه سوه زياتې ورځپاڼې، مجلې او

و اخبارونـه خپـل خپـل رسمي جواز په لرلو رسه نرشات لري. دغه مجلې ا  اخبارونه د
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اخبـار  ياخبار د عامه اداری او پالیسی د پوهنځامه اداره عد  مثال: .لوستونکي لري

خربونـه   ياو د پوهنځ  ېمقال  ياو علم  معلومايت  اړهپه    ېعموما د عامه ادار   ېدی چ

نـه و اصالحاتو د خپلواک کمیسیون مسایل، راپور   يد اصالحات اخبار د ادار ي  خپرو 

روي و مطالـب خپـکرنـې پـه بـاب مقـالې ا  زيتون مجله اکـرثه د،  ياو جریانات خپرو 

ــDiamondحــال دا چــې مينــه مجلــه رصف د ځوانــانو لپــاره نرشــات لــري او ) ه ( پ

ق پـه پښـتو، دري او پشـه يـې ژبـو خپرېـږي پـه دې توګـه لېـدل ي انګلييس ژبه، شـا

 او ژبو له پلوه پوره او هر اړخيز دي. کېږي، چې جمعي اطالعايت وسايل د تنوع

 

 لياو ارتباطي وسا ، مطبوعايتيبریښنای

Printed Media 

ېژنـدل (: اخبار د مفاهمې تـر ټولـو عامـه او پNews Paperاخبار او ورځپاڼې )

بېلـو مفکـورو، خربتيـاا، اعالنونـو او له اخبار او ورځپاڼو څخه د بېال  شوې وسيله ده.

عمومي اخبارونه هم خپل ارزښت لـري  معلوماتو د نرشولو لپاره کار اخيستل کېږي.

توکې د نــړۍ خربونــه، د هېــواد خربونــه او د او مطبوعــا ځکــه پــه عمــومي اخبــارونو

خربونو ترڅنګ اعالنونه، تجـاريت خربتيـاوې، د د  ځانګړې سيمې خربونه خپرېږي.

صحت پـه هکلـه معلومـات، اجتامعـي تحليـل، سـيايس تبرصـې، پولييسـ پېښـې، 

مرکې، ورځني واقعات او نور ډول ډول مطالب نرشېږي او د اخبارونو رسه ډېر خلک 

اخبار او ورځپاڼـه پـه مـنظم او ټـاکيل وخـت خپرېـږى او هرچاتـه يـې د القه لري.  ع

خــت معلـوم وي اخبارونــه او ورځپـاڼې د ليکنــې ترڅنـګ الزم عکســونه او خپرېـدو و 

په پرمختـګ رسه نـن ورځ ورځپـاڼې پـه   تصويرونه هم خپروي. د طباعتي تکنالوجۍ

ن يې تر پخـوا ې عالقمنداډېر عايل کيفيت او رنګه ډول چاپ او خلکو ته رسېږى،چ

 زيات شوي دي .

تلـه اخبـار او ورځپاڼـه ځينـې لو پـه پر ي نـورو جمعـي اطالعـايت وسـا  شـمېر   د يو

 :يمګړتياوې لري،چې په الندې ډول ديښيګڼې اون 
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  :د ورځپاڼو ښېګڼې لومړى:

 يش او هرځاى ته ستونکي په انتخايب ډول ترالسه کولورځپاڼې بېالبېل لو .  1

 . يش او هر وخت يې کتىل يشه وړلنه رس يې له ځا

 .پرله پسې په منظم ډول خپرېږي. 2

ځلـې يـې لوسـتىل   څـو  چې وغواړو ورته مراجعه کول شـو او څـو  ،هر وخت.  3

 شو.

 کورو ته هم رسېږي.  که چېرې په ورځپاڼه کې ګډون وشې د لوستونکو. 4

 ي.ته يې رسو  د مع  وخت پېښې په تازه ډول خپروي او ځانګړو مينه والو. 5

سـاتو او د کوالى شو چې ورځپاڼه تـر لوسـتلو وروسـته د راتلونکـو وختونـو لپـاره و .  6

کليکسيون په ډول يـې د اينـده لپـاره وسـاتو چـې د راتلـونکى لپـاره غـوره   ريکارډ او

 ماخذکيدالى يش.

 کې په اسانه او لږ وخت کې د هغـوى د مفرداتـو د لسـت لـه مخـې د  په ورځپاڼو.  7

 پيداکول شو.ې موضوعات  خپلې خوښ

 

 دورځپاڼو او اخبارونو نيمګړتياوې:دويم: 

لو او تخنيکـي ي د چـاپ وسـا  خربيـاالنو،  لپاره مسلکي کسانو،  د ورځپاڼو د چاپ

 لو ته رضورت ليدل کېږي.ي وسا
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ــږ شــمېر  د افغانســتان پــه شــان هېــواد کــې، ــر  چــې ل  خلــک باســواده دي ډې

 لري.ونه  لوستونکي به  

باندې د هغوى برابرول ناممکن دي يعنې له هغـې   ېلو شکلونون او بېالب ي په ډيزا

 يش موندل.ه  شوى بدلون ن   جوړ  چې ورته ن څخه،ي مع  ډيزا

د ورځپاڼو او اخبارونو نفوذ او پراخوال رصف د هغـو د لوسـتونکو د ډلـې پـورې 

 تړل دى.

 په محدودو پاڼو کې خپرېږي.
 

 (: Magazineمجلې ) 

زيات شمېر پاڼو لرونکي دي او د وخـت   له دپه پرت  ونومجلې د ورځپاڼو او اخبار  

 مجلـې د ځـانګړو ادارو، .اوږده مـوده کـې خپرېـږي ه پرتلـه پـهله پلوه د اخبـارونو پـ

مؤسساتو او خصوي برخو څخه خپرېږي، د اخبـارونو پـه پرتلـه مجلـې اختصـاي 

مجلـې او مسلکي  کې اختصاي شکل لري يعنې نن ورځ په بېالبېلو رشتو او څانګو

کـې  د صحت، زراعت، ښوونې او روزنې، عسکري او نـورو برخـو :شوي دي مثالرواج 

کې عمومي خربې لکـه   ړې مجلې خپرېږي؛ البته بايد وويل يش، چې په مجلوځانګ

 يش؛ خو د هغـوى د خپرېـدو وخـت يـو هم راتىل  خربونه، تبرصې، مرکې او اعالنونه

يش ه ســهار نــ پــههــرې ورځــې  څــه اوږده مــوده غــواړي او د ورځپــاڼې پــه شــان د

ــه، درې ه مجلــه، مياشــتنۍ خپرېــدل؛ بلکــې مجلــې مهــالنۍ وي، لکــه اونيــز  مجل

 نۍ مجله او نور ډولونه.مياشت

 :هم ځينې ښيګڼې او نواقص لري لکه  مجلې
 

 :ښيګڼې  مجلو دلومړى: 

 ډول يـې هـر وخـت لوسـتىل  د مجلو ساتل اسانه کار دى پـه تکـراري.  1

 شو.

 ډول برابرېږي . ې او په ښهډېر په زړه پور . 2
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  شو.کې راوستىله مصور الرښودنه پ. 3

 يات وي.د پاڼو شمېر يې ز. 4

 هغې څخه په فار  وخت کې استفاده کېداى يش . . له5

 

 د مجلو نيمګړتياوې دويم: 

 په افغانستان کې چاپ او خپرول يې ګران متامېږي.. 1

 .اړتيا لري پوهو او تجربه لرونکو ليکوالو اوکارکوونکو ته. 2

 يواځې باسواده او ښاري ساحو پورې محدودې وي.. 3

 

 ( Televisionتلويزيون ) 

د جمعــي اطالعــاتو او مفــاهمې پــه  تلويزيــون يــوه برقــي الــه ده، چــې نــن ورځ

تلويزيون د خپـل مصـوروايل او پروګـرام د چمتوکېـدو  وسايلوکې ارزښتمن رول لري.

تلويزيـون د هـرې کټګـورۍ  رول لري. له مخې د پوهاوي په برخه کې ډېر ارزښتمن

ن د اخبـار، اعالنونـو، ښـوونيزو تلويزيـو  خلکو ته په زړه پورې معلومات برابرول يش.

معلوماتو او نورو اطالعايت او اموزيش مقاصدو لپاره يوه غوره وسـيله ده؛ خـو د راډيـو 

 په وسيله يوڅه توپريلري. 

 ېر کار کوي.وکې د په څنن ورځ تلويزيون په نورو هېوادونوکې په خپرول

 د تلويزيون ښېګڼې او نېمګړتياوې په الندې ډول دي:

 

 لويزيون ښېګڼې د تلومړى: 

هـم برصـي وسـيله ده، چـې مفاهمـه اسـانه او اغيزمنـه   تلويزيون هم سـمعي او

 کوي.

تصاوير خوځنده او ژوندي دي، چې دغه خوځنده تصـويرونه پـه غـږ   د تلويزيون

 رسه توضح کېداى يش.
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نوکې خالصـه او پـه لنـډيز ښـودل روسه په لنـډو لنـډو تصـويرو وه اوږده پډيره ي 

 .يش

 زيونونه سيمه ايز پرابلمونه اومسائل خلکو ته رسوي.سيمه ايز تلوي 

پروګرامونه يې هر اړخيز دي او تخنيکي مسـايل پکـې د تصـوير پـه ښـودلو ښـه 

 ترشيح کيداى يش.

 

  

 

 

 

 
 

 د تلويزيون نيمګړتياوې دويم: 

بريښـنا د انـرژۍ  وکې ترې اسـتفاده ممکنـه ده، چـې هلتـهپه هغه سيميواځې   ✓

 منبع وي.

 وليديې د قيمت له پلوه لوړ متامېږي.دپروګرامونو ت ✓

 .د ليدلو لپاره زيات وزګار وخت ته اړتيا لري ✓

 زګنالونه يې د اړونده ساحې څخه بهرته نيش رسېدل. ✓

 دل.ايې نشو ليبعضې خپاره شوي پروګرامونه يې تکرار کېدى نيش او بي ✓

 

 ( Radioراډيو )

مول پــه ډېــرو د مفــاهمې يــوه برقــي وســيله ده، چــې اوس د افغانســتان پــه شــ

 پرمختيايي او وروسته پاتې هېوادونوکې پوره عموميت او رواج لري.
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د جمعي اطالعايت وسايلو په رديف کې راډيو نن ورځ تر ټولو مخکې او لوړځـاى 

راډيو د  عايت جمعي وسييل څخه زيات اوريدونکي لري،ې بلې اطال راډيو ترهر  لري.

 برخــو لرونکــي ده، پــه راډيــوکې خربونــه، اعالنونــه،بېالبېلــو پروګرامونــو او نرشــايت 

خربتياوې، موسيقي، تفريحي، ذوقـي، معلومـايت او ساينيسـ پروګرامونـه، تبرصـې، 

ډېـرو  بيـا راډيـو، پـه تېـره مرکې، د پوښتنو ځوابونه او نورو خپرونو نرشول امکان لري

د بـې سـواده راډيو هم د باسواده او هـم  لرو کليوايل سيمو کې هم اوريدونکي لري.

په بطري،بريښـنا او حتـى  راډيو هم .ه اشنا او د استفادې وړ وسيله دهخلکو لپاره يو 

راډيو په بېالبېلو ژبو د خپرېدو امکان لـري  ملر د انرژي په واسطه د استفادې وړ ده.

او پروګرامونه يې په خپله خوښه انتخابول شو.د راډيو د زګنالونو او مـوج و چينلونه  ا

پراخه اوډېرو لرې سيموکې هم اوريـدل کېـدى يش .پـه افغانسـتان کـې   شعاع ډېره

 تقريبا هرکور يوه راډيو لري په دې ډول يې شمېر ميلونونو ته رسېږي.
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رنيمګړتياوې هم لري،چـې رسه يو شمېدې هم راډيو يو شمېرښېګڼو رسه    رسه د

 :په الندې ډول ديدواړه 

 

 د راډيو ښېګڼې لومړى: 

زيـات شـمېر اوريـدونکو تـه تـر هـرې بلـې اطالعـايت وسـييل څخـه ژر   راډيو ډېـر .  1

 رسېږي .

 د يو موج په بدلولو رسه دبېالبېلو منابعو څخه معلومات اخيل.. 2

 د راډيو بيعه او مرصف لږ دى .. 3

 اره هم د استفادې وړده .ده خلکو لپدبې سوا. 4

رونده، کارخانې اوهر راډيو هر ځاى کې اوريدل کېږي لکه :په کور،هټۍ، موټر،ک.  5

 بل ځاى کې،چې وغواړو اوريدل شو.

د راډيو د اوريـدو رسه يـو ځـاى نـور ورځنـي کارونـه هـم تـررسه کـول شـو يعنـې .  6

 اوريدل يې وخت ډېر نه ضايع کوي.

 

 ې نيمګړتياو  د راډيودويم: 

 ي.وکې اوريدل کېږ محيل ستيشنونه يواځې محدودو ساح. 1

 شو تکرارول.ه  ن يې  کېږي دوباره راډيو رصف يو ځل اوريدل  . 2

 تخنيکې مسايل پکې نيش ترشيح کېدل ځکه، چې رصف غږ خپروي.. 3

 راډيو د نورو جمعي اطالعايت وسايلو لکه : تلويزيون، انټرنيټ او نورو رسه سـيايل.  4

 نيش کول.

يــزې ي يــو تلويزيــون ترڅنــګ ګــڼ شــمېر ســيمه پــه افغانســتان کــې د مــيل راډ

يـزو ي زيونونه هم شته،چې د رسمي پښتو ژبو بـرعالوه پـه نوروسـيمه راډيوګانې او تلوي 

ژبـو لکـه ازبکـي، ترکمنـي، پشـه يــي او بلـوڅي ژبـو هـم خپرونـې کـوي. او نړيــوالې 

اوريـدل کېـږي اوګـڼ شـمېر   او نور هـم  راډيوګانې لکه يب يب يس،ازادۍ، امريکا غږ 

تـه ليـک لېـږي او   اوريدونکي لري .هره ورځ زيات شـمېر اوريـدونکي دغـو راډيوګـانو



 مديريت د سازماين اړيکو                124

تيلفوين اړيکـي وررسه لـري او معلومـات وررسه تبادلـه کـوي .دغـه ټـولې راډيوګـانې 

ځانګړي پروګرامونه لکه د روغتيا، زراعت، ښـوونې او روزنـې، ځوانـانو، ښـځو او نـورو 

عامه اداره کې جمعي وسايل ځکه د بحـث وړ دي، چـې لـه يـوې خـوا   ره لري. پهلپا

ېژدې کوي، له بلې خـوا څخـه د دولـت پالييسـ خلکـو تـه څخه ولسونه دولت ته ورن 

پــه اداره کــې د ارتباطــاتو، رســوي، همدارنګــه دغــه وســايل د خلکــو شــعور لــوړوي. 

لف شـکلونه غونډې مخت  مفاهمې او غونډو په بڼه مختلفې ناستې تررسه کېږي، دغه

لري، لکـه: معلومـايت، امـوزيش، مشـوريت، پـالين، سـيايس، د دفـرت غېـر سـيايس 

 تصاي غونډې، مذاکروي مجلسونه، د حل د الرو د موندلو غونډې او نور.  اخ

 

 کمپیوټر او انټرنیټ

Computer & internet 
 

خ ر پــرا ېــاو ډتــر ټولــو خپلواکــه، آســانه  ېاداره او ســازمان کــ نیــټ پــه عامــهانرت 

دل د اړیکـو ېـد انټرنیټ رامنځته ک وسیله ده. ياو مفاهمو  يونکی ارتباطداستعاملی

رسنیو، راډیو او   يد چاپ  ېز یېاغ  ېلوی انقالب او بدلون راوستی دی، چ  ېر کپه ډګ

 ېد د انسـانانو تـه تلویزیون په شان ټولو ته څرګند دی. نن ورځ انرتنیت او کمپیـوتر 

هـر ډول اطالعـات  ېپه هرګوټ ک ۍد نړ  ېوخت ک  په لږ   ېچ  ،امکان برابر کړی دی

 يـر ډ  ېټـولنیز تفکـر یـ  ،يد  يکـړ   ېبـدل  ې. انرتنیت اوس عنعنـوی ټـولنيالسه کړ تر 

 يمسایلو ته په پراخ نظر رسه وګـور   ېدا توان ورکړی چ  ېپراخه کړی دی، خلکو ته ی

 ر مهمېډ ېکدا ارزښتونه په معارصه اداره   هم اوچت کړی دی.  ېاو د وخت ارزښت ی

ریـال ېچاپ ېورکـړی دی او داسـ  پراخ قـوت  مخاطبانو ته  يرنیت د ادار ټ . اوس ان يد

او د  يقضاوت کـو  او حکومت په چارو  ېد ادار   څوک  هر ې  چ  ،ه کړی دیرامنځت  ېی

. يخپـل غربګـون ښـکاره کـو   اړه  ېپـه د  او  يږ ېـخرب   وړو ژر او آسانه  حکومت له کړو

 ېیـوه نـو  اداره پـه  ياو سـنت  ينـو عنع  پخـواين  اوس د کمپیوتر او انرتنیت په مرسـته

 یـوه حکومتـويل ېداسـ يلاداره او حکومتو  يده. بریښنای ېشو  اداره بدله  يښنایېبر 
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او   يد  يپراخ او ګړنـد  ېدمات یخ،  يد ټولو اتباعو لپاره هر ځای ځان رسو   ېچ  ،ده

 دهدا  مهمه دنـده یوه حکومتونو يښنایېهم آسانه کړی دی. د بر   ېد چارو کنرتول ی

 يبریښــنای .يډول خــدمات عرضــه کــړ  ير ګړنــدېــڅخــه پــه ډ ېنالیــن الر لــه ا ېچــ

پـه وسـیله  ۍتکنـالوژ   ېنـو   وټر، فکس او معلومـايتيمپ، کد انټرنیټ  ېچ  حکومتويل

 ده.  حکومتويل زمنه، رڼه، ګړندۍ او آسانهې، یوه بریالۍ، اغيږ ېچل

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

مشـورو،   يونـو، مسـلکد ارز   ېه کـپـه ادار   د کاورولو تر څنـګ نـن ورځ  د آی.ټي

 يږ ېـدار  ېغونـډ ياو رسـم ېر ناسـتېاو نورو مقاصدو په خاطر ګڼ شـم  ړنوېڅ  يعلم

 ېنـور  ېاو د معلوماتو تبادل  يراپوهاو   ياو د پوهاو   ې، ویناو ارتباطات  ېی  بنسټ  ېچ

 :لته به يو شمېر معلومايت او اموزيش غونډې ترشيح کړو. ديد  ېبڼ 
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 ( Seminarسيمنار )

مسلکي کـدر يـوه یو بل  يا    ، داکرت، انجنیر ونډه ده، چې يو محصلروزنيزه غ  يوه 

هکلـه څېړنيـز   مسـلکانو تـه د ځـانګړې موضـوع پـهټاکىل عنـوان النـدې خپلـو هـم  

معلومـات ورکــوي، د موضــوع لپــاره مقدمــه اصـل مــنت، نتيجــه ګــريي او وړاندېزونــه 

او   رو بحـثه پاى کې جحتمي دي، دا ډول غونډه د يوه هئيت لخوا ارزيايب کېږي پ

د سيمنار ورکوونکي لخوا بايد ځواب يش، د سـيمنار   پوښتنې هم کېداى يش، چې

 نه کوي، دلتـه معمـوال سپارښت  ېپرابلم د حل لپاره ځانګړ کوونکى د موضوع او    هي ارا

يو تن د زياتو کسانو په وړاندې خربې کوي، چې معموال  د کاغذ له مخې نـه لوسـتل 

  ه لري.ورکولو بڼ   کېږي؛ بلکې د لکچر 

 

 

 

 

 

 

 

  Symposium سمپوزيم

رلـه پسـې ډېـرې لنـډې د يو شمېر پوهانو لخوا د يوې ټاکلې موضوع په هکلـه پ

لنډې خـربې دي، يعنـې ډېـر کسـان د ډېـرو کسـانو پـه وړانـدې معلومـات ورکـوي. 

ه ط يې دا دي، چې وخت د غونډې د مرشـ لـي مطالب يو له بل رسه اړيکي لري، رشا

نوان ورته څرګند وي، ويناکوونکى به له موضوع څخه ډېر لـرې کېږي او ع  خوا ټاکل

په توګه چـاپ  (collection) يش د يوې مجموعېنه ځي، د سمپوزيم مقالې کېداى 

 يش.
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همـدا رنګـه د   .کېداى يش د سمپوزيم لپاره وينا د کاغذ له مخې ولوسـتل يش

دونکو ېـاور  پـه واسـطهپروجکتـور  او د يږ ېلیکل ک ېیوتر کپپه کم  ېویناو   يسمپوزم

 ياو پوهـاو   ېد تبـادل  د معلوماتو  ې، دا ډول پریزنتیشنونه د نن ورځيږ ېترشیح ک  ته

او هره  هر سازمان ېوخت ک ياوسنپه  طریقه ده. ېره آسانه، ګړندۍ او په زړه پور ېډ

الونه لپاره سالونونه او ه  يناستو، ویناوو، کنفرانسونو او د عامه پوهاو   ياداره د عموم

 ېد  د  ،يږ ېـنیول ک  ېداډول هالونه په پام ک  خامخا  ېد ودانیو اوسنیو نقشو ک  ،يلر 

 ېمهمـ  تر بل هر وخت  ېویناو   يتبادله او عموم  مفاهمه، د معلوماتو  ېده چ  معنا دا

 .ياوس د رسنیو لپاره مرکزونه لر   راتااد  . زیاترهيد يشو 

رکزونـه خپـل ړنـو مېاو څمراکـز او د اطالعـاتو   يامله اوس زیاتره علمـ  ېهمد  له

یـا ګـډو نظریـاتو   او د مشـرتکو  يیو بـل رسه رشیکـو   ېپه غونډو ک  ېاجراات پرله پس

نظریـاتو  روتنـو او شخيصـېتوګـه د ت ېپـه د .يپه توګه اعالنو   يتصم  يپایله د جمع

النو خربیـا  . د رسـنیو دفرتونـه، ديره ښـه د منلـو وړ و ېـاو پایلـه ډ  يږ ېـمخه نیـول ک

راپـور، خـرب، ګـزارش او نتیجـه   يد وروست  يیت غړ ئه  د  ېد لیکن  ګروپونه، د مجالتو

او د رایو په  يیوه ګډه غونډه جوړو  ېی کپه پا يوخت یا د ورځ  يلپاره د رسم  ۍګیر 

بـل  دوی یـو د ېپـه دغـه ډول غونـډو کـ  .يهـوکړه کـو   ېمربوطه فیصله باند  یووايل

. يمــو معلو  ځانتــهنظرونــه او راپورونــه  بــل او یــو د تــه پــه دقــت غــوږ نیيســ نظرونــو

 ېیوترونو او اسنادو لـه مخـپیو، یادداشتونو، کمسو د خپلو د  يغړ   ېغونډ  د 

( خپـل لـوړ I.Tکمپیـوتر او )  ې. دغـه ډول غونـډو کـيایل توضیح کـو ته مس  ېغونډ

 السه کړی دی.ارزښت تر 
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 ( workshopورکشاپ )

هغه غونډه ده، چې موضوع يـې واحـده وي، لـه عمـومي وينـاوو څخـه وروسـته  

په ګروپونو ويشل کېږي، هر ګروپ د خپـل کـار پايلـه پـه لنـډه لنـډه ون کوونکي  ګډ

وي، معموال  اموزيش بڼه لري؛ خو لوى او رسمي ورکشاپونه توګه ټولو حارضينو ته اور 

 يو څه زياته ترشيفايت بڼه لري.  

 

 (Conferenceکنفرانس )

موضـوع ل دي، چـې پـر يـوه داو مسـؤلو اشخاصـو راټولېـ رسـمي  دا د يو شـمېر 

ې د خربو پر خاطر رسه راټولېږي، تر څو يوه مهمـه فيصـله وکـړي، کېـداى يش باند

وکړي، په دې کې تجارب يو بل ته لېږدول کېږي او يو له بل رسه څو څو ورځې دوام  

د اړيکو د ټينګولو پرېکړې کېږي. د کنفرانس په پاى کې عمـومي فيصـله د پرېکـړه 

 ليک په توګه اعالنېږي.

ــولې ــورتنۍ ټ ــه  پ ــډې ل ــرتي مجلســونو )غون ــري، د meetingدف ــوپري ل ( رسه ت

رسه دا دى، چـې لـومړين درېـواړه   سمپوزيم، سيمنار او ورکشاپ توپري له کنفـرانس

 معلومايت او علمي بڼه لري؛ خو دغه وروستى يې زياتره رسمي شکل لري.

 

 د مفاهمې لپاره سپارښتنې 
 

ه يوه مفکوره د يو غې پر واسطه  چې د  لکه چې پوهېږو مفاهمه هغه پروسه ده، 

شخص  مفاهمې په وسيله د يو د شخص څخه بل شخص ته انتفالېږي يا په بله مانا:

ادارې څخـه اشخاصـو، ټـولنې او د معلومـاتو   منبـع او  څخه بل ته يا له يوې مرجـع،

 غوښتونکو افرادو او مراجعينو ته انتقال او په عميل توګه رسول کېږي.  

اجتامعـي ترقـۍ او د خلکـو د  نو په اقتصادي،کې د ټول  دمفاهمه په معارص ژون 

د مفـاهمې لـه الرې د خلکـو د   .ريلون کې ژور او پرېکنده اغېزه لـژوند په مثبت بد 
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و غـږ مربوطـه ولسـونو د پرګنـې په سـطحه کـې لـوړوال راځـي او د  معلوماتو او پوه

دوى چـې  .د مفاهمې پـه واسـطه خلکـو رسه مرسـته کېـږي،مراجعو ته رسول کېږي

 .پېژين او ډېر ښه يې په کار واچوياوخوا منابع وخپلې ش

او د هغـوى د حـل الرې ډېـرې ښـې سـتونزې  د مفاهمې په وسيله پرابلمونـه او

 چـې د هغـې عنـارص،  ،ښـه مفاهمـه هغـه وخـت ښـه صـورت نييسـ  ي.پېژندل کېږ 

فاهمـه ډولونه، وسايل، اهداف، تخنيک او مهارتونه ښه وپېژنو، هغه په کار واچوو او م

 ه ډول پرمخ بوځو.په ښ

راوي خپ  علمي مفکورو او ساينيس السته راوړنو په پرمختيا،  مفاهمه نه يوازې د 

بلکــې د ډېــرو زيــاتو اجتامعــي مســايلو، دينــي احکــامو،  ؛او نرشــولو کــې رول لــري

 کې هم لوړ ارزښت لري.  کلتوري ارزښتونو او مسلکي معلوماتو په رسولو

 

 ( Meetingغونډه ) 

د راټوليدو او په يـو  څخه زياتو کسانو )خصوصا د همکارانو( غواو يا له هله دوو  

تبادلې څخه عبـارت له  په مشخصه برخه کې د نظرياتو  موضوع باندې خربو کولو او  

دى چې عمدتا مخامخ بڼه لري، يا غونډه د ګډ تصميم نيولو او د اطالعاتو، معلوماتو 

 .او موقع دهاو هلو ځلو د رشيک کولو په خاطر يو فرصت 
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بېلې غونډې دايرېږي، لکه: پالين، نـوبتي، مشـوريت او نن ورځ په اداره کې بېال 

 دي: ورې؛ خو بيا هم د غونډو مهم ډولونه دان 

 ( رسميFormal meeting.) 

 ( غري رسميinformal meeting.) 

  ئ د ر( يسه هئيت غونډېBoard meeting.) 

 ( عامه غونډېPublic meeting.) 

  ځانګړې يا خصو( ي غونډېprivate meeting.) 

 ( عمومي کلنۍ غونډېGeneral annual meeting.) 

 

 ل يرولو دال يد غونډې د دا

 دهمغږۍ رامنځته کول .1

 د يو موضوع په هکله تصميم نيول .2

 حل په مقاصدو او هدف په ښودلو موافقه کول د ټکيو،  په ټاکلو .3

 نظريې يووايل ته رسېدل د .4

 د معلوماتو تبادله .5

 

 غېزمنتوب عوامل غونډې د ا د

 . غونډې ته پوره چمتووال لرل1

 ون وکړيغونډې کې ګډ  سم ټاکل چې بايد  کسانو هغو .د2

 غونډې د اهدافو ښودل مناسبې اجنډا ترتيبول او د . د غونډې د3

 غونډې لپاره مناسب وخت په نظرکې نيول . د4

 په ښه توګه دعمل نتيجې ته ځريکېدل .5

، پـه خـربو اتو رعايتول )لکه دتيلفون غيل کولشويو مقرر   غونډې د وضع  د .6

 ه کول او اجازه غوښتل(خربو کولو لپاره الس پورت کی نوبت مراعاتول، د
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، هره شیبه بهر ته بی رضورته نـه وتـل، له اجنډا څخه بهر نه وتل اوداسې نور.۵

 نورو خواووته نه متوجه کیدل او د مجلس جریان ته ښه او پوره دقت کول. 
 

 ي غونډې مديريتد رسم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 په پيل کې د اجنډ اعالنول اوراي ګريي. ✓

 يد معريف يش.که نوي کسان موجود وي هغه با ✓

د جلســې پــه اصــيل ټکيــو مترکــز او د خــربو لپــاره نوبــت نيــول او د وخــت  ✓

 رعايتول.

 دجلسې دجريان ثبتول په پروتوکول کې ✓

سـې واضـحو بايـد پـه دايعنې د غونډې ګذارش بايد وليکـل يش اومجلـس  ✓

فيصلو پاى ته ورسېږي چې د ټولو دمنلو وړ وي او فيصلې بايد وروسـته دغونـډې لـه 

 رسېدو مربوطه مراجعو ته وليږل يش او بيا د هغو کنرتول.پاى ته 

له اجنډارسه سم قدم په قدم پرمخ والړيش او جلسه په ښو الفاظو پـاى تـه  ✓

 ورسېږي.
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 دابري ونيول يش:  کوم ت   بايددلو څخه مخکې ېريجلسې له دا  د

جلىس هدف بايد وټاکل يش او د جلسې د جريان دثبت لپاره يو داسې څـوک   د.  1

 چټکه ليکنه وکوالى يش غوره يش.چې 

 يش.  دپام وړکسانو په اطالع ورسولنه  جلسې اجنډا وټاکل يش او له مخکې  د. 2

 جلسې ځاى اوګډون کوونکي انتخاب يش، د. 3

مخکې تع  يش؛ خومعموال پالين جلسې د هفتـې ساعته    72  نېټه اوساعت يې.  4

 د رشوع په ورځ دائرېږي  

 ل ورته چمتو يش.ي و وساجلسې مايل سنج  ويش ا د. 5

 

   غونډې: پالين کارمندانو مامورينو د

 يـو پيل پـه ورځ د د اوونۍهرې  کار فشار زيات وي د کې چې د په هغه دفرتونو

 لـريرسه تـوپېر  ه فوق العاده جلساتو  چې دا ل  ،يرېږ ي ساعت لپاره دا ډول جلسې دا

مـامورينو ې يش، دا ډول جلسـې د هم کېـداى يش پـه مياشـت کـې يوځـل جـوړ   يا

 کار پرمختګ کې ځکه ښه اغېزه لري چې معمـوال د  منځ اعتامد پياوړى کوي او دتر 

ق کارونو ته د رسېدو لپاره ښه توافـ کار راپورونه اوريدل کېږي، نوي وظايف تقسيم او

ځکه چـې دا پـه  ،کې حل کېږيه کاري ټيم مشکالت هم پ  منځته کېږي.دکې راه  پ

 .لسو په شان کانکريټ نه ويثنايي جټاکلو وقفو وي او د است

 

 شمېر نور ټکي هم رضوري دي:  کې يو په جلسو

ځکه هلته همېشـه  ؛کوش  کېږي چې د غونډې تاالر معلوم وي ”معموال  ”مثال

که تاالر نه وي نو لـه مناسـب   خو  ؛ر ايښي وياو داسې نو چوکۍ، پروجکتور    ميزونه،

د اجنـډا  د جلسـې کـې ګـذارش پـه ليکلـو جلسـې د د .ږيېـدفرت څخه اسـتفاده ک

پـه ګـذارش کـې  .کار دىه له مخکې قدم په قدم وړاندې تګ پ (agenda )دستوریا

په ګذارش کې هـر هغـه  .ګډون کوونکي وليکل يش  جلسې ځاى، نيټه او  هم بايد د
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بلکـې اسـايس  ؛ې چـې ګـډون کـوونکي يـې ورکـوي نـه ليکـل کېـږياګنده نظريـپر 

ې س نـه ليکـي ځکـه چـيئـسـې ر جل جلسې ګذارش د د ږي.ېکې درج که فيصلې پ

ې نېټـه جلسې په پاى کې د راتلونکې جلسـ  د  .هغه مرصوف وي او دستور تطبيقوي

مهـارت د  ااو د وینـ ېارتباطـات او اړیکـ ېتوګه ثابته شوه چ  ېپه د  .هم ټاکل کېږي

 پرته له هغـه ېرشط دی چ ياو رضور  يیو حتم  ېرو مواردو کېاو سازمان په ډ  يادار 

 ی.لتل  يشه مخ ن په ښه ډول پر  ېچار  ېاو د ادار  اداره
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 لنډه پېژندګلويلف ؤ م د
   

محمـد بشـري دوديـال د عـيل محمـد خـان حسـ    پوهاند

ــه  ــل زوى، پ ــه وال  1340خې ــل پ ــال د کاب ــې ش. ک ــت ک ي

ــې ېــدل دى. ږ ېز  ــه عــايل د د دښــوونځي دوره ی ــې پ حبيب

 . دهلېسه کې پاى ته رسويل  

، لـه دی بشـپړې کـړي دي ( په سويه.M sc (Hons))لوړې زده کړې يې د ماسټرۍ 

بوخم پوهنتون کـی پـه  واد دې( يوه دوره د آملان هMicro Economicsد )  ېپورته ي 

ــاليتوب بشــپړه کــړ  ــه د  .ده ېبري ــې ــواد دنن ــر ي ر کنفرانســونو، ېګــڼ شــم ېه او به

ان د افغانست.  يد  اورويل  ېي   ېګډون کړی دی او مقال  ېک  سيمينارونو  ورکشاپونو او

 د وترنـری ،يې غړى، د ننګرهار پوهنتون کې د کرنېيکوالو او ژورنالستانو د اتحادل  د

او اقتصــاد پوهنځيــو کــې اســتاد، د افغانســتان د  ۍپاليســ او ېعامــه ادار  علومــو، د

اډمۍ علمي غړى او د اريانـا داېـرا املعـارف انسـتيتوت مرشـ، د وترنـرۍ علومو د اک

ــه  ــتيال، پ ــوهنځي مرس ــو د پ ــه  GTZ/PALعلوم ــريرن، د اداري اصــالحاتو پ ــې ت ک

ون کې د ادارې د کورس استاد، په پېښور کې د افغانانو د پوهنتـون اسـتاد، يکمېس

علمـي ترفيعـاتو د ټـې غـړى، د  د ننګرهار پوهنتون کـې د تقـرر او د انفکـاک د کمې

 تضـم  او  د  ېمونـدن   پوهنتـون د اعتبـار  د  کمېټې غړى، د کانکور د کمېټې غـړى،

د نرشاتو د بورد او د يو شمېر مجلـو او اخبـارونو )پوهـه،  غړی، ېټ يکم د  ېون ځان ارز 

پـه کابـل پوهنتـون   ،انګازه، ارزښت، ننداره او افغان يووايل( د ليکنې د هئيت غـړي

پـه توګـه دنـدې   يغـړ  اديتوريـل بـورد د  مرکـز د  د معلومـاتو دافغانسـتان    د  ېي   ېک

دغــه  د ېورپســ ،درييســ مــدير تــررسه کــړي دي. څــه مــوده د اقتصــاد پــوهنځي ت

.څــه مــوده يــې واو دوه دورې د پوهنتــون د علمــي شــورا غــړى  مرســتيال يپــوهنځ

 هنتـون داريانا خصـوي پو  دوه کاله يې د دفرت فرهنګي ځانګه کې، ( د A.H.Fد)

د بـورد   ۍ، دوه کاله د خراسان پوهنتـون اسـتاد او د ماسـرت ګهمي مرستيال په تو عل
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 کـړى دى. اوس د مشـاور پـه توګـه کـار  ه العلوم االسالميه ديې د جامع  لاو يوکا  آمر 

دغـه پـوهنځي   او د  يسئـر پـوهنځي    د    ۍپاليسـ  او  ېعامـه ادار   ننګرهار پوهنتون د

مې   28ش. کال کې د  اسد د  1369ې يې په  استاد دى. د خپل خدمت په دوره ک

ش. کــال کــې يــې د غــوره خــدمت 1374پــه مناســبت د اســتقالل ســتاينليک، پــه 

ش. کال کې يې درېيمه درجه ستاينليک ترالسـه کـړى دى. 1388په    نليک اوستاي 

پينځـه ځلـه د اديب کـانکورونو د  او يترالسـه کـړ    ځله يې د کال اديب جـايزې  ېر د

د غـوره   لـه خـوا  ېد مرشانو د جرګ  ېي   ېکال ک  ۱۳۹۴په  .  دیی  جايزو ګټونکى شو 

ديب کـانکور لـومړۍ کال کې يـې د ا 1389په السه کړی دی. لیک  تر خدمت ستاين

ده. په راديو، تلوېزيون کې يې يو شمېر مقالې خپـرې شـوي دي.   جايزه ترالسه کړې

اتـري ، ، ايـران،  جرمنـي، هندوسـتان  :وادو لکـهېـر بهرنيـو هېمحرتم استاد يـو شـم

ته رسمي او علمي سفرونه کړي دي.د يو شمېر چاپ   يګرجستان او هنګر ستان،پاک

 ې دا دي:خپرو شويو اثارو نومونه ي  او

1. Constraint in Adoption of Technology  .د ماسرتۍ تيزس 

 اقتصادي پالن جوړونه د پوهنيار علمي رتبې ته ژباړل شوى اثر. .2

د پوهنمل علمي رتبـې ) د حل الرې ې تکنالوژۍ ستونزې اود کرنيزي مناسب .3

 لپاره څېړنيز اثر (.

 ېړنيز اثر (.د پوهندوى عميل رتبې ته څد کرنې او صنعت متوازنه وده ) .4

کابــل  -1356تانــده غــوټۍ )لنــډې کيســې( د افغانســتان د ليکوالــو ټولنــه  .5

 دولتي مطبعه.

غ مسـلکي ژبـاړه ( د کرنـې وزارت، د کرنيـز تبليـ  -علميد کرنې پالن جوړونه) .6

 کابل. -کال  -1366زده کړو رياست خپرونه ترويج او

دمنـې د دغـه کـوچنۍ رسـاله  کـې د طبيعـي منـابعو پـالن جوړونـه )په کرنه   .7

کال کـې د کرنـې وزارت د تـرويج د   -1368کښت د کمپاېن په مناسبت( په  

 رياست له خوا خپره شوې وه.

 ل.هـ.  1367کابل    -اردو مطبعه -(شاه  )د لنډو کيسو مجموعه .8
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 ، دولتي مطبعه.1367کابل  -)ناول( د ليکوالو ټولنه مينې ډالۍ د .9

( ASCات افغانســتان )دشــواريهاى بازګشــت اواره ګــان افغــان، مرکــز مطالعــ .10

 پاکستان.  -تاپ پرنټز  -کال  1377پېښور  

 -د افغانستان د کلتـوري ودې ټولنـه  -د افغانستان د طبيعي رسچينو پېژندنه .11

 م.(  2000)      1379کولن   -جرمني

( ARICچاپ مرکز منابع نرشاىت واطالعـاىت اکـرب )  -افغانستانحيات وح    .12

 ش. کال.1381پاکستان. -پېښور

ــا تيــوري او پــالن جوړونــهد اقتصــادي پ .13 ــو  -رمخت د ختــيځ بيارغاونــه د خپرون

 څانګه.

ايع در افغانستان ونق  انها در اقتصاد مىل، چاپ کتابخانـه هـاى اريـک صن .14

 ستان.پاک-پېښور ش. کال،  126،1382منرب مسلسل

ــاب .15 ــون دريس کتـ ــو تحليـــل)د پوهنتـ ــوګرايف او د نفوسـ ) لـــومړی  -(دميـ

 دان  خپرندويه ټولنه  (،کال.۱۳۹۲او بيا په دوهم ځل ش.   1382چاپ

( 2004پاکسـتان ) -پېښـور -انتشـارات االزهـر  -چاپ دفرت اکـرب-ينباتات طب .16

 ) دغه کتاب دوه ځله خپور شو(ش. کال.1384

دپوهنتونونــو لپــاره درســی کتــاب. ( چــاپ ... اتــمم، احصــائيه )لــومړى، دويــ .17

ــور ) ــز، پېښـ ــا مرکـ ــو او پراختيـ ــتو څېړنـ ــاپي د پښـ ــې سـ  ،84، 81خپروونکـ

 او يـو ځـل د لـوړو زده ېاو څلور ځله نور ګودر کتاب خپرولو ټولنش.(  1387

 .مرسته  خپور کړی دی  ) ( پروګرام په مايل کړ وزارت د

 تاب چاپولو مؤسسه.د ميوند ک  ش.1389اصل خلجى هاى افغاى )ژباړه(   .18

 ش. د سبا نرشايت مؤسسه.  1388پښتو ريايض  .19

 يه ټولنه.ش. د ميوند خپرندو  1389د تصوف حقيقت،   .20

ش. )په پښـتو اودري ژبـودرې ځلـه چـاپ 1388اداره، ګودر خپرندويه ټولنه   .21

 شوى دى(.

 غزنوي سلطان محمود ) ژوند او پېښليک ( د ميوند خپرونديې ټولنې چاپ. .22
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ش.، دريس 1384ح او ډيــزاين، ګــودر خپرندويــه ټولنــه، ي تجربــو طــر د علمـ .23

 کتاب.

لـه پوهنمـل سـيداجان روزنـه )مېر سـبو توليـد او  په پينځه ټوکو کې د يـو شـ .24

ش. کـال.  1385عبدياين او پوهنيار محمد اسامعيل سعادت رسه په ګـډه (.

 ر سبومارکيتنګېيو شم او د

لله حصارشـاهيوال او لـه اسـداه )اليت او جـالل ابـاد ښـار پېژندنـد ننګرهار و  .25

 سيدپاچا باور رسه په ګډه (.

اسـدالله حبيـب او بـربک (، )امـ  افغـانپور، ډاکټر مرکه )د لنډو کيسو ټولګه .26

 ارغند رسه په ګډه (.

 کال(  1389-د ادارې چاب   ableرسګرمي بااعداد )د .27

 کابل( -ش. کال1388ټولو لپاره )ژباړه،  سوداګري د .28

 ش.کال، سبا خپرندويه ټولنه.  1386ه  زونو مجموع) دطن خريدارۍ هيات د .29

 ، دا کتـاب دوځلـه خپـور شـویپېښـور( -ش.کـال 1386پښتو ريايض)ژبـاړه، .30

 دی.

 1384لـومړى چـاپ -د طبيعي منابعو اقتصاد) دپوهنتونو لپاره دريس کتـاب .31

 ش.کال(.  1389ش. کال. درېيم ځل   1386ش.کال، دوېم چاپ  

 .ه()ژباړ   د کېنباتات او د هغو ارزښت زموږ په ژون  .32

 )ژباړه(هرن اوښکيل هرنونه. په افغانستان کې  .33

ځی لپاره  درسـی کتـاب د اقتصاد پوهن  د اقتصادي پروژو تحليل او مديريت. .34

 ل. ( ګودر خپرندویه ټولنه.  ۱۳۹۴او دهم چاپ ۱۳۹۰)لومړی چاپ 

 .)ژباړه(د وزو روزنه او ساتنه .35

ی چـاپ کتـاب )لـومړ داقتصاد پـوهنځی لپـاره درسـی د مديريت علم )ژباړه(. .36

 .۱۳۹۳، دهم چاپ ۱۳۹۲

 کړی دی.  خپور ې)دو ځله ګودر خپرندويي ټولناسانه محاسبه. .37

 نې )ژباړه(.واليتي شوراګا .38
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 مطالب )ژباړه( ېحکايتونه او په زړه پور  .39

 .ۍنړ  ېد ژويو او څارويو په زړه پور   .40

 ، دکتـاب  لپـاره دريس  يکوچنی او تطبيقی اقتصاد)ژباړه( د اقتصاد پـوهنځ  .41

 نځی استاد، پوهنمل زبري نورمل رسه په ګډهپوه تصاد داق

دانو پوهيـالی اسـتا يکتـاب، د اقتصـاد پـوهنځ عامه اقتصاد) ژبـاړه(، دريس  .42

 رسه په ګډه. يعبدالله عادل او پوهيالی اخرت غن

افغانسـتان د سـرت مـورخ  مـريغالم  دا د)ېکـ  يافغانستان د تـاريخ پـه تګلـور  .43

تو کتـاب ژبـاړه ده، لـومړی چـاپ  ، نـامتاريخد غبار د افغانستان در مرس  محم

۱۳۹۳. 

در معرفــی تکنــالوژی محلــی افغانســتان، چــاپ مرکــز معلومــات افغانســتان  .44

 .۱۳۹۲پوهنتون کابل  

کابل .۱۳۹۲چارې)ژباړه(-.په افغانستان کې دبڼوالۍ د ترویج او پراختیا الرې .۴۵

تبلیغاتی   او  طباعتی  موج  معلوماتومرکز،  د  دافغانستان  کې  رشکت  پوهنتون 

 چاپ.

  -دایبل نرشات، کابل.  ۱۳۹۵.په کور او ګلتون  کې د ګالنوروزنه)ژباړه(.  ۵1 .۴۶

 افغانستان

کتاب(.دسازمان۵3 . ۵2 .۴7 مدیریت)درسی  شخړو  چاپ ی  لومړی 

 یار خپرندویه ټولنه، جالل اباد.۱۳۹۹دویم چاپ  ل. ۱۳۹۴

) درسی کتاب( ۵4 .۴8 دویم چاپ  ،  ۱۳۹۵لومړی چاپ    .دمالی خطرونومدیریت 

 ولو ټولنه. ځ کتاب خپر ختی ۱۳۹8

، په کابل پوهنتون کی ( ۱۳۹۵.په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعت )۵5 .۴۹

 چاپ. د معلوماتو د مرکز
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 ل. کال. ۱۳۹۶

اق۶۲ .۵۴ تیوریپرمختصادی  .د  لومړی چاپ  تیا  ل. ۱۳۹۶،دوهم چاپ   ۱۳۹۴، 

-Kinderhilfeکې    د لوړو زده کړو وزارت او د آملان ۱۴۰۰، درېیم چاپ  کال

Afghanistan   د استادانو د اتحادیی له خوادکمیټې او. 

دبرشی رسچینومدیریت)ژباړه( ، د عامه ادارې او پالیسی د پوهنخي لپاره  .۶۳ .۵۵

 درسی کتاب.
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 ۱۳۹7لپاره درسی کتاب، 

دغه رومان په کابل پوهنتون کې د )    ۱۳۹7موږ بیرته خپل کيل ته ځو.  .۶۶ .۵8

مرکز د ځوانانو   معلوماتو  ادبیاتو  افغانستان د  پارسی هم  د  په دري  په مناسبت 

 ژباړلی او چاپ کړی دی(،  
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 . اوخپرولو دفرت 

لپاره درسی     ۱۳۹۲.دعامه مالی چارو بنسټونه)ژباړه(  7۶ .۶8 داقتصاد پوهنځی 

 کتاب

)د لوړو زده کړو وزارت   درسی کتاب  اد ،داقتصاد دپوهنځیو صصنعتی اقت.77 .۶۹

    چاپ(دویم  درسی کتباونو د برنامې   Germanicد 

کار کوونکو  7۹ اداری   ننګرهار  .د  تولنه،  کانکور الرښود. ګودر کتاب خپرولو  لپاره د 

۱۳۹8 . 
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مرکز(  8۰ .7۰ خپرندویه  )اکسوس  ډکشرنی  ترشیحی  مدیریت  او  ادارې  دعامه   .

۱۳۹۹ 

  دویه ټولنه ،  جالل آباد.کتاب خپرن باور  ۱۴۰۰.پولی سیاست، 8۱ .71

 دريس  يد پــوهنځ او پالييســ ېعامــه ادار  داړيکــو مــديريت ) ســازماين د .72

 ل.۱۴۰۰تاسو رسه دی(  ېحارض کتاب چهمدا 

 انالین خپاره شوی کتابونه: .7۳

 جرمن آنالین کتابتون(  -. د افغانستان خط او منیاتور ) افغان 8۲ .7۴

 

 چاپ ته چمتو: 

 ب .  درسی کتا  .اقتصادی  سنجشونه،۱ .7۵

 .ورک شوی پل ، د لنډو کیسو مجموعه۲ .7۶

 .ازینجا تاشاملی کار دارم  ، مجموعه ی داستانهای کوتاه  ۳ .77

 ،دمدیریت بسنټونه۴ .78

 . اداری مکاتیب او تجهیزات۵ .7۹

 د علمی تحقیق )څیړنی ( اساسات .6 .8۰

 

همدارنګه پوهاند محمد بشري دوديال د يو شمېر علمي اثارو لپاره تقريظونـه لـيکيل 

ستان د علومـو د اکـاډمۍ، د اقتصـاد پـوهنځي او د کرنـې پوهنځيـو د يـو او د افغان 

ســرت درســتيز د قومانــدانيت او  دفــاع وزارت دشــمېر اســتادانو الرښــود اســتاد او د 

دايرا پاتې شوى دى، تراوسه يې    قرارګاه د کورس د عايل رتبه افرسانو الرښود استاد
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او د هېوادپـه نـورو  مطبوعـاتو  ېکنـتونو تـه لير ساي ېيو شم  ،ارتيکلونه  32املعارف ته

 د نصـاب ي، د معـارف د وزارت د نـو مقالې چـاپ او خپـرې شـوې دي  797کې يې  

 او ېبرخه اخيسـت ېي  ېاو په ژباړه ک هم  ځان ستومانه کړی  ېي   ېکتابونو په پروژه ک

ړي کـ پوره معنوي مرسـتې ېي رسه  ټولو فرهنګي مرکزونو او اکاډميکو اداراتو  دواېه  د

ځوان نسل په روزنه او هغو ته د تدريس په برخه کې پوره سـتومانه   ان يې ددي او ځ

  کړى دى.

 

 عزیز الله حکمت

 کتابونو د خپرولو د پروګرام غړی  دريس د
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Abstract 
Institutions, official organs, and organizations refer to a collection of 

workers/people, who are involved in pursuing defined objectives. It can 

be understood as a social system that comprises all formal human 

relationships.  Communication is essential for relations, dialog, gathering 

information, etc. The organization encompasses the division of work 

among employees and the alignment of tasks towards the ultimate goal 

of the company. Liter writing, planning, budget making, directions, and 

reporting are communication instruments. Communication is a dynamic 

process that begins with the conceptualizing of ideas by the sender, who 

then transmits the message through a channel to the receiver, who in 

turn gives feedback in the form of some message or signal within a given 

time frame. Thus, there are seven major elements in the communication 

process: sender, channel, message, coding and decoding, and feedback. 

We need good and effective communication in offices and organizations. 

Effective communication is communication between two or more people 

wherein the intended message is successfully delivered, received, and 

understood. In other words, communication is said to be effective when 

all the parties (sender and receiver) in the communication, assign similar 

meanings to the message, listen carefully to what has been said, and 

make the sender feel heard and understood. In the business context, 

communication is effective if the information shared among the 

company's employees contributes towards the organization’s commercial 

success. Effective communication in the workplace allows employees to 

strengthen their bonds with others while also improving teamwork, 

decision-making, and problem-solving abilities. It is a skill that is learned, 

and an individual can gain spontaneity in it by putting in extra effort and 

participating in more public conversations. Hence, which form of 

communication should be selected depends on the type of message to 

be transmitted and the personal preferences of the parties involved in 

the communication. Effective communication includes not just the way 

you use words but also covers several other skills, such as, non-verbal 

communication, the ability to understand your own emotions as well as 

those of the other person with whom you are communicating, engaged 

listening, the ability to speak assertively, etc . 
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د جوړښتونو تحلیل )لومړی  

 برخه( 

پروفیسور حفیظ الله وردک او  

 پروفیسور دکتور زرجان بها 
 خوست 

79 
د جوړښتونو تحلیل )دوهمه  

 برخه( 

الله وردک او  پروفیسور حفیظ 

 پروفیسور دکتور زرجان بها 
 ننګرهار سطان احمد نیازمن  د ریاض منطق  80 خوست 

 د اوبو رسولو انجنیري  82 ننګرهار ټول پوهنتونونه  انجنیري دريس کتابونه  ۴۵ 81
پروفیسور انجنیر محمد 

 عیسی تنها 
 ننګرهار

83 
اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین 

 )دویمه برخه، لومړی ټوک( 

پوهاند دیپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 84 ننګرهار

اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین  

 )دویمه برخه، دوهم ټوک( 

پوهاند دیپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 ننګرهار

85 
د انجنیری اساسی ریاضی  

 )دوهمه برخه( 
 86 ننګرهار    پوهندوی عبدالغفور نیازی  

د انجنیری اساسی ریاضی  

 برخه( )لومړی 

 پوهندوی عبدالغفور نیازی  

   
 ننګرهار

 ننګرهار سید شیر اقا سیدی  د تحلیلی هندسه لومړی برخه  88 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دویال   د اقتصادي پرمختیا تیوري  87

 کيد او ګرافیک  90 ننګرهار   پوهیالی فضل اکرب    عمومي تخنیکي رسم  89
پوهنوال دیپلوم انجنیر  

 جاليل  بهاوالدین
 ننګرهار

 ننګرهار احسان الله آرینزی  نړیوالې ټولنې  92 ننګرهار شیرخان حساس د اقتصاد د علم اساسات 91

 94 ننګرهار پوهاند عزت الله سایل  اقلیم پوهنه   93
پښتو  -د طبیعي علومو انګلیس 

 قاموس

پوهنوال ډاکرت نظر محمد  

 سلطانزی ځدران
 ننګرهار

 96 ننګرهار محمد فیض ار راز  پوهنی پیداګوژي  95
د جوړښتونو تحلیل )درېیم  

 برخه( 

پروفیسور حفیظ الله وردک او  

 پروفیسور دکتور زرجان بها 
 خوست 

 د اوبو لگولو انجنیری 97
پوهندوی دېپلوم انجنیر اصغر  

 غفورزی 
 ننګرهار عبدامللک پرهېز  د انسان فزیولوژي او اناټومي  98 ننګرهار

 100 ننګرهار ن آرمانوال حسیپوهن 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 ارننګره 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، 

 اتو نه تر ادبیاتو پورې اساس
 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: 
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 ننګرهار ریحان الله رحیمي   پوهندوی   عامه اقتصاد  ۱۱۰ ننګرهار پوهنیار محمد عرفان قریيش رهربي له تیوري تر عمله 109

 ننګرهار ی ز 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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