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 العمل أجل من للخطة التحضير

  تزو صن لدى الثالث المعرفة مصادر مراجعة

 نفسك اعرف

 .المحدد الهدف لتحقيق بها القيام تحتاج التي الخطوات العمل خطة لك ترسم .1

 

 ”SMART“ بأنه يتميز أن يجب  المحدد الهدف •

 S )Strategic /(Specific  إستراتيجي / 

 محدد / استرتيجي

 M (Measurable) للقياس يمكن 

 A (Achievable)  تحقيقه يمكن 

 R )Realistic Relevant/( واقعي 

 T bound) (Time  زمني إطار ضمن 

 

 والحلفاء..إلخ( والبشرية المالية )الموارد لديك؟ المتوفرة الموارد هي ما .2

 

 

 والحلفاء..إلخ( والبشرية المالية )الموارد تحتاجها؟ التي الموارد هي ما .3

 

 

 خصمك اعرف

 تتوقعها؟ التي بخصمك المتصلة المخاطر ما .4

 

 لخصمك؟ تتوقعها التي الفرص هي ما .5
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 المناصرة ساحة اعرف

 واإلطار التنفيذ على تأثير لها يكون قد والتي حددتها التي والمؤسسات والمجموعات بالناس المتعلقة التحديات هي ما .6

 الزمني؟

 

 الزمني؟ وإطارها التنفيذ عملية على تؤثر قد التي (تحديات أو فرص كانت )سواء القادمة األحداث هي ما .7

 

 

 

 الزمني؟ وإطارها التنفيذ عملية على تؤثر قد التي اإلقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية أو السياسية الجوانب هي ما .8

 

 

 بحاجة انت هل الذكي. هدفك نحو قدما المضي أجل من باختيارها قمت التي والتكتيكات األهداف قيم المراجعه، هذه بعد .9

 تغييرات؟ اي الى

 

 

 الجديدة( للتكتيكات التابعة-العمل خطة عمل ورقة العمل)استخدم أجل من خطة بوضع قم .11

 

 

 

 ومستمرة. ثابتة مراجعه التكتيكي واإلبداع الفعالة االستراتيجية تتطلب

 خصومك. وتصرفات أفعال على بناءا تتغير والظروف المعلومات مستمرة، عملية تزو صنل المعرفةمصادر ثالثة جمع عملية ان

خذ بعض الوقت لتقييم تنفيذ خطتك  وما هي التغييرات التي حدثت مع المشكلة التي تم تحديدها. ثم استخدام حقيبة األدوات 

 اإلستراتيجية مرة أخرى.
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