
 

  

 

 

 

 

جــرافيــك  مــعــهــد 

 أكــــاديــمـــي

 ..يــقــدم

 

 " دورة الـتنظيم االحتــرافي "

 

 

 

 

 

 



 

 

 " مـظــتن يفــك. " 3

 على تطبيقها ثم ومن األساسية، التنظيمية المبادئ بمراجعة نقوم سوف الفصل هذا في

 ال أنه تذكر. المنزل تنظيم الشخصية، تنظيم ذلك في بما اإلنسانية، الحياة مجاالت مختلف

 بها تنظم التي الطريقة في التفكير على قادراً  تكون أن عليك منظماً؛ تكون أن فقط يكفي

 . تعمل وكيف نفسك،

 التي التنظيم منظومة وتنفيذ وصف التفكير، على القدرة- المهني التنظيم جوهر هو هذا

 .لعمالئك وتعليمها الخاصة، حياتك في تستخدمها

 التنظيم لمبادئ شامل فهم لديك سيكون الفصل، نهاية الى فيه نصل الذي الوقت وبحلول 

 االول. عميلك مع استخدامها واالدوات والتقنيات التي يمكنك

 

 :التنظيم منظومة 3.1

ً  الشخص يجعل ما على نظرة نلقي سوف األول، القسم هذا في  .منظما

ً  يكون الناس بعض أن ذلك يحدث كيف   ال؟ اآلخر والبعض منظما

 واعي؟ منظم أو طبيعي منظم أنت هل

 .ومرتبة عملية منظومة خلق على قدرتهم على يعتمد المنظمين معظم اساس

 وانشاء واحد؟ النظام اجزاء جمع كيفية في وفكرت لك سبق هل ولكن

 إلنشاء يلزم ما كل-منظمة  منظومة إنشاء أساسيات القسم هذا يكشف 

 .بخطوة خطوة شيء، ألي نظام أي من أجزاء

 

ً " الشخص يجعل الذي ما 3.1.1  ؟"منظما

 



ً  تكون ان"  ". مكتسب "سلوك موروثة انها سمة ليست منظما

 مهني. منظم ايزاك، باري -

 المنظمون. يتشاركها والسمات التي الخصائص من العديد هناك

 :المثال سبيل على

  بالنظام. االستمتاع •

ً  نفسه عتبري •  .هادئا

 .ومنضبطة ذاتية دوافع لديه •

•  ً  .بشيء للقيام أفضل طريقة في التفكير يكون دائما

 .ومنظم أنيق منزل لديه• 

 .السيطرة في كونت أن حبي •

 .التزاماته حفظ في وجاد بالثقة جدير• 

 لألنشطة. شخصيال هجدول على الحفاظ •

 .بسهولة الحلول وإيجاد األشياء ابتكار •

 .واإلجراءات واألنظمة القواعدمع  التعامل في االستمتاع •

 .المدروسة باالختيارات القيام •

 

ً  تقع الخصائص، هذه من كثير أو بعض امتالك   : فئتين من واحدة في عموما

 .طبيعي التنظيم بشكل /1

 .بوعي التنظيم /2

 ً ً  يكون أن ويمكن أيضا  .االثنين من خليطا

 

 

 



 يكون ان يمكن الكالم هذا ان الواقع في" التنظيم جينات" لديهم إن يقولون الناس بعض

 ً  .الصناعة لهذه فطري انجذاب لها الشخصيات بعض كون صحيحا

 

 رسم على ًقادرا يكون قد طبيعي، فالفنان بشكل موهوب كفنان الطبيعي المنظم اعتبار يمكن

 حرفته ويجب يتقن ان الفن يجب مدرس فان ذلك ومع فعلها كيف علم على ليس تحفة، ولكن

 األدوات عليه اختيار ويترك األخرى، يجب نوع من فرشاة يستخدم كان لماذا يعرف أن

" منظماً طبيعياً كان يريد، إذا التي النتائج على للحصول استخدامها كيفية عرفوي المناسبة

". 

 

 لتحليل الوقت بعض إلى تحتاج قد منظمين، يكونوا كيف اآلخرين تعليم في وإذا كنت ترغب 

 .بك الخاصة النظم

 

 

 خطوة يتعلم انه حيث والفكر، التنظيم عملية خالل من مر قد شخص هو الواعي المنظم

  ؟؟ولماذا؟؟ ذلك فعل كيف مثالً  اسئلة لويسأ الشيء لفعل بخطوة

 التخطيط، خالل التنظيم من الى التنظيم عدم مرحلة من انتقلوا حيث- العصاميين غالبا وهم 

 والتنفيذ. والتطوير،

 

 

 :األساسي النظام إنشاء 3.1.2
 

 ". المشاكل جميع يناسب مقاساً واحداً " ليس[ التنظيم"] 

ً  النظام يجدي ان هو المهم الشيء   المنظمين النظام. يحب العميل العميل، او أن مع نفعا

ً  االكثر المهنيين ً  نجاحا  لفعل وسيلة طريقها يملكون عن للتنظيم منظومة لديهم يكون غالبا

  االخرين. الناس على تطبيقها يستطيعون ناجحة المنظومة كانت األشياء، وإذا

 



 

 

 النظم من العديد يصلح، وتقوم ال وما يصلح ما لمعرفة كافية فترة وتكريرها صقلها تم فقد

 وهي كالتالي: ناجح نظام خطوات من "10" على التنظيمية

 

 :المشكلة أو الحالة تقييم /1

 .عامة لمحة أخذأن ت إلى تحتاج تنظيمي، سيناريو ألي للنظر تبدأ عندما

 الحالي للوضع شامل انطباع على الحصول إلى عامة تحتاج صورة للبدء ألخذ أفضل مكانو

 نظرك. وجهة من تنظيمه بنجاح وكيفية

 

 

 :المرغوبة النتيجة تحديد /2

 .الممكنة النتائج أفضل تصور التنظيم تبدأ أن قبل

 للحصول به القيام يجب ما تحديد بداية في نقطة يعطي سوف ممكن سيناريو أفضل تصور

 .المطاف نهاية رؤيتها في التي تريد النتائج على

 

 

 :يعمل ما تحديد /3

 . فيه العمل يمكن وما المكان في النظام على التعرف

 خذ." تصلحها ال كسرها، يتم لم من قبل: "إذا المقولة هذه سمعت قد أنك فيه ال شك مما

ً  يعمل ما على نظرة  يعمل. كيف وحدد حاليا

 

 

 



 

 

 

 

 :يعمل ال ما تحديد /4

ً  لديك سيكون عمله يمكن ما تالحظ تبدأ عندما الحال بطبيعة  المعلومات حول من مزيد أيضا

 . يعمل ال ما

 ً ً  شيء كل سيكون أحيانا  قليلة أمثلة مجرد يكون أن يمكن األحيان بعض في يعمل، أو ال تقريبا

 .تعمل ال

 

 الواقع في هي التي األمور تلك هي التنظيمية المنظومة في تعمل ال التي األشياء عادة

 .والطاقة ومضيعة للوقت مزعجة

 

 

 :الخطة وضع /5

من البداية، ومعرفة إجابات بعض األسئلة وضع خطة  عليك يجب منظم شيء على للحصول

 مثل:

 التنظيمية؟ المهمة هذه إكمال إلى تحتاج سوف الخبرة أو المعرفة من نوع أي

 اوالً؟ ما شيء تعلم عليك أو يتوجب اصالً، المعرفة تمتلكها هذه وهل

 

 تعلم عليك يجب ما، برنامج باستخدام المعلومات بإضافة تقوم كنت إذا المثال، سبيل على

 .اوالً  البرنامج وفهم

 

 



 :الخطة في العمل خطوات تحديد /6

 أين من تأخذها؟ تحتاج أن التي الخطوات هي ما الحل؟ إلى المشكلة تنتقل من سوف كيف

 هناك وهل تحتاجها؟ التي سوف األدوات هي ما تعقيدها؟ او سهولتها مدى ما بالضبط؟ تبدأ

  تبدأ؟ أن قبل يحدث أن شأنه من شيء أي

 .المطلوبة التنظيمية نتيجةال تتخذها لتحقيق سوف التي الخطوات اجلس وارسم

 

 

 :الخطة تنفيذ /7

 لخلق به القيام يجب هو ما كل وتفعل تشمر األكمام حيث للعملية، التنفيذ مرحلة هي هذه

 . النظام

 التنفيذ إجراءات أو لخطتك وضعك وفقاً لكيفية خالل خطوات من يتم فيه شك ال هذا مما

 بك. الخاصة

 الصغيرة اإلنجازات وتحديد الواحدة إجراء الخطوة تتخذ سوف التنظيم من المرحلة هذه في

 .بك الخاص الرئيسي التنظيمي الهدف إلى الطريق طول على

 

 

   الخطة: تغيير /8

 في تتقدم كلما إلى تصحيح تحتاج التي األشياء سترى تنظيمية خطة أي بتنفيذ تقوم عندما

 الخطة.

الوقت  من الكثير لك ما، سيوفر شيء وتصحيح طفيف القيام بتغيير على قادراً  تكون أن 

 الحقاً.

 .قليالً  تغييرها يمكن ال أنك يعني ال خطة والن لديك

 

 



 :النتائج تقييم /9

 الفعل، ردود على والحصول التنظيمية، منظومتك باختبار لك حيوية تسمح أداة هو التقييم

 . تعمل كيف ومعرفة

 وتحديد الجديد النظام هذا تفضل كنت كم ترى ان يمكنك حيث المرحلة هي هذه

 . الضعف نقاط

  ال؟؟ ام للتطبيق قابلة النتائج هل توقعولكن  الكمال، تتوقع ال

 تعتبر هي النجاح. التعلم عمليةو

 

 

 والتحسين: التكرير /10

 . جديد نظام لصقل الوقت بعض ستغرقت االحيان بعض في

أم  يعمل كان إذا ما لمعرفة العادية اليومية الحياة ظروف ظل في لالختبار طرحه من بد الو

 . ال

 وقيم اهليته، مدى قرر المكان، في جديد نظام هناك ليكون لوقت حتياجكا السبب هو هذا

 .تريدها التي بالطريقة للعمل تحسينه كيفية بشأن قرار اتخذ ثم ومن فاعليته

 منظومة؟ لديك بالفعل هل

 

الناجحة  للمنظومة العشرة الخطوات على بناءً  للمشكلة، حل لديك نظام ربماذلك  معرفة دون

 . أعاله المذكورة

 ؟... الفوضى في غارقة غرفة الى تذهب عندما تفعل بماذا فكر

 

 االمور بإنجاز تقوم االمثلة، وقد وغيره من المثال هذا لحل العشر الخطوات استخدام يمكنك

 قد التي خطوات العشر عن تقل ال ان تأكد ولكن بك الخاص والنظام الخاصة الفريدة بطريقتك

ً  عرفتها  .وشاملة كاملة تكون أن أجل من سابقا

 


