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تأثير ادارة المخاطر وفوائدها في المنظمات :مدخل نظري تحميمي
The impact of risk management and benefits in organizations: The entrance to a
theoretical analysis

أ .د .سعد عمي حمود العنزي

م .م عراك عبود عمير الدليمي

كمية االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد

كمية االدارة واالقتصاد /جامعة االنبار

المستخلص
تعد أدارة المخاطر ذات أىمية خاصة في الوقت الحاضر ،وتشكؿ توجيا جديدا في المنظمات المعاصرة ،فقد
شيدت جميع الصناعات تسارعاً وتغيرات كبيرة في السنوات األخيرة ،ومف اجؿ االستفادة مف ادارة المخاطر لتوفير
الحماية لممنظمات واستمرارىا بأداء نشاطيا ،ينبغي توفير عوامؿ نجاحيا الحاسمة  ،وأوضحت الدراسة أىمية

استحداث إدارة المخاطر في المنظمات لرفع مستوى كفاءة األداء واجراءات العمؿ وتحسيف أسموب أداء أدارة
المخاطر في المنظمة ،وكيفية التعامؿ مع المخاطر مف حيث تكرار وقوعيا وشدتيا واستراتيجيات مواجيتيا ،مف
خالؿ تجنب المخاطر أو تحويميا إلى جية أخرى او تقميميا أو االحتفاظ بيا وتقبؿ نتائجيا .وأختتـ البحث بجممة
توصيات أىميا استخداـ إدارة لممخاطر تتولى إنجاز مياـ إدارتيا ،ضمف الييكؿ التنظيمي كإدارة مستقمة .

Abstract:
The risk management is particularly important at the present time , and constitute a
new approach in organizations , has seen all industries acceleration and great changes in
recent years , in order to benefit from risk management to provide protection for
organizations and continuity performance its activities, should provide the critical
success factors for risk management .The study showed the importance of the
development of risk management in organizations to raise the level of efficiency and
work procedures and improved the performance of risk management in the organization,
and how to deal with the risks in terms of recurrence and severity , and coping strategies
by avoiding risks or transferred to another party , or reduced, or keep it and accept the
consequences . Finally, the most important recommendations of the inter search using
risk management assume management tasks , such as management within the
organizational structure independent.

المقدمة
لقد ناقش العمماء والباحثوف في اإلدارة واإلحصاء واالقتصاد واصحاب نظرية القرار طويالً مفيوـ المخاطر،

ولـ يتفقوا عمى تعريؼ محدد يمكف استخدامو لمتعبير عف الخطر في جميع المجاالت ،وسيكوف التعريؼ المالئـ
لمخطر ألي فريؽ غير مجد لغيره مف الفرؽ االخرى ،ألنو يعني شيئاً مختمفاً لكؿ منيـ ،لقد أكد الباحثيف باف الخطر

يستخدـ لوصؼ مواقؼ مختمفة ،واف تعريفو ينطوي عمى الجدؿ واالرتباؾ ،ولذلك سنستعرض مفيومو ،إذ يجب اف

تؤخذ المخاطر بنظر االعتبار وبشكؿ أكثر جدية في عممية اتخاذ القرار ،فضالً عف اف المخاطر ىي عوامؿ
أساسية في بيئة األعماؿ.
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اوالً :مفهوم المخاطر
الخطر في المغة العربية يعني اإلشراؼ عمى اليالؾ ،وخاطر بنفسو أي أوردىا عمى خطر (الدباغ،8991 ،
 .)81أما في المغة االنكميزية فاف كممة خطر ) )Riskمستوحاة مف المصطمح الالتيني ( )Riscassالتي تعني
حدوث التغيير واالنحراؼ عف المتوقع (صوار يوسؼ .)88 ،8001 ،أو إنيا تعود إلى الكممة الفرنسية ()Risque
التي بدأ استخداميا منذ منتصؼ القرف السابع عشر ( .)Merna & AL Thani, 2008: 9واشار (عبدلي لطيفو،

 )1 :8088أف في المغة االنكميزية تترد ثالث كممات بمعنى الخطر ،تستعمؿ كؿ منيا بديالً عف األخرى ،األولى

منيا ( )Riskوتعني الرزء أو المصيبة في قضايا ليا نتائج ضارة وسيئة ،وتسبب الخسارة عند التعرض ليا،
والثانية )Hazard( :فيي المجازفة التي تخمؽ أو تزيد مف الخطر بزيادة العوامؿ المؤدية إلى وقوع الخسائر.

وأضاؼ (  )Culp 2002:191اف كممة(  )Hazardتعني مصدر الخطر ،وىو الظرؼ الذي يزيد او يقمؿ مف
وبيف(الحسينى )81 :8002،أف الػ ) (Hazardتقسـ كمؤثرات الى نوعيف
حدوث الخطر والخسارة الناجمة عنوَ .

ىما مؤثرات مادية ) )Physical hazardوتتمثؿ بالخصائص المادية الموجودة في الحدث موضوع الخطر وال شأف
لإلنساف في وجودىا ،ومؤثرات شخصية ( )Personal hazardتنتج عف تدخؿ العامميف بقصد او دوف قصد.
وأوضح (  ) Rejda ,2003:5اف المؤثرات الشخصية تتنوع الى مؤثرات ارادية وىي العوامؿ التي يتدخؿ االنساف

متعمدا في وجودىا ،والتي تؤدي الى زيادة تكرار وشدة الخسارة ،والى مؤثرىا قانونية تشير الى خصائص النظاـ
القانوني ،التي تزيد مف تكرار الخسائر وشدتيا .اما الثالثة فيي ( )Perilوتعني السبب الرئيسي في الحدث الذي
أدى إلى وقوع الخسائر ،وتمثؿ مصدر الخطر ،ويقاؿ في المغة االنكميزية ( )Keep off at your Perilأي اجتنب
وحاذر الوقوع في الخطر وعمى مسؤوليتؾ،
كما يوجد خمط لغوي في العموـ اإلدارية بيف المخاطرة والمخاطر ،فالمخاطرة تجمع عمى مخاطرات ال عمى مخاطر،
أما (مخاطر) فيي المرادؼ لػ (اخطار) وىي جمع خطر ،وتستخدـ المخاطرة في المفاىيـ المالية وىي تعني

المجازفة المالية التي يقوـ بيا المستثمر وال تشير إلى المخاطر التي تواجو المنظمة بسبب المفاجئات أو التيديدات
الخارجية ،بؿ اف تشير إلى االعماؿ والق اررات اإلرادية التي يقوـ بيا المدير المالي في المنظمة ،اما المخاطر فيي
احداث خارجية وداخمية تحدث بسبب التيديدات الخارجية أو ما ينشأ عنيا (.)Dan Borge, 2001: 7
يعرؼ الخطر بأنو حدث أو تأثير ييدد النجاح في انجاز اعماؿ المنظمة مف حيث الوقت أو الجودة ( Olufemi,
 .)2013: 15وعرفو ( )Alain, 2000:10بأنو االلتزاـ الذي يحمؿ في جوانبو عدـ التأكد باحتماؿ الضرر أو
الخسارة أو قد يكوف وقوع منفعة .وأشار ( )Mikal, 2013: 20بأنو الحدث الذي يعطؿ أو يعرقؿ حدوثو األنشطة
شدة
العادية ،ويحوؿ بينيا وبيف األداء المخطط ،أو كما جرت العادة ،كما انو يمثؿ احتماؿ ونتيجة أي حدث يحدد َ

وبيف (رضواف )883 :8002 ،اف الخطر ىو توقع االختالؼ في العائد بيف المخطط والمطموب
ذلؾ الحدثَ .
والمتوقع حدوثو.
أما ( )Begum, 2009:7فعرؼ الخطر انو ظاىرة معقدة تحتوي عمى أبعاد مادية ونقدية وثقافية واجتماعية ،تجعؿ
المخاطر أحداث غير متوقعة واحتماالت أو نتائج غير مؤكدة ،ويمكف اف تؤثر عمى أىداؼ المنظمة بالكمفة أو
بالوقت أو بالجودة الضعيفة .واوضح ( )Prapawadee, 2009: 5اف الخطر دالة احتماؿ حدوث شيء ،ومقدار
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الخسارة التي تنشأ عف النشاط وتؤثر عمى تحقيؽ األىداؼ  ،ويمكف اف تكوف مباشرة أو غير مباشرة .اما (الفقي
وآخروف )21 :8000 ،فأوضحوا بأنو حالة مف عدـ التأكد تالزـ الشخص عند اتخاذ القرار ترتبط بتحقؽ خسارة
مادية أو معنوية ،مما ينتج عنيا حالة معنوية تتصؼ بالقمؽ والتردد والغموض في نتائج الق اررات المتخذة .وأكد
( )Alain, 2000: 10اف الخطر ظاىرة عشوائية توافؽ حالة مستقبمية ترتبط بالشؾ وعدـ التأكد المذاف يسمحاف
بالتنبؤ .واستنتج (صوار يوسؼ )83 :8001 ،اف الخطر توقع مقيد باحتماؿ .وأضاؼ ( )Jean, 2005: 25انو
حالة عدـ التأكد مف وقوع خسارة معينة .مما يعني اف الخطر ينعدـ في ظؿ ظروؼ التأكد بتحقؽ الخسارة مف
عدميا ،وىو بذلؾ يضع وقوع الخطر في اجواء االحتماؿ ،وعميو فأف قيمة احتماؿ وقوع الخطر يتحقؽ عندما يكوف
احتماؿ الحدوث اكبر مف الصفر واقؿ مف الواحد الصحيحف وينعدـ وجود الخطر عندما يكوف عندما يكوف احتماؿ
حدوثو مساويا لمواحد الصحيح أو لمصفر ،الف حدوثو أصبح مؤكدا.
واوضح (أبو بكر و السيفو )20 :8009 ،بأنو االنحراؼ في النتائج التي يمكف اف تحدث خالؿ فترة محددة ،
ويقصد باالنحراؼ في النتائج ىنا االنحراؼ السمبي غير المرغوب فيو عف النتائج المتوقعة أو المخططة ،اما

االنحراؼ االيجابي فال يمثؿ خط اًر.

وأضػاؼ ( )AnJa Mursu, 2002: 67اف المخػاطر عػادة مػا تعػد قضػايا سػمبية ،ولػذا تقػوـ إدارة المخػاطر بتوجيػو
عوامؿ الخطر المػؤثرة عمػى مسػتقبؿ المنظمػة مػف خػالؿ إدارتيػا ،واذا مػا نجحػت إدارة الخطػر بالسػيطرة عمييػا فسػيتـ
تحويميا لمحصػوؿ عمػى المنفعػة واسػتدامة الميػزة التنافسػية ،وفػي حالػة عػدـ امكانيػة إدارة عوامػؿ الخطػر فسػيتـ تحقػؽ

المخاطر في المستقبؿ ،وعميو يجب اف تقوـ إدارة المخاطر بوضع السيناريوىات لمواجية عوامػؿ الخطػر ،وعنػد ذلػؾ
قد تخسر المنظمة المنافع .نستخمص مما تقػدـ تعريفػاً لمخطػر بانػو حػدث يتطمػب اتخػاذ قػرار مػف خػالؿ المعمومػات

القميمة المتوفرة ،التي تم َكف مف تقدير احتماالت حصولو مع عدـ امكانية التنبؤ الدقيؽ بنتائجو المختمفة .

ثانياً :العالقة بين المخاطر وعدم التأكد
اف عػدـ التأكػد ىػو جػزء مػف الحيػػاة اليوميػة لمنظمػات االعمػاؿ وال يمكػف التنبػػؤ بدقػة فػي المسػتقبؿ ،وىنػاؾ توجػػو
نحو اسػتخداـ عػدـ التأكػد بػدالً مػف الخطػر رغػـ انيمػا يختمفػاف فػي المعنػى ،حيػث اف عػدـ التأكػد ىػو حػدث ال يمكػف
التنبػؤ بػو ،يشػوش عمػػى العمميػات التشػغيمية وعمػػى األداء بشػكؿ عػاـ .وأضػػاؼ( )Pernille, 2013: 8اف الباحثػػاف

( )Lipshitz & Strauss, 1997قاما بدراسة واسعة النطاؽ لػ (عدـ التأكد) وتوصال الػى انػو يتضػمف عػدـ المقػدرة
عمى إمكانيػة التأكيػد ولػو بيقػيف واحػد لعوامػؿ (تسمسػؿ حػدوث األحػداث ،قيمػة النتػائج ،عمميػة اتخػاذ القػرار المناسػب،
التفضيالت واجراءات العمؿ ،القدرة عمى التأثير في األحداث المستقبمية) ،اما الخطر فيو حالة مف عدـ التأكػد التػي
يكػػوف فييػػا متخػػذ الق ػرار ال يعػػرؼ جميػػع البػػدائؿ ،إذ ي ػرتبط الخطػػر بتػػأثيرات كػػؿ بػػديؿ مػػرجح اف يكػػوف ىػػو المػػؤثر،

وينطػوي الخطػر عمػى معرفػة مجموعػة اكبػر مػف النتػائج ،تكػػوف معروفػة فػي اغمػب االحيػاف ويمكػف ادارتيػا ،امػا عػػدـ
التأكد فيشير إلى القميؿ مف معرفة النتائج.

975

اجمللد  7العـدد 31

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة1035/م

وأوضح ( )Begum, 2009: 7إف الخطر يختمؼ عف عدـ التأكد بالطريقة التي يشار بيا إلى االحداث التي يمكػف
التنبؤ بيػا احصػائياً ،حيػث يشػير عػدـ التأكػد إلػى التقمبػات غيػر المعروفػة التػي ال يمكػف التنبػؤ بيػا إحصػائياً ،ويمكػف

لمتخذ القرار التقييـ بشكؿ حدسي أو عقالني ،رغـ اف اتخاذ القرار ىو أجراء مف ظؿ المخاطر ،اف عدـ التأكد يعني
عػػدـ تػػوفر المعمومػػات عػػف الحالػػة التػػي يجػػري النظػػر فييػػا مػػف قبػػؿ متخػػذ الق ػرار ،إذ ال بػػد مػػف اعتمػػاده عمػػى بعػػض
المعمومات لتحويؿ عدـ التأكد إلى خطر الذي يتكوف مف أربع معممات أساسية ىي احتمالية الحدوث ،وشدة التػأثير،
القابمية لمتغير ،درجة االرتباط ،كما اف حدوث الخطر يتـ مف خالؿ وجود سبب وتكوف لو نتائج وىذا مػا يفتقػده عػدـ

التأكد .

اف عدـ التأكد يأتي قبؿ الخطر ،ويمكف اف يكوف خط اًر ،ويتنوع عدـ التأكد الى عدـ التأكد المعرفي ( Epistemic

 ، )uncertaintyوعدـ التأكد المبني عمى الصدفة ( ،)Aleatoryيتمثؿ عدـ التأكد الصدفي في امكانية اعتباره
عشوائي ،اما عدـ التأكد المعرفي فيتعمؽ بنقص المعرفة في القضايا التي ليا تأثير عمى المخرجات ،وىو حدث

غير معروؼ لمجموعة مف النتائج المحتممة وغير المعروفة ،لذلؾ مف الممكف اف يؤدي إلى الفرص باإلضافة إلى

المخاطر ،وكذلؾ فاف عدـ التأكد الصدفي يمكف اف يكوف فرصة قد تكوف نتائجو خطره (مثؿ عبور بحيرة متجمدة،
فعبورىا يكوف فرصة لكونو يختصر المسافة ،ولكف ذلؾ ينطوي عمى مخاطر أيضاً لعدـ توفر المعمومات عف قوة
الماء المتجمد) (.)Kajsa, 2009: 27

ثالثاً :تصنيف المخاطر

اختمفت وتعددت تصنيفات المخاطر حسب وجيات نظر الباحثيف والمداخؿ التي مف خالليا تناولوا المخاطر،

فمنيـ مف صنؼ المخاطر الى مخاطر خارجية واخرى داخمية حسب البيئة التي تقع فييا ،ومنيـ مف صنفيا حسب
طبيعتيا الى مخاطر ستاتيكية واخرى ديناميكية ،وىناؾ مف صنفيا حسب نتائجيا وتأثيراتيا الى مخاطر مالية
واخرى غير مالية ،وآخر صنفيا الى مخاطر بحتة ومخاطر مضاربة ،وصنفت وفؽ مسبباتيا الى مخاطر عامة
واخرى خاصة  ،كما صنفت االخطار حسب العناصر التي تقع عمييا الى اخطار شخصيتو واخطار الممكية،

واخطار المسؤولية واخطار ناشئة عف فشؿ اآلخريف  ،كما تـ تصنيفيا الى مخاطر استراتيجية ومالية وبيئية واخرى
تشغيمية استنادا الى البيئة التي تحدثيا.
صنفت المخاطر (  ) IRM ,2002الى اربع انواع مف االخطار ،حسب البيئة التي تؤدي الى حدوثيا
( .)Manchester,2007:18لقد تـ وضع معيار ادارة المخاطر الذي ىو نتاج ىيئات ادارة المخاطر الرئيسة في
المممكة المتحدة ،والتي تتكوف مف :معيد ادارة المخاطر ( ،)IRMوجمعية التأميف ومديري الخطر )،(ARMIC
والمنتدى الوطني إلدارة الخطر في القطاع العاـ ( ،)ALARAMفضالً عف ذلؾ استشار الفريؽ واستعاف بوجيات

نظر وآراء عدد كبير مف الييئات المينية بإدارة المخاطر ،مف أجؿ االتفاؽ عمى معيار إلدارة المخاطر لمتأكد مف
المصطمحات المرتبطة بالكممات المستخدمة ،وعممية ادارة المخاطر وىيكميا التنظيمي واىدافيا ،واف يؤكد معيار
ادارة المخاطر عمى حد أعمى وحد أدنى لمخطر ،وقد تـ تحدد انواع المخاطر بسبب عامميف رئيسيف تقود الييا ىما

عوامؿ البيئة الخارجية ،وعوامؿ البيئة الداخمية وتتنوع المخاطر (. )Shorteed &McColl, 2000, 2

رابعاً :ادارة المخاطرConcept of risk management :
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تعددت واختمفت المفاىيـ التي وردت في ادارة المخاطر باختالؼ مداخؿ واتجاىات الباحثيف ،فقد عرفيا
( )Annoni et al .2006:2بانيا تطبيؽ السياسات واالجراءات والمعايير المختمفة الي تتعمؽ بكفاءة ادارة البيانات
وتسميـ المعمومات بشكؿ يساعد في المعالجة والسيطرة عمى االخطار بما يجعميا عوامؿ حاسمة إلدارة المخاطر.

وبنفس االتجاه اوضح ( المنصوري  ) 13 : 3991،بانيا االساليب التنظيمية التي تتعامؿ مع االخطار التي تواجو
االفراد او المنظمات .وبيف ( )Begum,2009:11اف ادارة المخاطر نشاط مستمر يغطي كامؿ دورة حياة االعماؿ
في مراحؿ التخطيط والتنفيذ والرقابة ،وتيدؼ الى انجاز العمؿ في الوقت المحدد وفي حدود الموازنة والسيطرة عمى

المخاطر او القضاء عمييا .واضافت (  )Merna & Al-Than,2005:38انيا مجموعة مف االجراءات المتخذة
مف قبؿ االفراد والمنظمات في محاولة لتغيير المخاطر الناشئة عف اعماليـ.

وعرؼ معيد االبحاث البريطاني ادارة المخاطر بأنيا (( نشاط ييتـ بتحميؿ ودراسة المخاطر التي تتعرض ليا
المنظمات  ،ولو المقدرة بالسيطرة عمييا ومعالجتيا (فاضؿ .) 11 : 1030،

واشار (  )Stahl et al, 2003: 3الى ادارة المخاطر بانيا ادارة تسمح لممديريف بالتعامؿ مع التعقيد وعدـ التأكد
المحيطة بالمتغيرات في المنظمة وادارتيا.
اما ( )Shrteed &McColl,2000 :1فعرفيا بانيا عممية نظامية عامة تسيـ في اتخاذ القرار لتحديد وتحميؿ
وتقيـ ومعالجة المخا طر عمى المستوييف الداخمي والخارجي لممنظمة ،والتي تيدؼ الى ضماف تحديد االخطار
والموازنة بيف استراتيجيات معالجة المخاطر والكمؼ والمتطمبات وادارة التغيير في مخرجات االنشطة.

وفي نفس االتجاه أوضح (  )Khalid, 1997: 3بانيا نظـ متتابعة تتضمف عناصر مواجية الخطر لتحديد وتحميؿ
الخطر واالستجابة لو .اما (  )ISO , GUIDE,77,2000 :2فعرفيا بانيا االجراءات التي تتبعيا المنظمات بشكؿ
منظـ لمواجية المخاطر المصاحبة ألنشطتيا .وىذا ما أكده ( البمقيني و واصؼ  ) 89 : 8003،باف ادارة
المخاطر ىي عممية اتخاذ قرار لمواجية أي خطر يستطيع الفرد او المنظمة تخفيض االحساس السمبي الناتج عف

وجود الخطر .ويضيؼ ( الساعدي  ) 82 : 8009،باف ادارة المخاطر تمثؿ عممية التحكـ المخاطر مف خالؿ
الحد مف تك ارره مف ناحية والتقميؿ مف حجـ خسائره المتوقعة في حاؿ حدوثو مف ناحية اخرى مف خالؿ التقميؿ مف
ظاىرة عدـ التأكد ،باقؿ التكاليؼ الممكنة.
وبيف(  )Collective,2003: 22انيا عبارة عف اجراء منتظـ لمتخطيط مف أجؿ تحديد تحميؿ االستجابة ومتابعة
المخاطر المتعمقة باي منظمة ،وتتضمف االجراءات واالدوات والتقنيات التي ستمكف المديريف مف تعظيـ احتماؿ

تحقيؽ نتائج ايجابية  ،وتخفيض احتماؿ تحقيؽ نتائج غير مالئمة.
اما ( )Hamition , 1998: 89فأشار الى نشاطات ادارة المخاطر بانيا تتضمف انشطة جمع المعمومات عف
الموجودات الخطرة بالمنظمة ،وتحديد التيديدات المتوقعة لكؿ منيا ومواطف الضعؼ في النظاـ ،التي تسمح
لممخاطر بالتأثير بالموجودات ،ثـ تحديد الخسائر التي يمكف اف تتعرض ليا المنظمة اذا حدث التيديد المتوقع ،
وبعد ذلؾ تحدد االساليب واالدوات البديمة التي يمكف اعتمادىا لتقميؿ او تجنب الخسائر المحتممة ،واخي اًر تحديد

االساليب واالدوات التي قررت المنظمة االعتماد عمييا في ادارة المخاطر المحتممة .وأوضح ( سالـ و موسى

 )22: 8002،باف ادارة المخاطر ىي تنظيـ متكامؿ ييدؼ الى مجابية المخاطر بأفضؿ الوسائؿ واقؿ التكاليؼ،
عف طريؽ اكتشاؼ الخطر وتحميمو وقياسو وتحديد وسائؿ مجابيتو ،واختيار انسب ىذه الوسائؿ لتحقيؽ اليدؼ

المطموب .
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اما (  )Bothroyd & Emmett ,1996 :17يرى اف ادارة المخاطر ىي عممية مييكمة تيدؼ الى مساعدة فرؽ
العمؿ عمى اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب ،مف خالؿ تحديد وتصنيؼ المخاطر وادارتيا والسيطرة عمييا

 .في حيف عرفيا (  )Lam& Kawamoto,1997: 30بانيا تصحيح عممي لمعالجة االخطار التي يواجييا
االفراد والمنظمات ،واستخدـ اجراءات لمنع حدوث الخسائر ،مف خالؿ تنظيـ اساليب محددة لمواجيتيا.

 -1أهداف ادارة المخاطر
تستمد ادارة المخاطر اىادفيا مف أىداؼ المنظمة ،ويمثؿ اليدؼ االساسي ليا عمى المستوى الكمي بحماية
المنظمة مف المخاطر التي تتعرض ليا .خصوصاً واف المنظمات تعيش في بيئة عدـ التأكد العالي والتغيرات

المتسارعة ،مف أجؿ تحقيؽ ديمومة االنتاج وتعظيـ االرباح وتقميؿ النفقات والحفاظ عمى سمعة المنظمة وحصتيا
السوقية ،ويتحقؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ ادارة الموارد البشرية والمادية بشكؿ كفوء ،كما يتطمب عمؿ المنظمات عمى
المستوى الدولي تأمينيا مف مخاطر البيئة الدولية وخصوصا المخاطر السياسية في البمداف االخرى ،حيث تقوـ ادارة
المخاطر باختيار الفرض المناسبة لتحقيؽ الزيادة في حجـ الدخؿ واالرباح ( .)Willam et al ., 1998 :26
اما اىداؼ ادارة المخاطر عمى مستوى وحدات االعماؿ في المنظمات ،فيمكف تصنيفيا الى اىداؼ تسبؽ

الخسارة واىداؼ تمييا (  ، )Rejda,2008:42وتتضمف االىداؼ التي تسبؽ الخسارة ( )per-loss objectives

تقميؿ النفقات ،والوفاء بااللتزامات ،مف خالؿ تحميؿ كمؼ برامج االماف وتكاليؼ مواجية الخسائر ،والتحقؽ مف حدة
القمؽ والتوتر الذي يتعرض لو العامميف مف نتائج التعرض لمخاطر جسيمة ،ومتابعة الوفاء بااللتزامات القانونية
والتعميمات النافذة ،اما اىداؼ ادارة المخاطر بعد حدوث الخسارة ،فيي بقاء المنظمة في ىيكؿ الصناعة واستمرار
نموىا ،وتقميؿ تأثير الخسارة والسعي الى استقرار االيرادات( .)Wiley, 2007: 39

اما فيما يخص اىداؼ ادارة المخاطر عمى المستوى التشغيمي (  ) Operational Objectiveفتكوف قصيرة
االجؿ ،وتتضمف تقميؿ خسائر التحكـ في المخاطر والخسائر النفسية المصاحبة ليا ،وتخفيض تكاليؼ الفرصة
البديمة ( .)Wang ,2004:29

وأكد (  )ISO,IEC,GUIDE,2002إف اىداؼ ادارة المخاطر تتوضح مف خالؿ دعميا ألىداؼ المنظمة مف

خالؿ ما يأتي( :الحسيني ) 32: 8002،
أ -تقديـ اطار عمؿ لممنظمة بيدؼ دعـ تنفيذ النشاطات المستقبمية بأسموب متناسؽ ومسيطر عميو.
ب -اعداد اساليب التخاذ القرار ،وتحديد االوليات مف خالؿ االدراؾ الشامؿ لمفرص والمخاطر والتغيرات التي
تواجو نشاطات المنظمة.
ت -المساىمة في تخصيص موارد المنظمة واالستخداـ الفعاؿ ليا .
ث -تخفيض التغيرات غير االساسية في النشاطات التنظيمية .
ج -حماية وتطوير موارد وموجودات المنظمة.
ح -دعـ الموارد البشرية  ،وقاعدة بيانات المنظمة.
خ -تعظيـ الكفاءة التشغيمية.
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اهمية ادارة المخاطر )Important of Risk management) :
تمعب ادارة المخاطر دو اًر رئيساً في زيادة العوائد المحتممة ،او استقرارىا في المنظمة  ،واف مدير األعماؿ الذي

يتجاىؿ ادارة المخاطر التي تواجو نشاطات االعماؿ التي خططت ،سيواجو العديد مف النتائج السمبية ،وتكمف اىمية
ادارة المخاطر في النقاط االتية )Nam Cao , 2007: 12 (:
أ -تحدد المخاطر التي تواجو تحقيؽ االىداؼ وتقييميا ،بحيث يمكف ابالغ المديريف عنيا لمتحوط ليا ،او
التخفيؼ منيا ،او تحويميا لتحقيؽ االىداؼ التي يتعيف تحقيقيا.
ب -تعزز مقدرات العامميف لمقابمة مخاطر االعماؿ والدفاع عف االعماؿ مف المخاطر .
ت -تتعاظـ أىمية ادارة المخاطر في تخطيط االعماؿ بسبب تسارع وتيرة التغير ،وعدـ امكانية االعتماد عمى
الخبرة الماضية بشكؿ كبير ،وبسبب تزايد الكوارث الكبيرة التي كاف مف الممكف تفادييا وادارتيا بشكؿ أفضؿ.
ث -تستخدـ ادارة المخاطر في قياس حجـ عدـ التأكد الذي يمكف اف تتقبمو المنظمة لتتمكف مف تحقيؽ اىدافيا االستراتيجية

ج -تسيـ في تمكيف اإلدارة مف التعامؿ مع المخاطر التي تواجو المنظمة وادارتيا ،التي يمكف اف تقوده الى فشميا
او عرقمة مسارىا االستراتيجي.
ح -تسيـ في تحقيؽ التوازف االستراتيجي األمثؿ بيف العوائد والمخاطر المرتبطة بيا .
خ -تمكيف المنظمة مف االستخداـ الفعاؿ لمموارد والمقدرات الجوىرية في تحقيؽ االىداؼ.
د -التأكيد لمجمس االدارة بحاجة المنظمة لتفكير جميع المديريف فييا بالمخاطر التي تنطوي عمييا ق ارراتيـ،
وضماف اتخاذ اإلجراءات المناسبة لجعؿ المخاطر تحت السيطرة ،وكؿ ذلؾ يؤكد أىمية ادارة المخاطر.

عممية إدارة المخاطرة Stage of Risk Management
إف عممية إدارة المخاطر تتكوف مف المراحؿ التالية التي تتصؼ بكونيا مراحؿ متكاممة ومندمجة ومستمرة فيما بينيا
في الواقع العممي وكما يوضح الشكؿ والمتمثمة بإنشاء السياؽ العاـ ،تحديد المخاطر ،تحميؿ المخاطر ،تقييـ
المخاطر  ،معالجة المخاطر ،المراقبة والمراجعة  ،االتصاالت واالستشارة  .وكما توضحيا المواصفة الدولية ( ISO
 )31000: 2009التي اشار اليها ) (Purdy, 2010: 882الموضحة بالشكل ()12
اًشاء السياق العام

المراقبــــــــــة والمراجعـــــة

تحذيذ الوخاغش

تحليل الوخاغش
تميين الوخاغش

هعالجح الوخاغش
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شكؿ ( )88نموذج عممية ادارة المخاطر عمى وفؽ ( ) ISO 31000: 2009
Source : Purdy,G.(2010)," ISO31000:2009 Setting a new Standard for Risk
Management", Risk Analysis Journal , Vol.30, No.6, pp.882.

 -1مرحمة انشاء السياق العام Establishing the Context Stage:
الخطوة األولى في عممية إدارة المخاطر ىي انشاء السياؽ الذي يشير إلى جوانب البيئة والمخاطر وتنظيـ إدارة
المخاطر التي يجري تطبيقيا ،وعادة ما يجري إنشاء السياؽ بوقت مبكر  ،ألنو أمر بالغ األىمية لنجاح أو فشؿ
العممية  ،إذ إف وضع اإلطار العاـ سيتـ مف خاللو التأكد مف إف المراحؿ األخرى في عممية إدارة المخاطر ىي

أكثر استيدافا وأكثر كفاءة وانيا سوؼ تجنب إىدار الوقت والموارد ،ومف الضروري أف تقيـ إدارة المخاطر المنظمة
ومقدراتيا وأىدافيا واستراتيجياتيا  ،كما أف انشاء السياؽ العاـ يسيـ في تصميـ عممية إدارة مخاطر فاعمة  ،وتحديد
المعايير  ،والمخاطر التي يجب إدارتيا  ،فضال عف توفير األدلة لمق اررات بدراسات أكثر تفصيال إلدارة المخاطر ،
وىذا يحدد مجاؿ المراحؿ المتبقية إلدارة المخاطر (  ) Nam coo, 2007:19و ( .)Kulea,2009:34

وتسيـ خمس خطوات في انشاء سياؽ المخاطر وىي كما يأتي ) Prapawadee, 2009: 9 ( :

أ -السياؽ الداخمي )Internal Context):وتمثؿ البيئة الداخمية التي تسعى المنظمة مف خالليا تحقيؽ
أىدافيا.
ب -السياؽ الخارجي (External Context) :وتمثؿ البيئة الخارجية التي تسعى المنظمة لتحقيؽ أىدافيا فييا.
خ -سياؽ إدارة المخاطر :وىو إطار لتحديد األىداؼ واالستراتيجيات ومجاؿ نشاطات المنظمة الحالية أو التي
سيتـ إنشائيا التي يجري تطبيؽ عممية إدارة المخاطر فييا.
ث -وضع معايير تقييـ المخاطر :تقوـ المنظمة بإعداد المعايير التي سيتـ استخداميا لتقييـ أىمية المخاطر،
وتحديد المستويات المقبولة وغير المقبولة مف المخاطر لكؿ نشاط أو حدث.

-2

مرحمة تحديد المخاطرIdentify the risk stage :
تعد ىذه المرحمة أساسية إلدارة المخاطر  ،إذ تكتشؼ وتحدد المخاطر المحتممة ،التي تحدث بشكؿ كبير

واألحداث األخرى التي تحدث بشكؿ أقؿ مف ذلؾ  ،حيث يتـ التحقؽ مف المخاطر مف خالؿ النظر في نشاطات
المنظمة ،ومحاولة إدخاؿ األحداث الجديدة التي ستنشأ في المستقبؿ  ،بسبب تغيرات البيئة الداخمية والخارجية (
. ) Prapawadee, 2009: 9
إف الخطوة األكثر صعوبة في ىذه المرحمة ىو تحديد المخاطر التي ينبغي إدارتيا  ،إذ إف اليدؼ مف تحديد

المخاطر ىو تقديـ قائمة باألحداث التي سيكوف ليا تأثير ىاـ عمى أداء المنظمة  ،ومف الضروري النظر في
األسباب والسيناريوىات المحتممة ،وىناؾ طرقاً عديدة يمكف البدء بيا ،حيث إف تحديد المخاطر يضيؽ مياـ إدارة
المخاطر وصوالً إلى النظر في مجموعة معينة منيا  ،والنظر إلى القيـ والسياسات والييكؿ التنظيمي الذي تكوف

فيو األعماؿ واألفراد قيد العمؿ التشغيمي  ،كما إف تحديد المخاطر يؤدي إلى تطوير المعمومات األولية حوؿ
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مجموعة واسعة مف عوامؿ الخطر التي يتـ تقميميا مف خالؿ تكرار ىذه العممية( )Nam coo, 2007:19و (
. )Begum, 2009:18

-3مرحمة تحميل المخاطرRisk analysis stage :
ييدؼ تحميؿ المخاطر إلى تحديد العوامؿ المؤدية الى تأثيراتيا السمبية ،بحيث يمكف التعامؿ معيا سعياً لتحديد

نتائجيا ،وتتـ إجراءات تحميؿ المخاطر بطرؽ مختمفة ،وتطبؽ المنظمة ما يناسبيا منيا وفقا لنوع أعماليا (
. )prawadee, 2009:10

اشار كؿ مف ( )Gaganddeep, 2012:28و ( )pernille,2013:17اف تحميؿ المخاطر يتضمف تقنيات

كمية وأخرى نوعية ،واىـ التقنيات الكمية الرئيسية المستخدمة بشكؿ واسع في قطاع الصناعة وىي تحميؿ مونت
كارلو ( ،)Monte–Corlo Analysisتحميؿ السيناريو ،تحميؿ الحساسية  ،تحميؿ القيمة المتوقعة ،تقييـ البرنامج
وتقنيات المراجعة  ،تحميؿ المجموعة الغامضة (  ،) fuzzy set analysisتحميؿ شجرة القرار ،النمذجة والمحاكاة ،
التوزيع االحتمالي  ،إف بعض ىذه التقنيات يتـ تطبيقيا بشكؿ اقؿ مف غيرىا لكونيا تحتاج إلى معمومات تفصيمية،

وغالباً ما تكوف غير موجودة مف مرحمة التخطيط  ،لذلؾ توجد صعوبة في اتخاذ الق اررات الدقيقة ،أما المخاطر

النوعية فتتضمف المخاطر المتعمقة بااللتزاـ التعاقدي واالختالفات مف خالؿ الزبائف ،واالختالفات بالتصميـ،

وتحتاج الصن اعة الواسعة استخداـ تقنيات نوعية أساسية تتضمف تحميؿ شجرة الفشؿ  ،تحميؿ الشجرة الحدث ،
مصفوفة االحتماؿ والتأثير ،تحميؿ السبب والنتيجة  ،تقييم مخاطر الحاجات الملحة

( Risk urgency

 ،)assessmentتقنية دلفي ( ،العصف الذهني  ،تحميؿ الفرضية (  ،) Assumption analysisتحميؿ قوائـ
المراجعة  ،آراء الخبراء .

 -8مرحمة تقييم المخاطرRisk evaluation stage :
يعد تقييـ المخاطر مف أكثر الميمات تك ار اًر ،ويكوف أساسياً في العديد مف الق ار ارت الميمػة ،ويسػاعد االدارة فػي

معالجة المخاطر ،اذ بعد اف يتـ االنتياء مف مرحمة تحميؿ المخاطر فإنو مف الضروري تقدير المخاطر وقياسػيا ىػو
تحديد نتائج المخاطر نتػائج كميػة أو نوعيػة أو مػزيج منيمػا تبعػاً لمظػروؼ ،واالحػداث المسػببة ليػا ( Nam,2007:
. ) 20
ينبغي النظر في تأثير المخاطر مف خالؿ أخذ عوامؿ الوقت والجودة والموارد بنظر االعتبار ،وباالعتماد عمى
مصفوفة المخاطر الموضحة بالشكؿ (  ) 88يتـ تقدير مستوى المخاطر مف خالؿ بعديف ىما تأثير المخاطر
واحتماؿ حدوثيا (  ) prapawadeep, 2009:10و ( .) Heniz-peter,2010:85

منخفض

منخفض

منخفض

التأثيــــــــــــــــــــش
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شكل( )23مصفوفة المخاطر
Source: Pernille Monstad, (2013)," unveiling and enablers of risk management in
interoperability efforts ", Masters thesis of economic and social sciences deportment of
information system, university of Agder in Norway, p:18
وحدد (  )Mierzwicki, 2003:15عوامؿ تقييـ المخاطر باحتساب احتماؿ عامؿ الخطر ( Probability
 ،)factorsواحتساب نتيجة عامؿ الخطر ) Consequence factors- CF( ،وبالحصوؿ عمى ىذيف العامميف يتـ
احتساب عامؿ الخطر (  ) Risk factor- RFوعندما يكوف مستوى الخطر اكبر مف(  ) RF > 0.7فيعد الخطر

عاليا ،واذا كاف مستوى الخطر اكبر مف (  ) 0.3وأقؿ أو يساوي (  ) 0.7فإف الخطر يعد متوسطا أي ( < 0.3
 ، ) RF< 0.7أما إذا كاف مستوى الخطر اقؿ أو يساوي (  ) 0.3فإف مستوى الخطر منخفضا أي (. ) RF< 0.3

 -3مرحمة معالجة المخاطر Risk Treatment Stag:
الغرض مف ىذه المرحمة ىو تحديد االستجابة لممخاطر ومعالجتيا ،مف خالؿ وضع اإلجراءات األفضؿ لمعالجة
المخاطر التي تعطي احتماالت النجاح األكبر ،إف معالجة المخاطر واالستجابة ليا يتطمب وصؼ المخاطر

ووصؼ األحداث والمواقؼ المثيرة بالشكؿ الصحيح ( .) Pernill, 2013:18وأكد (  ) ISO, 31000:2009اف
الغرض مف عممية معالجة المخاطر ىو إلمرار المخاطر التي ينبغي معالجتيا ،وتحديد األولوية لمعالجتيا ،حيث
اف تقييـ المخاطر ييدؼ الى مقارنة النتائج المتحققة مف تحميؿ المخاطر مع المعايير المقبولة والمحددة في مرحمة
تحديد السياؽ الحالي ،ويجب معالجة المخاطر التي يتـ تحديدىا عندما تكوف غير مقبولة) (Tatarusanu, 2009:
392
ويضيؼ (  ) John & Johan, 2012:23اف مرحمة المعالجة تتضمف األساليب التي تعالج المخاطر لجعميا

مقبولة وامكانية السيطرة عمييا ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ مدخميف أوليما التقميؿ مف احتماؿ حدوث المخاطر ،وثانييما
تقميؿ نتائج المخاطر عمى أعماؿ المنظمة .أما (  ) Bequm, 2009:18فيؤكد اف االستجابة لممخاطر تعتمد عمى
الكيفية التي تدار بيا المخاطر ،وتحديد الخيارات لتفادي أثارىا السمبية أو الحد منيا وتعزيز أثارىا االيجابية.
يمكف معالجة المخاطر مف خالؿ عدد مف االستراتيجيات وىي كما يأتي :
(  ) Pernill , 2013:18و ( ) Gagandeep , 2012:27و( ) Kajsa, 2009: 35

استراتيجية االحتفاظ بالمخاطر Risk retention strategy
وتعني القبوؿ بوجود المخاطر الموجودة حالياً واإلبقػاء عمػى حالػة األعمػاؿ بشػكؿ اعتيػادي ،وتعػود أسػباب ذلػؾ إلػى

قابمي ػ ػ ػػة المنظم ػ ػ ػػة واس ػ ػ ػػتعدادىا لح ػ ػ ػػدوث تم ػ ػ ػػؾ المخ ػ ػ ػػاطر ،أو إف نتيج ػ ػ ػػة المخ ػ ػ ػػاطر منخفض ػ ػ ػػة ،أو االثن ػ ػ ػػيف معػ ػ ػ ػاً

( .)lulea,2009:35وأض ػ ػػاؼ (  ) prapawadee,2009:10و (85

 )Heinz-peter,2010:ي ػ ػػتـ االحتف ػ ػػاظ

بالمخاطر عندما تكوف فػي مسػتوى مقبػوؿ ،وعنػدما تكػوف المخػاطر تحػت خػط السػماح ،ويكػوف قػرار المنظمػة بشػأنيا

ىػػو اإلبقػػاء عمييػػا ،وتتضػػمف المخػػاطر التػػي ال يمكػػف نقميػػا أو التػػأميف عمييػػا ،وتعػػد اسػػتراتيجية االحتفػػاظ ىػػي أكثػػر
استراتيجيات معالجة المخاطر شيوعاً .

ب  -استراتيجية تجنب المخاطر Risk avoidance strategy
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أكد (  ) Nam, 2007:21اف تجنب المخاطر يعني اتخاذ القرار باالنسحاب أو عدـ الدخوؿ باألعماؿ الرتفاع
مخاطرىا ،أو إزالة االنشطة المسببة لممخاطر ،وىذا اسموب سمبي في معالجة المخاطر الف الكثير مف المنظمات ال
تتمكف مف التخمص مف النشاطات المعرضة لممخاطر ألنيا جزء اساس في عممياتيا.

تعني استراتيجية تحويؿ المخػاطر أو نقميػا تقاسػـ المنظمػة عػبء الخسػارة أو االربػاح مػع طػرؼ آخػر ،ويػتـ ذلػؾ مػف
خالؿ عدة أساليب تتمثؿ بالتأميف والترتيبات التقاعدية أو االستعانة بمصادر خارجية ،ويػتـ ذلػؾ لجميػع المخػاطر أو
لجزء منيا (.) Hienz-peter, 2010:68

ويؤكد(  )Kajsa, 2009:63اف تحويؿ المخاطر الى جية اخرى ىو وسيمة شائعة لمتعامؿ مع المخاطر خصوصا

في قطاع البناء والتشييد ،حيث تقوـ المنظمات بنقؿ وتحويؿ المخاطر الى جية أخرى لدييا القدرة عمى مواجية
المخاطر بشكؿ أفضؿ.
وأضاؼ ( )Rejda,2008: 84يتـ تحويؿ المخاطر الى جية اخرى ،حينما يتعذر عمى المنظمة االحتفاظ بيا أو

مواجيتيا مف خالؿ دفعيا أج اًر أو تحمميا كمفة الخطر ،ويتـ تحويؿ المخاطر عف طريؽ التعاقد القانوني الذي يرتب
االلتزامات عمى طرفي التعاقد ،بموجب ىذا العقد يتعيد صاحب المخاطر بدفع كمفة الخطر الى الطرؼ المنقولة

اليو المخاطر ،ويتعيد األخير بتحمؿ عبء الخسارة عف تحقؽ االحداث المنصوص عمييا في العقد ،وتمعب
استراتيجية تحويؿ المخاطر دو اًر ايجابياً في اتخاذ الق ار ارت التي تكوف فييا درجة المخاطر عالية ،خصوصا عندما

تكوف كمفة تحويؿ المخاطر معقولة.

د -استراتيجية تقميل المخاطر Risk Reduction Strategy
اف استراتيجية التقميؿ تتـ باتخاذ اإلجراءات لمحد مف احتماالت حدوث المخاطر وتأثيراتيا السمبية ،مف خالؿ
الوسائؿ التي تؤثر في تقميؿ الخسارة ( .(Prapawdee, 2009:10
وأضاؼ (  ) Vaughan &Vaughan,2003:16اف تقميؿ المخاطر يتـ مف خالؿ المدخؿ اليندسي إلزالة
المؤثرات المسببة لمحوادث أو يدخؿ السموؾ البشري لمسيطرة عمى أداء العامميف في المنظمة.

 -6مرحمة المراقبة والمراجعة ()Monitoring and Review

تتضمف مرحمة المراقبة تقييـ جودة نظـ الرقابة والسيطرة مف خالليا بمرور الوقت ،ويجب اف تكوف بارعة في
الرقابة عمى االنشطة ،إف عممية ادارة المخاطر عممية مستمرة لمتعامؿ مع احتماالت الخسارة ،وتيدؼ مرحمة
المراقبة فييا الى خمؽ الضبط وتنظيـ السيطرة عمى مخاطر البيئة المختمفة عمى المنظمات ،وابقائيا ضمف الحدود
المقبولة والمحددة مسبقا ،واف الظروؼ التي تتطمب اىتماـ كبير تتضمف التغيرات الجوىرية لمعمميات التشغيمية،
العامميف الجدد ،انظمة المعمومات الجديدة او المحدثة ،النمو المتسارع ،التكنولوجيا الجديدة ،المنتجات او الخدمات،

إعادة ىيكمة المنظمات والعمميات ،وييدؼ اطار ادارة المخاطر الى تأسيس منظمة تتمكف مف ادارة المخاطر
بفاعمية مف خالؿ تطبيقات عممية ادارة المخاطر تحت مستويات متفاوتة وضمف سياقات معينة في المنظمة
(.)Ann, 2010: 11
تؤكد ىذه المرحمة عمى االحتفاظ بمسارات المخاطر المحددة ،ومراقبة المخاطر المتبقية ،وتحديد المخاطر

الجديدة ،فضالً عف مراجعة تنفيذ المخاطر وتقييميا ،وتقع االجراءات التصحيحية ضمف مجاؿ السيطرة عمى
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المخاطر أيضا ،ويجب اف تنفذ مراقبة المخاطر بموجب خطة ادارة المخاطر واالجراءات التصحيحية وتحديث خطة
ادارة المخاطر(.)Begum,2009: 20

 -7االتصاالت واالستشارةCommunication and Consult :
أوضح ( ) ISO 31000:2009اف مف االىمية امتالؾ المنظمة التصاالت المخاطر الفاعمة مع اصحاب
المصمحة الداخمييف والخارجييف في كافة انحاء مراحؿ عممية ادارة المخاطر الكاممة ،إذ يجب اف تؤكد المنظمة عمى
خطة اتصاالت المخاطر التي تـ اعدادىا خالؿ مرحمة انشاء السياؽ إلنجاز أي عمؿ ،والتي يجب اف توضح كيفية
تحويؿ او نقؿ المعمومات بيف االقساـ ومف مرحمة الى اخرى في عممية ادارة المخاطر ،واف تتضمف خطة اتصاالت
المخاطر عمى لغة مخاطر مشتركة لتقميؿ سوء الفيـ ،وتزيد مف ادراؾ عممية المخاطر في المنظمة ،إذ بسبب

التبايف في ادراؾ المخاطر فاف خطة االتصاالت يجب اف تضمف اف كؿ وجيات النظر ذات العالقة يمكف
اعتبارىا مالئمة عندما تكوف معايير المخاطر معروفة ومحددة ( .)John &Johan, 2012: 24
نموذج نضج ادارة مخاطر االعمال Business Risk Management Maturity Model
صممت مجموعة العمؿ الخاصة بإدارة المخاطر لمنظمة االعماؿ ) )IACCMعاـ ( )8008اداة لممنظمات
كي تقوـ بتقويـ مستوى نضج ادارة مخاطر المخاطر في مجاؿ االعماؿ ،ييدؼ نموذج نضج ادارة مخاطر االعماؿ
( )BRM3الى مساعدة المنظمة في تقدير وتصميـ وسيمة ادارة المخاطر المناسبة  ،ومقارنتيا مع افضؿ
الممارسات او مع منافسييا  ،وكذلؾ خمؽ عالمة مميزة ومقبولة إلدارة المخاطر التنظيمية ،لقد تـ استخداـ اربع
مستويات لنضج ادارة مخاطر االعماؿ التنظيمية وىي .)Begum,2009: 34( :


المستوى (  ) 8مبتدئ



المستوى ( )8المقتدر ))Competent



المستوى ( )8محترؼ



المستوى ( )3الخبرة

))Novice

)(Proficient
))Expert

يقابميا (اربع) عوامؿ وىي الثقافة ،والعممية ،والخبرة ،والتطبيؽ او التنفيذ ،اف النموذج يقدـ صفات وخصائص
النضج  ،ويوضح الجدوؿ( )3نموذج نضج ادارة مخاطر االعماؿ الذي يفيد في وضع اىداؼ واقعية اساس تحديد
نقاط القوة والضعؼ(.)Coetzee &Lubbem2013:46
جدول( )1مستوى النضج  -نموذج نضج ادارة مخاطر االعمال

المبتدئ
الثمافح

العوليح








المقتدر


اكشاٍ الوخاغش
ظعف الْعي

ظعف االستيعاب
ظعف االستشاتيجيح 

ظعف االلتزام
ايي يكْى التْجَ 
الحالي
تععف 

المحترف

اجشاء هتفْلح/غيش 
هٌسجوح

تعط الفِن /الْعي

اسلْب حزس
تفاعلي
غيش هٌسجن
ال تعلين ّال تجاسب
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الخبير


هستعذ لخْض الوخاغش
فِن جيذ للفْائذ في عوْم 
الوٌظوح

االستشاتيجيح الوخططح
في تٌفيز العوليح
اسلْب هٌسجن ّلكي لاتل 
للعغْغ


استثاليح
فِن
الوعتمذاخ ّااللتزام
التام لكي تكْى
االفعل
تكيفي
التطْيش االستثالي
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الخثشج



الكفاءج ّالشسويح
ّالخاص

ال شيء رّ عاللح

التطثيك





ال تستخذم




هذخل لياسي عام



كفاءاخ اساسيح فمػ




غيشهٌسجن-الوشاسيع
الشئيسيح فمػ
اشتماق العوليح
الوْاسد
استخذام
تشكل غيش هٌاسة
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التصوين حسة الحاجاخ 
الوحذدج


هاُش ّرّ خثشج

هْاصفاخ سسويح


التطثيك تشكل هٌاسة

الوْاسد كافيح



هالئن للغشض
أفعل جيل هٌتج
تجشتح هكثفح
هْاصفاخ هتمذهح
همذساخ عاليح
هْاسد استثاليح
عثش العول تأكولَ
الوشًّح
لياس التحسي

Source: Begum Ongel,(2009),"Assessing Risk Management Maturity:
Framework for the Construction Companies", Master Thesis in building
Science in Architecture department, Middle East Technical University,
P.35
االستنتاجات والتوصيات
توصمت الدراسة الى االستنتاجات والتوصيات اآلتية:

 -5االستنتاجات

أ-

ضعؼ الوعي بأىمية إدارة الخطر لدى المنظمات واألفراد بأىميتيا ودورىا في حماية المنظمات و التقميؿ مف
تأثيرىا  ،رغـ كونيا مؤش ار حضاريا و اجتماعيا واقتصاديا ميما مف مؤشرات تطور الشعوب .

ب -تعاني المنظمات مف نقص في الخبرات و الكوادر الفنية سواء في العدد او نوعية الخبرة عمى مستوى تطبيؽ
إدارة المخاطر .
ت -تعد استراتيجيات ادارة االخطار اداة تسيـ في قبوؿ او رفض المخاطر ،بؿ يتعدى ذلؾ في السيطرة والتحكـ
بالمخاطر التي تواجو المنظمات ،ومعالجتيا لتحقيؽ اىداؼ المنظمة.

 -2التوصيات
أ-

ضرورة رفع مستوى ادراك االدارات العليا في الشركة ووعيها بأهمية موضوع ادارة المخاطر ،واهميتها فيي
مواجهة المخاطر وتحقيق اهداف المنظمات.

ب -تنظيم حلقات دراسية وندوات متكررة داخل العيراق وخارجيل للقييادات االداريية العلييا والوسيط يوضي فيهيا
أبعاد المخاطر وبث ثقافة المخاطر .
ت -تكثيف الجهود البحثية باستراتيجيات ادارة المخاطر
ث -ضرورة اعتماد ادارة المخاطر كموضوع منهجي يدرس لطيبب ادارة االعميال فيي كلييات االدارة واالدت ياد
واعتباره مادة اساسية لطلبة الدراسات العليا فيها.
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