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 :مقدمةال

 ISO : رقم المواصفة فى ةالمذكورإدارة المخاطر عالقة بينه وبين  إيجادعن طريق  SWOTتحليل المقال عبارة عن محاولة لتطوير  هذا

 وعالقتها بإدارة المخاطر.  SWOTالمذكورة فى تحليل  على الفرص والتهديداتالتركيز فى هذا المقال سيتم ، و31000:2009

 

 :الفرص والتهديدات بالتركيز على و إدارة المخاطر SWOTتحليل المقارنة بين ب نبدأ اوالً،

 المحتملة التهديداتتفسير المحتملة  الفرصتفسير 

 على تحقيق الهدف غير المؤكد السلبيالتأثير  هى فعلى تحقيق الهد غير المؤكداإليجابي التأثير  هى إدارة المخاطر

  SWOTتحليل
لكن لدينا ويجابيات الغير موجودة حالياً هى اإل

 .خالل فترة الخطةواالستفادة منها ستغاللها إيمكن 

 تهدد المنظمة قد ولكنهاحالياً لدينا الغير موجودة  السلبياتهى 

 . خالل فترة الخطة

 

 وهى: )نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص المحتملة والتهديدات المحتملة( : رئيسية أجزاءمن أربعة  SWOTحيث يتكون تحليل 

 

 

 و إدارة المخاطر: SWOTتحليل من  مقارنة بين منهجية كلً ال ثانياً،

  SWOTتحليل إدارة المخاطر 

إلى مجموعة من األنشطة التى إدارة الخطرتشير  المنهجية

ر ن تؤثتستخدم للتحكم فى األخطار التى يمكن أ

الهيكل  ويتضمنهداف، إمكانية تحقيق األعلى 

 :التالي إلدارة المخاطرالبنائي 

 دارة المخاطرمبادئ إ -

 دارة المخاطرإعمل إطار -

وهى عملية مستمرة مع ، دارة المخاطرإعملية  -

  الوقت

الضعف لدى نقاط دراسة نقاط القوة وب SWOT تحليل يقوم

الوقت الراهن والتهديدات فى  يتم دراسة الفرصكما الشركة 

 عن طريق: التوجهاتأنواع من  4وعلى اساسها يتم تحديد 

 مقابلة نقاط القوة مع الفرص المحتملة -

 مقابلة نقاط القوة مع التهديدات المحتملة -

 الفرص المحتملةمقابلة نقاط الضعف مع  -

 مقابلة نقاط الضعف مع التهديدات المحتملة -

 

 

 :وإدارة المخاطر SWOTبين تحليل الفروقات التالية  جية المذكورةهنستنتج من المن

  SWOTتحليل إدارة المخاطر 

د قال ثم يتم تحديد المخاطر التى أويتم تحديد الهدف  الفروقات

 متابعة حالة ، كما يتمتمنعنا من تحقيق الهدف

يتم  ىتح وتحديد اسلوب التعامل معها المخاطر

 قيق الهدف المطلوبحت

ط احيث يتم دراسة جميع نق هدافلتحليل يساعدنا فى وضع األا

وجميع الفرص والتهديدات المحتملة  الموجودةالقوة والضعف 

 هدافألا يتم تحدداساسها  لىعوفى الوقت الراهن 

 



 لدى المنشأة والتى يمكننقاط القوة والضعف الموجودة حالياً  ول هو تحديدشقين، الشق األاساس تحليل على يقوم  SWOTن تحليل أنالحظ وبالتالى 

 .الفرص والتهديدات المحتملة فى الوقت الراهن والشق الثانى هو تحديد،  والتحكم بهاالتأكد من وجودها 

قبل المنشأة  التحكم مننها خارج نطاق خصوصا إقد تتغير مع الوقت  SWOT ثناء تحليلأ هاالتى تم تحديدالمحتملة والتهديدات  الفرص نأكما نالحظ 

  .وهنا يأتي دور إدارة المخاطر 

 

 :عليها وهى أسسالتى مبادئ لا بشكل شامل يجب معرفة  إدارة المخاطر لكي نفهمو

 

 

، وبالتالى هى باللون األخضرفى التعامل مع الفرص والتهديدات و SWOTشبيهه بمنهجية مبادئ  5، منها مبدئ 11 تحتوى على دارة المخاطرإن أنجد 

 . عطية شمولية وقيمة إضافيةي SWOTالمبادئ لدى تحليل  كل هذة إحتواءفإن 

 

 

 :SWOTفى تحليل  ملحظات على طريقة تحديد الفرص والتهديدات

 .والتهديدات مع الوقت  حالة الفرصالتغير فى والتهديدات فى الوقت الراهن فقط وال يتم متابعة  الفرصتحديد حالة يتم  SWOT تحليل في  -1  

كما ،ولكن هذا ليس صحيحا دائما، التهديد في حد ذاته يمكن أن يكون فرصة  ينالفرص في صندوقين مختلفعن يتم فصل التهديدات  SWOT تحليل في -2  

 .الوقت يحدث معقد التغير الذى  وذلك مع اهديدتن كوتيمكن أن  افرصة في حد ذاتهال ان

نحراف عن هو نفسه إال أن اإل والخطرتهديد،  نهفإ اسلبي الخطرتأثير يكون فرصة وعندما  هفإن اإيجابي تأثير الخطر يكون عندمافإلدارة المخاطر وفقا  -3

 تهديد.( -إما )+( فرصة أو ) هو الذى يحدد نوعهالوقت  مرور مع الهدف

 

 

 

 

مبادئ 
ادارة 
المخاطر

تضيف قيمة

جزء من 
جميع 
العمليات

جزء من 
منظومة 
القرار

تتعامل مع كل
ما يحتمل 

الشك

عملية 
ممنهجة وفق 
اطار زمنى

تعتمد على 
إدراك جودة 
المعلومات

تتوافق مع 
سياق العمل 

الداخلي 
والخارجي

تراعى 
العنصر 
البشري 
والثقافي

تتسم بالشفافية 
والشمولية

االستجابة 
للتغيرات

دعم التحسين 
المستمر

  

  

  

    

    

    
   +          الخطر

    
-   

    

       الهدف



 

 

 ً  اإلستنتاجات: ،ثالثا

بأسلوب  تتعامل مع المخاطرنها أل SWOTسلوب التحليل قيمة اضافية ألISO 31000:2009 :المواصفة  في ةإدارة المخاطر والمذكور تضيف -1

 .المخاطر إلدارةدوات أ توفرنها أكما عليها  أسسالتى  11ال  مبادئالعن طريق الوقت  مستمر معوشامل 

 .المواصفة تطور مع  SWOTتحليل تتطور لى إيؤدي ذلك  SWOTتحليل و  ISO 31000:2009 :المواصفة من خلل الجمع بين  -2

 

 :، وفقا للتصميم أدناه SWOTالمذكورة فى تحليل بدال من التهديدات والفرص ”Risk “Rلذلك فمن األفضل استخدام المخاطر 

 

 

 

 

 

 

 

SWR                                             
 

 

 

 مثلة التوضيحية :بعض األ

 
 ( : 1مثال ) 

، كما تم تحديد تم دراسة نقاط القوة ونقاط الضعفهداف، ولتحديد األ SWOTبدراسة فكرة مشروع إنتاج شنط مدرسية وتم اعتماد تحليل  Xتقوم شركة 

 الفرص والتهديدات المحتملة التالية:

 المحتملة التهديدات المحتملة الفرص

يوجد طلب عالي فى السوق على الشنط المدرسية 

 بسبب قلة المنافسين

 لمتوسطةقرار من الوزارة: بتوفير حقائب من الدولة للمرحلة ا يوجد

 مكان البيع للمرحلة االبتدائية فقط.والثانوية، وبالتالى باإل

 

 مبيعات المرحلة االبتدائية فقط. ن يكون الهدف هو التركيز علىأوتم االتفاق على 

ع ن الوزارة اوقفت تصنيأصبحت الفرصة تهديدا، كما أالسوق بشكل كبير ولكن مع مرور الوقت دخل عدد كبير من المنافسين وانخفض الطلب فى 

 صبح التهديد فرصة.أالحقائب المدرسية وبالتالي 

 الهدف المطلوب . إمكانية تحقيقعلى سلباً ثر أمما  اً كان رد فعل المنشأة متأخر وبالتالي

 

 

 

 

Weakness   

R 
  

Strengths   



 

 ( : 2مثال ) 

، كما تم تحديد تم دراسة نقاط القوة ونقاط الضعفهداف، ولتحديد األ SWRعتماد تحليل إبدراسة فكرة مشروع إنتاج شنط مدرسية وتم  Yتقوم شركة 

 المخاطر المحتملة التالية:

 سجل المخاطر

نوع  المخاطر المحتملة

 التأثير

مستوى 

 التأثير

Root Cause Trigger  الرقابة طريقة المعالجة 

عالي فى يوجد طلب 

السوق على الشنط 

 المدرسية

تأثير 

 إيجابي
 بسبب قلة المنافسين مرتفع

دخول منافسين جدد فى 

 السوق

تمييز منتجاتنا عن 

 منذ البداية المنافسين

مراجعة 

 اسبوعية

باإلمكان البيع للمرحلة 

 فقط بتدائيةاإل

تأثير 

 سلبي
 متوسط

قرار من الوزارة: بتوفير حقائب من 

 المتوسطة والثانويةالدولة للمرحلة 

إيقاف تصنيع الحقائب 

 المدرسية من قبل الوزارة

التوسع فى البيع لجميع 

 المراحل الدراسية

مراجعة 

 شهرية

 

 .من اإلدارةوتم إعتماد خطة معالجة تأثيرالمخاطر ، بتدائيةز على مبيعات المرحلة اإلهو التركيالرئيسي ن يكون الهدف أتفاق على وتم اإل

ن أكما زمة إلتخاذ اإلجراءات األدارة فى الوقت المناسب علم اإل، فقامت إدارة المخاطر بإفى السوقالمنافسين من  بدء دخول عددمع مرور الوقت و

 يجابي .إمنتجاتنا مميزة عن المنافسين فما زال التأثير 

إلستهداف جميع المراحل الدراسية دارة فى الوقت المناسب بإعلم اإل، فقامت إدارة المخاطر تصنيع الحقائب المدرسية بإيقافالوزارة يضاً قامت أ

 .المطلوبتحقيق الهدف إمكانية الى دى أ مما، وبالتالى زال التأثير السلبي من هذا الخطر

 

 وتحديد سبلن الهدف المطلوب ساس متابعة حالة الخطر لمعرفة مدى اإلنحراف الذي يحدثة عأدارة المخاطر والذي يقوم على إتباع منهج إلذلك من المهم 

 .الرقابة المستمرةمع  المعالجة منذ البداية

 

 شكرا لكم،

 الرجاء إبداء ملحظاتكم 
 

 

 

 المصادر
   1- https://hbr.org/2007/03/from-swot-to-tows-answering-a-readers-strategy-question 

2- http://www.mymanagementguide.com/project-risk-management-strategy-defining-threats-and-taking-

opportunities/ 

  -3     2016-12في تاريخ ISO 31000:2009دورة : مقدمة فى إدارة المخاطر 

4- https://www.youtube.com/watch?v=fqqqemfgc58   

5- https://www.youtube.com/watch?v=g4bu-NYg5Eg 

  

 

 ________________النهاية_______________
 

https://www.youtube.com/watch?v=fqqqemfgc58

