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 آموزش

 سیاست
۲ 

لري، هغهه   له ځانه یوازینۍ هیله او غوښتنه چې افغان ولس یې

لهه   په هېواد کې تلپاتې او ډاډمنه سوله ده، ځکه ټول هېوادوال

جګړو ستړي شوي دي نه غهوايي، چهې نهوه پهه جګړیهالو  ها تو       

ته  د سهولې تهدي دي او هیلهه      هېوادوال، پر مخ یوسيکې ژوند 

او د  پها  تهه وهسهیدي     ېدې په هېواد که یې همدا ده، چې جګړه 

 .ډاډمن افغانستان خاوندان شي 

؛ وایهي،   ولسونه د تېر په شان یو ځلهې ییها خپه  غهد پوهتهه کهړ      

په جنګ ښکیلې لوهي دې دافغانانو په خیر او فهح    چې دوايه

ې تههه د هسههیدو پههه موخههه هوانههو سههولې تههه غههايه کیههددي او سههول

 خپلههو   ههه   افغانههان، ترڅههو پایلههه وهکههړي خبههرو تههه دي م بتههه   

 .و ته وهسیدي غوښتن

کههې د هېههواد پههه زیههاترو پههه لړ ې میاشههتې نیمهه د څههه یانههدې یههوې

چههې ډیههر  یههې  نههاه   ،  سههیمو کههې جګههړو ډیههر شههدد  مونههدل    

کهوهنۍ د ویهر پهه ټغیهر       کسانو خپ  ژوند له  سه وهکړل، ډیر 

پایلههه ده، چههې  جګههړې   یههدیېتې، چههې دا د همههدې  يکیناسههتل

ژونهد پهرمخ     لهانهده او  افغان ولس په خپ  هېواد کې دهدیهدي 

 .ويي 

که چیرې  په هېواد کې جګړه او یدیېتۍ شتون نه دهلود ، نهو  

ه، چې نن وهځ یه زموږ هېهواد لهه هغهو هېوادونهو     ددا جوته خبره 

سره سیالۍ ته مېه کړې وا ، چې اوس هماغه هېوادونه زموږ  

پههه یههې ات ههاتۍ دمسههتۍ ډ ههر تههه هاوتههي دي او څههه یههې چههې زيه    

ځکه  زموږ د ضعف ټک  تهه پهه   . وغوايي، پرموږ یې تحمیلوي 

کتههو دو  خپلههې لههویې هوانههې کههړي دي او زمههوږ لههه جګههړو یهها    

 .سه کوي تر 

د آهامهۍ   زښهته ډیهر  افغان ولس د کوچني  اختهر لهه دهیهو وهځهو     

کهې  پهه جامهه    ۍ، یې  ده زیها  ځهان یهې دآهامه    واخیست خوند 

خو که چیرې همداسهې تلپهاتې سهوله پهه هېهواد کهې        . ا ساسول

هیهواد او  واخلهي،   سهاه  تو هه   هاشي، ټهول افغانهان یهه پهه آهامهه      

کړي، نوه یه یهې  سهونه    ياندېخدمتونه ویه یې ساهې  ولس ته 

یهرهېوادونههو تههه نههه وي غ یههدلي، هېههواد یههه دځانبسههیاینې او  

خودک ههایۍ پههه لههوهي خوځاههړ پیههدا کههړي او کههدهي ځههوان یههه    

 .دهېواد په دننه په  کاهویاه یسیا واوسي

دا هرڅههه ممکههن دي، خههو چههې پههه هېههواد کههې ډاډمنههه سههوله او      

یههوازې امنیههړ شههتون ولههري، دې موخههو تههه هسههیدل یههوازې او     

شعاهي یوالي نه؛ یلکهې پهه لمه  کهې یهو یه  تهه  سهونه وهکهړل          

شهههي،چې دښهههمن نهههوه پهههه دې ونهههه تهههوانیدي دافغهههان ولهههس پهههه  

نن وهځ دافغانستان هر و ړ  که .من ونوکې دهزونه پیدا کړي 

ښ ینه سپین ږیر  د ، که توه  ږیر ، ځوان د ، که یډا د ، 

ه خبهره د دو  پهه   پهوهې همهدا یهو    دي که ناهینه آن  تهر ماشهومانو  

 !سوله ! سوله ! خولې ښکته او پوهته  کیدي، چې سوله

پههه تېههرو شههننو او لیکنههو کههې د سههولې پههه اهزښههتونو،   ههو او       

مالایاوو ډیرې خبرې وشوې او هر و ړ  هم په دې ښه پهوهیدي،  

چې په آهامه فضاء کې ژوند څومره ښکل  او پهه جګړیهاله فضهاء    

ه چې یحه   اوږ د نهه شهي،    کې څومره یدهنګه د ، خو ددې لپاه

افغان ولس په دولړ او طالبانو غد کوي، چهې    او یوازې یوازې

اوهیند وکړي او ییا دې پهه آهامهه او سهړه سهینه دسهولې هسهیدو       

او پایلههه یههې م بتههه الههحن خپلههې خبههرې اتههرې پیه    لپههاهه موخهو 

 . کړي 

ییههها ههههم افغهههان ولهههس دوايه لهههوهي تهههه د لههه هاو زاه  ځهههولۍ    

ان او ناڅر ند ناوهین تهه خاتمهه وهکهړي، ځکهه     غويوي؛ چې هو

ته ځهاني زیانونهه    ې کې هر لوهي او تر څنګ یې ولسونوپه جګړ

خو یهتره ده، چې دوايه لوهي دې  یو څه لهه خپلهو   هو نهه      .اويي

تېر شي، دیو ی  خبرې دې په وهین تندي ومني، چې دا یه یهې  د  

شههکاهي یهه   ولس لپاهه لویه تریاني وهکهړي وي  او  دغهه سهتره    

یې  په تهاهیخ کهې هاتلهونکي نسهلونو تهه ابهړ پهاتې شهي، چهې د          

 .خپلو   و پر وياندې د ولس او هېواد   ې  دو  م دمې یللې  

افغانههانو همههدا یههو غههد تههه لبیهه     ناچههاهه، نههن د همههدغو ئهاځهه

ووایو، د ټولو اوښکې پاکې کړو، هوان نهاوهین تهه دپها  ټکه      

یې له هرڅهه نهه ويانهدې لویهه     کېددو او پر افغان ولس چې سوله 

هیله او غوښتنه  ده وه پوهه یې کړو او د سوله ئیال ژوند په  دوام 

 !يخپ   ران افغانستان ته ټول افغانان خدمړ وکړ

 اداهه

 

 ...             ...  سرلیکنه  



 

دویشتمه جون د  عیسوي کال  ۰۱۰۰د ؛لومړۍ  ېدمیاشت چنګاښ لمریز کال د  يهجر ۰۰۱۱د   شنبهسه   ګڼه (۰۰۳)ګڼه؛ پرله پسې  یمهرد، کال لومړی   

 !په بین االفغاني خبرو کې به د ټول ولس استازیتوب وشي

چې په تطر کې د طالبانو سیاسي دفتر سره د یین ا فغاني خبرو لړ  پی  شهوې   ،څو میاشتې کیدي 

 .ي کسه غړیتوب لري چې ښ ې هم پکې شاملې د ۷۱په دې خبروکې  ده، چې 

و،  وندونو او نوهو سیاسي څېرو څېه جهوي شهو  د ، چهې    دغه ټیم د افغانستان د یېحیېلو تومون

 .  په یین ا فغاني خبرو کې موار او   وه اایړ شو  د

په دې ټیم کې پاتون، تاج ، ازی ، ترکمن، پشه یي او نوه تومونهه شهتون لهري او  هډونوال یهې       

اه کهړ  او د  داسې سیاسي څیرې دي، چې له دې وياندې هم په دولړ کې پهه لهويو یسهتونو یانهدې که     

 . سولې په خبرو کې کافي تجریه لري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اه انونه شتون لهري،  ېحیېددې ټیم سریېره د سولې خبرو د پرمخ ويلو لپاهه دننه په هیواد کې هم ی

له دې اه انونو څېهه یهې یهوه    . چې په دې پروسه کې دخی  دي او د ښه پرمخ ییولو لپاهه یې کاه کوي

چههې د هیههواد لههوي پههويي یههان وده اشههېاا، دینههي لالمههان، تههومي    ،ا دههههم د ملههالحې لههالي شههوه 

  .مشران، د سیاسي  وندونو استازي او سیاستوال پکې غړیتوب لري

نو سههره خپهه  مالومهها  ینسهه ود یههین ا فغههاني خبههرو دغههه ټههیم وخههړ پههه وخههړ لههه ولسمشههر او نههوهو   

   شي دغهه خبهرې اتهرې پهه سهم      چې له کومو  هو چاهو کو ،شریکوي او ییرته په  ډه تلمیم نیسي

 . ډول پرمخ  يې شي

د هیواد هر و ړ   ق لري، چې د سولې په خبرو اترو کې خپ  نظهر وهکهړي او دغهه پروسهه لهه نهددې        

ا وجیبه لري چې د سولې په پروسه کې مرسته او همکاهي وکړي تر څو دهمدا ډول هر افغان . وڅاهي

هر افغان  ق لهري، چهې د سهولې پهه ايه خپه  نظرونهه،       .هاشي هامۍآدې هیواد ته یوه یااباته سوله او 

خبهرو اتهرو لهه غهړو سهره شهری  کهړي او د تلهمیم نیولهو پهه            يفغانا  وياندیالونه او اندیانې د یین

 .  وخړ کې ترې کاه واخیست  شي

فغاني خبرو اترو له ټیم سره همکاهي وشي او هغو ټکو ته متوجه شي چې د سهولې  ا که چېرې د یین 

لپاهه ترې کاه واخیست  شي نو له یوې خوا یهه د ټهول ولهس اسهتازیتوب شهو  وي او لهه یلهې خهوا یهه          

 »نېکزاد«خالد                                      . دسولې په یرخه کې لویه همکاهي شوې وي

 

  عطا محمد میاخېل : ژباړه

د کسب و کار او رهبرۍ د کار پوهانو په اند د یوه ښهه   

 :  نښې نښانې عبارت دي له ۰۱رییس 

 مهربان دی؛  ه ۰

یو ښه رییس هغه څوک دی، چې خپلو کارمندانو تهه  

لومړیتوب ورکوي او په دې باندې پوهېږي، چې کلهه  

یو . ژوند پېښې زموږ له کنټرول څخه بهر ديوخت د 

ښه رییس په سختو او ستونزمنو شهرایطو کهې خپلهو    

کارمندانو ته د کړنو آزادي او په نفس باندې اعتمهاد  

ورکوي، ترڅو هغو وکوالی شي، په راتلهونکې کهې   

 . خپل کار په سمه توګه ترسره کړي

 کارمندان یې د آرامتیا احساس کوي؛ ه ۰

الندې خلک داسې احساس کوي، چې ستاسو د الس  

په ډېرې آسانۍ سره کوالی شي، چې خپلې طرحې 

او نظریې له تاسو سره شریکې کړي، د دې لهه ویلهو   

څخه چې په څه باندې نه پوهېږي، ونهه وېرېهږي او   

که چېرې دا ډول ځانګړتیهاوې  . خپلې تېروتنې ومني

لرئ، نو یو ښه رییس یاست، ځکه ستاسهو کارمنهدان   

خطره منونکي واوسي او خپل افکار پهه   کوالی شي

ړي، دا مهورد د  ډېرې هوساینې او آرامتیا سره بیان ک

منځتهه کېهدو سهبب ګرځهي او     ارال بریا او ګټې د 

کارمندان به ډېر کم اروایي فشار ولهري، دههه راز   

هغوی کوالی شي، د لهوړ خطهر پرمههال ښهې او     

 . اهېزمنې کړنې ولري 

 خپله معلومات لري؛  ه ۳

ولو هوره رهبران هغه کسان دي، چهې د خپلهو   تر ټ

انګېزو په اړه معلومات لري او د تصمیم نیونې توان او 

خپله معلومات لرل د بریالیو مدیرانو یهوه  . وړتیا لري

له اړینو ځانګړتیاوو څخه ده، په داسې حال کې، چې 

 . د دې صفت روزنه د ډېری کسانو لپاره آسانه نه ده

 ولو او قوانینو سره آشنا دي ؛د ټیمي کار له اص  ه ۰

کله چې ټول یا مشتریان، ستاسو له ټیم سره ملهه دي،  

هېڅوک نه شي کوالی، پوه شي، چې ریهیس څهوک   

دی، ځکه یوه ښه رییس، خپل کسان په سهمه توګهه   

سازماندهي کوي او په سم تګلوري ورتهه الرښهوونه   

 . کوي 

د خپلو کارمندانو د پرمختګ اسهباب او وسهایل     ه  ۱

 ؛متو کويچ

کله چې ښه کارمندان لرئ، نو هڅه کوئ، چهې وې  

ساتئ، ځکه لوړه ګټه او اهېزمنتیا لري، خو د هېچا نه 

خوښېږي، چې د اوږدې مودې لپاره په یوه ټکي کهې  

هڅه وکړئ، چې د هغوی له لید څخهه دې  . پاتې شي

قضیې ته وګورئ او د هغوی د ودې او پرمختګ لپاره 

رې هغوی په خپل کار کهې  شرایط برابر کړئ، که چې

وده او پرمختګ ونه لري، له تاسو سره به پاتې نه شي، 

کله وخت د هغوی د پرمختګ شرایط ستاسو په شرکت 

کې رامنځته کېږي او کله وخهت شهونې ده، چهې د    

هغوی لپاره ستاسو له شرکت څخهه بههر فرصهتونه    

 . برابروي 

 عدالت کوي؛ ه   ۶

سمه توګه هوږ نیسي، ښه رییسان د نورو نظرونو ته په 

ښایي کوم څوک تاسو ته ښې او بدې خبرې وکهړي،  

پوهېږې، چې د خوړو له خوړلو وروسته خواړه مو په 

هاښونو کې نښلي؟ خوښېږي مو نه چې دا ډول یوه جمله 

واورئ، خو د نورو نظرونو ته په سمه توګه هوږ نیهول، د  

 یوه بریالي ټیم په رامنځته کېدو کې ډېر مهم او حیهاتي 

 . دی 

 سخت ګیر او جدي دي؛ ه  ۷

د یوه ښه مدیر په توګه د کارونو د ترسره کولو او موخهو  

ته د رسېدو ترڅنګ، باید په ډېره جهدي توګهه خپلهو    

مکافهات د کهارونو د بریها    . افرادو ته الرښوونه وکړئ

ضمانت کوي او د دې سبب ګرځي، چې افهراد ال ډېهر   

انیستې هېهږه  ولیت منونکي واوسي او ننګونې په پرومس

تر ټولو هوره رییسان هغه کسان دي، چې جذاب . ومني

یا ستړي کوونکي او اړین کارونه یو د بل ترڅنګ ځهای  

 .پرځای کوي 

 کوالی شي د نورو په مرسته خپل کارونه پرمخ یوسي؛  ه ۸

ښه رییسان خپل وضعیت بررسي کوي او د هغو کسهانو پهه   

خپهل کارونهه   ګمارنې سره، چې پوهه او ښه مهارت لهري،  

ترسره کوي، زه د ټیټې کچې له اجرایه مدیرانو څخه د یهوه  

ټیم په تشکیل باندې بشپړ باور لرم، چې کهوالی شهي، لهه    

کارمندانو سره مرسته وکړي، ترڅو مهم تصمیمونه ونیسي او 

په مستقله توګه ټول کارونه پرمخ بوځي او دهه راز ټولو ته د 

ول، په ټیټه بیان اجازه ورک چارو سپارل او نورو ته د افکارو د

 . رانو د روزنې تر ټولو مهم ټکي دي کچه کې د اجرایه مدی

 رامنځته کول؛( شفافیت)روڼتیا  ه ۹

د کارمندانو او . یو ښه مدیر یا رییس تل روڼتیا رامنځته کوي

هغه . د کار ځای د روڼتیا ترمنځ تل مستقیمه اړیکه شتون لري

امنځته کوي، د کارمنهدانو  رهبران او مدیران، چې روڼتیا ر

 . ترمنځ تل له ډېر درنښت څخه برخمن دي

 د خپل ټیم الهام بښونکي دي؛  ه ۰۱

څه څیز د دې سبب ګرځي، چې یو مدیر، نورو تهه د چهارو   

سپارلو، د کارمندانو د کارونو د مدیریت او یا د خپلو ورځنیو 

هغه څه چې لهه  . دندو د ترسره کولو توان او وړتیا ونه لري

فرادو څخه یو ښه رییس جوړوي، د هغوی د الههام بښهلو   ا

هغه ریهیس، چهې   . وړتیا ده، چې البته دا کم پیدا ګوهر دی

کوالی شي، په خپل ټیم باندې اهېز ولري، له هغه صهنعت او  

برخې څخه بهر، چې پکې کار کوي، کهوالی شهي د خپلهو    

په افرادو باندې مدیریت آسهانه کهار   . کارونو پایله وګوري

خو الهام بښونکی اوسېدل او په هغوی اهېز ښندنه، یهو  دی، 

 . ځانګړی مهارت او تجربه هواړي 

 له خپلو کارمندانو څخه منندوی دي؛  ه ۰۰

یو ښه رییس تل له خپلو کارمندانو او د هغوی له هڅو څخهه  

منندویي کوي، پرته له دې چې داسې احساس وکړي، چهې  

پهه دې بهاور    ښه رییسان. له شان څخه یې څه کم شوي دي

دي، کله چې کارمندان داسې احساس وکړي، چې کار یهې  

د رییس له خوا د منلو وړ دی، نو ال ډېره هڅه کهوي، چهې   

 . هوښیارانه کړنې ترسره کړي او ال ډېره وفاداري به ولري 

 د چارو جوړښت مشخص کوي؛   ه ۰۰

هڅه وکړئ، چې هر کارمند ته مشخص جوړښهت ورکهړئ،   

ډاډمن شي، چې د خپلو دندو له الیحهې  ترڅو په دې باندې 

او مسؤولیتونو څخه خبر دي، هغوی ته روزنه ورکړئ او پهه  

چارو باندې یې مسلط کړئ، په ځینو مواردو کې، که چېرې 

تاسو تل هغوی ته نوې دندې وسپارئ او په مسؤولیت کې یې 

بدلون را منځته کړئ، نو په سر درګمۍ باندې اخته کېهږي،  

 . له لري چې دا برعکس پای

 په ځلورم مخ کې برخه دمطلب پاتې

 

چهاهدهههههه جنههههن یهههها یهههه  نسهههه  مانههههدن ده 

تههاهیک  و یههدیېت ، مهها ها یهها اههل  یهه   انههه    

ودن مهها یهها ت نههن،  کههرده، آشههنای  و همههراه یهه  

ان جههاه و ویرانهه  ههها ییشههتر اسههړ تهها اههل ،    

 .امنیړ، هفاه، پیشرفړ و ترت  جامعه ما

یهه جهها  ایههن کههه مهها نسهه  جدیههد و جههوان یههرا   

مسههیر زنههد   آینههده خههود وکشههوه آهزو ههها    

یههاله ، اهههداش هوشههن یههرا  سههعاد  زنههد    

خود، همسو و همگام یودن کشوه ما یا جهان 

ود   و هفهاه اجتمهال    مدهن که همهراه یها آسه   

 . م  یاشد، فکر کنیم

آهزو  یهههاله  مههها و شهههړ زده  هههان جنهههن،     

خههونریال  و ویرانهه  ههها ده لههالم خیههال دسههړ     

یهههای  یهههه نیهههاز هههها  اولیهههه انسهههان ، امنیهههړ   

 .جان ، مال  و نجا  از ف ر م  یاشد

جنهن تحمیه  شههده کهه مهاها ماننههد دانهه ههها       

و سترنج استعمال م  کند و یاه دهد، هنج هها  

زیههان ههها  مههال  و جههان  آن ها مهها افغههان ههها       

یردوش خهود  مه  مه  کنهیم، و تریهان  آن مها       

شههده ایههم، مههاها از مسههیر ااههل  کههه کههاه یههرا  

سههاختن خههود، آیههادان  کشههوه مهه  یاشههد دوه  

دتی ا این جنهن اسهړ کهه سهد هاه     . کرده اسړ

آهمان ها و آهزو ها  یاله  ما شده، ما ها نم  

دسړ یای  یهه تحلهی    هام، آ   اهد تا زند  

تېلههم محههوه، پیشههرفړ و ترتهه  ها تجریههه   

 .  کنیم

اینجا اسړ که ما ها چنهدین دههه از جههان اول    

کههه همانهها تجریههه کههردن یهه  زنههد   یهها کمههال   

هام و آوه  زند   آاکتشافا  جدید و فراهم 

یها اهل  آهزو    .سود   اسهړ دوه کهرده اسهړ   آ

ایهن اهل  اسهړ کهه هاه ها     . ها  ما  هره خهوهده  

را  کههههاه و کوشههههغ یههههرا  تغییههههر م بههههړ   یهههه

وضعیړ کنون  یاز کرده و فراړ م  دهد تها  

نس  جدید آینده خهود ها ترسهیم کهرده و یهرا      

 .دسړ یای  یه آن ده آیند هوشن مطمئن یاشند

ا ههر یههه اههل  دسههړ یههاییم، چههه وضههعیړ یههر        

 جامعه ما  اکم م  شود؟

ا ههر اههل  ییایههد، مهها یههه ملههونیړ جههان        :- 

دهاههد تریههان  جههان  یهها   ۰۹دسههړ میههاییم و 

مر  ما که یهه سهبج جنهن یهوده کهاهغ مه        

یایهههد کهههه ایهههن یاله تهههرین دسهههړ آوهد اهههل   

 .خواهد یود

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ههر اههل  یههین ا فغههان  شههود، دیگههر      :- 

افغان ها ده م ای  هم تهراه نمه   یرنهد و ده    

م ای  دشمن ییگانهه همهه یه  اهف شهده و      

 .از کشوه شان دفاع خواهند کرد

اههل  یههین ا فغههان  هتههم یېههوهد،     ا ههر :- 

اههه وش نیهههرو ههههها  نظهههام  مههها ییشههههتر و     

 .مستحکم تر م  شود

یعد از ال  مردم شهر و دها  از ههم یه     :- 

 انه نېواهند یود، افغانستان یهاله  شهک    

خواهههد  رفههړ و ده ههها  دههها  مهها یهها شهههر    

ها  ما وا  خواهد شهد، ایهن جها اسهړ کهه      

ها مهها پیشههرفړ و انکشههاش متههوازن کشههوه    

 .تجریه خواهیم کرد

اههل  کمهه  مهه  کنههد تهها تمههام و یهها      :- 

کشوه مکاتج و پوهنتون ها  یکسان فعال 

 .و پیشرفته ها اا ج شوند

اهههل  یالههه  مههه  شهههود تههها خهههواهران و  :- 

وهنههد و آیهرادهان مهها یههه تعلههیم و تحلههی  هو  

 راش سواد یلنهد هفتهه، یاله  تغییهر م بهړ      

 .شود

ه  هالاش کهه   ال  یال  مه  شهود تها هالینه     :- 

یرا  جنهن تېلهیم شهده، ده انکشهاش و     

 .توسعه همه جانبه کشوه ملرش نماییم

ال  کم  م  کند تا ی  ملهړ وا هد،    :- 

ده و ی  افغانستان یاله  و تی  دولړ م 

یل  ال  ما ها یه آهزو  . مترت  داشته یاشیم

   !ییایید ال  کنیم. ها  مان میرساند

 (ویاند)محمد عارف 

!
 

 ها ثر در رسانهوروش های م

 

 

 

 

 

دهجهان امروز وسای  اهتباط جمع  هوزنامه 

انت ههال  تلویالیههون وسههینما یهها  ، و هههاههها،هادی

اطحلهها  ومعلومهها  جدیدوتبادلههه افکههاه    

، ول ایههههدلموم  دههاه پیشههههرفړ فرهنههههن 

وتمههدن یشههر  ن ههغ اساسهه      دهنیههړ سههاز  

هایهههههه لههههههده  رفتهههههه انهههههد کهههههه یسهههههیاه       

ازدانشمندان للر کنهون  هاللهراهتباطا    

 .مسما نموده اندده اجتماع 

تاجایکهههه پیشهههرفړ وسهههای  اهتبهههاط جمعههه    

وتوسههعه اجتمههال  وت ههاهم یههین المللهه   زم    

یهههن جوامههه  اوملهههالوم یههه  دیگرشهههده انهههد ده

انسههان ههها کوشههغ میکننههد همیشههه دهجریههان 

همههههه اموهومسههههای  اجتمههههال  تراهداشههههته  

یاشند تایتوانند یطوهمست یم یا غیرمست یم 

ن ههههغ خههههاا خههههویغ هادهزنههههد    روههههه  

یهههه همهههین ترتیهههج نماینهههد، واجتمهههال  ای ههها 

ل  ازمهمتهههرین وی  ههه  هههها  آ هههاه  اجتمههها

زمههان یشههماه میههرود وایههن آ ههاه  اسههړ کههه      

انسان هایه زند   فرد  واجتمال  لحتمند 

ولیړ ئمیسازد وتوجهه اوهایهه آزاد  هها ومسه    

 .ها  و  جلج میکند

 هوش ههها  مههوار ده هسههانه ههها کههاه دشههواه مهه     

دشهواه  آن مبتنه  یهر فههم سهازوکاهها        ،یاشد

ان  اسړ که آن ههم  مدیریت  ده لراه اطحع هس

خبرنگهاهان،  )مریوط یهه لوامه  دهون سهازمان     

ژوهنالیسهههتان ،مهههدیران، سهههردییران، سیاسهههړ  

و لوام  ییرون سازمان  ( ها  هسانه هامیباشد

مههردم ، مېههاطبین، اهها بان نظههران،  تههوانین و  )

م ههرها  مطبولهههات  و توجههه یهههه خهه  مشههه  ده    

این دشواه  و چند پهلو یودن ده ، اسړ( جامعه

یهترمدیریړ م   ردد که    مدیریت  زمانیوز 

 یههها دهایهههړ و   ، مهههدیر، مههها یهههه لنهههوان کهههاه الاه    

یهههرا  و را مههدیریړ کنههیم  میتههوان آنههه   مسههئو نه 

دسړ یای  یه کاهغ و هف  این دشواه  ها و نیهال  

ده لراههه مههدیریت  هسههانه ههها یهتههر اسههړ هوش  

تهها داشههته ههها  فکههر  ههها  مههوار ها فههرا یگیههریم 

مدیریړ ده لم  پیاده نمایم، وتجریو  مانرا ده

هسهانه ههها سههازمانده  و لملکهرد یههر خهه  مشهه    

هسانه ها  اسړ کهه چشهم انهداز مها ها ده لراهه      

کهه   اطحع هسان  یهه شهک  پویها شهک  مه  دههد      

میتوان هوش هها  مواردهمهدیریړ هسهانه هها ها     

 :یه سه دسته ت سیم نمود

لملهه  نمههودن یرنامههه ههها  یههااهزش وموارکههه  -1

بین خههود آ ههاه  دهسههړ هسههانیده    یههرا  مېههاط 
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