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  :ملخص الدراسة
  أثـر تكنولوجيـا المعلومـات      إلى التعرف على   لدراسة ا ه هذ هدفت

 في ليبيا، وهدفت أيضا     من قبل شركات التأمين    داء المقدم  األ تصاالت على واال
 المعلومـات  تكنولوجيـا  مـن  الليبية التأمين شركات إلى معرفة مدى استفادة

 إلـى  بالتوجـه  ذلك وتدعيم التأميني بالنشاط عدم االكتفاء مجال في خصوصا

راسـة المـنهج   تبعـت الد اولتحقيق أهداف الدراسـة،   .االلكتروني االستثمار
في الجانب التطبيقي منها إلى الوقـوف علـى        الدراسة   تما تطرق ك .الوصفي

 وإدراك االيجابيـات    ليبيةال مستوى تكنولوجيا المعلومات لدى شركات التأمين     
هـذه   المالية ل  خدماتالوالسلبيات الخاصة بذلك والتي تؤثر على فعالية وتنمية         

انة معتمداً علـى بعـض الدراسـات       ستباإلفقد قام الباحث بتطوير      .الشركات
 مجتمـع  ويتمثـل لهـا،   الثبات ومعامل مصداقيتها من التأكد السابقة، حيث تم

والذين في مدينة طرابلس،     شركات التأمين الدراسة من الموظفين العاملين في      
 من إبداء الرأي واإلجابة على أسـئلة        مكنهميتولون مناصب قيادية وإشرافيه ت    

 والذي بلغ قوامه  شركات تأمين داخل المدينة،     ) 08(ماني   ث االستبيان وذلك في  
، وقد أتبعت الدراسة أسلوب المسح الشامل، وبعد توزيع االستبانة           موظفاً )75(

ولتحليـل بيانـات    ،  استمارة صالحة للتحليل اإلحـصائي    ) 66(تم استرجاع   
الدراسة تم استخدام برنامج إحصائي من خدمـة البرمجيـات الـواردة فـي              

(SPSS)،       في وجـود     والمتمثلة أساساً   حيث تم التوصل إلى العديد من النتائج 
في اإلمكانيات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لكن دون االستغالل األمثل          وفرة

                                                 

   جامعة المرقب-كلية االقتصاد والتجارة /  قسم التمويل والمصارف -أستاذ مساعد  -∗
abdumelad@elmergib.edu.ly 
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التي تمكن المؤسسة من زيادة منافستها وتوسـعها عبـر         لوصول الى المزايا  ل
جيـا المعلومـات،    مخرجات تكنولو  االنتشار الكبير وزيادة استثماراتها بفضل    

لتكنولوجيـا    على بعـض التطبيقـات    -على وجه العموم  -وإنما يقتصر األمر  
المعلومات من قبيل التخزين الكبير للبيانات وتنفيذ العمليات للزبـائن بـشكل            

 تكنولوجيـا  بـين  قويـة  ارتبـاط  عالقة ما أظهرت الدراسة وجودك. أسرع

 محل كانت التي الفرعية ياتالفرض في المذكورة التابعة والمتغيرات المعلومات

 تبنيهـا وأخيراً قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي يؤمـل          ة،  الدراس
 تكنولوجيا المعلومات لدى شركات التأمين الليبيـة وإدراك         للرفع من مستوى  

االيجابيات والسلبيات الخاصة بذلك والتي تؤثر على فعالية وتنميـة خـدمات            
  .الشركات قيد الدراسة

سـتثمار  ال تكنولوجيا المعلومات، خدمات مالية الكترونية، ا   : المفتاحية الكلمات
  .التأمين االلكتروني، شركات

  : المقدمـــة.1
 وكذلك هـو بمثابـة      باإلنترنتيرتبط مصطلح االقتصاد الحديث بشكل كبير         

مـن  ، و التغيرات في هيكل وتوظيف وقواعد النظام االقتـصادي        لمجموعة من  مرجع
 ألنه يعتقد من خاللها     حيحةاالقتصاد الحديث ليست على األرجح ص      جهة أخرى عبارة  

االقتصاد ال مثيل لها، ولذلك يدخل اسـتعمالها ضـمن           أن هناك تغيرات حصلت في    
أو اقتصاد المعلومـات     نترنتكاقتصاد اإل  ذ نجد مصطلحات أخرى   إمفاهيم مشتركة،   

  .مةئتظهر في الواقع أكثر مال
لى النمو االقتصادي المالحـظ مـن       إديث تفضي   وعليه فعبارة االقتصاد الح     

التقنيات الحديثة للمعلومات واالتصال أو ما يعرف بالتكنولوجيا الحديثة          خالل استعمال 
 فإدخال بعض المصطلحات الجديـدة فـي        .نترنتخصوصا اإل  واالتصال   للمعلومات
لكتروني، االستثمار اال ،TIC)( االقتصادية كتكنولوجيا المعلومات واالتصال      الدراسات

يحظى بأهمية بالغة لـيس لـدى البـاحثين          التجارة االلكترونية، الحكومة االلكترونية   
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حتى لدى غيـر األكـاديميين       األكاديميين فحسب، بل أصبح هذا المجال محل اهتمام       
والتكنولوجيـات   خصوصا مع اصطحاب تحوالت ثقافية كبيرة وظهور هذه التقنيـات         

، 2005العجلـوني،    (.وغيرهـا .. والثقافية،ماعية،  وأثرها على جوانب عديدة كاالجت    
  )25ص

ومن بين القطاعات األكثر استفادة من تكنولوجيا المعلومات قطاع الخدمات،            
كبيرة مجال الخدمات المالية بكل أنواعها، ويتعلق األمر باألسواق المالية التي            وبدرجة

 السـتثمار بامكنت فرص االستثمار عن طريق شـبكات االتـصال أو مـا يعـرف               
  .التأمين أو أي مؤسسات مالية ومصرفية أخرى  أو شركاتمصارفأو ال، االلكتروني

ال يمكنهـا   ونتيجة لذلك، نجد أن الخدمات المالية أصبحت عصب الحياة االقتصادية             
فعل دون وجود أسس لها تجعل من هذه الخدمات المالية تتم فـي وقتهـا               طور وتُ تُ أن

ومع انتشار المؤسسات المالية في العالم، كان من الضروري         . التكاليف المناسب وبأقل 
نجـد أن    في حين    تسهيل أداء هذه الخدمات،    ل المعلومات واالتصال  استغالل تكنولوجيا 

كان لها األثر البالغ    مما  تكنولوجيا المعلومات منذ مدة،      نظام  مالية أدخلت  اًهناك أسواق 
  )90، ص2006النجار، ( .على فعالية أداء هذه األسواق

  : مشكلة الدراسة.2
ن خدمات شركات التأمين من بين الخدمات الماليـة التـي اسـتفادت مـن               إ  
ولو بدرجة اقل، إال أن سعيها حثيثا في تطـوير هياكلهـا بمـا               المعلومات تكنولوجيا

 كمـا   .وبلوغ أهدافها وأهداف المتعاملين معها على حد سـواء         يؤهلها لالستفادة أكثر  
 عن طريق استثمارها في أقساط      أرباحهامن تنمية    د من جانب آخر   يمكن لها أن تستفي   

االلكترونية بدخولها األسـواق الماليـة المحليـة         التأمين المجمعة عن طريق الشبكات    
وتطويرها من جراء استغاللها للخـدمات       وهذا يعتبر فرصة سانحة لتنميتها    . والعالمية

  .المالية االلكترونية
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لدول النامية التي تسعى للنهوض بمستوى مؤسـساتها     وليبيا باعتبارها إحدى ا     
لتحقيق التنمية االقتصادية، يجب عليها أن تُبدي اهتماماً لتكنولوجيا المعلومات وذلـك            
من خالل إبراز أهميتها وتوفير االمكانيات الالزمة حتى تتمكن المؤسسات المالية من            

ة أرباحها وزيـادة اسـتثماراتها،      تقديم الخدمات المالية االلكترونية مما يساهم في تنمي       
ورغم األهمية البالغة لهذا القطاع إالّ أنه لم يحظَ باالهتمام الكافي من قبـل البـاحثين                
على حد علم الباحث، وهذا مما حذا بالباحث إجراء هذه الدراسة لمعرفة أثر تكنولوجيا              

  .بيةالمعلومات على تفعيل وتنمية الخدمات المالية في شركات التأمين اللي
في اإلجابـة علـى التـساؤل     الدراسـة تأسيساً على ما تقدم تكمن مشكلـة  

  :الرئيسة التالي
ما هي آثار تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء الخدمات المالية علـى              
؟ وما هي آفاق هذه الشركات في اسـتثمارها المـالي       ليبياشركات التأمين في     مستوى

  خدمات المالية االلكترونية؟الشبكات كنوع من ال عن طريق
  :بعض األسئلة تفصيال لإلشكالية الرئيسةنضع بناء على السؤال السابق   

 ما هي القيمة المضافة التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات في مجال األعمال بوجـه     -1
 االلكتروني  من االستثمار  يستفاد؟ وكيف   خاصالخدمات المالية على وجه      عام وقطاع 

  ؟)التكلفة والفعالية( المالية من ناحية األداء دماتفي قطاع الخ
  ؟ من ثورة تكنولوجيا المعلوماتالليبيةلى أي حد استفادت شركات التأمين إ -2
 كيف يساهم تقديم الخدمة المالية بالسرعة والكفاءة بفضل تكنولوجيـا المعلومـات             -3

  البورصات ويتيح فرصة االستثمار لشركات التأمين؟ داخل
ي اآلثار السلبية الملموسة من التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومـات           ما ه  -4

؟ وفـيم تتمثـل رؤيتهـا المـستقبلية بخـصوص هـذه             ليبيةشركات التأمين ال   على
  التكنولوجيات؟
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  : أهمية الدراسة.3
 المعلومات تكنولوجيا موضوع فاألول أمرين، واقع من أهميتها الدراسة تكتسي  

 نظـام  في االقتصادي وتتمثل المجال غرار على المجاالت جميع في يستفاد منها كأداة

 خصوصاً وأهميته لحداثته بالدراسة جدير الجانب هذا ودائم، بشكل سريع يتطور مفتوح

 فيتعلق الثاني األمر أما .التكنولوجيات هذه من المستفيدة أي المنتجة لها غير الدول لدى

 فـي  كبيـرة  نسبة له القطاع هذا ككل، لخدماتا قطاع يتفرع من التي المالية بالخدمات

 األمـر  تعلق إذا خصوصاً آثار عدة وله القطاعات األخرى، مع مقارنة العالمية التجارة

 اقتصاد كل في المالية المنظومة أحد أقطاب تمثل التأمين شركات ولعل .المالي بالجانب

  .والتطور للنمو يسعى
  : أهداف الدراسة.4

 النقاط من العديد إلى الدراسة هذا في المطروحة إلشكاليةا على اإلجابة تهدف  

 :فيما يلي إيجازها يمكن

 المترتبـة  واآلثـار  المعلومات تكنولوجيا استغالل أهمية إظهار إلى  تسعى الدراسة-1

 .التكنولوجيات هذه بحوزته لمن إيجابية بالضرورة ال يعني توفرها ألن عليها،

تكنولوجيـا   مجـال  في المتقدمة الدول تجارب من اليبي  التعرف على مدى استفادة-2
 .بينهما الفجوة وتقليل المعلومات

 أرباحهـا  مـن  وتزيد نشاطها تنمي أن التأمين  التعرف غلى مدى إمكانية شركات-3

 .المعلومات مدخالت تكنولوجيا بفضل واستثماراتها

ـ  مـن  مستقبال الليبية التأمين شركات  معرفة مدى استفادة-4  المعلومـات  اتكنولوجي

 االسـتثمار  الى بالتوجه ذلك وتدعيم التأميني بالنشاط عدم االكتفاء مجال في خصوصا

  .االلكتروني
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  : فرضيات الدراسة.5
 فرضـيات  ثالثـة  وضع تم النتائج واستنتاج المطروحة اإلشكالية على إجابة  

ـ  مـا  وفق فرعية فرضيات ثالث إلى تتفرع رئيسة فرضية كل أن حيث رئيسة،  اهرأين

   :يلي كما هيو لذلك مناسبا
 مـن  يقلل األعمال قطاع في المعلومات تكنولوجيا إدخال :األولى الرئيسة الفرضية -

 الخـدمات  قطاع يفيد مضافة قيمة يمثل ما هذا تنفيذها، سرعة من ويزيد إنجازها تكلفة

 .متطورة تطبيقات واعتماد األداء تحسين في المالية

 : األولى الفرعية الفرضية -

H0 :وتخفـيض  المعلومـات  تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال 

  . إنجاز الخدماتتكاليف
. H1: تكاليف وتخفيض المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد 

  .إنجاز الخدمات
 :الثانية الفرعية الفرضية -

H0 :التنفيذ وسرعة المعلومات تكنولوجيا بين ويةمعن داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال.  

H1 :التنفيذ وسرعة المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد.  
 :الثالثة الفرعية الفرضية -

H0 :الكفاءةو المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة ال توجد.   
H1 :والكفاءة المعلومات تكنولوجيا بين معنوية ةدالل ذات ارتباط عالقة توجد.   

 وزيـادة  الليبيـة  التـأمين  شركات نماء أسباب أهم من  :نيةالثا الرئيسية الفرضية -

 مخرجـات  بفـضل  االلكترونية االستثمارات سيما ال استثمارات، في دخولها منافستها

  .المعلومات تكنولوجيا
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  :األولى الفرعية لفرضية ا-
:H0 الفعاليةو المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط قةعال توجد ال. 

:H1 الفعالية و المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد.  
 بـين  معنويـة  داللـة  ذات ارتبـاط  عالقة توجد ال H0: :الثانية الفرعية الفرضية -

 .يةوالربح المعلومات تكنولوجيا

:H1 يةوالربح المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد.  
  :الثالثة الفرعية الفرضية -

:H0 واالسـتثمارات  المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال 
 .االلكترونية

:H1 واالسـتثمارات  المعلومـات  تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد 

  .لكترونيةاال
 وفـي  عموما االلكترونية المالية الخدمات مجال يواجه:  ثالثةال الرئيسية الفرضية -

 تفـوق  قـد  المعلومـات،  تكنولوجيـا  إدخال جراء من وعيوبا إخفاقات خصوصا ليبيا

  .األحيان بعض في إيجابياتها
  :األولى الفرعية لفرضية ا-

:H0 في ومشكالت المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال 

  .العمل

:H1 فـي  ومـشكالت  المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد 

  .العمل

  :الثانية الفرعية الفرضية -
:H0 ومـشكالت  المعلومـات  تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال 

 .التوظيف



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  @†‡ÈÛa@‹“Ç@ïãbrÛa@O@�à�í†2018@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 124

:H1 ومـشكالت  المعلومـات  تكنولوجيـا  بين معنوية داللة تذا ارتباط عالقة توجد 

  .التوظيف
  :الثالثة الفرعية الفرضية -
:H0 على هاوسلبيات المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال 

 .التأمين شركات

:H1 علـى  هاوسلبيات المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد 

  . التأمين ركاتش
  :حدود الدراسة .6

  : الدراسة على الحدود التاليةاقتصرت  
ركزت هذه الدراسة في جانبها الموضوعي علـى الخـدمات           :الحدود الموضوعية  -

المالية في شركات التأمين مع التركيز على آفاق استغاللها لتكنولوجيا المعلومات فـي             
تكنولوجيا المعلومات على تفعيل وتنميـة      أثر   مجال االستثمار المالي االلكتروني، أي    

  .الخدمات المالية المتعلقة بهذا النوع من االستثمار
 )وأغسطس وسـبتمبر   يوليو(األشهر   تم إجراء هذه الدراسة خالل       :الحدود الزمانية  -

  .م2018لسنة 
 شركات التأمين فـي     )08( ثمانية   ذه الدراسة على عدد    ه اقتصرت :الحدود المكانية  -

شركة ليبيا للتأمين، شركة الليبو      ( كالً من  الواقعة في مدينة طرابلس، متمثلة في     وليبيا  
للتأمين، الشركة المتحدة للتأمين، الشركة األفريقية للتأمين، الشركة العالمية للتـأمين،           

  .)شركة الشرق األوسط للتأمين، شركة الصحارى للتأمين، شركة الثقة للتأمين
  : الدراسات السابقة.7

 ، جـداً محـدودة  تعتبر مباشر بشكل الدراسة موضوع تمس التي لدراساتا إن  
 وتكنولوجيـا  المالية بالخدمات متعلقةال واألبحاث الدراسات بها تتميز الكثرة التي رغم
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 تمـس  والتي سابقة كدراسات بها أخذنا التي الدراسات بين فمن بشكل عام، المعلومات

   :يهاإل ةاإلشار يمكن الدراسةموضوع  بآخر أو بشكل
 في االستثمارية القرارات التخاذ للخبرة نظام  تصميم1997)(قدم السالموني   

 التـي  الحاجـة ، وقد ركزت هذه الدراسة على التعرف على المصرية مينأالت شركات

 مـن  النـوع  هـذا  في االستثمارية القرارات التخاذ خبرة نظام تصميم يتم أساسها على

 منهجية تاعتمد المطلوب الخبرة نظام ومكونات هدافأ الى تتطرق أن وبعد الشركات

 لىإ ووصوله النظام لهذا المكونة واالختيارات الشروط خالل من الخبير بالنظام خاصة

ت وخلـص  .المناسـب  القرار لىإ بذلك منتهياً الخبير النظام في المعلومات تشغيل طرق
 الفرصـة ، وأوضـحت  النظام لهذا المستخدم سيطرة لتحسين وسائل لىإ هذه الدراسة

 التـأمين  شركات يف االستثمارية القرارات لترشيد كأداة الخبيرة النظم استخدام إلمكانية

   .لالستخدام قابل نهائي نظام لىإ الوصول وإمكانية ذلك لتحسين مجال وفتح المصرية
 تكنولوجيا استخدام أثردراسة هدفت إلى التعرف على  (2000) سلمانأجرى   

 منظـور  من األردنية التجارية البنوك في المتكاملة المصرفية الخدمات على المعلومات

 للمعلومـات  الحديثة األنظمة نجاح مدى حددتل دراسةال ههذ أتي، وتالمصرفية القيادات

 حيـث  األردنـي،  االقتصاد نحو واجبها أداء على المصارف مساعدة في واالتصاالت

 االسـتمرار  تستطيع لن هامة قتصاديةا كمؤسسات البنوك أن إلثبات الدراسة هذه تهدف

 الالزمـة  بالفعالية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا على تعتمد لم ما والتنافس بالعمل

 مـا  وهذا .مكان أي من المصرفية رغباته لتحقيق اآلخر هو الزبون استفادة جانب إلى

  .المصرفية الخدمات توفير في تكامالً يشكل
 االلكترونيـة  التجارةهدفت إلى التعرف على دراسة  (2003)أجرى الديوة  

 التجـارة ن، حيث ركزت هذه الدراسـة علـى   والتأمي المصارف قطاعي في ودورها

 اإلمكانيـات  لـى ت إأشـار   كمابها، خاصة ومفاهيم بها االهتمام وأسباب االلكترونية
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 ذلـك  مدعما االقتصاد كفاءة على تأثيراتها الى الجزء هذا في توخلص لها، المستقبلية

 التجارة تطبيقات ربطوقامت ب .أخرى آثار جانب لىإ واإلحصائيات المؤشرات ببعض

 إبراز من ما حد لىإ نتوتمك المالية الخدمات أنواع من كنوع التامين بقطاع االلكترونية

 اسـتغالل  خـالل  مـن  خصوصاً القطاع هذا على االلكترونية للتجارة االيجابية اآلثار

 فـي كفاءتهـا   معتبرة زيادة تحقق أنها يرى التي التأمين التتعام في كشبكة االنترنت
  .وفاعليتها
 فـي  االلكترونيـة  التجارة انتشار معوقات دراسة حول )2004( سليمان قدم  

 مـن  جملةهذه الدراسة  تناولت ي،المصر التأمين سوق في التأمين وثائق تسويق مجال

 وسرية منأو التشريعي كالجانب المنتجات، كافة تخص والتي عام هو ما منها المعوقات

 جانـب  إلـى  االلكترونية التجارة مفهوم في الحداثة وكذلك التكاليف ارتفاع المعلومات،

 التـأمين  بـشركات  خـاص  هـو  ما ومنها .االلكترونية المواقع وإدارة صيانة مشكلة

 شـراء  عمليـات  تكـرار  معدل انخفاض والتأمينية، الخدمات نمطية درجة كانخفاض

 تأشـار  كما الخدمات، من النوع هذا في والعمالة المعلومات كثافة لتأمينية،ا الخدمات
  .المصري الزبون لدى الوعي انخفاض إلى

 المخـاطر  بدراسة رمت إلى التعـرف علـى إدارة   (2007)وقام منصور   

 أثـر  علـى  تركز هذه الدراسة المعلومات، لم تكنولوجيا ظل في واستراتيجية التأمين

 عليها تنطوي التي والسلبيات المخاطر التأمين رغم لشركات كرافد ماتالمعلو تكنولوجيا

 فـي  وعملها التأمين شركات استراتيجية على تغير بل ركزت .المالية الخدمات أداء في

 المؤسـسات  أهداف تتعرض لها التي السلبيات والمخاطر أي المعلومات تكنولوجيا ظل

 تلك لمواجهة الكفيلة السبل هي  وما،علوماتلتكنولوجيا الم استغاللها خالل من واألفراد

 من شكل أي تقديم الحالية التأمين المستحيل لشركات من الباحث أنه يرى لذلك .المخاطر

  .الخطر االلكتروني أهمها ومن العصر أخطار تجاه األمان أشكال
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 التطبيقـات  دراسة هدفت إلى التعرف علـى  (2008) يونسوأخيرا أجرى   

 ت الدراسـة أشار بداية .التأمين وإعادة التأمين في المعلومات كنولوجيات لوسائل الحديثة

 ثـم  التطبيقـات  هذه لتطوير نموذج كأفضل واالنترنت المعلومات تكنولوجيا أهمية لىإ

 التنظيميـة  والبنيـة  البشرية الموارد على تركيزه خالل من الحواسب منأ لىإ تتطرق

 وحمايـة  أمـن   علىكذلك زتكرو ،واسبالح أمن على المؤثرة العوامل أهم بوصفهما

 .الفيروسـات  أنواع من مجموعة الى باإلشارة المعلومات تكنولوجيا تستخدم التي النظم

 إذ التامين، وإعادة للتأمين وواضحة خاصة إشارة دون هذا الى تتطرق هذه الدراسة لكن

 تستثمر وكيف المالية بالخدمات الخاصة السوق تنامي الى امقدمته يف عام بشكل ناولتت

  .المعلومات تكنولوجيا مجال في المالية المؤسسات
  :الفرق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة

 -والتي أجريت في بيئات مختلفـة     -من خالل استعراض الدراسات السابقة         
 سواء في   همية تكنولوجيا المعلومات على حد    أتبين أنها تتفق مع بعضها البعض على        

، كمـا    الماليـة   المؤسـسات  دمات المالية االلكترونية التي تقدمها     الخ تحسين وتطوير 
تختلف الدراسات السابقة فيما بينها من حيث األبعاد والمتغيرات التي تم التركيز عليها             
من جانب كل دراسة، مما يجعل الباب مفتوحاً ألي باحث لسد هذه الثغـرة البحثيـة،                

ع تكنولوجيـا المعلومـات   يقي في موضو  واإلسهام في إثراء الجانب المعرفي أو التطب      
 كما أن ذلك التنـوع أو االخـتالف يثـري           وأثره على تفعيل وتنمية الخدمات المالية،     

 المختلفة، مما أتاح الفرصـة للباحـث فـي          تكنولوجيا المعلومات المعرفة في جوانب    
لـت  الدراسات التـي تناو   فاختيار أكثر المتغيرات مناسبة للمشكلة قيد الدراسة، أيضاً         

تكنولوجيـا  ثـر   أ في البيئة الليبية لم تتعرض تحديـداً لدراسـة           تكنولوجيا المعلومات 
، عليه تعتبـر    المعلومات على تفعيل وتنمية الخدمات المالية في شركات التأمين الليبية         
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 اقتراح إلى   ذلك سعياً و - على حد علم الباحث    -هذه الدراسة األولى في البيئة الليبية       
  . في مجال تكنولوجيا المعلوماتإضافة جديدة  بهدف تحقيقجملة من التوصيات

  : اإلطار النظري للدراسة.8

  : تكنولوجيا المعلومات1.8
 السـيما  المجاالت، من في العديد استخدام محل المعلومات تكنولوجيا أصبحت  

 لـذلك  الحياة االقتصادية، جوانب في بشدة واستعمالها دورها تعزز إذ منها االقتصادية

 كان ما بعدف في االقتصاد االنتاج عوامل من عامال وأصبحت سلعة أضحت علوماتفالم

 الـذي  أو االقتصاد المعرفي االقتصاد يعرف اليوم أصبح الصناعي باالقتصاد يوصف

 كعنصر النظر وأساسه المعلومات جهاتواألنواع و اختالف على المعلومات على يعتمد

، 2002قنـديلجي،  . (أنـواعهم  اخـتالف  على المتعاملين جميع بين التعامالت في مهم
  ) .20ص

 المعلومـات  تكنولوجيا على تعتمد التي المجاالت بين من الخدمات قطاع ويعد  

 بينهـا  ومـن  ودوليـا  محليا واتساعها الخدمات النتشار نظرا كبير واالتصاالت بشكل

 بأسـرع  عليها الحصول معها المتعاملين لدى الضروري باتت من التي المالية الخدمات

 المالية المؤسسات قبل من أساسا يكون هذا ووالكفاءة المطلوبتين وبالتكاليف ممكن وقت

  )10 ص2005 ،الضمور (.التأمين وغيرها وشركات المصارفك
  : مفهوم تكنولوجيا المعلومات1.1.8  
تعتبر تكنولوجيا المعلومات من المصطلحات الحديثة والمهمـة، ولكنهـا لـم         

حات بتعريف موحد، وخاصة مع ظهور االقتصاد الجديد،        لمصط كغيرها من ال   تحظى
بل تعددت هذه التعريفات وتنوعت وفقاً لرؤية كل مهتم، لذا سنعرض مجموعـة مـن       

  . مفهوم تكنولوجيا المعلوماتواستيعابتى يتسنى لنا فهم ت حالتعريفا
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أن تكنولوجيا المعلومـات هـي أداة فاعلـة         ) 16، ص 2006النجار،  (يرى    
وتتـضمن مجموعـة مـن      ،  وتطوير العمليات اإلدارية في جميع المنظمات        إلنجاز

األجهزة والمعدات والبرمجيات واالتصاالت والبعد البـشري والتـي يترتـب علـى             
اعتمادها جمع البيانات الخاصة بنشاطات المنظمة ومعالجتهـا وخـزن المعلومـات            

  .وتجهيزها واسترجاعها وتحديثها بمرونة عالية وسرعة كبيرة
تكنولوجيا المعلومات على أنهـا األجهـزة       ) 10، ص 2006غالب،   (عرفو  

   . والمعدات وقواعد البيانات والبرمجيات وشبكات االتصال
 هـي أن تكنولوجيا المعلومـات     ) 106، ص 2004،  الشيشاني( حين يرى    في  

   .مزيج من تكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية
لتكنولوجيا المعلومات بأنها جميع أنواع     ) 205، ص 2007،  الصيرفي( ويشير  

، وتـشمل   إلكترونـي  شـكل    فـي  تشغيل ونقل المعلومات     يالتكنولوجيا المستخدمة ف  
تكنولوجيا الحاسبات اآللية ووسائل االتصال وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغيرهـا           

  . االتصاالتفي تستخدم بشدة التيمن المعدات 
 للبحـوث   االستـشاري إلى أن المجلس    ) 34 ص 2005 ،الضمور(كما أشار     

التطبيقية في بريطانيا عرف مصطلح تكنولوجيا المعلومات بأنـه يتنـاول المجـاالت             
لى أساليب اإلدارة المـستخدمة فـي معالجـة         إالعلمية والتكنولوجية والهندسية إضافة     

 األمـور    كـذلك  ،المعلومات وتطبيقاتها للحاسبات اآللية وتفاعلها مع النـاس واآلالت        
  .  والثقافيةبالنواحي االجتماعية واالقتصاديةالمرتبطة 
عرف تكنولوجيا المعلومات بأنها مجموعة مـن األنـشطة         يلي  ما البنك الدو  أ  

ترتبط بالوسائل اإللكترونية تساعد وتـسهل عمليـة تجهيـز المعلومـات وإرسـالها              
 .ات وتراكم المعرفة  وعرضها وهذه التكنولوجيا تحسن عملية االتصال وتبادل المعلوم       

  )48، ص2006النجار، (
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 بأنهـا تكنولوجيا المعلومات   ل التاليوبناء على ما سبق يتبنى الباحث التعريف          
تشكيلة من األجهزة والبرمجيات وقواعد البيانات تستخدمها المنظمات بواسطة الموارد          

لمعلومات  ا استخدامالبشرية عن طريق شبكات اتصال لتحقيق ميزة تنافسية من خالل           
  .لزيادة جودة الخدمات المقدمة للعمالء

  : فوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات2.1.8
يوجد العديد من الفوائد التي يحققها استخدام تكنولوجيا المعلومات للمنظمات،            

  ).50، ص2007فرغلي، (: لعل أهمها ما يلي
ظمات يعزز من الميزة    إن استخدام الحاسوب من قبل المن     :  تحقيق الميزة التنافسية   -1

التنافسية لديها، إذ تقوم هذه المنظمات بتصميم تطبيقات مبدعة تمكنها من العمل بكفاءة             
 .والتكيف مع استراتيجية قيادة الكلفة األدنى أو مع استراتيجية التميز

يوفر استخدام تكنولوجيا المعلومات عوائد إضافية للمنظمـات مـن    : زيادة العوائد  -2
ها على أنظمة الحاسوب في توفير المعلومات عن المنتجـات المنافـسة،            خالل اعتماد 

 .وبذلك تستطيع تطوير منتجاتها وزيادة حصتها السوقية ومن ثم الزيادة في العوائد

أصبح استخدام تكنولوجيا المعلومات ضرورة تنافسية للمنظمـات        : تخفيض الكلفة  -3
وذلك عن طريق اإلبـداع والتطـوير       الكلفة األدنى،    إذ تحاول من خالله تحقيق قيادة     

 .بأسلوب تقديم خدماتها أو منتجاتها

يعد تحسين نوعية المخرجات أحد األسباب الجوهريـة        : تحسين نوعية المخرجات   -4
الستخدام الحاسوب فمثال يهيئ التصميم بواسطة الحاسوب الفرصـة التـي توفرهـا             

  .تكنولوجيا المعلومات بتحسين المخرجات
  :لمالية االلكترونيةالخدمات ا 2.8

قبل أن نتحدث عن إدخال تكنولوجيا المعلومات في مجال الخـدمات الماليـة               
الضرورة النظرية في هذا السياق، أن نشير بشيء من اإليجاز إلـى تجـارة           نرى من 
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مسار تطورها من قبل منظمـة التجـارة        وتوضيح  كمفهوم من جهة،     الخدمات المالية 
  .جهة أخرىمن العالمية 
  : مفهوم تجارة الخدمات المالية1.2.8

قبل تحديـد   ، و التأمينوشركات  ،  مصارفقطاع الخدمات المالية يضم مهن ال       
الرئيسية للقطاع يكون من الضروري الوقوف علـى مفهـوم الخـدمات             الخصائص

 مرجعا لمجموعتين من العناصر ال ينبغـي الخلـط بينهـا           المالية، هذا المفهوم يشكل   
  ).20، ص2005الضمور، (
وهي تغطي عقودا مقترحة للزبائن وتنفذ لحساباتهم مـن خـالل           :ماليةالالخدمات   -1

مهمة في العمل، حينئـذ رؤوس       حيث المعلومة عادة ما تحتل هنا مكانة      . وسيط مالي 
الماليـة، إرسـال كـشف        مثل، االستشارة، الهندسة   اً ملموس اًال تمثل إال سند    األموال

  .الخ..الحسابات
  العمليات واألصول المالية التـي يكـون أساسـها رؤوس       وهي :ليةالمنتجات الما  -2

 القـروض،  األموال وتنجز لحساب الزبائن بوسيط مالي على سبيل المثال، اإليداعات،     
 خدمات أو منتجات     سواء كانت  .التأمين على الحياة، خطط االدخار، المنتجات المشتقة      

يجـد نفـسه     )آخر ورصة أو ، شركة تأمين، شركة ب    مصرفال( مالية، الوسيط المالي  
من   هذه األخيرة في إطار عالقة     عندئذ تنجز . العمليةبشكل أو بأخر مندمج ضمن هذه       

   .خاللها الزبون يساهم بشكل نشط في مسار إنتاجها
  :على الخدمات الماليةوأثرها تكنولوجيا المعلومات  2.2.8

كل جذري علـى    شهده اليوم استخدامات األعمال االلكترونية وتأثيرها بش      تما    
العمليات المصرفية وابتكار نماذج جديدة وتـدفق األعمـال االلكترونيـة            طرق تنفيذ 

، 2008أحمد،  ( : في الجديدة لألعمال حيث يمكن تلخيص ذلك      وتقنياتها باتجاه الفرص  
  )33ص
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خلقت األعمال االلكترونية ما يعرف بنموذج األعمال الجديد الذي أساسه تكـوين             -1
  .دون حدود تنظيمية وقيود تكنولوجية مثل المصارف االلكترونيةوتنفيذها  أنشطة

خلقت األعمال االلكترونية للمصارف والمؤسسات المالية روابط متكاملة ومتفاعلة          -2
 وخدمات االتصاالت وحزم التطبيقات الماليـة  اللوجستيةتدفقات التجار، الخدمات  بين

  .المستفيد النهائي الموجهة نحو
ل االلكترونية تكاليف الدخول إلى السوق وشفافية العمل المـصرفي          وفرت األعما  -3

  .حديثة للمستخدم النهائي وتكنولوجيا
مكنت األعمال االلكترونية المصارف التقليدية من إعادة تكوين سالسـل القيمـة             -4

المصرفية المتكاملة مع أسواق المال ومجهزي التكنولوجيـا، وكـذلك بـين             للعمليات
  .وهذا اعتمادا على أرضية االنترنت ئنالمصارف والزبا

  :أداة منافسة في قطاع الخدمات الماليةكتكنولوجيا المعلومات  3.2.8
 وشركات التـأمين    مصارفأصبحت التكنولوجيا أداة منافسة وتطور تسمح لل        

، 2006غالـب، العـالق،     ( :فهي بذلك تتعلق بثالثة مجاالت رئيسة      تحسين المنافسة، 
  )36ص

 التكنولوجيا الحديثة تمكن البنوك وشركات التأمين من تحـسين          :اليفتخفيض التك  -1
  .بتخفيض التكاليف التجارية المردودية

 وشركات التأمين،   مصارف الوفاء في عصر العولمة أصبح كميزة لل       :وفاء الزبون  -2
 لوفاء الزبون حيث تسمح بمعرفة عميقة ألهدافه التـي          اً رئيس اًتلعب دور  فالتكنولوجيا

في دراسات مدققة وأنظمة معلومات ناجعة تسمح بتشخيص العالقات مع           عليهايعتمد  
وشركات التأمين تسعى لتوفير جودة عالئقية كما أن المنافـسة           لذلك فالبنوك . الزبون

تجهيـزات االتـصال، الـسرعة،األمن، القـرب،         تقترح خدمات إضافية من خـالل     
  .الخ.....البساطة،
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بعد ما تجمعت على اصطياد األخطـاء وتخفـيض          جودة الخدمة    : جودة الخدمات  -3
خالل التكنولوجيا الجديدة أصبحت أداة بيع بما أنها تشكل وسيلة إلجابـة             التكاليف من 

المردودية للمؤسسات المالية، فقطاع البنوك والتأمين، هو في         تطلعات الزبائن وتحفظ  
 احتجاجـات  لمواجهة مؤهلة تكنولوجية وهياكل  الجودةتقدم فيما يتعلق بتبني إجراءات

  .الزبائن
  : في قطاع التأمين تكنولوجيا المعلومات على الخدمات المالية استخدامات3.8

 :االلكتروني االستثمار ومزايا مفهوم 1.3.8

 واالتصال المعلومات تكنولوجيا استخدام على االلكتروني االستثمار عملية تقوم  

 مـن  التقليـل  ومنه دوري، وبشكل رونيةااللكت االستثماريةة والمالي المعلومات لتداول

 جهـد و الوقـت  تكلفـة  تقليل وكذلك المعلومات في الشفافية وزيادة االستثمار مخاطر

 المستثمر من أفضل االلكتروني المستثمر يعتبر االنترنت بفضلو ة،االستثماري الصفقات

. ساعة 24 مدى وعلى افور والمحلية العالمية االقتصادية المؤشرات على لتعرفه العادي
  )201، ص2006القدومي، (

 ما وأحدث المعاصر المالي اإلبداع قمة المالية الهندسة بأدوات االستثمار ويعد  

 حـادي ال القـرن  وبدايـة  الماضي القرن من األخير الربع في المالي الفكر إليه وصل

 والـشبكة  المعلومـات  تكنولوجيـا  فـي  ستثمارإلل  كانأخرى جهة ومن ،لعشريناو

 لذلك .ضروريا يعد وتالزمهما المالية للهندسة وتوأم المالي لإلبداع ثانٍ وجه ونيةااللكتر

 فحسب المالية الهندسة الستثمارات مساعدة وسائط المعلومات تكنولوجيا أدوات تعد فلم

 الماليـة  الهندسـة  إبـداعات فإن  هذا، وباالستثمارية للعمليات ركين ركن أصبحت بل

 المحـافظ  توليفـة  تـصبح  فلم التقليدية االستثمار مفاهيم غيرت المعلومات وتكنولوجيا

 تستند علمية إشكالية أصبحت بل االستثمار أدوات تنوع في اجتهادية عملية االستثمارية

 المعلومـات  تكنولوجيا وابتكارات المالية المنتجات تصميم لالهندسية األسس أحدث إلى
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 تؤخذ ال اإلثباتات هذه لكن. المالية األسواق حركات في العلمية الخبرات إلى باإلضافة

 تـصادف  قـد  بـاألحرى  أو السلبيات بعض أخرى أحيان في تكتنف بل إطالقها على

  )180، ص 2005العجلوني،  (المالية األسواق استقرار تهدد عكسية استنتاجات
  :األوعية االستثمارية المختلفة لألنشطة التأمينية 2.3.8

لية دورا كبيرا لالقتصاد الوطني وتحقيق      تحقق شركات التأمين كمؤسسات ما      
والمستثمرين على حد سواء، فهي بذلك توفر الحماية لالقتصاد          للمدخرين منافع عديدة 

تغطيات تأمينية للمشاريع االقتصادية المختلفة ولألفراد،       خالل توفير  الوطني وهذا من  
واستثمارها ويكون  مصدرها األقساط التأمينية     الوطنية التي  حيث يتم تجميع المدخرات   

مشاريع استثمارية، أو بشكل غير مباشر بإيداعها فـي          االستثمار إما بشكل مباشر في    
قـدرة المجتمـع     المالية،هذا ما يزيـد مـن      البنوك أو االستثمار في بورصة األوراق     

يمكن اإلشارة إلى بعض األوعية االستثمارية المستخدمة من قبل شـركات       و. اإلنتاجية
  )33، ص2005ار، النج( :التأمين

 كالودائع بالبنوك والشهادات، حيث عائدها يعتبر       :االستثمارات المنعدمة المخاطر   -1
  .القنوات االستثمارية األخرى أقل من

 وهي صكوك المديونيـة، كأذونـات       :االستثمارات في األوراق المالية الحكومية     -2
رد لتغطية اإلنفـاق  والسندات التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موا     الخزينة

  .تتميز بقلة عائدها وانعدام مخاطرها العام كما
 وهي األخرى تمثل قناة أساسـية فـي النـشاط االقتـصادي             :صناديق االستثمار  -3

ادخارية استثمارية تجمع المدخرات خاصة مـن القطـاع العـائلي            باعتبارها أوعية 
تي يتطلب االسـتثمار فيهـا      االستثمار في األوراق المالية ال     لتمكنهم من دخول ميدان   

 وصندوق االستثمار هو    .لدى األفراد العاديين   الدراية التامة بأبعادها المختلفة ال تتوفر     
خاصة من القطاع العائلي واستثمارها      وعاء مالي يعمل على جذب وتجميع المدخرات      
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طريـق إدارة محترفـة وذات    في أوراق مالية بالنيابة عنهم لتحقيق أفضل عائد عـن    
 .ة متخصصة في هذا المجالخبر

  :نظم التأمين االلكترونية 3.3.8
تكيفت صناعة التأمين هي األخرى، آليا وفق عدة أشكال، على سبيل المثـال               

التأمين يتم دمجهم داخليا آليا إلدارة وظائف المكتب مثل معلومـات الزبـائن،              وكالء
يـادة الكفـاءة وتحـسين    فهم يطبقون أتمتـة لز    . المدينة والواجبة الدفع   حسابات الذمم 

فتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تستعمل للربط داخل الناقلين        أما خارجيا . التسويق
لـذلك فالعديـد مـن    . االقتباس وتأمين األعمال بأنفسهم    الحصول على   من أي يمكنهم 

لحصول على معلومـات دقيقـة علـى الخـط          مكنها ا الشبكات الواسعة تطورت بما     
  )66، ص2008إبراهيم، . (المعلومات مباشرة إلى الناقلباإلضافة إلى تنقل 

 كـذلك خـدمات     ،التكنولوجيا تساعد في تدعيم الخدمات األخرى للتأمين      إن    
أصبحت آلية ألن االدعاءات والتي كان أسـاس معالجتهـا الـورق،             االدعاءات مثال 

تـسمح  االلكتروني للمعلومات وترسل عبر الخط إلى الناقل و        أصبحت تعالج بالتحويل  
بشكل عملي أكثر وإحكـام الـسيطرة أكثـر علـى تنظـيم               بالتعامل مع االدعاء   هل

  )88، ص2000أبوالسعود، .)العملية
كما أن تألية خدمات إدارة المخاطر للشركات الكبيرة سمح لها بمعالجة تحليل              

هذه الشركات قادرة لتربط تلك الشبكات التي تزود المعلومات المهمة          ف. الخاص التأمين
  )49، ص2005أقاسم،  (وقتها المستعملة لتقييم وإدارة الخطر التي تكون فيو

   :ثار تكنولوجيا المعلومات على سوق التأمين آ4.3.8

  :مزايا استخدام تكنولوجيا المعلومات في قطاع التأمين: أوالً
 بالغ األهمية في تغيير شروط سوق التأمين        اًتؤدي تكنولوجيا المعلومات دور     

  )199، ص2010الهانسي، :(ولوجيا على سوق التأمين يظهر من خاللالتكن فأثر
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داخل المؤسـسة   يكون   وهذا   : عدد من مراحل عملية خلق القيمة      استخدامإمكانية   -1
خارجها فاستعمال هذه التكنولوجيات سمح للمؤسسات بأن تركز علـى           كما يكون في  

 توكل إلـى شـريك أخـر        األعمال األخرى التي تمكن أن     كفاءتها المفتاحية واستبعاد  
يتوجهون إلى االختصاص في أجزاء خاصة        فعدد من مقدمي الخدمات الذين     ،مختص

  .لخلق القيمة
 أي يكون موردو التأمين غير مجبرين بتـشكيل         :تخفيض حواجز الدخول للسوق    -2

تقليدية مكلفة وتكون نسب أعبائهم االستغاللية جد ضعيفة، هذا االنخفاض           شبكة توزيع 
لسوق التأمين يمارس زيادة المنافسة وتسهيل الدخول لمؤسـسات           الدخول في حواجز 

عندئذ هؤالء المؤمنين عليهم إنفاق مبـالغ طائلـة علـى           . أنشأت في قطاعات أخرى   
  .التسويق لتشكيل أسماء ألنفسهم

 من واقع أن تكاليف التوزيع تنخفض، بما أن البيع يكـون        :اتجاه تخفيض التكاليف   -3
 أجـرت  حيـث . ألية بعض الوظائف يسمح بإنجاز أرباح إنتاجيةوسطاء وأن ت دون

 عبر البيع خصوصاً القنوات مستويات أن وأوضحت القنوات مختلف تكاليف بين مقارنة

  .التكاليف ناحية من أقل االنترنت
 بـالنظر إلـى كـون المـؤمنين        :ضغط لتخفيض هوامش المـؤمنين التقليـديين       -4

 واعتبـار   ةمن المؤمنين التقليديين، هذه األخيـر     يعرضون عالوات أقل     االلكترونيين
إال هامش محدود لتغيير السعر، وهي مطالبة إذا باستعمال          تكاليفها جد مرتفعة ال تملك    

  .قنوات التوزيع التناويبة
 فقطـاع   :االنترنت أكثر فأكثر إلجـراء مـشترياتهم       الستعمال توجه المستهلكين  -5

 يكون عدد كبير من مستخدمي االنترنت يعتمدون        يمنح نفس االتجاه حينما    التأمينات ال 
مين لمختلـف الـشركات و      أاالنترنت لالستعالم على خدمات الت     في بداية األمر على   

   .مقارنتها
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  :سلبيات وعيوب استخدام تكنولوجيا المعلومات في قطاع التأمين: ثانياً
 بعـض الجوانـب   إلـى    يؤدي إدخال تكنولوجيا المعلومات في قطاع التأمين        

  )25، ص2007سالمة، :( ومنهاالسلبية
خدمات التأمين لها خصائص جد خاصة ما يجعل استعمال االنترنت كقناة توزيـع         -1

  .)الزبون بحاجة ألن يستشير للقيام باختياره(عادة معقدة  لذلك فهي سهولة أقل
صعبة التنميط من واقع مرونتها الكبيرة التي تأخذ في الحسبان عـدد مهـم مـن                 -2

  .تنسيقات متعددة مل فيالعوا
  .)حيازة بوليصة التأمين يتم عادة لسنة على األقل(تتطلب عقود قليلة مع البائع  -3
بسبب البيع السلبي، البائع وليس المشتري هو الذي يؤثر على العملية فـي هـذا                -4

   .أكثر من المشتري النوع، فأهميته
  : اإلطار العملي للدراسة. 9

  : منهج الدراسة1.9
وذلك لتحليل وتوصـيف المتغيـرات موضـوع        الوصفي   المنهج استخدامتم    

الدراسة، من خالل اإلجابات المختلفة لمفردات العينة على العبارات التي تضمنتها أداة            
ر تكنولوجيا المعلومات على تفعيل وتنمية      ، بهدف معرفة مدى تأثي    )االستبانة(الدراسة  

 جمـع  جـل أ ستخدم هذا المنهج ايضاً مـن وقد ا. الخدمات المالية في شركات التأمين

 أو الواقع دراسة بدرجة كبيرة على يعتمد الذي والفرضيات، وتحليلها واختبار البيانات

 كيفيـا  تعبيرا عنها ويعبر دقيقًا وصفًا  بوصفهاواالهتمام الواقع، في توجد كما الظاهرة

" ن المنهج الوصـفي      هذا المنهج لمناسبته ألغراض الدراسة حيث أ       اختيركما  . وكميا
يحاول وصف الظاهرة موضوع البحث، ويفسر ويقارن ويقيم أمالً في الوصول إلـى             
تعميمات ذات معنى يزيد بها رصيد المعرفة عن تلك الظاهرة، دون تدخل الباحث في              

  ).20، ص 2002الخطيب، " (مجرياتها
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  : مجتمع الدراسة2.9
فـي مدينـة    شركات التأميني  مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين ف   يتمثل  

 من إبداء الـرأي واإلجابـة       مكنهموالذين يتولون مناصب قيادية وإشرافيه ت     طرابلس،  
شركات تأمين في مدينة طرابلس متمثلـة       ) 08( ثماني   على أسئلة االستبيان وذلك في    

 شركة ليبيا للتأمين، شركة الليبو للتأمين، الشركة المتحدة للتأمين، الشركة          ( من  كلٍ في
األفريقية للتأمين، الشركة العالمية للتأمين، شركة الشرق األوسـط للتـأمين، شـركة             

وبناء عليه فقد بلغ عدد أفراد مجتمع الدراسـة  ) الصحارى للتأمين، شركة الثقة للتأمين    
  .موظفاً) 75(

  :عينة الدراسة 3.9
 نظراً لمحدودية عدد أفراد مجتمع الدراسة تم االعتماد على أسلوب الحـصر             
 بـشركات التـأمين    ين العام يرين تم توزيع استمارة االستبيان على المد      حيثالشامل،  

حيث بلغ عدد االستمارات     ومساعديهم ومديري ومساعدي اإلدارات ورؤساء األقسام،     
اسـتمارة  ) 75(استمارة من إجمالي عدد االستمارات الموزعة والبالغ        ) 66(المستردة  

من االستبانات   مالي العينة المستهدفة، وهى نسبة    من إج %) 88(استبيان أي ما نسبته     
الموزعة يمكن االعتماد عليها في الدراسة، وتعتبر نسبة مقبولة إحصائياً فـي مجـال              

  ).20، ص 2003عبيد، (الدراسات واألبحاث العلمية 
  : متغيرات الدراسة4.9

  :اعتمدت الدراسة على المتغيرات اآلتية  
تكنولوجيـا  المتغير المستقل في هـذه الدراسـة فـي           يتمثل:  المتغير المستقل  1.4.9

  .المعلومات
وهو المتغير الذي يقاس أثر تطبيق المتغيـر المـستقل عليـه،            :  المتغير التابع  2.4.9

  .الخدمات المالية  أبعاد ومتغيراتويتمثل المتغير التابع في هذه الدراسة في
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  : أداة الدراسة5.9
انات لإلجابـة علـى أسـئلة وفرضـيات     تعتبر أداة الدراسة وسيلة لجمع البي     

 معتمـداً علـى بعـض       استمارة استبيان فقد قام الباحث بتطوير     الدراسة ولتحقيق ذلك    
حيث تـم تـصميم اسـتمارة        لجمع البيانات من عينة الدراسة        وذلك الدراسات السابقة 

استبيان مفتوح وذلك إلعطاء فرصة أكثر لعينة البحث في إبداء رأيها رغم المجهـود              
 سـؤال موزعـة علـى       22بير الذي يتطلبه التحليل وتحتوي هذه االستمارة على         الك

  .محاور البحث
  :دراسةالطرق واألساليب اإلحصائية المستخدمة في ال 6.9

من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم             
ليها من االسـتبيانات     وذلك من أجل تحليل البيانات المتحصل ع       (SPSS)االجتماعية  

  : الموزعة على عينة الدراسة، حيث تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية
 ويـستخدم لمعرفـة ثبـات محـاور     (Alpha Cronbach) اختبار ألفا كرونباخ -1

 .االستبيان

  .المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات-2
 .Spearmanسبيرمان  للرتب االرتباط  معامل-3

 .One-way ANOVAاألحادي  التباين  تحليل-4

  : ثبات أداة جمع البيانات وصدقها7.9

 يعتبر مفهوم الثبات من المفاهيم األساسية التـي تؤخـذ           :Reliabilityالثبات   1.7.9
يقيس مدى الحصول علـى البيانـات       " هوبعين االعتبار عند تقييم جودة اختبار ما، و       

 وللتأكد من ثبات    ،)22، ص 2003عبيد،   (،"ثر من مرة  ذاتها لو تم تكرار االستبانة ألك     
، Alpha Cronbachاالستبانة، أجرى اختبار معامل الثبات الـداخلي عـن طريـق    

، وقد بلغت قيمة معامل الثبات لمقيـاس        (SPSS)وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي     
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كانية االعتماد  مما يشير إلى ثبات االستبانة وقوة تماسكها الداخلي وإم        ) 0.70(الدراسة  
عليها، وأن االستبانة واضحة لدى القارئ لها، خاصة وأن هناك من حـدد مـستوى               

، 2002،  الخطيـب ( كنسبة مقبولة للتأكد من ثبـات أداة الدراسـة        %) 67(القبول بـ   
  )177ص

التأكد من أنهـا سـوف      " يشير مفهوم صدق االستبانة إلى       :Validityالصدق   2.7.9
، وللتأكد من صدق االسـتبانة، تـم        )22، ص 2003عبيد،  (" جلهأتقيس ما أعدت من     

، بحساب الجـدر  Statistical Validityاستخدام طريقة الصدق الذاتي أو اإلحصائي 
، )0.84(التربيعي لمعامل ثبات االختبار، حيث بلغ معامل الصدق لمقيـاس الدراسـة         

  .يجب قياسهمما يدل على الثقة في صدق مقياس الدراسة وأنه مصمم فعال إلى ما 
  :دراسةتحليل البيانات واختبار فرضيات ال 8.9

  :دراسة تحليل بيانات ال1.8.9
 علـى  للقـدرة  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات إلى نشير يلي فيما  

  .العينة بأفراد الخاصة اإلجابات معرفة اتجاهات
  درجات )03( ذي للعبارة المعياري االنحراف و الحسابي المتوسط) 01(جدول رقم 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة  رقم العبارة

  1.33122  1.2766  :هل استخدامك لإلنترنت يخص  2-4

 3 مقيـاس  علـى  وبالتـالي  لإلجابة إمكانيات ثالث على يعتمد أعاله الجدول  

 ممـن  بها البأس نسبة أن نرى وبمالحظته .مستوى أعلى إلى مستوى من أقل درجات

 قـدره  معياري وبانحراف 1.2766 بمتوسط أساسية يستعملون االنترنت لمهام بواأجا

  .1.5من  أكثر تكون كبيرة درجة تمثل التي اعتبار القيمة على ،1.33122
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  درجات )04(ذي  للعبارة المعياري االنحراف و الحسابي المتوسط) 02(جدول رقم 
رقم 
  العبارة

  العبـــــــــــــارة
المتوسط 

  يالحساب
االنحراف 
  المعياري

  1.35540  1.2340  إذا كان حاسوبك يرتبط باإلنترنت هل االتصال؟  2-2
  1.01847  0.8723  ما هو حجم الوقت الذي تستغله في االنترنت خالل ساعات عملك  2-3

  0.98566  2.2660  هل تلقيت تدريبا على استخدامات تكنولوجيا المعلومات؟  7
 كبيـرة  قيمة تعتبر (3) من األكثر المتوسط قيمةنجد أن  الجدول هذا خالل من  

 الوقـت  فحجـم  ثم ومن .صغيرة قيمة (1.5) من وأقل  قيمة متوسطة)3- (1.5 وبين

 معيـاري  وبـانحراف  )1.5( من أقل 0.8723 بقيمة صغيرة كانت لإلنترنت المستغل

 مـن  أقـل  كـان  الذي باإلنترنت االتصال على نوعية ينطبق الشيء ونفس 1.01847

 المتوسـط  قـيم  تكنولوجيا المعلومات فكانـت  في التكوين والتدريب درجة أما .)1.5(

 يـدل  ما هذا 0.98566 معياري وبانحراف 2.2660 متوسطة بدرجة الحسابي ممثلة

  .اإلجابات تقارب على
  درجات )5(ذي  للعبارة المعياري االنحراف و الحسابي المتوسط) 03(جدول رقم 

رقم 
  العبارة

  رةالعبــــــــا
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  1.91467  3.1064  :هل تكلفة إدخال تكنولوجيا المعلومات  3
  1.52984  4.2979  هل إدخال تكنولوجيا المعلومات يسمح بتنفيذ األعمال بسرعة  4
  1.32316  4.4149  :هل إنتاجية األعمال المنجزة من خالل تكنولوجيا المعلومات  5

العمل الذي يتطلب استعمال    (العمل المحوسب؟   ما مدى معرفتك ب     6
  0.91155  3.8298  )حاسوب

 علـى  يـؤثر  البورصة الكترونيا مع للتأمين شركتكم تعامل هل  13

  1.69220  2.7766  :بدرجة فعاليتها

 زيادة على البورصة الكترونيا يؤثر مع للتأمين شركتكم تعامل هل  14

  1.79503  2.7021  :الربح بدرجة
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رقم 
  العبارة

  رةالعبــــــــا
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 زيادة على البورصة الكترونيا يؤثر مع للتأمين شركتكم تعامل هل  15

  1.71262  2.6702  :منافستها بدرجة

 علـى  البورصة الكترونيا يـؤثر  مع للتأمين شركتكم تعامل هل  16

  1.88472  2.7340  :بدرجة تنفيذ العمليات سرعة

  1.68135  3.9681  :كفاءة البورصة يتطلب في التأمين شركات دخول هل  17
  1.02837  2.7340  ؟المعلومات تتعلق بتكنولوجيا مشكالت عملك في تواجهك هل  19-1

من  األقل الحسابي المتوسط أن يعتبر درجات )5(ذي  أعاله الجدول خالل من  
 (3.5) مـن  وأكبر  متوسط)3.5 - 2( وأن المتوسط الحسابي ما بين مناسب  غير)2(

  .قوي يعتبر
 وأقل مـن  2 تفوق وى المتوسط أيالحسابية في المست وأن أغلب المتوسطات  

 الكبير المستوى عن الموافقة أي المتوسط فوق عن قيمة تعبر اإلجابات فأغلب ومنه 3.5

 والـذي  المعلومـات  تكنولوجيا إدخال الخاص بتكلفة السؤال باستثناء .بالسؤال الخاص

 انوع يعبر معياري  وبانحراف3.1064يقدر  الذي المتوسط خالل من أي بالعكس يفسر
 أن يـرون  العينة أفراد أغلب بأن ما يفسر هذا 1.91467 وقدره اإلجابات تشتت عن ما

 بتكلفـة  مقارنـة  لتكنولوجيا المعلومات اقتنائها خالل من المؤسسة تتكبدها كبيرة تكلفة

 خـالل  مـن  تواجه الموظف التي بالمشكالت يتعلق الذي السؤال اليدوي، وكذلك العمل

فهـي   اإلجابات الباقيـة  أما. جدا كثيرة المشكالت أن على رفيفس المعلومات تكنولوجيا
 و 3.8298 حـسابي  متوسـط  بـين  وهـي  3.5 تفوق والتي القوي المستوى عن تعبر

   .القوي االيجابي المستوى فهي في لذلك 0.91155أقل  معياري وانحراف 4.4149
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  درجات )06(ذي  للعبارة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط) 04(جدول رقم 
رقم 
  العبارة

  العبـــــــــــــارة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 عدد تخفيض يؤثر على المعلومات تكنولوجيا إدخال هل  20

  1.53972  4.0745  :بدرجة الموظفين

 (2) مـن  األقـل  درجات يعتبر المتوسط الحسابي )6( ذي أعاله الجدول من  

 فبالنـسبة  .القـوي  المستوى عن يعبر (4) من متوسطا، وأكبر) 4 -(2  وبين،ضعيفا

فكـان   تخفيض عـدد المـوظفين   على المعلومات تكنولوجيا بتأثير يتعلق الذي للسؤال
 وهو يعبر 1.53972 وبانحراف معياري 4.0745بقيمة  4 من أكبر المتوسط الحسابي

 على تالمعلوما وراء تكنولوجيا من تكون التي بالسلبية يفسر عن المستوى القوي الذي

  .التأمين شركات في العاملة اليد تقليل أي التوظيف،
  : الدراسةاختبار فرضيات 2.8.9

 اإلحصائية األدوات من عدد على االعتماد تم الدراسة محل الفرضيات الختبار  

 البسيط االنحدار وتحليل سبيرمان للرتب االرتباط معامل في وتتمثل ذلك حسبما يناسب

  .جانب تحليل التباين إلى
 يقلل األعمال قطاع في المعلومات تكنولوجيا إدخال :األولى الرئيسية الفرضية اختبار -

 الخدمات قطاع يفيد مضافة قيمة يمثل ما هذا تنفيذها، سرعة من ويزيد إنجازها تكلفة من

 .متطورة تطبيقات واعتماد األداء تحسين في المالية

 :األولى الفرعية الفرضية -

H0 :وتخفـيض  المعلومـات  تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات رتباطا عالقة توجد ال 

  . إنجاز الخدماتتكاليف
H1: تكاليف وتخفيض المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد 

  .إنجاز الخدمات
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   بتخفيض التكاليفTICمعامل ارتباط سبيرمان لقياس عالقة ) 05(جدول رقم 
  مستوى المعنوية  طمعامل االرتبا  المتغير

  0.044  0.208  تخفيض التكاليف
  0.05: مستوى المعنوية

 سبيرمان حيـث  االرتباط معامل على االعتماد تم الفرضية هذه صحة الختبار  

وهـي   موجبـة  ارتبـاط  عالقة وجود يفسر ما هذا 0.044 معنوية بمستوى 0.208 بلغ
 انخفـاض  يـزداد  علوماتالم تكنولوجيا إدخال ضرورة مدى خالل فمن .طردية عالقة

 المتغيرين بين ارتباط وجود عالقة بعدم القائلة العدمية الفرضية نرفض التكاليف، لذلك

   .البديلة الفرضية وقبول
 :الثانية الفرعية الفرضية

H0 :التنفيذ وسرعة المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال. 

H1 :التنفيذ وسرعة المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد.  
   والسرعة في التنفيذTICمعامل ارتباط سبيرمان لقياس عالقة ) 06(جدول رقم 

  مستوى المعنوية  معامل االرتباط  المتغير

  0.001  0.341  السرعة في التنفيذ
  0.01: مستوى المعنوية

 و 0.341 بلـغ  حيـث  تـب بالر الخاص سبيرمان االرتباط معامل خالل من  
 عالقـة  هنـاك  أن يفـسر  وهذا جدا، قوية ارتباط عالقة  وهي0.001معنوية  بمستوى

 األعمـال  سرعة تنفيـذ  تزيد المعلومات تكنولوجيا استعمال بزيادة أي .طردية موجبة

   .أدائها عناصر من كعنصر التكنولوجيا هذه على المعتمدة
 علـى  المعلومات تكنولوجيا تخص يرتأث عالقة وجود من لذلك، وللتأكد نتيجة  

 أكبـر  وهو 0.09 المعنوية مستوى فكان البسيط االنحدار على تم االعتماد التنفيذ سرعة

 رغـم  التنفيـذ  سرعة على المعلومات تكنولوجيا قبل من أثر ال يوجد ولذلك 0.05 من
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ـ  البديلة الفرضية وينفي العدمية الفرضية ما يؤكد وهو االرتباط عالقة وجود  مـا  ذاوه

ـ  كبيـر  أثر هناك ليس لكن بين المتغيرين طردية عالقة هناك أن يعنى   علـى TICلـ

  .األعمال تنفيذ سرعة
   على سرعة التنفيذTICتحليل التباين الخاص بتحليل االنحدار البسيط لقياس أثر ) 07(جدول رقم 

   المحسوبةF   الجدوليةSig f  F  درجات الحرية  المتغير

  7.184  3.92  0.09  1/92  سرعة التنفيذ

  :الثالثة الفرعية الفرضية

:H0الكفاءةو المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة  ال توجد.   
:H1 الكفاءة و المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد.   

   والكفاءةTICمعامل ارتباط سبيرمان لقياس عالقة ) 08(جدول رقم 
  مستوى المعنوية  معامل االرتباط  يرالمتغ

  0.651  - 0.047  الكفاءة

 0.047 - ل يـساوي  أنـه  وجـد  سبيرمان االرتباط معامل حساب خالل من  

 بزيـادة  أي عكسية ارتباط عالقة وجود إلى يشير ما هذا 0.651 بلغ وبمستوى معنوية

 المعلومات، نولوجياتك استغالل على المنبثقة الكفاءة تقل تكنولوجيا المعلومات استعمال

 قبـول  يـتم  ومنه 0.05 من أكبر المعنوية مستوى كون داللة إحصائية ذات ليست لكن

 والكفـاءة  المعلومـات  تكنولوجيا بين ارتباط عالقة بعدم وجود القائلة العدمية الفرضية

   .عالقة ارتباط بوجود القائلة البديلة الفرضية ونرفض
 تقـل  المعلومـات  تكنولوجيا بزيادة أنها على تفسر ال النتائج فهذه وللتوضيح  

 واحد فالمحتوى وليس إلى اإلنتاجية الكفاءة إلى هنا فقد أشرنا أخرى ومن جهة .الكفاءة

 من معين قدر خالل من المخرجات زيادة به نقصد والذي بين المفهومين االختالف رغم

  . المدخالت
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 لتكنولوجيـا  لـيس  نـه أ ويتضح الرئيسية األولى الفرضية نرفض لذلك نتيجة  

  .تنفيذها وسرعة األعمال تكاليف تخفيض في دوراً كبيراً المعلومات
 وزيـادة   الليبيـة التأمين شركات نماء أسباب أهم من: نيةالثا الرئيسية الفرضيةاختبار 

 مخرجـات  بفـضل  االلكترونيـة  االستثمارات سيما ال استثمارات في دخولها منافستها

  .المعلومات تكنولوجيا
 :األولى الفرعية فرضيةلا

:H0 الفعاليةو المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال.   
:H1 الفعالية و المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد.   

   والفعاليةTICمعامل ارتباط سبيرمان لقياس عالقة ) 09(جدول رقم 
  مستوى المعنوية  باطمعامل االرت  المتغير
  0.110  0.166  الفعالية

 من أكبر هو الذي 0.110 معنوية بمستوى 0.166 سبيرمان ارتباط معامل بلغ  

 وفعاليـة  المعلومات تكنولوجيا بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود ينفي ما هذا 0.05

 وجـود  بعدم ةالقائل العدمية الفرضية نقبل لذلك البورصة، مع التأمين المتعاملة شركات

 فـي  التأمين شركات بدخول أي .ذلك عكس تقول التي الفرضية البديلة ونرفض عالقة

  .الشركات هذه تزيد فعالية الكترونياً والتعامل البورصة
  :الثانية الفرعية الفرضية

:H0 يةوالربح المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال.  

:H1 يةلربحاو المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات رتباطا عالقة توجد.   
   والربحTICمعامل ارتباط سبيرمان لقياس عالقة ) 10(جدول رقم 

  مستوى المعنوية  معامل االرتباط  المتغير

  0.646  0.048  الربحية
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 0.05 من أكبر هو الذي 0.646 معنوية وبمستوى 0.048 بلغ االرتباط معامل  

الـسوق   مـع  المتعاملـة  التأمين شركات ربحية بين عالقة هناك ليس أنه ما يوضح هذا
 اسـتعمال  وبين األسواق المالية طريق عن اإللكتروني تسعى لالستثمار التي أو المالي

 القائلة البديلة الفرضية ونرفض العدمية نقبل الفرضية لذلك نتيجة .المعلومات تكنولوجيا

سـوق األوراق   كفاءة عدم من جليا وهذا يتضح يةمعنو داللة ذات ارتباط عالقة بوجود
  .لهذه السوق التأمين موظفي شركات لدى خبرة وجود عدم وحتى ليبيا في المالية

  :الثالثة الفرعية الفرضية
:H0 واالسـتثمارات  المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال 

 .لكترونيةاإل

:H1 واالسـتثمارات  المعلومـات  تكنولوجيا بين معنوية داللة تذا ارتباط عالقة توجد 

  .لكترونيةاإل

   واالستثمارات االلكترونيةTICمعامل ارتباط سبيرمان لقياس عالقة ) 11(جدول رقم 
  مستوى المعنوية  معامل االرتباط  المتغير

  0.294  0.109  االستثمارات االلكترونية
 0.109 بلـغ  والـذي  سبيرمان باطارت معامل حساب تم الفرضية هذه الختبار  

 وجـود  عـدم  إلى القيمة هذه تشير  حيث،0.05 من أكبر وهو 0.294 بمستوى معنوية

 االسـتثمارات  زيـادة  و المعلومات تكنولوجيا استعمال بين داللة إحصائية ذات عالقة

 الفرضـية  ونـرفض  عالقة وجود بعدم القائلة العدمية نقبل الفرضية لذلك .االلكترونية

 .بين المتغيرين عالقة وجود تؤيد التي يلةالبد

 مـن  الكترونيـاً  التأمين شركات في اإلستثمارات توظيف أن مما سبق نستنتج  

 الفرضية صحة ينفي ما وهذا ،تنافسيتها من وكذلك نمائها يزيد من ال الليبية البيئة واقع

  .الثانية الرئيسية
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 عمومـاً  لكترونيةاإل المالية لخدماتا مجال يواجه: ثالثةال الرئيسية الفرضية اختبار -

 تفـوق  قد المعلومات، تكنولوجيا إدخال جراء من وعيوبا خصوصا إخفاقات ليبيا وفي

 .األحيان بعض في إيجابياتها

  :األولى الفرعية لفرضيةا
:H0 في ومشكالت المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال 

  .العمل

:H1 ـ و المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط قةعال توجد  فـي  شكالتم

   .العمل
   ومشكالت العملTICمعامل ارتباط سبيرمان لقياس عالقة ) 12(جدول رقم 

  مستوى المعنوية  معامل االرتباط  المتغير

  0.318  0.104  مشكالت في العمل
 معنوية بمستوىو 0.104 قيمته بلغت ارتباط سبيرمان معامل حساب خالل من  

 تكنولوجيـا  اسـتعمال  بين احصائية داللة ذات عالقة وجود بعدم ما يفسر هذا 0.318

 الفرضـية  نقبل لذلك .التكنولوجيا هذه استخدام عن العمل الناتجة ومشكالت المعلومات

 بـين  عالقـة  بوجود القائلة الفرضية البديلة عالقة ونرفض وجود بعدم القائلة العدمية

 .العمل في معلومات ومشكالتال تكنولوجيا

  :الثانية الفرعية الفرضية
:H0 ومـشكالت  المعلومـات  تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال 

  . التوظيف

:H1 ومـشكالت  المعلومـات  تكنولوجيـا  بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد 

   .التوظيف
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   ومشكالت التوظيفTICاس عالقة معامل ارتباط سبيرمان لقي) 13(جدول رقم 
  مستوى المعنوية  معامل االرتباط  المتغير

  0.748  - 0.034  مشكالت التوظيف
 وبمستوى 0.034 - قيمته والذي بلغت للرتب سبيرمان ارتباط معامل بحساب  

تكنولوجيـا المعلومـات    بـين  عكسية سلبية عالقة وجود يفسر ما  هذا0.748معنوية 
 مـن  أكبر المعنوية كون مستوى إحصائية داللة ذات ليست نهاومشكالت التوظيف، لك

 بين عالقة المساندة لوجود البديلة الفرضية ونرفض العدمية الفرضية نقبل وعليه ،0.05

  .المتغيرين
  :الثالثة الفرعية الفرضية

H0 :إخفاقـات  و المعلومـات  تكنولوجيـا  بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال
 .التأمين ركاتش على وعيوب

:H1 إخفاقات وعيوبو المعلومات تكنولوجيا بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد 

  . التأمين شركات على
 واإلخفاقات والعيوب على TICمعامل ارتباط سبيرمان لقياس عالقة ) 14(جدول رقم 

  شركات التأمين
  مستوى المعنوية  معامل االرتباط  المتغير

  0.014  0.254  اإلخفاقات والعيوب
 تكنولوجيـا  بـين  عالقـة  هنـاك  كان إن لقياس االرتباط معامل حساب عند  

 وهو 0.014 معنوية وبمستوى 0.254 قيمته بلغت عام بشكل ووجود عيوب المعلومات

 تكنولوجيـا  اسـتعمال  بـين  طرديـة  موجبة عالقة وجود ما يؤكد وهذا 0.05 من أقل

 مـن  غيرهـا  إلى وأمنها، المعلومات  سريةمثل هذه التكنولوجيا عيوب مع المعلومات
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 المدعمة البديلة الفرضية ونقبل عالقة وجود القائلة بعدم الفرضية نرفض ومنه .السلبيات

  . المتغيرين بين عالقة لوجود
 الرئيـسية  الفرضـية  صحة عدم الثالث الفرعية الفرضيات من نستنتج وعليه  

 فحسب التأمين شركات في وليس اقات وعيوباإخف المعلومات أن لتكنولوجيا القائلة الثالثة

  .المجاالت كل في وإنما
 One-way التبـاين  تحليـل  علـى  االعتماد تم العينة أفراد آراء من وللتأكد  

ANOV  ذلك يوضح التالي  والجدول0.05معنوية  من مستوى:    
  لتقييم آراء أفراد العينة One-way ANOVAتحليل التباين ) 15(جدول رقم 

  رالمتغي
درجات 
  الحرية

Fالمحسوبة  Fالجدولية  
مستوى 
  المعنوية

  مالحظات

  ال توجد فروق  0.591  3.07  0.529  2/91  تخفيض التكاليف
  توجد فروق  0.027  3.07  3.767  2/91  السرعة في التنفيذ

  ال توجد فروق  0.908  3.07  0.097  2/91  االنتاجية
  ال توجد فروق  0.346  3.07  1.073  2/91  الفعالية

  ال توجد فروق  0.636  3.07  0.455  2/91  ربحيةال
  ال توجد فروق  0.426  3.07  0.862  2/91  االستثمارات االلكترونية

  توجد فروق  0.021  3.07  4.030  2/91  مشكالت في العمل
  توجد فروق  0.024  3.07  3.903  2/91  مشكالت التوظيف

اإلخفاقات والعيوب على 
  توجد فروق  0.003  3.07  6.142  2/91  شركات التأمين

 اخـتالف  علـى  العينـة  أفـراد  آراء بين معنوية فروق هناك كان إن لقياس  

 One-wayالتبـاين   تحليـل  علـى  االعتماد تم بهم الخاص العمل ومحيط مستوياتهم

ANOV .لنصف العينة آراء بين فروقات يوجد ال أنه نستنتج فمن خالل الجدول أعاله 

 عـن  يزيـد  الـذي  المعنوية بمستوى مقارنة %50بنسبة  أي الدراسة محل المتغيرات
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. 2/91 حرية درجة عند وذلك معنوية فروقاً هناك أن يعنى العكسية  وفي الحالة.0.05
 شـبكات  تـستغل  شـركات  هناك أن اعتبار على التنفيذ سرعة في اًفروق هناك أن فوجد

 تالمـشكال  جانـب   إلى.التأمين شركات يقصدون الذين الزبائن عدد جانب إلى اتصال
 آراء في اًفروق هناك المعلومات بتكنولوجيا الخاصة عيوبالو التوظيف وبالعمل المتعلقة

 إلى باإلضافة المعلومات لتكنولوجيا استخدامه ومدى فرد كل مهام واقع من وذلك العينة

  .كبير بشكل المتغيرات هذه تقييم في دورا يلعب الذي المستوى
  : لنتائج والتوصياتا. 10

  :جالنتائ 1.10

 جملة إلى ت الدراسةتوصل ، آلراء أفراد العينةاإلحصائية المعالجة خالل من  

   :يلي فيما إليها اإلشارة يمكن النتائج من
 وبنـسب  متفاوتـة  بـدرجات  المعلومات تكنولوجيا على تعتمد التأمين شركات كل -1

 .متفاوتة األخرى هي كذلك استغالل

 في المذكورة التابعة والمتغيرات المعلومات اتكنولوجي بين قوية ارتباط عالقة هناك -2
 وجـد  إذ الفرضيات، على لإلجابة وأساسا الدراسة محل كانت التي الفرعية الفرضيات

 العالقـة  حالـة  في 0.314) ،(0.016 بين يتراوح المعتمد سبيرمان رتباط امعامل بأن

ة العكـسية نجـد أن   وفي حالة العالق التابعة، والمتغيرات المستقل المتغير بين الطردية
، -0.047(، حيث نجـدها تتـراوح بـين    آخر إلى متغير من تفاوتت االرتباط عالقة

 .بـالكبيرة  ليست نسب هالكن التابع المتغير ينخفض المستقل المتغير بزيادة أي )-0.034
 ما وهذا إحصائية داللة ذات ليست العالقات هذه أن يتضح المعنوية مستوى وبالنظر إلى

 ويرجـع  التابعة، والمتغيرات المعلومات تكنولوجيا بين  الثالثلفرضياتا صحة ينفي

  .وفرتها رغمو اعتمادها رغم المعلومات لتكنولوجيا األمثل االستغالل لعدم أساسا ذلك
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 التكاليف وتخفيضTIC)( تكنولوجيا المعلومات واالتصال بين ارتباط عالقة ناك ه-3

 .بالشركة الخاصة

 البورصـة  فـي  االستثمار يخص ما في ليبيا في التأمين لشركات المستقبلية الرؤية - 4
 وهـذا  األربـاح  وزيادة الشركات لهذه الفعالية تحقيق ناحية من محدودة تبقى لكترونياًإ

 بمـدى  مرهونـة  االستشرافية الرؤية وهذه. يبيالل االقتصادية البيئة لىإ باألساس يرجع

 .ليبيا في نشط  سوق ماليوجود

 وجود من التأمين شركات أعمال استخدام تكنولوجيا المعلومات في ليةعم تخلو  ال-5

 فـي  مـشكالت  بينهـا  ومن التكنولوجيا هذه استغالل بمشكالت يتعلق ما  فمنهاعيوب

 أن يمكـن  وما التكنولوجيا هذه عمل ما حد إلى تعيق التي واألعطال التطبيقية البرامج

 عدم تمس المشكالت أن يرون ممن كبيرة نسبة هناك  وكذلك.األداء في فعالية من تحققه

 والحفـاظ  المنافسة جانب في خصوصاً بالشركة تضر قد التيو المعلومات  وأمنسرية

   .الزبائن على
  : التوصيات2.10

 النـاحيتين  مـن  واالستعداد المتعددة، االستثمار أوجه وفق التأمين أقساط  استثمار-1

 التي االلكترونية االستثمارات خصوصا البورصة مع بالتعامل يتعلق فيما التقنية والعلمية

   .الشركات لهذه والكفاءة الفعالية وزيادة االمتيازات من الكثير ال محالة ستضفي
 تكنولوجيـات  وفـق  الزبون مع التعامل في التجريب باب من ولو الخوض  محاولة-2

 طريـق  عن نالزبائ تساؤالت على واإلجابة التأمين أقساط كبيع المعلومات واالتصال،

 لـه  السهل من أصبح الليبي المواطن وأن خصوصا .المنافسة يزيد من ما الشبكة، هذا

 .للشركة االلكتروني الموقع تطوير وكذلك باإلنترنت، االتصال
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 والذي المعلومات نظام تخص للشركة، التنظيمي الهيكل ضمن وحدة بناء  ضرورة-3

 ال المؤسـسة وذلـك   وخارج داخل وماتالمعل سريان مهام وتتبع تطوير أساساً في يعد
 .الغرض لهذا المبالغ وتخصيص إال باالستثمار يكون

من  الكثير هناك ألن كبيرة، وبدرجة المتاحة المعلومات لتكنولوجيا األمثل  االستغالل-4
 دون بالتكـاليف  الـشركات  كاهـل  وتثقل بل استفادة وراءها من يكون ال االستثمارات

 مع بالمقارنة المعلومات تكنولوجيا تكاليف عن العينة أفراد إجابة في جاء استغاللها، كما

   .كبيرة كانت اليدوي التي العمل
 تساعد أداة بوصفها وليس القرار التخاذ كوسيلة المعلومات تكنولوجيا على  االعتماد-5

   .للمعلومات السريع واالسترجاع على التخزين
 أداء علـى  الكبير األثر لها يكون والتي المعلومات تكنولوجيا عيوب تفادي  محاولة-6

 تفادي وكذلك المتطورة، البرامج على واالعتماد المعلومات نظم الشركة وذلك بتطوير

 االختصاص حدود في إال المعلومات لتكنولوجيا الشركات العشوائي لموظفي االستعمال

  .والحاجة
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  :بــالكت: أوال
دار المطبوعـات   : االسـكندرية (أصول التـأمين،    ،  )2000( أبوالسعود، رمضان،    -

 ).الجامعية

دار : عمان(، التمويل وإدارة المؤسسات المالية،      )2008( أحمد، عبدالوهاب يوسف     -
 ).الحامد

مكتبـة  : غـزة ( محاضرات في مناهج البحث،      ،)2002 (،الخطيب، عامر يوسف   -
 ).القدس

 ).الدار الجامعية: االسكندرية(، اإلدارة االلكترونية، )2007( الصيرفي، محمد، -

 ).3دار وائل للنشر، ط: عمان(، تسويق الخدمات، )2005( الضمور، هاني حمود، -

، االستثمار بالنظم االلكترونية واالقتـصاد الرقمـي،        )2006( النجار، فريد راغب،     -
 ).مؤسسة شباب الجامعة: االسكندرية(

واألعمال االلكترونية المتكاملـة    ، التجارة   )2006( النجار، فريد راغب، وآخرون،      -
 ).الدار الجامعية: االسكندرية(في مجتمع المعرفة، 

الـدار  : بيـروت (، مقدمة في مبادئ التـأمين،       )2010( الهانسي، مختار محمود،     -
 ).الجامعية

، إدارة الخطـر والتـأمين،     )2007( سالمة، أسامة عزمي، موسى، شقيري نوري،        -
 ).دار الحامد: عمان(

 أكاديميـة  :غـزة (، مهارات طرق البحث العلمـي،      )2003 (، مصطفى فؤاد  عبيد، -
  ).الدراسات العالمية

: عمـان (، األعمال االلكترونية،    )2006( غالب، ياسين سعد، العالق، بشير عباس،        -
 ). دار المناهج للنشر والتوزيع
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ليـدي  ، تكنولوجيا المعلومات ودورها في التسوق التق)2007( فرغلي، عبداهللا علي،  -
 ).1ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ط: القاهرة(وااللكتروني، 

، تكنولوجيا المعلومـات    )2002( قنديلجي، عامر إبراهيم، السمرائي، إيمان فاضل،      -
  ).مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع: األردن(وتطبيقاتها، 

  :الدوريات والمؤتمرات: ثانياً
التسويق فـي الـوطن العربـي       : عربي الثاني الملتقى ال ( إبراهيم، عزة عبدالسالم،     -

، تـسويق التـأمين فـي ظـل المتغيـرات           )2008اكتوبر   8-6الفرص والتحديات،   
 ).القاهرة، جامعة الدول العربية(االقتصادية العالمية، 

 يوليـو   21-17ملتقى التأمين كمحور فعال في التنمية االقتـصادية،         ( أقاسم، نوال،    -
 ).قاهرة، جامعة الدول العربيةال(، صيرفة التأمين، )2005

مجلة الدراسات المالية والمصرفية، العدد الخـامس عـشر،         ( الديوة، عبداالله جي،     -
المعهد العربي  (، التجارة االلكترونية ودورها في قطاعي المصارف والتأمين،         )2003

 ).للدورات المالية

، تـصميم   )1997ر،مجلة البحوث التجارية، العدد العاش    ( السالموني، حسين محمد،     -
كلية التجارة  (نظام للخبرة التخاذ القرارات االستثمارية في شركات التأمين المصرية،          

 ).جامعة الزقازيق

الملتقى الدولي حول المعرفة الركيزة الجديدة والتحـدي        ( العجلوني، محمد محمود،     -
كنولوجيا ، اقتصاديات االستثمار في ت    )2005التنافسي للمؤسسات االقتصادية، نوفمبر     

 ).عمان، الجامعة األردنية الهاشمية(المعلومات ودوره في ظهور االقتصاد الرقمي، 

، أثـر  )2006مجلة البلقاء للبحوث والدراسـات، العـدد الثـاني،    ( القدومي، ثائر،  -
التحول لنظام التداول االلكتروني على الكفاءة التشغيلية وأداء بورصة عمان لـألوراق   

 ).بلقاءجامعة ال(المالية، 
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 21-17ملتقى التأمين كمحور فعال في التنمية االقتصادية،        ( النجار، عنايات سعيد،     -
القـاهرة، جامعـة الـدول      (، السياسات االستثمارية لألنشطة التأمينية،      )2005يوليو  
 ).العربية

، معوقات انتشار التجارة    )2004المؤتمر الدولي العشرون،    ( سليمان، أسامة ربيع،     -
المنصورة، كلية االقتـصاد والتجـارة،      (ية في مجال تسويق وثائق التأمين،       االلكترون

 ).جامعة المنصورة

، إدارة المخـاطر    )2007الملتقى الدوري السنوي السابع،     ( منصور، كاسر نصر،     -
 ).عمان، جامعة الزيتونة األردنية(واستراتيجية التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات، 

، )2008لة المستقبل العربـي، العـدد الـسادس عـشر،           مج( يونس، أنس محمد،     -
مركـز  (التطبيقات الحديثة لوسائل تكنولوجيا المعلومات في التأمين وإعادة التـأمين،           

  ).دراسات الوحدة العربية
  :الرسائل الجامعية: ثالثاً

، أثر تكنولوجيـا المعلومـات وتكنولوجيـا        )2004( الشيشاني، عامر شرف الدين،      -
متطورة في اكتساب الميزة التنافسية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية          االتصاالت ال 

 .االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة آل البيت

، أثر نظم تكنولوجيا المعلومـات علـى الخـدمات          )2000( سلمان، برهان غسان،     -
المصرفية المتكاملة على البنوك التجارية األردنية من منظور القيـادات المـصرفية،            

  .الة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة آل البيترس


