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  ABSTRACT    
 

 

Risk in insurance industry is a real fact, and most of insurance companies are working 

under risk and uncertainty, but in different and varying degrees. Risk management (RM) 

plays a pivotal role in addressing and handling these various risks. Based on the above, this 

research came mainly to study and assess the reality of risk management in the insurance 

companies operating in Syria. 

We followed the descriptive study (survey) in this research based on the problem of the 

study and objectives it seeks to achieve. The study population included all insurance 

companies operating in Syria. The researcher used a questionnaire specifically designed to 

assess risk management maturity by (Ciorciari & Blattner, 2007), and the questions have 

been adapted with the Syrian environment.  

The findings of this study show that there is a marked decrease in the level of maturity of 

the project risk management in the insurance companies operating in Syria, where the 

maturity level is located within the first level, which does not meet the minimum 

requirements of the risk management process in these companies. The reason for this is the 

absence of risk management culture among high-level management and therefore workers. 

This low level of maturity is a major threat because it keeps many risks unknown and 

therefore unknown effects and consequences.  
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 السورية التأمينواقع عممية إدارة المخاطر في شركات 
 محمد عكروشد. 
 **عادل قضمانيد. 

 ***رانيا حسن
 

 (2012 / 7 / 10 ل للنشر في ب  ق   . 2012/  1/  2تاريخ اإليداع )

 

  ممّخص 
 

تمعب إدارة . شركات تتعرض لو ولكن بدرجات مختمفة ومتفاوتةالحقيقة قائمة وأغمب  التأمينيعد الخطر في صناعة 
دراسة البحث بشكل أساسي بيدف  انطالقًا مما سبق جاء ىذا، عممية معالجة ىذه المخاطرمخاطر دورًا محوريا في ال

  .شركات التأمين العاممة في سوريةإدارة المخاطر في  عممية وتقييم واقع
مشكمة واألىداف التي تسعى إلى تحقيقيا، وشمل مجتمع الدراسة الاستنادًا إلى  الدراسةالمنيج الوصفي في  إتباع تم  

قياس مستوى نضج إدارة تم جمع البيانات باستخدام استبانة مصممة خصيصًا ل .شركات التأمين العاممة في سوريةكافة 
 .مع البيئة األسئمةتكييف وتم   (Ciorciari & Blattner, 2007قبل ) األداة منالمخاطر وذلك باالعتماد عمى 

شركات التأمين العاممة في في  المخاطربأنو يوجد انخفاض ممحوظ في مستوى نضج إدارة خالل الدراسة  ن  م   ن  ي  ب  ت  
، حيث يقع مستوى النضج ضمن المستوى األول والذي ال يمبي أدنى احتياجات عممية إدارة المخاطر في ىذه سورية

غياب ثقافة إدارة المخاطر لدى اإلدارات وبالتالي العاممين، األمر يعود إلى  الباحثةالشركات، والسبب في ذلك برأي 
 خاطر مجيواًل وبالتالي آثاره ونتائجو مجيولة.الذي يعد تيديدًا كبيرًا ألنو يبقي القسم األكبر من الم

 
 

 .التأمينشركات : إدارة المخاطر، الكممات المفتاحية
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 ..سورية-الالذقية -جامعة تشرين –كمية االقتصاد  – **أستاذ

 .سورية-الالذقية -جامعة تشرين –كمية االقتصاد  –***طالبة دراسات عميا )دكتوراه(
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 مقدمة:
تعد صناعة التأمين مكونًا رئيسيًا في القطاع المالي واالقتصادي ألي دولة، وقد ازدادت أىميتيا مع التوسع في أعمال 

مكماًل مع النظام المصرفي ال يقل عنو أىمية من حيث األصول المتداولة والموارد المالية.  التأمين وأصبحت جزءاً 
فصناعة التأمين تقوم بدورىا الرائد في حماية الثروات الوطنية والممتمكات بحيث تضمن الوفاء بالتعويضات وااللتزامات 

تأمين بتوزيع األخطار بإعادة التأمين في األسواق كما يقوم ال ،لحممة وثائق التأمين حسب شروط عقد التأمين وأحكامو
العالمية فيؤمن االقتصاد الوطني ضد المخاطر التي يتعرض ليا كذلك تقوم الصناعة بتجميع المدخرات الوطنية 

 .وضخيا واستثمارىا في شريان التنمية االقتصادية واالجتماعية لموطن
 الصناعةىذه إال أن  ،وقطاع األعمالإدارة المخاطر في المجتمع  وبالرغم من أن صناعة التأمين تشكل أحد أىم وسائل

بيئة من عدم التأكد والمخاطرة  شأ فيوالتي تن   ،تعد معرضو لمخاطر عاليو بسبب طبيعة عمميا المعقدة والديناميكية
والسياسية . حيث أن  ىذه الصناعة تعتبر معرضو لمختمف األحداث والمؤثرات والمخاطر االجتماعية الشديدة

الخطر واألعمال عالية جوىر عمميا ونشاطيا يتمثل بكما أن  ،واالقتصادية واألمنية والتكنولوجية بشكل كبير جداً 
(. وتتميز شركات التأمين بخصوصيتيا وكثرة العوامل المؤثرة فييا، وتعد كنظام مفتوح 2015)العمودي وزيد، الخطر 

وجد العديد من عوامل الخطر وعدم التأكد في كل من البيئة الداخمية والخارجية ي ، حيثومعقد وفقًا لمفيوم نظرية النظام
وانتياء بتحمل عبء التأمين،  ،مرورًا بتوقيع عقد التأمين ،الترويج لممنتج التأمينيب البدء لشركات التأمين من لحظة

يدًا من ناحية البيئة المحيطة بو وطبيعة ىذه الشركات بحد ذاتيا تعد خاضعة لممخاطر حيث أن كل عقد تأميني يعد فر 
مما يجعمو عرضة لممخاطر وعدم التأكد الذي قد تؤثر عمى أىداف الشركة )الكمفة والزمن  ،والعالقات السائدة فيو

وقد وضع التطور االقتصادي الذي يشيده العالم اليوم شركات التأمين أمام تحديات كبيرة والجودة والسيولة والربحية(. 
االستيعابية )عبد  تغطيات تأمينية قد ال ترغب في قبوليا أو االحتفاظ بيا في األصل أو تزيد عن طاقتيافي قبول 
 (.2016العزيز، 
 يمكنيا من تحقيق أىدافيا، شركات التأمين كباقي شركات األعمال تسعى إلى ممارسة أنشطتيا بشكل فعال وحيث أن

يجاد األساليفينبغي ليا أن  ومن أجل تحقيق وجودىا تنافسياً  ب إلدارة المخاطر التي تتعرض توفر مختمف الوسائل وا 
في ضوء ما سبق، يمكن القول إن نظام فعال إلدارة المخاطر والتعامل معيا بالشكل الصحيح يعد حجر األساس  ليا.

ممارسات إدارة مين عالقة تأثير متبادل. ويصعب أن نتصور انطالقة والتأحيث تعد العالقة بين إدارة الخطر لمنجاح. 
المخاطر، كتمك التي تستند إلييا صناعة التامين.  الخطر وتطور مفاىيمو، بغياب تجربة ناضجة ومتكاممة في معالجة

وىي أولى بتطبيق وعي إدارات  المنشآت االقتصادية إزاء األخطار التي تكتنفيا  وقد لعب التأمين دورًا كبيرًا في تبمور
 (.2016)الوردي، يا مفاىيميا وأسسيا وأحدث أدوات

وتحميميا بيدف وضع  التأمينبناًء عمى ما سبق أصبح من الضروري فيم طبيعة المخاطر التي تواجييا شركات 
ىي إجراء لتحقيق أىداف المشروع )زمن، كمفة،  التأمينإستراتيجيات إلدارتيا والتعامل معيا. فإدارة المخاطر في قطاع 

د مديري المشاريع في جدولة أولوياتيم وتخصيص الموارد وتدعميم في عالية صنع جودة، سالمة مينية وبيئية(، وتساع
 (.2012القرارات واتخاذىا بشكل أكثر وثوقًا وجودًة مما يسيم في إنجاح المشروع وتحقيق أىدافو )حمادة وآخرون، 

سورية  والخاصة العاممة في انطالقًا مما سبق جاء ىذا البحث لدراسة واقع إدارة المخاطر في شركات التأمين العامة
بيدف تحديد مستوى نضجيا وتقديم نصائح أولية لكيفية االرتقاء بيذا المستوى نحو المستويات المثالية. لمسعي إلى 
إيجاد وسائل وسبل ناجحة تتكفل بمواجية مخاطر قطاع صناعة التأمين والسيطرة عمييا والحد منيا ألدنى المستويات، 
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وذلك من خالل مجموعة الوسائل التي تدار بيا إدارة المخاطر والتي سيحقق توفرىا اإلدارة الناجحة والفاعمة في ىذه 
 الصناعة وسيمكنيا من تحقيق وجودىًا تنافسيًا وقانونيًا. 

 :الدراسات السابقة
 :وىي بعنوان  :(Ciorciari & Blattner, 2007)دراسة -1
 "أداة تقييم –مشروعاتمستوى نضج إدارة مخاطر ال"

 .إلى تقديم أداة لتقييم مستوى نضج إدارة مخاطر المشروعات من منظور شمولي ومتكامل ىدفت ىذه الدراسة
: تم االعتماد عمى الدراسات النظرية )مراجعة أدبيات إدارة مخاطر المشروعات( لتصميم المنيج المتبع في الدراسة

 .لالستعانة باالختصاصين في مجال إدارة مخاطر المشروعاتوتطوير أداة التقييم باإلضافة 
 :تقديم أداة تقييم شاممة إلدارة الخطر داخل المنظمة، وتتضمن ىذه األداة ثمانية أبعاد لمتقييم كمايمي نتائج ىذه الدراسة:

  Objective Settingتحديد األىداف  -ب  Internal Environment البيئة الداخمية  -أ
 Risk Assessment & Analysis  تقييم وتحميل الخطر  -د  Event Identification األحداث  تحديد -جـ
 Control Activities التحكم بالنشاطات  -و      Risk Response االستجابة لمخطر -ىـ
 Monitoringالرقابة  -حـ  Information & Communicationالتواصل واإلعالم  -ز
  (: وىي بعنوان:2114دراسة: )حكيمو،  -2

 CAATإدارة مخاطر شركات التأمين: دراسة حالة الشركة الجزائرية لمتأمين 
 إلى : ىدفت ىذه الدراسة

 .توضيح أكثر لمختمف المخاطر التي تواجو شركات التأمين 
 .التعرف عمى أىم الطرق لمواجية أي خطر يواجو شركات التأمين 

 عمى التحميمي الوصفي لدراسة حالة الشركة الجزائرية لمتأمين.: تم االعتماد المنيج المتبع في الدراسة
  نتائج ىذه الدراسة:

( تقوم بخطوات إدارة المخاطر الرغم من أنيا ال تتوفر عمى وظيفة خاصة CAATخمصت الدراسة أن وكالة التأمين) -
 بإدارة المخاطر، حيث يقوم بيا كل العاممين بالوكالة.

  (: وىي بعنوان:2115 دراسة: )زيد والعامودي، -3
 إدارة المخاطر في شركات التأمين: دراسة تطبيقية عمى شركة التأمين الجزائرية

إلى تسميط الضوء عمى واقع إدارة المخاطر في شركات التأمين الجزائرية والمخاطر التي تواجييا  ىدفت ىذه الدراسة
 .وتحديدًا المخاطر التشغيمية
: تم االعتماد عمى الدراسات النظرية )مراجعة أدبيات إدارة مخاطر المشروعات( لتحميل واقع المنيج المتبع في الدراسة

 إدارة المخاطر في شركات التأمين الجزائرية ونمذجة العمل فييا.
 –تقديم نموذج إلدارة مخاطر التشغيل في شركات التأمين يتكون من األبعاد التالية: مبمغ التعويض  نتائج ىذه الدراسة:

 قسط التأمين. –عدد المؤمنين  –دد الحوادث ع
 (: وىي بعنوان:2117دراسة  )زريقا،  -4

 تقويم مستوى نضج إدارة مخاطر المشروعات ودوره في جودة اتخاذ القرار االستثماري
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إلى إلى البحث في واقع إدارة مخاطر المشروعات في شركات المقاوالت العاممة في سورية باإلضافة  ىدفت ىذه الدراسة
 تفسير طبيعة العالقة بين مستوى نضج إدارة مخاطر المشروعات وجودة اتخاذ القرارات االستثماري.

تم  االعتماد عمى المنيج الوصفي/المسح، وقام الباحثة بتطوير أداة لتقويم مستوى نضج إدارة مخاطر  منيجية الدراسة:
 المشروعات في شركات المقاوالت.

ذات داللة معنوية إحصائية بين مستوى نضج إدارة مخاطر المشروعات والمستوى الطبيعي  : توجد فروقنتائج الدراسة
( عن بداية 0.535205بمقدار ) وىي فروق سالبة، حيث تنخفض من النضج في شركات المقاوالت العاممة في سورية

 .%(، أي أنو يقع ضمن المستوى المبتدئ من النضج5عند مستوى أىمية ) (=Test Value 0.75مستوى النضج الطبيعي )
 ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

 Ciorciariبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أنيا تناولت تقديم نماذج لقياس مستوى نضج إدارة المخاطر مثل دراسة )
& Blattner, 2007ى نماذج النضج لقياس ودراسة واقع إدارة المخاطر في شركات (، أما ىذه الدراسة فتعتمد عم
( بتطبيقيا عمى شركات التأمين، وتختمف عن دراستي 2017وتختمف عن دراسة )زريقا،  سوريةالتأمين العاممة في 

( بأنيا تحاول توضيح مستوى نضج إدارة المخاطر في شركات التأمين 2015( و )زيد والعامودي، 2014)حكيمو، 
رية. أي أن ىذه الدراسة تعد تطبيق عممي لمنماذج السابقة، واإلضافة التي يمكن أن يقدميا ىذا البحث تتمثل السو 

 .سوريةبدراسة واقع إدارة المخاطر في شركات التأمين العاممة في 
 

 مشكمة البحث:
التي  األخطار( حاجة أساسية وممحة لشركات التأمين لمتأكد من أن Risk Managementتعد إدارة المخاطر )

يتم إدارتيا بالشكل الصحيح. انطالقًا  )المالية، الفنية، النظامية وغير النظامية .... الخ(، تتعرض ليا بمختمف أنواعيا
ي توصيف الواقع الراىن ف لومن أىمية ىذه اإلدارة لشركات التأمين جاء ىذا البحث، حيث تتجمى المشكمة األساسية 

لمستوى نضج إدارة المخاطر في شركات التأمين، بيدف البحث المعمق في ىذه اإلدارة ومعرفة نقاط القوة والضعف 
ومستوى التطور، ويمكن االستفادة من ىذا التوصيف في تقديم ىذه الدراسة إلى إدارة الشركات محل الدراسة لموقوف 

 ،ومحاولة معالجة الجوانب السمبية )نقاط الضعف( التي تؤثر عمى األداء ككل اطرإلدارة المخعمى الواقع الفعمي 
 دارة المخاطر في شركات التأمينوالتأكيد عمى الجوانب اإليجابية )نقاط القوة( والتي تعزز الدور الفاعل إل

يمكن تحميميا بدقة ومحاولة تقديم مفاتيح أساسية  ،حيث أنو متى ما تم توصيف واقع إدارة المخاطر بشكل صحيح
بناًء عمى ما سبق يمكن صياغة مشكمة البحث بالتساؤل  ،لمبحث فييا تمييدًا لموصول إلى أعمى دراجات النضج

  الرئيسي التالي:
 ؟ ةسوريفي العاممة  التأمينمخاطر في شركات الما ىو مستوى نضج إدارة  -

 اىمية البحث واىدافو:
 البحث:أىمية 
 أىمية البحث من خالل ما يمي:تتجمى 

، سوريةشركات التأمين العاممة في  توضيح مستوى نضج إدارة المخاطر في :لمبحث من خالل األىمية العممية -أ
لتقديم أبحاث مستقبمية  ىذا المستوى واالنطالق منومن البناء عمى  ين في قطاع التأمينالباحثيمكن  قد األمر الذي
  .بكيفية تقديم نصائح عممية ومدروسة لتحسين ىذا المستوى واالرتقاء بو نحو المستويات المثالية تتخصص
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يمكنيا من سورية تأمين العاممة في تقديم أساس عممي سميم لشركات  :من خالل ليذا البحث األىمية العمميةتبرز  -ب
العمل عمى معرفة نقاط القوة والضعف فيو ومن ثم تحسينو وبالتالي  ،المخاطر لدييامستوى نضج عممية إدارة معرفة 

مخاطر في البالتحديد الدقيق واألكاديمي لمستوى نضج إدارة  أما اليدف الرئيسي لمبحث فيتمثل .نحو المستويات المثالية
 .الشركات محل البحث

 أىداف البحث: 
 األخيرة؛خاصة وأن نشاط ىذه  بناء أنظمة إلدارة المخاطر في شركات التأمينن مدى أىمية اييدف ىذا البحث إلى تبي

، حيث تعد وظيفة (معنوية كانت أو أشخاص طبيعيين )ىيئات ىو إدارة مخاطر باقي نشاطات وحدات المجتمع األخرى
 إدارة المخاطر آلية إنذار مبكر في مواجية مختمف المخاطر واألزمات.

 بحث من الفرضية الرئيسية التالية:ينطمق الفرضيات البحث: 
وبين  التأمين العاممة في سوريةمخاطر في شركات الال توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى نضج إدارة  -1

 %(، ويتفرع عن ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:5المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة )
التأمين العاممة في شركات  إلدارة المخاطر البيئة الداخميةنضج : ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى 1-1

 %(.5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة ) سوريةفي 
وبين  سوريةفي  التأمين العاممةفي شركات  األىدافنضج تحديد : ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى 1-2

 %(.5المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة )
وبين  سوريةالتأمين العاممة في في شركات  تحديد األحداثنضج : ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى 1-3

 %(.5المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة )
التأمين العاممة في شركات  المخاطرو  وتقييم األحداث تحميل: ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى نضج 1-4

 %(.5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة ) سوريةفي 
 سوريةالتأمين العاممة في في شركات  االستجابة لمخطر: ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى نضج 1-5

 %(.5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة )
 سوريةالتأمين العاممة في في شركات  التحكم بالنشاطات: ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى نضج 1-6

 %(.5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة )
 سوريةالتأمين العاممة في في شركات  التواصل والمعموماتداللة معنوية بين مستوى نضج  : ال توجد فروق ذات1-7

 %(.5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة )
التأمين العاممة في في شركات  لممخاطر الرقابة والمراجعة: ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى نضج 1-8

 %(.5المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة )وبين  سورية
 منيجية البحث:

نضج إدارة القائم عمى استطالع الرأي والذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة ) /المسحتم االعتماد عمى المنيج الوصفي
يقوم بجمع  كما توجد في الواقع ووصفيا بدقة، وتم إتباعو ألنو (سوريةالتأمين العاممة في المخاطر في شركات 

وتمخيص الحقائق الحاضرة المرتبطة بمجموعة من الظروف أو عدد من األشياء أو أي نوع من الظواىر، ويعمل ىذا 
استخالص الدالالت والمعاني المختمفة التي تنطوي عمييا البيانات التي يمكن الحصول عمييا، تحميميا و  المنيج عمى

 (.2009يد الدراسة )النجار وآخرون، ويعطي ىذا المنيج صورة واضحة عن الظاىرة ق
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  أدوات جمع البيانات: -
وذلك باالعتماد عمى األداة لقياس مستوى نضج إدارة المخاطر خصيصًا  ةمصمم ةاناستبباستخدام  جمع البياناتتم 

بعد أن تّم تكييف صياغة  إدارة المخاطر نضجلقياس مستوى  (Ciorciari & Blattner, 2007) قبلمن  المطورة
عمى ىذه األداة البحثية في جمع البيانات ألنو في البحوث الوصفية  الباحثةاعتمد . التأمينبيئة شركات مع  األسئمة

وبالتالي يمكن وصف أبعاد الظاىرة  ،ن حول ظاىرة معينةييعتمد عمييا بشكل كبير لمعرفة آراء واتجاىات المستجوب
ثنائية  الباحثة تاستخدم .(Taylor, 2009بحاث ودراسات سابقة )بدقة كبيرة وخاصة إذا كان االستبيان مستخدم في أ

 االستبيان والمقابمة في جمع البيانات لتوضيح أي غموض يعتري المستجيب عند اإلجابة عمى فقرات االستبانة.
 مجتمع وعينة البحث: -

تمثمت  .شركة 15والبالغ عددىا سورية  العاممة في العامة والخاصة التأمينيتكون مجتمع البحث من كافة شركات 
عدد وحدات بمغ . باإلضافة إلى اإلدارة العميا ليذه الشركات إدارة المخاطرعممية وحدة المعاينة بكافة المسؤولين عن 

 .المعاينة الميسرة الباحثة تاستخدم .38 المعاينة
 أدبيات البحث:

ويصعب أن نتصور انطالقة ممارسات إدارة الخطر وتطور تعد العالقة بين إدارة الخطر والتامين عالقة تأثير متبادل. 
مفاىيمو، بغياب تجربة ناضجة ومتكاممة في معالجة األخطار، كتمك التي تستند إلييا صناعة التامين. وقد لعب التأمين 

ن التطورات دورا كبيرا في تبمور وعي إدارات المنشآت االقتصادية إزاء األخطار التي تكتنفيا. وبالمقابل فإن العديد م
عمى المستويين الفني والتسويقي، قد جاءت تحت التأثير  النوعية التي شيدتيا صناعة التأمين خالل العقود األخيرة

 المتعاظم إلدارة الخطر.
دارتيا: -  مفيوم المخاطر وا 

لصحة، أصبحت كممة "خطر" شائعة ومستخدمة عمى نطاق واسع في مفردات اليوم، فيي تتعمق بالظروف الشخصية )ا
التأمين، المعاش، الحوادث( واألحداث االجتماعية ) اإلرىاب، األمن الغذائي، الخالفات السياسية( والقطاعات 

(، وبالعودة إلى أصول ىذه الكممة نجد أنيا Spikin,2013االقتصادية )المنافسة، العولمة، التطورات التكنولوجية( )
، To Dareتعني كن جريئا "" والتي Risicareاشتقت من الكممة اإليطالية " ي ار وليس  ق د ر  " وبيذا المعنى الخطر ىو خ 

فاأل دبيات المبّكرة عن العمل الحر اعتبرت بأن الخطر حدث إيجابي يؤدي إلى اإلبداع، وأغمب وجيات النظر المعاصرة 
ارة إلى األخذ بوجية النظر تستدل عمى الخطر بأنو حدث قد يكون ذو نتيجة إيجابية أو سمبية. ويميل الباحثون في اإلد

األخيرة، وتبين ىذه الوجية بأنو إذا لم نتمكن من إزالة الخطر بشكل كامل فإّنو يمكننا عمى األقل التوقع بو وتوجيو 
 ,Massinghamاألنشطة والعمميات في المنظمة بالشكل الذي يخفض من آثاره السمبية ويعظم فرصة اإليجابية )

2010, p465 .) 
نبين ىنا بأن مفيوم الخطر توسع وتطور عبر السنين من قبل العديد من األطراف والجيات، ولتوضيح ذلك سنستعرض 

 مجموعة من التعريفات العالمية واألكاديمية لمخطر، وىي كمايمي:
 .(Skyes, 1977)ىو احتمالية النتائج السيئة كالخسارة والتعرض لسوء الحظ  -
 (.Ren, 2002عمى التنبؤ باألحداث المستقبمية عند اتخاذ القرارات اإلدارية ) ىو انخفاض مستوى القدرة -
 .(ISO/ -16085, 2006)ىو عبارة عن اتحاد مكونين أساسيين يتمثالن باحتمالية الحدث المتوقع والنتائج المترتبة عنو -
 .(BS-ISO-31000 2009ىو تأثير عدم التأكد عمى األىداف ) -
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 (.2003ن التدفقات النقدية المستقبمية )ىندي، ىو عدم التأكد بشأ -
ذا ما وقع فإن لو تأثير إما إيجابي أو سمبي عمى ىدف واحد عمى األقل من أىداف  - ىو حدث غير متأكد الحصول وا 

 (.Stojotovic, et al., 2014المنظمة )
( إلى أنو يعتبر أمرًا صعبًا إيجاد أي نشاط بشري ميما كان نوعو غير معرض لمخطر وعدم Yin, 1990أشار ين )

التأكد، وتواجو منظمات األعمال بمختمف أنواعيا وأشكاليا المخاطر في كل نشاط من أنشطتيا بسبب البيئة التي 
بو وانطالقًا من ىذا التفاعل والتأثير  تمارس عمميا فييا، فأي منظمة تعد نظامًا مفتوحًا يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة

تتعرض لحاالت من الخطر وعدم التأكد ويؤثر ىذا الخطر عمى كافة مراحل عمميا وعمى القرارات المتخذة سواء أكانت 
تشغيمية أم إستراتيجية، األمر الذي يدعو إلى ضرورة تبني أفضل أساليب إدارة المخاطر والتي تعمل عمى تحويل 

ن أمكن إلى حاالت من التأكد وذلك من خالل عممية منظمة ومتكاممة حاالت عدم الت أكد إلى حاالت من المخاطرة وا 
تبدأ بالتحميل الداخمي لبيئة العمل مرورًا بتحديد األحداث والمخاطر المتوقعة وجمع المعمومات عنيا وانتياء بالرقابة عمى 

يمي مجموعة من التعاريف التي تناولت  خاطر، وسنتناول فيماإدارة المخاطر نفسيا وتدعى ىذه العممية ككل بإدارة الم
 إدارة المخاطر وىي كمايمي:

 ( تعاريف إدارة المخاطر1الجدول )
 تعريف إدارة المخاطر المصدر الترتيب

1 
(Monda, 
2013) 

ىي أداة أو وسيمة إلدارة المخاطر التي يتعرض ليا المشروع بطريقة شاممة تحقق التنسيق 
األىداف االستراتيجية الموضوعة من قبل اإلدارة والعمميات اليومية والتشغيمية، وىي بين 

عممية مستمرة تيدف إلى مواجية المخاطر بطريقة تكاممية تخفف من أثر التيديدات 
 وتعظم من اغتنام الفرص المتعمقة باألىداف المحددة.

2 
(Spikin, 

2013) 
يبدأ بتحديد المخاطر المحتممة وينتيي بالرقابة ىي منيج متكامل لمتعامل مع المخاطر 

 عمييا مرورًا بتحيمييا وتقييميا وتطوير سياسات الرد عمييا واالستجابة ليا.

3 
(Yin, 
1995) 

كافة المخاطر المحتممة  وقياس وتحميل ىي العممية التي يتم بموجبيا تحديد وتعريف
 تخاذ قرار رشيد.واالستعداد ليا بالشكل الذي يمكن متخذ القرار من ا

 الجدول من إعداد الباحث
بمالحظة ىذه التعاريف وغيرىا من التعاريف األخرى التي ال يتسع المجال لذكرىا يتبين أن جميعيا تختمف من حيث 
الصياغات المفظية إال أنيا تتفق جميعًا في المضمون عمى أن إدارة المخاطر ىي منيجية متكاممة لمتعامل مع المخاطر 

المراحل تبدأ بتعريف المخاطر وتنتيي بالرقابة عمييا وذلك بيدف الحالية والمستقبمية وتتضمن العديد من الخطوات و 
تعظيم االستفادة من الفرص المحتممة وتقميل اآلثار السمبية لمتيديدات المتوقعة وبالشكل الذي يضمن تحقيق األىداف 

 :بازل حسب لجنة يوضح الشكل التالي أىم المخاطر التي تتعرض ليا شركات التأمينوفعالية، و  بأقصى كفاءة
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 (Embrechts, 2004، المصدر نموذج )حسب لجنة بازل ( أىم المخاطر التي تتعرض ليا شركات التأمين1) الشكل

 
 النتائج والمناقشة:

 :أواًل: اختبارات الصدق والثبات
بالتأكد من ىذه الصالحية من خالل توزيع االستبانة عمى عينة اختباريو  الباحثة ت: قام(االسم)الشكل صالحية  -

األسئمة الغامضة والمفردات  تصحيح( وحدة معاينة من مجتمع الدراسة الذي ستطبق عميو الدراسة، وتم 15مكونة من )
سيميد لتوزيعيا النيائي  مما ،يمبالشكل الذي أصبحت فيو مفيومة من قبم ،عنيا المستجوبونالتي استفسر  الغريبة

 بشكل صحيح.
يحاول ىذا النوع من الصالحية التأكد من أن المقياس قد تتضمن عددًا كافيًا وممثاًل من األسئمة  صالحية المحتوى: -

وكمما كانت أسئمة المقياس ممثمة لمجال المفيوم ازدادت صالحية المحتوى، وبمعنى آخر فإن التي تقيس المفيوم 
صالحية  تكون. وبشكل عام وى تتأثر بمدى تحديد أبعاد وعناصر المفيوم المراد قياسو بشكل صحيحصالحية المحت

 المحتوى مرتفعة بشكل كبير عندما يتم االعتماد عمى دراسات سابقة تقيس نفس المفيوم، وىذا ما تم في ىذه الدراسة
ما  إلى . إضافة(Ciorciari & Blattner, 2007) ىومخاطر اللقياس نضج إدارة  من خالل االعتماد عمى نموذج

أن األسئمة المتبناة من األبحاث السابقة تقيس المفيوم  منتم التواصل مع خبراء في الموضوع المدروس وتم التأكد  سبق
 مخاطر( بشكل صحيح.ال)نضج إدارة 
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 الصدق البنائي: -
بحساب الصدق البنائي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل محور من محاور  الباحثة تقام

( موظفًا، 15وذلك من خالل توزيع االستبانة عمى العينة االختباريو بحجم ) المدروس والدرجة الكمية لوالمتغير 
، واستخدمت الباحثة معامل االرتباط سووتستخدم ىذه الطريقة لمتحقق من صدق المحاور لقياس المتغير المراد قيا

 .وحدة معاينة 30من  أصغر "سبيرمان" الرتبي ألن حجم العينة
 والجدول اآلتي يوضح معامالت االرتباط بين كل محور من محاور المتغير والدرجة الكمية لو.

 .والدرجة الكمية لو المدروس ( معامالت االرتباط بين كل محور من محاور المتغير2جدول )
معامالت االرتباط بين 
كل محور من محاور 
المتغير والدرجة الكمية 

 لو

البيئة 
الداخمية 
إلدارة 
 المخاطر

تحديد 
 األىداف

تحديد 
 األحداث

 تحميل
وتقييم 
 المخاطر

االستجابة 
 لمخطر

التحكم 
 بالنشاطات

التواصل 
 والمعمومات

الرقابة 
 والمراجعة

المقياس 
الكمي 
لعناصر 
نضج إدارة 
مخاطر 
 المشروعات

معامل 
ارتباط 
 سبيرمان

.801 .870 .898 .923 .905 .825 .899 .811 

مستوى 
 0.000 0.000 0.000 0.000 012. 003. 002. 000. األىمية

عدد 
 المفردات

15 15 15 15 15 15 15 15 

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي  الباحثةالمصدر: إعداد    
مخاطر( والدرجة ال)نضج إدارة  المدروس معامالت االرتباط بين كل محور من محاور المتغيريوضح الجدول السابق 

( دالة عند مستوى معنوية 0.923-0.801، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة والتي تراوحت بين)الكمية لو
 ( وبذلك تعتبر كافة محاور المتغير صادقة لقياسو.0.05)
بإجراء خطوات الثبات  تفي استخراج الثبات بداللة االتساق الداخمي، حيث قام الباحثة تاعتمد ثبات االستبانة: -

باستخدام معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة، الذي يقيس نسبة تباين اإلجابات ومدى  االختباريوعمى العينة 
ن مع بعضيا البعض مجموعة واحدة مما يساعد عمى مقدرتيا في ث تكو  الثبات والترابط الداخمي ألسئمة االستبانة، بحي

( وكمما 1-0إعطاء نتائج متوافقة لردود المستجيبين تجاه أسئمة االستبانة، وعادة تتراوح قيمة معامل ألفا كرونباخ بين )
ة االتساق الداخمي لمحاور إيجاد الثبات بدالل اقتربت من الواحد كمما عكس قوة التماسك الداخمي لممقياس، وقد تم  

 كما ىو موضح فيما يمي (ة المخاطرالمتغير المراد قياسو )نضج إدار 
 المخاطرإدارة  نضج( االتساق الداخمي لمحاور المتغير 3جدول )

 معامل ألفا كرونباخ عنوان المحور

 0.781 البيئة الداخمية إلدارة المخاطر
 0.775 تحديد األىداف
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 0.801 تحديد األحداث
 0.889 تحميل وتقييم المخاطر
 0.793 االستجابة لممخاطر
 0.878 التحكم بالنشاطات
 0.712 التواصل والمعمومات
 0.803 الرقابة والمراجعة

 0.789 الدرجة الكمية لمثبات
 SPSSباالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي  الباحثةالمصدر: إعداد 

من الجدول السابق أن قيم معامل الثبات الكمية لممتغير ىي قيم موجبة، وأن قيمتيا اختمفت من محور  الباحثةيالحظ 
بالتالي فإن محاور االستبانة أعطت في العموم االجتماعية، %( 60إلى آخر، باإلضافة إلى أنيا تفوق القيمة المقبولة )

 تحميل ومن ىنا يمكن القول بأن اإلجابات تتميز الثبات.مؤشرات جيدة يمكن الوثوق بيا، بالتالي اعتبارىا قابمة لم
 :Inferential Statistics: اإلحصاءات االستنتاجية ثانياً 

وىي تمك التي تمكننا من الحصول عمى استنتاجات من بيانات العينة وتعميميا عمى المجتمع المدروس، ويمكن تقسيم 
(، Parametric & Non-parametric Statisticsمعممية )اإلحصاءات االستنتاجية إلى إحصاءات معممية وال 

وتستخدم اإلحصاءات المعممية إذا كانت العينة التي تّم جمع البيانات منيا قد سحبت من مجتمع يتبع التوزيع الطبيعي 
يكون حجم باإلضافة إلى أنيا يستخدم إذا كانت أسئمة المقياس الذي استخدم لجمع البيانات نسبية أو فئوية وتشترط أن 

وتم تحقيق ىذا الشرط حيث ُوزٍّع  االستبيان النيائي بعد اختبارات الصالحية  ،العينة أكبر من ثالثون وحدة معاينة
 الجميورية العربية السوريةالعامة والخاصة العاممة في  التأمينموظفًا في شركات  ثمان وثالثون( 38والثبات إلى )

اإلحصاءات الالمعممية فال يشترط الستخداميا أن يكون المجتمع موزعًا توزيعًا . أما 32وكانت االستبيانات الصحيحة 
باختبار عينة الدراسة  الباحثة تطبيعيًا، وتستخدم في حالة المقاييس االسمية والترتيبية، ومن أجل دقة االختبارات قام

 لمعرفة نوع اإلحصاء الواجب تطبيقو، وذلك كما يأتي:
 المدروس( اختبار التوزيع الطبيعة لعينة الدراسة بالنسبة لكافة محاور المتغير 4جدول )

Test of Normality 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
البيئة الداخمية إلدارة 
 المخاطر

.088 31 0.100(*) .880 31 .100 

 162. 31 908. (*)0.100 31 065. تحديد األىداف

 351. 31 756. (*)0.100 31 178. تحديد األحداث 
 121. 31 992. (*)0.100 31 092. تحميل وتقييم المخاطر
 109. 31 569. (*)0.100 31 112. االستجابة لممخاطر

 789. 31 896. (*)0.100 31 152. التحكم بالنشاطات
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 115. 31 781. (*)0.100 31 059. التواصل والمعمومات

 125. 31 638. (*)0.100 31 087. الرقابة والمراجعة
مستوى نضج إدارة 

 المخاطر الكمي
.102 31 0.100(*) .670 31 .513 

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي  الباحثةالمصدر: إعداد    
( وكذلك قيمة االختبار 0.05( أي أكبر من )0.1يالحظ من الجدول السابق أن قيمة اختبار كولمجروف سميرنوف )

( وىذا يعنى  أنيا غير دالة مما يؤكد أن التوزيع 0.05( أي أكبر من )0.801 -0.058اآلخر شابيرو تتراوح بين )
في الدراسة مقياس فئوي  الباحثةو تيتبع التوزيع الطبيعي، وبما أن توزيع عينة الدراسة طبيعي والمقياس الذي استخدم

 ليكرت الخماسي( بالتالي يمكن تطبيق اختبار أنوفا المعممي الختبار الفروض. )مقياس
 اختبار الفرضيات:

 ةسوري في التأمين العاممةمخاطر في شركات الال توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى نضج إدارة : )األساسيةالفرضية 
 (%5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة 

 – T( )One)متوسط الفروق بين مجتمع ما وقيمة معيارية باستخدام اختبار  الباحثة تالختبار ىذه الفرضية إحصائيًا قام
Sample T –test (، وذلك لمتعرف عمى ما إذا كان ىناك داللو معنوية إحصائية 0.05عند مستوى داللو )المدروسة ( لمعينة

( أي 4، عممًا القيمة النظرية المحسوبة في االختبار ىي )التأمينمخاطر في شركات الإدارة عمى توفر مستويات مرتفعة من نضج 
دول التالي يوضح نتائج ، والجوسيتم مقارنتيا مع المستويات الفعمية من النضج )قيمة مرجعية( من النضج المتقدم المستوى الرابع

 االختبار:
 مخاطرالن نضج إدارة مرتفع م( اختبار معنوية الداللة لتوفر مستوى 5جدول )

 (One-Sample T-Test) 

Test Value = 4 

t df 
Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 البيئت الذاخليت إلدارة المخبطر
-17.025 14 .000 -1.9569 -3.1025 -1.5569 

 2.0002- 2.9698- 2.9025- 000. 14 18.529- تحذيذ األهذاف

 2.0012- 2.4569- 2.5369- 000. 14 15.796- تحذيذ األحذاث

 2.1735- 2.999- 2.8963- 000. 14 20.539- تحليل وتقييم المخبطر

 2.0653- 3.0695- 2.0125- 000. 14 18.569- االستجببت للمخبطر

 2.0125- 3.2394- 2.0998- 000. 14 17.789- التحكم ببلنشبطبث

 2.0025- 3.5212- 2.1256- 000. 14 18.245- التواصل والمعلومبث

 2.0596- 3.1125- 2.9970- 000. 14 16.560- الرقببت والمراجعت

مستوى نضج إدارة المخبطر 

 الكلي
-19.405 14 .000 -2.9681 -2.9978 -2.0256 

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي  الباحثةالمصدر: إعداد 
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نضج البيئة الداخمية ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى ) اختبار الفرضية الفرعية األولى والقائمة -(1-1)
 ،(%(5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة ) سوريةفي شركات التأمين العاممة في  إلدارة المخاطر

 (=Test Value 4نالحظ من الجدول السابق أن متوسط مستوى النضج الفعمي أقل من مستوى النضج المرتفع )
شركات التأمين في  البيئة الداخمية إلدارة المخاطر( وىذا يعني أنو ال يتوفر مستوى مرتفع من نضج 1.9569بمقدار )

( لذلك 0.05( وىو أقل من )0.000حيث مستوى الداللة ) ، وبما أن ىذا االختبار ذو داللة إحصائيةسوريةالعاممة في 
نضج البيئة توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى الفرضية البديمة التي تقول بأنو ) ونقبلالفرضية السابقة،  نرفض

وى داللة وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مست سوريةفي شركات التأمين العاممة في  الداخمية إلدارة المخاطر
 (.وىي فروق سمبية 5%
 تحديد األىدافال توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى نضج ) اختبار الفرضية الفرعية الثانية والقائمة -(1-2)

، نالحظ من %(5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة  سوريةشركات التأمين العاممة في في 
بمقدار  (=Test Value 4مستوى النضج الفعمي أقل من مستوى النضج المرتفع )الجدول السابق أن متوسط 

، سوريةشركات التأمين العاممة في في  األىدافنضج تحديد وىذا يعني أنو ال يتوفر مستوى مرتفع من  (2.9025)
الفرضية  نرفض( لذلك 0.05( وىو أقل من )0.000وبما أن ىذا االختبار ذو داللة إحصائية حيث مستوى الداللة )

في  األىدافتوجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى نضج تحديد الفرضية البديمة التي تقول بأنو ) ونقبلالسابقة، 
 (.وىي فروق سمبية %5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة  سوريةشركات التأمين العاممة في 

 تحديد األحداثال توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى نضج ) والقائمةاختبار الفرضية الفرعية الثالثة  -(1-3)
(، نالحظ من %5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة  سوريةشركات التأمين العاممة في في 

 بمقدار (=Test Value 4الجدول السابق أن متوسط مستوى النضج الفعمي أقل من مستوى النضج المرتفع )
شركات التأمين العاممة في  تحديد األحداث المؤثرة عمى األىدافوىذا يعني أنو ال يتوفر مستوى مرتفع من ( 2.5369)

 نرفض( لذلك 0.05( وىو أقل من )0.00، وبما أن ىذا االختبار ذو داللة إحصائية حيث مستوى الداللة )سوريةفي 
تحديد توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى نضج الفرضية البديمة التي تقول بأنو ) ونقبلالفرضية السابقة، 

وىي فروق  %5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة  سوريةشركات التأمين العاممة في في  األحداث
 (.سمبية

تحميل وتقييم داللة معنوية بين مستوى نضج ال توجد فروق ذات ) اختبار الفرضية الفرعية الرابعة والقائمة -(1-4)
(، نالحظ %5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة  سوريةشركات التأمين العاممة في في  المخاطر

بمقدار  (=Test Value 4من الجدول السابق أن متوسط مستوى النضج الفعمي أقل من مستوى النضج المرتفع )
شركات التأمين العاممة في في  تحميل وتقييم المخاطر أنو ال يتوفر مستوى مرتفع من نضج( وىذا يعني 2.8963)

 نرفض( لذلك 0.05( وىو أقل من )0.00، وبما أن ىذا االختبار ذو داللة إحصائية حيث مستوى الداللة )سورية
 في تحميل وتقييم المخاطرمستوى نضج توجد فروق ذات داللة معنوية بين الفرضية البديمة ) ونقبلالفرضية السابقة، 

 (. وىي فروق سمبية %5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة  سوريةشركات التأمين العاممة في 
االستجابة نضج ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى ) والقائمة الخامسةاختبار الفرضية الفرعية  -(1-5)

(، نالحظ %5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة  سوريةشركات التأمين العاممة في في  لممخاطر
بمقدار  (=Test Value 4من الجدول السابق أن متوسط مستوى النضج الفعمي أقل من مستوى النضج المرتفع )
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شركات التأمين العاممة في في االستجابة لممخاطر نضج ( وىذا يعني أنو ال يتوفر مستوى مرتفع من 2.0125)
 نرفض( لذلك 0.05( وىو أقل من )0.000، وبما أن ىذا االختبار ذو داللة إحصائية حيث مستوى الداللة )سورية

االستجابة توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى نضج الفرضية البديمة التي تقول بأنو ) ونقبلالفرضية السابقة، 
% وىي فروق 5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة  سوريةن العاممة في شركات التأمي فيلممخاطر 

 (.سمبية
لتحكم امستوى نضج ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين ) والقائمة السادسةاختبار الفرضية الفرعية  -(1-6)

(، نالحظ %5من النضج عند مستوى داللة وبين المستويات المرتفعة  سوريةشركات التأمين العاممة في في  بالنشاطات
بمقدار  (=Test Value 4من الجدول السابق أن متوسط مستوى النضج الفعمي أقل من مستوى النضج المرتفع )

 ،سوريةشركات التأمين العاممة في في  لتحكم بالنشاطاتنضج ا(  وىذا يعني أنو ال يتوفر مستوى مرتفع من 2.0998)
الفرضية  نرفض( لذلك 0.05( وىو أقل من )0.000وبما أن ىذا االختبار ذو داللة إحصائية حيث مستوى الداللة )

في  لتحكم بالنشاطاتنضج اتوجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى الفرضية البديمة التي تقول بأنو ) ونقبلالسابقة، 
 (.% وىي فروق سمبية5لمرتفعة من النضج عند مستوى داللة وبين المستويات ا سوريةشركات التأمين العاممة في 

التواصل مستوى نضج ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين ) والقائمة السابعةاختبار الفرضية الفرعية  -(1-7)
وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى  سوريةشركات التأمين العاممة في في  المخاطر والمعمومات حول

 Test 4(، نالحظ من الجدول السابق أن متوسط مستوى النضج الفعمي أقل من مستوى النضج المرتفع )%5داللة 
Value=) ( 2.1256بمقدار)  في  نضج التواصل والمعمومات حول المخاطروىذا يعني أنو ال يتوفر مستوى مرتفع من

( وىو أقل 0.000وبما أن ىذا االختبار ذو داللة إحصائية حيث مستوى الداللة ) ،سوريةشركات التأمين العاممة في 
توجد فروق ذات داللة معنوية بين الفرضية البديمة التي تقول بأنو ) ونقبلالفرضية السابقة،  نرفض( لذلك 0.05من )

ين المستويات المرتفعة من وب سوريةشركات التأمين العاممة في في نضج التواصل والمعمومات حول المخاطر مستوى 
 (.فروق سمبية وىي %5النضج عند مستوى داللة 

رقابة ومراجعة نضج ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى ) والقائمة الثامنةاختبار الفرضية الفرعية  -(1-8)
(، نالحظ %5مستوى داللة وبين المستويات المرتفعة من النضج عند  سوريةشركات التأمين العاممة في في  المخاطر

بمقدار  (=Test Value 4من الجدول السابق أن متوسط مستوى النضج الفعمي أقل من مستوى النضج المرتفع )
شركات التأمين العاممة في في  نضج رقابة ومراجعة المخاطر( وىذا يعني أنو ال يتوفر مستوى مرتفع من 2.9970)

 نرفض( لذلك 0.05( وىو أقل من )0.048إحصائية حيث مستوى الداللة )، وبما أن ىذا االختبار ذو داللة سورية
في نضج رقابة ومراجعة المخاطر توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى الفرضية البديمة ) ونقبلالفرضية السابقة، 

 (. روق سمبية% وىي ف5المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة  وبين سوريةشركات التأمين العاممة في 
مخاطر في الال توجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى نضج إدارة )اختبار الفرضية األساسية والقائمة (: 1)

نالحظ من  (،%5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة شركات التأمين العاممة في سورية 
بمقدار  (=Test Value 4الجدول السابق أن متوسط مستوى النضج الفعمي أقل من مستوى النضج المرتفع )

، وبما سوريةشركات التأمين العاممة في في  المخاطرإدارة ( وىذا يعني أنو ال يتوفر مستوى مرتفع من نضج 2.9681)
نرفض الفرضية لذلك ( 0.05( وىو أقل من )0.000الداللة )أن ىذا االختبار ذو داللة إحصائية حيث مستوى 

مخاطر في التوجد فروق ذات داللة معنوية بين مستوى نضج إدارة الفرضية البديمة التي تقول ) ونقبل ،األساسية
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% وىي فروق 5وبين المستويات المرتفعة من النضج عند مستوى داللة شركات التأمين العاممة في سورية 
 (.سمبية

 
 والتوصيات:  االستنتاجات

 التالية: االستنتاجاتبناء عمى ما سبق يمكن التوصل إلى 
، حيث يقع مستوى شركات التأمين العاممة في سوريةمخاطر في اليوجد انخفاض ممحوظ في مستوى نضج إدارة  -1

 .ال يمبي أدنى احتياجات عممية إدارة المخاطر وىذا المستوى )الساذج أو البدائي( النضج وفقًا لما سبق ضمن المستوى األول
نتيجة لعدم  غياب ثقافة إدارة المخاطر بمفيوميا المتكامل في البيئة الداخمية لشركات التأمين العاممة في سورية -2

ب شركات تمقي الدعم من اإلدارة العميا، وأغموجود الثقافة المتكاممة في إدارة المخاطر بمفيوميا الحديث باإلضافة لعدم 
مخاطر زيادة حجم التعويض باإلضافة إلى مخاطر االنخفاض المحتمل لمقيمة السوقية تركز عمى مفيوم  التأمين

 . لممحفظة االستثمارية
انخفاض مستوى نضج تحديد األحداث المؤثرة عمى األىداف بشكل دقيق لعدم االىتمام بالمخاطر من منظور  -3

التشغيمية في بيئة العمل األمر الذي يؤدي إلى انخفاض القدرة عمى االستجابة لممخاطر شمولي والتركيز عمى المخاطر 
 المختمفة.

التواصل بين إدارة المخاطر واإلدارات  التحكم بالنشاطات لالستجابة لممخاطر إضافة إلى ضعف انخفاض مستوى -4
 األخرى.

 يمكن تقديم التوصيات التالية: استنتاجاتاعتمادًا عمى ما توصمت إليو ىذه الدراسة من 
ى  -1 ، الداخمية بشكل أكبر في بيئة عمميا بضرورة نشر ثقافة إدارة المخاطرشركات التأمين العاممة في سورية ُتوص 

ورشات العمل والدورات التدريبية إضافة إلى االستفادة من تجارب من خالل  الباحثةوآلية تنفيذ ىذه التوصية برأي 
 لرائدة عربيًا ودوليًا.شركات التأمين ا

بضرورة تطبيق المدخل المتكامل إلدارة المخاطر، واالبتعاد عن اإلدارة شركات التأمين العاممة في سورية توصى  -2
 .الجزئية التي تركز عمى مخاطر قميمة

تحديث عممية تحديد األحداث المؤثرة عمى أىدافيا بحيث تشمل بضرورة شركات التأمين العاممة في سورية توصى  -3
تفعيل عممية تبادل المعمومات واالتصاالت بين إدارة الفرص )الخطر اإليجابي( والتيديدات )الخطر السمبي( إضافة إلى 

 .اإلدارات الفرعية عمى مستوى كل شركة عمى حدا كافةو مخاطر ال
المخاطر في شركات التأمين العاممة في سورية من المستوى الساذج إلى  ضرورة االرتقاء بمستوى نضج إدارة -4

  :المستوى المبتدئ كخطوة أولية، وآلية تنفيذ ىذه التوصية تتمثل باتخاذ اإلجراءات التالية
 .وضع برنامج إلدارة مخاطر المشروعات والتعريف الواضح ألىدافو -أ( 

 .أخذ النصيحة من الخبراء الخارجيين والذين لدييم خبرة سابقة بتنفيذ أنشطة ىذه اإلدارة -ب( 
خضاعيم لمتدريب الكافي بما في ذلك  -ت(  تحديد الموظفين المسؤولين عن ىذه اإلدارة "الذين سيتحممون المسؤولية" وا 

 .كافة ميارات وتقنيات التعامل مع المخاطر
  .يا لتنفيذ برنامج إدارة المخاطرأخذ دعم اإلدارة العم -ث( 
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في عممية إدارة المخاطر من أجل تشجيع األقسام نشر النجاح واالحتفال بو، والبحث عن تطوير الزخم والحماس  -جـ( 
 .األخرى لتطبيق عممية إدارة المخاطر حالما يشاىدوا المنافع المتحققة منيا

 اح إدارة المخاطر لن يتم بشكل مفاجئ بين ليمة وضحاىاالتخطيط لألجل الطويل، واعترف وأدرك بأن نج -حـ( 
(Overnight). 

األخذ بعين االعتبار إعداد تخطيط أولي لعممية إدارة المخاطر مع وضع جداول واضحة لمدخالت ومخرجات  -خـ( 
 .كل عممية

 عمميات اإلدارية.البحث عن األدوات المناسبة لمتعامل مع المخاطر وحاول تحقيق التكامل بينيا وبين ال -)د(
بضرورة االرتقاء بمستوى نضج إدارة المخاطر من المستوى المبتدئ إلى  التأمين العاممة في سورية توصى شركات -5

 المستوى الروتيني، وصواًل بالمستوى الطبيعي
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