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 مستخلصال

جودة اخلدمة  تعزيز يف يلعبه التسويق االبتكاري الذي الدور على التعرف اىل البحث هذا يهدف
 اعداد مت البحث واهداف البحث فرضية لتنفيذ وفقا ،األوسطالتأمينية يف شركة التامني العراقي يف الفرات 

 تضمن الثاين واحملور للعينه الدميوغرايف التوزيع تناول لاالو  احملور حماور ةثالث من ةمكون استبيان استمارة
 مقياس استخدام مت حيث جودة اخلدمة التأمينية ابعاد تضمن فقد الثالث اما ،التسويق االبتكاري ابعاد

Lekert (108والبالغة ) البحث عينة على االستمارة توزيع مت كذلك  البحث متغريات لقياس اخلماسي 
 حتليل يف ،spss برانمج استخدام مت حيث (%97) االستجابة كانت  وبذلك (105اسرتداد) ومت موظف

امهها ان قلة الوعي التاميين و ثقافة التامني كذلك  كان  النتائج من جمموعة اىل التوصل مت وقد البياانت
ائية م بني شركات التامني والزبون تطلب وبشكل ُملح زايدة احلمالت الرتوجيية والدعاضعف الثقة بشكل ع

خدمة للزبون حول انواع التامني املقدم من قبل الشركة بطرق مبتكرة وفريدة تساعد على تقدمي افضل 
كذلك االستفادة من التجارب االقليمية والعاملية يف هذا القطاع احليوي يف بناء ميزة تنافسية تساعدها يف 

 .النمو واالستمرار بشكل افضل

                                                        
 الديوانية.املعهد التقين  /جامعة الفرات االوسط التقنية -1
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 اري، اخلدمة التأمينية، موظفي شركة التامني.الكلمات املفتاحية: التسويق االبتك 
Abstract 
This research aims to identify the role played by innovative marketing in 

enhancing the quality of insurance service in the Iraqi insurance company in 

the middle Euphrates in accordance with the implementation of the research 

hypothesis and research objectives have been prepared a questionnaire 

consisting of three axes the first axis addressed the demographic distribution 

of the sample and the second axis ensure dimensions of innovative 

marketing either The third included the dimensions of the quality of the 

insurance service, where the Likert scale was used to measure research 

variables. The questionnaire was distributed to the research sample of 108 

employees. Data analysis A number of results have been reached, the most 

important of which is the lack of insurance awareness and the culture of 

insurance as well as the lack of trust knowingly between the insurance 

companies and the customer urgently required to increase promotional 

campaigns and propaganda about the types of insurance provided by the 

company in innovative and unique ways to help provide the best customer 

service We also take advantage of regional and international experiences in 

this vital sector to build a competitive advantage that helps them grow and 

survive better. 

 المقدمة

املميزات من امهها التغيري والتطور السريع وزايدة حدة املنافسة وعوملة يشهد االقتصاد العاملي العديد من 
اصحبت  قبالةالزبون  ،لدى هاالسوق هذه االسباب وغريها ادت اىل تزايد االحتياجات والرغبات وتنوع

قها بفعالية يوتطب"ات حيث ان االخرية تسعي اىل التميز يف انشطتها ذلك املعطيات حتداي امام الشرك
فظة على وجودها يف السوق كذلك االحتفاظ وزايدة حصتها السوقية مما يتطلب منها حتقيق ذلك للمحا

هو السعي حنو مفهوم االبتكار ألنه الوحيد الذي يساعدها على بناء ميزة تنافسية حيث ان التسويق احتل 
لالمتناهية والطرق ا هوقة داخل الشركات ألنه النشاط الذي يهتم مبعرفة حاجات الزبون ورغباتمكانة مرم

بناًء على ما تقدم سوف .اليت يتم اشباعها كذلك املعرفة الواسعة حيال البيئية اخلارجية وفرصها وهتديداهتا
ى عينة من موظفي شركة التسويق االبتكاري واثرة على جودة اخلدمة التأمينية لد "يتناول البحث دور

جنف( حيث مشل البحث اربعة مباحث تناول  ،كربالء  ،التامني العراقية يف حمافظات الفرات االوسط )اببل
املبحث االول املنهجية إبطارها العام اما املبحث الثاين تناول أتطريا نظرايً ملتغريات البحث بفرعية التسويق 

الرتويج و اخلدمة ، التوزيع، التسعري ،)تنمية القدرات االبتكاريةـاالبتكاري وأبعاده التسويق االبتكاري ل
التأكيد و معرفة ، االستجابة، امللموسية، مة( واملتغري الثاين جودة اخلدمة التأمينية أببعادها )االعتماديةاملقد
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ات الزبون( اما املبحث الثالث تناول اجلانب النظري للبحث بينما املبحث الرابع انقش االستنتاج
 والتوصيات.

 المبحث االول: منهجية البحث 

 مشكلة البحث :أواًل
مني حيث حصل أعامل تطورا سريعًا يف خمتلف القطاعات ومن هذه القطاعات هو قطاع التيشهد ال

البلدان لكن يف بلدان العامل الثالث السيما العراق يبدو هذا القطاع متعثرا يف  على مكانة مرموقة يف اغلب
شركة املقدمة للخدمة فقدان الثقة بني ال ،سبب يعود اىل غياب الوعي التاًميين لدى عامة الناسوال" مسريته
هذه االسباب ادت اىل ضعف مستوى جودة اخلدمة  هعدم الرتكيز على هذا القطاع رغم امهيت، وزابئنها

 املقدمة للزبون لذا سوف تتمحور مشكلة البحث ابلتساؤالت األتية:
 ؟االبتكاري يف رفع مستوى جودة اخلدمة املقدمةهل يساهم التسويق  .أ

 ؟ويق االبتكاري يف زايدة الوعي التاميين لدى االفرادما الدور الذي يلعبه التس .ب
 اهمية البحث :ثانيًا

هذا القطاع احليوي الذي زاد  ،تكمن امهية البحث من خالل مواكبة التطور احلاصل يف القطاع التاميين
استخدام اساليب متقدمة يف بيع  أملهم والبارز يف دعم االقتصاد الوطين والذي بداالهتمام به وذلك للدور ا

وتسويق واثئق التامني ونتيجة لألمهية هذا القطاع فان االمر يدعو الشركات املقدمة للخدمة التأمينية العمل 
ية واالنسانية رسالتها االجتماع" جبهد اكرب مع وضع برامج تسويقية فاعلة وذلك لكي متكنها من اجناز 

تسويق االبتكاري يف تعزيز املكانة الذهنية لدى لبراز الدور اجلوهري لفضال عن تعزيز مكانتها ابلسوق وا
 الزبون.

 اهداف البحث :ثالثًا
 ية:تيف ضوء مشكلة البحث يسعي الباحث اىل حتقيق االهداف اال

 مة التأمينية.نظري للشركة املبحوثة حول التسويق االبتكاري واخلد "تقدمي اطار -أ
االبتكــــار يف جمــــال ،البتكــــاري )تنميــــة القــــدرات االبتكــــاريــــةبيــــان االبعــــاد الرئيســـــــــــــــيــــة للتســـــــــــــــويق ا -ب

االبتكار يف عملية تقدمي اخلدمة( يف ابعاد ،االبتكار يف جمال الرتويج،االبتكار يف جمال التوزيع،التسعري
 معرفة الزبون(.، أكيدالت، االستجابة، االعتمادية، جودة اخلدمة التأمينية )امللموسية

ركة املبحوثة ملفهوم التســــــــويق االبتكاري وأمهيته وعناصــــــــره فضــــــــال عن التعرف على مدى ادراك الشــــــــ -ت
 انعكاسه على حتسني جودة اخلدمة التأمينية.



  

632 

 31: العدد

 فرضيات البحث :رابعًا 

  الرئيسية االرتباط فرضية -أ
جودة اخلدمة  وابعاد االبتكاريالتسويق  ابعاد بني احصائية معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد)

 فرعية فرضيات الرئيسية الفرضية هذه من وتشتق( متغري كل  مستوى وعلى االمجايل املستوى التأمينية على
 التأمينية.التسويق االبتكاري و جودة اخلدمة  ابعاد من بعد بكل تتعلق

  الرئيسية التأثري فرضية -ب
 املستوى على االبتكاري وجودة اخلدمة التأمينيةالتسويق  بعاد ال احصائية معنوية دالله ذو أتثري يوجد)

 بعد بكل تتعلق فرعية فرضيات الرئيسية الفرضية هذه من وتشتق( فرعي متغري كل  مستوى وعلى االمجايل
 .جودة اخلدمة التأمينية ابعاد من بعد وكل التسويق االبتكاري ابعاد من

 خامسًا: املخطط الفرضي للبحث 

 باحثة ابالعتماد على متغريات البحث *اعداد ال
 :وتحليلها البيانات جمع أساليب سادسًا:

 صيغتها يف االستمارة و تضمنت اخلاصة ابجلانب العملي البياانت على للحصول االستبانة اعتمدت"
م املبحوثني اليت أجرى عليهمبعلومات االفراد  اخلاص اجلزء االول ،أجزاء ثالثة حيث حتتوي على النهائية

املقاييس اخلاصة ابلتسويق االبتكاري ومت االعتماد يف اعدادها على مقياس  فضم اجلزء الثاين اما البحث،

التسويق 
 االبتكاري

تنمية القدرات 
 االبتكارية 
 التسعري
 التو يع
 الرتويج

 تقد  اخلدمة

 ارتباط

 أثر

جودة اخلدمة 
  التأمينية

 امللموسية
 االعتمادية
 االستجابة
 التأكيد

 معرفة الزبون 

 املتغري املستقل     املتغري التابع
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( اما اجلزء الثالث يتعلق ابلفقرات اليت تقيس جودة اخلدمة 51: 2014،)غسان فيصل وليث عبد الرزاق
 تناسب التعديالت لكي بعض اجراء ( بعد2014،محدالتأمينية ومت اعتماد على مقياس )سلوى سيد ا

 .مضامني البحث
 سابعًا: عينة البحث 

اختبار فرضيات البحث ووصف البياانت املتعلقة  التحليلي يف - الوصفياملنهج على  البحث اعتمد"
( 108ابختيار ) واملنهج التحليلي يف حتليل البياانت واجياد النتائج حيث متثلت عينة البحث بعينة البحث

جمتمع )العاملني يف شركة التامني العراقية يف الفرات االوسط اذ كان العدد االمجايل للموظفني  موظفًا من
( 108حيث مت توزيع ) (Krejcie, R& Morgan, 1970:607قانون ) حسب موظفا (150) (البحث

 (.%97( اي نسبة استجابة بلغت )105استمارة اعيد منها )
 للبحث  النظري اإلطار: الثاني المبحث

 :التسويق االبتكاري -1

 متهيد
. السرتاتيجياهتا منطلقا ويكون ،املؤسسة نواحيبكل مرتبطة شاملة عملية  أنه علىاالبتكار  أصبح"
 .السلوك االبتكاري جتسيدومستلزمات  توفري اإلمكانياتعلى  وتعمل العليااالدارة تتبناها  هادفة عملية فهو

 .وجماالتهالبتكاري التسويق إىل التطرق  مث االبتكار مفهومعلى التعرف احملور ذا هيف وسنحاول 
 االبتكاري التسويق مفهوم :أوال

االبتكار  نَّ إالقول  وميكن .االبتكار على التعرف من البد االبتكاري التسويق مفهوم إىل التطرق قبل"
( Dichter Giordano and all, 2010:4) يشري كما"معني استخدام ل أجمن  جديد شيءتطبيق  :"هو

االبداع  يتضمن واالبتكار،إليهاأحد يسبقها  ملجديدة وحلول  جديدةفرص  إجياديف املؤسسة جهود إىل 
 ظار،انت و جاسم حمسنة )أمحد وعمليات جديدة وخدماتمنتجات  إىليؤدي الذي  التجريب و

 دعيُ  وامنا فحسب، والتطوير البحث رباتخمت يف إليه التوصل يتم فنية فرصةليس  واالبتكار (2010:86
أو  تنظيمية عملية أوجديد  منتوجأو  جديدة تكنولوجياهي  اجلديدةالفكرة  تكون فقد أيضا، سوقية فرصة

آخر مكان  يفمستخدمة فكرة أو  تقليد املنتوج يكون قد كما للمؤسسة،تنافسية ميزة  حتقق جديدةإدارية 
التسويق  ويعرف( 230: 2008،)سامية وحللول .جديد سياق يف وضعه عند فريداتطبيقها  ويصبح

ألفكار اجلديدة أو غري التقليدية موضع التطبيق الفعلي يف البتكاري )أو االبتكار التسويقي( وضع اا
عن االبتكار عموماً أو االبتكار يف  هِ التسويقية. وال خيتلف مفهوم االبتكار التسويقي يف جوهر  املمارسات

االستغالل الناجح ألفكار جديدة، وينطبق عليه ما  هُ عدَّ جماالت أخرى خبالف التسويق، حيث ميكن 
وقد ينصب  ارسته.، وميكن تعلمه، وميكن ممDisciplineميكن إدخاله كنظام أو ذاك، فهو  ينطبق على هذا

البتكاري على عنصر املنتج )سلعة كان أم خدمة(، أو عنصر السعر، أو عنصر الرتويج، او عنصر االتسويق 
بتكار يوجه إىل ن واحد، ومبعىن آخر، فإن هذا النوع من االآالعناصر يف  املكان )التوزيع( أو على كل هذه
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البتكاري احبوث التسويق، كذلك، قد أيخذ التسويق عناصر املزيج التسويقي وقد يكون االبتكار يف جمال  
شكل تبين قضية معينة، أو االختالف عن املنافسني يف موقفهم جتاه قضية معينة أو موضوع معني. وهناك 

األعمال، ومنها املنتجات اليت تستخدم مرة واحدة، مث البتكاري يف عامل االعديد من األمثلة احلية للتسويق 
.اخل(، والوجبات الغذائية واملشروابت سريعة اإلعداد، وتسعري .مثال واألكواب، واألطباقيتم التخلص منها )

نقدًا من مثن املنتج بعد شرائه بفرتة بدال من اخلصم الفوري أو  ءابلقيمة الغذائية ورد جز  التباينالوحدة و 
فسه على املنتجات اليت املعتاد من السعر عند الشراء، واالعتماد على املستهلك يف وضع السعر بناخلصم 

يشرتيها من السوبر ماركت، بل إن السوبر ماركت وأسلوب خدمة النفس )اخلدمة الذاتية( عمومًا يعد 
 (16: 2003،)جنم ابتكارا يف جمال البيع والتوزيع.

 البتكاري يتسم بعدد من اخلصائص أمهها ما يلي:ا وبناء على ما تقدم، فإن التسويق
وليد أو إجياد فكرة جديدة، وإمنا يتعدى ذلك إىل وضــــــــع هذه الفكرة موضـــــــع ه ال يقف عند حد تنَّ إ •

 التطبيق العملي.
 البتكاري ال بد وأن يستغل األفكار اجلديدة بنجاح لكي يكون مفيدا للمنظمة.االتسويق  •
التســويق أالبتكاري ال يقتصــر على جمال تســويقي معني، وإمنا ميتد ألي جمال أو ممارســة تســويقية،  نَّ إ •

ما أن هناك العديد من األمثلة الواقعية للتســـــــــــــــويق أالبتكاري يف عامل األعمال تعكس تطبيقه يف ك
 .(2001:78،)الصرنالعديد من اجملاالت التسويقية. 

 االبتكاري التسويق اثنيا: مراحل
 عن ويرتتب أو عمل، تصرف أهنا عملية وليس على التسويق جمال يف االبتكار ينظر إىل أن ينبغي"
 جمال آخر غري انه ينبغي الرتكيز عملية ابتكار يف أي مثل مثله مبراحل مير التسويقي االبتكار أن النظرة هذه
يلي )ابو  ما التسويقي االبتكار مراحل االبتكار وأهم حسب جمال يتفاوت املراحل هذه عدد أن على
 (.18 :2015( )جنوى سعودي 2003:58،مجعة

 االبتكــار يف عمليــة األوىل املرحلــة فــإن وعليــه بفكرة، ابتكــار كــل  يبــدأ: األفكــار عن البحــث مرحلــة .1
 من ممكن قــدر أكرب إىل إجيــاد املرحلــة هــذه وهتــدف اجلــديــدة، األفكــار عن البحــث هي التســـــــــــــــويقي

 األمر ذلك" أبهنا اجلديدة الفكرة تعريف ميكن .خمتلفة مصـــــــــادر ومن شـــــــــروط أو قيود بدون األفكار
 من مرغوبة أو مطلوبة منفعة على ويشــــــــــتمل مادي، غري أو يماد وعلى شــــــــــكل جديدا نريده الذي

 لألفكار أســـــاســـــية مصـــــادر ثالثة بني التمييز و ميكن ،"األســـــواق يف املســـــتهلكني واملســـــتخدمني قبل
حيث أتيت  مسبقا، هلا خمطط مصادر غري ، وهي(خمططة غري) أفكار عشوائية مصادر :اجلديدة وهي

احملددة واملخططة  نظمة وهي تلك املصـــادرم صـــادر و أفكار،م و وقد تكون انجحة للغايةابلصـــدفة 
االبتكارية وهي تلك  مصادر األفكار" مسبقا واليت يتم إدارهتا يف ظل تنظيم حمدد من طرف املنظمة.

العصــــــف  بطريقة علمية منظمة، ومن أهم هذه النماذج األفكار املرتبطة بنموذج فكري لدفع األفكار
وما جتدر اإلشــــــــارة إليه أن هناك مناذج وطرق  .حتليل التغريات املمكنة ،كارخمترب توليف األف ،الذهين

 ل القيمةاألفكار تســـــــــتند إىل مناذج فكرية كأســـــــــلوب الدلفي وحتلي أخرى تســـــــــتخدم يف البحث عن،
 وغريها.
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اليت مل ختضـــع إىل قيود أو  املرحلة الســـابقة عدد كبري من األفكار، : ينتج عنتهاوتصـــفي غربلة األفكار .2
مالئمة، إما ألهنا متعارضـــــــة مع أهداف املنظمة  االفكارددات، حيث يتوقع أن ال تكون كل هذه حم

وابلتايل فإنه ال داعي ملواصلة النظر  تسمح ابلدخول فيها، املنظمة املتاحة الت إمكانيا او ان أصال،
ما يتوافق مع األفكار وتصـــــــــــــــفيتها من خالل معايري حتددها املنظمة مع  فيها، ولذا جيب غربلة هذه

 ما تواجه املنظمة يف مرحلة الغربلة ما يســـــــــــــــمى مبشـــــــــــــــكلة القبول والرفض ةعاد .وأهدافها إمكانياهتا
لتجنب الوقوع يف  ملرحلة أن تبذل قصـــــــــــــــارى جهدهالألفكار اجلديدة، وجيب على املنظمة يف هذه ا

 را تكون انجحةوحتذف أفكا حيث ميكن أن تتســـــــرع املنظمة، مها: خطأ اإلســـــــقاط نوعني من اخلطأ
 مالئمة قد يقود إىل فشل االبتكار. التالية مع أفكار غريأي االستمرار للمرحلة  ،االستمرارخطأ 

التكلفة والعائد، وجيب  حســــــــب معايري أمهها معيار "تقيم األفكار تقييم األفكار االبتكارية: وهنا يتم .3
تســـــــــويقي الذي تتعلق به الفكرة أو ال اإلشـــــــــارة إىل أن"معايري التقييم ختتلف ابختالف عنصـــــــــر املزيج

خصـــــــــــائص العمالء" ومن بني أهم الطرق املســـــــــــتخدمة لتقييم اختالف تتم اليت  األنشـــــــــــطةاختالف 
 املرجحة. اطاألفكار اجلديدة طريقة النق

، جتاوزت املراحل الســابقة يتم اختبار الفكرة أو األفكار اليت اختبار االبتكار)الفكرة(: يف هذه املرحلة .4
االختبار يف معرفة ردود فعل الســـــوق  التطبيق الفعلي حيث يفيد موضـــــعهبا وضـــــع الفكرة  واملقصـــــود

 .املستهدف من تطبيق الفكرة
أو بعد إجراء تعديالت  هو يف املرور على املراحل الســــــــــــابقة كمااالبتكار  تطبيق االبتكار: بعد جناح .5

ر مرحلة، لذا جيب توخي احلذر أخط هذه املرحلة دعليه تقرر املنظمة إطالقه على نطاق واســــــــع، وتع
وهلذا  أبخرحتمل املنظمة تكاليف عالية بشــــــــــــكل أو  يف اختاذ مثل هذا القرار، حيث أن هذه العملية

 ،مىت؟ وأين؟ وملن؟ وكيف؟، واليت تعين حتــديــد الوقـت :التــاليــة ئلــة األربعــةعليهــا اإلجــابــة عن األســـــــــــــــ
 ام االبتكار اجلديد.وكذلك كيفية استخد لالبتكار، املستهدف املكان السوق

الســـــــــــــوق، وإمنا تقلل من  الســـــــــــــابقة لالبتكار ال تضـــــــــــــمن جناحه يف تقييم نتائج التطبيق: إن املراحل .6
واملنافســــــني ومبتغريات البيئة التســــــويقية،  أســــــباب متعلقة ابلعمالءاحتماالت فشــــــله فقط وذلك لعدة 

رغم عدم فشـــله، ولذلك البد من تقييم  املرجوة منه وابلتايل عادة ما ال حيقق االبتكار العائد ابلدرجة
هناك احنرافات  ومعرفة ما اذا كانالنتائج الفعلية مع النتائج املتوقعة  مقارنة نتائج االختبار، من خالل

 معرفــة أســـــــــــــــبــاب هــذه االحنرافــات إن وجــدت وحتــديــد املســـــــــــــــؤوليــة واختــاذ القرارات م ال، مث حمــاولــةأ
 .التصحيحية املناسبة

 سويق االبتكاريابعاد الت اثلثاا:
 (104: 2003،)ابو مجعة :فيما يلي اجملاالت هذه على التعرف وميكن

د من خالل تنمية قدراهتم الفكرية من االبتكار على االفرا تنمية القدرات االبتكارية لألفراد: "يشــــــمل .1
 االساليب اليت تستخدمها الشركة يف تنمية التفكري للموظفني هي:

ة حماضـــــــــــــرات ودورات تكوينية للموظفني حيث تشـــــــــــــمل هذه الدورات يكون عن طريق برجم التعليم: -أ
يد عروض مواقف تسويقية تعرضت هلا بعض املؤسسات ويتم دراسة وحتليل هذه احلاالت بغرض حتد
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والتعرف على املشــــاكل االقتصــــادية اليت تتضــــمنها والتفكري يف بدائل مناســــبة حلل مثل هذه املشــــاكل  
ملتعلمني اة للمتعلمني كذلك االسئلة التطبيقية اليت تواجه هفتوحة املوجويشمل التعليم ايضا االسئلة امل

 .يديةاثناء احملاضرات وهي تتيح الفرصة للتفكري والتوصل اىل اجاابت غري تقل
التدريب: يكون التدريب عن طريق ورش عمل تقوم على اســـــاس تكليف املتدربني بتنفيذ مهام معينة  -ب

شــــــــــــكل جمموعات صــــــــــــغرية وتوزع املطبوعات او املقاالت على ادة تتعلق ابلتســــــــــــويق ويتم تنفيذها ع
العصف الذهين اليت والبحوث اليت تتناول موضوع التسويق االبتكاري للمتدربني ابإلضافة اىل دورات 

 تستخدم من اجل توليد االفكار االبتكارية.
 (2017( )عبد القادروكشرور 43 :2014 ،)خلوط :التسعري جمال يف االبتكار .2

 يلي: فيما التسعري جمال يف االبتكار أساليب ثلوتتم
 ووضـــع املنتجات، على ســـعر أي وضـــع عدم أســـاس على تقوم :بنفســـه املنتج ســـعر املســـتهلك يضـــع -أ

 من ويطلب القراءة، وســــــــــهل واضــــــــــح بشــــــــــكل املنتجات هذه أســــــــــعار قائمة رفوف املنتجات بقرب
 بنفسه. السعر وضع املشرتي

 أو الســــلع من جمموعة أو إنتاجية حزمة شــــكل على وتقدميها جاتمنت عدة توحيد يتم: احلزمة تســــعر -ب
 فرداي. هبا تباع اليت األسعار عن منخفضة أو معقولة وأبسعار اخلدمات املتكاملة

 اجلملة، ألســــــعار يكون ما أقرب مســــــتوى عند املنتجات بتســــــعري تقوم: اجلملة بســــــعر ابلتجزئة البيع -ت
 .للمستهلكني تباع ابلتجزئة ولكنها

 ال عاطفيا املستهلك على التأثري على السياسة هذه تعتمد(: النفسي التسعري) السيكولوجي ريالتسع -ث
ـــــ السلعة تتسعر منطقيا، مثل  السعر على واحملافظة املنتجات أوزان تغيري دينار، 10 من بدال 99.9 بـ

 (2005 توفيق، معالو) .املألوف
 (45: 2014 خلوط،) يف أساليبه تتمثل :الرتويج جمال يف االبتكار .3
 وأدائه املنتوج عن صـــــــــادقة وعود على يقوم مبتكر إعالن بفضـــــــــل يتحقق: اإلعالن جمال يف االبتكار -أ

 .املتميز
املرتقبني  الزابئن إلجياد جديدة مصــادر عن البحث خالل من يتم: الشــخصــي البيع جمال يف االبتكار -ب

 معهم. التعامل طرق يف واإلبتكار
 أو معني الشـــــــــــــراء ملنتج بتكرار يقوم الذي الزبون مبكافأة يكون: تاملبيعا تنشـــــــــــــيط جمال يف االبتكار -ت

 على تعتمد جوائز على للحصــــــــول املســــــــتهلكون يتنافس حيث واملســــــــابقات األلعاب االعتماد على
 التجزئة. متاجر يف والتجول احلركة زايدة هبدف تستخدم وهي أو اإلبداعية، التحليلية مهاراهتم

 هذا ويساهم للنشر، املالئمة والوسيلة النشر وقت على كبرية  عتمد بدرجةوي: النشر جمال يف االبتكار -ث
 .اجتاهاته وتكوين العام اجلمهور وأتييد كسب  االبتكار يف

 .(2014 خلوط،) من التوزيع جمال يف االبتكار أساليب "وتتكون :التوزيع جمال يف االبتكار .4
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 متناول من قريب مستوى يف أرفف لىع( األلعاب) األطفال نظر جتذب اليت املنتجات أصناف وضع -أ
 أيدي األطفال.

 يف اســـــــتخدامها للمســـــــتهلك ميكن حبيث مثبتة؛ حاســـــــبة آبلة الكبرية املتاجر يف التســـــــويق عربة تزويد -ب
 .ميزانيته حدود يف كان  إذا ما حيدد لكي مقدما، مشرتايته حساب قيمة

 احيتاجو  أن وميكن املتجر يف معتربا وقتا يقضــون املســتهلكني لكون نظرا املتاجر، داخل مقاهي إنشــاء -ت
 الراحة. من قسط أو لوجبة خفيفة

مبنتجات  تتعامل متاجر وهي املنتجات، توزيع يف املبتكرة املتاجر أشـــــــكال من دتع الضـــــــخمة املتاجر -ث
 .منخفضة وأبسعار ؛...(ألعاب، غذائية، مواد مالبس،) متنوعة

 مســــاحات كبرية إىل حيتاج ال حيث نتجات،امل تصــــريف يف اآلالت اســــتخدام به يقصــــد اآليل؛ البيع -ج
 كاملشــــروابت  حيتاجها ما ووقت له مكان أقرب من يشــــرتيها أن للمســــتهلك وميكن ملندويب البيع، وال

 .مثال
 .(2012،200،)جنم (2013،78،اخلدمة )احلداد تقدمي االبتكار يف عملية .5

 أن يتعني اليت عن االجراءات عبارة هيف غريها عن املنظمة متيز اليت االشياء لعمل اخلاصة الطريقة وهي
 خالل من ذلك ويتم ،السيولة من درجة وأعلى أكثر بساطة لتصبح اخلدمة ىلع حيصل حىت الزبون هبا مير

 والطرق والوسائل احلديثة واملعدات اآلالت واستخدام توفري أسهمت يف اليت ابألساليب االبتكارية املعرفة
 اخلدمات. تطوير يف
الفكرية من  قدراهتم تنمية خالل من األفراد على االبتكار يشــــــــــــمل: لألفراد االبتكارية تالقدرا تنمية .6

هي العصـــــــف الذهين  للموظفني االبتكاري التفكري تنمية يف املؤســـــــســـــــة تســـــــتخدمها اليت األســـــــاليب
 .(2003:98،املناقشات اجلماعية طرح مشكلة والتوصل حللها. )ابو مجعة

 التأمينية: الخدمات جودة -2

 اخلدمة جودة مفهوم :أوال
 تقدمي يف املتبع االسلوب على يعتمد املقدمة اخلدمة جودة ملستوى الزبون إدراك أن إىل االشارة جتدر

 فإن وعليه. اخلدمة هذه على الزبون حصول على املرتتبة والنتائج التأمني، شركة جانب اخلدمة من تلك
الشركة متيز  أن ميكن اليت العوامل أحد دعتُ  حتياجاهتم،اب والوفاء زابئنها متطلبات التعرف على الشركة قدرة

 اخلدمة فجودة التأميين، القطاع واستمرار على منافسيها وقد اصبحت جودة اخلدمة عامال مهما لنجاح
 وزايدة والئة ضمان على تساعد وابلتايل الزبون، رضا لتحقيق متطلبات متعددة تلبية يف تساعد العالية
 حمل أصبحت وبذلك والرحبية، االداء املايل وحتقيق ،وحتسني االنتاجية جدد، زابئن وجذب السوقية احلصة
 .(et al Cui,,2003:122). التأمني شركات من عديد من اهتمام

عرفت اجلمعية االمريكية لتسويق اخلدمة على اهنا: عبارة عن جمموعة االنشطة واملنافع اليت تعرض للبيع 
 .(1992،ع املباعة. )ابو النجااو اليت تقدم مرتبطة مع السل
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من هذا التعريف ان اخلدمة نشاط اهلدف منه حتقيق ارابح من خالل عملية البيع اما بشكل نلخص  
 والذي ملموس، غري للمبادلة، خاضع أداء أو نشاط: "هي مستقل او تكون اتبعة للسلع املباعة اخلدمة

 للخدمة عريفت إعطاء ميكن التعاريف هذه ومن .اديم مبنتج ال أو أن يرتبط وميكن للملكية، نقل عنه ينتج
 :أهنا على التأمينية

 متمثلة منفعة من الوثيقة تلك متثله وما التأمينية الوثيقة حلامل التأمني شركات تقدمها اليت اخلدمات
 وقوع عن املتحققة عن اخلسارة تعويضه يف حلاملها التأمني وثيقة متنحه االمان واالستقرار الذي و ابحلماية

 .(174: 2003( )عبد ربة 2015 ،ضده. )حنان املؤمن اخلطر
 اثنيا: خصائ  اخلدمة التأمينية

 خصائص يف اخلدمات ابقي مع التأمينية اخلدمة تشرتك (12: 2015،)حنان و سعاد (2010،)مجعة
 و تسويقها لصعوبة نظرا خصائص عدة يف هبا تنفرد و اخلدمات هذه عن ختتلف كما  حمدودة، و معينة
 :يلي فيما اخلصائص هذه تتمثل

 وذلك خدمات فورية، دتع اليت االخرى اخلدمات أنواع ابقي عكس على آجلة خدمة التأمني خدمة -أ
 .له املؤمن يستفيد اخلطر حتقق إذا حيث ابخلطر ال هنا مرتبطة

 .السعر( حتديد يستطيع )ال للمساومة قابلة غري التأمني وثيقة إن -ب
 التأمني يف هو احلال كما  اثبتا يكون قد اخلطر أن يعين موصـــــوفة طبيعة ذو و حمدد التأميين اخلطر إن -ت

 احلريق. على
 شـــــــــــــــركات التأمني تقوم لكن التارخيية، التكلفة وال الطلب و العرض حيددها التأمني ال أســـــــــــــــعار إن -ث

 نيالتأم على شــــركات بفرضــــه احلكومات تقوم وأحياان احتادات، هيئة يف جمتمعة أو منفردة بتحديدها
 .االجبارية التأمينات هو كما

 .بصفة خاصة يفسره ما هذا للمجتمع الثقايف الوعي على يعتمد التأمينية اخلدمة تطور إن -ج
 .املتقدمة الدول يف الغالبة املثقفة الطبقة لدى التأميين الوعي انتشار -ح
 متتد التأمنيعقود  حيث التأمني شـــركات و الزبون بني العالقة اســـتمرار التأمينية اخلدمة كذلك  مييز ما -خ

 .أكثر أو عاما عشرين حىت عام من
 يف احلرية الكاملة هلا ليس حيث حكومية، ســـــــياســـــــات لتأثري عرضـــــــها عملية ختضـــــــع التأمينية اخلدمة -د

 .أسعارها حتديد أو خدماهتا عرض
 قةالعال ميكن امتداد حيث بنفســــــه، اشــــــرتاه ما مثار جيين التأمني ال وثيقة مشــــــرتي التأمينية اخلدمة يف -ذ

 .لصاحله التأمني اشرتط آخر طرفا لتشمل الشركة و التأمني طالب بني
 اخلدمات االخرى يف عكس على التأمني شــــــــــــــركة طرف من حمددات هلا اخلدمة من االســــــــــــــتفادة إن -ر

 اليت ابحلماية التأمينية املتمثلة اخلدمة عن الناجتة املنافع بتســــويق تقوم التأمني شــــركات التأمينية اخلدمة
 .التأمني عليها مت اليت الوقوع احملتملة املادية من االخطار حلاملها تقدمها
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 اثلثا: ابعاد جودة اخلدمة التأمينية
 جودة ألبعاد مؤشرات ةعشر  بوضعZeithmal، Berry Parasuraman من كل  قام 1985 عام يف
 (2017،( )السعيد و اميان2008،44،)رقاد :وهي اخلدمة

 واإلتقان. الدقة من عالية بدرجة اخلدمة أداء على دمةاخل مقدم قدرة هي: االعتمادية .1
 .الزابئن ومساعدة خلدمة اخلدمات مقدمي واستعداد رغبة وهي: االستجابة .2
 .اخلدمة ألداء الالزمة واملعرفة للمهارة اخلدمات مقدمي امتالك وتعين؛: الكفاءة .3
 .طرف الزبون من اخلدمة على احلصول وتيسري االتصال سهولة مبعىن: اخلدمة على احلصول سهولة .4
 .التعامل يف واللطف واالحرتام، الصداقة، بروح اخلدمات مقدمي متتع وتعين: اللباقة .5
 وتقدمي التوضـــــــيحات يفهموها، اليت لغةالو  ملعلومات الزابئن تزويد املؤشـــــــر؛ هذا يقتضـــــــي: االتصـــــــال .6

 .وتكلفتها اخلدمة طبيعة حول الالزمة
 يولد الّثقة مما الزابئن مع التعامل يف والصــدق لألمانة اخلدمات يمقدم مراعاة إىل وتشــري؛: املصــداقية .7

 .الطرفني بني
 للتعبري عن املؤشر هذا ويستخدم املؤسسة، مع التعامل يف والشك املخاطرة غياب به؛ ونعين: األمان .8

 .مقدمها ويف املقدمة اخلدمة يف ألمان الشعور درجة
 الزابئن ومعرفــــة حــــاجــــات لفهم اخلــــدمــــات قــــدميم طرف من بــــذل ا؛ وتعين: الزبون وتفهم معرفــــة .9

 .الالزم والتوجيه واالستشارة النصح وتقدمي احتياجاهتم اخلاصة،
 إىل املظهر تشـري وهي املؤسـسـات، لدى املتاحة املادية التسـهيالت وتشـمل: امللموسـة املادية اجلوانب .10

 .اخلدمة داءأ يف املستخدمة واألجهزة للمنظمة، الداخلي والتصميم واملوقع اخلارجي
 يف املؤشرات العشرة هذه دمج من 1988 سنة وزمالؤه Parasuraman متكن الحقة، دراسة ويف

 (2018( )القاضي 2002،)الصميدعي :وهي اخلدمة، جلودة رئيسية أبعاد مخسة
تعرف بوصفها مظهرا خارجيا للتسهيالت املادية واملستلزمات واالشخاص ومواد االتصال  :امللموسية .1

ســــــاهم يف حتديد درجة تصــــــور الزبون جلودة اخلدمة املقدمة ويف اخلدمات التأمينية يتعلق يعا تفهذه مج
ني وجودة هذا البعد ابملظهر العام ملباين الشـــــــركة واملعدات والتجهيزات املســـــــتخدمة فيها ممظهر العامل

اســـبة لســـيارات الشـــركة ابإلضـــافة اىل توفري مواقف من ادوات االتصـــال ومدى االنتشـــار اجلغرايف لفروع
العمالء ويضــــــــاف اىل ذلك ايضــــــــا املطبوعات والكتيبات التعريفية اليت تعرف الزبون ابخلدمة التأمينية 

 .اليت تقدمها الشركة
 جتده فالزبون. التأمينية اخلدمة إجناز أو آداء على أمنيالت شركة قدرة إىل االعتمادية تشري :االعتمادية .2

 و املناســب الوقت يف عليه يعتمد دقيق بشــكل املوعودة دمةاخل له تقدم أبن التامني شــركة من يطلب
 إضـــــــــــــافة ابلذات، اجملال هذا يف عليها يعتمد أنه و وعدته، مثلما وجه أكمل على اخلدمة هذه إجناز

 شركة على يعتمد أنه و اخلطر وقوع حالة يف التعويض على حيصل هل" الزبون يتساءل فقد ذلك إىل
 ؟احملدد الوقت يف التعويض سحب يف التأمني
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 حلول له تقدم أو للعميل املساعدة لتقدمي االستعداد أمت على املؤسسة أو الشركة أن هل :االستجابة .3 
 يتطلب عاجلة مشـــكلة لديه عميل للقاء مســـتعد و قادر التأمني شـــركة مدير أن هل :مثال ملشـــاكله؟
 .املشكلة؟ هذه حلل تدخله و مساعدته

بينهم  الثقة زرع على وقدرهتم العاملني قبل من املقدمة الضــــــــــــيافة وحســــــــــــن املعرفة إىل وتعود: التأكيد .4
 .الزابئن وبني

 .للزبون خصوصية معرفة وتشمل الزبون ورغبات حلاجات العاملني تفهم مدى: الزبون معرفة .5
 التأمينية اخلدمة تسويق يف رابعا: املهارة

(https://aiahet.com/ar/.هناك ) منها واليت التأمني حرفة مزاولة أثناء أتباعها ينبغي علمية خطوات: 
 من تصـــــــــــــــنيف العمالء جدول إىل ابلرجوع وذلك املتوقع الزبون هو من لتحديد والبحث التخطيط .1

 .البند هذا تغطية ميكن الطبيعي السوق واقع
أو ابلتلفون او انشــاء  مصــادفة، موعد يببرتت يســتعان ما عادة: املقابلة لكيفية والتحضــري االســتعداد .2

 الختبار رادار مبثابة نوعا من التطعيم وجس النبض هذه دوتع الزبون لدى االســــــــم بتعريف ولو عالقة
 .الزبون نوعية

 :وذلك نفسها للمقابلة الرتتيب .3
 .هلا التأمني واستدراجه مبوضوع التحدث واعداده لقبول املتوقع الزبون إغراء -أ

 .كلمة  آلخر إليك لالستماع يدعه املتوقع الزبون لدى رغبة تشكيل -ب
 .التأمني موضوع يف للبحث خاصة مقابلة برتتيب واقناعه املتوقع للعميل األديب اإللزام -ح
 :وذلك املتوقع ابلزبون املتعلقة احلقائق عن والكشف التنقيب .4
 .منها يعاين اليت واملشاكل الثابتة احتياجاته حتدد أن عليك -أ

 .ذلك الربانمج نتائج حبدود نراها اليت والتوصيات األسرة ميزانية حتليل برانمج له أعرض -ب
 احلقائق طريق تنظيم عن: التأمينية اخلطط أنســــــب واختيار املتوقع الزبون الحتياجات الفين التحضــــــري .5

 .آخر موعد ترتيب يتم أو قد املقابلة أثناء املباشــر الفين التحضــري هذا يتم فقد الزبون عن مجعت اليت
 الزبون املتوقع فقد وابلتايل طابعه، التأمني يفقد قد وكثرهتا املقابالت فرتة طولان  هنا ابلذكر ديروج

 رجل مل يكن ما اآلخر كالمها  ينســـــــى ما وســـــــرعان انشـــــــغاله لكثرة ملواعيدا أتجيل إىل يلجأ قد الذي
 ِه.متيقظا ومتفهما بشكل اتم لعمل هنا التأمني

 قيالجانب التطبي: المبحث الثالث

 بحث: خصائص عّينة الاواًل
( موظفاً ضمن العاملني يف شركة التامني العراقية من حمافظات 108) عينة البحث واليت تبلغ مت اختيار

 105ومت اسرتداد  (،150) جمتمع البحث والذي تبلغوالنجف( من  ،كربالء  ،الفرات االوسط )اببل
 استمارة وكما موضح يف اجلدول أدانه.

 لموظفنيل خصائص عينة البحث ونسبهاضح ( يو 1اجلدول )
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 ت
  

 املستجيبون

 النسبة العدد التصنيف

1 
 اجلنس

 %68 72 ذكر
 %31 33 انثى

 %100 105 اجملموع  

 الوظيفة 1

 %33 35 موظف فين
 %48 51 موظف اداري

 %18 19 مهندس
 %100 105 اجملموع

 التحصيل الدراسي 2

 %18 19 اعدادية 
 %29 31 ومدبل

 %40 42 بكالوريوس
 %12 13 ماجستري فأعال

 %100 105 اجملموع
 ابالعتماد على بياانت االستبيانثة من اعداد الباح

 وصف عينة املستجيبني فيما خيص التصنيف ( الذي يتضمن1) من خالل النتائج الواردة يف اجلدول
( هذا يعين ان اغلب 31بة االانث اليت تبلغ )( وهي اعلى من نس%68اجلنس حيث بلغت نسبة الذكور )

 املوظفني )فين واداري( كانت نسبةالوظيفي   عينة البحث من عنصر الذكور اما يف ما يتعلق يف النوع
ت فقد بلغ التحصيل الدراسي( اما فيما خيص %18) املهندسنياما هم يشكلون اعلى نسبة  (81%)

 سحيملون شهادة البكالوريو ( اما الذين %29) ( دبلوم%18)ـ حيملون شهادة االعدادية بالذين نسبة عدد 
ان هذه القيم ( %13( م يف حني كانت نسبة محلة شهادة املاجستري واعلى ب )%40فكانت نسبتهم )

ات االستبانة مبا حيقق اهداف اإلجابة على فقر  نتدل على امتالك االفراد عينة البحث القدرة الكاملة ع
 ه.البحث واختبار فرضيات

 ثبات صدق االستبانة: :ثانيا
حتققت الباحثة من صدق االتساق الداخلي ومدى ثبات االستبانة حيث استخدم معامل )الفا 

 وكااليت: البحثكرونباخ( الستمارة 
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 االستبياناستمارة  .1 
كرونباخ( الستمارة الزابئن حيث اتضح ان معامل الثبات العام ( اىل معامالت )الفا  2يشري اجلدول )

( وهذا 0.88 -0.76(، وتراوحت قيم املعامالت حملاور االستبانة بني )0.94تبانة مرتفع بلغت قيمته )لالس
يشري اىل أْن االستبانة جبميع حماورها تتمتع بدرجة عالية ومقبولة من الثبات وابلتايل ميكن االعتماد عليها 

  إجراء التطبيق والتحليل امليداين.يف
 ونباخ لقياس ثبات حماور الدراسة )عيّنة املوظفني(( معامالت الفا كر 2اجلدول )

 قيمة معامل الثبات عدد العبارات احملور
 0.79 3 تنمية القدرات االبتكارية

 0.76 3 االبتكار يف التوزيع
 0.79 3 االبتكار يف التسعري

 0.79 3 الرتويجاالبتكار يف 
 0.72 3 االبتكار يف عملية تقدمي اخلدمة

 0.92 15 مجيع احملاور
 0.89 3 االعتمادية
 0.85 3 امللموسية

 0.75 3 االستجابة
 0.78 3 الزبون معرفة

 0.83 3 التاكيد
 0.94 15 كافة احملاور

 حتليل عالقات االرتباط .2
يهدف هذا املبحث اىل اختبار الفرضيات الرئيسية واليت ارتكزت فكرهتا على وجود عالقة ارتباط ذات 

، سيكون التحليل على مستوى التأمينيةري التسويق االبتكاري و جودة اخلدمة داللة معنوية بني متغ
 الفرضيات الفرعية املنبثقة من الفرضية الرئيسية كما يلي:

 ة الرئيسية االوىل وتفرعا ا:اختبار الفرضي -أوال:
دمة واليت تنص )توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني التسويق االبتكاري ومتغري جودة اخل

 -التامينية(. حيث تتفرع منها عدة فرضيات فرعية وكما يف ادانه:
 اختبار الفرضية الفرعية االوىل .أ

ات االبتكارية و متغري جودة اخلدمة التامينية يف تدل نتائج حتليل االرتباط بني فقرات بعد تنمية القدر 
قيمة  نَّ ا ة عند مستوى املعنوية، حيثمجيع عالقات االرتباط بني متغرياهتما موجبة ومعنوي نَّ ا( 3اجلدول )

( على املستوى الفرعي. حيث ان هذا يشري اىل ان أي تغري يف تنمية القدرات 0.76معامل االرتباط بلغت )
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العالقة معنوية طردية  نَّ ايف جودة اخلدمة التامينية. وهذا يشري اىل  %76ي اىل تغري مقداره االبتكارية يؤد
 فإّن الفرضية الفرعية قد حتققت.بني املتغريات، ومن هنا 

 ( قيمة معامالت االرتباط بني تنمية القدرات االبتكارية وجودة اخلدمة التامينية3اجلدول )
Correlations 

 التامينية الخدمة جودة االبتكارية القدرات تنمية 

 **Pearson Correlation 1 .768 االبتكارية القدرات تنمية

Sig. (2-tailed)  .000 

N 108 108 

 Pearson Correlation .768** 1 التامينية الخدمة جودة

Sig. (2-tailed) .000  

N 108 108 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية .ب
توزيع و جودة اخلدمة التامينية اىل ان العالقة بني فقرات بعد االبتكار يف ال ( أنَّ 4يتبني من اجلدول )
قيمة معامل  نَّ ا مجيع عالقات االرتباط بني متغرياهتما موجبة ومعنوية، حيث نَّ اهنالك عالقة موجبة 

ا وهذ 0.99أي درجة ثقة  0.01( عند مستوى معنوية 0.74االرتباط على املستوى الفرعي بلغت قيمته )
 بني املتغريات، ومن هنا فإّن الفرضية الفرعية قد حتققت.العالقة معنوية طردية  نَّ ايشري اىل 

 ( قيمة معامالت االرتباط بني فقرات االبتكار يف التوزيع وجودة اخلدمة التامينية4اجلدول )
 

Correlations 

 االبتكار في التوزيع جودة الخدمة التامينية 

التأمينيةجودة الخدمة   Pearson Correlation 1 .743** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 108 108 

 Pearson Correlation .743** 1 االبتكار في التوزيع

Sig. (2-tailed) .000  

N 108 108 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 الثالثةاختبار الفرضية الفرعية  .ج 
 نَّ ا( 5 التسعري و جودة اخلدمة التامينية يف اجلدول )تدل نتائج حتليل االرتباط فقرات بعد االبتكار يف

قيمة معامل االرتباط  نَّ ا ، حيث0.01عالقة االرتباط بني متغرياهتما موجبة ومعنوية عند مستوى املعنوية 
 العالقة القيم هي قيم معنوية وهذا يشري اىل أنَّ هذه  ( على املستوى الفرعي، كما وأنَّ 0.66العام بلغت )

 طردية بني املتغريات، ومن هنا فإّن الفرضية الفرعية قد حتققت. معنوية
 بتكار يف التسعري وجودة اخلدمة التامينية ( قيمة معامل االرتباط بني بعد اال5اجلدول )

 

Correlations 

 

 في االبتكار

 التسعير

 الخدمة جودة

 التامينية

 في االبتكار

 التسعير

Pearson 

Correlation 

1 **.667 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 108 108 

 الخدمة جودة

 التامينية

Pearson 

Correlation 

**.667 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 108 108 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة .د
االبتكار يف الرتويج و جودة اخلدمة التأمينية هي عالقة  العالقة فقرات بعد ( أنَّ 6يتبني من اجلدول )

قيمة معامل االرتباط على املستوى  أنَّ  مجيع عالقة االرتباط بني متغرياهتما موجبة ومعنوية، حيث موجبة أنَّ 
. وهذا يفسر ان أي تغري 0.99أي مستوى ثقة  0.01د مستوى معنوية ( عن0.74الفرعي بلغت قيمته )

ة التامينية سببه زايدة يف بعد االبتكار يف الرتويج من متغري التسويق االبتكاري وهذا يشري يف جودة اخلدم
 العالقة معنوية طردية بني املتغريات، ومن هنا فإّن الفرضية الفرعية قد حتققت. اىل أنَّ 

 االبتكار يف الرتويج وجودة اخلدمة التامينية يمة معامل االرتباط بني بعد ( ق6اجلدول )
 

Correlations 

 التامينية الخدمة جودة الترويج في االبتكار 

 Pearson Correlation 1 **.743 الترويج في االبتكار

Sig. (2-tailed)  .000 

N 108 108 
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 Pearson Correlation **.743 1 التامينية الخدمة جودة

Sig. (2-tailed) .000  

N 108 108 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة .ه
 ( أنَّ 7)االبتكار يف عملية تقدمي اخلدمة و جودة اخلدمة التامينية تدل نتائج حتليل االرتباط بني بعد 

عامل قيمة م أنَّ  (، حيث0.01عالقة االرتباط بني فقرات املتغريات موجبة ومعنوية عند مستوى املعنوية )
ومن معنوية طردية بني املتغريات،  العالقة ( على املستوى الفرعي. وهذا يشري اىل أنَّ 0.80االرتباط بلغت )

 هنا فإّن الفرضية الفرعية قد حتققت.
 ( قيمة معامالت االرتباط بني بعد االبتكار يف عملية تقدمي اخلدمة و جودة اخلدمة التامينية7اجلدول )

Correlations 

 

 تقديم في كاراالبت

 الخدمة

 الخدمة جودة

 التامينية

 تقديم في االبتكار

 الخدمة

Pearson 

Correlation 

1 **.809 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 108 108 

 Pearson التامينية الخدمة جودة

Correlation 

**.809 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 108 108 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 اثنياا: اختبار عالقات التأثري بني متغريات الدراسة

اىل اختبار فرضية التأثري بني متغريات الدراسة من خالل اختبار فرضية التأثري بني يسعى هذا املبحث 
بقياس التأثري املشرتك  املعتمد(، واختبار فرضياهتا الفرعية املنبثقة منها واملتعلقة ،ابعاد املتغريات )املستقل

)كمتغري معتمد( وعلى  يةلكل بعد من أبعاد التسويق االبتكاري )كمتغري مستقل( و جودة اخلدمة التأمين
 النحو االيت:

 -أواًل: عالقة التأثري بني التسويق االبتكاري و جودة اخلدمة التامينية:
 :دمة التامينيةعالقة التأثري بني ابعاد التسويق االبتكاري و متغري جودة اخل -

االبتكار يف من اجل معرفة اي من ابعاد متغري التسويق االبتكاري ) Backwardمت اعتماد طريقة ال 
و االبتكار يف تقدمي اخلدمة(  ،تنمية القدرات االبتكارية ،االبتكار يف الرتويج ،االبتكار يف التوزيع ،التسعري

 التامينية.هي افضل او اعلى اتثريا على متغري جودة اخلدمة 
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متغري التسويق  تدل نتائج حتليل منوذج حتليل االحندار الظاهرة يف اجلدول ادانه واليت تلخص قيم ومؤثرات 
 االبتكاري )املتغري املستقل( و أتثريه يف جودة اخلدمة التامينية )املتغري املعتمد(.

املتغري املستقل  نَّ اين ( وهذا يع0.81( ظهرت قيمته )2Rقيمة معامل التحديد احملتسب ) نَّ احيث 
ملتغري املعتمد املتمثل جبودة ( من التذبذابت أو االختالفات احلاصلة يف ا%81)التسويق االبتكاري( يفسر )

 اخلدمة التامينية.
تغيرياً مبقدار وحدة واحدة يف املتغري املستقل  نَّ ا( اىل 0.80-)املعيارية واليت بلغت  Bاما قيمة معامل 

 يف متغري جودة اخلدمة التامينية. (.80مقداره  سليب يؤدي اىل تغيري)
( وهي 10.489( لنموذج االحندار واليت بلغت )Tمتابعة قيمة )أنه قد حقق أتثريًا معنواًي من خالل 

 (.0.05عند مستوى املعنوية املعتمد للدراسة ) (2.236)اكرب من القيمة اجملدولة 
 (8)جدول رقم 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.901 .812 .802 .321 

2 b.901 .812 .804 .32 

a. Predictors: (Constant), القدرات تنمية ،التوزيع في االبتكار ،الخدمة تقديم في االبتكار 

 التسعير في االبتكار ،الترويج في االبتكار ،االبتكارية

b. Predictors: (Constant), القدرات تنمية ،التوزيع في االبتكار ،الخدمة تقديم في االبتكار 

 الترويج في االبتكار ،االبتكارية

 (9)جدول رقم 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.829- .278  -2.979- .004 

 000. 4.053 269. 081. 330. االبتكارية القدرات تنمية

 000. 4.117 278. 087. 357. التوزيع في االبتكار

 901. 125. 008. 082. 010. التسعير في االبتكار

 018. 2.402 160. 084. 202. الترويج في االبتكار

 000. 4.790 339. 062. 295. الخدمة تقديم في االبتكار

2 (Constant) -.819- .265  -3.091- .003 

 000. 4.148 270. 080. 332. االبتكارية القدرات تنمية
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 000. 4.751 282. 076. 362. التوزيع في االبتكار

 017. 2.418 159. 083. 201. الترويج في االبتكار

 000. 5.152 342. 058. 298. الخدمة تقديم في االبتكار

a. Dependent Variable: التامينية الخدمة جودة 

نالحظ ان قيمة الداللة املعنوية لكل من ابعاد املتغري املستقل هي ختتلف من متغري من اجلدول اعاله 
( ابلنسبة االبتكار يف التسعري. كما هو معروف فان قيمة الداللة 0.91اىل اخر. حيث احتلت اعلى قيمة )

ذلك على نسبية هلا. حيث كلما كانت القيمة منخفضة كلما زاد املعنوية تتناسب عكسيا مع االمهية ال
 فرص قبول املتغري.

تعكس عدد املرات اليت يتم فيها قبول فرضية العدم. اي اذا  significanceان قيمة الداللة املعنوية 
 مرة فان هناك مرة واحدة سوف 1000يقصد هبا انه لو اجرينا البحث  0.001هي  الداللة كانت القيمة

 يكون فيها القرار خاطئ اي )قبول فرضية العدم(.
ليه فقد مت استبعاد بعد االبتكار يف التفويض لكون قيمة الداللة املعنوية هي اعلى قيمة. ومت اجراء وع

االبتكار يف  ،االبتكار يف التوزيع ،على اربعة ابعاد )تنمية القدرات االبتكارية Backwardاالختبار بطريقة 
 لة املعنوية كما مذكورة يف اجلدول اعاله.بتكار يف تقدمي اخلدمة(. حيث تغريت هنا قيم الدالو اال ،الرتويج

 جودة اخلدمة التامينية( سوف تكون كاليت: ،لذا فان معادلة النموذج )التسويق االبتكاري
+ e5+ 0.29X 4+ 0.20X3+ 0.36X 10.80+ 0.33 X- =Y 

 (10)جدول رقم 
Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance 

 008b .125 .901 .012 .407. التسعير في االبتكار 2

a. Dependent Variable: التامينية الخدمة جودة 

b. Predictors in the Model: (Constant)، الخدمة تقديم في االبتكار، ،يعالتوز في االبتكار  ،االبتكارية القدرات تنمية   

 الترويج في االبتكار

 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

 االستنتاجات  :اواًل
من خالل الدراسة النظرية وامليدانية اليت اجريت على عينة البحث مت التوصل اىل جمموعة استنتاجات 

 واليت ميكن ان نلخصها يف االيت:
اقي حيال ذلك تطلب وجود تســـــويق ابتكاري فعال يقوم ثقافة اجملتمع العر غياب الوعي التاميين وقلة  .1

على عاتقة ترويج واعالن عن اخلدمات املقدمة من قبل شركة التامني العراقية حيث ان عمل شركات 
 عامة يف العراق تتصف بنوع من اخلمول. ةالتامني بصور 
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حتتاجها شــركة التامني العراقية وهي اليت  يســاعد التســويق االبتكاري على توفري جمموعة من املتطلبات .2 
يف الغالب ال تتطلب تكنلوجيا جديدة لتحقيقها بقدر حاجتها اىل افكار جديدة وغري مألوفة كما 

 على اقتناص التهديدات اخلارجية وحتويلها اىل فرص امام الشركة. انه يساعد
االبتكار يف ،درات االبتكاريةية القيرتبط التســــــــويق االبتكاري من خالل ارتباط متغرياته اخلمســــــــة )متن .3

االبتكار يف تقدمي اخلدمة( بعالقة ارتباط ذات ، االبتكار يف الرتويج، التســـــــــــــــعري االبتكار يف التوزيع
داللة معنوية مع جودة اخلدمة التأمينية وهذا ما يؤشر على ان التسويق االبتكاري يف املنظمة املبحوثة 

 لتأمينية املقدمة للزبون.دمة اذات امهية كبرية وحيسن من جودة اخل
بينـــت معطيـــات حتليـــل عالقـــة التـــأثري من متغريات البحـــث ان هنـــالـــك عالقـــة أتثري معنويـــة ملتغريات  .4

التســـــــويق االبتكاري يف حتســـــــني جودة اخلدمة التأمينية وهذا ما يعطي ان التســـــــويق االبتكاري له اثر 
 اجيايب على جودة اخلدمة التأمينية.

التوصـــــل اليها يف منت البحث اىل اســـــتنتاج مفاده قبول الفرضـــــيات الرئيســـــية  ليت متاســـــهمت النتائج ا .5
 والفرعية يف املنظمات املبحوثة.

 ثانيًا: التوصيات
على الشركة املبحوثة ان تزيد من محالهتا التوعوية واالعالنية مبفاهيم التامني وأمهيته وأنواعه من خالل  .1

 كومية.احلهد واملدراس والدوائر احلكومية وغري حماضرات وورش عمل يف اجلامعات واملعا
عاد التســــــــــويق زايدة اهتمام ادارة املنظمة املبحوثة بدراســــــــــة مضــــــــــامني الفكر االداري فيما يتصــــــــــل أبب .2

االبتكاري ملا ذلك من اســــــهام وتعزيز لقدراهتا يف حتقيق اداء افضــــــل يضــــــمن هلا البقاء والنمو يف عامل 
 االعمال.

 بتكار يف الرتويج الن االعالن يوثر أتثريا كبريا على القرارات الشرائية للزبون.الرتكيز على عنصر اال .3
موظفيها وخصــوصــا اصــحاب اخلربة وذلك دعما  يتوجب على الشــركة املبحوثة بضــرورة االســتماع اىل .4

كذلك منح حوافز مادية او معنوية لكل   لالبتكار واشـــــــــــــــراكهم يف اخلطط االســـــــــــــــرتاتيجية يف املنظمة
 .او مقرتحات جديدة تساعد على بناء او توليد ميزة تنافسية جديدة اً افكار شخص يقدم 

 .بني املوظفني داخل الشركة افة اجلودةواليت يكون هدفها تعزيز ثق ةالعمل على بناء ثقافة تنظيم .5
على شـــــــــــــــركة التامني ان تدرك ان احتياجات الزبون متنامية ومتطورة بني احلني وألخر لذا أيخذ على  .6

 بتكار طرق جديدة إلشباعها.عاتقها ا
 المصادر والمراجع

ني دار اجلـامعة التامني ورايضـــــــــــــــيـاتـه مع التطبيق على التـامني على احليـاة واعـادة التـام،ابراهيم عبـدربـه .1
 .2003للنشر 

 .1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، التامني يف القانون اجلزائري.ابراهيم، ابو النجا .2
 ،القاهرة ،اإلدارية للتنمية العربية املنظمة منشـــــــــــــــورات ،أالبتكاري قالتســـــــــــــــوي ،حافظ نعيم ،مجعة ابو .3

2003. 
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 .2010، للنشر والتوزيع عمان االردندار صفاء ، حماسبة عقود التامني، امحد حلمي مجعة .4
)دراســــة تطبيقية يف  اثر اجلدارة اجلوهرية يف عملية ابتكار املنتجات والعمليات، امحد وانتظار ،جاســــم .5

 .2011 ،اجلامعة املستنصرية العراق 88جملة االدارة واالقتصاد العدد  الطارات(شركة صناعة ا
تكار التسويقي على رضا العمالء عن جودة اخلدمة اثر عناصر مناخ االب، حسون حممد علي ،احلداد .6

 .2013، جملة كلية االدارة واالقتصاد العدد اخلاص مبؤمتر الكلية،املصرفية العراقية
، تقييم جودة اخلدمة يف شــــــــــركات التامني واثرة على الطب يف ســــــــــوق التامني، حنان وقامسي ســــــــــعاد .7

 .2015، والي طاهري سعيدرسالة ماجستري يف العلوم التجارية جامعة الدكتور م
التســــــــــــويق االبتكاري واثرة على بناء الوالء للزابئن مذكرة مقدمة ضــــــــــــمن متطلبات نيل ، زهوة خلوط .8

 .2014، ارية ختصص التسويق جامعة بومرداس اجلزائرشهادة املاجستري يف العلوم التج
 عة االدوية يف اجلزائر(التســــويق واملزااي التنافســــية )دراســــة حالة يف جممع صــــيدل لصــــنا، ســــامية حللول .9

اطروحة دكتوراه غري منشـــــــــــــــورة كلية العلوم االقتصـــــــــــــــادية والتســـــــــــــــيري جامعة احلاج خلضـــــــــــــــر جامعة 
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