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   املقدمـة: .1

الخدمات   عد قطاع تسويق 
ُ
املالية  يةالتأمينت القطاعات  امل  التي  كغيره من  املنافسة تفرض على يتسم باشتداد حّدة  الحدة في   نافسة فيه، وهذه 

التأمين   بأعمال  شركات  ملواجهةكثير   القيام  العوام  ة  لتلك  الفرص  أفضل  والبحث عن  أهدافهال  الناوتعي شركات  ،  تحقيق  النشاط  التأمين  أّن  جحة 

ل حجر الزاوية في نجاح أعمالها،    التسويقي لها  
ّ
 منها بدورهو يمث

ً
ومن هنا ،  سوق التأمين وفهم احتياجاتهم   ها فيفي تحقيق اإلدراك الالزم لعمالء  اإيمانا

 . ينأبرز األبعاد واملالمح املميزة للعملية التسويقية في شركات التأم هذه الدراسة تناقش

 :الدراسةمشكلة  . 1.1

ألساليب والطرق التي تحقق  ، وقلة ا أهمية الخدمات التامينيةب  املتعلقة  اإلعالنية والترويجيةضعف الجهود التسويقية و   في  تكمن مشكلة الدراسة

العمالء أّن  ،  رضا  العميل نحو طلب حماية شركة  التحقيق  إال  الواقع، فدفع  التأمين له من مخاطر محتملة قد قد يعترضه صعوبات جّمة على أرض 

 تسويقية خاصة تميزها عن باقي الخدمات املالية بل عن سائر أشكال الخدمات
ً
 ومن هنا تتوجه هذة الدراسة، تتحقق وقد ال تتحقق، إنما يتطلب جهودا

 نحو مناقشة وتقديم أجوبة لكل مما يلي:

 التأمين؟ ن للتأمين وإعادة املميزة للنشاط التسويقي في شركة شيكاما هي أبرز املالمح  .1

 تأمين؟ على زيادة الحصة السوقية لشركة شيكان لل لرضا العمالءهل يوجد أثر  .2
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 :صخاملل

، دراسة حالة )شركة شيكان للتأمين وإعادة  مساهمتها في تحقيق رضا العمالء  ى الدراسة تسويق الخدمات التأمينية ومدتناولت هذه  

من  والية  التأمين( للفترة  الوصفي  2018-م2014)  الخرطوم  املنهج  الدراسة  واتبعت  البيانات،  لجمع  كأداة  االستبانة  استخدام  تم  م(، 

الدارسة  والتحليلي،   االعالن  إ وتوصلت  أهمها: ساهمت وسائل  نتائج  التأمينية،  لى عدة  الخدمات  في تسويق  فبشكل فعال  االعالن   يللتنوع 

إيجاب  وسائلهو التأمينية    يدور  الخدمات  العمالء بشرعية  التأمينية، وعي وقناعة  الثقافة  اإلقبال بشكل كبير على شراء إ في نشر وزيادة   لى 

الفوائد  الخدمة، التأمين شرعيته من خالل  يحققها  يكتسب  التي  وتوص االقتصادية  املستوى من .  املحافظة على هذا  بضرورة  الدارسة  ي 

  الجهود االعالنية وزيادتها تكثيف الجهود للمحافظة على قناعة العمالء بشرعية الخدمات التأمينية، بذل مزيد من الجهد من قبل املوظفين 

 لتحقيق رضاء العمالء.

 . التسويق؛ الخدمة؛ سلوك املستهلك الكلمات املفتاحية:

 

 

http://www.refaad.com/
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 :الدراسةأهمية  . 2.1

ملستمرة مع  االستحقاقات  يخطئ من يعتقد أن التسويق التأميني يهدف ملجرد بيع وثيقة تأمين، فالتحّدي املستمر ملديري التسويق يتمثل في إدارة  

ومن ثم معرفة  ،  فشلهاأوالعكس، وبالتالي نجاح شركة التأمين أو    الشركة  ورضاه عن  العميل  قناعة وقبول و العمالء والتي تتم قبل البيع ومعه وبعده،  

اإل  مساهمة  املحدودة مدى  التأمين  وإعادة  للتأمين  شيكان  شركة  مستوى  على  التأمينية  الخدمات  سوق  بواقع  التوعية  في  تستمد ،  عالم  ذلك  ومن 

 اأهميته  الدراسة
ً
 لنجاح كثير من شركات التأمين، وكثيرا

ً
 مانعا

ً
 وعائقا

ً
 كبيرا

ً
التسويقية في هذه    اإلدارة  ما تفشل  ، ففي حقيقة األمر التسويق يمثل تحديا

 وقية. الشركات في فهم خصوصية سوق التأمين ومميزاته عن باقي أسوق الخدمات، أو في إدارة مزيجها التسويقي على النحو الذي يرفع من حصتها الس

 :الدراسة أهداف . 3.1
الباحثة لإلجاب املطروحة، و تسعى  املشكلة  أسئلة  التالية هذا ما يمكن  ة على  بالنقاط  في  :  صياغته  التسويق وأهميته  التعّرف على كل من مفهوم 

 لشركات التأمين. التسويق في تحقيق رضا العميلالتعّرف على دور إدارة ، دراسة عناصر املزيج التسويقي في شركات التأمين، شركات التأمين

 :فرضيات الدراسة . 4.1
 بمتابعة وسائل اإلعالن.تسويق الخدمات التأمينية  يتأثر .1

ً
 وسلبا

ً
 ايجابا

 .االهتمام بهقناعة ووعي العمالء بشرعية الخدمات التأمينية يؤدي إلى  .2

 .املوظفين من خالل املعاملة الحسنة التي يتلقاها من قبل التسويق يسهل على مؤسسات التأمين تحقيق رضا العمالء .3

 :الدراسة منهجية .5.1

على املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر أحد أشكال التحليل والتفسير املنظم لوصف الظاهرة أو املشكلة موضوع  لدراسةتعتمد الباحثة في هذا ا 

 للوصول إلالدراسة
ً
 وصف علمي دقيق للظاهرة أو املشكلة موضوع الدراسة وتحديد أبعادها.  ى، تمهيدا

  :الدراسة مصادر جمع معلومات .6.1

املوسوعات العلمية ، الكتب العلمية،  معيةالبحوث والرسائل الجاهتم بنشر النتائج العلمي، الدوريات العلمية املتخصصة التي ت  الثانوية:املصادر   •

 .ودوائر املعارف

األولية: • للدراسة  املصادر  األولية  املصادر  اإلدارات  وتتمثل  العاملين في  العملية من  التجارب والخبرات واملمارسات  والوحدات واألقسام   من ذوي 

 للتأمين وإعادة التامين املحدودة.  بشركة شيكان

 :حدود الدراسة .7.1

 املحدودة )بوالية الخرطوم(.وإعادة التأمين للتأمين  شيكانعلى شركة   تقتصر حدود الدراسةلحدود املكانية: ا •

 .(م2020-م2016)الحدود الزمنية: •

 أساليب التحليل اإلحصائي: .8.1

الدراسة  في   استخدمت • للعلوم  أسلوب  هذه  اإلحصائية  تم  spss)  االجتماعيةالحزمة  الواردة من عينة    اعتماده ( فقد  البيانات  ومعالجة  لتحليل 

  الفرضيات.واختبار الدراسة 

  الدراسات السابقة:. 9.1

 دراسة ال  ه الهدف األساس ي لهذ:  )تسويق خدمات التأمين التطبيق علي شركة البركة للتأمين السودان املحدودة(  بعنوان(  2005)  دراسة إدريس •

الفروض: هذه  واختبار  للتأمين  البركة  شركة  في  التأمين  خدمات  دراسة  عالقة    هو  الشركةهناك  وأرباح  الخدمة  جودة  املناسب   -بين  التسعير 

تمت الدراسة وتحليل البيانات وأثبت ، التوزيع املناسب لفروع الشركة يسهل من وصول العمالء إليها-الشركة لخدمات التأمين يزيد من عدد عمالء

أهمها: الدراسة بتوصيات  األخير، واختتمت  الفرض  األول والثاني وصحة  الفرضين  تأمينية جديدة   النتائج عدم صحة  االهتمام بتقديم منتجات 

نشر قاعدة   -تفادة من اقتصادية العدد الكبيرن االتحادات والنقابات لتقديم خدمة جماعية ألعضائها واالساالستفادة م  -لتلبية حاجة الجمهور 

-بات العمالء عن الحوادث والخسائرتجويد أداء الشركة فيما يختص بمطال -زيادة عدد املنتجين-الوكالء في أكبر عدد من املدن الكبيرة والصغيرة 

 . عرفة رأي العمالء في أداء الشركةاالهتمام ببحوث السوق ودراسات الرأي العام مل -لتأمينيةاإلجراءات في الخدمة ا  تسهيل

-1993بعنوان )تسويق خدمات التأمين بالتطبيق على شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين املحدودة في الفترة من )  (1998)  دراسة محمد •

 واختبار الفروض التالية:   دراسةة الإلى دراسة وتحليل تسويق خدمات التأمين بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين املحدود  ه ف هذهدت  (م1997

ال القطاع  اكتتاب  إجمالي  الخاص على  للقطاع  املباشر  االكتتاب  بالشركةال يؤثر  الشرك  -خاص  اهتمام  بين  العميل ونشاطها  هناك عالقة  ة برأي 
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يؤثر مستوى أداء الشركة ملطالبات عمالئها على استمرارهم فيها    -لى مستوى الوعي التأميني للعمالءالحمالت اإلعالنية للشركة عتؤثر    -التسويقي

فيها بالتأمين  اآلخرين  إقناع  الدراسة.  ومحاولتهم  نتائج  أشارت  التحليل  مرفوض  بعد  للبحث  األول  الفرض  أن  ال  ،إلى  الفروض  بقية  دراسة  وأن 

ا   مقبولة، بنتائج  ومتعلقة  مرتبطة  بتوصيات  الدراسة  يلي  لدراسةواختتمت  ما  العمالء :  أهمها  كسب  أساليب  يجيدون  الذين  الوكالء  اختيار 

ع باستخراج  واإلسراع  أدائهم  بمتابعة  التسويق  إدارة  تقوم  ثم  للشركةالجدد،ومن  والءهم  يضمن  مما  مستقلة ،  موالتهم  تسويق  إدارة  إنشاء 

تسهيل إجراءات مطالبات العمالء والسرعة في اإليفاء باملطالبة مما  ، الكوادر املؤهلة حتى تقوم بدور فعال في تسويق الخدمات التأمينيةوتزويدها ب

الشركة. العميل مع  الباحثوت  يضمن استمرار  السودان حتى   ةقترح  التأمين في  إجراء دراسة مماثلة عن تسويق خدمات  التي قدمها  للنتائج   
ً
وفقا

  .تسويق الخدمة التأمين في السودانبح الصورة كاملة عن واقع تص

 الفرق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة:

ت إن هذه الدراسة تناولت تسويق الخدمات التأمينية ومدي مساهمتها في تحقيق رضا العمالء فهي ركزت على مدى رضا العمالء من خالل العمليا

الدراسة الثانية علىنما ركزت الدراسيالتسويقية لشركة شيكان، ب اهتمام   ة األولى على جودة خدمات التسويق وأثرها على تحقيق االرباح، وقد ركزت 

 تؤثر الحمالت اإلعالنية للشركة على مستوى الوعي التأميني للعمالء.   -الشركة برأي العميل ونشاطها التسويقي

 اإلطار النظري  .2

 :التأمينيةتسويق الخدمات  .1.2
 :التسويقية القنواتومراحله، وتعريفه مفهوم التسويق وأهميته .1.1.2

اللغة:  • في  املواد    التسويق  مختلف  من  البضائع  وشراء  بيع  موضع  ويعني  املكان  إلى  فيشير  السوق  أما  والخدمات،  للبضائع  السوق  طلب  هو 

البضاعة "سوق  الفعل  وأما  وغيرها،  والسلع  الحاجات  فيه  تباع  الذى  املوضع  وهو  سوقا  التجارية،  لها  طلب  أي  صدرها،   )الرباعي،   "فمعناه 

بإنشاء )ميتسسيوي(  األسرة اليابانيةقامت  م1650لظهور السوق في القرن السابع عشر ففي  البداية( Druckerويشير دروكاير ) (.13م،ص2012

املتحدة   والواليات  طوكيو،  في  متجر   تعرف  لم  أوروبا  واألمريكية  أول 
ً
شركة    شيئا يد  على  عشر  التاسع  القرن  منتصف  في  إال  التسويق  عن 

العاملية إنساني يهدف    إن  فيليب كولتر  يقول و  (.19،ص2000)علي،.()هارفيست  الحاجات والرغبات من خالل عملية  إلى  التسويق نشاط  إشباع 

 ( 36،ص2009)عليان، .املبادلة

 التسويق   •
 
املنافع  :اصطالحا وخلق  يتضمن  :  التسويق  بأنه  التسويق  املكانية  التيالنشاط  نواحييعرف  املنفعة  خلق  إلى  إلى  أي تؤدى  السلع  نقل 

   .الصناعياملستهلك األخير أو املشترى  إليهايحتاج التيتخزين السلع أي ، واملنفعة الزمنية  إليهاتحتاج التياألماكن املختلفة 

للتسويق • الحديث  ل  :املفهوم   
ً
ا طبقا يمكن  ملهذا  علىفهوم  التسويق  نشاطه  أنه،    تعريف  وأوجه  املشروع  موارد  ورقابة  وتخطيط  وتنظيم  تحليل 

باملستهلك   املشترى  األخيراملتعلقة  إرضاء  الصناعيأو  املشترى    بهدف  أو  األخير  املستهلك  ومطالب  ورغبات    أساس ي كهدف    الصناعياحتياجات 

 (9،ص2001)بازرعة،. للمنظمة والذي عن طريقه تتحقق أرباح املشروع

يركز للحفاظ على املستهلك واملنافع املستمدة من املنتج، ورؤيا طويلة املدى أواألجل والتركز على خدمات املستهلك واالتصال    :بالعالقات  التسويق •

 املباشر باملستهلكين والجودة. 

التسويق  االجتماعياملفهوم   • يُ في  أن تحدد حاجات ورغبات األسواق  :  املنشأة  إدارة  أن على  تتعامل فيها، وأن تعمل    التيبنى على فروض أساسية 

جزء من  على التكيف معها بما يمكنها من إشباع الحاجات والرغبات بشكل أكثر فعالية وبتأثير أكثر من املنافسين، وذلك باعتبار أن املستهلك هو  

 (.37،389،ص2007)عبدالحميد، .املجتمع

عمليات تطوير وتسعير وترويج وتوزيع السلع والخدمات بغية خلق التبادل م التسويق بأنه تخطيط  وتنفيذ 1985عام  :األمريكيةعرفت الجمعية   •

 .واملنشآت األفرادالتي تحقق أهداف 

التسويق  ويعرف • كوتلر  إنتاج  :  فليب  ويتم ذلك من خالل  يحتاجون،  ما  واملجموعات على  األفراد  بموجبها  يحصل  اجتماعية  إدارية  "عملية  بأنه 

 وعرفه    اآلخرينوتبادل املنتجات ذات القيمة مع  
ً
هو املفتاح لتحقيق أهداف املنشأة ويشمل تحديد احتياجات السوق املستهدف والحصول   أيضا

 (.36م،ص1999)املغربي،.ة أكثر من املنافسين"على الرضا املرغوب بفعالية وكفاء

التسويق • في  :أهمية  أهميته  املستهلك    تكمن  رضاء  منشآت  و تحقيق  وجود  في  السبب  أهم  ،  األعمالهو  هو   الشركة   أصول من    أصلاملستهلك 

العملو أبوابها وتخرج من ميدان  الشركات  بالنسبة ألى عمل، وبدونه تغلق  الحياة  ا   املستهلك هو شريان  أهمية   تظهر 
ً
للمنشأة في  وأيضا لتسويق 

التالي: وأخرون،  النقاط  والخدمات  السلع    ىعلالطلب  ينشط  فالتسويق  والتجديد،  االبتكار  ىعلالتسويق  يساعد    (.36،ص2006)أبوقحق 

  التسويق  يلعب    الجديدة،
ً
  دورا

ً
يسهـم ،  املجتمعأفراد  من  العديد  أمام  عمل  فرص  التسويق  يوفر    ،املجتمعأفراد  معيشة    ى مستو رفع  في  أساسيا
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ملقابلة  والبرامج  اإلستراتيجيات  إعداد    ىعلالتسويق  يساعد  والحيازية،  واملكانية  الزمنية    املنافعخلق  طريق  عن  السلعة  قيمة  زيادة  في  التسويق  

  التسويق تكلفة تتجــاوز  والخارجية، املحلية األسواق   حاجات
ً
 النهائي املستهلك  يدفعه الذي املبلغ نصف أحيانا

ً
 ما.لسلعة ثمنا

للمجتمع • التسويق    أهمية 
ً
التسويق دور هاما التسويق  في: يؤدى  للمجتمع وذلك لشمولية وظائف  تتضمن مراحل توفير    التيالحياة االقتصادية 

قبل   الدراسة  مرحلة  فيها  بما  كافة  والخدمات  االقتصادية    اإلنتاجالسلع  العجلة  يحرك  والتسويق  السلع،  بيع  بعد  رفع    ،املجتمع وذلكفي وحتى 

إلى درج  لألفراد  املعيش ياملستوى   بهم  الرفاهية االقتصاديةوالوصول  الوظائف يعمل ف  ،ات عالية من  التسويق عدد من    املجتمع،  أفراديها  يخلق 

 ( 14،ص2009)توفيق،. لتجارة الداخلية والخارجيةا إنعاشيعمل على 

 :التسويقي املفهوم ر مـراحل تطو .2.1.2

في البيعي،  اإلنتاجياملفهوم    وتكمن  التسويقي،  املفهوم  وفي  اإلجتماعي  املفهوم،  املفهوم  املفهوم  .    )عبدالفتاح،   (يةاإلنتاج)النظرة    اإلنتاجيمرحلة 

الواحدة   اإلنتاجلى زيادة  إ تهدف املؤسسة    (23، 1992 الحديثة  اإلدارة وذلك من خالل تطبيق مبادئ    ،وتخفيض تكافة الوحدة  ساد هذا   ، وقدالعلمية 

االساسية في الوظيفة  ر من العرض،  كبأ كل ما ينتج يباع لكون الطلب  ،  جيةاإلنتاالتركيز على الطاقة  ب  تتميز هذه املرحلة و   ، 1920-1890املفهوم في الفترة  

ساليب أ بدات عندما تقدمت وسائل و )النظرة البيعية(،    املفهوم البيعي  مرحلة  .(20م،ص2013)هواري وأخرون،  انعدام املنافسة،  اإلنتاجاملؤسسة هي  

هو تصريف ما تم    اإلدارة صبحت املشكلة املطروحة كنتيجة للمرحلة السابقة الذي تواجه  أ كثر من الطلب( و أ وازدادت حدة املنافسة )العرض    اإلنتاج

املفهوم سنة  إ  ،  1930نتاجه وقد ساهم هذا     م 
ً
بالبيع بدال املف  .اإلنتاجمن    التحول  التسويقية(،  مرحلة  التسويقي )النظرة  املؤسسات  لقد توجهت  هوم 

   ،نحو نظرة تسويقية عندما ادركت بأن النظرة البيعية لم تعط ثمارها
ً
 ملشكلة تحقيق املردودية والربح    شاملة  ولم تجد حلوال

ً
في حقبة زمنية   خصوصا

 
ً
جدا سريعة  واجتماعية  تكنولوجية  وتغيرات  بتحوالت  اذواق  حين   تميزت  دخولهم    ارتفعت  في  طفيف  ارتفاع  بسبب  توقعاتهم  ومستويات  املستهلكين 

 (11،ص1994)بعيرة،. وارتفاع في املستوى التعليمي والثقافي بشكل عام 

حاجات ورغبات املستهلك    ياملؤسسة التكتفي فقط بتقديم السلع والخدمات التي تلب  مفهوم التسويق االجتماعي )نظرة التسويق االجتماعيي( •

 أ ن تسعى أ ولكن عليها 
ً
 بهم. جل الطويل كضرورة لجلب الزبائن واألحتفاظ ملصلحة الفرد واملجتمع في األ   يضا

املستهلك  ، مفهومها "األسهل صنع ما يحب  اإلنتاجة فلسفة جديدة في  اإلنتاجيفي املؤسسة    اإلدارة وفيها تبنت    :باملفهوم التسويقي   التوجهمرحلة   •

 .أن يشتري من محاولة بيع ما يحب املنتج أن يصنع"

 : التأمينفي شركات  التسويقية القنوات .3.1.2

 القنوات:تتميز بها كل من تلك  من أهم الخصائص التيإن 

 . مقتض ي هذا النظام تقوم شركة التأمين باالتصال املباشر بطالبي التأمين نظام البيع املباشر:  •

 جر.آ هو الشخص الذي ينوب عن شركة التأمين في التعامل مع املؤمن لهم مقابل  :التوكيالت العامةنظام  •

نه وكيل للمؤمن له  أ السمسار هو شخص أو شركة ينحصر نشاطها في مجال التأمين ويختلف السمسار عن الوكيل من حيث    سماسرة التأمين: •

 وليس لشركة التأمين، و 
ً
 في التأمين.  يعتبر السمسار خبيرا

لذا يجب  ينعكس عليها صورة الشركة التى يمثلهامن ثم يعتبر مراة مام جمهور العمالء و أ مثل الشركة املنتج هو م  املنتجين(التأمين )  ينظام مندوب •

لتأ  تؤهله  معينة  شروط  فيه  تتوافر  و أ حقيق  ن  الكفاءة  مثل  الشركة  وا هداف  السوق  بظروف  الكافية  والدراية  التأمينية التدريب  لتشريعات 

 . املعمول بها

 وتتمثل في:  : الوسائل الحديثة للتسويق .4.1.2

البنوك • عبر  التأمين  البنكي(  تسويق  )  )التسويق  البنوك  التأمين عبر  وهو  Bancassuranceيعتبر  ظاهرة عاملية حضارية  االستراتيجيات  أ (  حد 

خفض   ىتطبيقها كافة أسواق التامين في العالم بهدف زيادة حجم أقساطها التأمينية ونسبة حصتها من السوق باإلضافة إل  ىالهامة التي تسعي إل

امل وأسعار  التسويقية  التأمينيةالتكلفة  هذه  ،  نتجات  بإعتبار  دولة  كل  أنحاء  في  املنتشرة  البنوك  فروع  شبكات  من  االستفادة  طريق  عن  وذلك 

 حد قنوات التوزيع البديلة التي تساند قنوات التسويق التقليدية. أ الوسيلة 

 أيضا العمالء:ت التأمين والبنوك و لكل من شركامين البنكي ملا يتضمنه من مميزات التجاه العاملي املتزايد نحو التأوقد جاء ا   •

التأ.   لشركات  التقليدية.هو    : مينأبالنسبة  القنوات  االعتماد علي  تقلل من  التأمينية  املنتجات  لتوزيع  إل*  قناة جديدة  شريحة جديدة من    ىالوصول 

تحديث التغطيات التأمينية بما يتوافق  *مصدر للعمليات التأمينية الجديدة وزيادة حجم األقساط.*  الجمهور هم القاعدة العريضة من عمالء البنك.

لشركة التامين بالسوق دون الحاجة  تحقيق تواجد سريع  *   أسعار التامين.  ىتخفيض تكلفة الخدمات التأمينية مما ينعكس عل*  مع احتياجات العمالء.

 . لشبكة واسعة من الوسطاء
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دخل البنك    إيجاد وسيلة إضافية لزيادة *  .من خالل الدخول في مجال التامينتوسيع نطاق الخدمات املالية التي تقدمها البنوك    : بالنسبة للبنوكب.  

 . تصميم منتجات بنكية تأمينية جديدة لتلبية حاجات العميل .*املنتجات التأمينيةاألجور التي تتقاضاها من نشاط بيع من خالل العموالت أو 

تطوير املنتجات التأمينية *  .ض أسعار التامين بالنسبة للعمالءخف  ىال شك أن انخفاض التكلفة التأمينية سينعكس عل  :بالنسبة لعمالء التامينج.  

 للعمالء من خالل التكنولوجيا الحديثة التي تملكها البنوك مثل آالت الصرافة.  تطوير الخدمة املقدمة*  بما يتناسب مع احتياجاتهم.

  حديثة من أهم سمات العصر الحديثيعتبر االتجاه نحو زيادة االعتماد علي التكنولوجيا ال  التسويق اإللكتروني
ً
وقد شهد العالم في اآلونة األخيرة تقدما

 
ً
التجارة    هائال دور  وتعاظم  واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  أهم مظاهر    اإللكترونية في  كأحد  االنترنت  والخدمات عبر شبكة  السلع  تسويق  في مجال 

 العوملة. 

 :مفهوم الخدمة وأهميتها وأنواع الخدمات وخصائصه . 2.2

 :وتعريف الخدماتمفهوم  .1.2.2

 ( 18،ص2009علوي،  با) :هي املادية املباعةالخدمة: عبارة عن أنشطة أو املنافع التي تعرض للبيع أو يرتبط تقديمها مع السلع  Bull يقول 

أنشطة االستشارة،    *  تقديم  )مثل  )خدمات  *  (املحاضرة وإلقاءغير ملموسة  الحصول على خدمة  بعد  املستفيد  يدركها  التأمين خدمات صحية منافع 

سلعة(. ،نقل  ضمان  الصيانة،  )مثل  املباعة  السلع  تسويق  لعملية  مكملة  أجزاء  أخرى  خدمات  ثمثل  غير *  وبينما  نشاط  أوجه  بأنها  الخدمات  تعرف 

املشترى   أو  األخير  للمستهلك  تسويقها  يتم  واالحتياجات عندما  الرغبات  إشباع  إلى  تهدف  مبلغ  الصناعيملموسة،  دفع  املال وبحيث ال مقابل  معين من 

 ( 194، 2001)بازرعة، الخدمات ببيع منتجات أخرى.هتقترن هذ

الخدمة على   Stantonأما"ستانتن   أو   ":أنها"فقدأوجز تعريف  ببيع سلعة ما  التي ال ترتبط  أساسا  الرغبات  التي تحقق إشباع  امللموسة  النشاطات غير 

". الخدمة على إنها "كل نشاط أو إجراء يمكن لطرف أن يقدمه لطرف آخر، ويكون أساسا غير ملموس، Ph.Kotler  خدمة أخرى"وقد عرف"فليب كولتر

 .وال ينتج عنه تملك ألي ش ئ، وقد يرتبط تقديمه بمنتج مادي 

 :أهمية قطاع الخدمات .2.2.2

وقد تترتب على ذلك العديد من األشياء مثل   :العملإليخروج املرأة  *    فيما يلي بعضها: نذكروقد زادت أهمية قطاع الخدمات نتيجة لعدة أسباب  

منها ظاهرة  أسبابالفراق وذلك لعدة  أوقاتزيادة * .البس وكيها، خدمات التنظيفاملنازل، وخدمات غسيل املى إلظهور خدمات املطاعم وتوصيل األكل 

 ( 215 ،2011)املؤذن، صعوبة وتعقيد الحياة.* زيادة دخول املواطنين وارتفاع مستوى معيشتهم.* .اآللي التشغيل 

زيادة  *تحتاج إلي خدمات.أعداد السلع التي فيالزيادة * .زيادة نسبة عدد العاملين في قطاع الخدمات * بأن أهمــية الخدمـات تتمثل في: آخرونويرى 

التشغيل    أنواع العمل وذلك بسبب  املصانع.  اآلليالفراغ والخلو من  العالم.  *ارتفاعلكثير من  الدول  الكثير من  الدخول في  بيئة   مستويات  التغيرات في 

واملياه منشآت األعمال وكذلك املستهلك األخير زادت من أهمية الخدمات في الوقت الحاضر عما كان عليه في السابق، ويمكن تسويق خدمات الكهرباء  

والحاسب   واملعلومات  االستشارات  خدمات  وتسويق  والتعليم  والبريد  و   لكترونياإلوالهواتف  البيانات  وتحليل  املؤسسات  اللتشغيل  تحتاج  إذ  نظم 

التالية.  ىإل  الخدماتية باملؤثرات  الخدمات عمومها في مجال تسويقها  الخدمة واستهالكها.*  تسويق فعال يحقق تدفق  بين لحظة تقديم  * اليوجد وقت 

، بالجودة ما بعد البيع سعريهتلعب املنافسة غير  *  الخدمات غير نمطية الختالف حاجات املنتفعين بها وموصليها.*  الخدمات في مضمونها غير ملموسة.

 في ترويجها. 
ً
 هاما

ً
 دورا

 أنواع الخدمــات: .3.2.2

الخدمات   النحو  تصنيف  على  أسس  عدة  بواسطة  *  :التالي وفق  تقدم  املعدات  األيدي خدمات  بواسطة  وأخرى  من *  .العاملة  مقدمة  خدمات 

، ة مع املستهلك خدمات تستلزم اتصاالت مكثف*تقدم للمستهلك الصناعي.  وأخرى خدمات تقدم للمستهلك النهائي  *  مؤسسات ربحية وأخرى غير ربحية.

االتصاالت  وأخرى  من  أقل  درجة  والقانوني*  .تستلزم  االستشارية  الخدمات  في  الحال  هو  كما  الخدمة  مقدم  من  عالية  مهارة  تستلزم   .ةخدمات 

 ( 5ص، 2009)القريوتي،

التشغيل    احتياجات العمالء:استطالع   • العمالء ومشاكلهم وظروف  احتياجات  إلى دراسة  باملواصفات    اإلنتاجوتهدف  السلع  إنتاج  لديهم، بهدف 

  التي
ً
 واملتوفرة لدى املنتج. تتفق مع احتياجاتهم وظروفهم، أو ملعاونتهم على االختبار السليم من بين املنتجات املعروضة حاليا

للخدمات • الرئيسية  و  الالملموسية:  :الخصائص  تذوقها  الصعب  من  أي  امللموسة،  غير  بالخدمات  أو    اإلحساسيقصد  شمها  أو  ورؤيتها  بها 

 هو شراء ش ئ غير ملموس.  الخدمةسماعها قبل شرائها، وهذا أهم ما يميز الخدمة عن السلعة وبالتالي فإن شراء 

 (35،ص1989خرون،آ )حسنين و  :هي إن الخصائص املميزة للخدمات التأمينية
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أو املشتري الصناعي من تذوق هذه الخدمة أو رؤيتها أو ملسها قبل  النهائيويقصد بذلك عدم إمكانية املستهلك    :الخدمة التأمينية غير ملموسة .أ

: النقل التخزين والتغليف والوقاية خدمة تسويق  التأمين مثل  فيهنالك بعض الوظائف التسويقية ال يمكن القيام بها    شرائها ويترتب على ذلك:

 والتعبئة. 

   تأمينية:تخطيط الخدمات ال .ب
ً
   يعتبر التخطيط عنصرا

ً
مثل مدى   النهائيتقدمها املنشأة للمستهلك    التيتحديد أنواع الخدمات    :اآلتيفي    أساسيا

   أناتساع املزيج يجب  
ً
 إلغاءها،  قرارات جديدة وتعديل الحالية أو    تكون دائما

ً
والسبب   املنشآتفي كثير من    مازال نشاط الخدمة التأمينية مهمال

املعرضين   التسويقي باملفهوم    األخذعدم   اكتشاف األخطار  العمالء على  العمالء، مساعدة  البحث عن  النشاط، البد من  لهذا  الضيقة  النظرة 

يجابي  إجراء إ اتخاذاملعرض لها، دفع العميل إلى  األخطار، تقديم التأمين كوسيلة ممتازة لتغطية  األخطارلها، إقناع العميل بأهمية تغطية هذه  

 .بشراء التأمين

وما حاد عن   لألسعارشبه توحيد    ىمنتصف الخمسينات حيث انضمت أغلب شركات التأمين إل حتى  األسعارلقد تغير هيكل    :التسعير التأميني  . ج

القائمة علقليل    عدا ذلك   الشركات  إن شراء  التعاون، وي  ىمن  لالتي:  التسعير مهم  دراسة  عتبر  بعد  يتم  للخدمة  حول شراء    وتفكير املستهلك 

أو    الخدمة وتكون عقلية 
ً
السعر يكون ممكنا إجراء تخفيض  إن  املباريات ال    رشيدة،  إذا كان يوجد مقاعد خالية في  الحاالت مثال  في كثير من 

هامش الربح معين ل  باإلضافةإجمالي التكاليف    ثمن، أن مرونة الطلب تؤثر على السعر، هنالك طريقتين هما:  بأقليمكن االحتفاظ بها بل بيعها  

وغيرها(، )السيارات  في  و   تستخدم  الطلب    ، (36،37،38،ص1989خرون،آ )حسنين  على  فتعتمد  الثانية:  السوق  وظروفهالطريقة  في  املنافسة 

 واملحاماة.  اإلداريةمن الخدمات مثل االستشارات  األخرى وتطبق على أنواع 

التأميني: .د الدعاية    الترويج  الجرائد    :واألعالموحدة  التلفزيون  العمالء في  التلفون،  واإلذاعةمن أجل توعية  بالعمالء، وسيلة  االتصال  ، وسائل 

 والوسائل البريدية.

التـأمين: .ه قيام    خدمات  فإن  ثم  ومن  تنظم عملها،  التي  والقوانين  األنظمة  إلى مجموعة من  دولة  فى كل  التأمين  شركة من    ي أ تخضع خدمات 

وبي بتسويق  التأمين  بعملها شركات  خاصة  أخرى  وقوانين  أنظمة  إلى  إضافة  والقوانين  األنظمة  بهذه  ملزمه  اإلنترنت  شبكة  عبر  خدماتها  ع 

إن   وعملية بيع وشراء خدمات التأمين على اإلنترنت تعتمد على الثقة املتبادلة من جانب البائع )شركة التأمين( واملشتري  اإللكترونى على اإلنترنت

التأمين بيع خدمات  نمو  آلية  املشتري  ويمأل  الشركة  تطلبها  التي  البيانات  املشتري عن  إفصاح  تكون من خالل  اإلنترنت    ذعبر شبكة 
ً
خاصا  

ً
جا

على   بناء  التأمينية  خدماتها  أسعار  بتحديد  التأمين  شركة  وتقوم  املتبادلة،  الثقة  ضوء  في  البيانات  عن  اإلفصاح  عملية  تجري  وهنا  بذلك، 

امل بها  التي يدلي  بالتعويضات،  البيانات  املؤمن  الضرر ومطالبة  البيانات في حالة حصول  بالتأكيد من هذه  الشركة  شتري )املؤمن(، ولكن تقوم 

 (36)جلدا،بدون سنة،ص .املاليةال يحصل على التعويضات  ن هنالك بيانات غير صحيحة جرى اإلدالء بها فإن هذا املؤمن قدأ فإذا تبين 

املنتجات: .و الخفيفة    والخدمات:السلع    أنـواع  واملشروبات  واملالبس  السيارات  مثل  املادية  املنتجات  السلع  تعرف   وغيرها.  واألثاثتمثل  بينما 

حسب وجهة  وأما الخدمة: ،األطباءالخدمات بأنها منتجات غير مادية مثل خدمات مباريات كرة القدم أو التشخيص املرض ي الذي يقوم به أحد 

 تحدث بطبيعتها بدرجات وليس بالضرورة نتيجة التفاعل بين العميل والتي"الخدمة نشاط أو مجموعة من األنشطة الضرورية    نظر جرونروس:

 ومقدم الخدمة واملوارد والسلع املادية أو النظم الخاصة بمقدم الخدمة. 

 ( 37،38،ص1989)حسنين وأخرون، :نواعه وخصائصهأتعريفه و  سلوك املستهلك: .4.2.2

 تعريف سلوك املستهلك:. 1.4.2.2

  التي   واألفعالويعرف سلوك املستهلك على أنه يمثل التصرفات    والتصرفات املباشرة لألفراد  األفعالهو يمثل    املستهلك: سلوك1973يعرف انجل  

املنتج )سلعة  األفراديسلكها    ،  خدمة( ومن ثم استهالكه  ،في تخطيط وشراء 
ً
أيضا بها    وهو  أو خدمة    في  األفرادسلوك يقوم  الوصول على سلعة  سبيل 

 يعرف  و  وقت محدد  يمعينة من مكان معين وف
ً
التصر أيضا يتكيف مع متطلبات الحياة   لكيحياته  ي  فيمارسها اإلنسان    التيفات  : فهو إذن جميع أنواع 

 التصرفات ظاهرة أو مستترة.  هوالبيئة املحيطة به وبغض النظر عما إذا كانت هذ

 :أنواع سلوك املستهلك .2.4.2.2

باحث وأهدافه، أو كل مدرسة من مدارس كغيرها من حقول املعرفة كثيرة ومتعددة وذلك حسب رؤية كل   اإلنسانإن أنواع سلوكيات وتصرفات  

 : هيظهرت فيها تلك اآلراء واألفكار. وتلك  التيوتطلعاتها، وكذا الفترة الزمنية  ينسانالسلوك اإل

التصرفات  *    حسب شكل السلوك: • الخارج مثل  التيالظاهرة  واألفعالسلوك ظاهر: وهو  السلوك  *  البيع والشراء.واألكليمكن مالحظتها من  أما 

 الباطن أو املستتر فيتمثل في التفكير والتأمل واإلدراك والتصور والتخيل. 

السلوك: • طبيعة  فطر   حسب  الذ  ي:سلوك  السلوك     ي وهو 
ً
يصاحب    غالبا تدريب.  اإلنسانما  أو  تعلم  إلى  حاجة  دون  من  ميالده  سلوك    منذ 

 يتعلمه الفرد بوسائل التعلم أو التدريب املختلفة مثل القراءة والكتابة والسباحة وقيادة السيارات.  ي وهو السلوك الذ :مكتسب 
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هو السلوك الذى    سلوك جماعي:  اليومية.  حياتهيتعلق بالفرد وما يتعرض له من مواقف خالل    ي هو السلوك الذ  :يسلوك فرد  حسب العدد: •

لها في املنزل، أو املدرسة أو   ينتمي   التيالجماعة  د  كأفرا فهو إذن يمثل عالقة الفرد بغيرة من األفراد،    يخص مجموعة من األفراد وليس فرد واحد.

 . النادي 

 حالة جديدة أو مستحدثة باعتباره يحدث ألول مرة، وقد يك -حسب املعيار-قد يكون سلوك الفرد    :حسب حداثة السلوك •
ً
 ومعادا

ً
 مكررا

ً
 ون سلوكا

 بتغيير طفيف ملاسبقه من تصرفات وأفعال. ، أو دون تغيير

 خصائص سلوك املستهلك: .3.4.2.2

  البد أن يكون وراءه دافع أو سبب واحد، إذ ال يمكن أن يكون هنالك سلوك أو تصرف بشري من غير ذلك. ينسانإ إن كل سلوك أو تصرف 
ً
 ما  نادرا

 نتيجة لدوافع أو سبب واحد، فهو في أغلب الحاالت محصل لعدة دوافع وأسباب يتضافر بعضها مع بعض اآلخر. اإلنسانييكون السلوك 

هو سلوك هادف، بمعنى أنه موجه لتحقيق هدف أو أهداف معينه وبالتالي فال يمكن تصوير سلوك دون هدف. وإن بدت    اإلنسانيإن السلوك  

  األفرادالسلوك الذى يقوم به    ذاتها.األعمالغامضة وغير واضحة سواء بالنسبة لألفراد أنفسهم أم منشآت    واألحوال  األوقاتبعض األهداف في بعض  

وقائ  
ً
 منعزال

ً
سلوكا تتبعه.ليس  قد  وأخرى  تكون قد سبقته  وأعمال  بأحداث  يرتبط  بل  بذاته،   

ً
تحديد سلوك    ما في   

ً
مهما  

ً
دورا الالشعور  يؤدى  ما   

ً
كثيرا

. لذا نجد جملة "ال أعرف"هي  التيكثير من الحاالت ال يستطيع الفرد أن يحدد األسباب  في، إذ  اإلنسان
ً
 معينا

ً
 ما اإلجابة أدت به إلى أن يسلك سلوكا

ً
غالبا

عملية مستمرة ومتصلة فليس هنالك فواصل تحدد بدء    اإلنساني السلوك    يرددها املستهلك عند سؤاله عن األسباب والدوافع لسلوك أو تصرف معين.

 ( 37،ص1989)حسنين وأخرون،. ت متكاملة مع بعضها متممة لبعضهاكل سلوك وال نهايته. فكل سلوك جزء أو حلقة من سلسلة من حلقا

 أهمية دراسة سلوك املستهلك: .4.4.2.2

خطة تسويقية تنفذها منشآت األعمال، بل من املستلزمات األساسية   ألي أصبح فهم تصرفات املستهلك ومعرفة دوافعه الشرائية حجر الزاوية  

باملستهلكين إلى شراء سلعة   ي الدوافع واألسباب التي تؤدإن معرفة    والحاسمة في بناء تسويقي قادر على تحقيق األهداف التي تنشدها املنشآت بكفاءة 

أصبحت تساعد على نجاح منشآت األعمال في تسويق ما تنتجه من سلع    التيدون أخرى أو التعامل مع متجر دون غيره من املتاجر من العوامل املهمة  

  يظرف معين، والسبب الذفيسلوك معين    يذى يدفع الفرد إلى تبن وخدمات وبمعنى أن الذى أصبح يهم املنشآت في الوقت الحاضر هو معرفة السبب ال

 .إلى تغيير ذلك السلوك أو عدم تكراره في ظرف آخر يدفعه

 : إجراءات الدراسة امليدانية. 3

الدراسة واختبار الصدق  الدراسة امليدانية، من  يشتمل على منهج أداة  الدراسة،  تصميم      والثبات للتأكد من صالحية أداة 
ً
وكذلك تقديم وصفا

 ملجتمع وعينة ا 
ً
 النحو التالي:  وذلك على فروض الدراسة ، ثم األساليب اإلحصائية والتي بموجبها يتم تحليل البيانات واختبارلدراسةدقيقا

 الدراسة:مجتمع  .1.3

  .وإعادة التأمين املحدودة  للتأمين شيكان شركةتكون مجتمع الدراسة من عمالء ي

 : الدراسةعينة  .2.3

اختيار    ةالباحث  تعتمدا  وإعادة  على  للتأمين  شيكان  شركة  عمالء  من  البيا  لتأمينا عينة  على  الحصول  بغرض  اختيار  وذلك  وتم  املطلوبة  نات 

املستهدفين من عينة ( إستماره على  105بتوزيع عدد )  ةالباحث  توقام   ل في العينة،و دخلكل عنصر احتمال ال  ون كالعينة العشوائية البسيطة، حيث ي

 %.  96( إستبانة بنسبة 100الدراسة وحصل على )

 أداة الدراسة: .3.3

املستخدمة   الدراسة والتي قام  اإلستبانة وذلك لجمع   يهاألداة  املتعلقة بفروض  العديد من    ىبتطويرها من خالل اإلطالع عل  ةالباحث   تالبيانات 

وتم تحكيمها من قبل ثالثة مختصين وهم بروفيسور  الدراسات السابقة واملرتبطة بموضوع الدراسة وذلك بهدف قياس رأي أفراد العينة املبحوثة حول )

 . (محمد الحاج، د. حامد عبدهللا، د.برعي محمد

 :تحليل بيانات الدراسة وإختبار الفرضيات .4.3

الجزء هذا  الدراسة   يشتمل  محاور  عبارات  على  الدراسة  عينة  إجابات  اتجاهات  معرفة  من  للتمكن  للدراسة  األساسية  البيانات  تحليل  على 

 التحليل اإلحصائي الوصفي لعبارات الدراسة. التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة على عبارات الدراسة. املختلفة وذلك من خالل الخطوات التالية:

 أيتية األولى:  الفرض  .1.4.3
ً
 وإيجابا

ً
 بمتابعة وسائل االعالم  ثر تسويق الخدمات التامينية سلبا
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 النسب والتكرارات للفرضية األولى : (1جدول)

افق   العبارات  ال أو

 بشدة

افق  افق  محايد ال أو افق   أو أو

 بشدة

 االتجاه

  يجعلك  التلفازواملزياع  في التأمين خدمات   إلعالن  مشاهدتك

 تهتمبه 

املوافقة   63 30 4 2 1

 %63.0 %30.0 %4 %2.0 %1.0 بشدة 

ة  االجتماعي  التواصل  وسائل  في التأمين خدمات   عن اإلعالن

 تهتمبه   يجعلك

املوافقة   51 37 8 4 0

 %51.0 %37.0 %8 %4.0 %0. بشدة 

  يجعلك واملجالت  الصحف في التأمين خدمات   عن اإلعالن

 تهتمبه 

املوافقة   45 35 14 6 0

 %45.0 %35.0 %14 %6.0 %0. بشدة 

  االلكتروني   املوقع في التأمين خدمات   عن اإلعالن

 تهتمبه  للشركةيجعلك 

املوافقة   40 33 22 3 2

 %40.0 %33.0 %22 %3.0 %2.0 بشدة 

  الوسائط  خالل من التأمين  خدمات  على تعرفك

 تهتمبه   االعالميةيجعلك

 املوافقة  39 42 14 4 1

1.0% 4.0% 14% 42.0% 39.0 

  من  الترويج أساليب من الشخصيةاسلوب  االتصاالت  تعتبر

 االخرين )التسويق الشفهي(  العمالءالى

 املوافقة  27 49 15 9 0

.0% 9.0% 15% 49.0% 27.0% 

  العميل يع الشخص ي وسيلة ترويجية تعمل علي مدايعتبرالب

 التأمينية  بشراءالخدمة وإغراءهوإقناعه   املرتقب

 املوافقة  34 48 15 2 1

1.0% 2.0% 15% 48.0% 34.0% 

  الجاذبية بمايحقق  كثيرة  تعبيرية قدرات  اإلعالن يملك

 املستهدفين  والتأثيرفي

 املوافقة  38 41 18 3 0

.0% 3.0% 18% 41.0% 38.0% 

  وسيلة اليمثل  فإنه شخصية  غير وسيلة اإلعالن بماأن

 العميل  على ضغط

 املوافقة  37 24 11 18 10

10% 18% 11% 24.0% 37.0% 

  فعالة وسيلة فهو وبالتالي واسعةاالنتشار، وسيلة اإلعالن

 العمالء  إلى للوصول 

املوافقة   46 41 10 2 1

 %46.0 %41.0 %10 %2.0 %1.0 بشدة 

 %100 %31.5 %38 %11.6 %17.3 %1.6 املجموع 

 م 2021إعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:                     
( األولى  (1الجدول  الفرضية  النسب والتكرارات لعبارات     أعاله يوضح 

ً
 وإيجابا

ً
تتأثر سلبا التأمينية  الخدمات  بأن "تسويق  بمتابعة وسائل    القائلة 

% 69%(، وهذا يعني أن  38%(، واملوافقون )31.5املوافقون بشدة )  كما يلي:  عباراتهاعلى    الدراسة  جاءت النسب الكلية ألجوبة أفراد عينة  االعالم"والتي

   من أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن
ً
 وإيجابا

ً
%(، 1.6بمتابعة وسائل االعالم، وجاءت نسبة ال أوافق بشدة )  تسويق الخدمات التامينية تتأثر سلبا

هي   للفرضية األولى  %(، خالصة نتائج الجدول 12% يرون بعدم تأثر تسويق التأمين بوسائل االعالم ، أما املحايدون )19%(، أي حوالي  17.3وال أوافق )

 .والعمود املسمى االتجاه يوضح ذلكالعبارات  يف املوافقة على ما جاء

 الفرضية األولى لعبارات اختبار مربع كاي : (2جدول )

  قيم مربع كاي العبارات 

 املحسوبة 

درجات  

 الحرية 

مستوى  

 الداللة 

 القرار 

 قبول العبارة  000. 4 144.500 به  تهتم يجعلك  التلفازواملزياع  في التأمين خدمات   إلعالن  مشاهدتك

 قبول العبارة  000. 3 62.000 به  تهتم يجعلك االجتماعي التواصل  وسائل  في التأمين خدمات   عن اإلعالن

 قبول العبارة  000. 3 39.280 به  تهتم   يجعلك واملجالت  الصحف في التأمين خدمات   عن اإلعالن

 قبول العبارة  000. 4 59.300 به  تهتم يجعلك  للشركة االلكتروني   املوقع في التأمين خدمات   عن اإلعالن

 قبول العبارة  000. 4 74.900 به  تهتم   يجعلك االعالمية  الوسائط  خالل من التأمين  خدمات  على تعرفك

  الى العمالء  من الترويج أساليب من اسلوب  الشخصية االتصاالت  تعتبر

 االخرين )التسويق الشفهي( 

 قبول العبارة  000. 3 37.440

  املرتقب امدادالعميل  علي تعمل  ترويجية  وسيلة الشخص ي  البيع يعتبر

 التأمينية ة الخدم  بشراء وإقناعه وإغراءه

 قبول العبارة  000. 4 84.500

 قبول العبارة  000. 3 38.320 املستهدفين  في والتأثير  الجاذبية بمايحقق  كثيرة  تعبيرية قدرات  اإلعالن يملك

 قبول العبارة  000. 4 24.500 العميل  على ضغط  وسيلة اليمثل  فإنه شخصية غير وسيلة  اإلعالن  أن بما

 قبول العبارة  000. 4 95.100 لعمالء  إلى للوصول  فعالة فهووسيلة االنتشار،وبالتالي  واسعة وسيلة اإلعالن

 م.2021من بيانات الدراسة امليدانية  إعداد الباحثة املصدر:                       
 بمتابعة وسائل اإلعالناألولى"يتأثر تسويق    ( أعاله الختبار الفرضية2الجدول )

ً
 وسلبا

ً
باستخدام   ةالباحث  تقام   "حيثالخدمات التأمينية إيجابا

الفرضية عبارات  لكل  كاي  مربع  )  اختبار  بين  متراوحة  املحسوبة  كاي  مربع  قيم  ــ144.500وجاءت  )24.500  ـ حرية  وبدرجات  العبارات  4و  3(  لجميع   )

 )  ي وه  بارات( لجميع الع0.000ومستوى داللة )
ً
مما يعني وجود فروق ذات دالله إحصائية في جميع   ( 0.05أقل من مستوى املعنوية املسموح به إحصائيا

أف آراء  في   
ً
إحصائيا دالة  إلى وجود فروق  الباحث  توصل  كاي  ومربع  الوصفية  واإلحصاءات  النسب  ملا سبق من جدول  وبالرجوع  الفرضية  راد عبارات 
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أ  املوافقة  املبحوثة لصالح  بمتابعة وسائل اإلعالن(العينة   
ً
 وسلبا

ً
إيجابا يتأثر  التأمينية  الخدمات  املسمى   ي )تسويق  والعمود  الفرض  وهذا يثبت نص 

 القرار يوضح ذلك.

 : لى اإلقبال عليه إالعمالء بشرعية الخدمات التامينية يؤدى  يقناعة ووع الفرضية الثانية: .2.4.3

 الثانيةللفرضية  والتكرارات النسب: (3جدول)

افق   العبارات  ال أو

 بشدة

ال 

افق   أو

افق  محايد افق   أو أو

 بشدة

 االتجاه

 املوافقة  24 31 22 18 5 تتوافق الخدمات التأمينية في مجملهامع الشريعة االسالمية  
5.0% 18% 22% 31% 24.0% 

 تلتزم شركات التأمين بتطبيق الضوابط الشرعية 

 

 املوافقة  17 36 32 6 9
9.0% 6% 32% 36% 17.0% 

نصوص الشرعية االسالمية التي ٌتجيز التأمين تؤدي إلى  

 االهتمام به 

 املوافقة  38 36 21 4 1
1.0% 4% 21% 36% 38.0% 

 قناعتك بشرعية التأمين تحفزك عل ىاإلكتئاب فيه 

 

 املوافقة  29 37 27 6 1
1.0% 6% 27% 37% 29.0% 

 املوافقة  48 29 14 6 3 الفوائداالقتصادية التي تحققها تكمن شرعية التأمين في 
3.0% 6% 14% 29% 48.0% 

اعتماد شركات التأمين في تنقيح الوثائق من الشبهات  

 لهاأثرإيجابي على العمالء 

 املوافقة  30 39 24 4 3
3.0% 4% 24% 39% 30.0% 

 أدى إلى اإلهتمام به 
ً
 كون التأمين تكافليا

 

 املوافقة  34 38 18 8 2
2.0% 8% 18% 38% 34.0% 

 قناعة الناس بأهمية التأمين أدى إلى إنتشار ثقافته 

 

 املوافقة  21 44 25 7 3
3.0% 7% 25% 44% 21.0% 

 أثر إيجابي على نفس العميل  دفع اإلشتراكات بنية التبرع له 

 

 املوافقة  33 41 15 6 5
5.0% 6% 15% 41% 33.0% 

مردودإيجاب يف يإنتشار ثقافةا لتأمين  توزيع الفائض له 

 اإلسالمي 

 املوافقة  27 38 23 7 5
5.0% 7% 23% 38% 27.0% 

 %100 %36 %49.3 %11.4 %2.7 %0.6 املجموع 

 م 2021إعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية  املصدر:                     
النسب    (3)  الجدول  يوضح  ووع أعاله  الثانية"قناعة  الفرضية  لعبارات  يؤدى    ي والتكرارات  التامينية  الخدمات  بشرعية  اإلقبال إ العمالء  لى 

%  85%(، وهذا يعني أن  49.3%(، واملوافقون )36املوافقون بشدة )  كما يلي:  على عباراتها  الدراسة  جاءت النسب الكلية ألجوبة أفراد عينة  عليه"والتي

ي الدراسة  أفراد عينة  والوعبأ  ن وافقو من  القناعة  التامينية  يهمية  الخدمات  )  بشرعية  بشدة  أوافق  ال  نسبة  )0.6وجاءت  أوافق  وال  أي %2.7(،   ،)%

آراء الذين ال يوافقون على دور الوع3حوالي   التامينية  ي% هي نسبة  املحايدون نسبتهم )  والقناعة بشرعية الخدمات    %(، خالصة نتائج الجدول 12أما 

 العبارات والعمود املسمى االتجاه يوضح ذلك.  يهي املوافقة بما جاء ف الثانيةللفرضية 

 الفرضية الثانية لعبارات  اختبار مربع كاي: (4جدول )

  قيم مربع كاي العبارات 

 املحسوبة

درجات  

 الحرية

مستوى  

 الداللة

 القرار

 قبول العبارة  001. 4 18.500 تتوافق الخدمات التأمينية في مجملهامع الشريعة االسالمية 

 قبول العبارة  000. 4 36.300 تلتزم شركات التأمين بتطبيق الضوابط الشرعية 

 قبول العبارة  000. 4 59.900 نصوص الشرعية االسالمية التي ٌتجيز التأمين تؤدي إلى االهتمام به 

 العبارة قبول  000. 4 48.800 قناعتك بشرعية التأمين تحفزك عل ىاإلكتئاب فيه 

 قبول العبارة  000. 4 69.300 تكمن شرعية التأمين في الفوائداالقتصادية التي تحققها 

 قبول العبارة  000. 4 51.100 إيجابي على العمالء  اعتماد شركات التأمين في تنقيح الوثائق من الشبهات لها أثر

 أدى إلى اإلهتمام به 
ً
 العبارة قبول  000. 4 49.600 كون التأمين تكافليا

 قبول العبارة  000. 4 53.000 قناعة الناس بأهمية التأمين أدى إلى إنتشار ثقافته 

 قبول العبارة  000. 4 52.800 دفع اإلشتراكات بنية التبرع له أثر إيجابي على نفس العميل 

 العبارة قبول  000. 4 38.800 ا لتأمين اإلسالمي  إنتشار ثقافة في توزيع الفائض له مردودإيجابي

 م. 2021من بيانات الدراسة امليدانية  إعداد الباحثةاملصدر:                      
العمالء بشرعية الخدمات التأمينية يودي إلى سهولة التسويق"قامت4)  الجدول  باستخدام   ةالباحث  ( أعاله الختبار الفرضيةالثانية"قناعة ووعي 

ــ69.300وجاءت قيم مربع كاي املحسوبة متراوحة بين )  اختبار مربع كاي لعبارات الفرضية ( لجميع العبارات ومستوى داللة 4( وبدرجات حرية )18.500ـ

(0.000( 
ً
رضية وبالرجوع ملا سبق  (مما يعني وجود فروق ذات دالله إحصائية في جميع عبارات الف0.05( أقل من مستوى املعنوية املسموح به إحصائيا
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 في آراء أفراد العينة املبحوثة لصالح املواف
ً
قة أي )وعي من جدول النسب واإلحصاءات الوصفية ومربع كاي توصل الباحث إلى وجود فروق دالة إحصائيا

 ى القرار يوضح ذلك. وهذا يثبت نص الفرض والعمود املسم العمالء وقناعتهم بشرعية الخدمات التأمينية يودي إلى سهولة التسويق(

 : التسويق يسهل على مؤسسات التأمين تحقيق رضا العمالء من خالل املعاملة الحسنة التي يتلقاها من قبل املوظفين :لثةالفرضية الثا .3.4.3

 لفرضية الثالثة  والتكرارات النسب: (5جدول)

افق   العبارات  ال أو

 بشدة

افق  افق  محايد ال أو افق   أو أو

 بشدة

 االتجاه

  املوافقة  48 32 11 7 2 تشعر بالرضا نحوتقديم الشركة للخدمات التأمينية 

 %48.0 %32.0 %11.0 %7.0 %2.0 بشدة 

  املوافقة  39 36 13 10 2  تشعر بالرضاعن أسلوب تقديم املوظفين للخدمة

 %39.0 %36.0 %13.0 %10.0 %2.0 بشدة 

ملعهاسياسات معلنة لتقديم  توجدلدى الشركة التي تتعام 

 الخدمات التأمينية

 املوافقة  39 41 12 6 2

2.0% 6.0% 12.0% 41.0% 39.0% 

 املوافقة  33 42 9 11 5 التأمينية  الخدمات  تقديم نظام نجودة بالرضاع تشعر

5.0% 11.0% 9.0% 42.0% 33.0% 

 املوافقة  30 37 17 8 8 الطلب  املناسبةحسب التأمين لكخدمات  الشركة  تقدم

8.0% 8.0% 17.0% 37.0% 30.0% 

 املوافقة  22 40 20 15 3 التأمين  لخدمات  ملشاك  عملية حلول  الشركة  تقدم

3.0% 15.0% 20.0% 40.0% 22.0% 

 املوافقة  24 32 33 5 6 فعال  بشكل  العمالء  مع التأمين موظفوشركة  يتعاون 

6.0% 5.0% 33.0% 32.0% 24.0% 

  كل  لك ويوفرون بصدررحب الشركة  موظفو يستقبلك

 املطلوبة  التسهيالت 

 املوافقة  24 34 24 15 3

3.0% 15.0% 24.0% 34.0% 24.0% 

  بأهدافها التأمين جمهورشركة  تعريف في دور ن للموظفي

 خدمات  منا وماتقدمه وسياساتها

 املوافقة  33 45 14 7 1

1.0% 7.0% 14.0% 45.0% 33.0% 

  النشاطات  ورضاهاعن تأييدالجماهير  ىف دور  للموظفين 

 التأمين   لشركة املختلفة 

  املوافقة  39 35 19 7 0

 %39.0 %35.0 %19.0 %7.0 %0. بشدة 

 %100 %31.3 %53.6 %11.7 %2.6 %0.8 املجموع 

 م2021إعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية املصدر:                       

( الثالثة  (5الجدول  الفرضية  لعبارات  والتكرارات  النسب  يوضح  خالل   أعاله  من  العمالء  رضا  تحقيق  التأمين  مؤسسات  على  يسهل  التسويق 

%(،  31.3املوافقون بشدة )  كما يلي:  الدراسةعلى عباراتها  عينةجاءت النسب الكلية ألجوبة أفراد    والتي  املعاملة الحسنة التي يتلقاها من قبل املوظفين

( أن  53.6واملوافقون  يعني  وهذا  عبارات%85(،  على  يوافقون  الدراسة  عينة  أفراد  من  لهم   %  يحقق  العمالء  قبل  من  يتلقاها  التي  الحسنة  املعاملة 

( بشدة  أوافق  ال  نسبة  )0.8الرضا(، وجاءت  أوافق  وال  أي حوالي%2.6(،  ذلك  3  %(،  يرون خالف  يوافقون على عبارات  أي %  ال  الذين  آراء  نسبة    هي 

 ي املعاملة الحسنة التي يتلقاها العميل ف   هي املوافقة على دور   للفرضية الثالثة  %(، خالصة نتائج الجدول 12)الفرضية الثالثة(، أما املحايدون نسبتهم )

 والعمود املسمى االتجاه يوضح ذلك.  رضاهم 

 الفرضية الثالثة لعبارات  اختبار مربع كاي: (6جدول )

  قيم مربع كاي العبارات 

 املحسوبة 

درجات  

 الحرية 

مستوى  

 الداللة 

 القرار 

 قبول العبارة  000. 4 75.100 التأمينية للخدمات الشركة بالرضانحوتقديم تشعر

 قبول العبارة  000. 4 54.500 للخدمة املوظفين تقديم أسلوب بالرضاعن تشعر

 قبول العبارة  000. 4 69.300 التأمينية الخدمات لتقديم معلنة ملعهاسياسات تتعام التي الشركة توجدلدى 

 قبول العبارة  000. 4 54.000 التأمينية الخدمات تقديم نظام جودة  ربالرضاعن تشع

 قبول العبارة  000. 4 34.300 الطلب  حسب املناسبة التأمين لكخدمات  الشركة تقدم

 قبول العبارة  000. 4 35.900 التأمين  خدمات ملشاكلة عملي  حلول  الشركة تقدم

 قبول العبارة  000. 4 37.500 فعال  بشكل العمالء مع التأمين موظفوشركة يتعاون 

 قبول العبارة  000. 4 27.100 املطلوبة  التسهيالت كل  لك ويوفرون بصدررحب موظفوالشركة يستقبلك

 قبول العبارة  000. 4 68.000 خدمات  منا ماتقدمهو  وسياساتها باهدافها التأمين شركة جمهور تعريف في دور  للموظفين 

 قبول العبارة  000. 3 26.240 التأمين  لشركة املختلفة النشاطات ورضاهاعن الجماهير تأييد في دور  للموظفين 

 م.2021إعداد الباحثة من بيانات الدراسة امليدانية املصدر:                        
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الفرضيةالثالثة نص  قبل    الختبار  من  يتلقاها  التي  الحسنة  املعاملة  خالل  من  العمالء  رضا  تحقيق  التأمين  مؤسسات  على  يسهل  "التسويق 

ــ75.100املحسوبة متراوحة بين )باستخدام اختبار مربع كاي لعبارات الفرضيةوجاءت قيم مربع كاي    الباحثة  قامت  املوظفين"  ( وبدرجات حرية  26.240ـ

العبارات ومستوى داللة4و 3) )0.000)  ( لجميع   
ً
به إحصائيا املسموح  املعنوية  أقل من مستوى  ( مما يعني وجود فروق ذات دالله إحصائية في 0,05( 

 في آراء أفراد جميع عبارات الفرضية وبالرجوع ملا سبق من جدول النسب واإلحصاءات الوصفية و 
ً
مربع كاي توصل الباحث إلى وجود فروق دالة إحصائيا

من   يتلقاها  التي  الحسنة  املعاملة  خالل  من  العمالء  رضا  تحقيق  التأمين  مؤسسات  على  التسويق  )يسهل  أي  املوافقة  لصالح  املبحوثة  قبل  العينة 

 وهذا ثبت نص الفرض والعمود املسمى القرار يوضح ذلك.   املوظفين(

   : وصياتلنتائج والتا . 5.3

 النتائج: .1.5.3

 . ساهمت وسائل االعالن بشكل وفعال في تسويق الخدمات التأمينية •

 . في نشر وزيادة الثقافة التأمينية يله دور إيجاب  االعالن ووسائله يالتنوع ف •

 . الخدمةلى اإلقبال بشكل كبير على شراء إ التأمينية  تأدى وعى وقناعة العمالء بشرعية الخدما •

 .يحققها االقتصاديةالتي الل الفوائدكتسب التأمين شرعيته من خي •

 .سهل التسويق على مؤسسات التأمين تحقيق رضا العمالء من خالل املعاملة الحسنة التي تلقونها من قبل املوظفين •

 .تقديم املوظفين للخدمة التأمينيةعن أسلوب   هناك رضا تام من قبل العمالء •

 . لعمالء بأهيمة الخدمات التأمينيةالجهود اإلعالنية والترويجية إلى توعية ا أدت كثافة  •

 . لجذب العمالء جيد بشكل صل االجتماعيوسائل التوا  مثل لكترونيةإ  تسويقية وسائل التأمين شركة تستخدم •

 التأمين.   بضرورة  شخصية قناعة هنالك •

 التوصيات:  .2.5.3

 . الجهود االعالنية وزيادتهاى من ضرورة املحافظة على هذا املستو  •

 . االعالم لنشر الثقافة التأمينية  االستمرار في تنوع وسائل من املهم  •

 . لعمالء بشرعيةالخدمات التأمينيةتكثيف الجهود للمحافظة على قناعة ا  •

 .بل املوظفين لتحقيق رضاء العمالءبذل مزيد من الجهد من ق •

 .االقتصادية زيادة الفوائد •

 .على املشتركينتوزيع الفائض  •

 زيادةاالنتشار الجغرافي للشركة. •
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Abstract: This study examined marketing of insurance services and their contribution to customer satisfaction. Status of 
the State of Khartoum (2014-2018) was used. Resolution was a tool for data collection. The study followed the descriptive 
and analytical approach. Advertising has effectively contributed to marketing insurance services, to diversity in 
advertising. It means that it plays a positive role in disseminating and increasing insurance culture and client awareness 
and conviction of the legitimacy of insurance services. Until the service is heavily purchased, insurance gains its 
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and intensified. There should be more efforts made to keep clients convinced of the legitimacy of insurance services. Staff 
should make more effort to achieve customer satisfaction.  
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