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 د ارتباطاتو مديريت د اول سميستر سوالونه او ځوابونه

١٩٣١-١-١١تر  ١٩٣١-١-١تاريخ:   

 تعريف کړي؟ (Communication) يا افهام او تفهيم مفاهمهلمړي سوال: 

مفاهمه د مختلفو وسايلو او امکاناتو څخه په استفاده سره د ظرفيتونو تر منځ د  لمړي سوال ځواب:

نظرياتو، پيغامونو او احساساتو له ليږدلو يا انتقال څخه عبارت دي.معلوماتو، افکارو،   

يا: مفاهمه يا ارتباط د ويلو، ليکلو او اشارو په واسطه د افکارو، پيغامونو او معلوماتو څخه عبارت 

  دي.

د ارتباطاتو د تخنيک او الرو چارو د پوهيدلو لپاره څو ډوله مفاهمه لرو، و دوهم سوال: 

 ليکي؟

دري ډوله مفاهمه لري چي عبارت دي له )شفاهي، غير شفاهي او تحريري  سوال ځواب:دوهم 

 مفاهمه(.

تعريف او مثالونه يي  (Written Communication)مفاهمه تحريري دريم سوال:

 وليکي؟

تحريري يا ليکلي مفاهمه هغه مفاهمه ته ويل کيږي، چي په ليکلي بڼه پيغام دريم سوال ځواب: 

ورسيږي.اخيستونکي ته   

 مثال په ټوګه: )تجارتي ليکونه، راپورونه، وړانديزونه، نوټونه، موافقه او داسي نور(

کله چي اشرف المخلوقات )انسان( ته په ارتباطاتو کښي ستونزي پيدا شي څلورم سوال: 

 نو په مخکي څو الري لري واضع کړي؟

 څلورم سوال ځواب: 

چي يوه اداره يي په کار باندي وړي، په څو ډوله  (Resource) هغه منابع پنځم سوال:

 دي تشريح يي کړي؟

فزيکي منابع، بشري منابع، مالي منابع او نه محسوس کيدونکي منابع يعني ښه پنځم سوال ځواب: 

  مديريت.
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 تعريف کړي؟ (Employment)استخدام شپږم سوال:

تابيعت او  ځاي پر ځاي کولول څخه عبارت د يو ارګان يا موسسي د کارمندانو د  شپږم سوال ځواب:

دي. چي له يوي خوا کښي د ورسپارل شو وظايفو کښي فعاله ونډه واخلي، او له بله طرفه د ژوند د 

 دوام له اړخه مناسب او مساعد شرايط تر السه کړي.

راپور تعريف کړي؟اووم سوال:   

ته د يوي موسيي يا ارګان د اجراُتو په راپور د صالحيت لرونکو اشخاصو يا شعباتو  اووم سوال ځواب:

باره کي هر اړخيز او جامع معلومات ورکول او د هغوي څخه د معلوماتو او هداياتو تر السه کولو ته 

  راپور وايل کيږي. تر څو موفقيت او عدم موفقيت تعين او تثبيت شي.

راپور ليکنه تعريف کړي؟ اتم سوال:  

مسايلو او حوادثو ليکل په تحريري ډول، د هغه استول مربوطه د مختلفو حقايقو،  اتم سوال ځواب:

 څانګي ته عبارت د راپور ليکني څخه دي.

راپور بايد کومي ځانګړتياوي ولري؟ نهم سوال:  

راپور بايد الندي ځانګړتياوي ولري: نهم سوال ځواب:  

 الف: د شواهدو په اساس ترتيب شوي وي

لوستونکو ته واستول شيب: راپورونه بايد اغيزناک معلومات   

 ج: راپورونه بايد خلص ترتيب شوي وي،تر څو د خلکو توجه جلب کړي

په ساده الفاظو سره ترتيب شوي وي، تر څو هر څوک و کوالي هغه ولوليد: راپور بايد   

د راپور د ترتيبولو طريقه کومه ده بيان يي کړي؟ لسم سوال:  

د راپور د ترتيبولو طريقه په الندي ډول ده لسم سوال ځواب:  

د راپور اهداف بايد واضع او مشخص شي لکه:   

راپور چاته ترتيبوي .1  

د راپور اصلي مقصد يا هدف څه شي دي. 2  

ايا د کار محصوص شوي نيمګړتياوي مو په راپور کي ذکر کړي دي؟. 3  
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ي دي او کنه؟د راپور په ترتيبولو کي مو د يو بل شخص سره مشوره کړ. 4  

د يو راپور مهم ټکي بيان کړي؟ يوولسم سوال:  

د راپور مهم  ټکي عبارت دي له: يولسم سوال ځواب:  

  Title of Report د راپور عنوان .1

 د ليکوونکي نوم، تخلص او کاري موقف .2

 د راپور اخستلو تاريخ .3

 د عمده او اساسي ټکو په ګوته کول .4

پالن تعريف کړي؟  دولسم سوال:  

پيشبيني کوي، او د  (Goal) پالن يوه ذهني طرحه ده چي د راتلونکي لپاره اهداف سوال ځواب:دولسم 

  اهدافو لپاره وسايل ټاکل کيږي، او د وسايلو لپاره وخت ټاکل کيږي.

د پالن جوړولو ګټي کومي دي بيان يي کړي؟ ديارلسم سوال:  

 ديارلسم سوال ځواب: 

د پالن جوړوني اهداف څو دي، او په مکمل ډول يي وليکي؟ څوارلسم سوال:  

هدف هغه پايله ده چي د يوي اداري ټول فعاليتونه هغي ته د رسيدو  څوارلسم سوال ځواب:

 لپاره تر سره کيږي.

 د فعاليت د تنظيم له الري هدف ته رسيدل د شونتيا زياتوالي. .1

 د اقتصادي ګټي زياتوالي. .2

 تمرکز کول او له مسير څخه د ګرځيدو ډډه کول.په مقاصدو او هدفونو  .3

 د کنترول لپاره د وسيلو برابرول. .4
  

د مفاهمي اساسي عناصر څو دي وليکي؟ پنځلسم سوال:  

دي، چي عبارت دي له: 9د مفاهمي اساسي عناصر  پنځلسم سوال ځواب:  

اخيستونکي ته د ال د پيغام اخيستونکي د ارتباط د پيل کوونکي چي معمو ليږونکي منبع: .1

 اطالعاتو او مفهوم د ليږد چاري پيلوي.

 اخيستونکي: هغه څوک دي چي پيغام ورته رسيږي، پيغام اخلي او فکر ور باندي کوي. .2
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 د پيغام ذهني مفهوم: هغه فکر او سوچ دي چي بياد پيغام اخيستونکي ته ورسيږي. .3

م عيني مفهوم: پيغام يو لړ نښو او عالمو باندي بدليږي او د خبر ټکي او يا موضوع په د پيغا .4

 شکل اخيستونکي ته رسيږي.

د پيغام ليږي: د پيغام استولو وسيلي يا طريقي ته ويل کيږي، لکه د خبرو انتقال د تيليفون يا  .5

 انټرنيټ له الري يا هم د کاغذ د ليک استول.

يغام د اخيستونکي يا اخيستونکو له لوري تر السه کيږي، د پيغام درک د پيغام تر السه کول: پ .6

 کول د اړيکو د تامين په برخه کښي خورا اهميت لري.

په ذهني مفهوم باندي د پيغام بدلول: په ذهني مفهوم باندي پيغام بدلول هغه السته راوړنه ده،  .7

 .چي په واسطه ئي پيغام اخيستونکي د استونکي پيغام تفسير کوي

د پيغام درک کول: د پيغام اخستونکي د ذهني مفهوم له تر السه کولو وروسته د خپل ځان لپاره  .8

 پيغام درک کوي.

پارازيت اخالل: له هغو عواملو څخه عبارت دي چي د پيغام د اخالل المل ګرځي يا په بل عبارت  .9

 په ارتباط کښي مداخله کوي.

څو او کوم  (Foundations of Communication)د مفاهمي اساساتشپاړلسم سوال: 

 دي بيان يي کړي؟

د مفاهمي اساسات څلور دي چي عبارت دي له: سپاړلسم سوال ځواب:  

 مفاهمه له درک څخه .1

 مفاهمه له انتظار او توقع څخه .2

 مفاهمه تقاضا ده .3

 مفاهمه او معلومات فرق لري .4

په مکمل ډول  (Communication Skill)د افهام او تفهيم مهارتونهاوولسم سوال: 

 وليکي؟

د خبرو يا افهام او تفهيم مهارتونه شپږ دي چي عبارت دي له: اوولسم سوال ځواب:  

 د خبرو مهارت  .1

 د اوريدلو مهارت .2

 د پوښتنو کولو مهارت .3

 د ليدلو مهارت .4

 د پوهيدلو مهارت .5

 د باور او يقين کولو مهارت .6
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مفاهمي ډولونه څو او کوم دي؟ اتلسم سوال: د  

مفاهمه په دري ډوله ده، چي عبرت دي له: ځواب:اتلسم سوال   

 له ځان سره مفاهمه: .1

 24ي، او په هغي مفاهمي ته ويل کيږي، چي يو شخص له خپل ځان او فکر سره مصروف و

( برخي له ځان سره فکر کوي، چي دا په حقيقت   3ساعته يا )   18ساعتونو کښي تقريبا 

 کښي يو ډول له ځان سره ارتباط دي.

 اشخاصو تر منځ:د  .2

دغه ډول ارتباط دوه اشخاصو تر منځ را منځته کيږي، او يو له بل سره افکار او نظريات 

شريکوي. د مثال په توګه د تيليفون، انټرنيټ او يا نور اطالعاتو وسايلو له الري د افرادو تر 

 منځ د اړيکو تامين.

 د سازمانونو او تشکيالتو تر منځ مفاهمه: .3

د ادارو او تشکيالتو تر منځ را منځته کيږي، چي په ټوليز او ګروپي ډول الس دغه ډول مفاهمه 

 چي له شفاهي، غير شفاهي او ليکلو مفاهيمي څخه عبارت دي. رسي ورته کيږي،

تعريف او لس  (Non-Verbal Communication)غير شفاهي مفاهمهنوولسم سوال: 

 ( مهم ټکي يي وليکي؟11)

غير شفاهي مفاهمه هغه مفاهمي ته ويل کيږي، چي د بدن د غړو د حرکاتو په  نوولسم سوال ځواب:

 نتيجه کښي را منځ ته کيږي. لکه مخ، سترګي، او د السونو په اشارو سره تر سره کيږي.

 د غير شفاهي مفاهمي مهم ټکي:

ناخوښي  )تبسم، تريو تندي، د وريځو پورته کول، د سترګو تماس، د سترګو پټول، د خوښي احساس، د

.احساس، حيرانتيا، د السونو بندول، د درد خالف ورزي په وخت کي(  

ګټي او توانونه کوم دي بيان  (Verbal Communication)د شفاهي مفاهمي شلم سوال:

 يي کړي؟

شفاهي مفاهمي ګټي او تاوانونه عبارت دي له: دشلم سوال ځواب:   

 د شفاهي مفاهيمي ګټه:

سره دوه نفره خپل تفاهم ته رسيږي، يعني د ليږدونکي او اخستونکي ګټي يي دا دي چي په ډير اساني 

تر منځ مستقيم تماس روښانه کوي. چي اخستونکي عکس العمل ته په کتو سره کيدايشي پيغام داسي 

 مطرح شي چي لوي لوي غونډو ته په ډيره اساني سره ځآن ورسوي.
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:د شفاهي مفاهمي تاوانونه  

تاوانونه يي دادي چي د هغي صحيح ريکارډ په درست ډول سره نه اوريدل کيږي، او په رسمي چارو 

کي به بي اغيزي وي. او د اوږد او مفصل پيغام نه ليږدول د ناسمو تعبيرونو د ستونزو زياتوالي را 

 منځ ته کوي.

ي بيل، بيل را د جهت او مسير له مخي ارتباط په څو ډوله دي، هر يو  ئ يوويشتم سوال:

 وپيژني؟

د جهت يا مسير له مخي ارتباط په دري ډوله دي..... يوويشتم سوال ځواب:  

 عمودي ارتباط .1

هغه ارتباط دي چي زنځيري شکل د سازمانونو تر منځ د ښکته خوا پورته خوا او د پورته خوا 

پورته ارتباط، مخ نه ښکته خواته احکام او فرامين څخه عبارت دي.  او په دوه ډوله دي ) مخ 

 .کښته ارتباط(

  Horizontal Communication افقي ارتباط .2

هغه ارتباط ته ويل کيږي چي د يوي اداري د يو ليول يا يوي کچي په برخه کي تبادله کيږي. او 

پرته له دي چي پورته يا کښته الړ شي، په اړخيز ډول په جريان کښي وي، دا ډول ارتباطات په 

 او په ګډه کار کولو ته وده ورکوي.اداره کښي همغږي 

 هم سطحه ارتباط .3

هغه ارتباطاتو ته ويل کيږي، چي دوي بيال بيلي اداري په خپل منځ کي ارتباط شريک کړي. هره 

اداره کا چيرته بلي اداري ته معلومات ورکوي، بايد خپل امر يا مدير پري خبر کړي، او ځواب 

 ل شي.يي هم بايد د امر د خبرتيا وروستته وليږ

 يعني څه، مهم ټکي او مراحل يي را وپيژني؟ (Message)پيغامدوه ويشتم سوال: 

پيغام د يو ارتباط لپاره هدف جوړه وي، پيغام هغه شي دي چي معلومات  دوه ويشتم سوال ځواب:

 برابروي، پيغام ته يو لنډ راپور هم ويل کيږي.

 د پيغام مهم ټکي عبارت دي له:

 پيغام بايد مکمل وي .1

 پيغام بايد لنډ وي .2

 پيغام بايد د پوهيدلو وړ وي .3

 وي  Effectiveپيغام بايد موثر .4

 پيغام بايد واضع وي .5

 پيغام بايد عملي بڼه ولري .6
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د مفاهمي په اړه تخميني فيصدي بيان کړي؟ دري ويشتم سوال:  

% بايد وي او په دري ډوله دي111مفاهمه  دري ويشتم سوال ځواب:  

 کي څيره، قواره يا شکل، اشاري، جامي يا لباس او داسي نور% د خبرو کولو په وخت 41 .1

 % د خبري او د اواز لوړوالي او ټيټ والي31 .2

 % د عيني موضوع او کليماتو محتوه31 .3

رواني خنډونه، ادراکي خنډونه، بيل بيل تعريف کړي؟ څلورويشتم سوال:  

.څلور ويشتم سوال ځواب:  

  Mental Obstacle:رواني خنډونه 

هغه مسايل دي، لکه هيجان، قهر، درد، خوشحالي او نور چي پيغام په وړاندي د خنډونو موانع کڼل  

 کيږي.

د مثال په ډول: کا مونږ د يو خاص امرد رسيدو يا اوريدو توقع ولرو، دغه انتظار په پيغام غيزه کوي. 

 او يا هغه پيغام تر السه کړو، چي زمونږ د علم او عقيدي خالف وي.

  Perceptional Obstacle:خنډونه يا پوهيدني يادراک

ادراکي خنډونه هغه ستونزي دي چي هر شخص خپل فرهنګي يا اجتماعي او رواني پيښي درک کړي، 

 چي پايه يي د ارتباطاتو په پروسه باندي ډير منفي اثرات غورځوي.

 کوم دي بيان يي کړي؟ (Listening Obstacle) د اوريدلو خنډونه پنځه ويشتم سوال:

د اوريدول خنډونه هيجان او ويره د يوي موضوع په لنډ او خلص ډول بيانول پنځه ويشتم سوال ځواب:  

 د وينا کوونکو د وينا سره د اوردونکي د عالقه مندي نشتوالي 

 د وخت نه وړاندي تصور 

 د يو چا وينا ته نه پاملرنه 

 د ناروغي او ذهن خرابوالي 

  العملچټک يا تيز عکس 

  يدلغوڅفزيکي او تخنيکي ستونزي، لکه ټيليفون 
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د پوهيدلو خنډونه کوم دي بيان يي کړي؟ شپږويشتم سوال:  

-د پوهيدلو خنډونه په الندي ډول دي: شپږويشتم سوال ځواب:  

 د اوريدونکي له لوري ډول موضوعات داسي تصور کول شي چي کواښي دده مفکوره تهديدوي 

  يعني چي موضوع کي ډيري خبري وکړي  اوږدواليد مفاهمي زيات 

 يا هم د ځان نه مشر او يا کشر سره چي خبري کوي. د سين او سال خالف 

احوال پوښتنه د څو اهدافو لپاره کارول کيږي؟ اوو ويشتم سوال:  

احوال پوښتنه د دري اهدافو لپاره تر سره کيږي اوو ويشتم سوال ځواب:  

  د يو بل څخه خبريدل 

  بل ته د قدر او احترام ښودلو لپارهيو او 

 د پيژندني او معرفت لپاره 

په نظامي يا رسمي حالت کي احوال پوښتنه څه ډول ده بيان يي کړي؟ اته ويشتم سوال:  

په دغسي حالت کښي احوال پوښتنه ځانګړي قاعده لري، چي په شفاهي حالت  اته ويشتم سوال ځواب:

همدارنګه په نظامي يا رسمي حالت کښي احوال پوښتنه يو کښي په مختلفو ډولونو ترڅ کيږي، او 

 اندازه ښووني ته ضرورت لري.

د مثال په ډول: هر کله چي لوړ رتبه نظامي سرتيري د يوي ټيټي رتبي د عسکر سره مخ شي، او 

عسکر نظامي جامي اغوستي وي، يعني يونيفارم ئي په ځان کښي وي، د لوړ رتبه سرتيري يو خاص 

کوي. او کا نظامي جامي يي نه وي په تن په عادي ډ،ل ئي احترام کوي چي دا دوه حالته  ډول احترام

 ډير فرق لري.

په عادي يا معمولي حالت کښي احوال پوښتنه څه ډول ده واضع يي  نهه ويشتم سوال:

 کړي؟

او په د حالت کښي دواړه خواوي په ازاد ډول يو له بل څخه پوښتنه کوي،  نهه ويشتم سوال ځواب:

همدا راز په دغه حالت کښي يو له بل سره ټوکي هم کوي چي دواړه خواوي يو بل ته يو نوي ذهنيت 

 ورکوي.

په ځاني حالت کي احوال پوښتنه څه ډول ده بيان يي کړي؟ ديرشم سوال:  

په ځاني حالت کي د دواړو لورو تر منځ په احوال پوښتنه کي هيڅ قيد او شرط  ديرشم سوال ځواب:

دواړه لورو مسلک يو شان وي، يعني دواړه لوري همزولي وي.نشته او   
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څرنګه کوالي شو چي تقاضا يا غوښتني ته ځواب ووايه؟ يوديرشم سوال:  

د يو غوښتونکي تقاضا ته ځواب ويل په الندي دري برخو ويشل کيږي. يوديرشم سوال ځواب:  

 چي په روابطو ناوړه اغيزه کويد وړانديز او غوښتني پيدا کول او د هغه الملونه له منځه وړل  .1

 په عادي حالت کښي د غوښتني پوره کول په اړيکو باندي کوم منفي اثر نه غورځوي .2

غوښتونکو ته مثبت جواب ورکول، او هغه ته يو قانع کوونکي دليل وړاندي کول، په داسي حال  .3

شي د کښي چي هغه ته کوم اضافي سر خوږي پيدا نشي، چي د ځواب ويلو دغه الر کوالي 

 دواړو خواو تر منځ د ښو اړيکو المل ګرځي.

 (Direct & Indirect Request)د مستقيمو او غير مستقيمو غوښتنو دوه ديرشم سوال:

 تر منځ تشخيص بيان کړي؟

په مفاهمه کي غير مستقيمه غوښتنه د مستقيمي غوښتني په نسبت ډيره ادبي  دوه ديرشم سوال ځواب:

 او تشريفاتي بڼه لري، چي مثالونه يي په الندي ډول دي.

 کوالي شي چي صبا ته راته ليکونه واستوي. .1

 کوالي شي چي نيم ساعت وروسته مي در وغواړي. .2

 واستوي.تر څو چي کوالي شي د يو چابک او تيز پوست له الري راته  .3

 ځه نظر لري کا تر دير ورځو پوري يي وځنډوي. .4

 له تکليف پرته کوالي شي کوم وخت چي تاسو لپاره مناسب وي ماسره مالقات وکړي. .5

 په زغرده يي نشي ويلي چي صبا ستاسو مالقات وکړم. .6

د ملکي خدمتونو کار کوونکو يعني مامورينو تګالره څه ډول ده واضع  دري ديرشم سوال:

 يي کړي؟

د ملکي خدمتونو کار کوونکو يعني مامورينو تګالره په الندي ډول وي دري ديرشم سوال ځواب:  

 ښه چلند او نيک اخالق بغير د کوم تبعيض څخه لکه نجات، قوم پرستي، مذهب او داسي نور .1

 د معيبينو، ماشومانو، ښځو او سپين ږيرو د مشکل په حل کي بايد هڅه وکړي .2

 د يو قوم د مالتړ يا مخالفت په اړه وي. د هغه نظر څخه ډډه کول چي .3

 سره د چلند الرښونه بيان کړي؟ (Visitors)د مراجعينو څلور ديرشم سوال:

د مراجعين بايد تهديد نشي، او د هغوي کارونه بايد په لږ وخت کي تر سره  څلور ديرشم سوال ځواب:

شي، نه دا چي صبا ته پاتي شي. ځکه چي د ازار او بي نظمي سبب کيږي، او د بله پلوه د کارونو 
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وروسته پاتي کيدل د اداري فساد را منځ ته کيدو سبب کيږي، د خلکو بد بيني را منځ ته کيږي او په 

باندي ډير منفي تاثيرات غورځوي.ارتباطاتو   

ټولنيز عدالت او سازمان بيل، بيل تعريف کړي؟ پنځه ديرشم سوال:  

ي د افرادو تر منځ مساوات را ت مهم فکتور دي، چي د يوي ټولنټولنيز عدال پنځه ديرشم سوال ځواب:

ته کوي.منځ  

د امرانه او خادمانه برخورد تر منځ پايلي بيان کړي؟ شپږديرشم سوال:  

ادمه برخورد پايلي:د امرانه او خ شپږديرشم سوال ځواب:  

 امرانه برخورد:

 په ادارو باندي د خلکو بي اعتمادي ډير وي .1

 واسطه بازي او نور اداري فسادونه را منځ ته کيږي .2

 د منازعاتو او جنجالونو را منځ ته کول .3

 د ملت نه همکاري را منځ ته کول د دولت سره .4

 خادمانه برخورد:

 مراجعينو سره د ښو اړيکو را منځ ته کولد  .1

 د موثر خدمتونو وړاندي کول .2

 د همکاري فضا را منځ ته کول .3

 د ملت نيژدي کيدل د دولت طرف ته .4

 اوو ديرشم سوال:

د مرستي او غوښتني وړانديز بيان کړي؟ اته ديرشم سوال:  

څرنګه د مرستي وړانديز وکړو، د وړانديز د تر السه کولو په اړه بايد و  اته ديرشم سوال ځواب:

 پوهيږو چي وړانديز چاته وکړړو؟ په کوم ځاي کښي يي وکړو؟ د څه لپاره وړانديز وکړو؟

مثال په ډول: کا چيرته يو ښه دوست ولرو نو بايد په داسي الفاظو سره ورته ووايه )اجازه را کړي چي 

( خو يو معمولي کس ته په د ډول وړانديز کوالي شي )کوالي شم چي مرسته مرسته درسره وکړم

درسره وکړم( کا چيرته پو لوړ رتبه کس ته وړاندير کوو، نو په ډيرو احترام لرونکو کليمو او الفاظو 

 سره ورته وايي: )څه خدمت وکړم(.

 کوالي شم چي تاسو سره مرسته وکړم ) د ښه دوست لپاره( .1
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 ) د معمولي کس لپاره( ,تيا لريي ته اړايا مرست .2

 خوښه مو ده چي دا کار درته سرته ورسوم )د لوړ رتبه کس لپاره( .3

مستقيم هدايت او غير مستقيم هدايت بيل، بيل تعريف کړي، سره د  نهه ديرشم سوال:

 مثالونو؟

هدايت په دوه قسمه دي. نهه ديرشم سوال ځواب:  

 Direct Instruction مستقيم هدايت:

هدايت د يو فعل يا د کار د سرته رسولو لپاره کوالي شي مستقيم هدايتونه وکړي، د مثال په مستقيم 

 ډول ) الړ شي زر زما کار سرته ورسوي( يا ) داخل نشي ځکه زما د کار مزاحمت کوي(.

 Indirect Instruction  غير مستقيم هدايت:

کړي، د مثال په ډول ) کوالي شي چي غير مستقيم هدايت کوالي شي چي په ډيرو ادبي کليمو وړاندي 

 زما سره په کارونو کي مرسته وکړي( يا ) د غونډي د پيلدو په اړه ستاسو نظر څه دي(.

يو اړخيز او دوه اړخيز ارتباط بيل، بيل تعريف کړي؟ څلويښتم سوال:  

ارتباط په دوه ډوله دي. څلويښتم سوال ځواب:  

 يو اړخيز ارتباط:

چي د پيغام ليږدونکي په مقابل کښـي پيغام اخستونکي هيڅ عکس العمل  هغه ارتباط ته ويل کيږي

 ښکاره نه کړي.

 دوه اړخيز ارتباط:

هغه ارتباط ته ويل کيږي، چي د پيغام ليږدونکي په مقابل کي پيغام اخستونکي خپل عکس العمل څرګند 

 کړي.

د اړيکو د ښو کيدلو الري چاري بيان کړي؟ يو څلويښتم سوال:  

ټولي هغه ځانګړتياوي چي د مديرانو او کار کوونکو تر منځ د اړيکو د ښه  څلويښتم سوال ځواب:يو 

 کيدو المل ګرځي، هغه د النجو، کرکيچونو له منځه وړلو الملونه دي.

 د مديرانو او کار کوونکو له خوا د افرادو د کړنو خبرتيا .1

 سره تماس نيول د هغو د حال او احوال څخه خبرتيا او په ساده ژبه د هغوي .2
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بايد و پوهيږو، کوم کړکيچونه چي د مديرانو او کار کوونکو تر منځ په ارتباط کي را منځ ته  .3

 کيږي، هغه د يو پيغام ليږدونکي په توګه د مدير نه پيژندل دي.

غيز لرونکي خنډونه کوم دي، يواځي نومونه اد ارتباطاتو په وړاندي  دوه څلويښتم سوال:

 يي واخلي؟

د ارتباطاتو په وړاندي اغيز لرونکي خنډونه عبارت دي له: يښتم سوال ځواب:دوه څلو  

 Personal Quality شخصي خاصيتونه .1

 Sexualityجنسيت  .2

 عواطف .3

 د ويلو پرته ارتباط .4

شخصي خاصيتونه او جنسيت بيل بيل تعريف کړي؟ دري څلويښتم سوال:  

 دري څلويښتم سوال ځواب:

وينو، هر هغه څۀ چي وينو يي تر خپل فکري يي تر څيړني الندي مونږ واقعيت نه شحصي خاصيتونه:  

 نيسو، او واقعيت ورته وايو.

جنسيت: ښځي او نارينه بايد په مختلفو دالئيلو سره يو له بل سره ارتباط ټينک کړي، څيړنو ښ،دلي ده 

ي، او چي نارينه هر وخت په هغه ژبه خبري او مطاليب وړاندي کوي، چي د کار استقالل په کي و

ښځي په هغه ژبه خبري او مطاليب وړاندي کوي چي د روابطو او دوستي په اړه وي. يعني نارينه ډير 

 سخت دريزه او ښځي ډير زړه سواندي وي.

عواطف بيان کړي؟ څلور څلويښتم سوال:  

يعني د پيغام اخستونکي يو ډول احساس چي پيغام د محتوه څخه يي کوي،  څلور څلويښتم سوال ځواب:

ډول اثر ورباندي اچوي، له د اندازي څخه زيات غم، او يا خوشحالي. يو  

د ويلو پرته ارتباط څه ډوله دي تشريح يي کړي؟ پنځه څلويښتم سوال:  

ډيري وختونه د خبري له الري ارتباط او د خبرو پرته ارتباط سره همغږي  پنځه څلويښتم سوال ځواب:

وي. په هغه صورت کي چي ارتباط دواړه لوري يو د بل سره بشپړه موافقه ولري، په د ترڅ کښي 

ارتباط پياوړي کيږي، خو د خبرو پرته ارتباط د پيغام سره همغږي نه وي، چي په د ترڅ کي د پيغام 

وږي سره مخامخ کيږي او نه پوهيږي چي ريښتيني پيغام څۀ ډول وي.اخستونکي د سر خ  
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همدلي او همدردي په لنډ ډول واضع کړي؟ شپږ څلويښتم سوال:  

بايد کوشش وکړو، چي د ټولو اشخاصو سره مشترک احساس ولرو، او هر  شپږ څلويښتم سوال ځواب:

ي الري چي وي ارتباط ورسره وخت د هغوي سره په غم او ښادي کي ځان شريک کړو، او يا د هر

 ونيسو او پوښتنه يي وکړو.

ښه اوريدونکي پاتي کيدل تشريح کړي؟ اووه څلويښتم سوال:  

هرو خت بايد ښه اوريدونکي پاتي شو او د بل چا خبرو ته غوږ ونيسو،  اووه څلويښتم سوال ځواب:

او پوره حوصله سره خپل  ځکه د هر چا خبرو ته غوږ نيول دري المل ګرځي. تر څو هغه په ارام زړه

 احساسات بيان کړي. او د هغه نظرياتو ته چمتو شي.

؟په ارتباطاتو کي د افرادو شخصيت په پام کي نيول واضع کړياته څلويښتم سوال:   

بايد و پوهول شو چي زمونږ مقابل لوري څه ډول شخصيت لري، خارجي )د  اته څلويښتم سوال ځواب:

.انسان باطن( او د هغه د ذهني فکر سره سم حرکت و کړو انسان ظاهر( او کا داخلي )د  

په ارتباطاتو کي مقابل لوري ته په درنه سترګه کتل واضع کړي؟ څلويښتم سوال:نه   

هميش بايد د مقابل لوري احساساتو ته په درنه سترګه و ګورو، ځکه کا په نه څلويښتم سوال ځواب: 

کي د روابطو په ټينګيدو ډير منفي تاثيرات ايجادوي. او هر درنه سترګه ورته و نه ګورو، نو په د ترڅ 

.چاته په درنه سترګه کتل د اعتبار او باور فضا را منځته کوي  

په ادارو کي لوي ستونزي کومي دي؟ پنځوسم سوال:  

ډير خلک په د نظر دي چي د خلکو تر منځ افهام او تفهيم په ارتباطاتو کي ددغو  پنځوسم سوال ځواب:

يو او ستونزو اصلي سرچينه ده، يعني خلک نشي کولي چي يه له بل سره په ښه توګه مفاهمه څرګردان

وګ په اغيزمن ډول سره او يا ډير خلک نشي کولي چي مصاحبه يا ډيال وکړي، او يو بل درک کړي.

.سرته ورسوي  

 څه ته وايي؟ (Dialogue)ډيالوګ يو پونځوسم  سوال: 

ډيرو کسانو تر منځ د هدف د تر السه کولو په موخه د افکارو،  د دوو يا يو پنځوسم  سوال ځواب:

 نظرياتو، احساساتو، بيانولو ته ډيالوګ ويل کيږي.

 

په نظر کي ونيسو تر  يا خبرو اترو کي بايد کوم العملونهپه ډيالوګ  دوه پنځوسم سوال:

 څو د مقابل لوري عالقه ځان ته را واړه وو؟

 ي شو د خلکو عالقه ځان ته واړوو......ګوالڅنګه  دوه پنځوسم سوال ځواب:
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د کار کوونکو، همکارانو، مراجعينو او د ځان لپاره بايد د ښو خبرو اترو لپاره ضمينه برابره  .1

 کړو.

 د کار لپاره د يو هوسا او ښه چاپيلاير رامنځته کول. .2

زياتو خبرو او  د دواړو لورو يو د بل خبرو ته پاملرنه او د ښي زميني برابرول، او همدارنګه د .3

 سويي تفاهم نه مخنيوي کول.

 د کار کوونکو لپاره ازاده فضاُ رامنځته کولو لپاره ضمينه برابرول. .4

 د دواړو لورو تر منځ د ښو اړيکو د ساتلو لپاره د ضميني را منځته کول. .5

 په اداره کي د کار کوونکو د برخي اخستلو لپاره د سيستم تطبيق کول. .6

 و د رامنځته شوي علتونو څيړل.د ستونزو ښکاره کول ا .7

 مسوليتونو ته ځان رسول او کار کوونکو سره ارتباط نيول. .8

 د مختلفو طبيعتونو سره توافق کول. .9

 

 تعريف او په لنډ ډول يي را و پيژني؟ (Negotiation)مذاکره دري پنځوسم سوال:

 دري پنځوسم سوال ځواب: 

 ندي.اکره يواځي خبرو ته د مقابل لوري چمتووالي ذم .1

 اکره يواځي په خپل موقف باندي ټينګار ندي.ذم .2

 اکره يواځي امتياز ورکول او اخستل ندي.مذ .3

 اکره کي حتمن بريالي يا ناکام پاتي شي.نکړي، چي په مذتاسو بايد احساس و .4

د ونډي اخستلو لپاره د دوو ډلو کوشش تر څو شريکي نقطي پيدا کړي او د هدف په لور په تعريف: 

 .واخلي. يا د باور او رابطي را منځته کولو ته مذاکرات وايي کړنو کي برخه

 

 د يوي کاميابي مذاکري لپاره کومي مرحلي مهمي دي؟ څلور پنځوسم سوال:

 الندي مرحلي ضرور دي. څلور پنځوستم سوال ځواب:

 د ارتباطاتو د رامنځته کولو څرنګوالي.  .1

 د افرادو د ضرورتونو د تشخيص څرنګوالي. .2

 شرط د السته راوړلو څرنګوالي. د يو بريالي .3

 د ضرورتونو د پوره کولو څرنګوالي. .4

 -د يو کاميابي مزاکري لپاره د پورتني تخنيکونو يا مرحلي څخه مونږ الندي ګټي پورته کولي شو:

 خپل برياليتوب مو يقيني کيږي. .1

 د نتايجو السته راوړلو مو يقين او باور پيدا کوي. .2
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 په مذاکره کي بريالي حالت کوم حالت ته وايي؟ پنځه پنځوسم سوال:

يو بريالي حالت هغه ته وايي چي په هغه کي هيڅ شي د السه ور  پنځه پنځوسم سوال ځواب:         

 -نکړل شي:

 د مقابل لوري په قانع کولو کي د اسانتياُو را منځته کول. .1

 ستاسو اعتماد په خپل نفس را پيدا کول. .2

 تر څو داسي رهبري وکړي چي نور خلک ستاسو پيروي وکړي.ستاسو سره مرسته کوي  .3

 

 د مذاکري پروسه په څو مرحلو او څو پړاوو ويشل شوي؟ شپږ پنځوسم سوال:

 شپږ پنځوسم سوال ځواب: د مذاکري پروسه په دري مرحلو او شپږو پړاوو ويشل شوي.

 مرحلي:

 مزاکري په جريان کي مرحله .1

 د مزاکري څخه وروسته مرحله .2

 مزاکري څخه وړاندي مرحلهد  .3

 قالبونه )پړاونه(:

 -مزاکره په الندي شپږو پړاونو ويشل کيږي:

په د پړاو کي د مقابل لوري ټول معلومات بايد را ټول او مزاکري ته چمتووالي  پالن جوړونه: .1
 ونيول شي.

په د مرحله کي هر شخص بايد خپله موضوع په جدي ډول بيان کړي او  د خبرو کولو تنظيمول: .2
 خپلي ګټي د ضرورتونو په بنسټ مطرح شي.

ضروري ده چي د مقابل لوري په پټو دالئيلو او واقعيتونو پوه  د اساسي اړتياُو برسي کول: .3
 شو، او د مقابل لوري اساسي اړتياوي وڅيړو.

دا هغه پړاو دي چي په هغه کي مزاکري دواړه خواوي خپل  مخکي له مخکي موافقه کول: .4
وړانديزونه وړاندي کول، او هغوي بايد د يو بل وړانديزونه ته غوږ ونسي. او ټول مزاکره 

 کوونکي داسي يوه فضاُ رامنځته کړي، تر څو مزاکره يا خبري اتري کنترول شي.
دواړه خواوي خپل موفقيت ليک په  دا هغه پړاو دي چي د موافقو د راټولولو لړي يا سلسله: .5

 يوه قالب کي مکتوب يا يوه تفاهم نامه ترتيب او تنظيم کړي.
: دلته د مزاکري تکرارول د هر شخص سره مرسته کوي، تر څو ښو پايلو ته مزاکري تکرار د .6

 الس رسي پيدا کړي، او د ښو پايلو په اړه روزنه تر السه کړي.
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ارتباطاتمضمون:   

 سميستر: دوهم

بايد کوشش وکړو، چي د ټولو اشخاصو سره مشترک احساس ولرو،  :همدلي او همدردي

او هر وخت د هغوي سره په غم او ښادي کي ځان شريک کړو، او يا د هري الري چي وي 

 ارتباط ورسره ونيسو او پوښتنه يي وکړو.

ريدونکي پاتي شو او د بل چا خبرو ته هرو خت بايد ښه او :ښه اوريدونکي پاتي کيدل

غوږ ونيسو، ځکه د هر چا خبرو ته غوږ نيول دري المل ګرځي. تر څو هغه په ارام زړه 

 او پوره حوصله سره خپل احساسات بيان کړي. او د هغه نظرياتو ته چمتو شي.

بايد و پوهول شو چي زمونږ مقابل لوري څه ډول د افرادو شخصيت په پام کي نيول: 

خصيت لري، خاري )د انسان ظاهر( او کا داخلي )د انسان باطن( او د هغه د ذهني فکر ش

 سره سم حرکت و کړو.

هميش بايد د مقابل لوري احساساتو ته په درنه مقابل لوري ته په درنه سترګه کتل: 

سترګه و ګورو، ځکه کا په درنه سترګه ورته و نه ګورو، نو په د ترڅ کي د روابطو په 

و ډير منفي تاثيرات ايجادوي. او هر چاته په درنه سترګه کتل د اعتبار او باور فضا ټينګيد

 را منځته کوي.

-په ادارو کي لوي ستونزي کومي دي:  

ډير خلک په د نظر دي چي د خلکو تر منځ افهام او تفهيم په ارتباطاتو کي ددغو څرګردانيو 

ه له بل سره په ښه توګه مفاهمه او ستونزو اصلي سرچينه ده، يعني خلک نشي کولي چي ي

 وکړي، او يو بل درک کړي.

 او يا ډير خلک نشي کولي چي مصاحبه يا ډيالوګ په اغيزمن ډول سره سرته ورسوي.

د دوو يا ډيرو کسانو تر منځ د هدف د تر السه کولو په موخه د Dialogue:  ډيالوګ

 افکارو، نظرياتو، احساساتو، بيانولو ته ډيالوګ ويل کيږي.

په مختلفو ادارو کي )زه پوه نشوم، يا پوه شوم، ومي نشواي کړي( دا ډيري با ارزښته جملي 

 دي، چي په مذاکراتو منفي اغيزه کوي.

 او په ارتباطاتو کي د دواړو لوريو د اختالف المل له منځه وړي.
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% په موضوع بآندي 19% اختالف او 09بايد ووايو چي د مزاکري د ناکميدو اصلي علت 

 پوهي کموالي دي.د 

 -د خبرو اترو يا مزاکري تعريف:

 مزاکره يواځي خبرو ته د مقابل لوري چمتووالي ندي. .5

 مزاکره يواځي په خپل موقف باندي ټينګار ندي. .6

 مزاکره يواځي امتياز ورکول او اخستل ندي. .7

 نکړي، چي په مزاکره کي حتمن بريالي يا ناکام پاتي شي.تاسو بايد احساس و .8

 

 شي ته وايي؟ مزاکره څه

 بلکي مزاکره د بآور او رابطي دا منځته کولو ته ويل کيږي.

 

-د يو کاميابي مزاکري لپاره الندي مرحلي ضروري دي:  

 د ارتباطاتو د رامنځته کولو څرنګوالي. .5

 د افرادو د ضرورتونو د تشخيص څرنګوالي. .6

 د يو بريالي شرط د السته راوړلو څرنګوالي. .7

 څرنګوالي. د ضرورتونو د پوره کولو .8

 

د يو کاميابي مزاکري لپاره د پورتني تخنيکونو يا مرحلي څخه مونږ الندي ګټي 

 -پورته کولي شو:

 خپل برياليتوب مو يقيني کيږي. .3

 د نتايجو السته راوړلو مو يقين او باور پيدا کوي. .4

 

 -يو بريالي حالت هغه ته وايي چي په هغه کي هيڅ شي د السه ور نکړل شي:

 ي په قانع کولو کي د اسانتياُو را منځته کول.د مقابل لور .4

 ستاسو اعتماد په خپل نفس را پيدا کول. .5

ستاسو سره مرسته کوي تر څو داسي رهبري وکړي چي نور خلک ستاسو پيروي  .6

 وکړي.
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  مزاکره يا د خبرو اترو پروسه په دريو مرحلو او په سپږو قالبونو )پړاونو( ويشل

 کيږي.

 مرحلي:
 کي مرحله مزاکري په جريان .4

 د مزاکري څخه وروسته مرحله .5

 د مزاکري څخه وړاندي مرحله .6

 

 قالبونه )پړاونه(:
 -مزاکره په الندي شپږو پړاونو ويشل کيږي:

په د پړاو کي د مقابل لوري ټول معلومات بايد را ټول او مزاکري ته  پالن جوړونه: .7
 چمتووالي ونيول شي.

ص بايد خپله موضوع په جدي ډول په د مرحله کي هر شخ د خبرو کولو تنظيمول: .8
 بيان کړي او خپلي ګټي د ضرورتونو په بنسټ مطرح شي.

ضروري ده چي د مقابل لوري په پټو دالئيلو او  د اساسي اړتياُو برسي کول: .0
 واقعيتونو پوه شو، او د مقابل لوري اساسي اړتياوي وڅيړو.

زاکري دا هغه پړاو دي چي په هغه کي م مخکي له مخکي موافقه کول: .19
دواړه خواوي خپل وړانديزونه وړاندي کول، او هغوي بايد د يو بل وړانديزونه ته 

غوږ ونسي. او ټول مزاکره کوونکي داسي يوه فضاُ رامنځته کړي، تر څو مزاکره يا 
 خبري اتري کنترول شي.

دا هغه پړاو دي چي دواړه خواوي خپل  د موافقو د راټولولو لړي يا سلسله: .11
 يوه قالب کي مکتوب يا يوه تفاهم نامه ترتيب او تنظيم کړي. موفقيت ليک په

 : دلته د مزاکري تکرارول د هر شخص سره مرسته کوي، مزاکري تکرار د .12
 تر څو ښو پايلو ته الس رسي پيدا کړي، او د ښو پايلو په اړه روزنه تر السه کړي.

 
 ډيالوګ يا خبري اتري:

ه بايد په نظر کي ونيول شي، تر څو د مقابل لوري په خبرو اترو يا ډيالوګ کي الندي الملون

 عالقه ځان ته را اړوي.
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 څنګه ګوالي شو د خلکو عالقه ځان ته واړوو؟

د کار کوونکو، همکارانو، مراجعينو او د ځان لپاره بايد د ښو خبرو اترو  .19

 لپاره ضمينه برابره کړو.

 .د کار لپاره د يو هوسا او ښه چاپيلاير رامنځته کول .11

اړو لورو يو د بل خبرو ته پاملرنه او د ښي زميني برابرول، او د دو .12

 همدارنګه د زياتو خبرو او سويي تفاهم نه مخنيوي کول.

 د کار کوونکو لپاره ازاده فضاُ رامنځته کولو لپاره ضمينه برابرول. .13

 د دواړو لورو تر منځ د ښو اړيکو د ساتلو لپاره د ضميني را منځته کول. .14

 ار کوونکو د برخي اخستلو لپاره د سيستم تطبيق کول.په اداره کي د ک .15

 او د رامنځته شوي علتونو څيړل.د ستونزو ښکاره کول  .16

 مسوليتونو ته ځان رسول او کار کوونکو سره ارتباط نيول. .17

 د مختلفو طبيعتونو سره توافق کول. .18

 

 څرنګه کوالي شو چي حيرانوونکي موقعيتونه نه ځان و ژغورو؟

هيږو چي حيرانونکي حالت په مذاکراتو کي را منځته کيږي، مخکي له کله چي په د و پو

هغه نه بايد دواړه خواوي د ضرورت پرته خبري اتري وکړي، او ټول موضوعات منځته 

چي الندي  واچوي، تر څو دواړو خواوو ته د راحتي او ارامي احساس را منځته شي.

 رلي شو.والملونو په ذريعه سره مونږ د حيرانونکي څخه ځان ژغ

کله چي مذاکره د دوه کسانو يا ډلو تر منځ رامنځته کيږي، نو په دغه صورت کي  .1

 دواړه خواوي د اضافي خبري څخه ځان وساتي او هدف ته ځان ورسوي.

د ځان ښودني او کړکيچ پرته د ويلو او اوريدلو  له الري بايد اهداف السته راوړل  .2

 شي.

ي شو چي توازن په نظر کي ونيسو، چي هغه وخت ښه انساني روابط رامنځته کوال .3

 په د سره ستونزي ښه حل کيدلي شي.

 افراد يا اشخاص ولي ارتباطي الرو ته لمړيتوب ورکوي؟

نن ورځ مونږ د خداوند متعالي )ج( په يوه داسي نړي کي ژوند کوو، چي ارتباطاتو ته پکي 

څوک نشي کوالي، چي  ډيره اړتيا ليدل کيږي. يعني هغه څه چي حقيقت لري دادي چي هيڅ

 د نورو خلکو د مرستي پرته خپلي اړتياوي پوره کړي.
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 پدي ډول مونږ کوالي شوي چي الندي کارونه سرته ورسوو................

مونږ بايد د نورو افرادو سره په خبرو اترو کي د ډيرو نرمي ژبي نه کار واخلو، او  .1

ه به مونږ په زړه پوري نتيجي ته له زښت اعمالو نه بايد ډډه وکړو. چي په د ډول سر

 ورسيږي.

 په ارتباطاتو کي مهم عناصر خبري اتري، ليکل، بحث کول دي. .2

ارتباطات هغه رفتار ته ويل کيږي چي د ځان سره پيغام ولري او مقابل لوري درک  .3

 کړي.

غوره ژوند په دوستي کي وي، چي د بيال بيلو کسانو سره ښه ارتباطات ولرو، او د 

 څخه کار واخلو.ښو اخالقو 

 

 څرنګه د نورو خلکو سره اړيکي ټينګوالي شو؟

اصلي خبره په اخالص او ريښتينوالي کي ده، مونږ بايد کوشش وکړو چي د نورو خلکو او 

افرادو سره په اړيکو کي صادق ووسو. او له نامعلومو خبرو څخه ډډه وکړو او خپل هدف 

ه ډول بيان نه کړو، نو په د ترڅ کي مقابل په روښانه ډول بيان کړو. کا خپل هدف په روښان

 لوري ته انديښنه پيدا کيږي او د مقابل لوري سره به ښي اړيکي و نلرو.

 

 خپل احساسات بيانول:

مونږ بايد کوشش وکړو هغه احساسات چي په ژوند کي يي لرو د خپلي کورني او همدارنګه 

ت د مقابل لوري سره شريک د خپلو دوستانو سره شريک کړو. او کا چيرته خپل احساسا

باطاتو باندي منفي اثرات نکړو، نو په ترڅ کي مقابل لوري ته انديښنه پيدا کيږي او په ارت

 غورځوي.

 

 مشترکه زمينه او مشابه ټکي:

مونږ بايد کوشش وکړو چي ارتباطاتو کي داسي ټکي يا جملي وکاروو چي مشترک وي. 

درک کړو، نو په د ترڅ کي بايد د هغه اوامرو  يعني کله چي مونږ وغواړو چي مقابل لوري

ته نظر وکړو. او همدغه مشترک ټکي دي چي زمونږ په منځ کي يووالي او وروروالي 

 کوي، او باالخره تفاهم ته رسيږي.رامنځته 
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 د خپل نفس او عزت پياوړي کول:

رامنځته شو  د خپل نفس او عزت ساتلو لپاره بايد هميشه ښـه فکر ولرو او د خلکو تر منځ د

کړکيچونو په حل کي ښه پريکړه وکړو. او د اصالح فکر يي وکړو، په داسي اعمالو سره 

 ارتباطات دوه برابره کيږي.

 

 چپ پاتي کيدل:

چپ پاتي کيدل په ارتباطاتو کي يو اعجازي پيغام دي او د ارتباطاتو څخه مهم اړخ بلل 

انسانانو ترمنځ رضايت، همغږي او  کيږي. خو په د شرط چي پيغام ولري، چپ پاتي کيدل د

 احساسات ليږدوي.

 

 په مناسب ډول مخالفت کوي:

هر وخت بايد کوشش وکړو چي له بحث او کړکيچ پرته خپل مخالفت وښايو. بحث او کړکيچ 

معموال د غږ پورته کولو، فرياد کولو، قهر او غوصي سره رامنځته کيږي. هر څوک چي 

 په ځواب کي بايد تاسو ښه عکس العمل ښکاره کړي.وغواړي تاسو ته غوصه درولي نو 

 

 يو قول او يو عمل:

بايد کوشش وکړو چي قول او عمل مو يو وي، کله چي مونږ خپلو خبرو ته ارزښت 

 ورنکړو نو د نورو څخه به څه تمه ولرو چي زمونږ د خبرو احترام د وکړي.

ژوند يو بي ځايه سيالي  په ارتباطاتو کي دوه اساسي عوامل درک کيدل او درک کول دي.

)مسابقه( نده چي لوبي ورسره وکړو، بلکي مونږ او تاسو بايد د افرادو او نورو اشخاصو 

 سره داسي عمل تر سره کړو چي برياليتوب احساس کړو.

 کله چي د نورو افرادو سره مخامخ کيږو نو په واقعيت کي د هغو په ذهن کي ځاي نيسو.

 

 د ارتباطاتو کلتور:

کلتور له هغه ټولني يا مجموعي څخه عبارت دي چي شريک نظام، تعبير  تعريف: د کلتور

 او تفسير ولري.

په معوملي ډول هغه وخت د کلتور په هکله خبري کيږي چي د ملت مفهوم مو په ذهين کي ګرځي را 

ګرځي. هغه څوک چي يو ځاي کي پيدا کيږي او هلته سکونت او ژوند کوي او د هغه ځاي د دود او 

 واج سره اشناُ وي، د مثال په توګه )ملت( افغاني، امريکائي، عربي ته ويل کيږي.ر
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مليت د کلتور جز دي او کلتور د ملت يو جز بلل کيږي، د کلتور اجزاوي عبارت دي له... 

اقتصادي او سياسي اړخونه، د يو هيواد په سيمه کي مختلف مذهبونه، سياسي کړني، ټولنيز 

 حالت څرنګوالي.جنسيت او د کورنيو د 

 مليت )پښتون، تاجک، ازبک، هزاره(

 ملت ) افغان، ايراني، عرب، هندي(

 

 د کلتورونو تر منځ ارتباطات:

کا چيري تاسو د داسي چا سره کار کوي چي مورني ژبه يي ستاسو سره توپير ولري، نو 

 الندي ټکي بايد په نظر کي ونيول شي.

 ه ډډه وکړي.د اوږدو او پيچلو موضوعاتو د ورکولو څخ .1

 د جملي او عبارتونه په لنډ ډول بيان کړي. .2

 مقابل لوري ته وواياست چي ايا چمتو دي، چي ستاسو پوښتنو ته ځواب ووايي. .3

له هغه وغواړي چي ستاسو جملي په خپله ژبه تکرار کړي ځکه کا ستاسو په ژبه يي  .4

 .تکرار کړي امکان لري چي يواځي عبارت حفظ کړي او پيغام ته ځير نشي

 

 څو مختلف کلتورونه:

هغي ټولني ته ويل کيږي چي د څو مختلفو کلتورونو څخه جوړه شوي وي، لکه د امريکا 

يال متحده اياالت هغه هيواد دي چي څو ډوله کلتورونه پکي وجود لري چي علت يي څو ب

 بيلو مذهبونو او نژادونه دي.

 

 د ارتباطاتو پروسه:

موجوداتو په توګه کوالي شو چي په خپله خوښه او  مونږ د عقل او شعور لرونکي ژوندي

يعني هغه ټولنيز اطالعات چي په واک کي لرو  زړه له نورو خلکو سره اړيکي ټينګي کړو.

 يو سمبول او نشانه ټاکو، تر څو خپل مفهوم ته الس رسي پيدا کړو.

ځير هغه وخت چي مونږ د نورو خلکو سره اړيکي جوړه وو، نو اول بايد هغه شخص په 

 سره وګورو د راتلونکي وخت په اړه فکر وکړو.

 

او بالغت )په خبرو کي اضافه والي( او د ارتباطاتو د  په خبرو کي فصاحت

 پروسي تنظيمول:
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د ارتباطاتو د پروسي تنظيمول ددي معني نلري چي ويونکي بايد ټولي خبري وکړي. 

وايي؟، څه وخت يي چي څه ووايي؟، څنګه يي و)برعکس يو ارتباط ويونکي پوهيږي 

 کله پوښتنه  وکړو؟( ووايه؟، څه وخت خاموش پاتي شي؟،

 

د الندي العملونو پواسطه سره کوالي شو تر څو د ارتباطاتو پروسه په ګټوره 

 او دوه اړخيز ډول تنظيم کړو.

 د اعتماد او سميميت فضاُ رامنځته کول .1

 په ښه او دقيق ډول سره د مقابل جانب خبري اوريدل .2

 منځ کي د پوښتنو مطرح کولپه خپل  .3

 د ښه درک کولو په موخه د موضوعاتو تفسير کول .4

د ښه مثالونو انتخابول او همدارنګه په ښه او مناسب وخت کي د مباحثو څخه ګټه  .5

 اخستل.

وړاندي له دي چي څوک په تاسو باندي نيوکه وکړي د خپل ځان مراقبت يا ساتنه  .6

 کول.

ل او د هغه کليمو پر ځاي چي ستاسو نظريه د تاکيدي کليمو څخه ښه استفاده کو .7

 کمزوري کوي له هغه نه ځان ساتل.

 د پاي ته رسولو لپاره د ښو او بهترينو جملو برابرول. .8

د پوښتنو په طرحه کولو کي کوشش کول يعني د بي معني او لنډو پوښتنو لکه )هو او  .0

د نه ځواب د  نه( د ځواب ويلو څخه ډډه کول. په ځانګړي ډول په داسي حال کي چي

 خبرو د پيل کيدو نه مخکي مفاهمه دروي.

 

 فعال اوريدل:

 د اړونده پوښتنو مطرح کول .1

 تعبير او تفسير کول .2

 نوضيحات او اظهار .3

 د اوريدونکي نظرياتو ته احترام کول .4

 خالصه کول .5
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 د اوريدلو ډولونه:

لکه د هيجان حرفونه کارول چي اوريدونکي پام ځانته راوړي د  -دقيق غوږ نيول: .1

 )ام، ها، بلي(

د جمالتو تکرارول چي ايا هغه هم په مطلب  -په تفصيل سره د کليماتو اوريدل: .2

 پوهيدلي او يا نه دي پوهيدلي.

يعني دا چي تاسو اوريدل او غوږ نيول په  -فعال غوږ نيول او نتيجه السته راوړل: .3

ل سم ډول تر سره کړي او په نتيجه کي کوالي شي د وړاندي تګ په اړه خپ

 وړانديزونه وړاندي کړي.

د فعال غوږ نيول مقابل لوري ته ښه غوږ نيول او د هغه ځواب تر السه کول دي. چي 

په صورت کي د مقابل لوري درک غښتلي کيږي، اوريدونکي بايد پام وکړي چي 

 ويونکي ته په سم توګه غوږ ونسي او د ښه پوهيدلو لپاره د ويونکي کليمي تکرار کړي.

يونکي سره مرسته کوي چي په موضوع باندي د اوريدونکي بشپړه پوهيدنه دغه کار د و

ويونکي د ته اړ دي چي د اوريدونکي د ښه پوهيدلو تر السه کړي، او کا داسي نه وي 

 لپاره موضوع ښه بيان کړي.

 

 د اوريدونکي معمولي تيروتني:

 مطلب ته په بشپړه توګه پام نه کوي. .1

په د فکر کي وي چي څرنګه په خبرو ورګډ ددي په ځاي چي ښه غوږ ونسي  .2

 شي او په بحث رول لري.

 د ويونکي تکراري تيروتني:

 له خبرو وړاندي افکار نه تنظيموي. .1

 خپل هدف په روښانه ډول نه بيانوي. .2

 کوښښ کوي چي په يوه جمله کي له خده زيات مطالب ځاي کړي. .3

 د اوريدونکو ذهنونه خراب کړي. .4

 له حد څخه زيات د اوريدونکي ظرفيت جذب کوي. .5

 خپل مطالب په روښانه ډول نه بيانوي. .6

 هغه ټکي چي په نورو جملو کي بيان شوي وي هيروي. .7

 هغه څه چي تر دي مهاله ويل شوي ورته ځواب ورنه کړي. .8
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 څنګه کوالي شو د اوريدلو په وخت کي خنډونه له منځه يوسو؟

 وخت کي خنډ وي.ښه فکر نه کول د اوريدلو په  .1

 لمړي خبره په ياد ساتل هم يو خنډ دي. .2

 قضاوت کول يعني خبري ختمي ندي او د خبرو په وخت کي قضاوت وشي. .3

موضوع بدلول يعني ويونکي او اوريدونکي په عين وخت کي د يوي موضوع نه  .4

 ووځي او په بله موضوع ورګډ شي.

 شور ماشور مخه بڼده شي.د الرو بندول يعني د خبرو په وخت کي بايد د خلکو د  .5

 غوليدل په خبرو زر غوليدل يا تيرايستل. .6

 نصيحت کول هم يو خنډ دي. .7

 خيال پلوي هم يو خنډ دي. .8

په هغه صورت کي چي و يوهيږو مقابل لوري زمونږ په خبره پوه شو، او پوره  .0

درک يي ونکړل شو. په دغه وخت کي بايد په ساده او روښانه کليمو د مقابل 

 تنه وکړو.لوري نه پوښ

د امکان تر حده پوري بايد د ويونکي خبري غوڅي نکړو، کا چيرته وخت کم  .19

 وو نو هغه شيبه په مناسبو خبرو سره مطرح کوو او اخرني خبري مطرح کوو.

د اوريدلو په وخت کي بايد په مناسب ډول سره يوي خواته په ډير ادب سره  .11

 ونيسو.کينو، او په ډير ښه وضعيت د ويونکي خبرو ته غوږ 

د غوږ نيولو وخت کي بايد کوښښ وکړو چي د چاپيلاير سر خوښوونکي  .12

 له منځه يوسو، لکه تلويزون، جنريتر او داسي نور. عوامل

د مقابل لوري سره د خبرو وخت کي بايد کوشش وکړو چي کمي يا لږي  .13

پوښتني وکړو، تر څو هغه ته د خبرو کولو زيات وخت پيداشي، او د خبرو 

 ه په خپل واک کي پاتي شي.مکالمه د هغ

د پوښتنو کولو د اړتياو په صورت کي بايد ازادو پوښتنو څخه کار واخستل  .14

 شي، يعني هغه پوښتني وشي چي د يوي کليمي څخه ځواب ډير وي.

د چوپتيا په وخت کي د مقابل لوري په خبرو بايد ښه فکر وکړو، او د هغه د  .15

 خبرو په احساس پوه شو.

چي کله چپ يا خاموش پاتي شو او کله خبري وکړو بايد هيڅ په د بايد پوه شو  .16

 کله نا مطلوب يا بي معني چوپتيا رامنځته نکړو.



 Page 26 قدرت هللا شيرزاد

 

د نه پوهيدني په صورت کي بايد خاموش پاتي نشو، او مقابل لوري ته ووايو  .17

 چي خپله خبره بيا تکرار کړي.
ه چي ځيني وختونه کله نا کله د خبرو پر ځاي يواځي بايد مقابل لوري غوږ ونسو. دا ځک .18

 يواځي غوږ نيول د خبرو نه زياته ګټه کوي او د ستونزو په حل کي اغيزمن تماميږي.

 :Presentation پريزينټيشن

ددي بحث هدف دادي چي ګډونکوونکي سره مرسته کوي تر څو په وزارتونو او ادارو کي 

ره سهوه رامنځته پداسي طريقه چي کله نا کله په ارتباطاتو کي ډي ټينګ کړي. ارتباطات

 کوي.

هغه دا چي يا يي تعبير يا تفسير علت وي او د مقابل لوري لخوا د نه منلو ځواب ورکول 

 کيږي. نو بناُ ارتباطاتو تخنيکي مهارتونه په الندي کوچينو څانګو ويشل کيږي.

 د رهبري په اساس ارتباط .1

 د پريزينټيشن تخنيکونه .2

 د مذاکري تخنيکونه .3

 

 کول( تخنيکونه: پريزينټيشن )وړاندي

ګډون کوونکي د راتلونکي رهبري پر لور بايد کله نا کله نظريات پالنونه، او ستراتيژي له 

لوړ پورو او مهمو مقاماتو ته وړاندي کړي. په د اساس دوي بايد د نوي تخنيکونو او 

پريزينټيشينو سره اشنائي ولري. تر څو هغه پيغام چي دوي وغواړي وليږدوي او تر السه 

 وونکو ته يي ورسوي.ک

سربيره پردي ګډون کوونکي کله نا کله د داسي شرايطو سره مخامخ کيږي، چي د غونډي 

 خبري اتري رهبري کړي او دوي بايد د غونډي د قربه توب د نوي طريقي سره اشنا شي.

 

 د پريزينټيشن وړاندي کولو او د غونډي د کوربتوب تخنيکونه:

 ي.ددي بحث اهميت په الندي ډول د

 د پريزينټيشن د تخنيکونو او مينودينو څخه ښه ګټه اخستنه. الف:

 تاسو ته ډاډ درکوي چي ايا ګډونکونکي په مطالبو پوه شوي کنه. ب:

 تاسو ته ډاډ درکوو چي تاسو ټول پيغامونه درک شوي او کنه. ج:

له ګډون کوونکو سره مرسته کوي چي خبري ئي درک کړي دي او کنه، چي نور  د:

 ئي په الندي ډول دي. جزيات
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 نوروته قناعت ورکول اسانه کوي 

 .له تاسو سره مرسته کوي ترڅو په مسلکي توګه عمل تر سره کړي 

 .ستاسو په خپل نفس باندي باور زياتوي 

  له تاسو سره مرسته کوي، تر څو داسي رهبري شي چي نور خلک ستاسو څخه

 پيروي وکړي.

 

 ريف:د پريزينټيشن د تخنيکونو  يا اهميت تع

پريزينټيشن يو شمير محدود اشخاصو ته د يو لړ مفاهمو د ليږدولو يا انتقالولو څخه 

 عبارت دي.

په وزارتونو يا ادارو کي رهبران ډير وختونه الندي فکتورونه نورو خلکو ته وړاندي 

 کوي. لکه د غونډي مطالبونه، پالنونه، نظريات، نتايج.

 

 بايد دري شيان په پام کي ونيول شي.د پريزينټيشن د چمتو کولو په وخت کي 

 د مطالبو ليږدول .1

 پالن جوړول .2

 اوريدونکي او ګډون کوونکي بايد موجود وي. .3

 

 د يو کامياب پريزينټيشن په لور الزم ګامونه:

اوريدونکي او ګډون کوونکي ددي لپاره چي وکوالي شي د اوريدونکو او ګډون کوونکو په 

 يد له ځانه وکړي.اړوند فکر وکړي نو الندي پوښتني با

 اوريدونکي يا ګډون کوونکي څوک دي؟ .1

 شمير ئي څو کسانو ته رسيږي؟ .2

 ايا ددغه موضوع په اړوند مخکني اطالع لري او کنه؟ .3

 عمر ئي څومره دي، نارينه دي کا ښځينه؟ .4

 په غونډه کي د دوي د ګډون دليل څه دي؟ .5
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 د يو کامياب پريزينټيشن لپاره پالن جوړونه:
 اسو وغواړي هغه هدف روښانه کوي.ستاسو هدف چي ت .1

محتوه يعني د پريزينټيشن د وړاندي کولو لپاره کوم وخت په پام کي لري، او کوم  .2

مهم مطالب تر بحث الندي ونيول شي. اوريدونکي او ګډون کوونکي کوم شيانو ته 

 اړتيا لري چي ورباندي پوه شي.

 نيول شي:الندي عوامل د پريزينټيشن په پيل کي بايد په پام کي و

 د ګډون کوونکو پام ځان ته را اړول. .1

 خپل ځان هغوي ته ور پيژندل. .2

 په غونډه کي خپل ګډون هغي ته روښانه کول. .3

هغه السته راوړني چي په غونډه کي د تر السه کولو هيله لري، ګډون کوونکو ته  .4

 روښانه کول.

 د ګډون کوونکو سره خپله اړيکه نيول. .5

 

 د ليدلو کومکي وسايل:

 کوالي شي چي د الندي وسايلو څخه د بصري وسايلو په ذريعه کار واخلي. تاسو

توره يا سپينه تخته، فليپ چارټ، چي ځيني خلک يي له ځان لپاره جوړه وي او هغه 

 موضوعوګاني چي له ځانه يي تشريح کوي په ديوال باندي ځوړڼده وي.

ره، علمي نموني چي په کاغذ تدريسي پروجيکټور، پاورپواينټ پروګرام له الري، ويډيو، کم

 علمي معلومات وليکي او په اطاق يي و ځړوي، نندارتون او داسي نور.

 

 د پريزينټيشن تخنيکونه او د غونډي کوربه توب:

د پوسترونو د ډيزاين کولو لپاره د هندسي شکلونه څڅه ګټه اخستنه يا په ځانګړي ډول هغه 

يږي او د مستطيل، بيضوي، دايروي او داسي کارتونه چي د فلش کارتونو په نامه سره ياد

 نورو شکلونو لپاره ډيزاين کيږي.

هر کارت مختلف رنګونه لري، د مثال په توګه تور رنګ د منفي کارو لپاره او شين رنګ 

د مثبتو کارو لپاره په کاريږي. ددي لپاره چي خپل پريزينټيشن ګډون کوونکو ته وړاندي 

يل کړي او اوريدونکي بايد په دقيق ډول ستاسو خبرو ته کړو او بايد تاسو خپلي خبري پ

 غوږ ونسي او ستاسو پريزينټيشن و ګوري.
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مهمه خبره دا ده چي تاسو پوه شي چي څرنګه يي وواياست، څه وواياست، څه اهميت لري، 

 سوچ پري وکړي.

 

 په پريزينټيشن کي تمرين او ګروپي کار:

 .ګډون کوونکي په څلور نفري ګروپونو وويشي .1

 خپل ځان د پريزينټيشن د وړاندي کولو ته چمتو کړي. .2

 په ياد ولري چي د ګډون کوونکو  په اړه فکر وکړي. .3

 د ليدني او کتني په اړه ئي فکر وکړي. .4

په تاالر کي د شته وسايلو څخه په ګټه اخستنه سره د ليدو وړ د يو سيمينار په اړه  .5

 فکر وکړي.

 و څخه ګټه واخلي.يواځي د تصويرو د ګرافيک او نورو شيان .6

 خپل پريزينټيشن مو ګډون کوونکو ته وړاندي کړي. .7

 ګډون کوونکو ته ګټور فيډبيک او نتيجه ورکړي. .8

 

 غږ:
وورو او احيسته خبري وکړي تر څو ټول خلک و کوالي شي چي ستا خبري تعقيب  .1

 کړي.

په لوړ اواز خبري وکړي تر څو ټول اوريدونکي و کوالي شي ستاسو خبري  .2

 واوري.

ښانه او واضع خبري وکړي تر څو اوريدونکي ستاسي خبري ښه تحليل او درک رو .3

 کړي.

په عام يانه او معياري )اندازه( ډول خبري وکړي تر څو اوريدونکي ستاسو په خبرو  .4

 ښه و پوهيږي.

 

 څيره:

هميش بايد لبخنده خبري وکړي تر څو ټولو ګډون کوونکو، ليدونکو او اوريدونکو ته ډاد 

 ير کوښښ او هڅه وکړي چي کيچ، ستړي او ويريدلي ښکاره نشي.ورکړي. او ډ
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 سترګي:

د پريزينټيشن په وخت کي د ګډون کوونکو خواته بايد ډير، ډير وکتل شي چي د هغوي سره 

 ښه اړيکه و نيول شي. او د خبرو په وخت کي هر چاته ډير کتل ارتباطات زياتوي.

 نوټ يا ياداش له مخي مطالب ما وايست.او د يوي موضوع د وړاندي کولو په وخت کي د 

 

 د ودريدلو طريقه:

د خبرو په وخت کي هميش نيغ بايد ودريږي او کوم بل څه ته تکيه ونکړي. ډاډه اوسي چي 

 د اوريدونکو په مخ کي داسي و نه دريږي چي د هغوي مزاحمت وکړي.

 نه تښته وويني.پداسي طريقه ودريږي چي ټول اوريدونکي و کوالي شي توره تښته يا سپي

 السونه:

له هغو سامان االتو لکه قلم او داسي نورو شيانو سره لوبي مه کوي، او د خبرو په وخت کي 

 خپل السونه په جيبونو کي مه اچوي.

 

 پښي:

د خبرو کولو په وخت کي خپلي پښي په ځمکه د پاسه مه کشوي، او د خبرو په وخت کي 

 ورته وساتي.ډير کوشش کوي چي خپلي پښي د ځمکي نه پ

 

 سينګار:

هغه جامي واغوندي چي د پريزينټيشن له غونډي سره مناسب وي او کوښښ وکړي چي د 

ګډون کوونکو لپاره جامي وا نه غوندي. ډير کوښښ وکړي چي هغه زيورات چي ځالنده 

 وي او د افرادو يا اوريدونکو پام ځان ته را اړوي ګټه پورته نکړي.

 

دريدلو طريقه، السونه، پښي، رفتار او نور تاثيرات په غږ، څيره، سترګي، د  نوټ:

 پريزينټيشن کي ډير مهم رول لوبوي.

 

 عمل:

د پريزينټيشن موضوع ته په کتو سره عالقمند، ډاډه، ارامه ووسي. او مسلکي عمل تر سره 

 کړي.
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 د پريزينټيشن تخنيکونه او د غونډي کوربتوب:

 کوي.........الندي تيروتني ستاسو پريزينټيشن کمزوري 

د نامعلومو جملو نه ګټه اخستنه ستاسو پريزينټيشن کمزوري کوي، کا چيرته د  .1

موضوع په جريان کي د نا معلومه جملي سره مخ شي نو هغي پر ځاي )زه باور 

 لرم( د جملي نه کار واخلي.

د منفي جملي څخه ګټه اخستنه بد نظر دي چي د خلکو احساسات کمزوري کوي، نو  .2

 لي د رامنځته کيدلو په مقابل کي د )زه باور نلرم( جملي نه کار واخلي.د منفي جم

 د غير ضروري جملي نه استفاده مه کوي. .3

 

 د غونډي د کوربتوب مهم قوانين:

 ټول خلک د يو برياليتوب په رامنځته کولو کي بايد خپل مسوليت احساس کړي. .1

 د خپلو خبرو مخاطب خپله اووسي، نه بل څوک. .2

 ي يواځي او يواځي يو کس بايد خبري وکړي.په يوه وخت ک .3

 په لنډ ډول خبري وکړي تر څو خلک ستاسو په هدف و پوهيږي. .4

 په لمړي سر کي ستونزو ته ځان ورسوي. .5

)يعني  يو بايد وائي)يعني دا ونه وائي چي بي جرته يم او نشم ويلي(،  ونه وايي .6

ريزينټيشن نه وي ورکړي )يعني کا پ زه بايد ووايمپريزينټيشن بايد يو کس ورکړي(، 

 بايد ووائي زه بايد ووايم چي جرئت مي ښه شي(.

 

 د غونډي د کوربتوب پالن:

 ګډون کوونکو ته ښه راغالست ويل .1

 د غونډي پيل کول په خبرو اترو سره .2

 د غونډي د رامنځته کولو دليل روښانه کړي .3

 هغه نتيجه چي د غونډي نه وروسته ئي الس ته راوړي تشريح کړي. .4

 ډي مقررات په ځان عملي کړي لکه: موبائيل بندول.د غون .5

 د غونډي تقسيم اوقات يا جدول توضيع کړي. .6

ګډون کوونکي د غونډي پيل ته چمتو کړي، او ډاډ تر السه کړي چي ټول د غونډي  .7

 نه ښه نتيجه تر السه کړي.
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 د موضوعاتو را ټولول:

ګډون کوونکو څخه  په غونډه کي مطرح شوي موضوع يا فرعي موضوعات په اړوند د

خپل نظريات را ټول کړي. او بيا وروسته د هغه نه خپلي پوښتني منسجمي يا په ترتيب 

کړي، تر څو ډاډ تر السه کړي چي ګډون کوونکي ستا د پوښتني په اړه څه نظر لري. ايا 

 موافق دي او کنه؟

ه کوالي شو د مثال په ډول په الندي ډول يوه موضوع اوريدونکو ته ورکوالي شو، څرننګ

 تونو کي خپل فعاليتونه زيات کړو؟چي په وزار

 

 د موضوعاتو انتخابول:

په غونډه کي د ټولو ګډون کوونکو څخه موضوعات را ټول او وروسته ئي ترتيب کړي او 

بيا ګډون کوونکو ته اجازه ورکړي. هر وخت کي چي زړه و غواړي د راټول شوي 

قطه يي پوښتنو لپاره کوالي شي چي څو، څو نموضوعاتو څخه ګټه پورته کړي. ددي کار 

 څخه ګټه واخلي، او د ګډون کوونکو موافقه تر السه کړي.

وروسته د غونډي نور پړاونه تعقيب کړي، لکه د موضوع په اړه بحث، هدف مشخص 

کول، موافقه او تصميم نيول، او په اخر کي ډاډ تر السه کول چي ستاسو کار يو هدف ته 

 نتيجه ورکوي او کنه. الس رسي او عملي

 

 ستراتيژيک پالن جوړونه:

 په ستراتيژيکي پالن جوړونه کي په النيد مراحلو باندي ګټه اخلو.

 دنده بشري منابعو ته ځانکړي کړي. .1

 نتيجي منسجمي )ترتيب( او بصري )ليدلي( کړي. .2

 په اخر کي د غونډي خالصه کول، او نتيجه الس ته راوړل. .3

 ونکو لخوا ګټوره نتيجه يا فيډبيک تر السه کول.د موضوع په اړه د ګډون کو .4

د غونډي د نتيجو يا ميتودولوجي په اړه چي په غونډه کي ورځخه نتيجه اخستل شوي  .5

 زيات فکر کول.

 

 د پريزينټيشن تخنيکونه او د غونډي کوربتوب:

 د غونډي له ځانګړو فلش کارتونو څخه استفاده کول. .1

 ټولول.له نوم او صاحب پرته د نظرياتو را  .2
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 هر نظر له لنډ عبارت سره د کارت له پاسه ليکل. .3

 په الس ليکلو سره بايد روښانه، لنډ يا مختصر او له دري کرښو نه ډير نه وي. .4

 ځوابونه بايد د ستون يا کالم جوړښت په څير وليکل شي. .5

 د همدي کرښي لپاره بايد کالم يا د هري څانګي لپاره يو عنوان په پام کي ونيول شي. .6

 

فلش کارټ څخه ګټه اخستنه د پوښتنو، موضوعاتو او نظرياتو غوره الر ګڼل کيږي.  له

څرنګه چي کومکي وسايلو پواسطه پوښتني منسجم يا ترتيب کوالي شوو، او يا د ګډون 

نو تاسو هماغه کارتونه چي يو قسم رنګ او  کوونکو څخه غواړو چي ځوابونه يي وليکي.

وويشي، ګډون کوونکي خپل ځوابونه بايد په مارکر قلم شکل ولري د ګډون کوونکو په منځ 

 او غټو ټکو سره لږ تر لږه په دري کرښو کي وليکي.

او هر کارټ بايد د يوي موخي لپاره و کارول شي، له هغه وروسته بايد هر شخص خپل 

کارت په چپه ډول سره کيښدي. په هر وخت کي بايد د موضوعاتو په راټولو کي له فلش 

 زياته ګټه واخستل شي. کارتو څخه

 

 

 

 

 کوونکي: قدرت هللا شيرزادترتيب 
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