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 چاپول درسي کتابونو     د 

 

 ! نو ی محصل   رانو ګ قدرمنو استادانو او  

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

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

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

 . ي ېږ فو وکاپي ک  ت ی ف ی ک 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  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 

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

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

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

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

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



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

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

  یوې وروسوته  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 

تویهات د نړیوالهو علمهي  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 غان ماشومانو لپار  د جرمني کم د اف 

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

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

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

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

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

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

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

 

 وردک   یی ح ی   اکرت ډ 

   ۲۰۲۲  لپ ې وزارتپ کابلپ اپر   و ړ ک زد    و ړ لو   د 

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴پ  ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰:   ليفون ټی دفرت    د 

 textbooks@afghanic.org:  امييل 
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 د پیل خربي 

رهربي ډېر د پاملرنې او ارزښت وړ يو عنوان دی. خلک له ځان او نورو څخه اکرثه دا پوښتنه کوي، 

ترالسه  معلومات  ډېر  چې  وي،  کې  هڅه  په  دوی  اوسې؟  رهرب  غوره  چې  يش،  کیدلی  څرنګه  چې 

ي کړي، ترڅو اغېزمن رهربان اوسې. له همدې امله رهربي په نړيواله کچه د څېړونکو پاملرنه خپله کړ 

مغلقه  رهربۍ  د  ترڅو  را څرګنده شوې دي،  ګانې  تيورې  مختلف  پایلو څخه  له  د دې څېړونو  ده. 

پروسه توضیح کړي. ځېنې ځېړونکو رهربي د يو ځانګړنې او يا يوې رويې په توګه پېژندلی دی، په  

رهربي    داسې حال کې چې ځينې بیا رهربي د معلوماتو يوې پروسې له نظره یا د اړيکو له نظره پېژنې.

د کمي او کیفي دواړو روشونو څخه په ګټه اخيستنې رسه)لکه په وړو ډلو او لویو سازمانونو کې( تر  

لیکل  پایلو څخه چې کوم کتابونه  له  ټوله کې د رهربۍ د څېړنو  په  نېول شوی دی.  مطالعي الندې 

يل او مغلق  شوي دي، د رهربۍ د پروسې داسې يو انځور وړاندې کوي، چې تر ډېره حده پورې پیچ

وي. خو په دې کتاب کې بیا د رهربۍ تيوري ګانو د بحث څخه رسبیره پر عميل ساحه یې هم ډېره 

ګټه  څرنګه  کې  عمل  په  ګانو  تیوري  له  رهربۍ  د  چې  شوې،  ټينګار  دې  په  او  ده  شوې  پاملرنه 

 واخیستل يش؛ ترڅو غوره رهربي تررسه او غوره رهربان را څخه جوړ يش. 

، بلکې شخصيتي ځانګړتياوي دي، بايد هغه  یرهرب کېدل مورذايت نه دنو پر بنسټ  د نويو تيورې ګا

  ې د هر   ۍزده  کړئ، تجربه يې کړئ، چې همدا د دې المل کېږي، چې شخص رهرب يش. د رهرب 

پر  او عمل  زمينه مساعدوي  ېنظريې مطالعه کول  دا  ته  نورو  تررسه    غورهچې څرنګه    ،کول  رهربي 

 . کېږي، او په حساسو حاالتو کې څه ډول رهربيت او مديريت وکړل يش

يواځې نه  کتاب  ادار   د  دا  دپالاو    ې عامه  پوهنځې،  علومو  یسۍ  سيايس  او  اقتصاد  حقوقو  د  د   او 

  يا ټولو هغو مسولينو لپاره چې د رهربۍ، مديريت، آمريت    د  لپاره ګټور دی؛ بلکې  پوهنځيو محصلينو

 یثابتيدال   ىاغېزمن او مرستندو   ېرپه خپل مسلک کې ورته د برياوو لپاره ډ  ،ندې په غاړه لريد  ېنور 

ډېری    يش ډول  په  رهرب  يو  د  کې  چاپرييال  کارې  خپل  د  تاسو  به  رسه  لوستلو  په  کتاب  دې  د  او 
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ه، ستونزې په ساده او اسانه ډول حل کړئ او خپل دندې به د يو غوره رهرب په ډول تررسه کړئ، ځان ت 

 الس الندې کسانو ته، ټولنې او سازمان ته به پرمختګ ورکړئ. 

ډېرو ستونزمنو   په  يم، چې  ډېر رايض  پالر څخه  او  يادونه وکړم، چې د خپل مور  بايډ  په آخر کې 

رشايطو کې يې زما سامله روزنه وکړه او د دې جوګه يې کړم چې ټولنې ته د خدمت وکړم، که څه هم  

ر حقوق هيڅ کله هم نه پوره کيږي، خو بيا هم نړۍ نړۍ مننه ترې کوم په په مننې رسه د مور او پال 

استاد   او  تره  خپل  يم،  غوښتونکی  خوشحالويو  د  درباره  له  تعالی  الله  د  ورته  کې  آخرت  او  دنيا 

پوهنوال محمد اميل حقمل څخه نړۍ مننه کوم چې د مکتب له اول ټولګې څخه تر اوسه يعنې له  

ي يا پورې  تر  او  الف څخه  ننګونو  په علمي او شخيص ژوند کې د هر رنګه  او  ې ماته ښوونه کړې 

ستونزو رسه چې مخ شوی يم په اړه يې ساملې الرښوونې او مشورې راکړې دي، الله تعالی دې ورته   

اجرونه ورکړي، په دريم قدم کې له خپل نږدې ملګرې محمد نسيم رسخرودی څخه نړۍ مننه کوم  

 .ه ستونزه کې يې زما الس نيوۍ کړېه شان په هر چې لکه د يو مرش ورور پ

 پوهنيار محمد عرفان قریش 

 ۰۷۸۷۷۸۹۳۸۴موبايل شمريه: 

 mohammadirfanqurishi@gmail.comبريښنا ليک : 

 



3 

  

 لومړی څپرکی 

 مديريت رسه يې توپريونه او مشابهتونه  له د رهربۍ پېژندنه او 

توګه    هچې بايد رهربي په لنډ  ،د  ه نېدي؛ خو دا هم اړ ربۍ تيوري ګانې  چې زموږ اصيل موضوع د رهدا

دويم   په  وروسته  له هغې  او  وکړو  باندې بحث  او مشابهتونو  توپريونو  له مديريت رسه يې  بيا  او  وپېژنو 

  چې نوموړو تيوري ګانو  ،فصل کې د رهربۍ تيوري ګانو باندې تفصييل بحث وکړو او په دې هم پوه شو

خيستل  خه څرنګه په عمل کې کار اڅ

 ږي. ېک

 د رهربۍ پېژندنه   :لومړی مبحث

 ،مخکې دا مهمه دهنه  د هر څه څخه  

چې   ويش،  پوښتنه  اسايس  يوه  چې 

 ؟رهربي څه شی دی

پ ډېريو  په  علامء  رهربۍ  د  ېد  ړيو کې 

ې پوښتنې په ځواب کې ستونزو کې  د

د رهربۍ طبيعيت په   او ډېر څه يې   هو 

د رهربۍ په ليکنو کې    ،اړه ليکيل دي

مشخص   تعريفونه  ډېر  څخه  سلو  د 

رسه  تعريفونو  ډېرو  دې  د  دي،  شوي 

د   او  شوي  پېژندل  مفاهم  ځېنې  رسه 

د رهربۍ پېژندنې په    (1)ږيېچې رهرب چاته ويل ک  ،ډېريو خلکو په وسيله دا په دقت رسه منعکس کوي

 هر يو يې په الندې ډول دي:  ،دي ينظريات چې وړاندې شو ه کوم عمومي اړ 

 
1 . Peter G. Northouse (2018). Introductio to Leadership (concepts and Practice), Fourth Editon, 

published by SAGE Publications, California, p. 27 
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 (Leadership Is a Trait)ی  )خصوصيت( د  رهربي يوه ځانګړنه  ی:لومړ 

دا ځانګړې  لومړی  يوې  د  رهربۍ  په  ځانګړ   ،کېږيفکر    (خصوصيت)چې  کوونکي    نهيو  يو جال  فرد  د 

چې  ی،په توګه تعريفولو څخه مقصد دا د رهربي د يوې ځانګړنې ،کوم چې اکرثه اريث وي ی،کيفيت د

  ځېنې رهربان بااعتامده، ځېنې قاطع   ،ترڅو د هغه رهربي اغېزمنه کړي  ،يو فرد ځېنې ځانګړتياوې ولري

لري ټولنيز خوی  بيا  نور  په ځانګړو صفاتو   ،او ځېنې  د رهرب  او  په رهرب  ويل  يوه خصوصيت  ته    رهربۍ 

، ځېنې بيا ادعا کوي  (کېږيږول  ېبلکې ز   ،ږيېرهربان نه جوړ )چې    ي، دې باور راڅرخټينګار کوي او په  

چې رهربي يوه روحاين پديده ده او د    ،کېږيچې د رهربۍ خصوصياتو ته پاملرنه رهربي د دې المل  

دای ېک  ،ړو استعدادونو رسه به رهربي کويګر خلک د ځانېواځې لږ شمچې ي  ،دې ځواب ورکوونکی دی

چې موږ ټول د  دای يش  ېجود وي، همدارنګه داسې ادعا هم کدې نظريه کې ځېنې حقيقتونه مو يش په  

ز ېيو شم ډېر ېر خصوصياتو رسه  له دې خصوصياتو څخه  او  ياستو  مثبت  ږول شوي  رهربۍ  پر  زموږ  ی 

په هر حال موږ د رهربۍ   ،خصوصياتو ته تغري ورکړل يش  وچې ځېنيش،  دای  ېاغېزه ښندلی يش او ک

وو او خصوصياتو په اړه په دويم فصل کې په تفصيل رسه بحث کوو او د مختلفو علاموو څېړنو  ځانګړتيا

 (1) او مطالعاتو څخه يادونه کوو.

  (Leadership Is an Ability )رهربي يوه وړتيا ده  :دويم

يوه وړتيا هم ګڼل    ۍهمدارنګه د رهرب   ې،ځانګړنې په ډول پېژندل شو   لکه څرنګه چې رهربي د يوې

چې د    ی، او مطلب ترې دا د  چې رهرب اويس  ،هغه شخص چې د رهربۍ وړتيا لري کولی يش  ،ده  ېشو 

لري ظرفيت  کولو  وړتيا    ،رهربي  د  چې  کې  حال  داسې  يو    (ability)په  د  معنا  کليمه  ظرفيت  طبيعي 

طبيعي ډول ښه وينا وال  لګې په توګه ځېنې کسان په  ېد ب  ،ته رايشدلی يش چې السېورکوي، وړتيا ک

چې د خلکو په مخ کې ښه وينا وکړي، همداسې    ،په داسې حال کې چې ځېنې بيا مترين کوي  ،وي

وړتيا لري فزيکي  برخه کې طبيعي  په  د سپورت  د    ، ځېنې خلک  بيا  نور کسان  په داسې حال کې چې 

له الرې   د مترين  ورکويخپل سپوريت ظرفيت  ځېنې خلک    ،پرمختګ  رهربۍ کې  کولو  په  رهربي  د 

وړتياوو ته د ډېر زحمت او مترين   یل کې چې نور کسان بيا د خپل رهرب په داسې حا  ،طبيعي وړتيا لري

 له الرې رشد ورکوي.

 
1 . Ibid, p. 28 
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 رهربي يو مهارت دی :يمېدر 

  ی، طلب دا دته د مهارت مفهوم ورکولو څخه م  ۍچې رهربي يوه مهارت دی، رهرب   ی، يم نظر دا دېدر 

مهارت لرونکي رهربان    ،وه کار په اغېزمنه توګه تررسه يشترڅو ي  ،چې رهربي يو پرمختللی قابليت دی

د    ،ليتونو تررسه کولو الرې هم پېژينؤ مس   و او د خپل  ليتونه پېژينؤ څوک چې خپل مس   ،قابل خلک دي

 ، ږيېه کې په دې پوهپه پروسکمپاين ماهر رهرب د متويل راټولو    راټولولو  لګې په توګه په د يو متويل ېب

چې يو    ، چې دا چاره څرنګه تررسه کړي او په ټول جريان علم لري او د خپل پوهې له الرې کوالی يش

ږي چې بايد  ېماهر رهربان قابل دي او هغوی پوهکه په لنډ دډول ووايو    ،اغېزمن کمپاين تررسه کړي

 ږي چې څرنګه يې وکړي.ېڅه وکړي او پوه

ځکه چې مهارتونه   ي،ي د هر چا لپاره د الس رسۍ وړ ګڼتوګه توضيح کول رهرب رهربي د يو مهارت په  

ی يش. حتا بغري د رهربۍ طبيعي زده کوالی يش او يا پرمختګ ورکولچې خلک يې    ،هغه وړتياوې دي

غ د  څخه  نورو  د  او  الرښوونې  مترين،  د  ته  رهربۍ  خپل  خلک  څخه  پرمختګ  وړتيا  الرې  له  ربګون 

دای يش د مطالعي يش او زده يش، که ېد يو مهارت په سرتګه کتلو رسه ک   تهرهربۍ    ،ورکوالی يش

 (1) چې رهربي ترالس کړئ. ې،زده کړي کولو توانايي لري ته کولی ش چېرې ته له تجربو څخه 

 

  (Leadership Is a Behavior) رهربي يوه رويه ده :يمېدر 

مومي رويو کې مرصف وي چې  ښودلې چې رهربان په کيل ډول په دوه ډوله ع  ېد رهربۍ په هکله څېړن

 .  ېروي ېاو د پروس ېله وظيفوي روي ېعبارت د

  ې لګې په توګه يو رهرب د جلس ېد ب)ترڅو دنده تررسه کړي  ،ږيې د رهربانو په وسيله استعامل هوظيفوي روي

 .  (لپاره يوه اجنډا چمتو کوي

رويد پرويس اخيستل  ه    نورو رسه مرسته کوي  ،کېږيهغه وخت ګټه  له  د    ،کله چې رهرب  ترڅو خلک 

لګې په  ېد ب)،  ن له حاالتو رسه ښه توافق وکړيځا  ګروپ له نورو غړو رسه ځان راحت احساس کړي او

تر اوسه (.  يچې ځان په چارو کې دخيل وګڼ  ،توګه يو رهرب له افرادو رسه په يو ګروپ کې مرسته کوي

چې هغه غوره الره   ،دواړه رويو ته اړتيا لري، د رهربانو لپاره دا ننګونه ده  ېربي وظيفوي او پروسه يره

 (2) ورکړي او يو هدف ترالسه کړي.  یوموړو رويو ته په خپلو هڅو کې ځان څوتر  ،وپېژين

 
1 . Ibid, p. 39 

2 . Ibid, p. 38 
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  (Leadership Is a Relationship) رهربي يوه اړيکه ده  :څلورم

د دې ديد له مخې    ،ده  يوه رهربي اړيکه  ،کېږيبل او يو څه غري معمول الره چې د رهربۍ په اړه فکر  

نه داچې د رهرب په ځانګړي صفاتو    ،رهربي د رهربانو او الس الندې کسانو ترمنځ په اړيکو مترکز لري

او الس الندې کسانو    ،پورې رهربانو  ده چې  پروسه  يوه  د همکاريو  رهربي  بيا  اړيکه ګڼل  يوه  رهربي 

واقع   پ  ،کېږيترمنځ  او د الس الندې کسانو  اغېزه ښندي  اغېزمن  يو رهرب  او  ،  کېږيه وسيله  پر رهرب 

  باندې هغه حاالت اغېزه کوي. دا نظريه ټيڼګار کوي چې يو اړخيز عمل نه   و الس الندې کسانو دواړ 

په سنتي رهربۍ کې واک له پورته خوا څخه ښکته خواته موجود   ،دی بلکې دا يو دوه اړخيز عمل دی

رهرب او الس الندې کسانو په يو    ېيعن)  ډ ويوي؛ خو د رهربۍ په دوه اړخيز ډول کې واک او اغېزه ګ

، هر چا لپاره د الس رسۍ وړ ګڼل  کېږيکله چې رهربي په دې شکل پېژندل    ،(بل متقابل اغېزه لري

 .ږيېورې نه محدوداو يواځې په يو ګروپ کې په رسمي نومول شوي رهرب پ کېږي

او د    ،ته د يوې اړيکې په ډول فکر کولو دا وړانديز کوي  ۍرهرب  بايد الس الندې کسان  چې رهربان 

هغوی منافعو ته د رهربۍ په پروسه کې ځای ورکړي. رهرب بايد په مکمل ډول د الس الندو څخه خربتيا  

څخه دا    ه دېعالوه ل  ،معلومات ولري  ولري او د هغوی نظرياتو، موقعيتونو، خويونو او خوځښتونو په اړه

  ، ځکه چې پر رهربانو ټينګار کوي چې له الس الندې کسانو رسه کار وکړي  ،تګالره يو اخالقي اړخ لري

 1ترڅو خپل دوه اړخيز اهداف ترالس کړي.

 
1. Ibid, p.37 
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 (Leadership Is an Influence Process) رهربي يوه اغېزمنه پروسه ده :پنځم

رهربي   ،کېږيد رهربۍ په اړه اخري الره چې فکر  

له مخې   ېد دې نظري  ،يوه اغېزمنه پروسه ګڼل دي

ده پروسه  يوه  د    ،رهربي  فرد  يو  وسيله  هغه  د  چې 

ښندي اغېزه  باندې  ګروپ  يو  په  يو    ،افرادو  ترڅو 

 عمومي هدف ترالسه يش. 

په ډول پېژندلو څخه مطلب دا    ې هربي د يوې پروسر 

او يا يو وړتيا نه ده   ی، د  چې په   ،چې دا يو ځانګړنه 

رهرب کې موجود ده، بلکې متقابله اړيکه ده کوم چې  

واقع   ترمنځ  او پريوانو  د  (  تاثري)   اغېزه   ،کېږيد رهرب 

ځکه چې رهربان پر   ، رهربۍ په مرکز کې ځاي لري 

الندې   غورځويالس  تاثري  خ  ، کسانو  پل رهربان 

 ،انرژي څخه په ګټه اخيستلو پر افرادو اغېزه ښندي 

په عمومي اهدافو   ، ترڅو يو څه په ګډه ترالسه کړي 

  ،باندې ټيڼګار کول رهربۍ ته يو اخالقي اړخ ورکوي

الس  د  به  رهربان  چې  کموي  امکان  دا  چې  ځکه 

 ،الندې کسانو په مقابل کې داسې عمل تررسه کړي

چې په کې له زور څخه کار اخيستل شوي وي او يا  

 ( 1)غري اخالقي وي. 

 

 
1 . Peter.G northhouse,” Leadership Theory and Practice” (2016). 7th edtion, London, Sage 

Publications, p.6 
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 د رهربۍ او مديريت ترمنځ توپريونه  :دويم مبحث

  رهربي د نورو رسه کار کول دي   چې  ،ىد  ر داېپه يو نظر په بشپړه توګه د مديريت او رهربۍ ترمنځ توپ

همدارنګې د رهربۍ او مديريت ترمنځ ځېنې نور توپريونه په   (1) يريت د نورو په وسيله کار کول ديمداو  

 الندې ډول ښودل شوي دي. 

 

 مدير امر کوي او ثبات سايت او رهرب بدلون او حرکت رامنځ کوي. ❖

 الرښوونه کوي .مدير پالن او بوديدجه برابروي او رهرب  ❖

  .خلک په يو رديف کې راټولوي مدير تنظيمونه او ګامرنه کوي او رهرب ❖

 )2(حلوي او رهرب د سازمان کارکونکي په حرکت راويل او هڅول کوي. ېمدير څارنه کوي او ستونز  ❖

 . وينکی و خو رهرب نوښتګر او پرمختګ ورکو   ؛مدير د نظم او ثبات ساتونکی وي ❖

 . ويپېچلتيا څخه وتل وي او رهربي د بدلونونو راوتل  لهمديريت  ❖

 مديران ښه کارونه تررسه کوي او رهربان کارونه ښه کوي. ❖

وي او ډېر قدرت د خپلو پريوانو څخه  هم  رهرب د قانوين قدرت څخه پرته د شخيص قدرت لرونکي   ❖

د   د سازمانونو  په داسې حال کې چې مديريت  راوړي،  لپار   سنبالولوالسته  قدرت  کولو  قانوين  د  ه 

 څخه ګټه اخيل. 

د سازمان    ىچې هغو   ،هد مديرانو اغېزه د سازمان په کارکوونکو باندې، د يو رسمي واک په بنا د ❖

راوړ  السته  داسې   ه،د  ې څخه  په 

کوىل رهربان  چې  کې  د   حال  يش 

اغېز  باندې  کړنو  او  اعاملو  په  نورو 

د   ىپرته له دې چې د هغو   ،وښندي

څخه  واک  رسمي  د  قدرت  اغېز 

 منشاء اخيستې وي. 

کوي ❖ ساتنه  چارو  د  په   ،مديران 

هغو  رهربان  چې  کې  حال   ىداسې 

 
 مخ  ۱۸۶ل(. تيوريهای رهربی و مديريت علمی، لومړي چاپ، کابل، انتشارات پامري ،  ۱۳۹۱. بربک احمدزی ) 1

2 . J. P. Kotter “A Force for Change”: (How Leadership Differs from Managemen), p. 8 
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 ته پرمختګ ورکوي.

يقت کې مدير د  په حق  ،کوي  وخو رهرب افرادو ته توج  ،يمدير سيستمونو او جوړښتونو ته توجه کو  ❖

په داسې حال کې چې رهربي    ي،د  يسازمان اوسني حالت ته ډېر محتاط او متوجه شمېرل شو 

انسانا حقيقي  د  عنوان  په  ته  لري  نوکارکوونکو  همداسې    ؛پاملرنه  تعريف  يو  رهربۍ  د  چې  ځکه 

ترمنځ هامهنګي رامنځته   ى ، چې د يوې ډلې غړي هڅوي او د هغو ي، رهربان هغه افراد دکېږي

 ( 1) کوي.

 (2) .مدير همغږي رامنځ ته کوي او رهربان ټيمي کار رامنځ ته کوي ❖

کتاب خپل  په  کوټر  همدارنګې  د    (How Leadership differs from Management)  او  بيا  کې 

 چارت کې ښوديل دي:( ۱-۱) رهربۍ او مديريت ترمنځ توپريونه په الندې

3Table 1. 1 Functions of Management and Leadership  

 
 مخ  ۱۲ل( رهربي، دريم چاپ، تهران، انتشارات ترمه،  ۱۳۹۵. داريوش غالم زاده) 1

2 . Janet Moyles (2006). Effective leadership and management in the early years, England, 

Published by open university press, p.6 

3 . J. P. Kotter “A Force for Change”: (How Leadership Differs from Managemen), p.8 
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 مبحث: د رهربۍ او مديريت ترمنځ شباهتونه  ېيمدر 

 (1) ېنې مديران بيا ډېر ښه رهربان دي ، چې ځېنې رهربان ډېره ښه مديران دي او ځکېږيداسې هم ويل  

  ، چې له ډېرو جهتونو نه د مديريت رسه مشابهت لري. رهربي اغېزه ښندل دي   ،رهربي هغه پروسه ده

 
1 . David I. Bertocci (2009). Leadership in Organization “There is a Defference between Leaders 

and Managers, United States of America, published by Press of America. p. 9 
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په    ، ىرهربي خلکو ته د کار لپاره اړتيا او په همدې ترتيب مديريت هم د  ،ىلکه څرنګه چې مديريت د

  (1)ټوله کې د مديريت ډېر فعاليتونه د رهربۍ له تعريف رسه همغږي دي.

ترڅو خپلو اهدافو ته    ،سازمانونو د سمبالولو دنده پر غاړه لريد  ړه  رهربي او مديريت په حقيقت کې دوا

هغو ېورس د  خو  توپري    ىږي،  کې  طريقه  په  کولو  اداره  په ،  کېږي   ليدلد  سازمان  يو  چې  څرنګه    لکه 

يريت ووايو او چې کولی شو هغې ته مد  ،چې د هڅونې هدف نه لري  ،کې رياستي طريقه ده  سمبالولو

ولی شو هغې ته د رهربۍ نوم  نو ک  ؛مشارکت، هڅونې او تشويق له مخې وي  د دل  ېکله چې موخو ته رس

لري  ،ورکړو توجه  ته  دې  دواړه  حال  هر  څرن  ،په  ورسچې  ته  اهدافو  خپلو  سازمان  يو  په    ،ږيېګه  خو 

ز ښندلو مشغول وي، په حقيقت ې مدير په يوې ډلې باندې په اغ  کله چې يو  ،طريقو کې رسه توپري لري

رهربۍ  په  په    کې  اهدافو  د  او  کوي  څارنه  جوړوي،  پالن  رهربان  چې  کله  او  دی  مرصوف  باندې 

د مشغول  مديريت  په  کې  حال  دې  په  وي،  کې  په  ىپرمختګ  غړو  او  ډلو  د  سازمان  د  دواړو  په   ،

ډله او  د سازماين  اغېزه  باندې  تر   فعاليتونو  اهدافو  لپاره ښندئېزو  په  يالسه کولو  توپري يې  يواځې  ، خو 

  (2) .یروش کې د

که څه هم د مديريت اصيل فعاليتونه د رهربۍ فعاليتونو رسه توپري کوي، همدارنګه د حدودو او حوزو له  

مخې هم توپري کوي، د کوټر له نظره چې رهربي او مديريت دواړه د يو سازمان ثبات لپاره مهم دي، د  

لري مديريت  پياوړی  سازمان  يو  که  توګه  په  خفه    ،بېلګې  اداره کې  به  پايله  نو  پرته؛  رهربۍ څخه  له 

کاغذ او  پرته   کوونکی  څخه  مديريت  پياوړي  له  سازمان  يو  چېرې  که  برعکس  ګرځي،  سبب  پرانۍ 

دای يش بې معنا وي او کله چې په سازمان کې د رهربۍ په وسيله د  ېرهربي ولري؛ نتيجه به ک  ېپياوړ 

هڅه   لپاره  غريکېږيبدلون  پر  به  بدلون  نو  لور   ؛  لپاره   يمستقيم  موجوديت  اغېزمنتيا  د  وي،  روان 

 (3) کړي.ته پياوړتيا ور  ۍنکی مديريت او مهارت لرونکی رهرب سازمانونو ته اړتيا ده چې صالحيت لرو 

 
1 . Hickman, C.R(1999). Mind of Manager” Soul of a Leader”, New York, Published by Jhon Wiley, 

1999, p. 12 

 مخونه ۱۸۸او  ۱۸۷، یو مديريت علم یرهرب  ی، تيوريها ی. بربک احمدز  2

3 . Kotter, J. P, A force for change, pp.7-8 
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 د رهربۍ او مديريت مبحثونو پايله

او مديريت توپريا اخيستې د  ،لري  يا رهربي  او که دواړه مشابه    هکه رهربي له مديريت څخه رسچينه 

واضح کړ   ؟دي د مديريت علاموو  پؤ ، چې رهربيت مس ېتر دې دمه  پور ېليت  او خاصو اصولو    ې ژندنه 

لريمحد توپري  رسه  مديريت  د  او  دی  زالزنيک  ،ود  ابراهام  ډول  په  بېلګې  براين   (1) د  هاروارد    د   (2)د 

په    ىدی، چې د مديرانو او رهربانو ترمنځ ډېر توپري موجود دی او هغو   يمديريت استاد باور پوهنتون د  

او کړنو کې يو د  په اړتياوو، شخيص اسنادو، فکرونو، ويناوو    ىهغو   ،  لريريکُيل ډول يو د بل رسه توپ

لر  توپري  واييبل رسه  هغه  ډول    ي،  شخيص  غري  په  سازمان  چې  کوي  هڅه  يا   سمبالمديران  کړي 

  ې د چارو غري  او کېږيڅخه په مديريت کې يادونه  (3)هامغه ډول چې د علمي مديريت باور او تيلوريسم

 
زېږديز کال کې د    ۱۹۲۴(: د سازمان او رهربۍ مسايلو استاد او ليکوال و. په  Abraham Zaleznikم زالزنيک). ابراها 1

په   ز   ۳۰جنوري  په ښار کې  پنسلوانيا  د  اياالتو  په متحده  امريکا  په  ېږ ېد  او  په  ېږدېز   ۲۰۱۱دلی دى  امريکا  د  ز کال کې 

ځ دى.  شوى  مړ  کې  ښار  په  مساکوسټس  د  اياالتو  پېمتحده  رهربۍ  د  لکه  دي  ليکيل  هم  يې  کتابونه    ۱۹۹۲ژندنه  ېنې 

(Learning leadership  مديريتي جذبه ،)۱۹۸۹  (Managerial mystique(د رهربۍ ستونزمن حاالت ، )Humans 

dilemmas of leadership.او دايس نور ) 

لپ تفصيل  نور  يش:  اد  وکتل  دې  وخت   https://www.google.com.af/?gws_rd=cr&ei=KMrmV4D7ره 

  ۲۴/۹/۲۰۱۶ماسښنت ورځ شنبه تاريخ ۱۱:۲۰

د  2 نړۍ  د  امله  له  شدت  نفوذ  او  قدرت  د  لري  قرار  ماساچوست کې  کمربيج  په  پوهنتون  دا  پوهنتون:  براين  هاروارد   .

په   هاروارد  کېږي.  ګڼل  څخه  پوهنتونونو  قانون    ۱۸۶۷مشهورو  ايالت  ماساچوست  د  هيات  نهاد  د  کې  کال  زېږديز 

په وسيله ايجاد شو او له هغه لږ څه وروسته د دغه پوهنتون لومړنی حامي اود مال مالتړ نوم، جان هاروارد د جوړونکي  

تر اوسه پورې د    ،هغه لياره وټاکل شو. دا پوهنتون په امريکا کې يو د پخوانيو او قدميي د زده کړې مؤسسه ګڼل کېږي

دامز، تئودور روزولت، فرانکلني روزولت، جان.اف.کندي، جورج ادامز، جان کوئينکي  اجمهوران جان  امريکا اته رئيس

د نوبل جايزي ګټونکي   ۱۵۰په دغه پوهنتون کې زده کړي تررسه کړي دي او   باراک اوباما بوش، رادرفورد بريچارد هيز و

 حضور درلودىل دى او بل ارزښت يې د لويو لويو کتابخانو موجوديت دى.   استادان او څېړونکي په دغه پوهتنون کې

يش:   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور  شنبه    ۱۱:۴۶وخت   http://hamshahrionline.ir/details/253684د  ورځ  ماسښنت 

   ۲۴/۹/۲۰۱۶تاريخ 

مکتب  3 تيلوريسم  صنعتي  )کال   .  د  تيوري  دا  مکتب(:  ياتيلور  مکتب  سنتي  يا  مکتب  مديريت  علمي  يا  تئوري  سيک 

هغه)د   وکړه.  يادونه  څخه  نيونې  تصميم  لپاره  کار  او  وخت  د  تيلور  شو.  رامنځته  لخوا  )تيلور(  د  کې  وخت  په  انقالب 

ديريت په ساحه کې بيان کړه چې د مديريت اصول ( ترعنوان الندې يو کتاب وليکه او خپل د مطالعي پايلې او نتايج د م

د کار د هر عنرص اجرا کول د علمي روشونو    (۱)له:    ېچې عبارت د  ،مديريت د پنځه ګونو اصولو په نامه ياد شوي دي

د کارکوونکو رسه صميامنه مرسته د (  ۳)کوونکو ټاکل د وړتيا له مخې.    د کار  (۲)ځاى.    په وسيله د غري علمي روشونو پر

شنه د مديريت او کارکوونکو  ېليت و ؤ د کار او مس  (۴)روشونو څخه په استفادې د شغيل دندو په تررسه کولو کې.علمي  

http://hamshahrionline.ir/details/54276
http://hamshahrionline.ir/details/253684
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او مديران د نظري  شخيص کول دي  داس  ېدې  په  حال کې چې رهربان کامالً   ېڅخه پريوي کوي، 

ي او هڅه کوي، چې د خپلو کارکوونکو د  هدافو او روشونو ته لر شخيص کتنه او احساس د سازمان ا

له مخې چې وړاندې شوي، هڅه وکړي او    (1)سازماين اهدافو ترالسه کولو لپاره د هغه رويو او اسرتاتيژيو

بيا انسان مثر ته   او له خطر رسه مقابله  او له هغه رسه مقابله وکړي  حتی خطرونه هم په غاړه واخيل 

خوا څخ بلې  له  او  رسرسوي  د  ته  اهدافو  رهربان سازماين  حوادثو رسه ېه  او  لپاره چې کوم خطراتو  دو 

 رونو رسه يې انجاموي. استقبال او په فوق العاده کا ،مخامخ کېږي

يوازې هغو خلکو رسه چې په سازمان کې هغو  په    ،ته سپارل شوي دي  ىمديران  اړيکه کې وي،  په 

چې فکري، رواين او اعتقادي اړيکه د خپلو پريوانو   ،يداسې حال کې چې رهربان ډېر متايل دې ته لر 

د هاروارد په پوهنتون کې د مديريت او د    ستيالد زالزنيک مر   (2)ډول جان کاتر   ېپه همد  ،يرسه ولر 

، د هغه جملې څخه هغه باوري دی، يرهربۍ او د دواړو ترمنځ په اوصافو کې په نورو داليلو قايل د

ګرامونو په السته راوړلو کې  و چې مديران ډېر د سازمان اهدافو په تعقيب، جوړښت او نتايج د رسمي پر 

مديرانو  د  کوي،  اوسن  هڅه  د  وخت  تېرېږي  يډېر  کې  ساتلو  په  حاالتو  روانو  او    ،او  بدلون  د  رهربان 

 
ترمنځ. تيلور په دې باوري ول چې پورته څلور اصول د علمي مديريت اصيل بنسټ تشکيلوي چې نه بايد په مديريتي  

 کانيزومونو کي اشتباه ويش. 

يش: وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور  تاريخ    ۸:۴۰وخت   http://www.zafarmand.ir/?p=1129  د  دوشنبه  ورځ  ماسښنت 

۲۶/۹/۲۰۱۶  

له يوې لويې    ېعبارت د  ي. اسرتاتيژي: په اصل کې اسرتاتيژي )اسرتاتژيا په يونان کې( په مفهوم د اسرتاتيژيکه رهرب  1

(  (stratosلومړۍ برخه يې سرتاتوس  ،اسرتاتيژي له دوه يوناين کلمو څخه اخيستل شوې ده   فرمان ورکوونکي هرن څخه.

د پوځ خپر په معني  بر کېدي  په  برخه  لويه  يوه  نريو  د  په يو کمپ کې په هغه ډول چې  يې    ېدل  برخه  ونييس، دوميه 

egy).چې يوناين مصدر دى په د رهربي کولو معنا لري )  

: جان ادر ژباړن: اميني محمد تقي، دنيوي محمد رضا شاکر، عليخاين سيد شيام سيد، رهربي د نور تفصيل لپاره وګورئ

 مخ ۱۱اسرتاتژيک، چاپ لومړي چاپ، پژوهشکده مطالعات فرهنګي و اجتامعي، تهران،  

اياالتو د کلفورنيا په  په امريکا متحده    ۲۵ز کال کې د فربوري په  ېږدېز ۱۹۴۷(: دا عامل په  John Kotter. جان کاتر)   2

ز کې  د    ید  یدلېږ ېايالت  ومړ.  ۶۹او  عمر  په  په    کالو  او  مکتب  تجاريت  هاوارد  د  پوهنتون،  په  هارواد  د  يې  کړه  زده 

رهرب  د  لکه  دي  ليکيل  هم  يې  کتابونه  څه  يو  او  دي  کړي  تررسه  کې  انسټيټوټ  تکنالوجي  په    بدلون  ۍمساکوسټس 

(leading changeد تغري زړه ،)  (The heart of changeدا هغه نه دي ،)،   چې موږ يې دلته کوو  (That’s not how we 

do it here!(لپاره قوت د تغري   ،)Force for change( جان پي کارټر په څه رهربان په حقيقت کې کوي ،  )Jhon P. 

Kotter on What Leaders Really Do.او دايس نور ) 

يش:   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور  -https://www.google.com.af/?gws_rd=cr&ei=smHpV4rcHsuqaد 

7QoqgE#q  ۲۶/۹/۲۰۱۶ماسښنت ورځ دوشنبه تاريخ  ۱۱:۵۰وخت  

http://www.zafarmand.ir/?p=1129
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او کارکوونکو رسه په راتلونکي کې هم په    يپرمختګ په لټه کې وي؛ ترڅو مطلوب وضعيت ته ورسېږ 

مديريت دواړه د اغېزمنو سازمانونو لپاره    ي رهربي او پياوړ   يامله کارتر پياوړ   ې اړيکه کې وي؛ له همد

 ګڼي.  مقتدر

چې ډېر سازمانونه د مديريت تر فشار الندې او مخکې له رهربۍ څخه د    ،کېږيخو له بده مرغه ليدل  

زه  ېپه رهربۍ باندې اغ  ېچې نن ورځ سازماين اړتياو   ،کارتر باوري دی  مديريت تر اغېزې الندې وي،

د هغه کار وخت د تغرياتو په جريان کې او نننۍ ورځې پرمختګونو    ، ي ږ ېپه داسې ډول چې وتوان  ،کوي

پر بنسټ ودروي، نه دا چې کارکوونکي له انديښمنو کارونو رسه او ډېر سخت مايل قوانينو رسه مخ کړي، 

او مدير همېشه له ديکتاتورۍ څخه کار اخيل؛    ېکه چېر  او شديد وي  نو حتمي به د  مديريت سخت 

  ( هحتمي همداسې د)ځه فيصده پرمختګ هم ونه يش، خو رهربي شونې ده  نسخت مديريت الندې پ

  ، لويېرهربۍ دی، چې له مديريت څخه يې بچې پنځوس فيصده پرمختګ رامنځته کړي، دغه هرن د  

د دغه نفوذ ،  ه د وړاندې شويو اهدافو د ترالسه کولو لپاره په ډله کې د نفوذ د ايجاد توانايي د  يرهرب   ءً بنا

کېدايرسچ وي  ،يش  ىنه  رسمي  س  ،چې  رسمي  يو  په  سلسله يازمان کې رسچلکه  سازمان  د  لکه  نې، 

لکه برشي،    ،رسمي وي  ېيش، چې غري   ى، اختيار، مقام، مکافات او مجازات وي او يا کېدا(1)مراتب

ه يش او د سازمان په صحنه  يرسه ترڅو د ګټورو بدلونونو رسچې  فکري او اعتقادي اړيکې د کارکوونکو

 ارزښتمن واقع يش.کې 

انسانا د  کې  سازمان  په  رهرب  او  دی  مهارت  معنوي  او  برشي  رويي  رهربي  برشي  د  او  د الرښوونې  نو 

ولې هر رهرب چې د    ،يي، په ټوله کې هر مدير د رهربۍ له دندو رسه رسو کار لر ليت پر غاړه لر ؤ مس 

  مه پرمختګ لپاره الز   د   رهربۍ د ځانګړنو لرونکی وي، د مديريت په څوکۍ نه دی ناست؛ نو د سازمانونو

 ( 2)په اړه ښوونه او روزنه ورکول يش.چې مديرانو ته د رهربۍ  ،هد

  

 
د تشکياليت تسلسل له رعايت څخه له ټيټو رتبو څخه پورته او له پورته رتبو څخه ټيټو رتبو   ې. سلسله مراتب: عبارت د 1

 ته، او معموالً له پورته څخه ښکتو ته الرښوونه او له ښکته څخه پورته اطاعت صورت نييس.

شري   یابل، جو ل ( اساسات اداره و مديريت، ک  ۱۳۹۲د نور تفصيل لپاره دې وکتل يش: محمد توفيق شريوان فضيليت)

 مخ   ۱۸۲انتشارات قاري صفي الله ، 

 مخونه ۳۲ - ۳۰. سيد عيل اکرب افجه ، رهربي سازماين، 2
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 دويم څپرکی 

 ( Leadership Theoriesد رهربۍ تيوري ګانې) 

ره  ېانګژندنه،  ېچې ترڅو په سازمانونو کې د ځان پ  ی، مهم اړخ دا دړنې يو  ېد رهربۍ په برخه کې د څ

د پخوانيو سنتي ارواپوهانو    ،ه، صفات او ځانګړتياوې مطالعه يشورکوونکو او اغېزمنو رهربانو شخصيتون

، که  هاو په دې عقيده و نظر چې په ډېرو پخوانيو دورو کې يې د مديرانو د شخصيت په هکله ورکړي  

د عايل شخصي  ېچېر  لرونکد سازمان مسؤلني  او  يو   يت  اغېزه وښندي  ډېر مثبت  به  په سازمان  نو  ؛ 

 .ړيسازمان کې به يو اسايس بدلون راو

ډېر  نظرياتو څخه چې  هغو  ټولو  ځانګړنو  ېاغ  هد  د  لري،  باندې  تحقيق  په  د شخصيت   (خصوصياتو)زه 

د رويې رسه اړيکه    ،نګه وارزول يشچې شخصيتي ځانګړنې چې هر ر   ،اند دي  ېء پدعلام  ،هنظريه د

له دې نظريې څخه هدف په ځېنو ځانګړو موقعيتونو او حاالتو کې د انسانانو مختلف غربګونونه د   ،لري

يعنې رهرب بايد ځان له مختلفو حاالتو رسه )،  يکې موجودې د  ىمشخصو چمتوالو رسه ده، چې په هغو 

 یيا په بل عبارت کوال   ،ويل کېږي  چمتوايل ته ځانګړنې، همدغه  (اعيار کړي او ورته چمتوالی ولري

ي او يش، چې انسان يو اجتامع  یژنو، مثأل کېداېوپ  په ځانګړو روشونو او رويو باندې  ىشو افراد د هغو 

 (1)نکی.و کو  یدوستانه موجود وي يا يو تري 

ساده او ابتدايي ډول  د رهربۍ او دهغه د طريقو په اړه تر اوسه ډېر څه ليکل شوي دي، مګر په ډېر  

په دغه څپرکي کې د عمل او تيورۍ ترمنځ د    ،ه عمل کې د ګټې اخيستنې وړ نه ديليکل شوي او پ

لپاره هغه څېړنې چې تررسه شو فاصلې د له منځه و   دي، د علمي نظره په نړۍ کې د رهربۍ د   يړلو 

هربۍ عميل غوښتنو په   يش د ر قيقت کې وايو چې څرنګه څېړنې کوىلهرې طريقې يادونه کوو، په ح

 الرښوونه وکړي.   ته خلکو اړه

په اړه خربې   مشخصاتوهغې د بېالبېلو   په ځانګړي ډول په لومړي څپرکي کې د رهربۍ د پېژندنې او د

يا خصوصياتو په    وشخصيتي ځانګړتياو   د رهربۍ د زياتو ازموينو په اړه د افرادو د   یدغه څپرک  ، شوي دي

  ، روښانه شوي هغه د مهمو جاذبو په اړه چې په رهربانو کې ليدل کېږي  او د   (2) باره کې توضيحات لري

 
 مخ  ۳۸، یو مديريت علم یرهرب  یبربک: تيوريها ی.. احمدز  1

2 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p. 121 
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او تر هغې وروسته د رهربۍ د نورو تيوريانو په اړه چې په نړۍ کې ډېر دود لري معلومات وړاندې شوي  

   (1)دي.

 د تيورۍ پېژندنه  :لومړي مبحث

په اند تيوري د مفاهيمو، جوړښتونو، تعريفونو او دې ته ورته    (2)د څېړونکو څخه کرلينګر   ۍد رهربۍ تيور 

کې مشخصوي، د پديدو توضيح او وړاندوينې په منظور  يته وايي او د بدولونو ترمنځ اړ  ې وعقضاياوو مجم

کوونکې  رشح    يا په بل عبارت تيوري يا نظريه د امورو او چارو   ،دوی څخه يو منظم تصور ارايه کوي  له

 نځته کېږي.ده، چې په اتفاقي ډول رام

يو    ېزې اړيکې دي، چې څرنګه او يا ولېدو اړخترمنځ    یتيوري د مفاهيمو توضيح او د هغو   همدارنګه

 (3)، واضح کوي.کېږيپديده واقع 

او د نړۍ نامعلولو، مبهمو او مجهولو    کېږيتيوري هغه روش دي، چې د واقعيتونو درک او مشاهده پرې  

نقشې په عنوان مطرح    ېڅيزونو معنا ورکوي. نظريه د يو هدف په عنوان نه مطرح کېږي، بلکې د يو 

مشاهده شويو    . نظريه ديکو   کېږي، چې مديرانو او رهربانو ته د څېړنې او عمل په ساحه کې الرښوونې

منېپ تغري  يا  متحولو  د  له الرې  مناسبو طرزالعملونو  د  او  تر و و ښو  دنکو  راجمع   منځ  لپاره  معلومولو  اړيکو 

 اطالعات خالصه او تنظيموي.  يشو  یکړا

نان وړ رشايط برابروي، همدارنګه د اصولو او اساساتو  ي، دقيق، منطقي او د اطمیمنظم ليدلور )تيوري  

رسه مرسته    هغویالرښوونه او د    يا مديريت سبک او روش بيانوي، او افرادو تهټاکنه کوي، د رهربۍ  

 . (کوي

راګر  او  هاينس  د  علامء  لپاره    ،ږيېنوم   (4)دوه  کتنو  او  مشاهداتو  د  نظريه  تعريفوي:  داسې  نظريه 

 . هشبيني دېد پيچلو کړنو او رويو درک او پرهناميي، او د انسانانو 

د    ،تيوري هغه نقشې يا تګالرې ته ورته ده، چې د يو سازمان اوضاع او احوالو ته په کتلو رسه کولی يش

 (1) سازمان د مشکالتو لپاره د حل الرې وسنجوي. ينوموړ 

 
 ۱۲۴او  ۱۲۳ل(. رهربی سازمانی، لومړي چاپ ، تهران، انتشارات سازمان مديريت صنعتی،  ۱۳۹۰. سيدعلی اکرب فاجه ) 1

 مخونه 

2 . Carlinger 

3 . Christian, Harrison, Leadership Theory and Research, 2018, School of Business and Enterprise, 

University of the West of Scotland, Hamilton, Uk, p.26 

4 . Haines & Roger 
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معلومات او    کوسيلې په عنوان په مديريت او رهربيت کې د اصولو د طبقه بندۍ، ارزښتنا  ېتيوري د يو 

 مناسب مديريت همدارنګه د سازمان د داخيل ستونزو او محدوديتونو په ډاګه کولو کې ډېر رول لري. 

 د رهربۍ تيوري ګانې  :دويم مبحث

ده راغلرهربي    ،څرنګه چې څرګنده  منځته  زمانه کې  په  انسانانو  لومړيو  دو   ه،د  ېد  ډول    یداچې  څه 

افرادو پور  او مختلفو  دورانونو، ډول ډول وضيعتونو  د مختلفو  ب  ېرهربي کوله  په  او  ېالبېچې  لو حاالتو 

شوي دي او   ېر ۍ په اړه ډېر تيوري ګانې خپرهرب  د کلونو په اوږدو کې د، اړه لري ،سيمو کې قرار درلود

ګانې هم ډېر    ې همداسې د رهربۍ تيور   ، يش، چې وويل يش لکه څرنګه چې رهربان ډېر دي  یداېک

او د    ی د  ی رهربۍ په اړه څېړنې هم پرمختګ کړ لکه څرنګه چې نړۍ په پرمختګ کې دي ؛ نو د    ( 2)دي

 رهربۍ د ښه پېژندنې لپاره نورو څېړنو ته هم اړتيا ده.

اړه ډېر تيوري ګانې ورکړل شوي دي، په   اوږدو کې د رهربۍ په  لکه څرنګه چې مو وويل د کلونو په 

د عبارت  ګانې  تيوري  دا  ډول  لو ل  ېطعمومي  د  تيوري  یه:    ، (The Great Man Theory)سړي 

 Behavioural)د رويي تيوري  ،(Skills Theory)  مهارتونو تيوري  ،  (Trait Theory)خاصيتي تيوري

Theory) ،  تيوري تيوري  ،(Contingency Theory)اقتضايې  رهربۍ   Implicit)  ضمني 

Leadership Theory)،  تيوري اړېکو  غړي  رهربـ  ،  (Leader Member Exchange Theory)د 

کو  تيوريو خدمت  تيوري،  (Servant Leadership Theory)  نکي   Charismatic)جاذبې 

Leadership Theory)  ،معاملوي تيوري  (Transactional Leadership Theory)  ، بدلونکي تيوري  

(Transformational Leadership Theory) ، توضيع کوونکي تيوري(Distributed Leadership 

Theory) ،  تيوري تيوري و تنظيمو   غوره،  (Authentic Leadership Theory)  حقيقي    نکي 

(Entrepreneurial Leadership Theory)  .  پرمختللپه وروستۍ  کې  ګانو  تيوري  د    ېدې  تيوري 

 ( 3).هنکي تيوري دو غوره تنظيمو 

 
 مخ  ۱۴، یومديريت علم یرهرب  یها  ی، بربک، تيور ی. احمدز  1

2 . House, R. J., & Aditya, R. N. (1997). The social scientific study of leadership: Quo vadis? Journal 

of Management, 23(3), pp. 409–410. 

3 . Christian, Harrison, Leadership Theory and Research, p.16 
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په الندې   په حال کې،  بدلون  د  وختونو کې  په مختلفو  ګانو  تيوري  رهربۍ    ی ليدل  شکل کې (  2.1)د 

 شئ!

 ( 1)مختلفو وختونو کېشکل د مديريت تيوري ګانې په ( 2.1)

چې    ،تيوري ګانې دي  ۍشل شوي دي، چې يوه برخه يې پخوانېتيورې ګانې په دوو لويو برخو و   ۍپورتن

ي، د رويي تيوري او  سړي تيوري، ځانګړتياوو يا خصلتونو تيوري، د مهارت تيور   ی له: د لو دې  عبارت  

اړه نوې يا معاص   ۍاقتضايي تيور  بيا د رهربۍ په  بله برخه يې  او  چې    ،تيوري ګانې دي  ېڅخه دي 

کو دې  عبارت   خدمت  تيوري،  اړېکو  غړي  رهربـ  د  تيوري،  رهربۍ  ضمني  جاذبې  و له:  تيوري،  نکي 

بدلو  تيوري،  معاملوي  تيو و تيوري،  حقيقي  تيوري،  کوونکي  توضيع  تيوري،  تنظيمونکي نکي  غوره  ري، 

او پخوانيو تيورې ګانو بحث وکړو او هر يو به د يو مبحث په    ۍنېومړی به په مخکل  ،تيوري څخه دي

  ډول تر مطالعي الندې نيسو او بيا به د نوې تيوري ګانو په اړه وضاحت ورکړو.

 
1 . Christian, Harrison, Leadership Theory and Research, p.17 
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 ( Great man theoryسړي تيوري)  ی د لو  :لومړی مطلب

 ده.  ېشو ړۍ يا هغه نه مخکې رامنځ ته ېسړي نظريه په نولسمه پ ی د رهربۍ لو 

لو   ،پر اساس د رهربۍ ظرفيت يو ذايت امر دی  ېد دې نظري بلکې د    ،ږي نهېسړي رهربان جوړ   ی د 

  ی رهرب جوړوي، په دې معنا چې د لو   په طبيعي ډول  یږول کېږي، چې له هغو ېځېنو ځانګړتياوو رسه ز 

په    ي،اځې سرت افراد دا ځانګړتياوې لر سړي رهربان نړۍ ته په طبيعي ډول د رهرب په توګه راځي او يو 

وه ته  دې  پاملرنه  وخت کې څېړنو  نښه کړي  ،هغه  په  ځانګړتياوې  هغه  ډول    ،چې  واضح  په  کوم چې 

 (1) رهربان له پريوانو څخه جال کوي.

قهرمان په صفت ګوري، چې د رضورت په وخت کې رهربي  دغه نظريه لويو رهربانو ته په اصل کې د  

 کوي. 

چې په هغه وخت کې به رهربۍ ته د يو مردانه او غرييت    ،سړي اصطالح د دې لپاره کارول کېده  ید لو 

په ځانګړ  او خصوصيت فکر کېده،  له    ي ځانګړتيا  نظريې  د دې  او  برخه کې  په  نظامي رهربۍ  د  ډول 

(2).اوويس چې رهربان ،مخې ښځې نه يش کولئ
 

 

نو  ېنظريه د ځ  ېرل کېږي، چې ښايي نوموړ ېکې دايس انګ  يوکه دې موضوع ته دقت ويش؛ نو په لومړ 

افرادو بيانوونک  هغو  اشخاصو  څخه    ي او  نورو  د  او  لري  حالت  استثنايي  يو  چې  ده،  کوونکې  رشح  او 

ځانګړي وي، د دغو اشخاصو ستاينه کوي او دغو اشخاصو تاريخ ته بدلون ورکړي او له خپله ځانه يي  

 (3)کارنامې ښودلې دي.

چې نابغه   ،و، نوموړی په دې معتقد دی  (4)د مشهورو طرفدارانو څخه توماس کاراليل  نظريې  ې د نوموړ 

هلته خپل نفوذ واردوي، د دې نظريې پر اساس د رهرب له   ،او ذکي اشخاص چې هر ځای ته الړ يش

 
1 . Peter.G northhouse,” Leadership Theory and Practice” p.19 

2 . Christian, Harrison, Leadership Theory and Research, p.18 

 مخ ۲۰احمدزی، بربک، رهربی و مديريت علمی ،  . 3

د انګلستان د   ۴رب په  زېږديز کال کې د دسم  ۱۷۹۵. توماس کاراليل: يو سکاټلنډي فيلسوف، تاريخ پوه او استاد وو. په   4

نې  ېد انګلستان د لندن په ښار کې ومړ. ځ  ۵ز کال کې د فربوري په  يږدېز   ۱۸۸۱او په    ید   یدلېږ ېايکليفيکن په ښار کې ز 

 The)  انقالب  ې(، د فرانس…On heroes , hero – worship)  د قهرمان ، قهرمان او عبادت  ،کتابونه يې هم ليکيل دي

French Revolution د تو ،)( ماس کاراليل کارونهThe works of Thomas Carlyleاو داس )نور.  ې 

ماسښنت ورځ   ۱۱:۵۰وخت https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88د نور تفصيل لپاره دې وکتل يش: 

  ۲۷/۹/۲۰۱۶سه شنبه تاريخ 
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چې د تاريخ   ي، همدارنګه دا هغه رهربان د  ، نه ښايي د يو ملت رسنوشت بدل کړيلوري يو ناڅاپي کړ 

 (1) شکل او الره بدلوي.

شخصيت    ې د  د لوړ  چې  دي،  معتقد  دې  په  طرفداران  تواناينظريې  ځانګړې  د  قدرت    يرهربان  او 

او  دي  تر   لرونکي  ځانګړتياوو  شخيص  نورو  خپلو  يش د  کولی  رسه    ،څنګ  اسانۍ  په  ته  اهدافو  خپلو 

ده  ،ږيېورس نظريه هغه  لوړ شخصيت  د رهربۍ    ،د  وړل کېږ   دچې  په کار  لپاره  نوموړ ي  بررسۍ   ېاو 

 اريخي لحاظ يوه فلسفي نظريه ده. نظريه په ت

موجوديت ځانګړو صفاتو  ځېنو  د  انسان کې  په  اساس  پر  نظريې  دې  څخه  ک  د  هغوی  چې  ولی يش، 

 (2) ثر رهرب جوړ کړي.ؤ کامياب او م

 وروسته دا تيوري رد شوه او نور نظريات رامنځ ته شو.

 
1 . Christian, Harrison, Leadership Theory and Research, p.18  

هـ ش، تهران: رشکت سهامي    ۱۳۹۲زادګان، سيد محمد، مباين اسايس در سازماندهي و رهربي، څلورم چاپ،  . عباس   2

 مخ ۲۸۳انتشار، 
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  ځانګړتياوو تيوريد رهرب د شخصيتي خصلتونو يا شخيص  : م مبحثېيدر 

 (TraitTheory ) 

لومړنۍ مطالعې په شلمه او  څېړنې په اړه له امله د رهربۍ شخصيتي کړو وړو  ليوالتيا د سلوک د پوهانو د

شخصيت په اړه څېړنې په    کال په لومړيو کې د رهربانو دږديز  ېز (  ۱۹۰۰)د    ،تررسه شوي ديړۍ کې  ېپ

نو  ګا  هغو تيوري   ؟(ځانګړتياوې رهربانو ته لوړتيا ورکوالى يشکومې  )چې    ،دې رسليک رسه پيل شوي

ې تيورۍ تاکيد د  رسه شهرت وموند، ځکه چې د د  (يلوى سړ )په    ،پيدا کړ   یلچې په دې اړه پراخوا

ګاندي مهامتا  د  لکه  شخص  نظامي  او  سيايس  ټولنيز،  رهرب،  شخصيتي    (1) لوى  او  صفاتو  دننيو  د 

 
ګاند  1 داچې  گاندي:  کرمچند  موهنداس  ک  ي.  ګڼل  هند سرت رهربان  د  وړاندې  ېهم  ډېر  معلومات  يې  به  اړه  په  نو  ږي؛ 

مشهوره شو، د هند له مهمو سياستوالو گڼل کېږي، چې د عدم تشدد د سياست چي وروسته د مهامتا گاندي په نوم   کړو.

د  1٨٦٩د    .پلوى و نېټه  په دوميه  اکتوبر  د  کال  ک هند مېالدي  واليت  په  کرمچند  یزېږېدل  ېد گجرات  پالر  گاندي  د   .

د وه گجرات گاندي  کورنۍ  مذهبي  يوه  کورنۍ  گاندي  د  و.  سياستوال  او  وال  پانگه  يو  د    ېچ  ،واليت  مذهب  هندو  د 

په توگه   ېلگېب  ډېره مرسته کېدله. درسه يه تړاو درلود. د گاندي په پلرين کور کې د الچارانو او مسکينانو رسه    ېشنو ډلېو 

الدي  يم  1٨٩1او    1٨٨٨د    .اوهدرملنه او خدمت ک  ید هغو   ېد گاندي کورنۍ ال چاره ناروغان خپل کور ته بيول او هلته ي

 ېدچې    ېر ېته مببي ته راستون شو. چري ب  ېک  1٨٩1وکړې او په    ېزدکړ   ېقو لوړ د حقو   ېک لندن کلونو ترمنځ گاندي په

د   کاوه.  کار  توگه  په  يوه وکيل  کيم  1٩1٥او    1٨٩3د  منځ  په  کلونو  ک  ېالدي  افريقا  په سوييل  په   ېگاندي  کاوه.  ژوند 

 .انگرېزان د هنديانو رسه تعاصبي او ناسم چلن کوي ېچ  ،څرگنده شوه ېگاندي ته الپس ېسوييل افريقا ک

س په نامه  يل کړه. گاندي د ناټال انډين کانگريگاندي د هنديانو د حقوقو لپاره مبارزه پ  ېپه سوييل افريقا ک  ېچ  ،همدا و

بارزه  د هنديانو رسه د ناوړه او تعاصبي چلن په وړاندي م  ې. دغه غورځنگ په سوييل افريقا کیغورځنگ جوړ کړ   ېي

چي د ده د خدماتو اود هنديانو د حقوقو د مبارزې لپاره   ېر ېچ  ،الدي کال گاندي هندوستان ته ستون شویم  1٩1٥  .کوله

نو د د ژوند  ،گاندي خپل ځان د دغه نوم وړ نه گڼي ېچ ېحال ک ېداسه و. پ ی سرته ارواح نوم ورکړل شو  ېنعد مهامتا ي

س گوند مرش شو. د گاندي په مرشتابه  يالدي کال گانهي د هند د گانگريم  1٩2٠  په  ،خره يه د مهامتا نوم نه خوښاوهاتر  

گاندي د    ېالدي کال کيم م  1٩3٠په    ،دغه گوند د هند د خپلواکۍ تر ټولو مهمه او د عامو هنديانو گوند وگرځېده  ېک

مشهوره مارش هم    ېد مالگ  ېپه دې ترڅ ک  ،زه اوليس نافرمانۍ غوښتنه وکړهيما زانو پر ضد د صلح  يهنديانو څخه د انگر

 .مارش د انگرېزي مالگي د بازاري انحصار نه د خالصون يو کوښښ و ېد مالگ ،ږيېشمېرل ک

و چي   1٩42د   غوښتنه وکړه. همدا  هند دخپلواکۍ  د  نه  برطانيې  د  ډاگه  په  گاندهي  نېټه  په درميه  د جون  کال  مېالدي 

روغۍ له امله گاندهي د دو کالو بند وروسته بېرته خويش کړل شو. په سوييل افريقا  انگرېزانو گاندهي زنداين کړ. خو د نا

  ٨او همدا ډول په هند کښي گاندهي د انگرېزانو له خوا په څو څو ځله زنداين کړل شو. گاندهي خپل د ژوند مجموعا  

 .کاله په زندان کښي تېر کړل

په    1٩4٧د   ل  3مېالدي کال د جون  برطانيې  د  نېټي  برخو  ميي  په دو  او  هند د خپلواک کولو  د  کلېمنټ اټيل  وي وزير 

د   پاکستان او هندوستان ياين هند  د  چي  کله  و. خو  ويشلو مخالف  د  هند  د سرت  گاندهي  اعالن وکړي.  وېشلو  د  کښي 

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ps.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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چې دغه کسان د رهربۍ د صفاتو رسه يو ځاى پيدا شوي دي او    ،باور په دې دى  ،باندې و  وځانګړتياو 

چې په واضحه   ،ې موضوع ته ځانګړې شويڅېړنې د  اويواځې لوى خلک د دغو صفاتو لرونکي دي  

څخه   پريوانو  خپلو  د  رهربان  ځانګړتياوې  شخصيتي  کويتوګه  شخص  ، جال  رهربۍ  ( خصلتي)  تييد 

ړي صفات کوم  ګچې هڅه کوي هغه ځان  ،څخه عبارت دی  ۍ: د هغه تيور کېږي  ېتعريف داسۍ  تيور 

  (1)واضح کړي. ،ن ديېلپاره اړ  ۍچې د اغېزمنې رهرب 

پيړۍ په منځ کې د شخصيتي ځانګړتياوو په تکيه د رهربۍ د طريقې د جوړولو په  ږديز  ېز (  1٩٠٠)د  

چې   ،هکړ   ېکال وړاندږديز  ېز (  1٩4٨)په يوې څېړنه کې استاگديل په    ي،څېړنې پيل شو   ېاړوند نړيوال

په بل موقعيت او    ،داىېکيش  ه  او خصوصيات رسه ن  ويو کس په يو موقعيت کې د يو ډول ځانګړتياو 

همغه ډول رهرب وي او مخکې له دې چې په رهربۍ کې هغه صفات چې خلک يې لري    رشايطو کې

لرونکي وي يې  ډول چې خلک  په  اړيکې  يوې  د  رهربي  برخوردار    ،مطرح يش،  اړېکو څخه  ټولنيزو  د 

البته د رهرب شخصيتي ځانګړتياوې خپله د اهميت لرونکي دي، مګر څېړونکي باور   ،خالصه کېږي  ،وي

 ( 2 )چې دغه صفات د رشايطو او موقعيت پورې تړاو لري او همېشه يو ډول نه وي. ،لري

په وروستيو کلونو کې نوي فعاليتونه د څېړونکو د عالقې له مخې د رهربۍ اړوند د شخيص ځانګړتياو په  

د مثال په    ،دي  پيل شوي  ،زمن ويېپه رهربۍ باندې اغ  ،چې دغه صفات څرنګه کوالى يشاو دا  ءبنا

د ځانګړتياو  د رهربۍ  اساس چې  او تحليل په  نوې تجزيې  د يوې  اساس د پخوا  وډول  په  نۍ څېړنې 

دي رسېديل  اليگر )  ،رسته  او  وادر  وموندله(  لرد،  څېړونکو  نامه  او   ،په  ځانګړتياوې  شخصيتي  چې 

 
ه ډېر بډب    وادغه اخ    ېچ  ،ځلې وې  ېد گاندي هل  ېيواز   ،تقسيم پر وخت کورين جگړې ته ورته حالت را منځ ته شو

 .ژر قرار کړي

 پاليسۍ نه ناخوښه وه.   د ېهنديان د مهامتا گاندي د صلحڅو سخت دريځه ملتپال  مړينه:

ند بايد د خپلواکۍ لپاره او بيا وروسته د پاکستان رسه د کشمري په مسله د واک او توپک نه کار اد دغو سخت دريځو په  

په دغو سخت دريځو کیاخيستل شوي وا باند  ې.  پر مهامتا گاندي  په  هغه وخت    ېناتو رام گودسه هم و. دغه کس 

روان و. درې    ېپه منځ ک  ېمهامتا گاندي د بيانيې ورکول لپاره د خلکو د ډل  ېچ   ې،وکړ   ېد توپنچې درې ډز   ېدهيل ک

 .السه ورکړ د گاندي پر سينه ولگېدل او گاندي خپل ژوند د ۍواړه مرم

لپاره دې وکتل يش:   نور تفصيل    ۱۰:۱۱وخت    https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7د 

  ۲۸/۹/۲۰۱۶ماسښنت ورځ چهارشنبه تاريخ  

1 . Robert N. Lussier, Christopher F. Achua (2010). Leadership, fourth edition, USA, Published by 

LEAP publishing services, p.16 

2 . Stogdill, R.M., “Personel Factors Associated with Leadership”, Journal of Psychology, Vol, 

25,1948, p. 35 
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 (کرک پاتريک او الک)په همدې ډول    ،د رهربانو د ادارک پورې اړه لري  زياته پيامنه  خصوصيات په

نورو څخه    لهزمن رهربان  ېچې په دقيقه توګه اغ  ،يې وکړه  ادعااو  څېړونکي تر دې اندازې مخکې الړل  

 (1) جال ځانګړنې او صفات لري.

وړاندې شوو اثارو کې په ډېرو کې د رهربۍ  په دې اړه نور شواهد کوىل يش د څېړونکو څخه په نويو  

هغو څخه په ډېرو    ځېنې له  ،يش یداېک  ،ړونکو ښودلېېوې چې څيعنې کوم ځانګړتيا   (2) نښې وليدل يش

 .  دل يشېانسانانو کې ول

، دغه نظر په لويو  ياو ثابت د  يپه لنډ ډول په شخيص ځانګړتياوو او خصوصياتو باور اوس هم ژوند

بيا په هامغه لومړۍ    ي صفاتو پيل شو  نويو څېړنو رسه  او د  او وروسته د موقعيت په اثر له منځه تليل 

  (3)طريقه يعنې د رهرب د شخيص ځانګړتياوو او صفاتو په تاکيد منځته راغلې.

 د رهربۍ ځانګړتياوو په اړه د رالف استاګديل څېړنې  :لومړي جز

ړۍ کې څېړنو پراختيا موندلې، مګر په دې ېشلمه پکه څه هم د رهرب د شخصيتي ځانګړتياوو په اړه په  

دوو څ په  نظر  يو  پهېړنېاړه  واسطه  په  استاگديل  رالف  د  اثارو کې چې    ږديز ېز  (1٩٧4)او  (  1٩4٨)  زو 

کېږي  لونوک ليدل  رسېديل  رسته  په    ،کې  چې  کې  څېړنه  لومړۍ  د (  124)په  رهربانو  د  کې    مخونو 

نو په منځ کې د استاګديل لخوا د تجزيې  کلو   ږديز ېز (  1٩4٧)او  (  1٩٠4)په اړه د    وشخصيتي ځانګړتياو 

( 1٩4٨)په دوميه څېړنه او نورو مطالعاتو کې چې په همدې موضوع د    ،وه  ېالندې نيول شو او تحليل  

په    ،نو پورې تررسه شوې وه، هم تحليل، تجزيه او نتيجه ګريي شوې وهږديز کلو ېز (  1٩٧4)  څخه تر 

او انځور چې څرنګه د يو کس شخيص  ،دقيق نظر رسه د دې دواړو څېړنو څخه کوىل ش پايله  و يوه 

  (4) زمن يش السته راوړو.ېي په رهربۍ اغ،ځانګړتياوې کوىل ش

 
1 . Kirk Patrick, S.A. & Locke, E.A. “Leadership: Do Traits Matter?” The Executive, 1992, Vol.5, 

p.48 

2 . Nadler, D.R., & Tushman, MIL., “What Makes for Magic Leadership?” in W.E Rosenback & 

R.L., Taylor((eds) contemporary issues in Leadership, Boulder, CO: Westview,1989, p. 135 

3 . Zaleznik, A., Managers and Leaders: Are They Different?”, Havard Business Review, May-June 

1977, Vol.25 1948, p. 35  

 مخونه  ۱۲۵او  ۱۲۴. افجه سيد عيل اکرب،  4
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ږديز کلونو  ېز (  ۱۹۴۷  -۱۹۴۷)شخيص صفاتو او خصلتونو مطالعه د  (  ۱۲۴)څېړنې د    ۍد استاګديل لومړن

هرب له غري رهرب څخه جال کوي  ر   چې يو   ې،او اته هغه ځانګړتياوې مشخص کړ په منځ کې تررسه شوه  

   :(1) او په الندې ډول دي

 (2)عقل (۱)

 (3)د نور اړتياوو ته پاملرنه (۲)

 ( 4) بصريت (۳)

 ( 5) ليتؤ مس  (۴)

 ( 6)نوښت (۵)

 (٧) د ستونزو په حل کې ثبات (۶)

 ( ٨)په خپل نفس باور (۷)

 ( ٩) توبټولنيز  (۸)

په دې معنا چې   بېلې دي،  له بل رسه  يو  ډول  دغه ځانګړنې  يوازې ډول  هغه  په څرګند  په  خلک چې 

هغو خلکو په نسبت   دغو يادو شوو صفاتو څخه برخمن دي، د  ديل دي، په کمه درجه دې رهربۍ ته رس

   (1٠  ).ديل ويېرسه په اړېکو باندې رهربۍ ته رس چې د يوې ډلې

چې يو کس په ځانګړي ډول او يوازې    ،لومړنيو څېړنو السته راوړنې واضح کويهمدارنګه د استاگديل د  

او  دلیې جوړ يش  نه  رهرب    کاميابه  ، په دې رسه چې د رهربۍ ځانګړتياوې لري ، بلکې هغه ځانګړتياوې 

چې نوموړى په هغې    ،بايد د هغه موقعيت او رشايطو پورې تړيل وي  ،خصوصيات چې شخص يې لري

کوي کې   کهام  په  ،فعاليت  رهربان  وويل  مو  مخکې  چې  ډول  او    ،داىېغه  رشايطو  ډول  يو  په  چې 

رشا ډول  بل  په  خو  وي،  رهرب  ښه  کې  ويموقعيت  نه  رهرب  بيا  کې  موقعيت  او  راوړنو    ،يطو  السته  له 

 
1 . Christian, Harrison, Leadership Theory and Research, Ibid, p.19 

2 . intelligence 

3 . alertness to the needs of others 

4 . insight 

5 . responsibility 

6 . initiative 

7 . persistence in dealing with problems 

8 . self-confidence 

9 . sociability 

10 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, Ibid, p.20 
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رب او د ډلې د  کو پايله او مرسته د رهيد اړ  خوچې رهربي هر وخت په يو حالت کې نه وي،    ږي،ېمعلوم

 .  ودغه څېړنه د رهربۍ د سلوک او موقعيت په اړه هم د نويو څېړنو پيل و  ،وي نورو غړو ترمنځ

نويو مطالعاتو تحليل او  (  ۱۶۳)خپور شو او  کال کې  ږديز  ېز (  1٩٧4)   د استاگديل دوميه څېړنه چې په

 وه.  مقايسهيوه  ،او د هغې څېړنې رسه چې پخوا يې رسته رسولې وه تجزيه

په داسې حال کې چې لومړۍ   ، په رول ډېر تاکيد کوي  و باندې د شخصيتي ځانګړتياو دوميه څېړنه په رهربۍ 

ږي، نه د شخصيتي  چې رهربي په اصويل توګه د موقعيتي عواملو په واسطه تشخيص کې   ، څېړنه واضح کوي 

  مګر په دوميه څېړنه کې په پوره توګه په شخصيتي او موقعيتي دواړو عواملو تاکيد کېږي او   ، عواملو په واسطه 

رهربۍ کې د شخصيتي    ښه ډول دوميې څېړنې په    ، زمن ګڼل شوي دي ې دواړه د رهربۍ د تشخيص لپاره اغ 

   ( 1) زمنتيا ښودلې او دا يې د رهرب لپاره مهمه ګڼلې ده. ې اغ   و صفاتو او ځانګړتياو 

دوميه څېړنه کې    پهچې    ،دى  همدارنګه د استاگديل د لومړنۍ څېړنې ورته واىل د دوميې څېړنې رسه دا

چې د رهرب پورې تړلې دي او په الندې    ،ړتياوې او خصوصيات مشخص شويګهم هغه شخيص ځان

 ډول دي: 

 لېوالتيا.  تررسه کولو رسهاو د دندو  پېژندلليت ؤ د مس  (۱)

 ټينګار.دلو لپاره توانايي او ېرس هدف ته د  (۲)

 .ډول د ستونزو په حل کې يخطر قبلونه په ځانګړ ( ۳)

   .لېوالتيا درلودلاخيستنې   ګټې کې د نوښتګرو حل الرو څخه د  قعيتونومو  هپه ټولنيز ( ۴)

 .او د شخصيت پېژندنې احساس په خپل نفس باور( ۵)

 .څخه د ترالسه شويو پايلو قبلول فعاليتونو کړو او ېد پر ( ۶)

 .د شخيص ناراحتۍ او رواين فشارونو په مقابل کې د تحمل شتون( ۷)

 .د ستونزو حلولو لپاره صرب او انتظار درلودل( ۸)

  .درلودل قوتلو غېز درلودکې د اکړنو د نورو په ( ۹)

  (2) سيستم تنظيم وړتيا درلودل.د ټاکل شوو اهدافو ترالسه کولو لپاره د ټولنيزو اړيکو د ( ۱۰)

دوه مهمو مسايلو ته   د رسه د رهربۍ ځانګړتياوو په هکلهيئر ډېر علامء د استاګديل نظرياتو په تاېيو شم

  ې، دې په اړه نه و   د  معموالً  س کوي، چې شخصيتي ځانګړنېداسې احسا  ىهغو   یلومړ   ،پاملرنه کوي

 ؟چې رهرب څوک دی، بلکې بايد دې ته توجه ويش چې هغه څه کوي

 
1 . Ibid, p.21 

2 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, Ibid, p.20 
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ريال کې کوم عناص دا تعينوي، چې يو څوک ې په چاپ  ،اړه لري  ېد موقعيت او حاالتو پور   لهئدوميه مس

به ښه رهرب يش ډېر اهميت لري، نو خپله د رهرب موقعيت، حالت او د رهرب مناسب چال او چلند د رهرب د 

 ځانګړنو څخه ګڼل کېږي. روښانه 

 )خصلتونو( په اړه د مان څېړنې  د رهربۍ ځانګړتياوو :دويم

شخصيت او رهربۍ په اړه يې په    د  کېمواردو    )14٠٠  (  په مان په نوم څېړونکي هم هغه څېړنې چې    د

کوي، چې په   لږ ټينګارنوموړى په دغو څېړنو    خو،  ید  یتجزيه او تحليل کړ   ،وړو ډلو کې ترالسه کړي

رشاي او  موقعيت  کې  اغرهربۍ  ديېط  عوامل  کوي  ،زمن  وړانديز  کې  پايله  په  شخصيتي   ،مان  چې 

نتيجه کې مان    په  (1) ترمنځ د يو توپري په توګه وپېژنود رهربانو او غري رهربانو    ، ځانګړتياوې کوالى شو

 : چې دوی په الندې شپږو ځانګړتياوو کې ځواکمن دي يرهربان په اړه واي

 هوښياري (۱)

 ( 2) نارينتوب (۲)

  (3)ځان عيارول (۳)

 واک يا تسلط  (۴)

 ( 4) بهر ليدنه يا بريون گرايي( ۵)

 ( 2)،(1)محافظه کاري (۶)

 
1 . Mann, R.D., “A Review of the Relationship Between Personality and Performane in Small 

Groups”, Psychological Bulletin, Vol,56, 1959, p. 241 

2 . Mascubinity  

3 . Adjustment  

يا بريون ګرايي او بل  چې يو بهر ليدنه    ،. د شخصيتي ځانګړنو په اړه د شخصيت دوه بعده ارواپوهان د نظر الندې نييس 4

 .دننه ليدنه يا درون ګرايي ده

 :کارل ګوستاف يونګ دننه ليدنه او بهر ليدنه داسې تعريفوي

 .چې ډېر د اشياوو او اشخاصو نه د بريونې نړۍ عالقمند وي ،هغه شخص دي یدونکيبهر ل

 .چې خپلو افکارو او احساساتو رسه ډېره عالقه لري ی،هغه شخص د یدننه ليدونک 

 .ليدونکي په اوسنۍ زمانه کي ژوند کوي او خپلې دارايۍ او کاميابۍ ته په ارزښت قايل دي بهر 

 .دننه ليدونکي په راتلونکي کې ژوند کوي او خپلو معيارونو او عقايدو ته ارزښت ورکوي 

 .ريبهر ليدونکي د ملس وړ نړۍ رسه عالقمندي ل 

 په داسې حال کې چې دننه ليدونکي د زېر بنا قوتونو او د طبيعت قوانينو رسه عالقه لري.  

 مخ  ۴۰د نور تفصيل لپاره دې وکتل يش: احمدزي بربک: تيوريهاي رهربي و مديريت علمي، 
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 5او دي وادر  4، اليګر3)خصلتونو( په اړه د لرد  د رهربۍ ځانګړتياوو  :يمېدر 

 څېړنې 

مه الر يې په پايله کې او اسانه او نر   ې السته راوړنو څخه نوې څېړنې وکړ وادر د مان د    يلرد، اليگر او د

   راوويسته.

ځکه چې د    ،ډېر اهميت لري  چې عقل، نارينتوب او تسلط  ،هغه همکاران په دې عقيده دي  لرد او د 

هغه همکارانو يې د خپلو السته راوړنو په    لرد او د  ،افراد رهربان مشاهده کوي  همدې ځانګړتياوو رسه

ځانګړتياوې کوالى يش وموندله چې شخصيتي  رهربانو   ،پايله کې  او غري  رهربانو  د  توګه  دوامداره  په 

  (٧)،(6).ترمنځ د يو توپري په توګه وپېژندل يش

  

 
1 . Conservatism 

2 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.20 
3 . Lord 
4 . Alliger 
5 . Devader 
6 . Lord, R.G., De Vader, C.L., & Alliger, C.M., “a Meta Analyis of the Relation between Personality 

Traits and Leadership Perceptions”, Journal of Applied Psychology, 1986, Vol 71., p. 402 

تاريخ هغه وخت پورې تررسه تړل ٧ امريکا  د  ټ  ،. دا دوه څېړنې  په  نارينوو رهربي ډېره  که چې  د  او تجارت کې  ولنه 

 مروجه وه او اوس هم د رهربانو او غري رهربانو ترمنځ توپري د نارينتوب او تسلط په وسيله کيدالي يش. 

 Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.22) (دې نور تفصيل لپاره دې وکتل يش: 
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 2او الک نظر 1)خصلتونو( په اړه د کرک پاتريک  د رهربۍ ځانګړتياوو :څلورم

چې    یدو  وکړه  دي))ادعا  واضح  ډول  روښانه  په  نور   ، دا  د  رهربان  دي.  و چې  نه  شان  په    د ((  خلکو 

وکړه ادعا  او الک  پاترک  ترکيب څېړنو کې کرک  ر   ،وروستيو کيفي  په  چې  له غري رهربانو څخه  هربان 

   :ړتياوو کې توپري لري او په الندې ډول ديګځان

 ( 3)تشويقولتحريکول او  (۱)

 (4) ريښتينويل( ۲)

 په نفس باور (۳)

 درلودل وړتيا  (ياګاه) د خربتيا (۴)

 پوهه( ۵)

د دې صفاتو رسه يو ځاى پيدا شوي وي او يا وکوىل  ،داى يشېدې څېړونکو د نظر په اساس خلک ک د

خاص د رهربۍ په رشايطو  دغه صفتونه کوىل يش اش  خو،  او يا هم دواړه  يه صفات زده کړ دغ  ،يش

نورو   له  چې د رهربۍ صفات او ځانګړتياوې ځينې خلک  ،کرک پاتريک او الک باور لري  ،برابر کړي

 ( 5).توپري د رهربۍ پروسۍ مهمه برخه وګڼل يشاو دغه  لويېبڅخه 

  

 
پاتريک 1 پاتريک: دونالد  يو  ۲۰۱۴  -۱۹۲۴)  . کرک  د  استاد وو. هغه  پوهنتون  د  اياالتو کې د ويسکانسني  په متحده   )

منونه کړ   ګټور  زده  د  سطحي  )ځلور  د  نوم  په  دور   ې)مډل(  پ  ېد  څارنه(  په  ېلپاره  موضوع  دا  دي.  شوي   ۱۹۵۴ژندل 

او    ېې د امريکا د زده کړ ږديز کال کې د مقاالتو په ټولګه کېز   ۱۹۵۹. د پاتريک نظريات په  هد  ېږديز کې ارايه شو ېز 

دي. شوي  خپور  کې  مجله  په  په    پرمختګ  کتاب  هغه  کړ ېز   ۱۹۹۴د  )زده  د  نوم  په  کې  کال  ک  ېږديز  ارزښته  دلو  ېبا 

 نې نور کتابونه يې هم ليکيل دي.ېپروګرامونه( خپور شوي دي. او ځ

يش:   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور  وخت    https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%Dد 

  ۳۰/۹/۲۰۱۶ماسښنت ورځ جمعه تاريخ  ۱۲:۲۵

2 .Lock 

3 . drive & motivation 

4 . Honesty and Integrity 

5 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, pp.22-23 
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 بالنچارډ نظريات )خصلتونو( په اړه د هريس او   د رهربۍ ځانګړتياوو :پنځم

خو رهربان په هغې    : موقعيتونه، چې د هر لحاظه د رهربانو کار لپاره مناسب وي؛ ي ليک   ( 2) ډ بالنچار   او   ( 1) هريس 

کمښت په اړه   انو د ځانګړنو د رهرب   ، چې کامياب اويس، په همدغه حاالتو کې کوالی شئ   ، ديل ې کې نه دي توان 

، چې خپل سازمانونه د ماتې  ديل ې حاالتو کې رهربان په دې توان منو  نو ستونز ې دې په ځ  ږئ، خو برعکس د ې وغږ 

د ځانګړو او    ي لی شو دا هغه رهربان دي، چې رهرب څخه وژغوري او بريا لور ته يې يويس، په دې صورت کې وي 

 ( 3) لپاره په ځانګړې ډول رول لوبويل دي.   دي او د نورو برياوو   ي کاملو صفاتو لرونک 

 د زيګرو، کميپ او بادر څېړنې  :شپږم

په اړه پلټنې پيل کړې او   ( 4) (( ټولنيزه هوښيارۍ )) ږيز کلونو کې څېړونکو د رهربۍ ځانګړتياوو د ې ز  ( ۱۹۹۰)  په 

هغه وړتياوي يې مشخصې کړې، چې يو څوک خپل او د نورو په احساساتو، سلوکونو او نظريوو پوه او په  

 : ، چې ه ږديز کال کې ټولنيزه هوښياري داسې تعريف کړ ې ز (  ۲۰۰۲) په    ( 5) زيګرو   ، مناسب ډول رفتار وکړي 

او ټولنيزو امکاناتو او   (3)، ځان سمبالول(2) ، ټولنيزه پوهه(1)د ځېنو ظرفيتونو درلودل لکه ټولنيزه خربتيا))

 .  (((4) حاالتو ته د غوره ځواب ټاکلو او څرګندلو وړتيا درلودل دي 

 
رويي علامPual Hersey. هريس) 1 د  يو  د  وو(:  په  ېز   ۱۹۳۱چې    ی،څخه  د جنوري  کال کې  په   ۲۶ږديز  نيويارک  د 

ز  کې  ښار  کال  ېبروکالين  په  او  دي  په  ېز   ۲۰۱۲ږيدل  دسمرب  د  ومړ  ۱۸ږديز  رهرب   ،کې  موقعيتي  د  د   ۍهريس  اړه  په 

  ، م چاپ ديده. هريس يو کتاب وليکه د سازماين رويي مديريت په اړه چې اوس دهغه نهېژندل کېنظرياتو په وسيله ښه پ

نظامي  او  حکومتي   ، صنعتي  په  و  مشاور  هغه  همدارنګه  ورکوله.  روزنه  او  تدريس  اړه  په  مديريت  او  رهربۍ  د  هريس 

 سازمانونو کې. همدارنګه هريس په نوا سوت ايسټرن پوهنتون کې د رهربۍ مطالعاتو يو د قدر وړ استاد وو. 

ماسښنت  ورځ جمعه     ۹:  ۱وخت    https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Herseyره دې وکتل يش:  اد نور تفصيل لپ

   ۳۰/۹/۲۰۱۶تاريخ 

په دوران کې    ۍ ليکوال او د مديريت عامل وو. د هغه جدي ليکلوال   ي يو امريکاي  (: Kennet Hartley Blanchard. بالنچار)  2

د امريکا    ۶زېږديز کال کې د ماي په    ۱۹۳۹ه وو. په  د همکار ليکوال په بڼ   ی څخه ډېر   ی چاپ شوي کتابونه لري، د هغو   ۶۰

کلونه عمر يې وو. زده کړه يې د کولګټ په پوهنتون او کورنيل په پوهنتون کې تررسه    ۷۷او    ی د   ی ږدال ې متحده په نيوجريس کې ز 

 Heart)   ړه ز (، د رهرب  Leadig in a higher levelنې کتابونه يې عبارت دې له : په يو لوړه درجه کې رهربي کول) ې کړي دي. ځ 

of Leader يش   ی دل کول ې (، پوه   (Know can do د رهربۍ ګول ،)  ۍ ( the leadership pill د رزښتونو په وسيله مديريت ،)   ( 

Managing by values مدير   ې (، د يو دقيق   (The one minute manager lp او داس ) نور.    ې 

يش:   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور   ۹:  ۲۸وخت    https://www.google.com.af/search?sclient=psy-ab&biwد 

  ۳۰/۹/۲۰۱۶ماسښنت  ورځ جمعه  تاريخ 

 مخ  ۴۲، یو مديريت علم یرهرب  یها  ی. احمدزي بربک، تيور  3

4 . Social intelligence 

5 . Zaccaro 
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  ، لپاره کليدي ځانګړنې دي   چې دا ظرفيتونه د اغېزمنې رهربۍ   ، ږي ې يو لړ تجربوي مطالعاتو څخه معلوم د  

کې ټولنيز    ۍ خصلتونو په طبقه بند نګړتياوو او  ږديز کال کې د رهربۍ ځا ې ز (  ۲۰۱۷) زيګرو، کيمپ او بادر په  

   ( 5) چې په الندې ډول دي:   ي، ړتياوې په نښه کړ ګ ې شاملې کړې او د رهربۍ مهمې ځان وړتياو 

        (6) وړتياوو پېژندنه (۱)

 (٧) بهر ليدنه( ۲)

 ( ٨) ديانت (۳)

 (٩) د احساساتو ثبات (۴)

 ( 1٠) مهرباين( ۵)

 ( 11) موافقت( ۶)

  (12) هڅونه( ۷)

 (13) ټولنيزه هوښيارتيا( ۸)

 ( 14)په ځان کنرتول( ۹)

 (15) احساسايت( ۱۰)

 ( 1)هوښياري( ۱۱)

 
1 . Social awareness 

2 . Social acumen 

3 . Self-monitoring 

4 . The ability to select and enact the best response given the contingencies of the situation and 

social environment. 

5 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.23 

6 . Cognitive abilities 

7 . Extraversion 

8. Conscientiousness 

9 . Emotional stability 

10 . Openness 

11. Agreeableness 

12. Motivation 

13 . Social intelligence 

14. Self-monitoring 

15. Emotional 
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  (2) د ستونزو حل( ۱۲)

2-2. Table: Studies of leadershipTraits and characteraistics3 

  4جدول د شخصيتي خصلتونو او ځانګړتياوو جدول- ( ۲-۲) 
 

 
1 . Intelligence 

2 . Problem solving 
3.  Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, Ibid, p.22 SOURCES: Adapted from 

“The Bases of Social Power,” by J. R. P. French, Jr., and B. Raven, 1962, in D. Cartwright (Ed.), 

Group Dynamics: Research and Theory (pp. 259–269), New York: Harper and Row; Zaccaro, 

Kemp & Bader (2004). 
 

4.  Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, Ibid, p.22 SOURCES: Adapted from 

“The Bases of Social Power,” by J. R. P. French, Jr., and B. Raven, 1962, in D. Cartwright (Ed.), 

Group Dynamics: Research and Theory (pp. 259–269), New York: Harper and Row; Zaccaro, 

Kemp & Bader (2004). 
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لنډيز دی،او ځانګړتياو   خصلتونوجدول د شخصيتي    (۲-۲) د    و  واسطه  په  د څېړونکو  او  چې  شخيص 

شخيص صفات او ځانګړتياوې چې د    ې جدول کېپه د  ،خصلتي تيوري په وسيله مشخص شوي دي

 رهربۍ پورې تړيل دي، په ښه ډول رسه ښودل شوي دي.  

واضح کوي  (۲-۲) د  ،جدول همدارنګه  ستنونزمنه  ځان  ه،چې څومره  نوموړو  په  رهرب  ګچې  د  ړتياوو کې 

يدل شوي دي، په داسې حال  نې صفتونه په څو څېړنو کې لېځ  يش، ځکه چې  ېلپاره ځانګړتياوې معلوم

  له جدول کې  (  ۲-۲په )  ،وه يا دوه څېړنو کې موندل شوي ديدې څخه يواځې په ي  له  ځېنېکې چې  

ړتياوې مشخص شوي، ګومې د رهربۍ ځانڅېړنو په ترڅ کې چې ک  وپه عمومي ډول د نوموړ دقت پرته  

 . شوي دي یځا پر ی ځا
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د شخصيتي ځانګړنو تيورۍ سل کلنه څېړنو   ؟نو د شخيص يا خصلتي تحقيقاتو په اړه بايد څه وويل يش

د نور په    ،شو، چې که څوک غواړي  یپه ځواب کې ويل؟  چې ګټور وي  ، څخه موږ څه السته راوړلی شو

، افراد يې  يپه وسيله وړاندې شو   ۍ و يو پراخه ليست چې د دې تيور نظر رهرب وګڼل يش؛ نو ځانګړتياو 

 (1) بايد ترالسه کړي او يا ورته پرمختګ ورکړي.

  ء رسه شوي دي، د هغې په بناو صفاتو په اړه چې کومې څېړنې تر ا  ود شخيص او يا شخصيتي ځانګړتياو 

و  پ  ،ايوو کوىل شو    ، یيقات د دې سبب شو دغه تحق  ،ړۍ د څېړنو نتيجې ګټورې ديېچې د وروستۍ 

په خپل    رته د رهربۍ رسه مينه لري،ېان د ټاکل شويو صفاتو لرونکي وي او که چچې اوس بايد رهرب 

او السته وروزي  دغه صفتونه  راوړي ي  ځان کې  ورکړي  ې  پرمختګ  ته  هغه  ځان  ،او  ړتياوې چې  ګهغه 

لري ل  ،مرکزي نقش  عبارت دږيېډېر مهم ګڼل ک  ست کېيپه دې  باور،  ۍهوښيار له:    ې،  ،  پر ځان 

 :شئ  لید ېشکل کې هم ل (۲-۳)په الندې  ،او ټولنيز واىل  رښتينويل، عزم

 2-3.Table  

 )2( 

 

 

 

 

 

 

 

 هوښياري  (۱)

د دې مګر باي  ه،د  هډېر   ،زيرکتيا د هغې ډلې په پرتله چې دا يې مرشي په غاړه لريد رهرب هوښيارتيا او  

اختالف د رهرب د ډلې د نورو افرادو رسه دومره زياته نه وي، چې    ۍچې د هوښيار   !ته متوجه اوسئ  يټک

عقل او يا د  د تفاهم مشکل رامنځ ته کړي او په نتيجه کې د رهرب او د پريوانو ترمنځ روابط خراب کړي.  

د بيان د قدرت، پېژندلو قدرت او استدالل قدرت درلودل    ،درت د رهربۍ رسه مثبته اړيکه لريعقل ق

  خو چې يو رهرب روښانه او ښه فکر ولري،    ،تر ټولو ښه دا ده  ،شخص ښه رهرب جوړ کړي  يو  ،يش  لیکو 

 
1 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.23 

2 . Ibid, p. 23 
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په    ، و پريوانو رسه ډېر توپري ونه لريڅېړنو ښودلې چې د رهرب عقل او هوش بايد د الس الندې وګړو ا

 يش  کوىل د الس الندې وګړو رسه ډېر توپري ولري،    (1)(I.Q)هغه صورت کې د رهرب د هوښيارتيا رضيب  

کو يد پريوانو رسه په اړ  ،دای يشېرهربان د لوړو وړتياوو رسه کوکړي.    هز ېپه پريوانو باندې بالعکس اغ

رياتو پوه نه يش  کې ستونزه پيدا کړي، ځکه د هغوی نظريات به ډېر لوړ وي او پريوان به د هغوی په نظ

 ( 2).ياو وبه يې نه من

نه تررسه کړه او دې  څېړ (  مديران  ي او ټيټ پوړ   يمنځ پوړ ،  يپوړ لوړ  )  ادوين ګسيل د څو مديرانو په اړه

ثر رهربانو په پېژندلو کې مهم رول لري، يو هوښياري  ؤ ثر او غري مؤ ، چې دوه عامله د ملدېپايلې ته ورس

 (3) وړتيا درلودل. ۍاو بل د رسپرست

 

 په خپل نفس باور (۲)

په خپل نفس باور درلودل د رهربانو يوه بله شخيص ځانګړتيا ده، چې د يو رهرب رسه ډېره مرسته کوي. 

اړتيا لريرهربي نوښت، م او جوړ شوي فکر ته  و په نسبت په د مختلفو ډلو رهربان د نورو افراد  ،ثبت 

او فوري ستونزو د  د نور په نظر د آين    ، هر څوک چې په ځان ډېر اعتامد ولري  ،ځان ډېر اعتامد لري

په رسعت رسه حل    ې حل لپاره د ځانګړو مهارتونو لرونکې وي او کولی يش چې په سازمان کې ستونز 

  کړي.

په خپل نفس باور درلودل رهرب ته په خپلو صالحيتونو او مهارتونو کې د اطمئنان قدرت وربښي. په خپل  

 ،  يش توپري منځته راوړيچې يو کس کوىلنان احساس دى او يا داينفس باور درلودل د احرتام او اطم

 
1 .I.Q  (intelligence quotient  د انسان د ذکاوت او هوښيارتيا معلومولو لپاره د مختلفو :)  سوالونو څخه تشکيل شوي

( په psychologist William Stern( د جرمني ارواپوه ويليم سټرين) (IQږي. د ېمنرو ته ويل ک  ېټيسټ څخه السته راغل

په وسيله د ذکاوت د ټيسټ لپاره هغه په خپل   ېوسيله د املاين ذکاوت معلومولو لپاره دهغه قانون د يو منرب لرونکي طريق 

چې د يو شخص د ذهن څخه    ،دي  ېهغه منرب   IQنده کړه. په تاريخي لحاظ  ګږديز کال کې څر ېز   ۱۹۹۲کتاب کې په  

 ږي. ېالسته راغيل وي او د يو ذکاوت ټيسټ په وسيله ترالسه ک

ماسښنت     ۹:  ۲۸وخت    https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_quotient د نور تفصيل لپاره دې وکتل يش:  

   ۳۰/۹/۲۰۱۶ورځ جمعه  تاريخ 

2 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, pp.23-24 

 مخ  ۱۳۳ل(. اصول و مباين مديريت ، تهران: کوهسار.،  ۱۳۹۱. رشيعتمداری مهدی ) 3
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نان يچې د اطم  ،کوياو په خپل نفس باور درلودل رهرب ته توانايي ور   ښندل ز  ېکې په نورو اغ  په رهربۍ

  (1) ه وښندي.ز ېي په نورو ښه او مناسب اغ،د ده هڅې وکوىل ش او احساس وکړي

 عزم او اراده  (۳)

رهربان  دي  ډېر  ښودونکي  اراده  او  ه  ،عزم  يوه  دهيعزم  او  ،له  لپاره  کولو  تررسه  دندې  د  نوښت،   د 

د ځان   په ښودلو رسه ېد عزم او اراد وګړي په اداره کې ،منځته راوړي خوځښتمقاومت، محکمواىل او 

او په    لرل  ېد اراد  ،، سرت فعاليتونه تررسه کوي او د موانعو له منځه وړلو وړتياوې لريثابتولو هڅه کوي

پر  وخت  دي  کول   کړهېخپل  ښودل  تسلط  باندې  حاالتو  او  وخت  هغه  وګړي    ،په  الندې  الس  د  چې 

 (2) .ته اړتيا ولري الرښوونې 

 ريښتينويل (۴)

کله چې خلک يو    دی،امد صفت  تريښتينويل د صداقت او اع  ،ينويل بل د رهربۍ مهه ځانګړنه دهريښت

ښودونکي  ۍنو د ريښتينول ،ليت پر غاړه اخيل ؤ ږي او د خپلو کړنو مسې ځواکمنو اصولو ته وفادار پاتې ک لړ 

تررسه کوي   ي،چې څه واي  یځکه چې هغو   ،ت پيدا کويأ يښتينولۍ رسه په نورو کې جر رهربان د ر  ،دي

په اسايس ډول رسه د    ،د اعتامد وړ او دوکه بازه نه وي  وفادار،  یدو  يې او خلک هم پرې اعتامد کوي.

 (3).کېږيرسه يو رهرب د اعتامد او اعتبار وړ ګڼل  ۍريښتينول

 ټولنيزتوب  (۵)

دل د يو رهرب هغه سريت دی، چې په  ې. ټولنيز ک د رهرب ټولنيز کېدل دي  ،نه دهېځانګړتيا چې ډېره اړ   بله

هغه رهربان چې ټولنيز خوى لري، په ډېر دوستانه ډول رفتار   ،کېږيټولنه کې د ښوو اړيکو ټينګولو المل  

او د    وي   لهته د رسيدو لپاره ډېر لېوا  و نورو اړتياو   د  ،وي  ديپلوماتاو    بانزاکته کوي، ډېر صميمي، با ادبه،  

او  ي. ټولنيز رهربان په شخيص اړګڼو په اړه خواخوږۍ ښودنه کويېښ  یهغو  کو کې پوره مهارت لري 

 ( 4).خپلو الس الندې وګړو رسه همکارۍ او مرستې ته پراختيا ورکوي

 : داسې وينا کوي ،چې يو عامل دی ـ زو الوو

 
1 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.24 

2 .Ibid, p.25 

3 . Ibid, p.25 

4 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.26 
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چې چېرته روان ياست؛ نو د خلکو   ،که تاسو ډاډمن نه ياست ،هربي د فکر پاکوايل ته اړتيا لريغوره ر ))

که غواړي خلک رهربي کړئ؛ نو تاسو تر شا يې چکر    ،و پرک کړئابه خلک تيت    مرشي کولو پرځای

 (1).((وهل پيل کړئ

د صفتونو  په  مهمو  پنځو  د  کې  برخه  باور،  هوښياريې  نفس  خپل  په  اراده،  او  او   ريښتينويل،  عزم 

وشوه، يادونه  څخه  ډېرې    خو  ټولنيزتوب  راټولېږي،  نه  کې  پنځو  همدې  په  يواځې  صفات  رهربۍ  د 

کړل او دغه ټول  جدول کې مو بيان  (  ۲-۲)شخيص ځانګړتياوې او شخصيتي خصوصيات شته چې په  

اغ په يوې  لري ېصفتونه  واضح شول،    او   زمنې رهربۍ کې رول  لنډ ډول  په  پنځه صفتونه چې  په  دغه 

 (2) چې رهرب يش. ،يس ډول د يو چا وړتياوو رسه مرسته کوياسا

خو موږ دا ډېره    ل،په اړه لږ څه معلومات ترالسه کړ   لکه څرنګه چې موږ د رهربانو د شخصيتي ځانګړنو

د يو سازمان او    ړنو باندې تفصييل بحث وکړو، ځکه چېګچې بايد د رهربانو په شخصيتي ځان  ،نه ګڼوېاړ 

دی؛   کې  الس  په  رهربانو  د  پرمختګ  ټولنې  يوې  د  جوړ حتا  رهرب  ښه  يو  د  بايد  هغه  ېنو  د  لپاره  دو 

 په الندې ډول دي: ې ن شخصيتي ځانګړتياو ېرته پوه شو، د رهربۍ ځېنې نور اړ ځانګړتياوو باندې به

 ټولنيز اخالق  (۶)

په ګڼو ټولنيزو فعاليتونو کې ګډون ولري   ېعني  ،چې بايد ټولنيز اويس   ،ده  يو د رهربانو د ځانګړنو څخه دا

ولنه کې د  او په دغو مجلسونو کې بغري د تأخري څخه د ډېرو افرادو نظرياتو ته الرښوونه وکړي او په ټ

خالقي چال  کړي او تل ښه اخالق او ښه سلوک له خلکو رسه وکړي؛ نو ا  ينګېافرادو رسه ښه اړيکې ټ

م چلند  تر او  کړئ،  سم  کارو  عمل    ي کوونک  څو  غوره  او  ښه  کې  برخه  دې  په  کسان  الندې  الس  او 

 (3)وکړي.

 

 انضباط  (۷)

پردې   ي،يد يو رهرب د افکارو، ويناوو او کړنو ترمنځ همغږي موجوديت ته د يو رهرب د انضباط ځانګړنه وا

 .م او صحي پالن له مخې کار کول ديرسبريه د انضباط څخه هدف د يو منظ

 
هـ ش، جالل  ۱۳۹۶چاپ،    ی)د چينايي ښوونکو پندونه(، لومړ   . ژباړه: حيدري شمشاد، د مرشتوب او سرتاتيژۍ الرې 1

 مخ ۱۴۰آباد: مومند خپرندويه ټولنه، 

2 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.26 

 مخ  ۱۶، یهـ شو، کابل: اکسوس کتاب پلورنځ ۲۰۱۶يس، برايان، ژباړن: پاچا امني، غوره مرشي، د چاپ کال ي. ټړ 3
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په ټوله کې ويلی   ،خيلزو کار اېرهربان په کارونو کې له خپلو انګ،  کېږي بريا په اسانۍ رسه نه ترالسه  

کار د  دوی  کوي،  کار  سخت  ډېر  نورو  تر  مرشان  ګرځ  شو  ځايه  بې  په  وخت  خپل  مهال  د  ېپر  او  دو 

افواهاتو  فيسبوک   په  شان  تريويپه  ځا  ،نه  کار  کله  چې  ډېر    یمرشان  ته  وخت  خپل  يش،  دننه  ته 

 (1) ارزښت ورکوي.

 ،يږ ېاط څخه کوم ځاي او مقام ته نه رسپرته د نظم او شخيص انضب  ،استعداده وي  رهرب که څومره با

رسه کولی    ىيواځې هغه څه چې له هغو   ې پر د  ءمعموالً کم وخت لرونکي وي؛ نو بنا  ږو چې رهربان ېپوه

ي  ،يش د  اړه  په  لومړيتوبونو  د  وکړي،  مرسته  ديچې  جوړول  پالن  منظم  خپل    ،و  چې  شو  وکولی  که 

له منځه يوسو؛ نو کولی شو چې په ارامۍ رسه خپل مهم   لومړيتوبونه مشخص کړو او نور فرعي مسايل

او شخ او دا هامغه د نظم  بايد    ې د د  ،يص انضباط جوهر دیاو رضوري کارونه رسته ورسوو  ترڅنګ 

قتي او يو بار استعامل زموږ په ژوند کې نه وي، بلکې زموږ د  ؤ وايو چې نظم او شخيص انضباط يو مو 

پاتې تل  يو  برخه وګرځيېاو هم  ژوند  د  ،شنۍ  لومړيتوبونه   ې د  بايد خپل  لپاره  ايجاد  د  انضباط  او  نظم 

او د يو پالن له مخې و   مشخص کړو  او عذرونه له منځه يوسو    هر رنګه توجيه،  ،کړوبايد عمل  بهانې 

  (2) نې کارونه د ستونزو په خاطر په تعليق کې وا نه چوو.ېځ

 ژندنه ېځان پ( ۸)

مګړتياوو  ېن خپلو ژندنه کې ډېر کوښښ کوي او د ېڅه څخه مخکې د خپل ځان په پ د هر  کامياب رهربان

 ږم.ېچې زه په دغه يش نه پوه ي،يواکوي او هيڅ وقت داسې نه  حل لپاره قدم پورته

کوم انځور چې تاسو په خپل ذهن کې جوړوئ،    ،کله فکر کوئږئ، چې د هغه په هېتاسو هغه څه جوړ 

که چېرې تاسو د خپل ذهن انځور بدل کړئ او خپل ځان ته    ،ه حقيقت کې ستاسو کړنالره مشخصويپ

 ( 3) د يو مرش په توګه وګورئ، کولی شئ يو ښه مرش جوړ شئ.

يو رښت  رهرب ته    یينبايد  داچې  ولري،  په هکله  د ځان  يې  (مرش)انځور  پوه  ؟څوک  اوڅه   ؟ېږ ې په څه 

ناباوره وي؛ نو دا په دې معنا  الس الندې کسان د خپل مرش په اړه شکمن او    رته تر ېکه چ؟  ېش  یکول

خپل پلويان بايد تشويق    اوسئ نو   چي بريايل  ئ که غواړ   ،مرش د مرشتوب جوګه نه دی  ىد دو   ېچ  ،ده

 (4).ئوړ ياست ۍتاسو د باور او پلو  ېچ ،کړئ

 
 مخ  ۷۷، یمديريت علمو  یرهرب  یها یبربک ، تيور  ی. احمدز  1

 مخ  ۵۸ماخذ،  ی. د مخه ياد شو  2

 مخ  ۱۳، یومديريت علم یرهرب  یها  یبربک، تيور  ی. احمدز  3

 مخ  ۱۵ملريز، موند خپرندويه ټولنه، جالل آباد،  ۱۳۹۱چاپ ، کال  ی. ځالند فيض محمد، ليډرشپ، لومړ  4
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 دل ې اوس ینوفادار او رښتي (۹)

او  عزت  د شخصيت، یهغو   څ کله هم دېلو افرادو رسه خيانت نه کوي او هخپ حقيقي رهربان هيڅ کله د

 هشېهم  خپلو افرادو ته دروغ نه وايې او  دغه رهربان  ،د خپل ځان په نوم استفاده نه کويد استعداد نه  

افراد رسه رښتين او غمخور   وي  يخپلو  د خپلو رهربانو رښتينويل  افراد  يو  ياو  په حق کې  ټولو  شان    د 

چې د سازمان    يم ډول رويه کوي او ګور رسه کو   ى رهرب دو   ى دو   ګوري او دغه قضاوت هم کوي، چې د 

 ( 1) د بوديجې، امکاناتو، سهولتونو، د تخنيک او د سازمان د وسايلو څخه څرنګه استفاده کوي.

  رهربان خپل پروګرام او ليدلوری په رښتيني توګه بيانوي. کوم سازمان چې له بحران رسه مخ يش، کار 

سازمان کار کوونکي په    ايلد ستونزې عامل پيدا کړي؛ خو د يو بري  ، ږيېکوونکي يې ډېر په سختۍ توان

چې د ضعف او قوت   ،ږيېپوه  یهغو   ،لري او د هر کار راتلونکي سنجوي  هره برخه کې فکري درک

په ښکاره خپله    ، شئ  س  شئ، بايد زده کړئ چې څنګه کولکه غواړئ يو ښه مرش  ،يې چېرته دي  يټک

 ( 2) ړئ.ته بيان ک وموخه او تګالره نور 

 ژمنه )تعهد(  (۱۰)

 : معناوې لري ېدا کلمه د هر چا لپاره ځانګړ ؟ ژمنه څه شی دی

  هکې تيز   ۍسيالاو د ځغاستې په    دلو په معنا هم راځيېڅروسته د ژر پاو دلو څخه  ېد سوک وهلو، د غورځ

ږي، چې د  ېعاملد يو رستريي لپاره هم است  ي،خه د مخکې کېدلو په معنا هم راځمنډه وهل او د نورو څ 

 له ده. ئچې د هغه شا ته څه مس  ،ږيېپه دې هم نه پوه هغه لور ته روان وي او  ېدر 

خري   د استعامليو  هم  لپاره  فرد  سکون    ،ږيې خوا  او  راحت  خپل  لپاره  مصلحت  او  راحت  د  نورو  د  چې 

 ږدي.ېپر 

رښتينې ژمنه خلک   ،ئوکړ   احساس  ليتؤ او د مس   بايد ژمن اوسئ  ،چې يو ګټور رهرب اوسئ   ،که غواړئ

او هغو  اعتامد ښکاره کو   ىترغيبوي  د  ژمنه ستاسو  دو جذبوي.  اعتامد   ،هنکې  پر موږ  خلک هغه وخت 

رهربان ارزوي او د هغې    یخلک لومړ   ، نکي اوسوو غوښتنو ته ځواب ورکو   ى چې کله موږ د هغو   ،کوي

 روسته يې خربو ته غوږ نييس.و 

ورو لپاره څيل وجدان خاوند وي، نو همدا المل دی چې د ځان او نېچې د سپ  ، ژمن رهرب هغه څوک دی

 زي.ېد نيکمرغۍ دروازي پران

 
 مخ  ۴۴ماخذ، ی. پورتن 1

 مخ  ۴۶امني، غوره مرشي،يس، برايان، ژباړن: پاچا ري. ټ 2
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وکړه حرکت  کوي  !ته  برکت  به  لري  ،خداي  انرژي  ډېره  چې  کسان  هغه  ځا  ،معموالً  ښه  د  لپاره  ن 

له ځواک او ليوالتيا څخه   ،هغه ځوان چې د ملر راختو په وخت کې الوو کوي  ،فرصتونه رامنځ ته کوي

ه موقع  ، چې داسې انسان تڅوک هم نه غواړيېه  ،ه چې فرصت وويني، په کار پيل کويکل  ،ډک دی

ي، چې هغه له دې موقع څخه ګټه پورته کولی نه يش؛ نو موږ  ږ ېپوه  ی ورکړي، چې لټ وي، ځکه هغو 

هڅاند کسان خپله فرصتونه رامنځ ته کوي او د بخت په مته نه وي، په حقيقت   ،کولی شو چې ووايو

يا په اصطالح هغه په توپ پسې    ،څو يې ومومي تل د فرصتونو په لټه کې وي، تر کې يو بريالی رهرب

 (1) .ځغيل 

ليت څخه  ؤ د ژمنې او مس   چې ژمن نه وي او اصوالً  ،ىليدل شو   ،رهرب نه دی   ىداسې لو په نړۍ کې  

چې هر رنګه رشايطو او ستونزو   ، بغري رهربي نه کېږي. ژمنه موږ رسه مرسته کوي او داسې ځواک رابښي

وانه   او د خپل هدف څخه سرتګې  او مبارزه وکړو  چې د ژمنې    ،بايد په دې پوه شو  ،ړووارسه مقاومت 

 معيار عمل دی.  نیېواځي

 رتورګوردن وايي:  ا

 .  ((او له دې څخه بل ستونزمن کار نشته چې بيا خپله وينا په عمل بدله کړئ يسانه نه داوينا کول ))

ديويدم مک نايل داسې   ،ه وخت کې موږ مخ په وړاندې بياييچې د ستونزو پ  ،ژمنه يو داسې عامل دی

 وايي:  

 . ((دلی يشېږي؛ نو سړی په خپلو پښو ودر ېچې کله هم ځمکه څومره وخوځ ،دې المل کېږي ژمنه د))

د  چې  غواړو  ځان    که  خپل  لپاره  کار  کوم  د  چې  وپوښتو  ځانه  له  بايد  نو  يوسو؛  پورته  تله  ژمنې  خپلې 

نو د ؟  او بيا وګورو چې زموږ اعامل او فعاليتونه له دغو نظرياتو رسه سمون خوري او کنه؟  حارضولی شو

رسه د ژمنې په اړه ښه کار دا دی، چې خپل پروګرامونه او نظريات عميل کړو. تر هغې پورې چې د  ځان  

 ټور کارونه اجرا کړو، کله چې هغه کارونه اجراهغې په اړه يواځې فکر کوو، نه شو کولی چې ښه او ګ

 ژمنه عمل کړی دی.   لهنو بيا موږ په خپ ،کړو

هغه چې به په کوم اخرتاع کولو باندې کار    ،مناسب روش دیله کې يو  ئې مس په د  (2) د اديسون روش

روسته خرب  و چې له هغې رسه مرکه وکړي او    ،غوښتنه کولهڅخه يې  رشوع کوو؛ نو د مطبوعاتو او رسنيو  

 
 مخ  ۲۰، ژباړن: سميع الله مجاهد، کابل مستقبل خپرندويه ټولنه ، ېچار  ېل(. د مرشتابه غوره الر  ۱۳۹۴. ارل ليون) 1

ږيدل او ېکې ز   ۱۱ږديز کال کې د فربوري په  ېز   ۱۸۴۷(: اديسون په  Thomas Alva Edisonلوا اديسون)ا. توماس   2

مهندس، مخرتع او عامل وو. همدارنګه د) لژيون دونور( يا فرمان    يومړ. يو امريکاي  ۱۸بر په  ږديز کال کې د اکتوېز   ۱۹۳۱

مدير يې په نظر يو    ېنو د مدرس  ،يه دوره کې لوست کاوهئهم وو. کله چې اديسون په ابتدا  یګټونک  ېنکي جايز و ورکو 

د    ۲۵۰۰چې    ،شو  یه اوږدو کې وکولهغه راتګ څخه عذر وغوښته. اديسون د خپل علمي ژوند پ  احمق انسان وو او د
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د نظرياتو عميل    ،للو او هغه شی به يې اخرتاع کولوټولو ته نرش کړي او د هغې وروسته به البراتوار ته ت

 (1) جاد لپاره يو مناسبه د حل الره ده.کول د ژمنو د اي

 د جذب کولو قوه درلودل  ( ۱۱)

 ؟  خو څرنګه ، شو ی کوال ر جاذبه يا د جاذبې وړتيا لرلو ته هم پرمختګ ور ېلکه د نورو ځانګړتياوو په څ

کول غواړو    ېموږ چې د چا رسه خرب   ،ښه روحيه ولرو  هاو يو   مخه بايد ژوند رسه مينه ولرو  د ټولو څخه د

نو په کوم شکل    هاو يا خپل ورځ تري  او يا که د يو ښه اخالقو  اکړو؛  او تريخ انسان  يا د يو بد اخالق 

يا مدير اوسو، بايد په دې    زمن رهربېرناک او اغېاثموږ غواړو يو ت  ېنو که چېر   ؟لرونکي انسان په صفت

او  ېوتوان بيا نورو رسه په ښه خلق،ږو، چې نور ځان ته جذب کړو  او چلند رسه    دا کار  ښه کردار، چال 

همدارنګه نور   ،ت ټکو ته وګورو او هغه رنګني کړومثب يبله خربه داچې بايد موږ د خپل مقابل لور   ،کېږي

دلو لپاره ېد يو ښه رهرب اوس ،وييل دي ((هيلو دالالن))ناپليون بناپارت رهربانو ته د  ،خلک هيله مند کړو

پر   ،، د نورو رسه يې رشيک کړويو هر هغه څه چې زموږ په الس کې درسمايه، تجربې، پوهه اخپله  

موږ    ې که چېر   ، ګ ورکړو او لوړ مقام ته يې ورسووشخصيتونو ته پرمخت  و ترتيب موږ کولی شو د نور   ېد

د    فاصله پيداکولو هڅه کوي، احتامالً  کېږي او  ېر چي خلک له موږ څخه تيښته کوي، ل  دا درک کړو

 وي:  هالندې ستونزو څخه يوه ستونزه په موږ کې موجود

ه يوسو او ځنو بايد دغه منفي صفات له من  ، ذهني ارامتيا نه لرل، بد مزاج، بدبينه او عيب لټونکی؛رغرو 

 شخيص جاذبه زده او په ځان کې پيدا کړو.  

چې جاذبه    ،نه دی او داسې فکر کوي  د تعريف  قابل  چې تقريبأ  ،ز بويلېډېر خلک جذابيت داسې څ

  ، جاذبه که په اسانۍ رسه معنا کړو، هغه توانايي ده  ،خو دغه ډول تفکر غلط دی  ،همورزايت د(  کاريزما)

 هڅخه يو   ر د رهربۍ د مهمو ځانګړتياووېڅ  جاذبه هم د نور ځانګړتياوو په  ،چې خلک ځان ته را جلبوي

 
متحده اياالتو، برتانيه، فرانسه او املان کې په خپل نوم ثبت کړي چې د حريانونکي او نه باور وړ   اخرتاع امتياز په امريکا

نيو علاموو بشپړ شوي کارونه وو او اديسون له ځان رسه ګڼ ېاخرتاعات د مخک  یر ېچې د هغه ډ  یحقيقت دا د  ،له دهئمس

ړنو په پرمخ وړلو او نوښت کې وررسه مرسته کوله. د چاپ ماشني، ،  ې چې د هغه څ  ،نکي درلودهو کارپوهان او کارکو  رېشم

هغه   يوه نوعه دسنګاه، دينام موتور او مصنوعي الستيک د  ېميکروفن، گرامافون، ديکتافون، کينتوسکوپ، د فلم د ښودن

 نو په واسطه يې اخرتاع او رامنځ ته شوي دي. د اديسون او مرستياال  ېچ ،ه ديخ وسايلو او موادو څ

يش:   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور  سه     ۸:۰۰وخت    https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88د  ورځ  

  ۴/۱۰/۲۰۱۶شنبه   تاريخ  

 مخونه  ۵۲او  ۵۱،یومديريت علم یرهرب  یها یبربک، تيور  ی. احمد 1
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بايد خپلې   (صفات)د دې لپاره چې د خلکو توجه ځان ته راجلب کړئ؛ نو الندې ځانګړنې    (1)ګڼل کېږي

 کړئ:

 د ژوند رسه مينه لرل  ف:ال

خپل ژوند څخه لذت واخيل او د خپل ځان رسه فکر   د  ى، چې هغو يخلکو څخه لذت وړ   هغو  خلک د

جذب    چې خلک ځان ته  ئغواړ که    ؟کې د کومو کسانو لپاره چمتو ياست، چې په ناسته پاسته  يوکړ 

 ر اوسئ.ېپه څ ى؛ نو د هغو ئکړ 

 او قوت باندې باور درلودل  يخلکو تواناي د :ب

نور   د  له غوره کارونو څخه چې  را جلبو يو  ته  پاملرنه ځان  او  نور   دا  ،يتوجه  او    و دی چې د  قابليت  په 

په خپل ځان باندې باور ډېر يش او   ىچې هغو   ،دې المل ګرځي  او دغه عمل د  لر باندې باور و   ۍتواناي

 بيا پر تاسو هم باور کوي. هغوی

چې خپل مال   ،ګڼه ستاسې له نورو په حق کې دا نه دهېسرته ښ)د ويناوو څخه دی، چې    (2)د ديزرييل 

هغو  برخه  يوه  وب   ىڅخه  ولرئته  پريزو  هغوی  په  اموال  خپل  هغوی  د  چې  ده  دا  خو  نور    (.ښئ،  که 

، په زړه  کار واچوي او د هغه څخه ګټه واخيل چې د خپل استعداد په  وئرسه مرسته وکړ  ىاو هغو  ئيوستا

 نيسئ.  یکې يې ځا

 ) اميدوار( کړئ خلک هيله من :ج

نعمت   ىده، چې هيله لو ېد ټولو سرتو رهربانو په څېر پوه  هغه  ،د هيلو دالالن ګڼل  به رهربان   (3)ناپليون

  (1) .ئپه زړونو کې ځای پيدا کړ  ى ؛ نو تاسو به د هغو ئکه د نورو زړونه د هيلو په رڼا روښانه کړ  ،دی

 
 ې.مخونو پور  ۴۴څخه تر  ۴۲، د یومديريت علم یرهرب  یها یبربک ، تيور  ی. احمدز  1

ی ش  ېد وزير اعيل په توګه پات  ېګلييس سياستوال او ليکوال وو، هغه دوه ځلن(: يو اBenjamin Disraeli. ديزرييل) 2

په   په  ېز   ۱۸۰۴وو.  ز   ۲۱ږديز کال کې د دسمرب  لندن کې  په  په  ېز   ۱۸۸۱او    یږيدلېنيټه  اپريل  د  نيټه ومړ.    ۱۹ږديز کال 

ديېځ ليکيل  هم  يې  کتابونه  له:  چ  ،نې  دې  عبارت  او  (Syble)  ،)Coningsby)  ،)Vivian Grey)  ،)Endymionې   )

 دايس نور. 

يش:   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور    ۹:۵۰وخت    https://www.google.com.af/search?sclient=psy-ab&biwد 

 ۳۰/۹/۲۰۱۶ماسښنت  ورځ جمعه  تاريخ 

فرا 3 د  بناپارت:  ناپليون  په  .  او  ، سپاساالر  ناپليون    ۱۸۱۴  –  ۱۸۰۴سنې دولتي شخصيت  امپراتور  فرانسې  د  ز كلونو كې 

 “ د كورسيكا د ټاپو په “اياچو” سيمه كې د كورسيكا د يوه ناشتمن مدافع وكيل  ۱۵ز كال د اگست په    ۱۷۶۹بوناپارت د  

“ نومېده. دوى پنځه زامن او درې  يتييس رامولينو بوناپار يېدىل دى. مور يې “ لپه كور كې زېږ  “ كارلو ) شارل ( بوناپارتې

https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88_(_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_)_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%90_%E2%80%9C&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88_(_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_)_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%90_%E2%80%9C&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88_(_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_)_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%90_%E2%80%9C&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9C_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88_(_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_)_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%90_%E2%80%9C&action=edit&redlink=1
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 ګنه کول ېد خلکو رسه ښ :د

ځان او خپلې منابع د   د خلکو رهربۍ لپاره ،ږيېچې نورو ته يې خري رس ،خلک هغه رهربان خوښوي

فرصتونه ورته   ينو او حتا خپل ځانګړ يبصريت، رسچ خپل حکمت، په خدمت کې کېږدئ او نور د ىهغو 

په لنډ ډول بايد ووايو موږ بايد د نورو په فکر کې اوسو، هغه رهربان چې د ځان څخه مخکې   ،وقف کړئ

 د نورو په اړه فکر کوي، په حقيقت کې خپله جاذبه خپروي. 

دا    ېکه چېر   ؟ئايا ملګري لر   ؟ږيېايا نور خلک ستاسو طرف ته جذب  ؟ئارزو شخيص جاذبه څنګه    خپله

 :هد ېالره تړل ېد الندې الملونو څخه ستاسو د جذبډول نه وي، نو يو 

 .  يچې له نور نه ځان بهرت او ښه ګڼ نه خوښوي ، يد هغه چا رهرب  څ څوک ېغرور : ه ❖

؛ نو نور خلک به هم  ئاعتامد نه لر عدم اعتامد په خپل نفس: که تايس خپله په خپل نفس   ❖

 پر تاسو باور نه کوي.

 
ز كال كې چې كله ناپليون لس كلن شو، نو يې د فرانسې د  ۱۷۷۹لوڼې درلودې، چې ناپليون يې له هغوى نه دويم وو . په 

ز كال كې يې پوځي    ۱۷۸۴ل شو . په   “ په كالج كې شامل كړ ، وروسته بيا د “ بريېن “ په پوځي پوهنتون كې شام ني“اوت

په   يې  هلته  پوځي ښوونځي كې شامل شو،  په  پاريس  د  او  ته ورساوه  پاى  زده كړې   ۱۷۸۵  –  ۱۷۸۴پوهنتون  كال كې 

ناپليون د    . . په    ۱۷۸۵وكړې  بريدمن په توگه په دنده پيل وكړ  نه د پوځ په توپچي ټولگي كې د دويم  ز كال له اكتوبر 

  لزانو رسه په جگړه كې ډېره كارندتيا وښوده او هغه وو چې د جرنالۍ رتبه وركړ ې ه تولون كې له انگرز كال كې يې پ ۱۷۹۳

په   په    ۱۷۹۵شوه.   . د گارنيزيون قومانداين په غاړه وه  پاريس  د  پر مهال  پاڅون    ۱۷۹۷  –  ۱۷۹۶ز كال كې يې د شاهي 

په په  ايټاليا كلونو كې  او ډېر وځلېد.  ( وو، يو شمېر جگړې يې وگټلې  ) قوماندان  بولندوى  د فرانيس پوځونو لوى  كې 

ې بېرته فرانسې ته  كال ك  ۱۷۹۹ته د فرانيس د لښكركشيو لوى بولندوى وو . په    سوريې او مرص كلونو كې  ۱۷۹۹  –  ۱۷۹۸

. د   په    ۱۷۹۹راستون شو  نوامرب  په    ۱۰  –  ۹ز كال د  لنډ مهاله   فرانسهناپليون يوه كودتاه وكړه ، چې په پايله كې يې  كې 

او د كونسوال  نامه د نوى واك واكمنان څو  حكومت له پښو وغورځېد  . د كونسوالنو په  نامه نوى واك منځته راغى  نو په 

  ۱۷۹۹) هغه مهال دا لس كلنه موده له    . كسان و، چې ناپليون يې د لومړي واكمن په توگه د لسو كلونو په موده وټاكل شو

  ۱۸۱۵د    . نسې د واكمن په توگه وټاكل شوز كال كې د ټول عمر لپاره د فرا  ۱۸۰۲كاله پورې گڼل كېده ( . په    ۱۸۰۴نه تر  

او د انگرېزانو   هنه الس واخيست الزپ د “ واټرلو “ په جگړه له ماتې نه وروسته يې د دويم ځل لپاره له  ۲۲ز كال د جون په  

د ژوند تر پايه د انگرېزانو يرغمل وو    ا وطن شو . په دغه ټاپو كې د  نا ټاپو ته جاليلي  د سپېڅيل مندراتالنتيك س له خوا د

ز كال كې د ناپليون هډويك پاريس ته ولېږدول شول او    ۱۸۴۰په همدغه ټاپو كې ومړ. په    ۵په    ۍ ز كال د م  ۱۸۲۱او د  

 ز كال كې د “ ناپليون يادښتونه “ په نهو ټوكو كې چاپ شول.  ۱۸۳۰هلته د معيوبينو په ودانۍ كې ځاى پر ځاى شول . په 

وخت    https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%د نور تفصيل لپاره دې وکتل يش:  

   ۲۰۱۶/ ۳۰/۹ماسښنت  ورځ جمعه  تاريخ  ۱۰:۰۵

 مخ  ۴۴، یومديريت علم یرهرب  یها یبربک ، تيور  ی. احمدز  1

https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%8A%D9%BC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%DB%90&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%83_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%83_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%83_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
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درناوی   ❖ وي،  کې  لټه  په  کولو  تررسه  کار  ښه  د  چې  څوک  هغه  او  همدردي:  ولرئ  ورته 

نفرت او کرکه کوي نو ځان    حقيقي هيلو او اميدونو څخه  ې خو هر څوک د غري   ، ولرئ  همدردي وررسه

 وساتئ. ېتر 

چې په هر څه او هر چا باندې   ،ښته کويېکسانو څخه خلک تد هغو    :(يب باوري)  بد ګامين ❖

کړ  لرې  نه  د ځان  ځانګړنه  دغه  که  وي.  باوره  کولی شئ ئبې  نو  د  په  چې    ؛  جاذبې  د  خپل ځان کې 

 .ئپرمختګ لپاره يوه ښه بسرته هواره کړ 

تصميم کړه د مشورو پر اساس: غوره رهربان تل د حقيقتونو او د صحيح قضاوت له مخې  ېپر   ❖

وي، د افرادو د    ېکړې هم د سازمان لپاره او هم د افرادو لپاره ګټور ېلپاره چې دغه پر   ېد  نييس او د

او صالح څخه کار اخيل او په پريکړو کې افرادو ته ګډون ورکوي او بيا وروسته د يو سامل او    ېمشور 

 معقول نظر په السته راوړلو رسه تصميم نييس.

بايد په دوه اړخيزه   باور ولرئ  خربو تاسو  ب  ، اترو  منونه له ځان    لګې په توګه کله چې تاسو د ښه کار ېد 

ارونه بايد ک   ېته وواياست چ  ىهر وخت هغو   چې تاسو  ،ږيېښېکړئ؛ نو بيا دې ته اړتيا نه په  څخه جوړ 

تررسه يش توګه  تاسو څنګه خرب دا  ، په سمه  ک  ې اتر   ې چې  او  اړيکې   ،يش  ىداېکوئ  خپلو    ستاسو  له 

 (1)خرابې کړي. رسه ښې يا مامورينو اوپلويانو

 د رهربۍ رويه  (۱۲)

د رهربۍ رويه هغه عملونه او غربګونونه دي، چې رهربان د افرادو د کنرتول او همدارنګه په هر حالت  

 څخه متاثره کېږي.  ېاو د افرادو رويه د رهرب له روي له ځان څخه را څرګندوي ،کې چې رضورت وي

او  ويش  رسه  فکر  مثبت  يو  د  بايد  رويه  ښه  رسه  نورو  پوه  د  دې  په  تاېخلک  چې  خپلو  ږي،  له  سو 

او نور رسه څه ډول سلوک کوئرېدونکو، د سازمان له رشيېهمکارانو، سياالنو، پ ستاسو   یهغو   ،کانو 

ايډيال لپاره  ځان  د  هيله)  رويه  کوي  (ارمان،  پريوي  هغې  له  او  سلوک  ستاس  ،ټاکي  منفي  او  مثبت  و 

د يو رهرب په توګه دا ستاسو دنده ده،   ،زه ولريېپر ټيم، کمپنۍ او سازمان اغ اسومستقيامً ست ،کولی يش

 (2)چې په سازمان کې وروولۍ، خواخوږۍ او همدردۍ فضاء رامنځ ته کړئ.

 
 مخ  ۱۶ډرشیپ،ي. ځالند فيض محمد، ل 1

 مخونه  ۷۳او  ۷۲يس، برايان، ژباړن: پاچا امني، غوره مرشي، ري. ټ 2
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 ژندنه ېد افرادو پ( ۱۳)

که چېرې رهربان د خپلو افرادو په اړه معلومات    ،ژندنه دهېد افرادو پ  هځانګړنو څخه يو د رهربانو د سرتو  

ژندلو څخه هدف دا  ېد افرادو د پ  ،بيا د خوښۍ احساس کوي  ىژين؛ نو هغو ېپه نوم وپ  ىولري او هغو 

د هغو  بايد رهربان  ل  ىدی، چې  وړتيا،  استعداد،  او  ېد  ولري  اړه معلومات  په  ژمنو  د  او  تر   ېد  دوالتيا 

څنګ بايد په دې هم پوه يش، چي د افرادو رسه په چال او چلند کې د رهربۍ د کوم ډول څخه کار  

لپاره چې رهربان د پريوانو    ې د  ځکه چې د افرادو شخصيت او استعداد په يوه کچه نه وي؛ نو د   ،واخيل 

 خلکو  که چې مختلفوبايد هرو مرو د مختلفو طريقو څخه کار واخيل، ځ  ې ولري؛ نو دویکرسه ښې اړي

مامور يا کارکوونکی د تجربه کار او    ىمقرر شو   ىلګې په ډول نو ې. د به ته مختلف ډول رهربي په کار د

هڅاند    هغه کس چې خپله  ،له ډېر څارونکي مرش ته اړتيا لريزوړ مقرر شوي مامور يا کارکوونکي پر پرت

تاسو بايد خپل  ،مرش ته اړتيا لري او  مختلف ډوله څارونکي ،نه وي، د هغه کس پر پرتله چې هڅاند وي

د اړتياوو،    ى ژنئ، د کار کوونکو اسايس عنرص پېژندل ډېره مهمه ده، لکه د هغو ېخلک په ښه ډول وپ

 (1) .دلېپوه ېژندل او ورباند ېهڅو پاحساساتو او 

 په بل  دای يشېک   ،تررسه کوئچې کله يو کار په يو وخت کې    تاسو  ،له بله توپري لري  حالتونه يو  ټول

ت کې کوم ډول تاسو بايد خپل قضاوت په کار واچوئ، چې په کوم وخ  ،وخت کې هغه تررسه نه کړئ

ده  رهربۍ اړتيا  اړ   ى داېک  ،ته  ته  دې  تاسو  دا    يش  که  تهديد کړئ، خو  مامور  ورانکاری  يو  شئ، چې 

  زمنې او ېنرم وي؛ نو د تهديد پايلې به اغ  ر ستونزمن او يا ډير ېيد له وخته مخکې يا ناوخته وي، ډتهد

بېلګې په  د  ،  راويل  ېالند  ز ېاغ  مختلف ځواکونه دي، چي پورته ذکر شوي فکتورنه تر   ،نه وي  ېګټور 

څنګ نور غري رسمي مرشان  رسه ستاسو د پلويانو مهارتونه، ستاسو تر   ډول ستاسو اړيکې له خپلو مرشانو

 ( 2) .ىد ىو چې ستاسو سازمان څنګه ترتيب شاو يا دا

 :همدارنګه الندې ټکو ته هم متوجه شئ!

 کار حالت تعقيب کړئ.  د ىاو همدارنګه د هغو  د کارکوونکو حالت ❖

 ژنئ.ېخپله ډله او په ډله کې هر فرد په هر زمان کې وپ ❖

 خپل افراد په منظم ډول کنرتول کړئ. ❖

 
 مخ  ۱۶. ځالند فیض محمد، ليډرشپ،  1

 مخ  ۱۶پورتنۍ ماخد، .  2
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 (1)زئ، پوښتنه وکړئ او وڅارئ.ېخپل غوږونه او سرتګې پران ❖

 ثبات (۱۴)

او ثابت يې وساتئ. تاسې بايد يو زړه تنګی    ئ ثبات څخه هدف دا دی، چې بايد خپل وړتيا ته دوام ورکړ 

 او بې حوصلې ونه اوسئ.

ې په ذهن کې لري،  او هر هغه څه چ  يډګر ته دانګ  رهربان د کارونو رامنځ ته کوونکي دي، دوی عمالً

د سوداګريزو مرشانو مهم شعار دا دی:    ،مسايلو په اړه ډېر تحليل نه کوي  ، مرشان د ييو ځل يې ازماي

او هڅه وکړه)) وکړه  يې  وکړه، سم  د((.  پيل  شعار  پيټرز)  دا  کتابه  (  ټاپ  لټه کې)له  په  وايل    ( د ښه 

ږي، ېډېرو ننګونو او ستونزو رسه مخ ک  پياوړې کمپنۍ ډېره هڅه کوي، له  يهغه واي  ،اخيستل شوی دی

 (2) څو پرمختګ وکړي.پلو فعاليتونو ته دوام ورکوي، تر بيا هم خخو 

 (.ذهني)او بل رواين ( فزيکي)ثبات دوه اړخونه لري: يو جسمي 

 رهربان د نورو په نسبت ډېر کار وکړي. ،د جسمي يا فزيکي اړخه امکان لري 

بايد د شپې له   ، بجو په اړه خربداری ولري   ۸بجو څخه د سهار د    ۱۲-۱۰  د رواين يا ذهني اړخه رهرب 

ش په اړه مخکې له مخکې خرب وي او راتلونکې کې، چې  ېکارونو او مهال و   راتلونکي  يعنې رهرب بايد د

 کوم کارونه انجاموي؛ نو د هغه لپاره له مخکې څخه خربتيا او تقسيم اوقات ولري.  

 په ځان کنرتول ( ۱۵)

  (3) قهر او غوسه کنرتول يش او هغه بايد په عام محرض کې ښکاره نه يش.نو حاالتو کې بايد ېپه ځ

 نوښت )ابتکار( ( ۱۵)

 په خپلو کارونو او کړنو باندې قادر او توانا اوسئ، چمتوالی ولرئ او نوښت رسه کارونه تررسه کړئ.

ثر رهرب اوسو؛ نو بايد  ؤ زمن او مې که غواړو چې يو اغ  ،زمنو رهربانو بله ځانګړنه نوښت او ابتکار دیېد اغ

مناسبو وختونو لپاره (  مبتکر )  يو کامياب نوښتګر   ،ړو او په مناسب وخت کې نوښت وکړوسم قدم پورته ک

انتظار وي، نه دا انتظار نه    ي،چې تر ډېره په مته کېنپه  چې فرصتونه به کله رايش. نوښتګران د دې 

چې   ،دی  ىليت د هغو ؤ ږي، چې دا مس ېپوه  ى، بلکې هغو يکړ زه ور ېته انګ  ىچې خلک دو   ،اوبايس

 
نژاد سميه، روش چوپان، د چاپ کال   1 پنتاک ويليام: ژباړه:جعفري  او  ملريز، کابل، مطبعه آصف    ۱۳۹۳. ملن کوين 

 مخ  ۱۳عرفان، 

 مخ  ۲۱يس، برايان، ژباړن: پاچا امني، غوره مرشي،ري. ټ 2

 مخونه  ۴۷او  ۴۵. احمدزی، بربک، رهربی او مديريت علمی،  3
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که څه هم نوښتګر رهربان    ،چې نوي کارونه تررسه کړي  ،څو د دې وړتيا پيداکړيتر   ،يخپل ارام لږ کړ 

ومه الره  او ک  يز الندې نه راځېخو د ماتو او ناکاميو تر اغ  ،ډېرو ماتو رسه مخ کېږي او هغه تجربه کوي

 امنه کېږي.  ېنه پښ  ،دهې يې چې غوره کړ 

ابتکاري وي او  بې له کومې ستونزې له ډلې رسه په بحراين حالت کې کار   ،کوم رهربان چې متمرکز 

 (1)کولی يش.

داخيل   له زموږ شخيص يعنېئد نوښت نشتوايل په موږ کې موجود وي، بايد پوه شو چې دا مس   ېکه چېر 

د    ،ته تغري ورکړو  ې کوم تړاو نه لري؛ نو بايد خپل ذهنيت او مفکور   ې او نورو پور   ېتړل  ې شخصيت پور 

ګامونه پورته کړو او د   بلکې په خپله د مناسبو فرصتونو په لوري  ،مناسب وخت د راتلو په انتظار ونه اوسو

وړتيا او  استعدادونو  اوسوخپلو  ونه  پروا  بې  او  غافل  څخه  ريسک    ،وو  و   (خطر )د  څخه  د  ېاخيستلو  ره 

څو سبا ته خپله وړتيا او توامنندي  تر   ،نن بايد په زړورتيا رسه قدم واخلو  ،عث ګرځينوښت د نشتوايل با

 ( 2).کړوترالسه 

 د کار لپاره ډېره ليوالتيا لرل  (۱۶)

وړتيا پيدا کړئ او له نورو رسه په چارو کې مرسته  روحيه او   ۍ د خپلو کارونو رسه ليوالتيا ولرئ، د همکار  

لک دې مرشان  نه هم نه ده، چې ټول خېږي او اړ ېلک نه غواړي د رهربۍ مقام ته ورسوکړئ. ډېری خ

تاسو غواړ  د رهربۍ    ئيش؛ خو که  بايد  او  ولرئ  لېوالتيا  پوره  لپاره  د چارو کنټرول  بايد  مرشي وکړئ، 

 (3)مسوليتونو لپاره بشپړ چمتوالی ونيسئ.

نې ه  چې   ، معتقد دی  (4) ديويد سارنوف نه  چې خپل کار رسه ميخو دا  يش کولی کامياب يش،ه  څ څوک 

  ىنی دليل يې خپل کار رسه د هغو ېيواز   ږي،ېيش لوړ مقام ته ورس  چې عادي انسانان کولیولري. دا

 
 مخ  ۱۴۳ښوونکو پندونه(،  يحيدري، شمشاد، د مرشتوب او سرتاتيژۍ الرې) د چيناي.  1

 مخونه ۵۴او  ۵۳. احمدزی، بربک، رهربی او مديريت علمی ،  2

 مخ  ۶۱يس، برايان، ژباړن: پاچا امني، غوره مرشي، ري. ټ 3

ږديز ېز   ۱۸۹۱. په  یخکښانو څخه د(: د راديو او تلويزيون په برخه کې د يهودي مDavid Samoff. ديويد سارنوف ) 4

ږديز کې متحده اياالتو ته الړ او وروسته د ېز   ۱۹۰۰ږديز کال کې ومړ. په کال  ېز   ۱۹۷۱او په    یدلېږ ېکال په روسيه کې ز 

مدير او په   ېسس ؤ ږديز کال کې د تجاري مېز  ۱۹۱۹شپږو کلونو د مارکوين تلګراف له رشکت رسه وصل شو. سارنوف په 

رشکت يې په نوم د   N.B.Cيس شو. هغه لوي ظرفيت او د راديو پرمختګ يې درک کړ او د  ئد هغه ر زېږديز کې    ۱۹۳۰

(. هغه تلويزيون او د هغه تحول په نوم د ارزانه دستګاه د اخباري او تفريحي ۱۹۲۶تاسيس کړ)  R.C.Aرشکت وابسته د  

نوف په اړونده چارو کې د امريکا يهودانو څخه  خدمتونو به د خلکو د ټولنيزوال په پرمختګ کې، پاملرنه څرګندوله. سار 

فعال سړ  افتخاري غړ   ی يو  انسټيټوټ  د  د وايزمن  او  کېيلو کې شمئپه ارسا  یوو  په  ئرل  د هغه زوي رابرت سارنوف  ده. 
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او مينه د او عالقه ناممکن په ممکن بدلوي، په همد  ،هشوق  او    ې شوق  علت هغه رهربان چې شوق 

عالقه لري نسبت هغو رهربانو ته چې کايف مهارت لري موفق او کامياب دي، که چېرې موږ د افرادو  

رهربي کړو، پس بايد دغه شوق او عالقه په ځان    ى؛ نو نه شو کولی چې هغو رسه مينه او عالقه ونه لرو

 همدومره زموږ د کاميابۍ امکان زيات وي.  ،کې پيدا کړو که هرڅومره زموږ د شوق ملبې زياتې وي

 مرسته او تفاهم ( ۱۷)

چې د رهربانو او پريوانو ترمنځ بايد يو تفاهم موجود وي. کله چې د    ، ځانګړنې څخه هدف دا دی  ېد  له

دې دوو عناصو ترمنځ تفاهم موجود وي؛ نو په دې ډول سازمانونو کې سامل رهربيت موجود وي او په  

 دغه شان فضاء کې خلک روزل کېږي او ښه رهربان منځ ته راځي.

 دل ې لګې په بڼه يادېد ب( ۱۸)

خصيت خاوندان وي، ټولنيز اخالق ولري، علميت، پوهه او د تجاربو لرونکي  هغه رهربان چې د ښه ش

شه د  ېرهربان همڅخه متاثره کېږي او دا    ىوي؛ نو خلک هم د داسې کسانو څخه نقل کوي او له هغو 

د د  خلک  او  وي  کي  زړونو  په  او  ياد  په  هغو   ې خلکو  د  کې  غياب  په  او  په حضور  اطاعت    ى رهربانو 

 ( 1) کوي.

 دلېخوښ او خوشحاله اوس (۱۹)

د رهربانو  د  ځانګړنه  نوي عرص کې دغه  ځانګړنو څخه ګڼل کېږي  په  مهمو  په    د،  ډېرو  ځانګړنې  دې 

تل خوښ وي، په معني چوکاټ کې  بايد    ىهغو   ،نييس   یکې ډېر ژر ځا  واسطه رهربان د خلکو په زړونو

وي او د خپلو پريوانو وړو وړو برياوو او السته راوړنو ته د قدر په سرتګه وګوري او  (  خوش طبعيته )ک  ټو 

ه مسکا او مهربانۍ رسه رويه کې پ  یوښايي او په هره ټولنه او هر ځا  غر ورته  ىته لکه د يو لو ى  هغو 

باس  ،وکړي او  بيا پر هر چا اغد دې ترڅنګ پاک  نو هله  اېليقه وي؛  و د هر چا د خوښی وړ  زه ښندي 

 ګرځي.

 
يس يې شو او له هغه روسته د هغه مديره هيات دنده  ئرايويې رشکت رسه وصل شو او ر   N.B.Cزېږديز کال کې د    ۱۹۱۸

زېږيز کې د هغه اجرايې مدير    ۱۹۶۷رشکت ريس په توګه او په کال    R.C.Aزېږديز کې د  ۱۹۶۶غاړه واخيسته. په کال  په  

 شو.

يش:   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور   ۹:۱۷وخت    http://zien.maarefefelestin.com/index.php/%D8%B3%Dد 

  ۶/۱۰/۲۰۱۶ماسښنت  ورځ  پنج شنبه  تاريخ  

 مخ ۴۷رهربی او مديريت علمی، . احمد زی، بربک،  1
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 شجاعت او زړورتيا  (۲۰)

خپل   يليت احساس ولرئ، د نورو کمزور ؤ چې د هر کار لپاره بايد د مس  ،له زړورتيا څخه هدف دا دی

څکله دا ونه ويل  ېچې ه ،کړئ، همدارنګه په رهربۍ کې زړورتيا دا ده يوګڼئ او خلک پياوړ  يکمزور 

چې ناشونی   هکولی، نا شونی دی، حارض نه يم ...، بلکې زړورتيا دا ديش، چې دا نه کېږي، نه، نه شم 

سازمان کې پرمختګ وګورو؛ نو  کله چې په يوه  ي،يعنې ستونزمن کارونه انجام کړ  ي،کار شونی کړ 

ربانو په ږو چې د هغه سازمان رهېپوه

  ی،د یزړورتيا رسه تصميم نيول

چې ونه  ،هشجاعت او زړورتيا دا نه د

ږئ، بلکې د زړورتيا څخه مطلب د  ېر ېو 

چې نور خلک   ،هغه کار تررسه کول دي

يې نه يش تررسه کولی او زړورتيا يعنې  

  ود مايوسۍ د نړۍ څخه وتل او نو 

يو  جيم مالدو  ،قدم کېښودل کېساحو 

د زړورتيا په اړه  ې ويناو  څو ګټورې 

څرګندوي: ېداس    

 زړورتيا د کارونو ښه کول دي. ـ 

زړور  رهربانو  د  ته ـ  ژمنو  پريوانو  د  تيا 

 کوي.پرمختګ ور 

ـ د زړورتيا ښودنه د نورو د تشويق باعث کېږي، خو د رهربانو زړورتيا ښودنه په نورو باندې الهام کوي او 

 خلک د ځان تابع کوي. 

 کولو لور ته سوق کوي.چې خلک د ښو اعاملو د تررسه   ،ـ رهربي د هغې زړورتيا ښودل دي

 اړه لري.   ېژوند کاميايب د هغې زړورتيا پور  ـ د هر چا د 

 ـ ويره د هر رهرب الس او خپه تړي.

خپل د    ره او ډار له ځان څخه جال کړئ؛ نو هله به دېداسې ليکي: کله چې و   يو رومي عامل تاسيوس

خپله الرښود، پيشوا او د هر خوځښت ه  چې رهرب پ  هڅخه د  ې زړورتيا عبارت له د  ،زړورتيا ميوه وخورئ
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او په هر  لا  يله کې ځان دخيل وګڼئمس   ېچلېپ  ېمرش وي  ناکامي  منځه  ه  و د روحيې په ورکولو رسه 

  (1) يويس.

ږي، چې مرشان خپل کار پيل ېوه مهمه ځانګړنه ده، د دې المل کد رهربۍ له ځانګړنو څخه شجاعت ي

وکړي  او پريوي  دې څخه  له  ک  ،کارکوونکي  څوک  هر  او  ده  کسبي  بلکې  نه،  فطري  ولی يش  زړورتيا 

 کړي.ي دو رسه يې پياوړ ې ر ېکسب يې کړي او د وخت په ت

که مو هوډ درلود، چې   ،کړئ  يمترين رسه يې پياوړ   يپه ورځن  ،زړورتيا يو عادت دی، تاسو کولی شئ 

اړ کړئ او له کولو يې    شک درته پيدا شو؛ نو ځان شا تګ ته  يو کار رسته ورسوئ او وروسته په هغه کې

ې د ډار روحيه مو په ځان  که تاسو د يو چا پر لور زړور حرکت ونه شوای کړای، پوه شئ چ  ،الس واخلئ

وټاکئ، چې هلته ستاسو د ډار امکان زيات وي، وروسته وررسه مخامخ   ی داسې يو لور   ،ده  ې کې روزل

که په ورځني مترين رسه هڅه وکړئ، چې د ډار روحيه   ،ه يې کلکه مبارزه وکړئوړلو لپار  شئ او له منځه

که چېرې په تکراري ډول دا کار وکړئ هيڅ کله به ونه    ،ږئېغه کچه زړور کمو کمزوري کړئ، په هام

                                        (2) ډار شئ.

اوس  ، په حقيقث کې موږ کولی شو د رهرب  بلکې همدا  ېچې ووايو  ورکوي،  نه  زړورتيا  دلو موقعيت چاته 

 ز بودن داسې وايي: ا يالر  ،ې هغه د رهربۍ مقام ته رسويچ ،زړورتيا ده

مشرتکه   هټول يو   اً رسه ډېر توپريونه ولري، خو تقريببل    رهربان کېدای يش چې په ډېرو مواردو يو د ))

 . ((ستل دييځانګړنه لري او هغه د خطر اخ

متل    ي يو هند.  چې له هغو ويريږو  ، خو د هغو کارونو تررسه کول دي  ،هدلو نه دې ر ېزړورتيا په معنا د نه و 

اګی جيت هی)  :  دی و   (ډر کې  ونه کړ ېيعنې که  به شئ  ې،ره  بريايل  يو   ،نو  زړورتيا    ه په حقيقت کې 

   ي:بييل ګراهام واي ،باندې د غلبې په خاطر رشوع کېږي رهېچې په و  ،داخيل جګړه ده

  ،( (د هغې پريوان هم زړور کېږي ،کله چې رهرب له ځان څخه زړورتيا ښکاره کوي))

مسايلو پسې و  وړ   و رې او شک باندې بريا ترالسه کړو؛ نو بايد زړه غټ وساتو او وړ ې خپلې و   که چېرې د 

څخه    د کړنې  ى ګرځو، له خطر رسه د مخ کېدو زړورتيا ولرو او هغه کارونه تررسه کړو، چې د هغو ډېر ونه  

 ځان عاجز ګڼو. 

 
 مخ  ۴۷، یومديريت علم یرهرب  یها  یبربک، تيور  ی. احمدز  1

 مخ  ۲۶يس، برايان، ژباړن: پاچا امني، غوره مرشي،ري. ټ 2
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ولت روز  و )):  ويل  (1) النورد  په  براليسېکله چې  باندې  ا  ره  زړورتيا  توامنندي،  نو  نفس  شئ؛  په خپل  و 

  (2).((ئږ ېباندې اعتامد ته رس

 

 هڅول او ستايل (۲۱)

هغوی قانع    ی زه ورکولی يش او څه شېا درک کړو، چې څه شی خلکو ته انګپه لومړي قدم کې بايد د

زې رامنځ ته کول لپاره ېدلته د انګ  ، سلنه زيات کار وکړي  ۵۰تر    ۳۰ر ته په کتو له  ېکولی يش، ترڅو ت

 کوونکو بدلوي: ځانګړي او استثنايي کارکوونکي په  شپږ عوامل ښودل شوي او دا عوامل معمويل کار

 خلکو ته د جالبو فعاليتونو ورکول. :الف

 د پراخو ټولنيزو اړېکو جوړل. :ب

 ليت پېژندنه. ؤ مس  :ج

 ځاين او شخيص پرمختګ. :د

 او کاري رشايط.  ېپيس  :هـ

به هم    هغوی،  ياړتياوې پوره کړ   ېياد  اوې لري، که وکولی يشکار کوونکي درې مهمې او اسايس اړتي

 په لېوالتيا او ورين تندي ستاسو په سازمان کې پاتې يش، دا وړتياوې په الندې ډول دي:

تون په سازمان  وهڅوئ او دا ورته ووايئ چې ستاسو ش  ی: په کارکوونکو ټينګار وکړئ، هغو باور ❖

 څو هغوی پر تاسو باور وکړي.کې ډېر مهم دی، تر 

الزمه ده چې رهرب د کارکوونکو السته راوړنه د هغه په نامه ونوموي؛ په دې کار رسه خپلواکي:   ❖

 ږي. ېي د خپلواکی احساس کوي او هڅول ککارکوونک

او    ئډلې غړي ياست  ېحساس وکړئ، چې ګواکې د يوې پياوړ متقابل تړښت: تاسو بايد داسې ا ❖

 د يو بل په همغږۍ رسه د يوې ګډې موخې لپاره کار کوئ. 

 
ولت) 1 روز  په  Anna Eleanor Roosevelt.النورد  په  ېز   ۱۸۸۵(:  اکتوبر  د  کې  کال  کې    ۱۱ږديز  ښار  په  نيويارک  د 

يس جمهور د ئيم او دويم ر ېکې ومړ. د فرانکلني روزولت مريمنه وه، در   ۷ديز کال کې د نومرب په  ږ ېز   ۱۹۶۲او په    یدل ېږ ېز 

لومړ  اياالتو  متحده  د  او  اياالتو  متحده  د  ر First Lady of the United Statesمريمن)  ۍامريکا  د  يس جمهور  ئ( چې 

استعامل لپاره  لومړ ېمريمن  وو.  د  ئر   یږي  ملګروملتونو  د  شلميس  د  او  کميسون  برش  حقوق  د  برش   ۍړ ېپ  ېسازمان  د  يو 

 حقوقو په توسعه او خپرولو کې او د برش دوستانه اړيکو پراختيا نړيوال نهادونه فعالو شخصيتوتو څخه وو. 

ماسښنت  ورځ   ۸:۴۳وخت    https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84د نور تفصيل لپاره دې وکتل يش:  

   ۲۰۱۶/ ۴/۱۰سه شنبه  تاريخ 

 مخ  ۵۲، یو مديريت علم یرهرب  یها یبربک ، تيور  ی. احمدز  2
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 زه ورکوي، خو څو مهمو ټکو ته متوجه اوسئ: ېرنګه د دندو سپارل هم افرادو ته انګهمدا

 اشخاصو ټاکل. ينيد رښت •

 وړتيا •

 کار اهل کار ته سپارل •

په سازمان کې نويو ګامرل شويو کسانو ته د کوچنيو دندو سپارل: ترڅو په ځان باور پيدا کړي او   •

 د لويو دندو تررسه کولو هوډ وکړي.

 ګه کارکوونکو ته د کار سپارل. په بشپړه تو  •

 دلی.ې ونه کړئ؛ نو برياوو ته نه شئ رس د بشپړو پايلو سپارل: که ارزونه •

 ( 1)رسه سپارل. ېليت او دنده په مشور ؤ مس  •

؛ نو رهربان کولی يش چې د  هژندنه دېده د نورو په منځ کې احرتام او پد انساين اړتياوو څخه يو بله پدي

او  ي ريښت چې    ي،ترتيب کارکوونکو ته وښاي  ې په همد  ،وړ وګرځي  ېز ېد اغ  ې هڅولو له الر نې ستاينې 

کړي،  ته دا احساس ور   ى ځانګړنه پيدا کړي او هغو   ۍکې د ځان باور   ىډېر ارزښتمن او په هغو   ىهغو 

يې والتيا لري او خپل زړه کې  ېل  هرسه ډېر   ىکارونه د قدر وړ دي او رهرب د هغو   کړنې او  ىچې د هغو 

 کړی دی.  ور  یځاورته 

 بصريت( ۲۲)

 .څخه( درک)له بصريت   هدلې عبارت دېد توجه وړ ګرځ هد رهرب هغه ځانګړنه چې د نورو څخه ډېر 

ډ او اصطالحي معناو   ې ر ېبصريت  د مرييم  ،لري  ېلغوي  په    ((Merriem Webster  ويبسټر   يو عامل 

و روښانه  ي  (  Avonz Loner)  يا قدرت په معنا راوړي او يو بل عامل اونزلونر نوم بصريت د تصور د عمل  

 (2).ييځواکمنولو ته وا وچې بصريت د نور  ي،يوا ( Sashken)او سشکني  يذهني ادراک ګڼاو مشخص  

ه کوي، عبارت دی د چارو په بنسټ او تهداب باندې وړتيا يت چې د عقل په درک کولو باندې تکبصري 

 پيدا کول. 

ولري، تفکر  او  سوچ  سرت  تل  بايد  يش  څوتر   رهربان  پوه  باندې  مسايلو  بنسټيزو  موږ    ،په  څخه  دې  د 

پټولی  ېسرتګ شو  لويو  ،نه  د  پيچ  چې  د  ورځ  هره  رهربان  مخ    دهيسازمانونو  رسه  مسايلو  ستونزمنو  او 

ترڅو د ټولو مسايلو په   ،چې د هر څه په اړه کايف معلومات ولري  ،کله نه يش کولی  ېڅه  ىهغو   ،کېږي

 
 مخونو پورې  ۳۸څخه تر  ۳۵يس، برايان، ژباړن: پاچا امني، غوره مرشي، ری. ټ 1

، انتشارات امام صادق، یملريز کال، چاپ لومړ   ۱۳۹۱،ی موزشابصري    ی، مولفعه هاي رهرب ییمريم حق ور  ی. طاقانک 2

 . مخونه ۷۷او  ۷۶تهران، 
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د هر رهرب بصريت د دې المل   ، بايد په خپل بصريت باندې متکي وياړه ګام پورته کړي، په نتيجه کې  

برخې پيدا کړي او د هغې په اړه ژور سوچ   ېو مکمل وګوري، د انځور ورکې شچې که يو انځور نا ،ګرځي

چې هغه مديريت يا رهربي    ،ږيېله منځ څخه ځان خرب کړي او وتوانلې  ئمس   ې او فکر وکړي او د هر 

 کړي. 

نو د هغې ېښو ته ورسېکه چېرې د ستونزو ر  به    ږو؛  چې خپل بصريت زيات   ئ که غواړ   ،سانه وياحل 

 ايل لپاره کوښښ وکړئ.؛ نو د خپلې وړتيا د پرمختګ او زياتو ئکړ 

   :ييرابرت هلر وا

 . ((څکله خپل داخيل احساس مه نظر انداز کوئ، خو هيڅکله هغه کايف مه ګڼئېه))

او هم د خپل داخيل احساس   غوره    هډېر   هکار واخلئ، ترڅو يو څخه  په دې حالت کې هم تفکر څخه 

چې لکه د يو    ،دا د ټولو رهربانو لپاره يو عمومي خطر دی  ،ټاکنه د خپل سازمان او خلکو لپاره ومومئ 

نور   ينواينا د  دومره  شان  دي،  وپه  مشغول  کې  پخولو  په  ډوډۍ  ه  د  دا  څه  ېچې  يو  خپله  ترڅو  روي 

د ځان    ، کې وي  پرمختګ په هڅه د  څخه شکايت کوي؛ نو رهربان بايد د خپل ځان    ېوخوري او له لوږ

  (1)د تغذيې لپاره وخت پيدا کړي.

 ؟ کومې دي ېد بصريت د زياتولو الر 

 (2)نۍ برياوې تحليل او تجزيه کړئ.ېـ مخک

 (3) .ېحاصل کړ  هموږ بريا نه د چې د هغو په حلولو کې ،هغو مسايلو په اړه توجه وکړئ ـ د

 ـ د دې مسايلو ريښي او بنسټونه څه وو؟

 برياوو المل څه وو؟ ـ ستاسو د 

 په څو کليمو کې بيان کړئ، د راتلونکو مسايلو او ستونزو حل به په خپله زده کړئ.   ېلې ستونز ئکه د مس 

 لګې په توګه واخلئ: ېنو د ب

په اړه يې ځان پوه (  بيوګرايف)د ژوند    ،چې تاسو رسه شباهت لري  ى، هغو يکوم سرت او لوی رهرب ستاي

 زياتوي. ( ، فهم، درکپوهه)رهربانو د فکر رسه اشنا کېدل، ستاسو بصريت ( پوهو) ود بصري  ،کړئ

 
 مخ  ۱۷ملريز، مطعه سهر، کابل،  ۱۳۹۳، کال یرهرب  ی، روش هایی. تيم املور، ژباړن: محمد عارف نورزا 1

 مخ  ۴۹ ،یومديريت علم یرهرب  یها  یبربک، تيور  ی. احمدز  2
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 خپل داخيل احساس ته غوږ ونيسئ ( ۲۳)

په شکل په نظر کې ونيسو؛ هر نوع غربګون ښکاره   چې رويي د مختلفو غربګونونو  ،باوري دی  (1)يزنګا

 منونه ده.  ېنکی د شخصيت د يو و کو 

او کُ  نې د دغو غربګونو څخه معموالًېځ او مجموعي عادات منځ ته راوړييو د بل رسه تړيل دي    ، يل 

او هغه چې د    د دغو عاداتو مجموعه يو د بل رسه يو  ېره پر دېرسب ه نوم  پ  (ځانګړتياوو)ځای کېږي 

لګې په توګه هغه افراد چې د نورو رسه ليدنه او کتنه نسبت مطالعې او يا  ېد ب  ، منځ ته راوړي  ږي،ېياد

لو خوي يا د ېد ټولنيز اوس  ىانفرادي کار تررسه کولو څخه ترجيح ورکوي، کولی شو چې د هغو کوم بل  

چمتووالی  ېپه همدې ډول هغه افراد چې د فکر څخه بغري عمل تررسه کوي، د د ،صفت باندې پوه شو

فرد   رسه په يو  وايلی  دوو عاداتو په يوځالري، چې نورو باندې بغري د فکر کولو چغې ووهي او د دغو  

په پای کې په لوړه کچه د دغو سلسله مراتبو    ،ځانګړنې په اړه پوه شو  کې کولی شو، چې د هغې د منفي

په دغه نظريه کې د توجه وړ خربه    ،يش  یځا  بل رسه يو   د يو  ېڅخه شونې ده، چې مختلفې ځانګړتياو 

چې  ول دااو په لنډ ډ  ږيېطحو ته په توجه رسه، معنا او جوړ دغو مختلفو س چې د شخصيت مفهوم ،دا ده

انسانان کې  نظرياتو  په  ځانګړتياوو  تر   د  لري،  چمتووالی  معلوم  او  يو مشخص  په  طريقه   هڅو  خاصه 

 ږي.  ېشخصيت د سلسله مراتبو له مخې جوړ د انسان  ي،غربګون وښاي

ړتياوو  ګد شخصيت ځان  (يزنکا، کريستال ، توپس ،  (2)نورمن، مک دوګال ، کاتل)  ءر نور علامېيو شم

کو  وړاندې  نظريات  مهم  ډېر  اړه  ځانګړتياو   ىهغو   ،يپه  شخصيت  يو  الند  ېد  بيانوي:   ې په  ډول 

 
دي  ږيدل  ېکې په جرمني کې ز  ۱۴ږديز کال کې د مارچ په  ېز   ۱۹۲۶(: ايزينک په  Hans Jürgen Eysenck. ايزينک) 1

برطانيه کې تري کړ.    يهومړ. هغه يو ارواپوه وو او خپل مسلکي ژوند يې په لو  ۴زېږديز کال کې د سپتمرب په    ۱۹۹۷او په  

د خپل دندې په اړه چې د هوښيارتيا او شخصيت په اړه وو، همدارنګه هغه په ډېرو نورو لويو    ، ږيېژندل کېهغه ډېر ښه پ

مرګ په وخت کې يو ډېر ښه ارواه پوه په ډول پيژندل کيده. ځينې کتابونه يې  ساحو کې هم دندې اجرا کړي دي. د خپل 

مطالعه) علمي  شخصيت  د  دي  ليکيل  شخصيت  The Scientific Study of Personality (1952)هم  د  انسان  د   ،)

اوThe Structure of Human Personality (1952) and later editionsساختامن) استعامل  ارواپوهنې  د  نه    (، 

ارواپوهنه)Uses and Abuses of Psychology (1953)استعامل) سياست  د   ،)The Psychology of 

Politics (1954)(جرم او شخصيت ،)Crime and Personality (1964) and later editions .او داسې نور ) 

يش:   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور  ماسښنت     ۹:۱۰وخت    https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hansد 

 .    ۱۰/۲۰۱۶/ ۳ورځ دوشنبه  تاريخ  

د شخصيت    ۱۶چې )  ،: يو امريکايي اصله انگلييس ارواپوه وو: (Raymond Bernard Cattell) . رميوند برنارد کاتل 2

ه اړه د نظريه ورکوونکو څخه وو، د شخصيت د ځانګړنو په کاتل، يو د شخصيت د پ  ،الملونه د رميوند کاتل( طرحه کړه

هغه دا کار د مشرتکو    ،ليل کړهحمواردو ت  ۱۷۱څخه ډېر وو په    ۴۰۰۰لپورد چې په خپل لومړنۍ ليست کې  ااړه د ګوردن  
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مهربانۍ   د  وړ،  باور  د  طبعيتي،  خوش  مزاج،  کرکرت،  مهم هوښيارتيا،   ... تربيت  او  فرهنګ  ثبات، 

 .ريېشم

د شخصيت د ځانګړتياوو په اړه الندې  ،وکړهنه هم يادونه ېه نامه يو بل عامل چې مخکې مو تر د نورمن پ

 : يد ديلېچې د نورو علاموو د منلو وړ ګرځ ،نظريه لري

درون )، دننه ليدنه  (Interversionيا    يبريون ګراي)ليت او وجدان، مهرباين، بهرليدنه  ؤ هوښيارتيا، مس 

 Extraversion.) (1 )يا  يګراي

 که ياړ (۲۴)

د نورو رسه د بيا هم بايد    ،واد يا مدير د يو رشکت اوسوېچې رهرب د يو ه  ،حتا که موږ دا هم ونه غواړو

څومره    ،اړه لري  ېزموږ د اړيکو پور   ېحده پور   هزموږ د چارو بريا تر ډېر   ،او وړتيا ولرو  ياړيکو نيولو تواناي

او پياوړ چې د اړيکو نيولو   برياوو ته ورس  یمهارت په ځان کې ځواکمن  د    ،ږوېکړو، همغومره به ډېرو 

چې ځان په ساده، لنډ،  دامطلب    ،ې خپل پيغام ساده کړوچ  ، نګولو لپاره يو مهم ټکس دا دیېاړيکو ټ

خاطب ته په مکمل ډول  بڼه چې م  ې داسپه    مستقيم او بغري د پيچېده او سختو الفاظو ور وپيژنو، يعنې

  (2) .د درک وړ وي

 پاملرنه (۲۵)

کله چې افراد فرعي موضوعاتو ته نسبت اصيل موضوعاتو څخه   ،هد بريا اصيل کيل پاملرنه او توجه د 

بيا د متئډېره پاملرنه کوي؛ نو دغه مس  اوله  هغه رهربان چې خپلې    ،دقت د نشتوايل المل ګرځي  رکز 

چې    ،ږيېدقت نه کوي؛ نو په حقيقت کې پوه  ، خو ورته پاملرنه اوژينېاو رضورتونه پ  ېاړتياو   ېلومړن

همدارنګه    ،رنه ورته نه لريرسه کوي، ځکه چې توجه او پاملنه تر يې  څکله  ېه  کوم کار تررسه کړي، خو 

لر ،  ئکه پاملرنه وکړ  دلو  ې مهمو اهدافو ته د رس  ،بيا هم پرمختګ نه شئ کولی  ،ئمګر لومړيتوب ونه 

 
د همدا   لوي وال منونه  د  افرادو  د  کاتل  ملنځه وړلو رسه وکړه.  په  په    ۱۷۱ځانګړتياوو  اړه څارنه مختلقو ځانګړنو رسه 

يو   د  په هغه وخت کې  نژد  ي مار ا وکړه. هغي  يوبل رسه  د  عوامل(  د )تحليل د  نوم  په  په کارولو رسه  ځانګړنې   ېميتود 

ځانګړتياووي د ټولو   ۱۶د شخصيت ځانګړتياوو ته را ښکته کړه. د کاتل په وينا، دا    ۱۶مشخص کړه او د خپل ليست يې  

 .  هانسانانو د شخصيت منبع او منشا د

يش:  د   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  ماسښنت     ۹:۱۸وخت    %https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8Cنور 

   ۳/۱۰/۲۰۱۶ورځ دوشنبه  تاريخ 

 مخ  ۵۰،یومديريت علم یرهرب  یها  یبربک، تيور  ی. احمدز  1

 مخ  ۵۲. پورتني ماخذ، 2
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مدارنګه خواره واره ه  ،او اسايس ځانګړنې دي  ېد لومړيتوبونو مراعتول او مترکز لرل دوه بنسټيز   لپاره

 ( 1) زموږ توجه فلجوي او مترکز له منځه وړي. دلېکېدل او تقسم

مس  پريوانو  ئبله  د  بايد  چې  ده،  دا  شلمله  د  ويش،  پاملرنه  هم  ته  نيام  ۍ ړ ېپ  ېغوښتنو  يو    ييپه  کې 

ابراهام مسلو د  يو   (2)روانشناس  اړه  په  نوم د شخصيت  ورکړ   ېپه  ته پرمختګ  د برشي  )چې    ،نظريې 

 ېکه د انسانانو بنسټيز   ،هغه په دې خربه ټينګار کوي  ،ږيېژندل کېپه نوم پ  (3)(سلسلېاړتياوو د مراتبو  

کله چې د يو انسان د ژوند   ،ل ژوند کې په ښه ډول پرمختګ وکړيبه په خپ  ىغوښتنې رفع يش؛ نو هغو 

دا    ،ترالسه کړيو حقيقي انسان په بڼه  ريال ښه وي؛ نو هغه به ډېر ژر خپل ځواک او امکانات د يېچاپ

 ورکړه ده او د انساين طبعيت برخه ده.  تعالی د الله (فزيولوژيکي، عاطفي، ارواپوهنه او نور)اړتياوې 

چې د هغو کسانو اړتياوې او   ي،الزم د  ېهر څوک چې د رهربۍ او مديريت په مقام کې قرار لري؛ نو پر 

  (4)کامل خربتيا ولري او هغه مرفوع کړي. ،يپه چاپرييال کې د ې رضورتونه چې د د

 سخاوت  (۲۶)

. د يو رهرب لپاره د ،؛ نو تاسو څه د السه نه ورکوکله چې ستاسو د شمعې په وسيله بله شمع روښانه يش

د ژوند ټول اړخونه په  سخاوت نه بغري بل څه مهم نه دی، سخاوت د زړه څخه پيدا کېږي او د يو رهرب  

  ، ورکړييې  ته    وبلکې راټولوي تر څو نور   ،رهربان يواځې د ځان لپا ره نه راټولوي  زناکېاغ  ،بر کې نييس

زه په )  دا ومنله چې:  (5) يليونر جان راکفلر لکه څرنګه چې مشهور م  ،ء اخيلسخاوت د رضايت څخه منشا

 
 مخونه  ۵۳او  ۵۲. پورتني ماخذ،  1

2  .Abraha Maslow 

3 .Hierarchy of Human Needs 

هاا.   4 روزنه  هوتک،  ژباړن: هاميون  يون:  انکشاف رهرب   یرل  در  کال  یجديد  د چاپ  ملريز، څلورم چاپ،  ۱۳۹۱، 

 مخ  ۴۲مطبعه کاروان، کابل، 

راکفلر ٥ ديويسون  جان   . ( John D. Rockefeller)  په ز ېز   ۱۸۳۹:  کې  نيويارک  په  کې  کال  په    یږيدلېږديز    ۱۹۳۷او 

ږي. هغه د استاندارد اويل د رشکت بنسټګر وو. هغه په  ېرسمايدار ګڼل ک  یز کال کې ومړ او د امريکا د تاريخ لو ږديېز 

د   کال    ۳۳۶معادل  ډالر)په  لو   ۲۰۰۷مليارده  ېر  تاريخ کې  په  شوي(،  اټکل  په وسيله  نرشيه  فوربز  د  رسمايدار    یزېږديز 

په  ېياد هغه  همدارنګه  سپتمرب    ۲۹ږي.  امريکايږديز  ېز   ۱۹۱۶د  مليارد  يو  د  کې  د   يکال  عنوان  په  رسه  درلودلو  په  ډالر 

امريکاي  پ  يلومړين  کېملياردر  په  ېژندل  کار  در   ۱۶ږي. هغه خپل  د  او  کړ  پيل  د خپل   ېکلنۍ کې  اوږدو کې  په  کلونو 

ميلون ډالره د شيکاګو   ۳۵هغه    ،ږديز کې د نفتو په صنعت کې پرمختګ وموندهېز   ۱۸۶۲. په کال  هلومړين رشکت پرانيست

په اختيار کې ورکړه ته  راکفلر د طبي څ  ،پوهنتون  د  الصح ېترڅو  راکفلر د حفظ  د  او  بنسټ  د راکفلر  انستيتيوت،   يړنو 

د هغه په نوم دي د    ،مرستو او وقفو لپاره چې هغه تررسه کړي  ېکميسون تاسيس يش. په امريکا کې ډېر ځايونه د همد

 کفلر پوهنتون او د راکفلر سنرت. لګې په ډول د راېب
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لرم  عوايد  ډالر  د  ،ميلونونو  راکړ   تهماې  خو  ده  نه  هم  (ېخوښي  ډېرو  په  نو  شو؛  نه  رايض  لږ  په  که   .

مال او ثروت رسه به په يو وار تغري نه کوو    و سخاوت ونه لرو؛ نو د ډېر   رضايت نه حاصلوو او که لږو کې

 رو.ېوګړي بايد په لومړيتوبونو کې وشمسخاوت دا حکم کوي چې نور  ،خي به ونه اوسواو س

  ي:داسې واي (1) استانيل جونز 

 . ((ز هم دیې او په عني حال کې يو وحشتناکه څ نکیو پيسې يو ښه خدمت کو ))

موږ بايد په عوض او    ،ئ؛ نو تاسې به د هغې غالمان کېږ يکه چېرې پيسې په تاسو حاکميت پيدا کړ 

د   ،د عوض او بخشش رسه عادت کېدل دي  دل ېدې ځان عادت کړو ځکه؛ نو سخي اوسبخشش بان

تشک  مالدارانو څخه  مراحلو  دوو  د  بايد  يو يژوند  يش،  توزيع   هل  د  بله  او  مرحله  راوړلو  السته  مال  د 

  (2) مرحله.

 په خپله شخيص رسمايه کې  يواځې  د پورته جملو څخه هدف يواځې دا نه دی، چې رهربان او مديران

د دا  څخه  ور  هدف  بلکې  اويس،  استفاديسخي  په  څخه  امکاناتو  داخيل  د  سازمان  د  چې  او    ې، 

چې يو رهرب    ،د سخاوت بله نښه دا ده  ،عادل او سخي اويسشلو کې  ېهمدارنګه د هغې په تقسيم او و 

همدارنګه د وګړو د ستونزو حل لپاره   ي،رتله د بل ګټې او منافع غوره وګڼبايد د خپلو منافعو او ګټو په پ

 نه داچې کومه معامله وکړي.  ، بايد د قانوين الرو څخه ګټه واخيل 

نه وي، رسه له دې چې دواړه څېزونه ورته په کرثت  حکيم مرش د ډېرو پيسو او او درناوي په کيسه کې  

  (3) شتون لري، هغه د خپل تقدس ډېر څرګندونه هم نه کوي.

 
يش:   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور    ۹:۷وخت    https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%د 

  ۵/۱۰/۲۰۱۶ماسښنت   ورځ چهارشنبه  تاريخ  

پوه وو. زېږديز( : يو انګريزي اقتصادپوه او منطق    ۱۸۸۲ـ  William Stanley Jevons  ( )۱۸۳۵. ويليام استنيل جون)   1

( په اقتصاد کې د ريايض تيوري پيل  ۱۸۶۲د اقتصادي سياست ريايض عمومي تيوري )  Aايروينګ فيرش د جونز کتاب  

چې د ريايض رسه اړيکې لري. د دغه کار په تررسه کولو رسه هغه په   ی،اقتصاد هغه علم د  ېوو. په هغه کې راغيل چ

. د جونز برخه د هدوره کې اقتصادي انديشه د  ې. د تاريخ په نو ید  ی)نهايي( ارزښت ورکړ   )حاشيه( نظريه د مطلوبيت 

پوه سيايس او منطق پوه   اقتصاد  یپه وروستيو کې د هغه شهرت په عنوان د لو   ۍړ ېپ  ۱۹اقتصاد د انقالب په حاشيه کې د  

  ۱۸۵۴ال ، جونز خپل مطالعات د طبعي علومو څخه په لندن کې قطع په کید یښودل شو ې له هغه وخت څخه يې بنسټ ا

 په سيدين کې، چې هلته هغه په سيايس اقتصاد کې کار پيل کړ.  assayerږديز په عنوان د يو ېز 

يش:   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور  ماسښنت    https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%  ۱۲:۵۱د 

   ۲۰۱۶/ ۶/۱۰ورځ  پنج شنبه   تاريخ  

 . مخ ۵۳ ،یو مديريت علم یرهرب  یها یبربک ، تيور  ی. احمدز  2

 مخ  ۱۴۲ښوونکو پندونه(،  ي)د چيناي الرې ۍژ ې. حيدري، شمشاد، د مرشتوب او سرتات 3
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 نيول(  دل )غوږېاور ( ۲۷)

 . د خلکو د زړونو رسه د اړيکې نيولو لپاره د خپلو غوږونو څخه ګټه واخلئ

امريکا د مديريت د علم پالر باوري دی، چې  راکر د    د   پيرت  ،دلو ته متايل نه لريې کمزوري رهربان اور 

 غلط برقرارول دي.   ىد هغو ې شپيته په سلو کې د اړيکو په اړه ستونز 

 : غوږ نيول موږ رسه دوه مرستي کوي

  .د خلکو رسه اړيکه او متاس نيول :اول

 زده کړه.  :دويم

نسبت   ،غوږونو رسه غوږ ونيسوخربو ته په خالصو  ى  چې بايد د هغو   ي،لپاره خلک دا غوره ګڼ  ېد همد

 غوښتنو ته ځواب ورکړو. ىدې ته چې د هغو 

چې فريادونه    ، څو مجبور نه شئتر   ،وړو خربو ته غوږ ونيسئ)ي:  ورپوستو په منځ کې يو متل دی وايد س

 . (ئواور 

په حقيقت کې ځان ته د رسدردۍ الملونه   ،نه اوري  ېاو مديران چې د خپلو وګړو ستونز   هغه رهربان

 پيدا کوي. 

و دوه چنده وخت  ، غوره رهربان هغه دي، د خپلو خرب ښه ډول د نورو خربو ته غوږ ونييس  رهربان بايد په

 ( 1) پوښتنه کوي. یوکړ ې ته ورکوي او مخکې له دې چې خرب  دلوې د نورو خربو اور 

   مثبت ليدنه( ۲۸)

په خپل ژوند کې    ىکارونو او کسبونو کې کامياب دي، دليل يې دا دی چې هغو نې خلک په مختلفو  ېځ

 لري.   (چشم انداز)مثبته ليدنه 

معمويل او واړه اشخاص په دې فکر کې  ،اوسو نو مثبت ليد لوری بايد ولروثر رهرب ؤ م غواړو يو ېکه چېر 

لور   ېز ېولې کامياب اشخاص خپله د انګ  ،يزه ورکړ ېته انګ  ىچې يو څوک هغو   ،دي  ياو مثبت ليد 

پوه شو چې د اشخاصو د کاميابۍ دليل د   ېبايد په د  ،ليدلوری يعنې د بريا السته راوړل  ،لرونکي وي

ځواکمن  ىهغو  هوش  او  ده  ياستعداد  هغو   ،نه  د  ليدلور   ىبلکې  چېر   ي د  که  ده،  ضعيف    ې نوعه  د 

زموږ دغه کار    يليدلور  اووسو،  نور لرونکي  اغ  ود  باندې  روحيه  او هغو ېپه  انګ  ىزه ښندي  بې  زې  ېهم 

و ته هم دغه روحيه انتفالولی والتيا ولرو، نور ېل  او  یکس که په کارونو کې مثبته ليدلور ولې برع  ،کېږي

 
 ی، تهران: انتشارات دنيا۱۳۹۳کال  چاپ،    یممتاز، لومړ   یبرايان او پيرت چي، ژباړن: صالخ سپهري فر، رهرب   ،ريسټ.   1

 مخ  ۱۹۷اقتصاد، 
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  ۍ نفي ګرايچې خپل ځان ته مثبت پيل ورکړو او د م  ،د ښه کولو لپاره بايد ياد کړو  يلور د خپل ليد ،  شو

ته تغري ورکړو،    يمنفي اووسو؛ نو په سختۍ رسه کولی شو خپل ليدلور چې  هر څومره    ،څخه ځان وساتو

ې  دد  ږو او  ېښنې ته ورسېمثبتې اند  ېيو   ، ترڅو وکولی شو  ،کړو  يبايد ځان ته ياداور   یخپل مثبت ټک

 (1) يې وي.ه ځانګړنه نه بايد لنډه او دور  ساتنه بايد تل وکړو او دا يليدلور 

 لې حل  ئد مس( ۲۹)

او    يوه ځانګړنه چې د کاميابو  ،دو الره بنده کړي ېانع نه بايد زموږ خوبونو ته د رسزموږ د الس او پښې مو 

تونزو په وړاندې  اغېزمنو رهربانو تل س  ی،هغه د مسايلو او ستونزو حل د  ي،بايلونکو تر منځ تفاوت راښاي

  ښېېابايد پوه شو په کوم الره کې چې موږ پښه    ،ديديل دي او له منځه يې وړي  ېسنګر نيويل، ودر 

ساده او ارامه الر په    فکر وکړو، چې  ې که چېر   ،ډېرو پيچېده مسايلو رسه مخامخ شود    ،يش  یکېدا  ،هد

  کېږو؛ نو بايد د مخکې څخه د مشکالتو د رامنځ ته کېدو وړاندوينه مخکې لرو؛ نو يقيناً په رسدردۍ اخته 

  ، برخورد وکړو او هغه له منځه يوسوښو رسه په سم ډول  ېد بدترينو پ  ،وکړو، په دې صورت کې کولی شو

هغه قبول   ،يپه مقابل کې دغه ډول غربګون وښايدغو مشکالتو    څو دتر   ،اغېزمن رهربان هڅه کوي

او په دې زړه خوشحاله    يد ستونزو له امله ارامه کېن  نه داچې   ،په لټون کې يشکړي او د ښو رشايطو  

او    چې دغه مشکالت به په خپله له منځه الړ يش   ،يکړ  او بل مطلب دا که چېرې د مختلفو مسايلو 

ا چې د مسايلو د حل څخه ستونزو رسه مخامخ يو؛ نو په نوبت رسه بايد يو يو ته رسيده ګي وکړو او بل د

له حل کوو؛  ئځل چې مس   بلکې په ليوالتيا رسه د مسايلو استقبال وکړو، ځکه هر   ، ونه اوسو  يدونکېتښت

ونه کړو؛ نو د مسايلو د    د حل لټون   پورې چې د مسايلو  ې ه او مهارت تر السه کوو او تر هغنو زياته تجرب

 (2)هم ترالسه نه کړو. زمن قدرت بهېحل اغ

 ، چې څوک پيدا کړي او د هغه ستاينه وکړي.يدباندې ګور سرت رهرب له کړکۍ څخه ـ 

 ليت ور په ياد کړي.ؤ ، چې د هغه مس يګور  ـ د شکست او ناکامۍ پر وخت، سرت رهرب هندارې ته

 (3)ـ خو معمويل رهرب د برياليتوب پر وخت، هندارې ته ګوري او د ځان ستاينه کوي.

 اړيکې )روابط(( ۳۰)

 .م.)ګريفن( وی به هم له تارسه ښې اړيکې ولري؛ نو هغئتاسو د نورو رسه ښې اړيکې ولر  ېکه چېر 

 
 مخونه  ۵۴او  ۵۳، یو مديريت علم یرهرب  یها  یبربک، تيور  ی. احمدز  1

 مخ  ۵۵ماخذ،  ی. پورتن 2

 مخ  ۴۰. ارل، يون. ژباړه: سميع الله مجاهد، د مرشتابه غوره الرې چارې،  3
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ډېر  ر ستونز   ې په سازمانونو کې چې  ته کې  ټېامنځ  اړيکو  د  پايله ديږي،  ناکامۍ مستقيمه  د  د هنګولو   .

څارنه له همدې دل، مشوره، ارزيايب او  ېچې ښوونه، هم غږه ک  ،ىاړيکو د ټينګولو بهري دې لپاره مهم د

اړيکه د تفاهم هغه ځنځري دی، چې د سازمانونو غړي له پورته څخه ښکته او    ،ږيېڅخه تررسه ک  ېالر 

  (1)له ښکته څخه پورته له يو لوري څخه بل لوري ته وصل کوي.

له  ،  زمنې رهربۍ له ارکانو څخه دیېه نورو رسه د اړيکو ايجادول د اغکولو قدرت او ل  له نورو رسه د کار

څوک نه يش کولی، چې ښه رهرب وي، پس بايد نور درک کړو    خلکو رسه د ښو اړيکو درلودلو څخه بغري

 يې په ذهن کې شتون لري.   څه احساس په زړه کې لري او څه فکر  ىاو په دې پوه شو چې هغو 

  ى هغو   ه بايد د رسه اړيکه ټينګه کړو او د هر يو رس   ى د هغو   ،ورو افرادو ته هم بايد توجه ولروځان ته او ن

ثرو رهربانو د قوت  ؤ مد    بايد په دې پوه شو چې  ،دي توپريونو په اساس برخورد وکړود خصوصياتو او فر 

، خو دا چې نورو رسه مينه ولرو.  ټکی د خلکو رسه زياته عالقه ده؛ نو نه شو کولی چې موثر رهرب اووسو 

 :  وايي (2) لربت انيشتنيا

موږ څخه د يو لنډ مالقات لپاره هر يو ز   ،پر رس يو عجيبه وضيعت لرو  ې خاورينې کُر ې  موږ انسانان د د))

چې    ،ږيېې داسې څرګندې نړۍ ته راځو او په دې حال کچې ولې د  ،ږيېدې نړۍ ته راځو خو نه پوه

انسانانو لپاره چې انسانان د  دا  د يو يش څخه مطمني يو او هغهپه روزمره ژوند کې    ،رسالت لرو  يموږ اله

   (.( پيدا کېږي

انتظار وباسو لپاره  بايد د خپلو روابطو د بهبود  کېدلو روحيه په موږ کې پيدا    څو د مرستې پيداتر   ،نو نه 

  دې کار   پيدا کېږي او په  دا ميل او ليوالتيا په خپله په موږ کې  ۍد نورو رسه په مرسته او همکار   ،يش

دوستانو او همکارانو رسه محوه   که چېرې اړيکې مو د خپلوانو،   بل دا  ،رسه خپل مينې ته پياوړتيا ورکوو

  څو دوباره پيوند او اړيکه ټينګه کړو او که چېرې تر   ،دي؛ نو بايد کوشش وکړو  ې شوي وي او يا کمې شو 

لور  نو   ي ستونزه زموږ له  بايد وغواړو  عذر   وي؛  او بښنه  د اړيکو مهارت مو کمزوری    ېکه چېر   ،خواهي 

 
 مخ  ۴۲چاپ، مطبعه عهدي، کابل،  یملريز، لومړ  ۱۳۹۰و مديريت، د چاپ کال  ی. رومان خليل، علم وهرن رهرب  1

ږديز کال کې د  ېز   ۱۹۵۵او په    یږيدلېکې ز   ۱۴ږديز کال د مارچ په  ېز   ۱۸۷۹(: په  Albert Einstein)  لربت اينشتنيا.   2

يک کې د خدمتونو له امله او  ږديز کال کې په نظري فزېز   ۱۹۲۱ومړ. يو املاين نظري فزيک پوه وو. هغه په    ۱۸اپريل په  

زمنو نظرياتو رسه د  ېهغه د خپلو اغ  ،ز د قانون په کشف رسه د نوبل جايزه ترالسه کړهېپه ځانګړي ډول د فوتوالکرتيک اغ

عاقل او    . په عامه فرهنګ کې د ايشتني نوم د ډېرید  یته راغل  ۍچې دې نړ   ،ږي ېرل کېمشهورو فزيک پوهانو څخه شم

 نابغي رسه مرتادف راغيل دي. 

لپ تفصيل  نور  يش:  اد  وکتل  دې    ۸:۵۹وخت    https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%Aره 

  ۷/۱۰/۲۰۱۶سهار   ورځ جمعه   تاريخ 
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مو هم رضر منونکی دی، بايد چې هيڅکله هم د اړيکو قدرت په خپل په ژوند کې بې    يوي؛ نو رهرب 

 (1) ارزښته ونه ګڼو.

 ليت ؤ مس (۳۱)

کامياب او مسؤل افراد احساس کوي، چې دوی د ځان لپاره کار کوي، د کار په رسته رسولو کې عذر او  

، يڅکله داسې نه وايېهى  هغو   ،کوي  یخپل ځان کې د مسؤليت احساس پياوړ او په    بهانه نه کوي

بايد د خپل   ،شه مسؤالنه رويه وکړوېغواړو کامياب اوسو؛ نو بايد هم  ېکه چېر   ،هچې دا زما دنده نه د

  ،ترڅو هغه کار چې موږ ته سپارل شوی دی  ،نې او منبع په ډول کار واخلوېرسچ  ې يو   ټول وجود څخه د

 ،ژندونکی دیېيو کامياب کار پ  (2)جېم رون  ،احساس کوو  شان بيا؛ نو د ارامتياورسوو او دغه    رسته يې

   ي:واي

 . ((ئچې د خپلې اندازې څخه کم اجرات وکړ  ،هغه مهال په تاسې راځي اسرتس يا فشار))

د نو   ې د  کړو؛  پياوړی  کې  ځان  په  حس  مسؤليت  د  چې  نيمګړ   لپاره  کارونه  او  ولرو  استقامت    ي بايد 

د دې لپاره چې سرتو اشخاصو څخه وګڼل شو؛ نو بايد په ځان کې مثبت بدلون راولو او د خپلو    ،نږدوېپر 

   (3) کړو.ې معيارونو کچې بايد لوړ 

ليت احساس ونه کړي؛ نو په سمه توګه ښوونه او روزنه  ؤ د خپلو اوالدونو پر وړاندې د مس که مور او پالر  

نه يش کولی چې هغه   یليت احساس ونه کړي، هغو ؤ مس ی او په همدې ډول که رهربان د نه يش ورکول

 (4)ترې کار واخيل. ،پروګرامونه او اهداف، چې د سازمان لپاره جوړ شوي

 
 مخونه  ۵۷او  ۵۶، یو مديريت علم یرهرب  یها  یبربک، تيور  ی. احمدز  1

د واشنګټن د يکيام په ښار کې زېږيدل   ۱۷زېږديز کال د سپتمرب په    ۱۹۳۰  (: پهEmanuel James Rohn. جيم رون) 2

د کلفورنيا په ويسټ هيلس کې ومړ. رون خيل مسلکي ژوند په د مغاذي د    ۵زېږديز کال د ډسمرب په    ۲۰۰۹دي او په  

بل د پلورلو کمپني رسه د توزيع السليک کړ او د يو   (AbundaVitaکال کې رون د)    ۱۹۵۷کاتب په ډول رشوع کړ . په  

Nutri-Bio  زېږديز کال کې کله چې  ۱۹۶۰رسه وصل شو. پهNutri-Bio (کاناډا ته پراختيا پيدا کړه، نو شوفShoaff  او )

مرستيال ريس  د  سازمان  د  رون  بنسټګرو  بيانيو  نور  نړيوال  د  وو  راوړونکي  السته  يو  رون  وټاکه.  توګه  په 

ليکنو، اډيو   ۱۷جايزو د ښه خربو او بيانيو لپاره. همدارنګه هغه د   CPAE( National Speakers Association اتحادي)

 او د ويډيو رسنيو مولف دي. 

نور تفصيل لپاره دې وکتل يش:   ورځ  جمعه   تاريخ      ۹:۴۴وخت    https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Rohnد 

۷/۱۰ /۲۰۱۶  

 مخ  ۵۷. احمدزی، بربک، تيوری های رهربی و مديريت علمی، 3

هـ ش، د    ۱۳۸۹  . ارل، يون. ژباړه: محمد نبي تدبري، نوي څرکونه د مرشتابه په پرمختيا کې، دويم چاپ، د چاپ کال4

 مخ  ۱۵۱کاروان مطبعه، 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Speakers_Association
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پل د کار  هغه دا دی، بايد هر څوک د خ ،نی صفت چې ټول پرې موافق ديېلنډه داچې د ښه وايل يواځ

 (1) ليت په غاړه واخيل.ؤ مس 

 ذهني ارامتيا ( ۳۲)

او   نو له همدې امله د ډېر سرت  باورونو ډير لږ مشکوک وي؛  او  ذهني    ېلوی رهربان په خپلوو عقايدو 

هغه   ،د بايللو لپاره الره هم پيدا کويري؛ نو ېکه چېرې څوک ځان بايلونکی وشم ،وي يارامتيا درلودونک

ارامتيا نه لري او هم د   ،رهربان چې ذهنې  لپاره  لپاره خطرناک ثابت  هم د ځان   ،دلی يشېخپلو پريوانو 

  ى د په لټه کې دي او د هغو يئتاتل د نورو د    ،هغه کسان چې د ذهني ارامتيا د نشتوايل رسه مخ دي

کړي؛ نو دغه ته ور   یو څخه ذهني ارامتيا واخيل، نه داچې دا احساس هغو چې د نور   ،ټوله پلټنه دا ده

 يکسانو بريا ملانځ  ېېږي. کامياب رهربان، د خپلو الس الندشان رهربان د ښو رهربانو څخه نه ګڼل ک

ناکام رهربان هامغه رهربان دي  ارامتيا نه لري  چې  ،او  لپاره الملو   ،ذهني  ناکاميو  نه پيدا حتا د نورو د 

او   يتهديد ګڼعيت  د خپل موق  هغوی ږي،  ېافراد ښه او کامياب ظاهر   یکوي، ځکه څومره چې د هغو 

 ډېر د ذهني نا ارامتيا احساس کوي. 

    ؟چې دغه ځانګړنې ته په خپل ځان کې پرمختګ ورکړو ، څنګه کولی شو

په اړه يې فکر    شو او  د خپلو وړتياوو او کمزورو ټکو څخه خرب  ،ژنوېبايد ځان او خپل شخصيت ښه وپ

بريا  ارامه نه شو او د هغوی دا چې زموږ ملګري او همکاران کومې برياوې السته راوړي؛ نو بايد نا ،وکړو

لرو او  باور و  وپه نور  ،پخپله او هم نور کمزوري کېږي وږ خپله بريا وګڼو، ځکه چې له دې څخه بغري هم م

   تحميل کړو.چې د نورو نظريات نظر انداز کړو او تل خپل نظر د هغوی مالتړ وکړو، نه دا

وکړئ، ځکه خوب تاسو    ساعتونو پورې خوب  ۸تر    ۷ساعتونو کې له    ۲۴چې    ،نه دهېښه خوب وکړئ، اړ 

دربښ  انرژي  فعا يته  مو ذهن خالص، ذهن مو  په هره خربه  بل هر ېله کوي،  تر  وړتيا مو  او کاري  ږي 

 ( 2) وخت زياته وي.

 خدمت کول (۳۳)

 نورو ته خدمت کوي.  یځا ربان هغه کسان دي، چې د ځان پر غوره ره

  ي:واي(1) الربت شوايتزر

 
ماخذ، 1 پورتني  له    ۱۴۸او    ۱۴۷.   ,Michail Korda( Chief editor of Simon & Shuster Publishers)مخونه 

quoted in failing Forword,54. 

 مخ  ۹۸يس، برايان، ژباړن: امني پاچا،غوره مرشي، ري. ټ 2
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پوه)) انتظ  ،ږمېنه  ستاسې  ځکوم رسنوشت  داچې  هغه  او  لرم  حتام  څيز  يو  اما  دی،  ويستونکی  نې ېار 

 (.وي ېهغه چې د خدمت کولو الره يې زده کړ  ،خلک ستاسو څخه واقعاً نيکمرغه کېدونکي دي

مقام او منصب کې چې د خدمت کولو روحيه    په هر   ، لريد مقام او منصب رسه اړيکه نه  خدمت کول  

ولرئ، کولی شئ خپلو همنوعو ته خدمت وکړئ، که غواړو چې په ځان کې د خدمت کولو روحيې ته  

غوښتنې په نظر کې    ىپياوړتيا ورکړو، له هر څه څخه مخکې بايد نور خلک ځان ته مقدم وګڼو او د هغو 

ذهيون د  د  بايد  کې  ضمن  په  او  تر ن  سو  اووسو؛  من  برخه  څخه  شوارامتيا  وکولی  ټولنيز   ،څو  د   وپرته 

هغو  د  او  وکړو  خدمت  نوروته  څخه  اړتياوو  ىمزاياوو  وکړو  د  هڅه  لپاره  کولو  ډېر   ،رفع  او    ې په  مينې 

نورو ته    ، هر حالت کې چې وکولی شو  په   ،له مخې  ۍ خدمت وکړو، نه د تکرب او سلطه جو اخالص رسه  

 (2) ړنه زموږ د ذهن ملکه وګرځي.څو دا ځانګتر  ،خدمت وکړو

 زده کړه  (۳۴)

له ساعتونو څخه   نړۍ  د  وو،  نه  اخرتاع شوي  ډيجيتل ساعتونه  وړاندې، چې  کاله  پنځوس  نړۍ څخه  نننۍ  له 

سوييس ساعتونه تر ټولو ښه او زړه راښکونکي ګڼل کېدل، چې د شهرت او کيفيت له مخې په نړۍ کې مشهور وو.  

تر دې وروسته بيا يو کس برقي    ، نړۍ تر ټولو ښه ساعتونه توليدوي   باور وو، چې دوی د د سويس رشکتونه په دې  

رشکت په دې اړه په خپلو    ې پاره يو ګام و. سوييس ساعت جوړون ساعت اخرتاع کړ، چې د ډيجيټل ساعت جوړونې ل 

څوک  ې ارزښت نه ورکوو. ه ږ دې موضوع ته  څکله نه، مو ې ه ) دل؛  ې وکړه او بالخره دې نتيجې ته ورس  کې رسه مشوره 

. لس کاله وروسته جاپانيان قادر شول چې د لومړي ځل لپاره  ( ، چې تر موږ ښه ساعت توليد کړي نه يش کولی 

نن ورځ په    ، يجيټل ټکنالوژي بازار ته راوبايس نن ورځ په نړۍ کې جاپاين ډ   ، يجيتل ټکنالوژي بازار ته راوبايس ډ 

شهرت  ډېر  ډيجيټل ساعتونه  جاپاين  کې  خپلې    ، لري   نړۍ  کارکوونکو  زرګونو  په  جوړونې  د سويس ساعت  خو 

دل، چې د توليد نوې  ې چې د سويس مرشان په دې ونه توان   بوختياوې يا مرصوفيتونه له السه ورکړي دي، ځکه 

 ( 3) په خپلو دوديزو الرو چارو او ميتودونو تکيه کړې وه.   ی هغو   ، الرې زده کړي 

 
ږديز کال کې  ېز   ۱۹۶۵او په    یږيدلې ز   ۱۴ږديز کال کې د جون په  ېز   ۱۸۷۵(: په  Albert Schweitzer. الربت شوارتزر) 1

په   سپتمرب  کال    ۴د  په  هغه  وو.  عامل  پروتستانيسم  د  فيلسوف،  پزشک،  املاين  يو  جايزي    ۱۹۲۸ومړ.  ګونه  اديب  د  کې 

په افريقا   ښت کلونهېشو. شواتز خپل د عمر وروستي څلو  یګټونک  ېکې د نوبل د صلح جايز   ۱۹۵۲او په کال    یګټونک

 کې د افريقايې قبيلو په منځ کې تريه کړه. 

لپاره دې وکتل يش:    نور تفصيل  ماسپښني    ۱:۲۰وخت    https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%د 

   ۷/۱۰/۲۰۱۶ورځ  جمعه   تاريخ 

 مخ  ۵۸، یو مديريت علم یرهرب  یها  یبربک، تيور  ی. احمدز  2

 مخونه  ۳۰او  ۲۹. ارل، يون. ژباړه: محمد نبي تدبري، نوي څرکونه د مرشتابه په پرمختيا کې،  3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%25
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پرمختګ، د  رهربان  کړ   موفق  ه  او   ېزده  او  وي  لټنه کې  په  کېدو  بشپړ  ته  څکېد  وضعې  موجودې  له 

ديل دي؛ نو هغه ورځ يې  ېچې خپل حد اکرث قدرت ته رس  ،کله چې رهربان فکر وکړي  ي،رضايت نه ښاي

 د سقوط ورځ ده.  

  ي:رای کراک واي

 . ((ږيې؛ نو ورستېدې رشد کوئ او څومره ژر چې تاسو ورس ئچې شني ي ېتر هغې پور ))

ږو؛ نو غرور له ځانه څخه جال  ېپه هر څه نه پوه   ،چې پوه شو  ،رشط دا دی  ې ووايو چې د زده کړ بايد  

په    ېکه چېر   ،څکله ځان مطلق پوه ونه ګڼوېږو او هېنه پوه  ېشو، چې پر   کړو او د هغې په لټه کې

څو د هغې ننګونې د رفع  ګونو رسه بايد ځان مخامخ کړو؛ تر نن  ېريښتيا رسه غواړو پرمختګ وکړو؛ نو نو 

ورکړو؛ نو بايد   یو خپل سازمان ته ارتقا او لوړوالغواړ   ېکه چېر   ،نوي مطالب زده کړو  اولپاره مجبور شو  

   (1)ږي.ېز لپاره په ژوند کې قيمت ادا کېمداره وساتو، ځکه د هر ارزښمنت څدوا خپلې زده کړې

 (2) هوښياري (۳۵)

استدالل   او د   ( 4) ژندنې قدرت ې قدرت، د پ   د بيان  ، د رهربۍ رسه مثبته اړيکه لري   ( 3) عقالين قدرت   هوښياري يا 

غوره او روښانه فکر ولري، خو د  بايد    رهرب   . د قدرت څخه برخمن پاتې کېدل شخص څخه يو ښه رهرب جوړوي 

په هغه حاالتو   ، د الس الندو څخه ډېر زيات نه وي  اختالف  ۍ هوښيار  د  چې د رهرب  ، ږي ې ړنو څخه څرګند ې څ 

زه پر  ې چې برعکس اغ   ، يش   ى دا ې ک   ، د پريوانو رسه ډېر توپري لري   ( 5) هوښيارۍ رضيب د  کې چې د رهربۍ  

دې لپاره چې د    چې د پريوانو رسه په اړيکو ټينګولو کې د   ، پريوانو ولري. رهربان د لوړ ځواک رسه امکان لري 

   ( 6) کړي.   ې را والړ   ې عقايد او نظريات د پريوانو څخه ډېر لرې دي، ستونز   ی هغو 

 پر ځان باور   (۳۶)

پر   ،په اړه وي  (٧) پر ځان باور درلودل د اطمينان هغه قدرت دی، چې د ځانګړو مهارتونو او صالحيتونو

چې   ،او هغه باور چې يو نفر کولی يش (2) نان احساسي، د اطم(1)ځان بارو څخه هدف د درناوي احساس

 دي.  توپري ايجاد کړي

 
 مخ  ۵۹، یو مديريت علم یرهرب  یها  یبربک، تيور  ی. احمدز  1

2. Intlligence 

3 . Intellectual Ability 

4 . perceptual Ability 

5 . I.Q 

6 .  .Peter G. North house,’’Leadership, Theory and Practice’’, pp. 17- 18 

7 . Competencies 
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 تشخيص( ۳۷)

دقت وکړئ او يو موضوع ته ښه متوجه شئ؛    ېر ېايلو انجامول اسانه کوي؛ نو که چښه تشخيص د مس 

 نو په ښه توګه يې تررسه کولی شئ. 

 ګټه اخیستل تيورۍ څخه په عمل کې )خصلتي(  د ځانګړتياوو

فراد چې په په ټولو سازمانونو که ا  ،اکه معلومات وړاندې کويند ځانګړتياوو تيوري د رهربۍ په اړه ارزښت

نوموړ  وي،  کې  کچه  تط  ېهره  ځان  پر  يشتيوري  يوا،  بيقولی  تيوري  ځانګړتياوو  د  د  همدارنګه  ځې 

ه هيله مند  که څوک د رهربۍ موقعيت لپار ،  ه هم کويبلکې دا الرښوون  ه،ځانکړتياوو يوه مجموعه نه د

نورو پوښتنپاڼو په وسيله  ړتياوو ارزيابۍ او د دې په شان د  ګد ځان  ،ړتياوې ولريګوي؛ نو بايد کومې ځان

پوه لريګيا هغوی هغه ځانادلی يش، چې  ېخلک  اړين ګڼل ک  ،ړتياوې  لپاره  د رهربۍ  د  ې چې  او  ږي 

 پياوړو او کمزور ټکو ته اشاره کولی يش. رهربۍ په اړه د خپل

ارزيايب   ،لکه چې مخکې پرې بحث وشو او مديران د ځانګړتياوو تيورۍ د معلوماتو په وسيله  رهربان 

ترڅو خپل موقعيت    ، ی کې قرار لري او هغوی بايد څه وکړيچې په سازمان کې په کوم ځا  ،کولی يش

ړتياوې د ګې ستاسو شخصيتي ځانچ  ،په ګوته کوي  يړتياوو تيوري هغه ټکګد ځان  ،ته پرمختګ ورکړي

د    ، ترڅو ورته پرمختګ ورکړئ  ،چې تاسو بايد ډېر مترين کړئ  يمان لپاره ډېر ګټور وي او هغه ټکساز 

څوک دي    ی چې هغو   ،دلی يشېستنه رهربان او مديران په دې پوهګټه اخي ړتياوو تيورۍ څخه په  ګځان

 او په سازمان کې څرنګه پر نورو اغېزه ښندلی يش. 

چې عرص حارض د تغري او پيرشفت عرص دی او د تغرياتو ضامن ټولنيز سازمانونه   ،په نتيجه کې ويلی شو

کېږي؛ نو بناً د دې لپاره چې د مثبت تغري چې د رهربانو او مديرانو په واسطه يې مديريت او رهربي  ،دي

په حال کې وي، نه يواځې رهربان بلکې نور افراد د سازمانونو بايد په علم، نوښت او هغه خصوصيات او 

د ستونزو په مقابل کې مستحکم  څو  ترالسه کړي او باکفايته افراد بايد واويس، تر   ،صفات چې ذکر شو

              مختګ ورکړي.ږي او په ټوله کې سازمان ته پر ېودر 
  

 
1 . Self-Esteem 

2 . Self- Assurance 
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 ( Theory Skillد مهارتونو تيوري)  څلورم مبحث:

ږول  ېد دې نظريې له مخې رهرب ز   په مفهوم پيل شو او ((  یسړ   لوی))که څه هم د رهربۍ مطالعات د  

چې د افرادو پر مهارتونو او  ،، خو کاتز د يو لړ شخصيتي ځانګړتياوو څخه يادونه وکړهږي نه ېږي، جوړ ېک

ړنو  ګيش؛ نو د شخصيتي ځان  دالیېوړ دي او پرمختګ ورته ورکول کې  ړ وړتياوو ټينګار کوي او د زده ک

دی، دا  توپري  ترمنځ  ګانو  تيوري  مهارتونو  ځان  او  شخصيتي  په  او  ګ چې  شخيص  د  کې  تيورۍ  ړتياوو 

وو نظر  دې  په  ډېری  او  کېده  يادونه  کړ چې    ،داخيل صفاتو څخه  زده  مهارتونو    ېد  د  خو  نه دي،  وړ 

 دلی يش.  ېيش او پرمختګ ورته ورکول ک دلیېې او مهارتونه زده کچې وړتياو  ،نظريه بيا وايي 

چې د يو اغېزمن اداره   ،ږديز کال کې د دريو مهارتونو څخه يادونه وکړه او ادعا يې وکړهېز (  ۱۹۵۵)کاتز  

بيا په اوسنيو    ،مهارتونو څخه دي  يکله تخنيکي، انساين او ادرادې  نکي لپاره مهمې دي او عبارت  و کو 

ممفور  کليدوختونو کې  درې  ورکړ   يد  پرمختګ  ته  وړتياوو  ټولني   ،رهربۍ  ستونزو حل،  له  عبارت  ز چې 

دي څخه  مهارتونو  پوهې  او  ورکړ   ،قضاوت  تغري  ته  نظر  اړه  په  رهربۍ  د  تيوري  مهارت  د ځک  ،د  ه 

له    ۍخو د مهارت تيور   ،دلی نه يشېچې هر څوک رهرب ک  ،ړتياوو په تيوري کې ټينګار په دې کېدهګځان

دلی يش، خو که د رهربۍ هيله ولري او مهمو مهارتونو السته راوړلو ته چمتو ې کمخې هر څوک رهرب

  (1)وي.

د هغې ځانګړې رسمايه ګڼل ک لپاره  د هر شخص  لغوي   ،ږيې مهارتونه  يعنې مترين په  لحاظ مهارت 

کول، تکرارول، رسته رسول، اشنا کيدل او په مناسبو ځايونو او رشايطو کې د هغوی په کار وړلو ته ويل  

 ږي. ېک

او د فرد په وسيله د يو شمې  ىالسه کول دا څرګندوي، چې نوموړ ر مهارتونو تر مهارت يوه زده کړه ده 

لرونکی او ظرفيت  معيار  کوم  د  لري  شخص  کړنې  او  د    ،سلوک  نوموړي شخص  د  اندازه چې  هره  په 

انعطاف   لکه  بدلون  ژور  به يې په شخصيت کې  اندازه  په هامغې  نو  لوړ وي؛  او کړنې ظرفيت  سلوک 

 پذيري، اغېزمنتوب او نور څرګند يش.

په او معيار چې  او کړنې ظرفيت  رفت  د سلوک  او  د کړنو  بايد د شخص  خپله  بلل کېږي،  لپاره خزانه  ار 

اعامل تقويه کړي، په دې معنا چې د رفتار خزانې مؤثريت بايد د شخص په عمل کې هم څرګند يش،  

باندې بسنه نه کېږي او پوهې  لپاره ځېنې شخصيتي  ،يوازې د فرد په خربو  لکه څرنګه چې د يو رهرب 

  ، کېږيد رهربۍ دندو تررسه کولو لپاره اړين ګڼل    ځانګړتياوې مهمې دي، همدارنګه ځېنې مهارتونه هم

 
1 . Christian, Harrison, Leadership Theory and Research, p.21 
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اړه د رابرت کاتز يو پخوانۍ مقالې په وسيله چې  ږديز کال کې د هاروارد په  ېز   (۱۹۵۵)  د مهارتونو په 

چې څېړونکو هڅه    ،په عنوان و، دا هغه وخت و(  د يو اغېزمن مدير مهارتونه)پوهنتون کې خپور شو د  

وه دا  هڅه  کاتز  د  کړي،  راڅرګند  ځانګړتياوې  شخصيتي  مشخصې  لپاره  رهرب  يو  د  د   ،کوله  چې 

ږديز کلونو په  ېز   (۱۹۹۰)  د   ،مهارتونو په مشخصولو رسه حل کړي  شخصيتي ځانګړتياوو ستونزه د رهربۍ

شو  نرش  مقالې  ډېرې  کې  مجلو  علمي  په  کې  سازمان    ې،اوايلو  د  وړتياوې  رهربانو  د  يې  موضوع  چې 

وو. لپاره  حل  ستونزو  مامفورد  (1) پيچېده  د  چې  شوه  دا  پايله  څېړنو  دې  يې   (2) د  همکارانو  هغه  د    او 

دې څېړنو ته پرمختګ ورکړل او د رهربۍ  (  (٧)او يامورينو  (6)، فلش من (5) ، جاکوبز (4) ، هاردينګ(3)زاکارو)

 په اړه و، چې وروسته پرې بحث کوو.  ( منونه) مهارتونو جامع مدل

وکړه يادونه  مهارتونو څخه  ګونو  درې  مديريت  د  بيا  عبارت    ،کاتز  تخنيکدې  چې  مهارتونه،  فني    ي له: 

تي  کاتز ادعا وکړه، چې دا مهارتونو د رهربۍ شخيص يا شخصي  ،مهارتونه او ادراکې مهارتونو څخه دي

لري توپري  ډېر  څخه  د  ، ځانګړتياوو  هغه  کوال   ،يمهارتونه  تررسه  يې  رهربان  دا  ىچې  حال  چې يش، 

. د رهربۍ مهارتونه ( ذايت او فطري ځانګړتياوې  ى د هغو )  چې رهربان څوک دي   ،ځانګړتياوې هغه دي

  ، يو لړ اهداف او موخې ترالسه کړي  ې پوهې او وړتياوې په وسيله چې يو څوک خپل  ، دي  وېهغه وړتيا

چې د رهربۍ دا مهارتونه د السته راوړلو وړ دي او د تکرار رسه رشد    ،به روښانه يشکې    يپه دې څپرک

له انده چې کومو مهارتونو يادونه شوې پرې بحث کوو او بيا د مامفورد او د    (٩)د کاتز   ىلومړ   (٨)کولی يش

 ، پرې بحث کوو.ېهغه همکارانو چې کومه څېړنه کړ 

 
1 . Peter.G northhouse,” Leadership Theory and Practice”, p.44 

2 . Mumford 

3 . Zaccarro 

4 . Harding 

5. Jacobs 

6 . Fleishman 

7 . Yammarino 

8 . Peter.G northhouse,” Leadership Theory and Practice” Ibid, p.43 

9 . Katz 
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  (1) مهارتونه د رهربۍ درې ګوين لومړی مطلب:

کاتز په اداره کې د يو ميداين څېړنې په پايله کې د خپل لومړي الس مشاهداتو څخه چې د مديرانو په  

هغه رهربي درې اسايس شخيص مهارتونو   ، اغېزمنه اداره او د لوړاندې کړ   ،کاري ساحه کې تررسه کړه

 له: ې چې عبارت د ،هپورې تړلې د

  فني يا تخنيکي مهارتونه. .۱

   برشي يا انساين مهارتونه.  .۲

 (2)مهارتونه.( ذهني) مفهومي يا ادراکي .۳

 موږ په الندې جزونو کې تر بحث الندې نيسو: لنډيز د پورتنيو مهارتونو 

 لومړى مطلب: فني يا تخنيکي مهارتونه 

فني مهارت په يو    ، ىکار او يا فعاليت کې له علم او تخصص څخه عبارت د  ي فني مهارت په يو ځانګړ 

وړتيا  او تحليل وړتيا او د مناسبو وسايلو او تخنيکونو کارونې   يېځانګړې ساحه کې وړتيا همدارنګه د تجز 

ک ويل  ب  ،ږيېته  سافټوېد  يو  په  ډول  په  کمپيوټيلګې  و ر  عبارت  به  مهارت  فني  کې  کمپنۍ  د   ېر  له 

او پروګرام پوهيسافټو باندې پوهيدل، د کمپنۍ سافټوېر په ژبه  او په دې پوهېر توليداتو  دل چې  ېدل 

 څرنګه دا توليدات د مشرتياتو کارونې لپاره چمتو يش. 

سطحې مديريت   ېلوړ د  سطحې او منځنۍ سطحې ته ډېره اړتيا ده او بيا  ې  مديريت لوړ فني مهارت د  

 ته لږه اړتيا ده. 

لوړ  پوړو    و د  لوړ  لکه  لپاره  رهربانو  سطحو 

لوړ او  رئيسانو  ډېره   مديرانو،  لپاره  غړو  رتبه 

هغه افراد چې په سازمان کې   ،مهمه نه ده 

لوړ  الس   هپه  ماهر  لري،  قرار  کې  سطحه 

ان لري چې فني مسايل سمبال الندې کس 

 (3)کړي.

 
1 . Three-Skill Approach 

2 . Katz, R.L, (1955). Skills of and effective administration, Harvard businessreview, p.34 

3 . Peter.G northhouse,” Leadership Theory and Practice” p.44 
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 دويم مطلب: برشي يا انساين مهارتونه 

دا مهارت له فني مهارت رسه  (1) کولو کې علم او وړتيا درلودل دي برشي مهارت له خلکو رسه په کار

 ،ىد (خلکو مهارت)ځکه چې فني مهارت له اشياوو رسه کار کول دي او برشي مهارت بيا د  ؛توپري لري

همکارانو او پورته مقاماتو   ،ېترڅو د الس الند ، ړتياوې دي چې رهرب رسه مرسته کوييعنې دا هغه و

 رسه په اغېزمنه توګه کار وکړي او د سازمان اهداف ترالسه کړي. 

چې يو رهرب د ډلې غړو رسه مرسته وکړي او دې يو بل په مرستې رسه د    ،ورکويبرشي مهارتونه اجازه  

يعنې د کاتز له نظره دا معنا ورکوي چې د موضوعاتو په اړه  ،ږيېيوې ډلې په څېر عمومي اهدافو ته ورس

پوه اړه  په  او ديدګاه  نظر  اېد خپلې  په  او ديدګاه  نظر  په  نورو  د  او همزمان  درلودل ديدل   ، ړه خربتيا 

ترمن نظرياتو  نورو  د  او  خپل  د  مهارتونو رسه  برشي  د  کويرهربان  رامنځته  توافق  دې رسه رسه    ،ځ  د 

او په هغه   چېرته چې کارکوونکي د ارامۍ او امنيت احساس کوي  ،فضاء رامنځته کوي  يرهربان باور 

 اغېزه کوي. ىچې پر دو  ،ت پيدا کويأ پالنونو کې د ګډون جر 

د نور اړتياوو او خوځښت په اړه حساس اوسېدل او چې  د برشي مهارتونو رسه رهرب اوسېدل په دې معنا  

کې له نورو رسه د    په لنډ ډول د کارونو په اجرا  ،ورکول دي  ىپه خپلو پريکړو کې د نورو اړتياوو ته ځا

 ږي. ېځان عيارولو وړتيا ته برشي مهارت ويل ک

يو ډول  مديريتونو کې    ( لوړه سطحه، منځنۍ سطحه، ټيټه سطحه)  طحو و واړو سېبرشي مهارتونه په در 

 (2).اهميت لري

 درېيم مطلب: ادراکي يا ذهني مهارتونه 

  ( 3)،کېږيمهارت د فکرونو او عقايدو رسه د کار کولو وړتيا ته ويل    ي ووايو ادراک  په کُيل مفهوم رسهکه  

خو ادراکي    ؛ که لرييي مهارت له خلکو رسه اړبرش په داسې حال کې چې فني مهارتونه د اشياوو رسه او  

يو رهرب له ادراکي مهارت رسه د ارامۍ احساس    ،ده  مهارت د نظرياتو او فکرونو رسه د کار کولو وړتيا

 ،دګيو ته شکل ورکويېکوم چې يو سازمان او د هغه پيچ  ،ږيېکله چې د هغه نظرياتو په اړه غږ   ،کوي

 
1 . Christian, Harrison, Leadership Theory and Research, p.81 

2 . Peter.G northhouse,” Leadership Theory and Practice, pp. 44-45 

3 . Christian, Harrison, Leadership Theory and Research, p.82 
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چې د سازمان اهداف په الفاظو او کليامتو څنګه تبديل کړي، يعنې نورو ته د    ،ږيېهغه په دې ښه پوه

اغېزه  پر سازمان  بنسټونو چې  اقتصادي  د سازمان هغه  او  بيانولی يش  الفاظو  په ښوو  اهداف  سازمان 

پوه  ،لري يې  اړه  کولی  ېپه  توضيح  او  کې    ،يشږي  سازمان  په  وسيله  په  مهارتونو  ادارکي  د  رهرب  يو 

 افکارو او فرضيو رسه په ښه شکل کار کوي. نظرياتو،

لګې په  ېد ب  ، ې مرکزي رول لريادراکي مهارت د سازمان لپاره يو تصوير او سرتاتيژيک پالن جوړولو ک 

توليداتو لپاره   يوترڅو وکولی يش، چې د نو  ،ډول د يو مديره هيئت غړي لپاره ادراکي مهارت ته اړتيا ده

انتفاعي صحي سازمان د رئيس لپاره يو    يا د يو غري   ،نۍ ته ګټه ورسويچې کمپ  ،ژن وټاکيېو   يو مرام يا

چې د لږو منابعو رسه بيا هم په بازار کې د انتفاعي صحي سازمانونو رسه   ،سرتاتيژيک پالن ته اړتيا ده

 سيايل او رقابت وکړي.  

چې يو تعمري ولري بايد د ده  ،پوهنځي غواړياو پاليسۍ د عامه ادارې  نهمدارنګه که د ننګرهار پوهنتو 

ه د يو  لپاره د پوهنځي رئيس يو پالن او پروپوزل ولري او اړونده ارګانونه په دې قانع کړي چې پوهنځي ت

ده اړتيا  د  ،تعمري  دا  ټکي  مهم  کې  بېلګو  دې  کار  ،يپه  فکري  مهارتونه  ادراکي  سازمان    چې  د  رسه 

دل چې سازمان د  ېې اړه لري او همدارنګې په دې پوهاهدافو ته شکل ورکول او يا د پاليسۍ مسايلو پور 

 ږي.ېته ورس ىکې قرار لري او بايد کوم ځا ځاىاو کوم  ىکوم هدف لپاره رامنځته شو 

په حقيقت کې کله چې لوړ پوړې مديران    ،طحې مديرانو لپاره ډېر اهميت لريادراکي مهارت د لوړې س

وي کې  خطر  په  سازمان  ټول  لري،  ونه  مهارت  ادراکي  پوړو    ،پياوړی  منځ  مهارت  ادراکي  همدارنګې 

کچې  نوږي همداسې د ادراکي مهارتو ېاو لکه څرنګه چې د مديريت سطحې ټيټ ىمديرانو ته هم مهم د

 : شکل ته وګورئره الندې دو لپاېد ښه پوه (1)ږيېاړتيا هم کم

 .(2)شکل: د رهربۍ مهارتونه د مديريت په مختلفو کچو کې توپري کوي( ۴-۲)

 

 د اړتیا وړ مهارتونه 

 

 فني مهارت           برشي مهارت               ادراکي مهارت                       لوړ پوړي مدیران

 

 فني مهارت            برشي مهارت              ادراکي مهارت                        منځ پوړي مدیران

 
1 . Ibid, p.45-46 

2 . R. L. Katz, Skills of an Effective Administrator, p. 42. 
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  فني مهارت                برشي مهارت               ادراکي مهارت                  ټیټ پوړي مدیران

 

 :شکل په الندې ډول راوړی دی ( ۲-۴) یکې بيا پورتنکاتز په خپل کتاب 

Figure 2. 4 - Management Skills Necessary at Various Levels of an  

Organization1  

مهارتونه خالصه کړو، دا چې ( ، برشي او ادراکييتخنيک)مهارتونه  د دې لپاره چې د رهربۍ درې ګوين 

چې درې واړه مهارتونه   ،جوړښت په کوم مقام کې قرار لري؛ نو رهرب لپاره مهمه ده  دمديران د مديريت  

 . کاتز په کېږيولري؛ په داسې حال کې چې مقام ته په کتو رسه ځېنې مهارتونه له نورو څخه مهم ګڼل 

نياميي کې  ږديز کلونو په  ېز (  ۱۹۹۰)  يز په منځ کې د رهربۍ مهارتونو په اړه کار وکړ، خودږ ېز (  ۱۹۵۰)

په نامه باندې،   (2)(رهربۍ پراخه مهارتونو منونه)د    ،بل نظر د يو تجربوي څېړنې پر بنسټ رامنځته شو

 سو:يپه الندې ډول تر بحث الندې يې ن چې

 (3) د مهارتونو ماډل)منونه(

څېړونکي حاميه خوا يو ډله    ږديز کلونو په اوايلو کې د امريکا دفاع او فوځي چارو وزارت لهېز (  ۱۹۹۰)  د

تيور   ،دلېک پراخه  يوه  رهربۍ  د  او    يترڅو  رامنځته  لپاره  ستونزو حل  د  نوموړو  او    يازمايو د سازمانونو 

څخه  (  ۱۸۰۰۰)او له    يدا مطالعات د څو کلونو په اوږدو کې تررسه شو   ، مهارتونو ته پرمختګ ورکړي

زيات د فوځ افرسانو په شپږ برخو تقسيم شوي وو او په دغه څېړنيز پروژه کې د افرسانو مهارتونو، تجريو 

 
1. Ibid, p. 42 

2 . The comprehensive skill-based model of leadership 

3 . Skills Model 
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د مشخصولو لپاره له مختلفو نوې وسايلو څخه ګټه واخيستل   ،او هغه رشايطو کې چې فعاليت يې کاوه 

 . هشو 

دو  ېدې هدف ته د رس  ،عناص ترشيح کړيعاليتونو بنسټېز  د څېړونکو اصيل هدف دا و، چې د اغېزمنو ف

چې ځېنې رهربان د ستونزو غوره حلوونکي دي    ،لکه: کوم معيارونه دي  ،کړيمطرح    پوښتنېلپاره يو لړ  

نه دي د رهربانو فردي  ؟  يايله ځانه ښ  ( 1) مهارتونه د سرتو کړنو رهربان  ي ړ ګکوم ځان  ؟او ځېنې  څرنګه 

او محيطي   د هغو ځانګړتياوې، کاري تجربې  اغېزه کوي  ىعوامل  فعاليتونو  ټوله کې ؟  پر وظيفوي  په 

په يو حقيقي    ،څېړونکو غوښتل چې د رهربۍ هغه عوامل کوم چې ښه وظيفوي فعاليتونه رامنځته کوي

څخه د لويو السته راوړنو پر بنسټ د   ېممفورد او د هغه همکارانو د پروژ   ،سازمان کې مشخص کړي

ماډل په نوم ياد شو، ځکه    (، وړتيايتواناي)طرحه کړ. دا ماډل د ظرفيت  (  ماډل)رهربۍ مهارتونو منونه  

او مهارتونو اړفعا  ىاو د هغو (  وړتياوو)  چې دا ماډل د رهرب پوهې  که تر ازمايښت الندې يليتونو ترمنځ 

او وړتياوې  ،وهين ا  د رهربۍ ظرفيتونه  و تجربو په وسيله پرمختګ کولی  د وخت په تېرېدو د زده کړې 

  ،واځې ځانګړو افرادو پورې اړه لريپه دې باور دی چې رهربي ي  (2) نظريه  ( ىسړ   ى لو )برعکس د    ،يش

که خلک له خپلو تجربو څخه د زده کړې   ،ياوې لريله مخې ډېر خلک د رهرب کېدو وړت ېد مهارت نظري

 ي چې رهرب يش.  ،کولی ش ىهغو   ،وړتيا او ظرفيت ولري

 ، چې په راتلونکو څپرکو کې پرې بحث کوو، توپري کوي)همدارنګه د مهارت نظريه له نورو نظرياتو څخه 

مهارت نظريې له مخې ږي، خو د ېټينګار ک (رهربان څه کوي)له مخې چې په دې  (3)يلکه د رفتار نظري

 (4)چې يو اغېزمنه رهربي جوړوي، بيانوي. (علم او مهارتونه) او ظرفيتونو  و رهربان د کومو وړتياو 

 د ممفورد ډلې مهارتونو ماډل پنځه عناصه لري:

 (competencies) وړتياوې .۱

 ( individual attributes ) فردي ځانګړنې. ۲

 ( leadership outcomes) د رهربۍ السته راوړنې .۳

 (career experiences) کاري تجربې .۴

 ( environmental Influences) تاثريات محيطي .۵

 
1 . high-performing leaders 

2 . The “great man” approach 

3 . Behavioral patterns of leaders 

4.Peter.G northhouse,”Leadership Theory and Practice” , pp.47-48 
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په   درې جزونه مشخصوي  اجزاوو  دې  د  برخه چې  يوه  ماډل  دې  راغ(  ۲-۵)د  د  شکل کې  او  يل دي 

 پوهېدل مهم دي. و جزونو ېدلو لپاره په دې در ېمهارت ماډل باندې پوه

 

 د مهاريت ماډل درې ګونې اجزاوو جدول ( شکل: ۲-۵)

 فردي ځانکړنې                            وړتیاوې                            د رهربۍ السته راوړنې 

 

 

  

 

 

         

 

  

 د عمومي خربتيا وړتيا. 

 د يوې برخې وړتيا. 

 خوځښت . 

 شخصيت. 

ستونزو حل د . 

 مهارتونه

د ټولنيز قضاوت . 

 مهارتونو

 پوهه .

 د اغېزمنو الرو څخه د. 

 ستونزو حل 

 فعاليتونه. 

 کاري تجربه
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کتاب   خپل  په  بيا  رسه  همکارانو  خپلو  د  راوړ   نوموړىممفورد  ډول  الندې  په  شکل    (۷)  ى د  ىشکل 

 وګورئ:

Figure 2. 5 Three components of the Skills Model1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. د دې  ،يح کوشو، د مهارتونو ماډل، د رهرب فعاليتونه د پنځو عناصو په وسيله ترش  ويل په لنډ ډول  

  ، مهارتونه او پوههدي: د ستونزو حل مهارتونه، د ټولنيز قضاوت    اډل په مرکز کې درې عناصه موجودم

ړنې،  ګهمدارنګه فردي ځان  ،او ستونزو حلولو مرکزي مشخصات ديدا درې وړتياوې د اغېزمنو فعاليتونو  

لر  او محيطي تاثريات ټول د رهرب پر وړتياوو اغېزه  او مترينونو په    ،يکاري تجربې  د وظيفوي تجربې 

 (2) دلی يش.ې ونزو حلوونکي او غوره رهربان جوړ ه د ستوسيله رهربان ښ

 دي: موجود يپه نظريه کې څو پياوړي ټک کې د مهارت  ىپه دې ځا

 
1 . M. D. Mumford, Leadership Skills for a Changing World” Solving Complex Social Problems”, 

p. 23 

2 . Peter.G northhouse,” Leadership Theory and Practice”, p.56 

 محيطي اغېزې
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چې د رهرب وړتياوو باندې ټينګار کوي او هغه مهارتونه چې د رهرب په وسيله  ى،دا هغه ماډل د ىلومړ  .۱

 شوي دي.   ىپرځا ىد اغېزمنې رهربۍ کړنو په مرکز کې ځا ،يزده شو 

چې هر چاته د الس رسۍ وړ    ،ږيېه مخې رهربي پېژندنه په دې ډول کدويم د مهارتونو نظريې ل  .۲

، چې موږ ټول يې زده کولی شو او پرمختګ ورته ورکولی  دی، مهارتونه هغه وړتياوې او ظرفيتونه دي

 شو.

دا  .۳ کويبل  وړاندې  نقشه  داسې  يوه  نظريه  مهارت  د  څر   ،چې  ترالسه  چې  رهربي  کړنو  اغېزمنو  نګه 

د  ېک بنسټ څېړونکي  پر  ماډل  رهربۍ  د دې  پږي،  لپاره  کولو  مطالعه  پروسې  ته ېرهربۍ  پالنونو  چيل 

 ورکوي.  پراختيا

د    .۴ روش  ورکويدا  پرمختګ  ته  رهربۍ  پروګرامونه چې  هغه  او  علم  په    ،رهربۍ  د ستونزو حل  لکه 

 (1) لپاره يو جوړښت وړاندې کوي. خالقيت رسه ، د شخړو حل، غوږ نېول او ګروپي کار

 ږي:ېې منفي ټکي په دې ماډل کې ليدل کد مثبتو ټکو رسه رسه ځېن

لکه د شخړو مديريت،   ،چې په دې ماډل کې رهربي له خپلو حدودو څخه وځي  ،ږيېداسې څرګند.  ۱

 په بحراين حاالتو کې فکر کول، د خوځښت تيوري، د شخصيت تيوري مسايلو ته مداخله کوي. 

، چې څرنګه د  کوىلاو په سمه توګه دا نه يش ترشيح    ى د  ىمهاريت ماډل په وړاندوينه کې کمزور   .۲

 اغېزمنو رهربۍ کړنو لپاره ګټه واخيستل يش. يو شخص وړتياوو څخه د 

ې لکه وړتياوې، خوځښت نخو فردي ځانګړ   ه؛چې يو شخصيتي تيوري نه د  ،ماډل ادعا کوي  ريتمها.  ۳

 او شخصيت په مهاريت ماډل کې لوی رول لوبوي.

ځکه چې کوم معلوماتو څخه په دې ماډل   ى؛د  ى باالخره مهاريت ماډل په عمومي کارونو کې کمزور 

ترڅو پورې چې دا ماډل نورو افرادو    ،و  يله نظامي سازمانونو څخه راټول شو   ،ىکار اخيستل شو   کې

باندې لکه وړو او غټو سازمانونو او تجاريت سازمانونو کې ونه ازمايل يش، تر هغه پورې اسايس اصول  

  (2)يې تر پوښتنو الندې به وي.

 پايله

نظري  مهارتونه  رهربۍ  ټينګار کوي د  وړتياوو  پر  رهربۍ  د  په    ،ه  وسيله  په  کاتز  د  مهارتونه  ګونې  درې 

ږديز کال کې د کاتز د خپلو همکارانو  ېز (  ۲۰۰۰)ږديز کال کې د رهربۍ مهارتونو پيل او په  ېز   (۱۹۵۵)

 په مرسته مکمل کړ. 

 
1 . Ibid, p. 69 

2 .Ibid,pp.69-70 
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چې    ،شخيص مهارتونو پورې تړيل دي  يابتداينو کې، اغېزمنه رهربي درې  درې ګونې مهارتو په  د کاتز  

ږي، خو ېرتونه د رهربانو لپاره مهم ګڼل کدرې واړه مها  ، له فني، برشي او ادراکي څخه ديدې  عبارت  

  د مديريت په ټيټه سطحه کې برشي او   (1) ه توپري لري د هر يو اهميت د مديريت سطحو ته په کتو رس 

نه مهم دي نورو  له  لپاره درې واړه مهار   ۍد منځن  ، فني مهارتونه  د  کچې مديرانو  په مساوي ډول  تونه 

کي او برشي مهارت ډېر او فني مهارت لږ د اهميت وړ ار د مديريت په لوړه کچه بيا اد  ،اهميت وړ دي

  ؛ به اغېزمن ويکوم رهربان چې خپل مديريت کچو ته په کتو رسه مهارتونو څخه ګټه واخيل ډېر    ،دى

ر  د  کې  واقعيت  په  مهارتونه  رهربۍ  د  چې  شو  ويلی  کې  نتيجه  په  ګڼل  نو  رسمايه  لپاره  کار  د  هربانو 

اب پېژين، همدارنګه  او د کار اسب  اليحه   خپلې دندې   ىهغو   ، هغه رهربان چې فني مهارتونه لري  ،ږيېک

او انساين يا برشي مهارتونه په کاري وړتيا او    ږي چې په څه ډول خپل کار تررسه کړي ېپه دې هم پوه

ادراکي يا د  انګېزې په جوړولو کې کاروي، همدارنګه  د  نورو رسه په رويه کې خپل شخصيت او د نورو  

ذهني مهارتونو په وسيله پالن جوړونه کوي او د سازمان په داخل کې پيچلتيا او ستونزې روښانه کوي، 

ى،  چې يو رهرب قانوين ځا  ،ږيې کار نتيجه او اثر هغه وخت حاصل کاو    په پايله کې د رهربانو د فعاليت

  يې لري، د  قدرت او وررسه د رهربۍ ټولې ځانګړتياوې په ځان کې ولري او هغه نفوذ چې په ټولنه کې

 دې ټولو په واسطه کولی يش ځان د سازمان اهدافو ته ورسوي.

ي د توضيح لپاره چې اغېزمنه رهرب   (پوه او مهارتونه)  ږديز کال د مهارت ماډل د وړتياووېز   (۱۹۹۰)  په

دا ماډل بيا رهربانو فعاليتونو له پنځو اغېزمن عناصو څخه يې يادونه    ،پراختيا پيدا کړه  ،رامنځته کوي

عبارت    ،وکړه محيطي  دې  چې  او  تجربې  کاري  راوړنې،  رهربۍ السته  د  ځانګړنې،  فردي  وړتياوو،  له 

دتاثري  څخه  و ،ات  رهربۍ  د  حل  .  ستونزو  له  عبارت  او  لري  قرار  کې  مرکز  په  ماډل  دې  د  ړتياوې 

دا وړتياوې په مستقيم ډول د رهربۍ په فردي    ،ز قضاوت مهارتونه او پوهې څخه ديمهارتونه، د ټولني

وځښت  له عمومي خربتيا وړتيا، د يوې برخې په اړه د خربتيا وړتيا، خ دې  جاذبو اغېزه ښندي، چې عبارت  

   .ت څخه دیاو د هغه شخصي

چې د  ،دا ماډل ادعا کوي  ،ږيېي تجربو او محيط څخه هم متاثره کهمدارنګه د رهربۍ وړتياوې له کار 

د اسايس وړتياوو په وسيله چې دا وړتياوې په خپل نوبت رسه د    ،ستونز حل او اغېزمنه کړنه کولی يش

 فردي جاذبو، تجربو او چاپرييال په وسيله تر اغېزې الندې راځي، ترشيح يش.

 
1 . Peter.G northhouse,” Leadership Theory and Practice” Eight edition, Sage Publication, 

California, p.104 
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نې  ېچې د اغېزمنې رهربۍ لپاره اړ  ،يادونه وشوه څخهلکه څرنګه چې په دې څپرکي کې له هغه مهارتونو 

او د شخيص رشد فعالينمهارتونه د څارنې، د رهربۍ روز   دا  ،دي يتونو په وسيله پرمختګ ز پروګرامونو 

نو بايد وروزل يش؛ ترڅو نوموړي مهارتونو    ږي؛ېکسان چې په راتلونکي کې رهربان کهغه    ،ورکولی يش

وړتياوو  ږي، چې د نوموړو  ېه بايد روزنه ورکړل يش ترڅو وپوهته پرمختګ ورکړي او موجوده رهربان ت

وسا توازن  څرنګه  دې    ،يتترمنځ  له  او  يش  ورکولی  پراختيا  ته  مهارتونو  رهربانو  خپلو  د  سازمانونه  ټول 

  (1)الرې د برياوو لپاره فرصتونه رامنځ ته کوي.

 

 ګټه اخیستل څخه په عمل کې  ۍد مهارتونو له تيور 

بيا هم د مهارتونو ماډل څخه د عميل رهربۍ په  او تيوري ورکوونکو ته د وړانديزونو رسه رسه  علاموو 

لګې په ډول په دې روش کې د مترينونو کوم  ېد ب  ،ږيېکې په پراخه ډول ګټه نه اخيستل کتنظميامتو  

خ چې  نشته  برنامه  يشمنظم  وروزل  پرې  پر   ،لک  ډېری  شوي  و همدارنګه  طرحه  رهربۍ  ګرامونه  چې 

چوکاټ پر بنسټ   يڅه د دې پروګرامونو څخه د ادارک  مهارتونه د ځانې هڅو پر بنسټ تدريس يش، لږ 

 تنظيم شوي دي. 

د مترينايت پروګرامونو په نه موجوديت رسه رسه، د مهارتونو روش د رهربۍ په اړه ارزښتناکه معلومات 

په اړه توضيح کوي او په يو سازمان کې د  نوموړی روش يوه تګالره د رهربانو مهارتونو    ،ندې کويوړا

ټولو کچو رهربان ورڅخه ګټه اخيستلی يش او لکه چې مو وويل د مديريت په ټيټه سطحه کې برشي او  

نه مهم دي، د منځنفني مها نورو  له  د    ۍرتونه  په مساوي ډول  لپاره درې واړه مهارتونه  کچې مديرانو 

ادارکي او برشي مهارت ډېر او فني مهارت لږ د اهميت وړ   اهميت وړ دي او د مديريت په لوړه کچه بيا

  ، ډېر به اغېزمن وي  ،کوم رهربان چې خپل مديريت کچو ته په کتو رسه مهارتونو څخه ګټه واخيل   ،دى

مهارتونو په اړه له  ي  راک، برشي او ادايد تخنيک  ،روش په وسيله کولی شو  ی عالوه له دې څخه نوموړ 

چې کوم مهارت  ،مهارتونو ته په کتو رسه خلک کولی يش ينوموړ  ،خه پوه شو لو مثبتو او منفي ټکو څخپ

پر ځای کړي او په کومه برخه کې چې   یو د خپلې رهربۍ په وړتياوو کې ځا؛ نيپه ځان کې نه ګور 

لري کړي  ، ستونزه  ځای  پر  ځای  کې  ځان  پر  او  کړي  مترين  ډېر  ډېره    ،هغه  سازمان رسه  خپل  ترڅو 

 اغېزمن رهرب په توګه وپېژندل يش. همکاري وکړي او د يو

په راتلونکي کې د رهربۍ پروګرامونو    ،دای يشېنظرياتو له مخې د مهارتونو روش کر پراخه  ېد يو شم

دا روش هغه شواهد چمتو کوي چې رهربانو ته مهم    ،د يوې منونې په توګه استعامل يش  پرمختګ لپاره

 
1 . Christian, Harrison (2018). Leadership Theory and Research, p.95 
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او داسې نور مسايل ور  زده    اړخونه د غوږ نيونې، په نوښت رسه د ستونزه حل ، د شخړو حل مهارتونه 

 کړي.

 ( Behavioural Theory) د رويې تيوري  :پنځم مبحث

زيږنده    چې رهربان نړۍ ته   ،او په دې باور ده  (1)او سلوک باندې ټينګار کوي  ېدا تيوري د رهرب په روي

نه راځي، بلکې رهرب به جوړيږي، يعنې رهربان نړۍ ته پيدايښتي رهرب نه راځي، په دې اړه دوه علامء د  

نه بلکې    ،ږيېږول کېچې سرت رهربان ز   ،په نوم هم په دې ټينګار کوي(  يالديم  ۱۹۹۵)  بلک او موټون 

داخيل    یی د رهربانو کړنې همدارنګه د هغو ځکه دو   ،دغه نظريه د سلوک پالنې ريښه لري  (2)ږيېجوړ 

خصوصيات او ذهني يا رواين حالت باندې مترکز نه کوي، بلکې د سلوک نظريې پر بنسټ خلک کولی  

 (3) ړنو په نتيجه کې رهرب يش.ېد روزنې او مشاهداتو يا څ ،يش

د   کړنې  رهرب  د  مخې  له  نظريې  دې  رازد  اغېزمنتيا  او  موفقيت  د  شخصيتي    هغه  يوازې  نه  دی، 

په دې کې دی، چې څرنګه له نورو رسه اړيکې ټنګې کړي، څرنګه    د يو رهرب کاميايب  ءً بنا  ،ځانګړتياوې 

او څومره خپل واکونه ووييش، څرنګه د الس الندې کسانو رسه رويه وکړي؛ لنډه دا چې د رهرب موفقيت  

 ( 4) د هغه له سلوک او رويې څخه منشاء اخيل او ور پورې تړلی دی.

او د    (5) لومړنۍ څېړنه د کورټ لوين   : ه شوي ديتيورۍ په اړه څلور اسايس څېړنې تررس   ې د رهربۍ روي

په وسيله   پوهنتونې ز (  ۱۹۳۰)هغه همکارانو  ايالتي  ايوا  په  وروستيو کې    ه،کې تررسه شو   (6) ږديز کلونو 

او په خپلو مطالعاتو کې د در   روشدې څېړنې د مديرانو د رهربۍ پر     روشونو و رهربۍ  ې مرکزيت درلود 

څه بايد   ،ږيېانو ته ويل کچې رهرب )  (٧)روشله: امرانه رهربۍ    ېچې عبارت د  ،مشخص کړ (  سټايلونه)

 
1 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.71 

2 . DOUGLAS ZIMBANGO, LEADERSHIP THEORIES: AN INVESTIGATION INTO THE 

APPLICATION OF LEADERSHIP           THEORIES AMONG CHIEF EXECUTIVE OFFICERS OF 

ZIMBABWE STOCK EXCHANGE LISTED COMPANIES, 2013, ZIMBABWE OPEN UNIVERSITY, 

p.3 

 مخ  ۲۳، یو مديريت علم یرهرب  یبربک: تيوريها ی. احمدز  3

 مخ  ۲۸۵، یو رهرب  یدر سازمانده یاساس  ی. عباس زاده ګان، سيد محمد، مبان 4

5 . Kurt Lewin 

6 . Iowa State University 

7 . Autocratic leadership style 
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رهربۍ  (وکړي مشارکتي  تص)   (1) روش،  په  کچې  هڅونه  لپاره  ګډون  کې  نېونه  خپلواکه   (ږيېميم  او 

ده)  (2) روشرهربۍ   رهربۍ  پرته  وهنې  الس  د  ځېنېز   (۱۹۴۰)د    ،(چې  کې  اواخرو  په  کال  ې  ږديز 

د ستونزو له کبله د يو رهرب سلوک او رفتار په اړه يې مطالعات    يرهربۍ خصوصيايت تيور څېړونکي د  

نو ځکه    (3)   زمنه رهربي تررسه يش؛ېپېژندل يش، چې په وسيله يې يو اغترڅو هغه سلوکونه و  ،پيل کړل

ميشيګان کې  يمه څېړنه په همدې وخت  ېبيا دوميه څېړنه د اوهايو ايالتي پوهنتون کې تررسه شوه او در 

( ۱۹۶۰)همدارنګه څلورمه څېړنه بيا د بلک او موټون دوه نورو علاموو لخوا د    (4)پوهنتون کې تررسه شوه

ن  ږديز کلونو په وروستيو کې تررسه شو او په دې څېړنه کې واضح شوې، چې څرنګه مديران په سازماېز 

جال عنون په ډول تر بحث الندې    هر يو څېړنه د يو   (5) څخه کار اخيل   ېکې په دنده او اړيکو کې له روي

 : سوين

 د رهربۍ روشونه )سبکونه( په اړه د کرټ لوين څېړنه   :لومړی مطلب

م هرې  سازمان  ارگان    ،ېسس ؤ د  و نکو  و کو   کارد  دا  اميدونه  او  هيلې  ټاکلېلومړنۍ  چې  او    ې،  چارې 

البته په دغه مورد کې د موخو ټاکلو او د يادو موخو د الس ته راوړلو    ، موخې الس ته راوړي  ېتعينې شو 

خه په  کونکو څخه د يو تقرر او د هغې څ  لپاره د چارو تنظيم، د ټاکل شوو چارو د پرمخ وړلو لپاره د کار

رل  ېالزمي او لومړنيو ګامونو څخه شم  د مادي او معنوي منابعو د  ېسسؤ معقول ډول کار اخيستل، د م

   کېږي.

تر  هغوی  د  دهمدارنګه  يعنې  وي،  رضورت  ته  قدرت  کوونکی  رهربي  د  يوې    څنګ  د  چې  لپاره  دې 

لپاره په ښه ډول په کار  سازمان مادي او معنوي منابعو په غرض د نظر الندې موخو د الس ته راوړلو  

ته رسولو    د رس  هغویبڼه او د    يترڅو د چارو اجراي  ،بايد چې يو رهرب او الرښود موجود وي  ،واچول يش

ړنو پر بنسټ چې  ېروښانه کولو لپاره د هغه علمي څ دې موخو د  د  ،طريقه وټاکي  نې و لپاره د هغې د الرښو 

 تشخيص شوي دي. روشونهصورت نيولی دی، په دې برخه کې د رهربۍ  

 (6)د رهربۍ روش د الرښوونو، د پالنونو تطبيق او د خلکو هڅونې يو طرز او تګالره دی.

 
1 . Democratic leadership style 

2 . laissez-faire leadership style 

 مخ  ۱۳۴مديريت،  ی، اصول و مبانی، مهدی. رشيعتدار  3

4 . Christian, Harrison, Leadership Theory and Research, p.23 

5 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.71 

6 .DOUGLAS ZIMBANGO ,LEADERSHIP THEORIES: p. 57 
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او برخورد د ډول څخه د سازمان کارکوونکو    ې د رهرب له روي  ه،عبارت د  (سبک، طريقه)د رهربۍ روش  

روش د    ۍ د خپلو موخو لپاره نور افراد رهربي کړي او يا د رهرب   ،رسه چې د هغې په مرسته کولی يش

نو اجرا لپاره چې د هغې په وسيله په افرادو نفوذ ښندي او هغوی د فعاليتو   ،رهربۍ د سلوک طريقه ده

 هڅوي.

نې په  و او الرښو   ۍيا د روش څخه ګټه اخيستل د افرادو د رهرب   ،طريقه ده  ې د رهرب د روي(  شيوه)روش  

باندې وي په    ،مقصد  لري، خو  دنده کې مختلف روشونه وجود  په  د ېز (  ۱۹۳۹)د رهرب  ږديز کال کې 

لري او دغه    یځا  ید رهربۍ په مطالعاتو کې ځانګړ   ،ترتيب شوي  روشونهکرټ لوين پواسطه چې کوم  

 له:  ې عبارت د روشونه

      رهربي.( امرانه)اتو کراتيک  .۱

                رهربي. (مشارکتي)دموکراتيک . ۲

         رهربي.( بې پروا، بې تفاوته) خپلواکه. ۳
 

 مرانه رهربي ا  :جز یلومړ 

  ، ونه کې نه ګډويياو الس الندې کسان په تصميم ني  چې رهرب امر کو دی،  څخه عبارت  د هغه روش  

 ېکړه کړ ېپر   ېچې د حاالتو مطابق ي  ،مرانه رهرب په خپلواکه ډول تصميم نيونه کوي او فکر کويايو  

رهرب ټيم ته   ،و ټيم غړو ترمنځ اړيکې ډېر کم ويپه عمومي ډول په دې ډول رهربۍ کې د رهرب ا  ،ده

 (1) لو الرښوونو وررسه هم وي.ليتونه سپاري او ټاکؤ دندې او مس 

 

 مرانه رهربۍ ځانګړتياوې ا د  :پراګراف یلومړ 

 : همرانه رهربي د الندې ځانګړتياوو لرونکې دا

د   ټولو رش االف:  په  اخيستل شو مرانه رهربۍ  نه کار  زور  د  دغه ډول رهرب فکر    ېيعن  ی، د  ی ايطو کې 

وک د هغه رسه برابر نه دی او څ څېاو هد نورو غړو په نسبت غوره دی  چې د ګروپ يا سازمان    ،کوي

چې هغه خوښ وي او د هر    ږي او په هره طريقه او الرهېچې هغه په هر څه پوه  ،فرض کوي  ېداس

 ته رسولو چې غوښتونکی وي؛ نو ګروپ او همکاران د هغه کار په رس ته رسولو مجبوروي. عمل د رس 

ځان په نفع څرخوي او بل څه د هغه لپاره ارزښت  مرانه رهرب هر څه د ځان لپاره غواړي او هر څه د  اب:  

 خپل شخيص فکر ته پاملرنه کوي.  ېنه لري، يواز 

 
1 . Paul Newton, Leadeship theories (Leaderships Skills), 1st edition, 2016, bookboon.com, p.37 
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مرانه رهرب هر پالن او پروګرام د نورو د مرستې پرته طرحه کوي او نه غواړي چې نور افراد په کوم اج:  

 طرحه کې د خپل نظر اظهار وکړي، ځکه چې ځان له نورو څخه غوره ګڼي.

  .ندې پر مهال د انساين روحي انکشاف ته پاملرنه نه کويد: هغه د د 

 پرزو په شکل کار اخيل.  د مرانه رهرب د ګروپ غړو څخه د ماشنيا: ــه

څخه مطلق اطاعت وکړي او په ټولو چارو کې د   ىچې د هغو  ،مرانه رهربان د ګروپ غړي مجبوروياو: 

 نوښت له منځه وړي.    یترتيب د هغو  ې د اجازې پرته هيڅ کار رس ته ونه رسوي او په د ىهغو 

مطلق اطاعت او په ټولو    ىهمکاران مجبوروي، چې د هغو   ىمرانه رهربان د ګروپ غړي يا د هغو از:  

  ، ت رسه پوښتنه وکړي أ څخه په جر   ىچې د هغو   ، چارو کې ترې خوشحاله وي او غړو ته اجازه نه ورکوي

برخه کې مشوره نه کوي او په  ېيوازيتوب رسه صادروي او په دکړې په ېټولې پر  ىرسه رسه هغو  ېله د

په اصل کې دا روش په شدت رسه د کار طرفدار دی او    ،کې د ګروپ د غړو نظرونه نه قبلويڅ مورد  ېه

 ره لږ پاملرنه افرادو ته لري. ېډ

او له افرادو غواړي  ېمرانه روش کې رهربان يواز اپه   ابق عمل مط  ىچي د هغو   ،خپل نظرونه بيانوي 

د رهرب د غوښتنې مطابق عياروي، نتيجه   ېروي  ېڅه توقع لري، افراد خپل ټول  نه ېچې رهربان تر   ،وکړي

  (1) ږي.ېو موخو ته په خپله خوښه باندې رسدا کېږي چې رهربان خپل

ليدل  اهمدارنګه   وخت کې  هغه  په  اکرثه  رهربي  ځانګړتياو   ،ږيېک مرانه  څلور  الندې   ېموجود  ېچې 

            وي:

     رهرب ټول مهم تصاميم نييس. (۱)

 ته. ېلري، نه د پريوانو رضايت او خوښ  ليوالتيا هرسه ډېر  رهرب د دندې اجرا (۲)

                                               رهرب د پريوانو څخه ټولنيزه فاصله سايت. (۳)

 (2)زه ورکوي، نه د جايزو رسه.ېته د مجازاتو په ورکولو رسه انګ رهربان پريوانو (۴)

 ؟ولې دا روش

چې د نورو رسه په مشوره او مصلحت الړ   ،افراد ذاتاً داسې دي او نه غواړي ېچې بعض ،ده له دائيوه مس

چې فکر کوي د    ،چې نه غواړي د ټولو په منځ کې وي او بل علت يې دا دی  ،يش او ځېنې داسې دي

 (1)ږي.ېهر چا څخه ښه پوه

 
 مخونه ۱۳۵او  ۱۳۴، یو مديريت علم یرهرب  یبربک: تيوريها ی. احمدز  1

2 . Gerorg R. Goethals, Georgia J. Sorenson, James MacGregor Burns,  Encyclopedia of Leadership, 

Berkshire publishing group LLC, 2004, Californea, page 68 . 
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 د امرانه رهربۍ ګټې :دويم پراګراف

يو ټيم  يعنې کله چې    ،لم ونه لري؛ نو دا اغېزمن روش دیاو کايف اندازه ع  ې کله چې ټيم بې تجرب  (۱)

الرښوونې ته د بريا لپاره اړتيا ولري؛ نو بيا د دندو تررسه    ېچې الزم  ،وي   ی له داسې کسانو څخه جوړ شو 

  (2)کولو لپاره امرانه رهربي غوره روش دی.

چې   ،او يا وليدل يش  يليت نه منؤ اغېزمن دی، چې الس الندې کسان مسدا روش هغه وخت هم    (۲)

 الس الندې کسان د امرانه رهربۍ تر روش الندې کارونه په ښه ډول تررسه کوي. 

بېړنيو(  ۳) په  مهال  ډېر  روش څخه  دې  ن  له  تصميم  فوري  چې  کله  کې  اړتياو يحالتونو  ته  کار    ېونې 

 (3) اخيستل کېږي.

کسانو باندې پوره تسلط مرانه رهربۍ بله ګټه دا وي، چې پر الس الندې ا د  ،دای يشېهمدارنګه ک( ۴)

 حاصل وي.

 مرانه )اتوکراتيک( رهربۍ زيانونه ا د : دويم پراګراف

ځکه    ، ليوالتيا له منځه وړي  یلرونکي ټيم وي؛ نو دا روش د هغو   کله چې الس الندې يو تجربه   (۱)

 (4) ترڅو نوښتونه وکړي. ،خپلواکي نه لري یچې هغو 

 ږي. ېخوايل المل کېترمنځ د اړيکو او مناسباتو د تر  کوونکو د رهرب او کار (۲)

 ږي. ېنيزو مسايلو له مخې خطرناکه متامکړه کوي او د پيچيده تکنالوژي او ټولېپر رهرب په خپله  (۳)

 ږي؛ نو د سازمان اهدافو لپاره ډېر ژمن نه وي.ې کوونکو خپلواکې اخيستل ک چې د کاردا (۴)

 (5) مسلکي او تخصيص وي؛ نو بيا د ډول روش غوره نه دی.کوونکي ډېر  کله چې کار( ۵)

 مشارکتي رهربي  :دويم جز

ې د چې رهربان ګډ، ځواب ګوی او تعاميل اقدامات کوم چ  ی،رکتي رهربي د رهربۍ هغه روش دمشا

کراتيک رهرب په مقابل کې قرار دميوکرات رهرب د اتو   ،اړه لري نييس  ېالس الندو او د کار محيط پور 

 ( 6)لري.

 
 مخ   ۱۳۵، یو مديريت علم یرهرب  یها  یبربک، تيور  ی. احمدز  1

2. Paul Newton, Leadeship theories (Leaderships Skills), p.38 

 مخ  ۶۲محمد بشري، اداره او مديريت،   ی. بهرام 3

4 . Paul Newton, Leadeship theories (Leaderships Skills), p.38 

 مخونه  ۶۳او  ۶۲محمد بشري، اداره او مديريت،  ی،. بهرام ٥

 مخ  ۱۳۵ماخذ،  ی. دمخه ياد شو  ٦
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له مشارکتي روش څخه ګټه اخيل  او    د کار  ،رهربان چې  پاملرنه کوي  ته  ليوالتياوو  او  اړتياوو  کوونکو 

کوونکي   کوونکو رسه مشوره کوي او کار واکونه په غري متمرکز ډول پيل کوي او په تصميم نيونه کې کار

 ( 1)چې خپل نظريات ارايه کړي. ،ږيېهڅول ک

 د مشارکتي رهربۍ ځانګړنې  :لومړی پراګراف

 د مشارکتي رهربۍ ځانګړنې په الندې توګه خالصه او پېژندل کېږي: 

له  :الف يا همکارانو  د غړو  د ګروپ  له هغو   رهرب  اخيستنې  په ګټې  يوځا  یقدرت څخه  کارونه   یرسه 

 رسته رسوي.

 رهرب د ګروپ د غړو رسه وفادار او صميمي وي.  :ب

 پياوړتياوو باندې باور لري. رهرب د نورو په وړتياوو او  ج:

او    :د مساويانه  په  وده  فزيکي  او  رواين  همکارانو  د  کې  جريان  په  کار  د  پرته  نه  تبعيض  کوم  د  رهرب 

 عادالنه ډول په نظر کې نييس. 

او همدارنګه د ټولو    ت کوي او تل راتلونکي ته پاملرنه کويااپروګرام له مخې اجر رهرب د پالن او    :هـ

 شوو پالنونو او راتلونکو پالنونو د طرحې په اړه دقيقه او هر اړخيزه معلومات راټولوي.  وتېر 

رسه ښې، حسنه    ىچې له هغو   ،رهرب د ګروپ غړو رسه همکاري کوي او په دې مورد کې هڅه کوي   :و

م  همدارنګه په ګروپ او سازمان کې د غړو روحيه پياوړی سايت او د نظ ،نګې کړيېاړيکې ټاو صميامنه 

 د ساتلو لپاره د مختلفو مواقعو کې د مکافاتو او مجازاتو ورکولو څخه استفاده کوي. 

او تقويه کوي او همدارنګه په مربوط ګروپ   يرهرب په ګروپ او ټولنيزو چارو کې د غړو ګډون هڅو   :ز

   (2) روحيه سايت او تقويه کوي. يکې د مقابل درناو 

 ږي  ېالندې چارې تررسه کارکتي روش کې  په مش :دويم پراګراف

 په تعني شوي چوکاټ کې د رهرب فکر او حرکت وکړي. ى• رهربان افرادو ته فرصت ورکوي، چې هغو 

 • رهرب حدود مشخصوي او له افرادو غواړي چې هامغو حدودو په اړه فکر او تصميم ونييس. 

 مطابق په ګډه پرېکړه کوي.• رهرب ستونزې معريف کوي او د نظر غوښتلو وروسته د غوره نظريې 

ولې غواړي چې افراد د سامل    ،چې د رهرب لپاره د بدلون وړ ده  ،• رهرب يوه مشکوکه پرېکړه وړاندې کوي

 فکر کولو په لوري سوق کړي.

 
 مخ  ۶۳ماخذ،  ی. دمخه ياد شو  1

 مخونه  ۱۳۶او  ۱۳۵، یو مديريت علم یرهرب  یها  یبربک، تيور  ی. احمدز  2
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يو ټکی دا دی، چې بايد په ټولو چارو کې د افرادو رسه مشوره ونه کړي؛ ځکه کېدای يش افراد داسې  

 ږي. ېرهرب په څه نه پوه هغویکړي چې د فکر و 

   ې په الندې توګه په کار وړل کېږي مشارکتي رهربي په عمل ک: يم پراګرافېدر 

 • رهرب خپله طرحه وړاندې کوي او هغه ابالغوي او د هغې په اړه د نورو نظريات اخيل. 

چې ،  دای يش  ېد دې په اړه فکر وکړي، ک  ى• رهرب شوين ده چې مسئله خپل ټيم ته راجع کړي او هغو 

 نظر ومني او يا يې رد کړي. ىرهرب د هغو 

 غوره کړي. یکړې د ټولو رسه يو ځاې• امکان لري چې رهرب نهايي پر 

خو په دغه پړاو کې ټولې حيايت    ،• افرادو ته د دندې، د پرېکړو د نيولو په وخت کې لوړ واک ورکوي

 (1) پرېکړې شاملې نه دي.

 د مشارکت نظريې  :څلورم پراګراف

د مشارکت په اړه مختلف نظريات ورکړل شوي دي، د بېلګې په ډول د دې نظرياتو څخه يو څو نظرياتو  

 ته اشاره کوو: 

 عدم قدرت  :الف

ريال رسه د افرادو د زړه  ېکار او د هغه چاپګډ نه يش؛ نو د  کړو کې  ېکله چې الس الندې کسان په پر 

 تورېدو، بې عالقه کېدو او د احساس د کمېدو باعث ګرځي.

  د هانګتيتون او نلسون نظريې :ب

د دې دواړو په باور سيايس او ټولنيز مشارکت د اقتصادي او ټولنيز پرمختګ المل کېږي، يعنې افراد 

نېونه باندې  د توانايې احساس په افرادو کې ځواکمن کوي او په تصميم    ،پيدا کوي  (2) ټولنيز خوځښت

 دا سلوکونه په سياست او ټولنيزو فعاليتونو کې مشارکت ځواکمن کوي.  ،اغېزه ښندي

که  ېه اړ چې رهربي د مشارکت او د ګروپ د غړو ترمنځ يو اوږد مهال  ،اوسني مطالعه ښايي  ۍ رهرب   د  :ج

چې   ،له نظره په مشارکت کې رهرب او غړي له يو بل رسه داسې اړيکې ټينګوي  (3) چې د پيټر بالک  ،ده

 برابر وي.  ادوی ترمنځ د صالحيت توازن تقريب د

 
 مخ  ۱۳۷. هامغه،  1

2. Social Mobiling 

3 . Peter Block 
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نورو د بهبود   لکه چي يو نفر پالر وي او د   ، چې مشارکت د پالرتوب په شان دی  ييهمدارنګه بالک وا

 ،مرانه نهارهرب د خپل د الس الندو رسه    يو  همداسې د رهربۍ په دې طريقه کې  ،ليت په غاړه لريؤ مس 

  (1)نيکمرغۍ لپاره په مشورو رسه تصاميم نييس. ىبلکې د هغو 

 د مشارکتي رهربۍ ګټې  :پنځم پراګراف

دلو او د رضايت، خوښۍ او ېد ډېر مرصوفه ک یون او مشارکت په کارونو کې د هغو د الس الندو ګډ (۱)

 او د زړه څخه د سازمان اهدافو په ترالسه کولو کې هڅه کوي. (2)ږيېالمل ک  ېهڅون

 کار کوونکي په سازمان کې د بدلون راوستلو لپار ژمن وي. (۲)

او(  ۳) او هغو   د سازمان رهرب د کارکوونکو په منځ کې اعتامد  هڅول    یوفادارۍ ته پرمختګ ورکوي 

 ږي. ېک

 ( 3)مشارکتي رهربي د کارکوونکو روحيه لوړوي.( ۴)

ځکه چې   ،واله غړي ولري، يو غوره روش دیېيم کې چې کايف تجربه لرونکي او لپه داسې يو ټ(  ۵)

 (4)چې کارونه په ښه شکل پرمخ يويس. ،کوونکو رسه کايف پوهه موجود وي کار

 د مشارکتي رهربۍ زيانونه  :شپږم پراګراف

په دې معنا چې کارکوونکي بايد د ډېرو تجروبو    ې،ي يو لړ مطلوبو رشايطو پورې تړلمشارکتي رهرب   (۱)

 شه امکان نه لري.ېد او ډېر پوهه ولري او دا کار همخاون

فردي    یوالتيا لري او د هغو ېچې ټول کارکوونکي د سازمان رسه لږي،  ېفرض کپه دې نظريه کې  (  ۲)

 ي.شه سم نه و ېهم  ،دای يشې، دا فرض کيسازمان له اهدافو رسه مخالف نه داهداف د  

وانخ(  ۳) په عمل کې کارول  نظرياتو څخه چې کله  له  له سازمان رسه يې  يد ځېنو غړو  نو  ستل يش؛ 

 (5).يوالتيا له منځه ځېل

 
1 . Andrew J. Dubrin, Leadership Research finding, Practice and Skills, Rochester Institute of 

Technology, Fift edition, p.3 

2 . Paul Newton, Leadeship theories (Leaderships Skills), p.39 

 مخ  ۶۳محمد بشري، اداره او مديريت،  ی،. بهرام 3

4 .Paul Newton, Leadeship theories (Leaderships Skills), p.39 . 

 مخونه  ۶۴او  ۶۳محمد بشري، اداره او مديريت،  ی،. بهرام ٥
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چې تصميم د ستونزو رسه    ،ږي او کله امکان لريېريه کې کارکوونکو ته وخت ورکول کپه دې نظ(  ۴)

له يوې خوا وخت ضايع ک  ،مخ کړي اېځکه چې  بلې خوا تصميم ځنډ رسه مخ کږي  له  ږي؛ سازما ېو 

 باندې بده اغېزه ښندي.

 د مشارکت پايلې: اووم پراګراف 

چې خلکو پورې اړيکه    کرت لوين چې مشهور امريکايي عامل دی، څېړنه يې دا واضح کړه، هغه بدلونونه 

ږي او د  ېزيات  يوالتيا او عالقه د بدلون په لور ېل  ىته په کې ګډون ورکول يش؛ نو د هغو   یولري او هغو 

ه دې الرې نه خلک دې  د دې اصل پر بنسټ مشارکت يو د بدلون اصل دی او ل  ،توافق الره خپلوي 

بدلون رسه خپل شته محدود شيان په نامحدودو  ږي او بدلون په خپله منځ ته راوړي او د  ېارمان ته رس

 ( 1 )اورېدل شويو غوښتنو تبديلوي.

  laissez –faire \free-rain  خپلواکه رهربي :يم جزېدر 

رهرب  د  مداخل  ۍدا  دی  ېعدم  او   ،روش  لري  باور  ټيم  پر خپل  ډول  کامل  په  رهرب  روش کې  په دې 

 ( 2) ږي.ې ښودل کېزاد پر ا کې  هغوی په خپلو دندو تررسه کولو

 ږي: ېپه الندې مواردو کې ګټه اخيستل کله دې ډول روش څخه 

 ديل وي.ېد په کامل ډول د کامل درجې ته رسکله چې افرا .۱

 چې په خپلواکه ډول تصميم ونييس. ،افراد کولی يش .۲

 افراد سازمان ته کامالً ژمن وي. .۳

 افراد کولی يش له زړه او ځانه څخه رهرب او سازماين اهدافو ته کار وکړي. .۴

 افراد هڅاند، نوښت او خالقيت ولري. .۵

کوي پاملرنه  ته  دې  رهربي  افراد  ،خپلواکه  خپله  شو ته    وچې  نېونه   وسپارل  تصميم  غوره  اړه  په  دندو 

رهربۍ  تفوييض  د  او  سپاري)  وکړي  ته  پريوانو  واکونه  رهرب  چې  رهربي  خپلواکه   (هغه  ده.  يوه منونه 

ته ډېره پاملرنه کوي   پرمختګ  او  اختياري روش نوم ورکړو، رهرب د افرادو وړتياوو   ،دای يشېروش ته ک

ږدي، ځکه رهرب باور لري چې په افرادو کې وړتياوې موجودې ېه د امورو تطبيق افرادو ته په پر او اکرث 

 ونه وکړي.يافراد کولی يش په ښه شکل تصميم نچې  ،دي او باوري دی

 
 ې مخونو پور  ۱۳۹څخه تر  ۱۳۵، یو مديريت علم یرهرب  یي هایبربک، تيو ی،. احمدز  1

2 . Paul Newton, Leadeship theories (Leaderships Skills), p.39 
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په مطلق ډول له دې روش څخه کار اخيستنه رهرب به له بدو عواقبو رسه مخامخ کړي؛ نو مهمه ده چې 

په دې روش کې رهرب د    (1) نو څخه څارنه وکړيادو له فعاليتو رهرب مستقيم او يا غري مستقيم ډول د افر 

 ( 2)همغږي کوونکی رول لوبوي.

 د خپلواکې رهربۍ ګټې  :لومړي پراګراف

 ( 3) .کېږيد کارکوونکو د پوهې او تجاربو څخه ګټه اخيستل  .۱

 . کېږيروحيه تقويه   یکېږي او د هغو ورکول  يروش کې افرادو او ډلو ته خپلواک په دې .۲

 . کېږيږي، چې د خالقيت او نوښت المل ېريال برابر ېزاد کاري چاپاغري رسمي او  .۳

 ( 4)زه په کارکوونکو کې ځواکمن وي، دا يو ګټور روش دی.ېکله چې د برياوو انګ .۴

 د خپلواکې رهربۍ نيمګړتياوې  :دويم پراګراف

يو بې تجربې او يا هغه ټيم چې په کامله توګه هڅاند نه وي او دندې ته ډېره پاملرنه نه کوي؛ نو په   .۱

 (5) ولري. ېمواردو کې به دا روش ناوړه پايل دې

 (6) .يم او ډلې له منافعو څخه غوړه وګڼنې افراد خپل شخيص منافع د ټيېځ ،دای يشېک .۲

په دې روش کې رهرب د کارکوونکو په منځ کې خپل وقار او حيثيت د السه ورکوي او کارکوونکو ورته    .۳

 په درنښت قايله نه وي.

، ځکه چې په  کېږيپه دې طريقه کې د الس الندو کارکوونکو په فعاليتونو کې خپل رسي ښکاره    .۴

 (٧) منظم ډول څارنه موجود نه وي.

 ؟ نيمګړتياوو په اړه فکر وکړو ګټو او روشونود پورته  ،شو یيا کوال ا

رشايطو ته په نظر کې نيولو    مديران د سازمانونو د مديريت لپاره حاالتو او  چې رهربان او  ،ده  پايله دا 

رشايط    يړ ګرانه او د هغه کارونه ځان ته ځانمالکه څرنګه چې    ،څخه غوره کړي  روشونورسه يو د پورته  

  ، لګې په ډول که ستونزمن حالت او دنده عاجله وي او افراد د دندې له نوعيت رسه نا اشنا ويېب  لري؛ د

 کار واخيل.  ې لپاره چې تر  ۍرهرب  يواځينی ښه روش دی د په دې صورت کې دا

 
 مخونو ۱۴۰څخه تر  ۱۳۹احمدزی، بربک، تيوری های رهربی و مديريت علمی،  . 1

 مخ  ۶۴. بهرامی، محمد بشري، اداره او مديريت،  2

 مخ  ۱۵۷ل(. د مديريت بنسټونه،دريم چاپ، ننګرهار، ګودر کتاب پلورنځی ، ۱۳۹۵. مصلح نثار احمد ) 3

 مخ  ۶۴. بهرامی، محمد بشري، اداره او مديريت،  4

5  .Paul Newton, Leadeship theories (Leaderships Skills), p.39 

 مخ  ۶۵. بهرامی، محمد بشري، اداره او مديريت،  ٦

 مخونه ۱۵۸او  ۱۵۷. نثار احمد مصلح، د مديريت بنسټونه،  ٧
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د  دا   ې که چېر   خو تر   روش  او رهرب رسه  د دغه سازمان  افراد  بيا  نو  بنسټ يش؛  د کارولو  ه  ډېر   رهربۍ 

چې وده  دا  ېاستعدادونه يواځ  ي،دي له منځه ځ والتيا اوعالقمنېپه ضمن کې د کار رسه ل  ،نه وي  ېپور 

بلکې له منځه ځي؛ سازمان او افراد پرمختګ نه کوي او افراد به د نااميدۍ رسه سازمان ترک    ،نه کوي

 کړي. 

د   ډامشارکتي روش  برعکس  ډير    ، لري  ېمزاياو   ېر ې مرانه روش  په کارکوونکو  په دې روش کې رهرب 

د  لري؛  او  ی هغو   اعتامد  کوي  مشوره  همد  رسه  او   ې له  ورکوي  وده  ته  استعدادونو  ته    برياوو  طريقه 

کې ګټور    تخصويص سازمانونو  په تعليمي او   ،زاد يا بې پروا روش لکه څرنګه چې ليدل کېږيا  ،ږيېرس

خ بيولو رسه د رهرب  ژندلو رسه د چارو پرمېليت په پؤ مس   هغه اړخه چې روزونکي د کار او  هغه هم د  وي او

له ځان رسه    ېستونز   ې ر ېه نور سازمانونو کې دا ډول روش ډزاد ډول پالنونه جوړوي؛ پاپه مرسته په  

   .راوړي

  نور انواع   ۍ رهرب   ړنه کې د رهربۍ تعريف او روشونو د تعني په اړه ؛ دېڅ  ېکرت لوين په يوه په زړه پور 

  ې کې د رهربۍ در   د لوين په کار،  زمنه وه ېره اغېډ  ېدغه لومړنۍ مطالعه ي  مشخص کړه، خويې هم  

ډلو    ې ر محصلني په در ېشم  ړنه کې يوېپه دغه څ  ،ژندل شوي ديېپ  ، شو  چې پورته ذکر   روشونه عمده  

د  ،شل شولېوو  ډله  اوروش (  مرانها)قدرت طلبانه    يوه  په دميوکراتيکه روش  ډله  بله  په  ېدر   ؛  ډله  يمه 

  ی او د هغو   ې ورکړل شو   ېپروژ   ې ته مشخص  (محصلينو)  ی بيا هغو   ،زاد منشاء نه رهربي کېدلاروش د  

 .  ځواب لپاره مشاهده شو روشونومختلفو  د رهربۍ د  ېروي

 :  وويل ېيو روش په اړه داس کرت لوين د هر 

بايد تررسه يش؛ کله بايد تررسه    ې؛ په دې اړه ټاکيل غوښتن(مرانها)قدرت طلبانه رهربي   چې کوم کار 

ک موجود يمشخص تفک  چمتو کوي. همدارنګه درهرب او پريوانو ترمنځ يو  ،څرنګه بايد تررسه يش  يش او

پر ا  ،دی ډول  په مستقل  رهربان  او  ېکړ ېمرانه  او  کوي  نه  استفاده  نظرياتو څخه  له  نورو  ډ  د  لږ ېيا  ر 

لويکوي کرت  ومو .  يې  مرستياليان  او  د  ن  چې  پر اندل  الندې  رهربۍ  نوښتونوېمرانه  د  کې  او    کړو 

ډ او  کېږي  مخنيوۍ  ويېابتکاراتو  موجود  لږ  رهربۍ  ،ر  روش    د  دې  سد  د    ؤڅخه  معموالً  استفاده 

دغه ډول رهربي چې کله د ډلو د تصاميمو لپاره ډير لږ وخت وي    خو  ،په شکل تررسه کېږي  ۍديکتاور 

 . ر ښه طريقه دهېډير پوه وي؛ ډڅخه  او يا رهرب د ډلې د ټول غړو 

رهربي په (  کدميوکراتي)چې مشارکتي    ،دهې: لوين دې پايلې ته ورس( دميوکراتيک)مشارکتي رهربي  

خپله د    دميوکراتيکه رهربي د ډلو غړو ته الرښوونه کوي او   ، زمن روش د رهربۍ دیېر اغېټوليز ډول ډ

او  ن  ،هڅه کوي  ډلو په کار کې ګډون کوي  ړنه کې هغه  ېنظريات مطرح يش. د لوين په څورو  چې د 
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د هغوی   ،مرانه په ډله کې وهاد هغو په پرتله چې د    ،محصلني چې په دې ډلو کې يې شتون درلوده

 .  ر لوړ ووېفيت له نظره ډيکړو په اړه د کېګډون يا پر 

خري حق د  اکړو کې د وينا  ېد ګډون لپاره هڅوي، خو په پر   کې کړو  ې مشارکتي رهربان د ډلو غړي په پر 

 .  نوښتونه لري  زه اوې؛ ډېر انګيډلې غړي ځان په کار کې دخيل ګڼ ځان لپاره سايت. د

ه نورو ډلو په  هغه محصلني چې په دې ډله کې موجود وو، د دو   کرت لوين ټيم ومونده  د   –زاد رهربان  ا

تقاضا درلوده؛ لږ خوځښت يې درلوده  ر  ېرهرب څخه ډ  د   ی همدارنګه هغو   ،زمنتيا درلودهېپرتله ډيره لږه اغ

ل کې  په اص  ،زاد طبعيته رهربان د ډلې غړو ته ډېر لږ الرښوونه کويا  ،په مستقل کار باندې قادر نه و  او

که څه هم د رهربۍ دا روش په هغه حاالتو    ،صاميمو نيول د ډلې غړو ته سپاريڅ نه کوي؛ او د تېه

 خو   ،زمن ويېتخصص لرونکي وي؛ کولی يش چې اغړ  کې چې د ډلې غړي په اړوند ساحه کې د لو

  (1) ږي.ېمښت او ضعيفو رولونو رسه رسته رسپه ک زېېانګ د اغالبً 

 

 : ل اخيست ګټه ړو روشونو څخه په عمل کې و له نوم 

لپاره چې رهربان د دې  ،  زمنو الرو څخه ديېندې د نفوذ لپاره د رهربانو د اغافرادو با  پر   روشونهرهربۍ   د

 .ې ګټه واخيل ک زمن روش څخه په الزمو وختونوېږي؛ نو بايد د بهرتين اغېته ورسخپل موخو 

کله چې موخه او د هغه الس    او(  يلومغلقو مسا)حاالتو    مرانه روش څخه په ستونزمنوالکه څرنګه چې د  

او پدغه وسيلې رسه    يافرادو باندې يې ومن  کړه وکړي او ېطبايد پر   او   ،نه ويېرهرب لپاره اړ   د   ،ته راوړل

 افراد ځواکمن کړي.

موخو يا دندو لپاره کايف    مشارکتي روش څخه کله چې رهرب په افرادو کې وړتياوي وګوري او د ځان او  د

 مشوره وکړي.  موضوعاتو کې د افرادو رسه ګډون او  وخت ولري؛ نو کولی يش چې په مسايلو او

چې   ،سازماين مسايلو رسه بشپړ اشنا وي او کولی يش  افراد دزاد روش څخه په هغه وختونو کې چې  اد  

ږي. رهرب ډېر ېور په وظيفوي مسايلو کې لږ محسوسحض  ليتونه؛ په خپله حل کړي او يا د رهربؤ خپل مس 

چې د دغه روش    ،سپارښتنه په دې اړه دا ده  مداخلت نه کوي، يو   څ په تصاميمو کې ګډون اوېلږ او يا ه

مس  په  يواځې  اواستعامل  اغ  لکي  کې  سازمانونو  اوېتحصييل  منځنۍ  د  چې  ځکه  وي؛  عمليايت    زمن 

 
 مخونو پوري  ۱۴۲څخه تر  ۱۴۰. احمدزی، بربک، تيوری های رهربی و مديريت علمی، له  1
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حل کړي او د دغه ډول سازمانونو رهربان يواځې د افرادو څخه  ې  ستونز   ېخپل  ،کچې مديران کولی يش

 ( 1)مالتړ کوي او د رهرب کار د راپورنو اخيستل او يا مختلف څارنې د دندو له بهريونو څخه وي.

کله چې    ،او ځای کې ور څخه ګټه واخيستل يشهر روش کاميابه روش دی، خو چې په مناست وخت  

  ستل يش؛ نو هم به د ټيم رهرب او هم کار يغري مناسب روش د خلکو له غري مناسب ګروپ رسه ګټه واخ

و ږي؛ نېو رسه بدللد ېر ېلکه څرنګه چې ګروپ د وخت په ت  ،کي له سختو ستونزو رسه مخامخ کړيکوون

کله چې د رهربۍ روش د ټيم    ،دو رسه ځان عيار کړيېرهربۍ روش هم بايد د ګروپ په بدلهمداسې د  

 (2)له ځانګړنو او صفاتو رسه نږدې وي؛ نو ښې پايلې به السته رايش.

 The University of Michiganد رهربۍ په اړه د مشيګان پوهنتون څېړنې )  :دويم مطلب

Studies ) 

خري کلونو کې د مشيګان  اږديز په لسو  ېز (  ۱۹۴۰)د رهربۍ سلوک او رفتار په اړه يو تحقيقي برنامه د  

دا و له دې څېړنې څخه هدف  پوهنتون کې تررسه شوه،  د    ،په  لکه  فابريکو  او  لويو سازمانونو  په  چې 

، پرتولو، غذايي، عمومي خدمتونو، روغتونونو او حکومتي سازمانونو کې د  ېمياوي، برقي، بانکونو، بيمېک

له زرګونو کارکوونکو څخه چې مختلفې دندې تررسه   ،او اصول کشف کړي  روشونهاغېزمنې رهربۍ لپاره  

ش راټول  معلومات  اترو   ه،و کولې  خربو  او  مالقات  د  رسه  کسانو  الندو  الس  او  رهربانو    له 

(Interviewing)    چې    (3) )کارګرا(  د توليد پېژندنه  ې : د ادار يشو   ي وله د رهربۍ روشونه ځانګړ ډدوه

په نومونو وپېژندل    (5)(کارمند ګرا  )  او بل د کارکوونکو پېژندنه  (4)ږيېياد  (توليد ته پاملرنه)په بل نوم هم  

 (6) شو.

ي د  له الس الندې کسانو رسه  رويه کې رهرب  په  په  د کارکوونکو رهربۍ  اړيکې و برش  ارزښتناکه  توګه 

غوی شخيص اړتياوو ته  نګوي او د الس الندې کسانو رسه د برشيت له مخې ارزښت ورکوي او د هېټ

ډېر    او توليدي اړخونو  يويه کې رهرب د يوې دندې پر تخنيکد توليد پېژندنې رهربۍ په ر   ،ارزښت ورکوي

د    ،کېږيله مخې کارکوونکو ته د کار د تررسه کولو يوې وسيلې په توګه کتل    ې د دې روي  .،ټيڼګار کو

 
 مخ  ۱۴۳. هامغه  1

2 .Paul Newton, Leadeship theories (Leaderships Skills), pp.39-40 

3 . Production Oriented 

4. Robert Palestin,  From Leadership Theory to Practice (A Game Plan for Succes as a Leader),2009, 

Published in the United States of America, p.3 

5 . Employee Oriented 

6 . David I. BERTOCCI, Leadership in Organization, p.29 
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ز يې ييو بل رسه مخالف وګاڼه او وړاند  د  ېمطالعاتو کې دا دواړه روي  يړونکو په خپلو ابتدايېمشيګان څ

چې    هغوی بيا لږه پاملرنه کارکوونکو ته لري او هغوی  ،وکړ، هغه رهربان چې توليد ته ډېره پاملرنه کوي 

کلونو کې (  ۱۹۶۰)او  (  ۱۹۵۰)په    ،وی بيا توليد ته لږه پاملرنه کوي کارکوونکو ته ډېره پاملرنه کوي، هغ 

اوهايو پوهنتونو کې تررسه شوېېيو شم او  ترڅو دا مشخص   ،ر مطالعات د څېړونکو لخوا په مشيګان 

ترڅو له   ،ځای کړي يو ېرويپله دنده او د اړيکو  چې په غوره توګه خ  ،کړي چې څرنګه رهربان کولی يش

پ رويو  رضا  هنوموړ  پر  کارکوونکو  د  وکړيوسيله  اغېزه  کړنو  پر  هغوی  د  او  څخه    ،يت  دې  له  عالوه 

ه هر رنګه حالت کوم چې د رهربۍ اغېزمنتوب پ ه،د يوې نړيوالې تيورۍ په لټه کې و څېړونکي د رهربۍ 

توضيح کولی يش را  ،کې  ليکونو څخه  پراخه  له  پايله چې  شوه  هغه  وه  ،څرګنده  ناڅرګنده  او   ،متضاد 

رسه وويل چې يو رهرب بايد په ټولو    ېد يو رهرب ارزښت ته په اشار   (Findings)  همدارنګې ځېنې موندنې 

 ( 1)حاالتو کې هم لوړه کچه دندې ته او هم په لوړه کچه اړيکو ته پاملرنه وکړي.

د مشيګان د څېړنو پايله په دې ډول وه، هغه رهربان چې د خپلو کارکوونکو د پېژندنې قوه په ځان کې  

 ( 2) .کېږينسبت دې بلې ډلې ته ډېر د کاميابۍ رسه مخ  ،ولري

 ( The Ohio State Studiesد رهربۍ په اړه د اوهايو ايالت څېړنې ) :يم مطلبېدر 

ږديز کلونو په  ېز   (۱۹۴۰)نتون رسه په يو وخت کې د  د اوهايو ايالت د رهربۍ مطالعات د مشيګان پوه

  (3)ږديز کلونو په اوايلو کې د اوهايو پوهنتون کې تررسه شوه.ېز ( ۱۹۵۰) اواخرو کې او د

اد   د  يو ګروپ  وڅېړونکو  باورې  دې  په  ايالت کې  په  ځان  ، وهايو  د شخصيتي  د  ګچې  له مخې  ړتياوو 

د   پر رهربۍ  او  بې ګټې ښکاري  پايلې  وکړهېمطالعې  يو    ،کړه يې  افراد  دا تحليل کړي، چې کله  ترڅو 

نو په  ګروپ يا ډله رهربي کوي؛ نو څرنګه فعاليت کوي. دا تحليل الس الندې کسانو ته د هغوی رهربا

له الس الندې کسانو څخه غوښتل  په پوښتنپاڼو کې    ،پوښتنپاڼو ورکولو رسه تررسه شوه  اړه کايف اندازه

 . اندې مرصوفه وړو رويو بګپه مختلفو وختونو کې په کومو ځانوو، چې د هغوی رهربان  يشو 

په پوښتنپاڼه کوم چې  شو   هغه اصيل  اخيستل  ليست کې چې  هو   ېدې مطالعه کې ترې ګټه  يو  په   ،

د دې    ،رويو مختلف اړخونه يې توضيح کولترکيب شوی و او د رهربانو د    ، مواردو څخه ډېر و(  ۱۸۰۰)

سوالونو له ترکيب څخه جوړ شو او د رهرب د رويي توضيح    (۱۵۰)لوی ليست له مواردو، يو پوښتليک د  

نوموړی پوښتليک    ،م ياد شوپه نو   (Leader Behavior Description Questionnaire)  پوښتنليک

 
1 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.139 

 مخ ۱۵۹. مصلح، نثار احمد، د مديريت بنسټونه،  2

 مخ  ۱۳۵مديريت،  ی، مهدي، اصول و مبانی. رشيعتدار  3
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ه  په سلګونو کسانو ته په تعليمي، نظامي او صنعتي برخو کې ورکړل شو او پايلې وښودې چې د رويو يو 

لنډه نسخه چاپ   ( LBDQ)د    (ز  ۱۹۶۳)شپږ کاله وروسته ستاګديل    ،مجموعه په رهربانو کې معمول وه

ۍ په  چې د رهرب   ،تر ټولو پراخه وسيله شو  ،دهېپه نوم ياد  (LBDQ-XII)  نوی شکل کوم چې د  ،کړه

اخيستل ک وېڅېړنه کې ترې ګټه  پوښتنليک  يو  په وسيله  (LBDQ)د    ،ده،  د خپلې   په څېر، چې  يې 

 دله.ېرهربۍ رويه ارزيايب ک

څرګندې    ې ځواب کې د رهربانو دوه عمومي روي  څېړونکو وموندله چې الس الندې کسان پوښتپاڼو ته په 

  .(consideration)او پاملرنه  (initiating) کړې: پيلونکی جوړښت 

رويپيلونکي جوړ د وظيفوي  ډول  اسايس  په  رويې  مس   ،دي  ېښټ  د  تنظيمونه،  کار  د  نقش ؤ لکه  ليتونو 

ل او نور. د پاملرنې رويې په اسايس ډول د اړيکو رويې  و ش جوړ ېدل او د کار فعاليتونو ته مهال و ژنېپ

 ء.فضا  ېو اوالس الندې کسانو ترمنځ د خوښلکه د ملګرتيا جوړول، درناوی، باور او د رهربان ،دي

چې د رويې تيوري د مرکزيت استازيتوب   ،شوې  ېپه وسيله مشخص  )  (LBDQ-XII  دوه ډوله رويې د

( ساختار)  چې رهربان څه کوي: رهربان د الس الندو کسانو لپاره جوړښت  ،کوي او په دې مترکز کوي

بل څخه متضادې او    د اوهايو ايالت مطالعات دا داوړه رويې له يو   ،چمتو کوي او هغوی ته روزنه ورکوي

او يا    جوړښت په لوړه کچه وي او لوړ  ی پيلونک  ،دای يشېلګې په توګه يو رهرب کېد ب  ،خپلواکې وګڼلې

د جوړښت په پيلولو کې په ټيټه   ،دای يشېيو رهرب ک د همدې په څېر    ،وظيفوي رويه کې ويټيټ په  

ټ او  وي  ويکچه  کې  رويه  پاملرنې  په  لوړ  يا  هکله    ،يت  په  رويې  يوې  د  يې  رهرب  يو  چې  درجه  هغه 

 چې د بلې رويې په اړه يې څرګندوي.  ،د هغه درجې پورې اړه نه لري ،څرګندوي

حالت کې تر ټولو    ي يه په يو ځانګړ ترڅو څرګنده کړي، چې د رهربۍ کومه رو  ، ډېرې څېړنې تررسه شوې

، خو په نورو حاالتو هې ډېره پاملرنه تر ټولو اغېزمن دچ  ي، نو حاالتو کې موندل شو ېپه ځ  ،اغېزمن دی

ښودلې چې دواړو رويې په    و ځېنې څېړونک  ،اغېزمن ثابت شویی جوړښت تر ټولو  کې په لوړه کچه پيلونک

ترڅو    ،ړونکو لپاره دا مهمه دنده دهېويې تيوري کې د څپه ر   ،کچه خپلول د رهربۍ غوره طريقه دهلوړه  

د هدف مسري    ،دغه دوه رويې ګډ کار اخيستلی يش  چې څرنګه يو رهرب په غوره توګه له  ،څرګنده کړي

و دا څتر   ،لګه وړاندې کوي او هڅه کويېد رهربۍ تيوري يوه ب  (path–goal approach)  ټاکلو تيوري

 ( 1)رهربان بايد څرنګه پاملرنه او جوړښت په خپلو رويو کې يوځای کړي. چې ،توضيح کړي

 
1 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, pp.137-138 
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په ځان کې (  پيلونکي جوړښت او پاملرنه)ه چې يو رهرب دغه دواړه بعدونه  د دې څېړنې له مخې هر کل

لوړ او ښه رهرب ګڼل   يا    ، ، خو کله يو د دغو دوو بعدونو څخه نه ويکېږيولري؛ نو دغه رهرب تر ټولو 

  (1)ږي.ېې رهرب ښه ونه اوسچ ،کېږيدا د دې سبب  ،دواړه نه وي

 Blake and Mouton’s Manageria) د بلک او موټون مديريتي جال :څلورم مطلب 

“Leadership” Grid ) 

لپارهېک لومړي ځل  د  رويو څخه مديريتي جال وي، چې  د مديريتي  تر ټول غوره ماډل  ( ۱۹۶۰)  دای 

مديريتي جال چې    ،د نظر پرې وشواو بيا څو ځل اصالح او تجدي   ( 2)ږديز کال په لومړيو کې را څرګندېز 

چې رهربان څرنګه سازمان رسه د مقاصدو    ،وه  ې م ونومول شو، د ده لپاره طرحه شو د رهربۍ جال په نو 

او بل خلکو ته  په السته راوړلو کې د دوو فکتورونو په وسيله مرسته کوي، چې يو توليد ته پامل رنه ده 

کارونو ته څرنګه پاملرنه کوي، چې پراخه   توليد ته پاملرنه په دې معنا چې رهرب د سازمان  ،پاملرنه ده

رانغاړل   په کې  د نوي توليداتو پرمختګ، د کار    ،کېږيفعاليتونه  لکه د پاليسۍ تصميمونو ته پاملرنه، 

پر چمتو   پروسۍ سازمان  د  يواځې  نور.  داسې  او  مقدار  د خرڅالو  کار حجم،  د  مربوط مسايل،  پورې 

څه يش د   چې سازمان د  ،ليد ته پاملرنه څخه هدف دا دیو خدمت پورې محدود نه دی، تو تشوي توليدا

 ( 3) .یتررسه کولو په لټه کې د

کوي پاملرنه  ته  خلکو  هغه  څرنګه  رهرب  يو  چې  دی،  دا  مطلب  څخه  پاملرنې  ته  په    ،خلکو  چې  کوم 

ل، د  و سازمان کې د اهدافو ترالسه کولو لپاره هڅې کوي، په دې پاملرنه کې سازماين ژمنه او باور جوړ 

ريال چمتو کول، د مناسب معاش ېرمختګ ورکول، د کار لپاره ښه چاپالس الندو شخيص ارزښت ته پ

 ورکول او ښه ټولنيزو اړيکو ته پرمختګ ورکول شامل دي. 

د    چې د رهرب پاملرنه  ،ه محورونه په نظر کې نيول شوي دي، يو افقي محور دیپه دې ماډل کې دو 

لکو  ږي او بل عمودي محور دی، چې د رهرب پاملرنه د خې معلوم  ېاړه تر   نتايجو په اړه يعنې د دندې په

هر يو له محورونو څخه د نهه منر په   ،شکل ته وګورئ(    ۲-۶)  دو لپاره  ېپه اړه روښانه کوي، د ښه پوه

له    ،منره لوړ پاملرنې استازيتوب کوي(  ۹)منره لږ تر لږه پاملرنه ښايي او  (  ۱)چې    ،ندازه رسم شوي ديا

د رهربۍ مختلف   نښه کولو رسه  په  د    ،ږيېرا څرګند  روشونههر محور څخه د منربونو  د رهربۍ جعل 

 
 مخونه ۱۵۹او  ۱۵۸. مصلح، نثار احمد، د مديريت بنسټونه،  1

2 .Chritian Harisson, Leadership theory and research, p.24 

3 . Peter G Northouse, “Leadership” Theory and Practice, p.140 
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روشونه   مهم  پنځه  کوي (  سټايلونه)رهربۍ  عبارت    ،توضيح  اختيار  دې  چې  امرانه له:  د  چې  قبلونه 

فقري مديريت    (۹،۱)  کنټري کلب مديريت چې د اړيکو روش په شان دی   (۹،۱)  رهربۍ په شکل دی 

  (1) .یڅخه د( ۹،۹)او د ټيم مديريت (، ۵،۵)مديريت  یځ الر من (۱،۱)

 ( شکل مديريتي جال ۲-۶)

 ( 2) ( طريقه ۱،۹مرانه شکل ) ا اختيار قبلونه يعنې  ی:لومړ  

رهرب (  ۱،۹)د   د  کوي.  ۍطريقه  ته  خلکو  پاملرنه  لږ  او  لري  ته  اړتياوو  دندې  او  کار  پاملرنه  د    (3)ډېره 

 ،الرښوونه ويشپرته له دې چې د کارونو تررسه کولو لپاره ورته    ،ږيېکارکوونکو رسه د اړيکې نه نيول ک

لکه خلکو څخه  له  او  دي  غوښتونکي  نتيجې  د  طريقه  ک  دا  اخيستل  کار  شان  په  ماشينونو  د   ،ږي ېد 

 ( 1) ږي.ې، سخت پرمخ وړلو او يا حاکميت لرلو په شکل ليدل کطريقه اکرثه د څارنې، غوښتنو( ۱،۹)

 
1 . Ibid, p.75 

2 . Authority–Compliance (9,1) 

3 . Chritian Harisson, Leadership theory and research, p.24 
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  (2) ( طريقه۹،۱) د کنټري کلب مديريت  :دويم

او   بيا خپل منځپه دې طريقه کې لږه پاملرنه کار تررسه کولو ته وي  اړيکو ته    ۍپه لوړه کچه پاملرنه 

طريقي مديران د خلکو احساسات درک کوي او د الس الندو کسانو شخيص او ټولنيزو  (  ۹،۱)د    (3)وي

نکي په  و ارام ورکو نکي، راحت او  و نکي، مرسته کو و اړتياوو ته رسيدګي کوي او کوښښ کوي، چې د منو 

 (4) ريال رامنځ ته کړي.ېچاپدو رسه يو مثبت ېاوس

 (5) ( طريقه۱،۱پروا ) ېفقري مديريت يعنې ب :يمېدر 

طريقه د هغه رهرب استازيتوب کوي چې د کار او شخيص اړيکو دواړو په اړه بې پروا او بې توجه (  ۱،۱)

خو بې پروا وي او ځان نه په کار او نه د الس الندې    ،وي. دا رنګه رهرب د يو رهرب په شان حرکات کوي

اړيکه د الس الندو کسانو رسه لري او د يو  ه  لږ    هرهرب اکرثه ډېر (  ۱،۱)د    ،چارو رسه دخيلوي  کسانو له

 (6) ږي.ېکنامعلوم، بې تفاوت، بې پروا په ډول توضيح 

 (٧) ( طريقه۵،۵مېډل اف د روډ يعنې منځ الرې ) :څلورم

کوي(  ۵،۵) توضيح  رهربان  هغه  هم    ،طريقه  او  کار  کچه  منځنۍ  په  او  دي  کوونکي  ګذاره  چې 

د دوی ميانه    ،وي  یطو ترمنځ توازن ساتلکارکوونکو ته پاملرنه کوي، دوی د کارکوونکو او د کار رشاي

او ګذاره څ د کار روي  او څه  توليداتو پرمختګ  د  پاملرنې المل ککوو ه  د  ته  اړتياوو  د موازنې    ،ږيېنکو 

دو رسه د اړيکو لپاره ټينګار او د توليد منځنۍ کچې او افرا  رهرب د شخړو مخه نييس(  ۵،۵)ساتلو لپاره د  

نکي  و رنګه رهربان اکرثه مصلحت کوونکي، منځنۍ الره خوښونکي، مخالفت ته لږ اهميت ورکو دا  ،کوي

 (٨) ږي.ېپه توګه توضيح ک

  

 
1 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.75 

2 . Country-Club Management (1,9) 

3 . Chritian Harisson, Leadership theory and research, p.24 

4 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.75 

5 . Impoverished Management (1,1) 

6. Peter G Northouse, “Leadership” Theory and Practice, p.75 

7 . Middle-of-the-Road Management (5,5) 

8 . Peter G Northouse, “Leadership” Theory and Practice, pp.76-77 
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 (1) ( طريقه۹،۹ېز مديريت )يډل :پنځم

افرادو رسه  (  ۹،۹)د   د  همدارنګه  او  کارونو  د  ټينګار کويطريقه  اړه  په  دواړو  اړيکو  په   (2) د  دا طريقه 

ته   افرادو  ډلسازمان کې  او  پراخه کچه ګډون  په اسايس  ييپه  او همدارنګه  ورکوي  ته پرمختګ  ز کار 

  ، ځېنې عبارتونه دي  ي،وګڼ  ډول د کارکوونکو رضايت حاصلوي؛ ترڅو په خپلو کارونو ژمن او ځان دخيل

ک وپ(  ۹،۹)يش    یداېچې  پرې  روښانه کول،   ،ژندل يشېمدير  ته هڅول، مسايل  او مشارکت  ګډون 

 لومړيتوبونه روښانه کول، په ورين تندي رسه رويه کول او له کار څخه خوند اخيستل. 

کوم چې کارکوونکو او دندو    ،مدير دی(  ټيم)  چې تر ټولو اغېزمنه رهرب د ډلې   ،بلک او موټون ادعا وکړه

 ( 3) دواړو ته ډېره پاملرنه کوي.

بلک  دي،  شوي  توضيح  طريقي  مهمې  پنځه  دا  کې  جال  مديريتي  په  چې  دې  له  هغه    عالوه  د  او 

 کوم چې د جال څو اړخونه ترکيبوي او په الندې ډول يې توضيح کوو: ېهمکارانو دوه نورې روي

 (4) )مادرانه يا د مور په شان( ناليزمري پالر په شان(، ماټپدرانه يا د ) پاټرناليزم :شپږم

رسه   ېړو څخه ګټه اخيل، خو دواړه طريقدوا(  ۹،۱)او  (  ۱،۹)چې    ،ږي ېدا طريقه هغه رهربانو ته راجع ک

ګډوي يو    ،نه  ديکتاور))دا  اهدافو    (5)((خريخواه  د  همدارنګه  او  کوي  سلوک  رسه  مهربانۍ  په  او  وي 

کولو   خريخواترالسه  يو  د  لکه  همداسې  هم  او   لپاره  پاټرناليسټک  کوي.  سلوک  شان  په  ديکتاتور 

ږي او ېد خپلو پريوانو په اړه توضيح ک((  مور په شان))يا  ((  پالر په شان))ماټرنالسټک رهربان اکرثه د  

 شکل ته وګورئ.   (۷-۲)دو لپاره ېد ښه پوه (6)ږيېژندل کېشان پپه (( کورنۍ))سازمان د 

  

 
1 . Team Management (9,9) 

2 . Chritian Harisson, Leadership theory and research, p.25 

3 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.77 

4 . Paternalism/Maternalism 

5 . benevolent dictator 

6 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.77 
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( 1)( شکل۷-۲)  

  

 
 (2) )ابن الوقت( فرصت طلبي :اووم

ته ويل ک لپاره ک  ،ږيېفرصت طلب هغه رهرب  يو    ،دای يشېد شخيص پرمختګ  د هر  پنځو څخه  له 

چې شخيص ګټې    ،يو فرصت طلبه رهرب د خپل رهربۍ رويه به داسې عياروي  ،روش څخه کار واخيل 

د رهرب فعاليتونه او    ،ترالسه کړي او له نور لومړيتوبونو څخه به د خپل شخيص ګټو ته لومړيتوب ورکوي

  ، نکي او د ځان هڅونکي ديو دا رهربان ظامل، فريب ورکو   ،هڅې د شخيص ګټو ترالسه کولو لپاره وي

 چې دارنګه رهربان توافق کوونکي او سرتاتيژيک دي. ،ادعا کوي ځېنې بيا دا

او  (  چې په ډېرو حاالتو کې ترې ګټه اخيل )  عمومي طريقه  ې د بلک او موټون له نظره خلک اکرثه د روي

چې کله رهرب هغه وخت ورته رجوع کوي چې کله د    ه،حاميوي طريقه هغه د  ،بل حاميوي طريقه دی

  ږي.ېفشار الندې وي او د شيانو تررسه کول په عادي ډول باندې نه ک

 
1 . Ibid, p.78 From: SOURCE: The Leadership Grid© figure, Paternalism figure, and Opportunism 

figure from Leadership Dilemmas—Grid Solutions, by Robert R. Blake and Anne Adams 

McCanse. (Formerly the Managerial Grid by Robert R. Blake and Jane S. Mouton.) Houston: Gulf 

Publishing Company (Grid figure: p. 29, Paternalism figure: p. 30, Opportunism figure: p. 31). 

Copyright 1991 by Scientific Methods, Inc. Reproduced by permission of the owners. 

2 . Opportunism 
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کوم چې په دوو عمده رهربۍ رويو    ،لګه دهېپه لنډ ډول ووايو، د رهربۍ جال د رهربۍ يو عميل ماډل ب 

نګه دا روش د اوهايو او مشيګان له څېړنو  باندې والړ دی، يو دندې ته او بل اړيکو ته پاملرنه ده، همدار 

لپاره ترېنه   او په ټوله نړۍ کې د سازمانې پرمختيا  باندې راښکاره شوی دی  او موازې ډول  رسه نږدې 

 شکل ته وګورئ. (  ۱۲) دو لپاره ېد ښه پوه (1)ږيې ګټه اخيستل ک

 Opportunism (2 ) فرصت طلبي :( شکل۸-۲)

  

 
1 . Peter G Northouse, “Leadership” Theory and Practice, pp.77-78  

2 .Ibid,P.79 From: SOURCE: The Leadership Grid© figure, Paternalism figure, and Opportunism 

figure from Leadership Dilemmas—Grid Solutions, by Robert R. Blake and Anne Adams 

McCanse. (Formerly the Managerial Grid by Robert R. Blake and Jane S. Mouton.) Houston: Gulf 

Publishing Company (Grid figure: p. 29, Paternalism figure: p. 30, Opportunism figure: p. 31). 

Copyright 1991 by Scientific Methods, Inc. Reproduced by permission of the owners. 
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 ګټه اخیستل د رويې له تيوري ګانو څخه په عمل 

او د    ،ږيئ په رهربۍ کې د رويې له تګالرې څخه په اسانه توګه کار اخيستل ک مديران په ټولو کچو 

دوامد په  ډولونو کې  ټولو  په  اړيکو کې ښکسازمان  او  دنده  په  توګه  د خپلو رويو د    ، ل ديې اره  مديران 

ته    ېڅرنګه رويه کوي او څرنګه خپل رويچې د نورو په مقابل کې    ،ارزونې په وسيله دا تشخيصولی يش

تګالره د    ې له دې څخه د رويعالوه    ،اغېزمن يش  بدلون ورکولی يش؛ ترڅو نور هم په خپلې رهربۍ کې

 ږي، ېپوښتل ک  اه چې مکرًر نڅو يوه پوښتتر   ،مديرانو لپاره يوه هنداره چمتو کوي، کوم چې مرسته کوي

 ځواب کړي.( مځد يو رهرب په توګه څنګه پرمخ زه )

او د پرمختګ پروګرامونه په اکرثه هېوادن تيوري په کرښو کې    ېو کې د رويد مديريت ډيری مترينونه 

کوم چې د    ،ږيېاو مديرانو ته پوښتنپاڼې ورکول کږي  ېری وختونه ټول يو شانته طرحه کېډ  ،ږيېجوړ 

برخه اخيستونکي د دې اروزنې څخه په ګټه اخيستنې   ،کسانو په مقابل کې يې ارزونه کويالس الندو  

 رسه د خپل د رهربۍ رويو ته پرمختګ ورکوي. 

او   ب د مترين  يوه  پروګرام  رويېپرمختګ  رهربانو  د  لري  ېلګه کوم چې  اړه  بلک    ،پورې  د  د  موټون  او 

سمينارونه د توليداتو زياتوايل، د اخالقو پرمختګ او د کارکوونکو ژمنه  د جال    ،رهربۍ جال سيمينار دی

نړيوال جال  او  وي  اړه  په  کولو  سازمان   (Grid International)  ترالسه  پرمختګ  د  نړيوال   يو 

(http://www.gridinternational.com) .دی 

او په صيحو انتقاداتو رسه مديرانو ته اجازه    ېکې د ځان ارزونې، د وړو ډلو تجربد جال په سيمينارونو  

رونو مفهومي چوکاټ د  د جال سيمينا  ،ې څرنګه اغېزمنه رهربي تعريف کړيترڅو زده کړي چ  ،ورکوي

 تګالرې په اړه چمتو شوي وي. ېرهربۍ د روي

کوم چې  يوه تګالره ده    دا  ، پورې اړه لري  (څه چې رهرب کوي  هر )تيوري    ې نډه ډول ووايو، د رويکه په ل

ږي؛ ترڅو ېونو رشکتونو کې ترې ګټه اخيستل کپه توګه په مترينايت او پرمختګ ورک( ماډل )ې د يو منون

 (1) ثريت ته پرمختګ ورکړي.ؤ او سازمني مچې څرنګه خپل اغېزمنتوب  ،مديرانو ته تدريس يش

 ( Leadership Contingency Theories) د رهربۍ اقتضايي تيوري ګانې  :شپږم مبحث

يش ورکولی  بدلون  ته  نفوذ  او  اغېزه  رهرب  د  بعدونه  کوم  حالت  د  رهربۍ  د  تيوري  ترشيح    ،اقتضايي 

 ( 2) کوي.

 
1. Peter G Northouse, “Leadership” Theory and Practice, p. 149 

2 . Gary Yukl, Leadership in Organizations, 2013, Pearson Education, Inc, Publishing as Prentice 

Hall, United States. 
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  ې روي  چې د  ،د يادو څېړنو نيمګړتياوو له مخې رهربان اقتضايي تيورۍ ته مخه کړه او دا يوه هڅه وه

يقه او روش وجود نه  اقتضايي تيوري له مخې د رهربۍ لپاره کوم مناسب طر   ،تيوري ضعف جربان يش

او کومېلري، بلکې اغ رهربي چې پخوا    هزمن رهربان د حاالتو مطابق مختلفو طريقو څخه ګټه اخيل 

ماډل   د ډېرو څېړونکو لخوا دا  ،ورڅخه په ښه ډول استفاده ونه يش  دای يش په حال کېېک  مناسب و،

 وړاندې شو، چې په الندې ډول د اقتضايي تيورې ګانو څخه يادونه کوو: 

 ( Fiedler’s Contingency Theoryد فيدلر اقتضايي تيوري) :لومړي مطلب

ديز کال په وروستيو کې ږ ېز (  ۱۹۶۰)ګانو څخه تر ټول مهم د فيدلر تيوري و، چې د    يد اقتضايي تيور 

خصيت د  چې څرنګه د رهرب ش  ې،ې د رهربۍ اغېزمنتيا دې پورې تړلد فيدلر تيورۍ له مخ  ،وړاندې شو

ړو اړيکو، د دندو  چې د حاالتو مساعدت د رهرب او غ  ،فيدلر وړاندې کړ   (1)ږيې حاالتو رسه مناسب او عيار 

چې د رهرب او    ،دلی يش. حاالت هغه وخت مساعد ويېجوړښت او د موقعيت قدرت په وسيله توضيح ک

او کله چې    (دو لپاره روښانتياېاهدافو ته د رس  ېيعن)  ډلې ترمنځ ښه اړيکې موجود وي، واضح جوړښت 

کله چې   ،له بل اړخه هغه وخت حالت ډېر لږ مساعد وي  ،ه مخې پياوړی قدرت ولريرهرب د موقيعيت ل

نامعلو  او  مبهم  جوړښت  دندو  د  وي،  کمزوري  اړيکې  ترمنځ  غړو  او  رهرب  اود  وي  رهرب  همدار  م  د  نګه 

 وي.   ی موقعيتي قدرت کمزور 

معنا ورکوي، د رهربۍ متغري  ((  همکارانو ته ډېره لږه ترجيح))اصطالح وکاروله چې د    (2)   (LPC)فيدلر د  

منرې د رهرب لخوا څخه د کارکوونکو د    (LPC)طريقو اټکلولو لپاره يې وکاروله، هغه فرض کړه چې ټيټ  

منلو ټيټه درجه څرګندوي او رهرب کار او دندې ته پاملرنه کوي او اړيکو ته پاملرنه نه کوي. برعکس د  

(LPC  )ته پاملرنې په لوړه کچه څرګندوي او رهرب اړيکو    بلونهلوړې منرې بيا د رهرب لخواد کارکوونکو ق

کوي بندي  طبقه  شکل  هغو   (3)په  ک   ید  ويل  داسې  بنسټ  پر  دندو   ،ږيېموندونو  د  چې  خلک  کوم 

نا مساعدو حاالتو رسه توافق کوي  ،هڅونکي دي يا  او  خو کوم کسان چې اړيکو ته    ،د لوړو مساعدو 

مساعدو حاالتو کې    دوی به په منځ مهاله(،  منري يې لوړ وي  LPC  لګې په توګهېد ب)  تحرک ورکوي

وي اغېزمن  تيوري  ،ډېر  شو  اقتضايي  وړاندې  لخوا  فيدلر  د  کې چي  واي  ،چې  حالت  هر  په  رهربان  ې 

د رهربۍ لپاره بايد ورته جازه    دلی نه يش، خو هغه کسان چې د يو حالت لپاره مناسب وي،ېاغېزمن ک

 
1 . Chritian Harisson, Leadership theory and research, pp.27-28 

2 . Least Preferred Co-Worker 

3 . David I. Bertocci, Leadership in Organization, p.36 
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رسه د يو فعاليت د ناکامۍ  او يو رهرب له غلطو خويونو  (  ښودل يشېرهربي ته دې پر  ېيعن)،  ورکړل يش

 ږي. ېالمل ک

له مخې تر نيوکې الندې ونيول    د متناقضو نتايجو   ،اقتضايي تيوري څېړنه چې د فيدلر لخوا تررسه شوه

فيدل  ،شو شو د  موندل  څه  کوم  چې  کې  ماډل  په  دي  ي ر  چې    ، ستونزمن  څرنګه  لکه  ومنل يش،  چې 

(LPC)  چې خپله هم اعتبار نه  جوړ شوي دي،  ېهربۍ اندازه ګريۍ طريقد ر ې  مقياس څخه په استفاد

همدارنګه د فيدلر ماډل له رهربۍ رسه د حالت تړل، د علاموو علم او د هغوی پوهه د رهربۍ په    ،لري

اړه وسيع کړ، خو په دې اړه توضيحاتو کې ناکام شو، چې ولې په ځېنو حاالتو کې خلک د رهربۍ له  

کو ته متايل  د فيدلر تيوري دندې ته متايل او اړي  ،و په پرتله ډېر اغېزمن ديمشخصو طريقو رسه د نور 

دواړو رويو ترمنځ چې ډېری رهربان د    ،ېره کړوسداسې حال کې چې وروسته څېړنو بر   پورې اړه لري، په

دي ساتيل  يوکل  ،توازن  چې  څرنګه  ماډل    (Yukle)  لکه  دا  چې  کړه  څېړنې)څرګنده  ډېری  منځ (  او 

ر توپري کوي. ېرهربانو څخه شم  (LPC)رهربان نظر انداز کړي دي، کوم چې له لوړ او ټيټ    LPC  مهاله

رهربانو په    LPC)  (  رهربان د لوړ او ټيت  (LPC)نو له مخې په اکرثه اوقاتو کې د منځنۍ کچې  ړ ېد څ

 (1) پرتله ډېر اغېزمن دي، ځکه چې دوی کارونو او اړيکو ترمنځ په کاميابۍ رسه توازن سايت.

 

 ۍ څخه په عمل کې ګټه اخيستل ايي تيور د اقتض

بايد د رهرب  په دې بدليدونکي    ،ول يشيۍ په رويه کې حالت په نظر کې وناقتضايې تيوري له مخې 

التو رسه  ترڅو مختلفو حا  ، په سازمانونو کې وکولی يشامً تچې رهربان بايد ح  ،نړۍ کې ډېره مهمه ده

 ، ګانې ډېر مفهومي نيمګړتياوې لري  ېيور ت  ياقتضاي  د دې رسه رسه پخواين  ،ځان خپله رويه عيار کړي

تيوري يې ستونزمن کړي نوموړي  تر   ،چې  او  اعتبار پرې ويش  واخيستل يش  ېترڅو  له همدې    ،ګټه 

  ې چې وروسته پر   ،تيوري ګانو پيچلتيا له کبله علاموو نورو تيوري ګانو ته پاملرنه وکړه   يامله د اقتضاي

 بحث کوو.

 

 ( Path-Goal Theory) د هدف الر ټاکلو تيوري :دويم مطلب

ترڅو ټاکل شوي اهداف    ،چې څرنګه رهرب الس الندې کسان هڅوي  ی،څخه هدف دا د  ۍ د دې تيور 

ږديز  ېز   (۱۹۷۰)په وسيله    (2) د رهربۍ موخې ټاکلو تيوري د رابرټ هاوس او مارټن ايونس  ،ترالسه يش

 
1 . Chritian Harisson, Leadership theory and research, p.28 

2 . Martin Evans and Robert House 
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کسانو کړنو ته پرمختګ ورکول او د دې تيورۍ مشخص هدف د الس الندې   کلونو کې رامنځ ته شوه،

هغو   د الس د  رضايت حاصلول  له الرې دي  یالندې کسانو  احتاميل هڅونې  د  (1) هڅونې  د  تيوري  ا 

کله چې الس الندو ته مکافاتو   ،ږي ېکوي، چې رهربان هغه وخت اغېزمن کښې لري او ادعا  ېتيوري ر 

  ۍ د دې تيور   ،تړيل ويبرابر کړي او دا مکافات الس الندو په وسيله د ټاکلو اهداف تررسه کولو پورې  

دو لپاره الره او په دې الره کې جايزو  ېښودل او همدارنګه اهدافو ته د رسماهيت الس الندو ته اهدافو  

دي. څرګندول  ورکړه  مکافاتو  نظ  (2)او  دې  په د  اړيکې  رسه  الندو  الس  د  بايد  رهربان  مخې  له  ريې 

ه يش او کوم مکافات به ترالسه  ، څنګه بايد تررس هچې دنده څه د  ،اغېزمنه توګه ټينګې او واضح کړي

باور ولري  ،يش په دې  بايد  او معن  ،کولی يش  ی چې هغو   ،الس الندې  اهداف ترالسه کړي  دندو  ا د 

رهربان بايد  ،ت به الس الندې ته د اهميت وړ ويدا مکافا  ېيعن ،ږيېلرونکي مکافات به ورته ورکول ک

له منځه يې    ،په الره کې کوم خنډونه موجود دي  ی چې د هغو   ،نان ورکړييالس الندې کسانو ته اطم

ش مطابق  ېچې دنده په خپل وخت او مهال و   ،ت زياتويأ س الندو کسانو په وړتياوو کې جر وړي او د ال 

شکلونه کې په لنډ  (  ۱۰-۲)  او(  ۹-۲)  پراګراف په الندې شکل   یدو لپاره پورتنېپوه  د ښه   (3) تررسه کړي

 ډول وګورئ! 

 

 

 (4) شکل (۹-۲)

 

 

  

 

 

 

 

 

 
1 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.115 

2 . David I. Bertocci, Leadership in Organization, p.37 

3 .Abed,pp.56-57 

4 .Paul Newton,Leadeship theories( Leaderships Skills),P.41 

 الره هوارول
د خنډونو له 

 منځه وړل

د

مکافاتو

 ورکول
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  د هدف الرې ټاکلو تيوري په الندې شکل کې په لنډ ډول وګورئ! : شکل ( ۲-۱۰) 

The Basic Idea Behind Path-Goal Theory (1) 

 
 د هدف الر تيوري د رهربۍ رويي په اړه دوه مهم موضوعاتو ته د رهربۍ رويې په اړه پرمختګ ورکوي: 

ويه د اين او فوري رضايت منبع چې الس الندې کسان دا ر  ه،انو رويه تر دې اندازې اغېزمن دد رهرب  .۱

 او يا د راتلونکي رضايت لپاره مرسته کوونکی.  يګڼ

ږي،  ېچې د الس الندو کسانو رضايت پرې حاصل  ،وي  ېنو رويه تر دې اندازې پورې هڅونکد رهربا.  ۲

رښوونې په وسيله برابروي، د  ريال د ال ېفع کوي او د الس الندو کسانو چاپد اغېزمنو کړنو لپاره اړتياوې ر 

 ( 2) الرښونو وضاحت او مکافات د اغېزمنو کړنو لپاره مهمې دي.

 :هپه وسيله د رهرب رويه په څلور برخو طبقه بندي شو  (4)او هاوس (3) د ايون

 
1 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.116 

2 . David I. Bertocci, Leadership in Organization, p.38 

3 . Evans  

4 . House 
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کوونک  .۱ څار   (1):رويه  ېمرسته  تنظيمول،  برابرول،  بوديجه  پالنول،  لکه  دندې  مديريتي  د يا  او  نه 

نظريه دندو  په شان ال   ،مديريت عمومي  يو مدير  ته الرښوونه  لکه د  ورته  ېس الندو کسانو  او دا  يږي 

 بايد څه وکړي. هغویچې  ،ږيېښودل ک

، مشابه دی او هغه  هو   ېتوضيح کړ ه پاملرنې رسه چې فيدلر  دا رويه اړيکو ت  (2) :رويه  ېکوونک  مالتړ   .۲

په دې رويه    يعن   ،پورې تړيل وي  ېحامي  هغوی رکوونکو ته پاملرنې او  چې کا  ، عناص په کې شامل دي

چې الس الندې   ،ږيېږي او هڅه کې رسه دوستانه رويه خپل  یږي او د هغو کې س الندې حاميه  کې ال 

 کسان خوښ وساتل يش. 

کې په خپلواکه توګه ګډون ورکول  چې کارکوونکو ته په فعاليتونو    ه،د اهغه رويه د  :(3) اشرتاکي رويه  .۳

 ږي. ېه اړه پلټنه کلکه د معلوماتو رشيکول او د کارکوونکو وړانديزونو او نظرياتو پ ،ږيېک

ر مخ ته  ېخوځښت لپاره دندې د ننګونو په څ  کارکوونکو ته د هڅونې او   :(4) السته راوړنو ته متايل رويه  .۴

چې کارکوونکي لوړ وړتياوې لري؛ نو کولی يش چې لوړ اهداف ترالسه    ،په دې باور دي  یاو دو   يږد

 (5)کړي.

يا فعاليتونه د رهربانو لپاره    ېڅلور رنګه روي  (٧) او جونز   (6)د همدې په څېر خو د يو جال ديد له مخې جورج

 ترڅو الس الندې کسان وهڅول يش او په الندې ډول دي:  ،ذکر کړل

چې کوم کارونه بايد تررسه يش او څرنګه بايد تررسه   ،ږي ې: الس الندو ته ښودل ک(٨) الرښوونکي رويه .۱

 يش.

او د هغو   ګڼې په اړهېښ  ی: الس الندو پوهول چې رهرب د هغو رويه  ېمالتړ   .۲ خيال   یپاملرنه کوي 

 سايت.

ږي، ترڅو په هغو تصميمونو ېس الندې کسانو ته روحيه ورکول کاشرتاکي رويه: په دې رويه کې ال   .۳

 چې پر دوی اغېزه کوي. ،کې ګډون وکړي

 
1 . Instrumental behavior 

2 . Supportive behavior 

3 . Participative behavior 

4 . Achievement-oriented behavior 

5 . David I. Bertocci, Leadership in Organization, p.38 

6 . George  

7 . Jones 

8 . Directive behavior 
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راړنو    .۴ کالسته  چمتو  الندې  الس  رويه:  متايل  ستونزمن   ،ږيېته  او  وبايس  زحمت  ټول  خپل  چې 

ته ک  اهداف الس الندو  توقع کې ښودل کېکسانو مخې  فعاليتو  لوړو  د  د هغو ېږي،  او  او    یږي  توانايي 

 شکل وګورئ! ( ۲-۱۱)د ښه وضاحت لپاره الندې  ،ږيېت څرګندأ وړتياوو په اړه جر 

 

 ( شکل۲-۱۱)
1Goal Theory-Major Components of Path 

 

او   د مختلفو الس الندو کسانو رسه  چې  ،دای يشېله نظره رهربان ک(  ږديز ېز ۱۹۷۴)هاوس او ميچل  

د هدف الرې تيوري يو    ،د ځېنو يا ټولو رسه را ښکاره يش  ګانو څخه  ي مختلفو حاالتو کې له دې تيور 

رهربان  چې  دی،  نه  روش  ځانګړتياوو  شخيص  او  قيد    خصلتونو  يا  قلف  کې  ډول  يو  رهربۍ  د  يوازې 

بايد د خپل   اړتياوو مطابق عيار    د حالت يا د خپلو الس الندې کسانو  روشونه کړي. رهربان  د هڅونې 

رهربۍ ته اړتيا لري او    يرتاکان د دندې په يوه برخه کې اشلګې په ډول که الس الندې کس ېد ب  ،کړي

په مختلف    ،اړتياوو له مخې بدلون ورکولی يش  بله برخه کې مالتړي رهربۍ ته، رهرب خپل روش ته د

 
1 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.117 
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نو مواردو کې رهرب  ېپه ځ  ،دای يشېرسه رسه ک  د دې  ،د رهربۍ مختلف رويو ته اړتيا وي  حاالت کې

  د رهربۍ اغېزه د   ،ګټه واخيل   روشونو لپاره به دا مناسب وي، چې په يو وخت کې له يو څخه له ډېرو  

او د هغو دندو   اړه لري الس الندو کسانو  لپاره الندې  ېد ښه پوه  (1) دواړو ځانګړتياوو پورې  ( ۲-۱۲)دو 

 ږي. ېپه کومو حاالتو کې په کار وړل ک تيوري  چې د هدف ټاکلو !شکل ته وګورئ

 

Path-Goal Theory: How It Works)2 (  

 
 

 
1 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.118 

2  .Ibid, p.121 
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ل تيورۍ څځه په عمل کې ګټه اخيست د هدف مسري ټاکلو  

 

 د دندې ځانکړتياوې          د الس الندو کسانو ځانکړتياوې        د رهبرۍ رويه

  الرښوونکي           

 پیچلی                                  لنډ فکره                             د اصولو پابند                        

 غري واضح اصول                                   مستنبد                                        الرښوونه کول او       

 مختلط                          رواين جوړښت -      

 

 تکراری                                      ناراضه                                                 مالتړکوونکی      

 ننګونکی نه وي                             اړيکو ته اړتيا                             روزنه ورکول                        

 زړه تنګی                          انسانانو رسه اړيکو ته اړتيا                                                                      

                                                                                                                                                       اشرتاکي

 خود مختار                                   پيچلی                 ګډون ته هڅوونه                          

 څارنې ته اړتیا                              غیر واضح                                                                     

 وضاحت ته اړتیا                          غیر منظم                                                                     

 

                                           پيچلی               لوړې هيلې                                                  السته راوړنې ته متايل   

                          ننګونکی                   ړتيا            غوراوی ته                                 ننګونې رامنځ ته کول   

 مختلط                                                                                                                      

   

 ( Situational Leadership Theoryد رهربۍ حالتي تيوري) :يم مطلبېدر 

لخوا يو اقتضايي تيوري د حالتي تيورۍ په نامه باندې (  ږديز ېز   ۱۹۷۷)  (1)د بالنچارديال هريس او کېنپ

شو  ته  ډول    ه،رامنځ  مناسب  رهربۍ  د  تيوري  ل  ې رويدا  الندو  الس  کې  د  حاالتو  مختلفو  په  پاره 

تيور   (2)مشخصوي دې  معلوم  ۍ د  نوم څخه  دې له  اړه  په  څه  د  دا  چې  څخه    هږي،  اصطالح  حالتي  او 

تغري  )مطلب   بايد خپل روش ته  او د    ید هغه افرادو پر اساس چې هغو   ،ورکړيرهربان  رهربي کوي 

 
1 . Paul Hersey and Kenneth Blanchard 

2 . Gary Yukl, Leadership in Organizations, p.166 
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. په حقيقت کې د هريس او بالنچارد حالتي تيوري  (هغه دندې پر اساس چې د دوی په الس کې وي

يعنې په مختلفو حالتونو کې مختلف    ه، چې د مختلفو حاالتو له مخې د رهربۍ پر تغري والړ د  ه،هغه د

ځان له حاالتو رسه عيار کړي، په پای    ، او کله چې يو رهرب څومره ژر کولی يش  ه ډول رهربۍ ته اړتيا د

 ( 1)وي. هکې به هر چاته ګټور 

ه ولري او بيا د رهربۍ يو  په دې روش کې رهرب بايد د الس الند کسانو رشد او د کامل درجې په اړه پوه

 کړي، چې د هغه درجې رسه سمون وخوري.   روش پيل 

ترڅو د  (  چې مخکې پرې بحث وشو)هريس او بالنچارد د اوهايو اياالت له څېړنو څخه ګټه واخيسته  

يې تجديد    روشونو پرمختګ ورکړي او وروسته بيا په دې    ې ته چې د مديرانو لپاره د  روشونو رهربۍ څلور  

 او په الندې ډول دي:  (2) په ښه ډول توضيح يش  روشونه ترڅو د رهربۍ  ،نظر وکړ 

 

   (Telling) ويل يا الرښوونه کول .۱

 ،ږيېاو الس الندو کسانو ته ويل کږي  ېد رهرب لخوا توضيح ک  ،هغه اصول چې د دندې لپاره اړتياو وي

الرښوونکی  لږ مشارکتي او ډېر    په طبعي ډول   دا روش ،کله دندې تررسه يش  چې څه، چېرته، څنګه او

ږي او په حقيقت کې رهرب مشخيص الرښوونې  ېترمنځ ګډ کارونه ډېر لږ تررسه ک  دی. د رهرب او ټيم غړو

 يې تعقيب کړي. یچې هغو  ،د ټيم غړو لپاره چمتو کوي

 

  (Selling) پلورل يا چمتو کول .۲

سه هم د رهرب په  وي او په داسې حال کې چې د ټيم غړي تر او   هډېر   هپه دې روش کې بيا همکاري لږ 

چې د    ، چې رهرب اړتيا لريې،  څخه اخيستل شو   ېږي. د پلورلو اصطالح له دې نظريېوسيله رهناميي ک

رسه خپل فعاليتونه   ېمشخص طريق  ېرهربي تعقيب کړي او يو چې د هغه    ،نې غړي وهڅويېټيم ځ

 عيار کړي.

   (Participating)اشرتاکي .۳

خپل د ټيم له   نګې کړي او رهرب دېترڅو د ټيم له غړو رسه اړيکې ټ ،چې رهرب هڅه کوي  ،هغه پروسه ده

ری تصاميم په يواځې توګه نه نييس او د ېپه دې روش کې رهرب حتا ډ  ،که کې وييغړو رسه ډېر په اړ

 نييس. يوځای تصاميم ،خاوندان دي ېتجرب و خپل د ټيم غړو رسه چې د ډېر 

 
1 . Paul Newton, Leadeship theories (Leaderships Skills), p.29 

2  .David I. Bertocci, Leadership in Organization, p.39 
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   (Delegating) استازيتوب .۴

دا   ،ليتونه د ټيم مختلف غړو ته انتقالويؤ يا دندې مس ې  ری د يوې پروژ ېچې ډ   ،ږيېهغه رهرب ته ويل ک

لرونک   ،هغه روش دی د تجربه  ا  وچې  او کوم کارکوونکي چې رهربي  ټيمونو رهربان ورڅخه ګټه  خيل 

  (1)الرښوونې ته اړتيا نه لري. ېر ېږي، ډېک

 لتيورۍ څخه په عمل کې ګټه اخيست له حالتي

د دې لپاره چې د رهربۍ يادو څلورو طريقو څخه په عمل کې ګټه واخلو، د هريس او بالنچارد حالتي  

ږي څومره پوهه او  ېجوړ   ېهغه کسان چې ټيم تر   ېيعن)،  لور نور د کامل او رشد درجې ښوديلتيوري څ

چې ټيم    ،او هغه کسان توضيح کوي  (لياقت لري او د کامل او رشد درجه يې تر کوم حده پورې دی

 ږي، چې په الندې ډول دي:ېترې جوړ 

  (2) درجه ۍد کامل لومړ  .۱

ه لپاره چې دنده يې  بايد د هر هغه څ  یپه دې برخه کې هغو   ،تجربې خاوندان دي  ېلږ   وتر ټول  یو د

او هغو  بايد ورته الرښوونه ويش. د دې مطلب اکرثه دا وي چې   ،پر غاړه لريليت  ؤ يې مس   یجوړوي 

چې کارکوونکي په حقيقت کې د   ،دای يشېربه کارکوونکو رسه مخامخ وي او کرهرب له ځوان او کم تج

 دندې په اړه پوهه او سابقه ونه لري. 

  ا برخه کې تقريبً کارکوونکي په دې  ، ځکه چې  يرسه سمون خور   ېه دې درجه کې د رهربۍ ويلو طريقپ

 (3) د هرې دندې لپاره په مکمل ډول الرښوونې ته اړتيا لري.

   (4) د کامل دوميه درجه .۲

يو قدم مخکې تګ، دوی تر اوسه پورې کم تجربه افراد دي خو د لومړي درجې افرادو څخه يي يو څه  

پرې مخامخ يش، بلکې  کامل يوازې د وړتيا اندازه نه دی چې يو شخص د دندې رسه    پوهه زياته وي.

چې    ،درجې غړي هغه دي  ېد دومي  ،ې دندې په لومړي قدم کې قبول کړيد هغوی چمتوالی دی، چ

  ، چې هغوی تر اوسه چمتو هم نه وي  ،يش  ی داېواله وي، حتا کېدنده کې د کار کولو لپاره ډېر ل  په يوه

 رسه تررسه کړي.  ېمرستې څخه بغري په سمې طريقچې د رهرب له 

 
1 . Paul Newton, Leadeship theories (Leaderships Skills), pp.30-31 

2 . Maturity Level 1 

3 . Paul Newton, Leadeship theories (Leaderships Skills), P.31 

4 . Maturity Level 2 
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چې ورڅخه    ه،ږي؛ نو بيا د رهربۍ پلوو طريقه مناسب دې ې له دې ډلې غړو رسه څوک مخامخ ککله چ

 ګټه واخيستل يش. 

  (1)يمه درجهېد کامل در  .۳

کوم    ،دل دي، په دې ګروپ کې هغه کارکوونکي شامل ديېدې کږ لوړې کچې ته ن(  ميزان)  د مقياس

ترڅو دا کار   ،دي او کايف اندازه مهارت هم لري (والهېډېر ل) چې په يو دنده کې د کار کولو لپاره هيجان

چې ټوله دنده پرته له مرستې په مکمل ډول تررسه   ،ږيېدای يش ونه توانېک  ،په ښه ډول تررسه کړي

 کړي، خو د کار ډېره برخه دوی په خپله تررسه کوي. 

ا د رهربۍ  ته  يشرتاکي طريقه سمون خور د دې درجې کارکوونکو رسه  ، ځکه دوی مکمل الرښوونې 

 چې د رهرب رسه په مثبت ډول همکارۍ کې مرصوف اويس. ،اړتيا نه لري او ډېر وړتيا لري

  ( 2)د کامل څلورمه درجه  .۴

چې په مکمله  ي،هغه کسان په څلورمه درجه کې راځ  په لوړ کچه کې قرار لري،( ميزان) دوی د مقياس

 چې دنده د رهرب له مرستې څخه پرته تررسه کولی يش. ،ږيېتوګه يوه دنده سمبالولی يش او په دې پوه

ت ته اړتيا نشته  ځکه چې ډېر دخال  ه،کې غوره ديتوب طريقه په دې برخه  په حقيقت کې د رهربۍ استاز

 چې په خپلواکه توګه کارونه تررسه کړي. ،ت او توقع لريأ او د ټيم غړي جر 

کوم چې خپل  ،رهربانو ته پرمختګ ورکوي (دونکيېبدل) د هريس او بالنچارد حالتي تيوري انعطاف پذير 

عيار  وړتياوو رسه  او  د هغو کسانو تجربو  ته  لري  یچې هغو   ،ويد رهربۍ طريقو  پر غاړه   ،يې رهربي 

بايد خ په کتو رسه رهربان هم  ته  وړتياوو  او  ته  يعنې د الس الندې کسانو تجربو  د رهربۍ طريقو  پل 

و دا تيوري د فکر چې يو ښه رهرب انعطاف پذيره وي ا  ،ډېری خلک به په دې موافق وي  ،بدلون ورکړي

لپاره چې پورتن  (3) او ذهن يې په اسانۍ رسه منلی يش  هرسه سم تيوري د لنډ ډول   يد دې  مسايل په 

 (4) د رهربۍ حالتي تيوري :شکل( ۲-۱۳) شکل وګورئ!( ۲-۱۳)مشاهده کړئ؛ نو الندې 

 
1 . Maturity Level 3 

2 . Maturity Level 4 

3 . Paul Newton, Leadeship theories (Leaderships Skills), PP.31-32 

4  .Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.95 From: SOURCE: From Leadership 

and the One Minute Manager: Increasing Effectiveness Through Situational Leadership II, by K. 

Blanchard, P. Zigarmi, and D. Zigarmi, 2013, New York: William Morrow. Used with permission. 

This model cannot be used without the expressed, written consent of The Ken Blanchard 

Companies. To learn more, visit http://www.kenblanchard.com/ 
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 (THEORY X AND THEORY Yتيوري) Yتيوري او د  Xد  :څلورم مطلب 

، د رهربۍ  هتيوري قاعده د  Yاو    Xد    (1) حالتي تيوريګانو څخه د ډاوګلس ام يس ګريګور  ۍيو د پخوان

ږي او همدارنګه  ېچې د نورو افرادو په اړه نيول ک  ،چې افرادو پورې تړيل وي  ،ږيېهغه روش ته ويل ک

چاپ د  او  سازمان  دندې،  افرادو،  په کې  ېد  ځانګړتياوې  له  کريال  مديران  همدارنګه  دای  ېشامل دي. 

  ، تيوري مديران فکر کوي  Xد    ،ږي ېتيوري ته ډېره پاملرنه ک  Yاو    Xخو د    ،ولري  ېطريق  ېمختلف  ،يش

پلو  په خ  ی ن له سمبالو څخه عاجزه دي او هغو چې خلک تنبل دي، په غري ذايت ډول هڅاند دي، د ځا

 
1 . Douglas McGregor 



111 

مس  د  او  غواړي  امنيت  منو ؤ دندو کې  فکر کوي  Yد    ،نه دينکي  و ليت  داسې  مديران  په    ،تيوري  چې 

دي، د ځان سمبالونکي دي او د    نکي نه دي، په طبعي ډول هڅاندو ذايت ډول خلک د کار نه خوښو 

، يواځې يو ډول د  ير چې نړۍ ته په محدوده سرتګه ګور تيورۍ يو مدي  Xد    ،نکي ديو ليتونو مننو ؤ مس 

مدير په خپل لړليک  تيورۍ يو  Y   د چې    ه،مرانه رهربي دااسټايل له ځان رسه لري، چې هغه    رهربۍ

 (1)لري. ېکې پراخه طريق

رو څخه د برياوو توقع  او ورکوي، له نو   يغربګونونه منپه ځانګړې ډول مثبت  تيورۍ رهرب    Y  همدارنګه د 

هغو  او  طريق  ي،ږدېپر   یلري  خپلې  په  دنده  خپله  کړي  ېچې  تررسه  په    Yد    ،رسه  رهرب  کې  تيورۍ 

ته وي او کله چې حاالت خراب روان وي؛ نو ځان  أ ږي او بې جر ېر ېډول د تصميم نيونې څخه و  يړ ګځان

 مالمتوي. 

ځانګړ   Xد   په  رهرب  کې  لږ   يتيورۍ  او  انتقادونه  ډېر  وي،  بې صربه  او  تحميلوونکي  زورور،  ډول رسه 

د   وي.  شخص  ديکتاتور  ډېر  او  کوي  خلک    Xستاينه  نور  نو  وي؛  خراب  حاالت  چې  کله  کې  تيورۍ 

مالمتوي، د شخيص او سازماين ستونزو په رفع کولو کې خوشبينه وي او په الس الندو کسانو کې د نا  

 ( 2)اميدۍ احساس ته رشد ورکوي.

ريال کې ډېر  ېمعموالً د خپل کار کوونکو چاپ  ،تيورۍ الندې راوړي  Yهغه رهربان چې د انسان طبعيت

  یچې هغو   ،بلکې هڅه کوي  ،رسپرستۍ الندې نه نييس  ېه کوي، څارنه نه کوي او تر مسقيمله نمداخ

خپلو   کنټرول څخه پرته پرمختګ وکړي او مخکې له مخکې څخه په يرسه مرسته وکړي؛ ترڅو له خارج

 ( 3) ږي.ې صورت کې د کارکوونکو رضايب حاصل کړنو شخيص کنټرول ولري؛ نو په دې

 

 لتيورۍ څخه په عمل کې ګټه اخيست له Y او Xد 

کې    ۍ ګروپ په ډلبند  X چې په  ،چې کله يو رهرب يا مدير د خپل مادون په اړه پوه يش  ،ډاوګلس وايي

ګروپ په ډلبندۍ کې؛ نو له هغې وروسته دې رهرب يا مدير د مسلو د تيورۍ ډلبندۍ له   Y راځي او که د 

 
1 .Robert Palestin, From Leadership Theory to Practice,pp.5-6 

2 . Robert N. Lussier, Christopher F. Achua, Leadeship, p. 52 

 مخ  ۳۷محمد بشري، اداره او مديريت، ی،. بهرام 3
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اړتياوو   Xمخې د او که  (1) ګروپ کسانو ته د ښکتنۍ برخې د  ګروپ کې    Yد رفع کولو کوښښ وکړي 

  .ړينځه وړلو کوښښ وکمه نو له هغې وروسته دې ورته د پورتنۍ برخې اړتياوو د ل راتلو؛

ځکه چې   ی،جامه وراغوستل يو ستونزمن کار د  تيوري هم يواځې په نظريايت اړخ والړه ده او د عملدا  

د نورو معلوماتو   (2)یيو ستونزمن کار د  ي،ګروپ کې راځ  Yاو دا په    Xد کارکوونکو د وېشلو لپاره چې دا  

 !ه وګورئ شکل ت (۲-۱۴)لپاره الندې 

 
: دغه تيوري د ابراهيم  (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory). د مسلو د مراتبو د پرله پسې وال د اړتيا تيوري 1

)مسلو( د انسانانو اړتياوې په پنځه برخو وېشيل دي او دې وايي   ،ده  ېوړاندې شو   ،لخوا چې يو فزيو لوجست وهمسلو  

نو سم د السه همدغه انسان ته بل اړتيا پيدا کېږي او که بل حل يش نو    ،چې هر کله په دغه اړتياوو کې يوه برخه پوره يش

درېيمه اړتيا رامنځته کېږي، نو د هغې له منځه وړلو په صورت کې د دغه پنځه اړتياوو څخه بله برخه اړتياو ته رضورت  

  ، اړتياوې په کې شاميل دي  ۍلومړن  ېاړتياوې: ټول   يفزيولوژيک  .۱له:  هپيدا کېږي چې دغه پنځه اړتياوو ډلبندي عبارت د

نور  ،ټولنيزې اړتياوې: ټولنيزې اړيکې دي  . ۳  ،د خونديتوب اړتيا ده  ،امنيتي اړتياوې  . ۲  ،لکه خوراک، څښاک او داسې 

يو ګرو  لپاره  پوره کولو  اړتياوو  ته واداره کوي چې د خپلو  انسان دې  برخه واخيل  ۍچې  ټولنو کې   ،کې  اتحاديو،  لکه 

دبيني اړتياوې: دا هغه اړتياوې دي چې انسان يې د شان او شوکت لپاره غواړي لکه د ځان احرتام،  خو   .۴  ،برخه اخيستل

نور او داسې  اړتياوې: په ټول برخو کې خود کفا اوس  .۵  ،موقف  باور درلودلېخود کفايي  او په ځان داسې  چې د    ،دل 

حلول ستونزې  ټولې  ژوند  دې    یخپل  لپاره  تفصيل  نور  د  نور.  داسې  او  مديريت شم  د  مصلح،  احمد  نثار  يش:  وليدل 

 مخونو پورې.  ۱۶۹ – ۱۶۷بنسټونه، 

 مخ  ۱۷۱. نثار احمد مصلح، د مديريت بنسټونه، دريم چاپ،  2



113 

(2-14). Leadership Styles Based on Attitudes(1 )  

 

 ګانې  ي رهربۍ په اړه نوې يا معارصې تيور د  :اووم مبحث

ورو  تيورۍ څخه  اقتضايي  له  رهربۍ  رهربۍ پوهستهد  د  ورکوونکو  نظريه  لپاره  ې،  پر  دو  روشونو  نورو  د 

عالوه له دې   ،والتيا پيدا شوهېل  ېروشونو په اړه بيا نو   يرويد خصلت له نظره او نورو    ،پرمختګ پيل کړ

؛ نو د همدې لپاره  هشل شو ېه منځنيو کلونو کې په څو برخو وو ږديز پې ز (  ۱۹۷۰)څخه د رهربۍ تيوري له  

دې  ب له  تيور ه  نوې  رهربۍ  د  عبارت    يوروسته  چې  ويش،  بحث  اړه  په  رهربۍ  ض  له:دې  ګانو  مني 

دونکي  ېجاذبې تيوري، معاملوي تيوري، بدلنکي تيوري،  و کو تيوري، خدمت کو يتيوري، د رهربـ غړي اړ

 څخه دي.  ۍقيقي تيوري، غوره تنظيمونکي تيور تيوري، توضيع کوونکي تيوري، ح

 

 

 
1 . Robert N. Lussier, Christopher F. Achua, Leadeship, p.52 
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 ( Implicit Leadership Theories ګانې ) ي د رهربۍ ضمني تيور  :لومړی مطلب

په دې فکر کې وي، چې دا به    یهغو   ،ږيې رب رسه د لومړي ځل لپاره مخامخ ککله چې خلک د يو ره

کويڅر  به  رويه  څرنګه  او  وي  شخص  چې    ،نګه  نظريات  اړه  په  رهربانو  د  ډول  عمومي  به   هغویپه 

د ضمني رهربۍ فکر د    ،ضمني تيوري ګانو څخه دي  :لهدې  عبارت   ،څرنګه وي او څرنګه رويه به کوي

نسبتي  (  ږديز ېز   ۱۹۷۷)  کالډر رهربۍ  د  هغې  چې  شو،  ته  رامنځ  وسيله    ( 1) (attribution theory)په 

چې د رهرب کړنو او    ،سان له هغو معلوماتو څخه ګټه اخيل الندې کرامنځ ته کړ، په کوم کې چې الس  

د شايستګي ا د خپل رهرب  ترڅو  ته شوي وي؛  رامنځ  اساس  پر  ته  فعاليتو  نتيجې  اړه يوې  په  لياقت  و 

 : د رهربۍ په اړه وايي (2) ريږي. د الرد او ماهېورس

 ((  .درک يش رو په وسيله د رهرب په ډول په شکل چې د نو  ېيو پروسد ))... 

څ خربه نشته چې کوم خصوصيات او رويي په يو  ېه)په همدې اساس دوی يوه نظريه وړاندې کړه چې  

نو دا فرد رهرب    بيا  ،فرد کې موجود دي، که الس الندې کسان يو شخص د رهرب په ډول درک نه کړي

مهم دی، چې نور  چې يو فرد کوم خصوصيات او سلوکونه لري بلکې دا    ،يعنې دا مهمه نه ده(.  نه دی

چې د    ،ږديز( ادعا وکړهېز ۱۹۹۳الرد او ماهېر )   ،ژندل يشېسيله د يو رهرب په ډول درک او وپافرادو په و 

ې اړه لري، چې د هغوی په وسيله  رهرب درک کول د الس الندو په وسيله په هغو ځانکړتياوو او رويو پور 

لګې په ډول يو فرد  ېد ب  ،ږيېرهرب څخه ترالسه کې چې د دوی له  ږي او همدارنګه هغه پايلېژندل کېپ

او په ځان اعتامد ولري نظر رايش، د الس  دای يش د يو ښه رهرب په ډول په  ېک  ،چې زړور، هوښيار 

د دې رسه رسه د رهرب    ،خصوصيات به د رهربۍ لپاره مهم وياخيل درک پر بنسټ دا  الندو کسانو د د

به پايلې  مثبتې  فعاليتونو  د  وسيله  کړيال   په  درک  دا  ترڅو  هڅوي  کسان  الندې  د    ،س  رهربان  چې 

 (3) .ړتياوو درلودنکي ديګځان ونوموړ 

 
1  .attribution theoryارواپوهنه کې   چې خپلو کړنو او رويو ته الملونه تشخیص کړي، په ټولنيز ،ږيې : انسانان هځول ک

(attributionهغه پروسه ده )،  پ او  د رويو  افراد  په وسیله یې  هغه ماډلونه چې دا پروسه    ،ښو علتونه توضیح کويېچې 

( د  Fritz Heiderڅېړنه د )  ( په اړه ارواپوهنيزهattribution)  دياديږي.  ( په نامه  attribution theoryترشیح کوي د )

(  Bernard Weiner( او )Harold Kelley)  کار په وسيله د شلمي پيړۍ په لومړيو کې پيل شوي او نوموړي تيورۍ ته د

  په وسيله نور هم پرمختګ ورکړل شو. د نور تفصيل لپاره دې وکتل يش:

Sanderson, Catherine (2010). Social Psychology.John Wile & Sons.p.112 

2 . Lord and Maher 

3 . Chritian Harisson, Leadership theory and research, pp.34-35 
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ووايو لنډ ډول که  رويې   ،په  له  واقعي رهربۍ  د  تيوري ګانې   actual leadership)  د رهربۍ ضمني 

behaviour)   نکي رهربۍ رويېو څخه د درک کو  (perceived leadership behaviour)   لور   ي په 

الس الندو کسانو په وسيله  چې د رهربۍ ټولنيز جوړښت اهميت د يهغوی واي ،رهربۍ ته بدلون ورکوي

يعنېېڅرګند ټولنه کې کومې ځان  ږي،  په  بايد  نوموړ ځانګرهرب  د  نو  ولري؛  د  ګړتياوې  او  درلودل  ړتياوو 

د رهربۍ لپاره  ړتياوې  ګومې ځانچې هغوی ک  کېږيهغه اهميت ارزونه د الس الندې کسانو په وسيله  

په هر حال غري معقول کتنه به متعصب   ي،ړتياوې د رهربۍ لپاره مهمې نه ګڼګاو کومې ځان  يمهم ګڼ

رې ځېنې خلک د مختلفو داليلو له مخې لکه  ېيعنې که چ  ،ۍ فعاليتونو په اړه رامنځ ته کړيدرک د رهرب 

، دا به بيا يو  يد مثبت په سرتګه وګور   ياوو ته همړتګانملګرتيا، خپلويل او نورو له مخې د رهربانو منفي ځ

  (1)متعصبه جاجونه او قضاوت وي.

 ل عمل کې ګټه اخيست د رهربۍ له ضمني تيورۍ څخه په

په    رې تاسو غواړو د يو غوره رهرب ېږي، که چېتيورۍ له طبيعيت څخه څرګند  ې لکه څرنګه چې د نوموړ 

نوموړ  د  نو  شئ،  وپېژندل  له  ېتوګه  ځان  تيورۍ  هغه  بايد  خپلګمخې  کوم    ېړتياوې  د الس  کړئ  چې 

ته د يو ښه شخصيت په سرتګه    ړتياوو رسه تاسو ګرضايت المل او هغوی په نوموړ ځانکسانو د    ېالند

نوموړ   يوګور  د  وښندل  ګځان  و او  اغېزه  باندې  پر الس الندو کسانو  وسيله  په  پهړتياوو  ترڅو  ښه    يش؛ 

ندې کسان غواړي چې  لګې په توګه په يو سازمان کې الس ال ېد ب  ، شکل د سازمان اهدف ترالسه يش

ړتياوې ولري؛ نو  ګځان  ېاو داسې نور   ی ، د غوره اخالقو لرونکينکو ليت مننو سؤ ، ميد هغوی رهرب رښتين

توګه   په  رهرب  يو ښه  د  تاسو  سازمان کې  نوموړي  په  غواړئ چې  اوکه  دا    مطرح  بايد چې  ومنل شئ، 

خو بر عکس دې    ،په ځان کې ولرئ(  ی، د غوره اخالقو لرونکينکو ننو ليت مؤ ، مس يرښتين)ړتياوي ګځان

که   وکړئ،  پاملرنه  هم  مختلفو    چېرې ته  د  کسانو  الندې  الس  او  وي  موجودې  ټکې  منفي  کې  تاسو 

و له مخې تاسو ته بيا هم د يو  ملګرتيا، خپلولۍ او نورو داليل (،  متلق)  داليلو له مخې لکه د چاپلوسۍ

به خپل شخيص   لويه ګناه وي، ځکه هغوی  او ستاسو  اشتباه  د هغوی  به  دا  غوره رهرب خطاب کوي، 

کې  هدف لري، خو تاسو بايد د يو رهرب په توګه د ځان په هکله يو د قضاوت هنداره ولرئ او په هغه  

پياوړ   یخپل د ضعف ټک د  پياوړ   یټک   یاو  د  (  منفي ټکو)  او د ضعف ټکو  یتلال غښ   یټک   یوګورئ، 

 کمولو او بالخره له منځه وړلو هڅه وکړئ.

  

 
1 . Chritian Harisson, Leadership theory and research, p.35 



116 

 )تبادلې( تيوري  د رهربـ غړي معامالتو :دويم مطلب

 (Leader–Member Exchange Theory  ) 

  ډېر ټينګار رهرب  پر  له نظره    ۍنې چې تر اوسه پورې توضيح شوي دي، د رهرب ګا  د رهربۍ ډېرې تيوري 

په    رويو   او د رهربۍ د   ، د مهارت تيوري تيوري  ورهرب په شخصيتي ځانګړتياو   په ډول د   لګې ېبد  ) ،کاوه 

  ( تيوريالر ټاکلو  او د هدف    تيوري  حالتيلکه  )ريال  ې پريوانو او چاپ  او يا  (نېګا  اساس د رهربۍ تيوري 

راڅرخي او غړي    (LMX)تيوري  (  تبادلې)  معامالتو  غړي د  -د رهرب  ،باندې  د رهرب  دوه چې  په  ترمنځ 

تيورۍ کې د   (LMX)چې په    ،شکل ښودنه کوي(  ۲-۱۵)  د  ،متمرکزه ده، شتون لري  (1) ګونو معامالتو

  (2) .يد ټکيکې مرکزي په پروسه په رهربۍ  چې اړيکې ، دوه ګونېرهربانو او پريوانو تر 

نګه د  او همدار   (5)او هاگا  (4)، گرين (3) کاله وړاندې د دانزرو  پنځه ويشتتيوري د لومړي ځل لپاره    هياد

 ( 6)ده. بڼه د گرين لخوا توضيح شوې يگرين اوکاشمن او بيا په نو 

رهربۍ داسې يو څه ګڼل، کوم چې رهربان يې د خپل   ېله تيورۍ څخه مخکې، څېړونک  (LMX)د  

دا فرضيه اشاره کوي، چې رهربان له الس الندو رسه د يو    ،س الندو کسانو په اړه تررسه کويټول ال 

  ( LMX)    د  ،څخه کار اخيل   ېطريق  ې رفتار کوي او د رهربۍ يوه متوسط  ګروپ په شکل په ټوليزه توګه

چې    ،ې الندې راغله او څېړونکو پاملرنه ته يې داسې الرښوونه وکړهتيورۍ په وسيله دا فرضيه تر ننګون

 .يد هر الس الندې کس ترمنځ موجود دکوم چې د رهرب او د هر رهرب   ،هغو توپرينو ته متوجه يش

، يلتر نظر الندې نيو   ي،تيورۍ کې څېړونکي هغه سلوک چې رهربان يې د پريوانو رسه کو   (LMX)په  

ومي ډول د يوې ډلې  پريوانو او په عم سلوک څخه چې د   متوسطد رهربانو د    ،عبارت وهد رهربۍ طريقه  

 
1 . Dyadic Relationship 

2 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.137 

( رسه دنده تررسه کوي. IBR) (: دانزور په اوس وخت کې يو مشاور ساينس پوه او دDonald F. Dansereau. دانزور) 3

د   تر    ۱۹۶۸هغه  څخه  پور ېز   ۲۰۱۱زېږديز  ټيکساس)  ېږديز  چTexasد  وو،  کې  پوهنتون  عيسوي  هغې(  چې  د  رته  ه 

 مرستيال مدير هم وو.  IBRيو فروفيسور او همدارنګه د   ېارواپوهن

نور تفصيل لپاره دې وکتل يش:   سهار  ورځ    ۶:۲۴وخت    http://ibr.tcu.edu/about/staff/donald-f-dansereauد 

   ۱۱/۱۰/۲۰۱۶سه شنبه  تاريخ 

4 . George Graen 

5 . William J. Haga 

6 .Dansereau,F.& Graen, C.G & Haga, W.,” a Vertical Dyad Linkage, Approach in Formal 

Organization”, Organizational Behavior and Human Performance,1975, p.46 
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درلوده يې  څېړونک  (LMX)د    ،رسه  د  او  راغله  الندې  انتقاد  د  فرضيه  دغه  تيورۍ  هغه  د  يې  توجه  و 

 (1)د رهرب او د پريوانو ترمنځ رامنځته يش جلب کړه. ،داى يشېاختالفونو ته چې ک

 ( شکل۱۵-۲)

2-15 Figure. Dimensions of Leadership)2 (  

 

 څېړنې  ې نلومړ   :لومړی جز

په نوم ياده   (3)(VDL)  يا  پيوندتيوري چې وروسته د عمودي    معامالتوغړي    -په لومړنيو څېړنو کې د رهرب

په کوم کې چې رهربان په قصدي يا غري قصدي ډول الس    هتيوري يو حالتي تيوري د  VDLد  )  شوه،

په ګروپ کې دننه غړي    ،طبقه بندي کوي  باندې   (5)ګروپ څخه بهر “او له    ( 4)په ګروپ کې دننه“الندې  

له ګروپ څخه بهر غړي لږ د   ،او د رهرب رسه متقابل اړيکې لري  ګډ اړيکې او د ارزښتونو نظام رشيکوي

 رهرب رسه ګډ وي او له رهرب رسه په مسايلو کې ډېر رشيک نه وي.  

لرونکي  څخه بهر غړو په پرتله د ننګونکې دندو او ډېر معنا    همدارنګه په ګروپ کې دننه غړي د ګروپ

ل د  همدارنګه  لري،  فکر  مثبت  ډېر  اړه  په  کولتور  سازماين  د  او  وي  مخامخ  فعاليتونو مکافات رسه  وړو 

 
1 . Graen, G.B., & Bien M. Uhl, “Relationship Based Approach to Leadership: Development of 

Leader- Member Exchange (LMX), Theory of Leadership Over 25 Years: Applying a Multi Level, 

Multi Domain Perspective “Leader ship Quarterly, Vol.6(2),1995, p. 219 

2 .Ibid,p.219 

3 . The Vertical Dyad Linkage Theory 

4 . in-group 

5 . out-group 

  رهرب 

 

 اړيکې  خپل منځي الس الندې کسان 
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او رضايت لري د خپل هر   (1) دندې  وکړه، چې رهرب  پاملرنه  ته  پيوند طبيعيت  د عمودي  له    څېړونکو  يو 

د يو رهرب رسه د کاري ګروپ اړيکې په    ،وګورئ  (شکل  ۲-۱۶)وه،    ې الس الندې کس رسه جوړه کړ 

د دغو    (شکل وګورئ  ۲-۱۷)،  په شکل په نظر راغی  ېدوه ګونو عمودي اړيکو د يو سلسل  ټوله کې لکه د

يا اړيکې ومونده: د ړتياوو په ارزيابۍ رسه څېړونکو دوه ډوله عمومي پيونده  ګدوه ګونو عمودي اړيکو ځان

چې د  (  اضايف نقشونه)  او د مذاکري پر بنسټ رامنځ ته شوی ليتونو هغه نقش چې په پراخه توګه  ؤ مس 

بنسټ وي پر  قرارداد  رسمي ګامرنې  د  هغه چې  او  شو  ياد  نوم  په  دننه[  نقشونه )  ]ګروپ   د  (مشخص 

 شکل وګورئ! ( ۲-۱۸)( 2)]ګروپ څخه بهر[ په نوم ياد شو

د ګروپ   يا  دننه  د ګروپ  ټيم کې الس الندې کسان  يو سازماين کاري  پر دې  په  برخه وي،  يوه  بهر 

شخصيت او   ،رب به څرنګه له هغوی رسه کار کويبنسټ چې هغوی به څرنګه د رهرب رسه کار کوي او ره

شخيص  لرينور  اړه  پورې  پروسې  دې  خصلتونه  کې    ،   ګروپ  بل  يا  ګروپ  يو  په  څخه  دې  له  عالوه 

نقش په   خپلو مسوليتونو د څرنګه د خپل رهرب رسه د چې الس الندې کسان ،غړيتوب دې پورې اړه لري

نکي  و هغه الس الندې کسان کوم چې د رهرب رسه مذاکره او اړيکو خوښو   ،پراخوايل رسه ځان دخيلوي

په دې مذاکره کې   ،څه وکړي، د ګروپ دننه برخه جوړويدي او هغوی اميد لري، چې د ګروپ لپاره يو  

کسا(  معاماالت)  تبادلې الندې  الس  چې  کې  کوم  دي،  او  ن  شامل  رسوي  رسته  فعاليتونه  مشخص 

د دې الس    ،دای يشېک ډېر څه  په مقابل کې رهرب  او  فعاليتونه وي  پرته  د هغوی رسمي دندو څخه 

 الندو کسانو لپاره کوي. 

الندې   چېرې الس  مس که  د  دندو  مختلفو  او  نوې  د  لؤ افراد  د  ېليتونو خربو رسه  هغوی  لري،  نه  والتيا 

 ګروپ بهر برخه جوړوي.

کې دننه الس الندې کسان د ګروپ څخه بهر په پرتله ډېر معلومات السته راوړي، ډېر اغېزه  په ګروپ  

عالوه له دې څخه دوی د ګروپ بهر    ،رهربانو په اړه ډېره پاملرنه کويلري، ډېر جرئت لري او د خپلو  

همدارنګه د ګروپ په  (  3) کې دخيل او فصيح اشخاص وي  اشخاصو په پرتله ډېر د اعتامد وړ، په کارونو

دننه غړي د رهرب لپاره اضايف کارونه تررسه کوي او همداسې رهرب هم د دوی لپاره اضايف کارونه تررسه  

راځې، لپاره  د کار  يواځې  اکرثه  او  توافق کوونکي  لږ  د رهرب رسه  بهر غړي  د ګروپ څخه  خپل    کوي، 

 .  يدنده تررسه کوي او کور ته ځ

 
1 . David I. Bertocci, Leadership in Organization, p.40 

2 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, pp.137-138 

3 . Ibid, pp.138-139 
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 (1):دوه ګونې عمودي :شکل( ۱۶-۲)

 
 F- Follower         الس الندې کسان                      L- Leaderرهرب     

کسانو  (L)رهرب   الندې  الس  له  هريو  خپل  فر   رسه   (F)  د  جوړوييو  اړيکه  کاري  دوه  )  تبادلې  ، دي 

 دوه ګونې اړيکې توضيح کوي. یهغو او الس الندو کسانو ترمنځ د د رهرب  (اړخيزې اړيکې

 
1 . Ibid, p. 139 

 خپل منځې اړيکې 

 دوه ګونۍ عمودي
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Vertical Dyads)(1)) عمودي ېشکل: دوه ګون( ۱۷-۲) 

 
 (2) (  groups-groups and out –In)  شکل : په ګروپ کې دننه او له ګروپ څخه بهر ( ۱۸-۲)

کو څخه  يهر يو له دې اړ ،ړې اړيکې جوړوي ګانرسه ځ (F) د خپلو ټولو الس الندو کسانو (L)رهرب 

 ړي دي او د خپل خاص خصوصيات لري. ګځان

په دننه ګروپ کې اړيکې د دوه    ،ړې اړيکې جوړويګځان  (F)  او د هغه الس الندې کسان  (L)يو رهرب  

 
1 . Ibid, p.139 

2 . Ibid, p.140 
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د ګروپ څخه بهر   ، بل اغېزې په وسيله په نښه شوي دياړخيزه باور، درناوی، د يو بل خوښول او متقا

د    (3+)  مثبت درې   ي، د  ي ليت له مخې په نښه شو ؤ رسمي اړيکو له اړخه د وظيفوي مس   رسه اړيکې د 

 (1)اړيکه ده.( نا اشنا)ګانه ېبيا ب (0)لوړ کيفيت اړيکه او صفر 

 دويم جز: وروستۍ څېړنې 

ره  د  وروسته  څېړنو څخه  لومړيو  راغید  بدلون  کې  تيورې  په  غړي  ـ  لومړن  داچې  ،رب  څېړنې  دې    ۍ د 

چې دا    ،بحث په دې وه  یستو مطالعې د ګروپ دننه او له ګروپ څخه بهر د توپري په اړه بحث وه، ور 

 تيوري څنګه د سازماين اغېزمنتيا رسه اړيکه لري.

ځان په  کې  مطالعاتو  دې  تبادلې  يړ ګپه  غړي  ـ  رهرب  د  څرنګه  چې  وشوه،  پاملرنه  د   (معامالت)  ډول 

 مثبتو پايلو رسه څه اړيکه لري.   رهربانو، الس الندو کسانو، ډلو او په عمومي ډول په سازمان کې

غړي معامالت د کارکوونکو    -چې د لوړ کيفيت رهرب  ،څېړونکو د پنځه ويشتو کلونو په اوږدو کې ومونده

لږ تغري او تبديل، د فعاليتو ډېر مثبت ارزيايب، لوړه درجه پرمختګ، لوړ سازماين ژمنه، ډېر مطلوب کاري  

دندې، ډېر وظيفوي سلوکونه، رهرب ته ډېره پاملرنه او مالتړ، سرت مشارکت او په دنده کې ډېر پرمختګ  

 meta-analysis of)  خپلواکو ترکيبي مطالعاتو څخهرهربـ غړي معامالت د  (  ۱۶۴)رامنځ ته کوي. د  

LMX studies 164)او ډای چې د رهربـ غړي معامالت په    ،ږديز کې وموندهېز (  ۱۹۹۷)  (2)جريسټنېر 

عالوه   ،د فکرونو تبادلې پورې تړيل دي  ودوامداره توګه د غړو وظيفوي فعاليتونه، رضايت، ژمنه، نظم ا

خصوصياتو رواين  د  مالتړ  پياوړی  څخه  مطالعاتو  دې  له  هغوی  څخه  دې   psychometric)  له 

properties)(3)  رهرب معامالتو    -د  وموندل  ( QuestionnaireLMX 7)پوښتپاڼو    ۷غړي  اړه  د  ،  په 

د رهربـ غړي معامالتو اندازه ګريۍ اهميت د رهرب او الس الندو کسانو له نظره   یڅېړنې هدف لپاره هغو 

 په نښه کړل. 

 
1 . Peter G Northouse, “Leadership” Theory and Practice, p.140 

2 . Gerstner and Day 

3   .psychometric propertiesآلو اندازه ګريۍ  د  اندازه    :  د  ارزونه چې  آلو  نوموړ  د  او  اعتبار  او  )وسایلو( جوړښت 

چې   ،ږيې(]طبي رويه هغه څېړنې ته ويل کBehavioral medicine)ې  . د طبي رويهګیرۍ لپاره د اعتامد او اعتبار وړ د

پ ته  کادې  خ  ېملرنه  د  رويچې  رويچ  ېلکو  طبي  د  نو  کوي[؛  اغېزه  څرنګه  روغتيا  پر  هغوی  د  فکرونه  مخې    ېاو  له 

لري. اړه  پورې  ډولونو  رويو  د  او  وړتيا، شخصيت  علم،  افرادو  د  اکرثه  يوې   سایکومیټریک  د  اکرثه وخت  اندازه ګريي 

بايد په جدي توګه وارزول يشېپوښتپاڼې په شکل تررسه ک او اندازه ګريي    ،مخکې له دې څخه چې واضحه يش  ،ږي 

څخه مطلب دواړه يعنې د اعتبار    ۍ( رواين خصوصيات لري، د اندازه ګري psychometric propertiesچې هغوی غوره)

 ماذیګر  ۵:۳۰وخت  ۲۰۲۰/۳/۳۱تاريخ  medicinenet.comد نور تفصيل لپاره دې وکتل يش:  او اعتامد وړ وي.
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، ليدن او  نند، هوابيا کتنې پر بنسټ    ېرهربـ غړي مطالع(  ۱۳۰)  خوا دې ده  پ  ږديز څخه راېز (  ۲۰۰۲)د  

د   ه،نه د  ېوالتيا کم شو ېرهربـ غړي معامالتو په اړه مطالعو رسه لوموندل چې د  (  ۲۰۱۱)  (1)ويدياريت

کو متايالت د رهرب ـ غړي معامالتو نتايج و ازمايل. د څېړون٪(  ۷۰)  و په پراخه اکرثيت رسهدې مطالع

 (2)وښوده. يه شاوخوا راڅرخريال ته چې د رهرب ـ غړي معامالتو اړيکو پې ډېره پاملرنه هغه چاپ

 ل تيورۍ څخه په عمل کې کار اخيست غړو له  -د رهرب

چې اکرثه په يو سازمان کې رهرب د ځان لپاره يو ګروپ جوړوي او د دې ګروپ په وسيله ډېرۍ کارونه  دا

چې په دې سازمان کې نور افراد هم موجود حال دا  ،پرمخ وړي او همدې ګروپ ته ډېر وخت ورکوي

لګې په ډول  ېد ب  ،ډېر اعمتاد هم نه کوي  یکې نه سايت او پر هغو ياړ  ېخو د هغه افرادو رسه ډېر   ،وي

چېر  عيان  ېکه  سليامن،  حارث،  نعامن،  په  د  کارکوونکي  نومونو  د   په  او  وي  موجود  کې  سازمان  يو 

ړيکې  رهرب بيا د نسيم په نوم يو شخص وي، دلته نسيم د نعامن، حارث، او سليامن رسه ښه ا  یهغو 

دننه په  د ګروپ  او  پر    (In-group)  لري  او  نسيم مشوره کوي  د هغوی رسه  اعمتاد   هغویکې دي، 

  ، يش  یداېکار کوي او ډېر زحمت وبايس او ک  ږي او د زړه نه سازمان لپارهېکوي؛ نو دوی هم تشويق

دې په شان نور    ږي. خو په مقابل کې بيا عيان او د ېدې افرادو په وسيله ډېره ګټه ورسسازمان ته د  

پرې اعتامد ويش    ،چې هر څوک غواړي  ،افراد هم په سازمان کې دنده تررسه کوي او طبيعي خربه ده

له ګروپ څخه بهر   ی)دو   ،نه سايت  ېي، خو دوی رسه بيا رهرب ډېر اړيکاو رهرب وررسه ښه اړيکې ولر 

او همدارنګه له بل    يمنځه ځزمان او خپلې دندې رسه له  واليتا د ساېنو د دوی ل  (؛Out-group  وي يا

په سازمان کې د شخړو   ،يش یداېږي، ک ې ونکو ترمنځ بې اتفاقي رامنځ ته کپه سازمان کې د کارکو  اړخه

باعث يش او سازمان د ستونزو رسه مخامخ يش؛ نو ښه به دا وي چې په سازمان کې ټولو رسه يو شان  

رسه    ې ترڅو په ګډه او مشور   ،تشويق کړيبرخورد ويش او رهرب مساوات مراعت کړي، ټول کارکوونکي  

 د سازمان اهداف ترالسه يش او دا به د سازمان، رهرب او هم به الس الندې کسانو په خري وي. 

نو د لنډ ډول که ووايو  واي  -رهرب  په  بايد خرب اويس  ي،غړي تيوري رهربانو ته  د  چې څومره دوی    ،چې 

تړيل  پورې  ت  خپلو الس الندو کسانو  رهربانو  وايدي.  خ  يه  وپېژينچې  ځکه    ،پل الس الندې کسان 

چې   ي،عالوه له دې څخه رهربانو ته واي  نې نه لري.ېړې پاملرنې ته اړتيا لري او ځګنې کسان ځانېځ

  ، ټولو الس الندو کسانو رسه يو شان رويه وکړي او هر څوک چې غواړي د کاري ټيم رسه يوځای يش

 
1 . Anand, Hu, Liden, and Vidyarthi 

2 . Liden, R, C & Wayne, S. J.& Stilwell, D.,” a Longitudinal Study on the Early Development of 

Leader-Member Exchange” ,1993, pp.662-663  
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نوموړ  ورکړي.  اجازه  واي  ې ورته  ته  د   ي،تيوري رهربانو  ته  کارکوونکو  ټولو  خپلو  د  د  چې  او  ولري  رناوی 

   (1) کړي. ې رسه جوړ اعتامد اړيکې ور 

 (  Servant leadership Theory) کوونکي( رهربۍ تيوري)خدمت  خدمتګار :يم مطلبېدر 

د  ېز (  ۱۹۷۰)په   ليف  ګرين  کې  کال  شان (  ۶۶)ږديز  په  رهرب  د  خدمتګار  يې  عمر  په   The)  کلونو 

Servant as Leader)   له هغه وخت د يو نيم ميلون څخه زيات د  لاو کتابونه چاپ کړ   ېمقال  ې ډېر ،

په   او مقالې کاپيانې  يقين  ې،شو   ېنړيواله کچه خرڅهغې کتابونه  په  د   يپه کراره کراره خو  ډول رسه 

او  خدمت  مديرانو،  رهربانو،  پر  اغېزه  دوامداره  او  ژور  يو  اړه  په  رهربۍ  خدمتګار  د  ليکنې  ليف  ګرين 

د نورو اړتياوو ته پاملرنه   د ګرين ليف د وينا پر بڼست رهرب بايد په لومړيو کې  ،هشخيص رشد باندې وکړ 

هرب هغه دی، چې  ، چې خدمتګار ر ي ګرين ليف په ځواب کې واي  ؟يو خدمتګار رهرب دی  څوک  ،وکړي

تسجيل کوي او په سازمان کې د غړو   ۍد خدمت رهربي د انسانانو د برابر  (2) وي یلومړی خدمت کوونک

د رهرب له درک او عمل څخه په داسې ډول    ،هد خدمت رهربي عبارت د  ءً بنا  ،په هڅه کې وي  پرمختګ

 (3) .ياو متايل څخه غوره ګڼ وووالتياېنورو ګټې او منافع د خپلو شخيص لچې د 

ته د پاملرنې ځانګړنې ولري   هغویپه خدمتګاره رهربۍ کې رهرب بايد په ذهن کې د افرادو په ارزښت او  

چې صحتمند او    ،رسه مرسته وکړي  هغوی او يو خدمتګار رهرب د الس الندو اړتياوو ته پاملرنه وکړي او  

س الندو کسانو په خدمت کې روزنه، مالتړ او ال  ،والتيا پيدا کړيېليتونو په منلو کې لؤ هوښيار يش او مس 

بايد    ،ته ځواکمن کول دي رهربۍ کې  دې  خدمتګاره  په  رهرب  وپوهول يش، چې  الس الندې کسان 

ږي څرنګه الس الندو ته په ښه توګه خدمت وکړي. خدمتګاره رهربان باند خپلو الس الندو کسانو ېهپو 

په درد او غم کې رشيک وي.    هغوی اړتياوو او هيلو په اړه پوه وي او د    هغویخربو ته غوږ ونييس، د  

د رهربۍ په دې روش کې د رهرب مترکز پر   4ور ته قوت ورکوي.خدمتګاره رهرب د قدرت تطبيق پر ځاي ن

او رهرب بايد خپلې شخيص غوښتنې او عاليق تر پښو الندې کړي. د خدمت په رهربۍ   يافرادو باندې و 

د ځان لپاره خدمت د رهرب د خوځښتونو څخه    ،ښت مطلوبيت د خدمت کولو لپاره ويکې لومړنی خوځ

 لرنه د نورو اړتياوو په اړه وي. بايد نه وي، بلکې د هغې پام

 
1 . Peter G. Northouse (2019). Leadership’Theory and Practice, 8th edition, Published by Sage 

Publications Inc, London, India, Singapore, p.244 

2 . Dirk van Dierendonk & Kathleen Patterson, Servant Leadership (Developments in Theory and 

Research,2010, First published by PALGRAVE MACMILLAN, UK, p.13 

 مخونه  ۹۲او  ۹۱، یو مديريت علم یرهرب  یها  یبربک، تيور  ی،. احمدز  3

4 . Gary Yukl, Leadership in Organizations, p.349 
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په رهربۍ  (  د مقام قدرت، د زور قدرت)قدرت    ې ږديز کال داسې وويل چې تر هغې پور ېز (  ۱۹۹۴)ناير  

موږ بايد خدمت په هسته    ،د معيارونو څخه پورته خوځښت وکړوکې پر موږ حاکم وي، نه شو کولی چې  

کړ  پر ځای  مرکز کې ځای  هم   ،واو  ک  که څه  وسيله ترالسه  په  رهربۍ  د  هغه  ېقدرت  يواځې  خو  ږي، 

 چې کله خدمت تررسه يش. ،ږيېوع ګټه ترې اخيستل کوخت مرش 

ې ويل هغه ښه  يګرين ليف په خپل هڅو کې د رهربۍ لپاره د يو غوره روش اړتيا په اړه بحث وکړ او و

و او ټولنې ته خدمت لومړيتوب دونکېر ېيعنې کارکوونکو، پ  ، چې يو فرد نورو ته خدمت وکړي  ، یروش د

ته يوګڼ احساس  ټولنيز  تګالره،  جامع  لپاره  کار  د  زياتوالی،  کې  خدمت  ته  نورو  رهربي  خدمتګاره   .

 (1)پرمختګ ورکول او په تصميم نيونه کې د واکونو ويش باندې ټينګار کوي.

 

 د خدمتګاره رهربۍ ځانګړي عنارص   :لومړی جز

لومړی که چېرې د رهربۍ له  ،عناص موجود دي  يۍ په تيورۍ کې دوه مهم او ځانګړ د خدمتګاره رهرب 

يل ګڼه ده، د يو خدمتګاره رهرب اصېه کړو، چې لوی هدف يې د سازمان ښنورو تيوري ګانو رسه يې پرتل

ل او الس الندو کسانو ته د پاملرنې سلوک په  دا شخص ته د متاي  ،پاملرنه الس الندو ته خدمت وي

او   ساتلو  اړيکو  د  کې  مساعدويسازمان  زمينه  لپاره  کولو  ليف  ،ځواکمن  ګرين  د  دې څخه  له   عالوه 

لپار غوره کچې خدمتګ  ،اضافه کړ   (ږديز ېز   ۱۹۹۸) د رهربۍ  د  ېاران کوم چې  لوړه کچه  په  خپلو ږي، 

ک وسيله حاميه  په  چې  ېکارکوونکو  ځکه  او   قرباين  ویهغږي،  يو    ورکوي  داسې  نو  دي؛  وړ  اعتامد  د 

 رسه کارونه تررسه کړي.   ېطريق ېچې په ښ ،ږيې چې الس الندې کسان تشويق ،ږيېريال ايجادېچاپ

  ، ګرين ليف د خدمتګاره رهرب په اړه داسې نظر وړاندې کړ، چې خدمتګاره رهرب هغه څوک نه دی  دويم

په   قدرت  خدمت  د  خپل  چې  دی  هغه څوک  بلکې  استعاملوي،  قدرت  لپاره  کولو  تررسه  کارونو  د  چې 

وسيله په  دې  د  او هڅوي، چې  تشويقوي  کارکوونکي  العاده    وسيله  فوق  ته  ادي  ز االس الندو کسانو 

کور  کړي  ،ږيېکول  تررسه  کارونه  ښه  په  ،  ترڅو  او  کوي  عمل  ډول  په  يو خدمه  د  رهرب  خدمتګاره  يو 

د   معنا چې خدمتګاره رهربان  په دې  اعمتاد سايت،  منافعو څخه تسازمان کې  نورو ېر ېشخيص  او  ږي 

ځان ته    ه ډولرهربان د منوين پ  ،وی هڅولو له تګالرې څخه کار اخيل منافعو د السته راوړلو لپاره د هغ

د ځان، سازمان او  )زه ورکوي، خو خدمتګار رهرب د درې واړو  ېزه او يا نورو ته انګېزه، سازمان ته انګېانګ

زه د نورو لپاره ده، پر همدې بنسټ هيله لري، چې  ېاړه پوه دي، په هر حال اصيل انګ  په(  ېز ې نورو انګ

لومړی  رهرب  خدمتګاره  دی:  شوی  توضيح  داسې  وسيله  په  ليف  ګرين  د  دا  او  وکړي  خدمت  ته  نورو 

 
1 .Dirk van Dierendonk & Kathleen Patterson, Servant Leadership, p.13 
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پر اساس   ېخوښاو  ږي، بيا د ارادې  ې د يو طبعي احساس په وسيله پيل ک  خدمتګاره وي، چې دا خدمت

 (1) ږي.ېک د رهربي کولو لپاره هيله من کيو څو 

 

 د خدمتګاره رهربۍ لس خصوصيات  :دويم جز

 (Ten Characteristics of a Servant Leader ) 

( ږديز ېز   ۲۰۰۲)  (2) د دې لپاره چې خدمتګاره رهربي په ښه ډول توضيح يش، په يوه هڅه کې د سپريس

رهربۍ  چې د خدمتګاره    ې،ه کړ نړتياوو څخه يادو ګن ليف په ليکنو کې د لسو هغو ځانپه وسيله د ګري 

دا ځانګړتياوې په مجموع کې د خدمتګاره رهربۍ لومړنۍ ماډل    (3) ږيېپرمختګ لپاره مرکزيت ګڼل ک

 يامفهوم وړاندې کوي او په الندې ډول دي: 

   (Listeningدل )ېاور . ۱

ږي، په ېګڼل ک  او تصميم نيونې مهارتونو له مخې د ارزښت وړ   ېرهربان په عريف ډول رسه د مذاکر 

دوی بايد په ژورې ژمنې رسه نورو    ،خدمتګاره رهرب لپاره هم مهمې دي  داسې حال کې چې دا مهارتونه د 

خدمتګاره رهرب د يوې ډلې غوښتنو معلومولو لپاره پلټنه کوي او   ،ه په ښه ډول غوږ نيول پياوړی کړيت

هغه  چې  کوي،  کو   هڅه  پلټنه  هغه  کړي.  واضح  ډول  ښه  ويلپه  ونه  څه  او  وويل  څه  نورو  چې    ، ي 

او فکر څه ويل غواړي  د نور داخيل   دلېاور  او د يو فرد ځان، روح  دلو  ېد پوه  ،غږ رسه د متاس نيولو 

 ( 4)ن دی.ېخدمتګاره رهربۍ پرمختګ لپاره اړ  دنه د يوېږي؛ نو اور ېالمل ک

   (Empathy) همدردي  .2

وپخ نور  چې  کوي،  هڅه  رهرب  له    ژينېدمتګاره  وکړي  هغویاو  همدردي  ځان  ،رسه  خپلو  د  ړو  ګخلک 

پ له مخې  او احساساتو  او منل کېژندل کېروحيو  بريايل خدمتګاره رهربان هغه دي  ،ږيېږي  ټولو    ، تر 

 (5) څوک چې ډېره همدردي ولري.

   (Healing) بهبود ورکول .۳

  ، دلون او اتحاد يو ځواکمن طاقت دیدل د بېپه بهبود ورکولو پوه  (1) بهود ورکولو څخه هدف روغول دي

يو  ۍد خدمتګاره رهرب  پياوړتيا  ډېرو خلکو روحيات مات    د  ورکول دي.  بهبود  ته  نور  او  نښه ځان  لوی 

 
1 . Ibid, pp.7-8 

2 . Spears 

3 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.227 

4 . Dirk van Dierendonk & Kathleen Patterson, Servant Leadership, p.17 

5 . Ibid, p.17 
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ه برخه دی؛ نو خدمتګاره ژوند يو   دا د انساينشوي او احساسايت دردونه او غمونه يې زغميل دي، خو  

مرسته   ېخه کې نورو رسه چې په اړيکه کې دترڅو په دې بر   ،فرصت لري  هغویچې    ،ږيېرهرب پوه

ګرين ليف له نظره د    (2) يش  ؛ ترڅو پر شخيص ستونزو براليسوکړي او د الس الندې کسانو مالتړ کوي

دی، ترڅو د الس الندو کسانو رسه   (هغه کوڅه چې دوه الرې لري  ېيعن)  بهبود ورکول دوه الرې کوڅه

 (3).و خدمتګاره رهربان پخپله روغ اويسمرسته کول ترڅو هغوی روغ اويس؛ ن

  (Awareness )(ي)اګاه خربتيا .۴

د  هغوی  رسه  حقيقت  په  چې  دی،  صفت  هغه  رسه  رهربانو  خدمتګاره  د  خربتيا  نظره  له  ليف  ګرين  د 

چاپفزيکي سيايس  او  ټولنيز  رسه  ې،  حاصلوي ريال  توافق  او  عيار  چا    ،ځان  يو  د  مطلب  څخه  خربتيا 

او د يو چا اغېزه دهېپ چې په مختلفو    ،د خربتيا رسه خدمتګاره رهربان کولی يش  (4) پر نورو  ،ژندل دي 

 (5).يږي او خپل ځان او نظريات وګور ېالتو او رشايطو کې يو طرف ته ودر حا

   (Persuasion) هڅونه  .۵

ا د خدمتګاره رهربانو  ږي؛ نو دېچې نور خلک د بدلون لپاره تشويق  متداوم اړيکې دي،هڅونه ښکاره او  

  ی دا ځانګړ زه ورکړي.  ېکوي؛ ترڅو نورو خلکو ته مثبت انګچې پرته له زوره هڅه    ،ړنه دهګيو بل ځان

خدمتګاره رهرب    ،هربۍ ترمنځ ښکاره توپري واضح کويماډل او د خدمتګاره ر   يديکتاور   ۍعنرص د پخوان

 (6)چې د ډلې په منځ کې توافق رامنځ ته کړي. ،کولی يش

   ( Conceptualization) درک او تصور .۶

ت  ،خدمتګاره رهربان پلټنه کوي او که خوبونه ګور چې خپلو وړتياوو  بايد لوي  يه پرمختګ ورکړي  نو  ؛ 

چې د يو سازمان په اړه فکر کوي، د خپلو اهدافو او    ،تصور د يو فرد وړتيا پورې اړه لري  ،خوبونه وي

لپاره يو واضح احساس چمتو کويالرښوو  دا ځانګړنه ورځ تر بلې په عمليايت فکر کولو رسه چې    (٧)  نو 

 
1 . Peter G Northouse, “Leadership” Theory and Practice,8th Edition, p.351 

2 . Dirk van Dierendonk & Kathleen Patterson, Servant Leadership, p.17 

3 . Peter G Northouse, “Leadership” Theory and Practice,8th Edition, p.351 

4 . Ibid, p.351 

5 . Dirk van Dierendonk & Kathleen Patterson, Servant Leadership, p.17 

6 . Peter G Northouse, “Leadership” Theory and Practice,8th Edition, p.351 

7 . Dirk van Dierendonk & Kathleen Patterson, Servant Leadership, p.18 
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پرمختګ کوي. تصور او فکر کولو رسه خدمتګاره رهربان کولی   ،په اړه پاملرنه ويش  (1) (لويو انځورونو)

 (2) چلو ستونزو ته نوښتګر ځوابونه ورکړي.ېچې په سازمان کې پ ،يش

   (Foresight) وړاندوينه .۷

، چې هدا يو وړتيا د  ،ترڅو د راتلونکي په اړه پوه يش  ،دمتګاره رهرب وړتيا په بر کې نييسوړاندوينه يو خ

ښو په اړه مخکې  ېربو ته په کتنې رسه د راتلونکي پتري کې څه واقع شوي؛ نو د حال او تري تجپه حال او 

چې    ، دی  ي د لري. ځکه هغه باور د ګرين ليف له نظره وړاندوينه يو اخالقي بع  ، څخه يو څه ويل دي

چې په راتلونکي کې    ،ل وګڼل يش، ځکه چې په دې اړه توقع ولريؤ ربان بايد د هرې ماتې په اړه مس ره

چې    ی،وړاندوينه هغه صفت د  (3) وي  یدې وړاندوينه او تصميم نيول  ږي؛ نو د هغه لپاره بايدېڅه واقع ک

ورکوي قوت  ته  رهرب  خدمتګاره  راتلونکي    ،يو  تصميم  يوې  د  او  حقيقتونه  حال  د  تجربو،  تريو  د  چې 

 احتاميل پايلو په اړه پوه يش. 

   (Stewardship)ي امانتدار  .۸

   :داسې تعريفوي يامانتدار ( د امانتدارۍ او ځواکمن مدير کتاب ليکوال) (4)ټر بالکيپ

 .((د يو څه ساتل په باور رسه د بل لپاره))

ګڼې لپاره  ې وونکي او اداره کوونکي د ټولنې ښد رابرت ګرين ليف له نظره د ټولو سازمانونو ريسان، کارک 

يوه  یهربان د امانتدارانو په شان لومړ خدمتګاره ر   ، په محفوظ ساتلو کې مهم رول لوبويد خپل سازمان  

نګه ټينګار کوي، چې د څارنې  همدار   ،کويژمنه کوي، چې د نورو اړتياوو پور کولو لپاره به خدمت تررسه  

  (5) بايد له مهربانۍ او هڅونې څخه کار واخيستل يش. یځا پر 

 

   (Commitment to the growth of people) د خلکو پرختګ ته ژمن .۹ 

ساز  خپل  په  رهربان  کخدمتګاره  المل  پرمختګ  د  فرد  هر  د  کې  خپل    ،ږيېمان  د  رهربان  خدمتګاره 

  ي سلکسازمان کې د کارکوونکو شخيص، مږي، چې د خپل ځواک په وسيله په  ې او پوه  ژينېليت پؤ مس 

حقيقي اعامل لکه د شخيص  په عمل کې په دې پاملرنه کې ځېنې ،او روحي پرمختګ ته پاملرنه وکړي

هر يو وړانديز او نظر رسه شخيص  په واک کې ورکول، د ( ېيو مقدار پيس ) پرمختګ لپاره فنډ ياو مسلک

 
1 . Big picture 

2 . Peter G Northouse, “Leadership” Theory and Practice,8th Edition, p.351 
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4 . Peter Block 

5 .Dirk van Dierendonk & Kathleen Patterson, Servant Leadership, p.19 
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د  ېل نيونه کې  په تصميم  درلودل،  او منفک شوو کارکوونکو رسه  والتيا  د کارکوونکو هڅول  لپاره  ګډون 

 (1) مرسته کول چې بله دنده پيدا کړي.

   (Building community) اتحاديه جوړول. ۱۰

ږي، ېته ويل کې  يو اتحاديه د افرادو هغه مجموع  ،پرمختګ ته پاملرنه کوي  ېخدمتګاره رهرب د اتحادي

او يو بل رسه د دېک  یاو ګډ مسلکونو خاوندان رسه يوځا  چې د ګډو ګټو  او د يووايل  اړيکو نيولو    ږي 

چېرته چې افراد د   ،چمتو کوي  یترڅو داسې يو ځا  ،خدمتګاره رهربان اتحاديه جوړوي  ،احساس لري

ږي، يعنې فردي  ېزادي ورکول کاږي، خو بيا هم ورته فردي  ېاحساس کوي او له نور رسه نښلول کامن  

 (2)ږي.ېيې نه سلب ک يازاد

په  (  خدمتګاره د يو رهرب په شان)ړتياوې د ګرين ليف ارزښتناکه کار د  ګدا د خدمتګاره رهربۍ لس ځان

کوي ښودنه  کې  رهربۍ    ،عنوان  خدمتګاره  د  يې  وسيله  په  چې  کړ،  چمتو  ليد  نوښتګر  يو  هغوی 

 (3)پيچلتياوې وليدل يش.

د پورته مهمو ځانګړنو رسه رسه نورو علاموو هم د خدمتګاره رهربۍ په اړه څېړنې وکړې او مختلفو نورو  

د هغو نتايجو    ياو د خدمت رهرب   (شکل کې خالصه شوي دي  ۲-۱۹په  )،  صفاتو څخه يې يادونه وکړه

د خدمت    ،د هغوی په اړه ورته نظر لري  ينکو ر نظريه ورکو ې، چې ډېر شمهاو ځانګړتياوو درلودونکې د

 نييس. یرهربۍ مفهوم په دې ځانګړنو رسه ذهنونو کې ځا

 لپاره الندې ځانګړنې ذکر کوي:  ۍ علامء د خدمت رهرب  ړونکيېر د رهربۍ د مسايلو څېډېر شم

رې فکر کول، د راتلونکي  خربتيا، رضايت، مفهوم جوړونه، ل  (4)،ي، بهبود ورکولدل، همدردېزمن اور ېاغ

امي جوړښت،  ژمن،  لپاره  ترقۍ  او  پرمختګ  نورو  د  څارنه،  کول،  فکر  اړه  باور،  په  صداقت،  او  انداري 

وړتيا، اوو ته پرمختګ، اړيکې،  دل، د نورو درناوی، د نورو وړتيېش قدمه اوسېلګه جوړونه، پېخدمت، ب

  .(5)دل، د نورو هڅونه، تعليم، د صالحيتونو ورکول، ټولنيز کولېزمن اوسېاغ
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  لتيورۍ څخه په عمل کې ګټه اخيست د خدمتګاره رهربۍ له  •

چې موږ پرې مخکې په دې کتاب )په پرتله    روشونو د خدمتګاره رهربۍ روش څخه ګټه اخيستنه د نورو  

خيص يا خصوصيايت  لګې په توګه د ش ېد ب  ،ږيېپه مختلف شکل ترې ګټه اخيستل ک  (کې بحث وکړ 

نه د شان  په  کاوههروش  ټينګار  يې  دې  په  بايد مشخص    ،، چې  رهربان  خصوصيات   ي ځانګړ او  چې 

يادونه   ،ولري يادونه  لړ اصولو څخه  يو  د  نه دی، چې  په شان هم  ټاکلو روش  د هدف الر  همدارنګه 

؛ نو خدمتګاره رهربي مرکزيت پردې هکې کوم ډول رهربۍ روش ته اړتيا دچې په مختلفو حاالتو    ،کوي

ه يې الس الندې کسانو ت یښودل يش چې دوی د هر څه څخه لومړ وي، چې د رهربانو پر رويو کې دا و 

چې څرنګه رهربان    ې،دا تيوري دې پورې تړل  ،د شخيص پرمختګ مالتړ وکړي  هغویپاملرنه او بايد د  

 ږي.ېپه احتاميل ډول څرنګه پايلې ظاهر له الس الندو کسانو رسه رويه کوي او 

 ؟ ږيېربۍ څخه ګټه اخيستنه پرې توضيح ک، چې د خدمتګاره رهینو هغه کوم ميکانيزم د

رسه    هغوی چې رهربان بايد لومړی خپل الس الندې کسانو ته پاملرنه وکړي، له   ، ږي ې پيل يې په دې رسه ک 

خدمتګاره رهربان د خپلو الس الندو کسانو خربو   ، رسه په مناسبه توګه رويه وکړي   هغوی او له   يس او   ی ريښتين 

له رهربان د  رسه اوږد مهاله اړيکو ته پرمختګ ته لومړيتوب ورکوي، له همدې ام   هغوی ته غوږ نيول او له  

دلی يش، په پرلپسې ډول الس الندې کسان کولی  ې اوو، اړتياوو او موخو په اړه پوه الس الندو کسانو په وړتي 

کله چې رهربان په يو سازمان کې له خدمتګاره    ، توګه خپل امکاناتو څخه کار واخيل چې په اعظمي    ، يش 

 ږي. ې ت کولو کولتور ايجاد ورو ته د خدم رهربۍ څخه ګټه اخيل؛ نو د سازمان څخه بهر هم ن 

، پياوړی هڅوونکی او د  يږي، چې رهرب سخېۍ څخه هغه وخت غوره ګټه اخيستل کله خدمتګاره رهرب 

ل ډېره  لپار  ولريېنورو رسه مرستې کولو  ته کولو    ،والتيا  رامنځ  بريايل خدمتګاره رهربۍ  د  له دې  عالوه 

او د    هغوی څوک چې  )چې الس الندې کسان خدمتګاره رهربانو ته    ،لپاره دا مهمه ده ځواکمن کوي 

 (1) وي. ینکو او منو  یريښتين (پرمختګ لپاره وررسه مرسته کوي

د يو فلسفوي چوکاټ په داخل    ، ه دو وړ د ې ک   و کچو او ټولو سازمانونو کې د پيل خدمتګاره رهربي د مديريت په ټول 

ي، که  کې د نورو په اړه پاملرنه کول، خدمتګاره رهربي د رويو يو لست تنظيم کړی، چې افراد يې السته راوړ 

مبهم نه دي، په  (  سلوکونه ) ې  د خدمتګاره رهربۍ تعني شوي روي   ې، دل غواړ ې چېرې يو خدمتګاره رهرب جوړ 

  -د رهرب  ، وړ دي دو ې ربۍ په مختلفو حاالتو کې د پيل ک په عمومي ډول رسه د ره  او   ه دو وړ د ې اسانۍ رسه د پوه 

او يا د اعتامد وړ رهربۍ تيوري ګانو په شان نه دي    کوم چې په پراخه ډول رسه په ټريننګونو   ، غړي تيوري 

وګه په مختلفو سازمانونو کې له  ږي، خدمتګاره رهربي په جدي ت ې و پرمختګ کې ترې کار نه اخيستل ک ا  ( روزنو ) 

 
1 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, pp.238-239 
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ک ې د  ډېر وخت  ک ې رش کالو څخه  اخيستل  لکه    ی ډېر   ، ږي ې ږي، چې ګټه   AT&T, Southwest) سازمانونه 

Airlines, and Vanguard Group  Starbucks,  ) .( 1) د خدمتګاره رهربۍ څخه نظريات پيل کوي 

 

 شکل: د خدمتګاره رهربۍ مهم او کليدي خصوصياتو لنډيز ( ۲-۱۹)

Key Characteristics of Servant Leadership (2 ) 

 

 

 
1 . Ibid, pp.241-242 

2 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.230 From: SOURCE: Adapted from 

van Dierendonck, D. (2011). Servant leadership: A review and syntheses. Journal of Management, 

37(4), 1228–1261. 
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 (Charismatic Leadership)ي رهرب  زې( ېا اغکاريزماتيکه )د جاذبې ي :څلورم مطلب 

 (1) قدرت  يمهرباين، خدايتعالی  او په لغت کې د الله    هيو يوناين کليمه دکليمه    (charisma)  د کاريزما

 معنا ورکوي. (2) ېاو هم د تحف

ژندل شوی دی، خو هغه  ېمخرتع او نرش کوونکی پ  يېکه څه هم ماکس وبر د جاذبې د رهربۍ د نظر 

هم دې موضوع   ،واو برشي مسايلو کې د نظر خاوندان  ېه وروسته په فلسفڅخ (3) کسان چې د رنسانس

ژندلو لپاره ارايه شوي دي، له  ېوروسته مختلف نظريات د طبيعت د پته اشاره کړې ده. د رنسانس څخه  

لرونکی دی.   ، چې انسان د منطقي، عقالين او استدالل بعددينې ډلې باوري ېنکو څخه ځو نظريه ورکو 

اند    هغوید   دې  په  ډلې  بعضې  کې  مقابل  او   ،ديپه  جذباتو  احساساتو،  د  کې  ټولنه  په  انسان  چې 

 ږي. ېيوه نوعه رويې المل ک  هغویهيجاناتو لرونکي دي، چې د  

ايجاد    ې وم بعد د انسان د وجود څخه د رويچې ک  ،تر هغه وخته چې ماکس وبر دقيقه نظريه نه درلوده

او يا هغوی د اغ چې په عقالين بعد کې د    ،ماکس وبر مهم کار دا وه؟  زې الندې راويلېالمل شوی 

 په بعد کې، د کاريزماتيک مفهوم رامنځ ته کړ.   او د جاذبې (4)  بريوکراسۍ مفهوم

 
1. Christian, Harrison, Leadership Theory and Research, pp.41-42 

2 .David I.Bertocci, Leadership in Organization , p.43 

ړيو په اوږدو کې په اروپا کې، چې د روميانو او يونانيانو په مټ کوم پرمختګونه شوي وو، د ژوند ې. رنسانس: د منځنيو پ 3

له خلکو ه انحطاطي رشايطو له مخې  او  ې د  د ژوند ډيرو  ار شول، خلک د ښه  او لوړو زده کړو څخه  رامه ژوند، د ښو 

 د ستختو رشايطو له جملې څخه وو.  یايطو ته راښکته شول، دوامداره ګډوډۍ، جګړې، لوږه او مسکنت د هغو سختو رش 

دغه عرص چې د هغې دورې په اروپا پورې اړه لري، په تياره عرص مشهور دی، د تورې تيارې عرص په سلګونو کلونه دوام  

ړۍ ېميالدي پ ۱۴يطو کې ژوند کاوه او ومړ، وروسته بيا په نسلونو او خلکو په دغو ځناورانه رشا ی ر ېوکړ، لکه څنګه چې ډ

پيل وکړ، چې د روميانو او يونانيانو د دورو  بيا ځل لپاره په دې  لور الړل، خلکو د  کې ورو ورو حاالت د ښه کېدو په 

لونو په شا  ميالدي ک۱۳۵۰ږي، رنسانس د  ېسانه کړي، دغه دوره رنسانس نوماهرنونه او فناورۍ کشف او ژوند يې يو څه  

يې دوام وکړ. د رنسانس په دوره کې روښنفکرانو د خپل   ېړۍ پور ېميالدي پ  ۱۷ن تر  ااو خوا کې په ايټاليا کې پيل شو او  

ر نږدې شو او همدا شان په دې دوره ېشا او خوا نړۍ د مطالعې رسه عالقه پيدا کړه، د رنسانس هرن هم حقيقي ژوند ته ډ

د   نويو ځمکو  د  اروپايانو  رنسانس کې  ونومول شوله،  رنسانس  کې  اروپا  په  دغه دوره  بالخره  لټه کې شول،  په  کشفولو 

 ږون معنا ورکوي، رنسان د ايټاليا له شامل څخه پيل او اروپا کې يې پراختيا ومنده. ېفرانسوي کلمه ده، چې د دوهم ځل ز 

يش:   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور  ماسښنت    ۱۱:۱۵وخت    http://lomritob.com/%D9%BE%D9%87-%D8%A7د 

 ۸/۱۱/۲۰۱۶ورځ سه شنبه  تاريخ 

4   ( بريوکرايس   .Bureaucracy  بريوکراس د   : په    ۍ(  لپاره  ځل  لومړي  د  اقتصادپوه   ۍړ ېپ   ۱۸کلمه  فرانسوي  يو  د  کې 

موضوع    ۍټولنپوه ماکس وبر د بريوکراسږديز کال کې املاين  ېز   ۱۹۱۰وينست دوګورين په وسيله څرګند شوه. خو په  

ميز   په  ليکلو  د  همدارنګه  او  دفرت  کارکوونکو  د  دولتي سازمانونو  د  معنا  په  برو(   ( کلمو  دوه  له  بريوکرايس  کړه.  ترشيح 
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 دواړو مفهومو ترمنځ توپري په مکمل ډول واضح کړ.  او د نوموړو 

نو ځانګړتياوو جاذبه ده او د هغه کسا يچې کاريزماتيک، استثناي ل،وويل شو لکه څرنګه چې په پيل کې 

مو او  دغه اصطالح په ټولنيز ډول په سيايس علو   ،ږي، چې د رهربۍ د لوړ قدرت لرونکي ديېته ويل ک

ستفادې په پريوانو څو هغه رهربان چې د خپل شخيص ځواک په اتر   ،ږيېټولنپوهنه کې په کار وړل ک

بيان کړ ېژوره اغباندې   ګانې د ماکس ويرب لخوا په   يتيور   ۍد کاريزماتيکه رهربۍ اوسن  (1) يزه لري، 

ږي، ېله نظره کاريزما هغه وخت واقع ک(  ز  ۱۹۴۷)  پياوړي ډول تر اغېزې الندې راغلل. د ماکس ويرب 

ا له اصيل  راڅرګندچې کله رهرب  ليد رسه  او  بحرانېو اسايس مرام  او  او  ږي  د حل الرې  ونو  ته  ستونزو 

 (2) چې پر مرام او ليد باور وکړي. ،او په پای کې الس الندې کسان کولی يش وبايس

تاريخ چ  يپه  قدرتونه  هغه  کې  کوختونو  توضيح  نه  رسه  معناوو  منطقي  د  يې   ،دهېې  به  ته  هغه 

ر دا  ،وييل   (کاريزماتيکه) ترکيب شو چې کاريزماتيکه  له څه يش څخه  رويه  تر    ؟هد  ېهربۍ  پوښتنه  دا 

 
په مفهوم د حکومت او اداره کولو دي. بريوکرايس د يو فوق العاده    ،ږي او کرايس چې يوناين معنا لريېباندې اطالق ک

ادار بريا د  کې  ترڅ  په  نظام  م  ېل  خدمايت  سازماندهؤ او  د  شلم  ۍسساتو  د  وبر  دي.  شوي  وړاندې  د   ۍړ ېپ  ېلپاره 

(  ۱۹۱۸-۱۹۱۴) رسه او د لومړي نړيوال جنګ په ظهور او رشوع ېاقتصادي، سيايس او اداري رشايطو ګډوډيو ته په پاملرن

رشوع  ېز  مطالعه  په  سازمانونو  دولتي  د  کې  اروپا  په  کې  اغږديز  او  ښه  د  پېوکړه،  د  ادارو  چوکاټ  ېزناک  يو  لپاره  ژندلو 

باندې اقدام وکړ. هغه په دې فکر کې وه چې څرنګه کولی يش د سازمانونو لپاره طرحه جوړه کړي؛ ترڅو د   ،جوړولو 

شو  بريوکراس  وټاکل  د  ولري.  کې  ټولنو  په  رول  کارنده  او  مثبت  بنسټ،  پر  له    ۍځانګړنو  مديريت  اکادميک  اصطالح 

او مقرراتو په وسيله سمبالول ېرل کېنجال مسايلو څخه شمج قوانينو  په اصطالحي معنا رسه د دفرتونو،  ږي. بريوکرايس 

لرونک انتقاد  او  منفي  نظر رسه  بريوکرايس عمومي  اغ  یدي.  منفي  اکرثه  د هغه  او  لري  دا دی  ېز ېمفهوم  يو  چې   ،څخه 

معنا ورکوي. بريوکرايس په معنا د يو روش د سازماندهي او مديريت    ۍخلکو په فکر کې په اداري چارو کې د کاغذ پران

رعايت،    ،دی مراتبو  سلسلو  د  ثبت،  جرياناتو  چارو  د  او  مکاتباتو  ټولو  د  رعايت،  مقرراتو  او  قوانينو  د  کې  هغه  په  چې 

 لکه:    ،ږيې. بريوکرايس په نور معناوو رسه هم استعامليدتخصيص کول او رسمي جوړښت ته پاملرنه کول 

 بريوکرايس د معقول سازمان په معنا.  .۱

 په معنا.  ثريت نشتوالؤ بريوکرايس د په سازمان کې د م  .۲

 بريوکرايس د حکومت د اداري مامورينو په الس کې په معنا. .۳

 بريوکرايس د عامه ادارې په معنا.  .۴

 ن په معنا. بريوکرايس د سازما  .۵

 بريوکرايس د نوې ټولني په معنا.  .۶

نور تفصيل لپاره دې وکتل يش:    سهار  ورځ   ۹:۴۶وخت    http://ahmadalizade.blogfa.com/post/101/%D9%د 

   ۱۱/۱۱/۲۰۱۶جمعه  تاريخ 

 مخ  ۷۰، یو مديريت علم یرهرب  یها  یبربک، تيور  ی. احمدز  1

2 . Christian, Harrison, Leadership Theory and Research, p-42   
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داسې    ،ډېره حده پورې يو مشخص ځواب نه لري، خو يوه نظريه چې د دې پوښتنې نږدې ځواب دی

ک دي  چې  ،ږيېوړاندې  هغوی  رهربان  غري   ،کاريزماتيکه  په  باندې  کسانو  الندو  الس  خپلو  په  چې 

ی اطاعت  معمويل او لوړې درجې رسه کاريزماتيکه اغېزې لري، الس الندې کسان غواړي چې د هغو 

 (1) او داسې نور. يې وپېژين هغویاو غواړي چې  وکړي، هغوی رسه نږدې اويس

 

 د کاريزماتيکه رهربۍ مراحل  :لومړي جز

ي په څلورو مراحلو کې چې کاريزماتيکه رهرب   ی، د يوې ماډل وړانديز کړ   ( 2)جای کانګر او رابيندرا کاننګو 

ندو کسانو اړتياوو  ريال چمتو کوي، د الس ال ې فرصتونو لپاره چاپحله کې رهرب د  مر   ۍ په لومړ   ، توضيح کوي 

په دوميه مرحله کې رهرب د خپل ليدلوری د الس    ، جوړوي او تنظيموي  ږي، يو ليدلوری ېته حساسه اوس

ترمنځ    ي د هغه ليدلور   الندې کسانو رسه رشيکوي او هغه ليدلوری چې په اوس وخت کې د منلو وړ نه وي، 

 ۍد مهارتونو، خطر اخيستنې، قربان   يمه مرحله کې رهرب ېپه در   ، توپري کوي   د منلو وړ وي، چې تر ټولو ډېره  

ورمه مرحله کې په پای کې څل   ي، ورکوونې او ځانګړو رويو په وسيله د پريوانو باور او ژمنې ته پياوړتيا ورکو 

په ډول خدمت تررسه کوي او پريوان هڅوي، چې هغوی کولی يش چې   ېمنون   ي دونک ې رهرب د يو تقليد ک

 ( 3)ليدلوری ترالسه کړي. 

   دلی شئ!ېرهربۍ څلورو مراحلو ماډل لنډيز لشکل کې د کاريزماتيکه ( ۲-۲۰)په 

 
1 . David I. Bertocci, Leadership in Organization ,p.43 

2 . Jay Conger and Rabindra Kanungo 

3 . David I. Bertocci, Leadership in Organization ,p.44 
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2-20 Figure:Four stages of charismatic Leadership1 

 اريزماتيکه رهربۍ د ظهور الملونه د ک :دويم جز

 دي: موجوددلو په اړه دوه نظريات ېراڅرګند د رهربۍ په ټوله کې د جاذبې

   الف: ټولنيز او تاريخي رشايط 

اريزماتيکه ړونکو وييل دي، چې ټولنيز او تاريخي رشايط او بحراين الملونه د کېنو څېځ  د مديريت د علم 

 (. کانګر او کانانګو). کېږيرل ېدلو کې شمېد رهربانو په راڅرګند

پديوبر   هغه  رهربي  ته يشيده ګڼکاريزماتيکه  رامنځ  او رشايطو کې  بې ساري حاالتو  په  بې    ،، چې 

کوي، چې    يد بحراين حاالتو رهربان هر هغه څه پياوړ   ،ږيېاو په نادره توګه راڅرګند  (منحرص)  يسار 

چې    ،اړيکه نييسانو رسه په ښکاره توګه  حالت سمبال کړي او يا ستونزه حل کړي او د الس الندو کس 

 ( 2)پايلې به څه وي. هغویکوم فعاليتونه بايد تررسه يش او د 

 
1 . Ibid, p.44 

2 . David I. Bertocci, Leadership in Organization ,p.45 
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د جاذبې رهربان مخکې ) يواي ،په اړه شوي دي ۍبربچ د دې پر بنسټ چې ډېر تحليلونه د جاذبې رهرب ا

جاذبې لرونکو    ېژندل شوي دي، عادي او د لږ ېقدرت ته رسوي، اکرثه ناپ  ىد بحرانونو څخه چې هغو 

اړيکه   او  ، چې د جاذبې د رهربانو رسه د پريوانو قوت، احساسىهغه باوري د  ،کېږيپه بڼه تر سرتګو  

 احتامالً د ځانګړو موقعيتونو او حاالتو له مخې په سازمان کې رسچينه اخيل. 

ناارامي   ه روچ باوري دی، چې د جاذبې رهربان د ښايست اوج اکرثه په هغو وختونو کې وي، چې ټولنيز 

او نارضايتي، په ځانګړي ډول په رشکتونو کې وجود لري. په دې حاالتو کې د تجربې نشتوالی او د برش  

، چې پريوان د رهربانو اطاعت وکړي او د ځان څخه  کېږيدې المل    ضد ارزښتونه په سازمانونو کې د 

رويو اصيل المل دی، چې    په نظر د بحران موجوديت د  ىنوي رواين غربګونونه را څرګنده کړي، د هغو 

 تړون خوري. ( هستې په عنوان يد مرکز )د جاذبې رهرب په شخصيت 

 ب: د رهربانو او پريوانو خپلمنځي اړيکې 

درې نوعه اړيکې    ې منځ درې نوعه احساسايت او عاطفي اړيکې وجود لري. نوموړ د رهربانو او پريوانو تر 

دغه درې نوعه اړيکې    ،دو المل ګرځيېنو د تشکيل کپه سازمانونو کې حتا په ټولنو کې د جاذبې رهربا

 : تر مطالعې الندې نيسو ،ېشو  ېږديز( څرګندېز  ۱۹۸۸)په کال  ،چې ليند هومل نظريه ده

ويل   ته  يا جاذبې رهربي هغه رهربي  توانايکېږيد کاريزما  د هڅولو  او  ، چې د الس الندې کسانو  ي 

د هغه حالت  دا  او  ولري  ژمنې څخه    ی،قدرت  له  فرد  د  او  قدرت  له  د شخصيت  يواځې  چې ځواکونه 

 رسچينه اخيل. 

راڅرګند وخت  هغه  رهرب   ،ږيېجاذبه  د  فرد  چې  ستونزمنو رش   ۍکله  غوره  په  نو  ونييس؛  قرار  کې  ايطو 

 . يربانو ته کاريزماتيکه رهربان وايکړه وکړي، ځان او نور د بحران څخه وژغوري او دا ډول رهېپر 

لري او ليند هومل له  د غړو رسه مهم رول  ېد رهرب او افرادو او د رهرب روي رسه رسه نامتوقع اړيکېله دې 

  له: ېعبارت د ې انده دا روي

 ()د حوصله مندۍ او بښنې رسه ېعاطفي روي .۱

ليند هومل داسې ليکي اړه  مني د    لري، په دې معنا چې  ېرهربان د افرادو رسه عاشقانه روي )  : په دې 

څخه هدف دا    ې دې روي  د  (.خپل معشوقې هر ډول اشتباه نظر انداز کوي او د هغې څخه سرتګې پټوي

دی، چې رهربان غواړي د بې نزاکته سلوکونو د اصالح لپاره افرادو ته چانس ورکړي؛ تر څو دوباره تکرار  

 نه يش.
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 سمبوليکه رويه  .۲

ر  چې  د  کله  خپله  په  لهرب  رسه  کار  او  ښېدندې  کوي، ايوالتيا  پاملرنه  ته  پرمختګ  نورو  او  ځان  د  ي، 

رسه  نورو  د  او  تخصص  کې  چارو  په  لري،  شخصيت  يې  منونه  لري،  انظبات  لوړ  وي،  بدليدونکی 

اد په نتيجه کې افر  ،تقا لپاره رواين اسباب دير د خپلو پريوانو د ارزښت ا هغویپر دې  ءً مرستيال وي، بنا

  ، ه هر ګام څخه تقليد او پريوي کويلګه د ځان لپاره ګڼي او د رهرب لېد خپل رهرب سمبول، منونه يا ب

 ر تګ وکړي.ېپه څ ىغواړي چې د هغو په شان واغوندي، وينا وکړي او د هغو 

 د اړيکو پراختيا .۳

په نتيجه رسه په افرادو کې د ځان لپاره د متايل احساس را څرګندوي، چې  ېرهربان د خپلو مهربانه روي

مختګ کوي او په نتيجه  ، رويي په ښو اخالقو رسه پر کېږي منځ اړيکې غښتلې  کې د رهرب او افرادو تر 

دو المل ګرځي، په ضمن کې افراد په رهرب باور لري او د رهرب په  ېکې په افرادو کې د خالقيت پيدا ک 

  (1) ې د امنيت احساس کوي.سيوري ک

 د کاريزماتيکه رهربانو ځانګړنې  :يم جزېدر 

په سازمان کې جذابه   لخوا  فرد  يو  نه دي، خو    ،دلېاوس  (اغېزناکه )د  په وسيله حاصلول  د خپل مقام 

چې د رهرب له رويو څخه الس ته راځي، په دې اړه يو د ژور    ،خاصه ځانګړنه ده  هکاريزما او جذابيت يو 

 .  هد کانګر او کانانګو طبقه بندي د ترينو څيړنو څخه،

نظر د اوسنيو حاالتو څخه ډېر مخالف وي، ولې په    ىچې د هغو   ،رهربان هغه وخت جذاب دي ❖

 نه. خوښوي او که ىعني حال کې بايد الس الندې کسانو ته د کړنو ازادي وي، چې هغو 

 ږي.  ېموخو ته ورسڅو مشرتکو تر  ،د جاذبې رهربان خطرونه قبلوي او قرباين ورکوي ❖

په کار وړي او شخيص خطرونه قبلوي، چې په ډېر احتامل    ېد جاذبې رهربان، غري عادي روي ❖

 شخيص منافعو ته ډېر زيان رسوي. هغویرسه د 

 د جاذبې رهربان د خپلو نوښتګرو روشونو څخه کار اخيل.  ❖

بديل په    ې حالت د منفي حالت په عنوان او راتلونکي اهداف په زړه پور   یجاذبې رهربان اوسند   ❖

 عنوان او د الس ته راوړلو وړ توضيح کوي.

د زړور رويو او پر نفس    ،څو وکولی يشزې په روښانه توګه بيانوي؛ تر ېخپلې انګ  ند جاذبې رهربا ❖

 کړي.  د اعتامد څرګندولو په وسيله الس الندې کسان رهربي

 
 مخونه  ۷۳او  ۷۲، یو مديريت علم یرهرب  یها  یبربک، تيور  ی،. احمدز  1
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ستونزه هيڅکله په    د جاذبې رهربان خپلو سازمانونو ته د امکاناتو د برابرولو زمينه مساعدوي او ❖

 ږدي.ېخپل حال نه پر 

والتيا او مينه  ېرمختګ او د نورو له پرمختګ رسه لمهارتونو په پ  ۍد جاذبې رهربان د خپلې رهرب  ❖

 لري.

ر  ❖ جاذبې  لريد  تصور  فعاله  او  ليد  لوی  خپلو    ، هربان  د  منافع  نورو  د  رهربان  نوموړي  همدارنګه 

 ږي. ېر ېنافعو لپاره د خپلو منافعو څخه تمد منافعو په پرتله بهرت ګڼي او د نورو 

لأ جر  د جاذبې رهرب ېت، دندې رسه  پوهه  او  او صداقت، احساسات  ريښتنويل  نورې ځانګړنې    ۍوالتيا، 

لکو د پاملرنې او توجو اړولو توانايي د ځان په  عبارت د خ ۍڅنګه چې مو ولوستل د جاذبې رهرب  لکه ،دي

 کولی شو چې زده کړو.( اکاريزم) البته جاذبه ،هلوري د

 تيورۍ څخه په عمل کې ګټه اخيستل د جاذبې رهربۍ له 

؛ نو څو الندې ځانګړنې په  يزه وښندېپرې اغې  او تاس  جذب يش  يدې لپاره چې خلک ستاسې پر لور   د

 ځان کې پيدا کړئ.

چې ځوان ياست او د ژوند رسه مينه   ،ئشه فکر وکړ ېهم  ،څکله ځان ستړي مه ښکاره کوئېه ❖

 لرئ.

 ولرئ.( همنشني)ښه ملګري ❖

 تروشوالی، ناوړتيا او جديت له ځان څخه جال کړئ.  ❖

 څکله ځان ته ناروغ مه وايئ.ېو رسه ملګري او همرازه اوسئ او هد ټول ❖

 هپه خپل نوم په خوښۍ او هڅونې رسه وکړئ، د هغوی ډېر لږ   ید نورو د وړتياو يادونه د هغو  ❖

 لويه وښايئ. هالس ته راوړنه په عام محرض کې ډېر 

ږدئ چې په خپله خپل عيبونه اصالح کړي،  ېنقطې هيڅکله مه روښانه کوئ او پر د نورو ضعف   ❖

مينې    که هغوی ته د نيک نيت له پلوه عيبونه ښکاره کوئ؛ نو په ډېر مخفي ډول او په ډېرې

 رسه ورته يادونه وکړئ.

 د افرادو کمزوري خپل تقصري وګڼئ. ❖

 په زړونو کې ځان ته خالصه کړئ. هغوی په اصل کې الره د  ،ئکه د نورو زړونه په الس راوړ  ❖

 ګڼه وکړئ. ې نورو رسه ښ ❖
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 ې پر وخت کې ځای او افراد د څو لحضو لپاره ترک کړئ.وسږئ او د غېمه عصبي ک ❖

 اوسئ.تل د نورو په فکر کې  ❖

 مغرور او بدګومانه مه اوسئ.  ❖

 تل نورو ته د قدر په سرتګه وګورئ او د نورو شخصيت ته په جدي ډول متوجه اوسئ.  ❖

 تل د خپل منطق په اړه فکر وکړئ کنه؛ نو تاسو ته به نور فريب درکړي.  ❖

 په ظاهر او باطن دواړو کې ښايسته، پاک او باسليقه اووسئ. ❖

ک شو،  واضح  پورته  چې  مطالب  داسې  کوم  رهربي  جاذبې  د  چې  وکړو،  ګريي  نتيجه  داسې  شو  ولی 

 وي او يا هم په بل عبارت ټول انسانان د  هچې په ذايت ډول په ټولو افرادو کې موجود  ،ځانګړنه نه ده

 دې وړتيا او قابليت ترالسه کولی يش.

هر فرد د جاذبې رهرب  د جاذبې ځانګړنه تل د ټولو افرادو رسه نه وي او په ټوليز ډول نه يش کولی، چې  

 مشاهده  چې رهرب   ،دل داسې ځانګړنه دهېزمن اوسېئ. مهم ټکی دا دی چې جذابه او اغپه عنوان ومن

غه کې د  ، په ههپه ټوله کې غوره ځانګړنه چې د رهرب په رويه کې موجود د  ، شوي رويو رسه تړون ولري

 دلو المل ګرځي.ېجاذبې ځانګړنو د راڅرګند

دغو ځانګړنو رسه اشنايي پيدا کړو، زده کړو او حتا د    چې د   ،کتنې رسه کولی شو  ته په  ۍدې نتيجه ګري 

 (1) هغې څخه نورو افرادو ته ښوونه ورکړو او په پايل کې له ځان څخه غوره رهرب جوړ کړو.

 

اى،   )مبادله  رهربۍ  معاملوي  مطلب:  تيوري  ېتبديل پنځم  ورکړې(  راکړې  دونکې، 

(Transactional Leadership Theory  ) 

 رسه پرمختګ رامنځ ته کوي.  ې ته د مجازاتو او مکافاتو په ورکړ ، چې رهرب پريوانو هدا هغه تيوري د

او معلومو معاملوي رهربان د الس الند بايد ويش؛ ترڅو غوښتل    يې کسانو رسه مرسته کوي  چې څه 

رهرب د   ،ځان په اړه احساس ته پاملرنه کويژندنې او د  ېترالسه يش او رهرب د نورو ځان پ  پايلې  ېشو 

له مفهوم څخه ګټه اخيل؛  ټاکلو الر  د هدف  بيا  او  وړاندې کوي  لپاره مکافات  فعاليتونو  غوښتل شوو 

يش معلوم  ته  کسانو  الندې  ډول الس  په ښکاره  يش  ،ترڅو  ترالسه  مکافات  څرنګه  رهرب    ،چې  يو  بيا 

ترڅو پورې چې اهداف نه وي ترالسه شوي، چې دې ته استثنايي   ،ږي او مداخله نه کوي ېطرف ته ودر 

  :جونز معاملوي رهربي داسې تعريفوي جورج او  ،کېږيويل  (2) مديريت

 
 مخونو پورې  ۷۶څخه تر  ۷۳. احمدزی، بربک، تيوری های رهربی و مديريت علمی، د  1

2 . management by exception 
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، چې الس الندې کسان سرتو فعاليتونو او مکافاتاتو السته راوړلو ته هڅول  يږ ېکته ويل  ۍهغه رهرب ))

   ((.کېږي او په ناقصو کړنو رسته رسولو رسه هغوی ته مجازات ورکول  کېږي

د معاملوي رهربۍ څخه په ګټه اخيستنه کې رهرب په مرشوطه مکافاتو باندې تکيه کوي او هغه مکافات 

چې دغه مکافات   ،ړه لري او هغوی کوم فعاليتونه بايد تررسه کړيچې الس الندې کسانو کړنو پورې ا 

ترڅو ښه معاش واخيل، يا ټيټو  ،ډېر کړي ډول الس الندې کسان بايد خرڅالو لګې پهېد ب ،ترالسه يش

لپاره د کار زياتول. معاملوي رهرب د هدف الر   ارتقا کولو  لګښتونو رسه ډېرې جايزې ترالسه يش، يا د 

ي د  اهداف، الرښو مفاهمو څخه  به  رهرب  همدارنګه  خو  اخيل،  کار  ډول  په  چوکاټ  سازمان  و  د  او  ونې 

تنظيموي  د  ،ماموريت  کړيد  ترالسه  اغېزمنتيا  چې  لپاره  او    ،ې  رهربانو  د  پذيري  الندو  انعطاف  الس 

 (1).همهم د هکسانو لپاره ډېر 

 

 ( رهربۍ تيوريې، تغري ورکوونک)تحول گرا  بدلوونکي :شپږم مطلب

 (Transformational Leadership Theory  ) 

چې   څخه  تګالرو  مشهور  او  نويو  له  يو  رهربۍ  راهيس ېز (  ۱۹۸۰)د  کلونو  وړ    ېږديز  پام  د  څېړونو  د 

، چې د هله منونو څخه د((  نوې رهربۍ))رهربي د    بدلوونکيرهربۍ تګالره ده.    بدلوونکيديل د  ېګرځ

 (2)پاملرنه کوي.رهربۍ جاذبې او اغېزې عناصو ته ډېره 

د    ،هلخوا وړاندې شو   (ز  ۱۹۷۳)  (3)ونټان  و اډرهربۍ نظريه لومړي ځل لپاره د    (تحولگرا)  بدلوونکي د  

  ۱۹۷۸)  (1)ټولنپېژندونکي جيمزمک گرگور برنز سيايس  دې نظريې د پيداکېدو په وخت کې يوه څېړنه د  

 
1 . David I. Bertocci, Leadership in Organization ,pp.48-49 

2 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.161 

ټاون) 3 ډان   .James Victor Downton  په په  ېز   ۱۹۳۸(:  ډسمرب  د  کې  کال  کې    ۱۱ږديز  ښار  ګلينډال  په  کلفورنيا  د 

ټ او همدارنګه د جيمز ډاون  ټولنپوه چې د خپلو څيړنو له مخي چې د جاذيب زېږيدل  يو  نوم هم مشهور دی.  په  اون 

د کلفورنيا بريکييل د پوهنتون   اږي. هغه خپل دوکتور ېژندل کېپ  ېديني حرکتونو او فعاليتونو له مخ  ېرهربۍ په اړه وو، نو 

مفهوم رسه بيا ليدنه   ېیکه. د جاذب( د تيزس ولRebel leadershipږديز کې د ريبل رهربي )ېز   ۱۹۶۸څخه ترالسه کړه. په  

(revisiting the concept of charisma  په نوم موضوع ته د )ږديز کال کې په کتاب کې ډېر پرمختګ ورکړ. ېز   ۱۹۷۳

کې پوهنتون  په  کلوراډو  د  کې  بولډر  په  کې  رشته  په  علم  او  هرن  د  کلونه  ډېر   University of Colorado at) هغه 

Boulder   .په زده کړه ورکول وبوخت ) 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Colorado_at_Boulder
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Colorado_at_Boulder
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چې د رهربۍ او پريوۍ    ،تر رسليک الندې پيل شوه، برنز په خپل اثر کې پلټنه وکړه  ( رهربۍ)لخوا د  (  ز

ک چې خپل څو  ل،ړه ليکنه وکړه او هغه خلک يې وګڼبرنز د هغه رهربانو په ا  ،ونښلويرسه له يو بل رول 

انګ ته  او الس الندو  ېالس الندې کسانو  رهرب  د  ترڅو  ورکوي؛  ترالسه  زه  په ښه شکل  اهداف  کسانو 

لري، ځکه چې رهربي د الس ال   ،يش توپري  ډېر  له قدرت څخه  نظره رهربي  له  برنز  له  د  ندې کسانو 

 ( 2).هنه د ېدونکېاړتياوو څخه جال ک

چې افرادو ته بدلون او تغري    ،رهربي هغه عمل دى  بدلوونکي  ،لکه څنګه چې د نوم څخه يې څرګندېږي

  بدلوونکي   ،کې رانغښتي ديپه  اهداف  د مهاله  اوږاو    ، معيارونهلوړ ارزښتونه، اخالق، اصول  ورکوي او 

رسه د    هغوی اړتياوو پوره کول او    هغوی، د  زې په نظر کې نييسېرهربۍ کې د الس الندې کسانو انګ

الس الندې کسان ، چې  هاغېزه موجود د  ېانګړ رهربۍ کې يو ځ  بدلوونکي  ،يو انسان په ډول رويه کوي

  ، هغه په پرتله ډېر څه ترالسه کړي  ، د کېږي؛ ترڅو هغه توقع چې معموالً ترې  يږ ېپه حرکت راوستل ک

 (3)چې اکرثاً کاريزماتيکه او خيايل رهربی رسه يوځای کوي. ه،دا هغه پروسه د

ت رامنځ  څخه کار اخيل؛ ترڅو په خپلو الس الندې کسانو کې خوځښ  (جاذبې)رهرب له کاريزما  بدلوونکي

رهرب له الس    بدلوونکي   ،لګه ويېمومي ډول د يو منونې رهربۍ يوه باو په ع  يته او هغوی ته الهام وبښ 

فعاليتونه د ارزښت وړ دي او په الس الندې کسانو   هغویچې څومره د    ،کوي  ېالندې کسانو رسه خرب 

ع  دي او څومره د ډلې له فعاليتونو څخه توق   يلري، الس الندې کسان څومره ځانګړ   باندې څومره باور

 
يش:   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور  ماذيګر    ۳:۳۴خت  و   https://en.wikipedia.org/wiki/James_V._Downtonد 

 ۱۲/۱۰/۲۰۱۶تاريخ    ورځ چهارشنبه

برنز) 1 گرگور  جيمزمک   .James MacGregor Burns( په  ز ۱۹۱۸(:  په  ې(  اګست  د  کال  د    ۳ږديز  ماساچوسټس  د 

کې د ماساچوسټ د ويليمسټاون په ښار کې    ۱۵ږديز کال کې د جوالی په  ې( ز ۲۰۱۴دلی او په )ېږ ېميلروس په ښار کې ز 

علم درلوده. د ويليم په پوهنتون کې د حکومتدارۍ   ېتاريخ پوه او سياست پوه او د رهربۍ په اړه ي يامريکايومړ. برنز يو 

 the James MacGregor Burns Academy of Leadership of theاستاد وو او يو د قدر وړ عامل د رهربۍ په اړه په )

School of Public Policy at the University of Maryland, College Parkپوهنتون کې شم په  ماريالنډ  د  رل  ې ( 

په   ۍ( او د ميل کتاب جايزه په تاريخ او بيوګرافPulitzer Prize ږديز کال کې برنز د پوليټزر جايزه)ې( ز ۱۹۷۱ده. په )ېک

لپاره) اړه کار  (  Roosevelt: The Soldier of Freedom اړه ترالسه کړه. د خپل د امريکا دوه ديرشم ريس جمهور په 

 ږي.ېژندل کېښه پ ېاو تشويقي رهربۍ د مکتب تيورۍ له مخ ېدونکېليهغه د بدلون رهربۍ، تبد

يش:   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور    ۷:۱۸وخت    https://en.wikipedia.org/wiki/James_MacGregor_Burnsد 

   ۱۲/۱۰/۲۰۱۶ماسښنت  ورځ چهار شنبه   تاريخ 

2 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.162 

3 .Ibid, p.161 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Maryland,_College_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulitzer_Prize
https://en.wikipedia.org/wiki/Roosevelt:_The_Soldier_of_Freedom
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اوويس براليس  غوښتنو  پر  چې  نفدا  ،لري،  باور،  ځان  پر  حاکميت،  له  رهربان  او  رنګه  اړتيا  لپاره  وذ 

د  ۍاخالقي رښتينو  نتيجه کې خپل  په  او  زياته کړي  او جاذبې  ي څخه ګټه اخيل، چې خپل کاريزما 

 غېزمنتيا ته پرمختګ ورکړي.رهربۍ ا

ژندلو او ليدلوري په پرمختګ رسه بدلون ورکوي، هغه ليدلوری  ېرهرب يو سازمان ته د موقع په پ ینکو بدلو 

په غړو  سازمان  د  او  کوي  پيدا  باور  اړه  په  ليدلوري  د  رشيکوي،  رسه  غړو  له  سازمان  رسه    د  هڅولو 

د بدلون راوستلو احساس، د بدلون لپاره ثبات درلودل او د ستونزو له ژر حلونکو    ،ليدلوري ته ځان رسوي

کوم چې سازمان را    ژينېمرسته کوي؛ ترڅو هغه اړتياوې وپ  الرو څخه رهرب له الس الندې کسانو رسه

 (1) ژوندی کوي.

برنز  کې الس الندې کسانو کې خوځښت    ۍرهرب   بدلوونکيله نظره  (  ۱۹۸۵)  (3)او باس  (۱۹۷۸)  (2)   د 

ته   له خپلو شخيص  کېږيرامنځ  لپاره  راوړلو  او موخو د السته  اهدافو  د سازماين  ترڅو  ګټو څخه تري  ؛ 

رهربۍ لپاره يو ماډل ته   بدلوونکيد رهربۍ يو څو بعدي پوښتنليک څخه په ګټه اخيستنې باس د    ،يش

عبارت   يې  نومونه  چې  ورکړه،  پرمختګ  وسيله  په  رويو  او  سلوکونو  غوره)  منونيي  :لهدې  د  ( کامله، 

   څخه دي. (٧)او انفرادي پاملرنې (6)، معنوي تحريک(5)خوځښت ی، هڅونک(4)اغېزه

يعنې داسې  )  تقليدي منونې : رهربان د خپلو الس الندو کسانو په وسيله لکه د  منونيې اغېزه ❖

 هغوی پريوي وکړي او د  هغویشخص په ډول چې الس الندې کسان ترې تقليد کوي او غواړي چې د 

څخه تقليد وکړي او پر    هغویالس الندې کسان غواړي چې د    ي،په ډول په نظر راځ(  په شان اويس

دونکي او منونيي سلوک لرونکي شخص په ډول  ېو رهربانو په وسيله د يو تقليد کهغوی باور لري او د خپل

 . کېږيدرک 

 
1 .  Robert Palestin,  From Leadership Theory to Practice (A Game Plan for Succes as a Leader), 

pp,16-17 

2 . Burns 

3 . Bass 

4 . idealized influence 

5. Inspirational motivation 

6 . Intellectual stimulation 

7 . Individualised consideration 
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څوي او  چې خپل الس الندې کسان ه  ،رهربان داسې سلوک کوي  خوځښت:  ینکو هڅو  ❖

خپلې هيلې او غوښتنې الس الندو کسانو ته په واضح    هغوی  ،خوخښت په کې رامنځ ته کوي

 چې سازماين اهدافو رسه مخاخ يش او هغه ته ځان ورسوي.  ،ننګوي هغویډول انتقالوي او 

تحريک  ❖ تحريکويمعنوي  کسان  الندې  الس  خپل  رهربان  ابت  ،:  او  کچې  کوونکي  ار 

په ظاهري بڼه    چې الس الندې کسان هر څه  ،ډاډ ورکوي  یدو   ،يت راوستونکي اويسخالق

، رهربان  (يعنې د يوې موضوع په اړه څېړنه کوي او هر څه هوا په هوا نه منې)ي،  باندې نه من

نظريات او    ينو ،  حاالت وننګوي  یفرضيو په اړه پوښتنې وکړي، اوسن  ترڅو د   ،هڅوي  هغوی

 .ېږيکاو د نويو تګالرو لپاره ناکاميو ته مجازات نه ورکول  کېږيخالقيت ته مکافات ورکول 

: رهربان د خپلو الس الندو کسانو رسه په جال جال ډول رفتار کوي او داسې  انفرادي پاملرنه ❖

د افرادو    ،پاملرنه موجود وي  ېد هر فرد رشد ته ځانګړ   ،کوي، چې دوی يو شان اړتياوې لري  ګامن نه

فرصتونه مشخصولی    ې نقش لوبوي او د زده کړ اړتياوو او رضورتونو معلومولو لپاره رهرب د يو الرښوونکي  

 چې شخيص رشد ته پرمختګ ورکړي. ،يش

( ز  ۱۹۹۴)  او بيا وروسته باس او اوليو  (ز۱۹۸۵)عالوه د بدلونکي رهربۍ له ماډل څخه چې د باس

نورو څېړون) د  بيا  په  چې  راغللکو  په کې  ډېرو  (  وسيله اصالحات  نورو علاموو هڅه  وړاندې شو، 

رهربۍ په    يکولو رسه تعريف کړي او د ليدلور   یرهربي د ليد لوري په يو ځا  بدلوونکي چې    ،هلو ک

 مفهوم رسه وکارول شو.

کړ  څرګند  را  څېړنې  روي  بدلوونکيچې    ،تجربوي  فعاليتونو  ېرهربۍ  پر  کسانو  الندې  الس  او    د 

وښتنليک اعتبار د بدولون رهربۍ  همدارنګې د رهربۍ څو بعدي پ  ،رضايت باندې مثبته اغېزه لري

 ژندلو لپاره د ډېرو څېړونکو لخوا ومنل شوه.  ېپ

اعتب ته  نورو فکتورونه څخه رهرب  د  تيوري کې  بدلونکي رهربۍ  لپاره  د دې څخه عالوه  ورکول  ار 

په هر    ،په پرتله غوره ښکاري  هربي د معاملوي رهربۍ له تګالرېنکي ر و بدلو   ،املرنه کويډېره پ

څېړنې ک  له،وښود  حال  رهربي  معاملوي  يشېچې  ک  ، دای  وړاندوينه  او  مستحکم  دونکو  ېپه 

مرشوط   د  يش  کيداي  کې  تعني  په  اهدافو  او  تجارت  په  وي،  روش  اغېزمن  ډېر  کې  محيطونو 

 خوځښت لپاره مناسب وي. مکافاتو نقش د کارکوونکو 

نتيجه کې   روي  بدلوونکيپه  پراخه  ته  برابروي، ک  ېرهربي رهربانو  اغېزمنتيا  او سلوکونه  د  وم چې 

 ( 1) ن دي.ېلپاره اړ 

 
1 . Christian, Harrison, Leadership Theory and Research, pp.47-49 
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 رهربي د معاملوي رهربۍ په مقابل کې   بدلوونکيلومړی جز:  

، معاملوي رهربۍ کې ډېره پاملرنه د رهرب او  رهربۍ ترمنځ په توپري قايل دى بدلوونکياو  معاملويبرنز د 

باندې   اړخريو معامالتو  دوه  په  نويو   ،کېږيالس الندې کسانو  د  سياستمداران  د    ماليايت  هغه  قوانينو 

په همدې ډول    ،رهربۍ يو ډول دى  معاملويپه ټاکنو کې بريايل کېږي، د  او    کوي  ژمنهوضع کولو    عدم

هغه مديران چې کارکوونکو ته د اهدافو په ښه ډول ترالسه کولو په بدل کې د ترفيعاتو وړاندېز کوي، د  

کې، استادان معاملوي دي، کله چې شاګردانو ته د زحمتونو په    يپه ټولګ  ،معاملوي رهربۍ ښودنه کوي

و کې د سازمانونو  د معاملوي رهربۍ معاملوي بعد ډېر عام دی او په ډېرو سطح  ،بدل کې درجه ورکوي

  .کېږيپه ټولو ډولونو کې رعايت 

وسيله يو شخص له نورو رسه    ، چې د هغې پههيو پروسه دۍ  رهرب   بدلوونکيمعاملوي رهربۍ په پرتله  

کسانو   ې اخالقو سطحه په رهرب او الس الندږي او يوه اړيکه جوړه وي، کوم چې د خوځښت او  ېمرصوف

دا ډول رهرب د الس الندو کسانو اړتياوو او خوځښتونو ته ډېره پاملرنه کوي او د الس    ،دواړو کې لوړوي

 الندو کسانو رسه مرسته کوي، چې په مکمل ډول امکانات ترالسه کړي. 

م  او موږ ه  (1)رهربۍ ته اشاره کوي  لونکييوې بېلګې په توګه راوړي او د هغه بد   برنز مهامتا گاندي د

د ميلونونو انسانانو هيلو ته بدلون  ، چې ګڼو  غوره مثالرهربۍ يو    ېالله عليه وسلم د بدولونک  یمحمد صل

 . دنيا او اخرت يې ورته ښايسته کړ او 

 ( Pseudotransformational Leadershipرهربي)  بدلوونکيغري حقيقي  :دويم جز

بيا  خخو د منفي الرو څ  ،هغه رهربان چې بدلون راوستونکي دي رهربان نه ويل    بدلوونکي ه هغوی ته 

، د دې لپاره چې دې خلکو ته کومه اصطالح وکارول يش، چې د منفي او غري مرشوع الرو څخه  کېږي

باسو بدلو  ته  هغوی  نو  دي؛  راوستونکي  حقيقي  (  ز  ۱۹۸۸)  نکي  غري  د    رهربۍ   بدلوونکيکې 

(Pseudotransformational Leadership)  وکاروله اړه    ،اصطالح  پورې  رهربانو  هغه  اصطالح  دا 

قي  د بدو اخالقي ارزښتونو رسه. غري حقي ،چې هغوی خودخوا، خود غرض او قدرت غوښتونکي وي ،لري

، کوم چې د رهرب خپلو ګټو پورې اړه لري، نه د نورو ګټو  کېږيژندل ې رهربي د شخيص رهربۍ په توګه پ

ټولنيزه   بدلوونکي پورې.   او  وي  نغښتې  کې  په  ګټې  عامه  چې  کوم  ده،  رهربي  ټولنيزه  رهربي  حقيقي 

 ږي.ېر ېنکي رهربان د نورو ګټو لپاره له خپلو ګټو څخه تو بدلو 

په    (  Turner)  او ټرنر   (Barling)بارلينګ    (،Christie)  د څلور تجربوي مطالعاتو په لړ کې، کريسټي

بدلو (  ز  ۲۰۱۱) حقيقي  غري  د  ابتدايو کې  يوه  رهربۍ  د   (ماډل)  منونه  ينکي  چې  کوم  کړ،  توضيح 

 
1  .Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.164 
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څلو  رهربۍ  د بدلونکي  عبارت  چې  کوي،  منعکس  عناصو  منوني  ېرو   idealized)  اغېز   يله 

influence،)   خوځښت  ینکو هڅو  (inspirational motivation ،)    تحرک  intellectual)معنوي 

stimulation )او انفرادي پاملرنها  (individualized consideration،)  مخکې توضيح شو. دا ماډل

حقيقي   غري  کوير   بدلوونکي د  مرسته  کې  کولو  توضيح  په  حقيقي   ،هربۍ  غري  چې  کوي  وړانديز  دا 

هڅو   بدلوونکي هغه  خواهشاتو  (inspired leadership)ې  نکو رهربي  خپلو  چې  ده،  پاملرنه    رهربي 

چې په پريوانو کې خپلواکه اندونو ته پرمختګ ورکړل يش او په ټوله کې نور    کېږياو نه غوښتل    کېږي

  نکی استعداد او جاذبه لري، خو خود و نکی رهرب پياوړی هڅو و يو غري حقيقي بدلو   ،کېږي ته لږه پاملرنه  

کوم   ، دا هغه رهربي ده  کسانو ته د خپلو ارزښتونو پر لوري الرښوونه او حکم کوي.  غرضه او الس الندو 

 ځکه چې عامه منافع نظر انداز کوي. ،چې د الس الندو کسانو د ګټو تهديد کوونکی دی

پ هغه  پوهېپه  باندې  بدلو ېچدګيو  حقيقي  د  چې  لوړتياو دل  اخالقي  رهربۍ    (moral uplifting)  نکي 

  ۲۰۱۱)په    ( Sosik)  او سوسيک  (  Riggio)  ريجيو  (،Avolio)  اوليو  (،Zhu)  لري، زو عنرص پورې اړه  

يو(  ز و   کې  ترڅو  کړ؛  وړاندې  ماډل  بدلو تيوريکي  حقيقي  څرنګه  چې  افرادو و ارزوي  د  رهربي  او    نکي 

رهربي د الس الندې کسانو    بدلوونکيچې حقيقي    ،ليکواالنو فرض کړه  ،ګروپونو پر اخالقو اغېزه کوي

او په مقابل کې د  (  لکه همدردي)  ،پر اخالقي هويتونو او اخالقي احساساتو په مثبته توګه اغېزه کوي

عالوه   څخه  دې  له  کوي.  الرښوونه  ته  فعاليت  اخالقي  او  نيونې  تصميم  اخالقي  وسيله  په  پريوانو 

ريال، تصميم نيونې او ېنکي رهربي د ګروپ اخالقي چاپو چې حقيقي بدلو   ،ليکواالنو نظريه وړاندې کړه

راتلونکي کې نورو څ  اخالقي فعاليت رسه اړتيا دهېتړيل دي. په  و هغه ترڅو د هغو فرضيو  ترڅ  ،ړنو ته 

  ( 1)چې په دې ماډل کې موجود دي. ،ارزول يشاعتبار و 

   )جاذبه( کاريزما نکي رهربي اوو بدلو   :يم جزېدر 

د جاذبې رهربۍ تيوري هم چاپ  (  ۱۹۷۶)  (2) عني وخت کې چې د برنز کتاب چاپ شو؛ نو د هاوسپه  

اکرثه    ،راهيسې د څېړونکو لخوا د جاذبې رهربۍ ته ډېره پاملرنه وشوهد دې کتاب د خپرېدو څخه    شو،

  د کاريزما   ،کېږيخو وررسه يو شان توضيح    ،رهربۍ رسه که څه هم مرتادف نه وي  بدلوونکي وخت د  

ډالۍ په توګه استعامل او توضيح شوه، کوم چې خاص افراد يې   ېړ ګکلمه د لومړي ځل لپار د يو ځان

 
1 . Peter G Northouse, “Leadership” Theory and Practice,8th edition, p.265 

2 . House 
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د کاريزما لپاره يو مشهور (  ۱۹۴۷)  (1)وبر   ،ه کارونو تررسه کولو وړتيا ورکويته د فوق العاد  هغویلري او  

قدرت ورکوي    ی کوم چې يو شخص ته ځانګړ   ،شخصيت خصوصيت يې وګاڼهتعريف وکړ او يو خاص د  

د    ،کېږياو د لږو خلکو لپاره وي، الهي منشاء لري او په نتيجه له دې شخص رسه د رهرب په ډول رويه  

ړنې ټينګار کاوه، همدارنګه په رهربانو کې د کاريزما په  ګويرب پر کاريزما د يو شخصتي ځان  دې رسه رسه

 الس الندې کسانو نقش لوبول يې هم مهم وګاڼه.منلو رسه د 

په    (کاريزماتيکه رهربان)  هاوس د خپل جاذبې رهربۍ په تيورۍ کې وړانديز وکړ، چې د جاذبې رهربان

اغېزې د   فعاليت کوي، کوم چې خاص کاريزماتيکه  پر الس الندې کسانو   هغویځانګړو طريقو رسه 

  ې رهرب شخصيتي ځانګړتياوې عبارت د  نظره د يو کاريزماتيکه. د هاوس له  (شکل وګورئ  ۲-۲۱)  ،لري

پر   :له اخالقي    ونور   تسلط،  چا  يو  د  او  درلودل  اعمتاد  ځان  پر  درلودل،  هيله  پياوړي  لپار  اغېزې  د 

   (2)ارزښتونو په اړه پياوړی احساس درلودل.

کاريزماتيکه رهربان له ځانه  ړتياوو څخه يادونه ويش،  ګځان  يله دې څخه چې د خاصو شخصيت  عالوه

 ځانګړې رويې او سلوکونه را څرګندوي او په الندې ډول دي:

الس الندې   ېمنونې وي او دهغه په وسيله غواړي چ  ېارزښتونو او باورونو د نقش پياوړ د    یدو   ی:لومړ 

لګه د  ېبد عدم تشدد څخه دفاع کاوه او يوه منونيي رول    يلګې په ډول ګاندېد ب  ،کسان وررسه عيار يش

 عدم اطاعت وه. مدين

 کاريزماتيکه رهربان د خپلو پريوانو ته اليق او با استعداده ښکاري. :دويم

مارتر لوتر   ،درلودونکي دي  (3)ايديالوژيکي اهداف بيانوي، کوم چې اخالقي فرعي غږونو  هغوی  :يمېدر  

 لګه ده. ېب ېکاريزماتيکه رويد دې ډول ( زه يو خوب لرم ): مشهوره وينا (1)کنګ

 
 ۱۹۲۰او په    یدلېږ ېپه جرمني کې ز   ۲۱ږديز کال د اپريل په  ېز   ۱۸۶۴(: يو جرمني ټولنپوه چې په  Max Wiber. وبر) 1

په  ېز  جون  د  کال  خپل    ۱۴ږديز  د  اقتصادپوه  سيايس  او  ټولنپوه  جرمني  يو  اخالقومړ.  پروتستانت  د  مخې  له   تيزس 

(Protestant ethicد پروتستانت او رسمايه داري او د بريوکراسۍ په اړه د نظرياتو له مخي ډېر ښه پ )نې  ېږي. ځېژندل کې

له: د سازمان ټولنيز او اقتصادي تيوري، ماکس ويرب د ټولنيز علومو تدريس په   ې چې عبارت د  ،کتابونه يې هم ليکيل دي

په ټولنپوهنه او ټولنيز تګالره کې، د اقتصاد   ېمقال  ې، د فارم کارکوونکو حالت په ختيځ جرمني کې، را ټول شو ميتود کې

 نور.  ېعمومي تاريخ، ټولنه او اقتصاد، د چني دين ، د دين ټولنپوهنه او داس 

يش:   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور    ۱۱:۵۰وخت    https://www.google.com.af/webhp?sourceid=chromeد 

 ۱۲/۱۰/۲۰۱۶ماسښنت  ورځ  چهارشنبه  تاريخ 

2  . .Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, pp.162-163 

3 . moral overtones 
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د الس الندې کسانو وړتياوو ته  کاريزماتيکه رهربان الس الندې کسانو ته لوړې هيلې ورکوي او   :څلورم

د دې رويې ټينګار د دې لپاره وي، چې د الس    ،و اميدونه ترالسه کړيت ورکوي، چې هغه هيلې اأ جر 

 ته پرمختګ ورکول يش. (2)الندې کسانو وړتياوو احساس او پر ځان تاثري

کاريزماتيکه رهربان په الس الندې کسانو کې د دندې پورې مربوط مسايلو کې خوځښت رامنځ    :پنځم

تو پخوانۍ رئيس جمهور  ياال امتحده  ې په ډول د امريکا  لګېد ب  ،تړلتيا، قدرت يا درناوی  :لکه  ،ته کوي

دا پوښتنه مه ):  کله چې هغې وويل  ،د امريکايي خلکو برشي ارزښتونو غوښتنه وکړه  (3)يډيجان اف کېن

 (. چې ستا هېواد تا لپاره څه کولی يش، دا پوښتنه وکړه چې ته د خپل هېواد لپاره څه کولی شئ ،کوه

ره کاريزماتيکه  د  تاثريات  مختلف  اړوند،  رهربۍ  کاريزماتيکه  هاوس  او  د  دي  پايلې  مستقيمې  ربۍ 

، رهربانو ته د  الس الندې کسانو باور د رهربانو پر مفکورو، پرته له پوښتنې د رهربانو منل  :له  ېعبارت د

ال  الس  د  ښودل،  پدرناوی  رسه  رهرب  له  اطاعت،  کسانو  کې  ېندې  اهدافو  په  رهربانو  د  ژندګلوي، 

احساسايت مداخله، د الس الندو کسانو لپاره لوړ اهداف او د اهدافو په ترالسه کولو کې د الس الندې  

يزماتيکه اغېزې په مشابه ډول چې دا کار  ،هاوس ادعا وکړه  ېجرئت لوړول. د ويرب رسه په موافقکسانو  

شانۍ  ېشاين احساس وکړي، ځکه چې پر ې، کله چې الس الندې کسان د پر کېږيهغه حاالتو کې واقع  

 شکل: (۲-۲۱)(4).له ستونزو وبايس هغویچې   ،په حاالتو کې الس الندې کسان رهرب څخه توقع کوي

 
زېږديز کال    ۱۹۶۸او په   یدلېکې زېږ   ۱۵زېږديز کال د جنوري په  ۱۹۲۹(: په Martin Luther King. ماتر لوترکينگ ) 1

په   اپريل  افريقاي  ۴د  د جنبش مدين حقوق  بندي   يومړ.  پوستي ښځه  تور  يو  رزاپارکس  کله چې  وو.  امريکايانو رهرب 

شوه؛ نو ځوان کينګ د تورپوستانو تحريم جنبش رهربي يه غاړه واخيسته او د يو فعال مبارزه کوونکي په نوم د نژادي 

نورو تورپوستو رهربانو رسه   ۶۰زېږديز کې د    ۱۹۵۷تحده اياالتو کې شهرت ومونده. په کال  تبعيض رسه په ټول امريکا م

حي رهربانو کنفرانس په نوم شهرت ومونده. هغه د نژاد پرستي په  يښود، چې وروسته د جنوب مسېيو سازمان بنسټ يې ک

زېږديز کې د کال سړي په نوم د تايم   ۱۹۶۳ل  براهام لينکلن او مهامتا ګاندي څخه پريوي کوله. په کاامقابل کې مبارزه د  

 جايزه يې ترالسه کړه.  ېزېږديز کې تر ټولو ځوان فرد د نوبل د صلح ۱۹۶۴رل شو او په کال ېلخوا څخه وشم ېمجل

ماسښنت   ورځ     ۱۲:۴۲وخت    https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%د نور تفصيل لپاره دې وکتل يش:   

 پنج شنبه 

   ۱۰/۲۰۱۶/ ۱۳تاريخ

 

2 . self-efficacy 

3 . John F. Kennedy 

4 . Peter G .Northouse, “Leadership” Theory and Practice, pp.164-165 
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2-21 Figure: Personality Characteristics, Behaviors, and Effects onFollowers of 

Charismatic Leadership1 

 رهربي او د خدمت رهربي  بدلوونکي :څلورم جز

نويو    بدلوونکي  د  رهربۍ  د  چې  رهربي  خدمت  د  د  روشونو او  ريښ هڅخه  ورته  د  ډېرو  ،  د  بڼست  او  و 

لرونک مخک  يشباهتونو  په  چې  څرنګه  لکه  کې  ېدي،  مبحثونو  ښه  نيو  د  نو  دي؛  شوي  توضيح  دواړه 

 (2) ته اشاره کوو. ېپرتل لپاره د دواړو تيوري ګانو دلوېپوه

  لکه چې مخکې مو وويل د وانتون ، برنز ، باس ، اوليو او نورو په واسطه په  اصطالح رهربۍ  بدلوونکيد 

 . هکلونو کې د رهربۍ په مباحثو کې په کار واچول شو  يالديم ۱۹۷۰

،  يرهربي هغه وخت منځته راځ  بدلوونکي ړونکي په دې باوري دي، چې  ېد رهربۍ د مسايلو علامء او څ

والتيا ته پراختيا ورکړي، د ماموريت او ډلې د موخو څخه خربتيا ولري  ېکله چې رهرب د خپلو کار کوونکو ل

من سازمان  د  کوونکي  کار  وهڅوياو  لپاره  راوړلو  د السته  دافعو  څ  .  نظر ړونکو  ېدې  د    په  ټوله کې  په 

څو نفوذ ښندنې اګاهانه جريان دی؛ تر د سازمان د دندې په عنوان پر موجوده حاالتو د  ۍرهرب  بدلوونکي

رهربي د ښه چال چنلد او کړنو له الرې پريوان د بدلون    بدلوونکي   ،افرادو د بدلون او تحول المل يش   د

چې    ،ږيېدا ډول رهرب هغه وخت څرګند  ،وذ د خپلو پريوانو په منځ کې لريپه لوري سوق کوي او ډېر نف

لپاره د خپلو کار کوونکو لد کار رسته   او ماموريتونو څخه خرب   هغویوالتيا زياته کړي،  ېرسولو  د موخو 

 (3) وهڅوي ترڅو د فردي منافعو او ګټو څخه ډېر لوړ فکر ولري.کړي او خپل پريوان 

 

چې د بدلون رهربي يې    ېاوليو او نور علامء هغه اصيل رويړتياوې لري،  ګر ځانېرهربي يو شم  بدلوونکي 

 په الندې ډول رشحه کوي:  ،يمنځ ته راوړ 

کاريزما يا  نفوذ  د  (،  جاذبه)  مطلوب  وياړ،  مالحظات،  شخيص  خوځښت،  فکري  خوځښت،  تشويقي 

 . يږدو ېد رهرب څخه دي، چې کامل احساس ل( څخه ېپرته د کوم پوښتن)درناوی او وفاداري پريوانو 

زه ښندي. د بدلون رهرب الرښوونه  ېي په خپلو پريوانو ډېر دروند اغد بدلون رهرب   ،شو  یپه لنډه توګه ويل

په ارزښتونو    او  اعتامد رسه رسته رسوي او دغه اعتامد الس الندو ته انتقالويکوي او چاري په ډاډ او  

 
1 .Ibid, p. 165 

 مخ  ۹۱. احمدزی، بربک، تيوری های رهربی و مديريت علمی،  2

مخ  ۹۳. هامغه،  3  
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موخو د السته راړولو لپاره   يرښوونه کوي، او کارکوونکي د نهايلګې يادولو په شکل ال ېد ب  ،ټينګار کوي

 (1) ځواکمن کوي.

 

 

رهرب  بدلون  او  خدمت  لري  يد  ځانګړنې  يوشان  دا    ،تقريباً  کې  ګانو  تيوري  دوو  نوموړو  په  رهربۍ  د 

ميتودونه  کېږيمشخص   رهربۍ  د  دواړه  دا  چې  جاذب،  د  کې  ريښه  خپله  رهربي (  کاريزماتيکه)ې  په 

لري لومړ   ،مفهوم  د  مفهوم  شو  يدا  مطرح  واسطه  په  وبر  د  لپاره  او   او  ځل  صفاتو  خاصو  په  رهرب  د 

 .يله امله دي، ټينګار کو  ېشخصيت د جاذب  ځانګړنو چې د هغه د

رهرب  معلومد  ميتودونو څخه  دوو  دغو  د  افرا  ،ږيې ۍ  افرادو هڅونه،  د  دواړه  ورکول،  چې  ارزښت  ته  دو 

اور ېاغ اوسدېزمنه  ښوونکی  او  روزونکی  کېنه،  ځواکمن  په  نورو  د  او  دوو  ېدل  يادو  د  کوي.  ټينګار  دو 

لري شباهت  ډېر  چې  بنسټ  پر  ګانو  ک  ،تيوري  ځواکمن  نورو  د  او  پاملرنه  يادونه  ېفردي  بايد  څخه  دلو 

انځور    ،وکړو ښايسته  يو  لپاره  راتلونکي  د  ميتودونه  هدف)دواړه  اغ(  لوړ  نورو  ېلري،  د  اوريدنه،  زمنه 

 دل، د اړيکو برقرارول، منونه جوړونه، رضايت او ريښتونولۍ باندې ټينګار کوي. ېځواکمن ک

مکمل    هغوی، بلکې  يي دوه متضاد او د يو بل په مقابل کې نه دنکی رهربي او د خدمت رهرب و بدلو 

ګانې لوړ   د   ،دي  (1)ايډيالوژي  د  رهربۍ  د  دواړه  څخه  پاشک  ودوی  کويې الو  مفاهيم   ،ژندنه  دواړه  دا 

 
مخونه  ۹۵او  ۹۴. د مخه ياد شوي ماخذ،  1  
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او  چې  توپريونه هم لري، په داسې حال کې   او نفوذ ښندلو  و  ز ېپه اغ  ۍرهرب   بدلوونکي دواړه د خدمت 

  ي ازاد  هد خدمت رهرب ډېر ټينګار د پريوانو په خدمت باندې لري او همدارنګه د ډېر   ،باندې ټينګار کوي

نکی رهرب ډېر ټينګار پر سازماين موخو باندې کوي، په  و او اعتامد د الس الندو کسانو په اړه ښايي، بدلو 

 پريوان دي ټينګار او مترکز لري. ىپر افرادو چې د هغو  داسې حال کې چې د خدمت رهرب 

چې رهرب د الس الندې    ،کېږيزه د رهربۍ لپاره د دې المل ېد رهربي په منونه کې د رهرب انګ  د خدمت 

ته عتقادي سيستم هغه مجبوروي، چې چاپه بل عبارت د رهرب ا  ،رادو په اړه د برابرۍ احساس ولرياف

وګ  ىهغو   ،نه کويو الرښو  برابر  او  برارسه ځان مساوي  د  ټول اعضا  د سازمان  يعنې  او  ڼي.  برو حقوقو 

د خدمت او   ،وړولو کې د اسانتياوو برابرول دياو د رهرب رول د سازمان د ډلو په ج  معلوماتو لرونکي دي

  (2) خپلو کليدي دندو او فعاليتونو کې توپريونه لري. پهد بدلون رهربان 

 څېړنې   (4) او نئنوس (3) رهربۍ په اړه د بنيس بدلوونکيد  :پنځم جز

ستاسو پياوړي او د  ))لکه    ،رهربانو څخه اسايس پوښتنې وکړي(  ۹۰) کې له    (ز  ۲۰۰۷)بنيس او نئنوس  

؟(( و د رهربۍ په تګالره تر ټولو ډېره اغېزه کړيواقعيات څومره ستاس  پخواين))  ؟((دي  کوم  يضعف ټک

کې  ))او   دنده  په  ټکستاسو  و   يبحراين  ځوابونه ؟((  يکوم  کوم  چې  رهربانو  څخه  سوالونو  نوموړو  له 

  و نکو ورکړل، بينس او نئنوس څلور سرتاتيژي ګانې مشخص کړي؛ کوم چې د رهربانو په وسيله په بدلو 

 دله. ېسازمانونو کې استفاده ک

ا د حقيقي، د  د،  درلودل  (vision)نکي رهربان د خپلو سازمانونو په اړه يو څرکنده ليدلوریو لومړی: بدلو 

اغېزناک او  وړ  وو راتلو   يباور  انځور  يو  او    ،نکي  ګټور  وړ،  فهم  د  ساده،  اکرثه  خلق  ليدلوری  حوصله 

ډېره   ،کوونکی و لپاره  نو په سازمان کې خلکو  او واضحه وي؛  ليدلوری څرګنده  يو سازمان  د  کله چې 

چې د    ،وکړي. بينس او نئنوس وموندهچې په نوموړي سازمان کې ځان عيار کړي او توافق    ،اسانه وي

 بريا لپاره بايد ليدلوری د ټول سازمان اړتياوې پوره کړي.

 
او په ځېنو قاموسونو کې هغه د نظرياتو او افکارو   یته اعتفاد د  ېايډيالوژي: په معنا د طرز د تفکر يا يو سيايس نظر .   1

پ شو ېټولګه  يش  ی،د  یژندل  کولی  زيربنا  ،چې  نظام  د  حکومت  يو  همد  ء د  له  او   ېوي.  فاشيسم  مارکسيسم،  امله 

 ږي. ېژي ويل کهر يو ته يې ايډيالو ،واع را څرګندويمختلف ان ېليرباليسم چې د يو حکومت او ټولنيز نظام در 

نور تفصيل لپاره دې وکتل يش: لوعي محمود، فرهنګ جامع سياس ملريز کال، ګلرنګ يکتا،    ۱۳۹۰، څلورم چاپ،  ید 

 مخ  ۲۴۰ايران، 

 مخونه  ۹۶او  ۹۵. احمدزی، بربک، تيوری های رهربی و مديريت علمی،  2

3 . Bennis 

4 . Nanus 
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سا و بدلو   :دويم خپلو  د  رهربان  دينکي  معامران  ټولنيز  لپاره  ده  ،زمانونو  دا  مطلب  څخه  دې  چې   ،له 

ته   اهدافو  په سازمان کې ګډو  ورکويهغوی چې  ته شکل  او هغه  دا رهربان الرښوونه    ،پاملرنه کوي 

دا رهربان ډېری مهال خلک    ،ه او نورمونو ته مثبت تغري ورکړي کوي؛ ترڅو د هغوی د سازمان ارزښتون

 .ي ږدېاو مسايلو ته غاړه ک ېد خپلو سازمانونو لپاره نوې فلسفچې  ي،هڅو 

باور فضاء رامنځ ته    نکي رهربان د خپلو موقعيتونو په څرګنده پېژندلو رسه په سازمانونو کې د و بدلو   :يمېدر 

د توقع وړ او د    ک چې يو څو   ،ده  له باور څخه مطلب دا   ،ايله کې د نورو مالتړ ترالسه کويکوي او په پ

او شکمنو حاالتو کې هم رهربان د سازمانونو لپاره د الرښونو په وسيله   اعتامد وړ وي، حتا په غري معينو

له لوړه کچه دای يش ليدلوری  ېوونه عميل کوي. حتا ک ه توګه الرښبارو رامنځ ته کوي او بيا په دوامدار 

وي شکمن  او  نينوس    ،غري مشخص  او  احرتام  ،ومونده(  ز  ۲۰۰۷)بئنيس  ځان  د  رهربان  عزت )  چې 

 رسه پر الس الندو کسانو متقابل اغېزه او په هغوی کې د اعتامد او هيلو احساس پيدا کوي.( نفس

او د خپل پر پياوړو ټکو تاکيد کوي. اغېزمن رهربان   پېژين  ي رهربان د خپل پياوړي او ضعف ټک  :څلورم

چې خپل کارونه په ښه شکل پرمخ يويس او د سازمان    ،پر بنسټ کولی يش  ود خپلو وړتياوو د خربتياو 

نيس او نينوس ومونده چې په رهربانو کې ځانته مثبته ئه ښه شکل ترالسه کړي. همدارنګې باهداف پ

و هغوی کې د اعتامد  پر الس الندو کسانو باندې متقابل اغېزه لري ا  (positive self-regard)  درناوی

  ، عالوه له دې څخه په دې څېړنه کې رهربان مکلف ګرځول شوي  ،پيدا کوي  ېهيل  ېاحساس او لوړ 

او بيا هم زده کړه وکړي او د هغوی په سازمانونو کې پر زده کړه او تعليم باندې ټينګار ي چې زده کړه وکړ 

 (1) .کېږي

 تيورۍ څخه په عمل کې ګټه اخيستلرهربۍ له  بدلوونکي 

رهربۍ   لرونکد  بنسټ  پراخه  يو  تګالره  پروس  ې بدلوونکي  د  رهربۍ  د  ده، چې  او    ې نظريه  بعدونو  ډېرو 

دی لرونکی  نوښت،    ې نوموړ   ،شکلونو  رهربان  څرنګه  چې  کوي،  روښانه  دا  توګه  عمومي  په  تيوري 

 ن بدلون راوستلی يش.ېو په سازمان کې اړ پرمختګ ا

  ، د بدلون لپاره ورته روزنه ورکړي   هڅه کوي، چې الس الندې کسان پياوړی کړي او  رهربان  بدلوونکي

  دوی هڅه کوي چې د الس الندو کسانو اګاهی او درک ته پرمختګ ورکړي؛ ترڅو د د خپلو شخيص 

رش  ېپه دوه د(  ز  ۲۰۰۳)  (1) او وو  (3)، چاو(2) لګې په توګه جنګېد ب  ،ر يشېاغراضو څخه د نورو لپاره ت

 
1 . Peter G .Northouse, “Leadership” Theory and Practice, 8th edition, pp.277-278 

2 . Jung 

3 . Chow  
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لوړ   (2)تايواين او ويې    leadership)level -(upper  کچې رهربۍ مطالعه  ې کمپنيو کې د  تررسه کړل 

چې   نواور   بدلوونکي موندل  سازماين  د  لريرهربي  اړيکه  مستقيمه  رسه  تغري  او  رهربۍ    بدلوونکي   ،ۍ 

  ، داسې کولتور رامنځ ته کوي، په کوم کې چې کارکوونکي د پياوړتيا احساس کوي او هڅول شوي وي

 .يې ازمايوي شيان تر بحث الندې ونييس او ويترڅو په خپلواکه توګه ن

لپاره چې بدلون رامنځ ته يش، بدلو  لپاره  نکي رهربان د خپلو السو د دې    ې د يوې پياوړ   الندو کسانو 

هغوی    ،ارزښتونو لرونکي وي  ږي. هغوی د لوړو پرمختللو اخالقيېپه توګه څرګند (  الګو، ماډل)ې  منون

 څرګندوي. ېهيل  ې، په خربو کې ماهر او پياوړ مطمني، بااستعداده

 د رهرب او کارکوونکو ترمنځ  ،و د هغه د نظرياتو مخالفت نه کويهغوی الس الندو کسانو ته غوږ نييس ا

وي کې  پرمختګ  په  روحيه  همکارۍ  بدلو   ،د  د  چې  غواړي  کسان  الندې  تقليد  و الس  رهربانو  نکي 

 رهربانو او د هغوی پر نظرياتو باور لري.  و وکړي، ځکه هغوی پر نوموړ 

بدلو  دینو د  عام  دا  لپاره  رهربانو  وټاک  ،کي  ليدلوری  يوه  د    يچې  کې  سازمان  په  ليدلوری  نوموړی  او 

او   افرادو  راټول شوي ويمختلفو  نظرياتو څخه  له  بدلو   ،ډلو  ر و د  يوه مرکزي  نکي  ليدلوری  لپاره  هربۍ 

ورکويید  یټک نقشه  يو مفهومي  ته  او سازمان  او  ېرته رسېچې سازمان چ  ،، ځکه چې رهرب  دلی دی 

پسازمان   سازمان  د  او  ورکوي  معنا  يوه  کويېته  د  ،ژندنه  عالوه  څخه  دې  کې   له  داخل  په    سازمان 

 او پر ځان د باور احساس ورکوي.  ۍژندګلو ېليدلوری الس الندې کسانو ته د پ

چې هغوی    ی،معامران دي، له دې څخه هدف دا د  له مخې رهربان ټولنيز   ۍتيور   ې نکو همدارنګه بدلو 

سازمان ارزښتونه او نورمونونه روښانه کوي. هغوی ځانونه د سازمان په کولتور کې داخلوي او مرسته   د

چې د هغه معنا ته شکل ورکړي. خلک اړتيا لري چې د خپلو نقشونو په اړه پوه يش او په دې پوه    ،کوي

م   ،يش لوړو  سازمان  د  څرنګه  وکړيقاچې  مرسته  کې  کولو  ترالسه  کې  (  ز  ۲۰۰۴)  (3) ماسون   ،صدو 

نکي رويو څرګندول يواځې الس الندې کسانو ته بدلون نه ورکوي، بلکې رهربان  و چې بدلو   ،کړه   هڅرګند

 هم بدلوي. 

هغوی له نورو رسه باور او    ،ثره ديؤ ان د خلکو رسه په کار کولو کې مپه دغه پروسه کې، بدلونکي رهرب 

په پای کې،  ي،ړنې ستايوهڅوي او د هغوی السته رانکي رهربان نور  و مرستۍ ته پرمختګ ورکوي. بدلو 

 
1 . Wu 

2 . Taiwanese 

3 . Mason 
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  چې د ځان په هکله او د عامه مصالحو او ګټو لپاره د همکارۍ   نکي رهربي خلکو ته څرګندوي،و بدلو 

 ( 1)ښه احساس ولري.

 ( Distributed Leadership Theoryمشارکتي رهربۍ تيوري ) :اووم مطلب 

را څرګند کلونو کې  وروستيو  په  تيوري چې  بله  يوه  رهربۍ  دههشو   هد  رهربي  د مشارکتي   ،، مشارکتي 

تيکه رهربۍ له اصطالحاتو رسه  رهربۍ اصطالح د ګډ رهربۍ، ټيم رهربۍ، اشرتاکي رهربۍ او دميوکرا

چې د افرادو او د    ي،ته واي  ۍهغه ډول رهرب   دا  ه،د  ېدف معنا کارول شو کو لخوا په مرتانو څېړونېد ځ

او يواځې د رهرب فعاليت    هرهربي د ټولو غړو ترمنځ مشرتک د  ،يياحالت ترمنځ د اړيکو شتون ښ  هغوی

و  لد ېد ډلې جمعي هڅې دي. د رهربۍ پوه ، بلکې داهنه د  ېاشرتاکي رهربي د يو فرد پورې تړلنه دی.  

افرادو   د  وسيله  په  هغه  د  چې  کوي،  برريس  شکل  په  پروسې  عمودي  يو  د  رهربي  روش  سنتي  لپاره 

مهارتونه، ځانګړتياوې او رويې په مختلفو حاالتو کې د اغېزمنې رهربۍ لپاره مهمې دي. د همدې لپاره  

پرمختګ رويو  او  مهارتونو  بان  د  حالتو  پر  يا  ښند او  اغېزې  دي  لودې  شوي  تررسه  څېړنې  ډېرې   ،لپاره 

استدال تيوري  رهربي  ناشوناشرتاکي  لپاره  فرد  يو  د  چې  کوي،  رهربۍ  هد  ې ل  اغېزمنې  د  چې  لپاره  ، 

ولري علم  او  مهارتونه  چې  ،مکمل  ځکه  وي،  وړ  پاملرنې  د  بايد  هم  کسان  الندې  په    الس  رهربان 

 (2) وي. مختلفو حاالتو کې له هغو رسه په اړيکو کې

چې نور هم په کې    ،سبک او روش هغه دی  ۍ رهرب   يچې د يو ايډيال او منوني  ،دا نظريه استدالل کوي

او   ترڅو په    ،رسه مرسته کوي  هغویونډه ولري، دغه رهربان د خپل ډلې غړي مشارکت ته تشويقوي 

 ېکړي، البته د نوموړ نځته  و د تصميم نيونې په جريان کې رامکې د تعهد احساس د اړيکو نيولو ا  یدو 

  ي نظريې پر بنسټ په مشارکت کې د ګډون کوونکو لپاره اجازه ورکولو او نه ورکولو حق د رهرب رسه خوند

 دی.

او فيليپ يتون لخوا وړاندې    (3)ږديز کې د ويکتور ورومېز   (۱۹۷۳)د ا نظريه د لومړي ځل لپاره په کال  

ږديز کال کې د وروم، يتون او جاګو لخوا بشپړ شو. دا مدل له رهربانو رسه  ېز   (۱۹۸۸)شو او وروسته په  

مرسته کولی يش ډول  په  وسيلې  يوې  پر   ،د  کومه حده ېچې  تر  ترڅو الس الندې کسان  وکړي؛  کړه 

  (4)کولی يش، چې تصاميمو کې ګډون وکړي.

 
1 . Peter G .Northouse, “Leadership” Theory and Practice, 8th edition, pp.280-281 

2 . Christian, Harrison, Leadership Theory and Research, p.51 

3 . Victor H. Vroom 
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نو څېړونکو له نظره اشرتاکي  ېېړونکو په منځ کې توپري لري. د ځاشرتاکي رهربۍ جوړښت د مختلفو څد  

افرا د  يا ډلې څخه ترالسه شو رهربي  له شبکی  يو    ې دو  دا  نظر  په  نورو  د  په داسې حال کې چې  ده، 

دا معنا  عامه  رهربۍ  مشارکتي  د  ترمنځ  څېړونکو  د  ده.  پروسه  اتوکراتيکه  يا  په    ،ده  دميوکراتيکه  چې 

مي يا غري رسمي ډول  دي، کوم چې د يو ټيم په وسيله په رس  يليتونه نغښتؤ مشارکتي رهربۍ کې مس 

مختلف ليکواالن د اشرتاکي رهربۍ پيل کول په سازماين اغېزمنتيا کې د پاملرنې وړ   ، رشيکې شوي دي

 ،ده  ېهم اشرتاکي رهربي اغېزمنه ګڼل شو همدارنګه د ابتکاراتو لپاره    ،يې ګڼلې ده  او يو مثبت اغېزه

 (3) .د اشرتاکي رهربۍ تګالره د تجربوي شواهدو له مخې ثابت کړل( ز۲۰۰۹) (2)او کرمپوټن  (1)جونز 

 

 ل يستخ ۍ په تيورۍ څخه په عمل کې ګټه اد مشارکتي رهرب 

کوي   ېنوموړ  ټينګار  دې  په  مهارتونو،   ،تيوري  خپلو  په  يواځې  بايد  لپاره  رهربۍ  غوره  د  رهرب  يو  چې 

بايد خپلو الس الندو کسانو ته هم پاملرنه  باندې اکتفاء ونه کړي، بلکې رهربان  او وړتياوو  ځانګړتياوو 

  ي ړ ګ کولو لپاره ګټه واخيل او په ځان  وکړي او د هغوی له مهارتونو او وړتياوو څخه هم د اهدافو د ترالسه 

په هغه سازمانونو کې چې الس الندې کسان د ډېرو تجربو، استعدادونو او وړتياوو خاوندان وي؛ نو    ډول

الزمې ده چې د نوموړ افرادو رسه مشوره ويش او په تصاميمو کې ورته ګډون ورکړل يش؛ ترڅو په ښه  

 ډول فعاليتونه پرمخ الړ يش. 

کړئ؛ نو د خپلو الس    اليت ادؤ پل رهربۍ مس په ښه توګه د خ  ،تاسو غواړئ  ېر ېنو له همدې امله که چ

کړو کې ګډون ورکړئ او د هغوی  ې پر هغوی پام وکړئ، هغو ته په پر   الندو کسانو رسه اړيکه وساتئ،

 نظرياتو ته غوږ ونيسئ؛ ترڅو به خپلو چارو کې بريايل اوسئ.

 (Authentic Leadership Theory) د رهربۍ حقيقي تيوري :اتم مطلب

  ه پروسه د ېچلېږي، خو په حقيقت کې يو پې سانه معلوماارۍ پېژندنه بڼه د رهربۍ حقيقي تيو په ظاهري 

د د ح  ي،او مشخصول يې ستونزمن  ترمنځ  اړه کوم ځاند رهربۍ علاموو  په  تيورۍ  ړی  ګقيقي رهربۍ 

  (4) تعريف وجود نه لري او د مختلف ليد او ټينګار له مخې مختلف تعريفونه ورکول شوي دي. یمنل شو 

 
1 . Jones 

2 . Crompton 

3 . Christian, Harrison, Leadership Theory and Research, p.51 

4 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.196 
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مختلف علامء د   او  هد  ېدلېد پاملرنې وړ ګرځ  هد حقيقي رهربۍ تيورۍ نظريه په وروستيو کلونو کې ډېر 

حقيقي رهربۍ تيوري د مثبت ارواپوهنې او د    ،په اړه نظريات وړاندې کړي دي  ۍ حقيقي رهربۍ تيور 

ارواپ کنرتول  دیځان  والړ  بنسټ  پر  تيوريانې  کوي  ،وهنيزه  هڅه  تيوري  پخوا  ،دا  د  چې  نظريات  ين 

د حقيقي    ،لکه څرنګه چې يادونه وشوه  ،اخالقي رهربۍ په شمول راټول کړي  اغېزمنې رهربۍ په اړه د 

مختلفو تيوري ورکوونکو ته مختلف دی، خو دوی ټول د يو رهرب خربو، اعاملو او    تعريف  ۍ رهربۍ تيور 

ټينګار کوي  ارزښتونو اړه  په  اهميت  ثبات  عبارت  ،د  بعدونه  نور  رهربۍ  مثبت    دې  د حقيقي  رهرب  د  له 

 ژندنه او د الس الندو کسانو رسه پر اړيکو باور کولو څخه دي.  ېنه، د رهرب ځان پارزښتو 

نکی  و ، ځواب ويو طريفې، ب، مهرباينيدوست  ، برشويلنمثبت مرکزي ارزښتونه لکه ريښتيحقيقي رهربان  

چې د الس الندې کسانو لپاره څه    ،زه ورکويېي ارزښتونه حقيقي رهربانو ته انګدا مرکز   ،خوشبينه وياو  

ډول اړيکه چې په لوړه سطحه په دوه اړخيزه   يړ ګيوه ځانپه ي؛ ترڅو تررسه يې کړي او سم او مناسب د

شفافيت ريښت)  باور،  او  اهدافو  (اړيکه  ينيواضح  ګډو  ارزښتمندو  د  کسانو  ،  الندو  د الس  او  الرښوونه 

کويېښ ټينګار  اړه  په  پرمختګ  او  رسه   ،ګڼې  ثبات  او  وضاحت  پياوړتيا،  په  پېژندنه  رهربانو  حقيقي  د 

دا رهربان د خپلو ارزښتونو، باورونو، احساساتو، ځان پېژندنې او وړتياوو په اړه په لوړ کچه خربتيا   ،کېږي

 ږي، چې څوک دي او په څه باور لري.  ېهبل عبارت هغوی پو يا په  ،لري

 ،حقيقي ارزښتونو رسه با ثباته وي  هغویمنل شوو ارزښتونو په شمول د    هغوید حقيقي رهربانو رويه د  

دوی د رهربۍ له موقعيت څخه د شهرت، مقام او قدرت ترالسه کولو لپاره ګټه نه اخيل، خو د دې لپاره 

نو په وسيله په کړنې د باورونو او ارزښتو   هغوید    ،انه او توضيح کړياورونه روښچې خپل ارزښتونه او ب

چې د خوښولو يا احرتام کولو او يا د خپل مقام ساتلو لپاره څرګندونکي وي  ږي، نه داېپياوړي ډول څرګند

 زه لري.  ېن ته د پرمختګ لپاره هيلې او انګاو تل د خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه کوي او ځا

ځ په  تاثريات  او  اغېزې  رهربانو  او  ېد حقيقي  ارزښتونو  اعتامد، څرګنده  د  باندې  نو الس الندې کسانو 

په وسيله لوړ شوي وي. د الس الندو کسانو لپاره ډېر اسانه دی، چې د هغه رهرب تر اغېزې    ريښتينولۍ

رهربانو الس الندې کسان د    د حقيقي  ،وړ، پاملرنه کوونکي او مطمني وي  چې د اعتامد  ،الندې رايش

شخيص ډېر  اړه  په  رهرب  سازماين  خپل  يا  ټيم  د  او  لري  معلومات    معلومات  ټولنيز  ډېر  اړه  په  اجتامع 

  (1)لري.

  

 
1 . Gary Yukl, Leadership in Organizations, pp. 351-352 
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 د حقيقي رهربۍ لپاره تګالرې

 د حقيقي رهربۍ لپاره دوه تګالرې موجود دي:

 عميل تګالره  .۱

نن ورځ د حقيقي رهربۍ په اړه    ، کېږيلګو، مترين او د سواد پرمختګ رسه  ېوم چې د حقيقي ژوند له بک

کتابونه او برنامې مشهورې دي؛ خلک د دې ډول رهربۍ له بنسټونو رسه ليواله دي. په ځانګړې ډول  

  (1) چې پوه يش چې څنګه يو حقيقي رهرب جوړ يش. په دې برخه کې موږ به د بيل جورج  ،غواړي  هغوی

 حقيقي رهربۍ تګالرې باندې بحث وکړو.

رهربانو   حقيقي  د  وسيله  په  جورج  بيل  د  تيوري  رهربۍ  حقيقي  د  تيوري:  رهربۍ  حقيقي  جورج  بيل  د 

پر  رسه  کتنې  په  ته  طريقمځانګړتياوو  عميل  يو  په  جورج  وکړ.  مهمې   ېختګ  رهرب  حقيقي  د  رسه 

کول افراد  څرنګه  چې  کړه،  يې  څرګنده  او  واضح  يشځانګړتياوې  پرمختګ    ونوموړ   ،ی  ته  ځانګړتياوو 

رې غواړي حقيقي رهربان يش. په رشکت کې د خپل اجرائيوي مديريت تجربو پر بنسټ ېورکړي،که چ

په وسيله جورج ومونده، چې حقيقي رهربان په    (انټرويو)  مختلفو بريايل رهربانو رسه د کتنو  (۱۲۵)او د  

او د رهربي کولو لپار د خپل مرکزي    ځانونه پېژين  کولو هيلې لري، خپل  واقعي ډول نورو ته د خدمت

څخه   رهربانو  حقيقي  ډول  ځانګړي  په  کوي.  احساس  راحت  د  را ارزښتونو  ځانګړتياوې  بنسټيز  پنځه 

 ږي: ېڅرګند

 والتيا رسه تعقيبوي.ېخپل اهداف په ل .۱

 د سم کارونو تررسه کولو لپاره پياوړي ارزښتونه لري. .۲

 د زړه له تله رهربي کوي. .۳

 له نورو رسه تل پاتې اړيکې جوړوي. .۴

 (2) ځان سمبالونکي دي. هغوی .۵

 شکل وګورئ!( ۲-۲۲)د ښه وضاحت لپاره 

 

 

 

 
1 . Bill George 

2 . George, B., & Sims, P. (2007). True north: Discover your authentic leadership. San Francisco: 

Jossey-Bass, p.34 
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2-22 Figure. Authentic Leadership dimensions &characteristics1 

 

شکل کې د حقيقي رهربۍ پنځه بعدونه د جورج په وسيله واضح شوي دي: هدف، ارزښتونه،  (  ۲-۲۲)

او زړه  . همدارنګه نوموړي شکل هر يو  (والتيا رسه د کارونو تررسه کولېپه ل)  اړيکې، د ځان سمبالول 

لتيا، ثبات او شفقت، چې افراد اړتيا  ېړيکو کې ښکمربوطه ځانګړتياوې واضح کوي: عالقه، رويه، په ا

 کړي؛ ترڅو حقيقي رهربان يش.پرمختګ ورته ور  ،لري

 ،احساس لري  یحقيقي رهربان د هدف لپاره ريښتينچې    ،کې جورج ومونده  (Inteviews)  په دې کتنو

ې،  نعالوه له دې چې خپل هدف پېژند  ،کې قرار لري او چېرته روان دي  یږي چې کوم ځاېپوه  هغوی

والتيا لري او څه چې  ېډېر ل یحقيقي رهربان هڅاند او د خپلو اهدافو لپاره په ذايت ډول متحرک وي. دو 

 څخه يې کوي او په حقيقي ډول د خپل کار په اړه پاملرنه کوي. کوي له زړه

 
1 . George, B. (2003). Authentic leadership p.35 
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و، چې    (1) حساسات وښوده ټريي فاکسوالتيا او اېلګه چاچې د خپلو اهدافو په اړه لېد حقيقي رهرب ښه ب

شخص و او هڅه يې کوله د رسطان له ناروغۍ څخه    ی دونکې و د رسطان له ناروغۍ څخه يو ژغور هغه ي

د ژغورنې په مقابل کې مبارزه وکړي، د هغه پښه د هډوکي رسطان له امله قطع شوی و. د يو مصنوعي  

مندره پورې  رام ساتا رسه د اتالنتيک سمندر څخه تر  پښې په وسيله ټريي هڅه کوله چې د کاناډا رس  

ړنې لپاره غږ پورته او پيسی را ټول کړي. که څه هم هغه مخکې  ؛ ترڅو د رسطان ناروغی څېيمنډه ووه

يلونونو خلکو پر ژوند اغېزه  له دې چې خپل منډه پوره کړي مړ شو ، خو د هغې جرئت او احساس د م

او د رسطان څېړنې    ،همدارنګه هغه خپل هدف ترالسه کړ   ،وکړه چې د رسطان خربتيا غږ پورته کړي 

رځ د ټريي فاکس بنياد ډېر پياوړی شوی او د رسطان ناروغی څېړنې لپاره  نن و   ې،کړ   ې لپاره پيسې ډېر 

سايټ ادرس   يډېرو معلوماتو لپاره دې انټرنيت  ډالرو څخه ډېرې پيسې لري، د  يميليون کاناډاي(  ۴۰۰)

وکړئ   مراجعه  په(www.terryfox.org)ته  نو  ليدل  (  ۲-۲۲)  ؛  کې  او  کېږيشکل  بعدونو  د  چې   ،

خپل   توګه  واضحه  په  فاکس  ټريي  مخې  له  لځانګړتياوو  کې  رهربۍ  خپله  په  او  څرګند  واليتا  ېهدف 

 (2)وښودله.

ږي او له نورو رسه د همدې ارزښتونو پر بنسټ رويه خپلوي. په ېي رهربان د په خپلو ارزښتونو پوهحقيق

او   وي  پوه  په خپل حقيقت  رهربان  وکړ، چې حقيقي  وړانديز  عبارت جورج  هکله    هغویبل  په  د ځان 

چې بايد تررسه   ،چېرته روان دي او کومه ښه کړنه ده   هغوی  (3)نده نظريه او ځان په ښه ډول پېژينڅرګ

ږي. کله چې په سختو حاالتو کې امتحان يش؛ نو حقيقي رهربان د خپلو ارزښتونو رسه  ېيش، پرې پوه

 توافق نه کوي، بلکې د هغه حاالتو څخه په ګټه اخيستنې خپل ارزښتونه پياوړي کوي.

دی. منډيال    (4)ډيالارزښتونو رسه نوبل د سولې جايزه ګټونکی لوريټ نيلسن من  و لګه د پياوړ ېد يو رهرب ب

افريقا کې د تورپوستو او  کله چې په جنويب ،او يو پياوړی وجدان لرونکی شخص ويو ډېر اخالقي سړی 

م او  عدالت  لپاره  ټولو  د  کوله،  مبارزه  لپاره  وړلو  منځه  له  نفاق  او  تعصب  ترمنځ  پوستو  ساوات سپني 

هغه په جيل کې و او د ازادۍ وړانديز   دونکی او مبارز شخص و. کله چېېغوښتنې په الره کې نه تسلم

په مقابل کې يې په بند چې خپلې نظريې څخه تري يش؛ نو هغې د ازادۍ    ل،ورته وشو او ورته وويل شو 

 
1 . Terry Fox 

2 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, pp.197-198 

3 .George, B., & Sims, P. (2007). True north: Discover your authentic leadership, p.34 

4. Laureate Nelson Mandela . 
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ده چې هغه څوک دی، خپل  ېدل. منډيال پوهې ر ېڅخه ت  ېنه د خپل له نظري  دل خوښ کړ،ېکې پاتې ک

 په وسيله هغه ارزښتونه منعکس شول. ۍ رزښتونه يې پېژنده او د هغې رهرب ا

اړيکې دي، حقيقي رهربان له نورو رسه    ې يمه ځانګړنه پياوړ ېقيقي رهربۍ در د جورج په تګالره کې د ح

د    ،وي او د نورو نظرياتو ته غوږ نييسخپل نظريات له نورو رسه رشيک  هغوید اړيکو نيولو ظرفيت لري.  

رهرب  رسه  کولو  ښکاره  په  اړيکو  اړخيزو  نږدان  دوه  او  باور  د  کسان  الندې  الس  ته    وايلېاو  احساس 

 .پرمختګ ورکوي

چې نن ورځ خلک غواړي خپلو رهربانو ته الس رسۍ ولري او غواړي چې رهربان له    ،جورج ادعا وکړه

په يو احساس خلک له خپلو رهربانو غواړي چې د  هغوی خپلو رهربۍ اصولو    رسه په اړيکه کې وي. 

او په    ،ر شفاف اويساو ډې  حدود نرم وسايت باور اړيکه د خپلو رهربانو رسه ولري  خلک غواړي چې د 

 چې رهربانو ته لوړ ريښتينويل او ژمنه ور کړي. ،مقابل کې خلک هيله لري

ترڅو خپلو اهدافو    ،د ځان سمباول د حقيقي رهربۍ بل بعد او ځانګړنه ده، چې رهربانو رسه مرسته کوي

اهداف او د  ان پاملرنې او تشخيص ته متوجه کوي. کله چې رهربان  د ځان سمبالښت رهرب   ،ږيېته ورس

ټاک وايل معيارونه  له دوی رسه مرسته کوييښه  د ځان سمبالونه  نو  ورس  ،؛  ته  اهدافو   ،ږيېچې دغه 

ارزښتونو رسه په    همدارنګه د ځان سمبالول حقيقي رهربانو ته انرژي ورکوي؛ ترڅو خپل کارونه د خپلو

 . توافق پرمخ يويس 

چې خپلو  ،ږيې ان د ځان سمبالښت په وسيله توانلکه د اوږد فاصيل منډې وهونکي په څېر، حقيقي رهرب 

حاالتو کې هم مخ پر وړاندې والړ يش. په سختو او فشار   يه پاملرنه وکړي او حتا په ننګونکاهدافو ت

 ،چې ارام، راحت او استواره وي  ،حقيقي رهربان کولی يش وختونو کې د ځان سمبالو په وسيله راوړونکي

پ د  پوه  ۍشبينېځکه چې منظم رهربان رويه  نور خلک  او  له  ېوړ وي  توقع    هغویږي چې  د څه  څخه 

. کله چې رهرب يو منظم تګالره ولري، نور خلک هم د  رسه اړيکه په اسانۍ رسه نييس  هغویاو د    کېږي

 (1) امنيت احساس کوي.

زړه سواندې د    ي، حقيقي رهربۍ لپاره يو مهم بعد ګڼ  ۍرج تګالره زړه سواندې او مهربانکې د جو په پای  

رسه مرسته کول    هغویدل دي او له  ېدل دي، په نورو مهربانه اوسېورو ستونزو په اړه با احساسه اوسن

چې  زده کولی يش    هغویچې رهربان د شفقت صفت ته پرمختګ ورکولی يش،    ،جورج ادعا وکړه  ،دي

دلو، د ټولنيز خدمتونو پروژو په تررسه کولو، د نورو قومي  ېرهربان د نورو ژوند قيصو په پوه  ،حقيقي اويس

ته   مهربانۍ  خپلې  وسيله  په  کولو  سفر  ته  هېوادنو  پرمختليل  يا  او  ساتل  اړيکې  رسه  ډلو  نژادي  او 

 
1 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, pp.198-200 
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ظر او د ژوند کولو له حاالتو پرمختګ ورکولی يش. دا فعاليتونه د رهرب احساس د نورو کولتورونو، پس من

 (1) په نظر کې نيولو رسه لوړوي.

چې د جورج حقيقي رهربۍ تګالره پنځه مهمې ځانګړنې د حقيقي رهربانو په ګوته   ،شو  یپه لنډ ډول ويل

ترڅو حقيقي    ،چې خلک څه يش ته اړتيا لري  ،کوي. په ټوله کې دا ځانګړنې يو عميل انځور څرګندوي

  (2)رهربان يش.

 تيوريکي تګالره .۲

علومو که څه هم حقيقي رهربۍ تيوري د خپل پرمختګ په لومړيو مرحلو کې دی، خو بيا هم په ټولنيزو  

په دې برخه کې موږ د حقيقي رهربۍ پر بنسټيزو عناصو باندې بحث کوو او دا    ، دو دیې کې مخ په خپر 

 (3) چې څرنګه دا عناص يو له بل رسه اړيکه لري. ،واضح کوو

 عنارص د حقيقي رهربۍ  

او د هغه    (4) د دې لپاره چې د حقيقي رهربۍ په تيورۍ په ښه ډول پوه شو، په يوه هڅه کې د والومبوا

ډ   (۲۰۰۸)  همکارانو يوې  د  او  وشوه  کتنه  جامع  يو  ته  ليکنو  وسيله  کې  په  رشته  دې  په  چې  رسه  لې 

څه يش څخه تشکيل  يقي رهربي له  چې حق  ،څو معلوم کړيتر   ،وکړه  (انټرويو)  ليدنه،  لودهتخصص در 

او يو د اعتامد وړ ترکيت ته پرمختګ ورکړي. د    ېشو  څېړنې په وسيله    هغویاو عناص يې کوم دي 

په ځان کې اخالقي  (، د ځان په اړه خربتيا) له ځان پېژندنهدې چې عبارت  ،څلور عناصه مشخص شول

لپا شکل ته مراجعه (  ۲۵)ره  ديد پيدا کول، متوازن پروسه، د اړيکو شفافيت څخه دي، د ال وضاحت 

توضيح  هر يو يې په الندې توګه    (5)اص د حقيقي رهربۍ تيوري تشکيلويوکړئ. په ټوله کې دا څلور عن

 :کوو

  

 
1 . George, B. (2003). Authentic leadership: Rediscovering the secrets to creating lasting value. San 

Francisco, Jossey-Bass press, p.40 

2 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.200 

3 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.200 

4 . Walumbwa 

5 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.202 
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  (1) پېژندنه ) د ځان په اړه خربتيا( ځان :الف

 ،پېژين سه ده چې افراد خپلو ځانونه  ځان پېژندنه د يو رهرب شخيص بصريت پورې اړه لري، دا يوه پرو 

ټک او ضعف  قوت  د  خپل  پېژينا  ي يعنې  لري  نورو  پر  چې  اغېزه  هغه  پېژندنه    ،و  ځان  مرکزي  په  کې 

انګ احساسات،  منعکس  ېارزښتونه،  اهداف  او  څخه  کېږيزې  احساساتو  خپل  د  دې څخه  له  عالوه   ،

 ، او دا ورته څرګنده وي  کله چې رهربان ځانونه پېژين  (2)لودل او پرې باور کول هم شامل ديخربتيا در 

  ( 3) فعاليتونو لپاره پياوړي مرجع لريکړو او  ېد خپلو پر   هغویڅوک دي او د څه لپاره دي؛ نو    هغویچې  

 . يورته ډېر د اعتامد په سرتګه ګور   نور خلک ،نه ښه پېژينهغه رهربان چې ځانو 

  (4) کول  یپر ځا  یاخالقي ديد په ځان کې ځا  :ب

چې افراد د هغه په   ه،څخه هدف د ځان سمبالولو پروسه د کولو یپر ځا ید اخالقي ديد په ځان کې ځا

خپل او  اخيل  ګټه  څخه  معيارونه  اخالقي  داخيل  خپل  د  بريوين   ېوسيله  او  وکړي  الرښوونه  ته  رويې 

ن چې  هغه رهربا(.  يا ټولنيز فشارونه  يلکه ګروپ)،  کنټرول کړي  هغویچې    ،فشارونو ته اجازه نه ورکوي 

ځکه چې   ي،د په سرتګه ورته ګور خلک د اعمتا نور ،کړي وي یپر ځا یپه ځان کې اخالقي ديد يې ځا

 څرګنده باورونو او اخالقياتو رسه ثابت او مستحکم وي. هغویاعامل د  هغوید 

  (5) متوازنه پروسه :ج

متوازنه پروسه هم د ځان سمبالښت يوه رويه ده او د افرادو وړتيا پورې تړيل دي، چې په واقعي ډول  

څخه   نيونې  تصميم  او  کړي  تحليل  کړيمعلومات  معلوم  نظريات  خلکو  نورو  د  د    ،مخکې  همدارنګه 

متوازنه پروسه نه هدف    ي،عنا هم راځساتلو په م  ۍرف نيولو څخه ځان ساتل او بې طرفمسايلو په اړه ط

د د    ی،دا  اقدام څخه مخکې  د  او  وي  نه  موافق  تارسه  غوښتل چې  نظرياتو  د هغه کسانو څخه  چې 

د نور   ،هغه رهربان چې متوازنه پروسه څخه ګټه اخيل   ،ول ديت ته په بشپړ ډول پاملرنه کوضعي  هغوی

 
1 . Self-awareness 

2 . Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological  Inquir, 

p.2 

3 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.203 From: Gardner, W. L., Avolio, B. 

J., Luthans, F., May, D. R., & Walumbwa, F. O. (2005). “Can you see the real me?” A self-based 

model of authentic leader and follower development. Leadership Quarterly, 16, 343–372. 

4 . Internalized moral perspective 

5 . Balanced processing 
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او همدارنګه د نورو نظر ته هم    ،کېږياو د اعتامد وړ ګڼل    ېپه وسيله ريښتين ځکه واضحه ديد لري 

 ( 1) پاملرنه کوي.

  (2) د اړيکو شفافيت :د

ځکه چې    ،دي  لسمبالو دل او ځان  ېاو صادق اوس  یورو ته د ځان په ښودلو کې ريښتينن  له څخه مطلب

چې کله   ،کېږييش. شفافه اړيکې هغه وخت رامنځ ته    یاړيکو ثبات له نورو رسه کنټرولولافراد د خپل  

انګافراد   احساسات،  مهم  خپل  کړي،  ېد  رشيک  رسه  نورو  له  طريقه  مناسبه  يو  په  متايالت  او  زې 

او منفي دواړه اړخونه نورو ته څرګند ک لنډ ډول که ووايو د اړيکو  همدارنګه افراد د خپل مثبت  ړي. په 

په بنسټيز ډول  دل دي.ېاوس ېول او نورو رسه روابطو کې ريښتينپه څرګند ډ ،شفافيت د اړيکو نيول دي

ېژندنې، په ځان  ځان پ :لهدې چې عبارت  ه،د ېرته څلورو فکتورونو څخه تشکيل شو حقيقي رهربي د پو 

او د اړيکو شفافيت څخه دي، دا فکتورونه حقيقي   کول، متوازنه پروسه  یپر ځا  ی کې اخالقي ديد ځا

 (3)رهربۍ جوړښت لپاره اساسات تشکيلوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.203 

2 . Relational transparency 

3  . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.203 
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 د حقيقي رهربۍ تيورۍ عناصو لنډيز  شکل:( ۲۵-۵)

2-25 Figure-1Authentic Leadership  

 
  

 
1   . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p.202 SOURCE: Adapted from Luthans, 

F., & Avolio, B. J. (2003). Authentic leadership development. In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. 

Quinn (Eds.), Positive organizational scholarship (pp. 241–  258). San Francisco: Berrett-Koehler;  

and Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., &  Walumbwa, F. O. (2005). “Can you see 

the real me?” A self-based model of authentic leader  and follower development. Leadership 

Quarterly, 16, 343–372. 
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 تيورۍ څخه په عمل کې ګټه اخيستلد حقيقي رهربۍ له 

په دواړو ديدونو کې    ،يل او تيوري ديد له مخې توضيح کړ حقيقي رهربۍ عمپه دې مبحث کې موږ د  

په ډول توضيح شو پروسې  يو پرمختګ کوونکي  د  تيوري  يو رهرب کې د    ،حقيقي رهربۍ  په  کوم چې 

تو  په  ځاد ېر ېخت  لرينييس  ی لو رسه  توضيحات  ديدونه مختلف  دواړه  هر صورت  په  د    ،؛  چې څرنګه 

 . کېږيتل حقيقي رهربۍ څخه ګټه اخيس 

ۍ ته څنګه پرمختګ ه يو څوک د اعتامد وړ يش او حقيقي رهرب ګچې څرن  ،عميل تګالره الرښوونه کوي

چې رهربان بايد   ،په پنځو ځانګړتياوو پاملرنه کوي(  ۲۰۰۳)لګې په ډول د جورج تګالره  ېورکړل يش. د ب

چې د حقيقي رهرب    ،چې حقيقي رهربان يش. په ځانګړي ډول جورج دعوه وکړه  ،ورته پرمختګ ورکړي

د ځان سمبالو  نيوونکي،  اړيکو  پاملرنه،  ته  ارزښتونو  باهدفه،  ډېر  بايد رهربان  لپاره  زړه  و جوړيدو  او  نکي 

اويس ر   ،سوانده  داسې  يو  ماهيت  رهربۍ  اوسد حقيقي  ډول دغه    ، دل ديېهرب  پياوړي  په  څوک چې 

 تياوې له ځانه وښايي. پنځه ځانګړ 

. له  کېږياو څرنګه رشح    ه،د  یچې حقيقي رهربي څه ش   ،له بلې خوانه تيوريکي تګالره واضح کوي

اخيستل   د حقيقي رهربۍ څخه ګټه  له مخې  ديد  پېژندنه، داخيل   ،کېږيدې  ځکه چې رهربان ځان 

خپل   د  رهربان  ښايي.  ځانه  له  اړيکې  شفافه  او  پروسه  متوازنه  ديد،  دې  اخالقي  کې  بهېر  په  ژوندانه 

 ي، اتو په وسيله تر تاثري الندې راځکوم چې اکرثه د ژوندانه بحراين واقع ،ځانګړتياوو ته پرمختګ ورکوي

چې مثبتې ارواپوهنيز ځانګړتياوې او اخالقي علتونه پر رهربانو    ،عالوه له دې څخه ليکنې وړانديز کوي

 باندې مهم تاثريات لري.

يو   رهربي  دحقيقي  پروسه  ځانګړتياو   ه،پيچيده  د  چې  نوموړ کوم  او  کوي  ټينګار  پرمختګ  پر    ې و 

چې د الس الندې کسانو په وسيله د اعتامد او اعتبار وړ وګڼل يش.   ،ځانګړتياوې د رهربان مرسته کوي

ر ته خدمات تررسه کله چې نو   د رهرب دنده دا ده چې نوموړو ځانګړتياوو ته پرمختګ ورکول زده کړي او

  (1)ځانګړتياوې پيل کړي. ېګڼو لپاره دې نوموړ ېنو عامه ښ کوي؛

 

 

 

 

 
1 .Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, pp.205-206 
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 ( Entrepreneurial Leadership Theoryغوره تنظيمونکي رهربۍ تيوري) :نهم مطلب

اينټرپرېنيورشيپ او  رهربۍ  د  چې  کوم  دی،  ماډل  نوي  يو  تيوري  رهربۍ  تنظيمونکي  غوره  غوره  )  (1) د 

دي.  (  تنظيمونې شوي  ته  رامنځ  ديڅخه  مفاهيم  هغه  انټرپرېنيورشيپ  او  يې چې    ،رهربي   تعريفول 

دي تنظمو   ،ستونزمن  غوره  ديد  ډېر  تعريفونه  تيورۍ  رهربۍ  علامءېځ  ونکي  ، ۲۰۱۲  (2) حجازي)  نې 

پېژن  ي،واي(  ۲۰۱۵  (3) رينکو فرصتونو  د  تيوري  رهربۍ  تنظيمونکي  غوره  او چې  ګټه    دل  د هغوې څخه 

دي علامء  ،اخيستل  نور  سوري۲۰۱۳  (4) ګرينربګ)  ځېنې  اشيل   (5) ،  تنظيمونکي  (  ۲۰۰۸  (6) او  غوره  د 

چيده ستونزو حلولو  ېريال کې د مغلقو او پېګار کوي، چې په انعطاف پذيره چاپرهربۍ په رول داسې ټين

د غوره تنظيمونکي رهربي د رهربۍ هغه ډول دی، چې د دې وړتيا درلودل، چې په يو   ،کېږيته ويل  

نکي رهربان د  ريال کې د فرصتونو پېژندل او له هغه څخه ګټه واخيستل يش. غور تنظيمو ېپننګونکي چا

  خپل او د نور په رويو باندې   دا افراد د خپل د،  ږيېړو وظيفوي ساحو باندې پوهګخپل کاروبار په ځان

خپلو الس الندې کس ېپوه د  او  د خپل  پردې،  او رسبريه  ورکولی يشږي  پرمختګ  ته  وړتياوو  دا    ، انو 

او بريايل دي او خطرونه مديريت کوي  اوو په  چې د خپلو وړتي  ،رهربان خپل کار ته لومړيتوب ورکوي 

تنظيمونکي رهربۍ رسه    د تغري راوستلو خو حتا د ډېرو تعريفونو او د غوره  ،وسله تغريات رامنځ ته کړي

دلچسپ نوموړ   ۍډېره  د  هم  بيا  رسه  شو   ۍتيور   ېرسه  دی  نه  پرمختګ  ډېر  اړه  غوره  تر ،  یپه  د  څو 

 ږو.ېپه صفاتو او رويو باندې ډېر وغږ  تنظيمونکي رهربانو

 

 
1   .Entrepreneurship  د خطراتو موجوديت رسه کول  مديريت  او  تنظيمول  پرمختګ ورکول،  ته  کاروبار  يو  د    ،هد: 

کاروربار پيل کول دي. د نورو تفصيل لپاره   يږي. د انټريپرېنيورشبپ ښه بيلګه د يو نو ېګټې ترالسه کولو وړتيا ته ويل ک

 ماسښنت  ۱۰:۳۱وخت   ۱۵/۲/۱۳۹۸انټرنيت تاريخ  Business Dicionary :دې وکتل يش

2 . Hejazi 

3 . Renko 

4 . Greenberg  

5 . Surie 

6 . Ashley 
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 خيستل د غور تنظيمونکي رهربۍ له تيورۍ څخه په عمل کې ګټه ا

ريال کې ېچاپ ينکو دی، چې د هغه په وسيله په ننګو غوره تنظيمونکي رهربۍ تيوري د رهربۍ هغه ډول 

وبار . غوره تنظيمونکي رهربان په خپل کار کېږياو د هغه څخه ګټه اخيستل    کېږيد فرصتونو پېژندنه  

دا افراد د خپل پر   ،وړاندې کوي  ېنظريات ورکوي او فرضي  هغوی.  کې ځانګړي وظيفوي ساحې پېژين

رويو او همدارنګې د نورو پر رويو باندې پوه وي او د دې رسه رسه کولی يش، چې خپل وړتياوو او خپل  

د الس الندې کسانو وړتياوو ته پرمختګ ورکړي. خپل کار ته لومړيتوب ورکوي او د خطراتو مديريت 

او د خپل وړتياوو له مخې بريايل دي تيورۍ له    ېغوره تنظيمونک(1)ته کړيچې بدلونونه رامنځ    ،کوي 

مخې بايد حاالت مشاهده يش او د حاالتو مطابق رهربي عيار يش؛ ترڅو ستونزې په ښه توګه حل يش  

او له هغه څخه د سازمان او افرادو   يۍژنېمدارنګه يو رهرب بايد فرصتونه وپاو پرمختګونه رامنځ ته يش. ه

 په ګټه کار واخيل.  

 (  Adaptive leadership) تطابقي )توافق کوونکي( رهربي :لسم مطلب

نوم څخه معلوم د  دا دی، چې څرنګه رهربان خلک    ۍ تطابقي رهرب   ،ږيې لکه څرنګه چې  څخه هدف 

ترڅو د ستونزو، ننګونو او بدلونونو رسه مخامخ او توافق وکړي. تطابقي رهربي په هغه تطابق    ،تشويقوي

ريال لپاره ورته اړتيا وي. که په ساده ډول ووايو؛ نو  ېدونکي چاپېې د بدلچ  ،او توافق باندې پاملرنه کوي

او هڅوي يا    ،تطابقي رهربان خلک چمتو  او  چې د بدلونونو رسه ځان عيار کړي. د شخصيتي تيورۍ 

په خالف تطابقي رهربي    (چې په عمومي ډول د رهرب ځانګړتياوو باندې ډېر ټينګار کاوه )حقيقي تيوري  

د الس الندې کسانونو کارونو پورې مربوط د رهرب فعاليتونه او په هغه حدودو کې چې دوي قرار لري  

د تطابقي    (3) (رهربي پرته له اسانه ځوابونو څخه)  کتاب  (2) ټينګار کوي. له هغه وخت څخه چې د حيفيټز 

اړه   په  دا تګال ېز (  ۱۹۹۴)رهربۍ  ليکنو کې    (تطابقي رهربي)ره  ږديز کال کې چاپ شو،  په  د رهربۍ 

 اشغال کړ.  یځا یځانګړ 

چې دا به ډېر مرکزيت پر رهرب ولري، خو په    ،که څه هم خلک اکرثه د تطابقي رهربۍ په اړه فکر کوي

کې   رهربۍ  دې  په  ډول  عمومي  په  دی.  باندې  کسانو  الندې  الس  پر  يې  مرکزيت  ډېر  کې  حقيقت 

ننګونو رسه مخامخ   له  کولو کې  تررسه  په  کارونو  کوم  د  نور خلک چې  وي،  ته  دې  نو کېږيپاملرنه  ؛ 

 
1. Christian Harrison, Leadership Theory and Research, pp.57-58 . 

2 . Heifetz 

3 . Leadership Without Easy Answers 
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م رسه  دوی  رهربان  توافڅرنګه  وررسه  ترڅو  کوي،  وکړيرسته  رهربۍ    ،ق  تطابقي  د  ډول  عمومي  په 

  (1)پاملرنه دې ته وي، چې څرنګه خلک بدلون کوي او د نوو حاالتو رسه ځان عياروي.

تطابقي رهربي د خلکو هڅول دي،  ) هغه همکارانو وړانديز وکړ، چې    د رهربۍ په ليکنو کې حيفيټز او د

په دې تعريف کې د رهرب مقام يا   (2).(ترالسه کړيې  نو ننګونو رسه مخامخ يش او برياو چې د ستونزم

نه   ټينګار  باندې  وړانديز  کېږيځانګړتياوو  بلکې  لري.    کېږي،  اړه  پورې  رويو  رهربانو  د  رهربي  چې 

ږي،  ېمقام له مخې نه تعريفرهربي د    ،ۍ او واک ترمنځ توپري وړاندې کويدا تګالره د رهرب   همدارنګې 

؛ نو هر څوک کولی يش، چې له يخلک وهڅول يش، چې کار وکړي راڅرخبلکې د کار پورې او څرنګه  

لکه د  )  ځانه رهربي وښايي. په دې توپري رسه چې واک او صالحيت د قدرت پورې او څرنګه په رسمي

انو په وسيله  کس   ې رهربانو ته د الس الند  (د احرتام له امله)يا غري رسمي ډول    (ېمقام څخه په استفاد

راڅرخکېږيورکول   وکړي  ي،،  څه  هغه  چې  يش،  کولی  رهربان  وسيله  په  واک  الس    ، د  د  چې  کوم 

کولو لپاره او الس الندې کسانو ته د امنيت    ربۍ پيل او د ره  کېږيالندې کسانو په وسيله ورڅخه توقع  

 او مالتړ لپاره يو عمومي وسيله ده. 

تنظيمونې،  هڅونې،  تحرک،  د  خلکو  نورو  د  چې  کوم  وي،  مشغول  فعاليتونو  هغه  پر  رهربان  تطابقي 

دا روش د نورو رسه مرسته کول ترڅو    ي. عالوه له دې څخه دا رهرب کېږيالرښوونې او مواظبت المل  

د تطابقي رهربۍ هدف بدلون ته د خلکو تشويقول او د    ،او هغه ته بدلون ورکړي  ښتونو وپېژينخپل ارز 

به ښه کارونه تررسه کړي او پرمختګ به وکړي. په   هغویژوند کولو لپاره د نويو الرو زده کول دي؛ نو  

  ، ک تشويق کړيلنډ ډول ووايو؛ نو تطابقي رهربي د رهربانو رويه او هغه کړنې چې په وسيله يې نور خل

 (3  ).کېږيچې د هغو ژوند لپاره مهم ګڼل  ،ترڅو هغه بدلونونه خپل کړي

 

 
1 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, pp.257-258 

2 . Heifetz, R. A., Grashow, A., & Linsky, M. (2009). The practice of adaptive leadership: Tools and 

tactics for changing your organization and the world. Boston, MA: Harvard  Business School 

Press.p.14      

3 . Northouse, Peter G., “Leadership” Theory and Practice, p. 258 
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 د تطابقي رهربۍ لپاره الرښوونې 

الندې الرښوونې د    ،ويې د حاالتو بدلون رسه عيار کړيد دې لپاره چې اغېزمن وي، رهربان بايد خپلې ر 

تطاب ډېر  رسه  حاالتو  د  چې  يش،  کولی  مرسته  رسه  اويسرهربانو  عيارونکي  ځان  او  کوونکي  دا    ،ق 

تيوري ګانو له څېړنو او نورو څېړنو د ترشيحي ميتود لکه د بحراين حادثاتو، مشاهدو،   يالرښوونې د حالت

 : هد  ېاو د بيوګرافيو څخه اخيستل شو  (Case Stadies) د قضيو له مطالعو

 و هڅه کول چې نور يې هم غوره کړئ د خپل رهربۍ حالت پېژندنه ا  .۱

تيوري ګانو   د  (  ید   یمخکې پرې بحث شو )  اقتضايي  د خپلپه  په وسيله  په حالت    ېمرستې  رهربۍ 

تقاضا  ،شئ  یدلېپوه وپېژينپه خپل مقام کې  انتخاب  او  پل  ،وې، محدوديتونه    ، ټنه وکړيد هغو الرو 

پيدا   منابع  څخه  مرستې  او  مشورو  وسايلو،  له  کړئ.  کم  محدوديتونه  او  کړئ  ته  رامنځ  فرصتونه  چې 

 کړئ.

او د  ۍ انعطاف پذير   .۲ مناسبو رويو زده کول  اندازه  پراخه  د  پراختيا ورکول  د    ته  هغه څخه 

   ګټې اخيستنې په وسيله 

چه  چې څرنګه په پراخه ک  ،يش  ایچې بايد دا زده کړ   ،د انعطاف پذيرۍ او توافق لپاره يوه الره دا ده

ې په دنده کې مخامخ  کوم چې د حاالتو رسه او يا د هغه ننګونو رسه چ  ېکارونه، اړيکې او د بدلون روي

 یداېکوم چې ک  ،ژندل يشېايد هغه ډول رويي او مهارتونه وپمناسب وي. په لومړي قدم کې ب  کېږي

 کړي. مشخص ياو د ضعف ټک  يد قوت ټک یګټور وي او ستا اوسن ،يش

   لپاره ډېر له پالن څخه ګټه واخلئچيده او اوږده کارونو ېد پ .۳

ګروپ په وسيله په اوږد    یتونه چې يو بل پورې تړيل او د يو لو او هغه فعاليچيده کارونو لپا ره  ېد اوږده پ

ترڅو په   ه،ط رسه پالن جوړولو لپاره اړتيا دبايد تررسه يش؛ نو په احتيا(  ې لکه اونۍ، مياشت)موده کې  

مهمې وي خپل وخت او مشخص لګښت رسه کار تررسه يش. کله چې د دندې په اړه کوم اقدامات چې  

او د هغې چاپېوپله مخکې   بيا پالن نيول  ېډول د پ  يريال په نسبېژندل يش  نو  وړ وي؛  سانه  اشبينۍ 

 کول، د نوي   یپرځا  یوسايلو ځا  و ساختامين پروژه، د نو لګې لکه يو  ې. د نوموړو فعاليتونو ځېنې بکېږي

پالنولو لپاره الرښوونه    ې د پروژ .  هو ټريننګ پروګرام طرحه او اجرا ديمعلومايت سيستم معريف کول او د  

 : هپه دې ډول د
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چې کله هر  اټکلول  (  ۳)  ،لپاره ښه ترتيب مشخصول  هغوی د  (  ۲)  ،د مهمو فعاليتونو ليست پېژندل (  ۱)

يت تررسه کولو لپاره بايد څوک دا مشخصول چې د هر فعال  (۴)  ،ږيېته ورس  یعمل بايد پيل يش او پا

 ( 1) صول.ياړتياو وړ منابعو تشخاو د هغه لپاره د  (۵)، يشل وټاکل ؤ مس 

   ه مشوره کول چې مناسبه پوهه لري له هغه کسانو رس  .۴

چيده وي او الس الندې کسان ېله مخې کله چې کار ډېر مغلق او پماډل    (2)(۱۹۷۳)  ټون وې روم ـ ي   د

مناسبه پوهه او نوښتګر نظريات لري؛ نو    ،يا د ګروپ غړي په دې اړه چې دا کار بايد څنګه تررسه يش

کيفيت نور هم ښه    ېکړ ېۍ څخه ډېر ګټه واخيستل يش. د پر په دې حالت کې بايد له مشارکتي رهرب 

له هغه خلکو رسه مشوره کوي  ،کېږي رهرب  اهدافو    ،کله چې  دندې  د  او  مناسب تخصص  څوک چې 

ترڅو په   ،چې مجالس ونيول يش  ،ه مناسب وي ځېنې وختون  ،لو لپاره پياوړي عزم او ژمنه لريالسته راوړ 

ونې څخه مخکې د يو يا دوه يچې تصميم ن  ،حل يش او بيا ځېنې وختونه ډېر مناسب وي  ېستونز   ګډه

 کسانو رسه مشوره ويش. 

   تړيل نقشونو رسه  ېول د يو بل پور خلکو ته ډېره الرښوونه ک .۵

تر هغه پورې چې د هغه غړو ترمنځ ډېر همغږي   ،يو ټيم به تر هغه پورې لوړ فعاليتونه تررسه نه کړي

  ، يش  ی داېډول ساختامن شوي ښکاره يش، غړي کحتا کله چې فردي دندې په نسبي    ،ده نه ويموجو 

نور هم    شاينېرڅو خپل فعاليتونه همغږي کړي. پر ت  ،چې څرنګه دوه اړخيزه توافق وکړي  ،شانه ويېپر 

  ، يش  ی داېځکه ک  ، کله چې د ټيم غړي د يو ځانګړي دندې تررسه کولو لپاره لږه تجربه ولري  ،ږيې زيات

يوې نوې دندې رسه  غړو څخه تشکيل يش او يا هم يو ټيم د    یويا يو ټيم د نو  ،وي  یجوړ شو   ینو ټيم  

  ، تړيلې  ترڅو يو بل پور   ه،رسه د رهرب الرښوونې ته اړتيا د  نې وختونه په جدي ډولېمخامخ يش؛ نو ځ

 ،هغه وخت الرښوونې ته لږه اړتيا وي  ،يش  یداېفو ټيم غړو ترمنځ همغږي يش، خو کفعاليتونه د مختل 

تررسه کولو رسه    یځا  کله چې ټيم مغلق فعاليتونه مترين کوي او د ټيم غړي يو د بل رسه د کارونو په يو 

محافظ   ال او نور، همدارنګهلګې په ډول د سپورت ټيمونه لکه کرکټ، وليبال، فوټبېعادت شوي وي. د ب

وسايل  مغلق  چې  ټيمونه  هغه  او  ټيمونه  کوونکي  مبارزه  ټيمونه،  ژغورنې  د  څخه  اور  د  لکه  ټيمونه 

 او نور.  (لوتکه، کښتۍا)، سمبالوي

  

 
1 . Gary Yukl, Leadership in Organizations, p. 177 

2 . Vroom-Yetton (1973) model 
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  ا غري قابل د اعمتاد شخص ارزيايبله نژدې څخه د يو مهم کار او ي .۶

اصالح   معلوم او  ،څو هغه فعاليتونه چې ستونزه موجوده ويتر   ،کېږيپه وسيله معلومات چمتو    ۍد ارزياب

مهم وي؛ نو مخکې له دې    چې کله کار ډېر   ،وي  تياته هغه وخت ډېره اړ   ۍيش. تکراري او جدي ارزياب

س  . په هر صورت د ارزيابۍ مناسبه اندازه د ال کېږياو اصالح    کېږيمشخص    ،ډېرې يش  ې چې ستونز 

لرونکي الس الندو   وړتيا  او  وړ  اعتامد  د  لږ  لري.  اړه  تررسه کوي  کار  پورې چې  اعتامد  الندې کسانو 

د کسا اړتيا  ته  ارزيابۍ  ډېر  باندې  کس   هنو  الندو  لرونکي الس  وړتيا  او  وړ  اعتامد  د  ډېر  برعکس  انو  او 

 . هباندې لږ ارزيابۍ ته اړتيا د

   الرښوونې ته اړتيا لريکسان ډېرې بې تجربه الس الندې  .۷

الندې الس  او  وي  مغلق  کار  چې  تجرب  کله  بې  يې  کې  کولو  تررسه  په  ډېره    ېکس  رهرب  د  نو  وي؛ 

ليدل   اړتيا  ته  روزنې  او  تجربکېږيالرښوونه  لږ  د  افراد  هغه  وي  ې .  نو   ، خاوندان  چې  دنده    ی کوم  په 

له    ې بيا هم کارکوونکي د تجرب  ، بدلون رايش  یو همدارنګه کله چې په دنده کې لو خ  ،وي  یګامرل شو 

و يو رهرب د پياوړي تخصص رسه څخه کار اخيستل؛ ن  ۍ تکنالوژ   ېلکه نو   ،کېږيکموايل رسه مخامخ  

يا لږ تجربې لرونکي شخص ته الرښوونه او په فعاليتونو کې چې د کومې    ې چې يو بې تجرب  ،يش  یکول

ټک  کېږيستونزې رسه مخامخ   اړه ضعف  په  د کار  يا  نوموړ   ،دي  ي او  او  برخه    ېپه  کې وررسه مرسته 

 کړي.  روزنه ورته ور 

 فرادو رسه ډېر مالتړ کوونکي اوسئ په لوړ فشار راوړونکو کارونو کې د ا  .۸

د کارونو په بريايل ډول تررسه کولو کې ډېرې    ،يش  بداېک  ،کېږيه  پ احساسايت ډول خله چې افراد په   

د نامعقوله   ،ږيېوخت چې د ستونزو حلولو ته اړتيا ولري. فشار لوړ   ستونزې ولري، په ځانګړي ډول هغه

کوونکي يا غلط  لګې په ډول انتقاد  ېد ب)  ستونزو، ستونزمن خپل منځې اړيکو   ې دونکېغوښتنو، نه کنټرول

استعالو  ويو الفاظ  فشارونو رسه مخ  او  د ستونزو  کوونکي  کار  يو کمپنۍ  د  يو  (،  نکي مشرتيا رسه چې 

کار)  خطرناک حاالتو پوليسو  د  مبارزه،  مړ کول،  اور  د  اشتباهاتو خطر (  لکه  لوړو  د  مايل  )  او  جراحي، 

ساتنه الوتکي  د  رهربانو(؛  مشاورت،  له  افراد  کې  حاالتو  دغه  په  احساسايت   نو  ډېر  همکارانو څخه  او 

 ( 1) مالتړ ته اړتيا لري.

 ل تيورۍ څخه په عمل کې ګټه اخيست  د تطابقي رهربۍ له •

منعکس   رهربۍ  غوره  د  رهربي،  ستاسو  به  مخې  له  تيورۍ  دې  د  نو  کړئ؛  تطبيق  الرښوونې  الندې 

 کوونکي ياست!

 
1 . Gary Yukl, Leadership in Organizations, p. 178 
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 غوره او خوښې وړ وګرځوئ.چې نور يې هم  ژنئ او هڅه وکړئ،ېرهربۍ حالت وپ ېد خپل ❖

 د پراخه مناسبو رويو څخه په ګټه اخيستنې انعطاف پذيرۍ ته پراختيا ورکړئ. ❖

 له ډېر پالن نيول څخه ګټه واخلئ.  اوږده او مغلق کارونو لپاره نسبتً د ا ❖

 توګه هغه چا رسه څوک چې مناسبه پوهه لري. يړ ګخلکو رسه ډېر مشوره وکړئ، په ځانله  ❖

 ډېره الرښوونه وکړئ، هغه خلکو ته چې يو بل پورې تړيل نقشونه لري. ❖

 . يخص باندې ډېره څارنه ارزيايب وکړ په يو مهم کار يا غري اعتامدي ش  ❖

 الس الندې کسانو ته ډېره الرښوونه او روزنه ورکړئ.   ېبې تجرب ❖

 هغه افراد چې د لوړ فشار راوړنکو کارونو رسه مخ وي، ډېر مالتړ کوونکي اوسئ. ❖

 

 (  Psychodyhmaic Theory) د رواين خوځښت تيوري :لسم مطلبو يو 

او    پيدايښت رسه يو ځاى پيل کېږيد ارواپوهانو په باور د انسان لومړنۍ تجربه د رهربۍ په اړه د هغه د  

. پالر او  ترالسه کوي  يږ ېږ ېز   یربۍ په اړه له هغه وخت څخه چې دو تجربې د ره  ۍلومړن  ېخلک خپل

او دغه د رهربۍ   رهربي کويڅو کلونو پورې د خپلو اوالدونو لږ تر لږه تر  (1) لومړين رهربان و ۍد کورنمور 

مور او پالر په ځانګړي ډول په لومړيو څو کلونو کې په انسان کې د    ، رواين خوځښت دى  یلپاره لومړن

  :د پالر قانون په اړه ليکيل  (2)(هيل) ،رهربۍ په اړه ډېر ژور احساسات رامنځته کوي

 .  ((ده د رهربۍ رواين خوځښت يوه ازموينه))

د کارکوونکو په منځ کې دي او چې ځان    چې  ی،والدين د  د سازمانرهربان   سازمانچې د يو    ،ويل شو

او د ځوانۍ د وخت تجربې په  ورکوينوم  ((  کورنۍ   ۍلويې خوشحال))د يوې    ته . د کوچنيوايل ورځې 

  سازماين رېږي. يوه ډله خلک ېرهربۍ الندې ت  د ېطرح ۍ، کورنعکس العملونو کورنۍ کې د مور او پالر

چې د  ،نې نور بيا انکار کوي. په هر حال تر ټولو مهمه دهېورکوي او ځه احرتام کوي او ځواب لينو تؤ مس 

خپله کې  پراختيا  په  اغشخ  ارواپوهنې  يوې  په  او  يش  راوړل  منځته  کېېصيت  رهربۍ  دغه   زمنې 

 شخصيتونو وپېژندل يش او د هغوى توپري ويش. 

 
1 . Ingo, Winkler,” contemprorary Leadership Theories” University of Southern Denmark, 2010, 

p.23 

2 . Hill  
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فرويد  د زيگموند  ته  تيورۍ  رواين خوځښت  او تحليل    (1) د  او تجزيه  ورکړل شوې  پراختيا  اثارو کې  په 

د ستونزو په هکله    هغویاو د    ده رسه مرسته وکړي  څو دتر   ،فرويد د خپلو ناروغانو درملنه کوله  ،ده  شوې

  ،  يشدې الرې کوىل  په دې اساس نوموړى د ناروغانو خوب ته متوجه و او ويې موندله چې د  پوه يش؛

وکړي مرسته  د هغوى رسه  شوهتر   ،چې  معلومه  ورته  وروسته  براليس يش.  په ستونزو  هغوى  چې   ،څو 

  (2) يش د ناروغانو رسه په خربو کولو رسه د هغوى درملنه وکړي.کوىل، خوب کول اړين نه دي

 
زېږديز   ۱۹۳۹او په    یدلېکې زېږ   ۶په    ۍزېږديز کال د م  ۱۸۵۸(: په  Sigmund Schlomo Freud. زيګموند فرويد) 1

( د علم پالر په  Psychoanalysis)  چې د روانکاوي   ی،د  ینکژندو ېومړ، يو اتريش اعصاب پ  ۲۳کال کې د سپتمرب په  

نوروپاتولوژي په رشته کې د استاد په ډول په  ېژندل کېتوګه پ   ۱۹۰۲زېږديز کال کې منصوب او په    ۱۸۸۵ږي. هغه په د 

وپ شکل  په  پروفيسور  يو  د  کې  کال  ځېزېږديز  شو.  ديېژندل  ليکيل  هم  يې  کتابونه  د  ،نې  عبارت  خوب    ېچې  د  له: 

رولو ارواپوهنه، د رواين دفاع مکانيزمونه، د خوب تعبري  ېتفسري، د ډلو ارواپوهنه او زما تحليل، د جنيس رويو برريس، د ه

 نور.  ېاو داس ۍاو رواين ناروغ

ماسښنت  ورځ    ۸:۲۶وخت    https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8د نور تفصيل لپاره دې وکتل يش:  

   ۲۰۱۶/ ۱۷/۱۰دوشنبه  تاريخ 

 مخونه ۱۴۳او  ۱۴۲، نیسازما  یسيد عيل اکرب، رهرب  ،. افجه 2
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، چې  وو  (1) د هغه له مشهورو شاګردانو څخه يو کارل جونګ  ،يفرويد په دې برخه کې زياتې څېړنې وکړ 

ارواپوهنه جانگيان  د  اوس  ورکړه.  پراختيا  ته  ليکنو  هغه  د  يې  ډول  ناڅاپي  کالسيکه    (2)په  په  چې 

وړ ګرځېدلې ده او اوس د دواړو فرويد او جونگ    منلو  ارواپوهنه کې ډېره لږ ليدل کېږي، په ښه ډول د 

مشهور طرفدار    بل   دې تيورۍ يو  رواين خوځښت د تيورۍ په نوم يادېږي. د چې د رهربۍ د   ،کارونه دي

  (3) چې د هاروارد په پوهنتون کې استاد دى. ،ابراهام زالزنيک دى

د   رهربۍ  د  ليکنې  اړه  په  تيورۍ  خوځښت  رواين  د  رواين  همدارنګه  د  کوي.  صدق  هم  اړه  په  جاذبو 

ده او هغه پلټنې پکې شاملې    په نامه پېژندل شوې   (4)نظريو څخه يوه نظريه د رواين تاريخ خوځښت د

دغه څېړنې د رهرب    (5)لکه هټلر او ابراهام لينکلن   ،چې د تاريخي رهربانو د سلوک څخه يادونه کوي  ،دي

 تاريخي اثار د هغه د تري شوي او کورين ژوند له مخې شوي دي.  

 
زېږديز کال د جوالي   ۱۸۷۵او په    یدل ېد جون کې زېږ   ۶زېږديز کال    ۱۹۶۱(: په  Carl Gustav Jung)   . کارل جونګ 1

په اړه د    ېچې په ارواپوهنه کې د خپلو فعاليتونو په اړه او د تحلييل ارواپوهن  ،ومړ، يو سوييس ارواپوه او متفکر وو  ۲۶يه  

)فريدا فور دهام( په اند د يونګ د اثارو وقايِوي )هر څه چې فرويد څخه بغري   د  .یخپلو نظرياتو په څرګندولو مشهور د

 (.  ید یيلو پايت، يونګ هغه بشپړ کړ  ،و

يش:   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور  ورځ     ۸:۴۵وخت    https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%Dد  ماسښنت  

   ۱۷/۱۰/۲۰۱۶دوشنبه  تاريخ 

(: يو رواين مکتب دي کوم چې د يو سوييس  Analytical psychology,Jungian archetypes. جنګيان ارواپوهنه) 2

منشا اخيستCarl Jung)   پوه کارل جنګاروا نظرياتو څخه يې  له  ټينګار   .دی  ی(  باندې  په ارزښت  د روان  يو فرد  د  دا 

نه، شخيص يب هويش کوي او شخيص بشپړتيا لپاره پلټنه کوي. د کارل جنګ په سيستم کې مهم مسايل انفرادي، سمبولو 

(personel unconscious،) ،سيوريېپ  شخصيت، کردارونه نفس،  د  ژندنه،  څخه  ځان  د  څ  .یاو  تيوري  جنګ  ړل  ېد 

شو   ېشو  واضح  )  ېاو   Toni Wolff, Marie-Louise von Franz, Jolande Jacobi, Aniela Jaffé, Erich د 

Neumann, James Hillman, and Anthony Stevensې.( په وسيله باند 

ماسښنت    ۷:۱۸وخت  https://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_psychologyد نور تفصيل لپاره دې وکتل يش: 

  ۱۸/۱۰/۲۰۱۶ورځ  سه شنبه   تاريخ 

3 . Zaleznik, Abraham, “Managers and Leaders: are they Different?” Havard Business Review, Vol 

55, May-jun 1977, pp.67-68 

4 . Psychohistory 

زېږديز کال د    ۱۸۶۸او په    یدل ېکې زېږ   ۱۲زېږديز کال د فربوري په    ۱۸۰۹(: په  Abraham Lincoln)  براهم لينکلنا.   ٥

يس جمهور په  ئيس جمهور او د امريکا متحده اياالتو د لومړي ر ئکې ومړ. د امريکا متحده اياالتو شپاړسم ر   ۱۵اپريل په  

تاريخ ته يې   ۍچې د امريکا غالم  ی،غوښتونکو له حزب څخه وو. نن ورځ هغه د دې لپاره ډېر مشهور د نوم د جمهوري  

ښود او د امريکا متحده ايالت يې ته په نظارت د جنګ پوري مربوط مسايلو ته د امريکا د داخيل جنګ ېک  یټک  ید پا

 وو.  ی او د انساين فکرونو ساتونک، برابري، دميوکرايسیزاداپه دوران کې با ثباته وساته. هغه د حکمت، 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung
https://en.wikipedia.org/wiki/Toni_Wolff
https://en.wikipedia.org/wiki/Marie-Louise_von_Franz
https://en.wikipedia.org/wiki/Jolande_Jacobi
https://en.wikipedia.org/wiki/Aniela_Jaff%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Neumann_(psychologist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Neumann_(psychologist)
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Hillman
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Stevens_(Jungian_analyst)
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، (2)مرحله  بلوغيا    ، د فرديت(1)ۍ اصلد کورن  اتمهم موضوع  د رهربۍ د رواين خوځښت په تيورۍ کې

رهربۍ کې په  دى. دا هر يو په   (5) یاو خپل سيور   ی، مخنيو (4)(دنهېګرځ)  رجعت ،(3) تړون او عدم تړون

  (6)ځانګړي ډول رول لوبوي.

 کورنۍ اصل  : دالف

ټول انسانان په کورنيو کې   ،په اړه تاکيد کوي  دوېپوه  د کورنۍ د اصل لومړنۍ موضوع د لويانو د سلوک

دوديزه کورنۍ د دوه رسپرستانو او يو يا دوه ماشومانو څخه تشکيل شوې وي. البته نن   ،پيدا شوي دي

د کورنۍ د ډول د اهميت پرته د رسپرست رول د ماشومانو   او  ورځ ډېرې کورنۍ د رسپرستۍ الندې دي

ځواب  هغه غوښتنو ته   ماشومتوب په دوره کې د د مور او پالر رول د  ،زمن دىېلو کې ډېر اغپه ټولنيز کو 

مګر په همغه وخت کې ماشوم په    ،يا په بل عبارت مور او پالر په ماشوم باندې کنرتول لري  ، ويل دي

خپلو غوښتنو رسه په مور او پالر هم کنرتول لري. کله چې ژاړي ورته په خوراک ورکولو او يا په مينې  

  (٧)رسه ځواب وايي.

شو؛   پوه  باندې  رويه  په  لويانو  د  لپاره چې  دې  فد  هر  لو نو  کورنۍ کې  يو  په  دا چې  ید   یشو   یرد   .

ړي ګه ده چې ماشوم ټولنيز کړي په ځاندند  هغویوالدين د يو چا په ژوند کې لومړين رهربان دي؛ نو د  

کلونه ډېر    ې له نظره د ژوند لومړين در (  ږديز ېز   ۱۹۹۷)    د کډز   ،ل د ماشومتوب په لومړي مراحلو کېډو 

اوږدو کې    ،مهم دي په  د دې کلونو  د    ،ږيېد شخصيت هستوي ځانګړنې جوړ ځکه چې  تر دې دمه 

يو طرفه نه دي. د يو ماشوم   ،دو مرحله چې هغه ماشوم ته د ټولنې بنسټيز مسايل ښودل دي ېټولنيز ک

  ل ترڅو يو د ب  ،غوښتونو ته ځواب ورکول د والدينو او ماشوم ترمنځ دوه اړخيزو اړيکو ته پرمختګ ورکوي

لومړيو وختونو او دا تجربې د ماشومتوب په    کېږيترالسه    ېتجرب  نېېرسه توافق وکړي. په نتيجه کې ځ

و پريو په شکل هم السته راغيل  دو په مراحلو کې السته راغيل او همدارنګې د رهرب ا ېکې هغه د ټولنيز ک

 
 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2د نور تفصيل لپاره دې وکتل يش: 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2  ۲۲/۱۰/۲۰۱۶تاريخ    ماسښنت ورځ شنبه ۷:۵۹وخت   

1 . Family of origin 

2 . Process of maturation or individualization 

3 . Dependence and independence 

4 . Regression 

5 . Suppression and shadow of the Ego 

 مخ  ۱۴۳، یسازمان یاکرب، رهرب  یعل ،. افجه ٦

 مخ  ۱۴۴ماخذ،  ی. پورتن ٧

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2
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په راتلونکي    ،ه شويږي؛ نو کوم ډول برخورد چې په کورنۍ کې وررسه تررس يېکله چې يو څوک لو  ،دي

د تاثري ګذاره  پاکې  په  ويل   یه.  او د الس الندې کسانو    ېد رهربانو روي  ،يش  یداېچې ک  ،شو  یکې 

 ( 1) کړي دي. هچې په ماشومتوب کې ترالس ،شو یه د هغه تجربو پر بنسټ توضيح کولعکس العملون

 ب: بلوغ او يا فرديت مرحله

دل د  يېاو بيا لو  ځواين  ې. نو کېږيهغه د والدينو څخه ډېر خپلواکه    ،ږييېپه همغه ډول چې ماشو لو

دو رسه رسه يو شخص د خپل والدينو نظريات ته پاملرنه  ېده. تر اوسه هم د نوي ټولنيزو ک  بلوغ يوه برخه 

ر باندې اغېزه لري. د رواين  چې کوم کار په ټولنه کې ښه او کوم بد دي او دا د دې په کړنو او فک  ،کوي

ارزښت لري. کله   يکې، کليدياو صالحيت لرونکو ترمنځ اړ تګالرې لپاره، د بلوغ مرحله د ماشوم ۍرهرب 

ه تر ډېره حده پورې  رسه روي  (لکه رهرب)  ږي؛ نو د صالحيت لرونکو يېږي او بيا لوېځوان  یچې ماشوم نو 

پورې تړيل دي وه.  ،هغه صالحيت  ترمنځ  اړېکو  والدينو  او  د ماشوم  العملونو    چې  همدارنګې د عکس 

اطاعت    ، يش  یشومتوب په لومړيو مراحلو کې کېداکې د ماياړ  ې اک لرونک، و هنه هم ستونزمن ديوړاندو

بلوغ او فرديت مرحله هغه تجربې چې د  ،  . د رهربۍ رواين تګالره دا فرضويکوونکي وي او يا نه وي

په سازمان کې د رهربانو او الس    چې د کورنۍ په اصل کې ترالسه شوي دي دواړه مفاهم  ،ترشيح کوي

  (2)ه مهمه اغېزه لري.الندې کسانو پر روي

 او ناتړيل )خپلواک(   يلج: تړ 

مخ   رويو رسه  مختلفو  له  مديرانو  د  کارکوونکي  کې  سازمانونو  دو کېږي په  ډېر    ی،  د  څرنګه 

او يا ډېر مشارکتي رهربۍ رويمر ا العمل)  په مقابل کې غربګون  ېانه    یښکاره کوي؛ دا د دو   (عکس 

له مخې د    ۍيې ترالسه کړي وي. د رواين تيور   چې د ماشومتوب او ځوانۍ څخه  ې،تجربو پورې تړل

روي يو کارکوونک  ېرهرب  در   يپه مقابل کې  په  د تړيل  یو مختلفو طريقو رسه ښودلې غربګون  په  يش:   ،

  ړيل تبڼه لري. په نا  (3)(دنېېپوهۍ  په اسان)  خالف يا ناتړيل ډول. لومړين دوه ډوله سلوکونه توضيحي 

د دا  مطلب  څخه  ورکولو  ځواب  معلوم  ی،توګه  اړه  په  الرښوونو  مختلفو  د  کسان  الندې  الس  ات  چې 

ري. د  چې ورته منطقي نه ښکا  ي،غواړي او د په مطلب يې ځان پوهول غواړي او هغه الرښوونې نه من

اړه لري. د دې رسه رسه يو    طريقه د هغې ماشومتوب  ېدې څخه عالوه د رهرب د روي يا  اپورې  مرانه 

 
1 . Ingo, Winkler,” contemprorary Leadership Theories”, p.24 

2 . Ibid, p.24 

3 . Self-explanatory 
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  ې مرانه روزنه ورته ورکول شو امرانه يا غري  اچې    ې،ريښو پورې تړلوت  مشارکتي رهربۍ طريقه د ماشومت

  (1)  .هد

 خپله يو اصويل او مقررايت رهرب وي او يا مشارکتي طريقې رهرب ځان وګڼي.  ه چې پ ،دالى يشېلويان ک

خپلواک حالت    يا ناتړيل حالت او ياپه يو تړيل حالت    ،داى يشېد رواين خوځښت له نظره يو شخص ک

څخه    له تړيل حالتاو    (2)دلېپوه  پرتهتوضيح څخه    له  ینکى وي. تړىل حالت عبارت دو کې ځواب ويو 

ته    هغه وخت منځحالت    یناتړل.  دي او د رهرب الرښوونې رد کوي  (3) دلېمخالف بيا غربګون يا ياغي ک

ارزيايب د  له  ارزيابۍ    پلټنې د يو عميل   رهربد  راځي، چې الس الندې کسان   الرې وڅاري، چې دغه 

هغوى وړتياوې په مختلفو دورو کې ارزيايب کړي. کوم کارونه يې چې ښه وي قبول کړي او هغه چې  

  په همدې ډول رسه رهرب هم په هغه روش الس الندې کسانو رسه .  تر پوښتنې الندې راويل   ، ښه نه وي

 وي.  یشو  یچې په کوم روش رسه لو  ،رفتار کوي

او خپل اصول    (4) يو سختگريه  ،يشاصويل مور او پالر کوالى    او  رهرب واويس  ټولنې ته وړاندې کړي 

  ،رسه کوي ډېره مينه لريتر   عکس العملهغه کسان چې دغه ډول    خپل اوالد هم همداسې روزي؛ نو 

 . چې د عدم دخالت د طريقې څخه کار واخيل 

کوي واضح  تيوري  که    ،دا  لري  اړه  پورې  ماشومتوب  هغه  د  روش  سلوک  د  رهربۍ  د  چې 

 ( 5)مرانه وي.اشارکتي وي او يا م

 دنه ېبريته ګرځ :د

لوستلو،  ،داى يشېک د  کتاب  د  يا  او  ورزده يش  او طريقې  مناسبې الرې  رهربۍ  د  ته   يو مرش سړي 

وکوالى يش اخيستلو رسه  کارونو    ،ښوونيزو سمينارونو  د  مديريت  د  د الس الندې کسانو رسه  او  کولو 

ډول د سازمانونو مرشانو ته د    يپه ځانګړ   ،سلوک طريقې په هر ډول رشايطو او موقعيت کې زده کړي

، مګر په هر  ؛ ترڅو د پريوانو رسه په ښه شکل رويه وکړيکېږيرهربۍ روشونو په اړ ټريننګونه ورکول  

بيا هم په سختو    ، شوي هم دي(  ګټرين)  هغه رهربان چې ښه روزل   ،چې وليدل يش  ،يش  یداېکحال  

غري  راځاو  فشار  پرې  همغه پخيعادي حاالتو کې چې  نو خپل  ب  واين؛  ته  ګر ري روش  دې يته  ې، چې 

ګرځ  بريته  ته  وايېعمل  ترېن  يدنه  مطلب  هغهاو  ګرځ  ه  بريته  ته  سلوک  ديېبنسټيز  په   ،دل  چې 

 
1 . Ingo, Winkler,” contemprorary Leadership Theories”, p.25 

2 . Self Explanatory 

3 . Rebelliousness 

4 . Strict 

5 . Ingo, Winkler,” contemprorary Leadership Theories, p.25 
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نو  يا  او    ۍځوانۍ کې زده کړي وي. دغه پخوان  ېماشومتوب  ريښه لرونکي ځانګړنې د مشخصو روزنو 

  (1) يش. یدلېشونه اضافه کمګر نور رو   ،دلېټريننګونو په وسيله نه يش بدل

 : مخنيوى او خپل سيورى ی

چې مشاهده يش    ،يش  یدال ېوي او کچې د ليدلو وړ  (  رفتار)  روشونهيوازې هغه    (2) د سلوک ارواپوهنه 

هم لري او    (3)ارزښت او څېړنې وړ ګڼي. مګر ارواپوهنه يو بل روايتد    ،يشاو احساس    يش دل  ېاور و   او

وی  پوهاپه اړه يې  چې  ونه  باور   هغه احساسات او  احساسوي او  او  چې څه چې خلک فکر کوي هغه دا

منلو وړ   دچې ښه او بد او يا هغه څه چې    ،هم د مطالعې الندې نييس. دغه کار په دې معنا دى  ،لري

  ء وښودل يش. په هغو کارونو کې چې خطا  بايد ځوانانو ته ور   ،وړ نه وي  چې د منلو او يا هغه څه    وي

د   يا  او  نه وي  منلوکوي  ته   مجازاتبايد    ،وړ  والدين خپلو ماشومانو  ډېر  په ډول  د مثال  ورکړل يش. 

نو ځکه بايد مجازات   ؛ ده، مګر کله چې ماشوم څوک وهي  ء ټکول اشتباه او خطا او  وايي: د نورو وهل  

نې وخت ماشوم ته زده  ېد خربو له الرې وي، يا ځ  ،داى يشېالر په وسيله مجازات کد مور او پ  ،يش

 خپل ځان څخه دفاع وکړي.    چې دچې څوک ونه وهي، مګر دا ،کړه په خپل څنګ کې ورکول کېږي

يا مخنيوى دى. انسان هغه احساسات او افکار چې حس کوي يې،  ( منع)کلمه    فنيپايله    ې پروسېد  د

وړ نه وي، لومړى يې خپل عقل اجازه نه ورکوي، مګر کله چې يو کس د بل کس له   منلوټولنې ته د  

ښ العمل  عکس  رواين  کې  مقابل  په  دهغه  وويني،  زيان  کېږي، يي.  االسه  رامنځته  پيښه  يوه  ناڅاپه 

حد    ،وايي  نهکل وي او يا د يو پيغور په شکل وي. محض ارواپوهښه د زخم په ش ېداى يش دغه پېک

انسانان د  کولاقل  يش  نه  کړنې  ځېنې  ساد  ی،و  يشېوپوه  ۍګه  په  لومړ   ،دل  فوري  حرکتونو  لکه  نې 

د اصيل او اسايس    .دل يشېوپوه  ی، وضيح چې د فرد په وسيله ورکړل شو ت  ي موجوديت او يا يو لفظ

چې    ،وکړي او هڅه وکړي  ېاو خرب   يدو په اړه بايد کېنېلو لپاره د مشخصو کړنو د تررسه کدليل موند 

د هغو په    ی،احساسات چې له تجربو رسه مخلوط دتجريب په خپل خاطراتو کې راويل او هغه    ۍنېمخک

په اړه    ،و  ی چې پخوا واقع شو   پېښه  ې ه کوونکبيعنې کوم څه خ)،  اړه فکر وکړي او يا معلومات ورکړي 

رامنځته شوې هغه پېښه  ولې    چې  ،وروسته کوالى يش واضحه کړي  (4)وکړي(  ېيې فکر وکړي او خرب 

 ده. 

 
1  .Ibid, p.25 

2 . Behavioral Psychology 

3 . Version 

4 . Dredge up 
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د عقيدې  ی،  يا مخنيو   ((منع))موضوع معريف کوي. دغه موضوع د    (سيوري)د    (1)د جانگني ارواپوهنه

نه  منلو وړ    چې په اگاهانه ډول د ،هاو دا د فرد د شخصيت يوه برخه د  ی يو فرد د ي پورې تړلې ده. سيور 

کولو، اخالقو    د سم کار  ،داى يشېد مثال په ډول يو رهرب ک  (2)شتون څخه انکار کېږي  وي او د هغه د 

سيايس نظره يو هوښيار کس دى، چې کوالى يش    لهنشتوايل له امله غرور ولري، مګر    او د عيب د

کونکو جملو څخه په استفادې رسه او دقيقو کلامتو او زړه راښ  اړېکو يوه شبکه جوړه کړي  ند ته دخپل ژو 

يو شان نه ده او له دې    ،يې لري  اغه د فکر رسه چې ده  د(  ابهام)ې برخې ته دوام ورکړي. دغه برخه  د

  ی دماهر  چې نوموړى د سيايس نظره    ، امله له هغه څخه انکار کوي. په دې حالت کې نور خلک ګوري

وړ دى، هر   ليدلونورو لخوا د  په غالب گامن د (يسيور ). هم کوي یاو حتا له د مهارت څخه يې قدردان

د خپل همکارانو رسه چل او   ی،د  د يو سازمان رهرب]،  هغه څخه انکار کوي  څومره چې شخص خپله د

ږي ېران پوهو په مقابل کې د هغه همکاږي؛ خېچې همکاران يې پرې نه پوه  ،فريب کوي او فکر کوي

بيا    ،څومره د دې سازمان رهرب انکار هم وکړي  څخه که هر   (فريب )رسه فريب کوي؛ نو د   یچې له هغو 

 ږي[. ېوهپرې پی او هغو  یهمکارانو ته يې د ليدلو وړ د ( فريب)هم دا 

د ادبياتو له نظره په تخصيص ارواپوهنه کې    (5) او مخنيوى  (4)، خپلواکي(3) نې موضوعات لکه فرديتېځ

چې دغو بحثونو    ،دل اسانه نه دي. په دې اړه هڅې کېږيېچلو بحثونو پوهېمطرح کېږي. په دغو پ  ډېر 

  (6)په پراختيا رسه د رواين خوځښت تيوري واضحه يش.

 

 کو تجزيه او تحليل  ياړهـ: د 

او تجزيې په نامه   انتقايل شننېلخوا وپېژندل شوه او د    (٧) د رواين خوځښت مشهوره طريقه د اريک برن

کوىلرس  ته  طريقې  دغه  شوه.  ونومول  شوه  اړ  ،   ورکړو.  يد  هم  نوم  تجزيې  او  تحليل  د  د  ))  برن کو 

 
1 . Jungian Pasychology 

2 . Stech, Ernest, L.,” Psychododynamic Approach”, Sage Publications, London,1997, p.18 

3 . Individuation 

4 . Counterdependence 

5 . Repression 

 مخونه ۱۴۸او  ۱۴۷، یسازمان یاکرب، رهرب  یسيد عل ،. افجه ٦

، او په  ید  یدلېږ ېد کاناډا مونرتيال په ښار کې ز   ۱۰/ۍ/م۱۹۱۰، په  ی. اريک برن: اصيل نوم يې اريک لنارد برنشتاين د ٧

  ی ژندونکېروان پ  يامريکاي  -ييو کاناډاي  ی، نوموړ یله امله مړ شو   ېکالو په عمر د زړه د سکت  ۶۰د    ېک  ۱۵/جون/۱۹۷۰

بنسټ ا  .ید څخه وروسته    ېجګړ   ېنړيوال  يې. له دویباندې ډېر مشهور د  یښودونکې اريک د متقابلو اړيکو د تحليل 
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چې دغه کلامت په کورنۍ  ،ښکاره ده (4)او ماشوم (3) (ځوان) ، مرش(2)ي: پالره لر لپاره درې بيان (1)((ځان

  ، رتول او خوراک ورکول په غاړه لريپالر دوه دندې کن  ((د ځان))  بيان   پورې تړيل دي. د برن له نظره

  بيان د   رسکشۍ ته متايل ولري. بالخرهيا  او    (5) نکيو لوبه خوښو   ،داى يش ېماشوم ک((  ځان  د))بيان  

ځان)) ځوان  ((د  يا  دى  مرش  پيداکولو    ،هغه  په  واقعيتونو  د  کې مرصوف  چې  ازمايښت  هغو په  د  او 

تحليل    کى په دغو دوه ډوله تجزيه اوټمرصوف وي. يو مهم    ،رشايطو په پيدا کولو چې مينه وررسه لري

شکل کې واضحه شوي  (  ٧-۴)او په  ږي  ېچې د اشخاصو ترمنځ رامنځ ته ک  ،ږيېاړيکې توضيح ککې  

 دي. 

 6نهشکل: خپله د رهرب او الس الندې کسانو څرګندو ګڼه ( ٧-۴)

 والد                                       والد   

  

 د والد او ماشوم اړيکه       

 مرش  مرش                                                     

                                                       

 ماشوم  ماشوم  

   

 

  

 
 ېچ  ،د دې دندې ترڅنګ خپلو افکارو او ليکنو ته دوام ورکړ  یاريک برن په يو روغتون کې کار کول پيل کړل، نوموړ 

 ر ژر نورو سيمو ته هم خپور شو. ېپه نوم وليکه او ډ ېکتاب د ذهن روي ږديز کال کې يې يوېز  ۱۹۴۷په 

يش:   وکتل  دې  لپاره  تفصيل  نور  تاريخ   ۱۱:۱۰وخت     /http://fa.m.wikipedia.org/wikiد  جمعه    ورځ  سهار  

۲۸/۱۰/۲۰۱۶  

1 . Ego 

2 . Parent 

3 . Adult  

4 . Child 

5 . Playful 
 مخ  ۱۴۹ ، نیسازما یاکبر، رهبر یسيد عل ، افجه.  6
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 تيورۍ څخه په عمل کې ګټه اخيستل  د رواين خوځښت له 

چې په يوه خپلواک طريقه رسه کار   ،د پالر او ماشوم اړيکه د رهرب او يو الس الندې وګړي په څېر ده

تجزيې او تحليل کلمه کې د فکر او   او د رهرب څخه د پالر په شان ځواب اوري. د روان د  رسته رسوي

چې د نورو څخه يو پالن او ځواب ترالسه    ، څوک مينه لري  . هر نغښتی دیاحسايس انرژۍ سپام کول  

  ، و په ډول د يو بل رسه اړيکه لري، دا کايف نه دهکړي. يا په بل عبارت رهربان او کارکوونکي د دوستان

 چې د رهرب يا کارکوونکو شخصيت ته ساده فکر ويش.  

د خوځښت  رواين  د  تيوري  ارواپوهنې  د محض  په    باالخره  برن  او  فرويد  زيگموند  د  اساس  په  نظريې 

بلوغ د او  او پريوانو د ماشومتوب  ورې د شخصيتي  واسطه رامنځته شوې. دغه نظريه يوازې د رهربانو 

د ماشومتوب او بلوغ دورې څخه چې  غربګونونه  او    رويه ځانګړتياو باندې تکيه کوي او د رهرب او پريوانو  

 څخه زده شوي وي ګڼي.  والدينود 

د رواين خوځښت تيوري د ارواپوهنې دعلم څخه په استفاده او د رهربانو او پريوانو د ماشومتوب نړۍ ته  

او   رهربان  ننني  کتنه  کسانوال په  الندې  د  س  دورې،  ماشومتوب  د  او  تربيت  او    د  دورې  د    حتابلوغ 

په اړه د هغوى تري    ېرويلويوايل دورې پورې اړه لري. د دې له امله بايد د رهربانو او پريانو لخوا د ناوړه  

 (1) او ماشومتوب دورې ته مراجعه ويش او د حل الره ورته پيدا يش.

 

 (MANAGERIAL ROLES THEORYد مديريتي نقش تيوري) :دولسم مطلب

يو    د رهربۍ په اړه کتنې ته  ېپه اړه مطالع  (CEOs)  په وسيله د اجرائيوي مديرانو   (2) د هرني منتسربګ

او په الندې    کار لس نقشونه په بر کې نييس  يچې مديريت  ،هغې مشاهده کړه  (3)جال طريقه وړاندې کړه

 ډول دي: 

 پاملرنه کوي او په الندې ډول دي: چې يې د افرادو ترمنځ پر اړيکو  ،درې هغه نقشونه دي .۱

 د ترشيفايت څېرې نقش  :الف

، چې يو مدير د يو ترشيفايت شخص په توګه د سازمان او د هغه یدا د   هدفرې څخه  ېد ترشيفايت څ 

 (4).ګډون کوي استازيتوبترشيفايت مراسمو کې د سازمان په  موخهپه  پېژندنې د اهدافو د 

 
 مخونه ۱۴۹او  ۱۴۸، نیسازما یاکرب، رهرب  یسيد عل ،. افجه 1

2 . Henry Mintzberg 

3 . Robert Palestin, From Leadership Theory to Practice (A Game Plan for Succes as a Leader), p.4 

 مخ  ۱۴يم چاپ، ېدر  نثار احمد، د مديريت بنسټونه، ،مصلح  4.
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   نقش   رهرب :ب

لکه د کار کوونکو تشويقول، د هغو رسه ښه    ، له دې څخه مطلب د ځېنو شخصيتي صفاتو درلودل دي

 رويه کول او نور.

   د اړيکو نيولو نقش  :ج

 په سازمان کې دننه او د سازمان څخه بهر له نورو سازمانونو رسه د اړيکو ټينګول.

 تړيل دي او په الندې ډول دي:  ېپور  ېچې په عمومي ډول د معلوماتو پروس ،هغه نقشونه دي ېدر  .۲

   د ارزيايب کوونکي نقش   :الف

 د سازمان اړوند کارونو په اړه د الس الندې کسانو ارزيايب کول دي.

   د خپرونکي نقش  :ب

 د سازمان اړوند مسايلو په اړه د سازمان غړو ته د معلوماتو خپرول دي.

   د وياند نقش  :ج

 نورو خلکو ته د معلوماتو بيانول. د سازمان اړونده مسايلو په اړه 

 او تصميم نيونې پورې اړه لري او په الندې ډول دي:  ېکړ ېچې د پر  ،څلور نور نقشونه دي .۳

   نقش   ینکو او پرمختګ ورکو  یپلټونک :الف

او د سازمان    او څرنګه پرمختګ رامنځ ته کړي  هسازمان کې څه يش ته اړتيا د  چې  ،يعنې پلټنه وکړي

 وکړي.  ېکړ ېبهبود په اړه دې پر 

  نقش    ینکو د ناراحتيو سمبالو  :ب

ږي؛ نو مدير ې و خفه کوونکو حاالتو رسه مخامخ کيعنې کله چې په سازمان کې کار کوونکي د ناراحتۍ ا

 .ي حالت څخه د ويستلو تصميم ونييسبايد افراد له نوموړ 

   د رسچينو تخصيصولو نقش  :ج

او سازمان خپلو کومو فعاليتونو لپاره څومره لګښت ته اړتيا   هن لپاره څومره بوديجې ته اړتيا ديعنې د سازما

 . بعو او رسچينو په اړه تصميم ونييسمسايلو د منا و نوموړ  بايد د سازمان رهرب ،لري

   د مذاکره کوونکي نقش  :د

  ې اتر  ېه اړه له نورو رسه بايد څنګه خرب ه بهر د سازمان مسايلو پخسازمان څازمان کې دننه او يا له په س

 بايد د سازمان رهرب له مخې څخه په دې اړه تصميم ولري. ،او مذاکره ويش

نورو باندې د يو  د رهربي په توګه  ،يش یداېکوم چې ک ،تقريباً ټول نقشونو کې هغه فعاليتونه شامل دي

لور  په  ډېر   يمشخص هدف  او   یاغېزه وښندل يش.  په غري مديريتي موقعيتونو  نقشونو څخه  له دغو 
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او ځانګړتياوو له نظريوو    ېي يش. د نقش نظريه د رويیدلېګه په مديريت موقعيتونو کې پيل کهمدارن

  د حاالتو مطابق د مشخصو ډولونو رويو غوښتنه کوي، په  ېځکه چې درې واړه نظري  ،رسه شباهت لري

ي نظريو څخه ډېر د  تياو شخص  ېرسه ډېر موافق دي او د روي  ېقش نظريه حالتي نظريهر صورت د ن

 ږي. ې منلو وړ معلوم

 ل تيورۍ څخه په عمل کې ګټه اخيست  د مديريتي نقش له •

 ،نې مختلف نقشونو ته چې اړتيا ويېه، چې هر يو نقش تررسه کړي، خو ځټولو مديرانو ته مهمه نه د

حتمي بايد تررسه يش. مديران کولی يش، چې د خپل او د نورو د نقش تررسه کول تشخيص کړي او بيا 

تغري لپاره يې سرتاتيژي ګانې وړاندې کړي. د نقشونو انتخاب پر ځېنو حدودو او د مديرانو مشخصو دندو  

هم او  باليحو  د  دي،  تړيل  پورې  حاالتو  مديېدارنګه  کړنو  د  افرادو  د  ډول  په  او الس لګې  کولو  ريت 

مديرا ټيټي کچې  د  لپاره  مديرانو  منځنۍ کچې  د  د  الندې کسانو الرښوونه  او  دي  لږ مهم  پرتله  په  نو 

کچې مديرانو ته د ټيټې کچې مديرانو په پرتله دا نقشونه لږ مهم دي. يعنې لکه څرنګه چې د    ۍلومړ 

کې هم په مختلفو مديريتي مديريت کچو کې تغريات موجود دي، همداسې د مديريت نقشونو اهميت  

 (1)کچو کې تغريات موجود دي.

 

 Zeng and) (Folkman’sنګر او فالکمن د رهربۍ لس ويجاړونکي عيبونهيد ز :ديارلسم مطلب

10 Fatal Leadership Flaws 

يا هغه    ،رهربان عيبونه لري، کومه خربه نه چې د يو مقام السته راوړلو لپاره څومره يو شخص وړتيا لري

بيان څخه وروسته، يو  (  رهربان)دوی    مقام څومره مهم دی، هم د نورو په شان انسانان دي، له دې 

ږي. داچې ېهغه عيبونه په کوم ځای کې واقع کهوښيار رهرب به ځان ته منتقدانه پاملرنه کوي، چې د  

استحکام بيا ممکن دی. په  نکی هدف وي، خو دوام او  و دل شايد يو نه السته راوړ ېپوره او کامل اوس

او     هغه دی چې خپل د ضعف ټکې وپېژينعوض د دې چې خپل عيبونه صف نظر کړي، غوره رهرب

نګر او فالکمن لس ويجاړونکي عيبونو تر عنوان الندې هغه هغه عام عيبونو ته له يهغه اصالح کړي. د ز

په الندې   رسخوږۍ المل شوی او نژدې څخه متوجه شول، کوم چې د نړۍ په غټو کمپنيو کې د رهربانو

 سو:يډول يې تر بحث الندې ن

  

 
1.Robert Palestin, From Leadership Theory to Practice( A Game Plan for Succes as a Leader),pp.4-5 
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  د انرژۍ او ليوالتيا نه موجوديت .۱

بايد تل يو ټيم يا پروژ ي   کله چې رهرب د خپل سپارل شوی ټيم   نه برعکس  ي،ته انرژي وبښ   ېو رهرب 

مس ) چې  ټيم  هغه  ويؤ يعنې  شوی  سپارل  ورته  يې  ل(  ليت  اړه  انرژي  ېپه  او  لريوالتيا  ټيم    ،ونه  ترڅو 

نه وي، خو ټول رهربان    ږي. هر رهرب خوښ او خوشحاله رهربې ي؛ نو پروژه به له پيل څخه ناکاموهڅو 

 وي.  ينکو ته حرکت ورکو  ي مکمله توګه هڅاند او کاميابۍ لور بايد په 

   متوسطه کچه د خپلو فعاليتونو منلپه  .۲

متوسطه اوس  کچه  په  نه  ېغوره  نښه  رهرب  ښه  يو  د  ډېر  دل  ته  سازمان  خپل  بايد  رهرب  غوره  يو  ده، 

چې سرتو برياوو لپاره غوره اقدامات   ،سرت اقدامات بايد تررسه کړي او دا مهمه ده  پرمختګونه ورکړي او

 تررسه کړي نه متوسط. 

   اره مرام او الرښوونې نه موجوديتواضح او ښک .۳

او پريو    رتبه رهرب  لري، هغوی يواځې د لوړګالره ونه  يو رهرب تر هغه رهرب نه دی، تر څو يوه ت

او د هغې الرښوونه د يو مطلوبې پايلې   لپاره  او ټيم د کنټرول ځواک ترالسه کولو  دي. د يوې پروژې 

ته   ارادې  او  جرئت  تګالره  دا  لپاره  رهربۍ  د  ولري.  مرام  خپل  يش چې  کوالی  به  رهرب  ښه  يو  لپاره؛ 

 رضورت لري.

   کمزوری قضاوت درلودل .۴

د رهربۍ تر شاه    ،وې غوره رهربۍ په زړه کې ځای لريتصامميمو نيول او خاص قضاوتونه کول د ي  د

کړي قادر  دې  په  څوک  يو  چې  ده،  دا  مفکوره  براليس  ،عمومي  باندې  کارونو   ه ترالس  ترڅو ستوتزمن 

ه  کړي، يو ښه رهرب په مناسب وخت کې د غږ کولو مهارت لري، په داسې حال کې چې کمزوری مدير پ

ليت ؤ کې يو چاته مس   یچې په مناسب وخت او ځا  ،دې برخه کې بيا ناکامه وي. يو غوره رهرب هغه دی

 ونه وکړي.يوسپاري او غوره قضاوت او تصميم ن

 

   )همکاري( نه کول  مرسته .۵

چې په يواځې ځان په کار    ،د دې څخه مطلب دا نه ده  ،کله چې يو څوک د رهربۍ مقام ترالسه کوي

چې همکاري يو فرصت دی،    ،ږيېنظره وغورځوي. هوښيار رهربان پوهپيل وکړي او د نورو ځواک له  

په   او  يش  ترالسه  نظريات  ارزښتاک  له  خلکو  هوښيارو  نورو  د  د  ترڅو  کې  سازمان  په  توګه  عمومي 

 روحيه رامنځ ته کړي.   ۍهمکار 
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   کوللګې په ډول رهربي نه ېد ب .۶

ب رهرب ېد  ډول  په  او    ي لګې  الرښوونې  ځانګړې  رهرب  چې  کله  ده،  اشتباه  پخوانۍ  يوه  رهربۍ  د  کول 

ته کو  ناکام توقعات رامنځ  په تررسه کولو  بيا يې  او  باندې هم ډېر منفي اغېزه  ېي  ټيم  نو دا به په  ږي؛ 

شخص وي، چې ټولو حاالتو ته ځواب ورکړي او په ټيم کې د هر   کړي، د دې پرځای رهرب بايد لومړينو 

لګې او منونې په ډول فعاليتونه تررسه کړي، ځکه ېي؛ نو رهرب بايد په خپله د يوې بد و الرښو   يو د کړنو

 ږي. ېزه خلق کېږي او په هغوی کې انګېړنو څخه الس الندې کسان متاثره کچې د رهرب له ک

 

   دل ېد نوې نظرياتو مانع ګرځ .۷

کښ ترالسه  څخه  ځای  هر  له  نظريات  ځېه  خو  يش،  اوېدای  وي  رسسخته  ډېر  رهربان  له    نې  نورو  د 

و  څخه  اخيستو  د ېر ېنظرياتو  يې  نظر  کوم  چې  پورې  هغه  تر  ترالسه    ږي،  وي  نه  څخه  ذهن  له  خپل 

 کېږي   له کوم ځای څخه ترالسه    د نورو نظرياتو ته پاملرنه نه کوي. کومه خربه نشته چې نظريه  ی،شو 

 والتيا لري. ېډېره لرسه  ېو په ټوله کې سازمان له کوم نظريچې ټيم ا ،خو مهمه دا ده

 

   له اشتباهاتو څخه زده کړه نه کول .۸

ترڅو په راتلونکي کې تکرار نه يش او په ښه ډول يو کار تررسه يش،   ،اشتباهات هميشه فرصتونه وي

  ، ښنې غواړيرهرب د اشتباهاتو په مقابل کې ب  خو که رهرب خپلو اشتباهاتو ته پاملرنه وکړي. يو ضعيف

 پرځای د دې چې له خپلو اشتباهاتو څخه څه زده کړي. هغه کسان چې له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه 

چې خپل ماتې قبلوي او   ،ږي. په سازمانونو کې سرت رهربان هغه ديېبار بار ورڅخه تکرار نه کوي؛ نو  

 رشد کوي؛ نو بيا په راتلونکي کې مشابه اشتباهات نه تررسه کوي. 

 

   اړيکو مهارت نه درلودل ي د خپل منځ .۹

کې هسته  په  ځا  رهربي  ډېر  مهارتونو  اړيکو  منځې  او    یخپل  غړو  ټيم  د  خپل  د  بايد  رهرب  او  لري 

نورو رسه  اړيکې ولري. هغه رهربان چې له    ، همدارنګه له نورو هغو کسانو رسه چې په سازمان کې دي

ږي. د رهربانو په  ېاړيکې ولري؛ غوره رهربان ګڼل ک  ي خپل منځ  ،په شاوخوا کې موجود دي  ی چې د دو 

ږي. ځکه چې  ېولري؛ تل به لوړو مقامونو ته رس  اړيکو مهارتونه  يچې کوم رهربان خپل منځ   منځ کې

او همدارنګه په جمعي   يکارونه تررسه کو   یه رهرب له نورو افرادو رسه يو ځااړيکې په وسيل  يخپل منځ

 کې بريايل وي. ي رهربان به په خپل چاروړ توګه ستونزې حلوي؛ نو طبعاً نومو
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   دلې ناکامه کرو ته پرمختګ ورکولو کې  نو  .۱۰

غوره رهربان د ځان پرمختګ په پرتله ډېره پاملرنه د خپل ټيم غړو پرمختګ ته وي. کله چې يو رهرب په 

کړي، په ټوله کې د سازمان لپاره لوی خدمت دی.  چې د ټيم هر غړی ته رشد ور   ،دې هڅه کې وي

(  ۲-۹)په    (1)ه نه کويخودخواه رهربان يواځې د خپل ځان پرمختګ په هڅه کې وي او ټيم ته پاملرن

 شئ:  یکې ياد عيبونه په لنډ ډول ليدال  جدول
2

 

نګر او فالکمن د رهربۍ لس ويجاړونکي عيبونو له تيورۍ څخه په عمل کې  د زي

 ستل يګټه اخ

هغې په رهربۍ کې واقع وي. دغه خلک    چې غري فعال خلک د   ،په ټولنه کې داسې ادارې شتون لري 

کې قرار لري او څرنګه  (  ل، مرستيال او ...ؤ يوې برخې مس   مر، داد ټيم غړي،  )د رهربۍ په هره برخه  

ده اړينه  مس   ،چې  خپل  وپؤ بايد  ډېر  ېليتونه  وظيفوي  يا  شخيص  د  مګر  ورسوي.  يې  رسته  او   لږ ژين 

 
1 .Paul Newton,Leadeship theories( Leaderships Skills), p.44- 46 

2 . Ibid, p. 44-46 
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ې ډول  چې د د  ،هامغه ډول وي. څو الملونه دي  ،يڅرنګه چې الزم د   ،يش کوىله  خوځښت له کبله ن

نو د رهربۍ د يو تعريف په   ؛رته د دې ځواب ته راشوې که چ  ؟رهرب د ماتې او يا غري فعاليدو سبب کېږي

 راوړلو رسه چې مخکې مو ولوستل، واضحه کېږي چې: 

لې انرژۍ په مرصفولو رسه  خپلې ټو رهربي يو ډېر ستونزمن، زيان قبلوونکى او سخت کار دى، شخص د  

پاتې کېږي. د   رهرب ې ډلې  لپاره يې په کار اچوي او بيا د دليت قبلوي او د نورو د الرښوونې  ؤ دغه مس 

ديريت لپاره ټاکل شوي وي،  نې اشخاص د مېځ  ،داى يشېک  چې  ، شو  یدلېپوه  دې تعريف په مرسته 

او ځانګړتياوې نه لري  هغهچې د  مګر دا يش کوالى په سم ډول رهربي يا مديريت رسته ه  ن  ،صفات 

چې يو شمېر خلک په ډېرو مهمو برخو کې کمزوري وي يا ښکاره کېږي، د   ،ورسوي. همدا دليل دى

 مديريت کې د بحران او نيمګړتيا رسه مخ کېږي.  رهربۍ او خپلې ناتوانۍ په اساس په

د نورو رسه توافق وکړي، نور وهڅوي او مالتړ يې    ،يش کوالىه  ن  ،وستلڅرنګه چې مو په بحث کې ول

ځکه چې خپله پر خپل ځان باور نه لري او د خپلو  ؟  وکړي او هم ستونزو ته د حل الره پيدا کړي. ولې

 و په سبب ماتې خوري او غري فعال پاتې کېږي.  و کمزورتيا

لوستل    ،لپاره چې د رهربۍ په مقام کې قرار لرينګر او فالکمن لس ويجاړونکي عيبونه د هر فرد  يد ز

رهربا ډېری  ومنيې رضوري دي.  عيبونه  کولی، چې خپل  نه يش  دا    ين  ومناو  هغوی    يحقيقت  چې 

په  رهربۍ  د  ته  چېرې  که  کوي.  نه  داسې  رهربان  سرت  کې  حقيقت  په  خو  کوي،  تررسه    اشتباهات 

پاملرنه وکړه، کله چې ته په خپل فعاليت کې رسه دې لسو ټکو ته    ېموقعيت کې قرار لرئ؛ نو په حوصل 

چې د خپل رهربۍ روش اصالح کړئ او په راتلونکي کې   ه دوی څخه په نښه کړي، اقدام وکړ کوم يو ل

 به غوره کړنې تررسه کړئ.
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 يم فصل ېدر 

 رهربي او کلتور 

عنوان څخه څرګند له  دا څپرکېلکه څرنګه چې  رهرب   یږي  باره کې  د  په  کلتور  او  د مخکۍ  ني ېدی. 

نو پر  او له يو بل رسه د تړلو ارزښتو   ۍ اړخيز دی او پر يوه ځانګړې تيور   هم څو  یڅپرکي په څېر دا څپرک

دا لري.  ټينګار  ځانګړ چې  ټولګې  هېڅ  لپاره  کلتور  د  رهربۍ  د  ېد  نه  شو   هتيوري  دې  ېرامنځته  په   ،

بوط نور موضوعات او د رهربۍ  څپرکي کې د بحث ټينګار پر هغو څېړنو چې کلتور تعريفوي، د هغې مر 

 پر بهري د کلتور اغېز دی. 

نړ د دو  .  ید  یدلېټوله نړۍ کې د پام وړ موضوع ګرځ  په  (1)والتوبيميې نړيوالې جګړې ال تردې دمه 

او وګړي نور هم يو بل رسه   او سيايس تړون دي  نړيوالتوب د ملتونو ترمنځ اقتصادي، اجتامعي، فني 

الزيات نړيوال سوداګري، کلتوري مبادالت يا راکړه ورکړه او له اړيکنيزو سيستمونو اړيکې پيدا کوي.  

نړيوا دې  د  کې  نړۍ  ټوله  په  ګټنه  دڅخه  محصول  مدرسې،  یلتوب  کې  کلونو  وروستيو  لسو  په   .

نړيوالتوب ال ډېر   سازمانونه او ټولنې د پخوا په پرتله ال نور نړيوالې شوي دي. ورځ په ورځ زياتېدونکي

نځته کېدو  زناک څو مليتي سازمانونو د رامېد اغ  ، شو  ی ګونې هم رامنځته کړي دي. له هغو څخه کوال نن

اړتيا، د دې سازمانونو لپاره د مناسبو رهربانو ټاکنه او د سازمانونو اداره کول د هغو افرادو په وسيله چې  

لري کلتورونه  يادو   ،بېالبېل  رامترې  اړتيا  دا  نړيوالتوب  وکړو.  دهنځته  نه  شو  ،کړې  پوه  بايد  د    ،چې 

 کلتورونو اختالف څنګه د رهربۍ پر فعاليت اغېزه ښندي.

 
ک 1 نړيوال  العومله،  ې.  د ځGlobalizationدل)  هې(:  او  کلتورونو،  ملتونو،  د  اند  په  او  ېنو  رانغښتلو  پولو  د  ترمنځ  وادونو 

نې بيا د ېږي او ځېاو فرهنګي کورنۍ ته رسه نږدې ک  ينړيوالې کلتور ټول يوې    نه  ېږي او له دې الر ېختمولو ته ويل ک

 دل داسې تعريفوي:ې)العومله( نړيوال کي اخلې. دوکتور محمد عابد الجابر  ېبدليدل تر  نړيوال کيل ېيو 

ژباړه    يواي( چې په نړيواله سطحه د يو څه ګرځولو ته  Monodializationدل د فرانسوي کليمې )ې)العومله( يا نړيوال ک

فرانسوي   ېڅخه را بهر کول او المحدوديت اړخ ته بول. همدارنګه نوموړ   ېد پولو له محدود  یده په دې معنا چې يو ش

( کارول شوې، چې د Globalizationژباړه ده، چې لومړي ځل د امريکا په متحده اياالتو کې )  ې کليمه د انګلييس کليم

تر  معنا  شاملولو  او  کولو  عام  د  يش  ک  ې يو  رابرسټون)ېاخيستل  )Roberston ږي.  د   )Globalizationداس کليمه    ې( 

مستعرشوال نړي  د  او  رانښلولو  رسه  نړۍ  په  کيدل  نړيوال  د   یتعريفوي  نړۍ  د  توګه  کلکه  يه  او  بوول  لور  په  جديت  د 

 . يوادونو يو پر بل تکيه کولو ته وايېه

ملريز، جالل آباد:   ۱۳۹۲ړيکې، دويم چاپ، د چاپ کال  د نور تفصيل لپاره دې وکتل يش: حيدري شمشاد، نړيوالې ا
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ترالسه    ین د کلتوري اختالف په هکله پوهاو څو رهرباتر   ،نځته کړې دههمداراز نړيوالتوب دا اړتيا رام

کلتوري اختالف مديريت   ، نړيوال رهربان ديلدر او بارثولومو واياي او په دې باره کې مترين وکړي.  کړ 

 نځو وړتياوو پراختيا ته اړتيا لري:  لپاره د پ

 رهربان په ټوله نړۍ کې د سيايس او سوداګريز چاپېريال پوهېدو ته اړتيا لري. ی:لومړ 

، د چارو بهري او ټکنالوژۍ  يزيات شمېر ليدلوري، عاليق او خوښاړتيا لري د ګڼو کلتورونو  یهغو  :دويم 

 .ېزده کړ 

 څو په يو وخت کې د نورو کلتورونو وګړو رسه کار وکړي.  ،هغو بايد د دې وړتيا ولري :درېيم 

  :نځمطريقې او اړيکو رسه برابر کړي. پڅو ځان د نورو کلتورونو د ژوند    ، رهربان بايد توان ولري  :لورمڅ

ورې اړيکې  چې د نورو کلتورونو وګړو رسه د برابرۍ موضوع نه تر کلتوري برترۍ پ  ،بايد زده کړي  یهغو 

 ټينګ کړي.

تينګ پردې،  لري  -برسېره  باور  رهربا  ،تومي  نړيوال  رامچې  د  ليدلورو  د  لېږد  کلتوري  د  کولو  ن  نځته 

په يوه    یخپلې ليدلور   ،ته وړتيا وربښي  یلري خپلې ارتباطي وړتياوې چې هغو اړتيا    یهغو   مهارت ولري.

پراختيا ورکړي. په خالصه ډول که رهربان نن ورځ په    ،کړي  کاري چاپېريال کې طراحي او اجرا  متنوع

لري متايل  ته  اغېزمنتوب  کې  ټولنو  پراختيا   ،نړيوالو  کې  ځان  په  ته  وړتياوو  ستونزمن  لړ  يو  ده  اړتيا 

 (1) ورکړي.

ندي. څپرکی د کلتور چې کلتور څنګه د رهربۍ پر بهري اغېز ښ  ی،شو   یدې بحث ته ځانګړ   یدا څپرک

نيونې   اندازه  کلتور  د  ورپسې،  کوي.  توضيح  موضوع  تړلې  دوه  هکله  په  کلتور  د  او  پيلېږي  تعريف  په 

ترشيح کوو. بيا به زده کړو چې رهربۍ    معيارونه، د نړيوالو کلتورونو برخې او د دې کلتورونو ځانګړتياوې

د خوښې وړ    ،نړيوال کلتورونه جذبويي  رهرب   ي رونو کې توپري کوي او کومه ځانګړ څنګه په مختلفو کلتو 

 (2)يا ناخوښې وړ يې معريف کوي.

  د کلتور تعريف   :مبحث یلومړ 

يات بحثونه کړي انسان پېژندونکي، ټولنپېژندونکي او د نورو علمي څانګو پوهان د کلتور کلمې په اړه ز

بېال  هغه تعريف کړو او مختلف افراد هم له    ،ږويه کلمه ده، ستونزمنه ده چې وتوانچې مخترص دي. دا

او  ېبېلو الرو هغه تعريفوي. د ځ باورونو يا اعتقاداتو، قوانني، عرف، نښو  انده، کلتور د ارزښتونو،  نو له 

 
1. Peter G. Northouse (2019). Leadership’Theory and Practice, 8th edition, p. (621) 
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چې يوه   ،دي  (1) تعريفېږي. دا ارزښتونه ګډ  ،نځ کې ګډ ديه توګه چې د وګړو د يوې ډلې په مدودونو پ

پويا ت  ډله متحد کوي. کلتور  نورو  او  لېږدېدونکي دي  ويليا  يوه جمله کې  په  انتقالېږي.    چې   ، شو  یه 

 .یړو د ژوند طريقه، عادات او سند دکلتور د يوه ډله وګ

وش يا سيستم  کلمې له کلتور رسه په اړيکه کې دي. څو کلتوري يو ر   (3) او کلتوري تنوع  (2) د څو کلتوري

سيايي، اروپايي او منځني ختيځ په انغاړي او د افريقايي، امريکايي،  چې له يوه کلتور څخه ډېر را  ی،د

چې څو کلتوري په يو لړ واړه کلتورونه   ،يش  یراز کېدا  څېر ګڼ کلتورونو شتون ته اطالق کېږي. همدا

. کلتوري تنوع چې نژاد، جنسيت، عمر، ډلې او کلتوري لږکۍ او جنيس ورته وايل رانغاړي، اطالق يش

 (4) د يوه سازمان يا ډلې په داخل پوري مربوطېږي.

 

 اړوند مبحثونه  ز:ج یلومړ 

د کلتور د مختلفو څېرو په باره کې د بحث کولو مخکې، د دوو مهمو موضوعاتو په تعريفولو چې د کلتور  

 . (6)او تعصب (5) پيل کوو: توکم پالنه يا قوم ګرايي ،او رهربۍ رسه نږدې اړيکه لري

 

 يتوکم پالنه يا قوم ګراي :پراګراف یلومړ 

چې د ارزښتي،    ،، چې افراد دې ته متايل ولريهپه دې معنا د  يلکه څرنګه چې توکم پالنه يا قوم ګراي

او کلتوري له نظره د نورو يا نړۍ پام خپلې ډلې ته واړوي. افراد دې ته ميالن لري چې خپل   نژادي 

عقايد، باورونو، ادراکاتو، ارزښتونو او ليدلورو ته د نورو ډلو په مقابل کې لومړيتوب او ال ارزښت ورکړي.  

خه بهرت او ال طبيعي د کلتور د نورو له کلتور څ، چې د يو فرد اړون یکم پالنه له دې باور څخه عبارت د تو 

د نورو د نظرياتو او رايو د رسميت پېژندلو رد کولو ته شامل هم يش. توکم پالنه يو    ، يش  یدي. دا کېدا

 نړيوال متايل دی او له موږ څخه هر يو په يوه اندازه له دې روحيې څخه برخمن يو. 

له يو کولتور څخه د خلکو جدي   ، چې له دې الرې وګړي هدپه څېر    (1)کړکۍ توکم پالنه د يوه ادراکي

چې د امريکې په متحدو    ،نې وګړي فکر کويېد بېلګې په ډول: ځ  (2) څارنه د بل کولتور په وسيله کوي

 
1. Shared qualities 

2. Multicultural 

3. Diversity of culture 

4 . Peter G. Northouse (2019). Leadership’Theory and Practice, 8th edition, p. (622) 

5. Ethnocentrism 

6. Prejudice 
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او د    هنو څخه غوره دو ر و اصول د نورو هېوادونو د سيايس باايالتونو يا غريب هېوادونو کې د ډميوکراسۍ  

عاجز دي. توکم پالنه د کلتوري ارزښتونو په باره کې د فکر    ی کلتورونو له پوهېدو څخه هغو   و ېچلدې پ

زي او د دې  ې، الره پرانهطبيعي دکولو متايل ته او داچې هغو ته د رسېدو لپاره ټاکل شوې الرې سمه او 

 ليدلوري مالتړ کوي.

ځکه چې د نورو وګړو په اړه د بشپړې    ،چې توکم پالنه د رهربۍ لپاره يوه اصيل خنډ واويس  ،يش  یکېدا

دي برياليتوب لپاره د پوهې او اقدام مانع دی. د بېلګې په ډول، که د يوه شخص کلتوري ارزښتونه د فر 

بونه د ارزښت يش د نوموړي فرد لپاره د بل فرد پوهه چې ډلييز يا جمعي برياليتوی  ، کېدایارزښت وړ د

ه واويس.  به سخته  او مس وړ شمېري  واکونو  فرد  يو  که  اؤ مدارنګه  ولري  ليتونو  باور  کلکه  په  ته  حرتام 

خو له   ،بل فرد وموندل يش چې هغه لپاره د يوه فرد پوهېدل چې واکونو لپاره مبارزه کوي   ،يش  یکېدا

ره چې توکم پالنه زياته وي د نورو ليتونو څخه په کلکه زړه صربوي ستونزمنه واويس. څومؤ ونو او مس واک

 (3)وګړو د کلتوري ادابو او دودونو زغم يا پرانيستوب به کم واويس.

وکړي. کله چې يوه    یمخنيو   ،چې د توکم پالنې اړوندېږي  له هغو مواردو  ی،يوه ماهر رهرب نه يش کول

د نورو توکمي اړتياوې هم وپېژين او تر يوه کچه  ،رهرب خپله توکمي متايالت وپېژندل همدا راز اړتيا لري

چې پرمختيا، او پر خپلو کړنو او پاليسيانو باور ولري.   ،د هغو د زغملو درجه ولري او رهربان اړتيا لري

ې د غلبې کولو وړتيا لري له بله اړخه د دې پوهه هم  ماهر رهربان که له يوې خوا په توکم پالنې باند

 (4) پر خپل کلتوري ارزښتونو ټينګار وکړي. ،چې څه وخت الزمه ده ،لري

  (5) تعصب :پراګراف ميدو

يا  (ادراک)نژادي تعصب له توکم پالنې رسه بشپړ تړلی دی. نژادي تعصب د يوه پوهې     او  ، عقيدې 

په   (6)احساس څخه عبارت دی، چې يوه فرد د بل يوه فرد يا ډلې په باره کې د نابشپړ او ناسمه اطالعاتو

 
1. Perception window 

2 . Porter, R. E., & Samovar, L. A. (1997). An introduction to intercultural communication, 8th 

edition, In L. A. Samovar & R. E. Porter (Eds.), Intercultural communication: A reader. Belmont, 

CA: Wadsworth, p. (5) 

3 . Peter G. Northouse (2019). Leadership’Theory and Practice, 8th edition, p. (623) 
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5 . Prejudice 

6  . Faulty or unsubstantiated data 
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هکله قضاوت په وسيله اساس السته راوړی دی. تعصب د پخوانۍ تجربو يا پرېکړو پر اساس د نورو په 

 (1) پرانيستل کېږي.

خو    ،شاملېږي (  لکه امريکايي، افريقايي د اروپايي په وړاندې، امريکايي)اکرثه تعصب کې نژادي افکار  

په کار وړل کېږي. که   او نورو تعصبونو کې  (2)نو مواردو لکه جنسيت، عمر، هم جنسېراز په ځ  همدا

کېدا هم  ټک  ، يش  ی څه  مثبت  يوه  تعصب  ارزښت  )  ی چې  ډېر  لپاره  کلتور  يوه  پرته  سند  کايف  د  لکه 

 خو په معمويل ډول يوه منفي ټکی دی. ،واويس (ورکول

له توکم پالنې رسه په همغږي موږ ټول په يو ډول له تعصب څخه برخمنه يوو. کله زموږ تعصب اجازه 

نې برخې ثابت وساتو او له خپرولو يې ډډه وکړو. برسېره پردې  ېلې پوهې او ادراکات ځوي، چې د خپراک

  تعصب کولی يش، چې زموږ روحي نا ارامي راکمه کړي، ځکه چې نورو ته د ليدو لپاره يوه ښکاره جوړ 

چې    ،الره موږ ته برابروي. د تعصب په باره کې له اصيل مسايلو څخه يوه دا ده  ې او موندل شو   ېشو 

پال  ډېر  پال  (3)ځان  نور  د    (4) يا  لپاره  ځان  د  چې  کوي،  مرسته  او  تعادل دي  مقابل  په  لګښتونو  نورو 

 نځته کړو. رام

چې د نورو وګړو حاالت او وضعيتونه په    ،شو کولینه  و   څو موږ   ،کوي  یله دې پرته تعصب د دې مخنيو 

ښتنو او کم اهميت شمېرلو، چې وګړي  سمه توګه ووينو او تحليل يې کړو. کله کله تعصب په خامو سپار 

 د نورو په هکله جوړوي ځان ښکاره کوي. 

 رسبېره پر دې، همدارنګه رهربان د خپل تعصب رسه د مقابله کولو لپاره د پريوانو تعصب رسه د مخامخ 

او کلتور تر اغېز الندې راويل.    ید رهرب لور   ،کېدو له ننګونې رسه مخامخ دي. دغه تعصبونه کولی يش

چې مختلفو ډلو   ،چې د داسې پريوانو رسه مخامخ يش  ،تر دې مخکې د رهرب لپاره غري معموله نه ده

د او  لريتشکيل  اړتيا  رهرب  ماهر  يوه  دي.  لرونکي  تعصبونو  خاصو  له  نسبت  په  بل  يو  د  ډلې  په   ،ې 

 (5)کولو لپاره الرې ومومي. ېو کې د خپلو پريوانو رسه د مفاهممختلفو کلتوري زمين

 
1 . Peter G. Northouse (2019). Leadership’Theory and Practice, 8th edition, p. (623) Source, 

Ponterotto, J. G., Utsey, S. O. & Pedersen, P. B. (2006). Preventing prejudice: A guide for 

counselors and educators (2nd ed.). London, UK: Sage 

2. Homophobia 

3. Self oriented  

4. Other oriented  

 مخونه  ۸۵او  ۸۶، یسازمان یاکرب، رهرب  یسيد عل ،. افجه ٥
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 (1) د کلتور معيارونه  :دويم جز

په   زيات شمېر  مطالعاتو  د  کلونو  دېرشو  تېرو  په  متمرکز دی.  مطالعاتو  ډېرو  پر  روشونو  متنوع  د  کلتور 

بن طبقه  او  معيارونو  بېالبېلو  پر  کلتور  د  ډول  کړ مشخص  ټينګار  الرو  مشخصو  پر  کولو  د  ید  ی دي   .

لپارهاسايس   توانېدل   معيارونو يا مختلفو کلتورونو د ځانګړتياوو تشخيص د هغو ترمنځ د اړيکو پوهېدو 

 ګام دی.  یلومړ 

ي. د بېلګې په ډول، هال راپور  څو نامتو اثرو دا پوښتنه مطرح کړی دی، چې کلتور څنګه مشخص کړ 

يا  ( فرد پالنې کلتور)فرد  چې پر  ی،خصوصيت د تاکيداتو له درجو څخه د یچې د کلتورونو لومړن ،کويور 

څخه  (  ۱۵۰۰۰)مختلفو هېوادنو له  (  ۴۷)د    (2) باندې لري. په بل مېتود، ترومپرنز(  ډلې پالنې کلتور)ډلې  

ثر مؤ کولی يش، په    (3)ډېر افراد تر مطالعې او څېړنې الندې ونيولې او ويې موندله چې سازماين کلتورونه

ډول په دوه معيارونو طبقه بندي يش: د مراتبو سلسلې پر وړاندې برابرۍ، دنده پالنې پر وړاندې شخص  

 ،ږي، چې کولتورونه ګډ واک څرګندويې درجه بندۍ معيار هغه درجې راجع کپالنه. د مساوات  (  رابطه)

ر کوي، چې کلتورونه  دنده پالنه پر هغه پراختيا ټينګا  -لکه د تقسيم شوي قدرت پر خالف. شخص پالنه

 تاکيد ولري.  بايد د انساين تعامالتو پرځاي د سازماين دندو په تررسه کولو 

 
1. Dimensions of culture 

فرانسوي د سازماين او مديريتي اړيکو تيوريست يا نظريه   -(: يو هالنډيAlfonus (fons) Trompenaars. ترومپرنز ) 2

. د متقابلو کلتوري اړيکو په مديريتي بخش ید  یدلېږ ېږديز کال په امسرتدام ښار کې ز ېز ۱۹۵۳چې په    ،ورکوونکي دي

  ېزده کړ   ېخپل  يموډل د ميل کلتوري توپريونو په هکله ډېر شهرت لري. کله چې نوموړ   چې د نوموړي  ،کې مشاور وو

 ۍږديز کال کې يې په خپل مسلک کې کار کول پيل کړ، چي لومړ ېز ۱۹۸۱نو په    ،ته ورسولې ی  د اقتصاد په برخه کې پا

ارليس همپدين ټرنر رسه په  ږديز کال کې يې د چېز ۱۹۸۹دنده يې د مديريتي ډلبندۍ او پرمختګ په ساحه کې وه، په  

بنسټ ک نړيوال سوداګريز مطالعايت مرکز   ,BP,Philipsنو رشکتونو رسه لکه  ېښود، چې له دې وروسته يې له ځ ېګډه د 

IBM, General Motors, Pepsi cola  .او دايس نورو رسه يې کار وکړ 

لپاره دې وکتل يش:   تفصيل  نور  سهار  ورځ    ۱۱:۰۱وخت   http://en.wikipedia.org/wiki/fons-trompenaarsد 

  ۲۸/۱۰/۲۰۱۶جمعه  تاريخ 

ځانګړي دي، برخمن دي.    ې. سازماين کلتور: سازمان هم د فرد او ټولنې په څېر له هغه کلتور څخه چې په هغه پور  3

 .Terrence E. Deal and Allan Aوي ازښتونه( )ديل او کينډي() ښسازماين کولتور) د سازمان له خوا زياتره وړاندې  

Kinnedyږي( )بورو( )ې( يا )هغه طريقه چې کارونه په کې تررسه کMarrin Bower يا هم سازماين کلتور د سازماين .)

 . )رابينز(.يانګړنو او متخصاتو مجموعې ته وايارزښتونو د جوړونکو کليدي ځ

 مخونه  ۲۸۴او  ۲۸۳د نور تفصيل لپاره دې وکتل يش: رضايان عيل، ژباړه: خوښ محمد نواب، د مديريت بنسټونه 
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ده شوې  پاملرنه  او  مراجعه  ډېر  ورته  چې  څخه  څېړنو  ټولو  له  هکله  په  معيارونو  کلتوري  د  د    ،ښايي 

د    (1)هافستد چې  بنسټ  پر  تجزيې  او  تحليل  د  پوښتنليک  يوه  د  دي.  له  (  ۵۰)مطالعات  هېوادونو 

ه اصيل  څخه د ډېرو افرادو نه راټول شو، هافستد د کلتورونو د توپري د تشخيص لپاره پنځ  (۱۰۰۰۰۰)

 له: ېچې عبارت د ،معيار مشخص کړ 

 (2)د قدرت واټن  .۱

 (3)د عدم اطمينان څخه اجتناب .۲

 (4)فرد پالنه -پالنه  (ډله)جمع  .۳

 (5)ښځينه توب -نارينه توب  .۴

 ( 6)لنډ جهت استفادې ته متايل – اوږد جهت .۵

 .هوسيله د ېټند هافستد اثر په نړۍ کې د کلتورونو په برخه کې د نورو څېړنو لپاره د پل

تردې دمه    ال  ،او کلتور په هکله چې کومې څېړنې د هاوس او د هغه همکارانو له خوا شوې ده  ۍد رهرب 

په   اړه  په  سازمانونو  او  رهربۍ  کلتور،  د  چې  کوي،  وړاندې  اطالعات  د  ۸۰۰ځواکمن  کې    ۶۲  پاڼو 

نړيوالې    . دغه مطالعات د ګلوب مطالعاتو په نامه چې د ید  ی ټولنې تر عنوان الندې خپور شو   (٧) ګلوب

شهرت وموند. د ګلوب مطالعات د رهربۍ او    ی،د(  لنډيز)  زمنتوب مخففېاغ  ېرهربۍ او د سازماين روي

ږديز کال کې  ېز   ۱۹۹۱کلتور ترمنځ د اړيکې په هکله ډېرې پايلې توليد کړي دي. د ګلوب څېړنه چې په  

پوښتونکي يې مرصوفه کړي    ۱۶۰چې    ،يوه پرمختيايي برنامه ده  ،د رابرت هاوس په وسيله تررسه شوه 

 
هافستد) 1  . Gerard Hendrik Hofstedeد ټولنپوه  هالنډي  يو  هافستيد  په    ی،(:  ک  ۱۹۲۸/۱۰/۳چې   ېپه هارمل ښار 

نې کتابونه ليکيل  ېد ميل او سازماين کلتورونو د اړيکو او تناسب په هکله مطالعه درلوده، نوموړي ځ  ی. نوموړ یدل ېږ ېز 

شو، د نوموړي مطالعات څرګندوي چې    ی، فرهنګونه او سازمانونه يادولېچې د هغه له جميل څخه فرهنګي السته راوړن

د افرادو په کړنو باندې حاکم دي او   ېچ  ی، وليدل او تجمع په مختلفو برخو کې يو سيمه ايز او ميل فرهنګ دد افرادو راټ

 کړنې په ټولنو او سازمانونو کې د خپل تاثري الندې راول.  ید دو 

ريخ سهار  ورځ  پنج شنبه  تا  ۹:۰۰وخت    https://fa.wikipedia.org/wiki/%DAد نور تفصيل لپاره دې وکتل يش:   

۲۰۱۶/۱۰/۲۰ 

2 . power distance, and long-term–short-term orientation 

3 . uncertainty avoidance 

4 . individualism– collectivism 

5 . masculinity–femininity 

6. Long-term-short-term orientation  

7. GLOBE 
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موخه د رهربۍ پر اغېزمنتوب د کلتور اغېز او د    ۍسلومړ   ړنه تررسه يش. د دې پروژې ېترڅو دا څ  ،دي

. د ګلوب څېړونکي خپل اطالعات د مختلفو روشونو  یمنځ له تعامالتو څخه عمومي فهم دکلتورونو تر 

د تجزيې او تحليل څخه راټولې   ی عې ډلې او د رسنيز مطالبو د محتو څخه لکه پوښتنليک، مرکه، د مطال

 تر بررسۍ الندې ونيول يش.  ندنې زيات جزيات په دې څپرکيکړې. د ګلوب مطالعاتو د مو 

ګلوب څېړونکي خپلې د  توګه،  په  برخې  يوې  د  مطالعاتو  کلتور  او  رهربۍ  بند  د  کلتوري    ۍ طبقه  د  ته 

او د نورو د څېړنې په اساس   بېلګې په ډول، هافستد، کالک )معيارونو څخه پراختيا ورکړه، د خپل  د 

 :(3) څېړونکي نهه کلتوري معيارونه مشخصې کړې دي( ، ترينديس(2) ، اسرتادبک، مکللند(1)هومن 

 ( 4)د عدم اطمينان څخه اجتناب او ډډه کول. .۱

 (5)د قدرت واټن  .۲

 ( 6) نهادي جمع پالنه .۳

 (7)په ډله کې جمع پالنه .۴

 (٨) يجنيس برابر  .۵

 ( ٩)ټينګار .۶

 
د امريکا په لوا ښار    ۱۹۰۵/۱۱/۱په    ې، چید  یژندونکېفرهنګي انسان پ  ييا کاليد کالک هون: يو امريکاي-. کالکهان 1

يې د هارورډ پوهنتون   ېکالو په عمر ومړ.خپيل زده کړ   ۵۵په مکسيکو ښار کې د    ۲۸/جوالي/۱۹۶۰او په    یدلېږ ېکې ز 

پ انسان  فرهنګي  هم  يو  څخه  جميل  له  اثارو  مهمو  د  کالکهون  د  دي،  کړي  دهې کې  ش ېډ   ېچ  ،ژندنه  زيات  ير    ېهرت 

 . یموندل

سهار  ورځ    ۱۰:۳۱وخت   https://en.wikipedia.org/wiki/Clyde_Kluckhohnد نور تفصيل لپاره دې وکتل يش:  

 ۲۰/۱۰/۲۰۱۶پنج شنبه  تاريخ 

نيويارک په ښار ک  ۲۰/ۍ/م۱۹۱۷په  ېط  چ  ،و  یژندونکې. ديويد کالرنس مکللند: يو امريکايي روان پ 2 او    یدلېږ ېز   ېد 

 .په هکله نظريات ورکول و ۍد روانشناس ېدنده ي .یکالو په عمر مړ شو  ۸۸د  ۲۷/مارچ/۱۹۹۸

ماسپښني  ورځ جمعه  تاريخ    ۱۲:۳۵وخت   https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8د نور تفصيل لپاره دې وکتل يش:  

۲۱/۱۰/۲۰ 

3 . Peter G. Northouse (2019). Leadership’Theory and Practice, 8th edition, pp. (625-626) 

4 . uncertainty avoidance 

5. power distance 

6 -Institutional collectivism 

7 -In group collectivism  

8 . gender egalitarianism 

9. assertiveness 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clyde_Kluckhohn
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 ( 1)ليدنه ېراتلونک .۷

 (2)عمل پالنه .۸

 (3)برشيت .۹

 له دې معيارونو څخه هر يو په الندې ډول توضيح کوو:  

 م اطمينان څخه اجتناب او ډډه کول د عد .۱

او مقرراتو څخه کلتور   قوانينو، جوړښتونو،  د  د هغه روشونو رسه چې  اجتناب  اطمينان څخه  ونه  د عدم 

 په اړه اټکل او لږ د عدم اطمينان احتامل ولري، رسو کار لري. ياستفاده کوي؛ ترڅو د راتلونک

 د قدرت واټن .۲

درت بايد په غري مساوي ډول چې ق ،دا معيار په کومه درجه، چې د يو ډلې غړي توقع لري او موافق دي

شوي    (4)شل يش اړيکه لري. د قدرت واټن د دې لپاره چې ولې کلتورونه طبقه بنديېترمنځ وو   ید هغو 

 دي او په نتيجه کې د خلکو په منځ کې د قدرت ، اختيار، شخصيت، مقام، شتمنۍ او مادي ملکيتونو 

 پربنسټ ايجاد د طبقاتو شوي دي، پاملرنه لري. 

 

 (5) نهادي( ۍادي ټول پالنه )جمع ګراينه .۳

پالنه ډېر په دې اړه دا معيار په کومه درجه چې سازمان ډلييز فعاليتونه هڅوي توضيح کوي. نهادي ټول 

يص بحث  يا فردي او شخ  ،چې کلتورونه ال زيات پاملرنه د ټولنيزو او عمومي اهدافو د تحقق په اړه لري

 . کوي تر مطالعي الندې نييس

 

 در ګروه(  ۍپه ډله کې ټول پالنه )جمع ګراي .۴

يا   سازمان  خپل  په  او  وفاداري  غرور،  خلک  چې  اندازه  کومه  په  معيار  څرګندوي،  دا  کې  کورنۍ 

اړونديږي. ټول پالنه په ډلو کې په کومه اندازه بايد خلک ځان سازمانونو او کورنيو ته وقف کړي، ډير  

 پاملرنه کوي. 

  

 
1 . future orientation 

2. performance orientation 

3 . humane orientation 

4 -Stratified  

5 -Institutional pluralism 
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 جنيس برابري  .۵

پراختيا    ته  برابرۍ  او جنيس  اختالفات کموي  ټولنه جنيس  يا  سازمان  يو  درجه چې  کومه  په  معيار  دا 

کوي.   اندازه  څورکوي،  په  موضوعاتو  هغه  د  برابري  ټولنېجنيس  څومره  چې  بيولوژيکي    ېر  د  غړو  د 

او ټولنو کې په مس په کورو   ېجنسيت له مخ باندې ټينګار نه کوي، پاملرنه ؤ نو، سازمانونو  ليتونو سپارلو 

 لري، يعنې په سازمانونو، کورونو او ټولنو کې بايد د جنسيت له مخې دندې ونه سپارل يش. 

 ټينګار .۶

يو  په  او ځواکمن  بريدګر  لرونکي، مقاومت کوونکي، مخالف،  عزم  اندازه چې خلک  په کومه  دا معيار 

پر پرتله متواضع او په ټولنيزو اړيکو کې د درناوي وړ دي، تر بحث    (عدم اعتامد پر نفس)کلتور کې د  

 الندې نييس. 

 ليدنه  ېراتلونک .۷

ره لکه پالن جوړونه، په راتلونکي کې پانګه اچونه، او  دا موضوع په کومه اندازه چې خلک د راتلونکي لپا

ليدنه په دې ټينګار    ېتر بحث الندې نييس. راتلونک  ،د راتلونکې لپاره د اوسنيو اسانتياوو تاخريول دي

چې په يو کلتور کې خلک زده کړه کوي، چې څرنګه په راتلونکي کې ښه ژوند ولري او د حال    ،کوي

 ختاره وي.څخه ترجيح ورکړي او خود م

 

 عمل پالنه  .۸

عمل    ږي.ېرمختګ او بريا لپاره هڅوي، اړونددا معيار په هغه اندازه چې د يو سازمان د ډلې غړي د پ

يا خلک په يو کلتور کې د ستونزمنو اهدافو د ټاکلو او هغه ته د رسيدو لپاره اپالنه د دې موضوع لپاره چې 

 ګټه ترالسه کوي او که نه ، پاملرنه کوي. 

 

 انسان پالنه   .۹

پالنه ده، د او  ېه خلک هڅول کخد يو کولتور لخوا څ  دې پورې تړلی دی، چې   ا نهم معيار انسان  ږي 

. برش پالنه د دې  فظ او نور پر وړاندې مهربانه اويس، محای، چې عادل، سخي، ريښتينکېږي  شويق  ت

پر   باندې  نورو  سازمان  يا  ټولنه  يوه  څومره  چې  لري،  اړه  حساسه    ېيعن)  حساسيتپورې  اړه  په  نورو 

 ، ټولنيز مالتړ او ټولنيزو ارزښتونو ټينګار کوي.(دلېاوس
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ګلوب اغد    یړونکېڅ  ( 1)د  کلتوري  د  معيارونو څخه  نهو  شپيتو  ېدې  دوه  د  لپاره  تجزيې  او  تحليل  د  زو 

المل موندلو لپاره  ، د دې  هقاعده د  ېه د مطالعمختلفو هيوادونو څخه ګټه واخيسته. دا کلتوري معيارون

خت  سويس داسې يو هېوا دی، چې اکرثه و   (2) هربۍ په روشونو کې رسه توپري لري وادونه د ر ېه  ېچې ول

او  ېژندل کېد خپل لوړ برش پالنې له مخې پ او دويم نړيوال جنګونو په دوران  ږي، ځکه چې د لومړي 

مرست ډېرې  له خلکو رسه  هغې  له  دې  وروسته  وکړي.  او مس ې  مرکز ؤ هېواد صرب  تعليم  د  د خپل  ليت 

 (3) ګڼلی دی.

 

 پايله

نړيوال   دويم  لپار  جنګ  د  توب  نړيوال  د  اوسه  تر  ته شو څخه  رامنځ  پاملرنه  ټوليزه  يو  نړيوال    ه،د  ېه 

کلتورونو  دل د  ېدو لپاره او د اړتياوو زياتېکلتوري توپريونو په اړه د ښه پوهدل د رهربانو لپاره يو اړتيا د  ېک

په اړه، معيارونو او د    ترمنځ د اړيکو لپاره په عمل کې رامنځ ته کړي دي. په دغه څپرکي کې د کلتور

اغ وڅېکلتور  باندې  پروسه  په  رهربۍ  د  شو.  ېزه  ار   ۍ رهرب د  ړل  اعتقاداتو،  د  عنوان  د  په  او  زښتونو 

کوي ، توکم پالنه او   یيو پوهاوي مخن. دوه الملونه دي چې د کلتوري  لژندل شو ېنورمونونو په شکل وپ

ق لري، په نړۍ کې د  د انسان متايل هغه ډلې ته چې دوی پورې تعل  ه. توکم پالنه عبارت دیتعصب د

ژندلو څخه ېبشپړ پ  ، ځکه چې د نورې نړۍ هدا د رهربانو لپاره يوه ستونزه دوړ وګرځي او    ېنور د پاملرن

 ډډه کوي.

تو او نيمګړي اطالعاتو  نورو په اړه له قضاوت څخه د ثابت ادراکا  لهدی  په همدي ترتيب تعصب عبارت  

لرونکی دی. ځکه چې په هغه کې يوه پټه د غرور روحيه موجود دی  ېز ې. تعصب د منفي اغهپر بنسټ د

 او د رهربانو په وسيله د نورو د صفاتو او وړتياوو د ليدلو مانع ګرځي.  

ات تررسه شوي دي، چې د  کلتوري معيارونو د مشخصولو لپاره مطالعرشو کلونو کې د مختلفو  ې په تريو د

     او په الندې ډول دي:  (1)چې پنځه اصيل معيارونه ،مطالعات دي (4) ر غوره د هافستدېهغو څخه ډ

 
1 . GLOBE 

 ې مخونو پور  ۹۱څخه تر  ۸۸، له یسازمان یاکرب، رهرب  یسيد عل ،. افجه 2

3 . Peter G. Northouse (2019). Leadership’Theory and Practice, 8th edition, pp. (626-628) 

4 . Hofstede 
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      د قدرت واټن  .۱

 د عدم اطمنان څخه ډډه  .۲

   فرد پالنه او ټول پالنه .۳

 ښځيتوب او نارينتوب  .۴

 ى. اوږده ـ واړه جمالتو څخه استفادي ته متايل د .۵

بشپړ  په  مطالعاتو  د  هافستد  معياېد  جديد  نور  مرستياالن  هغه  د  او  هاوس   ، رسه  دې دو  له  چې  رونه 

يوځا د  ،کړي  یمعيارونو رسه  راتلونک  ېعبارت  پالنه،  ټول  نهادي  پالنه،  ټول  کې  ډله  په  ليدنه،  له:  ۍ 

خر کې له انسان پالنې څخه. دا مطالعات چې په ا، عمل پالنه او په  ېله مخ  ېټينګار او اصار د عقيد

خو له بده مرغه له هغه څخه  (2)بيانويګلوب شهرت وموند ډېر پياوړي مطالب د کلتور او رهربۍ په اړه  

شوي تيور   ،ترالسه  يو  اړيکو    ۍد  د  ترمنځ  رهربي  او  کلتور  د  ډول  بشپړ  په  چې  المل  پيدايښت  د 

او له دې معيارونو څخه ګټه   استازيتوب وکړي، نه شو. رسبريه پردې د نهو کلتوري معيارونو تعريفونه 

ې  ن او پيژندنه چاخيستل په مختلفو کلتورونو او د رهربي د روش تعني تړون د مدير په نظر په هر سازما

 (3) ز، سازماين او عمومي کلتور څخه پيدا کوي، لري.يهغه د فردي، ډلي

 کې ګټه اخيستل د رهربۍ او کولتور له تیورۍ څخه په عمل 

لګې په توګه په روزنو او ېرورګرامونه د کلونو راهيسې مشهور دي. د بد کولتور او تنوع په اړه د روزنو پ

پراخه   کې  ساحو  ورکوونکو  کپرمختګ  د  کپروګرامونه  تدریس  اړه  په  حساسیتونو  هغه  ېولتوري  او  ږي 

وو ړتياګخلکو ته د مختلفو کولتورونو ځان  توپیرونو پورې اړه لري.  يکېږي، چې کولتور   مسایل مشخص  

 ږي او څرنګه هغوی له په نورو هېوادنو او کولتورونو کې له خلکو رسه حساس اويس.  ېپه اړه تدریس ک

اړ   ېپه دې فصل کې پایل دل له ډېرو  ېه لري. د کولتور مسایلو پورې پوهد رهربۍ تطبیق روزنو پورې 

رهربانو رسه مرسته کولی يش، چې د خپل کولتور    . لومړی د کولتور په اړه موندنېاړخونو څخه ګټوره ده

 پر تعصباتو او اولیتونو باندې پوه يش. 

 
1 . Peter G. Northouse (2019). Leadership’Theory and Practice, 8th edition, p. (671) Source: 

Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and 

organizations across nations. Thousand Oaks, CA: Sage. 

 مخونه  ۹۲او  ۹۱، یسازمان یاکرب، رهرب  یسيد عل ،. افجه 2

3 . Peter G. Northouse (2019). Leadership’Theory and Practice, 8th edition, p. (671) 
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. يدې پوه يش، چې ښه رهرب چاته واي  پهله رهربانو رسه مرسته کوي، چې    (Findings)  دویم موندين

مختلف کولتورونه مختلف نظریې لري، چې هغوی له خپلو رهربانو څخه څه غواړي. دا موندنې له زموږ  

له رهربانو رسه مرسته کوي، چې خپل طرز ته د کولتور مطابق توافق ورکړي؛ ترڅو په مختلفو کولتورونو  

 کې ډېر اغېزمن اويس. 

رسحداتو   يانو رسه مرسته کوي، چې د جغرافيو له نړیوالو رهرب   (Findings)ې  ندندې فصل مو   د  :یمېدر 

دو په  ېتوپیرونو د پوه  او کولتورونو کې په ډېر اغېزمنه توګه اړيکې او ارتباطات ټینګ کړي. د کولتوري 

 . کېږي وسیله له نورو رسه په اړیکو کې ډېر پياوړي او باوري 

لګې په  ېلکه د ب  (1) ، چې ډېر له عميل الرو تطبیق يشدای يشېت کولتور او رهربۍ په اړه معلوماد ک

د   کارکوونکو لپاره  یود نو(،  culturally sensitive websites)  توګه د کولتوري حساسو ويپاڼو جوړولو

جوړول  ۍرهنامي پر   (، design new employee orientation programs)  پروګرام  ځای  روزنو  د 

د نړیوال   (،design new employee orientation programs)   پروګرامونو نيولځای کولو لپاره د  

او داسې نور الرو څخه    (improve global team effectivenes)  ټیم اغېزمنتوب ته پرمختګ ورکول

ړنو تطبیق پراخه کچه د کار  ېتوګه د رهربۍ او کولتور په اړه څلګې په څرګنده  ېږي. دا بې اخیستل ک  ګټه

 (2)ساحه کې مشخصوي.په 

پیدا کړئ،    يکولتورونو او ارزښتونو رسه اشنايچې غوره رهربي وکړئ؛ د خلکو له    ئ،په پای کې که غواړ 

 رهرب اوسئ. ه توافق وکړئ او يو بریايلترڅو په ښه توګه په هغوی کې ځان عیار کړئ او له هغوی رس 

 

  

 
1 Peter G. Northouse (2019). Leadership’Theory and Practice, 8th edition, p. (649) Source: Bing, J. 

W. (2004). Hofstede’s consequences: The impact of his work on consulting and business practices. 

Academy of Management Executive, 18(1), 80–87 

2 . Peter G. Northouse (2019). Leadership’Theory and Practice, 8th edition, p. (649) 
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 د تحلیل لپاره پوښتنې 

 ؟ رهربي تعريف کړئ (۱)

 ؟ د رهربۍ او مدیريت ترمنځ توپريونه واضح کړئ (۲)

 ؟ د رهربۍ او مديريت ترمنځ مشابهتونه واضح کړئ( ۳)

 ؟واضح يې کړئ ،کېږي تيوري څه ته ويل  ( ۴)

لو   (۵) واضح يي کړئ، په عمل کې ترې څنګه ګټه   ،کېږي  ته ويل    ۍتيور   ېسړي تيوري کوم  ید 

 ؟اخیستلی شو

 ؟ کوم نظر لرياړه سړي تيورۍ په  یتوماس کاراليل د لو ( ۶)

 ؟عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شو د رهرب شخيص ځانګړتياوو تيوري په څه معنا، په( ۷)

 ؟ځانګړتياوو څخه يادونه وکړهړتياوو په اړه رالف استاګديل لومړنۍ څېړنه کې د کومو ګد رهربۍ ځان( ۸)

ړتياوو په اړه رالف استاګديل په خپل دوميه څېړنه کې د کومو ځانګړتياوو څخه يادونه ګد رهربۍ ځان (۹)

 ؟ وکړه

ړتياوو په اړه مان څه نظر درلود او په خپل څېړنه کې د کومو ځانګړتياوو څخه يې  ګد رهربۍ ځان(  ۱۰)

 ؟ يادونه وکړه

ځانګړتياو (  ۱۱) رهربۍ  ځانګړتياوو  د  کومو  د  او  درلود  نظر  وادر څېړنې څه  دي  او  اليګر  لرد،  د  اړه  وپه 

 ؟ يادونه يې رسه وکړه

 ؟ په اړه د کرک پاتريک او الک نظر څه وو( خصلتونو) د رهربۍ ځانګړتياوو( ۱۲)

 ؟په اړه د هريس او بالنچارډ نظريات واضح کړئ( خصلتونو) د رهربۍ ځانګړتياوو( ۱۳)

 ؟زيګرو، کميپ او بادر څېړنې د رهربۍ په اړه واضح کړئد ( ۱۴)

ترشيح کړئ،    او ټولنيز واىل  رښتينويل،  عزم،  پر ځان باور،  د رهربۍ له ځانګړتياوو څخه هوښياري(  ۱۵)

 ؟عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شو څخه په ۍانګړتياوو له تیور ځاو د 

 ؟ نګه ګټه اخیستلی شوعمل کې ترې څ د مهارتونو تيوري توضيح کړئ، په( ۱۶)

روي(  ۱۷) کوم  ېد  ويل    ۍ تيور   ېتيوري  په  ،کېږي   ته  کړئ،  يې  ګټه   توضيح  څنګه  ترې  کې  عمل 

 ؟اخیستلی شو

 ؟ ړتياوې واضح کړئګآمرانه رهربي تعريف او ځان( ۱۸)

 ؟ ځېنې خلک آمرانه رهربي خوښوي او وررسه ګټه اخيل  ېول( ۱۹)

 ؟د آمرانه رهربۍ ګټې او زيانونه کوم دي( ۲۰)
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 ؟ړتياوې کوم ديګارکتي رهربۍ ځانمشارکتي رهربي تعريف کړئ او د مش ( ۲۱)

 ؟کېږي په مشارکتي رهربۍ کې کومې چارې تررسه ( ۲۲)

 ؟ کېږي مشارکتي رهربي په عمل کې څنګه په کار وړل  ( ۲۳)

 ؟کومې دي، واضح يې کړئ ېد مشارکت نظري( ۲۴)

 ؟واضح کړئ ،د مشارکتي رهربۍ ګټې او زيانونه کومې دي( ۲۵)

 ؟د مشارکت پايله کومې دي( ۲۶)

 ؟ کېږي او په کومو مواردو کې ترې کار اخيستل  کېږي رهربۍ ته ويل  ېخپلواکه رهربي کوم( ۲۷)

 ؟ ديد خپلواکه رهربۍ ګټې او زيانونه کوم ( ۲۸)

 ؟کرټ لوين د هريو روش په اړه څرنګه نظر ورکړ ( ۲۹)

اړه د مشيګان پوهنتون څېړنې واضح کړئ، په عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی (  ۳۰) د رهربۍ په 

 ؟شو

 ؟ د رهربۍ په اړه د اوهايو ايالت څېړنې واضح کړئ، په عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شو( ۳۱)

 ؟مديريتي جال واضح کړئ، په عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شود بلک او موټون ( ۳۲)

 ؟په رهربۍ کې فرصت طلبي واضح کړئ( ۳۳)

 ؟ستلی شود رهربۍ اقتضايي تيوري تعريف کړئ، په عمل کې ترې څنګه ګټه اخی( ۳۴)

 ؟عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شو د فيدلر اقتضايي تيوري واضح کړئ، په ( ۳۵)

 ؟ عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شو اکلو تيوري واضح کړئ، پهټ د هدف الر ( ۳۶)

عمل کې ترې څنګه ګټه    واضح يې کړئ، په  ې،د رهربانو لپاره ذکر کړ   ې جورج او جونز کومې روي(  ۳۷)

 ؟اخیستلی شو

 ؟عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شو د هاوس او ميچل نظريه واضح کړئ، په( ۳۸)

 ؟ عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شو ح کړئ، پهد رهربۍ حالتي تيوري واض( ۳۹)

عمل کې ترې څنګه ګټه    هريس او بالنچارد د رهربۍ لپاره د کومو روشونو څخه يادونه وکړه، په(  ۴۰)

 ؟اخیستلی شو

 ؟کړئ ېتوضيح ي ،التي تيوري کوم د کامل درجې ښوديلد هريس او بالنچارد ح( ۴۱)

 ؟عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شو تيوري واضح کړئ، په yتيوري او  xد ( ۴۲)

عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی   واضح يې کړئ، په  ه،تيوري د  هد رهربۍ ضمني تيوري کوم(  ۴۳)

 ؟شو
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 ؟عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شود رهربـ غړي معامالتو تيوري واضح کړئ، په ( ۴۴)

عمل کې ترې    اړه لومړنۍ څېړنې څرنګه وې واضح يې کړئ، پهد رهربـ غړي معامالتو تيورۍ په  (  ۴۵)

 ؟څنګه ګټه اخیستلی شو

 ؟ عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شو د رهرب ـ غړي تيوري وروستۍ څېړنې واضح کړئ، په( ۴۶)

 ؟واضح يې کړئ ،کېږي ته ويل  ۍرهرب  ېخدمتګاره رهربي کوم( ۴۷)

 واضح يې کړئ؟  ،د خدمتګاره رهربۍ ځانګړې عناص کوم دي( ۴۸)

 ؟ د خدمتګاره رهربۍ خصوصيات کوم دي( ۴۹)

 ؟ کېږي د خدمتګاره رهربۍ څخه څرنګه ګټه اخيستل ( ۵۰)

واضح يې کړئ، په عمل کې   ،کېږي  زماتيکه رهربي کومې رهربۍ ته ويلکاريزما څه معنا او کاري(  ۵۱)

 ؟ترې څنګه ګټه اخیستلی شو

 ؟واضح يې کړئ ،د کاريزماتيکه رهربۍ مراحل کومې دي( ۵۲)

 ؟واضح يې کړئ ،د کاريزماتيکه رهربۍ د ظهور الملونه کوم دي( ۵۳)

 ؟د کاريزماتيکه رهربانو ځانګړنې کومې دي( ۵۴)

 ؟ولرود خلکو جذبولو لپاره بايد کومې ځانګړنې ( ۵۵)

ويل  (  ۵۶) ته  رهربۍ  کومې  رهربي  په  ،کېږي  معاملوي  کړئ،  يې  ګټه    واضح  څنګه  ترې  کې  عمل 

 ؟اخیستلی شو

عمل کې ترې څنګه ګټه   واضح يې کړئ، په ،کېږي بدلونکي رهربۍ تيوري کومې تيوري ته ويل  ( ۵۷)

 ؟اخیستلی شو

عمل کې ترې څنګه   واضح يې کړئ، په  ،باس د بدولونکي رهربۍ ماډل ته څرنګه پرمختګ ورکړ (  ۵۸)

 ؟ګټه اخیستلی شو

بدلو (  ۵۹) او  رهربۍ  معاملوي  ګټه  و د  څنګه  ترې  کې  عمل  په  کړئ،  واضح  توپري  ترمنځ  رهربۍ  نکي 

 ؟اخیستلی شو

 ؟ مشارکتي رهربۍ تيوري واضح کړئ، په عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شو( ۶۰)

 ؟ کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شو د حقيقي رهربۍ تيوري واضح کړئ، په عمل( ۶۱)

 ؟د حقيقي رهربۍ تګالرې کومې دي( ۶۲)

 ؟واضح يې کړئ ،د حقيقي رهربۍ عناص کومې دي( ۶۳)

 ؟ کېږي د حقيقي رهربۍ څخه څرنګه ګټه اخيستل ( ۶۴)
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 ؟د غوره تنظيمونکي تيوري واضح کړئ، په عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شو( ۶۵)

 ؟تيوري واضح کړئ، په عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شوتطابقي رهربۍ ( ۶۶)

 ؟دي ېه کومې الرښوونې موجودد تطابقي رهربۍ لپار ( ۶۷)

 ؟د روحي خوځښت تيوري واضح کړئ، په عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شو( ۶۸)

 ؟ دي، هر يو يې واضح کړئ ځښت په تيورۍ کې مهم موضوعات کومد رهربۍ رواين خو ( ۶۹)

 ؟د رواين خوځښت مشهوره طريقه د اړيکو تجزيه او تحليل واضح کړئ( ۷۰)

 ؟د رهربۍ مديريتي نقش تيوري واضح کړئ، په عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شو( ۷۱)

 ؟عمل کې ترې څنګه ګټه اخیستلی شو د رهربۍ توره څېره په څه معنا توضيح يې کړئ، په( ۷۲)

 ؟ يادونه شوې، توضيح يې کړئ زهرجن مثلث کې د کومو مواردو( ۷۳)

عمل کې   نګر او فالکمن د رهربۍ ويجاړونکي کوم عيبونه په نښه کړي، توضيح يې کړئ، پهيز(  ۷۴)

 ؟ترې څنګه ګټه اخیستلی شو

 ؟ کلتور تعريف کړئ( ۷۵)

 ؟توکم پالنه توضيح او د رهربۍ رسه يې اړيکې واضح کړئ( ۷۶)

 ؟اړيکې واضح کړئتعصب توضيح او د رهربۍ رسه يې ( ۷۷)

 ؟د کلتور معيارونه توضيح او په اړه يې د علاموو نظريات څه دي( ۷۸)

 ؟ هافستد د کلتورونو د توپري د تشخيص لپاره کوم معيارونه مشخص کړ ( ۷۹)

کي کوم کلتوري معيارونه مشخصې څېړون (هافستد، کالک هومن، اسرتادبک، مکللند، ترينديس)( ۸۰)

 ؟دي، هر يو يې واضح کړئ يکړ 

 ؟ ږيېخه په عمل کې څرنګه ګټه اخیستل کد رهربۍ او کولتور له تیورۍ څ( ۸۱)
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 د ليکوال پېژندنه

د پوهنيار   کې  اصل  په  او  زوی  اکرب  محمد  د  قریيش  عرفان  محمد 

(ملریز کال د هجرت پرمهال په پېښور ۱۳۶۷ننګرهار واليت د رسخرود ولسوايل پورې تعلق لري.  په )

( ملريز کال کې له شهيد محمد عارف عايل ليسې څخه فارغ او  ۱۳۸۵کې زیږیدلی دی. همدارنګه په )

او سيايس   له الرې حقووق  کانکور  )د  په  ومنده،  يې الره  ته  پوهنځې  ( ملريز کال کې د  ۱۳۹۰علومو 

( ملريزکال کې د امتحان  ۱۳۹۲حقوقو او سيايس علومو له پوهنځې څخه د کدر په درجه فارغ شو، په ) 

په   همدارنګې  او  شو  غړی  کدر  د  کې  پوهنځې  پالييس  او  ادارې  عامه  پوهنتون  ننګرهار  د  الرې  له 

هار پوهنتون د حقوقو او سيايس علومو د پوهنځې ماسرتۍ برنامې کې ( ملريز کال کې د ننګر ۱۳۹۷)

په) او  پيل  ځينو  ۱۳۹۸ماسرتي  له  ژبې  انګلیيس  د  شو.  فارغ  رسه  منرو  په  کدر  د  کې  کال  ملريز   )

 پرواګرامونو څخه هم فارغ شوي چې په نوموړي پروګرامونه په الندې ډول دي:

 ( زيږديز کې د اډوانس ټو څخه د کابل سنټر له کورس څخه.   ۲۰۰۶) •

 ( زیږديز کال کې د اذرخش له مياشتنې پروګرام څخه. ۲۰۱۱په ) •

• ( اې ۲۰۱۳په  ډې  د  موسسې  خصويص  التقوي  د  کې  کال  زيږديز   )

 له پروګرام څخه . (DEL)ايل

کمپيوټر   رياست  د  مخابراتو  د  کې  برخه  په  کمپيوټر  د  همدارنګه  پروګرام او  افس  د  کې  پروګرام  ې 

 لوستی دی، د دې څخه عالوه په الندې لنډ مهاله سمینارونو کې يې هم ګډون کړی دی: 
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( یعنې مدافع وکالت او په عديل د مدين او جزایې دعوو د   A-ILFد ) •

سمون درې مياشتنی فيلوشپ يې د محصيل څلورم صنف په جريان  

 کې تررسه کړي ده. 

( زيږديز کال کې په ۲۰۱۳ګډون په ) (کېSummer Accadmyپه) •

  .کابل کې د ميتودولوژي او سياستپوهنې اړونده موضوعاتو کې ګډون

( زيږدېز کال کې د  ۲۰۱۴کې ګډون )   (Summer Acaddmyپه ) •

ترکيې په هيواد کې د رهربۍ او میتودولوژي او ځينو نورو موضوعاتو  

 په برخه کې ګډون. 

رت دي له: د رهربۍ اصول، د  د درې کتابونو لیکوال دی، چې عبا  •

 سیاستپوهنې بنسټونه او رهربي له تيورۍ تر عمله.

دم ګړی د عامه ادارې او پاليسۍ پوهنځې څخه عالوه د ننګرهار پوهنتون حقوقو او سيايس علومو او د  

التقوی خصويص موسسې د حقوقو او سيايس علومو له پوهنځيو رسه هم همکاري کوي او همدارنګه په 

اره کې د هندوستان هېواد په چندیګړ پوهنتون کې په دوکتورا هم مرصوف دی، همدارنګې  د  عامه اد

 رهربۍ اصولو، د مديريت بنسټونه، د سياستپوهنې بنسټونه او ځېنې نورو مضامينو تدريس پر غاړه لري. 

 

 



۲۰۱۵ ۲۰۲۱ 

 
 ننګرهار پوهندوی محب الرحمن جنتي  د عالی ریاضیاتو عمومي کورس 2 خوست  پوهنوال ګل محمد جنت زی  عمومي ریاضیات 1

3 
  I ،434 Aعايل کلکولس 

 ریاض 
 ننګرهار پوهندوی نظر محمد  II      عايل کلکولس  4 ننګرهار پوهندوی حمیدالله یار 

 6 ګرهارنن پوهنوال  لطف الله صافی  د نفوسو جغرافیه  5
 ، IIفزیکی کیمیا  

 الکرتولیتی محلولونه او الکرتوکیمیا 

پوهاند دوکتور خیر محمد  

 ماموند 
 ننګرهار

7 

، کیمیاوی کنتک او  III   فزیکی کیمیا 

کتلسس، کروماتوګرايف او  

 اسپکرتوسکوپي 

پوهاند دوکتور خیر محمد  

 ماموند 

 ننګرهار

 

 

 د ژويو فزيولوژي  8
پوهاند غنچه ګل حبیب  

 صافی
 رهارننګ

9 
د ودانیو د تودولو تخنیک، لومړی  

 برخه، د سون تخنیک 
 ننګرهار پوهنوال عبدالغیاث صافی د متیورولوژی مبادی  10 ننګرهار داکرت غالم فاروق میر احمدی 

11 
معیار های جدید اعامر  

 ساختامن
 12 ننګرهار داکرت انجنري محمد عمر تيموری

چگونگی مرصف انرژی در  

 ی ساختامن های رهایش 

داکرت انجنري محمد عمر 

 تيموری
 ننګرهار

 ننګرهار پوهاند عارف الله مندوزی  د ژوند چاپیریال  14 ننګرهار سطان احمد نیازمن  الجرب او د عددونو تیوری، لومړی برخه  13

15 
د اوسپیز کانکرېټي عنارصو د لومړی  

 صنفي کار متودیکي الرښود 

پوهندوی انجنیر عبادالرحمن 

 مومند
 ننګرهار پوهنوال محمد اسحق رازقی  جامداتو میخانیک  16 ننګرهار

 عضوی کیمیا،کړیوال ترکیبونه  17
پوهاند دوکتور محمد غوث  

 حکیمی
 18 ننګرهار

د ودانيو د جوړولو مهنديس  

 اساسات، لومړی ټوک 

دیپلوم انجينېر اسدالله  

 ملکزی
 ننګرهار

19 
د ودانيو د جوړولو مهنديس  

 اساسات، دویم ټوک 
 ننګرهار محمد طاهر کاڼی   کيميايي عنرصونه، لومړی ټوک 20 ننګرهار نجينېر اسدالله ملکزی دیپلوم ا

 22 ننګرهار محمد طاهر کاڼی       دویم ټوک کيميايي عنرصونه 21
 د اقتصاد او تجارت اصطالحات 

 پښتو ترشیحی قاموس( -)انګلیسی   

 پوهنیار عبدالله عادل 

 او امان الله ورین 
 ننګرهار

 24 ننګرهار داکرت عبدالله مهمند  لجرب خطي ا 23
روانشناسی و رضورت آن در  

 جامعۀ افغانستان
 داکرت اعظم دادفر 

کابل 

 پوهنتون 

 26 بلخ پوهاند ولی محمد فائز مبادی اقتصاد زراعتی  25
اساسات هندسه ترسیمی 

 مسطح 

پوهنوال سید یوسف  

 مانووال
 بلخ

27 
تأسیسات و تجهیزات تخنیکی  

 ساختامن 
 نجنیر محمد عمر تیموریداکرت ا

پولی تخنیک  

 کابل 
 د رادیویي خپرونو تولید  28

پوهنوال دوکتور ماسټر 

 واحدي
 خوست 

29 
د خاورې تخریب او د چاپیریال  

 ککړتیا 
 تیوری و سیاست بودجه عامه  30 خوست  پوهنیار محمد حنیف هاشمي

پوهنوال داکرت سید محمد  

 ټینګار
 کابل 

 حیوانات مفصلیه  31
داکرت دیپلوم علی آقا  پروفیسور 

 نحیف 
 32 هرات

عضوي کیمیا، د اروماتیک او  

 هیرتوسیکلیک برخه 

پوهنوال دوکتور ګل حسن  

 ولیزی
 کابل 

 د انجنیری میخانیک  34 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دویال   ژې تحلیل او مدیریت د پرو 33
پوهنوال محمد اسحق  

 رازقی 
 ننګرهار

35 
ړی  کلکولس او تحلیيل هندسه، لوم 

 برخه 
 36 ننګرهار پوهندوی سید شیر آقا سیدي  

کلکولس او تحلیيل هندسه،  

 دوهمه برخه 
 ننګرهار پوهندوی سید شیر آقا سیدي  

 کارتو گرافی با اساسات توپوگرافی  38 ننګرهار پوهاند محمد طیب   د کرنیزو محصوالتو بازار موندنه  37
پوهنوال دوکتور محمد طاهر  

 عنایت 
 ننګرهار

 خوست  پوهنمل بهرام امیری   د موادو مقاومت 40 ننګرهار انجنیر اسد الله ملکزی ژي سمپا کوونکي ودانۍانر  39

41 
فزیکی کیمیا ګازونه او کیمیاوی  

 ترمودینامیک 
 42 ننګرهار پوهاند خیر محمد ماموند 

اطالعاتو ته د الرسيس الرې  

 چارې 
 ننګرهار دانش کړوخیل  

 ننګرهار پړهاند انجنیر زملی خالقی   د فاضله اوبو انجنیري  44 ننګرهار الله صافی  پوهاند لطف   حیايت جغرافیه  43

 46 ننګرهار سلطان احمد نیازمن  د ریاض په هکله خربې اترې  45
-اقتصادي جیولوجي )کانپوهنه 

 فلزي کانونه( 

پوهاند دوکتور رشیف الله   

 سهاک
 ننګرهار

47 
 ګروه های اجتامعی بسته  

 اختی سکتها( )مطالعه جامعه شن
 بلخ محمد نعیم نسین  ګرم شدن کره زمین  48 کابل پوهنتون  داکرت احمد سیر مهجور 

49 
الجرب او د عددونو تیوري دوهمه  

 برخه 
 50 ننګرهار سلطان احمد نیازمن 

اعامر ساختامنها )اساسات، مواد و  

 سیستم ها( 

پوهندوی  انجنیر امان الله  

 فقیری 

کابل 

 پولیتخنیک 



 

51 
نجنیري کې د اټوکډ  په سیول ا 

 استعامل 
 ننګرهار پوهندوی محمد طاهر کاکړ  وتریرنی عمومي پتالوژي  52 ننګرهار پوهنوال میا پاچا میاخیل 

 ننګرهار پوهنوال عزت الله  جیومورفولوژي  54 ننګرهار پوهندی ګل حکیم شاه سیدی  انجنیري جیودوزی )رسو(  53

 56 خوست  ماسرت واحدی پوهنوال داکرت  د تلویزیوين خپرونو تولید  55
اوسپنیز کانکرېټي عنارص ، 

 لومړی برخه 

پوهنوال ديپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 ننګرهار

 ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی غیرفقاریه  58 ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی فقاریه   57

 بلخ داکرت عبدالله مهمند  الجرب معارص  60 ننګرهار پوهاند انجنیر زملی خالقی  د تهداب انجنیري  59

61 
رهنمود موثریت حفظ انرژی در  

 تعمیرات
 خوست  داکرت عبدالله مهمند  معارص الجرب  62 کابل  داکرت انجنري محمد عمر تيموری

 64 بېالبېل داکرت یحیی وردک  آملاين د افغانانو لپاره   63
د افغانستان د پوهنتونونو د درسی  

 کتابونو چاپول  
 ټولو ته   یحیی وردک داکرت

 د پروژې مدیریت په عمل کې  66 بېالبېل داکرت یحیی وردک  آملانی برای افغانها به دری  65
محمد داود علم او يو اف .  

 ګهل
 ننګرهار

 نبايت فزیولوژي لومړی جلد 68 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  صنعتي اقتصاد  67
پوهنمل محمد طاهر  

 میاخیل 
 خوست 

 ننګرهار پوهاند محمد اسحق رازقی  د ساختامنونو تحلیل )لومړی برخه(  70 خوست  پوهنمل محمد طاهر میاخیل  فزیولوژي دوهم جلد نبايت  69

71 
د ساختامنونو تحلیل )دویمه  

 برخه( 
 72 ننګرهار پوهاند محمد اسحق رازقی 

د مهنډسانو د پاره ساختامين  

 ستاتیک زده کړه 

دیپلوم انجنیر اسدالله  

 ملکزی
 رهارننګ

73 
د ساختامن د جوړلو طریقې )لومړی  

 برخه( 
 74 ننګرهار پوهاند انجنیر محمد عیسی تنها 

د ساختامن د جوړلو طریقې  

 )دوهمه برخه( 

پوهاند انجنیر محمد عیسی  

 تنها
 ننګرهار

75 
سیټونه او هرڅه د هغوی په  

 هکله

لیف بوکوفسکی/ سلطان احمد 

 نیاز من 
 76 ننګرهار

 عنارصو  د لویو الرو د هنديس 

 ډیزاین 

 پوهنیار انجنیر م. شاکر فاروقي 
 ننګرهار

 78 ننګرهار پوهنوال میاپاچا میاخیل  د رسخالصو کانالونو هایدرولیک  77
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 ار راز محمد فیض پوهنی جنایي ارواپوهنه  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 وال حسین آرمانپوهن نیامتولوژدي  99
د کورنیو الوتونکو د روزنې  

 اساسات 
 ننګرهار پوهاند میر حامل نیازی 

 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  د کرنې ترشیحي قاموس 102 ننګرهار پوهاند محمد بشیر دودیال  د سازماين اړیکو مدیریت  101

 ننګرهار پوهندوی روزي خان صارق  دوهمه برخه   حیواين تغذیه 104 ننګرهار ق پوهندوی روزي خان صار  لومړی برخه   حیواين تغذیه 103

 ننګرهار پوهنوال محمد بایر درمل  وترنري فارمکولوژي  ۱۰۶ ننګرهار پوهندوی پیر محمد ستانکزی  وترېرني داخله  105

 ۱۰۸ ننګرهار پوهنیار اکرام الله وقار  کوانتم میخانیک  107
  لهد جرمني ژبې اسانه زده کړه، 

 اساساتو نه تر ادبیاتو پورې 
 ننګرهار داکرت اکرم ملکزی 
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 ننګرهار ریحان الله رحیمي   پوهندوی   عامه اقتصاد  ۱۱۰ ننګرهار پوهنیار محمد عرفان قریيش رهربي له تیوري تر عمله 109

 ننګرهار زی فقیر ر  پوهنمل مصو  د برشي رسچینو مدیریت  ۱۱۲ ننګرهار پوهنیار نثار احمد مصلح  د څیږنې مېتودولوژي  111

113 
مرکزي بانګ او پرمختللې پويل  

 سیاستونه 
     خوست  پوهاند دوکتور عبدالقیوم عارف 



Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students ! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a 

serious issue, which is repeatedly challenging students and 

teachers alike. To tackle this issue, we have initiated the process of 

providing textbooks to the students of medicine  . 

For this reason, we have published 365 different textbooks of 

Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism, and 

Agriculture from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-

Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic, and Kabul Medical universities. 

The book you are holding in your hands is a sample of a printed 

textbook. It should be mentioned that all these books have been 

distributed among all Afghan universities and many other 

institutions and organizations for free. All the published textbooks 

can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org & 

www.kitabona.com . 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) 

states: “Funds will be made available to encourage the writing and 

publication of textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority 

areas, to improve the quality of teaching and learning and give 

students access to state–of–the–art information. In the meantime, 

translation of English language textbooks and journals into Dari and 

Pashto is a major challenge for curriculum reform. Without this 

facility it would not be possible for university students and faculty to 

access modern developments as knowledge in all disciplines 

accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a 

huge obstacle for establishing a research culture. The Ministry of 

Higher Education together with the universities will examine 

strategies to overcome this deficit ”. 

We would like to continue this project and to end the method of 

manual notes and papers. Based on the request of higher 

education institutions, there is the need to publish about 100 

different textbooks each year.  



 

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, 

translate or revise their lecture notes or written books and 

share them with us to be published. We will ensure quality 

composition, printing and distribution to Afghan universities 

free of charge. I would like the students to encourage and 

assist their lecturers in this regard. We welcome any 

recommendations and suggestions for improvement. 

 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to 

prepare the books according to the international standards, but if 

there is any problem in the book, we kindly request the readers to 

send their comments to us or the authors in order to be corrected 

for future revised editions . 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for 

Afghan Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund 

for this book. We would also like to mention that he has provided 

funds for 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, April, 2022 

Mobile:  0706320844, 0780232310 

Email: textbooks@afghanic.org 
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