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Abstract 
This study aims to identify the role of information technology in achieving sustainable 

development in (insurance companies in Iraq), where sustainable development is a means and a 
new vision in how to use information technology, which acquires its true significance for the 

progress that exists according to an ethical and humanitarian issue towards present and future 

generations. It requires a new era of economic growth that involves more than financing and 

expanding the options of technology users to keep pace with modern developments to advance 
sustainable development striving to change the content of growth and at the same time 

sustainable. The means of communication and information technology have played a prominent 

role in these developments. The emergence of the Internet and the massive expansion in the use 

of networks in all fields and the shift from the methods adopted by writing information manually 

to electronically. Change has become a civilized feature of the developed world. It is necessary to 
keep pace with these changes, seize opportunities and face the increasing challenges and 

pressures that must be understood and realized. And addressing them to improve performance 

and raise the efficiency of working staff to be able to deal with contemporary technologies and 

respond strongly to those challenges and improve the quality and creativity of technology and 
make it distinct and adopt modern methods of providing services with the highest degree of 

efficiency, quality and knowledge, as it is one of the requirements for building sustainable 

development. It is known, understood and applied in very different ways, causing a high degree 

of ambiguity about the meaning of the concept. Purely administrative and technical to 

demonstrate the needs of advanced and developing human societies for conscious technical 
management, and new planning for the exploitation of resources. But there are those who deal 

with sustainable development, as an ethical and humane vision. 
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 دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنميه المستدامه

 شركات التامين انموذجا

 م. بوران فاضل صالح                                                                                                      

 جامعة بغداد/كلية االداب                                                                                                          

 المستخلص

 شركاتفي ) المستدامة التنميةتهدف هذه الدراسة في التعرف على دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق 

المعلومات  ةتقنياستخدام  كيفيةفي  جديدة ورؤية كوسيلة المستدامة التنميةحيث تعد  العراق(في  التأمين

 الحاضر أجيال اتجاه وإنسانية أخالقية وفق قضية القائم التقدم على الحقيقية داللتها تكتسب والتي

 وتوسيع التمويل من أكثر هو ما على ينطوي النمو االقتصادي من جديدا عصرا تتطلب إذ .والمستقبل

 في للتغيير المستدامة ساعية نميةالتللنهوض في   الحديثةمستخدمي التقنيات لمواكبه التطورات  خيارات

في شهد العصر الحديث تطورات سريعة ومتالحقة  حيث مستداما، نفسه الوقت وفي النمو مضمون

وتقدم وسائل االتصال وتقنية المعلومات  المتسارعةانفجار المعلومات وكانت للتطورات التكنولوجية 

التوسع الهائل في استخدام الشبكات في جميع دوراً بارزاً في هذه التطورات  فظهور شبكة االنترنت و

ً  األساليبالمجاالت والتحول من  ً  إلىالمعتمدة بكتابة المعلومات يدويا التغير سمة  وأصبحالكترونيا

والضغوط حضارية للعالم المتقدم والبد من مواكبة هذه التغيرات واغتنام الفرص ومواجهة التحديات 

راكها ومعالجتها لالرتقاء باألداء ورفع كفاءة الموظفين العاملين ليكونوا المتزايدة التي ينبغي تفهمها وإد

قادرين على التعامل مع التقنيات المعاصرة واالستجابة القوية لتلك التحديات وتحسين جودة التقنية 

وإبداعها وجعلها متميزة واألخذ باألساليب الحديثة لتقديم الخدمات بأعلى درجة من الكفاءة والجودة 

 عرفت التي المفاهيم نالمستدامة م التنمية مفهوم يعتبر المستدامة التنميةالمعرفة فهي من متطلبات بناء و

 فالبعض المفهوم، معنى حول الغموض من عالية درجة في تسبب مما جدا، مختلفة بطرق وطبقت وفهمت

 إلصالح أسلوب أو لي،الرأسما الصناعي النموذج عن بديل تنموي نموذج هي المستدامة التنمية أن يرى

 إدارية كقضية المستدامة التنمية مع يتعامل والبعض بالتنمية، عالقته في النموذج هذا وتعثرات أخطاء

 وتخطيط واعية، فنية إدارة إلى والنامية المتقدمة اإلنسانية المجتمعات حاجات على للتدليل بحتة وتقنية

  وانسانيه أخالقية كرؤية المستدامة، التنمية مع يتعامل من هناك ولكن .الموارد الستغالل جديد
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 منهجية البحث 

 مشكلة البحث  -: أوال

   -: اآلتيعلى السؤال  باإلجابةتتلخص المشكلة الرئيسية         

فةي شةركات التةامين   المسةتدامة التنميةةابعاد تحقيق ومدى مساهمته في تكنولوجيا المعلومات  ماهو تقييم 

 العراق ؟ب

 فرضية البحث  -ثانياً :

 المستدامة التنميةفي تحقيق  مباشر تأثيرتمتلك تكنولوجيا المعلومات          

  -أهمية أهداف البحث : -ثالثاً:

واكةب عجلةة يالتةي  على وجه الخصوص من القطاعةاتقطاع التامين  تعد القطاعات بشكل عام و        

 اإلدارةالةةذو يسةةهم فةةي تحسةةين يةةة المعلومةةات مةةن خةةالل رفةةده بتقن والنمةةاالقتصةةادو وتعزيةةز هةةذا  والنمةة

باعتبارهةا واحةده مةن اهةم .المسةتدامه التنميةةوالتخطيط وصنع القرار في سةياق النمةو االقتصةادو لتحقيةق 

 والتي لها اثار كبيره في التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات  المجتمعيةالتحديات 

   -األتي:البحث من خالل  أهدافوعليه تتلخص 

ابعادهةا لتحقيةق أهةدافها فةي بكل  المستدامة التنميةتحقيق ما هو دور تكنولوجيا المعلومات في   لتعرفا-1

وانشةاء قاعةده  ةكيفيه انشاء قاعده بيانات بشان تكنولوجيا المعلومات من خةالل تعزيةز القةدرات اإلحصةائي

 شركات التامين. بيانات عالميه  ألجل تطور قطاع 

مةن وضةةع بنيةةه اساسةيه مناسةةبه واسةةتغالل المعلومةةات  كنولوجيةات التنميةةة مةةن تالتعةرف علةةى احتياجةا -2

 شركات التامين. األمثل من خالل وضع سياسات مالئمه من قبل

لتحسةين جةوده الخدمةه التأمينيةة السةتخدامها لتكنولوجيةا المعلومةات  شركات التةامين أساهممدى  معرفة-3

   مما يحقق ابعاد التنمية المستدامة.
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   األولبحث الم

 انتشارها . وأسباب واألهميةتكنولوجيا المعلومات المفهوم والخصائص  

 .خصائصالووجيا المعلومات تكنولمفهوم   -: أوال

مجموعه من األدوات والعمليات التي تستخدم لجمع المعلومةات ومعالجتهةا وتخزينهةا وتحويةل البيانةات    

ومفهةةةوم نظةةةم المعلومةةةات  نولوجيةةةا المعلومةةةات  الةةةى معلومةةةات حيةةةث اختلفةةةت اآلراء حةةةول مفهةةةوم نك

هي البرامج التي تستخدم في ارشةفه وتنظةيم البيانةات للحصةول علةى المخرجةات مةن خةالل  واالتصاالت،

 اإلدارةتخزينهةا ونشةرها واسةترجاعها بهةدف دعةم إجراءات معينه وفق اليه سةير العمةل فةي أو مؤسسةه ل

المطلوبةة ، وتعةد الحاسةبات االلكترونيةة   ( Laudon . 2008 : p15داخةل المنظمةة )  اإلداريةةللعمليات 

   .( 18:  2007، نازم  ، )األحمدتأثيراً في العملية التقنية  األكثرالعنصر 

مرت بطريقةة صةحيحة سةوف تلسةهل الحصةول ثوظفةت واسةت إذافتكنولوجيا المعلومات هي من الوسةائل   

 التقنية لدى المنظمة على المعلومات لالستفادة منها وتوليد المعرفة 

 (  39:  2002،  والسامرائي قنديجلي)                                                                

تتةوفر  أن المسةتدامة التنميةةتحقيةق  إلةىالتامين بشكل خةاص التةي تتطلةع  عام وشركاتوالمنظمات بشكل 

هم كيفيةة ـخصصة فةي فةـية كةوادر متةـقنةـهذه التـقوم بةـمةن ية إلةى إضةافةنية ـبنية على تقـالم األساليبلديها 

 يدةـلومات مفـلى معـلحصول عـيانات لـالجة البـاستخدام الحاسوب وخزن ومع

 (  45:  2008،  العمرو،السامرائي)                                                                  

البةةد مةةن معرفةةة مةةا هةةي التكنولوجيةةا ومةةا هةةي  اآلراءمةةن ن الوقةةوف علةةى مغةةزى هةةذا التبةةاي وألجةةل     

 المعلومات .

وخبرته عةن طريةق وسةائل ذات كفةاءة  اإلنسانالتنظيم واالستخدام الفعال المؤثر لمعرفة  هي"التكنولوجيا 

االكتشةاف والقةوى الكافيةة المحيطةة بةه لغةرو التطةوير وتحقيةق األداء األفضةل ) تطبيقية عالية ، توجيةه 

 (   35:  2002، لي قنديج

مةدخالت  إلةى، المكةائن ، الكةوادر ، لتحويةل البيانةات  اآلليةات،  اإلجراءاتالطرائق ،  األدوات،"  أنهاأو 

 (  Hallrigal,2001, p3qمخرجات " )  إلىوالمعلومات 
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تخةدم المعرفة والتي  إلىللوصول  األفرادالبد من وجود ثقافة تستخدم من قبل  التقانةهذه  إلىأن الوصول 

وتعميمه داخل المنظمة التي يعمل بها وعرضها فةي الوقةت المناسةب  وإثباتهموضوع معين تمت معالجته 

 (  49:  2005،  الجاسم) 

فةي كافةة المسةتويات سةواء  األسةاليبوتعد الثقافةة التكنولوجيةة مةن الطةرق العلميةة والمنسةقة فةي تنفيةذ     

المسةتوى التكتيكةي  علةى أوعلةى قمةة الهةرم التنظيمةي ،  مةن المنظمةة األعلةىاالسةتراتيجي ويمثةل الجةزء 

التشغيلي ويشةغل هةذين المسةتويين الخبةراء  أوالمستوى الفني  على أوالوسطى ،  اإلدارةويمثل الجزء من 

 المرجوة  األهدافتحقيق ل التكنولوجية الثقافةالوصول إلى  والفنيين بغية

                                                                           (Harrison ,1989 : p60  ) 

ة والمرتبطةةة بموضةةوع معةةين والتةةي تشةةكل منظمةةالمعلومةةات هةةي" مجموعةةة البيانةةات ال أنجةةد نفةةي حةةين 

واالسةتنتاجات والمعتقةدات ذات قيمةةة مدركةة فةي االسةةتخدام  واآلراءالخبةرة والمعرفةة بالحقةائق والمفةةاهيم 

والتحليةل والتنظةيم ومات نتيجة معالجة البيانات مةن خةالل عمليةة التبويةب والتصةنيف الحالي المتوقع للمعل

 خدم هدف معين".بطريقة مخصصة ت

 (24:2004، الزغبي ، )السامرائي                                                                    

  (Hicks,1993:p13        معنى واضةح"ة لغرو معالجتها بحيث تكون ذات هي " البيانات المنظمأو 

                                                                                       ) 

 فاتخةاذ,التأكةدوتعتبر المعلومات تسجيالً للخبرات المفيدة لمقابلة احتياجات متخذ القرار وتقليل حاالت عدم 

المنظمةة معلومات والتي تساعد على زيادة الترابط بةين   إلىول البيانات تتح أن إلىيحتاج  اإلداروالقرار 

 (kotler,2000:p100)                                        وجهودها .

مصةةةةةةطلح المعرفةةةةةةة مةةةةةةن جهةةةةةةة بةةةةةةـ فةةةةةةأن مصةةةةةةطلح المعلومةةةةةةات مةةةةةةرتبط بمصةةةةةةطلح البيانةةةةةةات و

 (60:2000،.)السلميأخرى

فهةةم  إلةىبعةةد حصةوله علةى المعلومةةات لتحويلهةا  األشةخاصعليهةا فةأن المعرفةة هةةي الثمةرة التةي يحصةةل 

 .(35:2004،وخبرة متراكمة.)النجار 

فأصبحت المعلومات تعتمد بشكل مكثف مةن قبةل المنظمةات لمةا لهةا مةن قةوة مةؤثرة فةي مختلةف مجةاالت 

 .(405:2000،الحياة)جواد

 ا ـنهـص مـئدة خصاـر عـالبد من تواف ميةـأهكي تكون ذات ـلومات لــمعـالـف
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 .(35:2004،و)النجار (21:2000،يلمالسا،البياتي ،)الكيالني 

 بكل دقه ووضوح  في كافة المجاالت . سهوله الحصول على المعلومات-1

المعلومات في الوقت المناسب أو الجهةات المسةتفيدة منهةا لكةي تكةون متاحةة  إيصالأو  -2

 التخاذ القرار قبل حدوث أو تغيير.

معلومةةات جميةةع جوانةةب المواضةةيع التةةي خصصةةت مةةن اجلةةه مةةع تقةةديم بةةدائل للحلةةول تغطةةي ال أن -3

كافةة مسةةتويات  إلةىمهامهةا المختلفةةة ونقةل المعلومةات والمعرفةةة  أكمةالمةةن  اإلدارةحتةى تةتمكن المختلفةة 

 المنظمة .

 ت.من غرو في نفس الوق أكثرتكون بمنتهى المرونة بعيدة عن التعقيد وان تخدم  أنالمعلومات  -4

 عن العائد المتوقع في استخدامها.ال تزيد كلفة الحصول على المعلومات  أن -5

أو المسةتخدم  واألفكةار اآلراءبةدون انقطةاع أو التواصةل فةي  األشةخاصأو تتم عملية االتصةال بةين  -6

 يكون مستقبل ومرسل في نفس الوقت. االتكنولوجيلهذه 

جديةدة لنشةر المعلومةات وان  آفةاقسةتفتح  األنشةطةلجميةع تطبيق تكنولوجيا المعلومةات واقتحامهةا  أن -7

 قائمة فعالً وبشدة. إليهاتمثل المعلومات المدى المطلوب وان تكون الحاجة 

 أن المحللةةون(-المسةةتعملين لتكنولوجيةةا المعلومةةات )المبةةرمجين األشةةخاصتتةةدفق المعلومةةات بةةين  أن -8

دام ممةا يعظةم ـتخـلة لالسـها قابـعلـقة مناسبة لجطريـوتفصيلي وعرضها ومعالجتها ب صرتكون بشكل مخت

 .في كافة المنظمات االستفادة منها 

   (6-5-:1994: ،جميلة،بدريسي)                                                                         

 

 

 -:أهمية تكنولوجيا المعلومات -ثانياً:

التنةوع  إلةىهةي الحاجةة  إسةتراتيجيتهاالمعلومات عند تنفيةذ  انولوجياهتمام المنظمات بتك أسباب أن        

ل التغيرات التي تواجه المنظمات منها التغيرات المتسارعة فةي تكنولوجيةا ظوالمرونة من اجل العمل في 
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واسةعة فةي كافةة المسةتويات لتحقيةق الميةزة التنافسةية والتةي تةنعكس  أهميةةذات  أصةبحتالمعلومات التي 

                                  (Loudon,2008:p15) على الشركة واستمرارها في القطاع التةأميني .ايجابياً 

                                            

 :اآلتيشركات التامين تأتي من خالل  أعمالتوظيف تكنولوجيا المعلومات في انجاز  أهميةفان 

مةةن الحواسةةيب وتطبيقهةةا علةةى لمتطةةورة فةةي تكنولوجيةةا  المعلومةةات ا واألسةةاليباسةةتخدام الوسةةائل  أن -1

التقنيةة المسةتخدمة لخلةق فائةدة  أسةلوبفةي  واإلبةداعارو الواقع هةو لمواكبةة ثةورة المعلومةات والتنةافس 

 المرتقبين. أوجديدة لتقديم الخدمات التأمينية للزبائن الحاليين 

عضها البعو سوف  يحقةق مكاسةب ايجابيةة منهةا تقليةل ـع بركة مـشـة للـعـتابـب الـيـواسـط الحـرب أن -2

الشةركة والتواصةل فةي مةا بيةنهم واالنتفةاع مةن سةرعة الحصةول علةى  أقسةامالوقت والجهد والتنسيق بةين 

والسةةةةةةةرية لهةةةةةةةذه البنيةةةةةةةة التحتيةةةةةةةة  األمةةةةةةةانالمعلومةةةةةةةات وضةةةةةةةمان صةةةةةةةحتها وتةةةةةةةوفير عنصةةةةةةةر 

 (Daft,2001:p246)و  (134:2008،السامرائي،للتكنولوجيا)العمرو

التةةي  األفكةةارمةةن  ةلالسةةتفادبصةةور ومعةةايير عةةن االحتياجةةات المطلوبةةة مةةن المعلومةةات  اإلدارةتزويةةد -3

 أقصةةىلتخةةدم الشةةركة فةةي االختيةةار مةةن بةةين البةةدائل المختلفةةة لتحقيةةق  وإدارتهةةايسةةتوجب التخطةةيط لهةةا 

                                                   (gullede ,hanko,1999:p711)استفادة

مخاطرها المحتملة وخفضها البد مةن وجةود قةدرات  إدراكلكي تتمكن الشركة من  -المخاطر : إدراك -4

الوقةت المناسةب بحيةث تصةبح تكنولوجيةا  ذات كثافة معلوماتية للتعامةل معهةا وتخزينهةا واسةترجاعها فةي

 (23:1994،المعلومات لها قوة ايجابيه من اجل التنافس)زحالن

 أكثةرالعاملةة فةي الشةركة  األطةرافتقنية سةوف تجعةل كافةة  أسسعلى  ةالمبنيعمليه اتخاذ القرارات  فان

 أصةةحابمةةن  تةةأتياكتسةةاب المعرفةةة لتقنيةةة المعلومةةات  نبيةةنهم، فةةاانسةةجاماً لبنةةاء المصةةالح المشةةتركة 

ال ويطلةةةةق علةةةةيهم بةةةةرأس المةةةة األداءالخبةةةةرات والمهةةةةارات العاليةةةةة وسةةةةتولد مسةةةةتويات مرتفعةةةةة فةةةةي 

 (34:2001،الفكرو)العنزو

 

  -:انتشار تكنولوجيا المعلومات أسباب -ثالثاً:

لمةا يحملةه مةن جهةود   طبيعة مجتمع المعلومةات يرجع الىانتشار تكنولوجيا المعلومات  أسباب من اهم   

فةةي التطةةور االقتصةةادو والتوجةةه نحةةو  لمةةا لةةه دورالتطبيقيةةة والتعليميةةة  األهةةدافلخدمةةة جميةةع  إبداعيةةة
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م النةةواحي يتعظةنتاىجهةةا المعاصةرة  ةالتكنولوجيةةالحديثةةة وان نتاجةات الثةةورة العلميةة االلكترونيةة  األعمةال

 وأهميتهةاالمعلومةات -حةات ، فراليسةار)السةلبية السةتخدام تكنولوجيةا المعلومةات  اآلثةارااليجابية ومقاومة 

 www.arabyouthforum.com/2004الموقع على االنترنيت (

 :األسبابومن هذه 

ظهةور الحاسةوب  إلةى أدىظهرت تطورات سريعة فةي المجةال التكنولةوجي ممةا  -التطور التكنولوجي:-1

 يحمله من خصائص: احالياً لم األعمالااللكتروني ليغزو مجال 

 ممايوفر الوقت والجهد  العمليات أداءالدقة في -

 لومات اكثر من موقع في الحاسوب وستكون السعة التخزينيه كبيره في البياناتحفظ المع -

المعلومةةات  التكنولوجيةةالتةةأثير االيجةةابي  أصةةبحعةةدد مةةن المسةةتفيدين فقةةد  ألوسةةع إليهةةاوتسةةهيل الوصةةول 

تطةورات جذريةة فةي عصةر المعلومةات  ممةايؤدو الةى احةداث اإلداريةةات ـالمؤسسة فةي كافةةواضحاً في 

العتماده على شبكات لنقل البيانات وان ظهور قطاع المعلومات وتطوره كقطاع مهم مةن قطةاع والمعرفة 

فةةان علمةةاء الخةةدمات (  – الصةةناعة–ات )الزراعةةة إلةةى ثةةالث قطاعةةيقسةةم النشةةاط االقتصةةادو فاالقتصةةاد 

ع طاـعاً هةةةو قةةةـمنةةةذ التسةةةعينات مةةةن القةةةرن العشةةةرين قطاعةةةاً رابةةة إليهةةةااالقتصةةةاد والمعلومةةةات يضةةةيفون 

ن ـدد مةـيسياً فةي عةـاطاً اقتصةادياً رئةـعها نشةـوزيةـلومات ونشةرها وتـالمعة أنةـتاج أصبحيث ـلومات حـالمع

قطةاع المعلومةات نمةى بمعةدل اقةل مةن  أنقدره االتحاد الدولي لالتصةاالت  1994في عام ـف،م ـعالـدول ال

 %.5من أكثر  % و3

 (21-20، 2000،محمد، )عبد الهادو                                                              

لتناقةل  األنشةطةحققت هذه المرحلة ثورة معلومةات فةي كافةة  -المعلومات : انفجارتطور ظاهرة  -2

المعلومات لسرعة فائقة عبر شبكات االنترنيت واالهتمام بالميدان التكنولوجي في كافةة القطاعةات التةأمين 

االهتمةام الواسةع فةي االسةتثمار الرأسةمالي ذ الةنظم وتكنولوجيةا المعلومةات والبنوك والتعليم والصحة وتأخة

% فةةي هةةذا  70مةةن  أكثةةرالثابتةةة حيةةث كونةةت تكنولوجيةةا المعلومةةات  واألمةةوالمثةةل التحويةةل والتةةأمين 

تكنولوجيةا المعلومةات حيويةة وحساسةة  إلةىالحاجة  أصبحتوعبر جميع الصناعات الحالية قد ،االستثمار 

المةوظفين تعتمةد علةى  إنتاجيةةالن  الوصول الى ابعةاد التنميةه المسةتدامهبالتالي  لميزة التنافسيةفي تحقيق ا

 (46:2004،الزغبي،كفاءة ونوعية النظم التي تخدمهم )السامرائي

 

http://www.arabyouthforum.com/2004


 
 

.244-225Journal of Strategic Research in Social Science, 2022, 8 (SE),   233 

 واالهدافالعناصرالمفهوم والمستدامة  التنمية الثاني:المبحث 

 المفهوم والتعريف -أوال:

 التنمية" :تالند برند مفوضية عن جاء ما المستدامة، للتنمية الرائدة األوصاف ومن

 على الحصول في األجيال إمكانية بحق المساس دون الحاضر حاجات تلبي التي التنمية هي المستدامة

 (" 11 ص ،2009 :نماكوي (كذلك حاجاتها

 والفلسفية األكاديمية ظرالن وجهات باختالف كبيرة؛ بصورة المستدامة التنمية مفاهيم تعددت كما

 ترجمتها تم فقد Substainable development لمصطلح العربية الترجمات وباختالف والتطبيقية،

 مستمرة، أنها على البعض يحتج كما لإلدامة، قابلة أنها آخرون ويرى لإلطراد، قابلة أنها أو مطردة بأنها

 ( 170، ص 2011)محارب ، مستدامة وأخيرا ،ومتواصلة ومستديمة لالستمرار قابلة أنها آخرون ويرى

 واالستمرار االستقرار على القدرة ذات الحقيقية التنمية" : بأنها المستدامة أو المتواصلة، التنمية فعرفت

 تتخذ استراتيجية خالل من تحدث أن يمكن والتي الطبيعية، للموارد استخدامها منظور من والتواصل

 البيئي، االجتماعي اإلطار خالل من يتحقق أن يمكن الذي التوازن ذلك ا،له ضابط كمحور البيئي التوازن

 التي والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية النظم خالل من األفراد معيشة رفع إلى يهدف والذي

 واردالم استخدام تنظم التي والعملية العلمية األساليب استخدام خالل من البيئي اإلطار تكامل على تحافظ

 أساليب" : بأنها المستدامة التنمية مفهوم تحديد تم كما-."الوقت نفس في تنميتها على وتعمل البيئية،

 االقتصادية بأبعادها والبيئة وجهوده، اإلنسان أنشطة بين البيئي التوازن لتحقيق مخططة علمية

 لموارد اإلنسان استخدام ميةوتن وتنظيم إدارة وحسن واضحة استراتيجية خالل من والسياسية واالجتماعية

 حاضرا المجتمع في لإلنسان الحياة فرص لتحسين إتاحتها يمكن والتي المتاحة البيئة

 (.212،ص 2009)السروجي،"ومستقبال

 ريودي في انعقد يالذ والتنمية للبيئة المتحدة األمم مؤتمر في تقرر الذي الثالث المبدأ عرف حين في-

 نحو على تتحقق بحيث  التنمية في الحق إنجاز ضرورة ":بأنها لمستدامةا التنمية  1992 عام جانيرو

 إلى المؤتمر أقره الذي الرابع المبدأ وأشار والمستقبل، الحاضر ألجيال والبيئية التنموية الحاجات متساوي

 يمكن وال يةالتنم عملية من يتجزأ ال جزءا البيئية الحماية تمثل أن ينبغي المستدامة التنمية تتحقق لكي )أنه

 لجعل تهيئ التي التنمية تلك)بأنها تعريفها تم كما-( 17 ص:2000: دوغالس(عنها بمعزل فيها التفكير

 التالية لألجيال يهيئ أن على الطبيعي المحيط بقدرة تخل أن نوالمشروعة دو األساسية بمتطلباته الحاضر

 الوفاء على المقبلة األجيال قدرة على المساومة دون الحاضر لحاجات التنمية استجابة أي( متطلباتهم

 لذلك أهدافها أولى هي وتنميته فيها البشري الجانب ويعتبر متكاملة، تنمية أنها يرى من وهناك بحاجاتها،

 والمجتمع حق للفرد النفسي االستقرار االجتماعية، والقيم البشري المال رأس على الحفاظ تراعي فهي

 (.2007157 : قاسم) والعدل المساواة في الديمقراطية رسةومما الحرية في والمجتمع الفرد

 الحاليين البشر الحتياجات تلبية البيئة؛ في المتعددة الموارد واستدامة صيانة" بأنها المستدامة التنمية -

 الموارد استمرارية ضمان مع المتاحين، والعلم التكنولوجيا بأرقى وإدارتها واالقتصادية، االجتماعية

 (17 ص ، 2010 :عباس) "التالية األجيال لرفاهية

 مخططة علمية أساليب" :بأنها المستدامة التنمية مفهوم تحديد تم كما-الخروج يمكن التعاريف هذه ومن

 والسياسية، واالجتماعية االقتصادية بأبعادها والبيئة وجهوده، اإلنسان أنشطة بين البيئي التوازن لتحقيق

 والتي المتاحة، البيئة لموارد اإلنسان استخدام وتنمية وتنظيم إدارة وحسن واضحة استراتيجية خالل من



234 
Saleh, B. F.  (2022). The role of information technology in achieving sustainable development: Examples of 
insurance companies 

، ص 2009)السروجي، "ومستقبال حاضرا المجتمع في لإلنسان الحياة فرص لتحسين إتاحتها يمكن

212.) 

 :النقاط بهذه الخروج يمكن التعاريف هذه ومن

 .والتواصل الستمرارا عوامل وتمتلك باالستقرار تتصف تنمية المستدامة التنمية-

 .البيئية بالموارد التمتع في القادمة األجيال وحق الزمني البعد تراعي-

 .واالقتصادية والبيئية والتكنولوجية االجتماعية الجوانب جميع في شاملة استراتيجية-

 نسان،اإل تخدم التي الظروف دعم على االجتماعية البيئة قدرة زيادة خالل نالحياة م بنوعية االرتقاء-

 .الالئقة المعيشة ومستوى الواقعية والمعرفة السليمة، الطويلة الحياة له وتهيئ

 المؤسسات ومختلف اإلنسان مطامع وتغيير والتخطيط، والتربية بالتعليم البشرية؛ القدرات تطوير عملية-

تكنولوجيا هو التركيز الشامل على دور مجال تكنولوجيا المعلومات  في المستدامة التنمية فكرة إن

المعلومات في المساهمة في عمليات التنمية من خالل تقليص الفجوات نحو توفير المعرفة والحصول 

 عليها ونشرها وطرح استراتيجيات تنفيذيه لتكنولوجيا المعلومات واالستثمارات الداعمة للتنمية 

 المستدامة التنميةعناصر  -ثانيا:

 :هي اساسية تتحدد ثالث عناصر 

 لتقنيا وبعدها جهة، من الشاملة التنمية خطط بين والتنسيق التخطيط على تقوم األبعاد متعددة عملية 1-

 .أخرى جهة من

 .تنقل المجتمع الى عصر الصناعات والتقنيات التنمية-2

البشرية التقينه من خالل تنميه الموارد  بالجوانب واالرتقاء الموارد، من المستقبل أجيال حق توفير  3-

 (169 ص ، 2011 :محارب) االستدامةاجل  من

 

 

 المستدامة التنميةاهداف  -ثالثا:

 جمله من األهدافتسعى التنمية المستدامة الى تحقيق 

 ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع  -1

 احداث تغيير في حاجات المجتمع -2

 تحقيق نمو اقتصادي تقني -3

 (5عزه الدين : صتحقيق استغالل واستخدام التقينه بأسلوب عقالني)ادم  -4
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  -:التنميه المستدامهدور تكنولوجيا المعلومات في  -المبحث الثالث:

ى معظم المنظمات بشكل عام وشةركات التةأمين بشةكل خةاص هةي التطةورات العوامل المؤثرة علمن     

 .المستدامةنميه التلضمان  ،األساسية األداة أصبحتالتي تحدث في التقنية التكنولوجية التي 

تقةةوم  أساسةةا والتةةيفةةالتطورات التقنيةةة التةةي تحةةدث هةةي لزيةةادة االعتمةةاد علةةى البرامجيةةات واالنترنيةةت   

ي ـالتة اتها،ـةـلحقــة ومـةـوالمعدات وتتمثل بالحاسةبة االلكتروني األجهزة داخلبوضع المعلومات حيز التنفيذ 

 تقنية ـية الةةةةةةةةةةةةةةةةةملـتةةةةةةةةةةةةةةةةةأثراً فةةةةةةةةةةةةةةةةةي العةةةةةةةةةةةةةةةةة ثرـةةةةةةةةةةةةةةةةةـاألكن العناصةةةةةةةةةةةةةةةةةر ـةةةةةةةةةةةةةةةةةـد مـتعةةةةةةةةةةةةةةةةة

 (397:2001،همشرو)                                                                                 

على الوثائق المتداولةة زيادة وانخفاو الطلب  إلىيؤدو  قدنولوجيا على نشاط قطاع التأمين ــير التكــوتأث

فمةن الضةرورو متابعةة التغيةرات داخةل المنظمةة داخل الشركة ويأتي هذا التأثير حسب التقنية وجودتها , 

مخةاطر وقيةود ونةادراً مةا تسةتطيع ممارسةة التةأثير  إلـةـىوخارجها , فالظروف الداخلية تتعرو المنظمةة 

 .(62:1998 ،بشكل ملموس)ياسين 

تتخذ الخطوات الضرورية لمالئمةة  أنلكي تكون على دراية كافية بهذه الظروف وما يحدث من تغيرات و

 المستدامة التنميةلتواكب اتها ونظامها تحاشياً مع تلك التغيرات عملي

 (57:1998 ،) عبد الخالق                                                                            

عن دراسة التغيرات في البيئة الخارجيةة والتةي تتسةم بالحركةة وعةدم االسةتقرار نتيجةة كثةرة التغيةرات  أما

داخةل الشةركة  األسةاليب إتبةاعتكون على دراية بتلةك المتغيةرات مةن خةالل  أنالمستمرة وعلى المنظمات 

 أومةةن خةةالل التقةةارير المقدمةةة موضةةحة فيهةةا الفكةةرة  أووالمةةوظفين  األقسةةاممثةةل المناقشةةات بةةين رؤسةةاء 

 أووالةةتعلم  اإلدراكل والتةةي تةةأتي مةةن خةةال ةالتنميةةلتطةةوير المطلوبةةة  تالمعلومةةافةةي كيفيةةة تحديةةد  اإلبةةداع

المنافسةة فةي صةناعة التةأمين والحصةيلة  أفضةلوتطبيقهةا علةى ارو الواقةع لتحقيةق  اكتشاف سبل جديةدة

مةن خةةالل  األسةاليب أفضةلديم ـةـالتكنولةوجي لتق اإلبةداعالنهائيةة سةتكون ايجابيةة فةي  امةتالك الشةركة فةن 

 .(40:2003،صائص خاصة( )كمال وخ أعلى) جودة ـتميز المنتج التأميني لتقديمه للعمالء ب

رة العاليةة التةي تمتلةك معرفةة تكنولوجيةة بتلةك ف الكفةاءات والمهةارات ذات الخبةويتم ذلك من خالل توظي

والمعدات والوسةائل المسةتخدمة فةي الحصةول علةى المعلومةات الرقميةة والصةوتية ومعالجةة تلةك  األجهزة

 في الوقت المناسبالمعلومات وترتيبها وتنظيمها وتخزينها وتوصيلها 

 .(49:2005 ،) الجاسم  
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لشركات التأمين البةد  التنميه المستدامهفي تحقيق  المعلومات توضيح دور تكنولوجيا وألجل

 -: اآلتيةتوفر المتطلبات 

 .أمينية وتلبية رغبات الزبونالتركيز على جودة الخدمة الت -أوالً:

لخدمةة التأمينيةة المقدمةة للزبةون والتةي تتناسةب مةع لغرو تعظيم قيمة الزبةون البةد التركيةز علةى جةودة ا

 أناحتياجاتهم وبناء عالقات مستمرة معهم فجودة الخدمة المبنية على تقنية عالية من منظور الزبةون هةي 

 (5: ،األسودتكون مناسبة له ) القزاني

 إشةةباع إلةةىو فجةةودة الخدمةةة التأمينيةةة " فهةةي مجموعةةة مةةن المنةةافع الملموسةةة وغيةةر الملموسةةة التةةي تةةؤد

يتعةاملون مةع شةركة التةأمين دون حاجات ورغبات المؤمن لهم مقابل دفةع مبلةم مةن المةال لجعةل العمةالء 

 عن طريق منحهم بعو الخصومات " أو األخرىسواه من الشركات 

 (78:2010،) العزاوو                                                                                 

وبواسطة تكنولوجيا المعلومات ودورها الحديث في ابتكار الفرص في كيفية االتصةال بةالعمالء واالهتمةام 

ت التةي تسةاهم فةي معرفةة احتياجةات وتلبيةة طلباتهةا نةبهم من خالل مراكةز االتصةال السةريعة منهةا االنتر

رات الكفةةوءة والخبةةرات المهةةا إلةةىفتكنولوجيةةا المعلومةةات بحاجةةة وفةةق النظةةام المطبةةق فةةي هةةذه الشةةركة ,

فةي  التنميةه المسةتدامهلتعزيةز على استخدام نظةام معلومةات العالية المتدربة على تقنية التكنولوجيا اعتماداً 

 (Barncy,Jay,2006:p13)السوق

كبيةرة فةي نظةر  الجةودة ولةه قيمةة يمتميز وعالوالمنظمة التي تتفوق على المنافسين من خالل تقديم منتج 

 (28:2005, فله ، عيهارالمستهلك ) ال

الكترونيةة  أعمةالشركات التأمين بالزبون سيعظم وجهة نظةر العمةالء مةن خةالل مةا تقدمةه مةن  اهتمام أن

ت عبةر االنترنةة التأمينيةةةة عةرو المنتجةات يةةت وان عملالتةأمين علةةى االنترنة مةن خةالل عةةرو منتجةات

اجحةة فةي مجةال الجةودة تسةتخدم بةرامج لدى كافةة شةرائح المجتمةع فالمنظمةات الن التأمينيسيحقق الوعي 

مقابةل تةوفير المعلومةات والتقنيةات  القرار المناسةب بكيفية تدريب العاملين وتشجيعهم على االبتكار التخاذ

 (18:2002،الحافظ،) الطويلمما يحقق مكسبها في ضوء التنمية المستدامة ها ــونــالتي يحتاج

 -: يــاألتالل ــن خــــم التنامي والتطور حقيق ــتودة لــجــــقق الــحـــظمة تــنـــالمــف

 (38:2000)العلي ،  
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 تحديد الجودة من وجهة نظر الزبون  -1

  تحقق تنميه مستدامه بأنهاالجودة  إلىالنظر -2

 التطورالتزام المنظمة الكامل بتحقيق  -3

   تتم عن طريق التخطيط االستراتيجي المستدامة لتنميةا بناء-4

الخدمةة عنةدما تقةدم فةي  بملموسةة إدراكةهفان تقيم الزبون لجودة الخدمة التأمينية تأتي من خالل  وبالمقابل

الثقةة بالشةركة التةي  أمامةهالموقع واالتفاق المحددين بةين الزبةون والشةركة واالسةتجابة لطلبةه ممةا يتضةح 

 (23-22،يتعامل معها ) الديوجي 

الخدمة التأمينيةة وترقيةة مسةتواها فةان هةذه التكنولوجيةات فان دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير جودة 

تساعد كثيراً في تنمية هذا العنصر الذو يعد كأحد المةؤثرات المهمةة علةى الميةزة التنافسةية للشةركة وعةن 

الطريقةةة التةةي يطةةور فيهةةا تقنيةةة المعلومةةات مةةن خةةالل تخطةةيط الجودة,فةةالجودة ال تحةةدث فةةي  أوالكيفيةةة 

والتأكيةةد علةةى الجةةودة ممةةا يسةةاعد النظةةام سةةرعة ومرونةةة  أكثةةرطيطهةةا ليجعلهةةا الصةةدفة بةةل ينبغةةي تخ

ين لالعةةام األفةةرادمسةةتوى جيةةد ألداء  إلةةىوتحسةةين جودتهةةا للوصةةول  األخطةةاءالمسةتخدم علةةى منةةع وقةةوع 

 داخل الشركة.

 -التكنولوجيا المستخدمة لتعزيز الجودة الشاملة هي : من السمات الواجب توفرها في

سهلة التعامةل معهةا حتةى لةو كانةت القيةود المفروضةة علةى تطبيقهةا تجعةل مةن الصةعب القيةام  تكون أن-1

   .يتوجب تطبيقهبتطبيق كل ما 

وقت علةى المةدى القصةير مةن  بأسرع أثرهاالحاسوبية والتي يظهر  إلدخال الضروريةالبدء بالتغيرات -2

 .حيث االلتزام والجدول الزمني والنتائج المتوقعة

  ة ــركــشــل الــستخدم داخــنظام المــين للــخدمــع المستــية مــداقــصـالم اءــــبن -3

 -:التكنولوجي اإلبداع -ثانياً:

القطاعةةات تطةةوراً  أكثةةروالسةةيما فةةي قطةةاع التةةامين والةةذو يعةةد  اإلبةةداعلةةيس مةةن السةةهل قيةةاس        

 إجةراءمن خةالل  التنميه المستدامهيق في تحق اإلبداعلمتطلبات االقتصاد المعاصر,فان مساهمة  واستجابة

صةور والعمةل علةى تحةديث وبنةاء ت اإلبةداععمليةة  إلةىفةي التوجةه التهديةدات و المسح البيئي لفهم الفرص

شةجيع التفكيةر المبةدع وت باإلبةداعالعمليةات التقنيةة  إسةتراتيجيةالمنتجات والخدمات من خالل ربةط  بداعإل
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المشاركة بالمعلومةات وسةهولة تبادلهةا والعمةل علةى  إتاحةخالل صف الذهني وتحسينها من مما يعزز الع

 المتبادلة لتطوير المنتجات المقدمة . األفكارتأمين 

دمة ـةـخ أوديد ـةـج جـةـتـــمن إلـةـىؤدو ـــةـمة يــظــي المنــد فــديــلوك جــس أوكرة ــبني فــهو " ت فاإلبداع

 (57:2000،  )كمال ديدة "ــج أداريــةة ــمارســم أوديدة ــكنولوجيا جــت أوديدة ــج

مةةن خةةالل تحقيةةق عنصةةرين  للتنميةةه المسةةتدامهواكتسةةابها  اإلبةةداعوان هةةذه المنظمةةات التةةي تتسةةارع فةةي 

 .(152:2008،)العمرو والسامرائي

لشةركات التةامين للتحقةق  من خالل القوه التنطيميهذلك وبشكل اكبر أمكنما مواجهة توقعات الزبائن كل -1

 لوصول الى تنميه مستدامهمن ا

 .ت لتلبية حاجات الزبائنمواقع على االنترن إنشاءتلبيه توقعات الزبائن من خالل  -2

  -:الكفاءة -ثالثاً :

الكفاءة المتحققةة داخةل المنظمةات ذات طبيعةة تراكميةة مةن الخبةرات والمهةارات العاليةة البةد مةن  تعد     

   .لى مخرجات مفيدةتوظيف هذه الخبرات واستغاللها للحصول ع

 المطلوبة انجازها " . المدخالن إلىسبة المخرجات الفاعلة ـفاءة " نـصد بالكـويق

   Robbins , 2004:p571) )  

والحصةةول علةةى قةةوة تكةةون مميةةزة مةةن حيةةث سةةرعة الةةتعلم ويمتلةةك فكةةرة اتخةةاذ القةةرار  أنفكفةةاءة الفةةرد 

صيغة التكنولوجية المستخدمة والعمةل علةى تطةوير جديدة وتحديد  أسواق إلىمن اجل الدخول  إستراتيجية

دفاعيةة لتنميةة االسةتراتيجيات الممكةن اتخاذهةا لكشةف عةن  استراتيجيةروح المسؤولية للحصول على قوة 

 .( 205:  2003مكامن الفرص والضعف والتهديدات ) الدورو ، 

فشةل الشةركة  إلةىهها ممةا يةؤدو التحديات التي تواج أمامشركة عن قدرتها وعجزها ــراجع الــالة تـفي ح

   .(25:  2003مما يشكل انعكاس سلبي ومصدر خطر لها .) رتيبة ، 

عندما يتم فعالً اسةتخدام المخرجةات مةن قبةل مسةتخدميها وتحقيةق  إالوان هدف نظام المعلومات ال يتحقق 

لقةةرار مةةن خةةالل قةةدرة القةةرارات المختلفةةة وان تحديةةد الفائةةدة لةةدى متخةةذ االفائةةدة المرجةةوة منهةةا فةةي اتخةةاذ 

   -على تحقق الشرطيين اآلتيين :المخرجات 

 ) البدائل ( لدى متخذو القرار.  التأكدساهم في تقليل حاالت عدم ت أناستخدام المخرجات يمكن  -1
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زيةادة المعرفةة لةدى متخةذ القةرار واالسةتفادة منهةا عنةد اتخةاذ القةرارات  إلةىتسهم تلةك المخرجةات  أن -2

 المختلفة 

ثانيةة فةي  تكمةداخاللم يتحقةق الشةرطيين أعةاله فةان مخرجةات النظةام مجةرد بيانةات مرتبةة تسةتخدم  وإذا

      .( 28:  2003عمل نظام المعلومات ) يحيى ، 

 -:أدارة المعرفة  -رابعاً :

يعتمةةد علةةى درجةةة مةةن المعرفةةة  أننجةةاح عمةةل نظةةام المعلومةةات المسةةتخدم فةةي شةةركات التةةامين  إن     

ممةةا يسةةتلزم تطةةوير  أهدافةةهتحقيةةق  وإمكانيةةةمليةةة والتةةي تتناسةةب مةةع متطلبةةات عمةةل النظةةام العلميةةة والع

العةةاملين فةةي النظةةام لمةةا يتطلبةةه مةةن بيانةةات ومعلومةةات تسةةاعدها فةةي اتخةةاذ القةةرارات  األفةةرادمهةةارات 

فةي بيئةة المختلفة والمتعددة وبالسرعة والدقة الالزمة في ضوء التغيرات والتطورات العديةدة التةي تحةدث 

العةةاملين ضةةرورة تطةةوير مهةةاراتهم واالطةةالع علةةى  األفةةرادالةةذو يتطلةةب مةةن  األمةةر الحديثةةة  األعمةةال

المسةةتجدات والتعةةايم المسةةتمر مةةع متخةةذو القةةرارات ومقابلةةة االحتياجةةات المختلفةةة مةةن خةةالل تزويةةد 

 البيانات والمعلومات في الوقت المناسب .

وبية العاملين في النظام وان االهتمام واستخدام الحواسيب أخذ يمتةد تطوير المهارات الحاس إلى باإلضافة 

الذو جعل نظام المعلومات يكون مرتبطاً باسةتخدام الحواسةيب فيةه أن  األمرالعديد في مجاالت الحياة  إلى

في عمةل نظةام المعلومةات فةي شةركات التةامين يكةون ضةرورياً لتعاملهةا مةع البيانةات استخدام الحواسيب 

(  26:  1993تهةةا وتقةةديم المعلومةةات الناتجةةة عنهةةا يكةةون مطلوبةةاً ضةةمن وقةةت محةةدد ) الهةةادو ، ومعالج

حةواجز  أوهنا تكةون فةي اختيةار الشةركة المهةارات الصةحيحة التةي تعمةل بمثابةة عوائةق  األساسيةالفكرة 

رة ، . ) عمةةةا أطةةةولمواجهتهةةةا واسةةةتمرارها بفتةةةرة زمنيةةةة  أويمكةةةن تقليةةةدها  المنافسةةةين حيةةةث ال أمةةةام

 . ( 17:  2002ة،قبوشنا
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 وأخيرا سيتم التوصل الى جمله من التوصيات

  التنميه المستدامهالمتسارعة في استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق من خالل التطورات -1

اإللمام بموضوع الدورات وتكثيفها لتحسين األداء وتطوير  شركات التامين في العراقالبد من -2

 . لموظفيها  ةالفاعلي

 التنميه المستدامةعلى كيفية استخدام الحواسيب للتحول الى استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحقيق -3

تطوير مهارات اإلفراد العاملين في نظام المعلومات لما يتطلبه من بيانات ومعلومات لالطالع على -4

 المستجدات والتعايم المستمر .

أمين المهارات الصحيحة ستكون بمثابة عوائق او حواجز امام المنافسين ال يمكن ان اختيار شركات الت-5

 تقليدها او مواجهتها واستمرارها لفترة طويلة .

التنمية والتطور ان استخدام شركات التأمين فن اإلبداع التكنولوجي لتمييز المنتج التأميني سوف يحقق -6

 صناعة التأمين .  في
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