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دور رأس املال البشري يف حتسني جودة اخلدمة التأمينية
دراسة اس تطالعية يف عدد من فروع رشكيت التأمني الوطنية والعراقية يف الفرات الاوسط
ليث شاكر ابو طبيخ
لكية الادارة والاقتصاد ،جامعة الكوفة ،الكوفة ،العراق

املس تخلص -سعى البحث احلايل اىل حتديد طبيعة العالقة بني رأس املال البرشي
وابعاده (املعرفة ،القدرة ،املهارة) وجودة اخلدمة التأمينية وابعادها (الاعامتدية،
الاس تجابة ،امللموس ية ،الامان ،التصال ،اجملامةل) ،ومت ذكل عن طريق حتليل عالقات
الارتبا والتأي ر بني متي رات البحث ،وتطبيقها ع ى عينة عشوايية من موففي عدد
من فروع رشكيت التأمني الوطنية والعراقية يف الفرات الاوسط ،بلغ عددمه ( )89موفف ًا،
ومت اختبار الفرضيات ابس تخدام معامل ارتبا ب رسون ومعامل الاحندار اخلطي
واختبار ( )Fبواسطة برانمج ( .)SPSS V.20ويف ضوء النتاجئ مت احلصول ع ى مجموعة
من الاس تنتاجات امهها :ان هناكل تأي ر اجيايب لرأس املال البرشي يف حتسني جودة
اخلدمة التأمينية ،وقدم البحث عدد من التوصيات امهها ينبيي الاهامتم برأس املال
البرشي من قبل رشاكت التأمني ابعتباره مورد ًا اسرتاتيجيا ينحها املزة التنافس ية.

الاقتصادية املتسارعة بسبب جهرة العقول العراقية التأمينية اىل خارج البدل بعد الزلزال
اذلي اصاب الاقتصاد العرايق بعد احداث عام  1991وما تالها من عقوابت اقتصادية
قاس ية اصابته ابلشلل التام واليت ابعدته لس نوات عن حميطه الاقلميي وادلويل ،واليت
اكن من نتاجئها حدوث جفوة كب رة اكن ابلإماكن تداركها بعد التيي ر الس يايس يف عام
 ،2003ولكن للسف نالحظ اس مترار هذا القطاع احليوي واملهم وواحد من امه الروافد
الاقتصادية يف غيبوبته وعدم استامثر الفرصة املمتثةل يف انفتاح العراق ع ى حميطه الاقلميي
وادلويل (حبيب ،)2016 ،ويف ضوء ذكل فان مشلكة البحث تسعى ل إالجابة ع ى
التساؤلت الآتية:
 .1ما هو مفهوم رأس املال البرشي وجودة اخلدمة التأمينية ؟
 .2هل هناك عالقة ارتبا بني رأس املال البرشي وجودة اخلدمة التأمينية؟
 .3هل لرأس املال البرشي وابعاده تأي ر يف جودة اخلدمة التأمينية ؟

اللكامت ادلاةل -رأس املال البرشي ،جودة اخلدمة التأمينية ،رشاكت التأمني يف العراق.

املقدمة
تواجه املنظامت معوم ًا ورشاكت التأمني خصوص ًا اليوم حتدايت كب رة جعلهتا تفكر يف
العديد من الوسايل والاساليب اليت متكهنا من مواكبة التي رات الرسيعة يف بئةة الاعامل
مبا يضمن لها النجاح واحلصول ع ى املزة التنافس ية من خالل تقدمي اخلدمة ذات اجلودة
العالية للزابئن بشلك ميایر ملا يقدمه املنافس مبا يضمن حتقيق رضاه وكسب ولءه،
ولضامن ذكل جيب ع ى املنظمة الاهامتم برأس املال البرشي دلهيا من خالل الاستامثر
يف جمال التعمل والتدريب الالزم للحصول ع ى املهارات والقدرات الرضورية لتقدمي اخلدمة
وفق احتياجات ورغبات الزابئن.

املبحث الاول /مهنجية البحث
أولً /مشلكة البحث:
يؤكد البحث ع ى مشلكة ريئس ية تمتثل يف عدم مواكبة قطاع التامني العرايق ملا
حيصل حوهل من تي رات كونه يعاين من مشألك مجة ،اما بسبب غياب الرؤية الاقتصادية
أو بسبب نقص اخلربات والكفاءات املتجددة والواعية القادرة ع ى استيعاب التحولت

اثني ًا /اهداف البحث:
 .1حتليل وتشخيص واقع رأس املال البرشي وجودة اخلدمة التأمينية يف الرشكتني
قيد البحث.
 .2التعرف ع ى عالقة الارتبا بني رأس املال البرشي وجودة اخلدمة التأمينية يف
الرشكتني قيد البحث.
م
 .3حتديد طبيعة عالقة الاثر بني رأس املال البرشي وجودة اخلدمة التأ ينية يف
الرشكتني قيد البحث.
ل
 .4السعي للتوصل اىل مجموعة من املقرتحات تطبيق رأس املال البرشي لتحسني
جودة اخلدمة التأمينية يف املنظامت معوم ًا والرشكتني خصوص ًا.
اثلث ًا  /امهية البحث:
أصبح رأس املال البرشي أمر ًا ابلغ الامهية يف حتقيق جناح املنظمة ،كونه يشلك امه
موارد املنظمة غ ر امللموسة ،ومنط ادارة املوارد البرشية اخملطط والانشطة الهادفة اليت
متكن املنظمة من حتقيق أهدافها وذكل لصعوبة حمأاكته او تقليده من قبل املنافسني
بسبب اخلصايص النادرة اليت يتاز هبا ،وقد تزايد الاهامتم جبودة اخلدمة يف الوقت
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الراهن ابعتبارها متثل دليل ع ى قدرة وجناح الرشكة يف اداء نشاطها ودرجة متزها
وتفوقها ،وملا تقدمه من امتيازات للمنظمة جتعلها يف املقدمة مقارنة ابملنظامت الاخر
واليت تساعدها ع ى تقدمي اخلدمة ابلوقت واملاكن املناس بني للمس تفيد من اخلدمة
ابلشلك اذلي يدمع موقفها التنافيس.
رابع ًا  /خمطط البحث الفريض:
مصم اخملطط الفريض للبحث ليعكس طبيعة واجتاهات عالقات الارتبا والتأي ر
بني متي رات البحث الريئسة والفرعية ،فضـال عـن التعب ر عن مشلكة البحث الريئسة
وامهيته وأهدافه ،واعمتد الباحث يف اختياره ملتي رات البحث وابعادها ع ى دراسة لك
من:
 .1املتي ر املس تقل( :رأس املال البرشي) :ويشمل (املعرفة ،القدرة ،واملهارة) Stiles,
).)Armstrong, 2014( ،)2013
 .2املتي ر املعمتد ( :جودة اخلدمة التأمينية) ،وتشمل (الاعامتدية ،الاس تجابة،
امللموس ية ،الامان ،التصال ،اجملامةل) (Korda & ( ،)Jain et al, 2009
.)Snoj, 2010

69

 .2تؤثر القدرة معنواي يف جودة اخلدمة التأمينية جممتع ٍة.
 .3تؤثر املهارة معنواي يف جودة اخلدمة التأمينية جممتع ٍة.
سادس ًا  /جممتع وعينة البحث:
يتكون جممتع البحث من فروع رشكيت التأمني الوطنية والعراقية يف الفرات الاوسط،
اإذ مت اختيار عينة البحث من مجيع موففي الفروع املذكورة والبالغ عددمه(.)89
سابع ًا /أساليب التحليل الإحصايئ:
لغراض التحليل الاحصايئ مت اختبار فرضيات البحث ابس تخدام الاساليب
واملؤرشات الاحصايية التالية :مضن برانمج (.)SPSS v. 20
 .1معامل الفا كرونباخ لقياس دقة النتاجئ.
 .2الوسط احلسايب والاحنراف املعياري والامهية النسبية.
 .3معامل الارتبا (.)Pearson
 .4حتليل الاحندار البس يط واملتعدد.
 .5اختبار ( )Fللتعرف ع ى معنوية الاحندار.
 .6اختبار ( )tلإيبات حصة الفرضيات.
اثمن ًا /حدود البحث:
.1
.2
.3
.4

خامس ًا  /فرضيات البحث:
اعامتدا ع ى العالقات اليت أفهرها اخملطط الفريض يف الشلك ( )1أعاله ،فاإن البحث
احلايل يتضمن الفرضيات ،ويه:
الفرضية الريئس ية الوىل :هناك عالقة ارتبا موجبة بني رأس املال البرشي وجودة
اخلدمة التأمينية .وتنبثق عهنا الفرضيات الفرعية الآتية:
 .1هناك عالقة ارتبا موجبة بني املعرفة وجودة اخلدمة التأمينية جممتع ٍة.
 .2هناك عالقة ارتبا موجبة بني القدرة وجودة اخلدمة التأمينية جممتع ٍة.
 .3هناك عالقة ارتبا موجبة بني املهارة وجودة اخلدمة التأمينية جممتع ٍة.
الفرضية الريئسة الثانية :يؤثر رأس املال البرشي معنو ًاي يف جودة اخلدمة التأمينية .وتنبثق
عهنا الفرضيات الفرعية الآتية:
 .1تؤثر املعرفة معنواي يف جودة اخلدمة التأمينية جممتع ٍة.

احلدود املاكنية :تمتثل يف عدد من فروع رشكيت التأمني الوطنية والعراقية يف
الفرات الاوسط.
احلدود الزمانية :مدة اجناز البحث من  2016 /11اإىل .2017/1
احلدود البرشية :متثلــت هــذه احلــدود جبميــع موففي فروع رشكيت التأمني
الوطنية والعراقية يف الفرات الاوسط.
احلدود البحثية :حدد البحث علمي ًا مبا جاء به من تساؤلت وامهية وأهداف.

اتسع ًا /اختبار أداة البحث:
 .1الصدق الظاهري :من اجل التعرف ع ى قدرة اس امترة الاس تبيان املعدة لهذا البحث
ع ى قياس متي رات البحث واختبارا ملد صالحيهتا كداة مجلع البياانت ،قام الباحث
بعرض اس امترة الاس تبيان يف صورهتا الاولية ع ى عدد من اخلرباء واحملمكني كام يف
امللحق ( ،)1ليرض ابداء مالحظاهتم وأآراهئم حول مد مالمئة الفقرات للبعاد اليت
متثلها ومد وضوح ودقة الفقرات وتعديل واضافة او حذف الفقرات اجلديدة من وهجة
نظرمه ،ومت الاخذ بنظر الاعتبار هذه التعديالت.
 .2يبات املقياس :ان الثبات يش ر اىل قدرة الاس امترة يف احلصول ع ى نفس النتاجئ لو
مت اعادة وتكرار البحث يف فروف مشاهبه وابس تخدام نفس الاداة وع ى نفس العينة،
وقد مت التأكد من الثبات بواسطة معامل الثبات ابس تخدام طريقة الاتساق ادلاخيل
من خالل معامل الفا كرونباخ ( )CronBach Alphaابس تخدام الربانمج الاحصايئ
( ،)SPSS V.20وكام مبني يف اجلدول ( )1واذلي يش ر اىل ان معامل الفا كرونباخ للك
فقرات املقياس اكن اع ى من احلد الادىن املقبول ،وهذا يؤكد توافر الاتساق ادلاخيل
بني الفقرات.
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لتحديد ابعاد رأس املال البرشي ،سوف يعمتد الباحث ع ى منوذج )،)Stiles, 2013
ومنوذج( )Armstrong, 2014املؤلف من يالية ابعاد ويه املعرفة والقدرة واملهارة:
 -1املعرفة:
تنظ
تش ر املعرفة اإىل اهنا تكل البياانت واملعلومات اليت يمت ميها وحتليلها ليمت الاس تفادة
مهنا يف توصيل الفهم والتجربة والتعمل واخلربة للآخرین واس تخداهما يف معاجلة املشألك
اخملتلفة (حافظ وحسني .)60 :2012 ،يف حني یر (عارف وعلوان )4 :2006 ،املعرفة
مجموعة من الافاكر والقمي والارشادات والبياانت واملعلومات ويه معني ل ينضب ول
يقل بل يتناىم ابس مترار.

املبحث الثاين /اجلانب النظري
أولً :رأس املال البرشي

أ) مفهوم رأس املال البرشي
يش ر اىل ان رأس املال البرشي اىل مجيع املهارات الاجامتعية واملهنية واملهنجية
الفردية يف املنظمة ( .(Ehnert et al., 2010:110كام يثل رأس املال البرشي قدرة
املنظمة ع ى التعمل وع ى الابتاكر وإاجراء التيي رات وكذكل القدرة ع ى التفك ر بشلك
خالق ،لك هذا همم لنجاح املنظمة ع ى املد الطويل يف السوق ( Kucharcikova,
 .)2011:61فامي يعرف (ابراهمي )208 :2012 ،رأس املال البرشي ابنه اخلزین املعريف
واملهارات والقدرات املوجودة دل الافراد ،تكون حصيةل الاس تيالل ادلاخيل للثقافة
والتدريب واخلربات .أما ) )Stiles, 2013:5ف ر ان رأس املال البرشي عبارة عن
خمزون الإنسان من (املهارات واملعرفة والقدرات) املرتامكة عرب زمن من التعمل والتدريب.
فامي يش ر رأس املال البرشي بنظر ) (Armstrong, 2014:68اىل تكل املعرفة واملهارات
وقدرات الفراد اليت تسامه خبلق القمية .أما ( )Miller et al, 2015: 930ف ر ان رأس
املال البرشي يشمل التعلمي الرمسي واخلربات يف العمل ،وتعلمي ماكن العمل ،والتدريب
أيناء العمل .كذكل يثل رأس املال البرشي املعارف واملهارات ،والقدرات واخلصايص
الخر اليت يلكها املوفف أو املوفف احملمتل للرشكة اليت يكن أن تسفر عن نتاجئ
اإجيابية ( .)Wright & McMahan, 2011:94ویر الباحث أن رأس املال البرشي هو
عبارة عن حصيةل املعارف والقدرات اليت يتلكها املوفف نتيجة الاستامثر الناحج للتعمل
والتدريب يف جمال املهام الوفيفية.

ب) أمهية رأس املال البرشي
يثل رأس املال البرشي موردا اسرتاتيجيا هاما للمنظمة ابعتباره مور ًا غ ر ملموس
وابلتايل من الصعوبة مباكن تقليده او اس تنساخه ( .)Groysberg et al, 2008:93فامي
يشلك رأس املال البرشي من وهجة نظر ( )Wright & McMahan, 2011:95أحد
نقا القوة اليت يكن أن تتفوق هبا املنظمة ع ى الرشاكت املنافسة .كام أن أمتالك املنظمة
للمورد البرشي اذلي یمتتع ابملهارات املعرفية سوف يسامه هذا يف مساعدة املنظمة ع ى
توليد الافاكر اجلديدة أو تطویر الافاكر القدية يف جمال تقدمي اخلدمة التأمينية (نعمة،
.)4 :2010
 .1أبعاد رأس املال البرشي
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 -2القدرة:
تشـــــ ر القدرات اىل مز من التعلمي واملهارات واخلربة اليت يتلكها الفراد ،واليت متثل
املورد غ ر املادي للمنظمة ،وتتصف بكوهنا اندرة وقمية وغ ر قابةل ل إالحالل وصعبة التقليد
) .)Meyer et al., 2015: 1007كذكل يكن وصف القدرة ،هو ذكل اجلزء من رأس
املال البرشــــي القادر ع ى اجناز الافاكر اجلديدة والاســــاليب املتطورة اليت متز املنظمة
عن غ رها من املنظامت (نعمة.)4 :2010 ،
 -3املهارة:
ت
تش ر املهارة اإىل اإهنا توليفة متنوعة من اخلربات واملعارف اليت متز هبا مجموعة من
الفراد دون غ رمه (اجلرجري والعزاوي .)242 :2014 ،كام تش ر املهارات اإىل اخلربة
احملددة واملكتس بة يف س ياق أداء النشطة (.)Meyer et al., 2015: 1007
اثني ًا :جودة اخلدمة التأمينية

أ) مفهوم جودة اخلدمة التأمينية
جودة اخلدمة يه طريقة الإدارة لتحسني وتطویر فاعلية ومرونة املنظمة لتعزیز القدرة
التنافس ية ،وإاهنا متثل خلق يقافة ممتزة يف الاداء من خالل معل العاملني واملدراء
لتحقيق توقعات الزبون والتأكيد ع ى حتقيق العمل ابلشلك الصحيح من اول مرة (ابو
زايدة .)883 :2011 ,فامي یر ) (Pourrajab et al, 2011: 71أن جودة اخلدمة ع ى اهنا
نظام اداري هيدف اىل تعزیز قمية الزبون .او يه .وبني (المتميي )103 :2007 ,اإن جودة
اخلدمة تش ر اىل حمك الزبون حول جودة اخلدمة واليت تقوم ع ى أساس جودة طريقة
تقدمي اخلدمة فضال عن الساس املرتكز ع ى املنافع الهنايية اليت حيبذها الزبون من
اخلدمة ،ذلا فان الزبون ل يقمي جودة اخلدمة ع ى أساس الطريقة اليت قدمت اإليه وإامنا
یكون التقيمي ايض ًا ع ى سلوك املوففني خالل تعاملهم مع الزبون فضال عن رسعة اجناز
اخلدمة املقدمة يف الوقت احملدد واملاكن املطلوب .فامي اوحض ) (Hersh ,2010 :207اإن
مفهوم جودة اخلدمة يش ر اإىل حمك أو موقف يتعلق ابلتفوق يف جمال اخلدمة .اما (رقاد,
 )18 :2010فقد عرفها نقال عن امجلعية الامریكية لتسويق اخلدمة ع ى اهنا نشاطات
او منافع اليت تقدم للبيع او اليت تقدم لرتباطها بسلعة معينة ،فض ًال عن تعريف معهد
اجلودة الفدرايل الامریيك للجودة ع ى اهنا اداء العمل ابلشلك الصحيح من املرة الوىل
ابلعامتد ع ى تقيمي العمل يف معرفة مد حتسني الاداء .ويضيف (القئيس) 112:2008 ،
اىل اهنا مقياس ملس تو تطابق الاداء احلقيقي للخدمة مع توقعات الزبون لهذه اخلدمة
او اهنا الفرق بني توقعات الزابئن للخدمة وادرأاكهتم للداء احلقيقي لها .فامي تر (اندر،
 )54 :2010أن جودة اخلدمة التأمينية يه عبارة عن مجموعة من املالمح واملواصفات
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الفريدة اليت جيب أن تتوافر يف اخلدمة التأمينية ليك تكون قادرة ع ى الايفاء مبتطلبات
الزابئن (املؤمن هلم) ورغباهتم وتوقعاهتم ،والسعي ع ى أرضاهئم وإاش باع رغباهتم
واحتياجاهتم ومتثل دليل ع ى قدرة وجناح الرشكة يف اداء نشاطها ودرجة متزها وتفوقها
ابملقارنة مع الرشاكت املنافسة .ذلا يكن أن تعرف اخلدمة التأمينية ع ى "أهنا املنفعة أو
مجموع املنافع اليت يكن أن حيصل علهيا املس تفيد (املؤمن هل) من وييقة التأمني جراء
حيازته لها وتؤدي اإىل اإش باع حاجاته ورغباته" وبناء ًا ع ى ما تقدم يظهر لنا التأمني
حيقق منفعتني :الوىل معنوية بتحقيقه المان للفرد ع ى أمواهل وحياته ومسؤوليته والثانية
يه مادية وذكل بتعويضه عن الرضار عند حتقق اخلطر املؤمن ضده (امحلداين:1998،
 .)36ویر الباحث أن جودة اخلدمة التأمينية متثل قدرة رشكة التامني ع ى تلبية
احتياجات املؤمن هل يف احلصول ع ى امحلاية الالزمة جراء احامتلية تعرضه للمخاطر املؤمن
ضدها.

ب) أمهية جودة اخلدمة التأمينية
يكن تلخيص أمهية جودة اخلدمة التأمينية حبسب وهجات نظر عدد من الباحثني مبا
يأيت(مريس وأبو بكر( ،)33 :2004،الرصن( ،)202 :2007 ،عبد الس يد:2009 ،
( ،)42علوان:)30 :2009 ،
.1

.2

.3
.4

.5

تسامه جودة اخلدمة التأمينية يف حتسني الداء املايل للرشكة وختفيض التاكليف
من خالل معل الاشــ ياء بصــورة حصيحة منذ اول مرة  ،عا يع ان الرشــكة
ســتنفق أموا ًل اقل نســبيا لتصــحيح الاخطاء أو اعادة العمل وان منع الاخطاء
یزيد الانتاجية وخيفض التاكليف.
تعمل جودة اخلدمة التأمينية ع ى زايدة احلصة السوقية للرشكة حيث تسهم يف
جذب واســ تقطاب زابئن جدد يتحقق ذكل بواســطة التصــالت بني الزابئن
احلاليني والزابئن املس ـ تقبلني من خالل الانطباعات اجليدة والصــورة الاجيابية
اليت ينقلها الزبون اىل غ ره فالزبون احلايل یكون مصدرا لكسب زابئن أآخرین.
تعمل جودة اخلدمة التأمينية ع ى تعزیز مسعة الرشكة من خالل مس تو جودة
خدماهتا ،ويه ســــالح يكن للرشــــكة من خالهل التنافس مع رشاكت التامني
الخر .
احل فاظ ع ى الزابئن (املؤمن هلم) ا حلاليني وزايدة مســــــا حة الت عا مل معهم،
فتحســـــني مســـــ توايت اخلدمة التأمينية املقدمة للزبون بطريقة تله احتياجاته
وتقابل توقعاته وطموحه جيعهل راضـــي ًا وســـعيد ًا عن املنظمة ويبقى مســـ مترا يف
التعامل معها ،بل قد جيعهل يقوم ابقتناء تيطيات تأمينية أخر خمتلفة.
تسـاعد جودة اخلدمة التأمينية ع ى حصـول الرشـكة ع ى مزة تنافسـ ية والقدرة
ع ى املنافسة يف السواق العاملية.

 -2ابعاد جودة اخلدمة التأمينية
هناكل عدة ابعاد جلودة اخلدمة التأمينية ،اإل أن العدد املتفق عليه من قبل عدد من
الباحثني يكن حرصه ابلآيت (الطويل وأآخرونAydin & ( ،)15 :2010 ،
(Enayati ،)Dwumfuo &Adzobu,2012:453( ،)Yildirim,2012:222
)(، et al,2013:105نوري ومجعة ،)180: 2013 ،ذلا يتفق الباحث مع الباحثني
اعاله يف البحث احلايل:
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 .1الاعامتدية :يه قدرة املنظمة التأمينية ع ى انتاج وتقدمي اخلدمة بشلك دقيق يستند
اإىل ادلقة يف القيام ابلعمل ،تقدمي اخلدمة بطريقة حصيحة ،وتلبية اخلدمة يف وقهتا
احملدد ،وخدمة ما بعد البيع اذا تعد خدمة ما البيع مقياس ًا جلودة اخلدمة ومؤرشاً
ملصداقية املنظمة.
 .2الاس تجابة :تع قدرة مقدم اخلدمة ورسعة اس تجابته ابلرد ع ى طلبات الزابئن
واس تفساراهتم ،كام أن الاس تجابة تعكس الرغبة مبساعدة الزبون وتقدمي اخلدمة
الرسيعة ،فض ًال عن هذا فهيي متثل القدرة ع ى تلبية الاحتياجات اجلديدة للزبون
من خالل املرونة يف اجراءات ووسايل تقدمي اخلدمة.
 .3امللموس ية :تش ر اىل مظهر التسهيالت واملعدات املادية والبرشية ومواد ومعدات
التصال ،أما اجلوانب املتعلقة مبلموس ية اخلدمة فهيي املباين وتقانة املعلومات
والتصالت املس تخدمة والتسهيالت ادلاخلية للبنية والتجهزات الالزمة لتقدمي
اخلدمة واملظهر اخلاريج للموففني والرتتئبات ادلاخلية للمنظمة التأمينية ومواقع
الانتظار للمس تفيد من اخلدمة.
 .4الامان :يعرب عن مس تو الشعور ابلمان يف اخلدمة التأمينية املقدمة ومن يقدهما،
أي يتعلق مبد اخملاطر املدركة لنتاجئ تلقي اخلدمة من املنظمة ،أو مقدهما أو
الكهام .وهو يوحض قدرة املوففني ع ى جعل الزابئن يشعرون ابلثقة والتفاؤل
عندما يتعاملون مع املنظمة.
 .5التصال :يش ر اىل تبادل املعلومات اخلاصة ابخلدمة بني املنظمة مقدمة اخلدمة
والزابئن بشلك أسهل ومئرس من خالل الاس امتع اجليد اىل الزابئن وخماطبهتم
ابللية اليت يفهموها.
ی
 .6اجملامةل :تش ر اإىل رضورة ان متتع مقدم اخلدمة بقدر كب ر من الاحرتام ومداراة
مشاعر الزابئن والتعامل معهم مبودة ايناء اللقاء هبم.

املبحث الثالث/اجلانب العميل
أولً :التحليل الوصفي للمعلومات العامة
 .1النوع الاجامتعي :يتضح من اجلدول ( )2ان نس بة اذلكور بني افراد عينة البحث
اكنت النس بة الكرب وبواقع ( )% 85.4يف حني بليت نس بة الاانث (. (%14.6
 .2الفةة العمرية :كشف اجلدول ( )2ان الفةة العمرية (أقل من  30س نة) شلكت أكرب
نس بة بني افراد العينة املدروسة حيث بليت نسبهتم ( ،)% 38.2مث الفةة ( 40 – 30
س نة) وبنس بة ( ،)% 33.7مث الفةة ( )50-41وبنس بة ( ،)%19.1فامي متثل الفةة
( 51س نة فأكرث) النس بة الاقل بني افراد العينة اخملتارة وبواقع (.)%9
 .3املؤهل العلمي :يتبني من اجلدول ( )2ان نس بة احلاصلني ع ى شهادة الباكلوريوس
يف العينة اخملتارة من رشكة نفط مئسان اكنت الع ى حيث بليت ( ،)% 53.9مث نس بة
احلاصلني ع ى شهادة ادلبلوم الف بليت ( ،)%30.3بئامن اكنت نس بة احلاصلني ع ى
شهادة الاعدادية ( ،)%10.1فامي اكنت نس بة احلاصلني ع ى شهادة ادلبلوم العايل
( ،)%3.4واخ ر ًا نس بة احلاصلني ع ى شهادة املاجس ت ر اكنت (.)%2.3
 .4عدد س نوات اخلدمة الوفيفية :يتضح من اجلدول ( )2ان نس بة املوففني الذلین
اكنت فرتة خدمهتم من من  11س نوات اإىل  15س نة يثلون نس بة عالية جد ًا بني افراد
العينة املدروسة اإذ بليت نسبهتم (.)%31.5
 .5العنوان الوفيفي :يتبني من اجلدول ( )2ان نس بة احملاس بني يف العينة اخملتارة اكنت
الع ى حيث بليت ( ،)% 37.1مث نس بة املالحظني بليت ( ،)%32.6فامي اكنت
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نس بة من مه بوفيفة اكتب ( ،)%21.3واخ ر ًا اكنت نس بة من مه مبنصب مدیر فرع
(.)%9

وسط ًا حسابي ًا بلغ ( )3.55وهو أكرب من الوسط الفريض ،وابحنراف معياري ()0.72
وأمهية نسبية (.)0.71

 )2املتي ر املع متد (جودة اخلدمة التأمينية):
مت قياس متي ر جودة اخلدمة التأمينية من خالل املتي رات (الاعامتدية ،الاس تجابة،
امللموس ية ،الامان ،التصال ،اجملامةل) ،ويتبني من خالل اجلدول ( )4أن الوسط
احلسايب العام بلغ ( )3.78وهو أع ى من الوسط الفريض للمقياس البالغ ( ،)3وابحنراف
معياري ( ،)0.82وأمهية نسبية بليت ( .)0.75ونالحظ أن متي ر (الاعامتدية) جبميع
فقراته قد جاء يف الرتتئب الثاين ،وحقق وسط ًا حسابي ًا بلغ ( )3.88وهو أكرب من الوسط
الفريض ،وابحنراف معياري ( )0.72وأمهية نسبية ( .)0.77أما متي ر (الاس تجابة) فقد
جاء ابلرتتئب الاول ،وحقق جبميع فقراته وسط ًا حسابي ًا بلغ ( )3.95وهو أكرب من

اثني ًا :الوصف الاحصايئ ملتي رات البحث
هيدف الوصف الاحصايئ اىل معرفة مس تو ابعاد البحث (رأس املال البرشي
وجودة اخلدمة التأمينية) من خالل اس تخدام الوسط احلسايب ،الاحنراف املعياري،
والنس بة املئوية.

 )1املتي ر املس تقل (رأس املال البرشي):
مت قياس متي ر رأس املال البرشي من خالل املتي رات (املعرفة ،القدرة ،املهارة)،
ويالحظ من خالل اجلدول ( )3أن الوسط احلسايب العام بلغ ( )3.67وهو أع ى من
الوسط الفريض للمقياس البالغ ( ،)3وابحنراف معياري ( ،)0.82وأمهية نسبية بليت
( .)0.73ويتضح أن متي ر (املعرفة) جبميع فقراته قد جاء ابلرتتئب الاول وحقق وسط ًا
حسابي ًا بلغ ( )3.87وهو أكرب من الوسط الفريض ،وابحنراف معياري ( )0.77وأمهية
نسبية ( . ،)0.77اما متي ر (القدرة) فقد جاء يف الرتتئب الثاين وحقق جبميع فقراته
وسط ًا حسابي ًا بلغ ( )3.63وهو أكرب من الوسط الفريض ،وابحنراف معياري ()0.87
وأمهية نسبية ( .)0.73فامي جاء متي ر (املهارة) جبميع فقراته يف الرتتئب الاخ ر ،وحقق
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الوسط الفريض ،وابحنراف معياري ( )0.83وأمهية نسبية ( .)0.79فامي حقق متي ر
(امللموس ية) جبميع فقراته قد جاء ابلرتتئب الثالث ،وحقق وسط ًا حسابي ًا بلغ ()3.82
وهو أكرب من الوسط الفريض ،وابحنراف معياري ( )0.76وأمهية نسبية ( .)0.76أما
متي ر (الامان) فقد جاء ابلرتتئب السادس ،وحقق جبميع فقراته وسط ًا حسابي ًا بلغ
( )3.66وهو أكرب من الوسط الفريض ،وابحنراف معياري ( )0.84وأمهية نسبية
( .)0.73فامي جاء متيرب (التصال) جبميع فقراته ابلرتتئب اخلامس ،وحقق وسط ًا حسابي ًا
بلغ ( )3.75وهو أكرب من الوسط الفريض ،وابحنراف معياري ( )0.83وأمهية نسبية
( .)0.75أما متي ر (اجملامةل) فقد جاء جبميع فقراته ابلرتتئب الرابع ،وحقق وسط ًا حسابي ًا
بلغ ( )3.81وهو أكرب من الوسط الفريض ،وابحنراف معياري ( )0.73وأمهية نسبية
(.)0.76
اثني ًا :اختبار فرضيات عالقات الارتبا ملتي رات البحث الريئسة والفرعية:
يس تعرض هذا اجلزء من البحث اختبار وحتليل عالقات الارتبا بني متي ري
البحث (رأس املال البرشي وجودة اخلدمة التأمينية) وكام مبني يف اجلدول رمق (: )5
 -1الفرضية الريئسة الوىل :من خل اجلدول ( )5هناك عالقة ارتبا موجبة بني رأس
) ،وهذه العالقة يه 0.626املال البرشي وجودة اخلدمة التأمينية ،حيث بليت قميهتا (
) أكرب من  )7.234احملسوبة (tفقد اكنت قمية ( )0.000،عالقة معنوية عند مس تو (
) ،ذلكل تقبل الفرضية الريئسة الاوىل1.664.اجلدولية البالية (
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 -1اختبار الفرضية الريئسة :تش ر هذه الفرضية اإىل (وجود عالقة تأي ر ذات دلةل معنوية
لرأس املال البرشي يف جودة اخلدمة التأمينية ع ى املس تو اللكي) ،وعند مالحظة النتاجئ
يف اجلدول ( )6تُبني بأن القمية املعنوية (لرأس املال البرشي) وع ى وفق اختبار ( ،)Fفقد
بليت قمية ( )Fاحملسوبة ع ى مس تو عينة البحث ( )55.662ويه أكرب من قميهتا اجلدولية
البالية (.)3.92

 -2الفرضية الفرعية الوىل :هناك عالقة ارتبا موجبة بني املعرفة وجودة اخلدمة
التأمينية ،حيث بليت قميهتا ( ،)0.721وهذه العالقة يه عالقة معنوية عند مس تو
( ،)0.000فقد اكنت قمية ( )tاحملسوبة ()7.842أكرب من اجلدولية البالية (،)1.664
ذلكل تقبل الفرضية الفرعية الاوىل من الفرضية الريئسة الاوىل.
 -3الفرضية الفرعية الثانية :هناك عالقة ارتبا موجبة بني القدرة وجودة اخلدمة التأمينية،
حيث بليت قميهتا ( ،)0.623وهذه العالقة يه عالقة معنوية عند مس تو (،)0.002
فقد اكنت قمية ( )tاحملسوبة ()5.733أكرب من اجلدولية البالية ( ،)1.664ذلكل تقبل
الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الريئسة الاوىل.
 -4الفرضية الفرعية الثالثة :هناك عالقة ارتبا موجبة بني املهارة وجودة اخلدمة التأمينية،
حيث بليت قميهتا ( ،)0.688وهذه العالقة يه عالقة معنوية عند مس تو
(،)0.000فقد اكنت قمية ( )tاحملسوبة ()4.912أكرب من اجلدولية البالية (،)1.664
ذلكل تقبل الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الريئسة الاوىل.

اثلث ًا :اختبار وحتليل فرضيات عالقات التأي ر بني متي رات البحث

أما عند مالحظة اجلدول ( )6يتضح أن معادةل الاحندار املتعدد للعالقة بني رأس املال
البرشي وجودة اخلدمة التأمينية،
βXوفق املعادةل الآتية:
Y=a+
رأس املال البرشي)= (0. 799) + (0. 626جودة اخلدمة التأمينية

ويف ضوء معادةل الاحندار يؤرش الثابت (  ،)a=0.799وهذا يع أن هناك وجود ًا
جلودة اخلدمة التأمينية مقداره ) )0.799عندما تكون قمية رأس املال البرشــي يســاوي
صفر ًا.
أ ما ق مية امليل احلدي ع ى مســـــ تو عينة البحث فقد بلغ ( )β=0.626واملرافقة
لــــــــ(رأس املال البرشــي) فهيي تدل ع ى أن تي ر ًا مقداره ( )1يف رأس املال البرشــي
س يؤدي اإىل تي ر اجيايب مقداره ) (0.626يف وجودة اخلدمة التأمينية ،وع ى وفق هذه
النتاجئ تقبل هذه الفرضية.
أما جدول ( )7فقد أشار اىل القمي املبئنة وكام يأيت:
 -2اختبار الفرضيات الفرعية :بعد أن مت اختبار فرضية التأي ر الريئسة ل بد من اختبار
مد تأي ر أبعاد رأس املال البرشي (املعرفة ،القدرة ،املهارة) يف جودة اخلدمة التأمينية.
الفرضية الفرعية الاوىل :تش ر هذه الفرضية اإىل (وجود عالقة تأي ر ذات دلةل معنوية
للمعرفة يف جودة اخلدمة التأمينية ع ى املس تو اللكي) ،وعند مالحظة نتاجئ اجلدول
( )7تُبني القمية املعنوية (للمعرفة) ،أما معادةل الاحندار املتعدد للعالقة بني املعرفة وجودة
اخلدمة التأمينية ،وفق املعادةل الآتية :جودة اخلدمة التأمينية = )(0. 721) + (0. 701
املعرفة
أما قمية امليل احلدي ع ى مســـــ تو عينة البحث فقد بلغ ( )β=0.721واملرافقة
لـــــــــ(املعرفة) فهيي تدل ع ى أن تي ر ًا مقداره ( )1يف املعرفة ســـ يؤدي اإىل تي ر اجيايب
مقداره ) (0.721يف جودة اخلدمة التأمينية ،وع ى وفق هذه النتاجئ تقبل هذه الفرضية.

يف هذا اجلزء من البحث سوف يمت توضيح نتاجئ اختبار وحتليل عالقات التأي ر بني
متي رات البحث وفق ما نصــت عليه فرضــية التأي ر الريئســة (يؤثر رأس املال البرشــي
معنو ًاي يف جودة اخلدمة التأمينية) والفرضــــيات الفرعية املنبثقة عهنا تباع ًا كام وردت يف
خمطط البحث الفريض:
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الفرضية الفرعية الثانية :تش ر هذه الفرضية اإىل (وجود عالقة تأي ر ذات دلةل معنوية
للقدرة يف جودة اخلدمة التأمينية ع ى املس تو اللكي) ،وعند مالحظة نتاجئ اجلدول
( )8تُبني القمية املعنوية (للقدرة) ،أما معادةل الاحندار املتعدد للعالقة بني القدرة وجودة
اخلدمة التأمينية ،وفق املعادةل الآتية :جودة اخلدمة التأمينية = )(0. + (0. 549
) 623القدرة
أ ما ق مية امليل احلدي ع ى مســـــ تو عينة البحث فقد بلغ ( )β=0.623واملرافقة
لـ(القدرة) فهيي تدل ع ى أن تي ر ًا مقداره ( )1يف القدرة س يؤدي اإىل تي ر اجيايب مقداره
) (0.623يف جودة اخلدمة التأمينية ،وع ى وفق هذه النتاجئ تقبل هذه الفرضية.
الفرضية الفرعية الثالثة :تش ر هذه الفرضية اإىل (وجود عالقة تأي ر ذات دلةل معنوية
للمهارة يف جودة اخلدمة التأمينية ع ى املس تو اللكي) ،وعند مالحظة نتاجئ اجلدول
( )8تُبني القمية املعنوية (للمهارة) ،أما معادةل الاحندار املتعدد للعالقة بني املهارة وجودة
اخلدمة التأمينية ،وفق املعادةل الآتية :جودة اخلدمة التأمينية = )(0. + (0. 474
) 688املهارة
أما قمية امليل احلدي ع ى مســـــ تو عينة البحث فقد بلغ ( )β=0.688واملرافقة
لـ(املهارة) فهيي تدل ع ى أن تي ر ًا مقداره ( )1يف املهارة س يؤدي اإىل تي ر اجيايب مقداره
) (0.688يف جودة اخلدمة التأمينية ،وع ى وفق هذه النتاجئ تقبل هذه الفرضية.
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اولً :الاس تنتاجات
 .1اكدت نتاجئ التحليل اهامتم الرشاكت املبحوية بتمنية رأس املال البرشي من خالل
الابعاد (املعرفة ،القدرة ،واملهارة) من خالل توفيف املوففني من ذوي املهارات
الفنية يف جمال تقدمي اخلدمة التأمينية وتب نظام التدريب ليرض تمنية واكتساب
املهارات.
 .2أفهرت نتاجئ التحليل الاحصايئ رغبة الرشاكت املبحوية بتحسني جودة خدماهتا
التأمينية من خالل الابعاد (الاعامتدية ،الاس تجابة ،امللموس ية ،الامان،
التصال ،واجملامةل) ،من خالل الالزتام ابلرسعة وادلقة يف اجناز اجراءات التأمني
والوفاء بتعهداهتا لإرضاء متطلبات زابئهنا (املؤمن هلم).
 .3وجود عالقات ارتبا موجبة ذات دلةل معنوية بني رأس املال البرشي وجودة
اخلدمة التأمينية ،ع ى املس تو اللكي وع ى مس تو املتي رات الفرعية ،وهذا
يدل ان الرشاكت تس تقطب الافراد ذوي املعارف ومحةل الشهادات الاكديية
واملهنية.
 .4كشفت التحليالت الإحصايية عن وجود تأي رات معنوية ذات دلةل معنوية
لرأس املال البرشي يف جودة اخلدمة التأمينية ،ع ى املس تو اللكي وع ى
مس تو املتي رات الفرعية املكونة لها ،وهذا يع ان موففي املنظمة يتلكون
القدرة ع ى اجناز الافاكر اجلديدة اليت متكهنم ع ى أجناز املهام اخملتلفة ابملس تو
املطلوب.
 .5عالقات الارتبا والتأي ر بني رأس املال البرشي وجودة اخلدمة التأمينية ،اكنت
متباينة ،حيث جاء ابملرتبة الاوىل بُعد املعرفة ،مث بُعد املهارة ،واخ را جاء بُعد
القدرة ،وهذا يدل أن الرشاكت املبحوية تعمل ع ى اختيار الافراد املؤهلني من
حيث الاختصاص وتوفف املوففني اذلین يتلكون اخلربات الفنية يف جمال
تقدمي اخلدمة التأمينية.
اثني ًا :التوصيات
 .1ينبيي الاهامتم الاكرث برأس املال البرشي من قبل رشاكت التأمني ابعتباره مورداً
اسرتاتيجيا ينحها املزة التنافس ية من خالل ابعاده (املعرفة ،القدرة ،واملهارة)،
عن طريق بذل اجلهود الواحضة لالحتفاظ ابملوففني ذوي املعرفة العالية ابلعمل.
 .2امهية الرتكز ع ى تمنية همارات املوففني من خالل زهجم يف ادلورات التدريبية
اليت تعمتد الاساليب والاجراءات احلديثة يف العمل لتطویر تكل املهارات ومبا
يتناسب مع اختصاصاهتم.
 .3تعزیز معارف وقدرات املوففني ومبا يتالءم مع املؤهالت واملهارات الابداعية
هلم ملا لهذا من دور همم يف حتسني جودة اخلدمة التأمينية.
 .4الاخذ بنظر الاعتبار قوة العالقات بني متي رات البحث (رأس املال البرشي
وجودة اخلدمة التأمينية) كوهنا متثل حاةل اجيابية للرشاكت املبحوية للوصول اىل
اهدافها يف تقدمي اخلدمات التأمينية للزابئن (املؤمن هلم) يف الوقت احملدد وتقدمي
حلول مقبوةل للمشالكت اليت تواهجهم وحرصها ع ى بناء عالقة طويةل ومس مترة
مع معهم وتولهيم اهامتم ًا ورعاية خاصة.
 .5نظرا لمهية متي رات البحث (رأس املال البرشي وجودة اخلدمة التأمينية) ،فأننا
نويص التوسع يف تطبيق البحث لئشمل رشاكت اخر وعينة اوسع ،من اجل
التوصل اىل منوذج اكرث مشولية ويتناسب مع مجيع رشاكت التأمني العراقية.
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حرضة  ..................................احملرتم/ة
السالم عليمك ورمحته وبراكته.......
نضع بني أيدیمك اس امترة الاس تبيان اليت أعدت لإجناز حبثنا املوسوم بــــــ "دور رأس
املال البرشي يف حتسني جودة اخلدمة التأمينية -دراسة اس تطالعية يف عدد من فروع
رشكيت التأمني الوطنية والعراقية يف الفرات الاوسط"
ذلا یرىج قراءة الفقرات اليت تضـــــمهنا الاســـــ تبيان ومن مث الاجابة ع ى فقراهتا
بصــــورة دقيقة من أجل الوصــــول اإىل نتاجئ تتســــم ابدلقة واملوضــــوعية .علامً بأن هذه
املعلومات سئمت اس تخداهما لغراض البحث العلمي فقط.
 .................مع فايق شكران وتقدیران لمك
مالحظة  :یرىج وضع عالمة ( ) أمام الإجابة املناس بة
المدرس
ليث شاكر ابوطبيخ
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