
 

  

 

 

 

 

جــرافيــك  مــعــهــد 

 أكــــاديــمـــي

 ..يــقــدم

 

 " دورة الـتنظيم االحتــرافي "

 

 

 

 

 

 



 

 :التنظـيم كـمهنة

 

خالل السنوات القليلة الماضية لم يكن التنظيم االحترافي كصناعة يتمتع بتلك السمعة التي 

الحرفية التي هي عليه  يمتاز بها اليوم، فهي صناعة موجودة في االساس ولكن ليس بتلك

االن. فما تعرضه شاشات التلفزيون والبرامج عن اهمية التنظيم في حياة الفرد والمجتمع ما 

 .هو اال دليل واضح على اهتمام الناس بهذه الصناعة في الوقت الحاضر

غنى عن البيان أنه بدون التنظيم سيؤول العمل إلى فوضى، حيث لن يستطيع أي شخص 

سئول عن ماذا، ولن نستطيع تفادى ازدواج تنفيذ العديد من األنشطة، أو التأكد معرفة من الم

 .من أن كل األنشطة المطلوبة تتم بالفعل

 .ومن ناحية أخرى فإن التنظيم هو الخطوة التالية بعد عملية التخطيط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  :" المنظم المحترف "2.2

 

الستكمالها لعمالئك، وسوف تصاب بالدهشة من هناك العديد من األدوار التي سوف تُطلب 

  .االتساع والتنوع الهائل لهذه الصناعة

فهذه هي المهنة التي لن تجعلك تشعر بالضجر، في القسم التالي سوف ترى من هو المنظم 

 .المحترف، واألدوار التي يمكن أن تمأل كل يوم. او االدوار التي تقوم بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :المنظمين المحترفينخصائص 
 

كمنظم محترف سوف تلعب العديد من األدوار كل دور يطلب منك االستفادة من نقاط القوة  

  .الشخصية

يبدو ان المنظمين المحترفين يتشاركون بعض نقاط القوة واالهتمامات المشتركة التي 

  .تساعدهم على القيام بعملهم

 :فكر جيدا ان كنت تحمل بعض هذه الصفات

 

 .شغوف بمساعدة اآلخرين /1

 

   .تنظيم أنفسهم او منظمين بطبيعتهم /2

 

 .مهارات التواصل /3

 

  .منفتحين مع االعمال /4

 

 .المسؤولية والجانب األخالقي /5

 

 

 



 (شرح للصفات)

 

  :شغوف بمساعدة االخرين

اهتماما المنظمون المحترفون هم مجموعة متحمسة وملتزمة من الناس، وهم الذين يهتمون 

 .عميقا بمساعدة اآلخرين، وهم كالمدرسين او خدمة العمالء

فهم يحملون االلتزام العميق ألعمالهم وعمالئهم، فلديهم عقلية مساعدة وعملية دعم  

 .وتسهيل ورعاية العمالء

  .فهي تساعد الناس على التغيير نحو األفضل

 

 !غير اعتياديالالنجاح أساس اساس النجاح، بل فقط الشغف هو ليس ) ❀

سبق والتقيت العديد من االشخاص الناجحين في حياتهم، حيث وجدت كل شخص منهم مليء 

بالولع والشغف. وهذا هو الذي يجعل من االشخاص الرائدين جاذبين لمن حولهم بل 

ومتميزين. االفكار واالحالم تأتي وتذهب، ولكن ان بقيت متمسكاً بشغفك سيجعل ذلك من 

يدة ان تنمو لتزهر وتثمر وتجذب كل من حولها بعبقها ولونها وبديع بذرة الفكرة الج

  ❀ (جمالها.

  

 

  :تنظيم أنفسهم او منظمين بطبيعتهم

المنظمون المحترفون هم من نظموا طريقة عيشهم بأنفسهم واتبعوا اساليب وطرق عديده 

 .في التنظيم

التي يريدونها من جميع الجوانب ولديهم االبداع حيث انهم قاموا بتصميم اعمالهم بالطريقة 

 .بما يتناسب مع حياتهم المهنية الشخصية

 

 

 



 

  :مهارات التواصل

  .المنظمون المحترفون لديهم مهارات اتصال اقل ما يقال عنها رائعة

 

إن مهارات االتصال تعد إحدى المهارات األساسية التي يجب أن يتحلى بها المنظمون، ) ❀

فهم كلماتهم، أو إذا انصرف عدد كبير منهم عن اإلنصات لهم فإذا فشل المستمعون في 

نتيجة اإلحساس بالملل مما يقولونه، يكون قد افتقدوا القدرة على التواصل مع العمالء، 

ويحاولون التقليل من العادات التي تعوق قدرة الفرد على مخاطبة اآلخرين بطريقة واضحة 

ِّر فيهم  .❀ (تؤث 

رين وشرح األفكار والمفاهيم. لديهم القدرة على جعل الناس ويمكنهم التحدث الى اآلخ

يشعرون بالمعضالت التنظيمية وامكانية ايجاد الحلول وتكوين الوعي االيجابي على نحو 

 .أفضل

لديهم القدرة على تدريب وتسهيل ومساعدة االخرين وهم يعرفون كيفية تطوير عالقتهم مع  

سهم إلى مجموعة وشرح ما يفعلونه من أجل لقمة اآلخرين. وهم يعرفون كيفية تقديم أنف

   .العيش

كما انهم أيضا يتفاعلون كثيرا مع المنظمين اآلخرين في مهنتهم.  فالمجموعات التي ينتمون 

اليها في كثير من األحيان حية ومثيرة لالهتمام حيث يرى الكثيرون أنها عالقات مهنية ولكن 

  .عالقات صداقة

 

 

 

 

 

 

 



 :نقول ان عناصر عملية االتصال تتكون من النقاط التالية ونستطيع ان) ❀

  

ِّر .1 ل أو الُمصد   .الُمرس 

 .ترجمة وتسجيل الرسالة في شكل مفهوم .2

 ."الرسالة "موضوع االتصال .3

 .وسيلة االتصال .4

 .تفهم الرسالة بواسطة الشخص الذي يستقبلها .5

 ❀ (استرجاع المعلومات. .6

  

 :منفتحين مع االعمال

المنظمون المحترفون رجال اعمال متحمسين حيث يسعون بجهد لتمييز أنفسهم واعمالهم  

بطرق أكثر احترافية وتنظيماً، فهم دائماً يساعدون االخرين على رؤية الفرص الغير مستغلة 

  .والتي قد ال تلوح باألفق

تساعدك  ة قدناعفالتنظيم االحترافي قد خلق العديد من الفرص التجارية المربحة. فهذه الص

في بناء حلمك وتكوين اعمالك باإلضافة الى تضخيم فعاليتها ألنهم يعرفون كيفية تحقيق 

 .أقصى قدر من الفعالية

 

 

   :المسؤولية والجانب االخالقي

المنظمون المحترفون هم اشخاص مسؤولين فعمالئهم يأتون اليهم لطلب المشورة و 

وحتى الحاالت التنظيمية الطارئة التي قد تفقدهم النصيحة لمواجهة صعوباتهم التنظيمية 

اعمالهم من دون التدخل التنظيمي المناسب و الفعال فالمنظمين المحترفين يستمتعون 

بالمسؤولية التي يحملونها  ويضمنون ان ينصرف العمالء وهم راضين و  في ايديهم الحلول 

تفاظ بسرية المعلومات  فهم يطلعون ، كما ان المنظمين المحترفين يتمتعون بالقدرة على االح

على معلومات سرية وحيوية  بشكل يومي  فيخلقون جو من الثقة واالمانة وهنا يتجلى 

 ..الموقف المسؤول و االخالقي للتنظيم االحترافي



 

 "؟بيعتكانسان منظم بطهل أنت "

 

 .سوف تقرأ في هذا الدليل، كل المهارات التي تحتاجها للنجاح كمنظم محترف ويمكن تعلمها

على اية حال، إذا كنت قد "ولدت منظماً "ولك قابلية طبيعية للتنظيم، دخول هذا لمجال 

 .سيكون سهالً بالنسبة لك

  ولكن كيف يمكنك أن تعرف إذا ما كان لديك ما يلزم لتكون منظم محترف؟

هناك العديد من الصفات الشخصية التي يتشاركها معظم المنظمين المحترفين، ويمكنك 

القدرات الخاصة بك في هذه الصفحة لمعرفة ما إذا كان لديك بالفعل المهارات اختبار 

 .األساسية التي سوف تحتاج إليها، ام أنك تحتاج ان تلقي نظرة عليها قبل بدء عملك

 

 

   ." اختبار التقييم الذاتي "
قرر مدى قوة شعورك تجاه العبارات التالية، واختر تقييمك على المقياس في الصفحة  

 :التالية

 

 .(ال أوافق بشدة ) /1

 .(ال أوافق) /2 

 .(لست متاكداً ) /3 

 .(أوافق) /4 

 .(أوافق بشدة) /5 

 

 

 



 

 5 4 3  2 1انا متحمس لمساعدة االخرين.  /1

 5 4 3 2 1انا استمتع بتحقيق اهدافي.  /2

 5 4 3 2 1انا أحب ترتيب االشياء من القاعدة الى القمة.  /3

  5 4 3 2 1انا مستمع جيد.  /4

  5 4 3 2 1انا أحب التفاعل مع االخرين.  /5 

 5 4 3 2 1انا اشعر بالراحة في المواقف التي تكون من شخص لشخص.  /6

  5 4 3 2 1يقال لي ان لي ذوق جيد.  /7

  5 4 3 2 1انا دائما ابحث عن الحلول.  /8

  5 4 3 2 1انا شخص إيجابي.  /9

 5 4 3 2 1انا أفضل ان التزم بجدول.  /10

  5 4 3 2 1أستطيع ان اقسم المشاريع الى مهام بسيطة.  /11

  5 4 3 2 1انا لست سهل االرباك.  /12

  5 4 3 2 1انا ال انتقد او ذو احكام مسبقة.  /13

  5 4 3 2 1انا متعاطف.  /14

 5 4 3 2 1انا اميل الى الخيال.  /15

  5 4 3 2 1انا أحب النظام.  /16

  5 4 3 2 1انا نشيط.  /17

 5 4 3 2 1 أستطيع ان ارى في المشكلة الواحدة أكثر من حل واحد. /18

  5 4 3 2 1انا استجيب الى احتياجات االخرين.  /19

 

العديد من المنظمين المحترفين يتشاركون العديد من الصفات التي يمثلها اختبار التقييم 

أو" اوافق "، تكون مزاياك أكثر الذاتي. على كثر األسئلة التي تجيب إما "اوافق بشدة " 

 .قرباً الى المنظم االحترافي



الحظ أن اإلجابة المحايدة، أو في الحالة التي كنت ال توافق او ال توافق بشدة ليس مؤشراً 

أنك ال تمتلك الصفات المؤهلة لتكون منظماً محترفاً، لكن قد يشير بدالً من ذلك الى المناطق 

  .ي قد تحتاج تدريب أو خبرة إضافيةالتي ال تعتبر قوية بك والت

 

 

 :ألقي نظرة فاحصة على المهارات الخاصة بك

  ما الذي تعرفه بشكل جيد؟ 

 ما الذي تتميز به لتقديم المشورة فيه للناس؟

  ما الذي تعتبر نفسك فيه خبيراً؟ 

 

 

فيها، مثل معظم المنظمين المحترفين هناك بعض المهارات التي كنت تعتبر نفسك متخصص 

والبعض تكون أقل دراية وكفاءة فيها. خذ بعض الوقت واكتب قائمة وقرر اي مجاالً لتنظيم 

االحترافي تكمن فيها قوتك، بمجرد البدء في الكتابة فعالً سوف تتفاجأ بأنك تملك أكثر مما 

تتخيل، هذه القائمة األولية سوف تكون مفيدة في وقت الحق عندما تقوم بتحديد قائمة 

 .ك التي سوف تقدمهاخدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :األدوار التي ستقوم بها 2.2.3

كما ذكر سابقاً، "دورك" كمنظم مهني يمكن أن يكون على مجموعة متنوعة من األشكال، 

تبعاً للحالة وما يحتاجه العميل. ويجب ان تكون على استعداد ألن تكون مطلوباً ليس فقط 

  :مجاالت الخبرة التاليةلقدرتك على التنظيم، ولكن لمواهبك في 

   

 (ادوار اخرى-ادوار محددة -ادوار عامة )

 

 

  :االدوار العامـة

 .مستشـار /1

  .ناصـح /2

 .معلـم /3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :المستشار- 1

  .المتوقع من المنظم المهني تقديم الخدمات االستشارية للعمالء

 :كمستشار سوف تحتاج إلى أن تكون قادراً على

  .احتياجات العميل من خالل المقابالت وتقصي الحقائقتحديد  •

  .تشخيص جوانب المشكلة أو األمور المقلقة •

 .تقرر كيف ان مهاراتك يمكن أن تخدم تلك االحتياجات •

 .وضع برنامج أو خطة لمساعدة العميل الخاص بك • 

 .تقديم خطتك إلى العميل • 

 .تقدير طول وتكلفة العمل •

 .الفعال مع العميل والتوصل إلى اتفاق حول الخطةالتواصل  • 

  العمل مع العميل لتنفيذ الخطة • 

 .تزويد العميل باألدوات والموارد الالزمة لمواصلة البرنامج أو الخطة التي وضعتها •

 

 :الناصـح-2

في حين ان المنظمين المهنيين ليسوا معالجين مدربين، فهم في وضع فريد حيث ان لديهم  

إمكانية الوصول إلى العناصر األكثر شخصية من حياة وتاريخ العمالء. المنظمون المهنيون 

في كثير من األحيان يكونون نصحاء أمينين وموثوق بهم للعمالء، بنفس الطريقة التي يثق 

الناس بأطبائهم أو أفراد رجال الدين مع المعلومات السرية. هذا الوضع الفريد يتطلب 

ولية الشخصية.  كمنظم مهني، يجب عليك تحديد ميثاق الشرف االخالقي مستوى من المسؤ

الخاص بك والتمسك به لكي تضمن ان العمالء يشعرون بالراحة، مما يتيح لك التغلغل عميقاً 

 .ليس في منازلهم ومكاتبهم فقط، ولكن أيضا في كثير من األحيان عميقا في حياتهم

 NAPO نية للمنظمين المهنيينمثال على ميثاق الشرف ل الرابطة الوط

http://www.napo.net/?page=about_ethics 

 



 

  :المعلـم-3

الشخص الذي يطور درسا  انك قد ال تستطيع التفكير في نفسك كمدرس، ولكن كمنظم مهني

للتعليم، فكر بكيفية تدريس هذا الدرس لطالبك )في حالتك هم العمالء(، ثم تأكد أنه يمكن 

 .للعمالء إتقان دروس معينة وتعلم المهارات الالزمة

من المهم تعليم العمالء كيفية القيام بأشياء ألنفسهم، ألن تعليم شخص ما صيد السمك خير 

  .من تقديم السمكة له

 .هدف المنظم المهني هو تعليم العمالء التنظيم، ويكونوا قادرين على تنظيم أنفسهم 

 

المعلمون الجيدون قادرون على كسر المهمة الكبيرة إلى سلسلة من األجزاء الصغيرة، في 

  كل "موضوع" تدرسه كمنظم مهني، سوف تأخذ الوقت الكافي

 .طوات الالزمةلننظر عن كثب في الطرق الخاصة بك وتحديد الخ 

فإنك سوف تحتاج إلى تحديد كيفية تصميم نموذج أفضل للخطوات وشرح االتجاهات وأهمية 

يعرفوا لما هذه  كل خطوة. وخالفاً للمدرسة، تدريب العمالء الذين يدفعون لخدماتك يتطلب أن

 .المهارة مهمة للتعلم وما فوائد تعلمها

 

 

  :االدوار المحـددة
 .اقتصادي منزلي /1

 .خبير نظـم معلومات /2

 .خبير ادارة معرفـة/3

 .مدير مكـتب /4

  .مصمـم /5

 .مدرب ادارة الوقـت /6

 



 

  :االقتصادي المنزلي-1

معرفتك لكيفية ادارة المنزل بكفاءة، وكيفية الحفاظ عليه منظم واالدارة بسالسة لجميع 

المنازل بطريقة تجعل من مهارة هامة أخرى يجب ادارة جميع  الناس الذين يعيشون هناك،

 .الممكن للناس للذهاب نحو روتين حياتهم اليومية

وتبين لهم كيفية جعل  إذا كنت تقدم خدمات تنظيم المنزل، وسوف تذهب إلى منازل العمالء

أن توضح للعمالء أنك لست شركة التنظيف أو المربية، وأنك  منازلهم "أماكن للعمل" وتريد

 :المساحات المعيشة المنزلية التاليةجئت إلعادة ترتيب وتنظيم 

 .مطابخ •

 .غرف الغسيل •

 .مكاتب الرئيسية •

 .غرف األطفال أو مناطق اللعب •

 .غرف المعيشة •

 .غرف الطعام •

 .البدرومات والسندرات •

 .كراجات •

 .حجرات العمل •

  .غرف التخزين •

 .الحجرات والخزائن •

 

  عليكعند العمل مع الناس في منازلهم يتوجب 

  فهم ما يريدون تحقيقه في المساحة، ما هو رويتنهم اليومي

 .والمهام التي يفعلونها كل يوم، وكيف يريدون ادارة االشياء



الهدف كاقتصادي المنزل هو مساعدة الناس على تنظيم وترتيب منازلهم بما يتناسب مع 

 .منظورهم عن البيت السعيد

 

 

  :خبير نظم المعلومـات-2

تعامل مع المبتدئين الذين يريدون حوسبة عناوين كتبهم، أو العمالء في سواء كنت ت

المؤسسات الذين لديهم شبكة معقدة من أجهزة الحاسب اآللي لتشغيل مجموعة متنوعة من 

البرامج، فمن ايجابيات او مميزات المنظم المهني الخبرة التكنولوجية والقدرة على توظيفها. 

 :إلى أن تكون مبرمجاً، ولكن معرفة ما يساعد العمالء مثل وهذا ال يعني أنك سوف تحتاج

 

 .إعداد الملفات والمعلومات •

 .إنشاء قواعد بيانات •

 .الحفاظ على الجداول الزمنية والتقويمات •

 .استخدام برامج إدارة الهدف والوقت •

 

المهني على التنوع المذهل للبرامج التنظيمية اليوم يجعل الحاسوب من أفضل حلفاء المنظم 

 .االطالق

يمكن استخدام وتعليم العمالء استخدام هذه البرامج التنظيمية واالستفادة منها على نحو فعال 

 .في محاولة لتنظيم فواتيرهم الشهرية في المنزل أو إدارة اعمالهم بشكل صحيح

مثل أي شيء آخر، تعلم مهارات استخدام وتوظيف الحاسوب تتزايد مع الزمن، وبما ان 

الحاسوب حليف ممتاز للمنظم المهني فمن الواجب على المنظم المهني، مسايرة الركب 

 .والتعلم والتعليم ان جد جديد

 

 

 



  :خبير ادارة المعرفـة-3

 .إدارة المعرفة هي القدرة على تسجيل وتصنيف، ثم استرداد وإعادة استخدام المعرفة

التي ينبغي أن يحتفظ بها بشكل دائم،  وسوف تساعد العمالء على اتخاذ قرار ما، والمعرفة 

  .وما الطريقة السترجاعها واعادة استعمالها مرة أخرى في وقت الحق

  وسوف تساعد العمالء على النظر في منازلهم ومكاتبهم واعادة تنظيمها،

وعلى سبيل المثال" في منازل العمالء قد تعمل على مساعدتهم في تصنيف وتنظيم "

  :استخدام النوع التالي من األشياءواسترجاع وإعادة 

  .السجالت الشخصية •

 .الفواتير •

 .المكتبات الشخصية • 

 .التذكارات • 

 .سجالت قصاصات األسرة وألبومات الصور • 

  .األفالم المنزلية • 

 .أبحاث علم األنساب •

 

وإعادة في أماكن العمل قد تعمل على مساعدة العمالء على تصنيف وتنظيم واسترجاع 

 :استخدام النوع التالي من األشياء

  .اإلجراءات • 

 .التعليمات • 

  .األساسيات • 

 .البروتوكوالت •

 .الملكية الفكرية • 

 .التجارية الملكية أسرار أو معلومات•  

 .الشركة سجالت•  



 : مكـتب مدير-4

 األنظمة أن يشعرون العمالء والعديد من الواقع، المهنية في حياتهم لتنظيم الناس يحتاج

 تعطى ان تحتاج وأنها لمنظمتهم، الحيوية اهم الجوانب من العمل مساحات في التنظيمية

  األولوية.

 تنظيم على العمالء مساعدة منك يطلب عندما بها تقوم التي الطرق بعض 

 :مساحات أو مكاتبهم

 والحفاظ عليها. لتنظيمها للملفات نظام إنشاء •

 .االنترنت على البيانات قواعد تنظيم •

 العمل. سير نظم إنشاء •

 االتصال. قوائم استرجاع ونظم المحوسبة العناوين دفاتر إنشاء •

 والتقويم. الزمني الجدول تنظيم• 

 الوقت. إدارة •

 االهداف. تحديد• 

 

   مصمـم:-5

 ً  المنظمين على يتعين الداخلي، التصميم صناعة في المهنيين مثل تماما

 أو معيشة مساحات إلى تحويلها كيفية ومعرفة المساحات رؤية على قادرين يكونوا ان

 المنظمين جميع ان يعني ال هذا جمالياً، طابعا تحمل تكون الن باإلضافة عمل مساحة

 من عالية لديه درجة بالتأكيد منهم ديكور، ولكن البعض مصممي يكونوا ان يجب المحترفين

  التصميم الفنية فيوالمهارات والرؤية  الفني الحس

ً  ان الحاالت بعض تمكنه في التي  والنجارين الديكور والبناة مع مصمم جنب إلى يعمل جنبا

 معرفة على يكونون انهم كما الدقة. وجه على يريدون ما تحقيق على العمالء لمساعدة

  التصميم، في الفكرية باالتجاهات

انهم يجعلون  عمالئه، حيث نمط احتياجات يراعوا أن يجب أنهم المهنيون يدركون المنظمون

 المكتب. أو المنزل المناسب في التصميم اختيار عام مع بشكل تتناسب التنظيمية األدوات



  الوقـت: ادارة مدرب-6

 بل العمل في فقط وااللتزام المفرط، ليس المزدحم الجدول لديهم سيكون العمالء من الكثير

  والمدرسة وحتى المنزل. المجتمع في

 هي االمد، وقصيرة الطويلة جدولة األهداف على القدرة من عنها ينتج وما الوقت، إدارة 

 .للعمالء تعليمها يمكن مهارة

 على السيطرة يفقدون فان العمالء التنظيم، وسوء الفوضى خضم وفي األحيان من كثير في

  واستخدامه بحكمة الوقت

 وتعليمهم مهارات الوقت على السيطرة كيفية بتبـيين يقوم حيث المهني المنظم دور يأتي هنا

 . األهداف تحديد وأيضا الوقت وأساليب ادارة

 :على العمالء تساعد قد الوقت إدارة كمدرب

 للوقت. استنزافهم مدى تقييم •

 اليومية. الجداول إنشاء •

  األجل. وطويلة القصيرة األهداف تحديد •

 أو المكتب. المنزل في أنشطة تبسيط •

 الخاصة. خطط للمناسبات وضع •

 

 األهداف سوف واساليب تحديد ومنهجية الوقت إدارة

 وفاعلية. بكفاءة ألحالمهم التخطيط على العمالء تساعد

 

 

 

 

 



  األخـرى: االدوار
 العمالء. خدمة متخصص /1

  صديق. /2 

  عام. متحدث /3

 

 

  العمالء: خدمة متخصص-1

المجتمع،  او العمل او المنزل في حياتنا تنظيم يستطيع شخص مجرد ليس المهني المنظم 

 خدمة في متخصص العمالء فهو مع التعامل في االحترافي يمتلك االسلوب ولكنه شخص

 .  العمالء

 اي العمالء رضا مستوى تعزيز إلى تهدف التي الممارسات من مجموعة هي العمالء خدمة

 وبتعريف أدق: العميل رضا نال المنتج قد أو الخدمة بأن االحساس

 ذات خدمة تقديم خالل من العمالء وتوقعات احتياجات تلبية خاللها من يتم التي العملية هي 

 . العمالء رضا عنها ينتج عالية جودة

 بالتالي: يتصفوا ان ويجب عليهم

 األمانة.•  

 النزاهة. •

 الحسنة. النية •

 االحترام. •

 

 يقوله ما سماع على القدرة لديهم الممتازة العمالء خدمة مهارات المهنيون مع المنظمون

 .إليه يحتاجون وما يريدون، العمالء، وما

 العمالء. مكان في أنفسهم وضع على القدرة ولديهم ممتازة، االستماع مهارات لديهم

 



 : الصديـق-2

ً  تكون ان  عمل عالقات تحتاجها إلقامة التي االشياء اهم من العمالء مع تعاملك في وديا

 من او منه يتجزأ ال جزء أصبحوا انهم العميل يشعرون المهنيين المنظمين من كثيرجيدة، 

 الى المطاف نهاية في يؤدي مما التعامل في واالريحية الثقة من مساحة يبني وهذا قضيته،

 معروف مبدأ العائلة "وهذا او كاألصدقاء العمالء فيصبح مبهر، بشكل التنظيمي العمل اثمار

 أيضا". االعمال رجال عند

 

 

 : العـام المتحدث-3

ً  المهنيون المنظمون  من كثير في يمكنهم وذلك ما ممتازة اتصال بمهارات يتمتعون غالبا

ً  فهم العام، المتحدث وظيفة ليشغلوا فرص تأتيهم ان االحيان  الفرص هذه يستثمرون ما غالبا

  اعمالهم. تعزيز في

 المهني التنظيم في افكارك والتحدث عن الناس من حشد امام الوقوف على قادرا تكون ان

  المنظمين. من كبير لعدد طبيعي بشكل يأتي امر هو

 الوقت مرور مع تعلمه يمكنك شيء المجال، فهو هذا في الخبرة ذوي من تكن لم لو وحتى

 .الالزمة بالنصائح وبالممارسة واالخذ

 

 

 

 

 

 

 



 للتخصص: طرق 2.2.4

 

 شغفه.  ومدى قوته واضح بشكل يمثل الذي العمل يكون أن يمكن مهني منظم كل

 خلق على القدرة- اآلخرين مثل المنظمين مع تتقاسمها سوف سمات هناك أن وفي حين

 ومهارات للتنفيذ، قابلة خطط لوضع تقارب وهناك الوقت، إدارة مهارات الفوضى، من النظام

 يعتبرون المحترفين المنظمين بعض أن حين المنزلية، في اإلدارة ومهارات المكاتب تنظيم

 عن النظر بغض تحدي اي لتحمل استعداد على هم الذين اولئك انهم بمعنى عموميين أنفسهم

 وكبار السن الخاصة االحتياجات ذوي مساعدة المثال سبيل على فيه، تخصصهم درجة

  وغيرهم.

 يناسبك. ما اختيار ومختلفة ويمكنك متنوعة تخصصات نعرض وهنا

 

  سكني: تخصص-1 

 قابلة اماكن منازلهم وجعل المنزل تنظيم موضوع تحدي على يوم كل الناس يساعدون

 وبإمكانهم التركيز والخزانات والكراجات وغيرها، المطابخ وينظمون يرتبون فهم للعيش،

  جوانب. عدة اوعلى واحد جانب على

 والبعض االخر هكذا فقط الخزانات تنظيم على قائمة اعمالهم المحترفين المنظمين بعض مثالً 

 وأكثر. المجالين بشغل البعض يقوم بينما المطابخ، وتنظيم ترتيب على قائمة

 

 

 : صغير مكتب/  منزلي مكتب-2

 لتنظيم العمالء يساعدون كيف يعرفون المنزلية المكاتب او الصغيرة المكاتب متخصصي

 الملفات تنظيم في العمالء يساعدون انهم حيث بنجاح، اعمالهم بإدارة للقيام المساحة

 . المعلومات نظم وادارة وقواعد البيانات

 أو ومكاتب الدعم سكرتارية بخلفيات يأتون المجال هذا في المهنيين المنظمين والغالب من

 االدارية. الخلفيات

 



 

 :الكبيرة الشركات-3

ً  عملت قد كنت إذا  عن مختلفة بطريقة تتم فيها االمور ان تعلم فأنت كبيرة، في شركة مسبقا

 ان فيها، لدرجة واالجراءات للنظر القواعد من متنوعة مجموعة الصغيرة، هناك الشركات

 الكبيرة الشركات متخصصي من االوراق. مجموعة ملء يتطلب مكانها من خزانة نقل حتى

 السياسات وفهم الكبيرة العمل بيئات واالداء في بالعمل يستمتعون المهنيين المنظمين من

  الكبيرة. الشركات بناء في واالجراءات البيروقراطية

 العمل مساحات تنظيم من ان تتراوح الكبيرة الشركات مستوى على التنظيمية التحديات

 تكون سوف الحاالت، من كثير المشروع في إدارة أو العمل سير عمليات لتحليل الفردية،

 .لخدماتك الشركة وفاتورة االقتراح، وكتابة الشركات، لعمل تقارير لتقديم حاجة هناك

 تعيينهم في يتم حين في الشركة، داخل محددين أشخاص مع يعملون والمتخصصين أحيانا

 التنظيمية. تحدياتهم مع بالناس مليئة كاملة إدارة لمساعدة أخرى أحيان

 

 التـدريب:-4

 على الحصول كيفية حول الفئات يعلم سوف التدريب على يركز الذي المهني المنظم

 أو الصغار بتدريب يختص المدربين بعض تطويره، محدد تم منهج إلى استناداً  التنظيم،

 شخصياً. تدريبا االفراد يدرب اآلخر والبعض الشركات، مع يعمل اآلخر والبعض المجتمع،

 بتأليف يقومون الذين هم أولئك األحيان من كثير في التخصص هذا المهنيون في المنظمون

ً  كتابة أو الكتب  موهوبين والتلفزيون ألنهم الصحافة في بهم يستعان ما المقاالت، وغالبا

 .وخبراء اتصال

 

 

 التـحدث:-٥
ً  التحدث يتخصصون في الذين المهنيون المنظمون   يعملون أنفسهم يجدون ما غالبا علنا

 المهنية حياتهم تبدأ قد مهنيين كمتحدثين المهنية كامل بدوام أيضا ولكن كمنظمين، فقط ليس

ً  يقضون أنهم نجد ولكن التجارية، األعمال لجذب الحرة كطريقة المناظرات باستخدام  أقل وقتا

 . يثمر فيما اوقاتهم يستغلون وبالتالي فهم الشخصية المناظرات في

 .العلني للحديث ترتاح أنك حالة في جدا مربح التخصص هذا



 

 الماليـة:-6

 أكثر والمحاسبة المال عالم عن أكثر يعرفون الذين الناس بعض هناك- األمر نواجه دعونا 

 الناس ومعرفة األرقام معرفة من نوعه من فريد مزيج لديهم المالية منظمو غيرهم، من

  فيه. المرغوب هو المزيج هذا أيضاً،

او  المال مجال في المهني خلفية المنظم لدى أن يكون يتطلب المجال هذا في التخصص

 .المحاسبة

 

 التـقنيـة:-7

 مع التقنية، يفعلونه اخر ما او بشكل لديهم اليوم حياتهم ينظمون الذين الناس من الكثير 

 التكنولوجيا قطع جمع على المهنيين لمساعدتهم للمنظمين حاجة في العمالء من والعديد

ً  تعمل وجعلها  . جنب الى جنبا

ً  نحن  يتم لم التي بالرسائل االلكتروني البريد يمتلئ عندما الوضع يكون كيف نعرف جميعا

ً  ولد المهني المنظم وهكذا، لتنظيمها طريقة هناك وليس عليها الرد  العمالء لمساعدة فنيا

 وقوائم العناوين، ودفاتر البيانات، وقواعد ملفات من الحاسب في شيء أي تنظيم على

 .الذكية والهواتف اإللكتروني، والبريد االتصال

 

 األسـر:-8

 تساعد قد فهي ونظامها، االسر بقاء تهدد التي التحديات مع يتعاملون االسر متخصصي

 واستراتيجيات لتبسيط طرق اليومية ومعرفة حياتهم روتين تبسيط على واالمهات اآلباء

  وفعالية. بكفاءة المنزلية المساحة استغالل على األطفال مساعدة أو اليومية، الروتينية

 وتفويض تنظيم المنزل على في الرئيسي بالدور يقوم الذي الشخص تساعد أن ويمكن

 التنظيمي العمل في األسرة في االفراد اآلخرين مشاركة على للحصول وطرق المسؤولية

 .االسري

 أولئك أو فعال، نحو على اسرهم نظموا الذين عادةً اآلباء هم التخصص هذا مع المنظمون

 من كثير في. االجتماعيين األخصائيين أو النفس، وعلماء والمعلمين، الخبرة لديهم الذين

 .سكني أخصائي أيضا األسري األخصائي األحيان

 



  السـن: كبار-9

 المهنيين المنظمين الى السن يحتاجون كبار دور الى منازلهم من ينتقلون الذين السن كبار

 ما ومعرفة االمتالك، من الجديدة وتخطي عمر المرحلة هذه خالل الذهاب على لمساعدتهم

 . وضعهم الجديد لحياتهم العمل هو

 السن كبار مع للعمل لدى المنظم انجذاب يكون أن المجال يتطلب هذا في التخصص

المحترفون  المنظمون حياتهم، في جداً  الصعبة التحوالت هي ما تجاه وحساسية

 بأنهميشعرون  وأنهم مجزية، جداً  التجربة أن يؤكدون السن كبار مع العمل في المتخصصون

 .العمالء قبل من تقدير موضع

 

 االنتقـال:-10

 بيوتهم أو ينتقلون إلى بيوت جديدة، يبيعون وهو أن الناس أبداً  يتغير ال واحد شيء

 يبقى. ان وما يجب عنه يستغنوا ان يجب ما حول قرار التخاذ ويحتاجون

 واحد مكان في كانوا الذين االشخاص أو" االشياء"من كثرة تلك  يعانون الذين لألشخاص 

 المتخصصين لمساعدة الخبراء من المساعدة يتطلب األحيان بعض فإن النقل عديدة، لسنوات

 والتعبئة يترك، وما يبقى ما حول ممتلكاتهم، واتخاذ القرارات جبال فرز خالل من العمالء

 . منظم شيء وكل الجديد منزلهم إلى يصلون بحيث منظمة بطريقة الممتلكات وتغليف

 المنظمين مع بالتنسيق يقومون المجال هذا في يعملون الذين المحترفين المنظمين بعض

ً  والعمل لموكليهم االخرى الوجهة في المهنيين  مخطط هو كما التحرك لضمان جنب إلى جنبا

 .لها

 

 الطوارئ: خدمات-11

 فقط، االزعاج نقطة الى ليس عندهم النظام وعدم الفوضى وصلت الذين الناس بعض هناك

  سريع. تدخل الى تحتاج التي االزمة مرحلة الى ولكن

 الطوارئ. خدمات يوفرون الذين المهنيين المنظمين تخصص فهنا

 يتم األحيان بعض في أنه يؤكدون المجال هذا في يتخصصون الذين المهنيون والمنظمون 

 لمساعدة أو األسرة عضال في مرض لديهم الذين الناس حاالت للمساعدة في استدعائهم

 اللباقة وحساسية مع الشخصية منظم من استثنائي نوع التخصص هذا مسن، يتطلب شخص

 الموقف.



 

 

 ": الخاص تخصصك " اصنع

 تطويرها المهني يتم التنظيم صناعة في التخصصات من متنوعة مجموعة هناك ترى، كما

اساس  على تقوم التخصصات أن الصناعة هو هذه في لالهتمام مثير شيء يومياً، وهناك

 .ذلك في الناس ومخيلة اإلبداع

ً  جديد تخصص تبتكر أنك وقد تجد  .يزدهر وجعله تطويره يمكنك كما اليه غيرك يسبقك لم كليا

 

 


