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يعد اختيار الفكرة املناسبة للمشروع من أهم عوامل جناح أي مشروع جديد .لذلك أفردنا فصالً
كامالً لتوضيح أمثلة على منهجية اختيار فكرة مناسبة من خالل حتديد عدد كبير من األفكار ثم
القيام بدراستها وتقييمها بشكل مبدئي ،ثم استبعاد ما ال يصلح منها حتى نستقر على أنسب
األفكار وأقربها للنجاح .وعندما نتحدث عن خلق شيء جديد ،مثل مشروع أو فكرة ،فهنا نحن
نتحدث عن عملية إبداعية ،حتتاج منا أن نفتح الباب لألفكار اجلديدة واملبتكرة ،بعيدا ً عن النمطية
والتفكير بشكل تقليدي.

التفكير اإلبداعي

CREATIVE THINKING
التفكير اإلبداعي هو عملية تهدف إلى الوصول
ألفكار مبتكرة وتطوير حلول جديدة ،أو اكتشاف
عالقات جديدة بني أفكار أو أشياء موجودة
بالفعل.
ولكن كيف ميكننا حتفيز أنفسنا للتفكير بشكل
مبتكر ومبدع؟

محفزات اإلبداع:
يعد االبتعاد عن الروتني اليومي بكل ما فيه من رتابة وهموم من أهم محفزات اإلبداع .فالروتني ،أو
الطريقة املعتادة في أداء املهام اخملتلفة ،يقف عقبة أمام سريان األفكار اجلديدة وتدفقها .لذلك يعد
التغيير واخلروج عن اجلدول اليومي أو األماكن املعتادة واللجوء إلى الطبيعة والسفر واالستماع إلى
املوسيقى وممارسة الرياضة ،والقراءة والتأمل ،عوامل من املمكن أن تساعدنا بشكل كبير على تفجير
طاقتنا اإلبداعية.
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أساليب وطرق تنمية التفكير اإلبداعي
هناك العديد من أساليب وطرق التفكير اإلبداعي .وسنستعرض هنا بعض منها

	•العصف الذهني () BRAINSTORMING
عندما حتتك األفكار والعقول كثيرا ً ما يفرز هذا شرارات اإلبداع فتتولد أفكار وحلول جديدة ومبتكرة.
فالعصف الذهني  Brainstormingهو نشاط إبداعي جماعي يستخدم في استنباط أفكار أو
حلول جديدة باستخدام مجموعة من القواعد التي حتفز وتشجع األفكار اجلديدة .وتستخدم هذه
الطريقة لتطوير املنتجات واألفكار اجلديدة بشكل عام ،أو التوصل حلل أحد املشكالت أو حتسني
اخلدمة ،أو استحداث خدمات جديدة ،كما تستخدم في احلمالت اإلعالنية والدعائية وفي طرق اإلدارة
واستراتيجيات التسويق.
وهناك مجموعة من القواعد ميكن أن حتسن من كفاءة عملية العصف الذهني:
•في البداية يجب االهتمام بتوليد وتسجيل عدد كبير من األفكار من خالل مجموعة من
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املشاركني ،سواء كانوا من األصدقاء ،أو الشركاء ،أو العمالء أو اخلبراء .وننصح بأال يزيد عدد
املشاركني في اجملموعة الواحدة على .10
•جتنب نقد أي من األفكار في مرحلة «التوليد» .فالنقد من شأنه أن يدفع املشاركني إلى اإلحجام
عن املشاركة خوفا ً من أن ينعت البعض أفكارهم بالسخافة ،لذا يجب تشجيع األفكار غير
التقليدية من البداية مهما بدت سخيفة ألول وهلة.
•ثم تبدأ اجملموعة في مرحلة فرز األفكار واختيار أفضلها وتطويرها.
•تشجيع «تزاوج» األفكار الذي يدمج بني فكرتني أو أكثر ليخلق فكرة جديدة أفضل جتمع بني
مميزاتهما وتتجنب عيوبهما.
بعد القيام بجلسة أو بعدد من جلسات العصف الذهني ،تقوم مجموعة من األفراد املعنية
بدراسة هذه األفكار بشكل مبدئي ثم غربلتها وتقييمها وفقا ً ملعايير محددة سوف نناقشها بشكل
واف فيما بعد.
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	•قبعات التفكير
تعتمد هذه الطريقة على حتديد عدد من الزوايا للنظر للموضوع
محل البحث ،وتكون كل زاوية مبثابة قبعة يرتديها أحد أفراد الفريق
أو عدد من األفراد في الفريق ،بينما يرتدي شخص آخر أو مجموعة
أخرى قبعة أخرى ليناقشوا املوضوع من زاوية أخرى وهكذا .فعلى
سبيل املثال ،ميكن أن نقسم الفريق لعدة مجموعات ،كل منها
ترتدي إحدى القبعات التالية :العميل ،واملنافس ،واملوزع ،ووكالة
الدعاية ،ومدير اإلنتاج ،ومدير التسويق ،والبائع ،والنقل ،واإلدارة
العليا ... ،وهكذا .فاجملموعة التي ترتدي قبعة العميل تتحدث عن
كيفية تطوير املنتج من وجهة نظر العميل ،بحيث يكون مثالً
أسهل في االستخدام ،أو يفي بعدة احتياجات للعميل في آن واحد،
بينما تناقش اجملموعة التي ترتدي قبعة املنافس كيف تتفوق على
منتج الشركة أو تطوره أو جتعله أفضل ،أما اإلنتاج فيتحدث عن
تغيير مواصفات املنتج ليصبح إنتاجه أسهل أو أرخص أو تغيير
طريقة اإلنتاج لتقليل عيوب املنتج أو زيادة اإلنتاجية ،أما املوزع،
فقد يناقش العبوة أو طريقة التغليف حتى تناسب رفوف العرض
املتاحة لديه ،وهكذا.
مثال آخر :ميكن أن تعبر القبعات عن زوايا املوضوع ،ونرمز لكل زاوية
بلون معني ،ويركز أعضاء كل مجموعة على مناقشة اجلانب الذي
متثله القبعة فقط .على سبيل املثال ،تكون اجملموعة التي ترتدي
القبعة البيضاء مسئولة عن جتميع كل احلقائق والبيانات املتاحة
عن املوضوع محل النقاش ،أما مجموعة القبعة اخلضراء فتتناول
املوضوع من الزاوية اإلبداعية ،فتطرح مجموعة من األفكار واحللول
اجلديدة ،أما القبعة احلمراء فتمثل املشاعر واألحاسيس الشخصية
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املتعلقة باملوضوع وباألفكار التي طرحتها مجموعة القبعة اخلضراء ،فنطلب من كل فرد في
اجملموعة ذكر مشاعره وأحاسيسه جتاه األفكار املطروحة دون إبداء أسباب أو مبررات ،أما مجموعة
القبعة السوداء فتكون مسئولة عن نقد األفكار املقدمة وتوضيح عيوبها واجلوانب السلبية واخملاطر
احمليطة بها .بينما تركز مجموعة القبعة الصفراء على اكتشاف وسرد إيجابيات األفكار املطروحة،
أما القبعة الزرقاء فتقترح احللول البديلة للجوانب السلبية التي مت طرحها وكيفية تعظيم اجلوانب
اإليجابية ،وحتاول دمج بعض األفكار التي أفرزها النقاش في تطوير األفكار النهائية.

أمثلة متميزة لإلبداع
وقد تكون األفكار اجلديدة أو املبدعة أفكارا ً تطور منتجات أو خدمات أو تقنيات موجودة بالفعل
وتقدمها بشكل جديد .فعلي سبيل املثال :أجهزة الكمبيوتر احملمولة تفي بحاجة املستخدمني على
محورين من االحتياجات:
•استخدام حاسب آلي (إلنشاء وحفظ امللفات ومعاجلة البيانات النصية والرقمية واجلرافيكس،
عالوة على الترفيه والتواصل مع اآلخرين  ...إلخ).
•التنقل من مكان إلى آخر
ومن هنا ولد الكومبيوتر الالبتوب ليزاوج بني
االحتياجني ،واستخدم فكرة وتقنيات موجودة
بالفعل وهي الكومبيوتر ،ولكن املنتجني طوروه
ليصبح خفيف الوزن فيسهل حمله ،وقاموا
بدمج كل أو معظم أجزاء الكومبيوتر ،سواء
الشاشة أو لوحة املفاتيح أو وحدة التشغيل
واحلفظ في جهاز واحد ،وعملوا على تقليل
استهالكه للكهرباء ليعمل باستخدام
البطارية.
هناك إبداعات مفيدة ولكنها ال حتتاج لتقنية
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عالية ،على سبيل املثال ،خدمة التوصيل في الصيدلية ،أو خدمة العمل في يوم العطلة للبنوك،
أو خدمة التاكسي الذي ميكن استدعاؤه بالتليفون ،وهكذا ،كلها أفكار مبتكرة تخاطب احتياجات
املساحة التي تستخدم
فعلية للمستهلكني وفي نفس الوقت فهي ال حتتاج لتقنيات صعبة .مثال آخرَّ ،
في جر املاء لتجفيف األرض ،كبديل عن جتفيف األرض بفوطة مثالً ،وكان هذا في املاضي يستدعي
أن ينحني الشخص ويثني ظهره بصورة متعبة ليتمكن من جتفيف األرض بالفوطة ،فجاء اختراع
املساحة ،وهو عبارة عن زراع طويل من اخلشب أو البالستيك أو املعدن ،مثبت في نهايته قطعة من
اجللد أو خيوط من القماش ،مبا ميكن الشخص الذي يقوم بالتنظيف أن يؤدي املهمة بسهولة ويسر
وسرعة .هذا االختراع املفيد ،ال يستخدم تقنية عالية ،لكنه بالطبع نتج عن قدرة عالية على اإلبداع،
ثم حتويل الفكرة إلى منتج جتاري.
مثال آخر يتميز بالبساطة قام بتطويره شباب مصريون ،هو خدمة اطلب دوت كوم (.)www.otlob.com
وهي خدمة يقدمها موقع إلكتروني بهذا االسم .هذا املوقع تعاقد مع عدد كبير من مطاعم الوجبات
السريعة ليقدم خدمة الطلب من خالل املوقع مباشرة ،مما يوفر الوقت واجلهد للعمالء ،كما يضمن
املوقع جودة اخلدمة وسرعتها .هذا املوقع لم يخترع خدمة التوصيل إلى املنازل ولكنه طورها .كل هذه
األفكار كان وراءها أشخاص بحثوا عن تقدمي اجلديد وقاموا بتطوير منتج أو خدمة تتوافق مع احتياجات
املستهلكني وإيقاع احلياة السريع والزحام واحتياجات مجتمعاتنا العصرية.
عندما تقوم بإنشاء مشروعك ،فكر باستمرار في طرق متيز بها منتجاتك وخدماتك ،من خالل اإلبداع
والقيمة املضافة .تأمل في الواقع وفي احتياجات السوق بعقل منفتح ،ستنجح في استلهام أفكار
رائعة من أمور قد تبدو عادية للبعض ،فاألفكار اجلديدة غالبا ً ال تولد من العدم ولكنها عادة ما تكون
وليدة التأمل والتفكير بشكل غير منطي.
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مصادر اإللهام
العمالء
من أهم مصادر إلهام العاملني بأي مجال والراغبني في تطوير وتنمية قدراتهم التنافسية بشكل
مستمر هو االستماع إلى عمالئهم .لذلك ،دائما ً ما تلجأ الشركات الكبيرة لبحوث التسويق
( )Marketing Researchلتوليد أفكار جديدة أو حتسني وتطوير املنتجات املوجودة بالفعل واالستجابة
ملتطلبات السوق .فكثيرا ً ما جند باحثي تسويق في املتاجر الكبرى يتحدثون إلى رواد هذه املتاجر
لالستماع إلى آرائهم بالنسبة ملنتجات موجودة بالفعل ،أو للتعرف على ردود أفعالهم جتاه منتجات
جديدة.

الطبيعة
دائما ً ما كانت الطبيعة ،بكل ما فيها من تنوع وجمال وتناسق ،مصدرا ً لإللهام وتوليد األفكار اجلديدة.
فمن الطيور استلهم اإلنسان الطيران ،ومن األسماك استلهم السباحة والسفن والغواصات ،كما
استلهم االنسيابية والسرعة من احليوانات السريعة كالفهود.

االحتياج واملشاكل
دائما ً ما كانت احلاجة أم االختراع .لذلك يعد رصد الشكاوى واالستماع الحتياجات العمالء ،بل ورصد
مشاكلهم من أهم مصادر اإللهام ،فكل مشكلة حتمل في ثناياها فرصة لتطوير منتج جديد أو
خدمة مبتكرة .لقد اخترع اإلنسان األدوية والتطعيمات واألمصال ملواجهة األمراض واألوبئة التي
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تهدد احلياة .وكذلك مت تطوير السيارات والقطارات والطائرات السريعة خلدمة من يرغبون في السفر
بسرعة ،كما مت اختراع دور احلضانة خلدمة األمهات العامالت ،وهكذا.

االستخدام
عادة ما يتطور منتج معني مع استخدامه ليصبح أكثر مالئمة وسهوله للهدف أو االستخدام
الذي وجد من أجله .فمثالً ،الرافعة التي تستخدم في تغيير أطر السيارات كانت تعتمد في املاضي
على آلية حلزون يتم تشغيله من خالل التدوير اليدوي ،ثم مت تطويرها لتصبح هيدروليكية ليصبح
استخدامها أسهل وأسرع .والغساالت العادية كانت تتطلب من املستخدم بذل الكثير من اجلهد
في العصر والتجفيف ،فطور املنتجون الغساالت األتوماتيكية لتقوم بهذه الوظائف لتوفر الراحة
للمستخدم.

تطور التكنولوجيا في مجال آخر

عندما يتم تطور التكنولوجيا في أحد اجملاالت ،عادة ما ميكن استخدام التقنية اجلديدة في مجاالت
أخرى ،أو الدمج بني عدة تقنيات لتقدمي تقنية أو خدمة جديدة ،على سبيل املثال ،مع اختراع اإلنترنت
واختراع بطاقات االئتمان ،أصبح من املمكن أن يتم التسوق من على اإلنترنت عن طريق السداد
اإللكتروني ،فقامت شركات الطيران بدورها باللجوء إلى التذاكر اإللكترونية ( )E-Ticketsمما جعل
املسافر قادرا ً على حجز الرحلة بالكامل دون أن يترك املنزل أو املكتب ،وهذا أدى إلى توفير كبير في
العمالة ،وأيضا ً في الوقت.
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املنافسة
البد من تطوير القدرة التنافسية ألي منتج أو شركة باستمرار للمحافظة على احلصة السوقية
 Market Shareبل وتنميتها .يتم هذا من خالل دراسة املنتجات املنافسة بدقة ،وحصرها والتأكد
من مواكبة منتجات الشركة للتقنيات املنافسة وملتطلبات السوق واحتياجات العمالء .والريادة
في ابتكار منتج جديد في حد ذاتها ال تكفي ،ألنه سرعان ما تقوم الشركات األخرى بإنتاج سلع أو
تقدمي خدمات مماثلة ،يجب دائما ً مواكبة التطور من خالل التحسني املستمر .فعلى سبيل املثال،
كانت شركة فيليبس ( )Philipsأول من ابتكر مشغل األقراص املدمجة ( )CD playerثم قامت بعض
الشركات املنافسة باحلصول على ترخيص ( )Licenseالستخدام هذه التقنية في إنتاج أجهزة
منافسة .ومع الوقت أجرت هذه الشركات بعض التحسينات على التقنية األصلية وكان على شركة
فيليبس مواكبة هذا التطور سريعا ً وإال فقدت حصتها في السوق.

الفرص املتاحة في أسواق أخرى وصناعات أخرى
ينبغي أن نقوم بتأمل ودراسة األسواق والصناعات اخملتلفة والبلدان األخرى .فكثيرا ً ما جند بعض
األفكار أو اخلدمات اجلديدة متاحة في بعض األسواق ولكنها غير متاحة في سوق آخر أو في مدينة
أخرى .يتعني على الباحثني عن فكرة جديدة اإلسراع باقتناص الفرص املتاحة ألنها لن تبقى متاحة
إلى األبد ،فسرعان ما يلتقطها منافس ويحولها لنجاح جتاري.
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األنشـــــــــــطة
التاريخ

أسماء الطالب

اسم اجملموعة

نشاط 1-2
مترين:
•يتم تقسيم املتدربني إلى مجموعات (كل مجموعة من  6-4أفراد) ،تقوم كل
مجموعة بالعصف الذهني القتراح  3أفكار تكون مناسبة ملشروع جديد في
املنطقة.
•نقوم بعمل قائمة بكل أفكار املشروعات املطروحة.
•نعيد تقسيم اجملموعات ملناقشة أفكار املشروعات املقترحة ويتم إعطاء كل
مجموعة قبعة واحدة بحيث يتم مناقشة الفكرة من زاوية واحدة وهي التي
ترمز إليها القبعة .
•نسجل قائمة باألفكار النهائية بعد تطويرها من خالل هذه التمارين ونقارنها
باألفكار األولية:
الحظ مدى اندماج األفكار نتيجة للنقاش.
o
الحظ مدى التطوير الذي حدث لألفكار ودرجة النضج التي اكتسبتها
o
نتيجة للنقاش.
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منهج ومحددات االختيار ( )SELECTION CRITERIAلألفكار اجلديدة

بعد عملية حصر عدد كبير من األفكار بالطرق التي حتدثنا عنها من قبل نأتي إلى مرحلة االختيار.
اتخاذ قرار مثل اإلقدام على مشروع جديد هو شأن مصيري ألنه قد يفرض التزامات ومسئوليات
طويلة املدى .لذا ،يستدعي هذا القرار من صاحبه أن يدقق فيه وأن يتخذ الوقت الالزم للتفكير
ودراسة قائمة األفكار املطروحة بشكل منهجي وعلمي .وسنتحدث في اجلزء التالي بالتفصيل عن
منهج ومحددات االختيار التي ستمكننا من تقييم األفكار اخملتلفة وحصرها.
في البداية البد أن نعلم أن كل فكرة أو مشروع ،سيكون لها نقاط إيجابية ،تؤيد اختيارها ،وأخرى
سلبية تقف ضد هذا االختيار .هناك أساليب متعددة التخاذ القرارات ،وهناك برنامج بأكمله ضمن
مبادرة افهم لدراسة عملية اتخاذ القرار .وسنقترح هنا بعض العوامل التي تساعدك على اختيار
الفكرة املناسبة.
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عليك وضع قائمة من االشتراطات األساسية التي يجب على أي فكرة أن تفي بها وإال تقوم بشطبها
من دائرة االختيار ،مثل:
•أن يكون املشروع ومكوناته
مسموحا به قانوناً .فال ميكن مثالً أن نقيم مشروعا ً تكون فكرته
ً
هي إعادة توزيع إشارات احملطات الفضائية بصورة تخرق قانون امللكية الفكرية .باملثل ،ال ميكن
أن نقيم مشروعا ً يحتاج ملواد ممنوع استيرادها أو تسويقها.
•أن يكون له سوق بحجم مناسب من ناحية املبدأ .فال ميكن مثالً أن نقيم مشروعا ً يقوم على بيع
أجهزة الهاتف احملمول إذا لم تكن خدمة التليفون احملمول موجودة أصالً في السوق.
•أن تكون االحتياجات التمويلية للمشروع ميكن توفيرها من املوارد الذاتية أو من خالل القروض أو
الشراكة مع آخرين .فال ميكن مثالً أن نقيم مشروعا ً يحتاج لرأس مال عشرات املاليني بينما كل
ما منلكه هو عدة آالف من اجلنيهات ،بل يجب أن نبدأ مبشروع في إطار اإلمكانات الواقعية.
•أن يكون لدى فريق العمل اخلبرة الفنية أو القدرة على اكتسابها في زمن معقول بكفاءة
متميزة ،فال يجب أن نبدأ مشروعا ً يستخدم تقنيات الليزر مثالً في تصحيح اإلبصار ،بينما فريق
العمل ال يوجد به أطباء أو مهندسون أو فنيون في هذا اجملال.
•أن تسمح البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واللوجيستية بإقامة املشروع،
ألننا ال ميكننا أن نغير في البيئة بسهولة ،وهكذا.
بعد استبعاد األفكار غير املمكنة ،نبدأ في املفاضلة بني باقي األفكار عن طريق أسلوب Cost /
 Benefit Analysisويحتوي على مجموعتني من محددات االختيار:
•عناصر ترتبط بالعائد على املشروع ،مثل حجم السوق وحجم الفرصة املتاحة ،وإمكانية منوها،
ودرجة متيز الفكرة ،ضعف املنافسة ... ،إلخ.
•عناصر ترتبط بالتكلفة ،مثل حجم االستثمار املتوقع ،ودرجة اخملاطرة ،وتكلفة التشغيل إلى أن
يبدأ املشروع في إعطاء العائد املرجو ،وحجم الدعاية املطلوبة ،وهكذا.
مع الوضع في االعتبار أننا دائما ً ما نقارن بني األفكار بصورة نسبية ،فمثالً ،إذا كان مشروع تربية
دواجن مثالً ميكن البدء فيه باستثمار يبلغ خمسني ألف جنيها ً تقريباً ،بينما مشروع للنقل اجلماعي
يحتاج الستثمار مبدئي مقداره نصف مليون جنيه ،هنا إذا كانت النقاط املمنوحة لعنصر التكلفة
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االستثمارية للمشروع األول تساوي  ،10تكون نقاط املشروع الثاني تساوي  100نقطة في هذا
العنصر .ومن الناحية األخرى ،إذا كان العائد في مشروع الدواجن يقدر بحوالي  20ألف جنيها ً سنويا ً
وكان العائد في مشروع النقل اجلماعي يقدر بحوالي  50ألف جنيها ً سنوياً ،فلو منحنا املشروع األول
 20نقطة مننح املشروع الثاني  50نقطة في هذا العنصر .لو افترضنا أن هذين العنصرين وحدهما
ميثالن العائد والتكلفة ،يكون العائد على التكلفة في املشروع األول  10/20أي  2ويكون العائد على
التكلفة في املشروع الثاني  100/50أي ½ وبهذا يكون بصورة تقريبية العائد على التكلفة في
املشروع األول أعلى بصورة ملحوظة من املشروع الثاني ،مما يرجح اختياره ،وهكذا.
وفي السطور القادمة ،نتحدث قليالً عن محددات االختيار والعوامل التي تؤثر فيها.

القدرة على القيام باملشروع
املهارات املتاحة
يعتمد جناح أي مشروع بشكل كبير على قدرات ومهارات فريق العمل ،واملهارات املتاحة لديه أو التي
ميكن اكتسابها أو توفيرها .فالعنصر البشري هو العمود الفقري بالنسبة ألي عملية إنتاجية أو
خدمية أو جتارية .لذلك يجب حصر هذه املهارات واخلبرات واإلمكانات املتوفرة أو على األقل التأكد من
إمكانية توفيرها.
فمن الطبيعي أن تقوم مجموعة من الصيادلة واألطباء باإلقدام على مشروع مثل إقامة معمل
حتاليل أو مركز عالج طبيعي ،ولكنه ليس من املنطقي لنفس الفريق التفكير في تصنيع كمبيوتر.
لذلك فإن معرفتك بإمكانياتك ستساعدك في حتديد النشاط أو نوع املشروع الذي ميكنك القيام به.
في الوقت ذاته يجب أن تعرف ما هي املهارات واخلبرات املتاحة في سوق العمل .فمثالً لو كنت بصدد
فتح مصنع مالبس يجب أن تعرف ما إذا كانت املهارات املطلوبة (مقصدار ،مكنجي )... ،متاحة في
السوق.
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املوارد املتاحة
يجب حتديد املوارد املالية واإلدارية والبشرية املتاحة أو املمكن توفيرها .فإذا كان املشروع يحتاج إلى
رأس مال كبير ال ميكن احلصول عليه فمن األفضل العدول عن هذه الفكرة .فليس من الطبيعي
أن نفكر في مشروع إنشاء محطة بث تليفزيوني حيث رأس املال املطلوب ماليني اجلنيهات إذا كان
التمويل املتاح ال يتعدى عدة آالف من اجلنيهات .هناك نسبة بني املوارد املتاحة ذاتيا ً من املدخرات
واألهل واألصدقاء والشركاء ،واملوارد التي ميكن احلصول عليها من القروض ،وهذه النسبة عادة ما
تكون  1:1ولكن ميكن في حاالت خاصة أن تزيد عن ذلك.

العوامل الشخصية والنفسية
ومن العوامل التي ال ميكن إغفالها اإلمكانيات الشخصية والنفسية لصاحب أو أصحاب املشروع.
فلو كان املشروع يتطلب تفرغ أصحابه إلدارته فليس من املنطقي أن يكونوا موظفني .أو شاب متزوج
حديثا ً وظروفة الشخصية ال تسمح بالتفرغ الكامل ألنه عالوة على أسرته يعول والديه ويرعاهما
لكبر سنهما وال ميكنه القيام مبشروع يتطلب السفر الكثير وملدد طويلة .ال يجب أيضا ً اختيار مجال
غير محبب للشخص أو نشاط ضد قناعاته ومبادئه .يجب أن تتفق الفكرة مع منظومة القيم
اخلاصة بالشخص مهما كانت مكاسب املشروع.

القدرة على اخلروج من املشروع ()EXIT SCENARIO
لو لم يكن لديك القدرة على اخلروج من املشروع
في حالة تعثره أو ألي سبب آخر في خالل فترة
زمنية معقولة دون التورط في مشاكل قانونية
ومالية فال تقم بهذا املشروع .في معظم دول
العالم ،هناك قوانني وقنوات وأساليب معروفة
تنظم تصفية أي مشروع واخلروج منه بشكل
آمن.
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حساب العائد والتكلفة واخملاطر
عند القيام بعملية حتليل العائد مقارنة باخملاطر والتكلفة :يجب تقسيم هذه احملددات إلى عوامل
إيجابية تدعم املشروع (كلما زادت النقاط فيها زادت فرصة جناح املشروع) وعوامل سلبية كلما
زادت ،زادت تكلفة املشروع أو مخاطره .من اجلدير بالذكر ،أن تلك العوامل التي حتدثنا عنها بالتفصيل
فيما قبل ليست كلها على نفس القدر من األهمية أو الوزن .أي أنها ال تؤثر بنفس القدر على مصير
املشروع .لذلك علينا وضع وزن مختلف  weightلكل من هذه العوامل يتناسب مع أهميتها وتأثيرها
على مستقبل املشروع أو الفكرة املطروحة.

الفرصة
يتعلق هذا األمر مبدى وجود فرصة سوقية مواتية ،ومحاولة تقدير حجم هذه الفرصة .فمثالً ،إذا كانت
الفكرة املطروحة هي إقامة إنترنت كافية في قرية معينة ،يجب أوال ً حتديد عدد الشباب الذي لديه
الرغبة واالحتياج والقدرة على التردد على هذا املكان ودفع الرسوم .فمن املفترض أن هؤالء الشباب
ليس لديهم القدرة على شراء كمبيوتر باملنزل ودفع رسوم اشتراك اإلنترنت .في الوقت ذاته لديهم
الوقت واملقدرة املادية للتردد على هذا املكان .ولكن ،كم هو عدد الساعات املتوقع أن يقضوها في هذا
املكان؟ وهل من املتوقع أن ينمو هذا املشروع مع الوقت؟
أهم ما مييز عصرنا احلديث هو التغير التكنولوجي السريع والذي يؤثر بشكل مباشر على مشروع
مثل إقامة مقهى إنترنت .كانت خدمة اإلنترنت في بداية انتشارها مكلفة وكان من الصعب على
الكثيرين شراء كمبيوتر شخصي .لذلك كانت خدمة مقاهي اإلنترنت أكثر رواجا ً وأهمية من حيث
مدى احتياج السوق لها وضعف املنافسة .ولكن سرعان ما تغير الوضع مع االنخفاض املستمر في
أسعار الكمبيوتر وتقدمي الدولة لتسهيالت كبيرة بهذا الشأن (مبادرة حاسب لكل بيت ،اإلنترنت
اجملاني) .ومن املشاكل أيضا ً التي واجهت أصحاب هذه املشروعات التغير السريع في التقنيات والبرامج
( )Softwareمما تطلب منهم مواكبة هذه التغيرات باستمرار وحتديث أجهزتهم بشكل دوري .لذلك
قد ينجح مثل هذا املشروع في البداية ،وبعد فترة يبدأ العائد في التناقص.
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مثال آخر ،افتتاح أحد متاجر لعب األطفال في مدينة من املدن اجلديدة قد يكون مشروعا ً مبشرا ً إذا
كانت أغلبية السكان من األسر حديثة التكوين ،وبالتالي يكون لديها أطفال ،بعكس احلال في األحياء
القدمية حيث متوسط األعمار مرتفع ونسبة األسر التي لديها أطفال قد تكون محدودة ،وهكذا.
هناك عوامل كثيرة حتدد مدى حجم الفرصة والعائد من املشروع مثل:
1 .1حجم السوق.
2 .2مدى متيز املشروع والنصيب الذي ميكن أن نحصل عليه في السوق.
3 .3نسبة النمو في السوق.

التكلفة
من ناحية أخرى ،هناك عوامل عديدة ميكن أن نأخذها في االعتبار عند حساب تكلفة املشروع واخملاطر
احمليطة به .على سبيل املثال ،التكلفة االستثمارية ،مثل ثمن األرض واملباني واملاكينات .هناك أيضا ً
تكلفة التشغيل حتى يبدأ املشروع في تغطية مصاريفه ،وهكذا.
عنصر اخملاطرة يتأثر بالعديد من العوامل مثل:
•تغير الظروف في السوق أو ميول املستهلكني أو البيئة السياسية ،والقانونية ،واالقتصادية،
واالجتماعية ،والتقنية ،وهكذا.
•دخول منافسني جدد.
•النمو مبعدالت عالية أو التوسع في أسواق أو مجاالت جديدة ليس للمؤسسة خبرة كافية
بها.

املنافسة ()COMPETITION
شدة املنافسة تقلل من حجم الفرصة املتاحة ألي مشروع جديد ،حيث يتنافس عدد كبير من
املوردين على الفوز بنصيب من السوق  .Market Shareميكن أن نأخذ شدة املنافسة كعامل سلبي
في محددات حجم الفرصة ،أو نأخذ ضعف املنافسة كعامل إيجابي في نفس اجملموعة ،كما ميكن أن
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نأخذ شدة املنافسة كعامل يزيد من تكلفة
املشروع ومخاطره ،ألنه كلما زادت املنافسة،
زادت احلاجة للترويج للمشروع وكذلك
لتمييز املنتج بوسائل عديدة ومكلفة .وفيما
عدا حاالت خاصة ،مثل األسواق التي تنمو
بسرعة مبعدالت أعلى من منو قدرة املنافسني
على زيادة إنتاجهم ،ففي النهاية ،زيادة شدة
املنافسة تقلل من فرص جناح املشروع.
على سبيل املثال ،لو أمامنا فكرة مشروع عبارة عن إقامة مخبز في شارع أو منطقة بها العديد من
اخملابز التي تفي بحاجة السكان ،ستكون فرصة جناح املشروع أقل ،ومن أجل أن ينجح مشروع كهذا،
البد من خلق مزايا تنافسية أخرى جتذب املستهلك .والعكس صحيح ،عندما تكون فكرة املشروع
متميزة ومبتكرة ،تكون درجة املنافسة ضعيفة ،فيسهل للمشروع اجلديد أن يحصل على نصيب
جيد من السوق.
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مثال:
حصل مجموعة من األصدقاء على  10فدادين من أراضي اخلريجني اجلدد .وكان األصدقاء من خريجي
كليات الزراعة والصيدلة ،واكتسبوا خبرة في زراعة األعشاب وصناعة األدوية البديلة من األعشاب
الطبيعية ،حيث عملوا لعدة سنوات في إحدى الشركات املتخصصة .اجتمع األصدقاء بهدف االختيار
من عدة أفكار ،وبعد أن استبعدوا أفكار املشروعات التي ال ميكن تنفيذها ،جاءت أفكار املشروعات بعد
الغربلة كالتالي:
1 .1مشروع زراعة وتسويق األعشاب الطبية وصناعة وتسويق األدوية البديلة.
2 .2مشروع تربية خراف للحصول على الصوف وتسويقه.
3 .3مشروع مشتل لنباتات الزينة.
وجاءت اجلداول التالية لتعبر عن تقييمهم املبدئي لهذه األفكار طبقا ً خلبرتهم.
في البداية ،أراد األصدقاء أن يقيموا األفكار طبقا ً لقدرتهم على تنفيذ كل مشروع:

القدرة على
تنفيذ املشروع

احملددات
املهارات
املوارد
العوامل
النفسية
مجموع

الوزن
30
40

مشروع 1
27
25

مشروع 2
15
30

مشروع 3
20
30

30

30

15

18

100

82

60

68

65

الفصل الثانى
اختيار الفكرة املناسبة
ملشروعك

وبناء على املنهج الذي اتبعوه ،وجدوا أن املشروع األول يأتي في املقدمة طبقا ً إلمكاناتهم ومواردهم
ومهارتهم وتفضيلهم .ثم أراد األصدقاء أن يقيموا املشروعات طبقا ً للعائد على التكلفة ،فجاء
اجلدول التالي:

اجملموعة

محددات
العائد

محددات
التكلفة
واخملاطرة
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احملددات
االبتكار
والتميز
حجم السوق
النمو في
السوق
مجموع

الوزن

مشروع 1

مشروع 2

مشروع 3

30

24

15

12

50

45

20

20

20

16

8

12

100

85

43

44

احملددات
االستثمار
اخملاطرة
املنافسة
مجموع

الوزن
60
20
20
100

مشروع 1
40
10
5
55

مشروع 2
20
10
12
42

مشروع 3
30
10
16
56
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وبناء على ما سبق ،ميكن أن نحصل على نسبة تقديرية بني العائد والتكلفة واخملاطرة:

نسبة العائد إلى
التكلفة

مشروع 1

مشروع 2

مشروع 3

1.55

1.02

0.79

(مؤشر تقديري فقط)
طبقا ً لهذا املنهج ،أي املشروعات أفضل بالنسبة لهذه اجملموعة في رأيك ،وملاذا؟
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األنشـــــــــــطة

التاريخ

اسم اجملموعة

أسماء الطالب

نشاط 2 -2
حتديد الفكرة
1 .1يتم تقسيم املتدربني إلى عدة مجموعات لدراسة أفكار جديدة ملشروعات يرغبون في
تنفيذها بطريقة العصف الذهني ثم يستقرون على فكرة واحدة .ثم بعد ذلك تقوم
كل مجموعة بدراسة فكرة مجموعة أخرى بطريقة قبعات التفكير الستة  .وفي
النهاية تقوم كل مجموعة بعرض دراستها وتوصياتها.
2 .2يتم عمل جدول لألفكار املنتقاة وإعطاء نقاط لكل مشروع من حيث العائد املتوقع
والتكلفة والقدرة على تنفيذ املشروع ،ثم غربلة األفكار طبقا ً لهذا التحليل للوصول
ألنسبها.

68

