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شكر وتقدير

معركة هي الحياة  ,صاالت

الجاالت

 ,الفاي نهةياة هاه الجاللاة ت يساعني إت أن أقام

الشااكر ك ا الشااكر الاتمتنااةن إل ا ك ا ماان كااةن لااي مشااجعة ال عنااي ماامافعة اللطريقااي
مني ار المصالبة العان أخطاةيي مترفعاة ,أساةتهتي األكاةر العلا أرساه مشارفتي الامكتالر
نةريمةن عمةر التي ل أكن ألص إل هها النجةح لالت عالنهة المعمهة .
كمااة أتقاام بةلشااكر الجزيا الالتقاامير الكبياار لكا أعضااة الهييااة التمريسااية فااي الجةمعااة
اتفت ارض ااية الس ااالرية لم ااة لها ا م اان فضا ا عل ااي خا ا

مس اايرتي الم ارس ااية ه ااه  ,الأتق اام

بةلشااكر الاتمتنااةن للسااةم لجنااة المنةقشااة األفةضا الااهين تشاارف

بمنةقشااته لمشاارالعي

هها اللمالره الكبير في إثرايه بم حظةته التالجيهةته القيمة.
الأخي ا ار اللااي

آخ ا ار أتقاام بةلشااكر الجزي ا لك ا ماان سااةه ماان قري ا

الم ارسااة فااي تااالفير المعلالمااة

أال بعياام فااي هااه

ال زمااة الأخااب بةلااهكر هنااة إمار قس ا التاايمين الطبااي

التاايمين الحيااة ف ااي شااركة مبااي للت اايمين راجيااة أن يك ااالن بحثااي هااها مس ااةهمة فااي رف اام
البحث العلماي ال فاي مصالحة شاركة مباي للتاةمين التاي كةنا
هها البحث.

ج

عالناة السانما اسةساية فاي



ملخص البحث
الطالب :كفاح سعيد بركي
العنوان :العوامل المؤثرة على قرار إعادة شراء منتج التأمين الصحي للشركات الصغيرة
والمتوسطة  SMEفي شركة دبي للتأمين
2020

الجامعة االفتراضية السورية
إشراف :د .ناريمان عمار
تهمف المراسة إل التعرف عل اتجةهة
(منااتا التاايمين الصااحي للشااركة

الآ ار العما

الحاةليين الالساةبقين حاال الخمماة المقمماة

المتالسااطة الالص ا ير الالتعاارف عل ا أثاار السيةسااة

التساااليقية

عل قرار المستهلك التالجهةته بإعةم الش ار .
يتاايلج مجتمااا الم ارسااة ماان جميااا عم ا

شااركة مبااي للتاايمين لمنااتا التاايمين الصااحي للشااركة

الص ير الالمتالسطة  , SMEالقم ت انشاة اتساتبيةن الارساةله الا جمياا العما

الماهكالرين عان

طريااو السااطة التاايمين الااهين تتعةم ا معه ا الشااركة العااممه ( , 49الت ا اسااترجة ( 36اسااتبةنة
صااةلحة ألااراب البحااث ,القاام اسااتخم البةحااث عاامما ماان األسااةلي
 SPSS V.19تشم مقةيي
الخلصا ا

ارحصااةيية بةسااتخما برنااةما

ارحصة الالصفي الارحصة اتستمتلي.

الم ارس ااة إلا ا الج ااالم أث اار فةعا ا لعنةص اار السيةس ااة

التس اااليقية (سيةس ااة المن ااتا-سيةس ااة

التالزيا ,سيةسة التراليا في قرار زبةين شركة مبي للتيمين تجة خمماة التايمين الصاحي للشاركة
المتالس ااطة الالصا ا ير  , SMEبينم ااة لا ا يج اام البةح ااث أث اار فةعا ا لعنةص اار السيةس ااة
(سيةسااة التسااعير  ,الانته ا

الم ارسااة بمجمالعااة ماان الحلااال الالتالصااية
د

التس اااليقية

أهمهااة ضاارالر اتهتمااة

بعنةصاار التسااعير التطااالير اتهتمااة بةلخممااة الاترتقااة بهااة أكثاار فاايكثر لمسااتال تنةفسااية السااال
العةلي.
الكلمااات المفتاحيااة :السيةسااة

التساااليقية ,قارار المسااتهلك ,السااعر ,التااراليا , ,الخمماة ,التالزيااا,

مبي للتيمين.
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تطورت تطبيقات التسويق لتشمل كافة األنشطة االقتصادية واالجتماعية ولتتحول هذه التطبيقذات
إلذ المحذذرأل األساسذذي لنمذذو الشذذركات وتحقيذذق االيذذرادات حيذذث تمثذذل ت لفذذة التسذذويق  %50مذذن
ت لفة أي من السلع المنتجة أو الخدمات المقدمة .وارتبط ذلذ مذع ازديذاد تعقذد البياذات التذي تعمذل
بها الشركات في ظل المنافسة المحتدمة كسمة واضحة لبياة األعمال الحديثة .وهو ما ينطبق عل
الخدمات المالية المختلفة ونها خدمات التأمين التي تتزايد أهميتها في القرن الحادي والعشرين في
مختلذذد دول العذذالا لمذذا تمثلذذن مذذن ضذذمان للنسذذان واالعمذذال والممتل ذذات وخاصذذة بعذذد األزمذات
االقتصذذادية المتالحقذذة التذذي أعذذادت لصذذناعة التذذأمين ألقهذذا كالعذذي أساسذذي فذذي التخفيذذد وتجنذذي
اآلثار ال ارثيذة لهذه األحذداو .وهذو مذا فذتب البذاص علذ مصذراعين لخبذراء التسذويق للعمذل علذ
تحقيذق أهذداش كذركات التذامين فذي تقذديا خذدمات ترضذي توجهذات العمذالء وتسذاعد علذ كسذي
حصص سوقية جديدة وبالتالي تحقيق أهدافها االقتصادية .وذلذ مذن خذالل التركيذز علذ الزبذون
كمحور رئيسي لعمل الشركات عبر تبني االستراتيجيات والسياسات التسويقية ال فيلة بالتأثير فذي
قرارات الزبائن وتوجهاتها ضمن السذو التأمينيذة التذي تذزداد دينامي ياتهذا لتلبذي حاجذات هذ الء
الزبائن المتطورة باستمرار.
وبهل تحتل دراسة سلوأل المستهل ومحددات قراراتن الشذرائية حيذزا هامذا إن لذا ي ذن األهذا فذي
التطبيقات التسويقية المختلفة في كركات التأمين ,فليس من السهل أن ت ون خذدمات التذأمين التذي
تقدمها الشركة محل تفضذيل مذن قبذل المسذتهل ين الذهين تتميذز ميذولها بمعذدالت عاليذة مذن التبذدل
كسمة هامذة مذن سذمات األسذوا المعاصذرة .أي أن فهذا قذرارات المسذتهل ين ومذا يذ ثر فيهذا مذن
عوامل يدفع جميع األنشطة التسويقية ويحركها لتحقيق اإليرادات ومن ثا األرباح للشركة.
يعد سو التأمين في دولة اإلمذارات أكبذر األسذوا التأمينيذة فذي المنطقذة العربيذة وكذمال افريقيذا
حيث وصل إجمالي األقساط الم تتبة إلذ  43.7مليذار درهذا  11.88مليذار دوالر فذي نهايذة
عام  2018وقطاع التأمين الصحي فين من أكثر األسوا نموا وتنافسية وخاصذة فذي ظذل اقذرار
الزامية توفير التأمين الصحي عل رص العمل ل ل العاملين في منشأتن .حيث أن منظومة الضمان
الصحي في مجملها ترجمة واقعية لمظاهر ومضمون الرفاهية التي تتميز بهذا الدولذة بشذ ل عذام,
ودبي تحديداً ,كما أنها تعد مظلة واسعة النطا  ,تضا اآلن أكثر من  5.1ماليذين بوليصذة تذأمين,
بعد أن كان العدد ال يتجاوز  600ألد بوليصة عام  ,2013قبل صدور قانون إلزامية التأمين في
دبي .هياة التأمين

باإلمارات) https://ia.gov.ae/ar/open-data/reports,
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وفي دبي بالتحديد يصل حجا سو التأمين الصحي اآلن إل أكثر من  17مليار درها سنوياً ,كما
تجذاوز إجمذذالي مبلذم المطالبذات التأمينيذة فذذي النصذد األول مذذن  ,2019ثمانيذة مليذذارات درهذذا,
ووصل عدد المطالبات التي مرت عبذر البوابذة اإلل ترونيذة فذي الفتذرة نفسذها إلذ  16.18مليذون
مطالبة ,بنحو  100ألد مطالبة تأمينية في اليوم ,وتتيب مظلة الضمان الصذحي لحامذل البوليصذة
التأمينية االستفادة من الخدمات وباقة التأمينات الصحية في أي م ان علذ مسذتوا الدولذة ,وذلذ
ضمن الشب ة المعتمدة التذي تضذا أكثذر مذن  3000منشذأة صذحية ,و 20ألذد طبيذي معتمذد ,كمذا
تضذذا سذذو التذذأمين الصذذحي  75كذذركة تذذأمين ومطالبذذات تأمينيذذة .هياذذة التذذأمين باإلمذذارات,
)https://ia.gov.ae/ar/open-data/reports

وهنا ال بد من اإلكارة أن كركة دبي للتأمين تعد بين أكبر  10كركات تأمين عل مستوا الدولذة
بمعذذذدل أقسذذذاط م تتبذذذة فذذذا  500مليذذذون درهذذذا عذذذام  . 2018هياذذذة التذذذأمين باإلمذذذارات,
)https://ia.gov.ae/ar/open-data/reports

وهذذي تقذذدم محفظذذة واسذذعة مذذن خذذدمات التذذأمين الصذذحي مذذن بينهذذا التذذأمين الصذذحي للشذذركات
المتوسطة والصغيرة حيث كانت في األعوام السذابقة تمتلذ حصذة سذوقية ال يسذتهان بهذا فذي هذها
القطذذاع ول ذذن تراجعذذا حذذادا أصذذاص حصذذتها فذذي هذذه الفاذذة

 SMEبنسذذبة تفذذو  %75ممذذا

استدع قيامنا بهه الدراسة للوقوش عل السياسات التسويقية التي تتبعها الشركة في هذها المجذال
ومدا تأثير هه السياسات في قرار المستهل في االستمرار أو إعادة الشراء وذلذ بهذدش توجيذن
مذذوارد الشذذركة نحذذو أكثذذر األنشذذطة التسذذويقية تذذأثيرا فذذي قذذرار المسذذتهل و النجذذاح فذذي اسذذتعادة
الحصة السوقية وتحقيق النمو المرجو.
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مراجعة الدراسات السابقة :
تممم تقسمميم الدراسممات السممابقة وفممم عممدة محمماور حيممث بممدأنا بالدراسممات التممي تناولممت شممركات

التأمين وخدماتها بشكل عام ثم انتقلنا لمطالعة المدراسمات التمي تناولمت تسمويم الخمدمات
التأمينية المتعلقة بتأمين الحياة وبعدها الدراسات التي تناولت العوامل الممثثرة علم
استراتيجيات التسويم في شركات التأمين وأخيرا استعرضنا بحوث مقارنة تناولمت
أداء شركة تامين بالمقارنة مع منافس قوي.

 نبدأ بدراسات تناولت شركات التأمين وخدماتها بشكل عامسعت الدراسة التي قامت بها سميةعام( ) 2014الىتبيانمدىأهميةتسويقالخددماتفدي
مؤسسداتالتددأمينوالشددركةالوطنيددةللتددأميني SAAواعتمدددتعلددىالمددنهجالوصددفيالتحليلددي
ومددنهجدراسددةالحالددة حيممث توصمملت ال م نفممي أن تقددديمخدددماتجيددد بسددعرمددنخف
الزبائن فأغلبالزبائنهمهمالوحيددسدرعةالتعدوي

يج د ب

واليبدالونبالسدعرا اكدانمدنخف

أو

مرتفد •كمدابيندتأن للوكداالتوالوسدطاددورفديتسدويقخددماتالتدأمين بالفعدلفمدندون
الدوكءدوالوسدطادالتكددونهنداكعمليداتتددأمينوالمجدالللتسدويقفبواسددطتهمايدتمالتددرويج
واإلعءن التوزي واالستقطاب.
كماأظهرتأناعطادالزبونالمكانةالهامةيساعدعلىفعاليةاألنشطةالتسويقيةللوصولالى
األهدافباعتبارأنالزبونجوهرالتسويقالخدميفمنخءلد يمكدنللمؤسسدةتحقيدقاألربداح
وزياد حصتهاالسوقيةبالتأثيرعلي ايجابيالجعل زبوناوفيا.
وأوصت الدراسة ب وضد بدرامجترويجيدةللتعريدفبالشدركةوالخددماتالتديتقددمهاومسداير 
النما جالعالميةعندتقديمالخدمة؛ •جعلارضادالزبونهدفمنأهددافالشدركةيعمدلعلدى
تحقيق كلالعاملينبالشركة؛
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وكذلك نجد في دراسة دعاس التي قامت عام ( )2017بالتركيز عل دورالتسويق
وفقاستراتيجياتالمزيجالتسويقيالخدميعلىقراراتالمستهلكالنهائيلخدماتالتأمينفي
السوقالسورية منخءلبناداستبانةتمتوزيعهاعلىشريحةواسعةمنعمءدشركات
التأمينفيالسوقالسورية
وتوصددلتالدراسددةالددىأنالشددركاتفدديالسددوقالسددوريةتتبنددىالسياسدداتالمتعلقددةبددالمزيج
التسويقيالتقليديلتصريفمالديهامنخدماتتأمينيدة.كمداأنهد هالسياسداتتدؤثرفديقدرارا
المستهلكللتعاملم ه هالشركات .
كمددابينددتلدراسددةتفدداوتأهميددةكددلمددنالسياسدداتالتسددويقيةاألرب د مددنوجهددةنظددرالعينددة
الاكدأهموسديلةلءتصدالمدابدينالشدركاتالتديتعدد
المدروسة حيثجادتسياسةالترويجأو 
حديثةالتأسيسوعمءئها.
تبمين أيضمما للباحممث ممن خممالل الدراسممة وجددودقصدورفيمددايتعلدقبتسدويقالعديدددمددنالخدددمات
التأمينيةحيثتسيطرخدمةتأمينالسياراتعلىحساببداقيفدرواالتأمينداتنتيجدةالزاميتهدا
القانونية وهومايعكسنقصمستوىوعيوثقافةالتأمينلدىالمستهلكفيالسوقالسورية

 بينما نجد في الدراسات التي تناولت تسويق الخدمات التأمينية المتعلقةبتأمين الحياة:
دراسة  Mushtaq Ahmad, 2Obaid-Ur-Rehmanعام ( )2016والتي
سعته هالدراسةالىتوفيرمعلوماتحولاستراتيجياتالسوقالمحتملةألعمالLIC
(الشركةالهنديةلتأمينالحيا )فيصناعةالتأمينعلىالحيا .وخلصتالىأنهناكامكانات
هائلةلءستفاد منالتأمينوله ا تحتاجالصناعةالىتأطيرمثله هالخططواالستراتيجيات
التيستساعدعلىالسيطر علىالسوق .
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انصناعةتأمينعلىالحيا منظمةبشكلجيدوالتيتتحركم الزمنمنخءلتقديممنتجات
صالعمءئهالتلبيةاحتياجاتهمالماليةضروريةا اأردناالتقددمنحدومسدتقبلخدال
مصممةخصي ا
منالقلق.انالشركاتبدالامنالتركيزفقطعلىتحسينمجموعةمتنوعةمنالمنتجاتتحتداج
الىالتركيزعلىاستهدافقطاعاتجديد وتنفيد اسدتراتيجياتمبتكدر لتحقيدقالنمدوالمطدرد
وضمانربحيةاألعمالوك لكنموالتغطيةالتأمينية .
يجددبعلددىشددركاتالتددأمينعلددىالحيددا اجددرادأبحدداثسددوقيةأكثددرشددموالاقبددلتقددديممنتجددات
التأمينالتيتستهدفشرائحمعينةمنالسكانحتىيصبحالتأمينأكثرجدوىوبأسعارمعقولدة
للناسالعاديين .

وكذلك الدراسة التي قام بها الباحثان Beenish & Sameerعام ) (2012وكانت
تهدف الىتقييماستراتيجياتالتسويقالمستخدمةفيشركاتالتأمينالهنديةمنخءلعينة
منشركاتالتأمينعلىالحيا وكيفيةتأثيره هاالستراتيجياتفيحجمالمبيعاتورضا
العمءدمنخءلدراسةالعواملالمؤثر فيوض ه هاالستراتيجيات .
وتوصلتالدراسةالىأنمعظمالشركاتالمدروسةتركزعلدىالبيئدةالتنافسديةوعلدىالمدوارد
التسويقيةالمتاحةعندوض استراتيجياتهاالتسويقيةوهومايساهمجزئياافيرضاالعمءد .
ونتيجددةل د لكأوص دىالباحثددانالددىضددرور عدددمالتركيددزفقددطعل دىتنوي د المنتجدداتكتوج د 
استراتيجيلشركاتالتأمينبليجدبالعمدلعلدىوضد أهددافاسدتراتيجيةجديدد تتناسدبمد 
توجهاتالعمءد .
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اما في الدراسات التي تناولت العوامل المثثرة عل استراتيجيات التسويم
نجدددمجموعددةمددنالعوامددلالهامددةوالمددؤثر فددياسددتراتيجياتالتسددويقوالتدديسددعىالباحثددان
Saaty & Ansariفيدراستهماعام)(2011الىالتعرفعليهافيشركاتالتأمينالسعودية
وكد لكالعوامددلالتدديتددؤديالددىاقبددالأواحجددامالعمددءدعلدىخدددماتالتددأمينوالمشدداكلالتددي
تواج صناعةالتأمينالسعوديةعموما ا.
واستخدمالباحثاناستمار صممتلتحقيقأهدافالدراسةوتوصلتالدراسةالىأهميةدوركل
منالعواملاالجتماعية والتنظيميةفياتخدا القدرارفديشدرادخدمدةالتدأمينمدنقبدلالعمدءد 
وك لكانخفا

مستوىالوعيتجاهالمنتجاتالتأمينيدةالمختلفدة وأوصدتالدراسدةبضدرور 

التركيزعل ىاستراتيجياتالتسويقالترويجيةبشكلرئيسيمنقبلمسوقيالتأمين .




بينمادراسة  Dimpin & Ashishعام )(2014هددفتالدىتحديددالعوامدلاألكثدرتدأثيرافدي
خيداراتالزبدائنفدديشدركاتالتددأمينالهنديدةباسدتخدامتقنيددةالتحليدلالعددامليعلدى29متغيددرا
مقترحااخءلاستمار استقصاد وبينتالنتائجأناكثرالعواملتأثيرافيقراراتالعمدءدهدي
الحوسبةوالمعامءتعبراإلنترنتللشركات السرعةوالكفاد فيالتعامءتالماليةوالتواصل
الواضحم العمءد .
بينماأقلالعواملتأثيراالحمءتالتسويقيةالمركز والعرو

المقدمةمنالشركات.وخلصدت

الدراسةالىضرور التركيزأكثرمنقبلشركاتالتدأمينعلدىعوامدلمواقد وشدبكةالفدروا
وعملياتتقديمالخدمةوساعاتالعملفيالشركةوفقااإلجاباتالعينة.
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امافيدراسدةسمميرةعدام( ) 2007والتمي همدفت الم قيداسأثدرعناصدرالمدزيجالتسدويقي
السبعةفيالخدماتPs 7فيتطويرالخدماتالمقدمدةمدنشدركاتالتدأمينالجزائريدةبدالتطبيق
علىالشركةالوطنيةللتأمينمنخءلتحليدلالعءقدةمدابدينهد هالعناصدرومميدزاتالمندتج
التدأمينيللشدركةالمدروسدة وتوصدلتالدراسدةالددىأنالشدركاتالجزائريدةتعمدلعلدىتنويد 
منتجاتهداالتأمينيددةوفدقحاجدداتعمءئهدا وتسددتخدممعظدماالسددتراتيجياتالتسدويقيةمد وجددود
بع

القصورفيبع

نشاطاتالترويجوالتوزي .

امافيالدراسةالتيقامبهابرغوتي عام ( ) 2014والتيهدفتالىبيانالعواملالمدؤثر فدي
توجهاتعمدءدشدركاتالتدأمينالجزائريدةفيمدايتعلدقبتقيديمجدود الخدمدةمدنخدءلأبعادهدا
المختلفددةباسددتخداماسددتبيانتددمتوزيعد عل دىعمددءدشددركاتالتددأمين وتوصدلتالدراسددةالددى
مجموعةنتائجمنأهمهدامحدوديدةتشدكيلةالمنتجداتالتأمينيدةمقارندةابالددولالمتقدمدة كمداأن
تقيدديمالعميددللجددود الخدمددةالتأمينيددةيددرتبطبمسددتوىادراك د لجوانددباألدادالملموسددةوغيددر
الملموسة وكد لكيدرتبطبدالخبر والتجداربالسدابقة وأوصدتالدراسدةبضدرور زيداد كفداد 
رجالالتسويقفيشركاتالتأمينفيشرحجود مايسوقون منخدمات وبضدرور التركيدز
علىمواكبةتطوراترغباتالزبائنفياطارالجود لتحقيقمستوياتالرضاالمطلوبةلديهم.

اما بالنسبة ال اداء شركة بالمقارنة مع منافس قوي فاننا نجد في دراسة
الباحثين محسن و شياع عام () 2012
والتيه دفتالدىبيدانطبيعدةومسدتوىتدأثيرالمدزيجالتسدويقيفديمكاندةشدركاتالتدأمينفدي
هنيةالزبونفيالسوقالعراقيةمنخءلاستخداماستمار استقصداد وتوصدلتالدراسدةالدى
عدموجودفدروقمعنويدةبدينالشدركاتالمدروسدةفيمدايتعلدقبداثرعناصدرالمدزيجالتسدويقي
الخدددميالسددبعةوالمكانددةال هنيددةللشددركة وعدددماعتمددادشددركاتالتددامينللمفه دومالتسددويقي
الحديثكفلسفةتنظيميةتركزعلىالتوج نحوالزبونوك لكوجودقصدورواضدحفديمعرفدة
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وتطبيقالمزيجالتسويقيبشكلمتكامل اضاف ةاالىعدموجودنظاممعلوماتيلتزويدالشركات
بالمعلوماتالءزمةعنالسوقوالمنافسين.
واعتماده هالشركاتعلىقنواتالتوزي التقليديةفقط.وأوصتالدراسةبضرور العملعلى
تطددوير قدددراتاالداراتالتسددويقيةواعدداد هيكلددةبعد

انشددطةالسددوقالتأمينيددةلزيدداد القدددر 

التنافسيةللشركات والعملعلدىاعتمدادالبحدوثالتسدويقيةالمدعومدةتكنولوجيدااللتعدرفعلدى
حاجاتالزبائنوتعزيزالمكانةال هنيةللشركات.

خالصة :نالحظ من خالل مراجعة الدراسات السابقة طيفا واسمعا ممن الدراسمات التمي تناولمت
السياسات التسويقية لشركات التأمين بشكل عام وقاربتها من خالل المزيج التسويقي التقليدي
4Psاو المزيج التسويقي الموسمع  7Psوبينمت اهميمة ودور السياسمات التسمويقية عمومما فمي
عمممل الشممركة وتعظمميم ربحيتهمما ودفممع عجلممة ا ربممام لجمممام .لكممن لممم نجممد أي دراسممة مشممابهة
لمنتج التمأمين الصمحي بشمكل مخصموص وهمو مما سمنتطرق لمس فمي دراسمتنا بمقاربمة مشمابهة
للدراسمممات السمممابقة ممممع ا عتمممماد علممم مقاربمممة الممممزيج التسمممويقي التقليمممدي  4Psومراعممماة
خصوصية منتج التأمين الصحي الذي ندرسس .
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مشكلة البحث:
يشددكلقطدددااالشدددركاتالصدددغير والمتوسدددطةاليددومالمحدددورالرئيسددديالقتصدددادامدددار دبدددي.
اإلمدداراتالعربيددةالمتحددد لددديهاحددوالي300000مددنالشددركاتالصددغير والمتوسددطةوتمثددل
حوالي٪86منفرصالعملفيالقطااالخاص٪95.منجمي الشركاتالمسجلةفيدبدي
تضمالشركاتالصغير والمتوسطة .
كانتشركةدبيللتأمينخءلالسنواتالماضيةتمتلكحصةجيد فيه االسوقولكنتراجعا
كبيرايفوق%75اصابحصتهاخءلالعامينالمنصرمينحتىكادتتوقفه االمنتج .
بالنظرالىالنموالسري لقطااالشركاتالصغير والمتوسدطة والتراجد فديحصدةالشدركة
المشارالي أعءه فقدأصبحلزاماالتوس فديالبحدوثالتسدويقيةلمعرفدةمتطلبداتهد االسدوق
منالتأمينالصحيوتقييمالسياساتالحاليةالمتبعةومدىنجاعتهاخاصةفيظلتعددشركات
التأمينالمقدمةله االنوامنالخدماتوالتنوافيالمنتجاتالمقدمة .

اسئلة البحث:
 .1ما هي آراء العمالء السابقين والحاليين بالخدمة موضع الدراسة ؟
 .2هل ت ثر سياسات الخدمة المتبعة في كركة دبي للتأمين في قرار المستهل بإعادة
الشراء لخدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة والمتوسطة.
 .3هل ت ثر سياسات التسعير المتبعة في كركة دبي للتأمين في قرار المستهل بإعادة
الشراء لخدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة والمتوسطة.
 .4هل ت ثر سياسات التوزيع المتبعة في كركة دبي للتأمين في قرار المستهل بإعادة
الشراء لخدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة والمتوسطة.
 .5هل ت ثر سياسات الترويج المتبعة في كركة دبي للتأمين في قرار المستهل بإعادة
الشراء لخدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة والمتوسطة.
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أهداف الدراسة:
 -1التعرش عل اتجاهات وآراء العمالء السابقين و الحاليين حول الخدمة المقدمة
 -2التعرش عل أثر سياسات الخدمة المتبعة في كركة دبي للتأمين في قرار المستهل
بإعادة الشراء لخدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة والمتوسطة.
 -3التعرش عل أثر سياسات التسعير المتبعة في كركة دبي للتأمين في قرار المستهل
بإعادة الشراء لخدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة والمتوسطة.
 -4التعرش عل أثر سياسات التوزيع المتبعة في كركة دبي للتأمين في قرار المستهل
بإعادة الشراء لخدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة والمتوسطة.
 -5التعرش عل أثر سياسات الترويج المتبعة في كركة دبي للتأمين في قرار المستهل
بإعادة الشراء لخدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة والمتوسطة.



المتغيرات التي تم استخدامها في الدراسة:
المتغيرالتاب :قرارالمستهلكبإعاد شرادالخدمةالتأمينية 
المتغيراتالمستقلة:سياسةالخدمة-سياسةالتسعير–سياسةالترويج–سياسةالتوزي  

فرضيات الدراسة:
.-H1تثثر سياسات الخدمة المتبعة في شركة دبي للتأمين في قرار المستهلك بإعادة الشراء
لخدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة والمتوسطة.
.-H2تثثر سياسات التسعير المتبعة في شركة دبي للتأمين في قرار المستهلك بإعادة الشراء
لخدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة والمتوسطة.
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.-H3تثثر سياسات التوزيع المتبعة في شركة دبي للتأمين في قرار المستهلك بإعادة الشراء
لخدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة والمتوسطة.
.-H4تثثر سياسات الترويج المتبعة في شركة دبي للتأمين في قرار المستهلك بإعادة الشراء
لخدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة والمتوسطة.
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اإلطار النظري

يعتبرالتسويقمنالمواضي األساسيةفيمجالاالقتصاد حيثاعتبرفيبدايةظهورهكنشاط
اقتصادياقتصرعلىالبي والتوزي ضمنمجالضيقينحصرعلىالسل الماديدة أمدااليدوم
فهويعكسالفلسفةالقائمةعلىالبحثعنالطلبوالعملعلىتلبيت بأفضلالطرق ك لكتمتد
الوظيفةاألساسيةالقائمدةعلدىاإلدمداجالكدفدبمخلدفالتقنيداتالتسدويقيةبدددابدراسدةالسدوق
امتداداالىاعدادالمزيجالتسويقي .
لميكنلتسويقالخدماتخصوصيةمميز الىغايةالستيناتوكدانيغلدبعلدىكتدابالتسدويق
اعتقددادبددأنتسددويقالسددل الماديددةوالخدددماتمتشدداب دونالتمييددزبينهمددا.لكددنالصددعوباتالتددي
واجهتالعاملينفيقطااالخدماتمنجهة وتنداميدورالخددماتفديالحيدا المعاصدر مدن
جهةأخرىجعلتالتفكيرفيموضواتسويقالخدماتأحدأهماالتجاهاتالتديعرفدتتوسدعا
كبيرافيالسنواتاألخير  .
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الفصل األول
ستناولفيه االفصلتعريفابالخدمةبشكلسري واالطءاعلىخصائصهاالتيتميزهداعدن
المنتجالمادي 
-

تعريف الخدمة :

مج االتانفاقالمستهلكعديد منهدااالنفداقعلدىشدرادالخددمات حيدثقدديشدتريالمسدتهلك
خدمةمعينةويحصلعلىشديدملمدوسو لدكعنددمايسدتلمالمشدتريوثيقدةالتدأمينفهدوبهد ه
الحالةيشتريخدمةالحمايةواالحساسباألمان .
عرفتالجمعيةاألمريكيةللتسويقالخدمةبأنها
عبار عناالنشطةأوالمناف التيتعر

للبي أوالتيتقدممرتبطةم السل المباعة .

منخءله االتعريفيمكنالقولأنالخدمةتعني :
للبي دونارتباطهابالسل مثلخدمةالتأمينوالخدماتالصحية .

-

مناف تعر

-

مناف تتحققمنخءلاستهءكسل معينةمثلخدمةالنقلوخدمةاإليواد  .

-

خدماتتشترىمرفقةبسلعةمثلخدمةالضمانعلىالمنتج .



أماكوتلرفقدعرفالخدمةبأنها :
كددلنشدداطأومنفعددةيقدددمهاطددرفالددىطددرفأخددروتكددونفددياألسدداسغيددرملموسددةأوغيددر
محسوسدةواليترتددبعليهداأيملكيددةفتقدديمالخدمددةقددديكدونمددرتبطبمندتجمدداديأواليكددون
) .)Kotler and Armstrong, 2006
-
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خصائص الخدمة :
وفق(هاني )2002نجدانالخدماتتتميدزبعدد خصدائصتميزهداعدنالسدل الماديدةممداأدى
الىظهورمشاكلتسويقيةتطبيقيةفيمجالتسويقالخدماتوه هالخصائصهي :
- .1الخدمات غير الملموسة:
أياليمكددنادراكهددامددنخددءل الحددواسالمختلفددةممددايددؤديالددىجعددلعمليددةاختيدداروتقيدديم
المستهلكلهاعمليةصعبةتتطلبضرور االهتمامبتخطيطوتقديمالمنتجالمناسبوفيالوقت
المناسبحتىتبنيالثقةلدىالمستهلك 
 .2عدم انفصالية الخدمة:
تعنيالتءزميةوهيدرجةاالرتباطبينالخدمة اتهاوبدينالشدخصالد ييتدولىتقدديمها أي
أنالخدمةغيرقابلةلءنفصالعلىمنيقدمهاكمايءحظفيخاصيةعدمانفصداليةالخدمدةمدا
يلي :
تأثرالمستهلكبكافةالجوانبالمشتركةفيعمليةانتاجالخدمة .امكانيةتأثيرالمستهلكعلىسلوكتقدمالخدمةوجودتها .تأثرجود الخدمةبمقدمهاوفتتقديمالخدمةمنناحيةمهارات واستعدادهلها .محدوديةالنطاقال يتغطي الخدمةوه ايرتبطبإمكانياتمقدمالخدمة .


 .3عدم تجانس الخدمة:
منالصعبافترا

أنمخرجاتالمؤسساتالخدميةللمسدتهلكتدتمبدنفسالمسدتوىوالنوعيدة

النجود األدادفيالخدمدةيعتمددالدىحددكبيدرعلدىمقددمهاوالظدروفويصدعبالحصدول
علىكفاداتوظروفمماثلةفيكلاألوقات .
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 .4عدم قابلية الخدمة للتخزين
فالخدمةاليمكنتخزينهدافدانمداينجدزمنهداسدوفيضدي ا الدميدتماسدتهءك أواسدتخدام و
يترتبعنه هالخاصيةمايلي :
ضرور العنايةالفائقةبإدار الطلبعلىالخدمةأهميةاستخداماستراتيجيةالمزيجالترويجيوالمرونةالسعرية  .5تقلي الطلي
وهوناتجعنتأثيرالعواملالموسميةممايخلقمشاكلعديد متعلقةبتخطيطالخدمةوالترويج
والتسعيروالتوزي لهاوله اتظهرأهميةالتقلببينجانبالعر

والطلبللخدمة 

 .6عدم تمل الخدمة:
بماأنالخدمةغيدرملموسدةفدانالمسدتهلكيسدتفيدمنهداواليمتلكهداكمدافديالسدل الماديدةممدا
يسببمشكلةتسويقيةألنالمستهلكاليحققالسعاد عندتملكالسلعةممايلقيبعبدكبيرعلى
رجلتسويقالخدماتحتىيشعرهبه هالخاصية 
كمابين(بيترسون هيد )2007ثءثخصائصجوهريةأيضاتميزالخدمة :

1عدمقابليةاإلدراك(القيمةالمعنوية) .
2قابليةاالنتهاد(الفناد) 
3عدمالتجانس 

ومما سبم نستنتج أن الشمركات التمي تنمتج وتقمدم الخمدمات تواجههما تحمديات تسمويقية كبيمرة
نظممرا للخصممائص التممي تممم استعرضمماها حيممث يجممب فهممم هممذخ الخصممائص جيممدا ووضممع خطممة
تسويقية تراعيها لتحقم أهداف الشركة الخدمية.
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الفصل الثاني
سنستعر

فيه االفصلالخصائصالتسويقيةللخدمةالتأمينيةثمننتقلللحديثعنطبيعة

المنتجالتأمينيثمالمزيجالتسويقيللخدمةالتأمينيةوأهممميزات  

1 - 2الخصائص التسويقية لخدمة التأمين:
يمثلالتدأمينمنتجداامتميدزايتعلدقبالعديددمدنالعوامدلالفنيدةوالتنظيميدة حيدثينطدويعلدى
توزي الخطرعلىأكبدرعدددممكدنمدناألفدرادمقابدلمبلدمبسديطمدنالمدال(قسدطالتدأمين(
يدفعد المددؤمنلد الددىالمؤسسدداتالتدديتتحمددلالخطددرمقابددلمدداتجمعد مددنأقسدداط عبددردف د 
تعوي

عناألضرارأوالخسائرالتيتلحقبالمؤمنل بموجبعقدينظمالعءقةبدينالشدركة

والمؤمنل يسمى"بوليصةالتأمين"(رمضان  )1998
كغيرهامنمؤسساتاألعمدالتحتداجشدركاتالتدأمينالدىالتسدويقكقداطر لددف بداقيأنشدطة
الشركةلتحقيقأهدافهافياالستمراروالتطورم وجدودبعد

الخصوصديةلطبيعدةالمنتجدات

التأمينية فتسويقالتأمينهو"النشاطال يينطويعلىتحديدأكثدرسدواقربحيدةافديالحاضدر
والمسددتقبل وتقيدديمالحاجدداتالحاليددةوالمسددتقبليةللعمددءد أييتعلددقبوض د أهدددافالمؤسسددة
التأمينيةواعدادوتصميمالخططالءزمةلتحقيقتلكاألهدافوادار الخدمةالتأمينيةبالطريقة
التييمكنبواسطتهاتنفي تلكالخطط كمايتضمنعمليةالتكييفالتييتطلبهاالتغيرالبيئدي".
(معء  )1994

تتميزخدماتالتأمينبالعديدمنالمميزاتكغيرهامنالخدماتبشكلعاموتتفردمن 
جهةأخرىبمواصفات خاصةبهدامدنحيدثطبيعتهداوجوانبهداالفنيدةوهدومدايسدتوجباتبداا
أساليبتسويقيةتتناسبم المواصفاتالتالية :
 1خدمةالتأمينخدمةأجلةأومستقبليةبحيثالتؤدىفوراأوعندسدادتكلفتهاوه ايزيدمدن
صعوبةالمهمةالتسويقية .
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 2.عدمانفصالالخدمةالتأمينيةعنشخصيةال ييقدمهاومؤهءت وحالتد النفسديةوالمعنويدة
عندددعددر

وتقددديمالخدمددةل د افددالبي المباشددريعتبددرمنف د التوزي د المءئددمالتسددويقالخدمددة

التأمينية .
 3يرتبطتسويقخدمةالتأمينبطبيعةالشدخصالموجد اليد هد هالخدمدةومركدزهاالجتمداعي
ودرجةوعي التأمينيومدىحاجت للخدمةومعيارهالتفضيليومدیاحساس باألمانفيحيات 
ومقدرت علىشرادالوثيقة .
 4.عدمالتجدانسفديتقدديمالخدمدة:أيصدعوبةتتمديطالخدمدةالتأمينيدةالمقدمدةلعدددكبيدرمدن
األفرادوالمشروعات.أييوجدصعوبةبالتنبؤبجود أدادالخدمةقبلتقديمهاوهناتظهرأهمية
تخطي طالخدماتفيالبرنامجالتسدويقيلشدركةالتدأمين .يدرتبطتسدويقخدمدةالتدأمينبدالتزام
شركةالتأمينوكادرهابمراعا تحقيقمبادئفنية 
 5.يرتبطتسويقخدمةالتأمينبالتزامشركةالتأمينوكادرهابمراعدا تحقيدقمبدادئفنيدةيقدوم
عليهانظامالتأمينومنه هالمبادئقانوناألعدادالكبير مثء  
  6العءقةبينالبدائ والمشدتريعءقدةغيدرمحددود فغالبدايعتمددالمشدتريعلدىمقددمالخدمدةالتأمينيةأثناداستخدامالخدمةأيأناالستهءكاليمكنأنيتمدونمشاركةالبائ 
 7.كمافيأغلبالخدماتال يمكنالقيامببع

الوظائفاألخرىكالنقدلوالتخدزينوهد انداب 

مددنعدددمملموسدديةالخدمددةالتأمينيددةأيعدددمقدددر المسددتهلكعلددىلمسددهاأوت د

وقها(.شددربتجي 

صليبا  )1998
انه هالطبيعةالخاصةلمنتجاتالتأمينوأسواقهاتؤديالىصدعوبةكبيدر فديمهمدةمسدوقي
التأمينللوصولالىالزبائنواقناعهمبالتعاملم الشركةلسدمالديهممنحاجاتعبرتغطيدة
األخطارالمحتملةالوقوا .
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 : 2 - 2المزيج التسويقي للخدمة التأمينية
بعيددرالمددزيجالتسددويقيعددنمجموعددةمددناألدواتالمسددتخدمةفدديتسددويقالمنتجدداتبهدددف
الوصولالىالمستهلكبشكلفعال فهومجموعةمدناألنشدطةالتسدويقيةالمتكاملدةوالمترابطدة
والتيتعتمدعلىبعضهاالبع

بغر

أدادالوظيفةالتسدويقيةعلدىالنحدوالمخطدطلد .ويعدد

نمو جمكارثي()Mccarthy 1960النمو جال يأسسللمزيجالتسويقيالمستخدماليوممدن
خءلعناصرهاألربعةفيالمنتج السعر التوزيد والتدرويجأومدايعدرفب Ps4وتدمفيمدا
بعددداضددافةثءثددةعناصددرأخددرىللمددزيجالتسددويقيبمددايءئددمطبيعددةالخدددماتوهدديالعمليددات
األفرادوالدليلالماديوهومايعبرعن بالمزيجالتسويقيالموس أو )Baker, 1995(Ps.7
وبالتددالييمكددندراسددةالمددزيجالتسددويقيلخدددماتالتددأمينفددياطددارالمددزيجالتسددويقيالتقليدددي
الخاصبالخدماتكمايلي :

 : 1 - 2 - 2المنتج التأميني
ينظرالىخدماتالتأمينكغيرهدامدنالخددماتمدنمنظدورالمنداف أواإلشدباعاتالتدييتوقد 
العميلأنيحصلعليهاعبرماتقدم شركةالتأمينمنحلدوللمشداكل مدنخدءلمدزيجمحددد
منالخدماتيتكدونمدنعدددمدنالخطدوطالتديتنددرجتحدتكدلمنهدامجموعدةمدنالخددمات
المتمالةأوالمتكاملةأوالمترابطةوفقاألخطارالتييغطيهاعقدالتأمين(بنعمروش  )2008
وعاد يتضمنالمزيجالخدميأربعةأبعادرئيسيةهي :
االتسااويشيرالدىعدددخطدوطالخددماتالمقدمدةمدنشدركةالتدأمينكخدطتدأمينالسدياراتوخطالتأمينالهندسي-الطول:ويعبرعدناجمداليعدددالخددماتالتأمينيدةالموجدود فديكافدة
خطوطالخدمات .
العمددق:وهددوالتشددكيلةالخدميددةالتددييتشددكلمنهدداخددطالخدددماتالواحددد كالتددأميناإللزامدديوالتامينالشاملضمنخطالسيارات .
االتسداق:وهددودرجددةالتددرابطبددينمختلددفخطددوطالخدمددةالتأمينيددةسددوادفدديمدداتشددبع مددنحاجاتلدىالعميلأوأيمؤشرآخر(.معء  )1994
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منجهةأخرىتقسمخدماتالتأمينالىمستويينأساسيينهما :
المنتجاألساسي:وهوالخدمةالجوهريدةالتديتقددمهاشدركةالتدأمينوينطدويعلدىآليدةتحويدل
العبدالماليللخطرمنالمدؤمنالدىشدركةالتدأمينويتدألفمدنجدانبينأساسديينيتعلدقاألول
بإصددداربوليصددةالتددأمينالمتضددمنةلشددروطالتعاقدددبددينالطددرفين بينمددايددرتبطالجانددبالثدداني
بالخطواتالعمليةالءحقةعندحدوثالخطرواجرادالتسوياتالمطلوبة .
كماأنجود المنتجاالساسيتلعبدوراكبيرافينجاحالجهودالتسويقيةلشركاتالتأمينوهو
األمرال يتطرقل ميثاقالخدمةالتأمينيةالوض بع

المعاييرلتمكينالعميلمنتقييمجود 

الخدمةومنه هالمعدايير:مدد االتصدالالمبددئيبدالعمءد مدد اصددارالوثيقدة الوقدتالدءزم
للمعاينة مد اجراداتالتسويةوالتعوي



المندتجالمتندامي:ويقصددبد مجموعدةالخددماتالتديترافدقالمندتجاألساسديوتسدهمفديزيدداد 
القيمةاإلجماليةللعميلمقابلمايدفع منأقساط ومنأمثلةه هالخدماتفيشدركاتالتدأمين:
وجودخطوطساخنةللتواصلمد الشدركةعلدىمددارالسداعة امكانيدةالشدرادعبدراالنترندت 
المشور فيمايتعلقبإجراداتاألمانلتخفي

المخاطر ...

بشكلعامفإنالخدمةالتأمينيةتعدمنالخدماتالديناميكيةالتيتتجداوبمد التغيدراتالسدوقية
ومتطلباتالعمءد .
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 : 2 - 2 - 2تسعير الخدمات التأمينية
يتحدددسدعرالخددماتالتأمينيدةوفددقالعديددمدنالعوامدلاهمهددااحتمدالتحقدقالخطدر تكدداليف
العملية والوض االقتصداديالعدامكمعددلالتضدخماضدافةالدىأسدعارالشدركاتالمنافسدةفدي
السوق..ويشيرمفهومالسعرفيشركاتالتأمينالىالقسطال ييدفع الزبونعندتسجيلعقد
التأمين مقابلتعهدشركةالتأمينبتحملالخطدرالد ييجهدلتداري وقوعد وتكلفتد ويتضدمن
القسطمختلفعناصرالتكلفةوالريحكالمصاريفاإلداريةوحصةمعيدالتأمينوهدامشالدربح
ال يترغبب الشركة(محمدعلي  )1997
أهميةالتسعيرفيمؤسسةالتأمين 
نظراألهميةقراراتالتسعيركونهاتؤثرعلىأطرافعديد وتظهرأهميةالتسعيرمنخءل
األهدافالتيتسعىالمؤسسةالىتحقيقهامنخءل

والمتمثلةفي :

.تعظيمالريح 
قدتهدفمؤسسةالتأمينالىتعظيماألرباحمنخءلتسعيرخدماتهابأسعارمرتفعةفيالمدى
القصير 
.تعظيمالحصةالسوقية 
كماقدتسعىمؤسسةالتامينالىتعظيمحصتهافيالسدوقخدءلفتدر زمنيدةو لدكمدنخدءل
أسعارمنخفضةتمكنهامنزياد حجمالتعاقدات .
.البقاد 
فيظلاشتدادالمنافسةقدتلجأمؤسسةالتأمينالىتدنيةأسعارهالتجنبحد المنافسةوالوقوف
.

أمامهامنخءلاعتمادمدخلالتكاليفالمنخف
.ترقيةصور المؤسسة 

يلعددبالسددعردوراأساسدديافدديتنميددةصددور المؤسسددة فقدددتلجددأالددىتمييددزنفسددهامددنخددءل
استراتيجيةتسعيرمرتفعة(.سعيد  )2002
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ويجبأنيتوافرعددمنالشروطفيسياسةتسعيرخدمةالتأمينلضمانرضاالعميلوقيامد 
بالشرادوه هالشروطهي :
.يجبأنيكونالسدعركافيدةلتغطيدةالخسدار المتوقعدةومصداريفالشدركةاضدافةالىهدامش
الربحالمستهدفبشكلمناسبلتفاديخسائرعدمكفايةالسعر .
.عدمالمبالغةفيالسعربشكليتخطىحدودالريحالمعقوللضمانتعاملالزبائنم الشدركة
وعدمتحولهملشركاتتأمينأخرى .
.أنيناسبالسعرم درجةالخطرالمؤمنضدهبشكلعادللكلمنالزبونوالشركة 
.أنتكونتفاصيلالسعرسهلةالفهمللعميلبعيداعنصعوبةالتفسير .
عندالقيامبتسعيرخدماتهافإنمؤسسةالتأمينتهدفالىتحقيقثءثأهدافأساسيةوهي :
•تحقيقالقبوللخدماتهافيالسوق 
•تدعيموالمحافظةعلىمركزهاالتنافسي .
•زياد

األرباح(حمود

 )1998


وهناكاستراتيجيتانعندتسعيرالخدمةالتأمينيةوهما :
سياسة كشط السوق تتضددمنهد هاالسددتراتيجيةوض د أسددعارمرتفعددةلخدددماتهابغيددةالحصددولعلددىأكبددرقدددرمددن
األربددداحمدددنالفئدددات اتالددددخلالمرتفددد والتددديتقدددلحساسددديتهمللسدددعرنسدددبيا تكدددونهددد ه
االستراتيجيةمناسبةخصوصابالنسبةللخدماتالتأمينيدةالجديدد و لدكألنكميدةالمبيعداتمدن
الخدمةمنغيرالمتوق أنتتأثربالسعرلكونالخدمةجديد و لكمقارنةبالمراحلاألخرىفي
دور حيا الخدمةأينتلعبالمنافسةدورامؤثرافيتحديدالسعر 
:كمايمكناستخدامه هاالستراتيجيةالختبارالطلدبعلدىالخدمدة ا مدنالسدهلالبدددبسدعر
مرتف ثمتخفيض ا اقتضتظروفالسوق لك 
.كماأنالسعرالمرتف يمكنأنيساعدعلىخلقانطباامميزعنالمؤسسة 
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 استراتيجية التمكن من السوقعلىعكساالستراتيجيةاألولىفان يتمتسعيرالخدمةالتأمينيةالجديد بسدعرمدنخف

كوسديلة

للحصولعلىحصةتسويقيةمرتفعةفيالمراحلاألولىلتقديمالخدمة ثميدتمرفد السدعربعدد
لكتدريجياكلماسمحتالظروفب لك.ويمكنتطبيقه هاالستراتيجيةفيالظروفالتالية 
•احتمالوجودمنافسةقويةللخدمةمباشر بعدتقديمها؛ 
•فيحالةوجودمرونةطلبمرتفعةحتىولوكان لكفيبدايةتقديمالخدمة .
• عدددموجددودفئددةكافيددةمددن ويالدددخلالمرتف د يمكنهددامددنالحصددولعلددىالخدمددةبأسددعار
مرتفعة .
تحليل السعر النهائي:
انتحديدالسعرالنهائيبعدمرحلةأساسيةيتعينعلىالمؤسسةتوفيركلالشروطالءزمةلكي
يحققالسعرأهداف منخءلاألخ بعيناالعتبارمايلي 
.تحليلأسعارالمنافسين 
قبددلاختيددارالسددعرالنهددائيعلددىمؤسسددةالتددأمينأنتقددومبتحليددلاألسددعارالمطبقددةمددنطددرف
المنافسيناألمرال ييعطيهاتصوراللمجالال يتتحركفي وه ام أخ مستوىالجود بعين
االعتبار وه افيمايتعلقبتحديدأسعارخدماتهاالجديدد أوتعدديلأسدعارخددماتهاالحاليدةوفقدا
لظروفالسوق 
.تحديدمدىقبولالزبونللسعر :
عندتحديدسعرالخدمةالتأمينيةعلىالمؤسسةأنتقومبدراسةاألبعادالنفسيةللسعروأثرهعلى
الزبون ويقومالبعدالنفسيعلىأساسأنالزبونتكدونلديد فكدر مسدبقةعدنسدعرالخددمات
التييريدأنيقتنيهدافديشدكلحددأدندىوحددأعلدىللسدعر مدنجهدةأخدرىفدإنالسدعريعتبدر
مؤشراعلىالجود وله االمؤسسةعندتسعيرخدماتهاتحددالسعرال ييلقىقبولالزبون 
وتكمنأهميةالتسعيرلشدركاتالتدأمينفديارتباطد المباشدربتحقيدقايدراداتالشدركةوبالتدالي
حجددمأعمالهددا ناهيددكعددنكون د العنصددرالوحيدددمددنعناصددرالمددزيجالتسددويقيال د ييمثددل
اإليراداتخءفاللعناصراألخرىالتيتمثلالتكاليف .
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 : 3 - 2 - 2توزيع الخدمات التأمينية:
التوزي د هددومجموعددةالقنددواتأوالشددبكاتوالوسددطادال د ينيمكنددونالمؤسسددةمددنايصددال
المنتجاتوالخدماتالىالمستهلكينالنهائيينأوالىاألسواقالمستهدفة.وتكمدنأهميدةالتوزيد 
فيشدركاتالتدأمينفديعدد نقداطتدتلخصفديوجدودعءقدةدائمدةمد السدوق ضدرور تقبدل
الخطروضعفالمستوىالثقافيللزبونأمامعرو

شركاتالتأمين(.رمضان  )1998

.أهميةتوزي الخدمةالتأمينية 
تظهرأهميةالتوزي منخءلأثرهعلدىبداقيعناصدرالمدزيجالتسدويفي فددورهينطدويعلدى
تزويددددالمؤسسدددةبالوسددديلةالتددديتمكنهدددامدددنالوصدددولالدددىاألسدددواقالمسدددتهدفة وربطهدددا
بالمستهلكين اضافةالىأن يحققالمنفعةالزمنيةوالمكنية حيثالسلعةأوالخدمدةالمتميدز و
المعلنعنها والتيلهداسدعرجد ابال تعنديشديئاللمسدتهلكاالا اكاندتمتاحدةفديالوقدتو
المكانال ييريده .
كماتزيدأهميةالتوزي فيشركاتالتأميننظراالىأن فيظلغيابحمايةالخدماتالتأمينية
يصددعبتمييزهدداعددنخدددماتالمنافسددين وبالتدداليفددالتوزي بلعددبدورامهمدداتمپددرزخدددمات
المؤسسةومدیاتساعهاوتغلغلها اضافةالىتوعيةالوسطادال ينيتعامدلمعهدمبالشدكلالد ي
يزيدمناتاحةالخدمةللزبون 

وبشكلعامهناكأرب أساليبلتوزي الخدمةالتأمينيةحسبالدراسةالتيقامبهارمضانعدام
1998وهي :
 .1أسلوص البيع المباكر :حيث يتا بيع الخدمة مباكرة عذن طريذق المركذز الرئيسذي الشذركة
التأمين وذل عن طريق االتصال المباكر بذين العميذل والشذركة عذن طريذق موظفيهذا أو
عن طريق مندوبي المبيعات المعتمذدين لذديها وذلذ خصوصذا فذي حالذة الشذركة الحديثذة
التي ليس لها فروع
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 .2أسلوص الفروع :يتول المركز الرئيسي إنشاء فذروع فذي منذاطق جغرافيذة متعذددة وعذادة
المحافظات وهذها الشذ ل مذن الحلذول التنظيميذة حيذث يعذين مذدير فذرع مذع مجموعذة مذن
الموظفين لتخديا عمالء المنطقة.
 .3أسلوص التوكيالت :حيث تتعاقد الشركة مع م اتي أو أفراد بعقود وتوكيالت وذل لتمثيل
الشركة في منطقة جغرافيذة معينذة ويعتبذر الوكيذل منذدوبا ً عذن الشذركة فذي إدارة أعمالهذا
مقابذذل عمولذذة ويلتذذزم بحذذد أدن ذ يحذذدد عقذذد الوكالذذة ,حيذذث يمثذذل عقذذد الوكالذذة نظام ذا ً ال
مركزيا ً في تفويض السلطة والمس ولية ويحق للوكيل تمثيل أكثر من كركة.
 .4أسلوص االعتماد عل السماسرة :يمثل السمسار الم من لن وال يوجد عقد بينن وبين كركة
التأمين ول نن يأخه ترخيص مزاولة من جهات اإلكراش والرقابة ,وهها الترخيص يخولن
مزاولة المهنة لحساص أي كركة تذأمين يختارهذا العميذل .ويوجذد معذايير معينذة تأخذه بهذا
جهات اإلكراش والرقابة عند اختيار الوسطاء.

وفيدراسةأجريتفيعام2014فيبعد

الددولاألوربيدةتبدينأنأسدلوبالتدوكيءتهدو

األسلوباألكثراستخداماافيتوزي المنتجاتالتأمينيةالمتعلقةفيالحيدا بمتوسدط% 71بينمدا
يسيطرأسلوبالبي المباشرفيباقيالمنتجاتالتأمينيةبمتوسطيبلم )Marta ,2014(.%58
 4 - 2 - -2ترويج الخدمة التأمينية  :
عددرف(& Keller

)1999,Kotlerمفهددومتددرويجالخدمددةالتأمينيددةبأن د ":مجموعددةالوسددائلالتددي

تستخدمهاالمنظمةفيمحاولةمنهااإلعءمواقنااوت كيرالعمدءدبمنتجاتهداالتديتبيعهدا".كمدا
يقدمتعريفامشابهةللترويجفيالمؤسساتالماليةوهو":الترويجمجموعةمدنجهدوداالتصدال
التدديتقددومبهدداالمؤسسددةالماليددةإلمدددادالعمددءدبالمعلومدداتالمتعلقددةعددنالمزايدداالخاصددةبهددا
وبخدماتها واثار اهتمامهمبهاواقناعهمبقددرتهاعلدىاشدبااحاجداتهمورغبداتهمو لدكبهددف
دفعهمالىاتخا قرارالتعاملم المؤسسةالمالية ومنثماستمراره االتعاملفيالمستقبل"۔ 
ويمكنناتعريفالترويجفيشركاتالتأمينبأن النشاطالمتضمنللتوعيةونشرالثقافةالتأمينيدة
بينالجمهور بهدفترغيبهمواقناعهمبأهميةالتأمينفديتقدديمالحمايدةالماليدةضددالمخداطر
التييتعرضونلها .
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تستخدمشركاتالتأمينمختلفعناصرالمزيجالترويجيلتحقيقأهدافهاالتسويقيةنتيجدةتدأثير
عد متغيراتتتمثلفيطبيعةالسدوقوطبيعدةالخدمدةومراحدلدور حياتيداوفلسدفةوسياسدات
اإلدار وحجمالمبيعاتوالمواردالمتاحةللترويج .

 .أهمية ترويج الخدمة التأمينية
تعودأهميةالترويجفيشركاتالتأمينكون يق علىعاتق مجموعةمنالمهامهي :
•مساعد العميدلفديالتعدرفعلدىمنتجداتشدركةالتدأمينواألندوااالمختلفدةللوثدائقوج بد 
للشراد؛ 
•نشرالثقافةالتأمينيةبينالجماهيرال ينيحتملأنيستفيدوامنه هالخدمةوتوعيتهم 
•زياد قيمةالمندتج أياظهدارمنداف خدمدةالتدأمينللعميدل•اعطدادصدور جيدد عدنشدركة
التأمينومنتجاتها وتحسينه هالصور ؛ 
•اقنددااالعميددلبددأنخدددماتالشددركةتقدددمأفضددلالحلددولالتأمينيددةلد مقارنددةبتلددكالتدديتقدددمها
الشركاتالمنافسة 
•ت كيرالعمءدبتوفرالخدمةوحثهمودفعهمنحوشرادها 
•المحافظةعلىاالتصالم العمءدالحاليينكييتمكنوامنتحقيقاالستفاد المثلدىلخددمات
الشدركة باإلضددافةالددىاعءمهدمبأحدددثالتطددوراتالتديتوصددلتاليهدداشدركةالتددأمينلضددمان
استمراريةالتعاملمعهم؛ 



ويتضمنالمزيجالترويجيلشركاتالتأمينعد عناصرمنأهمها :
اإلعءن:تكمدنأهميدةاإلعدءنفديشدركاتالتدأمينفدياألسدواقالناميدةفديانخفدا

مسدتوى

الوعيالتأميني وهواألمرال ييستوجبمجهوداتأكبدرإلقندااالعمدءدالحداليينوالمدرتقبين
25

بأهميةخدماتالتأمين عمىالرغممنانخفا

نفقاتاإلعءنفيشركاتالتأمينمقارندةامد 

غيرهامنالصناعات .
تبنيالنشاطاتاالجتماعية:تستخدمالشدركاتالماليدةبشدكلعدامرعايدةاألنشدطةاالجتماعيدة
المختلفةفيمنطقةعملهالترويجنفسها وهوماينطبقعلدىشدركاتالتدأمينلتحقيدقاألهدداف
االتصاليةم العمءدوكافةأفرادالمجتم  .
العءقاتالعامة:تلجأشركاتالتأمينألنشطةالعءقاتالعامةالمختلفةإلظهارمزايداالشدركة
التنافسدديةغيددرالسددعريةمددنخددءلتعزيددزالثقددةبأنشددطتهالدددىالجمهددوروكدد لكاالطمئنددان
لمعامءتهاومدىوفائهابالتزاماتهاوهوماتقومب أنشطةالعءقاتالعامةالمختلفة .
البيد الشخصددي:يتضددمنمفهددومالبيد الشخصدديتددلرويجلسددللعةأوخدمددلةمعينددلةلمشددلتري
مرتقددلبمددلنخددءلعمليددلةاالتصددالالمباشددلرويددتم لددكمددنخددءلأوبواسددطةرجددلالبي د 
واستناداالىطبيعةالخدمةالتأمينيةتتبنىشركاتالتأمينالبي الشخصيبشكلواس فيترويج
خدماتهاوهومايتطلبمواصفاتخاصةفيرجالالبي ليسدتطيعواتحقيدقاألهددافالتسدويقية
فياقندااالعمدءدالمحتملدينبالتعامدلمد الشدركة كمداأنبندادعءقداتطيبدةبدينرجدلالبيد 
والعميلتعدالخطو األهمفياستمرارعءقةالعميلبشركةالتأمينالحقا ا(.أبونبعة  )2005
وه كذا فإن وضع وتبني استراتيجيات تسمويقية فعالمة يسماعد شمركة التمأمين فمي الوصمول إلم
أكبر شريحة سوقية من العمالء الحاليين والمحتملين لتحقيم كل من أهداف الشركة التشمغيلية
وكممذلك أه مدافها األخممر فممي الحفمماظ عل م مسممتو جيممد مممن التواصممل والتفاعممل مممع مختل مف
األطراف في مجتمعها.
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الفصل الثالث
قرار المستهلك للمنتجات التأمينية

سنقومفديهد االفصدلبداالطءاعلدىمفهدومقدرارالمسدتهلكبصدور عموميدةومكونداتهد ا
القرارومراحلتشكيل وفقأحدثاآلرادوالمباحثفيه االصدد .
تطورتمفاهيمالتسويقعبرسنواتعديد وصوالالىمفهومالمستهلكالتسدويقيعبدرتركيدز
المؤسساتعلىالعمءدبشكلفرديمنخءلالعرو

والخدماتالفرديدة ومدنخدءلانشداد

قنواتاتصالخاصةبهدم وتجمد المعلومداتعدنكدلعميدلعلدىحدد كالمعلومداتالتاريخيدة
حددولتعددامءتهموتددركيبتيهمالسددكانية انطءقددامددنه ددفأننمددواألربدداحيتحقددقمددنخددءل
االسددتحوا عل دىحصددةكبيددر مددننفقدداتالمسددتهلكينكنتيجددةلدرجددةالددوالدالعاليددةلمنتجددات
المؤسسة ) (Solomon, M., et al., 2006
1- 3مفهوم قرار المستهلك
تناولالعديدمنالباحثينمفهومقرارالمستهلكوفقالعديدمنوجهاتالنظروالمدارسالعلمية
بمايتفقم مختلفاألدبياتالتسويقيةكخطو أولىلفهدممكونداتهد االمفهدوموللوقدوفعلدى
المتغيراتالمؤثر في 
فتعددرفعمليددةاتخددا القددرارلدددىالمسددتهلكعل دىأنه داالعمليددةالتدديتتضددمنقيدداماألفددرادأو
الجماعدداتباختيددارواسددتخداموالتخلدديعددنالمنتجدداتوالخدددماتفدديسددبيلاشددبااحاجدداتهم
ورغباتهم(Solomon, M., et al., 2006).



منجهةأخرىهناكمنيرىأنقرارالمسدتهلكهدومفهدومواسد يتجداوزشدرادالسدل ويمتدد
الىماقبلهافيعقولالمستهلكينوالمفاضدلةبدينالبددائلالمتاحدةبعيوبهداومميزاتهداوصدوال
التخا قدرارالشدراد  ويمتددالدىمدابعدد لدكباسدتخدامالسدل
) Matian,2006
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وسدلوكمدابعددالشدراد(Khan, .

ويوجدثءثخصائصجوهريةيتصفبهاقرارالمستهلكهي :
 .1يتضمن قرار المستهل نوعين من األنشطة يشمل أحدهما مجموعة من األنشطة الجسدية
كالتسو والتواصل مع المسوقين وجمع المعلومات ,بينما يتضمن النوع اآلخر مجموعذة
األنشطة الههنية كتحميل المعلومات واتخاذ القرار الشرائي.
 .2قرار المستهل ليس قرارا اعتباطيا أو عشوائيا في أغي األحيان  ,وإنما يح من ويوجهن
هدش أو مجموعة من األهداش ترمي إل إكباع حاجات المستهل غير المشبعة حاليا .
 .3عملية اتخا ذ القذرار قذد ت ذون فرديذة أو جماعيذة ,فذبعض القذرارات يتخذهها الفذرد بمفذرد
دون اكتراأل أو تأثير من اآلخذرين كشذراء كتذاص مذا أو كذراء المالبذس الشخصذية ,بينمذا
تحتاج بعض القرارات األخرا إل إكراأل أفراد آخرين كقرار األسذرة فذي قضذاء عطلذة
الصيد في الخارج.

)(AL-Jeraisy,2008

2-3مكونات قرار المستهلك :
يتضددمنقددرارالمسددتهلكث دءثمكوندداتهامددة تشددكلالمرتكددزاتالتسددويقيةلتحليددلوفه دمه د ه
العمليةوهي:المستهلكوأنشطت وك لكاستجابات كمايلي :
المستهلك:يتمثلفيالمستفيدالنهائيمنحياز المنتجأوالخدمة ويتضمنمفهدومالمسدتهلك
ك دءمددنالفددارد والمؤسسددات.فالمسددتهلكوناألفددراديقومددونبشددرادالسددم والخدددماتإلشددباا
حاجاتهمالشخصية بينمايقومالمستهلكونالمؤسساتيونبشرادالسل والخدماتالستخدامهافي
انتددداجسدددل أخدددرىأوإلعددداد بيعهدددالمسدددتهلكينآخدددرين)أفدددرادأومؤسسدددات(أوالسدددتخدامها
للمحافظةعلىسويةالعمدلواإلنتداجفديالمؤسسدة.كمدايشدملمفهدومالمسدتهلكالمؤسسديكدء
منالمؤسساتالربحيةأوغيرالربحيةكالجمعياتاألهليةوالمؤسساتالحكومية .
أنشددطةالمسددتهلك:تعبددرعددنأفعددالالمسدتهلكينتجدداهالمنتجدداتأوالخدددماتوتشددملأنشددطة
الشرادواالستخداموالتخلص حيثتشيرأنشطةالشدرادالدىحيداز السدل اضدافةاالدىاألنشدطة
األخددرىالمرتبطددةبعمليددةالشددرادكجمد وتقيدديمالمعلومدداتحددولالسدلعة كمدداتتضددمنأنشددطة
االستخدامتوقيتومكانووسيلةاالستخداملمايتمشراؤه بينمداتشدملأنشدطةالدتخلصالطدرق
التييتخلصبهاالمستهلكمنالمنتجاتبعداستخدامهاوتتضمنالتخلصبشكلكامل أواعاد 
التدويرأواعاد االستخدامكالتبراأواعاد البي  ..
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اسددتجاباتالمسددتهلك:وتشددملردودأفعددالالمسددتهلكالعاطفيددةوال هنيددةوالسددلوكيةتجدداه
المنتجدداتوأنشددطةتسددويقها.حيددثتعكددساالسددتجاباتالعاطفيددةأواالنفعاليددةللمسددتهلكتجدداه
المنتجاتالمشترا منجهةأخرىتشدملاسدتجاباتالمسدتهلكال هنيدةآرادهومعتقداتد حدول
المنتجوتقيديمايجابيداتوسدلبياتالحصدولعليد و لدكلعءمدةتجاريدةمعيندةأولمجموعدةمدن
السل أمااالستجاباتالسلوكيةفتتمثلفيالقراراتواإلجراداتالظاهر التييبديهاالمسدتهلك
علنا ا (Frank, R.Kardes, et al.2008.).
3-3مراحل قرار المستهلك:
كغيرهمنالقدرارات يمدرالقدرارالشدرائيبسلسدلةمدنالخطدواتالمتتابعدةوالمترابطدةلتحقيدق
المنفعةالمطلوبةوإلشبااالحاجةمناقتنادواستخدامالمنتج ابتداد منمءحظةالمشكلةوجم 
المعلوماتالءزمةوتقييمالبدائلوشرادالسلعةومنثماستعمالهاوصدوال الدىمرحلدةتقيديممدا
بعدالشرادوهومايسمىنمو جقدرارالمسدتهلك  Decision Consumer Modelأو نمموذج
 Engel –Blackwell – Miniard Modelنسبة للباحث الذي وضعس ألولمر عدام1968
)Keria, Kontot, et al. 2016).حيثتقسمه هالمراحلوفقتسلسلهاالزمنيالدىمراحدلمداقبدل
الشرادومراحلمابعدالشرادوفقالخطواتالتالية:
 .1مالحظة المشكلة :وتشير إل مرحلة الشعور بالحاجة وعدم االكتفاء وبالتالي الرغبذة فذي
اقتناء منتج معذين ,فذإن هذه الذدوافع تنشذأ نتيجذة المذ ثرات الداخليذة كالشذعور بذالجوع أو
العطش أو نتيجة م ثرات خارجية كتذأثير اإلعالنذات أو العذادات واألذوا فذي المجتمذع,
ويتشذ ل الشذذعور بالحاجذذة بشذ ل اساسذذي مذذن التبذذاين أو الفجذذوة مذذا بذذين كذذل مذذن الوضذذع
األمثذذل أو الوضذذع المرغذذوص و المتوقذذع مذذن قبذذل المسذذتهل والوضذذع الفعل ذي أو الوضذذع
الناتج عن التجربة العملية لما يتا كراؤ من منتجات.
 .2جمع المعلومات :يحتاج المستهل إل معلومات كافيذة حذول المنتجذات التذي تلبذي حاجتذن
المست شفة في الخطوة األول  ,ليتم ن من است مال عملية اتخاذ القرار وفق أسذس سذليمة
وبعيذذدة عذذن المخذذاطرة مذذا أم ذذن ,يعتمذذد المسذذتهل عل ذ مصذذادر داخليذذة تذذرتبط بذذهاكرة
المستهل وما تختزنن من آراء نتيجة اقتناء أو استخدام المنتج واالنطباع الهي تركتن لدين
القرارات الشرائية السابقة ,أي أن المستهل يسترجع هه المعلومذات خذالل عمليذة اتخذاذ
القرار وكهل يلجذأ المسذتهل إلذ المصذادر الخارجيذة للمعلومذات بهذدش سذد الذنقص فذي
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المعلومات الداخلية ليست مل محاوالتن لللمذام ب افذة التفاصذيل بغيذة تفذادي خطذر اختيذار
المنتج الخاطئ.
 .3تقييم البدائل المتاحة :يجمع المستهل ما يحتاجن من معلومات عن المنتجات واألسذوا ,
وتغطي هه المعلومذات العديذد مذن البذدائل المتاحذة فذي األسذوا لتلبيذة حاجاتذن و ا كذباع
رغباتذن وهذو مذا يسذذتوجي القيذذام بعلميذة تقيذذيا ومفاضذلة بذذين هذه البذدائل الختيذذار البذذديل
المناسذذي ,وه ذي الخطذذوة الثالثذذة فذذي عمليذذة اتخذذاذ القذذرار الشذذرائي .و ذل ذ ضذذمن مجذذال
مقبول لدين ما بين حد أدن وحد أعل للمواصفات المطلوبة من وجهة نظذر أو المعذايير
الواجي توفرهذا ,وتختلذد طبيعذة هذه المواصذفات تبعذا ً لتفضذيالت المسذتهل وإم انياتذن
وتصو ارتن عن مستوا اإلكباع الهي يرغذي بذن ,كذأن يحذدد السذعر كمعيذار أساسذي فذي
عملية التقييا أو الجودة ,أو كالهما ضمن حدود معينة.
 .4مرحل ة الش راء :تبذدأ هذه المرحلذة بعذد االنتهذذاء مذن عمليذة تقيذذيا البذدائل واختيذار البذذديل
األنسي مرورا ً بلحظة الشراء الفعلي للعالمة التجاريذة التذي تذا تفضذيلها ,إال أن اسذت مال
قرار الشراء والحصول علذ المنذتج قذد يتذأثر بذبعض المذ ثرات ممذا يعيذق اسذت مال هذها
اإلجذذراء أو ي جلذذن وبذذنفس الوقذذت قذذد تذ دي هذه المذ ثرات إلذ تحفيذذز المسذذتهل للقذذدام
عم إتمام الشراء حيث يوجد عامالن رئيسان ما بذين نيذة الشذراء وقذرار الشذراء الفعلذي
وهمذذا :مواقذذد اآلخذذرين تجذذا قذذرار الشذذراء ويعتمذذد تذذأثير هذه المواقذذد عل ذ مذذدا قذذوة
مواقد اآلخرين من جهة وحجا الحوافز لدا الشاري لتحقيق ما يتمنا من عملية الشراء
ومن جهة أخرا يتأثر قرار الشراء الفعلي بالعوامل الظرفية غير المتوقعة situational
 unexpected factorsالتذذي تغيذذر األسذذس التذذي يعتمذذدها المسذذتهل فذذي نيت ذن للشذذراء
كتغير مستوا الدخل أو ظهور الحاجة لمنتجات أخرا أكثر أولوية ,وكنتيجة يم ن القول
أن الرغبة في الشراء وتفضيالت المستهل ال تتحول دائما ً إل كذراء فعلذي ,حيذث توجذن
السلوأل الشرائي و ال تحدد بش ٍل كامل.
 .5مرحلة ما بعد الشراء:
وهيالمرحلةالتيتبدأبعداقتنادالمنتجواستعمال عبررد الفعدلالتدييبدديهاالمسدتهلكنتيجدة
تجربت د ومعرفت د بمزايدداومسدداوئمدداقددررشددراده ورد الفعممل هممذخ قممد تممتمخ

عممن رضمما

المسمممتهلك أو عمممدم رضممماء بنممماء علممم الفجممموة ممممابين المواصمممفات الفعليمممة للمنمممتج وتوقعمممات
المستهلك السابقة كمافيالشكلحيثيتحولالمستهلكفيحالرضاهالدىزبدوندائدمويزيدد
مناستخدام للمنتجأويعاودالشرادعلىأقلتقدير أمافيالحالةالمعاكسة)حالةعدمالرضا(
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فإنأمامالمستهلكخيارينفيأاليقومبأيرد فعدلويصدنفالمندتج خدارجتفضديءت مسدتقبء
وأنيقومبرد فعلسلبيةمنخءلالشكوىأوالتحولالدىماركدةأخدرىأواعطدادمعلومدات
سلبيةلغيرهمنالمستهلكين((Blythe, 2005(). Lancaster, Geoff and) Massingham,2011



يمرعمءدشركاتالتأمينبالمراحلنفسهاعنداتخا قراراتهمفيالتعاملم أيمنالشركات
المتاحةفديالسدوقوفدقمدايميدزكدلشدركةوهدومدايدؤديالدىتشدكيلسدلمتفضديءتهدؤالد
العمءدتجاهكلشركةوماتقدم منحزمةمنتجاتتأمينيدةمد مراعدا الطبيعدةالخاصدةلهد ه
المنتجات وهو ما يترك أثرا واضحا فمي ا سمتراتيجيات التسمويقية لهمذخ الشمركات فيمما تهمدف
اليممس لجممذب العمممالء وحممثهم عل م اتخمماذ القممرارات ا سممتهالكية ا يجابيممة تجمماخ ممما تقدمممس مممن
منتجات.
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الفصل الرابع
سوق التأمين في اإلمارات
يُعدسوقالتأمينفيدولدةاإلمداراتأحدداألسدواقالمتميدز فديالمنطقدةوالعدالمومدناألسدواق
ءابسددببالنمددوالمتزايدددفدديحجددماألعمددالنتيجددةتطددويرالتشددريعاتالتنظيميددة
الواعددد مسددتقب 
واهتمامالشركاتالعالميةللتواجدفيها .
وتصدرقطااالتأمينبدولةاإلماراتالترتيباألوللحجمأقسداطالتدأمينعلدىمسدتوىأسدواق
التأمينبالدولالعربيةومنطقةشمالافريقياMENAعدام 2017وفقدا اإلصددارات«»Sigma
و لكللسنةالعاشر علىالتوالي كماتشيرمعظمنتائجأعمالشركاتالتأمينفديعدام2018
الىتحققأرباحمقارنةبعام 2017باإلضافةالىتحسيندرجةانتقدادالمخداطرعلدىمسدتوى
السوقككل .
كمايعدقطااالتأمينبدولةاإلماراتأحدأنشطالقطاعات نظرا الدورهالحيويلخدمةاالقتصاد
الوطني وال يانعكسعليزياد معدالتنمومساهمت فيالناتجالمحلىاإلجماليللدولة .
ونددودالتأكيدددعلددىأنسددوقالتددأمينباإلمدداراتيعدددأيض دا امددناألسددواقالجا بددةلءسددتثمارات
الدولية ا تحرصكبرىشركاتالتدأمينالعالميدةفديالتواجددفديسدوقالتدأمينبالدولدةنظدرا ا
لقو والمءد الماليةلسوقالتأميناإلماراتي .
ويُتوق أن َيستمرقطااالتدأمينبالدولدةفديتحقيدقالريداد نظدرا الددورهالفعدالفديدعدمالتنميدة
االقتصادية م المحافظةعلىالتطورفيالسنواتالمقبلةلمافي صالحاالقتصادالوطني .
هناكالعديدمنالعواملالتديأسدهمتفديريداد سدوقالتدأمينبدولدةاإلمداراتومدنأبدرز10
عوامدلهدي:نمدوالنشداطاالقتصداديفديالدولددة وتنظديموتطدويرقطدااالتدامينعلدىمسددتوى
الدولددةوتطبيددقأفضددل المعدداييرالدوليددةمددنحيددثالتنظدديموالرقابددة وتطبيددقالتعليمدداتالماليددة
الصادر منهيئةالتأمينوالتيمنشدأنهازيداد المدءد الماليدةلشدركاتالتدأمينومواجهدةأي
تحدياتفيالمستقبل وتطويرالتشريعاتالمنظمةألعمالالتأمينوالمهنالمرتبطةبد والعمدل
علىاصدارالتشريعاتالمنظمةللسوقمنمنظدوراستشدرافالمسدتقبل وقدو المراكدزالماليدة
للشركاتالعاملةفيالدولةونشاطهافيالسوق .
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أيضاامنبينالعواملتنواالتغطياتالتأمينيدةالمقدمدةبقطدااالتدأمين واالبتكدارفديالخددمات
والتغطياتالتأمينية وتحولهيئةالتأمينالىهيئدة كيدةمدنخدءلتبندىتقدديمالخددماتال كيدة
للمتعاملينماأسهمفيتطويروتعزيزتنافسديةأدادقطدااالتدأمين والتددريبالمسدتمرللعداملين
فيالقطاا ووجودأفضدلالخبدرادالفنيدينوالمداليينواالكتدواريينالعداملينفديسدوقالتدأمين 
واالهتمامبعنصراالبتكارفيمجالالتأمين منخدءلاطدءقمسدابقةسدنويةلتشدجي االبتكدار
فيالقطاا .
يُتوقددد أن َيسدددتمرقطدددااالتدددأمينبدولدددةاإلمددداراتفددديتحقيدددقدورهالفعدددالفددديدعدددمالتنميدددة
االقتصادية م المحافظةعلىمعددالتنمدومرتفعدةبدأكثرمدن%10فديالسدنواتالمقبلدة ا 
تعكسالمؤشراتالماليةوالفنيةمدىالتطورال يحقق سوقالتأمينبدولةاإلمارات ومايؤكد
أهميةه االقطااودورهالحيويلءقتصادالوطنيحجماألقساطالمكتتبةلسوقالتأمينبالدولة .

وتشيرنتائجعملياتقطااالتأمينخءلالسنواتالسدابقةالدىنمدوالقطداابمتوسدطمعددلنمدو
%10سنويا ا وبلماجمالياألقساطالمكتتبةالى43.7ملياردرهمفينهايةعام 2018األمر
ال ييعنىاستمرارالمحافظةعلىريداد سدوقالتدأميناإلمداراتيعلدىمسدتوىالددولالعربيدة
وشمالافريقياخءلالسنواتالمقبلة والتيتتحققفياطارماتقومب هيئةالتأمينمنتطدوير
للتشددريعاتوالتعليمدداتبمددايتماشدددىمدد أفضددلالممارسدداتالعالميدددة باإلضددافةالددىتطبيدددق
التعليماتالماليدةبشدكلكامدلفديعدام 2018والتديمنحدتاألسدبقيةلرمداراتعلدىمسدتوى
الشرقاألوسطفيتبنيأحدثمتطلباتقياسالمءد المالية .
وقامتهيئةالتأمينبتحقيقعددمناإلنجازاتالتيتسهمفيمجالاستشرافالمسدتقبلفديمدا
يتعلقبعملياتالتأمين منها :
 -1مراجعة التشريعات ال ُمنظمة في ما يتعلق بتبادل المعلومات بين أسوا التأمين الدولية,
 -2ضمان توحيد آلية انتقال البيانات عل المستوي الدولي.والعمذل علذ مشذروع ت ويذد جميذع
وثائق التأمين المصدرة باإلمارات,
 -3العمل عل تفعيل نظام عقود التأمين الهكيةSmart contracts ,
 -4التنسذذيق وربذذط البيانذذات مذذع الجهذذات الرقابيذذة األخذذرا بدولذذة اإلمذذارات مذذن دوائذذر التنميذذة
االقتصادية والمناطق الحرة المالية وغيرها من الجهات ذات العالقة,
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-5بنددادقاعددد بياندداترقميددةتحقيق داالتوجهدداتدولددةاإلم داراتبه د االشددأنمددنخددءلتطبيددق
«الشهاداتالرقمية»بحلولعام 2021حيدثقامدتهيئدةالتدأمينبدالتحولالرقمديفديمجدال
الشددكاوىوالقيدددوالتددرخيص حيددثيددتمانجددازالمعددامءتبدددونالحاجددةالددىمراجعددةالمتعامددل
للهيئة .
-6اعدادتعليماتخاصةبتنظيماعمالاعاد التأمين 
-7تنظيمعملياتالتاميناإللكتروني 
-8دراسةسبلتبنىوتطبيقsolvency IIIفيشركاتالتأمينبالدولة 
-9تجهيزشركاتالتأمينلءستعدادلتطبيقمتطلباتIFRS 17فيالمستقبل 
أماسوقالتأمينالصحيفياإلماراتفهوينموبوتير متسارعة و لكبفضلمبدادر التغطيدة
الصحية اإللزاميةالتياتخ تهاالحكومة والتديهدياآلنفديطدورالتنفيد فديكدلمدنأبدوظبي
ودبدديوعجمددانوالشددارقةوفق داالتقريددرحددديثنشددرت شددركة«انفلونتشددالبددزنسمددان» ومددن
المتوق أنيحققنموااكبيراابين .2023-2018

وقالالتقريرانالنموالمرتف فيأقساطالتأمينالصدحي خدءلالفتدر  2015-2011بمعددل
نموسنويمركبيزيدعن %20كانالمحركالرئيسللنموثنائيالعددفيسدوقاإلمدارات
في 2017-2016بمعدلنموسنويمركبقدره %13وشهداختراقالتأمينالصدحينمدواا
ملحوظااعلىخلفيةتطبيدقالتدأمينالصدحياإللزامديفديأبدوظبي مند مدايقدربمدنعقددمدن
الزمن ومنثمفيكلمندبيوالشارقة فيغمر التحولنحوالرعايةالصحيةالخاصة .

وأشارتقرير«انفلونتشالبزنسمان»الىأناإلماراتتعدموطناالمجموعةواسعةمدنقطداا
الرعايةالصحيةالتابعةللقطااالخاصوترعاهالحكومةويتطوربسرعة والد ييدوفرمسدتوى
عاليداامدنالرعايددةالصدحيةللسدكان.وتُعدددسياسداتالتددأمينالصدحيجدزدااأساسددياامدنخدددمات
الرعايةالصحية حيثانهاتغطيالتكاليفالمتعلقدةبالنفقداتالطبيدة وكد لكالنفقداتالجراحيدة
لحامليوثائقالتأمين .
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ويتمدف التكاليفالمتكبد أثنادعءجالمري

بالكاملمنقبلشدركةالتدأمينمقددما ا أوبشدكل

غيرمباشرمنخءلالسداد وفقااللشروطواألحكامالمحدد مسبقا ا .
وكددانتقريددرصدددرعددنشددركة«ألددبنكابيددت»المتخصصددةفدديمجددالاالستشدداراتالماليددة
والمصرفيةالتيتتخ مندبيمقراالها توقّ أنتسجلأسواقالتأمينفيدولةاإلماراتأسرا
نموسنويبنسبة%12.1خءلاألعوام2016للل 2021مرجعاا لكلتطبيدققدانونالتدأمين
الصحياإللزامي اضافةالىتزايدعددالسكانومشاري تطويرالبنيةالتحتيةوانتعاشالنشداط
االقتصاديال يأسهمفيدعمالنموفيالدولة.و كرالتقريرأنتطبيققدانونالتدأمينالصدحي
اإللزاميأسهمفيزياد األقساطالتأمينيةالمكتتبةفيدولةاإلماراتخءلالسدنواتاألخيدر .
هياة التأمين باإلمارات ) https://ia.gov.ae/ar/open-data/reports,


كانتشركةدبيللتأمينأولشركةتأمينمحليةيتمتشكيلهافيدبيعندماتأسستعام.1970
انقسطالتأمينله االعدامالد ياكتبتد دبديللتدأمينفديطريقد الدىالوصدولالدى500مليدون
درهمفيعام. 2018عءو على لك علىالرغممنه االنموالحاد تظلدبيللتأمينمن
بينأفضلالشركاتأدا ادمنحيثربحيةاالكتتاب.تقديرااألدائهاوتوقعاتها قيمتAM Best
تصنيفالقو الماليةللأ(-ممتاز)م توقعاتمستقر .بموجب""P&Cو"ترخيصالحيدا " 
تقدم"دبيللتأمين"مجموعةمتنوعةمنالمنتجاتبمافي لدكالممتلكداتوالتعويضداتالمهنيدة
والبحريددةوحيددا المجموعددةوالطبيددةوالعديدددمددنالخطددوطالتخصصدديةاألخددرىبمددافددي لددك
االئتمانوالسءمة.تفخردبيللتأمينفيشراكةم كبارشدركاتاعداد التدأمينالدوليدةلتزويدد
عمءئنابالحلولالءزمدةلجميد احتياجداتهمالتقليديدةوادار المخداطرغيدرالتقليديدة.تدوفردبدي
للتأمينالقدراتفيجمي خطوطالتأمين بدعممنروادفياعاد التأمينالعالميمثلSCOR
فيفرنسا وHanover ReوCCRفيألمانيا و Partner Reال  .
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الجانب العملي

منهجية الدراسة :اعتمم البةحث عل منهجية البحث الالصفي ,أسلال التصمي
المقطعي المفرم بسح

عينة الاحم (ي محةاللة الالصال لك افرام مجتما المراسة

لقلة عممه نسبية التحلي نتةيجهة .
مصادر الدراسة:
اعتمم البةحث عل المصةمر التةلية رتمة المراسة بهمف تحقيو األهماف المقةمة
ألجلهة:
المصادر األولية :ب رب تالفير البيةنة
المراسة

السةبقة ها

تكالين استبةنة تضمن

المتعلقة بةلمراسة قة البةحث بةلرجال إل

الع قة بتصمي استبةنة متخصصة لجما البيةنة

البةلتةلي ت

قسمين رييسيين همة:
 :تتضمن األسيلة الخةصة بمت ي ار

القس األال الالثةني الالثةلث الالرابا الالخةم
المراسة كمة يلي:
القسم األول  :سيةسة المنتا
القسم الثاني  :سيةسة التسعير
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القسم الثالث  :سيةسة التراليا
القسم الرابع  :سيةسة التالزيا
القسم الخامس :سؤا مبةشر حال المت ير التةبا
القسم السادس :الهال القس الخةب بةألسيلة التي تتعلو بةلخصةيب الميمالارافية
لعينة المراسة من خ

ث ثة مت ي ار

هي (مكةن تالاجم الشركة ,عمي حةلي اال

سةبو ,مجة عم الشركة,
المصادر الثانوية :الهي المصةمر التي من خ لهة يت جما المعلالمة
بةلجةن

النظري من خ

العربية ,الاألجنبية ,الالمج

 :البحالث ,المراسة

المتعلقة

السةبقة ,الرسةي الجةمعية ,الالكت

العلمية ,الالبحث الالمطةلعة في مالاقا اتنترن

المتعلقة بمالضال المراسة.
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المختلفة

أداة الدراسة:
ت اعتمةم المقةيي

التةلية في تصم استبيةن المراسة:



عبارة

المتغير 

القياس 

المصدر 

أفض البالالب التي تقم ما مجمالعة
خممة
تالاك

مسةنم

شركة مبي للتيمين التطالر ال

تبتكر خممة

تيمينية جميم بةستمرار

(معة 2017 ,



تقم شركة مبي للتيمين تشكيلة كبير
مرضية من المنتجة

سيةسة

الخممة 

سيةسة

التسعير 

التيمينية.

تقم شركة مبي للتيمين استجةبة
مرضية في خممة العم
تقم شركة مبي للاتيمين استجةبة
منةسبة في ح الشكةال المقممة

)(Dimpin & Ashish,2014

احترفية
ا
تمتلك شركة مبي للاتيمين كةم ار
يعتمم عليه
أتلق معةملة لطيفة محترمة عنممة
أتالاص ما الشركة
أفض الشركة ها

السعر األق ب ب

النظر عن اتعتبة ار األخر .
تقم شركة مبي للتيمين اسعةر تنةفسية
أختةر الالثيقة التي تتنةس
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ما إمكةنة

(معة 2017 ,



الشركة المةمية ب ب النظر عن
ممي از البالليصة
نظري أخبةر شركة مبي للتيمين

تلف

في السةي ارع
تشجعني إع نة

شركة مبي للتيمين

للتعةم معهة
سياسةالترويج 

تلف

نظري معلالمة

الأخبةر شركة
الاألحماث

مبي للتيمين في المنةسبة

(معة 2017 ,



اتجتمةعية.
تحةفظ شركة مبي للتيمين عل
التالاص معي الاممامي بجميمهة
بةستمرار.
تمتلك شركة مبي للتيمين انتشة ار
ج رافية مرضية
يشجعني رجة المبيعة

سياسةالتوزي



عل التعةم

ما الشركة.

(معة 2017 ,

السةي ش ار البالالب المتةحة عبر
اتنترن

التي تقممهة الشركة جهابة
الفعةلة

سؤالمباشرحولالمتغير
التاب



سالف أتعةم مجمما ما شركة مبي
للتيمين
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ت اتعتمةم عل مقية

المسةفة

المتسةالية ليكر الخمةسي

اتستجةبة

مالافو بشم

مالافو

محةيم

اير مالافو

المرجة

5

4

3

2

اير مالافو
بشم
1

جمع البيانات وتحليلها:
بع ا ا ا اام تص ا ا ا اامي اتس ا ا ا ااتبيةن ,ق ا ا ا ااة البةح ا ا ا ااث بةلتالاصا ا ا ا ا م ا ا ا ااا ص ا ا ا اانة القا ا ا ا ارار ل ا ا ا اام
العم

(المسااؤاللين عاان اب ا ار العقاام التاايميني :ماامير الم االارم البش ارية ,الماامير المااةلي,

الممير العة  ,الت بنةؤ عبر منصة  ,Google Formsالت تحصاي ( 38اساتبةنة
خا

ماام

أساابالعين الهلااك عباار إرسااةله بالاسااطة البرياام ارلكترالنااي  ,البعاام فلتاار

النتةيا تا حاهف ) 2اساتبةنة لعام جمياة ارجةباة عليهاة ,ليصابد العامم النهاةيي (36
استبةنة صةلحة ألاراب البحث البةلتةلي قية
بتيثير السيةسة

المت ي ار الاختبةر الفرضية

المتعلقاة

التساليقية عل قرار المستهلك بإعةم ش ار الخممة مالضا المراسة.
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األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تا ا اتس ااتعةنة بةلبرن ااةما ارحص ااةيي (V.19
بمت ي ا ا ار

 SPSSلتحليا ا البيةن ااة

الم ارسا ااة الاختبا ااةر الفرضا ااية  ,الاسا ااتلز هلا ااك اسا ااتخما مقا ااةيي

الالصا اافي الارحصا ااة اتسا ااتمتلي ,الفيما ااة يلا ااي نا اامر األسا ااةلي

الخةص ااة
ارحصا ااة

ارحصا ااةيية التا ااي ت ا ا

استخمامهة في المراسة:
 مقاييس اإلحصاء الوصفي :ت اتعتمةم عل النس

الميالية الالتكا ار ار الهلاك

لمعرفا ااة عا اامم أف ا ارام أي مت يا اار أال عبا ااةر النسا اابتهة المياليا ااة ,الكا ااهلك اسا ااتعمة
المتالس ا ااطة

الحس ا ااةبية لمعرف ا ااة أي في ا ااة تنتم ا ااي إليه ا ااة أالا ا ا

إجةب ا ااة

العين ا ااة

الممرالسة.
 معامااال الثباااات "ألفاااا كرونباااا " :لتبيااةن ماام ثبااة
مم إمكةنية الحصال عل نف

الاسااتقرار أما الم ارسااة أي

النتةيا إها أعيم تطبيو هاه األما علا نفا

العينة.
 اختباااار  Tللعيناااة الواحااادة– T-test

sample

 :oneلم ارس ااة مقةرن ااة

المتالسااا المحسااال مااا المتالسااا الفرضااي ( 3الياات قبااال الفرضااية العمميااة
إها كةن مستال المتلة  Sigأكبر من قيمة .a= %5
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 اختبار  Tللعينات المستقلة–  :Independent sample T-testلمراسة
المتلة ارحصةيية ألثر الفرالقة
المت ي ار

الحةليين ال السةبقين تجة

بين العم

األسةسية.

 تحليل االنحدار الخطي البسيط  :استخم لمراسة تيثير الع قة
بمت ي ار

الخةصة

المراسة.

إجراء التحليالت:
-1اختبار ثبات المقياس المستخدم (اختبار ألفا كرونبا ):
ت حسة

المقية

ثبة

قة البةحث بحسة
اختبةر ثبة
اقترب

مستخم في المراسة الهلك بهمف

معةم ألفة لك مقية

المقةيي  ,التتراالح قيمة معةم ألفة بين ( 0ال ( , 1الكلمة

من الالاحم مل

ت فحب الثبة
الكةن

بطريو ألفة كرالنبةخ ( , Crobach Alphaحيث

عةلي.

عل الجالم ثبة

الماخلي ( Reliabilityلك مقةيي

مت ير عل حم

النتةيا التةلية:

حيث يبين الجمال رق ( 1معةم

الثبة

لمقةيي

المراسة:

عدد العبارات

معامل ألفا

 -1سياسات المنتج

7

0.823

 -2سياسات التسعير

3

0.611

المتغيرات
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 -3سياسات التوزيع

3

0.698

 -4سياسات الترويج

4

0.805

جدول رقم ( :)1معامالت الثبات لمقاييس الدراسة (من إعداد الباحث)

تشير النتةيا الالارم في الجمال رق ( 1إل أن قي معةم ألفة للمقةيي
في المراسة كةن

المستخممة

جميعهة أكبر من ( 0.6الهال الحم األمن المقبال لمعةم ألفة,

البةلتةلي يمكن القال بين المقةيي

المستخممة تتمتا بةلثبة

الماخلي

التحليل الوصفي لخصائص العينة :
-توزيع أفراد العينة حسب مكان تواجد الشركة

يبينالشكلأعءهأنجمي العمءدهمفيدبيواإلمداراتالشدماليةوعددمتواجددأيعميدلفدي
ابوظبيوالعينممايشيرالىضرور التحركبالنشاطتجاهأبوظبيوالعينلمافيهامنفرص
كبير واعد وعددكبيراليستهانب منالشركاتالمتوسطةوالصغير SME
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 توزيع أفراد العينة بين عمالء سابقين أو حاليينCurrent or previous customerعميل حالي او سابم
Cumulative
Percent

Valid Percent

Percent

Frequency

83.3

83.3

83.3

1.00 30

100.0

16.7

16.7

2.00 6

100.0

100.0

Total 36

Valid

الجدول رقم ( )2توزيع أفراد العينة بين عمالء سابقين أو حاليين
توزعددتالنسددبةبددين6عمددءدسددابقينو30عميددلحدداليوهددوأمددرمبددررنظددرالصددعوبة
التواصلم العمءدالسابقينوالوصولاليهموعدماهتمدامهمباإلجابدةعلدىاسدتبياننارغدم
محاولةالتواصلالمتكررمعهم .
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ثم ننتقل إل حساب المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد
العينة على العبارات المكونة لمحاور االستبيان:

ت استخما مقية

استجةبة

ليكر الخمةسي لقية

أفرام العينة لفق ار

اتستبةنة

أو -آراء العمالء حول سياسات الخدمة في منتج التأمين الصحي للشركات المتوسطة
والصغيرة  SMEفي شركة دبي للتأمين

المتوسط

المحور

ا نحراف

t

Sig

الترتيب

النتيجة

المعياري
أفض البالالب التي تقم
ما مجمالعة خممة
تالاك

4.3333

.75593

10.583

.000

1

بشدة

مسةنم

شركة مبي للتيمين

موافم

3.5000

.50709

5.916

.000

5

موافم

التطالر ال تبتكر خممة
تيمينية جميم بةستمرار
تقم شركة مبي للتيمين

3.5000

.77460

3.873

.000

5

موافم

تشكيلة كبير مرضية من
المنتجة

التيمينية.

تقم شركة مبي للتيمين

3.5000

.77460

استجةبة مرضية في خممة
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3.873

.000

6

موافم

العم
تقم شركة مبي للاتيمين

.75593

3.6667

5.292

.000

4

موافم

استجةبة منةسبة في ح
الشكةال المقممة
تمتلك شركة مبي للاتيمين

.58554

4.0000

10.247

.000

2

موافم

احترفية يعتمم عليه
ا
كةم ار
أتلق معةملة لطيفة محترمة

.47809

3.6667

8.367

.000

3

موافم

عنممة أتالاص ما الشركة
إجمالي المحور

3.7381

9.446

.66168

.000

1

موافم

الجدول رقم ( )3نتائج التحليل الوصفي للمحور األول من الدراسة وفقا إلجابات أفراد العينة

منالجدولأعءهنءحظجادتالفقدر األولدى(مجموعدةمدنالخددماتفديالمرتبدةاألولدىمدن
حيثاألهميةبوسطيحسابي4.3333وبانحرافمعياري.75593وهومايعبرعناألهميدة
التييوليهاعمءدالشركةلشرادالمنتجاتالتيتقددمهاشدركاتالتدأمينللتدامينعلدىأكثدرمدن
شيدبنفسالوقتلءستفاد منالحسوماتالمقدمةولتوفيرجهدشرادأكثدرمدنبوليصدةوهد ه
المنتجاتالمشاركةفديوضد التدأمينالصدحيهديتدأمينحدوادثالعمدلوتدأمينالحيدا ومند 
يجددبعلددىشددركةدبدديللتددأمينأخد هد هالنقطددةباالعتبدداروزيدداد طددرحالمنتجدداتعلددىشددكل
مجموعاتمساند  .
كماكانلكلمناالبتكارفيالخدماتوالتشكيلةالمرضيةمستوىقبولوتقييممتوسطبمتوسدط
اجابدة3.5وانحددرافمعيدداري.50709و.77460علددىالتددواليوهددومددايشدديرالددىضددرور 
السددعيلتطددويرالتشددكيلةواالبتكددارفدديالخدددماتأكثددرلءرتقددادالددىمسددتوىتطلعدداتالزبددائن
وكسبرضاهمأكثرفيه االمجال .
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كانتقييمالعينةالستجابةدبيللتامينفديخدمدةالعمدءدمقبدوالبمتوسدط3.5000وانحدراف
معياري.77460وفديحدلالشدكاوىبمتوسدط3.6667وانحدرافمعيداري.75593وفدي
المعاملةاللطيفةبمتوسط 3.6667وانحدرافمعيداري.47809وهديضدمنالمعقدولولكدن
تبددرز ضددرور العمددلعلددىاالرتقددادبتجربددةالعمددءدلدددىتواصددلهممد الشددركةوكسددبودهددم
ورضدداهمواالسددراافدديحددلأيشددكوىتقدددممددنقددبلهممهمدداكانددتبسدديطةبالطريقددةالمثلددى
والسرعةالقصوىلترسي الصور ال هنيةلجود الخدمةالتيتقدمهادبيللتأمين .
احترافيددةالكددادربنظددرالزبددائنكددانتقييمهددابمتوسددط4.0000وانحددرافمعيدداري.58554
وهينسبةجيد تعكستلقيالزبائنالعتماديةواحترافالكادربشكلجيدوهومدايمكدنالقدول
ان يظهرمن خءلدقةوموثوقيةاالجاباتالتييتلقونهاعلىتساؤالتهموتلقيهملنفساالجابة
منقبلجمي افرادالطاقموهوشيدايجابييجبالمضيقدمافيترسيخ وتعزيزدوره .
كانالتقييماإلجماليللمحوربمتوسط3.7381وانحرافمعياري.66168وهينسبةجيد 
تشيرالىمستوىجيدمنالخدمةالمقدمةوفقآرادالعينةالمستطلعة .

ثانيا-آراء العمالء حول سياسات التسعير في منتج التأمين الصحي للشركات المتوسطة
والصغيرة  SMEفي شركة دبي للتأمين

المتوسط ا نحراف

المحور

t

Sig

الترتيب

النتيجة

المعياري
أفض الشركة ها

السعر األق

3.3333

.75593

2.646

.012

3

موافم

ب ب النظر عن اتعتبة ار
األخر .
تقم شركة مبي للتيمين اسعةر

3.6667

.47809

8.367

.000

1

موافم

تنةفسية
أختةر الالثيقة التي تتنةس
إمكةنة

ما

3.6667

.75593

الشركة المةمية ب ب

النظر عن ممي از البالليصة
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5.292

.000

2

موافم

إجمالي المحور

3.5556

7.111

.66332

. .000

2

موافم

الجدول رقم ( )4نتائج التحليل الوصفي للمحور الثاني من الدراسة وفقا إلجابات أفراد العينة

جامددتالفقددر الثالثددة(السددعرالمناسددبلرمكاندداتالماديددةللشددركة)بالمرتبددةاألولددىمددنحيددث
األهميةبوسطيحسابي3.6667وبانحرافمعياري .75593وهومايعبرعنأهميةالسعر
بالنسددبةللعمددءدوسددعيهمفدديالكثيددرمددناألحيددانللحصددولعلددىأفضددلسددعردوناألخد بعددين
االعتبارالعواملاألخرىالمتعلقةبالخطروشدروطالبوليصدة.وهنداتبدرزأهميدةوجدوبسدعي
دبيللتأمينلتوفيرالبوالصبأخف

سعرممكنوه ايمكنتحقيق عبرمحوريناساسديينهمدا

محورمعيدالتأمينومحورالشبكةالطبيةوالحصولعلىاسدعارمخفضدةللخددماتفديالشدبكة
وهواالمرال يينعكسايجاباعلىسعرالبوليصةبخياراتهداالمختلفدة.كمداكدانرضداالعمدءد
عددناألسددعارالتدديتقدددمهادبدديللتددأمينجيددداوهددومؤشددرجيدددلكددنيجددبترسدديخ عددنطريددق
االستمراربتقديماالسعارالتنافسيةوالحفاظعلىرضاالعمءدعنالسدعرالمقددملهدمحيدثان
السعرالجيداليوملنيستمرجيداغدافيظلالسوقالتنافسيالقوي .
وكانالتقييماإلجماليللمحوربمتوسط3.5556وانحرافمعياري.66332وهينسبةمقبولة
تشيرالىمستوىمقبولمنالسياسةالسعريةوفقآرادالعينةالمستطلعةلكنيجبالعملبشكل
حثيثعلىتحسين والزياد منقبول

لدىالعمءد .
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ثالثا-آراء العمالء حول سياسات الترويج في منتج التأمين الصحي للشركات المتوسطة
والصغيرة  SMEفي شركة دبي للتأمين

المتوسط

المحور

ا نحراف

t

Sig

الترتيب

النتيجة

المعياري
تلفتنظريأخبارشركة

3.1667

.91026

1.099

.279

3

محايد

دبيللتأمينفيوسائل
اإلعءم
تشجعنياعءناتشركةدبي

3.5000

.77460

3.873

.000

2

موافم

للتأمينللتعاملمعها
تلفتنظريمعلومات

3.1667

.69693

1.435

.160

4

محايد

وأخبارشركةدبيللتأمين
فيالمناسباتواألحداث
االجتماعية.
تحافظشركةدبيللتأمين

3.8333

.69693

7.174

.000

1

موافم

علىالتواصلمعيوامدادي
بجديدهاباستمرار.
إجمالي المحور

3.4167

4.063

.76968

.000

3

موافم

الجدول رقم ( )5نتائج التحليل الوصفي للمحور الثالث من الدراسة وفقا إلجابات أفراد العينة

جادتالفقر الرابعةالمتعلقةبالتواصلالدائمم العميلأوالمنحيثاألهميةوالقبولبوسدط 
حسددابي3.8333وبددانحرافمعيدداري.69693تليهددافقددر (اعءندداتالشددركة)وهددومددايعكددس
طبيعددةعمددءدالشددركةمددنحيددثتفضدديلهماالتصدداالتوالعءقدداتالخاصددةأثنددادتعدداملهمم د 
الشركةوهوماتحقق بالنسدبةلهدمدبديللتدأمينممدايدؤديالدىزيداد والئهدمللشدركةنتيجدةمدا
يتمتعونب مناهتمام .
أمابالنسبةلكلمناألخبارعنالشركةفيوسائلاالعءموالحضورفيالمناسباتاالجتماعيدة
فكانددادونالمقبددولوكانددتاجابدداتالعينددةمحايددد بالنسددبةلهمدداممددايعكددسعدددمفعاليددةه د ين
المحورينواهمالدبيللتأمينألهميتهمداوهد ايضديدعلدىهد االجاندبويحدتمعلدىالشدركة
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االنتباهله ينالمحورينواهميتهماالتسويقيةلتعزيزصور الشركةفي هنيةالزبونواكتساب 
كعميلمستمرمستقبء .
وكدددددددانالتقيددددددديماإلجمددددددداليللمحدددددددوربمتوسدددددددط3.4167وانحدددددددرافمعيددددددداري.76968
وهدددددينسدددددبة مقبولدددددةتشددددديرالدددددىمسدددددتوىمقبدددددولمدددددنالسياسدددددةالترويجيدددددةوفدددددقآراد
العينددددددةالمسددددددتطلعةلكددددددنيجددددددبالعمددددددلبشددددددكلحثيددددددث علددددددىتحسددددددين والزيدددددداد مددددددن
قبولددددد لددددددىالعمدددددءدوأثدددددرهفددددديتصدددددوراتهمعدددددنالشدددددركةوجددددد بهمللتعامدددددلمعهدددددا
مجددا .



رابعا-آراء العمالء حول سياسات التوزيع في منتج التأمين الصحي للشركات المتوسطة
والصغيرة  SMEفي شركة دبي للتأمين
المتوسط

المحور

ا نحراف

t

Sig

الترتيب

النتيجة

المعياري
تمتلك شركة مبي للتيمين

3.1667

.37796

2.646

.012

2

موافم

انتشة ار ج رافية مرضية
يشجعني رجة المبيعة

3.6667

.95618

4.183

.000

1

موافم

عل التعةم ما الشركة.
السةي ش ار البالالب
المتةحة عبر اتنترن

2.6667

.95618

-2.092-

.044

3

غير
موافم

التي

تقممهة الشركة جهابة الفعةلة
إجمالي المحور

3.1667

1.563

.76344

.127

4

محايد

الجدول رقم ( )6نتائج التحليل الوصفي للمحور الرابع من الدراسة وفقا إلجابات أفراد العينة
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جدددادتالفقدددر الثانيدددةمدددنالمحدددور(دوررجدددالالمبيعدددات)أوالبوسدددطيحسدددابي3.6667
ويانحرافمعياري.95618وهومايعبرعنتقييمجيدللعمدءدحدولتواصدلرجدالالمبيعدات
معهموسعيعمءدالشدركةالدىضدماناسدتمرارتدوافرتواصدلمباشدرمعهدملضدمانمتابعدة
مطالباتالبوليصةعنددوقدواالخطدرأوعنددتجديددالبوليصدةممدايعطديثقدةأكبدرمدنخدءل
التعاملالمباشرم الشركةفيسوقيغلبعلي التعاملم الوسدطادوهد ايضديدعلدىأهميدة
تطويرمنحىالبيد المباشدروتعميدقدورهفديجلدبزبدائنجدددوتوطيددالعءقداتمد الزبدائن
الحاليينحيثأناالعتمادالمطلقعلىالوسطاديحملمنحىكبيرمنالمخداطر ا أنالوسديط
قديقومبتوجي الزبونواقناع بشركةاخرىبمجردعرضهالنسبةأكبرولوبشكلبسيطفدي
العمولة .
كمااحتلتقييموسائلالشرادعبراالنترندت يدلالقائمدةفديالتقيديمبوسدطيحسدابي2.6667
وانحرافمعياري.76344ممايؤكدعدمنجاعةالموق بشكل الحداليوضدرور العمدلعلدى
تطويرهبمايتءدمم تطلعاتالعمءدوجعل مصدرج بلهمولعمءدجدد .
وكانالتقييماإلجماليللمحوربمتوسط3.1667وانحرافمعياري.76344وهينسبةمحايد 
تشيرالىمستوىغيرفعالمنسياسةالتوزي وفقآرادالعينةالمستطلعةممايوجبالعمل
بشكلحثيثعلىتحسين والزياد منقبول

لدىالعمءد .










51



خامسا-إجابة العمالء حول المتغير التابع وقرارهم بإعادة الشراء

المحور

المتوسط

سالف أتعةم مجمما ما شركة مبي

4.0000

ا نحراف

t

Sig

النتيجة

المعياري
.82808

7.246

.000

موافم

للتيمين

الجدول رقم ( )7نتائج التحليل الوصفي للمتغير التابع في الدراسة وفقا إلجابات أفراد العينة


منخءلالسؤالالمباشرحولالمتغيرالتاب فيالدراسةيتبينأننسبةكبير منالعمءدتنوي
التعاملمجددام الشركةحيثجادمتوسطاجاباتأفرادالعينةعلىالسؤالالمباشر4.0000
وكانتقيمةSig=.000أيأن يوجدفرقاعتباري وداللةاحصائيةعنالحياديويمكن
القولأننسبةكبير منالعمءدينووناعاد الشراد .
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سادسا -عالقة متغير عميل سابم أو حالي بمتغيرات البحث:
ت ا اختب ااةر م اام الج ااالم اخت ف ااة

بةلسيةسا ااة

جالهري ااة ب ااين المس ااتجالبين فيم ااة يتعل ااو بإجةب ااةته ح ااال آرايها ا

السا ااةبقين الالحا ااةليين الهلا ااك بةسا ااتخما أما

التسا اااليقية المتبعا ااة با ااين مجمالعا ااة العم ا ا

.Independent sample T-test
 .1سياسات الخدمة:

الفقة لتحلي  ,Independent sample T-testفقم لاالحظ الجاالم اخات ف فاي المتالساطة

باين

الفيتين حيث

)(𝑡 = 17.971; 𝑃 < 0.05
ممااة ياام عل ا الجااالم فاار هال متلااة إحصااةيية بااين العم ا
بسيةسااة

الخممااة المتبعااة,الي حااظ أن متالسااا تقيااي العم ا

أعل من متالسا تقيي العم

الحةليين.

السااةبقين الالحااةليين ماان حيااث آرايه ا
السااةبقين لسيةسااة

الخممااة المتبعااة

النتيجة :قيم العمالء السابقون سياسة الخدمة بشكل أفضل من العمالء الحاليين

Group Statistics
Current or previous
Std. Error Mean
.05565
.02587

Std. Deviation

N

Mean

customerعميل حالي او سابق

.30478

3.5714

1.00 30

.13052

4.5714

2.00 6
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محورالخدمة 




Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the

Sig.

Difference
Upper

Std. Error

Lower
-

(2-

Mean

tailed) Difference Difference
.12588

-

-1.00000-

.000

df

Sig.

t
-7.944- 34

F

Equal 7.884 .008
variances

1.25582- .74418-

محور
الخدمة 

assumed
-

.05565

-

-1.00000-

29.000 .000

1.11381- .88619-

17.971-

Equal
variances
not
assumed

الجدول رقم ( )8نتائج اختبار  Independent sample T-testلمحور الخدمة  /عميل حالي او سابم


 .2سياسات التسعير:
الفقة لتحلي  ,Independent sample T-testفقم لاالحظ الجاالم اخات ف فاي المتالساطة

باين

الفيتين حيث

)(𝑡 = 2.801; 𝑃 < 0.05
ممااة ياام عل ا الجااالم فاار هال متلااة إحصااةيية بااين العم ا
بسيةساة

التسااعير المتبعاة,الي حااظ أن متالساا تقيااي العما

أق من متالسا تقيي العم

الحةليين.

السااةبقين الالحااةليين ماان حيااث آرايه ا
السااةبقين لسيةساة

الخممااة المتبعااة

النتيجة :قيم العمالء الحاليون سياسة التسعير بشكل أفضل من العمالء السابقين



Group Statistics
Current or previous
Std. Error Mean

Std. Deviation

N

Mean
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customerعميل حالي او سابق

.08993
.10354

.49254
.20711

3.5852

1.00 30

3.3333

2.00 6

محورالسعر 



Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper
- .66528

Sig.
Std. Error

(2-

Mean

tailed) Difference Difference
.20343

.25185

.224

df
34

t

Sig.

.008 1.238

F
7.884

 Equalمحور
 variancesالسعر

.16157-

assumed
.06793 .43577

.08993

.25185

.009

Equal

2.801 29.000

variances
not
assumed

الجدول رقم ( )9نتائج اختبار  Independent sample T-testلمحور السعر  /عميل حالي او سابم



 .3سياسات الترويج:
الفقة لتحلي  ,Independent sample T-testفقم لاالحظ الجاالم اخات ف فاي المتالساطة

الفيتين حيث

باين

)(𝑡 = 6.283; 𝑃 < 0.05
ممااة ياام عل ا الجااالم فاار هال متلااة إحصااةيية بااين العم ا
بسيةسة

التراليا المتبعاة,الي حاظ أن متالساا تقياي العما

أعل من متالسا تقيي العم

الحةليين.

السااةبقين الالحااةليين ماان حيااث آرايه ا
الساةبقين لسيةساة

التاراليا المتبعاة

النتيجة :قيم العمالء السابقون سياسة الترويج بشكل أفضل من العمالء الحاليين



55

Group Statistics
Current or previous
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

سابق او حالي عميل customer

N

.11142

.61026

3.3000

30

1.00

.20124

.10572

4.0000

6

2.00

محورالترويج

Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
-

Lower
-

Sig.
Std. Error

Mean

(2-

tailed) Difference Difference
.25205

-.70000-

.009

df
34

1.21223- .18777-

Sig.

t

.008

-

F
8.080

2.777-

Equal

محور

 variancesالترويج
assumed

-

.11142 -.92787-

-.70000-

.000

- 29.000

.47213-

Equal

6.283-

variances
not
assumed

الجدول رقم ( )10نتائج اختبار  Independent sample T-testلمحور الترويج  /عميل حالي او سابم

 .4سياسات التوزيع:
الفقة لتحلي  ,Independent sample T-testفقم لاالحظ الجاالم اخات ف فاي المتالساطة

الفيتين حيث

باين

)(𝑡 = 9.655; 𝑃 < 0.05
ممااة ياام عل ا الجااالم فاار هال متلااة إحصااةيية بااين العم ا
بسيةسااة

التالزيااا المتبعااة,الي حااظ أن متالسااا تقيااي العم ا

أعل من متالسا تقيي العم

الحةليين.

السااةبقين الالحااةليين ماان حيااث آرايه ا
السااةبقين لسيةسااة

التالزيااا المتبعااة

النتيجة :قيم العمالء السابقون سياسة التوزيع بشكل أفضل من العمالء الحاليين



Group Statistics
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Current or previous
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

سابق او حالي عميل customer

N

.10358

.56731

3.0000

30

1.00

.02328

.20139

4.0000

6

2.00

محورالتوزي

Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
-

Lower
-

Sig.
Std. Error

Mean

(2-

tailed) Difference Difference
.23431

-1.00000-

.000

df
34

1.47618- .52382-

t
4.268-

Sig.
.020

F
6.000

Equal

محور

 variancesالتوزي
assumed

-

.10358

-

-1.00000-

.000

- 29.000
9.655-

1.21184- .78816-

Equal
variances
not
assumed

الجدول رقم ( )11نتائج اختبار  Independent sample T-testلمحور التوزيع  /عميل حالي او سابم

سابعا -نتائج اختبار الفرضيات:
لغر

التحققمنفرضياتالدراسةاألرب واختباردورالسياسداتالتسدويقيةالمتمثلدةفدي

عناصددرالمددزيجالتسددويقيالتقليديددةفدديقددرارالمسددتهلكبإعدداد شددرادمنددتجالمنددتجموض د 
الدراسةفيشركةدبيللتأمين تماستخداماختبدار تحليذل االنح دار الخط ي البس ي لدراسذة

تأثير العالقات الخاصة بمتغيرات الدراسة.
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الفرضية األولى.-H1 :تؤثر سياسات الخدمة المتبعة في شركة دبي للتأمين في
قرار المستهلك بإعادة الشراء لخدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة
والمتوسطة.
الخممة معنالية في قرار المستهلك بإعةم الش ار

الفرضية  :H1تؤثر سيةسة
فرضية العم  :ت تؤثر سيةسة

الخممة في قرار المستهلك بإعةم الش ار
𝐻0 : 𝛽 = 0

الفرضية البميلة:

𝐻1 ≠ 0

أشةر اختبةر  ANOVAإل إمكةنية استخما نماله اتنحمار لشرح ت ي ار
التةبا (قرار المستهلك بإعةم الش ار

المت ير

حيث كةن :

F = 69.789; sig < 0.05
b

ANOVA

Sig.
a

.000

F
69.789

df

Mean Square

Sum of Squares

16.138

1

16.138

.231

34

7.862

35

24.000

Model
Regression

1

Residual
Total

الخدمة محور a. Predictors: (Constant),
شركة م مجددا اتعامل سوف b. Dependent Variable: I will deal again with Dubai Insurance Company .
 .للتأمين دبي

الأظهر جمال  Coefficientsمعةم
a

اتنحمار كمة يلي:

Coefficients

Standardized
Sig.

t

Coefficients

Unstandardized Coefficients
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Model

Beta
.037

-2.165-

.000

8.354

مع مجددا اتعامل سوش

Std. Error

.820

B

.653

-1.414-

.173

1.448

)(Constant

1

محورالخدمة

a. Dependent Variable: I will deal again with Dubai Insurance Company .

 .للتأمين دبي كركة
الجدول رقم ( )12نتائج اختبار ا نحدار الخطي لمحور الخدمة  /نية التعامل مجددا مع الشركة

البم ا ااة أن قيم ا ااة معلم ا ااة الميا ا ا لمعةما ا ا اتنح ا اامار الخط ا ااي للمت ي ا اار المس ا ااتق
(اسااتراتيجية المنااتا

) ,P-value(.000) < a(0.05فيمكننااة عناام هلااك

رفب فرضية العم القبال الفرضية البميلة ,أي أن:
 :تؤثر سياسات الخدمة معنويا وايجابيا في قرار المستهلك بإعادة الشراء

الم اان ج اامال Summary

 Modelتس ااتنتا أن  𝑅 2تس ااةالي  ,.672أي أن سيةس ااة

الخممة تشرح  67.2%من الت ي ار

الحةصالة فاي قاي مت يار قارار إعاةم الشا ار  ,كماة

أظهاار الجاامال معاام ارتبااةم عااةلي بااين مت ياار ق ارار إعااةم الش ا ار ال سيةسااة الخممااة
بنسبة . 0.82

Model Summary
Std. Error of the

Adjusted R

Estimate

Square

.48087

.663

R Square
.672

R
a

.820

Model
1

الخدمة محور a. Predictors: (Constant),
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الفرضية الثانية.-H2 :تؤثر سياسات التسعير المتبعة في شركة دبي للتأمين في
قرار المستهلك بإعادة الشراء لخدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة
والمتوسطة.

التسعير معنالية في قرار المستهلك بإعةم الش ار

الفرضية  :H2تؤثر سيةسة
فرضية العم  :ت تؤثر سيةسة

التسعير في قرار المستهلك بإعةم الش ار
𝐻0 : 𝛽 = 0

الفرضية البميلة:

𝐻2 ≠ 0

أشةر اختبةر  ANOVAإل إمكةنية استخما نماله اتنحمار لشرح ت ي ار
التةبا (قرار المستهلك بإعةم الش ار

المت ير

حيث كةن :

F = 42.624; sig < 0.05
b

ANOVA

Sig.
a

.045

F
42.624

df

Mean Square

Model

Sum of Squares
Regression

1.719

1

1.719

.655

34

22.281

Residual

35

24.000

Total

1

السعر محور a. Predictors: (Constant),
شركة م مجددا اتعامل سوف b. Dependent Variable: I will deal again with Dubai Insurance Company .
 .للتأمين دبي

الأظهر جمال  Coefficientsمعةم
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اتنحمار كمة يلي:

a

Coefficients

Standardized
Coefficients
t

Sig.
.000

5.358

.115

-1.620-

مع مجددا اتعامل سوش

Unstandardized Coefficients
Std. Error

Beta

-.268-

Model

B

1.066

5.713

)(Constant

.299

-.484-

محورالسعر

1

a. Dependent Variable: I will deal again with Dubai Insurance Company .

 .للتأمين دبي كركة
الجدول رقم ( )13نتائج اختبار ا نحدار الخطي لمحور السعر  /نية التعامل مجددا مع الشركة

البما ااة أن قيما ااة معلما ااة المي ا ا لمعةم ا ا اتنحا اامار الخطا ااي للمت يا اار المسا ااتق (سيةسا ااة
التسااعير

) ,P-value(.115) > a(0.05فا يمكننااة عناام هلااك رفااب فرضااية

العم  ,أي أن:
ال تؤثر سياسات التسعير معنويا في قرار المستهلك بإعادة الشراء
المن جمال  Model Summaryتستنتا أن  𝑅 2تسةالي  ,0.268أي أن سيةسة
السعر تشرح  7.2%من الت ي ار

الحةصلة في قي مت ير قرار إعةم الش ار  ,كمة

أظهر الجمال معم ارتبةم منخفب بين مت ير قرار إعةم الش ار ال سيةسة السعر
بنسبة .0.268

Model Summary
Std. Error of the

Adjusted R

Estimate

Square

.80951

.044

R Square
.072

R
a

.268

Model
1

السعر محور a. Predictors: (Constant),
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الفرضية الثالثة. :H3 :تؤثر سياسات الترويج المتبعة في شركة دبي للتأمين
في قرار المستهلك بإعادة الشراء لخدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة
والمتوسطة.

التراليا معنالية في قرار المستهلك بإعةم الش ار

الفرضية  :H3تؤثر سيةسة
فرضية العم  :ت تؤثر سيةسة

التراليا في قرار المستهلك بإعةم الش ار
𝐻0 : 𝛽 = 0

الفرضية البميلة:

𝐻3 ≠ 0

أشةر اختبةر  ANOVAإل إمكةنية استخما نماله اتنحمار لشرح ت ي ار
التةبا (قرار المستهلك بإعةم الش ار

المت ير

حيث كةن :

F = 45.646 ; sig < 0.05
b

ANOVA

Sig.
a

.000

F
45.646

df

Mean Square

Model

Sum of Squares

13.755

1

13.755

Regression

.301

34

10.245

Residual

35

24.000

Total

1

الترويج محور a. Predictors: (Constant),
شركة م مجددا اتعامل سوف b. Dependent Variable: I will deal again with Dubai Insurance Company .
 .للتأمين دبي
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الأظهر جمال  Coefficientsمعةم
a

اتنحمار كمة يلي:

Coefficients

Standardized
Coefficients
Sig.

t

.328

.992

.000

6.756

مع مجددا اتعامل سوش

Beta

.757

Unstandardized Coefficients
Std. Error

Model

B

.523

.519

)(Constant

.151

1.019

محورالترويج

1

a. Dependent Variable: I will deal again with Dubai Insurance Company .

 .للتأمين دبي كركة
الجدول رقم ( )14نتائج اختبار ا نحدار الخطي لمحور الترويج  /نية التعامل مجددا مع الشركة

البمة أن قيمة معلمة المي لمعةم اتنحمار الخطي للمت يار المساتق (سيةساة

التاراليا

) ,P-value(.000) < a(0.05فيمكننااة عناام هلااك رفااب فرضااية العاام القبااال
الفرضية البميلة ,أي أن:

 :تؤثر سياسات الترويج معنويا وايجابيا في قرار المستهلك بإعادة الشراء
الم اان ج اامال Summary

 Modelتس ااتنتا أن  𝑅2تس ااةالي  ,0.573أي أن سيةس ااة

التاراليا تشارح  57.3%مان الت يا ار الحةصالة فااي قاي مت يار قارار إعاةم الشا ار  ,كمااة
أظهر الجمال معم ارتبةم عةلي بين مت ير قرار إعةم الشا ار ال سيةساة التاراليا بنسابة
.0.757

Model Summary
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Std. Error of the

Adjusted R

Estimate

Square

.54894

R Square
.573

.561

R
a

.757

Model
1

الترويج محور a. Predictors: (Constant),

الفرضية الرابعة. :H4 :تؤثر سياسات التوزيع المتبعة في شركة دبي للتأمين
في قرار المستهلك بإعادة الشراء لخدمات التأمين الصحي للمجموعات الصغيرة
والمتوسطة

التالزيا معنالية في قرار المستهلك بإعةم الش ار

الفرضية  :H4تؤثر سيةسة
فرضية العم  :ت تؤثر سيةسة

التالزيا في قرار المستهلك بإعةم الش ار
𝐻0 : 𝛽 = 0

الفرضية البميلة:

𝐻4 ≠ 0

أشةر اختبةر  ANOVAإل إمكةنية استخما نماله اتنحمار لشرح ت ي ار
التةبا (قرار المستهلك بإعةم الش ار

المت ير

حيث كةن :

F = 98.909 ; sig < 0.05
b

ANOVA

Sig.
a

.000

F
98.909

df

Mean Square

Sum of Squares

17.860

1

17.860

.181

34

6.140

35

24.000

Model
Regression

1

Residual
Total

التوزي محور a. Predictors: (Constant),
شركة م مجددا اتعامل سوف b. Dependent Variable: I will deal again with Dubai Insurance Company .
 .للتأمين دبي
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الأظهر جمال  Coefficientsمعةم
a

اتنحمار كمة يلي:

Coefficients

Standardized
Coefficients
t

Sig.
.208

1.283

.000

9.945

Unstandardized Coefficients
Std. Error

Beta

.863

مع مجددا اتعامل سوش

Model

B

.362

.465

)(Constant

.112

1.116

محورالتوزي

1

a. Dependent Variable: I will deal again with Dubai Insurance Company .

 .للتأمين دبي كركة
الجدول رقم ( )15نتائج اختبار ا نحدار الخطي لمحور التوزيع  /نية التعامل مجددا مع الشركة

البمة أن قيمة معلمة المي لمعةم اتنحمار الخطي للمت ير المستق (سيةسة
التالزيا

) ,P-value(.000) < a(0.05فيمكننة عنم هلك رفب فرضية

العم القبال الفرضية البميلة ,أي أن:
 :تؤثر سياسات التوزيع معنويا وايجابيا في قرار المستهلك بإعادة الشراء
الماان جاامال  Model Summaryتسااتنتا أن  𝑅2تسااةالي  ,0.744أي أن اسااتراتيجية
التالزي ااا تش اارح  74.4%م اان الت يا ا ار الحةص االة ف ااي ق ااي مت ي اار قا ارار المس ااتهلك بإع ااةم
الش ار  ,كمة أظهر الجمال معم ارتبةم عاةلي باين مت يار قارار المساتهلك بإعاةم الشا ار
الاستراتيجية التالزيا بنسبة .0.863
Model Summary

Std. Error of the

Adjusted R

Estimate

Square

.42494

.737

R Square
.744

R
a

.863

Model
1

التوزي محور a. Predictors: (Constant),
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النتائج والتوصيات
أثذذارت الدراسذذة جملذذة مذذن التسذذاؤالت وقذذدمت أيضذذا فرضذذيات تعلقذذت بالعالقذذة بذذين متغيذذرات
الدراسذذة ,و توصذذلت إل ذ عذذدة نتذذائج سذذاهمت فذذي اقتذذراح حذذل لمش ذ لة الدراسذذة واإلجابذذة عذذن
تساؤالتها وفرضياتها ,ويحاول الباحث هنا اإلكارة إل أبرز هه االستنتاجات:
-أظهر البحث أنه يالجم أثر فةع لعنةصر السيةسة

التساليقية (سيةسة الخممة-سيةسة التالزيا-

سيةسة التراليا في قرار زبةين شاركة مباي للتايمين بإعاةم شا ار خمماة التايمين الصاحي للشاركة
المتالسطة الالص ير  , SMEبينمة ل يجم البةحاث أثار فةعا لعنصار السيةساة التسااليقية (سيةساة
التسااعير فااي ق ارار زبااةين شااركة مبااي للتاايمين تجااة خممااة التاايمين الصااحي للشااركة

المتالسااطة

الالصا ا ير  SMEمم ااة يالج ااه لض اارالر اتهتم ااة بش ااك مالس ااا بةلعنةص اار األكث اار ت اايثي ار ف ااي قا ارار
المستهلك بإعةم الش ار

-أظه اار البح ااث ترك ااز زب ااةين ش ااركة مب ااي للت اايمين لخمم ااة الت اايمين الص ااحي للش ااركة

المتالس ااطة

الالص ير  SMEفي مبي الارماة ار الشامةلية بينماة لا يتالاجام أي زباالن فاي أباال ظباي الالعاين مماة
يشير لالجال التركيز عل امتامام مساةحة العما نحاال هاةتين المنطقتاين الحيااليتين الساال التايمين
الصحي للشركة

المتالسطة الالص ير  SMEفيهمة سال الاعم الكبير.

-أظهر البحث تقييمة جيما للسيةسة

التساليقية (سيةسة الخممة-سيةسة التسعير-سيةسة التاراليا

بينم ااة لا ا يك اان التقي ااي ض اامن الجي اام لسيةس ااة التالزي ااا.اله ااها ي اام علا ا ض ااعج كف ااة

السيةس ااة

المسااتخممة فااي عنصاار التالزيااا الضاارالر الالقااالف عل ا م االاطن الخل ا لتصااحيحهة الاعةمتهااة ال ا
المساةر الصاحيد ماا ترسايا السيةساة

المتبعاة فاي الخمماة الالتساعير الالتاراليا الاترتقاة بهاة قااممة

التعزيز مالرهة الفةع في تحفيز قرار الزباةين السالالكه اتيجاةبي تجاة إعاةم شا ار الخمماة مالضاا
المراسة.
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أظهر البحث اخت فة جالهرية بين متالسا تقياي العماالمتبعة حيث كةن التقيي أفض من قب العم
كااةن التقيااي أفض ا ماان قب ا العم ا
السااةبقين عبار السيةسااة

العما

من قبله لبةقي السيةسة

الساةبقين الالحاةليين للسيةساة

السةبقين لك من الخممة الالتراليا الالتالزيا بينمة

الحااةليين لسيةسااة التسااعير ممااة يشااير رمكةنيااة إعااةم جااه
ال ماة كااةن تقييماه جيااما المفضا

الساعرية الجمياام التاي تحساان

التساليقية.

يالصي البةحث بةتهتمة بةلرم الفالري البجمية عل شكةال الاستفساة ار العمالاااما فااي الشااركة بح ا مشااكلة أي عمي ا خ ا
عل ا اتستفسااة ار خ ا

التسااليقية

 3سااةعة

نف ا

الالضاا معاةيير

اليااال كحاام أقص ا  ,المعااةيير لاااما بااةلرم

كحاام أقص ا لمااة لااهلك ماان أثاار فااي ترساايا الصااالر الجياام

الالتقيي المقبال للشركة في ههنية الزبالن البةلتةلي تشجيعه رعةم الش ار .
ينب ي أن تهت الشركة بشك أكبر التحرب عل تطالير مهة ار التالاص الالمرالناة فاي التعةماما العم

لم مالظفي مركز اتتصة الهين ه عل تمة

مبةشر ما العم

ألنه ه الاجهة

الشركة بةلنسبة للعمي بين تخصاه بامال ار تمريبياة تعنا بتطاالير هاه المهاة ار لاميه لماة لتاالفر
هه األمالر لم هؤت المالظفين أهمية بةل ة في تشكي تجربة عم

إيجةبية اليج

التركياز فاي

هه المال ار عل المحةالر التةلية: -
اللطج الالبةقة في التعةم ما الزبةينالتمر عل الطر األمث للتعةم ما األنالا المختلفاة مان الزباةين ال خةصاة كيفياة التعةماما العمي ال ةض
-تمري

العةملين عل اتهتمة بشاك مامرال

الخاةب بكباةر الزباةين الاتفارام المهماين فاي

العقم التيميني (VIP
اهتم ااة الش ااركة بم ااالظفي التعةما ا ما اا الزب ااةين( مرك ااز اتتص ااةاتستمة لمشةكله الالمعالقة

بش ااك كبي اار الالح اارب علا ا

التي تالاجهه الحلهاة التحفيازه بةلشاك المنةسا

الالتيه للشركة ألن مالظج راضي يسةه في خلو عمي راضي
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للالصاال لرضاةه

يالص ااي البةح ااث بض اارالر اتهتم ااة بةس ااتراتيجية التس ااعير كالنه ااة تمثاا ايااراماتكةليج اتستراتيجية

اتخر  ,اللمة لهة مالر في تقمي اسعةر تتنةس

الش ااركة الت ط ااي

ما تطلعة

الزبةين التالاجه

المنةفسين ,اللمة في هلك من األثر اتيجةبي في الت الزبالن الضمةن استم ارريته .
-يالصي البةحث بضرالر اهتمة الشركة الممرالسة بآ ار الزبةين التطلعةته الضارالر كسا

التيها

لمة له من مالر في بقة المنظمة الاستم ارريتهة الالحفةظ عل ربحيتهة العةيماتهة.
يالصي البةحث بضرالر اتهتماة بعنصار التاراليا البخةصاة ارلكترالناي ,الكاهلك الالجاالم الفةعافي األحماث اتجتمةعية التسليا الضال عل نشةطة

الشاركة اتجتمةعياة لماة لاه مان مالر فةعا

في تعزيز الصالر الههنية المشرقة الالمكةنة المرمالقة الالفةعلة للشركة الهال ماة يانعك
جه

بةين جمم الكس

الت الزبةين الحةليين.

يالصااي البةحااث بضاارالر البحااث الالتطااالير المسااتمر لعنةصاار السيةسااةتطلعة

الزبةين الكس

ايجةباة علا

التيه .
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التساااليقية ,بهاامف تلبيااة

محددات البحث:
 -1لا يظهاار المسااتجالبالن عنااممة قااة البةحااث بةلتالاص ا معه ا تعةالنااة كةفيااة كةن ا
قليلاة راا العاامم الكبيار ماان اصاحة
اسبالعين كةملين ما العم

تست

القارار فاي الشاركة

نساابة ارجةبااة

العميلااة الاساتمر البةحااث بةلتالاصا لماام

اجةبةته عل اتستبيةن حت تالص للعمم المشاةر الياه مان

اتجةبة
- 2حج العيناة صا ير نسابية حياث إناه لاال كةنا

العيناة الممرالساة أكبار كاةن النتاةيا التاي يمكان

التالص لهة أفض

األبحاث المستقبلية المقترحة:
يالصااي البةحااث بضاارالر إجا ار ابحااةث مسااتقبلية ممةثلااة للالقااالف علا تطااالر السيةسااة

التساااليقية

الاتسااتمرار فااي تطاليرهااة بمااة يتالافااو مااا الاقااا السااال المت ي ارتااه المتسااةرعة االاعااةم هااه األبحااةث
ساانالية لمراقب ااة التط ااالر فااي ارجا ا ار ا

الالسيةس ااة

المستهلك بإعةم الش ار .
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المالحق
االستبيان
العوامل المثثرة عل نية ا ستمرار أو إعادة الشراء لمنتج التأمين الصحي للشركات الصغيرة
 والمتوسممطةSME لمممد عممممالء شممركة دبمممي للتمممأمينFactors affecting the
decision to purchase or repurchase an SME health insurance
product for Dubai Insurance Company clients
-1 مكان تواجد الشركةThe company is located in *
 دبيواالماراتالشماليةDubai and northern Emirates
 أبوظبيوالعينAbu Dhabi & Al Ain

-2 مجال عمل الشركةThe company's field of business *

Your answer

3-Current or previous customer * عميل حالي او سابم
 حاليCurrent
 سابقPrevious

4-I prefer policies that are offered with assistant services. أفضل البوالص التي
 تقدم مع مجموعة خدمات مساندة. *
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree

5-Dubai Insurance Company keeps pace with development and
innovates new insurance services constantly. تواكب شركة دبي للتأمين التطور و
* تبتكر خدمات تأمينية جديدة باستمرار
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree
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6-Dubai Insurance Company provides satisfactory customer service
response. تقدم شركة دبي للتأمين استجابة مرضية في خدمة العمالء. *
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree

7-Dubai Insurance Company provides an appropriate response to
resolve complaints submitted. تقدم شركة دبي للـتأمين استجابة مناسبة في حل الشكاو
* المقدمة
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree

8-Dubai Insurance Company has a reliable professional staff. تمتلك شركة
* دبي للـتأمين كادرا احترافيا يعتمد عليس
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree

9-I receive gentle and respectful interaction when I contact the
company. * أتلق معاملة لطيفة محترمة عندما أتواصل مع الشركة
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree

10-Regarding the TPA company. * بالنسبة للشركة التي تدير العقد
 تقدمدبيكيرخدمةمرضيةDubai Care provides satisfactory service
I would prefer to be served by another TPA أفضلالتعاملم شركةادار أخرى

11-Dubai Insurance Company provides a wide range of satisfactory
insurance products.. تقدم شركة دبي للتأمين تشكيلة كبيرة مرضية من المنتجات التأمينية. *
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree
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12-I prefer company with the lowest price regardless Other
considerations. النظر عن ا عتبارات األخر

أفضل الشركة ذات السعر األقل بغ. *

 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree

13-Dubai Insurance Company provides competitive prices. تقدم شركة دبي
* للتأمين اسعار تنافسية
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree

14-I choose the policy that suits the company's financial capabilities
regardless the benefits. أختار الوثيقة التي تتناسب مع إمكانات الشركة المادية بغ النظرعن
* مميزات البوليصة
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree

15-Dubai Insurance Company has satisfactory wide distribution. تمتلك
شركة دبي للتأمين انتشارا جغرافيا ً مرضيا. *
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree

16-The sales team encourages me to do business with the company.
يشجعني رجال المبيعات عل التعامل مع الشركة. *
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree

17-The company has an attractive and efficient way to purchase the
policies online. * وسائل شراء البوالص المتاحة عبر ا نترنت التي تقدمها الشركة جذابة وفعالة
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
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 غيرموافقبشدStrongly disagree

18-I pay attention to news of Dubai insurance company in the media.
تلفت نظري أخبار شركة دبي للتأمين في وسائل اإلعالم. *
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree

19-Advertisements of Dubai Insurance company encourage me to do
business with them. تشجعني إعالنات شركة دبي للتأمين للتعامل معها. *
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree

20-I get attracted by information about Dubai Insurance Company in
Occasions and Social events. تلفت نظري معلومات وأخبار شركة دبي للتأمين في
المناسبات واألحداث ا جتماعية. *
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree

21-Dubai Insurance Company keeps communicating with me and
provide its new products and offers . تحافظ شركة دبي للتأمين عل التواصل معي
وامدادي بجديدها باستمرار. *
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree

22-I will deal again with Dubai Insurance Company . سوف اتعامل مجددا مع
 شركة دبي للتأمين. *
 موافقبشدStrongly agree
 موافقAgree
 محايدNeutral
 غيرموافقDisagree
 غيرموافقبشدStrongly disagree
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