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 التحلیل الرباعي
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Presentation Notes
التحليل الرباعي SWOTنموذجٍ مُبَسَّط لتحليل خطة تتعلَّق بنمو مشروعك.  تحتاج الى طريقة سهلة لإنشاء استراتيجية من أجل صناعة قراراتك فيما بعد؟ عليكَ بتجربة تحليل SWOT Analysis. إنه وسيلة جيدة لتحليل وضعك الحالي؛ لتحديد ما يتوجب عليك فعله فيما بعد. كل ما تحتاجه لتبدأ معنا الآن هو ورقة وقلم.قم بتقسيم الورقة إلى أربعة أجزاء، وتسمية الأرباع – اكتب كلمة من كلمات التالية في أعلى منتصف كل ربع-: نقاط القوة، نقاط الضَّعْف، الفُرَص، التهديدات.
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يتكون هذا الأسلوب من جانبين هما:تحليل البيئة الداخلية للمشروع / الوضع الداخلي (نقاط القوة – نقاط الضعف)ببساطة هي العوامل الداخلية، التي تقع في نطاق المشروع. وهنا يجب أن يقتصر التحليل على ما هو فعلاً من نقاط قوة وضعف، وأن يبتعد عن التوقعات والاحتمالات.البيئة الخارجية للمشروع: الفرص والتهديداتوهى العوامل الخارجية، والتي ليس للمشروع  تأثير عليها، والتي يمكن أن تُستغل لصالحه فتصبح فرصة، أو تستخدم ضده فتصبح تهديداً. وهنا يؤخذ بعين الاعتبار الوضع الفعلي والحقيقي، حيث تؤخذ التهديدات الموجودة والفرص غير المستغلة من ناحية، وتحليل التغيير المحتمل فى كل منهما من ناحية أخرى
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1- والآن، لتبدأ بتحليل SWOT Analysis عليك بإجابة الأسئلة القادمة في كل ربع مخصص لها.نقاط القوة: هذه فرصتك للنظر بموضوعية داخل نقاط قوة مشروعك.ما الذي يجعل مشروعك فريدًا من نوعه؟ما الذي يُمكنك فعله بصورة أفضل من الفريق الآخر؟ما هي المهارات أو  المؤهلات التي تميزك؟ما هي أكبر إنجازاتك؟هل تسمع في معظم الأحيان المزيد من المديح في العمل من زملاءك أو من مديريك؟ نقاط القوة: و هي اية امكانيات داخلية تساعدك على استغلال الفرص المتاحة و الممكنة و على التصدي للتهديدات. مثال:�- ارادة قوية�- صبران التعرف على نقاط القوة الكامنة بداخلنا هو أول الطريق فإذا لم نعرف ما نمتلك من قدرات لن نتمكن من معرفة مدى إمكانية تحقيق أهدافنا .



Presenter
Presentation Notes
نقاط الضعف: – Weaknesses هذه فرصتك – أيضًا- للنظرِ بموضوعية في نقاط الضَّعْفِ المُحتَمَلَة.ما المواقف والأمور والمشاكل التي تتجنب مواجهتها لأنك لا تثق في مهاراتك لحلها؟هل تفتقر إلى المعرفة، أو إلى الخبرة او المقدرة المالية...؟هل تحتاج إلى تأهيل ما لتخطي هذه المشكلات؟ مثل التأخر، والخوف من المُخاطرة وتجنُّب الصراعات، ونقص في المهارات الفنِّيَّة؟هل لديك نقاط ضَعْف أخرى؟ قم بتحديدها واذكرها.نقاط الضعف – Weaknessesهى تلك النقاط التى يجب أن نسعى للتخلص منها وعلاجها بأى وسيلة حتى لا تعوقنا عن تحقيق الأهداف المحددة أو قد يستغلها الأخرون للوصول إلينا سواء كنا فرداً أو مجموعة.مثال:�- نقص في الخبرة�- نقص في الموارد المادية 
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الفرص – Opportunities: وتشمل العناصر الخارجية التي يُمكنها أن تساعدك.هل هناك دورات أو تدريبات يمكنك المُشاركة فيها؟هل هناك برنامج تعليمي يمكنك المُشاركة فيه؟هل أحد معارفك أو شخصية مقربة بحاجة إلى مساعدة يُمكنك القيام بها؟هل التحديثات الخاصة بمجالك وتخصصك تجري في صالح نقاط قوتك؟الفرص – Opportunities  هي ظروف خارجية ذات تأثير ايجابي.مثال: - جمعية تمدك بالمال�- زميل يساعدك لاختصار الوقت و الجهد...(قد يكون البعض محظوظاً ولكن الأكثر حظا هو الذى يغتنم الفرص ..)�- الحصول على دعم معين
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التهديدات - Threats  وتشمل أي عقبة ستواجهك مع تطور مشروعكما هي العقبات التي تقف في طريقك؟هل معرفة  وآلية العمل في مشروعك توفّر لك – وللآخرين معك- بيئة عمل جيدة؟هل لديك العديد من المُنافسين/ او المعرضين في المشروع  قد يتسببوا في إيقاف أهدافك المنشودة/ او يعيقون عملك؟هل ضعف عملك / او جهلك للعمل من  شأنه أن يظهر نقاط ضعفك؟وإليك مثال توضيحى مبسط



:التحلیل و االستنتاج  
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- اذا كنت تملك مستوى مرتفعا من نقاط القوة و الفرص المتاحة  (المربعين 1 و 3):�اهدافك اذن واضحة و خطواتك موفقة- اذاكنت ضعيف جدا في الامكانيات مع وجود مستوى مرتفع من المخاطر ( المربعين 2 و 4 ):�الوضع سيء جدا و احذر من السقوط في الهاويةطبعا عليك ان توازن بين الاربع مربعات فإذا وجدت كفة 1,3 تزيد عن 2,4��
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