
د لوبوساینس

لوبې له ماشومانو سره د فشار(سترس) او 

اندیښنو(اظطراب)نه په تیریدلوکی مرسته کوي. لوبې فزیکي 

او رواني روغتیا ته ګټه رسوي، او دا په سختو وختونو کې 

تریوحده د نورمال حالت په ساتلو کې مرسته کوي.

د ماشومتوب لومړنی وخت د لوبو له الرې د زده 

کړې لپاره مناسب وخت دی. ساینس ښیې چې 

لوبې کولی شي په دماغ کې د پام وړ پرمختګونو 

سبب شی او د دماغ وده کې مرسته وکړی.

لوبه راښایی چه څنګه ملګرتیا جوړه کړو; دا د 

ټولنیزو مهارتونو او د ځان کنټرول د انکشاف 

لپاره خورا مهم اوحیاتی دی.

لوبې کول خالقیت ته وده ورکوي، 

فشار(سترس) کموي او خوب ښه کوي.

لوبې د ماشومانوسره په تمرکزکولو کې مرسته 

کوي. مطالعې موندلې چې ماشومان د رخصتۍ 

وروسته د ښوونځي په کارونوالډیر تمرکز کوي.

د ماشومانو اختراعي خالقیت هڅوي (د کلیمو 

لوبې، نظمونو یا کیسې ویلو له الرې) د ژبې او 

سواد پرمختګ ته وده ورکوي او د ډیسلیکسیا 

dyslexia په څیر ستونزو مخه نیسي.

 ADHD مطالعې وړاندیز کوي چې لوبې کولی شي د

درملنې بریالیتوب ته وده ورکړي، په ځانګړې توګه 

د ټولنیز بریالیتوب په برخه کی.

د 2 او 7 کلنو ترمنځ، د ماشومانو لوبې کول د 

دوی سره مرسته کوي هغه مفکورې چې په 

ادراکی ډول د ودی په حال کی دی پیاوړې شي.

لوبه د اړیکو په ټینګولو کې مرسته کوي. ساینس ثابته 

کړي کله چې والدین او ماشوم یوځای لوبې کوي.په 

حقیقت کې دوی په ورته طول موج کې وي. د ټولنیزۍ 

لوبې په وخت کی والدین ماشومانو ته په عصبي توګه 

ځواب ویونکي وي، او کله چې والدین ښه عصبي ځواب 

ویونکي وي، دماشوم توجه ډیره زیاتیږی.

هغه ماشومان چې عاطفی مالتړ نلري اوسترس لرونکي 

حالتونوسره مخامخ کیږی ډیر احتمال لري چې زهرجن 

سترس تجربه کړي، کوم چې د رواني روغتیایی ستونزو، 

د موادو ناوړه کاروني او دکمو لوبو کولو سره تړاو لري.

د پاملرنې علم

www.unodc.org/listenfirst

لومړی واورئ، د خوشحاله، سالم او پالونکو کورنیو 

سره د مرستې لپاره د UNODC نوښت

د الزیاتومعلوماتو او ریفرنس لپاره، مهرباني 

وکړئ له الندی اړیکی لیدنه وکړئ:


