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 تودید ډله ييز بحث م

  عزیز حسین خیل

  تود تعريفید ډله  ييز بحث د م

 بحث پرې وع په اړه د ��ونکوونکو ترمن�موض ييزو بحثونو کې د يوې �ان��ي هدف او هغه منظمې، مرتبې او سنجول شوې خربې دي چې په ډله

  .کي�ي

زونه هغه ته وايي چې زده کوونکو ته وخت ورکول کي�ي، تر�و خپلې تجربې، معلومات، نظرونه او وړاندي میتودهغه  میتودپه  بل عبارت: د ډله ييز بحث 

  پربنس� وړاندې ک�ي.او مستنداتو  داليلو  منطق، که مثبت وي يا هم منفي وي له نورو رسه رشيک ک�ي او خپل نظريات د

ده ز که چېرته په �ول�ي کې د  ،وړ دی چې د زده کوونکو شمېر يې له شپ�و �خه تر شلو تنو پورې رسي�ي په هغو �ول�يو کې د عميل کېدو  میتوددا 

وونکي کزده  موضوع يا هم يوه مسله مطرح کوي.يوه �ان��ې  کې �وونکی میتودپه دې  .ې په وړو ډلو يې ووېشونو بيا الزمه ده چ ،کوونکو شمېر ډېر وي

 .نتيجه ترې اخيل ورکولو او بحث کولو ته رابويل او  باندې فکر کولو، لوستلو، نظر او يا هم مسله عپه اړوند موضو 

خيل او د خپله غاړه ا عاليتونو کې فعاالنه برخه اخيل. د زده ک�ې مسووليت پرف کې زده کوونکي په  دريس میتودپر خالف پدې  میتودد  معلم محورۍد  

 ه موخه ييزو بحثونو د سمون پ زده کوونکي د ډله .پر بنس� له خپلو نظرونو او مفاهمو �خه دفاع کوي د مستندو داليلو او علمي اصولومباحثې تر�ن� 

 يواي �وابونه سم په ډېر ورين تندي او په پور ه چمتووايل رسه پو�تنو ته ونه، وړانديزونه، نيوکې، اندې�نې اواړخ مثبت او منفي ،د نورو نظرونه، مثاهدې

  .لرياو ارزونه له �ان رسه 

  �ان��تياوې محتوا درس او د کې میتود په ډله ييز بحث  د

يي  مکاشفه  میتودد ډله ييز بحث . کي�ي ه حل باندې را�رخي چې د معلم او يا هم د زده کوونکو له لوري طرحهډېر د مسلې پ میتودد ډله ييز بحث 

  چې: کوي سېاو کتاب ته ډېره ه�ه دا زده کوونکي نسبت �وونکيکې  میتوددې ه پ ،ته ورته دی میتود

و دومره ده ، خي، دا کار دومره اسانه هم نه دیکو ، �ان��ې نتيجه ترالسه پيدا کوي او مسلې ته د حل الرېو ته داليل معلومات ونو،، بحثنورو خپلو نظ ـ۱

  .بيا کومه ستونزه نه پيدا کي�يه لېواله وي په اړه �وابونو ت که چېرته زده کوونکي د اړوندې  موضوع او مسلې د پو�تنو

 علوماتم ،ل يشورنه ک�  رته ډله ييزو ډلو ته پوره معلوماتکه چې ،يا يې هم ترالسه ک�ای يش ،ولري ع کې پوره معلوماتـ زده کوونکي په اړونده موضو ۲

مه �ان��ې معنا او ارز�ت کو  م� تفعالي د چې زده کوونکو ته کوم نه فکر ،نه وي ورته ونه لري او يا هم د پوهې، مهارتونو او قابليتونو اسانتياوې هم هم

  ي او ان تردې چې دغسې بحثونو ته به هې� زړه �ه نه ک�ي.ولر 

  :بېالبېل او پرتليز نظرونه ورک�ئ چې  ـ په هغه �ه چې تاسو پوهې�ې کوالی شئ۳

دا  لري د هوک�ې په لوړه درجه کې �ای د پوهانو بحثونه شته چې موضوع�انې او، په زړه پورې درسونو کې �ينې داسې علمي او نوپه بېالبېلو مضمونو 

او فنونو  علومو .په دېد انجين�ۍ علومساينيس او لکه: رياضيات،  ، کوالید هغه په اړه شک نه يش ونه، اصول او مفاهيم دي چې هې�وکمیتودهغه 

 �ول . په دې اړه�ن�ه پالن او پرو�رام شوي دي ،من ديپه کې ارز�ت مفاهيم،معيارونه  اصول حاکم دي،�ه ډول کوم ،دي مهم کوم شيان  چې کې

نه  ،او ددې پرخالف �ولنيز علوم، تاريخ، اقتصاد، فلسفه، سيايس علوم، ارواپوهنه او �ولنپوهنه کې بيا داسې کوم �وليزه هوک�ه نشته نظر ديپوهانپه يوه 

ومونو د �ه وايل، مهم وايل، کره توب، مدللتوب او �کال په اړه په لويه کچه يوې منل شوې هوک�ې ته ورسي�و شو کوالی چې ددې علومو د اصولو، د مفه

د لوم�ۍ شمېرې درسونو نو په همدې اساس  د �ولو متخصصينو له لوري منل شوی او تصويب شوی دی، تعريف، اصطالح او مفهومدغه  :چې ووايو

دغه ډول درسونه د ډله ييزو بحثونو لپاره  .د �وونکي له لوري تدريس يش پوهاوی دی او دا بايدغوندې چې هدف يې د معلوماتو پېژندنه او په اړه يې 

مرستې ته به هم اړتيا پيدا يش، خو له  . دا ډول بحثونه ډېر په عميل تجربو پورې اړه لري، دا به ومنو چې کله ناکله د دويم او درېم کسمناسب نه دي

کوالی شئ چې  ،د دو�ې ډلې په درسونو کې چې په اړه يې په لوړه کچه واحده هوک�ه شتون نه لري چې په داسې حال کې دو�ې ډلې رسه ډېر فرق لري.
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او ه�. دا ډول  ، ا رواپوهنه، �ولنپوهنهمد� زده ک�ې لکه: ژبه او ادبيات، تاريخ، جغرافيه، ، نقد وک�ئډېر بحث وک�ئ مختلف نظرونه ورک�ئ په اړه يې

 .د ډله ييزو بحثونو لپاره مناسب ديمضمونونه

  اهداف میتودد ډله ييز بحث د 

  پوهاوي د لېوالتيا رامن� ته کول، ـ په �ان��و وختونو کې د ��

  تقادي تفکر رامن� ته کول او روزل،ـ د ان

  رامن� ته کول، ر ورکولو د وړتياوود نظ ـ په �ول�و کې

  نتقاد منلو د وړتياوو پياوړي کول،ـ د ا

  تياوو د رامن�ه ته کولو پياوړتيا،ـ په ډلو کې د رهربۍ او مديريت د وړ 

  او استدالل د وړتياوو پياوړي کول،ـ د بيان 

  پياوړي کول،  وړتياووـ د تصميم نيولو او تحلييل

  رسه بلدتيا، میتودترالسه کولو له ـ د مسلې د حل او د معلوماتو د 

  زو او مطلوبه اړيکو رامن� ته کول،ـ د �ولني

  ېزمنو �ولنيزو اړيکو رامن�ته کول،ـ د ��ورو او اغ

  لپاره الندې پ�اوونه اړين دي. د مطلوبه ک�نو  میتودد ډله ييزو بحثونو د 

  چمتووالی او پالن جوړونه

  .ونو د رامن�ته کولو الرې چارېـ د ��و کار 

  �اکنه.ـ د موضوع 

  ـ د اړيکو نيولو د شبکو د �رن�وايل �اکنه.

  ـ د افرادو �اکل او په ډله ييزو بحثونو کې يې د رول او دندو �ان��ي کول.

  میتودد ډله ييزو بحثونو د اجرا 

  کې د �وونکي دندې. میتوديزو بحثونو په ډله ي ـ د

 کې د زده کوونکو دندې. میتودـ د ډله ييزو بحثونو په 

  ترشيح میتودپالن جوړونې  د اوچمتووالی 

ه د پالن جوړونې شکل له هغ میتودنې ته اړتيا لري، م�ر ددې ړو وجوړونې او طرح ج پالن  ،کې مخکې له دې چې �وونکی بحث پيل ک�ي میتودپه دې 

کې  میتودچې په  دې  تجربه او هغه پوههبايد د زده کوونکو ا ړتياوې، د معلوماتو کچه، د زده کوونکو مخکين�  میتود. دا رسه فرق لري میتودبل 

رسه �خه وروسته تر  میتودددې پر اساس هغه اهداف چې زده کوونکي يې له دې  تر �ې�نې الندې ونييس او يې �وونکی و�هبنس�يز رول لري په اسايس ت

همکاريو او د ډلو ترمن� د مناسبو او  کوي مشخص ک�ي �وونکی د  هدف له  مشخص کولو او �اکلو �خه وروسته د موضوع د �ن�ه �اکلو، د ��و

يل �رينونو، يش، په فرضيو، خياه له علمي اصولو او معيارونو رسه سم تررسه ن میتودکه چېرته د ډله ييز بحث  ته بيايي،اغېزمنو اړيکو جوړولو پروسه مخ

 .عقوليت ولري  هې� ارز�ت به ونه لرياو نه هم کوم علمي م ولري ، نه موازينهله حقيقت �خه لرې چې نه مدلل وي، نه مستند وي

  د ��و فعاليتونو الرو چارو ته زمينه برابرول

موضوع ورته �ه ترشيح يش، اهداف  چې په �ول�ي کې د موضوع په اړه د زده کوونکو د معلوماتو کچه يو شان يش. د ډله ييز بحث �خه مخکې پکار دي

ره مرسته کوي دا ډې پوهې او اطالعاتو کې ذهني ودې، معلوماتو،داسې �� بحثونه او فعاليتونه د زده کوونکو په  ورته رو�انه يش. میتوديې مشخص يش، 
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زده  يونو او باغونو �خه هم ترالسه ک�ئ.، نندارتونونو، لوحو، علمي سياحتونو، منظرو، کرنيزو �ا، کتابتونونوونوله فلمونو، �لوېزيون چې اطالعات کوالی شئ

نورو سمو او علمي معلوماتو ته  ته اړتيا لري، بلکې ، اورېدلو او نظر ورکولوبو، مشاهدېيوا�ې دا چې په داسې  ډله ييزو بحثونو کې  خپلو تجر کوونکي نه

  .پر بنس� له بېالبېلو رسچينو �خه اړين او مستند معلومات ترالسه ک�ي میتودکوم اطالعا�  �ن�ه او د دې پوه يش چېه يا لري دوی بايد پهم اړت

  امکاناتو برابرولپه ډله ييز بحث کې د اړينو 

  :بايد الندې فعاليتونه تررسه ک�يد رهربۍ دنده پرغاړه لري مخکې له ډله ييز بحث �خه �وونکی چې معموال د ډلو 

  تو کول.کوي چمتوکو، وسايلو او تجهيزاتو چې فعاليتونو کې مرسته د �ايونو په �وته کول، د اړينو دريس  ، د ډله ييزو بحثونود مرستندويه توکو ـ ۱

  د بحثونو د �ه اغېزمنتيا په موخه کوالی شئ چې يو بل داسې �وک هم راوغواړئ چې ستاسو د موضوع په اړه پوره تجربه او تخصص هم ولري. ـ۲

  او کليدي �کي هم يادداشت ک�ئ. �ايونه ، د مطالعې وړبرخېې ـ په بحث کې د موضوع په اړه مهم۲

  لپاره اړين دي مخکې له مخکې يې تنظيم او چمتو ک�ئ. ارزونېـ هغه پو�تنې چې د بحث د پيل او ۳

  په ن�ه او پرې پوه يې ک�ئ.ې د نورو غ�و دندې او مسووليت ـ په ډلو ک۴

  �ه تجربه، حوصله او جرات ولري. ـ مسوول� داسې اشخاص په ن�ه ک�ئ چې نسبت نورو ته۵

  ـ د بحث په وخت کې اړينې رسچينې په �وته ک�ئ.۶

يزو يـ 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 رسه د ډله ۷

  بحثونو غون�و او ناستو ته حارض يش.

  کې د زده کوونکو دندېپه ډله ييز بحث 

  ـ د بحث د موضوع  په اړه فکر او مطالعه کول.۱

  ـ په ناستو او غون�و کې خپلې تجربې او معلومات مطرح ک�ي.۲

  ـ په ��تيا رسه د بحث خربو ته غوږ ونييس.۳

  ـ که چېرته په موضوع پوه نه شو دويم �يل دې له نورو مل�رو مرسته وغواړي، تر�و په موضوع �ه پوه يش. ۴

  ـ د ډله ييز بحث په به� کې دې يو له بل رسه خصويص خربې نه کوي، بلکې غوږ دې ونييس.۵

  ـ دې ته دې منتظر نه وي چې دده نظر دې حت� ومنل يش.۶

  انديز لري په واضح ډول په جرات رسه دې وړاندې ک�ي.ـ که چېرته کوم نظر او وړ ۷

 ـ مخکې له دې چې بحث  پای ته ورسي�ي د راتلونکي موضوع په اړه دې تصميم ونييس.۸

  په پام کې نيول په بحث کې د مشارکت اصل

ک�ي او يو  يې لري ترشيح ي� بحث حاکميت �وونکی دنده لري چې د بحث په پيل کې زده کوونکو ته د موضوع مقدمه، هدف او هغه �ه چې په ډله

ولو رک�ل بيا په ډلو کې د اشخاصو دندې په �وته ک�ي، که چېرته په بحث کې معلم ډېرې خربې وک�ي ډېر ل� زده کوونکي به په خربو، بحث او نظر و 

کار دي چې بحث کې د مشارکت اصل په پام کې ته په  . �وونکيکې برخه واخيستالی يش او ل� شمېر به يې د ډله ييز بحث له ��و �خه برخمن يش

، غ� نوموړی بايد خپل رول داسې عيار ک�ي چې وک�ای يش زده کوونکي په فعاليتونو، مشورو، بحثونو کې و�اري او د يوه �ه اورېدونکي  ونييس.

علمي،  يو تود، حاکم فشار له من�ه يويس، ک�ي . ستونزې راکمېوي نوم اخيستونکی کوونکي، ه�وونکي، اشاره کوونکي، رس خو�ونکي او د افرادو

 نکي حدژي يوا�ې د يوه �ه اورېدو پايله هغه وخت ترالسه کوالی شو چې �وونکی خپل �وله انر .د موضوع په اړه رامن�ته ک�يمطلوبه او کاري چاپ�يال 

، ه ک�يته �وابونه، فرضيې رو�ان پو�تنود حل په اړهشته  او د مسايلو ته را�ي�ه ک�ي، تر�و زده کوونکي وکوالی يش چې په بحث کې فعاله ��ون وک�ي

ده حله  نه په بحث کې ،رسه ورک�ي او بيا يې وارزوي. د �وونکي ډېر کار بايد �ارنه، تحليل او د بحث ارزونه وي �انود مثالونو اړيکه له موضوع

  .��ونډېر 
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ړخونه ؟په ر�تيا هم د موضوع اړوند دی که نه؟په بحث کې الزم اه کي�ي که نهپه دې معنا چې ايا دا بحث د موضوع په اړه منطقي او سم تررس  ارزونه

 دېنه بايد د شخيص نيوکو �کار يش يا هم د د موضوع په اړه �اکل شوي اهداف په الس راکوي که نه؟ ډله ييز بحث په پام کې نيول شوي دي که نه؟

  .خپل �ان ته �ان��ی ک�ئ � کې مشورې وک�ي، يو بل رسه نظر رشيک ک�يچې دوی بايد خپله کار وک�ي، فکر وک�ي، خپل من ډلو ډېر وخت

  د بحث په اړه الر�وونې او کن�رول

اسې بحث له موضوع ونه و�ي که چېرته د د د ډله ييز بحث په به� کې د �وونکي بله دنده الر�وونې او کن�رول دی. �وونکی بايد دې ته �� وي چې

او خن�  په داسې وخت کې تاسو بايد بې له کوم �ن� شاهدان واوسئ. ن�ونو او بې نظميوو، نشئ چې تاسو به په بحث کې د ��وډي نو په دې پوه ،کار وشو

  �خه مداخله وک�ئ.

ې چدي داسې کارونه ډېر شوي دي او زموږ په مخ کې شوي  کن�رول کې راولئ.، اشارو، کيسه �يو او �وکو خپل �روپونهکلمو ه�ه وک�ئ چې په �ان��و 

مو يوه  هاستادو،  روزنيز ورکشاپپه اړه لس ور�نی  اتو د سمونله لوري د نصاب او مفرد کابل کې د �يکا ملريزکالپه۱۳۹۸ده ورک�ې په ه �ه پايله يې ن

 ول الندې راويلوه په يوې ناسنجول شوې خربه يې د �ول �ول�ي احساسات راوپارول، دې استادې ډېره ه�ه وک�ه چې وضعيت ترخپل کن�ر  مېرمنترک�

  حاکمه يش او �ول ناست ��ونوال له �ول�ي �خه د احتجاج په تو�ه ووتل.خو وې نشو ک�ای چې په وضعيت 

  ې��ي� میتودډله ييز بحث د د 

  رسه رشيکې ک�ي. يو له بل په ډله ييزو بحثونو کې ماشومان کوالی يش چې خپل معلومات او تجربېـ ۱

  ماشومانو ترمن� د همکارۍ او دوست� حس پياوړی کي�ي.په ډله ييزو بحثونو کې د ـ ۲

  د ډله ييزو بحثونو په به� کې ماشومان خپل �انونه ارزوي.ـ ۳

  پياوړی کي�ي او د نقد روحيه په کې رامن� ته کي�ي. نفس اعت�د په به� کې په ماشومانو کې د ـ د ډله ييزو بحثونو۴

  جرات ډېري�ي. د وېرې او رشم حس يې له من�ه �ي. ـ په ډله ييزو بحثونو کې د ماشومانو ترمن�۵

  په زده کوونکو کې د رهربۍ او مديريت �ان��تياوې پياوړې کوي. میتودـ د ډله ييز بحث ۶

 .نو د نظم او د استدالل د پياوړتيا لپاره ډېر ��ور دید فکرو  میتودـ د ډله ييز بحث ۷

 

  محدوديتونه میتودډله ييز بحث د د 

  هغه �ول�يو له پاره چې زده کوونکي په کې ډېر وي د پيل کېدو وړ ندی. میتودـ دغه ۱

  ـ د ابتدايي دورې له پاره ډېر مناسب نه دی.۲

  ېـ د ډله ييز کار ��۱

  لېوالتيا �يي،خو په دې برخه کې مديريت کول يو مهم اصل دی.خپلې اندازې �خه ډېرفعاليت او ور�نيو کارونو ته  زده کوونکي له

  په اړه د خو�� ډېروالیـ د دندو ۲

  ـ د کار د کيفيت ډېروالی۳

، کله چې کيفيت خپل حاکميت پيدا کوي په هره برخه کې غوره والی، پرمخت� او خو�ي ترالسه کوو، دا نه د کيفيت په لور ميالن پيدا کووله کميت 

و په مديريتي چارو کې د زده کوونکيت و�يي، همدارن�هله خپلې زده ک�ې �خه رضا ددې المل کي�ي چې �وونکی له خپل تدريس �خه او زده کوونکي
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 بل رسه مرسته او همکاري کې زده کوونکي له يو دوتعهد د پيل کولو له پاره ډېرې ه�ې کوي او د ستونزو په رامن�ه ته کې تعهد او مهارتونه ډېري�ي. د

  په الس ور يش. کوي، تر�و د فعاليتونو نتيجههم

  ـ تغ� منل۴

او نن�وونو ته  راتلونکونکو تغ�اتو په اړه چمتووالی ولري او هر ډول سختو، ستونزو د بحثونو کې زده کوونکي ددې باعث کي�ي چې له شته اوپه ډله ييزو 

  .سرت�ې په الره وي او په اړه يې حل الرې ورته خپله پيدا ک�ي

  ـ د اهدافو د پيل کولو لپاره تعهد۵

  ل دي تعهد هم ورته لري او ددې فعاليتونو د پيل کولو لپاره ه�ې هم کوي.د هغه فعاليت په اړه چې دوی په کې �کې

  د دندو پرې�ودلو کموالیـ ۶

کې برخه واخيل، هر �ه د تفاهم په ژبه مخته بو�ي په خپل نفس يې اعت�د ډېري�ي. د مالکيت  تصميم نيولو ډله ييزه تو�ه په کله چې زده کوونکي په

  احساس وک�ي دا ددې المل کي�ي چې په درسونو او �وون�يو کې د تې�تې کچه را�ي�ه يا هم بيخي له من�ه يويس.

  دوستانه اړيکېـ ۷

بل خربو ته غوږ ونييس. د امکان تر بديده يو بل رسه ن�دې اړيکې جوړې  اليتونو کې د يود يو او بل په مقابل کې ونه دري�ي. په فع زده کوونکي بايد

يو له مهمو  بحثونو 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

  فعاليتونو �خه شمېرل کي�ي.

  ې پياوړتياد روحېـ ۸

موږ  کې وري او د اهدافو په ترالسه کولوې واي وايي، د نظر ورکولو حق لري. ويې د ډله ييزو بحثونو د بېالبېلو سبکي مديريتونو په برخه کې زده کوونکي

  د زده کوونکو روحيه نوره هم پياوړې کي�ي او يوه �ه پايله په السه راکوي. لترالسه ک�  مو چې اهداف ته اسانتياوې برابروي کله

  زده ک�ه او په تعليمي مرکزونو کې يې عميل الرې چارې کې میتودد ډله ييز بحث په 

په زړه پورې خربې دي چې د فعاليتونو د تنظيم لپاره په الره  منظمې او د ��ونکوونکو ترمن� هغه سنجول شوين��ې موضوع په اړه د يوې �ا تعريف:

  اچول کي�ي.

هغوی د مباحثې  .کې زده کوونکي په زده ک�ييزو فعاليتونو کې په فعاالنه تو�ه برخه اخيل او د زده ک�ې مسووليت په خپله غاړه اخيل میتودپه دغه 

، د د زده کوونکو د نو�ت میتوددغه  هر �ه په عميل او ر�تيني تو�ه مخته ته بيايي.کوي.  دفاع تر�ن� له علمي اصولو او مفاهيمو �خه په قوي داليلو

و له غوره، منل شويو او په زده ک�ه کې ي میتود�ر�ي. دغه  استعدادونو د غوړېدا، د رهربۍ د پن�ونې، د استدالل د پياوړتيا، د خربو د جذابيت المل

 امکاناتو ته اړتيا لري. ډېرو ل�وېرل کي�ي او ونو �خه شممیتوداغېزمنو 

  ��ې میتودد ډله ييز بحث د 
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  ـ د معلوماتو رشيکول۱

چې د معلوماتو د رشيکولو او د معلوماتو د ترالسه کولو لپاره ترې ��ه اخيستل کي�ي. �که چې  هغه ��وره او اغېزمنه وسيله دهډله ييز بحث او خربې 

او په ډېره لوړه کچه د يو بل له  ويک هر يو له زده کوونکو �خه د خپل  ليد، اند او د هغه �ه په اړه چې معلومات او مهارتونه لري له يو بل رسه يې رشيک

که چېرته د ډله ييز بحث موضوع د ماشومانو له لوري  د علل او عوامل �ې�نه وي، له تونو رسه مرسته کوي. د ساري په تو�ه: معلوماتو، قابليتونو او مهار 

ې د د �ولنپېژندنې او چاپريال ساتنې په عواملو او ، درېم يو، بل يې د ارواپوهنې په عواملوعوامل په ��ونکوونکو �خه يو د کورنيو ستونزو د راپيدا کېدو

ي معلومات او پوهه په الس مذهبي ستونزو په عواملو بحث وک�ي، موږ کوالی شو چې د هرې موضوع په اړه په ډېر ل� وخت کې ډېر  قو  د ېلورم ي�

  راوړو او د �ولو زده کوونکو د پام وړ به هم و�ر�ي.

  وړتياوې مسايلو د پوهې ـ د سختو۲

زده کوونکي د متقابلو همکاريو او د معلوماتو د کې مرسته کوي.او حل کولو زده کوونکو رسه د پېچلو او سختو مفهومونو په اسانه کولو  میتوددغه 

  .يد پوهې په اړه قابليتونه غني کو  رشيکولو له الرې د فکر کولو، يو بل رسه د مثبتې سياليو، د بېالبېلو وړانديزونو، ارزونې او

  ارز�تونو او استداليل وړتياوو پياوړي کولـ د ۳

ند، صرب زده کوونکي د ډله ييز بحث، نقد او بېالبېلو مفکورو پر بنس� کوالی يش چې د خپلې پوهې او درک کچه په الس راوړي. نورو مل�رو رسه د چل

  او زغم �ان��تياوې هم �رينوي.

  ـ د مطلبونو د بيانولو لپاره له ژبې �خه ��ه اخيستنه۴

زده کوونکو رسه مرسته کوي، تر�و له ژبې �خه په ��ې اخيستنې رسه خپل ليد او معلومات بيان ک�ي او له نورو رسه يې رشيک  میتودبحث  ييز ډله د

  ک�ي.وه نه په يوه شکل له �ان رسه يو �ایپه دې رشط چې نور مل�ري هم په ي ک�ي

  مناسب تصميمونه نيول ـ۵

په پايله کې يې هره پرېک�ه د  مهارتونه او قابليتونه ډېروي.  ډله ييزې خربې او مرکې د د زده کوونکو د فکر پراخوالی او د يوې موضوع ژور ته د ننوتلو 

 هم په الس راکوي.   وي او په پای کې يوه �ه پايله ډېره �ي�هکچه به يې واقعيت پربنس� تررسه کي�ي. پ�ې�نتيا يا بيخي په کې نه وي او که وي 

  د ډله ييز بحث پايلې

  ـ بحث ته په کتو رسه د اطالعاتو ډېروالی او د زده کوونکو په من� د زده کوونکو له لوري د معلوماتو رشيکول.

  اجت�عي کېدل او غوره �ولنيز ژوند ته د رسېدو په موخه يې �رينول.ـ د زد ه ک�ې 

  تفاهم  رامن�ته کول.ـ د زده کوونکو ه�ونه او ترمن� يې  

  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 خربې کولو مهارت پياوړي کول.

  ړي کول.ـ د مطلبونو د وړاندې کولو او بيان مهارت پياو

  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 تررسه کولو وړتيا لري چې پخوا به يې په فردي ډول نه شول تررسه کوالی.

خکې له خپل فعاليتونه په �اکيل وخت  تررسه ک�ي او کوالی يش چې مپه ډله ييز فعاليت کې ��ون کول  زده کوونکو ته دا ور�يي چې صابر واويس او ـ 

  ونو کې برخه واخيل.تپالن شوو  په  مخکې

  ـ حجالتي هېروي او دوی اړ دي  تر�و په خپل من� کې رسه بحث او خربې وک�ي.

  کيفيت کچه هم مخ پورته �ي.�کېل دی او د زده ک�ې د په ل� وخت کې ډېر �ه زده کوي، �که چې د فعاليتونو په به� کې ـ 

  د �ول�ي قوان�په ډله بحث کې 

  د د نظر ورکولو حق ولري.�ول بايـ ۱

  په مساوي تو�ه د فعاليتونو وېش.ـ ۲

  ـ هر �وک په خپل �اکيل وخت خپل فعاليتونه رسته ورسوي.۳

  ونو کې په ډله ييز بحث کې برخه اخيستل.په منظم شکل او په ن�ه شوو �ايـ ۴

  کې د خپلو ک�نو منظم راپور ورکول.ـ په ډله ۵

  ان کې له تبعيض �خه ډډه کول.بيـ په چلند او ۶

  ا ولري.خربتييز بحث له قوانينو �خه يـ �ول ��ونوال بايد د ډله ۷

  اخ�ليکونه
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