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 حقوق التأليف والنشر إشعارات
أو بأي  نقله بأي شكل أو الكتيب أي جزء من هذا ال جيوز استنساخ

ختزين  نظام أو أي ،التسجيل وأ التصوير ، مبا يف ذلككهربائية أو ميكانيكية وسيلة
 .املؤلف منكتابي  دون إذن اسرتجاعها أو املعلومات

و للحصول على إذن كتابي الستخدام أي جزء من هذا الكتيب تتم أ  املعلومات ملزيد من
  ،أبواحلسن  يامسنيمدربة احلياة و العالقات  :املراسلة إىل
 info@happyfamilyinstitute.org :بريد إلكرتوني

 
 قانونية مالحظات

 و تناوهلانبشأن املسألة اليت  تقديم معلوماتهو  الكتيبهذا  الغرض من
كتابة هذا  يف وقت للتحقق من املعلومات كل احملاوالت وقد بذلت .الشخصية وعي كأداة

تفسريات ، أو احلذف أوعن األخطاء مسئوليةأي  ال تتحمل ةواملؤلف الكتيب
لمساعدة ل هناك احتياجإذا كان و ةاملؤلف من جتربة دليل النتائج هذه .للموضوع أخرى

يطلبها القارئ أو املستخدم للكتيب من املختصني أن  ينبغي أو الطبيةأو النفسية ، القانونية
 .يف هذه اجملاالت

 مسئولية ال تتحمل أية ةاملؤلف.إذا لزم األمر نوع من العالج يأل بدياًل  ليست هذه األداة 
  .من قبل القارئ إجراءات تتم عن أي
هذه  ستخدامال الكاملة سئوليةامل يتحمل ا الدليلمن هذ أو القارئ املشرتي

ذا هل القارئ املشرتي أو نيابة عن لية أو تبعةئومس ال تتحمل أية ةاملؤلف .واملعلومات املواد
 . الكتيب
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 شكر وتقدير
ألنها  سامل ثناء ةاملهندس و العظيمة  احملبة لوالدتي لعائليت و باألخص جدا ةأنا ممتن

 تراودنيلي عندما إ معتمن يس أول هيو  .خطواتي كل بالنسبة لي يف يرئيسال لدعما هي
و هي من يقدم ، و يناقش ما أكتب و أقدم للناس ويقرأخطواتي  هدهي من يش فكرة ، أي

 .الثاقبة ئهاآرانظرتها و  من خالل ليتعدال النصح و أحيانًا يقرتح
 

 هوو تعبريهم عن احتياجاتهم  .اء لثقتهم بيحباأل ئيجلميع عمال  ننامتاالكل كما أشعر ب
 .هذه االحتياجات مما ُيليب معرفة املزيدالبحث عن  و نتجاتو إنتاج هذه املخللق احلافز لي 

بعد   مالحظاتهمو  .والكتابة يف التدريب سريتيوقود ملال وهفذه املنتجات هل هماستخدام أما
 .و اخلدمات االستخدام هي قيمة عالية للتطوير و التحديث يف هذه املنتجات

 
و  .هفي كل خطوة ختاذووفقين ال هذا الطريق و إىل هداني هلل الذياألعظم  وأشعر باالمتنان

 .أدعوه أن يتقبل مين سعيي لإلصالح
 

 يامسني أبواحلسن
 مدربة احلياة و العالقات
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 مقدمة
العيش و ملاذا  يأتي وقتًا يف حياتنا نبدء باستجواب ما نقوم به من عمل من أجل لقمة       

وقتًا نشعر فيه  فجأة أن ما كنا نعمله  حبب و اهتمام مل يعد كذلك بل . هذا العمل بالذات
 .األصعب أنه بات يبدو بدون قيمة على اإلطالق

 

 .نظل نسأل أنفسنا ماذا حدث وكيف وصلنا اىل هذه النقطة من عدم التحمل

 .و يكون هذا الشعور انعكاسًا ملؤثر خارجي أو داخلي

 

املؤثرات اخلارجية ميكن أن تكون تغري يف نوع العمل أو املهام أو املسؤوليات ، أو اإلدارة ، أو 
بينما املؤثرات الداخلية تعكس التغيري الرتاكمي الذي حيدث لنا يوما . قواعد أو شروط العمل

نمو داخليا بعد يوم وبشكل طبيعي جدا ببطء غري ملحوظ و هي احلاجة املتزايدة اليت بدأت يف ال
 .للوصول إىل احلد الذي ال ميكن التغاضي عنه أكثر من ذلك

 

أنا نفسي ممرت بنفس التجربة أربع مرات يف احلياة املهنية اليت متتد اآلن إىل أكثر من مخسة 
و اليت اختربت أثناءها كل اآلالم املصاحبة هلذه املشاعر . عشر سنة من العمل بدون توقف

هذا الشعور املفاجئ بفقدان القيمة و فقدان الرغبة يف العمل إىل  املتضاربة من اخلوف من
الشك يف حقيقة هذا الشعور و حماولة التخلص منه مبخاطبة العقل إىل صعوبة إختاذ القرار 

باإلضافة إىل الشلل الناجم عن مجيع . وسط مجيع املسؤوليات وااللتزامات اليومية و احلياتية
 .أنواع اخلوف األخرى

 

ا آراء احمليطني بنا واليت قد ال تكون متوافقة أو مواءمة ألفكارنا و مشاعرنا اليت تعرب عن وأخري
 .و عما نريدأن حنقق يف حياتنا( من أنا)هويتنا الشخصية 

 

أضف على خربتي الشخصية ما اكتسبته من خربة مضافة حينما ساعدت الكثري من عمالئي 
حلرج حتى وصوهلم إىل املزيد من العمل املمتع و لسد هذه الفجوة والتحرك خالل هذا الوقت ا

الذي ينسجم مع جوهرهم و يليب احتياجاتهم، من رغبة يف التطور 
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كل ذلك أدى إىل شعوري باحلاجة خللق و تطوير هذا . و النمو و الوصول إىل وجهتهم املنشودة
 "أسيب شغلي؟"املنتج  

 

ستخدام تساعدك على تقييم عملك احلالي هذه األداة الشاملة املفيدة و السهلة والودية اال
والوصول إىل مستويات أعمق من فهم و إدراك احتياجاتك يف العمل و من ثم تقييمك 

 .لعملك احلالي و حتديد خطوتك التالية

 

 :هو أداتك لإلجابة على السؤال التالي " أسيب شغلي؟""

 "هل أنا حباجة للبحث عن مكان آخر للعمل؟"

 

 .ختذ خطوةجرب ، واستمتع و ا

 مع متنياتي بالتوفيق

 

 يامسني أبواحلسن

 مدربة احلياة والعالقات
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 يف هذا الكتيب
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 3 ........................................................................................ وتقدير شكر
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 17 .......................................................................................... النتيجة
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 22 .................................................. "حلياتي؟ كهدف اخرتته و للتدريب اجتهت ملاذا"
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 ال أحب عملي: اجلزء األول
الكثري  مزيج من ، بل هوإلينا املوكلة املهام وظيفة أوال جمرد عمل ليسال نأ فاجأت قد

 ال متلك سلطة نفسها العوامل بالطبع . البؤس أو السعادةىل إ قد تؤدي اليت تمعةاجملالعوامل  من
ا فارًق نجتاهها هما ما يشكال نشعرما  و يف هذه العوامل نفكر لكن كيف و التحكم فيما نشعر به

يف  و ملء اإلجاباتالتفكري الذي تعمله ب يف العمل معك ما حيدث معا نكتشف ادعون .اضخًم
 .التالية التدريبات

 
 العوامل: التدريب أ 

توضح العوامل اليت تؤثر على ما نفكر و نشعر به جتاه اليت " عجلة العمل"الرسم التالي ميثل  
ح املثل يوض) ء من عملك لكل جزء ارسم قوسًا ينثل درجة رضائك عن هذا اجل. عملنا احلالي

و استخدام " عجلة العمل"تستطيع إعادة رسم %( 15 أن درجة الرضا عن بيئة العمل هي
لون خمتلف لكل جزء و تظليل مساحة الرضا حيت تستطيع بسهولة أن تأخذ فكرة عما جيري يف 

 .عملك احلالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 مكان عملي

 

 يالبيئة احمليطة يف عمل

 

 ظروف عملي

 

 وظيفيت

 

 زمالئي اإلدارة

 

 مديري

10 

0 



                                                     Copyright ©2007-2013, Happy Family Institute, all rights reserved,  

www.happyfamilyinstitute.org, 013No duplication, Version 2                                                   

 ال أحب عملي: اجلزء األول
 التدريب ب ؛ األسباب

 
  أحب البيئة احمليطة يف عملي هلذه األسبابال 

 .......................................... .أ 

 .......................................... .ب 

 .......................................... .ج 

 .......................................... .د 

 .......................................... .ه 

 ال أحب مكان عملي هلذه األسباب

 .......................................... .أ 

 .......................................... .ب 

 .......................................... .ج 

 .......................................... .د 

 .......................................... .ه 

 

 هلذه األسباب يريمد ال أحب

 .......................................... .أ 

 .......................................... .ب 

 .......................................... .ج 

 .......................................... .د 

 .......................................... .ه 

 ذه األسبابهل اإلدارة يف عملي ال أحب

 .......................................... .أ 

 .......................................... .ب 

 .......................................... .ج 

 .......................................... .د 

 .......................................... .ه 

 

 األسباب هلذه زمالئي يف العمل ال أحب

 .......................................... .أ 

 .......................................... .ب 

 .......................................... .ج 

 .......................................... .د 

 .......................................... .ه 

 هلذه األسباب ظروف عملي ال أحب

 .......................................... .أ 

 .......................................... .ب 

 .......................................... .ج 

 .......................................... .د 

 .......................................... .ه 
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 ال أحب وظيفيت هلذه األسباب
O   رباتيخبة ليس هلا صل. 

O   ليس بها التحديات الكافية. 

O   بها الكثري من املخاطر و ال أحب املخاطرة. 

O   بها الكثري من إطالق اليد و ال استمتع بتحمل املسئولية. 

O   ال تسمح بالكثري من إطالق اليد و االختيارات و أنا استمتع بتحمل املسئولية و املخاطرة. 
O   حب بشدة أن أكون مسئواًل عن بعض املهام من األلف إىل الياءأ وظيفيت مقيدة و أنا. 
O    حدود واضحة ملهامي و مسئولياتي عنديليس. 

O   يوجد من يتدخل يف عملي. 

O   أحس أني غري متوائم مع البيئة احمليطة يف عملي. 

O    (الحتياج أو املشاكلال مساندة ، ال نصح ، ال أحد أجلأ له يف حالة ا)أحس بوحدة يف تأدية الوظيفة 
O    (ليس بها جتديد ، ليس بها مهام خمتلفة ، ال جمال للتعلم ، ال جمال للتطوير.) وظيفيت مملة 

  1111من من .... .... إمجالي النقاط  لعدم حيب لوظيفيت هي إمجالي النقاط  لعدم حيب لوظيفيت هي 

 
 
 
 
 
 
 
 

  **التقييمالتقييم
 قيم كل مجلة *  *  

 (األكثر)إىل عشرة ( األقل)من صفر 

 
 ركت أني من هذا التقييم أد

 مكان عملي( أكره -أحب ال -أحب -أعشق)حقيقة  أنا 

  البيئة احمليطة يف عملي( أكره -أحب ال -أحب -أعشق)أنا حقيقة  
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 عملي( شروط)ظروف  (أكره -أحب ال -أحب -أعشق)أنا حقيقة  

 وظيفيت( أكره -أحب ال -أحب -أعشق)أنا حقيقة  

 اإلدارة( أكره -أحب ال -أحب -أعشق)أنا حقيقة  

 مديري( أكره -أحب ال -أحب -أعشق)حقيقة  أنا 

 زمالئي يف العمل( أكره -أحب ال -أحب -أعشق)أنا حقيقة  

  إمجالي النقاط إمجالي النقاط   
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 الظروف: اجلزء الثاني 

 

 :عملي احلالي غدًا إذا سأترك
 

 .......................................... .أ 

 .......................................... .ب 

 .......................................... .ج 

 .......................................... .د 

 .......................................... .ه 

 .......................................... .و 
 

 

 :أنا حاليًا مستمر يف عملي هلذه األسباب
 

 .......................................... .أ 

 .......................................... .ب 

 .......................................... .ج 

 .......................................... .د 

 .......................................... .ه 

 .......................................... .و 
 

 

رك أنين مازلت   أداإلجابة على هذا اجلزء جعلتين
يكون هذا المتحماًل عملي احلالي كباقة واحدة و قد 

 .املناسب للتغيريهو  الوقت
 

                 نعم ال 

 

 

 :سأستمر يف عملي احلالي بسعادة إذا 

 

 .......................................... .أ 

 .......................................... .ب 

 .......................................... .ج 

 .......................................... .د 

 .......................................... .ه 

 .......................................... .و 
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 العمل الذي أحلم به: اجلزء الثالث
به أفضل مكان أحلم أن أعمل 

 .................. ...............:هو

وظيفيت املثالية يف مكان العمل الذي أحلم به 
 :هي الوظيفة اليت من خالهلا أستطيع

 .......................................... .أ 

 .......................................... .ب 

 .......................................... .ج 

 .......................................... .د 

 .......................................... .ه 

 .......................................... .و 

 .......................................... .ز 

 .......................................... .ح 

 .......................................... .ط 
 

 :هلذه األسباب" األفضل" اعترب هذا املكان 

 .......................................... .أ 

 .......................................... .ب 

 .......................................... .ج 

 .......................................... .د 

 .......................................... .ه 

 .......................................... .و 

 .......................................... .ز 

 .......................................... .ح 

 .......................................... .ط 

 .......................................... .ي 

 

 

ى أن أفهم ما حلمي عن عملي ساعدني عل. لي أن أحلم تاإلجابة على اجلزء الثالث أتاح
 مكان آخر/ رك أني أستطيع أن أجد عمل آخر  حلمي جعلين أد. أحتاجه يف العمل

 

                  نعم  ال 
 

 

 



                                                     Copyright ©2007-2013, Happy Family Institute, all rights reserved,  

www.happyfamilyinstitute.org, 013No duplication, Version 2                                                   

 أحب عملي احلالي هلذه األسباب ...حقيقًة: اجلزء الرابع

 إدارة الشركة جيدة

O   ناجحة 
O    (معروفة)ذات صيت و مسعة جيدة 
O   مستقرة 
O   حكيمة 
O   عادلة 
O    تسمح بالنمو و التطور 
O   حتسن استخدام و توظيف قدرات موظفيها 
O     تستثمر يف املوارد البشرية 
O    هلا سياسة داخلية واضحة للقواعد ،و املهام

 ،و طرق و شروط الثواب و العقاب
O   هلا رؤية و أهداف و معدالت تقدم واضحة 

  شرةشرةعع  منمن. . ....هيهيدارة الشركة دارة الشركة إلإلتقديري تقديري إمجالي إمجالي 

 مديري مدير جيد

O   ذو علم 

O   طيب 

O   عادل 

O   متفهم 

O   قدوة و مثل أعلى 
O   حمرتم 

 O  يستثمر يف البشر 

 O  يستثمر يف 

O   يعلمين 

O   يشجعين 

 

  من عشرةمن عشرة.... .... ي هي ي هي ديرديرململتقديري تقديري إمجالي إمجالي 
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 أحب عملي احلالي هلذه األسباب... حقيقًة: اجلزء الرابعتابع 

 العمل صحيةبيئة 

O   تسمح و تشجع على التعلم 
O   مشجعة 

O   متكن من اختاذ القرارات 

O   تقدر االختالفات 

O   تفوض 

O   عادلة 

O   تسمح بالتعرض خلربات خمتلفة 

O   تسمح بالتعرض لثقافات خمتلفة 

O   حترتم و تطبق أخالقيات العمل 

 O  حترتم احلدود اخلاصة بكل وظيفة 
  من عشرةمن عشرة.... .... هيهي  لبيئة العمللبيئة العمل  تقديريتقديريإمجالي إمجالي 

 زمالئي

O   أكفاء 
O   على استعداد للتعلم و التطور 
O   متوافقون معي 

O   متعاونون 

O   حمرتمون 

O   مساندون 

O   على خلق 

O   ناجحون 

O   طيبون 

O   ودودون 

  من عشرةمن عشرة.... .... هي هي   تقديري لزمالئيتقديري لزمالئيإمجالي إمجالي 

 مزايا إضافية

O   تأمني صحي 
O   حلياةتأمني على ا 

O   تسهيالت مع خدمات أخرى 

O   تأمينات اجتماعية 

O   إجازة سنوية 

  مخسةمخسةمن من .... .... هي هي تقديري للمزايا األخرى تقديري للمزايا األخرى إمجالي إمجالي 

 ظروف العمل مناسبة
O   ساعات العمل 
O    (اإلجازات)أيام العمل 

O   سرعة العمل 

O   منطقة العمل 

O   وسائل النقل 

 مخسةمخسةمن من .... .... هي هي لي لي   موائمة ظروف عمليموائمة ظروف عمليإمجالي إمجالي 
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 هل أحتاج أن أعمل أساسًا؟؟: اجلزء اخلامس
 

 احتياجات اجتماعية

O   احتاج لرؤية بشر آخرين 

O   احتاج أن أتكلم مع بشر آخرين 

O      يف العمل، أشارك بإبداء آرائي و أفكاري
O   استطيع أن أعرب عن نفسي 

O   من خالل عملي أستطيع مساعدة اآلخرين 

 قيميت الذاتية

O   أريد أن أشعر أني أضيف قيمة . 

O   حينما أعمل أشعر بأني ذو قيمة. 

O   حينما أعمل أحس بأني أكثر نباًل. 

O   أشعر بتميز و تقدير و أمل حينما أعمل. 

 الثقة بالنفس

O   ( احلفاظ على وزني)أهتم بشكلي و حجمي
 ذهابي لعملي  عند

O    خبروجي لعملي أطلع على أزياء العصر و قد
 سايرها أ

O    خبروجي لعملي أستطيع االطالع على
 األحداث العاملية و احمللية و مناقشتها

O   حينما أعمل إدراكي يتوسع 

O    أمًا مواكبًا للعصر / حينما أعمل أكون أبًا 
O    أمًا نافعًا ألوالدي / حينما أعمل أكون أبًا 

O    أمًا داعمًا ألوالدي / حينما أعمل أكون أبًا
 ربة و العالقاتباخل

O    أحس بثقة يف نفسي أكثر حينما أذهب
 للعمل

 احتياجات مادية

O   احتاج للمال 

O    حينما أعمل استطيع احلصول على قروض إن
 احتجت بضمان عملي أو دخلي

O    حينما أعمل أستطيع احلصول على بطاقات
 إئتمان بضمان عملي أو دخلي 

O   ما أعمل أكون قادرًأ على تسديد ما علي من حين
 إلتزامات مادية

O   حينما أعمل استطيع اإلدخار 

O    عملي يساعدني يف احلصول على أفضل العروض 

O    حينما أعمل أو أتقاعد عند الِكرب ، أستطيع أن
 (يناسبين)أعيش يف مستوى حمرتم 
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 هل أحتاج أن أعمل أساسًا؟؟: اجلزء اخلامستابع 
 

 
 

إجابيت للجزء الرابع جعلتين أد رك أني أحب عملي و 
 .أمتتع بكثري من املزايا اليت تويف احتياجاتي

                   نعم ال 

 

 القناعة بعملي

O   أحب نوع العمل الذي أقوم به 

O   أتعلم مهارات جديدة 

O   يوجد مساحة للرتقي 

O   أعلم مكانيت يف شركيت 

O   ثر إجيابيًا يف عمليأستطيع أن أؤ 

O   يوجد تفاهم حينما حتدث أخطاء 

O    أحظي بأجر مناسب الحتياجاتي 

O   أحظى مبكافآت و زيادات 
 مثانيةمن .... هي  قناعيت بعمليإمجالي 

 احتياجات اخرى

O   أريد أن أخرج من منزلي كل يوم 

O   أريد أن ُأبقي نفسي مشغواًل بشئ ذي قيمة 

 التطور

O   بتعلم مهارات جديدةاستمتع 

O  استمتع تطبيق ما أتعلمه 
 

 :هيألسباب أخرى  أحتاج أن أعمل

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….................................................................... 
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 أني احتاج أن أعمل ترك إجابيت للجزء اخلامس أدب

                 نعم ال 

 

 النتيجة
 
 
 

 

 رك جعلين أد يعملإنتهائي من تقييمي ل
 يعملي احلال (لتغيري/ لقبول ) أنين اآلن على استعداد

 
 .بك مبدرب خاصتعني تسللمساعدة تستطيع أن  حتتاجإذا قررت أن تغري عملك و 

  www.happyfamilyinstitute.orgلتعني مدربك ادخل على موقع 
 27010415-27002715 (202)أو اتصل بتليفون رقم 

 
الي و لكن هناك أمور ال زالت تضايقك أو حتتاج أن تتأقلم عليها أو إذا قررت أن تستمر يف عملك احل

 .تتعامل معها بشكل أفضل ، تستطيع أن أن تستعني مبدربك اخلاص
  www.happyfamilyinstitute.orgلتعني مدربك ادخل على موقع 

 27010415-27002715 (202)أو اتصل بتليفون رقم 

 
 شكرًا الستخدامك ملنتجات هابي فاميلي إنستيتيوت
 ملزيد من املعلومات أو إلرسال مقرتحاتك راسلنا على

@happyfamilyinstitute.orgInfo 
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 عن مدربة احلياة و العالقات يامسني أبواحلسن
 وكرست. ربة حياة و عالقات حمرتفة، متحدثة مثرية للحماس و مؤلفةيامسني مد

املمارسة من خالل املتفشية يف اجملتمع لكسر حلقة العالقات الفاشلة  جهدها و فكرها
 .عملالورش و  والربامج التدريبالفعلية و 
 : زر موقعها أبواحلسن يامسني عن لتعرف أكثر

www.happyfamilyinstitute.org 

 سلسلة كتبيف تأليف  تشاركيامسني ككاتبة 
 (أعلى املدربني يشاركوا) "توب كوتشز شري" 

 الثالث الكتاب،  الثاني ابالكت،  األول الكتاب

 

مدربة احلياة و العالقات يامسني أبواحلسن ألفت بعض الكتب باللغتني العربية و االجنليزية تستطيع 
 .هنا قراءتها

 :الفيسبوك على  جمموعات يامسني أبواحلسنميكنك أيضا االنضمام إىل 
و    Relationship Coaching In Egypt يف مصر اتعالقال تدريبو  Life Coaching in Egypt  مصريف  احلياةلتدريب 

 Happy Family Institute األسرة السعيدةصفحة مؤسسة 
 

يامسني أبواحلسن أو تشاهد  : بالبحث بامسها علىتستطيع أن تشاهدها و تستمع إليها 
 احللقات جممعة على موقعها

www.happyfamilyinstitute.org 

 احلافز

البين حتى يعينه يف حياته القادمة و كيف  و ألنين أم فقد بات عقلي مشغوال مبا جيب علي أن أعلمه
  .أنا على قيد احلياة أم ال أن ما أعلمه إياه يكفيه و يعينه سواء كنت

املرونة ما يسمح له  نياه البد أن يكون فيه مإإىل جانب أن ما أعلمه 

http://www.topcoachesshare.com/tcs-volume-1/
http://www.topcoachesshare.com/volume-2/
http://www.topcoachesshare.com/volume-3/
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إنتقاء ما يفيده مما يضره، كيف أيضا  بفهم وجهات نظر قد تكون خمتلفة و كيف يستطيع بعقله و قلبه
و كيف يتسع أفقه إلدراك املغزى من معجزات  يستطيع أال حيكم على من حوله من منظوره الشخصي

 .اخللق اهلل سبحانه و تعاىل يف الكون و

أبدأ مع كل يوم أعيشه و ليس  علي أن  وته يقيين أنين لن أعيش لألبد و بالتاليزاد من هذا الدافع و ق
و تزامحت األسئلة يف ذهين، ما هي املكونات و  و بدأت منذ حلظة اإلدراك هذه. عندما يكرب أو يفهم أكثر

أخرى على حياته بسعادة و توازن سواء يف بلدنا احلبيب أو أي بقعة  املهارات اليت حيتاجها ابين ليكمل
هل هي علوم الدين؟ هل هي العلوم املدرسية؟ اللغات؟ الرياضة البدنية؟ ماذا؟ هل  أرض اهلل الواسعة؟

اآلن  خليط سري يضمن هذا النجاح و السعادة و الرضا؟ كيف لي أن أحقق هذا؟ ما أعلمه يقينا هناك
وأصدقائنا و زمالئنا و أنا على  ليأنين بدأت و أنين أتعلم يوما بعد يوم و أطبق ما أتعلمه مع ابين و أه

 .األفعال أمت االستعداد للتعديل و التغيري حسب ما أجد من ردود

 اهلبات

أركز على همومي الشخصية أو أحزاني أو ما اعترب أنه  لقد أهلمين اهلل عز و جل و أعانين على أال 
ركز اهتمامي على من حولي من العكس أعانين اهلل سبحانه على أن أ ينقصين أو مييز غريي علي، بل على

من نعم اهلل علي أني اخرتت استعمال نعمة اإلنصات يف أن . أن أكون عونا هلم أهل و أصدقاء و أحاول
 ملشاكل و هموم وأالم و خماوف من حولي، و نعمة االحساس بالغري يف فهم أحاسيسهم و أنصت

إنين .يف حياتهم ما ينشدوه و ما يبحثوا عنهمشاعرهم و نعمة العطاء يف حماولة معاونتهم على أن حيققوا 
لغريها و مع هذا أدرك متاما أنين غري مسئولة  إنسان سواء بآالم مماثلة ملا قابلته أنا أو أمتنى أال يتأمل أي

بالنسبة لي لقد وجدت هديف و ما أنشد أن أقدمه يف حياتي يف .نفسي عن أي إنسان و اختياراته عدا
 .توازنا مجيعا يف سعينا حلياة أفضل و أسعد و أكثر  قنا اهللوف مهنة تدريب احلياة ،

 
 :الرؤية

  و مبا أننا جزء من العامل.لعامل من حولنااتكتمل هذه السعادة إال مع حسن التواصل مع  و مع هذا ال

ن الختالفاتنا هي أجزاء م فتعامالتنا مع اآلخرين و تفتحنا على وجهات نظر خمتلفة و تقديرنا و احرتامنا
هناك مهارات أساسية حيتاجها الفرد حتى  و يف جمتماعتنا.مهارات كثرية حنتاجها حتى حنيا حياة سعيدة

 وجودها و قلما جند من يعلمنا إياها أهمها املرونة و التغيري و حييا حياة أسعد و أكثر توازنا و لكننا نفتقد

 .املسئولية
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و تربيتنا و خوفنا العارم من التغيري يقف  عليمنا و نشأتنااخلواص اليت نفتقدها يف ت  من أهم املرونةتعترب 
املشاكل و حتمل مسئولية كل ما جيري يف حياتنا و كيف تسري  و مواجهة.حائال دون حتسني كثري من أوضاعنا

إلقاء اللوم على اآلخرين من أهل أو أقارب أو زمالء يف العمل أو الظروف أو  و ما تؤول إليه حياتنا دون
التعامالت  حنتاج أن نعي أننا نتعلم ما جيب أن يكون عليه العامل من أخالقيات و مثل يف. خرآ أي شئ

احلقيقية بكل ما فيها من  و نواجه احلياة  الشخصية و العامة و نفاجأ عندما نصطدم بالواقع احلقيقي
إما مبحاولة فرض ما  ردود أفعالنا متباينة صراعات معقولة و غري معقولة ، خمتلفة الشكل و احلمية فتكون

بتصلب يف الرأي أو انتقادات أو إصدار أحكام قد تصل إىل  برفض ما نراه و مواجهته أو, تعلمناه 
األسرة و الشارع و العمل و إما خنتار االنعزال و االنزواء بعيدا ظانني أن  صراعات يف املنزل الواحد و

 لهااملشكلة أو جتنب مواجهتها و تركها للزمن كفيل حب جتنب

 
فيما تعلمه و هنا أيضا  و يف أحوال أخرى يكون احلل من وجهة نظر البعض هو التساؤل و التشكيك

منه أن هذا هو احلل و البعض يبقى يف حرية  خيتلف البشر فالبعض يأخذ اجتاها معاكسا متاما ملا تعلمه ظنا
اليت تساعده على اختيار  للهوية و لألسس و املبادئ و ترنح بني ما يواجهه من تباين فتحسه فاقد

بقدر عدد البشر و .جندها و قد جتدها أنت و أنا يف حياتنا اليومية كثري من األمثلة األخرى قد.طريقه
 .جند اختالفا يف ردود األفعال اختالف املؤثرات

اه أو هي األنسب لنا قياسا مبا تعلمن دورنا يف هذه اللحظة يبدأ أوال باملعرفة و الوعي بأن األوضاع ليست
 .بني الناس و اجملتمعات و الشعوب و يتفق يف أحيان أخرى مبا حنلم به و الذي خيتلف يف كثري من األحيان

 
 بالصدمات الواحدة تلو األخرى و نرثي حلالنا أو نقع فريسة لإلحساس باليأس أو نفقد و بدال من أن نصاب

بالعلم و الفهم و احلكمة  فخرا نعمة اهلل علينا الثقة يف أنفسنا أو يف من حولنا ، نتعلم أنه يكفينا شرفا و
 .و التمييز بني ما هو حالي و ما حنلم به

 
باللني و الرفق و احلكمة و املوعظة  ثم يأتي دور العقل ثانية يف حماولة حتسني األوضاع اليت ال نرضاها

، علينا الصدق مع ليهنطلب من غرينا تغيري ما هو ع و قبل أن. احلسنة و قبل كل هذا بالقدوة الصاحلة
 .ثباتنا يف أن نغري ما بأنفسنا أوال أنفسنا فيما حنن عليه و قدرتنا و

 
القدرة على التأثري يف غرينا بشكل إجيابي  و إن مل نستطع يف هذا الوقت أن نغري غري أنفسنا و إذا إحسسنا بعدم

لنواة الساحرة اخلالبة اليت هي ا و يف نطاق أوسع فالزلنا منلك هذه النعمة
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بأوضاع أفضل لنا و لغرينا تعترب نعمة كبرية يفتقر إليها  حنلم قدرتنا على أن .لكل جديد و هي نعمة احللم
االعجاز من وجهة نظري يف هذه النعمة اليت أنعم بها اهلل على اإلنسان يف أننا  و يكمن. كثري من البشر

هدف ، هدف  ننا و يتحول من جمرد حلم إىلو نؤمن بقدرتنا على حتقيقه يرسخ يف أذها  نؤمن باحللم حني
يستحق السعي و  يهم إن كان صغريا أو كبريا قياسا بأحالم اآلخرين و لكنه هدفال  .كبري و مجيل و جليل

جمرد احلركة امليكانيكية األوتوماتيكية  من هنا يكون حلياتنا معنى أعمق بكثري أكثر و أكرب من.ل لتحقيقهمالع
  .تعجز عن التفكري و التحليل و التقييم و تعديل املسار دمى املربجمة و اليتاليت جتعلنا أشبه بال

 
اهلدف .مبتطلبات احلياة اليومية احلياة أعمق بكثري من جمرد الذهاب للعمل و العودة للمنزل و االنشغال

زوغ ومع مولد كل يوم جديد و ب. نعمةالسعي الذي نسعى إليه جيعل حياتنا تستحق نعمةالعيش و تستحق
سبحانه و تعاىل ملن يسعى يف هذه احلياة لتحقيق حياة أفضل و  كل مشس و نهار يتجدد األمل يف عون اهلل

 .توازنا أسعد و أكثر
 يامسني أبواحلسن

 
  orginfo@happyfamilyinstitute. ملزيد من املعلومات أو للحجز ارسل طلبك على

 www.happyfamilyinstitute.orgأو قم بزيارة املوقع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.happyfamilyinstitute.org/
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  عشر أسباب هي إجابيت للسؤال الدائم

 "ملاذا اجتهت للتدريب و اخرتته كهدف حلياتي؟"

 أسباب شخصية

ة أردت جمااًل للعمل يكفل لي التعلم و التطوير و لنفسي؛ بعد مروري بآالم رحلة طالق غري متوقع . أ
اكتساب اخلربات احلياتية الالزمة مثل إعادة اختيار شريك احلياة األصلح و كيف أحيا سعيدة 

 .سواء تزوجت ثانية أم مل أتزوج
البين؛ أردت جمااًل للعمل يسمح لي بالتعلم و التطور ألربي ابين حتى يصبح رجاًل صحيحًا مبعنى  . ب

ة، أربيه ليصبح زوجًا صاحلًا و أبًا صاحلًا و عبدًا هلل صاحلًا و عضوًا نافعًا لنفسه و أهله و الكلم
  .بلده و أمته و يستطيع التعامل مع أي حتديات تقابله يف حياته بصحة و جناح

 أسباب هدفية

و هذا . و اإلهمالأردت جمااًل مهنيًا يساعد الناس يف حياتهم الشخصية املهملة املرتدية نتيجة اجلهل . ج
 .الرتدي و اإلهمال يؤدي للكآبة و اجلرمية و سقوط الشعوب

 :أردت أن أقدم خدمة . د

  ُتثري حياة الناس و تسمح هلم باالستمتاع بأنفسهم و مبن يكونوا و مبا ميلكوا من نعم و يستمتعوا
 .حبياتهم و ذويهم

  كل من يتعامل معهم و يكون يف دائرة ال تؤثر فقط على متلقى اخلدمة بل ميتد تأثريها اإلجيابي على
 .عالقاتهم من أهل أو أصدقاء أو زمالء أو مرؤسني أو غريهم

  يكون هلا دورًا فعااًل جلعل العامل مكانًا رائعًا للعيش و احلياة عن طريق مساعدة الناس إلفشاء السالم
 .يقيةو التناغم و احلب و السعادة ليس ككلمات رنانة بل بالعمل و املمارسة احلق
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 تكون مهمة و أساسية لإلرتقاء مبستوى حياة الناس يف كافة النواحي. 

  أردت أن يكون لي تأثريًا فاعاًل للحد من معدالت الطالق، و إنقاذ األطفال من براثن جهالة اآلباء
 .بالرتبية و إستعادة شبكات العالقات الصحية

 .السعادة" اختيار"رة على أردت أن أنشر الوعي الشخصي، و املسئولية الشخصية و القد . ذ

يف عامل املؤسسات املصرية، أردت جمااًل للعمل يتعامل مع مشاكل املوظفني السخصية و احلياتية و  . ر
اليت تؤثر على كفاءتهم و تغري من منظور الشركات فتبدأ التعامل معهم بصفتهم بشرًا و بأن العمل و 

 . فاءة و إتقان و ووالء للعمل و للمؤسساتالعائلة يسريان جنبًا جلنب و بنفس األهمية من أجل ك

 
 :أسباب احرتافية

أردت أن أقدم خدمة يظل الناس يف احتياج . رؤية مستقبلية؛ أردت جمااًل للعمل ال يبلى و ال يتقادم . ز
 .هلا

أردت جمااًل للعمل مينح التعلم و تكوين صداقات مع زمالء يف العامل كله ممن يتشاركون يف عقول و  . س
 .ربة و متشابهةطموحات متقا

أردت جمااًل للعمل يسمح لي مبرونة يف الوقت و تنوع يف املهام و مساحة لإلبداع و تطور و منو ال  . ش
 .نهائي و غري حمدود

 اخرتت تدريب احلياة و العالقات
 .و شرفت بتقديم خدمات تدريب احلياة و العالقات يف بلدي مصر

 يامسني أبواحلسن
 (هابي فاميلي إنستيتيوت)معهد األسرة السعيدة  سسة و رئيسةمؤو  مدربة احلياة و العالقات

 www.happyfamilyinstitute.org  ملزيد من املعلومات رجاء التكرم بزيارة موقعي 
 

 

 سة يامسني أبو احلسنهنداملال جيوز نقل أو تعديل أي من حمتويات هذا الكتيب إال بإذن كتابي من 
 لقوانني محاية امللكية الفكرية خيضع هذا الكتيب

 
Copyright©2005-2013 All rights reserved 

http://www.happyfamilyinstitute.org/


                                                     Copyright ©2007-2013, Happy Family Institute, all rights reserved,  

www.happyfamilyinstitute.org, 013No duplication, Version 2                                                   

 Happy Family Instituteمع حتيات 

  tute.orginfo@happyfamilyinsti ملزيد من املعلومات أو للحجز ارسل طلبك على
 www.happyfamilyinstitute.orgأو قم بزيارة املوقع 



                                                     Copyright ©2007-2013, Happy Family Institute, all rights reserved,  

www.happyfamilyinstitute.org, 013No duplication, Version 2                                                    

 

 (مؤسسة األسرة السعيدة)فاميلي إنستيتيوت هابي 

هي مؤسسة علي شبكة املعلومات ، مصرية اجلنسية، و هي األولي يف مصر اليت تقوم 
 .خبدمة تدريب احلياة و تؤمن بأن التغيري لألحسن يبدأ من داخل كل منا

الواحدة حتى حنقق جمتمع أفضل البد أن نبدأ بإحداث تغيريات إجيابية بسيطة جدا يف أنفسنا 
صرار و االستمتاع بهذه الرحلة الداخلية لكل منا، إلتلو األخري و مع العمل اجلاد و ا

 .يستطيع كل منا أن يكتشف ما خلق له و دوره يف هذا اجملتمع
، خطة قابلة للتحقيق و مبنية على  هبعدها فقط يبدأ كل منا يف وضع خطة لتنفيذ ما خلق ل

كد طاملا بذلت ما ؤنها خطتك أنت لذا فإن حتقيقها مأسس علمية و متوافقة معك أنت أل
 .حتتاجه من نية، جهد صادق ، فكر ، حافز ، ووقت وغريها من املوارد الالزمة للتنفيذ

 سلسلة الوعي و اإلد راك
سلسلة الوعي اإلدراك هي سلسلة كتيبات صغرية بسيطة اهلدف منها نشر الوعي و 

 .اإلدراك لكل مواطن
 أسيب شغلي؟؟أسيب شغلي؟؟ : الثانيالكتيب 

 :هو أداة لإلجابة على السؤال التالي "شغلي؟؟ أسيب"
 لبحث عن مكان جديد للعمل؟؟لاجة حب هل أنا

 أو مبعنى آخر
 أأستمر يف عملي أم أتركه؟

. 

 مدربة احلياة و العالقات يامسني أبواحلسن 
ها و جهد وكرست. يامسني مدربة حياة و عالقات حمرتفة، متحدثة مثرية للحماس و مؤلفة

املمارسة الفعلية و من خالل املتفشية يف اجملتمع لكسر حلقة العالقات الفاشلة  فكرها
 .عملالورش و  والربامج التدريب
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