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L اساسات

له کلونو راهيسې، کارپوهانو هڅه کړې چې د یوه ښه مدیر او ښه مرش تر منځ توپیرونه په ګوته کړي.

په عمومي توګه، مدیران په الندې برخو کې له مرشانو څخه توپیر لري:

 

په مهالوېش باندې د هغوی مترکز	 

د درلودونکي صالحیت اندازه	 

دا چې د هغوی څومره کارونه د ادارې وننه یاله ادارې څخه د باندې تر رسه کېږي	 

د هغوی دنده څومره د بدلونونو په راوستلو کې اغېزمنه ده	 

مرشان ډېر وخت له اوږدمهاله موضوع ګانو رسه کار لري او په یوه اداره کې د زیات صالحیت لرونکي وي. همدا شان، مرشان تر مدیرانو ډېر له ادارې څخه د 

باندې پېښېدونکې چارې کنرتولوي او زیاتره وختونه دوی په یوه اداره کې بدلونونه راويل.

که څه هم د دواړو دندو تر منځ توپیرونه شته، خو ډېر غوره کارکوونکي د »مدیر« او »مرش« دواړو ځانګړتیاوې په ځان کې لري. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

دلته د مدیرانو او مرشانو عمومي دندو ته یوه کتنه شوې:

مدیران:

د مرشانو الرښوونې تر رسه کوي.	 

د ادارې موخو د تر رسه کېدو په موخه پالن او بودجه ترتیبوي.	 

د مناسب کار د تر رسه کېدو د ډاډ په موخه څارنه تر رسه کوي.	 

کار اداره کوي.	 

دندې او مسوولیتونه کسانو ته سپارې او د پستونو )مقامونو( لپاره مناسب کاندیدان ټاکي.	 

هغه ستونزې هواروي چې د هغوی د مسوولیت په ساحه کې رامنځته کېږي.	 

د د مسؤولیت په ساحه کې د رامنځته کېدونکو پېچلتیاوو رسه د مبارز ې په موخه، د ستونزو د هواري مهارتونه کاروي.	 

د ټیمونو له کار څخه مدیریت او څارنه کوي.	 

مرشان:

ادارې ته الرښوونې کوي.	 

د یوې ادارې ماموریت بیان او تعريفوي	 

د کاروبار د بهرين چاپېريال پر تګالرې خپل اغېز اچوي	 

د ادارې پر بهرنيو ليدلوريو خپل اغېز اچوي	 

بدلون تعریف او رامنځته کوي	 

اداري رسچینې ترتیبوي تر څو ماموريت ترالسه او لیدلوري تحقق ومومي.	 

د ادارې ټول کارکوونکي هڅوي او انګېزه ورکوي	 

بیا یې خپلو  او  او مقاصد تفسیر  او دا د مدیرانو مسؤولیت دی چې څنګه د مرشانو موخې  دغه ټکي څرګندوي چې مدیران د مرشانو سرتاتیژي پر مخ وړي، 

کارکوونکو ته په اړه درس او روزنه ورکړي تر څو هغه موخې چې دوی یې غواړي ترالسه يش. د بېلګې په توګه، د فرنیچر جوړولو د یوې کمپنۍ بنسټ اېښودونکی 

او مرش چې دفرتي فرنیچر جوړوي ښایې په خپل دې صنعت کې میزونو ته د خلکو لېوالتیا وویني او خپل کار په پښو ودروي. دلته د کمپنی مرش ښایې تصمیم 
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ونیيس چې د دې ډول ميزونو په جوړولو رسه د خپلې کمپنۍ محصوالتو ته پراختیا ورکړي. د کمپنی مرش دلته له خپلو مدیرانو رسه کښېني او په دې بحث کوي 

چې څنګه دا ډول محصوالت تولید کړي، بازارموندنه ورته وکړي او بیا یې وپلوري. یو عملیايت مدیر ښایې دا تصمیم ونیيس چې د دې کار د تر رسه کولو لپاره 

نوې کاري ساحې، وسایلو او د کارکونکو روزنې ته اړتیا ده. د بازارموندنې مدیر به پرېکړه وکړي چې باید د دې کار لپاره نوی تبلیغايت کمپاین پیل يش. دلته د 

مدیرانو ونډه دا ده چې څنګه کوالی يش د مرش له خوا په کمپنۍ کې دا سرتاتیژيک الرښود یا هدایت عميل کړي.

ځینې وختونه د مرشانو په اړه د داسې خلکو په توګه فکر کېږي چې باید خپل تصورات ښه په پراخه پیامنه وکاروي، باید ښه په کره توګه فکر وکړي، داسې الرې 

چارې رامنځته کړي چې د سياالنو لخوا له کارول شویو الرو چارو څخه توپیر او غوره توب ولري.

خورا ښه مدیران د خپلو کارکونکو د کړو وړو او باورونو د رامنځته کولو لپاره له خپل نوښت او تصور څخه کار اخيل تر څو ستونزمنې دندې تر رسه کړي او د توکو 

او خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې نوې الرې چارې رامنځته کړي. په زیاترو بریالیو ادارو کې، له کارکوونکو څخه مته کېږي چې د خپل نوښت او تصور په 

کارولو په اغېزمن او ګټور ډول د توکو د تولید او خدماتو د وړاندې کولو کره الرې په نښه او کشف کړي. 

د  باندين چاپېریال  د  یا سازمان څخه  له رشکت  به، مرشانو  پخوا  لري.  بېلګې شتون  ډېرې  اړه  په  دندو  بدلېدونکو  د  کارکوونکو  او  مدیرانو  د مرشانو،  ورځ  نن 

له  بیا  رقابتي سوداګریز چاپېریال  ورځې  نن  د  که څه هم،  درلود.  باندې مترکز  کاري چاپېریال  پر داخيل  به  مدیرانو  او  اخیست  غاړه  پر  اغېزمنولو مسؤولیت 

مدیرانو، سوپروایزرانو او کارکوونکو څخه د دې غوښتنه کوي تر څو د خپلو پېرېدونکو اړتیاوې او هیلې درک، تفسري او پوره کړي. په چټک ډول د محصوالتو او 

خدماتو د وړاندې کولو لپاره اړينه ده چې د پېرودونکو د غوښتنو د بدلون د درک او د محصوالتو او خدماتو د وړاندې کولو ترمنځ واټن لنډ يش ترڅو دا غوښتنې 

پوره يا ترې محصوالت او خدمات ډېر يش. په اغېزمنه توګه د دې کار تر رسه کول، د مرشانو او مدیرانو تر منځ واټن له منځه وړي. په پایله کې، په ډېرو ادارو 

کې، له خلکو څخه په ټولو کچو کې غوښتنه کېږي تر څو له خپلو وړتیاوو څخه په ګټې پر پېرودونکو د ادارې په اړه خپل اغېز وشیندي.

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

مدیر – هغه کس چې د رشکت د یوې برخې یا ټول رشکت د چارو د ادارې مسؤولیت پر غاړه لري. مدیر اکرثاً کارکوونکي لري چې نوموړي ته راپور ورکوي.

مرش – هغه کس  چې په یوه اداره کې تر ټولو لوړ موقف لري او کوالی يش پر نورو باندې په لوړه کچه امر وکړي او یا هم پرې اغېز ولري.

B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

ښه مرشان کومې ځانګړتیاوې لري؟ ۴. مرشی	 

اغېزمن مرشان څه کوي؟ ۴. مرشی	 

څنګه کوالی شم یو ښه مرش شم؟ ۴. مرشی	 

ولې او څنګه کوالی شم چې په خپله اداره کې پیاوړي مرشان رامنځته کړم؟ ۴. مرشی 	 
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 .۲
ښه مرشان کومې 
ځانګړتیاوې لري؟
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L اساسات

له کلونو راهيسې د مرشۍ یا لیډرشيپ کارپوهان هڅه کوي چې په دقيقه توګه د يو ښه مرش د جوړېدو ځانګړتياوې په ګوته کړي. پایله داده چې تر اوسه هيڅ 

یو ډول غوره مرش نشته. دا چې څه شی یو ښه مرش جوړوالی يش د هغو رشایطو مطابق چې تاسې یې مرشي کوئ، توپیر لري. ښه مرشان د خپلو کاروبارونو، د 

خپلو کارکوونکو د ځانګړتیاوو او د کاروبار په ځای کې د چاپېریال د غوښتنو ماهیت ته په کتو رسه په بېالبېلو ډولونو رسه خلک رهربي کوي. که څه هم تر اوسه 

پورې د یوه ښه مرش کوم ځانګړی ډول نشته، خو بیا هم ځینې ځانګړتیاوې یا صفتونه شته چې د ښو مرشانو په منځ کې په ګډه موندل کېږي. ښایې تاسې دا 

ډول زیاتره ځانګړتیاوې ولرئ چې عبارت دې له:

د احساساتو د درک وړتیا لرل،	 

د پیاوړي شخصيت لرل،	 

په خپل ځان اعتامد لرل،	 

تواضع يا خاکساري،	 

د مثبت بدلون راوستلو لپاره په خپله وړتيا باور لرل،	 

ذکاوت،	 

او د موخو د تعقیب لپاره لېوالتیا لرل	 

ښه خربه دا ده چې ال اوس هم ناوخته نه دی تر څو په خپل ځان کې د مرشۍ ځانګړنې رامنځته کړئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

وړاندې تر دې چې تاسې د دې ځانګړتیاوو لړلیک ووینئ، د یوه استثنایي مرش په اړه چې تاسې یې پېژنئ او تاسې یې ښه رهربي کړي یاست فکر وکړئ. د هغه 

کس په اړه فکر وکړئ چې له تاسې رسه یې په مثبتو الرو چارو کې د ودې په خاطر مرسته کړې. دا کس ښايي یو سوداګریز مرش وي چې تاسې کار وررسه کړی 

وي، ستاسې په ټولنه کې کوم بریالی مرش وا ويس او یا هم کوم ملګری او یاهم د کورنۍ کوم غړی مو وي چې ستاسې پر وده یې مثبت پیاوړی اغیز درلودلی 

وي. اوس نو یوه شېبه فکر وکړئ چې ولې دا ځانګړی مرش ستاسې په ذهن کې راغی. هغه د مرشۍ کومې استثنایي ځانګړتیاوې لري؟  

دا چې تاسې د ډېرو ښو مرشانو په منځ کې د ګډو ځانګړتیاوو لړلیک ته غوږ یاست، نو په خپل ژوند کې د یوه استثنایي مرش په اړه فکر وکړئ. کومه یوه الندنۍ 

ځانګړتیا هغه تاسې ته په ښه توګه در پېژين؟

عاطفي زيرکتيا

اغېزمن مرشان هم خپل احساسات او هم د نورو احساسات درکوي. هغوی حتی په ډېرو ستونزمنو رشایطو کې د خپلو احساساتو په کنټرول مهارت لري. هغوی 

همدا شان پوهېږي چې څنګه د نورو پر احساساتو باندې نفوذ ولري. د بېلګې په توګه، هغوی د خپلو کارکوونکو په خوشاله ساتلو او انګېزه ورکولو کې ډېر بریايل 

وي. هغوی همدا شان پوهېږي چې څنګه هغه کارکوونکي مدیریت کړي چې په غصه وي، ډاریديل وي او یا هم خپه وي.

لوړ اخالق

هغه خلک چې ښه مرشي کوي لېوال وي تر څو پیاوړی شخيص کرکټر ولري. کله چې ستونزې راوالړېږي، هغوی په سمه توګه کارونه کنټرولوي، حتی ډېره اسانه 

کړنالره کاروي. دوی له نورو رسه منصفانه چلند کوي که څه هم دوی کوالی شوای چې له وضعیت څخه غیر منصفانه ګټه واخيل.

په ځان اعتامد

ښه مرشان پر ځان باندې اعتامد لري. هغوی د خپلو پرېکړو او کړنو په اړه ډاډه او مطمنئ وي. زیاتره ښه مرشان اکرثاً ټولنیز او قاطع کسان وي. کامله صدیقي 

)یو متشبثه او حکومتي چارواکې(  د خپل )کاویان مشوريت رشکت( په جوړولو کې له زیات شمېر ننګوونو رسه مخ وه، ځکه دا صنعت په افغانستان کې زیاتره 

د نارینه وو په الس کې دی. خو بیا هم، هغې پر خپلو پیاوړتیاوو باندې مترکز وکړ او د خپل ټیم پر وړتیا باندې باوري وه چې په هېواد کې غوره خدمات وړاندې 

کړي او باالخره په افغانستان کې د یوې بریالۍ ښځینه متشبثې په توګه یې ښه وده وکړه.
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تواضع

دا خربه ښایې تاسې حیران کړي چې ښه مرشان متواضع هم وي. هغوی د کمزورو پایلو مسؤولیت پر غاړه اخيل. کله چې یې کارونه ښه پر مخ ځي، نو بیا د 

خپلو ښو کارونو اعتبار یا کرېډېټ ډېر ژر له نورو رسه رشیکوي. کله چې یې کارونه ناسم روان وي، په پاک زړه هغه څه کوي چې کمزوري پايلې رامنځته کوي، 

خو موخه يې دا نه وه چې داسې څه تررسه کړي. ډېر ښه تکړه مرشان په دوامداره توګه کرېډېټ یا اعتبار رشیکوي او پر نورو  باندې تورونه نه لګوي.

له قدرت څخه مثبته ګټه اخيستنه

اغېزمن مرشان د بدلون د راوستلو او وضيعت د سمون لپاره په خپلو وړتياوو باور لري. هغوی له خپل ځواک څخه د خپلې شخصې ګټې په موخه ناوړه ګټه نه 

پورته کوي. بلکې وړتیا لري چې نور خلک د خپلې ادارې د سوکالۍ او ښه وايل لپاره تر اغېز الندې راويل. هغوی د خپل ځان پرځای د خپلې ادارې لپاره ډېر 

هيله من وي.

زيرکتيا

ښه مرشان ډېر زیرکه وي. هغوی د دې وړتیا لري چې معلومات په اغېزمنه توګه پروسېس کړي. هغوی د پیچلو الرو چارو، فرصتونو او ګواښونو د تجزیې او تحلیل 

وړتيا لري.

د موخو د تعقیب لپاره د باطني تحرک لرل

بې جوړې مرشان د جرأت ليوال وي. هغوی د خپلو موخو د تعقیب لپاره ډېر مصمم وي. خو په افغانستان کې ځینې وختونه یو کس باید د یوې محرمې موضوع 

په اړه »خپلې شونډې وچیچي«، استثنایي مرش بيا په دا شان موضوعاتو کې خپل د خوښې نظریات ډېر په ډېپلوماتیکه بڼه ابالغوي.

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

عاطفي زيرکتيا – د یو چا وړتیا چې خپل او د نورو خلکو احساسات درک کړي او د معلوماتو په کارولو رسه تفکر او کړه وړه رهربي کړي.

مرش – هغه کس  چې په یوه اداره کې تر ټولو لوړ موقف لري او کوالی يش پر نورو باندې په لوړه کچه امر وکړي او یا هم پرې اغېز ولري.

له قدرت څخه مثبته ګټه اخيستنه – د مرشانو وړتیا چې خپل ځواک په اداره کې د مثبتو پایلو د راوړلو لپاره کاروي.

B :د دې موضوع په اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د ښه مدیریت او ښې مرشۍ تر منځ توپیر څه دی؟ ۴. مرشی	 

اغېزمن مرشان څه کوي؟ ۴. مرشی	 

د مرشانو لپاره د اړيکو غوره مترينونه کوم دي؟ ۴. مرشی	 
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اغېزمن مرشان څه کوي؟
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ټول انفرادي کسان چې د مرشانو په توګه مسؤلیت لري باید خپل وخت او پاملرنه په ادارو کې تررسه کېدونکو کارونو ته وقف کړي. بې جوړې ښه مرشان پر دې هم مترکز کوي 

چې کارونه څنګه تر رسه کېږي. د خپلې مرشۍ په رول کې د دې دواړو کړنالرو یو ځای کول ستاسې اداره د فوق العاده بریالیتوبونو د تر السه کولو پر لور ور برابروالی يش. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د شخيص او ادارې بریا د اعظمي کولو  لپاره، بايد دنده )کوم کار تر رسه کېږي( او پروسه )کار څنګه تر رسه کېږي( په مترکز رسه رهربي يش.

دنده

د دې لپاره چې پوه شئ کوم کار تررسه کېږي، د خپلو ټيمونو او ادارې دندو په انسجام او مديريت مترکز وکړئ. که چېرې تاسې په دوامداره توګه 

الندې چارې تر رسه کړئ، د دندې اړوند کړو وړو په مرشۍ کې به بریايل و اوسئ:

د موخو او مسؤولیتونو تعریف او جوړښت	 

د رشکت قوانینو او معیارونو ته غاړه اېښودل	 

وړ کارکوونکو ته د دندو سپارل	 

د الرښوونې او نظريې ورکول	 

پروسه

د دې لپاره چې پوه يش کار څنګه تررسه کېږي، مرشان پر خپلو ټیمونو او ادارو کې د اغېزمنو ارتباطي کړو وړو پر څارنې او مديريت باندې مترکز 

کوي. که چیرې تاسې الندنۍ چارې په دوامداره توګه تر رسه کړئ، نو د ارتباطي اړوند کړو وړو په مرشۍ کې به بریا تر السه کړئ:

د خپلو کارکوونکو مالتړ، پرمختګ او روزنه	 

د خپلو کارکوونکو وړاندیزونو ته غوږ نیول	 

د خپلو کارکوونکو له ګټو څخه مالتړ کول	 

د تکړه کارکوونکو د کارکړنو او د هغوی د مثبتو ارتباطي اړوند کړو وړو پېژندل او مکافات 	 

زیاتره اغېزمن مرشان خپلو وړتیاوو ته انکشاف ورکوي تر څو په دوامداره توګه هغه دندې او ارتباطي کړه وړه چې پورته یې یادوونه وشوه، رهربي کړای يش. کله 

چې مرشان دا چارې په مداومه توګه تر رسه کړي، د هغوی د ګروپونو په منځ کې دندې او اړیکې رامنځته کېږي او خپل سازمان  پرې پیاوړي کوي.

C :د دې برخې د ځینو اصطالحاتو تعریف

مرش – هغه کس چې په یوه اداره کې تر ټولو لوړ موقف لري او کوالی يش پر نورو باندې په لوړه کچه امر وکړي او یا هم پرې اغېز ولري.

B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د ښه مدیریت او ښې مرشۍ تر منځ توپیر څه دی؟ ۴. مرشی	 

اغېزمن مرشان کومې ځانګړتیاوې لري؟ ۴. مرشی	 

د مرشانو لپاره د اړيکو غوره مترينونه کوم دي؟ ۴. مرشی	 
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A شته اضايف مواد

څنګه د سرتو ټیمونو کارپاڼه یا ورک شیټ جوړ کړو

له نورو الرښوونو څخه د مرستې تر السه کول

د اغېزمنو موخو د کارپاڼې جوړول
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غوره مترينونه کوم دي؟
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د اړيکو تر ټولو مهمه موخه دا ده چې خپل پیغام په داسې توګه نورو ته ورسول يش تر څو نور خلک د هغه د اوریدو او پرې پوهېدو وړتیا ولري. رېښتینويل، ساده 

توب او تکرار د دې کار د ترالسه کولو مهم اصول دي.

يو غوره اړيکه نيوونکی کس بايد الندې پنځه ګامونه په پام کې ونييس:

د پیغام ساده ساتل	 

غوره غوږ نیوونکی اوسېدل	 

د حقیقت ویل	 

په کرثت او بېالبېلو الرو چارو د پیغام رشیکول	 

زیات لوستل	 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د هر مرش لپاره تر ټولو اړین مهارت دا دی چې له زیات شمېر خلکو رسه په اغېزمنه توګه اړيکه ونييس. عرضه کوونکو، پېرودونکو او یا هم کارکونکو ته په واضح 

او ښکاره توګه د خپل لیدلوري رسول ډېر مهم دی. دا معلومات به له تاسې رسه مرسته وکړي چې په ډېره اغېزمنه توګه اړيکې ونيسئ.

لومړی ګام: اړيکې ساده وساتئ. په یاد مو وي چې د اړيکو لومړۍ موخه پوهاوی دی. که چېرې خلک ستاسې پر خربو باندې پوه نيش، هغوی به هغه څه تر 

رسه نه کړي، چې تاسې یې غواړئ. د دې لپاره چې په واضح او ښکاره توګه اړيکه ونيسئ، ټولې چارې او کارونه مو ساده کړئ. دا کار تر خربو کولو یا لیکلو 

وړاندې د اړيکو په بهري کې په مغز کې وساتئ. تاسې د څه يش د تر السه کولو هیله لرئ؟ ستاسې د پیغام منځپانګه څه شی ده؟ څه چې غواړئ هغه څه ډول 

په ساده او مستقیمه توګه ویالی شئ؟

دویم ګام: ښه غوږ ونیسئ. زیاتره خلک ګومان کوي چې دوی ډېر ښه غوږ نیوونکي دي. له بده مرغه، اکرثه یې غلط دي.

کله چې تاسې غوږ نیوونکي یاست:

خپل مترکز مو ټول مقابل کس ته واړوئ، مهمه نه ده چې ایا تاسې یوازې یاست، د یوې ډلې کوم غړی یاست او یا هم د ۱۰۰۰ مخاطبینو په منځ کې ناست 

یاست. که چېرې تاسې په خپل موبایل کې ټلېفوين پیغامونه ګورئ، یا دا تصور کوئ چې پاتې ورځ به کوم کارونه تر رسه کوئ، یا خپل برېښنالیکونه ګورئ او 

یا هم کوم بل چا ته ګورئ، نو ښکاره خربه ده چې تاسې په ښه توګه غوږ نه نیسئ او هېڅکله به هم پوه نشئ چې مقابل کس څه وویل. 

کله چې تاسې خربې کوونکي یاست:

باید ډاډه واوسئ چې بل کس ته د ځواب ویلو په موخه وخت او ځای پرېږدئ. د بل کس ظاهري څېرې او بدين ژبې ته متوجه اوسئ. پوښتنې مطرح کړئ او 

له اړوند نظریاتو رسه مرسته وکړئ. دوه اړخیزه اړيکه د دواړو کسانو لپاره غوره درک یا پوهاوی رامنځته کوي.

درېیم ګام: حقیقت ووایاست. غوره سوداګریز مرشان ډېر رېښتیني وي، هغوی که له عرضه کوونکو، پېرودونکو او یا هم له کارکوونکو رسه اړيکې نييس. درواغ، 

اعتامد له منځه وړي. کله چې اعتامد خراب يش، نو د هغه بېرته تر السه کول ډېر ستونزمن او کله نا کله یو مخ ناشونی کار وي. 

څلورم ګام: خپل پیغام په کراتو کراتو او له بېالبېلو الرو رشیک کړئ. کله چې تاسې د یوې مهمې موضوع په اړه اړيکه نيسئ، بېالبېلې رسنۍ وکاروۍ او خپل پیغام 

تکرار کړئ. زیاتره خلک د پيغام له جذب څخه مخکې هغه باید دری ځلې واوري. کله چې د کوم بدلون په شان د موضوعاتو په اړه اړيکې نيسئ، خپل پیغام له 

بېالبېلو الرو خپور کړئ. د بېلګې په توګه، تاسې کوالی شئ خپل پیغام په یوه ناسته کې ورسوئ، د برېښنالیک له الرې یې واستوئ او یا هم یوه کس ته یې ووایاست. 

په ډېر صداقت او صمیمت رسه خربې وکړئ. خپل اوریدونکي ته دا فرصت په الس کې ورکړئ چې له تاسې پوښتنې وکړي او خپلې اندېښنې در رسه رشیکې کړي.

پنځم ګام: زیات ولولئ. د دې لپاره چې د لیکلو او لفظي اړيکو مهارتونه مو ښه والی ومومي، زیات ولولئ. لوستل ستاسې د پوهې د زیاتوايل المل ګرځي، 

ستاسې د لغاتو زیرمه پراخوي او هغه الرې چارې چې تاسې پکې خپل نظریات وړاندې کوئ هغه مو در پیاوړې کوي. که چېرې تاسې په مطالعې باندې عادت 

و نه اوسئ، بیا په ورځ کې د مطالعې لپاره خپل وخت وټاکئ. کوالی شئ په ورځپاڼه یا هم په خپل ټلېفون یا ټبلېټ کې تر کار وړاندې د سهار له خوا سوداګریز 

خربونه ولولئ او یا هم د خپل خوب په ځای کې کتاب ولرئ او تر ویده کېدو وړاندې یې مطالعه کړئ.
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C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

عرضه کوونکی – هغه کس یا اداره چې د اړتیا وړ محصوالت یا خدمات وړاندې کوي.

پېرودونکی – هغه کس یا اداره چې له پلورنځي یا یوه رشکت څخه توکي یا خدمات پېري.

مرش – هغه کس  چې په یوه اداره کې تر ټولو لوړ موقف لري او کوالی يش پر نورو باندې په لوړه کچه امر وکړي او یا هم پرې اغېز ولري.

رسنۍ – د ټولییزو اړیکو اصيل وسایل لکه خپروونکې رسنۍ، چاپېدونکې رسنۍ، ټلېفون، راډیو او انټرنېټ.

B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

ښه مرشان کومې ځانګړتياوې لري؟ ۴. مرشی	 

ښه مرشان کومې ځانګړنتياوې لري؟ ۴. مرشی	 

اغېزمن مرشان څه کوي؟ ۴. مرشی	 
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ولې باید دواړه هم شخيص او 

هم مسلکي شبکې رامنځته کړم 
او دا کار څنګه کوالی شم؟
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بریايل سوداګریز مرشان هم مسلکي او هم شخيص شبکې لري. د هغوی مسلکي شبکې د هغوی د کاروبار په اړه نوې فرصتونه او نظرونه وړاندې کوي. د هغوی 

په توګه، ښایې  بېلګې  او شخيص شبکې ښایې رسه ورته و اويس. د  پیاوړې مسلکي  لپاره حیايت ارزښت لري. اکرثاً،  بیا د شخيص پرمختګ  شخيص شبکې 

ستاسې د مسلکي شبکې غړي ستاسې شخيص ملګري و اويس، او یا هم ستاسې د شخيص شبکې غړي ښایې تاسې ته داسې مشورې او نظرونه درکړي چې 

ستاسې د مسلکي پرېکړو او پرمختګ په برخه کې ډېر ګټور متام يش.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د نن ورځې چاپېریال ډېر رقابتي دی حتی هغه غوره رشکت هم باید داسې الرې ومومي چې خپل محصوالت او خدمات تازه او په پر له پسې توګه په بهبود کې 

وسايت. یوه تر ټولو غوره الره چې وکوالی شو خپل ځان انګېزه لرونکی وساتو او له رامنځته کېدونکو بدلونونو څخه خرب و اوسو هغه ستاسې د شبکو له الرې 

شونې ده. ستاسې د شبکو غړي، هم مسلکي او هم شخيص، کوالی يش تاسې ته نوې نظریې او الرې چارې در په ګوته کړي تر څو له تاسې رسه د یوه نوښتګر 

مرش دګېدلو په برخه کې مرسته وکړي. همدا شان تاسې کوالی شئ سالکار ومومئ یا هم بالقوه پېرودونکو ته د خپلو مخ پر وده شبکو له الرې الرسسی ومومئ.

ستاسې د شبکو د پراخه کولو لپاره د پيل تر ټولو سرت ځای دا دی چې هغه کسان او ادارې ومومئ چې ستاسې په شان ورته ګټې لري. د بېالبېلو الرو په کتلو 

له داسې اشخاصو او ادارو رسه ځانونه ونښلوئ چې له ستاسو څخه نوي او بېالبېل لیدلوري لري. دا ډول شبکې جوړول له تاسې رسه مرسته کوي تر څو خپل 

کاروبار ته له نویو الرو وګورئ. دا ډول شبکې حتی د ماشومانو له ښوونځي یا نورو کلیوايل یا ټولنیزو غونډو له الرې له ښوونځي څخه جوړېږي. 

د دې لپاره چې خپله مسلکي شبکه مو جوړه او پراخه کړې وي، له هغو خلکو رسه آشنا شئ چې د هغوی کاروبار تاسې ته نږدې موقعیت لري، يا ستاسې په شان د کاروبارونو 

مرشي کوي. په خپله مسلکي شبکه هغه خلک هم در ګډ کړئ چې تاسې ترې محصوالت او خدمات پېرئ او یا هم هغه پېرودونکي چې تاسې غواړئ هغه وپېژنئ. له سیمه 

ایزو سوداګریزو  ټولنو یا هم د خپل صنعت له سوداګریزو  ټولنو رسه یو ځای شئ او د هغوی په غونډو، کنفرانسونو او سوداګریزو  نندارتونونو کې ګډون وکړئ.

په یوه ټولګي کې ګډون په نظر کې ونیسئ. ډاډه اوسئ چې هلته به هم تاسې داسې له انرژي ډک خلک ومومئ چې غواړي زده کړه وکړي او د کورس د موضوع 

په اړه ستاسې په څېر لېوالتیا او ګټې ولري. ستاسې له خوا د موضوع له ټاکنې نه پرته، په یوه ټولګي کې ګډون کول به ستاسې د مرشۍ مهارتونه او وړتیاووې ال 

پسې پراخې کړي، مهمه نه ده که هغه ستاسې په سوداګرۍ پورې مستقیم یا غیر مستقیم تړاو لري یا نه. انالین کورسونه چې په عمومي توګه »ډله ييز پرانیستي 

انالین کورسونه« یا )MOOCs( بلل کېږي هغه سرت ځایونه دي چې تاسې کوالی شئ پکې ګډون وکړئ او ځېنې وختونه وړیا وي.

د هغو خلکو د لېوالتیا په اړه فکر وکړئ چې تاسې یې له پخوا پېژنئ. له هغو خلکو رسه چې تاسې یو ځای وخت تېروئ د کومو موضوع ګانو یا موخو په اړه مو 

ګټې رشیکې دي؟ شاید هغوی هم وغواړي چې له تاسې او له نورو هغو خلکو رسه چې ورته ګټې لري، یو ځای واويس. د یو شمېر ملګرو او آشنایانو رابلل چای 

یا د غرمې ډوډی ته هم یوه غوره الره ده تر څو له یوه بل رسه ال ښه نږدې او وپېژنئ. تاسې کوالی شئ هغوی وهڅوئ تر څو نور ملګري او همکاران را وبويل، په 

همدې ترتیب به د ګډونوالو او د ورته لیدلورو لرونکي خلکو کړۍ ال پسې پراخه او زیاته يش.

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

سالکار –یو مجرب او باوري مشاور.

شبکه جوړول – له هغو کسانو او ډلو رسه د معلوماتو او نظریاتو رشیکول چې ورته یا ګډې ګټې لري.

شخيص شبکه – هغه ډله کسان چې د شخيص پرمختک په موخه معلومات او نظریات رشیکوي.

مسلکي شبکه – هغه ډله خلک/ادارې چې کاروباري او مسلکي موخو ته د ګټې رسولو په خاطر سوداګریز معلومات او نظریات رشیکوي.
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B :د دې موضوع په اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څنګه کولی شم د هغه سمونونو په اړه نظریات را ټول کړم چې زه يې غواړم؟	 



18   |   دستیار

.۶
ولې او څنګه کوالی شم د خپل 

سازمان مرام نامه وټاکم؟
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ستاسې د سازمان د ماموريت بيانيه هغې قطب منا ته ورته ده چې تاسې رسه ستاسو د خوښې رسه سم د کاروبار د تګلوري په معلومولو کې مرسته کوي. ستاسې 

د سازمان د ماموريت بيانيه له تاسې او ستاسې له کارکونکو رسه د کار په اداره او د پرېکړو په جوړولو کې مرسته کوي. د ماموريت بيانيه به له هر چارسه مرسته 

وکړي چې باید کوم فرصتونه تعقیب او کوم پرېښودل يش. د خپل سازمان د ماموريت د بيانيې په ترتیبولو کې بايد پر هغو مقاصدو، محصوالتو او بازار مترکز 

وکړئ چې تاسې يې د خدمت اراده لرئ. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د ماموريت د بيانيې پر بنسټ تاسې کوالی شئ د یوه مرش يا د یو سازمان  په توګه رامنځته کېدونکي پرمختګونه و ارزوئ. د ماموريت د بيانيې لرل له تاسې 

رسه د وړ کارکوونکو په ټاکنه کې مرسته کوي، تاسې کوالی شئ داسې کسان وګامرئ چې کاري سابقه، مهارتونه او روشونه يې ستاسې د سازمان له ماموريت 

رسه سمون ولري.

له څرګندې بيانيې او موخې څخه پرته د پریکړو نیول او عميل ګامونه اخیستل کوالی يش تاسې او ستاسې اداره په غلطه الره روانه کړي. د ماموريت له بيانيې 

پرته د یوه کاروبار چلول له تګلوري څخه پرته د موټر چلولو ته ورته دي. کومې دندې چې ستاسې د سازمان ماموریت نيش تر رسه کوالی په واقعیت کې رسچینې 

ضایع کوي او ښایې د دې سبب وګرځي چې ستاسې اداره یا موسسه خپل پېرودونکي، کارکوونکي او وخت له السه ورکړي.

د یوې ادارې یا سازمان  د مرش یا رهرب په توګه، تاسې لومړۍ درجه مسوولیت لرئ چې د ماموريت بيانيه ترتیب کړئ. د دې کار د تر رسه کولو لپاره، غوره ده 

چې له خپلو لومړنیو افکارو څخه د ماموريت بيانيه جوړه کړئ او وروسته یې په اړه فکر وکړئ چې تاسې څه شی جوړ کړي دي. تاسې او ستاسې اداره به د اوږد 

وخت لپاره مرام نامه  تعقیبوي، له همدې کبله ډاډه شئ چې لیدلوری مو په دقیقه توګه منعکس شوی دی.

د ماموريت بيانيې د جوړولو لپاره ترټولو ښه الره دا ده چې الندنیو پوښتنو ته ځواب وویل يش. وروسته مو د خپلو ځوابونو په اړه له هغه اشخاصو رسه بحث وکړئ 

چې ستاسې د کاروبار ارزوګانې او هیلې پېژين او له زړه غواړي له تاسې رسه د ماموريت د بيانيې په چمتو کولو کې مرسته وکړي.

 

ستاسې د سازمان  موخه څه ده؟	 

تاسې څه ډول محصوالت یا خدمات وړاندې کوئ؟	 

ستاسې لومړنی پېرودونکي څوک دی، ستا لومړنی بازار کوم دی؟	 

غوره اداره یا سازمان ډېرې لنډې او متمرکزې د ماموريت بيانيې لري. د هغوی ماموريت مخ پر وړاندې، ساده او مستقیم وي. ډېر وخت د ماموريت بيانيه یوازې 

یوه جمله وي. د ماموریت غوره بيانيې په اسانۍ ډېر ژر د پوهېدو او یادېدو وړ وي. همداشان هغه ډېر خلص وي، ځکه په هغو کې د سازمان  یا ادارې د کاروبار 

یا فعالیت روح او بنسټ راغلی وي.

بېلګې: نړیوالې 

»د نړۍ په بېوزلو ټولنو کې له خلکو او کورنیو رسه مرسته کول«	 

        )د پاملرنې نړیواله موسسه(

»زيان مه اړوئ«	 

        )ګوګل(

»د ګټورتوب او برياليتوب لپاره د نړۍ د کارپوهانو نښلول«	 

        )لینکډېن(

»موږ د خلکو پیسې ساتو تر څو غوره ژوند ولري«	 

         )واملارټ(
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سیمه ئیزې بېلګې: 

»موږ ساده، وړیا او د ښه کیفیت مخابرايت خدمتونه وړاندې کوو تر څو ټول افغانان وکوالی يش له خپلو کورنیو او ملګرو رسه اړیکه کې و اويس.«	 

         )اتصاالت افغانستان(

» په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ تقويه کول، د ودې لپاره کتلست، او باالخره د هېواد او د خلکو د سوکالۍ  لپاره مرسته کول«	 

)AIB د افغانستان نړیوال بانک(            

ملن د خوښې وړ محصوالت د افغانانو او نړیوالو لپاره د غوره خدماتو له الرې وړاندې کوي.« 	 

         )ملن(

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

د ماموريت بيانيه – د یوه رشکت، سازمان  یا یوه کس د موخو او ارزښتونو رسمي لنډیز.

B :د همدې موضوع په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څنګه کوالی شم د خپل سازمان موخې وټاکم؟ ۴. مرشی	 

ولې او څنګه کوالی شم د خپله شخيص مرام نامه  ترتيب کړم؟ ۴. مرشی	 

څنګه کوالی شم خپلې شخيص موخې وټاکم؟ ۴. مرشی	 
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.۷
څنګه د خپلې ادارې 

موخي وټاکم؟ 
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L اساسات

د سازمان د موخو ټاکل له تاسو رسه مرسته کوي چې د راتلونکو هيلو د ترالسه کولو لپاره د دندو ټاکنه وکړئ. د خپل سازمان د موخو د ټاکلو لپاره سرت او زړور 

فکر وکړی. خپله اوږده مطلوبه راتلونکې په ګوته کړئ او بیا بېرته پر هغو پالنونو باندې کار وکړئ چې هغه په اوس مهال کې عميل کړای شئ. د هغې سرتې 

موخې په لیکلو پیل وکړئ چې تاسې غواړئ په راتلونکو ۱۵ کلونو کې يې ترالسه کړئ. بیا هغه موخې ولیکئ چې تاسې غواړئ سازمان مو ورته په راتلونکو ۵ 

کلونو کې ورسېږي. باالخره، هغه موخې مو کومې دي چې غواړئ په یوه کال کې ورته ورسېږئ؟ بیا همدا موخې له خپل یو سالکار يا روزونکي رسه د نظريې 

اخیستلو په خاطر رشیکې کړئ. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د سازمان موخې تاسې خپل مطلوب راتلونکې ته سوق کوي. د الندنیو پوښتنو په ځوابولو رسه خپلې موخې تعریف کړئ:

د خپل سازمان لپاره مو یوه له تر ټولو سرته او ارماين موخه څه ده چې تاسې یې غواړئ هغه په راتلونکو ۱۵ کلونو کې ترالسه کړئ؟ سرت فکر وکړئ. زړور 	 

و اوسئ. په راتلونکو ۱۵ کلونو کې خپله موسسه یا اداره څنګه وینئ؟

کله چې دې موخې ته په رسېدو کې بريايل شئ څنګه به پوه شئ؟	 

د خپلو پېرودونکو لپاره به مو څه شی متفاوت وي؟ تاسې او ستاسې کارکوونکي به څنګه په دې برخه کې بریايل وي؟	 

کله چې دې پوښتنو ته پر خپلو ځوابونو فکر کوئ، زیاتره پر هغو مسایلو باندې مترکز وکړئ چې تاسې ته ډېر اهمیت لري. د بېلګې په توګه، ښایې تاسې نورو 

خلکو ته د وړاندې کېدونکو خدماتو په اړه څرګنده نظرونه ولرئ، او یا هم داسې الرې چارې ورته ولرئ چې په ترڅ کې یې تاسې غواړئ په محصوالتو او خدماتو 

کې نوښت راولئ. ستاسې د مؤسسې لپاره ستاسې موخې ښایې څرګنده کړي چې تاسې څنګه غواړئ چې خپل کارکوونکي رهربي کړئ یا دا چې غواړئ خپل 

رشکت مو څومره ګټور و اويس. ښایې تاسې په دې اړه چې څنګه غواړئ خپله موسسه د ټولنې او نورو خلکو ژوند کې اصالح او ښه والی راويل، کوم واضح او 

روښانه لیدلوری ولرئ. 

د خپلو موخو په جوړولو کې نوښتګر او متفکر اوسئ. هغه ټول ولیکئ. وروسته بیا خپلې نظریې له نورو هغو خلکو رسه چې تاسې یې افکارو ته ارزښت ورکوئ، 

رشیکې کړئ او پرې بحث وکړئ. بیا د همدې خربواترو له مخې خپلې موخې اصالح کړئ. د سازمان  د مرش په توګه تاسې ته څه شی ډېر مهم دي؟ د همدې 

موخو تر رسه کول به له تاسې او نورو څخه څه شی وغواړي؟

وروسته له هغه چې تاسې په راتلونکو ۱۵ کلونو کې د خپل سازمان  په اړه ښکاره لیدلوری تر السه کړ، بیا مو خپل نظر لنډمهاله موخو ته ور واړوئ. غواړئ په 

راتلونکو ۱۵ کلونو کې ستاسې موسسه څه شی تر السه کړي؟ ستاسې اداره به څنګه ښکاریږي؟ ستاسې پیرودونکي به څوک وي؟ په پنځو کلونو کې به څه شی 

کوئ؟ څنګه به یې رهربي کوئ؟ ستاسې اداره به ستاسې د کارکوونکو له ودې او پرمختګ رسه څه ډول مرسته کوي؟ د خپلو افکارو ليکلو او اصالح کولو ته تر 

هغه پورې ادامه ورکړئ چې ترڅو مو په راتلونکو پنځو کلونو کې د خپلو غوښتنو د ترالسه کولو لپاره يو څرګند ليدلوری رامنځته کړئ نوي.

باالخره، د خپل سازمان  لپاره له نن څخه تر یوه کال پورې پر خپلو موخو باندې مترکز وکړئ. د یو سازمان  په توګه به تاسې تر هغه وخته پورې څه تر رسه کړئ؟ 

په اغېزمنه توګه دې موخې ته د رسیدو لپاره به څه تر رسه کړئ؟ یو کال وروسته به څه ډول ستاسې اداره ال ډېر فعالیت ولري او ال به په ښه توګه رقابت وکړي؟ 

د بېلګې په توګه، نرګس د کايف یو پلورنځی لري او د هغې وروستۍ موخه دا ده چې په راتلونکو ۱۵ کلونو کې په ټول افغانستان کې د پلورنځيو سلسله ولري. 

دې موخې ته د رسېدو لپاره، نوموړې پرېکړه کړې چې په راتلونکو ۵ کلونو کې هغه باید لږ تر لږه دری نور پلورنځي پرانیزي. او د دې لپاره چې په راتلونکې کې 

ال زیات نور پلورنځي ولري نوموړې سږ کال هوډ لري چې په خپل اوسني یوازیني پلورنځي کې خپل زاړه مجرب کارکوونکي ښه و روزي تر څو په راتلونکې کې 

هغوی د دې پلورنځي رسپرستي پر غاړه واخيل.

دا چې تاسې ۱۵ کلنې، ۵ کلنې او یو کلنې موخې ټاکئ، د شونتیا تر بریده پورې دقيق اوسئ. تصور وکړئ چې هغه راتلونکې به څنګه ښکاري، تاسې به څه 

کوئ، له چا رسه به کار کوئ او څنګه به کار کوئ. د دې لپاره چې خپل پالن ته عميل جامه ور واغوندئ، نو په راتلونکې کې د هرې ۱۵ کلنې، ۵ کلنې او یو 

کلنې موخې لپاره مناسبې نېټې وټاکئ. د خپلو موخو په اړه له خپلو روزونکو، سالکارانو او نورو هغو کسانو رسه چې ستاسې د سازمان  په مرشۍ کې دررسه 

مرسته کوي، مشوره واخلئ او بحث وکړئ.
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په یاد مو وي چې موخې له هغو بدلونونو څخه اغېزمنې کېږي چې د مرش په توګه ستاسې له کنټرول څخه د باندی يا دننه وي. بدلونونه کېدای يش ستاسې له 

سوداګریز چاپېریال څخه را والړ يش او یا هم ستاسو او یا ستاسو د سازمان  له خوا د تجربه شویو فرصتونو او ستونزو څخه را والړ يش. د دې لپاره چې اوږدمهاله 

موخو ته ورسېږئ، د همغې راتلونکې پر لور حرکت وکړئ او هر کال د خپلې ادارې موخې تر نظر تېرې کړئ. 

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

نظریه )فیډبک( – هغه معلومات چې یو چاته د هغه د کړو وړو د ښه وايل یا بدلون لپاره د مرستې په موخه ورکړل شوي وي.

موخه – له يو يا ډېرو مقصدونو رسه لېدونکې او اندازه کېدونکې وروستۍ پایله ده چې په یوه ټاکيل مهالوېش کې تر السه کېږي.

سالکار – یو مجرب ا و باوري مشاور.

لیدلوری – یوه هیله منه ترشېح ده چې یو کس یا یو سازمان يې په راتلونکې لنډ یا اوږدمهاله کې د ترالسه کېدو غوښتونکي وي. 

B :د دې موضوع په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

ولې او څنګه کوالی شم د خپل سازمان مرام نامه  وټاکم؟ ۴. مرشی	 

ولې او څنګه کوالی شم د خپله شخيص مرام نامه  وټاکم؟ ۴. مرشی	 

څنګه خپلې شخيص موخې ټاکالی شم؟ ۴. مرشی	 

A شته اضايف مواد

د اغېزمنو موخو د کارپاڼې جوړول

د موخو د ټاکنې کارپاڼه

 



24   |   دستیار

.۸
ولې او څنګه کوالی شم د خپله 

شخيص مرام نامه  وټاکم؟
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L اساسات

د شخيص ماموريت بيانيه دا تعریفوي چې تاسې څوک یاست او تاسې ته بریالیتوب څنګه ښکاري. غوره مرشان له وخت څخه به ګټې اخیستنې هڅه کوي چې 

د خپل شخيص ماموريت بيانيه جوړه کړي. په دې فکر پیل وکړئ چې تاسې ته څه شی ډېر مهم دي. تاسې ته شخيص وده او پرمختګ په څه معنی دي؟ پر 

پیاوړتیاوو مو فکر وکړئ او څنګه کوالی يش ستاسې په راتلونکې کې ښه والی راويل. له هغو خلکو څخه معلومات را ټول کړئ چې تاسې ښه پېژين. کله کله 

ښایې دا تاسې ته ډېره وسوسه انګېزه وي چې که په دې نوملړکې مذهبي او کلتوري نورمونه چې په افغانستان کې ډېر عام دي، هغه هم شامل کړئ. هڅه وکړئ 

چې ډېر ژور او عميل فکر وکړئ تر څو د ماموريت بيانيه په رېښتیا رسه د دې منعکسوونکې و اويس چې تاسې څوک یاست.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د هغه څه تر السه کول چې تاسې د یوه کس په توګه د هغه آرزو لرئ هغه ستاسې د ارزښتونو په اړه په تفکر رسه پیلېږي. کله چې تاسې د خپل ژوند په اړه په 

ډېرو پراخو رشایطو رسه تفکر کوئ، نو څه شی تاسې ته ډېر ارزښت لري او ولې؟ په ژوند کې مو سرت لومړیتوبونه څه دي؟ په دې کې ښایې شخيص ارزښتونه 

لکه کورنۍ یا السته راوړنې، نوښت، روغتیا یا باطني همغږي شامله و اويس. هېڅ راز سم يا ناسم ځوابونه نشته. څه شی چې ډېر ارزښت لري هغه دا دي چې 

تاسې خپل زیاتره وخت پر هغو مسایلو باندې په صداقت رسه په فکر کولو تیروئ چې تاسې ته ډېر ارزښتمن دي. د دې کار د تر رسه کولو لپاره تر ټولو ډېره 

ساده الره دا ده چې دا ټول ارزښتونه چې تاسې غواړئ هغه په ژوند کې ولرئ، رسه لیست کړئ.

اوس نو د خپل ځان ۵ یا ۷ پیاوړي ارزښتونه وټاکئ. تاسې ښایې بېرته د هغو وختونو په فکر کې والړ شئ کله چې تاسې له سختو رشایطو رسه مخ وی او یا 

هم ننګوونکې پرېکړې مو کړي وي. په هغو وختونو کې څه شی تاسې ته ډېر ارزښتمن وو؟ کله چې تاسې د خپل ځان ۵ یا ۷ پیاوړي ارزښتونه په نښه کړل، 

هغه ولیکئ. د دې لپاره چې هغه خپل ژوندانه ته راولئ او هغه ال درته خاطره انګيز وګرځي، له خپلو نږدې ملګرو او کورنۍ رسه يې رشیک کړئ. دا ارزښتونه به 

ستاسې د ماموريت بيانيه رامنځته کړي.

همدا شان د خپل شخيص ماموریت منځپانګه مو داده چې پوه شئ تاسې اوس څوک یاست. اوس خپلې اوسنۍ پیاوړتیاوې وګورئ. هغه ولیکئ. له نورو څخه 

چې تاسې ښه پېژين وپوښتئ چې هغوی په تاسې کې کومې شخيص پیاوړتیاووې ویني. زیاتره خلک فکر کوي چې هغوی پوهېږي چې په څه يش کې ښه دي، 

خو هغوی اکرثاً یې غلط دي. له نورو څخه د معلوماتو را ټولول چې تاسې پرې اعتبار لرئ له تاسې رسه مرسته کوي تر څو تاسې ته ستاسو په اړه یوه ښه بشپړ 

انځور درکړي او هم درته ووايې چې څنګه نور خلک تاسې ویني.

د خپل ځان د بدلون هڅه مه کوئ. بریالیتوب زیاتره هغه وخت تر السه کېږي چې تاسې پر خپلو پیاوړتیاوو باندې مترکز وکړئ. هغه څه کې غوره والی تر السه 

کړئ په کوم کې چې تاسې ال له پخوا نه ښه وئ.

اوس نو د خپلې مطلوبې راتلونکې په اړه فکر وکړئ. څنګه غواړئ چې خپلې پیاوړتیاووې وکاروئ تر څو خپله د خوښې وړ راتلونکې جوړه کړئ؟  څه ډول اقدامات 

یا مقاصد ستاسې ارزښتونو ته الهام ورکوي؟ کله چې تاسې د خپلې ښې راتلونکې په اړه فکر کوئ، غواړئ پر چا باندې اغېزه ولرئ؟ ولې؟ څنګه؟ غواړئ په 

ژوند کې کوم ډېر مهم او با ارزښته کار تر رسه کړئ؟ دغو پوښتنو ته ستاسې ځوابونه کوالی يش له تاسې رسه د ماموریت د بيانيې په جوړولو کې مرسته وکړي. 

خپله د مرام نامه  مو ساده جوړه کړئ. هغه اغېز کوم چې تاسې یې غواړئ پر نورو خلکو باندې یې په راتلونکې کې ولرئ، هغه ترشیح کړئ. دغو پوښتنو ته د 

خپلو ځوابونو په اړه له خپلو نږدې ملګرو او کورنیو رسه بحث وکړئ. په خربو او مباحثاتو کې کېدای يش تاسې ته خپل نظریات ال پسې روښانه يش. همدا شان، 

د نورو خلکو لیدلوري هم کوالی يش ستاسې نظر در پراخ او چټک کړي.

د خپل ماموريت د بيانيې په اړه په خپلو نظریاتو باندې کار ته دوام ورکړئ تر څو له هغو مقاصدو رسه اړخ ولګوي چې ستاسې ارزښتونو ترې الهام اخيستی. د 

زیاترو خلکو شخيص ارزښتونه دې ته لېواله دي چې هغه په ټول ژوند کې ورته پاته يش. ستاسې د شخيص ماموريت بيانيه ښایې د هغو فرصتونو او ننګونو له 

مخې چې ستاسې پر ژوند اغېزه کوي، بدلون ومومي. خپله مرام نامه  مو له رسه وګورۍ او هغه تازه )اپډيټ( وساتئ تر څو هغه عمومي تګلوری چې تاسې لری، 

هغه منعکس کړای يش. د خپل لیدلوري د انعکاس، مذاکرې او اصالح لپاره د وخت برابرول کوالی يش ستاسې شخيص وده او پرمختګ پیاوړی کړي، چې په 

ترڅ کې به یې ستاسې بریالیتوب، ستاسې خوشحايل او هغه مثبته اغېزه چې تاسې یې پر نورو باندې لری، پياوړې کړي.

 

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

د شخيص ماموريت بيانيه – هغه لنډه بيانيه چې دا تعريفوي ته څوک يې او برياليتوب تا ته څنګه ښکارېږي.



26   |   دستیار

ارزښتونه – د یوه کس اصول یا د کړو وړو معیارونه؛ په ژوند کې د ځینو شیانو د اهمیت په اړه انفرادي قضاوت.

B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څنګه کوالی شم خپلې شخيص موخې په ګوته کړم؟ ۴. مرشی	 

ولې باید دواړه هم شخيص او هم مسلکي شبکې رامنځته کړم او دا کار څنګه کوالی شم؟ ۴. مرشی	 

څنګه کوالی شم یو ښه مرش و اوسم؟ ۴. مرشی	 

ولې او څنګه کوالی شم د خپل سازمان مرام نامه  وټاکم؟ ۴. مرشی	 
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۹. څنګه کوالی شم خپلې 
شخيص موخې په ګوته کړم؟
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L اساسات

د شخيص موخو رامنځته کول به له تاسې رسه خپل مطلوب راتلونکي ته په رسېدو کې مرسته وکړي. خپلې شخصې موخې مو د دې خربې په پیل رسه وټاکئ 

چې غواړئ له نن څخه ۱۵ کاله وروسته څه تر رسه کړئ. بیا، په دې اړه فکر وکړئ چې په راتلونکو پنځو کلونو کې غواړئ څه تر رسه کړئ. په پای کې، په دې 

اړه فکر وکړئ چې غواړئ په یوه کال کې څه شی تر رسه کړئ. د اوږدمهاله، منځ مهاله او لنډمهاله شخيص موخو لرل به تاسې ته د موخو الره جوړه کړي چې 

د هغې پر مټ به وکوالی شئ له نن څخه خپلې مطلوبې راتلونکې ته پرې ورسېږئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د دې لپاره چې د خپلو اوږدمهاله موخو لپاره الره وټاکو، فکر وکړئ چې غواړئ په ۱۵ کلونو کې څه تر رسه کړئ، له چا رسه، چېرې او څنګه. پر خپلو پیاوړتیاوو 

باندې فکر وکړئ او څنګه کوالی شئ همدا پیاوړتیاوې د خپلو اوږدمهاله موخو د تر رسه کولو لپاره وکاروئ. خپلې نظریې مو ولیکئ او بیا یې په اړه له هغو خلکو 

رسه بحث وکړئ چې د هغوی نظریات تاسې ته ارزښت لري او کېدای يش هغه له تا رسه ستاسو د موخو د تحقق په برخه کې مرسته وکړي. په راتلونکو ۱۵ کلونو 

کې د څه يش د تر رسه کولو هیله لرئ؟ که چېرې تاسې د خپل شخيص ماموريت بيانيه ولرئ، هغه د پيل د ټکي په توګه وکاروئ ترڅو له تاسو رسه د راتلونکو 

۱۵ کلونو د موخو په ترالسه کولو کې مرسته وکړي. لوړ فکر ولرئ. د خپلو اوږدمهاله شخيص موخو په اړه ډېر جرأمتن و اوسئ.

کله چې په څرګنده توګه د خپل راتلونکي ۱۵ کلن شخيص حالت په اړه احساس ولرئ، په دې فکر پيل وکړئ چې له نن څخه پنځه کاله وروسته به کومه موخه 

ترالسه کوئ. دا بیا د منځمهاله موخو په توګه ډلبندي کېږي. د راتلونکو پنځو کلونو لپاره به کومې موخې تاسې له نن څخه د راتلونکو ۱۵ کلونو د موخو د تر 

السه کولو لپاره نږدې کړي؟ غواړی په پنځو کلونو کې مو ژوند څنګه و اويس؟ تاسې به څه کوئ؟ د چا لپاره به یې کوئ او یا هم له چا رسه به دا موخې تر السه 

کوئ؟ په راتلونکو پنځو کلونو کې به څنګه په خپل شخيص ژوند او د نورو په ژوند کې ښه والی راولئ؟ 

اوس نو ښه ډېر له نږدې مترکز ولری. په دې اړه فکر وکړئ چې غواړی ژوند مو له نن څخه یو کال وروسته څنګه و اويس. دا لنډمهاله موخې دي. ستاسې په 

اداره یا مؤسسه کې به څه پېښ يش؟ تاسې او ستاسې کارکوونکي به څه بریالیتوبونه تر السه کړي؟ د همدې پایلو د تر السه کولو لپاره کومې الرې په پام 

کې نيسئ؟ البته، ښایې زیات شمېر عوامل رامنځته يش چې ستاسې پالنونو ته بدلون ورکړي، خو غوره دا ده چې پالن ولرئ.  راتلونکی کال تاسې څه کوالی 

شئ؟ راتلونکې میاشت څه کوالی شئ؟ څنګه کوالی شئ نن ورځ په همغه الره باندې پرمختګ پیل کړئ؟ د بېلګې په توګه، صدیقه په خپل ټول ژوند کې له 

روغ ژوند لرلو رسه ډېره مینه لري. د هغې خوراکي او سپورټي سیستم ډېر بریالی دی او باالخره هغه غواړي چې په راتلونکو ۱۵ کلونو کې د ښه والې په برخه 

کې د یوې ميل کارپوهې په توګه ولیدل يش. د همدې بریا د تر السه کولو لپاره، صدیقه پر دې فکر کوي چې په راتلونکو پنځو کلونو کې د خپلو نظریاتو په اړه 

یو کتاب ولیکي. او د کتاب د لیکلو د چمتووايل لپاره، هغه سږ کال موخه ټاکي تر څو د خپل راتلونکې کتاب د موضوع په اړه څېړنه وکړي او تصمیم ونیيس.

د الندې پوښتنو په ځوابولو رسه ځینې هغه تفصيالت په ګوته کړئ چې ستاسو فوري موخې ټاکي:

څه وخت پیل کوئ؟	 

څوک در رسه مرسته کوالی يش؟	 

د خپلو موخو د تر السه کولو لپاره څومره وخت غواړئ چې کار وکړئ؟	 

په دې الره کې به له څه ډول ننګوونو رسه مخ شئ؟	 

کله چې دې موخې ته په رسېدو کې بريايل شئ څنګه به پوه شئ؟	 

د خپلو السته راوړنو د پیاوړتیا لپاره به څه وکړئ؟	 

څومره چې په شخيص توګه د یوه مرش په توګه وده کوئ او پرمختګ مومئ په همغه اندازه ستاسې موخې هم ډېر بدلون مومي. ښایې تاسې او ستاسې کاروبار 

ته نوې فرصتونه رامنځته يش او یا هم ښایې له داسې ننګوونو رسه مخ شئ چې تاسې یې هېڅکله اټکل نه وي کړی. خپلې موخې هر کال له رسه وګورئ تر 

څو په خپل چاپېریال، خپل کاروبار او خپل ځان کې رامنځته شوې بدلونونه منعکس کړئ. د خپل شخيص پرمختګ، خپلې شخيص بریا، خپلې خوشالۍ او 

په نورو باندې د مثبت اغېز د ډېرولو لپاره بايد د خپل ليدلوري د انعکاس، بحث او اصالح لپاره وخت ولرئ. 



مرشي  |   29

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

اوږدمهاله موخې – هغه موخې چې په ۱۵ یا له دې نه زیاتو کلونو کې د تر السه کېدو وړ وي.

منځ مهاله موخې – هغه موخې چې په پنځو کلونو کې د ترالسه کېدو وړ وي.

شخيص موخه – هغه موخه چې د یوه فرد له خوا پر شخيص توګه د يو کار د تررسه کېدو لپاره ټاکل کېږي او د شخص په تګلوري او هلوځلو مترکز کوي.

شخيص مرام نامه  – هغه لنډه بيانيه چې دا تعريفوي ته څوک يې او برياليتوب تا ته څنګه ښکارېږي.

لنډ مهاله موخې -  هغه موخې چې په یوه کال او یا هم تر دې په لنډه موده کې د تر السه کېدو وړ وي. 

B :د دې موضوع اړوند د زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

ولې او څنګه کوالی شم خپله شخيص مرام نامه  وټاکم؟ ۴. مرشی	 

ولې باید دواړه هم شخيص او هم مسلکي شبکې رامنځته کړم او دا کار څنګه کوالی شم؟ ۴. مرشی	 

څنګه کوالی شم یو ښه مرش و اوسم؟ ۴. مرشی	 

A شته اضايف مواد

د موخو د ټاکنې کارپاڼه

د اغېزمنو موخو د کارپاڼې جوړول
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.۱۰
ولې او څنګه کوالی شم خپل 

کارکوونکي پیاوړي کړم؟
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L اساسات

د نن ورځې سوداګريزه نړۍ زیات شمېر ننګوونې لري، چې ټول بریايل مرشان بايد د خپلو دندو د تررسه کولو الرې په کې ومومي. خپلو کارکوونکو ته د پرېکړو د 

واک په ورکولو رسه تاسې کوالی شئ چې خپلې ځینې دندې د هغوی پر اوږو ور واچوئ. دې کار ته د مسؤليتونو او صالحيتونو سپارل ويل کېږي. د مسؤليتونو 

او سوداګريز  اوږدمهاله پالن جوړونه  توګه  په  بېلګې  باندې مترکز ولرئ، د  نورو ډېرو مهمو مسایلو  پر ځینو  ته فرصت درکوي چې  تاسې  او صالحيتونو سپارل 

نوښت. د کارکوونکو د پیاوړتیا یوه اضايف ګټه دا ده چې پياوړي شوي کارکوونکي خوشالېږي، په دې معنی چې هغوی به ال ښه کار وکړي او ډېر کم احتامل 

لري چې له کار څخه الس په رس يش.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

ولې باید خپل کارکوونکي پیاوړي کړم؟

زیاتره اغېزناک مرشان له خپلو کارکوونکو څخه د خورا لوړو کړنو هیلې لري. لږ  اغېزناک مرشان نيش کوالی چې له خپلو کارکوونکو څخه لوړې هیلې ولري او 

یا هم له خپلو کارکوونکو څخه ډېرې کمزورې هیلې لري. کله چې له کارکوونکو څخه هیله ټیټه وي، هلته بیا د هغوی مثمریت او رضایت دواړه صدمه ویني.

له خپلو کارکوونکو څخه ستاسې هيله او له هغوی رسه ستاسې چلند د دوی کړنې او وده ټاکي. دلته هېڅ د پوښتنې ځای نشته چې خلک هغه څه کوي چې 

د دوی پر باور نور ترې هيله لري. په دې معنی چې که چېرې تاسې له خپلو کارکوونکو څخه لوړې هیلې ولرئ، نو هغوی به هلې ځلې وکړي تر څو ستاسې 

هیلې در پوره کړي او تر وروستي بریده پورې خپل کارونه پر مخ یويس. ښایې دا تاسې حیران کړي چې مخالفه نظريه هم سمه وي. که چېرته تاسې له خپلو 

کارکوونکو څخه ټيټې هیلې ولرئ، نو هغوی به هم د همدې ټیټو هیلو د تر السه کولو لپاره کار وکړي او ډېر کمزوری کار به تر رسه کړي.

د دې لپاره چې کارکوونکي مو لوړې هیلې در پوره کړي، دوه کارونه وکړئ: 

لومړی ګام: ننګوونکې موخې وټاکئ چې په دې رسه به ستاسې کارکوونکي ال زیاتې هلې ځلې وکړي. ننګوونکې موخې له هغو موخو څخه عبارت دي چې 

ننګوونکې خو د تر السه کېدو وړ وي. کله چې تاسې ننګوونکې موخې ټاکئ، له هغو کارکوونکو څخه د نظریاتو غوښتونکي شئ چې په کړنو کې يې د ښه وايل 

توقع لرئ. کارکوونکي د هغو ننګوونکو موخو په تعریف کې ډېر ګټور متامیدای يش چې هغوی خوند ترې اخيل او د تر السه کولو وړتيا يې لري او دا به ستاسې 

په کاروبار کې ښه والی راويل.

دویم ګام: کله چې کارکوونکي ننګونکې موخې تر السه کوي هغوی ته مثبته نظريه ورکړئ. زیاتره مرشان خپلو کارکوونکو ته زیات شمېر وړاندیزونه لري چې څنګه په 

خپلو کړو وړو کې بدلون راويل، خو د هغو کارونو په اړه چې کارکوونکو یې په ښه توګه تر رسه کوي هېڅ راز تبرصه نه کوي. د اغېزمنو مثبتو نظريو ورکول تر ستاینې 

ډېر زیات اهمیت لري. د دې پر ځای هغه څه په دقیقه توګه ترشيح کړئ چې کارکوونکو تر رسه کړي او د مثبت درک وړ ګرځیديل او د ښه کار له تر رسه کولو رسه 

یې مرسته کړې. د بېلګې په توګه، »تاسې ښه کارکوونکی یاست« دا یو مثبت نظر دی، خو اما دا د یوې مشخص کړنې یا دندې د تر رسه کولو په اړه نه دی. یوه ډېره 

ښه اغېزناکه بېلګه کېدای يش دا و اويس، »زه ستا د دې کار ډېر منندوی يم چې ته هر وخت پلورنځي ته راتلونکو پېرودونکو ته )ښه راغالست( وايې«.

څنګه باید خپل کارکوونکي پياوړي کړم؟

د دې لپاره چې پياوړتيا مو په اغېزناکه توګه رهربي کړي وي، باید الندې څلور ګامونه واخلئ:

باید په رېښتیا رسه هغوی ته اضايف ځواک ورکړئ. خپلو  پياوړي يش،  له نورو رسه رشیک کړئ. که چېرې غواړئ چې کارکونکي مو  لومړی ګام: ځواک مو 

کارکوونکو ته باید اجازه ورکړئ چې پریکړې وکړي او داسې کارونه تر رسه کړي چې د هغوی دندې او مسؤولیتونه پراخ او زیاتوي. د دې موضوع پر اهمیت د 

پوهېدو لپاره، د هغو ډېرو بدو تجربو په اړه فکر وکړئ چې تاسې د یوه پېرودونکي په توګه درلودل. د بېلګې په توګه، ایا تاسې کله هم هڅه کړې چې له هغه 

کس څخه مرسته تر السه کړئ چې نه یې غوښتل تاسې رسه د ستونزې په هواري کې مرسته وکړي؟ ممکن هغه مسؤولیت درلود تر څو له تاسې رسه خربې 

وکړي، خو دا ځواک یا صالحیت یې نه درلود چې په رېښتیا هم هغه څه وکړي چې له کبله یې تاسې رسه مرسته شوې وای. له صالحیت پرته مسوولیت لرل د 

پېرودونکو د خپګان سبب ګرځي او ښایې هغوی خپلې پیسې کوم بل چیرې ولګوي او له کبله یې کارکوونکي هم خپه واويس او ښایې کوم بل چېرې د یوې 

ښې دندې په لټه کې و اويس.

دویم ګام: د خپلو کارکوونکو لپاره د اړتیا وړ مهارتونه او معلومات وړاندې کړئ، تر څو هغوی په خپلو نویو ورکړل شویو مسؤولیتونو کې بریايل و اويس. هغه 
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کارکوونکو چې تاسې غواړئ هغوی پياوړي کړئ هغه و روزئ او روزنه ورکړئ. پرېږدئ تر څو هغوی پوه يش چې تاسې د څه يش مته ترې لرئ. له هغوی رسه د 

هغوی د درلودونکي ځواک او نه درلودونکي ځواک په اړه څرګند دريځ ولرئ. هغوی ته په دې اړه چې څنګه کوالی يش خپل نوی ځواک وکاروئ، روښانه بېلګې 

وړاندې کړئ. له هغوی رسه مرسته وکړئ تر څو د بریا په خاطر خپل مهارتونه او وړتیاووې جوړې کړي، تر څو هغوی دې ته اړتیا و نه لري چې له تاسې څخه 

وپوښتي چې څه وکړي او یا هم څه یې باید کړي وای. ښایې تاسې دا اندېښنه ولرئ چې که چیرې تاسې خپل معلومات له خپلو کارکوونکو رسه رشیک کړئ، 

نو هغوی به هغه »پټ« کړي او خپل کاروبارونه به پیل کړي. هو دا شونې ده چې ستاسې یو کارکوونکی ښایې خپله دنده پریږدي او والړ يش خپل کاروبار پیل 

کړي، خو تاسې نشئ کوالی چې د خپل شخيص کاروبار بریا په دې خاطر محدوده کړئ چې ښایې کوم بل کس په راتلونکې کې دا کار تر رسه کړي. په پای 

کې، که چیرې تاسې خپل کارکوونکي پياوړي کوئ، نه یوازې دا چې ستاسې رشکت به په بازار کې د سیالۍ په برخه کې په کايف اندازه رسه بریالی وي، بلکې 

تاسې به داسې رشایط او چاپیریال رامنځته کړی وي چې ټول کارکوونکي به له تاسې رسه په کار او پاتې کېدو خوشاله وي.

درېیم ګام: د سازمان  په اړه پوهاوی وړاندې کړئ. له خپلو پياوړو شو کارکوونکو رسه مرسته وکړئ تر څو هغوی ستاسې د مؤسسې یا ادارې د کارونو په اړه 

عمومي انځور تر السه کړي. نه یوازې دا چې هغوی خپلې نوې دندې تر رسه کړي، بلکې هغوی باید وکوالی يش تر څو خپلې پرېکړې او اقدامات د سازمان  یا 

ادارې د ماموریت، موخو او سرتاتیژیو په رڼا کې و ارزوي. دغه پوهه به د کارکوونکو له پياوړتيا رسه مرسته وکړي تر څو غوره پرېکړې وکړي او داسې ګامونه پورته 

کړي چې ستاسې د مؤسسې لپاره ارزښت لري.

څلورم ګام: کله چې پياوړي شوي کارکوونکي خپلې نوې دندې په ښه توګه تر رسه کوي، هغوی ته مکافات ورکړئ. د تکړه او وړ کارکوونکو لپاره د مکافاتو نه 

ورکړه یوه له هغو عامو تېروتنو څخه ده چې مرشان یې د خپلو کارکوونکو د پياوړتيا په برخه کې تر رسه کوي. هغوی په دې فکر وي چې د زیات ځواک لرل په 

خپله د مکافات په معنی ده. خو حقیقت داسې نه دی. په یاد مو وي چې تاسې له خپلو کارکوونکو څخه غواړئ تر څو د ال زیاتو مسوولیتونو او صالحیتونو لپاره 

الس په کار يش. نو له همدې کبله د هغوی د تر السه شوي پرمختګ په خاطر هغوی ته مکافات ورکړئ. اړينه نه ده چې ټول مکافاتونه په مايل بڼه تر رسه يش. 

په مکافاتو کې ښایې له تاسې رسه د زیات وخت پاته کېدو او زیات وخت مشورې کولو موارد هم شامل و اويس، ځینې وختونه له خپله کوره د دفرت د کارونو تر 

رسه کول او یا هم په ځینو نورو مطالبو او مناسبو الرو چارو رسه د هغوی د دندو تنظیم او تعدیل شامل و اويس. د مکافاتو په ورکړه کې ډېر نوښتګر اوسئ. له 

خپلو کارکوونکو وپوښتئ چې د خپلو نویو پرمختګونو او السته راوړنو په وړاندې څه ډول مکافاتو ته ارزښت ورکوي.

که چېرې تاسې نه غواړئ چې پر الندنیو څلورو اقداماتو باندې عمل وکړئ، نو باید هېڅکله هم د خپلو کارکوونکو د پياوړتيا په فکر کې و نه اوسئ. ځکه چې 

په دې رسه به ستاسې هلې ځلې له ناکامۍ رسه مخ يش.

C :د دې برخې د ا صطالحاتو تعریف

د مسؤلیتونو او صالحیتونو سپارل – پر بل کس باندې د یوه کار د تر رسه کولو لپاره اعتامد کول.

ننګوونکې موخې – هغه موخه چې په کوچنيو پرمختګونو رسه نيش تر السه کېدای خو دې ته اړتیا لري چې یو څوک خپل ځان ټاکل شویو حدودو ته ورسوي 

او اساساُ هغه د یوه فرد یا یو سازمان  د کړنو له اوسنۍ کچې څخه ور هاخوا وي.

پياوړتيا – هغه صالحیت یا ځواک چې یو چا ته په خپله د یو څه د تر رسه کولو لپاره ورکول کېږي.

B :د دې موضوع په اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څنګه کولی شم د یوه انفرادي کارکوونکي په  کړو وړو کې بدلون راومل؟ ۴. مرشی	 

څه باید وکړم که چېرې کارکوونکي له رامنځته شویو بدلونونو رسه ځانونه نيش عیارولی؟ ۴. مرشی	 

څنګه باید نظريه ورکړم؟ ۴. مرشی	 

A شته اضايف مواد

د ټیم د اغېزمنتیا ارزونه
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.۱۱
څنګه کولی شم د یوه 

انفرادي کارکوونکي په  کړو 
وړو کې بدلون راومل؟
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د یوه مرش تر ټولو مهم مسؤولیت دا دی چې د خپلو کارکوونکو کړه وړه د خپلې ادارې له اړتیاوو رسه سم برابر کړي. ډېر وختونه، دا کار هله کېدونکی وي چې 

کارکوونکي وهڅول يش تر څو خپل کړه وړه بدل کړي. دا کومه اسانه دنده نه ده. دا تاسې ته در په يادوی چې د بل انفرادي کس د کړو وړو بدلولو لپاره یوازې 

درې الرې شتون لري. کله چې پر دغو کړنالرو باندې پوه شوئ، بيا کوالی شئ د وګړو او د وضعیت لپاره تر ټولو ډېره مناسبه کړنالره غوره او هغه وکاروئ. او دا 

کړنالرې عبارت دي له:

د دلیل په کارولو رسه د بدلون د راوستلو لپاره د یوه کس قانع کول	 

که چېرې بدلون رامنځته کېږي باید ورته مکافات ورکړل يش	 

که چېرې بدلون نه رامنځته کېږي باید هغه کس ته سزا ورکړل يش	 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د یوه کس کړو وړو کې د بدلون د راوستلو لپاره درې کړنالرې شتون لري: دلیل، مکافات او سزا. په دې برخه کې د بریا راز د هغوی پر اغېزو باندې پوهېدل او د 

خپلې کړنالرې ټاکل یا د داسې کړنالرو غوره کول دي چې هغه وکوالی يش بدلون رامنځته کړي. هره یوه کړنالره ګټې او زيانونه لري، چې دلته ترشېح کېږي.

لومړۍ کړنالره، دلیل

په دلیل رسه بل کس قانع کېدای يش چې هغه په خپلو کړو وړو کې بدلون رامنځته کړي.

ګټې:	 

O  د دلیل تر ټولو سرته ګټه دا ده چې په دې دریو کړنالرو کې تر ټولو ډېره پايداره ده. که چېرته تاسې په رښتیا رسه کوم کس ته د بدلون په خاطر قناعت

ورکړئ، نو هغه کس به په خپله د نوې کړنالرې تعقیب ته مخه کړي، پرته له دې چې تاسې پرې فشار راولئ او یا هم څه ورته ووایاست.

O .که چېرې ستاسې دلیل بریالی و، نو بیا به تاسې اړ نه وئ چې نور څه ووایاست

زيانونه:	 

O  د دلیل تر ټولو سرت زيان دا دی چې د بدلون راوستلو لپاره تر ټولو ورو الره ده، ځکه چې تاسې باید مقابل کس ته قناعت ورکړئ تر څو په خپل ځان کې

ستا د توقع مطابق بدلون راويل او په دې توګه ښايي د هغوی عادتونه بدل يش.

O .ځینې وختونه، مهمه نده چې خپل وخت او منډې د بدلون لپاره د یوه کس پر قانع کولو باندې ولګوو

O .ځینې وختونه، بدلون باید ډېر په چټکۍ رامنځته يش، نه دا چې د دلیل له مخې د بدلون لپاره قناعت السته رايش

O  ځینې خلک د بدلون راوستلو په وړاندې ډېر مقاوم وي، حتی که تاسې ورته ډېر مهم دلیل هم ووایاست. مهمه نه ده چې تاسې هغه ته په کومه اندازه

قناعت ورکوئ، یوازې دلیل ویل هم ښایې کار ور نه کړي. په دې خاطر یو لړ دالیل وجود لري. مقابل کس ښایې ستاسې فکر یا تفکر ته ارزښت ور نه 

کړي. ښایې هغه ستاسې له لیدلوري رسه موافق و نه اويس. او یا هم هغه کس چې تاسې غواړئ د هغه کړه وړه بدل کړی ښایې ستاسې تر دلیل په خپله 

د هغه بدلون د نه رامنځته کېدو لپاره کوم بل پیاوړی دلیل ولري.

دویمه کړنالره، مکافات

د مکافاتو کارول په دې معنی دي چې کله کوم بدلون رامنځته کېږي د یو ارزښتناک يش په ورکړه قایل شئ او یا ژمنه وکړئ چې که چېرته کوم بدلون رامنځته 

شو نو هغوی ته به یو ارزښتناک شی ورکړئ. 

ګټې:	 

O .معموالً په مکافاتو رسه د خلکو هڅول له هغوی رسه تر دلیل ویلو ډېره اسانه او چټکه الره ده

O .مکافات کوالی يش په ډېره کمه موده کې یو کس ستاسې مطلوب بدلون ته ور نږدې کړي

زيانونه:	 

O .تاسې باید د مکافات لپاره داسې شی ولرئ چې بل شخص ته ارزښت ولري

O  که چېرې تاسې یوه کس ته مکافات ور نه کړئ، نو کېدای يش هغه کس خپل نوي کړه وړه ودروي او یا هم بیرته هغه پخواين کړه وړه پر مخ یويس او حتی

ځینې وختونه هغه ډېر په شدت رسه تعقیب کړي.
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O .هغه بدلونونه چې د مکافاتو په مټ رسه هڅول کېږي، د دلیل په مټ د رامنځته شویو بدلونونو په پرتله هومره تلپاتې نه وي

O  د وخت په تېرېدو رسه به خلک په دې باندې عادت يش چې کله غواړئ هغوی بدلون رامنځته کړي نو له تاسې به د مکافاتو غوښتنه کوي. او که تاسې

ورته مکافات ور نه کړئ، نو هغوی به د بدلون په رامنځته کولو کې له ځانه مقاومت ښیې او بیرته به پخوانیو بدو عادتونو ته ورګرځي.

O  ډېر وختونه، مکافات هم د وخت په تیریدو ځينو کسانو ته خپل ارزښت له السه ورکوي. که چېرې داسې ويش، نو په هغه صورت کې به تاسې اړ یاست

چې د بدلون د رامنځته کولو په خاطر هغوی ته سرت سرت مکافات ورکړئ او دا کار به هېڅ پايدار نه وي.

درېیمه کړنالره، سزا

د سزا له کارولو څخه مطلب دا دی چې که چېري کوم بدلون نه رامنځته کېږي، تاسې به پر هغوی باندې داسې یو څه وتپئ چې د هغوی لپاره به مطلوب نه 

وي او یا هم له هغوی څخه به کوم مطلوب شی بېرته واخلئ. سزا کېدای شی سماليس ورکړل يش او یا هم ګواښ ويش چې په راتلونکې کې به تر رسه يش.

ګټې:	 

O .د سزا ګټه دا ده چې هغه د بل کس د کړووړو د بدلولو لپاره تر ټولو چټکه الره ده

زيانونه:	 

O  خلک لېوال وي تر څو له سزا ورکول کېدونکي کس رسه غمرشیکي وکړي. له همدې کبله، که چېرې هغوی هغه سزا چې تاسې یې خلکو ته ورکوئ، خوښه

نه کړي، نو ښکاره خربه ده چې تاسې به هم د هغوی بد وايسئ. 

O .د سزا مترکز پر دې دی چې کوم کار بايد تررسه نه يش.  سزا کوم نوې رفتار چې بايد تررسه يش نه رامنځته او تقويه کوي

O  سزا له تاسې غواړي چې باید د خپلو کړو وړو مراقب و اوسئ. تاسې باید د نویو کړو وړو د رسغړونو مراقب و اوسئ، پر دې مترکز ولرئ چې نور کسان

کوم غلط کارونه تر رسه کوي نه دا چې هغوی کوم کوم صحیح کارونه تر رسه کوي. کله چې سزا ورکول ودرېږي، نو اصالح شوي کړه وړه به هم ودرېږي.

O  که چېرې تاسې د سزا ګواښ وکړئ، نو هغه کس چې تاسې غواړئ د هغه کړه وړه اصالح کړئ باید پردې پوه يش چې تاسې د سزا ورکولو بشپړ کنټرول په

الس کې لرئ او که چېرې هغه په رېښتیا رسه هم په خپلو کړو وړو کې بدلون را نه ويل په رښتیا رسه به هغه سزا پر دوی باندې عميل کړئ. 

O  په یاد مو وي سزا یوازې په هغو حاالتو کې وکاروئ چې وسيله يې د حفاظت او قانون مطابق وي. زیاتره اغېزناک مرشان سزا ډېره کمه کاروي اوهغه هم

په ډېرو شدیدو رشایطو کې.

په دقت رسه هغه کس ته چې غواړئ د هغه کړه وړه بدل کړئ د دلیل ویلو، مکافات یا سزا غوراوی وټاکئ. د خپلو کارکوونکو په اړه پوهېدل او د هر يوه لپاره د 

بدلون د غوره وسيلې تشخيص، د بدلون لپاره ډېر مهم دي. د سرت مقیاس لرونکي بدلون لپاره، تاسې کوالی شئ د همدې بېالبېلو کړنالرو په کارولو رسه هغه 

هم په بېالبېلو الرو چارو رسه تر ټولو غوره پایلې تر السه کړئ. د بېلګې په توګه، تاسې کوالی شئ خپل دلیل کارکوونکو ته په داسې دقت رسه ترشېح کړئ چې 

دا بدلون څه يش ته اړتیا لري او تاسې له هغوی څخه په بېله بڼه د څه يش د تر رسه کولو هیله لرئ. وروسته چې کله تاسو د هغوی نوي کړه وړه تر الس الندې 

ونیول په اغیزناکه توګه يې په مکافاتو باندې ستاینه وکړئ.

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

ګټه – هغه ګټه يا مفاد چې له یو يش څخه تر السه کېږي.

زيان – هغه بیه چې تاسې یې د یوه يش د تر السه کولو یا  غوښتلو په خاطر پرې کوئ.

B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څنګه کولی شم په خپل سازمان کې بدلون راومل؟ ۴. مرشی	 

څه باید وکړم که چېرې کارکوونکي له رامنځته شویو بدلونونو رسه ځانونه نيش عیارولی؟ ۴. مرشی	 

څنګه باید نظريه ورکړم؟ ۴. مرشی	 
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څنګه کولی شم په خپل 

سازمان کې بدلون راومل؟
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د یوه مرش تر ټولو مهمه دنده د بدلون د راوستلو وړتيا ده. په خپله اداره کې د بدلونونو په رامنځته کولو رسه به هغه ال پسې پراخه يش او تاسې رسه به مرسته 

لري، ځکه  اهمیت  ډېر  ورځ  نن  بیا  تېره  په  کار  دا  بدلېدو رسه خوشاله کړي.  په  کاروبار د چاپېریال  د  یا  بدلېدو  په  پېرودونکي د هغوی د غوښتنو  وکړي چې 

پېرودونکي د زیاتې تقاضا غوښتنه لري او بدلونونه په چټکۍ رسه رامنځته کېږي. د یوه بدلون په رامنځته کېدو کې بریالی کېدل په دقت رسه پالن جوړونې، 

ژمن پاته کېدو او انعطاف منلو ته اړتیا لري.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

څو کاله وړاندې، د مرشۍ يا لیډرشپ یوه کارپوه، جان کوټر، د بدلون د رامنځته کولو لپاره یو عميل اته ګامه لرونکی کاري چوکاټ رامنځته کړ چې د نوموړي 

همدا الرښوونې ال نن ورځ هم د نړۍ د  مرشانو له خوا په بریالیتوب رسه کارول کېږي. له هغه بدلون پرته چې تاسې یې په لټه کې یاست، دغه نظریات به له 

تاسې رسه مرسته وکړي تر څو د بدلون په رامنځته کولو کې بریايل و اوسئ. د بېلګې په توګه، راځئ دلته د هغې نانوايي قضیه تر غور الندې ونیسو چې د نانوايي 

مدير ته په مستقيمه توګه د پېرودونکو د منفي نظرونو له کبله د پېرودونکو په خدماتو کې دبهبود غوښتونکې ده.

لومړی ګام: بېړنۍ برخه فعاله کړئ. د بدلون رامنځته کول ستونزمن کار دی. زیاتره خلک له بدلون رسه مقاومت ښیې. د هغوی د مقاومت د ماتولو لپاره، مهمه 

ده چې تاسې د یوه مرش په توګه په شخيص توګه خپله انرژي د بدلون پر اړتیا باندې ولګوئ. تاسې باید خلکو ته قناعت ورکړئ چې ولې اړینه ده تر څو هغوی 

د دې بدلون د راوستلو لپاره هلې ځلې وکړي. د نانوايي څښنت او مدیریت یې باید کارکوونکو ته خرب ورکړي چې د پېرودونکو زیات شمېر فرمایشونه او زیات 

شمېر عاید د خرابو خدماتو له کبله ضايع شوي او اوس هغوی زموږ له سیاالنو خپله ډوډۍ اخيل.  

دویم ګام: د خپلو مالتړ کوونکو مرسته تر السه کړئ. د بدلون په اړه عام لیدلوری دا دی چې کله تاسې پرېکړه کوئ چې کارونه په بېله بڼه تر رسه کړئ، ستاسې 

یو پر درېیمه برخه کارکوونکي به اتالن وي چې تاسې رسه د بدلون په راوستلو کې مرسته کوي، یو پر درېیمه برخه کارکوونکي به بدلون ومني، بله يو پر دريېمه 

برخه به نه ستاسې د هلوځلو خنډ ګرځي نه به هم تاسې ته انرژي درکوي او بله يو پر دريېمه برخه به په فعاله توګه ستاسې د بدلون پر وړاندې مقاومت وکړي. 

د بدلون د بهیر په لومړیو کې، هغه ډله کارکوونکي چې د دې بدلون په راوستلو کې له تاسې رسه مرستې ته چمتو دي هغوی په ګوته کړئ. هغوی ته رسچینې 

او وخت ورکړئ تر څو دا بدلون درته عميل کړي. خپل تر ټولو ډېر پیاوړي مالتړي غوره کړئ. ښایې هغوی په ډېرو پیاوړو دندو باندې بوخت وي او یا هم ډېر 

او عملونه چې له دې بدلون رسه مرسته کوي، ور تقویه کړئ. په داسې  پیاوړي شخيص مهارتونه ولري تر څو خلک په خپله خوا ور واړوي. د هغوی نظریات 

حال کې چې د نانوايي مدیران کېدای يش په دې باندې توافق ولري چې د پېرودونکو کمزوري خدمات یوه سرته ستونزه ده، شاید خزانه دار او هغه تیم چې 

له پېرودونکو رسه مرسته کوي خپلې پخې شوې ډوډۍ داسې ومومي چې هېڅ د قناعت وړ نه وي، نو ښایې د کمزورې نظريې د داستانونو رشیکول او یا هم د 

پلورنځي په دننه کې د رسوې پایلې نورو ته د مدیرانو په مرسته قناعت ورکړي.

درېیم ګام: خپل لیدلوری جوړ کړئ. د بدلون د موخې څخه مو چې څه مقصد دی هغه ډېر ښه څرګند کړئ. یوه لنډه او متمرکزه بيانيه چې بدلون پکې په 

ساده بڼه رسه ترشېح شوی وي جوړه کړئ. د بدلون په اړه خپل لیدلوری داسې تعريف کړئ چې په واضح او ساده بڼه رسه بیان شوی وي او هر څوک يې په 

اوريدلو رسه په موخه پوه يش. په اصل کې نانوايي دلته اړتیا لري چې داسې یوه پرېکړه وکړي چې د پېرودونکو لپاره د خدماتو نوی ډول به څنګه وي او دا چې 

»د پېرودونکو لپاره ښه خدمات« باید څنګه واويس او بل دا چې پېرودونکي به څنګه همدا »ښه خدمات« تجربه کړي. 

څلورم ګام: خپل لیدلوری نورو ته ابالغ کړئ. د بدلون د راوستلو لپاره مهم الرښود دا دی چې »اړيکې ونيسئ، اړيکې ونيسئ، اړيکې ونيسئ«. زیاتره د بدلون 

هلې ځلې په دې خاطر ناکامېږي چې مرشان باور لري چې دوی ټولو خلکو ته ویيل چې غواړي څه تر السه کړي، خو په حقیقت کې د هغوی پیروان ال اوس 

هم ګنګس او یا هم د بدلون په اړه خرب نه دي. پر دې ستونزې باندې د بري لپاره، له هر ممکنه فرصت څخه ګټه پورته کړئ او خلکو ته د خپل لیدلوري په اړه 

ووایاست او هغوی له دې نه خرب کړئ چې تاسې غواړئ څه تر السه کړئ. له بېالبېلو کړنالرو څخه کار واخلئ: په اړه یې خربې وکړئ، لیکل وکړئ خپل کارمندان 

د برېښنالیک له الرې پرې خربې کړئ او سوپروایزرانو ته یې ووایاست چې هغوی پرې پوه کړي. دلته نانوايي کوالی يش د رامنځته شوي بدلون په اړه د ټولو 

کارکوونکو په عمومي ناسته کې اعالن وکړي او هر یوه ته د هغوی په ژبه باندې الرښود کتاب ورکړي چې پکې د پېرودونکو د غوره خدماتو په اړه نوې تګالره بیان 

شوې وي. له پېرودونکو رسه اړيکې نيول هم په دې خاطر ارزښت لري تر څو هغوی له دې نه خرب يش چې له تاسې څخه د څه يش مته لري.

پنځم ګام: نورو ته ځواک ورکړئ چې د لیدلوري په اړه عمل وکړي. د بدلون د فعالولو لپاره، نورو ته په دې اړه چې بدلون به د سازمان او د دوی لپاره څه تر رسه 

کړي، معلومات ورکړئ. دا چې ولې تاسې دا بدلون رامنځته کوئ په اړه یې له نورو رسه معلومات رشیک کړئ. له نورو رسه د پوهې او مهارتونو په السته راوړلو 

کې مرسته وکړئ څو په نوې بدلون موندل شوې موسسه کې خپله برخه واخيل. هغوی ته ځواک ورکړئ چې اقدام وکړي او داسې پرېکړې وکړي چې له کبله 
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یې له بدلون رسه مرسته ويش. او دا مو هم په یاد وي چې هغوی ته باید د هغوی د نویو هلوځلو له کبله مکافات ورکړئ. په یوه پاڼه کې باید د پېرودونکو لپاره 

د ښو خدماتو په اړه لنډ معلومات په داسې ځای کې وځړول يش چې پېرودونکو ته د لیدلو وړ وي.

شپږم ګام: د لنډ مهاله »بریاوو« د تر السه کولو لپاره پالن جوړ کړئ. ډېر ژر داسې الرې ومومئ چې بدلون وکوالی يش کارکوونکو ته ګټه ورسوي. هغه فرصتونه 

په ګوته کړئ چې په نویو الرو رسه د کارونو د تر رسه کولو لپاره د ګامونو په اخيستلو کې مرسته کوي. له خپلو مالتړو څخه د هغوی د وړاندیزونو غوښتنه وکړئ 

چې څه ډول پایلو ته به زیات شمېر کارکوونکي په مثبته سرتګه وګوري. حتی ډېر کوچني مثبت بدلونونه کوالی يش د سرتو بدلونونو د رامنځته کولو لپاره پراخه 

مثبته انرژي او انګيزه را منځته کړي. په پای کې د نانوايي له خوا باید اوونیز یاددښت خپور يش او په هغه کې باید وښودل يش چې څنګه دا نوی لیدلوری پلې 

شوی او د نانوايي په ارزښت کې یې د خوشحاله پېرودونکو او عاید له اړخه زیاتوالی راوستی دی.

د ډېر بدلون راوستلو لپاره باید سمون رامنځته يش. کله چې تاسې د مطلوب بدلون پر لورې حرکت کوئ، د همدې اصالحاتو په اړه له نورو رسه  اووم ګام: 

خربې وکړئ. داسې الرې چارې ومومئ چې لومړين اصالحات د اضايف اصالحاتو د رامنځته کېدو سبب وګرځي. له کارکوونکو څخه د هغوی د وړاندیزونو په اړه 

پوښتنه وکړئ. بدلون همداشان مخ پر وړاندې تلونکی وساتئ. د نانوایي له کارکوونکو او پیرودونکو څخه د ال زیاتو داسې وړاندیزونو په اړه نظرونه تر السه کړئ 

چې د نانوايي د ټیم له خوا د پېرودونکو د خدماتو له اصالح رسه مرسته وکړي. 

اتم ګام: نوې کړنالرې په نویو عادي مترینونو باندې واړوئ. کله چې ستاسې متوقعه بدلونونه رامنځته کېږي، هغه په خپلو تشکیاليت یا اداري مترینونو کې 

منعکس کړئ. د خپلې ادارې لپاره د نویو معیارونو په توګه په نوې بڼه رسه د کارونو تر رسه کول رامنځته کړئ. دا کار په ثابته توګه د خپلو نویو کړنالرو په کارولو 

رسه د خپلو کارکوونکو د استخدام، ټاکنې، ګامرنې، بلدتیا، روزنې او مکافات لپاره وکاروئ. د مشرتيانو د خدماتو د نورمال کولو په خاطر نانوايي کوالی يش د 

پېرودونکو د خدماتو منرو ته د معاشونو په لوړولو، د رخصتۍ د وخت په زیاتولو، کاري مهالوېش او نورو الرو کې ځای ورکړي. له دې کبله دا د نانوايۍ د وړاندې 

کېدونکو خدماتو يو بنسټيز اړخ دی.

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

د پېرودونکو خدمات – ټول هغه فعالیتونه چې تر پېرودنې وړاندې، د پېرودنې په درشل کې او له پېرودنې وروسته د پېرودونکو د رضایت لپاره تر رسه کېږي.

نظريه – هغه معلومات چې یو چاته د هغه د کړو وړو د ښه وايل یا بدلون لپاره د مرستې په موخه ورکړل شوي وي. 

لیدلوری – یوه هیله منه ترشېح ده چې یو کس یا یو سازمان يې په راتلونکې لنډ یا اوږد سهال کې د ترالسه کېدو غوښتونکي وي.

B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څه باید وکړم که چېرې کارکوونکي له رامنځته شویو بدلونونو رسه ځانونه نيش عیارولی؟ ۴. مرشی	 

څنګه کولی شم د هغه سمونونو په اړه نظریات را ټول کړم چې زه يې غواړم؟ ۴. مرشی	 

څنګه کولی شم د یوه انفرادي کارکوونکي په  کړو وړو کې بدلون راومل؟ ۴. مرشی	 
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.۱۳
 څه باید وکړم که چېرې کارکوونکي
 له رامنځته شویو بدلونونو څخه

پريوي نه کوي؟
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L :اساسات

ډېر خلک له بدلون رسه مقاومت کوې. د انسان په توګه، موږ هغه څه خوښوو چې له پخوا پرې پوهېږو. ډېر خلک دې ته ترجېح ورکوي چې خپلو دندو ته د پخوا 

په ډول ادامه ورکړي. که څه هم، د دې لپاره چې اداره ژوندۍ پاتې يش او وده ومومي، باید بدلون پکې راوستل يش. ډېر تکړه مرشان پوهېږي چې څنګه بدلون 

رامنځته کړي، حتی د هغو پېروانو په منځ کې چې له بدلون راوستلو څخه سخت په ویره کې وي. که چېرې کارکوونکي له بدلون څخه د وېرې له کبله مقاومت 

کوي، مرش باید هڅه وکړي چې د هغوی ویره په خربو، د هغوی په ښکېلولو او د حیرانتیا په مخنیوي رسه کمه کړي. که چېرې کارکوونکي په دې خاطر له بدلون 

رسه مقاومت ښیې چې هغوی وررسه توافق نلري، مرش باید هغوی ته ترشېح کړي چې بدلون ته ولې اړتیا ده او کوالی يش هغوی ته د مکافاتو په ورکړې باندې 

غور وکړي. په ډېرو سختو حاالتو کې، مرش کوالی يش هغه کارکوونکي لري کړي چې نه غواړي بدلون رامنځته يش.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

له بدلون رسه د مقاومت يو اصيل المل وېره ده. وېره ځینې خلک دې ته هڅوي چې د هلو ځلو په ورو کولو رسه مقاومت وکړي. هغوی ښایې هڅه وکړي چې په 

خپله نېوکه او ټيټه انرژۍ رسه بدلون ورو او یا هم مخ په ټپه ودروي.

د ځینو نورو خلکو لپاره، وېره بيا د فلج سبب ګرځي: هغوی وېره لري چې نيش کوالی اړین بدلونونه ومني او همدا وېره بیا داسې اندېښنې او تشویشونه 

رامنځته کوي چې په اغېزمنه توګه د کارونو د تررسه کېدو وړتيا له منځه وړي.

پر همدې مقاومت باندې د براليس کېدو لپاره، ډېر تکړه مرشان پوهېږي چې څنګه خپل کارکوونکي له بدلون رسه مخامخ کېدو ته چمتو کړي. هغوی د خپلو 

کارکوونکو انفرادي وېرې د دې موخې په ترالسه کولو رسه له منځه وړي: د نه بدلون وېره باید د بدلون له وېرې څخه ډېره وي، خو دومره نه چې د کارکوونکو د 

فلج کېدو سبب وګرځي.

که چېرې مقاومت رامنځته کېږي، دليل يې دا دی چې کارکوونکي له بدلون څخه ډېره وېره لري. له بدلون څخه د زیاتره خلکو وېره ښایې ډېر زیاته 

وي. د هغوی لپاره تر ټولو غوره کړنالره دا ده چې د رامنځته کېدونکې بدلون په اړه د هغوی د وېرې اندازه راکمه کړو. د بدلون د وېرې د راکمولو 

لپاره، باید الندې کړنالرې تعقیب کړو:

باید یوه بریالۍ الګو و اوسو. په داسې توګه خربې او عمل وکړو چې په ښکاره توګه د بدلون د رامنځته کولو لپاره یو مثبت چلند او خوځښت وښیي. 	 

له حیرانتیاوو څخه باید ډډه وکړو. کارکوونکي باید پوه يش چې څه ډول بدلونونه باید رامنځته کړل يش. هغوی ته په صداقت رسه وويل يش چې د دوی 	 

دندې او مسوولیتونه به څنګه د همدې بدلونونو په رامنځته کېدو رسه اغېزمن يش.

له ټولو کارکوونکي څخه نظريې او مفکورې وغواړئ. هغوی ته اجازه ورکړئ چې د بدلون په اړه د کارنده او غیر کارنده مواردو په اړه خربې وکړي. د هغوی 	 

وړاندیزونو ته په دقت رسه غوږ ونیسئ. د بدلون په اړه د هغوی د هغو نظریاتو او اندېښنو له مخې الس په کار شئ چې ډېر زیات مهم او ګټور بلل کېږي.

اړيکې ونيسئ، اړيکې ونيسئ او اړيکې ونيسئ! په خپله ټوله اداره کې معلومات رشیک کړئ. دا کار په تکرار رسه وکړئ. د لويو او کوچنيو غونډو په ګډون 	 

د مېتودونو ټول ډولونه وکاروئ. د بدلون په اړه لوحې وځړوئ. د برېښنالیک له الرې جزئیات رشیک کړئ. د اریکو نیولو خپل ټول وسایل وکاروئ تر څو 

بدلون ترشېح او خپل ټول کارکوونکو ترې خرب کړئ.

دا ومنئ چې ځینې تېروتنې به وي. دا درک کړئ چې ښایې تاسې د بدلون د رامنځته کولو په مهال تېروتنې وکړئ. کله چې تېروتنه رامنځته کېږي، پرته 	 

له قهر او ناهیلې څخه هغه اصالح کړئ.

د بدلونونو مهالويشونه مدیریت کړئ. زیات شمېر واړه بدلونونو مه رامنځته کوئ. معلومه کړئ چې څه شی غواړئ په متفاوته بڼه یې تر رسه کړئ او هغه 	 

سرتې موخې ټولو ته واضح او ښکاره کړئ. 

په معلومولو کې 	  تنه مالتړي کارکوونکي کوالی يش تاسې رسه د دې  نورو کارکوونکو څخه وغواړئ چې تاسې رسه مرسته وکړي. څو  او  له سوپروایزرانو 

مرسته وکړي چې څنګه کېدالی يش بدلون په ښه توګه رسه رامنځته يش. همدا شان هغوی کوالی يش د خپلو مالتړي خربو او په عمل کې د رامنځته 

کېدونکې بدلون لپاره په خپلې ژمنتیا رسه هغه اسانه کړي.

که چېرې مقاومت په دې خاطر وي چې کارکوونکي باور لري چې د بدلون رامنځته کولو ته اړتیا نه لري، نو په دا شان حاالتو کې ښایې تاسې ځینې داسې 

کارکوونکي ولرئ چې په دې برخه کې په کلکه رسه مقاومت وښیې. ښایې هغوی د همدې بدلون د رامنځته کولو بهیر ورو او یا هم یو مخ په ټپه ودروي. ښایې 

هغوی په ازاده توګه د بدلون په اړه  نېوکه ولري او خپلې هلې ځلې ودروي. د دې ډول کارکوونکو لپاره، د هغوی د مرش په توګه، تاسې باید پر هغوی فشار زیات 
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کړئ تر څو بدلون رامنځته يش. د دې کار د تر رسه کولو لپاره، الندې کړنالرې تر رسه کړئ. ډاډه اوسئ چې د الندين هر اقدام په اړه چې تاسې یې غوره کوئ 

خپل نیت او عزم په دقت او په بشپړه توګه رسه ابالغ کړئ:

له بدلون څخه مالتړ د خپل سازمان  له موخو او پالنونو رسه غوټه کړئ. دا په ډاګه کړئ چې د بدلون رامنځته کول هغه موخه ده چې بايد په اداره کې 	 

هر څوک ور څخه مالتړ وکړي.

بدلون د ګامرنې له دوران رسه وتړئ. که چېرته تاسې د بدلون په مهال څوک ګومارئ، نو بیا هغه کارکوونکي غوره کړئ چې د دندې تاریخچه، مهارتونه 	 

او وړتیاووې له تاسې رسه د همدې بدلون په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. اوسني او نوي کارکوونکي و روزئ چې څنګه خپلې هغې دندې پر مخ یويس 

چې ورته اړتیا ده تر څو په یوه نوې موسسه کې بریايل و اويس. کارکوونکو ته د بدلون رسه د اړوند مالتړ او کړنو له مخې مکافات ورکړئ. 

که چېرې تاسې جوايز یا نور مايل مکافات کاروئ، هغه د خپلو هغو کارکوونکو لپاره زیات کړئ چې تاسې رسه د رامنځته کېدونکي بدلون په برخه کې 	 

مرسته کوي او پر هغو یې کم کړئ چې د همدې بدلون په رامنځته کولو کې خنډ ګرځي.

بدلون 	  په خپلو هلوځلو کې  نه غواړي چې  او  بدلون مخه ډبوي،  پړاو کې د  په هر  بدلون مخالف وي،  که چېرې کوم کارکوونکی سخت زیات د همدې 

راويل، وررسه مشوره وکړئ. له هغه رسه د مقاومت یا مخالفت د شخيص زیان په اړه خربې وکړئ او حتی هغه ته له دندې څخه د شړلو د امکاناتو په اړه 

خربداری ورکړئ. که چیرته دغو هڅو هېڅ یوې هم نتیجه ور نه کړه، بیا د همدې کس د مقاومت له کبله رامنځته کېدونکی رضر یا زیان و ارزوئ. په سختو 

حاالتو کې، که چیرې د یوه کارکوونکي کړه وړه په اغېزمنه توګه د بدلون مخه نیوله، په دقت رسه د هغه مثبت او منفي ټکي و ارزوئ، او بیا وروسته هغه 

ته ووایاست چې ستاسې چلند ښایې د دې سبب وګرځي چې تاسې له دندې وشړل شئ. که چیرته هغه بیا هم اصالح نشو، بیا په همدې عمل باندې 

الس په کار شئ.

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

فلج – د وېرې له کبله د کار یا فعالیت نه کول.

B :د همدې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څنګه کولی شم د یوه انفرادي کارکوونکي په  کړو وړو کې بدلون راومل؟ ۴. مرشی	 

څنګه کولی شم په خپل سازمان کې بدلون راومل؟ ۴. مرشی	 

څنګه باید نظريه ورکړم؟ ۴. مرشی	 
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بریايل مرشان د خپلو کارکوونکو کړو وړو ته بڼه ورکوي. د اغېزناکې نظريې ورکول له نورو رسه په غوره توګه د خپلو دندو د تر رسه کولو په برخه کې د مرستې 

لپاره ډېر مهم کار ګڼل کېږي. نظريه کوالی يش له کارکوونکو رسه مرسته وکړي چې هغوی خپل مهارتونه او پوهه زیاته کړي او د افرادو په توګه پرمختګ ومومي. 

کله چې مرشان ګټوره نظريه ورکوي، د هغوی سازمان  یا ادارې په اصل کې ګټه کوي. تقریباً هر څوک د نظريې په ورکولو کې ښه دی. له نیکه مرغه، ځینې 

داسې الرښوونې شته چې کوالی يش له هر چا رسه د سمون لپاره مرسته وکړئ.

د نظريې د ورکولو لپاره تر ټولو مهم ټکی دا دی چې مقابل کس بايد ستاسې په نظريې د پوهېدو او عمل وړتيا ولري. خپله نظريه دومره اسانه کړئ چې هغه 

ستاسې وړاندیزونه واوري او ستاسې له وړاندیز رسه سم په خپلو کړو وړو کې بدلون رامنځته کړي.

د نظريې ورکولو په مهال زیاتره مرشان دا تېروتنه کوي چې خربې ډېرې کوي او غوږ کم نييس. اغېزناکه نظريه ورکول باید دوه اړخیزه اړیکې له ځانه رسه ولري. 

د خپل کارکوونکي د لیدلوري او پوښتنو د پوهېدو لپاره غوږ نييس. که چېرې تاسې رغوونکې نظريه ورکوئ، د هغو رشایطو لپاره په دقت رسه غوږ نیيس چې بد 

کړه وړه یې محارصه کړې دي. زیاتره وختونه، کله چې ښه کارکوونکي داسې چلند کوي چې هغه ستاسې له غوښتنو او هیلو رسه سمون نه لري، ښایې د هغوی 

له کنټرول څخه د باندې ځینې پېښې رامنځته شوي وي. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د دې لپاره چې نظريه مو په اغېزناکه توګه ورکړې وي، که هغه مثبته نظريه وي یا رغوونکی نظرويه، بايد الندنۍ ګټورې الرښوونې تعقیب کړئ:

صمیمي اوسئ

په یاد مو وي چې ستاسې موخه له خپل کارکوونکي رسه مرسته کول دي. حتی که کومې تیروتنې هم رامنځته کېږي، باید تاسې له خپل کارکوونکي رسه په 

درناوي چلند وکړئ.

واقع بین اوسئ

کله چې تاسې نظريه ورکوئ، د خپل کارکوونکي محدودیتونه په پام کې ونيسئ. باید پام مو وي چې له خپل کارکوونکي څخه د هغه له وړتیا څخه د زیات کار 

مته و نه لرئ. که مو داسې وکړل دواړه خواوې به ناهیلې شئ.

پر کړو وړو باندې مترکز ولرئ

غوره مرشان د هغه څه په اړه چې یو کارکونکی یې تر رسه کوي، نظريه ورکوي. د کار د ځای نظريه باید یوازې د کارکوونکي پر کړنو باندې مترکز ولري، نه د 

هغه پر شخصیت او ځانګړتیاوو باندې.

مشخص اوسئ

د امکان تر بریده پورې کړه وړه په مشخصه توګه بیان کړئ. دا کار به له کارکوونکو رسه مرسته وکړي چې ستاسې له خوا ورکړل شوې نظريه درک او په یاد راويل. 

د بېلګې په توګه، یوه کارکوونکي ته د دې جملې د ویلو پر ځای چې »آفرین نن دې ښه کار وکړ!« ښه په جزئیاتو رسه د هغو کړو وړو په اړه خربې وکړئ چې په 

سمه توګه تر رسه شوي وي. نو تاسې کوالی شئ داسې ورته ووایاست، »کله چې تا له خپل پېرودونکي رسه نن ورځ د سم رنګ بوټونو په موندلو کې مرسته وکړه، 

دا څرګنده شوه چې ته څومره زموږ د پېرودونکو خیال ساتې. دا هغه ډول کړه وړه دي چې زموږ پېرودونکي به بېرته موږ ته راويل«. په دې اړه جزئیات ورکول 

چې څه شی بدلون ته اړتیا لري، د صحیحي نظريې د ورکولو لپاره تر ټولو غوره الره ده. د دې پر ځای چې ووایئ »تاسې باید ښه ډېر کار وکړئ«، دا ترشیح کړئ 

چې کوم کار ناسم تر رسه شوی او څنګه باید خپل کړه وړه بدل کړئ. د بېلګې په توګه، ښایې تاسې ووایاست چې، »کله چې تاسې نن وختي د غرمې د ډوډۍ 

لپاره ووتئ، او له غرمې وروسته مو فرمایشونه پوره نه کړل، زموږ پېرودونکي سخت مایوسه شول. په راتلونکې کې، مهرباين وکړئ د غرمۍ تر ډوډۍ وړاندې د 

ماسپښني فرمايشونه پوره کړئ. مننه.«

کله چې رغوونکې نظريه ورکوئ پر هغه پوهېدل او هوکړه وګورئ

که چېرې ستاسې کارکوونکی ستاسې پر ترشېح کېدونکي کړو وړو باندې پوه نيش، هغه به هېڅکله هم ستاسې د هیلو او انتظاراتو د تحقق وړ و نه اويس. له 

خپل کارکوونکي څخه وپوښتئ چې ایا زما له خوا په درکړل شوي نظريې باندې کومه پوښتنه لرئ که نه. که چېرې تاسې بیا هم د ورته تېروتنې په خاطر هغه 

رغوونکی نظريه په تکرار رسه ورکوئ، له خپل کارکوونکي څخه د هغه د تصديق په اړه وپوښتئ چې ستاسې پر وړاندیز باندې هغه پوه شوی او در رسه مني یې.

د رغوونکې نظريې لپاره، د اړتیا په صورت کې د تعقیب په خاطر یو فرصت ورکړئ.
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که داسې وي چې د یوه کارکوونکي کړه وړه باید بدلون ومومي، د هغه د السته راوړنو او پرمختګ په اړه د بحث لپاره یوه نېټه وټاکئ.

ډېره ښه کړنه د انعام لپاره مه اخلئ

زیاتره مرشان ډېر ښه فرصتونه یوازې د کوچني مثبت نظر په ورکولو رسه له السه ورکوي.  د کارکوونکي د ښو کړو وړو په پياوړي کولو کې ډېر سرت ځواک پروت 

دی. هغه ستاینه چې په رښتیا یې هم وړ وي کوالی يش د کارکوونکي اعتبار رامنځته کړي او د هغوی له ودې رسه مرسته وکړي.

ښه مرشان خپلو کارکوونکي ته داسې اصالحي نظريې ورکوي چې هغوی پرې پوه او عميل یې کړای يش. غوره مرشان همداشان په یاد لري چې تفصييل مثبت 

نظر په کراتو کراتو وړ کارکوونکو ته ورکړي.

C :د همدې برخې د ځینو اصطالحاتو تعریف

ګټه -  ګټه چې له يو يش څخه ترالسه کېږي.

 

نظريه – هغه معلومات چې یوه کس ته د هغه د کړنو په اړه د ښه وايل او بدلون په موخه ورکول کېږي.

B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څه باید وکړم که چېرې کارکوونکي له رامنځته شویو بدلونونو رسه ځانونه نيش عیارولی؟ 4. مرشی	 

څنګه باید نظريه تر السه کړم؟ 4. مرشی	 
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نظريه که مثبته وي يا رغوونکې د شخيص او مسلکي سمون لپاره یوه ډېره مهمه وسیله ده. بیا هم، څومره چې تاسې په یوه اداره کې پر مخ ځئ، هغومره به 

لږې نظريې تر السه کوئ. په دې معنی چې تاسې په رېښتیا د خپل ځان پر کمزورو او قوي ټکو نه پوهېږئ. پر دې ستونزو د بري لپاره، د نظريې د منلو او 

قبلولو په برخه کې نرم اوسئ.

نظريه د اغېزناکو مرشانو لپاره مهم معلومات دي. دا اسانه ده چې یو شکایت واورو، خو دا ستونزمنه ده چې داسې  نظريه واورو او عمل پرې وکړو چې انتقادي 

وي او یا يې موخه د یوه تر رسه کېدونکي کار سمول وي. هر څوک دا خوښوي چې واوري هغوی ښه کارونه کوي، په تېره بیا چې مرشي کوي. بې جوړې مرشان 

بیا تر السه کېدونکې نظريې ته زیاته پاملرنه کوي، مهمه نه ده که هغه نظريه مثبته وي یا منفي، ستایونکی وي يا انتقادي.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د دې لپاره چې له تر السه کېدونکې مثبتې یا رغوونکې نظريې څخه زیاته ګټه تر السه کړو، الندې وړاندیزونه په پام کې ونیسئ:

که چېرې د نظريې غوښتونکي ياست، پوښتنه یې وکړئ

د مرش په توګه د تاسې د ځواکمن رول له کبله، ښایې تاسې د خپلو کارکوونکي په پرتله ډېرې کمې نظريې تر السه کړئ. د همدې ستونزې د هواري لپاره، له 

هغو خلکو څخه چې تاسې د هغوی پر نظریاتو باندې باوري یاست وپوښتئ تر څو خپل لیدلوری ستاسې د مرشۍ پر کمزور او پیاوړو ټکو باندې در رسه رشیک 

کړي. کله چې تاسې نظريه تر السه کوئ،  په یاد مو وي چې له هغه رسه د یوه سوغات په توګه چلند وکړئ تر څو خلک تاسې ته د نظريې درکول جاري وسايت. 

)او مثمرې(  پيدا کېږي چې د خپل رېښتیني  ته احساس  په دې کار رسه کارکوونکو  له تاسې رسه مرسته کوي، ځکه  نامعلول ساتل  ځینې وختونه د نظريې 

نظريې له کبله سزا نه ورکول کېږي.

نظريه مو تکرار کړئ تر څو ډاډه شئ چې پوهېديل یاست.

نظريې ته تر ټولو سرت ځواب دا دی چې اوريدل شوی شی په لنډه توګه رسه بېرته بيان کړئ. دا کار د دې سبب ګرځي تر څو هغه کس چې نظر یې درکړی دی 

پوه يش چې تاسې د هغه نظريې ته غوږ نیولی او پرې پوه شوي یاست. دا کار همداشان دوه اړخیزه تقابل رامنځته کوي او د خربواترو د دوام لپاره یو فرصت 

برابروي. 

د زیاتو جزئیاتو یا بېلګو غوښتنه وکړئ

که چېرې تاسې د نظريې په مفهوم پوه نشئ یا دا چې ولې هغه بل کس خپلې چارې هغه ډول ویني چې دی یې تر رسه کوي، نو په اړه یې ال زیات معلومات 

وغواړئ. که تاسې بیا هم پوه نه شوئ، بیا هغه مشخصې بېلګې وغواړئ چې هغه کس لیديل یا یې اوریديل دي. له دې رسه، دا کار د یوه داسې مېتود په توګه 

مه کاروئ چې له خپله ځانه څخه دفاع وکړئ او یا هم دا دعوی وکړئ چې ولې تاسې په دې اړه مخالفت لرئ. له نورو رسه دعوی کول د دې سبب ګرځي چې 

نور خلک په راتلونکې کې تاسې ته هېڅ ډول نظريه در نه کړي. د وخت په تېریدو رسه، ښایې نور بیا هېڅوک ونه غواړي چې په رېښتینې توګه رسه تاسې ته 

نظريه درکړي.

تر السه کېدونکی نظريه و ارزوئ

له بده مرغه، ټولې نظريې هم له ښه نیته نه وي. ځینې وختونه، حتی د ښه نیت لرونکی نظريه هم سمه نه وي. که چېرې د تر السه شوې نظريې د رېښتینوايل 

په اړه شکمن وئ، په اړه یې له نورو هغو خلکو رسه چې تاسې پرې باوري یاست خربې وکړئ. له هغوی وپوښتئ چې په صادقانه توګه تاسې ته ووايي چې ایا تر 

السه شوې نظريه په رښتیا هم په صداقت رسه د هغوی څرګندونه کوي او که نه.

په مسلسله توګه د نظريې په لټه کې اوسئ

په کراتو رسه د نظريې ورکول به له مهارت رسه مرسته وکړي چې په یوه پروسه یا عادت بدل يش نه دا چې یو ځای فعالیت و اويس.

مننه وکړئ

نظريه سوغات دی. له هغه کس څخه چې ځان یې تاسې ته د نظريې درکولو په خاطر اوزګاره کړی، مننه وکړئ. دا ومنئ چې هغوی ښایې دا یو له خطره ډک 

کار ګڼلې وي. په یاد مو وي چې دا هم جرئت غواړي چې یو چا ته نظر ورکوو، په تیره بیا کله چې غواړو یوه ډېر ځواکمن کس ته نظريه ورکوو.
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C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

نظريه – هغه معلومات چې یو چاته د هغه د کړو وړو د ښه وايل یا بدلون لپاره د مرستې په موخه ورکړل شوې وي.

B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څنګه باید نظريه ورکړم؟ ۴. مرشی	 

څنګه کولی شم د هغه سمونونو په اړه ډېر نظریات را ټول کړم چې زه يې غواړم؟ ۴. مرشی	 
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 .۱۶
څنګه کولی شم د هغه سمونونو 

په اړه ډېر نظریات را ټول 
کړم چې زه يې غواړم؟
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د مرشۍ د بریا لپاره روان سمونونو ډېر مهم ګڼل کېږي. د اغېزناکو سمونونو د راوستلو لپاره، د تېر وخت پر ځای پر راتلونکې مترکز ولرئ. د داسې نظريو په لټه کې 

و اوسئ چې له تاسو رسه د مطلوبو سمونونو په تر السه کولو کې مرسته وکړي. د دې کار د تر رسه کولو لپاره پنځه اسان ګامونه شتون لري:

د هغه عادت په پېژندلو رسه پيل وکړئ چې تاسو يې د سمون اراده لرئ.	 

هغه بدلون ترشېح کړئ چې تاسې غواړئ یو کس یې ولري او د وړاندیزونو غوښتنه وکړئ.	 

د راتلونکې لپاره د دوو وړاندیزونو غوښتنه وکړئ.	 

سم غوږ ونیسئ.	 

مننه وکړئ.	 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

یو مشهور اجرائیوي روزونکی ، مارشال ګولډسمېټ، د خپلو کړو وړو د سمون لپاره د نظریاتو د را ټولولو یوه نوې کړنالره جوړه کړې. نوموړی خپلې دغې کړنالرې 

ته د »راتلونکي لپاره د نظر ورکول« نوم ورکړی دی. د راتلونکي لپاره د نظر ورکول او نظريې تر منځ یو شمېر توپیرونه وجود لري. دې شته توپیرونو د راتلونکي 

لپاره د نظر ورکول ډېر جالب ګرځويل، چې د مطلوبو پایلو د تر السه کولو لپاره به ستاسې هڅونه ال زیاته کړي.

د راتلونکي لپاره د نظر ورکول پر راتلونکې باندې مترکز لري، خو نظريه بیا تېر وخت ته کتنه لري. د )راتلونکي لپاره د نظر ورکول( د بدلون لپاره پر فرصتونو 

باندې ټینګار لري، په داسې حال کې چې نظريه پر هغو کړو وړو او مسایلو باندې مترکز لري چې په تېر کې تر رسه شوي دي. د راتلونکي لپاره د نظر ورکولو 

لپاره تاسو د کړو وړو ټاکنه کوئ، په داسې حال کې چې د نظريې لپاره په نښه شوي کړه وړه معموالً د نظريې د ورکوونکي کس لخوا ټاکل شوي وي.

د دې لپاره چې د راتلونکي لپاره د نظر ورکول تر السه کړئ، الندې ګامونه پورته کړئ: 

لومړی ګام: خپل هغه کړه وړه په ګوته کړئ په کوم کې چې تاسو غواړئ سمون راولئ. هغه ولیکئ. تر هغه پورې پرې کار وکړئ تر څو مو خپله موخه داسې 

واضح کړې نه وي چې هر څوک په اسانۍ رسه پرې پوه يش. هڅه وکړئ چې هغه په یوه جمله کې ولیکئ. دلته یې ځینې بېلګې دي: »کله چې زما کارکوونکي 

کومه تېروتنه تر رسه کوي، غواړم چې له صرب او حوصلې څخه کار واخلم.« »غواړم چې د خپل ټیلیفون له السه مې حواس هومره پرېشانه نيش.« »غواړم چې خپل 

کار مې وختي خالص کړم، تر څو د شپې له خوا کار کولو څخه خالص و اوسم.« کله چې مو خپلې موخې ولیکئ بيا يې له خلکو رسه د وړاندېزونو د اخيستلو 

لپاره دررسه وساتئ. 

دویم ګام: هغه بدلون چې تاسې یې غواړئ په بل کس کې راولئ ترشېح کړئ او په اړه یې وړاندیزونه ټول کړئ. له هر هغه چا څخه چې ستاسې په نظر له 

تاسې رسه به مرسته وکړي د وړاندیزونو غوښتنه وکړئ. تاسې کوالی شئ له ملګرو او کورنۍ څخه د سپارښتنو غوښتنه وکړئ. همدا شان، هغه خلک چې هومره 

به هم دې کار ته لېوال نه وي لکه ګاونډيان يا آشنايان هغه هم په پام کې ونیسئ. بل کس ته ووایاست چې تاسې غواړئ په څه کې سمون راولئ )په یاد مو 

وي، چې دا یوه لنډه او څوګنده موخه ده چې تاسې له ځانه رسه یاد داښت کړئ او په الس کې مو ده(. دا به ډېره غوره وي چې تاسې خپله موخه بل کس ته 

په لوړ اواز ووایاست.

اواز رسه  لوړ  په  مو  )یا  کړل  بیان  راولئ  په کې  غواړئ سمون  تاسې  مو هغه څه چې  کله چې  وکړئ.  غوښتنه  وړاندیزونو  دوو  د  لپاره  راتلونکې  د  ګام:  درېیم 

ولوستل(، د دوو وړاندیزونو غوښتنه وکړئ. هغه کس چې تاسې ته وړاندیزونه درکوي هغه ته ووایاست چې هر هغه څه چې په لومړي رس کې يې فکر ته ورغيل 

ووایي. هر ډول وړاندیزونه ګټور متامېدای يش. تاسې کوالی شئ بل کس پر دې پوه کړئ چې که حتی د هغوی لومړين افکار غیرمعمول هم وي، خو کوالی 

يش د نویو نظریاتو لپاره ستاسې ذهنونه در خالص کړي.

څلورم ګام: په بشپړه توګه غوږ ونیسئ. وړاندیزونو ته په دقت رسه غوږ ونیسئ. هغه ولیکئ. مداخله مه کوئ. مقابل کس ته دا مه وایاست چې ولې به د هغه 

وړاندیز کارنده يا کارنده نوي. پر وړاندیزونو باندې نېوکه یا قضاوت مه کوئ. په ډېره ساده ګۍ رسه وړاندیزونه ولیکئ، مهمه نه ده چې تاسې د هغه په اړه لومړی 

څه فکر کاوه.  ځینې نظریات چې تاسې اورئ ښایې تاسې ته عميل ښکاره نه يش، خو ممکن داسې څه ولري چې هغه ګټور وي او یا هم تاسې رسه مرسته 

وکړي چې په نویو الرو رسه د ځان لپاره امکانات تصور کړئ.
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پنځم ګام: مننه وکړئ. حتی که یې وړاندیزونه ګټور وي یا نه وي، په یاد مو وي چې دا په خپله سوغات دی او دې سوغات لپاره یوه مخلصانه مننه کول تر ټولو 

مناسب ځواب دی.

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

د راتلونکي لپاره نظر ورکول – انفرادي کسانو، ټیمونو یا موسساتو ته د راتلونکې په خاطر وړاندیزونه کول تر څو له هغوی رسه د خپلو کړو وړو په مثبت بدلون 

کې مرسته وکړي.

B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څنګه کوالی شم نظريه ورکړم؟ ۴. مرشی	 

څنګه کوالی شم نظريه تر السه کړم؟ ۴. مرشی	 

ولې باید دواړه هم شخيص او هم مسلکي شبکې رامنځته کړم او دا کار څنګه کوالی شم؟ ۴. مرشی	 

A شته اضايف مواد

له نورو الرښوونو څخه مرسته تر السه کول

څنګه د سرتو ټیمونو کارپاڼه جوړه کړو



مرشي  |   51

 

.۱۷
څنګه کوالی شم بریايل 

کاري ټیمونه رامنځته کړم؟
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سرت کاري ټیمونه هغه انجنونه دي چې لويې ادارې قوي کوي. په الندې حاالتو کې ټیمونه تر انفرادي کسانو ښې پرېکړې کوالی يش:

د ټیم دنده نوې یا پېچلې وي	 

د ټیم غړي د دندې د هواري لپاره ژمن وي	 

د ټیم له یوه څخه زیات غړي د دندې د هواري پوهه او مهارتونه ولري	 

ټیم ازاد بحث وهڅوي	 

د ټیم لپاره د کار او یا هم د نورو حل الرو د پلټلو په خاطر کايف وخت وي	 

ټیمونه کوالی يش خلک ډېر مثمر یا کارنده وګرځوي او د نورو هلوځلو الهام ورکړي. په بریالیو ټیمونو کې کار کول د کارکوونکو رضایت زیاتوي. مرشان د بریالیو 

ټیمونو په جوړولو او ساتلو کې مهم رول ادا کوي.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

کله چې ټیم جوړېږي، اغېزناک مرشان له ټيمونو رسه د مرستې په موخه د ښو پايلو السته راوړلو لپاره الندې کارونه تر رسه کوي:

د ټیم داسې غړي ټاکي چې یوه بل ته رسه ورته نه وي. ټیم ته د بېالبېلو مهارتونو لرونکي کسان راويل.	 

د ټیم لپاره عام مقصد رامنځته کو او بیا وروسته هغه سرتې موخې چې له همدې عام مقصد څخه مالتړ کوي په ګوته کوي.	 

د ټیم غړي هڅوي چې د ټیم په توګه کار کولو ته ژمن و اويس.	 

د ټیم د موخو د تر السه کولو لپاره ټول ټیم مسؤول بويل.	 

کله چې ټیمونه ښه کار کوي، انفرادي غړي مثمر وي او همدا شان په خپله ټول ټیم هم اغېزناک ګرځي. غړې غواړي چې په ټیم کې و اويس او هغوی له ګډ 

کار کولو څخه خوند اخيل. تر ټولو ډېر ښه ټیمونه دې ته متوجه وي چې څه تر رسه شوي او په څه ډول تررسه شوي . 

ټول ښه ټیمونه »دندې« ته ډېره پاملرنه کوي او یا هم هغه څه ته چې د ټیم له خوا تر رسه شوي وي. دې پایلې ته د رسېدو لپاره، هغوی د خپلو پرېکړو په وړاندې 

ډېر متوجه وي او پر داسې مناسبو فعالیتونو باندې الس پورې کوي چې د هغوی د ټیم د موخو او مقاصدو د تر السه کولو لپاره اړین وي. که چېرې دې د دندې 

پربنسټ کړنالرې ښې پر مخ والړې يش، ټیم به ډېر ګټور ثابت يش.

ډېر کم ټیمونه بهیر )پروسې( ته پاملرنه کوي، او یا هم دا چې ټیم څنګه خپل کارونه تر رسه کوي. د ټیم بهیر ته متوجه کېدل د ښه ټیم او سرت ټیم تر منځ 

توپیر رامنځته کوي. هغه ټیمونه چې بهیر ته متوجه وي هغوی همدا شان دا هم ډاډمنوي چې د ټیم هر انفرادي غړی هم په ګډه رسه د ټیم له کارونو څخه 

رايض دی البته د دې په ګډون چې څنګه هغوی خپلې انفرادي دندې تر رسه کوي. پر بهیر باندې مترکز کول همدا شان موږ ته ډاډ راکوي چې ټیم د ټیم په 

توګه له کار کولو څخه رضایت تر السه کوي. هغه ټیمونه چې د بهیر مسایلو ته پاملرنه کوي د ټیم په توګه له کار کولو څخه خوند اخيل او هغوی په کلکه رسه 

له همدې خاطره د ټیم هلوځلو رسه مرسته کوي.

هغه مرشان چې غواړي فوق العاده ټیم ولري دا ډاډ ترالسه کوي چې د ټیم کړنې هم »دندو« او هم »بهیر« ته متوجه دي. الندين اقدامات کوالی 

يش د هر ټیم له بریا رسه مرسته وکړي:

د ټیم په څیر یو ځای وخت تیر کړئ

کله چې ټیم تشکیل شو، زیاتره ټیمونه سمدالسه په کار پیل کوي. خو سرت ټیمونه بیا پر دې وخت لګوي چې د ټیم په توګه له کار کولو وړاندې یو بل ښه رسه 

وپيژين. دا یو ډېر اسانه او ساده کار دی او هغه هم داسې چې د ټیم غړي نورو ته د خپل ځان په اړه وایي چې کېدای يش دا نور هېڅ هغوی و نه پېژين. او یا 

هم د ټیم د لومړۍ ناستې لومړۍ برخه په دې تېره يش چې د ټیم غړي نورو ته په دې ټيم کې له خپله اړخه د مطلوبو ګټو او کېدونکو مرستو په اړه وضاحت 

ورکړي. د یوه بل پېژندل دا اسانوي چې د ټیم د ټولو انفرادي غړو د قوت او کمزورتيا پر ټکو پوه شو. په شخيص لحاظ د یو بل پېژندل هله ډېر ګټور وي چې 

کله کارونه په ناسمه والړ يش )هغه که د ټول ټیم لپاره وي او یاهم د یوه غړي لپاره(. ځکه په دې رسه به دا نور غړي تیار وي او د ټیم له مخکې تګ رسه به 

خپله مرسته تر رسه کړي.
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له لومړي رس څخه رېښتینې موخې جوړې کړئ

د یوه ټیم په توګه پر مقاصدو بحث وکړئ او پر دې غور وکړئ چې د ننګوونکو موخو په ګډون ټیم په معقوله بڼه څه تر رسه کوالی يش. که چیرې ټیم ته ډېرې دندې 

ورکړل شوي وي، بیا پر دې باندې بحث وکړئ چې څنګه له مرشانو رسه خربې وکړئ او یا هم دا چې د دندې د بشپړولو لپاره تاسې څه اضايف يش ته اړتیا لرئ.

دا معلومه کړئ چې تاسې به څنګه د ټیم په توګه کار وکړئ

د یوه ټیم په توګه الندې »بهیر« پوښتنې تر غور الندې ونیسئ: تاسې په څومره وخت کې ناسته رسه کوئ؟ څنګه به مو د ټیم کار اختصاص کېږي؟ تاسې به 

څنګه خپل د ټیم ملګري د ټیم د دندو په اړه له شوې پرمختګ څخه خربوئ؟  که چېرته خلک خپلې ورسپارل شوې دندې د هوکړې رسه سم بشپړې نه کړي 

ټیم به څه وکړي؟

یو بل وننګوئ 

په ټیم کې د پاته کېدو یوه تر ټولو ډېره ارزښت لرونکې پایله د نویو مهارتونو زده کړه او د نویو نظریاتو تبادله ده. د دې لپاره چې دا کار مو په ښه توګه تر رسه 

کړی وي،  د انفرادي کسانو او د ټیم په توګه د ښو پایلو د ترالسه کولو په خاطر له موخې رسه توافق وکړئ. ځینې ټیمونه دا ډېر ګټور بويل چې خپلو غړو ته 

دندې ورکړي تر څو ټیم په کار بوخت وسايت. د بېلګې په توګه، ټیم ښایې د ټیم مرش ولري. دغه دنده کېدای يش د ورته ټیم د غړي له خوا د تل لپاره وساتل 

يش او یا هم د مرش رول یا دنده ښایې له یوې ناستې تر بلې ناستې پورې کوم بل کس ته وسپارل يش. یوه بله ګټوره دنده د هغه چا ده چې په نظریاتو او 

کړنالرو کې د بالقوه نیمګړتیاوو د څارنې مسوولیت پر غاړه لري. دغه ارزښتناکه دنده کوالی يش ټیم ته د بالقوه رامنځته کېدونکو ستونزو د خرب ورکولو په خاطر 

د وخت او رسچینو سپام وکړي. یوه بله ارزښتناکه دنده »د دروازې د ساتونکی« ده، یعنې هغه څوک چې دا ډاډ تر السه کوي چې د ټیم ناستې او مذاکرت د 

موضوع او وخت رسه مناسبې او تړلې دي. دغه ارزښتناکه دنده کوالی يش ټیم د هغو مسایلو په اړه د وخت او  انرژي له ضایعه کولو څخه  وسايت چې د ټیم 

د دندو او موخو رسه تړاو نه لري.

 

یو بل ومنئ او مکافات ورکړئ

د داسې فرصتونو په لټه کې و اوسئ چې د ټیم د غړو او د ټول ټیم د ښو کارونو تصدیق وکړي. زیاتره خلک ډېر کم شکایتونه تر السه کوي. د ټیم په منځ کې 

د غړو مناسبه ستاینه کوالی يش د ټیم د غړو تر منځ د همکارۍ د روحیې په رامنځته کولو کې مرسته وکړي او د انفرادي غړو او د ټیم غوره هلې ځلې درک 

کړي. کله چې د ټیم دندې بشپړې شوې او وړاندې تر دې چې ستاسې ټیم منحل يش، باید پر دې غور وکړئ چې څه شی ښه مخ ته والړل او کوم کارونه به په 

راتلونکې کې په متفاوته بڼه تر رسه کوئ او بیا خپلې کړنې او اجرآت وملانځئ. 

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

بهیر )پروسه( – هغه پړاوونه چې یو کار پکې تر رسه کېږي.

ګټورتوب – هغه اندازه یا مقیاس چې له مخې یې د یوه يش اغیزمنتیا معلومېږي.

B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د ټیم د اغیزمنتیا د ارزونې او سمون په خاطر کومې الرې چارې غوره دي؟  ۴. مرشی	 

څنګه کوالی شم یو غوره مرش واوسم؟ ۴. مرشی	 

ولې او څنګه کولی شم په خپله اداره کې پیاوړي مرشان رامنځته کړم؟ ۴. مرشی	 

A شته اضايف مواد

څنګه د سرتو ټیمونو کارپاڼه جوړه کړو

د ټیم د اغېزمنتیا ارزونه

د اغېزناکو موخو کارپاڼه جوړول
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د ټیم د اغیزمنتیا د 
ارزونې او سمون لپاره 
کومې الرې غوره دي؟
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په یوه ټیم کې کار کول کېدای يش ډېر ننګوونکي وي. پیاوړي مرشان باید داسې نښو نښانو ته متوجه و اويس چې ټیمونه چیرته په ګډه ښه کار او چېرته ښه 

کار نه کوي. هغه ټیم چې په ګډه په ښه توګه کار کوي کار يې پر مخ ځي او خپل کار تر دې چې په یوازې توګه یې تر رسه کړي په ګډه رسه یې ښه تر رسه 

کوالی يش. د ټیم غړي غواړي په دې ټیمونو کې و اويس او هلته له ګډ کار کولو څخه خوند اخيل. دوی تل په ناستو کې ګډون کوي او هلته مرسته هم کوي. 

هغه ټیمونه چې له ستونزو رسه مخ دي، هلته یوازې یو یا څو غړي یې کارونه په ښه توګه تر رسه کوي او بیا پرېکړه کوي. د ټیم غړي کېدای يش په غصه و اويس، 

غونډو ته نه ورځي او یا هم دا فکر کوي چې ناستې د وخت ضایع کول دي. د ټیم غړي کېدای يش خپلې دندې پرېږدي.

له همدې کبله، مرشان باید دا ډول نښو نښانو ته متوجه و اويس او که چېرته کوم ټیم په ښه توګه رسه کار نه کاوه، باید د ټیم له غړو رسه یې په اړه خربې وکړي 

تر څو د ستونزې المل وپوښتي او د هغه دحل لپاره الس په کار يش.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

له بده مرغه، ځینې ټیمونه هېڅکله په ګډه کار نه کوي. په خرابو ټیمونو کې، انفرادي غړي خپل ځانونه ډېر تر فشار الندې احساسوي او په ټوله کې ټیم هم 

داسې کوم با ارزښته کار نه تر رسه کوي. البته، زیاتره ټیمونه هغه موخې چې ورته سپارل شوي وي، هغه تر رسه کوي، خو ځینې نور یې بیا په اړه ډېره کمه 

تجربه او د تر رسه کولو رضایت لري. تر ټولو غوره ټیمونه خپلې موخې تر السه کوي په داسې حال کې چې په دې بهیر کې د ټیمونو او افرادو په توګه زده کړه 

کوي او وده هم مومي. کوالی شئ ووایئ چې تاسې څه ډول ټیم رهربي کوئ؟

د اغېزناکو ټیمونو نښې

کله چې ټيمونه په ښه توګه په ګډه کار کوي، په هغوی کې الندینۍ نښې ډېرې عامې وي:

هغوی د یوه ټیم په توګه ډېر څه تر رسه کوي نه په یوازیتوب رسه.	 

غړي او ټیم کارونه تر رسه کوي.	 

غړي غواړي تر څو په ټیم کې و اويس. )ځینې وختونه، حتی هغه خلک چې په اغېزناکو ټیمونو کې نه وي همدا هیله لري تر څو هلته پکې غړي و اويس(.	 

غړي له یوه بل رسه په ګډه کار کولو څخه خوند اخيل.	 

غړي تل د ټيم په غونډو کې حارض وي او هلته مرسته کوي.	 

د نااغېزناکو ټیمونو نښې

له الندنیو کارونو څخه هر يو د دې ښکارندوی دی چې ټیم په ګډه په ښه توګه کار نه کوي:

کار یوازې د یوه یا څو کسانو له خوا تر رسه کېږي.	 

پرېکړې هم یوازې د یوه یا څو کسانو له خوا نیول کېږي.	 

د ټیم د غړو تر منځ غصه زیاتېږي.	 

غړې کار ته ناوخته راځي ا و یا هم هېڅ نه راځي.	 

غړي فکر کوي چې ټیم د هغوی وخت ضایع کوي او له ډېرو مهمو کارونو څخه یې شاته غورځوي.	 

غړي نه غواړي چې د ټیم غونډو ته وريش.	 

غړي ټیم پرېږدي.	 

یو مرش څنګه کوالی يش د ټیم اغېزمنتیا کې ښه والی راويل؟

د ټیم د کړنو د ښه وايل په  خاطر، د ټیم عايل مرشان په ازاده توګه د اړيکو هڅونه کوي. هغوی په ټول ټیم کې د ګډون مقدار او کیفیت ویني. کله چې هغوی 

ومومي چې د ټیم انفرادي غړي په ښه توګه مرسته نه کوي، نو غواړي هر څه ژر پر علت باندې ځان پوه کړي. هغوی خلک هڅوي تر څو په هره ناسته کې خپل 

افکار او نظریات رشیک کړي. که چېرته د خلکو ګډون تل ډېر کم وي او یا هم یوازې د یوه یا څو کسانو له خوا مرسته کېدله، نو بیا مرشان د ټیم له ټولو غړو رسه 

په انفرادي او یا هم په ډله ایزه توګه خربې کوي. دلته موخه دا ده چې بل څوک مالمت نکړو، بلکې موخه دا ده چې هر هغه څه چې په ښه بڼه کار ورکوي له 
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هغه نه مالتړ وکړو او هر هغه څه چې په ښه بڼه کار نه کوي د هغو د سمون لپاره الرې چارې ر امنځته کړو. د پیاوړي ټیم مرشان همدا شان ټیم ته روزنه ورکوي 

او هڅوي يې چې په کرثت رسه د ټیم د غړو احساس وګوري او دا چې څه کارونه پر مخ ځي او څنګه ځي د هغو څارنه وکړي.

الندینۍ پوښتنې د ټیم لپاره ډېرې ګټورې دي چې باید غور پرې وکړو. دغه پوښتنې د ټیم له غړو څخه په انفرادي بڼه پوښتل کېدای يش او یا هم په اړه یې 

له ټول ټیم رسه بحث کېدای يش:

آیا تاسې د یوه ټیم په توګه احساس کوئ چې په مثبته الره له یو بل رسه په ګډه کار کوئ؟	 

د یوه ټیم په توګه، آیا له خپل تر رسه کېدونکي کار څخه رايض یاست؟	 

د یوه ټیم په توګه، آیا په هغه ډول چې تاسې یو کار تر رسه کوئ د هغه له کړنې څخه رايض یاست؟	 

د ټيم د یوه انفرادي غړي په توګه، آیا له تر رسه کېدونکو دندو څخه رايض یاست؟	 

د یوه ا نفرادي غړي په توګه، آیا تاسې د هغو دندو د تر رسه کولو له ډول څخه رايض یاست؟	 

او باالخره، دا یوه ډېره مهمه پوښتنه ده چې ښایې تاسې د هغې په اړه هېڅکله هم وړاندوینه نه وې کړي.

ایا تاسې کله هم تفرېح یا شوخي کوئ؟	 

که چېرې د يو ټيم ټول کار شوخي او تفريح وي، هغه رقم ټيمونو هيڅ يوه هم خپلې دندې په اغېزناکه او بریالۍ توګه نه دي تر رسه کړې. خوهر ټیم، پرته له 

دې چې د هغوی دندې څه دي، په خپلو دندو کې څومره جدي دي باید چې لږ تفرېح هم ولري. که چېرته ټیم په ګډه رسه کار کولو لپاره کومه خوشايل و نه 

لري، نو د مرش په توګه دا ستاسې مسؤولیت دی تر څو دا نیمګړتیا هر څه ژر له منځه یوسئ. د ټیم لپاره داسې یو فرصت رامنځته کړئ تر څو د یوه داسې کار 

د کولو په خاطر رسه یو ځای واويس چې هغه کار اصالً ستاسې د ادارې یا مؤسسې په کارونو پورې تړلی هم نه وي. په دې برخه کې تر ټولو غوره کارونه دا دي 

چې خپل ټیم رسه یو ځای ډوډی وخورئ، یو ځای په ګډه رسه د باندې ووځئ او یا هم کومه ځانګړې ورځ وملانځئ. په تفرېح کولو او یو ځای راټولیدو باندې 

مترکز لرل د ټیم د غړو تر منځ اړیکې پیاوړې کوي او یو ښه ټیم په یوه سرت ټیم باندې بدلوي.

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

مرش – هغه کس  چې په یوه اداره کې تر ټولو لوړ موقف لري او کوالی يش پر نورو باندې په لوړه کچه امر وکړي او یا هم پرې اغېز ولري.

B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څنګه کولی شم بریالی ټیمونه رامنځته کړم؟ ۴. مرشی	 

څنګه کوالی شم یو غوره مرش واوسم؟ ۴. مرشی	 

ولې او څنګه کولی شم چې په خپله اداره کې پیاوړي مرشان رامنځته کړم؟ ۴. مرشی	 

A شته اضايف مواد

د اغېزناکو موخو  کارپاڼه جوړول

څنګه د سرتو ټیمونو کارپاڼه جوړه کړو

د ټیم د اغېزمنتیا ارزونه
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څنګه کوالی شم 
یو ښه مرش شم؟
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په هره اداره کې مرشان ډېر لږ متایل لري چې اضايف رسمي زده کړې تر السه کړي. زیاتره بریايل مرشان روان فرصتونه د دې لپاره رامنځته کوي تر څو خپلو 

زده کړو ته تر هغه ادامه ورکړي چې د هغوی د کار ځایونو او د هغوی د ټول عمر څخه هم زیات يش.

ځینې هغه الرې چې مرشان کوالی يش خپلو زده کړو ته پرې ادامه ورکړي په الندې ډول دي:

فرصتونو ته سرتګې په الر اوسئ تر څو نوې شیان تجربه کړئ.	 

د خپلې رهربۍ پر السته راوړنو او موخو باندې فکر وکړئ.	 

په سوداګرۍ، ټولنه او د کورنۍ مرشانو رسه چې ستاسې خوښېږي له هغوی رسه خربې وکړئ او ووینئ چې له هغوی څخه څه شی زده کوالی شئ.	 

د خپلې رهربۍ په اړه نظر وغواړئ.	 

د کارپوهانو په اړه له مطالعې او هغوی ته د غوږ نیولو له الرې د نویو معلوماتو په لټه کې و اوسئ.	 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د ټول عمر د هلوځلو په توګه د زده کړې او شخصې ودې لپاره یوه طبیعي الره دا ده چې خپلو تجربو او درسونو ته ډېره جدي پاملرنه وکړو. دا په دې معنی چې 

باید ډېر جدي څارونکي و اوسو. د خپلې شاوخوا او له نورو خلکو رسه خپلو تعامالتو ته په جزئیاتو رسه دقت وکړو. د بېلګې په توګه، له هغو کسانو رسه چې 

تاسې یو ځای یاست هغوی ته له نږدې ښه ځیر شئ. کله چې له یوه نوې وضعیت رسه مخامخ کېږئ، خپل ټول حواس مو هلته جمع کړئ. په دقت رسه غوږ 

ونیسئ او هغه ووینئ. دا چې ستاسې شاوخوا څه پېښېږي هغه ته پام ونیسئ، بلکې همداشان هغو کارونو ته چې ستاسې شا ته تر رسه کېږي، د هغو په اړه 

هم بېدار اوسئ.

له نویو ځایونو څخه لیدنه وکړئ. یوه نااشنا ځای ته والړ شئ، حتی که هغه ستاسې په ګاونډ کې وي، کوالی يش چې ستاسې ذهن ته نوې نظریې درويل. په 

خپل ښار، نږدې ښار او یا هم نوي والیت کې له نویو ځایونو څخه لیدنه کوالی يش ستاسې تفکر ته بدلون ورکړي او د خپل کاروبار، خپلو موخو او خپلو السته 

راوړنو په اړه فکر وکړئ.

یو نوی لیدلوری غوره کړئ تر څو خپل د مشاهدې مهارتونه مو ښه والی ومومي. پر خلکو، ودانیو او یا هم د تګ راتګ د موډونو په اړه چې تاسې یې وینئ او 

اورئ ال زیات چټک مترکز وکړئ. هر يش ته په یوه نوي نظر وګورئ. نوي خواړه وخورئ او نوې موسیقۍ واورئ.  نویو تجربو ته اجازه ورکړئ تر څو له تاسې رسه 

ستاسې د ذهنونو په پاکولو کې مرسته وکړي. په همدې توګه، تاسې کوالی شئ هغو پوښتنو او ننګوونو ته خپله پوهه ور واچوئ چې تاسې وررسه مخ یاست. په 

پای کې، نوې تجربې کوالی يش ستاسې د رهربۍ انرژي بېرته پر ځای او له رسه چارج کړي.

د خپلې رهربۍ د السته راوړنو ا و موخو د انعکاس لپاره وخت ځانګړی کړئ. تاسې تېر کال څه تر رسه کړل؟ په تېره میاشت کې مو څه تر رسه کړل؟ د خپلې 

راتلونکې لپاره مو ال کومې موخې اوس هم مناسبې دي او کومو موخو ته باید له رسه کتنه ويش تر څو ستاسې مطلوبې پایلې پرې تر السه يش؟

د هغو مرشانو په اړه فکر وکړئ چې تاسې په ګډه وررسه کار کړی دی. غوره مرشانو کې مو کومې ځانګړنې او کړه وړه خوښ شوي دي؟ په څه ډول ستاسې د 

رهربۍ ځانګړنې یا کړه وړه د هغوی له هغه رسه رس لګوي؟ څنګه کوالی شئ چې خپل د رهربۍ ځانګړنې یا کړه وړه اصالح کړئ تر څو د هغوی په څېر و اوسئ؟

حتی تر ټولو خراب مرشان چې تاسې وررسه د ګډ کار تجربه لری کوالی يش ستاسې د رهربي په مهارتونو کې دررسه مرسته وکړي. د هغوی څه ډول کارونه 

و چې تاسې هغه نه خوښول؟ په متفاوته توګه د رهربي کولو په اړه تاسې څومره دقت لرئ؟ تاسې د هغوی له تېروتنو یا نیمګړتیاوو څخه څه شی زده کړل؟

هڅه وکړئ تر څو خپل ټول وخت له تکړه الګوګانو رسه تېر کړئ. کله چې مشهور سوداګریز مرشان د خپلو بریاوو د رازونو په اړه خربې کوي، زیاتره خلک وایي 

چې هغوی خپل ټول وخت له ډېرو تکړه کارکوونکو چې زیاتره یې تر دوی تکړه هم و، تېر کړی دی. دا په دې معنی چې تاسې باید په کار پوه  کسانو د ګامرلو 

جرئت ولرئ او باید هغه څه ته جدي پاملرنه وکړئ چې دوی یې تاسې ته در زده کوي. تاسې په دې کار کې څنګه یاست؟ څنګه دا کار د راتلونکې لپاره ستاسو 

موخو ته بڼه ورکوالی يش.

د خپلې خوښې وړ سوداګرۍ، ټولنې او کورنۍ له مرشانو رسه خربې وکړئ. د مرشۍ د هغو ډولونو او کړنالرو په اړه خپل نظریات رسه پرتله کړئ چې ستاسې 
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لپاره ښه کار ورکوي. د هغو کارونو په اړه د هغوی وړاندیزونه وپوښتئ چې تاسې غواړئ هغه اصالح کړئ. که چېرته د دوی خوښه وه، نو د هغوی له کاري ځایونو 

څخه لیدنه وکړئ او د دوی کار په خپلو سرتګو ووینئ. وګورئ چې هغوی کوم کارونه په ښه توګه تر رسه کوي. په دې اړه فکر وکړئ چې په خپله موسسه کې د 

هغوی د کړو وړو څخه څنګه ګټه اخیستالی شئ.

د خپلې رهربۍ په اړه د هغوی نظريې وپوښتئ. نور خلک ستاسې د کارونو په اړه څه شی خوښوي؟ کله چې تاسې کارونه په متفاوته بڼه تر رسه کوئ نو هغوی 

له  وباسئ. د هغوی  له دفاعي حالت څخه ځان  وړاندې  په  ونیسئ. د هغوی د خربو  په دقت رسه غوږ  ته  نظریاتو  به ستاسې څه شی خوښ کړي؟ د هغوی 

وړاندیزونو څخه مننه وکړئ.

زیاته مطالعه وکړئ. خپله پوهه او خپل د لوستلو مهارتونه د ال زیاتې مطالعې پر مټ پراخ کړئ. په غوره توګه رسه د مرشۍ کولو په برخه کې زیات شمېر عايل 

او ګټور کتابونه او مقالې شته. همدارنګه، د اوسنیو یا تاریخي مرشانو د ژوند لیکونو په لوستلو رسه کوالی شئ د خپلې رهربۍ پراختیا ته الهام ورکړئ. حتی د 

هغو موضوع ګانو لوستل چې له مرشۍ رسه هېڅ تړاو نه لري، کوالی يش ستاسې ذهن د هغو نویو نظریو لپاره خالص کړي چې تاسې کوالی شئ هغه په خپل 

ډول او په خپله اداره کې عميل کړئ. که چیرته تاسې په ښه توګه رسه مطالعه نشئ کوالی، نو بیا د خپل موبایل، ټبلېټ او یا کمپیوټر له الرې غږیز کتابونه 

واورئ او یا هم د انټرنېټ او یوټیوب له الرې ځینې ویډیوګانې تعقیب کړئ. په دوامداره توګه په زده کړې باندې پانګونه تاسې ته ضامنت درکوي چې له تاسې 

څخه یو غوره مرش جوړ کړي.

C :د دې برخې د ځینو اصطالحاتو تعریف

ګټه  - هغه ګټه چې له یو يش څخه تر السه کېږي.

نظريه – هغه معلومات چې یو چاته د هغه د کړووړو د ښه وايل یا بدلون لپاره د مرستې په موخه ورکړل شوې وي.

موخه – له يو يا ډېرو مقصدونو رسه لېدونکې او اندازه کېدونکې وروستۍ پایله ده چې په یوه ټاکيل مهالوېش کې تر السه کېږي.

B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

ښه مرشان کومې ځانګړتیاوې لري؟ ۴. مرشی	 

اغېزناک مرشان څه کوي؟ ۴. مرشی	 

ولې او څنګه زه کوالی شم په خپله اداره کې پیاوړي مرشان رامنځته کړم؟ ۴. مرشی	 

A شته اضايف مواد

څنګه کوالی شو د سرتو ټیمونو کارپاڼه جوړه کړو

د اغېزناکو موخو د کارپاڼې  جوړول

له نورو الرښوونو څخه د مرستې تر السه کول
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.۲۰
ولې او څنګه په خپله اداره کې پیاوړي 

مرشان رامنځته کوالی شم؟
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L :اساسات

او  یو ډېر عميل کار دی. کله چې ستاسې کارکوونکي زیات مسؤولیت  پانګونه کوي. دا  په جوړولو  زيرک مرشان د خپلو غوره کارکوونکو د مرشۍ د مهارتونو 

صالحیت پر غاړه اخيل، د هغوی دا کار تاسې ته اجازه درکوي چې د رهربۍ پر هغو اړینو دندو مترکز وکړئ چې یوازې تاسې یې تر رسه کوالی شئ. همدا شان، 

هغه کارکوونکي چې د مرشۍ د مهارتونو د مسؤليت په خاطر ورته د مکافاتو زمینه برابرېږي، هغوی په خپلو دندو کې زښت ډېر رايض وي.

 

لوړ رضایت کارکوونکي دې ته هڅوي چې په غوره توګه خپلې چارې سمبال او له تاسې رسه پاته يش، نه دا چې په نورو مؤسساتو کې د دندو په لټه کې واويس.

د دې لپاره چې په خپله مؤسسه کې پیاوړې مرشي رامنځته کړئ، الندیني پنځه ګامونه واخلئ:

پام کوئ چې څوک ګامرئ .	 

کله چې له نویو کارکوونکو رسه مرکه کوئ خپل اوسني کارکوونکي هم در ښکېل کړئ.	 

خپل کارکوونکي داسې و روزئ چې د مرشانو په څېر چلند ولري.	 

له خپلو کارکوونکو رسه مرسته وکړئ چې د خپلو ځانونو د پرمختګ لپاره اعتامد پیدا کړي.	 

له خلکو رسه ښه چلند وکړئ.	 

ټول  خپل  هغوی  لګوي.  باندې  جوړولو  په  مرشانو  پیاوړو  د  کې  منځ  په  کارکوونکو  خپلو  د  رسچینې  نورې  او  وخت  خپلی  مرشان  ادارو  بریالیو  سرتو  ډېرو  د 

کارکوونکي هڅوي چې خپلې وروستۍ هلې ځلې او مهارتونه په کار واچوي. هغوی پوهېږي چې دا کار له هر چا رسه مرسته کوي تر څو د خپلو مؤسسو، د خپلو 

پېرودونکو او د هغوی د ټولنو اړتیاوې ور پوره کړي.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

تاسې څنګه په خپله اداره کې پیاوړي مرشان رامنځته کوئ؟

لومړی ګام: پام مو وي چې څوک ګومارئ . خپله زیاته پاملرنه مو دې ته وي چې خپلې ادارې ته ښه او سم خلک و ګومارئ. د داسې کارکوونکو په لټه کې 

اوسئ چې غواړي زده کړه وکړي او وده ومومي. داسې کسان وګومارئ چې ستاسې د مؤسسې کړنالره او موخې درته ژوندۍ وسايت. شاید په دې کې داسې 

کسان هم شامل و اويس چې ښه ډېر کار کوي او په کار کې په سخاوت رسه مرسته کوي او یا هم له پېرودونکو رسه په معامالتو کې ځانګړې پاملرنه کوي. کله 

چې تاسې کارکوونکي غوره او ګامرئ، له هغوی څخه وغواړئ چې په خپلو تېرو دندو کې د ځینو کارونو بېلګې درته وړاندې کړي. دې ته ښه په دقت رسه غوږ 

ونیسئ چې ایا هغوی به په رېښتیا هم د زړه له تله درته کار وکړي او ایا ستاسې د ادارې موخې به په ښه توګه تر رسه کړي. له هغوی نه ریفرنس وغواړئ او بیا 

هغه ریفرنس چک کړئ، د دندې له غوښتونکي کس څخه د هغه د وړتیاوو په اړه وپوښتئ او دا چې آ یا هغه کارونه چې تاسې ورته اړتیا لرئ، هغه نوموړی تر 

رسه کوالی يش او که نه. همداشان که ممکنه وي، نو د خپلو شخيص اړیکو نه په ګټې اخیستلو رسه له هغوی څخه د همدې کاندید په اړه پوښتنه وکړئ چې 

ښایې هغوی همدا کس وپېژين. ځینې وختونه ښایې تاسې هڅه وکړئ تر څو د کورنۍ کوم غړی یا هم خپل نږدې کس وګامرئ او هغه هم په دې باور چې 

هغه به ستاسې د مايل مسایلو په اړه ډېر باوري وي. که څه هم، هغه کس ښایې د هغې دندې د تر رسه کولو مهارت و نه لري، چې په دې صورت کې تاسې هم 

خپل ځان او هم هغه ته سرته ستونزه رامنځته کوئ، ځکه چې له یوې خوا به تاسې د اړتيا وړ مهارت نه لرئ او له بلې خوا ستاسې د کورنۍ غړی ښایې په دې 

خاطر له خپلې دندې څخه ناهیلی يش چې د هغې دندې د تر رسه کولو مهارت نه لري. نو له همدې کبله دا ډېره مهمه خربه ده چې کله تاسې کوم کس د 

یوې دندې لپاره ګامرئ، هڅه وکړئ چې هغه د دندې لپاره وړ او مناسب مسلکي کس وي.

بهیر کې در شامل کړئ. د دندې د غوښتونکي کس د مرکې په درشل کې، هغه کسان هم در  په  )انټرویو(  دویم ګام: خپل اوسني کارکوونکي مو د مرکې 

ګډ کړئ چې به مخامخ له هغه رسه یو ځای کار کوي، لکه سوپروایزر او یا هم همکاران. له خپلو ټولو هغو کارکوونکو څخه معلومات وغواړئ چې د دندې له 

غوښتونکي کس رسه ستاسې د ادارې د لیدلو په مهال په اړیکه کې وو. هغوی د همدې کس په اړه څه شی خوښوي؟ د دوی په نظر ولې به دا کس ستاسې 

د ادارې لپاره مناسب او یا هم غیرمناسب کس وي. نن ورځ ټولې پر مختللې ادارې یا مؤسسات د مرکې په مهال خپل ټول ټیم ښکېلوي تر څو د کاندید کس 

په ټولو کوایفو او ځانګړتیاوو باندې ښه پوه يش. د هغوی ټولو ځوابونو ته ښه په دقت رسه غوږ ونیسئ او د کاندید کس د عمومي ارزونې په بهیر کې یې در 

ښکېل کړئ.
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نوي  ته  او صالحیت وغواړي. هغوی  زیات مسؤولیت  تر څو ال  په څېر چلند ولري. هغوی وهڅوئ  و روزئ چې د مرشانو  درېیم ګام: خپل کارکوونکي داسې 

مهارتونه ور زده کړئ. هغوی ته ټول هغه وسایل او امکانات په اختیار کې ورکړئ تر څو هغوی وکوالی يش غوره کړنې تر رسه کړي. هغوی وهڅوئ تر څو پوښتنې 

وکړي او وړاندیزونه ورکړي او په اړه یې مثبت غربګون وښیئ. دا کړنالرې به له هغوی رسه مرسته وکړي چې وده وکړي او خپلې د مرشتابه وړتیاوې وننګوي.

څلورم ګام: له خپلو کارکوونکو رسه مرسته وکړئ چې د خپل ځان د پرمختګ اعتامد ومومي. کله چې مو کارکوونکي هڅه کوي چې نوي مسؤولیتونه پر غاړه 

واخيل یا هم نوې نظریې رشیکې کړي، تاسې باید دا ومنئ چې هغوی به هرومرو ځینې تېروتنې تر رسه کوي. په داسې حاالتو کې باید تاسې سمدالسه هغوی 

تاسې هغوی د  یاد مو وي هغه کسان چې  په  تر څو هغوی اصالح يش.  تاسې هڅه کوئ  یاد وي چې  په  مو  دا  نظر ورکړئ.  توګه رسه مثبت  په رېښتیني  ته 

لیډرشپ لپاره چمتو کوئ هغوی نوښتونه تر الس الندې نیيس تر څو په شخيص توګه ښه وده ومومي او زیات خطرونه په غاړه واخيل تر څو وکوالی يش ستاسې 

له ادارې رسه ال ډېره مرسته وکړي. کله چې هغوی پاتې راځي، نو پر هغوی باندې په سختو ټکو رسه ګوتنیونه مه کوئ او یا هم له هغوی څخه په چټکۍ رسه 

د زیاتو اصالحاتو غوښتنه مه کوئ. کله چې هغوی بریايل کېږي، د هغوی هلې ځلې تصدیق کړئ او د هغوی اعتامد په ځانګړې ستاینې رسه رامنځته کړئ.

پنځم ګام: له خلکو رسه ښه چلند وکړئ. د ټولو کچو مامورین چې د خپلو دندو د حداقل رشایطو نه ورهاخوا کارونه تررسه کوي هغوی باید په ګوته او تقدیر کړل 

يش. په دې رسه به تاسې په خپله اداره کې د لوړو اجراتو لرونکي کارکوونکي ولرئ. له خلکو رسه ښه چلند لرل به له کارکوونکو رسه مرسته وکړي چې هغوی د 

ښو مدیرانو او مرشانو نقش ولوبوي. د دې تر څنګ، هغوی کوالی يش داسې نوې او د نوښته ډکې الرې چارې رامنځته کړي چې ستاسې توکي او خدمات په 

ارازنه، چټکه او غوره توګه رسه وړاندې کړي. د ال زیاتو مهارتونو او درک په لرلو رسه، ستاسې د هرې کچې کارکوونکي به په دې اعتامد ولري تر څو ستاسې له 

مؤسسې رسه مرسته وکړي چې ستاسې له پېرودونکو او د ټولنې اړتیاوو ته په ښه توګه مرسته ورسوي. 

C :د دې برخې د اصطالحاتو تعریف

پېرودونکي – هغه کس یا اداره چې له پلورنځي یا یوه کاروبار څخه توکي یا خدمات پېري.

نظريه – هغه معلومات چې یو چاته د هغه د کړووړو د ښه وايل یا بدلون لپاره د مرستې په موخه ورکړل شوي وي.

خطر – په داسې حال کې د یوه چانس اخیستل چې تاسې نه پوهېږئ کارونه به څنګه پر مخ والړ يش.

ننګونه – د ډېرو ننګوونکو دندو د تررسه کولو لپاره د خطر اخيستل او د دندې د حداقل رشایطو په پرتله د ډېر کار تررسه کول ننګونه بلل کېږي.

B :د دې موضوع اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

څنګه کولی شم د یوه انفرادي کارکوونکي په  کړو وړو کې بدلون راومل؟ ۴. مرشی	 

ولې او څنګه کوالی شم خپل کارکوونکي پیاوړي کړم؟ ۴. مرشی	 

څنګه کوالی شم یو ښه مرش شم؟ ۴. مرشی	 

A شته اضايف مواد

د ټیم د اغېزمنتیا ارزونه

د اغېزناکو موخو د کار پاڼو جوړول
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وسیيل    


