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د پوهنې وزارت پېغام

ګرانو زده کوونکو، محصالنو او درنو ښوونکو!

د یوې ټولنې وده او پرمختګ کامالً د همغې ټولنې د پیاوړو کاري کادرونو، برشي قوې او ماهرو فکرونو په کار 

او زیار پورې تړيل دي. همدا برشي قوه او کاري مټې دي چې د هیواد انکشايف اهدافو ته د رسېدو الرې چارې طی 

کوي او د یوه نېکمرغه، مرفه او ودان افغانستان راتلونکی تضمینوي.

انس��ان په خپل وار رسه د الله تعالی له جانبه او هم د خپل انس��اين فطرت له اړخه مؤظف او مکلف دی چی د 

ځمکې په عمران او د یوه س��وکاله ژوند د اس��بابو او ایجاباتو د تکمیل لپاره خپل اغیزمن نقش، همدارنګه ميل او 

اسالمي رسالت ادا کړي.

ل��ه همدې ځایه ده چې د یوه ژوندي او فعال انس��ان نق��ش، د خپل ژوند د چاپېریال او خپلې اړوندې ټولنې په 

اړه، تل مطلوب او په هېڅ حالت کې نه نفي کیږي او نه هم منقطع کیږي.

په ټول کې د پوهنې نظام او په خاصه توګه د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت مسوولیت او مکلفیت لري چې 

د اس��المي ارزښ��تونو، احکامو او همداراز معقولو او مرشوعو قوانینو ته په ژمنتیا رسه، د افغانس��تان په انکشاف کې 

فعاله، چابکه او موثره ونډه واخيل، ځکه دغه س��ر او س��پېڅيل هدف ته د رس��ېدو په خاطر د انساين ظرفیت وده، د 

حرفوي، مسلکي او تخنیکي کادرونو روزنه او پراختیا یو اړین مقصد دی. همدا په تخنیکي او مسلکي زده کړو مزین 

تنکي ځوانان کولی يش چې په خپلې حرفې او هرن رسه په سیستامتیک ډول د هیواد انکشاف محقق او میرس کړي.

جوته ده چې په افغانستان کې د ژوند تګ الره، دولتداري او ټولنیز نظام د اسالم له سپېڅلو احکامو څخه الهام 

اخیس��تی؛ نو الزمه ده چې زموږ د ټولنې لپاره هر ډول پرمختګ او ترقي باید په علمي معیارونو داس��ې اس��اس او 

بنا يش؛ چې زموږ د کارګر نس��ل مادي او معنوي ودې ته پکې لومړیتوب ورکړ يش. د حرفوي ظرفیت جوړونې تر 

څنګ د ځوانانو سامل تربیت او په سوچه اسالمي روحیې د هغوی پالنه نه یواځې پخپل ذات کې یوه اسايس وجیبه 

ده، بلکې دا پالنه کولی يش چې زموږ وطن پخپلو پښو ودروي، له ضعف څخه یې وژغوري او د نورو له سیايس او 

اقتصادي احتیاج څخه یې آزاد کړي.

زموږ ګران زده کوونکي، محصالن، درانه اس��تادان او مربیون باید په بش��پړه توګه پوه يش، چې د ودان او نېکمرغه 

افغانستان ارمان، یواځې او یواځې د دوی په پیاوړو مټو، ویښ احساس او نه ستړي کېدونکي جد او جهد کې نغښتی 

او د همدغو مسلکي او تخنیکي زده کړو له امله کېدای يش په ډېرو برخو کې د افغانستان انکشايف اهداف تر السه يش.

د دې نص��اب له ټولو لیکواالنو، مولفینو، ژباړونکو، س��موونکو او تدقیق کوونکو څخه د امتنان تر څنګ، په دې 

بهی��ر ک��ې د ټولو کورنیو او بهرنیو همکارانو له مؤثرې ونډې او مرس��تو څخه د زړه له کومې مننه کوم. له درنو او 

پی��اوړو اس��تادانو څخه رجامندانه هیله کوم چې د دې نص��اب په ګټور تدریس او فعاله تدریب رسه دې د زړه په 

ټول خلوص، صمیمي هڅو او وجداين پیکار خپل ميل او اسالمي نقش ادا کړي.

د نېکمرغه، مرفه، پرمختليل او ویاړمن افغانستان په هیله

فاروق وردګ
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مقدمه 
ګرانه زده کوونکيه! ممکن چې له داسې پوښتنې رسه مخ شې، چې اروا پوهنه څه ګټه لري. مخصوصاً کله چې ته 

د اروا پوهنې یا تربیتي علومو محصل ونه اوس��ې، ممکن چې له خپل ځان څخه وپوښ��تې، چې ولې د عمومي اروا 

پوهن��ې تر عن��وان الندې یو مضمون مطالعه يش. البته احتامل لري ځینې په طن��ز رسه  دا خربه وکړي، چې د اروا 

پوهنې د مطالعې هدف دا دی چې یو مضمون په نورو مضامینو ور اضافه يش؛ تر څو وکوالی ش��ی خپل تحصيل 

سند تر السه کړی، ممکن دا خربه د ځینو لپاره هدف وي. خو پوره یقین لرم چې دا به د ټولو محصیلینو لپاره هدف 

نه وي، که الندې مطالب په غور رسه ولولی ښايي دا به ښه درک کړی، چی زموږ موخه د دې کتاب له تدوین څخه 

څه شی ده؟ یا د اروا پوهنې له علم رسه آشنايي کومې ګټې کېدای يش چې ولري.

اروا پوهن��ه ی��ې د ی��ون، یا تګ په علم رسه تعریف کړې، یعنې د یوه فرد عک��س العمل په یو محیط او یوه ټاکيل 

وخت کې، چې په عین حال کې هم په فرد او هم په یوه محیط پورې تړلی وي، تل د معنی لرونکی دی، نو بناً د 

اروا پوهنې له علم رسه د اشنايۍ کيل موخه او هدف دا دي چې وکوالی شو، خپل او د نورو  رفتار یا عکس العمل 

په یوه چاپیریال اوپه یوه ټاکيل وخت کې مطالعه کړو.

ممکن دا پوښتنه وکړی، چې په داسې حال کې چې څوک نه غواړي اروا پوه يش، بیا نو دغه مطالعه څه ګټه لري. 

موږ هم فکر نه کوو، چې د دې پوښتنې ځواب ډېرسخت وي. لنډه اشاره څو داسې مواردو ته چې هلته پکې اروا 

پوهنه د اس��تفادې بڼه نیيس، نو هلته به نه یوازې داچې ستاس��ې پوښ��تنې ځواب، بلکه تاسو به د دې کتاب ویلو 

ته ښایي ترغیب کړي.

د اروا پوهنې د یادولو او یا مطالعې اړتیا:

تر هر څه مخکې تاسو پدې پوه یاست، چې تاسو زده کونکي یا محصلین یاست، نوباید د دې کتاب او د ټولو نورو 

دريس کتابون��و مطالب زده کړی. تاس��و نه یوازې دا چې د خپل��و دريس کتابونو مطالب زده کړی، بلکه هغه باید د 

آزموینې تر وخته پورې په خپله حافظه کې وساتی.

ځینې نور کس��ان هم همدا راز په لرې او نیژدې کې ش��ته ) ورور، خور، زوي، لور، دوست او آشنا( چې په اجباري 

ډول باید څه ش��یان یاد کړي. احتامالً ځینې افراد به ښ��ه موفقیت او ځني نور به بیا چندانې موفقیت په الس نه 

راوړي. تاسو هم ممکن د دې دوو ډلو څخه د یوې ډلې جز واوسی. د اروا پوهنې له علم رسه آشنايي، په ځانګړي 

ډول آشنایي د یادولو له اصولو رسه کوالی يش له تاسو رسه مرسته وکړي؛ تر څو په خپله تاسو یو شی سم او بهره 

زده کړی او هم خپل اطرافیان په غوره یادولوکې رهناميي کړی.

که د یادولو په اصولو ښ��ه پوه وی، نو بیا به په الزم وخت کې ښ��ايي، چې د مطالبو د یاد ولو لپاره رصفه جويي 

وک��ړی، یعن��ې دا معن��ې چې خپل وخت به موس��پمولی وي او په نتیج��ه کې به د نورو کارون��و لپاره وخت درته 

سپمېدلی وي.

پوهې��ږو چ��ې کوچنی په تدریجي ډول رسه وده کوي او له خپلې ودې رسه ډېر قدرتونه په الس راوړي. د دې لپاره 

چې کوچنې وکوالی يش، د ځینو کارونو د تررسه کولو له عهدې څخه ووځي، نو الزمه ده، چې کوچنی باید د جسمي 

او ذهني ودې له پلوه ټاکيل هدف ته رسېدلی وي.

لکه، کوچنی باید تقریباً یوکلن وي؛ تر څو په الره تګ وکړای يش، دوه کلن وي؛ تر څو معنی لرونکې کلمې په خوله 

راوړای يش او پنځه کلن یا شپږ کلن وي؛ ترڅو وکوالی يش ویل او لیکل زده کړي.

په کيل توګه رسه هرکار خپل وخت لري، هرش��ی په هر وخت او هر چا ته نش��و کوالي ورزده کړو، هر هغه څوک 

چ��ې دغ��ه واقعیت په نظرکې نه نیيس، نو دا په اصل کې اوبه په هاون یا اوکلۍ کې ټکول یا کیښ��تۍ په وچه کې 

چلول دي.



ن��و د دې کت��اب په مطالعه کولو رسه به دا درک کړی، چې د مختلفو عمرونو درلودونکو کوچنیانو څخه د څه يش 

انتظار او مته ولرو.

تاس��ې ښ��ايي متوجه ش��ی، چې ټول متعلیمن په هغه چې ممکن دي د عمر له پلوه توپیر ونلري، د  ذهني وس او 

ت��وان ل��ه نظره د پام وړ توپیرونه لري، نوځکه خو د هغوی په ښ��و ونه اوروزنه کې حت��امً باید فردي تفاوتونه په 

نظرکې ونیسی.

ل��ه کلمو څخه یوه کلمه، چې هغه زم��وږ د ټولو په ژبه باندې جاري ده هغه د هوښ کلمه ده. هغه کوچنی چې 

ښې خربې کوي یا ښه درس وايي، نو هغه ته په هوښ یا هوښیار وایو، همدارنګه هغه افراد چې حارض ځوابه وي 

هغه ته هم هوښیار وایو.

خو لنډه داچې هوښ په تحصیل، کار، ش��غل او په کيل توګه رسه د عادي ژوند په اکرثه څانګو کې د بریاليتوب او 

کامیابۍ خورا مهم عامل بلل کېږي، کله هم هوښ توارث ) ارث ( ته او کله یې هم چاپېریال ته نسبت ورکوو.

د دې کتاب په  مرستې رسه به ښايي متوجه شی، چې کامیايب یوازې د هوښ محصول نده، ډېر محصلین او متعلیمن 

ش��ته، چې له پورتنۍ خربې رسه چندانې موافق ندي، دغه کتاب به ښ��ايي تاسو ته در وښي چې عدم مو فقیت په 

کومو عواملو کېدای يش تړلی وي او کله چې په دغه کتاب کې وړاندې ش��وي دالیل او نتایج تاس��و قانع کړای يش، 

چ��ې چاپېری��ال او توارث دواړه د هوښ په پی��دا کولو کې مهم رول لري او هېڅ یو هم په تنهايۍ رسه نيش کوالی، 

چې یو رول یا یو نقش ولري، نو له عقل څخه، د داس��ې چاپیریال په راوس��تلوکې ش��ی، چې په هغه کې ستاسو د 

اوالد د هوښ د خوشحالۍ او سپړلو امکان را منځته کېږي ښاي غور او دقت وکړی.

ډې��ر خل��ک له خپلې کمزورې حافظې څخ��ه ګیله لري، ډېری محصلین هم دغه ګیله لري، احتامل لري تاس��و هم 

داس��ې متعلمین او محصلین وپېژنی، چې هغوی د ډېر زیات زحمت او زیار په مقابل کې ډیره کمه پایله په الس 

راوړي، یعن��ې هې��ره د هغ��وې له خواه غټه س��تونزه ده، چې هېره څه مهال او ولې رامنځت��ه کېږي او د هېرې د 

مخنیوي الرې کومې دي.

شاید دا زده کړی، چې څرنګه ولولی او مطالعه يې څه ډول ذهن ته وسپاری؛ تر څو مو هېره کمه يش. دغه کتاب 

به تاس��وته در زده کړي، چې یادول تل پاتې او زر هېر نيش، اړتیا څه وخت دې ته مهال پیداکوي؛ ترڅو په بش��پړه 

توګ��ه پ��ه ذهن کې ځای ونیيس، نوځکه باید د یوې مطالعې له یاد ولو وروس��ته، ن��ه باید پرته له فاصلې څخه بل 

مطلب یې یاد يش، بلکه د هغوی په منځ کې باید یوه وقفه رعایت يش.

په ورځني ژوند کې ډېر خلک وینو، چې متفاوتې او بېلې موخې تعقیبوي، یو يې د قدرت غم نیولی اما یو بل فرد 

بیا وینو چې په کيل توګه ورزش یا هرنته بېګانه دی، خو د لوړو مؤسس��و محصلین بیا هغه موخې تعقیبوي، چې 

بیا هغه د عامو خلکو لپاره بېګانه پاتې دي. موږ ټول به همېش په یوحال نه پاتې کېږو، کله به ډېرزیات خوښ او 

کله به ډېر زیات غمجن کېږو، کله به غصه کېږو او کله به وېرېږو، یعنې حالتونه په خپل ځان کې وینو، چې ډېر 

سخت او زر تلونکي دي. دغه حالتونه د هیجان په نوم  نومول شوي دي.

نو بناً پردی هیجان یعنې کيل عکس العمل س��خت او لنډ اورګانیزم )پیکر بدن( یو غیر منتظر موقعیت ته له یوه 

عاطفي حالت رسه خوش��اینده او ناخوش��اینده کېداي يش وویل يش، چې هیجان هغه عامل دی، چې ارګانیزم په 

حرکت راويل، د اروا پوهنې په علم کې یو ډېر اساس او بنسټیز ځای لري، ځکه چې را بطه یې له نیازونو او انګیزش 

رسه ډېره نیژدې ده او کېدای يش، له رواين یا بدين اختال لونو څخه يې ډېره ریش��ه وي، هیجان کوالی يش د انس��ان 

سالمتي تخمین کړي، ځکه چې هیجان د اورګانیزم د جوړښت موجب ګرځي.

احتامل لري چې تر اوسه پورې مو د رواين امراضو کلیامت لکه د لیونتوب، رواين رنځ، د نوروله تکلیف څخه خوند 

اخیس��تل، مړاوی توب اودايس نورو ځینو امراضو نومونه اورېديل وي اوپه دقیقه معنی به يې نه پوهېږی. ممکنه 



ده، چې پوه به نه یاست، په دې هکله چې د طبيعي ) بهنجار( او غیر طبیعي ) نا بهنجار( په منځ کې څه توپريدی، 

ښایي نه به پوهېږی، چې رواين مریض لیونی نه دی، بلکه مریض دی. احتامأل وینی به يې چې نیکه یا انا او یا پالر 

اومور تل د پښ��و او معدې له درد څخه چیغې وهي، اما ډاکټر هغه س��امل او روغ س��ړی تشخیصوي او وايي، چې 

نوموړی په ) رواين( مرض مبتال دی اوتاسې په دې تر اوسه نه پوهېږی، چې هسري څه معنې لري، چې ځینې یې 

تاس��و وینی، افراد په دوره يي توګه رسه مړاوي او خوش��حاله کېږي او تاس��ې د دې حالت په علت نه پوهېږی، نو 

د دې اث��ر په مطالعې رسه البته په دې رشط، چې په بش��پړ فه��م رسه مطالعه يش، نه په چرت وهلو رسه، نوبیا له 

پورتنیو پوښتنو څخه ډېرو پوښتنو ته مناسب ځواب ولری.

خپ��ل او د ن��ورو د رفت��ار علتونه تر یوې اندازې پورې تحلیل کړئ، د طبیعي او غی��ر طبیعي افرادو په منځ کې په 

توپري باندې پوه ش��ی، ناروا تور په جا مه لګوی او هم پدې پوه ش��ی، کوم رفتار طبیعي اوکوم غیر طبیعي دی. او 

په مختلفو موقعیتونو کې کوم ډول رفتار مناس��ب او کوم ډول نامناس��ب دی. احتامآل دغه به مو اورېديل وي، تر 

بیم نه س��ړی په بال کې ښ��ه وي،ممکن چي پوښ��تنه وکړي، چې منظور او هدف څه شی دی، هدف دا دې چې په 

هېڅ وخت کې د وه زړه کېږي مه او په حالت د نه تصمیم نیونې کې مه اويس، یو معروف قول دی، مرګ یو ځلې 

راځي، یوځلې هر څه چې دی تصمیم ونیيس، کوښ��ښ دا کوي، چې زړه نازړه یعنې دوه زړه پاتې نيش، ځکه چې 

هغه افراد په همدغه حالت وخت تېروي.

ټول آزمایښ��تونه داښ��يي چې احتامأل د معدې په زخم به اخته کېږي اوکه داسې تصمیم ونیيس، چې هغه تصمیم 

ل��ه غ��م، زحمت، له ناراحتۍ رسه وي، نو د هم دغه تصمیم رضر او زیان د دوه زړه توب، په پرتله مراتبوکې الزمه 

ده، ل��ه دوو الرو څخ��ه ی��وه الره  انتخاب کړو، ډېر تردید خپل ځانته مه پرې��ږدئ او مه ډېر وخت په حالت د بې 

تصمیمۍ کې تېروئ، بنأ پرهغه ویل ش��وې د اروا پوهنې زده کړه، برس��ېره، پردې چې د ښ��وونکو او پالونکو لپاره 

رضور ده، همداراز په دولتي او خصويص دوایروکې د اداراتو د مسؤلینو او کارکوونکو لپاره هم یوه ټينګه او حتمي 

اړتی��ا بلل کېږي؛ ت��ر څو د روحیاتو، علتونو اود افرادو د عکس العمل د انګېزې د اوامرو او الرښ��ونوپه مقابل کې 

اوپه محوله اموروکې د هغوی د موفقیت او عدم کامیابۍ د څرګندوايل علتونه وکوالی يش غوښتونکي الزم تصامیم 

اتخ��اذ ک��ړي. د ادارې آمران او کارکونکي اړتیا لري؛ ترڅو په اس��تفادې له دې رفتار څخه خپل ځان د همکارانو او 

مراجعینو په مقابل کې عیار کړي.
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لومړی څپرکی

د اروا پوهنې تعریف

د زده کړي موخې: د دې څپرکي په پاې کې زده کونکې کوالی يش:

 - د اروا پوهنې د علم د انکشاف او توسعې تاریخچه ترشیح او توضېح کړي.
- د اروا پوهنې مختلفې شعبې توضېح کړي. 

 - د ذهني شاته پاتې وايل علتونه توضېح کړي.

تاس��و چې اوس فعالً د دې کتاب په ویلو مش��غول یاستی آیا پوهېږی، چې  لوست مو څرنګه 

زده ک��ړ؟ آی��ا پوهېږی، چې په الره تلل مو څنګه زده ک��ړل او همداراز خربې کول او فکر کول مو 

څنګ��ه زده ک��ړل؟ آیا تل د خپ��ل رفتار او او اعاملو په علت پوهېږی، چ��ې ولې ځینې محصلین د 

پوهنتون د کانکور په آزموینه کې نه يش کوالی چې ومنل يش او ځینې بیا منل کېږي؟ آیا پوهېږی، 

چې هوښ څه ش��ی دی او څنګه وده کوي، آیا پوهېږی، چې د هوښ��یارۍ علت څه شی دی؟ آیا 

پوهې��ږي، چې دځینو خلکو رفت��ار عجیب معلومېږي او علت يې څه ش��ی دی. آیا پوهېږی، چې 

ذهني وروسته پاتې والی څه يش دي، اوکوم الملونه د وروسته پاتې وايل سبب ګرځي؟ آیا پوهېږي، 

چې ولې خوب وینې؟ 

اروا پوهنه، کوښ��ښ کوي، چې داس��ې پوښ��تنو ته بلکه په س��ل هاوو نورو داسې پوښتنو ته 

ځواب پیداکړي، نوځکه خو د اروا پوهنې جزابیت په همدې کې دي، چې ستاسو پوښتنو ته ځواب 

درکوي، بله دا چې اروا پوهنه په خپله ستاسو په باره کې ګړېږي، چې څنګه فکر کوی، چې څنګه 

قبلېږي او څنګه نه قبلېږي، څرنګه د غم او ښ��ادۍ احس��اس کوي، ولې مو له یوه ش��خص او یا له 

 ټولیز موخه:  

د اروا پوهنې د علم تعریف، اهمیت، دندې او موخې
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یوه رنګ څخه بد راځي، ولې موکله یو نفر بد اېيس، په داسې حال کې چې په علت یې نه پوهېږو. 

لن��ډ ه داچې څرنګه رفتارکوي، نو په همدې بنا)نوپه حقیقت کې( کله چې اروا پوهنه مطالعه 

کوی یا يې وايی، نو په اصل کې خپل رفتار مطالعه کوی اوپه نتیجه کې کوالی يش د نورو رفتار هم  

همداسې مطالعه کړی. په دې اساس اروا پوه هر هغه څوک دي چې خپل او د نورو رفتار مطالعه 

کوي، البته ښه او غوره اروا پوه هر هغه څوک دی، چې لومړی خپل ځان او بیا نور مطالعه کړي. 

اما تجربه لرونکې اروا پوه ډېر ښه پوهېږي، چې هر فرد له نورو رسه فرق کٍوي، یعنې پوهېږي، 

چې د هغه افکار، عالیق، انګېزې، عواطف او قدرتونه هغه نه دي، چې نور یې لري، تجربه لرونکې 

اروا پ��وه پ��ه هغه څه پوهېږي، چې خپله د ده پ��ه هکله صدق کوي، ممکن چې د نورو په هکله 

صدق ونکړي.

اروا پوه��ان هغ��ه څه بیانوي، چې خلک يې تر رسه کوي، لک��ه خندل، لوبې کول، منډه وهل، 

شوخي کول، د مطالعې مترین کول، اشعار ویل، البته تردې هم اضافه ماناوې لري چې وروسته به 

ښایې ور ورسېږو. 

نو په همدې حس��اب دا معلومېږي، چې اروا پوهنه  یو جالب او په عین حال کې س��تونزمن 

علم دی، ځکه چې هر هغه څه چې د اروا پوهنې اړونده دي هغه مس��تقیامً د لیدنې وړ نه وي، 

اروا پوهنه نه يش کوالی، د افرادو هوښ، حافظه او ش��خصیت مس��تقیامً اندازه کړي، هغه یوازې 

کوالی يش، د افرادو کړنې مش��اهده کړي او د هغوی په بنس��ټ ووایې چې؛ مثالً: هوښ��یار دی یا 

کم هوښ��یار، قوي اوپیاوړې حافظه لري او یا ضعیفه، طبیعي شخص دی، که غیر طبیعي، یو مثال 

راوړو؛ تر څو په ښه توګه روښانه يش، چې اروا پوهان څرنګه ذهن مطالعه کوي. د رسه کاغذ یوه 

پارچه د ۵×۵ س��انتي مرپه اندازه تیاره کړئ او بیايې د یو ه خاکس��ري منت په مخ کېږدی، په یوه 

س��رګه او د ۴0 ثانیو لپاره یې منځ ته ځیر ش��ی او روسته له څلوېښ��تو ثانیو يې پورته کړئ، ترې 

الندې به یې یوه ش��ین رنګې لکه ووینی، دغه ش��ین رنګې لکه، چې د انځور د ش��اه د اصطالح یا 

)after image( پ��ه نامه یادېږي، هغه چېرته قرار لري، ستاس��و د جس��م څخه  د باندې او یا هم 

د ننه؟ مس��لآم د خاورین منت په مخ کوم داس��ې واقعي شی شتون نه لري، ځکه که وغواړی، چې 

هغه په الس ملس کړی، نو ښایې کوم څه شی به احساس نکړی، د دې ترڅنګ که خپلې سرګې په 

حرکت راولی، نو لکه به هم ښایې حرکت وکړي، نو له دې څخه پردې نتیجه اخيل، چې ستاسو له 

بدن څخه د باندې څه شی وجود نه لري او هر هغه څه چې وینی، هامغه انځور دي، چې ستاسو 

د بینايۍ په دستګاه کې منځته راغيل دي، دغه پایله اخیستنه یا دغه استنتاج پرته له کوم چون او 

چرا څخه د منلو وړ ده، اما نه باید هیر کړو، چې یوازې یو استنتاج دی، نه یوه مستقیه مشاهده.

له هر هغه څه چې تاسې خربداری او آګاهي لری، هغه هر هغه شی دي، چې ستاسو له جسم 

څخه د باندې شتون لري. تاسو د هغه ذهني انځور د تولید له پیدا یښتونو څخه، چې ستاسو د ننه 

پېښېږي، معلومات نه لری، تاسې له خپل لیدونکې مستقیم رفتار څخه نتیجه اخلی، چې د بینایۍ 
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دستګاه په د ننه کې پېښ شوي دي. 

ستاس��و رفتار هامغه لیدل د ش��نې لک��ې او د هغه اعالنول دي، ځکه چې ټ��ول دغه رفتار په 

همدغه رشایطوکې ښیې او په منلوکې يې د تردید ځای نه پاتې کېږي. 

ن��و بن��اًء ذهن یا روان یوازې کېدای يش، چې په غیر مس��تقیمه توګ��ه وپېژندل يش، د هغه د  

باندنیوښودنو په بنسټ، د هغه څه په مرسته چې انسانان يې وایې او هغه کارونه چې يې تررسه 

ک��وي او حت��ی کله هم د هغو کارونو په مرس��ته چې نه تررسه کېږي، یاخ��ربې  چې نه یې کوي ، 

) مخکېنیو مواردو په پرتله ( د ننه په انس��ان کې پېچيل س��اختامنونه ش��تون لري. کېدای يش دغه 

س��اختامنونه د مختلفو محرکونو په واسطه تحریک کړل يش. د هر تحریک اثر تر مشاهدې الندې 

ونیول يش. او د ذهن یا روان په هکله څیزونه کشف کړل يش. اما نه باید له پامه وغورځوالی يش، 

چې په بدن کې د ش��ته ساختامنونو کړنې واقعاً پېچلې دي او د دې کړنوپه هکله چې اروا پوهنې 

هرڅومره ډېرشیان کشف کړي دي، خو رسه له هغه بیاهم د دې پېچلتیا د حل د پاره ډېره اوږده 

الره پ��ه م��خ کې لري. او معلومه نده چې څه وخت به وکړای يش، چې په دې مهمه کامیابۍ الس 

بري يش. 

نو په دې هکله، هغه څه چې مو تر اوس��ه او تردې ځایه ولیدل، کوالی ش��و په الندې ډول يې 

را ونغاړو. 

)اروا پوهنې یعنې د روان یا ذهن پېژندل ځکه نه شو کوالی د نورو له ذهني خلقتونو یعنې له 

هغه څخه چې د نورو د مغز په د ننه کې پېښ��ېږي، مستقیم شناخت ولرو. دهغوی کړنې باید په  

اجبار یا په بل عبارت دهغوی رفتار باید په نظرکې ونیس��و، البته دغه طریقه زموږ د خپلو ذهني 

خلقتونو په هکله صدق کوي . (

یعنې هغه وخت کوالی شو، له خپلو ذهني ) موندنو( څخه باخرب شو، چې خپلې کړنې په غور 

او وخت رسه په نظر کې ونیسو. 

شاید د پورتنیو مطالبو وروستی جمله ستاسو لپاره بې معنی ښکاره يش، په همدې ترتیب چې 

تصور وکړی، هر انس��ان له هر هغه څه چې د ننه په ده کې تېرېږي خرب لري، اما داس��ې ندي  او 

دغه واقعیت فروید)freud  1856-1939 (تاید کړی. 

اوخپله تاسې په کمه  توجه رسه کوالی شی هغه تجربه کړی، 

فروید ) ۱۹۳۹ � ۱۸۵۶( به ویل د ژوند په عادي اوضاع کې ممکنه ده په یو يش فکر وکړو، پرته 

له دې نه چې وپوهېږو، په هغه فکر کوو، مثألپه وار، وار له خپلو دوس��تانو او قریبانوڅخه اورو، 

چې د هغه کار په هکله چې تر رسه کړی یې دی. یا يې ندی تر رسه کړی، داسې وایې نه پوهېږم 

چې ولې مې دغه کار تررسه کړی یا نه پوهېږم چې ولې مې هغه هېر کړی. 

فروی��د ب��ه کله له دې نه هم  مخکې ځي، هلت��ه چې به يې ویل خندل هم کېدای يش د تنفر 

یوه نښه وي. دغه خندا ) چې له خشم څخه بدتره وي ( حتی د افرادو د نوم هېرونه اویا د هغوی 



4

د نوم په تلفظ کولو کې، س��ختي یاس��تونزه هم کوالی يش د تنفر یوه نښه وي. دغه بېلګه دا ښیې 

چ��ې احت��امل لري موږ په یوه يش فکر کوو پرته له دې څخه چې وپوهېږو په هغه فکر کوو، نوبنا 

پ��ردې چې مس��تقیم لیدونکې هغه څه چې په ذهن کې تېرېږي امکان ن��ه لري، نو ناچاره باید د 

ذهن کړنې تر مشاهدې الندې ونیسو او د هغوی په بنسټ دهغه يش په هکله چې زموږ په د ننه 

کې تېرېږي پایله اخیستنه وکړو. 

البته نباید هېر کړو چې دا ډول نتیجه اخیستنې همېشه په الس کې نشته، مخکې تر دې چې 

د دغو پایلو اخیستنو له صحیح وايل څخه مطمنئ شو، الزمه ده چې په ډېر دقت او غور او تعمق 

رسه رفتارب��رريس کړو، ځکه چې خندا نيش کېدای همېش��ه متنفر آمې��زه وي. په ډېرو مواقعو کې 

ساده او هېره هم پېښېږي. 

د فروی��د موخ��ه له دغ��ه رنګ خپرونوڅخه دا وه، چې وښ��یې څرنګه کې��دای يش د ذهن په 

مطالعه کې په عین توګه رسه اس��تدالل ويش، هغه دغه طریقې دخپلو ذهني بهیر په مطالعه کې 

هم کارولې دي. 

مثالً: کله به يې چې د ځینو افرادو نوم هېراوه، نو نتیجه به يې اخیسته چې یو څه شی به یې 

پ��ه مغز کې ش��تون لري، چې خپله دی له هغو څخه بې خ��ربه دی. هغه د مغز دغه برخه ناخربه 

نوموي. 

د اروا پوهنې تاریخچه:

که څه هم د اروا پوهنې د علم ظهور ) ۱۸۷۹م ( کال ته نس��بت ورکول کېږي، هغه کال چې 

ویلیم وونټ ۱۹20� ۱۸۳2م  د اروا پوهنې لومړنۍ آزمایش ګاه د آملان د الپزیک په ښار کې جوړه 

کړه، د روح یا روان مطالعه یا د ذهن کړنې ډېر اوږد تاریخ لري او حتی کیداي يش، چې د انس��ان 

له خلقت رسه سم منځ ته راغلی وي.

ټولو لرغونو فالس��فه وو لیکونکو او ډاکټرانو، په یو ډول نه په یو ډول یې د انس��ان د رفتار په 

هکل��ه خ��ربې کړې دي، نو بنا پ��ر دې، د اروا پوهنې  د تاریخ  د پېژندنې لپ��اره الزمه ده چې، په 

لرغونې زمانه کې د ادبیاتو فلس��في طبابت او د نورو ټولو علومو غوړولو او ظهورته اش��اره ويش. 

دغ��ه کار د ی��وه بېل کت��اب د اروا پوهنې د تاریخ تر عنوان الندې تهیه کول��و ته اړتیا لري. او نور 

کتابونه په همدې هکله لیکل شويدي. د دې لپاره، چې هم خپل کار آسانه کړو او هم د محصلینو 

حالت په نظرکې ونیس��و، نو یوازې د اروا پوهنې مخت��ره تاریخچه په دوو پېړیو یعنې په ۱۹ او 

20 پیړۍ کې توضیح کوو. 

د ۱۹ پې��ړۍ پ��ه لومړنیو کې د علوم��و ودې او صنعتي انقالب ډېرې ټولنی��زې اړتیاوې منځته 

راوړې، د تولید د زیاتونې په منظور عامې روغتیا، د کوچنیانو تحصیل، انساين مناسب روابط او ... 

په دې دوره کې س��یايس انقالبونه پېښېږي. په ډېرو هېوادونو کې شاهي نظامونه ټولېږي، انسانان 
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جرأت پیداکوي؛ څو خپل ځان د پادش��ا هانو او ډلو ټپلو له س��لطې څخ��ه خالص کاندي، اوخپلو 

بنسټیزو حقونوته لکه، د ژوند حق، کور اوهمداراز د خپل ځان او نورو د مواظبت او ساتنې حق 

ته ورسېږي. 

د ژان ژاک روس��و  )J.J.Rousseau( )۱۷۱2-۱۷۷۸( پ��ه ادبیاتو ک��ې ټولنیزې بې عدالتۍ فاش 

کېږي.  ویکتورهوگو)V.Hugo( رومانتیزم  )داستان وېینه (  د شګوفایې اوج ته رسوي او مارکس او 

انګلس )K.Marx,F.Engles( کتابونه نرشوي، لنډه دا چې د دوو پېړیو ۱۹ او 20  په اوږدو کې د 

انسان د هیلو اعامل اورفتار په ټولو جبهاتو او په مختلفو طریقو بیانېږي.

)W.Weber(  په آملان کې د بینایې د احساس په اړه کارکوي. اود وبر د قانون په نتیجه کې د 

خورا کم محسوس تفاوت په مفهوم رسه منځ ته راځي. 

فیخرن)G.Fechner(  د وبرکارونه تعقیبوي. او د سایکوفیزیک ) د بدين یا جسمي اروا پوهنې( 

طرح رېزي کوي.

) هغ��ه څ��ه چې د جس��م او د روان د روابطو نظریه بويل( وونت د فیخرنش��اگرد، څنګه چې 

مو اش��اره کړې ده، داروا پوهنې د لومړين آزمایښ��ت ځای بنسټ ایږدي، اوپه پایله کې د نوې اروا 

پوهنې د پالر په نامه شهرت مومي. د وونت د لټولو په سیوري کې د اروا پوهنې توصیفي څنډې 

ت��ه کوي؛ تر څ��و د تجربوي علم په بڼه را ووځي. په امریکا کې ویلیام جېمز )W.James(  پرېکړه 

کوي څو آملان ته الړ يش او د وونت د ش��اګردانوله جملې څخه راووځي جېمز هم د وونت ټولې 

آګاهۍ یا هوښ��یارۍ تر آزمایښتي څیړنې الندې نیيس. د هیجانونو په هکله داسې نظریه وړاندي 

کوي، چې په هغه کې هیجاين آزمویښ��ت د فزیولوژیک له بل ډولیز څخه د معلوماتو موندنې په 

بڼه تعریفېږي. 

د هیجان څپرکي: 

جېم��ز اروا پوهن��ه تقریبآ د امریکا ټول��و څانګو ته وړي. او موخه يې مش��خصه وي او ډېری 

څېړنیزې موضوګانې وړاندې کوي، هوښ، هیجان، نګرش، زمان او عکس العمل ... 

په فرانس��ه کې فزیولوژیکې اروا پوهنه د بروکا )P.Broca(. د کارونو د همت په وجه پراختیا 

مومي، ش��ارکو )J.M.Charcot( د هس��ریک د افرادو د مش��اهدې طریقې رواين مریضان منځته 

راوړي. 

هغه ډېر شاګردان روزي، چې له هغوی څخه یویې، د ریبو )Th.Ribot( په نامه یادیږی، چې 

په فرانسه کې یې آزمویښتي اروا پوهنې طرح ریزي یا پالن کړې دي.

او بینه )A.Binat( بیا د کوچني له ودې رسه او د هوښ له مطالعې رسه عالقمند کېږي. 

پ��ه  اوتری��ش کې )S.Freud(  اروا پوهنې ته او په روس��یه کې پاول��وف د اروا پوهنې په علم 

پیل کوي. 
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پ��ه همدې ترتیب د 20 پېړۍ  په لومړیو ک��ې اروا پوهنه په کارپیل کوي. په آملان کې وونټ، 

په فرانسه کې شارکو او ریبو، په امریکا کې جیمز، په اوتریش کې فروید او په روسیه کې پاولوف.

د اروا پوهنې مکتبونه عبارت دي له: 

� ساخت پالنه 

� کردار پالنه 

� ټول پالنه 

� روان کاوي )  د روح اوځان کاوش ( 

�  انسان پالنه 

� رفتار پالنه 

� پېژندل پالنه 

� ټولنه او دود پالنه 

� ژوندون پالنه  

د اروا پوهنې څانګې: 

ومو ویل چې اروا پوهنه د انس��ان رفتار حتی، چې د حیوان رفتار مطالعه کوي، چون  درفتار 

ډولونه ډېر زیات دي، طبیعتآ باید د اروا پوهنې بېال بېلې څانګې شتون ولري؛ څو هر یو له هغوی 

څخه د انسان او حیوان د رفتار اړخونه مطالعه کړي.

په اروا پوهنه کې د موجودو څانګو تعداد ډېر دی، اما دلته مهمو څانګوته اشاره کېږي. 

1 � حی��واين اروا پوهن��ه: د حیوانانو د رفتار مطالعه په طبیعي یا آزمایښ��تي چا پېریال کې د 

هغوی د یو بل رسه د پرتله کولو په خاطر او د انسان رفتار ته د نتایجو دودول یاخپرول.

2 �  فزیولوژیک��ي اروا پوهنه: د بدن او رفت��ار د رابطې مطالعه د بنیادي، عصبي، خلقتونو د 

پېژندنې لپاره لکه حافظه او ژبه. 

3 � جنیتیک یا وراثتي اروا پوهنه: د رفتارمطالعه د انسان له ودې رسه سم: کوچني وايل، نوې 

ځواين، ځواين، پوخ عمر، ډېر عمري، او زړتوب، له دې مطالعې څخه موخه د انسان د ودې پېژندنه 

او د هغه بحراين شیبي.

4 � ټولنی��زه اروا پوهن��ه: د فرد د مطالعې د رفتار په ډله کې د متقابل کردار دپیژندنې لپاره د 

فرد او ډلې په مابین کې او له فرد رسه مرسته د خپلې ټولنې د جوړښت لپاره.
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5 � د ژب��ې اروا پوهن��ه: د ځینو هغو خلقتونو مطالعه، چې د فرد لپاره ځانګړې ش��وې ده، د 

انساين او حیواين ژبو له جملې څخه دغه څانګه تر یوې اندازې پورې تازه پویا او الهام بخښونکې 

ده، هدف دادی چې په ژبه باندې حاکم قوانین او کالمي ارتباط وپېژندل يش. 

6 � د فردي توپیرونو اروا پوهنه: د انسانانو د تشابهاتو او توپیرونو په هکله څېړنه او همداراز 

د دې څانګې موخه د بنسټیزو رفتارونو پېژندنه د ننه په یو ډول او په مابین د ډولونو کې ده. 

7 � تربیتي اروا پوهنه: په ښوونه اوروزنه کې د اروا پوهنې کاري اصول، د یادولو د بېالبېلوالرو 

مطالعه او د تدریس فنون د محصلینو د مرستې په منظور په تحصیل کې دهغوی د کامیابۍ لپاره.

8 � صنعتي اروا پوهنه: د کارکوونکو ټاکنه، د تولید د فنونو ټاکنه، د حرکاتو تحلیل او په بازار 

بان��دې د حاکمو فنونو مطالعه، د دې څانګ��ې موخه د اروا پوهنې کارول او د فرد  مطالعه د کار 

په چاپیریال کې ده. 

۹ � عموم��ي اروا پوهن��ه: د اروا پوهنې د بنس��ټیزو مفاهیمو مطالعه؛ لک��ه: یادول، حافظه، 

هېریدنه، احساس، ادراک، انګېزش، هیجان او ...د رفتار له کيل اړخونورسه د محصلینو او متعلیمینو 

د آشنايۍ په منظور او د هغوی آماده کول، د اروا پوهنې د تخصيص درسونو د پیل لپاره.

1۰ � د ش��خصیت اروا پوهنه: د یوه فرد د س��بک یا تګالرې مطالعه، د هغه يش مطالعه، چې 

هغه د یوه فرد، له نورو افرادو رسه د متایز یا بېلوايل المل ګرځي، د شخصیت د اروا پوهنې موخه 

د ش��خصیت د جوړېدنې هغه اغیزمنو عواملوته ځان رسول او له افرادو رسه د پوهې او دانش په 

منظور مرسته.

11 �  د یادېدل��و اروا پوهنه: د انس��ان او حیوان د یا دېدل��و د څرنګوايل مطالعه اوپه یادېدلو 

باندې د مؤثرو عواملو مطالعه، د دې څانګې موخه په اصل کې مرس��ته له محصل او متعلم رسه 

ده؛ ترڅو وکوالی يش، په یادولو د هغه څه کې چې ورته اړتیالري هغه په الس راوړي.

12 - د مریضۍ اروا پوهنه:  د رفتاري نا بهنجاریو مطالعه د هغوی الملونوته د رس��ېدولو په 

منظور او نهایتاً له رفتاري اختاللونو یا عیبونوڅخه یوځای ولیکل يش.

13 – د کوچني اروا پوهنه: د نوې ځوانۍ او کوچني د ودې د پړاوونو مطالعه، د رفتار په ودې 

بان��دې د اغیزمن��و عواملو د الډېرې پېژندنې لپاره، ځکه چې د کوچني د دورې زده کړه د لوینې د 

دورې د رفتارونو او زده کړو بنسټ دی. د ماشوم یا کوچني، اروا پوهنه یو ځانګړی اهمیت لري.

14 - د مش��اورې اروا پوهنه: د اروا پوهنې له موندنو څخه  اس��تفاده د ښوونکو، محصلینو او 

عادي خلکو د دانش او پوهې د الرښونې لپاره او د دې، لپاره چې ستونزې او سختۍ حل او هوارې 

يش او دیو سامل ژوند درلودل.
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ذهني شاته پاتې والی

ذهني شاته پاتې والی یوه بله زمینه ده، چې د اروا پوهنې د پام وړ ده، تقریباً ۳ فیصده نفوس 

د هوښ په آزمویښ��ت کې ټیټې منرې په الس راوړي، څنګه چې کېدای يش هغوی د هغو کس��انو 

پ��ه کتارکې ډلبندي يش، چې هغوی ذهني ش��اته پاتې والی ل��ري. د دې جملې مفهوم دا دی، چې 

لومړی هوښ د هوښ په آزمویښتونو اندازه کېږي، نو بیا ذهني شاته پاتې کسان هغه دي چې په 

دې آزمویښت کې له ټاکيل حد څخه  کمې منرې واخيل. 

رضیب هوښي اویا)۷0( رسحده لوړ اوپس پاتې افراد ښیې. 

د ماش��وم د هوښ��ي رضی��ب د ۶۵  او ۷0 ترمن��ځ وي، نو هغه کوالی يش چ��ې په مکتب کې 

پرمختک ولري، چې البته له ماتې رسه به مل وي، هغه کوالی يش لوستل زده کړي امآ لرې ده، چې 

له دې یادیدنې څخه پوره ګټه ترالس��ه کړي، هغه به یو کتاب تر پایه پورې لويل، خو د تحصیل تر 

پرېښ��ودو وروس��ته به ممکن دومره د بې سوادۍ تر اغیزې الندې راغلی وي، چې یوازې او یوازې 

به کوالی يش، خپل نوم، الس��لیک او ځینې کلمې و لیکالی يش یا و ویالی يش، له ۷0 څخه د ټیټو 

رضیب هوښیو رسه رسه، الزماً په دې معنی نده، چې فرد نه يش کوالی خپل کارونه تر رسه کړي. تل 

به له اشخاصوڅخه یوه ډله په ټیټو د هوښیو رضیب رسه ښایې شتون ولري، چې ممکن د هغوی  

د کوچنۍ دورې د تجربو له محدوده تونو څخه را ټوکېديل وي. له هغوي څخه ډیري کوالی ش��ی 

خپل ټغر له اوبو څخه را وبايس. هغه ماشومان چې له ۶0 څخه ټیټ رضیب هوښي لري، معموالً 

پ��ه لوړو مکاتبو کې نه کامیابېږي. او په ډېرو ټیټوذهني کچه کې قرار لري حتا هغوی نيش کوالی 

خپلې جامې واغوندي او په ټولو مواردو کې د نورو مرستې ته اړتیالري. 

د دې حاالت��و عوام��ل ډېر متفاوت دي، یو ل��ه مهمو علتونوڅخه دادی، چ��ې احتامل لري، د 

زیږیدو په مهال اتفاقات یا پېښ��ې مخې ته  رايش. البته دغه پېښ��ې هر ډول مغزي رضر یا تاوان 

لره ش��املې دي، چې د زېږېدنې په مهال یا په همدې دور کې حاصلېږي. له بد ه مرغه نیورونونه 

یعنې د مغزعصبي حجرات نه تجدیدېږي. او ډېری حسايس دي، د زیږېدنې پر مهال مخکې تر دې 

چې نوي زېږدلی له زیږېدين کانال څخه د باندې يش، که چېرې مغزته د اکسیجن رسېدل د رسېديل 

فش��ار د علت په س��بب د نو پربند یوازې د څوثانیو په مخه ودرېږي. او په پایله کې ماشوم ونيش 

کړای په هغو خپلو خاصو دستګاوو تنفس وکړي، نود مغز حجرات ښایې مړه يش. اوبیا به هېڅ يش 

ونه يش کړاي دهغوی ځای ونیيس. د دې پېښ��ې د اهمیت زیامنند ش��وې برخې ته او همدا راز د 

زیامنندی شویو حجراتو په تعداد پوري به ښایې تړيل وي. یو بل ډول اوکامال ذهني پس پاتیو رسه 

توپیر ممکن له مغزي تاوان اريث نقص څخه نوي، بلکه ماشوم ته د توجو د فقدان  محصول وي. 

خورا غم انګېزه موارد د ماشومتوب دوره ده، چې په روزنتون کې لویېږي، هغه روزنتونونه چې 

په هغو کې ماشومان له فزیکې مراقبتونوڅخه برخمن دي. 

اما له رواين پاملرونوڅخه يې بې برخې پرېږدي، هر ماشوم اړتیالري؛ ترڅو له هغوی رسه خربې 
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ويش، لوبې ويش، هغه باید د انساين او طبیعي چاپېریال د آثارو په معرض کې قرار ونیيس. د نړۍ 

په مختلفو نقاطوکې ډېر روزنتونونه ش��تون لري، چې هلته ماش��ومان په سمې طریقې رسه تغذیه 

کېږي، پاکې، س��وتره اوکامأل صحی جامې اغوندي، اما د خوب په کوچنیو تختونو کې په خپل حال 

پرېښودل کېږي. هغوی کوالی يش چې چت ته ځیر يش، او د ټولو ماشومانو چېغې واوري، هغوی 

ب��ل کار ن��ه تررسه کوي مګر داچې په تصاديف توګه رسه ک��وم پالونکې او یا کوم روزونکې دهغوی 

د س��رګو مخې ته څرګند يش. دغه راز چاپېریال د ماش��ومانو لپاره ډېر کم محرکونه لري، د هغو 

ماشومانو حرکې وده چې په دغه راز چاپېریالونوکې لویېږي، ډیرې ناقصې او پڅې صورت مومي. 

له همدغو کوچنیانوڅخه ځینې کوچنیان په دری کلنۍ کې په الره باندې په تللو هم س��م نه 

پوهېږي، د ځینو اروا پوهانو څېړنودا ښودلې ده، چې په روزنتونونو کې دری کلنه اوسېدنه تقریبآ 

د ۶ میاش��تې څخه تر ۳ کلو او ۶ میاش��تې په متوسطه توګه د ۷2 رضیب هوښي منځته راوړي، په 

داسې حال کې چې د روزنتون د کوچنیانو ورته  ډله کله د کورنۍ په واک او اختیارکې کېوزي، په 

پایله کې له طبیعي چاپېریال څخه برخمن کېږي.

په متوسطه توګه رسه د ۱00 رضیب هوښي ښیې. 

 د هوښي آزمایښتونو له اجرا کولو څخه السته راغلې پایلې د ۱0کلنۍ یا ډېرې مودې روزنتون 

د ماش��ومانو په هکله دا ښ��ودلې ده، چې په فقر کې د رواين چاپیریال اثر د ژوند په لومړنۍ دوره 

کې نسبتاً تل پاتې ده، رضیب هوښي وروسته له ۱2 کلنۍ  څخه تر۱۵ کلنۍ پورې  ډېر لږ بدلون 

مومي، په بل عبارت هغه ماشوم چې د خپل ژوند لومړين کلونه د فقر په رواين محیط کې تېر کړي، 

نو بیا به هېڅکله ونيش کړای، چې دخپل هوښ کمبودي جربان کړي. 

د لومړي څپرکې لنډیز:

د اروا پوهن��ې لغت یا اصطالح د روان یا ذه��ن د پېژندولو په ماناده، اروا پوه هر هغه څوک 

دی، چ��ې روان یاذهن مطالعه ک��وي، ځکه چې روان یا ذهن یوازې نه يش کېدای ولیدل يش او نه 

يې هم مستقیم مطالعه کوالی شو. 

څرنګ��ه چې د موټر چلونکې د پیرودنې پر مهال د هغه د وس او قدرت په هکله پوښ��تنه نه 

ک��وي، بلک��ه عملکرد یا کړنه يې په نظر ک��ې نیيس، نو اروا پوه هم د ذهن ی��ا روان کړنه په نظر 

ک��ې نی��يس. او د عملکرد له مخې يې د ذهن ځانګړتیاوو ته پام رس��وي، نو ځک��ه خو اروا پوه په 

غیرمستقیمه توګه د روان د څرګندېدنو او ښکارولو له مخې کوالی يش، هغه څه چې يې په ذهن 

کې تېرېږي مطالعه کړي. 

د روان یا ذهن  کړنې او څرګندونې اصطالحاً، رفتار نومول کېږي، نو بنا په دې رفتار داسې یوه 

کلم��ه ده، چې اروا پوهان يې دهغه څه لپاره کاروي، چې خلک يې تر رسه کوي او مطالعه؛ کوي. 

لکه: خندل، لوبې کول، منډې وهل، مطالعه کول، او... د رفتار یوه برخه حسابېږي، یعنې د عضالتو 
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د لیدلو وړ فعالیت او د باندين افرازي مرغیړیو زیم یا ترشح. 

ویالی ش��و، چې اروا پوهنه د انس��ان له پیدایښ��ت رسه س��مه منځ ته راځي، اما  دعلمي اروا 

پوهنې تاریخ له لومړنيو ازمویښ��تونو رسه س��م چې په کال ۱۸۷۹ د آملان د الیپزیک په ښ��ار کې 

تررسه شول پیلېږي. 

د نړۍ له هره کونجه له هرې نقطې څخه ډېر ش��اګردان دې، آزمویښ��تونو ته راځي او خپلو 

هېواودونو ته له س��تنېدو وروسته په ټوله نړۍ کې د اروا پوهنې د علم تخم پايش، ځکه هرهېواد 

خپلې ځانګړې طریقې او خپل خاص دودونه لري، نو د اروا پوهنې علم له هغوی رسه  په  مخامخ 

کېدو کې له بیال بیلو الرو او طریقو څخه کار اخيل او استفاده کوي. 

پ��ه آمل��ان کې ډېر په س��ایکوفزیک کار کې��ږي. او د وبر د قانون په نتیجه ک��ې او د خورا کم 

محسوس تفاوت رسه مفهوم منځ ته راځي. په امریکا کې ځکه کوم داسې ځانګړي سنت یا طریقه 

مس��لطه نه وه، نوځکه اروا پوهنه په اکرثو څانګو کې وده کوي. په فرانس��ه کې د رواين مریضانو 

مطالعه او د ذهني پس پاتې کسانو تشخیص رونق اخيل، په اتریش کې د فروید عقاید غلبه کوي 

او په نتیجه کې د نیورونونو مطالعه پیلېږي. 

د انګلس��تان  د اروا پوهنې له ارقام��و رسه پیوندېږي، او د داروین د نظریو تر اغیزې الندې د 

توارث په مطالعه کولو پیل کوي، په روسیه کې پاولوف له بازتابونو مطالعې ته ادامه ورکوي، داروا 

پوهنې له ودې رسه س��م په ډېرو هېوادونو کې داس��ې افراد پيداکېږي، چې هغوی د انس��ان او د 

انس��ان د رفتار په هکله ځانګړې نظريې وړاندې کوي. دغه نظريې په نورو کې مؤثرې واقع کېږي 

او په نتیجه کې يې ډېر مکتبونه منځته راځي، چې مهم مکتبونه يې عبارت دي له:

د س��اخت یا جوړ پالنې، عمل یا کردار پالنې، ټول پالنې، روان کاوي، انسان پالنې، رفتار پالنې، 

پېژندل پالنې، ټولنه او دود پالنې، ژوندون پالنې څخه. 

څرنګه چې درفتار ډولونه او اقسام ډېر زیات دي، نو اروا پوهنه هم مجبورېږي، چې مختلفې 

څانګ��ې ول��ري. او هریو د هغوی څخه رفتار له یوه ځانګړي لید څخه مطالعه کوي. د اروا پوهنې 

خ��ورا مهمې څانګې عب��ارت دي له حیواين، فزیولوژیکې، وراثتی، اجتامع��ي، ژبه، فردي تفاوتونه، 

روزنیز روان سنجي، صنعتي عمومي، د شخصیت آزمویښتي، یادېدل، مريض ماشومان، او مشاوره. 

اروا پوهنه د انس��انانو درفتار د مطالعې لپ��اره مختلفې طریقې په کار وړي، چې خورا مهمې 

يې عبارت دی له: 

آزمویښتونه، له آزمویښتي طبیعي مشاهدې څخه او د هر یوه روان لوری. 

له دغو طریقو څخه خپل ځانګړي محدود یتونه او امتیازونه لري. 

هره پدیده او هره پېښه چې په انسان پورې اړوندېږي، د اروا پوهنې د مطالعې د مورد زمینه 

ښایې جوړ، کړی. 

کې��دای يش وویل يش یادېدن��ه د اروا پوهنې لومړنۍ د مطالعې د م��ورد زمینه ده، ځکه چې 
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یادېدنه د زیږېدنې له ش��ېبې رسه س��مه را منځته کېږي. او د انس��ان ژوند پرته له یادېدنې څخه 

امکان نه لري. دیا دېدنې مسئله د مطالعې وړ، له نورو وسایلو څخه ډېره دمطالعې وړ ده.

 

پوښتنې )د ځان آزموینه( 

۱ � روانشايس په اصل کې یعنې مطالعه؟

الف:  د روان یا ذهن 

ب:  د ذهن څرګندونې 

ج:  رفتاري اختاللونه 

د:  ذهني شاته پاتې والی 

2 � د اروا پوهنې علم مشکل په دې کې دې چې؟

الف: خپله موضوع مستقیمه نه مشاهده کوي. 

ب: هم انسان او هم حیوان مطالعه کوي. 

ج: زیاتره له ذهني طریقوڅخه استفاده کوي. 

د: باید کامآل له عیني طریقوڅخه برخمن يش. 

۳ � وروسته پاتې ماشوم هغه ماشوم دي چې؟

الف: یوه بې قرار ماشوم ته ورته وي. 

ب: په ښوونځي کې رټل کېږي. 

ج: د ښوونکې ویناوې سمې نيش درک کوالی. 

د: په هوښي آزموینوکې د هغه منرې له ۷0 څخه ټیټې وي. 

۴ � د نوي او تازه مطلب په یادولو کې له الندې طریقو څخه کومه یوه مؤثره ده؟

الف: د مطالبو ساده تکرار 

ب: برخه برخه ویل 

ج: یادښت نیول 

د: پر له پسې ویل 



12

۵ � د ځان ازموینې پوښتنوته ځواب وینه له الندې پدیدو څخه کومه یوه سنجوي؟

الف: هوښ

ب: معلومات 

ج: د روان کړنه  

د: استعداد 

۶ � د آيب رنګ شاتنی انځور کوم رنګ دي؟

الف: شین 

ب: تور 

ج: نارنجي 

د: سور

۷ � د رسه، نارنجي، تور او شنه شاتني انځورونه د عبارت په ترتیب ښایې وي؟

الف: شین، آيب ، سپین، سور 

ب: آيب، سور، سپین، شین 

ج: نارنجي، تور، سور، شین 

د: ژېړ، شین، آيب، سپین 



13

دویم څپرکی 

د شخصیت تعریف

د زده کړې موخې: زده کونکې د دې څپرکې په پای کې کوالی يش:

�  شخصیت تعریف کړي. 

� د شخصیت حیايت عوامل توضېح کړي. 

� اعامل توضېح او تفسیرکړي. 

� په مختلفو عمرونوکې دانسانانو ځانګړ تیاوې ترشېح کړي. 

دش��خصیت تعریف: د ش��خصیت د مفهوم تعریف کول د اکرثه هغو مفاهیمو چې د انس��ان 

د ځانګړتیاوو اړوندېږي، په ش��ان س��اده او آس��انه کار ندی، ځکه چې کوم مفهوم دغې کلمې په 

عامیانه ژبه کې پیدا کړی دی، له هغه مفهوم رسه، چې په اروا پوهنه کې ورته قایل شوی دی، ډېر 

توپیرلري. په عامیانه ژبه کې د ش��خصیت کلمه مختلفې مانا وې لري، لکه د دهخدا په لغت نامه 

کې د شخصیت لپاره راتلونکې معنا وې ذکر شوې دي. رشافت، رفعت، نجابت، د درجې او مرتبې 

لوړوالی او په ورځنیو خربوکې چې کله دا وایو، چې فالنی شخص ډېر باشخصیته سړی دی، موخه 

موداوي چې یعنې نوموړی مقام او منزلت لري، خلک ورته  احرام لري، ناشایسته کارونه نه تررسه 

کوي. یو وس او تصمیم نیونه لري، باس��واده دی، ش��جاعت لري، چاپلوس ندي او ....په اروا پوهنه 

ک��ې بیا له پورتنیو مان��ا وو څخه د اروا پوهنې د اصطالح لپاره یو هم نه کارول کیږی، بلکه معنی 

يې د فرد له س��بک یا )style(  څخه ده، پرته له دې څخه چې یوه ډېره کوچنۍ ارزښ��تي پرېکړه 

ټولېزه موخه:  

دشخصیت واقعي درک او ارزونه 
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ولرو او یا هم د هغه له بدۍ، زش��تۍ، ښ��کال، ښه توب، سمې او ناسمې څخه بحث وکړو، نو بناًء 

باید ووایو چې هر س��ړی خپل سبک اویو ځانګړی ش��خصیت لري، چې همدغه سبک له نوموړي 

څخه یو ځانته انسان، تر یوه فرد پورې يې منحر جوړوي. 

ښ��ایې غوره به داوي چې ووایو څرنګه چې انس��انان یو له بله د څېري، د خطونو، تن، غږ، په 

الره باندې د تللو د طریقو، خربې کول، جامو اغوستلو، حرکت کولو، او د داخيل اوباندنیو محرکونو 

په مقابل کې د عکس العملونو له نظره توپیر رسه لري، همدا راز سبک یعنې د شخصیت له نظره 

هم یو له بله رسه توپیرلري، نو په همدې س��بب ویلی ش��و، چې ش��خصیت یعنې د ځانګرتیا یوه 

طریقه:

د شخصیت د مفهوم دالښې روښا نتیا لپاره به غوره داوي، چې د دې کلمې ریښه په نظر کې 

ونیس��و، د ش��خصیت کلمه د انګلېيس د )personality( یا فرانسوي د پرسانلیته کلمې ترجمه ده، 

چې دواړه د التین د پرسونای له کلمې څخه اخیستل شوي دي. پرسونا یو ماسک ) نقاب ( و، چې 

پ��ه لرغون��ې زمانه کې به د تیاتر لوبغاړو په خپلو څې��رو باندې را کش کاوه او هغه به یې تر پایه 

پورې ساته.

د نقاب یا مخپوټي له ځانګړتیا وو څخه یوه ځانګړتیا دښودنې) منایش( په اوږدو کې دغه ټیک 

والی ) ثبات ( اوتل والی دی، په همدې ترتیب رسه کوالی ش��و ووایو چې ش��خصیت یعنې د فرد 

ثابت، رفتار، عنر او د هغه خوی خصلت او په کيل توګه رسه هغه څه چې تل او همېشه له ده 

رسه وي، او د ده له نورو رسه د متایز یا جالوايل موجب ګرځي، دغه ثبات یوه داسې زمینه وړاندې 

کړاي يش؛ تر څو په مختلفو موقعیتونوکې د فرد رفتار او په عیني توګه رسه په یوه اندازه وړاندوینه 

ويش. الندې بېلګه زموږ رسه مرسته کوي؛ ترڅو د شخصیت مفهوم ښه او بهره درک کړو. 

ک��ه چېرې دخپل��و اطرافیانو رفتار )کړنی( ته  پام او غور وکړو، مث��آل د پالر، مور، ورور، خور، 

ګاونډیانو، دوستانو، په کيل توګه رسه د ټولو هغو کسانو رفتار چې موږ وررسه اړیکې لرو په نظرکې 

ونیسو، نو ښایې چې ووینو په مختلفو موقعیتونو کې بېالبېلی کړنې دي. کله  بشپړه په سړه وینه 

ک��ې او کل��ه هم بیا ډې��ر په قهر او غصه کې، کله په یوه ی��ا دوې افغانۍ چنې وهي اوکله هم بیا 

۱000 افغانۍ یو چاته بښي. 

معروفه وینا ده: چې کله خو د س��تنې له س��وري څخه تېرېږي اوکله خو بیا له دروازې څخه 

هم نه ننوځي، خو له دې رسه رسه د هغوی په رفتارکې یو ډول ثبات وینو، څرنګه چې کوالی شو 

په بېالبېلو ځایونوکې د هغوی کړه وړه تقریبا په لوړ اطمینان رسه پېش بیني کړو، نوپه د اس��اس 

مجموع صفتونه چې له نس��بي ثبات رسه په یوه فرد کې ش��تون لري او نورو ته اجازه ورکوي؛ تر 

څ��و وک��والی يش رفتار یې یوه ان��دازه پېش بیني کړي او د هغه له ن��ورو څخه په تفاوت پوه يش 

شخصیت نومول کېږي. 

د شخصیت په تکوین یا جوړښت کې دوه کيل عاملونه رول لري، چې هغه حیايت او اجتامعي 
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دي، حیايت عوامل معموالً ارث ته رس��ېږي، او له هغې ابتدا څخه په فرد کې ش��تون لري، اجتامعي 

عوام��ل د اجتامعي چاپیریال محصول دي، هغه چاپیریال چې فرد د ژوند لومړين کلونه په کښ��ې 

تېر کړي دي، یعنې کورنۍ، مکتب او هغه اش��خاص چې له هغوی رسه اړیکې لري یایې درلودلې، 

د ماشومتوب د لومړنۍ دورې کامیايب او ماتې.

حیايت عوامل یا د ش��خصیت ژوند: لکه څرنګه چې  مو اش��اره وکړه د شخصیت د ژوند عوامل 

چې معموالً د مزاج تر عنوان الندې په کاروړل کېږي، هغه دي، چې ارث ته رسېږي، له دې عواملو 

څخه خورا مهم عوامل عبارت دي له: 

الف: جنس: د ژوند له عنارصو څخه یو عنر چې د شخصیت په ټاکلو کې په څرګند ډول رول 

لري جنس دی، د ښځې او نر حیايت تفاوتونه ډېر څرګند او متفاوت دي، دغه توپیرونه د فزیولوژي 

ب��دن په ظاهري بڼه باندې او پ��ه ځانګړې توګه رسه داخيل مرغېړي په څرګند ډول په نظر راځي. 

د ښځې او نر په منځ کې د رواين توپیرونو موجودیت له لرغونې زمانې څخه د تائید وړ دي او په 

اوس وخ��ت کې د دغو توپیرونومطالعه له مهمو څپرکيو څخ��ه یو څپرکي ) د فردي توپريونو اروا 

پوهنې( جوړوی.

په جنس پورې اړونده توپیرونه کېدای يش له مختلفو اړخونوڅخه تر څېړنې الندې ونیول يش، 

له هغوی څخه ځینوته په الندې ډول اشاره کېږي.

1 � حيس او حرکتي کړنې)اعامل(: کوالی ش��و ووایو چې ښ��ځې د س��ړیو په پرتله د رنګونوپه 

تش��خیص کې او د اندازو په رسیع او تېز ادراک کې دپام وړ برتري لري، نن ورځ  دش��ک او تردید 

ځ��ای نه دی پاتې چې ړوند رنګ��ی اريث اړخ لري او په جنس پورې د اړونده صفاتوله جملې څخه 

دي، ځکه چې د ړوند رنګو س��ړیو ش��مېر د ړوند رنګو ښ��ځو د تعداد په پرتله شپاړس برابره دی، 

حتی که ړوند رنګي افراد څنډې ته کړو بیا هم د رنګ د اداراک له نظره د ښځوبرتري یا لوړ والی 

په سړو باندې په ډېره آسانۍ اوراحتۍ رسه تایدېدای يش.

 د حرکتي اعاملو له نظره رسعت اودقت په هغو اعاملوکې، چې ډېره غوړېدنه لري، توپیرونه د 

سړیوپه ګټه دي، اما د ګوتو د قابلیت او مهارت له نظره بیاهم ښځې وړونکې دي، د ښځو اورېدنه 

د سړیو تر اورېدنې پیا وړې او قوي ده.

ښایې همدا دلیل وي، چې ښځې له خپلې ستاینې اوستایلو څخه خوشحالېږي. او په عوض کې 

د سړیو بینایې، یالید د ښځو په پرتله ډېر پیاوړی او قوي دی، او احتامالً هم دغه دلیل به وي، چې 

سړي سرګې پېوونکې)سرګې څرودونکي( دي. 

2 � ذهني اعامل: د ذهني قدرتونو د زمینې په اړه، چې د آزمویښتونو په مرسته رسه يې اندازه 

اخیس��تل کېږي، بیا هم د ښ��ځې او نر په منځ کې توپیرونه ش��تون لري، لیدل کېږي، چې ښځې د 

سړیو په پرتله د بري حافظې او په کالمي آزمویښتونو کې ډېر امتیازونه خپلوي. 
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حال دا چې س��ړي په غیر کالمي آزموینوکې خصوصاً په هغو آزموینوکې چې د فضایې تجس��م 

اس��تعدادونه س��نجوي، لوړوالی ښیې، په عددي استعدادونو کې هم س��ړي برتري لري، البته دغه 

توپیرونه ورځ په ورځ کمېږي. 

3 � د رغبتون��و او خواهش��اتو پېرزوین��ې او لورونې. په دې زمینو کې هم د ښ��ځې او س��ړي 

توپیرونه په بشپړه توګه څرګند او ښکاره دي، اما د هغو تفسیر څه آسانه کار ندی، سړي تر ښځو 

واک غوښتونکې او دښمني ډوله رفتار ښکاره کوي، دغه توپیر حتی د کوچینوايل په دوره کې لیدل 

کېږي، هلکان اش��یاوو ته او نجونې بیا ټولنیزو اړیکو ته ډېره عالقه او میالن ښ��یې. یوه بله زمینه 

چې په هغه کې د ښ��ځې او نرپه منځ کې مهم توپیرونه وینو، عبارت د ي له متایل څخه، اختالل 

کېدلوت��ه هیج��اين کېدل، یا د اختالل د رفتارونو د یوه تعداد هیج��اين بې ثبايت مثآل د نوکانو ژوول 

او رودل، د ګوت��و په مابین کې د وړو نجونوکې د وړو هلکانوپه پرتله ډېر لیدل کېږي، همداراز د 

هیجان غیر ارادي څرګندونې هم په ښځوکې د سړیو په پرتله د پام وړ دي. 

مثآل د درد په ځای او حالت کې ښځې د سړیو په پرتله ډېرې کمزورې او ضعیفه وي، همدغه 

دلیل دی، چې ښځې  د ډېر لږ تکلیف او زحمت په مقابل کې د درد احساس کوي، د ځان پېژندنې 

د هغو خپل پوښتلیکنو د پوښتنو اجرا چې د هغو پوښتنې د  اختالل کېدلو په نښو او نښانوپورې 

اړه لري. 

د ښځو پایلې د سړیو په پرتله ډېر ښیې، په مقابل کې کېدای يش د نورو رفتاري اختال لونو نوم 

واخلو، چې په اکرثو فرهنګونوکې زیاتره د سړیو له لوري پېښېږي.

لکه غال، چاقوایستنه، اعتیاد، سړي وژنه، اونور .... 

که چېرې د س��ړي او ښ��ځې په منځ کې ټول لیدل ش��وي توپیرونه راټول کړل يش، نو د هغو 

آزموین��و تیاری چې وکوالی يش د هغ��وی رواين توپیرونه څرګند کړي، ښ��ایې امکان منونکې وي، 

دغه آزمویښ��تونه به ښایې وښیې، چې یو سړی څومره مردانه صفتونه او یوه ښځه څومره ښځینه 

صفتونه لري. 

باور پردې باندې دی، چې که چېرې په دې آزمویښت کې د یوې ښځې د پایلو توضېح د سړیو 

د پایلو په توضېح باندې او برعکس د یوه سړي د پایلو توضېح د ښځو د پایلو په توضېح باندې په 

بشپړه توګه رسه برابره يش، نودا به ښایې وړنه وي. 

اما څېړنې داښیې، هغه نارینه چې ځینې ښځينه او هغه ښځې چې ځینې نارینه صفات ولري 

بهره کوالی يش یو جوړښت او سازګاري وښیې، هغه نارینه چې باوري دي حتآم باید مرادنه صفات 

وښي، او هغه  ښځې هم چې یوازې ښځينه صفات ښیې له مېړه رسه په ګډ ژوند کې کم جوړښت 

او سازش لري.

4 � د اعاملو تفس��یر: په یوه ټاکيل فرهنګ کې ښ��ځی او س��ړي د شخصیت له نظره څرګند او 

ښکاره توپیرونه رسه لري، یو واقعیت دی، چې په قاطعیت رسه تایید شوی او په دقت اوغور رسه 
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تحلیل شوي دي، د دې توپیرونو د رېښې تفسیر څه آسانه کارندی. بدیهي ده، چې له هغوی څخه 

د ځینوپه هکله، لکه د ژوند دعواملو د مټ قوه ډېر مهم نقش لري، د ځینو نورو په هکله د ژوند 

د عواملو د س��هم او د اجتامعي نقش��ونو متیز یو سخت کار دی، مثال د وړو هلکانو خصوصیت پر 

وړو نجونو باندې او د خودکاره اس��تعدادونو په زمېنه کې ښ��ایې په دې علت چې زموږ په کلتور 

ک��ې کوچني هلکان له هامغې د وړکتوب له دورې څخه تش��ویق کې��ږي، چې د لوبو د خود کاره 

اس��بابو په واس��طه لوبې وکړي، حال داچې وړې نجوين بیا په دغه ډول اسبابو باندې له لوبو کولو 

څخه منع کېږي. 

پ��ه عوض کې وړې نجونې تش��ویق کوي، چې ناوې ناوې ) ګ��ودي بازي( یا مېلمه پالنې یعنې 

مه��امن نوازي وکړي، دغ��ه راز مطالعې کېدای يش، د تفاوت په ټول��و زمینوکې ولیدل يش، په دې 

هکله د ننۍ اروا پوهنې موخه په الندې رشحې رسه ده.

د جس��مي او ذهني قدرتونو د ښ��ځې او سړي په منځ کې د ش��خصیتي ځانګړیتا وو له نظره 

څرګند اوښ��کاره توپیرونه ش��تون لري، دغه توپیرونه تر ډېرې اندازې پورې محیطي عوامل منځ ته 

راوړی. له دې رسه رسه باید ومنل يش، چې دچاپیریال یا محیطي عواملو اثر او د دوو جنس��ونو د 

تفاوتون��و ملن��ه د ژوند د عواملو تر کنرول الندې ده. چاپېریال ک��والی يش تفاوتونو ته زیاتوالی یا 

کم والی ورکړي، اما هېڅ چاپېریال نيش کوالی، چې یو نر په بشپړه توګه رسه په ښځې او ښځه په 

نارینه تبدیل کړي، یا د هغوی توپیرونه په کيل توګه رسه له منځه یويس. 

سن یا ) عمر( 

د هرفرد د ش��خصیت جوړښ��ت د هغه دعمر په زیاتوايل رسه بدلون مومي. دغه بدلون چې 

د بدين جوړښ��تونو د مجموعې د داخيل مرغېړیو د دس��تګاه او د عصبي د س��تګاه د مجموعې تر 

نف��وذ الن��دې ده. زیاتره د حیايت ودې تر اغیزې الن��دې ده، په دې خصوص کې د ځینو پړاونو رول 

یو ځانګړی اهمیت لري. 

لک��ه پړاون��ه چې په هغو کې ژوندي بحرانونه منځته راځي مثال: د رس��ېدنې او ودې عالیم په 

هلکانو او نجونوکې پرته له دې چې وغواړو د زیس��ت دعواملو نقش د ش��خصیت په رشد کې کم 

ارزښ��ته څرګند کړو، نوالزمه ده چ��ې دا ووایو چې ژوندين او رواين بحرانون��ه په یوه مهال منځته 

راځ��ي، جنيس بلوغ یعن��ې د وړکتوب له دورې یا مرحلې څخه د لوړ کلن��ۍ دورې ته تېرېدل په 

پرمختللی��و فرهنګونوکې معموالً په س��ختۍ رسه طی کېږي، د ځوانو نجون��و وده  یو نوی او تازه  

رواين حال��ت منځت��ه راوړي، چې غالباً په نافرمانۍ او له کورنۍ څخه په بېزارۍ، مخصوصاً له مور 

څخه په نه اطاعت کولو پېښېږي، لکه څرنګه چې موپه شخصیت کې د جنس داثر په هکله اشاره 

وکړه د ژوند او چاپیریال عوامل دلته همداراز الس په الس ورکوي او د نوي ځوان د ش��خصیت په 

بدلون کې مؤثر واقع کېږي. 
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د شخصیت ټولنیز عوامل: د شخصیت په شکل نیونه کې مؤثر ټولنیز عوامل هغه جوړښتونه په 

برکې نیيس، چې له الندې عنارصوڅخه جوړیږي. 

کورن��ی محیط هغه ډله چې په کورنۍ پورې اړون��ده ده اوفرهنګ چې یوه ډله په هغو پورې 

تړل��ې ده اجتامعي عوامل معموالً د نهادي عواملو تر عنوان الندې په کار وړل کېږي. او دهغوی له 

نهادي کېدلو څخه هدف دا دی چې کارول کیږي. رسه عمل ته واردیېږي او استمرار یعنې دوام لري.

ال��ف: ښ��وونه اوروزنه: ټول هغ��ه اقدامات چې ټولنی��زه ډله یې اخيل؛ څو ماش��وم له ځینو 

موقعیتونو رسه مخامخ يش او د یادېدنې په مرس��ته  د هغه ش��خصیت بڼه ونیيس، ښوونه اوروزنه 

اصطالحاً په پراخه معنی کې کلمه نومول کېږي، په ډېرو فرهنګونوکې ښوونه اوروزنه سنتي نښې 

نښ��انې لري، اود هغو کس��انوله لوري، چې هغه کاروي، کامأل منل ش��وې ده، نوپه همدې اساس 

اړتیا نشته، چې په علمي څېړنې رسه توجیه يش. په نننۍ پرمختللې ټولنه کې له منځه تليل سنتي 

فرهنګ څخه دغه برخه موجب ش��وې ده، چې د علمي ښ��وونې اوروزنې د بنسټونو په زمینه کې 

څېړي، یعنې هغه طریقې چې کوالي يش د ګټورتیا اثریې د ش��خصیت په شکل نیونه په آزموښتي 

ډول په ښودلورسه تر رسه يش. 

یو وارې باید له پامه و نه غورځول يش چې د ځانګړې ښوونې او روزنې ډول آثار یوازې کېدای 

يش ل��ه یوې اوږدې مودې څخه ورروس��ته مطالعه يش، مثال که چېرې وغواړو د کوچني د ش��یدو 

اخیس��تلو د طریقې پایلې د هغه پرش��خصیت پوه شو، نو کم تر کمه باید 20 کاله صربوکړو، ځکه 

چې له نیمې پېړۍ څخه مخکې، چې کومې س��پا رښ��تنې په دې برخه کې پشنهاد شوې، د فرضیو 

پر بنسټ منځته راغلې، نه د عیني پایلو پر بنسټ اوڅرنګه چې د له هغوی څخه ډېریې یوله بله 

رسه تناقص یا ضدیت لري موږ د نسبي عدم اطمینان په حالت کې سايت.

د ژوند  دلومړنیوکلونونقش:

ل��ه نظری��و څخه یوه نظریه چ��ې د اروا پوهنې مکتب وړاندې ک��ړې او کمه تراعراض الندې 

راغلې د شخصیت په  وده کې د ژوند د لومړنیو کلونو بنسټیز اثر دی.

د اروا پوهن��ې د دې ادعا په تایید آزمویښ��تي او حیواين اروا پوهانو ډېرې زیاتې تایید ش��وې 

پایلې راټولې کړې دي، د ژوند لومړين کلونه د عصبي جوړښ��تونو د بڼې په چټکه توګه بدلون رسه 

ی��و ځای وي، په دې دوره کې څرنګه چې عصبي جوړښ��تونه د انعطاف مننې له لوړ قدرت څخه 

برخمن دي. 

یادون��ه هم په رسعت رسه تررسه کېږي او هم ډېر ټینګښ��ت ښ��یې، هغ��ه میکانیزونه چې د 

ماش��وم اجتامعي والی ټاکې مختلف ډولونه لري، چې تر اوسه پورې د فرضیې په ډول مطرح دي، 

د اروا پوهن��ې د مکتب له نظ��ره دوه اصيل ټاکونکې الملونه چې  د کلمې په پراخه مانا  د جنيس  

ودې له پړواونو او یورنګ جوړونې څخه عبارت دي.
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۱ � د اروا پوهن��ې د مکت��ب له نظره د جنيس ودې پړاوون��ه ټولې هغه ټولنیزې هڅې، چې په 

پرلپس��ې توګه د جنيس ودې موزون پړاونه  را ټول کاندي، یا برعکس هغه ګډوډوي، د شخصیت د 

شکل اخیستنې په تګالره باندې بنسټيز اثر لري. 

 په اصل کې د غیر طبیعي شخصیتونو مختلف ډولونه د جنيس ودې په لومړنیو پړاوونوکې یو 

ډول اختالل لري، همداراز اروا پوهنه، چې د ماشوم د تغذیې طریقه د مور د يت په مرسته په ټاکلیو 

ساعتونوکې یا له غوښتنې رسه سمه د شیدو اخیستلو نېټه او طریقه په کنرول کې د سختۍ نېټه 

اومیزان د ټولو مامنعت کوالی يش د شخصیت په شکل اخیسنته کې نقش ولري. 

د دې خ��ربو دتایید لپاره چې څومره ډېرې آزمویښ��تي څېړنې منځت��ه راغلې، تر ننه پورې یې 

متناقضې پایلې منځته راوړې.

2 � یورنګي کول دویم هغه عامل دی، چې اهمیت یې په اروا پوهنه کې د تایید وړګرځېدلی، 

د یورنګي کولو موندنې یعنې د زوی متایل د پالر د صفاتو په منلورسه اود لور متایل د مور د صفاتو 

په منلورسه یاله خپله جنس��ه د یوه بل ش��خص احتامل یورنګي کول پ��ه واقعیت کې د والدینو د 

رفتار له منونو څخه د بې خربه تقلید یو ډول دی، چې د داخيل میکانیزم په مرسته تررسه کېږي.

د ش��خصیت شکل نیونه د تدریجي اجتامعي کېدلو په بڼه څرګندېږي او د اروا پوهنې مکتب 

دهغه په و ده کې پرله پسې او ګڼې هم رنګۍ اغیزمنې بويل.

 

د شخصیت جوړښت: 
د فروید په نظر شخصیت له دریو برخو یاله دریو سطحو څخه جوړیږي، نهاد، زه خپل ) اوبرتر 

زه ( په دري کې په الندې الفاظو ذکر شوي دي. نهاد من )خود ( او من برتر 
نهاد: هغه قوه ده، چې د اولیه غرایزو له مجموعې څخه جوړیږي او د لذت له  اصيل کسبولو 

څخه پیروي کوي، نهاد دټولو نا خربو او غریزي غیرارادي طبیعي حالتونو مناینده ده.
دفروید په وینا رسه هرڅوک د زیږېدنې پر مهال نهاد له خپله ځانه رسه دنیا ته راوړي، او ټول 
عمرله هغه رسه تېروي، د ژوند اصيل مایې نهاد او د ش��خصیت بنس��ټ ریزي یې کوي، دغه قوه 
کامآل داخيل منش��ه لري، اوله بهرنۍ نړۍ څخه هېڅ اطالع نه لري او له درد او غمه تښ��تېدونکې 
ده، هېڅ حد اورس حد نه پېژين او له هېڅ اصل او قاعدې څخه ماس��وا د لذت له کس��بولو څخه 
تابعیت او پیروي نه کوي، نهاد د واقعیت له نړۍ څخه خارج، له اخالقي موازینو او ټولنیزو قیدونو 
او بندونوڅخه لرې دی، نو په همدې بنا د آزادۍ په کامل کې او د لزوم په صورت کې په سختۍ 
اوخشونت رسه او د خپلو خواهشاتو د پوره کولو په هڅه کې او د لذت د کسبولو په لټه کې دی. 
د نهاد ش��تون د موجودیت او س��المت د س��اتنې لپاره الزمه ده، نهاد دی چې انسان د ژوند د 
اولی��ه احتی��ا جاتو د رفع کولو په مقابل کې لکه د لوږي، تندي، جنيس اړتیا او د ګرمۍ او یخنۍ د 

خطرونو په مقابل کې فعالیت کولو ته اړکوي.
ځګه چې نهاد د لذت له کسبونو څخه پیروي کوي، د انرژۍ په مرفولو له زدو بندونو څخه 
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کموي، اوحیايت تعادل برقراره سايت.  

البته د نا مقبولو خواهشاتو نهاد هم لري، اماڅرنګه چې یوازې د فعالیت عامل نه دی، نو نيش 

کوالی په ساده ګۍ رسه له انسان څخه یو بې بندوباره فرد منځته راوړي، همېشه له من او له برتر 

من رسه دی، نهاد یوازې په وړو ماشومانو کې چې تر اوسه پورې له اصل واقعیت څخه خربنه دي 

او په ځینو رواين فشاره، افرادو کې چې هرڅه غواړي تررسه کوي یې.

ناوړه خربې کړي او نورو ته آزار رسوي او ناشایسته حرکات کوي. د میدان یکه تاز یا بې ساری 

دی. د دې لپاره، چې د نهاد  مفهوم ال ښ��ه روښ��انه يش، یو فريض مثال راوړو، یوکوچنی هلک په 

نظرک��ې ونیس��ی، چې له خپلې مور رسه د مغازو مخې ته رس��ېږي، یو ناڅاپ��ه يې په مغازه کې د 

شیش��ې شاته سرګې د ده دعالقې وړ د لوبو په سامان لګېږي، نو هغه ده چې ماشوم دواړه پښې 

په یوه موزه کې اچوي، چې حتامً دې هغه ورته واخیس��تل يش، هر دلیل چې ورته وړاندې کوي، 

لکه د قیمت لوړوالی، د پیسو نشتوالی، هېڅ کله غوږ نه نیيس، د دې لپاره چې نه د قیمت مفهوم 

او نه هم د پیس��و د نش��توايل مفهوم ورته مطرح دی، دغه ماشوم په دې وخت کې رصف د نهاد د 

دستوریا حکم پیروي کوي او له واقعیت څخه تښتېدونکې دی.

من یا اصل واقعیت:

د بهرن��ۍ ن��ړۍ او واقعیت رسه د نهاد د بر خورد په وخت کې رامنځته کیږي.ا ود واقعیت له 

اص��ل څخه موخه دا ده، چې منطقي تفکر د من بنس��ټ جوړوي، من په حقیقت کې د نهاد یوه 

برخه ده، چې منطقي تفکر د من بنسټ جوړوي، من په حقیقت کې د نهاد یوه برخه ده، چې د 

بهرنۍ نړۍ د مقتضیاتو په اثر کې د شکل بدلون موندلی دی. د من د مفهوم د الډېرې روښانتیا په 

خاطر پورتنی مثال بیا ځلی په نظرکې نیسو. ماشوم دواړې پښې په یوه موزه کې اچولې، چې حتامً 

باید د خپلې خوښي وړ د لوبو سامان ولري، د ماشوم مور د د بیالبیلو دالیلو په وجه؛ لکه: د قیمت 

لوړوالی، یا د خراب یا ټیټ کېفیت په سبب د هغه له اخیستلو څخه ځان پېچې،  داعمل څوځلې 

تکرارېږي اوماشوم  په تدریج رسه دا درک کوي، چې نباید هر شې په هر مهال کې وغواړي، هغه 

په دې فکر کې لویېږي، چې باید د هدف الندې رشاېط په نظرکې ونیيس، لکه: هغه وخت دی په 

دې پوهېږي، چې کله یې مور دګاونډیانو له ښځورسه د پیرودنې لپاره ووځي، یاکله: چې له خپلې 

نیا، نیکه رسه بهروځي، کوالی يش چې د خپلې عالقې وړ د لوبو اس��باب و غواړي، دغه ځای دي، 

چې د ماشوم من جوړیږي. 

لنډه داچې من د زدو بند ) تنش( د کمښت لپاره اولذت ته د رسېدلو لپاره له عقل څخه مرسته 

غواړي، او دهغه د الرښ��وونو پربنسټ د نهاد د خواهشونو ټاکنې ته اقدام کوي. اود هغود مهال، 
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مکان او د هغوی د وېستلو د څرنګوايل په هکله تصمیم نیيس، نوپه همدې بنا د من دنده دا ده، 

چې د امکاناتو او بهرنۍ نړۍ د مقتضیاتو په نظرکې نیولو رسه اود نهاد د غوښتنو مصلحت عميل 

کوي؛ تر څو د فرد سعادت او د هغه د ډول د بقآ امکان ومنل يش، له چاپیریال رسه جوړښټ اود 

هغ��و تضادون��و حل چې د ارګانیزم او د بهرين چاپېریال د واقعیت په مابین کې منځته را ځي او د 

ډول ډول او متضادو اړتیاوو پوره کول، دغه ټول د من له دندو څخه شمېرل کېږي او یوه برخه يې 

د م��ن ده، چې له ټولنیزو محدودیتون��و او مامنعتونو رسه په مقابل کېدو رسه د بڼې تغیرموندلې 

دی، په پورتنیو س��طرونو کې مو وویل، چې من له واقعیت څخه پیروي کوي، اوس دا زیاتوو، چې 

من اخالقي او ټولنیزو اصولو او موازینوته هېڅ پاملرنه او توجه نه لري، کله چې دغه توجه منځته 

راغله د شخصیت دریمه او خورا لوړه سطحه جوړوي، چې فروید هغه من برتر نوموي.

د شخصیت ټیپونه:

د ټيپ مفهوم مس��تقیآم د پرسونا له مفهوم یعنې ماس��ک څخه مشتق کېږي، په لرغوين تیاتر 

کې د نقش یوڅو محدوده ش��مېر ش��تون درلود، هر نقش به د ماس��ک له مخې د پېژندلو وړ و، 

بن��ا پردې کېدای يش ووی��ل يش، چې ټيپ یعنې د عکس العمل مجموع طرزوو یا د ش��خصیت د 

جوړښ��ت مجموعو، د شخصیتي ټیپونو له تشخیص یا د اشخاصو د مختلفو ډولونو له طبقه بندۍ 

څخه موخه دا ده چې د انسانانو جسمي او رواين ځانګړتیاوې مخصوصآ د هغوی رابطه تر مطالعې 

الندې ونیول يش. 

د دویم څپرکې د مطالبو لنډیز:

ش��خصیت مو د س��بک په مانا تعریف کړی اوپه دې تعریف کې موهېڅ ډول ارزښتي پرېکړه 

عم��آل نه ده راوړې، وموویل څرنګه چې انس��انان د څېرې دخطونو، غ��ږ، په الر باندې دتللو طرز 

خ��ربې کولو، جامو اغوس��تلو، د محرکونو پ��ه مقابل کې د عکس العملونو ل��ه نظره متفاوت دي، 

همداشان د سبک یعنې د طرز له مخې هم توپیرونه رسه لري، همداشان مخکې مو ویيل وو، چې 

د ش��خصیت کلمه د انګلیيس د پرس��ونالیتي کلمې ژباړه ده، چې هغه هم د التین له پرس��ونالیتي 

څخه مش��تق ش��وې ده. پرسونا په لرغوين تیاترکې عبارت له هغه ماسک څخه وه، چې لوبغاړي به 

په خپلې څېرې باندې کېښ��ود او د منایش ترپایه پورې به يې س��اته، د ماسک له ځانګړتیاوو څخه 

ی��وه ځانګړتیا د هغه ثب��ات او دایمي والی و، نوپردې بنا له ش��خصیت څخه مو موخه عبارت له 

هغوځانګړتی��اوو څخ��ه ده، چې تقریباً په دایمي توګه رسه د فرد په وجود کې حضورلري او دهغه 

له نورو څخه د متایز موجب ګرځي.
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د هر فرد ش��خصیت د دوو ډلو عواملو تر اغیزې الندې راځي. ژوندين )زیس��تي( او اجتامعي، 

کې��دای يش نق��ش، جنس، عم��ر، او د مرغېړو عصبي عواملوته د ش��خصیت اش��اره ويش، نن ورځ 

تاییدش��وې ده، چې د ښ��ځو شخصیت د سړیو له شخصیت څخه توپیر لری، همدا راز د ماشومانو 

او د ځوانانو شخصیت د پاخه عمر او د زاړه عمر لرونکو افرادو له شخصیت رسه توپیر لری، همدا 

راز د عصبي دستګاه د نقش او د داخيل مرغېړیو د سیستم په هکله د شخصیت په څرنګوايل کې 

هم د تردید ځای باقي نه دی پاتې شوی، لکه د تایرویید د مرغېړویو زیاته څڅېدنه د دې موجب 

ګرځ��ي، چې ف��رد له اندازې څخه زیات تحریک منونکې وي، اما دهغه په څڅېدنه ) ترش��ح( کې 

کمېدنه د دې موجب ګرځي؛ تر څو حساسیت ډېرې ټیټې اندازې او حد ته را ورسوي، ټولنیزعوامل 

هم پخپل واررسه د فرد ش��خصیت تر اغیز الندې راويل، له ټولنېزوعواملو څخه کېدای يش، د کورين 

نق��ش یعن��ې هغه ډله چې په کورنۍ پورې اړه لري او هغ��ه فرهنګ چې کورنۍ يې په د ننه کې 

ځای نیيس اش��اره ويش، فروید باوري و، چې د ماش��وم د ژوند لومړين کلونه د هغه د شخصیت په 

څرنګوايل کې ډېر مهم نقش او رول لري. 

د اروا پوهنې مکتب معتقد دی، چې ش��خصیت له دریو سطحوڅخه جوړیږي، نهاد، زه )من( 

او لوړ زه )من برتر( فراخود د هغې قوي نهاد دی، چې د اولیه غرایزو له مجموعې څخه جوړیږی، 

د لذت د کس��بولو له اصل څخه پیروي کوي، نه��اد ړوند اوکوڼ دی او له هېڅ منطق څخه پیروي 

نه کوي، نهاد له واقعیت رسه په برخورد کې متعادل کېږي اود ش��خصیت دویم قس��مت یعنې من 

جوړیږی، من یعنې له منطقي فکر څخه اس��تفاده کول او د نهاد غوښ��تنې د زمان اومکان د رسه  

سم پوره کول. 

م��ن )زه ( ل��ه اجتامع��ي مقراراتو څخه بې خ��ربه دی، له م��ن څخه یوه برخه ل��ه اجتامعي 

محدودیتون��و رسه په لګېدلو ک��ې پر من برتر تبدیلېږي، په همدې بنا من برتر یعنې هامغه د پالر 

او مور امر او نهې یا د ټولنیز چاپېریال امراو نهې د ش��خصیت د دریو س��طحو په منځ کې د من 

کار له ټولونه زیاد س��تونزمن دي، ځکه چې د نهاد دغوښتونواوټولنیز چاپیریال د محدود یتونو تر 

منځ باید تعادل ایجاد کړي.

ش��خصیتونه په مختلفو بڼو طبق��ه بندي کوي، او هره طبقه یو ټیپ ونوم��وي. اروا پوهانو د 

انس��انانو د ش��خصیت پیژندنې لپاره پر پلټنې عالوه دا کوښښ هم کړی؛ څو د هغوی ارزونه هم 

وک��ړي، ل��ه همدې نظره د ش��خصیت ارزونې د ډېر اهمیت او ارزښ��ت وړ ده، چې کېدای يش په 

مناس��بو موقعیتونوکې د افرادو له ش��تون څخه اس��تفاده ويش. هغه کړن الرې چې د ش��خصیت 

ارزون��ې لپ��اره پکارول کېږي، عبارت دي د روان س��نجۍ له کړنالرو) دش��خصیت د عیني آزموینو 

پوښنت لیکونو ( څخه.
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د دویم څپرکې پوښتنې:

۱ شخصیت د یوه سړی ..... څخه عبارت دې؟ 

الف: جسمي ځانګړتیاوې     ب: طریقه والی 

ج: رواين ځانګړتیاوې         د: خوي او خصلت 

2 د ښځو کوم قدرتونه او ځانګړتیاوې د نارینه وو په پرتله ډېردي؟

الف: عد دي استعداد             ب: هیجاين والی 

ج: مکانیکې استعداد            د:  د ښمني والی 

۳ مزاج یعنې؟

الف: د شخصیت د ژوند عوامل.    ب: د شخصیت ټولنیزعوامل. 

ج: د شخصیت اکتسايب عوامل.     د: د یوه شخص دوران ځانګړتیاوې. 

۴ د شخصیت له سطوحو څخه کوم یو ډېر اهمیت لري؟

الف: نهاد.   ب:  من.   ج:  من برتر.   د:  فراخود. 

۵ د شخصیت مختلف اړخونه د الندې طریقې څخه په کومه یوه طریقه ارزیايب کېږي؟

الف: فرافکن.  د: بالیني.  ج: عیني شخصیت.  د: پوښتنلیک 

۶ من برتر یا فراخود څرنګه جوړیږي؟

الف: د من د لګېدنې له ټولنیزو محدودیتونو څخه.

ب: د نهاد له لګېدنې څخه یا ټولنیز واقعیتونه.

ج: د نهاد لګېدنه له من او فراخود رسه. 

د: د نهاد له مهارولو څخه اوطبیعي اړتیاوې.

  ۷ د نارینه وو کومه ځانګړتیا له ښځو څخه زیاته ده؟ 

الف: سیايل کالمي   ب: ټولنیز والی 

ج: هیجاين والی     د: دښمني والی 
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۸ په شخصیت باندې د مؤثرو ټولنیزو عواملو له نهاد وايل څخه موخه داده چې هغو ی 

الف: په فرد باندې قاطع او مسلم اثر لري     ب: په هره اجتامع کې شتون لري 

ج: په ارادي توګه رسه وارد د عمل ګرځي   د: د ژوند له عواملو رسه ارتباط نه لري 

۹ اکرثه نابهنجاره اشخاص په هغو کورنیو پورې اړه لري چې:

الف: د هغوی د افرادو تعداد ډېر دی    ب: له والدینو څخه یو فوت شوی دی  

ج: د هادي ژوند مسیر نه و                  د: والدین د عقیدې اختالف لري 
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دریم  څپرکی
 

د هېرېدنې حافظه

د زده کړې موخې: د دې هدف په پای کې له زده کوونکو څخه انتظارکېږي څو:

� له حافظې څخه په اغیزمنه اوګټوره ګټه پوه يش

� د حافظې د تقویت په طریقه باندې باید پوه يش 

� د حافظې په متقابله اړیکو او هېرې باید پوه يش او دهغو اهمیت توضېح کړي

د هېرولو حافظه:

د حافظې د جوړښ��ت دری ګوين پړاوونه: ارواپوهانو کشف کړې ده، چې حافظه کم تر کمه 

پ��ه دریو پړاوونو ک��ې جوړیږي، چې حيس حافظ��ه ) sensory memory(، لن��ډ مهاله حافظه 

)short-term memory(

  )Long- term memory( او اوږد مهاله حافظه

۱� حيس حافظه یعنې په حيس اندامونوکې د اطالعاتو مؤقتي ساتنه.

2 � لنډ مهاله حافظه یعنې د ډېرې کمې مودې په مخ د اطالعاتو ذخیره کول. 

۳ � اوږد مهاله حافظه یعنې د اطالعاتو ذخیره کول په راتلونکې کې له هغوڅخه د استفادې په 

منظور، نو په همدې بنا حيس حافظه اطالعات د ګذرا په توګه سايت، لنډ مهاله حافظه اطالعات تر 

هغه وخته پورې سايت؛ څو چې د استفادې وړ وي او اوږد مهاله حافظه بیا اطالعات د تل لپاره سايت. 

ټولیزه موخه:

داطالعاتو دپروسس دطریقې زده کړه او د حافظې اهمیت د اطالعاتوپه کسبولو 

اود هغه په کار ولو کې.
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تصوی��ر د حافظ��ې د بېالبېلو پړاوونو تر من��ځ د اطالعاتو لړۍ ښ��یي. څرنګه چې وینو حيس 

حافظې لره کوالی ش��و د لنډ مهاله حافظې د انتظار له اتاق رسه یې تش��بیه کړو، وروسته له هغه 

چې اطالعات لنډ مهاله حافظې ته وردننه شول کېدای يش له هغو ځایه اوږد مهاله حافظې ته الړ 

يش، البته اطالعات کېدای يش بیا لنډ مهاله حافظې ته وګرځی او د لنډې مودې لپاره تر ګټې الندې 

ونیول يش، د حافظې د جوړښت په هر پړاو کې د هېرېدنې امکان شته.

دتحلیل )پردازش( سطحې:

له لنډ مهاله حافظې څخه د بش��پړې اس��تفادې لپاره د اطالعاتو د س��طحې ځانګړتیا ووته د 

پاملرنې پرځای کوالی شو، د هغه ژوره معنی په نظر کې ونیسو.

په مجالس��و کې که یوازې د اش��خاصو نوم او د هغوی ظاهري وضعې ته پام وکړو،ویل کېدای 

يش چې په سطحي تحلیل مو الس وهلی، اما که چېرې دهغوی سیايس افکارو یا د مذهبي  رسګرمیو 

په هکله بحث وکړو، نوښایې یو ژور تحلیل تر رسه کړو، اوښایې ډېرچانس ولرو؛ ترڅوپه بله کتنه 

کې د هغوی نوم په یاد راوړو، د پردازش د س��طحو د فرضیې پر بنس��ټ، اوږد مهاله حافظې ته د 

اطالعاتو د ننوتو ژورتحلیل او په پایله کې د هغوی یادښت ته دمه ورکوي.

 د پردازش په سطحو پورې اړوند مطالعاتو کې هغه آزمایښتونه چې د ډیر شمېر کلمو ترمنځ 

د قافیې کلمې پیدا کوي، یاهغه چې په غټو تورو لیکل شوي وي، عالمت ګذاري کوي یې، سطحي 

تحلیل تررسه کوي، اما هغه آزمویښتونه چې په هامغه فهرست کې د مرادفو کلمو په لټه کې وي، 

ژور تحلی��ل تررسه کوي، او په پایله ک��ې کلیمې د یوه بام په ډول یادوي او اوږد مهاله حافظې ته 

ښه او غوره سازمان ورکوي، نوبنا پردې کله چې د کلامتو معنی ته توجه کوو، نوپه الډېر ژورتحلیل 

الس وهو او اوږد مهاله حافظې ته د اصطالحاتو لېږد آسانه کوو.

بیا پېژندنه او په یاد را وړل:

یو شخص په کوڅه کې وینی او مطمنئ کېږی چې هغه مو مخکې لیدلی دی، د دې لپاره چې 

مشخص يش چې واقعاً هغه پېژنی، د بیا موندنې د الرښوونې له یوه ډول څخه استفاده کوی، چې 

همدغه بیا پېژندنه )Recognition( نومول ش��وېده، خپل��ه اوږد مهاله حافظه ګرځوئ؛ څو هغه 

محرکونه چې په مخکې لری، هغه ووینی، یوه ش��خص مخکې خپل کوم اثر پرې اېښ��ی او که نه، 

کوم��ه پایل��ه چې دلته په الس راوړئ ډېره دقیقه ده، اما کله چې غواړی د هغه نوم په یاد راوړی، 

دبیا موندنې یوه بله الرښ��وونه چې یوڅه س��خته ده او په یاد راوړل نومول کېږي، کاروو، تاسو د 

هغه ش��اخص په بنس��ټ چې د یوې اطالع تر بیا پېژندنې ډېره بش��پړه ده مخ ته ځي او په خپله 

اوږد مهاله حافظه کې اطالعات رسه له محرکه پلټی، مثالً دیوه شخص څېره د هغه د نوم په پرتله 

کيل ش��اخص دی، له دې ټولو رسه رسه په اغلب ډیرو دغو مواردوکې دغه ش��اخص کفایت نکوي؛ 
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څو وکوالی ش��و دیو ش��خص نوم دټولو هغو نومونو په منځ کې چې ستاسو اوږد مهاله حافظه يې 

اشغال کړې ده بیا ومومو.

د خاطراتو د ش��کل تحلیل: اروا پوهانو تصور کاوه چې لنډ مهاله حافظه د تازه س��یمیا په رقم 

تغی��ر منونکې، اما اوږد مهاله حافظه چې د وچې س��یمیا په رق��م تغیرنه منونکې ده، لکه څرنګه 

چې به وروس��ته ښایې ووینی د لنډ مهالې حافظې محتوی واقعآ تاواين ده، او امکان لري له منځه 

الړه يش، یا مخکې تر دې چې په تلپاتې خاطره بدله يش د بڼې بدلون مومي، اما ډېری اروا پوهان 

معتق��د دي، چ��ې خاطرې اوږد مهالې حافظې ته له ننوتو وروس��ته هم ممکنې دي چې د ش��کل 

بدلون ومومي.

هېرېدن��ه: ځینې څېړونکې عالقمند دي، چې د هېرېدنې هغه حالتونو مطالعه کړي، چې کله 

ګټور اوکله هم د تأس��ف وړ وي، که څه هم موږ ټول غم انګېزه او کړاو ورکونکې خاطرې لرو او 

غواړو چې د هغوی له السه خالص شو.

هېرونه په ډېری وختونو کې بې ځایه او بې مورده ده، د هغوی الملونه کوم دي؟ لومړنی اروا 

پ��وه چې هېرونه يې مطالعه کړېده )هرمان بینګاوس ( و، هغه به وروس��ته له دې چې د بې مانا 

هیجا ګانو فهرست به يې په بشپړه توګه رسه خاطرته سپاره، خپله حافظه به یې په ټاکلیو فواصلو 

کې آزمویله، هغه متوجه ش��و، چې د فهرس��ت له یادولوڅخه یو ساعت وروسته یوازې کوالی يش، 

چې په سلو کې پنځه څلوېښت هېجا ګانې په یاد راوړي دغه یاد راوړنه وروسته له یوې ورځې په 

سلو کې پنځه دېرش او وروسته له یوې هفتې څخه په سلو کې یو ویشتو ته راټیټېږي.

د حافظې د تقویت الرې:

ځینې په دې باوري دي، چې د حافظې د تقویې لپاره باید قوي غذاګانې وخوري، حتی ځینې 

میندې او پلرونه دا تصورکوي، چې که چېرې د خپلو بچو نس��ونه په قوي غذا ګانو لکه غوښ��ه او 

داس��ې نورو غذاګانو باندې ډک کړو، نوښایې د هغوی هوښ او حافظه بهره او قوي يش، او ښایې 

چې بهره او ښه درس ووایې، دغه تصورسم نه دی، په داسې حال کې، چې په هوښ، حافظه، دقت، 

او د یادېدنې په میزان باندې د غذایې موادو کمښ��ت منفي اغیزه لري، ځکه چې وږی هلک نيش 

ک��والی دق��ت ولري، اوهغه څه چې وایې حافظې ته يې وس��پاري، اما  د غذایې موادو زیات والی 

ذهن��ي قدرتونو ته زیادت نه ورکوي، د حافظ��ې د تقویت لپاره باید نورې دیادونې اغیزمنې الرې 

چارې وکتل يش، د حافظې د تقویې لپاره د یادېدنې د الرو پکار اچولو رسبېره داس��ې غوره ش��ی 

نشته، دغه دي، چې اوس د هغوی تعداد ته اشاره کوو.
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1� متری��ن: تک��رار یا مرور ذهني یعنې ذهني ګرځېدنه یا فعالیت د یادونې لپاره د دې موجب 

ګرځي، چې له لنډ مهاله حافظې څخه اطالعات اوږد مهاله حافظې ته انتقال کړي، ممکن دا چرت 

ووه��ي چې تکرار ی��و میخانیکې عمل دی او ډېرګټور ندی، اما بای��د داخربه له پامه ونه غورځول 

يش، چې په همدې تکرار رسه مو د عددي او س��اده محاس��بې توري یاد کړي، ماش��ومان د کلامتو، 

امال په څو څو ځلې لیکې؛ څويې حافظې ته وس��پا ري، د س��ینام تیاتر، جمناس��تیک هرنمندان په 

نه س��تړي کېدونکې توګه ځینې حرکات تکراروي؛ څوله هغو څخه عميل حافظه تش��کېل کاندي، 

وروس��ته له هغه چې مو فورمولونه، اش��عار، یا متلونه حفظ کړل په دې فکر کې لوېږی، چې څه 

وخت به هغه کاروو.

2 - د نویو اطالعاتو ارتباط ورکول په هغه څه چې مخکې پرې پوه شوي یاست: په ذهن کې 

د ش��ته اطالعاتو ارتباط ورکول په اصل کې هامغه تکرار د هغوی د یوايل لپاره دی، موږمعموأل د 

اطالعاتو په یو ځای کولو رسه خپل ځان خپروو او پراخوو، لکه ماش��ومان دا یادوي، چې پ له ب 

رسه ش��باهت لري، په دې توپیر رسه، چې د یوه ټکې په ځای دری ټکې لري همداراز ماش��ومان دا 

یادوي، چې د والیبال توپ د فوټبال له توپ رسه ش��باهت لري، اما د فوټبال توپ نس��بتاً د والیبال 

توپ ته دروند دي.

3 - غی��ر معم��ويل دعواګانې: هغه محرکون��ه، چې د لیرې څخه په خپلوک��ې رسه جال وي، په 

راحت��ۍ رسه په حافظه کې پات��ې کېږي، ځکه چې هغوی ته زیاتره توجه او پاملرنه کوو،او هغوی 

ه��م هیج��اين عکس العملونه ایجادوي، نو په همدې بنا وکوالی ش��و، د نویو اطالعاتو په واس��طه 

غیرمعمويل، یا هم ش��دیدې دعواګانې منځ ته راوړو، نو په راحتۍ رسه به ښایې، وکوالی شو، هغه 

په خپله حافظه کې وس��اتو او په الزمه موقع کې ب��ه يې اظهار کړو. فرض کړئ، غواړی مغازې ته 

الړ شی اوڅو قلمه خوراکې توکې واخلی، له هېرېدنې څخه د مخنیوې په خاطر کوالی شی، نخود 

له خپلو سرګو، رشته له خپلو باڼوګانو، اسفنج له خپلو ورځو او قلم له خپلې پزې رسه تشبیه کړی، 

اومطمنئ اوسی، چې د دې عمل په تررسه کولو رسه به انشا الله بیا هغه شی هېر نکړی.

د کلی��دي کلامتو طریقه په دې ډول ده، چې یوه پېژندل ش��وې کلمه له هغوکلامتو رسه، چې 

غواړ حافظې ته يې وسپارو تداعي کوو ، دغه طریقه مخصوصآ د خارجي ژبې په یادولوکې ګټوره 

واقع کېږي. فرض کړئ، غواړی د )News( کلمه د خربپه معنی ماشوم ته وریاده کړی، کوالی شی 

ووای��ی، چ��ې خرب په اصل کې هرې نوې اطالع ته وی��ل کېږي او    NEWS کوالی يش له نوې رسه 

تداعي يش ځکه، چې همغږي رسه لري.

4 - له اختصاري عالیموڅخه اس��تفاده: اختصاري عالیم یعنې دکلامتو د لومړنیو حروفو پورته 

کول اوپه هغو یوه یاڅو کلمې جوړول مثآل د حفظ لپاره مرکبه او طوالين کلمه.    

)Electroencephalogram( ....EGG

د  اوو رنګونو ) سور، نارنجي، ژېړ، شین، آيب، نیيل، چڼیا( د ترتیب د حفظولو لپاره باید د سنز 

سانب کلمه په کاریوسو یا ورڅخه استفاده وکړو.
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د دریم څپرکی لنډیز:

د هرډول اطالع ساتنه او د هغه په یاد راوړل حافظه نومول کېږي. څنګه چې په دریو پړاوونو 

کې جوړیږي. حيس، لنډمهاله، اوږد مهاله.

ح��يس حافظه یعنې په حيس اندامونو کې د اطالعاتو مؤقته س��اتنه، لنډ مهاله حافظه یعنې د 

ډېرې لنډې مودې په موخه د اطالعاتو ذخیره کول، او اوږد مهاله حافظه یعنې د اطالعاتو جوړونې 

زخیره کول په راتلونکې کې له هغو څخه د اس��تفادې لپاره. څېړونکو کش��ف کړېده، چې حافظه 

کم ترکمه په  دریو مرحلو کې تشکېلېږي.

۱ � حيس حافظه 

 2� لنډ مهاله حافظه 

۳� اوږد مهاله حافظه 

۳ اوږد مهال��ه حافظ��ه:  د ژورتحلیل د تحلیل د س��طحو اوږد مهاله حافظې ته د اطالعاتو ننه 

ایس��تل اوپه پایله کې د هغو یاد ته س��پارل راحت او آسانه کوي، د تحلیل په سطحو پورې اړوندو 

مطالعاتو کې هغه ازمایښتونه چې د ډیرو کلمو په منځ کې د قافیې کلیمې پیدا کوي. یاهغه چې 

په غټوتورو لیکل ش��وي دي نښاين کوي یې، س��طحي تحلیل تررسه کوي، اما هغه آزموینې چې په 

هغه فهرس��ت کې د مرادفو کلموپه لټه پس��ې ګرځي کله چې د کلمومانا ته پام وکړو په یوه ژور 

تحلیل الس پورې کوو او اوږد مهاله حافظې ته د اطالعاتو لېږد آسانه کوو. 

اروا پوهانو فکر کاوه چې لنډ مهاله حافظه د تازه سیمیا په شان تغیر منونکې اما اوږد مهاله 

حافظه د وچې سیمیا په شان تغیر نه منونکې ده. 

لومړنی اروا پوه چې هیرونه يې مطالعه کړه هرمان ابینګاهوس و، هغه به وروسته له دې چې 

کله به يې په بش��پړه توګه رسه د بې معنې هیجاګانو فهرست خاطرته وسپاره، خپله حافظه به یې 

په ټاکلو فواصلو کې آزمویله، هغه متوجه شو چې دیوه فهرست له یادولو څخه یوساعت وروسته 

یوازې کېدای يش په س��لوکې پنځه څلویښ��ت هیجاګانې په یاد راوړي، دغه یاد راوړنه وروسته له 

یوې ورځې څخه په س��لوکې پنځه دېرش او وروس��ته له یوې اونۍ څخه په سلوکې یوویشتو ته را 

ټیټېږي.

د حافظ��ې د تقوی��ې لپاره بای��د د یادولو اغیزمنې اومؤثرې الرې چ��ارې زده يش، د حافظې د 

تقويې لپاره دیادولو د الرښ��وونو او نورو چارو څخه پرته بل داس��ې غوره او بهره شی نشته، دغه 

ده چې دهغوی یوه تعداد ته اشاره کوو.

۱� غیرمعمويل تداعي 

2� د اطالعاتو ارتباط ورکول په هغه څه چې مخکې پرې پوه شوي یاست. 

 ۳� له اختصاري عالیموڅخه استفاده    
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د درېیم څپرکي پوښتنې : 

۱ تداخل څه وخت منځ ته را ځي؟
الف: مخکنۍ یادېدنه د وروستۍ یادېدنې مانع ګرځي

ب: وروستۍ یادېدنه به د مطالبو د په یاد راوړنې مانع وي 
ج: یوه یادېدنه د بلې د تضعیف موجب ګرځي 

د: دوې یادونې باید ګډ اړخونه ولري

2� له الندې کارونو څخه د کوم یوکارتررسه کول، په تدریج رسه ستاسو حافظه ضعیفه کوي؟
الف: د مطالبو دیوپارچګۍ لپاره تکرار

ب: په لومړي رسکې د څپرکي خالصه ویل 
ج: د مهمو مطالبو الندې خط کشول 

د: د اختصاري عالیمو تهیه کول 

۳� په واقعیت کې د حافظې تقویه عبارت ده له ؟
الف: هرڅومره ډېرتکرار اومترین 

ب: دیادېدنې دالرو په کارول 
ج: مطالعه په ډېر دقت رسه 

د: د فاسفورس لرنکو اوقوي غذاګانو خوړل 

۴� هېرېدنه، مخکې له واقعې څخه په څه مانا دي؟
الف: د تازه او نویو پېښوهېرول

ب: له حادثې څخه وروسته د مطالبو په یادونه کې ناتواين 
ج: د تازه اشخاصو په پېژندنه کې ناتواين 

د: هېرول دپېښو نه مخکې ترپېښېدو

۵� د حافظې له ډولونو څخه کوم یو ډول د شخيص تجربو یا آزمویښتونو خاطره ده؟
الف: پېښه ییزې.  ب: معنایې.  ج: عميل.  د: لنډمهاله 

۶� د لنډ مهاله حافظې توپیر له اوږد مهالې رسه په څه کې دی 
الف: یادېدل.   ب: تحریک.   ج: ساتنه.    د: په یاد راوړنه. 

۷� حافظې ته وارد شوي اطالعات په کوم قسمت کې د بڼې بدلون مومي؟
الف: حيس حافظه.   ب: اوږد مهاله حافظه.    ج: لنډ مهاله حافظه.      د: بینایې حافظه. 

۸� د نوی��و اطالعات��و ارتباط ورکول په هغه څه چې تر مخ��ه پرې پوهېږي، په واقعیت کې هامغه 
تکرار د هغوی لپاره دی؟

الف: یوه پارچه کېدل.    ب: حفظ کول.   ج: ذهني مرور.   د: مترین کول. 
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څلورم څپرکی

احساس او ادراک

د زده کړې موخې: د حيس او ادراکې اعضاوو نقش، اهمیت، اواغېزې د څپرکي زده کړه ییزی 

موخی له ښوونکې څخه انتظار کېږي؛ څو د دې څپرکې په پاي کې:

� احساس او ادراک تعریف او توضیح کړي. 

� هغه غړي یا اعضاچې د احساس او ادراک په پروسه کې سهم یا برخه لري، هغوی وپېژين او 

د هغوی د وظایفو د تررسه کولو څرنګوالی توضېح کړي. 

� د نه درک کولو او نه احساسولو علل او عوامل توضېح کړي.

احساس او ادراک: د ارګانیزم رابطه له محیط رسه داخیستونکې اعصابو په کړنې )Recepto( او 

دهغ��ه په ځواب ورکونک��ې )Respondent( پورې تړلې ده، دحیواناتو په لومړنیو ډولونو کې دغه 

کړنه یوازې د یوې حجرې په اختیارکې ده، په همدې ترتیب حیوان په ټولو محرکونو ځواب ورکوي. 

په لوړو سطوحو حیواناتوکې دری ډوله کامآل متامېز اختصايص اعضا شتون لري، رانیوونکې، ځواب 

ورکوونکې، او د رانیونکو  او ځواب ورکونکو اندامونو په منځ کې اړیکه.

رانیونکي اندامونه: هغه دي چې د محرکونوپه مرسته په فعالیت راځي، محرک له یوې داخيل 

او یاخارج��ي پېښ��ې څخه عب��ارت ده چې په تحریک��ې توګه رسه منځ ته راځ��ي او دغه تحریک 

رانیوونکې اعضا اخيل.

ځ��واب ورکوونکي اندامون��ه: هغه  دي چې د محرک په مقابل کې عکس العمل ښ��یې، دغه 

عکس العمل معموالً د مرغېړیو د ترش��ح په بڼه یا د عضلې د انقباض په بڼه څرګندېږي. بنا پردې 

ټولیزه موخه:

د حيس او ادارکي اعضاوو نقش، اهمیت، او اغېزې.
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ویاللی شئ چې د مرغېړیو ترشح او د عضلې انقباض محرک ته د ارګانېزم ځواب دی.

راب��ط اندامونه: په واقعیت کې مرکزي عصبي دس��تګاه ده، چ��ې له حرام مغز څخه د رسمغز 

الندې برخه چې حرام مغز د مغز په نورو برخومرتبط کوي د مغز )بصل النخاع( جوړوي.

احس��اس: یعنې د محیط��ي تحریکونو الس ته راوړل د رانیونک��و اندامونو له الرې او دهغوی 

انتقال داسې مراکزونو ته چې د هغوی د موندنې لپاره اختصاص شوي وي، ادراک یعنې داحساس 

تعبیر او تفس��یر بنا پردې کېدای يش ووایو  چې احساس محیطي تحریکونوته یوژوندنی تخلیق او 

اندام رانیونکې عک��س العمل دی،. هغه محرکونه چې تحریک ایجادوي عبارت دي له میخانیکې، 

کېمیاوي، الکرونیکي، حراريت او نوري الکرونیک هغه محرکونه چې انرژي لري.

د اروا پوهنې له نظره د نور احساس: د دې لپاره چې وښیو هغه څه چې وینو یوازې فزیکي 

اړخ )منعکس شوی نور اندازه( نه ده، د شدت بدلوونکې په نظرکې نیسو او الندې ساده ازمویښت 

تررسه کوو.

له دوو مربع ۵ × ۵ سانتي وړو خاکسري کاغذونو څخه یو د A په نامه او بل يې د  B په نامه 

نوموو، د  A مربع د یوې سپینې صفحې په منځ کې او د B مربع دیوې تورې صفحې په منځ کې 

چې ابعاد يې ۱۵× ۱۵ س��انتي مره وي نیښ��لوو، په لومړي رسکې دوې غټې صفحې د هغه تصویر 

مطابق چې په ش��کل کې ښ��ودل ش��وي دیو بل څنګ ته ږدو، د A مربع د B مربع په پرتله یوڅه 

تیاره او تیز وینو، د یوه معمويل س��پین کاغذ ورقه تقریبآ د  ۱۵×۳0 س��انتي د ابعادو په درلودلو 

رسه پورت��ه کوو، س��پین کاغذ دیوه تصویر په م��خ ږدو، او هغه برخې چې د  A او B مربع په مخ 

لوېږي س��ورۍ کوو، ښ��ایې ووینو چې د دوو مربعو تازه والی او روښ��انتیا یو راز او یو برابر لیدل 

کېږي. اوس پورتنی ازمویښت د فزیولوژي او اروا پوهنې په عبارت ټاکو، طبیعي ده چې دوه مربع 

خاکسري کاغذونه، نور یو راز او یوبرابر منعکس کوي، ځکه چې موږ هغه له یوه خاکسري کاغذ 

څخه پرېکړي، اوکه چېرې یوفزیک دان هم دغه د منعکس ش��وي نور اندازه واخيل ښ��ایې ووایې 

چې دغه دوه نوره یوبرابر انعکاس کوي، اما موږ يې متفاوت وینو، نوپه همدې راز یوش��ان ادراک 

یا که صحیح ووایو یو راز روښنایی به ایجاد کړي. 

همداشان کېدای يش وښودل يش چې د نورکېفیت یعنې د رنګ ادراک په دې چې اصوأل د نور 

د موج په طول تړلی دی او نوروعواملوته د هغې زمینې له جميل څخه چې په هغې قرار نیيس د 

هغې ش��بکې ناحیه چې نور هلته منعکس کېږی د سرګې انطباق یعنې رنګونه چې مخکې ادراک 

شوي دي وابسته دي. دلته هم د رنګ ادراک یوازې د محرک د فزیکې ځانګړتیاوو نتیجه نه ده
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 )Color  Blindness( :)ړوندرنگي )په لیدلو کې ناتواين

ړوند رنګي یعنې بې ويس د رنګونو په لیدنه کې، ځینې افراد هېڅ رنګ نه تش��خیصوي او په 

واقعیت کې د رنګونو په اړه بشپړ ړوندوالی لري، د دغسې افرادو تعداد ډېر کم دی.

د ړوند رنګۍ دودیز او رایج ډول عبارت دی له د رسو او شنو رنګونو په لیدنه کې چې اصالحآ 

)daltonism( نوم��ول کې��ږي ناتواين ځینې افراد په رسه رنګ اوځینې بیا په ش��نه رنګ او د ځينې 

افرادو بيا په رسو او شنو دواړو رنګونو باندې، ړوند رنګي يې ممکنه ده د افرادو ړوند رنګي کامله 

او  یا هم ناقصه وي، هغه کس��ان چې په رسه رنګ ړوندوالی لري،د لیدين طیف یې نس��بتآ څه لنډ 

ویني، اما هغه کسان چې په شنه رنګ ړوندوالی لري، د لیدنې د نور طیف دوه ټوټې ویني، دغه 

افراد د سوراو شین رنګ په خاکسري رنګ ویني اوپه نارینه ووکې د هغوی تعداد د ښځوپه پرتله 

ډېردی.

ش��اتنی انځور:  ش��اتنی انځور یعنې هغ��ه اثرچې د اصيل محرک یوه طرف ت��ه له تللو څخه 

وروس��ته څه موده په س��رګو کې باقي پاتې کېږي، مثآل که چېرې یوه نوراين جس��م ته له دېرش��و 

څخه ترڅلوېښتو ثانیوپورې ځريشی، نو هغه مهال یوې بې رنګه صفحې ته وګورئ، نویوه توره لکه 

)داغ( به پکې ووینی، همدغې تورې لکې ته دهغه نوراين جسم شاتنی انځور ویل کېږي. د شاتنیو 

انځورون��و پ��ه لید لو کې ټولیز اصل پدې رشحه دی، کله چې لومړنی محرک یوه طرف ته کېږي او 

په ځای يې تازه محرک راځي، حيس اخیس��تونکي نيش کوالی چې تازه محرک پرته له فاصلې څخه 

وویني، ځکه چې د مطلقې عدم تحریک پذیرۍ او د نسبي عدم تحریک پذیرۍ  په حالت کې دي.

ادراک: نه باید ادراک له احس��اس رسه مخلوط او ګډ يش، لکه څرنګه چې مو وویل احساس د 

ح��يس اطالعاتو عصبي مراکزوته تر ننوتلوپورې دی، حيس اطالعات امکان لري په مس��تقیمه توګه 

عضالت��و او مرغېړی��و ته انتقال يش، یا د لوړو مرکزون��و )cortex( په لور یا د مغز د بهرين قرش په 

لور الر پیداکړی، او خپل اثریوازې د فعالیت په بدلون رسه چې د )cortex( په سطح تررسه کېږي، 

وښ��یې، که چېرې حيس اطالعات مس��تقیآم عضالتو او مرغېړیوته ولې��ږدول يش، نو د حاکمیت د 

ماتحت فرد رفتار به ښایې احساس وي، او له ادراک رسه به ښایې رابطه ونلري. اما که چېرې حيس 

اط��الع د کورتک��س لوړو مرکزونوته انتقال يش، نو ادراک به ښ��ایې ش��تون ولري، او د حيس اطالع 

ترحاکمی��ت الن��دې د فرد رفتار او د مغز د بهرين قرش جریانونه ښ��ایې وي، نو په دې بنا هغه څه 
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چې احساس��وو د حيس رانیونکو له فعالیت او همدا راز هغه فعالیتونه چې د حيس رانیوونکوپه 

فعالیت پس��ې د راوړنکي په مس��یرونوکې ایجادېږي، او ديت لرونک��و د کورتکس په اړوند ترحيس 

مناطق��و پورې یا نور ورته نقاط په هغو حیواناتوکې چ��ې کورتکس نه لري ادامه پیداکوي، ادارک 

عبارت له هغو منځګړو جریا نونو څخه دی، چې د هغوی د مستقیم احساس جریان په الر اچوي 

په داسې ځای کې چې منځګړی جریان شتون نه لري، په داسې ځاې کې چې تفکر شتون نه لري، 

په داس��ې ځای کې چې رفتار په بازتاب ډول رسه تررسه کېږي، له ادراک څخه به خربې نه کیږي، 

په بل عبارت که حيس اطالع په مس��تقیم ډول رسه عضالتو یا مرغېړیو ته الړ يش مثآل د کيس نور 

منقبض کړي اوخوله د الړود ترشح یا زیم لپاره پرانیستی پرېږدي.

ګرمي د خولې او ساړه د لړزې موجب ګرځي، له احساس څخه ښایې خربه ويش، اما که چېرې 

د ح��يس اطالع او ځواب په منځ کې رابطه ش��تون ول��ري یعنې تفکر په عمل بدل يش نو له ادراک 

څخه به ښایې خربه ويش.

د ادراک خط��ا: مختلفو تجربو داښ��ودلې ده چې ادراک، رونوش��ت، یاس��اده ښ��کاره کونکې 

واقعی��ت ن��ه دی، کله چې اداراک له واقعیت رسه تطبیق نيش اصطالحا وایو چې په ادراک کې مو 

خطا کړې ده.

البت��ه نه بایده، د ادراک خطا اوګامن  وړلو منځ کې اش��تباه وک��ړو، ګامن وړل عبارت له هغه 

ادراک څخ��ه دی، چې مش��خصه موضوع نه ل��ري اود فردي اختال لونو په اثرمن��ځ ته راځي، دغه 

اختاللونه ممکن جسمی وي، لکه مسمومیت او یاهم رواين وي ) مزمنې پرتې ( ګامن کول معموال 

په رنځورو اشخاصوکې لیدل کېږی، اما ادراک خطا برعکس په لومړي رسکې په ټولو افرادو کې لیدل 

کېږی ثانیا یوه مشخصه موضوع لري.

د ادراک خطا په ټولو افرادو کې یوشان ده، او ټولو خلکو هغه آزمویلې ده، په داسې حال کې 

ګامن کول یوش��ی یایو برابرندی، د ادراک د خطا یو برابروالی موجب ش��وی دی، چې وکوالی ش��و 

هغه په ازمویښ��تي ډول مطالعه کړو، حال داچې د ګامن کولو ازمویښ��تي مطالعه امکان منونکې 

ن��ه ده، پ��ه ټولو وګړیو کې د ادراک د خطا له یوه برابر وايل څخه موخه داده، چې ټول په یوه راز 

یا یه یوشان  خطا کوي.

د ادراکي خطا ګانو بېالبېل ډولونه شتون لري، چې ځینوته يې په الندې ډول اشاره کوو.

 B او A د مول��ر خط��ا: الب��ر د ادراکي خطا ګانو ل��ه منونو څخه ی��وه منونه ده، که چې��رې د

دواړوخطونو اوږد والی یو برابر او یو شی وي، نود A خط به له هرلوري دوو مقابل ښاخونوته او 

B خط به له متضادو یا مخالفو دواړو لوریو څخه محدود وي، د هغوی اوږدوالی ښ��ایي متفاوت 

ولیدل يش.
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مولر

Bالبر

A

د څلورم څپرکي لنډيز:

احساس یعنې د رانیوونکو غړیو له الرې د محیطي تحریکونو اخیستنه او د هغوی لېږد هغو 

مرکزونو ته چې د هغوی د موندنې لپاره ځانګړي شوي دي، ادراک یعنې د احساس تعبیراو تفسیر، 

ن��و پ��ه همدې بنا کېدای يش وویل يش، چې احس��اس دژوند یوجریان او د ی��و بدیهي چاپیریال د 

تحریکون��و لپاره د رانیونکو غړیو غربګون دی، تردوو خاکس��ري یاخړو مربع��و پورې نور یو برابر 

منعکس کوي، ځکه چې هغه موله یوه خړ کاغذ څخه پرې کړی، او که یوفزیک پوه هم له همدغه 

منعکس ش��وي نور څخه اندازه واخيل، ښ��ایې ووایي چې هغه یو راز دوه نوره منعکس کوي اما 

متفاوت یې وینو، بناًء د نور ادراک یوازې د نور د فزیکي شدت محصول نه دی، که چېرې په منت 

کې دوه خړ مربع یو ش��ان واقع يش یو ش��ان ادراک یا یو شان ځال به ایجاد کړي. همداشان کېدای 

يش وښ��ودل يش چې دنورڅرنګوالی یعنې د رن��ګ ادراک په دې خاطر چې اصوأل د نور د موج په 

ط��ول پ��وري تړلی دی، په نورو عواملو پ��ورې لکه هغه ځای چې په هغې ک��ې قرارنیيس د هغې 

ش��بکې ناحیه چې نورهلته منعکس کېږي د س��رګو انطباق یعنې ) رنګون��ه چې مخکې ال ادراک 

شوي دي( تړيل دي دلته هم همدا شان د رنګونو ادراک یوازې د محرکو فزیکې ځانګړتیا وو پایله 

ده. ړوند رنګي یعنې د رنګونو په لیدنه کې بې ويس ځینې وګړي هېڅ یورنګ نيش  تش��خیصوالی 

او په حقیقت کې په رنګونو کې بش��پړ ړوندالی لري، د داس��ې وګړو تعداد ډېرکم دی د دودیزې 

ړوندرنګۍ ډول د رسو اوشنو رنګونو په لیدنه کې چې اصطالحاً  Daltotism  نومول کېږي.

که چېرې حيس اطالع دکورتکس لوړو مرکزونو لېږد ومومي نوښ��ایې ادراک ش��تون ولري او د 

خلکو چلنه په د مغز د بهرين قرش د جریانونو او د حيس اطالع تر حاکمیت الندې وي. 

ادراک د ساده واقعیت څرګند وونکې نه دی، کله چې ادراک له واقعیت رسه تطابق ونه ښیې 

اصطالحاً وایو چې په ادراک کې خطا شوي ده.
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د څلورم څپرکي پوښتنې:

۱� کله چې له ګرمې بخارۍ رسه الس لګېږي، نوپرته له کوم ځنډ یې اثر د مرکزعصبي دس��تګاه ته 

لېږدول کیږي، دې پدیدې ته ویل کېږي؟

الف: بازتاب.  ب: یادونه.  ج: رفتار.  د: احساس. 

2� له الندې مواردو څخه کوم یود ادراک په حوزه کې شتون لري؟

الف: خولې کېدل دګرمۍ په اثر.  ب: د غذا په وخت د خولې د اوبو زیم.  ج: د سرګې د کيس 

بندېدل اوخالصېدل.  د: دپنجرې تړنه د یخنۍ له امله.

 

۳� ادراکي خطا ګانې ښیې چې ادراک:

الف: له واقعیت رسه مطابقت نه ښیې.  ب: په ګڼو عواملو پورې تړلی دی. 

ج: په مختلفو وګړوکې توپريلرونکې دی.  د: په ټولو انسانانوکې شتون نه لري.

 

۴� له الندې پدیدو څخه کومه پدیده د احساس تر سلطې الندې ده نه د ادراک؟

الف: کتل.  ب: پېژندل.  ج: تفکر.  د: بازتاب. 

۵� ولې د کم عمره ماشومانو خربې معموالً د لویانو تعجب راپاروي؟

الف: د خربو تعجب آوري.   ب: د لویانو په انتظاررسه د تضاد په اثر.

ج: د کوچنیانو پېژندنې موقعیت.    د: دکوچنیانو د معصومیت په علت. 
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پنځم څپرکی

رشطي کېدل او یادېدنه

د څپرکي د زده کړې موخې: زده کونکي به د دې څپرکي په پای کې:

� یادېدنه د اروا پوهنې له مخې توضېح کړي. 

� په یادېدنې پورې اړونده مفاهیم توضېح کړي. 

� د یادېدنې ډولونه ښایې زده کړي. 

رشط��ي کې��دل او یادېدل: په تېرو څپرکو کې مو وویل چې په ارواپوهنه کې لومړی او اصيل د 

تحقی��ق زمینه یادېدنه ده، نوبناًء د رفتارپه هکل��ه منظمه مطالعه اوپه هغو پوري اړونده نظريې 

بای��د د یادېدنې د پدیدو په مطالعه کول��و رسه پیل يش، د پدیدې د اصطالح یادېدنه رشطي کېدل 

له ځانه رسه لری. هغه پدیده چې ډېر زر د ارواپوهنې د علم په بدلون کې څرګنده شوې او اوس 

هم بنس��ټیز رول لري، د کړو وړو اصيل دوه ټاکونک��ي عاملونه عبارت له یادېدنې او توارث څخه 

دي، هغوی په بشپړه توګه یو له بل رسه تړيل دي، په اوسني حالت کې له محصل څخه غواړو چې 

د دې دوو متغیرو ش��تون هېڅکله له پامه ونه بايس که چېرې غیر رشطي غربګونونه لکه د ډوډی 

پ��ه وړاندې دخول��ې د اوبودا پیدا کېدل او د نور په وړاندې د س��رګې دکيس نیولتیا یوه طرف ته 

پرېږدو، نو د انس��ان او نورو ژوو کړه وړه د یادېدنې تراغیز الندې دي، اما هررشطي یا غیر رشطي 

ی��ون د ت��وارث تر اغیزالندې ن��ه وي، لکه په ګرمۍ کې خولې کېدل، یا پ��ه یخنۍ کې لړزېدل، اما 

ن��يش کېدای، چې دايس کړه وړه و مون��دل يش، چې هغه د توارث تر اغیزوالندې نه وي، په عادي 

چاپیریال کې توارث دی چې د مغزو ډول اوهم دحيس او حرکي د اعضا وو ډول ټاکي. او هغه فرد 

چ��ې ل��ه هغوی څخه برخه وړي له هغې برخې رسه په اړه يې یادوي، اريث توپیرونه د دې موجب 

ټولیزه موخه:

د زده کړ ې غوره طریقې په موخه ییزه توګه او د هغوی کارول، 

د ژوند په مختلفو اړخونوکې.
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کېږي چې انسان وکوالی يش هغه څه یادکړي، چې کوتره یا بیزو یې یادوالی نيش، توارث دی چې 

موږت��ه اجازه راکوي؛ څو ووایوهرڅوک او هر يش ځانته خپل خاصیت لري هره ښ��ځه ځانته خپل 

خوی او خاصیت لري. 

د درمند ټکول دهرې وزې کارنه دی

غواړي نر غويی او زوړ سړی

س��پی، پش��ۍ، او بیزوګانې حتی کله چې په یوش��ان موقعیت کې واقع يش، نو مختلف شیان 

ترالسه کوي، د نورو ټولوحیواناتو وضع په همدې ډول ده، یادېدنه د عايل حیواناتو په کړو وړوکې 

همېش��ه بنسټیزاثرلري، او توارث هم په همدې ډول بنسټیز اثرلري، ځینې خلک د یادېدنې اثربې 

اهمیت��ه ب��ويل او ډېر اهمیت یادېدنې ته ورکوي دواړه عاملونه متقابل کړه وړه لري، په یادو لری، 

هغه کس��ان چې د توارث سهم یا برخه نادیده نیيس ورڅخه وپوښتی چې ولې  قاطر او اسپه رسه 

له دې چې په چاپېریال کې برابره وده کوي خوبیاهم کامآل متفاوتې ځانګړتیاوي لري. 

د یادېدنې په اړه د مفاهیمو بدلون: په تېرو وختونو کې په یادیدنې کې لوی پر مختګ هغه 

مهال رامنځه شوی چې دغه پدیده په خپلو ډېرو ساده شکلونو کې مطالعه شوې وه. دغې پېژندنې 

په ځانګړي ډول هغه مهال خپورتیا موندلې چې دحیواناتو یادېدنه مطرح شوې ده. 

ل��ه دې ټول��و رسه رسه دیادېدن��ې مطالعه نه په حیواناتو پیل ش��وې، نه په رشط��ي کولو. په 

تېروڅپرک��و کې موولیدل چې د انس��ان یادېدنه کېدای يش ډیره پېچلې وي، په همدې بنا داس��ې 

ښ��کاري چ��ې دهغه مطالعه ه��م باید پېچلې وي، ام��ا ابینګهاوس پ��ه ۱۸۸۵ کال کې یوه طریقه 

پیداکړه، چې له هغې پکارونې رسه د یادېدنې د ازمویښ��ت مطالعه ش��ونې ش��وه تر کال ۱۸۸۵ م 

پورې تصورکېده چې هېڅکله نيش کېدای یادېدنه په ازمویښتي توګه مطالعه يش.

مس��لامً پوهېدل چې یادېدنه ش��تون لري، او همدا راز پوهېدل چ��ې کوچنیان يې یادولی يش 

او د فکراوخیال د غوښ��تنو په اړه نظریې او د دې غوښ��تنو د ترالسه کولو طرز او طریقه د ارسطو 

ل��ه زمانې راهیس��ې د بحث وړ ګرځېدلې، اما داس��ې ښ��کاري، چې د یادېدن��ې د مطالعې ځای 

په ازمویښ��تونوکې ناش��ونی دی، ابینګهاوس ټول دغه تصورات په ناځاېی��زه توګه په بل ډول کړل 

هغ��ه خلکو ته په بې مان��ا هېجاګانو او افرادو ته یې د هغو په وریادولو رسه وکوالی ش��ول دغه 

س��تونزه حل کړي، او وښ��یي چې د د غې پدیدې آزمویل آس��انه او راحت دي، په هغه پس��ې بیا 

م��ورګان Morgan و، چې د یادېدنې د مطالعې په هکله يې لومړين ګامونه اوچت کړل، تراندایک 

Thorandike سمه د مورګان الرې ته ادامه ورکړه، هغه د نولسمې پېړۍ په پای کې دیوې منظمې 



39

مطالعې په واس��طه رسه وش��و کوالی، پاولوف ته چې له یوه ځانګړي اهمیت څخه برخمن و، او 

د روس��يې په هېواد کې او سیده ځان ورس��وي او ویې پېژين، پاولوف فزیولوجست وو، ظاهراً ډېر 

ناوخته له اروا پوهنې رسه آشناش��و او له بل لوري ارواپوهان هم تر ۱۹۱۸م کال پورې د نوموړي 

کارونو ته متوجه نه شول، د دې زمانې څخه وروسته دوو څېړنیزو لړیو یوله بله رسه پیوند وخوړ، 

او په او سني حال کې یوه ازمویښتي مقوله په حساب راځي.

د ابنګهاوس اخراع لکه څرنګه چې پورته اش��اره وش��وه له بې مانا هېجاګانو څخه عبارت وه، 

 ، TOZ :یعنې له دوو بې غږه تورو ترکېبونه چې په منځ کې یې یوغږ لرونکې توری شتون لري، لکه

DAP ، FUD،ZIL  او ...

هغه له دغو هجاګانو څخه د هغوی د ساتلو په موخو تیارکړل. له دغو فهرستونوڅخه استفاده 

د تېزې یادېدنې د مطالعې المل ش��و. یعنې دامعلومه ش��وه چې یو فهرس��ت څوځلې باید وویل 

يش څو وکوالی ش��و هغه پرته له غلطۍ تکرارکړو، همدا رازمعلومه ش��وه چې هېرونه د وخت د 

تېرېدنې او د مترینونو تعداد رسه څه اړیکه لري.

لکه الندیني تصویر د حافظې منحنی راښیې چې د هېرېدنې رسعت لومړی تېز وروسته بیاپڅ 

دی، البت��ه د هېرېدنې تخمیني بڼه د مواردو پ��ه ماهیت او هغه رشاېط چې یادېدنه په هغه کې 

تررسه کېږي تړلې ده.
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د ابنګهاوس س��اتونکې یاد ش��وی انځور د دیارلس��ګونو فهرستونو له س��اتنې څخه تر بې مانا 

هېجاګانو پوري. ابنګهاوس به له بې مانا هېجا وو څخه مختلف فهرس��تونه حفظول، له حفظ کړل 

ش��ویو څخه به یې ځینې 20 دقیقې وروس��ته تکرار کړل او ځینې نور یوساعت وروسته، په همدې 

ډول تر آخره پورې پورتنی منحني منځنی یا د مختلفو فهرستونو له پایلو رسه ښیې.

کله چې په ابنګهاوس د یوه فهرست یادول بیل کړ او هغه شمېر چې هغه کوالی  شوای پکې 

فهرست یاد کړي شمېرل. او بیاددوهم ځل لپاره به یې بیا فهرست یاد کړ او د هغې د تکرار لپاره 

به یې اړینې دفعې شمېرلې. پورتنی منحني داښیي، چې ابنګهاوس به د فهرستونو په نوې یادېدنه 

کې د شلو دقیقو په زماين فاصله کې د لومړۍ یادېدنې په پرتله شپېته په سلو او یوساعت په زماين 

فاصله کې پنځه څلوېښت په سلوکې به یې لږپلټنه پکار وړه.
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نو په همدې بنا دهغه په ش��ل د قیقییزه  فاصله کې ش��پیته په س��لو کې هېجاګانې چې یې 

مخته زده کړې وې په یاد يې لرلې، او د یو س��اعت په زماين فاصلې رسه يې یوازې پنځه څلوېښت 

په سلوکې په یاد لرلې.

یادېدنه او دهغې ډولونه:

الره لیدنه: 

 یادېدنه له الرې لیدنې څخه: آملاين کشالت پال اروا پوه  کهلر لومړنی سړی و، چې  اعالن یې 

وکړ، چې د یادېدنې ټول ډولونه نيش کېدای په رشطي کېدلو بیان يش، نوموړي له هغو ازمویښ��تو 

نو څخه وروسته دغه نظراعالن کړ، چې په خپلو شمپانزو باندې، چې یوډول خاصې بیزوګانې دي، 

چ��ې TONY نومول کېږي، تررسه کړي وو. TONY )چې یوخ��اص ډول بیزوده( زده کړې يې وه 

چې له قفس څخه بهریوه ټوټه کاغذ د یوه لرګي په واس��طه راواخيل، کهلر تصمیم نیيس؛ څو یوه 

ټوټ��ه ډوډۍ د لرګي له اوږدوايل څخه پ��ه لرې واټن کې کېږدي، او بیا دوه اليس لرګی د حیوان په 

اختیار کې پرېږدي دغه دوه لرګي داس��ې وو، چې ويش کوالی دواړه یوله بل رسه ونښ��لوي او یو 

اوږد لرګی ورڅخه جوړکړي.

) تصویر ښیې. (
  Tony  پ��ه لومړي رسکې هڅه کوي چې یوازې په یوه لرګي رسه د ډوډۍ ټوټه ترالس��ه کړي، 
خو په خپل دې کار کې نه بریالې کیږي. بېرته د ش��ا په خواځي او د لرګو په الس وهنه پيل کوي 
TONY ناهیلی کېږي او په یوه کونج کې کښیني، وروسته له څه مودې څخه ناڅاپه پورته کېږي 
او دواړه کوچني لرګي یوله بله نښلوي او یو اوږد الستی لرګی جوړوي او ډوډی ترالسه کوي، کهلر 
د دې پېښ��ې د بی��ان لپاره یعنې د یوې مس��ئلې په ناڅاېي توګه د ځ��واب موندنې لپاره د لیدنې 
اصط��الح پ��ه کار یووړه، کهلر متوج��ه کېږي، چې دغه ډول لیدنه په تدری��ج یعنې په ورو ورو او 
د مترینونو د پیاوړتیا په مرس��ته رسه نه زده کېږي، داس��ې ښ��کاري چې دغه لیدنه کله چې د یوې 
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مسئلې عنارص په سمه توګه رسه په سمه توګه د یوه بل په څنګ کې واقع يش. یوځل جرقه وهي، 
د لیدنې له الرې په یادېدنه کې د پېښ��و په منځ کې اصيل رابطه په ناڅاپي توګه کش��فېږي، نه د 

هڅې او خطا له الرې څخه.
 ادراک��ي یادېدن��ه Perceptual Lengarni : له حيس دس��تګاوو څخه چې کله یوه دس��تګاه 
یوټاکلی محرک مومي، لکه کله چې س��رګې نوراخيل، نو وایو احساس  )sensation( صورت نیولی 
دی. بنا پردې احس��اس یعنې د حس��ی عضو د عمل په حوزه کې د یوه محرک قرار نیول. او س که 
 Perception احساس شوي محرک ته معنی او مفهوم ورکړو، په هغه صورت کې ښایې ووایو ادراک

صورت نیولی دی. ادراکي یادېدنه یوه يش په ادراک کې تلپاتې بدلون رسه له یوې پېښې.
پټ��ه یادېدن��ه: پټه یادېدنه هغې یادېدنې ت��ه ویل کېږي، چې دیادېدن��ې پرمهال کوم ځواب 
شاته نه لري، یعنې پټه یادېدنه ظاهراً پرته له کوم تقویته زده کېږي. فرض کړئ، د ژمي په موسم 
کې مو څلورکلن ماش��وم له کوره بهربوولی او هغه ماش��وم د واورې پرمخ یو موټر ویني چې هغه 
موټرغواړي مخ پربره والړيش ولې نيش کوالي مخ پربره و خېژي، نو ماشوم له خپله ځانه هېڅ کوم 
غربګون نه ښیې، خوشل کاله وروسته چې کله نوموړی د موټرڅیښنت جوړېږي نو په ژمي کې ورپه 
یادېږي، چې که موټر مخ پربره والړيش ښ��ایې احتامآل بېرته مخ په کښ��ته وګرځېږي، همدا راز کله 
چې مونږ په تلویزیون کې جاپانی رسیال وینو یاپه لومړي ځل له چېنایانو یا جاپانیانو رسه مخامخ 
شو، فکرکوو چې هغوی ټول په یوه ډول او په یوه راز دي، اما وروسته له څه مودې څخه متوجه 
کې��ږو، چې هغ��وی ډېرزیات توپیرونه پخپل منځ کې لري. دغه ډول یادېدنه چې ظاهراً تقویت له 

ځانه رسه نه لري پټه یا پټه شوي یادېدنه نومول کېږي.

د پنځم څپرکي لنډیز: 
ح��ارض څپرکی د دې مطلب په یاد راوړنې رسه پیل ش��و، چې یادېدن��ه او توارث کامآل په یوه 
ردی��ف ک��ې دي. او یادېدنې ته پاملرن��ه نه بایدو توارث ته د پاملرنې د لږوايل المل يش، وروس��ته 
بیاپه یادېدنې پورې د اړونده لومړنیو ګامونو منونې د دریو انس��انانو د آثارو له ګزاريش لنډیز رسه 
وړاندې ش��وي. هرمان ابنګهاوس په ۱۸۸۵کال  کې د انسان یادېدنه له حفظ کولو رسه ادواد ترندا 
په ۱۸۹۹م کال کې د پش��یو یوه یادېدنه د معام په جعبه کې او ایوان پاولف بیا په ۱۹02کال  کې 

د سپیو د خولې د  اوبو رشطي کول ترمطالعې الندې ونیول.
دغو دریو څېړنیزو لړیو ادامه ومونده او کېدای يش وویل يش، چې نن ورځ د نوې ازمویښ��تي 

اروا پوهنې یوه لویه برخه جوړوي.
تقوی��ت د کلم��ې په کيل مانا کې یعنې هغه پېښ��ه ده چې له ځوابه وروس��ته پرته له کومې 
فاصل��ې څخ��ه حضور پیداکوي؛ ترڅو د هغه د تکرار احت��امل )هغه مهال چې آزموینې په هامغه 
موقعیت کې قرار نیيس( زیاتوالی ورکړي، کله چې یې احتامل و يش چې یوځواب زیاتوالی مومي.

مفهوم يې دا دې چې هغه ځواب د زده کړې په حال کې دی.
په رشطي کولوکې مو د ځواب له ډولونو څخه مثبتواو منفي تقویت کونکو ته او هم مو اولیه 
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او ثانویه تقویت کونکوته اشاره وکړه.
مثب��ت تقویت کونکی له خپل حض��ور رسه اومنفي تقویت کونکی ی��ې له خپل حضوررسه د 
ځ��واب د څرګندې��دو احتامل زیاتوي. د ابینګه��اوس تر او تراندایک او پاول��ف تر مطالعې الندې 
یادېدنه په هېڅ وجه په ورځني فعالیت کې د انسانانو د یادېدنې د کلۍ منعکس کونکې نده، یوه 

بله یادېدنه شتون لري، چې د پېژندیزې یادېدنې تر عنوان الندې موهغوی یاد کړه.
ش��ناختي یا پېژندنیزه یادېدنه عبارت ده له پټې الرې نه پیژندنه او مش��اهده یې یادېدنه هم 
له لیدنیزې الرې څخه یادېدنه، ده یعنې د پېښ��و ترمنځ د اصيل را بطې کش��ف په ناڅاپیزه توګه 
رسه نه د کوښ��ښ او خطآ له الرې، پټه یادېدنه چې هغه ته یادنیونه ویل کېږي د تولید  په مهال 

اوظاهري غربګون په څنګ کې نه لري.
د پنځم څپرکي پوښتنې:

۱� غیررشطي محرک کوم یودی؟
الف: روغتون    ب: وېره     ج: امپول    د: سپین لباس 

2� رشطي محرک کوم یودی؟
الف: سپني پوښی پالونکی   ب: درد آوره پېچکاري 

ج: د کوچني مور            د: روغتون

 ۳� له سپني پوښو افرادو څخه وېره څه نومول کېږي؟
الف: رشطي محرک   ب: غیررشطي محرک 

ج: رشطي ځواب      د: غیررشطي ځواب 

۴� د انځورپر بنسټ دهېرېدنې رسعت څه ډول دی؟ 
الف: لومړی تېز بیاپڅ   ب: لومړی پڅ بیا تېز

ج: تدریجي او یو قسم   د: له تصاديف نوښتونورسه 

۵� یادېدنه دلیدنې له الرې څه ډول ده؟
الف: دپېښو تر منځ د اصيل رابطې ناڅاپیزکشف

ب: د خطاوو د تعداد تدریجي لږوالی 
ج: د مختلفو پېښو ترمنځ د رابطې ایجاد 

د: د سختومسایلود حل لپاره د پلټنې پخاطر

۶: مشاهده یې یادېدنه څه ډول تررسه کېږي؟
الف: د طبیعي مشاهدې په طریقې رسه 

ب: د ذهني مسایلو په عیني کولو رسه 
ج: د کنشکر په رشطي کولورسه 

د: له نورو څخه د  منونې اخیستلو په طریقې رسه 
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شپږم څپرکی

هوښ

ټولیزه موخه:

دهوښ مطالعه او د هغه پرحقایقو او ارزښتونو ځان پوهول او له هوښ څخه 

استفاده د شخصیت، ټرب یا کورنۍ پراساس.

د زده کړې موخې: د دې څپرکي په پای کې زده کونکي باید و کوالی يش:

� هوښ تعریف او هم یې ځانګړتیاوې توضېح کړي .

� د مسایلو په حل کې له هوښ څخه د استفادې اهمیت.

� دهوښ د اندازې نیونې طریقې توضېح کړي.

� د هوښ د آزموینو د اصل ځانګړتیاوې توضېح کړي

� په هوښ باندې په چاپیریايل اغیزو باندې پوه يش.

� د ذهني پس پاتې والی عوامل توضېح کړي.

� په مختلفو عمرونوکې پر رضیب هوښیو پوه يش.

د ه��وښ تعری��ف: ډیری څېړونکي پوهېږي چې هوښ د هغو اس��تعدادونو او ځانګړتیاوو له 

مجموعې څخه دی، چې مستقیآم د مشاهدې وړ نه دی. له دغو ټولو تعریفونو رسه رسه هوښ د 

کلونو په اوږدو کې بدلون موندلی، او تراوس��ه ال داسې تعریف چې د ډېری ارواپوهانو د تایید او 

منلو وړ وي په الس ندی راغيل. د وخت په تېرېدو رسه ارواپوهان په دوو ډلو ویش��ل ش��وي دي، 

لومړۍ ډله پردې باورده چې  هوښ له یوه کيل استعداد او واحد څخه جوړیږی، خو دویمه ډله په 

دې باور ده، چې د هوښ مختلف ډولونه شتون لري، د هوښ لومړنۍ آزموینې، هوښ+ د یوداسې 

کيل ذهني استعداد په بڼه، چې ټولې پېژندنیزې کړنې يې یوځای جمع کړې په نظر کې ونیوه.

 لکه: لومړی هوښ��ي آزموینه چې یوه فرانس��وي ارواپوه آلفردبینه په ۱۹0۵م کال کې ترتیب 



44

ک��ړه، ی��وازې یوکيل عدد يې په الس ورکاوه او په واقعیت کې یې هوښ یوه کيل توانایي په نظرکې 

نیوله، )اس��پیرمن( د همدغې نظریې له طرفدارانو څخه و، هغه  د بېالبېلو رواين آزموینو د منراتو 

ترمنځ، چې له آزموینو څخه د یوې ډلې په هکله تررسه کېده پورتنۍ همبستګي یې په الس راوړه، 

او په دې اساس معتمد شو، چې هوښ یوه  یوازنۍ پیژندنیزه توانایي ده او هغه  یې د g عامل یا 

کيل ه��وښ ونوموله، د هغه په نظرد g عامل یا کيل هوښ په ټولوپېژندنیزو زمینو کې اس��تدالل د 

مس��ایلو حل او د ښ��و پایلو اخیستنه ش��ونې کوي، په بل ډول که په کيل هوښ یا د g په عامل کې 

یو فرد لوړ وي، په ډېری مواردو کې یوه ښ��ه بریا او الس بری ښ��ایي ترالس��ه کړي، اما په برعکس 

حالت کې ضعیفې پایلې ښ��ایي ولري. د مطلب د ال روښانتیا لپاره کېدای يش د بنز د موټر ماشین 

د ژیان د موټر له ماش��ین رسه پرتله کړو، لومړی په هره جاده او رشایطو کې ښایي ستونزه ونلري، 

او دویم د لومړي په ډول په ډېری رشایطو کې ښ��ایي نه وي پاتې، د اس��پرمن له کارونو څخه په 

الهام اخیس��تنې رسه او د هوښ د اندازې نیونې لپاره د کيل هوښ س��ټنډرډ آزموینې تهیه شوې او 

د نظامي مراکزو، مکاتبو، پوهنتونونو، او  فابریکو په اختیار کې ورکړ شوي دي، له اسپیرمن څخه 

وروسته، ترسون اعالن وکړ چې، هوښ له اوو ذهنيو، بنیادي او مستقلو استعدادونو څخه یو له بل 

څخه جوړیږی. کالمي ادراک، کالمي روانوالی، عددي اس��تعداد، د فضایي جس��م استعداد، تداعي 

حافظه، ادراک او استدالل رسعت.

ګلیفورد له ډېرو کلونو څخه وروس��ته دغه ش��مېر ته زیاتوالی ورک��ړ، او څرګنده یې کړه چې 

هوښ لږ تر لږه له ۱20 عاملونو څخه جوړیږی. له ګلیفورد رسه تقریباً په یوه وخت ریموند کتل، 

)Raymondcattel( د ه��وښ د بېالبېلو ډولونو د ش��تون نظریه رد ک��ړه او دایې څرګنده کړه چې 

 Crystallized(  اومتبلور هوښ )fluid intelligence( دوه ډوله هوښ ش��تون لري، س��یال هوښ

intelligence ( سیال هوښ یعنې د تازه پېژندنو د کسب توانایي او استعداد او د تازه مسایلوحل.

متبل��ور هوښ یعنې د ژوند پ��ه اوږدو کې د پېژندنو تراکم په بل عبارت متبلور هوښ یعنې د 

مس��ایلو په حل کې د مخکینیو پېژندنو کارونه د س��یال د هوښ د درجې رسه زموږ ټولې پیژندنې 

په دود دس��تور، ښ��وونه اوروزنه، او د ژوند په تجاربو، یا ازمویښتونو پورې تړيل دي، څېړنې ښیي 

چې متبلور هوښ د عمر په لوړ وايل رسه زیاتېږي، په داسې حال کې چې سیال هوښ د څلوېښت 

کلنۍ له عمر څخه نزويل س��یر لري. س��یال هوښ توارث ته او متبلور هوښ یادېدنې ته نسبتېږي. 

پورتنۍ وینا ته په پاملرنې رسه کېدای يش، هوښ په دې ډول تعریف يش.

ه��وښ له هغه مجموع اس��تعداد څخه عبارت دی، چې له هغو رسه ش��ناخت یا پېژند ګلوي 

پیدا کوو، پېژند ګلوۍ یاد ته سپارو او د فرهنګ تشکیلوونکي عنارص په کاروو؛ څو د ورځني ژوند 

مس��ایل حل کړو او له ثابت چاپېریال او هم له هغه چاپېریال رسه چې د بدلون په حال کې دي 

سازګار شو.
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د هوښ اندازه نیونه:

 ومووی��ل چې د ه��وښ تعریف د کلونو په اوږدو کې بدلون موندلی، او داس��ې تعریف چې 

د ډېری ارواپوهانو د منلو وړ وي، تراوسه الشتون نه لري، کله کله هوښ په دې ډول تعریفېږي. 

څه شی چې هوښي آزموینې اندازه کوي، پرهمدې بنا که همدغه تعریف ومنو او پوهېږو چې 

هوښي آزموینې څه شی دي، نوبیا به انشاالله د هوښ د تعریف ستونزه هم حل يش.

هوښي آزموینه عبارت له هغو مجموعو مسایلوڅخه ده چې د ازمویل کېدونکي په اختیار کې 

اېښودل کېږي څو په کامآل مشخصو او معینو رشایطو کې ځواب ورکړي، دغو مسایلو د حل الس ته 

راغلې پایلې د نورو افرادو له پایلو رسه تفاوت ويش. په هوښ��ي آزموینو کې هره آزموینه یوه منره 

ترالسه کوي، چې دغه ته هوښي رضیب یا هوښبهر ویل کېږي. په هره ټولنه کې په پراخو ګروپونو 

کې آزموینې تررسه کوي، او د هغوی اوس��ط ۱00 په نظرکې نیيس، بناًء د س��لو رضیب هوښ��ي د 

منځني هوښ ښکارندوی وي. له هغه څخه پورته او کښته د با هوښۍ او بې هوښۍ د درجاتو په 

ترتیب ښیي، فرض پردې دی چې رضیب هوښي کوالي يش د تحصیيل بریالیتوب وړاندوینه وکړي، 

نو په همدې بنا درضیب هوښۍ هره اندازه چې له سلو څخه لوړه وي په هامغه اندازه په مکاتبو 

او مدرسوکې د کوچنیانو د بریالیتوب احتامل ډېروي. او برعکس رضیب هوښي نيش کوالی دټولو 

ذهني اس��تعدادونو ښ��کارندوی وي او الزاماً نيش کوالی په واقعي نړۍ کې دبریالیتوب د درجې 

وړاندوینه وکړي، چې ماش��ومان به په راتلونکې کې غوره اوښ��ه مدیران، رهربان او همرسان ولري 

او که نه.

څرنګ��ه چې د هوښ په هکله بحث نيش کوالی له ان��دازې نیونې څخه یې بېل وي او څرنګه 

چې هوښ په هوښ��ي آزموینواندازه کېږي، نو اړینه ده لومړی هوښي آزموینې مطالعه کړو. د دې 

کار لپاره باید خپل بحث د هغوی په څو اصيل ځانګړتیاوو پیل کړو. ارواپوهان د هوښ��ي آزموینو 

لپاره او په کيل توګه رسه د رواين آزموینولپاره په څواصيل ځانګړتیاوو قایل دي.

د هوښي آزموینو اصيل ځانګړتیاوې:

۱ سټندرد والی:

 Graduate record examination) 2 اعتبار) ثبات یا پایښتني

Reliability ۳ اعتامد

س��ټندردوالی: د هوښ��ي آزموینو په هکله سټندرډ والی یعنې نورمال یا هنجار درلودل، په بل 

عبارت ټولې ازموینې باید له آزموینو څخه په پراخه او وسیعه ډلګۍ کې تررسه يش، منځنۍ لوړۍ 

او ټيټۍ منرې باید له وسطه معلومې يش.

په دویمه مانا: سټنډرد والی یعنې داچې د ازموینې دکړنې تګالره کامأل ځانګړې وي او تل په 

ی��وه ډول ت��ررسه کیږي د آزموینې د اجرآ رشایط باید د ازموینې په دفر کې په څرګند ډول پرته له 



46

ابهام څخه باید توضېح يش. ازموینې باید یوش��ان د کړنالرو دس��تور ومومي له س��ټنډرد وايل څخه 

موخه د هغه درشایطو اجرا ده چې مشاهده شوي تفاوتونه د آزموینو په پایلو کې باید د آزموینو د 

استعدادونو توپیرونو ته منسوب يش، نه د سوالونو د کړنې ډول ته د توپیر په تګالره کې د رسېدو 

لپاره د سوالونو شمېر اود اجرا رشایط د دې هدف لپاره دي، چې دځوابونو د منرې اېښودنې تګالره 

کامآل په څرګنده او روښانه ډول رسه توضېح يش.

اعتبار ) ثبات یا پایښت(: د یوې آزموینې اعتبار یعنې داچې د پرلپيس کړنو پایلې په یوه ټاکلې 

ډله کې ثبات ولري. 

مث��الً: که چې��رې ۳0 زده کوونکي په یوه ټاکلې آزموینه کې پرلپس��ې تری��وې آزموینې الندې 

ونیس��و، ن��و  د دوو نوبتونو پایل��ې به رسه نیژدې وي، په دې ډول چې پی��اوړي افراد په وړو وړو 

نوبتونو کې پایلې پیاوړې او منځني افراد په دواړو نوبتونو کې متوسط یا منځني او کمزوري افراد 

په دواړو نوبتونوکې کمزوري وي.

اطمین��ان ی��ا اعتامد: روایي یعن��ې دازموینې توانایي د رښ��تنی اندازې نیون��ې لپاره هغه څه 

چ��ې وغ��واړي اندازه کړي د بېلګې په توګه که چېرې د ارواپوهنې ښ��وونکی وغواړي د محصلینو 

معلومات د عمومي ارواپوهنې په درس کې وارزوي، نو باید د دې کتاب له مطالبو څخه پوښ��تنې 

ورک��ړي. هغه کوالی يش پ��ه یوه آزموینه کې د تعریف روایۍ، اعتبار او د س��ټنډردوايل  په هکله 

پوښتنه وکړي.

هوښي ازموینې او تحصیيل پرمختګ: د هوښي آزموینومختلف ډولونه شتون لري، او هریو له 

هغ��وی څخه هوښ له بېال بېلو زاویو اوله نوروڅخه په لږ توپیر رسه مطرح کوي، له دې ټولو رسه 

رسه ډېری دغه ازموینې کوښ��ښ کوي؛ څو داسې استعدادونه اندازه کړای يش، چې تحصیيل پایلې 

غوره منعکس کړي، دلته د آزموینو په ترشېح پیل کوو چې ډېر دود لري.

د هوښ فردي ازموینې: لومړنۍ فردي هوښي آزموینه، چې په ډېر پراخه مقایس کارول کیږي، 

د استفورد �  بینه آزموینه ده، په لنډه توګه رسه دغه آزموینه د هغې ازموینې له رویه چې د لومړي 

ځل لپاره د ش��لمې پېړۍ په لومړنیو کې آلفرد بینه په فرانس��ه کې جوړه کړې وه، منځ ته راغلې، 

په ۱۹۱۶م کال کې لوتنیزترمن د بیني ازموینې د امریکا د اکس��فورد په پوهنتون کې له دری کلنو 

کوچنیان��و څخه تر ش��پاړلس کلنو پورې د هوښ اندازه نیونه ت��ر بیا کتنې نیول کېږي، اوهغه ته د 

اکس��فورډ آزموینه ویل کېږي. د مینامد بینه د دغې ازموینې وروستنۍ بیا کتنه په ۱۹۸۵م کال کې 

تررسه ش��و، د ازموینې له انفرادي اجرآ څخه موخه دا ده چې ازمویښت کوونکي په هر نوبت کې 

یوازې کوالي يش یوه آزموینه زه ده کړي، په لومړين بیا کتنه کې دغه آزموینه د ازمویښت ترپایلې 
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پورې به د عقيل عمر په ډول بیا نېده، عقيل سن یا عمر یعنې دغې کوچنۍ ازموینې ته په ځواب 

کې د څومره عمر توانایي درلوده، مثالً: که یوه اوه کلن ماشوم د اته کلنو ماشومانو متوسطه پایله 

تر السه کوله، نو ویل کېده به چې نوموړي د اته کلنو ماشومانو عقيل سن یا ذهني توانایې لري. 

د عقيل س��ن عیب داوو، چې نس��بي نه وو، او د ش��اته پاتې وايل میزان یې په د قیقه توګه نه 

ښود.

مثالً: که د یوه ش��پږکلن ماش��وم عقيل عمر پنځه کاله او د یوه دولس کلن ماش��وم عقيل عمر 

یولس کاله وي، یو له هغو څخه یو کال ش��اته پاتې والی  درلود، اما واقعیت دا دی چې ش��پږ کلن 

ماش��وم د دوولس کلن ماش��وم په پرتله ډېر پس پاتې و، ځکه چې د ش��اته پاتې اهمیت زیات په 

ټیت عمرکې وي. 

)۱/۱2 >۱/۶( د دې عیب د له منځه وړلو لپاره رضیب هوښ��ي محاس��به کوي، چې یونس��بي 

عدد دی، او د عقيل او تقویمي س��ن رابطه ښ��ي، د رضیب هوښۍ د محاسبۍ لپاره عقيل عمر په 

تقویم��ي عمر باندې تقس��یموي، او د دې لپاره چې په الس راغلی عدد اعش��اریه ونلري، هغه په 

سلوکې رضبوي، نو په همدې بنا د رضیب هوښ د محاسبې فورمول به ښایي داسې وي.        
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په دې فورمول کې که چېرې د کرس صورت اومخرج برابر وي، یعنې که د عقيل او تقوميي سن 

یو برابر وي، نورضیب هوښي ښایي ۱00 وي، په همدې بنا ویل کېدای يش، چې عادي ماشوم هغه 

ماش��وم دی چې د هغه عقيل تقویمي س��ن یو برابر وي، یاپه بل عبارت بهنجار ماشوم د خپل سن 

یا عمر مطابق طاقت اوتوان لري.

فرض پردې دی چې د استفورد بینه له آزمون څخه الس ته راغلې پایلې � کوالی يش د تحصیيل 

پایلو وړاندو وینه کړي. هغه ماشومان چې د لوړهوښۍ رضایب لري اصوآل باید خپلو زده کړو نه 

تر لوړو س��طحو پورې ادامه ورکړی. اوښ��ې پایلې السته راوړي. د استنفورد- بینه او نورو تحصیلی 

اس��تعدادونو د آزموینو د همبس��تګی رضایب د )0.70-0.80( تر منځ دي به دې اساس ویل کېدای 

يش چې رضیب هوښي اود تحصیالتو لپاره استعداد نسبتآ نیژدې اړیکې رسه لري په همدې ترتیب 
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د بیني د استفورد آزموینه د تحصیيل بریالیتوب د وړاندوینې لپاره یوښه غوره شاخص دی.

 پ��ه هوښ بان��دې د چاپېریال اغیز: پره��وښ باندې د چاپیریال د اغی��ز د اړونده مطالعې له 

بېالبېلو څېړنیزو فونونو څخه مرس��ته ترالس��ه کوي، یوله دې فنونو څخه د رضیب هوښۍ د ټاکنو 

د موقعیتی عواملو مطالعه ده. باید په یاد ولری، چې رضیب هوښ��ي هغه عدد دی، چې مونږ ته 

آزموین��ه راک��وي، په همدې بنا په ځینو مواردو کې د ه��وښ د ارزونې موقعیت کوالی يش تریوې 

اندازې پورې ټولنیز اواقتصادي توپیرونه منعکس کړي.

له همدغو مطالعاتوڅخه په یوه مطالعه کې ازمویښت کوونکو هڅه کړی ده، چې د نه ځواب 

په مهال آزموینې په بشپړآرامش کې په رسیويس. دغه ازمویښت کوونکي د دې په ځای چې ساړه 

اوبې طرفه واوسېږي، تود، ګرم او  دوستانه برخورد دې وکړی او د آزموینو د کړنالرې د تفهیم لپاره 

یې هم ښه اوغوره پلټنه په کاروړې ده. 

پایل��ه داش��وه چې د کوچنیانیو پرېش��اين د ازموینې په مقابل کې د پ��ام وړ لږوالی ومومي. د 

هغوی د هوښ��ي رضایب په مجموعه کې ش��پږ منرې لوړ د ګوا له ډلې څخه چې د ازمویښ��ت په 

ع��ادي حال��ت کې وو په الس راغلې، نو پ��ه همدې بنا څرګند معلومېږي، چ��ې له آزموینو رسه د 

برخورد طرز او طریقه چې یوچاپیریالیز عامل دي. او رضیب هوښي تر اغیزالندې راويل، په همدې 

ترتیب یوازې ټولو ماش��ومانو ته د ځواب ورکونې د رشایطو په ښ��ه کولو رسه کېدای يش د مالداره 

او ناداره کورنیو د کوچینانو د هوښی رضیب تر منځ واټن کم يش.

ذهني شاته پاتې والی: هوښي ازموینې که څه هم عیبونه لري خوبیاهم د هغو افرادو د ذهني 

استعدادونو د ارزونې لپاره چې فکر کېږي له هنجار څخه لږه ذهني توانایي لري کارول کېږي .

له متوسطو څخه د ټيټوافرادو د ازموینې په مرسته توپیرورکول کېږي. او تر ځانګړو ازمویښتونو 

الندې قرارنیيس، انکار نيش کېدای چې ذهني شاته پاتې والی یاهغه کسان چې ځانګړې مرستې ته 

اړتیالري د هوښي آزموینو په ځواب ورکونه کې ضعیف دي.

په اوس حال کې ټول اس��تادان یا پالونکي دا مني، چې باید وروس��ته پاتې زده کونکي  د خپل 

استعدادونو، توان او طاقت رسه سم مناسبې زده کړي ومومي. نن ورځ چې کوم اشخاص د  ذهني 

توان په ضعف مخصوصآ د ذهني کړنې د رسعت له نظره ضعف لري په ډېره آس��انۍ رسه پيژندل 

کېږي.

ارواپوهان هغه افراد د ذهني ش��اته پاتې وايل کس��انو په کتار کې ډلبندی کوي چې له اویاوو 

څخه کم هوښ��ي رضایب ولري، مس��لأم ذهني شاته پاتې اش��خاص څرنګه چې یې جدول ښي، د 

ذهني پس پاتیوالی په بېالبېلو درجو کې دي. په ذهني پس پاتې کس��انو کې هم د بهنجار کس��انو 

د بریالیتوب په شان شخصیت او انګېزش مهم رول لوبوي، ځکه چې دغه اشخاص په وار وار ماتې 

خوري او رشخند کیږي، او په آسانۍ رسه په خپل نفس باور او عتامد له السه ورکوي او نيش کوالي 
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په نویو کارونوالس پورې کړي. هغوی د هغو کارونو د تررسه کولو لپاره چې په خپله یې کوالی يش 

پرغ��اړه واخيل معموآل په خپل پالر اومور یا ن��ورو قریبانو پورې تړل کېږي. نوپه همدې بنا ذهني 

شاته پاتې کسان باید داسې کارونو ته هدایت يش چې زیاتره په هغو کې بریايل کېږي. او په پایله 

کې په خپل نفس باور او اعتامد تر الس��ه کوي. رسبېره پردې احتامل لري، چې دغه افراد په ځینو 

زمانوکې بااستعداده او په ځینو نورو وختونو کې کم استعداده وي. د ذهني وروسته پاتیوالی یا د 

هیجاين اش��خاصو ډېرې تعجب آورې منونې شته، لکه: د محاسبې درسعت، دیوه يش حفظ کول او  

یاهم د موسیقۍ د یادولو په زمینوکې واقعي پوهه په حساب راځي.

دشاته پاتې 

وايل درجه

د هوښۍ 

رضیب
ځانګړتیاوېپه سلو وګړوکې

خفیف
۷0-۵0

 ۸۵-۸0

په سلو کې 

یادکړي  کارونه  داسې  يش  کوالی  معموآل 

اداره کړي.  له هغوی رسه خپل ځان  چې 

کاندي،  تشکېل  کورنۍ  یوه  يش  کوالې 

په غیرتخصيص مشاغلو  او  ولري  کوچنیان 

اشتغال وکړي 

۱0-۳۵۱2-۴۹منځني 

 په سلو کې 

کارونه  غیرتخصيص  او  ساده  يش  کوالی 

اړتیاوو  خپلو  له  يش  کوالی  کړي،  تررسه 

څخه یوه برخه برطرفه کړي .

20-۳۴شدید
 ۷-۴

په سلو کې

اما  تکرارکړي،  کارونه  یوالس  يش  کوالی 

په  وي،  الندې  ترڅارنې  باید  همېشه 

مناسبې زده کړې رسه کوالی يش د ارتباط 

د برقرارۍ اولیه مهارتونه زده کړي 

ژور
له 20 څخه 

کم
یو په سلو کې 

تر رسه  رفتارونه  لومړين  کوالی يش  یوازې 

کړي، لکه په الره تلل، د ډوډۍ خوړل اود 

خربوکولو څو ټکي 

سن )عمر( او رضیب هوښي: د هوښي آزموینو پایلې د عمر په زیاتوايل رسه بدلون مومي. تر 

سرګو کېږي، چې که چېرې ازمویښتونه الزمه زمانه آزموینو ته د ځواب ورکونې لپاره په اختیارکې 

ول��ري. دهغوی پایلې د کلونوپه اوږدوکې ښ��ایي ثابتې پاتې وي، اما که چېرې مجبوره يش چې په 

یوه محدوده زمانه کې ځواب ورکړي نو له څلویښت کلنۍ څخه وروسته د هغوی پایلې په هوښي 

آزموینوکې نقصان یا کمی وښودالی يش.
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د لویانو د آزموینو اجرا داښیي، چې د عمر زیاتوالی دکالمي آزموینو په پایلو کې اغیز نه لري، 

اما د غیر کالمي آزموینو پایلې ټیټې يا کښته راويل.

دغه پېښ��ې لره کېدای يش د س��یال د هوښ او د متبلور هوښ له نظریې له مخې چې مخکې 

ورته اش��اره وش��وه بیان يش. په دې ډول متبلور هوښ په لوړو عمرونوکې تقریبآ زیاتوالی مومي، 

اما س��یال هوښ کمېږي، ځکه چې د عمر په زیاتوايل رسه دعمل رسعت کمېږي انعطاف مننه هم 

لږوالی مومي او په پایله کې وګړي نيش کوالي تازه اطالعات ترالسه کړي، په لوړوعمرونوکې دقت 

درسعت ځای نیيس.

د شپږم څپرکې لنډیز:

د هوښ په تعریف کې ارواپوهان په دوو ډلو وېشل کیږي، لومړۍ ډله معتقد پر دې  دي، چې 

هوښ یوکيل ذهني اس��تعداد دی، چې ټولې پېژندونکې کړنې راټولوي. دویمه ډله بیا پردې عقیده 

ده چې هوښ له متعددو عواملو څخه جوړیږی، له لومړۍ ډلې څخه س��پیرمن او له دویمې ډلې 

څخه ترستون او کلیفور ته مو اشاره وکړه، اسپرمن په کيل هوښ یا عامل معتقد وو، او ترستون بیا 

کالمي ادراکي وو س��یايل کالمي، عددي اس��تعداد فضايي تجسم، تداعي حافظه د ادراک اواستدالل 

رسعت ته اش��اره کوي، حتی ګلیفورد په دې     باور ووچې هوښ له ۱20 عاملونو څخه جوړیږي، 

هم مهاله ګلفورد کتل، په دې معتقد وو چې دوه ډوله هوښ لرو، س��یال او متبلور، س��یال هوښ 

یعنې د تازه پېژندنو د کسبولو وسنه او د تازه مسایلو حل.

متبلورهوښ یعنې د ژوند په اږدو کې د پېژندنو تراکم د عمر په زیات وايل رسه لږوالی مومي، 

اما دویم یې ډېرېږي، په نهایت کې مو هوښ په دې ډول تعریف کړ.

مجموعه هغه اس��تعدادونه چې له هغوی رسه ش��ناخت پيداکوو پېژندنې په یاد س��پارو او د 

فرهنګ تش��کیلوونکي عنارص کاروو؛ څو د ورځني ژوند مس��ایل حل کړوو، او له چاپېریال رسه د 

بدلون په حال کې سازګاره شو. هوښ په هوښي آزموینو اندازه کوي.

هوښ��ي آزموینې له یو شمېر پوښتنو او مس��ایلو د پروسې د سختی درجو رسه جوړیږي، دغه 

ازموین��ې چې په ی��وه ځانګړې تګالره رسه چمتو کېږي، د ازمویښ��ت کونکو په اختیار کې وي. او 

د اف��رادو د پایل��و په پرتله د هغوی هوښ��ي رضایب پ��ه الس راځي، هره هوښ��ي ازموینه باید دا 

ځانګړتیاوې ولري، ستندرد والی، روایي او اعتبار درلودل.

تندردوالی یعنې داچې ازمویښ��ت باید په یوه ش��ان اجرا او منره ګ��ذاري يش او باید د هنجار 

درلودونک��ی وي، روای��ي یعنې د نظر وړ موخه اندازه کړي او اعتبار یعنې د متوايل کړنو د پایلو تر 

منځ باید دمنلو وړ تړاو ولري. هو ښي ازموینې اجازه ورکوي، چې موږ د افرادو د هوښۍ رضایب 

اندا زه کړو، ذهني پاتې ش��وي افراد عادي افراد او نور رس��یديل کس��ان تش��خیصوو او هغوی ته 

مناس��بې زده کړې ورکړو، ذهني وروسته پاتې ش��وي کسان هغه کسان دي، چې د هغوی هوښي 

رضایب له ۷0 څخه لږ وي.
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وتيل ذهني وروس��ته پاتې کسان هغه کسان دي چې د هغوی هوښي رضایب له ۷0 څخه کم 

وي، غوره او وتيل کسان هغه دي چې هوښي رضایب يی له ۱۴0 څخه لوړ وي، معوأل ذهني شاته 

پاتې کس��ان مس��اله س��از دي، نو په همدې دلیل زیاتره تر مطالعې الندې نیول شوی دي، څرنګه 

چې وتيل یا غوره مس��اله نه خلقوي، نوځکه خو لږ د پام وړګرځي، لومړنی څوک چې دغه ډله یې 

مطالع��ه کړه ترمن امریکایی ؤ. د هغه مطالعاتو دا ښ��ودلې ده، چې غوره او وتيل افراد د نورو د 

قالبي تصوراتو برخالف ناهنجاره او بیامر نه دي، بلکه د شغل رضایت له ژوند څخه درامد او همدا 

راز له خپلې ښځې او اوالد رسه د رفتار له نظره  په پورتنۍ سطح کې قرارلري، وروسته پاتې افراد 

معموآل له خپلو میندو څخه له 20 څخه کم او له ۳۵ څخه ډېرنړۍ ته راځي، همدا راز په نیستمنو 

کورنیو کې د ذهني شاته پاتو کسانو تعداد د شتمنو کورنیو په پرتله ډېروي، په مجموعه کې ویل 

کېدای يش. چې د انسان هوښي توپیرونه دوه اصيل رسچینې لري. 

توارث اوچاپیریال: ارواپوهان پرهوښ باندې د توارث د اثر د ښ��ودلو لپاره یوازې وکوالی شول 

د حیواناتو په هکله ازمویښتونه تررسه کړي.

د شپږم څپرکې پوښتنې:

۱ د استفورد عمده توپیر� بینه او کسلر کوم یو دی؟

الف: د استفورد آزموینه � بینه د عمرله مخې درجه بندي شوې ده  

ب: د هوښ آزموینه او کسلرله دریو ترپنځلس کلنۍ پورۍ اندازه کېږي 

ج: د استفورد له ازموینې څخه وروسته آزموینه او کسلر بینه جوړه شوې ده 

د: لومړی یې فرانسویانو او دویمه یې امریکایانو تیاره کړې ده 

2� د استفورد د نورو آزموینو تفاوت همدا راز دبیني اوکسلر تفاوت دا دی چې؟

الف: د استفورد ازموینه � د کالمي او غیرکالمي بینه ده 

ب: کسلراو آزموینه دوې برخی لري کالمي او غیرکالمي 

ج: د لومړۍ آزموینې روایي غوره ده روایي دویمه آزموینه ده 

د: د تحصیيل یادېدنو لومړی استعداد اندازه کېږي 

۳�د ګروهي آزموینو له کره او عمده معایبو څخه یو دادی چې؟

ال��ف: مهم��ې توانایۍ نه ان��دازه کوي   ب: ټول کوالی يش چې هغه اج��رأ کړي   ج: عمیق یا 

ژوراطالعات نيش وړاندې کوالی  د: ډېر ژر څرګندېږی او نرشېږي. 



52

۴� د عمر په لوړېدو رسه کوم ډو ل هوښ کمښت مومي؟

الف: کالمي  ب: متبلور ج: استدالل  د: سیال 

۵� په هوښ کې دچاپېریال او توارث رول کېدای يش په دې ډول بیان يش؟

ال��ف: توارث مهمردی  ب: چاپېریال مهمردی  ج: متقابل کردارلري  د: هر یو پنځوس فیصده 

رول لري 

۶�  کوچنی څو په سلوکې خپل هوښ په ارث وړي؟

الف: په سلو کې شل  ب: په سلوکې پنځوس  ج:په سلوکې اتیا

د: نه دی معلوم 

۷� وروسته پاتې شوي کوچني هغه کوچني دي؟

الف: چې په ابتدایه ښوونځي کې مردود يش  ب: منځنی حدیې له لسویا دوولسو کم وي   ج: 

دهغه رضیب هوښي له اویاوو څخه کمه وي  د: له ښوونځي رسه جوړښت ونه ښيي

۸� رسیدلی یا ذکي کوچنی هغه دی چې؟

الف: ځلېدونکي اس��تعدادونه ولري  ب: له هنجار یا طبیعي څخه لوړ رضیب هوښ��ي ولري  

ج: په ټولو مواردوکې په هنجاررسه وي  د: له یوسل اوڅلوېښتو څخه لوړه رضیب هوښي ولري

۹� هوښ عبارت دی له؟

الف: د صنفي مطالبو د یادېدنې توان   ب: له سن رسه د معلوماتوسمون  ج: هوښي ازمویښت 

ته د ځواب ورکونې توان   د: د مطالبو په حفظولو کې وس او توانایي
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اووم څپرکی 

)Motivation( انګېزش

ټولیزه موخه : 

د انګېزش درک او پوهېدل او هغه عوامل چې په انسان کې د انګېزش او 

تحرکاتو باعث ګرځي.

د زده کړی موخې: د دې څپرکي په پای کې له زده کوونکوڅخه مته کېږي؛ څو:

� انګېزش توضېح او تعریف کړي.

� د انګېزش علل او عوامل توضېح کړي 

� انګېزش د انسان د داخيل مشابه عامل په توګه وپیژين 

� د انګېزش توپیر په تحریک رسه توضېح کړي 

� انګېزش طبقه بندي کړي

 

ولې مونږ له ځانه یو رفتار ښیو؟ مثأل په ډوډی  پسې ځو. ولې بېالبېل رفتارونه ښیو؟ مثأل دغذا 

اوبو، ش��هرت، قدرت کس��ب، ټولنیز پذیرش او د مال په ټولولو پسې ځو. ولې په ډیري وختونوکې 

فعال یو او یوه لحظه هم نشو کوالی ارامه واوسو؟ څرنګه چې عالمه اقبال الهوري ویيل دي: ولې 

موږ ژوندي یو هغه څه ته چې ارام ونه نیس��و او ش��هریار بیاوایې ولې د عشق پېښه په افسون او 

افسانه ونه تړله يش. او همدارنګه نور ډېر سوالونه.

پورتنیو پوښتنو ته له ځواب ورکولو څخه بله هېڅ چاره نه لرو پرته له دې چې ویې منو. داسې 

عوامل شتون لري چې نه یوازې داچې مونږه فعالیت ته اړبايس بلکه زموږه فعالیت د یوه ځانګړي 

ه��دف لپاره هڅوي. ارواپوهان دغه عوامل انګېزه ی��ا) Motive ( نوموي بناًء ویل کېدای يش چې 

انګې��زه په موجوده ژوند کې ډېرمهم ځای لري او د رفت��ار لومړنی جوړونکی عنردی، انګېزه ده 
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چې محصلین دې ته اړبايس؛ څو په ساعتونو ساعتونو د ارواپوهنې په مطالعه مروف يش، بل زده 

کونکی دې په ازمویښ��تونو کې د میکروب په کش��ف اومشاهدې مشغول يش او دویم زده کونکی 

دې پ��ه ورزش بوخ��ت يش دغه انګېزه ده چې څ��وک د مال او متاع په ډېرولو او څوک بیا د خلکو 

خدمت کولو ته هڅوي. نوبناًء د انګېزې مطالعه یو ځانګړی اهمیت لري.

د انګې��زش تعری��ف: هروخت د انګېزې یا انګېزش بحث پېښ��ېږي، معموأل دغه پوښ��تنه  زده 

کوونکو ته مطرح کېږي چې انګېزه له انګېزش رسه څه توپريلري.

د فاريس ژبې د دس��تور له نظره  انګېزه اس��م اوانګېزش اس��م مصدر د انګیخنت له مصدرڅخه 

دی، د دهخ��دا د لغت نامې د نوش��تې یالیکنې په بنا انګیخ��نت یعنې په حرکت راوړل څرنګه چې 

حافظ وايي.

اګرغم  لشکر انګیزد که خون  عاشقان  ریزد

من و ساقي به هم سازیم وبنیادش براه اندازیم

انګېزه یعنی سبب، علت، او هغه څه چې په یوه کار اړ بايس انګېزش یعنې تحریک او ترغیب 

نوبن��اًء څرنګ��ه چې مو پورته اش��اره وکړه انګېزه یوداخيل عامل دی چې انس��ان په کيل توګه رسه 

 ژون��دی موج��ود په حرکت راويل.او انګېزش داس��ې یوحالت دی چې د انګې��زې د  دخالت په اثر 

ژوندي موجود ته الس ورکوي، د مثال په توګه: ویل کېدای يش چې د بدن د غذایي موادو کمښت 

یا غذا ته اړتیا انګېزه او د لوږې حالت انګېزش دی دبدن د اوبو کمښت یا اوبوته اړتیا انګېزه او د 

تندې احس��اس یا د تندې حالت انګېزش دی، مخالف جنس ته اړتیا انګېزه اومین کېدل او مخالف 

جنس ته د متایل احساس انګېزش دی.

د انګېزې او تحریک توپیر:

وم��و ویل چې محرک د راپارونې س��بب ګرځي. بنا پردې مح��رک هم د انګېزې په څېر ژوندی 

موجود په خوځښ��ت راويل. د بېلګې په توګه کله چې غږ  اورو، د هغه لور ته ورګرځو. کله، چې 

تېزه رڼا زموږ په سرګو لګېږي، مخ ورنه اړوو او یا هم سرګې پټوو؛ څو سرګو ته مو د ډېرې رڼا د 

ننوتنې مخنیوی کړی وي. کله چې  ډېر وېرېږو او یا ډېره یخني احساس��وو، د ونې د نازکو ښاخونو 

په شان لړزېږو. اوس دا پوښتنه پیدا کېږي، چې د انګېزې توپیر له محرک رسه )چې دواړه ارګانیزم 

په خوځښ��ت راويل.( او د انګېزې توپیر له تحریک رسه ) چې دواړه د ارګانیزم حالتونه ښ��یي( څه 

دي. په روان پوهنه کې انګېزه او راپارونه هغه وخت کارول کېږي، چې د ش��خص کړه وړه له ننه 

څخ��ه هدای��ت يش. کله چې د نورو پر وړاندې د س��رګې د ګردي د پټولو پ��ه اړه خربې کوو، کله 

چې د خوړو لپاره د خولې د ترش��ح ش��وو اوبو په اړه خربې کوو له انګېزې نه خربې نه دي، ځکه 

دغ��ه  ټول حالتونه د بهرنیو محرکونو په وس��یله منځ ته راغيل دي. د ټیټو س��طحو د څارویو کړه 
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وړه په داس��ې     ډول دي، چې په پورتني ګراف کې مو ولیدل؛ یعنې بهرين محرکونه هغوی هدایت 

کوي. خو په تدریجي توګه د لوړو س��طحو په څارویو کې دغه اندازه لوړه خېژي. د لوړو س��طحو 

څاروي تر ډېره د هغوی فزیولوژیک حالتونه چې تل د بدلون په حال کې دي او د پخوانیو عصبي 

تجربو په وس��یله اداره کېږي. په بله وینا د لوړو س��طحو د څارویو او په ځانګړې توګه د انس��ان 

کړه وړه یوازې د بهرنیو محرکونو په مرسته ) هغه محرکونه چې تل وجود لري( نه هدایت کېږي. 

بلکه د فزیولوژیکي غوښتنو او په حافظه کې د پخوانیو تجربو پر اساس اداره کېږي؛ نو بنا پر دې 

نشو کوالی چې ووایو هغه ماشوم چې داوبود چینې تر څنګ والړ دی، شاید اوبه وڅښي، له دې 

پرته چې موږ د هغه د تندې په اړه خربوو. همداراز نش��و کوالی چې له اور رسه د والړ ماش��وم 

دا وړاندوینه وکړو، چې هغه به وس��وځي یا به هم کوم رضر ورته و نه رس��ېږي، له دې پرته، چې 

د هغه د پخوانۍ تجربې نه باخربه واوس��و، په دې ترتیب د انګېزې لومړنی توپیر له تحریک رسه 

دا دی، چ��ې انګېزه د منځنيو عوامل��و د دخالت په ا  رث منځ ته راځي؛ خو تحریک معموالْ د بهرنیو 

عواملو دخالت دی. له تحریک رسه د انګېزې دوهم توپیر دا دی، چې د تحریک منځ ته راوړونکي 

عوامل )رڼا، غږ، یخني او ګرمي( په مستقیمه توګه د پام وړ دي. خو د انګېزې د راپاروونکو عواملو 

ی��ا د کړو وړو د منځنيو عواملو مس��تقیمه مطالعه ممکنه ن��ه ده. په هامغه توګه چې فزیک پوه 

نيش کوالی د ځمکې د جاذبې قوه مس��تقیامْ مطالعه کړي؛ بلکې یو ش��میر پدیدې تر کتنې الندې 

نی��يس او د ځمک��ې د جاذبې قوه معلوموي. روان پوه هم کوالی يش، چې د یو فرد له کړو وړو نه 

د هغ��ه محرک��ه توان معلوم کړي. دریم توپیر دا چې هر تحریک د یو ټاکيل محرک له امله منځته 

راځي، د بېلګې په توګه په خوله کې د خوړو اچول د خولې د اوبو د ترش��ح س��بب ګرځي؛ خو یوه 

ټاکلې راپارېدنه کېدای يش بېالبېلې راپارونې ولري. د مثال لپاره کېدای يش د یو قتل پایله غوس��ه، 

وېره، امیدواري، عشق او یا نورې انګېزې ولري.

د انګېزې ډلبندي:

  انګېزې په دوو عمده ډلووېشل کېږي.

  الف: فزیولوژیکي یا لومړنۍ انګېزې: یعنې هغه انګېزې، چې د یو ژوندي موجود د ژوند د 

اړتیاوو پر بنا منځ ته راغلې وي او ذايت جنبه لري؛ لکه لوږه، تنده او جنيس اړتیاوې.

فزیولوژیکې انګېزې د فزیولژیکي اړتیاوو یا د حیواين انګېزې په نامه هم یادېږي، ځکه چې د 

انسان او حیوان ترمنځ رشیکې دي. دغه ډول انګېزې د حیايت تعادل له اصل نه پیدا کېږي او موخه 

یې د ارګانیزم ساتنه ده.

ب: ټولنی��زې ی��ا ثانوي انګې��زې: یعنې هغه انګې��زې دي، چې د ژوند اړتی��اوې نه پوره کوي، 

بلکه د یادولو له امله منځ ته راځي. لکه د قدرت ترالس��ه کول، مقام، مال، پرمختګ، د ټولنې رسه 

جوړجاړي، واک ته رس��ېدل، د یو ټاکيل رنګ خوښ��ول، د پس��تي ټکټونو راټولولو د انګېزو په څېر، 
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چ��ې دغه ډول انګېزو ته اکتس��ايب انګېزې هم ویل کېږي. ل��ه فزیولوژیکي یا لومړنیو انګېزو څخه 

کېدای يش په لنډه توګه يادونه وکړو.

لوږه: لوږه د هغو مهمو غوښ��تنو څخه ده، چې ژوندی موجود فعالیت ته هڅوي او هم يې 

فعالی��ت یوه لوري ته س��موي. د لوږې انګېزه په دې خاطر مهمه ده، چ��ې د اړتیا وړ انرژي بدن 

ت��ه ورکوي او هم په دې توګه د ارګانیزم موجودیت او حتی د ټولو غوښ��تنو پوره کول تضمینوي. 

رضوري ده چې ژوندی موجود په لومړیو کې وجود ولري او ورپس��ې د ټولو غوښ��تنو د پوره کولو 

لپاره هڅې وکړي. اوس دغه پوښ��تنه را پیدا کېږي، چې مونږ له کومه پوهېږو، چې وږي ش��وي یو  

او په پایله کې د خوړو لور ته ورځو. د لوږې د احس��اس یوه الره د معدې انقباض دی. یعنې کله 

چ��ې وږي کېږو په معده ک��ې انقباضونه منځته راځي، چ��ې درد وررسه وي، دغه دردونه د لوږې 

خربتیا راکوي.

تن��ده: تنده هم د لوږې په څېر له مهمو انګېزو څخه يوه ده، ځکه چې د ارګانیزم موجودیت 

تضمینوي. که یو ژوندي موجود د ډېر لږ وخت لپاره له اوبو نه محروم يش، حتی ډېری غوښ��تنې 

شاته پرېږدي، او په لټه کې يش، کله يې چې د اړتیا وړ اوبه وڅښلې د نورو اوبو د پیدا کولو هڅه 

به پرېږدي، په دې توګه داسې په نظر راځي، چې د تندې په وخت کې په بدن کې داسې څه واقع 

کېږي، چې ژوندی موجود تر ډېر فش��ار الندې راويل. کوم عامل د تندې انګېزه راښ��یې؟ له پېژندل 

ش��وو انګیزو څخه د خولې او س��توين وچېدل دي. په دې توګه کله چې اوبه ارګانیزم ته نه رسېږي، 

د هغه خوله او س��تونی وچېږي. د خولې او س��توين د وچېدلو احس��اس د اوبو لږوالی منعکسوي. 

داسې په نظر راځي، چې د اوبو لپاره اړتیا او د ژوندي موجود ټولېز فعالیت يې تنده جوړوي. کله 

چ��ې ارګانی��زم په دې حالت عمل کوي په دې پوهېږي، چې د خولې او س��توين د وچوايل لرې کول 

تنده له منځه وړي.

جن��يس انګیزې: جنيس اړتیاوې یوه بله قوي انګېزه ده، چې ژوندی موجود فعالیت ته هڅوي. 

ښکاره ده، چې د جنيس اړتیا نه پوره کول د یوه شخص ژوند په خطر کې نه اچوي او یوازې د هغه 

د نوع د له منځه تللو س��بب ګرځي. د تندې او لوږې پوره کول د بدن کمښ��تونه پوره کوي؛ خو د 

جنيس میالن پوره کول انرژي نه ترالس��ه کوي، بلکې له الس��ه يې ورکوي. د انرژۍ دا ډول  مرف 

الزم دی او رواين فش��ارونه راکم��وي. او الزمه ده چې د دغو میالنونو پوره کول طبیعي مس��ري ته 

هدای��ت يش؛ څو د راتلونکو منحرفېدلو نه مخنیوی ويش. انس��انان باید خپل جنيس میالن له هغو 

الرو نه پوره کړي، چې ټولنې اجازه ورکړې وي، له دې پرته به په منحرفو کسانو کې وشمېرل يش.

مورنۍ انګیزې: یو قوي عامل د ماش��وم س��اتنې ميالن دی، چې ک��والی يش یو ژوندی موجود 

فعالیت ته وهڅوي. ښایي چې دغه میالنونه له انسان نه په حیواناتو کې قوي دي  او حتی هغوی 

اړتیا لري، چې د خپل نوي زیږیدلې ماشوم ساتنه زده کړي. له همدې مخې د ماشوم د ساتنې چلند 

پ��ه حیواناتو کې یو غریزه یې  چلند ش��مېرل کېږي. غریزه یي چلن��د هغه چلند دی، چې په ټولو 



57

ډولونو کې یو ډول لیدل کېږي، له زده کړې بېل دي، د یوې ځانګړې موخې لپاره نه تررسه کېږي، یو 

بل عامل کوالی يش د مور چلند تر اغیزې الندې راويل، مور ته د ماشوم درلودلو لېوالتیا د ماشوم له 

زیږېدو مخکې پیدا کېږي. کله ناکله ښځې له غوښتنې پرته د ماشوم څښتنې کېږي، په دې حالت 

کې د هغوی عالقه د ماش��وم س��اتنې نه تر یوې اندازې کموي. البته ډېری موارد لیدل کېږي، چې 

مور مخکې د ماشوم درلودلو ته لیوالتیا نه درلودله؛ خو وروسته يې له خپل ماشوم رسه ډېره مینه 

درلودله. خالصه دا چې د انس��ان مورنی چلند د حیواناتو مورين چلند ته په ورته چوکات برابر نه 

دی،  بلکه په شدت د زده کړې تر اغیزې الندې دي. هغه نجونې چې په ماشومتوب کې په نانځکو 

ډېرې لوبې کوي او د نجونو لوبو ته لیوالتیا ښیي او د ماشوم د درلودلو پر محال ښې میندې کېږي.

د درد انګېزې: دا چې يو ژوندی موجود هڅه کوي له درد نه ځان لرې وسايت، درد هم د یوې 

انګېزې په توګه ش��مېرل کېږي. درد د عصبي پوس��ت يا د بدن د غړو د ډېر ازاد تحريک په وسيله 

منځته راځي. 

د بېلګې په توګه د س��تنې څوخول او یا د برق شاک د پوست د اعصابو رشتې تحریک کوي او 

مرکزي عصبي دستګاه ته د تحریک اثر منتقل کېږي او په پایله کې ژوندی موجود درد احساسوي. 

د ل��وږې، تندې او جنيس انګېزو پر خ��الف چې جزبوونکی حالت لري، د درد انګېزه دفاعي حالت 

ل��ري. له همدې امل��ه ژوندی موجود له هغې نه مخنیوی کوي. په انس��ان کې د درد انګېزه نورو 

انګیزو ته ورته د زده کړې او درک تر اغیزې الندې دي  په دې مانا چې انسان د مخکینيو تجروبو 

پر اساس او په هغه موقعیت کې، چې دی، د درد په مقابل کې د بېالبېلو بڼو عکس العمل ښیي، 

هغه رستېري چې په جګړه کې ټپي کېږي تر عامو خلکو چې همغه ټپونه ورپورې دي ډېر مقاومت 

ښیې او یا هم لوبغاړي، چې د سیالۍ پر مهال ټپي کېږي.

د خوب انګېزه: که چېرې ژوندی موجود د یوې مودې لپاره له خوبه محروم يش مري؛ نو خوب 

هم له فزیولوژیکې انګېزو څخه ش��مېرل ش��وی دی. د خوب د پیدا کېدو لپاره دری نظريې په پام 

کې نیول شوې دي:

لومړۍ نظریه: د رس د وینې کموالی د معدې له ډکېدو ورچاپېر يې د وینې راټولېدل د خوب 

المل بلل کېږي.

دویمه نظریه: په حجراتو کې د س��تړي کوونکو کېمیاوي موادو تولید د وینې له الرې مغز ته 

رسېږي او فعالیت يې پڅوي.

دریمه نظریه: د عصبي سیس��تم په هایپوتاالموس کې یو د خوب مرکز او یو د ویښ��ېدو مرکز 

موقعیت لري. د دغو دوو مرکزونو تحریک د خوب او د ویښ��ېدو المل کېږي، په بدل کې د هغو 

تخریبول یا د بې خوبۍ او یا هم د اوږد مهاله خوب المل کېږي.

د پرمختګ انګېزه: دا چې پرمختګ کوالی يش انس��ان د ش��تمنۍ له پلوه د هغه ژوند تضمن 

ک��ړي او ه��م د هغه مقام لوړوي؛ نو له قوي انګېزو څخه ش��مېرل کېږي. لکه په دغه متل کې بې 
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» Nopain,Nogain« زحمته راحت نشته- که راحت غواړې زحمت درلره بویه

دا د اهميت بېلګه ده، چې خلک د هڅو او پرمختګ لپاره الس په کارېږي. 

په ننۍ ټولنه کې د پرمختګ انګېزه تر بل هر وخت ډېره تر سرګو کېږي. ځوانان وینو چې د 

هېواد له لرو پرتو س��یمو هغو ښ��ارونو ته ځي، چې ډېر پوهنتونونه پکې دي. په ډېر شوق خپلې 

لوړې زده کړې مخته وړي. څېړنې ښیي چې په هره اندازه د پرمختګ انګېزه ډېره وي، نوسيايل به 

هم په همغه اندازه ډېره وي، لکه د دوو زده کوونکو او یا دوو کارکوونکو تر منځ سیايل د ذهني 

وړتیاوو له پلوه په يوه کچه وي؛ خو که د پرمختګ د انګېزې له پلوه رسه توپیر ولري، نو پایلې به 

هم رسه توپیر لري. دغه توپیر به د هغه چا په ګټه وي، چې د پرمختګ قوي انګېزه لري.

د اړیکو او منلو انګېزه: په نورو پورې تړاو او د هغوی له خوا د منلو احس��اس، ملګری کېدل، 

ډله جوړول، مرسته کول، او د ټولنو غړی کېدل ټولې هغه کړنې دي، چې د انسان اړتیا معارشت ته 

او د هغه بېزاري له یوازېتوب نه ښکاره کوي. د دغې اړتیا یا انګېزې رامنځته کېدل داسې بیانولی 

ش��و، کله چې ماش��وم دې نړۍ ته راځي د ژوند د اړتیاوو د پوره کولو لپاره په بشپړه توګه په نورو 

پورې تړلې وي. هغه د نورو له مرستې پرته خپله هېڅ ډول اړتیا نيش پوره کولی، او په نورو پورې 

د هغ��ه ت��ړاو د دې المل ګرځي، چې د خپلو اړتیاوو د پوره کول��و لپاره د نورو رضایت خپل کړي. 

ل��ه همدې کبله د نورو ت��ګالرې مني، له بله پلوه د اړتیاوو پوره کولو لپاره د هغوی د تګالرو منل 

ماش��وم ته آرامتیا وربښ��ي. په پایله کې پیاوړی کېږي، کله چې ماش��وم لوی يش د خپلو مخکینیو 

تجروب��و له مخې هغ��ه الرې تعقیبوي، چې مخکې یې تجربه کړې دي او ډېر هغه لور ته هدایت 

کېږي، چې ټولنه يې مني. 

د ماشوم د لویدو رسه سم د هغه اړتیاوې هم پراخېږي او ورو ورو پردې پوهېږي، چې د ډېرو 

اړتی��اوو لپاره لک��ه لوبې کول، له نورو رسه همغږی يش. دلته دي، چ��ې هغه ډلییزو لوبو ته مخه 

کوي او ټولنې ته راکښل کېږي. د دې لپاره چې ده ته په ډلو کې ځای ورکړي، اړ دي چې هر ډول 

س��تونزې ومني؛ نو منطقي به وي چې ووایو ټولنیز کېدل نورو ته د منلو وړ کېدل او له نورو رسه 

د اړتیا یوه ټولنیزه او زده کړه يیزه پدیده ده.

د اووم څپرکي لنډيز:

د دغ��ه څپرکي مطالب مو پ��ه دې ډول پیل کړل، چې مونږ باید اجب��اري فعالیت ولرو، ځکه 

داس��ې اړتی��اوې، چې که هغه پوره نه کړو؛ نو ژوند ب��ه مو له خطر رسه مخامخ يش. دا چې زمونږ 

اړتیاوې بېالبېلې دي؛ لکه اوبه، خواړه، اکس��یجن، مخالف جنس، پرمختګ او داس��ې نورې اړتیاوې 

لرو، نو فعالیتونه او کړه وړه به موهم بېالبېل وي. روان پوهان هغه عوامل، چې ژوندی موجود له 

هغې څخه انسان په فعالیت راويل، انګېزه بويل  او هغه حالت چې په ارګانیزم کې انګېزه رامنځته 

کوي راپارونه ورته وایي د بېلګې په توګه کوالی شو، چې ووایو د خوړو د اړتیا لپاره احساس انګېزه 
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ده او ل��وږه انګې��زش ده له انګېزې رسه د انګېزش اړیکه د مح��رک او تحریک اړیکې ته ورته ده. 

هامغ��ه ډول چې محرک تحریک رامنځته کوي، انګېزه ه��م انګېزش رامنځته کوي؛ خو انګېزش او 

تحریک رسه توپیر لري او هغه دا دي.

۱- انګېزش د تحریک په خالف، د منځنيو عواملو له امله رامنځته کېږي.

2- د انګېزش د منځته کېدو المل نه لیدل کېږي.

۳- یو انګېزش ممکن له بېالبېلو انګېزو څخه رامنځته شوی وي.

۴- کېدای يش یو انګېزش په بېال بېلو طریقو ولیدل يش.

۵- انګېزش د تحریک خالف دوراين دی.

انګې��زش په دوو عمده ډلو ویش��ل ش��وی، فزیولوژیکې يا لومړنۍ انګې��زې، ټولنیزې یا ثانوي 

انګې��زې، فزیولوژیک��ي هغه دي، چې د ژوندي موجود د ژوند اړتی��اوې پوره کوي او هدف يې دا 

دی، چې د ارګانیزم موجودیت له خطر رسه مخ نيش. لوږه، تنده، جنيس اړتيا، درد او خوب له دغو 

مهمو انګېزو څخه شمېرل کېږي.

د لوږې او تندې، درد او خوب انګېزې د ارګانیزم موجودیت تضمینوي. جنيس انګېزې د ش��کل 

دوام تأمینوي؛ خو نه پوهېږو چې د اکتش��اف انګېزه دارګانیزم موجودیت تضمینوي که نه؟ خو دا 

چې په ټولو کې دي او د کړو وړو المل کېږي له انګیزې څخه شمېرل کېږي

د اووم څپرکي پوښتنې: 

۱:- د ژوندي موجود د اصيل فعالیت الملونه دا دي چې.

الف: د هغه د وجود لپاره الزم مواد دایامً کمېږي.

ب: بهرين محرکونه هغه په حرکت راويل.

ج: داسې جوړ شوي، چې باید فعالیت وکړي.

د: که فعالیت ونه کړي، نو سمدستي له منځه ځي.

2:- د انګېزش او تحریک تر منځ دغه توپیر دی چې:

الف: یو ټاکلی تحریک بېالبېل محرکونه لري.

ب: یوټاکلی انګېزش بېالبېلې انګېزې لري.

ج: تحریک دوراين خو انګېزش مقطعي دی.

د: انګېزش بهرنی؛ خو تحریک داخيل دی.



60

۳:- ک��وم الن��دين حالتون��ه معم��وال د بهرنيو عوامل��و د الس وهنې ل��ه امل��ه رامنځته کېږي                  

ال��ف: ځانګ��ړې ل��وږه.      ب: جن��يس اړتی��ا.                د: د مورمین��ه.              د: د خولې د اوبو 

ترشح کېدل. 

۴:- د لوږې اصيل الملونه دا دي:

الف:  د معدې انقباضونه.           ب: د وینی د شکر کمېدل.

ج: د ځانګړو موادو اړتیا .          د: ځانګړې لوږه.

۵:- د تندې احساس په کوم یو المل پورې تړلی دی:

الف: د چاپېریال توده هوا.       ب: مريف خواړه.

ج: د حجراتو د اوبو کموالی.     د: د خولې وچوالی.

۶:- په انسان کې له درد څخه د مخنیوي انګېزه هم د زده کړې تر اغیزې الندې ده؟

الف: په ټولو انسانانو کې لیدل کېږي.  ب: د انسان موجودیت تضمینوي.

ج: زغم يې په حاالتو پورې تړلی دی.     د: انسان هڅوي.  

۷:- انګېزه یو له هغو عواملو څخه ده چې ژوندی موجود فعالیت ته هڅوي.

الف: منځني.           ب: ټولنیزې.           ج: فردي.           د: فزیولوژي. 

۸:- کومه یوه الندې انګېزه حیايت تعادل تر پوښتنې الندې راويل؟

الف: درد.             ب: اکتشاف.            ج: لوږه.            د: مورين مينه.

۹:- له انګېزش رسه د تحریک يو بل توپیر .............. دی.

الف: دوره یې والی         ب: انعطاف نه منل         ج: نا ډکېدونکې        د: موقتي والی
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اتم څپرکی

هیجان

د زده کړی موخی: له زده کوونکو نه مته کېږي، چې د دې څپرکي په پای کې:

- هیجان تعریف کړي او د هغه ماهیت توضېح کړي.

- د هیجان عکسل العمل توضېح کړي.

- د عصبي دستګاه رول او اهمیت په هیجان او رواين عکس العملونو کې پوه يش.

- د هیجان په هکله د نظریاتو په بېالبېلو ډولونو باید پوه يش.

د هیج��ان تعریف: هیجان یعن��ې کيل عکس العمل، قوي او لنډ ارګانی��زم په یوه غري منتظره 

موقعيت کې رسه له يوه خووښوونکي او يا نه خوښوونکي عاطفي حالت ته وایی

هیج��ان د انګلې��يس د Emotion کلیمې ژباړه ده. د Emotion لغت د ریښ��ې له نظره یعنې 

هغه عامل چې ارګانیزم په حرکت راويل. مثأل غوس��ه داسې عامل دی، چې يو فرد بې هوښه کوي، 

ښادي، غم، هېره او نګراين هم کوالی يش د هیجان له منونې څخه یوه ښه منونه وي.

ښ��ه ده چې غوس��ه ، ویره، غم، کرک��ه، ماتې، بخييل، رشمندګي او نور ټ��ول د هیجان اجزاوې 

ش��مېرل کې��ږي. د دغو ټولو حالتونو تعریف کول ډېر س��تونزمن کار دی. دغ��ه برخې دژوند مهم 

عواطف جوړوي، ځکه د ذهن مهم موقعیتونه منظم کوي. د هیجان د حالتونو ځانګړتیاوې دا دي، 

چې رواين او فزیولوژیکي ستونزې له ځانه رسه لري . د دې ستونزو ظاهري بڼې ته هیجان وایې.

د هیجان اصلیت: په روان پوهنه کې هیجان ډېر یو بڼس��تیز او حس��اس ځای لري، ځکه چې 

د هغ��ه اړیک��ه له اړتی��اوو او انګېزش رسه ډېره نږدې ده او کوالی يش، چې د بدن رواين س��تونزې 

ټولیزه موخه:

په هیجان پوهېدل اودهغه اهمیت  د انساين مسؤولیتونو او واقعیتونو په درک 

کولو کې
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منځته راوړي. هیجانونه کوالی  يش، چې د انسان سالمتي تضمین کړي د بېلګې په توګه وېره سبب 

ګرځي، چې انسان له خطر نه خپل ځان وسايت. او غصه سبب ګرځي، چې په دښمن حمله وکړي.

فیلسوفانو، فزیولوجستانو او روان پوهانو، چې د هیجان په هکله ډېرې هلې ځلې کړې دي، د 

هغوی اصلیت او د عمل شېوې ترې اوسه هم په روښانه توګه بیانې شوې نه دي او د یوې فرضیې 

پ��ه حالت پاتې دي  دغه محققانو د هیج��ان فزیولوژیکي بڼې )د زړه او تنفس د رضبې تغیرات، 

دخولې وچېدل، خولې کول....( او د هغو اثر د ذهن په تګالره کې )د تلقني مننې ډېرښت، د ارادي 

کنرول کمښت(او له هیجان څخه راپیدا شوي کړه وړه)ژړا، خندا، تښتېدل، پټېدل...(مطالعه کوي. 

دغه مطالعې ښ��یي، د هیجان دڅرک په تکوین او ښ��کاریدنه کې دود ډېر رول لري. لکه په چېن 

کې چې انس��ان په غوس��ه کېږي؛ نو خپلې سرګې را وبايس. له دې رشایطو رسه سم د هیجان تولید 

او د فزیولوژيک پايې تر اوسه هم په ښه توګه نه دي پېژندل شوي.

هيجان نه يوازې له راپارونکي عامل رسه تړاو لري، بلکې خپله شخص، د فعل جسمي او ذهني 

حالت، د شخيص ژوند د شخصيت تاريخچه او د هغه په پخوانيو تجربو پورې هم تړلی دی. سمه 

ده، چې په ځینو استثنایي حالتونو کې ډلییز حالتونه راپیدا کېږي.

او د ډېرو خلکو لپاره یو شان معنی ورکوي ) لکه له زلزلې یا په ښار کې د دښمنانو له خوا له 

مببارد څخه ناڅاپي وېره( د هیجان اصول فردي احس��اس دی. یعنې امکان لري د یو شخص ټاکلی 

حالت په بش��پړه توګه په غوس��ه واړوي او یايې ووېروي؛ خو په بل م��ورد کې ممکن هېڅ عکس 

العمل را منځته نه کړي.

په ټولییزه توګه هیجان هغه وخت رامنځته کېږي، چې انسان له یوه ناڅاپي حالت رسه مخامخ 

يش او یا هم د انس��ان حالت د زغم وړ نه وي. په حقیقت کې هیجان د تعادل د برابرولو لپاره د 

ارګانیزم له هڅې او موقعیت رسه د انسان نه برابرېدل دي، چې د لنډې مودې لپاره له منځه تليل. 

نو ویالی شو د هیجان موخه د تعادل رامنځته کول او د ارګانیزم د موجودیت ساتنه ده.

  

د هیجان عکس العمل:
کوالی شو ووایو چې هیجان د فزیولوژیک رواين مجموعه ده او د هغه عضوي نښې ډېر نوی 
وال��ی لري؛ نو ځکه که چېرې فکر وکړو، چې ه��ر هیجان یو خپل خاص فزیولوژیک عکس العمل 

لري کامال ساده فکر به وي.
کل��ه چې دا هیجان په ډې��ره چټکۍ رسه تېرېږي، د هغه فزيولوژي��ک عکس العمل له هغې 

موقع نه يو نواخته دی، چې هيجان ماليم او اوږد مهاله وي.
د وین��ې او تنفس کمېدل او ډېرېدل او د س��طحي رګونو انقباض د عکس العمل له جملې نه 
دي، چې د غم،  ښ��ادۍ، غوس��ې او وېرې په هیجانونو کې په چټکۍ رسه لیدل کېږي. هغه وخت 
چې هیجان مالیم او اوږد مهاله دی، لکه د حسادت فزیولوژیکي عکس العملونه د شدید هیجان 

له عکس العمل څخه توپیر لري.
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په هر حال د هیجان د ډول او د هغه د جسمي  عکس العمل تر منځ اړیکه یوه ساده اړیکه 
نه ده، د هیجان په فزیولوژیکي عکس العمل کې راپارېديل او تحريک ش��وي ډولونه لیدل کېږي، 
چې په ورته وخت کې بېالبېل جوړښتونه لري. لکه د غم هیجان د افرسده ګۍ په ډول څرګندیږي؛ 

نو په ترتیب رسه الندې حالتونه په انسان کې لیدل کېږي:
سس��تي، کس��الت، قد کوږوالی، داوږو لوېدل، د څېرې راټولېدل، د وجود د حرکت نشتوالی، د 
وینې د راتاوېدو پڅېدل، د عضلو بې حسه کېدل او د ذهن له کاره لوېدل. همدا راز د غم هیجان 
کوالی يش فعاله بڼهځان تدویني، چې په هغې حالت کې ژړا، چيغې، زګېروی او د وینې را تاوېدل 
او د تنفس د دستګاوو له حده ډېر فعالیتونه جسمي او رواين تحریک لیدل کېږي. نو د غم فعاله 
فزیول��وژي له ځینو اړخونو د ښ��ادۍ فعالې فزیولوژۍ ته به ورت��ه يش. بر عکس د غم غیر فعاله 

فزیولوژي له ځینو اړخونو به د ښادۍ د ارامې فزیولوژۍ ته ورته وي.

د هیجان عصبي اس��اس: ډېری منځني هیجان عکس العملونه خود رسه عصبي دس��تګاه رسه 
تړاو لري.

دغه دس��تګاه له دوو عصبو س��مپاتیک )د عصب سیستم( او پاراسمپاتیک چې د دوی عمل له 
یو بل رسه مخالف دی جوړېږي. هغه حرکتونه چې خود رسه عصبي دستګاه منځته راوړي معموال 
پاشيل، اوږد او کنډ اثر لري. دغه اثر د ترشح شوې غدې، لکه ادرینالین په وسیله تقویت کېږي، نو 
ځکه داس��ې ښ��کاري، چې د منځني عکس العمل خودرسه عصبي دستګاه تړاو لري چې یو پورتني 
مرکز رسه چې نن يې ځای په تاالموس یعنې په منځني مغز کې تشخیص کېږي، هامهنګ کېږي. د 
څېرې ظاهري حرکات او غیر ارادي کتل هم دې مرکزرسه تړاو لري. په دې حال کې ارادي اکتسايب 
حرکات دکورتکس )د مغز بهرنی قرش( د کنرول الندې وي. د پیدایښت او تکوین له نظره د مرکز 
عصبي دستګاه له بېالبېلو قسمتونو، منځني مغز، چې د هیجان د عکس العمل  له تنظیم کوونکي 
غړي نه ش��مېرل کېږي، له مغز د بهرين قرش نه )کورتکس( ډېر پخوانی دی. او همدا راز د بشپړتیا 
له پلوه هیجان یو زوړ او د ټیټې کچې عمل وشمېرو. څرنګه چې مخکې هم ورته اشاره وشوه دوه 
عصبه س��مپاتیک او پاراس��مپاتیک له یو بل رسه مخالف عمل کوي. د سمپاتیک عصب ارګانیزم  د 
اضطراري حاالتو رسه د مقابلې لپاره وي؛ خو پاراسمپاتیک عصب هغه د خوب او آرامتیا لوري ته 
بیایي. د هغوی د عمل کولو تفاوت دا دی، چې هر یو بېل بېل کېمیاوي مواد آزادوي. دسمپاتیک 
عص��ب هغه م��اده افرازوي، چې د هغه اثر لکه ادرینالین هورمون، چې دغه غده کلیوي ده، او د 
حرکت س��بب ګرځي. د هغه په عوض کې پاراس��مپاتیک عصب هغه ماده آزادوي، چې د آرامولو 
خاصیت لري. د س��مپاتیک عصب رول د هیجان په پیدا کولو کې کوالی شو په الندې توګه خالصه 

کړو:
د زړه رضبان ډېرېږي؛ څو ډېره وینه عضالتو ته ورس��ېږي او هغوی د خطر رسه په مقابله کې 
چمتو کوي. د بدن د سطحې رګونه وړېږي؛ څو د وینې فشارونه پورته والړ يش او د ګنګس وايل د 

حالت فشار په سطحي توګه ترالسه کېږي.
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والړېږي، تنفس ډېرېږي؛ څو الزمه اکسیجن ارګانیزم ته ورکړل يش. د سرګې توروالی خالصېږي؛ 
څو خطر په ښ��ه توګه وپېژندل يش، ذخیره ش��وي خواږه مواد په سږي کې آزادېږي؛ څو الزمه نیرو 

د بدن دفاع او یا له خطر نه تېښته چمتو کړي.

د هیجان اړوندې نظريې:

د هیج��ان په وخ��ت د آګاهۍ د حالت تحلیل دوې نظريې منځ ت��ه راويل، چې یو له هغو نه 

ځانګړی اړخ د پام وړ ګرځوي، یوه نظریه چې هرپارت آملاين فیلس��وف ته نس��بت ورکول کېږي، 

چ��ې ذهني واقعیتونه ښ��یې، یعنې فکرون��ه د هیجان د پیدا کېدلو اصيل عام��ل دي. له دې امله 

ارګانیزم موقعیتونه مناس��ب او موزون درک کوي او په پایله کې د ښ��ادۍ هیجان له السه ورکوي 

او یا برعکس نامناسب حالت درک کوي، چې له هغه وروسته یا خواشیني او یا هم غوسه کېږي.

روښ��انه ده چې د هغه د درک او حالت  پوهاوی د هیجان په تولید کې ارزښ��تناک رول لري؛ 

خو په خپله هیجان نه دی. امکان لري چې یو انس��ان بېالبېل حالتونه په بش��پړه توګه درک کړي 

او د هغوی اړیکې هم ورته روښ��انه وي؛ خو هېڅ ډول هیجان احس��اس نکړي. دوه تنه د یو ځای 

خطر درک کوي.

د پورتنیو نظریو پر خالف کوالی ش��و موضوع پرته له هییجان نه هم یاده کړو، انس��ان په یو 

وخت کې د غم احساس کوي، له دې پرته چې په عامل يې پوه يش، کسل یا غمجن کېږي. د دغو 

حالتونو المل ډېر وخت فزیولوژیکه ریښ��ه لري. پ��ه دوراين اختاللونو کې ناروغ په دوره یي توګه 

کله خوښ او کله هم خواشینی وي. له دې پرته چې هغه یو پېژندل شوی المل وي، هغه ناروغي، 

چې د پاتې کېدو په حالت کې ده د هېڅ بدې پېښ��ې یا اندېښ��نې په مرس��ته نه خواشینی کېږي. 

هغه ناروغي، چې د افرسده ګۍ دوره تېروي، له هر ډول خوښ��ې پیښې پرته له خپل غم څخه نه 

خالصېږي.

بل��ه نظریه برعکس د هیج��ان د فزیولوژیک په نورو پدیدو ټینګار ک��وي. دغه نظریه لومړی 

دی��کارت مط��رح کړه، جیمز او النګه په ډېر دقت دغه نظریې ته وده ورکړه، دغه نظریه د دې پر 

ځای چې هیجان د عضوي پدیدو المل وبويل، عضوي پدیدې د هیجان الملونه بويل. د دغې نظریې 

له مخې، چې د جیمز النګه په نظریه شهرت لري، هیجان د عضوي اختاللونو درک بلل کېږي.   

د اتم څپرکي د مطلبونو لنډیز

هیجان د ارګانیزم د لنډ، شدید او کيل عکس العمل یو غیرمنتظره موقعیت ته له ځانه رسه یو 

عاطفي حالت خوښ او ناخوښ څخه عبارت دی. هیجان هغه عامل دی، چې ارګانیزم په خوځولو 

راويل، دا چ��ې هیج��ان د ارګانیزم د اړتیاوو او انګیزو رسه نی��ږدې اړیکې لري، او کوالی يش چې د 
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ډې��رو رواين اختاللونو یا بدين روان ریښ��ه وي، او له ل��وړ اهمیت نه برخمن وي. هیجان نه یوازې 

د هیج��ان راپارونک��ی اصيل عامل بلک��ې په خپله فرد ته او د هغه فعيل حالت، جس��مي، ذهني، 

ش��خصیت، د ژوند تاریخچې او مخکینيو تجروبو رسه تړاو لري، هیجان هغه وخت منځ ته راځي، 

چې شخص غافل ګیر يش، او یا که حالت له تحمل نه بهر وي. د دې رسه سم د هیجان موجودیت 

د ف��رد ناس��ازګاري د ارګانیزم د موقعیت تالش د تعادل برق��راري ده، چې موقتاً له منځه تللې ده. 

هغه عکس العملونه چې د ارګانیزم په وړاندې هیجان ښیې،

منځن��ي د لیدنې او حرکتي عکس العملونه دي، په منځنيو عک��س العملونو کې ټول ارګانونه 

ش��امل دي، لکه د وینې د راتاوېدو تنفس، غدو او د عضلو سیستم. په هر حال د هیجان پر محال 

د دغو ارګانونو کړنې بدلون مومي، د بېلګې په توګه د زړه حرکت چټک او یا هم پڅېږي، د وجود 

سطحي رګونه تنګېږي، او د انسان رنګ اوړي،  غږ او تنفس يې بدلېږي د معدې، مرۍ او د کوملو 

حرکتون��ه درېږي، د خولې دغدو ترش��ح پ��رې کېږي،  په بدل کې د ځینو نورو غدو ترش��ح لکه د 

اوښکو، متیازو او خولو ترشح ډېرېږي، ویښتان مستیقم ودرېږي او د څیرې کرښې بدلېږي.

هیجان حرکتي او لیدين عکس العمل، لکه د وېرې د هیجان یادونه کوالی شو: له وېرې څخه د 

تررسه شوي کار ځای لرېوالی، متایل، حتې د پټېدو  لرې ځای ته له وېرې څخه د ځان ساتنې متایل 

پ��ه خپ��ل ځای کې د بې حرکتۍ متایل د هغو هڅو پر وړان��دې منفي عکس العملونه چې غواړي 

د وج��ود غړي په حرکت راويل. چېغې کول او پ��ه ځینې مواردو کې د فعاله دماغي کړنو ته اقدام 

)غرغرکول، د شونډو چېچل، منګولې اچول(

د هیج��ان د ظاهري عک��س العملونو برخې ته د هیجان جلوې وای��ې. د هیجان ډېری جلوې 

غیر ارادي دي، لکه د الس��ونو رېږدېدل، د رنګ اوښ��تل او داس��ې نورو په بدل کې کوالی ش��و د 

هغ��ه هیجان ل��ه جلوو څخه یادونه وکړو، چې په چاپېریال او ښ��وونه - روزنه پورې تړيل دي  په 

اصطالح کې ورته کس��بي او ټولنیزې جلوې وایي، لکه خندې��دل، چې لومړۍ جلوه هغه کړنه ده، 

چې کوالی يش د ښوونې او روزنې تر اغیزې الندې رايش  او شکل يې بدل يش، لکه مینه ناکه خندا، 

تحقیروونک��ې خن��دا، ځورونکې خندا، مالګينه خندا او يا نېش لرونک��ې خندا ولرو. هیجان کوالی 

يش د ذهن کړنې تر اغیزې الندې راويل، په دې توګه د هغه د تحريک او راپارونې سبب وګرځي.

د هیج��ان د تولی��د د اصلیت او څرنګوايل په اړه، چې د آملاين هرب��ارت نظریاتو ته ورته والی 

ورکوي معتقد دی، چې هیجان د موقعیت  د درک له امله منځ ته راځي.

په دې توګه، چې ارګانیزم یو موقعیت ښه او مناسب درک کوي او په پای کې په ښادۍ او شوق 

راځ��ي او بل موقعیت ډېر خطرناک ترنظ��ر ورځي او په نتیجه کې وېرېږي او یا غمجن کېږي، بله 

نظریه چې د جیمز النګه په نظریه پېژندل شوې ده د هیجان فزیولوژیکي پدیده ده. دې نظريې 

ته ورته د جميس بل ډول وايل څخه خربتيا د هیجان سبب ګرځي.
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د اتم څپرکي پوښتنې:

۱:د هیجان جلوه عبارت ده له:

الف:  فزیولوژیک عکس العملونه.   ب: د هیجان  منځني عکس العملونه    ج: د بل رقموايل 

ظاهري برخې.       د: د ډېر شدید زر تېرېدونکی دخالت

2: له الندې عکس العملونو نه کوم يو د هیجان اکتسايب تجسم شمېرل کېږي؟

الف: مسخرې.     ب: خندا.       ج: سړه خوله         د: ژړا

۳: د هیجان د اصلیت په بیان کې له موجوده ستونزو نه يوه دا ده: 

الف: د هیجان جسمي نښې ثابتې او روښانه نه دي.

ب: د هیجان په اړه بېالبېلې نظریې شته.

ج: د هیجانونو نښې د محیط تر اغېزې الندې راځي.

د: هیجان یو فردي احساس او بشپړ خصويص دی.

۴: د الندې موردونو څخه کوم یو ډېر د هیجان تر اغېزې الندې راځي؟

الف: تل پاتې او پخوانۍ زده کړې.

ب: بشپړ ټینګ او غریزه یې عادات.

ج: د فرد عکس العملونه او خود رسه عملونه.

د: د شکل نیولو په حال عادات.

۵: د هربارت په نظریه، چې له عقل اخیستونکې نظریې رسه سمه ده، هیجان عبارت دی له

الف: د عضوي پدیدو څخه پوهاوی.

ب: د هیجان په موقعیت نه پوهېدل.

ج: د خودرسه عصبي دستګاه الس وهنه.

د: د هیجان احساس د بدين تغیراتو له امله.

۶: د هیجان لرونکی شخص معموالً

ب: اخالقي موانع نه لري.          الف: د انرژۍ کموالی لري.  

د: ډېره ښه حافظه لري. ج: ښه پرېکړه کوي.    
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۷: د جیمز النګه له نظریې رسه باید ووایو 

الف: لومړی وېرېږو او له هغه وروسته رېږدو.

ب: لومړی ژړا کوو وروسته غمجن کېږو.

ج: لومړی سپی وینو، وروسته وېرېږو.

د: لومړی درک کوو، وروسته وېرېږو.

۸: د هیجان په هکله هغه څه، چې ډېر ارزښت لري، عبارت دي له 

الف: د هیجان د وضعیت شدت.

ب: د پېښې پر وړاندې د لیدنې طریقه.

ج: تازه او یا هم زوړوالی.

د: د پدیدو د پېښو خپل اهمیت.

۹: کوم الندېنی عبارت ښیي، چې هیجان کوالی يش د جوړجاړي ارزښت ولري؟

الف: انسان هیجاين لیدل کېږي.

ب: هیجان پر دښمن د برید المل ګرځي.

ج: هیجان ذهن پڅ او فلجوي.

د: هغه حیوان چې ځان مړ ښیې؛ خو ژوندی وي.

۱0: که یوازې د فزیولوژیکو پدیدو څخه پوهاوی د هیجان المل يش، مونږ باید وکوالی شو، چې

الف: خپل غږ پورته کړو او غوسه شو.

ب: خپله تېښته ووینو او په شدت ووېرېږو.

ج: خپل رېږدېدل وګورو او ووېرېږو.

د: حالت درک کړو او هیجاين شو
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رسچېنې او اخځلیکونه:

روانشناسی عمومی   اثر دوکتور حمزه گنجی ۱۳۸۵.- ۱

ارتباطات تجارت. - 2

لکچر نوت های روانشناسی. - ۳
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د ښوونیز نصاب د پراختیا د ریاست پیغام

د  پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت د ښوونیز نصاب د انکشاف ریاست د 

ټولنې د عیني او ښکاره رضورت په درک کولو رسه چې د محصلینو او شاګردانو د دريس کتابونو په 

برخه کې یې تخنیکي او مسلکي رشتې درلودې او لري یې، په لومړي رس کې یې تصمیم ونیو، چې 

په ښ��وونیزو پالنونو او دريس مفرداتو باندې بیا کتنه وکړي او ورپس��ې بیا د شاګردانو او محصلینو 

د دريس کتابونو د تالیف لپاره مبادرت او کوښ��ښ وکړي. د خدای)ج( په فضل او مرحمت رسه او 

د ادارې او حس��ابدارۍ څانګې د ښ��وونکو په میړانې او همت رسه د ادارې او حس��ابدارۍ دريس 

کتابونه تالیف شول تر څو په وړیا ډول د شاګردانو او محصلینو په واک او اختیار کې ورکړل يش. 

د علم او معرفت له ټولو لوس��تونکو، عالقمندانو، د ادارې او حسابدارۍ د مکاتبو له ښوونکو، 

ګرانو ش��اګردانو او د تخنیکي او مس��لکي زده کړو د چارو له متخصصینو او همدا ش��ان له ټولو 

څېړونکو او شنونکو څخه صمیامنه هیله کیږي، چې د دې کتابونو په مطالعې رسه چې په لومړي 

ځل د ښ��وونکو او د ادارې او حس��ابدارۍ څانګې د مس��لکي غړو له لوري تالیف او تدوین شوي 

دي. د مس��لکي، تخنیک��ي او علمي مطالب��و او مفاهیمو د څرنګوايل په هکل��ه خصوصاً د هغوی 

امالیي او انش��ایي اش��تباهاتو په اړه مونږ ته الرښوونه وکړي، ترڅو په راتلونکي کې وکړای شو، په 

همدې او نورو برخو کې ګرانو ش��اګردانو ته له دې څخه ښه، غوره، ګټور او ارزښتناکه موضوعات 

وړاندې کړو. 

همدا ش��ان له ګرانو ش��اګردانو او محصلینو څخه هیله کوو ترڅو د دې کتابونو د مطالعې او 

اس��تفادې پر مهال د هیواد اقتصادي س��تونزې، فقر او وروس��ته پاتې والی په نظر کې ونیيس او د 

کتابونو په ساتنه کې کوښښ او زیار وبايس، ترڅو د ډېرو شاګردانو او محصلینو د ګټې وړ وګرځي.

پته: د پوهنې وزارت- د مسلکي او تخنیکي زده کړو معینیت

 د تعلیمي نصاب د پراختیا ریاست

د دريس کتابونو د چمتو کولو عمومي مدیریت


