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التخطيط و الابتكار
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التخطيط القائم علي ألادلة
ماهى الري جسغب بخدقُقه؟
إن أداة التخطيط القائم على ألادلة هي وسُلت سسَعت للمساعدة في جىضُذ عملو وجعىٍس ما جداوى جدقُقه.
فهي جىفس لو ظسٍقت سهلت لخددًد عملو وجبادله مع آلاخسًٍ ،باإلضافت إلى الافتراضاث وألادلت التي ٌسدىد إليها عملو.
ٌساعدك الخخعُغ القائم على ألادلت
إعداد دزاست قائمت على ألادلت في ما ًخعلق باألثس الري جسغب بخدقُقه،
حشجُعو على الخفنير بعسٍقت غير مددودة في أثس عملو على اإلاسخفُدًً اإلاستهدفين ،واملجخمع واإلاؤسساث ألاخسي.
جىفس أداة الخخعُغ القائم على ألادلت ظسٍقت مىظمت اللدشاف أو الخيبؤ بأثسألاوشعت التي جقىم بها خالُا على اإلاسخقبل .ومً شأن
ً
ذلو أن ٌساعدك في الخفنير في جلو ألاوشعت التي قد جسغب بخغُيرها أو ؤلابقاء عليها في اإلاسخقبل .وحساعد هره ألاداة أًضا في حسلُغ
الضىء في مساخل مبنسة على أي مشامل مدخملت أو أخعاء مً السهل الىقىع فيها.
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لُفُت اسخعمالها ؟
الهدف السئِس ي لعملو أو مؤسسخو ابدأ بنخابت الهدف السئِس ي للمابدزة التي حعمل على جىفُرها أو الجهت التي حعمل على جىفُرها أو
الجهت التي حعمل لديها في وسغ وزقت العمل أو الىمىذج أو الاسخمازة اهظس إلى الجىاهب السئِسُت مً شواًا مخخلفت ،مع أخر الخالي بعين
الاعخباز عىد
ملء اإلاسبعاث ألازبعت:
• العالم بشهل عامّ ( .
وسع خدود أفهازك قدز اإلاسخعاع)
• مجاى عملو أو اهخماماجو الشخصُت( .على سبُل اإلاثاى :أثسها املحخمل على اإلامازساث الحالُت)
• اإلاسخفُدون مً عملو (ما هي الفىائد التي حعىد عليهم مً عملو؟)
• هفسو( .ما هي آلاثاز املحخملت على عملو /خُاجو؟)
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الخعىٍس
ماهي القُم اإلاضافت التى ًىفسها هرا الهدف ؟

الخبدًل
ما هي الاشُاء التى ًدعىك الهدف الي اسدبعادها
أو الخخلص منها

اعادة الاسخخدام
ما هي اإلامازساث أو الاستراجُجُاث التى ًترلص
عليها هرا الهدف

وضع الحدود
ما هي الاثاز السلبُت التى جيخج مً الافساط و
اإلابالغت في جعبُق الهدف
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ّ
الرباعي ) )SWOT
التحليل
ّ
ّ
الرباعي )  )SWOTهى عبازة عً جدلُل إلاىاظً القىة ،وهقاط الضعف ،والفسص والخددًاثً .منً جعبُق هرا الخدلُل على
إن التحليل
مشسوع ّ
مددد ،أو أخد الجهاث أو ختى قعاع بألمله.
وضىخا خىى ما ّ
ً
ًقدمه اإلاشسوع أو الجهت ،وهقاط الضعف السئِسُت التي ًجب معالجتها
• ٌسهم هرا الخدلُل في جىفير هظسة ألثر
لخدقُق الىجاح ،ولرلو املجاالث التي ًمنً فيها الاسخعاهت بشسماء خازحُين.
ّ
السباعي على جددًد العىامل الداخلُت والخازحُت التي حساعدك في جدقُق هدفو أو حعُقه ،ودزاست الازجباظاث في ما
• ًقىم الخدلُل
بُنها.
ً
ً
حُدا إلعادة الىظس في الاستراجُجُاث والخىحهاث الحالُت ،أو ختى الخخباز فنسة ّ
معُىت عىد البدث عً
• ًىفس الخدلُل السباعي إظازا
ّ
السباعي قبل البدء بدىفُر اإلاشسوع.
خلىى .ججدز ؤلاشازة هىا إلى أهه مً ألافضل إحساء الخدلُل
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مواطن القوة
•
•
•
•

ما هي اإلاهام أو ألاوشعت التي جؤديها بعسٍقت أفضل مً غيرك؟
ما الري ّ
ًميزك عً آلاخسًٍ؟
ما هي اإلاىازد ّ
اإلاخميزةأو ألاقل جهلفت التي ًمنىو الاسخفادة منها ألثر مً
غيرها؟
ما هي هقاط ّ
القىة التي ًساها آلاخسون فُو؟

الفرص

أًملو ألافساد خاحاث ّ
معُىت؟
أًملو ألافساد اخخُازاث ّ
مفضلت؟
هل جىحد أًت حغُيراث مسجبعت بالخنىىلىحُا؟
هل جىحد أًت حغُيراث مسجبعت بالقسازاث الحهىمُت؟

9

هقاط الضعف
ما هي املجاالث التي ًمنىو جدسُنها؟
ّ
جخجىبها؟
ما هي ألامىز التي ًجب أن
ما هي ألامىز التي ًمنً أن ًىظس إليها اإلاخعاملىن لىقاط ضعف؟

التحدًات
ما هي الخددًاث التي جىاحهها؟
ما الري ًقىم به مىافسىك؟
هل جصداد صعىبت ألامىز مع ّ
حغير الخنىىلىحُا؟
هل جىحد أًت مشامل مالُت؟
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ّ
مخطط هموذج العمل التجاري
ّ
ّإن مخطط هموذج العمل التجاري
ّ
هى عبازة عً صفدت واخدة جىفس هظسة عامت على اإلاهام التي جؤديها )أو اإلاهام التي جسغب أن جؤديها
ولُفُت أدائو لها ،بما ًدُذ الىقاش ّ
ّ
البىاء خىى ؤلادازة والاستراجُجُت مً خالى جددًد ألاوشعت والخددًاث ألاساسُت اإلاسجبعت بعملو
(
ولُفُت ازجباظها ببعضها البعض.
ّ
فُمننهم اسخخدام هره ألاداة لخخعُغ أعمالهم وجىفُرها.إن العىاصس الفسدًت في هره ألاداة جدث على الخفنير ضمً ألاوشعت أو
اإلاىازد اإلاسخقلت ،في خين حسهم الىظسة الشاملت في الحصىى على وحهاث هظس وأفهاز حدًدة .حساعد هره ألاداة في جىظُم اإلاىاقشاث
ّ
الجماعُت اإلاسلصة وحعلها ألثر جسليزا وجىحُه مساعي ألافساد ججاه هدف مشترك.
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مـــــــــركــز اإلدارة الحـــــديثــــــة للــتـدريب
Modern Management Training Center
Email : info@mmtc.edu.sa
Web

: www.mmtc.edu.sa

Tel: +2 011 2340 9443

Hotline: +2 010 9188 2387
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