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أريد أن
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من خالل تقييم
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الرباعي
التحليل ُ

مستوى المشاركة

مستوحى من
التحليل الرباعي ألدوات العقل ((1996
تتطلّب هذه األداة التحاور مع الزمالء .قم
بتخصيص بعض الوقت للتفاعل والتعاون بين األفراد
على مدى يوم أو نحو ذلك.
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ما هو هذا
النشاط ولماذا
ينبغي أن أقوم
به؟

?

كيفية استعمالها

يمكن تطبيق التحليل الرباعي على الجهة بشكل عام ،وكذلك اإلدارات المستقلّ ة،

النقد الذاتي :يهدف التحليل الرباعي إلى تحفيز التفكير النقدي ،ال إلرضاء نفسك

قوة وضعف بالنسبة إليك أو لاللجهة التي تعمل فيها ،وكذلك الفرص والتحديات

الضروري تحديد كل من التحديات
لديك نقاط ضعف وكذلك مواطن قوة ،ومن
ّ
والفرص .أحياناً  ،يساعدك التحدث عن نقاط الضعف أو التهديدات في التعرف على

البرامج أو حتى المشاريع .قم بتعبئة كل مربع في ورقة العمل وفقاً لما تراه كنقاط
الخارجية التي قد تساعدك في عملك أو تعيقه.

مواطن القوة والفرص.

وإليك بعض النصائح لمساعدتك:

االستعداد :قم بتجهيزالحقائق واألرقام الخاصة بك قبل أن تبدأ بالتحليل.

الرباعي ) (SWOTهو عبارة عن تحليل لمواطن القوة ،ونقاط
إن التحليل
ّ
ّ

محدد ،أو أحد
الضعف ،والفرص والتحديات .يمكن تطبيق هذا التحليل على مشروع
ّ

و /أو اآلخرين فحسب .كن منفتحاً وال تكن دفاعياً  ،إذ أنه من الطبيعي أن يكون

اختبر تحليلك مع اآلخرين :شارك نتائج تحليلك مع اآلخرين أو حتى اسأل شخصاً من

الشمول :يجب أن تذكر كافة التفاصيل من أصغرها (مثل مناقشات على مستوى

خارج مؤسستك (مثل الشركاء) للقيام باألنشطة نفسها ومقارنة وجهات نظرهم

عملك.

بد من ظهور عوامل ووقائع جديدة .قم بتكرار
تكرار التحليل :عند قيامك بعملك ،ال ّ

الفريق) إلى أكبرها (مثل التنظيمات الحكومية الجديدة) التي يمكن أن تؤثر على

مع النتائج الخاصة بك.

التحليل الرباعي مرة واحدة كل ثالثة أشهر أو مرتين في السنة للتحقق من سير

الجهات أو حتى قطاع بأكمله .يسهم هذا التحليل في توفير نظرة أكثر وضوحاً حول

عملك.

استخدمه بمثابة دليل :ال تعتمد على التحليل الرباعي كثيراً  ،إذ أنه مجرد دليل

يقدمه المشروع أو الجهة ،ونقاط الضعف الرئيسية التي يجب معالجتها لتحقيق
ما
ّ

التقدم.
يساعدك في تمهيد الطريق لتحقيق المزيد من
ّ

النجاح ،وكذلك المجاالت التي يمكن فيها االستعانة بشركاء خارجيين.

الرباعي على تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي تساعدك في
يقوم التحليل
ّ

تحقيق هدفك أو تعيقه ،ودراسة االرتباطات في ما بينها .يوفر التحليل الرباعي

إطاراً جيداً إلعادة النظر في االستراتيجيات والتوجهات الحالية ،أو حتى الختبار فكرة

مواطن القوة
العوامل

معينة عند البحث عن حلول .تجدر اإلشارة هنا إلى أنه من األفضل إجراء التحليل
ّ

نقاط الضعف
الداخلية

الرباعي قبل البدء بتنفيذ المشروع.
ّ

التحديات

الفرص
العوامل
الخارجية
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ما هي المجاالت التي يمكنك تحسينها؟
تتجنبها؟
ما هي األمور التي يجب أن
ّ
ما هي األمور التي يمكن أن ينظر إليها المتعاملون كنقاط ضعف؟

ما هي المهام أو األنشطة التي تؤديها بطريقة أفضل من غيرك؟
يميزك عن اآلخرين؟
ما الذي ّ
المتميزةأو األقل تكلفة التي يمكنك االستفادة منها أكثر من غيرها؟
ما هي الموارد
ّ
القوة التي يراها اآلخرون فيك؟
ما هي نقاط
ّ

العوامل
الداخلية
التحديات

الفرص

ما هي التحديات التي تواجهها؟
ما الذي يقوم به منافسوك؟
تغير التكنولوجيا؟
هل تزداد صعوبة األمور مع ّ
هل توجد أية مشاكل مالية؟

معينة؟
أيملك األفراد حاجات
ّ
مفضلة؟
ّ
أيملك األفراد اختيارات
هل توجد أية تغييرات مرتبطة بالتكنولوجيا؟
هل توجد أية تغييرات مرتبطة بالقرارات الحكومية؟

العوامل
الخارجية

