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Abstract: 

 The issue of service quality has become a constant concern of 

writers and researchers as it affects all economic sectors. The level of 

services that the insurance company provides may be one of the 

factors that affect attracting the insured, especially if we take into 
consideration the multiplicity of insurance companies and the 

openness of Arab markets to international companies that offer the 

same insurance products. Accordingly, the quality of service is one of 

the most important variables that distinguish any company from its 

competitors. The most important factor in attracting new customers 

or retaining existing ones. Therefore, insurance companies seek to 
increase the quality of their services in order to increase their market 

share, enhance their competitiveness, and ensure survival. The 

descriptive approach was used in the research, and the 

questionnaire and interviews were among the most important tools 

used as well. The statistical program (SPSS) was used to analyze the 
results of the applied research and test hypotheses, and the National 

Insurance Company was the subject of the research study. A sample 

of (39) people were selected who received compensation from the fire 

insurance portfolio. For the purpose of testing hypotheses, many 

statistical methods were used, which helped in reaching specific 

results. In light of these results, a number of conclusions were 
reached, the most important of which is the existence of a correlation 

relationship between the variables of insurance service quality and 

customer satisfaction in the company in question. The results were 

consistent with the research hypotheses. Finally, the researcher put 

forward a set of recommendations to the company depending on the 
results of the research. Among the recommendations that were made 

is the establishment of a unit in the organizational structure that is 

concerned with the quality of organizational performance and is 

attached directly to the higher management. It should be called a 

department or unit of quality and reliability assurance. 

Key words: Reliability, Responsiveness, Quality of Service, Courtesy, 

Insurance, Customer Satisfaction, Tangible. 
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ي العراق
ن
ن ف كات التأمي  ي  تحقيق رضا العمالء إعتمادا عىل  متطلبات جودة الخدمة لشر

بحث تطبيق 
ن الوطنية كة التأمي  ي شر

ن
 ف

 
 2 مروة جمال عمر

 
 الملخص

ن ألنها تؤثر عىل جميع  إن قضية جودة الخدمة أصبحت الشغل الشاغل للكتاب والباحثي 
ي ت

ن بتقديمها يمكن أن القطاعات االقتصادية. إن مستوى الخدمات الت  كة التأمي  قوم شر
ي تؤثر عىل جذب المؤمن لهم  وخاصة اذا ماأخذنا بنظر االعتبار 

يكون أحد العوامل الت 
ي تقدم نفس 

كات العالمية الت  ن وانفتاح األسواق العربية عىل الشر كات التأمي  تعدد شر
ي 
ات الت  كة عن المنتجات التأمينية. وعليه إن جودة الخدمة يعد من أهم المتغي  ن أ  شر  تمي 

. لذلك ،منافسيها  ن ي جذب عمالء جدد أو االحتفاظ بالعمالء الحاليي 
ن
 ،ويعد العامل األهم ف

ن إىل الرفع من جودة خدماتها حت  تزداد حصتها السوقية كات التأمي  وتعزيز  ،تسىع شر
ي البحث ،قدرتها التنافسية

ن
ي ف

يان وكان االستب ،وتضمن البقاء. وتم استخدام المنهج الوصفن
ي  .والمقابالت من أهم األدوات المستخدمة أيضا

نامج اإلحصائ   ) ) وتم استخدام الير

SPSS  ن الوطنية هي كة التأمي  لتحليل نتائج البحث التطبيقية واختبار الفروض وكانت شر
 حصلوا عىل تعويض من محفظة 39محل دراسة البحث وتم أختيار عينة قوامها )

ً
( شخصا

ن ضد الحريق  .التأمي 
ي ولغ

ن
رض اختبار الفرضيات تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية وساعدت ف
ي ضوء هذه النتائج تم التوصل لعدد  من االستنتاجات من 

ن
الوصول إىل نتائج معينة. وف

كة قيد  ي الشر
ن
ن متغي   جودة الخدمة التأمينية ورضا العمالء ف أهمها وجود عالقة ارتباط بي 

ا وضعت الباحثة جملة من البحث كانت النتائج متوافق ة مع فرضيات البحث وأخي 
ي وضعت إنشاء 

كة أعتمادا عىل  نتائج البحث. ومن التوصيات  الت  التوصيات إىل الشر
ي الهيكل التنظيمي تعتن بجودة األداء التنظيمي ويتم الحاقها باإلدارة العليا بشكل 

ن
وحدة ف

 .ثوقيةأو وحدة ضمان الجودة والمو  مباشر و يجب أن يسم قسم
ن  رضا  ،المجاملة ،جودة الخدمة ،االستجابة ،الموثوقية: الكلمات المفتاحية التأمي 

 .الملموسة ،العمالء 
 

 المقدمة: 
ن   عىل خدمات التأمي 

ً
 قويا

ً
ة طلبا ي  ،شهدت العقود األخي 

وازداد اهتمام األفراد  ،عىل المستوى الفرد  والمستوى الوطتن
ي ال ،والحكومات بهذا القطاع

ن
ي جميع المجاالت االقتصادية وخاصة ف

ن
ن دوًرا مهًما ف كات التأمي  بلدان المتقدمة. تلعب شر

كات. باإلضافة إىل كونها مؤسسة  ي يتعرض لها األفراد والشر
واالجتماعية لما تقدمه من حماية تأمينية ضد المخاطر الت 

ن  ي تحصل عليها من  ،تأمي 
ن هي مؤسسة مالية تستثمر األموال الت  كة التأمي  ي مختلف فإن شر

ن
العمالء عىل أقساط ف

 .المجاالت 

ي األداء الجيد بشكل أساسي عىل مدى جذب العمالء وزيادة وثائق 
ن
ن وحقيقة استمرارها ف كات التأمي  يعتمد نجاح شر

ن من جهة وعىل قدرتها عىل زيادة رضا العمالء من خالل تلبية احتياجاتهم وإشباع رغباتهم. من ناحية أخرى. وهذا  ،التأمي 
ن المقدمة لهميعتمد  ن مستوى جودة خدمة التأمي   .عىل تحسي 

ي قرار المستهلك الختيار سلعة أو خدمة
ن
ي تتحكم ف

أصبح فهم الجودة  ،منذ أن أصبحت الجودة من أهم العوامل الت 
كات  ن الشر ن مركزها التنافسي بي  كة عىل تحقيق النجاح وتحسي  ي تساعد الشر

وتطويرها أحد العوامل الرئيسية الت 
 .المنافسة
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ن الوطنية أن تسىع جاهدة الستخدام المبادئ واألسس الحديثة للجودة من أجل  ،لذلك  كة التأمي  أصبح من المهم لشر
ي السوق وضمان بقائها. ومن هنا ظهرت 

ن
ضمان رضا العمالء )أ  المؤمن عليهم( وتلبية احتياجاتهم بما يعزز مكانتها ف

دمة التأمينية وأثرها عىل رضا العمالء. من أجل تحقيق هدف مشكلة البحث وهي تحديد واستكشاف أبعاد جودة الخ
ن عىل رضا العمالء )أ  المؤمن عليهم( وتحديد أولوياتهم بغرض تحديد  ،البحث وهو إظهار آثار جودة خدمة التأمي 

كة ها. أنه بشأن اختيار العمالء للخدمة حت  تتمكن شر ن وتأثي  ي خدمات التأمي 
ن
ن  التحسينات الالزمة المطلوبة ف التأمي 

ن  ،الوطنية العراقية من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية تم تطوير فرضية رئيسية وهي وجود عالقة ارتباط بي 
ن ورضا العمالء عن  ،المجاملة ،الموثوقية ،واالستجابة.  ،أبعاد جودة الخدمة التأمينية )الملموسة كة التأمي  ي شر

ن
الكفاءة( ف

ي العراقالخدمة المقدمة. تم اختيار شر 
ن
ن ف كة تأمي  ن الوطنية كعينة للبحث ألنها أكير شر  .كة التأمي 

 
 الجانب النظري

ن  .2.1  مفهوم جودة خدمة التأمي 
ن بها الخدمة التأمينية لتكون  ي يجب أن تتمي 

ات والمواصفات الفريدة الت  ن جودة الخدمة التأمينية هي مجموعة من المي 
والسىعي إلرضائهم والوفاء بها. رغباتهم  ،عات العمالء )المؤمن عليهم(قادرة عىل تلبية احتياجات ورغبات وتوق

ها وتفوقها مقارنة بمنافسيها ن ي أداء أنشطتها التجارية وتمي 
ن
كة ونجاحها ف  .واحتياجاتهم. وهذا دليل عىل قدرة الشر

ي تلبية أو 
ن
تجاوز توقعات يتم تعريف جودة الخدمة عىل أنها "المدى الذ  يمكن أن تتحقق فيه جودة الخدمة ف

 ."المستفيدين
ي لديها القدرة عىل تلبية احتياجات العمالء من  Kotler (2017) عّرف

جودة الخدمات بأنها "مجموعة من الخصائص الت 
ي تتوافق مع توقعات العمالء

 ".خالل الخدمات الت 
ي نجا 

ن
ن الجودة برضا العمالء. تلعب جودة الخدمات دوًرا مهًما ف ي بيئة تنافسية. ربط العديد من الباحثي 

ن
ح المؤسسات ف

ن أو الدقة أو التوافق مع  ي التمي 
ن أن الجودة تعتن الجودة هي مفتاح الوصول إىل األسواق وجذب العمالء. يرى بعض الباحثي 

ي مختلفة لكل فرد أو منظمة
وهذا يجعل من تعريف الجودة الخطوة األوىل  ،متطلبات العميل. ومن هنا فإن للجودة معائن

ي برامج ال
ن
 .تطويرف

ن  .2.2  أهمية جودة خدمة التأمي 
ن 2018ناقش ستيفن )  :وهي كالتاىلي  ،( مجموعة من المزايا لخدمات التأمي 

كة من خالل مستوى جودة خدماتها  (1 كات  ،تعزيز سمعة الشر كة استخدامه لمنافسة شر وهذا سالح يمكن للشر
ن األخرى  التأمي 

كة وخفض التكا (2  األداء الماىلي للشر
ن ي تحسي 

ن
 ليفالمساهمة ف

ن وزيادة مشاركتهم (3  االحتفاظ بالعمالء الحاليي 
ي األسواق العالمية.  (4

ن
ة تنافسية والقدرة عىل المنافسة ف ن كة عىل اكتساب مي   مساعدة الشر

ن  2.3  أبعاد جودة خدمة التأمي 

ي تقديم خدماتها للعميل 
ن
ن ف ن إىل التمي  كات التأمي  ن  ،تسىع شر  من وهذا ممكن فقط من خالل تحقيق مستوى متمي 

ن حول مفهوم الجودة  ،الجودة. تناولت الدراسات مسألة الجودة من زوايا مختلفة. مثلما تختلف آراء الكتاب والباحثي 
 :(2018 ،فإن وجهات نظرهم فيما يتعلق بعدد أبعادها األساسية متباينة. تم اختيار األبعاد التالية )ستيفن

 ملموسية .2.3.1
ن 2014 ،ووسائل االتصال )سالك ،ومظهر األفراد  ،والمعدات ،يقصد بها المرافق المادية ن خدمة التأمي  مثل  ،(. تتمي 

فإنها تحتاج إىل مجموعة من المظاهر  ،بأنها غي  ملموسة. ولكي تحقق هذه الخدمات أهدافها  ،الخدمات األخرى
ن من حيث المظهر والمحتوى. أ  أن شكل   ،المادية ن يجب أن يكون مثل االهتمام بتصميم وثائق التأمي  وثيقةالتأمي 

ي ذلك مكاتب المعلومات وغرف  ،جذاًبا وواضًحا وال لبس فيه. باإلضافة إىل ذلك
ن
كة بما ف يجب االهتمام بمكاتب الشر

ات التمهيدية وتوافر خطوط الهاتف ووسائل االتصال  االنتظار من حيث تأثيثها والتسهيالت المتوفرة بها ووجود النشر
كة2016الشيعة )إيفانز،   وممثىلي الشر

ن حيث يلعب المظهر الشخصي دوًرا  ،(. كما يجب االنتباه إىل مظهر الموظفي 
ن  ي تسويق التأمي 

ن
ن كسلعة ملموسة ،أساسًيا ف ن  ،حيث ال يتعامل العميل مع التأمي   .بل يتعامل مع قناعته برجل التأمي 

ي تؤثر عىل العميل
ا لدى العميلألن ا ،يعتير المظهر الشخصي أحد العوامل النفسية الت 

ً
ا جيد

ً
ك انطباع  لمظهر الجيد يي 

Kotler)، 2017(  .كة ي الشر
ي التحدث إىل أحد موظفن

ن
قد يكون االنطباع األول للعميل إيجابًيا أو سلبًيا حت  قبل أن يبدأ ف

كة أو عدم وجودها  ي الشر
ي قد توحي بالثق ،يمكن أن يتعلق ذلك بنظافة مبائن

ي صالة االستقبال الت 
ن
ة أو ال والجو العام ف

كة ي الشر
ن
كة ،توحي بالثقة ف  وتوافر معدات العمل الشي    ع مثل أجهزة الكمبيوتر ،ومواقف السيارات الخاصة بالشر

Stevenson)، 2014.) 
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 الموثوقية .2.3.2
ي القدرة عىل أداء الخدمة بشكل موثوق ودقيق كما هو موعود )

ن أن Haksever et al، 2017ويعتن كات التأمي  (. عىل شر
ي يجب تقديمها بشكل صحيح ودرجة ت

قدم خدماتها التأمينية بطريقة تعكس درجة الموثوقية العالية لهذه الخدمات الت 
ن تبيع المنتجات غي  الملموسة كات التأمي  ن  ،عالية من االستقرار. نظًرا ألن شر يجب عىل وكيل  ،قبل إصدار  وثيقة التأمي 

ورية والكافية وا ن تقديم المشورة الضن ي يمكنه الحصول التأمي 
ن بشأن األمن والسالمة والحماية الت  لدقيقة لعميل التأمي 

ي أ  وقت من األوقات ويجب أن توفرها بكفاءة كافية 2016 ،عليها )إيفانز 
ن
ن أفضل خدمة ف كة التأمي  (. يجب أن تقدم شر

كة تسىع جاهدة لجعله مرتاًحا  واالهتمام  ،ووقته ،لهوما ،واالهتمام بمصالحه ،لجعل العميل يشعر أن إدارات الشر
ي ترضيه

ن الت  ي توفر له خدمة التأمي 
 .باألصغر التفاصيل الت 

 المجاملة .2.3.3
. يجب أن تقوم طريقة  ن ام والتقدير والود الذ  يظهره األفراد الذين يقدمون الخدمة للمستهلكي 

ي األدب واالحي 
إنه يعتن

ن عىل أساس الود و  كات التأمي  ي شر
ن
كة والعمالء. يجب أن يتسم التعامل مع اآلخرين ف ي الشر

ن موظفن ام المتبادل بي 
االحي 

كة بالمرونة العالية والسلوك الجيد مع المؤمن عليهم )ستيفن  .(2018 ،موظفوا الشر
. عىل سبيل المثال ن يتلف  موظف مكتب المعلومات العمالء ويرد عىل  ،العنض البشر  جزء ال يتجزأ من خدمة التأمي 

ن  ،تفية بطريقة لطيفة وهادئةالمكالمات الها كة وموظفيها وأنواع التأمي  ويوجه العميل إىل  ،ويقدم العميل ألقسام الشر
ن الذين هم عىل  ي المبيعات وجميع الموظفي  ي التحصيل ومندوئر

. أما بالنسبة لموظفن ي بشعة ودون تأخي 
الموظف المعتن

كة ومساعيها لخدمة العمالء. يجب أن فإن طريقة تعاملهم مع المؤمن عليه  ،اتصال مباشر مع الجمهور  تعكس روح الشر
ن وإرضاء  وط عقد التأمي  ام بشر ن ن االلي  ن بما فيه الكفاية وقادرين عىل تحقيق التوازن بي  يكون موظفو التعويضات مرني 

كة بأكملها تكريس اهتمامها وأفكارها للعميل )إيفانز  ،المطالب بالتعويض. باختصار  ىل (. يجب ع2016 ،يجب عىل الشر
ي مجال التسويق واإلعالن من أجل عمل 

ن
ن ف ن موظفي  ن أن تجعل العمالء يشعرون بأهميتهم من خالل تعيي  كة التأمي  شر

كة )عىل سبيل المثال ن واضح عىل أهمية العمالء للشر هدفنا هو خدمة العميل  ،إعالنات يجب أن يكون هناك تركي 
 .وإرضائه دائًما(

 المهارة .2.3.4
ي امتالك ا

(. يشي  هذا البعد إىل أن العميل يختار 2018 ،لمهارات والمعرفة المطلوبة إلكمال الخدمة )راسل وتايلور يعتن
ن بكفاءة وكفاءة ي تزوده بخدمات التأمي 

ن الت  كة التأمي  ن األخرى. يعتمد هذا البعد  ،شر كات التأمي  ن عن شر وبالتاىلي فهي تتمي 
كة للمهارات والمعرفة ي الشر

. عىل سبيل المثال عىل مدى امتالك موظفن ن ور  أن  ،المطلوبة لتقديم خدمة التأمي  من الضن
ي فقدان  ،يمتلك البائع القدرة عىل اإلجابة عىل كل سؤال يطرح عليه

ط أن تكون اإلجابة واقعية. أ  تردد أو تلعثم يعتن بشر
 (.2016 ،فقده )إيفانز وبالتاىلي  ،ثقة العميل

 ستجابةا .2.3.5

ي استجابة اإلد
يركز هذا البعد عىل تحقيق )Robbins)، 2013 ارة لمساعدة العمالء وتزويدهم بالخدمة عىل الفورويعتن

ي أو المؤمن له( 
ن أن تمنح العميل )المدعي التأميتن كة التأمي  استجابة عالية الجودة وشيعة لخدمة العميل. يجب عىل شر

تقديم الخدمة المليئة بالوعود سيكون لها تأثي  حاسم عىل ألن بيانات  ،مواعيد نهائية واقعية فيما يتعلق بإنجاز المعاملة
كة واالنطباع بأن العميل سيحصل إذا لم يتم الوفاء بهذه الوعود يتضمن هذا البعد  )Haksever et al)، 2017 صورة الشر

ا الرد عىل االستفسارات المكتوبة والشكاوى الواردة من بعض العمالء )المؤمن عليهم( أو المالحظا
ً
ي يبدونها أيض

ت الت 
كة لهذه الشكاوى واالستفسارات والمالحظات لها تأثي  كبي  عىل  ي تستجيب بها الشر

كة. الطريقة الت  حول عمل الشر
كة مهتمة باالستماع إىل آراء وشكاوى عمالئها وحل  ،العمالء )المؤمن عليهم( ي ردود الفعل الشيعة أن الشر

حيث تعتن
ا 
ً
ا جيد

ً
ك انطباع  .(2018 ،عليهم )راسل وتايلور  مشاكلهم. هذا يي 

 رضا العمالء 2.4
ن الخدمات المقدمة وتوقعاتهم لهم. يشعر العميل  رضا العمالء هو الشعور بالسعادة والمتعة الناتج عن مقارنة العمالء بي 

ي تجاوز التوقعات
ن
يشعر العميل  ،ولكن عندما يتوافق األداء مع التوقعات ،بالضيق وخيبة األمل عندما يفشل األداء ف

مما يخلق الوالء للمؤسسة. تميل بعض المنظمات  ،بالرضا. يشعر العميل بالرضا الشديد عندما يتجاوز األداء التوقعات
ي للمعايي  إدارة الجودة 

يطائن إىل اعتماد فلسفة إدارة الجودة الشاملة من أجل تحقيق رضا العمالء. عّرف المعهد الير
فهي فلسفة تمثل  ،ديد أو فلسفة تعمل عىل تحقيق رضا العمالء قبل الرب  ح. وبالتاىلي الشاملة عىل أنها نظام إدارة ج

التكامل والشمولية. جودة الخدمة إذن هي تلبية المؤسسة لمتطلبات العميل من خالل مطابقة مواصفات الخدمات 
ن هذه الخدمات باستمرار بحيث تكون دائًما األفضل من وجهة نظر العميل  مع مراعاة السعر ،الموعودة وتحسي 
ي السوق

ن
ي ضوء العدد الالمتناهي من البدائل المتاحة ف

ن
ي سيدركها العميل ف

 )Ellis et al) ،2014 للخدمة والقيمة الت 
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ي أهمية إرضاء العمالء ؛ بدون عمالء  (Kotler 2018) يشي   ،عىل نفس المنوال
ن
ال يوجد سبب  ،إىل أنه ال يمكن المبالغة ف

ير وجود منظمة الخدم فإن إرضاء  ،ة. يحتاج كل عمل خدمي إىل قياس رضا العمالء بشكل فعال ومستمر. نتيجة لذلكلتير
 .العمالء ليس بالمهمة المستحيلة

ي إدارة التسويق عىل أن تلبية احتياجات وتوقعات العميل يجب أن تعود بفوائد 
ن
ن ف ن المتخصصي  يتفق العديد من الباحثي 

ي النقاط التالية) قّيمة عىل المؤسسة يمكن تلخيصها 
ن
 :)Kok & Zyl ،2006 ف

ي احتياجات العمالء وتوقعاتهم
ن
ايدة ف ن ات المي   .أ. االستجابة للتغي 

ي تقدمها  -ب
اء المتكرر لكل من الخدمات الجديدة والخدمات المحسنة الحالية الت  يؤد  رضا العمالء إىل الشر

 .بهم إىل المنظمات المنافسة األخرىوبالتاىلي تقليل احتمالية فقدان عمالء المنظمة وذه ،المنظمة
 واهتماًما بالعالمات التجارية للمنظمات المنافسة وإلعالناتهم ووسائل 

ا
ج. العمالء الراضون تماًما هم أقل ميًل

ة أطول من الوقت وي    ج األخرى. يظل والئهم لفي   .وهم أقل حساسية تجاه األسعار ،الي 
ن عىل رضا العم 2.5  الءتأثي  جودة خدمة التأمي 

ي تسىع إىل تحقيقها من خالل إرضاء رغبات العمالء 
رضا العمالء هو أحد المبادئ المهمة إلدارة الجودة الشاملة الت 

ي  ،وتطلعاتهم وتوقعاتهم فيما يتعلق بجودة الخدمة المقدمة لهم. إذا تم تحقيق ذلك
ي تحقيق الهدف النهائ 

فهذا يعتن
(. تسىع اإلدارة الموجهة نحو العمالء إىل االحتفاظ بالعمالء Gibbert & Leibold، 2016لفلسفة إدارة الجودة الشاملة )

ي هذا المجال )
ن
ا لنتائج العديد من الدراسات ف

ً
ن باإلضافة إىل جذب عمالء جدد. وفق يعد  ،(Kok & Zyl، 2006الحاليي 

ن أكير صعوبة من جذب عمالء جدد. تؤثر جودة الخدمة عىل وخدمة العمالء هي  ، رضا العمالء االحتفاظ بالعمالء الحاليي 
فسوف يتحسن رضا العمالء. إذا كانت الخدمة المتصورة أفضل من الخدمة  ،مفتاح التشغيل. إذا تحسنت جودة الخدمة

ي أن الجودة عالية والعميل راٍض وسعيد. إذا كانت الخدمة المتصورة تتطابق مع الخدمة المتوقعة ،المتوقعة
 ،فهذا يعتن
ي أن ا

تكون الجودة  ،لجودة مقبولة والعميل راٍض. إذا كانت الخدمة المتصورة أقل من الخدمة المتوقعةفهذا يعتن
عج ) ن  (.Armstrong ،2015منخفضة والعميل غي  راٍض ومين

 المنهجية .3

ي التحليىلي لكونه مناسًبا لدراسة الظواهر االجتماعية 
ت عنها حيث يصف الظواهر ويقدم بيانا ،تم اعتماد المنهج الوصفن

باإلضافة إىل تحديد العوامل المؤثرة عليها للوصول إىل االستنتاجات وتقديم  ،مبينة أسبابها ونتائجها وتحليالتها 
ي هذه الدراسة

ن
ات. ف ن المتغي  ي العالقات الممكنة بي 

ن
كان   ،التوصيات بشأنها. معهم. سمح تصميم المسح بالتحقيق ف

ن  بينما كان ،المتغي  التابع هو رضا العمالء  كة التأمي  المتغي  المستقل هو جودة الخدمات. السكان المستهدفون هم شر
 .الوطنية

 أهداف البحث .3.1
ن الوطنية وتقديم التوصيات لمنع العيوب ومعالجة أوجه  - كة التأمي  تحديد مستوى الجودة المقدم للعميل من قبل شر

 .القصور
ن الوطنية بأبعاد جودة - كة التأمي  ام شر ن  .الخدمة التأمينية لتحقيق رضا العمالء )أ  المؤمن عليهم( قياس مدى الي 
ن وتحديد أثر ذلك عىل اختيار العمالء للخدمة - ي خدمات التأمي 

ن
ن  ،إجراء التحسينات الالزمة ف كات التأمي  حت  تتمكن شر

 .من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية
 عرض للمشكلة 3.2

ن الوطنية واستجابتها لتوقعات العمالء من أهم تعتير دراسة تأثي  أبعاد جودة ا كة التأمي  ي تقدمها شر
لخدمة التأمينية الت 

 . ي
 
ن العراف ي سوق التأمي 

ن
ن الوطنية عىل ضمان بقائها وتطورها ونجاحها. ف كة التأمي  ي يمكن أن تساعد شر

الوسائل الت 
ي الرئيسي هو ،وبالتاىلي 

 :فإن السؤال البحتر
ن الوطنية عىل رضا العمالء وتحديد أولويات تلك هل يمكن معرفة مدى تأثي  أبعا كة التأمي  ي شر

ن
ن ف د جودة خدمة التأمي 

 األبعاد؟
 أسئلة البحث 3.3

شد البحث باألسئلة البحثية التالية  :يسي 
ن عىل رضا العمالء؟ •  كيف تؤثر جودة خدمة التأمي 
ن الوطنية ألبعاد جودة الخدمة؟ • كة التأمي   ما هو مستوى تطبيق شر
ي جودة الخدمات عىل رضا العمالء؟كيف • 

ن
ات ف  تؤثر التغيي 

 أهمية البحث .3.4

. ومع ذلك ي
ي االقتصاد الوطتن

ن
ن من القطاعات الرئيسية ف ي من  ،يعتير قطاع التأمي 

ن
لم يحظ هذا القطاع باالهتمام الكاف

. وعىل وجه الخصوص ن ي  ،الكتاب والباحثي 
ن
ن ف ن الوطنية لم تحظ فإن دراسة تأثي  أبعاد جودة خدمة التأمي  كة التأمي  شر
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. بما أن  ن مقارنة بالقطاع الصناعي ن جودة قطاع التأمي  ي الدراسات واألبحاث السابقة من أجل تحسي 
ن
باهتمام كبي  ف

كات إىل تحقيقها  ي تسىع الشر
فإن قياس أبعاد جودة الخدمة التأمينية يعتير من  ،الجودة من األولويات التنافسية الت 

ن الوطنيةالقضايا األساسية  كة التأمي  كات  ،لشر خاصة وأن العراق عىل وشك فتح أسواقه أمام العرب واألجانب. شر
ن جودة خدماتها وتسويقها من خالل  اتيجيات فعالة لتحسي 

ن الوطنية اتباع اسي  كة التأمي  . وهذا يتطلب من شر ن التأمي 
احتياجاتهم ورغباتهم. هذا يعطي هذا  اعتماد أساليب إدارية علمية وحديثة لتحقيق رضا العمالء من خالل تلبية

 يستحق الدراسة والبحث
ا
ة ويجعله مجاًل  .الموضوع أهمية كبي 

 الفرضيات ونموذج البحث 3.5
 الفرضيات .3.5.1

ن أبعاد جودة الخدمة التأمينية ورضا العمالء -  .توجد عالقة ارتباط معنوية بي 
ن بشكل كبي  عىل رضا ا -  لعمالء. تؤثر أبعاد جودة خدمة التأمي 

 . نموذج البحث3.5.2

اته. تم بناء هذا النموذج عىل أساس  ن متغي  يعطي نموذج البحث صورة واضحة لفكرته وطبيعة العالقات واالتجاهات بي 
ن )أ  الملموسة ض النموذج أن أبعاد الجودة المتصورة لجودة خدمة التأمي 

 ،والكفاءة ،مشكلة البحث واألهداف. يفي 
ات وأثرها عىل رضا العمالء ،والموثوقية ،واالستجابة  واللباقة( لها تأثي  عىل رضا العمالء. يوضح الشكل التاىلي المتغي 

 
                                      

   
 
 
 
 
 
 

 عينة البحث 3.6

       
 
 

ن )39)وتم اختيار عينة من  ،تم استخدام استبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة ا من بي 
ً
ا 42( مؤمن

ً
( مؤمن

ن الوطنية لعام  كة التأمي  ن ضد الحريق لشر . كانت األداة المستخدمة 2018حصلوا عىل تعويضات من محفظة التأمي 

والذ  يعد  ،لجمع البيانات هي االستبيان للحصول عىل آراء العينة باستخدام مقياس ليكرت المكون من خمس نقاط
ا 
ً
اوح التقييمات من موافق تماًما )الذ  يتوافق مع من أكير األساليب شيوع ي العلوم اإلدارية واالجتماعية. تي 

ن
( إىل غي  5ف

 .(1موافق تماًما )والذ  يتوافق مع 
 طرق تحليل البيانات 3.7

ها إىل حجم يسهل التحكم فيه اكمة وتصغي 
 باإلضافة إىل تطوير  ،تحليل البيانات هو عملية تحرير البيانات المي 

ي الحزمة 
ن
ن االستبيانات قبل إدخال البيانات ف الملخصات والبحث عن األنماط واستخدام األساليب اإلحصائية. تم ترمي 

ي  SSPS 24اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
أ  اختبارات االرتباط  ،للتحليل. يتضمن تحليل البيانات التحليل الوصفن

ات المختلفة واالنحدار والتباين. جزء مهم من التحليل هو الجد ن المتغي  ولة المتقاطعة من أجل استكشاف العالقات بي 
ي الدراسة. بعد ذلك

ن
ي تم فحصها ف

ي تم فحصها  ،الت 
ات المختلفة الت  ن المتغي  ي شكل جداول وأرقام.بي 

ن
تم تقديم البيانات ف

ي الدراسة. بعد ذلك
ن
ي شكل جداول وأرقام ،ف

ن
 .تم تقديم البيانات ف

 تحليل البيانات 3.8
ن حت  الوصول إىل النتائج  مي 

ي بموجبها يبدأ تحليل البيانات بتنقية  ،تم تحليل البيانات من خالل عملية تبدأ بالي 
والت 

ها وإدخالها وتحليلها. تم توزي    ع االستبيان عىل عدد من المؤمن عليهم حسب طبيعة األهداف. تم جمع  ن البيانات وترمي 
ي االستبيانات وإلقاء البيانات ومعالجتها و 

نامج اإلحصائ  ن متطلبات األداء  SPSS تحليلها باستخدام الير لفهم العالقة بي 
ي وزيادة التنافسية ومن ثم الوصول إىل نتائج الدراسة

 .التسويف 
 
 

 جودة الخدمة

 الملموسية
 مصداقية
 إستجابة

 كياسة
 كفاءة

 

 

 

 رضا العمالء

 انموذج البحث( 1شكل )
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 اختبارات الموثوقية والصالحية 3.9
ي موثوقية الجهاز أنه مستقر وغي  متناقض مع نفسه

وبالتاىلي فإنه سيعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عىل نفس  ،تعتن
ي الصالحية استقرار األداة واتساقها ،العينة. بعبارة أخرى

 .تعتن
ي الصالحية أن األداة تقيس بالفعل ما تم تطويره لقياسه. بمعتن آخر 

تشي  الصالحية إىل ما إذا كانت األداة تقيس  ،تعتن
ء آخر. هناك أنواع مختلفة من الصالحية الظاهرة قيد الدراسة وال  ي

واستخدم الباحث صالحية المحتوى وهو  ،سر
ات موضوع الدراسة. هذا يعتمد بالتأكيد عىل كمية المعلومات  مقياس حكمي يعتمد عىل التحديد الدقيق للباحث لمتغي 

ي درسها حول الموضوع. لقياس الصالحية رياضًيا 
بيىعي لم ،الت 

عامل الموثوقية. يوضح الجدول أدناه فإنه يساو  الجذر الي 
ات الدراسة. قيم معامالت الموثو   قية والصالحية لمتغي 

ات الدراسة1جدول )  (: قيم معامالت الموثوقية والصدق ألبعاد متغي 

  أبعاد موثوقية األداة صالحية االداة

  جودة الخدمة 0.87 0.96

 ملموسية ملموسية 0.78 0.97

 لموثوقيةا الموثوقية 0.79 0.89

 إستجابة إستجابة 0.87 0.96

 كياسة كياسة 0.82 0.97

 مهارة مهارة 0.84 0.89

 رضا العمالء 0.89 0.95

ي 1يوضح الجدول رقم )
. وهذا يعتن

ً
( أن جميع قيم معامالت الموثوقية والصالحية تقع ضمن الحدود المقبولة إحصائيا

ات الدراسة مو  ي قياس متغي 
ن
ي تم الحصول  ،ثوقة للغايةأن األداة المستخدمة ف

مما يتيح للباحث االعتماد عىل النتائج الت 
 عليها للوصول إىل االستنتاجات. 

 

 اختبار فرضيات البحث .4
 اختبار فرضية االرتباط 4.1

مان  .سيتم تحليل فرضية االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبي 
 

ن ال ي للعالقة بي 
متغي  المستقل )جودة الخدمة( وأبعاده والمتغي  التابع )رضا يوضح الجدول )( نتائج التحليل اإلحصائ 

 العميل(. 
 (0.01) ارتباط معنو  عند مستوى الداللة **
 (0.05) ارتباط معنو  عند مستوى الداللة *
. بلغ  0.01ة إحصائية عند مستوى داللة توجد عالقة ارتباط ذات دالل - ن ن الملموسة ورضا العميل عن خدمة التأمي  بي 

 .(0.702) معامل االرتباط
. وكان  0.01توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ن ن االستجابة ورضا العميل عن خدمة التأمي  بي 

 .(0.657) معامل االرتباط
. وكان  0.01داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد عالقة ارتباط ذات  - ن ن الموثوقية ورضا العميل عن خدمة التأمي  بي 

 .(0.550) معامل االرتباط

 جدول )(: معامالت االرتباط لجودة الخدمة وأبعادها والمتغي  التابع أ  رضا العميل

 المتغي  التابع                   رضا العمالء
 مستقل

 عامل 

Result p-value r 

 أمينيةجودة الخدمة الت 795,0** 0.01 قبول 

 ملموسية 702.0** 0.01 قبول 

 إستجابة 657.0** 0.01 قبول 

 الموثوقية 550.0** 0.01 قبول 

 كياسة 683.0** 0.01 قبول 

 مهارة 773.0** 0.01 قبول 
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ن أهمية  - . وكان معامل  0.01هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بي  ن ن المجاملة ورضا العميل عن خدمة التأمي  بي 
 .(0.683) االرتباط

. بلغ  0.01اللة إحصائية عند مستوى داللة توجد عالقة ارتباط ذات د  - ن ن الكفاءة ورضا العميل عن خدمة التأمي  بي 
 .(0.773) معامل االرتباط

ي تنص  ،يمكن مالحظة أن جميع االرتباطات مهمة وإيجابية ،بناءا عىل الجدول )(
وبالتاىلي يتم قبول فرضية االرتباط الت 

ن جودة الخدمات ورضا ا  لعمالء. عىل وجود ارتباط كبي  بي 
 
 اختبار فرضية االنحدار 4.2. 4

ن  ن وأبعادها عىل رضا العميل عن خدمة التأمي   :تحليل االنحدار المتعدد لتأثي  جودة خدمة التأمي 
(. بلغت قيمة 0.729كان ) R2 تشي  محتويات الجدول )( إىل أن معامل تحديد المتغي  الرئيسي المستقل )جودة الخدمة(

(. هذا يثبت أن جودة الخدمات لها 0.000لمعنوية )وكانت أهمية النموذج عند مستوى الداللة ا ،(48.32) (F) المعامل
ي تنص عىل أن جودة الخدمات تؤثر بشكل كبي  عىل رضا العميل ،تأثي  عىل رضا العمالء 

ي قبول الفرضية الت 
 .وهذا يعتن

 :أثر أبعاد جودة الخدمات عىل رضا العمالء

(. بلغ معامل 28.3كان ) (F) ( وقيمة0.61كان ) (Tangibility) للمتغي   R2 محتويات الجدول )( تشي  إىل أن عامل تحديد
 (F) ( وقيمة0.38لمتغي  )الموثوقية( ) R2 بلغت قيمة معامل .(18.89) (F) ( وقيمة0.33لمتغي  )االستجابة( ) R2 تحديد

اءة( لمتغي  )الكف R2 بلغ معامل تحديد .(33.5) (F) وقيمة (0.65) (Courtesy) للمتغي   R2 بلغ معامل تقدير .(23.4)
 .(38.53) (F) ( وقيمة0.68)

ات ) ي تنص عىل  ،(0.000كانت القيمة المعنوية )القيمة االحتمالية( لجميع المتغي 
ي قبول جميع الفرضيات الت 

وهذا يعتن
 :أن

 .)الملموسة( تؤثر بشكل كبي  عىل رضا العمالء
 .)الموثوقية( تؤثر بشكل كبي  عىل رضا العمالء

 .عىل رضا العمالء )الموثوقية( تؤثر بشكل كبي  
 .)مجاملة( تؤثر بشكل كبي  عىل رضا العمالء
 )الكفاءة( تؤثر بشكل كبي  عىل رضا العمالء

 
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 5.1 
ن  .1 كات التأمي  ي جميع شر

ن
ن ف كة إىل أخرى  ،تتشابه معظم منتجات التأمي  ولكن تختلف طرق تقديم هذه الخدمات من شر

ن الجودة من أجل تحقيق رضا العمالء حسب مكونات الج وهذا هو ما  ،ودة واألساليب واألساليب المستخدمة لتحسي 
ها ن عن غي  كة التأمي  ن شر  .يمي 

ة .2 ن ن ببعض الخصائص باإلضافة إىل الخصائص العامة للخدمة. ونتيجة لهذه الخصائص الممي  ن منتج التأمي  يكون  ،يتمي 
ي تسويق

ن
ن دور فعال ف ي إقناع العمالء. كما أنها حلقة الوصل  ،الخدمة لمقدمي خدمات التأمي 

ن
وهم الالعبون الرئيسيون ف

كة وعمالئها. وبالتاىلي 
ن إدارة الشر ات العظيمة لألفراد  ،بي  يعتمد رضا العمالء إىل حد كبي  عىل المهارات والقدرات والخير

ي التأثي  عىل قناعات العمالء وكسب رضاهم
ن
ي يمكن أن تساعدهم ف

 .الت 
ن ومستوى رضا العمالء عن الخدمة المقدمة من منظور العمالء وليس من منظور إدار  . يتم قي3 اس جودة خدمة التأمي 

 أو تنظيمي 
ن الجودة المتصورة ورضا العمالء عن مستوى األداء  .4 ويتم تحديد مواقف المؤمن عليهم واتجاهاتهم  ،هناك عالقة بي 

ن بناءا عىل ذلك  .تجاه خدمة التأمي 

 جدول )(: تحليل االنحدار

  جودة الخدمة ملموسية إستجابة الموثوقية كياسة مهارة

الء
عم
 ال
ضا
ر

 

0.68 65.0 0.38 33.0 0.61 0.72 R² 

38.53 33.55 40.23 89.18 28.3 48.3 F 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 p-value 
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ي إنتاج الخدمة وتقديمها. لذلك ترتبط جودة .5
ن
ن ف ن بشكل أساسي بأداء األفراد المشاركي  فإن الوصول إىل  ،خدمة التأمي 

ن وتحقيق  كة عىل رعاية الموظفي  ن ورضا العمالء يعتمد إىل حد كبي  عىل قدرة الشر درجة عالية من جودة خدمة التأمي 
 .خاصة أولئك الذين هم عىل اتصال مباشر مع العمالء ،رضاهم

 .الجودة سالح تنافسي تستخدمه المؤسسات لتحقيق رضا العمالء من خالل االهتمام بتنفيذ عملية إدارة الجودة .6
ي السوق .7

ن
كة حصة ف ي قدرتها عىل تقديم   ،تحقيق رضا العمالء يضمن للشر

ن
كما يضمن بقائها واستمراريتها. هذا يكمن ف

ن عالية الجودة تتوافق مع االحتياجات ا  .لمتطورة لعمالئهامنتجات تأمي 
ن  .8 كة التأمي  ن ومؤشر عىل مصداقية شر . كما أنه معيار جودة لخدمة التأمي  ن الخدمة التعويضية هي جوهر عملية التأمي 

ي الوفاء بوعودها
ن
 .ف
ي تحديد أبعاد جودة الخدمة. ومع ذلك -9

ن
ن ف ن والكتاب عىل أن جودة  ،اختلفت آراء الكتاب والباحثي  اتفق غالبية الباحثي 

 .خدمة لها خمسة أبعاد رئيسيةال
ن عىل إرضاء العمالء  .10 كي 

ي إدارة الجودة عىل الي 
ن
باإلضافة إىل معرفة احتياجاتهم  ،تقوم فلسفة أساليب اإلدارة الحديثة ف

كة واستمراريتها كة والشخص الذ  يحكم عىل نجاح الشر  ..وتوقعاتهم والتأكيد عىل فكرة أن العميل هو مدير الشر
ن كان أعىل بقليل من المتوسط حليل أن المتوسط أظهر الت .11 ي لمتغي  أبعاد جودة خدمة التأمي  ي الحسائر

اضن االفي 
ن الوطنية بحاجة إىل التطوير  كة التأمي  ي تقدمها شر

ن الفعلية الت  لمقياس النقاط الخمس. وهذا يشي  إىل أن خدمة التأمي 
 .من أجل تحقيق رضا العمالء

كة قيد الدراسة. . احتل ُبعد الموثوقية ا12 ي تقدمها الشر
ي تقييم عينة البحث لمستوى الخدمة الفعلية الت 

ن
لمرتبة األوىل ف

ن المؤمن عليهم ن الوطنية وموظفيها بي  كة التأمي  ي تتمتع بها شر
وكذلك نزاهة وأمانة  ،وهذا يعكس السمعة الطيبة الت 

 . ن ي التأمي  ح المستندات واستثناءاتها لطالتر
ي شر
ن
كة ف  ممثىلي الشر

كة قيد الدراسة.  .13 ي تقدمها الشر
ي تقييم عينة البحث لمستوى الخدمة الفعلية الت 

ن
احتل ُبعد االستجابة المرتبة الثانية ف

كة لمتطلبات المؤمن له كة باستفسارات وأسئلة المؤمن  ،ويعود ذلك إىل شعة استجابة الشر باإلضافة إىل اهتمام الشر
 .عليهم والرد عىل شكاواهم

كة قيد الدراسة. احتل ُبعد  .14 ي تقدمها الشر
ي تقييم عينة البحث لمستوى الخدمة الفعلية الت 

ن
المجاملة المرتبة الثالثة ف

ي المقابل
ن
مون أثناء التعامل مع المؤمن له. ف مون وودودون ومحي  ن محي  كة  ،وهذا يدل عىل أن الموظفي  لم تحقق الشر

خدمة لإلعالن عن خدماتها وكذلك االهتمام الشخصي مستويات عالية من رضا العمالء فيما يتعلق بالطرق المست
 .للموظف بالمؤمن عليه

كة قيد  -15 ي تقدمها الشر
ي تقييم عينة البحث لمستوى الخدمة الفعلية الت 

ن
احتل البعد الملموس المرتبة الرابعة ف

كة بظهور مستنداتها من حيث المحتوى والشكل افة إىل عدم استخدام باإلض  ،الدراسة. ويعود ذلك إىل عدم اهتمام الشر
كة مستويات عالية من رضا العمالء فيما يتعلق بهذين  ،األجهزة والمعدات الحديثة إلتمام عملها. وبالتاىلي  لم تحقق الشر

 .البندين من بعد الملموسة
كة قيد  -16 ي تقدمها الشر

ي تقييم عينة البحث لمستوى الخدمة الفعلية الت 
ن
الدراسة.  احتل بعد الكفاءة المرتبة الخامسة ف

ن الوطنية ألنه أقل  كة التأمي  ويمكن أن يعزى ذلك إىل استياء وعدم رضن المؤمن عليه عن مبلغ التعويض الذ  تدفعه شر
اماتها ووعودها ن كة قد أخلت بالي  . وهذا يجعل المؤمن عليه يعتقد أن الشر ن ي وثيقة التأمي 

ن
ن المكتوب ف  .من مبلغ التأمي 

ي للرضا العام كان أعىل قليال من المتوسط أظهر التحليل أن المتوسط  - 17 ي لمقياس النقاط الخمس. الحسائر
اضن االفي 

ن بحاجة إىل التطوير من أجل تحقيق مستوى عاٍل من أ  أن الرضا أعىل من المتوسط  ي أن خدمات التأمي 
، وهذا يعتن

 .رضا العمالء
ن أبعاد جودة ال .18 خدمة التأمينية عىل المستوى الكىلي ورضا العمالء أظهر التحليل وجود عالقة ارتباط معنوية بي 

ي تقدمها 
ن الت  ي خدمة التأمي 

ن
ي أن توفر األبعاد الخمسة لجودة الخدمة ف

)المؤمن عليهم( عن الخدمة المقدمة. وهذا يعتن
ن الوطنية سيحقق مستوى عاٍل من رضا العمالء كة التأمي   .شر

ن أ19 ة بي  ي )الملموسة. أظهر التحليل وجود عالقة إيجابية مباشر
 ،واالستجابة ،بعاد الجودة عىل المستوى الجزئ 

ي أن توفر أ  من هذه األبعاد  ،والمجاملة ،والموثوقية
ن المقدمة. وهذا يعتن والكفاءة( و رضا العمالء عن خدمة التأمي 

يد من رضا العمالء عن الخدمة ن ن الوطنية سي  كة التأمي  ي تقدمها شر
ن الت  ي خدمة التأمي 

ن
 .الخمسة ف

 أبعاد جودة الخدمة التأمينية عىل المستوى الكىلي ورضا العميل أظ .20
ن هر التحليل وجود عالقة ارتباط معنوية بي 

ن الوطنية تؤثر  كة التأمي  ي شر
ن
ن ف ن المقدمة. وهذا يشي  إىل أن أبعاد جودة خدمة التأمي  )المؤمن عليه( عن خدمة التأمي 

 .عىل تحقيق رضا العمالء عن الخدمة المقدمة
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ي )الملموسة أظهر  .21
ن أبعاد الجودة عىل المستوى الجزئ  ة بي   ،والمجاملة ،والموثوقية ،واالستجابة ،التحليل عالقة كبي 

ن  ي خدمة التأمي 
ن
ي أن توفر أ  من هذه األبعاد الخمسة ف

ن المقدمة. وهذا يعتن والكفاءة( ورضا العمالء عن خدمة التأمي 
يد من رضا  ن ن الوطنية سي  كة التأمي  ي تقدمها شر

 .العمالء عن الخدمةالت 
ثم الموثوقية. يمكن االستنتاج أن كل ُبعد  ،يليه اللباقة ،أظهر التحليل أن أهم ُبعد يؤثر عىل رضا العمالء هو الكفاءة -22

ن  كة التأمي  ن المقدمة. وهذا يتطلب من شر ن يؤثر عىل تحقيق رضا العمالء عن خدمة التأمي  من أبعاد جودة خدمة التأمي 
 .افة إمكانياتها المالية لهذه األبعاد وفق أولوياتها من أجل تحقيق مستوى عاٍل من رضا العمالءالوطنية تكريس ك

كة -23 ي ُبعد الملموسة هي )موقع الشر
ن
ي تؤثر عىل رضا العمالء ف

وظهور غرف  ،أظهر التحليل أن أهم العنارص الت 
ن الوطنية الحرص عىل اختيار م كة التأمي  كة ومكاتبها. كما يجب عليها االنتظار(. وهذا يتطلب من شر وقع مناسب للشر

 .االهتمام بمظهر غرف االنتظار وتقديم الخدمات الالزمة هناك
كة  .24 ي ُبعد االستجابة هو )شعة التعويض(. وهذا يتطلب من الشر

ن
أظهر التحليل أن أهم عنض يؤثر عىل رضا العمالء ف

ن عىل هذه النقطة وتكريس كل إمكانياتها لها  كي 
ي الوفاء بوعودهاف ،الي 

ن
ن ف كة التأمي   .هي مؤشر مهم عىل مصداقية شر

كة وموظفيها(. وهذا يتطلب 25 ي ُبعد الموثوقية هو )سمعة الشر
ن
. أظهر التحليل أن أهم عنض يؤثر عىل رضا العمالء ف

ن االهتمام بسمعتها وسمعة موظفيها أثناء التعامل مع المؤمن له ألن السمعة الحسنة تج كة التأمي  عل المؤمن من شر
كة.   عليه يشعر باألمان للتعامل مع هذه الشر

ي ُبعد المجاملة هي )العالقات الودية .26
ن
ي تؤثر عىل رضا العمالء ف

توافر المنشورات(.  ،أظهر التحليل أن أهم البنود الت 
ن الوطنية االهتمام ببناء عالقات جيدة كة التأمي  قات ودية مع وإقامة عال ،وإظهار روح التعاون ،وهذا يتطلب من شر

باإلضافة إىل توفي  المطبوعات الكافية  ،المؤمن له من أجل تحقيق مستوى عاٍل من رضا العمالء عن الخدمة المقدمة
كة ي تقدمها الشر

كة ومزاياها بما يحقق رضاء المؤمن له عن الخدمة الت  ي تقدمها الشر
ي توضح الوثائق الت 

 .الت 

ي ت .27
ام بالوعود أظهر التحليل أن أهم العنارص الت  ن ي ُبعد الكفاءة هي )االلي 

ن
توفي  المعلومات  ،ؤثر عىل رضا العمالء ف

ي تكبدها بسبب تجسيد الخطر له تأثي  كبي  عىل 
كة بوعودها بتعويض المؤمن له عن الخسارة الت  ام الشر ن الدقيقة(. إن الي 

كة. وذلك ألن التعو  ي تقدمها لهم الشر
ن الت  ن تحقيق رضا العمالء عن خدمة التأمي  ورضا  ،يض هو جوهر عملية التأمي 

ا بتوافر معلومات دقيقة وصحيحة عن سياساتها 
ً
ن المقدمة يتأثر أيض األمر الذ  يتطلب من  ،العمالء عن خدمات التأمي 

ن الوطنية االهتمام بذلك كة التأمي   .شر
 

 التوصيات .5.2
ن  .1 ي الهيكل التنظيمي معنية بجودة أداء التأمي 

ن
ورة إنشاء قسم أو وحدة ف  تكون مهمتها تقييم وقياس مستوى جودة رصن

كة من أجل  ي تقدمها الشر
الخدمة المقدمة بشكل دور  ومستمر وكذلك قياس مستوى رضا العمالء عن الخدمات الت 

ا 
ً
ن مستوى الجودة. يجب أن يسم هذا القسم قسم ضمان الجودة والموثوقية ويجب أن يكون مرتبط العمل عىل تحسي 

ة باإلدارة العام  .ةمباشر
امات القانونية الناشئة عن عقد  .2 ن ي تنفيذ االلي 

ن
ن والمؤمن عليه من خالل تجنب المماطلة ف كة التأمي  ن شر بناء الثقة بي 

ن   .التأمي 
( من  .3 ي

وئن ي انجاز العمل وتسويق الخدمة التأمينية )التسويق االلكي 
ن
ي استخدام التقنيات الحديثة ف

ن
ورة االشاع ف رصن

نتخالل االستفادة من امكانيا  .ت االني 
ي تصدرها من حيث الشكل والمحتوى واللغة4

كة بالوثائق الت  ي لها  ،. أن تهتم الشر
وأن تحرص عىل استخدام الكلمات الت 

 .  معتن واضح للتعبي 
ن العربية هي اعتمادها عىل نماذج  ،المعتن المقصود بشكل مباشر  ي تواجه أسواق التأمي 

خاصة وأن معظم المشاكل الت 
 .نبيةالمستندات األج

ات طويلة مما يؤثر سلبا عىل المؤمن له .5 ي أشع وقت ممكن ودون تأخي  لفي 
ن
والعمل عىل  ،تسوية مطالبات التعويض ف

ي دوائر التعويض وتعزيز ثقتهم التخاذ القرار الصحيح للتعويض مع السىعي لتبسيطها 
تطوير الكفاءات الفنية لموظفن

ي بعض مراحل عملية التعويض
ن
 .اإلجراءات ف

ن  -6 ويجية وإصدار المطبوعات الكافية لجذب انتباه العمالء الحاليي 
امج الي  االهتمام باإلعالم من خالل إعداد الير

كة ي تقدمها الشر
ن وأنواع التغطيات التأمينية الت  ن وتعريفهم بمزايا وفوائد التأمي  وبالتاىلي العمل عىل نشر الوعي  ،والمحتملي 

ي 
 .التأميتن

ي عملية اختيار األفراد لشغل العمل عىل استقطاب وتوظ .7
ن
يف أفضل المواهب من خالل إتباع األساليب العلمية ف

ي العمل 
ن
الوظائف الشاغرة واختيار الشباب األكفاء القادرين عىل تطوير واستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطورات ف

ي عىل المستوى العالمي 
 .التأميتن
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ورة تكريس الجهود إلرضاء العمالء وال .8 تحديد المستمر والدائم الحتياجاتهم ورغباتهم من خالل إجراء مسوحات رصن
ي يرغبون فيها وإرضائها من خالل تنوي    ع وتوسيع التغطية التأمينية 

ميدانية مستمرة ودورية ومعرفة الخدمات الت 
 .المقدمة لهم وإيجادها. أنواع جديدة من التغطية المصممة الحتياجاتهم

ن من خالل توعية المؤمن له بأساليب الحماية لتقليل المخاطر تقليل عروض أسعار التأ .9 وهذا يساعده عىل تجنب  ،مي 
ن المدفوع ،دفع أقساط إضافية  .مما يؤد  إىل تخفيض قسط التأمي 

كة االنتباه إىل حسن المظهر واألناقة .10 ي الشر
ن
ن ف كة  ،يجب عىل العاملي  حيث يقدم ذلك صورة إيجابية للعميل عن الشر

ي تقدمهاوالخدمات 
 .الت 

كة وخارجها. يجب أن 11 . تطوير الكوادر اإلدارية والفنية وإعطاءهم دورات تخصصية بشكل دور  ومستمر داخل الشر

ة والمعرفة ومهارات االتصال وكيفية التفاوض وتقوية العالقات مع العمالء من  تركز هذه الدورات عىل تزويدهم بالخير
ن جودة الخدمات باإلضافة إىل السماح لبعضهم الستكمال دراساتهم  ،التأمينية المقدمة لهم أجل أداء عملهم وتحسي 

ي المستقبل. 
ن
كة ف  العليا ليكون لديهم كوادر شابة قادرة عىل إدارة الشر

ن وكسب رضاهم لضمان بقائهم  .12 ي قطاع التأمي 
ن
ن ف ن المؤهلي  ن بذل المزيد من الجهود لرعاية الموظفي  كة التأمي  عىل شر

ي الوظيفة. يم
ن
ن ظروفهم المعيشية والمادية والمعنوية وجعلهم يشعرون بأهميتهم ف كن تحقيق ذلك من خالل تحسي 

 .الخاصة
ي تطلعات العمالء. تمثل مفاهيم الجودة أحد  .13  يتمكنوا من إنجاز مهامهم بما يلتر

ن حت  ن العاملي  نشر ثقافة الجودة بي 
ن للخروج من ال كات التأمي   .مأزق الذ  حدث نتيجة الحروب واألزمات المحليةالحلول المناسبة لتفعيل دور شر

ي تقديم الخدمة واالستجابة لمطالب المؤمن عليهم واالهتمام بالرد عىل شكاوي  هم واستفساراتهم .14
ن
 .الشعة ف

حاتهم وفهم احتياجاتهم  .15 كة عقد ندوات يتم فيها استضافة العمالء القدام لالستماع إىل آرائهم ومقي  يجب عىل الشر
 .غباتهم وتوقعاتهم فيما يتعلق بمستوى تقديم الخدمةور 

ائح المستهدفة .16 ائح والعمل عىل فتح مكاتب بالقرب من الشر ن تقسيم السوق إىل شر كة التأمي   .يجب عىل شر
فيه فيها .17 ورة االهتمام بغرف انتظار العمالء من حيث النظافة وتوفر وسائل الراحة والي   .رصن
ي الشر 18

ورة حث موظفن ي المبيعات عىل معاملة المؤمن له معاملة حسنة وإقامة عالقات ودية . رصن كة وخاصة مندوئر
ي المستقبل. 

ن
كة ف ي التعامل مع الشر

ن
 معهم لضمان استمرارهم ف
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