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LLاساسات
د برشي منابعو نظریه هغه اشخاص ترشیح کوي چې په یوه اداره کې کار کوي ،همدارنګه ځینې وختونه ورته پرسونل هم وایي .د برشي منابعو مدیریت اکرثه
د منځنۍ کچې او په لویو ادارو کې یو رسمي مدیریت/ریاست دی چې دنده یې د کارکوونکو د اغېزناک مدیریت مالتړ دی .کوچني رشکتونه ښایي د برشي
منابعو د اداره کولو لپاره یو کارکوونکی ولري – او ځیني وختونه په خپله د رئیس یا مالک له لورې کنټرولېږي .د برشي منابعو غوره مدیریت پر هغو میتودونو/
طریقو پوهېدل دي چې پر مټ یې پرېکړه کولی شې چې په کاروبار کې مو کومې دندې وي ،د دې دندو د تررسه کولو لپاره چا ته اړتیا لرې ،څنګه کارکوونکي
پیدا او استخدام کړې او څنګه هغوی تشویق کړئ چې خپلې دندې په سمه بڼه تررسه کړي.
خلک ،فقط لکه د خامو موادو ،د خوړو پخلو د طریقو ،ملکیت او پیسو په څېر منابع دي .دوی داسې مهارتونه او استعدادونه لري چې که په سمه بڼه استفاده
ترې ويش ،د یوه رشکت په بریالیتوب کې ډېره مرسته کوالی يش .که له خلکو څخه ګټه پورته نه کړل يش او د منابعو په څېر ورته ارزښت ور نه کړل يش ،هغوی
تر ډېره په ښه توګه خپل کار نه تررسه کوي .د برشي منابعو ریاست په یو رشکت کې له نورو مدیریتونو او ریاستونو رسه د دې په زده کړه کې مرسته کوالی يش
چې څنګه له خپلو خورا مهمو منابعو او خلکو رسه په اغېزناکه توګه کار وکړي .د انساين رسچينو غوره مدیران نه یوازې په دې پوهېږي چې څنګه خلکو ته د
هغوی د کار د ارزښت برابر معاش ورکړي ،بلکې په دې هم پوهېږي چې د کارکوونکو د مکافاتو لپاره نورې داسې الرې هم شته چې د زیات کار کولو او وفادارۍ
په تشویقولو او هڅولو کې مرسته کولی يش.
یو بل خورا مهم رول/نقش چې د برشي منابعو مدیریت/کارکوونکی یې په هره لویه یا کوچنۍ اداره کې لوبوي ،دا ډاډ ترالسه کول دي ،چې په رشکت کې د
دولت نافذه قوانین پيل کوي .د افغانستان د کار قانون د استخدام ،د کارکوونکو حقونه ،حق الزحمه/اجوره او کلنۍ رخصتي په اړه پالیسۍ تنظیموي .د بېلګې
په ډول ،د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت ( )MoLSAMDد مالیې له وزارت رسه په ګډه د برشي منابعو او مالیاتو اړوند قوانین او مقررات نوي
کوي .له ټولو قوانینو رسه برابرېدلو لپاره ،تاسو باید تل د دوی وېبپاڼو ته مراجعه وکړئ یا له هغوی رسه د مستقیمې اړيکې د نېولو له الرې د هر ډول بدلونونو
په اړه ځان د وروستیو حاالتو څخه خرب وساتئ.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د برشي منابعو په مدیریت کې د داسې کارکوونکو د استخدام پروسه شامله ده چې ستاسو ادارې ته ګټور وي .پر دې رسبېره دا برخه له تاسې رسه د کارکوونکو
د روزلو ،دا چې کارکوونکو ته څه ډول امتیازات ورکړئ او پر دې د پوهېدلو په برخه کې مرسته کوي چې د کارکوونکو کار ته د غربګون ښوودلو غوره الره کومه
ده .په خپلو دندو کې په غوره توګه د کارکوونکو روزل او بیا ستاسو د ادارې لپاره کار کول د اکرثه سوداګرو او رئیسانو موخه وي.
په ټوله کې ،د برشي منابعو اداره له کارکوونکو رسه د مرکې ،استخدام ،د کارکوونکو د روزلو ،یا له سمو خلکو رسه د هغوی د ګامرلو چې ښه وروزل يش،
کارکوونکو ته امتیاز د ورکولو (په دې کې کېدای يش چې د روغتیا ساتنې ،رخصتۍ ،ټرانسپورټي خدمتونه او د تعلیم امتیاز شامل وي) او د اجرآتو د ارزونې،
چې ستاسې د کارکوونکي د کار کیفیت ارزوي ،څارل دي.
د برشي منابعو مدیریت د داسې پالیسیو ،کړنالرو او سیسنمونو په رامنځته کولو رسه ،چې کارکوونکي اغېزمنوي ،ستاسې د رشکت درناوي له زیاتوايل رسه مرسته کوي.
کاروبارونه ښايي د بې ثباته ،نویو او کمزورو دولتونو ،د ګومارنو په تګالرو کې د بدلونونو ،سیمه ییز سیاست ،سخت رقابت او د پېردونکو د غوښتنو یا اړتیاوو د
بدلون له کبله له ناڅرګند سوداګریز چاپريیال رسه مخ يش .دا ټول عوامل د دوامداره بدلون المل کېږي .یو شمېر نافذه قوانین او مقررات چې په خصويص
سکتور کې برشي منابعو باندې تأثیر کوي ،په الندې ډول دي:
•د کار قانون
•هغه قوانین چې د سوداګریزو حقوقي دعوو او رسغړاوې لپاره جوړ شوي
•پر عایداتو باندې د مالیاتو قانون
•د سهامي او محدود املسؤليت رشکتونو قانون
•د خصويص پانګونې قانون
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د برشي منابعو مدیریت باید په دې پوه يش چې دغه قوانین او مقررات ستاسو پر رشکت څه اغېز لري .د برشي منابعو د پیاوړي او باخربه ټیم لرل د داسې
اغېزناکو داخيل سیسټمونو په برابرلو کې مرسته دررسه کوي چې پر مټ یې ډاډ ترالسه کولی شې چې کاروبار مو له ټولو نافذه قوانینو رسه سم دی .د برشي
منابعو غښتلی مدیر به همدارنګه ستاسو د سکټور په اړه پراخه پوهه رامنځته کړي چې پر مټ به یې وکولی يش د خپل رشکت لپاره غوره خلک پیدا ،استخدام
او وسايت.

C Cد دې برخې اصطالحات
امتیازات– غیر پويل امتیاز چې کېدای يش په مجموعي ډول د استخدام د کڅوړې برخه وي ،لکه روغتیايي خدمات ،رخصتۍ او له دندې څخه د ناروغۍ
رخصتي.
د دندې مقررات -قوانین ،مقررات او نور قواعد چې د کارکوونکي او رشکت ترمنځ د اړیکې په ساتلو کې مرسته کوي.
د اجرآتو ارزونه– یوه لنډه کتنه (په عمومي ډول رسمي) چې د یوې ځانګړې مودې لپاره په منظم ډول د کار کوونکي د کار د ټولیز کیفیت په اړه تررسه کېږي.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې برخو ته مراجعه وکړئ
•د کاروباور د پرمختګ پرمهال د برشي منابعو ننګونې کومې دي؟  .14وده او پراختیا
•کارکوونکو ته کوم امتیازات ورکولی شم؟  .8د برشي منابعو مدیریت
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څنګه د دندې اغېزناکه
الیحه لیکلی شم؟
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LLاساسات
لومړۍ پوښتنه چې خلک یې ښایي وپوښتي دا ده چې د دندو الیحه ولې خورا اړینه او مهمه ده؟ ولې موږ حتی د دندو الیحې ته اړتیا لرو؟
د دندو الیحه ستاسو په رشکت/اداره کې د یوې ځانګړې دندې لپاره د مهارتونو ،استعدادونو ،دندو او توقعاتو لنډیز دی .په دې کې باید د احتاميل او اوسني
کارکوونکي لپاره د دندو او توقعاتو لېست موجود وي .دا د دې لپاره ده چې څنګه خلک په دې اړه پوهېدالی يش چې دوی باید څه وکړي او په یوه دنده کې
د دوی بریالیتوب او ناکامي څنګه اندازه کېږي.
د دندو غوره الیحه لیکل یو له خورا مهمو مهارتونو څخه دی چې د برشي منابعو یو غښتلی مدیر پراختیا ورکولی يش .د دندو غوره الیحه به د دندې احتاميل
کاندیدانو ته د هغه څه په اړه او څرګنده معلومات ورکړي چې له دوی څخه یې توقع کېږي ،په هغه صورت کې چې دوی د دغه سازمان لپاره کار کوي .د دندو
الیحه پر دې رسبېره له خلکو رسه د کمپنۍ د کتلور په اړه معلومات رشیکوي ،چې هغوی پوه يش له دې کمپنۍ رسه کار به یې د رشکت له اهدافو رسه څه
مرسته وکړي .د برشي منابعو یو ځیرک مدیر به په سوداګرۍ کې له شته ټولو کسانو رسه پر هرې دندې د پوهېدو لپاره ګډ کار وکړي ،تر څو د دندې یوه داسې
الیحه ولیکي چې ادارې او کارکوونکي دواړو ته د دندې په اړه توقعات او مسؤلیتونه څرګندوي.
د دندې غوره الیحه نور ګڼ کارونه هم کوي :په سوداګرۍ/اداره کې د مهالوېش د اړتیاوو په ګډون دندې ته څرګند نوم او ردیف/رتبه ورکوي؛ دا ترشیح کوي
چې نوموړی به په دغه دنده کې کوم کار کوي ،د دندې لپاره په روښانه توګه اړین مهارتونه او تجربه تعریفوي او د سوداګرۍ ماهیت/بڼه او په نوموړي کار کې
د دې دندې برخه ترشیح کوي .حق الزحمه/مکافات ښایي لېست کړل يش یا ښایي په لېست کې ځای پر ځای نه کړل يش .ځینې وختونه د یوه مشخص
معاش پر ځای د معاش اټکيل اندازه لیکل کېږي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د دندو الیحه ستاسو په رشکت/اداره کې د یوې ځانګړې دندې لپاره د مهارتونو ،وړتیاوو ،دندو او توقعاتو لنډیز دی .د دندو په الیحه کې باید د احتاميل او
اوسني کارکوونکي لپاره د دندو او توقعاتو لېست موجود وي .دا د دې لپاره ده چې خلک پوه يش چې دوی باید څه وکړي او په یوه دنده کې د هغوی بریالیتوب
او ناکامي څنګه اندازه کېږي.
د دندې د غوره الیحې د جوړولو لپاره ګڼ شیان دي چې فکر ورباندې کولی شئ:
•ډاډ ترالسه کړئ چې د دندې نوم سم دی ،په کاروبار کې د رتبې او دې په ګډون چې چاته به راپور ورکوئ.
•ډاډ ترالسه کړئ چې د دندې الیحه سمه ده او هغه څه وايي چې کارکوونکی به یې په راتلونکي کې تررسه کړي .د بېلګې په توګه ،که دنده له پېرېدونکو
رسه کار کول وي ،نو په دې اړه ډاډ ترالسه کړئ چې دا د دندې په لنډیز کې په روښانه توګه واضح شوي.
•د هغو مسئولیتونو په اړه دقیق و اوسئ چې د دندې برخه دي .د «اکرثه» یا «ځینې وختونه» په څېر کلمې مه کاروئ ،ځکه داسې به ښکاره يش دا ځانګړې
دندې کله ناکله رسته رسول غواړي ،په داسې حال کې چې باید هره ورځ تررسه يش.
•د هغو دقیقو دندو په اړه باید واضح اوسئ چې د ورځې په اوږدو کې کېږي ،څو هغه خلک چې نوموړي بست ته غوښتنلیک استوي ،پوه يش چې له دوی
څخه به د کوم کار کولو غوښتنه کېږي.
•که ټاکيل مهارت یا وړتیا ته اړتیا وي ،ډاډ ترالسه کړئ چې نوموړی مهارت یا وړتیا روښانه او معلومه ده .که د انعطاف پذیرۍ/نرمښت ،د ژبې په اړه ځانګړې
پوهه ،مفاهمه/اړیکه یا رهربۍ په څېر ځینې مطلوب او اړین چلندونه یا مهارتونه موجود وي ،نو بیا د دوی په اړه باید په روښانه توګه معلومات ورکړل
يش.
•د ادارې/سازمان د کارونو او دا چې نوموړې دنده په ټولیز ماموریت کې څنګه ځای پر ځای کېږي ،خلکو ته یې په اړه معلومات ورکړئ .دا له خلکو/
کارکوونکو رسه مرسته کوي خپلو دندو ته پام وکړي ،کله چې هغوی ولیدلی يش چې د دوی رول څنګه د یو لوی انځور برخه ګرځي.
•د دندې د نوعیت په اړه تفصیيل معلومات ورکړئ .دنده نیمه ورځ ده او که پوره ورځ؟ د لنډې که د اوږدې مودې لپاره ده؟ دنده به داسې یو شخص ته اړتیا
ولري چې د شپې لخوا یا په رخصتیو کې کار وکړي؟ په نوموړې دنده کې سفر یا نوي موقعیت ته بدلېدلو ته اړتیا لیدل کېږي او که نه؟
•د معاشاتو په شمول یې امتیازات څه دي؟ آیا د لوړې کچې معاش امکان په کې شته ،که یو شخص ډېره تجربه ،زده کړې یا د پام وړ ځانګړي مهارتونه
ولري؟
•د دې جوړښت چې څوک باید چا ته راپور ورکړي په کاروبار کې مهم دی .په بل عبارت ،آیا نوموړې دنده به یو شخص ته راپور ورکوي ،که د دوو رئیساتو
د شتون چانس وجود لري .دا هغه اړین معلومات دي چې د دندې کاندید ته باید ورکړل يش څو هغه په دې پوه يش چې د دوی مدیر/آمر به څوک وي
او څوک به د دوی د کار د کیفیت په اړه قضاوت کوي.
د برشي منابعو مدیریت | 7

C Cد دې برخې اصطالحات
امتیازات– غیر پويل امتیاز چې کېدای يش په مجموعي ډول د استخدام دکڅوړې برخه وي ،لکه روغتیايي خدمات ،رخصتۍ او له دندې څخه د ناروغۍ
رخصتي.
معاوضه– د معاش ،روغتیايي امتیازاتو ،تقاعد ،رخصتۍ ،د ناروغۍ د رخصتیو او د زده کړې لپاره د مرستې په شمول ټولې هغه پیسې چې یو کارکوونکی یې په
یوه اداره/سازمان کې د کار کولو په بدل کې ترالسه کوي.
استعدادونه– هغه ځانګړتیاوې او وړتیاوې چې یو کس په بریالیتوب او اغېزناک ډول د کار تررسه کولو جوګه کوي.
د دندو الیحه -رسمي سند چې په یوه کاروبار کې د یوې دندې مسئولیتونه او توقعات ترشیح کوي.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•د احتاميل کارکوونکو د استخدامولو پرمهال د مرکې تر ټولو غوره پوښتنې کومې دي؟  .8د برشي منابعو مدیریت
•په کاروبار کې کارکوونکو ته کوم امتیاز باید ورکړم؟  .8د برشي منابعو مدیریت

A Aشته اضايف وسایل
د دندو د الیحې منونه
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.۳
د خپل کاروبار/ادارې لپاره د نويو
کسانو د پیدا کولو او استخدامولو
غوره طریقه کومه ده؟
د برشي منابعو مدیریت | 9

LLاساسات
د هرې ادارې د اوږد مهاله بریالیتوب لپاره د سمو خلکو پیدا کول ډېر مهم دي .که په یوه اداره کې داسې خلک کار کوي چې د خپل کار په اړه پوهه او معلومات
لري او د ادارې د سمون لپاره د خپلو مهارتونو او استعدادونو له کارولو رسه راحت او هوسا وي ،نو نوموړې اداره/سوداګري د بریالیتوب غوره چانس لري .د وړ
اشخاصو د پیاوړي ټیم لرل کاروبار ته په اقتصادي بدلونونو او د مرصفوونکو په غوښتنواو مقرراتو کې د بدلونونو پرمهال یا د تولید د ژوند په نورمال حالت کې
چې هر سکټور اغېزمنوي ،د ژغورنې غوره فرصت برابروي.
د ادارو له لوري د کسانو د پیدا کولو او استخدام لپاره ګڼې الرې شته .د دندو غوره الیحې لرل او د داسې معاوضه وړاندې کول چې بااستعداده خلک/
کارکوونکي راجلبولی يش ،خورا مهم دي .په یاد ولرئ چې په معاوضه ورکولو کې نه یوازې د کارکوونکي معاش ،بلکه د کارکوونکي امتیازات هم شامل دي.
همدرانګه ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو په اداره کې د موجودې دندې په اړه په داسې ځایونو کې اعالن کوئ چې با استعداده کارکوونکي یې په اړه معلومات ترالسه
کوالی يش .ښوونځي ،پوهنتونونه ،روزنیز مرکزونه ،د ټولنې د غونډو ځایونه ،د ټولنیزو رسنیو ډلې یا د انټرنیټ پر لیکه د دندې ویبپاڼې ټول هغه غوره ځایونه
دي چې نورو ته ستاسو د فرصت په اړه د معلومات ورکول ډاډمنوي.
په ناسم ډول د استخدام د بهیر د پيل کېدو تر شا ګڼ الملونه دي .یو المل یې دا دی چې د دندو الیحه د هغو دندو په اړه په سمه توګه معلومات نه وړاندې
کوي چې کارکوونکی به یې په حقیقت کې د خپلې دندې پرمهال تررسه کوي .بل المل یې دا دی چې د استخدام مدیر یا د برشي منابعو مدیر ښایي د یو
ملګري یا د کورنۍ د یو غړي د استخدام پرېکړه وکړي ،که څه هم دوی د نوموړې دندې لپاره وړ کسان نه وي .ځینې وختونه هغه شخص چې د استخدام دنده
پرمخ وړي ،بوخت وي او احتاميل کارکوونکی نه تعقیبوي .هغه ښایي فکر وکړي چې نوموړی رشکت/اداره لېواله نه ده او پر ځای یې په بل رشکت/اداره کې ځان
ته دنده پیدا کوي .دا یې یوازې یو څو بېلګې دي چې یو رشکت/اداره ښایي د استخدام پروسه په نا سمه توګه اداره کړي او د غوره خلکو/کارکوونکو د ګامرلو
فرصت له السه ورکړي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د سمو خلکو پیدا کول د هر کاروبار د بریالیتوب لپاره مهم دي .دلته یو څو نور عنارص ذکر شوي چې د خپلې کمپنۍ لپاره د تر ټولو غوره کارکوونکو د پیدا کولو
او استخدام پر مهال یې باید په نظر کې ونیسئ.
لومړی ،یوه ساده الره شته چې غوره کارکوونکي چېرته موندلی شئ .استخدام ښايي له فشار ډک کار وي ،ځکه چې د هغو ځایونو په برخه کې چې ښه خلک
ترې پیدا کېدلی يش ،ګڼ انتخابونه موجود دي .په چاپي یا آنالین ډول د دندې/بست اعالنول آسانه کار دی ،خو دغه اعالنونه ښایي تل تاسو ته غوره پایلې در
نه کړي .تاسو ښایي د دې توان ونه لرئ ،داسې خلک پیدا کړئ چې ستاسو د اړتیا رسه سم استعدادونه لري .یا ښایي ډېر زیات ځوابونه/عکس العملونه ترالسه
کړئ چې د ټولو کتل به ممکن نه وي .د خلکو/کارکوونکو د پیدا کولو یوه غوره طریقه په ساده ډول په خپله شبکه کې شاوخوا له داسې خلکو څخه د سپارښتنو/
نظرونو غوښتل دي چې ښایي ځیني با استعداده او وړ کسان وپېژين .د دندې د ډول او رتبې پر بنسټ ښوونځیو او داسې روزنیزو مرکزونو ته الرسسی پیدا کولی
شئ چې د دغه ډول دندې په تررسه کولو کې مهارت او تخصص لري .همدارنګه داسې مسلکي ادارو ته الرسسی موندالی شئ چې په هغه برخه کې خدمت
کوي چې تاسو یې په لټه کې یاست؛ د بېلګې په ډول – که یوه محاسب ته اړتیا لرئ ،نو د مسلکي محاسبینو/حسابدارانو له ادارې رسه اړیکه نیولی شئ .لوی
رشکتونه ښایي داسې خلک یا ادارې وګامري چې د استخدام خدمات پلوري .دغه د استخدام ادارې همدرانګه ډېر ځلې داسې خلکو ته الرسسی لري چې په
استعدادونو او مهارتونو کې تخصص لري چې کوالی يش د یوې ادارې/رشکت له منځنۍ څخه تر لوړې کچې دندې اشغال کړي .څومره چې د استخدام ادارې
اغېزناکې او مؤثره اويس ،په هامغه اندازه یې خدمتونه لوړ لګښت لري یا ګران بیه وي ،نو دا ښایي د یوې کوچنۍ ادارې/رشکت لپاره وړه ټاکنه ونه اويس.
دا مهمه ده چې خلکو ته د داسې منابعو په سرتګه وکتل يش چې ارزښتمنې وړتیاوې او استعدادونه لري .ځینې وخت ښايي فکر وکړئ چې که اوسنی کس
کار په سمه بڼه تررسه نه کړي ،کولی شئ له دندې یې ګوښه او پر ځای یې بل کس وګامرئ .خو د خلکو په پیدا کولو ،روزلو او په خپله اداره کې یې د دندې
د تررسه کولو لپاره په چمتو کولو کې د وخت او لګښت ترڅنګ د دوی په ګامرولو باندې هم لګښت راځي .څومره چې ستاسو د استخدام پروسه اغېزناکه وي،
په هامغه اندازه به تاسو په لومړي ځل د سم او وړ شخص د ګامرلو غوره چانس ولرئ او له هغو لګښتونو څخه به وژغورل شئ چې د اوسني بې کاره کارکوونکي
پر ځای د نوي کارکوونکي بدلول یې لري.
په ګامرلو کې یوه له تر ټولو مهمه برخه د حق الزحمې/معاوضې کڅوړه ده .البته وړاندیز شوې اندازه حق الزحمه د دندې لپاره د اړینو مهارتونو او کار د اندازې
او پېچلتیا پر بنسټ ټاکل کېږي .همدارنګه حق الزحمه کېدای يش چې د پرانیستو احتاميل دندو د شمېر پر بنسټ وټاکل يش .په بل عبارت ،که کار دومره
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تخصيص وي چې ډېر خلک یې د تررسه کولو وړتیا نه لري ،نو بیا د ګامرلو او حق الزحمې کڅوړه د هغه حالت په پرتله توپیر کوي ،د نوموړې دندې د تررسه
کولو لپاره ډېر وړ او با استعداده خلک موجود وي .د بېلګې په ډول ،د هغه ډاکټر ،چې د زړه د یوه ډول ځانګړي عملیات لپاره د روزل شویو لسو کسانو له ډلې
دی ،معاش له یوه عادي ډاکټر رسه توپري لري.
له احتاميل کارکوونکو څخه د معقولو توقعاتو لرل مهم دي .تاسو ښایي په دې ونه توانېږی چې د یو رول لپاره په بشپړ ډول وړ شخص پیدا کړئ .تر دې به
دا غوره وي چې د داسې خلکو په لټه کې شئ چې د زده کړې وړتیا ولري ،په دنده کې پرمختګ وکړي او په خپله او له نورو څخه زده کړې ته لېوالتیا لري.
د دندو د یوې روښانه الیحې لرل چې له ادارې او احتاميل کارکوونکي دواړو رسه مرسته وکړي چې د کاندید او دندې ترمنځ د هغوی د مچ پوه يش .باید ځینې
داسې بېلګې ورکړئ چې یو شخص رسه د دندې لپاره په عریضه/درخواست کولو او د دندې د اړتیاوو په اړه پوهېدلو کې مرسته کوالی يش .د بېلګې په ډول،
د یوې نیمګړې جملې لیکل « ،یو بریالی ګامرل شوی کارکوونکی به وکوالی يش چې له نورو رسه کار وکړي» هیڅ یوې ډلې/اړخ رسه د دې په واضح کولو کې
مرسته نه يش کوالی چې دوی به څنګه په بریالیتوب رسه له نورو رسه یوځای کار وکړي .د دې پر ځای باید دقیق او پوهېديل و اوسئ .آیا کارکوونکی به په
مستقیم ډول له مراجعینو/پیرودونکو رسه کار وکړي او آیا هغه به دې ته اړتیا ولري چې دوی ته معلومات ورکړي او بیا له دوی څخه ځواب ترالسه کړي؟ یا دوی
به اړتیا ولري چې په یوه کوچنۍ ډله کې خو همدارنګه د یوې لویې ډلې د برخې په توګه ټیمونو/ډلو کې کار وکړي؟

C Cد دې برخې اصطالحات
د تولید د ژوند دوره– هغه دوره چې تولید یې د پېژندنې له مرحلې د پرېښودلو یا له منځه تللو تر پړاوه بشپړوي.
امتیازات– غیر پويل امتیاز چې کېدای يش په مجموعي ډول د استخدام د کڅوړې برخه وي ،لکه روغتیايي خدمات ،رخصتۍ او له دندې څخه د ناروغۍ
رخصتي.
معاوضه– د معاش ،روغتیايي امتیازاتو ،تقاعد ،رخصتۍ ،د ناروغۍ د رخصتیو او د زده کړې لپاره د مرستې په شمول ټولې هغه پیسې چې یو کارکوونکی یې په
یوه اداره/سازمان کې د کار کولو په بدل کې ترالسه کوي.
استعدادونه– هغه ځانګړتیاوې او وړتیاوې چې یو کس په بریالیتوب او اغېزناک ډول د کار تررسه کولو جوګه کوي.
د دندو الیحه -رسمي سند چې په یوه کاروبار کې د یوې دندې مسئولیتونه او توقعات ترشیح کوي.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•په کاروبار کې کارکوونکو ته کوم امتیازات باید ورکړم؟  .8د برشي منابعو مدیریت

•کارکوونکو ته د مکافاتو او هڅونو کوم ډولونه وړاندې کولی شم ؟  .8د برشي منابعو مدیریت
•د کاروبار د پرمختګ پر مهال د برشي منابعو ننګونې کومې دي؟  .14وده او پراختیا

A Aشته اضايف وسایل
د خپلې شبکې د کارونو د ثبت/راجسرت پاڼه اداره کول
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.۴
څنګه پوه شم چې د کاروبار/
ادارې لپاره د نويو کارکوونکو
د استخدامولو توان لرم؟
 | 12دستیار

LLاساسات
دا ښایي د ډېری رشکتونو لپاره ساده پوښتنه نه وي ،ځکه چې داسې ګڼ فکټورونه شته چې د یوه نوي کس د ګامرلو په برخه کې د ادارې پر پرېکړه اغېز لري.
ځینې بنسټیزې پوښتنې شته چې ځوابول یې مشخصوي چې د نویو کسانو استخدام ته اړتیا شته او که نه او دغه کار له مايل اړخه ممکن دی او که نه .تر ټولو
مهمه پوښتنه ساده ده .نوي کس استخدامولو ته اړتیا شته؟ دا ساده او اسايس ښکاري ،خو اکرثه دا پوښتنه نه پوښتل کېږي .بله پوښتنه دا ده چې ولې نوموړي
کس ته اړتیا ده؟ کوم کارونه باید وکړي؟ له دوی څخه د کوم کار د تررسه کولو هیله کېږي او دوی به ادارې ته کوم ډول ارزښت ورکړي؟
کله چې پرېکړه کوئ چې یوه نوي کس (یا خلکو) ته اړتیا لیدل کېږي ،نو بله پوښتنه به دا وي چې څنګه به دغه نوي شخص ته معاش ورکوئ؟ استخدام ،که
د نوي کس وي او که د پخواين کس پر ځای د بل ګامرل وي ،مايل پوښتنې راوالړوي .دا کومه نوې دنده ده او که په دې وروستیو کې له دندې د لیرې شوي
کس پر ځای ګامرل کېږي؟ دغه نوي کس ته به څومره پیسې ورکول کېږي ،د معاش یا امتیازاتو په توګه؟

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د نوي کارکوونکي استخدام به لګښت ولري ،خو که په سمه توګه تررسه يش ،کارکوونکی د بریالیتوب نويو پړاوونو ته د کاروبار د رسېدو مهمه برخه
اوسېدلی يش .د الندې ګامونو په پورته کولو رسه ډاډ ترالسه کولی شئ چې د نوي کس ګامرل ستاسې لپاره له اقتصادي اړخه منطقي پرېکړه ده:
لومړی ګام :نوي شخص (یا خلکو) ته اړتیا شته؟
دا لومړۍ پوښتنه ده چې باید ځواب يش .په شعبه ،ټیم یا اداره کې نور خلک ډېر کار لري؟ په ټیم کې مو داسې څوک شته چې دغه کار تررسه کولی يش؟ د
ټولو کارونو د کولو لپاره تاسو اړتیا لرئ چې نورو کارکوونکو ته د اضايف کار لپاره معاش/پیسې ورکړئ؟ کوم چا په نږدې وخت کې دنده پرېښې چې پر ځای یې
د بل کس استخدام ته اړتیا پیدا شوې ده؟ نوې اړتیاوې او غوښتنې شته چې داسې کار رامنځته کوي چې باید تررسه يش؟
دویم ګام :د نوي کس استخدام د ادارې/رشکت لپاره غوره مايل پرېکړه ده؟
دا بله مهمه پوښتنه ده چې د یو نوي شخص د استخدامولو پرمهال یې باید له ځان څخه وپوښتو .د دې ځواب د ادارې/رشکت د اسايس مايل حالت په اړه د
څو پوښتنو په پوښتلو رسه پیدا کېدالی يش .که رشکت په تاوان کې وي ،نو بیا دا ښايي خورا ستونزمنه وي چې په یو بل کارکوونکي باندې د پانګونې په اړه
قضاوت وکړو .خو که نوی شخص داسې نوی او ارزښت لرونکی مهارت له ځانه رسه راوړي چې د عوایدو په لوړوايل کې مرسته کوالی يش ،نو پر نوي شخص
پانګونه به پر ځای کار وي .که ال زیاتې مرستې ته اړتیا لرئ ،خو په دې اړه ډاډمن نه یی چې له مايل پلوه یې برداشت کوالی شئ ،پر دې فکر وکړئ چې تاسو
د پوره ورځې نوي کارکوونکي ته اړتیا لرئ او که د لنډې مودې لپاره نوی شخص دغه اړین کار تررسه کولی يش.
درېیم ګام :نوی کارکوونکی (کارکوونکي) به د ادارې/رشکت اغېزمنتیا ډېره کړي؟
نوي کارکوونکي باید د خپلې حق الزحمې/معاوضې د لګښت ګټلو د زیاتو پيسو ترالسه کولو لپاره خپل مهارتونه وکاروي .نوی کارکوونکی باید ادارې/رشکت ته
د اضايف ارزښت یا ګټې په رسولو کې مرسته وکړي .د دې درک هغه وخت چې د نوي ګامرل کېدونکي کس دنده پلور وي ،چې له عوایدو رسه نېغه اړیکه لري،
آسانه دي ،خو که دنده مرستندوی مرستیال ګامرل وي ،درک یې خورا پېچلی دی .د دې درک لپاره یوه پوښتنه چې باید شوي دا ده« :که دې دندې ته کس
وګامرو،هغه کسان چې اوس پر همدې دندې بوخت دي ،خپلې هڅې به د ډېر ارزښت لرونکي کار لپاره زیاتې کړي؟»
څلورم ګام :شمېرو ته وګورئ.
وړاندې تر دې چې د یو کس د استخدام په اړه وروستۍ پرېکړه وکړئ ،ارقامو ته وګورئ .ستاسو اداره/سوداګري اوسمهال په کايف اندازه پیسې لري– یا دا به د
نوي کس د اضافه کولو لپاره کايف وي– څو د نوي کس د معاشاتو لګښت وګټي؟ که ونه مو ونشو کړالی چې د نوي کارکوونکي لپاره کايف پیسې ولرئ یا داسې
یوه الره مو ونه لیده چې نوی کارکوونکی به د خپلو لګښتونو د ورکړې لپاره په کايف اندازه عواید زیات کړي ،نو باید استخدام و نه کړئ .خو لکه څنګه چې پورته
ذکر شول ،یوازې دا چې تاسو کوالی شئ یو نوی کارکوونکی وګامرئ ،نو دا په دې معنا نه ده چې تاسو یې باید استخدام کړئ .تاسو باید یوازې هغه کسان
وګامرئ چې اړین دي او ستاسو رشکت/ادارې ته ارزښت پیدا کوالی يش.
د یو نوي کارکوونکي د استخدام د پرېکړې ارزولو پرمهال یوه خورا اړینه پوښتنه چې باید وپوښتل يش ،هغه دا ده چې آیا نوموړی شخص/دنده به ستاسې د
ادارې د ارزښت د زیاتوايل المل يش او دا زیاتوالی له هغو لګښتونو رسه پرتله کړئ چې د کارکوونکي د استخدام لپاره یې باید پرې کړئ .که مو ځواب « کېدای
يش» وي ،نو بیا باید ال زیاته ارزونه تررسه يش ،څو د استخدام په اړه یوه ځیرکه او پرځای پرېکړه يش .که مو ځواب منفي وي ،نو بیا اداره باید د خپل اداري
جوړښت او سوداګریز ماډل په اړه لویو پوښتنو ته وګوري چې د اوږد مهاله دوام په اړه ډاډ ترالسه کړي.
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C Cد دې برخې اصطالحات
معاوضه– د معاش ،روغتیايي امتیازاتو ،تقاعد ،رخصتۍ ،د ناروغۍ د رخصتیو او د زده کړې لپاره د مرستې په شمول ټولې هغه پیسې چې یو کارکوونکی یې په
یوه اداره/سازمان کې د کار کولو په بدل کې ترالسه کوي.
لګښتونه– هغه پیسې چې له سوداګرۍ/تجارت څخه د یو جنس یا خدمت د پېرودلو لپاره ورکول کېږي.
عواید– هغه پیسې چې کاروبار/سوداګرۍ ته راځي ،معموال د توکو او خدماتو له پلور څخه.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•په کاروبار کې کارکوونکو ته کوم امتیازات باید ورکړم؟  .8د برشي منابعو مدیریت

•د کاروبار د پرمختګ پر مهال د برشي منابعو ننګونې کومې دي؟  .14وده او پراختیا
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.۵
د یو کارکوونکي د استخدام
پرېکړه څنګه د متوقع
اجراتو پر بنسټ کولی شم؟
د برشي منابعو مدیریت | 15

LLاساسات
کله چې له ځانه د یو نوي کارکوونکي د متوقع فعالیت یا په دې اړه چې هغه وګامرئ او که نه دا دوه شیان په نظر کې ونیسئ :لومړی ،د دغه نوي کارکوونکي
له استخدامولو رسه به په عوایدو کې دومره زیاتوالی رايش ،چې د هغه د امتیاز لپاره اړتیا وړ لګښتونه پوره کړي؟
دویم ،له نوي استخدام شوي کارکوونکي څخه د څه ډول مرستې هیله لرئ چې له ادارې رسه مو یې وکړي؟ په دې اړه له وړاندې اټکل تل آسانه نه وي چې یو
نوی استخدام شوی کارکوونکی به ستاسې له ادارې رسه تر یو ځای کېدو وروسته څومره بریالی يش .پر دې پوهېدل به له ګامرونکي او ګامرل کېدونکي دواړو
رسه د استخدام د ګڼو بدو پرېکړو په مخنیوي کې ،چې د دواړو لپاره د وخت او پیسو د لګښت المل کېدای يش ،مرسته وکړي .په دې اړه قضاوت چې کاندید
هغه څه زده کولی يش چې له تاسې رسه د کار لپاره اړتیا ورته لري او که نه ،د کارکوونکي له تاریخ څه کېدای يش.
په ځینو مواردو کې ،د استخدام پرېکړه له پانګونې د ترالسه کېدونکي عوایدو د ساده محاسبې پر بنسټ تررسه کېږي .د بېلګې په توګه ،که مو رشکت د پلور
نوې سیمه ترالسه کړې وي او په دې سیمه کې د کارونو د پر مخ وړلو لپاره د نوي کس ګامرل غواړئ ښايي د عوایدو د ودې اټکل د ځینو فکټورونو لکه د پلور
د سیمې د اندازې او د توکو د بڼو د شمېر له مخې وکړئ.
یا که نوی کارکوونکی نوې ادارې ته د پېرودونکو یو لېست راوړي ،نو تاسو د دې اټکل کوالی شئ چې د نوموړي لېست څومره پېرودونکي به ستاسو لپاره نوي
پېرودونکي يش او دغه پېردونکي به څومره عواید زیات کړي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
ځیني اضايف معلومات چې ښایي تاسو رسه د کار د متوقع کیفیت او کمیت پر بنسټ د یو نوي کارکوونکي په ګامرلو کې مرسته وکړي.
•لومړی اقدام باید مايل اويس .دغه کس د ادارې په کار کې داسې ونډه اخیستلی يش چې د عوایدو د زیاتويل المل يش؟ دا نظر تر ډېره د دندې په
دقیق درک/پوهې پورې محدود دی :لکه – پلور یا تولیدات او داسې نور .خو د فکر دا بهیر باید د یوې ادارې په هره دنده کې هر کار ته متوجه يش .که
یو شخص وګامرل يش ،کار به یې څنګه د نورو کارکوونکو کار اسان او ال اغېزناک کړي؟ آیا د ده کار به له نورو کارکوونکو رسه د دوی د کاري بهیرونو په
ساده کولو کې مرسته وکړي چې دوی په اغېزناکه بڼه د خپلو کارونو د تررسه کولو جوګه کړي؟
•د احتاميل استخدام په ارزونه کې د یوې مرکې رول کم نه يش ګڼل کېدالی ،خو مهم دا ده چې مرکه په کومه طریقه تررسه کېږي .غیرې منظمه مرکه–
هغه مرکه ده چې خورا ترشیحي پوښتنې پکې پوښتل کېږي ،لکه – د خپل ځان په اړه راته ووایاست ،ستاسو تر ټولو لویه کمزوري څه ده؟ یا ستاسو تر ټولو
لویه پیاوړتیا څه ده؟  -د یو شخص د کاري وړتیاوو او کمزوریو په اړه د پوهېدلو یو خورا کمزوری میتود ګڼل کېږي .منظمه مرکه ،کله چې له نوماند څخه
یو لړ داسې مسلسلې پوښتنې کېږي چې څرګند ځوابونه ولري او مرکه کوونکي او رشکت دواړو ته دا آسانوي چې د احتاميل کارکوونکي د وړتیا په اړه پوه
يش .هغه مدیر چې د یوې منظمې مرکې د پوښتنو د جوړولو لپاره یې وخت ځانګړی کړی وي ،تر نورو ښه پوهېږي چې څوک د دندې لپاره تر ټولو غوره
انتخاب دی .باید د دندو د الیحې د اړتیاوو او مهارتونو پر بنسټ پوښتنې جوړې کړئ .په دې ډول به پر هغو مهارتونو مترکز وکولی شئ چې اړتیا ده ورته.
•پر دې د پوهېدلو لپاره چې کاندید د دندې ورکولو وړ دی او که بله غوره الره دا ده چې د مرکې پر مهال د یوې ستونزې لپاره حل ترې وغواړئ .د مرکې
دا برخه به نوماند/کاندید د یو کاري منونې په تررسه کولو یا د یوې داسې حقیقي ستونزې په حلولو کې ښکېل کړي چې ښایي د دوی د دندو د الیحې
برخه اويس .دا په دې اړه ادارې ته معلومات وړاندې کوي چې نوموړی شخص څه ډول فکر کوي ،معلومات څه ډول ارزوي او د کار د بشپړولو لپاره دغه
معلومات څه ډول کاروي.
•پر دې پوهېدل مهم دي چې د غوره استعدا د لټون پرمهال باید د یوې مشخصې ډلې په اړه له هر ډول تعصب او ټاپې وهلو ځان وساتئ .ځینې وختونه
د هېواد یا نړۍ د یوې سیمې یا د خلکو د یوې ډلې په اړه زموږ نظرونه د دندو لپاره د با استعداده ،او زحمت کشو خلکو له ګامرولو څخه راګرځوي .یوازې
د نژاد ،مذهب یا توکم په څېر شیانو په اړه د کلیشو پر بنسټ د چا د وړتیاوو په اړه قضاوتونه به تاسو ته د نوموړي شخص د ریښتیني استعدادونو په اړه
حقیقي نظر در نه کړي .د مرکې او د دندې د لټون منظم بهیر کوالی يش د سمې دندې لپاره غوره استعداد ترالسه کړي.
په عمومي ډول ،دا به غوره وي چې د یو نوي استخدام شوي کارکوونکي د متوقع فعالیت د معلوملو لپاره د وسایلو یو ترکیب وکاروئ ،البته که د مرکې موخه د
غوره خلکو پیدا کول او بیا د دې اټکل وي چې دوی به د وخت په تېرېدو رسه څه ډول فعالیت تررسه کړي ،نو بیا دا داسې بهیرونو ترتیبول ډېر مهم دي چې له
هر هغه کس رسه چې د مرکې د بهیر برخه وي ،په غوره ممکنه طریقه د خپلې دندې په تررسه کولو کې مرسته کوي.
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الندې د ځینو هغو پوښتنو بېلګې دي چې د مرکې پر مهال مرستندوی واقع کېدای يش:
•دا راته ووایه چې د یوې موخې د ترالسه کولو لپاره د یوه ټیم د مدیریت لپاره مو څومره وخت ته اړتیا ده .څه مو تررسه کړل؟ په ټیم کې د بېالبېلو خلکو
لپاره مو د رهربۍ سټایل بدلولو؟ که مو دغه کار کړی وي ،څنګه مو کاوه؟ آیا تاسو اړتیا درلوده څو په ډله کې د بېالبېلو خلکو لپاره خپل د رهربۍ سبک
ته بدلون ورکړئ؟ که ځواب مو مثبت وي ،نو څنګه؟
•داسې یو وخت ترشیح کړئ چې له یو کس رسه په کار کولو کې مو ستونزه درلودلې وي .ولې دا ستونزمنه وه؟ د نوموړې ستونزې د حلولو لپاره مو څه
تررسه کړل؟ راتلونکي ته په پام به مو څه بل ډول تررسه کړي وو؟
د دغو او نورو پوښتنو د کارولو کلۍ دا ده چې همدا یو ډول سوالونه د مرکه کوونکو له لوري له ټولو کاندیدانو پوښتل کېږي .دغه کار مرکه کوونکو ته فرصت
ورکوي چې د هر کس اغېز او بلقوه ځواک و اوزوي.

C Cد دې برخې اصطالحات
استعدادونه– هغه ځانګړتیاوې او وړتیاوې چې یو کس په بریالیتوب او اغېزناک ډول د کار تررسه کولو جوګه کوي.
د دندو الیحه -رسمي سند چې په یوه کاروبار کې د یوې دندې مسئولیتونه او توقعات ترشیح کوي.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•کارکوونکو ته څنګه د اجراتو موخې ټاکلی او څارلی شو؟  .8د برشي منابعو مدیریت

•د کاروبار د پرمختګ پر مهال د برشي منابعو ننګونې کومې دي؟  .14وده او پراختیا

•په اخالقي ډول د کارکوونکو له استخدام څخه څنګه ډاډ ترالسه کولی شم؟  .13کاری اخالق
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.۶
د احتاميل کارکوونکو د
استخدامولو پرمهال د مرکې تر
ټولو غوره پوښتنې کومې دي؟
 | 18دستیار

LLاساسات
پر دندو باندې د سمو خلکو د استخدامولو لپاره یو رشکت باید د استخدام عادالنه ،اغېزناکه او بشپړه پروسه ولري .یوه عامه غلطي چې رشکتونه یې د خپل
استخدام په بهیر کې کوي ،له نوماندانو رسه د مرکې په بهیر کې یوازې د یو څو ښکېلو کسانو موجودیت دی .په مرکه کې د ډېرو خلکو شاملول ،که څه هم
د رشکت په بېالبېلو برخو کې دندې رسته رسوي ،به ډېری نظرونه وړاندې کړي چې آیا نوموړی کاندید به د دغه دندې لپاره مناسب وي او که نه .یوه بله عامه
تېروتنه له هر نوماند څخه د پوښتلو په موخه د پوښتنو د یوې رسمي ټولګې نشتوالی دی .مرکچي( مرکه کوونکی) ډېر ځلې داسې پوښتنې کوي په شخيص
لحاظ وررسه لېوالتیا لري .دا ښایي په دې معنا وي چې هر کاندید ورته پوښتنې ځوابوي یا په ټوله کې ځینې اړینې پوښتنې هېڅ نه پوښتل کېږي .دا او دې
ورته ستونزې ډېر کله په داسې کوچنیو رشکتونو کې رامنځته کېږي چې نوي تأسیس شوي وي یا یې د مرکې د بهیر په اړه د پالیسیو او کړنالرو د جوړولو لپاره
وخت نه درلود .رسه له دې چې د مرکې بهیر په کوچنیو یا نویو ادارو کې ډېر مهم دی ،ځکه چې د استخدام د یوې ناوړې پرېکړې اغېز ښایي په خورا چټکۍ
ولیدل يش او ډېر مايل زیان احساس يش.
د تجارت/سوداګرۍ څښنت د استخدام د یوه داسې بهیر رامنځته کولو ته اړتیا لري چې د نوموړې ادارې لپاره د کلتور له پلوه غوره کارکوونکي په ګوته کړي.
په دغه حالت کې ،په کلتور کې نه یوازې د یوې ټولنې کلتور ،بلکې د استخداموونکې ادارې کلتور هم شامل دی .اداري کلتور په یوه اداره کې د خلکو ګډو
ارزښتونو ،نورمونو او عقیدو ته ویل کېږي .هره کمپنۍ ،تر ډېره په نه لیکل شوي ډول ،د چلند اصول لري .دا اصول الندې پوښتنې اغېزمنوي :پرېکړې څنګه
کېږي ،پیسې څنګه مرصفېږي ،د بریالیتوب په اړه قضاوت څنګه کېږي ،ناکامي څنګه مجازات کېږي او داسې نور .د یو رشکت اداري کلتور کېدای يش له څو
منابعو جوړ يش ،خو اصيل رسچینه یې د سوداګرۍ څښنت یا مالکان دي .دوی په دغه اداره کې وروستۍ پرېکړه کوونکي دي او هغه انتخاب چې دوی یې په
سوداګرۍ کې غوره کوي ،د دوی د خپلو شخيص ارزښتونو تر اثر الندې راځي.
له احتاميل کارکوونکي رسه د مرکې پرمهال له دوی څخه د امکان تر حده ډېر معلومات ترالسه کول اړین دي چې وګورو دوی به د هغه بست لپاره چې تاسو
یې په لټه کې یاست وړ او مناسب دي او که نه .خورا اړین معلومات یوازې د دوی د اسايس وړتیاوو او زده کړې په اړه نه وي .د دوی د ریښتینو مهارتونو په اړه
غوره پوهه/معلومات ترالسه کول مهم دي ،تر دې هم مهمه دا ده چې پوه شو که دغه کس:
•له نورو خلکو رسه په داسې بڼه په کار کولو ته لېوالتیا لري چې ستاسو د ادارې لپاره ګټوره وي.
•له ادارې رسه تر هغه څه ډېره مرسته کولی يش چې غوښتنه یې ترې کېږي او د اړتیا پرمهال اضافه هڅه کوي.
•د ادارې له کلتور رسه برابر وي.
•نور داسې اړین او مهم کیفیتونه ولري چې ښيي نوی ګامرل شوی کارکوونکی به په غوره توګه دنده تررسه کړي.
نوټ :دا اړینه ده چې د یوې مرکې په لومړیو شېبو کې د یو شخص د ګامرلو او نه ګامرلو په اړه پرېکړه ونه يش .څېړنو ښودلې ده چې د یوې مرکې په لومړیو ۱۰
ثانیو کې شوی قضاوت د مرکې پایله اټکلوي .ستونزه دا ده چې نوموړي قضاوتونه د یو شخص په اړه د تعصباتو ،کلیشو او نورو ناخربو عقیدو پر بنسټ شوي دي
او حقیقي رېښه نه لري .پر ځای یې مرکچي باید د احتاميل کارکوونکي د استعدادونو او مهارتونو په اړه د معلوماتو ترالسه کولو ته پام وکړي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
مرکه د رشکت لپاره غوره فرصت دی چې د دندې د کاندید د وړتیاوو او تحصیالتو او احتامل په اړه معلومات ترالسه کړي.
له احتاميل کارکوونکو رسه مرکې کول یو له مهمو دندو ګڼل کېږي چې په یوه اداره کې یې هر څوک کوي .با تجربه مرکچي په عمومي توګه د پوښتنو یوه داسې
ټولګه لري چې دوی یې کاروي او له دوی رسه د احتاميل کار کوونکي د وړتیاوو په اړه په چټکۍ رسه په پوهېدلو کې او دا چې دغه مهارتونه به په څومره غوره
کچه له یوې دندې او د رشکت له کلتور رسه سمون وخوري ،مرسته کوي.
د مرکې غوره پوښتنې پر هغو مهارتونو مترکز کوي چې احتاميل کارکوونکي یې باید ولري او یا یې په چټکۍ باید د خپلولو وړتیا ولري .پر دې پوهېدل هم مهم
دي چې یو احتاميل کارکوونکی څنګه ستونزې حلوي ،شخړه اداره کوي ،له نورو خلکو رسه څنګه کار کوي ،نوي مهارتونه خپلوي ،د ښه کار تررسه کولو لپاره
څنګه تشویق کېږي او د دوی د دندې اړتیاوې او توقعات څه دي.
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د مرکې د پوښتنو ډولونه:
•ترشیحي– ترشیحي پوښتنې عموماً د لنډو ځوابونو غوښتونکو پوښتنو په پرتله ډېر فکر او وضاحت ته اړتیا لري.
•د لنډو ځوابونو غوښتونکې پوښتنې– دغه پوښتنې په هو او نه رسه ځوابېدالی يش.
•چلندي پوښتنې– پر دې په پوهېدو کې مرسته کوي کاندید څنګه چلند کوي یا له ځانګړو ننګونو په ډک حالت کې به یې چلند څنګه وي .دا پوښتنې
عموما کاندید اړ کوي چې د یوې کیسې پر لور والړ يش او مرکچي به اړ وي چې په کیسه کې د وړاندې شویو معلوماتو په کارولو رسه په دې پوه يش چې
دغه کیسه د دندې د تررسه کولو لپاره د نوموړي شخص د وړتیا په اړه ادارې ته څه معلومات ورکوالی يش.
•د ستونزې حلولو پوښتنې– دا ډول پوښتنې دا تحلیلوي چې یو کس څه ډول فکر کوي ،د ستونزو د حلولو لپاره څنګه معلومات راټولوي او بیا ترې په
کومه بڼه استفاده کوي او په عمومي ډول دوی په کومه طریقه او څنګه ستونزې حلوي .که دنده ډېره د تخنیکي بست وي ،نو بیا مرکچي داسې پوښتنې
کوالی يش چې د کاندید د مهارت د کچې په ټاکلو کې مرسته کوي.
الندې د مرکې د پوښتنو بېلګې او هغه معلومات دي چې دا پوښتنې یې د ترالسه کولو لپاره دیزاین شوې دي:
مقصد
د مرکې پوښتنه
یو داسې اداري کلتور ترشیح کړئ چې ډېر کار په کې تررسه کولی شئ .پر دې د پوهېدو لپاره چې پوه شو د کمپنۍ چاپیریال د کاندید لپاره مناسب
دی او که نه.
له خپل ایډیال رییس څخه د څه ډول الرښوودنې یا اړیکې د لرلو مته پر دې د پوهېدو لپاره چې کاندید څومره الرښوونې ته اړتیا یا مته لري.
لرئ؟
داسې کومه پېښه بیان کړئ چې موخې ته د رسېدو په الره کې مو کوم
خنډ له منځه وړی وي؟
دې دندې ته دې ولې غوښنت لیک راستولی دی؟
ولې خپله اوسنۍ اداره پرېږدې؟
درې داسې مهارتونه یا ځانګړتیاوې رشیکوالی شئ چې له موږ رسه په
رشکت کې ستاسو د ګډون المل ګرځېدالی يش؟
هغه درې کارونه کوم دي چې تاسې به زموږ له کمپنۍ رسه د یو ځای
کېدو په صورت کې تر ټولو وړاندې تررسه کړئ؟
څه فکر کوې چې همکاران به دې څنګه تعریف کړي؟
اوسنی آمر به مو کار څنګه تعریف کړي؟
آیا خپل مهارتونو او پوهې پراخولو ته ادامه ورکوې؟
څه فکر کوی چې ستاسو اوسني مهارتونه به د ادارې د موخو په ترالسه
کولو کې څه مرسته وکړي؟
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د کاندید پخوانۍ دندې ،او د ادارې د موخو ترالسه کولو لپاره د دوی د
ستونزو حلولو وړتیا پر وړتیا د پوهېدلو لپاره.
په نوموړې دنده کې د کاندید د لېوالتیا پر المل او همدارنګه په دې اړه د
معلوماتو د ترالسه کولو لپاره چې څه شی هغوی تشویقوي او نوموړي شخص
ته کوم ډول عوامل مهم دي.
له ادارې څخه د نوماند د اړتیاوو او توقعاتو په اړه پوهېدل .آیا نوموړی د
کارموندنې له ناوړه حالت څخه تښتي یا هغه له یو نوي رشکت رسه د ال ډېر
بریالیتوب د شونتیا په لټه کې دی.
د هغو مهارتونو په اړه پوهېدل چې کاندید یې لرل خورا مهم بويل یا که
کاندید په ریښتیا په دې پوهېږي چې د دندې لپاره څه اړین او مهم دي.
چې پوه شئ کاندید د دندې د اړتیاوو په اړه پوهېږي ،څنګه ورته لومړیتوب
ورکوئ او په یو نوي حالت کې له هغوی څخه د کوم کار کولو توقع کېږي.
چې پوه شئ څنګه به د یو کارکوونکي همکاران د هغه د کار په اړه قضاوت
کوي او څنګه کاندید د خپل همکارانو په پرتله خپل کار درک کوي.
چې پوه شئ کاندید د خپل اوسني آمر د مالتړ په اړه څه ډول نظریات لري،
نظرونه او انتقاد څنګه اداره کوي او له هغه چا رسه چې څنګه چلند کوي
څوک چې دا ډول موضوع ګانې اداره کوي.
چې پوه شئ کاندید به څه ډول خپل اوسني مهارتونه په کار واچوي او
ترڅنګ به یې نوې وړتیاوې خپلې کړي.
چې پوه شئ کاندید د ادارې په اړه څومره پوهېږي او د ادارې د موخو په
ترالسه کولو کې به څومره ونډه واخيل.

C Cد دې برخې اصطالحات
اداري کلتور– په یوه اداره کې د خلکو له ګډو ارزښتونو ،نورمونو او عقیدو څخه عبارت دی.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ
•د یوه کارکوونکي د استخدام پرېکړه څنګه د متوقع اجراتو پر بنسټ کولی شم؟  .8د برشي منابعو مدیریت
•په اخالقي ډول د کارکوونکو له استخدام څخه ډاډ څنګه ترالسه کولی شم؟  .13کاری اخالق
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.۷
نوي کارکوونکي څنګه
په ښه بڼه روزلی شم؟
 | 22دستیار

LLاساسات
د نوي کارکوونکي روزل په یوه اداره کې په بریالیتوب رسه د هغه د ور اضافه کولو مهمه برخه ده .که یو شخص په غوره توګه وروزل يش او په دې پوه يش چې
باید څه کار وکړي ،د خپلې څانګې او رشکت په بریالیتوب کې پوره ونډه اخیستلی يش .که دوی په سمه توګه ونه روزل يش ،نو دوی به د داسې معلوماتو په لټون
کې خپل وخت (او د خپلو همکارانو وخت) ضایع کړي چې دوی باید یا پرې پوه شوي وای یا ورته ورکړل شوي وای .د سمې روزنې نشتوالی د نورو کارکوونکو
وخت هم ضایع کوي ،ځکه چې دوی به مجبور وي چې له نوي کارکوونکي رسه د اړینو معلوماتو یا منابعو په پیدا کولو کې مرسته وکړي.
ښه روزنیز پروګرامونه غوره فکر دی (په دې معنی چې په دوی کې اړین معلومات ،وسایل او مهارتونه شامل دي) او له ټولې ادارې رسه مرسته کوي چې په
خورا اغېزناکه توګه فعالیت وکړي .ناوړه روزنیز پروګرامونه وخت ضایع کوونکي ،د کاروبار د څښنت او کارکوونکي لپاره ستړي کوونکي او کېدای يش چې پر
استخدام تر لګول کېدونکو پیسو د لږ عاید د ترالسه کېدو ،د کار کوونکو د ناهیلۍ ،او آن د غوره کارکوونکو ،چې په نورو ادارو کې د دندې په لټه کې دي ،د
له السه ورکولو المل يش.
د استخدام د پالیسۍ په ساده روزنیز پروګرام کې ښایي د ورځنیو عریضو ،فورمو یا کړنالرو (د بېلګې په ډول – څنګه د رخصتۍ عریضه وکړو) ،د خوندیتوب
کړنالرو (لکه – څنګه کوالی شو چې د اور لګېدنې پرمهال له ودانۍ څخه ووځو) ،اخالقي اصولو ( د بېلګې په ډول – په اخالقي طریقه د چلند توقعات) په څېر
موضوعات شامل دي .دغه راز د پېچلو مهارتونو د ودې داسې پروګرامونه وړاندې کولی يش چې وخت اخيل .د مهارتونو په روزنیز پروګرام کې کارکوونکو ته باید
وویل يش چې چلند او کار به یې څنګه و ارزول يش .که امکان لري ،دوی ته باید داسې هدفونه ورکړل يش چې د پلور د هدف په څېر اندازه کېدالی يش .ادارې
او کارکوونکو دواړو ته باید د تعقیب او غربګون لپاره فرصتونه په رورنیز پروګرام کې شامل وي .هغه ډول چې ستاسې د کاروبار اړتیاوې بدلون مومي ،هغه روزنیز
پروګرام چې تاسو یې خپلو کارکوونکو ته برابروئ ،باید هم بدلون ومومي .د غورو پروګرامونو د پیدا کېدلو پرمهال روزنیز پروګرامونه اضافه یا بدلون موندالی يش.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
ډېر فعالیتونه شته چې د کارکوونکو داسې روزنیز پروګرامونه رامنځته کوي چې له یوې ادارې رسه په بریالیتوب د یو نوي کارکوونکي په یو ځای کېدو کې مرسته
کوي .د دې یادونه اړینه ده چې روزنیز پروګرامونه اکرثه حتی د نوي ګامرل شوي کارکوونکي د کار له پیلولو وړاندې پیلېږي .الندې څینې ګامونه دي چې هر
اداره یې د خپلو دودونو د روزنیز پروګرام د جوړولو لپاره کارولی يش.
تر لومړۍ کاري ورځې وړاندې
په دې اړه فکر کول خورا مهم دي چې څنګه له یو نوي استخدام شوي کارکوونکي رسه مرسته ويش چې بریالی يش ،آن وړاندې له دې چې کار پیل
کړي.ګڼ کارونه تررسه کېدلی يش:
•له رشکت رسه د دوی د لومړۍ اونۍ لپاره یو پالن جوړ کړئ .کوم اړین او مهم شیان دي چې نوی کارکوونکی یې باید سمدالسه زده کړي؟ په دې کې
ښایي د ودانۍ د امنیت ،له اړینو او مهمو خلکو رسه د لیدنې ،اړینو حقوقي فورمو چې باید ډکې يش ،یا نورو داسې معلوماتو په اړه ساده حقیقتونه شامل
وي چې له هغه رسه به مرسته وکړي چې په خپل نوي کاري ځای کې هوسا اويس .ډاډ ترالسه کړئ چې هر ډول امنیتي ،ټکنالوژیکي یا د الرسيس اړتیاوې
باید په دې پالن کې موجودې وي ،لکه – د کارکوونکي ای .ډي کارت جوړول ،امنیتي معلومات ،ټکنالوژي یا رشیکو فایلونو ته الس ريس لرل او داسې
نور شامل وي .دا باید د یوې داسې معیارې الرښوونکې کڅوړې په بڼه موجود وي چې هر نوی کارکوونکی به یې ترالسه کوي.
•ډاډ ترالسه کړئ چې د دوی کاري ساحه جوړه شوې او کار ترې اخېستل کېدای .که د نويو توکو برابرولو ته اړتیا وي ،نو د نوي کارکوونکي له راتګ وړاندې
یې برابر کړئ .دا کار مرسته کوي چې نوی کارکوونکی او د روزنیز پروګرام پرسونل پر هغو فعالیتونو مترکز وکړي چې ګټور دي او له هغه حقیقي کار رسه
سمون خوري چې نوموړی یې د تررسه کولو لپاره استخدام شوی.
•په یوې کوچنۍ ډالۍ د نوي استخدام شوي کس هرکلی هم ښه نظریه ده .رسه له دې چې دا رضوري نه ده ،خو نوي کارکوونکي ته ښيي چې ارزښت
ورکول کېږي او که ډالۍ داسې یو څه وي چې د رشکت له لورې جوړه شوې وي ،بیا نو نوی کارکوونکی د دې فرصت لري ،له هغو تولیداتو څخه ګټه پورته
کړي چې هغه به یې په لومړي الس د رامنځته کولو او پلورولو برخه اويس .همدرانګه د رشکت د لوګو/نښان درلودونکي کوچني توکي هم یو غوره الر ده
چې نوي کارکوونکي ځان د ټیم برخه احساس کړي.
•هر هغه معلومات ،فورمې ،نقشې ،الرښوونې او داسې نور شیان پیدا کړئ چې د نوي کارکوونکي تر راتګ وړاندې ګټور ثابتېدلی يش .دغه معلومات دوی
ته ورکړئ چې د کار تر لومړۍ ورځې وړاندې یې ولوستلی يش.
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د لومړۍ کاري اوونۍ په ترڅ کې
د نوي کارکوونکي د دندې د لومړۍ اونۍ پرمهال ګڼ داسې کارونه تررسه کېدای يش چې کارکوونکي ته په چټکۍ د ادارې د ارزښت لرونکې برخې
جوړېدو غوره فرصت ورکوي .د دې لپاره ځیني نظرونه په الندې ډول دي:
•ډاډ ترالسه کړئ هغه خلک چې نوي کارکوونکي ته د روزنې ورکولو او له هغه رسه د کار کولو لپاره ورته اړتیا ده خرب شوي او که اړتیا لیدل شوي وي ،نو
د چمتوايل لپاره باید ورته اړین او کايف وخت ورکړل شوی وي .د کايف وخت پالن خورا اړین دی چې نوي کارکوونکي ته د هغه د نوي کاري چاپېریال
په اړه خرب ورکړل يش.
•نوی کارکوونکی په اداره کې مهمو غړو ته ور وپېژنئ .دا کار د انفرادي غونډو یا د یوې پالن شوې غونډې یا غرمنۍ له الرې تررسه کېدالی يش.
•ډاډ ترالسه کړئ چې نوي کارکوونکي له داسې مهمو پروسو ،کړنالرو یا کاري بهیرونو رسه آشنا شوي چې له دوی رسه د کارونو په تررسه کولو کې مرسته
کوي .که دغه کار له وړاندې تررسه نه يش ،نوي کارکوونکي او اوسني کارکوونکي له یوې اضايف ستړیا رسه مخ کېدای يش .د پروسو او کاري بهیر په اړه
له دغه ابتدایي روزنیز پروګرام پرته به نوی کارکوونکی ځان یوازې احساس کړي .دا د غلطیو ،وخت ضایع کېدلو ،حتی د ماشیرنۍ خرابېدلو یا نورو جدي
او لګښت لرونکو ستونزو المل کېدای يش.
•د نوي کارکوونکي پر روزلو پانګونه وکړئ .رشکت باید ډاډ ترالسه کړي چې که نوی ګامرل شوی کس د کمپنۍ د تګالرو ،بهیرونو او یا نویو مهارتونو زده
کړې ته اړتیا لري ،دغه اړتیاوې باید مشخصې کړي او د نوي کارکوونکي د روزنې بهیر څومره چې ژر ممکن وي پیل کړي ،تر ټولو ښه خربه خو دا ده چې
د کار په لومړۍ اوونۍ کې تررسه يش.
• د لومړیو  ۹۰ – ۳۰ورځو په ترڅ کې
داسې نور کارونه هم شته دي چې باید د دوی د لومړیو څو میاشتو پرمهال تررسه يش څو نوي کارکوونکي د امکان تر کچې ګټور متام يش .په ځینو
کې یې الندې شیان شامل دي:
•د بل کارکوونکي ترڅنګ د کار کولو فرصت چې د هغه د دندې ،مسوؤلیتونو او مهارتونو په اړه وپوهېږي ،له نویو کارکوونکو رسه ډېره مرسته کوي چې
وګوري نور کارکوونکي په خپلو دندو یا څانګه کې څه ډول خپل کارونه تررسه کوي .دا به مرسته وررسه وکړي چې نورو ته غوږ ونیيس او مهارتونه ترې
زده کړي .همدارنګه دا نوي کارکوونکي ته یو فرصت دی چې له داسې خلکو څخه لیدنه وکړي چې د دوی د دندې اړوند کارونه تررسه کوي ،څو په دې
وپوهېږي چې خپل کار یې د کمپنۍ له نورو کارونو رسه څنګه رس خوري.
•د فعالیت د اهدافو او معیارونو دوه اړخیزه ګټوره ټولګه جوړه کړئ چې نوي کارکوونکي په روښانه ډول ستاسو په توقعاتو باندې پوه يش .ډاډ ترالسه کړئ
چې تاسو رېښتیني یاست او له نوي کارکوونکي رسه د دغو اهدافو په ترالسه کولو کې مرسته وکړئ .په دوراين ډول د فعالیت اهدافو ته کتنه مهمه ده.
•غربګون د هر شخص د کار خورا مهمه برخه ده .رسه له دې چې داسې معلومېږي چې نوی ګامرل شوی کارکوونکی به په لومړیو کې د فعالیت نورمالې
ارزونې ته اړتیا ونه لري ،خو له ادارې او نوي کارکوونکي څخه ځینې غربګونونه ترالسه کول په دې اړه پوهاوی رامنځته کوالی يش چې نوی کارکوونکی
څه ډول زده کړه کوي او په خپله دنده کې څه ډول هوسا کېږي .د معلوماتو دا ډول تبادله همدارنګه کوالی يش چې داسې ستونزې را رسبېره کړي چې
یو نوی کارکوونکی یې ښایي ولري.
په پای کې ،دا باید په یاد ولرئ چې که څه هم په دغه لېست کې ډېر معلومات او نظرونه شامل دي ،خو بیا هم بشپړ نه دی .نورې ګڼې الرې شته چې د نوي
کارکوونکي روزل اغېزناک کوي او د کارکوونکي د دندې پرېښودلو کچه راټیټوي .ښایي خورا څرګنده مشوره دا وي چې :د هغو معلوماتو ،پروسو او خلکو چې
نورو ته یې د یوځای کېدلو (د دندې په اړه د روزنې پروسې) په آسانه کولو کې مرسته کړې او همدارنګه د هغو کارونو په اړه چې دوی نه دي کړي ،فکر وکړئ.
هغو فعالیتونو ته پر ودې ورکولو ډېر مترکز کول چې ګټور ثابت شوي وي او په دې اړه فکر کول چې څنګه هغه ستونزې او شیان له منځه یوړل يش چې په سمه
توګه یې کار نه دی کړی.

C Cد دې برخې اصطالحات
د استخدام پالیسۍ– هغه رسمي اصول او قوانین چې له کارکوونکو رسه د مرستې لپاره جوړې شوي دي څو په دې پوه يش چې ځینې ټاکيل او اړین فعالیتونه څنګه پیښېږي.
غربګون– د یو کس د کار په اړه معلومات ،ځینې وختونه د یوې دندې په اړه ،په یوه غونډه یا په نورو حالتونو کې .غربګون په عمومي ډول د ودې او پرمختګ
لپاره د فعالیت د ارزولو په موخه د یو بنسټ په توګه وړاندې کېږي.

 | 24دستیار

یوځای کېدل– د دندې په اړه د روزنې پروسه چې له ادارې رسه د نوي کارکوونکي پر یوځای کېدو مترکز کوي.
دنده پرېښودل– د هغو کارکوونکو شمېر یا سلنه چې اداره پرېږدي.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•څنګه له خپلو همکارانو غوره کارکوونکي جوړولی شم؟  .8د برشي منابعو مدیریت

•خپلو کارکوونکو ته څنګه د اجرآتو هدف ټاکلی اوڅارلی شم؟  .8د برشي منابعو مدیریت

•په کاروبار کې کارکوونکي څنګه په اغېزناک ډول رهربي او هغوی ته غربګون ښوولی شم؟  .8د برشي منابعو مدیریت
•د کاروبار د ودې لپاره استعدادونه څنګه روزلی شم؟  .14وده او پراختیا

•د دوامداره غوره پېردونکو خدمتونو لپاره کوم ډول روزنه رضوري ده؟  .7پلور او د پېرودونکو خدمتونه
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.۸
د خپل رشکت د کارکوونکو جوړښت/
تشکیل باید څنګه جوړ کړم؟
 | 26دستیار

LLاساسات
د مدیر په توګه باید د خپلې سوداګرۍ لپاره ډېر کارونه تررسه کړئ .ښه مدیریت په روښانه ډول دندې او مسوؤلیتونه تعریفوي ،د صالحیت کچه ترتیبوي او
د سوداګرۍ اړتیاوې پالن او بشپړوي .مدیران پالن جوړوي او کارکوونکي نوموړی پالن تطبیقوي .کله چې هر شخص د خپل رول په اړه پوه يش او تررسه یې
کړي ،نو اداره به خورا اغېزناکه او مثمره يش .د مدیر یوه اړینه دنده له کار کوونکو رسه اداري جوړښت رشیکول دي .اداري جوړښت اصطالح دا ترشیح کوي
چې په یوه اداره کې خلک څنګه پر ډلو تقسیم شوي او چا ته راپور ورکوي .د خپل اداري جوړښت رشیکول به له کار کوونکو رسه په دې اړه په پوهېدلو کې
مرسته وکړي چې د یوې سوداګرۍ د کومې برخې مسؤل څوک دی .همدارنګه دا له کار کوونکو رسه مرسته کوي چې په دې پوه يش چې د پرېکړې کولو او د
کار معیارونو ټاکلو لپاره څوک مسؤلیت لري.
اداري جوړښتونه ډېر کله د اداري چارټونو په توګه ښودل کېږي .د یو اداري چارټ جوړولو پرمهال په رشکت کې ټول اړین نقشونه باید شامل يش او دا باید
وښيي چې د سوداګرۍ دننه کوم رهرب د اسايس فعالیتونو پر وړاندې مسؤلیت لري .ستاسو د سوداګرۍ د فعالیت پر بنسټ دا مفهوم ورکوالی يش څو د یوې
سوداګرۍ/ادارې د فعالیت (لکه – پلور او عملیات) پر شاوخوا یا په سوداګرۍ کې د ځانګړو تولیداتو د رامنځته کولو (لکه – هغه ډله چې لرګین فرنیچر جوړوي
او هغه ډله چې زینتي لرګین توکي جوړوي) پر شاوخوا کارکوونکي په ډلو کې تقسیموي .دا دوه ډوله چارټونه به یا )۱( :کاري اداري چارټونه (د تولیداتو،
بازار موندنې ،یا مايل فعالیتونو په څېر سوداګریز فعالیتونه ښایي) ،یا ( )۲ساحوي اداري چارټونه (د تولید کرښې یا خدمتونو له لورې ترتیب شوي وي) اويس.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
ستاسو رشکت/اداره ښایي د دغه ډول اداري جوړښتونو ترکیب و اويس ،یا ښایي په بشپړ ډول جال تشکیل شوی وي .ډېرې الرې شته چې رشکتونه/ادارې پرې
خپل جوړښت ترتیبوي؛ خو په بشپړ ډول یوه سمه الره نه شته .څه چې مهم دي ،دا دي چې تاسو څه ډول انتخاب کوئ چې خپل رشکت ترتیب کړئ او دا به
له تاسو رسه په خورا اغېزناکه توګه په اداره کولو کې مرسته وکړي .دا طریقه باید ستاسو کارکوونکو ته په کايف انداز روښانه وي چې په دې پوه يش چې د هر
فعالیت لپاره څوک مسؤلیت لري.
د خپل کاروبار د تنظیم په اړه داسې فکر کولی شئ لکه د منیځلو لپاره د جامو تنظیمول .د بېلګې په ډول ،کله چې تاسو د ټولې کورنۍ لپاره د پرېمنځلو
په موخه کايل تنظیموئ ،په طبقو کې ځای پر ځای کوالی شئ )۱( :د مور کايل ،د پالر کايل ،د رحیمې کايل ،د عبدلله کايل؛ یا ( )۲د کمېسونو ،پرتوګونو،
جرابو او داسې نورو ډلې؛ یا ( )۳د طبقو خورا تفصیيل ترکیب – لکه د مور کمېسونه ،د پالر کمېسونه ،د رحیمې کمېسونه  ....د مور پرتوګونه ،د پالر پرتوګونه
 .....یا په دې سیسټم کې ځیني بدلونونه .په پای کې هر رشکت په ښه توګه پرېکړه وکړي چې د سوداګرۍ د ځانګړو او بې ساري اړتیاوو پوره کولو لپاره خپله
سوداګري منظمه کړي.
کله چې پر دې فکر کوئ چې ستاسې د سوداګرۍ لپاره د تشکیل تر ټولو مناسبه بڼه څه ده ،دا درې شیان باید په پام کې ونیسئ:
ستاسې اغېزمنتیا
باید په دې اړه څېرنه او مطالعه وکړئ چې تاسو په څومره اغېزمنتیا خپلې منابع او وخت تقسیموئ .دا په پام کې ولرئ چې په لږ لګښت او د وخت په لږ ضایع
کولو رسه په ډېرې چټکۍ خپله سوداګري ،څنګه اداره کوالی شئ ،خو بیا هم باید داسې تولیدات او خدمتونه وړاندې يش چې ستاسو پېرودونکی خوښ وسايت.
رقابتي چاپیریال
هغه چاپیریال چې کاروبار مو فعالیت په کې کوي ،باید په سمه بڼه وپېژنئ .په دې کې پر دې پوهېدل شامل دي چې سیاالن مو څه کوي او په ټولنه کې
داسې څه پېښېږي چې ستاسې پر کاروبار اغېز لري .ستاسو سیاالن ستاسو وړتیا اغېزمنوي چې خپل تولیدات او خدمات وپلوري .ټولنه (کارګران ،منبع ،عرضه
کوونکي او داسې نور) به ستاسو وړتیا اغېزمنه کړي څو خپل تولیدات او خدمات وپلوري .که ستاسو اداره په دغو برخو کې د بدلونونو په تطبیقولو کې سسته
وي ،فرصتونه به له السه ورکړئ.
د کارکوونکي مسؤلیت
د ادارې په جوړښت کې د کارکوونکي پر مسئولیت باید فکر وکړئ .د کارکوونکو او مدیرانو لپاره باید داسې یو سیستم موجود وي چې دوی په دې پوه يش
چې د خپلو دندو پر وړاندې مسؤلیت لري .د یو رهرب په توګه باید مسوؤلیتونه نافذ او هغه وڅارئ او کله چې هغوی په سمه بڼه مسئولیتونه نه تررسه کوي ،باید
مسئول یې وګڼئ.
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له دې رسه پر یوه وخت چې کاروبار مو پرمختګ کوي ،دا ښايي مرستندوی واقع يش چې خپل لوړپوړي کارکوونکي د بېالبېلو عمده فعالیتونو لکه– تولید،
سوداګریزې پراختیا او عملیاتو له مخې تنظیم کړئ .د هر فعالیت لپاره یو کس مسؤل/مرش ټاکلی شئ .د بېلګې په توګه ،ښایي د تولید مدیر ولرئ چې د خامو
موادو د منابعو په ترالسه کولو باندې مترکز کوي ،د تولید پروسه اداره کوي او د تولیداتو کیفیت او پایښت کنټرولوي .ښایي د خرڅالو مدیر ولرئ چې په اسايس
ډول د سوداګریزې پراختیا له فعالیتونو رسه رسوکار لري او ستاسو تولیدات پلوري .همدارنګه دا هم اړینه ده چې د عملیاتو او اداري فعالیتونو ،لکه – مايل او
برشي منابعو ،د اداره کولو لپاره یو کس ولرئ .په یاد ولرئ چې ستاسو د کارکوونکو اداره ستاسو د رشکت په بېالبېلو دندو او د یو بل کار د بشپړولو لپاره دوی
ته په اړتیا پورې اړه لري.
کله چې خپله اغېزمنتیا ،چاپېریال او د کارکوونکي مسؤلیتونه ارزوئ ،کولی شئ چې د خپلې ادارې د جوړښت پیاوړتیا او کمزورۍ درته معلومې يش.دا
معلومولی شئ چې ستاسو د سوداګرۍ ځینې برخې ولې پیاوړې او نورې برخې ولې کمزوري دي .د هغو برخو چې معلومې کمزورۍ لري ،په پیاوړي کولو رسه
کوالی شئ چې د خپل رشکت د بریالیتوب کچه لوړه کړئ.

C Cد دې برخې اصطالحات
اداري چارټ– داسې یو دیاګرام دی چې د یو رشکت/ادارې داخيل جوړښت او دا ښيي چې څوک د کومې برخې مسئول دي.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
•د رهربۍ او مدیریت بستونو ته د کارکوونکو د لوړولو تر ټولو غوره الره کومه ده؟  .8د برشي منابعو مدیریت
•د کاروبار د پرمختګ پر مهال د برشي منابعو ننګونې کومې دي؟  .14وده او پراختیا

A Aشته اضايف وسایل
د اداري چارټونو منونه
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.۹
د خپل کاروبار/رشکت مهم
معلومات له نورو رشکتونو رسه
له رشیکېدو څنګه ژغورلی شم؟
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LLاساسات
په داسې حال کې چې کاروبار جوړوئ ،د امکان په صورت کې داسې شیان جوړ کړئ چې بې ساري وي او ستاسو سوداګري ځانګړې یا بریالۍ کړي .لکه
ستاسو د سوداګرۍ د نوم ،نښان/لوګو ،ستاسو د تولیداتو ډیزاین ،د توکو د تولید طریقې او د پروسو په څېر شیان .ښایي د خپلې سوداګرۍ د دغو ځانګړو برخو
جوړولو لپاره مو ډېر زیار ایستلی وي او وغواړئ چې د نورو له لوري له کاپي کولو یې خوندي کړئ .کله چې څوک کوم فزیکي شی له تاسو اخيل ،لکه څوک
چې ستاسو د تولیداتو د لېږدلو موټر غال کړي ،نو تاسو کوالی شئ چې پولیس ته ورشئ ،خو په دې اړه پوهېدل به ستونزمن وي چې باید څه وکړئ ،کله چې
له تاسو څخه څوک یو نه ملس کېدونکی شی پټ کړي ،که څه دا هم ښايي په هامغه اندازه زیان رسوونکی دی.
معنوي ملکیت ( )Intellectual Propertyهغه څه دي چې د خلکو په ذهني زیار جوړېږي .دا یو ډیزاین ،اخرتاع ،کتاب ،سندره یا د هرن یوه برخه کېدالی يش.
خو دا همدارنګه د یو څښاک ،لکه د کوکا کوال د جوړولو یوه طریقه یا د یو تولید یا د سوداګرۍ راز ترتیبولو لپاره یوه پروسه کېدالی يش.
د دولت له لورې د ځینو ټاکلو شیانو په قانوين ډول ژغورلو لپاره الرې شته .کولی شئ د حق االمتیاز (چې اصيل نوښتیز کار ژغوري) ،یوې سوداګریزې نښې (چې
ستاسو تولید یا خدمت پورې تړلې یوه بې سارې نښه ،سمبول یا لنډه جمله وژغوري) ،یا د نوښت حق (چې یو پروسه ،ډیزاین یا اخرتاع ژغوري) لپاره غوښتنه وکړی.
د دغو ژغورنو ترالسه کول وخت او پیسو ته اړتیا لري ،خو که تاسو په رېښتیا یو ارزښت لرونکی شی جوړ کړی وي ،ژغورل به یې ستاسې په هڅو و ارزي.
پر دې پوهېدل مهم دي چې یو «نظر» د قانون (لکه – د حق االمتیاز د قانون) پر بنسټ خوندي نه ګڼل کېږي ،له دې امله د معنوي ملکیت په توګه په پام کې
نه نیول کېږي .دغه « نظر» هغه وخت د معنوي ملکیت برخه ګرځي چې پر واقعیت بدله يش .دا نظر په نورو برخو کې د معنوي ملکیت په بېالبېلو بڼو د پوهېدو
په برخه کې کارېدی يش ،لکه د اخرتاع د ثبت د حقونو او سوداګریزو نښو په څېر .د سوداګرۍ په اړه رازونه عموماً د دولت یا قانون له لورې نه ژغورل کېږي .دا
ځکه چې د سوداګرۍ په اړه رازونه هېڅ ډول داسې دولتي ادارې رسه نه ثبتېږي چې د یو شخص د ادعاوو د تاییدلو لپاره به یوه الر برابره کړي چې وایي دوی
راز درلود .نو له دې امله راز تر هغې یوازې راز پاتې کېږي ترڅو چې څوک یې افشا ،رشیک یا غال نه کړي.
دغه راز باید د افغانستان له هغو نافذه قوانینو او مقرراتو خرب وی چې له معنوي ملکیت څخه ساتنه کوي .د افغانستان د حق االمتیاز قانون په افغانستان کې
معنوي ملکیت ژغوري او ورته الرښوونې او احکام لري .د افغانستان د ثبت مرکزي اداره ( )www.acbr.gov.afهمدارنګه سوداګریزې نښې او د نوښت حقونه
ثبتوي چې له معنوي ملکیت څخه ساتنه وکړي .نه یوازې دا چې تاسو کوالی شئ چې په خپله سوداګرۍ کې له معنوي ملکیت څخه ساتنه وکړئ ،بلکې غواړئ
چې په دې اړه ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو خو به د کوم بل کس معنوي ملکیت نه کاروئ.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
رسه له دې چې معنوي ملکیت د هر چا له لوري غال کېدای يش ،د نورو په پرتله د هغو کارکوونکو له لورې چې له رشکت رسه خفه دي ،یا د هغو کسانو له لوري
چې د پټولو هڅه یې کوي یا آن د بې پروا کارکوونکي له لوري له ډېر ګواښ رسه مخ دی .یو کارکوونکی چې د رشکت له سوداګریز راز څخه خرب وي باید باور
ورباندې ويش چې له ادارې څخه دباندې نوموړی راز په ډاګه نه کړي ،یا حتی د رشکت دننه له هغه کارکوونکو رسه رشیک نه کړي چې د دغو معلوماتو په اړه
پوهېدلو ته اړتیا نه لري .په بل عبارت؛ دا اړینه ده چې سوداګریزو رازونو یا نورو معنوي ملکیتونو ته الرسسی یوازې هغو خلکو پورې محدود کړل يش چې اړتیا
ورته لري .اکرثه هغه کارکوونکو ته چې د ادارې معنوي ملکیتونو ته د الرسيس اجازه ورکړل شوې ده ،باید د نه افشا کولو تړون ( )NDAالسلیک کړي .دا یو
داسې قرارداد دی چې یو یا څو کسان په کې په دې اړه هوکړه کوي چې نورو ته محرم معلومات افشاء نه کړي.
د معنوي ملکیت څخه د ساتنې یوه بله داخيل طریقه د هغو کارکوونکو پېژندل دي چې ناخوښه دي او ستاسو حساسو معلوماتو ته الرسسی لري .غصه او ناخوښه
کارکوونکي ښایي سوداګریز رازونه یا نور ارزښت لرونکي معنوي ملکیتونه د بدلې اخېستلو په توګه افشاء کړي .که څه هم دا یو څه ناممکنه ښکاري ،خو ډېری
معنوي ملکیتونه په دې طریقه ورک شوي دي .له دې ګواښه د خالصون تر ټولو ښه الره د هغه له رامنځته کېدو مخنیوی دی .هغو کارکوونکو ته پام وساتئ چې
خورا ارزښتناکو رازونو ته الرسسی لري او په هغه حالت کې چې فکر کوئ کوم ګواښ موجود دی ،چټک غربګون ته چمتو و اوسئ.
کارکوونکي په دې پوهول چې د یوه له ګواښ رسه مخ معنوي ملکیت د تشخیص پر مهال څه باید وکړي مهم دي ،حتی د هغو کارکوونکو لپاره مهم دي چې
په مستقیم ډول د هغه له کارولو رسه کار نه لري .دا له هر شخص رسه مرسته کوي چې د معلوماتو داخيل خوندیتوب ساتلو ته زیاته پاملرنه وکړي .همدارنګه
کارکوونکي ته د هغه حقیقي اغېزې یادول هم اړین دي چې د معنوي ملکیت افشاء به یې پر رشکت او په پایله کې د دوی پر خپلو دندو ولري .د بېلګې په ډول؛
که د یو رشکت د غوره پلورل کېدونکو جامو پرېمنځلو موادو/پوډرو فورمول په اړه سوداګریز راز د سیال له لورې غال يش ،نو نه یوازې رشکت به په خطر کې وي،
ځکه چې سیال به وکوالی يش دغه فورمول تولید کړي ،بلکې د سوداګرۍ او دندو د احتاميل زیان له امله به کارکوونکي هم اغېزمن يش.
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که مو معنوي ملکیت له منځه والړ یا غال شو ،د افغانستان د سوداګریزو فعالیتونو او د فکري ملکیتونو د چارو د ثبت له مرکزي ریاست ( )ACBRIPرسه سال
مشوره کولی شئ .دوی تاسو ته په دې اړه مشوره درکوالی يش چې آیا قانوين اقدام امکان لري او که نه او څنګه یې باید تعقیب کړو.

C Cد دې برخې اصطالحات
حق االمتیاز– د دولت له لوري په یوه هېواد کې ورکړل شوی قانوين حق چې د یوه کار اصيل رامنځته کوونکي ته انحصاري حق ورکوي چې د محدود وخت
لپاره له دغه کار څخه ګټه پورته کړي او تقسیم یې کړي.
معنوي ملکیت ( – )IPکار ،نوښتنونه یا نورې پایلې چې د ذهن او فکر د نوښتونو پایله وي.
د نه افشا کولو تړون ( – )NDAهغه تړون چې په کې یو یا څو کسان په دې هوکړه کوي چې نورو ته به محرم معلومات نه افشا کوي.
د نوښت حق– د دولت جواز چې درلودونکي ته یې د محدود وخت لپاره د یوې پروسې ،ډیزاین یا نوي نوښت لپاره ځانګړي حقونه ورکوي.
د سوداګرۍ راز – یوه مخفي آله یا تخنیک چې د یو رشکت له لوري د خپلو داسې تولیداتو په جوړولو یا داسې خدماتو په وړاندې کولو کې کارول کېږي چې
د دوی ارزښت زیاتوي.
سوداګریزه نښه– یوه آشنا نښه ،سمبول یا لنډه جمله چې یو تولید یا خدمت په ګوته کوي او په قانوين ډول یې له نورو تولیداتو څخه جال کوي.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو مراجعه وکړئ
•نوي کارکوونکي څنګه په غوره بڼه روزلی شو؟  .8د برشي منابعو مدیریت

•اخالقي اصول څه ته وایي؟ اخالقي اصول یا د اخالقي اصولو پالیيس څنګه جوړولی شو؟  .13کاری اخالق

•کوم عام سوداګریز اصول غیرې اخالقي ګڼل کېږي؟

 .13کاری اخالق
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.۱۰
د کاروبار/رشکت د کارکوونکو لپاره
څنګه اغېزناک الرښوود لیکلی شم؟
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LLاساسات
ځینې خلک ښایي حیران يش چې د کارکوونکو الرښود کتاب یا د رشکت الرښود کتاب درلودل ولې د یوې ادارې د منابعو یوه اړینه برخه ده .د ورته وسیلې
درلودلو لپاره ډېر اړین او مهم الملونه شته .روښانه او څرګند الرښود کتاب د ادارې هر غړي ته اجازه ورکوي چې د هغو قوانینو او کړنالرو په اړه عامه پوهاوی
ولري چې په اداره کې یې له هره یو څخه توقع کېږي .دا د یوې سوداګرۍ لپاره که نوموړې اداره لویه یا کوچنۍ وي ،ګټور دی .په الرښود کتاب کې باید د
کارکوونکي د امتیازاتو ،د خوندیتوب د کړنالرو او د اخالقو او چلندونو د اړوندو توقعاتو په څېر موضوعات شامل وي .پر دې رسبېره ،په الرښود کتابونو کې اکرثه د
اضافه کارۍ پیسو ،د اجرآتو ارزونو ،تفریح ،د معاشاتو د ورکړې کړنالرو ،روزنیز معلوماتو ،د روزنیزو پروګرامونو د پالیسیو ترڅنګ د معلومايت ټکنالوژۍ د پالیسیو
په اړه معلومات وي ،چې دا یوازې د ځینو بېلګو په توګه وړاندې شوي دي.
د الرښوود غوره جوړ شوی کتاب د کارکوونکي او ادارې دواړو هغه وخت او هڅې سپموي چې په مکرر ډول د ورته قوانینو او موضوعاتو پر ترشیح کولو ضایع
کېږي .دغه راز رشکت د دې جوګه کوي په کتاب کې د ذکر شویو موضوعاتو په تړاو د حقوقي پوښتنې د را والړېدو پر مهال د خپل ګواښ کچه ټیټه کړي.
د داسې یوه الرښوود جوړول ښايي سرت کار درته ښکاره يش ،خو پر دې لګول شوی وخت ضایع شوی نه دی .په اوږده مهال کې دا الرښود کتاب د یوې ادارې
ټولو غړو ته یوه مهمه وسیله ګرځېدالی يش.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د کارکوونکو د الرښوونې کتاب ښايي یوه سرته او جنجايل دنده ښکاره يش .که په برخو ووېشل يش ،بیا به یې ترتیبول ډېر ستونزمن نه وي .د دغو معلوماتو
یوځای کول به مهم فرصت برابر کړي چې په رشکت کې پروسې ته وده ورکړئ او ستونزې حل کړي .الندې ټکي د کارکوونکو د الرښود کتاب لپاره د یوه بنسټیز
جوړښت لندیز دی .دا یوازې هغه برخې نه دي چې د الرښود کتاب برخه وګرځي .هر رشکت باید په دې اړه ډاډ ترالسه کړي چې د دوی په الرښود کتاب کې
هغه معلومات شامل دي چې د دوی په ځانګړو اړتیاوو پورې اړه لري.
الندې څو بېلګې ښيي چې د کارکوونکو په الرښوود کتاب کې کوم موارد باید په پام کې ونیسئ:
پېژندنه
په دې ځای کې د رشکت د تاریخ او عمومي فلسفې په اړه معلومات ورکول کېږي .په دې کې د مؤسسینو ،د رشکت د ارزښتونو ،د ماموریت بیانیه او داسې نورو
په اړه معلومات شاملېدالی يش.
کاري ساعتونه
دا برخه دا پوښتنه ځوابوي :د پوره ورځې ،نیمه ورځې او د اضافه کارۍ حق الزحمې لپاره څومره نورمال کاري ساعتونه دي؟ ستاسو رشکت کله پرانیستی وي
او په کومو ساعتونو کې کار کېږي؟ د بېلګې په ډول– یو دوکان ،کاري ساعتونه به یې د هوټل او رسټورانټ په پرتله توپیر ولري.
د معاشاتو ورکړه
دا برخه په دې اړه معلومات وړاندې کوي چې کارکوونکي ته څنګه او کله معاش ورکول کېږي .په دې برخه کې باید د معاشاتو د لوړېدلو او بخشيش په اړه هم
معلومات شامل يش.
امتیازات
په روښانه توګه د دې ترشیح کول مهم دي چې د رخصتۍ ورځې (که وړاندیز شوې وي) ،د ناروغۍ رخصتۍ او د معاش پرته رخصتۍ څنګه تنظیمېږي .دا برخه
باید د هر هغه امتیاز په اړه تفصیيل معلومات ولري چې کارکوونکو ته د وړاندیز شوې حق الزحمې یوه برخه وي.
ځورونه
دا خورا مهمه برخه ده چې د ځورونې بېالبېل ډولونه ترشیح کوي او دا ښيي چې له ځورونې رسه د مخ کېدو په صورت کې څه باید وکړو .همدارنګه د ځورونې
اړوند د رشکت پالیسۍ ترشیح کوي .ځورونه له یوه مسلسل فشار یا ډار څخه عبارت ده چې په شفاهي ،لیکيل یا فزیکي بڼو پېښېدالی يش .د دې یادونه اړینه
ده چې د رشکت د ځورونې پالیيس باید د افغانستان له قوانینو رسه مطابقت ولري .د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل د له منځه وړلو قانون د جنيس تېري پر
وړاندې احکام او مادې لري چې د کارکوونکو د الرښود باید له دغو رسه سمون ولري .که ستاسو رشکت له څو ملتي ادارو رسه سوداګري پر مخ وړي ،نو بیا باید
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د دغو ادارو د ځورونې او تېري پالیسیو په اړه معلومات ولرئ ،ځکه چې له رشکت څخه مو ښایي توقع کېږي چې د څو ملتي ادارو د ځورونې پالیيس پلې کړي.
حارضي
دا برخه دغې پوښتنې ته ځواب وایي :که یو کارکوونکی نا وخته کار ته راورسېږي څه پېښېدلی يش او غیر حارضي به څنګه سند کېږي؟ د غیر حارضۍ د
بېالبېلو ډولونو او اوږدوايل لپاره کارکوونکی باید کوم ډول خرب یا اسناد ادارې ته وړاندې کړي؟
شکایتونه
دا برخه به له تاسو رسه مرسته وکړي چې د شکایتونو د راپور ورکولو او تعقیبولو د کړنالرو په اړه کارکوونکو ته معلومات ورکړئ .دغه کړنالرې به مرسته وکړي چې
د ستونزو د راوالړېدلو د احتامل په صورت کې احتاميل حقوقي خطر محدود کړئ.
د برېښنایي وسایلو /کارکوونکو برېښنايي څار
په تېرو څو کالونو کې د کارکوونکو برېښنايي څار خورا مهم شوی ،ځکه چې ډېر خلک د کار پرمهال د ټولنیزو شبکو یا نورو ټکنالوژیکي اړیکو په کارولو رسه
له یو بل رسه اړیکه لري او خربې کوي .د « د کار ځای لپاره د خربو اترو سمه وسیله څه ده؟» پوښتنه په ډېرو رشکتونو کې یوه عادي پوښتنه ده او دا باید په
واضح ډول تعریف يش.
نظم او انضباط
دا برخه د چلند یا کړنو هغه ډولونه لېست کوي چې کارکوونکي په ستونزه کې اچوالی يش .په عادي ډول هغه شیان چې ستونزه ترې جوړېږي ،غال ،په کاري
ځای کې تاوتریخوالی ،ځورونه ،ډار ،د برقي وسایلو ناوړه کارول یا شخړه دي.
د کارځای آدب
کارکوونکي باید په دې پوه يش چې په کار ځای کې یو بل ته درناوی وکړي ،دې ته له پامه پرته چې د سوداګرۍ د مراتبو د سلسلې په کوم ځای کې قرار لري،
یا د دوی نژاد ،مذهب یا جنس څه دی .دا ښايي عجیبه ښکاري چې دا شیان باید تاسې په لیکلې بڼه ولرئ ،د هغو توقعاتو په ګډون چې د ادارې له کارکوونکو
د دې په اسايس اهمیت په پوهېدو کې مرسته کوي چې دوی باید له یو بل رسه څنګه چلند وکړي.

C Cد دې برخې اصطالحات
امتیازات– غیر پويل امتیاز چې کېدای يش په مجموعي ډول د استخدام د کڅوړې برخه وي ،لکه روغتیايي خدمات ،رخصتۍ او له دندې څخه د ناروغۍ
رخصتي.
د کارکوونکو الرښود کتاب–لیکلی الرښود ،چې ځینې وختونه د کارکوونکو د الرښودې کتابچې ،د کارکوونکي الرښود کتاب یا د رشکت د پالیسۍ الرښود بلل
کېږي ،کارکوونکو ته د رشکت د کلتور ،پالیسیو او طرزالعملونو په اړه معلومات وړاندې کوي.
ځورونه– ناسم عمل چې د نژاد ،رنګ ،مذهب ،جنس (د امیدوارۍ په شمول) ،ميل توکم ،عمر ،معلولیت یا جنیټیکي معلوماتو پر بنسټ پېښېږي.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو مراجعه وکړئ:
•نوي کارکوونکي څنګه په غوره بڼه روزلی شو؟  .8د برشي منابعو مدیریت

•د کاروبار غوره کارکوونکي څنګه خوشحاله ،هڅېديل او لېوال ساتلی شم؟  .8د برشي منابعو مدیریت
•کله او څنګه له رشکت/ادارې څخه کارکوونکی له دندې ګوښه کولی شم؟  .8د برشي منابعو مدیریت

•کارکوونکو ته څنګه مسلکي الرې رامنځته کولی او له دوی رسه په پرمختګ کې مرسته کولی شم؟  .13کاری اخالق
•اخالقي اصول څه ته وایي؟ اخالقي اصول یا د اخالقي اصولو پالیيس څنګه جوړولی شو؟  .13کاری اخالق
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.۱۱
کوم امتیازات
کارکوونکو ته ورکړم؟
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LLاساسات
د کارکوونکي امتیازات د غوره کارکوونکو د پیدا کولو او ساتلو لپاره اړین او مهم دي .دا به ډېره سخته او وخت نیوونکی وي چې داسې غوره خلک پیدا کړو چې
د یوې ادارې له اړتیاوو رسه سم مهارتونه ولري او د ادارې د موخو پر لور د کار کولو په موخه د خپلې پوهې کارولو ته چمتو وي.
د امتیازاتو غوره کڅوړه به هرې پرانېستې دندې ته ډېر غوښتنلیکونه راجلب کړي او رشکت ته به د غوښتونکو یوه سرته مجموعه برابره کړي چې انتخاب ترې
وکړي .د راجلبوونکي امتیازاتو ورکول به په دې اړه ډاډ ترالسه کولو کې مرسته وکړي چې کارکوونکي هغه رشکت ته وفاداره دي چې هغوی ته پاملرنه کوي .د
دې یادونه مهمه ده چې د امتیازاتو غوره کڅوړه یوازینی المل نه دی چې کارکوونکي به وفاداري احساس کړي ،په خپلو کارونو کې به بوخت پاتې يش یا به له
خپل رشکت رسه تر ډېرې مودې کار وکړي – نور عوامل هم شته لکه د ټیم له غړو او مدیر رسه د هغوی هوساینه.
د هغه کار لپاره غوره امتیازات ورکول چې خلک یې د رشکت لپاره تررسه کوي ،د داسې وفاداره او با استعداده کاري ځواک د رامنځته کولو او ساتلو یوه خورا
مؤثره الره ده چې د ادارې د موخو ترالسه کولو لپاره په کار باندې مترکز کوي .د دې یوه مهمه برخه د هغو امتیازاتو پیدا کول دي چې کارکوونکو ته ارزښت
لري او په دې اړه پوهېدل چې د دغو ټاکلو امتیازاتو ارزښت به له یوې ډلې څخه بلې ته توپیر ولري .د بېلګې په ډول – یو ځوان شخص ښایي هغو امتیازاتو ته
ارزښت ورکړي چې په کې انعطاف منونکي کاري ساعتونه او رخصتۍ شاملې وي .مېندې ښایي د خپلو کوچنیانو لپاره د ښوونځي آسانتیاوو ته ارزښت ورکړي.
نور کارکوونکي ښایي د روغتیایي پاملرنې امتیازاتو ته ارزښت ورکړي .دا د ادارو پر وړاندې یوه ننګونه راوالړوي ،ځکه چې له پخوا راهیسې د امتیازاتو یو ډول
کڅوړه ټولو کارکوونکو ته وړاندې کېږي (که چېرته په ټوله کې امتیازات ورکړل يش).
د هغه ډول امتیازاتو پیدا کول چې کارکوونکو ته ارزښت ولري او ستاسو د کاروبار له لورې ورته وړاندې کېدالی يش ،د یو کاروبار لپاره یوه نه بشپړېدونکې دنده
ده .د ماشوم پاملرنې په څېر امتیازات د هغو کارکوونکو لپاره خورا ارزښت ولري چې یوه کورنۍ را لویوي ،خو د هغه زیات عمر لرونکي شخص لپاره ډېر ارزښت
نه لري چې خپله کورنۍ یې پرې اېښې ده .خپلو کارکوونکو ته د څو ډوله امتیازاتو ورکولو لپاره یوه داسې الر پیدا کول چې مناسبه او هر چا ته ارزښت ولري ،د
با ارزښته کارکوونکو په ساتلو او همدارنګه د خپل رشکت لپاره په اوږده مهال کې په خپله پانګونه کې د غوره عاید په ورکولو کې مرسته کوالی يش .د افغانستان
د کار قانون د کارکوونکي د امتیازاتو یو لېست وړاندې کوي چې باید ویې ګورئ او په خپل الرښود کتاب کې یې شاملول په پام کې ونیسئ.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
الندې به ځینې عام ورکړل شوي امتیازات او همدارنګه ځینې چې د بېالبېلو الملونو له کبله نادره وي ،په بشپړ ډول ترشیح يش .د دې یادول مهم دي چې د
دندو ځیني ډولونه به له ساده معاش یا ساعتوار مزد پرته هېڅ ډول امتیازات ونه لري .همدارنګه امتیازات هېواد ،سکټور او د ادارې – کارکوونکي ترمنځ د اړیکې
نورمونو ته په کتو توپیر کوي .که څه هم له معاش پورته د امتیازاتو وړاندیز ستاسو په حالت کې غیر معمول دی ،نو د ځینو امتیازاتو د ارزښت په اړه پوهاوی د
استعداد په پیدا کولو او ساتلو کې مرسته دررسه کوالی يش.
د امتیازاتو بېالبېل ډولونه چې د معاش یا مزد رسبېره کارکوونکو ته وړاندې کېدالی يش ،په الندې ډول دي:
د روغتیایي خدمتونو امتیاز
د کارکوونکي د عمر رسه رسه دا ډول امتیاز په عمومي توګه په هر ډول اداره کې د کارکوونکو لپاره خورا مهم دی .که څه هم دا یو ځوان او سامل شخص ته دومره
مهم نه دی ،خو دوی به ډېر ژر په دې پوه يش چې نوموړی امتیاز څومره ارزښتناک کېدای يش .دا ډول امتیاز همدارنګه د ادارې لپاره لګښت لرونکی وي او
عموماً یوازې د پوره ورځې کارکوونکي ته ورکول کېږي .که تاسو پرېکړه وکړه چې د روغتیایي خدمتونو څه ډول امتیاز برابر کړی ،نو ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو
د کارکوونکي روغتیا یوه اړینه الره ده څو دوی ګټور او له خپلې دندې څخه خوښ و اويس.
اضايف رخصتي
دا کارکوونکو ته ډېر ارزښتناک امتیاز دی او ډېر کله یوازې د پوره ورځې کارکوونکي ته وړاندې کېږي .په نورمال ډول کارکوونکو ته د دوی د هغو ورځو د شمېر
پر بنسټ چې دوی کار کړی دی یا په ټوله کې له ادارې رسه د پاتې کېدلو مودې پر بنسټ رخصتي ورکول کېږي .د افغانستان د کار قانون د کارکوونکو لپاره
 ۲۰ورځې د تفریحي رخصتۍ په توګه ټاکيل دي .د یو امتیاز په توګه تاسو ښایي د خپلو کارکوونکو د واده مراسمو لپاره اضايف رخصتي ،د حج ادا کولو لپاره
اضايف ورځې یا د دوی په ژوند کې د نورو مراسمو لپاره رخصتي ورکړی.

 | 36دستیار

د معاش زیاتول
اکرثه یو کارکوونکی ښایي توقع ولري چې که دوی سم فعالیت تررسه کړي ،نو دوی ته ښایي د دوی د ښه کار لپاره د دوی په پويل حق الزحمه کې زیاتوالی
رايش ،په ځانګړي ډول که اداره په ښه مايل وضعیت کې وي .د معاش دغه زیاتوالی همدارنګه په عمومي ډول د اجرآتو په کلنۍ مثبتې ارزونې پورې په مستقیم
ډول تړاو لري چې په دې کې د کارکوونکي کار ارزول کېږي چې څرګنده يش کارکوونکي په کار ځای کې فردي اهداف ترالسه کړي او که نه.
د اجرآتو بخشيش
دا بخشيش کېدای يش پويل یا غیر پويل یا دواړه و اويس او هغه مهال کارکوونکي ته ورکول کېږي چې هغه د کار لپاره ځانګړې موخې ترالسه کړي .دا موخې
تر ډېره د دې لپاره ټاکل کېږي چې کارکوونکی د کار لوړ کیفیت او/یا کمیت ته ورسېږي او بیا په ځانګړي ډول د دغه ځانګړې موخې د ترالسه کولو لپاره ورته
انعام ور کړل يش .دا ډېر کله ،خو تل نه ،د پلور موخې وي .دا همدارنګه هغه موخې کېدلی يش لکه یو مدیر چې غواړي په خپله څانګه/اداره کې د اضايف
لګښت کچه راټيټه کړي یا د یوې ډلې له لوري د یوې پروژې د پایلې ترالسه کول یا ځیني نور د اندازې وړ یا ارزښت لرونکې السته راوړنې چټکې کړي.
په نورو متفرقه امتیازونو کې الندې شیان شاملېدالی يش:
•کارکوونکو لپاره خواړه یا د خواړو امتیاز ورکول
•د مور کېدلو او پالر کېدلو رخصتي ورکول
•د حج رخصتي ورکول
•د رشکت د خدمتونو لپاره کریډیټ ورکول (کارکوونکو ته د ګټې اخېستنې لپاره ورکول کېږي – لکه؛ یو هوټل چې یو کارکوونکي ته د پیسو پرته شپه ورکوي)
•د رخصتۍ پرته دوراين رخصتي ورکول (د بېلګې په ډول؛ معاش درلودونکې رخصتۍ یا د اخرت او روژې پرمهال د نیمه ورځې مهالوېش)
•تعلیمي او دريس امتیازات ورکول
•انعطاف منونکي کاري ساعتونه
•له کور څخه کار کول
•د ماشوم څخه پاملرنه کول
•د رشکت له خوا د ټرانسپورټ امکانات ورکول
ګڼ ارزانه امتیازونه شته دي چې رشکتونه یې خپلو کارکوونکو ته ورکوي ،خو لوی اغېز لري .ځینې اغېزې چې رشکتونه یې ښایي تجربه کړي ،داسې شیان دي
لکه – د استعداد په استخدامولو کې زیاتوالی ،د کارکوونکي تشویق او مثبت چلند ،او د کارکوونکي له خوا د رشکت پرېښودلو ټیټه کچه.

C Cد دې برخې اصطالحات
امتیازات– غیر پويل امتیاز چې کېدای يش په مجموعي ډول د استخدام د کڅوړې برخه وي ،لکه روغتیايي خدمات ،رخصتۍ او له دندې څخه د ناروغۍ
رخصتي.
حق الزحمه– د معاش ،روغتیايي امتیازونو ،تقاعد ،رخصتۍ ،د ناروغۍ رخصتۍ او د زده کړې لپاره د مرستې په شمول هغه اندازه پیسې دي چې یو کارکوونکی
یې په یوه اداره/سازمان کې د خپل کار په بدل کې ترالسه کوي.
د تقاعد پالن – د سپام یا پانګونې پالن چې د تقاعد پرمهال عاید برابروي.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ:
•د نویو کسانو د پیدا کولو او استخدام غوره الره کومه ده؟  .8د برشي منابعو مدیریت

•کارکوونکو ته کوم امتیازات او هڅونې وراندې کولی شم؟  .8د برشي منابعو مدیریت
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.۱۲
هغه کارکوونکي چې د شخيص
ژوند پېښه یې له کاره راګرځوي،
څنګه اداره کولی شم؟
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LLاساسات
د هغو حاالتو کنټرول چې کارکوونکی په ژوند کې له داسې سرتو پېښو رسه مخ کېږي چې دوی د هغه کار په اغېزناک ډول له تررسه کولو راګرځوي ،چې ورته
استخدام شوی ،د کاروبار لپاره یوه دوامداره ننګونه ده .داسې ښکاري چې په ځینو وختونو کې به تاسو یو داسې کارکوونکی ولرئ چې په خپل شخيص ژوند
کې به داسې د پام وړ حالت تجربه کوي چې د دوی د کار په کیفیت به اغېز ولري .ناروغتیا ،د یو خورا نږدې شخص مړینه ،واده یا میندواري او مراسم ټولې
هغه عادي بېلګې دي چې د کارکوونکي په کاري اجرآتو باندې لنډ مهاله یا اوږد مهاله اغېزې لري.
که کوچنی کاروبار لرئ ،ښایي په هر کارکوونکي باندې تکیه وکړئ ،څو په مسلسل ډول د باور وړ کار تررسه کړي .که یو کارکوونکی یې نه تررسه کوي ،نو هغه
کار چې نه تررسه کېږي ،نورو ته به د تررسه کولو لپاره ورکړل يش .په لنډ مهال کې ډېری رشکتونه کوالی يش چې د کوچنیو بدلونونو پر وړاندې چمتو وي ،لکه
یو کارکوونکی د یو څو ورځو لپاره مریضېږي یا په رخصتۍ ځي .که داسې کارکوونکی ولرئ چې د کار د باندې دا ډول جدي ستونزې تجربه کوي چې دوی نه
يش کوالی خپله دنده تررسه کړي ،په دغه حالت کې به څه پېښ يش؟ ښایي د دې توان ونه لري چې له دغه بست پرته چې په مؤثره توګه اشغال شوی دی،
خپل کاروبار اداره کړئ .خو که یو داسې کارکوونکی ولرئ چې ځانګړی استعداد ولري یا داسې یو شخص چې تاسو فکر کوئ ستاسو د ډلې یوه ارزښتناکه برخه
ده ،ښايي له السه ورکول یې ونه غواړئ .له دغو حاالتو راوتل به د کاروبار د څښتنانو لپاره ستونزمن وي.
ځواب دا دی چې هېڅ کوم داسې ځواب نه شته چې په یوازې ځان د دغه حالت د کابو کولو وړتیا ولري .هر حالت به توپیر ولري او د هر کاروبار څښنت باید
دا ستونزمنه پرېکړه وکړي چې له داسې ستونزې رسه د یوه ارزښتناک کارکوونکي د مخ کېدو په صورت کې چې هغه له کاره راګرځوي ،څه باید وکړي .په دې
برخه کې لومړی ګام له دغه ډول حاالتو رسه له مخ کېدو وړاندې د چمتوايل لرل دي.
پر دې فکر وکړئ چې څه ډول تګالره به وکاروئ او مشخصه کړئ چې هغه تګالره څنګه جوړېدلی يش .تاسو ښایي پرېکړه وکړئ چې د کاروبار او شخيص ژوند
ترمنځ د یو پیاوړي رسحد په درلودو رسه بې طرفه اداره و اوسی .په دغه حالت کې ښایي وغواړئ څو پالیسۍ جوړې کړئ او دا په کې په وضاحت څرګنده کړی
چې د کار نه تررسه کولو په صورت کې کارکوونکی د څه يش مته درلودلی يش او د څه يش مته نه يش درلودلی.
ښایي پرېکړه وکړئ چې له کارکوونکو رسه ستاسو شخيص اړېکې په کايف اندازه مهمې دي ،له همدې کبله له ستونزې رسه د هغه د مخ کېدو په صورت کې
مرسته وررسه وکړئ .د بېلګې په ډول ،ښایي خپلو داسې کارکوونکو ته د مايل مالتړ ور کولو لپاره پالیيس جوړه کړئ چې شخيص ستونزې لري .ښایي له خپل
هغه کارکوونکي رسه مرسته وکړئ چې نوي کور ته کډه وړي یا له امنیتي پېښو اغېزمن شوی وي .ښایي له مايل پلوه له محرومو کارکوونکو رسه مرسته وکړئ
چې د کورنۍ د غړو د درملنې لپاره پیسې ترالسه کړي .د بېلګې په ډول ،ښایي داسې پالیيس جوړه کړئ چې په هغې کې یوې داسې کارکوونکې ته چې
ماشوم یې پیدا شوی وي ،له معاش رسه رخصتي ورکړئ .مهمه دا ده چې په رسمي توګه دا ډول پالیسۍ تنظیم کړئ چې چاته په یوه اندازه امتیازات ور کړئ.
دغه راز ،که د همداسې یوې تګالرې د جوړولو پرېکړه کوئ ،باید له مايل پلوه د دې لپاره چمتو اوسئ او په کايف اندازه پیسې ورته ځانګړې کړئ چې خپلې
تګالرې پلې کړلی شئ.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
په ځېنو مواردو کې یو کارکوونکی ښایي یوه داسې پېښه تجربه کړي چې د اوږدې مودې لپاره د نوموړي د کار تررسه کولو خنډ وګرځي .د کار تررسه کولو لپاره
د تنظیامتو او د رخصتۍ د اړتیاوو په اړه پرېکړې باید عميل يش ،خو د مدیرانو لپاره دا اړینه ده چې د پاملرنې او خواخوږۍ سمه کچه څرګنده کړي ،کله چې د
دوی کارکوونکي د ژوند جدي پېښې تجربه کوي .دا یوه سپارښتنه نه ده چې دوی دې ډاکټر يش یا دې ملګرتیا وررسه وکړي ،خو تر یوې اندازې ،څو کارکوونکی
احساس کړي چې هغه ته د یو شخص په توګه ارزښت ورکول کېږي .د دغه کار په تررسه کولو کې ،یوه اداره کوالی يش چې یو شخص ته د ارزښت په ورکولو
کې خپل رضایت څرګند کړي ،همدارنګه دا څرګند کړي چې په دوی باندې باور کېدالی يش.
د ژوند په نورو متفرقه پېښو کې ښایي الندې پېښې شاملې وي:
•د کورنۍ د نږدې غړو یا د ټولنې د غړو ستونزې او اړتیاوې
•د هستوګنې په حالت یا هستوګنه کې بدلون
•ښوونځي ته تګ یا د لیسانس درجې تحصیل بشپړول
•کور یا ملکیت ته زیان رسېدل ،که د طبیعي پېښې (لکه د توپان/باد ویجاړنۍ) ،له امله وي یا د امنیتي ستونزې یا جرم (غال یا د تاوترېخوايل په پایله
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کې د زیان) له امله وي.
•د کورنۍ غړی په توقیف خانه ،زندان یا کوم بل حالت کې وي
•د کار په جال برخه کې بدلون راوستل
•امنیتي پېښې چې ستاسو د کارکوونکو مورال اغېزمن کړی وي.
د مدیرانو لپاره دا مهمه ده هغه مهال چې کارکوونکي یې د ژوند له جدي پېښو رسه مخ کېږي ،مناسبه پاملرنه او خواخوږي څرګنده کړي .د دې سپارښتنې
معنا دا نه ده چې دوی دې ډاکټران يش یا دې ملګرتیا وررسه وکړي ،خو تر یوې اندازې چې کارکوونکی احساس کړي چې هغه ته د یو شخص په توګه ارزښت
ورکول کېږي.

B Bپه دې تړاو د ال ډېرو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ
•هغه کارکوونکي څنګه اداره کولی شم چې په سمه توګه دنده نه تررسه کوي؟  .8د برشي منابعو مدیریت
•د کاروبار غوره کارکوونکي څنګه خوشحاله ،هڅېديل او لېوال ساتلی شم؟  .8د برشي منابعو مدیریت
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.۱۳
د کاروبار غوره کارکوونکي
څنګه خوشحاله ،هڅېديل
او لېوال ساتلی شم؟
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LLاساسات
ځینې ښایي حیران يش چې په دې اړه فکر کول ولې رضوري دي چې څنګه یو کارکوونکی هڅېدلی ،لېواله یا خوشحاله وساتو .ساده ځواب یې دا دی چې
هڅېديل ،لېواله او خوشحاله کارکوونکي د هغو کارکوونکو په پرتله چې معاش یې یوازینی مشوق دی ډېر محنت کوي ،زیات نظریات وړاندې کوي ،ډېر نوښتونه
کوي ،زیات وفادار دي او خپل کار ته ډېره پاملرنه کوي.
د دې یادول اړین دي چې د تشویق دوه اصيل رسچينې شته؛ خارجي تشویقي عوامل او داخيل تشویقي عوامل .هر یو د تشویق له بېالبېلو رسچېنو رسه رسوکار
لري ،د خارجي تشویق عوامل د یو شخص څخه له خارج څخه رامنځته کېږي او داخيل تشویق په خپله له شخص او هغه څه رسچینه اخيل چې دوی یې
تعریفوي ،قبلوي او ارزښت ورکوي .د خارجي تشویق عوامل هغه وخت پیدا کېږي کله چې یو چلند وکړي ،څه بشپړ کړي او په داسې فعالیت کې بوخت يش
چې د مجازاتو مخنیوی وکړي ،یا یو امتیاز ترالسه کړي .برعکس ،کله چې یو کس په داخيل ډول هڅېدلی وي ،غواړي چې یو فعالیت یا چلند تررسه کړي ،ځکه
هغه په فردي لحاظ ګټور بويل .د بېلګې په ډول که د خرڅالو مناینده تشویق يش چې دباندې والړ يش او نوي پېردودونکي خپل کړي ،د دې لپاره به هغه
د خرڅالو جایزه ترالسه کړي ،دې ته خارجي هڅونه وایي .که یو کارکوونکی غواړي نوښتګر و اويس ،د ادارې د نوې ویبپاڼې ډیزانولو لپاره ورته فرصت ورکول
کېږي ،د دې دندې د تررسه کولو په اړه د هغې تحریک او لېوالتیا د داخيل تشویق یوه بېلګه ده.
هغه کارکوونکي له خپل کار رسه مینه لري او د موخو له ترالسه کولو په شخيص ډول خوند اخيل ،لېوال پاتې کېږي .ځیني ښایي ووایي چې د کارکوونکو لپاره
رضوري نه ده چې له خپل کار رسه ریښتینې لېوالتیا ولري .د دوی حق الزحمه باید دومره وي چې د غوره کار تررسه کولو ته یې وهڅوي .همدارنګه دا هم
رېښتینې ده چې ټول کارونه به هره ورځ په زړه پورې نه وي .هغه خلک چې د خپل کار ځینې برخې په زړه پورې مومي ،د نورو هغو په پرتله چې ډېره لېوالتیا
ورته نه لري ،ډېر احتامل لري چې په لوړه کچه فعالیت تررسه کړي ،خپل کار او ادارې ته ډېر رېښتیني او وفادار وي او لږ احتامل لري چې خپلې ادارې پرېږدي.
دا ټولې پایلې د هغه کارکوونکي برخه ده چې ادارې ته د دوی پر حق الزحمې د پانګونې په بدل کې په لوړه کچه عاید جوړوي ،نسبت هغه کارکوونکي ته چې
په ساده ډول خپله دنده تررسه کوي او نور هېڅ نه کوي.
په تاریخي لحاظ ،د کاروبار څښتنانو فکر نه کاوه چې په سمه بڼه د کارونو د تررسه کولو لپاره دې د کارکوونکو خوشحايل ډېره مهمه وي .وروسته څېړنو وښودله
چې خوشحاله کارکوونکي غوره کارکوونکي دي .کارکوونکي په هغه کار کې چې دوی یې باید بشپړ کړي خورا بوخت دي ،زده کړه کوي او په چټکۍ خپل
مهارتونه پیاوړي کوي او په هوښیارۍ سخت کار کوي .حتی تر ټولو مهمه دا ده چې دوی په لږ احتامل رسه په منفي چلند لکه – غال ،سبوتاژ ،نورو کارکوونکو
ته زیان اړولو ،یا غیر تولیدي چلند کې ښکېل دي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د کارکوونکو هڅول ،حتی له دوی رسه مرسته چې په دنده کې خوشحال او هغې ته لېوال پاتې يش ،یو مهم کار دی چې مدیران ترې د خپلو ټیمونو او اداراتو
د ټولیز فعالیت د لوړولو لپاره ګټه پورته کوالی يش ،په ځانګړي ډول په ستونزمنو حاالتو کې.
د کارکوونکي لېوالتیا او خوشحايل رامنځته کېدلی يش .دا مهمه ده چې پوه شئ خارجي هڅونه د دې لپاره ورکول کېږي چې هغه شخص چې په چلند یا
فعالیت کې بوخت وي ،دا کار د یو معلوم امتیاز ترالسه کولو یا د پایلې د مخنیوي لپاره تررسه کوي ،د دې پر ځای چې خوند ترې واخيل یا له دندې څخه
دباندې یې تررسه کړي .دا په دې معنا نه ده چې د خارجي تشویق عوامل بد دي ،بلکې په دې اړه باخربه اوسېدل اړین دي چې ولې شخص په دغو ځانګړو
عواملو تشویقېږي .د خارجي تشویق یوه بېلګه یو انعام دی چې د لوړې کچې پلور ترالسه کولو لپاره ورکول کېږي .د خارجي تشویق عامل دا دی چې د کورنۍ،
ساتېرۍ یا کوم بل کار لپاره د پلور د اهدافو د نه ترالسه کېدو تر حالت ډېرې پیسې ولري.
د داخيل تشویق عوامل له خارجي هغو بېل دي ،ځکه چې یو عمل یا چلند د خوند اخیستلو یا شخيص امتیاز ترالسه کولو لپاره او کله چې په خپله عمل یا
چلند کې خوښي وموندل يش ،تررسه کېږي .د داخيل تشویق عواملو ځينې بېلګې دا دي :د زده کړې تعقیبول ،د زیات مسوؤلیت لپاره هیله ،د غوره تررسه
شوي کار پېژندل (په مايل ډول نه ،بلکې د درناوي یا ارزښت له اړخه) ،د نورو لپاره د ښه کار تررسه کولو احساس ،د یوې ډلې د برخې په توګه د اوسېدو هیله،
یا په ترالسه کولو ویاړ.
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•د کارکوونکي خوشحايل مهمه ده ،ځکه خوشحال کارکوونکي به په کار کې ښې پایلې ترالسه کړي .ښه نو کاروبار څنګه کولی يش له کارکوونکو رسه په
خوشحاله اوسېدو کې مرسته وکړي؟ الندې ټکي به په دې اړه ځینې اسايس نظرونه وړاندې کړي چې څنګه دا موخه ترالسه کړئ:
•دا مهمه ده چې يوه ښه ګامرونکی و اوسی .ښه رشکت د کارکوونکو او په خپله د ادارې لپاره روښانه توقعات ټاکي او که دغه توقعات بدلون ومومي ،نو اداره
به یې المل ترشیح کوي .د کارکوونکو غوره الرښود په مکرر ډول ټولو کارکوونکو ته د دغو توقعاتو په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره یوه ارزښتناکه طریقه ده.
•کارکوونکي باید خپل ځان ارزښتناک احساس کړي .دا کار له ډېرو الرو تررسه کېدای يش .ځېنې خلک ښایي د غوره تررسه شوي کار لپاره پېژندنې ته
ارزښت ورکړي .نور ښایي هغه وخت ځان ارزښتناک احساس کړي کله چې د دوی اداره کارکوونکو ته د اضايف مرستې او رسچینو برابرولو لپاره الرې
پیدا کړي ،څو د اړتیا پرمهال د دوی موخې ترالسه يش .ډېر کله د یوه ښه مدیر په توګه د کارکوونکو افکارو او حاالتو ته غوږ اېښوودل یوه ښه الره ده چې
کارکوونکي د اهمیت احساس وکړي.
•داسې چاپېریال چې خلک کار کوي ،د ګټورتوب ترویج او پراختیا ته اړتیا لري .خلک وسایلو او مناسب ځای ته اړتیا لري چې کار تررسه کړلی يش .په
دې کې نه یوازې حقیقي اجناس چې د هغه کار تررسه کولو لپاره اړین دي چې دوی ورته استخدام شوي دي ،بلکې په ټوله کې چاپېریال هم شامل دی.
په سامل چاپېریال کې هوا ،رڼا ،د خپل کار تررسه کولو لپاره کايف اندازه ځای او د اړتیا پرمهال مرستې ،معلوماتو یا روزنې ته الرسسی شاملېدالی يش.
دغه نظریات د دې مفکورې پر بنسټ والړ دي چې د کارکوونکو یوه ډله چې د دوی د ادارو او مدیرانو له لورې ارزښت ورکول کېږي ،به د ادارې د موخو د
بریالیتوب لپاره ډېر څه تررسه کړي .دلته ښایي داسې باور هم موجود وي چې مدیر تر یوه مدیر د ملګري په څېر چلند وکړي چې دا په دې مورد کې نه
شاملېږي .دا مهمه ده چې پر هغه څرګنده ،دوامداره اړیکه او چلند پوه يش چې کارکوونکو د تشویقولو ،کار ته د لېواله او خوشحاله ساتلو لپاره رضوري دي.

C Cد دې برخې اصطالحات
د خارجي تشویق عوامل– هغه خارجي عوامل چې د کارکوونکو له لوري د پیسو ،پېژندنې ،رتبې یا ستاینې په شمول د امتیازاتو په سرتګه ورته کتل کېږي.
د داخيل تشویق عوامل– هغه عوامل چې داخيل وي او یو شخص هڅوي چې مشخص چلند وکړي ،ځکه چې په شخيص ډول د هغه له تررسه کولو خوند
اخيل.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ:
•کوم امتیازات کارکوونکو ته ورکړم؟  .8د برشي منابعو مدیریت

•له خپلو همکارانو څنګه ښه کارکوونکي جوړولی شم؟  .8د برشي منابعو مدیریت

•کارکوونکو ته کوم امتیازات او هڅونې وړاندې کولی شم؟  .8د برشي منابعو مدیریت

•کارکوونکو ته څنګه مسلکي الرې رامنځته کولی او له دوی رسه په پرمختګ کې مرسته کولی شم؟  .8د برشي منابعو مدیریت
•اغېزناک رهربان کوم کارونه تررسه کوي؟  .4مرشی

•ولې او څنګه باید خپل کارکوونکي پیاوړي کړم؟  .4مرشی
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.۱۴
څنګه له خپلو همکارانو غوره
کارکوونکي جوړولی شم؟
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LLاساسات
څو ګامونه شته دي چې په اخیستلو رسه یې خپل کارکوونکي هڅولی شئ چې ښه کار کوونکي و اويس .د دغو کارونو له ډلې چې تررسه کولی یې شئ ،یو دا
دی چې د کارکوونکو د مسلکي موخو او ګټو په اړه په کال کې څو ځلې لنډې خربې اترې ولرئ .د مسلک اړوندې منظمې خربې له کارکوونکو رسه د دوی د
موخو په واضح کولو کې مرسته کوي .هڅه وکړئ چې له خپلو کارکوونکو رسه لنډې خربې عادت وګرځوئ ،که څه هم تاسو یې ټول کال وینئ .لږ تر لږه په کال
کې یو ځل له خپلو مهمو کارکوونکو رسه د خربو لپاره وخت وټاکئ .دا ښایي څه نا څه همغږۍ ته هم اړتیا ولري ،که ستاسو کارکوونکي په جال موقعیتونو یا په
لرې پرتو سیمو کې کار کوي .د دوی د موخو په اړه د غوره پوهاوي په رامنځته کولو رسه تاسو دواړه په یو غوره موقعیت کې قرار لرئ چې پرمختیایي فرصتونه
په ګوته کړئ.
د خپل کارکوونکو لپاره د یوې توقع په رامنځته کولو رسه چې د نويو مهارتونو زده کړې ته ادامه او خپلو وړتیاوو ته وده ورکړي ،تاسو همدارنګه یوه بله توقع
رامنځته کوئ چې دوی به د دې زده کړې ته ادامه ورکړي چې په خپلو دندو کې غوره اويس .ستاسو کاروبار به نه یوازې د هغو کارکوونکو له ګټو څخه برخمن
يش چې په خپلو دندو کې غوره اوسېدلو او خورا اغېزمن کېدلو ته ادامه ورکوي ،بلکې کارکوونکي به د مهارت د داسې پراخه ټولګې له ګټو څخه برخمن يش
چې دوی به په راتلونکي کې یوې غورې دندې لپاره په رشایطو برابر کړي .کله چې کارکوونکي په دې پوه يش چې زده کړې ته ادامه ورکول او د خپلو وړتیاوو
کچه لوړول په خپله دوی ته یوه ګټه ده ،نو دوی به نور هم تشویق يش څو په راتلونکي کې زده کړې ته ادامه ورکړي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د خپل ټیم د کارونو پالنولو پرمهال ،له کارکوونکو څخه غوښتنه وکړئ چې دا په ګوته کړي چې دوی څنګه ونډه اخېستالی يش او څه غواړي زده کړي .دا
کارکوونکو ته د دې د واضح کولو لپاره لومړنی مسوؤلیت ور په غاړه کوي چې دوی د څه يش زده کړه غواړي او د دندې پرمهال د زده کړې د شاملولو لپاره د
کومو الرو وړاندیز کوي .دا همدارنګه د داسې کارکوونکو د درلودلو مخنیوی کوي چې یوازې هغه دندې تررسه کوي چې دوی یې په اړه له وړاندې په لوړه کچه
مهارتونه لري .دا یو ښه کار دی چې له کارکوونکو وغوښتل يش چې تاسو او د همدې ډلې غړو ته په دې اړه بېرته په منظم ډول راپور درکړي چې دوی څه زده
کوي او دوی څنګه نوي مهارتونه او پوهه کاروي .په یاد ولرئ چې له کارکوونکو رسه د ارزښتمنو ښوونیزو اهدافو په پراختیا کې پر مرستې رسبېره ،منظمې کاري
مرکې مرسته دررسه کوي چې د هغوی پرمختګ اندازه کړی .د کارکوونکي پیاوړتیا ښيي چې کاروبار د هغوی زده کړو ته ژمن دی ،هغه څه چې له ادارې رسه
د کارکوونکو ژمنتیا پياوړې کوي.
که له پروژو او دندو څخه لیدنه کوئ ،نو د یو مدیر په توګه د بې ساري مسوؤلیتونو درلودلو په اړه فکر وکړئ .دا هغه مهارتونه دي چې ستاسو کارکوونکي ښایي
وررسه آشنا نه وي– خو که په اداره کې دننه پرمختګ غواړي باید وررسه آشنا يش .وروسته خپلو کارکوونکو ته الرې پیدا کړئ چې په دغو ساحو کې د تجربې
ترالسه کول پیل کړي .د بېلګې په ډول ،هره میاشت خپلو کارکوونکو ته د خپلې دندې د بېالبېلو اړخونو په اړه یو پرېزنټیشن ورکړئ .کله چې تاسو نوي ګامرل
شوي کارکوونکي لرئ ،فرصت لرئ چې دا ورته ترشیح کړئ چې ستاسو څانګه په رشکت کې کوم کارونه تررسه کوي .دا یوه روښانه او ساده دنده ده ،خو داسې
څه به موجود وي چې ستاسو کارکوونکي یې ښایي په نورمال ډول تررسه نه کړي .د دغه عامه خربو تجربې په ترالسه کولو کې له دوی رسه د مرستې لپاره ،د
دوی په رابللو پیل وکړئ چې مدیران د پریزنټیشن پرمهال وګوري – او بیا په انفرادي ډول له دوی څخه غوښتنه وکړئ چې پر وړاندې یې کړي او دوی ته دغه
تجربه ورکړئ.
همدغه ډول روزنه د هغو کارو لپاره هم کار کوي چې ستاسې ټیم ښايي ډېره تجربه په کې ونه لري ،لکه د ناستو تررسه کول او د پروژو څار .دا چې په دغو
دندو کې په عمومي ډول د نورو کارکوونکو اداره کول شامل دي ،نو رهربان باید ډاډ ترالسه کړي چې ډله/ټیم خپله دنده تررسه کوي ،موخې ترالسه کوي او په
همکارۍ کار کوي –ټول هغه مهارتونه د یو راتلونکي مدیر لپاره رضوري دي .خپلو کارکوونکو ته د رهربۍ د مهارتونو د عميل کولو لپاره د وخت او موقع په ورکولو
رسه له دوی رسه مرسته کوي چې زیاته زده کړه وکړي او غوره کارکوونکي يش.
کله چې یو کارکوونکی په یوه دنده کې مرستې ته اړتیا ولري ،هغه په نورمال ډول مدیر ته راځي ،ځکه چې مدیر کوالی يش یا یې مسوؤلیت پر غاړه واخيل یا
داسې منابع ورته وښیي چې له کارکوونکي رسه د دندې په بشپړولو کې مرسته کوي .په ډېرو مواردو کې د دې مدیریتي دندې تررسه کول ښه دي .خو کله
چې مدیران خپل کارکوونکي روزي څو غوره رهربان يش ،نو دا غوره ده چې په دې اړه د معلوماتو ترالسه کولو لپاره کارکوونکي وهڅوئ چې دوی څنګه هر هغه
څه چې دوی ورته اړتیا لري په خپله ترالسه کړي .د بېلګې په ډول ،که یو کارکوونکی په مايل ډیټابیس/ایکسل پاڼه کې مرستې ته اړتیا ولري ،نو مدیران باید
په خپله د تررسه کولو څخه ډډه وکړي او پر ځای یې د مايل څانګې مدیر ته کارکوونکی معريف کړي او اجازه دې ورکړي چې دغه ځای څخه دې پیل وکړي.
دا په دې معنا نه ده چې مدیر باید د مرستې لپاره هېڅ کار تررسه نه کړي .څه نا څه دوی باید خپلو کارکوونکو ته اجازه وکړي چې زیات مسوؤلیت پر غاړه واخيل.
په پای کې به دوی دا زده کړي چې د مدیرانو د مرستې پرته څنګه هر هغه څه ترالسه کړي چې دوی ورته اړتیا لري .د مدیرانو په توګه له خپلو کارکوونکو رسه
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مرسته وکړئ چې د رهربۍ مهارتونه ترالسه کړي ،مدیران باید د څاروونکي– زده کوونکي اړیکه له دوی رسه ولري.
نور کارونه هم شته چې مدیران یې د خپلو کارکوونکو د هڅولو لپاره تررسه کوالی يش ،چې دوی غوره کارکوونکي يش .د دوی د مسلک په لومړیو شېبو کې،
رئیسان د کارکوونکو لپاره د رهربۍ په اړه زده کړه په یو فعالیت بدلوالی يش .هره میاشت مدیران له کارکوونکو څخه غوښتنه کوالی يش چې د غرمې په ډوډۍ
کې رسه وګوري او د هغو موضوعاتو یا فرصتونو په اړه بحث وکړي چې دوی یې په رشکت کې ویني .دغه غیر رسمي فعالیتونه له کارکوونکو رسه مرسته کوي چې
د خپل مسلک د ودې ملکیت خپل کړي .مدیران باید د فرصتونو په لټه کې يش څو یو په یو له کارکوونکو رسه لیدنه وکړي او د هغو موخو ،نظریاتو چې دوی
یې کارول غواړي یا هڅې چې دوی د نویو نقشونو د لوبولو پرمهال وررسه مخ کېږي ،په اړه خربې وکړي .د مدیر له لوري سال او مشوره به ارزښت لرونکی نظر
او تشویق وړاندې کړي.
یوه ارزښت لرونکې وسیله چې مدیران د کارکوونکو د دوامداره ودې او بریالیتوب پر لور د هڅولو لپاره ترې ګټه اخېستالی يش ،د اجرآتو ارزول دي .د اجرآتو په
کتنه کې ،مدیر او کارکوونکی یو ځای رسه کښېني او په دې اړه بحث کوي چې کارکوونکی څنګه پر مخ ځي ،د دوی د کار کیفیت او د پرمختګ ساحې څنګه
دي او په کومو برخو کې یې په غوره توګه دنده تررسه کړې ده .د کتنې په پای کې دوی ته د راتلونکو څو میاشتو لپاره موخې ټاکل کېږي چې کارکوونکی یې
د ترالسه کولو لپاره کار وکړلی يش .د دې کتنې موخه پر هغو مواردو د کارکوونکو متمرکز ساتل دي چې وده ورکړي او څه باید وکړي چې خورا بریايل و اويس.
یو د پام وړ عمده ټکی دا دی چې که مدیران څومره ډېر هم خپل کارکوونکي د رهربۍ په مهارتونو کې و روزي ،خو هغوی به په حقیقت کې دغه مهارتونه تر
هغې ونه کاروي تر څو چې دوی خپل ځانونه د رشکت د یوې باوري او ارزښت لرونکې برخې په توګه احساس کړي نه وي .د دې لپاره چې په ریښتیني ډول
کارکوونکي وهڅول يش او مالتړ یې ويش چې ښې پرېکړې وکړي او غوره کارکوونکي يش ،مدیران باید په خپلو کارکوونکو باندې باور ولري او د مسوؤلیت او
منابعو دواړو ترڅنګ خپل کارکوونکي پیاوړي کړي چې د خپلې دندې توقعات ترالسه کړي.

C Cد دې برخې اصطالحات
د کارکوونکي پیاوړتیا– کله چې تاسو کارکوونکو ته د دوی د ځانګړو اداري دندو په اړه د پرېکړې کولو لپاره یوه ټاکلې درجه خپلواکي او مسؤلیت ورکړئ.
د اجرآتو ارزونه– دا یوه کتنه (عموماً رسمي) ده چې د یوې ټاکلې مودې لپاره د کارکوونکي د کار د ټولیز کیفیت په اړه په منظم ډول تررسه کېږي.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ:
•خپلو کارکوونکو ته څنګه د اجرآتو هدف ټاکلی اوڅارلی شم؟  .8دبرشی منابعو مدیریت

•په کاروبار کې کارکوونکي څنګه په اغېزناک ډول رهربي او هغوی ته غربګون ښوولی شم؟  .8دبرشی منابعو مدیریت

•کارکوونکو ته څنګه مسلکي الرې رامنځته کولی او له دوی رسه په پرمختګ کې مرسته کولی شم؟  .8دبرشی منابعو مدیریت
•کله او څنګه باید خپل کارکوونکي پیاوړي کړم؟  .8دبرشی منابعو مدیریت
•بریايل ټیمونه څنګه جوړولی شم؟  .4مرشی

•ولې او څنګه کوالی شم چې په خپله اداره کې پیاوړو رهربانو ته وده ورکړم؟  .4مرشی

A Aشته اضايف وسایل
د اجرآتو اروزنې فورمه
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.۱۵
د خپلې کورنۍ غړي
څنګه اداره کولی شم؟
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LLاساسات
په هر کاروبار کې ارتباطات اسايس کیيل ده .په هغه کورنۍ کې چې کاروبار لري ،چې په افغانستان کې خورا عام دی ،ستاسو د بریالیتوب لپاره اړیکه مهمه
ده .د بریالیتوب لپاره دا خورا مهمه ده چې د اړیکې/خربو اترو لیکې روښانه او پرانېښتې وساتئ .ډاډ ترالسه کړئ چې د فردي دندو او مسوؤلیتونو په اړه بحث
وکړئ او په واضح ډول توقعات تعریف کړئ ،مخکې له دې چې د کورنۍ له یو غړي رسه کاروبار پیل یا د کورنۍ یو غړی استخدام کړی .ډاډ ترالسه کړئ چې هر
یو د دغو دندو او توقعاتو په اړه معلومات لري او هوکړه وررسه کوي .که د دغه کار تررسه کولو ته وخت ځانګړی کړئ ،په راتلونکې کې به مو د احتاميل ستونزو
مخه نیولې وي.
د کورنۍ اداره کولو پرمهال دا تر ډېره ستونزمنه وي چې بې طرفه پاتې يش ،دې ته په پام چې کورنۍ ستاسې په ژوند یا کاروبار کې مهم رول لري .خواري کوئ
چې له خپلې کورنۍ څخه مالتړ وکړلی شئ او دوی ته ګټور و اوسی .خو په دې اړه منطقي اوسېدل مهم دي او هېڅکله خپلو احساساتو ته اجازه مه ورکوئ
چې د پرېکړې کولو بهیر مې کنټرول کړي .احساسات په آسانۍ زیامننېږي او دا یو عادي عکس العمل دی چې له منطقي اړخه ستونزې ته د کتلو لپاره د
وخت نیولو پر ځای دفاعي و اوسئ .له پرېکړې کولو یا نظر ورکولو وړاندې ،هڅه وکړئ چې له خپل ځان څخه دا پوښتنه وکړئ :که مې دا د کورنۍ غړی نه
وی ،حالت به مې څنګه کنټرول کړی و؟ هر کله چې د کورنۍ د کوم غړي په اړه پرېکړه کوئ ،له ځانه همدا پوښتنه په تکرار وپوښئ .هدف د خپل داسې روزل
دي چې د احساسايت حاالتو د اداره کولو پرمهال خورا منطقي و اويس .په ډاډ د خپلې کورنۍ ټولو غړو ته ټولې پرېکړې دقیقا په هغه بڼه ترشیح کړئ ،لکه
نورو خلکو ته یې چې ترشیح کوئ .که اړتیا وي ،له یو باوري ملګري ،څاروونکي یا د کاروبار له ملګري څخه په دې اړه نظر واخلئ چې څنګه دا ډول حالت په
مناسب او وړ ډول اداره يش.
ښه کاروباري یا مدیر به خپلو کارکوونکو ته د دوی د کار د کیفیت پر بنسټ مکافات ورکړي او د کورنۍ له غړو رسه به هم د ورته معیارونو پر بنسټ چلند وکړي.
دا مهمه ده چې یو کارکوونکی د وړتیا او د دندو د الیحې پر بنسټ ،نه له تا رسه د دوی د اړېکې پر بنسټ مکافات يش .که د کورنۍ غړی د دې لپاره وړ شخص
نه وي چې ستاسو د رشکت مرستیال و اويس ،نو یو وړ شخص ورته استخدام کړئ .ښایي فکر وکړئ چې تاسو د کورنۍ یو غړي ته د دندې په برابرولو رسه ښه
کار کوئ ،خو که دوی وړ او مناسب نه وي ،نو بیا دوی کوالی يش چې تر ښو ډېر زیات زیان واړوي ،کله چې خربه ستاسو د کاروبار د بریالیتوب په اړه رايش.
پر دې رسبېره ،د کورنۍ د داسې غړو استخدامول چې د دندې لپاره وړ او مناسب نه وي ،د نورو هغو کاروکوونکو ،چې ستاسې د کورنۍ غړي نه دي ،د ناهیيل
کولو چټکه الره ده.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
شخړې د ډېری کوچنیو او د کورنۍ له لورې اداره کېدونکو کاروبارونو د عادي تجربې برخه ده ،هغوی په هغو کاروبارونو کې ال ډېرې واقع کېږي چې رسمي
جوړښت ،چې معیاري تګالرې او طرزالعملونه په کې شامل دي ،نه تعقیبوي .ډېری کاروبارونه چې کله پیلېږي غیر رسمي جوړښت لري ،د مدیریت دغه غیر
رسمي سبک کوالی يش چې د سوداګرۍ/تجارت وده او ګټورتوب ورو کړي .غیر رسمي سبک کېدالی يش یو داسې محدودیت و اويس چې د کورين تجارت
د ودې مخنیوی وکړي.
ستاسو کورنۍ تاسو ته مهمه ده او ښایي فکر کوئ چې په خپل کاروبار کې د کورنیو ستونزې حلول ستاسو مسوؤلیت دی .کورنۍ شخړې باید په کور کې او له
کاروبار څخه لرې پاتې يش .که تاسو د کار په ساحه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ شخړه ولرئ ،ویې هڅوئ چې له کاري ساحې څخه یې د باندې کړي .که دا نه
يش کولی ،نو له دغه حالت رسه په داسې ډول چلند وکړئ ،لکه په هغه حالت کې به مو چې کړی و چې شخړه کوونکي کسان ستاسې د کورنۍ غړي نه وي.
په یاد ولرئ چې په خپله تګالره کې بې طرفه و اوسئ او خپل کاروبار له کورنۍ څخه جال وساتئ .په ځینو مواردو کې تاسو ښایي دوی مجازات کړئ یا له دوی
څخه غوښتنه وکړئ چې د نن ورځې لپاره کور ته والړ يش .په هېڅ صورت باید په شخړو کې برخه وانخلئ .که د کوم لوري پلوی وکړئ ،بیا نو تاسو د شخړې
برخه یاست .په دواړو حاالتو کې که مو په شخړه کې د کورنۍ غړي ښکېل وي او که ښکېل کسان ستاسې د کورنۍ غړي نه وي ،یو ډول اصول باید عميل يش.
د یو اغېزناک مدیر په توګه باید د دې وړتیا ولرئ چې د خپل کاروبار د چلولو پرمهال عادالنه او منطقي و اويس .له دې امله مهمه ده چې عادالنه و اوسئ او د
هېڅ لوري پلوی هم ونه کړئ .په بې طرفه پاتې کېدو رسه د کورنۍ ستونزو ته د درناوي کلتور هڅوئ او شخيص یې ساتئ او په خپل کاروبار کې د بحث موضوع
یې نه ګرځوئ ،چېرته چې د کورنۍ د غړو پرته نور خلک هم موجود وي.
له رخصتۍ پرته ډېر کار کول به ستاسو د کاروبار او اړیکو لپاره ښه نه وي .ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو نه یوازې خپل کاروبار تغذیه کوئ ،بلکې د خپلې کورنۍ
د اړیکو پالنې ته هم وخت لرئ .په اوونۍ کې یو ځل د ماښام ډوډۍ خوړولو لپاره بهر ته والړ شئ .ډاډ ترالسه کړئ چې د اونۍ په پای کې له خپل دفرت څخه
رخصتي ترالسه کړئ ،ځکه که تاسو ټوله اوونۍ کار کړی وي ،یا د یوې عمومي رخصتۍ پرمهال له دفرت څخه لیرې د رخصتۍ تېرولو پالن جوړ کړئ .خپل ځان
او کورنۍ ته وخت ورکړئ او په پایله کې به دا ستاسو د کاروبار لپاره غوره وي.
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کله چې موږ په کورنيو کاروبارونو کې د ګټو د تضاد په اړه خربې کوو ،نو درې ډوله ستونزې شته چې باید په پام کې ونیول يش – د کورنۍ ستونزې ،د کاروبار
ستونزې او د ملکیت ستونزې .احتیاط وکړئ :په یوه برخه کې ستونزه په چټکۍ رسه نورو برخو ته غځېدلی يش .په دې اړه پوهېدل مهم دي چې هر کورنی
کاروبار په خپل سیسټم کې بې ساری او پېچلی وي ،نو د غټ رشکت د حلالرې چارې تل کار نه ورکوي .د هغو کارکوونکو د اداره کولو لپاره عامه قوانین شته چې
د وینې یا واده له پلوه وررسه اړیکه لرئ .الندې شپږ سپارښتنې ذکر شوي څو تعقیب یې کړئ چې د کورين کاروبار د ځینو غلطیو په مخنیوي کې دررسه مرسته وکړي.
لومړۍ سپارښتنه :یوازې د کورنۍ هغو غړو ته معاش ورکړئ چې په حقیقت کار کوي.
د کورنۍ هغه غړي چې عمال په رشکت کې کار نه کوي ،په کاروبار کې ونډه نه لري او یا مرستندوی نه واقع کېږي د معاشاتو په لېست کې مه شاملوئ .ډاډ
ترالسه کړئ چې هر کس دندې او مسوؤلیتونه لري چې خورا روښانه دي .د هر شخص د دندې نوم ،فعالیت او معاش جوړ کړئ او ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د
کورنۍ غړو او نورو کارکوونکو ته یو شان د اجرآتو کتنې تررسه کوئ .ډاډ ترالسه کړئ چې ترفیعات ،جوایز یا دباندين قراردادونه د روښانه اقداماتو او وړتیاوو پر
بنسټ ورکوئ .څومره چې تاسو د کورنۍ د غړو په اړه په خپل قضاوت کې بې طرفه اوسئ ،په هامغه اندازه به د خپلې کورنۍ د غړو لپاره غوره فرصتونه ولرئ،
چې زده کړه او د وړتیاوو پر اساس وده وکړي.
دویمه سپارښتنه :د کارکوونکي څخه دوه ډلې مه جوړوئ – کورنۍ د نورو پر وړاندې.
پام مو وي چې د کورنۍ د غړو پر وړاندې ځانګړی چلند ونه کړئ .له دې څخه باخربه اوسئ چې په کوچني یا د کورنۍ له لورې اداره کېدونکي کاروبار کې ،د
کورنۍ غړو او دوستانو ته د ځانګړو کارونو ورکول نور کارکوونکي خفه کوي او یوه ناوړه بېلګه جوړوي .که یوازې د کورنۍ غړو ته ترفیع ورکړل يش ،نور کسان به
خپله ښه هڅه ونه کړي او دا به د کاروبار لپاره یوه ستونزه وي.
درېیمه سپارښتنه :د کورنۍ له اړیکو څخه ناوړه ګټه پورته نه کړئ.
دې ته مو هم باید پام وي چې د کورنۍ له اړیکو څخه ناوړه ګټه پورته نه کړئ .هر څوک اړتیا لري چې په یو شان وررسه رویه او چلند ويش ،که نور له ناوړه چلند
څخه منع شوي وي نو د کورنۍ غړی هم باید منع يش .په بدل کې ،ډاډ ترالسه کړئ چې استثنایي کار ته مکافات ورکړئ او ستاینه یې وکړئ .د کورنۍ د غړو
یا دوستانو په شمول هر کار کوونکی چې د ستایلو وړ وي ویې ستایئ.
څلورمه سپارښتنه :په کاري ځای کې اړیکې نیول
له کارکوونکو رسه په ایامندارۍ او آزادې خربې وکړئ .دا حقیقت مه پټوئ چې خپلوان یا ملګري مو تاسو ته کار کوي ،که نه نو کله چې دا خربه معلومه يش،
ناریښتیني به وګڼل شئ .ډاډ ترالسه کړئ چې د کورنۍ غړي او نور کارکوونکي ،چې په رشکت کې کار کوي .داسې احساس وکړي چې د سوداګرۍ په اړه یو
شان معلومات لري .د ادارې له ټولو غړو رسه د غوره اړیکو درلودلو وړتیا مهمه ده چې د کارکوونکو ترمنځ یو غوره چاپېریال برابر کړي.
پنځمه سپارښتنه :د کورنۍ پرېکړو او کاروباري پرېکړو ترمنځ ځان مه مغشوشوئ.
خپل شخيص لګښتونه لکه – د کورنۍ چکرونه – داسې مه انګېرئ چې د کاروبار پیسې په کې کارول شوي دي .د سوداګرۍ په منابعو د کورنۍ د اړتیاوو پوره
کولو غوره بېلګې دي او تاسو باید دا کار تررسه نه کړئ .تاسو باید کاروبار په اغېزناک ډول وچلوئ او له مايل پلوه ځان مسوؤل وګڼئ.
شپږمه سپارښتنه :د کورنۍ او کاروبار ترمنځ سامل رسحدونه/پولې ایجاد کړئ.
دا په ځانګړي ډول د همکار متشبثینو (لکه د خاوند او مېرمنې ټیمونو ،د خور او ملګرې ټیمونه ،د خور او ورور ټیمونه ،داسې نور) باندي د تطبیق وړ دي .له خپل
کاروباري ملګري رسه په یوځای یو کاروبار اداره کول یو متوازن عمل دی .په غوره توګه د دې کار د تررسه کولو لپاره ،کاروباري ملګري باید په یو ډول سیسټم
باندې رسه هوکړه وکړي .که کاروباري ملګري خپلوان وي ،ځېنې وختونه دوی په دې هوکړه کوي چې دوی به د کاري وخت وروسته په کور کې د رخصتیو په
ورځ یا د کورنۍ د محفلونو/غونډو پرمهال د سوداګرۍ په اړه هېڅ خربې نه کوي.

C Cد دې برخې اصطالحات
د دندو الیحه -رسمي سند چې په یوه کاروبار کې د یوې دندې مسئولیتونه او توقعات ترشیح کوي.
د اجرآتو ارزونه– دا یوه کتنه (عموماً رسمي) ده چې د یوې ټاکلې مودې لپاره د کارکوونکي د کار د ټولیز کیفیت په اړه په منظم ډول تررسه کېږي.
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B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ:
•د کاروبار/رشکت د کارکوونکو لپاره څنګه اغېزناک الرښوود لیکلی شم؟  .8دبرشی منابعو مدیریت

•په کاروبار کې کارکوونکي څنګه په اغېزناک ډول رهربي او هغوی ته غربګون ښوولی شم؟  .8دبرشی منابعو مدیریت
•کومې عامې سوداګریزې کړنې غیرې اخالقي ګڼل کېږي؟  .13کاری اخالق

•څنګه ځان ډاډمنوالی شم چې اخالقي کارکوونکي استخدام کړم؟  .13کاری اخالق
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.۱۶
کارکوونکو ته کوم امتیازات او
هڅونې وړاندې کولی شم؟
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LLاساسات:
د کارکوونکو ستاینه ،د تشویق باندين فکتورونو (د عامه ستاینې او نورو ریښتینو مکافاتو له طریقه) او /یا د تشویق داخيل فکتورونو (لکه د مسئولیت زیاتولو،
درنښت او په رسمیت پېژندلو) له الرې شونې ده .خلک غواړي پوه يش چې د هغوی کار مهم دی او ارزښت ورکول کیږي .کله چې هغوی دا کار ګوري او تجربه
کوي نو هغوی تشویقېږي چې خپله کاري کچه وسايت او حتی د خپل حاصل/تولید کچه زیاته کړي .د هغوی د رضایت او خوښۍ احساس نسبت خپلې دندې
ته د مکافاتو د یو اغېزناک سیسټم په پایله کې هم زیاتېږي.
پر معاش رسبېره ،ښه بدله او د هڅونې سیسټم لرل هم مهم دي .دا هم مهمه ده چې په غور رسه د معاوضه ورکولو ،تشویقي او مکافاتو په اړه له دې اړخه فکر
ويش چې دغه تشویق او مکافات کارکوونکی د کوم ډول چلند او کار تررسه کولو ته هڅوي .دې لنډې کیسې ته پام وکړئ:
څو کاله مخکې ،د یو روغتیايي مرکز مرشې او بنسټګرې د پوهنتون په یو کورس کې د معاوضې او مکافاتو د سیسټمونو په اړه زده کړه وکړه .بله ورځ ،کله چې
خپلې دندې ته والړه پوه شوه چې تر اوسه پورې یې د کارکوونکو داسې فعالیتونه او سلوک هڅاوه چې په اوږده مهال کې د کمپنۍ په زیان او له هغو ارزښتونو
رسه په بشپړ ډول په ټکر کې و چې وړاندې یې کړي .د رشکت ارزښتونه چې ان دخويل دروازې ته نږدې پر یو دیوال ځړول شوي وو او هر څوک چې رشکت ته
راننوتل هغه یې لیدل ،څرنګه چې هغې هیله درلود ،هغه شان نه پيل کیدل.
د رشکت (د ارزښتونو د پاڼې) لوستل« ،موږ خپلو پېرودونکو ته د غوره خدمتونو او سال مشورې ورکولو لپاره ژمن رشکت یو څو له هغوی رسه مرسته وکړو چې روغ
يش او خپله روغتیا وسايت» .د هغې د کارکوونکو چلند په حقیقت کې له خلکو رسه په ښه طریقه له مرستې کولو رسه ډېر توپري درلود .رسه له دې چې د هغې
کارکوونکو لکه ډاکټرانو ،نرسانو ،او اداري کارکوونکو د غوره او باکیفیته خدمتونو وړاندې کولو په رڼا کې ،له خلکو رسه مرسته کوله څو درملنه او سال مشورې
ترالسه کړي .هغې دا وموندله چې په حقیقت کې ناروغان نه روغېدل ،اما برعکس د درملو د کیفیت په اړه یې شکایتونه درلودل چې نه ښه کېږي.
دا ځکه چې د هغې کارکوونکي د کیفیت په بدل کې نه بلکه د کمیت په بدل کې ستایل کېدل .هغه پر دې پوه شوه چې خپل کارکوونکي یې د ناروغانو د
شمېر له مخې ستایل نه دخدمتونو په بدل کې .هغې هغو کارکوونکو ته جایزې ورکولې چا چې به ډېر ناروغان معاینه کول ،اما د خدماتو کیفیت یې په نظر کې
نه نیولو او د هغې د تګالرې اصيل ستونزه وه .ځکه نو بله ورځ له ټولګي څخه د وتلو وروسته ،کله چې هغه خپلې دندې ته والړه په اړه یې سوچ وکړ چې څنګه
دغه سیسټم بدل کړي څو دغه ستاینې او تشویق هغه کارکوونکو ته ورکړي چې د رشکت له ارزښتونو رسه سم کار وکړي.
دا یوازې یوه لنډه بېلګه وه چې وښیي د تشویقي او مکافاتو سیسټم په اړه په غور رسه فکر کول څومره اړین دي .هغوی چې موخې لري ډیر زیار بايس او که
موخو ته د رسېدو رسه سم ښه مکافات يش ،کله چې دغه اهداف ترالسه يش نو دا په دې مانا ده چې کارکوونکي به زیات تشویق او رضایت ترالسه کړي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د کارکوونکي د امتیازاتو د ښه سیسټم لپاره درې لومړين موخې شته .لومړی دا چې د کارکوونکو د زیار په مقابل کې هغوی ته ښه حق الزحمه ورکول کېږي.
دویم دا چې د ستاینې سیسټم کارکوونکي په ارزښتناکه توګه هڅوي چې خپلو اجرآتو ته دوام ورکړي او ال یې ښه کړي .درېیم دا چې د استخداموونکي او
کارکوونکي ترمنځ د چلند او فعالیتونو واضح او رشیک پوهاوی چې د استخداموونکي سازمان له ارزښتونو رسه سمون خوري ،موجود وي .د ستاینې یو ښه
سیسټم د هغه څه چې سازمان ورته د بریا په سرتګه ګوري ،مالتړ کوي او هغه روښانه کوي .هغه چلند او فعالیتونه چې ستایل کېږي ،په مستقیمه توګه باید د
سازمان له اهدافو رسه سمون وخوري.
د جایزو او مکافاتو عام ډولونه په الندې ډول دي:
جربان/معاوضه ورکول
دا د کار او چلند د مکافاتو یو له عامو ډولونو څخه دی چې مزد ،معاش ،بخشش او داسې نور په کې شامل دي .دا اړینه ده چې د دې ډول بخشش یوه برخه
باید په ځانګړي ډول د رشکت او یا ګروپ له موخو رسه تړاؤ ولري .د کلیدي کارکوونکو لپاره ،ځینې اوږد مهاله ډالۍ کېدای يش د هغوی د حق الزحمې یوه برخه
وګرځي لکه د ونډو مالکیت ،او یا د ګټې د رشیکولو بخشيش شامله وي ،او یا لکه د سهامو ورکول که مناسب وي .دا ډول مکافات باید دغه مهم کارکوونکي
وستايي چې هغو سرتو موخو ته چې د سوداګرۍ/کاروبار له اوږد مهاله بریا رسه مرسته کوالی يش ،ورسېږي.
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امتیازات:
هغه امتیازات چې کارکوونکو ته د حق الزحمې د کڅوړې د یوې برخې په توګه ورکول کېږي ،د ډېرو الملو پر بنسټ مهم دي ،په ځانګړي ډول په داسې یو سکټور
کې چې د با استعداده او ماهره کارکوونکو پر رس سیالۍ روانې وي .که رشکت د خپلو سیاالنو په څېر او یا له هغوی ښه امتیازات کارکوونکو ته ور نه کړي نو
ښايي هغوی له دې خطر رسه مخ يش چې کارکوونکي به یې ځان ته بله دنده پیدا کړي.
په رسمیت پېژندنه:
هغه حالت ته ویل کېږي چې یو کارکوونکی د یوې ځانګړې السته راوړنې او یا منونه یي چلند په بدل کې وستایل يش .دا کار به ځینې وختونه په دې معنا
وي چې دغه کارکوونکي به د نورو کارکوونکو لپاره یوه بېلګه وي او یا دا چې هغوی مدیر او یا مالک په خصويص توګه په رسمیت پېژنديل دي .دا ډول جایزه
ډېره کمه کارول کېږي ،او د سوداګریو مالکینو /مدیرانو له خوا ورته کمه پاملرنه کېږي .دا ډول جایزه یو له ارزانو خو ډېر ګټه لرونکو ډالیو څخه بلل کېږي .د
دا ډول تشویق راز په دې کې دی چې کارکوونکي پوهېدل غواړي چې آیا هغوی ښه فعالیت کوي او که نه ،او دا اړینه ده چې هغوی ته دا خربه وویل يش.
ستاینه کول:
له یو کارکوونکي او یا یو ګروپ څخه د یو څه منونه یي چلند او یا سرتې السته راوړنې لپاره مننه کولو ته ویل کېږي.
مسئولیت:
دا ښايي معقول ښکاره نه يش چې یوه کارکوونکي ته د ښه کار تررسه کولو په بدل کې ال زیات مسئولیتونه ورکړل يش ،خو دا ډېر هڅوونکي واقع کېدای يش،
په ځانګړې ډول د هغو کارکوونکو لپاره چې د ترفیع په لټه کې دي .په دې ډول یو کارکوونکی او همکاران یې د ښه کار عميل پایلې او په اداره کې د ودې
فرصتونه ګوري.
د مکافاتو/امتیازاتو نورې بېلګې:
ټول انتخابونه به د هر رشکت لپاره ممکن نه وي او یا دا چې ستاسې د سوداګرۍ لپار ښايي مناسب نه وي ،خو دا هغه وړاندیزو نه دي چې د مکافاتو
د سیسټم د جوړولو لپاره یې کارولی شئ:
•د بخشيش/امتیازاتو پروګرام لرل
•په خوندي توګه د کار کولو مکافات ورکول
•د ال زیاتو زده کړو لپاره پیسې /رخصتي ورکول
•د ګټې رشیکولو پالن لرل
•د کال /میاشتې ښه کارکوونکی اعالنول
•به دفرت کې د غرمې ډوډۍ ورکول
•انعطاف پذیره کاري ساعتونه درلودل
•سفریه ورکول
ستاسو د مکافاتو سیسټم باید روښانه الرښوونې ولري او که د کارکوونکو د الرښوونې په کتاب کې شامل يش ،نو ډېر به ښه وي څو کارکوونکي په پوره روڼتیا د
رغنده سیالۍ لپاره وهڅول يش .د مکافاتو هغه سیسټم چې پر شایسته ساالرۍ او اجرآتو نه وي والړ ،د کارکوونکو د ناهیلۍ سبب کېږي .د مکافاتو د سیسټم
جوړولو لپاره ځینې الرښوونې الندې ذکر شوي دي:
•د پروګرام په جوړولو کې کارکوونکي ښکېل کړئ .ځینې وختونه خلک په دې باور وي چې کارکوونکي یواځې د مايل مکافاتو له الرې تشویقېږي ،خو
دا حقیقت نه لري .کله چې کارکوونکي د پروګرام په جوړولو کې ښکېل يش نو هغوی به په مستقیمه توګه دا وګوري چې د هغوی کار څنګه د رشکت
له اهدافو رسه تړاو لري.
•هغه څه مشخص کړئ چې حساب پرې کېږي او ارزښت ورکول کېږي .ډېری وختونه ،کارکوونکي په دې نه پوهېږي چې کوم ډول چلند او یا فعالیت ښايي
وستایل يش یا یې هرکلی ويش .د بېلګې په توګه ،که کوم رشکت د میاشتې د غوره کارکوونکي پروګرام ولري ،نو کوم ډول فعالیت به له کارکوونکي رسه
مرسته وکړي چې دغه جایزه ترالسه کړي؟
•یوازې د السته راوړنو تصدیق کول مهم نه دي ،بلکې مطلبوب چلند هم دی .ډېر کله د پایلو ستایل اسانه وي ،ځکه په اسانۍ د اندازې وړ دي .په هر
حال ،که کوم کارکوونکی مثبت پرمختګ څرګندوي ،او یا په خپل فعالیت کې کوچني بدلونونه راويل چې کوالی يش د هغه اجراآت ښه کړي ،د هغوی
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بریا تصدیقول کارکوونکي ته ښيي چې د هغوی زیار/هڅو ته ارزښت ورکول کېږي.
•په بېالبېلو طریقو مننه کول ارزښت لرونکي وي .د بېلګې په توګه ،که کوم کارکوونکی پرمختګ کوي ،یواځې مننه کول هغوی ته د دې ډاډ ورکوي چې د
هغوی هڅې مهمې دي .د ساده فعالیتونو لپاره له یو شخص څخه مننه کول کوالی يش د یاد کارکوونکي فعالیتونه او چلند ال ښه کړي.
•له هغه فعالیتونو او چلندونو څخه باخربه اوسئ کوم چې واقعاً د مکافاتو له الرې تشویقېږي .د بېلګې په توګه ،که هدف د داسې چاپېریال مالتړ وي چې
د ستونزو حل یا د نویو نظریو وړاندې کول په کې هڅول کېږي ،نو بیا داسې مکافات جوړ کړئ چې له دغه راز فعالیتونو څخه مالتړ وکړي.

C Cد دې برخې اصطالحات
امتیازات– غیر پويل امتیاز چې کېدای يش په مجموعي ډول د استخدام د کڅوړې برخه وي ،لکه روغتیايي خدمات ،رخصتۍ او له دندې څخه د ناروغۍ
رخصتي.
حق الزحمه– د معاش ،روغتیايي امتیازونو ،تقاعد ،رخصتۍ ،د ناروغۍ رخصتۍ او د زده کړې لپاره د مرستې په شمول هغه اندازه پیسې دي چې یو کارکوونکی
یې په یوه اداره/سازمان کې د خپل کار په بدل کې ترالسه کوي.
د خارجي تشویق عوامل– هغه خارجي عوامل چې د کارکوونکو له لوري د پیسو ،پېژندنې ،رتبې یا ستاینې په شمول د امتیازاتو په سرتګه ورته کتل کېږي.
انعام– هغه شیان دي چې یوه کارکوونکي ته د کار د لوړې کچې کیفیت او یا متوقع چلند د تشویقولو لپاره ورکول کېږي.
د داخيل تشویق عوامل– هغه عوامل چې داخيل وي او یو شخص هڅوي چې مشخص چلند وکړي ،ځکه چې په شخيص ډول د هغه له تررسه کولو خوند اخيل.
د رشکت موخې – هغه موخې چې د رشکت د مرشتابه پالوي /مالکینو له خوا چمتو کیږي څو کارکوونکو ته الرښوونه وکړي چې پر خپلو کوښښونو او فعالیتونو
مترکز وکړي.
د رشکت ارزښتونه – د رشکت لیکيل او غیر لیکيل باورونه چې د پرېکړو د څرنګوايل په هکله الرښوونه کوي ،او دا چې کوم ډول کړنو ته د ارزښت لرونکو کارونو
په سرتګه کتل کیږي.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ
•کارکوونکو ته کوم امتیازات او هڅونې وړاندې کولی شم؟  .8دبرشی منابعو مدیریت

•د کاروبار غوره کارکوونکي څنګه خوشحاله ،هڅېديل او لېوال ساتلی شم؟  .8دبرشی منابعو مدیریت

•کله او څنګه باید خپل کارکوونکي پیاوړي کړم؟  .4مرشی
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.۱۷
ولې او څنګه باید په منظم
ډول له کارکوونکو رسه غونډې
ولرم چې د بریالیتوبونو/یا
ستونزو په اړه بحث وکړو؟
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LLاساسات
په منظم ډول تنظیم شوي غونډې د هرې ادارې د بریالیتوب مهمه برخه ده .دا د رضب االجلونو ،د پروژې د پرمختګ ،مهمو معلوماتو ،سازماين اهدافو او نویو
پروسو په څېر د مهمو معلوماتو په اړه چې دا یې یوازې څو بېلګې دي د بحث غوره فرصت دی .همدارنګه د داسې احتاميل ستونزو یا ننګونو رشیکولو لپاره هم
ډېرې اغېزناکې دي چې ښایي د ادارې اوږد مهاله موخې زیامننې کړي.
د غونډو په تړاو تر ټولو ستونزمن کار دا دی چې څنګه هغوی اغېزناکې کولی شئ ،د محتوا او د وخت دواړو له اړخه .د غونډو په اړه اسايس شکایت دا دی چې
په دې کې شامل کسان اکرثه دغه ډول غونډو ته د وخت ضایع کولو په سرتګه ګوري ،خو دا یې باید اصيل دلیل نه وي .په دې اړه د ډاډ ترالسه کولو اصيل
طریقه چې هره غونډه مؤثره وي ،په سمه توګه د وخت د مرصفېدلو په موخه د غونډې لپاره یوې اجنډاء او د اهدافو په اړه پوهاوی درلودل دي.
ځینې ادارې ډېرې غونډې کوي او ځینې یې بیا په کايف اندازه غوندې نه لري .د بشپړ توازن د ساتلو فرصت لږ دی .ځینې داسې ادارې شته دي چې د دې
نظر پر ضد دي چې دوی غونډو ته اړتیا لري او د معلوماتو د لېږد لپاره د غیر رسمي بحث کولو یا ټکنالوژۍ کارولو هڅه کوي .دا ډول چلند ښایي یو غیر سامل
باور جوړ کړي چې غونډې بې ګټې دي .که په سمه توګه تنظیم او پالن يش ،نو دا د کار پرمخ وړلو لپاره یوه ارزښت لرونکې وسیله ده.
ځینې رشکتونه ډېرې غونډې لري .د اکرثه غونډو موخه دا ډاډ ترالسه کول دي چې خلک خرب او ښکېل دي ،خو د دې برعکس څه چې پېښېږي هغه دا دي
چې خلک د بېالبېلو معلوماتو د رشیکولو مترکزي میتودونو نه درلودلو په عادت کې نښيل .دوی په دې اړه په فکر کولو کې غفلت کوي چې کوم ډول معلومات
په بېالبېلو بڼو رشیکېدالی يش .ځینې معلومات شته چې د برېښنالیک یا ویبپاڼې له الرې په غوره توګه رشیکېدالی يش؛ داسې شیان لکه – د ټولګیو اړوند
معلومات ،رضب االجلونه ،د زده کړې فرصتونه یا د یوې ځانګړې پوښتنې لپاره بې وخته ځواب غوښتل .که څه هم دا مهمه ده چې په یوه ګروپي ناسته کې چې
د ادارې د راتلونکې لپاره د لوړ پوړو رهربانو لیدلوری لیدالی او احساسوالی يش ،د سازماين اهدافو یا پېښو په اړه معلومات رشیک يش.
دا یوازې څو بېلګې دي چې ښيي په دې اړه فکر کول چې کله غونډه ولرو او کله یې ونه لرو څومره مهم دي .الندې برخه به تاسو ته د غونډو هغه ډولونه ترشیح
کړي چې د یوې نورماله اداري مهالوېش برخه ده او ځینې غوره طریقې به ترشیح کړي چې په ډلو یا ادارو کې د ګټورو غونډو په تشویقولو کې مرسته کوي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د غونډو درلودل د ښو او بدو دواړو معلوماتو رشیکولو یوه مهمه طریقه ده .د غونډو ځینې عام ډولونه شته دي چې په بېالبېلو حالتونو کې کارول کېدای يش.
یو په یو غونډې
دا هغه غونډې دي چې د مدیر او هغه کس ترمنځ کېږي چې مدیر ته راپور ورکوي .په دې غونډو کې پر هغه کار چې یاد کس یې تررسه کوي ،دا چې څنګه
هغه ته لومړیتوب ورکړل يش ،د احتاميل ستونزو د حل او اړتیاوو په اړه د دواړو لورو ترمنځ خربې په کې کېږي .یو په یو غونډه همدارنګه د یوې داسې اړیکې
جوړولو لپاره فرصت دی چې دا ډاډمنوي چې دواړه مدیر او کارکوونکی پر هغه څه باندې هوکړه کوي چې اړین دي.
د پرېکړې کولو غونډې
دا د غونډې کولو تر ټولو عام ډول او تر ټولو ناهیلې کوونکې بڼه ده .ډېری دغه غونډې چې د پرېکړې د نهايي کولو لپاره جوړېږي ،له هر ډول پرېکړې پرته پای
ته رسېږي ،تر ډېره له دې کبله چې ګډونکوونکي کايف معلومات او چمتوالی نه لري او یا هم د اړتیا وړ معلوماتو ته یې الرسسی نه درلود .که ګډونوال د دوی د
اړتیا وړ معلومات ونه لري ،نو غونډه د دې پر ځای چې د پرېکړې کولو غونډه يش ،د معلوماتو د رشیکولو پر غونډه بدلېږي .د دغه ډول غونډو د مؤثره کولو په
موخه د مرستې لپاره اصيل طریقه له غونډې څخه وړاندې د رضوري معلوماتو رشیکول او بیا په دې اړه ډاډ ترالسه کول دي چې آیا ګډونوال چمتو دي او که
نه .دا کار د چټکو یو په یو غونډو له الرې کېدالی يش.
د نوښت غونډې
څنګه په یوه اداره کې خلک رسه راټول او په اغېزناکه توګه د یوې ستونزې لپاره نظرونه واخلو؟ د دې کار لپاره درې اسايس وړاندېزونه شته .لومړی یې دا دی
چې که داسې یوه ډله موجود وي چې د یوې موضوع په اړه نظرونه وړاندې کوي ،د هغوی د نظریو او افکارو د عميل کولو لپاره باید یوه واضحه الره موجوده
وي .ځینې وختونه دا ښایي بې ګټې یا ستړي کوونکي وي ،ځکه چې په دا ډول غونډه کې هم اکرثه داسې شېبې شته چې ښکاري بحث هغه د څه پر ځای
چې هدف مو دی پر بل لوري درومي .بیا هم دا اړینه ده چې رشیک کېدوونکي معلومات ثبت يش ،حتی که دا غیر مرتبط هم وي .په دا ډول غونډه کې د
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ګډونوالو لپاره دا مهمه ده چې ځان داسې احساس کړي چې هغوی ته غوږ نیول کېږي .په داسې حال کې چې دا ډول غونډه انتزاعي تجربه ده ،نو په دې
اړه ډاډ ترالسه کړئ چې د دې تعقیبول هم اړین دي .دا د غونډې ګډونوالو ته په دې اړه د بېالبېلو برخو لپاره د خپلواکۍ په ورکولو رسه ترالسه کېږي چې په
غونډه کې د څه په اړه بحث وشو.
د معلوماتو رشیکولو غونډې
دا ډول غونډې د بېالبېل معلوماتو رشیکولو لپاره دي .د غونډو دا ډول تر ډېره د سیمنار ،ټولګي یا بحثو بڼه غوره کوي .له بده مرغه په دې ډول غونډو کې
ګډونوال تر ډېره یوازې معلومات ترالسه کوي او د غیرې ښکېلو کسانو داسې یو ګروپ رامنځته کوي چې یوازې ناخوښه دي .د غونډې مدیر ته مهمه ده پر هغو
الرو په احتیاط فکر وکړي چې ګډونوال په غونډه کې په وړاندې کېدونکو معلوماتو کې ښکېلولی او څنګه یې دغه کار ته لېوالتیا پیدا کولی يش .د دغه کار
لپاره باید له غونډې وړاندې معلومات له احتاميل ګډنوالو رسه رشیک او هغوی وهڅول يش چې د غونډې پر مهال د افکارو په وړاندې کولو رسه مرسته وکړي.
له واوسنیو حاالتو څخه د خربولو غونډې
دا غونډې په دې اړه د ډاډ ترالسه کولو لپاره رضور دي چې خلک په دې پوه يش چې په یوه پروژه کې څه پېښېږي یا خلک د هغو پرېکړو په اړه خرب کړل يش
چې په یوه اداره کې کېږي .د دا ډول ځانګړې غونډې په اړه په زړه پورې شی دا دی چې دا اکرثه مؤثره نه وي ،ځکه چې رشیک شوي معومات اړوند نه دي ،له
همدې کبله له کومې پایلې پرته پای مومي .له دغه ډول حالته د خالصون یوه غوره طریقه چې غونډه ستړې کوونکې او بې ارزښته نه يش ،دا ده چې په زیاته
اندازه معلومات چې په غونډې کې به تر پوښښ الندې نیول کېږي ،باید له غونډې وړاندې ګډونوالو ته ولېږل يش ،دا هم مهمه ده چې د اجنډاء له موضوعاتو
رسه سم روان شئ او له دغو موضوعاتو څخه انحراف ونه کړئ.
د ټیم جوړولو غونډې
دا غونډې له خلکو رسه مرسته کوي چې له یو بل رسه په سمه بڼه کار وکړي .د دا ډول غونډو پالنولو پرمهال ځینې بنسټیزې پوښتنې شته دي چې باید تر
پوښښ الندې ونیول يش .څوک باید د دې غونډې برخه وي؟ دا باید کوم ډول غونډه و اويس؟ تر دې هم مهمه دا چې د غوندې موخه څه ده او د څه يش د
ترالسه کولو لپاره جوړېږي؟ دا ډله ییز کار ،خوشحالۍ ته د ودې ورکولو ،د خالقیت رامنځته کولو ،ستونزو حلولو یا د کوم بل يش په اړه دی؟
د غونډې تر ټولو مهمه برخه اجنډاء ده .د مؤثره غونډو په اړه هېڅ ډول بحث د غونډې د اجنډاء په اړه له فکر پرته نه يش کېدلی .هره غونډه ،هېڅ توپیر نه لري
چې څومره لنډه او څومره کسان په کې ګډون کوي ،باید یوه اجنډاء ولري .دا ښایي محدودوونکی ښکاره يش ،خو حتی په یوه اجنداء کې د ازاد بحث لپاره وخت
ځانګړی کېدلی يش .اجنډاء ګډونوالو ته چانس ورکوي چې د غونډې د موضوع په اړه خپلې مفکورې او نظریات تنظیم کړي ،په سم ډول چمتو و اويس او په دې
اړه ډاډ ترالسه کړي چې د اړینو ټکو په اړه بحث کېږي او وخت به په داسې ډول ځانګړی شوی وي چې د چټکۍ او زیات ځنډ پرته به بحث کولو ته اجازه ورکړي.

C Cد دې برخې اصطالحات
سازماين اهداف– هغه اهداف چې د لوړ پوړي مدیریت یا څښتنانو له لورې ورکول کېږي ،څو کارکوونکو ته الرښود جوړ کړي چې په خپلو هڅو او فعالیتونو
باندې مترکز وکړي.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ:
•خپلو کارکوونکو ته څنګه د اجرآتو هدف ټاکلی اوڅارلی شم؟  .8دبرشی منابعو مدیریت

•په کاروبار کې کارکوونکي څنګه په اغېزناک ډول رهربي او هغوی ته غربګون ښوولی شم؟  .8دبرشی منابعو مدیریت
•د رهربانو لپاره د ارتباطاتو غوره الرې کومې دي؟  .4مرشی
•کله او څنګه باید خپل کارکوونکي پیاوړي کړم؟  .4مرشی

•د یو انفرادي کارکوونکي چلند څنګه بدلولی شم؟  .4مرشی
•غربګون/نظر څنګه باید ورکړم؟  .4مرشی

•ولې او څنګه په خپله اداره کې پیاوړي رهربان روزلی شم؟  .4مرشی

A Aشته اضايف وسایل
د اجرآتو/فعالیت ارزونې فورمه
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.۱۸
خپلو کارکوونکو ته څنګه د اجرآتو
هدف ټاکلی اوڅارلی شم؟
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LLاساسات
د انفرادي کارکوونکو او ادارې لپاره د اجرآتو په بریايل مدیریت کې هغه فعالیتونه شامل دي چې ډاډ ترالسه کوي اهداف په اغېزناک او مؤثر ډول
ترالسه شوي دي .دا یوه جاري پروسه ده چې د رشکت د ماموریت د السته راوړلو لپاره رضوري ده ،چې یوازې د کال په پای کې د اجرآتو له ارزونې
پرته نور موارد هم په کې شاملېږي .د اجرآتو مدیریت دریو اسايس پوښتنو ته چې کارکوونکي یې ډېری وخت لري ،د ځوابولو لپاره وسیلې برابروي:
1 .1څه شی باید وکړم؟
2 .2څومره ښه یې تررسه کوم؟
3 .3آیا هغه څانګې/رشکت ته ارزښت لري؟
د اجرآتو مؤثره مدیریت السته راوړنې پېژين ،کار ارزوي – دواړه په ټولیز او انفرادي ډول ،اهداف ټاکي او دا په پام کې نیيس چې دغه اهداف په څومره ښه ډول
د څانګې او ادارې ماموریت منعکسوي.
د اجرآتو ارزونه د جاري پروسې یوازینۍ برخه ده .د اجرآتو ارزونه باید له کارکوونکي رسه د یو جاري ،په کار را څرخېدونکي ډیالوګ د لنډیز استازیتوب وکړي.
هغه خربې اترې چې تاسو یې په ټول کال کې لرئ ،باید په کلنۍ ارزونه کې رسه یو ځای يش .که یواځې په کال کې یو ځل د کلنۍ ارزونه فورمې په ډکولو
باندې مترکز کوئ ،نو ښایي ستاسو او د کارکوونکو ترمنځ د یو سوء تفاهم احتامل رامنځته يش .منظمې خربې اترې به له تاسو رسه مرسته وکړي چې د پېښېدلو
پرمهال غوره چلند یا د ستونزې ساحې وپېژنئ او په راتلونکې کې باید د خربو اترو برخه ونه ګرځي.
د اجرآتو د مدیریت پروسې ډېر عنارص شته دي ،خو په اساساتو کې الندې ذکر شوي شیان شامل دي:
•عمده مسئولیتونه رامنځته کړئ
•څرګندې موخې وټاکئ
•توقعات وټاکئ
•منابع او مالتړ برابر کړئ
•په دوامداره توګه غربګونونه څرګند کړئ
•کاري پېښې ثبت کړئ
•له کارکوونکي څخه غربګونونه راټول کړئ
•د اجرآتو د ارزونې رسمي سند چمتو کړئ
•له کارکوونکي رسه اړیکې ټښګې او خربی انری تررسه کړئ
•د ارزیابۍ په منظمه رسمي پروسه کې ګډون وکړئ

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د دې لپاره چې کارکوونکي په خپلو کارونو کې ښکېل وساتئ او مرسته وررسه وکړئ چې په کمپنۍ کې رهربان يش ،پر دوی پانګونه وکړئ( او دوی به پر تاسې
پانګونه وکړي ).الندې ځینې ګامونه دي چې د پورته کولو پر مټ یې په بریالیتوب د کاري ځواک لپاره موخې ټاکلی شئ ،څو له کارکوونکو رسه مرسته ويش
چې د کال په ترڅ کې په خپلو دندو کې وده وکړي.
د اجرآتو د موخو ټاکل:
لومړی ګام :کارکوونکي مو باید څومره مولدیت ولري؟
مولدیت د هغه تولیدي کار کمیت دی چې په یو ټاکيل وخت کې ترالسه شوی وي .مولدیت د تولید شویو توکو له شمېر ،د پېردونکو له خدمتونو او نورو الرو
اندازه کولی شئ .په انفرادي ډول کارکوونکو ته د ګټورو اهدافو ټاکل به له ټول رشکت رسه مرسته وکړي چې ډېر مولدیت ولري ،هغه څه چې رشکت ته به مو
اجازه ورکړي چې په ورته وخت او په ورته شمېر کارکوونکو زیات کار وکړي .د تولید د برخې د یوه کارکوونکي لپاره غوره هدف باید د هدف ټاکنې څلور ځانګړنې
ولري او داسې وي لکه( د دریو میاشتو په یوه دوره کې هره ورځ د وچو میوو د پروسس په کچه کې پنځه سلنه زیاتوالی راوستل).
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دویم ګام :کارکوونکي مو څومره باید اغېزناک وي؟
د کارکوونکي مثمریت د هغه د کار رسعت ،دقت او کیفیت ټاکي .هغه کارکوونکي چې ډېر مثمر دي ،د یو څو غلطیو په تررسه کولو رسه پرته له دې چې د
کیفیت معیارونه را ټیټ کړي ،د تولید کچه لوړوي .د هغه موټر چلوونکي لپاره د مثمریت ښه هدف بېلګه ښايي دا وي چې هغه وکولی يش د هر موټر د رسولو
وخت تر یو ساعت راکم کړي.
درېیم ګام :کارکوونکو ته د زده کړو اهداف په نظر کې ونیسئ
ډېرې زده کړې پر دې رسبېره چې له کارکوونکي رسه د ژوند په نورو برخو کې په وده کې مرسته کوي ،هغه کمپنۍ ته هم ډېر ارزښتمن کوي .د خپلو کارکوونکو لپاره
باید د زده کړو اهدف وټاکئ چې هغوی وهڅېږي او زده کړو ته دوام ورکړي .د زده کړو په ارزښمتنو السته راوړنو کې د رستیفیکت ترالسه کول ،د کمپنۍ له لوري په
سپانرس شویو پروګرامونو کې ګډون او د ښوونیزو ډګریو ترالسه کول ،شاملېږي .د کاروبار د یوه محاسب لپاره غوره ښوونیز هدف ښايي د راتلونکو دریو میاشتو لپاره
د مالیاتو په یوه کورس کې ګډون وي چې د مالیې د فورمونو سم ډکول ،د مالتړو اسنادو تسلیمول او د مالیاتو د تصفیې د پاڼو ترالسه کول زده کړي.
څلورم ګام  :شخيص اهداف په پام کې نېول
د اهدافو ټاکلو لپاره د کارکوونکو هڅول ښایي د تولیداتو او مثمریت اهدافو د اندازه کولو په څېر اسان نه وي .د بېلګې په ډول؛ آیا تاسو دوی ننګوالی شئ
چې پیاوړي رهربان يش ،په غوره توګه اړیکه ونیيس ،له کارکوونکو رسه په ټیټه کچه شخړو کې بوخت نه يش یا د غوره ډلې غړی يش؟ د شخيص پرمختیا لپاره
د کمیت له پلوه نه اندازه کېدونکي اهدافو بېلګو کې د اجرآتو د هرې ارزونې ترمنځ د منفي مخامخ کېدونو د شمېر کچه راټېټول تر هغې چې هیڅ مخالفت را
والړ نه يش ،یا د یوې ځانګړې پروژې پرمهال د ډلې په ټولو غونډو کې خربې کول او ونډه اخېستل ،شامل دي.
د اجرآتو د اهدافو څارل:
لومړی ګام :د ربعو لپاره اهدف وټاکئ
د کارکوونکي لپاره د کلنیو اهدافو پر ټاکلو او په اړه پر بحث کولو رسبېره ،تاسو له کارکوونکو رسه مرسته کوالی شئ چې د ربعوارو اهدافو په ټاکلو رسه وده
وکړي .د دغو اهدافو نه یوازې ټاکل آسانه دي ،بلکې د دغو اهدافو د پایلو کتل هم اسانه دي .ربعوار اهداف د کارکوونکو لپاره چټکه او اسانه الر ده چې له
دې څخه معنا ترالسه کړي چې دوی هره ورځ څه تررسه کوي .خو په یاد ولرئ ،د السته راوړلو وړ اهدافو ټاکل او دا څارل چې کارکوونکی به په څومره غوره توګه
خپل اهداف بشپړ کړي ،مهم دي.
دویم ګام :کارکوونکو ته فرصت ورکړئ
کارکوونکي روزنیز پروګرامونه غواړي او دوی د نویو مهارتونو په زده کولو یا د ځانګړي روزنیز پروګرام په ترالسه کولو باور لري او دا د دوی د مسلک د پرمختګ
لپاره مهم دي .په ټول کال کې د روزنیزو او پرمختیایي فعالیتونو جوړول د یوې ادارې غوره رشط دی چې په کار ځای کې د ودې کلتور جوړ کړي .له دې رسه
د مرستې لپاره د څارنې داسې یو پروګرام جوړ کړئ چې نوي استخدام شوي کارکوونکي له نږدې له یو ډېر تجربه لرونکي کارکونکي رسه د دوی په څانګه/اداره
کې کار وکړي .دغه ډول کار کول به ژر تر ژره نوي کارکوونکي پر سمه الره روان کړي.
درېیم ګام :دوامداره غونډې وکړئ
که څه هم د اجرآتو مدیریت باید یوه دوامداره پروسه وي ،لږ ادارې له خپلو کارکوونکو رسه غربګونونه رشیکوي .په داسې حالت کې چې له کارکوونکو رسه په
کال کې یو ځل یا دوه ځل غربګونونه رشیکوو ،څنګه له هغوی د ودې مته کولی شو؟ د دې پر ځای چې یوازې د کال په پای کې د اجراتو داسې ارزونه تررسه
يش چې کارکوونکی او اداره دواړه ترې وېرېږي ،په مکرر ډول د ارزولو د غیر رسمي غونډو جوړولو ته مخه کړئ .د دې غونډو مترکز د قضاوت کول نه ،بلکې په
دې اړه مشوره ورکول دي چې کارکوونکی څنګه وده کوالی يش.
هڅه وکړئ له کارکوونکو څخه په هغو برخو کې پوښتنې وکړئ چې دوی ودې ته په کې اړتیا لري ،لکه – کوم مهارتونه غواړئ وده ورکړی؟ یا زه له تاسې رسه د
مرستې لپاره څه کوالی شم؟ په مکرر ډول د کارکوونکي پرمختګ ته لنډه کتنه کول نه یوازې پروسه آسانه کوي ،بلکې دا له ادارې او کارکوونکو رسه هم مرسته
يش چې د راتلونکې لپاره غوره اهداف وټاکي.
د اجرآتو او پرمختګ د اهدافو ترمنځ توپېرونه څه دي؟
د اجرآتو موخې هغه څه دي چې د ترالسه کولو لپاره یې کار کوئ .هغوی د څانګو یا ټولې ادارې له سرتاتیژیکو لومړیتوبونو رسه تړلې دي .د اجرآتو
د هدف یوه بېلګه په الندې ډول ده:
•د پېردونکو مدیریت– د مایکروسافټ اکسیس یا ایکسل پروګرامونو په کارولو رسه د پېرودونکو یو مؤثره ډیټابیس ډیزاینول او کارول چې د هغوی نوم ،د
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اړیکې جزیات ،ادرس ،د اخېستلو تاریخ او نور په کې شامل وي ،باید د راتلونکي کال په لومړۍ ربعه کې د الرسيس وړ وي .ډاډ ترالسه کړئ چې دغه
ډیټابیس کوالی يش د ساده راپورونه جوړ او د خرڅالو ډلې د کارولو لپاره د پېردونکو یو لېست جوړ کړي څو د پېرودونکو له لورې د غوره ټاکل شوي
مهالوېش رسه سم د اوبو کارټونه خرڅ او ولېږدوي.
•د یو ګودام/سټور لپاره د تولید د لېږد پروسه– د رشکت لپاره د تولیداتو د لېږد یوه مؤثره پروسه ډیزانول او پيل کول دي کومه چې ( )۱هره اونۍ د لېږد
شمېر را کموي )۲( ،د موضوعاتو/ستونزو د حلولو له امله د لېږدولو د ځنډ کچه را ټیټوي )۳( ،د توکو د لېږد لګښتونه لږ تر لږه  ٪۲۰را کموي )۴( .د
پېردونکي په رسوې ګانو کې د «َښه» له اوسط درجې څخه «ډېر ښه» درجې پورې د لېږد خدماتو په اړه د پېردونکي د خوښۍ کچې ته وده ورکوي.
د پرمختګ موخې په هغو ساحو باندې مترکز کوي چې غواړي وده ورکړي ،څو په دنده کې وده وکړي یا په مسلک کې پرمخ والړ يش .د پرمختیایي
موخې یوه بېلګه په الندې ډول ده:
•د عامه وینا مهارت– د پلور په اړه د پرېزنټېښن ورکولو د وړتیا لوړولو لپاره به د مارچ د میاشتې په  ۳۱نېټه د وینا مهارت زده کولو کورس پیل کړم او د کال
تر پایه به لږ تر لږه په شپږو میاشتنیو غونډو کې ګډون کوم .له خپل سوپروایزر/آمر او یو همکار څخه به غوښتنه کوم چې د وینا په برخه کې د رشکت د
توقعاتو په کارولو رسه د کال په اوږدو کې د کارکوونکو تر هرې غونډې وروسته زما د وینا په اړه غربګونونه رارسه رشیک کړي.
•په لیکلې بڼه د اړیکې نیولو/خربو اترو مهارتونو ته وده ورکول څو وکوالی شم د پېردونکو د بوخت او خوشحاله ساتلو لپاره په مسلکي ډول برېښنالیکونه
ولېږم او ترالسه یې کړم.

C Cد دې برخې اصطالحات
د اجرآتو ارزونه– دا یوه کتنه (عموماً رسمي) ده چې د یوې ټاکلې مودې لپاره د کارکوونکي د کار د ټولیز کیفیت په اړه په منظم ډول تررسه کېږي.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو مراجعه وکړئ
•څنګه کوالی شم هغه کارکوونکي اداره کړم څوک چې په سمه توګه دنده نه تررسه کوي؟  .8دبرشی منابعو مدیریت

•په کاروبار کې کارکوونکي څنګه په اغېزناک ډول رهربي او هغوی ته غربګون ښوولی شم؟  .8دبرشی منابعو مدیریت
•کله او څنګه باید خپل کارکوونکي پیاوړي کړم؟  .4مرشی

•د یوه انفرادي کارکوونکي چلند څنګه بدلولی شم؟  .4مرشی

A Aشته اضايف وسایل
د اجرآتو/فعالیت ارزونې فورمه
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.۱۹
هغه کارکوونکي څنګه اداره
کولی شم چې په سمه
توګه دنده نه تررسه کوي؟
 | 62دستیار

LLاساسات
د کارکوونکي په برخه کې د توقع خالف لږ اجراآت تررسه کول یو داسې حقیقت دی چې هر مدیر به وررسه د خپل مسلک پرمهال مخامخ کېږي .د کارکوونکي
اوږد مهاله یا دومداره کمزوری فعالیت د منلو وړ حالت نه دی .حتی هغه وخت چې خپلې ستونزې په کې پېژين او سموي یې د ناهیلۍ المل کېدای يش .دا
مهمه ده چې هغه اغېز چې د یوه کس کمزوری کار یې د هغه پر همکارانو لري ،باید بې ارزښته ونه ګڼو.
ځېنې کارکوونکي د کار کولو وړتیا نه لري ،خو ځینې کارکوونکي د فعالیت مؤقتي ستونزې تجربه کوي .هر کارکوونکی به تل په غوره کچه کار ونه کړي .د ژوند
پېښې ،په شخيص حالت کې بدلون یا یو اداري بدلون ،دا ټول کوالی يش چې د کارکوونکي یو داسې لور ته د ګرځولو المل يش چې دوی د کار کولو توان نه
لري .د مدیر لپاره ساده پوښتنه ده :دوی څنګه مرسته کوالی يش چې کارکوونکی په خپل کار رسه بېرته خپل مسیر ته را وګرځي او د استخدام اړیکې د پای
ته رسېدلو څخه وړاندې دوی باید څومره کمزوري کار ته اجازه ورکړي څو ادامه ومومي؟
ډېری رشکتونه د دې لپاره یو میتود لري چې څنګه د کارکوونکي ستونزې اداره کړي .د بېلګې په ډول؛ دوی به کارکوونکي ته یو شفاهي خربداری ورکړي کله
چې یوه ستونزه موجود وي او که ستونزه حل نه يش ،نو دوی به په لیکلې بڼه خربداری ورکړي او بیا ښایي له لوړ پوړي مدیر یا د برشي منابعو له څانګې رسه
یوه غونډه وکړي څو د کارکوونکي د پرمختګ پالن جوړ کړي .که له پورته مواردو یوه هم مرسته ونه کړه ،نو بیا کارکوونکی ښایي له دندې ګوښه کړل يش .دا
پروسه د ادارې اندازې ته له پام پرته په همدې بڼه تعقیبېږي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د کارکوونکي د فعالیت د اړوندې ستونزې حل په خپله یوه پېچلې ستونزه ده .له کارکوونکو رسه د کار کولو لپاره ډېرې الرې شته چې هڅه ويش چې د کار
کیفیت لوړ يش یا دا اټکل ويش چې د استخدام د اړیکې پای ته رسولو رسه کاروبار سمېدلی يش.
لومړۍ پوښتنه دا ده :ولې کارکوونکي په سمه توګه کار نه کوي؟ د دې لپاره ډېر الملونه شته ،په ځانګړي ډول که کارکوونکي ځان تشویق شوي احساس نه
کړي یا دوی هغه کار ته پاملرنه نه کوي چې دوی یې یوه برخه ده .ښایي دوی احساس نه کړي چې هڅول شوي یا یې د هغو هڅو درناوی شوی چې په خپل
کار کې یې کوي ،یا دوی ته خپل کاري توقعات څرګند نه دي ،دوی اضايف روزنې یا معلوماتو ته اړتیا لري ،یا کوم بل المل شته چې هغوی په هغه بڼه کار نه
کوي چې مته یې ترې کېږي او یا پالن ورته جوړ شوی .ډېر کله حتی مدیر په ستونزه پوهېږي خو ستونزه نه ده حل شوې .ډېر کله دې ستونزې ته پام نه کېږي
یا کس بلې دندې ته تبدیلېږي .دا ګټور کار نه دی ځکه چې د دې پایله دا ده چې کمزوري فعالیت ته وده نه ورکوي ،خو اکرثه دا نور هم خرابېږي .د ټولو
رسبېره ،یو مدیر باید په دغو ستونزو کې غفلت ونه کړي – ځکه چې دا ستونزې په خپله نه حل کېږي.
په دې اړه په دقت رسه پوهېدل ډېر مهم دي چې دغه ستونزه له کوم ځایه شوې ده .ښایي هغه شخص چې دنده لري ،په حقیقت کې دې دندې لپاره وړ شخص
نه وي یا ښایي د دندې اړتیاوې بدلې شوې وي .آیا د دې احتامل شته چې کارکوونکی دې د خپل مدیر د توقعاتو په اړه غلط معلومات ولري؟ دا د یو مدیر
لپاره معمول ده چې په دې باور وکړي چې هغه یو نظر په واضح ډول ترشیح کړی دی ،خو په حقیقت کې ،دوی ته په ټوله کې په دغه اندازه څرګنده نه ده .د یو
مدیر لپاره ډېره اړینه ده څو د یو داسې حالت په رامنځته کولو کې خپل رول ته وګوري چې کمزوری فعالیت لرونکی کارکوونکی په یو منفي حالت کې بند پاتې
کېږي .د ستونزې د رېښو په اړه فکر کول او د دې معلومول مهم دي چې داسې په ندرت پېښېږي چې ستونزې دې یوازې د یو واحد شخص یا پېښې له امله وي.
کله چې یوه ستونزه په اجراتو کې د ننګونې په توګه وپېژل يش ،دا مهمه ده چې نور داسې معلومات راټول يش چې تر اوسه ښايي نه وي ترالسه شوي ،تر څو
دا ستونزه تر ټولو په ښه بڼه وکتل يش .له نورو هغو کسانو رسه چې له نوموړي کارکوونکي رسه یې پخوا کار کړی یا هغه خلکو رسه چې اوس کار وررسه کوي،
خربې کولی شئ .باید د معلوماتو په راټولولو کې له احتیاط څخه کار واخلئ .یوازې معلومات راټولوئ او هېڅ ډول مفکورې یا قضاوت نه رشیکوئ.
دا اړینه ده څو له هغه شخص رسه په مستقیم ډول خربې ويش چې زیار بايس .خربې اترې باید د دې په ترشیح کولو رسه پیل يش چې څه تر سرتګو شوي
دي ،څنګه دا حالت ټیم/ډله اغېزمنوي او په پای کې دا چې دا یوه سرته غوښتنه ده چې د دغه حالت په بدلولو کې مرسته کولی يش .تاسو ښایي دا ډول
پوښتنې وکړئ :دا حالت څنګه اصالح کولی شو؟ له دې حالت څخه په ګډه څنګه وتالی شو؟ دا به وښیي چې د اصالح لپاره یې دوه اړخیزه غوښتنه شته ده.
له کارکوونکي د دې پوښتل هم اړین دي چې هغوی د ودې لپاره څه ډول نظر لري .ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو کارکوونکي ته وخت ورکړی چې په دې اړه فکر
وکړي ،چې وکولی يش په حقیقت رسه له فکره ډک او ارزښت لرونکي معلومات وړاندې کړي.
کله چې کارکوونکی او مدیر د یو پالن په اړه پرېکړه وکړي ،دا مهمه ده څو داسې ګامونه پورته يش چې د څارلو وړ وي .دا په زړه پورې ده چې اکرثه تر لومړنیو
ګټورو خربو اترو روسته ،هېڅ ډول تعقیب نه وي او له دې امله کارکوونکی په داسې حالت کې پرېښوودل کېږي چې کوم ګټور نظر یې نه دی څرګند کړی ،څو
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وګوري چې پایله ورکوي او که نه.
داسې هم پښېږي چې کارکوونکی فکر نه کوي چې ستونزه لري یا مرستې ته اړ دی .که کارکوونکی د ستونزې پر شتون اعرتاف ونه کړي ،دا تر ډېره ناشونې
ښکاري چې هغوی دې هغه کارونه تررسه کړي چې د فعالیت د سمون المل یې کېدای يش .په دغه ډول حالت کې باید د خربو انداز د خربداري بڼې ته بدل
يش .له دندې تر ګوښه کولو وړاندې غوره ده چې خربداری تجربه کړئ .له دندې د یوه کس ګوښه کول داسې څه نه دي چې په بې پروایۍ دې تررسه يش،
ځکه د کارکوونکي او ادارې دواړو لپاره عواقب درلودلی يش .رسه له دې چې له دندې د یوه کارکوونکي ګوښه کول دردوونکي دي ،خو ځینې وختونه دا غوره
انتخاب دی ،په ځانګړي ډول کله چې دا نورو ته د خوښۍ وړ نه وي ،څو وګوري هغه شخص چې سم فعالیت نه لري ،خو بیا هم په یو ډول مکافات او تشویق
کېږي .مهم شی چې باید په اړه یې ډاډ ترالسه يش دا دی چې دا پروسه باید عادالنه وي.

C Cد دې برخې اصطالحات
د کارکوونکي د پرمختګ پالن – د کارکوونکي او استخداموونکي له لوري د هغو روزنیزو پروګرامونو لپاره چې د کارکوونکي پوهه لوړوي او مرسته وررسه کوي
چې نوي مهارتونه خپل کړي ،د مهالوېش جوړل دي

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ
•د کاروبار/رشکت د کارکوونکو لپاره څنګه اغېزناک الرښوود لیکلی شم؟  .8دبرشی منابعو مدیریت

•کله او څنګه له رشکت/ادارې څخه کارکوونکی له دندې ګوښه کولی شم؟  .8دبرشی منابعو مدیریت

•په کاروبار کې کارکوونکي څنګه په اغېزناک ډول رهربي او هغوی ته غربګون ښوولی شم؟  .8دبرشی منابعو مدیریت
•د یوه انفرادي کارکوونکي چلند څنګه بدلولی شم؟  .4مرشی

•که کارکوونکي د بدلون تعقیب ته لېوالتیا ونه لري ،څه وررسه کولی شم؟  .4مرشی

A Aشته اضايف وسایل
آیا زه باید یو کارکوونکی ګوښه کړم
د اجرآتو/فعالیت ارزونې فورمه
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.۲۰
کله او څنګه له رشکت/
ادارې څخه کارکوونکی له
دندې ګوښه کولی شم؟
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LLاساسات
په دې اړه د ډاډ ترالسه کولو لپاره ګڼې الرې شته چې یو کارکوونکی د حساسیت په درک او غوره قضاوت رسه له دندې ګوښه شوی او که نه -یا دا موضوعات
چې کله او څنګه د کارکوونکي ګوښه کول په احساسايت ډول دا کار پېچلی کوالی يش ،له همدې کبله غوره ده چې هر څه ساده او روښانه کړئ .ډاډ ترالسه
کړی چې د مرکې لپاره مو له وړاندې پالن جوړ کړی دی .یا دا چې کارکوونکي ته باید دقیقا د څه ویلو اړتیا او د ناستې پر مهال څه باید ويش .که د کومو پاڼو
السلیکول رضور وي ،باید له وړاندې چمتو وي .که ګوښه کېدونکی کاروونکی ستاسې په رشکت کې کومه برخه لري ،له ګوښه کولو وړاندې یې باید د اخیستلو
په اړه ډاډ ترالسه کړئ.
کله چې تاسو پرېکړه وکړه چې دا د خپل کارکوونکي د ګوښه کولو وخت دی ،باید په دې اړه ځان مطمنئ کړئ چې دا وخت د نوموړي کارکوونکي ته د تګ
لپاره ښه وخت دی .د دغه شېبې حساسیت کوالی يش د دې المل يش چې یوه چټکه پرېکړه وکړئ ،کومه چې سمه او عادالنه نه ده ،حتی که تاسو د ځینو
چلندونو پر وړاندې د نه زغم پالیيس هم لرئ ،ځان ته یو څو دقیقې وخت ورکړي څو ډاډ ترالسه کړئ چې د کارکوونکي کړنه په رېښتیا له پالیسۍ رسه برابره
ده .کله چې تاسو د یو کارکوونکي په کړنو باندې ناراضه یا غصه یی ،دا اسانه ده چې د دوی د ګوښه کولو په اړه فکر وکړی ،خو په غیر قصدي ډول د الرښونو
او پالیسیو په اړه فکر مه کوئ.
په ډېری مواردو کې د یو کارکوونکي ګوښه کول باید د یوې ادارې وروستی انتخاب وي .په نورمال ډول ادارې باید له کارکوونکي رسه یو ستونزه پیدا کړي ،روزنه
او منابع دې ورته ور کړي ،له دوی رسه دې په دې اړه خربې وکړي چې څنګه وده کولی يش او د ستونزې د له منځه وړلو لپاره دې ورته د فعالیت اهداف وټاکي.
که کارکوونکی د دغو حل الرو په تعقیبولو کې پاتې رايش ،یا دوی دا ونه مني چې ستونزه لري ،نو بیا اکرثه یوه اداره باید سخته پرېکړه وکړي او د استخدام
اړیکه له منځه یويس.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
له هغو حاالتو پرته چې د کارکوونکي کړنه د استخداموونکي د نه زغم له پالیسۍ رسغړونه وي ،د یو کارکوونکي ګوښه کول باید تل په نسبتاً رسمي او جوړښت
لرونکي پروسه کې وروستی ګام وي .په دې پروسه کې دا شیان شامل دي )۱( :د منځنۍ اندازې څخه الندې فعالیت په ګوته کول )۲( ،د اضايف روزنې یا
منابعو برابرول )۳( ،د فعالیت د پرمختګ او ودې لپاره اهداف او مهالوېش ټاکل ،عموماً د یو کارکوونکي د پرمختګ د پالن له الرې ( )۴د پرمختګ او ودې د
نشتوايل پرمهال تعقیبي عمل تررسه کول او ( )۵په لیکلې بڼه هر اقدام مستندول شامل دي.
اسناد او شواهد نه یوازې ستاسو کاروبار ژغوري ،بلکې ډاډ ترالسه کوی چې کارکوونکي ته د بریالیتوب لپاره چانس ورکړل شوی دی .تاسو او کارکوونکی دواړه
د دې حق لرئ .که تاسو د چلند په اړه سم اسناد او شواهد ونه لرئ ،نو د اسنادو او شواهدو جوړولو لپاره وسوسه مه کوئ .تل هغه پروسه تعقیب او پيل کړئ
چې رشکت او کارکوونکي دواړو ته عادالنه او مناسبه وي.
ډېرې داسې پوښتنې شته چې تاسو یې باید د یوه کارکوونکي تر ګوښه کولو وړاندې ځواب کړئ .کارکوونکی به د رشکت ملکیت بېرته ورکړي او شخيص توکي
به را ټول کړي؟ د دوی د امتیازاتو په اړه به څه کېږي؟ خپل وروستی معاش به ترالسه کړي؟ که دغو پوښتنو ته ځواب نه لرئ ،باید مناسب ځوابونه ورته پیدا
کړئ .هغه وخت چې کارکوونکی ګوښه کېږي ،تر هغو چې له رشکت رسه خدای پاماين کوي ،د هر چا لپاره زړه بوږنوونکی دی .د دغه بهیر د ټولو جزیاتو په
پوهېدلو رسه هغه آسانه کړیی .که اړتیا لرئ چې نور خلک راولی ،لکه د برشي منابعو کارکوونکی باید د امتیازاتو په اړه خربې وکړي ،له دوی رسه اړیکه ونیسئ
څو دوی ژر تر ژره حارض يش .هیڅ کله داسې کار مه کوئ چې هغه کارکوونکی چې تاسو ګوښه کړ ،کېني او انتظار وبايس.
هغه الفاظ مترین کړئ چې غواړئ ګوښه کېدونکي کارکوونکي ته یی ووایی .که مو خپله دنده سمه تررسه کړه او خپله پروسه مو تعقیب او پيل کړه ،نو د «ولې»
د ترشیح کولو لپاره به هېڅ دلیل پاتې نه يش .کارکوونکی باید له وړاندې د ولې په اړه پوه يش .هڅه وکړئ خربې اترې ساده او لنډې وي .هیڅ توپیر نه لري
چې تاسو وړاندې څومره خلک ګوښه کړي  ،تاسو به بیا هم ناراحتي احساس کړئ ،له همدې کبله ښايي وغواړئ چې خربې وکړئ .خو څومره چې تاسې لږ
خربې کوئ په هامغه اندازه کارکوونکی ډېر عزت ترالسه کوي .په مستقیم ډول اصيل موضوع ته راشئ او مسلکي و اوسئ.
ډېری خلک چې ګوښه کېږي ،په مناسب ډول چوپ وي ،خو ځېنې غصه او لېوين کېږي .ځینې لفظي شخړه کوي او بیا لېوين کېږي .هېڅ توپیر نه لري چې
د دوی عکس العمل به څه وي ،خو هیڅکله ځان ته اجازه مه ورکوئ چې په لفظي شخړه کې ښکېل شئ .یوازې خپل کارکوونکي ته ووایاست چې تاسو به
خوښ اوسئ چې په دې اړه خربې وکړئ ،که کارکوونکی یې وغواړي ،بلکې کارکوونکی باید په دې پوه يش چې هر څه چې دوی یې ووایي پرېکړه به بدله نه
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کړي .د خپلې پرېکړې د قضاوت په اړه شخړه یا بحث کول تل کارکوونکو ته بد احساس ورکوي او دا کار کېدالی يش چې تر حقوقي موضوعاتو پورې اوږد يش،
که له فکر کولو پرته خربې وکړي .کارکوونکي ته غوږ شئ ،خو د مناظرو او لفظي شخړو څخه لرې اوسئ .دا به ډېره غوره وي چې دا کار خپل د برشي منابعو
مدیر ته پرېږدئ چې خرب ورکړي ،اما د ګوښه شوي کارکوونکي پر وړاندې حارض و اوسئ چې ستاسو د کاروبار پر وړاندې احتاميل زیان (حقوقي یا داسې نور)
کنټرول کړي.
که کارکوونکی د کمزوري فعالیت یا چلند په څېر موضوعاتوله کبله ګوښه کوئ ،نو بیا څو نورې طریقې شته چې له الرې یې له دوی رسه د بلې دندې په ترالسه
کولو کې مرسته کوالی شئ .که د کار د نشتوايل له امله کارکوونکی ګوښه کوئ ،خو هغه ستاسې لپاره غوره کارکوونکی و ،ښایي داسې الرې وي چې له هغوی
رسه مرسته وکړئ .اکرثه دا ډول ګوښه کېدنو ته د کاري ځواک کمول یا  RIFویل کېږي .داسې ژمنې مه کوئ چې پوره کولی یې نه شئ .د بېلګې په توګه،
الندې شیانو ته د ورته خربو له کولو ډډه وکړئ« ،که داسې څه وي چې زه دررسه په کې مرسته کوالی شم څو تاسو بله دنده ترالسه کړئ ،نو ما ته خرب راکړئ».
تاسو ښایي په راتلونکې کې خپل ځان په ستونزمن او مشکل حالت کې واچوئ ،که چېرته بل رشکت تاسو ته په دې اړه د پوښتلو لپاره زنګ ووهي چې نوموړی
کارکوونکی ولې ګوښه شوی و .په دا ډول نادره حالتونو کې چې تاسو مرسته کوالی شئ ،د هغه څه په اړه څرګند او واضح اوسئ چې تاسو یې په خوښۍ رسه
تررسه کوالی شئ .دا به غوره وي څو له کارکوونکي رسه دا ومنئ چې که څه هم اوسنۍ دندې درته ګټه ونه کړه ،تاسو دوی ته په راتلونکې دنده کې غوره چانس
غواړئ .په مهربانۍ رسه ورته خدای پاماين ووایاست او نوموړي ته د تګ اجازه ورکړئ .له دې پرته چې کارکوونکی د تګ لپاره څومره وړ دی ،تاسو به بیا هم د
هغه د ګوښه کولو په اړه بد احساس ولرئ.

C Cد دې برخې اصطالحات
د کارکوونکي د پرمختګ پالن – د کارکوونکی او استخداموونکی له لوري د هغو روزنیزو پروګرامونو لپاره چې د کارکوونکي پوهه لوړوي او مرسته وررسه کوي
چې نوي مهارتونه خپل کړي ،د مهالوېش جوړل دي

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطلب ته مراجعه وکړئ
•که پوه شم چې کارکوونکي مې غیرې اخالقي کار کړی ،څه باید وکړم؟ ؟ .13کاری اخالق

A Aشته اضايف وسایل
د کارکوونکي د منفکۍ/ګوښه کېدلو چک لېست
آیا زه باید یو کارکوونکی ګوښه کړم
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.۲۱
په کاروبار کې کارکوونکي څنګه
په اغېزناک ډول رهربي او هغوی
ته غربګون ښوولی شم؟
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LLاساسات
زیاتره مدیران وایي چې دوی خپلو کارکوونکو ته مشورې او دوی ته رغنده نظرونه/فیډبیک ور کوي ،خو یوه برخه د دغه کار لپاره په کايف اندازه وخت نه
مرصفوي .د الرښوونې لپاره د وخت محدودیت ته په کتو ،ادارې اړتیا لري چې ډاډ ترالسه کړي چې یې په سمه بڼه پر تررسه کولو پوهېږي .د الرښوونې د هڅو
کیفیت او اغېزمنتیا ته د ودې ورکولو لپاره مدیرانو ته په دې اړه د معلوماتو ورکول پیل کړئ چې خپلو کارکوونکو ته څنګه الرښوونه وکړي او دوی ته څنګه رغنده
غربګونونه څرګند کړي .مدیران د ارزونو په کولو ،د ناڅاپي غونډو په رابللو او د سال او مشورو په ورکولو رسه الرښوونه کوي .که څه هم غوره الرښوونکي په دې
پوهېږي چې دوی ولې الرښوونه کوي او دوی کوم ځانګړي اقدامات کوالی يش.
غوره الرښوونه له کارکوونکي رسه پر مرسته کولو باندې مترکز کوي چې دوی په هغه طریقو زده کړه وکړي چې دوی ته په خپلو دندو او مسلکونو کې د ودې
زمینه برابروي .مدیریتي الرښوونه په دې معنا ده چې مدیران باید له کارکوونکو څخه په دې اړه پوښتنې وکړي چې دوی څه کوي او د دې کار کولو لپاره کومو
منابعو ته اړتیا لري .دغه مدیران باید کارکوونکي وهڅوي چې د خپلو دندو او راتلونکې په اړه په ژوره توګه فکر وکړي .همدارنګه دوی باید د دغو موخو لپاره د
کارکوونکي مسوؤلیت وټاکي .ډېر غوره شیان په رشکت کې پېښېدالی يش کله چې تاسو په اغېزناکه توګه کارکوونکو ته الرښوونه کوئ.
کارکوونکو ته الرښوونه کول دوی ته اجازه ورکوي چې په دې اړه پوه يش چې مدیران د دوی په اړه فکر کوي او غواړي چې دوی بریايل يش .د ستاینې او هڅونې
په ښکاره کولو رسه ،کارکوونکي تشویقېږي او تولید زیاتوي .همدارنګه رشکت پیسې سپموي ،ځکه چې مدیران له خپلو کارکوونکو رسه د دوی د غوره کار په
ترالسه کولو کې مرسته کوي او ځکه چې مدیران کوالی يش له دې څخه وړاندې چې له السه ووځي ،پټې ستونزې په ګوته کړي .د دوامداره رغنده غربګونونو په
ور کولو او له کارکوونکو رسه په منظم ډول د انفرادي غونډو په جوړولو رسه تاسو په دې اړه ډاډ ترالسه کوئ چې دلته یو جاري بحث شته دی.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د کارکوونکو وړتیاوو او قوت ته د ودې ورکولو لپاره الرښوونه یو جال تکتیک دی .په الرښوونې رسه مدیران خپلو کارکوونکو ته زمینه برابروي چې پرمختګ وکړي
او د دوامداره رغنده غربګونو او مشورو له الرې غوره امکان لرونکي اجرآتو ته ورسېږي .مدیران کوالی يش چې له کارکوونکو څخه نه یوازې د فعالیت په کلنۍ
ارزونه کې د خپلو موخو د السته راوړلو لپاره په دنده کې مالتړ وکړي ،که مدیران په ناوړه توګه الرښوونه کوي ،کارکونکي یې ښایي په سمه توګه منظم شوي او
ناستایل شوي ،حتی کنټرول شوي احساس کړي .ګڼې الرې او طریقې شته چې مدیران یې خپلو کارکوونکو ته د غوره الرښوونې او رغنده غربګونو د وړاندې
کولو په برخه کې کارولی يش.
د اړیکو او ګډ باور رامنځته کول
مدیران باید د آزادو خربو اترو،اړیکې او ګډ باور احساس رامنځته کړي .د اداري باور لپاره چې په سمه توګه کار وکړي ،مدیران باید پر خپلو کارکوونکو باور
وکولی يش .هغه څه چې د الرښوونې په درسونو کې پرې بحث وشو ،محرم دي او رغنده غربګونونه باید د کاري ودې او د مسلکي پراختیا لپاره وکارول يش.
غونډې جوړول
کارکوونکي باید تل په دې اړه معلومات ولري چې غونډه د څه په اړه ده ،څو دوی په بشپړ چمتوايل رسه رايش .مدیریان باید کارکوونکي ته د دې د ترشیح کولو
لپاره په یوه غیر رسمي پرانیستې وینا رسه پیل وکړي چې د الرښوونې غونډه د دوی موخو ته د رسېدو لپاره له دوی رسه د مرستې په اړه ده .دا اړینه ده چې
مدیران باید دا واضح کړي چې د الرښوونې دريس ناستې د فعالیت له مدیرت څخه جال دي او د الرښوونې موخه د رغنده غربګونونو او مالتړ وړاندې کول دي.
د الرښوونې غونډې د موخې په واضح ډول تعریفولو رسه له کارکوونکو رسه مرسته کوي چې د خربو اترو پرمهال آزاد او خپلواک وي.
ژمنه اخېستل
تر څو مو چې له کارکوونکي څخه د تررسه کولو ژمنه نه وي ترالسه شوې ،دا هېڅ توپیر نه کوي چې د مدیر وړاندیزونه او حلالرې څومره ښې او معقولې دي .دا
کار مهم دی ځکه چې مدیران باید هڅه وکړي په دې اړه پوه يش چې د یو کارکوونکي د مسلک راتلونکي اهداف څه دي .د بېلګې په توګه ،که مدیران کومه
الرښوونه یا روزنه وړاندیز کړي ،دوی باید ژمن وي چې هغه تعقیب کړي .مدیران باید له کارکوونکو څخه پوښتنه وکړي چې دوی په دغه پروسه کې د مدیر څنګه
مالتړ غواړي .د بېلګې په توګه ،مدیران ښایي پوښتنه وکړي چې آیا کارکوونکي اونیزه غونډه درلودل غواړي چې مدیر ته د پرمختګ په اړه نوي معلومات ورکړي
او ستونزې حل کړي.

د برشي منابعو مدیریت | 69

د پلمو اداره کول
کارکوونکي ښایي د خپلې الرښوونې د توقعاتو د کچې راکمولو لپاره پلمې( بهانې) وکړي .مدیران باید پلمې بې ارزښته ونه ګني ،بلکې ویې مني او پر حلالرو یې
مترکز وکړي .ښایي د حاالتو له پلوه داسې عوامل موجود وي ،چې باید په پام کې ونیول يش ،چې د اهدافو د السته راوړلو لپاره د کارکوونکو وړتیاوې اغېزمنوي.
که څه هم دا ښایي ستونزمنه وي ،خو مدیران باید خپل احساس یوې خوا ته کېږدي او پر هغه چلند مترکز وکړي چې له کارکوونکي رسه د دې ستونزې په
حلولو کې مرسته کولی يش .دا د مدیرانو لپاره ښه وخت دی چې تشویقوونکي و اويس .کارکوونکي په دې اړه پوهېدل غواړي چې د دوی مدیر د دوی په وړتیا
باندې باور لري چې په هغه کچه فعالیت وکړي چې له دوی څخه یې غوښتنه شوې ده.
رغنده غربګون( فیډبک) ورکړئ
ښه روزونکي په متواتر ډول د فعالیت په اړه د رغنده او مثب غربګون په ارزښت او اهمیت پوهېږي .کارکوونکو ته د مدیر رغنده غربګون باید پر خپل وخت وي ،د
بېلګې په ډول – د یو رضب االجل یا یوې څارنې څخه سمدالسه وروسته .رغنده غربګونونه باید د کیفیت له نظره څرګند وي .کاکوونکي ته یوازې دا ویل چې ښه
کار یې تررسه کړی کفایت نه کوي ،مدیران باید د څرګندو چلندونو په اړه تفصیل وړاندې کړي .د بېلګې په ډول ،یو مدیر ښایي ووایي« ،غوره دنده د پېرودونکي
د رضایت د موضوع په اړه چټکه پرېکړه کوي .زموږ د لویو او غټو پېرودونکو لپاره ،د دوی اړتیاوو ته په چټکۍ رسه ځواب ویل ځانګړی لومړیتوب دی ».د دغه
ډول نظرونو له الرې کارکوونکي پر دې پوهېږي د کومونو کارونو د تررسه کولو له کبله مثب غربګون ترالسه کوي.
ورخت ورکړئ
دا حیرانوونکی نه ده چې مدیران دې داسې احساس وکړي چې دوی د الرښوونې لپاره کايف وخت نه لري .حتی که مدیران زده کړې او الرښوونو ته لومړیتوب
هم ورکړي ،نو د هر یو لپاره وخت کم دی .که څه هم دا چې د مدیرانو د الرښوونې پروسې او موخې ډېرې دوامداره او په لوړه کچه ورته ارزښت ورکړل يش،
مدیران به نوې الرې ولري چې خپل کارکوونکو ته وده ورکړي او تشویق یې کړي.

C Cد دې برخې اصطالحات
مشوره ورکول – د دوه اړخېزه باور پر بنسټ یوه آزاده او پرانېستې اړیکه په کومه کې چې یو ډېر تجربه یا مهارت لرونکی شخص یو کارکوونکي ته په دې نیت
مشوره ورکوي څو د نوموړي شخص مهارتونو ،فعالیت او مسلک ته په پرمختګ ورکولو کې مرسته وکړي.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ
•څنګه له خپلو ؟  .8دبرشی منابعو مدیریت

•ولې او څنګه باید په منظم ډول له کارکوونکو رسه غونډې وکړم څو د بریالیتوبونو او/یا ستونزو په اړه خربې وکړو؟  .8دبرشی منابعو مدیریت
•څنګه کوالی شم چې خپلو کارکوونکو ته د اجرآتو هدف وټاکم او هغه وڅارم؟  .8دبرشی منابعو مدیریت
•د رهربانو لپاره د خربو اترو/اړیکو ځینې غوره کړنالرې کومې دي؟  .4مرشی
•ولې او څنګه باید خپل کارکوونکي پیاوړي کړم؟  .4مرشی

•څنګه کوالی شم چې د یو انفرادي کارکوونکي چلند ته بدلون ورکړم؟  .4مرشی
•څنګه باید زه رغنده نظرونه ورکړم؟  .4مرشی

A Aاضايف موجود وسایل
د خپلې شبکې کاري پاڼه اداره کول
د فعالیت ارزونې فورمه
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.۲۲
څنګه له خپلو همکارانو غوره
کارکوونکي جوړولی شم؟
د برشي منابعو مدیریت | 71

LLاساسات
ډېری رشکتونه د کارکوونکو په اړه یو درک لري چې باور کوي په راتلونکې کې د ترفیع کولو احتامل/استعداد لري .دغه خلکو ته ښایي اضايف روزنې ،معلوماتو
ته الس رسی ،زیات مسوؤلیت ،یا د پرمختګ لپاره نور فرصتونه ورکړل يش .هغو خلکو ته چې ډېر احتامل لري ،دا ډول فرصت ارزښت لري او په لنډ او اوږد
مهال دواړو کې په لویه کچه د السته راوړنو المل کېدای يش.
که یو رشکت په دې طریقه په یو کارکوونکي باندې پانګونه کوي ،دوی همدارنګه په بل داسې شخص باندې د یو شخص د غوره کولو له خطر رسه مخ دي چې
ښایي د پام او توجه او احتاميل ترفیع ارزښت ولري .هغه شخص چا ته چې روزنه او پرمختګ ورکړل شوی دی ښایي بله دنده پیدا کړي ،یا ښایي د رهربۍ ودې
لپاره یو غلط او ناسم انتخاب وي .له همدې کبله د رشکتونو لپاره مهمه ده چې د هغو کارکوونکو په اړه عادالنه چلند وکړي چې د پرمختګ لپاره د احتاميل
کسانو په توګه یې غوره کوي.
ګڼې الرې شته چې رشکتونه یې په مناسب او سم ډول د هغه کارکوونکو د پېژندلو لپاره کارولی يش چې د پرمختګ لپاره غوره کاندیدان دي .په دغو الرو کې
شخصیتي ځانګړنې چې بریالیتوب ته له رسېدو رسه مرسته کوي ،لکه حوصله ،د لوړ موقف لپاره د اړتیا وړ مهارتونو لکه د اړیکو مهارت یا نورې ځانګړې وړتیا
لرل ،یا د داسې استعداد پیدا کول چې له نورو رسه به لوړ موقف ته په رسېدو کې مرسته وکړي ،لکه سرتاتیژیک فکر ،شامل دي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د کارکوونکو په ترفیع کې لومړی ګام په ساده ډول د هغو خلکو پېژندل دي چې ښایي بریايل کاندیدان او مدیران يش .دغه بهیر یوازې د دې تر ویلو ډېر وخت
نیيس چې« :اوح ،دا کارکوونکی له موږ رسه له څلور کالونو راهیسې کار کوي او د کاروبار په اړه پوهېږي ،نو دا منطقي ده چې هغه به د یو مدیر په توګه غوره
دنده وکړي» .د پوښتنو الندې لېست د ځینو هغه شیانو په ترشیح کې د یو مدیر یا رهرب په توګه د دندې لپاره د غوره کارکوونکو په پیدا کولو او ترفیع ورکولو
کې مرسته دررسه کوالی يش.
•هغه خلک څوک چې یو شخص د ترفیع لپاره ټاکي ،په دې اړه یو ثابت نظر لري او که نه چې څه شی به دوی بریايل کړي؟ دا د هغو خلکو لپاره مهمه ده
چې په دغه بهیر کې ښکېل دي چې د هغو ځانګړتیاوو او خصوصیاتو په اړه یوه عمومي هوکړه ولري چې غوښتل شوي دي.
•د هغو خلکو په اړه معلومات شته چې پخوا په دې دنده کې استخدام او ترفیع ورکړل شوي وي؟ دغو خلکو چې په دې دنده کې بریايل وو ،کوم مهارتونه او
ځانګړتیاوې درلودلې؟ دوی غوره تحصیالت درلودل خو بیا هم په سمه توګه یې نه شو تررسه کوالی؟ آیا دوی هېڅ تجربه نه درلوده ،خو بیا هم په اورېدلو
(په یو رهرب کې ډېر اهمیت لري) کې یې لېوالتیا درلوده او په سمه توګه یې دنده تررسه کوله؟ هغه طریقې ته له نږدې وګورئ چې خلکو په بریالیتوب یا
نابریالیتوب رسه پرې دنده تررسه کړې ده او دا وګورئ چې دا درته د هغه شخص په اړه چې تاسو ورته اړتیا لری ،څه وایي.
•هغه کوم الملونه دي چې خلک پرې ټاکل شوي وو او دوی کوم ډول چلند وکړ چې دوی یې له نورو هغو خلکو څخه جال کړل څوک چې ښایي په پام کې
نېول شوي وؤ؟ دا اړینه ده څو هغه ځانګړتیاوې و ارزول يش چې خلک له خپلو همکارانو څخه په لومړي رس کې جال کوي او د هغو خلکو له لوري مثبت
ارزول شوي وو چې انتخاب یې کاوه .دا هغه طرفدارۍ په نښه کوي چې قضاوت اغېزمنولی يش.
د هغو خلکو ځینې ځانګړتیاوې یا وړتیاوې چې له ترفیع وروسته په خپلو دندو کې بریايل شول ،په الندې ډول دي:
•سرتاتېژیک نظر ،مسیر او څرګندوالی .یو له هغو ګڼو اړتیاوو چې له یو مدیر رسه په بریاليتوب کې مرسته کوي ،د سرتاتېژیک نظر لرل دي .دا کېدالی يش
نه یوازې د هغه خپله وړتیا وي چې سرتاتېژۍ جوړې کړي ،بلکې د دې لېدل هم دي چې د هغه کار په یو لوی سیسټم کې څنګه ځای پر ځای کېږي.
د بېلګې په دول ،د افغان مېوو یو تولیدونکي پرېکړه وکړه چې خپلې زیامننې شوې مېوې باندنیو پېرودونکو ته ولېږدوي .هغه د کریټ په تل کې خرابې
مېوې او پر رس یې سمې مېوې کېښودلې او داسې فکر یې وکړ چې له لېږدولو به یې پیسې ترالسه کړي ،ځکه چې خارجي پېرودونکي خو نه يش کوالی
چې مېوې بېرته را ولېږي .که څه هم پایله یې دا وه چې د تولیدوونکي مېوو په دغه بازار کې ناسم او ناوړه شهرت خپل کړ او له خارجي پېرودونکو رسه
یې په راتلونکي کې د کاروبار فرصت له السه ورکړ .په حقیقت کې ،دغه ناوړه نوم د هغه د ناوړه پرېکړې له امله د افغان مېوو نورو تولیدوونکو ته وغځېد او
صنعت/تجارت ته زیان ورسېد .که تولیدوونکي پرېکړه کړی وه چې د لنډ مهاله تاوان په اخېستلو رسه دغه مېوې لرې واچوي ،او د اوږدمهاله ګټې په اړه
فکر وکړي ،نو هغه به ښایي یوه غوره سرتاتېژیکه پرېکړه کړې وه چې د هغه کاروبار ته به ترې ګټه رسېدلې وه.
•نور هڅول او تشویقول .یو مدیر او یو غوره رهرب به د نورو د تشویقولو لپاره زده کړه وکړي .مدیران به د خپلو دندو واک او صالحیت وکاروي چې خلک
وهڅوي هغه څه وکړي چې اړتیا ورته لیدل کېږي ،خو یو رهرب همدارنګه نور خلک هڅوالی يش چې د غوره کار کولو دا د لوړې کچې فعالیت المل کېدای
يش.
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•پرپایلو /د کار پر تررسه کولو مترکز کوي .غوره مدیران او رهربان غواړي کار پای ته ورسېږي او زیار بايس چې په دغو دندو باندې مترکز وکړي.
•دوی خوښوي چې له نورو خلکو رسه کار وکړي او په دې اړه پوهېږي چې په خپله شبکه کې نفود وکړي .یو ځیرک او هوښیار مدیر/رهرب په دې پوهېږي
چې کار په یوازې ځان نه کېږي او دا مهمه ده چې یو داسې چاپېریال جوړ يش چې خلک په ګډه له کار کولو رسه د آرامۍ احساس وکړي ،د هغو الرو د
موندلو په ګډون چې څنګه شبکې په سمه بڼه کار تررسه کولی يش.
•دوی پوهېږي بېلګې/ماډلونه دي .رهربان پوهېږي چې دوی تل څارل کېږي .د دوی چلند ،دواړه ښه او خراب ،د دوی پر شاوخوا خلکو لپاره نورمونه
جوړوي .دا مهمه ده چې د فعالیتونو ،سلوکونو او اجرآتو داسې ډولونه جوړ يش چې د خوښې وړ او ګټور وي.
•اخالقي معیارونه لري .کله چې یو مدیر یا رهرب څرګنده کړي چې دوی معقول اخالقي معیارونه لري چې د عامه ټولنې له نورمال حقوقي او اخالقي قوانینو
رسه سمون خوري ،د دوی ډېر احتامل شته چې درناوی ورته ويش .که څه هم کله چې دوی له دغو بنسټیزو معیارونو پورته ځي او ښایي چې دوی به
داسې پرېکړې وکړي چې یوازې د دوی په ګټه نه بلکې د نورو ونډه والو لپاره هم ګټورې وي.
•څه چې کوي ورباندې پوهېږي /د دې دندې له مهارتونو خرب دي .دا هغو کسانو ته ژر معلومېږي چې له یوه مدیر رسه کار کوي ،چې هغوی پر هغه څه
چې تررسه کوي یې پوهېږي او که نه .هغه مدیر چې ځان داسې ښيي چې په خپلو کارونو کې ماهر دی ،خو په حقیقت کې نه دی ،د هغو کسانو ترمنځ
باور له السه ورکوي چې شاوخوا یې دي.
•استعدادونه پېژين او هغوی ته چې وړ یې دي مسئولیتونه سپاري .هغه مدیر چې لېواله دی اعرتاف وکړي چې تر ټولو پوه نه دی ،خو غواړي چې غوږ
ونیيس او زده یې کړي ،ډېر درناوی او باور ترالسه کوي .دا په دې معنا نه ده چې دوی باید د هغه څه زده کولو هڅه ونه کړي چې نور یې کوي ،خو د دې
وړتیا لري چې نورو داسې کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې د ټاکيل کار لپاره د مسوؤلیت او رهربۍ پر غاړه اخېستلو په اړه ډېر پوهېږي ،دا کار به په حقیقت
کې د کارکوونکو پر وړاندې د مدیر باور زیات کړي ،ځکه چې دا ښایي چې دوی مهارت او مسلکیتوب ته ارزښت او درناوی لري.
•له بدلون څخه نه وېرېږي او هڅه کوي څو له نورو رسه مرسته وکړي چې له بدلون رسه ځان آرام احساس کړي .له بدون څخه وېره خلک په تېر کې بند
سايت ،په داسې حال کې چې د شاوخوا نړۍ یې د بدلون په حال کې ده .یو ځیرک مدیر به هڅه وکړي څو دود ته په ارزښت ورکولو رسه بدلون متوازن
کړي .پر دې پوهېدل مهم دي چې خلک له بدلون څخه یوازې له دې کبله وېره نه لري چې له نوې دندې رسه مخ کېږي ،بلکې ډارېږي چې یو څه له
السه ورکوي.
•نوي شیان او نظرونه تجربه او له خطر څخه نه وېرېږي .له هر بدلون رسه ځانګړي خطرونه هم رامنځته کېږي .لکه څنګه چې یادونه وشوه ،بدلون او
خطرونه وېروونکي کېدالی يش .یو مدیر دې ته اجازه نه يش ورکوالی چې دغه ډار د هغو پرېکړو د دوی مخنیوی وکړي چې اداره راتلونکي ته لېږدوي یا
د سیالۍ/رقابت په اړه ستونزې حل کوي ،د مرصفوونکو اړتیاوو ته بدلون وکړي او داسې نور .دا مهمه ده چې د هغه ارزښت په اړه وپوهېږو چې بدلون یې
ادارې ته وړاندې کوي ،په داسې حال کې چې دغه اړتیا له باتحصیله خطر اخېستونکي رسه یې هم برابروي.
•اړیکو او سخت کار ته ارزښت ورکوي څو ډاډ ترالسه کړي چې د معلوماتو د رشیکولو غوره مېتودونه کاروي .غوره رهربان پوهېږي چې اړیکه/خربې اترې
یوه له ډېرو پیاوړو طریقو څخه ده چې د دوی له شاوخوا خلکو رسه د دوی د کار په تررسه کولو کې مرسته کوي .دغه خلک همدارنګه پوهېږي چې دوی
ته ډېر میتودونه موجود دي او په یوې پیاوړې ارادې رسه دغه میتودونه ټاکي ،څو وکوالی يش په اغېزناکه توګه خلکو ته هغه پیغامونه او معلومات وړاندې
کړي چې اړتیا ورته لري.
•له نورو رسه د مرستې پر ارزښت پوهېږي .یو ښه مدیر په دې اړه تشویش نه کوي چې هغو خلکو ته پرمختګ ورکول چې له دوی رسه کار کوي ،به د
خپلې دندې له السه ورکولو او دوی ته د خراب ښکارېدلو المل يش .دوی پوهېږي څومره چې د دوی ډله په غوره توګه اجراآت وکړي ،په هامغه اندازه به
رییسانو ته ښه ښکاره يش .مدیرانو ته دا اړینه ده چې د هغو خلکو په لټه کې وي او استخدام یې کړي چې د دوی په پرتله زیات ځیرک او هوښیار دي.
دا کېدالی يش د ځینو لپاره ستونزمن وي چې دوی به پریشانه وي چې دغه ځیرک خلک به له دوی څخه د دوی د دندو خپلول وغواړي .خو دغه ځیرک
خلک کېدالی يش په غوره توګه په اړیکو او درناوي رسه تشویق يش او په بدل کې به یې په داسې زیاته کچه اجراآت تررسه کړي چې د ټولې ډلې/ګروپ
لپاره به ممکنه کړي چې په غوره توګه اجراآت وکړي .همدارنګه د رهربانو لپاره دا هم اړینه ده چې تل پر خپل ځای د بل کارکوونکي استخدامولو په لټه
کې وي .په دې ډول که دوی ترفیع وکړي ،ځکه چې دوی وړتیا درلوده څو خپل ټیم د غوره کار کولو پر لور وهڅوي ،نو د دوی غوره کار به په راتلونکي
کې هم ادامه پیدا کړي او دوی به خپلو رئیسانو ته وښیي چې د دوی د بریالیتوب لپاره پالن نیولی دی.

C Cد دې برخې اصطالحات
استعدادونه– هغه ځانګړتیاوې او وړتیاوې چې یو کس په بریالیتوب او اغېزناک ډول د کار تررسه کولو جوګه کوي.
ترفیع کول– کله چې د یو رشکت کارکوونکی په خپله دنده یا په خپلو ټاکل شویو کارونو کې پر مخ والړ يش.
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B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ
•کارکوونکو ته څنګه مسلکي الرې رامنځته کولی او له دوی رسه په پرمختګ کې مرسته کولی شم؟  .14وده او پراختیا
•د کاروبار د پرمختګ پر مهال د برشي منابعو ننګونې کومې دي؟  .4مرشی
•کله او څنګه باید خپل کارکوونکي پیاوړي کړم؟  .8دبرشی منابعو مدیریت
•ولې او څنګه په خپله اداره کې پیاوړي رهربان پیدا کړم؟  .4مرشی

A Aاضايف موجود وسایل
د مسلک د مسیر په اړه پالن
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.۲۳
یو غوسه ،وېرېدلی او
خفه کارکوونکی څنګه
رهربي کولی شم؟
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LLاساسات
دا برخه په ځانګړي ډول د رهربۍ هغه بڼه ترشیح کوي چې د کارکوونکو د ادارې په برخه کې مرسته کوي ،په ځانګړي ډول هغه مهال چې غصه ،ډار یا خپګان
تجربه کوي .دغه بنسټیز احساسات د کارکوونکي او استخداموونکي دواړو لپاره د سرتې ناهیلۍ او نااغېزمتیا المل کېدای يش.
په تېر کې داسې نظر موجود و چې کاري ځای هغه ځای دی چېرته چې احساس په دروازه کې پاتې کېږي او هغه متقابل اعامل او چلند چې د کار پرمهال
پېښېږي باید خاموش او منطقي وي .یو داسې درک موجود و چې احساسات په کاري ځای کې ځای نه لري .حتی کله چې هیله دا وي چې احساسات دې په
کور کې پاتې يش ،خلک ادامه ورکوي څو په کاري ځایونو کې جدي احساسات ،دواړه ښه او بد ،څرګند کړي .په دې اړه دا یادونه رضور ده چې دغه معلومات
د نورو احساساتو لپاره ،د خوشحالۍ یا هیجانۍ په څېر د مثبتو احساساتو په شمول هم کارېدالی يش.
ګڼ حالتونه په کار ځای کې د پیاوړ احساساتو د پارېدو المل کېدای يش .که یو مدیر په ناسم ډول په یوه کارکوونکي نیوکه وکړي ،یا که کوم حیرانوونکی بد
خرب وي ،یا که د خپل همکار له لوري د سبوتاژ له هڅې رسه مخ وی ،دا ټول موارد په انسانانو کې د یو ډول فزیکي غربګون المل کېږي .تر ډېره لوالتیا دې
ته وي چې د یوه کارکوونکي احساسات نادیده ونیول( )ignoreيش ،څو هغه له منځه والړ يش .خو تر دې غوره دا ده او ژر هم پایله ورکوي چې له کارکوونکي
رسه د احساساتو په کابو کولو کې مرسته ويش .کله چې کارکوونکي غصه یا وېرېديل وي ،دوی تر ډېره غواړي چې یوازې غوږ ورته کېښودل يش – کله چې
دوی په بشپړ ډول خربې وکړي ،نو پیاوړی احساس عموماً کمېږي .خپګان کېدالی يش د ژوند د یوې ځانګړې پېښې له کبله لنډمهال یا د ژور خپګان په څېر
اوږدمهالی وي .رسه له دې چې د دې ستونزو حل د مدیر مسئولیت نه دی ،مدیران باید هڅه وکړي چې کارکوونکو ته داسې احساس وکړي چې پاملرنه ورته
کېږي ،که کارکوونکی کومې مرستې ته اړتیا ولري وررسه کېږي.

K Kپدې اړه ال ډېر معلومات
د مدیر په توګه ښايي لېوالتیا ولری چې د یوه کارکوونکي احساس نادیده ونیسئ ،په ځانګړي ډول چې پیاوړي احساسات څرګندوي ،په دې هیله چې وروسته
به ساړه يش .خو که کوم کارکوونکی غوسه ،وېره او خفګان تجربه کوي ،دا د ټول ټیم ترمنځ اړیکې اغېزمنولی يش.
دا په ځانګړي ډول د غصې لپاره سم دی .غصه یو داسې احساس دی چې په هغو خلکو کې چې غصه وي او د دوی پر شاوخوا خلکو دواړو کې د ډېرو غربګونونو
المل ګرځي .غصه کېدالی يش د بې عدالتۍ د درک له کبله وي چې دوی ته ارزښت نه ورکول کېږي ،نور په سمه توګه کار نه کوي یا د اجرآتو/فعالیت ارزونې
په څېر له بېالبېلو رسچنو پیدا کېدای يش .د عامل له په پام کې نیولو پرته کارکوونکی احساسوي چې په اړه یې قضاوت شوی .حتی که دا یو غلط تفاهم او
درک هم وي .که د کارکوونکي غصه اداره نه کړل يش ،په خپله له منځه نه ځي ،بلکې نوره هم پېچلې کېږي.
کله چې مدیران له یو غصه کارکوونکي رسه مخ يش ،لومړی کار یې له ځانه دفاع وي او وروسته متقابل عمل ته مخه کوي .په یاد ولرئ چې د کارکوونکي غصه
عموماً له فشار څخه پرته د خوندیتوب هېڅ راز ګواښ نه لري .د دې یادونه مهمه ده له یوه غوسه کارکوونکي رسه د مخ کېدو په صورت کې ژر تر ژره باید دفاعي
حالت ته ودانګئ .دا به ډېره ګټوره وي چې خفه کارکوونکي ته اجازه ورکړئ چې خپله غصه او بړاس وبايس – د خپګان الملونه په اړه وررسه خربې وکړئ – او
بیا په دې اړه ور څخه پوښتنې وکړئ چې ولې دوی داسې احساس درلود .په دې ډول ځینې فزیکي غربګونونه راکمېدالی يش او یو داسې حالت جوړوي چې
ګټورې خربې اترې رامنځته کېدالی يش.
د وېرې د احساساتو پر وړاندې هم ورته غربګون شته .په دې برخه کې په زړه پورې خربه دا ده چې د غوسې المل ډېر کله وېره وي .کله چې یو کس په وېره
کې وي ،داسې احساس کوي چې څه شی له السه ورکوي ،یا دا چې کوم شی هغوی ته زیان رسوي .د دوی لومړی غربګون دا دی چې دوی له دغه بدلون
څخه وېرېږي او بې له شکه په دې اړه تشویش لري چې دا بدلون به پر دوی څه اغېز ولري .بیا ،ورپسې غربګون به یې عموماً په اداره کې د بدلون په اړه غصه
کېدل وي ،عموماً له دې امله چې دوی بدلون نه دی ټاکلی .مدیریان کوالی يش وېره او همدارنګه غصه د یو څو ډېرو ساده کارونو په تررسه کولو رسه اداره
کړي .له کارکوونکو رسه په دې اړه پوهېدلو کې مرسته وکړئ چې دوی په کار کې د هغو موضوعاتو او ستونزو په اړه خربې او پوښتنې کوالی يش چې د دوی
د وېرې المل ګرځي.
د هغو شیانو په ځینو بېلګو کې چې د کارکوونکو د وېرې المل ګرځېدالی يش دا شامل دي :آیا مدیریت به د یو قرارداد د له السه ورکولو په پایله کې ډېر
کارکوونکي ګوښه کړي؟ راتلونکی کارکوونکی به څوک وي چې دنده له السه وکوي؟ کله چې یوه اداره یو نوي موقعیت ته لېږدول کېږي ،آیا ښځینه کارکوونکو
ته به دندې ته د تګ راتګ لپاره ټرانسپورټ ورکړل يش؟ آیا نوی اجراییه رئیس یا مدیره به د لګښتونو د سپام لپاره د معاشاتو کچه راټیټ کړي؟ یوازې دغه ساده
پوښتنې دا څرګندوي چې څومره ژر یو ښکاره کوچنی بدلون د وېرې المل ګرځېدالی يش؟ په دې ډول ،هغه څه چې یو مدیر یې کوالی يش له کارکوونکي
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رسه خربې کول او په آزاد ډول دا ترشیح کول دي چې څه جریان لري ،ولې دې ته اړتیا لیدل شوې او کارکوونکو ته اجازه ورکوي څو پوښتنې ورڅخه وکړي.
د اداري وېرې ډېره برخه یې د معلوماتو په شفافیت ،پرانیستوايل او په دې اړه پر پوهاوي له منځه تللی يش چې له کارکوونکو رسه د دوی د احساساتو په کابو
کولو کې څنګه مرسته ويش.
خفګان بیا له وېرې او غوسې رسه توپیر لری ،ځکه کېدای يش اوږدمهالی احساس وي .د بېالبېلو الملونو په وجه رامنځته کېدالی يش ،خو کله چې ځان ټینګ
کړي ،بیا یې له منځه وړل سختېږي .دا په دې معنا نه ده چې دا بیا د کارکوونکي د ګوښه کولو وخت دی ،خو نسبتاً دا د مدیر دنده ده چې د خپګان د پېښېدلو
المل پیدا کړي .دوامداره خپګان د یو کاروبارو لپاره د ډېرو ستونزو المل کېدالی يش .کارکوونکی ښایي کار ته ناوخته راځي چې دا کار دومره ښه نه دی څومره
چې دوی یې کوي ،یا د کله کله پرځای اکرثه د ناروغۍ درلودلو په پلمه زنګ وهي .یو خپه کارکوونکی همدارنګه کېدالی يش چې په ژور ډول خپګان ولري.
بیا دا پوښتنه را والړېږي چې په ژور خپګان له اخته کارکوونکي رسه ،د مرستې په برخه کې د ادارې رول څه دی ،په ځانګړي ډول هغه مهال چې کارکوونکی
نور د پخوا په څېر مرستندوی نه وي.
یو مدیر چې دغه ډول یو کارکوونکی لري ،ښایي یوازې دې ته صرب وکړي چې هغه د خپلې ستونزې د حل لپاره ده مراجعه وکړي ،خو دا کار ښایي دومره ژر
پېښ نه يش لکه خفګان چې د کارکوونکي کار اغېزمنوي .په دې اړه معلومات ترالسه کول هم رضور دي چې د خپګان تجربه کوونکی کس ښايي له دې کبله
چې کار د پخوا په څېر نه يش تررسه کولی د رشم احساس هم وکړي .د مالمتولو او هیيل کولو پر ځای د کارکوونکو ستونزو ته باید داسې حل پیدا يش چې
پر څار وړ چلندونو والړ وي .مدیر باید اورېدلو ته لېوالتیا ولري ،خو رسحدونه هم باید وټاکي ،په ځانګړي ډول که ستونزې له کارځای څخه د باندې له کوم بل
ځای څخه پیل شوې وي .مدیر دغه شخص ته د هر هغه ډول پروګرام په اړه وړاندیز کوالی يش چې له هغه رسه مرسته کولی يش او ډاډ ورکولی يش چې کاروبار
غواړي کارکوونکی بېرته د پخواين مولدیت په حال کې چې مرستې ته یې لېوالتیا لرله وویني.
د دې یادونه مهمه ده چې له کارځای رسه تړلی خپګان/ډیپریشن د هېوادونو او کمپنیو ترمنځ توپیر کوي .د هغو ټولنیزو فشارونو له پام په کې نیولو پرته چې
پر ستونزه له اعرتاف څخه مو راګرځوي ،دا یوه حقیقي تجربه ده چې د دغه حالت کابو کول یو رضوري مهارت دی.
د مدیرانو لپاره دا مهمه ده چې د خلکو یا ستونزو پر وړاندې له خپلو احساسايت غربګونونو خرب وي او ډاډ ترالسه کړي چې دغه احساسات په یو نامناسب غربګون
کې ونه کارول يش .پر دې پوهېدل مهم دي چې هغه غربګونونه څنګه اداره کړی چې له دغه فشار څخه پیدا کېږي ،د دې لپاره چې دا په منفي ډول د ګروپ
اړیکه اغېزمنه نه کړي .دا هم مهمه ده چې خلک به د مدیر غربګونونه که ګټور یا بې ګټې وي ،داسې تقلید کړي چې په اداري ډول زغمل کېدونکي وګڼل يش.

C Cد دې برخې اصطالحات
د ژوند پېښه– یوه داسې پېښه ،په عمومي ډول په کايف اندازه سرته ،چې د ماشوم زېږولو ،واده ،طالق یا د ښځې/خاوند د مړینې په څېر د یو شخص حالت
یا وضعیت بدلوي.

B Bپه دې تړاو د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالبو ته مراجعه وکړئ
•اغېزناک رهربان کوم کارونه کوي؟  .4مرشی
•څنګه ښه رهرب اوسېدلی شم؟  .4مرشی
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