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د پوهنې وزارت پیغام

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 رسیدو الرې چارې طی کوي او د یوه نیکمرغه، مرفه او ودان افغانستان راتلونکی تضمینوي.
انسان په خپل وار رسه د الله تعالی له جانبه او هم د خپل انساين فطرت له اړخه مؤظف او مکلف 
دی چی د ځمکې په عمران او د یوه سوکاله ژوند د اسبابو او ایجاباتو د تکمیل لپاره خپل اغیزمن نقش، 

همدارنګه ميل او اسالمي رسالت ادا کړي.
له همدې ځایه ده چې د یوه ژوندي او فعال انسان نقش، د خپل ژوند د چاپیریال او خپلې اړوندې 

ټولنې په اړه،  تل مطلوب او په هیڅ حالت کې نه نفی 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 اسالمي ارزښتونو، احکامو او همداراز معقولو او مرشوعو قوانینو ته په ژمنتیا رسه، 
د افغانستان په انکشاف کې فعاله، چابکه او موثره ونډه واخيل، ځکه دغه سرت او سپیڅيل هدف ته د 
رسیدو 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 سپیڅلو احکامو 
څخه الهام اخیستی، نو الزمه ده چې زموږ د ټولنې لپاره هر ډول پرمختګ او ترقي باید په علمي معیارونو 
داسې اساس او بنا يش؛ چي زموږ د کارګر نسل 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 یوازي 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 استادان او مربیون باید په بشپړه توګه پوه يش، چې د ودان 
او نیکمرغه افغانستان ارمان، یوازې او یوازې د دوی په پیاوړو مټو، ویښ احساس او نه ستړي کیدونکي 
جد او جهد کې نغښتی او د همدغو مسلکي او تخنیکي زده کړو له امله کیدای يش په ډیرو برخو کې د 

افغانستان انکشايف اهداف تر السه يش.
د دې نصاب له ټولو لیکواالنو، مولفینو، ژباړونکو، سموونکو او تدقیق کوونکو څخه د امتنان تر څنګ، 
په دې بهیر کې د ټولو کورنیو او بهرنیو همکارانو له مؤثرې ونډې او مرستو څخه د زړه له کومي مننه 
کوم. له درنو او پیاوړو استادانو څخه رجامندانه هیله کوم چې د دې نصاب 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 نیکمرغه، مرفه، پرمختليل او ویاړمن افغانستان په هیله
فاروق وردګ

د افغانستان اسالمي جمهوریت د پوهنې وزیر
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د ادارې او مديريت تعريف

رسلیکونه

مدیر څوک دی؟

په اداره کې د نهو اصلونو ترشیح

د منجمنټ لوړه سطحه )عايل مدیریت(

د وګړو ترمنځ  د کار ویش

د مدیریت عمده مسوولیتونه

همغږي

د استخدام چارې

رسچینې او اخیستنې



رسیزه

صنعتي پرمختياوو او د نوې ټكنالوژۍ سيستمونو د انسانانو د ژوندانه په څرنګوايل او تشكيل 

كې يو ځانګړى نظم رامنځته كړ. دې ډول پرمختياوو نه يوازې د ټولنې د ټولنيز او صنعتي ژوندانه 

پر وضعه او تشكيالتو كې اغېز وكړ، بلكې ټولنيزو كړنو، فكر او طرز ته يې هم بدلون وركړ. د نننۍ 

نړۍ په بېالبېلو ټولنو كې ټولنيز نظام او اقتصادي پرمختياوې، چې فوق العاده پراختيا او پرمختيا 

يې موندلې، يوې مطلوبې ادارې او ډله ييزو همكاريو ته اړتيا لري، چې كوىل شو په بېالبېلو برخو 

لكه سوداګريزو، كولتوري او نورو كې د ډله ييزو همكاريو په موخه په ادارو او موسسو كې د 

شعبو او څانګو رامنځ ته كول، چې د اداري مراتبو د لړۍ تر رهربۍ او الرښوونې الندې د ټاكلو 

موخو د تررسه كېدو او السته راوړلو لپاره فعاليت كوي، د بېلګې په توګه ياد كړو. 

څرګنده ده، چې هر نظام له ادارې او منجمنټ پرته خپلې چارې په سمه توګه پر مخ نه يش 

وړالى او هم يې نه رامنځ ته كول او تاسيسول د يوه سازمان موخې له ناكامۍ رسه  نه يش مخ 

كوىل ، له دې امله يوه اداره يا نوموىل شوى سازمان هم نه يش كوىل اداري دندې په ښه او بشپړه 

توګه تررسه كړي، ځكه له دقيقې پالن جوړونې، دقيقو او منظمو تشكيالتو، سمې رهربۍ او كنټرول 

پرته د سازمان موخو ته رسېدنه ستونزمنه او ښايي ناشونې وي. 

د وخت په تېرېدو او د ادارې او منجمنټ د ګټو او ارزښت پر پېژندنې رسه سازمانونو او 

ادارو وپتېيله، چې دې موضوع ته ډېره پاملرنه وكړي، ترڅو د سازمان موخو ته د نژدې كېدو لپاره 

له ټولو مهارتونو كار واخيستل يش. نن ورځ دا څانګه د ورځ په ورځ ډېرېدونيك اهميت له امله 

د اداري مسايلو ترڅنګ د منجمنټ اړوند مسايل ټاكلو موخو ته درسېدو لپاره ډېر مرستندوى او 

بنسټیز ګڼل كېږي. نن ورځ د نړۍ په ډېرى پوهنتونونو، مدرسو، انستيتيوتونو او نورو اختصايص 

موسسو كې تدريسېږي او د هغو له اړوندو مهارتونو، تجربو او تخصص څخه د ټولنيزو، اقتصادي 

او سيايس علومو په ډېرى برخو كې الزمه ګټه اخيستل كېږي.  

په درناوي

پردیس سلطاين
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لومړى څپرکى

د ادارې او مدیریت تعریف

 

د زده کړې موخه: ددې څپرکي په پای کې به زده کوونکي  الندې موضوعات زده کړي:

د ادارې تعريف	 

د ادارې د سري او بشپړتيا ليدلورى	 

موخې	 

د اړوندو اړخونو موثريت او مثمريت 	 

د ادارې او مديريت تعريف: اداره يو ټولنيز يا اجتامعي نظام دى، چې د ځانګړو كړنالرو پر 

بنسټ والړ وي او په هغه کې ګڼ شمېر وګړي يو لړ نسبتاً مشخصو  هدفونو ته د رسېدو په موخه 

پر بېالبېلو او دقيقو دندو بوخت وي. 

په اداره کې د کار د اسانتيا او مشخصو موخو ته د رسېدو لپاره يو د بل تر څنګ د اشخاصو 

ځاى پر ځاى کولو پروسه ډېره د پام وړ ده، تر څو له هغو نه په اغېزناکه او مثمره توګه ګټه 

واخيستل يش او په پايله کې يې د اړوندو خواوو ډاډ او خوښي ترالسه کېږي. 

مديريت: مديريت په لغت كې د اداره كولو په مانا دى او په اصطالح كې مديريت په لږ 

وخت او په لږ لګښت رسه موخې ته د رسېدو لپاره د انساين او مادي ځواك يا نريو همغږي كولو 

ته وايي. په بله وينا د ادارې د اركانو له هغې جملې نه، د دندو، پالن، موخې او منابعو سازمانولو 

يا تنظيم ته مديريت وايي. 

توليزه موخه:

په دولتي چارو کې د ادارې او مديريت پر اهميت پوهېدنه.
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د ادارې او مديريت ودې او بشپړتيا ته لنډه کتنه: 

تر صنعتي انقالب مخکې ) د ١٨ پېړۍ وروستيو او د ١٩ پېړۍ لومړيو( کې د انساين ځواک 

د روزنې لپاره مطلوب او بنسټيز مضامني او مطالب موجود نه وو، خو د شلمې پېړۍ په پيل کې  

په فوق العاده پراختيا رسه علومو او فنونو ته د نويو علمي پوهو په توګه اړتيا محسوسه شوه. د 

 Charles B bbage علمي مديريت مفکوره د لومړي ځل لپاره د انګلييس ليکوال  چارليس بيبيج

په وخت کې د ) د صنايعو د خاوندانو سپمونه( کتاب کې رامنځ ته شوه او شاوخوا پنځوس کاله 

وروسته  د هرنيتون Henry towne په نامه يوه امريکايي پوه د خپلې صنعتي موسسې په اداره 

کې  نوې کړنالرې وکارولې، چې د هغه وخت د مسؤولينو د پام وړ وګرځېدې.

تر ۱۹۰۳ ز كاله پورې د مديريت د پوهې يا علم په نامه هېڅ ىش موجود نه وو، خو په را 

وروسته كلونو كې  فريد ريك ونسلو تايلور Frederck w.toylor   د علمي مديريت په نامه يوه 

رساله خپره كړه، چې نن ورځ د تايلور سيستم د علمي مديريت په نامه يادېږي، چې تر ډېره په 

صنعتي موسسو كې د توليد د زياتوايل لپاره د ځانګړو كړنالرو او فنونو درلودونكې ده. ټايلور په 

خپله رساله كې له هغو  عنارصو او د اداري واحدونو له اړيكو څخه يادونه كړې، چې د توليد 

 mvmah( ټايلور د نظريې پر بنسټ د انساين كړو وړو مكتب د زياتوايل بنسټ ګڼل كېږي. د 

behavioral approach(، چې د بېالبېلو روېشونو لرونىك او د ادارې د كار او كړنو مرستندوى 

واقع شو، منځ ته راغى. د وخت په تېرېدو رسه له ۱۹۲۰ ز نه بيا تر ۱۹۶۰ ز کلونو په لسیزوکې 

پايله  او مفكورې رامنځ ته شوې، چې په  د مديريت ګڼ شمېر روېشونه او سيستمونه، نظريې 

كې يې اداري كارونو او فعاليتونو ښه واىل وموند او همداشان د انساين ځواك روزنې او استخدام 

ته ځانګړې پاملرنه واوښته. د يادو كلونو په ترڅ كې د لومړۍ او دوميې نړيوالې جګړې پر مهال 

) له ۱۹۱۴ تر ۱۹۱۸ او -۱۹۴۵ تر ۱۹۴۵(پورې د توليد په ډولونو او كيفيت كې په ځانګړې توګه 

په پوځي تجهيزاتو او لوازمو كې ډېر بدلونونه منځ ته راغلل، خو د جګړو په پاى ته رسېدو رسه 

د توليداتو په كيفيت، كميت او ډولونو كې ډېر زيات بدلونونه رامنځ ته شول او دا ټول د ښه 

مديريت له امله وو، چې ډېره پاملرنه ورته شوې وه. 

بايد ووايو، چې نن ورځ د مديريت اصطالح يوازې د صنعتي توليداتو د چارو او سيستمونو 

په ښه وايل پورې محدوده نه ده، بلكې د وخت په تېرېدو رسه له دې اصطالح څخه د اداري او 

ټولنيزو چارو د ښه وايل په الر كې كار واخيستل شو او دې پايلې ته ورسېدل، چې موسسې د ننني 

اړوندو كارونو كې  پرته په خپلو  له ګټې اخيستنې  او كړنالرو څخه  له مطلوبو اصولو  مديريت 

برياليتوب نه يش ترالسه كوىل. 

د مديريت كارونو او فعاليتونو  د كمپلكس كمپيوټري ماشينونو په وسيله پراخواىل او اهميت 
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وموند، په ځانګړې توګه د كمپيوټر د الكرتونيك ماشني په كارولو رسه، چې تر ۱۹۶۰ كال وروسته 

له هغه څخه الزمه ګټه واخيستل شوه، د مديريت د علم اهميت يې نور هم لوړ كړ. د وخت په 

تېرېدو او د مديريت د بېالبېلو دندو، لكه پالنجوړونې، تشكيالتو، كنټرول، رهربۍ او همغږيتوب 

د اهميت او ارزښت په درك او پېژندلو رسه د پرسونيل كادرونو دندو ورځ په ورځ ډېرواىل وموند 

او هر كال ډېر محصالن او زده كوونيك په نړۍ كې د پرسونيل چارو د ادارې او مديريت په څانګه 

كې پر زده كړو بوخت شول، چې د پرسونيل چارو او مديريت په څانګه كې دا ټول بدلونونه د علم 

او تخنيك په بېالبېلو څانګو كې د پرمختګونو له امله دي.  

دا ټول بدلونونه او پرمختياوې او د علومو د پوهانو او عاملانو نوې نظريې د ادارې په علم 

كې د نويو انګېزو د منځ ته راتګ المل شول، چې په پايله كې يې ورځ په ورځ د مديريت اهميت 

زياتواىل موندىل او د ډېرى عاملانو او پوهانو پاملرنه يې ځان ته اړولې ده او نوې انګېزې د ادارې او 

 scient( مديريت د منځ ته راتګ المل شوې دي، چې باالخره په پايله كې يې نننى علمي مديريت

ific man agement ( او د مديريت نورې بېالبېلې څانګې رامنځ ته شوې دي. 

د ادارې او منجمنټ مهم تويك:

۱ – هدف،

۲ – منابع،

،)effectiveness( ۳ – موثريت يا

،)efficiency( ۴ – مثمريت

.)stakeholders ( ۵ - رشيك اړخونه

موخه يا هدف: موخه هغه غوښتل شوې يا مطلوبه پايله ده، چې د يوې ادارې ټولې كړنې په 

هامغه لوري سوق كېږي. 

د موخې ځانګړنې: موخه بايد الندې ځانګړنې ولري:

- څرګنده او مشخصه به وي، 

- د ارزونې يا سنجش وړ به وي،

- د ترالسه كېدو وړ به وي،

-  رښتينې به وي،

- د يوې زماين محدودې درلودونكې به وي. 
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منابع: منابع د يوه سازمان مادي او معنوي پانګه ګڼل كېږي او الندې ډولونه لري: 

- فزييك منابع

- مايل منابع

- انساين منابع

- نامحسوسې منابع

موثريت يا effectiveness: د سمو كړنو او فعاليتونو له تررسه كولو څخه عبارت دى، چې د 

سازمان موخو ته د رسېدو لپاره له موږ رسه مرسته كوي. هغه څه چې په موثريت كې ډېر مطرح 

دي، هغه د څرنګوايل يا كيفيت مسئله ده. 

مثمريت )efficiency(: د كړنو او فعاليتونو سم تررسه كول دي، چې له هغه څخه په ګټې 

اخيستلو رسه له لږې پانګې څخه ډېر محصول يا ډېره نتيجه ترالسه يش، يانې د پانګې د محصول 

نسبت ډېر وي. 

په مثمريت كې الندې تويك د بحث وړ دي: 

- څومره واىل يا كميت،

- بيه،

- وخت.

په اداره او منېجمنټ كې رشيك لوري:

له هغو اشخاصو څخه عبارت دي، چې په سازمان يا د هغه په كړنو كې برخه لري، ګټه ترې 

پورته كوي او يا متايل ورته لري او يا دا، چې د سازمان كړنې او فعاليتونه په يو ډول پر هغوى هم 

د ګټې او هم د تاوان له پلوه اغېزې ولري. 

رشيك يا دخيل لوري د الندې كټګوريو لرونيك دي: 

- سهيم يا برخه اخيستونيك،

- كاركوونيك او مامورين،

- پريودونيك/ متويلوونيك،

- وړاندې كوونيك،

- د سيمې وګړي.
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د لومړي څپريك د مطالبو لنډيز:

څرګنده ده، چې هېڅ نظام له ادارې او منجمنټ پرته خپلې دندې او فعاليتونه په سمه توګه 

نه يش تررسه كوىل او همداشان د هغو نه رامنځ ته كول او تاسيسول، د يوه سازمان موخې له 

نابودۍ او ناكامۍ رسه مخ كوىل يش. 

اصالحاتو  اداري  د  موخه،  بنسټيزه  پروګرامونو  ښوونيزو  د  مهارتونو  د  مديريت  اوسمهاله  د 

په پيل كولو كې د دولت د پاليسۍ مالتړ او د مليك كاركوونكو د كاري وړتيا وده او پرمختيا او 

همداشان خلكو ته د اغېزناكو خدمتونو په وړاندې كولو رسه د هغوى ځواكمنول دي. 

ورځ په ورځ د ادارې او مديريت اهميت ډېر شوى او د پوهانو او عاملانو د ډېرې پاملرنې وړ 

ګرځېدلې او په دې برخه كې نوې انګېزې د دې المل شوې، چې په اداره او منجمنټ كې نوې 

څانګې رامنځ ته يش. د وخت په تېرېدو رسه برش د مديريت د بېالبېلې دندوې، لكه پالن جوړونې، 

تشكيالت، كنټرول، رهربي او همغږيتوب په غاړه لري.

د پرسونيل كادرونو دندو ورځ په ورځ ډېرواىل موندىل او هر كال ډېر محصالن او زده كوونيك 

د پرسونيل چارو د ادارې او مديريت په څانګه كې پر زده كړو بوخت دي، چې د پرسونيل چارو 

او مديريت په څانګه كې دا ټول بدلونونه د علم او تخنيك په بېالبېلو څانګو كې د پرمختګونو له 

امله منځ ته راغلل.  
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د لومړي څپريك پوښتنې:

۱ – اداره تعريف كړئ؟

۲ – مديريت تعريف كړئ؟

۳ – د ادارې او مدیريت پر بشپړتيا او وده رڼا واچوئ؟

۴ – موثريت تعريف كړئ؟

۵ –مثمريت تعريف كړئ؟

۶ – موخه يا هدف څه ته وايي؟

۷ – منابع څه ته وايي، تعريف یې كړئ؟

۸ – مدير او مديريت څه توپري رسه لري؟ 

۹ – د كميت او كيفيت په هكله رڼا واچوئ؟



7

دويم څپرىك

مدیر څوک دی؟

 

د زده کړې موخې: ددې څپرکي په پای کې به زده کوونکي  الندې موضوعات زده کړي:

 - د مدير او مديريت كاري او عمده دندې. 
 - د مديريتونو د تشكياليت سيستم په هكله معلومات.

 - په سازمانونو كې د پالنونو كارونه. 

مدير څوك دى: مدير په لغت كې اداره كوونيك او كاركوونيك ته وايي او په اصطالح كې مدير 

هغه څوك دى، چې د خپل ټيم يا ډلې د كړنو مسووليت پر غاړه لري. 

مدير او مديريت څه ىش دى؟

مديريت په لغت كې د اداره كولو او منجمنټ او دې ته ورته امثالو په مانا دى او په اصطالح 

كې مديريت په لږ وخت او په لږ لګښت رسه موخې ته د رسېدو لپاره د انساين او مادي ځواك 

همغږي كولو ته وايي. په بله وينا د ادارې د اركانو له هغې جملې نه، د دندو، پالن، موخې او 

منابعو سازمانولو يا تنظيم ته مديريت وايي. 

سيستم څه ىش دى؟

په يو بل پورې تړلې يو شمېر هغه كړنالرې دي، چې د دغو كړنالرو په تررسه كولو رسه د 

يوه سازمان د موخو يوه برخه ترالسه كېدالى يش. په بله وينا سيستم له يوې ټولګې يا مجموعې 

كوي،  كار  ګډه رسه  په  چې  څخه،  برخو  اړوندو  پورې  بل  په  يو  څو  له  چې  دى،  عبارت  څخه 

ټوليزه موخه:

د بېالبېلو سطحو په هکله معلومات
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تشكيل شوى وي، په داسې توګه، چې په يوه برخه كې د ستونزې د پېښېدو په صورت كې ټول 

سيستم اغېزمنېږي، خو د ادارې او مديريت له مخې، سيستم د يوه سازمان د داخيل ارګانونو او 

ډيپارمتنټونو له مجموعې څخه عبارت دى، چې خپلو مشخصو او ګډو موخو ته د رسېدو لپاره له 

يو لړ مشخصو مقرراتو او قواعدو پريوي كوي او په ګډه فعاليت رسه كوي. 

سيستم په دوه ډوله دى، يو تړىل سيستم او بل ازاد سيستم دى، ازاد سيستم له بهرين چاپېريال 

رسه اړه لري، خو تړىل بيا د هغه برعكس وي. 

سرتاتېژي څه ته وايي؟

سرتاتېژي هغه جامع، ځانګړى او بشپړ پروګرام دى، چې پر بنسټ يې د يوه سازمان بنسټيزو 

موخو ته نيل يا نژدې وايل ټاكل كېږي. په بله وينا سرتاتېژي د يوه سازمان ټوليزې يا كُيل موخې ته 

د نژدې وايل او رسېدو لپاره د جامع پاليسيو او كړنو پالن ته ويل كېږي. 

پالن: په سيستامتيكه او منظمه بڼه موخې ته د رسېدو لپاره له مخكې نه جوړه شوې طرحه 

پالن بلل كېږي. د وخت د مديريت له مخې پالن درې ډوله دى:

- لنډمهاله پالن
- منځمهاله پالن

- اوږدمهاله پالن 

تشكيل څه ىش دى؟

تشكيل په يوه اداره كې د دندو وېشنې، د مسووليتونو او واكونو د حدودو ټاكلو، د واحدونو 

منطقي اړيكو ټاكلو او د مراتبو لړۍ ته وايي. درې ټيك په تشكيل كې د اهميت وړ دي: 

- د دندو وېش 
- د مسووليتونو او واكونو د حدودو ټاكل او تثبيتول

- د واحدونو منطقي اړيكې ټاكل

د تشكيل موخې او مفهوم:

نن ورځ د يوه هېواد تشكيل د بېالبېلو موخو پر بنسټ طرحه كېږي او هره اداره يا موسسه 

د خپلې اړتيا له مخې د خپل تشكيل پر طرحه الس پورې كوي. د بېلګې په توګه د يوې نظامي 

موسسې تشكيل د يوې ښوونيزې او روزنيزې موسسې له تشكيل رسه د موخو او دندو له مخې، 

ډېر توپري لري، خو په هر تشكيل كې د درېيو څيزونو وړاندې كول، لكه منظم تشكيل، د اشخاصو 
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شتون او مايل مسايل اړين ګڼل كېږي، چې په ګډه موخې ته د رسېدو لپاره الر اسانوي. نن ورځ 

دندې،  پخوا  لري.  توپري  ډېر  پلوه  له  مفهوم  او  مانا  د  موضوع  تشكيل  د  ته  وختونو  پخوا  نظر 

مسووليتونه او اړيكې څرګند نه وو، خو نن ورځ، چې علم او تخنيك ډېر پرمختګ كړى، د دې 

توان يې موندىل، چې د تشكيل لپاره بشپړ تعريفونه او معيارونه وړاندې كړي، خو د تشكيل د 

موضوع او منځپانګې د درك كولو لپاره اړ يو، هغه تعريفونه غوره كړو، چې د پوهانو او عاملانو له 

خوا وړاندې شوي دي. بايد ووايو، چې په ځينو ځايونو كې د تشكيل او سازمان كلمه تقريباًپه يوه 

مفهوم رسه كارول شوې ده. هغه تعريف، چې نن ورځ ټول پوهان پرې متفق دي هغه دادى، ) يو 

شمېر وګړي چې په ټوليزه توګه تر يوې رهربۍ الندې د اداري مراتبو په لړۍ كې له شته امكاناتو 

رسه د ځانګړو قوانينو مطابق موخو ته د رسېدو لپاره رامنځ ته شوي وي او په هغه كې دندې، 

مسووليتونه او انساين اړيكې مشخصې وي. تشكيل بلل كېږي.( 

هغه تعريف چې د سازمان لپاره وړاندې شوى، دادى: ) يوه ډله انسانان چې بېالبېلې عقيدې 

او اډيالوژۍ ولري او ټول د يوې يا څو ټاكل شويو موخو د السته راوړلو لپاره په متفقه رایه يو 

بل رسه همكاري وكړي او له ټولو تكنالوژييك، مادي او انساين منابعو ګټه واخيل او هر يو غړى يا 

ګډون كوونكې ډلې د خپلو فعاليتونو په مقابل كې د ګټې غوښتونكې وي.(

له پورتنيو تعريفونو او مفاهيمو جوتېږي، چې تشكيل او يا سازمان دواړه د ټاكل شويو او 

مشخصو موخو د ترالسه كولو په موخه له وګړو او له منابعو او امكاناتو څخه د ګټې اخيستنې 

او  مانا  يوه  دواړه  كې  په حقيقت  كېږي، چې  ته  رامنځ  له مخې  د همكارۍ  بل رسه  له  يو  او 

مفهوم احتوا كوي. د سازمان يو بل تعريف داسې دى، سازمان هغه وسيله ده، چې په عميل او 

سيستامتيكه توګه انسان خپلې موخې ته رسوي. 

بايد ووايو، چې هر ډول تشكيل درې مهمې دندې لري او په هغو كې بايد منعكس شوى وي:

1 – د يوې ادارې په تشكيل كې د دندو وېشنه: په لومړي رس كې الزمه ده، چې په هغه كې 

د دندو ډلبندي، د كار وېشنه، چې په هغو كې د بېالبېلو اداري واحدونو كنټرول او همغږي په 

ښه توګه تررسه يش، مشخصه يش، چې دا كار ځانګړو موخو ته د يوې ادارې د رسېدو له مهمو 

عواملو څخه ګڼل كېږي.  

2 – د مسووليتونو او واكونو ټاكل او تثبيتول: د ګډو موخو د تامني لپاره ډله ييزه همكاري 

بايد تر يوې رهربۍ الندې د مراتبو د لړۍ په ترڅ كې تررسه يش، له دې پرته په اداره كې ګډوډي 

او خپلرسي رامنځ ته كېږي او د ادارې د موخو د ترالسه كولو په الر كې ستونزې پېښېږي. 

3 – د اداري څانګو يا واحدونو ترمنځ اړيكې: ) عمودي او افقي( ټاكلې او مشخصې وي، له 

دې پرته شخيص او نارسمي اړييك ښايي په اداره كې د ستونزو، بې عدالتۍ او تيتوايل المل يش. 

د تشكيل پر پورتنيو يادو شويو توكو رسبېره، موخو ته د رسېدو لپاره د دندو د ډلبندۍ كار، د 
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واكونو وركول، د مسووليتونو ټاكل او تثبيتول، د اغېزناكې همكارۍ په موخه د اړيكو ټاكل هم په 

تشكيل كې غوره تويك ګڼل كېږي. د تشكيل مفهوم او پېژندنه د هر پوه او عامل له ليدلوري توپري 

لري، دا چې ډېرو پوهانو په دې برخه كې نظرونه وړاندې كړي، نو موږ نه شو كوىل، د ټولو نظرونه 

دلته راوړو؛ نو په دې توګه غواړو يوازې د ۱۹ او ۲۰ پېړۍ د څو تنو نوموتو پوهانو نظرونه راوړو. 

د يادونې وړ ده، چې د دغو پوهانو د عقايدو او نظرونو ترمنځ هم توپريونه ليدل كېږي او آن يو 

پر بل يې نيوكې هم كړې دي، يو د بل نظرونه يې حتا رد كړي هم دي، له همدې امله د اصولو د 

رامنځ ته كولو لپاره د دوى د عقايدو او نظرونو په راړولو كې ستونزې شته، خو د ځينو نظرونه او 

عقايد بيا تر يو لړ خربو اترو وروسته تر يوې قاعدې الندې راوستل شوي او باالخره د اداري اصولو 

او قواعدو په توګه منل شوي دي. 

لكه څنګه، چې پر ۱۹۱۶ كال یوه فرانسوي پوه هانري فايول Henry Fayol په خپل كتاب 

   Ureic Gulick او اوريك ګيوليك M ony Rialy د ادارې د فن اصول( كې، همداشان مونري اييل(

او كوچنيو  او همداشان Max Weber د تشكيل  اړه كتابونه وليكل  پر ۱۹۳۹ كال د تشكيل په 

سازمانونو په اړه نظرونه وړاندې كړل، چې نظرونه يې تقريباً همغږي وو. په دې توګه دا نظرونه 

باالخره د ادارې او مديريت د علم د اصولو د رامنځ ته كولو لپاره مرستندوى واقع شول، چې د 

ادارې او منجمنټ دا اصول به د مديريت په برخه كې مطالعه او وڅېړو. 

د تشكيل ډول: هر تشكيل د هغه د ټاكل شويو موخو او دندو د كيفيت او كميت له پلوه له 

يوې ادارې نظر بلې ته توپري لري.  

لكه څنګه، چې مخكې مو د يوې ښې ادارې تشكيل او د هغې د وګړو يا كاركوونكو اړيك، هم 

له رسمي او هم له نارسمي اړخه مطالعه كړې، اوس تشكيل د متركز او نه متركز له نظره څېړو.

كه څه هم متركز او نه متركز په مطلقه توګه د يوې ادارې په تشكيل كې هېڅ شتون نه لري، 

نو له همدې امله له تشكياليت، سيايس او جغرافيايي اړخه تل د متركز او نه متركز ترمنځ تعادل 

توپري موندىل. تشكيل، چې عمدتاً د واكونو د وركړې له امله د ځانګړو رشايطو په ترڅ كې رامنځ 

ته كېږي، يوه داخيل يا كورنۍ چاره ده، چې له امله يې د ادارې دندې چټكتيا او ښه واىل مومي 

او د اداري كارونو د ځنډ مخنيوى كېږي. 

متركز او نه متركز له سيايس او جغرافيايي پلوه بېله مانا او مفاهيم لري، چې دلته د هغو څېړل 

موږ له موضوع څخه لرې كوي، نو ځكه ترې تېرېږو او د تشكيالتو پر موضوع خربې كوو. 

فعاليتونو د تررسه كولو عمومي  پاليسۍ، پالن د  د  يا چارواىك  يو مركزي مقام  اداره كې  په 

مسوول دى او د پايلو د ارزونې او السته راوړنې لپاره الزم او مطلوب ترتيبات نييس او د موخو د 

ترالسه كولو لپاره د بېالبېلو فعاليتونو ترمنځ د همغږۍ لپاره مناسبې كړنالرې غوره كوي. په دې 

كې شك نشته، چې متركز د وګړو د رهربۍ په سيستم كې ډېر غوره رول لوبوىل دى او د ادارې 
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د بېالبېلو دندو او فعاليتونو د تررسه كولو په چاره كې يې همغږي او يوواىل رامنځ ته كړى او د 

راتلونيك لپاره يوه متصوره وقايه ګڼل كېږي. 

د متركز ګټې په هغه صورت كې څرګندېداى يش، چې د ادارې د فعاليتونو ملنه ډېره پراخه نه 

وي، له هغه پرته د ادارې فعاليتونه په بېالبېلو پوړونو يا طبقو كې د ګڼو كارونو غوښتنه كوي. 

د يادونې ده، چې په ټولو اداري څانګو كې د نه مركزيت اندازه يو شان نه ده. هره اداره 

د هغې د تشكيل د پراختيا پر بنسټ د دندو د تررسه كولو لپاره له څو طبقې امرانو، رييسانو، 

مديرانو، كاركوونكو څخه منځ ته راځي او په تشكياليت نه متركز كې اسايس مسئله داده، چې څومره 

د ادارې ځانګړې دندې لوړو چارواكو د ځان لپاره غوره كړي  او څومره دندې رييسانو ځان ته 

ټاكلې دي. 

بناً د محصول د ډول يا جغرافيايي سيمې او يا نورو عواملو پر بنسټ تشکيلېږي او هر امر په 

يادو شويو څانګو يا د واحدونو په داخيل چارو کې خپلواک دى او له خپلو کړنو او فعاليتونو څخه 

اړوندو مقاماتو ته رپوټ ورکوي.  

په اداري او تشکياليت مترکز کې واک او صالحيت له هغه واک او صالحيت رسه، چې کارکوونکو 

ته ورکول کېږي، توپري لري. ځکه کارکوونکي ښايي د خپل واک يوه برخه بل چا ته ورکړي، چې په 

دې صورت کې دا کار انفرادي اړخ لري.  

تشکياليت نه مترکز هغه وخت مطرح کېږي، چې د صالحيتونو ورکړه عمومي اړخ ولري او د 

ادارې په ټولو طبقو کې عميل کېږي. يو بل څه، چې د يادونې دي، دا دي، چې نه مترکز يا عدم 

مترکز که انفرادي وي او که تشکياليت، بايد د صالحيت اندازه يې د ساحې، وخت او د صالحيت د 

دوام د لوزوم په صورت کې څرګنده او روښانه وي. 

 موخې  

 د برياليتوب څانگې

کيفيت-لگښت–وخت   

 خدمتونه خوښي

 سازماني

 بدلونونه

د پروژې پر 
 وړاندې گواښ

 د پروژې 

 پېچلتيا

پالن 
جوړونه 

او بوديجه 
جوړونه  

 پروژه

 د تکنالوژۍ

 بدلون 

د مشتري د 
غوښتنليك 

 ځانگړنې
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د پروژې د موخو د څانګو ترمنځ اړيكې

 
بشري منابع 

 استخدام

 پالن جوړونه  سازمان وركول

 کنټرول

 د مديرانو عمده دندې 

 رهبري 

 موخه  موثريت  

د ادارې او منجمنټ مهم 
 توكي 

 اړوند اړخونه مثمريت
 منابع

 خدمتونه 

 وخت لگښت

 رضايت كيفيت
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د دويم څپرکي لنډيز:

 مديريت د يوې ادارې د ارکانو ، لکه موخې، پالن، دندو او منابعو تنظيم او همغږۍ ته وايي. 

مديريت په لغت کې اداره کولو ته وايي او په اصطالح کې مدير هغه څوک دى، چې د خپلې 

ډلې يا ټيم د کړنو مسووليت پر غاړه لري.  

سيستم له هغې مجموعې څخه عبارت دى،  چې له څو يو په بل پورې اړوندو برخو څخه، چې 

په ګډه رسه كار كوي، تشكيل شوى وي. خو د ادارې او منېجمنټ له نظره سيستم د يوه سازمان د 

بېالبېلو داخيل څانګو او ارګانونو له مجموعې څخه عبارت دى، چې ګډو موخو ته د رسېدو لپاره 

له يو لړ قواعدو او مقرراتو څخه پريوي کوي او په ګډه يو له بل رسه کار کوي.  

تشکياليت نه مترکز هغه وخت مطرح کېږي، چې د صالحيتونو ورکړه عمومي اړخ ولري او د 

ادارې په ټولو طبقو کې عميل کېږي. يو بل څه، چې د يادونې دي، دا دي، چې نه مترکز يا عدم 

مترکز که انفرادي وي او که تشکياليت، بايد د صالحيت اندازه يې د ساحې، وخت او د صالحيت د 

دوام د لزوم په صورت کې څرګنده او روښانه وي. 
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پوښتنې:

١ – مدير څوک دى؟

2 – د مديريت په اړه څومره پوهېږئ؟

3 – سيستم څه ىش دى؟

٤ -  سرتاتېژي څه ته وايي؟

٥ – پالن تعريف کړئ؟

٦ – موخه څه ته وايي او د تشکيل مفهوم واضېح کړئ؟

٧ – د يوې ادارې په تشکيل کې د دندو پر وېشنه رڼا واچوئ؟

٨ – د صالحيتونو او مسووليتونو  ټاکل او تثبيتول واضېح کړئ؟

٩ – د تشکيل ډول واضېح کړئ؟

١0 – د مديرانو مهمې دندې په يوه چارټ کې واضېح کړئ؟ 
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درېيم څپرکى

په اداره کې د نهو اصلونو ترشیح

د زده کړې موخه: د دې څپرکي په پای کې به زده کوونکي  الندې موضوعات زده کړي:

په سازمانونو کې وضع شوي مقررات.	 

د يوې ساملې ادارې درک. 	 

د منظمې پالنجوړونې پر بنسټ د مديرانو عمده دندې. 	 

په اداره کې د نهو اصولو ترشېح

١ – د همغږۍ) coordination( اصل: د اداري مراتبو د لړۍ شتون د همغږۍ د اصل لپاره 

اسانتياوې برابروي، چې دا اسانتياوې  په يوه سازمان كې د دندو د ډلبندۍ او د صالحيتونو د 

تثبيت له الرې رامنځ ته كېږي. 

دا  برابروي،  اسانتياوې  لپاره  همغږۍ  د  اصل  دا   :)hierereht( اصل  لړۍ  د  مراتبو  د   –  2

اسانتياوې بیا په يوه سازمان كې د دندو د ډلبندۍ او د صالحيتونو د تثبيت له الرې رامنځ ته كېږي 

او په اداري كړنو كې د دې اصل مراعاتول ډېر ليدل كېږي. 

3 – د تخصص )specialization( اصل:  دا اصل تر ډېره د كار په څرنګوايل او ماهيت پورې 

اړه لري، چې د دندو د ډلبندۍ او د كار د وېشنې له الرې ميرسېږي. د اداري او مرستندويو څانګو 

يا واحدونو ترمنځ د كار وېشنه د همدې اصل پر بنسټ صورت مومي. 

ټوليزه موخه
په يوه سامله اداره کې د مديريتونو د ځانگړنو درک کول
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4 – په فرمان وركولو كې د يووايل )vnityenorder(اصل: د همغږۍ او د كارونو د تيتوايل 

د مخنيوي لپاره د مديريت د علمي اوصولو له ډلې څخه دى، چې د دې اصل پر بنسټ مادونان 

يوازې د مافوق امر مسوول دي او هم د ورسپارل شويو كارونو د تررسه كولو مسووليت پر غاړه 

لري. آمر كوىل يش د اړتيا په صورت كې خپل كارونه او مسووليتونه د دوميو واحدونو ترمنځ تقسيم 

او هغوى ته صالحيت وركړي.  

5 – د څارنې اصل: دا اصل، چې د اداري مراتبو له لړۍ رسه نژدې اړيكې لري، په هغو اشخاصو 

پورې اړوند دى، چې هغوى په اسانۍ رسه كوىل يش خپل مادونان كنټرول او وڅاري. 

موسیقۍ  د  څنګه،  لكه  كړى،  څرګند  نظر  خپل  اړه  دې  په  يورنيك  پوه  يوه  پېړۍ  شلمې  د 

غږونکي ګوتې د موسیقۍ د ځینو آلوله یو شمیر ټنیو رسه بلدې وې، د انسان فكر او ځواك نه 

يش كوىل تر يو شمېر ټاكلو وګړو د زياتو رسپرستي وكړاى يش. د هغه په عقيده د يوه امر اړوند 

كاركوونيك بايد له ۵ تر ۶ زيات نه وي، خو دا څارنه د متركز او نه متركز او نورو عواملو په كميت 

او كيفيت پورې هم تړلې ده. 

6 – د اختيار او مسووليت اصل )responsibility  authority(: د دې اصل له مخې بايد په 

يوه اداره كې دندې، صالحيتونه، مسووليتونه او د ادارې د بېالبېلو څانګو ترمنځ اړيكې په بشپړه 

توګه څرګندې او ټاكلې وي. 

هر شخص د مافوق له خوا د ورسپارل شويو دندو د صالحيتونو په چوكاټ كې مسووليت لري. 

هغه كارونه، چې د يوه كاركوونيك له صالحيت څخه بهر وي، بايد تررسه يې نه كړي. دغه اصل او 

همداشان د اداري مراتبو د لړۍ اصل په يوه اداره كې ډېر اهميت لري.

7 – د تعادل egvlibrayn اصل: د دې اصل په پام كې نيولو رسه په ادارې پورې ټول اړوند 

قوانني او مقررات په داسې ډول ترتيب او تررسه كېږي، چې عدالت په كې شوىن وي او د ادارې د 

موخو د ترالسه كېدو لپاره اسانتياوې برابرېږي.

اداره پورې  امله په يوه  د رشايطو له  انعطاف منلو ) flexibility( اصل:  يا  ۸ – د نرمښت 

اړوند كارونه او فعاليتونه د بدلون په حال كې وي. په يوه اداره پورې اړوند كارونه، تشكيل او 

موخې په اقتصادي، سيايس او ټولنيز حالت پورې تړلې دي. كه د نويو بدلونونو له غوښتنې رسه د 

كار د پالنونو د تعديل لپاره الزم ترتيبات ونه نيول يش، په دې صورت كې ډېره شونتيا شته، چې د 

موسسې يا يوې ادارې د پالنونو او پروګرامونو په بشپړتيا او تررسه كېدو كې ځنډ او خنډونه رامنځ 

ته يش، نو له دې امله بايد په اداره كې كارونه داسې تنظيم يش، چې په كاري پروګرامونو كې په 



17

هر وخت او زمان كې تعديل امكان ولري. له دې پرته په امنيتي، اقتصادي، سيايس، ټولنيزو او نورو 

رشايطو كې د يوې ادراې فعاليتونه او موخې په سمه توګه تررسه كېدىل نه يش.  

9 – د ګټورتيا ) كارايۍ( )efficiency(  اصل: دا اصل په يوه سازمان كې د پرتلنې له الرې 

څرګندېږي او هغه لګښتونه، چې د كار له وروستۍ پايلې حاصلېږي، كوىل شو تر څېړنې الندې 

ونيسو، خو دا اصل، چې  د عامل )cinpvt (او حاصل )ovtpvt(له پروسې څخه ترڅېړنې الندې 

نيول كېږي، عموماً د پويل واحدونو يا ادارو په استناد څېړل كېږي، خو په واقعيت كې د عامل او 

حاصل د پروسې په جريان يا پاى ته رسېدو كې، ښايي ځينې كارونه او روانې ګټې او خدمتونه، 

چې په پيسو رسه د ارزونې وړ نه وي، هم له ځانه رسه ولري. 

د ادارې عمده دندې: 

اداري دندې په هر سازمان كې د كيفيت او كميت له پلوه توپري مومي. موږ نه شو كوىل د هر 

سازمان لپاره مشخصې دندې وټاكو، ځكه د مسووليتونو او بېالبېلو موخو له پلوه د هر سازمان 

دندې له نورو رسه توپري لري.  

دلته موږ له ټولنيزو، اقتصادي او سيايس دندو رسه رسوكار نه لرو، يوازې هغه دندې چې له 

اداري او اجرايوي پلوه د يوې موسسې يا ادارې په آمرانو پورې اړوندېږي، تر څېړنې الندې نيسو.

بايد ووايو، چې د هر آمر او مرش دندې د هغه د مسووليتونو او د ندو د لويوايل او كوچنيوايل 

او د هرې ادارې د موخو له امله توپري لري، خو د امر د دندو په ټاكلو كې ډېرى پوهان د اداري 

چارو د مشهور پوه امريكايي ليوترګيوليك lyter gvlick  له نظريې څخه ګیته اخيل. 

د ادارې او منېجمنټ اهميت: 

-  په سمه توګه د موخو ترالسه كول. 

- د لګښتونو كمښت.

- د پويل او زماين فعاليتونو په پام كې نيولو رسه د فعاليتونو بشپړول.

- د مشرتيانو او متويلوونكو ډاډ او خوښي ترالسه كول، د سازمان په ټولو ډولونو كې د پيل 

كېدو وړ وي. 

د ساملې ادارې ځانګړنې: په يوه اداره كې له ټولو اداري اصولو، قواعدو او مقرراتو پريوي الزمه ده. 

او موخو رسه  له اصيل دندو  ادارې  د  اړتياوو رسه سم وي،   له اصيل  ادارې  د  بايد  تشكيل 

همغږى وي او د تشكيل له پړسوب څخه ډډه ويش. 

د كاركوونكو په انتصاب، ټاكنه، بدلون، تبديل او تادياتو كې  مهم اداري اصول لكه د تعادل، 

تخصص، مومثريت او موثريت، انساين اړييك او اداري مراتبو لړۍ مراعات شوې وي. 

اداره به له درغلۍ، ناوړه ګټې، بډې اخيستلو او بريوكراسۍ څخه خايل وي او كار بايد اهل د 
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كار ته وسپارل يش. 

په يوه اداره كې به همغږي، د رهربۍ او كنټرول غوره سيستم موجود وي او د مديريت له 

اصولو څخه پريوي ویشی. 

د مديرانو يا منېجرانو عمده دندې:

- پالن جوړونه

- سازمانول

- استخدام

- رهربي

- كنټرول

د ليټرډ راكر د نظريې پر بنسټ د مديرانو عمده دندې: د مديرانو عمده دندې په پنځه ډوله دي: 

1 – د پالن تنظيم او ترتيبول)planning(: د پالن كلمه په  بېالبېلو ماناوو كارول كېږي، دلته 

پالن د يوې ادارې د بنسټيزو فعاليتونو له وړاندوينې او د مديريت د موخو د تامني لپاره د هغو 

له رسته رسولو څخه عبارت دى. په حقيقت كې ويىل شو، چې د پالن تنظيم د يوې ادارې د كاري 

مسايلو لپاره د بېالبېلو الرو له لټولو او د هغو د پايلو له څېړلو رسه تړىل دى. 

نن ورځ پالن او پالن جوړونې ډېر اهميت موندىل دى، چې په يوه اداره او مديريت كې د 

موخو ټاكل، د فعاليتونو تررسه كول او د هغو وړاندوينه او همداشان د مطلوبو او الزمو پاليسيو 

غوره كول د پالن جوړونې په چارو پورې اړوندېږي. كه چېرې د ادارې د پالنونو طرحه په الزمه 

ځريكتيا رسه تثبيت او ونه ټاكل يش، د ادارې د  بېالبېلو فعاليتونو لورى به ناڅرګند وي، د ادارې په 

فعاليتونو كې به همغږي او يوواىل نه وي او اداره به له يوې ګډوډۍ رسه مخ وي. 

هغه څه، چې په پالن جوړونه كې مهم دي، دادي، چې موخې څه ډول بايد ترتيب يش، څنګه 

موخو ته رسېدنه كېداى يش، د كومو او څه ډول اشخاصو په واسطه رسېدنه صورت مومي او كوم 

شخص يا اشخاص مطلوبې دندې تررسه كوىل يش؟ د دې پوښتنو حل كول تر ټولو د مخه د مديريت 

په دندو پورې اړه لري او مديريت هغه وخت د دې پوښتنو پر حل السربى كېږي، چې په اړوندو 

مسايلو كې  پالن جوړوونيك ته يو لړ سم او منسجم معلومات او ارقام مخكې له مخكې په واك 

كې وركړل شوي وي،  ترڅو له دې معلوماتو او ارقامو څخه د ادارې د موخو او فعاليتونو د تثبيت 

لپاره د بنسټيزې منبع په توګه كار واخيل. 

او تعديلونو هم كار واخلو. پالن  اټكلونو  بايد له يو لړ  اداري چارو كې  بايد ووايو، چې په 

جوړونه، چې د مديريت له بنسټونو رسه تړلې وي، ډېرې ګټې لري، چې له هغې جملې نه ځينې 

يې دلته راوړو:

۱ – پالن جوړونه، چې د ژور فكر او سم مديريت پر بنسټ تررسه شوې وي، په پالن پورې 
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اړوند مسايل، موخې يا هدف ته رسوىل يش. 

۲ – پالن جوړونه، چې د مديريت پر بنسټ تررسه شوې وي، د ادارو او موسسو په فعاليتونو 

كې همغږي، تنظيم او يوواىل منځ ته راځي او د فعاليتونو د تداخل له تكرار څخه مخنيوى ګرځي. 

د سيستامتيك  باندې  كار  پر عميل  مرو  پالن جوړونه هرو  بنسټ والړه  پر  مديريت  د   –  ۳

كنټرول المل كېږي. 

۴ – مديريت د پالن جوړونې موخو ته پراختيا وركوي او د اداري كارونو او فعاليتونو د پيل 

كېدو لپاره له علمي كړنالرو او څېړنو څخه ډېره ګټه اخيستل كېږي. 

د يادونې وړ ده، چې اداري پالن پر لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله ډولونو باندې وېشل 

كېږي، چې د كار د ډول او د كار د موخې په پام كې نيولو او همداشان د اقتصادي او سيايس 

وضعې او د كار د پيل او پاى د وخت له پلوه پيشبيني او تثبيت كېږي.

تجربو ښوولې ده، چې اوږدمهاله موخو ته رسېدل هغه وخت صورت مومي، چې اوږدمهاله او 

منځمهاله موخه د زمان په قيد او د كار د پرمختيا د پړاوونو په پام كې نيولو رسه تثبيت شوې وي. 

په پالن جوړونه كې عموماً الندې پړاوونه په پام كې نيول كېږي او په دې پړاوونو كې به د 

موخو د ترالسه كولو په الرو كې الزم تجهيزات او مايل وسايل هم مخكې له مخكې تثبيت شوي وي.  

پيليز يا مقدمايت پړاو: په دې پړاو كې د پالن موخې، د اړتيا وړ ارقامو او معلوماتو د برابرولو 

په موخه الزمې رسوې ګانې تررسه كول، د پويل او مايل منابعو د اړتيا وړ تجهيزاتو او لوازمو الرې 

او ډولونه، د برشي قواوو تعني او تثبيت، د فعاليتونو ډول او تررسه كول، د پالن د ځانګړنو د پيل 

كولو څرنګواىل، د پالن د كنټرول څرنګواىل او د پال نور مسايل تثبيت او ټاكل كېږي.

د تررسه كولو او پيل كولو پړاو: په دې پړاو كې فعاليتونه،  پروګرامونه د تجهيزاتو، لوازمو او د 

پالن نور د اړتيا وړ مسايل، چې په مقدمايت پړاو كې ذكر شول، د ټاكل شويو كړنالرو او پروګرامونو 

اداري فعاليتونو كنټرول ځانګړى  پړاو كې د  او تررسه كولو وړ ګرځي. په دې  مطابق د تطبيق 

اهميت لري، ځكه  د مشخصو معيارونو له مخې د فعاليتونو كنټرول، د ټاكل شويو موخو په پام 

كې نيولو رسه فعاليتونه په خپل اصيل لوري بيايي او د انحرافاتو مخنيوى كېږي.

د ارزونې پړاو:

په دې پړاو كې ټول هغه فعاليتونه، چې د ټاكل شويو پالنونو او پروګرامونو له مخې تررسه 

شوي وي، د دې لپاره تر ارزونې الندې نيول كېږي، چې ايا اړوند فعاليتونه د مخكې له مخكې 

تثبيت شويو معيارونو مطابق تررسه شوي او كه نه؟ 

بايد ووايو، چې د معيارونو پر بنسټ په پالن كې د شاملو فعاليتونو كنټرول او څارنه اړين 

ګڼل كېږي، يانې هغه معيارونه، چې د فعاليتونو د پايلو د اروزنې لپاره تثبيت شوي، بايد وخت په 
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وخت تعقيب او كنټرول يش. د ارزونې پړاو په حقيقت كې د كار پايلې او په كنټرول پورې  اړوند 

فعاليتونه ارزوي. په دې ډول، چې ايا په ټاكل شوي وخت او لږ لګښت رسه كار په ښه توګه پاى 

ته رسېدىل او يا له تثبيت شويو معيارونو انحراف شوى دى؟ 

كه كارونه د مخكې له مخكې ټاكل شويو معيارونو له مخې، په ښه كمي او كيفي توګه په 

ټاكيل وخت او لږ لګښت رسه پاى ته رسېدلې وي، په دې صورت كې د فعاليتونو پايلې د ډاډ وړ 

وي، له  دې پرته بايد د مخكې له مخكې ټاكل شويو معيارونو څخه د انحراف الملونه وپلټل يش، 

رسېدنه ورته ويش او د مخنيوي او تكرار لپاره يې الزم تدبريونه او اقدامات تررسه يش.

2 – تشكيل يا )organization(: دولتي او خصويص موسسې د وضعه شويو قوانينو او مقرراتو 

له مخې، چې اصيل منشاْ يې د هېواد اسايس قانون دى، د محيطي، ټولنيزو، سيايس او اقتصادي 

رشايطو په پام كې نيولو رسه منځ ته راځي، چې عمدتاً د وګړو ترمنځ د منطقي او منظمو اړيكو 

په واسطه په يوه اداري څانګه يا واحد كې كه لويه وي او كه كوچنۍ، د يوې يا څو مشرتكو موخو 

د السته راوړلو لپاره څخه راڅرګندېږي او جوړېږي.

3 – رهربي: د رهربۍ اصطالح د سياستپوهانو، د خصويص او دولتي موسسو د مرشانو، پوهانو 

او څېړونكو له نظره توپري لري او د هغې د واقعي مانا په اړه د نظر يوواىل نشته، خو له دې رسه 

رسه بيا هم په ټوليزه توګه دا ثابته شوې، چې د كاركوونكو په كړنو او چلند كې د رهربۍ څرنګواىل  

ډېر اهميت لري او ښه رهرب كوىل يش، چې د ادارې ډېرې ستونزې هوارې كړي او په نتيجه كې دا 

ثابته شوې، چې د رهربۍ مسايل په ادارو كې د رئيسانو او كاركوونكو د بدلون المل كېږي. 

د بېلګې په توګه، كوىل شو په دوميه نړيواله جګړه كې د امريكا د نظامي ځواكونو د لوى رئيس 

جرنال براډيل تجربه د رهربۍ د عمل مصداق وبولو. د جګړې پر مهال ۹۰ شمېره پياده لښكر د 

يوه داسې قوماندان تر مرشۍ الندې چې د رهربۍ توان يې نه درلود، جبهې ته ولېږل شول، دا 

چې نوموړي قوماندان د رهربۍ وړتيا نه درلودله، نو نژدې وه، چې د جګړې جبهه ماته وخوري. 

اړوندو مشاورانو جرنال براډيل ته وړانديز وكړ، چې ژرترژره بايد ۹۰ شمېره لښكر منحل كړي او په 

هغه پورې اړوند كسان نورو پوځي ادارو ته وركړي؛ خو براډيل له دې وړانديز رسه مخالفت وكړ. 

كله چې موضوع له نژدې وڅېړل شوه، څرګنده شوه، چې د دې ټولو ستونزو او ناغېړيو رسچينه 

د ښې رهربۍ نه شتون و، چې ياد جرنال ژرترژره رهرب تبديل او پرځاى يې بل وړ شخص وټاكه او 

جګړه يې د بريا په خوا بوتله. 

د  اشخاصو  د  او  سازمانونو  څرنګوايل،  د  دندو  د  ادارو،  د  ځانګړنې  او  خويونه  رهرب  يوه  د 

ځانګړنو له مخې توپري رسه لري. خو دلته څو ځانګړنې، چې د يوې ادارې په رهربي كولو كې اړينې 

ګڼل كېږي، په لنډه توګه وړاندې كوو. 

يو غوره رهرب بايد پر نفس باور ولري، د نوښت او مثبت تفكر لرونىك وي، ټولنيز اخالق ولري 

او په خپله اراده كې غښتىل او هوښيار وي. 
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بايد ووايو چې د رهربۍ په اړه ډېرې څېړنې شوې دي، خو تر اوسه يې ورته مشخص او ټاكيل 

عنارص نه دي ټاكيل، خو له دې ټولو مفكورو رسه رسه رهربي بايد د مشخصو موخو د ترالسه كولو 

په منظور په ځانګړو محيطي رشايطو كې په يوه اداره كې د متقابلو اړيكو له اغېزو څخه اغېزمنه 

پديده ده، چې دا پديده يوه رهرب ته دا توانايي او ځواك وركوي، چې خپل پريوان او تابعني د كړو 

وړو او چلند له پلوه تر اغېزې الندې راويل. د پورتني لنډ تعريف په پام كې نيولو رسه په يوه 

مشخصه رهربۍ كې رهربي بايد شتون ولري. 

1 – د تشخيص قدرت:  د وړتيا يو ډول دى، چې رهرب له فعيل موقعيت او د خپلې رهربۍ له 

پايلو څخه خربتيا ترالسه كړې وي. 

2 – د پيل كولو قدرت: په دې وړتيا كې د شخص كړنې او چلند د نورو وګړو له كړنو او چلند 

رسه، چې د ادارې له موخو رسه همغږي وي،  تطبيق كېږي. 

3 – د اړيكو د ټينګښت قدرت: دا ډول وړتيا د كړنو په پيل كولو او د اداري څانګو ترمنځ د 

نېكو اړيكو په ټينګښت پورې اړونده ده او د ادارې موخو ته د رسېدو په الر كې مرسته كوي. د 

يادونې وړ ده، چې تر اوسه ډېرې څېړنې شوې او ال هم روانې دي، ترڅو د يوه رهرب لپاره مميزات 

او ځانګړنې تثبيت كړي. دا ډول د بشپړو ځانګړنو كار ډېر سخت او ستونزمن دى، خو د رهربۍ 

ځينې ځانګړنې، چې د ځينو پوهانو له خوا، په ځانګړې توګه د يوجني Eugenee jennimgs له 

خوا تر پنځوس كاله څېړنې وروسته يانې له ۱۹۱۱ تر ۱۹۶۱ پورې د رهربۍ اناتومي په رساله كې 

پر ۱۹۷۲ كال وړاندې كړې، چې د يوه جدول په بڼه په الندې ډول ښوول كېږي. 

د يوه ښه رهرب ځانګړنې او مهارتونه

مهارتونهمميزه صفحات
له موقعيتونو رسه همغږي

په ټولنيز چاپېريال كې هوښيار
له چاپېريال رسه توافق كوونىك

د رهربۍ مينه وال 
فعال او مقام غوښتونىك

ثابت قدم
پر نفس باور لرونىك

د مسووليتونو منلو ته لېوال
فعال او سامل 

پر خلكو باوري
لرليدى

د سيستم منځ ته راوړونىك
نور اړين صفحات 

ځريك او هوښيار
ماهر

په خپل كار كې هڅاند
ډيپلومات

د روان او فصيح كالم لرونىك
ستونزه پېژندونىك

منتظم ) د سامل مديريت د وړتيا لرونىك(
هڅوونىك 

له ټولنيزه اړخه ماهر 
خريغوښتونىك

د كار د تررسه كولو د وړتيا درلودونىك 
د خلكو د قانع كولو د وړتيا درلودونىك 

او نور مسووليتونه 
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4- كنټرول: كنټرول او څارنه هم د پالن د تنظيم غوندې د بېالبېلو اشخاصو په اند مختلف 

مفاهيم لري، چې ټول د ادارې د مطلوبو موخو په نسبت د فعاليتونو د پايلو د تطبيق په اړه ډاډ 

ترالسه كول دي. كنټرول او څارنه د مديريت په ټولو پړاوونو لكه د پالن تنظيم، تشكيل، همغږۍ 

او رهربۍ كې په پام كې نيول شوي او په هر پړاو كې ځانګړى اهميت لري.  

هر كنټرول درې عمده پړاوونه لري، چې لومړى پړاو يې د موخو د ټاكلو او پېژندنې، كړنالرو 

او ارزونې پړاو دى، چې مخكې له مخكې يې وړاندوينه كېږي.

دويم پړاو يې تررسه شوي فعاليتونه او د اټكل شويو كارونو تطبيق دى او درېيم پړاو يې د 

نيمګړتياوو له منځه وړل او د انحرافاتو د پېښېدو  او تكرار مخنيوى دى.  

په كارونو كې څو ډوله څارنه او كنټرول موجود دى، چې كوىل شو هغه تر فعاليت مخكې 

كنټرول، د فعاليت په جريان كې كنټرول او تر فعاليت وروسته كنټرول په توګه تفكيك كړو. يو 

شمېر كنټرولران او پوهان پر دې باور دي، چې تر فعاليت مخكې كنټرول ځانګړى اهميت لري. 

تجربو ثابته كړې ، چې د كار په جريان كې ډېر كم دا سې پېښېږي، چې د كار پايلې له اټكل شويو 

موخو رسه سمون ولري. 

په دې توګه د ادارې مسوولني دې ته متوجه كوي، چې د نيمګړتياوو او د انحراف د عواملو په 

اړه الزم او مطلوب اقدام وكړي. په دې صورت كې مسوولني اړبايس چې د كار د ښه وايل رشايط او 

الزم وسايل تهيه كړي او د هر واحد په ټاكلو كې كنټرول، د پاليسيو غوره كول، د كنټرول او روزنې 

كړنالرې او د كنټرول او څارنې په موخه وړ اشخاص موجود وي.  

په اداري سيستمونو كې تل هڅه كېږي، چې د كنټرول د اعاملو په وسيله د دې لپاره، چې 

كوم كارونه تررسه يش او څه غواړي، چې بايد تررسه يش الزمې الرښوونې تثبيت او تشخيص يش 

او ويىل شو، چې كنټرول په يوه اداره كې د پورتنيو څلورو پړاوونو تحول دی، چې په الندې ډول 

وړاندې كېږي: 

۱ – كنټرول د اداري معيارونو د پراختيا المل كېږي.

۲ –كنټرول د ادارې د كاركوونكو او مطلوبو معيارونو د ټاكلو لپاره يوه وسيله ده. 

۳ –كنټرول د سمو او راپور وركوونكو سيسټمونو د رامنځ ته كېدو المل كېږي. لكه مخكې 

مو، چې وويل كنټرول يوه كيفي او نسبي پديده ده، چې په بېالبېلو ادارو كې منل شوي معيارونه 

وړاندې كوي، ځكه د هرې ادارې ماهيت د هغې له تشكيل كوونكو غړو رسه تړاو لري او له بله 

دا  لومړيتوبونو څخه برخمنه وي، چې  له ځانګړو  پلوه  له  اداره د موخې د اهميت  اړخه هره 

لومړيتوبونه او د موخو قدامتونه له يوې ادارې نه بلې ته توپري مومي. 

5 – همغږي Coordination: د مديريت يوه مهمه دنده د يوې ادارې د ګډې موخې لپاره د 

ادارې د بېالبېلو دندو ترمنځ د موازنې او همغږۍ رامنځ ته كول دي، ځكه اداره د يوه ماشني په 

څېر ده، چې هره برخه يې د ځانګړو موخو لپاره كار كوي، لكه څنګه چې د ماشني د بېالبېلو برخو 
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ترمنځ تعادل او منطقي اړيكو ته اړتيا شته، همداسې د ګډې موخې د تامني لپاره د اداري څانګو 

ترمنځ د دندو تعادل او تطبيق هم الزمي دى. 

د يوې ادارې په تشكيل كې دوې موضوعګانې ډېرې مهمې دي، يوه د دندو ډلبندي او د كار 

وېشنه او دويم د ادارې د بېالبېلو فعاليتونو همغږي كول دي، چې د ګډې موخې د ترالسه كولو 

لپاره مهم او اړين ګڼل كېږي. البته د هغو ادارو په مديريت كې همغږي، چې فعاليتونه يې لږ 

او محدود وي، دومره ستونزمن نه دي، خو هغه ادارې، چې فعاليتونه يې پراخ او بېالبېلې څانګې 

ولري، همغږي يې ستونزمنه ده.

عمدتاً په ډېرى هېوادونو كې د وزارتونو او دولتي موسسو د اداري چارو د همغږي كولو لپاره 

يوه لويه شورا، چې د دولتي ادارو او وزارتونو واكمن استازي او اهل خربه په كې ګډون لري، رامنځ 

شوي وي او د بېالبېلو واحدونو او اداري څانګو ترمنځ همغږي رامنځ ته كوي. 

د همغږۍ د تامني او رامنځ ته كولو لپاره ماريپاركرفالت درې اصله وړانديز كړي دي: 

1 – د يوې ادارې د فعاليتونو د متقابلو اغېزو همغږي: د ادارې د بېالبېلو فعاليتونو تاثري، په 

اداره كې د همغږۍ حس منځ ته راوړي او په يوه اداره كې هغه وخت بشپړه همغږي منځ ته 

راځي، چې د يوې څانګې فعاليتونه د ادارې د بلې څانګې فعاليتونه او همداشان د ټولې ادارې 

فعاليتونه له يو بل رسه همغږي وي. د ادارې له امرانو رسه همغږي د مستقيمو ) عمودي( او 

نامستقيمو ) افقي ( اړيكو له الرې صورت مومي. 

البته رسمي اړييك چې د رسمي اړيكو له الرې تررسه كېږي، لږ وخت نييس او خورا ښه نتيجه 

هم وركوي، خو هغه همغږي، چې د نامستقيمو اړيكو له الرې صورت مومي، په هغې كې د 

پاليسيو ټاكل او اجرايي پروګرامونه ستونزمن وي. په هغه صورت كې، چې د ادارو ترمنځ بعدي 

او ظاهري همغږي  او رسمي  بلل كېږي  توافق رامنځ ته يش، په حقيقت كې دا توافق ظاهري 

متثيلوي. 

2 – د مقام  همغږۍ لپاره د اړتيا احساس: د ادارو مسوولني بايد نه يوازې دا چې د اداري 

ستونزو د را څرګندېدو پر مهال له يو بل رسه كتنې او د نظرونو تبادله وكړي، بلكې د دندو د ښې 

تررسه كېدا لپاره د كتنې او مالقات په ټولو پړاوونو كې هڅې وكړي او هم بايد ووايو، چې پراخې 

مركزي موسسې تل د بدلون په حال كې دي او اداري فعاليتونه او موخې يې هم تر اقتصادي، 

سيايس اوضاع الندې راځي. له دې بدلونو رسه الزمه ده، چې د وروستيو كړنو او پروګرامونو د 

تعديل لپاره مناسب ترتيبات ونيول يش، د همغږۍ د رامنځ ته كولو په موخه د غونډو په جوړولو 

او د نويو غوښتنو په پام كې نيولو رسه الزم تصميمونه ونيول يش. دا كار د ادارو د مسوولينو او 

رئيسانو ترمنځ د تلپاتې همغږۍ د رامنځ ته كېدو الرې او شونتيا پيدا كوي. 
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3 – د مديريت اصول:  د تاريخ په اوږدو كې پوهانو او څېړونكو د مديريت د اصولو په اړه 

ډېر نظرونه وړاندې كړي دي، چې په نظرونو كې يې بشپړ وحدت نه ليدل كېږي. له دې جملې 

نه هانري فايولhenry fayol  ، مونريايلmooney rciely ، كونتز دانيل koontz donnell هم 

دي، چې د مديريت د اصولو په اړه يې په نظرونو كې اتفاق موجود دى او د مديريت تصور يې 

په بېله توګه وړاندې كړى دى.

د درېيم څپريك لنډيز:

په يوه اداره كې له ټولو اداري اصولو، قواعدو او مقرراتو پريوي الزمه ده. 

او موخو رسه  له اصيل دندو  ادارې  د  اړتياوو رسه سم وي،   له اصيل  ادارې  د  بايد  تشكيل 

همغږي او د تشكيل له ډېرښت څخه باید ډډه ويش. 

په يوه اداره كې همغږي، د رهربۍ او كنټرول غوره سيستم موجود وي او د مديريت له اصولو 

څخه پريوي صورت ومومي. 

مديريت د نورو په وسيله د كار تررسه كولو ته وايي. مديريت علم دى، ځكه د ټولنيزو علومو 

له جملې نه دى او په ټولنه پورې اړوند مسايل د اقتصادي، ټولنيزو او اخالقي ځانګړنو مطابق تر 

څېړنې الندې نييس او همداشان د ادارې موخو ته د رسېدو الرې چارې تنظيموي. مديريت له هرن 

څخه عبارت دى، ځكه هرن د كار په تررسه كولو كې هغه مهارت ته وايي، چې د تكرار او مشاهدې 

د تجربې په وسيله السته راغىل وي، نو په دې توګه په مديريت كې هم هرن او هم تيوري دواړه 

شاملېږي، ځكه يو شخص، چې هم تجربه او هم زده كړې ولري، خو كه په هغه كې د كار د تررسه 

كولو احساس نه وي، مديريت په سمه توګه نه يش تررسه كوىل. 

په كارونو كې څو ډوله څارنه او كنټرول موجود دى، چې كوىل شو هغه تر فعاليت مخكې 

كنټرول، د فعاليت په جريان كې كنټرول او تر فعاليت وروسته كنټرول په توګه تفكيك كړو. يو 

شمېر كنټرولران او پوهان پر دې باور دي، چې تر فعاليت مخكې كنټرول ځانګړى اهميت لري. 

تجربو ثابته كړې د كار په جريان كې ډېر كم دا سې پېښېږي، چې د كار پايلې له اټكل شويو موخو 

رسه سمون ولري. 

په دې توګه د ادارې مسوولني دې ته متوجه كوي، چې د نيمګړتياوو او د انحراف د عواملو په 

اړه الزم او مطلوب اقدام وكړي.    

په دې صورت كې مسوولني اړبايس، چې د كار د ښه وايل رشايط او الزم وسايل تهيه كړي او د 

هر واحد په ټاكلو كې كنټرول، د پاليسيو غوره كول، د كنټرول او روزنې كړنالرې او د كنټرول او 

څارنې په موخه وړ اشخاص موجود وي.  
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د درېيم څپريك پوښتنې

۱ – د همغږۍ اصل څه ته وايي؟

۲ – د مراتبو د لړۍ اصل واضح كړئ؟

۳ – د تخصص پر اصل رڼا واچوئ؟

۴ – په رهربۍ يا فرمان وركولو كې د وحدت) يووايل( اصل توضېح كړئ؟

۵ – د څارنې د اصل په اړه څومره پوهېږئ؟

۶ – د اختيار او مسووليت د اصل په هكله خپل معلومات وليكئ؟

۷ – د تعادل پر اصل رڼا واچوئ؟

۸ – د نرمښت يا انعطاف منلو اصل څه ته وايي؟

۹ – د ګټورتيا يا كارايۍ پر اصل رڼا واچوئ؟

۱۰ – د ادارې عمده دندې په ګوته كړئ؟

۱۱ – د ادارې او منجمنټ پر اهميت خپل معلومات وليكئ؟

۱۲ – د يوې ساملې ادارې ځانګړنې وليكئ؟

۱۳ – د مديرانو عمده دندې ترشېح كړئ؟
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څلورم څپرىك

د منجمنټ لوړه سطحه )عايل مدیریت(

Strategic Management 

          

د زده کړې موخې: ددې څپرکي په پای کې به زده کوونکي  الندې موضوعات زده کړي:

- په سازمانونو كې د سيستم اهميت. 

- په ماركېټ كې د پرانيستي او تړيل سيستم اړيكې.

- د مديريت د سطحو مطالعه. 

-  په دولتي سكتوركې د اجرايوي مديريت د عمده دندو درك.

د سيستم تعريف: په يو بل پورې تړيل يو شمېر هغه روېشونه دي، چې د يادو روېشونو په 

تررسه كولو رسه د يوه سازمان د موخو يوه برخه ترالسه كېدالى يش. په بله وينا، سيستم له يوې 

ټولګې يا مجموعې څخه عبارت دى، چې له څو يو په بل پورې اړوندو برخو څخه چې په ګډه رسه 

كار كوي، تشكيل شوى وي، په داسې توګه، چې په يوه برخه كې د ستونزې د پېښېدو په صورت كې 

ټول سيستم اغېزمنېږي، خو د ادارې او مديريت له مخې:  سيستم د يوه سازمان د داخيل ارګانونو 

او ډيپارمتنټونو له مجموعې څخه عبارت دى، چې خپلو مشخصو او ګډو موخو ته د رسېدو لپاره 

له يو لړ مشخصو مقرراتو او قواعدو پريوي كوي او په ګډه له يو بل رسه فعاليت كوي.

ټوليزه موخه: 

په دولتي سكتور او ازاد بازار كې د مديريت د سيستمونو درك
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 پرانيستى تړلى

 د سيستم ډولونه

 

ازاد سيستم له بهرين چاپېريال رسه اړه لري، خو تړىل بيا د هغه پرعكس دی.

بهرىن چاپېريال

د پرانيستي سيستم په توګه د سازمان بڼه

محصول

 محصوالت 

او خدمتونه

د توليد پروسه، 

د يوځاى كولو 

صنعت او نور.

د كار كوونكو عامل، د 

ماشني االتو اومه تويك، 

مايل منابع او نور.

   

:strategic management ) د منجمنټ لوړه سطحه ) عايل مديريت

سرتاتېژييك منجمنټ د هغو دندو له تشخيص او چاپېريال څخه عبارت دى، چې دا دندې په 

كې تررسه كېږي. د لوړو سطحو منجمنټ په يوه ټاكلې موده كې د ادارې اوږدمهاله موخو ته د 

رسېدو لپاره كار كوي. د لوړې سطحې منجمنټ د تثبيت د ډول يا څرنګوايل په هكله تصميم نييس، 

د كركټر ځانګړې دندې او د هغو لورى په ټوليزه توګه بشپړوي. 

منجمنټي  د  منځنۍ سطحې  د   :tactical management يا  منجمنټ  منځنۍ سطحې  د 

او مديريت د كار تررسه كولو او كنټرول لپاره د غوره كړنالرې په هكله د تدبريونو له پالنولو او 

تصميم نيونې رسه رسوكار لري. د منځنۍ سطحې د منجمنټ لپاره ندرتاً ليدل كېږي، چې كومې 

دندې بايد تررسه يش او تر ټولو ډېر بايد دا تشخيص يش، چې د سازمان موخو ته د رسېدو لپاره 

مشخصې دندې تررسه او عميل يش. 

د منجمنټ ټيټه سطحه: د منجمنټ ټيټه سطحه په مستقيم ډول د كاركوونكو د فعاليتونو 

د پالن جوړونې او كنټرول مسووليت پر غاړه لري، ترڅو د لوړې سطحې له موخو رسه سمون 

ومومي. 
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اوږدمهاله  د  وروسته، چې  تر سطحې  مديريت  عايل  د  پلوه  تشكياليت  له  مديريت:  عمليايت 

سرتاتېژيو پالن څېړي، انكشاف وركوي. دا مديريت د اوږدمهاله پالنونو ترڅنګ لنډمهاله پالنونه 

هم تر ارزونې الندې نييس. د مديريتونو په بېالبېلو سطحو كې د كړنالرو د وحدت اصل تطبيقوي 

او يو خارجي مهارت يې په سكتوري سيستم كې د داخيل اسبابو او وسايلو د سازمانولو پروسه ده. 

تررسه شوي كارونه او د خپل ټيم او نورو د كاري پروسې تګالره تر ارزونې الندې نييس او مهمې 

او خطرناكې دندې، چې د منجمنټ له پلوه ډېر وخت نييس، په لږ وخت كې تررسه كوي. دې ډول 

مديريتونو ته ډېرى دندې د عايل مديريتونو له خوا وركول كېږي. د نړۍ په وروسته پاتې هېوادونو 

كې د دې ډول مديريتونو د دندو تررسه كول د امنيتي او نظامي ارګانونو پر غاړه وي. 

د عمليايت سطحې مديريت:

هغه پروسه ده، چې يو لړ فعاليتونه، چې د يوې موسسې يا ادارې له تنظيم، انسجام، رهربۍ 

او كنټرول رسه په ارتباط كې دي په ځان كې رانغاړي او ګڼې دندې تررسه كوي. د دې مديريت 

عمده دندې د منجمنټ په واسطه پالن جوړونه ده، چې څه بايد ويش، كوم كار بايد تررسه يش، 

څه ډول بايد ويش، يانې څنګه او څه ډول اټكل شوې موخې ترالسه يش، د چا له خوا اټكل شوې 

موخې ترالسه او طرحه شوې دندې تررسه يش؟

په عمليايت سطحه كې كوىل شو، د منجمنټ پالن جوړونه د يوه فكري او سيستامتيك اټكل له 

مخې تررسه كړو، په موسسو كې پالن جوړونه په ښه توګه تررسه كېږي. استخدام چې دنده يې د 

كاركوونكو ټاكل او ځاى پر ځاى كول دي، په سمه توګه صورت ومومي؛ نو راپور وركول او راپور 

اخيستل، پوهاوى را پوهاوى، رهربي كول، همغږيتوب، د بودجې پيل كول، د ادارې يا موسسې د 

چارو څارنه، ارزونه او كنټرول په سمه توګه تررسه كېږي.  

د څلورم څپريك لنډيز

له  ډيپارمتنټونو  او  ارګانونو  داخيل  د  يوه سازمان  د  له مخې،  سيستم  مديريت  او  ادارې  د 

مجموعې څخه عبارت دى، چې خپلو مشخصو او ګډو موخو ته د رسېدو لپاره له يو لړ مشخصو 

مقرراتو او قواعدو پريوي كوي او په ګډه له يو بل رسه فعاليت كوي.

د لوړې سطحې مديريت عمده او ټوليز اوږدمهاله پالنونه طرح او ارزوي. 

د منځنۍ سطحې مديريت لنډمهاله پالنونه جوړوي او اوږدمهاله پالنونه د كنټرول او اروزنې 

په خاطر د عايل سطحې د مدير په واسطه تنظيم او ترتيبوي. كاري او لنډمهاله پالنونه جوړوي او 

د هغو په اړه د منځنۍ سطحې مديرانو ته ډېر جزيات وړاندې كوي. 

سيستم له يوې ټولګې يا مجموعې څخه عبارت دى، چې له څو يو په بل پورې اړوندو برخو 

څخه چې په ګډه رسه كار كوي، تشكيل شوى وي، په داسې توګه چې په يوه برخه كې د ستونزې 

د پېښېدو په صورت كې ټول سيستم اغېزمنېږي. 
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د څلورم څپريك پوښتنې:

۱ – سيستم تعريف كړئ؟

۲ – د عايل سطحې مديريت څه ته وايي؟

۳ – د منځنۍ سطحې مديريت يا منجمنټ ترشېح كړئ؟

۴ – د ټيټې سطحې پر منجمنټ رڼا واچوئ؟

۵ – عمليايت مديريت ترشېح كړئ؟ 

۶ – د عمليايت سطحې مديريت څه ته وايي؟

۷ – د سيستم د ډولونو نومونه واخلئ؟

۸ – پرانيستى او تړىل سيستم ترشېح كړئ؟
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پنځم څپرىك

د وګړو ترمنځ  د کار ویش

د زده کړې موخې: د دې څپريك تر لوستلو وروسته محصالن الندې موضوعات زده کوي:

-  د كار د وېش سيستم. 

-  د كار د وېش پر بنسټ د كاري پالن كارول. 

- هر كار كوونيك ته د ځانګړې او مشخصې دندې سپارل.

د وګړو ترمنځ د كار وېش: لكه مخكې مو چې وويل، د كار د وېش لپاره د دندو ډلبندي د 

يوې ادارې په تشكيل كې اړينه ګڼل كېږي او د موسسې يا ادارې د فعاليتونو او ځانګړو رشايطو 

پر استناد توپري لري. د اداري څانګو آمران بايد د كارونو د غوره وايل او ښه توب لپاره مهم عوامل 

تشخيص او د هر يوه عامل اهميت تثبيت او وټايك.  

 د اداري څانګو د امرانو له پورتنيو دندو جوتېږي، چې دندې پر كوچنيو اجزاوو وېشل شوې 

او هره دنده يا فعاليت په يوه اداري واحد يا څانګه كې متمركز كېږي. څرګنده  ده، چې باالخره 

دا ډول كړنې په تشكيل كې د ډېرو اداري واحدونو د منځ ته راتګ المل كېږي او د دې ټولو اداري 

واحدونو ترمنځ د همغږۍ رامنځ ته كول هم څه اسانه كار نه دى. په هر صورت هغه څه چې د 

كار په وېش كې اغېزناك دي، په الندې ډول وړاندې كېږي: 

1 - تخصص: كار بايد داسې ووېشل يش، چې د اشخاصوله تخصص او فن څخه په ښه توګه 

ګټه واخيستل يش. 

2 – كنټرول: دا هم يو له هغو عواملو څخه دى، چې د دندو په وېش كې ډېره اغېزه لري. كه 

وغواړو د ادارې بېالبېلې كړنې او د فعاليتونو پايلې يې وارزوو، نو په دې صورت كې بايد د ادارې 

ټوليزه موخه:
پر کړنو باندې د كار د ویش گټې
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او د هغې د ګڼو او بېالبېلو واحدونو د فعاليتونو لپاره كنټرول رامنځ ته كړو. د كنټرول په واسطه 

د دندو له تكرار او تداخل څخه مخنيوى كېږي. د دندو له تكرار څخه موخه داده، چې دوه يا 

څو اداري واحدونه عامه مشابه دنده تررسه كړي او د دندو له تداخل څخه موخه داده، چې د 

دندې تررسه كول يا ټاكل شوى كار، د دوو يا څو واحدونو ترمنځ تقسيم يش، نو په دې صورت كې 

تداخل او د دندو تكرار رسبېره پر دې، چې لګښتونه زياتوي، د كار د ګډوډۍ او هم په اداره كې 

له مسووليتونو څخه د تېښتې الر برابروي او بالخره د ادارې د كارونو ارزونه ستونزمنېږي. 

په دندو كې هامهنګي هم هغه عامل دى، چې د ادارې په تشكيل كې بايد پاملرنه ورته ويش. 

د دندو ډلبندي ښايي په يوه اداره كې له كل نه د جز ) له پورته نه ښكته ( او يا له جز نه د كل 

)له ښكته نه پورته ( بڼه رامنځ ته يش. خو په دولتي موسسو كې اغلباً د دندو ډلبندي له پورته نه 

ښكته تررسه كېږي. يانې عمالً د اداري مراتبو د لړۍ فوقاين طبقې، چې د عمومي پاليسۍ، د پالن 

د برابرولو او طرحې، كنټرول او كارونو د هامهنګ كولو مسؤولې دي، تشكيلېږي، چې وروسته بيا 

نور واحدونه د مشابه دندو د ډلبندۍ پر بنسټ د لوړو مرتبو د لړۍ تر مرشۍ الندې ټاكل كېږي. 

خو ښايي په صنعتي موسسو كې برعكس وي. لومړى ښايي د هر توليدي كار جزيات معلوم يش او 

وروسته د هغو د هامهنګ كولو او تطبيق كولو الر د لوړو مراتبو په لړۍ كې وټاكل يش. د يوې 

ادارې په تشكيل كې د دندو د ډلبندۍ منشا او بنسټ متنوع وي، خو د موضوع د څېړنې لپاره 

ګيوليك gylieck د دندو ډلبندي په الندې ډول ښيي، ډلبندي د موخې پر استناد ) لكه د ښوونې 

او روزنې، د څښلو اوبو برابرول، د جنايت مخنيوى او نور(، د دندو د څرنګوايل پر بنسټ ډلبندي 

) انجيرني، احصايه او نور(، د سكتورونو د څرنګوايل پر بنسټ ډلبندي ) كرنه، كانونه، ځنګلونه او 

نور.(، د كار او فعاليت د ساحې پر بنسټ ډلبندي، ) د شامل ساحه، د سوېل او ... ساحه(. اوس په 

يوه اداره كې د دندو ډلبندي د پورتنيو موضوعګانو پر بنسټ په لنډه توګه وړاندې كېږي.  

په يوه اداره كې د موخو پر بنسټ د دندو ډلبندي: 

په دې صورت كې بايد ګڼ فعاليتونه داسې ډلبندي يش، چې د ادارې په اړوندو واحدونو يا 

څانګو كې د مشابه دندو ترمنځ مناسبې او منطقي اړيكې ټينګې يش او د ادارې موخې شونې كړي. 

د ادارې د چارو او كارونو وېش پر څو ګروپونو او د هر ګروپ د كارونو وېش په اصيل كارونو او 

فرعي فعاليتونو باندې صورت مومي. په حقيقت كې كوىل شو، د دې دندو تررسه كول، د دندو 

ډلبندي وبولو.  

د اداري مراتبو د لړۍ مراعات د دې المل كېږي، چې هره اداره پر څو طبقو او هره طبقه پر 

څو واحدونو او هر واحد پر څو نورو اړوندو واحدونو  ووېشل يش. د هر پروګرام د اصيل فعاليتونو  

تررسه كول  د عايل ادارې پر غاړه او فرعي فعاليتونه د ادارې په نورو واحدونو پورې اړه مومي. 
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د يوې ادارې د دندو په ډلبندۍ كې الندې پړاوونه په پام كې نيول كېږي:

۱ – د ټولو اړوندو فعاليتونو ترتيب او برابرول، چې تررسه كول يې د ادارې موخو ته رسېدل 

شونې كوي. 

۲ – د پروګرامونو په بڼه د كار او فعاليتونو وېش او د لومړنيو واحدونو په توګه د هغو نومونه. 

د بېلګې په ډول د مرستندويو واحدونو او شعبو تثبيت، لكه استخدام، محاسبه، بودجه، خدمتونه او 

نور د ادارې د عمومي چارو تر نامه الندې ډلبندي كېږي. پر اړوندو فعاليتونو باندې د هرې څانګې 

وېش او تثبيت، چې اصيل او فرعي فعاليتونه په کې شاملېږي. د بېلګې په توګه كه د يوې څانګې 

اصيل فعاليت د ساري ناروغيو د خورېدو مخنيوى وي، ښايي د هغه فعاليت ترڅنګ نور فعاليتونه 

لكه د وينې معاينات، د ناروغانو د دوسيو خوندي كول، اكرسې، پېچكاري او نور هم موجود وي. په 

يوه اداره كې د هامهنګۍ د موضوع د اهميت له پلوه ښايي د اړتيا پر مهال غريمشابه دندې د يوه 

واحد آمر تر رسپرستۍ الندې رايش. د بېلګې په توګه د يوې ادارې په فعاليتونو كې د هامهنګۍ او 

مسووليتونو د تثبيت په موخه، ښايي ډول ډول دندې، لكه توليد، خرڅالو او انجنريي، چې د فعاليت 

د ډول له مخې توپري رسه لري، د هامهنګۍ په موخه د يوه واحد آمر تر مرشۍ الندې رايش. 

3 – سپام: د يوې ادارې په تشكيل كې يوه بله مهمه موضوع، چې بايد پاملرنه ورته ويش، په 

لګښتونو كې سپام ده. هرڅومره، چې د يوې ادارې طبقې او څانګې زياتې وي، د اړيكو ستونزې 

او د ادارې لګښتونه هم وررسه لوړ ځي، ځكه هر نوى واحد يا څانګه، چې تشكيلېږي، كاركوونكو، 

ودانۍ او دفرتي وسايلو ته اړتيا لري، نو له دې امله بايد په يوه اداره كې د سپام مسئله په پام كې 

ونيول يش او د نزول په صورت كې ښايي د ادارې د ادغام مسئله يانې د څو څانګو د فعاليتونو 

يو ځاى كول او په يوه څانګه يې متركز كول، احساس يش او ښايي د اداري څانګو ادغام پر پورتنيو 

نه څارنه هم صورت  پر بنسټ، نور عوامل له هغې جملې  مسايلو رسبېره د ځينو نورو داليلو 

ومومي. 

4 – د دندو نسبي اهميت:  د يوې ادارې په تشكيل او د كار په وېش كې بايد د دندو نسبي 

اهميت له پامه ونه غورځول يش. د بېالبېلو څانګو رئيسان دې ته لېوالتيا لري، چې تر خپلې وسې 

پورې د ادارې د لوړو مقاماتو ترنظر الندې دندې تررسه كړي، ترڅو يې فعاليتونه د ډېرې پاملرنې 

وړ وګرځي او د نسبي اهميت په پام كې نيولو پرته يې د مراتبو د لړۍ په لومړي كتار كې ودروي. 

د دې منايشاتو د مخنيوي لپاره الزمه ده، چې په تشكيل كې د دندو وېش په پام كې ونيول يش. پر 

پورتنيو عواملو رسبېره، نور عوامل لكه د وګړو ټولنيزې اړيكې، د كار په وېش او تشكيل كې ډله 

ييزې اړيكې هم بې اغېزې نه وي.

په پايله كې ويىل شو، چې د كار وېش بايد داسې تررسه يش، چې تر ممكنه بريده د ادارې 

ثبات تضمني كړي او لږ ادلون او بدلون په كې رايش او همداشان د دندو په وېش او تشكيل كې، د 

نرمښت يا انعطاف منلو اصل هم له پامه ونه غورځول يش. 
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په يوه اداره كې د كار وېش او د دندو ډلبندي:

1 – د كار له وېش څخه موخه: څرګنده ده، چې د بېالبېلو اداري واحدونو ترمنځ د كار وېش 

د يوې ادارې لويه اړتيا ګڼل كېږي. په هره اداره كې كار د ادارې د واحدونو ترمنځ وېشل شوى 

رئيس  ادارې  د  توګه،  په  بېلګې  د  وي.  او څرګند  كار مشخص  كاركوونكو  او  وګړو  د  ترڅو  وي، 

دندې پر ټولو ادارو وېيش. همداشان د ادارو امران خپل اړوند كارونه تر الس الندې مديرانو ته او 

مديران خپلې اړوندې دندې پر خپلو كاري كاركوونكو باندې وېيش. د يادونې  ده، اداري واحدونه 

چې عمدتاً په بېالبېلو نومونو، لكه خپلواكه اداره، اداره، دايره، شعبه او نورو معمول دي او په 

ټولو ادارو كې كټ مټ مفهوم نه وركوي او متحدالشكل هم نه وي او د هرې ادارې د موخو له 

مخې توپري رسه لري. په ادارو كې د كار له وېش څخه مقصد د غوره او ښې پايلې الس ته راوړل 

دي.،ځكه د كار په وېش رسه مهارتونه او د كار تخصص ورځ په ورځ ډېرواىل مومي، چې په پايله 

كې هم له كيفي او هم له كمي پلوه ښې  السته راوړنې لري. 

هر څومره، چې د يوې ادارې كارونه پراخ او ډېرېږي، په هامغه اندازه د كار د وېش اهميت 

او تخصص هم ډېرواىل مومي، ځكه په دې صورت كې د كارونو د تررسه كولو لپاره د وګړو په غوره 

كولو او ټاكلو كې د پوهې، وړتيا او ځواكمنتيا اصل په پام كې نيول كېداى يش. همداشان هرڅومره، 

چې د كاركوونيك لپاره دندې محدودېږي، په هامغه اندازه يې په كار كې مهارت او تجربه پياوړې 

كېږي. هغه څه، چې د دندو په وېش كې د پام وړ دي، هغه له كار رسه د كارګرو مينه او لېوالتيا 

ده، چې دا چاره د ډېرو برياوو او ډېر مثمريت المل كېږي.

د كار په وېش كې په ټوليزه توګه دوې موضوعګانې په پام كې نيول كېږي: 

لومړى دا چې، د يوې ادارې په اړوندو واحدونو كې د كار وېش بايد د ادارې له موخو رسه 

هامهنګي ولري او هم بايد د هر واړه اداري واحد  او اړوندو كاركوونكو لپاره د كار اندازه او د 

بشپړتيا موعد د ټاكل شويو مشخصاتو له مخې تثبيت شوى وي.  

دويم دا چې، په يوه اداري واحد كې د كاركوونكو ترمنځ د كار وېش بايد د مطلوبو موازينو او 

معيارونو له مخې صورت موندىل وي او د هر پړاو لپاره يې بايد معيارونه معني وي. په سوداګريزو، 

صنعتي او نورو ادارو كې د كار وېش د موخو، اړوندو دندو، د كار د څرنګوايل او نورو عواملو له 

مخې توپري مومي، نو له دې امله دا شونتيا نه لري، چې د ټولو ادارو لپاره ټولو ته د منلو وړ يو 

ډول بشپړ او ټاكيل معيارونه رامنځ ته يش، خو په ټوليزه توګه ويىل شو، چې د كار په وېش كې 

الندې مهم عوامل هم د پاملرنې وړ دي او يا يې  په پام كې نيولو رسه په يوه اداره كې كارونه 

ووېشل يش. 

د دندو پر بنسټ د كار وېش: د يوې ادارې اصيل دندې، چې د اصيل دندو پر بنسټ تشكيلېږي، 

ټول هغه كارونه او فعاليتونه چې د فعاليتونو له مخې يو له بل رسه اړيكې لري، د يوه اداري واحد 

په توګه متمركزې كېږي. 
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د  اداره  يوه  پېښېږي، چې  اړتيا  وختونه  ځينې  وېش:  كار  د  بنسټ  پر  څرنګوايل  د  توليد  د 

محصول د څرنګوايل په استناد دندې ووېيش، په دې حالت كې نسبتاً خپلواك واحدونه، چې هر يو 

د ټاكل شويو څيزونو د برابرولو مسوول وي، د يوه امر تر نظر الندې تشكيلېږي. 

د سيمې او ځای پر بنسټ د كار وېش:  د كار د وېش په دې صورت كې ټاكلې سيمه او ساحه 

د مشخصو كارونو لپاره تعني او تثبيتېږي، چې د دوميي واحدونو تر نظر الندې په ټاكلو ساعتونو 

كې فعاليتونه تررسه كوي او د خپل كار رپوټونه د وضعه شويو قوانينو او مقرراتو له مخې وخت 

په وخت لومړنيو واحدونو ته سپاري. په ځينو مواردو كې كېداى يش د كار وېش په تركيبي توګه د 

بېالبېلو واحدونو د ګډو كارونو پر بنسټ صورت ومومي او د يوه رئيس يا يوه امر او يا هم د دوو 

اداري واحدونو د ګډ پالوي تر نظر الندې فعاليت وكړي.  

د بېلګې په توګه، يو اداري واحد په يوه ټاكلې ساحه كې د فلزي څيزونو مسوول دى او بل 

اداري واحد د كیمياوي توكو د توليد مسوول دى. د خپلو فعاليتونو د اقتصادي توب او ګټورتوب 

لپاره د دواړو واحدونو د خرڅالو او توليد د دندو وېش په ګډه صورت مومي، چې دا دوې څانګې 

) خرڅالو او توليد ( د يوه امر، يا رئيس او يا هم د دواړو ادارو د ګډ پالوي تر نظر او مرشۍ 

الندې دندې تررسه كوي.  

د كار او دندې په وېش كې د ادارې موخې هم اغېزې لري او د ټولو ادارو او لومړنيو واحدونو 

لپاره الزمه ده، چې د ادارې موخو ته د رسېدو لپاره دندې ووېيش. د بېلګې په توګه، په دولتي 

تشكيالتو كې، چې په دولت پورې له تړلو موسسو او ادارو څخه متشكل وي، د بېالبېلو موخو لپاره 

تشكيل شوي وي او د موخو له پلوه يې د دندو وېشنه صورت مومي. مثالً په وزارتونو كې، لكه 

پوهنې، روغتيا، ميل دفاع، صنايعو، كرنې او نورو هر يوه كې موخې مشخصې وي او په هغو كې 

د كار وېش د ټولو واحدونو او كاركوونكو ترمنځ مشخص وي. 

د ادارې د موخو پر بنسټ د دندو ډلبندي:

د كار او تخصص د اصل د تررسه كولو لپاره الزمه ده، چې دندې ډلبندي يش، ترڅو پر هغو 

كنټرول او څارنه په اسانه توګه تررسه يش او د اداري واحدونو ترمنځ همغږي رامنځ ته يش. د 

موضوع د تحقق لپاره الزمه ده، چې د هرې شعبې د دندو حدود او د شعبو او كاركوونكو ترمنځ 

اړيكې معينې او مشخصې وي او هم هڅه ويش، چې د دندو په ډلبندۍ رسه د اداري تداخل 

مخنيوى ويش او د فعاليتونو په تررسه كولو كې هامهنګي منځ ته رايش.  

د دندو ډلبندي عموماً په يوه اداره كې د مراتبو د لړۍ د اصل له مخې د عمودي وېشنو پر 

بنسټ صورت مومي. يانې هره اداره پر څو طبقو او هره طبقه پر څو اړوندو سيايس واحدونو 

باندې د دندو د ډلبندۍ له مخې وېشل كېږي. 
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د هرې څانګې اړوند واړه واحدونه بايد له لويو واحدونو رسه او په متحدالشكله عنوانونو 

یعنی رس لیکونو، د اړوندو فعاليتونو د اړيكو له مخې ډلبندي شوي وي. مثالً نشو كوىل، چې په 

اداري برخه پورې اړوند ټول واحدونه د طبیعي يا صححو واحدونو له برخې رسه وتړو. 

د كار او دندې د وېش بنسټيز عوامل: 

لكه مخكې مو، چې وويل، د يوې ادارې په تشكيل كې د كار د وېش لپاره د دندو ډلبندي 

اړينه ګڼل كېږي او موسسې د فعاليت او رشايطو د څرنګوايل له مخې توپري لري، نو له دې امله د 

اداري واحدونو آمران بايد د كارونو د غوره تررسه كولو لپاره مهم عوامل تشخيص او د دې عواملو 

د هر يوه اهميت تعني او تثبيت كړي.  

د اداري واحدونو د امرانو له پورتنيو كړنو جوتېږي، چې دندې پر وړو اجزاوو وېشل شوې  او 

هره دنده يا ځانګړى مشابه فعاليت په يوه اداري واحد كې متمركز كېږي. څرګنده ده، چې باالخره 

دا كړنې په تشكيل كې د ډېرو اداري واحدونو د منځ ته راتګ المل كېږي او د دې ټولو واحدونو 

ترمنځ د هامهنګۍ رامنځ ته كول هم څه اسانه كار نه دى، نو پر دې بنسټ ډېر عوامل د كار په 

وېش كې اغېزناك دي، خو تر ټولو ډېر اغېزناك عوامل يې په الندې توګه وړاندې كوو: 

1 – تخصص: كار بايد داسې ووېشل يش، چې د هر فن كار او متخصص شخص له خدمتونو 

څخه په ښه توګه ګټه واخيستل يش. 

2 – كنټرول: كنټرول هم يو له هغو عواملو څخه دى، چې د دندو په وېش كې ډېره اغېزه لري. 

كه وغواړو د ادارې د بېالبېلو كارونو او فعاليتونو پايلې و ارزوو، نو په دې صورت كې بايد د ادارې 

د بېالبېلو واحدونو د فعاليتونو لپاره كنټرول رامنځ ته كړو. په ښه كنټرول رسه د دندو له تكرار 

او تداخل څخه مخنيوى كېږي. د دندو له تكرار څخه موخه داده، چې دوه يا څو اداري واحدونه 

عامه مشابه دنده تررسه كړي او د دندو له تداخل څخه موخه داده، چې د دندې تررسه كول يا 

ټاكل شوى كار، د دوو يا څو واحدونو ترمنځ تقسيم يش، نو په دې صورت كې تداخل او د دندو 

تكرار رسبېره پر دې، چې لګښتونه زياتوي، د كار د ګډوډۍ او هم په اداره كې له مسووليتونو 

څخه د تېښتې الر برابروي او باالخره د ادارې د كارونو ارزونه ستونزمنېږي.

د دندو نسبي اهميت:  د يوې ادارې په تشكيل او د كار په وېش كې بايد د دندو نسبي 

اهميت له پامه ونه غورځول يش. د بېالبېلو څانګو رئيسان دې ته لېوالتيا لري، چې تر خپلې وسې 

پورې د ادارې د لوړو مقاماتو ترنظر الندې دندې تررسه كړي، ترڅو يې فعاليتونه د ډېرې پاملرنې 

وړ وګرځي او د نسبي اهميت په پام كې نيولو پرته يې د مراتبو د لړۍ په لومړي كتار كې ودروي. 

د دې منايشاتو د مخنيوي لپاره الزمه ده، چې په تشكيل كې د دندو وېش په پام كې ونيول يش. 
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د پنځم څپريك لنډيز

دندې پر كوچنيو اجزاوو وېشل شوې او هره دنده يا فعاليت په يوه اداري واحد يا څانګه كې 

متركز مومي. 

كنټرول يو بل عامل دى، چې د دندو په وېش كې ډېره اغېزه لري. 

د كار وېش بايد داسې تررسه يش، چې تر ممكنه بريده د ادارې ثبات تضمني كړي او لږ ادلون 

او بدلون په كې رايش او همداشان د دندو په وېش او تشكيل كې، د نرمښت يا انعطاف منلو اصل 

له پامه ونه غورځول يش. 

په بېالبېلو اداري واحدونو كې د كار وېش د نننيو لويو ادارو له مهمو اړتياوو څخه ګڼل كېږي.

 په هره اداره كې كار د ادارې د بېالبېلو اړوندو واحدونو ترمنځ وېشل شوى وي، ترڅو د وګړو 

او كاركوونكو كار مشخص او څرګند وي.

د دندو په وېش كې بايد كنټرول دقيق او د باور وړ وي، له شخيص تعصوبونو څخه ډډه ويش. 

د كنټرول موخه د چارو سمون وي، نه اشخاصو ته جزا وركول. 

هر څومره، چې د يوې ادارې كارونه پراخ او ډېرېږي، په هامغه اندازه د كار د وېش اهميت 

او تخصص هم ډېرواىل مومي، ځكه په دې صورت كې د كارونو د تررسه كولو لپاره د وګړو په 

غوره كولو او ټاكلو كې د پوهې، وړتيا او ځواكمنتيا اصل په پام كې نيول كېداى يش. همداشان 

هرڅومره، چې د كاركوونيك لپاره دندې محدودېږي، په هامغه اندازه يې په كار كې مهارت او 

تجربه پياوړې كېږي.
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د پنځم څپريك پوښتنې:

۱ – د وګړو يا كاركوونكو ترمنځ د كار وېش توضيح كړئ؟

۲ – د ادارې په فعاليتونو كې د هامهنګۍ په اړه څومره پوهېږئ؟

۳ – د يوې ادارې د دندو په ډلبندۍ كې كوم پړاوونه بايد په پام كې ونيول يش؟

۴ – د دندو نسبي اهميت ترشېح كړئ؟

۵ – كوم څيزونه د دندو په وېش كې اغېزناك او مهم دي؟

۶ – د دندو او كار د وېش بنسټيز عوامل رشحه كړئ؟

۷ – په دنده كې د تخصص اصل واضح كړئ؟

۸ – د معلومايت كنټرول په اړه معلومات وركړئ؟
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شپږم څپرىك

د مدیریت عمده مسوولیتونه

د زده کړې موخې: د دې فصل په پای کې به محصلین الندې موضوعات زده کړي:

۱ – د مديرانو كاري مسووليتونه او كړنې.

۲ – د سازمانونو او انساين ځواك د رهربي كولو كړنالره.

۳ – د كار پر وړاندې د پرسونل كاري كړنالره. 

د مديريت عمده مسووليتونه: په دې څپريك كې د پرسونيل چارو مديريت، مايل او بودجه يي 

چارې، پالن جوړونې، اړيكو او پروسیجرونو ) د ستورالعملونو ( موضوعګانې تر څېړنې الندې نيول 

شوې، چې د هرې يوې مطالعه او پېژندنه ځانګړى اهميت لري. 

د پرسونيل چارو مديريت: تر صنعتي انقالب مخكې د پرسونيل چارو موضوع دومره مهمه نه 

وه. هغه مهال كار تر ډېره په ابتدايي سيستم، په كرنيزو چارو پورې اړوند و او دكارګرو برخليك د 

وخت د فيوډاالنو په الس كې و او له هغوى نه يې ډېره او غريمنطقي ګټه پورته كوله. خو د ۱۹ 

پېړۍ په لومړيو كې صنعتي انقالب د پرسونيل چارو د وضعې ماهيت او څېره بدله كړه او اهميت 

يې په نړۍ كې په ډاګه شو.  

د اتلسمې پېړۍ په وروستيو كې ماشني او د ماشيني سيستمونو چټكه وده د صنعتي انقالب 

له امله رامنځ ته شوه. د لومړي ځل لپاره د اوبدلو او ورېشلو نساجي صنايعو پر فعاليت پيل 

وكړ، اليس كارونه پرماشيني كارونو بدل شول. د وخت په تېرېدو رسه د صنايعو په برخه كې نوې 

ټوليزه موخه:

 كاركوونكو ته د ورسپارل شويو دندو پر وړاندې كاري مسووليتونه
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كشفونې راڅرګندې شوې. پر ۱۹۶۹ ز كال مانچسرت ښار د مالوچو د صنعت او د مالوچو د نورو 

په لومړيو كې د وړيو  امله نړيوال شهرت وموند. لږه موده وروسته د ۱۹ پېړۍ  له  منسوجاتو 

صنعت ته هم ځانګړې پاملرنه واوښته. هغه مهال اداري كارونه، اداره او د صنايعو كارونه د وخت 

د فيوډالو او ارشافو په الس كې وو، متخصصانو او فنكارانو ته اهميت نه وركول كېده. هغوى ته 

دومره اړتيا هم نه محسوسېده او همداشان د هغوى له انساين ځواك څخه هم په ډېر كم مزد 

رسه ګټه اخيستل كېده او عمدتاً انسانان د ماشني غالمان وو، خو وروسته بيا انكشاف او صنعت 

پراختيا ته د انسان فكري ځواك ثابت شو، نوي فكرونه او اندونه رامنځ ته شول، نوي كارونه او 

انكشافات پيل شول، نوي وسايل توليد شول، خلكو د خپلو فكرونو او د وخت د غوښتونو مطابق 

ځانونه عيار كړل. 

صنعتي انقالب د انساين ځواك په تشكيل او تركيب كې ډېر تعامالت او بدلونونه راوستل او 

د خلكو د ژوندانه او استوګنې په وضعه كې يې بدلون منځ ته راوړ او د وخت په تېرېدو رسه د 

انسان انساين ځواك ته هم اړتيا پيدا و او باالخره په بېالبېلو څانګو كې چټكه وده رامنځ ته شوه. 

په امريكايي او اروپايي هېوادونو كې د صنعتي انقالب زېږنده د علم او تخنيك ورځ په ورځ 

اړتيا  ته  انساين ځواك  يې  كې  غوړېدا  په  د صنعت  د دې المل شو، چې  پرمخيون  غوړېدونكی 

محسوسه كړه  او د نورو توليداتو لكه ځمكې، پانګونې او نورو ترڅنګ د انسان كار ته د توليد 

د عواملو په توګه اهميت وركړل شو. انسانانو بېالبېلو اختصايص څانګو ته الرسىس وموند. د خپلو 

حقونو او حالل مزد د ترالسه كولو لپاره يې د كارګرانو ټولنې رامنځ ته كړې او د مزد د سيستم 

ټاكل د وخت د واحدونو پربنسټ صورت وموند او دا سيستم يې د توليد ځانګړى سيستم ونوماوه.

پرسونيل مديريت له دوو سرتو موضوعګانو رسه رسوكار لري:

لومړى، د سوداګريزو سازمانونو د اداري واحدونو لپاره د اشخاصو د استخدامولو په موخه د 

پروسجرونو، اليحو، ټاكلو او مشخصو علمي سيستمونو  برابرول. 

دويم، د پوستونو ټاكل او د معيارونو او كړنالرو مشخص كول او د اداري واحدونو ترمنځ د 

اړيكو رامنځ ته كول، چې د استخدام په پروسه كې مهم ګڼل كېږي. هغه څه، چې د پرسونيل چارو 

ادارې د محوله ادارې دندو په مخ ته وړلو كې مهم دي، دادي: لومړى، اشخاص بايد په اداري چارو 

كې د مهارت او وړتيا لرونيك وي او د پرسونل په پېژندنه كې ځانګړى مهارت ولري او دويم دا، چې 

پرسونيل محوله چارې تررسه كړي او مهمه دا، چې ګومارل شوي اشخاص د خپلې اړوندې ادارې له 

قوانينو، مقرراتو، اليحو، استخدامي چارو او د پرسونل له دندو او مسووليتونو بشپړه خربتيا ولري.

په ټوليزه توګه د پرسونيل چارو اداره د وړ او رشايطو پوره كوونكو كسانو د استخدام او د 

نامطلوبو اشخاصو د برطرفۍ له مسايلو او موضوعګانو رسه رسوكار لري.  

د اشخاصو په انتخاب، انتصاب او استخدام كې بايد اداري اصول او موازين په پام كې وساتل 
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يش. همداشان د دندې د ځانګړنو د پېژندنې ترڅنګ د مطلوبو اشخاصو ځانګړنو او له هغوى 

څخه ډېرې ګټې اخيستنې ته هم پاملرنه ويش. 

په عامه توګه د مديريت د څانګې د پوهانو او علاموو د نظريو پر بنسټ، هر ټولنيز دولتي او 

خصويص، صنعتي، سيايس، مذهبي، ښوونيز او خدمايت سازمان، دوه ډوله دندې لري، عمليايت دندې 

او اداري دندې. بايد وويل يش هر سازمان ځان ته مشخصې او ټاكلې دندې لري.  

دلته له موضوع رسه په تړاو لومړى د پرسونيل ادارې موخې او ورپسې د پرسونيل چارو ادارې 

اړوندې دندې تر څېړنې الندې نيسو:

1 – د پرسونيل چارو د مديريت موخې: لكه مخكې مو چې وويل، ننني ټولنيز سازمانونه هر 

يو ځان ته بېالبېلې ځانګړې موخې لري، چې سازمان يې پر ترالسه كولو مكلف وي.  

د پرسونيل مديريت بنسټيزه دنده، د پام وړ پوستونو ته د وړ او اهلو كسانو جلبول، د سازمان 

د واحدونو ترمنځ د اړيكو ټينګښت او استخدام، دندو او مسووليتونو، حقوقو ټاكلو او د دندې پر 

وړاندې د اشخاصو د وجايبو په پروسه كې همكاري كول دي. 

دې  په  بايد  كسان  داسې  نيولو رسه  كې  پام  په  اهميت  د  دندو  د  ادارې  چارو  پرسونيل  د 

واحدونو كې كار وكړي، چې د مهارت، كاري سابقې، الزمو زده كړو او د سازمان لپاره د مطلوبو 

اشخاصو د پېژندلو د وړتيا لرونيك وي.  

د دې لپاره، چې پرسونيل مديران وكوىل يش له غوښتنې رسه سم له انساين ځواك څخه د سازمان 

د موخو د ترالسه كولو لپاره وړ ګټه ترالسه كړي؛ نو الزمه ده، چې په خپلو اداري تشكيالتو كې 

د پرسونيل واحد په نامه يو واحد رامنځ ته يش، ترڅو دا واحد د متخصصانو او پوهو كسانو په 

مرسته باكفايته او د اړتيا له مخې وړ كسان پيدا كړي او په غوره كولو او استخدام كې يې اقدام 

وكړي. همداشان د موخو ټاكل بايد د ادارې له واحدونو رسه داسې عيار يش، چې د سازمان موخو 

ته رسېدنه شونې او اسانه كړي.   

د صنعت ډېره غوړېدنه او انكشاف، د حرفو منځ ته راتلل او د صنعت بېالبېلې څانګې د 
ادارې مسايلو  پرسونيل چارو د مسايلو د پراختيا المل شول او ورځ په ورځ د پرسونيل چارو د 
بشپړتيا ومونده، د پرسونيل چارو دندو او مسووليتونو او د هغو موخو او مقصدونو هم پراختيا 
ومونده. د پرسونيل چارو اړوندې ادارې د موخو او اهميت په پام كې نيولو رسه دا اداره د سازمان 
موخو ته درسېدو تر ټولو مهمه الر بويل.  په يوه سازمان كې د خلكو استخدام او جذبول، چې له 
ټولو مادي او معنوي حقونو برخمن وي، د كاركوونكو د مثبتو انګېزو ترويجول او د مطلوبو كارونو 
تنظيم او غوره واىل، د غوره چاپېريايل رشايطو برابرواىل، د پرسونيل چارو د ادارې له مهمو دندو 
څخه ګڼل كېږي.  همداشان د كاركوونكو د مشخص پېژندنه او د مشخصاتو څرنګواىل، د چوپړ پر 
مهال د كاركوونكو ښوونې او روزنې ته پاملرنه، د كاركوونكو د نوښتونو د حس پياوړي كول هم د 

پرسونيل چارو د ادارې په دندو كې راځي. 
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د سازمان په پروګرامونو كې بايد د امرانو او كاركوونكو ترمنځ د اړيكو څرنګواىل، د متقابلو 

د  كاركوونكو  د  او  تامني  مسووليتونو  او  امكاناتو  متقابلو  د  حدود،  صالحيتونو  او  مسووليتونو 

سوكالۍ امكانات ټاكيل او مشخص وي او پروګرام يا برنامه بايد داسې برابره يش، چې په كيفيت او 

كميت كې ښه واىل او زياتواىل راويل او كاركوونيك غوره او ښو كارونو ته وهڅول يش.

د پرسونيل چارو په موخو كې مطلوبو موخو ته د رسېدو  لپاره،  د انساين منابعو مديريت د 

اړوندو موضوعګانو په چوکاټ كې، حقوق او امتيازونه او هم د كارونو د ښه وايل د الرو چارو 

لپاره د الزمو اليحو او مقرراتو له الرې، چې په هغو كې د پرسونيل چارو تګالره منعكسه شوې وي، 

هم شامل وي. البته له دې رسه په څنګ كې پر اړوندو كارونو باندې كنټرول او څارنه هم اړينه 

ګڼل كېږي. كنټرول او څارنه د مسووليتونو او واكونو د وركړې په وسيله د ادارې د لوړپوړو امرانو 

له خوا ماتحت امرانو ته وركول كېږي. كنټرولران او سوپروايزران دنده لري، چې اداري كارونه په 

دوامداره او اغېزناكه توګه مراقبت كړي او د ادارې په كارونو كې د ستونزو د پېښېدو له امله د 

اداري مراتبو د لړۍ په پام كې نيولو رسه اړوند امران له موضوع څخه خرب كړي. البته د كنټرولرانو 

دنده چارواكو ته د رپوټ په وركولو پاى ته نه رسېږي، بلكې كنټرولران او مافوق مامورين له 

لوړوپوړو چارواكو رسه په ګډه د ادارې د ستونزو د هوارولو لپاره يو له بل رسه ګډ كار كوي. 

د سامل او مناسب چاپېريال د رامنځ ته كولو له الرې د كاركوونكو خوښ او خوشحال ساتل او د 

قومي او نژادي تبعيضونو له منځه وړل هم د پرسونيل ادارې له مهمو موخو څخه شمېرل كېږي او 

د دغو موخو په عملی کیدو رسه په سازمان يا يوه ارګان كې عدالت تامني او كارونه هم پر وخت 

او زمان تررسه كېږي. بايد ووايو چې د كاركوونكو په خوشحال ساتلو كې د معاشونو لوړواىل هم 

ډېره اغېزه لري. 

په ټوليزه توګه د هر سازمان موخه او انګېزه له كمي او كيفي اړخه د توليد د سطحې لوړواىل 

او مشرتيانو ته د غوره چوپړ تررسه كول دي. توليد او له توليد څخه غوره ګټه اخيستنه هغه وخت 

صورت موندىل يش، چې كار د كاركوونكو له روحي او رواين ځانګړنو رسه سم او همغږى وي او 

وګړي يا كاركوونيك هم د توليد د وسايلو په توګه په پام كې ونيول يش، نه د ماشني االتو په توګه. 

په عمومي توګه په يوه اداره كې ستونزې له دوو اړخونو تر ارزونې الندې راځي. ټوليزې ستونزې 

تر ډېره ټوليز مسايل لكه د كاركوونكو د مزد او معاش حقوق او د هغوى نورو غوښتنې په پام كې 

نييس. البته د دغو ستونزو بشپړه پېژندنه هغه كه وګړنيزې وي او كه ډله ييزې، ستونزمن كار دى 

او د دې ډول ستونزو د درك او پېژندنې تر ټولو غوره الر د پرسونيل چارو اداره ده، چې د عواملو 

د تحليل، تجزيې او څېړلو له الرې كوىل يش ستونزې درك كړي او د هوارولو او له منځه وړلو په 

الر كې يې غوره مشورې وړاندې كړي.
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د يادونې ده، چې د دې ډول ستونزو په له منځه وړلو رسه  د كار په عواملو كې تعادل او 

توازن منځ ته راځي او د اوامرو د غوره عملی کیدو، غوره رهربۍ او په سازمان يا ارګان كې د 

كنټرول المل ګرځي. 

كله چې د سازمان ستونزې هوارې يش او له انسان څخه د كار او توليد د اصيل عامل په توګه 

كار واخيستل يش، كاركوونيك له ټولو مادي او معنوي حقونو او امتيازونو برخمن يش، د كاركوونكو 

او امرانو ترمنځ ښې اړيكې موجودې وي، كار د كار اهل ته سپارل شوى وي، نو په دې صورت كې 

په يقني رسه ويىل شو، چې په دې ډول اداره كې عدالت حاكم دى او د پرسونيل چارو اداره په 

خپلو اړوندو كارونو كې هم له كمي او هم له كيفي پلوه بريالۍ ده.

په ټوليزه توګه، د پرسونيل چارو د ادارې موخې كوىل شو په لنډه توګه داسې وړاندې كړو: 

۱ – په اداره كې د استخدام لپاره د مطلوبو او د كار اهل كسانو جلبول؛

۲ – د ادارې د كاركوونكو د روحيې د پياوړتيا په موخه د مثبتو انګېزو منځ ته راوړل؛

۳ – په اداره كې د كاركوونكو له انساين ځواك څخه وړ او مناسبه ګټه اخيستنه؛

۴ – ښوونه او روزنه، بيارغونه، د كاركوونكو د مهارتو او وړتياوو پراختيا او بشپړتيا؛

۵ – د كار له چاپېريال څخه د زيږېدونكو تصادفاتو او ګواښونو مخنيوى، د سوكالۍ، استقرار 

او ښو اړيكو تامينول؛

۶ – د پرسونيل پاليسيو منځ ته راوړل؛

۷ – د كاركوونكو څارنه او پر كړنو او فعاليتونو باندې يې دوامدار كنټرول؛

۸ – د كاركوونكو خوشحال او خوښ ساتل؛

۹ – د ادارې د كارونو د تررسه كولو لپاره د الرو چارو رامنځ ته كول، له كاركوونكو څخه په 

ورسپارل شويو دندو كې اغېزناكه او مطلوبه ګټه اخيستل او وخت پر وخت هغوى ته د ټولو 

حقونو او امتيازونو وركول.

بايد ووايو، چې پورتني ټول ياد شوي تويك ډېر تفسري او شننې ته اړتيا لري، خو موږ يې يوازې 

په لنډه توګه يادونه وكړه. د يادونې وړ ده د، چې تر ټولو غوره كړنالرې او له نوې ټكنالوژۍ او 

عميل او تحقيقي پروګرامونو څخه ګټه اخيستنه هغه وخت تررسه كېداى يش، چې فعاليتونه يې د 

پوهو، ذيك، د سامل عقل څښتنانو او بااحساسه، مثبتو انګېزو وركوونكو اشخاصو په واسطه تررسه يش.  

د علومو د پراختيا په پام كې نيولو رسه اړينه ده، چې د پرسونيل چارو په فعاليتونو كې، د 

پالنجوړونې چارې او په هغو كې د اړتيا وړ وسايل او اشخاص، د پرسونيل چارو كاركوونكو پراختيا، 

استخدامي چارو ته پاملرنه، د پرسونيل چارو د څېړنو عمومي اړيكو رامنځ ته كول، چې په هغو 

كې د عقايدو او روحيې له نظره د ادارې د كاركوونكو او اشخاصو پېژندنه او رواين مسايلو ته 

پاملرنه و يش.  
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 رهربي او الرښوونه:

د پرسونيل چارو د ادارې درېيمه دنده الرښوونه او رهربي ده. دا كار يو له هغو مهمو توكو 

څخه دى، چې مديران، غړي او كاركوونيك په ادارې پورې اړوند واحدونه په هغه لوري، چې د 

ادارې موخې ميرسوي، رهربي كوي. 

په بله وينا، د ادارې د موخو د ترالسه كولو په منظور د همكارۍ لپاره د ګټورو انګېزو رامنځ 

ته كول د ښې رهربۍ په واسطه صورت مومي. 

د پرسونيل چارو د مديريت عمده دندې:

 ،operational functions او عمليايت دندې   managerial functions يا اداري دندې   – ۱

كه څه هم د دې دواړو دندو ترمنځ تفكيك ستونزمن كار دى، خو دلته يې تفكيك مازې د ادارې 

د كاركوونكو د دندو د څرنګوايل او تررسه كولو له نظره څېړل شوى. لومړى هغه كسان، چې د 

پرسونيل چارو اداري دندې تررسه كوي، هغوى د خپلو صالحيتونو پر بنسټ د رهربۍ، د اشخاصو 

د ادارې او د ادارې د لوازمو د برابرولو مسووليت پر غاړه لري.  د خپلو اړوندو دندو په تررسه 

كولو كې د الزمو اختيارونو او صالحيتونو د نه درلودلو په نسبت نور خلك د چارو په اداره كې 

هېڅ ډول مسووليت نه لري. 

خو له ټوليزه پلوه بايد ووايو، چې د پرسونيل چارو د ادارې دندې له بنسټيزو اداري دندو 

څخه دي، په حقيقت كې ټولې پرسونيل دندې پرغاړه لري او د دواړو دندو په تررسه كولو رسه د 

سازمان ارمان او موخې پوره كوي. 

اوږه پر اوږه كړنالره:

د شخړو د هواري لپاره بېالبېلې كړنالرې شتون لري، چې يوه يې هم اوږه پر اوږه كړنالره ده. 

د يوې كړنالرې د برابرولو لپاره ځانونه چمتو كړئ، ستاسې د فكر ډول په يوه ستونزمنه مكامله كې 

مهم رول لوبوي، د ادراك له پلوه ستاسې په ذهن كې تصويرونه مجسم كېږي، بيا موضوع په دې 

كړنالره كې مجسمه كړئ او مثبت فكر وكړئ او په دې كړنالره كې په خپلو ادرا فلرتونو كې آګاهي 

ترالسه كړئ. په اوږه پر اوږه كړنالره كې له سمو پالنونو څخه ګټه واخيستل يش. د وخت تنظيم، 

پر وخت حارضېدلو، د ستونزو هوارولو، يا له فعايل غوږ نيولو له فرضياتو څخه اختياراتو او د اړتيا 

په وخت كې د هغو ځنډولو ته جدي پاملرنه ويش. 

د شپږم څپريك لنډيز:

د مديريت تر ټولو سخته دنده رهربي ده، ځكه په دې بحث كې د نورو د نفوذ او رغبت له 

رامنځ ته كولو بحث كېږي، چې دا كار ډېر سخت دى او د مديريت د هرن له څانګو څخه ګڼل كېږي.  
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پرسونيل مديريت له دوو سرتو موضوعګانو رسه رسوكار لري:

لومړى، د سوداګريزو سازمانونو د اداري واحدونو لپاره د اشخاصو د استخدامولو په موخه د 

پروسیجرونو، اليحو، ټاكلو او مشخصو علمي سيستمونو  برابرول. 

دويم، د پوستونو ټاكل او د معيارونو او كړنالرو مشخص كول او د اداري واحدونو ترمنځ د 

اړيكو رامنځ ته كول، چې د استخدام په پروسه كې مهم ګڼل كېږي. په ټوليزه توګه د ادارې ټوليزې 

موخې داسې رالنډوىل شو: 

– په اداره كې د استخدام لپاره د مطلوبو او د كار اهل كسانو جلبول؛

– د ادارې د كاركوونكو د روحيې د پياوړتيا په موخه د مثبتو انګېزو منځ ته راوړل؛

– په اداره كې د كاركوونكو له انساين ځواك څخه وړ او مناسبه ګټه اخستنه؛

– ښوونه او روزنه، بيارغونه، د كاركوونكو د مهارتونو او وړتياوو پراختيا او بشپړتيا.

په اوږه پر اوږه كړنالره كې بايد له سمو پالنونو څخه ګټه واخيستل يش، د پام وړ پوستونو 

لپاره د رشايطو وړ كسان جلب او جذب يش.  

د پرسونيل چارو د ادارې د اهميت په پام كې نيولو رسه بايد داسې كسان په دې واحدونو كې 

دنده تررسه كړي، چې د مهارتونو، اداري سابقې، الزمو زده كړو او د سازمان لپاره د مطلوبو او وړ 

كسانو د پېژندلو وړتيا ولري.  
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د شپږم څپريك پوښتنې:

۱ – د مديريت عمده مسووليتونه توضېح كړئ؟

۲ – د پرسونيل چارو مديريت ترشېح كړئ؟

۳ – د پرسونيل چارو موخې ترشېح كړئ؟

۴ – د پرسونيل چارو  ادارې موخې كومې دي؟

۵ – الرښوونه او رهربي څه ته وايي؟

۶ – اوږه پر اوږه كړنالره توضېح كړئ؟

۷ – اداري دندې څه ته وايي؟

۸ – د پرسونيل چارو موخې څو او كومې دي؟

۹ – د كاركوونكو د خوشحال او خوښ ساتلو په هكله څومره معلومات لرئ؟
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اووم څپرىك

همغږي

د زده کړې موخې: د دې فصل په پاي کي به محصلین وکړاي يش چې:

۱ – غوره رهربي او د كارونو د مخ ته وړلو كړنالره

۲ – د رسمي او شخيص ادارو د كار د كړنالرې عمده توپري

۳ – د سازمان په رهربۍ كې پر اړيكو د ضوابطو برقرارول

۴ – د سازمان د كارونو همغږي كول

همغږي coordination: د منجمنټ يوه مهمه دنده د ګډې موخې د ترالسه كولو لپاره د 

يوې ادارې د بېالبېلو دندو ترمنځ همغږي او موازنه رامنځ ته كول دي، ځكه لكه مخكې چې وويل 

شول، اداره يوه ماشني ته ورته ده، چې هره برخه يې بېله دنده مخ ته وړي. لكه څنګه، چې د 

ماشني د بېالبېلو برخو ترمنځ منطقي اړيكو او تبادل ساتنې ته اړتيا ده، په همدې ترتيب د ګډې 

موخې د ترالسه كولو لپاره د ادارې د واحدونو د دندو ترمنځ منطقي اړيكې او تړاو هم اړين دى.  

په عمومي توګه د ادارې د موخو د ترالسه كولو لپاره د يوې ادارې په تشكيل كې دوې موضوع 

بېالبېلو  د  ادارې  د  بله هم  او  ده  ډلبندي  دندو  د  او  كار وېش  د  يوه  كېږي،  ګڼل  ګانې مهمې 

فعاليتونو همغږي كول دي.  

د ادارې موخو ته د رسېدو لپاره د ادارې د بېالبېلو فعاليتونو همغږي كول اړين دي. البته په 

هغو ادارو كې، چې فعاليتونه يې لږ وي، د همغږۍ رامنځ ته كول ډېر ستونزمن نه دي، خو په 

هغو ادارو كې، چې پراخې او ډېر اداري واحدونه ولري، ستونزمن او د پام وړ كار دى. په عمومي 

ټوليزه موخه:

په سازمانونو كې د بېالبېلو سطحو رهربي او الرښوونه
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توګه په ډېرى هېوادونو كې د وزارتونو او دولتي موسسو د اداري كارونو د همغږي كولو لپاره د 

وزارتونو او دولتي ادارو له واكمنو استازو څخه يوه عايل شورا تشكيلېږي، ترڅو د بېالبېلو ادارو 

ترمنځ همغږي رامنځ كړي. 

د همغږۍ د تامني او رامنځ ته كولو لپاره ماريپاركرفالت درې اصله وړاندې كړي دي:

1 – د يوې ادارې د فعاليتونو د متقابلو اغېزو همغږي: د ادارې د بېالبېلو فعاليتونو تاثري، په 

اداره كې د همغږۍ حس منځ ته راوړي او په يوه اداره كې هغه وخت بشپړه همغږي منځ ته 

راځي، چې د يوې څانګې فعاليتونه يا د ادارې د بلې څانګې فعاليتونه او همداشان د ټولې ادارې 

فعاليتونه له يو بل رسه همغږي وي.

2 – د مستقيمو اړيكو له الرې همغږي: د ادارې له امرانو رسه همغږي عمدتاً له دوو الرو 

مستقيمو ) عمودي( او نامستقيمو ) افقي ( اړيكو له الرې صورت مومي. 

البته رسمي اړيكې، چې د رسمي اړيكو له الرې تررسه كېږي، لږ وخت نييس او خورا ښه نتيجه 

هم وركوي، خو هغه همغږي، چې د نامستقيمو اړيكو له الرې صورت مومي، په هغې كې د 

پاليسيو ټاكل او اجرايي پروګرامونه ستونزمن وي. په هغه صورت كې، چې د ادارو ترمنځ بعدي 

او ظاهري همغږي  او رسمي  بلل كېږي  توافق رامنځ ته يش، په حقيقت كې دا توافق ظاهري 

متثيلوي. 

۳ - د ادارو مسوولني بايد نه يوازې دا، چې د اداري ستونزو د را څرګندېدو پر مهال له يو 

بل رسه كتنې او د نظرونو تبادله وكړي، بلكې د دندو د ښې تررسه كېدا لپاره د كتنې او مالقات 

په ټولو پړاوونو كې هڅې وكړي او هم بايد ووايو، چې پراخې مركزي موسسې تل د بدلون په 

حال كې دي او اداري فعاليتونه او موخې يې هم تر اقتصادي، سيايس اوضاع الندې راځي. له دې 

بدلونونو رسه الزمه ده، د وروستيو كړنو او پروګرامونو د تعديل لپاره مناسب ترتيبات ونيول يش، 

د همغږۍ د رامنځ ته كولو په موخه د غونډو په جوړولو او د نويو غوښتنو په پام كې نيولو رسه 

الزم تصميمونه ونيول يش. دا كار د ادارو د مسوولينو او رئيسانو ترمنځ د تلپاتې همغږۍ د رامنځ 

ته كېدو الرې برابروي.

د كنټرول ډولونه:

د سبا لید كنټرول ) تر كړنې مخكې كنټرول(:په دې ډول كنټرول كې د كړنو يا فعاليتونو د پايلو 

د وړاندوينې پر بنسټ، د هغو تر تررسه كېدو مخكې يو مناسب اصالحي پروګرام ټاكل كېږي. دا 

ډول كنټرول يوازې هغه وخت د كارېدنې وړ دى، چې وكوالى يش د كړنو په چاپېريايل رشايطو كې 

احتاميل بدلونونه او د كړنو د احتاميل پرمختګ د ميزان پر وخت او موقع رسه وړاندوينه وكړي.
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د كړنې د تررسه كېدو پر مهال كنټرول:په دې ډول كنټرول كې، د پروګرام د هر پړاو كړنې د 

هغو د تررسه كولو پر مهال كنټرولېږي او كوښښ كېږي، چې د كړنو د تررسه كولو پر مهال، نيمګړې 

كړنې سمې او د نورو نيمګړتياوو له رامنځ ته كېدو مخنيوى وكړي. 

د كړنې تر تررسه كېدو وروسته كنټرول:دا ډول كنټرول د كړنو تر تررسه كېدو وروسته د هغو 

د پايلو د ارزونې او د پروګرام له موخو څخه د انحراف ميزان څېړي. معموالً له دغه ډول كنټرول 

څخه ترالسه شوې پايلې د وروستيو اقداماتو د ښه وايل او پالن جوړونې لپاره كارول كېږي. 

د مديرانو لپاره تر كړنې د مخكې كنټرول اهميت د كړنې د تررسه كېدو پر مهال كنټرول او د 

كړنې تر تررسه كېدو وروسته كنټرول په نسبت ډېر دى. 

: Leading رهربي يا

 رهربي د وګړو پر ډله ييز فعاليت باندې د اغېزې اچونې هغه پروسه ده، چې په يوه ټاكيل 

وضعيت كې د ګډو موخو د تحقق لپاره مرسته كوي. په رهربۍ كې پر نورو باندې د نفوذ درلودل، 

په داسې توګه، چې هغوى د موخو د تحقق په لور بوځي، د ډېر اهميت وړ دي. 

د يوه رهرب الزمې ځانګړنې او مهارتونه دادي: لرليد، ټولنيزواىل، د كار نوښت، پر نفس باندې د 

باور قوي اراده، د دندو له ښې تررسه كېدنې څخه خربتيا، د موقعيتونو پر وړاندې پوهه او ځرييك، 

رواين روغتيا او نور.

رهربي د خالقيت له پلوه، د الرښوونې، توصيې او هڅونې او په اداره كې د مثبتو بدلونونو 

رامنځ ته كولو ته ځريمنه وي. په اداره كې مديران يا منجران، د پالن جوړونې، سازمانتوب، استخدام 

او كنټرول پر دندو رسبېره د دې ډول اداري كړنو رهربي هم پر غاړه لري.

:control كنټرول

كنټرول هغه پروسه ده، چې، د تررسه شويو كړنو پرتلنه له پالن شويو كړنو رسه تر غور او 

څېړنې الندې نييس. 

كنټرول د منېجرانو يوه مهمه دنده ده، چې له نورو دندو رسه په څنګ كې يې، د ادارې د 

موخو او پالنونو د تراليس اغېزناك عامل ګڼل كېږي او د ادارې د همېشنيو كړنو د سمون لپاره 

كارول كېږي. كنټرول د يوې ادارې د موخو د تراليس د مېزان پرمختګ شوىن كوي او پروسه يې د 

پروګرام د پيل له لومړيو نه تر وروستيو پړاوونو او حتا د پروګرام يا كار تر پاى ته رسېدو وروسته 

هم غځېدالى يش.  

د كنټرول او پالن جوړنې مفاهيم معموالً له يو بل رسه يو ځاى مطرح كېږي، ځكه د كنټرول 

په پروسه كې مسوولني، د ) كړنو( موجوده وضعه د پالنونو له مطلوبې وضعې رسه پرتله كوي او د 

هغو پر بنسټ د اړتيا په صورت كې پر نويو پالن جوړونو باندې الس پورې كوي، يانې د موجوده 
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وضعې او مطلوبې وضعې په تشخيص كولو رسه، يا په بل عبارت يا ) له موخو رسه د كړنو ( تطبيق 

د نيمګړتياوو په اصالح كولو ) د موخو له تګلوري څخه ګرځېدل( څېړي. له همدې امله ده، چې 

كنټرول د مديريت له ټولو عمده دندو رسه اړه لري، خو د پالن جوړونې له پروسې رسه يې تړاو 

ډېر د ارزښت او اهميت وړ دى. 

يوه اداره ټاكلو موخو ته د رسېدو لپاره پالن جوړونې او سازمانولو ته مخه كوي، رسبېره پر 

دې پر استخدام او رهربۍ الس پورې كوي، چې په پايله كې د اداري تشكيل يوه بڼه غوره كوي. 

 

په رسمي او نارسمي اداره كې اړيكې: 

د دې لپاره، چې يوه رسمي اداره له نارسمي ادارې څخه تفكيك كړو، نو اړينه ده چې دا مسئله 

په يوه اداره كې د وګړو د اړيكو له نظره تر بحث الندې ونيسو. د لومړي مطلب د توضېح لپاره 

بايد رسمي او نارسمي اداره په اجاميل توګه يوه له بلې څخه توپري يش. 

رسمي اداره د وګړو له هغې اجتامع څخه عبارت ده، چې د اداري مراتبو د لړۍ تر رهربۍ 

الندې د ټاكلو موخو د ترالسه كولو لپاره له يو بل رسه مرسته او همكاري كوي. په رسمي اداره كې 

دندې مشخصې او ټاكلې دي، د هر كاركوونيك مسووليت او صالحيت په بشپړه توګه څرګند دى، 

خو په نارسمي اداره كې د وګړو اړيكې د هر وګړي يا ډلې د مشخصو مقاصدو او موخو له مخې د 

مراتبو د لړۍ له رهربۍ پرته رامنځ ته كېږي  او د رسمي ادارې له موخو رسه هېڅ رسوكار نه لري 

او دغه اړيكې يوازې د انسانانو د طبیعي غوښتنو او ټولنيزو غريزو له امله وي. 

كله چې يوه رسمي اداره د ټاكلو موخو او مقصدونو د تامني لپاره رامنځ ته كېږي، د خپلو 

رسمي او نارسمي اړيكو ترڅنګ د هغې ادارې د منطق او موخو په پام كې نيولو پرته منځ ته 

راځي، چې په واقعيت كې د وګړو ترمنځ د دې ډول خصويص اړيكو ټينګښت له الزم اداري تشكيل 

او تركيب پرته منځ ته راځي، چې دا نارسمي اړيكې نه شو كوىل په پخواين ډول متجسمې كړو.  

حال دا چې  د وګړو رسمي اړيكې د هغوى د ورسپارل شويو دندو رسه كوىل شو په يوې مخكېنۍ 

يا پخوانۍ بېلګې رسه وښيو او عمدتاً د وګړو اړيكې او د يوې رسمي ادارې اړوندې دندې د هغو 

بېلګو په وسيله، چې په هغو كې د اداري مراتبو لړۍ وښوول يش او معموالً د دې ډول بېلګو 

تجسم د وګړو په شمېر او د دندو د ډولونو له مخې وړاندې كېږي، چې باالخره د مراتبو د لړۍ 

په راس كې پر يوې نقطې او يا مربع ډوله تشكيل باندې پاى مومي.

رسمي اداره په ټوليز ډول له څو طبقو ) رهربۍ، اجرايې، عمليايت او ... ( څخه تشكيلېږي، چې 

لومړۍ طبقه يې معموالً د ادارې د ټوليزو سياستونو د برابرولو مسووليت لري. 

د اجرايوي طبقې اړوند كاركوونيك د ادارې يا موسسې د پاليسۍ او سياست د چارو مسوول 

او مخ ته وړونيك دي.    

عمليايت طبقه د هغو كارونو د تررسه كولو مسووليت پر غاړه لري، چې د طبقو له خوا تصميم 
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نيول كېږي ، اړيكې او كړنې يې د وضعه شويو قوانينو او مقرراتو مطابق د اداري مراتبو تر لړۍ 

الندې تررسه كېږي. د نورو مهمو اداري خاصيتونو څخه يو دا هم دى، چې دا ډول اداره اكرثاً د 

وضعه شويو قوانينو او مقرراتو، رشايطو او اصولو له مخې منځ ته راځي او د مشخصو دندو او 

مسووليتونو لرونكې وي، دا مشخصات يا ځانګړنې نه شو كوىل په يوه نارسمي اداره كې ومومو. 

نارسمي اداره تر ډېره د وګړو ټولنيزو اړيكو، خصويص او شخيص اړيكو، دودونو، عادتونو ته ترجېح 

وركوي، چې دا ډول اړيكې ځينې وخت د ادارې په اړوندو كارونو کې موثرې واقع كېږي او هم 

د موثريت، اهميت او د اړيكو د درجې له اړخه كوىل شو د نارسمي سازمان او انفرادي اشخاصو 

اړيكې په رسمي بڼو كې د )soaciogram( په بڼه وښيو. 

په لنډه توګه ويىل شو، چې په يوه اداره كې نارسمي اړيكې څه ناڅه په اداره كې د تعديل او 

بدلون سبب كېداى يش، په ځينو وختونو كې دا ډول اړيكې په اداره كې د همكارۍ او اسانتياوو 

المل ګرځي، خو په ځينو حاالتو كې د ادارې په اصيل دندو كې د ستونزو باعث او د ادارې موخو 

ته رسېدل ستونزمنوي. 

بايد ووايو، چې د رسمي ادارې د واحدونو يا وګړو اړيكې له نورو رسمي ادارو رسه له يوه اړخه 

او هم د وګړو او نارسمي واحدونو اړيكې د هغو له متجانسو ډلو او ګروپونو رسه له بله اړخه، 

د يو بل په كارونو كې د اسانتياوو المل كېږي او هم په ځينو وختونو كې د يو بل په كارونو كې 

د ستونزو د پېښېدو سبب ګرځي.  نو له همدې امله په رسمي ادارو كې د ټولو دندې او اړيكې 

نارسمي  او د  او مداخالت  تثبيت شوې دي  او  ټاكلې  او مقرراتو مطابق  د وضعه شويو قوانينو 

اړيكو ټينګښت، چې منشاْ يې نارسمي يا د قوانينو او مقرراتو له مخې نه دي او تر ډېره د عرف 

او دودونو، ټولنيزو او شخيص اړيكو په واسطه منځ ته راځي، تر ډیره بریده دا ډول اړيكې او 

مداخالت په اداره كې د وروسته پاتې وايل او نه همغږۍ المل كېږي. 

کتنه، ارزونه، څارنه

کتنه يا monitoring:کتنه يا مانيټورېنګ د يوې پروژې د فعاليتونو دوامدار او سيستامتيك 

مراقبت دى، چې په ټاكلو زماين فصلونو كې تررسه كېږي. 

مانيټورېنګ له هغه جريان څخه عبارت دى، چې په هغه كې موجوده حالت تر ارزونې الندې 

نيول كېږي، د فعاليتونو كمزوري او قوي ټيك تشخيص او د هغو د غوره وايل لپاره الزمې سپارښتنې 

تجويز او وړاندې كېږي. 

کتنه يا مانيټورېنګ د دوراين راټولونې او د ټاکلو برخو له تحلیل څخه عبارت ده، چې اداره 

كوونيك پر دې توانوي ترڅو دا معلومه كړي، چې ايا كليدي فعاليتونه د پالن له مخې تررسه كېږي 

او په هغه چا چې ګټه ترې اخيل پام وړ اغېزې لري او كه نه؟ 
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څیړنه د معلوماتو د تحليل او راټولونې څخه عبارت ده، چې د ادارې كارونه سموي او هم د 

ادارې له كارونو رسه مرسته كوي. 

کتنه د څه لپاره؟

 - د دې لپاره، چې د پروګرامونو څیړنه معلومات برابروي، چې د كار د تررسه كول د قضاوت 
پر بنسټ وي او هغوى وكوىل يش په خپلو ورځنيو فعاليتونو كې الزم بدلونونه راويل. 

 - د څیړنې او ارزونې معلومات ښايي د پروګرام د تاثري د قضاوت لپاره بنسټ او پايه وي، له 
دې امله د پلټنو ارزونې اكرثاً د تصميمونو د ادامې، د جاري پروګرامونو د پراختيا او محدودولو 

لپاره غوره وسيله ګڼل كېږي. 

د کتنې اصول او بنسټونه

- کتنه يا مانيټورېنګ بايد د يوې پروژې د پروسې بشپړ جز او يوه سيستامتيكه منونه وي. 

- په مانيټورېنګ كې بايد تر ټولو لږ لګښت رعايت يش. 

- دا سيستم بايد له اجراكوونيك ځواك رسه نژدې او مستلزم وي، ترڅو دا يقيني كړي، چې د 

هغوى الزم معلومات په كايف اندازه د پام وړ ګرځېديل دي. 

د ګټه اخيستونكو د تضمني كولو د وسايلو الرې هم بايد وازمويل يش، البته په محرمانه ډول. 

د  کتنې يا مانيټورېنګ ډولونه: د يوې پروژې د څیړنه يا مانيټورېنګ لپاره دوه ډوله مانيټورينګ 

شته: 

۱ – د پروسې مانيټورېنګ 

۲ – د تاثري مانيټورېنګ 

د پروسې کتنه يا مانيټورېنګ:

- د هرې پروژې يا پروګرام څارنه او څیړنه بايد له منابعو څخه د ګټې اخيستلو، د فعاليتونو 

د پرمختګ او د هغوى د تررسه كولو د الرو چارو په باره كې معلومات ولري. 

د پروسې څارنه او برريس د الندې مقصدونو په موخه كارول كېږي: 

- د يوې قاعدې پر بنسټ د كار د پالن جوړونې تكرار، يانې مرتب او تعني.

- د دې تشخيصول، چې ايا فعاليتونه له پالن رسه سم تررسه شوي كه نه؟ 

- د ستونزو د پېښېدو پر مهال د ستونزو پېژندنه او پر وړاندې يې مبارزه. 

-  له فرصتونو څخه په ګټه اخيستنې رسه د انساين ځواك جوړونه او د ګټې اخيستل.

- د دې تشخيصول، چې ايا د ادارې د كار كړنالره د كار د موخو د ترالسه كولو تر ټولو غوره 

الر ده او كه نه؟ 

-  څیړنه،  د مستفدينو  نفوذ او بهرين چاپېريال ته پاملرنې رسه، چې له كار رسه اړيكې لري، 

بدلون كوي. 
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:Impact monitoring  د تاثري کتنه

د تاثري کتنه یا برريس همداشان د پرمختګ په اړه او پر پروګرام باندې د تاثري لپاره معلومات 

برابروي. 

د تاثري کتنه د الندې موخو لپاره تررسه كېږي: 

- كار ته كېداى يش د تداوم پر بنسټ له موخې رسه تړاو وركړل يش، ترڅو د پرمختګ لپاره 

يوه اندازه وټاکل يش. 

- كار متقابالً د رشايطو او حاالتو په تاييد رسه، د اصالحاتو او بدلونونو پرته كوىل يش. 

- موخو ته اړتيا تشخيصېدىل يش. 

- د ډېرو معلوماتو لپاره اړتيا په تحقيق رسه تشخيصېدىل يش. 

د ادارې د څیړنې سيستم اصيل او رضوري اجزا دا الندې دي:

۱ – د هر فعاليت لپاره د ځانګړنو غوره كول؛

۲ – د اړوندو ځانګړنو لپاره د اطالعاتو راټولول؛

۳ – د اطالعاتو تحليلول؛

۴ – په سمه او مناسبه طريقه د معلوماتو وړاندې كول؛

۵ – د كار د ښه وايل لپاره له دغو معلوماتو ګټه اخيستل. 

- له څیړنې څخه موخه د پروګرام مديرانو، كاركوونكو او تصميم نيوونكو ته د كايف معلوماتو 
برابرول دي. 

- کتنه هغه پروسه ده، چې هر څوک كوىل يش د هغې په وسيله د خپل كار كمزوري او قوي 
ټيك تشخيص او د پروګرام الرښوونې جربان او تالفی كړي.  

د کتنې ځانګړنې

او  : د منابعو ځانګړنې له مايل منابعو، لوازمو   Input indicators 1 – د منابعو ځانګړنې

تجهيزاتو، اجناسو او څيزونو او نورو څخه عبارت دي.

2 – د پروسې ځانګړنې: د پروسې ځانګړنې د اندازه كولو له ټولو ځانګړنو رسه دا ښيي، چې 

يوه پروژه څنګه پلې كېږي او د ادارې سيستم، د دفرت او ليكنيو مداركو ساتنې، څېړنې، څارنې، 

مايل لوژيستيك او نورو ته نسبت وركول كېږي.  

3 – د محصول ځانګړنې out put indicators: د ځانګړو له اندازه كولو او سنجولو څخه 

عبارت دي او ښیی څنګه يوه پروژه په خپلو موخو كې بريالۍ ده.
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د يوه فعاليت د کتنې پړاوونه:

۱ – د موخې ټاكل؛

۲ – تصميم نيونه؛

۳ – پالن كول؛

۴ – تر پيل كولو مخكې د پالن څېړل؛

۵ – له واكمن مقام څخه د پالن د منظورۍ اخيستل؛

۶ – د معلوماتو راټولول؛

۷ – د راټولو شويو معلوماتو تحليل؛

۸ – واكمنو مراجعو ته راپور وركول؛

۹ – له السته راغلو حقايقو او شواهدو څخه ګټه اخيستل؛

۱۰ – د سمون په موخه د پالن بدلون.

د کتنې د راپور چمتو كول

- مقدمه

-  موخه

- ميتودولوژي ) د نومرې اندازه (

- تر پوښښ الندې ساحه 

- اصل منت یا موضوع 

- پايله 

سازمانول: د وګړو او ګروپونو ترمنځ د دندو د وېش او تنظيم او د تصدۍ موخو ته د 

رسېدو لپاره د فعاليتونو د همغږۍ پروسه ده. همداشان سازمانول د منجمنت صالحيتونه 

                                                                                                                                         . ي تثبيتو

نارسمي اداره: هامغه مديريتونه دي، چې د بازار ) ټولنې ( د غوښتنې له امله منځ ته راځي 

او رسمي ) دولتي ( مديريتونه  د كار د محيط او دخيلو اړخونو د فعاليت زمينه، چې له نارسمي 

ادارې رسه د عرضې او غوښتنې يا توليد له پلوه اړيكې لري او متخصصان د عامه اړيكو له پلوه 

له بېالبېلو تخنيكونو څخه كار اخيل. 

د پام وړ ګروپونو د پېژندنې او د هغوی تر تاثري الندې راوستلو په برخه كې او په دې اړه 

ادارې د مديريتي غوښتنو  مطبوعايت كنفرانسونه او مستقيمې اړييك ټينګې كړي، ترڅو دا ډول 

خالف عمل ونه كړي. 

په نارسمي ادارو كې دولت يوازې د الرښوونې، د بېالبېلو فعاليتونو د زمينې د مساعدولو او د 

هغو د سوق او هڅولو حق لري. 
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رسمي او نارسمي اداره:

د منجمنټ د علم له نظره هغه هېوادونه، چې تولیدي وسایل یې د خصويص مالکیت په 

ولکه کې وي، یا په بل عبارت د ازاد بازار سیستم ولري؛ نو هلته دوه ډوله ادارې ته اړتیاده 

رسمي اوبله یې نا رسمي.

په رسمي اداره کې: د كنټرول سيستم، څارنه او کتنه او په بېالبېلو طريقو د انسان پر كار 

اچول او د هغوى د وړتيا او توامنندۍ له ځواك څخه ګټه اخيستنه تر څېړنې الندې نييس. په 

دې صورت كې دولت په مقننه، قضائيه او اجرائيه چارو كې د مداخلې حق لري او د سكتورونو 

لپاره د اقتصادي فعاليتونو پراختيا ته الرې چارې چمتو كوي او په تررسه كولو كې يې يوازې د 

څارنې له عمليې كار اخيل او د اړتيا په صورت كې رسمي اداره د هغوى په چارو كې د السوهنې 

حق لرالى يش. 

د تشكيل د جوړولو طرحه: د تشكيل په طرحه او د يوې موسسې يا ادارې په تاسيس كې 

بېالبېل عوامل برخه لري، چې هر يو په خپل ځاى د ادارې پر كار ډېرې اغېزې لري. 

نورې  او  ټولنه  فكر ډول،  د  په طرحه كې،  د تشكيل  او  كولو  ته  رامنځ  د  يوې موسسې  د 

ټولنيزې ډلې، د هغوى ګټور عقايد ډېره اغېزه لري.

يوله مهمو عواملو څخه، چې د ادارې په تشكيل كې ډېره اغېزه لري، هغه موخې دي، چې 

د ادارې د كارونو ارزونه هم له ستونزو رسه مخ كوي. نن ورځ په ادارو كې د يوې موخې پر 

ځاى څو موخې، چې د شخيص او ډله ييزو افكار زېږنده دي، مطرح دي، چې په ځينو وختونو 

كې دا موخې د يوې بلې ادارې له موخو رسه توپري لري، همداشان هره اداره او موسسه څو 

ادارو له موخو رسه توپريونه لري؛ نو له دې  الحرام موخې لري، چې د نورو  او متنع  بېالبېلې 

معيار  او مشخص  ټاكىل  يو  لپاره  ټاكلو  د  موخو  يا  د موخې  د هغوى  ده، چې  امله ستونزمنه 

وضعه كړو او د ارزونې د الزمو او مطلوبو معيارونو نه شتون د يوې موسسې يا ادارې كار له 

ستونزو رسه مخ كوي. 

د  او  مداخالت  لري.  توپري  رسه  موخو  له  ادارې  بلې  د  موخې  ادارې  يوې  د  وينا  بله  په 

موخو طرز تفكر، د ادارې د موخو په ټاكلو كې رول لري او دا به ستونزمنه وي چې د موخو 

د ټاكلو لپاره داسې معيار وټاكو، چې د ټولو ادارو لپاره د منلو وړ وي. له دې امله د اصولو او 

موازينو تهيه او تررسه كول، چې عموميت ولري او هم په ټولو ادارو كې د تررسه كېدلو وړ وي، 

ستونزمنه ده، لكه څنګه، چې د وګړو د فكر طرز د يوې ادارې د موخو په ټاكلو او تشكيل كې 

اغېزناك دى، ټولنه او فرهنګ هم په دې برخه كې ډېر اغېزناك دي.

يوې  د  چې  دي،  څخه  عواملو  مهمو  له  هم  ارزښتونه  ټولنيز  ملتونو  او  قومونو  بېالبېلو  د 

ادارې د موخو په ټاكلو، ډول او د تشكيل په پراختيا كې اغېزناك رول لري. 
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په پايله كې موضوع په دې ډول رالنډوىل شو چې: ادارې او د يوه محدود او يا تابع سيستم 

او  دولتي  نننۍ  دى.  كې  حال  په  بدلون  د  تل  بلكې  دى،  نه  معيار  وړ  قبول  عامه  د  تشكيل 

خصويص ادارې تل له بهرنيو عواملو او بېالبېلو وګړو رسه رسوكار لري او د پورتنيو عواملو تر 

اغېزې الندې راځي او د ادارې په ډول، د موخو په شمېر او د تشكيل په څرنګوايل كې اغېز لري.  

بايد ووايو، چې په بېالبېلو څانګو كې د بېالبېلو علومو نننى پرمختګ يو له بل رسه توپري 

لري يا په بله وينا  په يوه برخه كې پرمختګ نظر بلې ته ډېر وي، په ځانګړې توګه د علم او 

اغېزې  كمپيوټرونو  متنوع  د  باالخصوص  كېدل،  ته  رامنځ  ماشينونو  پېچلو  د  او  پراختيا  تخنيك 

په ټولوساحو كې يو شان نه دي او برش د خپل توان او علمي پوهې له مخې له هغو څخه په 

محدودو ساحو كې ګټه اخيستې ده. 

ګټه  كې  ساحو  بېالبېلو  او  درجو  بېالبېلو  په  پرمختياوو څخه  له  تخنيك  او  علم  د  دا، چې 

لپاره  علومو  برخو  اړوندو  د  او  ساحې  ټولې  د  چې  وي،  ستونزمنه  به  دا  نو  كېږي،  اخيستل 

مشخص معيار يا اصول وټاكل يش، ځكه دا ننني بدلونونه او پرمختياوې د ادارې او مديريت د 

سيستم، څرنګوايل، د كار ډول او د تشكيل په جوړښت كې ډېره اغېزه لري. 

د اووم څپريك لنډيز:

مثبتې  تر  وسيله   په  هغې  د  كسان  الندې  ترنظر  چې  دى،  فعاليت  مديريتي  يو  څارنه 

اغېزې الندې راځي، ترڅو د ادارې موخو ته د رسېدو لپاره په مثبت تحرك او رول رسه بشپړه 

همكاري وكړي يا هغه پروسه ده، چې د هغې له مخې د يوې ادارې فعاليتونه د څارونيك په 

وسيله تركنټرول الندې نيول كېږي، ترڅو د كار يا فعاليتونو ټولې برخې داسې پرمخ بوځي، چې 

مطلوبې موخې ترالسه يش.

يا  څېړنه  يش.   وړاندې  دې  مشورې  ګټورې  راځي،  ته  الس  موخه  وړ  پام  د  چې  ترڅو، 

مانيټورېنګ د يوه پروګرام، پروژې دوامدارې سيستامتيكې ارزونې ته وايي.  

كنټرول هغه پروسه ده، چې د تررسه شويو كړنو پرتلنه له پالن شويو كړنو رسه تر غور او 

څېړنې الندې نييس او كنټرول د منجرانو يوه مهمه دنده ده.

له هغو معلوماتو  او  يوه پروسه ده،  او څېړلو  راټولو  او مانيټورېنګ د معلوماتو د  څېړنه 

څخه ګټه هم زموږ او هم د ادارې د كار له سمون او ښه وايل رسه مرسته كوي. 

د تشكيل په طرحه او د يوې موسسې يا ادارې په تاسيس كې بېالبېل عوامل برخه لري، چې 

هر يو په خپل ځاى د ادارې پر كار ډېرې اغېزې لري. 

نورې  او  ټولنه  فكر ډول،  د  په طرحه كې،  د تشكيل  او  كولو  ته  رامنځ  د  يوې موسسې  د 

ټولنيزې ډلې او د هغوى ګټور عقايد ډېره اغېزه لري.
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د اووم څپريك پوښتنې:

۱ – همغږي يا هامهنګي څه ته وايي؟

۲ – كنټرول په څو ډوله دى، توضېح يې كړئ؟

۳ – رهربي څه ته وايي؟

۴ -  كنټرول توضېح كړئ؟

۵ – رسمي او نارسمي اړيكې رشحه كړئ؟

۶ – څېړنه يا مانيټورېنګ توضېح كړئ؟

۷ – ارزونه څه ته وايي؟

۸ – څارنه رشحه كړئ؟

۹ – د څېړنې يا مانيټورېنګ ډولونه كوم دي؟

۱۰ – سازمانول رشحه كړئ؟

۱۱ – نارسمي اداره ترشېح كړئ؟

۱۲ – د تشكيل د جوړلو په اړه خپل معلومات وړاندې كړئ؟
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اتم څپرىك

د استخدام چارې

ټوليزه موخه:

په دولتي او خصويص سكتور كې د انساين ځواك استخدامول

د زده کړې موخې: د دې فصل په پای کې به محصلین الندې موضوعات زده کړي:

۱ – د برشي ځواك د استخدامولو غوره كړنالره.

۲ – د سازمان د كارونو همغږي كول.

۳ – په سازمانونو كې ګټورې خربې اترې او اړيكې.

۴ – د انساين ځواك د پر كار اچولو په خاطر د بودجې جوړول.

د استخدام چارې:

د استخدم پړاوونه: د دې لپاره، چې د ادارې موخې هم د كيفيت او هم د كميت له پلوه په 

اسانه ترالسه يش، اړينه ده، چې د ادارې د بستونو لپاره پوه او متخصص كسان غوره او پر دندو 

وګومارل يش.

لكه څنګه، چې د ادارې موخو ته د رسېدو لپاره لومړنيو توكو، الزمو وسايلو او تجهيزاتو او 

اغېزناكې او مطلوبې ټكنالوژۍ ته اړتيا ده، د چارو هره تصدي هڅه كوي، چې له غوره توكو او 

له نننۍ ټكنالوژۍ څخه كار واخيل او په څنګ كې يې د كاري ځواك د تدارك او برابرولو لپاره هم 

هڅه وینسی، چې په خپل مديريت كې وړ او پوه كسان جذب او استخدام كړي. 
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په يوه اداره كې د استخدامولو په چارو كې الندې مطالب د اهميت وړ دي:

1 – کارمن موندنه recruitment: د وړ، پوهو او متخصصو كسانو تر استخدامولو مخكې 

اداره بايد د مناسبو، پوهو او متخصصو كسانو په لټه كې يش او د غوره راتلونكې لپاره هغوى د 

علمي کړندارو له مخې جذب كړي.   

د استخدامولو د چارو د ادارې له نظره، د كاركوونيك موندنه د مناسبو كسانو له فعاليتونو او 

تداركاتو او ورسپارل شويو دندو ته د هغوى په هڅونې او ترغيب پوره اړه رسي.

يا په بله وينا، د كاركوونيك موندنه، د پام وړ كسانو جذبولو او د ادارې اړوندو كارونو ته د 

هغوى له چمتو كولو څخه عبارت ده. 

له پورتنيو مطالبو جوتېږي، چې كاركوونىك نه يوازې د وګړو په كشف او پېژندنې اطالقېږي، 

د  لپاره  بست  نوي  يوه  د  دى.  هم  چمتوواىل  هغوى  د  وړاندې  پر  مسووليتونو  اداري  د  بلكې 

كاركوونيك د موندنې لپاره ادارې هڅه كوي، چې د پام وړ كاركوونيك د ادارې له دننه او ځينې يې 

له بهر څخه پیدا کړي، البته د پورتنيو دوو نظرونو پريوي هم ښېګڼې لرالى يش او هم نیمګړ تیاوې.

د كاركوونيك د موندلو كړنالره د موسسې د مسوولينو په طرزتفكر پورې اړه لري. په عمومي 

توګه د كاركوونيك موندنه په درېيو مادو كې داسې رالنډوىل شو:

1 – مستقيمه كړنالره: په دې كړنالره كې له واسطې يا د كاري ځواك له منابعو پرته اړيكه 

نيول كېږي. 

2 – نامستقيمه كړنالره: دا كړنالره د كاركوونيك د موندنې مهمه كړنالره ګڼل كېږي، چې د 

ورځپاڼو، مجلو، جريدو او نورو خپرنیزو وسايلو کې د خپرولو له الرې صورت مومي.  

او خصويص  دولتي  د  كارموندنې  د  او  دى  كم  لګښت  كړنالرې  د دې  كړنالره:  منځنۍ   –  3

او  سنديكا  ټولنو،  له  كارګرۍ  د  لكه  كړنالرې  ځينې  هم  او  كېږي  تررسه  الرې  له  اژانسونو 

سپارښتونه هم د كاركوونيك د موندلو منبع كېداى يش. 

 

2 - ټاکل Select: دا پړاو د استخدامولو د چارو تر ټولو اوږد او مهم پړاو دى. سم غوره كول 

يا انتخاب په حقيقت كې سم استخدام او باالخره د يوې سمې او ساملې ادارې رامنځ ته كول دي، 

ځكه د پرسونيل چارو اداره دنده لري، چې د ادارې د موخو د ترالسه كولو لپاره وړ او غوره كسان 

جذب كړي او هم د هغوى په ساتنه كې له علمي كړنالرو څخه ګټه واخيل. 

د سم انتخاب لپاره لومړىن رشط، د فني معيارونو ټاكل، د استعداد او وړتيا قدرت او نور دي. 

د پورتنيو رشايطو په درلودلو رسه يو سړى په ښه توګه كوىل يش، چې ورسپارل شوې دندې په ښه 

توګه مخ ته يويس.

معموالً په يوه اداره كې د دندو خصوصيات د يوه داوطلب له ټولو صفتونو رسه، چې مخكې 

تهيه شوي وي، تر ارزونې الندې راځي. كه چېرې يوه اداره ونه يش كوىل د اړتيا وړ كسان، چې د 
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رشايطو وړ نه وي، استخدام كړي، كوىل يش د خپلو ښوونيزو او روزنيزو پروګرامونو له الرې هغوى 

واروزي او خپل بستونه ورباندې ډك او مناسبه ګټه ترې واخيل، چې دا كار هم د وګړو په انتخاب 

كې يو بل عامل ګڼل كېداى يش. 

بايد ووايو، هر څومره، چې د داوطلبانو شمېر د ادارې د اړتياوو په نسبت ډېرېږي، هامغومره 

داوطلبانو شمېر  د  ته جذبېږي. خو كه هر څومره  ادارې  تكړه كسان  او ښه  كېږي  انتخاب ښه 

كمېږي، د كسانو انتخاب په ښه توګه نه يش تررسه كېداى، مانا داچې تر ډېره بريده غوره او وړ 

كسان نه يش جذبېدالى. 

د دې لپاره، چې د انتخاب د عمليې جريان د يوه منطقي روش پر بنسټ سيستامتيك تررسه 

يش، بايد د داوطلب اضايف او كايف معلومات، چې د هغه په قبوليت او نه قبوليت ډېره اغېزه لري، 

موجود وي. 

د انتخاب په پړاوونو كې الندې رشايط بايد په پام كې ونيول يش: 

۱ – بايد ټولې هغه غوښتنپاڼې، چې  د داوطلبانو له خوا وركړل شوې، په دقيقه توګه تحليل 

او وڅېړل يش، ترڅو د دندې له څرنګوايل رسه همغږې وي. 

۲ – يوه بشپړه او الزمه فورمه طرحه او د داوطلب په واك كې وركړل يش، تر څو داوطلب 

وكوىل يش په هغه كې خپل معلومات او اطالعات درج كړي  او د انتخاب كوونيك په واك كې يې 

وركړي. 

۳ – څېړنه بايد د هغو معلوماتو او اسنادو پر بنسټ وي، چې د كاركوونيك د كاري سابقې له 

حالت څخه السته راځي. 

۴ – هغه معلومات، چې د مصاحبې له الرې ترالسه كېږي، د اشخاصو په غوره كولو يا انتخاب 

كې اغېزه لري. 

۵ – د روغتيايي فورمو برابرول هم، چې په هغو كې د داوطلب روحي او جسمي وضعه په 

ښه توګه څرګندېږي، الزمي ګڼل كېږي. 

او برابرول، كه چېرې د كار  ۶ – د داوطلبانو د پخوانيو كارونو او خدمتونو د فورمو ډكول 

د  امرانو  پخوانيو  د  او  امتيازونه  او  او عدم مسووليت، حقوق  ولري، مسووليت  سابقه  پخوانۍ 

 ،phrenogy پېژندنې  جمجمې  د  ډول  ناخوداګاه  په  ادارې  ځينې  دي.  الزمي  اخيستل  نظرونو 

څېرې پېژندنې physiognomy، رنګ پېژندنې pigmentation، رسم الخط graphology يا ګراف 

پېژندنې او نورو له مخې د اشخاصو په انتخاب او غوره كولو الس پورې كوي، چې عميل اړخ نه 

لري او هر سړى په خپلو ځانګړو كړنالرو رسه د وګړو په ارزونې او غوره كولو كې اقدام كوي او 

په دې توګه د پورته يادو شويو مشخصو له مخې، چې هره يوه يې ځان ته ځانګړي معيارونه لري، 

كاركوونيك جذبوي.  
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پام كې نييس، چې دا ازموينې په  لپاره الزمې ازموينې په  ځينې خلك د وګړو د غوره كولو 
الندې ډول دي:  

cnce test.intellg د هوش یا ځیرکتیا ازموينه -  
aptivde test د استعداد ازموينه -  

proficiency test د قوې د ټاكلو ازموينه -  
interest test د لېوالتيا د الرو ازموينه -  
personality test د شخصيت ازموينه -  

د پورتنيو ازموينو د درك او ځانګړنو لپاره ډېرو خربو ته اړتيا ده، خو دلته له موضوع رسه د 
نه تړاو له امله ورڅخه تېرېږو. 

 د بودجې جوړول budgeting: په دې كټګورۍ كې د دندو د تررسه كولو لپاره د بودجې 
طرحه او تنظيم او مايل مسايل، يانې عوايد او لګښتونه شامل دي. 

بايد ووايو، چې مشهور پوه ګيوليك د كنټرول او رهربۍ مسايل، چې د ادارې له مهمو توكو 
څخه دي، د ادارې د دندو په برخه كې نه دي ذكر كړي. هغه پر دې عقيده درلودله كه پالن 
جوړونه، د راپور وركولو سيستم او د بودجې تصنيف په علمي توګه تررسه يش، پخپله د رهربۍ 

مسايل په هغه كې پيل كېږي. 

اړيكې Communication: د څانګو او برخو ترمنځ د اطالعاتو د تبادلې لپاره يوه پروسه ده. 
د اړيكو علوم د اړيكو د مطالعې لپاره د پوهنتون يوه برخه ده. 

دويم مفهوم يې د دوو كسانو ترمنځ اړيكې ښيي. داسې، چې هغوى يو بل ته ليك لييك، يا 
ټلېفون كوي او يا هم مخامخ ور رسه ګوري. همداشان دا كلمه كوىل شو د یغامونو د تبادلې په 

توګه هم وپېژنو. 

د اړيكو اجزاوې او كړنالرې: د اړيكو پېژندل شوې اجزاوې لېږونىك، كانال، زمينه، چاپېريال، د 
څپو تداخل، ترالسه كوونىك پيغام او رسچينې دي. 

د اړيكو پروسه هغه څه دي، چې برش ته اجازه وركوي، چې تجربې او پوهې رسه رشيكې 
كړي. د انساين اړيكو متداولې بڼې دادي: ژبه، نښې، خربې اترې، ليكل، اشارې، راډيويي خپرونې 
او نور. اړيكې كېداى يش په متقابلو او يا يو اړخيزو بڼو ارادي او يا هم غیرارادي وي، يا شفاهي 

او غیرشفاهي وي. همداشان كېداى يش اړيكې فزييك او مادي بڼې ولري.  

د اړيكو تعريف: د اړيكو لپاره داسې تعريف، چې ټولو ته د منلو وړ وي، شتون نه لري. پر 
۱۹۷۰ كال فرايك دنس ۱۲۶ خپاره شوي تعريفونه وړاندې كړل. د ځينو خلكو له انده اړيكې پر 
بېالبېلو مفاهيمو  او كله هم پر متضادو مفاهيمو داللت كوي. له يوه اړخه د هغو مانا د دوو 
انسانو ترمنځ د يوې مانالرونكې مكاملې له الرې متفكرانه تبادل او ليدلورى وي. اړيكې د دوو 
لوريو ترمنځ د مفاهيمو، مفكورو او پيغامونو لېږد ته وايي، او يا هم د دوو يا زياتو كسانو ترمنځ 
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لېږلو ته اړيكې وايي. د وروستیی تعریف پر بنسټ ویلی شو، چې  او  د مفاهيمو ترالسه كولو 

ماشینونه او ځناور هم یو له بل رسه اړیکې ټینګوي.

د اړيكو پر وړاندې خنډونه: په اړيكو پورې تړلې اندېښنې د اطالعاتو د درك په توګه پېژندل 

كېږي. اړيكې كېداى يش د كارولو عواملو، نه تشخيص او قطب له عوملوڅخه زيان وويني. 

د اړيكو بڼې:   

د حيواناتو اړيكې

د انسانانو ترمنځ اړيكې 

د بازار موندنې اړيكې 

تبليغات

عمومي اړيكې 

د انسان داخيل اړيكې 

غري شفاهي اړيكې 

ويناييزې اړيكې 

د لرې الرې اړيكې 

د انټرنېټ او كمپيوټر په واسطه اړيكې 

كولتوري اړيكې 

د اړيكو نظريه 

اغېزناكې اړيكې: كله چې پيغام لېږونىك وكوىل يش بیرته پيغام اخيستونىك يش، دا پروسه د 

اغېزناكو اړيكو په نامه يادېږي. 

- د اينګودينګ پړاو، يا د ديكودينګ پړاو رامنځ ته كول يا د ارزښت او اغېز له نظره پايله، 
مستقيمې يا مخامخ اړيكې په لومړۍ درجه كې راځي.  

عام  يا  ځانګړي  لپاره  كولو  تررسه  ښه  د  دندو  د  كې  اداره  يوه  په   :directing الرښوونه  

تصميمونه او د حكمونو او الرښوونې طزر، صورت مومي. 

همغږي كول coordinating: په دې كټګورۍ كې ټول هغه فعاليتونه، چې د سازمان يا ادارې 

موخو ته درسېدو لپاره د دندو په پيل كولو كې اړين ګڼل كېږي، تعني او مشخص كېږي او د ټاكلو 

دندو د تررسه كولو په برخه كې موازنه او تعادل رامنځ ته كېږي. مخكې مو هم وويل، چې اداره 

د يوه ماشني په څېر ده، چې هره برخه يې ځانګړې دنده تررسه كوي. دا، چې د ماشني د بېالبېلو 

برخو ترمنځ منطقي اړيكې او تعادل اړين دى، همداسې د ګډې موخې د تامني لپاره د يوې ادارې 

د بېالبېلو واحدونو په دندو كې هم تعادل اړين ګڼل كېږي. 
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د اتم څپريك لنډيز

د يوه شخص د احساساتو درك او توانايي د موضوع او معاملې مطابق دي. د يوه مدير يا رهرب 

لپاره د اړيكو په برخه كې مهارتونه له عمده موضوعګانو څخه دي. مدير باید د سازمان په دننه 

كې له خپلو كاركوونكو او نورو كسانو رسه د اړيكو وړتيا او توان لري، ترڅو  د كنټرول په وسيله 

پېژندل شوي ټاكل شوي او پالنونه په سمه توګه تررسه يش.

پالن جوړونه او كنټرول دواړه يو د بل الزم او ملزوم دي. 

د استخدام په چارو كې الندې مطالب د اهميت وړ دي: 

۱ – د كاركوونيك موندنه

۲ – مستقيمه كړنالره 

۳ - نامستقيمه كړنالره 

۴ – منځنۍ كړنالره    

که د راپور وركولو سيستم او د بودجې تصنيف په علمي توګه تررسه يش بانو د رهربۍ مسايل 

پخپله په هغه كې پيل كېږي.

اداره د يوه ماشني په څېر ده، چې هره برخه يې ځانګړې دنده تررسه كوي. دا، چې د ماشني 

د بېالبېلو برخو ترمنځ منطقي اړيكې او تعادل اړين دى، همداسې د ګډې موخې د تامني لپاره د 

يوې ادارې د بېالبېلو واحدونو په دندو كې هم تعادل اړين ګڼل كېږي.

د اتم څپريك پوښتنې

۱ – استخدامي چارې ترشېح كړئ؟

۲ – رهربي توضېح كړئ؟

۳ – د بودجې د جوړولو په اړه خپل معومات وړاندې كړئ؟

۴ – همغږي څه ته وايي؟

۵ – اړيكې څه ته وايي، رشحه يې كړئ؟

۶ – د اړيكو پر وړاندې خنډونه څه دي؟

۷ – د كاركوونيك موندنه ترشېح كړئ؟

۸ – د استخدام پړاوونه ترشېح كړئ؟

۹ – مستقيمه او منځنۍ كړنالره څه ته وايي؟
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رسچیني او اخځلیکونه: 

 ۱- رس محقق نارص، ستانکزي اداره و منجمنت سال ۱۳۸۳ 
 ۲- اساسات و مهارت هاي مديريت ،کميسيون مستقل اصالحات اداري سال ۱۳۸۳

 ۳- اداره و مديريت رس محقق نارص ستانکزي سال ۱۳۸۷
 ۴- مديريت عمومي دوکتور سید مهدي )الواين( سال ۱۳۷۴  

 ۵- مديريت و اصول رسپرستي دوکتو ر سید رضا سید جوادين عضو هئيات علمي دانشګاه تهران 
سال ۱۳۸۵.

 ۶- مديريت عمومي دوکتور سید مهدي الواين سال ۱۳۸۵
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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


