د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺘﻮد
ﻋﺰﯾﺰ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﯿﻞ

د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ د ﻣﯿﺘﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ
وﻧﮑﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﭘﺮې ﺑﺤﺚ

ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻈﻤﯥ ،ﻣﺮﺗﺒﯥ او ﺳﻨﺠﻮل ﺷﻮې ﺧﱪې دي ﭼﯥ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮې ﺎﻧ ي ﻫﺪف او ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه د
ﮐﻴ ي.

ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت :د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺘﻮد ﻫﻐﻪ ﻣﯿﺘﻮد ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ وﺧﺖ ورﮐﻮل ﮐﻴ ي ،ﺗﺮ ﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻧﻈﺮوﻧﻪ او وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﻫﻐﻪ
ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ وي ﻳﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﻔﻲ وي ﻟﻪ ﻧﻮرو ﴎه ﴍﻳﮏ ﮐ ي او ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت د ﻣﻨﻄﻖ ،دﻻﻳﻠﻮ او ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴ

وړاﻧﺪې ﮐ ي.

دا ﻣﯿﺘﻮد ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻮﻟ ﻴﻮ ﮐﯥ د ﻋﻤﲇ ﮐﯧﺪو وړ دی ﭼﯥ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺷﭙ و ﺨﻪ ﺗﺮ ﺷﻠﻮ ﺗﻨﻮ ﭘﻮرې رﺳﻴ ي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻮﻟ ﻲ ﮐﯥ د زده
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﻤﯧﺮ ډﯦﺮ وي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻻزﻣﻪ ده ﭼﯥ ﭘﻪ وړو ډﻟﻮ ﻳﯥ ووﯦﺸﻮ .ﭘﻪ دې ﻣﯿﺘﻮد ﮐﯥ ﻮوﻧﮑﯽ ﻳﻮه ﺎﻧ ې ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﻫﻢ ﻳﻮه ﻣﺴﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻮي .زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﮑﺮ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ،ﻧﻈﺮ ورﮐﻮﻟﻮ او ﺑﺤﺚ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ راﺑﻮﱄ او ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮې اﺧﲇ.
د ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮرۍ د ﻣﯿﺘﻮد ﭘﺮ ﺧﻼف ﭘﺪې ﻣﯿﺘﻮد ﮐﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ درﳼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﲇ .د زده ﮐ ې ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه اﺧﲇ او د
ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ ﺗﺮ ﻨ د ﻣﺴﺘﻨﺪو دﻻﻳﻠﻮ او ﻋﻠﻤﻲ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ

ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻈﺮوﻧﻮ او ﻣﻔﺎﻫﻤﻮ ﺨﻪ دﻓﺎع ﮐﻮي .زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ

د ﻧﻮرو ﻧﻈﺮوﻧﻪ ،ﻣﺜﺎﻫﺪې ،ﻣﺜﺒﺖ او ﻣﻨﻔﻲ اړﺧﻮﻧﻪ ،وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ،ﻧﻴﻮﮐﯥ ،اﻧﺪﯦ ﻨﯥ او ﭘﻮ ﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮ ورﻳﻦ ﺗﻨﺪي او ﭘﻪ ﭘﻮر ه ﭼﻤﺘﻮواﱄ ﴎه ﺳﻢ ﻮاﺑﻮﻧﻪ واﻳﻲ
او ارزوﻧﻪ ﻟﻪ ﺎن ﴎه ﻟﺮي.
د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﭘﻪ ﻣﯿﺘﻮد ﮐﯥ د درس او ﻣﺤﺘﻮا ﺎﻧ ﺗﻴﺎوې
د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺘﻮد ډﯦﺮ د ﻣﺴﻠﯥ ﭘﻪ ﺣﻞ ﺑﺎﻧﺪې را ﺮﺧﻲ ﭼﯥ د ﻣﻌﻠﻢ او ﻳﺎ ﻫﻢ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻃﺮﺣﻪ ﮐﻴ ي .د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺘﻮد ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻳﻲ
ﻣﯿﺘﻮد ﺗﻪ ورﺗﻪ دی ،ﭘﻪ دې ﻣﯿﺘﻮد ﮐﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻮوﻧﮑﻲ او ﮐﺘﺎب ﺗﻪ ډﯦﺮه ﻫ ﻪ داﺳﯥ ﮐﻮي ﭼﯥ:
۱ـ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻈﺮوﻧﻮ ،ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ دﻻﻳﻞ او ﻣﺴﻠﯥ ﺗﻪ د ﺣﻞ ﻻرې ﭘﻴﺪا ﮐﻮي ،ﺎﻧ ې ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ،دا ﮐﺎر دوﻣﺮه اﺳﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ دی ،ﺧﻮ دوﻣﺮه ده
ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د اړوﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع او ﻣﺴﻠﯥ د ﭘﻮ ﺘﻨﻮ ﭘﻪ اړه ﻮاﺑﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﯧﻮاﻟﻪ وي ﺑﻴﺎ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻴ ي.
۲ـ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ اړوﻧﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯥ ﭘﻮره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﺮي ،ﻳﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ای ﳾ ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ډﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻮره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻧﻪ ﮐ ل ﳾ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻫﻢ وﻧﻪ ﻟﺮي او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﭘﻮﻫﯥ ،ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ او ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻮﻧﻮ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﻫﻢ ورﺗﻪ ﻧﻪ وي ،ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣ

او ارز ﺖ ﮐﻮﻣﻪ ﺎﻧ ې ﻣﻌﻨﺎ

وﻟﺮي او ان ﺗﺮدې ﭼﯥ دﻏﺴﯥ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﯧ زړه ﻪ ﻧﻪ ﮐ ي.
۳ـ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﻫﯧ ې ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﭼﯥ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ او ﭘﺮﺗﻠﻴﺰ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ورﮐ ئ:
ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﻀﻤﻮﻧﻮﻧﻮ او درﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻴﻨﯥ داﺳﯥ ﻋﻠﻤﻲ ،ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺎﻧﯥ او ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د ﻫﻮﮐ ې ﭘﻪ ﻟﻮړه درﺟﻪ ﮐﯥ ﺎی ﻟﺮي دا
ﻫﻐﻪ ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻪ ،اﺻﻮل او ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دي ﭼﯥ ﻫﯧ ﻮک د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اړه ﺷﮏ ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻻی ،ﻟﮑﻪ :رﻳﺎﺿﻴﺎت ،ﺳﺎﻳﻨﴘ او د اﻧﺠﻴﻨ ۍ ﻋﻠﻮم.ﭘﻪ دې ﻋﻠﻮﻣﻮ او ﻓﻨﻮﻧﻮ
ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻮم ﺷﻴﺎن ﻣﻬﻢ دي ،ﮐﻮم اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ دي ،ﻪ ډول ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻪ ﮐﯥ ارز ﺘﻤﻦ دي ،ﻨ ﻪ ﭘﻼن او ﭘﺮو ﺮام ﺷﻮي دي .ﭘﻪ دې اړه ﻮل
ﭘﻮﻫﺎﻧﭙﻪ ﻳﻮه ﻧﻈﺮ دي او ددې ﭘﺮﺧﻼف ﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺎرﻳﺦ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺳﻴﺎﳼ ﻋﻠﻮم ،ارواﭘﻮﻫﻨﻪ او ﻮﻟﻨﭙﻮﻫﻨﻪ ﮐﯥ ﺑﻴﺎ داﺳﯥ ﮐﻮم ﻮﻟﻴﺰه ﻫﻮﮐ ه ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻪ
ﺷﻮ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ ددې ﻋﻠﻮﻣﻮ د اﺻﻮﻟﻮ ،د ﻣﻔﻬﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻪ واﱄ ،ﻣﻬﻢ واﱄ ،ﮐﺮه ﺗﻮب ،ﻣﺪﻟﻠﺘﻮب او ﮑﻼ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﮐﭽﻪ ﻳﻮې ﻣﻨﻞ ﺷﻮې ﻫﻮﮐ ې ﺗﻪ ورﺳﻴ و
ﭼﯥ وواﻳﻮ :دﻏﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،اﺻﻄﻼح او ﻣﻔﻬﻮم د ﻮﻟﻮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻣﻨﻞ ﺷﻮی او ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮی دی ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې اﺳﺎس د ﻟﻮﻣ ۍ ﺷﻤﯧﺮې درﺳﻮﻧﻮ
ﻏﻮﻧﺪې ﭼﯥ ﻫﺪف ﻳﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ او ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﭘﻮﻫﺎوی دی او دا ﺑﺎﻳﺪ د ﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺪرﻳﺲ ﳾ .دﻏﻪ ډول درﺳﻮﻧﻪ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ دي .دا ډول ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻋﻤﲇ ﺗﺠﺮﺑﻮ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي ،دا ﺑﻪ وﻣﻨﻮ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻧﺎﮐﻠﻪ د دوﻳﻢ او درﯦﻢ ﮐﺲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ اړﺗﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﳾ ،ﺧﻮ ﻟﻪ
دو ﯥ ډﻟﯥ ﴎه ډﯦﺮ ﻓﺮق ﻟﺮي .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د دو ﯥ ډﻟﯥ ﭘﻪ درﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﻮړه ﮐﭽﻪ واﺣﺪه ﻫﻮﮐ ه ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﭼﯥ

1

ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ورﮐ ئ ډﯦﺮ ﺑﺤﺚ وﮐ ئ ،ﻧﻘﺪ وﮐ ئ ﻟﮑﻪ :ژﺑﻪ او ادﺑﻴﺎت ،ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﻪ ،ﻣﺪ زده ﮐ ې ،ا رواﭘﻮﻫﻨﻪ ،ﻮﻟﻨﭙﻮﻫﻨﻪ او ﻫ  .دا ډول
ﻣﻀﻤﻮﻧﻮﻧﻬﺪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ دي.

د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ د ﻣﯿﺘﻮد اﻫﺪاف
ـ ﭘﻪ ﺎﻧ و وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د

ﭘﻮﻫﺎوي د ﻟﯧﻮاﻟﺘﻴﺎ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻮل،

ـ د اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﮑﺮ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻮل او روزل،
ـ ﭘﻪ ﻮﻟ ﻮ ﮐﯥ د ﻧﻈﺮ ورﮐﻮﻟﻮ د وړﺗﻴﺎوو راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻮل،
ـ د اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻨﻠﻮ د وړﺗﻴﺎوو ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮل،
ـ ﭘﻪ ډﻟﻮ ﮐﯥ د رﻫﱪۍ او ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د وړﺗﻴﺎوو د راﻣﻨ ﻪ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ،
ـ د ﺑﻴﺎن او اﺳﺘﺪﻻل د وړﺗﻴﺎوو ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮل،
ـ د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﺗﺤﻠﻴﲇ وړﺗﻴﺎوو ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮل،
ـ د ﻣﺴﻠﯥ د ﺣﻞ او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﯿﺘﻮد ﴎه ﺑﻠﺪﺗﻴﺎ،
ـ د ﻮﻟﻨﻴﺰو او ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ اړﻳﮑﻮ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻮل،
ـ د ﻮرو او اﻏﯧﺰﻣﻨﻮ ﻮﻟﻨﻴﺰو اړﻳﮑﻮ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮل،
د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ د ﻣﯿﺘﻮد د ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ ﮐ ﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻻﻧﺪې ﭘ اووﻧﻪ اړﻳﻦ دي.

ﭼﻤﺘﻮواﻟﯽ او ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ
ـد

و ﮐﺎروﻧﻮ د راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻻرې ﭼﺎرې.

ـ د ﻣﻮﺿﻮع ﺎﮐﻨﻪ.
ـ د اړﻳﮑﻮ ﻧﻴﻮﻟﻮ د ﺷﺒﮑﻮ د ﺮﻧ ﻮاﱄ ﺎﮐﻨﻪ.
ـ د اﻓﺮادو ﺎﮐﻞ او ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ د رول او دﻧﺪو ﺎﻧ ي ﮐﻮل.
د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ د اﺟﺮا ﻣﯿﺘﻮد
ـ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﯿﺘﻮد ﮐﯥ د ﻮوﻧﮑﻲ دﻧﺪې.
ـ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﯿﺘﻮد ﮐﯥ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ دﻧﺪې.

ﭼﻤﺘﻮواﻟﯽ او د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﯥ ﻣﯿﺘﻮد ﺗﴩﻳﺢ
ﭘﻪ دې ﻣﯿﺘﻮد ﮐﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﻮوﻧﮑﯽ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﻞ ﮐ ي ،ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﯥ او ﻃﺮح ﺟﻮړوﻧﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ﻣ ﺮ ددې ﻣﯿﺘﻮد د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﯥ ﺷﮑﻞ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
ﺑﻞ ﻣﯿﺘﻮد ﴎه ﻓﺮق ﻟﺮي .دا ﻣﯿﺘﻮد ﺑﺎﻳﺪ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ا ړﺗﻴﺎوې ،د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﭽﻪ ،د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺨﮑﻴﻨ ﺗﺠﺮﺑﻪ او ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻣﯿﺘﻮد ﮐﯥ
ﺑﻨﺴ ﻴﺰ رول ﻟﺮي ﭘﻪ اﺳﺎﳼ ﺗﻮ ﻪ ﻳﯥ ﻮوﻧﮑﯽ ﺗﺮ ﯧ ﻧﯥ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﴘ او ددې ﭘﺮ اﺳﺎس ﻫﻐﻪ اﻫﺪاف ﭼﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻳﯥ ﻟﻪ دې ﻣﯿﺘﻮد ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮﴎه
ﮐﻮي ﻣﺸﺨﺺ ﮐ ي ﻮوﻧﮑﯽ د ﻫﺪف ﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮﻟﻮ او ﺎﮐﻠﻮ ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻣﻮﺿﻮع د ﻨ ﻪ ﺎﮐﻠﻮ ،د

و ﻫﻤﮑﺎرﻳﻮ او د ډﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ او

اﻏﯧﺰﻣﻨﻮ اړﻳﮑﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺨﺘﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺘﻮد ﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﺻﻮﻟﻮ او ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﴎه ﺳﻢ ﺗﺮﴎه ﻧﻪ ﳾ ،ﭘﻪ ﻓﺮﺿﻴﻮ ،ﺧﻴﺎﱄ ﺮﻳﻨﻮﻧﻮ،
ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺨﻪ ﻟﺮې ﭼﯥ ﻧﻪ ﻣﺪﻟﻞ وي ،ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ وي ،ﻧﻪ ﻣﻮازﻳﻨﻪ وﻟﺮي او ﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻮم ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺖ وﻟﺮي ﻫﯧ ارز ﺖ ﺑﻪ وﻧﻪ ﻟﺮي.

د

و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻻرو ﭼﺎرو ﺗﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮول

د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﮑﺎر دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻮﻟ ﻲ ﮐﯥ د ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﭽﻪ ﻳﻮ ﺷﺎن ﳾ .ﻣﻮﺿﻮع ورﺗﻪ ﻪ ﺗﴩﻳﺢ ﳾ ،اﻫﺪاف
ﻳﯥ ﻣﺸﺨﺺ ﳾ ،ﻣﯿﺘﻮد ورﺗﻪ رو ﺎﻧﻪ ﳾ .داﺳﯥ

ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ،ذﻫﻨﻲ ودې ،ﭘﻮﻫﯥ او اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﮐﯥ ډﯦﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي دا
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اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ،ﻠﻮﯦﺰﻳﻮﻧﻮﻧﻮ ،ﮐﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ،ﻧﻨﺪارﺗﻮﻧﻮﻧﻮ ،ﻟﻮﺣﻮ ،ﻋﻠﻤﻲ ﺳﻴﺎﺣﺘﻮﻧﻮ ،ﻣﻨﻈﺮو ،ﮐﺮﻧﻴﺰو ﺎﻳﻮﻧﻮ او ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻫﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ئ .زده
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻧﻪ ﻳﻮا ﯥ دا ﭼﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮ ،ﻣﺸﺎﻫﺪې ،اورﯦﺪﻟﻮ او ﻧﻈﺮ ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ﺑﻠﮑﯥ ﻧﻮرو ﺳﻤﻮ او ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ
ﻫﻢ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي دوی ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې ﭘﻮه ﳾ ﭼﯥ ﻨ ﻪ او د ﮐﻮم اﻃﻼﻋﺎ ﻣﯿﺘﻮد ﭘﺮ ﺑﻨﺴ

ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﴎﭼﻴﻨﻮ ﺨﻪ اړﻳﻦ او ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ي.

ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ د اړﻳﻨﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮول
ﻮوﻧﮑﯽ ﭼﯥ ﻣﻌﻤﻮﻻ د ډﻟﻮ د رﻫﱪۍ دﻧﺪه ﭘﺮﻏﺎړه ﻟﺮي ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪې ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﴎه ﮐ ي:
۱ـ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﺗﻮﮐﻮ  ،د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ د ﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐﻮل ،د اړﻳﻨﻮ درﳼ ﺗﻮﮐﻮ ،وﺳﺎﻳﻠﻮ او ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﭼﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل.
۲ـ د ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ د ﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ داﺳﯥ ﻮک ﻫﻢ راوﻏﻮاړئ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﭘﻮره ﺗﺠﺮﺑﻪ او ﺗﺨﺼﺺ ﻫﻢ وﻟﺮي.
۲ـ ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ د ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﻣﻬﻤﯥ ﺑﺮﺧﯥ ،د ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ وړ ﺎﻳﻮﻧﻪ او ﮐﻠﻴﺪي ﮑﻲ ﻫﻢ ﻳﺎدداﺷﺖ ﮐ ئ.
۳ـ ﻫﻐﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﯥ ﭼﯥ د ﺑﺤﺚ د ﭘﻴﻞ او ارزوﻧﯥ ﻟﭙﺎره اړﻳﻦ دي ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻳﯥ ﺗﻨﻈﻴﻢ او ﭼﻤﺘﻮ ﮐ ئ.
۴ـ ﭘﻪ ډﻟﻮ ﮐﯥ د ﻧﻮرو ﻏ و دﻧﺪې او ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻧ ﻪ او ﭘﺮې ﭘﻮه ﻳﯥ ﮐ ئ.
داﺳﯥ اﺷﺨﺎص ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐ ئ ﭼﯥ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺣﻮﺻﻠﻪ او ﺟﺮات وﻟﺮي.

۵ـ ﻣﺴﻮوﻟ

۶ـ د ﺑﺤﺚ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ اړﻳﻨﯥ ﴎﭼﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐ ئ.
۷ـ ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻮﻟﻮ

وﻧﮑﻮوﻧﮑﻮ ﺨﻪ وﻏﻮاړئ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﮐ ي او د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮ ﺨﻪ ﭘﻪ ﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﴎه د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو

ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﻏﻮﻧ و او ﻧﺎﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﺣﺎﴐ ﳾ.
ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ دﻧﺪې
۱ـ د ﺑﺤﺚ د ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﻓﮑﺮ او ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻮل.
۲ـ ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻮ او ﻏﻮﻧ و ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﮐ ي.
۳ـ ﭘﻪ

ﺗﻴﺎ ﴎه د ﺑﺤﺚ ﺧﱪو ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﴘ.

۴ـ ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻮه ﻧﻪ ﺷﻮ دوﻳﻢ ﲇ دې ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻣﻠ ﺮو ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮاړي ،ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻪ ﭘﻮه ﳾ.
۵ـ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﭘﻪ ﺑﻬ ﮐﯥ دې ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﴎه ﺧﺼﻮﴆ ﺧﱪې ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﺑﻠﮑﯥ ﻏﻮږ دې وﻧﻴﴘ.
۶ـ دې ﺗﻪ دې ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻪ وي ﭼﯥ دده ﻧﻈﺮ دې ﺣﺘ وﻣﻨﻞ ﳾ.
۷ـ ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﮐﻮم ﻧﻈﺮ او وړاﻧﺪﻳﺰ ﻟﺮي ﭘﻪ واﺿﺢ ډول ﭘﻪ ﺟﺮات ﴎه دې وړاﻧﺪې ﮐ ي.
۸ـ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﺑﺤﺚ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻴ ي د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه دې ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﴘ.

ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ د ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺻﻞ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل
ﻮوﻧﮑﯽ دﻧﺪه ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺑﺤﺚ ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻫﺪف او ﻫﻐﻪ ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳ ﺑﺤﺚ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻟﺮي ﺗﴩﻳﺢ ﻳﯥ ﮐ ي او ﻳﻮ
ﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ډﻟﻮ ﮐﯥ د اﺷﺨﺎﺻﻮ دﻧﺪې ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐ ي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ ﻣﻌﻠﻢ ډﯦﺮې ﺧﱪې وﮐ ي ډﯦﺮ ﻟ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﱪو ،ﺑﺤﺚ او ﻧﻈﺮ ورﮐﻮﻟﻮ
ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻼی ﳾ او ﻟ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﻪ ﻳﯥ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﻟﻪ ﻮ ﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﳾ .ﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دي ﭼﯥ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ د ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺻﻞ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ
وﻧﻴﴘ .ﻧﻮﻣﻮړی ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ رول داﺳﯥ ﻋﻴﺎر ﮐ ي ﭼﯥ وﮐ ای ﳾ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ،ﻣﺸﻮرو ،ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ و ﺎري او د ﻳﻮه ﻪ اورﯦﺪوﻧﮑﻲ ،ﻏ
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ﻫ ﻮوﻧﮑﻲ ،اﺷﺎره ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ﴎ ﺧﻮ ﻮﻧﮑﻲ او د اﻓﺮادو ﻧﻮم اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﯽ وي .ﺳﺘﻮﻧﺰې راﮐﻤﯥ ﮐ ي ،ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮﳼ ،ﻳﻮ ﺗﻮد ﻋﻠﻤﻲ،
ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ او ﮐﺎري ﭼﺎﭘ ﻳﺎل راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐ ي.د ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﭼﯥ ﻮوﻧﮑﯽ ﺧﭙﻞ ﻮﻟﻪ اﻧﺮژي ﻳﻮا ﯥ د ﻳﻮه ﻪ اورﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺣﺪ
ﺗﻪ را ﻴ ﻪ ﮐ ي ،ﺗﺮ ﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ وﮐﻮﻻی ﳾ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ

ون وﮐ ي او د ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ د ﺣﻞ ﭘﻪ اړﻫﺸﺘﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﻮاﺑﻮﻧﻪ ،ﻓﺮﺿﻴﯥ رو ﺎﻧﻪ ﮐ ي،

د ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ اړﻳﮑﻪ ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺎﻧﻮ ﴎه ورﮐ ي او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ وارزوي .د ﻮوﻧﮑﻲ ډﯦﺮ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺎرﻧﻪ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ او د ﺑﺤﺚ ارزوﻧﻪ وي ،ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺣﺪه
ډﯦﺮ ون.
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ارزوﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼﯥ اﻳﺎ دا ﺑﺤﺚ د ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﻣﻨﻄﻘﻲ او ﺳﻢ ﺗﺮﴎه ﮐﻴ ي ﮐﻪ ﻧﻪ؟ﭘﻪ ر ﺘﻴﺎ ﻫﻢ د ﻣﻮﺿﻮع اړوﻧﺪ دی ﮐﻪ ﻧﻪ؟ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ ﻻزم اړﺧﻮﻧﻪ
ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي دي ﮐﻪ ﻧﻪ؟ د ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﺎﮐﻞ ﺷﻮي اﻫﺪاف ﭘﻪ ﻻس راﮐﻮي ﮐﻪ ﻧﻪ؟ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺷﺨﴢ ﻧﻴﻮﮐﻮ ﮑﺎر ﳾ ﻳﺎ ﻫﻢ ددې
ډﻟﻮ ډﯦﺮ وﺧﺖ ﭼﯥ دوی ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﺎر وﮐ ي ،ﻓﮑﺮ وﮐ ي ،ﺧﭙﻞ ﻣﻨ ﮐﯥ ﻣﺸﻮرې وﮐ ي ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﴎه ﻧﻈﺮ ﴍﻳﮏ ﮐ ي ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ ﺎﻧ ی ﮐ ئ.

د ﺑﺤﺚ ﭘﻪ اړه ﻻر ﻮوﻧﯥ او ﮐﻨ ﺮول
د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﭘﻪ ﺑﻬ ﮐﯥ د ﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻠﻪ دﻧﺪه ﻻر ﻮوﻧﯥ او ﮐﻨ ﺮول دی .ﻮوﻧﮑﯽ ﺑﺎﻳﺪ دې ﺗﻪ
ﮐﺎر وﺷﻮ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮه ﺷﺊ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ د

وي ﭼﯥ د ﺑﺤﺚ ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع وﻧﻪ و ﻲ ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ داﺳﯥ

وډﻳﻮ ،ﻧﻨ ﻮﻧﻮ او ﺑﯥ ﻧﻈﻤﻴﻮ ﺷﺎﻫﺪان واوﺳﺊ .ﭘﻪ داﺳﯥ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﮐﻮم ﻨ او ﺧﻨ

ﺨﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﮐ ئ.
ﻫ ﻪ وﮐ ئ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺎﻧ و ﮐﻠﻤﻮ ،اﺷﺎرو ،ﮐﻴﺴﻪ ﻴﻮ او ﻮﮐﻮ ﺧﭙﻞ ﺮوﭘﻮﻧﻬﮑﻨ ﺮول ﮐﯥ راوﻟﺊ .داﺳﯥ ﮐﺎروﻧﻪ ډﯦﺮ ﺷﻮي دي او زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ ﺷﻮي دي ﭼﯥ
ﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ده ورﮐ ې ﭘﻪ ۱۳۹۸ﳌﺮﻳﺰﮐﺎﻟﭙﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻴﮑﺎ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻧﺼﺎب او ﻣﻔﺮداﺗﻮ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ اړه ﻟﺲ ور ﻨﯽ روزﻧﻴﺰ ورﮐﺸﺎپ و ،اﺳﺘﺎده ﻣﻮ ﻳﻮه
ﺗﺮﮐ ﻣﯧﺮﻣﻦ وه ﭘﻪ ﻳﻮې ﻧﺎﺳﻨﺠﻮل ﺷﻮې ﺧﱪه ﻳﯥ د ﻮل ﻮﻟ ﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت راوﭘﺎرول ،دې اﺳﺘﺎدې ډﯦﺮه ﻫ ﻪ وﮐ ه ﭼﯥ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﺧﭙﻞ ﮐﻨ ﺮول ﻻﻧﺪې راوﱄ
ﺧﻮ وې ﻧﺸﻮ ﮐ ای ﭼﯥ ﭘﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﳾ او ﻮل ﻧﺎﺳﺖ

وﻧﻮال ﻟﻪ ﻮﻟ ﻲ ﺨﻪ د اﺣﺘﺠﺎج ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ووﺗﻞ.

د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ د ﻣﯿﺘﻮد ﻴ ﯥ
۱ـ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﮐﻮﻻی ﳾ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺗﺠﺮﺑﯥ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﴎه ﴍﻳﮑﯥ ﮐ ي.
۲ـ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﻫﻤﮑﺎرۍ او دوﺳﺘ ﺣﺲ ﭘﻴﺎوړی ﮐﻴ ي.
۳ـ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬ ﮐﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺧﭙﻞ ﺎﻧﻮﻧﻪ ارزوي.
۴ـ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧﻔﺲ اﻋﺘ د ﭘﻴﺎوړی ﮐﻴ ي او د ﻧﻘﺪ روﺣﻴﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻴ ي.
۵ـ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﺟﺮات ډﯦﺮﻳ ي .د وﯦﺮې او ﴍم ﺣﺲ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻲ.
۶ـ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺘﻮد ﭘﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﮐﯥ د رﻫﱪۍ او ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺎﻧ ﺗﻴﺎوې ﭘﻴﺎوړې ﮐﻮي.
۷ـ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺘﻮد د ﻓﮑﺮوﻧﻮ د ﻧﻈﻢ او د اﺳﺘﺪﻻل د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ ﻮر دی.

د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ د ﻣﯿﺘﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ
۱ـ دﻏﻪ ﻣﯿﺘﻮد ﻫﻐﻪ ﻮﻟ ﻴﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭼﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﮐﯥ ډﯦﺮ وي د ﭘﲇ ﮐﯧﺪو وړ ﻧﺪی.
۲ـ د اﺑﺘﺪاﻳﻲ دورې ﻟﻪ ﭘﺎره ډﯦﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ دی.
۱ـ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﮐﺎر ﯥ
زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ اﻧﺪازې ﺨﻪ ډﯦﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ او ور ﻨﻴﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﯧﻮاﻟﺘﻴﺎ ﻴﻲ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻮل ﻳﻮ ﻣﻬﻢ اﺻﻞ دی.
۲ـ د دﻧﺪو ﭘﻪ اړه د ﺧﻮ

ډﯦﺮواﻟﯽ

۳ـ د ﮐﺎر د ﮐﻴﻔﻴﺖ ډﯦﺮواﻟﯽ
ﻟﻪ ﮐﻤﻴﺖ ﻧﻪ د ﮐﻴﻔﻴﺖ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻣﻴﻼن ﭘﻴﺪا ﮐﻮو ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﭙﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﻮي ﭘﻪ ﻫﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻏﻮره واﻟﯽ ،ﭘﺮﻣﺨﺘ

او ﺧﻮ ﻲ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮو ،دا

ددې ﻻﻣﻞ ﮐﻴ ي ﭼﯥ ﻮوﻧﮑﯽ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺪرﻳﺲ ﺨﻪ او زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ زده ﮐ ې ﺨﻪ رﺿﺎﻳﺖ و ﻴﻲ ،ﻫﻤﺪارﻧ ﻬﭙﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭼﺎرو ﮐﯥ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ
4

ﺗﻌﻬﺪ او ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ډﯦﺮﻳ ي .د ﺗﻌﻬﺪ د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ډﯦﺮې ﻫ ﯥ ﮐﻮي او د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ راﻣﻨ ﻪ ﺗﻪ ﮐﯧﺪو ﮐﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﻫﻤﮑﺎري
ﻫﻤﮑﻮي ،ﺗﺮ ﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻪ ﻻس ور ﳾ.
۴ـ ﺗﻐ ﻣﻨﻞ
ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ددې ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻴ ي ﭼﯥ ﻟﻪ ﺷﺘﻪ او د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮﻧﮑﻮ ﺗﻐ اﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﭼﻤﺘﻮواﻟﯽ وﻟﺮي او ﻫﺮ ډول ﺳﺨﺘﻮ ،ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﻧﻨ ﻮوﻧﻮ ﺗﻪ
ﺳﱰ ﯥ ﭘﻪ ﻻره وي او ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﺣﻞ ﻻرې ورﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻴﺪا ﮐ ي.
۵ـ د اﻫﺪاﻓﻮ د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻌﻬﺪ
د ﻫﻐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻪ اړه ﭼﯥ دوی ﭘﻪ ﮐﯥ ﮑﯧﻞ دي ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻢ ورﺗﻪ ﻟﺮي او ددې ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫ ﯥ ﻫﻢ ﮐﻮي.
۶ـ د دﻧﺪو ﭘﺮﯦ ﻮدﻟﻮ ﮐﻤﻮاﻟﯽ
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰه ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﲇ ،ﻫﺮ ﻪ د ﺗﻔﺎﻫﻢ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻣﺨﺘﻪ ﺑﻮ ﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻔﺲ ﻳﯥ اﻋﺘ د ډﯦﺮﻳ ي .د ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ
اﺣﺴﺎس وﮐ ي دا ددې ﻻﻣﻞ ﮐﻴ ي ﭼﯥ ﭘﻪ درﺳﻮﻧﻮ او ﻮوﻧ ﻴﻮ ﮐﯥ د ﺗﯧ ﺘﯥ ﮐﭽﻪ را ﻴ ﻪ ﻳﺎ ﻫﻢ ﺑﻴﺨﻲ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮﳼ.
۷ـ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اړﻳﮑﯥ
زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮ او ﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ وﻧﻪ درﻳ ي .ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺧﱪو ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﴘ .د اﻣﮑﺎن ﺗﺮ ﺑﺪﻳﺪه ﻳﻮ ﺑﻞ ﴎه ﻧ دې اړﻳﮑﯥ ﺟﻮړې
ﮐ ي ،ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻈﺮ ﺗﻪ ډﯦﺮ درﻧﺎوی وﻟﺮي ،ﻪ ﻳﯥ واوري او ﭘﻪ ډﯦﺮ ورﻳﻦ ﺗﻨﺪي ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻮاﺑﻮﻧﻪ ورﮐ ي .دا ﮐﺎر د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﻴ ي.
۸ـ د روﺣﯧﯥ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ
د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﺒﮑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻧﻈﺮ ورﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ﻟﺮي .وﻳﯥ واﻳﻲ ،واﻳﯥ وري او د اﻫﺪاﻓﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﻮږ
ﺗﻪ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺑﺮاﺑﺮوي ﮐﻠﻪ ﻣﻮ ﭼﯥ اﻫﺪاف ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ل د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ روﺣﻴﻪ ﻧﻮره ﻫﻢ ﭘﻴﺎوړې ﮐﻴ ي او ﻳﻮه ﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﭘﻪ ﻻﺳﻪ راﮐﻮي.

د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﭘﻪ ﻣﯿﺘﻮد ﮐﯥ زده ﮐ ه او ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻋﻤﲇ ﻻرې ﭼﺎرې
ﺗﻌﺮﻳﻒ :د ﻳﻮې ﺎﻧ ې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه د

وﻧﮑﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺠﻮل ﺷﻮي او ﻣﻨﻈﻤﯥ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې ﺧﱪې دي ﭼﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻻره

اﭼﻮل ﮐﻴ ي.
ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﯿﺘﻮد ﮐﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ زده ﮐ ﻳﻴﺰو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﲇ او د زده ﮐ ې ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه اﺧﲇ .ﻫﻐﻮی د ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ
ﺗﺮ ﻨ ﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﺻﻮﻟﻮ او ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻮ ﺨﻪ ﭘﻪ ﻗﻮي دﻻﻳﻠﻮ دﻓﺎع ﮐﻮي .ﻫﺮ ﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﲇ او ر ﺘﻴﻨﻲ ﺗﻮ ﻪ ﻣﺨﺘﻪ ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ .دﻏﻪ ﻣﯿﺘﻮد د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮ ﺖ ،د
اﺳﺘﻌﺪادوﻧﻮ د ﻏﻮړﯦﺪا ،د رﻫﱪۍ د ﭘﻨ ﻮﻧﯥ ،د اﺳﺘﺪﻻل د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ،د ﺧﱪو د ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻻﻣﻞ ﺮ ﻲ .دﻏﻪ ﻣﯿﺘﻮد ﭘﻪ زده ﮐ ه ﮐﯥ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻏﻮره ،ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ او
اﻏﯧﺰﻣﻨﻮ ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻮ ﺨﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﻴ ي او ډﯦﺮو ﻟ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي.

د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ د ﻣﯿﺘﻮد

ﯥ
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۱ـ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﴍﻳﮑﻮل
ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ او ﺧﱪې ﻫﻐﻪ ﻮره او اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ وﺳﻴﻠﻪ ده ﭼﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﴍﻳﮑﻮﻟﻮ او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮې ﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴ ي .ﮑﻪ ﭼﯥ
ﻫﺮ ﻳﻮ ﻟﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺨﻪ د ﺧﭙﻞ ﻟﻴﺪ ،اﻧﺪ او د ﻫﻐﻪ ﻪ ﭘﻪ اړه ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﴎه ﻳﯥ ﴍﻳﮏ ﮐﻮي او ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻟﻮړه ﮐﭽﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻮﻧﻮ او ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .د ﺳﺎري ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ :ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻋﻠﻞ او ﻋﻮاﻣﻞ ﯧ ﻧﻪ وي ،ﻟﻪ
وﻧﮑﻮوﻧﮑﻮ ﺨﻪ ﻳﻮ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو د راﭘﻴﺪا ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ،ﺑﻞ ﻳﯥ د ارواﭘﻮﻫﻨﯥ ﭘﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ،درﯦﻢ ﻳﯥ د د ﻮﻟﻨﭙﯧﮋﻧﺪﻧﯥ او ﭼﺎﭘﺮﻳﺎل ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻮ او
ﻠﻮرم ﻳﯥ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﺑﺤﺚ وﮐ ي ،ﻣﻮږ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻫﺮې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻟ وﺧﺖ ﮐﯥ ډﯦﺮ ﻗﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﭘﻮﻫﻪ ﭘﻪ ﻻس
راوړو او د ﻮﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﭘﺎم وړ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺮ ﻲ.
۲ـ د ﺳﺨﺘﻮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ د ﭘﻮﻫﯥ وړﺗﻴﺎوې
دﻏﻪ ﻣﯿﺘﻮد زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﴎه د ﭘﯧﭽﻠﻮ او ﺳﺨﺘﻮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﺣﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻮ ﻫﻤﮑﺎرﻳﻮ او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د
ﴍﻳﮑﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻓﮑﺮ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﴎه د ﻣﺜﺒﺘﯥ ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ ،د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ،ارزوﻧﯥ او د ﭘﻮﻫﯥ ﭘﻪ اړه ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻮﻧﻪ ﻏﻨﻲ ﮐﻮي.
۳ـ د ارز ﺘﻮﻧﻮ او اﺳﺘﺪﻻﱄ وړﺗﻴﺎوو ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮل
زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ،ﻧﻘﺪ او ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﻔﮑﻮرو ﭘﺮ ﺑﻨﺴ

ﮐﻮﻻی ﳾ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻮﻫﯥ او درک ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړي .ﻧﻮرو ﻣﻠ ﺮو ﴎه د ﭼﻠﻨﺪ ،ﺻﱪ

او زﻏﻢ ﺎﻧ ﺗﻴﺎوې ﻫﻢ ﺮﻳﻨﻮي.
۴ـ د ﻣﻄﻠﺒﻮﻧﻮ د ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ژﺑﯥ ﺨﻪ ﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ
د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺘﻮد زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ،ﺗﺮ ﻮ ﻟﻪ ژﺑﯥ ﺨﻪ ﭘﻪ ﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﴎه ﺧﭙﻞ ﻟﻴﺪ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﺎن ﮐ ي او ﻟﻪ ﻧﻮرو ﴎه ﻳﯥ ﴍﻳﮏ
ﮐ ي ﭘﻪ دې ﴍط ﭼﯥ ﻧﻮر ﻣﻠ ﺮي ﻫﻢ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺷﮑﻞ ﻟﻪ ﺎن ﴎه ﻳﻮ ﺎﯾﮑ ي.
۵ـ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﻮل
ډﻟﻪ ﻳﻴﺰې ﺧﱪې او ﻣﺮﮐﯥ د د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻓﮑﺮ ﭘﺮاﺧﻮاﻟﯽ او د ﻳﻮې ﻣﻮﺿﻮع ژور ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ او ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻮﻧﻪ ډﯦﺮوي .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻫﺮه ﭘﺮﯦﮑ ه د
واﻗﻌﻴﺖ ﭘﺮﺑﻨﺴ ﺗﺮﴎه ﮐﻴ ي .ﭘ ﯧ ﻧﺘﻴﺎ ﻳﺎ ﺑﻴﺨﻲ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ وي او ﮐﻪ وي ﮐﭽﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ډﯦﺮه ﻴ ﻪ وي او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﻳﻮه ﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻻس راﮐﻮي.
د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﭘﺎﻳﻠﯥ
ـ ﺑﺤﺚ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ ﴎه د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ډﯦﺮواﻟﯽ او د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﴍﻳﮑﻮل.
ـ د زد ه ﮐ ې اﺟﺘ ﻋﻲ ﮐﯧﺪل او ﻏﻮره ﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ﺮﻳﻨﻮل.
ـ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻫ ﻮﻧﻪ او ﺗﺮﻣﻨ ﻳﯥ ﺗﻔﺎﻫﻢ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮل.
ـ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ د ﻣﺜﺒﺘﯥ ﺳﻴﺎﻟ روﺣﻴﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮل.
ـ د ﻋﻠﻢ او ﻮوﻧ ﻲ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺜﺒﺖ ذﻫﻨﻴﺖ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮل.
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ـ د ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻗﻮي ﮐﻮل.
ـ ﭘﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﮐﯥ د ﺧﱪې ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻬﺎرت ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮل.
ـ د ﻣﻄﻠﺒﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎن ﻣﻬﺎرت ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮل.
ـ ﭘﻪ ډﻟﻮ ﮐﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د وﯦﺶ ﻟﻪ ﭘﺎره د اﻧ ﻴﺰې او ﭘﻠ ﻨﯥ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮل.
ـ زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ډﻟﻮ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮوژو د ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﻮ وړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻓﺮدي ډول ﻧﻪ ﺷﻮل ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻻی.
ـ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﯥ

ون ﮐﻮل زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ دا ور ﻴﻲ ﭼﯥ ﺻﺎﺑﺮ واوﳼ او ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺎﮐﲇ وﺧﺖ ﺗﺮﴎه ﮐ ي او ﮐﻮﻻی ﳾ ﭼﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ

ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﭘﻼن ﺷﻮو ﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﲇ.
ـ ﺣﺠﺎﻟﺘﻲ ﻫﯧﺮوي او دوی اړ دي ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨ ﮐﯥ ﴎه ﺑﺤﺚ او ﺧﱪې وﮐ ي.
ـ ﭘﻪ ﻟ وﺧﺖ ﮐﯥ ډﯦﺮ ﻪ زده ﮐﻮي ،ﮑﻪ ﭼﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬ ﮐﯥ ﮑﯧﻞ دی او د زده ﮐ ې د ﮐﻴﻔﻴﺖ ﮐﭽﻪ ﻫﻢ ﻣﺦ ﭘﻮرﺗﻪ ﻲ.
ﭘﻪ ډﻟﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ د ﻮﻟ ﻲ ﻗﻮاﻧ
۱ـ ﻮل ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻈﺮ ورﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ وﻟﺮي.
۲ـ ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ﺗﻮ ﻪ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ وﯦﺶ.
۳ـ ﻫﺮ ﻮک ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﮐﲇ وﺧﺖ ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﴎﺗﻪ ورﺳﻮي.
۴ـ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺷﮑﻞ او ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﺷﻮو ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ.
۵ـ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐ ﻧﻮ ﻣﻨﻈﻢ راﭘﻮر ورﮐﻮل.
۶ـ ﭘﻪ ﭼﻠﻨﺪ او ﺑﻴﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺨﻪ ډډه ﮐﻮل.
۷ـ ﻮل

وﻧﻮال ﺑﺎﻳﺪ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﻟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺨﻪ ﺧﱪﺗﻴﺎ وﻟﺮي.
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