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:الملخص

،تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز أهم العوامل المؤثرة في طلب الفرد الجزائري على خدمات التأمين

 والتي على أساسها تقدم،إضافة إلى إدراك موقف المستهلك من التأمين وفهم احتياجاته وتطلعاته في هذا المجال
.الحلول واالقتراحات من أجل النهوض بهذا النشاط الحيوي وتعزيز مساهمته في تنمية االقتصاد الوطني
وخلصت الدراسة إلى أن من بين أهم العوامل المؤدية إلى ضعف طلب جمهور األفراد على منتجات

 أما فيما، هي غياب الثقافة التأمينية وتدني معدل الدخل الشهري لدى المواطن الجزائري،التأمين في الجزائر
يتعلق بالمعتقد الديني فأظهرت النتائج حيادية هذا العامل وأنه غير مساهم في ضعف الطلب على منتجات
.التأمين

. المعتقد الديني، الدخل الشهري، الوعي والثقافة التأمينية، ضعف الطلب، منتجات التأمين:الكلمات المفتاحية
Résumé:
Ce papier vise à mettre en évidence les facteurs les plus importants influençant
la demande de l'individu algérien en matière des services d'assurance, aussi à
comprendre l'attitude du consommateur à l'égard de l'assurance et à connaître ses
besoins et ses aspirations dans ce domaine, à la base desquelles des solutions et des
propositions sont présentées pour promouvoir cette activité vitale et renforcer sa
contribution au développement de l'économie nationale.
L’étude a conclu que l'absence de culture d’assurance et le faible taux de revenu
mensuel du citoyen algérien étaient parmi les principaux facteurs conduisant à la
faible demande du public sur les produits d’assurance en Algérie. Concernant la
croyance religieuse, les résultats ont montré la neutralité de ce facteur et cela ne
contribue pas à la faiblesse de la demande de produits d’assurance.
Mots-clés : produits d'assurance, faiblesse de la demande, la conscience et la culture
de l'assurance, le revenu mensuel, la croyance religieuse.

.المؤلف المرسل
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مقدمة:
يلعب نشاط التأمين دو ار حيويا في مجاالت التنمية المختلفة ،وذلك من خالل قدرته على التأثير
اإليجابي في العديد من النواحي االقتصادية واالجتماعية داخل البلد ،كما أن هذا النشاط يتأثر بدوره بالعديد
من المتغيرات االقتصادية والعوامل االجتماعية والثقافية واألطر المؤسسية التي تتحكم في درجة نموه وتطوره.
قطاع التأمين في الجزائر وعلى الرغم من حزمة اإلصالحات التي باشرتها السلطات خالل العقود الماضية
من أجل النهوض به ،إال أن اإلحصائيات الرسمية والمؤشرات االقتصادية الكلية الخاصة بهذا النشاط تكشف
عن مدى التخلف الكبير الذي يعانيه هذا القطاع ،والذي تجلى في ضعف مساهمته في الناتج الداخلي الخام
كمعدل عالمي ،وتدني معدل ما يخصصه الفرد الواحد لطلب منتجات

التي لم تبلغ نسبة

مقارنة بـ

التأمين التي تقدر بـ

دوال ار سنويا مقابل ما يعادل

دوالر كمتوسط عالمي.

إشكالية الدراسة:
انطالقا مما انتهت إليه اإلحصائية األخيرة ،طرحت اإلشكالية التالية :ما هي أهم العوامل المؤدية
لضعف طلب الفرد الجزائري على منتجات التأمين؟
الفرضيات:
لإلجابة على اإلشكالية المطروحة ،تم صياغة الفرضيات التالية:
يرجع ضعف طلب األفراد على منتجات التأمين إلى انخفاض الوعي والثقافة التأمينية؛
يرجع ضعف طلب األفراد على منتجات التأمين إلى عدم كفاية الدخل الشهري
يرجع ضعف طلب األفراد على منتجات التأمين إلى المعتقد الديني
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الورقة إلى إبراز أهم العوامل المؤثرة في طلب الفرد الجزائري على خدمات التأمين ،والتي
من خاللها يتحدد مستوى نمو وتطور نشاط التأمين ومساهمته في تنمية االقتصاد الوطني ،إضافة إلى
إدراك موقف المستهلك من التأمين وفهم احتياجاته وتطلعاته في هذا المجال.
المنهج المستخدم:
تم االستعانة في إعداد الدراسة الميدانية بالمنهجين اإلحصائيين ،الوصفي واالستقرائي ،وذلك بهدف
التحقق من الفرضيات التي تم صياغتها حول أهم العوامل المؤدية إلى ضعف طلب األفراد على منتجات
التأمين في الجزائر.
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 -محددات الطلب على التأمين:
تناولت العديد من الدراسات النظرية والتجريبية موضوع محددات الطلب على منتجات التأمين،
وبالتالي العوامل المؤثرة في نمو وتطور هذا النشاط (التأمين) ،التي منها ما يلي:
 .1الدخل:
أظهرت الدراسات المقدمة حول محددات الطلب على التأمين بأن الدخل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة
فيه إيجابيا والتي منهاCampbell (1980), Lewis (1989), Outreville (1996), Beck& :1
& Webb (2003) Hwang & Gao (2003), Lim & Haberman (2004), Hwang
Greenford (2005), Lenten & Rulli (2006), Li & al. (2007), Sen (2008), Kjosevski
) ،(2011حيث أن الزيادة في الدخل تؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية لألفراد ،وترفع من درجة تفضيلهم
للخدمات والمنتجات الكمالية ،وتوفر لهم فرصا أحسن لالدخار واالستثمار ،وبالتالي زيادة الطلب على
منتجات التأمين.
 .البطالة:
درست العالقة بين البطالة والطلب على منتجات تأمينات الحياة وغير الحياة من قبل عدد قليل بعض
الباحثين ،وقد يكون السبب في ذلك هو أن تأثير هذا المتغير يظهر بشكل جزئي من خالل متغير الدخل،2
ولقد تناول الباحثان ( )Lenten & Rulli 2006العالقة بين متغيري الطلب على التأمين والبطالة بشكل
مباشر ،وكشفت دراستهما أن للبطالة التأثير السلبي على الطلب منتجات تأمينات الحياة.3
 .3المتغيرات الثقافية والديمغرافية:
حسب العديد من الدراسات التي تناولت العوامل المحددة للطلب على التأمين ،فإن للمتغيرات الثقافية
واالجتماعية للبلد تأثير كبير على صناعة التأمين ككل ،هذه المتغيرات يمكن تقسيمها إلى اآلتي:
العامل الديني:
أظهرت دراسات مختلفة في مجال التأمين عن وجود عالقة بين الدين والطلب على منتجات التأمين،
ومنها الدراسة المقدمة من قبل ( )Mamoon Ali Dongulaعلى عينة تضم  48بلدا ،منها  18دولة
عربية يغلب فيها المعتقد اإلسالمي ،و 30دولة من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية التي ال تعتنق غالبية
مجتمعاها الدين اإلسالمي ،حيث توصل الباحث إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية تظهر التأثير السلبي
للمعتقدات الدينية اإلسالمية على تطور التأمين في بلد معين.4
كما توصلت دراسة أنجزت من قبل الباحثين (ميمونة مهجور وعبد الرزاق بن حبيب) في الغرب
الجزائري ،إلى أن للعوامل الدينية تأثير سلبي كبير على سلوك المستهلك الجزائري تجاه خدمات التأمين.5
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درجة التمدن:
يقصد بالتمدن النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية (المدن) بالنسبة إلجمالي
عدد السكان ،حيث يشير العديد من الكتاب والباحثين إلى أن ارتفاع درجة التمدن يمكن أن يكون أحد
العوامل الهامة لزيادة للطلب على تأمينات الحياة ،ذلك أن التمدن الجيد حسب )(Beck & Webb, 2003
يساهم في تسهيل توزيع منتجات التأمين على الحياة ويقلل من تكاليف الوساطة ،وبالتالي زيادة تحصيل
األقساط؛ كما أن سكان المناطق الحضرية يكونون أكثر إدراكا لخطر الحوادث وألهمية التأمين.
وفي دراسة أجريت على قطاع التأمين السوري في الفترة

-

للوقوف على أهم العوامل

المؤثرة في الطلب على منتجات التأمين ،توصل الباحث فيها إلى أن وجود عالقة موجبة وقوية بين درجة
التمدن كمتغير مستقل والطلب على تأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات كمتغيرين تابعين.6
مستوى الوعي التأميني (المستوى التعليمي):
للداللة على مستوى الوعي التأميني في المجتمع يستخدم الباحثون مؤشر المستوى التعليمي ،حيث
أظهرت عديد الدراسات عن العالقة الموجبة بين استهالك التأمين ومستوى التعليم المدرسي ،ويفسرون هذه
النتيجة بأن المستوى العالي من التعليم يزيد من قابلية الناس إلدراك المخاطر وفوائد إدارتها من خالل
التأمين.7
باستخدام مؤشر معدل السكان ذوي المستوى الثالث من التعليم المقدم من قبل منظمة اليونيسكو،
وذلك للداللة على فرضية األثر اإليجابي لعامل التعليم على طلب منتجات التأمين على الحياة ،أكدت دراسة
لـ ( )Mark J. Browne and Kihong Kimهذه الفرضية .8ويفسران ذلك بأن البلدان التي يتلقى األفراد
فيها أطول فترة زمنية من التعليم يكونون األكثر طلبا للتأمين على الحياة ،ذلك أن ارتفاع درجة احترازهم
من المخاطر التي قد يتعرضون لها تجعلهم أكثر وعيا بضرورة طلب خدمات التأمين.
كما أثبتت دراسة أجراها ( )Brenda Wells, Karen Epermanis & Jack P. Gibsonفي
سنة  2012على عينة تضم  339طالبا من تخصصات مختلفة ينتمون إلى خمس جامعات من أنحاء
متفرقة من الواليات المتحدة األمريكية ،بأن تلقييهم لدروس حول المبادئ األساسية للتأمين قد غير انطباعاتهم
وأراءهم حول صناعة التأمين على األضرار والممتلكات بشكل إيجابي.9
ولقد أظهرت دراسة هدفت إلى إبراز أهم العوامل المؤدية إلى ضعف مساهمة قطاع التأمين في
التنمية االقتصادية في السودان ،بأن ضعف الوعي التأميني لدى جمهور المستأمنين وتعريفهم بالمزايا التي
يقدمها قطاع التأمين سبب رئيسي في ضعف قطاع التأمين في التنمية االقتصادية.10
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 -بيانات الدراسة:
اعتمدنا في إعداد الدراسة الميدانية على نوعين من البيانات هما:
 .1المصادر األولية:
وتمثلت في البيانات التي تجمعيها من خالل االستبيانات التي تم توزعيها على عينة عشوائية من
مجتمع الدراسة ،ثم تفريغها وعرضها وتحليلها باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( ،)Spssوذلك بهدف الوصول إلى دالالت ذات معنى عن ضعف مساهمة قطاع التأمين الجزائري في
تنمية االقتصاد الوطني وأهم العوامل التي تم اختيارها لفرضية تفسير ذلك الضعف.
 .2المصادر الثانوية:
تمثلت هذه المصادر في الكتب والمجالت والمقاالت العلمية والتقارير الدورية ذات العالقة بموضوع
البحث ،وذلك بهدف اإلثراء المنهجي والعلمي للدراسة.
 -مجتمع وعينة الدراسة:
تمثل مجتمع المختار إلجراء الدراسة الميدانية في األشخاص الطبيعيين المستهدفين من إنتاج وتقديم
منتجات التأمين ،حيث تم توزيع  650استبانة في كل من والية تلمسان ،الجزائر العاصمة ،المسيلة ،سطيف،
والوادي ،مقسمة بشكل متساوي بـ  130استبانة في كل والية من نواحي الوطن ،استرجع منها  601استبانة
ما يمثل  %92,5من مجموع االستمارات الموزعة ،واستبعد منها  19لعدم صالحية اعتمادها في الدراسة،
ليصبح بذلك عدد االستبيانات المعتمدة في الدراسة  582استبانة ،أي بنسبة  %89,5من إجمالي االستبيانات
الموزعة حسب ما يوضحه الجدول الموالي:
الجدول ( :)01توزيع االستبيانات على عينة األفراد
الواليات
المسيلة

الجزائر العاصمة

الوادي

سطيف

تلمسان

المجموع

االستبيانات

االستبيانات

التمثيل النسبي

االستبيانات االستبيانات االستبيانات غير
الموزعة

المسترجعة

المسترجعة

الملغاة

المعتمدة

للعينة المعتمدة

130

123

7

2

121

%20,8

130

116

14

7

109

%18,7

130

124

6

2

122

%21

130

121

9

5

116

%19,9

130

117

13

3

114

%19,6

650

601

49

19

582

%100

المصدر :من إعداد الباحث
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 -Vاختبار فرضيات البحث ومناقشة النتائج :
 .الفرضية األولى" :يرجع ضعف طلب األفراد على منتجات التأمين إلى انخفاض الوعي والثقافة التأمينية"،
أي:
الفرضية الصفرية ) " :(H0ال يرجع ضعف طلب األفراد على منتجات التأمين إلى انخفاض الوعي والثقافة
التأمينية" ،عند مستوى الداللة (.)0.05
الفرضية البديلة ) " : (H1يرجع ضعف طلب األفراد على منتجات التأمين إلى انخفاض الوعي والثقافة
التأمينية" ،عند مستوى الداللة (.)0.05
الجدول الموالي يوضح الفروق بين المتوسط الحسابي ( ̅ )Xإلجمالي إجابات عينة األفراد على عبارات
المحور الثاني من االستبيان الموجه لهم المتعلق بـ "مستوى الوعي والثقافة التأمينية" ،والمتوسط الفرضي
).(μ=03
الجدول ( :)02اختبار فرضية ضعف طلب األفراد على منتجات التأمين بسبب انخفاض الوعي والثقافة التأمينية
انخفاض الوعي

Test Value = 3
حجم المتوسط االنحراف الفرق بين ̅𝐗

والثقافة التأمينية العينة الحسابي المعياري

و)(𝛍=3

0,437

0,2578

لدى األفراد

582

3,2578

 Tالمحسوبة

درجة
الحرية

14.2319

581

sig

القرار

0,000

دال إحصائيا

قيمة  Tالجدولية Ttab= 1.9695 :عند مستوى الداللة  0.05ودرجة حرية .581=DF

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات االستبيان ومخرجات برنامج SPSS .V 24

يكشف الجدول ( )02عن وجود فارق بين المتوسط الحسابي ( )3,2578إلجابات عينة األفراد على
المحور الثاني المتعلق بـ "مستوى الوعي والثقافة التأمينية" والمتوسط الفرضي ،إضافة إلى أن القيمة
اإلحصائية لـ "ت" المحسوبة ( )14,2319هي أكبر من "ت" الجدولية ( ،)1,9695وأن قيمة احتمال الخطأ
( (Sig=0.000هي أقل من مستوى الداللة ( ،)0.05وبالتالي فهذا يدل على وجود فروق دالة إحصائيا في
إجابات العينة حول العامل المتمثل في "الوعي والثقافة التأمينية" .وبمأن قيمة المتوسط الحسابي ألراء أفراد
العينة حول هذا العامل هي أكبر من قيمة المتوسط الفرضي ( ،)X̅ = 3,2578 >3أي الفرق بينهما
موجب ،وبالتالي فإن اتجاههم إيجابي تجاه هذا المتغير المراد استطالع رأيهم فيه ،أي أنهم يؤيدون موضوع
انخفاض الوعي والثقافة التأمينية لدى الجمهور ،الذي انعكس في قلة إقباله على طلب منتجات التأمين،
ومنه ضعف نسبة مساهمة قطاع التأمين في تنمية االقتصاد الوطني.
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وبناء على ما تقدم من تحليل لنتائج الجدول السابق ،فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية
ً
البديلة )  (H1القائلة بأنه "يرجع ضعف طلب األفراد على منتجات التأمين إلى انخفاض الوعي والثقافة
التأمينية" ،عند مستوى الداللة (.)0.05
وما يؤكد صحة اختبار هذه الفرضية ،هو نتائج تحليل المحور المتعلق بمستوى الوعي والثقافة
التأمينية ،فمع األخذ بعين االعتبار لتركيبة عينة األفراد من حيث المؤهل العلمي ( %8,5دراسات عليا،
 %55,8جامعي %21,5 ،ثانوي) ،فقد أظهرت أراءهم بأنهم يدركون جسامة المخاطر التي يمكن تعرضهم
لها ،وأنهم يعتمدون بدرجة كبيرة في مواجهتها على الروابط األسرية والموارد الخاصة دون اللجوء إلى
التأمين ،وهذا بسبب عدم اهتمامهم أو جهلهم بالخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين في هذا المجال،
باستثناء التأمين على السيارات بسبب إلزاميته ،والتأمين التكميلي على الصحة وعلى التقاعد بالنظر لتشابك
مفهومهما مع مفهوم نظام التأمين االجتماعي ذو الطابع اإللزامي كذلك .كما يفسر العزوف والجهل بأنواع
التأمين وأهميته حسب أرائهم ،إلى تقصير شركات التأمين في واجبها من ناحية الترويج لمنتجاتها ،وفي
تنمية الوعي والثقافة التأمينية في أوساط الجمهور ،إضافة إلى عدم ثقتهم في وفاء هذه الشركات بالتزاماتها
من ناحية الحصول على التعويض المناسب وفي اآلجال المعقولة ،فضال على أن الخدمات المقترحة من
جانبها تظل في نظرهم تقليدية وال تلبي احتياجاتهم.
 .2الفرضية الثانية" :يرجع ضعف طلب األفراد على منتجات التأمين إلى عدم كفاية الدخل الشهري" ،أي:

الفرضية الصفرية ) " :(H0ال يرجع ضعف طلب األفراد على منتجات التأمين إلى عدم كفاية الدخل
الشهري" ،عند مستوى الداللة (.)0.05
الفرضية البديلة ) " : (H1يرجع ضعف طلب األفراد على منتجات التأمين إلى عدم كفاية الدخل الشهري"،
عند مستوى الداللة (.)0.05
يوضح الجدول الموالي الفرق بين المتوسط الحسابي ( ̅ )Xإلجمالي إجابات عينة األفراد على عبارة
المحور الثالث من االستبيان الموجه لهم ،والمتعلق بـ "مدى تمكين دخل الشهري من شراء التأمين" ،والمتوسط
الفرضي ).(μ=03
الجدول ( :)03اختبار فرضية ضعف قطاع التأمين الجزائري بسبب عدم كفاية الدخل الشهري
كفاية الدخل
الشهري

حجم

المتوسط

Test Value = 3
االنحراف الفرق بين ̅𝐗
T

درجة

العينة

الحسابي

و)(𝛍=3

المحسوبة

الحرية

582

-0,64948 1,29510 2,3505

-12,098

581

المعياري

sig

القرار

0,000

دال إحصائيا

قيمة  Tالجدولية Ttab= 1.9695 :عند مستوى الداللة  0.05ودرجة حرية 581=DF

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات االستبيان ومخرجات برنامج SPSS .V 24
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يظهر الجدول أعاله ،بأنه يوجد فرق بين المتوسط الحسابي إلجابات عينة األفراد المستهدفين من
تقديم خدمات التأمين ( )2,3505والمتوسط الفرضي ( ،)03وأن القيمة اإلحصائية لـ 'ت' المحسوبة
( )12,098هي أكبر من القيمة 'ت' الجدولية ( ،)1.9787إضافة إلى أن قيمة احتمال الخطأ
( (Sig=0.000هي أقل من مستوى الداللة ( ،)0.05وبالتالي هذا يدل على وجود فرق دال إحصائيا في
إجابات وحدات هذه العينة حول العامل المتمثل في "الدخل الشهري" .وبمأن قيمة المتوسط الحسابي لرأي
العينة حول هذا العامل هي أصغر من قيمة المتوسط الفرضي ،أي أن الفرق بينهما سالب (،)-0,6495
وبالتالي فإن اتجاههم سلبي تجاه كفاية الدخل الشهري ،وهم بذلك ال يتفقون مع العبارة التي تقول أن أجورهم
الشهرية تساعد على شراء منتجات التأمين ،ما يترجم ضعف قدرتهم الشرائية ،وهو ما يبرر ضعف إقبالهم
على التأمين ،الذي انعكس على تدني في معدل كثافة التأمين المتمثل في مقدار ما يخصصه الفرد الواحد
من دخلة السنوي لشراء خدمات التأمين.
وعليه ،فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة )  (H1القائلة" :يرجع ضعف طلب األفراد
على منتجات التأمين إلى عدم كفاية الدخل الشهري" ،عند مستوى الداللة (.)0.05
وندعم صحة هذا االختبار بنتيجة تحليل عبارة المحور الثالث من االستبيان الموجه لألفراد ،حيث صبت
أراء معظم المبحوثين في اتجاه عدم قدرتهم على طلب خدمات التأمين بالنظر إلى انخفاض مستوى المعيشة

وتدني القدرة الشرائية .ولقد أظهر تحليل خصائص عينة األفراد بأن أكثر من  %67من المستجوبين هم من
فئة الموظفين واإلطا ارت ،وتمثل هذه األخيرة  %69,7من إجمالي السكان المشتغلين في الجزائر لسنة
 ،112016كما أن حوالي  %60من حجم العينة دخولهم الشهرية تقل عن 50000دج ،في حين أن معدل
إنفاق الفرد الجزائري الشهري يقارب 57215دج ،في ظل نسبة تضخم سنوية وقدرها .%6,4
كما نجد أن دراستنا تتفق مع عديد البحوث التي تناولت الدخل كأحد محددات الطلب على التأمين،
وطبيعة أثره اإليجابي ،ومنهاCampbell (1980), Lewis (1989), Outreville (1996), Beck& :
& Webb (2003) Hwang & Gao (2003), Lim & Haberman (2004), Hwang
Greenford (2005), Lenten & Rulli (2006), Li & al. (2007), Sen (2008), Kjosevski
) ،(2011حيث أن الزيادة في الدخل تؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية لألفراد ،وترفع من درجة تفضيلهم
للخدمات والمنتجات الكمالية ،وتوفر لهم فرصا أحسن لالدخار واالستثمار ،وبالتالي زيادة الطلب على
منتجات التأمين.
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.3الفرضية الثالثة" :يرجع ضعف طلب األفراد على منتجات التأمين إلى المعتقد الديني" ،أي:
الفرضية الصفرية ) " :(H0ال يرجع ضعف طلب األفراد على منتجات التأمين إلى المعتقد الديني" ،عند
مستوى الداللة (.)0.05
الفرضية البديلة" :(H1 ) :يرجع ضعف طلب األفراد على منتجات التأمين إلى المعتقد الديني" ،عند مستوى
الداللة (.)0.05
يبين الفروق بين المتوسط الحسابي ( ̅ )Xإلجمالي إجابات عينة األفراد على عبارات
الجدول التالي ّ

المحور الرابع من االستبيان الموجه لهم والمتعلق بـ "المعتقد الديني والطلب على التأمين" ،والمتوسط الفرضي
).(μ=03
الجدول ( :)04اختبار فرضية ضعف قطاع التأمين الجزائري بسبب المعتقد الديني

المعتقد الديني

حجم

المتوسط

Test Value = 3
االنحراف الفرق بين ̅𝐗

العينة

الحسابي

المعياري

و)(𝛍=3

582

3,0882

0,60116

0,08820

درجة

T
المحسوبة

الحرية

1,445

581

sig

القرار

0,149

دال إحصائيا

قيمة  Tالجدولية Ttab= 1.9695 :عند مستوى الداللة  0.05ودرجة حرية 581=DF

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات االستبيان ومخرجات برنامج SPSS .V 24

نجد من الجدول أعاله ،بأنه يوجد اختالف ضئيل بين المتوسط الحسابي ( )3,0882إلجابات عينة
األفراد على الفقرة المتعلقة بامتناعهم عن طلب خدمات التأمين وعالقته بالمعتقد الديني ،والمتوسط الفرضي
) ،(μ=03أي الفرق بينهما ( ،)) X̅ -3)= 0,08820 ≌ 0وأن القيمة اإلحصائية لـ 'ت' المحسوبة ()1,445
هي أقل من قيمة 'ت' الجدولية ) ،(1,9695كما أن قيمة احتمال الخطأ ( (Sig=0,149هي أكبر من
مستوى الداللة ( ،)0.05فهذا يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيا في إجابات أفراد العينة حول العامل
المتمثل في المعتقد الديني ،وأن اتجاههم محايد نحو اعتبار المعتقد الديني يمنع الناس من اإلقبال على
طلب منتجات التأمين.
تبعا لهذه النتيجة ،فإننا نرفض الفرضية البديلة ونقبل بالفرضية الصفرية )  (H0القائلة بأنه "ال يرجع
ضعف طلب األفراد على منتجات التأمين إلى المعتقد الديني" ،عند مستوى الداللة (.)0.05
ونؤكد صحة هذا االختبار بنتائج تحليل المحور المتعلق بالمعتقد الديني من االستبيان الموجه لألفراد،
حيث جاءت أراءهم حيادية فيما يتعلق بدرايتهم بحكم الشريعة اإلسالمية في التأمين التجاري ،وبعالقة ضعف
إقبال األفراد على شراء منتجات التأمين وثقافتهم الدينية .كما يمكن أن ندعم اختبار هذه الفرضية ،بت ازيد

26

تحليل العوامل المؤدية إلى ضعف طلب األفراد على منتجات التامين في الجزائر....................د.غفصي توفيق جامعة المسيلة

حجم الطلب على االئتمان التقليدي من جانب العائالت الجزائرية باعتباره من الخدمات المالية التي يرتبط
منحها بتحمل المقترض للفوائد (بيع المال بالمال هو ربا في حكم الشريعة اإلسالمية) ،حيث بلغ حجم
القروض الممنوحة لها بين سنتي  2016و 2017على التوالي  536,6و  656,88مليار دج ،أي بنسبة
 %6,8و  %7,4من مجموع القروض الممنوحة لالقتصاد الوطني.12
 .4ملخص فرضيات الدراسة:
الجدول التالي يظهر ملخص نتائج اختبار الفرضيات الثالث:
الجدول ( :)05ملخص نتائج اختبار فرضيات البحث الثالث
الداللة اإلحصائية

المتغير
الفرضية الفرعية
األولى

الفرضية الفرعية
الثانية
الفرضية الفرعية
الثالثة

رأي أفراد العينة

القرار

يؤيدون عالقة ضعف

عامل خارجي مساهم في

الطلب على التأمين وعدم

ضعف قطاع التأمين

الدراية والوعي بأهميته

الجزائري

يؤيدون عالقة ضعف

عامل خارجي مساهم في

الطلب على التأمين وعدم

ضعف قطاع التأمين

لنتائج إجابات العينة

ضعف الوعي

والثقافة التأمينية

دالة إحصائيا

الدخل الشهري

دالة إحصائيا

المعتقد الديني

غير دالة إحصائيا

لدى األفراد

الجزائري

كفاية الدخل الشهري

محايدون تجاه عالقة تدني عامل خارجي غير مساهم
في ضعف قطاع التأمين

الطلب على التأمين

الجزائري

بالمعتقد الديني

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة

الشكل ( :)01عرض بياني يوضح ملخص نتائج اختبار فرضيات الدراسة
4,00
3,00

3,0882

3,00

3,00

3,00 3,1743

2,00

2,3505

المعتقد الديني

الدخل الشهري

ضعف الوعي والثقافة
التأمينية

1,00

المتوسط الفرضي
المتوسط الحسابي للعينة

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة
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اعتمادا على النتائج الواردة في الجدول والشكل أعاله ،التي أظهرت ما يلي:
فيما يتعلق بالوعي والثقافة التأمينية؛ كشفت أراء عينتي األفراد والعاملين أن عدم دراية الناس بمختلف
الخدمات المقترحة من قبل مؤسسات التأمين وغياب الوعي بأهميتها ،قد أدى إلى ضعف الطلب على هذه
الخدمات ،وبالتالي يعتبر هذا المتغير عامال خارجيا مساهما في تدني مساهمة قطاع التأمين في تنمية
االقتصاد الوطني.
فيما يتعلق بمستوى الدخل الشهري؛ أظهرت غالبية أراء عينة األفراد بأنه وبالنظر إلى متطلبات
المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية ،فإن مستوى األجر المتقاضى ال يشجع الجمهور على االهتمام بخدمات
التأمين ،وبالتالي يعتبر هذا المتغير محددا إيجابيا للطلب عليها ،ويعد عامال خارجيا مؤث ار في نمو وتطور
نشاط التأمين.
فيما يتعلق بالمعتقد الديني؛ ّبين استطالع أراء عينة األفراد بأنهم محايدون فيما يخص عالقة امتناع

الكثير من الناس عن طلب خدمات التأمين وحكم الشرع فيها ،وبالتالي ال يعتبر هذا العامل سببا في ضعف
قطاع التأمين الجزائري.
نتائج الدراسة الميدانية:توصلنا من خالل الدراسة الميدانية إلى النتائج التالية:
 وجود فروق دالة إحصائيا في إجابات عينة األفراد حول العامل الخارجي المتمثل في "الوعي والثقافةالتأمينية" ،فمع األخذ بعين االعتبار لتركيبة عينة األفراد من حيث المؤهل العلمي ( %8,5دراسات عليا،
 %55,8جامعي %21,5 ،ثانوي) ،فقد أظهرت نتائج تحليل أرائهم بأن جهل الناس لمنتجات التأمين بسبب
ضعف جهود الترويج لها ،وعدم الوعي بأهميتها لغياب أنشطة التحسيس من جانب هيئات التأمين ،أدى
إلى ضعف إقبال األفراد على طلب خدمات التأمين ،وبالتالي فإن انخفاض الوعي والثقافة التأمينية عامل
محدد في تدني مساهمة قطاع التأمين في الناتج الداخلي الخام.

 وجود فروق دالة إحصائيا في إجابات عينة األفراد حول العامل الخارجي المتمثل في "الدخل الشهري"،حيث ّبين تحليل أرائهم بأن عدم كفاية هذا العامل لتغطية متطلبات المعيشة نتيجة تدني القدرة الشرائية،

ساهم بدرجة كبيرة في انخفاض مؤشر كثافة التأمين ،أي مقدار ما يخصصه الفرد الواحد من دخله السنوي
لشراء خدمات التأمين ،وقد تم تأكيد هذه النتيجة من خالل مقارنة متوسط اإلنفاق الشهري للفرد الجزائري

في سنة  2016المقدر بـ 57215دج ،ومعدل دخله الشهري في نفس السنة البالغ 39900دج ،في ظل
نسبة تضخم سنوية وقدرها  %6,4وفق بيانات الديوان الوطني لإلحصائيات ،وبالتالي فإن تدني معدل

28

تحليل العوامل المؤدية إلى ضعف طلب األفراد على منتجات التامين في الجزائر....................د.غفصي توفيق جامعة المسيلة

الدخل الشهري للمواطن الجزائري بالنظر إلى متطلبات المعيشة يعد عامال أساسيا في انخفاض الطلب على
منتجات التأمين.
 عدم وجود فروق دالة إحصائيا في إجابات عينة األفراد حول "المعتقد الديني" ،أين كشفت أراءهم الحياديةتجاه هذا العامل عن أن ضعف طلب الناس على التأمين ال يتعلق بحكم الشريعة اإلسالمية فيه ،وتم دعم
هذه النتيجة باإلسقاط على المنحى التصاعدي لطلب العائالت الجزائرية على القروض المصرفية المقدمة
من قبل البنوك التجارية التقليدية ،التي شكلت بين سنتي  2016و 2017على التوالي نسبة  %6,8و
 %7,4من مجموع القروض الممنوحة لالقتصاد الوطني.
-VIاالقتراحات:
يتطلب النهوض بنشاط التأمين في الجزائر من الفاعلين في هذا المجال اتخاذ جملة اإلجراءات التي
نرى من أهمها:
 تنظيم حمالت واسعة ومستمرة على مستوى مؤسسات اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة من قبل
متخصصين من أجل التعريف بمنتجات التأمين وأهميتها االجتماعية واالقتصادية.
 االستفادة من الوسائل والوسائط التكنولوجية لالتصاالت ومؤسساتها كالهاتف النقال وشبكات التواصل
واإلنترنت من أجل إيصال الرسالة التأمينية.
 إنشاء هيكل على مستوى كل شركة تأمين يختص بوظيفة اإلعالم وبناء عالقات متميزة مع أجهزة اإلعالم
الرسمية والخاصة بهدف التعاون واالستفادة من احترافيتها وتغلغلها في المجتمع.
 التنشيط بشكل دوري للندوات واألبواب المفتوحة واأليام الدراسية والتظاهرات العلمية على مستوى هيئات
التكوين والجامعات لنشر ثقافة التأمين في أوساط المتعلمين.
 المساهمة في رعاية األنشطة الثقافية والرياضية والخيرية واإلنسانية لتحسين صورة مؤسسات التأمين لدى
المجتمع الجزائري.
 االنفتاح على النقابات العمالية ولجان الخدمات االجتماعية من أجل التعريف وتشجيع الطلب على
منتجات تأمين األشخاص وباألخص التأمين الجماعي والتأمين الصحي والتقاعدي التكميلي.
 رفع تحدي المنافسة التي تقوم على البحث والتطوير وتنويع منتجات التأمين بما يالئم االحتياجات
المختلفة والمتجددة للفرد الجزائري وليس بمحاكاة ما يقدم في االقتصاديات األخرى
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غفصي توفيق جامعة المسيلة.د....................تحليل العوامل المؤدية إلى ضعف طلب األفراد على منتجات التامين في الجزائر

 بحيث يصبح التأمين متاحا، العمل على تقديم منتجات مصممة لتستهدف شرائح محددة من المجتمع
 ودون اإلخالل بمقتضيات اإلجراءات واللوائح التنظيمية فيما يتعلق،وميسو ار ألصحاب الدخل المحدود
بتسعير المنتجات
.) االنفتاح على منتجات التأمين اإلسالمية (التأمين التكافلي
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