ورﻗﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﻚ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
تقييم عالقاتك اإلجتماعية احلالية:
هذا يعبر عن مقدار الوقت الذي تقضيه مع األشخاص خارج إطار أسرتك املباشر )زوجك أو زوجتك و أطفالك إذا
كنت متزوج مثالً( وزمالء وزميالت العمل إال إذا كنت تقضي وقتا معهم خارج العمل.
ما سوف تقوم به هو تقييم مستوى جناحهم ف كل مجال من اجملاالت أدناه )من  ١إلى  ١٠كما فعلت ف السابق(

املتوسط

أسلوب حياته

عالقاته اإلجتماعية

عائليا ً

روحانيا أو عاطفيا ً

ذهنيا ً

مهنيا ً

ماديا ً

بدنيا ً

اإلســـــــــــــم

1
2
3
4
5
6
7

املتوسط

قم اآلن بترتيب عالقاتك اإلجتماعية بوضعهم ف إحدى اجملموعات الثالث التالية إعتمادا على النتائج أعاله:
عالقات ف طريقها إلى النهاية  -عالقات ستضع لها حدود  -عالقات ممتدة وف إتساع.

عالقات ف طريقها إلى النهاية

رمبا حتتاج إلى أن تقطع عالقتك بشخص ما ف اجلدول السابق أو أي شخص آخر ف حياتك .ذلك الشخص له
تأثير سلبي على حياتك سواءاً كان ذلك التأثير ذهنياً ,عاطفياً ,أخالقياً ,بدنياً أو أي تأثير سلبي آخر.
اإلســـــــــــم
-١
-٢
-٣
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عالقات ستضع لها حدود

من هو الشخص أو األشخاص اللذين تقضي معهم الكثير من الوقت ولكن تشعر اآلن بأنه حان اآلوان ألن تسحب
نفسك قليالً?
هذا ال يعني أنهم أشخاص سيئيي ,بل بالعكس قد يكونو أناس جيدين ولكن ليس بالضروري أنهم ذاهبون إلى ما
أنت ذاهب إليه .ال يوجد لديهم نفس مستوى الطموح واألهداف التي متتلكها أنت .إذا قضيت الكثير من الوقت
معهم قد يسبب لك بعض الركود واخلمول بل ميكن أن تكون النتيجة أسوأ من ذلك فقد يسبب قضاء الكثير من
وقتك معهم أن جتُرّ إلى األسفل ولو قليالً.
اإلســـــــــم
-١
-٢
-٣
-٤

عالقات ممتدة وف إتساع

بناءاً على أهدافك وطموحاتك والشخص الذي تريد أن تكون ,من هم األناس الذين تريد أن تكون حولهم بإستمرار?
اإلســـــــــم
-١
-٢
-٣
-٤

اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

إضافة إلى ما سبق ,فيمكنك النظر ف البحث عن والدفع ملدرّب أو مدرّبة لتعزيز املسؤولية لديك وتسريع معدل
منوك ف مجاالت حياتك .ليس شرطا أن يكون املدرب شخصاً ,فيمكنك احلصول على البديل من الكتب التوجيهية
وبرامج السيديهات ,واحللقات الدراسية وبالتأكيد أيضاً هنا ف “أسرار النجاح” ,غير أن وجود مدرب يجعلك تشعل
باملسؤولية ألنه سوف يكوم مطلوب منك أن تريه أو تريها مدى تقدمك بطريقة دائمة ومستمرة.
اإلســـــــــــم
-١
-٢
-٣
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