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األهداف الذكية
SMART Objectives

Specificمحدد•
Measurableمقيس•
Achievableممكن التحقيق•
Relevantمناسب•
Time-boundمحدد بوقت•



محددمحدد

هدف واضحهدف واضح

معايير محددةمعايير محددة

ال تقبل التفسيرات 
المختلفة

ال تقبل التفسيرات 
المختلفة

لغة واضحة 
للجميع

لغة واضحة 
للجميع

مقيسمقيس

يوجد وسيلة قياسيوجد وسيلة قياس

لها وحدة قياسلها وحدة قياس

يمكن قياسها في 
أي وقت

يمكن قياسها في 
أي وقت

مؤشرات اإلنجازمؤشرات اإلنجاز

ممكن 
التحقيق
ممكن 
التحقيق
مهارات فريق 

العمل
مهارات فريق 

العمل

التكنولوجياالتكنولوجيا

ضمن المواردضمن الموارد

ضمن القيودضمن القيود

مناسبمناسب

ضمن أولويات 
المؤسسة

ضمن أولويات 
المؤسسة

متعلق بباقي 
المشروع

متعلق بباقي 
المشروع

هل يؤثر سلبا 
على المشروع
هل يؤثر سلبا 
على المشروع

محدد 
بوقت
محدد 
بوقت

مدة التنفيذمدة التنفيذ

وقت البدءوقت البدء

ساعات العملساعات العمل



األهداف الذكية: مثال

مشروع بيع ساعات عبر وسائل التواصل االجتماعي•

تمرين •

ضع المخرجات الذكية التي ستطلبها من دهان يقوم بدهان غرفتك: مشروع دهان غرفة•

تمرين•



)التحليل الرباعي( سواتتحليل 
SWOT Analysis

خطوة رئيسية في أي تخطيط استراتيجي•

قد ينجم عن هذا التحليل التخلي الكامل عن المشروع•

أداة بسيطة لكنها قوية•

معيق مساعد SWOT

نقاط ضعف نقاط قوة داخلي

مخاطر فرص خارجي



نقاط قوة
ما تجيد عمله•
معلوماتك•
خبرتك•
ميزاتك الخاصة•
موارد وفيرة•
عائلتك•
موقعك الجغرافي•
عالمتك التجارية •
سمعتك•
ممتلكاتك•

نقاط قوة
ما تجيد عمله•
معلوماتك•
خبرتك•
ميزاتك الخاصة•
موارد وفيرة•
عائلتك•
موقعك الجغرافي•
عالمتك التجارية •
سمعتك•
ممتلكاتك•

نقاط ضعف
ما ينقصك من ميزات•
ما ال تجيد عمله•
موارد محدودة•
عالمة ضعيفة•
فريق عمل ضعيف•
موقع جغرافي•

نقاط ضعف
ما ينقصك من ميزات•
ما ال تجيد عمله•
موارد محدودة•
عالمة ضعيفة•
فريق عمل ضعيف•
موقع جغرافي•

فرص
قلة المنافسين•
منافسين ضعفاء•
سوق صاعد•
تركيز إعالمي على •

اختصاصك
وفرة المواد األولية•
سهولة الوصول لألسواق •

خارجية

فرص
قلة المنافسين•
منافسين ضعفاء•
سوق صاعد•
تركيز إعالمي على •

اختصاصك
وفرة المواد األولية•
سهولة الوصول لألسواق •

خارجية

مخاطر
منافسين أقوياء•
كثرة المنافسين•
سوق هابط•
سوق غير مستقر•
قلة الموارد األولية•
صعوبة الوصول إلى •

أسواق خارجية

مخاطر
منافسين أقوياء•
كثرة المنافسين•
سوق هابط•
سوق غير مستقر•
قلة الموارد األولية•
صعوبة الوصول إلى •

أسواق خارجية



تمرين لألسبوع القادم

مشروع بيع ساعات نسائية على اإلنترنت•

مشروع بيع أحذية رجالية على اإلنترنت•

Deliveryمشروع توصيل أغراض •
مشروع مركز تدريب إنجليزي و كمبيوتر•

مشروع تأجير لوازم عرس•

مشروع موقع وظائف•


