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ملخص: 

هدفت هذه الدرا�صة اإىل قيا�ص درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف 
�صمال ال�صفة الغربية، وعالقتها ببع�ص املتغريات، وقد طّور الباحث ا�صتبانة لقيا�ص ذلك، 
تو�صلت  وقد  التاأمني،  خلدمات  م�صتهلكًا   )155( من  ع�صوائية  طبقية  عينة  على  ووزعها 
الدرا�صة اإىل اأن هناك درجة اجتاهات مرتفعة للم�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال 
االجتماعية،  واحلالة  والعمر،  اجلن�ص،  ُتعزى ملتغريات  فروق  الغربية، وعدم وجود  ال�صفة 
الباحث  اأو�صى  وقد  االأعلى،  الدخل  اأ�صحاب  ل�صالح  فروق  توجد  فيما  ال�صكن،  ومكان 
بتو�صيات عدة منها: زيادة اهتمام �رضكات التاأمني بالرتويج التجاري كاالإعالم والدعاية 
مواقع  تاأ�صي�ص  على  والعمل  التاأمني،  بخدمات  وغريهم  امل�صتهلكني  لتنوير  خلدماتها، 
واالأ�ص�ص  القواعد  بث  واإىل  امل�صتهلكني،  مع  التوا�صل  لت�صهيل  التاأمني،  ل�رضكات  الكرتونية 

التي ت�صري وفقها �رضكات التاأمني. 
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Abstract: 
This study sought to measure the degree of consumersʼ attitudes towards 

insurance services in the north of the West Bank and their relationship with 
a number of variables. To this end, the researcher developed a questionnaire 
and administered it to a randomly chosen sample of 155 insurance services 
consumers. After data collection and analysis, it was found that the degree 
of consumersʼ attitudes towards insurance services was high. No significant 
differences were found which might be attributed to the variables of sex, age, 
marital status and place of living. However, there were differences in favor of 
high income people. In the light of these findings, the researcher suggests of 
that insurance companies should show high interest in commercial promotion 
(ads and publicity for their products) to enlighten consumers and others about 
their services. In addition, insurance companies are advised to have their 
own electronic websites to facilitate communication with the consumers and 
disseminate the regulations and rules which insurance companies abide by. 



206

قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني

د. مجيد منصورفي شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية 

مقدمة: 
انطالقا  القومي  االقت�صاد  يف  مهمًا  مركزاً  احلا�رض  الوقت  يف  التاأمني  قطاع  يحتل 
يتعامل مع  االقت�صادية، فهو  لالأن�صطة  اأمان  واقع ما يقدمه من دعم، وما يوفره من  من 
املكونات االأ�صا�صية لالقت�صاد من موقع تقويتها وتعزيزها من خالل ال�صمان الذي مينحه 

لها لتنبثق فعاليتها باأق�صى طاقتها. 
لالدخار  وم�صدراً  االقت�صادية،  القطاعات  اأهم  من  فل�صطني  يف  التاأمني  قطاع  ويعد 
الالزم لتمويل الن�صاط االقت�صادي، كما تربز اأهميته يف م�صاهمته يف تكوين الناجت املحلي 
االإجمايل، اإذ بلغت ن�صبة م�صاهمته )1.5%( من الناجت املحلي )مكحول، 2010( ، وقد �صهدت 
�صناعة التاأمني منواً ملحوظًا يف ال�صنوات االأخرية، ففي عام 2008 حقق قطاع التاأمني منواً 
بلغ )28%( عن العام 2007 )هيئة �صوق راأ�ص املال، 2010( ، وقد �صمل مفهوم الت�صويق 
هذا القطاع، وبناء على ن�صاط التاأمني ارتفعت حدة املناف�صة بني ال�رضكات، فاأ�صبح تقومي 

اخلدمة مو�صوعًا يحظى باهتمام كبري ومتزايد )عقل، 2008( . 
االإن�صان  ُتهدد  التي  االأخطار  تزايد  فب�صبب  الع�رضية،  احلياة  �صمة  التاأمني  واأ�صبح 
وممتلكاته وتنوعها، كان ال بد له من البحث عن ح�صن يقيه �رض اآثار هذه االأخطار، فاإذا مل 
يكن باالإمكان تفادي وقوع االأخطار، فال بد من اللجوء اإىل و�صيلة تخفف اآثارها ال�صلبية، 
وبخا�صة االآثار املادية التي تنجم عن وقوع هذه االأخطار، وقد اهتدى االإن�صان اإىل التاأمني 
ن�صاطات  معظم  يف  التاأمني  تغلغل  وبهذا  االأخطار،  هذه  من  و�صونًا  حماية  فيه  ووجد 
 Obeidat and Al Dmour,( االأفراد، وتطورت �صناعته تطوراً مذهاًل يف خمتلف دول العامل

 .)2005

مشكلة الدراسة: 
ميثل التاأمني عن�رضاً مهمًا يف حماية حقوق املجتمعات واأبنائها. فكثرٌي من احلوادث 
العائلة  هذه  الإعالة  بدياًل  التاأمني  موؤ�ص�صات  كانت  العائلة«،  »رب  روح  فيها  زهقت  التي 
اإمكانيات  الفل�صطينية  االأرا�صي  يف  التاأمني  قطاع  وميلك  احتياجاتها،  وتلبية  الثكلى، 
اأنواع التاأمني، لكن جناحه يف ا�صتغالل الفر�ص املتاحة بحاجة  كبرية للتو�صع يف جميع 
اإىل جهد كبري من جميع االأطراف، وبخا�صة �رضكات التاأمني نف�صها، التي عليها اأوال وقف 
اإىل  اإ�صافة  املال،  راأ�ص  �صوق  التي حددتها هيئة  بالتعرفة املوحدة  امل�صاربات وااللتزام 
تقوية راأ�ص مالها ملواجهة اأية خماطر، وبالتايل الوفاء بالتزاماتها جتاه امل�صتفيدين من 

البوال�ص )موؤمتر فل�صطني االأول للتاأمني، 2010( . 
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التاأمني،  اآراء امل�صتفيدين من خدمات  الباحث �رضورة تعرف  ا�صت�صعر  ومن هنا فقد 
وذلك يف ظل االأ�صاليب املختلفة التي تتبعها �رضكات التاأمني، وتكمن م�صكلة الدرا�صة يف 
ال�صوؤال الرئي�ص االآتي: ما درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال ال�صفة 

الغربية؟ 

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�صة اإىل قيا�ص درجة اجتاهات امل�صتهلك نحو التاأمني من خالل بع�ص 
ببع�ص  الدرجة  هذه  وعالقة  واجلودة،  وال�صعر،  واالأمان،  االقت�صادي،  كالبعد  املتغريات 
ومكان  ال�صهري،  والدخل  االجتماعية،  واحلالة  والعمر  اجلن�ص،  مثل:  ال�صخ�صية  العوامل 

ال�صكن. 

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية هذه الدرا�صة من كونها ت�صعى اإىل بناء موؤ�رضات ت�صاعد �رضكات التاأمني 
لرفع م�صتوى جودة اخلدمة املقدمة يف التاأمني، وحتقيق مركز تناف�صي اأف�صل يف ال�صوق، 
كما تبدو اأهمية الدرا�صة امليدانية يف الك�صف عن اجتاهات م�صتهلكي خدمة التاأمني، و ّتعرف 

نظرتهم وميولهم نحو خدمة التاأمني من وجهة نظر اقت�صادية و�صخ�صية واجتماعية. 

فرضيات الدراسة: 

تت�سمن الدرا�سة الفر�سيات التالية: 
ال توجد فروق ذات داللة اإح�صائية يف درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو التاأمني،  ● 

ُتعزى ملتغري اجلن�ص. 
ال توجد فروق ذات داللة اإح�صائية يف درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو التاأمني،  ● 

ُتعزى ملتغري العمر. 
ال توجد فروق ذات داللة اإح�صائية يف درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو التاأمني،  ● 

ُتعزى ملتغري احلالة االجتماعية. 
ال توجد فروق ذات داللة اإح�صائية يف درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو التاأمني،  ● 

ُتعزى ملتغري الدخل ال�صهري
ال توجد فروق ذات داللة اإح�صائية يف درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو التاأمني،  ● 

ُتعزى ملتغري مكان ال�صكن. 
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حدود الدراسة: 
تقت�رش الدرا�سة على احلدود الآتية: 

الغربية،  ال�صفة  �صمال  )جنني،  الغربية  ال�صفة  �صمال  حمافظات  املكاين:  احلد  ♦ 
طولكرم، قلقيلية، �صلفيت، طوبا�ص( . 

اإىل                         ♦ 2010  -4( بني  الواقعة  الفرتة  يف  الدرا�صة  هذه  اأجريت  الزماين:  احلد 
 )2010 -9

احلد الب�رضي: اقت�رضت هذه الدرا�صة على م�صتهلكي خدمات التاأمني على احلياة.  ♦ 

احلد املو�صوعي: تتحدد نتائج هذه الدرا�صة باأداتها وعينتها.  ♦ 

التعريفات اإلجرائية: 
التاأمني  وثيقة  ب�رضاء  يقوم  فامل�صتهلك  املخاطر،  من  الوقاية  به  ويق�صد  الأمان:  ◄

ليوفر لنف�صه احلماية من املخاطر امل�صتقبلية )العزام، 2010( . 
�رضاء  مقابل  امل�صتهلك  يدفعه  الذي  التاأمني  خدمة  �صعر  به  ويق�صد  ال�سعر:  ◄
للعميل                              املقدمة  اخلدمة  جودة  مع  التاأمني  وثيقة  �صعر  تنا�صب  ومدى  التاأمني،  وثيقة 

)جزاع، 2010(. 
اإمكانية التميز يف اخلدمة، ويظهر مفهوم اجلودة يف �رضعة  ويق�صد بها  اجلودة:  ◄
التعامل                         يف  وال�رضية  املعلومات،  ودقة  العمالء،  مع  التعامل  وطريقة  اخلدمة،  اإجناز 

)اأبو بكر، 2009( . 
اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة: 

يعد التاأمني من االأن�صطة اخلدمية املهمة التي ت�صاهم يف دفع عجلة التنمية االقت�صادية 
على  واالأفراد  االأن�صطة  لكافة  حماية  من  يوفره  ما  واقع  من  انطالقًا  وذلك  واالجتماعية، 
املخاطر  ترتفع  امل�صاريع  وزيادة عدد  االقت�صادية  االأن�صطة  م�صتوى  �صواء. فمع تطور  حد 
املمكن حدوثها وتتنوع، ومن ثم تزداد اأهمية قطاع التاأمني واحلجة اإليه الإدارة املخاطر 

والتعوي�ص عما قد وقع من خ�صارة )هاري�ص، 2007(. 
فيعد هذا القطاع اأحد املوارد اال�صتثمارية االأ�صا�صية من خالل توظيف الوفورات املالية 
الناجمة عن اأق�صاط التاأمني يف اأوجهه اال�صتثمارية املختلفة، وتربز اأهمية هذا القطاع من 
اإىل م�صاهمته يف خلق مئات  اإ�صافة  الناجت املحلي االإجمايل،  خالل م�صاهمته يف تكوين 

الفر�ص للعمالة املحلية )بط�صون، 2000( . 
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اأولً- اخل�سائ�س املميزة خلدمات التاأمني:  ◄ 
خا�ص،  ب�صكل  والتاأمني  عام  ب�صكل  للخدمات  املميزة  ال�صمات  من  جمموعة  هنالك 
والتي يجعل ت�صويقها يختلف ب�صورة جوهرية عن ت�صويق املنتجات امللمو�صة، ومن هذه 
اإمكانية امل�صتهلك  اأن اخلدمة التاأمينية هي �صيء غري ملمو�ص، ويق�صد بذلك عدم  ال�صمات 
النهائي اأو امل�صرتي ال�صناعي من تذوق هذه اخلدمة اأو روؤيتها اأو مل�صها قبل �رضائها كما هو 

احلال بالن�صبة لكثري من املنتجات وترتتب على هذه ال�صمة النتائج االآتية: 
أ. هنالك بع�ص الوظائف الت�صويقية ال ميكن القيام بها عند ت�صويق اخلدمة التاأمينية 

مثل التخزين، والنقل، والتغليف، وهكذا. 
قبل  لها  روؤيته  وتعذر  بها،  املادي  اإدراكه  وعدم  لها  امل�صتهلك  تذوق  	. ا�صتحالة 
ا�صتهالكها اأو �رضائها )Yusuf and et. al, 2009( ويرى الباحث اأن تعرف توجهات م�صتهلكي 

خدمات التاأمني، ي�صهم بدرجة كبرية يف اإجراءات �رضكات التاأمني لت�صويق خدماتها. 
ال�صمة هو  واملق�صود من هذه  اخلدمات:  تقدمي  التجان�س يف  عدم  هناك  اأن  كما 
اخلدمة  تنميط  �صعوبة  اآخر  مبعنى  اأي  للعمالء،  متجان�صة  خدمات  تقدمي  اإمكانية  عدم 
التاأمينية املقدمة لعدد كبري من االأفراد وامل�رضوعات، على �صبيل املثال اإن �رضكات الطريان 
و�رضكات ال�صكك احلديدية ال ت�صتطيع اأن تقدم م�صتوى اجلودة نف�صها للخدمة بالن�صبة لكل 
رحلة من الرحالت، كما تختلف هذه اخلدمات من �رضكة الأخرى، ويرتتب على هذه ال�صمة 
�صعوبة التنبوؤ بجودة اأداء اخلدمة قبل تقدميها، فاإنه ينبغي على من�صاآت اخلدمات اأن تعطي 
املن�صاآت  ميكن  وهذا  الت�صويقي  الربنامج  يف  منتجاتها  تخطيط  ملرحلة  خا�صًا  اهتمامًا 
اخلدمية اأن تكت�صب ثقة العميل فتكون بذلك �صمعة ح�صنة ال�صتمرارية العمل والبقاء والنمو                  
)Obeidat and Al Dmour, 2005( ، واأن اخلدمة التاأمينية لها �صفة مميزة، وهي اأنها ال 
تقدم ب�صورة مبا�رضة، كما هو احلال يف بقية اخلدمات الأنها تتعلق بوقوع حادث احتمايل، 
ولذلك وفقًا للعقد املربم بني الطرفني، ومن هنا ميكن معرفة اأنه قد تتحقق اخلدمة التاأمينية 
اأو ال تتحقق؛ الأنها مرتبطة ب�صورة مبا�رضة بتحقق احلظر املوؤمن �صده، ولذلك فاإن اخلدمة 

 . )Chugh and Meador, 2006( التاأمينية خدمة م�صتقبلية
ويختلف اأ�صلوب الت�صعري يف االإنتاج ال�صلعي عما هو عليه يف ن�صاط التاأمني اإذ يعتمد 
اأ�صلوب الت�صعري يف التاأمني على التكلفة املحققة يف املا�صي مثل درا�صة الكوارث لقيا�ص 
كلفة احلماية امل�صتقبلية، بينما االإنتاج ال�صلعي وبالذات االإنتاج ال�صناعي يعتمد على كلفة 

املنتج كما هو يف الوقت احلا�رض. 
ينت�رض  املتقدمة  فالدولة  املجتمع،  يف  واالجتماعي  الثقايف  الوعي  التاأمني  ويعك�ص 
فيها التاأمني يف حني اأغلب االأفراد يف الدول النامية ال ميلكون الوعي التاأميني، وال ي�صعرون 

باحلاجة اإىل التاأمني. 
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ب�رضورة  ال�صعور  من  تزيد  املتقدمة  الدول  يف  واالجتماعي  الثقايف  الوعي  فزيادة 
التح�صني يف امل�صتقبل، وو�صع ال�صمانات والتحوطات الكافية على عك�ص اجلهود يف الدول 

 . )Liu and et. al, 2007( النامية النخفا�ص امل�صتوى االقت�صادي واملعي�صي
كما اأن عقد التاأمني هو عقد اإذعان، اأي اأن اجلانب القوي فيه هو املوؤمن واأنه ي�صع 
الوثيقة  ا�صتطاعة م�صرتي  يقبلها، وهذا يرتتب عليه عدم  اأن  اإال  له  للموؤمن  ولي�ص  �رضوطه 

املوؤمن له امل�صاومة يف �صعرها. 
اإن اخلدمة التاأمينية ترتبط باحلوادث املوؤ�صفة كاملر�ص واملوت واحلوادث، واأن ق�صط 

التاأمني ال يعاد اإىل امل�صتهلك )املوؤمن له( عند عدم حتقق اخلطر )اأبو بكر، 2009(. 
اأ�صباب  اإىل  ُتعزى  التاأمني،  �رضكات  بني  توجد  التي  االختالفات  اأن  الباحث  ويعتقد 
ت�صويقية، ف�رضكات التاأمني حتاول جذب اأكرب عدد من امل�صتهلكني من خالل تقدمي عرو�ص 

تاأمينية خمتلفة ومغرية للم�صتهلكني من اأجل اأن ي�صرتكوا بخدمة التاأمني. 
العوامل املوؤثرة يف حتديد الطلب على التاأمني:  ◄ 

العوامل  لهذه  النظر  يجب  اأنه  توؤكد  التاأمني  على  الطلب  يف  املوؤثرة  العوامل  لتحديد 
ب�صورة جمتمعه، وال ناأخذ تاأثري كل عامل على انفراد وهذه العوامل هي: 

أ. �سعر اخلدمة التاأمينية: 

اإن الطلب على �صلعة ما ال يتحدد مبجرد الرغبة لدى امل�صتهلك يف اقتنائها، فلكي يكون 
الطلب فعااًل، ال بد اأن تقرتن هذه الرغبة بقدرة امل�صتهلك على �رضائها ودفع ثمنها. 

وعد  على  يح�صل  امل�صتهلك  الأن  وذلك  معقد،  التاأمني  �صلعة  امل�صتهلك  �رضاء  وقرار 
ويتاأثر  اأي وقت،  اأم ال، ويف  �صتتحقق  اإذا كانت  يعلم عما  اأخطار ال  بال�صمان ال غري �صد 

 . )Omar, 2007( اتخاذها مبوقف امل�صتهلك من اخلطر
وعلى الرغم من اأهمية موقف امل�صتهلك من اخلطر، فاإن عامل ال�صعر يظل يوؤدي الدور 
للم�صتهلك  حافز  اأف�صل  هي  املنخف�صة  فاالأ�صعار  للتاأمني،  امل�صتهلك  حتفيز  يف  الرئي�ص 
لالإقدام على التاأمني على ممتلكاته وحياته. والذي يحكم عملية الت�صعري يف جمال التاأمني 
العر�ص والطلب ال  اأن قانون  قواعد و�صوابط فنية ال ينبغي جتاوزها، ولكن هذا ال يعني 
ين�صط يف جمال التاأمني. ويرى الباحث اأن اأ�صعار اخلدمات التاأمينية توؤدي دوراً رئي�صًا يف 

اجتاه امل�صتهلك، فغالبًا ما يبحث امل�صتهلك عن خدمات جيدة وباأ�صعار مناف�صة. 
	. دخل امل�ستهلك: 

اإن ارتفاع م�صتوى الدخول يقود اإىل زيادة فعالة يف حجم الطلب على التاأمني، فمع 
زيادة الرفاهية يزداد اجلزء من الدخل الذي يزيد من متطلبات املعي�صة االأ�صا�صية، ويوجه 
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اإىل  احلاجة  زيادة  ال�صلع  هذه  �رضاء  ويواكب  الدائم،  اال�صتهالك  �صلع  �رضاء  اإىل  اجلزء  هذا 
التاأمني على املخاطر التي يتعر�ص لها كما اأن جزءاً من الدخول االإ�صافية يوجه الأغرا�ص 

االدخار والتاأمني. 
واإن اأ�صحاب الدخول املنخف�صة ال ميكنهم االإنفاق الأغرا�ص التاأمني واأن اإنفاقهم يف 
الطلب على  لزيادة  اإمكاناتهم  تزداد  ارتفاع دخولهم  هذا االجتاه يكون حمدود، ولكن مع 

 . )Seog, 2002( التاأمني
ت. اأ�سعار ال�سلع الأخرى: 

اإن العالقة بني الطلب على �صلعة معينة واأ�صعار ال�صلع االأخرى يرتبط بطبيعة ال�صلعة، 
فعندما تكون العالقة متبادلة، فاإن التغري يف اإحدى ال�صلعتني ينعك�ص على حجم الطلب على 
ال�صلعة االأخرى. ويتاأثر اإجمايل الطلب على التاأمني على اأ�صعار ال�صلع االأخرى بطرق خمتلفة 
فانخفا�ص اأ�صعار ال�صيارات يوؤدي اإىل زيادة الطلب على التاأمني التكميلي على ال�صيارات، 
اإىل املناف�صة احلادة بني �رضكات  اإطار املناف�صة بني البدائل املختلفة جتدر االإ�صارة  ويف 
التاأمني ذاتها بخ�صو�ص اإ�صدار بدائل خمتلفة للنوع نف�صه من التاأمني وباأ�صعار متفاوتة، 

ومن خالل اأ�صاليب الرتويج والدعاية )الكيخا، 1993( . 
	. الوعي التاأميني: 

يعرف الوعي التاأميني باأنه االقتناع التام بفكرة التاأمني والذي يجعل الفرد املتمكن 
االأ�صخا�ص  الرغبة عند  التاأميني يخلق  الوعي  اإلزام، فزيادة  التاأمني دون  اإىل طلب  ي�صعى 

للح�صول على احلماية التاأمينية. 
ج. النمو القت�سادي: 

اإن النمو االقت�صادي يزيد من حجم الطلب على خمتلف اأنواع التاأمني وح�صب اجتاهات 
النمو االقت�صادي، فزيادة خم�ص�صات اال�صترياد ل�صد متطلبات م�صاريع التنمية واحتياجاتها 

تزيد من الطلب على التاأمني البحري )احلاج قا�صم، 1999( . 
ح. الت�رشيعات والإعفاءات ال�رشيبية: 

اإن لالإعفاءات ال�رضيبية اأثراً ملمو�صًا يف زيادة الطلب على التاأمني، وبع�ص الدول اإذ 
متنحها وتوافق على التنازل عن جزء من ح�صيلة ال�رضيبة، فاإنها تفعل ذلك تقديراً منها 
الأهمية التاأمني، وت�صجيعًا لالإقبال عليه والأنها على يقني من اأن ما يذهب منها من �رضيبة 
مبا�رضة  كنتيجة  التاأمني  �رضكات  لدى  املتجمعة  االأموال  ا�صتثمار  خالل  من  اإليها  يعود 

لزيادة الطلب على التاأمني. 
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	. �سلوك امل�ستهلك: 
يعرف �صلوك امل�صتهلك باأنها ت�رضفات االأفراد التي تتطلب ح�صولهم وا�صتعمالهم لل�صلع 
االقت�صادية واخلدمات مبا�رضة، وتت�صمن عمليات القرار التي ت�صبق وحتدد هذه الت�رضفات. 
ومن اأبرز العوامل التي توؤثر على �صلوك امل�صتهلك هي البيئة:  اأي جمموع ما يحيط باملجتمع 
من عوامل خمتلفة توؤثر عليه مثل العوامل االجتماعية واالقت�صادية والطبيعية. اإ�صافة اإىل 
العائلة  توؤثر  كما  ومواقفه.  امل�صتهلك  ت�رضف  حتديد  يف  توؤثر  التي  االقت�صادية  والعوامل 
التي متثل العادات االأوىل للفرد. واالآخرين فلي�ص كل امل�صتهلكني يتولد حتفزهم اأو �صلوكهم 
باأنف�صهم بل اأن الكثري منهم يحكم ارتباطهم مبحيط وثقافة معينة يحاولون اأن يتكيفوا مثل 

 .)Yusuf and et. al, 2009( االآخرين
اإ�صافة اإىل العوامل ال�صابقة هناك عوامل اأخرى توؤثر يف الطلب على التاأمني، ومنها 
ذوق امل�صتهلك، و�صن امل�صتهلك، وجن�ص امل�صتهلك، واحلالة االجتماعية للم�صتهلك )متزوج–
اأعزب( ، ودرجة اخلطر الذي يتعر�ص له امل�صتهلك )عبد الرحمن، 2006( . ويرى الباحث اأن 
�رضكات التاأمني تاأخذ بعني االعتبار العوامل ال�صابقة جميعها، فهي جتمع البيانات حول 

امل�صتهلكني، وتعامل كل م�صتهلك على حدة وفق بياناته. 
التاأمني  خدمة  عن  موؤ�رضات  يقدم  املرفق  فاجلدول  فل�صطني،  يف  للتاأمني  وبالن�صبة 
يف فل�صطني من حيث عدد ال�رضكات، وعدد امل�صتغلني بها، وتعوي�صات العاملني، واالإنتاج، 
واال�صتهالك الو�صيط، واإجمايل القيمة امل�صافة، و�صايف ال�رضائب على االإنتاج، وا�صتهالك 

االأ�صول، وفائ�ص الت�صغيل. 
مؤشرات عن خدمة التأمين في فلسطين

�رشكات التاأمني املوؤ�رش

10 عدد املوؤ�ص�صات
5283 عدد امل�صتغلني

13413.4 تعوي�صات العاملني
66519.6 االإنتاج
18936.2 اال�صتهالك الو�صيط
47583.4 اإجمايل القيمة امل�صافة
5242.0 �صايف ال�رضائب على االإنتاج
2297.1 ا�صتهالك االأ�صول

26600.8 فائ�ص الت�صغيل

)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009(. 

التاأمني العاملة قد بلغ )10( موؤ�ص�صات،  اأن عدد موؤ�ص�صات  اأعاله  ُيالحظ من اجلدول 
وي�صمل ذلك الفروع املنت�رضة يف املناطق كافة، بينما بلغ عدد العاملني بها )5283( . 
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أوالً- الدراسات العربية: 

املوؤ�ص�صة  تقدمها  التي  التاأمينية  »املنافع  بعنوان:   )2006( الكباريتي  درا�صة 
للتعرف  الدرا�صة  هذه  هدفت  نحوها«  امل�صتفيدين  واجتاهات  االجتماعي  لل�صمان  العامة 
االأردن، وما  االجتماعي يف  لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  التي تقدمها  التاأمينية  املنافع  اإىل 
هي اآراء امل�صتفيدين من هذه املنافع، ودرا�صة العالقة بني بع�ص املتغريات الدميوغرافية 
التاأمينية،  املنافع  نحو  باجتاهاتهم  وربطها  للمبحوثني  واالقت�صادية  واالجتماعية 
مو�صوع  نحو  املبحوثني  اجتاهات  ملعرفة  اأق�صام  اأربعة  من  مكونة  ا�صتبانة  ممت  و�صُ
الدرا�صة، ا�صتمل الق�صم االأول على البيانات ال�صخ�صية، والثاين على اآلية اخل�صوع لل�صمان 
االجتماعي واجتاهات املبحوثني نحو املنافع التاأمينية ومدى ا�صتفادتهم منها، واخت�ص 
الرابع لتقومي  الق�صم  التقاعدية، بينما خ�ص�ص  الرواتب  الثالث باإجراءات ومعادالت  الق�صم 

اخلدمة التاأمينية ب�صكل عام من قبل املبحوثني. 
الدرا�صة  اُ�صتخدم منهج امل�صح االجتماعي بالعينة ملجتمع  الدرا�صة  اأهداف  ولتحقيق 
املتكون من احلا�صلني على رواتب تقاعدية من املوؤ�ص�صة يف مدينة عمان والذين هم على 
قيد احلياة، حيث اختريت عينة منهم تتمثل يف املتقاعدين املراجعني لدائرة التقاعد، وقد 
تو�صلت الدرا�صة اإىل جملة من النتائج كان اأهمها اأن هناك ن�صبة عالية من املبحوثني يرون 
اأن املنافع التاأمينية التي تقدمها املوؤ�ص�صة غري كافية، ويطلبون اإ�صافة التاأمني ال�صحي، 
وتبني اأن هناك عدم ر�صا ن�صبّي عن تاأمني اإ�صابات العمل واأمرا�ص املهنة، واأن هناك ر�صا 
عامًا عن املدة الالزمة ك�رضط ال�صتحقاق الرواتب التقاعدية، واأن اإجراءات معامالت التقاعد 
ب�صيطة بينما املدة التي ت�صتغرقها املعاملة متو�صطة، واأن عدًدا كبرًيا من املبحوثني يرون 
اأن هناك خدمات اإ�صافية ميكن للموؤ�ص�صة القيام بها، وهي زيادة الرواتب التقاعدية، ومنح 
املتقاعد التاأمني ال�صحي، وكان هناك ر�صا عام من قبل املبحوثني عن اخلدمة التاأمينية 

التي تقدمها املوؤ�ص�صة ب�صكل عام. 
درا�صة  االأردن:  يف  التاأمني  على  الطلب  »حمددات  بعنوان   )2003( جرادات  درا�صة 
حتليلية قيا�صية خالل الفرتة 1991- 2001«  هدفت هذه الدرا�صة اإىل قيا�ص بع�ص املوؤ�رضات 
اخلا�صة بقطاع التاأمني، والتي تعك�ص حجم الطلب يف هذا ال�صوق. واعتمدت الدرا�صة على 
موؤ�رضين، االأول موؤ�رض تغلغل التاأمني؛ ويقي�ص مدى اأهمية ن�صاط التاأمني بالن�صبة اإىل حجم 
اأق�صاط التاأمني،  االقت�صاد، والثاين موؤ�رض كثافة التاأمني؛ ويقي�ص ح�صة الفرد من اإجمايل 
االأردن  يف  التاأمني  �صوق  على  توؤثر  التي  املحددات  اأهم  قيا�ص  اإىل  الدرا�صة  تهدف  كما 
وحتليلها من جانب الطلب، واملتمثل بالتاأمينات العامة وتاأمينات احلياة، من خالل اإظهار 
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اأثر بع�ص املتغريات االقت�صادية )كالدخل والت�صخم( والدميوغرافية )كامل�صتوى التعليمي 
ومعدل االإعالة ومعدل الوفاة( على الطلب على اخلدمات التاأمينية. 

العامة  التاأمينات  �صوق  داخل  االختالف  من  حالة  وجود  اإىل  الدرا�صة  خل�صت  وقد 
ثم  ومن  االأفراد،  لدى  واملمتلكات  املوجودات  تزداد  الدخل  فبزيادة  الفرد،  دخل  مردها 
تزداد احلاجة لدى االأفراد حلماية هذه املمتلكات من االأخطار املحتملة، عن طريق التاأمني 
عليها. باالإ�صافة اإىل انخفا�ص م�صتوى الوعي التاأميني لدى االأفراد ب�رضورة التاأمني على 
املمتلكات وو�صائل االإنتاج واالأفراد، من االأخطار كافة. يف حني اأظهرت نتائج التاأمني على 
احلياة فعالية هذا ال�صوق واأهميته يف اإدارة اخلطر، وحتقيق املنافع املختلفة لالأفراد لي�ص 

فقط يف حالة الوفاة، واإمنا يف حالة االدخار والتقاعد اأي�صًا. 
درا�صة داود )2000( بعنوان: العوامل املوؤثرة على االإنتاجية يف قطاع التاأمني االأُردين. 
مب�صتويات  االأُردنية  التاأمني  �رضكات  اهتمام  مدى  على  التعرف  اإىل  الدرا�صة  هذه  تهدف 
ونظم  الرقابة،  ونظم  املعلومات،  نظم  مثل  العوامل  بع�ص  بني  العالقة  وقيا�ص  االإنتاجية 
احلوافز واملكافاآت، ونظم التدريب، و�صيا�صة ال�رضكة اجتاه العاملني فيها،  وبني االإنتاجية 
ل�رضكات  �صامل  م�صح  اأُجري  وقد  ال�صائدة،  املناف�صة  االأُردنية يف ظل  التاأمني  يف �رضكات 
التاأمني االأُردنية العاملة يف اململكة، وعددها )27( �رضكة، وتبني من هذه الدرا�صة النتائج 
يف  االإنتاجية  وبني  كافة،  املتغريات  بني  اإح�صائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  عدم  االآتية: 
�رضكات التاأمني، وقد قدم الباحث جمموعة من التو�صيات اأهمها: �رضورة حتقيق االندماج 
بني �رضكات التاأمني للحد من املناف�صة، و�رضورة و�صع معايري منا�صبة لقيا�ص االإنتاجية، 

و�رضورة وجود موظفني يتمتعون بخربات عالية، واالهتمام بتوفري نظام حوافز قوي. 
يف  البيع  مندوبي  اأداء  على  املوؤثرة  العوامل  بعنوان:   )1999( قا�سم  احلاج  درا�صة 
يف  االإدارة  ت�صاعد  بيانات  قاعدة  تطوير  اإىل  الدرا�صة  هدفت  االأُردن.  يف  التاأمني  �رضكات 
�رضكات التاأمني يف جمال اختيار وتعيني مندوبي البيع الذين تنوي توظيفهم بامل�صتقبل، 
اتخاذ  على  ال�رضكات  تلك  يف  االإدارة  ت�صاعد  بيانات  قاعدة  تطوير  يف  امل�صاهمة  وكذلك 
القرارات املنا�صبة يف جمال تنظيم واأداء مندوبي البيع العاملني لديها ورفع كفاءتهم، وقد 
تو�صلت الدرا�صة اإىل عدد من التو�صيات اأهمها: االهتمام بتقومي ت�صويق اخلدمة التاأمينية 
وتنظيمه وتوفري الكوادر املتخ�ص�صة يف بيع خدمة التاأمني، واالهتمام بالدورات التدريبية 
والتوعية بالثقافة التاأمينية ملندوبي التاأمني، والعمل على م�صاركة مندوبي البيع يف برامج 

تدريب متخ�ص�صة يف جمال بيع خدمات التاأمني وت�صويقها لتح�صني م�صتوى اأدائهم. 
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درا�صة بني عامر )1999( بعنوان: اإدارة ال�صمان االجتماعي يف االأُردن: درا�صة تقييميه 
الإدارة املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي يف حمافظة العا�صمة. هدفت هذه الدرا�صة اإىل 
اأداء املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي، وذلك من خالل درا�صة اجتاهات املوؤمن  تقومي 
عليهم نحو اأداء املوؤ�ص�صة، ومعرفة بع�ص العوامل التي توؤثر على اجتاهات املوؤمن عليهم، 
كما هدفت اإىل الوقوف على واقع التجربة االأُردنية يف جمال ال�صمان االجتماعي. وتو�صلت 
الدرا�صة اإىل اأن م�صتوى االأداء يف املوؤ�ص�صة كان متو�صطًا اإذ اأظهرت النتائج عدم وجود فروق 

ذات داللة اإح�صائية يف تقومي املوؤمن عليهم الأداء املوؤ�ص�صة تعزى اإىل احلالة االجتماعية. 
درا�صة م�سطفى )1998( بعنوان: واقع الت�صويق يف �رضكات التاأمني االأُردنية: درا�صة 
ميدانية. هدفت هذه الدرا�صة اإىل معرفة ما اإذا كانت منظمات التاأمني االأُردنية تطبق مفهوم 
ملنظمات  �صامل  ميداين  م�صح  اأجري  وقد  املفهوم.  لهذا  تطبيقها  ومدى  احلديث،  الت�صويق 
ن�صبة  وبلغت  منظمة،   )26( عددها  بلغ  وقد  كافة  ال�صوق  يف  العاملة  االأُردنية  التاأمني 
)Markor( لقيا�ص التوجه نحو ال�صوق، والذي  اال�صتجابة )81.5%( ، وقد ا�صتخدم مقيا�ص 
املعلومات  وتوزيع  ال�صوق،  عن  وتوكيدها  املعلومات  جمع  هي:  اأبعاد  ثالثة  من  يتكون 
ون�رضها يف اأنحاء املنظمة كافة. وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج االآتية: اأن هنالك عالقة 
ايجابية متو�صطة القوة بني دعم االإدارة العليا وتاأييدها والتن�صيق بني الوحدات الوظيفية، 
ونظام تقومي االإدارة والتعوي�ص للعاملني ودرجة املناف�صة يف ال�صوق من جهة، وبني مقدار 
تبني وتطبيق منظمات التاأمني االأُردنية ملفهوم الت�صويق، وكان اأقوى هذه العوامل ارتباطًا 
مبقدار تطبيق منظمات التاأمني االأُردنية ملفهوم الت�صويق هذا العامل اخلا�ص بدعم االإدارة 

العليا وتاأييدها. 
ال�صوق  هيكل  خ�صائ�ص  بني  العالقة  حتليل  بعنوان:   )1995( احلميد  عبد  درا�صة 

وم�صتوى ربحية �رضكات التاأمني يف ال�صوق امل�رضي. 
هدفت هذه الدرا�صة اإىل حتديد عنا�رض الربحية يف �رضكات التاأمني، فمنها ما يت�صل 
والت�صويق،  االكتتاب  �صيا�صة  بكفاءة  يت�صل  ما  ومنها  خطورته،  ودرجة  وطبيعته  باخلطر 
ومنها ما يت�صل بخ�صائ�ص �صوق التاأمني من حيث درجة املناف�صة، ومن املعلوم اأن هدف 

تعاظم الربح هو من اأهم اأهداف �رضكات التاأمني. 
التاأمني تفيد  الدرا�صة يف توفري نتائج كاأدوات م�صاعدة ل�رضكات  اأهمية هذه  وتكمن 
االحتكار  ومنع  ال�رضكات،  تلك  ربحية  حتقيق  يف  واملالية  التاأمينية  ال�صيا�صة  و�صع  يف 
بتحقيق  التاأمني  ل�رضكات  ي�صمح  اقت�صادي  مناخ  وتوفري  التاأمينية،  التغطيات  توفري  يف 
االأرباح العادلة. وتو�صلت هذه الدرا�صة اإىل �رضورة قيام �رضكات التاأمني بالتخطيط طويل 
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االأجل باالإ�صافة اإىل ق�صري االأجل عند و�صع �صيا�صات الت�صويق واالكتتاب بحيث توؤخذ يف 
احل�صبان،  وتتمكن من تعظيم م�صتوى الربحية وجودة اخلدمة التاأمينية. 

يف  التاأمني  بولي�صة  �رضاء  قرار  على  املوؤثرة  العوامل  بعنوان:   )1995( تيم  درا�صة 
االأُردن. هدفت هذه الدرا�صة اإىل معرفة ما اإذا كان هناك اختالف يف تاأثري كل من اجتاهات 
واملزيج  الدميوغرافية،  والعوامل  االجتماعية  والعوامل  التاأمني  بولي�صة  نحو  امل�صتهلكني 
الت�صويقي على قرار امل�صتهلك املوؤمن عليهم مقابل غري املوؤمن عليهم، وقد بلغ حجم عينة 
ُم�صحا  الدرا�صة )789( مفردة مت احل�صول عليها من خالل عينتني مت�صاويتني يف احلجم 
ب�صورة ع�صوائية، وكانت االأوىل من قوائم عمالء �رضكات التاأمني، والثانية من امل�صتهلكني 
اإىل نتائج عدة  اأمانة عمان. وتو�صلت الدرا�صة  الذين ميلكون دخاًل، ويقيمون داخل حدود 
واأهمها اأن اأهم عامل ي�صاهم يف التمييز بني جمموعتي املوؤمن عليهم وغري املوؤمن عليهم 
�رضاء امل�صتهلكني لها هو البعد الديني، حيث كانت معتقدات العديد من امل�صتهلكني الدينية 

تقف عائقًا اأمام �رضائهم لبولي�صة التاأمني. 
ليبيا  �رضكة  يف  التاأمينية  اخلدمات  ت�صويق  واقع  بعنوان:   )1993( الكيخا  درا�صة 

للتاأمني: درا�صة تطبيقية على قطاع ال�صناعات اخلفيفة ببلدية بنغازي. 
هدفت هذه الدرا�صة اإىل قيا�ص اجلهود الت�صويقية ل�رضكة ليبيا للتاأمني يف ال�صوق املحلية، 
ويف اخلارج، وتقومي تلك اجلهود من وجهة نظر املن�صاأة ال�صناعية، وتو�صلت الدرا�صة اإىل 
نتائج عدة �صمن ال�صيا�صة الت�صويقية من خالل ا�صتخدام عنا�رض املزيج الت�صويقي. ويجب 
اأن تكون هناك مرونة من جانب ال�رضكة يف �صيا�صتها احلالية، بهدف زيادة عدد عمالئها. 

ثانياً: الدراسات األجنبية: 

درا�صة هوي– ت�سني )Hui- Chen, 2006( بعنوان: دور وكالة املبيعات مع منوذج 
ما بني  التطابق  اإىل حتديد مدى  الدرا�صة  تهدف هذه  التاأمني.  �صوق  التجارية يف  العالقة 
تطوير  على  التاأمني  مبيعات  وكاالت  تاأثري  وكذلك  واملن�صف،  العادل  التجاري  العمل 
عالقات اإيجابية متميزة مع الزبائن، وتعزز هذه الدرا�صة مفهومًا للدور الذي يقوم به وكيل 
املبيعات يف اإ�صرتاتيجية بيع املنتج، ولقد وجدت هذه الدرا�صة اأنه عندما يح�صل الزبائن 
على منافع اجتماعية كبرية وذات قيمه، فاإن موقفهم اجتاه الوكيل ي�صبح اإيجابيًا، وي�صبح 

هذا املوقف ميثل عن�رض والء وانتماء لهذا الوكيل. 
اإن  اأكيد.  ب�صيء  لي�ص  التاأمني  بعنوان:   )Seidenberg, 2006( �سيدنبريغ  درا�صة 
اإىل عدم املوافقة على تغطية  اأدى  اإع�صار كاترينا  الذي خّلفه  الظروف املحيطة باخلراب 
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�رضكات التاأمني لالأفراد وال�رضكات بعد ما دمرت منازلهم وانهارت جتارتهم و�رضكاتهم، 
التاأمني  �رضكات  اإىل   )New Orleans( كاترينا  اإع�صار  �صحايا  من  كثري  االآن  ويتطلع 
التي تعاقدوا معها الإعادة االأُمور اإىل ن�صابها ال�صحيح، ويقول نائب رئي�ص جلنة متابعة 
ال�صوؤون القانونية:  اإنه �صوف يكون هنالك كثري من الوقت قبل اأن يتم دفع مبالغ اإ�صافية 
عن تعوي�صات لالأفراد، وهنالك ق�صية اأُخرى هي التاأمني على االأعمال التجارية، ويقت�صي 
اإع�صار  اأحداث مثل  ب�صبب  اأرباحها  انخفا�ص  ال�رضكات من  التاأمني حماية  النوع من  هذا 
كاترينا. ونتيجة هذه الدرا�صة، فمن الواجب مراجعة بولي�صة التاأمني بتاأٍن، ومن ال�رضوري 

قراءة اأهداف بولي�صة التاأمني ومقارنتها مع بولي�صات مت�صابهة. 
التاأمني  يبيع  �صوف  الذي  من  بعنوان:   )Lilly et. al, 1998( واآخرين  ليلي  درا�صة 
التاأمني  �صيبيع  من  معرفة  اإىل  الدرا�صة  هذه  تهدف  والع�رضين؟  احلادي  القرن  بداية  يف 
وي�صتمر  يتغري،  التاأمني وكيف  ت�صويق  ولتقدير كيفية  والع�رضين،  احلادي  القرن  بداية  يف 
بالتغري، و مت الرتكيز على بع�ص املتغريات الرئي�صة التي تاأخذ مكانًا يف الوقت احلا�رض، 
التاأمني  املتغريات يف �رضكات  وُجمعت  املهمة،  امل�صانع  ثالثة من  على  التطبيق  وقد مت 
اأنه �صوف حتدث تغريات يف جمال ت�صويق التاأمني من تاريخ الدرا�صة  امل�صوقة. وقد تبني 
العمل كحقوق  حتى 2005، و�صوف ي�صتمر املوؤمنون يف ت�صعري اخلدمات، وجعل عائدات 
بت�صويق  تقوم  التي  املوؤ�ص�صات  واأما  االأجل،  ق�صري  اال�صتثمار  عائد  اأ�صا�ص  على  للموردين 
التكلفة، و�صوف يكون هنالك  اأكرث فعالية من ناحية  امل�صتقبل، ف�صوف تكون  التاأمني يف 

ت�صارع يف عدد االندماجات، و�صوف ينخف�ص عدد املندوبني. 
درا�صة فين�ست وترو�سيون )Vincent and Trosion, 1998( بعنوان: اإزالة احلواجز 

خلدمة االأ�صواق املدنية االأوروبية. 
التاأمني  ل�صناعة  واالجتماعية  االقت�صادية  امل�صوؤولية  مناق�صة  اإىل  الدرا�صة  هدفت 
لالأفراد  اأف�صل  خدمة  توفري  الدرا�صة  هذه  من  الهدف  وكان  املجتمعات،  يف  للم�صاهمة 
الذين يعي�صون يف الدول املتح�رضة وتوجهات االأعمال اجليدة خلدمة املناطق املتح�رضة 
باعتبارها اهتمامًا ثابتًا من قبل �رضكات التاأمني، فالتاأمني م�صوؤولية اجتماعية واقت�صادية 
هذه  من  وللتخل�ص  املجتمعات،  اإعمار  يف  وامل�صاهمة  الزبائن،  حاجات  وتغطية  الإ�صباع 
التاأمني  اأن �صناعة  اإىل  الدرا�صة  التاأمني. وقد تو�صلت  اأن نقوم باأعمال  امل�صوؤوليات يجب 
تتمكن ب�صكل فعال من امل�صاعدة يف حل امل�صكالت يف املناطق املتقدمة، وميكن ل�صناعة 
التاأمني اأن ُتعطي اأف�صل احللول، واإن �صناعة التاأمني املوجودة يف املناطق املدنية تذهب 
اإىل تزويد املنتجات اخلدمات،  و�صلوك كافة الطرق للنهو�ص بنوعية اأف�صل حلياة �صكانها. 
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تعقيب على الدراسات السابقة ذات الصلة: 
فدرا�صة  التاأمني،  من  خمتلفة  نواحي  ال�صابقة  الدرا�صات  من  عدد  ا�صتعر�ص  لقد 
االجتماعي،  ال�صمان  موؤ�ص�صة  امل�صتفيدين من خدمات  اآراء  الكباريتي )2006( بحثت يف 
ودر�ص جرادات )2003( حمددات الطلب على التاأمني، وفح�ص داود )2000( واحلاج قا�صم 
اأداء   )1999( عامر  وقّيم  التاأمني،  مندوبي  واأداء  االإنتاجية  املوؤثرة يف  العوامل   )1999(
موؤ�ص�صة ال�صمان االجتماعي يف خدمات التاأمني، وبحث م�صطفى )1998( ، وعبد احلميد 
)1995( ، والكيخا )1993( ت�صويق التاأمني، فيما قا�ص تيم )1995( العوامل املوؤثرة يف 
�رضاء بولي�صة التاأمني. وبحثت الدرا�صات االأجنبية ذات ال�صلة يف ت�صويق التاأمني وروؤيته 

يف الدول االأوروبية والواليات املتحدة االأمريكية. 
وتختلف الدرا�صة احلالية عن الدرا�صات ال�صابقة يف بحثها خدمة التاأمني على احلياة، 
التي مل  الغربية،  ال�صفة  �صمال  اخلدمة، ويف منطقة  امل�صتفيدين من هذه  نظر  ومن وجهة 
ي�صبق اأن ُدر�صت خدمات التاأمني عن احلياة فيها. كما تتميز الدرا�صة بكونها ميدانية، ويف 
واالأمان،  واجلودة،  االقت�صادي،  الُبعد  وهي  امل�صتهلكني  نظر  وجهة  من  حيوية  جماالت 
وال�صعر. كما تتناول الدرا�صة متغريات مل ي�صبق درا�صتها يف الدرا�صات ال�صابقة مثل: العمر، 

ومكان ال�صكن، والدخل ال�صهري. 

منهج الدراسة: 
ا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�صحي الذي يهتم بدرا�صة الظاهرة على اأر�ص الواقع، 
الذي يبني خ�صائ�ص هذه الظاهرة ويو�صح حجمها، ويقوم مبداأ عمله على جمع املعلومات 
الالزمة عن الظاهرة وحتليلها، وا�صتخراج النتائج واال�صتنتاجات لتكون االأ�صا�ص لتوجيه 

هذه الظاهرة. 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
املوؤمنني على  بلغ عدد  املوؤّمنني على احلياة، وقد  الدرا�صة من جميع  تكون جمتمع 
احلياة يف حمافظات �صمال ال�صفة الغربية )258( وفق اإح�صاءات �رضكات التاأمني، وتكونت 
عينة الدرا�صة من )155( موؤّمنًا على احلياة، اختريوا بالطريقة الطبقية الع�صوائية با�صتخدام 
برجمية RaoSoft Sample Size Calculator، واجلدول )1( يبنّي توزيع جمتمع الدرا�صة، 

وعينتها تبعا للمتغريات امل�صتقلة: 
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الجدول )1( 
 توزيع مجتمع الدراسة وعينتها حسب متغيراتها المستقلة

الن�سبة املئوية %العينةاملجتمعامل�ستوىاملتغري

اجلن�س
20612480.0ذكر

523120.0اأنثى

العمر
935636.1اأقل من 30 �صنوات

915535.5من 31- 40 �صنوات
744428.4اأكرث من 40 �صنة

احلالة الجتماعية
17910869.7متزوج

794730.3اأعزب

الدخل ال�سهري بالدينار
935636.1اأقل من 500
800 -501955736.8

704227.1اأكرث من 800

مكان ال�سكن
16910265.8مدينة
684126.5قرية

20127.70خميم
100%258155املجموع

أداة الدراسة: 
هذه  يف  املعلومات  جلمع  كاأداة  وطورها  للدرا�صة،  اأداة  اال�صتبانة  الباحث  ا�صتخدم 

الدرا�صة، وذلك وفقاً للخطوات الآتية: 
مراجعة االأدب النظري املتعلق بالتاأمني.  ♦ 

مراجعة االأبحاث والدرا�صات التي در�صت التاأمني.  ♦ 

وقد تكونت اأداة الدرا�سة من جزاأين: 
اأ  عبَّ الذي  احلياة  على  املوؤّمن  عن  االأولية  املعلومات  وت�صمل  االأول:  اجلزء  - 

اال�صتبانة. 
 ) - 55( على  ت�صتمل  كانت  الدرا�صة حيث  لتالئم  ا�صتبانة  الباحث  اأعدَّ  الثاين:  اجلزء 
يبداأ مبوافق جدا وُيعطى خم�ص  الفقرات من خالل ميزان خما�صي  فقرة وُيجاب على هذه 

درجات وينتهي بغري موافق اإطالقًا، وُيعطى درجة واحدة فقط. 
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صدق األداة: 

ُعر�صت اأداة الدرا�صة على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني يف الت�صويق من حملة 
�صياغة  حيث  من  الدرا�صة  اأداة  فقرات  يف  الراأي  اإبداء  املحكمني  من  ُطلب  وقد  الدكتوراه، 
الفقرات، ومدى منا�صبتها للمجال الذي ُو�صعت فيه، اإما باملوافقة على اأهمية ال�صعوبة اأو 
اأع�صاء جلنة  )اأي ثلثي  اأُخذ براأي االأغلبية  اأهميتها، ولقد  اأو حذفها لعدم  تعديل �صياغتها 

املحكمني( يف عملية التحكيم. 

ثبات األداة: 

 ،Cronbach’s Alpha اُ�صتخرج معامل ثبات االأداة، با�صتخدام معادلة كرونباخ األفا
واجلدول )2( يبني معامالت الثبات الأداة الدرا�صة وجماالتها. 

الجدول )2( 
معامات الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها

معامل الثبات بطريقة كرونباخ األفاعدد الفقراتاملجال 

1585.4البعد االقت�صادي

1694.0اجلودة

1286.1االأمان

1281.8ال�صعر

5594.5الدرجة الكلية

يت�صح من اجلدول )2( اأن الثبات ملجاالت اال�صتبانة تراوحت بني )81.8- 85.4( يف 
حني بلغ الثبات الكلي )94.5( مما يجعلها قابلة ومنا�صبة الأغرا�ص البحث العلمي. 

إجراءات الدراسة: 
اأُجريت هذه الدرا�سة وفق اخلطوات الآتية: 

اإعداد اأداة الدرا�صة ب�صورتها النهائية.  ♦ 

حتديد اأفراد عينة الدرا�صة.  ♦ 

، واً�صرتجعت   ) الدرا�صة، وا�صرتجاعها، حيث ُوزعت )170 ♦ االأداة على عينة  توزيع 
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البيانات  اكتمال  عدم  ب�صبب  عليها  االإجابة  اكتمال  لعدم  اإما  ؛   )8( واً�صتبعدت   ،  )163(
املطلوبة املتعلقة بامل�صتجيب اأو لنمطية اال�صتجابة، وبقي )155( ا�صتبانة �صاحلة للتحليل، 

وهي التي �صكلت عينة الدرا�صة. 
االإح�صائية  الرزمة  اإح�صائيا با�صتخدام  اإىل احلا�صب ومعاجلتها  البيانات  اإدخال  ♦ 

 .)SPSS( للعلوم االجتماعية
ا�صتخراج النتائج وحتليلها ومناق�صتها، ومقارنتها مع الدرا�صات ال�صابقة، واقرتاح  ♦ 

التو�صيات املنا�صبة. 
متغريات الدراسة: 

ت�سمنت الدرا�سة املتغريات الآتية: 
املتغريات امل�ستقلة:  ● 

اجلن�ص: وله م�صتويان: )ذكر، اأنثى(.  - 

من                     اأكرث  �صنوات،   - 40  -31 �صنوات،   30 من  )اأقل  م�صتويات  ثالثة  وله  العمر: 
40 �صنة(. 

احلالة االجتماعية: ولها م�صتويان )متزوج، اأعزب(.  - 

الدخل ال�صهري: وله ثالث م�صتويات: )اأقل من 500 دينار، 501- 800 - دينار، اأكرث 
من 800 دينار(. 

مكان ال�صكن: وله ثالث م�صتويات: )مدينة، قرية، خميم(. - 

املتغري التابع:  ● 

تتمثل يف اال�صتجابة عن فقرات اال�صتبانة يف جماالت البعد االقت�صادي
اجلودة. - 

االأمان. - 

ال�صعر. - 

املعاجلات اإلحصائية: 
بعد تفريغ اإجابات اأفراد العينة جرى ترميزها واإدخال البيانات با�صتخدام احلا�صوب 
ثم ُعوجلت البيانات اإح�صائيا با�صتخدام برنامج الرزمة االإح�صائيــة للعلوم االجتماعيــة 

)SPSS( ومن املعاجلات االإح�صائية امل�صتخدمة: 

التكرارات واملتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية، واالنحرافات املعيارية.  ♦ 
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♦ .)Independent t- test( اختبار »«ت« لعينتني م�صتقلتني
 . ♦ )One- Way ANOVA( اختبار حتليل التباين االأحادي

 . ♦ Scheffe Post Hoc Test اختبار �صيفيه للمقارنة البعدية
الفا.  معادلة كرونباخ –  ♦

هدفت هذه الدرا�صة اإىل قيا�ص درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف 
الدرا�صة: )اجلن�ص، والعمر،  اأثر متغريات  اإىل  التعرف  اإىل  الغربية، كما هدفت  ال�صفة  �صمال 
واحلالة االجتماعية، والدخل ال�صهري، ومكان ال�صكن( على درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو 

خدمات التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية. 
ثباتها،  ومعامل  الباحث من �صدقها،  وتاأكد  ا�صتبانة  اأعدت  الدرا�صة  ولتحقيق هدف 
وبعد عملية جمع البيانات، ُرمزت واأُدخلت للحا�صوب وُعوجلت اإح�صائيا با�صتخدام الرزمة 
االإح�صائية للعلوم االجتماعية )SPSS(، وفيما ياأتي نتائج الدرا�صة تبعًا لت�صل�صل اأ�صئلتها، 

وفر�صياتها: 
اأولًً: النتائج املتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة:  ◄ 

خدمات  نحو  امل�ستهلكني  اجتاهات  درجة  ما  على:  الدرا�صة  �صوؤال  ون�ص 
التاأمني يف �سمال ال�سفة الغربية؟ 

ولالإجابة على �صوؤال الدرا�صة، اُ�صتخرجت املتو�صطات احل�صابية، واالنحرافات املعيارية 
والن�صب املئوية لفقرات اأداة الدرا�صة، واعتمد الباحث املقيا�ص االآتي لتقدير درجة االجتاه: 

مرتفعة جداً )%80- %100( 

مرتفعة )%70- %79.9( 

متو�صطة )%60- %69.9( 

منخف�صة )%50- %59.9( 

منخف�صة جداً )اأقـل من%50( 

وتبني اجلداول )3( ،  )4( ،  )5( ،  )6( ،  )7( هذه النتائج. 
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الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال الُبعد االقتصادي

املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية %

درجة 
الجتاه 

مرتفعة3.601.3172.0اأدخر جزءاً من دخلي ال�صهري ل�رضاء خدمة التاأمني. 1
مرتفعة3.631.1072.6جزء من اإنفاقي يخ�ص�ص ل�رضاء خدمة التاأمني. 2

عندما يرتفع معدل دخلي، اأقوم باالإقبال على �رضاء خدمة 3
متو�صطة3.451.2669.0التاأمني. 

متو�صطة3.021.2760.4عندما ينخف�ص معدل دخلي، ال اأقوم ب�رضاء خدمة التاأمني. 4
منخف�صة2.941.1358.8ُيخ�ص�ص جزء من دخل اأ�رضتي لال�صتثمار يف وثائق التاأمني. 5

اأقوم باالإقبال على �رضاء خدمة التاأمني بغ�ص النظر عن ارتفاع 6
متو�صطة3.461.3269.2الدخل وانخفا�صه. 

متو�صطة3.321.3266.4اأقوم باالإقبال على �رضاء خدمة التاأمني كا�صتثمار يف امل�صتقبل. 7
متو�صطة3.291.3565.8اأدخر الأفراد اأ�رضتي ب�رضاء وثيقة التاأمني. 8
مرتفعة جدا4.141.2182.8ً�رضاء وثيقة التاأمني، يعترب جتنبًا للمخاطر م�صتقباًل. 9

القوة ال�رضائية املتمثلة بدخل واأ�صعار ال�صلع هي حمدداً ل�رضاء 10
متو�صطة3.481.0369.6خدمة التاأمني. 

متو�صطة3.451.2169.0اأقوم ب�رضاء خدمة التاأمني لتحقيق املنافع يف امل�صتقبل. 11

يف حالة االنتعا�ص االقت�صادي، اأقوم باالإقبال على �رضاء خدمة 12
مرتفعة3.551.2271.0التاأمني. 

يف حالة ارتفاع معدل الت�صخم، ال اأقبل على �رضاء خدمة 13
متو�صطة3.140.9862.8التاأمني. 

مرتفعة3.531.1370.6جزء قليل من الدخل، ُيخ�ص�ص ل�رضاء خدمة التاأمني. 14
مرتفعة3.631.1672.6االدخار ب�رضاء وثائق التاأمني يعترب مريحًا. 15

متو�صطة3.440.6968.8الدرجة الكلية ملجال البعد القت�سادي

يت�صح من اجلدول )3( اأن درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال 
معياري  وانحراف   )3.44( مبتو�صط  اأتت  قد  االقت�صادي،  البعد  جمال  يف  الغربية،  ال�صفة 
الفقرة »�رضاء  ، وهي درجة اجتاهات متو�صطة، وحققت  ، وبن�صبة مئوية )68.8(   )0.69(
اأعلى متو�صط يف جمال الُبعد االقت�صادي،  وثيقة التاأمني يعترب جتنبًا للمخاطر م�صتقباًل« 
وحققت الفقرات: »اأدخر جزءاً من دخلي ال�صهري ل�رضاء خدمة التاأمني«، »جزء من اإنفاقي 
يخ�ص�ص ل�رضاء خدمة التاأمني«، »يف حالة االنتعا�ص االقت�صادي، اأقوم باالإقبال على �رضاء 
التاأمني«، »االدخار ب�رضاء  ل�رضاء خدمة  الدخل، ُيخ�ص�ص  التاأمني«، »جزء قليل من  خدمة 
امل�صتهلكني  اأن  اإىل  ذلك  الباحث  التاأمني يعترب مريحًا« متو�صطات مرتفعة، ويعزو  وثائق 
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يعتربون بولي�صة التاأمني على احلياة على اأنها �صمان م�صتقبلي لهم ولعائالتهم، ففي ظل 
الظروف غري االآمنة، تزداد الرغبة بالتاأمني على احلياة، ولذلك فن�صبة كبرية من املوؤمنني 

على احلياة تقتطع جزءا من رواتبها اأو تخ�ص�ص ق�صمًا من ادخارها للتاأمني على احلياة. 
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال الجودة

املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية %

درجة 
الجتاه 

تنوع التغطيات التاأمينية وجودتها يوؤثر على اإقبال �رضاء 1
مرتفعة جدا4.260.8485.2ًالتاأمني. 

املحافظة على تقدمي منتجات تاأمينية جديدة با�صتمرار يزيد 2
مرتفعة جدا4.110.8682.2ًمن اإقبال امل�صتهلك على �رضاء خدمة التاأمني. 

تقدمي خدمات مميزة بعد البيع، يزيد من اإقبال امل�صتهلك على 3
مرتفعة جدا4.350.7887.0ً�رضاء خدمة التاأمني. 

االلتزام بتقدمي خدمات تاأمينية ذات جودة عالية يزيد من 4
مرتفعة جدا4.430.7388.6ًاإقبال امل�صتهلك على �رضاء خدمة التاأمني. 

تقوم ال�رضكة التي اأوؤمن بها باملحافظة على �رضية 5
مرتفعة جدا4.150.9183.0ًوخ�صو�صية العمالء. 

تقوم ال�رضكة التي اأوؤمن بها باأخذ راأي العميل عند تطوير 6
مرتفعة جدا4.190.7583.8ًاخلدمة التاأمينية. 

اإدامة التوا�صل مع العمالء ب�صكل م�صتمر يزيد من اإقبال 7
مرتفعة جدا4.430.8488.6ًامل�صتهلك على �رضاء خدمة التاأمني. 

اال�صتمرار بتقدمي تغطيات مميزة يف ال�صوق يزيد من اإقبال 8
مرتفعة جدا4.360.7987.2ًامل�صتهلك على �رضاء خدمة التاأمني. 

9
اأن يكون موظفو ال�رضكة على ا�صتعداد للتعامل مع طلبات 

وحاجات العمالء يزيد من اإقبال امل�صتهلك على �رضاء خدمة 
التاأمني. 

مرتفعة جدا4.300.7586.0ً

10
االلتزام بت�صليم اخلدمات التاأمينية وفقًا للوعود التي التزمت 

بها ال�رضكة للعمالء ب�صكل ح�صن يزيد من اإقبال امل�صتهلك على 
�رضاء خدمة التاأمني. 

مرتفعة جدا4.450.8489.0ً

11
ا�صرتاك العميل بتقدمي املقرتحات لتح�صني عمل ال�رضكة 

والتفاعل مع البائع وامل�صرتي يزيد من اإقبال امل�صتهلك على 
�رضاء خدمة التاأمني. 

مرتفعة جدا4.190.8583.8ً

12
ن�رض املعلومات حول ال�رضكة عن طريق ال�رضكة واالإعالن يف 
ال�صحف واملجالت يزيد من اإقبال امل�صتهلك على �رضاء خدمة 

التاأمني. 
مرتفعة جدا4.010.9980.2ً
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املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية %

درجة 
الجتاه 

ظهور ال�رضكة ومرافقها العامة ب�صكل مالئم وجذاب يزيد من 13
مرتفعة جدا4.170.9183.4ًاإقبال امل�صتهلك على �رضاء خدمة التاأمني. 

تدريب املوظفني على مهارات االت�صال وتلبية حاجات 14
مرتفعة جدا4.170.9783.4ًالعمالء يزيد من اإقبال امل�صتهلك على �رضاء خدمة التاأمني. 

توافر روح امل�صاعدة والعقلية املوجهة خلدمة واإر�صاء العمالء 15
مرتفعة جدا4.290.8485.8ًيزيد من اإقبال امل�صتهلك على �رضاء خدمة التاأمني. 

امل�صداقية واالأمانة والثقة بني العميل وموظف اخلدمة يزيد 16
مرتفعة جدا4.261.1385.2ًمن اإقبال امل�صتهلك على �رضاء خدمة التاأمني. 

مرتفعة جدا4.260.6385.2الدرجة الكلية ملجال اجلودة

يت�صح من اجلدول )4( اأن درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال 
 ،  )0.63( معياري  وانحراف   )4.26( مبتو�صط  اأتت  قد  اجلودة،  جمال  يف  الغربية،  ال�صفة 
وبن�صبة مئوية )85.2( ، وهي درجة مرتفعة جداً، وحققت الفقرات جميعها م�صتوى مرتفعًا 
جداً يف جودة خدمات التاأمني، ويف�رض الباحث ذلك بحدة التناف�ص الذي يحدث بني �رضكات 
التاأمني املختلفة، االأمر الذي يدفعها اإىل تقدمي اأف�صل اخلدمات واأجودها، مما يقدم خيارات 

كثرية ومتنوعة اأمام امل�صتهلك يف اختيار اخلدمات التاأمينية التي يعتقد اأنها االأف�صل له. 
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال األمان

املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية %

درجة 
الجتاه 

مرتفعة3.641.1972.8اأ�صرتك بالتاأمني نظراً ملا يوفره يل من دخل يف امل�صتقبل. 1
مرتفعة جدا4.120.9982.4ًاأ�صرتك بالتاأمني نظراً ملا يوفره يل من عالج، اإذا اأُ�صبت يف العمل. 2
متو�صطة3.181.1563.6يعترب التقاعد الذي �صاأح�صل عليه من التاأمني م�صاويًا ملا اأدفعه. 3
مرتفعة3.591.1671.8توفر وثيقة التاأمني الأ�رضتي حياة كرمية. 4
مرتفعة3.940.9978.8اال�صرتاك يف التاأمني يحقق نوعًا من اال�صتقرار. 5
مرتفعة3.941.0978.8يحقق التامني اال�صتقرار املادي والنف�صي. 6
متو�صطة3.491.1669.8يعو�صني التاأمني يف حالة اإ�صابتي تعوي�صًا عاداًل. 7
مرتفعة جدا4.100.9482.0ًاأقبل على �رضاء خدمة التاأمني حماية من املخاطر امل�صتقبلية. 8
مرتفعة3.521.1370.4اأقبل على �رضاء خدمة التاأمني على اأ�صا�ص املنفعة امل�صتقبلية. 9

مرتفعة3.821.1076.4اأقبل على �رضاء خدمة التاأمني الأنني بحاجة اإليه. 10
مرتفعة3.921.0978.4اأقبل على �رضاء خدمة التاأمني الأنه يعمل على تخفي�ص املخاطر. 11
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املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية %

درجة 
الجتاه 

مرتفعة3.781.0975.6يتم تقليل املخاطر عن طريق االإقبال على �رضاء وثائق التاأمني. 12
مرتفعة3.750.6975.0الدرجة الكلية ملجال الأمان

يت�صح من اجلدول )5( اأن درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال 
 ،)0.76( معياري  وانحراف   )3.48( مبتو�صط  اأتت  قد  االأمان،  جمال  يف  الغربية،  ال�صفة 
نظراً  بالتاأمني  »اأ�صرتك  الفقرات  وحققت  مرتفعة،  درجة  وهي   ،  )69.6( مئوية  وبن�صبة 
اإذا اأُ�صبت يف العمل«، »اأقبل على �رضاء خدمة التاأمني حماية من  ملا يوفره يل من عالج، 
املخاطر امل�صتقبلية« على درجات مرتفعة جداً، وح�صلت غالبية الفقرات على درجة مرتفعة، 
فيما حققت الفقرتان »يعترب التقاعد الذي �صاأح�صل عليه من التاأمني م�صاويًا ملا اأدفعه«، 
»يعو�صني التاأمني يف حالة اإ�صابتي تعوي�صًا عاداًل«، ويف�رض الباحث ذلك باأن امل�صتهلكني 
يرون يف التاأمني على احلياة �صمانًا حلياة م�صتقرة بعد التقاعد اأو يف حالة االإ�صابة، رغم 

اأنهم قد ال يح�صلون على الدخل الذي ي�صتطيع تاأمني متطلبات احلياة بالن�صبة لهم. 
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال السعر

املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية %

درجة 
الجتاه 

اأ�صعار خدمة التاأمني املنا�صبة للعمالء واملناف�صة لل�رضكات االأخرى، 1
مرتفعة جدا4.320.8086.4ًيزيد من اإقبال امل�صتهلك على �رضاء خدمة التاأمني. 

تنا�صب �صعر وثيقة التاأمني مع جودة اخلدمة املقدمة، يزيد من 2
مرتفعة جدا4.230.8184.6ًاإقبال امل�صتهلك على �رضاء خدمة التاأمني. 

اأن تكون هناك مناف�صة يف ال�صعر بني ال�رضكات، يزيد من اإقبال 3
مرتفعة3.881.0577.6امل�صتهلك على �رضاء خدمة التاأمني. 

تقدمي ت�صهيالت لدفع اأق�صاط التاأمني، يزيد من اإقبال امل�صتهلك على 4
مرتفعة جدا4.180.9183.6ً�رضاء خدمة التاأمني. 

متو�صطة3.291.1665.8اأقوم ب�رضاء خدمة التاأمني على اأ�صا�ص ال�صعر. 5
مرتفعة3.541.0870.8اأقوم ب�رضاء خدمة التامني بغ�ص النظر عن �صعرها. 6
متو�صطة3.341.1066.8ال�صعر ال يحكم اإقبال امل�صتهلك على �رضاء خدمة التاأمني. 7
متو�صطة3.261.1565.2اأقوم ب�رضاء خدمة التاأمني الأنني جمرب على �رضائها. 8

عندما يكون هناك ت�صهيالت خا�صة يف ال�صداد، يزيد من اإقبال 9
مرتفعة جدا4.080.8381.6ًامل�صتهلك على �رضاء خدمة التاأمني. 
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املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية %

درجة 
الجتاه 

عندما تكون االأ�صعار منخف�صة يزيد من اإقبال امل�صتهلك على �رضاء 10
مرتفعة جدا4.050.9181.0ًخدمة التاأمني. 

عندما تكون االأ�صعار مرتفعة يقل من اإقبال امل�صتهلك على �رضاء 11
مرتفعة3.841.0776.8خدمة التاأمني. 

مرتفعة3.881.0577.6ال�صعر هو حمدد رئي�ص الإقبال امل�صتهلك على �رضاء خدمة التاأمني. 12
مرتفعة3.820.5876.4الدرجة الكلية ملجال ال�سعر

يت�صح من اجلدول )6( اأن درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال 
 ،  )0.58( معياري  وانحراف   )3.82( مبتو�صط  اأتت  قد  ال�صعر،  جمال  يف  الغربية،  ال�صفة 
التاأمني  »اأ�صعار خدمة  الفقرات:  ، وهي درجة مرتفعة، وقد حققت  وبن�صبة مئوية )76.4( 
املنا�صبة للعمالء واملناف�صة لل�رضكات االأخرى، يزيد من اإقبال امل�صتهلك على �رضاء خدمة 
التاأمني« و »تنا�صب �صعر وثيقة التاأمني مع جودة اخلدمة املقدمة، يزيد من اإقبال امل�صتهلك 
على �رضاء خدمة التاأمني« و »تقدمي ت�صهيالت لدفع اأق�صاط التاأمني، يزيد من اإقبال امل�صتهلك 
من  يزيد  ال�صداد،  يف  خا�صة  ت�صهيالت  هناك  يكون  »عندما  و  التاأمني«  خدمة  �رضاء  على 
من  يزيد  منخف�صة  االأ�صعار  تكون  »عندما  و  التاأمني«  خدمة  �رضاء  على  امل�صتهلك  اإقبال 
اإقبال امل�صتهلك على �رضاء خدمة التاأمني« على درجات مرتفعة جداً، وحققت باقي الفقرات 
اأ�صا�صيًا  ال�صعر يعد معياراً  اأن  ال�صعر، ويعزو الباحث ذلك  درجات مرتفعة من االجتاه نحو 
يف وجهة نظر امل�صتهلك، ف�صعر بولي�صة التاأمني يرتبط بقدرة امل�صتهلك على التفاو�ص مع 
 )7( اجلدول  ويلخ�ص  يكون.  ما  اأقل  ب�صعر  اأف�صل  خدمات  على  واحل�صول  التاأمني،  �رضكة 

نتائج االإجابة على �صوؤال الدرا�صة
الجدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجاالت 
درجة اتجاهات المستهلكين نحو خدمات التأمين في شمال الضفة الغربية

درجة الجتاه الن�سبة املئوية %النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجالالرقم
متو�صطة3.440.6968.8البعد االقت�صادي1
مرتفعة جدا4.260.6385.2ًاجلودة2
مرتفعة3.750.6975.0االأمان3
مرتفعة3.820.5876.2ال�صعر4

الدرجة الكلية لجتاهات امل�ستهلكني نحو 
مرتفعة3.830.5276.6خدمات التاأمني يف �سمال ال�سفة الغربية 
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يت�صح من اجلدول )7( اأن درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال 
ال�صفة الغربية، قد اأتت مبتو�صط )3.83( وانحراف معياري )0.52( ، وبن�صبة مئوية )76.6(، 
وهذا يدل على درجة اجتاهات مرتفعة للم�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال ال�صفة 

الغربية. 
اعتبار امل�صتهلكني  اإىل  الدرجة املرتفعة الجتاهات امل�صتهلكني  الباحث هذه  ويف�رض 
اأنها غري مكلفة لهم من الدخل، وي�صاهم يف  خدمة التاأمني جتنبًا ملخاطر م�صتقبلية، كما 
ذلك قيام �رضكات التاأمني بتق�صيط خدمة التاأمني للم�صتهلكني، �صمن املناف�صة التي تقوم 
بني هذه ال�رضكات، كما يعزو الباحث اأ�صباب ارتفاع درجة اجتاهات امل�صتهلكني اإىل جودة 
واإىل  و�رضيتهم،  على خ�صو�صية عمالئها  التاأمني  �رضكات  التاأمينية، وحمافظة  اخلدمات 
قدرة موظفي التاأمني على التوا�صل مع العمالء، والعمل على اإر�صائهم. وتختلف هذه النتائج 

مع ما اأتى بني عامر )1999( يف تدين اجتاهات امل�صتهلكني نحو اخلدمات املقدمة لهم. 
ثانياً: النتائج املتعلقة بفر�سيات الدرا�سة:  ◄ 

النتائج املتعلقة بالفر�صية االأوىل:  ● 

يف   )α = 0.05( الداللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  هناك  توجد  ال 
تعزى  الغربية  ال�صفة  �صمال  يف  التاأمني  خدمات  نحو  امل�صتهلكني  اجتاهات  درجة 
م�صتقلتني                                                          ملجموعتني  »ت«  اختبار  الباحث  ا�صتخدم  الفر�صية  ولفح�ص  اجلن�ص.  ملتغري 

Independent t- test ونتائج اجلدول )8( تبني ذلك. 

الجدول )8( 
نتائج اختبار »ت« لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في درجة 

اتجاهات المستهلكين نحو خدمات التأمين في شمال الضفة الغربية تبعا لمتغير الجنس

املجال
اإناث )ن=31( ذكور )ن=124( 

م�ستوى الدللةقيمة ت
النحرافاملتو�سطالنحرافاملتو�سط

3.400.733.620.461.6330.105البعد االقت�صادي
4.310.654.050.512.0260.045اجلودة 
3.730.733.820.460.6370.525االأمان
3.870.603.660.461.8160.071ال�صعر

3.840.573.800.310.3680.714الدرجة الكلية

 دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )α = 0.05( ، ودرجات حرية )153( . 



229

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 

الداللة         م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )8( اجلدول  من  يت�صح 
)α = 0.05( يف درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية 
تعزى ملتغري اجلن�ص، يف جماالت الُبعد االقت�صادي، واالأمان، وال�صعر، والدرجة الكلية، بينما 
ي�صري اجلدول )8( اإىل وجود فرق ذي داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة )α = 0.05( يف 
الغربية تعزى ملتغري  ال�صفة  التاأمني يف �صمال  درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات 

اجلن�ص، يف جمال اجلودة، ول�صالح الذكور. 
تف�صيالت  بدقة  الذكور  اهتمام  اإىل  اجلودة،  جمال  يف  الذكور  تفوق  الباحث  ويف�رض 
وثيقة التاأمني، وكرثة ت�صاوؤالتهم عند ا�صتعالمهم عن خدمة التاأمني، وحماوالتهم الو�صول 
اأكرب من م�صوؤوليات  الذكور هي  اأن م�صوؤوليات  النوعية، كما  اأكرب درجة من اخلدمات  اإىل 
االإناث، فالذكور هم اأرباب االأ�رض، وعليهم تاأمني عائالتهم من خالل تاأمني اأنف�صهم. وتتفق 
للجن�ص يف اجتاهات  اأتى به بني عامر )1999( يف عدم وجود فرق  النتائج مع ما  هذه 

امل�صتهلكني نحو اخلدمات التي ُتقدم لهم. 
النتائج املتعلقة بالفر�صية الثانية:  ● 

يف    )α = 0.05( الداللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  هناك  يوجد  ال 
تعزى  الغربية  ال�صفة  �صمال  يف  التاأمني  خدمات  نحو  امل�صتهلكني  اجتاهات  درجة 
االأحادي                                                التباين  حتليل  اختبار  الباحث  ا�صتخدم  الفر�صية  هذه  ولفح�ص  العمر.  ملتغري 

)One- Way ANOVA( ، ونتائج اجلدول )9( تبني ذلك. 

الجدول )9( 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لمجاالت درجة 

اتجاهات المستهلكين نحو خدمات التأمين في شمال الضفة الغربية، وفق متغير العمر

م�ستوى الدللةقيمة Fمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التبايناملجالت

البعد االقت�صادي
1.16620.583بني املجموعات

1.2250.297 72.3211520.476خالل املجموعات
73.487154املجموع

اجلودة
0.07120.0356بني املجموعات

0.0890.915 60.9671520.401خالل املجموعات
61.039154املجموع

االأمان
0.67020.335بني املجموعات

0.7070.495 71.9831520.474خالل املجموعات
72.652154املجموع
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م�ستوى الدللةقيمة Fمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التبايناملجالت

ال�صعر
0.19720.098بني املجموعات

0.2910.748 51.4551520.339خالل املجموعات
51.652154املجموع

الدرجة الكلية 
0.13020.064بني املجموعات

0.2330.792 42.3041520.278خالل املجموعات
42.434154املجموع

 .)α = 0.05( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

الداللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )9( اجلدول  من  يت�صح 
)α=0. 05( يف درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية 

تعزى ملتغري العمر. 
التاأمني  م�صتهلكي  اأهداف  ت�صابه  اإىل  للعمر  ُتعزى  فروق  وجود  عدم  الباحث  ويف�رض 
االإن�صان الإ�صابة ال تتوقف على عمر  التي ي�صعون للح�صول عليها، فتعرُّ�ص  يف اخلدمات 
معني، والتفكري يف �صمان م�صتوى الئق من احلياة ي�صغل بال كل م�صتهلك للتاأمني، ورمبا 
يكون من امل�صتغرب اأن امل�صتهلكني اأ�صحاب االأعمار االأقل ميكن اأن يكونوا اأكرث حر�صًا على 

التاأمني على احلياة. 
النتائج املتعلقة بالفر�صية الثالثة:  ● 

يف    )α = 0.05( الداللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  هناك  توجد  ال 
الغربية تعزى ملتغري  ال�صفة  التاأمني يف �صمال  درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات 
احلالة االجتماعية. ولفح�ص الفر�صية ا�صتخدم الباحث اختبار »ت« ملجموعتني م�صتقلتني              

Independent t- test ونتائج اجلدول )10( تبني ذلك. 

الجدول )10( 
نتائج اختبار »ت« لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في درجة 

اتجاهات المستهلكين نحو خدمات التأمين في شمال الضفة الغربية تبعا لمتغير الحالة االجتماعية

املجال
اأعزب )ن=47( متزوج  )ن=108( 

م�ستوى الدللةقيمة ت
النحرافاملتو�سطالنحرافاملتو�سط

3.380.683.580.711.6950.092البعد االقت�صادي
4.270.604.230.700.3890.698اجلودة 
3.680.683.920.672.0740.040االأمان
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املجال
اأعزب )ن=47( متزوج  )ن=108( 

م�ستوى الدللةقيمة ت
النحرافاملتو�سطالنحرافاملتو�سط

3.860.533.740.681.1720.243ال�صعر
3.810.503.880.580.7720.441الدرجة الكلية

 دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )α = 0.05( ، ودرجات حرية )153( . 

الداللة       اإح�صائية عند م�صتوى  يت�صح من اجلدول )10( عدم وجود فروق ذات داللة 
)α = 0.05( يف درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية 
تعزى ملتغري احلالة االجتماعية، يف جماالت الُبعد االقت�صادي، واجلودة، وال�صعر، والدرجة 
الداللة       اإح�صائية عند م�صتوى  اإىل وجود فرق ذي داللة  ي�صري اجلدول )11(  بينما  الكلية، 
)α = 0.05( يف درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية 

تعزى ملتغري احلالة االجتماعية، يف جمال االأمان، ول�صالح االأعزب. 
ويف�رض الباحث تفوق فئة )االأعزب( يف جمال االأمان، رمبا اإىل اأن ا�صرتاك )االأعزب( يف 
التاأمني يهدف اإىل احل�صول على قيمة مالية كبرية، ي�صتطيع من خاللها تاأمني متطلبات 

مادية كبرية نوعًا ما مثل تكاليف الزواج اأو �رضاء �صيارة. 
النتائج املتعلقة بالفر�صية الرابعة:  ● 

يف    )α = 0.05( الداللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  هناك  يوجد  ال 
الغربية تعزى ملتغري  ال�صفة  التاأمني يف �صمال  درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات 
االأحادي             التباين  حتليل  اختبار  الباحث  ا�صتخدم  الفر�صية  هذه  ولفح�ص  ال�صهري.  الدخل 

)One- Way ANOVA( ، ونتائج اجلدول )11( تبني ذلك. 

الجدول )11( 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لمجاالت درجة 

اتجاهات المستهلكين نحو خدمات التأمين في شمال الضفة الغربية، وفق متغير الدخل الشهري

م�ستوى الدللةقيمة Fمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التبايناملجالت

البعد االقت�صادي
6.74723.373بني املجموعات

7.6830.001 66.7401520.439خالل املجموعات
73.487154املجموع

اجلودة
737.20.368بني املجموعات

0.9280.397 60.3021520.397خالل املجموعات
61.039154املجموع
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م�ستوى الدللةقيمة Fمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التبايناملجالت

االأمان
4.21622.108بني املجموعات

4.6820.011 68.4361520.450خالل املجموعات
72.652154املجموع

ال�صعر
3.30521.653بني املجموعات

5.1960.007 48.3471520.318خالل املجموعات
51.652154املجموع

الدرجة الكلية 
3.12021.560بني املجموعات

6.0310.003 39.3141520.259خالل املجموعات
42.434154املجموع

 .)α = 0.05( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

الداللة      اإح�صائية عند م�صتوى  يت�صح من اجلدول )11( عدم وجود فروق ذات داللة 
)α = 0.05( يف درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية 
تعزى ملتغري الدخل ال�صهري، يف جمال اجلودة، بينما ي�صري اجلدول )11( اإىل وجود فروق 
ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة )α = 0.05( يف درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو 
خدمات التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية تعزى ملتغري الدخل ال�صهري، يف جماالت الُبعد 
اختبار  اُ�صتخدم  الفروق،  م�صدر  ولتعرف  الكلية،  والدرجة  وال�صعر،  واالأمان،  االقت�صادي، 

�صيفيه للمقارنة البعدية، وت�صري اجلداول )12- 15( اإىل نتائج املقارنة البعدية 
الجدول )12( 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير الدخل الشهري، في مجال البعد االقتصادي

اأكرث من 800 دينار501 - 800 ديناراأقل من 500 ديناراملتو�سط احل�سابيالدخل ال�سهري

- 0.4500- 3.160.4217اأقل من 500 دينار
- 5013.590.0283 - 800 دينار
3.61اأكرث من 800 دينار

ي�صري اجلدول )12( اإىل: 
درجة  يف   - )α = 0.05( الداللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية تعزى ملتغري الدخل  اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات 
ال�صهري، يف جمال الُبعد االقت�صادي، بني اأ�صحاب الدخل )اأقل من 500 دينار( و )501- 

800( ، ول�صالح اأ�صحاب الدخل )501- 800( . 
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درجة  يف   - )α = 0.05( الداللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية تعزى ملتغري الدخل  اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات 
ال�صهري، يف جمال الُبعد االقت�صادي، بني اأ�صحاب الدخل )اأقل من 500 دينار( و )اأكرث من 

800( ، ول�صالح اأ�صحاب الدخل )اأكرث من 800( . 
الجدول )13( 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير الدخل الشهري، في مجال األمان

اأكرث من 800 دينار501 - 800 ديناراأقل من 500 ديناراملتو�سط احل�سابيالدخل ال�سهري
- 0.2545- 3.540.3808اأقل من 500 دينار
5013.920.1264- 800 دينار

3.80اأكرث من 800 دينار

ي�صري اجلدول )13( اإىل: 
درجة  يف   - )α = 0.05( الداللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية تعزى ملتغري الدخل  اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات 
 ، )اأقل من 500 دينار( و )501- 800(  الدخل  اأ�صحاب  االأمان، بني  ال�صهري، يف جمال 

ول�صالح اأ�صحاب الدخل )501- 800( . 
الجدول )14( 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير الدخل الشهري، في مجال السعر

اأكرث من 800 دينار501 - 800 ديناراأقل من 500 ديناراملتو�سط احل�سابيالدخل ال�سهري
- 0.2624- 3.630.3266اأقل من 500 دينار
5013.960.0642 - 800 دينار
3.89اأكرث من 800 دينار

ي�صري اجلدول )14( اإىل: 
درجة  يف   - )α = 0.05( الداللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية تعزى ملتغري الدخل  اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات 
 ،  )800  -501( و  دينار(   500 من  )اأقل  الدخل  اأ�صحاب  بني  ال�صعر،  جمال  يف  ال�صهري، 

ول�صالح اأ�صحاب الدخل )501- 800( . 
درجة  يف   - )α = 0.05( الداللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية تعزى ملتغري الدخل  اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات 
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 ، )اأكرث من 800(  )اأقل من 500 دينار( و  الدخل  اأ�صحاب  ال�صعر، بني  ال�صهري، يف جمال 
ول�صالح اأ�صحاب الدخل )اأكرث من 800( . 

الجدول )15( 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير الدخل الشهري، في الدرجة الكلية

اأكرث من 800 دينار501 - 800 ديناراأقل من 500 ديناراملتو�سط احل�سابيالدخل ال�سهري

- 0.2575- 3.640.3163اأقل من 500 دينار
5013.960.0588 - 800 دينار
3.90اأكرث من 800 دينار

ي�صري اجلدول )15( اإىل: 
درجة  يف   - )α = 0.05( الداللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية تعزى ملتغري الدخل  اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات 
)اأقل من 500 دينار( و )501- 800( ،  اأ�صحاب الدخل  ال�صهري، يف الدرجة الكلية، بني 

ول�صالح اأ�صحاب الدخل )501- 800( . 
درجة  يف   - )α = 0.05( الداللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية تعزى ملتغري الدخل  اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات 
ال�صهري، يف الدرجة الكلية، بني اأ�صحاب الدخل )اأقل من 500 دينار( و )اأكرث من 800( ، 

ول�صالح اأ�صحاب الدخل )اأكرث من 800( . 
خدمة  يف  ا�صرتاكهم  اأن  اإىل  يعود  املرتفع،  الدخل  اأ�صحاب  تفوق  اأن  الباحث  ويرى 
يطلبونه  الذي  التاأمني  درجة  مع  يتنا�صب  يدفعونها  التي  واالأق�صاط  احلياة  على  التامني 
غالبية  على  يوؤمنون  اأنهم  باالإ�صافة  حاجاتهم،  تلبي  التي  ال�رضوط  ويحددون  ونوعيته، 
اأفراد االأ�رضة اإن مل يكن جميعهم، كما قد يكون اأ�صحاب ذوي الدخل املرتفع من العاملني يف 
القطاعات اخلا�صة اأو اأ�صحاب ال�رضكات، مما يف�رض باأن اخلدمات التاأمينية التي يتلقونها 

هي ذات جودة اأكرب وذات قيمة مالية اأكرب اأي�صًا. 
النتائج املتعلقة بالفر�صية اخلام�صة:  ● 

ون�صت الفر�صية اخلام�صة على: 
يف   )α = 0.05( الداللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  هناك  توجد  ال 
الغربية تعزى ملتغري  ال�صفة  التاأمني يف �صمال  درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات 
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االأحادي                   التباين  حتليل  اختبار  الباحث  ا�صتخدم  الفر�صية  هذه  ولفح�ص  ال�صكن.  مكان 
)One- Way ANOVA( ، ونتائج اجلدول )16( تبني ذلك. 

الجدول )16( 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لمجاالت درجة 

اتجاهات المستهلكين نحو خدمات التأمين في شمال الضفة الغربية، وفق متغير مكان السكن

م�ستوى الدللةقيمة Fمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التبايناملجالت

البعد االقت�صادي
3.86521.933بني املجموعات

4.2190.016 69.6221520.458خالل املجموعات
73.487154املجموع

اجلودة
1.06320.531بني املجموعات

1.3470.263 59.9761520.395خالل املجموعات
61.039154املجموع

االأمان
1.50820.754بني املجموعات

1.6110.203 71.1441520.468خالل املجموعات
72.652154املجموع

ال�صعر
0.41320.207بني املجموعات

0.6130.543 51.2391520.337خالل املجموعات
51.652154املجموع

الدرجة الكلية 
1.07220.536بني املجموعات

1.9690.143 41.3621520.272خالل املجموعات
42.434154املجموع

.)α = 0.05( دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى الداللة 
الداللة      اإح�صائية عند م�صتوى  يت�صح من اجلدول )16( عدم وجود فروق ذات داللة 
)α = 0.05( يف درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية 
بينما  الكلية،  والدرجة  وال�صعر،  واالأمان،  اجلودة،  ال�صكن، يف جماالت  تعزى ملتغري مكان 
 )α = 0.05( اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة )ي�صري اجلدول )16
يف درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية تعزى ملتغري 
مكان ال�صكن، يف جمال الُبعد االقت�صادي، ولتعرف م�صدر الفروق اُ�صتخدم اختبار �صيفيه 

للمقارنة البعدية، وي�صري اجلدول )17( اإىل نتائج املقارنة البعدية 
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الجدول )17( 
نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير مكان السكن، في مجال البعد االقتصادي

خميمقريةمدينةاملتو�سط احل�سابيمكان ال�سكن

- 3.470.23190.3886مدينة
- 3.240.6205قرية

3.86خميم

 .)α = 0.05( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

الداللة                         م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اإىل   )17( اجلدول  ي�صري 
)α = 0.05( يف درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية 
ول�صالح  واملخيم،  القرية،  بني  االقت�صادي،  الُبعد  جمال  يف  ال�صكن،  مكان  ملتغري  تعزى 

املخيم. 
اإىل  القرى،  �صكان  اأكرث من  االقت�صادي  بالُبعد  املخيم  �صكان  اهتمام  الباحث  ويعزو 
الو�صع املادي االأكرث �صعوبة يف املخيم، و�صيق احلال، فقد يكون ما اأّمن عليه �صاكن املخيم 
هو ما �صعى اإليه طيلة حياته، وهو خال�صة تعبه وجهوده خالل �صنوات عمل ما�صية، وهو 
ي�صعى اإىل تاأمني دخل بعد التقاعد ي�صتطيع من خالله االإيفاء مبتطلبات احلياة له والأفراد 

اأ�رضته. 
ملخص النتائج: 

تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج الآتية: 
اإن درجة اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية هي  ♦ 
درجة مرتفعة يف �صمال ال�صفة الغربية، وحقق جمال اجلودة اأعلى درجة اجتاهات، فيما 

كان الُبعد االقت�صادي هو اأدنى تلك االجتاهات. 
عدم وجود فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة )α = 0.05( ♦ يف درجة 
اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية تعزى ملتغري اجلن�ص. 

عدم وجود فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة )α = 0.05( ♦ يف درجة 
اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية تعزى ملتغري العمر. 

عدم وجود فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة )α = 0.05( ♦ يف درجة 
اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية تعزى ملتغري احلالة 

االجتماعية. 



237

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 

درجة  يف   ♦ )α = 0.05( الداللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
التاأمني يف �صمال ال�صفة الغربية تعزى ملتغري الدخل  اجتاهات امل�صتهلكني نحو خدمات 

ال�صهري، ول�صالح ذوي الدخل املرتفع. 
عدم وجود فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى الداللة )α = 0.05( ♦ يف درجة 
الغربية تعزى ملتغري مكان  ال�صفة  �صمال  التاأمني يف  امل�صتهلكني نحو خدمات  اجتاهات 

ال�صكن. 

التوصيات: 
يف �صوء ما متخ�صت عنه الدرا�صة من نتائج، فاإن الباحث يو�صي: 

�رضورة قيام �رضكات التاأمني بتقدمي عرو�ص للتاأمني على احلياة مبا يتنا�صب مع  1 .
الدخل ال�صهري للم�صتهلك. 

منا�صب  تعوي�ص  خالل  من  التاأمني،  خدمات  يف  امل�صتهلكني  ترغيب  على  العمل  2 .
لالإ�صابات واحلاالت التي اأمنت على حياتها اأو مناحي اأخرى. 

�رضورة قيام �رضكات التاأمني بدرا�صة دوافع امل�صتهلكني نحو التاأمني على احلياة،  3 .
وترجمة نتائج تلك الدرا�صات يف الرتويج والت�صويق للتاأمني على احلياة. 

التاأمني بالرتويج التجاري كاالإعالم والدعاية خلدماتها،  زيادة اهتمام �رضكات  4 .
لتنوير امل�صتهلكني وغريهم بخدمات التاأمني. 

اأو  للخطر  تعر�صهم  حالة  يف  ماديًا،  امل�صتهلكني  اإر�صاء  على  العمل  �رضورة  5 .
االإ�صابة. 

مع  التوا�صل  لت�صهيل  التاأمني،  ل�رضكات  الكرتونية  مواقع  تاأ�صي�ص  على  العمل  6 .
امل�صتهلكني، واإىل بث القواعد واالأ�ص�ص التي ت�صري وفقها �رضكات التاأمني. 
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