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أسلوب الحياة
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اسلوب الحياة منظم

التنظيمتقدير البنية و •

احترام هرمية السلطة•

االهتمام بإنشاء القوائم و تطبيقها•

األمور مستقرة و منظمة و حسب المخطط•

العمل اآلن و المرح الحقا ان امكن•
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اسلوب الحياة منظم

وضع البطيخ: تسليم المهام•

عمل واحد كل مرة•

البدء بالعمل عند استالمه و تقسيم العمل حسب الوقت المتاح•

ابيض اسود•
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اسلوب الحياة عفوي

بيشتغل شوعلى الطبيعة ، كل واحد يشوف •

تحدي هرمية السلطة•

األمور مرنة و سهلة التغيير•

ال يهتم للقوائم و ال ينفذها•

المرح و العمل معا•
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اسلوب الحياة عفوي

حمل البطيخ: تسلم المهام•

كل األعمال مع بعض•

الضغط في اللحظات األخيرة -تأجيل بداية العمل آلخر لحظة •

رمادي و كل تدرجاته•
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رأيك؟شو 

عفويمنظم
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معقول ماعندك خطة؟

امتى بدك تضب 
مكتبك؟

احسن ماكون مضيع 
!جحشة خالتي

لك خنقتني بالخطط 
!تبعك

 الزم تخلص اللي بايدك
!ت؟لتبلش بباقي الشغال

في كم شغلة بدي 
ساويهم مابعرف 
امتى بيخلصوا

مستهتر  
مهمل

معقد معت

ا بدك تخبرني شو بدن
نساوي اليوم بالظبط

ماسكها حنبلية

...  مابدي ضبه
!ماحدا حيشوفه

 لكن بدك ياني اشتغل
!فيهم كلهم سوى؟



كيف تتعامل مع كل طرف-اسلوب الحياة 

عفوي منظم

مرونتهم وقدرتهم على التكيفتقدير •

حظةألي تغيير في تفكيرهم في آخر لاالستعداد •

عند الحاجة التخاذ قرار امنحهم بعض الوقت •
لمناقشة الخيارات

هد تجنب فرض جداول صارمة عليهم أو إلزامهم بتع•
دون موافقتهم معين

  »المخطط«احترم رغبتهم بمعرفة •

يهاالمتفق علااللتزام بتنفيذ الخطط ب احترمهم•

حية االريفهم  يرون , انتبه لحاجتهم إلى التنظيم •
فوضى عارمة 

نظيم بنفس ر إمكانياتهم بالحفاظ على الفعالية والتيتقد•
الوقت
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مالذي يزعج كل طرف -اسلوب الحياة 

عفوي منظم

تنظيم نفسه و األخرين ضمن خطة مسبقة•

العمل ضمن خطط زمنية محددة •

عدم الثقة في امكانية العمل ضمن اللحظات األخيرة•

تطوير خطط بديلة•

تقسيم الوقت بصرامة بين العمل و المرح•

تأجيل تنظيم العمل•

المرونة الزائدة في أوقات التسليم و الخطط الزمنية•

ةاألخيراللحظات االضطرار لوضع كل طاقة التنفيذ في •

عدم الحسم في تقييم المهام•

التعامل مع المفاجآت•

المرح وقت العمل و العكس•
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منظم -اسلوب الحياة 

نقاط ضعف عالجها عززها -نقاط قوة 

عدم القدرة على العمل تحت الضغط•

و تغير الخطة التعامل مع المفاجآت•

مقاومة التغيير•

الجدية الزائدة في العمل•

قتعدم القدرة على معالجة امور متعددة في نفس الو•

التخطيط•

التنظيم•

ضبط االيقاع•
المحافظة على االستقرار•

احترام السلطة•

التركيز•
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منظم -اسلوب الحياة 

اعمال فيها صعوبات اعمال تستمتع بها

اعمال الطوارئ•

الخدمات الترفيهية•

االدوار التحفيزية•

االعمال االدارية•

االعمال التنظيمية•
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عفوي -اسلوب الحياة 

نقاط ضعف عالجها عززها -نقاط قوة 

التخطيط و التزام الخطط•

تنظيم العمل •

المرح الزائد اثناء العمل•

التشتت الشديد•

التعامل مع المفاجآت•

العمل تحت الضغط•
العمل على عدة أمور في آن•

ترويح القلوب•
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عفوي -اسلوب الحياة 

اعمال فيها صعوبات اعمال تستمتع بها

االعمال التخطيطية•
اعمال التنظيم•

االعمال االسعافية•

العمل الترفيهي•

االعمال التحفيزية•
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نصائح -اسلوب الحياة 

عفوي منظم

العفوية أمر و الفوضى أمر آخر•

التغيير من أجل التغيير يؤدي إلى الضياع•

الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك•

تجري الرياح بما ال تشتهي السفن•

التغيير كالسيف ان لم تقطعه قطعك•

روحوا القلوب ساعة فساعة•
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