
 

 



 

 د اغٻزناكو مشرانو څرنـګتیاوې
 

مسوولیت ومنئ؛ چې خلك درته مسوولیتونه دروسپاري، ښاد او روغ پاتې شئ. د خپلو 
ولیت ومنئ، چې د مشرتابه مقام كارونو او ژوند لپاره د بدوالي او ښه والي په ګډون مسو

ته ورسٻږئ او له ھغو كسانو څخه واوسئ چې نور خلك درباندې ډاډه شي اودا به 
 ستاسو بدله دركړي.

 دانیل میچام
 له (معجزهء اعتماد به نفس) نومي كتاب څخه

 
د دندو په شننو كې د "مدير" او "مشرتابه" نومونه په يوه مانا كارول كٻږي، كٻدى شي 

و له دغو سرلیكونو څخه په ځان كې ولرئ، خو ھٻڅ يو په خپلسري ډول ستاسو تاسې ي
 مشري نه كوي.

"رھبر" سرلیك بايد د خلكو په ھڅونو او د ښه كار په ترسره كولو سره السته راوړو، يو 
بريمن رھبر د خپل سازمان په وړاندې متعھد دى او ھغه تعھد په خپلو پلويانو كې ھم 

 روزي.
 

 بريمن مشر:
 خپله دنده او مسوولیت په ژوره توګه پٻژني. -
 د روانوپرمختګونو، تګلورو او تیوريو په خوا كې اوسٻږي. -
 د ھغه خپل خلك د ھغوى ځواك، كمزورۍ، ھیلې او موخې پٻژني. -
 د خدمت او بريالیتوب په برخه كې له نورو سره ګډ تصور او لیدلورى لري. -
 یت ځواك څرګندوي.په خبرو او كارونو كې د خپل شخص -

 د مشر او پلويانو ځانـګړتیاوې:
 مشر پلوى

 ښه اورٻدونكى ښه ويونكى
 په واك كې تر واك لیرې

 ھوډمن شكمن
 زړه بايلونكى خودبینه

 ستونزغوڅوونكى ستونز جوړوونكى
 خوش بین بدبین

 امتیاز وركوي امتیاز اخلي
 له مسايلو سره مخامخٻږي له مسايلو څخه لیرٻوالى مومي

 خبرې كوي نا نٻغې خبرې كوي نٻغې
 تٻروتنې مني نور خلك ترټي

 وايي" ھو!" دكار د نه ترسره كٻدو دلیل جوتوي
 له شورماشوره ډك كرار

 ترخپل واك الندې پیاوړي خلك خوښوي، تر خپل واك الندې كمزوري خلك خوښوي
 منونكى نه منونكى

 د خپلې رھبرۍ ځواك وازمويئ!
 د مثبتو چارو په ھڅه كې يم معموالً كله كله ډٻرلږ زه په بٻال بٻلو وختونو كې -1
 زه له تٻروتنو څخه د څه زده كولو مینه وال يم -2
 زه تل د نورو بريالیتوبونه منم. -3



 زه باوري ارزښتونه راغبرګوم.  -4
 زه د واك وٻشلو د الرو چارو په لټه كې يم.  -5
 زه ھوډمن او ځواكمن يم او دندې بدلوم.  -6
 ږد مھالي پروګرامونه لیكلي او د ھغو په اړه متعھد يم ما او -7
 زه پوھٻږم چې په نورو خلكو كې څنګه انګٻزه رامنځته كړم. -8
 زه پوھٻږم چې څنګه ډلییزه روحیه او ھڅه رامنځته كړم.  -9

 زه تل د خپلې ډلې په وړاندې رښتینى اوجوړوونكى يم. -10
 زه په بیړه پرٻكړه كوم.  -11

ه د "معموالً" ځواب وركولو ھڅه د رھبرانولپاره لوړه موخه ده. كه مو ھرې دغو پوښتنوت
پوښتنې ته په (كله كله) اويا ھم (ډٻر لږ) سره ځواب وركړى، بايد ددې كتاب لوستل 
ستاسوموخه وګرځي، الندې د خپلې رھبرۍ موخې ولیكئ. د سارې په توګه" زه د 

 .داسې شٻبو په تمه يم چې نور ھم ھوډمن واوسم"
 لومړۍ موخه.
 دويمه موخه.
 درٻیمه موخه.

 څلورمه موخه. 
 پنځمه موخه.

 درھبريزو سبكونو بٻالبٻلوالى:
د رھبرانو په شمٻر رھبريز سبكونه شته، ډٻر سبكونه عملي دي، چې ځینې يې بیا تر 

 ځینو نورو اغٻزناك وي.
 درھبرۍ يوه اغٻزناكه الر به تاسوته اجازه در كړي چې:

 وندې موخې تشخیص كړئ او خپل ھدف يې وګرځوئ.رښتینې او اړ -
 رښتیني او اړوندې پايلې السته راوړئ. -
 خپلې موخې د سازمان له موخو سره ھمغاړې كړئ. -
د كړنالرې داسې يو معیار جوړ كړئ، چې د څرنګوالي، څومره والي، پرخپل وخت  -

 اوسٻدلو او د ګټې اندازه كولو بنسټ ولري.
 پروګرامونه وڅارئ. د اړتیاله مخې خپل -
 اړيكي وساتئ. -

تر ھغه ځايه چې د مديريتۍ كوم سبك ستاسو خنډ وي، بې اغٻزې دى، بايد بدل يې 
 كړئ.

 ستاسو سبك كوم دى؟
كله چې د رھبريز سبك ډولونه او ځانګړتیاوې لولئ، ھغه صفتونه په شنه قلم په نښه 

او پر ھغو چې تاسې  كړئ، چې تاسې انځوروي، بیا خپل په نښه شوي توري وڅارئ
ګومان كوئ ستاسو د اغٻزناكتیا لپاره زيانمن دي، ژٻړ قلم راوكاږئ، بیا لیكلړ ولولئ او پر 

ھغو صفتونو سره دايره راوګرځوئ، چې ستاسو په اند ستاسو پرمختـګ ته ګټگور دي، كله 
چې مو تمرين پايته ورساوه، د خپلې اوسنۍ رھبرۍ له شتمنیو څخه به يو ښه انځور 

السته درشي، په ھغه څه چې السته راوړالى يـې شئ، كوالى شئ د يوه اغٻزناك رھبر 
 په توګه نورې الرې چارې ھم ولټوئ.

له ھغه سره مو د كاركوونكو د كاري سبكونو د كتنې او ستاسو د خپل سبك عیارول 
چې ښايي ګټور وي، دٻته "اقتضايي رھبري" وايي او ډٻره كارٻږي، د ساري په توګه كله 

له يوه شنونكي سره سر وكار لرئ، بايد جزئیات جوړ كړئ او په زغرده يـې ارايه كړئ. كه 
مو سبك په طبیعي ډول بل شى دى (د ساري په توګه كه مو سبك "كاريزماتیك"دى) 

كٻدى شي د نورو خلكو په ھڅونه ستاسو اړتیا د يوه شنونكي په رھبرۍ كې بې اغٻزې 
 خت ولرئ چې اقتضايي رھبرۍ زده كړئ او تمرين يې كړئ.وي، په دې كتاب كې به ډٻر و



 د ښځو لپاره دوه اصلي سبكونه شته: كرار او ټولنیز يا كارنده.
 لومړى: كرار سبكونه

  

 دشنونكي د حل مسئلھ د ډلې دودیزې لوبغاړې
 (كمال ګرا(وسواسي پلوۍ

اصلي كمزوري: تر  .صلي كمزوري: تر حد ډٻر مني
  حدډٻرې

 پوښتنې كوي او خیر غوښتونكېمینھ ناكھ 

دنده پېژندونكى او  اسان ګیره او صبوره
 خودداره

 پرٻشانھ بالغھ سال كوونكې او غلې

كمال خوښوونكې او  لږ خطر منونكې او وفاداره
 روڼاندې

 د لوبډلې د وړاندلید (پېش بېني) وړ

لھ لوړو معیارونوسره 
 دقیقھ

پھ خپلسري ډول نظم 
 كوونكې رامنځتھ

  

 
 ويم: ټولنیز سبكونه د

 كاریزماتیك ھڅوونكې واك غوښتونكې او څارونكې
 ھڅوونكې الرښوده

اصلي كمزوري: تر   اصلي كمزوري: ترحد ډٻره
 حدډٻرې 

 خبرې كوي الرښوونھ كوي

لھ شوره ډكھ او  نېغ خطر منونكې
 اغېزناكھ

 زړه سوانده او سخي ځواك بښونكې څارونكې
 دوستانھ لېوالتیا  دۍپر نفس لھ اعتماد سره ګړن

 ټولنیزه او بااحساسھ سوچ كوونكې

پر كاریزماتیك شھرت  ځواكمنھ مسوولھ
 مینھ

   ځواكمنھ او ځایغوښتونكې

 
 

 ستاسو اندون دومره لوړ غږٻږي، چې كاركوونكي ستاسو خبرې نه اوري.
 الوودچپمن

ى. خلك يو بل ستاسو اندود د يوه مشر په توګه دكاركوونكو د بٻړې او حال سرمشق د



 راغبرګوي (منعكسوي) او كاركوونكي په ځانګړي ډول مديران، ځان راغبرګوي.
كه ستاسو اندود مثبت او ھڅوونكى وي، ستاسو ھمكاران ستاسو د فكر په پیاوړتیا او 

 مثبتیا سره ستاسو اندود منعكسوي.
نو په منځ كې خو كه تاسو ګیله وكړئ او د قربانۍ رول ولوبوئ، نوځان به د خپلو انځورو

ومومئ، ستاسواندود ستاسو پر ګټو ھم اغٻز اچوي. كله چې له كاركوونكو سره ښه 
اړيكي ټینګوئ او تل خپل مثبت فكر نندارې ته وړاندې كوئ، كاركوونكي به په ډٻره ګټه 

 ھغه ته ځواب وركړي.
كله شخصي مسايل، جسمي ستونزې -خو ھٻڅوك ھم د تل لپاره په اوج كې نه وي، كله

 و نورې ربړې ستاسو احساس او اندود له منځه وړي.ا
الندٻني سرلیكونه د سختۍ پر مھال د مثبت فكر ساتلو په برخه كې درسره مرسته 

 كوالى شي:
 Εد سپورت يو منظم پروګرام ولرئ. 
 او كار په ورين تندي سمبال كړئ. Εخپل ژوند- 
 ٻږئ.ورته ورس Εخپلې لويې موخې وړو موخو ته راماتې كړئ، چې- 
 استراحتونه ولرئ. Εد ورځې په بھیر كې د ځواك د بیا ترالسه كولو لپاره لنډمھالي 
 Εدكار او تفريح ترمنځ اغٻزناك تعادل وساتئ. 
 پراختیا او ژورتیا لپاره په خپله خوښه چمتو شئ. Εدخپل ژوند د 
 شئ. Εكار وكړئ چې مسلكي ښكاره 
باور  Εو الرښودې تابلو په توګه ورباندېداسې يو كس پیدا كړئ چې د يوه رازلرونكې ا 

 ولرئ.
 د رھبرۍ تمرين:

خپل اندود وټاكئ، ھره جمله ولولئ او پر ھغو تورو دايره وكاږئ چې ستاسو په فكر د 
اندود په مقیاس كې مو د ځاى ښوونكي دي. كه مو پر لسم عدد دايره وكښله، دا په دې 

برخه كې لوړتیا وبښل شي، كه پر يوه مانا ده چې نه شي كٻدى ستاسو اندود ته په دې 
 ) عدد دايره وكاږئ، يانې تاسو دا وايئ چې اندود مو ډٻر بد دى. رښتینې واوسئ:1(

 لوړ(مثبت) ټیټ (منفي)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10زما په اند ھغه امتیاز چې ريس يې زما اندود ته راكوي دادى: -1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10راكوي: ھغه امتیاز چې زما ھمكاران يې زما اندود ته  -2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ھغه امتیاز چې زما د كورنۍ غړي يې زما اندود ته راكوي:  -3
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ھغه امتیاز چې زماترالس الندې خلك يـې زما اندود ته راكوي:  -4
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ھغه امتیاز چې خپله يـې په رښتینې توګه خپل اندود ته وركوم:  -5
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10زما د اغٻزناكتیا سطحه:  -6
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10زما د پنځونې(تخلیق) سطحه: -7
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10د كار په اړه مې خپله لٻوالتیا:  -8
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10له ژوند سره مې دلٻوالتیا سطحه: -9

 د نوروپه اړه يې لرم):عادت او خوى( ھغه زغم او احساسات چې  -10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 ستاسو د امتیاز ټولـګه:

او تر دې لوړ امتیاز ددې نښه ده چې ستاسو اندود ښه دى او د انډولونو (معادلونو)  90
ترمنځ امتیاز دا ښیي چې ستاسو لپاره لږ  89او  70برابرولو ته يـې ھٻڅ اړتیا نه لرئ؛ د

لږ  50ترمنځ: عمده برابروالي ته اړتیا لري؛ كه مو امتیاز تر  69و ا 50برابروالى په كار دى؛ د 
 وي، يوې بشپړې كتنې ته اړتیا لرئ.

 د رھبر اندود او لیدلورى (بینش):



 اندود اخیستونكى دى، نه درس وركوونكى.
 الوود چپمن

د سازمانونو ټول رھبران د مديرانو نقش نیسي او يو مثبت المل په كې ورزياتوي. دې 
 ت المل ته بینش (لیدلورى) وايي.مثب

 ستاسو لیدلورى:
ستاسو اندود بايد ستاسو له موخې او د سازمان له دندې او موخې سره ھمغاړى وي او 

د ھغو پلوي وكړي. تاسو خپل لیدلورى په ساده او الھام بښونكي بیان لٻږدوئ، ويې لیكئ 
و، پروګرامونو، كړنالرو او او خپور يې كړئ چې نور يـې ھم وويني، ټول: د دندو په شنن

شخصي موخو كې ځاى كړئ. ھٻڅكله مه پرٻږدئ چې ستاسو خلك، خپل ګډ لیدلوري له 
 پامه وغورځوي.

 ھغه مشر چې لیدلورى لري داسې وي:
 روحیه وركوي او انګٻزه رامنځته كوي. -
 راتلونكي ته ګوري او ځان ته يو بشپړ لیدلورى انځوروي. -
 او لوړې پايلې السته راوړي.له كاركوونكو څخه ښې  -
 د برترۍ، رښتینولۍ او ګټې اخیستنې په وړاندې ژمن دى. -
 اغٻزناك اورٻدونكى دى. -

څو دقیقې د خپل كاري لیدلوري په اړه سوچ وكړئ، وروسته يې په راتلونكې تشه پاڼه 
كې رالنډ كړئ. د كتاب په پاى كې به دا وخت ولرئ چې خپل لیكل شوي توكي له سره 

 ورئ او تجديد نظر كړئ.وګ
 د ډلې رھبري

 
 بٻلګه يا سرمشق پرنورو د اغٻزښندلو غور الر نه، بلكې يوازې وسیله ده. 

 البرت شوايتزر
كله د رھبرۍ له منلو څخه ډډه كوي، ځكه ګومان كوي چې ټول رھبران  -ښځې كله 

ان لري. چې يوازې وي او ھر مھال ورته خطر متوجه دى، دا تصور ناسم دى، ھر رھبر پلوي
د ھغه پلوي كوي او د ھغه تصمیمونه ترسره كوي، رھبر د خپلې ډلې سازمان د يوه ھدف 

 پرلورې پرمخ بیايي: په ټاكل شوي وخت كې په مثبت ډول او لږ لګښت.
تاسې بايد د يوه رھبر په توګه: لږ ترلږه د خپل سازمان د موخو د ترسره كٻدو لپاره د 

 اوچته كړئ.خپلې ډلې له مرستو څخه ګټه 
 

 ځان ته د يوې بريمنې ډلې جوړوونكي په توګه امتیاز وركړئ:
الندٻنى اندود (طرز تفكر)، ډله جوړونه ځواكمنوي. دا مقیاس ستاسو د ځواكونو په پٻژندنه 
اود ھغو سیمو په ټاكنه كې چې په ھغو كې به ايجادول ګټور وي، له تاسو سره مرسته 

ندې مو د اندازې له مخې موقعیت څرګندوي، په نښه كوي. ھغه عددونه چې تر ټولو وړا
كړئ. ھرڅومره چې غټ وي، ستاسو د لوړ صفت مانا لري، وروسته يې دامتیازونو ټولګه 

 وشمٻرئ.
 
په كاركوونكو كې ھغه څوك ټاكم، چې د دندې اړتیاوې پوره كوي او له نورو سره ھم په  -1

 ښه ډول كار كوي.
7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2  
ھدف جوړونې په فعالیتونو كې د ستونزو په غوڅولو او د ښې ګټې اخیستنې په كار د  -2

 كې د كاركوونكو په ګډون سره، ھغوى ته د مالكیت احساس وركوم.
7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 
زه په كاركوونكو كې د يو ځاى كاركولو او د يو او بل مالتړ له الرې ډلییزه روحیه رامنځته  – 3



 كوم.
7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2  
زه له كاركوونكو سره په رښتینې او جوته توګه خبرې كومه او له ھغوى څخه ھم ھمدا  -4

 تمه لرمه. 
7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2  
 زه له خپلو كاركوونكو سره پر خپلو جوړ جاړيو عمل كومه. -5
7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 
و له بله شخصي باور، زه خوشحالٻږم چې د ډلې غړي يو بل سره وپٻژني، چې ي -6

 درناوى، ځواك او استعدادونه زده كړي.
7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 
زه دا ډاډ ترالسه كومه چې كاركوونكو د خپلو كارونو د ترسره كولو لپاره وړ زده كړې  -7

 ترسره كړې دي.
7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 
كومه وړاندې تر دې  زه پوھٻږمه چې د خلكو ترمنځ نیوكې طبیعي خبره ده، خو زه ھڅه -8

 چې ھغه ورانوونكې شي، ټول په عادالنه او ګړندې ډول حل و فصل كړم.
7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 
زه پر دې ګروھمنه يم، خلك به ھغه مھال په ډلییز ډول كار وكړي چې پوه شي څه  -9

 تمه ترې كٻږي او څه ګټې به السته راوړي.
7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 

كړو وروسته د ډلې يو غړى ونه توانٻږي يا ونه غواړي منطقي معیار ته  كه تر وړ زده -10
 ورسٻږي، زه به يې په بدلولو كې شك ونه كړم.

7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 
 ټولګه

 
ترمنځ امتیاز دخلكو په اړه د مثبت فكر څرګندوى دى، ھغه اندود چې د يوې  70او  60د 

د منلو وړ دى او په منطقي  59او  40دى،پیاوړې ډلې د جوړونې او ساتنې لپاره ضروري 
لږ امتیاز لري، بايد خپل اندود په  40ھڅو كوالى شو ډله جوړونه وكړو، ھغه كس چې تر 

 ځیر سره بررسي كړي.
 د سره تړلو ګڼو ډلو څرنـګوالى:

په ټولو موقعیتونو او كاريز شرايطو كې اغٻزناكې ډلې ګډ څرنګوالي نندارې ته وړاندې 
بايد دغو څرنګوالو ته په خپلو ډلو كې پراختیا وركړي. يو اغٻزناك رھبر دا ډاډ كوي. رھبران 

 ترالسه كوي، چې:
 د ډلې غړي د رھبر پر لیدلوري (بینش) پوھٻږي او مني يې. -
 د ډلې غړي يو او بل ته درناوى لري او په راتلونكې پٻښه كې به يو پر بل ګران وي. -
 رضايت ترالسه كوي.خلك له دې نه چې د ډلې غړي دي،  -
اترو او د امكان ترحده په  -اړيكي جوت دي او ټول غړي دې ته ھڅول كٻږي، چې په خبرو-

 تصمیم نیونه كې برخه واخلي.
 ډلییز غرور او احساس لري. -
په ډله كې اختالف لږ دى او كله چې يو اختالف رامنځته كٻږي، له جوړوونكو او رغوونكو  -

 له منځه ځي. فنونو څخه په كار اخیستو
 د ډلې غړي يو له بل سره ھمكارۍ ته ھڅول كٻږي. -
 په ټولیز ډول، په ډلییزه توګه تصمیم نیول كٻږي او ستونزې غوڅٻږي. -
 د ډلې غړي دا زده كوي چې په ارام او ھوسا ډول يو له بل سره كار وكړي. -



 د ډلې په منلو او ھڅولو سره ډلې ته په ازاد ډول كار كٻږي - -
د ډلې غړي لنډمھالي او اوږدمھالي ھدفونه او د ھغو دندې پٻژني او په كې برخه  - -

 اخلي.
 پاسنیو ځانګړتیاووته په پام سره الندٻنیو پوښتنو ته په لنډ ډول ځواب وركړئ:

 خپلې ډلې ته څو نومرې وركوئ؟
..…………………………………………………………………………… 

 ستاسو د ډلې ځواكونه كوم دي؟
…………………………………………..………………………………… 

 ستاسود ډلې كمزورۍ كومې دي؟
..…………………………………………………………………………… 

 د خپلې ډلې د ښه والي لپاره څه كوالى شئ؟
.…………………………………………………………………………… 

 د ډلو د رھبرۍ لپاره اووه اّرونه:
ھغه د خپلې ډلې د رھبر په توګه بايد ډاډ ترالسه كړئ چې د ډلې روحیه مو پیاوړې ده او 

فعالیتونه چې ترسره كوئ يـې ګټور دي. دې موخې ته د رسٻدو لپاره الندې اووه الرې 
 فھرست شوي، پر اوس مھال چي ھره يوه د خپلې ډلې لپاره ترسره كوئ، په نښه كړئ.

 زه ھڅه كوم چې:
له ټولو كاركوونكو سره برابر چلند ولرم او د اړتیا پر وخت پر كړنو شخصي پاملرنه ھم  – 1 -

 وكړم.
 د ډلې له ټولو غړو سره پر خپلو ټولو ژمنو وفا وكړم. -2 -
 غوڅ دريځه واوسم او مثبت چلند وكړم، اّن كه منفي احساس ھم ولرم. – 3 -
 د ډلې د تګالرو او تګلورو پلوي وكړم.-4 -
زغم ولرم، پوھٻږم چې نور غړي د فشارونو په وړاندې د رھبر د غبرګونونو پٻښې  -5 -

 ي.(تقلید) كو
 د ډلې د غړو د كتنې او خبرو اترو لپاره وخت پیدا كړم. -6 -
 ټولې موخې مې رڼگې وي او ټول ورباندې پوھٻدلي وي. – 7 -
 

كه مو پام شي چې پاسني اصول نه مراعاتوئ، د چاره كولو لپاره يې غوره وخت مصرف 
 كړئ.

ل د تمرين، تمرين او كوالى شئ رھبرۍ ته د نورو مھارتونوپه څٻر په يوازې او تلپاتي ډو
 تمرين له الرې ښه والى وبښئ.

 د ډلې د غړو څرنـګوالى:
د ھرې ډلې غړي كمزورۍ او ځواكونه لري، تاسې بايد د ډلې د رھبرې په توګه دا زده 

كړئ چې د ډلې د ښه والي لپاره له ډلییز ځواك څخه په كار اخیستو خپلو دندو ته نوره 
لې ځانګړتیاوې لرئ، چې بايد ورته پام وشي، له ھغو پراختیا ھم وركړئ، تاسې خپلې خپ

مخ) كار واخلئ او  14اطالعاتو څخه چې د خپلې رھبرۍ د سبك په اړه مو ترالسه كړل (
وروسته ھماغه ځانګړتیاوې د خپلې ډلې دغړو په اړه وكاروئ. په ډله كې د انګٻزې 

تونو سره رامنځته كولو ښه وضعیت ھماغه دى، چې سپارل شوې دندې له شخصی
 ھمغاړې وي.

 
 عادي غړى:

 ھوسا موقعیت غوره ګڼي. -
 نژدې اړيكي خوښوي. -
 په ځنډ سره بدلون مومي. -



 د وړاندلید(پٻشبینۍ) وړ دى. -
 زغم لرونكى دى.-
 له دې سره مینه لري چې له يوه كس سره وګوري. -
 د اوسنۍ وضعې پلوي كوي. -
 انحصار غوښتونكى دى. -
 وفاداري پالي. -
 رام او ھوسا چاپٻريال يې خوښٻږي.ا -
 ډلې ارزښتمنې ګڼي. -

 تحلیلوونكى غړى:
 له ټاكل شويو كړنالرو سره مینه لري. -
 ناڅاپي بدلونونه يې نه خوښٻږي. -
 پردې ګروھمن دى چې غور، جوړوونكى څیز دى. -
 د پانګو په اړه دقیق دى. -
 د ځان او نورو په اړه اوچت معیارونه لري. -
 ښنه كې دى.په اندٻ -
 عام خوښوونكى دى. -
 تر ھغه مھاله چې د خپلې نظريې پر ښه والي ډاډه نه وي، نه يې رابرسٻره كوي. -
 دندې ته لٻواله دى. -
 په تصمیم نیونه كې كمزورى دى. -
 په كارونو كې له منطقي تګالرو څخه كار اخلي. -

 واك غوښتونكى غړى:
 مقام او واك ته لٻواله دى. -
 كٻږي. ژر ستړى -
 بدلون او اوښتون يې خوښٻږي. -
 ارزښت د بري له مخې سنجوي. -
 له نورو څخه نٻغ ځواب غواړي. -
 تر ځان بل مشر نه خوښوي. -
 پر خپل نفس ډٻر اعتماد لري. -
 ډٻر ھوډمن او زړور دى. -
 ښه امتیاز منونكى دى. -

 د بري لپاره لوبه كوي.
 ګړندى او كم حوصله دى. -
 لرونكى دى. واكمن او تمه -

 كاريزماتیك غړى:
 په ټولنیز محبوبیت او شھرت سره، برى ترالسه كوي. -
 نه غواړي چې د جزئیاتو او څارنې په بند كې وي. -
 له خپل ځواك څخه ښه كار اخلي. -
 زړه سواند دى. -
 مینه ناك دى.-
 د بیان ښه مھارت كاروي. -
 د اعتماد وړ دى. -
 خلك ښه راكاږي او ھڅوي يې. -
 له ځانه راضي، تبلیغي او ډاډمن دى. -



 شور او شوق لري. -
 د خپلې ډلې غړي وارزوئ!

 پالن جوړونه

 
 يوساعت ژور سوچ پر يوې ورځې خوب ارزي.

 مري، كي، اش
 ھغه څه چې نه دي لیكل شوي، ھدف نه دى.

 موخې:
موخې ھغه پايلې دي چې تاسو غواړئ ترالسه يې كړئ. ھر بريمن رھبر خپلې موخې 

، سمې او ټاكل شوې موخې له تاسو سره مرسته كوي چې د خپل لیدلوري پر لوري لري
 وخوځٻږئ، نو موخې بايد:

 اخیستو وړ وي. θښه بیان شوي او د 
 θد اندازه اخیستنې وړ وي. 
 θرښتینې وي. 
 ولري. θزمان بگندي 
 θد ھڅو مراحل ولري او ډلبندي شوې وي. 
 بدلې دې شي. شي او θد اړتیا له مخې دې تجديد نظر 

 ھدف جوړونه:
بايد موخو ته د رسٻدو لپاره د ھغو له پايلو څخه يو روڼ انځور ولرئ، ھدف جوړونه داسې 

توكى دى، چې مطلوبې پايلې ته د رسٻدو الرې چارې ځواكمنوي، موخې بايد د كچې له 
 مخې لويې وي، چې تلوسې راوزٻږوي، خو دومره لويې ھم نه، چې وٻره رامنځته كړي او

 ناشونې شي.
خپله ھره موخه په ژور ډول تعريف كړئ،د ھرې يوې په اړه: [څه، چٻرې، ولې او څنـګه]. 

 وشنئ.
ھره موخه داسې روښانه كړئ چې د ھغې خبرې بشپړ انځور راوكاږي، چې تاسې يـې 

د څرګندولو ھڅه كوئ. يوازې دا مه واياست چې غواړئ ريس شئ، بلكې انځور بشپړ 
، چٻرې او څه؟؟ كله چې ور ورسٻدئ، وضعه به څنګه وي، څوك به كړئ: دڅه شي ريس 

 ور ورسٻږي او له كوم سازمان سره ؟
 
 

 خپله ھره موخه د تصديق په توګه بیان كړئ:
د خپلو موخو د مالتړ لپاره له خپلو تصديقونو څخه كار واخلئ. د ھغو لپاره مرحلې او 

پیلٻږي او د حال زمان لپاره كارٻږي. ته وا پړاوونه جوړ كړئ، تصديق يوه وينا ده چې پر"ما" 
وړاندې ھم خپلو موخو ته رسٻدلي يئ، د ساري په توګه ، د يوه وظیفوي پرمختګ تصديق 

 عبارت دى له:" زه په لندن كې د يوې تجارتي موسسې مدير يم."
 " پرته له دې چې شاوخوا مې پٻښې وڅارم، خپله سړه سینه او انډول ساتم."

و فھرست جوړكړئ او بیا ھرې يوې ته يوه تصديقي جمله ولیكئ دا د خپلو موخو ي
 تصديقونه لږ تر لږه د ورځې يو ځل ولولئ.

 د موخې د بري لپاره تمرين:
ځینې خلك د موخو ټاكل نه خوښوي، ځكه د دوى په اند كه ھغو ته ونه رسٻږي، د ماتې 

 ونكى) بڼې سره بٻلوي.احساس به ورپیدا شي، الندٻنى تمرين "ماتې" (تٻر وخت يا راتل
په الندې تش ځاى كې ټولې پٻښې چې فكر كوئ عمده شخصي ماتې ده لست كړئ، 



بیا ھره يوه په يوه تور قلم په نښه كړئ، وروسته مو چې پر ټولو خط وكاږه، پاڼه څیرې 
 كړئ او لیرې يې وغورځوئ.

 په ھدف جوړونه كې خپلې ډلې ته برخه وركړئ:
مانا لرونكې وي، نو شخصي مشري دې منعكسه شي، كه ټاكل شوې وي چې موخې 

ھٻڅوك نه شي كوالى په دوامدار او اغٻزناك ډول د داسې يوې موخې په لټه وي، چې 
خپله په كې ګډون ونه لري. تاسې بايد د خپلو موخو مشره شئ او كه ټاكل شوې ده 

نې لپاره ھغو ته ورسٻږئ، نو خپله ډله وھڅوئ چې ھغه ومني او د ھغو د السته راوړ
 فعالیت وكړي.

  

 شخصي ماتې

د ډلې د مشر او غړو نقش الندې خالصه شوى، پر ھغو مفاھیمو چې يووالى ورسره لرئ 
 او غواړئ ويې ازمويئ، خط وكاږئ.

 مشر د ډلې غړى
د كړنالرې او موخو د معیارونو پھ 

ټاكنھ كې مرستھ كوي، دا داسې 
پرٻكړه ده چې شخص یـې د پرمختګ 

ن سره كوي او داسې تعھد لپاره لھ ځا
دى چې د نتیجې راایستلو لپاره ډلې تھ 

 وړاندې كېږي.

ډاډ ترالسھ كوي چې د ډلې موخو 
تھ رسېدل شوني دي. پھ داسې 

حال كې چې د سازمان اړتیاوو تھ 
ځواب وركول د بري احساس 

 وھڅوي.

د پایلې اخیستنو د اندازه كولو لپاره 
الرې جوړوي او د څارنې لپاره 

 س ټكي ټاكي.حسا

د معیارونو د پېچلتیا او څارنې 
 ترمنځ برابري ټینګوي.

موخو او معیارونو تھ د رسېدو لپاره 
 فعالیتونھ لنډوي.

د ډلې د اعتبار لپاره د نورو خلكو 
د كارونو پھ وړاندې اجرایوي 

 پروګرامونھ ازمویي.
ګډون   پھ سازمان كې د ھمكارانو

 مشخصوي.
وړ مرستې څېړي او كھ 

لپاره   رت وي د ھغو د جلبضرو
 فعالیت او مرستھ كوي.

د پایتھ رسېدونكي كار د پرمختـګ 
ګزارش وركوي او د اړتیا پرمھال 

الرښوونې او مرستې غواړي، د اړتیا 
 لھ مخې پروګرام ځنډوي.

د كار پرمختګ تعقیبوي او 
ځواكمنوي، ھمدا راز د ستونزو 

پھ غوڅونھ كې ھم مرستھ 
چې موخو كوي،ډاډ ترالسھ كوي 

تھ رسېږي، كھ د وخت غوښتنھ 
 وه، نو ځنډول كېږي ھم.

 دا نقشونه د ډلې غړو ته كړنالرې په ګوته كوي او مشر ھم خپلې مشرۍ ته متمركزوي.
 سازمان موندل:

د مديريت يوه لیكوال ويلي:" په خپل سر سازمان موندل موخه نه ده، بلكې موخې ته د 
 رسٻدو يوه وسیله ده."

چې غواړئ ورسٻږئ او ھغسې پايله چې غواړئ ترالسه يـې كړئ، پاملرنه  ھغه ځاى ته 
 وكړئ.



 ھغه شٻبې چې ھدفونو ته يـې د رسٻدو لپاره ضايع كوئ، بايد تجزيه او تحلیل كړئ.

 موخو ته د رسٻدو لپاره رغوونكي كارونه وكړئ.

ر دې الرو ھغه عادتونه او اندودونه چې ستاسو د اغٻزناكتیا خنډٻږي، تحلیل كړئ او پ
 دبرالسۍ لپاره عادتونه اواندودونه (طرز تفكر) زده كړئ.

 رھبرانې او د وخت مديريت:
كه غواړئ چې له خپل وخت څخه سمه استفاده وكړئ، بايد پوه شئ چې ترټولو مھم 

 څیز كوم دى، وروسته خپل ټول امكانات ورته وقف كړئ.
 لي ياكوكا

 بلكې ھغوى:…ه سفر نه كوياغٻزناك رھبران په بیړه او بې پروايۍ سر
 θيو ټاكلى سرعت ساتي. 
 θد ناڅاپي پٻښو په انتظار كې وي. 
 چې د پايلې اخیستو لپاره څنګه دندې خپلې كړي. θپوھٻږي 
 د نورو خلكو وخت نه تلفوي. -

د وخت څارنه، په پروګرام جوړولو سره پیلٻږي. ھر ھغه فعالیت، چې ستاسو له فعالیت 
سې خپلو ھدفونو ته ورنژدې كړي. دا فعالیتونه ھم بايد د ارزښتونو له سره اړه لري بايد تا

مخې ډلبندي شي، تاسو بايد د خپل كار پر مٻز ديادښت يوه كتابچه ولرئ، چې ورځني 
 كارونه په كې خوندي كړئ.

ھره اوونۍ(د ساري په توګه د شنبې سھار) د خپلو موخو د ارزونې او تصمیم نیونې لپاره 
 اده شوې اوونۍ كې ترسره شي، ځانګړې كړئ.چې بايد په ي

عمومي فعالیتونه سره څنګ تر څنګ واوډئ. د ساري په توګه ھڅه وكړئ په يوه ورځ كې 
يو ساعت ټلیفون كولو او ټلیفون ته د ځواب ويلو لپاره ځانګړى كړئ. دا كار له تاسو سره 

يا غونډه كې د مرسته كوي چې نا انډولۍ ختمې كړئ، كه اړ ياست چې په يوه محفل 
خپل كار له دفتر څخه لیرې واوسئ،ھغه كارونه او غونډې چې ھلته يې ترسره كوالى 

 شئ وپٻژنئ. دا كار د وخت د بٻځايه تلف مخنیوى كوي اوتګ راتګ ھم كموي.
 

 د وخت لوټمار وڅارئ:
پوښتنه: كله چې كاركوونكي پوه نه شي خپل كار څنګه ترسره كړي، ځكه يو كار به يې 

 وي، يا ھم ونه غواړي چې كار وكړي، نو څه پٻښٻږي؟خنډ 
 ځواب: ګټې يـې كمٻږي او د "وخت تلفولو" پر ګناه اخته كٻږي. 

د وخت تلفولو ګناه د شركت راروانې پانګې ته لوى زيان دى، دا ګناه بٻالبٻل ډولونه لري. 
 ړئ:ايا يو له الندٻینو مواردو څخه پٻژنئ؟ ھر يو مو چې تجربه كړى، په نښه ك

 خوړل. κد وخت زياتول استراحت يا ھم ډوډۍ 
 κتشناب ته پرله پسې تګ. 
 κشخصي اوږده ټلیفونونه. 
 د كار ځنډٻدل. κپه نورو څیزونو 
 ډٻروالى او يا ھم لږوالى. κد كار د څومره والي لپاره د انسان ناوړه ځواك؛ د كاركوونكو 
 سببٻږي. κكمزورې روحیه چې د منفي فكر او د ډلییزو شكايتونو 
 κپه ګړندي ډول تـګ او په سړه سینه دنده ترسره كول. 

كه دا ګناھونه ستاسو د وخت ضايع كٻدو سببٻږي او د ھغو د له منځه وړلو لپاره ھڅه 
 كوالى شئ، ګامونه اوچت كړئ، ويې لیكئ.

 د مديريت لس الرې:



 خپل ورځني فعالیتونه سره ډلبندي كړئ. -1
 ترسره كړئ، چې د لومړيتوب وړ دي. په پیل كې ھغه فعالیتونه -2
 اغٻزناك بدلون زده كړئ. -3
 د وخت د سپما لپاره، سره ورته كارونه ډلبندي كړئ. -4
 د نامنظموالي او پاشلتیاوو اغٻزناك او ګټور بدلون زده كړئ. -5
 دا زده كړئ چې بې ارزښتو كارونو ته "نه" ووايئ. -6
 له ځانه ناوړه عادتونه لیرې كړئ. -7
لیدنې كتنې، غونډې او وختونه د خپل يادښت په كتابچه كې په نښه كړئ او ھره ورځ  -8

 يې يو ځل جاج واخلئ.
 يوازې ھغه كارونه ترسره كړئ چې په تاسو پورې اړه لري. – 9

 د "ګړندي" او "ارزښتمن" ترمنځ توپیر وپٻژنئ. -10
 رھبرانې او غونډې:

ه الس ودرٻږم او له الرويانو څخه ګدايي دا مې خوښٻږي چې د واټ ترڅنګ خپله خولۍ پ
 وكړم، چې ھغــــــوى خپلې نا كارول شوې دقیقې او وختونه زما په خولۍ كې واچوي.

 كلن ھنري كره كتونكى 90بارناردبرنسون، 
 

)ساعتونه په غونډو تٻروي، 17يوې نوې څٻړنې ښودلې ده چې مديران ھره اوونۍ خپل (
نیولو او له ستړياوو څخه د وتلو لپاره وي. تاسو د نورو خلكو چې دا موده غونډو ته د تیارۍ 

پر غونډو واك نه لرئ، خو خپلې غونډې كنټرولوالى شئ. اغٻزناك مشران د غونډو د 
 مشرۍ مھارتونه ھم جوړوي.

 
 تر غونډې وړاندې له خلكو سره وګورئ:

ونیسئ او خپل ھر اټكل له خپلو ھمكارانو سره د ھغوى د مالتړ السته راوړلو لپاره اړيكي 
چې ستاسو په اند دوى مو پلوي كوي، ورسره شريك كړئ، ھغه كس چې په غونډه كې 

 رسمي واك لري وټاكئ.
 

 د غونډې تـګالر تنظیمه كړئ:
ھغه څیزونه چې بايد ورباندې خبرې وشي، په نښه كړئ او د غونډې تګالر څو ورځې 

او د امكان په صورت كې د ھر وينا وړاندې ګډون كوونكو ته واستوئ، د غونډې مھال 
 كوونكي وخت ھم وټاكئ.

 
 د غونډې اړتیا وړ څیزونه برابر كړئ:

كه څرګندونو او ګزارشونو ته اړتیا لرئ، ترغونډې وړاندې يې تیار كړئ او ډاډمن شئ چې د 
غونډې تر جوړٻدو وړاندې يې د غونډې په كوټه كې په واك كې لرئ. وړاندې تر دې چې 

 كي راورسٻږي، تخنیكي شیان لكه مايك او دٻوالي لوړغږي امتحان كړئ.ګډون كوون
 د غونډې مشري وكړئ:

ھٻڅكله د غونډې كنټرول له السه مه وركوئ، پر وخت ورورسٻږئ او ډٻر ژر يې پیل كړئ. 
كه چا ھڅه كوله چې غونډه په خپل انحصار كې راولي ھڅه وكړئ چې وروسته يې په 

ډه له ټاكل شويو موضوعګانو څخه لیرې كٻده، بٻرته يې اّر ځانګړي ډول وګورئ، كه غون
 موضوعګانو ته راواړوئ.

 د واك ګټې:
كله چې په ځراكت سره يوه دنده اختیاروئ، نه يوازې خپله مشري نندارې ته وړاندې 

كوئ، بلكې د خپلو كاركوونكو د مشرۍ مھارتونو ته ھم پراختیا وركوئ. په پايله كې مو كار 
 د اسانٻږي او 



 ډلې ګټې ھم پراختیا مومي.
دنده ترسره كول، زغم او ھڅه غواړي، خو په خوارۍ ارزي. د واك او دندې منل يا سازمان 

 ته ډٻر واك وركول په كاركوونكو كې انګٻزه رامنځته كوي.
 كارونه ھغه وخت ومنئ چې:

 اړتیا ولرئ. Εد خپل كار لپاره ډٻر وخت ته 
څارنې سره د  Εرلو سره او يا د ھغه د كار پايلې پهخپل يوه كاركوونكي په دندې سپا 

 نوموړي ځواك ته پراختیا وركړئ.
 لپاره دې د مسوولیتونو يوه كتنه وشي. Εكه اړتیا وي، د كارونو د ډٻروالي 
 پروژه په غور سره وټاكئ: -1

ھغه دندې چې د بدلون وړ يې ګڼئ سره لست كړئ. كٻدى شي دندې ھغه كارونه وي 
ر وخت نیسي، يا يو ترالس الندې كس مو ھغه ترسره كوالى شي، چې ستاسو ډٻ

 سپارل شوې دندې بايد اوږدمھالې څارنې او ځیرنې ته اړتیا ونه لري.
 
 د ھر كار لپاره د وړ كس په ټاكنه كې غور وكړئ:-2

وړاندې تر دې چې يوه كس ته يوه پروژه وسپارئ، ټول ګټور او اغٻزناك عوامل په پام كې 
 ونیسئ.

 
 κد شخص د كار اوسنى حجم څومره دى؟ 
 لٻگوالتیا سره ومني؟ κايا نوى كار به په 
 κھمكاران به څه غبرګون وښیي؟ 
 نورو مسوولیتونو څخه معاف شي؟ κايا نوموړى كس به له 
 
 نورخلك ھم بدلون ته چمتو كړئ: – 3

پر غاړه ستاسو د ادارې كاركوونكي بايد پوه شي چې د ھر كار مسوولیت بايد د يو چا 
 وي، د پروژو سپارلو دلیل ھم جوت كړئ. 

 دندې په غورسره وسپارئ: – 4
دندې په غور سره وڅارئ او د امكان په صورت كې يې بٻلګې راوړئ. اړوند كس وپوښتئ 

چې خپله دنده يې په سمه توګه پٻژندلې او كه نه؟ له ھغه څخه غوښتنه وكړئ چې 
 نوي كار په اړه ډاډ وركړئتكرار يې كړي. پوښتنو ته يې وخت او د 

 ھڅه: -
پوښتنو ته د ځواب وركولو لپاره ځان چمتو كړئ، د اړتیا په صورت كې وړانديز وكړئ چې د 

 دندو په ترسره كولو كې دې كاركوونكي ازاد پرٻښودل شي.
 كله چې كار په بري سره پايته ورسٻد، حتماً يـې قدردانى وكړئ.

و مسوولیت د بدلولو وړ نه دى. تر ھغه ځايه چې تاسو كوالى شئ خپل واك بدل كړئ، خ
 تاسې مسوول ياست، بايد د كار د ترسره كٻدو له څرنګوالي څخه خبر واوسئ.

 د خپل واك بدلولو مھارت زده كړئ:
 ځوابونه:

 كله ج= ډٻر لږ -الف= معموالً ب= كله
 ايا كارونه كور ته وړئ؟ -1------
 ساعتونو ډٻر كار كوئ؟ ايا د كاركوونكو تر ټاكل شويو -2-----
ايا تاسو د نورو خلكو كارونه ھم پر غاړه اخلئ، چې داسې په ګړندي او ښه ډول  -3-----

 يې ترسره كوئ؟
 كله چې تر ځنډ او وركاوي وروسته كار ته راځئ، ايا مٻز مو له كارونوډك وي؟ -4-----
 ھم ترسره كوئ؟ھغه كارونه چې په وړاندٻنۍ دنده/ سیمه كې مو درلودل اوس  -5----



 ايا كاركوونكي د پروژې او خپلو دندو په اړه په پوښتنو سره ستاسو د كار خنډٻږي؟ -6-----
ايا ھغه كارونه چې نور خلك يې په ښه توګه ترسره كوالى شي، تاسو يې ھم  -7-----

 ترسره كوئ؟
 اّيا په وفادارۍ او يوځاى ته پر خپل وخت په رسگٻدو كې ستونزې لرئ؟ -8-----
 ايا احساسوئ چې بايد پر خپلو ټولو كارونو تلپاتې پاملرنه ولرئ؟ -9----
 ايا د كارونو په اولبندۍ كې كمزورۍ لرئ؟ -10----

 كله چې كاركوونكي وړ كارونه نه لري، خواشیني كٻږئ؟ -11-----
 اّيا ستاسو د واك د نه بدلولو په باب له نورو خلكو ځینې نیوكې اورئ؟ -12---

 
پوښتنو ته چې په "الف" [معموالً] سره مو ځواب كړي، ځیر شئ او د ښه والي ھغو ټولو 

لپاره الرې چارې چې څه موارد پیدا كړي يادښت كړئ. د ساري په توګه: زه د ھمكارانو له 
خوا د خپل كار د خنډ او ځنډ لپاره بايد نو واك ھم بدل كړم او تر دې ال پراخې زده كړې ورته 

 برابرې كړم.
1- 
 
2- 
 
3- 

 تصمیم نیونه او مشري:
د فكر كولو، بحث او د نظر تبادلې لپاره وخت مصرف كړئ، د اقدام وخت رارسٻږي، سوچ 

 كول بند كړئ او كارته مال وتړئ.
 اندروجكسون

ډٻر تصمیمونه خطرونه او ناانډولۍ لري، كه ھرڅومره مطالعه ھم ولرئ بیا ھم نه شئ 
 كوالى پايله په ژوره توګه تضمین كړئ.

ښه مشران ښه تصمیم نیوونكي دي، اّن پر ھغه مھال چې بايد خطرناك اقدام ھم وكړي، 
 الندٻنۍ ھڅې ستاسو تصمیم نیونه پیاوړې كوي.

 زه بايد پر يوه اغٻزناك مشر د بدلٻدلو لپاره:
 
 γتر تصمیم وړاندې د حل بٻالبٻلې الرې وپٻژنم. 
 بٻالبٻلې الرې د ډلې له غړو څخه وغواړم. γد حل 
 الرې سره راوسپړم. γبحث د روڼوالي لپاره د حل بٻالبٻلې د 
 γد حل ھره الر د موقعیت په وړاندې وازمويم. 
 ترسره كٻدو لپاره يو مسوول وټاكم. γھر تصمیم د 
 جوړښت تابیا وكړم. γد اغٻزناك اټكل لپاره په ھغه كې د يوه ښه 
 γتصمیم ونیسم. 

 رھبران؛ د ستونزغوڅوونكو په توګه

 
 ور ونه لرئ چي ستونزه حل الر لري، نو ھٻڅكله يې پر حلولو نه بريالي كٻږئ.كه با

 ماروين ھاريس 
 د ستـونزغوڅولو لپاره اته پړاوونه:

 _ ستونزې د وضعې د ښه والي لپاره د يوې ښې شٻبې په توګه ومنئ.1
_د ھغو كسانو تصورونه چې ستاسو تر اغٻز الندې راځي، ترالسه كړئ او توپیرونه 2



 ٻژنئ.وپ
 _ تر ممكنه حده ستونزې په ځیر سره تعريف كړئ.3
_ د ستونزې د شتون دلیل وشنئ، حقايق سره راټول كړئ او د ستونزو غوڅونې خنډونه 4

 وپٻژنئ.
 _ تر ممكنه حده د ستونزو د حل ټولې الرې وپٻژنئ.5
 _ د ستونزو د نھايي حل لپاره معیارونه وټاكئ.6
 ه دغو معیارونو سره ډډه لګوي._ د حل داسې الر وټاكئ، چې ل7
 _ تصمیم ونیسئ او د پايلې د اندازه اخیستلو لپاره يوه وسیله وټاكئ.8

 د اختالفونو د حل سبكونه:
د حل لپاره پنځه بنسټیزې الرې شته، دا الرې چارې په الندٻني جدول كې سره رالنډ 

(ف)، او كه يې  شوې دي. ھغه كړنالرې چې له خپلو كاركوونكوسره يې ډٻرې كاروئ په
له خپلو ھمكارانو سره ډٻرې كاروئ، په (ھـ) او كه يې له مديرانو سره ډٻر كاروئ په (م) 

 سره په نښه كړئ.

ف، ھـ یا  د كاركوونكي ځیرنھ د چلند څرنګوالى سبك
 م

د ناندرۍ نشتوالى، لھ  ډډه
موضوعګانو څخھ 

سترګې پټوي او یا یې 
ھم نوروتھ لېږدوي، د 

مسلې شتون دا 
وضوعګانې م

 دروغوي.

توپیرونھ دومره واړه او 
لوى دي چې یې لھ منځھ 

نھ شو. ھره ھڅھ   وړالى
كېدى شي اړیكو تھ 

زیان ورسوي او یاھم 
 لویې ستونزې وزٻږوي.

  

موافق اونرم چلند د  مرستھ
ھمكارۍ حس درلودل، 
اّن چې د ځینو شخصي 
ھدفونو د لھ منځھ وړلو 

 پلمھ.

داړیكو پھ خطر كې 
مومي اچول، ع

ناسازګاري ارزښت نھ 
 .لري

  

وړل 
 او بایلل

مخامخېدونكى، بې 
پروا او ستغ، ھر څنګھ 

چې وي باید بریمن 
 شي.

غوره پایښت باید خپل 
لوړوالى وساتي، دا كار 

لھ اخالقي او مسلكي پلوه 
 ښھ دى.

  

سول
 ه

ټول لوري بایدبنسټیزو 
ھدفونو تھ ورسېږي 
او ښھ اړیكي وساتي، 

خو ناندرۍ كوونكى، 
 مرستھ كوونكى.

ھېڅ عقیده لرونكٮكس 
بشپړ نھ دى، د ھر كار 
لپاره یـې د حل یوه الر 

شتھ. د الستھ راوړلو 
 .لپاره باید وركړه ولرو

  

دس
تونزو 

 حل

د د واړو غاړو 
 اړتیاوې مھمې دي.

د متقابل مالتړ ډٻر 
 درناوى.

بې پروا خو مرستھ 
 .رسوونكى

كلھ چې دواړې غاړې پھ 
عګانې ازادۍ سره موضو

څېړي، دواړو تھ د حل 
یوه ګټوره الر مونداى 
شو، چې د یوې غاړې 
حق ھم لھ منځھ الړ نھ 

 .شي

  



 
 د اختالف تمرين:

 . له چا سره اختالف لرئ او درلودلى مو دى؟1
 (الف) _____________________________________

(ب) 
_________________________________________________________________

____________________________________ 
 (ج) ______________________________________

 . د اختالف وجه څه ده/ څه وه؟2
 (الف) __________________________________

 (ب) _______________________________________________
 (ج) ___________________________________

ورو سره مو يو اختالف له پورتني نیولیك څخه وټاكئ او د ھغه په اړه الندٻنۍ پوښتنې له ن
 ځواب كړئ. په حل كې يـې د اختالف د حل كوم سبك اغٻزناك و؟ ايا ومو كاراوه؟

 (الف) ________________________________
 (ب) _________________________________

 _________(ج) ________________________
 د اختالف حل:

په موږ كې ھر تن بٻل لیدلورى لري. كه ټول د يوه ھدف پر تصمیم سره جوړ شي، بیا ھم 
د اختالف امكان شته. په دې توګه كه وپتٻیل شوه چې تاسې يو اغٻزناك مشر شئ، بايد 
 د اختالف حل الر زده كړئ. تاسو به ھم د ښځو په اړه يو سولٻدلى نظر اورٻدلى وي چې:
دوى له اختالف او نیوكې څخه لیرې تښتي. ځواكمن او واكمن مشران كه ښځې وي يا 

نارينه، بايد په ستونزو غوڅونه كې استادان وي، تاسې ھٻڅكله د دې سولٻدلو نظرونو او 
 كلیشو پلوي ونه كړئ.

 د اختالف د حل لپاره اووه پړاوونه:
 .. د وضعیت په اړه له بلې غاړې سره غونډه جوړه كړئ1
 . په غونډه كې يوه خبره راواخلئ، چې دا وښیي اختالف وجود لري.2
. له "زه" ضمیر څخه كار واخلئ چې د تورنولو مخنیوى وشي. مقابل لورى ھم وھڅوئ 3

 چې ھمدغه ضمیر وكاروي.
. نٻغې پوښتنې او ځوابونه مطرح كړئ او بله غاړه دٻته اړباسئ چې د وضعیت په اړه 4

 خبرې وكړي.
ه چې اورئ تكرار كړئ،"د ھغه څه پر بنسټ چې تاسو يې وايئ تاسې وضعیت . ھغه څ5

په دې ډول وينئ." دا ښه الر ده چې تاسې ډاډه شئ او د بلې غاړې پر موخو ھم 
 پوھٻدى شئ.

. بلې غاړې ته وواياست چې: د نتیجې په توګه مو موخه څه ده او دا ھم ورڅخه 6
 وپوښتئ چې څه غواړئ.

ئ چې د حل الرې لپاره به كار كوئ او د اړتیا په صورت كې به د . دا سره غوټه كړ7
 وضعیت د ښه روڼولو لپاره بله غونډه جوړوئ.

 دكاركوونكومديريت:
ستونزې لرونكي خلك ھر ځاى پیدا كٻږي. كٻدى شي دوى منفي باف، ځوروونكي او په 

م ستونزې ظاھره نه سمبالٻدونكي وي او په ھر ځاى كې چې وي خپلو نژدې خلكو ته ھ
پیدا كړي. كله_ كله داسې ښكاري چې ھوسا دي، كه له دغو خلكو څخه ډډه وكړو او يا 
يې لیرې كړو، دا د اوږدې مودې لپاره حل الر نه ده، كه دا زده كړئ چې ددې سړيو چلند 
وارزوئ او په مینه يې واورئ، كوالى شئ ھر ستونزې لرونكى كس الرې ته راولئ، ښه 



 مديريت له ستونزمنو موقعیتونو څخه ډډه نه كوي.مديران ھٻڅكله د 
له تاسو سره د مرستې لپاره الندې اووه ډوله ستونزې لرونكي كسان لیكل كٻږي. په ټولو 
كې لومړى د ھر يوه چلند شرحه كٻږي، وروسته اغٻزناكې ھڅې، چې تاسې يې د حل 

 لپاره ارايه كوالى شئ.
 اووه ډوله ستونزې لرونكي كسان

 ر:.يرغـلـګ1
چلند: دا خلك خپلې نظريې په زوره پرمخ بیايي، له خلكو څخه غواړي چې خبرې يې 

 واوري، ھغوى وخت او فضا ته اړتیا لري چې خپله تودوخه رابرسٻره كړي.
ستاسو اقدام: دا خلك د كرارۍ په نامه، ټینګ راوبولئ، له ھغوى څخه وغواړئ چې 

 كښگـٻني، وروسته يې خبرې په ځیر سره واورئ.
دا خلك چې ھر وخت ارام وي يو څه منطقي وي او كٻدى شي ګټور وړانديزونه ھم وكړي، 
 ھغه بد چلند چې كٻدى شي تاسې يې ولرئ دا دى چې يرغل ته په يرغل ځواب وركړئ.

 . ځانغوښتونكي:2
چلند: دا خلك ھم ځانونه پر نورو تپي. خو كٻدى شي دوى د يرغلګرو پرخالف موضوع 

 پٻژندونكى وي.
سو اقدام: د ھغوى پوھې ته رښتینى درناوى وښیئ، خو د ھغوى لٻوال نه شئ. په ستا

بدل كې د ھغه څه په اړه پوښتنې وكړئ چې ھغوى پرې پوھٻږي او په دې برخه كې 
ورڅخه ګټه اوچته كړئ. كه ګټور معلومات وركوي، درناوى يې وكړئ، خو دا ھم مه ھٻروئ 

 چې تاسې ھم مشر ياست.
 
 :. برالسي كسان3

چلند: دا ډله خلك ھوايي ګوزارونه كوي او تل له ټوكو او پوزخند څخه د وسلې په توګه كار 
 اخلي.

ستاسو اقدام: له دې خلكو څخه نٻغې پوښتنې وكړئ او پوه يې كړئ چې ريشخند نه 
خوښوئ. د امكان په صورت كې له مثبتو تقويتونو څخه كار واخلئ، چې ھغوى ھم ډلې 

 كړي.ته د غړيتوب اوږه ور
 . قرباني منونكي كسان:4

چلند: قرباني شوي خلك ټول څیزونه منفي ويني. كمزوري، ماتې خوړلي او غالباً د ټولو 
 كسانو او څیزونو په اړه اندٻښنه ښیي.

ستاسو اقدام: له ھغوى څخه وغواړئ چې د وضعې د ښه والي لپاره ھڅې وكړي. 
 ه منطقي او مثبت ډول وارزوئ.پرٻږدئ چې منفي نظرونه وركړي، وروسته يې ھريو پ

 . منفي ګرايه كسان:5
چلند: دا خلك د خپلو ترالس الندې شیانو په اړه معموالً بدبینه دي او په دې عقیده دي 

 چې خپل چلندونه يې ښه دي.
ستاسو اقدام: پرٻږدئ چې دا خلك خپلې ټولې منفي وسلې په "غونډه" كې وكاروي. 

حل الرې په اړه خپلې نظريې وړاندې كړي. ھغوى به وروسته پرٻږدئ چې ھمكاران يې د 
 ھڅه وكړي چې منفي ګرايو ته په ډاګه كړي، چې د حل ښې الرې ھم شته.

 . نه موافق كسان:6
چلند: دا خلك د دوستۍ وړ دي، له دوى څخه چې ھرڅه وغوښتل شي، د خپلو ټولو 

ټول خلك نھیلي او ستړي  اړتیاوو په ارزښت يې مني. دوى تر حد ډٻگره تعھد مني او غالباً 
 كوي.

 ستاسو اقدام: دندې يـې وڅارئ، چې داخلك تر خپل توان بھر كار ونه مني.
 . غلي خلك:7

چلند: ددې خلكو مديريت تر ټولو ستونزمن دى، په ظاھره يې پر خبرو راوستل ناشوني 



 وي.
نه" وي. د ستاسواقدام: له رڼو پوښتنو څخه كار واخلئ، چې ځواب يې يوازې"ھو" يا ھم "

ځواب اورٻدو په برخه كې له زغمه كار واخلئ، ددې پرځاى چې تاسې يې جملې 
نیمګړې كړئ، مقاومت وكړئ. ھغوى ته ورسپارل شوي فعالیتونه وڅارئ او داسې دندې 

 وركړئ چې په راتلونكو غونډو كې يې د پايلو په اړه ګزارش وركړي.
 

 د ستونزو لرونكو خلكو درھبرۍ تمرين:
و لرونكو خلكو يوه برخه چې تاسې بايد ورسره كار وكړئ، ياده كړئ او پر ھغوى د ستونز

 واكمن چلند اوستونزې بیان كړئ.
 شخص چلند

1_- 1_ 
2 _2_ 
3 _3_ 
4 _4_ 
5 _5_ 

وروسته د ھر ستونزو لرونكي كس ستراتیژۍ وڅٻړئ او داسې تګالر ځان ته وټاكئ، چې 
 كار كې ګټوره وي.په راتلونكي كې له دې ھر يوه شخص سره په 

1_ 
2_ 
3_ 
4_ 
5_ 

 روزنې او مشورې:
اغٻزناكو مشرانو ته د كاركوونكو د روزنې او مشورې الرې معلومې وي. تر دې ارزښتمنه دا 

چې ددې دوو مھارتونو ترمنځ توپیر او له ھر يوه څخه د كارونې مھال ھم پٻژني، دا دوه 
 مھارتونه كوالى شو په الندې ډول تعريف كړو:

ه: يوه پلويزه پديده ده، چې مدير په ھغې كې له كاركوونكو سره مرسته كوي، چې مشور
 پر خپلې كړنالرې اغٻزناك مسايل وپٻژني او حل يې كړي.

روزنه: يوه الرښوده پديده ده چې مدير د ھغې له الرې كاركوونكو ته زده كړه وركوي او د 
ى شي د خپلو غورو كارونو او كار له چاپٻريال سره يې اشنا كوي، چې كاركوونكي وكړا

 كړنالرو خنډونه لیرې كړي.
په ډٻرو ځايونو كې د پالنې او مشورې مھارتونه سره ورته دي. كله_كله دا مھارتونه يو له 

بل سره غاړه غړۍ وي، نو چې داسې ده، الندٻنۍ څرګندونې په پام كې ولرئ. 
 ر وكړداڅرګندونې له تاسوسره مرسته كوي چې ددې دوو پديدو توپی

 د شخصي واك پراختیا 

 
 د وظیفوي پرمختـګ او كورنۍ ترمنځ تعادل رامنځته كول

ستاسو يوازٻنى ستونزمن كار د ځانګړي ژوند او دندې ترمنځ د توازن رامنځته كول دي. 
تاسو د رښتیني بري د السته راوړلو لپاره غواړئ ددې دوو ترمنځ د ارامۍ بھیر واكمن كړئ 

ك پراختیا ته اړتیا لري. د كورنۍ او دندې ناانډولي كوالى شي ډٻر ښه اودا كار د فردي ځوا
مشر ھم په خطر كې واچوي. كه غواړئ د لوړو او ځواكمنو كسانو له لومو څخه لیرې 
واوسئ، نو بايد زده كړئ چې كورني پروګرامونه د مديريتي ربړو په توګه ومنئ، نه د 



 شخصي ستونزو په توګه.
 κكور لپاره خدمتګار وټاكئ.د اړتیا پر مھال د  
 ومنئ چې ډٻر واړه څیزونه نه ترسره كٻدونكي دي. κدا واقعیت 
 ونه اوسئ، ځكه دا ډٻره ھوسايي رامنځته كوي. κدا زده كړئ چې كمال خوښوونكى 
 كړئ. κپه ځان كې شوخ طبعي ځواكمنه 

رڅه چې د شخصي ځواك ايجادول پر نفس اعتماد ته اړتیا لري، بايد اعتقاد ولرئ، ھ
غواړئ كوالى شئ تعقیب يې كړئ او ددې توان ھم لرئ چې په خپل چلند كې خپلو 

 ھدفونو ته ورسٻږئ.
يوه ځواكمنه مٻرمن نور خلك ھم ځواكمنوي او داسې چاپٻريال جوړوي، چې خپلې نظريې 

ووايي. ھغه كس چې شخصاً ځواكمن وي، تر خپل واك الندې خلك ھڅوي چې ھدفونه 
ظريې په څرګند ډول ووايي او د خپلو كارونو لپاره ارزښتمن مرستیاالن جوړ كړي. خپلې ن

 وي، كاركوونكي يې احساسوي چې د ھغوى پلوي او قدر كٻږي.
شخصي ځواك: د واك په پراختیا، په الس كې درلودلو، پرنفس اعتماد، مثبت انځور او 

 ه شنو:مشخصو ارتباطي عادتونو سره پراختیا مومي. دا ټول صفتونه الندې سر
 _ واك: 1

پر نفس اعتماد او پرخپلو مھارتونو او ځواكونو ډاډ ته واك ويالى شو. واك د "زه كوالى شم 
ترسره يې كړم"؛ " زه د بريالیتوب وړ يم". له اندود سره پیلٻږي. لكه څنـګه چې تاسې له 

نورو خپلو حقوقو څخه دفاع كوئ او ھغه څه ته چې اړتیا لرئ او غواړئ يـې، له ځان او 
سره مو د مرستې ھیله پیاوړې كٻږي. ددې اندود وړانګه مو شاو خوا خپرٻږي. ھغه انځور 

چې د  كښته پورته خوځي او خلك ورته السونه د بري په عالمه اوچتوي. نارينه انځور 
رينګ خو ښځې بايد خپل استعداد او دنده بدنامه نه كړي؛ ھغوى بايد په ھغه ځواك %دى،

 يې لري، د ھوسايۍ احساس ولري.سره چې په واك كې 
 _ پر نفس اعتماد: يو پرانیستونكى مھارت:2

دا به ډٻره ښه واى كه تاسو كوالى شول تصمیم ونیسئ، د " پر نفس اعتماد" واټ ته 
ننوزئ او له بٻالرۍ پرته په كې ژوند وكړئ. مشرانې مٻرمنې بايد دا الر، د نفسي اعتماد 

وند له ماتې او پیچومو څخه ډك دى او ھٻڅوك په يوه په زده كولو سره ووھي. رښتینى ژ
وضعیت كې نه پاتٻږي. موږ له دې درٻیو سبكونو څخه كار اخلو، ښه زٻرى دا دى چې 

 كوالى شو زده كړو چې: ډٻر وخت پر خپل نفس اعتماد ولرو.
 الف: پر نفس له اعتماد پرته چلند انفعالي او غیرمستقیم دى. دا چلند كمبیني 

 ر نفس اعتماد نه لرونكى كس نفس ته اجازه وركوي چې زٻږوي. پ
غوښتنې، اړتیاوې او د نورو حقوق تر دوى ارزښتمن وي. پر نفس نه اعتماد د "برد وباخت" 
له موقعیت سره مرسته كوي. څوك چې پر نفس اعتماد ونه لري. لوبه بايلي او نورو ته دا 

ه پامه وغوځول شي). ددې كار وخت وركوي چې بريمن شي، (يا په ډٻر ښه حالت كې ل
 غزٻدل له قربانۍ سره مرسته كوي، نه له بري سره.

ب: تريخ چلند: دا ډٻر پٻچلى دى. دا چلند كٻدى شي انفعالي، فعال، رښتینى يا 
 نارښتینى وي، خو بیا ھم بې ادبانه او د برترۍ اغٻز اچوي.

ه سړى ھڅه كوي ځان د سړي زړورتیا، غوښتنې او حق تر نورو لوړوي، په دې چلند سر
داسې مخكې كړي، چې نور خلك د ټاكنې حق ونه لري. دا چلند ناسم دى، ځكه د نورو 

خلكو حقوق تر پښو الندې كٻږي، ھغه خلك چې دا چلند كوي، كٻدى شي نور خلك بايللو 
ته اړ كړي او دوى بريمن شي. خو په دې كار سره ځان انتقام اخیستنې ته برابروي، 

 زورور سړى نه خوښوي.ھٻڅوك دا ډول 
ج:_ پر نفس د اعتماد چلند: فعال، نٻغ او رښتینى دى. دا چلند د خلكو او ځان پر درناوي 

اغٻز ښندي، پر نفس په اعتماد لرلو سره موږ خپلې غوښتنې او حقوق د نورو خلكو مخې 
ته ږدو او د (بري _ بري) نتیجې ته ھڅه كوو. پر نفس اعتماد لرونكي كسان د 



نې، غوږ نیونې او مذاكرو له الرې بريالي كٻږي، چې نور خلك ھمكارۍ ته لٻوال نفوذسات
كړي، له انتقام اخیستنې پرته داسې چلند د بري المل ګرځي او رښتیني اړيكي پیاوړي 

 كوي.
 دلته به په نفسي اعتماد سره د رھبريزو كارونو د لوړاوي، څو الرښوونې ولولئ:

له تاسو  κینګار وكړئ چې غوښتنې مو لیرې شي، دا كارځان ته وخت وټاكئ او پر ځان ټ 
 سره مرسته كوي چې پر نفس روغ درناوى پیدا كړئ.

پیدا كوئ، نو مرسته وغواړئ. د ډلې غړي شئ او پرٻږدئ  κكله چې مرستې ته اړتیا 
 چې نور خلك پوه شي تاسو په خال كې كار نه كوئ.

 κد ګناه له احساس پرته "نه" ووايئ. 
بیان ْكړئ، دا كار ستاسو لوړ شخصیت نندارې ته وړاندې  κاسات په جوت ډولخپل احس 

 كوي.
 توګه له نورو مرسته وغواړئ، دا كار مو بل بدلون ته ځواكمنوي. κد ودې د يوې الرې په 
او اړتیا ورته لرئ، وغواړئ، پر خپلو ھدفونو متمركز واوسئ، چې نور  κھغه څه چې غواړئ 

 يني.خلك مو ژمنې او ھڅې وو
 Εد بري په ھڅه كې واوسئ. 
 :_ په واك كې لرل:3

تاسو به ھم دا متل ( په وړ وخت او وړ ځاى كې اوسٻدل) اورٻدلى وي. دا رښتیا ده او 
اغٻزناك مشران پوھٻږي چې څنګه يـې رامنځته كړي. خلك له ھغو كسانو سره معاملې 

، كه د ډلې د غړي كوي چې پٻژني يـې، ځواكمنې مٻرمنې ماھرې شبكه جوړوونكې دي
په توګه ځانونه ځواكمن كړئ، د ډٻرو خلكو پام به در واوړي. ښه شبكه جوړوونكي ھم 
ځان ته د خلكو ارزښتمنې ډلې جوړوي، چې كوالى شي له ھغوى څخه اطالعات او 

 مالتړ ترالسه كړي.
 

تصور تاسې تر خپل اټكل زيات اړيكي لرئ. ځان د يوه څرخٻدونكې پره لرونكي توپ په بڼه 
كړئ، چې په ارتباطي پرو محاصره شوى دى. ټول ھغه كسان چې پٻژنئ او ھغه 
سازمانونه چې تاسو په ھغو پورې اړه لرئ الندٻني شكل كې ھغه څه چې ګورئ 

فھرست كړئ، بايد ټول ھغه كسان او سازمانونه ياد كړئ چې كوالى شي له تاسو سره 
چې د فھرست له كسانو څخه  ستاسو په ھدفونو كې مرسته وكړي، تصمیم ونیسئ

 ھره اوونۍ لږ تر لږه له درٻیو كسانو سره اړيكي ونیسئ، چې اړيكي مو خوندي شي.
 

په الس كې لرل دا مانا لري چې تاسې خپل ځان پر خپلې نړۍ، خپل سازمان، مذھبي 
واحد، صنعت، مسلكي يا ټولنیزې ډلې وپٻژنئ. چمتو شئ چې لیكنې وكړئ، له كمپنیو 

 او د بري لپاره له شبكو سره مله شئ. سره يو شئ
 صنعتي ټولنې غړي شئ. ⋅د خپلي 
 ⋅په خپلې دندې پورې له اړوندو مجلو سره ګډون وكړئ. 
 خپلې سیمې د سوداګريزو سازمانونو لكه سوداګريزو اتاقونو غړي شئ. ⋅د 
 مجلو ته لیكنې وكړئ. ⋅ورځپاڼو او 
 كړئ. ⋅زياتې ھغه نورې الرې ھم چې ستاسو تر پام درځي پرې 
 :_ ذھني انځور:4

تاسې خپل واك د خپل ذھني انځور له الرې انتقالوئ، اغٻزناك رھبران خپل واك څرګندوي، 
ايا تاسې يـې ھم د يوه ځواكمن مشر انځور طرحه كوئ؟ غږ مو غښتلى دى او كه د يوه 

، او" په ويلو ماشوم غږ ته ورته دى؟، اّيا خبري مو له كنځلو سره ملې دي او كه د " او، او
سره پر تورو او كلیمو شك كوئ؟ كه كار مو په ټلیفون پورې اړه پیدا كوي، نو خپل غږ (د 
ھغه چا په اجازه چې ورسره خبرې كوئ) ثبت كړئ، چې د خپل غږ له څرنګوالي سره 



اشنا شئ. كله چې له چا سره خبرې كوئ، نو د كتو نٻغ اړيكي وساتئ، ھٻڅكله دا 
لومړي كتو اغٻز له منځه يوسئ. ځكه لومړنیو كتنو ته د غوره ذھني ھـڅه مه كوئ چې د 

 انځور ټاكنه ډٻر ارزښت لري.
"مالكوم فوربس" ويلي دي:" لوړ ودرٻږئ، نٻغ درٻدل او لوړ درٻدل يو دروني حالت دى، له 

 لوړ قد سره ھٻڅ اړيكي نه لري، ھٻڅ مصرف نه لري، خو د خوښۍ المل ګرځي".
 ادتونه::_ د مشخصو اړيكو ع5

د خبرو پر وخت د خپلو خبرو ډول او خپل چلند ته پاملرنه وكړئ، غالباً له خبرو پرته ډٻرې 
نورې عالمې ھم تر كلیمو او تورو ډٻرې خبرې كوي، ھڅه وْكړئ بدن مو له ھغې موضوع 

 پرته نورې خبرې ونه كړي، چې تاسې يـې په خوله واياست.
 ستاسو دويم طبیعت شي. الندٻني غوره عاتونه ښه تمرين كړئ، چې

 Εد خلكو سترګو ته وګورئ. 
 څٻرې حالت مو له خپل پام سره برابر كړئ. Εد 
 وكړئ. Εنٻغ ودرٻږئ او په غوڅ ډول خبرې 
 Εله بدني خوځونو څخه يوازې د خپل پام ټكي په روښانولو كې ګټه واخلئ. 

شره نه شئ، چې د واك دا يو څو تمرينونه ھم وْكړئ او تر ھغه مھاله به منل شوې م
خپل وړاندې كٻدونكي ذھني انځور لپاره په جوت او نٻغ ډول لیكني (تحريري)، ګړني 

 (شفاھي) او اورٻدو اړيكي زده نه كړئ. ټول څیزونه د اړيكو يو ډول دى.

 لنډيز _ ډلبندي
  

 مشر ( رھبر):
 Εخپل ھدفونه روښان او ترالسه كٻدونكي ساتي. 
Ε چې له زيانرسوونكو رواني فشارونو څخه خالصون د دندو ترمنځ يو تعادل ساتي ،

 ومومي.
 Εد بريالیتوب لپاره په پوره ځواك يوه غوڅه پرٻكړه كوي. 
 ارزوي، چې له ښه والي څخه يـې ډاډه شي. Εخپل چلند 
 او يا بیا كتنه ورباندې كوي. Εد اړتیا پر وخت خپل پروګرامونه بدلوي 
 Εد ھدفونو ترالسه كول جوتوي. 
 كړې توپیرونه پٻژني. Εې او زدهد مات 
 Εاوچت باور لري او ھغه ته كار كوي. 
 مصروفیتونه لري. Εبوختیاوې او 

 د رھبرۍ د ښځتابه ګگـټې:
څـگرنـګگه چې تاسې شخصي قدرت روزئ، نو ورپسې ھممسلكي او وظیفوي ځواك ھم 

ال ته د خپل راځي، تاسې ځان او نورو مسلكو ته د (بري _ بري) موقعیت ايجادوئ. چاپٻري
 ځواك په منلو، تاسې ھغه ځواكمن كس جوړٻدى شئ، چې ھیله يـې لرئ.

ژوند مو په زړه پورى او راضي كوونكى تٻرٻږي، ځكه د ودې لپاره به وخت لرئ، تاسې 
داسي شیان لكه: سفر، په زړه پورې خونې او سیمینارونه تجربه كوئ او وينئ يې. په 

 ه برخه كې پراخٻږي.دې توګه ستاسو د لید زاويه په ھر
نور په زړه پوري خلك، ډٻر مسئولیتونه او خبرتیاوې ھم وينئ، نور خلك به ډٻره اړتیا درته 

 لري، په عملي ډول ټول سازمانونه داسې مٻرمنې لټوي چې د رھبرۍ لپاره ځواك ولري.
 ښځینه رھبرانې ډٻر لګښت ته اړتیا لري او له ډٻرې ازادۍ څخه برخمنې دي.

 زياتٻږي. κس ته درناوىستاسو نف 
 κستاسو د دندې وخت ډٻرٻږي. 



 كوئ. κله ځواك سره د راحتۍ ډٻر احساس 
دا ټول ھغه دلیلونه دي چې تاسې ښه ښځینه رھبره شئ دا مسئله په تاسو پورې اړه 

 لري.
 مسلكي پرمختـګ _ لنډيز:

كوي، له ھغه پوښتنې، چې وړاندې مو په صداقت سره ځواب كړې، تاسو ته دا الرښوونه 
دې كتاب څخه زده كړي شیان وكاروئ، خپل ځوابونه به په مشخصو فاصلو كې په لنډه 

 توګه بیان كړئ:
 . ستاسو د مسلكي پرمختـګ ھدفونه كوم دي؟1
. په دې وروستیو كې مو كوم نوي مھارتونه زده كړي، چې ھدفونو ته د رسٻدو په برخه 2

 كې ستاسو مرسته كوي؟
 ته مو كومې زده كړې لیدلې دي؟. خپلې مسلكي لوړتیا 3
 . د سږ كال د زده كړې لپاره مو څه پالن جوړ كړى دى؟4
 . په دې تٻرو څو میاشتو كې مو د خپل كار په اړه كومې مسلكي لیكنې لوستې دي؟5
 . اوس په كوم سازمان يا شبكې پورې اړه لرئ؟6
 . د راتلونكي په اړه مو د مسلكي پرمختـګ پروګرام څه دى؟7
نـګه ھوډ لرئ، ھغه څه چې مو له دې كتاب څخه زده كړل، د رھبريزو مھارتونو په اړه . څ8

 يـې څنـګه ارزوئ؟
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