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 ص الملخ

التعرف على فوائد وتحديات العمل عن بعد بقطاع التأمين، وقدد اسدتمدا الحا د  إلى  هدفت الدراسة     

ا ( موظحددد  3069حددد  مدددن  لحالمددد ال الو دددحل التحليلدددل للتعامدددل مددد، متكيدددرات الححددد ، وت دددو  م تمددد، ا

وموظحدة يعملدو  قطدداع التدأمين، وتد   اسددتمداا ا موظحدد   (307بلكدت   اختيدار عي ددة عئدوائية تد   و  وموظحدة،

االسددددتحاأة ةددددأااة للدراسددددة، وفددددل اددددوا  لددددل اددددرخ امدددد، الاياأددددات وتحليلاددددا باسددددتمداا برأددددامل التحليددددل 

عدد ب   فوائدد وتحدديات العمدل عدن:    برزهداأتدائل  وتو دلت الدراسدة إلدى م موعدة ،  (SPSSاإل صائل  

افقة ةايرة، ووادوا فدروذ  ات االلدة إ صدائية بدين معددالت ااابدات  فدراا بقطاع التأمين ااات بدراة مو 

الدراسدددة غرافيدددة، وخرادددت و م تمددد، الدراسدددة عدددن فوائدددد وتحدددديات العمدددل عدددن بعدددد تعددد خ للمتكيدددرات الديم

ترأددت تئددرف إلأعددد علددى  ددح ة اموقدد، للعمددل عددن ب   بم موعددة مددن التو دديات  هماددا: الدددعوة إلددى تصددمي 

لعالقدددة، يعدددرق الموقددد، محدددا ي  العمدددل عدددن بعدددد والم ددداف، المتولددددة بال  دددحة عليدددح إ ددددخ ال ادددات  ات ا

لئددرةات التددأمين وسال  ددحة لم تمدد، الدراسددة، واإلم اأيددات التددل ستطلااددا هددبا انسددلو ، والت ددار  ال ااحددة 

انراأل لئرةات التدأمين بددع   حاا ، ةما  و ت بضرورة قياا االت خ لابا انسلو  فل الم تمعات انخر 

عد( وتئ ي، الموظحين من خالل عقد اورات توعويدة ل ئدر اقافدة نأماط ال دسدة فل العمل  العمل عن ب  ا

العمدددل عدددن بعدددد فدددل قطددداع التدددأمين فدددل انرا  وادددرورة العمدددل علدددى تطدددوير أ ددد  و دددح ات المعلومدددات 

مددل عددن تححيدد  المددوظحين للعطدداع التددأمين و فددل قتق يددات الالزمددة للعمددل عددن بعددد لواالتصدداالت وتطددوير ا

 عد. ب  
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Abstract 

     The study aimed to identify the benefits and challenges of working remotely 

in the insurance sector, and the researcher used the descriptive and analytical 

approach to deal with the study variables, and the study population consisted of 

(3069) male and female employees. A random sample of (307) male and 

female employees working in the insurance sector was chosen. Questionnaire 

as a study tool, and in light of this, data were collected and analyzed using the 

statistical analysis program (SPSS). The study found a set of results, most 

notably: that the benefits and challenges of working remotely in the insurance 

sector came to a large degree of approval, and the existence of statistically 

significant differences between the rates of the respondents of the study about 

the benefits and challenges of working remotely due to demographic variables. 

Designing a site for remote work on the Internet supervised by one of the 

relevant authorities. The site presents the concepts of remote work and the 

benefits generated for institutions and for society, the capabilities required by 

this method, and the successful experiences of this method in other societies.
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 المبحث الول 

 اإلطار العام للدراسة 

 :  : Introductionالمقدمة

فدل  اةايدر  ا  ا ر التطور الت  ولوال فل ةثير من م دا ل الحيداة،  يد  لعادت الت  ولوايدا الحدسثدة اور       

ت ددايل  يدداة اإلأ ددا  وزيددااة رفاهيتددح، فقددد سددالت الت  ولوايددا الرقميددة ووسددائل االتصددال الحدسثددة ل فددراا 

عدد وم ادا قطداع التدأمين فدل عد، وسمحت ل ثير من ال ادات بتقددي  خددماتاا ل فدراا عدن ب  عن ب     لواالت

 انرا ، سواا عن طريق تطايقات الااتف البةل  و عن طريق مواق،  ح ة اإلأترأت.

ات سددعت ددامل لثددورة المعلومددات واالتصدداالت، فقددد  اخ  اطايعيدد   االعمددل عددن بعددد  أتاادد  ويعددد  محاددوا       

عد إلى ظاور  أمداط ادسددة صاالت عن ب  توابياأات أمحاق فل ت لحة أقل وا ،خطوط االتصاالت   سرعةو 

عمدل بل   حح العمل المت قل، والعمل مدن الم د ل  ،تقليديةل  يعد العمل س حصر فل  ماكن فالعمل،    فل

 (Zarrin& Amirhosseini, 2015 تقليدية الل تكيرات عميقة فل بيئة العما ا محد  ،ا كثر  يوع  

، متقدمة لت  ولوايا المعلومدات تحتية ب ى سرز العمل عن ب عد ةحر ة  يوية ت  تم ي اا من خالل و      

الموظحو  العمل فل الم د ل   و فدل موقد، عمدل بددسل( مد، الحقداا علدى االتصدال بم داتاا    ، ي  ي تطي

 (.  ,2013Watad& Willصوتل، والرسائل اإلل تروأية  الد أترأت، والاريعار  ح ة اإل

 يئداد  قطداع التدأمينمدا و ويئ ل قطاع التأمين هو الدرع اآلمن للقطاع المدالل، ومدا سدةدد  لدل هد

،  تددى بددات سدددخل فددل اميدد، أددوا ل الحيدداة، ف ميدد،  ددرةات لاددبا القطدداعهددب  انيدداا مددن توسدد،  فقددل 

الستثمار فياا يئير ا وامالا   اليوا من توس، فل ر سرا أ ت ةئرةات عائلية  كيرة،  ما ما التأمين بد 

 إلى انهمية ال ارخ لابا القطاع.
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ويعدددددد  قطددددداع التدددددأمين فدددددل انرا  إ ددددددخ القطاعدددددات االقتصدددددااية المامدددددة، والدددددب  سددددددا  اور   

ا مدن واقد، مدا أطالقد  ااالقتصاا  واالاتماعل على  د  سواا،  ي  يعتار وسيلة لححظ الثدروة القوميدة، 

ا ا ف يد  االقتصدااية،  يد  تلعدر  درةات التدأمين اور   ا  ل افة انأئدطةوما سوفر  من  م  ،من اع   محقد ي

مددا تحراددح مددن لتعريددب بحدددة المطددر، و فضددل ال ددال التأمي يددة لتقليددل الم ددائر المترتحددة عليددح، و فددل ا

 . روط و   اا ع د قاولاا ل خطار المراا تأمي ح

 اواقيد   اارعد  المددمات، والدب  يمثدل ع ا مدن قطداةاير   اا ا  ل ئ الب  يو  ،وأ ر ا نهمية قطاع التأمين

للتعدرف علدى فوائدد  هدب  الدراسدة ت ، فقدد ادااعلدى وادح المصدو  انراأل و لالقتصاا العالمل عامة، 

من خالل استعراق المحا ي  انساسية، والتعرف علدى  ، و للعد بقطاع التأمينوتحديات العمل عن ب  

 ى التوظف واالأتااية، وت افد فر  العمل.علل  ل و ارعد، ال واأر اإلي ابية وال لاية للعمل عن ب  

     : (Research Problem  مشكلة الدراسة

ين فل انرا ، ي ئف عن اواأدر مامدة مدن التطدور التداريمل فوائد وتحديات قطاع التأم  اراسةإ        

ور قطداع ا  ازوإبدر واالقتصاا  والعالقات الت ارية م، المارج، والتأايرات التل رافقت مرا ل هبا التطور، 

التدددأمين فدددل تع يددد  الت ميدددة، وم ددداهمتح فدددل اعددد  روافدددد االقتصددداا الدددوط ل، وعوامدددل االسدددتقرار المدددالل، 

وعليدح فقدد ةدا  الكدرق مدن هدب الححد  هدو تعدر ف فوائدد وتحدديات  و ماية الثروات االقتصااية للم تمد،،

 ؤالت التالية: التعن االعمل عن بعد بقطاع التأمين، وتتمحور مئ لة الحح   ول اإلاابة 

 (:Research Questions  وأسئلتها مشكلة الدراسة

 من خالل اإلاابة على الت اؤالت التالية: ةالدراسهب  يم ن تحقيق غرق      

 ال دال الرئيس انول:      

 ؟ما فوائد العمل عن بعد بقطاع التأمين -

 :ال دال الرئيس الثاأل  
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 ؟يناع التأمما تحديات العمل عن بعد بقط -

 ال دال الرئيس الثال :      

( بددين معدددالت اإلاابددات عددن α=0.05هددل تواددد فددروذ  ات االلددة إ صددائية ع ددد م ددتوخ االلددة   -

فوائددد وتحددديات قطدداع التددأمين تعدد خ للمتكيددرات الئمصددية  ال دد س، المدهددل العلمددل، وسدد وات الماددرة، 

 والم م ى الوظيحل(؟

 :(Significance of the Study  أهمية الدراسة

 من ااأاين: هما انهمية ال  رية وانهمية التطايقية دراسةت ح،  همية ال

  :الهمية النظرية

عدد ، العمدل عدن ب  أ ريدة فدل م دال  سحدو  اراسدات و من المدم ل    ت دا  هدب  الدراسدة فدل اعد       

سريددو   سنلدب للحدا ثين ا او لل فل إم اأية إاافة ااأر أ ر  باللكدة العرسيدة فدل هدبا الم دال، ومراعد  

 متابعة بحواا  فيح.

  الهمية التطبيقية:

بحيدد  عددد  العمددل عددن ب     ددولأتددائل وتو دديات عمليددة لقطدداع التددأمين، هددب  الدراسددة  اتقددد    ستوقدد،      

التددل سدمددل    ت دداعد فددل و  ،   ستا ددوا هددب  التو دديات  ،مت مددب  القددرار فددل قطدداع التددأمين وغيرهدداتتدديح ل

 لا . عماتطوير 

 (Research Objectives : سةراأهداف الد

 التعرف على فوائد العمل عن بعد بقطاع التأمين.-

 عد بقطاع التأمين.التعرف على تحديات العمل عن ب   -

قياس الحروذ  ات الداللة اإل صائية بين معدالت اإلاابات عدن فوائدد وتحدديات قطداع التدأمين تعد خ   -

 ت المارة، والم م ى الوظيحل(.واس ل، و مدهل العلم ال  س، الللمتكيرات الئمصية 
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 (:Procedural Definitions  التعريفات اإلجرائية

ن العداملين مدن  ااا ماداا وظدائحا  بئد ل ةلدل  و ا ئدل فدل موقد، م د  ي  سدلو    هو    :العمل عن ب عد     

ن ت  ولوايددا مدد مددةتقد و سددالير م اسددتمداا أ دد   بم حصددل عددن المقددر الرئي ددل لئددرةاتا   و م دداتاا ، و لددل 

، Homeworkingعمدددل مدددن الم ددد ل  برزهددا  ددد ال، عددددة  ويأخدددب هددبا انسدددلو  ، المعلومددات واالتصدددال

 .Work Centerعد مراك  للعمل عن ب   منعاملو  ال وال، و بمت ولو  عاملو  و 

 :(Delimitations Of The Study  دراسةحدود ال

 : للسبما  دراسةتمثلت  دوا ال     

 على قطاع التأمين فل انرا .الدراسة   اقتصرت هب  :لمكانيةالحدود ا ●

 .2021خالل العاا  الدراسةاأ  ت هب   الحدود الزمنية: ●

 على العاملين فل قطاع التأمين فل انرا . الدراسةاقتصرت هب   الحدود البشرية:  ●
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 المبحث الثاني 
 الدب النظري والدراسات السابقة 

 نظري: ب الالد .الولب طلالم

 :العمل عن ب عد

الحيداة تكلكدل فدل س علدى سدطح االقتصداا فدل اآلوأدة انخيدرة، وسدد  محاوم ا  ددسث اعد العمل عن ب  ي عد       

ومددا ، الحدسثددة او  توقددف، وارتددحو ظاددور هددبا المحاددوا بت  ولوايددا المعلومددات واالتصددالو ا سددريع   اليوميددة

عدد قدد اأاثدق مدن محادوا ح    مصطلح العمدل عدن ب  ال  ل فية، ومما سد اد استحداح هبا العال  من  اوات 

 (.2013لمحاوا العمل عن بعد  اليافل، والعمر ،  يةالت ارة اإلل تروأية، وهل تعد  اللا ة انساس

 :ماهية ومفهوم العمل عن بعد

، ع دددما القددر  المااددل سددحعي يات فددل  Teleworkingعددد بددد  االهتمدداا بئدد ل ةايددر بالعمددل عددن ب       

عددن الم تددر  و مقددر  Remote Workingليئددير إلددى العمددل مددن م ددافات بعيدددة  حاددوادا هددبا المتماسدد

 Next Workplace Revolutionقد، العمدل القاامدة اعدد ادورة مو    يئد ل العمدل عدن ب  يتوقد، و ، العمدل

مططددين، ملواوال سدد ال ست اسددد هددبا االهتمدداا فيمددا بددين العدداملين والمددوظحين  ،فددل القددر  الحدداا  والعئددرين

 .(Ronek,2006وسما ة ااخل   اعة المعلومات واالتصاالت، والعدسد من الص اعات انخرخ  

عددد فددل سددياذ انا  اإلاار ، بالئدد ل الددب  يم ددن القددول بأأددح لدد  تعدددات محددا ي  العمددل عددن ب  و ةمددا      

 ي ن ه اك اتحاذ  ول ما ية العمل عن بعد والكرق م ح.

تعلدق يو  ،اميعادا تحا مدن  أئدط واسدع  كطدل م داال  ي لعمدلقدة مرأدة ريط بأأدح  (2004عر فح  الر ديد،  و      

 اةايدر   ااد ا  للمدس ة يتيح ا عن م ا  العمل التقليد  المعتاا، و عن  ا ر العمل،  و بعيد  ا  العمل بعيد  ب

ا يم دن    ي دو  اوامد  إ   عدد،عمدل عدن ب   أدح اعتحدار  ىعلد  وال سددار عددا سداعات العمدل،  من وقت العمل

 . اي  ئ و ا  ا ي  كل
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 عدد صدال عدن ب  ات :بأأدح، )Sanchez, Perez, Carnice, & Jimenez, 20092009  حعرفدي  و      

 و  اةاأدت طايعدة العمدل اواا ةليد   سدواا   ،ا عدن الم تدر فل م ا  ما بعيد   خالعمل الب  ي تل ا    سدا م،  

 مصيا.   يحأتقال إلالا و فل  ياا معي ة، واالتصال عااة ي و  إل تروأيا، بدال من  اا ئي  

و لدل  و    م دا  خدارج م طقدة عملدح،  ،عمل الموظف من الم  ل :بأأح ( ,2011Abdelوعر فح       

 باستمداا ت  ولوايا المعلومات واالتصاالت الحدسثة.

موقد،  :هدلو  بعداا،  ةعدد سدرتحو بأرسعدب     محادوا العمدل عدن ( Mallia & Ferris, 2015ويدرخ       

اسدتمداا ت  ولوايدا المعلومدات واالتصداالت، ب لعمدل الت  يمدل المرةد   ا ا خارج م دم ا     فل     العمل  

الدددب   وت دددوع العالقدددات بدددين  دددا ر العمدددل والموظدددف، وتوزيددد، الوقدددت  ،عدددد والددددع  التق دددل للعمدددل عدددن ب  

 من الوقت فل العمل الت  يمل. سيقضيح بدال  

 ردن:نبذة تاريخية عن قطاع التأمين في ال 

وواادح  ،الدف أ دمة (400 وعدا س اأح ال ست داوز   ،را   كير الح  رسعي يات ةا  انة انتر فل ف     

ولددد  ي دددن  ،ب دددار رةدددوا  رةدددة اسدددتيراا الحضدددائ، ،ةايدددرة بعدددد الحدددر  العالميدددة الثاأيدددة اقتصددداا   دددعوسات  

و   أقدل بحدر  ن التدل ةاأدت تحتداج الدى تدأميو  ،تدأمين اعتمدااات االسدتيراا  ك، باسدتث ااآأبا  التأمين متداوال  

 ،%20فدل ل دد  مقابدل عمولدة قددرها  Eagle Starوةدا  الا دل العثمداأل سددمن عليادا مد،  درةة  ،بدر  

 س دداا  يدد  تدد  تأسدديس  ول وةالددة للتددأمين  ،را ةاأددت الادايددة انولددى للتددأمين فددل ان 1946وفددل عدداا 

التددل ةاأددت قددد و  ،ريةمصددتابعددة لئددرةة الئددرذ للتددأمين ال، وةاأددت بددو اددابر رؤوف  راددل انعمددال أددباكآ

مئترك، وفل فتدرة المم دي يات  داد ال دوذ  فرأ ل   مصر     سر س مال  ، و فل القاهرة  1921ا  عات  تأس 

( وال قدل الححدر ، وتأس دت  درةات ا فل  قل تأمي ات ال يارات   واا  ال ديارات ا ملحوظ  راأل أئاط  ان

فدل و  ت،مم دي ياأمين  راأيدة فدل  وائدل التد التل تأس دت ةدأول  درةة ،تأمين  ولاا  رةة التأمين انراأية

فتددرة ال ددتي يات  دداد ال ددوذ انراأددل ت اسددد فددل عدددا  ددرةات التددأمين  يدد   س ددت  ددرةة الئددرذ انوسددو 
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ا  تلتاا  رةة التأمين الوط ية الم اهمة، واستمر  دال القطداع علدى  ،لف اس ار   (200   بر س مال قدر 

( 33مين  تددأال يدد  بلددد عدددا  ددرةات  ،صددف الثماأي يددات  تمددا هددو عليددح خددالل فتددرة ال ددحعي يات  تددى م

عمدل فدل توالحداقل فدروع لئدرةات  ا ايدة اميعادا  ،(  درةة تدأمين محليدة23م ادا  و   ،ووةالدة    اوفرعد     رةة  

 ،( مليددو  اس ددار، وأتي ددة للرةددوا االقتصدداا  فددل  واخددر الثماأي يددات 33سددوذ ال ست دداوز   دد   ق دداطح  

ك  ي دبارادت تع ، والتللوتدأل  سعار التأمين او  الم توخ الح  ، كيرذ والم اف ة العئوائية فل سو 

 ددار قداأو  مراقحدة  عمدال إلدى إانمر الب  افد، بالح ومدة  ةايرة، لى خ ارةإمن  رةات التأمين العدسد  

 دددار رخددي ادسدددة لئددرةات إ( م ددح وقددف 56 يدد  ادداا فددل المددااة  ، 1984( لعدداا 30التددأمين رقدد   

ت  ددرةات  مدد لو  ،فراددت رفدد، ر سددمال  ددرةة التددأمين الددى سددتمائة الددف اس ددار/  6ااة لمددوفددل ا ،التددأمين

لى إةل  لل  اخ الى تمفيض العدا  ،ما عن طريق الدمل  و رف، ر س المال، إالتأمين بتوفيق  وااعاا

لكايددة عدداا ا واسدتقر الحددال أ داي  ، 1987(  درةة تددأمين محليدة و ددرةة تدأمين  ا ايددة وا دددة فدل عدداا 17 

ات تدددأمين رة ددد الدددب  فدددتح ااأيدددة الحر دددة لتأسددديس، و 1995( ل ددد ة 9 يددد   ددددر قددداأو  رقددد   ، 1995

تمددارس  عمدال التددأمين ،  يد  (لددى  مليدوأل اس ددارإو واددر رفد، ر سددمال  درةات التددأمين االراأيدة ، ادسددة

ت ةا مددا الئددر  ،عددااة التددأمينإ عئددرين مليددو  اس ددار ( للئددرةة المتمصصددة بأعمددال  رفدد، مالددد المحا ددر و 

 درةات  امداألى ال دوذ لدإت ار  لدل اخلدإ(، وعلى رسعة مالسين اس ار لى  إل ا رف، ر سمالاا  أفاالا اية  

و خددرخ تحددت ، ا ايددة وا دددةو ، (  ددرةة محليددة25وارتحدد، عدددا الئددرةات العاملددة ليصددحح  ، تددأمين ادسدددة

 عدداملسددين و  (  ددرةة تددأمين27لدددددى  إ 2011 عدداا  تددى 2000 عدداا مددن تددى و ددل العدددا ، التأسدديس

 http://www.ajig.com.(  رةة 24أمحض عدا  رةات التأمين الى   2021-2020
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 :عدفوائد العمل عن ب  

 يد   ،لوقدت بئد ل ايدد فدل  أمداط ااتماإيدة وإأ داأيةا  ارعدد فر دة  كادر السدتثمستيح العمل عن ب       

ا، وي داعد المدر ة العاملدة علدى  طول مع  لى تالقل انسرة الوا دة فل وقت ع  يعيد الدفا انسر ، ويعمل

 (:2003 أوير، الحوائد التل تعوا على الم تم، والم  مة والموظف،  برز رعاية  طحالاا، و 

فاو سوفر الم يد من فر  العمل، ويحقق التواز  فل التوظيب بين الم داطق   ة للمجتمع:سبلنبا .1

يتيح الم يد من الالمرة ية، ويمحض من تلدو  الايئدة، ويدوفر أحقدات تأايد  و   ال كرافية الممتلحة،

مددن اسددتاالك الا يددة التحتيددة وال دديارات واالزا دداا، ويقددر  المددوظحين  الم اتددر ال دسدددة، ويمحددض 

 لحئات الم تادفة لعملا ، ويتيح المدمات فل غير ساعات العمل الرسمية.ا لىإ

ل ادسددة بمادارات عاليدة، واالسدتحااة مدن إلدى قدوة عمد ولي دال الو د يد   بالنسببة للمنظمبات: .2

وانكثدددر اسدددتعدااا  للعمدددل فدددل مراكددد  ومواقددد، ممتلحدددة، وتقليدددل أ دددحة ال يدددا   ،االعمالدددة انقدددل  ادددر  

 إلأتااية.ا ينوطلر اإلاازات، وتح 

 مححد ة للعمدلعوامدل غيدر  ححد    االسدتقاللية، وي    اراةفل  زيااة  ستيح للموظف   بالنسبة للموظف: .3

ل مددن عمليددة ت  ددي  الوقددت، ويملددق بيئددة عمددل  فضددل  ددا  لددرئيس والمددرؤوس(، وي  العالقددة بددين ا 

 وي يدد مدن الوقدت  ،غرا للموظحين، ويقلدل مدن عمليدة الت قدل، ويحقدق التدواز  بدين العمدل و وقدات الحد

او  االأتقدال ، و مصي للم د ل وانسدرة، ويدوفر فدر  عمدل ل داك ل انمداكن الحعيددة وال ائيدةلما

الختيدار سداعات  ام اسدح   ا%(، ةما يقددا  سدلوس  40-20لعاملين بحوالل   ، ويرف، إأتااية ااا الم

العمدل، ويرةدد  علددى أتي ددة العمدل  كثددر مددن انسددلو ، ويقلددل مدن الضددكوط ويحددافظ علددى  ددحة 

 من م تويات ال يا .ل قلالموظف وي
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 د هل:بعدة فوائ  عد ستمي(    العمل عن ب  Mallia & Ferris, 2015وسي ن       

، وتوزيدد، اناوار بددين افددراا انسددرة انسددرة ت امددل بددين العمددل وظددروفت دداعد الموظددف علددى تحقيددق  -

 الوا دة.

 تاوية، وغيرها من ظروف العمل.و  اااةإو   وراي، و الايتية بمالب حتيح للموظف ممارسة عملح س   -

 لرسمية.ا عد اأتااا ساعات العملالموظحين على موا لة العمل  تى ب  ئ ، ي   -

واالسدتحااة مدن الوقدت  ،علدى تمفديض سداعات الت قدلي داعد ا ةمدا ،  لمدوظحينا مدن المروأدة لقدا م يد  ي   -

 حرا و سرتح بال ح،.الى بم اولة أئاطات تعوا عل

 ة،الددبسن تكيددرت ظددروفا  وااددطروا إلددى االسددتقالو  ،ماددارةالماددرة و     مددوظحين  ددا  فددل اال تحددا  بي   -

بتئ ي، المدوظحين علدى اقت داا م داتاا  مد،   األ،ااة من الحي  الم تحكبلل استطاعت الئرةات االس

 ده  فل م ا  العمل.ااو ت  ما  آخرين فل  ا اا عدا 

التكلر على المماوف الايئية، والتقليل من اأحعااات اداأل  ك ديد ال رسدو ، وي دا  فدل تدوفير الطاقدة،  -

 والحد من استمداا الورذ، وتقليل ال حايات على أحو  فضل.

ا اح  سد أدت العدال  مدن اائحدة  كوروأدا(، ف ابمدا  لد   بعدد ، الحا د     فوائدد العمدل ازااات  هميدة  يرخ و      

فرادتاا تدداإيات هدبا الوسداا علدى الم دتويين الدوط ل قصدوخ لضدرورة د؛ عدا فدل التوادح للعمدل عدن ب  كاير  

خيددار ظددل  وهددول ماعددات، وافددل م دداالت الحيدداة العامددة والما ددة ل فددراا  ةايددر   رت بئدد ل  والدددولل، و ادد  

االرتحاطدددح  ،ا فدددل بعدددض الددددول والمدس دددات  وم حصدددر  خ دددوال   رقميدددة و ااددد ة و  اتيدددةمعلومت تطدددوراب  ي ليددد 

اس اميدددة  دسثدددة، ومددددخ قدددرة المدس دددات بمدددا فيادددا  دددرةات التددأمين علدددى االأمدددراط فدددل توا دددل صددال و ات

عدد، و لدل ت وإأئداا عالقدات العمدل عدن ب  ماواستثمارها فل إبراا عقوا اإلأتاج والترويل والمدد ،  ت  ولواية

مت داة فدل سدوذ العمدل  ااات  وةمة التدبير، وسين تلاية طاقة و الا وايقة بين اقتصامالامة فل إطار 

عدالا فدل إ توا دل و رقميدة وتق يدات عوامل تأاير با  ا  قيقي   احت تئ ل اأع اس   ي     ،فل اآلوأة انخيرة
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 ات ت امدلوطدرذ إبدراا عقدوا  وت حيدب ا ،فل محاوا الئدكل و أواعدح  ة  يقعمرة   قطاع التئكيل، وفرق إعااة أ 

هيئددات إاددافة إلددى  اوار م اثقددة عددن عالقاتددح، م ازعددات فددل م دداطر معال ددة وت ددوية  ةمدداأا ددئة ع اددا، 

 عد.ومقومات العمل عن ب   تتوافقاتماإية قواعد اإعااة ال  ر فل  مما يع لح، متدخلة في

 تحديات العمل عن بعد:

 Euroانوروسيددة لتح ددين ظددروف الحيدداة والعمددل  ة س ددم  مددة العمددل الدوليددة والمد  ار تقريددر دد      

Foundationواسدير و  ةيدة هواتدف مثل:  ،(    استمداا ت  ولوايا االتصال الحدسثة والتق يات الرقمية  

العمدل  اا اخ إلدى تكييدر أ دةدل  لدل  ،م تاية للعمل من الم  ل،  و من    م ا  آخدرمحمولة و و ية و ل

خحددف مددن الدد من الددالزا للددبها  مددن و  سددرية بئدد ل عدداا، م دددوليات بددين العمددل و  ازأدد  واتق قددو التقليددد ، 

 طمس الحدوا بين العمل والحياة الئمصية.فل أحس الوقت و ع ز من اإلأتااية، وإلى العمل و 

ومددن يددة العدداملين، ااإأت علددى لح اقددد تدد ع س سدد ، والتددلتحددديات العدسددد مددن ال عددد العمددل عددن ب   ااددحويو      

 (:Vishal, 2018  : برزها

عد بعدا واوا  ااة ملحة تح   الئمي علدى بددا العمدل فدل وقدت ست   العمل عن ب    التكاسل: . 

عليح، ا    سدال الئمي القياا بالمااا المترتحة معين،  و اللحس بطريقة معي ة، فمن ال ال اد  

 لددىع لدد  ي دتط، الئددمي المحاف دةإ ا   دروف،فتد محض إأتاايتدح بدراددة ةايدرة فددل مثدل هددب  ال

 االأضحاط الباتل.

عدد،  يد  ال ي دتطي، ي م ن    س مرط الحرا فل المااا الم  لية ع د عملح مدن ب    المهام المنزلية: .  

، ا مقاومدة الربحدة فدل الدتملي مدن هدب  الماداا، فيأخدب إأ داز العمدل وقتد ا  طدول مدن المعتداا غالح  

المواددوعة ط كو ، ممددا قددد س يددد مددن الضدديدداة الئمصدديةوالح العمددلفددل سددايل التددداخل بددين  و لددل

 على العامل.
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عدد،  يدد  عدد عددا واددوا تحاعدل بئددر  مدن العيدو  الرئي ددة فدل العمدل عددن ب  ي   البرو  التنافسببية: .ج

 عدد ي اعد زمالا العمل فل المدس ة فل المحاف ة على الروح الت اف ية وتع ي  اإلأتاايدة، ةمدا ي  

 .اوتر فل الم  ل   ياأ  ملي من الت  الت سحا البها  إلى الم تر من

 أددح س يددد التئددتت االاتمدداعل،  وم اددا:، ( إلددى اواأددر مددن التحددديات 2003  ددارت اراسددة  أددوير، و      

وي يد التحاوت بين ال   ين، ويقلل من الوظدائف المتعلقدة بالمددمات المحا درة للعميدل، وي يدد مدن ت داليب 

 تطدوير الئمصدل، ويحدد  تدداخال  لل  ة االاتماإية، ويقلدل الددعالع لي ار  الا ية التحتية والت  ولواية، و 

 بين وقت العمل و وقات الحراغ.

 :عوامل نجا  برنامج العمل عن بعد

  ساسددية علددى الم ددتوخ الحددرا أ دداح عددد ي ددر    تتددوافر فيددح عوامددل ل  دداح    برأددامل عمددل عددن ب       

 (.Heng, Sanb& Lee, 2011  : للل صيتحو  عمل،التق ية والا ية التحتية وسيئة الالم  مة، و و 

 .  :لمستوى الفردعلى اأوًلا

ا علددى العمددل عددن       ستمتدد، الحددرا بماددارات قويددة لضددحو الدد حس، و   ي ددو  قدداار   إاارة الدد حس: .1

 اارة.ا لواح م، المئرف او اإل ااة لالتصال واا  عد من غير ب  

حة فل العمل عن بعدد أابعدة مدن ربال و     ت    عد،الربحة فل العمل وفق تق يات العمل عن ب   .2

 الحرا، وال س حكل إ  تحراح الم  مات على انفراا  خيارا ال إاحارا(.

والوالا للم  مدة و لدل أداب،  ،      يئعر الحرا بم توخ عال  من الراا الوظيحل  الراا والوالا: .3

 من اع  الم  مة وتئ يعاا لارأامل العمل عن بعد.

را فددل االعتحددار    العمددل عددن بعددد هددو برأددامل محيددد مددن  يدد  لحددا  خددب     ح:إاراك الحائدددة م دد .4

 توفير ت لحة الموا الت، وتوفير الوقت الم تالل فل االخت اقات المرورية.
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عد       يمتلل الحرا امي، اناا ة التل ت اعد  فل برأامل العمل عن ب    توفر اناا ة الالزمة: .5

 (.Laptopلمحمول  ا ازوال ا ،ت أترأوخدمة الدخول لإل ،(IP Phoneمثل  

 :على مستوى المنظمة .ايا ثان

 عد قال    ي مح لا  بالعمل.توفير التدرير لطاق  العمل والمئرفين عن ب   .1

تدددوفر  اوات الرقابدددة،       ي دددو  ه ددداك  هدددداف واادددحة متحدددق عليادددا لقيددداس اإلأ ددداز والتقددددا  .2

 المحرز   اوات الر د(.

 عد.عن ب  لين لعامإعطاا   حا  العمل الثقة ل .3

     حا  العمل وتئ ي، العمل من الم  ل.عا  .4

  سوفر ت لحة التئكيل مثل: ت لحة اإلي دار، المداا،  التئكيل بأقل ت لحة: ي تطي،  ا ر العمل  .5

 فواتير ال ارساا.

 :مستوى التقنية والبنية التحتيةثالثاا.  

 . بحاوقا  أ  ي و  معدل أقل الاياأات سريعا  ومو  لل بو توافر الئح ة:  .1

  قل الاياأات وإم اأية الو ول إلياا من العمل/ الم  ل فل وا، آمن.ب و  يو  ن:توافر انم .2

 .حا لواعد لل وا إليح ةل ما ا تاج لالاتماع واا  توفر م تر فرعل للعامل عن ب   .3

ا. راب عددد غيددر القابليددة للتطايددق علددى وظددائف معي ددة،       العمددل عددن ب   بيئببة العمببل: علببى مسببتوى عببا

و ع دددد ال ئدددف الح دددل علدددى المرةحدددات المتضدددررة ادددراا  تكبيدددة الع مثدددل قطدددا ،حعض انعمدددالر لدددم اسددد

 .الحواا  فل قطاع التأمين
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 قطاع التأمين في الردن:

  ريحةيقوا على ف رة رئي ة محااها توزي، عرا الم ارة التل ستعرق لاا انفراا والمدس ات على      

أة ماليدة ع دد تعدرق    مااد التدأمين التدل افعدت  ق داط  صديلة  ادر يد  تعت ، و مصدالح معي دة  ، فراا 

من  فراا تلل الئدريحة إلدى انخطدار المددمن عليادا،  و المصدالح التدل تددعو إلدى  ماستادا بالتدأمين، وقدد 

ا،  و قدد ت دو  م ددوليات  ةما فل تأمين  خطار الحريق، وال رقة وتأمين  خطار ال قل عموم   و   مواال  ت  

ومثالاددا الم دددولية المدأيددة ال اامددة عددن  ،ولية ددد لما ع ددد تحقددق االحددرا  و المدس ددة اس دد  ة  مددفددل تترتددر 

 .(2016 واا  المرةحات  االتحاا انراأل لئرةات التأمين، 

 فوائد قطاع التأمين في الردن:

ا فدل الم تمد، مدن ال دا يتين االقتصدااية واالاتماإيدة، ةمدا       ح فوائدد لد   إ   لقطاع التدأمين اور ا مامد 

 (.2016االتحاا انراأل لئرةات التأمين،   يم ن تلميصاا على ال حو التالل:

ا،  يددد  إ  ان دددما  الدددبسن ا وااتماإيددد  ا اقتصدددااي  ا واسدددتقرار  سدددوفر قطددداع التدددأمين  ماأددد   .1

ي ددتعيدو  واددعا  المددالل ةمددا ةددا  قاددل التعددرق لاددب  اناددرار،  ستعراددو  ناددرار  

ار التددل اددر نح قطدداع التددأمين لمحددو آاددار الم ددائر وا حدديمو لددل ب ددار التعددويض الددب  

 تعراوا لاا.

 ويقلل الموف قال    ستعرق الئمي لضرر  و خ ارة  ،ةسوفر قطاع التأمين الطمأأي  .2

 بعد    ستعرق لاا.

 ا للتمويل واالستثمار.ا مام  سوفر قطاع التأمين مصدر   .3

 لخدددالم عادددا، و لدددل مدددن ى  تدددفدددل تقليدددل الم دددائر  و  مددددار   يقدددوا قطددداع التدددأمين بددددور   .4

  روط ال المة التل يحرااا على المدمن لا .

 ي تمدا التأمين لتع ي  قدرة الحرا  و ال ماعة للحصول على االئتما . .5
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  (Related Previous Studies   الدراسات السابقة ذات الصلة: الثانيالمطلب 

االطالع عليادا ت   ي  ب  الدراسة، ه وعوامب  ات  لة سابقةدراسات لم ح  إاراا  بقاا الحا         

 وفيما سلل بعض هد  الدراسات التل ت   عرااا من انقدا إلى ان د : اا،االستحااة م و 

 بع وا : (Zarrin & Amirhosseini, 2015دراسة ) 

 (The investigation of the requirements and implementation of the project of 

teleworking-Iran)  

 ،فر فددل المدس ددات ب ميدد،  أواعاددااهدددفت الدراسددة إلددى التعددرف علددى المتطلحددات التددل ي ددر    تتددو      

إلددى محاولددة تحدسددد  هدد  العوائددق والحدددوا التددل توااددح مئدداري،  مددا هدددفة ،لتطايددق أ دداا العمددل عددن ب عددد 

 عدد وتطايقدح،ب   عدنرف على العوامل التل يم ن    تدار على قاول أ اا العمل تعالإلى  و   ،العمل عن ب ،

ا، إ    (138    ي  ت وأت عي ة الحح  مدن  تو دلت قدد و علدى  فدراا عي دة الدراسدة، تد  توزيد، اسدتحاأة  فدرا 

   سددن القددواأين والتئددريعات لضددحو أ دداا العمددل عددن ب عددد هددل مددن  هدد  المعوقددات والعوامددل  :إلددى تددائل ال

مدداكن الممدداطرة ومحدوايددة ان يددةهمالعمددل عددن ب عددد إاددافة إلددى   ا  دداالتددل تدددار علددى أو  ،بدد حس الوقددت 

 كعاملين سدارا  على تطايق أ اا العمل عن ب عد.

 بع وا : (Quoquab& others, 2013دراسة )

 (Malaysian employees perception pertaining to telework) 

 يددد  ، العمدددل عدددن ب عدددد  ااأ دددسدددعت الدراسدددة إلدددى اكتئددداف تصدددورات المدددوظحين فدددل مالي يدددا  دددول       

والت ئددددئة  ،ةتماسددددل الحريددددق ،ا علددددى تطايددددق أ دددداا العمددددل عددددن ب عددددد تدددددار سددددلح   ا بعدددداا  أتائ اددددا  رت ظادددد 

ةما    أ اا العمل عدن  ،اافة إلى اإل راف المحا ر على الموظحينإ ،واع  الا ية التحتية،  االاتماإية

ي ابيددة إل مدداو عدراسددة الأتددائل ت رخ  ظاددر  خددة مددن أا يددو لمددوظحين  قددل، ب عددد ت ددو  فيددح ال دديطرة علددى ا

وت  دددر االزا ددداا المدددرور   ،ةتدددوفير الوقدددت الدددالزا لالأتقدددال إلدددى العمدددل ،لتطايدددق أ ددداا العمدددل عدددن ب عدددد 
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العمدددل والحيددداة إادددافة إلدددى خحدددض الت ددداليب والححدددا  علدددى التدددواز  بدددين واإلسدددااا فدددل التمفيدددب م دددح، 

الدددوظيحل لددددخ  ادددالر عدددن ي عدددد سددددا  إلدددى زيدددااة ا مدددللعإلدددى    تطايدددق أ ددداا ا ت انسدددرية، ةمدددا تو دددل

 وإك ابا  م يدا من الثقة. الموظحين

 بع وا : (Heng et al, 2011دراسة )

The Acceptance and Effectiveness of Telecommuting Work from Home in 

Malaysia 

عدد، وةدبلل ب  مل العمدل عدن أداار هدفت إلى التعرف على الم اف، وعوامل التححيد  والعوائدق المتعلقدة ب     

، اعدد فدل مالي يدا رسدمي  والتل قد ت اه  فل قاول برأامل العمدل عدن ب    ،عوامل ال  اح الحعالة  رف علىتعال

ل برأددامل العمددل عددن ب   و لددل اسددتحاأة ل مدد، ا فددل الدراسددة وقددد اسددتمد ، عددد لم دداعدة الم  مددات علددى تا دد 

ر عي ددة تيددااخق عددن طريدد ةالي يددم ات  و سدداق لددح العمددل فددل  ددرة ا،معلومددات مددن ةددل موظددف يعمددل  اليدد  

   ه اك عالقة قوية بين برأامل العمل عن بعدد وسدين م دتوخ الرادا  :و ظارت ال تائل،  عئوائية ب يطة

 اافة إلى واوا عالقة قوية بين برأامل العمل عن بعد وتقليل ت لحة.إ، والوالا الوظيحل

عد، ق العمل عن ب  ايتطلمر ة ال عواية ت ا  ا ات هدفت إلى التعرف على تواا، و (2009دراسة الرشيد )

عدد، والتعدرف علدى مئد الت واراسة وتحليل الدواف، التل تحح  المر ة ال عواية لتا ل  سلو  العمل عن ب  

( محددددراة مددددن 600وااددددت إلددددى  و  ،ومعوقددددات تطايقددددح، تدددد  إاددددراا اراسددددة ميداأيددددة باسددددتمداا االستقصدددداا

اع أ حة ال يدات الالئل يحضلن حتر ا، و سحرت الدراسة عن عملن عسححثَن   خري ات طالحات و و موظحات 

هبا انسدلو  فدل العمدل، و   ال مد، بدين الوظيحدة والع ايدة بانسدرة اداا فدل المرتحدة انولدى فدل انسدحا  

التدل تددف، إلدى تحضديل هدبا انسدلو ، و   المدر ة ال دعواية تتوقد، افتقداا التحاعدل االاتمداعل مد، زمديالت 

المحا در ةدأه  المئد الت التدل  م دتوخ معدين مدن اإل درافر  افحاق م توخ اإلأ از لعدا تو أمواالعمل،  

الححد  عددن ت ددار  ل دديدات فدل م تمعددات  خددرخ اسددتطعن تحقيددق ، و و ددت الدراسددة بيم دن    توااااددا
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  موقد، للعمدل عدن بعدد علدى ميتصدالددعوة إلدى و م اف،  مصية و سرية من خدالل العمدل بادبا انسدلو ، 

ال ادات الرسدمية  وةدعةمدا  و دت بدلح وميدة  ات العالقدة، ا ات  ح ة اإلأترأت تئرف عليح إ ددخ ال اد

 تطلااا م اولة العمل عن بعد.تقدرات ماارات و م اعدة المر ة ال عواية على اكت ا  إلى 

اير العوامل الديموغرافيدة تأى هدفت إلى التعرف عل، و فل ترةيا (Iscan& Naktyok, 2005دراسة )

الم  ليددة  توااددد  طحددال  ددكار، و  دد  الم دد ل، والم ددافة بددين ت ما ال دد س، والحالددة االاتماإيددة(، وال دد

عددد بال  ددحة ل فددراا والم طقددة والم تمدد، الم دد ل وم ددا  العمددل(، والم ايددا والعوائددق المتصددورة للعمددل عددن ب  

 تو دلت ، و المد ال الحقلدلفدل الدراسدة  الحا ثدا  اسدتمداو ، المدارة على موقف الحرا ت ا  العمدل عدن بعدد 

ال  دداا مت اددات للعمددل عددن بعددد  كثددر مددن الراددال، و   الموظحددات المت واددات يحضددلن     :ىال تددائل إلدد

لدد  عمداره   قدل مدن خمدس ات  طحداال  لددسا  عدد  كثدر مدن غيدر المت وادات، و   انفدراا الدبسن العمل عدن ب  

عدن  ايدد  سعو  ،عدد ب دار امدتالك م دا ة ةافيدةلو  العمدل عدن ب  حضي  كار اس وات، و   البسن يمل و  بيوت  

ارادددة ت د الم ددد ل عدددن م دددا  العمدددل ةلمدددا ازااا عددد  التدددأاير ال دددلال للعوامدددل الم  ليدددة انخدددرخ، و أدددح ةلمدددا بَ 

عدد،  يد     انفدراا الم ايدا والم داوا المتوقعدة عدن العمدل عدن ب  دراسدة ال  ت و اات،  عد تحضيل العمل عن ب  

لادددبا  تمددد، هددد  انكثدددر تحضددديال  م التعدددوا علددديا  وعلدددى الم  مدددة و عدددد مدددل عدددن ب  لعا الدددبسن سلتم دددو  فوائدددد 

 ح.انسلو  من العمل، والع س  حي
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 المبحث الثالث 
 الطريقة واًلجراءات 

  :تمهيد

 افد  هدارااات التل ي عى الحا د  مدن خاللادا الدى تحقيدق ا للطريقة واإلستضمن هبا المحح  و ح       

عتمدددد علياددا، وو ددف لم تمددد، ا  تددلمددن  يدد  المددد ال الددب  اتحعددح، ومصددداار امدد، الاياأددات الدراسددة، لا

 واالختحارات اال صائية التل اعتمدها و اراها. دراسةااة ال و ، الحح  وعي تاا

 :منهجية الدراسة

 فوائدد وتحدديات العمدل عدن،  دول  ال الو حل التحليلل فدل امد، الاياأدات الم  ىالحح  علاعتمدت       

 دملت فقدرات  دول طار ومدن اد  تصدمي  اسدتحاأة اإلا ت   بلورة انسس التل ب  ل عليابقطاع التأمين. د  عب  

اعتمدد الحا د  المد ال الو دحل التحليلدل للتعامدل ، و كل  بعد من  بعاا الحح  و لل ل مد، الاياأدات  ولادا

علدددى االالتادددا،  وفوقدددمددد، الاياأدددات وتصددد يحاا وتحليدددل ال تدددائل واختحدددار الحراددديات وعدددرق أتائ ادددا وال

 .تااات ل للتو يات واالست  و لو باإلاافة إلى الرسو والتح ير ل

 مجتمع الدراسة ووحدة المعاينة وعيناتها:

( 3069  والحددالد عددداه  مددا يقددار    م تمدد، الححدد  مددن اميدد، المددوظحين فددل قطدداع التددأمين، ت ددو      

 ،الدراسددة%( مددن م تمدد، 11.0يئدد لو  مددا أ دداتح   يدد  ، ختيددار عي ددة مي ددرةوقددد تدد  ا، وموظحددةا موظحدد  

  الدراسة:وال داول اآلتية ت اي ن توزي، عي ة  تروأية، الستحاأة ا( 307ي،  وز بتقاا الحا    ي  
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 (1جدول )ال
 ا لمتغيرات الدراسةتوزيع أفراد البحث وفقا 

 النسبة المئوية  العدد  الوصف  المتغير 

 الجنس 
 60.0 184 ذكر

 40.0 123 أنثى 

 100.0 307 لمجموع ا

 المؤهل العلمي

 11.7 36 دبلوم

 55.7 171 سيووربكال

 31.7 97 دراسات عليا

 % 100 307 المجموع 

 سنوات الخبرة 

  10أقل من 

 سنوات 
146 47.6 

  10أكثر من 

 ات نوس
161 52.4 

 % 100 307 المجموع 

 المسمى الوظيفي  

 5.5 17 مدير 

 6.9 21 نائب مدير 

 11.7 63 رئيس قسم

 75.8 233 موظف

 % 100 307 المجموع

 أداة الدراسة:

ا رافددن ا، وقددد تدد  تطويرهددا وتوزيعاددا وت وي اددا وفقدد  دراسددةتكطددل اميدد، متكيددرات ال ةتدد   تصددمي  اسددتحاأ     

ومصداقية الاياأات التدل امعادا، وقدد اعتمدد الحا د  علدى   ةبادف زيااة اراة مواوقيل   لو   ،و دة العي ة

 ،وقيتادا ومصدداقيتااات موااحدإ ، والتدل تد الدراسدة واراة فل الدراسدات ال دابقة فدل قيداس متكيدرات مقاسيس  

 ،الدراسدةلو دول إلدى  هدداف دراسدة؛ لسما ستوافق مد،  سدئلة الو  ة،قاا الحا   بصياغة فقرات االستحاأكما  

 سن:  ي   ملت االستحاأة ا  

 ا  الاياأات التل تعار عن خصائي العي ة طحقا للمعلومات الديموغرافية.و : انول -

 .عد بقطاع التأمينوتحديات العمل عن ب  وهما فوائد ، اسةهب  الدر متكيرات ب تعلق: و الثاأل -
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  مصادر جمع البيانات

 على مصدرين ل م، الاياأات، وهما: ةالحالي دراسةال ت اعتمد      

 تابدددح ل كاايميدددة، و لدددل م دددالت سدددابقة، و اراسدددات علميدددة، و مرااددد، ةتدددر و وتئدددمل  المصبببادر الثانويبببة:

 اإلطار ال  ر  للدراسة. 

مدن  فدراا عي دة الدراسدة، إ  ام، الاياأدات انوليدة فل االعتماا على االستحاأة ت      ي    ادر الولية:المص

 على فقرات فوائد وتحديات العمل عن بعد بقطاع التأمين.

 علدى فقدرات  ا لددراات الموافقدةا خماسدي  ( الدب  ستددرج تددرا  Likertاستمدا الحا   مقيداس لي درت  و      

( ارادات، موافدق 5موافق بئدة   :على ال حو التاللو لل ، عد بقطاع التأمينل عن ب  فوائد وتحديات العم

 يدد  تدد  اسددتمداا  ،( اراددات، غيددر موافددق  اراتددا (، غيددر موافددق بئدددة  اراددة(3( ارادات، محاسددد  4 

 التالية: ةالتدرج اإل صائل التالل للح   على اراة الموافقة للمتوسطات الح ابية،   ر المعاال

 1-5    (    1قياس )ى للمالحد األدن -( 5األعلى للمقياس )  الحد  

 ــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     1.33( 3عدد الفئات المطلوبة )                

 إلى نهاية كل فئة. (1.33ومن ثم إضافة الجواب ) •

افددراا عي ددة الححدد   ت اابدداالمعيددار اال صددائل لترتيددر اراددة الموافقددة للمتوسددطات الح ددابية إليمددا سلددل وف

 على فقرات االستحاأة وم االتاا:

 اراة الموافقة  لمتوسو الح ابل ا
 قليلة 1-2.33

 متوسطة  2.34-3.67
 كايرة  5 – 3.68
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 :الدراسة أداةصدق 

أكد للت ؛راأية الممتلحة(  ساتبة من  و  المارة العاملين فل ال امعات ان6على  رات االستحاأة  ع     

هدداف وتحقيقادا ن، واقدة  دياغتاا ،سدالمة العحدارات إلبداا آرائا   ول ،  من الصدذ ال اهر  لالستحاأة

  (.1  الملحق، الدراسةفل  بعاا متكيرات  ، ومدخ  ال يتاا لقياس المحا ي  الواراةدراسةال

لقياس العالقة بين ةل فقرة والدراة ال لية للم ال الدب  ت تمدل   ؛استمداا معامل ارتحاط بيرسو  ت   و      

 ليح، وةاأت ال تائل ةما سلل:إليح، وةبلل بين ةل م ال والدراة ال لية للمحور الم تمية إ

 (2)جدول ال
 تمية اليهالدرجة الكلية للمجال المنمعامالت ارتباط الفقرات ب

 معامل االرتباط الفقرة  معامل االرتباط الفقرة  المحور

 فوائد العمل عن بعد 

1 0.908** 9 0.729** 

2 0.775** 10 0.889** 

3 0.848** 11 0.850** 

4 0.858** 12 0.839** 

5 0.593** 13 0.745** 

6 0.748** 14 0.818** 

7 0.814** 15 0.729** 

8 0.937** 16 0.851** 

 تحديات العمل عن بعد 

1 0.817** 10 0.721** 

2 0.742** 11 0.803** 

3 0.781** 12 0.783** 

4 0.799** 13 0.751** 

5 0.697** 14 0.809** 

6 0.738** 15 0.696** 

7 0.736** 16 0.793** 

8 0.796** 17 0.701** 

9 0.637** 18 0.696** 

 (0.01** االة ع د  
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(    اميدد، معددامالت االرتحداط بددين ةدل فقددرة والدراددة ال ليدة للم ددال الم تميددة 2ستضدح مددن ال ددول       

 (.0.01اليح ةاأت مواحة واالة ا صائيا ع د م توخ  

 (3) جدولال
 معامالت ارتباط مجاًلت كل محور بالدرجة الكلية له 

 معامل االرتباط  المحور 

 **0.978 ن بعد فوائد العمل ع

 **0.868 العمل عن بعد تحديات 

(    امي، معامالت االرتحاط بين ةل م ال والدراة ال ليدة للمحدور الم تميدة 3ستضح من ال دول       

(، وهدبا سددل علدى    اميد، فقدرات االسدتحاأة ةاأدت 0.01ليح ةاأت مواحة واالة ا صائيا ع د م توخ  إ

  الح.  ااقة وتقيس الادف الب  واعت من

 :ثبات اداة الدراسة

ا لالسددتحاأة مددن خددالل توزيعاددا علددى عي ددة  اددرخ الحا دد  اختحددار        غيددر مددن  ا( موظحدد  30  بلكددت ا قاليدد 

 (:4، وت  استمداا معامل احات ةروأحاخ الحا وةاأت قيمتح ةما فل ال دول  دراسةعي ة ال

 (4) جدولال
 قيم معامالت الثبات لمحاور ومجاًلت اًلستبانة 

 لمحورا
 معامل الفا

 كرونباخ 

 0.870 مل عن بعد فوائد الع

 0.830 تحديات العمل عن بعد 

 ةايرة  ا ( قي  معامالت  لحا ةروأحاخ لمحاور وم االت االستحاأة، واميعاا ةاأت قيم  8ساين ال دول       

 % المقاولة(، مما يع ل إلى    االستحاأة تتمت، بقدر ةاير من الثحات. 60  كار من 
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 :إجراءات الدراسة

، انااة ومدددن اددد  ب ددداا  ، و فدددراا العي دددة،دراسدددةلحا ددد  بتحدسدددد م تمددد، ال، قددداا ادراسدددةلتحقيدددق  هدددداف ال     

الدراسدة والحصول على الموافقدات الرسدمية لتطايدق  ااة الححد ، وتوزيد،  ااة   ،والتحقق من  دقاا واحاتاا

عي دة علدى االسدتحاأة، فدل  اكدرة الحاسدو ، وتد  إادراا اد  تحريدد اسدت ابات  فدراا ال، ومدن  على  فراا العي ة

 (.SPSS  ت اإل صائية باستمداا الارأامل اإل صائلالتحليال

  :المعالجة اإلحصائية

( لتحليدل الاياأدات والحصدول علدى SPSSت  استمداا برأامل الح ا اإل صائية للعلوا االاتماإية       

 ال تائل ةما سلل:

 .الدراسةة لو ف خصائي عي ة الت رارات وال  ر المئوي •

ريددة للتعددرف علددى اسدت ابات  فددراا العي ددة علددى ةددل فقددرة المتوسدطات الح ددابية واالأحرافددات المعيا •

 من فقرات االستحاأة.

( لتتحقددق مددن احددات االسددتحاأة و دددذ االت دداذ Cronbach's Alphaمعامددل  لحددا ةروأحدداخ   •

 الداخلل.

( لمعرفددة  اددر المتكيددرات multiple linear regressionتحليددل االأحدددار المطددل المتعدددا   •

 .الم تقلة على متكير تاب،

( لمعرفة الداللة الحروذ بين Independent-SamplesT test( للعي ات الم تقلة  Tاختحار   •

لل م موعتين م تقلتين.  معد 

( لمعرفدة االلدة الحدروذ بدين معددالت  كثدر مدن One-way ANOVAتحليدل التحداسن ان داا    •

 تين م تقلتين.م موع
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 المبحث الرابع 
 اقشتها عرض نتائج التحليل ومن

 . الدراسة ت  التو ل إلياا من خالل اإلاابة عن  سئلة ،دراسةل تائل الا المحح  عرا   تضمن تمهيد:

 عد بقطاع التأمين؟ما فوائد العمل عن ب   نتائج السؤال ومناقشته:

التددددأمين تدددد    ددددا  المتوسددددطات الح ددددابية ع عددددد بقطدددداللتعددددرف علددددى م ددددتوخ فوائددددد العمددددل عددددن ب       

مدا ةوالترتير لدراات موافقة  فراا العي ة على الحقرات المتعلقة باا، وةاأدت ال تدائل   أحرافات المعياريةواال

 سلل:

 (5الجدول )
لدرجات موافقة أفراد العينة على الفقرات   نحرافات المعيارية والترتيبالمتوسطات الحسابية واًل 

 د العمل عن بعد بقطاع التأمينائالمتعلقة بفو 

 الفقرة  الرقم 
المتوسط  

 ي الحساب 

االنحراف  

 المعياري

درجة 

 الموافقة 
 الترتيب 

 1 كبيرة 0.691 4.11 إتاحة الفرصة لذوي االحتياجات الخاصة للعمل عن بعد. 4

 2 كبيرة 0.693 4.09 العمل عن بعد يقلل عدد المتواجدين في المكتب 1

7 

مزيـدا مـن المرونـة للمـوظفين وذلـف بتخفـي  د  يقدم العمـل عـن بعـ

تفادة مـن الوقـب بمزاولـة نشـاطات تعـود عليـه ساعات التنقـل واالسـ

 وأسرته بالنفع.

4.03 0.695 

 

 3 كبيرة

 4 كبيرة 0.590 4.01 يحقق العمل عن بعد وفرا في الوقب والمال وتكاليف التعيين. 9

5 
اقل في االنتقـال بـين ا  العاملون عن بعد اقل نشاطا، ألنهم يقضون وقت

 مكان السكن والعمل.
3.99 0.684 

 كبيرة
5 

11 
يســتطيع قطــاع التــنمين مــن اــالل عمــل المــوظفين عــن بعــد تــوفير 

 الطاقة، والحد من استخدام الورق والحبر.
3.92 0.701 

 كبيرة
6 

14 

االلتزام والمصداقية واستشعار الموظف مسؤولياته عن سرية العمـل 

وكلة إليه بالقدر نفسه كمـا لـو كـان تحـب إ ـراف لموإنجاز األعمال ا

 .مديره في العمل

3.87 0.672 

 

 7 كبيرة

12 
يقوم قطاع التنمين بتهيئة وتدريب العاملين لتجنب معارضتهم لتطبيق 

 العمل عن بعد.
3.84 0.569 

 كبيرة
8 

15 
يوفر قطاع التنمين المناخ اإلداري والتنظيمـي المالئـم قبـل البـدء فـي 

 مل عن بعد.لعتنفيذ ا
3.82 0.671 

 كبيرة
9 

3 
الموظـف علـى تحقيـق التكامـل بـين   ممارسة العمل عـن بعـد تسـاعد

 العمل وظروف األسرة.
3.80 0.658 

 كبيرة
10 

8 

يتناسب العمل عن بعد مـع المـوظفين الـذين يرنبـون فـي أن يبتعـدوا 

عن زمالئهم الذين هم على اـالف معهـم، وال يمكـنهم القيـام بـالكثير 

 اء الخالفات التي قد تناذ طابعا  خصيا في بع  األحيان.توالح

3.78 0.688 

 كبيرة

11 
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10 
ــرة  ــن ذوي الخب ــالموظفين م ــاظ ب ــي االحتف ــد ف ــل عــن بع يســهم العم

 والمهارة الذين تغيرت ظروفهم واضطروا إلى االستقالة.
3.77 0.687 

 كبيرة
12 

6 
ــتحكم بلبا ــد ال ــن بع ــل ع ــارس العم ــذي يم ــف ال ــان الموظ ــهبإمك ، س

 ونيرها من ظروف العمل.،  والديكور، واإلضاءة، والتهوية
3.76 0.701 

 كبيرة
13 

2 
في نير سـاعات العمـل العمل عن بعد يجعل الخدمات متاحة للعمالء 

 الرسمية
3.73 0.699 

 كبيرة
14 

16 
ــي  ــاهم ف ــد يس ــن بع ــل ع ــاملين ذوي االعم ــاظ بالع ــتقطاب واالحتف س

 المهارات النادرة.
3.71 0.718 

 رةكبي
15 

13 

 

دمات التـنمين ادمات االنترنب المتوفرة تفي بالغرض لتقديم كافـة اـ

 بالشكل المناسب.
3.69 0.714 

 كبيرة
16 

  كبيرة  0.227 3.87 المتوسط العام

(    المتوسدطات الح دابية لددراات موافقدة  فدراا العي دة علدى الحقدرات المتعلقدة بحوائدد 5ساين ال دول       

تدد ي و ( 4(،  يد   صددلت الحقدرة  3.69 – 4.11ع التدأمين تراو ددت قيمادا بددين  طدداعدد بقالعمدل عددن ب  

عدددد  علدددى  علدددى متوسدددو   دددابل وقيمتدددح إتا دددة الحر دددة لدددبو  اال تياادددات الما دددة للعمدددل عدددن ب  علدددى  

خدددمات االأترأددت المتددوفرة تحددل تدد ي علددى  ( و 13( واراددة موافقددة ةايددرة، بي مددا  صددلت الحقددرة  4.11 

( وارادة 3.69ل وقيمتدح    على  قل متوسو   دابة خدمات التأمين بالئ ل الم اسر افبالكرق لتقدي  ة

( واراددة 3.87امددالل الحقددرات علددى متوسددو   ددابل قيمتددح  إةمددا ساددين ال دددول  صددول ، موافقددة ةايددرة

 بدراة ةايرة. ت عد لدخ العاملين بقطاع التأمين ةاأموافقة ةايرة، وهبا سدل على    فوائد العمل عن ب  

 ؟ طاع التأمينما تحديات العمل عن بعد بق ج السؤال الثاني ومناقشته:ائنت

عدددد بقطددداع التدددأمين تددد    دددا  المتوسدددطات الح دددابية للتعدددرف علدددى م دددتوخ تحدددديات العمدددل عدددن ب       

أحرافات المعيارية والترتير لدراات موافقة  فراا العي ة على الحقرات المتعلقة باا، وةاأدت ال تدائل ةمدا واال

 : دول التاللالفل 

 
 
 
 
 



 

25 

 

 (6الجدول )
 يب نحرافات المعيارية والترت ًل المتوسطات الحسابية وا

 لدرجات موافقة أفراد العينة على الفقرات المتعلقة بتحديات العمل عن بعد بقطاع التأمين 

 الفقرة  الرقم 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

درجة 

 الموافقة 
 الترتيب 

11 
المعرفي حيث يكون لديه الخلفيـة المعرفيـة الكافيـة ء  امتالك الموظف البنا

 بطبيعة العمل المسند.
 1 كبيرة 0.701 4.06

16 
نير قادرة على تحمل ضـغ  سعات التخزين لخوادم )سيرفرات( الشركة  

 العمل اثناء عملية العمل عن بعد.
4.03 0.700 

 كبيرة
2 

 3 كبيرة 0.689 4.01 زيادة تكاليف البنية التحتية التكنولوجية. 2

 4 كبيرة 0.688 4.00 يؤدي العمل عن بعد إلى العزلة االجتماعية لدى الموظفين العاملين. 6

1 
يسعى قطاع التنمين لبناء بنية تحتية متطورة من  بكات المعلومات لتنكيد 

 قدرة العاملين عن بعد على ممارسة عملهم فعليا.
3.98 0.701 

 كبيرة
5 

10 

نفس والقـدرة علـى اتخـاذ القـرارات إذ إن طبيعـة الامتالك الموظف الثقة ب

اع قد تعرضه لمواقف ال بدّ فيها مـن عمله وبعده عن المركز الرئيس للقط

 قرارات في أوقات يصعب فيها التواصل مع المشرفين.

3.96 0.703 

 كبيرة

6 

15 
 تبليغ الموظفين العاملين عن بعد بـاإلجراءات المتخـذة بحـق العمـالء مثـل

 ود( أوال بنول.عق)إيقاف ال
3.95 0.695 

 كبيرة
7 

5 
اـالل احتسـاب نفـس  يتصف العمل عـن بعـد بالوقـب الطويـل وذلـف مـن

 األجر دون زيادة.
3.91 0.705 

 كبيرة
8 

17 
تطبيق الشركة أنظمة حماية البيانات والمعلومات علـى الخـوادم المعمـول 

 بها بالشركة
3.90 0.706 

 كبيرة
9 

14 
عن بعـد بقراراتهـا او بتعليمـات هيئـة التـنمين او   ينتبليغ الموظفين العامل

 وتزويد النظام به أوال بنول.  االتحاد األردني لشركات التنمين
3.83 0.702 

 كبيرة
10 

2 
يعتبر توفير المناخ اإلداري والتنظيمي المالئم قبل البـدء فـي تنفيـذ العمـل 

 حد التحديات بقطاع التنمين.أعد  عن ب  
3.82 0.682 

 كبيرة
11 

 12 كبيرة 0.681 3.81 .ينتقلل من اآلثار السلبية لالحتكاك بين الموظف 9

12 

ك الموظف االنضباط الـذاتي والمهـارات التنظيميـة التـي تمكنـه مـن امتال

جدولــة عملهــم وتنظيمــه مــن اــالل وضــع اجــراءات تمكنــه مــن الوفــاء 

 بالمواعيد المحددة.

3.80 0.695 

 كبيرة

13 

 14 كبيرة 0.686 3.77 عمول به في الشركة نادرا ما يخلوا من األعطال.لمالتطبيق االلكتروني ا 18

4 
مل عن بعد تداال بين وقب العمل وأوقات الفراغ لدى المـوظفين أوجد الع

 العاملين عن بعد.
3.71 0.710 

 كبيرة
15 

13 
امتالك الموظف القدرة على إدارة الوقـب التـي تمكنـه مـن جدولـة عملهـم 

 اجراءات تمكنه من الوفاء بالمواعيد المحددة. ضعوتنظيمه من االل و
3.70 0.706 

 كبيرة
16 

7 
عن بعـد اقـل مـن نيـرهم فـي الغالـب بالنسـبة لطلـب اإلجـازات العاملون  

 المرضية.
3.68 0.710 

 كبيرة
17 

 18 متوسطة 0.817 3.61 تخف  من درجة الوالء وااللتزام  8

  كبيرة  0.301 3.86 المتوسط العام

بحوائدد (    المتوسطات الح ابية لدراات موافقة  فراا العي دة علدى الحقدرات المتعلقدة 6ل دول  ا  ساين     

تد ي و ( 11(،  يد   صدلت الحقدرة  3.61 – 4.06عد بقطاع التأمين تراو ت قيماا بين  العمل عن ب  
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  مدل الم دد د لع يد  ي ددو  لديدح الملفيدة المعرفيددة ال افيدة بطايعددة ا امدتالك الموظددف الا داا المعرفددلعلدى  

 ي علدى وتد( 8لت الحقدرة  ( وارادة موافقدة ةايدرة، بي مدا  صد4.06على  علدى متوسدو   دابل وقيمتدح  

ةما ، ( واراة موافقة متوسطة3.61  على  قل متوسو   ابل وقيمتح  تمحض من اراة الوالا وااللت اا 

وافقة ةايرة، وهبا سدل م ( واراة3.86ساين ال دول  صول اامالل الحقرات على متوسو   ابل قيمتح  

وفيمدا سلدل المتوسدطات ، بدراة ةايرة ت التأمين ةاأ على    تحديات العمل عن بعد لدخ العاملين بقطاع

 أحرافات المعيارية والترتير لدراات موافقة  فراا العي ة على م داالت فوائدد وتحدديات العمدلالح ابية واال

 :عن ب عد 

 (7الجدول )
ائد  فو لدرجات موافقة أفراد العينة على مجاًلت  حرافات المعيارية والترتيبن المتوسطات الحسابية واًل 

 عد   وتحديات العمل عن ب  

 المجال 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

درجة 

 الموافقة 
 الترتيب 

 1 كبيرة 0.227 3.87 فوائد العمل عن بعد

 2 كبيرة 0.301 3.86 تحديات العمل عن بعد

  كبيرة 0.281 3.86 ككلعد  عن ب   ملفوائد وتحديات الع

عددد  ة ددل علددى اراددات موافقددة ةايددرة،  يدد  العمددل عددن ب   (  صددول فوائددد وتحددديات 7ساددين ال دددول       

إلدى هب  ال تي دة ع خ وت  (، 3.87 صلت م ال فوائد العمل عن بعد على  على متوسو   ابل وقيمتح  

، وتوزيد، اناوار بدين ن العمدل وظدروف انسدرةبدي   ممارسة العمل ت اعد الموظف على تحقيق الت امل 

عدد الدتح   بمالب دح، والددي ور، واإلادااة، يمدارس العمدل عدن ب   افراا انسرة الوا دة، وسإم دا  الحدرا الدب 

والتاويددة، وغيرهددا مددن ظددروف العمددل، ويئدد ، محاددوا العمددل فددل الم دد ل المددوظحين علددى موا ددلة العمددل 

عدد علدى ا من المروأة لا ، ةبلل ي اعد العمل عدن ب  ية، ويقدا م يد  سم تى بعد اأتااا ساعات العمل الر 

ستحااة من الوقت بم اولة أئاطات تعوا على الحدرا و سدرتح بدال ح،، ةمدا ي دا  تمفيض ساعات الت قل واال

البسن تكيرت ظدروفا  واادطروا إلدى االسدتقالة؛ ةدبلل ، و من  و  المارة والماارةفل اال تحا  بالموظحين  
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الئددرةات االسددتحااة مددن الحيدد  الم  ددل بتئدد ي، المددوظحين علددى اقت دداا م دداتاا  مدد،   ددما   عت اسددتطا

عددد علددى فددل  ددين  صددل م ددال تحددديات العمددل عددن ب  ، فددل  ا دداا عدددا واددواه  فددل م ددا  العمددلآخددرين 

ع خ إلى    الموظف يمتلل الا داا المعرفدل ولديدح (، مما ي  3.86الترتير انخير بمتوسو   ابل قيمتح  

كو ن يدا  ال تتحمدل الرسديحرات ادافدل بعدض و   د، ةما  أدح ملفية المعرفية ال افية بطايعة العمل الم  ال

ةمدددا سادددين ، العمدددل ممدددا سددددا  إلدددى التدددأخر فدددل العمدددل، و يضدددا زيدددااة ت ددداليب الا يدددة التحتيدددة الت  ولوايدددة

وسو، وهدبا سددل مت( واراة موافقة 3.86ال دول  صول اامالل الم االت على متوسو   ابل قيمتح  

 .بدراة ةاير ت على    فوائد وتحديات العمل عن بعد لدخ العاملين بقطاع التأمين ةاأ

( α=0.05هددل تواددد فددروذ  ات االلددة إ صددائية ع ددد م ددتوخ االلددة  نتببائج السببؤال الثالببث ومناقشببته: 

س، المدهددل  دد بددين معدددالت اإلاابددات عددن فوائددد وتحددديات قطدداع التددأمين تعدد خ للمتكيددرات الئمصددية  ال

 العلمل، وس وات المارة، والم م ى الوظيحل(؟

ال تواددد فددروذ  ات االلددة  : ددة التددل تدد ي علددىاابددة عددن هددبا ال دددال تدد  اختحددار الحراددية الرئيلإل     

( بين معدالت اإلاابات عن فوائد وتحديات قطداع التدأمين تعد خ α=0.05إ صائية ع د م توخ االلة  

ت اإلاابدة عدن  ،المدهل العلمل، وسد وات المادرة، والم دم ى الدوظيحل(،  للمتكيرات الئمصية  ال  س وتمد 

   لل ةما سلل: 

 حسب الجنس:   

  للعي ددات الم ددتقلة لمعرفددة االلددة الحددروذ بددين ااابددات Tتحددار هددب  الحراددية تدد  اسددتمداا اختحددار  الخ     

 ال تائل ةما سلل: أت  فراا الحح  عن فوائد وتحديات قطاع التأمين تحعا لمتكير ال  س، وةا
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 (8) جدولال
البحث عن فوائد   نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لمعرفة دًللة الفروق بين استجابات أفراد

 ا لمتغير الجنس وتحديات قطاع التأمين تبعا 

 العدد  الجنس البعد 
 المتوس 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

ــة  قيمــــــ

 )ت(

درجــات 

 الحرية

مســـتوي 

 الداللة

 لعمل عن بعد ا فوائد 
 2.249 0.254 3.93 184 ذكر

 

306 

 

0.040 

 0.219 3.84 123 أنثى  

تحــديات العمــل عــن 

 بعد 

 2.094 0.250 3.84 184 ذكر

 
306 

0.031 

 0.363 3.68 123 أنثى  

ــديات  ــد وتحـــ فوائـــ

 العمل عن بعد ككل

 2.391 0.183 3.89 184 ذكر

 
306 

0.029 

 0.169 3.76 123 أنثى 

( وهددددبا يع ددددل رفددددض 0.05(    قددددي  م ددددتويات الداللددددة ةاأددددت  قددددل مددددن  8ستضددددح مددددن ال دددددول       

فددروذ  ات االلددة إ صددائية بددين اسددت ابات  فددراا الححدد  فددل قطدداع التددأمين الحراددية، ويدددل علددى واددوا 

وهددبا سدددل علددى    وااددات ، تاددين    هددب  الحددروذ ةاأددت لصددالح الددبةور tعدد خ لمتكيددر ال دد س، وإ ددارة ت  

عددد،  يدد   أاددن سلتدد من بالعمددل الددبةور ةاأددت  علددى مددن االأددا   ددول فوائددد وتحددديات العمددل عددن ب    ددرأ

 لعمل.إلى انأح ي علان ستحرغن لعملان الم  لل او  الحااة للبها   ا ح أ ر  ويحاولن االأتااا م

 حسب المؤهل العلمي:   

لمعرفدددة االلدددة و  ،(ANOVA ددداا   نالختحدددار هدددب  الحرادددية تددد  اسدددتمداا اختحدددار تحليدددل التحددداسن ا     

لمل، ر المدهل العيكا لمتعد تحع  عن فوائد وتحديات العمل عن ب   دراسةعي ة الالحروذ بين است ابات  فراا  

 كاأت ال تائل ةما سلل: 
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 (9) جدولال
( لمعرفة دًللة الفروق بين استجابات أفراد البحث فوائد ANOVA) اختبار تحليل التباين الحادي

 حديات العمل عن بعد تبعا لمتغير المؤهل العلمي وت

 مصدر التباين  البعد 
مجموع 
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

 قيمة )ف( 
مستوى 

 لداللة ا

 عدفوائد العمل عن ب  

 9.814 077. 3 295. بين المجموعات

 

.000 

 023. 303 1.480 داخل المجموعات 

  306 1.775 المجموع

 عدلعمل عن ب  ا  تحديات

 6.361 265. 3 926. بين المجموعات

 

.000 

 052. 303 6.739 داخل المجموعات 

  306 7.666 المجموع

لعمدل فوائد وتحدديات ا
 عد ككلعن ب  

 16.175 208. 3 607. بين المجموعات

 

.003 

 044. 303 6.527 داخل المجموعات

  306 7.134 المجموع

(، وهددددبا يع ددددل رفددددض 0.05(    قددددي  م ددددتويات الداللددددة ةاأددددت  قددددل مددددن  9 ول  ددددد ستضددددح مددددن ال     

لححدد  عددن فوائددد وتحددديات الحراددية، ويدددل علددى واددوا فددروذ  ات االلددة إ صددائية بددين اسددت ابات  فددراا ا

  و العمل عن بعد تع خ لمتكير المدهل العلمل، وااات لصدالح الح دالوريوس، ممدا سددل علدى  أاد  يحداول

 . آخر  والمحاف ة عليح، وي ال لدسا   يضا    يعملوا عمال  لاالتثات فل عم

 حسب سنوات الخبرة:   

اابدات إ دتقلة لمعرفدة االلدة الحدروذ بدين الختحار هدب  الحرادية تد  اسدتمداا اختحدار  ت  للعي دات الم     

 تائل ةما سلل:ل عن فوائد وتحديات قطاع التأمين تحعا لمتكير س وات المارة، وةاأت ا عي ة الدراسة فراا 
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 ( 10) جدولال
نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لمعرفة دًللة الفروق بين استجابات أفراد البحث عن فوائد  

 لمتغير سنوات الخبرةا وتحديات قطاع التأمين تبعا 

 العدد  سنوات الخبرة  البعد 
 المتوسط 

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت( 

درجات  

 الحرية 

مستوي 

 اللة لدا

فوائد العمل عن 

 عدب  

 0.301 3.59 146 سنوات  10أقل من 
3.031 

  

306 

  

0.03 

  
 10أكثــــــر مــــــن 

 سنوات
161 3.63 0.340 

تحددديات العمددل 

 عدعن ب  

 0.381 3.55 146 نواتس  10أقل من 
2.280 

  

306 

  

0.04 

  
 10أكثــــــر مــــــن 

 سنوات
161 3.69 0.369 

وتحدديات  فوائد 

 عدددالعمددل عددن ب  

 كلك

 0.201 3.57 146 سنوات  10أقل من 
2.661 

  

306 

  

0.02 

  
 10أكثــــــر مــــــن 

 سنوات
161 3.66 0.197 

( وهدددبا يع دددل رفدددض 0.05  (    قدددي  م دددتويات الداللدددة ةاأدددت  قدددل مدددن10ستضدددح مدددن ال ددددول       

أمين لتددالحراددية، ويدددل علددى واددوا فددروذ  ات االلددة إ صددائية بددين اسددت ابات  فددراا الححدد  فددل قطدداع ا

 10العددداملين انكثدددر مدددن تادددين    هدددب  الحدددروذ ةاأدددت لصدددالح  tتعددد خ لمتكيدددر سددد وات المادددرة، وإ دددارة 

البسن خادرتا  ةاأت  على من  وات س  10قل من  البسن خارتا  وهبا سدل على    وااات أ ر ،  س وات 

 .عد  ول فوائد وتحديات العمل عن ب  س وات  10كثر من  

 حسب المسّمى الوظيفي:   

لمعرفدددة االلدددة و  ،(ANOVA الختحدددار هدددب  الحرادددية تددد  اسدددتمداا اختحدددار تحليدددل التحددداسن ان ددداا       

كيدددر الم دددم ى عدددد تحعدددا لمتعدددن فوائدددد وتحدددديات العمدددل عدددن ب   عي دددة الدراسدددةالحدددروذ بدددين اسدددت ابات  فدددراا 

 الوظيحل، وةاأت ال تائل ةما سلل: 
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   (11)جدول ال
لمعرفة دًللة الفروق بين استجابات أفراد البحث   (ANOVA)ي اختبار تحليل التباين الحاد

 ا لمتغير المسّمى الوظيفي عن فوائد وتحديات العمل عن بعد بقطاع التأمين تبعا 

 مصدر التباين  البعد 
مجموع 

 المربعات 

درجات  

 لحرية ا

متوسط 

 المربعات 
 قيمة )ف( 

مستوى 

 الداللة 

 عد فوائد العمل عن ب  

 8.854 092. 3 256. بين المجموعات 

 

.000 

 011. 303 1.541 داال المجموعات  

  306 1.797 المجموع

 عد تحديات العمل عن ب  

 4.735 228. 3 677. بين المجموعات 

 

.000 

 047. 303 6.951 داال المجموعات  

 092. 306 7.628 المجموع

فوائد وتحديات العمل  

 عد ككل عن ب  

 13.589 788. 3 2.308 بين المجموعات 

 

.000 

 031. 303 4.719 داال المجموعات 

  306 7.027 المجموع

(، وهدددبا يع دددل رفدددض 0.05(    قدددي  م دددتويات الداللدددة ةاأدددت  قدددل مدددن  11ستضدددح مدددن ال ددددول       

عدددن فوائدددد  دراسدددةعي دددة الفدددروذ  ات االلدددة إ صدددائية بدددين اسدددت ابات  فدددراا  الحرادددية، ويددددل علدددى وادددوا 

عد خ إلدى    عدد تعد خ لمتكيدر الم دم ى الدوظيحل. وةاأدت لصدالح المدوظحين، ممدا ي  ب  وتحديات العمدل عدن

 ب عد.الموظحين  كثر تعراا للعمل عن 
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 التوصيات:

 اوا أتائل الدراسة سو ل الحا   بما سلل: فل     

، قدة ح ة اإلأترأت تئرف عليدح إ ددخ ال ادات  ات العالالدعوة إلى تصمي  موق، للعمل عن بعد على   -

يعدددددرق الموقددددد، محدددددا ي  العمدددددل عدددددن بعدددددد والم ددددداف، المتولددددددة بال  دددددحة للمدس دددددات وسال  دددددحة للم تمددددد،، 

 .واإلم اأيات التل ستطلااا هبا انسلو ، والت ار  ال ااحة لابا انسلو  فل الم تمعات انخرخ 

اط يادا، مو عدد فدل تدوفير فدر  عمدل للتدل تا دت أ د  العمدل عدن ب  ارورة االسدتحااة مدن ت دار  الددول ا  -

 وةبلل االستحااة من ت ار  الئرةات والم ئآت العالمية فل م ال تطايق محاوا العمل عن بعد.

 ا  ا خدددو  ا، وهاتحددد  ومقعدددد   ،اإمدددداا العددداملين بمع دد  المعددددات مدددن  ددا ر العمدددل، وتئدددمل: م تحدد  اددرورة   -

 ، وآلة الطحاعة، و اا ة مواي .لابا العمل، واااز ةمايوتر ممصي  

عدددد( االتحددداا انراأدددل لئدددرةات التدددأمين بددددع  انأمددداط ال دسددددة فدددل العمدددل  العمدددل عدددن ب  ا ادددرورة قيدددا  -

عددد فددل قطدداع التددأمين فدددل دورات توعويددة ل ئددر اقافددة العمددل عددن ب  بدد علددى المئددارةةوتئدد ي، المددوظحين 

 انرا .

د فدل بعدت وتطدوير التق يدات الالزمدة للعمدل عدن العمل على تطوير أ   و ح ات المعلومدات واالتصداال  -

 عد.تححي  الموظحين للعمل عن ب  قطاع التأمين و 

متطلحدات و ا اتالسد ، وسمداالزمدةتق يدة ف يدة و مادارات ك دابح إوالعمل علدى   ،زيااة االهتماا بالمورا الحئر    -

 عد فل قطاع التأمين فل انرا .مااا العمل عن ب  ماارات و و 

عد فدل قطداع التدأمين إلادراا الممد و  ن ب  ع تحديات العملالدراسات عن فوائد و م يد من الححو  و اراا  إ -

انا ايدة فدل المعرفل لدخ ةافة العاملين فل قطاع التأمين، واالسدتحااة مدن خادرات بعدض الددول العرسيدة و 

 هبا الم ال.
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 ( 1) ملح  ال

 اًلستبانة 
 

 :لفاضلةلموظف الفاضل ...... اختي الموظفة اأخي ا

 .....تحية طيحة وسعد 

،  عد بقطاع التأمينفوائد وتحديات العمل عن ب   "ة إلى ام، الاياأات الالزمة لدراسة تادف االستحاأ     

 وقد ت  اختيارة  امن م موعة من الموظحين لإلاابة عن الحقرات الواراة فياا.

يددار اإلاابددة التددل تعاددر عددن وااددة اميدد، الحقددرات وسع ايددة، و راددو التحضددل باخت راددى الت ددرا بقددرااةس       

ةل فقرة وفق المقياس المعتمد  مقياس لي رت المماسل(، لما لبلل مدن اأع داس علدى  دحة   أ رة  إزاا

بأأددح سدديت  التعامددل مدد، اميدد، الاياأددات ب ددرية تامددة ولددن  اال تددائل التددل سددوف تتو ددل إلياددا الدراسددة، علمدد  

 مدا إال نغراق الحح  العلمل فقو.ت ت

 سر.ةل اال تراا والتقد  وتقالوا

 لومات الديموغرافيةالجزء الول: المع

 الجنس -1        أثى          ةر               

 المؤهل العلمي -2                اراسات عليا    ب الوريوس          ابلوا                    

 سنوات الخبرة -3 ( س وات                       10 كثر من            س وات        (10 قل من              

 المسمى الوظيفي -4 موظف                رئيس ق             أائر مدسر               مدسر                
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 :تبانةاًلسفقرات الجزء الثاني: 
 الفقرة  الرقم 

ق  غير مواف

 بشدة 
غير  

 ق مواف
موافق إلى  

 حد ما 
 موافق 

موافق  

 بشدة 

 عمل عن ب عد:. فوائد الأوالً 

      عد يقلل عدد المتواجدين في المكتب  العمل عن ب   1

في نيـر سـاعات عد يجعل الخدمات متاحة للعمالء  العمل عن ب   2

 العمل الرسمية

     

لتكامـل موظـف علـى تحقيـق اعد تسـاعد الممارسة العمل عن ب   3

 بين العمل وظروف األسرة.

     

      عد.عن ب   إتاحة الفرصة لذوي االحتياجات الخاصة للعمل 4

قــل فــي أا قــل نشــاطا، ألنهــم يقضــون وقتــ  أعــد العــاملون عــن ب   5

 االنتقال بين مكان السكن والعمل.

     

 عـد الـتحكم بلباسـه،بإمكان الموظف الذي يمارس العمـل عـن ب   6

 ونيرها من ظروف العمل.،  اإلضاءة، والتهويةوالديكور، و

     

ــن ب   7 ــل ع ــدم العم ــن الميق ــدا م ــد مزي ــف ع ــوظفين وذل ــة للم رون

بتخفي  ساعات التنقل واالستفادة من الوقب بمزاولة نشـاطات 

 تعود عليه وأسرته بالنفع.

     

عـد مـع المـوظفين الـذين يرنبـون فـي أن يتناسب العمـل عـن ب   8

م الذين هم علـى اـالف معهـم، وال يمكـنهم عن زمالئه  يبتعدوا

ذ طابعا  خصيا في القيام بالكثير الحتواء الخالفات التي قد تنا

 بع  األحيان.

     

      عد وفرا في الوقب والمال وتكاليف التعيينيحقق العمل عن ب   9

يسهم العمل عن بعد في االحتفاظ بـالموظفين مـن ذوي الخبـرة  10

 ت ظروفهم واضطروا إلى االستقالة.الذين تغير  والمهارة 

     

ن عن بعد تـوفير يستطيع قطاع التنمين من االل عمل الموظفي 11

 الطاقة، والحد من استخدام الورق والحبر.

     

يقوم قطاع التنمين بتهيئة وتدريب العاملين لتجنـب معارضـتهم  12

 لتطبيق العمل عن بعد.

     

بـالغرض لتقـديم كافـة اـدمات   ب المتوفرة تفـيادمات االنترن 13

 .التنمين بالشكل المناسب

     

استشعار الموظف مسؤولياته عـن سـرية االلتزام والمصداقية و 14

العمل وإنجاز األعمال الموكلة إليـه بالقـدر نفسـه كمـا لـو كـان 

 .تحب إ راف مديره في العمل

     

قبل البـدء لتنظيمي المالئم يوفر قطاع التنمين المناخ اإلداري وا 15

 في تنفيذ العمل عن بعد.

     

ظ بالعـاملين ذوي سـتقطاب واالحتفـااالعمل عن بعد يساهم فـي   16

 المهارات النادرة.

     

 عد:ا: تحديات العمل عن ب  ثانيً 

كات المعلومــات يسعى قطاع التنمين لبناء بنية تحتية متطورة من  ب 1

 هم فعليا.لتنكيد قدرة العاملين عن بعد على ممارسة عمل
     

ذ يعتبر توفير المناخ اإلداري والتنظيمي المالئــم قبــل البــدء فــي تنفيــ  2

 حد التحديات بقطاع التنمين.أعد العمل عن ب  
     

      زيادة تكاليف البنية التحتية التكنولوجية. 3
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اال بــين وقــب العمــل وأوقــات الفــراغ لــدى أوجد العمل عن بعد تــد 4

 عد.ن ب  الموظفين العاملين ع
     

يتصف العمل عن بعد بالوقب الطويل وذلف من االل احتساب نفس  5

 ن زيادة.األجر دو
     

      يؤدي العمل عن بعد إلى العزلة االجتماعية لدى الموظفين العاملين. 6

غالب بالنسبة لطلب اإلجازات قل من نيرهم في الأعد  العاملون عن ب   7

 المرضية.
     

      رجة الوالء وااللتزامتخف  من د 8

      ن.تقلل من اآلثار السلبية لالحتكاك بين الموظفي 9

امتالك الموظف الثقــة بــالنفس والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات إذ إن  10

طبيعة عمله وبعده عن المركز الرئيس للقطاع قــد تعرضــه لمواقــف 

ــع ال ــا التواصــل م ــات يصــعب فيه ــي أوق ــرارات ف ــن ق ــا م ــدّ فيه  ب

 شرفين.الم

     

امتالك الموظف البناء المعرفي حيــث يكــون لديــه الخلفيــة المعرفيــة  11

 فية بطبيعة العمل المسند.الكا
     

امتالك الموظف االنضباط الذاتي والمهارات التنظيميــة التــي تمكنــه  12

الل وضــع اجــراءات تمكنــه مــن من جدولة عملهم وتنظيمــه مــن اــ 

 الوفاء بالمواعيد المحددة.

     

امتالك الموظف القــدرة علــى إدارة الوقــب التــي تمكنــه مــن جدولــة  13

ــن  ــه م ــم وتنظيم ــاء عمله ــن الوف ــه م ــراءات تمكن اــالل وضــع اج

 بالمواعيد المحددة.

     

نمين تبليغ الموظفين العاملين عن بعد بقراراتها او بتعليمات هيئة التــ  14

 ه أوال بنول.  او االتحاد األردني لشركات التنمين وتزويد النظام ب
     

مــالء تبليغ الموظفين العاملين عن بعد باإلجراءات المتخــذة بحــق الع 15

 )إيقاف العقود( أوال بنول. مثل
     

نير قادرة علــى تحمــل سعات التخزين لخوادم )سيرفرات( الشركة   16

 العمل عن بعد.ضغ  العمل اثناء عملية 
     

ات والمعلومــات علــى الخــوادم تطبيــق الشــركة أنظمــة حمايــة البيانــ  17

 المعمول بها بالشركة
     

ل بــه فــي الشــركة نــادرا مــا يخلــوا مــن التطبيق االلكترونــي المعمــو 18

 األعطال
     

 


