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 رسلیک: کلتور او عمل
 

ول ډان ل ډ ما  فرعي  کچه  ېلډ  د واحد    ژبه دوره  
ژبه  پښتو  ساعتونه  8 خلک  8 3 1 1  

موږ په کلکه باور کولی شو چې نن ورځ فرد په نړۍ کې د عمل کولو لپاره آزاد دی ،وړیا د   : لنډیز

اهدافو تعقیب کول ،د هغه استعداد ، د  هغه د شخصي انتخابونو ، د هغه شخصیت په اساس د شخصي 

انفرادي عمل د بې   په هرصورت ،هر  هغه احساسات: حقیقت دا دی چې دا یوازې د یخبرۍ برخه ده. 

شرایط ، اړیکې ،   شمیره تغیراتو سره تړاو لري چې کولی شي وضعیت اغیزمن کړي ،

عمل یوازې او یوازې د غیر فقیري  او حتی که دا  فزیکولوژیکي اړخونه ، چاپیلایر او کلتور ، ...

افکارو او احساساتو څخه السته راوړي ، دا حقیقت چې کلتور د سړي لخوا اغیزمن کیږي له پامه  

غورځول نشي. د فعالیت هدف دا دی چې د خلکو د عمل په الره کې کلتوري اړخونه د هغه اغیزې  

 او توپیرونه په ګوته کوي.  معاینه کړي چې د مختلف کلتورونو ترمینځ احتمالي ورته والې 

 کلیدي ټکي: 

 کلتوري اړخونه ، کلتوري اغیزې ، ورته والي او توپیرونه 

 هدفونه: 

 د عواملو په اړه پوهاوی لوړ کړئ کوم چې کولی شي په نړۍ کې د خلکو په عمل اغیزه وکړي. 

 .n.aبرخه اخیستونکي: 

 توضیحات: 

ساعتونو پورې دوام کوي. هغه   2یو یې تر د تمرکز ګروپونه شامل دي ، هر   4په فعالیت کې 

 موضوعات چې باید په ګوته شي په الندې ډول دي: 

په کوم کې چې انفرادي تعلیمي   کورنۍ د غونډو لومړی سیسټم دی ،  - ( خرافات او د کورنۍ واکونه 1

چلند  پروسه پیل کیږي؛ دا تعقیبوي چې په کورنۍ کې ، د میخانیکي یا شعوري محرکاتو په واسطه ، د 
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او اخالقي مقرراتو یو سیټ ترالسه کیږي کوم حالت کې چې موږ عمل کوو. مختلف کلتورونه په  

ندرت سره مشخص ، کمي او کیفي کورنۍ ځانګړتیاوې لري ، او د کورنۍ متحرکات اکثرا د  

راتلونکو نسلونو سره یوځای کیږي. نو د دې لپاره مهم دي چې پوه شئ او هغه بانډونه وپیژنئ چې  

وږ کورنۍ سره وصل کوي ، که څه هم دوی له فزیکي پلوه شتون نلري؛ دا اړیکې کولی شي  زم

ټولنیزې اړیکې ، د شریک او کاري انتخاب ، د پیسو سره اړیکې ، جنسي ساحې ، د خپل ځان او  

قانوني نورم او  2)  نورو پاملرنې ، همکارۍ ، سیالۍ ، د عامه بمقابلې خصوصي مفهوم اغیزه وکړي. 

د بشري حقونو د نړیوالې اعالمیې له مخې ، هرڅوک پرته له تبعیض څخه د قانون په   -  قانون

وړاندې مساوي دی؛ د ګډ مقننه اړخونو نقشه وړاندې کیدلی شي ، مګر د نږدې کتلو په صورت کې ،  

  د کړنو د مشروعیت / غیرقانوني کولو په اړه د امکاناتو یوه نړۍ شتون لري. دا مهمه ده چې د قانون 

او قانون ترمینځ توپیرونه زده کړئ هم پدې پوهیدل چې څنګه زموږ د عمل طریقه د هغه ځای له  

تاریخ او حقوقي او سیاسي کلتور سره تړاو لري چې موږ پکې ژوند کوو ، او دا د مخنیوي تاثیرونو  

 لخوا څنګه اغیزه کیدی شي. 
 

دا باید د ژورې شننې سره ساده شي  څرنګه چې موضوع خورا پیچلې او نازکه ده ، نو  - ( مذهب 3

چې د مختلف مذهبونو ادعا څه ده؛ مشوره ورکول کیږي چې د موضوعي نظریې په اړه او د  

موضوع په اړه د برخه اخیستونکو په تصور کار وکړي ، ترڅو پوه شي چې هغه متن څه دی چې  

 نظرونه او ورځني کړنې اغیزمنوي. 

مل د ساحې بیا غور کول دي چې د شخصي ګټو او ټولنیز  د وروستۍ تمرکز ګروپ د ع - ( تعدیل 4

عمل پروژې د ټولنې په ګټه ګ ،ي ، د "فعال شیان" مفهوم روښانه کوي او په پایله کې ، یوځای کول  

 او وده کول. شیان. 
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 - :مواد 
.   روپ ګد تمرکز :  قه یطر  

 
دي ،   چلي یبحث شوي موضوعات متفاوت او پ   ېچ  ه یاځ : له هغه ې وونښلپاره الر ستونکو یاخ ا ید اسانت 

په    ې اویتړ شوي ا  انیلخوا ب ستونکو ید برخه اخ ېچ  ئ ړغوره ک ک یفرعي سرل ېچ  ي یږک  تنهښنو سپار 
.   کوي  وته ګ  

(APA):  -   نهیسرچ  
 

ود ښالر : - 
 

شوي  م ټ سیهمکاران: س   
 

 

 


