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 الملخص 
ن هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى جاهزية شركات التأمين للتحول الرقمي في ظل جائحة كورونا، م      

 ت التأمين،وشركا خالل دراسة أثر المتغيرات المستقلة والمتمثلة في )توافر البنية التحتية، توافر الثقة بين حملة الوثائق
اختبار راسة و متغير التابع )الجاهزية للتحول الرقمي(، وتم تحقيق أهداف الدتوافر منتجات رقمية، واجهة الموقع( على ال

زعت و استمارة، حيث  50والتي كان عددها  االستبانةفرضياتها من خالل تحليل البيانات المجّمعة بواسطة استمارة 
مًا حليلي لكونه مالئعلى عينة من شركات التأمين داخل مدينة مصراتة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الت

تعدد ار الملعرض المفاهيم المتعلقة بالتأمين الرقمي، كما تم تحليل واختبار فرضيات الدراسة باستخدام اختبار االنحد
(OLS( بواسطة البرنامج اإلحصائي )SPSSله تأثير )مهم  (، وتوصلت إلى أن متغير توافر منتجات رقمية )إلكترونية

له  لتحتية(اكما أشارت النتائج إلى أن متغير )البنية  ر التابع )الجاهزية للتحول الرقمي(.ودال إحصائيًا على المتغي
النتيجة  وهذه ،على المتغير التابع )الجاهزية للتحول الرقمي(، إال أن هذا التأثير غير دال إحصائياً  االتجاهتأثير سالب 

 تغير.جاءت منسجمة مع نتائج اإلحصاءات الوصفية المتعلقة بهذا الم
 التأمين الرقمي، جائحة كورونا.: الدالةالكلمات 
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Abstract 

This study aims at identifying the readiness of insurance companies to shift towards digital 

insurance taking into consideration، Covid -19 pandemic، by studying the impact of the 

independent variables such as (the availability of infrastructure، the availability of trust between 

policyholders (clients) and insurance companies, the availability of digital products، the site 

interface) on the dependent variable. (The desire to shift towards digital insurance). The objectives 

of this study were achieved and its hypotheses were tested by analyzing the data collected through 

the questionnaire, delivered to fifty candidates working in different Insurance companies in 

Misurata City. The study relied upon the descriptive analytical approach since it is appropriate to 

present concepts related to digital insurance, the study hypotheses were analyzed and tested using 

Ordinary Least Squares (OLS) by the Statistical Package for the Social Science (SPSS). The study 

was concluded that the availability of the variable electronic digital products has an important and 

statistically significant effect on the dependent variable (the desire to shift towards Maine digital). 
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Moreover، the results demonstrated that the (infrastructure) variable has a negative impact on the 

dependent variable (the desire to transform), but this impact is not statistically significant، and this 

result was compatible with the results of descriptive statistics related to this variable. 

Keywords: digital insurance، Covid 19 

 اإلطار العام للدراسة .1
 مقدمـــة 1.1

 يقومذلك لكون التأمين و  ،من أهم األسس ألي اقتصاد ناجح تطوريّتسم باليعتبر وجود قطاع تأمين 
 ،هاالخسائر التي قد يتعرض لأثر الوطني  االقتصادمن ثم يجنب و  تركزها،يقلل من بتوزيع األخطار و 

ويمنحهم  ،األشخاص تعرض لهافإن التأمين يخفف من درجة المخاطر التي ي داألفرا ى مستو  ىعلو 
 ،رون خآو )زايد  اإلنتاج وارتفاعدة فرص العمل زياو  ،االستثمارتشجيع  ىمما يؤدي إل ؛راحةالاألمان و 

2019). 

 ،في تقديم الخدمة التأمينية بمختلف أنواعها عد شركات التأمين إحدى المنظمات المتخصصةكما ت  
 ظل إنفتاحغاية األهمية بالنسبة لها خاصة في ، وهذا مستمرتطويرها بشكل دائم و و  تحسينهاوكذلك 

 ساليبأتطبيق تراتيجيات فعالة لتحسين أدائها و سابالتالي فهي مضطرة إلنتهاج  ،سوق التأمينات الليبية
 (.2016ية )معمر، حتياجات العميل التأميناية دارية حديثة من أولوياتها تلبإ

 فقد لحديثةاواالتصاالت  والتقنية   نتيجة للتطورات الهائلة التي شهدها العالم في مجال التكنولوجياو 
 نإذ إ ،أهم إنجازات وقتنا الحاليالتي تعد من أفضل و  ،اإللكترونية ظهور ما يسمي بالتجارة ىإل تأد

 قةالشراء بطريو  االختيارقد سهلت للفرد عملية  عن طريق شبكة اإلنترنت التجارية إجراء المعامالت
التوسع في أعمالها هائلة للتطور و  اً ضافت للشركات فرصأو  ،مريحة تختلف عن الطرق التقليدية

لمعطيات سواق العالمية والتكّيف مع اإلي األ دخول الشركات التأمين  ىولهذا صار لزامًا عل، أنشطتهاو 
 فيدولي المحلي وال ى المستو  ىزيادة حدة المنافسة علو   ،بروز التجارة اإللكترونية زامنًا معتالجديدة 

قيق تحفقد أدى إلى  لتطوراهذا نتيجة لو  ،المهمة االقتصاديةالقطاعات أحد  باعتباره ،قطاع التأمين
 .(2011)عبود ومحمد، الريادة على مستوى التكلفة وجودة الخدمات المقدمة 

 حيث ،حت شركات التأمين تقوم بجزء كبير من معامالتها عن طريق شبكة اإلنترنتبذلك أصبو 
 سويقتمن ضمنها و  ،تي في مقدمتها الخدمات الماليةتأ ،ساهم هذه الشبكات بتقديم العديد من الخدماتت  

ات ركشاألمر الذي جعل معظم  ،مختلف طالبي التأمين عبر هذه التقنية المتطورة ىالخدمة التأمينية إل
 ،حدث ما توصلت إليه التكنولوجياالعالم تتسابق من أجل تقديم خدماتها عبر أ ى مستو  ىالتأمين عل

 .(2019)الشورى،  (اإللكتروني)أو  (التأمين الرقميــ )هذه العملية ب ىطلق علأ  و 
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ة حملبين وتدعيم الثقة بينها و  ،تتحلى شركات التأمين بالجاهزية من حيث البنية التحتّيةويفترض أن 
 وضوحتصف بالي كذلك تصميم موقع إلكتروني )واجهة الموقع( ، ووتوفير منتجات تأمينية رقمية ،الوثائق

تمع ح المجتقديم الخدمات التأمينية الرقمية لكافة شرائ يمكن من خاللهوالشمولّية وعدم التعقيد، والتي 
، ها تحقيق التباعد االجتماعيوخاصة بعد ظهور جائحة كورونا، والذي يستلزم مع ،)الشمول المالي(

أمين ركات التة التحتية والثقة بين حملة الوثائق وشتوفر البني  عدم أّما في حالة ، وتقديم الخدمات عن بعد
 جاهزية شركات التأمينفإن ذلك يشير إلى عدم   -ومنتجات تأمين رقمية وكذلك الموقع اإللكتروني

، فقد أجريت التباعد االجتماعي في ظل جائحة كورونابالتالي فقد يصعب تحقيق  ، وللتحول الرقمي
 التي أكدت نتائجها على ضرورة جاهزية شركات التأمين من حيث توافر البنيةالعديد من الدراسات 

لتأمين اركات شباإلضافة إلى الثقة المتبادلة بين  ،التحتية والقوانين والتشريعات التي تدعم التحول الرقمي
 يه أنفوتصميم الموقع اإللكتروني الذي يشترط  ،وتوافر منتجات تأمين رقمية ،ائقوالعمالء أصحاب الوث

هند إلى تحول كل من الالتي أشارت ( ,Narisette 2020دراسة )منها يتسم بالوضوح وسهولة التنقل، و 
ن م ؛لضمان توفير مصادر معلومات للعمالء بأشكال تقنية متطورةوفيتنام إلى التأمين الرقمي، وذلك 

ا دماتهتتسم بالتفاعل والسرعة في تقديم خ ،شبكة اإلنترنت ىخالل إنشاء مواقع إلكترونية خاصة بها عل
ألشخاص كبديل لتقليل كثافة ا استغاللهاكما يمكن  ،وتقريب المسافات ،وأيضًا تقليص الوقت ،التأمينية

 داخل الشركة.

 سمباتم تصنيفها ، و هان الصينيةفي مدينة وو ظهرت فيروسات تاجية جديدة  2019مع نهاية سنة و 
Covid-19))،  تتعامل بها لطريقة التي اتغير  ىالعالم إل جميع دولالسريع في نتشارها الواسع و اأدى و

خاصة تلك و  ،التجارية في جميع أنحاء العالمتعطيل األنشطة  ىأدى إل، حيث الشركات مع العمالء
 عتمد أكبرتبما في ذلك التأمين الذي  ، لوجهالتعامل مع عمالئها وجهاً  ىاألنشطة التي تعتمد عل

  البنوك لبيع وثائق التأمين.شبكات الوكالء والوسطاء و  ىعل الشركات فيه

جهزة ستخدام اإلنترنت عبر العالم وصل دور األنتشار الكبير المع االبينما في ظل الوضع الراهن و 
عبر  شخاص وقتًا أطول في أداء أعمالهمحيث يقضي المزيد من األ ،فاق جديدةآ ىالرقمية في حياتنا إل

مليار مستخدم في  4.54 ىرتفع عدد هؤالء األشخاص إلا حيث ،اإلنترنت أكثر من أي وقت مضى
جارة زيادة التوجه نحو التدفع إلى هذا ما  ؛2019مقارنة بشهر يناير  ،%7بزيادة قدرها  2020يناير 

 .(Munster، 2020)اإللكترونية 

سات ق المؤسغالإ  ىمما أدى إل ؛ورونا التي طال تأثيرها أغلب األنظمة التجاريةمع تفشي جائحة كو 
 اتخاذ إلىدفعت  مما ،خاص في أغلب دول العالم المؤسسات التأمينية بشكلالتجارية بشكل عام و 

 اإلغالق التام.جتماعي والحجر المنزلي و المتمثلة في التباعد االالتدابير الوقائية 
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دة المستمرة في عدد اإلصابات بهذا الفايروس بدأت العديد من المؤسسات ن مع الزياالتزامبو 
( 2020 ، حيث أشارت دراسة )زين،ول العالم في التحول نحو الرقمنةالتأمين ح مجالالمتخصصة في 

وفير لضمان تإلى تحول كل من الهند وفيتنام إلى التأمين الرقمي، وذلك  (, Narisette 2020ودراسة )
ة شبك ىمن خالل إنشاء مواقع إلكترونية خاصة بها عل ت للعمالء بأشكال تقنية متطورةامصادر معلوم

كن ا يمكم ،تقريب المسافاتوأيضًا تقليص الوقت و  ،تتسم بالتفاعل والسرعة في تقديم خدماتها ،اإلنترنت
 األشخاص داخل الشركة. ستغاللها كبديل لتقليل كثافةا

ارها ر تمسا متوقعالتي من الهذه األزمة و  خالل ليبيا لتأمين فيركات اما تعرضت له ش ىوبالرجوع إل
كي لقمية، على شركات التأمين التقليدية التحول نحو تقديم خدمات تأمينية ر  ار ِلزاماً ص  ات طويلة، فتر ل

 وتحقيق المزيد من ،تستطيع المحافظة على الحصة السوقية والمنافسة بتقديم منتجات تأمين رقمية
 .ستقرارواالاألرباح 

 مشكلــة الدراسة 2.1
قديم المتزايد في تسية عديدة نتيجة للتطور الهائل و تناف ات التأمين في ليبيا تحدياتتواجه شرك

( Covid-19الحالية والمتعلقة بجائحة كورونا ) لألحوال نتيجةوكذلك  ،اإللكترونية للعمالءالخدمات 
 شارانتللحد من  االجتماعيلكي يتحقق التباعد  ،التي تتطلب التحول نحو الرقمنة في كافة العملياتو 

 .شركة ليبيا للتأمين(ال)مقابلة مع المدير العام في  هذه الجائحة

نها شأ ،يالتحول نحو التأمين الرقم ىلذلك أصبح من الضروري أن تسعى شركات التأمين في ليبيا إل
ا ات فيمقق للشركات العديد من المميز فإن تكنولوجيا التأمين تحمما ال شك فيه و  ،شأن باقي دول العالم

 .ءوالبقا واالستمرارالنمو  ىالمحافظة علاألرباح و  بالتالي زيادة، و الء جددعمكتساب او يتعلق بالمنافسة 

 رضا واكتسابالحصة السوقية  ىبالرغم من أن للتأمين الرقمي العديد من المميزات في المحافظة علو 
ن متشوبها العديد إال أن عملية التحول  -لخدمات اإللكترونيةم العديد من االعمالء من خالل تقدي

 .التحول نحو التأمين الرقمي لة في ليبياالتأمين العام تستطيع شركات ىحت ؛(التحديات )متطلبات
 :اآلتي لتساؤلمشكلة الدراسة في ايمكن صياغة فما سبق  ىتأسيسًا علو  
 كورونا؟ظل جائحة للتحول الرقمي في  التأمين ما مدى جاهزية شركات -

 فرضيات الدراسة 3.1
قمي ين الر : وتختبر هذه الفرضية قدرة شركات التأمين الليبية على التحول نحو التأمالفرضية الرئيسية

 أنه:والتي تنص على  ،في ظل جائحة كورونا

1H: في ظل جائحة كوروناالرقمي حول على الت لدى شركات التأمين الليبية القدرة.  
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 :لفرضية عدة فرضيات فرعية كما يليهذه اويندرج تحت 
ين، تختبر هذه الفرضية مدى توافر بنية تحتية )التشريعات، والقوان :الفرضية الفرعية األولى

 اإلنترنت( لدى شركات التأمين الليبية تدعم التحول نحو التأمين الرقمي.و واالتصاالت، 

1H: م التحول الرقمي في ظل جائحة كورونا.تتوافر لدى شركات التأمين الليبية بنية تحتية تدع 
ق( لوثائاقة بين العمالء )حملة تختبر هذه الفرضية مدى توافر عنصر الث :الفرضية الفرعية الثانية

 شركات التأمين الليبية تدعم التحول الرقمي.و 

2H: ا.ورونكة تتوافر الثقة بين حملة الوثائق وشركات التأمين الليبية تدعم التحول الرقمي في ظل جائح 
ل معها لتعامتختبر هذه الفرضية مدى توافر منتجات رقمية )إلكترونية( يمكن ا :الفرضية الفرعية الثالثة

 من خالل األجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر بحيث تدعم التحول الرقمي.

3H: ائحةل جتتوافر منتجات رقمية )إلكترونية( لدى شركات التأمين الليبية تدعم التحول الرقمي في ظ 
 كورونا.

ين تختبر هذه الفرضية مدى توافر موقع إلكتروني يخص شركات التأم :الفرضية الفرعية الرابعة
 ويساعد في التحول الرقمي. ،بحيث يجذب المزيد من العمالء ؛الليبية يتميز بالسهولة والوضوح

4H: ل في ظ التحول الرقمي توافر موقع إلكتروني )واجهة الموقع( لدى شركات التأمين الليبية يدعم
 جائحة كورونا.

والذي يوضح العالقة التفاعلية  (1-1)يتمثل نموذج الدراسة في الشكل التالي  :نموذج الدراسـة 4.1
 بين المتغيرات المستقلة وتأثيرها على المتغير التابع. 

 المتغيرات المستقلة
 

 أبعاد ومتطلبات التحول نحو التأمين الرقمي

 تيةتوافر بنية تح 
 الثقة بين حملة الوثائق وشركات التأمين 
 توافر منتجات رقمية 
  لكترونيواجهة الموقع اإل 

 

 نموذج الدراسة  :(1شكل )
 (على األدبيات والدراسات السابقة االطالع، في ضوء نن إعداد الباحثيم: المصدر)

 المتغيرات التابعــة

ول
ح
لت
 ل
ية

هز
جا

ال
 

ي
قم

لر
ا
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 دراسـةأهــداف ال 5.1
 مية ات رقين العمالء وشركات التأمين ومدى توافر منتجالتعرف على ما إذا كانت للبنية التحتية والثقة ب

 لتحول الرقمي في شركات التأمين الليبية.الجاهزية لوكذلك واجهة الموقع األثر في 

 من خالل اإلطار العملي  لتحول الرقميالجاهزية لعناصر أو أبعاد )متطلبات(  أهم ىالتعرف عل
 .للدراسة

 إلى أي حد يمكن تحقيق التباعد و  ،في ظل جائحة كوروناي تسليط الضوء على أهمية التأمين الرقم
لتأمين االم ترتبة على عقد  االلتزاماتباإلضافة إلى معرفة االجتماعي للحد من اإلصابة بهذا الوباء، 

 الرقمي )اإللكتروني(.

 دراسـةأهميــة ال 6.1
ة خاصي، ين العلمي والتطبيقلى المستويتستمد الدراسة أهميتها من اإلسهامات التي ي توقع إضافتها ع

ل نحو موضوع تحديات التحو تناولت التي و  ،في ظل ندرة مثل هذه الدراسات المطبقة على البيئة الليبية
ركات ي توقع أن يؤدي إصدار وثائق تأمين رقمية إلى جذب المزيد من العمالء لش التأمين الرقمي، كما

موها استمرار شركات التأمين ون ىباح والمحافظة علإلى تعزيز األر  التأمين، األمر الذي بدوره يؤدي
 واستمرارها.

 منهجيـة الدراسـة 7.1
مين لكونه مالئمًا لعرض المفاهيم المرتبطة بالتأ ؛تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

ي كترونالرقمي، وذلك من خالل مراجعة الدوريات والمنشورات والدراسات الم تعلقة بموضوع التأمين اإلل
م تلتي وا ،)الرقمي(، ولمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم االعتماد على البيانات األولية

ممت خصيصًا لهذا الغرض، بحيث تغطي كافة  االستبانةتجميعها من خالل توزيع استمارة  التي ص 
 دة سلفًا.المشكلة والوصول إلى األهداف المحد نب المتعلقة باإلجابة على تساؤلالجوا

رقمي مين الوعند مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة تبّين أن لعملية التحول نحو التأ
 أهمها: ،والتي تناولتها العديد من الدراسات ،أبعاد رئيسية )تحديات التحول( ةأربع

 ،,Crawford & Handyودراسة ) (،Tome، 2018( ودراسة )،,Narisette 2020دراسة )

 :والتي يمكن ذكرها كما يلي ،(Bueno et al، 2018( ودراسة )2013

 والتي تتضمن شبكات اإلنترنت  ،هي اإلطار الذي تستند عليه الشبكات الرقمية: البنية التحتية
وأجهزة الحاسوب، باإلضافة إلى نظام لوائح العمل الداخلية التي تدعم تطبيق التأمين  واالتصاالت
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الحماية الصادرة عن هيئة التأمين للتخفيف من حدة مخاطر استخدام هذه  كذلك أنظمة، و الرقمي
 التقنية.

 قة ثعلى  تعتمدالتي و ،هي درجة الثقة في موقع الشركة :لثقة بين العمالء وشركات التأمينا
 الشركة،العمالء وسمعة الشركة، بحيث يشعر العميل باألمان عند الدخول إلى حسابه على موقع 

 طمئنان عند إجراء المعامالت المالية.الراحة واالوكذلك شعوره ب

 حدد الم نتجات الرقمية هي م نتجات غير ملموسة ليس لها شكل فيزيائي م: توافر منتجات رقمية
وتكون في شكل رقمي )على اإلنترنت(، ومنها وثائق التأمين الم صممة  ،)كيان مادي ملموس(

ن ومنتجات التأمي ،ثائق منتجات التأمين الصحيللهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، ومن هذه الو 
 على السيارات وغيرها. 

 ظيم هو التصميم العام للموقع اإللكتروني، والتصميم المرئي، وتن: ة الموقع اإللكترونيواجه
ن ويتمتع بدرجة عالية م ،المعلومات، بحيث يتضمن الموقع نظام ألوان م ناسب ومصمم بشكل جيد

ي ية التواألدلة اإلرشاد ،العروض التوضيحية :مثل ،من ميزات تفاعلية مفيدةالكفاءة واألمان، ويتض
 ت مكن العميل من التنقل بين الروابط بشكل سهل.

 وعينتها مجتمع الدراسـة 8.1
 لتأمينايتمثل مجتمع الدراسة في قطاع التأمين في ليبيا، أما عينة الدراسة فقد اقتصرت على شركات 

مين، للتأ )شركة ليبيا للتأمين، شركة التكافل للتأمين، شركة االتحادية :وهي ،ةالعاملة في مدينة مصرات
لعالمية ركة اششركة الي سر للتأمين، شركة تيبستي للتأمين، شركة القافلة للتأمين، شركة الم تحدة للتأمين، 

 للتأمين(. 

 :الدراسات السابقة 9.1
ثير تكنولوجيا المعلومات في تحسين أداء إلى التعرف على مدى تأ( 2018دراسة )أبوعرة،  تهدف

 ،عات، الحصة السوقية، رضا العمالءنمو المبي)على كل من  تأثيرها وذلك من خالل ،شركات التأمين
في مستويات تطبيق تكنولوجيا  االختالفاتكما هدفت الدراسة إلى التعرف على  (،اإلبداع والتعليم

بعًا للمتغيرات الديموغرافية )المؤهل العلمي، الوظيفة، عدد المعلومات الم ستخدمة لدى شركات التأمين ت
ولإلجابة على  ،لتغطية الجانب العملي ةاناستبتوزيع على  ةدراسال تعتمدا و الشركة(،  اسمسنوات الخبرة، 

والمتمثلة في فروع  ،على عينة الدراسة استمارة( 98تساؤالت المشكلة المطروحة، حيث تم توزيع )
 باالستعانةستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي او ، مدينة رام هللا بفلسطينشركات التأمين ب

وأظهرت نتائج الدراسة سعي شركات التأمين إلى توفير أجهزة الحاسوب (، SPSSبالبرنامج اإلحصائي )
يانات دقيقة بتوفير قواعد ب واهتمامها ،لتنفيذ أعمالها بالسرعة والدقة المطلوبة ؛والمعدات الالزمة لموظفيها
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م من أجل رفع مستوى أدائه في توفير ورشات عمل تدريبيةوخالية من األخطاء، باإلضافة إلى سعيها 
تصال فّعالة لربط كافة األقسام ببعضها ان شبكات متالك شركات التأمياومهاراتهم، كما أظهرت النتائج 

تصال بشكل دوري ر شبكات اال، كما تسعى إلى تطويوتسهيلها عملية نقل المعلومات وتسيير ،البعض
 .وتوفير وسائل األمن والحماية لشبكاتها

 ىعل ت ؤثرأكبر عدد ممكن من العوامل التي  استكشاف ى( إل2019 ،خرون آدراسة )زايد و  تهدفكما 
 ىغي علية، والسمات أو العوامل التي ينبالرقمخدمات التأمين  ىطالبي التأمين، وحملة الوثائق علحكم 

أمين يا التستخدام المتكرر لمزااال ىبها، والعوامل التي ستشجع عمالء التأمين عل االهتمامن شركة التأمي
عيارية ات مممارس ةهناك أي تالرقمي، سواء عند شراء التأمين أو إدارة الوثيقة، وأخيرًا تحديد ما إذا كان

ي فأمين شركة ت 32في  الدراسةعينة  تمثلتو  بها لتقديم خدمات التأمين بشكل رقمي، االسترشاد نيمك
حليل وت ،ائية، وتقدير األثر بالنماذج البناالنحدارستخدام أساليب تحليل اوتم ، العربية السعودية المملكة

من  تأمين، وبّينت نتائج الدراسة أن التحول الرقمي في تقديم خدمات الختبار فرضيات الدراسةالتباين ال
، وتنوعها حاجة إلى تطوير كبير من حيث شمولية الخدماتجانب شركات التأمين السعودية ال يزال في 

 نجاح ذلك يرتبط بجودة الخدمة اإللكترونية كما يدركها عمالء التأمين.و 

واقع البنية التحتية التقنية الداعمة للخدمات  لتوضح( 2019دراسة )سميرة ومحمد،  وجاءت
راسة لعاملة في الجزائر، حيث قامت الدشركات التأمين ا ، وكانت عينة الدراسة تتمثل فياإللكترونية

بت، الثا مؤشرات الجاهزية اإللكترونية والمتمثلة في المؤشرات الثالث التالية: )مؤشر الهاتف باستخدام
لتعرف وذلك ل ، 2016 -2006 المدةترنت(، وتمت الدراسة خالل مؤشر الهاتف النقال، مؤشرات اإلن

ن ستخالص مجموعة موذلك ال ،ناعة التأمينية اإللكترونيةالمعوقات والتحديات التي تواجه الص على
ركات والمتمثلة أساسًا في ضرورة وعي ش ،تحقيقها ىليتم األخذ بها والعمل عل ؛اإلجراءات والتدابير

ل في صت الدراسة إلى أن الدخو في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وخل   االستثمارالتأمين بأهمية 
كترونية اإلل وأن التأخير في التوجه نحو تبني التجارة ،ارًا فقط بل ضرورة البد منهاهذا المجال لم يعد خي

يًا سيؤدي إلى تقليص حصتها السوقية محل (Web)تقنيات  ىقتصاد الرقمي القائم أساسًا علالفي ظل ا
 خاصة في ظل احتدام المنافسة بين مختلف شركات التأمين المحلية واألجنبية. ،و دولياً 

 (Covid-19إلى معرفة أثر فيروس كورونا الم ستجد )هدفت ( 2020راسة )عبدالقادر ومليكة، د أّما
تحليل أهم مسببات هذه المخلفات والعوامل المباشرة وغير المباشرة شركات التأمين، وذلك من خالل  ىعل
كانت عينة ث حياألنشطة أو الهياكل في شركات التأمين،  ى مستو  دوثها والجوانب المتأثرة سواء علىلح

وبالرغم من زيادة التأمين على فروعه المختلفة، وبقطاع التأمين األوروبي بصفة عامة تتمثل في  الدراسة
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األشخاص في ظل األوبئة والجوائح إال أنه في المقابل تنخفض عمليات التأمين األخرى كالتأمين على 
 .السيارات والنقل الجوي والبناء وشبكات التوزيع وغيرها

يلها، جمع البيانات لدراستها وتحل ىعل رتكزالوصفي التحليلي الذي ي منهجعلى ال مدت الدراسةاعتو 
على العديد من المراجع ومواقع  االعتماد، وألجل ذلك تم غرض دراسة الموضوع من جميع جوانبهل

 ين والتي لها صلة بموضوع الدراسة، وأظهرت نتائجاإلنترنت الرسمية المتخصصة في مجال التأم
ّول خلفية الجائحة الحالية هو بمثابة نقطة تح ىالدراسة أن الجدل الحالي بخصوص تغطية األوبئة عل

ور ن خطر ظهإات التأمين، حيث لجميع فروع التأمين الم تعلقة بالحوادث والمسؤولية المدنية في شرك
ة وخاص ،م التأمينوهو التحدي الذي يجب أن يدعمه عال ،الجائحة أصبح اليوم ي مثل تحديًا للبشرية

لى ، كما أظهرت أن كل شركات التأمين تضررت من التراجع الكبير جدًا للطلب عشركات إعادة التأمين
إلى جانب  ،المصاريف العامة للشركات بنفس الوتيرة استمرارالتأمين بسبب توقف األعمال في ظل 

م عنه نقص كبير في السيول  ة.وجود نقص في مداخيل شركات التأمين سينج 

التي تواجه تحديات ال التعرف على أهم إلى (،Klonowska et al 2020)دراسة ت هدفبينما 
في قطاع ينة الدراسة عحيث تمثلت ، (Covid-19جائحة كورونا ) لتأمين العالمية الناشئة عنصناعة ا

لمدى لى اباء عالتأمين بدولة بولندا، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة ظاهرة تفشي الو 
 ،اءالوب أن أعمال التأمين قد تضررت بفعل هذا :أهمها ،الطويل، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج

 رتفاعوانخفاض األرباح امما يؤدي ذلك إلى  ؛في حجم وثائق التأمين الم باعة للعمالء االنخفاضوكذلك 
دى لى الملتأمين على أخطار المؤمن لهم(، أما ع)الم تمثلة في ا االلتزاماتمخاطر عدم القدرة على سداد 

ذه هدور الطويل فإن الدراسة توصلت إلى التأثير اإليجابي على شركات التأمين من حيث زيادة الوعي ب
 ثار السلبية للجوائح واألوبئة. الشركات في تخفيف حدة اآل

لتأمين من خالل على صناعة ا (Covid-19)تأثير إلى إظهار  (،Babuna 2020)دراسة وهدفت 
سنة  خاللغانا، وكانت فترة الدراسة تمتد من شهر مارس إلى يونيو لقطاع التأمين في دراسة حالة 

حيث قامت ، (H1N1، SARS-CoV، MERS)بمقارنة موازية مع األوبئة السابقة مثل و  2020
لتقدير تأثير  شخصيةالاستخدمت الدراسة المقابالت و محاكاة تأثير الوباء على صناعة التأمين، الدراسة ب

 ،األرباح انخفاضمع  الركود يّتجه نحو ضرالحا االقتصاديالوضع  وأظهرت نتائج الدراسة أن، الوباء
 فقد ،اإلغالق الجزئي والكامل في مختلف القطاعات في غاناطالبات الم تزايدة بسبب الم   باإلضافة إلى

أوصت الدراسة شركات على ضوء النتائج و ، مليون  112ر حاليًا بـ شهدت صناعة التأمين خسارة تقدّ 
، والتدريب (تأمين الرقمي)ال مباشر من المواقع البعيدةالالعمل غير التكّيف مع  إلى يسعبال التأمين

  المعلوماتي.وتعزيز بروتوكوالت األمن  ،االجتماعيل بموجب لوائح التباعد لموظفين للعماتجهيز و 
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 اإلطار النظري للدراسة .2
 تمهيد

، غايةلل االنتشاربح مصطلحًا واسع أنه أص ىالمعالجة لموضوع تكنولوجيا التأمين عل دراساتال تتفق
 .(2018 ،معبد الرحي)كات الناشئة للتكنولوجيا المالية الشر  استخداموقد ظهر كقطاع ناتج عن 

دة ع منذ سنوات على نطاق واسع في دول العالم التكنولوجيا في قطاع التأمين استخداموبالرغم من 
 ع لتكنولوجياتم إطالق أول مسرّ  حيث ،2011في سنة الرقمي التأمين  ستخدام مصطلحا أنه بدأ إال

 لذياوالتطور ن مع التقدم التزاموب 2016وخالل سنة  لندن،( في Startupbootcampالتأمين العالمي )
شكل ال بولوجيا التأمين تكن ىعلهتمامها ا  ركزدول العالم ت   أصبحتتصاالت االشهده مجال التكنولوجيا و 

 .(2019 )مريم وفارس، لمستثمرين في قطاع صناعة التأمينرجعة فيه من قبل المختصين وا

يل حدة وتقل ،النمو ىوالعمل عل ،ومواكبة التغير الحديث ،تباع هذه التطوراتا نشركات التأميتحتاج 
، ترونيةخالل تحديث الخدمات اإللك وذلك من ؛زيادة الميزة التنافسية للمؤسسات ىباإلضافة إل ،المخاطر

هيلها وتس ،تقديمها عبر المواقع اإللكترونية من أجلتطوير خدماتها  ىعليها العمل عل وبالتالي يتوجب
شبكة  مباشرة عبرالغير الخدمات  ىمباشرة في المكاتب إلنتقال من تقديم الخدمات اللغرض اال ؛للعمالء

 .(2019 )التال،اإلنترنت 

 لتأمين اإللكترونيتعريف ا 1.2
، فهي وخصوصًا النامية منها ،أغلب الدولي عتبر عرض خدمات التأمين اإللكترونية فكرة حديثة عند 

 .ي النهوض بواقع التأمين التقليديف تعمل علىتتطلب أدوات مالية وفنية 

ية أساس تضمنت مبادئ هاجميع ولكن ،يا التأمين بين عدة باحثينحيث تعددت تعريفات تكنولوج
 ،جياأحدث التقنيات والتطبيقات المبتكرة في التكنولو  استخدام :أنها ى، فهناك من ي عرفها علواحدة

 ديةلتقليحل المشاكل ا ىويساعد عل ،مما ي حسن من صورة التأمين التقليدي ؛ستغاللها في قطاع التأميناو 
 .(2018 ،معبد الرحي) ي منها قطاع التأمينالتي يعان

لتي مجموعة الخدمات والمنتجات ا :أنها ى( عل2019 ،يضًا من قبل )سميرة ومحمدريفها أوقد تم تع
املين للمتع قدمتها اإلنترنتوفي م ،التكنولوجيات الحديثة )الرقمية( ىعل باالعتمادتقدمها شركات التأمين 

 لحاجةا نم، تمكنهم من تنفيذ العديد من تعامالتهم مع الشركة مباشرة عن طريق هذه الخدمة بداًل معها
 . لزيارة أحد مكاتب الشركة
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 ، أي تحويل كل خدمات التأمين التي تقدمها شركاتالتحول الرقميأنها  ىكما يمكن تعريفها عل
إن  ، حيثليات بهدف تعزيز الكفاءة والسرعة، أي أتمتة العمخدمات رقمية ىالتأمين لجميع العمالء إل

ختلف مالمعالجات أو المتحكمات والبرمجيات في  ىة علستخدام الكمبيوتر واألجهزة المبنيااألتمتة هي 
لي دقيق ؛ من أجل تأمين سير اإلجراءات واألعمال بشكل آعات الصناعية والتجارية والخدميةالقطا

 .(2019 ،وآخرون )زايد  وسليم وبأقل خطأ ممكن

 :)الرقمي(خصائص التأمين اإللكتروني  2.2
من خالل  ، ويمكن بيان هذه الخصائصالعقودغيره من للتأمين اإللكتروني عدة خصائص تميزه عن 

 :(2018، الخيكاني) النقاط التالية

 إلكترونيا   مين اإللكتروني عقد  التأ -أوالا 

عبر  تمين تألن عملية بيع وشراء خدمات التأم ؛يتميز التأمين اإللكتروني بأنه عقد يتم إبرامه عن بعد
ي هذه العملية غير متواجدين في مجلس العقد من حيث ، حيث يكون أطراف العقد فشبكات اإلنترنت

لعقد اكما يتم الوفاء في  ،وبين حاضرين من حيث الزمان ،، فهو يتم بين غائبين من حيث المكانالمكان
 .إلكترونياً 

 :ومن أهمها ،عمليات وعدة مراحل ىفإن عقد التأمين اإللكتروني يقوم عل .ما سبق ىعل وبناءً 
بعرض موقعها اإللكتروني  ومن خالل ذلك تقوم شركات التأمين ،مات التأميناإلعالن والعرض لخد

من قبل العمالء تمهيدًا للتفاوض مع الشركات من أجل تبادل  االختيار، ثم تأتي مرحلة للعمالء
 .اف بالتنفيذ وفقًا لشروط العقداألطر  التزامإبرام العقد و  ىوصواًل إل ،المعلومات إلكترونياً 

 مين اإللكتروني من عقود اإلذعانأالت -ثانياا 

ن يضغط أعتبار أن العميل ال يملك إال ا  ىيميز التأمين اإللكتروني كونه من عقود اإلذعان عل إن ما
لتأمين ا ن العميل يجد أمامه طلبإإذ ، أمامه في موقع الشركة اإللكترونيفي عدد من الخانات المقترحة 

ذلك و ، ة شركة التأمين حول شروط التعاقدك مناقشة أو معارضنه ال يملإ، حيث والشروط المحددة مسبقاً 
 .ول أو عدم التوقيع في حالة الرفضألنه ليس لديه إال خيارين التوقيع في حالة القب

أن   -بال العمالء للتأمين عبر مواقعهمإقزيادة في التي ترغب شركات التأمين الرقمية  ىلذلك عل
، ويعمل الوسيط ثر مرونة بالنسبة لطالبي التأمينكون العملية أكت ىحت ؛تجعل هناك وسيطًا إلكترونياً 

لتعزيز الثقة  ؛كل أسئلتهم التي تتعلق بتقديم الخدمات التأمينية ىواإلجابة عل ،التفاوض مع العمالء ىعل
 .لتخلي عن عقود التأمين التقليديةوا ،وزيادة إقبالهم نحو إبرام عقود التأمين إلكترونياً  ،لديهم
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 ين اإللكتروني من عقود حسن النيةالتأم -ثالثاا 

 قاءالتم بعدم الخدمة التأمينية التي تت ىمن أجل الحصول عل -إلكترونياً  م العميل عقد التأمينإن إبرا
يث ، حن له(ين )المؤمن( والعميل )المؤمالثقة المتبادلة بين شركة التأم ىتعتمد بشكل كبير عل -الطرفين

منحه ل ؛تتطلبها الشركة تيلاون عن طريق إفصاح طالب التأمين عن البيانات ن آلية بيع هذه الخدمة تكإ
 .البيانات إلكترونياً  استمارةوذج نم لءهذه الخدمة من خالل م

 ،ة لهر خدماتها التأمينية المناسبوفي ضوء ما تقدم تقوم شركة التأمين بتحديد درجة الخطر وأسعا
ا أ شركة التأمين بالتأكد من البيانات التي أفصح عنه، سوف تلجوفي حالة تحقق الخطر المؤمن ضده

ا م، وهو التعويضات ىغير صحيحة ال يحصل المؤمن له عل ةفإذا تبين أن البيانات المقدم ،المؤمن له
 .ي تنفيذ العقودينسجم مع مبدأ حسن النية ف

يذ التنفوضات و حسن النية في مرحلة المفا أطراف عقد التأمين اإللكتروني مراعاة مبدأ ىلذلك عل
ن ن كاوإ ،زرع الطمأنينة والثقة ىالبيانات التي تساعد األطراف علواإلفصاح عن جميع المعلومات و 

 ىًا علل قيدبمراعاة مبدأ حسن النية في عقد التأمين يشك لتزام، وعليه فإن االالعقد قد ا برم إلكترونياً 
 .ادة والعقد شريعة المتعاقديناإلر  أالعميل وشركات التأمين التي تستمد أحكامها من مبد

 قنوات تكنولوجيا التأمين 6.2
 بطرق  وعرضها تعددت قنوات تكنولوجيا التأمين التي تعتمد عليها الشركات لتسويق الخدمة التأمينية

 (2019)سميرة ومحمد،  وفيما يلي عرض ألهم هذه القنوات ،رقمية إلكترونية

 إلضافة ائق التأمين من خالل هواتفهم النقالة، بالمستخدميها بشراء وث : تسمحالرقميةمنصة ال
 اختصار في التكنولوجيا ساعدتصريح بالحادث وإرسال الصور عبر الهاتف، حيث تالمكانية إ ىإل

ض ية بغر الوقت من طرف العمالء ومؤسسات التأمين للقيام باإلجراءات التأمينية، وكذلك الفوارق المكان
 لمناطق النائية واألرياف.إيصال الخدمات التأمينية لجميع ا

كما تتيح المنصة الرقمية الفرصة للعمالء القيام بدفع مبالغ األقساط التأمينية بشكل آمن وسهل 
( للتمتع 1QR codeالسريع ) االستجابةوسلس، وذلك من خالل هواتفهم النقالة حيث يتم مسح رمز 

 بدفع غير نقدي آمن من خالل الهواتف النقالة.

                                                           
1 QR codeوهــو اسـم العالمــة التجاريـة لنظــام مصــفوفة الرمـوز الشــريطية ثنــائي  ،: هــو رمــز اإلسـتجابة الســريعة أو الرمـز المرّبــع

 .(Quick Response Codeلـ ) اختصارو األبعاد، انتشر هذا النظام بسبب سهولة القراءة بشكل سريع ونسبة التخزين العالية وه
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 خدمة التأمين Online: مالتهم مع شركة التأمين تنفيذ العديد من تعا تتيح هذه الخدمة للمتعاملين
 .الشركة ىمبن ىإل ذهابداًل من العبر شبكة اإلنترنت ب

 (من األفراد )مشتركين ومتقاعدين إن هذه الخدمة موجهة ألصحاب العمل :خدمة هاتف التأمينات ،
ن ، ويمكمدار الساعة ىكن الوصول إليها علاتية التي يموفر هذه القناة العديد من الخدمات الذت  حيث 

التأمينات والخدمات  بعض المعلومات المسجلة عن نظام ىإل االستماع الخدمةمن خالل هذه 
 اتاالستفسار ن حدث مع موظف التأمينات لإلجابة ع، كما تتيح هذه الخدمة إمكانية التاإللكترونية

 .لخدمة عبر رقم مجاني خاص بكل بلدهذه ا ىلوصول إل، ويمكن ايةرقموطلب الدعم للخدمات ال

 لخدمة ايتم عبر هذه لحاملي الوثائق  ىلتوفير وسيلة سريعة ومناسبة في الوصول إل :الرسائل النصية
أستحدثت التأمينات خدمة الرسائل النصية القصيرة للمشتركين عن أي تغير في  ،(SMS)إشعار 

 .تشعاراوغيرها من اإل ،قدار األجروم ،وتاريخ بدايتها ،تأمينيةإضافة مدة  :مثل ،سجالتهم التأمينية

 متطلبات التحول الرقمي في شركات التأمين 7.2

لية ستهداف كل عماخلق نماذج أعمال جديدة تمامًا و  من خالل رقميالللتحول التأمين  شركاتهدف ت
الل خمن  وير إدارة المطالباتتط ىمن التسويق والتوزيع وتطوير المنتج إل ابتداءً ، في سلسلة القيمة

كات شر  وحتى تكون تحديا للتحول الرقمي، األكثر عمليات هذه العتبر ، حيث ت  التكنولوجية االبتكارات
، )مريم وفارساآلتية التأمين الرقمي، يجب أن تتوفر لديها المتطلبات  التأمين جاهزة للتحول نحو

2019): 

  لاستغاليد بها الشركات الناشئة من هذه الشريحة هي إحدى الطرق التي تستف :لكترونيالموقع اإل 
 من ا بدءاً ستغالل فرصة التفاعل باإلنترنت مع عمالئها، و يف تقليديًا في دورة حياة العميلالتفاعل الضع

 ىعلل تجربة حامل الوثيقة والحصو  ى، وبالتالي يجب التركيز علتقديم المطالبات ىإل االكتتابعملية 
ى ، ما يؤدي إلقيمة أعلى بكثير من التي توقعها ىالعميل يحصل عل جعل ىل عل، فيجب أن تعموالئه
بر عينية لشراء التأمين تجاه حاملي الوثائق التأما، وتغيير اه وتحسين الصورة الذهنية للشركةرض

سلة ل سلي مجا، فات التأمين، رغم أنه ال يزال وكالء التأمين يمثلون قناة التوزيع الرئيسية لمنتجاإلنترنت
ين ق التأموبناء الثقة في العالقات من خالل بيع وثائ ،تعزيز التفاعالت ىعل االبتكارالقيمة هذه يركز 
توحيد خدمة و ، المشاركة المستهدفة للعميل في إنتاج الشاء مواقع المقارنة عبر اإلنترنتعبر اإلنترنت وإن

 .سيرة ذاتياً الخدمات الم  
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 ستخدام ايساوي التشغيل اآللي ب شركات التأمين الرقميفي  التحسينإن  :الثقة ميدعت وظائف
لعديد ا زدادت، حيث الرقابة والتفاعل البشريين ىويقلل الحاجة إل ،ليحل محل المهام اإلدارية ؛التكنولوجيا

ركز ، حيث ت  واء بالنسبة للعمالء أو للموظفين، سللمساعدة في تحسين هذه الوظائفشركات التأمين من 
ها إدارة سياساتفي تطوير األدوات الرقمية للعمالء بشكل أفضل  ىعل وجيا التأمينلبعض شركات تكنو 

 .متة مختلف سياسات عمليات اإلدارةوبرامجها اإلدارية لشركات التأمين ألت
  ىبير علكتعزيز العمليات التي لها تأثير  ىميل إلتوبالتالي فإن التكنولوجيا في سلسلة قيمة التأمين 

ية في مزايا تنافس ى، والذي يترجم إلاالحتيالعن  ، والكشفختيار المخاطراسعير، و الت :ط مثلاألقسا
 لتأمينفشركات ا الى تدعيم الثقة بين حملة الوثائق وشركات التأمين الرقمي، باإلضافة ،المقام األول

انون تكنولوجيا التأمين الناشئة سوف يعصعوبة أكبر في التكيف مع شركات من  تي تعانيالتقليدية ال
 .ويمكن زوالها ،تها لتصدي المنافسةبالتالي عدم إمكانيو  ،التكاليف ارتفاع من

 لجديدة الرقمية ااإلبداع في تقديم المنتجات  ىعل الرقميتعمل شركات التأمين  :توافر منتجات رقمية
 ياجاتتاحلتلبية  واألفكاروالخدمات الك تب اإللكترونية(، تف، تطبيقات الها(، Web)تطبيقات الويب )

 :تطوير خدمات مختلفة مثل ى، ما أدى إلفي ظل الوضع الراهن الناتج عن فيروس كورونا العمالء
 ىتمييز حساب القسط للعمالء ذوي الدخل المنخفض أو المحدود، وأدى إلو  ،منتجات التأمين الصحي

قدان فداث، تأمين األحو األنشطة  أو"بالساعة"  التأمين :مثل ،المنتجات الصغيرة ىالتأمين عل انتشار
 .Tome، (2018) االئتماناألطفال، تأمين القضايا في المحاكم، تأمين بطاقة 

  هم أ مي( من ت عتبر عملية التسويق اإللكتروني )الرق :بنية تحتية للتحول نحو التأمين الرقميتوافر
شكل عد بب  ها تتم عن ن، حيث إالتي ت مارسها شركات التأمين الرقمية ،وأبرز نشاطات التجارة اإللكترونية

 من هاو انسياب غير مباشر )اإلنترنت(، وهي التي تسعى إلى تسهيل تبادل المنتجات التأمينية الرقمية
 ياالجتماعتحقق التباعد  ،الشركات إلى العمالء بشكل سلس من خالل استخدام أدوات وأساليب معينة

رنت لعملية بشكل رئيسي على شبكة اإلنتوالمنافع المطلوبة ألطراف العملية التسويقية، وتتم هذه ا
(Internet Based Marketingفي كافة األنشطة التسويقية )، رويج كاإلعالن والبيع والتوزيع والت

 ،تأمينال هيئة من صادرة داخلية عمل ولوائح أنظمةوذلك من خالل توافر  ،لوثائق التأمين اإللكترونية
 تقنية خدمات مزودي مع شراكات عقدمن خاللها  تسمح، الرقمي التأمين تطبيق نحو التحول تدعم

 حتيةالت البنية في توافر مما تدفع إلىللتأمين،  الرقمية الخدمات إدخال على يساعد بما المعلومات
ذه ه استخدام مخاطرأموال حملة الوثائق من  حمايةالتي تعمل على الرقمي،  التأمين لنظام الكاملة
 (.2018)أمين،  التقنية
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 شركات التأمين على( Covid-19أثير جائحة كورونا )ت 8.2
 ،ي جميع أنحاء العالمفقتصادات الدول امجتمعات و  ىهائاًل عل ( ضغطاً (Covid-19تشكل جائحة 

 القطاعات فيكبيرة  اختالالت توحظل   حيث، لالبتكاروأصبحت مشكلة وحافزًا  ،بما في ذلك التأمين
وأ لمي أسالعا االقتصادوق النقد الدولي فإنه من المتوقع أن يشهد ، ووفقًا لصندواالجتماعية االقتصادية
 (.2020، يونجي )نذ الكساد الكبير في القرن الماضركود له م

رتفع عدد حاالت اد سوق صناعة التأمين، فق ىتأثير مختلف عل (Covid-19هذه الجائحة )وكان ل
السفر  ىكبير في التأمين عل انخفاض، وكان هناك حادي بشكل حالحياة والتأمين الص ىالتأمين عل
 ىحت ومع ذلك لجأت جميع شركات التأمين إلى تغييرات في نظام التفاعل مع حاملي الوثائق ،والسيارات

ن عممارسة األعمال التجارية من المشاركين في السوق من  %90عندما يتمكن أكثر من بالتالي اآلن، 
جذب عمالء جدد  ىفيروس كورونا عللاإليجابي ر تأثيالفهذا يجعل شركات التأمين تشعر ب ب عد

عل النموذج التقليدي للتفا الضعف في ونقاط التصّدعات بعض تأظهر  جائحةال أن كما، بهم واالحتفاظ
 اتاالبتكار جهود شركات التأمين في  ىوذلك من خالل تركيزه عل ،شركات التأمين وحاملي الوثائقبين 

 .(Volosovych et al,2021 )في المستقبل الرقمي واالستثمارات

بشكل عام  االقتصاديةأغلب المؤسسات  ىثار سلبية علآفي ظل ما رتبته جائحة كورونا من و 
ل تدابير وقائية تكف   باتخاذقامت حكومات دول العالم  -بشكل خاص التقليدية والمؤسسات التأمينية

له ان كه التدابير هذ ذتخاان إ ، حيثحاملي الوثائق وموظفي الشركات ،التوازن والحماية لجميع األطراف
ي النشاط التجار  ىذلك نتائج سلبية عل ىعل توترتب ،االقتصاديةأثر كبير في تعطيل جميع األنشطة 

 يكة،ومل رعبد القادوبالتالي ضرورة تفعيل بعض وثائق التأمين ) ،خسائر مالية ىمما أدى إل ؛للشركات
2020.) 

 ارانهيتسببت في  عن هذه الجائحة ناتجمن إغالق جزئي وكامل ن األوضاع الراهنة أ باإلضافة إلى
جميع  اتجهتل الشركات العاملة في مجال سوق التأمين، لذا لج   اقتصاديةوخلق أزمة  ،البورصات

سائدة ال ئيةاالستثنا األحوالالتي تسمح لهم بالتكّيف مع  ،ية واألدوات الجديدةرقمالخدمات ال ىالشركات إل
ء للعمال يحبها تغير جذري في السلوك الشرائوالتي صا ،فيروس كورونا الم ستجد تشارانحاليًا بسبب 

 (.2020جميعًا )العايب، 

غير المسبوقة الدور الحيوي والكبير الذي تؤديه  (Covid-19)ولقد أثبتت أزمة فيروس كورونا 
 استثنائيةالجائحة  التكنولوجيا الرقمية، وكانت قدرة الشبكات واألشخاص في الصمود منذ ظهور هذه
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العديد من الشركات والخدمات، بما في ذلك أنظمة العمل عن ب عد  رقمنةبالفعل، فقد شهد العالم تسارع 
 .(2020، جاو) على شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية لكترونية )الرقمية(والمؤتمرات اإل

ركات، أنها شأن باقي الشش ،ن لشركات التأمين حصة من هذا التحول السريع نحو الرقمنةإحيث 
، ءهذا الوبا انتشارلمكافحة  احترازي راء ( كإجInsurTech) قامت بتطبيق تكنولوجيا التأمينلذلك 

ى ارة إلفرصة عظيمة لتطويرها الم بتكر، وتجدر اإلش من الخبراء أن تكنولوجيا التأمينويعتبر العديد 
 ،يكيمليار دوالر أمر  5.48درت بنحو ق   2020أن إيرادات سوق تكنولوجيا التأمين العالمي في العام 

، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 2025مليار دوالر بحلول عام  10.14ومن المتوقع أن تصل إلى 
الرئيسية في هذا النمو  من أن نقول إن أحد العوامل، اليوم من اآل2025 -2019% في الفترة 10.80

 م بتكرة في صناعة التأمينلتوسيع التقنيات ال دفعة كبيرة ىي أعطذال (Covid-19)سيكون جائحة 
al،2021) Volosovych  et). 

 :مختصرة عن تاريخ قطاع التأمين في ليبيا نبذة 9.2
من تي وال ،هاللقوانين والقواعد التي يقرر و  ،ليبيا كبقية األقطار العربية تخضع للحكم العثماني تعتبر

بحري حيث بدأ تطبيق قانون التأمين ال في ذلك الوقت، التأمين البحري  خاصة ،بينها قوانين التأمين
ن ولهذا يعد هذا القانون أول قانو  ؛(1849العثماني كجزء من المدونة البحرية الصادرة في عام )

 للتأمين يطبق في ليبيا.

لية وفتحت هيئات التأمين اإليطا ،يطاليةقوانين الحكومة اإل( خضعت البالد إلى 1911عام ) وفي
 طاليةولذلك فإن هذه الفروع والوكاالت كانت تخضع مباشرة إلى القوانين اإلي ،ا في ليبياوكاالت له

قوانين الوالذي نص على وجوب تطبيق  ،(2011( الذي صدر فيه القانون رقم )1934حتى عام )
اع ومنها خضوع قط ،المدنية والتجارية والعقوبات اإليطالية صراحة على األراضي والمجتمع الليبي

 هو عليه حتى بعد الوضع في السوق التأميني المحلي على ما واستمر ،أمين إلى تلك القوانينالت
 .(1951ليبيا في عام ) استقاللإعالن 

 ( صدر أول قانون لإلشراف والرقابة على شركات التأمين في وقت لم يكن تزاول1959وفي عام )
ع وقد وصل عدد الفرو  ،شركات األجنبيةوكاالت وفروع ومكاتب ال ى فيه أعمال التأمين في ليبيا سو 

 ( وكالة أو )فرعا(.23ات إلى )يالتي تم تأسيسها في الستين

( 30/5/1964ات عدد من شركات التأمين الليبية كان أولها شركة )ليبيا للتأمين( في )يوتأسس خالل الستين
( بمساهمة ليبية 15/1/1967ثم شركة الصحاري للتأمين في ) ،%(40وعراقية ) %(60بمساهمة ليبية )



1911122021 
 
 

 

45   

 

www.eps.misuratau.edu.ly/ journal/eps 

%( ومصرية 60( بساهمة ليبية )18/1/1968وشركة المختار للتأمين في ) ،%(40%( وأمريكية )60)
 (.16/7/1969وأخيرا شركة شمال أفريقيا للتأمين في ) ،%(40)

على أسس تعمل هذه الصناعة حيث أصبحت ، كبير باهتمامحظيت صناعة التأمين  ذلكوبعد 
ذا هوقد تميز  ،الة في خدمة االقتصاد الوطنيدفع عجلة نموها بما يحقق لها المشاركة الفعّ لعلمية 

ي وف ،ابإصدار جملة من القوانين والتعليمات واإلجراءات المنظمة للنشاط التأميني في ليبي االهتمام
لى ي يهدف إوالذ ،( في اإلشراف والرقابة على شركات التأمين1970لسنة  131مقدمتها القانون رقم )

 بما يكفل ودعم صناعة التأمين ،وضمان حقوق حملة الوثائق ،بسط رقابة شاملة على شركات التأمين
 (.142المسالتي، ص ) إلى جانب تصفية الوكاالت والفروع األجنبية في هذا القطاع ،حماية االقتصاد

 للدراسة العملياإلطار  .3
 يانات وأسلوب المعاينة اإلحصائيةتحليل الب 1.3

 حصائيةيتناول هذا الجزء التعريف بمجتمع الدراسة، وتحليل النتائج، واختبار الفرضيات بالطرق اإل
المجمعة  ( إلجراء التحليل اإلحصائي للبياناتSPSSالمحددة لمنهجية الدراسة، وقد تم استخدام برنامج )

اسي مقياس ليكرت الخم التي تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة، وتم تصميمه بواسطة االستبانةمن 
 لقياس إجابة المشاركين في الدراسة، وذلك على النحو التالي:

 توزيع الدرجات حسب األهمية :(1)جدول رقم 

 موافق بشدة موافق محايد موافقغير  موافق بشدةغير 
1 2 3 4 5 

 

 وعينتها وصف مجتمع الدراسة 2.3

ين أما عينة الدراسة تمثلت في شركات التأميتمثل مجتمع الدراسة في شركات التأمين في ليبيا، 
ين، للتأم للتأمين، شركة القافلة االتحادية)شركة ليبيا للتأمين، شركة  :وهي ،العاملة في مدينة مصراتة

يبستي ركة تششركة المتحدة للتأمين، شركة اليسر للتأمين، شركة التكافل للتأمين، شركة العالمية للتأمين، 
 نحو التالي:للتأمين( وذلك على ال
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 الموزعة االستبانةعينة الدراسة واستمارات  :(2جدول رقم )

االستمارات  فئات عينة الدراسة
 الموزعة

االستمارات 
 المستلمة

االستمارات 
 المفقودة

 االستمارات الصالحة للتحليل
 %النسبة  العدد

 %24 12 8 12 20 شركة ليبيا للتأمين

 %10 5 0 5 5 للتأمين االتحاديةشركة 

 %6 3 0 3 3 شركة القافلة للتأمين

 %10 5 0 5 5 شركة المتحدة للتأمين

 %6 3 0 3 3 شركة اليسر للتأمين

 %6 3 1 3 4 شركة التكافل للتأمين

 %10 5 0 5 5 شركة العالمية للتأمين

 %8 4 1 4 5 شركة تيبستي للتأمين

 %80 40 10 40 50 المجموع

ع موالتي تمت من خالل المقابالت الشخصية  االستبانةعملية توزيع وقد استجابت عينة الدراسة ل
د ، وبععليهم االستبانةبعض المسؤولين في الشركات التي تنتمي لعينة الدراسة وتوزيع عدد من استمارات 

 تماراتبعد تعبئتها، حيث بلغ عدد االس االستبانةفترة زمنية أخرى أجريت مقابلة ثانية لجمع استمارة 
وهي  ،( من عدد االستمارات الموزعة%80نسبة )أي:  ،( استمارة50( استمارة من أصل )40ة )المجمع

 ويمكن االعتماد عليها في تحليل بيانات الدراسة. ،نسبة جيدة

 وصف وتحليل خصائص العينة 3.3
 ية عنإن وجود المعلومات العامة في االستبانة ي عد جانبًا مهمًا يوفر ما يفيد تكوين صورة مبدئ

ى علاء نية، وقد تضمنت االستبانة بنالمستجيبين من حيث المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي والخبرة المه
ته وخبر  ،ومؤهله العلمي ،المسمى الوظيفي له ،شملت الوظيفة الحالية للمستجيبين ،ذلك ثالثة أسئلة

لخبرة والمؤهل العلمي واالمهنية، ويمكن تعليل التركيز على هذه الخصائص بأن معرفة المسمى الوظيفي 
لى ع ات المستجيبين على األسئلة بناءالمهنية، تجعل الباحثين على بصيرة بمدى اختالف واتساق إجاب

 منهأعلى  اختالف مسمياتهم الوظيفية ومؤهالتهم العلمية وخبرتهم المهنية، فاتفاق المستجوبين مثاًل يدل
. وظيفية، ومؤهالتهم العلمية، وخبرتهم المهنيةيحملون نفس االعتقاد بغض النظر على مسمياتهم ال

ابات عالوة على ما سبق فإن معرفة المؤهل العلمي والخبرة المهنية والوظيفة الحالية، يجعل من اإلج
 ومؤهالت ،يتمتعون بمسميات وظيفية جيدة ، السيما إذا كان المستجيبون المتحصل عليها أكثر فائدة

 ويمكن ،ويشغلون مناصب إدارية فعالة في الشركات محل الدراسة ،وسنوات خبرة طويلة ،علمية عالية
 بيان هذه المعلومات العامة والخاصة بموظفي عينة الدراسة كما يلي:
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 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة الحالية :(3الجدول رقم )
 

 

 

 

 

والخاص بتوضيح خصائص عينة الدراسة حسب الوظيفة الحالية  السابقنالحظ من الجدول 
( من المستجوبين في الدراسة وظيفتهم مدير عام، وأن ما نسبته %2.5للمستجوبين أن ما نسبته )

( من المستجوبين في %15يفتهم مستشار، وأن ما نسبته )( من المستجوبين في الدراسة وظ2.5%)
م، وأن ( من المستجوبين في الدراسة وظيفتهم رئيس قس%30الدراسة وظيفتهم مدير إدارة، وأن ما نسبته )

 ( من المستجوبين كانت للوظائف األخرى.%50ما نسبته )

مؤهل حسب ال االستبانةتهدفة ب( أن أفراد عينة الدراسة المس4) رقمجدول  نالحظ من الجدول التالي
كذلك أصحاب  ،(%45حيث بلغت نسبتهم ) ،(بكالوريوسالعلمي تتركز على أصحاب المؤهل العلمي )

 أما أصحاب المؤهل العلمي )ماجستير( فقد ،(%20( حيث بلغت نسبتهم )المؤهل العلمي )دبلوم عال  
ن (، حيث إ%25لغت نسبتهم )بينما أصحاب المؤهالت العلمية األخرى ب ،(%10بلغت نسبتهم )

وت عبر  ،(%75( كانت نسبتهم )ل  دبلوم عا -كالوريوس ب -ماجستير أصحاب المؤهالت العلمية العالية )
هذه النسبة على مدى قدرتهم لإلجابة على االستبانة الموزعة بطريقة علمية وصحيحة مما يعطي 

 االرتياح التام لمصداقية البيانات.

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي يوضح :(4الجدول رقم )
 

 

 

 

( أن معظم المستجوبين لديهم الخبرة في مجال العمل 5) رقم تشير النتائج الموضحة بالجدول التالي
وذلك  ًا،جيد اً ( منهم، وهذا يعتبر مؤشر %37.5وهي ما نسبته ) ،( سنوات10 -5ة تتراوح ما بين )لمد

 .االستبانةإلمكانية االستفادة من هذه الخبرة في اإلجابة على أسئلة 

 %النسبة  العدد الوظيفة الحالية
 %2.5 1 مدير عام

 %2.5 1 مستشار

 %15 6 مدير إدارة

 %30 12 رئيس قسم

 %50 20 أخرى 

 %100 40 اإلجمالي

 %النسبة  العدد المؤهل العلمي
 %10 4 ماجستير

 %45 18 بكالوريوس

 %20 8 دبلوم عالي

 %25 10 مؤهل علمي أخر

 %100 40 اإلجمالي
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 يوضح عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة :(5الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 الطرق اإلحصائية المستخدمة لتحليل البيانات 4.3
 االستبانةالطرق اإلحصائية المستخدمة في اختبار صدق وثبات  1.4.3

ي ف االستبانة Reliability إن من أهم الطرق اإلحصائية المستخدمة للتأكد من درجة صدق وثبات
، لذلك (%60الكثير من الدراسات طريق ألفا كرونباخ، وي عد هذا المقياس جيدًا إذا ما زادت قيمته عن )

بار ج اختتم استخدام هذه الطريقة في اختبار درجة صدق وثبات استبيان هذه الدراسة والجدول التالي نتائ
 .االستبانةألفا كرونباخ لمحاور 

ور ( إلى أن معامالت الثبات مرتفعة في كافة محا6تائج الموضحة بالجدول التالي رقم )تشير الن
بشكل مما يعطي و  ،(%91.4  -%70.1، حيث تراوحت قيمة معامالت ألفا كرونباخ ما بين )االستبانة

 عام طمأنينة تجاه استخدام أداة الدراسة من حيث نسبة الخطأ ودرجة الثبات في النتائج.

 االستبانةلمحاور  Alpha Cronbachنتائج اختبار  :(6م )الجدول رق

 

 اإلحصاءات الوصفية: 2.4.3

تم تحليل البيانات التي تم تجميعها بإجراء التحليالت اإلحصائية الوصفية )العدد، النسب، 
، التفلطح( للتعرف على االتجاه العام إلجابات المستجوبين، االلتواء، المتوسطات، االنحرافات المعيارية

 %النسبة  العدد سنوات الخبرة
 %15 6 سنوات 5أقل من 

 %37.5 15 سنوات 10 – 5

 %12.5 5 سنة 15 – 11

 %35 14 سنة 15أكثر من 

 %100 40 اإلجمالي

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات االستبانةمحاور 
 %86.5 8 المكونة للمحور األول االستبانةأسئلة 

 %91.4 5 المكونة للمحور الثاني االستبانةأسئلة 

 %87.2 5 المكونة للمحور الثالث االستبانةأسئلة 

 %86.8 5 المكونة للمحور الرابع االستبانةأسئلة 

 %70.1 4 المكونة للمحور الخامس االستبانةأسئلة 

 %85.6 27 االستبانةجميع أسئلة محاور 
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المتعلقة بمدى جاهزية شركات  االستبانةواتضح أن معظم اتجاهات المستجوبين إيجابية بالنسبة لفقرات 
التأمين للتحول نحو التأمين الرقمي في ظل جائحة كورونا، وذلك باالستناد إلى قيم المتوسط الحسابي 

(. كما توضح اإلحصائيات الوصفية 3بات المستجوبين، حيث جاءت معظمها بمتوسط أكبر من )إلجا
أيضًا أن نسبة تشتت )االنحرافات المعيارية( لإلجابات صغيرة، وبهذا يتم توضيح تحليالت اإلحصاءات 

لتفلطح، وذلك ، اااللتواءالوصفية باستخدام العدد، النسب، المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، 
 بإدراج جدول تنسيقي لكل محور من محاور استبانة الدراسة حسب هذه المقاييس اإلحصائية.

 تحول نحو التأمين الرقميإجابة عينة الدراسة بخصوص توافر بنية تحتية لل :(7الجدول رقم )

 البيان

 موافق
 بشدة

 غير محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
سط بشدة

الو
 

بي
سا

الح
 

راف
نح

اال
 

ي  ر
عيا

الم
 

واء
اللت

ا
طح 

لتفل
ا

 العدد 
 النسبة %

لــــدى شــــركة التــــأمين أنظمــــة ولــــوائح عمــــل داخليــــة تــــدعم  .1
 التحول نحو تطبيق التأمين الرقمي.

2 23 7 5 3 3.400 1.032 1.04- 0.304 

5 57.5 17.5 12.5 7.5 

ــــدعم تطبيــــق  .2 ــــأمين ت ــــة الت ــــوانين صــــادرة مــــن هيئ ــــوفر ق تت
 اإللكترونية للتأمين. التأمين الرقمي وتقديم الخدمات

0 15 14 8 3 3.025 0.946 0.62- 0.537- 

0 37.5 35 20 7.5 

تســـمح األنظمـــة المعمـــول بهـــا لعقـــد شـــراكات مـــع مـــزودي  .3
بمــا يســاعد علــى إدخــال الخــدمات  ؛دمات تقنيــة المعلومــاتخــ

 الرقمية للتأمين.

4 28 2 2 4 3.650 1.075 1.58- 1.812 

10 70 5 5 10 

لتتماشــى مــع  ؛سـهولة إعــادة هيكلـة األنظمــة ولــوائح العمـل .4
 قواعد السوق الخاصة بصناعة التأمين الرقمي.

3 19 11 4 3 3.375 1.030 0.83- 0.310 

7.5 47.5 27.5 10 7.5 

توافر مزودي خدمات تقنية المعلومات تراعي خصوصية ي .5
 وطريقة عمل شركات التأمين فيما يتعلق بالتأمين الرقمي.

2 13 17 7 1 3.200 0.882 0.17- 0.081- 

5 32.5 42.5 17.5 2.5 

ــــــوافر شــــــركات  .6 ــــــت تتضــــــمن تســــــخير  اتصــــــاالتتت وإنترن
ين لبنــاء البنيــة التحتيــة الكاملــة لنظــام التــأم تكنولوجيــا التــأمين

 الرقمي.

2 19 8 9 2 3.250 1.031 0.53- 0.656- 

5 47.5 20 22.5 5 

توجـد لـدى شــركة التـأمين أنظمـة حمايــة صـادرة عـن هيئــة  .7
 لتخفيف حدة مخاطر استخدام التقنية. ؛التأمين

1 13 9 12 5 2.825 1.106 0.11- 1.089- 

2.5 32.5 22.5 30 12.5 

تســـعى شـــركة التـــأمين إلـــى تحســـين البيئـــة التنظيميـــة مـــن  .8
 خالل االعتماد على التكنولوجيا في تطوير صناعة التأمين.

9 23 3 4 1 3.875 0.965 1.17- 1.360 

22.5 57.5 7.5 10 2.5 

 2.422 -1.41 0.725 3.325 اإلجمالي

( أن مجموعة من اإلحصاءات الوصفية )العدد، النسبة، المتوسطات، االنحرافات 7) رقم يتضح من الجدول التالي
: أن نسبة أفراد كاآلتيا التأمين الرقمي، يمكن توضيحه، التفلطح( لجاهزية شركات التأمين للتحول نحو االلتواءالمعيارية، 
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 -%2.5وتقع هذه النسبة ما بين ) ،ة التحتية(أسئلة المحور األول )توافر البنيهم بالموافقة على أغلب راؤ العينة تتجه آ
العينة تتجه ينما نسبة من أفراد نحو الوسطية )محايد(، ب آراؤهم  ( من أفراد العينة تتجه %42.5 -%5(، وبنسبة )70%
وتقع هذه  ،هم نحو ضعف جاهزية شركات التأمين فيما يتعلق بتوافر البنية التحتية الالزمة للتحول نحو التأمين الرقميآراؤ 

 (.3.325(، وقد كان متوسط اإلجابات لهذا المحور )%30 -%2.5النسبة ما بين )

موعة من اإلحصاءات الوصفية )العدد، النسبة، ( أن مج8) رقم يتضح من الجدول التالي     
تأمين ، التفلطح( لجاهزية شركات التأمين للتحول نحو الااللتواءالمتوسطات، االنحرافات المعيارية، 

ئلة هم بالموافقة على كافة أس: أن نسبة من أفراد العينة تتجه آراؤ كاآلتيالرقمي، ويمكن توضيحها 
 -%7.5حملة الوثائق وشركات التأمين( وتقع هذه النسبة ما بين ) المحور الثاني )توافر الثقة بين

سطية، بينما كانت نسبة نحو الو  همآراؤ من أفراد العينة تتجه  %(27.5 -%7.5(، وبنسبة )62.5%
 ثقة بيننحو ضعف جاهزية شركات التأمين فيما يتعلق بتوافر عنصر ال آراؤهم  أفراد العينة الذين تتجه 

(، وقد %22.5 -%5ات التأمين الالزمة للتحول نحو التأمين الرقمي تتراوح ما بين )حملة الوثائق وشرك
 (.3.540كان متوسط اإلجابات لهذا المحور )

 إجابة عينة الدراسة بخصوص توافر الثقة بين حملة الوثائق وشركات التأمين :(8الجدول رقم )

 البيان

 موافق
 غير محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
 موافق
 الوسط بشدة

 الحسابي
 االنحراف
 التفلطح االلتواء المعياري 

 العدد
 النسبة %

توافر الثقة بين شركة التأمين والعمالء )حملة الوثـائق(  .1
يســـــاهم فـــــي التحـــــول الرقمـــــي إلمكانيـــــة تقـــــديم الخـــــدمات 

 التأمينية في ظل جائحة كورونا.

5 25 5 2 3 

3.675 1.022 1.41- 1.846 
12.5 62.5 12.5 5 7.5 

تسعى شركة التأمين لتقـديم الـدعم الفنـي الكـافي لخدمـة  .2
 من الخدمات الرقمية. واالستفادةلكسب ثقتهم  ، العمالء

12 20 3 2 3 
3.900 1.127 1.37- 1.521 

30 50 7.5 5 7.5 

للخبـرة  امتالكهاتتمتع شركة التأمين بالكفاءة من خالل  .3
اتهــا التزاملعمــل بشــكل جيــد والوفــاء بوالقــدرة الكافيــة علــى ا

 حملة الوثائق يعزز الثقة لدى العاملين معها. اتجاه

8 19 7 4 2 

3.675 1.071 0.87- 0.390 

20 47.5 17.5 10 5 

تقوم شركة التـأمين بـإجراء دراسـات جـدوى دقيقـة تفسـر  .4
وتقلــل مــن الغمــوض  ،عوامــل الخطــر فــي التــأمين الرقمــي

 .عند حملة الوثائق

4 16 11 6 3 

3.300 1.090 0.51- 0.320- 

10 40 27.5 15 7.5 

تقوم شركة التأمين بـإجراء دراسـات دوريـة لقيـاس رضـا  .5
العمالء عـن الخـدمات اإللكترونيـة فـي ظـل جائحـة كورونـا 

 لكسب المزيد من العمالء. ،وتحسينها بشكل مستمر

3 15 10 9 3 

3.150 1.098 0.31- 0.727- 
7.5 37.5 25 22.5 7.5 
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 1.465 -1.27 0.933 3.540 اإلجمالي

( أن مجموعة من اإلحصاءات الوصفية )العدد، النسبة، 9) رقم يتضح من الجدول التالي
أمين الت، التفلطح( لجاهزية شركات التأمين للتحول نحو االلتواءالمتوسطات، االنحرافات المعيارية، 

ر لة المحو هم تجاه الموافقة على كافة أسئؤ راآنسبة من أفراد العينة تتجه : كاآلتيقمي يمكن توضيحها الر 
راد العينة الذين اتجهت بينما أف(، %50 -%5وتتراوح هذه النسبة ما بين ) ،الثالث )توافر منتجات رقمية(

ن أفراد هذه خر م(، والبعض اآل%45 -%25هم نحو الوسطية )محايد( كانت نسبتهم ما بين )ؤ راآ
مين نحو ضعف شركات التأمين فيما يخص توافر منتجات رقمية للتحول نحو التأ آراؤهم  ة اتجهت العين

ذا المحور (، وكان متوسط اإلجابات له%12.5 -%5الرقمي حيث كانت نسبتهم محصورة بين )
(3.375.) 

 تأمينإجابة عينة الدراسة بخصوص توافر منتجات رقمية )إلكترونية( لدى شركات ال :(9جدول رقم )

 البيان

 موافق
 غير محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
 موافق
 الوسط بشدة

 الحسابي
 االنحراف
 التفلطح االلتواء المعياري 

 العدد
 النسبة %

إمكانية بيع وثائق  اتجاهلدى شركة التأمين تصورات  .1
 التأمين مصممة لتناسب الهواتف الذكية.

2 11 18 5 4 
3.050 1.011 0.41- 0.029 

5 27.5 45 12.5 10 

يمكن لشركة التأمين محاكاة منتج تقليدي وتقديمه  .2
 رقميًا يتميز بالجودة وعدم التعقيد.

3 20 11 3 3 

3.425 1.009 0.96- 0.697 
7.5 50 27.5 7.5 7.5 

في إطالق منتجات رقمية  الجاهزيةلدى شركة التأمين  .3
 .19جديدة في ظل كوفيــد 

4 16 13 5 2 
3.375 1.004 0.51- 0.044 

10 40 32.5 12.5 5 

منتجات  ابتكاريقود التخصص في مجال التأمين إلى  .4
رقمية تصل بأقل تكلفة لكافة شرائح المجتمع )أو ما 

 يعرف بالشمول المالي(.

5 19 11 2 3 

3.525 1.037 0.94- 0.840 

12.5 47.5 27.5 5 7.5 

تأمين لمنح العمالء وثائق إلكترونية تسعى شركة ال .5
 جائحة كورونا. انتشارلمنتج التأمين الصحي في ظل 

4 20 10 4 2 

3.500 0.987 0.84- 0.551 

10 50 25 10 5 

 2.203 -1.12 0.821 3.375 اإلجمالي

( أن مجموعة من اإلحصاءات الوصفية )العدد، النسبة، 10) رقم يتضح من الجدول التالي
، التفلطح( لجاهزية شركات التأمين في التحول نحو التأمين االلتواءالمتوسطات، االنحرافات المعيارية، 

بالموافقة على كافة أسئلة  آراؤهم  : أن نسبة من أفراد العينة تتجه كاآلتيالرقمي ويمكن توضيحها 
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نسبة أفراد العينة الذين (، وكانت %50 -%10المحور الرابع )واجهة الموقع( وتقع هذه النسبة ما بين )
(، بينما أفراد العينة الذين كانت آرائهم تتجه إلى %45 -%12.5اتجهوا نحو الوسطية تتراوح بين )

ضعف جاهزية شركات التأمين فيما يتعلق بتوافر موقع إلكتروني )واجهة الموقع( للتحول نحو التأمين 
 (.3.515توسط اإلجابات لهذا المحور )(، وكان م%17.5 -%2.5الرقمي كانت نسبتهم تتراوح بين )

 إجابة عينة الدراسة بخصوص توافر موقع إلكتروني )واجهة الموقع( لشركات التأمين :(10جدول رقم )

 البيان

 موافق
 غير محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
 موافق
 الوسط بشدة

 الحسابي
 االنحراف
 التفلطح االلتواء المعياري 

 العدد
 النسبة %

لدى شركة التأمين الجاهزية للتعاقد مع شركات  .1
و  واجهة إلكترونيةتعمل على وضع  ،متخصصة

 تخدم التأمين الرقمي. تصميمها حيث

4 20 9 6 1 

3.500 0.960 0.63- 0.034- 

10 50 22.5 15 2.5 

في واجهة  استرشاديهتوجد عروض توضيحية وأدلة  .2
لروابط بشكل تمكن المستخدم من التنقل بين ا ،الموقع

 أكثر سهولة.

5 10 18 5 2 

3.275 1.012 0.12- 0.002- 
12.5 25 45 12.5 5 

 ،الموقع الرسمي لشركة التأمين يعمل بكفاءة عالية .3
تتماشى مع طبيعة عمل  ،ويتمتع بدرجة أمان مرتفعة

 صناعة التأمين.

9 19 5 4 3 

3.675 1.163 0.96- 0.251 

22.5 47.5 12.5 10 7.5 

يمنح الموقع اإللكتروني اسم مستخدم ورقم سري  .4
بحيث يضمن سرية البيانات والحفاظ  ،خاص بكل عميل

 عليها من عمليات التزوير واالختالس.

12 14 5 6 3 

3.650 1.271 0.70- 0.579- 

30 35 12.5 15 7.5 

بحيث  ،تسعى شركة التأمين لتطوير واجهة الموقع .5
ر سداد رسوم االشتراكات عن طريق تتضمن إمكانية اختيا

 وسائل الدفع اإللكترونية المعمول بها في ليبيا.

9 12 10 7 2 

3.475 1.176 0.33- 0.774- 

22.5 30 25 17.5 5 

 0.511 -0.71 0.907 3.515 اإلجمالي

طات، ( أن مجموعة من اإلحصاءات الوصفية )العدد، النسبة، المتوس11يتضح من الجدول التالي )
: أن كاآلتيللتحول الرقمي ويمكن توضيحها  لمعرفة الجاهزية، التفلطح( االلتواءاالنحرافات المعيارية، 

 للتحول الجاهزيةبالموافقة على كافة أسئلة المحور الخامس ) آراؤهم  نسبة من أفراد العينة تتجه 
تجوبين في العينة إلى (، واتجهت أراء فئة من المس%60 -%10وتقع هذه النسبة ما بين ) ،الرقمي(

تتجه نحو  آراؤهم  (، أما باقي أفراد العينة فقد كانت %35 -%10وكانت نسبتهم ) ،الوسطية )المحايد(
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(، %15 -%2.5ضعف جاهزية شركات التأمين فيما يخص التحول الرقمي حيث تتراوح نسبتهم بين )
 (.3.687بينما معدل متوسط اإلجابات كان )

 الرقمي للتحول الجاهزيةعينة الدراسة بخصوص إجابة  :(11جدول رقم )

 البيان

 موافق
 غير محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
 موافق
 الوسط بشدة

 الحسابي
 االنحراف
 التفلطح االلتواء المعياري 

 العدد
 النسبة %

توجــد رةبــة لــدى العمــالء )حملــة الوثــائق(  .1
ـــــة لشـــــركة  فـــــي التفاعـــــل مـــــع التقنيـــــات الحديث

 ين.التأم

4 21 9 6 0 

3.575 0.873 0.48- 0.419- 

10 52.5 22.5 15 0 

 ،توجــد رةبــة فــي شــراء وثــائق تــأمين رقميــة .2
تحقــــق التباعــــد االجتمــــاعي فــــي ظــــل جائحــــة 

 كورونا.

5 17 12 6 0 

3.525 0.905 0.18- 0.669- 

12.5 42.5 30 15 0 

تســــــــاهم القــــــــرارات والتشــــــــريعات الوزاريــــــــة  .3
ر التجــــول فــــي التفكيــــر ظــــبفــــرض حالمتعلقــــة 

 للتحول نحو التأمين الرقمي.

6 16 14 1 3 

3.525 1.037 0.79- 0.825 

15 40 35 2.5 7.5 

 الجاهزيـةالموظفين في شركة التـأمين  ىلد .4
 في تشغيل الخدمات الرقمية.

11 24 4 1 0 

4.125 0.686 0.66- 1.235 

27.5 60 10 2.5 0 

 0.298 -0.34 0.642 3.687 اإلجمالي

 فرضيات الدراسة: الختبارالتمهيد  5.3

سيتم تحليل معامل  -OLSبداية وقبل الشروع في اختبار فرضيات الدراسة وذلك الستخدام المقدر 
-Multiاالرتباط )تفسير قوة واتجاه العالقة( والتحقق من عدم وجود مشكلة االرتباط الخطي العالي )

collinearityحتى نستطيع الوثوق بنتيجة االنحدار للنماذج القياسية وقدرتها  ت الدراسة،( بين متغيرا
 (.2011التفسيرية للعالقة التي تجمع بين متغيراتها )الكور، 
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 تحليل قوة االرتباط بين متغيرات الدراسة: 1.5.3

لبنية وافر ات) :وهي ،لمعرفة قوة العالقة بين المتغيرات المستقلة (بيرسون )تم استخدام معامل االرتباط 
 قمية،ر التحتية للتحول نحو التأمين الرقمي، الثقة بين حملة الوثائق وشركات التأمين، توافر منتجات 

الذي تباط و الرقمي(، ويعرف معامل االر  للتحول الجاهزيةوالمتغير التابع وهو ) ،وجهة الموقع اإللكتروني(
قيمته  متغيرين، حيث تتراوح نة االرتباط بيعبارة عن مقياس رقمي يقيس قو  :" بأنهRي رمز له بالرمز "

سالبة على ( وتدل إشارة المعامل الموجبة على العالقة الطردية، بينما تدل اإلشارة ال1- ،1+بين )
 العالقة العكسية.

لخطية الثنائي لقياس قوة واتجاه العالقة ا (بيرسون )( نتائج معامل ارتباط 12ويوضح الجدول رقم )
مكن يتغيرات الدراسة، ومن خالل االختبار اإلحصائي المرافق لقيمة معامل االرتباط بين كل زوج من م

 .لتابعإقرار أو عدم إقرار بوجود عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين المتغيرات المستقلة والمتغير ا

 سةوالذي يلخص نتائج تحليل االرتباط بين متغيرات الدرا ،(12) رقم ونالحظ من الجدول التالي
ني ال تعا لتحول الرقمي، حيث أظهرت النتائج أنهل الجاهزيةوكذلك المتغير التابع المتمثل في  ،المستقلة

رات متغي أعلى معامل ارتباط بين أنه لم يتعد :أي ،المتغيرات من مشكلة االرتباط الخطي المتعدد العالي
( اجهة موقعو وافر قة، توافر منتجات رقمية، تالدراسة المستقلة والمتمثلة في )توافر البنية التحتية، توافر الث

 (. %23.3( ما نسبته )الرقمي لتحولل الجاهزيةوالمتغير التابع المتمثل في )

 ( مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدراسة12جدول رقم )

 المتغيرات
توافر بنية تحتية 

للتحول نحو التأمين 
 الرقمي

الثقة بين حملة 
الوثائق وشركات 

 التأمين

توافر منتجات 
 للتحول الجاهزية واجهة المواقع رقمية

 الرقمي

توافر بنية تحتية 
للتحول نحو التأمين 

 الرقمي
1     

الثقة بين حملة الوثائق 
 وشركات التأمين

**0.542 1    

   1 0.076 -0.024 توافر منتجات رقمية

  1 -0.198 0.233 0.442** واجهة المواقع

 1 0.035 0.638** -0.209 -0.091 ميالرقالجاهزية للتحول 

 %1تشير إلى أن قيمة معامالت االرتباط  دالة إحصائيّا عند مستوى معنوية أقل من   ** 

 ن باالعتماد على نتائج تحليل البيانات.يمن إعداد الباحث المصدر:
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 (:Fاختبار وتحليل معنوية النموذج عن طريق اختبار ) 6.3
ة ( معامل التحديد )القو 2Rوالذي يتضمن قيم تحليل التباين، و) ،(13) رقم يوضح الجدول التالي

ة لجاهزياعلى حجم تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع والمتمثل في  وذلك للتعرفالتفسيرية( 
ت والتي تعني أن التغير بوحدة واحدة في المتغيرا ،%(2R( )53.1لتحول الرقمي، حيث بلغت قيمة )ل

 % من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع.53.1لة ي فسر ما نسبته المستق

( 2Rن معامل التحديد )أتشير إلى  فإنه( 13 -3) التالي رقم في الجدول F من خالل نتائج اختبارو 
ق الوثائ (، وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة المتمثلة )توافر بنية تحتية، الثقة بين حملة%53.1بلغ )

 من التغيرات %53.1التأمين، توافر منتجات رقمية، واجهة الموقع( تشرح وتفسر ما نسبته وشركات 
عنوية م( جاءت معنوية عند مستوى F(، وأن قيمة )الرقمي لتحولل الجاهزيةالحاصلة في المتغير التابع )

 رئيسيةوبناًء على ما سبق يتم قبول فرضية الدراسة ال ،sig (0.000)، حيث كانت قيمة %1أقل من 
حة لدى شركات التأمين الليبية القدرة للتحول نحو التأمين الرقمي في ظل جائ :والتي تنص على أنه

 كورونا. 

 معنوية معادلة االنحدار المتعدد وقوتها التفسيرية (:13 الجدول رقم )

Std. Error of 

the Estimate 

2Adjusted R 2R R Model 

0.46455 0.477 0.531 a0.728 1 

           F                                                          9.894 

bSig                                                         0.000                
 

 نحدارولفحص واختبار معنوية معدالت االنحدار المتعدد المقّدر، واختبار األداء العام لنموذج اال
ند ع( Fتم استخدام توزيع اختبار إحصائية ) -تخدم الختبار فرضيات الدراسة( وقوتها التفسيرية)المس

فرضية ( قبول ال13 -3%(، حيث بينت النتائج الموضحة بالجدول السابق )1مستوى معنوية أقل من )
خدمة لمستالتي تنص على أن معدالت االنحدار المقدرة او البديلة ورفض فرضية العدم لنموذج الدراسة، 

 عنويةالختبار فرضيات الدراسة لها معنوية إحصائية في شرح وتفسير سلوك المتغير التابع عند مستوى م
ن التأمي %(، والختبار أثر المتغير المستقل لنموذج الدراسة والمتمثلة في تحديات التحول نحو1أقل من )

واجهة  قمية،ت التأمين، توافر المنتجات الر الرقمي )توافر البنية التحتية، الثقة بين حملة الوثائق وشركا
ر سوف تستخدم الدراسة تحليل االنحدا -الرقميلتحول الجاهزية لعلى المتغير التابع وهو  الموقع(

 المتعدد المطبق على النموذج القياسي المستخدم الختبار فرضيات الدراسة. 
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 اختبار الفرضيات باستخدام االنحدار المتعدد: 7.3
ه تأثير ل( أن متغير توافر البنية التحتية 14) رقم بالجدول التالي الموضحة ( (tج اختبارتبين نتائ

ستوى م، إال أنه غير دال إحصائّيا عند (لتحول الرقميالجاهزية ل)سالب االتجاه على المتغير التابع 
التي و  ،يةوقبول الفرضية العدم ،لفرعية األولى، وعليه يتم رفض فرضية الدراسة ا( %5)معنوية أقل من

 تنص على عدم توافر بنية تحتية تدعم التحول نحو التأمين الرقمي.

وجب أن متغير الثقة بين حملة الوثائق وشركات التأمين له تأثير م (t) اختباركما أشارت نتائج 
(، وعليه يتم قبول فرضية 0.216وبمعامل انحدار يبلغ ) (،%5) منومعنوي عند مستوى معنوية أقل 

 ،يبيةن اللتتوافر الثقة بين حملة الوثائق وشركات التأمي :والتي تنص على أنه ،الثانية فرعيةالدراسة ال
 تدعم التحول نحو التأمين الرقمي.

 (t)باراختوفيما يخص متغير توافر منتجات رقمية )إلكترونية( فقد أشارت نتائج االنحدار بناًء على 
 من ودال إحصائّيا عند مستوى معنوية أقلأن متغير توافر منتجات رقمية )إلكترونية( له تأثير مهم 

بول وبناًء على ذلك يتم ق (،0.557لتحول الرقمي، وبمعامل انحدار بلغ )ل الجاهزيةعلى متغير  %(1)
ركات تتوافر منتجات رقمية )إلكترونية( لدى ش :والتي تنص على أنه ،فرعية الثالثةفرضية الدراسة ال

 ن الرقمي.تدعم التحول نحو التأمي ،التأمين الليبية

معنوي ( أن متغير واجهة الموقع له تأثير موجب و 14بالجدول ) الموضحة (t) اختباركما تبين نتائج 
(، وعليه يتم قبول فرضية الدراسة 0.182، وبمعامل انحدار بلغ )%5عند مستوى معنوية أقل من 

عم ية يدكات التأمين الليبالتي تنص على توافر موقع إلكتروني )واجهة الموقع( لدى شر  فرعية الرابعةال
 التحول نحو التأمين الرقمي.

 ( نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد بين متغيرات الدراسة14 -3جدول رقم )
Sig T Standardized 

Coefficients 

Un standardized 

 Coefficients 

Model 

Beta Std. Error B 

0.001 3.776  0.526 1.985 Constant 

توافر بنية تحتية للتحول نحو  -0.016 0.132 -0.018 -0.119 0.906
 التأمين الرقمي

الثقة بين حملة الوثائق وشركات  0.216 0.095 0.313 2.262 0.030
 التأمين

 توافر منتجات رقمية )إلكترونية( 0.557 0.093 0.712 5.979 0.000

 واجهة الموقع 0.182 0.093 0.257 1.944 0.043
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 نتائج الدراسة مناقشة 8.3

فات ، المتوسطات، االنحراالمئوية النسب )التكرارات،حصاءات الوصفية والمتمثلة في من خالل اإل
 م نموذجوكذلك استخدا، التفلطح( للتعرف على االتجاه العام إلجابات المستجوبين، واءتااللالمعيارية، 

ة مدى جاهزيت الدراسة للتعرف على (، بهدف اختبار فرضياOLSاالنحدار المتعدد باستخدام المقدر )
من خالل دراسة مدى توافر أهم  شركات التأمين للتحول نحو التأمين الرقمي في ظل جائحة كورونا

ملة حة بين توافر الثقو ة التحتية، والمتمثلة في توافر البني ،الرقميالمتطلبات الرئيسية لتطبيق التأمين 
حها يمكن توضي توافر موقع الكتروني )واجهة موقع(و مية، توافر منتجات رقو الوثائق وشركات التأمين، 

 على النحو التالي:

 اختبارأشارت نتائج : متطلبات البنّية التحتّية(t) علق بمعرفة لنموذج االنحدار المستخدم والمت
ستوى معنوية عند معلى جاهزية شركات التأمين للتحول الرقمي كانت غير ة التحتية متطلبات البنيأثر 

وجاءت هذه النتيجة منسجمة مع نتائج اإلحصاءات (، 14وذلك كما في الجدول رقم ) (%5 )أقل من
ول حراء المستجوبين آوالتي أكدت أن أغلب  ،)توافر بنية تحتية(الوصفية المتعلقة بالمحور األول 

سة ها درامن ،إال أن هذه النتيجة جاءت مختلفة مع بعض الدراسات السابقة، الموافقة العبارات كانت بعدم
ي ف(، والتي أكدت على ضرورة توافر بنية تحتية وتشريعية تدعم التحول الرقمي 2019)  سميرة ومحمد

في  نإلى قصور القوانين الصادرة من هيئة التأمي هذا االختالفوقد يرجع شركات التأمين الجزائرية، 
ة صوصيّ نية المعلومات تراعي خ، أو قد يرجع إلى قلة مزودي خدمات تقمين الرقميتدعم تطبيق التأ ليبيا

  .أمين فيما يتعلق بالتأمين الرقميوطريقة عمل شركات الت
  أشارت نتائج اختبار توافر الثقة بين حملة الوثائق وشركات التأمين:متطلبات(t)  لنموذج

 توافر الثقة بينمتطلبات والمتعلق بمعرفة أثر  (،14 وذلك كما في الجدول رقم )االنحدار المستخدم 
، (%5)جاهزية للتحول الرقمي كانت معنوية عند مستوى أقل منالعلى حملة الوثائق وشركات التأمين 

وهذا يعني وجود عالقة طردية بين متغير )الثقة بين حملة الوثائق وشركات التأمين( والمتغير التابع 
أدى  في ليبيا التأمينكلما ارتفعت الثقة بين حملة الوثائق وشركات  :لتحول الرقمي(، بمعنىل الجاهزية)

 لخدمة الكافي الفني الدعم لتقديم التأمين شركة تسعىعندما ف ؛الرقمي للتحول الجاهزيةذلك إلى زيادة 
 خالل من بالكفاءة تتمتعالتي  التأمين شركة، وذلك ألن الرقمية الخدمات في ثقتهم تزداد العمالء

 عززت الوثائق حملة اتجاه بالتزاماتها والوفاء جيد شكلب العمل على الكافية والقدرة للخبرة امتالكها
 التأمين في الخطر عوامل تفسر دقيقة جدوى  دراسات إجراءإلى  ، باإلضافةمعها العاملين لدى الثقة

، وفي ، كل ذلك يساهم في الجاهزية للتحول الرقميالوثائق حملة لدى الغموض قللمما ي ؛الرقمي
قد يصعب عندها التحول نحو التأمين الرقمي، فائق وشركات التأمين حالة ضعف الثقة بين حملة الوث
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(، والتي أشارت نتائجها إلى ضعف الثقة بين حملة 2019وهذا ما أكدته دراسة حمدوش ونقروش )
الوثائق وشركات التأمين الجزائرية من خالل عدم توافر األمان بسبب عدم ضمان سرية وأمن 

مما يعني صعوبة التحول الرقمي لدى شركات التأمين  ؛ميل والوسيطالمعلومات التي تبادلها بين الع
 الجزائرية. 

 :تطلبات توافر منتجات رقميةم .1

تأمين جاهزية شركات التوافر منتجات رقمية على موجب االتجاه ل أثروجود  (t)التقطت نتائج اختبار
تأمين لتحول نحو الأن عملية اوهذا يعني  (،14وذلك كما في الجدول رقم ) ،للتحول نحو التأمين الرقمي

ا هءبحيث يستطيع العمالء شرا ؛ونية(تر بشكل كبير على مدى توافر منتجات رقمية )إلكالرقمي ترتكز 
ة دراسوهذه النتائج جاءت متوافقة مع ، واالستفادة منها من خالل األجهزة الذكية وأجهزة الحاسوب

(2020)Klonowska et. al  (2020)دراسة دا، وكذلك قطاع التأمين في بولن علىBabuna   على
دي تقليالن لى أن شركات التأمين التي تقدم خدمات التأميكاّل منهما إأشارت والتي قطاع التأمين في غانا 

لى إذلك مما يؤدي  ؛حيث انخفض حجم الوثائق المباعة ،تأثرت وبشكل سلبي بعد ظهور جائحة كورونا
التالي ارتفاع المخاطر، األمر الذي يدفع شركات بو  ،انخفاض األرباحانخفاض الحصة السوقية و 

 ،لذكيةايمكن بيعها للعمالء الكترونّيا عبر األجهزة  ،التأمين العمل على ابتكار منتجات رقمية جديدة
 (.المالي بالشمول يعرف ما) المجتمع شرائح لكافة تكلفة بأقل تصل

 متطلبات توافر موقع الكتروني )واجهة موقع( .2

عرفة والمتعلق بم -(14كما في الجدول رقم ) -لنموذج االنحدار المستخدم   (t)بارأشارت نتائج اخت
 جاهزية للتحول الرقمي كانت معنوية عندالعلى توافر موقع الكتروني )واجهة موقع( أثر متطلبات 
 يملتحول الرقل الجاهزيةو واجهة الموقع توافر وهذا يعني وجود عالقة طردية بين  (%5)مستوى أقل من

تأمين نحو الوسهولة التنقل بين الروابط يدعم التحول  ووضوحها واجهة الموقعن كفاءة إ، حيث في ليبيا
مع نتائج دراسة حمدوش ونقروش ما  إلى حد ّ الرقمي )اإللكتروني(، وهذه النتائج جاءت منسجمة 

 وني )واجهةتتوفر لديها موقع الكتر  -(، التي أشارت إلى أن معظم شركات التأمين الجزائرية2019)
في حيث يكت ،إال أن الخدمات المقدمة من خالله متباينة بين شركة وأخرى  ؛موقع( على شبكة اإلنترنت

مين بعضها بعرض المعلومات األساسية وأسماء الوكاالت والعناوين، وحتى يمكن القول بأن شركات التأ
 يث واجهة الموقعضرورة تحد فعليها في الجزائر جاهزة بالشكل الكافي للخوض نحو التأمين الرقمي

ا األمر الذي يحقق له ،وكذلك سهولة الحصول على وثائق تأمينية، بحيث يسهل التنقل بين الروابط؛
   الكثير من المزايا.
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 ملخص النتائج 1.4ا
مين دفت هذه الدراسة إلى معرفة التحديات التي تواجه شركات التأمين الليبية للتحول نحو التأه

 شركاتالرقمي، وذلك من خالل اختبار وتحليل أثر )توافر البنية التحتية، والثقة بين حملة الوثائق و 
قدر لتحول الرقمي، باستخدام مالجاهزية ل( على لمنتجات الرقمية، وواجهة الموقعالتأمين، وتوافر ا

(OLSواآلتي أهم االستنتاجات والتفسيرات التي تم التوصل إليها من خال ،) ر اختبال تحليل البيانات و
 الفرضيات:

 اهزيةالجع )على المتغير التاب االتجاهأظهرت نتائج الدراسة أن متغير البنية التحتية له تأثير سالب  .1
 أن هذ التأثير غير دال إحصائيًا. إال ؛لتحول الرقمي(ل

 ودال أن متغير الثقة بين حملة الوثائق وشركات التأمين له تأثير موجبإلى أشارت النتائج   .2
ن إحصائيًا، وهذا يعني وجود عالقة طردية بين متغير الثقة بين حملة الوثائق وشركات التأمي

ل لتحو ل الجاهزيةلتحول الرقمي(، وهذا يعني أن ارتفاع الثقة يعزز من ل الجاهزيةوالمتغير التابع )
 الرقمي.

 ائياً أثير مهم، ودال إحصفيما يخص متغير توافر منتجات رقمية فقد أظهرت نتائج الدراسة أن له ت .3
لرقمي ا، وهذا يعني أن عملية التحول نحو التأمين (لتحول الرقميل )الجاهزيةعلى المتغير التابع 

ة ترتكز وبشكل كبير على مدى توافر منتجات رقمية يتم التداول عليها من خالل األجهزة الذكي
 .وأجهزة الحاسوب

لما ك هاإللكتروني( له تأثير موجب ومعنوي، أي أنبينت النتائج أن متغير واجهة الموقع )الموقع  .4
 لتحولل الجاهزيةزادت كفاءة ووضوح واجهة الموقع وسهولة التنقل بين الروابط أدى ذلك إلى زيادة 

 الرقمي.

أثرها مستقلة و بناًء على اختبار االنحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة ال -أخيرًا أشارت نتائج الدراسة .5
أمين والتي تنص على أنه لدى شركات الت ،تم قبول فرضية الدراسة الرئيسية -على المتغير التابع

 53.1%( 2Rالليبية القدرة للتحول نحو التأمين الرقمي في ظل جائحة كورونا، حيث كانت قيمة )

 .(%1) من( كانت معنوية عند مستوى معنوية أقل Fوأن قيمة )

 
 توصيات الدراسة: 2.4
 لظ في ،الرقمي التأمين نحو للتحول التأمين شركات جاهزية لموضوع الدراسة هذه تناول خالل من   

 لتالية:اوباالستناد إلى النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الدراسة ت قدم التوصيات  كورونا، جائحة
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على هيئة التأمين إصدار قوانين وتشريعات تدعم تطبيق التأمين الرقمي وتقديم الخدمات  .1
للتخفيف من حدة مخاطر  ،إصدار قوانين وأنظمة حماية عليها كذلكو  اإللكترونية للتأمين،
 استخدام هذه التقنية.

 فيمايقتها وطر  عمل شركات التأمينعلى مزودي خدمات تقنية المعلومات أن تراعي خصوصية  .2
ات حتى يتسنى لشركات التأمين الليبية التوسع في تقديم الخدم ،يتعلق بتطبيق التأمين الرقمي

 اإللكترونية(.التأمينية الرقمية )

األجهزة الذكية وأجهزة  عبرعلى شركات التأمين أن تمنح العمالء منتجات التأمين الصحي  .3
 لكي تساعد على تحقيق التباعد االجتماعي في ظل جائحة كورونا. ،الحاسوب

 وثائق(تأخذ في االعتبار وجهة نظر العمالء )حملة ال التي يوصي الباحثون إجراء المزيد من الدراسات .4
 ول الرقمي.لتحلفي 
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