
 

  

 

 

 

 

جــرافيــك  مــعــهــد 

 أكــــاديــمـــي
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 .غرفة كل تنظيم 3.4

 

أو  واحد أو ككل، منازلهم في الفوضى معالجة في يساعدهم عمن يبحثون العمالء يكون قد

 . النظام عدم من تعاني التي المجاالت من اثنين

 لك المهمة بالنسبة والمفاهيم التنظيم ألفكار المنزل وجمع في الغرف الهم تفصيل يلي وفيما

 .للدراسة

 

 المالحظات، إضافة يمكنك بحيث العمالء مع العمل عند الدليل هذا إلى الرجوع يمكنك

 والرسومات. المجالت قصاصات

 

 

 

 .النوم غرفة 3.4.1

 

 العميل سيحتاجك الغالب في التي الشخصية المساحة هي األرجح على هي نوم غرف

  لتنظيمها.

 االشخاص فيه يقضي الذي المكان التالي؛ وهي االسترخاء والتجديد لليوم حيث النوم غرف

  وقتهم. معظم

  وتحليلها. وافكار العميل برغبات تعبئتها يمكنك الغرفة، لتحليل بإرفاق نموذج قمنا

 

 

 



 

 

 

 

 الغرفة" تحليل "نموذج

 

 المساحة؟ هذه العميل كيف يستخدم /1
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 .الغرفة تخطيط وصف /2
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 "الرسم. األثاث ووضع الحجرات، واألبواب، النوافذ ذلك في بما الغرفة، مالمح أرسم /3

 ".العميل رغبة على يتغير بناء

 

 

 



 

 

 

  ؟همن االستفادة يمكنك للتخزين أثاث أي هناك هلوجد؛ و إنالحالي  النظام وصف /4
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 الحالية. التنظيمية الغرفة؛ والمخاوف حول العميل قائمة /5
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 .المساحة لهذه العميل يراه" سيناريو أفضل" وصف /6
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 النوم". غرفة "نشاطات 
 

 الهاتف، على والتحدث بالتطريز، والقيام للقراءة، نوم غرف تستخدم أن أيضا   يمكن

 . العمل وحتى المحمولة الكمبيوتر أجهزة واستخدام التلفزيون مشاهدة 

 متصلة تكون أن يجب النوم غرفة أنشطة أن التنظيميين الخبراء من العديد ويعتقد

 بالنسبة عمله يمكن ما أفضل يقرروا أن يجب المطاف نهاية في العمالء باالسترخاء؛ بينما

 السبب اكتشاف على مساعدتهم عملك سيكون االسترخاء، تبث نومهم ال غرف كانت إذا لهم،

 .اصالحها على ومساعدتهم

 

 لجعلها العمالء نوم لغرف افكارك بوضع وقم النوم، غرفة لتنظيم األفكار هذه مراجعة

 مريحة.

 

 

 

 



 "األسرة".                              

 

  توفر ان يمكن فاألسرة النوم، غرفة في ضرورة كونها إلى وباإلضافة

 . إضافية تخزين مساحة

 الى تحويله يمكن العادي السرير وحتى التخزين، به ميزات النوع المدمج من اسرة هناك

 تخزينية. مساحة

 

 و السرير تحت وضعها بسهولة يمكن البالستيك من المصنوعة التخزين وحدات

األغطية  مع مسطحة بالستيكية تخزين صناديق بترتيب نقوم الحاجة؛ حيث عند اإلزالة

 المعدن أو والخشب، مخروط، شكل على البالستيك-االشكال  بمختلف السرير تحت ببساطة

 التخزينية. المساحة تضاعف وذلك استخدامها، يمكن التي الرفوف وحدات بإضافة او

 

 النوم". غرفة "أثاث                          

 

 أن من وهي التأكد النوم غرفة في إضافية تخزينية مساحة على عملية للحصول طريقة هناك

 المثال: سبيل على مزدوج؛ استخدام لها يمكن أن يكون النوم غرفة في األثاث قطع

 فصل طريق عن الفور على فائدتها   يمكن مضاعفة كوميدينو توجد السرير جانب على

 وتلك ومشكلة، مرتبة اصناف عدة على يحتوي ان يمكن الواحد الدرج ان بحيث االدراج

والوصول  المشاهدة سهولة السوبرماركت ويمكنها ضمان من شراؤها يمكن الفواصل

 الفوري.

 ذكر العمالء. االكتظاظ هو االدراج في التخزين حول المحبطة األمور أكثر من واحدا   أن تذكر

 .للتجعد تجنبا مكدسة تكون ال ان بحيث درج لكل المالبس من العديد توضع ال أنه من للتأكد

 

 

 



 

 ."الخزانة"                              

 

 .جيدا   تنظيما المنظمة الخزانة هو نوم غرفة في للتخزين الرئيسي المصدر

 التقليل. هو بالخزانة به تقوم شيء واهم أول

 

 لديك سيكون السنة، من لجزء جدا   حار أو جدا   بارد يكون أن إما مناخ في تعيش كنت إذا 

 بعيدا   المالبس هذه بتخزين قم كامل؛ لموسم تستخدم التي لن المالبس من متنوعة مجموعة

 الرئيسية. الخزانة عن

 وعلى( والقصيرة الطويلة المالبس) الحجم حسب المالبس تنظيم على العمالء بمساعدة قم 

 . إليها الوصول ليسهل اللون، حسب

 

 .المناسبة االدوات على احصل المتبقية، االشياء لتنظيم استعداد على كنت إذا

 لألدراج لتغيير ذكرناها التي تلك عن والتي تختلف الوحدات هو الخزانة لتنظيم وأفضل حل

 . التخزين خيارات

 الخزانة داخل يوضع الذي الحديدي القضيب او الحديد قطعة باستخدام سنقوم الحالة هذه في

عدد  ضعف يسمح بتخزين فيها؛ ما المرغوب للخزانة التخزينية المساحة زيادة يمكننا بحيث

 .واحد مكان في تخزينها يمكنك التي المالبس

 

 األرض بشكل عن بعيدا   كافية مسافة على على احتواءها الرفوف أو القضبان تثبيت عند تأكد

 بوصة 76 عن يقل ال المعاطف بحيث أو للفساتين المالبس تكون قضبان ان يجب عام،

 . األرض فوق( سم 192)

 91.5) بوصة 36 عن يقل ال بحيث يكون أن والمعاطف يجب الرياضة وللقمصان ومالبس

 .األرض من( سم

 



 

 

 المالبس الخاصة به بعض لقياس تحتاج قد خاص، بشكل القامة طويل عميل لديك كان إذا

 .للتأكد

 

 مذهل ويمكنك الحصول اليوم العمالء خزانات تنظيم على لمساعدتك المتاحة عدد األدوات

 شماعات خمسة إلى يصل ما لتثبيت لك تسمح التي – الشماعات قابض من شيء كل على

ونظم التخزين، كالرفوف - فقط واحد تعليق على قادرة تكون ما عادة التي المساحة مقدار في

 وحاويات التكويم. لألحذية، المبتكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األطفال". نوم "غرف                        

 

 لطفل؟ لتنظيمها العميل التي تساعد النوم الغرفة كانت لو ماذا

 فيها الطفل لتعامل سلسة الطفل نوم غرفة الحسبان جعل في لتأخذ إضافية اعتبارات هناك ثم

 مهاراتهم التنظيمية. تطوير على األطفال يساعد الزمن، الكثير من للعمالء سيوفر

 

 شيئا   غرفته جعل هو للطفل بها القيام يمكن التي األشياء أفضل من انه يعلموا العمالء دع

 وادارته بسهولة. فيه التحكم يمكن

 على للحفاظ والتنظيم المساعدة بعض يحتاجون دائما   الصغار األطفال فإن وبطبيعة الحال،

 نومهم. غرف

 

 

 

  الصغير". الطفل "غرفة                  

 

 السهل من يكون أن يجب شيء كل أن الصغير هي الطفل لغرفة التجربة وبحكم

 .كافية يوفر حماية وايضا   المنهكين، الجدد واألمهات اآلباء متناول وفي إليه الوصول

 

 للتخزين. مثالية مساحة تحتها يكون ما غالبا   الطاوالت

 الداخلية والمالبس الحفاضات مثل التغيير سريعة المواد استخدام السالل لتخزين يمكنك

 .الصغير للطفل

 

 ألطفالهم. هزاز كرسي على الحصول في يرغبون اآلباء من والكثير



 التي والتماثيل التذكارات لعرض عاليا   التحف ويجب وضعه رف الطفل أيضا   غرفة تشمل قد

 الطفل غرفة تكون أن يجب ذلك، من للكسر؛ واألهم قابلة هي

 .النوافذ جميع تأمين وأن يتم آمنة

 

 

 

 الطفل". "غرفة                       

 

 يستطيعون ال أنهم يشعرون حيث نقطة يصلون الى حيث باإلحباط للوالدين الشعور يمكن

 المحنطة، الحيوانات األطفال، غرفهم مثل ألعاب تملئ التي الفوضى خالل من أطفالهم رؤية

 .بسرعة التي تتكاثر المنزلية، واالشياء والواجبات الحرفية، والمواد المدارس، ومشاريع

 

 نفس وفي منظمة بطفلهم الخاصة المساحة جعل على العمالء مساعدة هو كمنظم عملك

 .للطفل وصديقة وجذابة جميلة الوقت

 

والشهادات  التذكارات لجمع وترتيب رف المتنوعة، االلعاب لجمع صندوق وترتيب بتنظيم قم

 بحيث الفوضى من للدراسة الخالي المثالي المكان اعداد تنسى وال بالطفل، الخاصة التقديرية

 الطالب. تشتيت على يعمل ال

 

 في يحتاجونها ال واالشياء التي االدوات بجمع القيام على األطفال ويمكن للعمالء تعليم

 . مناسب مكان في تخزينها او بها التبرع ألجل صندوق

 

 

                       

 



 

  المراهق". "غرفة                           

 

 وإرسال بأعمالهم، للقيام خاصة مساحة الى حاجة في غالبا   المراهقين معروف، هو كما 

 .  وحده يكون أن لمجرد أو اإلنترنت، عبر األصدقاء إلى الرسائل

 مساعدتهم على قادرا   لتكون أخذهم ببراعة عليك يجب فإنه للغاية، مستقلة العمرية الفئة هذه

 . التنظيم في

 

 أشخاص وكأنهم والتفاعل معها العملية هذه في إشراكهم هي بذلك للقيام طريقة أفضل

 المساحة تنظيم في استخدامها تريد التي الكيفية في مساهماتهم على والحصول بالغين،

  المرغوبة.

 بصدد كنت إذا اإلبداعية السيطرة بعض الى حاجة في دائما   والمراهقين وكبار السن االطفال

 .تنظيمية بعملية القيام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الضيافة". "غرفة                          

 

  عليها. الحفاظ في وسهلة مريحة غرفة تكون أن وينبغي

 أن أيضا   يمكن المنزل ولكن سكان من معين لشخص مخصصة مساحة ليست الضيافة غرفة

 .للتخزين ممتازة مساحة تكون

 قدوم حال في ضيافة غرفة الى بسرعة تتحول أن يمكن بحيث المساحة والطريقة هي ادارة

 وجودهم.  عدم عند بفعالية واستخدامها ضيف،

 . الضيافة لغرف توقعاتهم حول العمالء مع تحدث

  وهلم جرا . له؟ تستخدم الضيوف استقبال وبماذا غير استخدامها؟ يتم مرة كم عادة

 وقم الضيافة غرف في متكرر بشكل العميل استخدامها يكثر التي االشياء بتخزين تقم ال

 باحترافية. بذلك تقوم ان وليست مخزن؛ المهم ضيافة غرفة تبقى بحيث بترتيبها

 

 

 الحمام. 3.4.2

 

 العمالء آثار كافة على يحتوي الذي- المنزل االماكن حيوية في أكثر من واحدة هي الحمامات

  الجديد. واالستعداد لليوم لالستحمام، الشخصية

 تكون ان يمنع ال ذلك لكن وظيفية، لتكون صنعت ما عادة الحمامات أن من الرغم على

 . ايضا   جميلة الشخصية وتكون العمالء لمساحة امتدادا

 من االنتقال على تساعدهم انها بحيث مهمة خدمة تقدم وجميلة المظهر المنظمة الحمامات

 . النفس تفتح انها اي اخر بمعنى ايجابية االكثر العمل مرحلة الى االستيقاظ مرحلة

 سلة افراغ طريق عن مرة يوميا ، االقل وتنظيف الحمام على بتطهير العمالء انصح

 اسبوعيا   مرة والقيام بفحص والصابون، الشامبو من الفارغة الحاويات رمي المهمالت،

 االدوية. لخزانة

 



 

 الحمام". "مساحة                     

 

 . ومرتبا   جذابا ، وظيفيا ، يكون أن ينبغي فيه المشي عند الحمام في تراه ما

 وأدوات الزينة الجذابة الصغيرة التخزين وحاويات أو غيرها، الزجاجية العبوات ضع 

 أو مزخرفة، صينية على العطور زجاجات للمناشف، صغيرة سالل الصغيرة، والصابون

 .جذابة بطريقة عرضها يمكن كلها المعطرة، الشموع

 

 

  المغسلة". او الحوض"                    

 

 مكان هي الحمام في فالمغسلة الحمام، في ضرورية كونها إلى وباإلضافة

 . التكاثر يمكن للفوضى حيث

 

 يتم أن يمكن االشياء من والمستحضرات وغيرها التجميل ومواد والصابون الماكياج ولكن

 .مغسلة الحمام على فعال بشكل تخزينها

 

  السائلة المكياج مواد تبقى أال التطهير يجب على العمالء مساعدة تذكر أوال ،

 . لسنة العادي والمكياج أشهر؛ ستة من أطول لفترة 

 .للجلد الموضعية األدوية من وغيرها الوجه وكريمات للمرطبات نفسه الشيء وينطبق

 .المواد هذه على التواريخ من التحقق العمالء تذكر أن من تأكد

 

 غيرها محتويات أو المغسلة لتنظيم بجوار التي األدراج داخلالحاويات البالستيكية  استخدام

 على أقترح. الصغيرة األشياء لتنظيم استخدامها يمكن المسطحة البالستيكية الحاويات من



مما  الحمام الى ونقلها مثال ، المطبخ في تستخدم ال التي االضافية الحاويات استخدام العمالء

 .مكلفة تكون والتي قد الجديدة الحاويات شراء عن يغني

 

 

 األدوية". "خزانة                     

 

 الحاجة. عند عليها العثور سهولة لضمان حاسم االدوية أمر خزانة تنظيم

 

 على األدوية تنظيم ثم للحمام، مستخدم لكل واحد رف تعيين في النظر إلى العمالء اسأل

 .له تروق التي بالطريقة الرف

 اآلخر البعض. الفئة حسب أن ترتب تختار قد األدوية من متنوعة مجموعة مع الناس بعض 

 التخزين خيارات من متنوعة مجموعة وهناك االبجدية حسب االدوية يرتب ان له يروق

 الدوائية الجرعة تجهز أنك بحيث اليومية، الجرعة تنظيم طريقة ذلك في بما الطبية، للمواد

 السابقة. الليلة من

 

 غير تكون أن يمكن القديمة التي األدوية من التخلص من التأكد تذكر العمالءتنسى أن  ال

 . آمنة وغير فعالة

 

 

  ".الدش أو االستحمام حوض"                

 

 الدش أو االستحمام حوض منطقة منظمة حول األشياء حفظ ان ذكر العمالء

 لعلبة يمكن. اإلصابات يمنع أن يمكن أيضا   ولكن فحسب جاذبية أكثر تبدو المنطقة يجعل ال

 ومستحضرات الحالقة، الشامبو، زجاجات جميع إليواء وظيفية لها وسيلة تكون ان الدش

  ايجادها. يسهل بحيث والصابون



ووضع  واستخدامها، الشفط طريق عن بالحائط تتعلق التي الحاويات تعليق ايضا   ويمكنك

 تضمن لكي مناسب مكان في استحمامهم وقت يستخدمونها التي االطفال العاب لتجميع مكان

 جافة. انها

 

 

 الحمام". في التخزين"                    

 

 .التخزين في نقص حالة أنفسهم في يجدون قد العمالء السن، كبار منازل في

 

 تقدم؟ أن يمكن التي الحلول بعض هي ما

 الجزء فوق يوضع الذي مكلف غير رف باستخدام إضافية تخزين مساحة إضافة يمكن

 بعض وتعليق. المنزلية لألدوات متجر أي في شراؤها يمكن والتي المرحاض، من الخلفي

 .الحائط على تعلق اآلخر المرحاض، والبعض جوانب حول معدنية أعمدة باستخدام الوحدات

 

 كان إذا المنزل من آخر جزء من الرفوف من غيرها أو إضافية خزانة باستخدام ذكر العمالء

 . تتناسب أن شأنها من واحد لديهم

 

 

 

 

 

 

 



 المطابخ. 3.4.3

 

 . نحو المطبخ طبيعي بشكل ينجذبون الناس أن الحظت قد كنت ربما

 القوت من أكثر هناك أن االعتبار في أن نأخذ يجب ولكن أساسية، حاجة هي أنفسنا تغذية

 .رائعا   مكانا   المطبخ يجعل أن يمكن بكثير

 

 والرعاية. بالترحيب فيه الناس يشعر المكان الذي المطبخ يكون أن وينبغي

 .الحميمة واللقاءات العائلية للعشاء العمل محطة توفر أن ينبغيو

 

 

 

 

 بأنفسهم للتطبيق قابلة أنظمة إليجاد مساعدتهم هو مطابخهم مع العمالء لمساعدة المفتاح

 ووظيفية مطبخهم. معيشتهم ألنماط نوعها من فريدة هي والتي

 

 كل تجعل وظيفية بطريقة المساحة تنظيم مع متعة الطبخ تجعل بطريقة المطبخ تنظيم وينبغي

 وال المطبخ في اداة الى حاجتك من احباطا   أكثر ما هو هناك ليس ألنه اليد متناول في شيء

 .تجدها

 

 لعميلك. جيد مكان المطبخ لجعل النصائح بعض وهنا 

 

 المطبخ". مساحة"                        

 

 .شيئين تفعل أن يجب عادة المطبخ مساحة



 الوجبات. اعداد لسهولة كافية مساحة هنالك تكون ان بحيث وظيفية، تكون أن يجب أوال : 

 توفر ان شرط على لحفظها مناسبة تكون بحيث وحافظات للطعام اعدادات وضع يجب

 .اخرشيء  في نحتاجها قد المطبخ من مساحة تأخذ ال انها اي للتخزين، مساحة

 

 نحتاجها التي االجهزة نضع ان بمعنى مالئمة اماكن في المطبخ اجهزة وضع يجب كماثانيا : 

 .الخزانة في حفظها فيجب نستخدمها ما نادرا   التي االجهزة اما مقربة، على يوميا  

 

 

 

 

 

  "الخزائن".                          

 

 االطعمة لحفظ الزجاجية والعلب واألكواب، االطباق، لحفظ استخدامها يمكن المطبخ خزائن

 والمخلالت والتوابل.

 : خطوتين من قاعدة باستخدام خزائنهم ترتيب على العمالء مساعدة ويمكنك

 

 محددة مهام ألداء تحتاجها التي االشياء وضع وتأكد من الفئة حسب الخزانة نظم /1

 المنطقة. نفس ومتكررة في

 

 . مرتبة وغير منظمة غير تخزين مساحات تكون ما كثيرا   المطبخ في الكبيرة الخزائن /2

 تنتهي أن يمكن المخزن محتويات الحجرات، في المالبس خزانات عكس على ولكن

 . صالحيتها

 الوصول إلى السهل من ويكون لديهم ما معرفة على قادرين يكونوا ان للعمالء المهم فمن

 . المحتويات مخزن



 والمعلبات. االطعمة خزانات ترتيب في تفيد قد للتسوق عملية طريقة وهناك

 السوق الى تذهب وعندما انتهت، قد كاتشب علبة ان تسجل كاتشب علبة تنتهي عندما 

 كذلك التخزينية؛ ويمكن المساحة على المحافظة من نوع هنالك فيكون كاتشب، علبة تشتري

 . بسهولة المخزنة العناصر رؤية يمكنك بحيث تدور والتي الدوارة المتعددة الرفوف استعمال

 .مطابخهم في  تنظيما أكثر أنهم يشعرون العمالء تجعل سوف الطرق هذه

 

 

 يجب أنه يعني بهم؛ وهذا الخاصة لتدوير المعلبات للعمالء تذكير نظام اقامة يجب :مالحظة

 .اوال   االقدم الغذاء استخدام

 

 

 "الثالجة".                           

 

 يمكنك المطبخ التي والتنظيم في على االنقاذ تعمل واالدوات التي االساليب من العديد هناك

 العمالء. اقتراحها على

 المطبخ. في التخزينية المساحة لزيادة الثالجة استخدام يمكنك 

 وضعها يجب االنتهاء تاريخ في االقرب المواد: الثالجة في للتخزين وسيلة أفضل زبائنك علم

 .البقالة محل في يفعلون كما تماما   االنتهاء، تاريخ في المتأخرة تلك امام

 

 كل الصالحية المنتهية او القديمة االغذية من الثالجات تطهير العمالء تذكير تنسى ال أيضا ،

 . للتسوق تذهب أن قبل أسبوع

 استعراض ألنها التسوق لقائمة الناجح التخطيط على العمالء أيضا   يساعد سوف وهذا

  وما ينقصها. الثالجة محتويات

 حيث يحتاجونها، التي للمواد تذكيرية ورقة وضع وعائالتهم العمالء تعليم أيضا   ويمكنك

 شرائها. واعادة بسهولة تذكرها يمكنهم



 

 المنتجات متنوعة وواسعة من مجموعة وهناك المطبخ خزائن من المزيد هناك االخير، وفي

 المهنيين، المنظمين كبار بها والتي ينصح المطبخ مساحة وترتيب لتنظيم المتاحة المبتكرة

 طريق عن وشرائها عنها البحث ايضا   واالسواق ويمكنك المحالت في عنها البحث ويمكنك

 .االنترنت

 

 بعضها: نذكر

 

 (: free standing kitchens islands) الحرة المطبخ جزر( 1

 والخزائن المناسبة وتوضع باألدراجومجهزة  للطبخ االدوات بمعظم مزودة تكون طاولة هي

وأكثر  جذابا   شكال   تعطي انها كما بسهولة، نقلها ويمكن وهي عملية المطبخ في حر بشكل

 . تنظيما  

 

 

 



 :حر بشكل المعلقة االرفف( 2

 بتكرار تحتاجها قد التي تلك خصوصا   حاجياتك بوضع تمكنك جميلة، وطريقة عملية اداة هي

 او منها الحديدية سواء   متنوعة واشكال بأنواع اختيارها ويمكنك ومرتب، جذاب بشكل

 . الخشبية

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )الصالة(. المعيشة غرف 3.4.4

 

 للعمالء يمكن حيث المكان هي الغرفة هذه واضحة، ألسباب المعيشة الصالة أو غرفة تدعى

 التلفاز مع ولمشاهدة. أسرهم مع الرائع الوقت ببعض الراحة والتمتع ألجل أقدامهم وضع

 .الفيديو ألعاب لعب حتى أو األصدقاء، مع الموسيقى إلى واالستماع أطفالهم،

 إليها الوصول يمكن وظيفية، االستخدام، سهلة المعيشة غرفة معدات تكون أن يجب

  بسهولة.

 

 

 . الغرفة هذه صحي في ومزيج عائلي الراحة بين بحيث تجمع

من  متنوعة ومجموعة الرقمية، وااللعاب الفيديو أقراص لتنظيم ايجاد وسيلة ويمكنك

 اللوحات عرض في الستغاللها رائعة من أكثر مساحة وهي الفعالة التكنولوجية األدوات

 . والمقتنيات والتحف، الفنية

 

 

 

  األثاث". واسلوب وضع "طريقة             

 

 ما الذي حول العميل مع تحدث الصحيح، المكان في تلك االثاث قطعة وضع كان إذا ما لتحديد

 في القطعة تلك وضع اهمية ومدى بسهولة له ويفضل الوصول وظيفيا   استخدامه يفضل

 المجال هذا في خبرتك طريق عن وذلك االفكار في بمشاركته وقم له بالنسبة الصحيح مكانها

 سبيل على األفضل األثاث باستخدام الغرفة على والوضوح التخزين إلضافة سبل في والنظر

 صغيرة رف وحدة لدعم استخدامها يمكن الحائط على وضعها يتم لم التي األريكة المثال،

 . بذاتها قائمة

 

 تسقط. ولن األريكة أعلى على مستوى هي الوحدة أن من تأكد



 غرفة معدات من غيرها أو الفيديو، وأشرطة الكتب لتخزين جيدا   مكانا   يكون ان يمكن وهذا 

 .العائلة

 

 التخزين في بنيت قد كانت إذا فائدتها تتضاعف الصغيرة القهوة طاوالت وكما يمكن اضافة 

 .معا   والجمالي الوظيفي المستوى الى الوظيفي المستوى من

 

 

 

 والكتب الصغير طفلك كألعاب فيها االشياء لوضع تحتاجها قد التي السالل اضافة وكما يمكنك

 المعدنية. العمالت وحتى

 العميل، رغبة من المستسقاة الفنية واللمسة التنظيمية القدرات بين الجمع طريق عن

 معنى. من للكلمة ما بكل للمعيشة غرفة الغرفة، هذه ويمكنك جعل

 

 

 

 

 "اإلضاءة".

 

 اإلضاءة دون عادة   العائلة غرفة تصميم تم المنزل، في األخرى الغرف لمعظم وخالفا  

 .المجال هذا في الخالقة الحرية من المزيد يوفر اإلضاءة مفهوم تصميم لذلك العلوية،

 أو فيلم لمشاهدة للتدرج للتغيير قابلة أيضا   ولكن ومشرقة، لطيفة اإلضاءة تكون أن وينبغي 

 . لعبة لعب

 اإلضاءة خيارات تصفح اليد؛ ويمكنك متناول في تكون بحيث اإلضاءة وضع يجب 

  مثل مواقع في اإلنترنت عبر أو المنزل، ديكور منفذ لدى لديك المفضلة

(www.lampsplus.com.) 



 الغسيل. غرف 4.5.

 

 الغسيل غرف األساسيات لجعل العملي، والتنظيم هي لإلعداد الصحيحة المساحة وجود 

 الهدف ال الكلمة بمعنى مكان وظيفي الغرفة هذه ان بحيث للعمالء، كفاءة االكثر األماكن

 . نظيفة هو المالبس الغسيل غرفة من النهائي

 

 كانت إذا ما اكتشاف على لمساعدتهم العمالء مع العمل عليك يجب الغرض هذا ولتحقيق

 مهما . امرا يعد وذلك لها، ويمكن التخطيط فعالة، المساحة لديهم

 

 السلسلة في هو التدرج الغسيل غرفة في التنظيمي األكبر التحدي عمالء من للعديد بالنسبة

 جدول وضع على العمل على والطي والترتيب؛ ويمكنك مساعدتهموالكي  الغسيل تشمل التي

 الفوضى. من يحد وذلك تتكدس ان المتسخة المالبس من كبيرة ألكوام تسمح وال للغسيل

 

 الصناديق او او كالسالل للمالبس مجمعات في المتسخة المالبس وتخزين ايواء يمكنك

 المقعد ابتكارا   أكثر طرق استخدام وحتى الفني الطابع إلضفاء الخوص من المصنوعة السالل

 العميل، وحسب ذوق الحاجة حسب وذلك للمالبس حافظة به فتوجد فتحه يتم الذي الخشبي

 المجال بهذا المختصة المحالت في والقيام بجولة وتصفح االنترنت المحالت زيارة فيمكنك

 .واالدوات لذلك وأجمل االساليب أفضل على اوضح بشكل للتعرف

 

والكي وذلك  مسبقا  كالتجفيف ذكرها تم الغسيل والتي لعملية االخرى االوجه تنظيم يمكنك كما

 التي الغساالت استخدام او المساحة وذلك لتوفير للسحب القابلة الحبال استخدام طريق عن

 .أوتوماتيكيا   بالتجفيف تقوم

 من الجزء هذا تجعل واالدوات التي االساليب من متنوعة مجموعة فهناك للكي بالنسبة اما 

 تلك او الدوالب داخل في مثبتة تكون التي الكي الواح هناك ان حيث مبتكرا ، امرا   العملية

 وتلك الرخامية، الخشبية الطاوالت تلك وهناك صغيرة مربعة قطعة الى ثنيها يمكن التي

 االختيار. في لك واالمر يعود

 



 

 المنزلية. المكاتب 3.4.6

 

 من يعملون الذين اولئك او الدوام، وقت انتهاء مع اعمالهم من ينتهون ال الذين العمالء

  المنزلية. المكاتب عن يستغنون ال المنزل،

ويكون  وجه أكمل وفائدتها على بغرضها تقوم بحيث المنزلية، المكاتب تنظيم هذه ويمكن

 . إليها يحتاج عندما أخرى مرة بسهولة االشياء على العثور على قادرا   العميل

 ألنه مهم، شيء البحث عن في ساعات قضوا انهم لك سيشكون ما يكون زبائنك غالبا   سوف

 عن الخروج من ومنعها الحياة في اليومية التفاصيل تلك على للحفاظ أنظمة لديهم يكن لم

 .السيطرة

 لتنظيم معا   االثنين او االرقام او االبجدية باألحرف منظمة خزائن وضع ويمكنك

 . العمل تخص التي والحاجيات المهمة الشخصية األوراق

 

 لديهم وكذلك التوتر مستوى ينخفض بكفاءة االكوام هذه تنظيم يتم أن بمجرد أنه زبائنك أخبر

 التي الكتب كقراءة انشغالك اثناء الشيقة الهوايات بعض لممارسة الوقت من الكثير يتيح

 .جذاب بشكل وعرضها حفظها مكان واختيار بتنظيمها قمت قد ولكن تمتلكها

 

 منظمة: منزلية مكاتب على الحصول في األولى الخطوة

 وتنظيمها، وال تنسى تطهير الشخصية وفرزها السجالت تطهير على العميل مساعدة هي

 القديمة والمجالت فيه، المرغوب غير والبريد المكررة، الفواتير نسخ من المنزلي المكتب

 .وتمزيقها جمعها يمكن استخدام، أي لها يعد لم أوراق وأي والصحف،

 

 

 

 



 

 

 

 وتـم بحمد هللا..
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 ق محفوظة لمعهد جرافيك اكاديمـي.جميع الحقو

 

   

 

 


