
 

  

 

 

 

 

جــرافيــك  مــعــهــد 

 أكــــاديــمـــي

 ..يــقــدم

 

 " دورة الـتنظيم االحتــرافي "

 

 

 

 

 

 



 .. المقدمـة

 

   مرحباً بك في عالم التنظيم االحترافي

 

ربما من اليوم االول الذي أدركت فيه أنك تمتلك الموهبة في التنظيم، كنت تحلم باستخدام 

تصنع االشياء واالطالالت الجميلة من حولك، ويبدو أنك تريد ان  موهبتك بشكل جيد، و ان

تحسن طريقة قيامك بالمهام على أكمل وجه، ودائما ما يتبادر الى ذهنك انه لشيء رائع ان 

  .تكون مديراً على نفسك

 

ان تكون ُمنظماً محترفاً يسمح لك ان تستخدم قدراتك لتنظم حياتك ولتعلم االخرين كيف 

حياتهم وينظمونها، وتساعدهم على ان يحيوا حياتهم الشخصية والمهنية بسالم يعيشون 

 .وجمال واالكثر اهمية أن يعيشوها بنظام

 

 :وسبب دخولك لهذه الدورة هما احتمالين

 .اما أنك كنت شغوفاً بالترتيب ولديك موهبة تنظيم االشياء منذ زمن ال تتذكره /1

بمعنى أنك أدركت ان الفوضى في حياتك قد آذتك وقد آن او ان لديك )انسالخ تنظيمي(  /2

  .االوان ان تنتهي

 

على اية حال، هناك اخبار جيدة حتى لو لم تكن قد نظمت أحدا إال نفسك، يمكنك معرفة كيف 

 ً  .تكون منظماً محترفا

 

لقد اخترت مهنة تنمو بسرعة ومهنة ال تزال في طور التغيير والتقدم، وهذا دليل يأخذك من 

اللحظة األولى التي أدركت فيها ان لديك المهارات التنظيمية إلنشاء األعمال التجارية 

الخاصة بك، إلى اليوم الذي يكون لديك فيه برنامج كامل من المواعيد مع العمالء الذين 

  .يعتمدون عليك لمساعدتهم في الحصول على حياتهم وأعمالهم المنظمة

 



 

 

 من هو المنظم المحترف؟؟1-1

 

ً ا   .لمنظم المحترف هو الشخص الذي يساعد االخرين لجعل حياتهم أكثر نظاما

في هذه الدورة سوف تطبق فهمك المتقدم في المنظومة والعملية التنظيمية ألوضاع االخرين 

 .الفوضوية الغير منظمة وتساعدهم في ايجاد الحلول بشكل أساسي

المجاالت: مستشار، خبير تقني، وستكون انت مستكشف المشاكل ومصلحها في مختلف 

  .اقتصادي، مدير مكتب، معلم، مصمم، متحدث، مدرب تنمية

 

إذا كانت هذه القائمة تبدو شاقة بعض الشيء في الوقت الحالي، وسوف تبدأ قريبا برؤية أن 

العديد من هذه المهارات هي مهارات غير مستغلة وأنك تمتلكها بالفعل. ويمكن اآلخرين 

  .قليل من الدراسة والممارسة وهذه الدورة سوف تقودك في ذلكتعلمها مع ال

 

  (اليوم المثالي )النموذجي او العادي"
 

  .أو أي شيء يختاره –اليوم المثالي للمنظم المحترف يمكن ان يحتوي على أشياء كثيرة 

ما يمدون يد المساعدة للذين يحتاجون إلى مساعدتهم في  المنظمون المحترفون غالبا

  .الحصول على حياتهم، وأعمالهم المنظمة

 

كما عليك قراءة المزيد في وقت الحق، عن استئجار الناس المنظمين للمساعدة في أشياء 

مثل اختيار وشراء وتركيب معدات تنظيم )خزائن لحفظ الملفات، وحاويات التخزين، 

إلى ذلك(، وتصميم الجداول الزمنية التي تساعدهم على إنجاز األمور وفرز الرفوف، وما 

الملفات على جهاز الحاسب أو تطوير األنظمة التي تساهم في تحقيق االستفادة القصوى من 

  .الوقت والموارد على المستوى الشخصي أو األعمال التجارية



 

  :المنظمون المحترفون أيضا يقضون أيامهم
 

 .في التحديات التنظيميةالتفكير  •

 

 .االستماع إلى العمالء •

 

  .استحداث حلول بأدوات وأفكار •

 

 .تخطيط لنظم تنظيم •

 

 .اختبار وصقل األفكار الجديدة •

 

 .االجتماع مع الناس وشرح ما يفعلونه •

 

 .إحداث الفارق للعمالء •

 

بسهولة من صقل  وهناك العديد من الطرق المختلفة لتكون منظم محترف والتي تمكنك

المهارات الخاصة بك لخلق نوع من األعمال التي يتناسب معك، ومع نقاط القوة الخاصة بك، 

وشخصيتك، إذا كانت لديك الرغبة في مساعدة الناس على تنظيم بيوتهم وأعمالهم، فيمكنك 

 ً   .أن تتعلم كيف تكون منظماً محترفا

 

 

 



 

 

  :"اليوم الغير تقليدي"
 

المحترفون يتميزون بالدافع والشغف حول ماذا يفعلون للناس، وفي كثير من المنظمون 

  .األحيان يقومون بتصميم وظائفهم بطريقة غير تقليدية

  .ولديك الفرصة لجعل عملك فريد من نوعه كما كنت تريد له أن يكون

 

  :على سبيل المثال

  .من المنظمين كقد تقضي يومك في تطوير برامج التدريب والتعليم ألجل غير

 

  .او تقوم بالحيث مع العمالء على الصعيد الدولي

 

  .او تقوم بتصميم ورشة عمل

 

  .او تمثل نفسك وشركتك في حدث خيري مهم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :فوائد من المهنة 1.2

 

ان تكون منظم محترف هو الطريق المثالي بالنسبة لك لتتمكن من السيطرة على حياتك، 

بعض من كثير الفوائد التي يمكن أن نتوقعها في هذه المهنة الرائعة، وقتك، ودخلك، وهنا 

  .ومما ال شك فيه فإنك سوف تتمكن من اكتشاف أكثر من ذلك بكثير لوحدك

 

 " مساعدة الناس على العيش حياة أفضل "

 

  هل تحب مساعدة الناس؟

  هل أنت شخص يحب حقاً شعور صنع فارق هام في حياة اآلخرين؟

منظم محترف سوف تسنح لك الفرصة لصنع تأثير عميق في حياة عمالئك بشكل أن تكون 

  .يومي، والناس غالبا سيعتقدون أنك الشخص الذي "ينقذهم" من كمية هائلة من المشاكل

 

في كثير من االحيان العديد من العمالء يقومون باستدعاء منظم محترف عندما يجدون 

الشخص الذي يساعدهم على جعل األمور في  أنفسهم في مشكلة تنظيمية، وسوف تكون

  .نصابها الصحيح مرة أخرى

 

 " العمل على ما تحب "

 

واحدة من أكثر األشياء المدهشة ازاًء ان تصبح منظماً محترفاً، أي أنه ستكون لديك  

  .الفرصة لتفعل ما تحب كل يوم، والحصول على العائد المادي لذلك



ن على أنه من المرضي للغاية ان تحصل على العائد معظم المنظمين المحترفين يوافقو

  .المادي مقابل ما تحب ان تفعله

 

 

  .لديك الحرية لتصميم األعمال التجارية القائمة على نقاط القوة الخاصة بك

  .فإنك قد تركز على مساعدة ذوي الشركات الصغيرةهل انت خبير في تطوير نظم الملفات؟ 

فإنك قد تركز على مساعدة كبار السن لالنتقال هل أنت شخص يحب العمل مع كبار السن؟ 

  .إلى دور التقاعد

إذا تصميم هل أنت شخص يحب طهي الطعام وتفهم كيفية جعل المطبخ مكان جميل ومبتكر؟ 

  .مساحة المطبخ قد يكون تخصصك

  .ية في عملككمنظم محترف، ما تبذل قصارى جهدك فيه يصبح النقطة المحور

 

 " كن رئيس نفسك "

 

  هل كنت تحلم دائماً أن تعمل لنفسك يوماً ما؟

  هل كنت دائماً تريد الحصول على مزيد من السيطرة في حياتك المهنية؟

  وتكون في الواقع المسؤول عن مجرى األمور؟

الطويل ان تكون في السيطرة على قرارات العمل اليومي ونتائج حياتك المهنية على المدى 

  .انه شيء يستحق ان تتطلع اليه

 

   " أن ينظر إليك باعتبارك الخبير "

 

كمنظم محترف تصبح لديك سلطة على عملك سوف يطلبك الناس للحصول على المشورة  

  .واستئجارك لحل مشاكلهم في المنزل وفي مكان العمل



للمعضالت التنظيمية، فان وانت في حال بناء عملك ومساعدة العمالء على العثور على حلول 

سمعتك ستزدهر وشعبيتك ستزداد، سوف تحصل على فرصة للتفاعل مع أعضاء المجتمع 

  .فيمكنك تطوير شبكتك المهنية

 

المنظمون المحترفون يجدون أن التواصل والخطابة هي بعض من أهم الطرق إلجراء 

لجمهور، وسوف تجد اتصاالت وجمع عمالء جدد. كما يمكنك تطوير اسلوبك في الحديث ل

  .أنك قد أصبحت معروفا في منطقتك، وبالتأكيد في المجتمع المهني

 

   " استحداث الجمال والنظام "

 

  .كمنظم محترف، سوف تحصل على فرصة الستخدام واستكشاف حس الجمال الخاص بك

ضا تلك المنظمون االكثر نجاحاً ال يتحدثون عن كيفية خلق المساحات الوظيفية فقط، ولكن أي

  .الفرص جميلة لعمالئهم الستخدامها واالستمتاع بها

إذا كانوا دائما يقولون ان لك "عين جيدة "أو" ذوق رفيع "لجعل األشياء تعمل بكفاءة، 

  .وكذلك تبدو جيدة، فان موهبتك وجدت ضالتها في هذه المهنة

 

  " مواجهة التحديات الجديدة "

 

 االنظمة؟هل لديك براعة في التعامل مع 

هل أنت شخص يرى المشكلة وتجد نفسك فورا تقوم بالعصف الذهني القتراح الحلول  

 الممكنة؟

كمنظم محترف، قدرتك على حل المشكلة واالستفادة منها في التطوير وقدرتك على خلق  

 .النظام من الفوضى ستكون مطلب اساسي

 

 


