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الملخ�ض

ان عالقة التأمني بالنمو االقتصادي والتجاري يف الدول املتقدمة هي عالقة قوية جدا، إذ يعد قطاع التأمني 
فيها من القطاعات املهمة واحليوية، إذ متثلت مشكلة البحث الرئيسة يف أن التامني يف العراق مل يرتِق بالشكل 
النشاط  تنمية  يف  اجيايب  دور  للتامني  البحث  فرضيات  اهم  من  وكانت  التجاري  النشاط  جمال  يف  املطلوب 
التجاري، و هيدف هذا البحث إىل بيان أمهية ثقافة التامني لدى التاجر الكربالئي ومن خالل البحث استنتج أن 
التاجر الكربالئي ال يشرتي سوى املنتجات التأمينية اإلجبارية وال يملك وعيًا تأمينيًا، واوىص البحث رضورة 
العمل عىل رفع الثقافة التأمينية لدى التجار بشكل خاص من خالل اللقاءات التلفازية والندوات والتي تظهر 

امهية التامني بجميع مفاصله وباألخص امهيته يف دفع النشاط التجاري ومحاية التجار.

الكلامت االفتتاحية: الثقافة التأمينية، التجارة، التاجر.

The effect of insurance culture on the movement of trade in Karbala

Assist.instructor

 Mustafa Muhammad Hassan Al-Kaishwan

Al-Taf University College

Abstract
The relationship between economic and commercial growth with insurance in developed 

countries is a very strong relationship، as the insurance sector is one of the important and vital 
sectors. The main problem of the research was that insurance in Iraq did not rise as required in 
the field of commercial activity، where one of the most important hypotheses of research that 
insurance has a positive role in the development of commercial activity. This research aims 
at the importance of the insurance culture of the Karbalai merchants. Through the research، 
it was concluded that the Karbalai merchants only buy compulsory insurance products and 
doe not have insurance awareness. The research recommended the need to work on raising 
the insurance culture for merchants in particular through TV interviews and seminars، which 
show the importance of insurance in all its aspects، especially its importance in advancing 
commercial activity and protecting the traders.

Keywords: Insurance culture، Trading، merchant
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المقدمة  

من  للحد  يسعى  وهــو  اإلنــســان  خلق  أن  منذ 
التأمني توحي  املخاطر واحلصول عىل األمن وكلمة 
مشيئة  مع  يتعارض  ال  وهذا  واهلدوء  االطمئنان  إىل 
احلاجات  من  فهو  ــدره،  وق وقضائه  وجل  عز  اهلل 
اآلكل  بعد  لتحقيقها  اإلنسان  يسعى  التي  األساسية 
احلاجات  من  األمــن  إىل  احلاجة  أن  أي  ــرشب  وال
كاألكل  الفيزيولوجية  احلاجات  بعد  تأيت  الرضورية 
يف  الثانية  باملرتبة  األمــن  حاجة  جعل  مما  والــرشب 

قاعدة هرم احلاجات. 

يف  املهمة  االقتصادية  األنشطة  من  التجارة  تعد 
البرشية  لدى  القدم  منذ  واملعروفة  اإلنسان  حياة 
فأسهمت التجارة يف تعزيز تبادل البضائع واخلدمات 
أو كليهام معا بني طرفني أو أكثر ومع التطورات التي 
األنشطة  معها  تطورت  اإلنسانية  احلضارة  شهدهتا 
اخلاص  النطاق  امتد  حيث  تدرجيي  بشكل  التجارية 
أهنا ساعدت عىل  كام  وأكثر،  دولتني  بني  لتصبح  هبا 
تطوير املجتمع من حيث أهنا ساعدت عىل احلد من 
البطالة بتوفري فرص العمل. يلعب التأمني دورا مهام 
وذلك  وتطويره  التجاري  النشاط  تنمية  يف  وفاعال 
من خالل ختفيف درجة املخاطر وتوفري سيولة مالية 
حالة  يف  عليه  كان  ما  اىل  التاجر  ارجــاع  طريق  عن 
التجارة يف زيادة حجم  حدوث اخلطر والتي تواجه 
الصادرات والواردات من خالل تأمينها بشكل كيل 
هذا  ويف  األمر  هذا  عىل  القائمني  وحتفيز  جزئي  أو 
نسبة  يشكل  الذي  التجاري  النشاط  سيام  ال  املجال 
كبرية ومسامهة فاعلة يف اقتصاد كربالء. واعتامدًا عىل 
التأمني كوهنا منشآت  تقدم من صفات لرشكات  ما 

االقتصادية، وصفات خاصة  التنمية  اثر يف  هلا  مالية 
هبا تتعلق بالتأمني وتعويض اخلسائر املتحققة.

المبحث الول - منهجية البحث

اوًل: دوافع البحث

البحث. وفقًا  الظواهر لعمل هذه  حفزت بعض 
لذلك، يلخص هذا القسم تلك الظواهر بسبب قلة 
واالستفادة  التأمني،  قطاع  يف  التجار  لدى  الوعي 
التأمني  رشكات  عىل  وكذلك  املطلوب  بالشكل  منه 
تكثيف جهودها يف  استخدام طرق لتسويق خدمات 

التأمني  وتطويرها لتوعية التجار لذلك.

ثانيًا: م�شكلة البحث

دور  ان  اال  التأمني  قطاع  امهية  من  الرغم  عىل 
وعليه  ضعيفًا،  زال  ما  التجاري  النشاط  يف  التأمني 

تتلخص مشكلة البحث بام ييل: 

التاجر . 1 لدى  التأمينية  الثقافة  تطوير  يمكن  كيف 
الكربالئي؟

النشاط . 2 يف  التأمينية  الثقافة  مسامهة  مدى  ما 
التجاري؟ 

تأمينية . 3 خدمات  تقديم  عىل  التأمني  ينحرص  هل 
فقط؟



302

"اأثر الثقافة التاأمينية في حركة التجارة في العراق" بحث تطبيقي في محافظة كربالء المقد�سة

ثالثًا: اأهمية البحث

تربز أمهية البحث من خالل انه مهام كان نوع النظام 
التأميني وجمال تطبيقه هو نظام تعاوين عالوة عىل كونه 
نظامًا إنسانيًا جتد له دورًا اقتصاديًا رياديًا يدفع عجلة 
من  للمجتمع،  االقتصادي  التوازن  وحيقق  التنمية 
والوعي  التثقيف  باألصح  أو  الثقافة  أمهية  تربز  هنا 
النبيلة  واملبادئ  األهــداف  تلك  ترسيخ  يف  التأميني 
حيث ستشكل هذه املعرفة أساسًا يعتمد عليه يف حتقيق 

النجاح املشرتك لطريف عقد التأمني.

رابعًا: اأهداف البحث

هيدف البحث اىل:

معرفة العوامل املؤدية إىل نقص ثقافة التأمني لدى . 1
التاجر الكربالئي.

تطوير . 2 يف  التأمني  يلعبه  الذي  الدور  عىل  التعرف 
النشاط التجاري.

بخدمة . 3 الكربالئي  التاجر  اهتامم  درجة  قياس 
التأمني.

عن . 4 سلبية  ومعتقدات  اخلاطئة  املفاهيم  تصحيح 
خدمة التأمني وتقديم مزايا التأمني

توجيه مديري رشكات التأمني لالهتامم بالتسويق . 5
لتوعية املستهلك بمدى أمهية خدمة التأمني

خام�شًا: فر�شيات البحث

بشكل . 1 تأمينيًا  وعيًا  يملك  ال  الكربالئي  التاجر 
كاف 

للتأمني دور اجيايب يف تنمية النشاط التجاري . 2

بصورة . 3 ينعكس  والكوادر  الفنية  اخلربات  غياب 
سلبية عىل حتقيق اهداف تنمية النشاط التجاري.

�شاد�شًا: حدود البحث

احلدود املكانية:أ. 

كربالء املقدسة . 1

رشكات التأمني العراقية . 2

احلدود الزمانية: من2014-2018ب. 

�شابعًا: م�شادر جمع المعلومات

البحث  تدعم  التي  املعلومات  عىل  احلصول  تم 
واجلانب النظري له من عدة مصادر لغرض استكامل 
للكتب  العلمية  املصادر  هي  املصادر  هذه  البحث، 
بموضوع  املتعلقة  واألجنبية  العربية  والــدوريــات 
امليدانية  الزيارات  خالل  من  تعزيزه  تم  كام  البحث. 
اخلاص  االستبيان  وعمل  الشخصية  واملقابالت 
الوصفي  االحصائي  املنهج  استخدام  وتم  بالبحث 
التدرج اخلاميس وتم  ليكرت ذي  والتحلييل ومقياس 

مجع البيانات عن طريق املصادر االولية )االستبيان(.
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ثامنًا: مخطط البحث

المبحث الثاني - الثقافة التاأمينية والن�شاط 
التجاري 

Insurance culture 1: الثقافة التأمينية

)the Culture( 1-1: الثقافة

العمل  منها:  خمتلفة  معاين  حتمل  كلمة  هــي 
ى الرماح هبا،  السيف، والثقافة هي اخلشبة التي ُتسوَّ
الرمح  الرماح( يعني تسوية  فعند قول مجلة )تثقيف 
عىل  الثقافة  ف  ُتعرَّ أخرى  جهة  ومن  الثقاف،  بآلة 
يعني  ثقافة(  الرجل  )ثقف  القول  فعند  الفطنة،  أهّنا 
ثقافة،  أّنه صار رجاًل حاذقًا وذا فطنة، وتعني كلمة 
الذوق، وينمي موهبة  العقل، وهيذب  ما ييضء  كل 
ف يكون معناها  النقد، وباشتقاق كلمة ثقافة من الثقُّ
االطالع الواسع يف خمتلف فروع املعرفة، والشخص 
مثّقف.  أّنه شخص  ُيعَرف عىل  الواسع  االطالع  ذو 

 .)art.uobabylon.edu.iq(

ف الثقافة عىل أهّنا نظام يتكّون  اّما يف االصطالح فُتعرَّ
واملعارف،  ــراءات،  واإلج املعتقدات،  من  جمموعة  من 
فئة  ضمن  ومشاركتها  تكوينها  يتّم  التي  والسلوكيات 
تأثري  هلا  يكون  شخص  أّي  يكّوهنا  التي  والثقافة  معّينة، 
الثقافة  قوي ومهم عىل سلوكه)Gill،2013: 71(وتدّل 
أّي جمتمع عن غريه،  متّيز  التي  السامت  عىل جمموعة من 
والدين،  هبا،  تشتهر  التي  واملوسيقى  الفنون،  منها: 
والقيم،  السائدة،  والتقاليد  والــعــادات  ــراف،  واألعـ

.)Gabriel،1998: 97( وغريها

 )insurance’s culture( 1-2: ثقافة التأمني

وجود  عىل  عام  مائة  من  يقرب  ما  مــرور  رغم 
لدى  التأميني  الوعي  مشكلة  مازالت  التأمني  نشاط 
رفع  يف  للرشكات  العثرة  حجر  متثل  معه  املتعاملني 
املحىل  بالناتج  مسامهتها  ونسبة  نموها  معدالت 
زال  ما  املتعاملني  لدى  التأميني  الوعى  إن  اإلمجايل، 
التأمني،  لقطاع  بالنسبة  الساعة وكل ساعة  موضوع 
مبتكرة  إىل أساليب  أبرز مشكالته وحيتاج  ويعد من 
التأمني  رشكة  عىل  واملتعاملني.  األفراد  لدى  لتنميته 
بمنافع  للتوعية  متخصصة  فقرات  لتمويل  السعي 
خالل  مــن  القومي  االقــتــصــاد  يف  ــره  وأثـ التأمني 
املقروءة  والصحف  والتليفزيونية  اإلذاعية  الربامج 
بأن  التعليم  وزارة  خماطبة  عن  فضاًل  واإللكرتونية، 
دور  املختلفة  املراحل  يف  الدراسية  املناهج  تتضمن 

التأمني وفوائده. )عريقات وعقل، 43:2008(.

)The concept of insurance( 1-3 مفهوم التأمني

العلوم  خمتلف  مــع  وثيقة  عــالقــة  للتأمني  ان 
االقتصادية واالجتامعية والزراعية وعىل ذلك ختتلف 
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آراء الباحثني بتحديد مفهوم  التأمني، فهو يعد نوعًا 
من التضامن والتكافل االجتامعي ويمكن من خالله 
توزيع اخلسارة التي حتل بالفرد عىل جمموعة من األفراد 
الوظيفة  تتجسد  هذا   وعىل  اخلسارة  خطر  هيددهم 
االجتامعية واالقتصادية للتأمني يف رفع اخلسارة عن 
اجلامعة  تشارك  وهبذا  اجلامعة  عىل  وتوزيعها  الفرد 
أفرادها. من  فرد  بأي  تلحق  التي  اخلسارة  حتمل  يف 
املقامرة،  من  نوع  أنه  عىل  التأمني  اىل  البعض  وينظر 
وال يعرفون أمهيته االقتصادية واالجتامعية التي تعود 
بالفائدة عىل املجتمع ككل، وان هذا االعتقاد اخلاطئ 
يفرس بان املؤمن له يربح باملقابل خيرس املؤمن أن حتقق 
املقامرة،  اعامل  من  ليس عماًل  التأمني  وان  احلادث  
بل هو عمل هدفه محاية أفراد املجتمع من الكوارث 
الطبيعية واالقتصادية وأثارها الكبرية التي ال يمكن 

السيطرة عليها )هبيج، 2007: 24(.

يعد  التأمني  فــان  تقع  عندما  الطبيعة  أخطار  وأن 

وقوعها  منع  وليس  وتقليلها،  اخلسائر  لتخفيف  وسيلة 

مهام كانت اسباهبا   سواء كانت طبيعية أم برشية )حريز 

وعبوي، 2008: 16(. أما من ينظر للتأمني من الناحية 

من  يمكن  اقتصادية  اداة  هو  التأمني  فان  االقتصادية 

بخسارة  الوقوع،  حمتملة  كبرية  خسارة  استبدال  خالهلا 

 )89 شقريي،2007:  و  )سالم  الوقوع  مؤكدة  صغرية 

حتقق  هي  الوقوع  املحتملة  الكبرية  اخلسارة  معنى  وإن 

الوقوع  املؤكدة  الصغرية  أما اخلسارة  منه،  املؤمن  اخلطر 

الذي  باجلهاز  التأمني  وصف  كام  املدفوع.  القسط  فهي 

التي يسببها خطر معني عىل عدد  ينرش منطوق اخلسارة 

عىل  يوافقون  والذين  هلا  يتعرضون  الذين  االفــراد  من 

.)16: 2000،Mishra( ضامن أنفسهم ضد هذا اخلطر

1-4 تعريف التأمني

بيان األفكار  يقتيض وضع تعريف سليم للتأمني 
وتقوم  التأمني،  نظام  عليها  يستند  التي  األساسية 

فكرة التأمني عىل األسس االتية:

وجود عالقة قانونية بني املؤمن واملؤمن له تستمد . 1
التأمني ويفرتض وجود تلك  وجودها من عقد 
وقوعه  خيشى  حادثًا  أو  خطرًا  هناك  ان  العالقة 
للمؤمن له ويقوم املؤمن بتغطية ذلك اخلطر عند 
له  املؤمن  يدفعه  معني  قسط  نظري  ذلك  وقوعه. 
يكون  ما  عادة  الذي  واملؤمن  دوريًا،  للمؤمن 

رشكة أو مجعية. )ابو السعود،13:2009(
بني . 2 التعاون  بتنظيم  املؤمن  يقوم  التعاون:  تنظيم 

هلا  يتعرض  التي  اإلخطار  ملواجهة  هلم  املؤمن 
لكي  رضوريًا  أمرًا  يعد  هلم  املؤمن  فتعدد  بعضهم. 
ال يصبح التأمني عملية مقامرة أو رهان، أو عملية 
اخلطر  نقل  جمرد  عىل  تقترص  شخصني  بني  مضاربة 
بني  فردية  عملية  ليس  فالتأمني  آلخر.  شخص  من 
شخصني بل هي عملية مجاعية تقوم عىل أسس فنية 

وعلمية مدروسة. )البيايت، 2010: 9(.

حساب االحتامالت: تستعني رشكات التأمني يف . 3
اإلحصاء  علم  بمبادئ  التأمني  بعمليات  القيام 
ملعرفة مدى احتامل وقوع اخلطر بالنسبة ملجموعة 
قسط  قيمة  ولتحديد  وقوعه  ووقت  اإلفراد  من 

التأمني.)ابو السعود، 2009: 13(

مفهوم التاأمين في اللغة

بمعنى  األمان  األمن  تأمني مأخوذة من  ان كلمة 
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إي األمن هو طمأنينة النفس وزوال اخلوف، واألمن 
ضد  واإليـــامن  اخليانة  ضد  واألمــانــة  ــوف  اخل ضد 
التكذيب.  ضده  التصديق  بمعنى  واإليــامن  الكفر 
كلمة  حتت  الربيطانية  املوسوعة  يف  التأمني  وجــاء 
فيها مجع  اجتامعية يشرتك  )Insurance( هو: وسيلة 
فيه  يتحقق  العادلة  املسامهة  بنظام  الناس  من  كبري 
ختفيف أو إزالة أنواع املخاطر أو اإلرضار االقتصادية 
التعريف هو تعريف عام هيدف  بني إفرادهم. وهذا 
ناحية  من  املجتمع  عىل  التأمني  نتائج  إظهار  إىل 
اجتامعية عن طريق تعاون املجتمع يف حتمل خسارة 
مجيعًا.  عليهم  أرضارهــا  وتفتيت  منهم  بفرد  حلت 

)حممد، 2007: 16(

اإما مفهوم التاأمين ا�شطالحًا

واالقتصاد  القانون  ــال  رج بني  االخــتــالف  ثــار 
واالجتامع لوضع تعريف واحد للتأمني، حيث عرف 
)فريدمان( التأمني بأنه الفرد الذي يقوم برشاء تأمينات 
من احلريق عىل منزله، يفضل حتمل خسارة مالية صغرية 
مؤكدة )قسط التأمني( بدالً من أن يبقى متحماًل خليطًا 
املنزل  )قيمة  كبرية  مالية  خلسارة  ضعيف  احتامل  من 
كاملة( واحتامل كبري بان ال خيرس شيئا وهذا يعني انه 
يعرف  كام  التأكد.  عدم  حالة  عن  التأكد  حالة  يفضل 
التأمني لدى االقتصاديني بأنه عمل من إعامل التنظيم 
من  كافية  إعــداد  بتجميع  يقوم  ألنه  وذلك  واإلدارة 
احلاالت املتشاهبة لتقليل درجة عدم التأكد إىل إي حد 

مرغوب فيه.)البدراوي، 1986: 147(.

شخص  بمقتضاه  يتعهد  )عقد  عرفه  من  وهناك 
عن  املستأمن  يسمى  أخر  يعوض  بان  املؤمن  يسمى 

خسارة احتاملية يتعرض هذا األخري، يف مقابل مبلغ 
من النقود هو القسط الذي يقوم املستأمن بدفعه إىل 

املؤمن(. )البيايت، 2010: 12(.

1-5 أمهية الثقافة التأمينية 

)importance of insurance’s culture(
األهــداف  مــن  ــدة  واحـ التأمينية  الثقافة  تعد 
كل  يف  تسعى  التي  التأمني  لصناعة  االجتامعية 
جوانبها إىل تثقيف املجتمع افرادا ومنظامت يف كيفية 
االنتباه إىل املخاطر التي حتيط هبم يف حياهتم اليومية 
والعملية وما ينتج عنها من خسائر، إىل جانب كيفية 
إدارة املخاطر بشكل كفوء وفعال عن طريق اللجوء 
إدارة  يف  فعالة  جهات  هي  التي  التأمني  رشكات  إىل 
يمكن  وعليه  واملالية،  الفنية  إلمكانياهتا  نظرًا  اخلطر 
أن نوجز ما حتمله الثقافة التأمينية من أمهية ال ختتلف 
عىل  اخلطر،  إلدارة  نشاطا  بوصفه  التأمني  أمهية  عن 

النحو اآليت:

أ: األمهية االقتصادية

يساهم التأمني يف االستقرار االقتصادي ملا يوفره 
مما  االقتصادية،  األنشطة  ملختلف  بحاميته  وعي  من 
حيفز أصحاب األموال عىل استثامر أمواهلم يف أوجه 
التعويض. ضامن  بكيفية  ملعرفتهم  كافة،  االستثامر 

)العطري، 2006: 52(.

)Social Significant( ب: األمهية االجتامعية
إن . 1 إذ  هلم؛  املؤَمن  نفوس  يف  األمان  يبعث  التأمني 

يعمل  له(  ن  )املؤمَّ الشخص  جيعل  التأمني  وجود 
القلق  حالة  عنه  ويزيل  واألمان  الراحة  من  جو  يف 
إىل  يؤدي  مما  ما،  خلسارة  تعرضه  من  خوفًا  النفيس 
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من  ممتلكاته  عىل  مطمئنًا  وجيعله  إنتاجيته  زيادة 
حدوث أي خسارة )عريقات وعقل، 2008: 93(.

التأمني . 2 يقوم  حيث  للمجتمع  الوقاية  يوفر  بالتأمني 
واحلد  احلوادث  وقوع  نسبة  تقليل  عىل  بالعمل 
باخلرباء  االستعانة  طريق  عن  وذلك  املخاطر  من 
واإلحصائيني لدراسة خماطر العمل هبدف احلد من 
احتامل حتقق هذه املخاطر وحماولة جتنب وقوعها مما 
يساعد عىل حتقيق االستقرار الكامل للمرشوعات، 
إصدار  طريق  عن  باملسؤولية  الشعور  وينمي 
 )44  :2007 )نارص،  والتوجيهات  التعليامت 
يف  واملجتمع  البيئة  خدمة  يف  اجتامعي  دور  للتأمني 
يف  هم  ملن  التأمينية  احلامية  توفري  منها  عدة  جماالت 
أشد احلاجة إليها من أخطار يتعرضون هلا وال دخل 
إلراداهتم يف حدوثها وال قدرة هلم عىل محاية أنفسهم 

منها )حممد، 2009: 15(.

1-6 هناك جمموعة من االسباب النخفاض الثقافة 
التأمني  رشكات  مع  املتعاملني  لدى  التأمينية 

ومنها:)القشاش، 2015: 25(
قد يكون الفرد مدركًا ألمهية التأمني لكنه ال يعلم أ. 

أي نوع من املنتجات التأمينية هو يف احتياج إليه.
التأمني ب.  قطاع  مع  املتعامل  الفرد  اهتامم  عدم 

بوثيقة  املوجودة  واالشرتاطات  الرشوط  بقراءة 
التأمني مما قد يتسبب يف ظهور مشاكل عديدة مع 

رشكات التأمني.

عدم االلتزام بتنفيذ توصيات رشكات التأمني عند ج. 
معاينة املمتلكات املراد تأمينها وإعطاء األولوية 
النظر  التأمني وقيمة القسط بغض  املطلقة لسعر 
عن اخلدمة التأمينية املقدمة من خالل الرشكة أو 

املنتج التأميني الذي يفي باحتياجاته من عدمه.

التكلفة د.  وأن  التأمني  أمهية  بعدم  األفراد  شعور 
التي يدفعها لرشاء التأمني هي عبء وثقل يرهق 

ميزانيته.

املالية ه.  للرقابة  العامة  للهيئة  الرجوع  عدم 
لالستفسار عن أي مسائل أو عقبات تأمينية قد 
تواجه العميل نتيجة لعدم الوعي بدور اهليئة يف 

محاية حقوق محلة الوثائق واملستفيدين منها.

رشكة و.  بني  املتبادلة  والثقة  املصداقية  ضعف 
حالة  يف  التعويض  بعدم  العميل  و  التأمني 

حدوث اخلطر.

بالبلدان  التأميني  الــوعــي  نقص  أســبــاب   7-1
العربية:)السيد، 2010(

التي يمكن إمجاهلا فيام ييل:

عدم اهتامم بعض احلكومات بقطاع التأمني.أ. 

العربية ب.  البلدان  البنية االقتصادية لبعض  ضعف 
متثل  تقليدية  إنتاجية  قطاعات  عىل  واعتامدها 

املورد الرئيس للدخل القومي.

عدم قناعة الكثريين برشعية التأمني.ج. 

مما د.  املواطنني  قطاعات  لدى  الدخول  انخفاض 
ال يمكنهم من الرصف عىل رشاء وثائق التأمني 
وانحصار ذلك يف األوساط التجارية والطبقات 

الغنية.

إمهال رشكات التأمني نرش الوعي التأميني لدي ه. 
التأمينية  والتغطيات  بحاجاهتم  سواء  اجلمهور 
بل  التأمينية  بحقوقهم  األفراد  وتوعية  املتاحة 
وعىل العكس كان تعامل بعض رشكات التأمني 
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سببا يف وجود انطباعات وردود أفعال سيئة لدى 
اجلمهور جتاه صناعة التأمني.

العربية و.  التأمني  رشكات  قبل  من  االهتامم  عدم 
بتأمينات احلياة أو تأمينات األشخاص التي متثل 

نحو 60% من حجم أقساط التأمني يف العامل.

اإلنتاجي ز.  اجلهاز  يف  العاملني  أداء  ي-ضعف 
الفنية  الدراية  العديد من األسواق من حيث  يف 

وتكامل أداء اخلدمة التأمينية.

عدم اهتامم رشكات التأمني بتطوير أي منتجات ح. 
تأمينية جديدة ومن املالحظ أن غالبية التغطيات 

املوجود تقليدية وغري شاملة.

املفاهيم ط.  احلسبان  يف  التأمني  رشكات  اخذ  عدم 
اجتاهات  بقياسات  يتعلق  فيام  احلديثة  التسويقية 
األفراد ومفاهيم إرضاء العمالء وتكامل العملية 

اخلدمية.
تفعيل  جيب  التأميني  الوعي  معدالت  لزيادة   8-1
للتأمني  العربية  )املجموعة  منها:  امــور  عدة 

)www.arig.com.bh

من اجل زيادة التأمني جيب تفعيل ما يأيت:

أمهية استصدار جمموعة من التأمينات اإلجبارية؛ أ. 
ويف هذا الصدد ال ُبدَّ من خماطبة الدولة إلصدار 
ترشيعات جديدة تعمل عىل إلزام املجتمع برشاء 
إلزام  مثل  إجباري  بشكل  التأمني  من  أنواع 
رب  مسؤولية  تأمني  برشاء  العمل  أصحاب 
الواقع عىل  العمل نظرًا الرتباطه بحجم الرضر 
العامل، وكذلك مسؤولية املنتجات وغريها من 
من  للعديد  املهنية  املسؤولية  وتأمينات  األنواع 

أقساط  بقيمة  املنشآت  وتأمني  املهن  أصحاب 
منخفضة.

يعني ب.  ما  وهو  املنتجات؛  يف  والتطوير  االبتكار 
تأمينية  منتجات  ابتكار  عىل  العمل  التأمني  بلغة 
العمالء،  من  كبري  قطاع  رغبات  تلبي  جديدة 
يتناسب  بام  املوجودة  املنتجات  تطوير  وكذلك 
االعتامد  وعدم  الكربالئي،  السوق  واحتياجات 

عىل املنتجات النمطية.

واألطراف ج.  املنظامت  مع  التأمني  رشكات  تعاون 
إدارة  ورشكات  املستشفيات  مثل  العالقة  ذات 
اخلدمات الطبية لنرش الثقافة التأمينية يف املدارس 
يف  مبارش  غري  بشكل  ينعكس  بام  واجلامعات 
مسامهة  ونسبة  التأمني  لرشكات  النهائية  النتائج 

القطاع بالناتج اإلمجايل للدخل القومي.

بالقطاع د.  العاملني  بني  تأمينية  مسابقات  تنظيم 
عىل  االطالع  عىل  وحثهم  العاملني  لتنشيط 
مع  بالتعاون  األخرى  األسواق  يف  اجلديد 

اجلامعات واألكاديميات العلمية املتخصصة.

التأميني جيب ه.  الوعي  لرفع  الرشكات  استهداف 
وخالل  األوىل  العمرية  املراحل  من  يبدأ  أن 
بالتغطيات  للتعريف  االبتدائية  الدراسة  مرحلة 

التأمينية املختلفة.

زيادة  يف  املؤثرة  العوامل   )1( الشكل  ويوضح 
الثقافة التأمينية. 

1-9 انواع التاأمين
ينقسم من حيث الشكل إىل ثالثة أقسام هي: 
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1-8-1 التأمني التجاري

الذي  هو  بل  السائد،  هو  التأمني  من  النوع  هذا   
هذا  ويف  إطالقها،  عند  التأمني  كلمة  إليه  تنرصف 
حمدد  قسط  بدفع  له  املؤمن  يلتزم  التأمني  من  النوع 
من  أفرادها  يتكون  التي  الرشكة  وهو  املؤمن  إىل 
مسامهني آخرين غري املؤمن هلم، وهؤالء املسامهون 
هم الذين يستفيدون من أرباح الرشكة. متيز التأمني 
ن  املؤمِّ صفة  عن  له  ن  املؤمَّ صفة  بانفصال  التجاري 
وأصحاب هلم  ن  املؤمَّ بني  وسيطًا  إال  ن  املؤمِّ  فليس 
رؤوس األموال املستثمرة يف قطاع التأمني، كام أن قيمة 
 القسط ثابت وال يتم التعديل إال باتفاق جديد مع املؤمِّن
ن  واملؤمَّ ن  املؤمِّ بني  التضامن  وجود  بعدم  يتميز  كام 
تبعة ما يتحقق من  ن بمفرده  املؤمِّ هلم حيث يتحمل 
خماطر أيا كان حجمها من حصيلة األقساط التي يتم 

)98 :2006 ،Christophe(.مجعها

1-8-2 التأمني التعاوين أو )التباديل(

وهو بشكل عام يقوم عىل فكرة مؤداها: أن توزيع 
النتائج الضارة حلادثة معّينة عىل جمموعة من األفراد 
بدال من أن يرتك من حلت به الكارثة يتحمل نتائجها 
 :2009 صورتان:)بدوي،  التأمني  وهلــذا  وحــده. 

.)156

أو  البسيط  التعاوين  التأمني  األوىل:  الــصــورة 
من  جمموعة  تتعاون  إنَّ  به  واملراد  املبارش(:  )التباديل 
األشخاص لتفادي األرضار الناجتة عن خطر معني، 
تعويض  ليتم  املال  من  مبلغًا  منهم  كل  يدفع  بحيث 
من أصابه اخلطر منهم من جمموع تلك االشرتاكات، 
إليهم، وإذا مل تف األقساط أخذ  إذا بقي يشء أعيد 

منهم.

أو  املركب  التعاوين  التأمني  الثانية:  الــصــورة 
يف  بسيط  تعاوين  تأمني  وهــو  املتطور(،  )التباديل 
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بصفة  متخصصة  رشكة  إدارته  تتوىل  انه  إال  األصل 
هذه  يف  مسامهني  املستأمنني  مجيع  ويكون  الوكالة، 
الرشكة. وتتكون منهم اجلمعية العمومية، ثم جملس 

اإلدارة. 

1-8-3 التأمني االجتامعي أو )العام(

العامة  هيئاهتا  أحدى  أو  الدولة  به  تقوم  ما  وهو 
التي  األخطار  ضد  املجتمع  فئات  من  فئة  لصاح 
عىل  قدرهتم  عدم  إىل  فتؤدي  أنفسهم  يف  تصيبهم 
البطالة  خطر  مثل  مؤقت  أو  دائم  بشكل  الكسب 
واملرض وأصابت العمل أو الشيخوخة، وهو إلزامي 

يتم حتويله باشرتاكات من املستفيدين ومن أصحاب 
ومنه  األكــرب،  العبء  تتحمل  هنا  والدولة  العمل. 
وغريها  والتقاعدية  والصحية  االجتامعية  التأمينات 
به  تقوم  اجتامعي  عمل  وهو  العامة.  التأمينات  من 
أثر  ودرء  مواطنيها  مستقبل  تأمني  بقصد  الدولة 
 ،Couilbault، Constant(.عنهم املفاجئة  احلوادث 

)40 ،39 :2009
1-10 تصنيف منتجات التأمني حسب نوع التاجر

تصنف منتجات التأمني حسب نوع التاجر كام هو 
موضح يف اجلدول التايل:

)166 ،127 :2005 ،YEATMAN. J( ت�شنيف المنتجات التاأمينية )الجدول )1

المنتجات التأمينية

 Assurance Damages تأمين األضرار Assurance de Personas تأمين األشخاص

عقد تأمين السكن متعدد األخطار /عقد تأمين السيارات.تأمين نشاطات 

الترفيهية )رياضة-صيد. /المساعدة./تأمين ضد أضرار مختلفة( تأمين 

أشياء ثمينة-تأمين جميع األضرار أشياء أخرى-تأمين النقل- تأمينات 

مختلفة- تأمينات العمارات(.

تأمين الحوادث الفردي/  تأمين الصحي /تأمين 

الحياة( ضمانات الوفاة- ضمانات خال الحياة- 

تأمين المختلط/ )...تأمين المدخرات( رؤوس 

أموال-ضمانات المكملة...(

المنتجات التأمينية الخاصة بالمستهلك الصناعي

Assurance Damages تأمين األضرار  Assurance de Personasتأمين األشخاص

 CAT- NAT  ضد الحريق أخطار ملحقة )انفجارات- كوارث الطبيعية

أي تأمين ضد الكوارث الطبيعية - المياه - الثلوج الفيضانات-وانقابات 

 الشعبية..(

 تحطم اآلالت/ تأمين ضد فقدان الصادرات / تأمين ضد السرقة

تأمين المسؤولية المدنية / تأمين المتعدد أخطار في المؤسسات المهنية / 

 تأمين النقل /تأمين طائرة / تأمين القرض

 récentes evolution/ مسؤولية المدنية للمفوضين االجتماعين

مسؤولية المدنية بعد التلوث وأخطار سياسية / أخطار الفاحة

حوادث العمل /عقود االحتياط) تأمين أمراض 

 العامل وأقربائه من العائلة

*أخطار الشيخوخة - خطر البطالة -خطر 

وفاة عامل-خطر فقدان الدخل( /تأمين يدعى:  

HOME CLÉS * تأمين األشخاص ألصحاب 

شركات



310

"اأثر الثقافة التاأمينية في حركة التجارة في العراق" بحث تطبيقي في محافظة كربالء المقد�سة

 Trading 2: التجارة

الــتــجــاري(  ــاط  ــش ــن )ال ــارة  ــج ــت ال مــفــهــوم   1-2
)commercial activities(

التجارية  األعــامل  عىل  التجارة  مصطلح  ُيطلق 
واخلدمات،  السلع  ورشاء  بيع  خالهلا  من  يتّم  التي 
وُتعّد التجارة إحدى فروع األعامل، وقد تتّم التجارة 
يف نطاق ضّيق داخل السوق املحيل، أو خارج حدود 
أشخاصًا،  التجارة  أطراف  أحد  يكون  وقد  البلد، 
بعملية  التجارة  وختتص  بلدان،  أو  ــات،  رشك أو 
مصطلح  حتت  ويندرج  امُلنَتجة،  البضائع  توزيع 
األنظمة  منها:  ودولّيًا،  حملّيًا  ُتطّبق  أنظمة  التجارة 
واالقتصادية،  واالجتامعية،  والسياسية،  القانونية، 
التجارة  مفهوم  ويشمل  والتكنولوجية،  والثقافية، 
معني،  ملنتج  ورشاء  بيع  من  املالية  العمليات  مجيع 
وغالبًا تتم التجارة باملنتج عىل نطاق دويل بني بلدان 
من  البضائع  نقل  حيث  من  التجارة  تتأّثر  خمتلفة، 
مكان إىل آخر ببعض املزايا التي تضمن استمراريتها 
والتكنولوجية،  اجلغرافية،  املزايا  مثل:  وتوّسعها، 
غريها  عن  الشعوب  بعض  ومتّيزت  واالقتصادية، 
بالتجارة بسبب هذه املزايا، كاملرصيني، والسومريني، 
وغريهم  والعرب،  النهرين،  بني  ما  بالد  وسكان 

. )marketbusinessnews.com(

ويعرف النشاط التجاري بأنه النشاط االقتصادي 
واخلدمات  للسلع  تبادل  صــورة  يف  يتجىل  الــذي 
بني  وتكون  خمتلفة  أساليب  باستخدام  املجتمع  يف 
نرى  املفهوم  وهبذا  الدول.  إىل  تصل  أن  إىل  األفراد 
اإلنتاج  بعملية  أساسًا  يرتبط  التجاري  النشاط  بأن 
التي تؤثر وتتأثر باملوارد الطبيعية والبيئة املوجودة يف 

.)mufahras.com(.العامل

2-2 أمهية التجارة

املجتمعات  يف  كبرية  بأمهية  الــتــجــارة  تتمتع 
tipsinfluencer.(:املختلفة، ومن فوائد التجارة ما يأيت

)com.ng

ُتلّبي التجارة االحتياجات األساسية للناس، من أ. 
خالل نقل البضائع من أّي مكان يف العامل إىل أّي 

مكان آخر.

معيشة ب.  مستوى  حتسني  عىل  التجارة  ُتساعد 
أنواعها  بمختلف  السلع  توّفر  إذ  األفراد، 
الوقت  يف  توّفرها  إذ  اليد،  متناول  يف  وجتعلها 

واملكان والسعر الذي ُيناسب الفرد.

يّطلع ج.  إذ  وامُلنتِج،  املستهلك  بني  التجارة  تربط 
املستهلك عىل آخر املنتجات والبضائع من خالل 
عىل  امُلنتِج  وحيصل  البضاعة،  عىل  اإلعالنات 
استطالعات  طريق  عن  املستهلك  أفعال  ردود 

الرأي التي تتّم عىل عملية تسويق البضاعة. 

ُتساعد التجارة عىل تقليل البطالة، فكّلام تطّورت د. 
التجارة زادت الرشكات التجارية التي حتتاج إىل 

موظفني؛ ممّا يزيد من فرص العمل. 

للبلد؛ ه.  القومي  الدخل  زيادة  يف  التجارة  ُتساهم 
ممّا جيعلها أكثر ثراًء. 

ُتساعد التجارة يف تعزيز اإلنتاج. و. 

ُتطّور التجارة القطاع الصناعي. ز. 

ُتساهم التجارة يف تطوير البلدان وتنميتها.ح. 
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ثقافاهتم ط.  اختالف  عىل  الناس  بني  التجارة  جتمع 
ولغاهتم.

خمتلف ي.  يف  الناس  تنّقل  عىل  التجارة  ُتساعد 
األماكن. 

ُتقّرب التجارة التكنولوجيا للناس.ك. 

منتج ل.  إىل  اخلام  املواد  التجارة عىل حتويل  ُتساعد 
هنائي جاهز لالستخدام.

األموال م.  رؤوس  أصحاب  التجارة  ُتساعد 
الصغرية البدء بأعامهلم.

خالل ن.  من  املجتمعات  رفاهية  من  التجارة  تزيد 
توفري البضائع الفاخرة ذات اجلودة العالية.

بمنتجاهتا س.  التمّيز  عىل  بلد  كّل  التجارة  ُتشّجع 
فاعلية  وأكثر  كلفة،  بأقل  إنتاجها  تستطيع  التي 

وكفاءة. 

ُتشّجع التجارة كّل بلد عىل احلّد من أنواع السلع ع. 
التي ُتنتجها، ممّا يؤّدي إىل زيادة قدرهتا اإلنتاجية 

هلذه السلع. 

األسواق؛ ف.  بني  التنافس  التجارة يف خلق  ُتساهم 
للسلع،  العاملية  األسعار  انخفاض  إىل  يؤّدي  ممّا 

وبالتايل زيادة القدرة الرشائية للمستهلك. 

تقيض التجارة عىل احتكار األسواق املحلية ص. 
الرشكات  مع  تنافس  إجياد  خالل  من  للسلع؛ 

األجنبية.

2-3 انواع التجارة

2-3-1 التجارة الداخلية

العمليات  عن  الداخلية  التجارة  مفهوم  يعد 
يف  التجار  بني  السلع  تداول  فيها  يتّم  التي  التجارية 
السوق املحيل ضمن منطقة جغرافية حمددة، وُتقسم 
كاآليت:)عبد  مها  نوعني،  إىل  الداخلية  التجارة 

العظيم، 2000: 13(.

أ: جتارة اجلملة

النوع  هذا  يف  فيها  امُلتاجر  البضائع  كمية  تكون 
من  كبريًة  كميات  اجلملة  تاجر  يشرتي  إذ  كبريًة، 
التجزئة  لتجار  يبيعها  ثّم  ُمصنّعيها،  من  البضاعة 
ُيشّكل  حيث  للمستهلكني،  يبيعوهنا  بدورهم  الذين 
ــار  وجُتّ املنتجني  بــني  الــوصــل  حلقة  اجلملة  تاجر 

التجزئة. )عبد احلميد، 2000: 373(

ب: جتارة التجزئة

النوع  هذا  يف  فيها  امُلتاجر  البضائع  كمية  تكون 
التجارة حمدودًة وبكميات أقل من بضائع جتارة  من 
ُتناسب  كميات  التجزئة  تاجر  يشرتي  إذ  اجلملة، 
حاجة السوق ويبيعها للمستهلكني، إذ ُيشّكل تاجر 
ار اجلملة واملستهلكني. التجزئة حلقة الوصل بني جُتّ

)www.almaal.org(

2-3-2 التجارة اخلارجية

العمليات  عن  اخلارجية  التجارة  مفهوم  يعد 
بلدين  بني  السلع  ــداول  ت فيها  يتّم  التي  التجارية 
أنواع،  ثالثة  إىل  اخلارجية  التجارة  وُتقسم  خمتلفني، 

وهي كاآليت:)سعيد واخرون، 2001: 13(.

أ: جتارة التصدير

بموجبه  يتّم  الذي  النشاط  إىل  التجارة  ُتشري هذه 
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بيع البضاعة من داخل بلد ما إىل خارج حدودها. 

ب: جتارة االسترياد

ُتشري هذه التجارة إىل النشاط التجاري الذي يتّم 
بموجبه رشاء البضاعة من بلد آخر وجلبها إىل البلد 

املوطن. 

ج: جتارة الرتانزيت

ُتشري هذه التجارة إىل النشاط التجاري الذي يتّم 
البضاعة عن طريق تاجر وسيط من  من خالله نقل 
بلد املنشأ إىل بلد آخر؛ لتتّم معاجلتها ثّم نقلها إىل البلد 

املستورد. 

2-3-3 التجارة اإللكرتونية

ُتشري التجارة اإللكرتونية إىل النشاطات التجارية 
بيعًا  السلع  تبادل  خالل  من  اإلنرتنت  عرب  تتّم  التي 
ورشاًء، وهي عبارة عن نسخة رقمية من التسّوق، إذ 
توّفر التجارة اإللكرتونية كّل ما حيتاجه املستهلكون، 
مثل: الكتب، وحجوزات الطريان، واخلدمات املالية 
املختلفة، ومتتاز التجارة اإللكرتونية بأهّنا ُتسّهل عملية 
التسوق عىل املشرتي؛ إذ يتّم التسّوق يف أّي وقت، كام 
تتمّيز بأهّنا توّسع دائرة التسّوق عرب اإلنرتنت لتشمل 

عددًا أكرب من املتاجر والسلع.)برهم، 2013: 83(

2-4 عنارص التجارة الرئيسة

حتتاج أّية عملية جتارية إىل عنارص رئيسية متكاملة 
جتعل منها عمليًة ناجحًة، وهي كاآليت:)عبد النارص، 

.)74 :2019

اإلعداد: وذلك من خالل عمل دراسة شاملة أ.   
السوق،  يف  التجارة  نجاح  نسبة  معرفة  تتضّمن 

هذه  ُتبنى  حيث  نجاحها،  فرص  واستغالل 
واختبار  واألبحاث،  املالحظة،  عىل  الدراسة 
املحفظة  وتأسيس  بالتجارة،  املتعّلقة  األفكار 

املالية، والتخطيط التجاري.

إعدادها يف ب.  تّم  التي  الدراسة  تطبيق  أّي   األداء: 
مرحلة اإلعداد عىل أرض الواقع، وذلك بالبدء 
التجارة  إعطاء  مراعاة  مع  التجاري  بالنشاط 
باملخاطر  والتنبؤ  السوق،  يف  املناسب  حجمها 
عىل  والقدرة  تفادهيا،  عىل  والقدرة  املحتملة 

التكّيف مع السوق وتقّلباته. 

سواء ج.  املالية  التداوالت  دراسة  أّي  املراجعة: 
مستوى  عىل  شاملة  أو  فردية  تداوالت  أكانت 
لتقييم  مهّمًة  اخلطوة  هذه  وُتعترب  السوق، 
بناًء  السوق  حول  األفكار  وتصحيح  الوضع، 

عىل النجاحات واألخطاء احلاصلة سابقًا. 

التنظيم: وذلك من خالل تطبيق األفكار د.  إعادة 
اجلديدة للتجارة التي تّم التوّصل إليها من خالل 
املراجعة، وتفادي األخطاء التي كانت موجودًة 

يف السابق؛ ليكون األداء اجلديد أفضل.

3: اثر الثقافة التاأمينية على التجارة:

أبرزها عدم  التجارة ومن  تتعد صور املخاطر يف 
الوفاء  عن  التجاري  التعامل  اطراف  من  أي  قدرة 
أو  إلفــالس  نتيجة  اآلخــر  الطرف  جتــاه  بالتزاماته 
أدت  قانونية  تعديالت  بسبب  أو  سياسية  لظروف 
التجارية  التعامالت  عىل  القيود  من  عدد  لفرض 
ألي من طريف التعامل التجاري وهنا تتدخل آليات 
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التأمني التي تعمل عىل محاية الطرف الذي يقع عليه 
الرضر من التعامل التجاري يف تلك احلالة وتتواجد 
متمثلة يف صناديق  احلامية  تلك  لتوفري  تأمينية  أنظمة 
تأمني خماطر التصدير حلامية املستثمرين املحليني من 
مشكالت عدم قيام الطرف اآلخر بسداد املستحقات 
أعاله  توضيحها  تم  التي  لألسباب  لديه  التي  املالية 
هــؤالء  محاية  يف  الصناديق  تلك  تسهم  وبالتايل 
محاية  كذلك  التأمني  رشكات  تقدم  كام  املستثمرين 
عىل  باحلصول  ترغب  التي  للمؤسسات  تأمينية 
التجارية  التعامالت  متطلبات  لتلبية  مالية  قروض 
اخلاصة هبا مع توفري الغطاء التأميني لتلك املؤسسات 
نتيجة عدم قدرهتا عىل الوفاء بالتزاماهتا حال وجود 
بفرضها  املمولة  اجلهات  تقوم  كبرية  مالية  فوائد 
عنه  ينتج  ما  ــرتاض  االق عند  املؤسسات  تلك  عىل 
بالفوائد  القرض  سداد  عن  املؤسسات  تلك  عجز 
يتضمن  كام  املايل  للتعثر  والتعرض  له  املرافقة  املالية 
التأمني يف التجارة صور أخرى من أمهها التأمني عىل 
البضائع خالل عمليات النقل سواء اجلوي أو الربي 
السداد  وسائل  ضد  كذلك  والتأمني  البحري  أو 
لتجنب  هلا  اجليد  االنتباه  جيب  والتي  املأمونة  غري 
اختيار  عىل  القدرة  لعدم  نتيجة  خلسائر  التعرض 
التأمينية  العملية  وحتتاج  األفضل  التأمينية  الوسيلة 
االهتامم  رضورة  التجارة  جمــال  يف  املتعاملني  من 
عملة  تتضمنها  التي  املخاطر  أهــم  نحو  والوعي 
التبادل  من  االستفادة  حيقق  وبام  التجاري  التبادل 
التعرض  إمكانية  من  كبري  التقليل حلد  مع  التجاري 
لتلك املخاطر وايضًا عىل رشكة التأمني توفري السيولة 
يف حالة وقوع اخلطر املؤمن ضده للرجوع اىل نشاطه 

العربية  ممكن.)االكاديمية  وقت  بأرسع  التجاري 
.)www.abahe.uk الربيطانية

3-1 تأثري التأمني عىل املتغريات احليوية يف االقتصاد:

)36  :2008  ،Etude d’union Africaine( 
3-1-1 الدور االقتصادي للتأمني:

التأمني يواكب تطور األخطار باختالف أنواعها، أ. 
األسايس  هدفه  عىل  احلفاظ  عىل  يعمل  فهو 
تفرض  للمضاربة  وسيلة  يكون  وحتى  احلامية 
تتمثل  التأمني  الدولة رقابة خاصة عىل رشكات 
يف املحافظة عىل التزاماهتا ازاء املؤمن هلم وبذلك 
تكوين احتياطيات خمتلفة. ومع كل هذا يراعي 
املصلحة  الفردية  املصلحة  جانب  إىل  التأمني 
العامة، فهو يقوي االقتصاد الوطني ويصبح عامل 
األخرى،  اإلنتاج  وسائل  عىل  باملحافظة  إنتاج 
خـالل: من  االقتصادية  املردودية  عىل   وبالتايل 
أ- تكوين رؤوس أموال ومتويل املشاريع: يعمل 
األموال  من  معتربة  كتلة  جتميع  عىل  التأمني 
القسط  الفنية ألن حتصيل  االحتياطات  بواسطة 
يكون قبل أداء اخلدمة، ومنه رشكات التأمني ال 
تكتنز هذه االموال بل توظفها يف صور متعددة 
املسامهة  وبالتايل  أسهم، سندات، عقارات...)، 
يف متويل املشاريع االقتصادية من خالل اإلقبال 
عىل إقامة مشاريع جديدة مما يرتتب عن ذلك رفع 
مستوى معيشة األفراد وبالتايل حتقيق االستمرار 

االجتامعي.

بعض ب.  تعد  الصعبة:  للعملة  مصدر  التأمني 
العملة  الستقطاب  مصدرًا  التأمني  البلدان 
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الصعبة، وذلك خيلق جمااًل للمعامالت التجارية 
و املالية مع اخلارج دفع األقساط، حركة رؤوس 
رصيد  يكون  وقد  املترضرين  تعويض  األموال، 
السنوات  حسب  سالبًا  أو  موجبًا  العمليات 
فإذا  املعني،  للبلد  التأمني  قطاع  هيكل  وحسب 
كان موجبًا فهو يؤدي إىل جلب العملة الصعبة 

والعكس صحيح.

اكتساب ج.  عملية  يسهل  ائتامن:  وسيلة  التأمني 
القرض بفضل الضامنات التي يمدها للموردين 
بتوليد  الوطني  الدخل  وبالتايل يسهم يف تكوين 
تشجيع  بفضل  االقتصاد  إىل  مضافة  قيمة 
الذي  والضامن  الطمأنينة  طريق  عن  االستثامر 

يمنحه.
زيادة اإلنتاج: أي أن وجود التأمني يساعد األفراد د. 

ليدخلوها  كانوا  ما  جديدة  ميادين  دخول  عىل 
لوال وجود التأمني الذي يوفر هلم محاية وامن.

قيام ه.  خالل  من  ذلك  يتم  املستغلة:  الثروة  حفظ 
ترضر  إذا  له  املؤمن  بتعويض  التأمني  رشكات 

مصنعه مثاًل 
التأمني و.  رشكات  قيام  عند  التضخم:  مكافحة 

يعني  هذا  الناس  مجهور  من  األقساط  بتحصيل 
امتصاص السيولة من أيدي الناس مما يؤدي إىل 
الناس  أيدي  بني  املتداولة  األموال  يف  انخفاض 
وتقوم  االستهالكية   ميوهلم  ختفيض  وبالتايل 
رشكات التأمني باستثامر هذه األموال يف مشاريع 

تنموية وإنتاجية.

3-1-2 التأمني وميزان املدفوعات:

املدفوعات  ميزان  بنود  من  بند  التأمني  يمثل   
حيث  األمــوال  رؤوس  حركة  ميزان  يف  وبالتحديد 
حتوهلا  التي  التأمني  ــادة  إعـ أقــســاط  فيها  تسجل 
مع  املربمة  االتفاقيات  بموجب  الوطنية  الرشكات 
حمفظة  تسيري  وكذلك  اخلــارج  يف  التأمني  رشكــات 
العمليات  التأمني،وكذا  لرشكات  املالية  األصــول 
رشكات  هبا   تقوم  مبارشة  باالستثامرات  املرتبطة 
ميزان  يف  التأمني  وتأثري  اخلــارج.  يف  التأمني  إعــادة 
الذي  التأمينية  العمليات  برصيد  يرتبط  املدفوعات 
يمثل الفرق بني األموال الواردة واألموال الصادرة، 
إىل  الطبيعي لألموال  التدفق  يتناسب حجم  وبالتايل 
التأمني  نمو صناعة  تناسبا عكسيا مع درجة  اخلارج 

املحلية. )قاسم، 1999: 38(

3-1-3 التأمني والدخل الوطني:

 ملعرفة أمهية التأمني يف االقتصاد فال بد من معرفة 
الناتج  مع  عالقته  و  الواحد  للفرد  التأمني  أقساط 
سيكون  مهمة  العالقة  كانت  وكلام  اخلام.  الوطني 
يف  التأمني  ويساهم  املعني،  البلد  تطور  عىل  دليل 
تكوين الدخل الوطني من خالل حتقيق قيمة مضافة 
وتقاس هذه األخرية بالفرق ما بني رقم العامل لقطاع 
السنة  خالل  الصادرة  األقساط  جمموع  أي  التأمني 
عوامل  وهناك  الغري.  إىل  املدفوعة  املبالغ  وجمموع 
أخرى تؤخذ بعني االعتبار لتقييم مسامهة التأمني يف 

الدخل الوطني وهي:

*املسامهة الكمية:
دفع  بفضل  الوطني  االقتصاد  يف  للموارد  مبارش  -دفع 

ن هلم. مبالغ تأمني للمؤمَّ
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متوين  خــال  من  بأموال  الوطني  االقتصاد  -تزويد 
مؤسسات خاصة أو حكومية بالسلع واخلدمات.

-توفري رؤوس األموال الستثامرها يف مشاريع خمتلفة.

*عوامل أخرى:

عىل  التأمني  مكتتب  تشجيع  عىل  التأمني  يعمل 
االدخار، االستثامر، تسهيل منح االئتامن الذي يلعب 
دورًا أساسيًا يف التنمية االقتصادية والتجارية )خمتار، 

)24 :2005

المبحث الثالث: الجانب العملي

اوًل: عر�ض نتائج المعلومات العامة

نوع  عىل  للتعرف  عامة  اسئلة  املحور  هذا  يمثل 
التأمني،  من  واالستفادة  البحث(  )عّينة  القطاع 

وتضمن عدد من االسئلة وهي كاآليت:

نسبة . 1 ان  االستبيان   نتائج  أظهرت  اجلنس: 
)%87( من عّينة الدراسة كانوا من ذكور، ونسبة 
)%13( كانوا من اناث وكام موضح يف اجلدول 

والشكل ادناه:

جدول )2( يبين التكرارات والن�شب المئوية 
بح�شب الجن�ض

النسبة المئويةالتكراراتالجنس
87%26ذكر
13%4انثى

100%30المجموع

حامل وثيقة التأمني: أظهرت نتائج االستبيان ان . 2
هي  التأمني  منتجات  من  )املؤّمنني(  املستفيدين 

املؤّمنني(  )غري  املستفيدين  وغري  فقط   )23%(
والشكل  اجلدول  يف  موضح  وكام   )76%( هي 

ادناه:

جدول )3( يبين التكرارات والن�شب المئوية لحاملي 
وثائق التاأمين 

النسبة المئويةالتكراراتحامل وثيقة التأمين
76%23مؤّمن 

24%7غير مؤّمن
100%30المجموع

نتائج . 3 أظهرت  بالتأمني:  معرفة  لديك  هل 
معرفة  لدهيم  الذين  االشخاص  ان  االستبيان 
يمتلكون  ال  والذين   )44%( نسبتهم  بالتأمني 
نسبتهم )%56( وكام موضح يف  بالتأمني  معرفة 

اجلدول والشكل ادناه:

جدول )4( يبين التكرارات والن�شب المئوية 
لمعرفة التاأمين

النسبة المئويةالتكراراتمعرفة التأمين

44%13نعم

56%17ال 
100%30المجموع

اختبار الصدق والثبات االستبانة:. 4

انتهاء الباحث من إعداد االستبانة عىل وفق  بعد 
وصحة  سالمة  من  التحقق  بعد  عرضه  جــرى  ما 
متغرياهتا ينبغي اختبار صدق وثبات االستبانة، إذ إن 
ومن  صالحيتها،  عدم  يعني  الرشطني  هذين  فقدان 

ثم عدم دقة النتائج.
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 إختبار الصدق:أ. 

ويعد هذا االختبار رشطًا أساسًا للتأكد من أن فقرات 
وعىل  أجلها،  من  ُعّدت  التي  األهداف  تقيس  االستبانة 

هذا األساس تم إعداد اختبار الصدق الظاهري.

املحكمني  بصدق  ويسمى  الظاهري:  الصدق 
وهو صدق يستهدف التحقق من مدى إنتامء الفقرة 
إىل جماهلا، إذ تعمم االستبانة بعد االنتهاء من صياغة 
فقراهتا عىل جمموعة من اخلرباء يف جمال اإلختصاص 
لألخذ بتوصياهتم فيام يتعلق بتعديل بعض الفقرات 
أو حذف البعض اآلخر أو اإلبقاء عليها كام هي وقد 
فأكثر   )77%( البالغة  اآلراء  إتفاق  نسبة  اعتمدت 
لكل ممارسة للداللة عىل صدقها، إذ إن أي نسبة من 

دون هذه النسبة ال تعطي معنوية.

تعطي ب.  اإلستبانة  أن  ويعني  الثبات:  إختبار 
أخرى  مرة  تكرارها  ُأعيد  لو  فيام  نفسها  النتائج 
وجرى التحقق من ثبات املقياس بطريقة )ألفا – 
أظهرت  إذ   ،)Alpha - Cronbach كرونباخ/ 

برنامج  باستخدام  اإلحصائية  املعاجلة  نتائج 
لإلستبانة  العام  الثبات  معامل  أن   )spss 16(
معامل  يكون  عندما  أنه  علاًم   ،)0.81( بلغ  قد 
هذا  فأن   ،)%60( عن  يزيد  )ألفا-كرونباخ( 
يؤرش قبوالً ويعكس إتفاقًا وترابطًا بني عبارات 
ُأعيد  لو  فقرات اإلستبانة. مما يعني أن االختبار 
وهو  بمقدار )0.81(  ثابتًا  سيكون  ُأخرى  مرة 

ما يشري إىل قبوله إحصائيًا.

حتليل البيانات ج. 

اجابات  ضوء  يف  االستبانة  فقرات  حتليل  سيتم 
افراد عّينة البحث واملتمثل يف التجار وقد قيس هذا 
املتغري من خالل )17( فقرة، ولغرض حتليل النتائج 
استخدم الوسط احلسايب واالنحراف املعياري، وفيام 
البحث  عّينة  إجابات  بحسب  للنتائج  عرض  يأيت 
والتي سيتم تناوهلا بالتفصيل حسب تسلسل ظهورها 

يف االستبانة:

المحور الول: التاجر الكربالئي ل يملك وعيًا 
تاأمينيًا ب�شكل كاف

وهي . 1  )54%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
والوسط احلسايب البالغ )3.4(  يفوق املتوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
البالغ )0.752(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )22.1(. 

يتبني ان نسبة )اتفق بشدة( كانت )%67( وهي . 2

االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 

املتوسط  يفوق   )4.2( البالغ  احلسايب  والوسط 

املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 

يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 

إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
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يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 

البالغ )0.921(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )21.9(. 

وهي . 3  )57%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 

االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 

املتوسط  يفوق   )3.5( البالغ  احلسايب  والوسط 

املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 

يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 

إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 

يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 

االختالف  ومعامل  البالغ)0.545(  املعياري 

فقد بلغت )14.8(. 

وهي . 4  )47%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 

االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 

املتوسط  يفوق   )3( البالغ  احلسايب  والوسط 

املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 

يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 

يف  عاٍل  جتانس  ويرافقه  عّينة،  أفراد  إجابات 

االنحراف  املقياس عكسه  العّينة مع حركة  آراء 

البالغ )0.321(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )10.7(. 

يتبني ان نسبة )اتفق بشدة( كانت )%60( وهي . 5

االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 

املتوسط  يفوق   )3.2( البالغ  احلسايب  والوسط 

املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 

يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 

يف  عاٍل  جتانس  ويرافقه  عّينة،  أفراد  إجابات 

االنحراف  املقياس عكسه  العّينة مع حركة  آراء 

االختالف  ومعامل  البالغ)0.421(،  املعياري 

فقد بلغت )13.1(.
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جدول )5( التوزيع التكراري والو�شط الح�شابي والنحراف المعياري للمحور الول 

الفقراتت
اتفق 

بشدة
محايداتفق

ال 

اتفق 

ال اتفق 

بشدة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

معامل 

االختاف

1
نقص مهارات االتصال سبب في نقص الوعي 

التأمين لدى التاجر الكربائي

1016220
3.40.75222.1

%34%54%6%60

2
يرى التاجر الكربائي للتأمين على انه هدر 

لأموال وعدم االستفادة منه

2010000
4.20.92121.9

%67%34000

3

عدم اخذ شركات التأمين في الحسبان 

المفاهيم التسويقية الحديثة السبب في نقص 

الثقافة التأمين لدى التاجر الكربائي

1017201

3.50.52114.8
%34%57%60%3

التاجر الكربائي لديه ثقافة سلبية عن التأمين4
1214121

30.32110.7
%40%47%3%6%3

5
على الدولة سن قوانين وتشريعات للمساهمة 

في زيادة الثقافة التأمينية

1812000
3.20.42113.1

%60%40000

المحور الثاني: للتاأمين دور ايجابي في تنمية 
الن�شاط التجاري

وهي . 1  )64%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.8( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
البالغ )0.452(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )11.8(. 

وهي . 2  )54%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.2( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
البالغ )0.652(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )20(. 

يتبني ان نسبة )اتفق بشدة( كانت )%67( وهي . 3
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
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املتوسط  يفوق   )3.9( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
االختالف  ومعامل  البالغ)0.545(  املعياري 

فقد بلغت )13.9(. 

وهي . 4  )54%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )4.1( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
يف  عاٍل  جتانس  ويرافقه  عّينة،  أفراد  إجابات 
االنحراف  املقياس عكسه  العّينة مع حركة  آراء 
البالغ )0.492(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )12(. 

يتبني ان نسبة )اتفق بشدة( كانت )%67( وهي . 5
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.9( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
االختالف  ومعامل  البالغ)0.545(  املعياري 

فقد بلغت )13.9(.

وهي . 6  )64%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 

االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.2( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
البالغ )0.352(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )11(. 

يتبني ان نسبة )اتفق بشدة( كانت )%57( وهي . 7
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.7( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
البالغ )0.652(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )17.6(.
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جدول )6( التوزيع التكراري والو�شط الح�شابي والنحراف المعياري للمحور الثاني

الفقراتت
اتفق 

بشدة
ال اتفق محايداتفق

ال اتفق 

بشدة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

معامل 

االختاف

6
للتأمين مساهمة في زيادة االنتاج وتحقيق 

الوفرة

1019001
3.80.45211.8

%33%6400%3

7
ساهم التأمين في تقليل المخاطر على 

القطاع التجاري

1116120
3.20.65220

%37%54%3%60

التأمين وسيلة ادخار للتاجر8
209100

3.90.54513.9
%67%30%300

التأمين وسيلة أمان وطمأنينة للتاجر9
1216110

4.10.49212
%40%54%3%30

10

التأمين يوفر سيولة مادية في حالة 

الحصول الضرر إلعادة المومن له الى ما 

كان عليه

2010000

3.90.54513.9
%67%33000

11

يساهم التأمين في عدم توقف النشاط 

التجاري في حالة حدوث الحادث عن 

طريق تعويضه بمبلغ التأمين

1119000
3.20.35211

%36%64000

12

التطوير المستمر لنظام العمل الداخلي 

للشركة يؤدي الى زيادة مساهمة الشركة 

في التنمية االقتصادية

1710201
3.70.65217.6

%57%34%60%3

المحور الثالث: غياب الخبرات الفنية والكوادر 
يوؤثر ب�شورة �شلبية على تحقيق اهداف تنمية 

الن�شاط التجاري

يتبني ان نسبة )اتفق بشدة( كانت )%60( وهي . 1
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
والوسط احلسايب البالغ )4.4(  يفوق املتوسط 

املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
البالغ )0.352(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )8(. 
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وهي . 2  )50%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.6( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
البالغ )0.547(، ومعامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )15.1(. 

وهي . 3  )57%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.5( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
االختالف  معامل  و  البالغ)0.545(  املعياري 

فقد بلغت )14.8(. 

وهي . 4  )60%( كانت  )اتفق(  نسبة  ان  يتبني 
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.1( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
يف  عاٍل  جتانس  ويرافقه  عّينة،  أفراد  إجابات 
االنحراف  املقياس عكسه  العّينة مع حركة  آراء 
املعياري البالغ )0.398(،  ومعامل االختالف 

فقد بلغت )12.8(.

يتبني ان نسبة )اتفق بشدة( كانت )%57( وهي . 5
االسئلة،  عن  االجابات  حيث  من  االعىل  نسبة 
املتوسط  يفوق   )3.7( البالغ  احلسايب  والوسط 
املعياري حسب مقياس ليكرت والبالغ )3( مما 
يؤدي اىل وجود مستوى ميل مرتفع يف مستوى 
إجابات أفراد عّينة البحث، ويرافقه جتانس عاٍل 
يف آراء العّينة مع حركة املقياس عكسه االنحراف 
البالغ )0.652(،و معامل االختالف  املعياري 

فقد بلغت )17.6(.
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جدول )7( التوزيع التكراري والو�شط الح�شابي والنحراف المعياري للمحور الثالث

الفقراتت
اتفق 

بشدة
محايداتفق

ال 

اتفق 

ال 

اتفق 

بشدة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

معامل 

االختاف

13

ضرورة توفير احتياطي كبير في صورة نقدية 

لشركات التأمين لمواجهه مطالبات المؤمنين 

سبب لضعف استثمارات شركات التأمين

1810200

4.40.3528
%60%34%6

14

يعاني قطاع التأمين ندره في الكوادر التأمينية  

وندرة في البرامج التدريبية الخاصة بتأهيل 

العاملين بالقطاع التأميني

1315101

3.60.54715.1
%44%50%30%3

15

عدم وجود بيانات دقيقة ومنظمة عن شركات 

التأمين أدى ذلك الى ضعف الجانب 

التسويقي للخدمات التأمينية

1017120

3.50.54514.8
%33%57%3%60

16

 اشتراك شركات التأمين وهيئة الرقابة على

التأمين في التشاور والنقاش يؤدي الى تطوير 

شركات التأمين والخدمات التأمينية

1218000
3.10.39812.8

%40%60

17

على كوادر شركات التأمين توضيح للتاجر 

احتياجه من منتجات شركة التأمين التي 

يستفاد منها

1710030
3.70.65217.6

%57%33%10

التاجر  الولى:  الفر�شية  الفر�شيات:  اختبار 

الكربالئي ل يملك وعيًا تاأمينيًا ب�شكل كاف

الباحث  ــام  ق األوىل  الفرضية  مــن  للتحقق 
املعياري  واالنــحــراف  احلسايب  الوسط  بحساب 
حدة،  عىل  فقرة  لكل  البحث  عّينة  أفراد  إلجابات 
بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  والختبار 
احلسايب  والــوســط  املحسوب  احلــســايب  الــوســط 
واجلدول   .)T( اختبار  الباحث  استخدم  النظري، 

رقم )8( يوضح ذلك:

الوسط 

الحسابي 

المحسوب

الوسط 

الحسابي 

النظري

 T قيمة

المحسوبة

T قيمة 

الجدولية

معامل 

االرتباط 

مستوى 

المعنوية 

3.722342.123  45.722-0.420.00

جدول )8( اختبار )T( لعّينة واحدة لقيا�ض التاجر 
الكربالئي ل يملك وعيًا تاأمينيًا ب�شكل كاف
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الوسط  قيمة  أن   )8( رقم  اجلــدول  من  يالحظ 
أكرب  وهي   )3.722( يساوي  املحسوب  احلسايب 
القيمة  وأن   )3( النظري  احلسايب  الوسط  قيمة  من 
T قد بلغت )42.123(  وأن قيمة T اجلدولية كان 
كان  املعنوية  مستوى  وأن   )45.722( مقدارها 
الداللة  مستوى  من  أقل  وهي   ).000( مقدارها 
)05.( وان معامل االرتباط )-0.42( بام ان معامل 
االرتباط سالب وذات عالقة ضعيفة مما يشري اىل ان 

التاجر ال يملك وعيًا تأمينيًا.

في  ايجابي  دور  للتاأمين  الثانية:  الفر�شية 

تنمية الن�شاط التجاري

للتحقق من الفرضية الثانية قام الباحث بحساب 
الوسط احلسايب واالنحراف املعياري إلجابات أفراد 
وجود  والختبار  حدة،  عىل  فقرة  لكل  البحث  عّينة 
احلسايب  الوسط  بني  إحصائية  داللــة  ذات  فــروق 
استخدم  النظري،  احلسايب  والــوســط  املحسوب 
يوضح   )9( رقم  ــدول  واجل  .)T( اختبار  الباحث 

ذلك: 

الوسط  قيمة  أن   )9( رقم  اجلــدول  من  يالحظ 
احلسايب املحسوب يساوي )3.945( وهي أكرب من 
 )T( القيمة  وأن   )3( النظري  احلسايب  الوسط  قيمة 
كان  اجلدولية   T قيمة  وأن   )70.465( بلغت  قد 
مقدارها )45.722( وان مستوى املعنوية )0.03( 
معامل  وان   ،).05( الداللة  مستوى  من  أقل  وهي 
موجب  االرتباط  معامل  ان  بام   )0.92( االرتباط 
وذات عالقة قوية يشري إىل أن للتأمني دورًا اجيابيًا يف 

تنمية النشاط التجاري.

والكوادر  الفنية  الخبرات  غياب  الثالثة:  الفر�شية 

تنمية  اهداف  تحقيق  على  �شلبية  ب�شورة  ينعك�ض 

الن�شاط التجاري

للتحقق من الفرضية الثالثة قام الباحث بحساب 
الوسط احلسايب واالنحراف املعياري إلجابات أفراد 
وجود  والختبار  حدة،  عىل  فقرة  لكل  البحث  عّينة 
احلسايب  الوسط  بني  إحصائية  داللــة  ذات  فــروق 
استخدم  النظري،  احلسايب  والــوســط  املحسوب 
يوضح   )10( رقم  واجلدول   .)T( اختبار  الباحث 

ذلك:

جدول )9( اختبار )T( لعينه واحده لقيا�ض 
للتاأمين دور ايجابي في تنمية الن�شاط التجاري

الوسط 

الحسابي 

المحسوب

الوسط 

الحسابي 

النظري

 T قيمة

المحسوبة

T قيمة 

الجدولية

معامل 

االرتباط 

مستوى 

المعنوية 

3.945370.46545.7220.920.03
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الوسط  قيمة  أن   )10( رقم  اجلدول  من  يالحظ 
أكرب  وهــي   )3.12( يساوي  املحسوب  احلسايب 
القيمة  وأن   )3( النظري  احلسايب  الوسط  قيمة  من 
اجلدولية   T قيمة  وأن   )65.365( بلغت  قد   )T(
املعنوسة  مستوى  وأن   )45.722( مقدارها  كان 
الداللة  مستوى  من  أقل  وهي   ).01( مقدارها  كان 
ان  بــام   )0.51( ــبــاط  االرت معامل  وان   ،).05(
يشري  قويه  عالقة  وذات  موجب  االرتباط  معامل 
بصورة  يؤثر  والكوادر  الفنية  اخلربات  غياب  أن  إىل 
التجاري. النشاط  تنمية  اهــداف  حتقيق  سلبيةعىل 

ال�شتنتاجات والتو�شيات

االستنتاجاتأ. 

تنمية . 1 التأمني له دور فعال يف  الرغم من ان  عىل 
النشاط التجاري اال ان سوق التأمني يف العراق 

من بني اضعف األسواق العاملية للتأمني.

املنتجات . 2 اجتاه  االهتامم  يولد  التأميني  الوعي 
ورشاء  استخدام  يولد  واالهتامم  التأمينية 

املنتجات التأمينية.

ادى . 3 التأمينية  واخلربات  االمكانيات  ضعف 
تنمية  يف  مبارش  بشكل  التأمني  دخول  عدم  اىل 

النشاط التجاري.

التأمني . 4 ملنتجات  واالعالم  التسويق  ضعف 
لنرش الثقافة التأمينية.

وخاصة . 5 التأمني  لرشكات  الروتيني  العمل 
عند التعويض يف حالة حدوث الرضر والتأخري 
يف االجراءات وارجاع املؤمن له اىل ما كان عليه 

يؤدي اىل انعدام الثقة.

التوصياتب. 

هذه . 1 وتوضيح  التأمني  منتجات  وزيادة  تنويع 
من  التاجر  احتياجات  وماهي  للتجار  املنتجات 

هذه املنتجات التأمينية؟

الناحية . 2 من  التأمني  دور  تعزيز  عىل  العمل 
االقتصادية واالجتامعية من خالل توسيع قاعدة 

ن له. املؤمَّ

له . 3 ن  واملؤمَّ التأمني  رشكات  بني  الثقة  تعزيز 
ن له  واالرساع يف رصف التعويض وإعادة املؤمَّ

اىل ما كان عليه.

دخول رشكات التأمني باالستثامرات ما بطريقة . 4
مبارشة او غري مبارشة.

لدى . 5 التأمينية  الثقافة  رفع  عىل  العمل  رضورة 
اللقاءات  خالل  من  خاص  بشكل  التجار 
التأمني  امهية  والندوات والتي تظهر  التلفزيونية 
بجميع مفاصله وباألخص أمهيته يف دفع النشاط 

التجاري ومحاية التجار. 

جدول )10( اختبار )T( لعّينة واحدة لقيا�ض 
غياب الخبرات الفنية والكوادر يوؤثر ب�شورة �شلبية 

على تحقيق اهداف تنمية الن�شاط التجاري
الوسط 

الحسابي 

المحسوب

الوسط 

الحسابي 

النظري

T قيمة

المحسوبة

 T قيمة

الجدولية

معامل 

االرتباط 

مستوى 

المعنوية 

3.12365.36545.7220.510.01 
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المالحق:

ملحق رقم )1( ال�شتبيان

بسم اهلل الرمحن الرجيم

السام عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أضع بني أيديكم هذه األوراق التي تشكل استبيانًا تم تصميمه للحصول عىل بيانات لعمل بحث عن )اثر 
الثقافة التأمينية عىل حركة التجارة يف العراق(، علاًم بأن هذه األوراق صممت ألغراض البحث العلمي ال يشء 

سواه فنرجو من كريم تفضلكم التعاون معنا يف انجاز هذا املرشوع واقتطاع بعض من وقتكم الثمني.

ولكم جزيل الشكر.

معلومات ال�شخ�شية:

اجلنس:     ذكر                   انثى                            حامل وثيقة التأمني:  مؤّمن               غري مؤّمن   

ال  االستفادة من التأمني:  نعم  

هل لديك معرفة  بالتأمني: نعم     ال 

بني مدى اتفاقك مع العبارات اآلتية:

المحور الول: التاجر الكربالئي ل يملك وعيًا تاأمينيًا ب�شكل كاف 

الفقرةت
شدة االتفاق

التفق بشدةال اتفقمحايداتفقاتفق بشدة

نقص مهارات االتصال سبب في نقص الوعي التأمين لدى التاجر الكربائي 1

ينظرالتاجر الكربائي للتأمين على انه هدر لأموال وعدم االستفادة منه 2

3
عدم اخذ شركات التأمين في الحسبان المفاهيم التسويقية الحديثة السبب في 

نقص الثقافة التأمين لدى التاجر الكربائي 

التاجر الكربائي لديه ثقافة سلبية عن التأمين4

على الدولة سن قوانين وتشريعات للمساهمة في زيادة الثقافة التأمينية5
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المحور الثاني: للتاأمين دور ايجابي في تنمية الن�شاط التجاري

الفقرةت
شدة االتفاق

ال اتفق بشدةال اتفقمحايداتفقاتفق بشدة

للتأمين مساهمة في زيادة االنتاج وتحقيق الوفرة1

ساهم التأمين في تقليل المخاطر على القطاع التجاري2

التأمين وسيلة ادخار للتاجر 3

التأمين وسيلة أمان وطمأنينة للتاجر 4

5
التأمين يوفر سيولة مادية في حالة الحصول الضرر إلعادة المومن 

له الى ما كان عليه 

6
يساهم التأمين في عدم توقف النشاط التجاري في حالة حدوث 

الحادث عن طريق تعويضه بمبلغ التأمين 

7
التطوير المستمر لنظام العمل الداخلي للشركة يؤدي الى زيادة  

مساهمة الشركة في التنمية االقتصادية

المحور الثالث: غياب الخبرات الفنية والكوادر يوؤثر ب�شورة �شلبية على تحقيق اهداف تنمية الن�شاط التجاري 

الفقرة
شدة االتفاق

ال  اتفق بشدةال اتفقمحايداتفقاتفق بشدة

ضرورة توفير احتياطي كبير في صورة نقدية لشركات التأمين 
لمواجهه مطالبات المؤمنين سبب لضعف استثمارات شركات 

التأمين

يعاني قطاع التأمين ندرة في الكوادر التأمينية وندرة في البرامج 
التدريبية الخاصة بتأهيل العاملين بالقطاع التأميني

عدم وجود بيانات دقيقة ومنظمة عن شركات التأمين أدى ذلك 
الى ضعف الجانب التسويقي للخدمات التأمينية 

 اشتراك شركات التأمين وهيئة الرقابة على
التأمين في التشاور والنقاش يؤدي الى تطوير شركات التأمين 

والخدمات التأمينية

على كوادر شركات التأمين توضيح للتاجر احتياجه من منتجات 
شركة التأمين التي يستفاد منها
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