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 سرلیک: د شاتو کیک 
 

ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد   واحد     ژبه   دوره   
 پښتو ژبه   دقیقې  60 انفرادي / کوچنۍ ډلې   3  1   2

 دا تمرین زموږ د شخصیت مختلف برخې او زموږ د اړتیاو پوره کولو شدت پیژني.   : لنډیز

زموږ په مینځ کې د "فرعي شخصیتونو" لخوا لوبیدلې لوبې اکثرا ویجاړونکي کیدی شي ، په ځانګړي  

توګه که موږ له دې خبر نه یو یا که موږ پریږدو چې شخړې موږ ته نا امیده کړي. د ځان د نظارت یوه  

 ف د دې داخلي پروسې په اړه پوهه کول دي.اهدا

 احساسات ، مزاج ، احساسات ، جسمي عکس العملونه  کلیدي ټکي:

هدف زموږ د شخصیت لومړني احساسات او خصلتونه پیژندل دي. دا د خپل مشاهدې   اهداف:

 تخنیکونو پرمختګ ته وده ورکوي او زموږ د شخصیت لید ته زیان رسوي.

 برخه اخیستونکي: ځوانان ، لویان ، د مختلف ټولنیز او کلتوري ډلو اشخاص 

 توضیحات: 

ن بیالبیل برخې پوره کوي؛ د تمرین په ترسره کولو  د دې تمرین له الرې ، زده کونکي / کارونکي د ځا 

 کې ، ډله او د هغې متحرکات یو جوړونکی ، یو بل سره متقابل تعامل لري. 

(. ژر تر ژره ولیکئ او هر هغه څه ولیکئ  20ستاسو د هیلو لیست جوړ کړئ )لږترلږه   : لومړی ګام

په هر حالت کې ، هرڅه چې همدا    چې ستاسو ذهن ته راځي له مادي څخه غیر غیر مادي شیانو ته.

 اوس یې غواړئ ولیکئ او په راتلونکي کې به ترې خوند واخلئ.

اوس ، د لیست په لوستلو سره د خپلو احساساتو په اړه فکر وکړئ. ایا ستاسو یو "فرعي    : ګام دوهم 

شخصیت" وړاندیز کوي چې تاسو د ځینې هیلو مستحق نه یاست چې واقعیا واقع کیږي یا دا چې تاسو د 

 نورو لپاره هیله درلوده؟ 
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اس وکړئ چې تاسو د اضافه کولو  غوښتنو لیکلو وروسته )یا کله چې تاسو احس 20د لږترلږه  دریم ګام:

 غوره کړئ.  6یا   5لپاره هیڅ نلرئ( ، بشپړ لیست لوستل او له خورا مهم څخه 

سانتي مترو پورې قطر سره دایر کړئ. د   55څخه تر  35اوس د کاغذ لوی ټوټې باندې د  : ګام څلورم 

پورې "فرعي برخې" دننه کړئ. په مرکز کې یو کوچنی  6څخه تر  5کې له  برخه خپلو غوښتنو په  

 دایره رسم کړئ چې ستاسو )ستاسو داخلي ځان( نمایندګي کوي. 

د موم کریونونو کارول په دایره کې ستاسو د هرې هیلې لپاره سمبول رسموي. په سمدستي   : ګام پنځم

 توګه هغه سمبولونه رسم او رنګ کړئ چې ستاسو ذهن ته راځي. 

یوځل چې ډرائنگ پای ته ورسیږي ، خپل هر یو "فرعي برخې" ته نوم ورکړئ )د بیلګې   : ګام  شپږم 

په توګه مریم غواړي د سپمایټ کې وي ، ناڅاپي نور(. دا اړینه ده چې د خپل ګروپ نومونه ومومئ  

 چې ستاسو لپاره یو څه معنی لري.

 اوس خپل داخلي ځان د خپلې خوښې رنګ سره رنګ کړئ.  : ګاماووم 

په ګروپ کې الرښود بحث او خبرې: زما داخلي نقشه دا مهال څنګه ګوري؟ کوم سمبولونه او   : ګاماتم 

 کوم رنګ نقشه جوړوي؟ ایا ما د خپل ځان په اړه څه نوي زده کړل؟

 کاغذ ، د مختلف رنګونو پنسلونه ، موم کریونونه. مواد:

 ځان زده کړه ، ځان سپړنه ، تجربوي زده کړه ، بحث  : طریقه

د اسانګر لپاره الرښوونې: تسهیل کونکی / ښوونکی باید په ګروپ کې خلکو ته منسوب کولو کې  

پاملرنه وکړي؛ هر ګډونوال باید د خوندیتوب احساس وکړي. یوازې هغه څوک چې باید په مباحثه کې  

څوک چې غواړي دا وکړي او یوازې هغه حد ته چې دا الهم دوی  برخه اخیستو ته رابلل شوي وي ، 

ته د امنیت احساس ورکوي. مهرباني وکړئ "جوکر" په پام کې ونیسئ او درناوی وکړئ چیرې چې 

هرڅوک حق لري د وکارولو په صورت کې وکاروي که نه غواړي په مناظره کې برخه واخلي. نو ، د 

و "جوکرز" توزیع کوي. تمرین د هر عمر ګروپ لپاره مناسب  تمرین دمخه ، اسانګر / ښوونکی نامت

 دی او کیدی شي په انفرادي یا کوچنۍ ډله کې پلي شي.
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(APA)  :ــ    سرچینه 

 (. په کوچنۍ ډله کې د رواني ټولنیز بیارغونې )سکرین پلې(. ویلینج: زاودورج. 2003برکو ، ایس ) 

 سیمینارونه(  -ټولنیز پرمختګ ټولنیز بیارغونې کتابچه )د روان   -د روان 

http://www.theberne.com/main.htm   برن انسټیټیوټ  د 

 د رواني اروایی عنصرونه. ګالسټونبري: عنصر. .W. (1990)پریفټ ، 
http://www.willparfitt.com/ 

 :  ذخیره خواړو د 

 همکار: د انټیګرا انسټیټیوټ 

 

 


