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 صــــــــــالملخ
ت�م االعتم�اد ف�ي ھ�ذه  ،بقطاع التأمین بُعدفوائد وتحدیات العمل عن التعرف على  إلىھدفت الدراسة 

س�تبانة ت�م تطبیقھ�ا عل�ى عین�ة م�ن الع�املین ف�ي ش�ركات إم�ن خ�الل  ة على المنھج الوص�في التحلیل�يالدراس

وبعد الت�دقیق ت�م  217سترداد إلكترونیاً وتم إستبانة على أفراد عینة الدراسة إ 230تم توزیع حیث  ،التأمین

س�تبانة، وق�د إ 214لتي تم تطبیقھ�ا ستبیانات اوبالتالي بلغ عدد اإل ،استبیانات لعدم اكتمال اإلجابات 3إھمال 

كما  ،بقطاع التأمین بُعدوجود مستوى متوسط من التقدیر لفوائد العمل عن  نتائج أھمھا  إلىتوصلت الدراسة 

وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائیة ف�ي آراء اف�راد عین�ة  إل�ىوجود بعض الس�لبیات والتح�دیات و إلىاشارت 

العم�ر لص�الح  إل�ىالج�نس ولص�الح االن�اث، و إل�ى تُع�زىاع الت�أمین بقط� بُع�دالدراسة حول فوائد العمل عن 

المؤھل العلمي لصالح (الدبلوم فأقل)، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة في  إلىسنة)، و 25العمر (أقل من 

 10-6الخب�رة لص�الح الخب�رة ( إل�ى تُعزىبقطاع التأمین  بُعدآراء افراد عینة الدراسة حول فوائد العمل عن 

 ات).سنو

ع�دم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائیة ف�ي آراء اف�راد عین�ة الدراس�ة ح�ول  إل�ىوقد أشارت النتائج 

و الخب�رة، ووج�ود ف�روق ذات دالل�ة الج�نس، أو العم�ر، أ إل�ى تُع�زىبقط�اع الت�أمین  بُع�دتحدیات العمل ع�ن 

المؤھل العلمي،  إلى تُعزىن بقطاع التأمی بُعدإحصائیة في آراء افراد عینة الدراسة حول تحدیات العمل عن 

حی�ث ت�رى الدراس�ة  ،ي قط�اع الت�أمینف بُعدوصت الدراسة بضرورة تعزیز العمل عن على ضوء النتائج أو

ألف�راد المجتمع�ات تتج�ھ نح�و  ةالحالی� ن الرغب�ةأیأخذ منحى متطور ف�ي تق�دیم الخ�دمات و بُعد ن العمل عنأ

 ً  بشكل متزاید.و الحصول على الخدمات الكترونیا



 و  

Abstract 

The study aimed to identify the benefits and challenges of remote work in the 

insurance sector. This study relied on the descriptive analytical approach through a 

questionnaire that was applied to a sample of workers in insurance companies, where 

230 questionnaires were distributed to the study sample members electronically, and 

217 were retrieved and after the audit 3 questionnaires were neglected due to 

incompleted answers, and accordingly the number of questionnaires that were applied 

reached 214. The study reached results, the most important of which are the presence 

of an average level of appreciation for the benefits of remote work in the insurance 

sector. It also indicated that there are some negatives and challenges and that there are 

statistically significant differences in the opinions of sample members The study on 

the benefits of teleworking in the insurance sector is attributed to gender in favor of 

females, to age in favor of age (less than 25 years), and to educational qualification in 

favor of (diploma or less), and the presence of statistically significant differences in 

the opinions of the study sample members about the benefits of teleworking in the 

sector Insurance attributed to experience in favor of experience (6-10 years). 

The results indicated that there were no statistically significant differences in 

the opinions of the study sample members about the challenges of remote work in the 

insurance sector due to gender, age, or experience, and the presence of statistically 

significant differences in the opinions of the study sample members about the 

challenges of remote work in the insurance sector that were attributed to To the 

academic qualification, and in light of the results, the study recommended the 

necessity of promoting remote work in the insurance sector, as the study believes that 

work on telecommuting takes an advanced approach in providing services and that the 

current trend of community members is increasingly towards obtaining services 

electronically. 
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 المبحث األول

 مقدمة الدراسة وأھمیتھا                                    

 المقدمة:

ً كبیراً في عالم االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات  خاصة  شھد العالم في السنوات األخیرة تسارعا

مع بعضھم  مع انتشار شبكة االنترنت، فقد أصبح العالم منطقة جغرافیة صغیرة حیث یمكن لألفراد التواصل

لكتروني مجال جدید یُعرف لدى ات. وقد انبثق عن ھذا التواصل اإلالبعض دون اعتبار للحدود والمساف

والذي یعني : "إتمام العملیات التجاریة عبر  E-Commerceاالقتصادیین ما یسمى بالتجارة اإللكترونیة 

 .)2015، لسھولة التعامل بھ" (إسلیمنترنت، مما جعل العالم یتحھ نحو االقتصاد الرقمي نظراً شبكة اإل

وقد نتج عن التجارة اإللكترونیة ما یسمى " بالعمل عن بُعد"، والذي یعني تنظیم العمل وإنجازه من 

، إال أن E-workمصطلح  مكان العمل الرئیسي"، والذي یطلق علیھ  إلىدون المجيء  قبل بعض الموظفین

تم بصورة عشوائیة، بل عد ال یالعمل عن بُ  إلىالعامة والخاصة التحول من العمل التقلیدي داخل المؤسسات 

تتعلق في البُنى التحتیة والوسائل اإللكترونیة وأنظمة الحمایة لمنع االحتیال والتالعب، كما  تطلباتلھ م

القطاع العام أو القطاع یتطلب األمر نظام قانوني لحمایة الموظف ومنحھ حقوقھ سواء أكان یعمل في 

 ).52: ص2015ورتشیك، جالخاص (

) في نھایة COVID-19عاش العالم حالة من الفزع والخوف مع ظھور فایروس كورونا (ھذا وقد       

، الذي بدأ في مدینة ووھان الصینیة وسرعان ما انتشر وأصبح یشكل جائحة عالمیة بسبب 2019عام 

ل العالم وخاصة الدول النامیة (بن سرعة ومدى انتشاره، مما ألحق ضرراً كبیراً في اقتصادیات كافة دو

 ).52: ص2020خیرة وطیب، 

الخاص في كافة دول العالم، وفي ضوء ھذه التحدیات كانت الخیارات محدودة أمام القطاعین العام       

 إلىالعالم  في أغلب دول  اتالقطاع ت كافةبھدف تیسیر أعمالھا والمحافظة على تقدیم الخدمات اتجھوولكن 

 مل عن بُعد لتلبیة احتیاجات الجمھور والعمالء وبما یضمن تقدیم الخدمة الجیدة.طریقة الع
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 مشكلة الدراسة:

) وتداعیاتھا من حظر واغالقات للشركات COVID-19على ضوء انتشار جائحة كورونا (

سات عد ضرورة البد منھا، وعملت المؤسو العمل عن بُ أااللكتروني العمل  إلىوالمؤسسات، اصبح التوجھ 

صة بھا لتقدیم خدماتھا على استخدام تطبیقات ومواقع الكترونیة خاومنھا شركات التأمین  بمعظم أنشطتھا

، وھو ما أثار مشكلة المستفیدین جمھور لدى ھو مألوف ما كل عن اً كبیر ، وھو ما یعتبر تحوالً لعمالئھا

 .عد بقطاع التأمینعن بُ فوائد وتحدیات العمل الدراسة الحالیة التي تتمحور في التعرف على 

وقد زاد من مشكلة الدراسة تعقیداً أن اإلغالقات جاءت في األردن بصورة مفاجئة دون وجود 

ً إستعداد مسبق لدى كافة القطاعات، مما أحدث إرباك  إلىعلى كافة المستویات في ھذه القطاعات، أضف  ا

األمر الذي استدعى إتخاذ  ؛لعمل عن بُعدذلك لم یكن ھنالك خطط استراتیجیة لمواجھة أي طارىء یستلزم ا

لمواكبة التحول الطارىء في شكل األعمال في ظل نقص خبرة الموظفین وغیر مدروسة إجراءات سریعة 

 في التعامل مع مثل ھذه الظروف.

 أسئلة الدراسة:

 اإلجابة عن التساؤالت التالیة: إلىتسعى الدراسة 

 األردنیة؟ نعد في شركات التأمیما فوائد العمل عن بُ  )1

 ؟األردنیة عد في شركات التأمینما تحدیات ومعوقات العمل عن بُ  )2

 بصورة نموذجیة؟و في قطاع التأمین في األردنھل ھنالك آفاق مستقبلیة للعمل عن بُعد  )3

في العمل عن بُعد بدایة مرحلة جدیدة تأسیس لھل تعتبر تجربة الحظر الشامل في فترة كورونا  )4

 افة القطاعات؟في قطاع التأمین وفي ك

 إلى تُعزىھل ھناك فروق في آراء افراد عینة الدراسة حول فوائد العمل عن بعد بقطاع التأمین  )5

 العوامل الدیمغرافیة (الجنس، العمر، المؤھل العلمي، الخبرة)

 تُعزىبقطاع التأمین  بُعدھل ھناك فروق في آراء افراد عینة الدراسة حول تحدیات العمل عن  )6

 ؟الدیمغرافیة (الجنس، العمر، المؤھل العلمي، الخبرة)العوامل  إلى
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 أھمیة الدراسة:

بكفاءة عالیة في ظل تقدیم الخدمات التأمینیة ھمیة أمن  العملیةتنبع أھمیة الدراسة : یةاألھمیة العمل

طریقة ھذه ال التي فرضتعلى ضوء انتشار الوباء العالمي واجراءاتھ االحترازیة  بُعدالعمل عن  إلىالتوجھ 

ً قد تؤثر من في بیان ماھیة العوامل التي شركات التأمین ، فالدراسة الحالیة تفید من العمل ً  إیجابیا  أو سلبیا

عد لتعزیز نقاط القوة فیھا وتجنب نواحي الضعف، كما تفید الدراسة متلقي عن بُ المقدمة على جودة الخدمة 

 ستوى عالي من الجودة في ظل جائحة كوروناعد من ذات مفي الحصول على خدمات عن بُ  التأمینخدمات 

  . ي ظرف محتمل أو حتى في الظروف العادیةأو أ

في كونھا من الدراسات النادرة (حسب علم الباحث)  العلمیةوتنبع أھمیة الدراسة : یةاألھمیة العلم

كن تعمیمھا یمو في ظل جائحة كوروناعد بقطاع التأمین فوائد وتحدیات العمل عن بُ التي تناولت موضوع 

 في المملكة، فعلى الرغم من وجود بعض الدراسات المیدانیة كافة القطاعات الخدمیةفي الشركات على 

المزید من العمل واإلستقصاء وجمع  إلىحول العمل عن بُعد إال أن الباحث وجد أنھا بحاجة  الحدیثة

سس جدیدة للعمل عن بُعد في المعلومات وتحدیث البیانات، كما أنھا لم تخرج بتوصیات عملیة تضع أ

یة دراسات القطاعات الخدمیة بشكل عام. أما بخصوص العمل عن بُعد في قطاع التأمین فإنھ ال یوجد أ

سابقة حول ھذا الموضوع؛ فكان إختیار اللجنة التنظیمیة لمؤتمر العقبة الثامن لھذا الموضوع للدراسة عمالً 

ً سیساھم في إثراء المكتبة التأمینة ى سد النقص ووضع النتائج والتوصیات بدراسات ستعمل عل موفقا

 للمرحلة القادمة.

 أھداف الدراسة:

 تحقیق األھداف التالیة: إلىتسعى الدراسة 

 عد في شركات التأمین االردنیة.فوائد العمل عن بُ  بیان )1

 عد في شركات التأمین األردنیة.بیان تحدیات ومعوقات العمل عن بُ  )2

 یة للعمل عن بُعد في شركات التأمین األردنیة.بیان اآلفاق المستقبل )3

تحلیل آراء العاملین في قطاع التأمین في مختلف مستویاتھم الوظیفیة حول العمل عن بُعد في  )4

 القطاع.
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نتائج وتوصیات من شأنھا أن تضع أسس علمیة وعملیة للعمل عن بُعد في قطاع  إلىالتوصل  )5

 التأمین.

 محددات الدراسة:
ن بُعد بقطاع التأمین في األردن، تشمل الدراسة التعرف على تحدیات وفوائد العمل ع مكانیة:المحددات ال -أ

 .ىلن تشمل الدراسة قطاع التأمین في الدول األخرلذلك 

تشمل الدراسة التعرف على تحدیات وفوائد العمل عن بُعد خالل فترة جائحة  المحددات الزمانیة: -ب

روس والعبر للعمل عن بُعد في الظروف العادیة واإلستثنائیة بقطاع كورونا، ومنھا یمكن إستخالص الد

 التأمین.

 ة: ـالسابق الدراسات
 19 -یدفر الموارد البشریة في ظل أزمة كوعد كآلیة لتسییالدراسة األولى: إمكانیة تطبیق العمل عن بُ 

، د. آمال مطابس)   تجارب بعض دول العالم (د. آسیة بن احمد، د. شریفة بوالشعور إلىمع االشارة 
2021.      

عد في المؤسسات خاصة فیما إظھار أھمیة العمل عن بُ  إلى: تھدف ھذه الدراسة ھدف الدراسة -

جانب تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في تغییر  إلىیتعلق بترشید استخدام الطاقات المتعددة، ودورھا 

لمتطلبات التي تسھم في إنجاح ھذه اآللیة إرساء أھم ا إلىثقافة المؤسسة وتحسین أدائھا، باإلضافة 

بالتغطیة الكافیة في الدراسات العربیة ان لم تكن تكاد شبھ تأخذ حقھا خاصة وأنھا مازالت لم 

  معدومة.

 .الوصفي التاریخي المنھج: -

أطر قانونیة وعنایة تشریعیة لمواجھة األزمات مستقبالً،  إلىعد ال یزال یحتاج العمل عن بُ  النتائج: -

نظیم العالقة بین الموظفین والمؤسسة لضمان حقوق جمیع األطراف بحیث سیكون ألرباب العمل وت

 والحكومات دوراً فاعالً في تكییف العمل وتطویره وفقاً لما تتطلبھ تكنولوجیا المعلومات الحدیثة.
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بكر قادر، د/ عد (د/ أسماء أبو الدراسة الثانیة: تنمیة الوعي االجتماعي للشباب بنظام العمل عن بُ 
 م2017إیمان جابر شومان) 

عد ووصف اتجاھاتھم فیما یتعلق تحدید مستوى وعي الشباب بنظام العمل عن بُ  ھدف الدراسة: -

عد والتوصل لمقترحات بدوره في تحقیق التنمیة المستدامة وكذلك تحدید متطلبات تطبیق العمل بُ 

 للتغلب على معوقاتھ.

  التحلیلي. لى المنھج الوصفياعتمدت الدراسة ع منھج الدراسة: -

علم االجتماع والخدمة االجتماعیة بكلیة اآلداب بجامعة االمام عبدالرحمن بن  مجتمع الدراسة: -

 .فیصل

 .)200عینة عمدیة لكل الطالبات الخریجات بالقسم والبالغ عددھم ( عینة الدراسة: -

عد ودوره في تحقیق العمل عن بُ تم تصمیم استبیان بعنوان (الوعي المجتمعي بنظام  أداة الدراسة: -

 .التنمیة المستدامة)

 النتائج: -

 .عدوجود نقص في مستوى وعي مجتمع الدراسة بمفھوم العمل عن بُ  •

 .عد وأثره في التنمیة المستدامةوجود رغبة لدى مجتمع الدراسة لمعرفة أھمیة العمل عن بُ  •

على بناء ثقافة عمل جدیدة أن رفع القدرة على التعامل مع وسائل التقنیة وتركیز الجھود  •

عد واالستفادة لدى المؤسسات واألفراد ووضع التشریعات والقوانین المنظمة للعمل عن بُ 

 .عدمن تجارب الدول والشركات الكبرى تعد من متطلبات العمل عن بُ 

 اقتراح النقاط التالیة: •

o  ُعدتدریب وتأھیل الشباب للعمل عن ب. 

o عدبأھمیة العمل عن بُ  توعیة القطاعات الحكومیة واألھلیة. 

o  ُعدتخصیص نسبة من العمالة في الشركات للعمل عن ب. 

 التوصیات: -

قل المھارات صعد وإلحاق الطالبات بدورات تدریبیة لتنمیة الوعي بنظام العمل عن بُ  •

 .المطلوبة لمزاولتھا

 .توضیح الجھات التي یمكن أن تسھم في تیسیر فرص العمل •
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دریس بالربط بین الجانب المعرفي والمیداني واالحتیاجات زیادة اھتمام أعضاء ھیئة الت •

 المجتمعیة وطرح آلیات یمكن أن تسھم في زیادة وعي الطالبات الجامعیات.

 .عد من كافة القطاعات الحكومیة واألھلیةاالھتمام بمتطلبات العمل عن بُ  •

 

 جامعة الملك عبدالعزیز -عالميمركز اإلنتاج اإل -عدالعمل عن بُ  -الدراسة الثالثة: اإلصدار الثاني عشر

عد سیلقى تقبالً كبیراً بمجرد م أن العمل عن بُ  2007ھـــ/ 1428قالت ھذه الدراسة المنشورة عام 

 ً فر العمل المجزي للنساء، وبأنھ سیلقى دعماً كبیراً من مؤسسات الدولة والقطاع وحینما ی تطبیقھ وخصوصا

عد سیفسح مجاالً واسعاً جانب مؤسسات التعلیم، وبأن العمل عن بُ  ىإلالعام والمنظمات االجتماعیة والثقافیة 

لتقدیم الخدمات للقطاعین العام والخاص، وفي نفس الوقت سیقلل من األعباء المالیة على المؤسسات من 

التوسع في أماكن العمل، وبأن ھناك العدید من الفوائد التي یمكن أن تعود على  إلىجراء عدم الحاجة 

 عد، و تلك الفوائد تشمل:الحكومیة والقطاع العام من جراء انتشار العمل عن بُ المصالح 

المحافظة على الموارد الطبیعیة من خالل خفض استھالك الوقود وكذلك الحد من التلوث البیئي من  -

 .عوادم السیارات

بنیة التحتیة القضاء على الكثیر من المشاكل الحدیثة من منبعھا. مثل قضیة المرور، توفیر تكلفة ال -

  الخدمات، تدھور بیئة المدن.و

زیادة معدل اإلنتاج: فیرفع من مستوى المساھمة الممكنة لكل مواطن في االقتصاد المحلي  -

والوطني، ویخفض من التكالیف الخاصة بالحكومة، ویعزز قدرة المواطن على تحقیق ذاتھ 

 وطموحاتھ. 

 ة، وللنساء خاصة.توفیر المزید من فرص العمل الجدیدة للشباب عام -

توفیر األموال، من خالل تقدیم خدمات أكثر اقتصادیة، وخفض تكالیف البنیة التحتیة وزیادة  -

 معدالت اإلنتاج.

 .زیادة المرونة لتحقیق التغیرات الالزمة لمواكبة العصر -
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ثة على المستویات الثال بُعدمن اإلیجابیات التي یضمنھا العمل عن  كما أوردت ذات الدراسة عدداً 

 جملة من السلبیات والتي یظھرھا الجدول التالي: إلى(المجتمع، المنظمة، الفرد) كما أشار 

 السلبیات اإلیجابیات المستوى

 
 المجتمع

 زیادة الفروق االجتماعیة تحقیق توازن إقلیمي أفضل
تسھیل تحقیق الالمركزیة في 

 زیادة الفجوة بین الجنسین األنشطة

 فض من العمالة المتصلة بالخدماتالخ زیادة فرص العمل
الحد من التنقالت من العمل مما 

 یؤدي إلى:
 خفض تلوث البیئة -
 تقلیل وقت السفر -

 زیادة معدل األعمال غیر المحمیّة
 زیادة تكالیف البنیة التحتیّة للتقنیة

 

 المنظمة

 عدم مالءمة اإلدارة التقلیدیة زیادة المرونة التنظیمیة
قوى العاملة الحفاظ على ال

الماھرة، وسھول الحصول على 
 قوى عاملة حدیثة

إشكالیات بالنسبة المتیازات اإلدارة 
 المتوسطة

انخفاض مستوى الشعور باالنتماء إلى  زیادة االنتاج
 الشركة والوالء لھا

 
 خفض التكلفة

 (العقار، اإلشراف)

 ارتفاع تكالیف التدریب وإعادة التأھیل
امشیة في الشركة العزلة، تفشي الھ

 العزلة

 الفرد

المزید من االستقاللیة بصورة 
 الھامشیة، دعم أدنى لتنمیة الفرد عامة، والتنظیم وجدولة الوقت

توازن أفضل بین وقت العمل 
 التداخل بین وقت العمل والوقت الحر ووقت الراحة

وقت أطول لألنشطة الخاصة 
 خفض وقت الراحة والمنزل والعائلة

أمان العمل أقل، وقوة التعاقد أقل مع  ح فرص العملانفتا
 مزید من وقت القلق

 خطورة فقدان المھارة ارتفاع في التأھیل
بیئة عمل أفضل (في بعض 

 األعمال)
 بیئة عمل غیر مالءمة

 (في بعض المھام)
انخفاض في ضغوط العمل 

 (أحیاناً)
 زیادة ضغوط العمل

 ً  )(أحیانا
 

عد"، جامعة الملك )، "نحو مجتمع المعرفة، العمل عن بُ  2007(  ج اإلعالميالمصدر: مركز االنتا
 . 24 - 23عبدالعزیز، االصدار الثاني عشر، جدة، ص: 
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 اإلطار النظري
 المبحث الثاني

 مفھوم العمل عن بُعد ونظامھ القانوني
 مقدمة:

اسعا في السنوات األخیرة، یعتبر نظام العمل عن بُعد من أشكال العمل الجدیدة التي أخذت مجاالُ و

باستعراض سریع لفوائد العمل عن بُعد نجد أنھ وذلك نظراً للمزایا التي یتمتع بھا ھذا الشكل من األعمال، و

، كما أنھ یوفر فرص Running costیؤدي إلى توسیع نطاق السوق وتخفیض التكالیف والمصاریف 

ة لدى العاملین متى كانت الظروف المادیة عمل على نطاق جغرافي أوسع، ویؤدي إلى رفع اإلنتاجی

لھذا  ).إال أنھ وبالمقابل یوجد تحدیات وصعوبات17:ص2018والمعنویة والنفسیة جیدة. (دراسة تمكین، 

 سنتعرف علیھا الحقاً. النوع من العمل

وھنا البد من اإلشارة إلى أن العمل عن بُعد لیس شكل جدید من أشكال العمل وال ھو نتیجة ظروف 

 ، أما في األردنھ الخاصةنولھ قوانی ائحة كورونا بل ھو نظام معمول بھ  في أغلب دول العالم منذ سنواتج

وھو نظام حدیث العھد ولھ  2017) لعام 22صدرت تعلیمات العمل المرن رقم ( وعلى إثر جائجة كورونا

 .تفاصیلھ الخاصة المختلفة عن العمل عن بُعد

ریكیة الموطن األول لفكرة العمل عن بُعد، ففي بدایة األمر بدأ وتعتبر الوالیات المتحدة األم

الموضوع عبارة عن استخدام وسائل االتصال الحدیثة للعمل من المنزل ثم بدأت ھذه الفكرة في االنتشار في 

الدول العربیة، وظھرت الدراسات الحدیثة التي تؤكد على أھمیة العمل عن بُعد باإلضافة إلى طریق العمل 

 قلیدي.الت

ھذا  وحتى نقف على فوائد وتحدیات العمل عن بُعد في قطاع التأمین، یجب أن نحیط بكافة جوانب

ونظامھ  ھوم العمل عن بُعدفي ھذا المبحث سوف نتناول بالدراسة تحدید مف، فالشكل الجدید من العمل

 الل المطالب التالیة :خوبالتفصیل من  القانوني

 مقومات نجاحھ.وعن بُعد، أنواعھ المطلب األول : مفھوم العمل 

 المطلب الثاني: التنظیم القانوني للعمل عن بُعد للقطاع الخاص بحسب قانون العمل األردني.

 المطلب الثالث: المتطلبات األساسیة للعمل عن بُعد (المؤسسة االفتراضیـة ).
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 لمطلب األولا
 ومقومات نجاحھ أنواعھ مفھوم العمل عن بُعد

 

بھذا الموضوع، وذلك بعد االھتمام العالمي  ات العربیة واألجنبیة مفھوم العمل بُعد،تناولت الدراس

منھ إلى العمل بعیداً عن في إشارة  Nileم، حیث استخدمھ 1975ھذا المصطلح عام لوكان أول استخدام 

الحاسب اآللي والالسلكیة أو عبر استخدام  ، والتواصل مع العاملین فیھ عبر وسائل االتصال السلكیةالمكاتب

 ).12: ص2013والعمري،  الیافيبشكلھ القدیم (

من الجانب القانوني البحت،  فمنھم من أخذه ؛العمل عن بُعد مفھومقد تباینت اآلراء حول تحدید و

عتبره عمالً عن بُعد متى تم عن طریق االتصاالت إعن بُعد بحسب حجم العمل ف إلى العملومنھم من نظر 

عد، ومنھم ھم من وسع منظوره لیعتبر العمل في المنزل لألدباء والكتاب عمالً عن بُ وأجھزة الحاسوب، ومن

 .ر مراكز االتصاالت عمالً عن بُعدمن یعتب

 الفرع األول
 مفھوم العمل عن بُعد

ارتبط مفھومھ باالنتشار التكنولوجي الذي یشھده وعن بُعد من المفاھیم الحدیثة  مفھوم العملیعتبر 

 .)12،ص 2013ي والعمري، فاینبثق عن التجارة االلكترونیة (اللحقیقة افي ا العالم وھو

، وقد مللواتي ال یستطعن الذھاب إلى العبربات المنازل ال في السابقالعمل عن بُعد  ارتبطوقد 

أطلق علیھ مصطلح آخر وھو العزلة و كماعلى ھذا العمل مصطلح الواجبات المنزلیة اإللكترونیة،  أطلق

 .(Jackson & Wielen, 2004, p21)قتصادیة اإل

فالعمل  النامیة، الدول المتقدمة والمتطورة أكثر من غیرھا من الدول في شاراً انت شھد العمل عن بُعد

من  واالستفادةعن بُعد یعتبر أحد إفرازات ثورة المعلومات وھو ذو طابع یتجاوز الحدود ویمكن تطبیقھ 

، زماروق (فلیح والتعلیمیة الطبیةلمالیة، الخدمات ، اتجاریةال، الصناعیة ؛القطاعات میزاتھ في كافة

 ).204،ص 2017

العمل الذي یستلزم أن یؤدي من مكان ما بعیداً : "نیسمان العمل عن بُعد على أنھف فرانسیس كرّ یعو

ن ودوام كلي أو دوام جزئي أو في أیام معینة، واالتصال عادة یك عن المكتب سواء كانت طبیعة العمل

ً رونیاً الكت  ).7، ص2018(دراسة تمكین  "بدالً من االنتقال إلیھ شخصیا
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في قانون تحسین العمل عن  ورد تعریف العمل عن بُعد وفي تشریعات الوالیات المتحدة األمریكیة

عن  العمل مصطلح) منھ على ما یلي: "6501نصت م (، حیث 2010من عام  10 في شھر بُعد الصادر

مرن یقوم خاللھ الموظف بأداء واجباتھ ومسؤولیاتھ الخاصة بمنصبھ والمھام  یشیر إلى ترتیب عمل بُعد

 .ھ، یختلف عن موقع العمل المعتادمن موقع عمل موافق علی لیھإالموكلة 

الذي یعني استخدام العامل  العمل": نھعلى أالعمل عن بُعد الفرنسي  قھ القانونيالف یعرففیما 

بما یعطي المرونة  لتي تمكنھ من أداء العمل سواء أكان مستقالً أو تابعاً،لتقنیات االتصاالت والمعلوماتیة ا

 .)136، ص2006(رمضان،  ومكانھلمفھومي وقت العمل 

إنجاز العمل من موقع بعید عن مكان العمل باستخدام على أنھ: " ي والعمريفایویعرفھ ال

 ،2013والعمري،  يفای(ال محول، الفاكساالنترنت، الھاتف ال ة مثل الحاسوب،التكنولوجیا الرقمیة الحدیث

 .)64ص

: " خدمات تستند إلى التكنولوجیا الحدیثة التي یشارك فیھا ھفیما عرف البعض العمل عن بُعد على أن

والتعامل  ، وبالتالي فھي خدمات یمكن تلقیھا"اإللكترونيلعمیل بشكل تفاعلي بواسطة التواصل االجتماعي ا

 ً تقدم للعمالء ومقدمي الخدمة مزایا تنافسیة تؤدي إلى  اإللكترونیةأصبحت الخدمات فمن ھنا . معھا إلكترونیا

 .)217: ص2017 وزیادة الربحیة (الھابیل والسر، والتكالیفتقلیل الوقت 

ي قالتي تلت عریفاتالك العدید من التومن خالل الرجوع إلى المصادر المتعددة یجد الباحث أنھ ھن

 یة ھي :جمیعھا عند أربع نقاط رئیس

 .ارج مكان العمل التنظیمي المركزيوالذي یمكن ان یكون في أي مكان خ :موقع العمل -1

 لوجیا المعلومات واالتصاالت.واستخدام تكن -2

 .العالقات بین صاحب العمل والموظفالدعم التقني للعمل عن بُعد وتنوع  -3

 ,Garett & Danziye, 2007)اختالف توزیع الوقت بین مكان العمل التقلیدي والمنزل .  -4

p27) 

في المؤسسة باستخدام تقنیة لخدمات التي یقدمھا الموظف اأن العمل عن بُعد ھو : " ویرى الباحث

 " .مركز عملھ التقلیدي المعلومات واالتصاالت بحیث یؤدي العمل في مكان ما بعیداً عن
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 الفرع الثاني
  أنواع العمل عن بُعد

التقسیم وھي كما اع باالعتماد على األساس الذي تّم علیھ یمكن تصنیف العمل عن بُعد إلى عدة أنو

 یلي:

  .تقسیم العمل عن بُعد بحسب مكان العملأوالً: 
ً بشكل یعملون من المنزل بشكل منتظم. ولیس شر الموظفون الذین مالعمل من المنزل: وھ .1 طا

ً یومي على أن یكون  تكون كافة و لمكتب مركزي أي مؤسسة أو شركة أو دائرة حكومیة، تابعا

في  )Serverمرتبطة بالخادم الرئیسي (ر المتاحة لدیھ من انترنت وكمبیوتوسائل االتصال 

موظف على شخص لمجرد  یمكن ان نطلق صفةال  ذلك الفوبخ ،الشركة أو الدائرة الحكومیة

یعمل من خاللھا دون وجود روابط مع المؤسسة األم التي و سائل الحدیثةواستخدامھ ال

(Perez, Others, 2002, p2). 

لكنھ لیس مقر  قریب من سكن الموظف ي: یقصد بالمكتب التابع ھو مكان خارجالمكتب التابع .2

رئیسي للمؤسسة الالمركز  ھذا المكتب ھي تخفیف ضغط المراجعین على وائدالمؤسسة، وف

وعادة ما تقوم شركات  ،(Perez and Others, 2002, p2)سھولة الوصول إلیھ یمتازبو

ن بفتح فروع لھا في مناطق مختلفة وذلك لتقدیم خدمات للمراجعین أو مناطق سكناھم التأمی

 مناطق بعیدة عن العاصمة. إذا كانوا سكان خاصة

في العمل المتنقل بإتمام أعمالھ من خالل تنقلھ وزیارتھ للعمیل في  یقوم الموظف العمل المتنقل: .3

وضع رقابة على الموظف في ھذا النوع یصعب ، وھنا منزلھ أو مكتبھ أو غیرھا من األماكن

 من خالل نتائج أعمالھ فقط، ومن األمثلة على فئة الموظفین تھمل، وفي العادة یتم محاسبمن الع

 .(Pyoria, 2011, p6) والمبیعات موظفو التسویق

 العمل . أنواع العمل عن بُعد بحسب نوع عقدثانیاً: 
 ب عقد العمل إلى مایلي:ویمكن تقسیم الموظفین العاملین عن بُعد بحس

خارج الشركة  بھ بتأدیة ساعات عمل محددة وھو العقد الذي یلتزم الموظف الدوام الكامل:  . 1

داخل المؤسسة أو الشركة ویكون االتصال دائم مع المؤسسة من خالل   وكأنھ على رأس عملھ
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  Intelligenceویسمى مركز العمل الذكي  المركزي الموجود في الشركة الربط بالخادم

Business Center . 

الموظف ساعات محددة أو أیام محددة ضمن فیھ وھذا النوع من العمل یقضي  الدوام الجزئي:. 2

 .(James, 2003, p12)جدول معین بحیث یوفر مساحة في الشركة أو المؤسسة 

أو في حال  د الموظفین األصلیینحوتتم ھذه الطریقة في حال تغیب أ: العمل بطلب من المؤسسة. 3

 .مھمة معینةقیام الموظف عن بُعد ب ب من الشركةلالط

 لثالفرع الثا
 مقومات نجاح العمل عن بُعـــــــــــد

ة یجب ان یقوم علیھا حتى إن أي مشروع في نطاق األعمال یحتاج إلى مقومات لنجاحھ وأسس قوی

 لنجاح إذا ما تم تطبیقھا بالشكل الصحیحوإال كانت نتیجتھ الفشل، كما أن العمل عن بُعد لھ مقومات ل یستمر

 نجاح العمل عن بُعد، ویمكن إجمال ھذه المقومات بما یلي:ل تشكل ھذه المقومات مفاتیح

الفرد اتجاه المنظمة التي ینتمي  یمكن تعریف الثقة على أنھا " الشعور اإلیجابي الذي یحملھـة: الثق .1

راعت ھذه السلوكیات  خاصة إذاالمطبقة، و داریةإلیھا، والتي ترتبط بالممارسات والسلوكیات اإل

واألھم تقدیم مصلحة العمل على المصالح الخاصة متى  واإلداریة الخاصة، األخالقیات العامة

الثقة المتبادلة بین من یقوم بالعمل عن أن  على. )57، ص 2008كجي، (الش المصالح تعارضت

ً بن، تي ولیدة الساعةال تأ والمدیر من جھة والعمیل من جھة أُخرى بُعد اًء على بل تأتي تدریجیا

في العمل (أبو  واالنفتاحإلى مرحلة تمكنھم من التوسع  ل جمیع األطرافتراكم األعمال بحیث یص

وتأسیساً على ذلك وحتى یعطي العمل عن بُعد نتائج إیجابیة یجب ان تكون  ).10، ص2006نیان، 

ً ألن ذلك سیؤدي حت ؛قائمة على الثقة المتبادلة واالحترام مفیما بینھ العالقة المتبادلة بین الموظفین  ما

 Status of)ت للزبائن یساھم في نمو المؤسسة وتقدیم أفضل الخدماو إلى اتخاذ القرارات المناسبة

Telework in the Fedral Government,2013,p77). 

ظومة من األفكار والعادات من: "الثقافة التنظیمیة على أنھا : ویمكن تعریف الثقافة التنظیمیة .2

والتقالید والقیم وأسالیب وطرق التفكیر والعمل وأنماط السلوك والتوقعات التي یتفق علیھا تنظیم 

وتؤثر الثقافة  ).12: ص2005ي، ف(العو "معین، وتؤثر في انتاجیة المنظمة وكفاءة قراراتھا

لھم داخل المؤسسة واتفاقھم على في سلوك العاملین وطریقة تأدیتھم لعم إیجابي التنظیمیة بشكل
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والھویة، باإلضافة إلى  باإلنتماء العاملین فیھا باإلحساسو عناصر محددة، كما أنھا تزود المنظمة

 ). 23، ص2008 وأھدافھا (عكاشة، المنظمةالموظفین برسالة  تزامالأنھا تقوي 

 القراراتتعطي في الغالب  تيلراءات اجوالقواعد واإل واألفكار  وھي مزیج من المفاھیم المعرفة: .3

: 2007یة تأتي عبر سنوات (یاسین، لمعملیة وع أتي المعرفة نتیجة تراكم خبراتوت ،السلیمة

وإدارة  في مجال العمل عن بُعد تتضمن المعرفة االطالع على وسائل االتصال الحدیثة،و ).25ص

 .)37، ص2009 أمور العمل كما لو كانت في بیئة العمل الحقیقیة (العلي وآخرون،

من مفاتیح نجاح األعمال، حیث أن التجارب السابقة  : تعتبر التجارب السابقة مفتاحالتجارب السابقة .4

م، 1980تشكل دروس وِعبر یمكن االستفادة منھا للمستقبل وكانت أول تجربة للعمل عن بُعد عام 

من المنزل، ثم في  اخلیةالشبكات الد علىعندما سمحت بعض الشركات للموظفین إلدخال البیانات 

ً أكثر 1991عام  البیانات  رسمیة حیث تم وضع قوانین لحمایة العاملین وسریة بدأت تأخذ طابعا

(Jackson & Wielen, 2004, p306). ویعتبر امتالك المدراء خبرات سابقة للعمل عن بُعد 

 ً ریقة العمل التجربة من خالل توجیھ الموظفین نحو األسس السلیمة لط في نجاح عامالً مھما

(Bloom and other , 2015, p343). 
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 المطلب الثاني
 بحسب قانون العمل األردني عن بُعد في القطاع الخاص التنظیم القانوني للعمل

 

تعتبر األنظمة القانونیة انعكاساً للواقع الذي یعیشھ الفرد والظروف التي یمر بھا أي مجتمع وقد نظم 

جر واإلجازات ق في األلأو الموظفین فیما یتع حقوق العمال ،1996ام لع )8(قانون العمل األردني رقم 

ینظم مؤسسات القطاع الخاص ویلزم أرباب العمل والعاملین و ،في الظروف العادیة وتنظیم ساعات العمل

لیمات الصادرة ، والتع2017) لسنة 22لمرن رقم (انظام العمل وضع المشرع كما  .في القطاع الخاص

الظروف  ، وعلى أثرإال أنھ لم یكن مفعالً  في حال عملھم عن بُعد الموظفینمن فئة ل حقوقبموجبھ ویعطي 

 2020 ) لعام3قرار وزیر العمل رقم (  كورونا تم تفعیل نظام العمل المرن بموجب المترتبة على جائحة

 العاملین فيعلى كافة  2020) لعام 9( یطبق نظام الخدمة المدنیة رقمفیما م. 13/4/2020وذلك بتاریخ 

 القطاع العام .

ومنھا األردن  دة على أغلب الدول العربیةعتبر تجربة فریدة وجدیونظراً ألن تجربة العمل عن بُعد ت

بكافة  عدوالتي فرضتھا ظروف جائحة كورونا، كان البد من اإلحاطة بالجوانب القانونیة للعمل عن بُ 

. في ھذا الشكل من العملونیة حول حقوق العمال القان للثقافة یوجد غیاب أنھ حیث الحظ الباحث تفاصیلھ،

عد بعنوان " أثر العمل عن بُ   2020م لشؤون المرأة في شھر أیار من عا طنیةاللجنة الو ھاأجرتففي دراسة 

م وت واألعمال المنزلیة داخل األسرة "أثناء حظر التجوال على االتجاھات نحوه وعلى أعمال الرعایة 

من  % 79 أن النتائج وعاملة بطریقة العمل عن بُعد من القطاع الخاص، أظھرت ) عامالً 540اختیار (

 من المنشآت % 21احتساب ساعات العمل عن بُعد، بینما كانت المنشآت لیس لدیھا معلومات حول آلیة 

ة . (اللجنالعمل األردني ونظام العمل المرنالتي تقوم باحتساب ساعات العمل عن بُعد بناًء على قانون 

الوقوف على مدى كفایة  األمر یستدعيفي ظل ھذه المعطیات  ).2، ص2020 المرأة، الوطنیة لشؤون

 التشریعات الحالیة في معالجة أحكام العمل عن بُعد.

 الفرع األول
 مدى مالئمة التشریعات األردنیة الحالیة لتنظیم العمل عن بُعد

مع مراعاة أحكام على ما یلي : " 2017 ) لعام22م () من نظام العمل المرن رق9نصت المادة (

) من ھذا النظام یتمتع العامل في عقد العمل المرن بكافة الحقوق التي یتمتع بھا العامل بموجب 7المادة (

ً لما نص علیھ  النظام  نوقد بیَ  .أي عقد أو نظام على حقوق أفضل " إذا لم ینص القانونعقد العمل وفقا
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مل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة، وبشكل یتواءم مع احتیاجات أشكال العمل المرن ومنھا الع

  .العامل، وال یؤثر أحكام ھذا النظام على أي حق من الحقوق التي یمنحھا قانون العمل للعامل

نجد أن ھنالك فراغ  وباألخص ما نصت علیھ ھذه المادة ھذا النظام النصوصباستقراء أحكام 

لعام  )22(نظام العمل المرن رقم في األردن، حیث یرى الباحث أن  عن بُعد تشریعي لتنظیم أحكام العمل

عامالت الذین یمكنھم حدد فئات العاملین وال ألنھ ؛عن نظام العمل عن بُعدمفھومھ وفي بنوده  یختلف 2017

فقط  یخدمبل  ، وال یطبق على كافة الموظفین العادییننظام العمل المرن ویخضعون ألحكامھ مناالستفادة 

وبصورة أساسیة المرأة العاملة وأصحاب المسؤولیات العائلیة مثل المرأة الحامل أو العامل الذي یتولى 

رعایة أطفال أو أحد أفراد العائلة ممن یعانون من إعاقة أو مرض أو العامل المنتظم بالدراسة أو العامل من 

 . من نظام العمل المرن) 3(المادة  ذوي اإلعاقة

ً خاصة بھ امكما أن النظ كما ھو  لم یتناول بالتعریف موضوع العمل عن بُعد ولم یفرد لھ أحكاما

في  ملت في األردن أن تطبیق قانون العحدیثة أجریة أكدت دراس ، وقدالحال في التشریعات األمریكیة

ازات ور واإلججخاصة فیما یتعلق بساعات العمل واأل صعوبة في نواحي عدیدة عد یواجھمجال العمل عن بُ 

 ).19، ص2018تمكین، دراسة وإصابات العمل (

والمعدل لقانون  2019لسنة  )24( قانون الضمان االجتماعي رقم والبد من اإلشارة إلى أن

ولم  القانونیة للعمل عن بُعد لم یتضمن أي نصوص تعالج الجوانب 2014) لعام 1الضمان اإلجتماعي رقم (

 ما یتعلق بإصابات العمل واألمراض المھنیة.للعامل عن بُعد وخاصة فی الحمایة وفری

) بشأن العمل في المنزل لعام 177فإن األردن لم یصادق على االتفاقیة رقم ( وعلى الصعید الدولي

مكتب العمل الدولي التابع لألمم المتحدة، حیث  والتي نظمھاالصادرة عن مؤتمر العمل الدولي  1996

عمل یؤدیھ شخص یشار إلیھ في العامل ویعني ذلك؛ : "یعني لنصت االتفاقیة على أن العمل من المنز

وبمقابل أجر على أن یؤدي  ھا خالف مكان العملرمل من المنزل أو أماكن أخرى یختاإمكانیة القیام بالع

ً لمواصفات صاحب العمل بصرف النظر عن الجھة التي تقدم المعدات والمواد وسائر  العامل خدمة وفقا

  ".المدخالت المستخدمة

من حیث المساواة في  المنزلوتنص االتفاقیة على أنھ یجب تعزیز السیاسة الوظیفیة بشأن العمل في 

 في المنزل. ، مع مراعاة السمات الخاصة للعملري المنزل وغیرھم من العمال باألجالعمل بین العمال ف
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لعامل في إنشاء منظمات كما ھدفت االتفاقیة إلى تعزیز المساواة في المعاملة من حیث حق ا        

الحمایة من التمییز في االستخدام والمھنة وكذلك حمایة األجور واألمومة  إلیھا، االنضمامأو  جمعیاتو

على الحمایة  كما نصت االتفاقیة تدریب والمحافظة على الحّد األدنى لسن القبول بالعمل،الوالحصول على 

والحصول على  في مجال الضمان االجتماعي جتماعیةاإل ایةوالصحة المھنیة وأخیراً الحم المةي مجال السف

 .)17،ص2018تمكین، دراسة ( تقاعد

 الفرع الثاني
  الحقوق العمالیة للعاملین عن بُعد في الظروف العادیــة

ً عمالیة كباقي الحقوق المنصوص علیھا في عقد  إن للعاملین عن بُعد في الظروف العادیة حقوقا

ظروف العادیة، على اعتبار أن الموظفین في األردن یخضعون لقانون العمل العمل للعاملین في ال

 :)27ص ،2018التشریعات المتعلقة بھ ویمكن إجمال ھذه الحقوق بما یلي (دراسة تمكین،و

الحصول على أجر مناسب وبما ال یَقل عن الحّد األدنى لألجور المعمول فیھا، على أن یتم  -1

 الموعد األساسي . ) أیام من7تسلیم األجر خالل (

) ساعة في األسبوع إال 48) ساعات یومیاً أو (8عدم جواز تشغیل الموظف عن بُعد أكثر من ( -2

 ي الحاالت المنصوص علیھا في القانون وال یحسب منھا الوقت المخصص للطعام.ف

افة الموظفین بالمؤسسة العامة للضمان االجتماعي وبحسب قانون تلتزم المؤسسات بتسجیل ك -3

 مان المعمول بھ.ضال

توفیر البیئة اآلمنة من مستلزمات الصحة والسالمة المھنیة في مكان العمل، كذلك من حق  -4

  .الموظف الذي یعمل عن بُعد الحصول على برامج تدریبیة

ھنالك بعض الحاالت التي یتم فیھا تشغیل الموظف عن بُعد بساعات عمل إضافیة ورد النص  -5

ون العمل وتتمثل بالقیام بأعمال الجرد السنوي وإعداد المیزانیات ) من قان57علیھا في المادة (

 والحسابات وغیرھا على أن ال تزید عن عشر ساعات عن كل یوم.
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 الثالثالفرع 
 خالل جائحة كورونــا حقوق والتزامات العاملین عن بُعد في األردن

الخاص  2020 ) لسنة6أمر دفاع رقم ( رئیس الوزراء آنذاك أصدر ،8/4/2020بتاریخ 

،  2020) لسنة 3ن " عن بُعد " رقم (بالتعلیمات المتعلقة باإلجراءات والتدابیر الالزمة لتنظیم العمل المر

 خاصة بقانون العمل : المؤسسات والمنشآت التالیة وأي جھة أخرىحیث تطبق ھذه التعلیمات على : "

 المصرح لھا بالعمل من قبل الجھات المختصة.المؤسسات  - أ

 .المختصة المشمولة بقرار التعطیل وغیر المصرح لھا بالعمل من قبل الجھاتسات المؤس - ب

 الحظرللموظفین أثناء فترة  العدید من النصوص الذي تحدد الحقوق العمالیة علىالقرار اشتمل وقد 

 الكلي بسبب جائحة كورونا یمكن إجمالھا بما یــلي:

 المؤسساتلھا بالعمل أو  مصرحالمؤسسات والمنشآت الفي  یكون لصاحب العمل الحق -1

بالعمل عن بُعد بشكل كلي أو  العاملین لدیھیكلف أي من أن  والمنشآت غیر المصرح لھا بالعمل

 جزئي إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك .

النظام  بتعدیلأو تلك المسموح لھا بالعمل  بقرار التعطیل المشمولةالمؤسسات  أصحاب یلتزمال  -2

 أو كلي . یتم تكلیف الموظف بالعمل عن بُعد بشكل جزئي الداخلي في المؤسسة حتى

بُعد  العاملین عنالعمل یتضمن أسماء  یلتزم صاحب العمل بتقدیم كشف شھري إلى وزارة -3

ر وفق ما ھو مسجل في جوطبیعة عمل كل واحد منھم وساعات العمل ومدة العقد ومقدار األ

 الضمان االجتماعي.

المصرح لھا بالعمل من قبل  المؤسسات والمنشآتفي  یستحق الموظف الذي عمل عن بُعد -4

وأجراً  .31/3/2020ولغایة  18/3/2020الجھات المختصة أجرة كالمعتاد عن الفترة من 

إذا تم تكلیفھ بعمل إضافي، ویستثنى من األجر اإلضافي المتعلق بأیام  إضافیاً خالل تلك الفترة

بقرار  المشمولةفي المؤسسات  ن بُعدعمل ع الموظف الذي یستحق العطل الرسمیة، فیما

  31/3/2020ولغایة  18/3/2020 التعطیل وغیرمصرح لھا بالعمل أجره كالمعتاد عن الفترة

المؤسسات  ساعات في )8( ةدعلى حق الموظف الذي عمل عن بُعد لم أكدت التعلیمات -5

، وإذا الكاملفي  المصرح لھا بالعمل وغیر المصرح لھا بالعمل أجره عطیلالمشمولة بقرار الت
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من أجره المعتاد %  50 ساعات العمل وبما ال یقل عن بحسببشكل جزئي یستحق أجراً  عمل

 تم تكلیفھ بعمل إضافي. أیھما أعلى، وأجراً إضافیاً إذا عمل عن بُعد بشكل جزئي أو كلي إذا

سوة من أجره المعتاد أ%  30من أجره بحد أقصى  ن یتنازل عن جزءأللعامل عن بُعد  یحق -6

 یكون ھذا التنازل بمحض إرادة الموظف.أن  مكان عملھم علىفي  الذین یعملون بالموظفین

من  ) أیام7یلتزم صاحب العمل بدفع أجر الموظف الذي عمل عن بُعد خالل مدة ال تزید عن ( -7

 تاریخ استحقاقھ.

كان  2017لعام  )22إال أن ھذا القرار تعرض للكثیر من اإلنتقاد حیث أن نظام العمل المرن رقم (

) منھ لیشمل فئة محددة في النظام وھم المرأة الحامل وبصورة أساسیة المرأة 3وبحسب المادة (قد صدر 

العاملة، وأصحاب المسؤولیات العائلیة واألشخاص الذین یقدمون الرعایة ألشخاص من أطفال أو  ذوي 

وال یجوز القیاس  نطبق على كافة العاملیناألعاقة، أو مرض أو العامل المنتظم في دراسة، فھو حكماً ال ی

علیھ وشمول كافة الموظفین بأحكامھ، والقاعدة الفقھیة  القانونیة واضحة في ھذا األمر حیث نصت على أنھ: 

"ال إجتھاد في معرض النص" أي أنھ ال یجوز وحال وجود النص الصریح أن نقیس علیھا بھدف التوسع في 

اإلنتقاد الذي تعرض لھ قرار وزیر العمل بتعفیل نظام العمل المرن "العمل التفسیر. من ھنا یؤید الباحث 

 غیر موفق.موجود أصالً فكان إجتھاداً ء لسد فراغ تشریعي غیر والذي جا عن بُعد"،

 

 المطلب الثالـــــــــــــث                                  
 (المؤسسة االفتراضیــة) متطلبات العمل عن بُعـــد

 

شھد العالم في اآلونة األخیرة تطورات كبیرة في مجال االتصاالت والتكنولوجیا، أدى إلى تحوالت 

 یختلف عن الشكل التقلیدي اً جدید شكالً  منظمات اإلداریةلللنشاطات االقتصادیة، وقد أصبحت جذریة في ا

بالمؤسسة ى ظھور ما یسمى لعالم االقتصاد وھو ما أدى إفي  نمط جدید ومستحدث إلىوتحول 

 االفتراضیـة.

 إلى قسمین :  لحطویمكن تعریف المؤسسة االفتراضیة من خالل تقسیمنا للمص

من بین أھدافھا تحقیق الربحیة وھي كیانات ملموسة ذات  ھي كیان اقتصادي اجتماعي :المؤسسة -1

 ).2، ص2002عالق والغالبي، ل(ا الخارجیةحدود معلومة قیاساً بالبیئة 
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الذي یجیز فعلیاً  المعلومات تكنولوجیاتصنیف نوع من حلول لصطلح یستخدم وھو م االفتراضیة: -2

التواصل مع بعضھم البعض وتنفیذ عملیاتھم وأعمالھم أعضاء المشروع  عدد غیر محدود منل

 ).3، ص2002باستخدام بنیة تحتیة مشاعة بشكل مشترك (العالق والغالبي، 

أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي ضیة على أنھا: "المؤسسة االفترا فویرى الباحث أنھ یمكن تعری

یق الھدف یربط عناصره الفاعلة من مدراء وعاملین من خالل وسائل االتصال والتكنولوجیا الحدیثة لتحق

 .المشترك لھذا المشروع"

القیام بعملھ  لكي یتمكن من الموظف بعملھا وتسھیالً على قیام المؤسسة االفتراضیةوبھدف  ھعلى أن

 وجود بعض العناصر األساسیة لنجاح عملھا ویمكن إجمالھا بما یلي :  ؛ فال بددعن بُع

 أوالً: التدریب عن بُعد : 

كثیرة ومنھا التعلیم، تصر على االقتصاد بل شمل جوانب ي في مجال االتصاالت لم یقلمإن التقدم الع

علیمیة االنتقال إلى التعلیم عن بُعد، بدأت المؤسسات الت فقدوالتدریب أیضاً أصبح عن بُعد.   حیث أن التعلیم

 ،2019(الحمادي، كما نھجت المؤسسات االقتصادیة أیضاً نھج التدریب عن بُعد دون التقید بزمان أو مكان 

 .)37ص

ً برحیاة الموظف عند مباشرة العمل، حیث تعد الشركات في  ویعتبر التدریب أول خطوة  امجا

حتى  للموظفر لى التدریب الدوري والمستمإبمھام عملھم، باإلضافة ن القیام للموظفین لیتمكنوا م تدریبیة

 .یتمكن من القیام بأعمالھ

ً تعلیمیة وتدریبیة إلى  ذلك النوع منویمكن تعریف التدریب عن بُعد: " التعلیم الذي یقدم فرصا

 ).4: ص2019المتدرب دون إشراف من المدرب ودون االلتزام بوقت ومكان محدد (الحمادي،

 اإللكتروني: أھم میزات التدریب عن بُعد أو ما یسمى بالتدریبومن 

 عد في أي وقت وأي مكان .إجراء التدریب عن بٌ  -1

 .التشغیلیةمن الموظفین مع توفیر في الكلف  أكثرلعدد  التدریبیةزیادة الفرص  -2

 بالعمل والتدریب في آن واحد. القیامإمكانیة  -3

بر الوسائل االلكترونیة، أفضل من التفاعل خالل التدریب تفاعل متلقي البرامج التدریبیة ع أنلوحظ  -4

 .)13،ص 2007التقلیدي (دویكات واألسمر، 
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 االتصال عن بُعد : ثانیاً:

ما  بمقداریرة وسائل االتصال الحدیثة. وأصبح یقاس مدى تقدم أي مؤسسة خانتشرت في اآلونة اال

بین الدوائر والمؤسسات المختلفة عبر عدة وسائل لكھ من وسائل االتصال الحدیثة، وتتم عملیة االتصال تتم

 مختلفة وھي : 

بقدرتھا على نقل البیانات كثیرة لعدة أشخاص  اإللكترونیةتمتاز االتصاالت  :كترونيإللالتبادل ا -1

ویزید من العملیات  األخطاءلكتروني یقلل من ن التبادل اإلأكما  ،وبأقل تكالیف من استھالك للورق

استخدام البرید  وتشمل، ویساھم في تقدیم أفضل الخدمات للعمالء التنافسیةویزید من القدرة 

 .)5: ص2008 (علوطي، اإللكتروني.

مكان التقلیدي بمكان وجود الموظف، والذي الخاللھ ربط  ویتم ذلك من البث عبر القمر الصناعي: -2

 .(Perez and other 2002, p2)والزبائن  الموظفین یساھم في حل المشاكل التي تواجھ

 مرتبط بمقر الشركة الرئیسي (جري في المنزل من خالل مكتب وذلكالمكاتب اإللكترونیــة:  -3

 .)60، ص2001، وآخرون

 المؤسساتویتم من خالل الھواتف الذكیة عمل لقاءات بین العاملین في  تطبیقات الھواتف الذكیة: -4

 .لتطبیقاتاالل ھذه خوالشركات بحیث یتم عقد اجتماعات واتخاذ قرارات من 

ً توفیرھا للموظفین العاملین عن بُعد  یتطلبعلى ان استخدام وسائل االتصال اإللكترونیة  دائما

أصبحت  ھي خدمةمكان العمل االفتراضي و انتھا وكذلك توفیر خدمة االنترنت في المنازل أویوإدامة ص

 .)3، ص2014 متوفرة وفي متناول الجمیع (إسماعیل:
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 لثالمبحث الثا

 وتحدیات العمل عن بُعد في قطاع التأمین فوائد

 مقدمة: 

تتأثر بیئات العمل بالظروف والعوامل الخارجیة والداخلیة المحیطة بھا، حیث تدفعھا ھذه الظروف 

وقد ساعد توفر وتحقیق األھداف،  للتكیف واإلنتقال إلى مستویات أعلى وتتخذ أسالیب جدیدة لتنفیذ األعمال

 حیث شھدت العقود األخیرة قفزات ھائلة في أسالیب؛ التطوراتفي ھذه یة ادالعلمیة واالقتصالوسائل 

السیر  للتعامل مع ظروف اقتصادیة وصحیة استثنائیة أو كنتیجةإدارة األعمال وتسییر الوظائف  وأشكال

جدید ھذا النھج ال ، إال أن تطبیقبتوجھات جدیدة إداریة أو إستراتیجیة مختلفة تفرضھا توجھات وأفكار حدیثة

جاء في الحقیقة نتیجة اإلرادة الجادة لدى القیادات في تغییر أسالیب إدارة العمل واإلنتقال من الشكل التقلیدي 

بالشكل األمثل وتحقیق أھدافھا، ولعل  الموارد البشریةبما یتیح استغالل و إلى أشكال أكثر حداثة وتطوراً،

متعددة كان طاق ال بأس بھ على مستوى العالم وألسباب عد) من اآللیات المستخدمة على نآلیة (العمل عن بُ 

 التقنیةوسائل تخفیض حجم اإلنفاق العام لدیھا وذلك باستغالل في الحكومات والشركات من أبرزھا رغبة 

 .في تسییر أعمالھا الحدیثة

 إلى توسیع رقعةأدى إلى مضاعفة الحاجة  -جائحة كورونا - 2020آذار ما یعایشھ العالم منذ ن إ

للتخفیف والحد من وطأة انتشار ھذه الجائحة وللحفاظ بسبب الحاجة  وھذه المرة ،عد بشكل سریعالعمل عن بُ 

اإلشكاالت وقد رافق تطبیق آلیات العمل عن بُعد الكثیرمن  .على صحة المواطنین واالقتصاد في آن واحد

ضعف برامج  لكالعاملین وكذلرغبة الكافیة لدى عدم توفر المھارات الالزمة وضعف ا أبرزھاكان من 

 . )315، ص 2020(أبو عامود،  المعنیة بتدریب وتأھیل العاملینالتدریب 

ً فوائد العمل عن بُعد  ،التحدیات البحث للوقوف على واقع ھذه ذاوألھمیة ھذا األمـر جاء ھ وأیضا

العمل عن بُعد في ي ف استشراف المستقبللى قطاع التأمین في األردن وفي مختلف القطاعات مع التركیز ع

 من خالل دراسة نظریة وعملیة. قطاع التأمین

یعتبر قطاع التأمین في األردن من القطاعات الھامة والحیویة في رفد االقتصاد الوطني، ویوجد في 

شركة تمارس تأمینات الحیاة  15شركة تمارس تأمین الممتلكات و  23شركة تأمین منھا  24األردن 

بي شركات تمارس التأمینات العامة فقط، بما فیھا التأمین الط 7ینات الممتلكات وبي إلى جانب تأموالط

باستثناء التأمین الطبي وشركة تأمین أجنبیة تزاول تأمینات الحیاة فقط. وقد  وشركة تمارس التأمینات العامة
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وظفة ) موظف وم3016( 2020بلغ عدد الموظفین العاملین في قطاع التأمین في األردن خالل عام 

، ویتقاضون ما االتحاد األردني لشركات التأمین). (موقع 2019عام  الل) موظف خ3122(مقارنة مع 

 .)2020% من المصاریف اإلداریة (سمیرات، جریدة الغد، 85نسبتھ 

من حیث انخفاض  كوروناھذا وقد تأثر قطاع التأمین كباقي القطاعات بصورة مباشرة بجائحة 

، وفي المقابل التزمت شركات التأمین بإیفاء الموظفین عمالءلقدرة الشرائیة لدى الا انخفاضنتیجة  اإلنتاج

 عد أثناء جائحة، وقد انتقل قطاع التأمین في األردن إلى العمل عن بُ رھم العمالیة أثناء فترة الحظحقوق

 .كورونا وأثناء الحظر

ً  ص ومنھالقطاع العام والخا على وفریدة إن ھذه التجربة كانت حدیثة العھد ، قطاع التأمین أیضا

ووضع أسس فنیة  الوقوف على حیثیاتھاو ب ان ال تمر دون االستفادة منھایجھذه التجربة  أن ویرى الباحث

 اف على السلبیات لمعرفتھووقانونیة لضمان التطبیق األمثل لھا ومعرفة الفوائد واإلیجابیات لتعزیزھا والوق

 ووضع الحلول لھا.

 لمبحث من خالل المطالب التالیـة: وسیتم دراسة ھذا ا

 العمل عن بُعد.في  : نماذج عربیة وعالمیةالمطلب األول

 العمل عن بُعد في القطاعین العام والخاص.في  األردنیةتقییم التجربة  :المطلب الثاني

 التأمین في األردن وآفاقھ المستقبلیة . في قطاع العمل عن بُعد الثالث: فوائد وتحدیات المطلب
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 المطلب األول
 نماذج عربیة وعالمیـة في العمل عن بُعد

 ً ھو نظام موجود قبل وجود جائحة كورونا ولھ قوانین  فإن نظام العمل عن بُعد كما مر بنا سابقا

في  وتعلیمات واضحة، إال أن مرور دول العالم بجائحة كورونا أكد على الحاجة إلى نظام العمل عن بُعد

المطلب سنقوم بالتعرف على تجارب بعض المؤسسات والشركات  لعام والخاص، في ھذامؤسسات القطاع ا

 نا.وفي الفترات العادیة وفترة جائحة كور في الدول العربیة والعالمیة في العمل عن بُعد

 الفرع األول
ً  تجارب العمل عن بُعد  ما قبل جائحة كورونا عربیاً وعالمیا

وغیر  بدائیةلكنھا كانت بطریقة  بتطبیق العمل عن بُعدم 1980الشركات العالمیة عام  تبدأ

بدأت  م 2000م، وفي عام 1991أخذت ھذه التجربة مرحلة جدیدة عام  التكنولوجيرسمیة، وبعد التطور 

من  الغرب إلیھ دول تأن التجربة العربیة الزالت متأخرة عما وصل لعالم العربي. إالاالتجربة باالنتقال إلى 

بعض النماذج العربیة والعالمیة للعمل عن بُعد في ھذا الفرع سنعرض ألمثل للعمل عن بُعد. ل تطبیقھا اخال

 .كوروناما قبل جائحة 

 :  الً: نماذج عالمیة في العمل عن بُعدوأ

 SAP JOBS: (Systems Applications , and Products in Dataشركة  -1

Processing)  تأسست شركةSAP  لمھندسین األلمان) من ا6على ید ( 1972عام 

ظمة نالشركة العدید من نظم المعلومات واأل أنتجت ، وقدالمختصین في مجال الحاسوب

 ھذا ویسمح My SAPخاصة بإدارة الشركات والمنظمات ومن أشھر منتجاتھا الالمعلوماتیة 

تعد شركة والفواتیر،  وإصدار بعض في معامالت الشراءالالنظام بربط الشركات في بعضھا 

SAP  من كبرى الشركات في مجال تقنیة المعلومات وتعتبر من أفضل الشركات في العالم في

حیث تعمل على توظیف  ) موظف على مستوى العالم،75000( وتضم مجال العمل عن بُعد

الفعلیین الذین یعملون  ن عدد الموظفینأمن منازلھم حیث  مویدیرون أعمالھ عن بُعد كوادرال

 .)2015داً ( إدارة شركة ساب، بصورة تقلیدیة محدود ج
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م، على ید بیل غیتس وبول 1975عام  Microsoftتأسست شركة  : Microsoftشركة  -2

قامت بإصدار  حیث بتسویق منتجاتھا ت، وبدأالشركة مدینة نیوكسیكو مقراً لھاواتخذت  نألی

ً كبیراً عام  Microsoft windows نظام من %  90واستولى على  1990الذي القى بیعا

حیث بدأ  Microsoft.netإلى  Microsoftانتقلت شركة . 1995مبیعات السوق في عام 

بلغ عدد  2013في عام و مبرمجین دولیین وتوظیفالكتروني لتسویق المنتجات  عملھا بشكل

) دولة یعملون 105) موظف موزعین في (Microsoft )110.000الموظفین في شركة 

ملیار  77.850لمنتجات وبیعھا ووصلت مبیعاتھا إلى ا وترخیصأغلبھم عن بُعد لتطویر 

( إدارة  2014عن بُعد عام  لشركة للعم 100الشركة من أفضل  دوالر أمریكي. وقد صنفت

 .)2015شركة مایكروسوفت، 

 :  ثانیاً: نماذج عربیة في العمل عن بُعد

لشركة كھمزة تعمل ھذه ا :للمستقلین في العالم العربي) (منصة العمل الحر شركة مستقل -1

وصل بین أصحاب الشركات والمشاریع وبین الباحثین عن عمل في الوطن العربي، تأسست 

في العالم  الموجودفي بریطانیا من قبل عبد المھیمن اآلغا وھدفھا تغطیة النقص  2000عام 

حیث ، لتلبیة احتیاجات المستخدمین العرب في المجاالت اإللكترونیة على االنترنت ؛العربي

وتسویقھا للشركات التي تحتاج موظفین في مجاالت  تص بتوفیر وظائف للمستقلین العربتخ

 عددة.تم

مستقرة التي یمر الجاءت فكرة إعمل بال حدود من رحم الظروف غیر  :شركة إعمل بال حدود -2

شركة غیر ربحیة مسجلة في  أنھا، حیث ي من إغالقات وظروف سیاسیةبھا الشعب الفلسطین

المتعلمین في األراضي الفلسطینیة  اءین األكفیلى توفر فرص عمل للفلسطینیفلسطین تھدف إ

الممیزة وتوظیفھم في  ھذه الشركة على استقطاب الكفاءات فكرة تقوم بنظام العمل عن بُعد.

وعالمیة من خالل التواصل مع دوائر شؤون الموظفین في ھذه الشركات. كما  شركات محلیة

(إدارة شركة أعمل بال  .مع شركات خارجیة لتأمینھا بموظفین دبالعمل عن بُع تقوم الشركة

 .)2015حدود، 
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  الفرع الثاني
 عالمیاً عربیاً وتجارب العمل عن بُعد أثناء جائحة كورونا 

، إال أن العمل المرن التشریعاتي بعض فأو ما یُسمى  على الرغم من وجود نظام العمل عن بُعد

 أن الجمع بین  على المحك، حیثبعض الدول اقتصادیات ت عضالعالم ووورونا فرضت نفسھا على جائحة ك

ان یسیر االقتصاد بصورة منتظمة مع التضحیة بالجانب الصحي وما  فإما ؛معادلة صعبة لصحةاالقتصاد وا

وما یصاحبھ من التأثیر  اإلغالقاتمن خالل  أو حمایة األفراد، وفیاتیصاحبھ من ارتفاع عدد اإلصابات وال

 االقتصاد لھذه الدول .على 

في  حل وسط بحیث تقوم المؤسسات ھذه االعتبارات أن علیھا إیجاد وعلیھ وجدت الدول تحت وطأة

منع  من خالل عمل موظفیھا عن بُعد وبذات الوقت بطریقة مختلفة ام والخاص بتقدیم خدماتھاالقطاعین الع

 دیة وذلك منعاً النتشار العدوى بین األفراد. واالختالط الیومي الذي كان یحدث في الظروف العاك االحتكا

  :أثناء جائحة كورونا نماذج عالمیة في العمل عن بُعد أوالً:

ً ھولندا تفوقاً عالمی أظھرت :ھولندا -1 اء فترة كورونا، حیث یرى أثن العمل عن بُعدفي التكیف مع  ا

د. والسبب في ذلك أنھ جائحة كورونا عززت لدیھم ثقافة العمل عن بُع أن ون في ھولنداالموظف

 أنأي  عن بُعدھولندا كانت تعمل في  من القوى العاملة%  14.1وقبل حدوث الجائحة فإن 

من القوى العاملة في بریطانیا %  4.7 أنفیما تشیر األرقام  ،ھذه الفكرة موجودة قبل الجائحة

تعمل في ھذه  في الوالیات المتحدةمن القوى العاملة   % 3.6 تعمل في األصل عن بعد وأن

ولعل من أسباب نجاح . الطریقة مما یجعلھا في موقع متقدم في تطبیق فكرة العمل عن بُعد

بین الموظف  ةأثناء فترة كورونا ھو عنصر الثقة المتبادل ھولندا في تطبیق فكرة العمل عن بُعد

وقد ذھبت شركة  عّن بُعد. ن البنیة التحتیة المناسبة للعملالموظفی وصاحب العمل وكذلك امتالك

ING إشارة إلى ثقة  منح موظفیھا إجازات رسمیة عادیة أثناء عملھم عن بُعد في الھولندیة إلى

 اولوتح الشركات بموظفیھا بقیامھم بأعمالھم بصورة متمیزة أثناء وجودھم في منازلھم،

و  Twitterشركتا  ألمحتالوالیات المتحدة وبریطانیا االستفادة من التجربة الھولندیة حیث 

Barclays الموظفین یومیاً إلى مكاتبھم  أن المكاتب في المدن أصبحت شیئاً مكلفاً وأن ذھاب

 أصبح شیئاً من الماضي، وھناك دراسة جادة لدى الشركتین طویلة األمد لتمویل العمل عن بُعد

 .(BBC, 2020)بعد فترة كورونا 
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من العاملین في بریطانیا %  65 أشارت دراسة أصدرھا مركز دیموس لألبحاث أن بریطانیا: -2

في المنازل  من الذین عملوا% 79 فیما أظھرت الدراسة أن ،قد تحولوا عن العمل من المنزل

، وكانت ھذه الدراسة قد أجریت في رفع القیود باالستمرار في ھذا النھج حتى بعد یرغبون

التي  حملة التطعیم دبع 21/6/2021الحظر بتاریخ  قیود أعقاب إعالن بریطانیا رغبتھا برفع

بعد  حتى العمل عن بُعد یغةد أعلنت شركات رغبتھا المضي بصوق رتھا الحكومة البریطانیة.جأ

بشكل كامل، وبررت ھذه الشركات ذلك برغبتھا زیادة انتاجیة الموظفین، وخلق بیئة  القیودرفع 

میاً كل من الخطوط ة لھم، وكذلك توفیر مبالغ كبیرة كانت تدفع كإیجارات. وقد أعلنت رسنآم

أحد كبرى  PricewaterhouseCoopersوشركة  HSBCالجویة البریطانیة وبنك 

التي تجمع بین العمل في المكاتب  نیتھا انتھاج سیاسة العمل الھجینشركات التدقیق في بریطانیا 

ً  HSBCحیث قامت إدارة شركة . والعمل عن بُعد موظف من العمل في  1200 بإبالغفعلیا

 .)2021، اإلخباري المملكةموقع م بصورة فعلیة (منازلھ

حیث  ،جائحة كورونا سیصبح نھجاً بعد العمل عن بُعد وقد أكدت التقاریر واإلحصائیات إلى أن 

ً أظھر أجرت في العاصمة البریطانیة ستدعم  األعمالنصف أن  غرفة تجارة لندن استطالعا

 بریطانیا عن صفقة تسمح بحوالي في  Charter  Santanderوكشف بنكالعمل عن بُعد، 

موظف بالعمل بشكل ھجین بین المنزل ومكان العمل التقلیدي، فیما أعلنت شركة  5000

Nation wide  موظف  13000نیتھا السماح لـ  في بریطانیا العقارات شركاتأحد أكبر

  ).2020(موقع العربیة اإلخباري  مكان عملھم حریة التحكم في تحدید

أشارت دراسة صدرت عن منظمة  :أثناء جائحة كورونا بُعدعربیة في العمل عن  نماذج ثانیاً:

) على قضایا التشغیل وأسواق العمل 19-(كوفید  كوروناالعمل العربیة بعنوان تأثیرات أزمة 

المنزل)  (من إلى تحول نسبة كبیرة من القطاع الخاص للعمل عن بُعد ،العربیة أشارت

فیما بین القطاعات لعدم إمكانیة  نتاجیةتفاوت في اإل ث. وحدونیةاإللكترباستخدام التقنیات 

 أن العمل عن بُعد البناء. وقد أكدت ذات الدراسة في بعض القطاعات مثل قطاع العمل عن بُعد

االقتصادي  یعتبر نشاط مناسب لرفع معدالت االلتحاق في العمل والمشاركة الفعالة في النشاط

ً  ،ت الخاصةخاص المرأة وذوي االحتیاجا إذا ما أحسن  أن ھذه المعطیات على وقد أكدت أیضا

جاد الكثیر من فرص العمل، وفتح آفاق یإ استخدامھا وتوظیفھا سیكون لھا آثار إیجابیة في

 .)31، ص2020واسعة وواعدة ومتطورة (منظمة العمل العربیة، 
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أثناء فترة  نستعرض تجارب بعض الدول العربیة موضوع العمل عن بُعد وفیما یلي 

 .كورونا

في الحكومة االتحادیة  : صدر في اإلمارات دلیل تطبیق العمل عن بُعداإلمارات العربیة المتحدة -1

 دلیل ووھ ،2020إجرائیة في الظروف الطارئة وذلك خالل شھر آذار من عام  وإرشادات

. حیث حدد في المؤسسات الحكومیة شامل یتضمن بیان الوسائل الالزمة لتطبیق العمل عن بُعد

بشكل جزئي حیث یمكن للموظف  العمل عن بُعد في شكلین األول؛ الدلیل أنواع العمل عن بُعد

بنسب  ،الرئیس ومكان العمل عن بُعد طلب جھة عملة تقسیم وقت عملھ بین المقر على بناءً 

 ً  نيوالثا ،األسبوع أو الشھر فيمتساویة أو مختلفة وقد یكون ذلك ساعات في الیوم أو أیاما

التي یمكن تأدیتھا بشكل كامل من  الوظائف ، على أن تكون منبشكل كامل العمل عن بُعد

للعمل عن بُعد   خارج مقر العمل الرسمي، وقد حدد الدلیل معاییر اختیار الوظائف المالئمة

 وھي كما یلي :

 أن تكون الوظائف ذات طبیعة قابلة للتجزئة. -

 أن تكون الوظائف قابلة لألتمتة . -

 محددة یتم التعامل معھا وفق أنظمة إلكترونیة. تخالدتتطلب الوظائف من أ -

 أیة معاییر أخرى تقررھا الجھة بالتنسیق مع الھیئة االتحادیة للموارد البشریة الحكومیة. -

والتطبیقات اإللكترونیة التي یجب استخدامھا بما یضمن  العمل عن بُعد وقد تضمن الدلیل بیان آلیة

كما تضمن الدلیل حقوق الموظف االتحادي، وكذلك التزاماتھ،  ،وبجودة عالیة للمواطنتقدیم أفضل خدمة 

جدول المھام والمسؤولیات المرتبطة  فقد تضمن الدلیل بیان م من ذلكھواأل .وبیان ضوابط العمل عن بُعد

 .)2020في اإلمارات،  تطبیق العمل عن بُعد في ظل الظروف الطارئة (دلیل بالعمل عن بُعد

 طینوالتو فقد قررت وزارة الموارد البشریة اإلمارات العربیة المتحدةفي  ا في القطاع الخاصأم

 ،من المجموع العام للموظفین لدى المنشاة الواحدة%  30خفض عدد العاملین في القطاع الخاص إلى 

مقر العمل  اجد فيالتو ین ال تتطلب مھامھم الوظیفیةذللعاملین ال بالتوازي مع تطبیق نظام العمل عن بُعد

 (موقع وزارة الموارد البشریة والتوثیق اإلمارات العربیة المتحدة).
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 وزارة الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة الدلیل أصدرت المملكة العربیة السعودیة:  -2

والذي یوضح المصطلحات والمفاھیم  ،في القطاع الخاص اإلرشادي المؤقت للعمل عن بُعد

حیث أكد الدلیل أن العمل عن . القطاع الخاص والعاملین في على المنشآتبات والحقوق والواج

 ھدف العمل عن بُعدیو، الفترة الماضیة ماط العمل الجدیدة والتي القت رواجاً فينیعّد من أ بُعد

أعمالھم السیما مع التطور التقني  ءوأصحاب العمل مرونة أكبر في أدا العامل إلى أعطاء

بل التواصل المرئي، وقد أثبتت فاعلیتھ في الظروف الخاصة وضمان وس إداراتوتوفر 

تتعلق بالعمل عن بُعد مثل األوعیة  التي المصطلحاتحدد الدلیل بعض كما  استمراریة األعمال.

مات التي تمكن العامل واألنظمة والتطبیقات ووسائل تقنیة المعل: "أنھا التقنیة والتي عرفھا على

لدى جھة العمل والتي تتمثل في  قد حدد الدلیل متطلبات العمل عن بُعد، و"من العمل عن بُعد

المسندة  واإلشراف على المھام العمل عن بُعد إنتاجیةوجود تقنیات تمكن جھة العمل من إدارة 

إلى العامل، كذلك وجود صالحیات للعامل تمكنھ من أداء عملھ. كما وضع الدلیل بعض 

والوثائق المحفوظة لدیھ  ا، الحفاظ على سریة المعلوماتااللتزامات على الموظف من أھمھ

األمن السیبراني واالتصال عن بُعد المنصوص تعلیمات ، وكذلك االلتزام ببالعمل والمتعلق

إلیھ  سلمةفي األدوات واألجھزة الم علیھا من جھة العمل، كما ألزم الدلیل الموظف بالمحافظة

االسترشادي المؤقت  مل متى طلب منھ ذلك .(الدلیلصاحب الع جھة العمل وأن یعیدھا إلى نم

 ).2020ص في القطاع الخاص ، للعمل عن بُعد
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 المطلب الثاني
 في القطاعین العام والخــاص في العمل عن بُعد تقییم التجربة األردنیـة

حكومة ، حیث أعلنت الكوروناكان األردن كغیره من دول العالم من الدول المتأثرة في جائحة 

، وقد صدرت نتیجة لھذه الجائحة عدة أوامر دفاع تتعلق 18/3/2020إجراءات الحظر الشامل بتاریخ 

القطاعین العام والخاص في  ما یتعلق بدوام الموظفین بتنظیم األمور داخل البالد، وقد كان من بینھا

األردنیة في  تقییم التجربةو وحقوقھم في األجر والحصول على بدل التعطل، في ھذا المطلب سنقوم بدراسة

 كورونا وبعدھا من خالل فرعین منفصلین. في القطاعین العام والخاص وبالتحدید قبل جائحة العمل عن بُعد

  الفرع األول
 كوروناالعمل عن بُعد في القطاعین العام والخاص قبل جائحة 

قبل  ریعات األردنیة العمالیةفي التش بنا سابقاً في ھذا البحث أن نظام العمل المرن موجود كما مرّ 

) 22( ) ویسمى نظام العمل المرن رقم5450( العدد الرسمیةفي الجریدة  وردجائحة كورونا وھو نظام 

موظفین العاملین وینطبق ھذا النظام على ال 4/1/2018 بتاریخ الرسمیة، وتم نشره في الجریدة 2017لعام 

أما نظام الخدمة المدنیة  ،ال ینطبق على كافة الموظفین) و3لفئات محددة في المادة ( في القطاع الخاص

، فقد جاء خالیاً من أي نصوص تتعلق 12/1/2020، والصادر بتاریخ 2020) لسنة 9( ذي یحمل رقمال

ً وكذلك الحال بالنسبة لقانون الضمان االجتماعي بالعمل عن بُعد أو العمل المرن  ، مما شكل فراغاً تشریعیا

 یحدث. قد مستقبالً تحسباً ألي طارئلموظفي القطاع العام والقطاع الخاص   یجب أن یتم معالجتھ

 القطاع العام قبل جائحـة كورونا: في  العمل عن بُعد أوالً:

غیر معروف في نظام الخدمة المدنیة وال  تبین فیما سبق أن نظام العمل المرن أو العمل عن بُعد

تدخل المشرع  تطلبیفراغ تشریعي وجود ب ما یرى الباحثك یوجد لھُ أي أحكام تتعلق بھ، وھو ما ینبئ

 لمعالجة ھذا األمر حفاظاً على حقوق جمیع األطراف مستقبالً.

الماجستیر في إدارة  أجراھا باحثان أردنیان لنیل درجة غیر منشورة (بدون أسم) وفي دراسة

 ھامة یمكن إجمالھا بما یلي :  نتائجإلى  الباحثانتوصل  جامعة دیبرتسن في ھنغاریا، األعمال قدمت إلى

والبنیة التحتیة للعمل عن بُعد، لكن یواجھ القطاع  األردن یملك اإلمكانیات الفنیةفي  أن القطاع العام -1

 العام مشكلة ھامة وھي غیاب اإلطار التشریعي لتنظیم ھذا النوع من العمل.

 بنیة التحتیة واألمیة التكنولوجیة .یواجھ القطاع العام في األردن تحدیات تتعلق بأمن المعلومات وال -2
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لیست كافیة وأنھا موجھة  (المقصود وقت الدراسة) إن القوانین التي أصدرتھا الحكومة لغایة الیوم -3

 فقط للقطاع الخاص.

 ).2020للموظفین في القطاع العام للعمل عن بُعد (فریج، أبو رمان،  تدریبیةضرورة توفیر برامج  -4

أشار تقریر دائرة اإلحصاءات العامة  :قبل جائحة كورونا القطاع الخاص في العمل عن بُعدثانیاً: 

وھو رقم یدعو إلى القلق، %  18.3أن معدل البطالة وصل إلى  ،2017حول البطالة في األردن لعام 

ً أفضل ما تقدمھ الوظائف لنحو إیجاد فرص عمل عبر االنترنت علیھ تم التوجھ  وبناء توفیر عائداً مادیا

، والذي یختلف 2017لسنة  )22(یة، وتم تنظیم ھذا الشكل من العمل بموجب نظام العمل المرن رقم التقلید

وحقوق اإلنسان بعمل قامت مؤسسة تمكین للمساعدة القانونیة فقد في بنوده عن مفھوم العمل عن بُعد، 

عن بُعد في القطاع الخاص للوقوف على ظروف العمل الخاصة بھم، ومعرفة مدى  دراسة على العاملین

وقد خلصت الدراسة إلى أن  ) عامل وعاملة80حیث أجریت الدراسة على ( ،على حقوقھم العمالیة حصولھم

وجود النصوص القانونیة في نظام العمل من رغم  علىحقوق العمال عن بُعد ضائعة وال ضمانات تحمیھم 

یمكن إجمالھا  العاملون عن بُعد في جوانب متعددة وقد بینت الدراسة جوانب الظلم التي یتعرض لھا ،المرن

 بما یلي :

 من العینة العاملین عن بُعد % 78 وفقاً للدراسة التي أجریت وجد أن : األجور وساعات العمل -1

ً ولغایة الساعة  حسب طبیعة  اً مساء 7في القطاع الخاص یعملون من الساعة الثامنة صباحا

ال  الشھري انھ ھنالك تدني في األجور إذ أن الدخل كما وجدت الدراسة العمل ومتطلباتھ.

 -150من العاملین عن بُعد تتراوح رواتبھم بین %  48) دینار اردني وأن 200یتجاوز (

ً وأن  250 األدنى لألجور وأن بعض  یتقاضون رواتب تقل عن الحد%  11دینار شھریا

 ن بُعد یتقاضون رواتب متأخرة.الموظفین ع

من  یعاني العاملین عن بُعد في القطاع الخاص من حرمانھم   اإلجازات وساعات العمــل: -2

في وعملھم یكون من المنزل  نبسبب أ ؛اإلجازات والعطل الرسمیة بما فیھا العطل األسبوعیة

دم جواز تشغیل التي تشیر إلى ع ؛) من قانون العمل57مخالفة صریحة لنص المادة (ذلك 

م العطل الرسمیة فإنھ یتقاضى ) ساعات یومیاً وإذا تم تشغیل العامل في أیا8من ( العاملین أكثر

حده األدنى ساعة وربع مقابل كل ساعة من أجره المعتاد، كما یحرم العاملون عن بُعد من أجر

لعمل المعمول ) من قانون ا65مخالفة صریحة لنص المادة ( عتبرت والتي  اإلجازات المرضیة

 بھ.
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إلى قانون الضمان  إخضاعھملم یتم  العینةجمیع أفراد  أنأكدت الدراسة  الحمایة االجتماعیة: -3

 االجتماعي كما أنھم غیر مشمولین في التأمین الصحي من الشركات.

ملین عن بُعد في القطاع الخاص عدم وجود استقرار وظیفي حیث ایؤكد الع :االستقرار الوظیفي -4

 غناء عن خدماتھم بصورة تخالف القانون (الفصل التعسفي).یتم االست

یفتقر العاملین عن بُعد في القطاع الخاص إلى توافر شروط الصحة  الصحة والسالمة المھنیـة: -5

مخاطر  والسالمة المھنیة وأنھم یؤدون أعمالھم في ظروف غیر مالئمة وقد یعرضھم إلى

 صحیـة ونفسیة.

 الفرع الثاني
 ناووالخاص في ظل جائحة كور في القطاعین العام العمل عن بُعد

 

العام القطاع  القطاع العام والخاص، وجد في في ظل الغیاب التشریعي لقوانین تنظیم العمل عن بُعد

ن نظام العمل المرن حیث أ. كما ھو الحال في القطاع الخاص نفسھ أمام تجربة جدیدة تحتاج إلى عالج

 في المادة الثالثة منھ وھم :  القانون ألنھ حدد فئات نص علیھا ل عن بُعدالمشار إلیھ ال ینطبق على العم

 ) سنوات متصلة.3العامل الذي أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل ( -1

 أحد  الذي یتولى رعایة طفل أو الحامل أو العامل العامل الذي لدیھ مسؤولیات عائلیة ویشمل المرأة -2

 بب إعاقة أو مرض .أو رعایة كبار السن بس العائلة أفراد

 العامل المنتظم بالدراسة الجامعیة. -3

 العامل ذو اإلعاقـة. -4

وأمام ھذا  ،الخاصي القطاع فتخرج عن موضوع الموظف العادي  الفئة من الموظفینوھذه  

بدون وجود نصوص  بتقدیم خدماتھا عن بُعد للعمالء الخاصفي القطاع  الشركاتالفراغ التشریعي قامت 

ولعل تجربة القطاعین العام والخاص في فترة كورونا، تستدعي  ،العمل والموظف تحفظ حقوق صاحب

في المستقبل  والعبر لتنظیم العمل عن بُعد إعادة النظر في كافة اإلجراءات وعلینا أن نستخلص الدروس

 بشكل أفضل .
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نیة أثناء فترة دیوان الخدمة المد سارعفي القطاع العام أثناء فترة كورونا:  أوالً: العمل عن بُعد

دولة رئیس الوزراء رقم  عمیموذلك بعد ت ،إصدار دلیل إرشادي للدوائر الحكومة للعمل عن بُعد الحظر إلى

 24/3238رقم وتعمیمي معالي رئیس مجلس الخدمة المدنیة  16/3/2020تاریخ  10/13/1/8361

رقم  والسیاساتالمؤسسي  وتعمیم معالي وزیر دولة لتطویر األداء 15/3/2020تاریخ  24/3239ورقم 

ق ضوابط فعلى أھمیة استمرار العمل و عامیم، حیث أكدت ھذه الت15/3/2020تاریخ  10/13/1/8289

 للمحافظة على الصحة والسالمة .

 الواجب توافرھا للعمل عن بُعد للمدیر والشروط وقد تضمن الدلیل إرشادات العمل عن بُعد

 (دیوان الخدمة المدنیة، دلیل إرشادي العمل عن بُعد للعمل عن بُعد  ةالتكنولوجی المتطلباتللموظفین وكذلك 

 لموظفي الخدمة المدنیة).

التي أجرتھا اللجنة  لعل الدراسة :القطاع الخاص أثناء فترة كورونافي  العمل عن بُعد ثانیاً:

وعلى أعمال  نحوه اتعلى االتجاھأثناء فترة حظر التجوال  أثر العمل عن بُعد"الوطنیة لشؤون المرأة حول 

تعطي مؤشراً حقیقیاً على واقع العمل  2020ي شھر أیار عام ف "داخل األسرة واألعمال المنزلیة الرعایة

یمكن  حیث توصلت الدراسة إلى نتائج ھامة ،خالل فترة كورونا في القطاع الخاص في األردن عن بُعد

 ).2020 ،المرأة اللجنة الوطنیة لشؤون (دراسة إجمالھا بما یلي:

ً من قبل استعداداً لم یكن ھنالك  -1 لضمان استمراریة العمل في  والمؤسسات المنشآت كافیا

العاملین عن بُعد المعرفة التامة في آلیات العمل، كما لم یكن  الظروف الطارئة، ولم یكن لدى

 لدى العاملین عن بُعد معرفة في كیفیة احتساب ساعات العمل.

المھارات الكافیة للعمل عن بُعد كما لم یكن لدیھم الوسائل  عدعدم امتالك العاملین عن بُ  -2

عالوة على ضعف شبكة إلیھم لة وبُعد وإتمام المھام الموك الكافیة للعمل عن التكنولوجیة

 (االنترنت). شبكة المعلومات االنترنت بسبب الضغط الھائل على

ً صع أظھرت الدراسة -3  زل والقیام بأعمال الرعایةن المنم بة الجمع بین العمل عن بُعدوأیضا

مع  یتعارضبما ال وتشجیع العمل عن بُعد وضع أسس وقواعد ل یتطلبمما  ،المنزلیة

 االلتزامات المنزلیة والعائلیة.

قھ في قیلم تكن بالمستوى المطلوب تح في العمل عن بُعد ویرى الباحث ان التجربة األردنیة

األردن حیث في  مفاجئة التي صاحبت إعالن الحظر الكليالقطاعین العام والخاص، وذلك بسبب الظروف ال
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قصیرة  إستراتیجیةلعمل خطط  القطاع العام والقطاع الخاص لم یكن لدیھا االستعداد الكافي مؤسساتن أ

وخاصة في القطاع الخاص، فقد  أن ھذا ال ینطبق على كل المؤسسات ة مثل ھذه الظروف، إالھلمجاب مداأل

لقطاع الخاص إدامة العمل لدیھا بسبب مرونة اإلدارة فیھا وامتالكھا الوسائل بعض مؤسسات ا طاعتاست

حیث استمرت تلك الشركات بتقدیم  الالزمة وامتالك موظفیھا المھارات الالزمة للعمل عن بُعد، التكنولوجیة

برات ھذه على وزارة العمل االستفادة من خ ویتمنى الباحث .دة عالیة وبخدمة ممیزةوخدماتھا للعمالء بج

لتنھج  وتعمیمھا على كافة الشركاتفي ھذه الشركات  لطریقة العمل عن بُعد )دراسة حالة(الشركات وعمل 

 في المستقبل. في حال حدوث طارئ ذات النھج

ألحد األسباب التالیة  یُعزىیمكن ان  عدم قدرة بعض المؤسسات في العمل عن بُعد على أن أسباب

 :مجتمعة أو األسباب

ة اإلدارة على اتخاذ إجراءات حاسمة في مثل ھذه الظروف نتیجة عدم المرونة التي عدم قدر -1

 تؤدي إلى عدم التكیف مع الظروف وخاصة الطارئة منھا.

عدم توافر الوسائل التكنولوجیة الالزمة لتواصل الموظفین مع اإلدارة أو الموظفین مع  -2

 العمالء.

 مل.افتقار بعض المؤسسات لروح الفریق الواحد للع -3

الطارئة نتیجة عدم وجود  الظروففي  عدم وجود خبرات لدى الموظفین في العمل عن بُعد -4

 برامج تدریبیة لموجھة ھذه الظروف.

، فاإلدارة الذكیة تعمل على الطارئة مواجھة الظروففي  عدم وجود خطط لدى اإلدارات -5

 االستعداد ألي طارئ قبل وقوعھ.

 ن الذي یحّد من قدرتھم على اإلنتاج واإلبداع.ضعف الوالء الوظیفي لدى بعض الموظفی -6
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 المطلب الثالث
 في قطاع التأمین وآفاقھ المستقبلیـة فوائد وتحدیات العمل عن بُعد

عن الفوائد  مجملھخرج في یین ال مفي قطاع التأ إن الحدیث عن فوائد وتحدیات العمل عن بُعد         

في  ى أن الباحث وجد من األفضل الخروج عن الطابع التقلیديعل، رأي قطاع آخ والتحدیات التي تواجھ

اشتملت الدراسة أیضاً  لھذا السبب والتحدیات بأسلوب نظري، الل الحدیث عن الفوائدخطرح الموضوع من 

ین من مدراء وموظفین ممن العاملین في قطاع التأ على عینةتوزیع استبانة في  تمثل يعلى جانب عمل

) منھا، 217استرداد () موظف، تم 230، حیث بلغ عدد أفراد العینة (الحظرفترة  عملوا عن بُعد خالل

 والتوصیات.  والنتائج العملیةوسیتم إفراد جانب مستقل للدراسة  ) استبانات، ھذا3ق تم اھمال (وبعد التدقی

ن ر من استعراض الفوائد والتحدیات للعمل عن بُعد في قطاع التأمین مضیأنھ ال  الباحث یرىو

 الجانب النظري . ثراءللدراسة العملیة أھمیتھا في إویبقى  يالجانب النظر

فرعین األول  خاللمن  بقطاع التأمین ھذا وسیقوم الباحث ببیان فوائد وتحدیات العمل عن بُعد

للتحدیات ، أما الفرع الثالث فسیتم الحدیث عن اآلفاق  سیخصص للسلبیات واإلیجابیات والثاني سیخصص

 لیة للعمل عن بُعد في قطاع التأمین.المستقب

 الفرع األول
 في قطاع التأمین العمل عن بُعد سلبیات وإیجابیات

في قطاع التأمین وھذه المزایا یمكن استخالصھا من المزایا العامة  عدیدة ھي مزایا العمل عن بُعد

 إجمال ھذه المزایا بما یلي:ویمكن  في مختلف القطاعات وكذلك األمر بالنسبة إلى السلبیات للعمل عن بُعد

 أوالً: اإلیجابیات :

، أن كالیفورنیاوزیادة كفاءة الموظف، إذ أثبتت دراسة أجریت في والیة  اإلنتاجیةزیادة  -1

 5.12كفاءة الموظفین العاملین عن بُعد زادت عن أقرانھم العاملین في موقع العمل بنسبة 

نسبة أن  الوالیات المتحدة في Stanfordبالمائة، كما كشفت دراسة أخرى أجرتھا جامعة 

كما  ،عندما سمح لھم العمل عن بُعد% 13وصلت إلى  الموظفین لدى اإلنتاجیةالزیادة في 

ً  Texasكشفت دراسة أجرتھا جامعة   زادت من ملین عن بُعداان ساعات العمل لدى الع أیضا

، 2004دي (شیشكلي، ساعات عما كانوا یقدمونھ أثناء تواجدھم في مكان عملھم التقلی 5-7

إلى زیادة كفاءة الموظف، ففي دراسة میدانیة استنتج  العمل عن بُعد كما یؤدي ).8ص
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المشرفون على الدراسة أن كفاءة الموظف عن بُعد أفضل من أقرانھم العاملین في الموقع بنسبة 

سیقلل العمل عن بُعد  لى ذلك فإن نظام إ) إضافة 2007االنتاج اإلعالمي،  % (مركز 12.5

على سبیل المثال انخفضت اإلجازات المرضیة لإلناث الآلتي یعملن ، فمن اإلجازات المرضیة

من المتفق كما أنھ ، ، مقارنة مع اإلناث في مجموعة القیاسإلى خمسة أیام في السنةعن بُعد 

ة العمل یمتاز بالمرونة والتقلیل من النفقات، ووفقاً لتقریر أصدرتھ منظم علیھ ان العمل عن بُعد

رابح رابح" خانة صیغة "في  وضعھ یقع عن بُعد یؤكدون بأن المؤیدین للعمل نبأ أشار دولیةال

(فلیح  من العمل عن بُعد وصاحب العمل ) یكسبونمل (العا التي تعني أن طرفي المعادلة

لقیاس مؤشرات الرأي، وشملت الدراسة  ABESوأجرى معھد  ).206، ص2017وقزمار، 

ن یعملون % من الذی 54وخالل الجائحة، حیث خلصت الدراسة إلى أن  عامل قبل 7000

أكثر إنتاجیة مما كانوا علیھ وقت العمل في المكتب، وأن ثلثیھم  أصبحوابانتظام من المنزل 

تمكنوا من التوفیق بین متطلبات العمل واألسرة على نحو أفضل في حین الكثیر من العینة عبر 

الشناق، مقال منشور في جریدة  (م إلى مكاتبھم وتوفیر الوقتتنقلھعن سعادتھم بسبب عدم 

 ).2020الرأي، الزاویة اإلقتصادیة، 

في قطاع التأمین إلى خفض التكالیف على الشركات إذ أن وجود الموظف  یؤدي العمل عن بُعد -2

 تي تدفعھالبالتكالیف النفقات اإلداریة ا ویقصد، یزید من نفقات الشركة داخل مكاتب الشركة

وكذلك خدمات  استخدام المرافق والقرطاسیة عملھ من إلى مكانالشركة نتیجة حضور الموظف 

في  لإلقتصاد لفرصة في بعض األحیانالعمل عن بُعد یتیح اأن  واألھم من ذلك ،اإلشراف

كورونا قام موظفو  أنھ وأثناء فترة العملیةالتجربة  أثبتتإیجار العقارات والمكاتب، وقد  نفقات

حیث تم استقطاب عمالء جدد. كما تم  ،بعض الشركات بالعمل عن بُعد من منازلھمفي  عاتالمبی

(مصادر متعددة من  عمل زیارات للعمالء ودون الحاجة إلى الرجوع إلى مكاتب الشركة

 موظفي شركات التأمین).

ً إمكانیة االستعانة بخبر من الفوائد اإلیجابیة للعمل عن بُعد -3 ات متعددة في قطاع التأمین أیضا

، فعليحضور الاللخدمة دون الحاجة إلى حیث یتم تقدیم ا ،ومن مناطق مختلفة وبتكالیف أقل

م ك المستشارین القانونیین لتقدییمكن االستعانة بالخبراء االكتواربین وكذل فعلى سبیل المثال

ن خالل وم ھكما ان .والقانونیة دون الحاجة للحضور إلى مقر الشركة االستشارات التأمینیة
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بأعمالھم من  یقوموناستقطاب موظفین بمھارات مختلفة بحیث  إمكانیةتبین  العمل عن بُعد

 وغیره. اإللكتروني والتسویقالمنزل بإبداع أكثر مثل أعمال التصمیم الدعائي 

زیادة المرونة في العمل وتحقیق الالمركزیة إلى ین مقطاع التأفي  یؤدي العمل عن بُعد -4

وسائل المرونة في إدامة العمل  وفیرتؤدي إلى ت ن بیئة العمل عن بُعد، حیث أةیمیالتنظ

داً على حیث أن النظام المركزي الھرمي یضع قیو ،القرارات والتخفیف من المركزیة في اتخاذ

 ل المنشأة تكالیف إضافیة.مّ سرعة اتخاذ القرارات ویح

على الموظف، ففي دراسة  العمل تخفیف ضغوطات في قطاع التأمین إلى یؤدي العمل عن بُعد -5

قناة األلمانیة الیوم أنھ وقبل الجائحة كان  ونشرتھا (DEK)أجراھا التأمین الصحي األلماني 

%  15ا تراجعت نسبتھم إلى ممن الموظفین بضغوطات العمل المتواصلة، بین%  21یشعر 

لم یتعرضوا إلى  خالل العمل من المنزل أثناء فترة كورونا، فیما ارتفعت نسبة العاملین الذین

ویضیف الرئیس التنفیذي للتأمین . % 57إلى %  48 أحیاناً من إلیھضغط مطلق أو تعرضوا 

الصحي األلماني أندریاس شتورم" أن العمل في المنزل ال یخفض فقط من خطر اإلصابة 

 : مقال منشور في2020 مقال بدون أسم،" (ة، بل یحقق أیضاً التوازن النفسيبالعدوى الفیروسی

 .)صحیقة الشرق األوسط

ص لدى فئات بشكل عام وباألخ البطالةقطاع التأمین على خفض نسبة في  العمل عن بُعدیساعد  -6

وبتكالیف أقل  حدیثي التخرجیوفر فرص جدیدة للموظفین  العمل عن بُعدأن  معینة محددة، إذ

یرغبن بالعمل من یمكن ان یوفر للنساء اللواتي  العمل عن بُعد على شركات التأمین، كما أن

(فلیح،  ذوي االحتیاجات الخاصة المنازل فرصة بإیجاد فرص عمل، كما ھو األمر بالنسبة إلى

وفرت فرص  من ذلك حیث إلى أبعد وقد ذھبت الوالیات المتحدة. )207، ص 2017 قزمار،

 الشركاتفي  لنزالء السجون، والذین یتقاضون رواتب وكأنھم على رأس عملھم العمل عن بُعد

 ً دخل لھم  وتوفیرفي خطوة للتعاون مع منظمات حقوق اإلنسان في إصالح السجناء اجتماعیا

 ).2013صحیفة األیام، مقال منشور، ( وجودھم في السجن ءھم اثناوألسر

الوقود حیث ان عدم ذھاب  يفمن الفوائد غیر المباشرة للعمل عن بُعد في التأمین ھو االقتصاد  -7

فر من استھالك الوقود نتیجة عدم استخدامھ وسائل المواصالت أو مكان عملھ یو الموظف إلى

التلوث البیئي، ففي  مركبتھ الخاصة، مما یؤثر ذلك أیضاً من ناحیة إیجابیة على تخفیف معدالت

من تنقالت العاملین %  20جنوب كالیفورنیا وجدت إدارة التحكم في جودة الھواء أن تخفیض 
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كیلوغرام من أول أكسید الكربون  125التلوث بمعدل خفض كمیة في  لمدة یومین ساھم

 ).206، ص2017وقزمار،  حالسنة لكل شخص (فلیفي  النیتروجین أكسیدمن  7.7 وحوالي

 في قطاع التأمین:  ثانیاً: سلبیات العمل عن بُعد

 ،بالدراسة أنھا أمور افتراضیة ونظریة یرى األغلب ممن تناول موضوع سلبیات العمل عن بُعد

حتى یتم  على أن ذلك ال یمنع من ذكر السلبیات .یجابیات أكثر من السلبیات وھو ما یؤیده الباحثفاإل

ویمكن إجمال السلبیات  الطریقة الجدیدة في العمل التركیز على معالجتھا والخروج بحلول عصریة تناسب

 بما یلي :

 الھیكل التنظیميفي  اتفي قطاع التأمین یؤدي إلى إحداث تغییر یرى البعض أن العمل عن بُعد -1

راف المباشر مع الموظفین ویدفع شیعمل على تخفیض الرقابة واإل أن العمل عن بُعد ، كماللشركة

 تقلیل تشعبات الھیكل التنظیمي الخاص بالمؤسسة . إلى

اختیار المھام بالشكل الصحیح، فغیاب اإلشراف المباشر والذي یمثل المرجعیة للموظف یؤدي عدم  -2

 .(Pererz, others, 2002, p2)تیار المھام بالشكل الصحیح إلى عدم اخ

تكالیف تجھیز المنزل  أنعن بُعد حیث  مھیأ للعملتكالیف أعداد وتجھیز المنزل لیصبح  ارتفاع -3

 .اإلداریة على الشركات التكالیف إلى زیادةبیئة العمل یؤدي  یتناسب معل

ات التي قد یحصل علیھا أثناء عملھ في مقر ین المحفزموظف أثناء عملھ عن بُعد في التأمیفقد ال -4

الباحث یرى ان ھذه السلبیة لیست واقعیة  الشركة وال یعزز التنافس الشریف بین الموظفین، إال أنّ 

بتكریم موظفیھا الذین عملوا عن بُعد  األردن شركات التأمین فية العملیة أثبتت قیام بعض فالتجرب

 خالل فترة الحظر.

مع بقیة  انخراطھین إلى شعور الموظف بالعزلة بسبب عدم مفي قطاع التأ دیؤدي العمل عن بُع -5

یؤید  الموظفین بروح الفریق الواحد، على أن الباحث وأن كان زمالءه، كما انھُ یصعب معھ عمل

في شركات التأمین  الشعور بالعزلة لم یأتي من العمل عن بُعد أنالقول  منھذا الجانب إال أنھ البد 

 ه ھو فرض الحظر الكلي أثناء جائحة كورونا.بل أن مصدر

 .الشركة والموظف تكالیف االتصاالت على إلى زیادة في قطاع التأمین العمل عن بُعد یؤدي -6
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قطاع التأمین یقتل الطموح لدى الموظفین في التفكیر في  العمل عن بُعد القول أن  یذھب البعض إلى -7

 ).31،ص2013ي والعمري ، یاففي مسماه الوظیفي لمسمى آخر (ال في االرتقاء

 الفرع الثاني
 ینمفي قطاع التأ تحدیات العمل عن بُعد

جائحة  ظروفالتأمین من التجارب الجدیدة التي فرضتھا  في قطاع تعتبر تجربة العمل عن بُعد

ً مع تلك الظروف  یتھاترتیب ب كورونا، حیث أن شركات التأمین لجأت إلى الداخلي بصورة عاجلة تماشیا

وجود خبرات سابقة لدیھا للتعامل مع ھذه الظروف، ورغم ذلك فقدت نجحت جھود بعض شركات  ودون

التحدیات التي  أن، وحیث من منازلھم الموظفینعمل تقدیم خدماتھا التأمینیة عن بُعد من خالل في  التأمین

فإن الخوض  علیھو ،يوإطارھا النظر جوھر ھذه الدراسة تمثل شركات التأمین أثناء العمل عن بُعد واجھتھا

تؤسس توصیات ھامة بوسیتبعھا  ،سیكون من خالل نتائج ھذه الدراسة العملیة األمر واالرتكاز علیھ في ذلك

 ویمكن إجمال ھذه التحدیات بما یلي : ، ینمقطاع التأ لمرحلة جدیدة وھي العمل عن بُعد في

إلى التنظیم القانوني لمعالجة طبیعة كحال باقي القطاعات  التأمینفي شركات  افتقار العمل عن بُعد -1

حقوق الطرفین، فھذا النوع من العقود غیر منصوص العقد بین الموظف واصحب العمل وبما یحفظ 

ظھور نزاعات  یجعلم، مما 2017) لعام 22علیھ في قانون العمل وال في نظام العمل المرن رقم (

 محتمالً.  اً العمل أمر العامل وصاحبمستقبلیة بین 

في حال مسبقة لدى شركات التأمین للتحضیر لتقدیم الخدمات عن بُعد  وجود خطط طوارئ عدم -2

العمل عن بُعد، كما أنھ من لدیمومة  الرئیسیة أن ھذه الخطط تعتبر من الركائزحیث حدوث طارئ، 

ظروف في ال ن تكون ھذه الخطط واضحة تبین أدوار الموظفین في حال العمل عن بُعدالبدیھیات أ

ً الطار  .ئة والعادیة أیضا

أو  من وسائل االتصال الحدیثة، في العمل عن بُعد عدم إمكانیة تزوید الموظفین بالتجھیزات الالزمة -3

 الحدیثة. لھذه الوسائل عدم وجود بنیة تحتیة

في الظروف  عدم وجود خطط تدریبیة مسبقة لدى شركات التأمین لتأھیل الموظفین للعمل عن بُعد -4

 القاھرة.

أثناء فترات الحظر، حیث أن  الوصول إلى عمالئھافي  ضعف لدى شركات التأمین كان ھنالك -5

بسبب عدم وجود  بعض العمالء لم یكن على علم بأن بعض شركات التأمین تقدم خدماتھا عن بُعد،



 39 

حتى في فترة  العمالء قاعدة بیانات للعمالء لدى بعض الشركات، وكذلك ضعف وسائل التواصل مع

 ما قبل كورونا.

ھذه الخدمة والتي أن  حیث Call Centerو أاتصال  معظم شركات التأمین تفعیل مركز أغفلت -6

 وبالعكس. یمكن القیام بھا من المنزل تعمل على إدامة التواصل بین العمیل وشركة التأمین

إفتقار بعض شركات التأمین إلى وجود خطط فنیة لمجابھة أي ھجوم إلكتروني على موقعھا أو  -7

 .یعرض أمن معلوماتھا إلى الخطرقد مما بیاناتھا؛ 

 لفرع الثالثا

 في شركات التأمین اآلفاق المستقبلیة للعمل عن بُعد
إال أن الباحث یرى انھ  ؛التي قمنا بالتعرف علیھا للعمل عن بُعدوالتحدیات على الرغم من السلبیات 

ھذه الدراسة في  التي ظھرت یاتھنالك آفاق واعدة للعمل عن بُعد في قطاع التأمین بعد تعزیز اإلیجاب

ي شركات التأمین. للعمل عن بُعد ف واعدة ننا بعدھا الحدیث عن آفاق مستقبلیةحیث یمك، وتفادي السلبیات

 شركات التأمین تملك األدوات الالزمة للعمل عن بُعد وبالتالي فھي مؤھلة للقیام أن وال بد من اإلشارة إلى 

 ویمكن إجمالھا بما یلي: ذا األمر آفاقاً جدیدة أمام قطاع التأمینیفتح ھالمستقبل وفي  بھذا الدور

التي تجمع بین  ین إلى شكل جدید من أشكال عقود العمل وھي العقود الھجینةشركات التأمتحول  -1

شكل جدید من  وھذا یعني ان شركات التأمین ستنتقل إلى وبین شكل العمل التقلیدي، العمل عن بُعد

العاملین في المكاتب الرئیسیة في الشركات  ؛ن ھنالك نوعین من الموظفینوالعمل بحیث یك أشكال

 والموظفین الذین یعملون من أماكن خارج الشركة سواء من المنازل أو مكاتب خارج الشركة.

بسبب ازدیاد نسبة البطالة  وذلك انفتاح شركات التأمین بصورة أكبر على طریقة العمل عن بُعد -2

 د مع أشخاص للعمل عن بُعد من أصحاب الخبرات والمھارات المتقدمة.إلى التعاق حیث ستلجأ

ھا عن بُعد واالستفادة ین والعمل معمفي مجال التأ یةاستقطاب خبرات عالمیة خارجیتوقع الباحث  -3

 .خبراتھامن 

وجود  یتوقع الباحث أن تراجع كافة شركات التأمین خططھا المستقبلیة بحیث تضع في حساباتھا -4

 حتى في الظروف العادیة. من كافة الموظفین، ائیة تتطلب القیام بالعمل عن بُعدظروف استثن
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 في قطاع التأمین، تبدأ من دوائر التسویق لنجاح فكرة العمل عن بُعدمعقودة ھنالك آمال كبیرة  -5

 ، وكذلك دوائر المبیعات.اإلنتاجمروراً بدوائر 

جیل  فة القطاعات بحیث سیعمل على إحاللسیالقي انتشاراً في كا أن العمل عن بُعد یرى الباحث -6

جدید من الباحثین عن الوظائف مع عدم االستغناء عن الكفاءات التي تعمل في مقر الشركة، كما أن 

والمؤسسة العامة للضمان  الخدمة المدنیة وزارة العمل ودیوانكالً من من المتوقع أن تأخذ 

، وذلك لتالفي في تشریعاتھا وع من العملأحكام خاصة لھذا الن تخصیصفي حسبانھا  االجتماعي

 الفراغ التشریعي.
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 الرابعالمبحث 
 منھجیة الدراسة

 منھج الدراسة:

تم االعتماد في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي، من خالل مراجعة الدراسات والكتب التي 

یانات التي تم جمعھا من أفراد عینة تناولت فوائد وتحدیات العمل عن بعد بقطاع التأمین، ومن ثم تحلیل الب

نتائج یمكن البناء علیھا لمعرفة فوائد وتحدیات العمل عن بعد  إلىالدراسة حول ھذا الموضوع، للوصول 

 بقطاع التأمین.

 وصف خصائص مجتمع عینة الدراسة (البیانات الشخصیة):
 3وبعد التدقیق تم إھمال  217اد وتم استردالكترونیاً استبانة على أفراد عینة الدراسة  230تم توزیع 

 استبانة. 214استبیانات لعدم اكتمال اإلجابات وبالتالي بلغ عدد االستبیانات التي تم تطبیقھا 

وقد تناولت الدراسة جملة من البیانات الشخصیة ألفراد عینة الدراسة من حیث "النوع، العمر، 

ذلك تم وصف عینة الدراسة، وذلك من خالل  المستوى التعلیمي، عدد سنوات الخبرة"، واستناداً إلى

 التكرارات والنسب المئویة، وذلك على النحو التالي:

 )1الجدول رقم (
 وصف عینة الدراسة وفق المتغیرات الدیموغرافیة ألفراد الدراسة

 المتغیر المستوى/الفئة التكرار النسبة المئویة%

 ذكر 144 67.3

 أنثى 70 32.7 النوع االجتماعي

100%  المجموع 214 
سنة 25أقل من  18 8.4  

 العمر
سنة 35أقل من -25 62 29.0  

سنة 45أقل من -35 66 30.8  

سنة فأكثر 45 68 31.8  

100%  المجموع 214 
 دبلوم فأقل 22 10.3

 بكالوریوس 152 71.0 المستوى التعلیمي

 ماجستیر 38 17.8
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 المتغیر المستوى/الفئة التكرار النسبة المئویة%

 دكتوراه 2 9.

100%  المجموع 214 
سنوات 5أقل من  42 19.6  

 عدد سنوات الخبرة
سنوات 6-10 44 20.6  
سنة 11-15 36 16.8  
سنة فأكثر 16 92 43.0  

100%  المجموع 214 
 

%) من افراد عینة الدراسة من الذكور، بینما بلغت نسبة االناث 67.3) إلى أن (1یشیر الجدول (

 الدراسة كانت من الذكور.  %) مما یدل ذلك على أن أكثر من نصف أفراد عینة32.7(

سنة فأكثر) بنسةب بلغت  45وفیما یتعلق بفئة األعمار، فكانت النسبة األعلى لصالح الفئة (

%) من أفراد العینة، ومن ثم 30.8سنة) بنسبة ( 45أقل من -35%) من أفراد العینة، تالھا الفئة (31.8(

%) 8.4سنة) بنسبة ( 25الفئة (أقل من  %)، وحل أخیرا29سنة) بنسبة ( 35أقل من -25جاءت الفئة (

 من أفراد عینة الدراسة. 

%)، وأن نسبة 71كما یشیر الجدول إلى أنَّ أعلى نسبة كانت لحملة شھادة البكالوریوس بنسبة بلغت (

%)، أما اقل فئة فكانت 10.3%)، تالھا حملة الدبلوم فأقل بنسبة (17.8حملة شھادات الماجستیر بلغت (

 %).  0.9الدكتوراه وبنسبة بلغت ( لحملة شھادات

ً أن ( سنة فأكثر)، وأن  16%) من أفراد عینة الدراسة كانت خبرتھم (43یشیر الجدول أیضا

سنوات)، أما  5%) خبرتھم بلغت (أقل من 19.6سنوات)، كما أن ( 10-6%) منھم كانت خبرتھم (20.6(

 %). 16.8سنة) بنسبة بلغت ( 15-11أقل فئة فكانت للخبرة (

 أداة الدراسة
ثالثة أجزاء على بحسب اھداف الدراسة وتساؤالتھا وتضمنت تم بناء استبانة الدراسة من قبل الباحث 

 النحو اآلتي:

لعیّنة الدراسة، طبقاً للمتغیّرات الدیمغرافیة وھي  الشخصیةویتضمن المعلومات البیانات الجزء األول: 

 ).الخبرةالنوع، العمر، المستوى التعلیمي، عدد سنوات (
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ویتضمن ھذا الجزء فقرات تغطي متغیرات الدراسة (فوائد العمل عن بعد بقطاع : الجزء الثاني

 التأمین، وتحدیات العمل عن بعد بقطاع التأمین).

 :صدق األداة
للتأكد من صدق األداة تم عرضھا على مجموعة من أصحاب الخبرة واالختصاص من أعضاء  

شكلھا  إلىأن وصلت  إلى)، وتم األخذ بآرائھم في تطویر االستبیان 2م الھیئات التدریسیة (الملحق رق

 ). 3النھائي (الملحق 

 ثبات األداة:
التأكد من ثبات األداة بعد صدق البناء من خالل تطبیقھا على عینة استطالعیة خارج عینة الدراسة، تم 

 (Reliability Test)  ثبات) كما تم اختبار الCronbach's Alpha( باستخدام طریقة كرونباخ ألفا

بھدف التحقق من االتساق الداخلي   (Cronbach- Alpha) والمتمثل في حساب معامل كرونباخ ألفا 

ویكون قیمتھ مقبولة عند  0-1)( حیث تتراوح قیمة ما بینللمجاالت التي تتضمنھا االستبانة كأداة للقیاس، 

 ) یشیر إلى نتائج اإلختبار:2رقم (والجدول )، Sekaran&Bougie, 2014%) وما فوق (60(

 )2جدول (
 معامالت ثبات االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ولألداة ككل

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ثبات االتساق الداخلي (كرونباخ 
 ألفا)

 %93.4 24 فوائد العمل عن بعد بقطاع التأمین

 %88.4 19 قطاع التأمینتحدیات العمل عن بعد ب

 %89.3 43 األداة ككل
 

%) 60) أن معامالت الثبات لجمیع محاور الدراسة كانت أكبر من (2نالحظ من خالل الجدول رقم (

مما یدل على أنھ یوجد اتساق داخلي بین فقرات كل مجال من المجاالت، كما نالحظ من خالل الجدول أن 

%)، ویستنج الباحث من ذلك وجود اتساق داخلي بین فقرات المجال، 89.3معامل الثبات ألداة ككل كانت (

 مما یؤكد صالحیة ومدلولیھ االستبانة في اختبار الفرضیات.
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 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة
 ) تم إجراء االختبارات التالیة:SPSSباالعتماد على برنامج (

 اإلحصاء الوصفي:

 على النسب المئویة والتكرارات. تم من خاللھ تحدید خصائصھا، باالعتماد

تحدید آراء العاملین حول متغیرات الدراسة باالعتماد على قیم المتوسط الحسابي واالنحراف 

 المعیاري.

 اإلحصاء التحلیلي:

)، واختبار One sample t-testلغرض اختبار فرضیات الدراسة تم اعتماد اختبار االنحدار (

 ).ONE WAY ANOVAالتباین األحادي(

 عرض ومناقشة النتائج والتوصیات

، ت��م تط��ویر أداة فوائ��د وتح��دیات العم��ل ع��ن بع��د بقط��اع الت��أمینھ��دفت الدراس��ة إل��ى التع��رف عل��ى 

الس�تطالع آراء أف�راد عین��ة الدراس�ة لتحقی��ق الغ�رض م��ن الدراس�ة، وم��ن ث�م تم��ت إج�راءات تص��حیح األداة 

لی��ل اإلحص��ائي المتمث��ل ف��ي التك��رار والنس��ب، وإدخ��ال البیان��ات إل��ى الحاس��وب، وبع��د ذل��ك ت��م إج��راء التح

المتوسط الحس�ابي واالنح�راف المعی�اري لفق�رات االس�تبیان، اختب�ار االنح�دار المتع�دد، وذل�ك عل�ى مس�توى 

 ).α ≥0.05الداللة اإلحصائیة (

تم تحلیل آراء عینة الدراسة لتقییم درجة تقدیرھم للعبارات المتعلقة بفوائد وتح�دیات العم�ل ع�ن بع�د 

قطاع التأمین، حیث تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات ك�ل مج�ال م�ن مج�االت ب

 الدراسة، وذلك على النحو اآلتي:
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 ) إلى النتائج:3ویشیر الجدول رقم (سؤال الدراسة األول: ما فوائد العمل عن بعد بقطاع التأمین: 
 )3الجدول رقم (

 فوائد العمل عن بعد بقطاع التأمینافات المعیاریة لفقرات االستبیان المتعلقة بالمتوسطات الحسابیة واالنحر
رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة  الرتبة المعیاري

 التقدیر
 متوسط 11 1.048 3.659 تمتلك شركات التأمین التجھیزات المناسبة للعمل عن بعد. 1

روني متكامل وذو جودة عالیة تمتلك شركات التأمین موقع الكت 2
 متوسط 20 1.020 3.500 للعمل عن بعد.

شركات التأمین لیتم تقدیم المعلومات في الموقع االلكتروني  3
 متوسط 22 1.049 3.435 بطریقة صحیحة بدقة.

 متوسط 18 1.028 3.533 لدى العاملین القدرة والمھارة الكافیة للعمل عن بعد. 4

ن بالمھارات األساسیة والضروریة للتعامل یتم تزوید العاملی 5
 متوسط 15 1.021 3.584 مع التكنولوجیا الحدیثة واالتصال بشكل فعال.

تھتم إدارة شركات التأمین بالتحسینات المستمرة في األجھزة  6
 متوسط 13 1.042 3.598 والبرمجیات الخاصة للعمل عن بعد.

وقت والجھد في اعتقد ان العمل عن بعد وفر الكثیر من ال 7
 مرتفع 7 1.061 3.752 إنجاز معامالت المراجعین او المستفیدین.

اعتقد ان العمل عن بعد زاد من نسبة استقبال المؤسسة  8
 متوسط 17 1.166 3.533 للمراجعین والمستفیدین وتلبیة طلباتھم.

9 
خدمات العمل عن بعد قللت من االحتكاك المباشر بالمراجعین 

المشكالت التي كانت تقع بالمؤسسة بین  وقللت من نسبة
 الموظف والمراجع او المستفید.

 متوسط 14 1.167 3.594

تقدیم الخدمات للمراجعین والمستفیدین من خالل العمل عن بعد  10
 مرتفع 6 1.080 3.766 زاد من خبرة موظف التأمین.

تقدیم الخدمات للمراجعین او المستفیدین من خالل العمل عن  11
 مرتفع 4 1.002 3.804 قلل من تنقل الموظفین بین المكاتب. بعد

 مرتفع 1 0.948 3.911 سھل العمل عن بعد سرعة تقدیم الخدمة لمتلقي الخدمة. 12
 مرتفع 2 1.018 3.859 وفر العمل عن بعد الوقت على عمالء شركات التأمین. 13
 مرتفع 8 1.058 3.737 ساعد العمل عن بعد على تطویر مھارات العمل. 14

على تشجیع العمل  شركات التأمینساعد العمل عن بعد في  15
 متوسط 21 1.123 3.439 بشكل جماعي.

ساعد العمل عن بعد في تحدید احتیاجات العاملین التدریبیة  16
 متوسط 16 1.048 3.554 والمھارات العملیة.

 ساعد العمل عن بعد في شركات التأمین على تنظیم العمل بین 17
 مرتفع 10 0.957 3.681 المدیر والموظف.

ساعد العمل عن بعد في شركات التأمین على اكتشاف االخطاء  18
 متوسط 12 1.090 3.603 السابقة في العمل.



 46 

تخفیض التكالیف الدوریة لشركات  إلىأدى العمل عن بعد  19
 مرتفع 3 1.064 3.817 التأمین.

فیة لجمیع جوانب عمل أدى العمل عن بعد توفیر معلومات كا 20
 مرتفع 5 1.045 3.789 الموظف.

ساھم العمل عن بعد في كشف أداء الموظفین الحقیقي في  21
 مرتفع 9 1.064 3.685 شركات التأمین.

تحسین نظام الحوافز وجعلھ أكثر  إلىأدى العمل عن بعد  22
 متوسط 19 1.173 3.502 عدالة بما یتناسب مع جھود الموظف وانجازه.

23 
ساھم العمل عن بعد على تحسین كفاءة تحدید األدوار 
والمسؤولیات في إطار الخطط واإلجراءات التي تسعى 

 تطویرھا . إلىشركات التأمین 
 متوسط 23 1.106 3.408

أدى العمل عن بعد في شركات التأمین على تنمیة الروابط  24
 متوسط 24 1.109 3.311 والعالقات االجتماعیة للعاملین مما ساھم في تطویر العمل.

 متوسط  1.062 3.627 المتوسط الكلي للفقرات
 

، حی�ث بل�غ فوائ�د العم�ل ع�ن بع�د بقط�اع الت�أمینمستوى متوسط من التق�دیر ل إلى) 3یشیر الجدول (

)، ویالح��ظ م��ن الج��دول أنَّ المتوس��طات الحس��ابیة آلراء اف��راد عین��ة 3.627المتوس��ط الحس��ابي للمج��ال (

) وبدرج�ة تق�دیر تراوح�ت م�ا ب�ین المتوس�طة 3.911-3.311رات المحور تراوح�ت ب�ین (الدراسة حول فق

 والمرتفعة. 

س�ھل العم�ل ) والت�ي نص�ت عل�ى "12أن الفقرة األكثر تقدیراً كانت الفقرة رق�م ( إلىویشیر الجدول 

م�ن ) وعل�ى مس�توى مرتف�ع 3.911"، وبمتوس�ط حس�ابي بل�غ (عن بعد سرعة تق�دیم الخدم�ة لمتلق�ي الخدم�ة

 التقدیر.

أدى العمل عن بعد في شركات التأمین على تنمی�ة ال�روابط ) والتي نصت على "24أما الفقرة رقم (

" فكان�ت عل�ى أق�ل درج�ة م�ن التق�دیر وبمتوس�ط والعالقات االجتماعیة للعاملین مما س�اھم ف�ي تط�ویر العم�ل

 ) وعلى مستوى متوسط من التقدیر.3.311حسابي بلغ (
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 : ا تحدیات العمل عن بعد بقطاع التأمینمالسؤال الثاني: 

ولبیان تحدیات العمل عن بعد بقطاع التأمین تم حساب المتوسطات الحسابیة لتحدیات العم�ل ع�ن بع�د بقط�اع 

 النتائج: إلى) 4التأمین، ویشیر الجدول رقم (
 )4الجدول رقم (

 تحدیات العمل عن بعد بقطاع التأمینبة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات االستبیان المتعلق
رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة  الرتبة المعیاري

 التقدیر

ھناك معوقات ترتبط بعدم وضوح طرق العمل في العمل  25
 متوسطة 17 1.103 3.376 عن بعد.

ھناك معوقات ترتبط بمحدودیة الحریة في التعبیر واللغة  26
 مرتفعة 2 0.820 3.911 التعامل مع العمیل. الجسدیة في

ھناك مشكالت ترتبط بمدى السریة واالختراق والتھكیر  27
 مرتفعة 8 1.002 3.710 على نظام العمل عن بعد في شركات التأمین.

ھناك معوقات ترتبط بقدرة العمالء على التعامل مع نظام  28
 متوسطة 9 0.980 3.654 خدامھ.العمل عن بعد في شركات التأمین وفھمھم لطرق است

یواجھ موظفو التأمین صعوبات في استخدام نظام العمل عن  29
 متوسطة 11 1.030 3.579 بعد في شركات التأمین.

قطع االنترنت او تعطل أي جھاز او تعطل نظام العمل عن  30
 متوسطة 12 1.084 3.512 علینا معامالت المراجعین. مبعد في شركات التأمین یراك

أضعف العمل عن بعد عالقة الموظف بمتلقي الخدمة  31
 مرتفعة 6 1.019 3.747 وأضعف فرص تطویرھا.

یشكل العمل عن بعد في شركات التأمین عائق امام ابداع   32
 متوسطة 13 1.162 3.500 الموظف.

تعزیز المركزیة  إلىأدى العمل عن بعد في شركات التأمین  33
 متوسطة 15 1.129 3.402 داري للموظف.والتقلیل من التمكین اإل

اضعاف  إلىأدى العمل عن بعد في شركات التأمین  34
 متوسطة 14 1.042 3.481 مشاركة العاملین باتخاذ بعض القرارات.

ً امام ابداع   35 شكل العمل عن بعد في شركات التأمین عائقا
 متوسطة 18 1.073 3.359 الموظف.

 مة لدى موظف التأمین عائقا أماشكل ضعف اللغة اإلنجلیزی 36
 متوسطة 19 1.107 3.302 كفاءة العمل عن بعد في شركات التأمین.

یوجد في شركات التأمین تیار قوي من الموظفین یرفض  37
 متوسطة 16 1.118 3.379 العمل عن البعد.

ھناك معوقات ترتبط بعدم معرفة العمالء بطرق الدفع  38
 متوسطة 10 1.051 3.624 االلكتروني.

 مرتفعة 3 0.999 3.859 ھناك معوقات ترتبط بعدم ثقة العمالء بالدفع عن بعد. 39
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ھناك مخاوف لدى العمالء ترتبط بمصداقیة عقد التأمین  40
 مرتفعة 7 1.078 3.736 االلكتروني. 

ثقة العمیل في العمل الوجاھي مع مندوب التأمین أعلى من  41
 مرتفعة 4 0.997 3.830 التعامل االلكتروني.

إن العمل عن بعد یضعف مھارات مندوب التأمین في  42
 مرتفعة 1 0.919 3.963 اغالق الصفقة. 

43 
نظام العمل عن بعد في شركات التأمین شكل للموظف 
مشاكل صحیة بجلوسھ فترة اطول على الكرسي وأمام 

 شاشة الحاسوب.
 مرتفعة 5 1.053 3.799

 متوسطة  1.040 3.617 المتوسط الكلي للفقرات
 

، تحدیات العمل عن بعد بقطاع التأمین) وجود مستوى متوسط من التقدیر ل4یظھر الجدول رقم ( 

 ).1.040) وبانحراف معیاري (3.617بمتوسط حسابي (

-3.302ویالح�ظ م�ن الج�دول أنَّ المتوس��طات الحس�ابیة آلراء اف�راد عین��ة الدراس�ة تراوح�ت ب��ین (

 المرتفعة. إلىوحت ما بین المتوسطة ) وبدرجة تقدیر ترا3.963

إن العمل ع�ن ) والتي نضت على "42أن الفقرة األكثر تقدیراً كانت الفقرة رقم ( إلىویشیر الجدول 

) وعل�ى مس�توى 3.963" وبمتوس�ط حس�ابي بل�غ (بعد یضعف مھ�ارات من�دوب الت�أمین ف�ي اغ�الق الص�فقة

 مرتفع من األھمیة.

شكل ضعف اللغة اإلنجلیزیة لدى موظف التأمین عائقا أم�ا على ") والتي نصت 36أما الفقرة رقم (

) 3.302" فكانت على أقل درجة من التقدیر وبمتوسط حسابي بلغ (كفاءة العمل عن بعد في شركات التأمین

 وعلى مستوى متوسط من األھمیة.
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د بقطاع ھل ھناك فروق في آراء افراد عینة الدراسة حول فوائد العمل عن بع: السؤال الثالث
 العوامل الدیمغرافیة (الجنس، العمر، المؤھل العلمي، الخبرة). إلى تُعزىالتأمین 

) لبیان مدى ONE WAY ANOVAالختبار السؤال الثالث تم إجراء اختبار التباین األحادي (

العوامل  إلى تُعزىحول فوائد العمل عن بعد بقطاع التأمین وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

 ) یبین ذلك:5والجدول (، فیة (الجنس، العمر، المؤھل العلمي، الخبرة)الدیمغرا

 )5جدول (
 )ANOVAتحلیل التباین األحادي (

 
 

 

 

 

 الداللة اإلحصائیة Fقیمة  متوسط المربعات درجات الحریة مجموع المربعات 

 الجنس

 1.784 316. 68 21.455 بین المجموعات
 

.002 
 

 177. 145 25.648 داخل المجموعات

  213 47.103 المجموع

 العمر

 1.966 1.395 68 94.871 بین المجموعات
 

.000 
 

 710. 145 102.924 داخل المجموعات

  213 197.794 المجموع

 المؤھل العلمي

 1.521 405. 68 27.532 بین المجموعات
 

.019 
 

 266. 145 38.598 داخل المجموعات

  213 66.131 المجموع

 برةالخ

 000. 2.432 2.335 68 158.754 بین المجموعات

 960. 145 139.190 داخل المجموعات

  213 297.944 المجموع
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 ) ما یلي: 5یتضح من الجدول (

ف�ي آراء اف�راد عین�ة الدراس�ة ) α≥0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن�د مس�توى دالل�ة ( •

) عل�ى f )1.784، فق�د بلغ�ت قیم�ة الج�نس إل�ى تُع�زىین حول فوائد العمل عن بعد بقطاع الت�أم

 ).0.05) وھي أقل من القیمة المحددة (0.002مستوى داللٍة إحصائیٍة (

ف�ي آراء اف�راد عین�ة الدراس�ة ) α≥0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن�د مس�توى دالل�ة ( •

) عل�ى f )1.966یم�ة ، فق�د بلغ�ت قالعم�ر إل�ى تُع�زىحول فوائد العمل عن بع�د بقط�اع الت�أمین 

 ).0.05) وھي أقل من القیمة المحددة (0.00مستوى داللٍة إحصائیٍة (

ف�ي آراء اف�راد عین�ة الدراس�ة ) α≥0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن�د مس�توى دالل�ة ( •

) f )1.521، فقد بلغت قیم�ة المؤھل العلمي إلى تُعزىحول فوائد العمل عن بعد بقطاع التأمین 

 ).0.05) وھي أقل من القیمة المحددة (0.019داللٍة إحصائیٍة ( على مستوى

ف�ي آراء اف�راد عین�ة الدراس�ة ) α≥0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن�د مس�توى دالل�ة ( •

) عل�ى f )2.432، فق�د بلغ�ت قیم�ة الخب�رة إل�ى تُع�زىحول فوائد العمل عن بعد بقطاع الت�أمین 

 ).0.05قل من القیمة المحددة () وھي أ0.00مستوى داللٍة إحصائیٍة (

لبی�ان م�دى وج�ود تم حس�اب المتوس�طات الحس�ابیة واالنحراف�ات المعیاری�ة ولبیان اتجاھات الفروق 

العمر، المؤھل العلم�ي، بحسب (الجنس، حول فوائد العمل عن بعد بقطاع التأمین فروق ذات داللة إحصائیة 

 ، وذلك على النحو اآلتي:الخبرة) كل على حدا

 النتائج: إلى) 6ویشیر الجدول رقم (ه الفروق بحسب الجنس، اتجا

 )6الجدول رقم (
 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي الجنس

 62773. 3.5754 فوائد العمل عن بعد ذكر

 75430. 3.7386 فوائد العمل عن بعد أنثى

 

بحس�ب الج�نس كان�ت  حول فوائد العم�ل ع�ن بع�د بقط�اع الت�أمین) أن الفروق 6یظھر الجدول رقم (

 ). 3.5754)، أما متوسط الحسابي للذكور (3.7386لصالح االناث بمتوسط حسابي (
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 النتائج: إلى) 7ویشیر الجدول رقم (اتجاه الفروق بحسب العمر، 

 )7الجدول رقم (
 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العمر

سنة 25أقل من   79549. 3.8849 فوائد العمل عن بعد 
سنة 35قل من أ-25  86615. 3.5630 فوائد العمل عن بعد 
سنة 45أقل من -35  47161. 3.6419 فوائد العمل عن بعد 

سنة فأكثر 45  60342. 3.6082 فوائد العمل عن بعد 
 

بحس�ب العم�ر كان�ت  ح�ول فوائ�د العم�ل ع�ن بع�د بقط�اع الت�أمین) أن الف�روق 7یظھر الجدول رقم (

س�نة) بمتوس�ط  45أقل م�ن -35)، تاله العمر (3.8849بمتوسط حسابي ( سنة) 25لصالح العمر (أقل من 

)، أم��ا متوس��ط الحس��ابي للعم��ر 3.6082س��نة ف��أكثر) بمتوس��ط ( 45)، وم��ن ث��م العم��ر (3.6419حس��ابي (

 ). 3.5630سنة) بلغ ( 35أقل من -25(

 النتائج: إلى) 8اتجاه الفروق بحسب المؤھل العلمي، ویشیر الجدول رقم (

 )8م (الجدول رق
 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي المؤھل العلمي

 43589. 4.0258 فوائد العمل عن بعد دبلوم فأقل
 68827. 3.6077 فوائد العمل عن بعد بكالوریوس
 66665. 3.5186 فوائد العمل عن بعد ماجستیر
 05893. 2.9583 فوائد العمل عن بعد دكتوراه

 

بحس�ب المؤھ�ل العلم�ي  حول فوائد العمل عن بعد بقطاع الت�أمینوق ) أن الفر8یظھر الجدول رقم (

)، ت����اله (البك����الوریوس) بمتوس����ط حس����ابي 4.0258كان����ت لص����الح (ال����دبلوم فأق����ل) بمتوس����ط حس����ابي (

 ). 2.9583)، أما متوسط الحسابي (الدكتوراه) بلغ (3.5186)، ومن ثم (الماجستیر) بمتوسط (3.6077(
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 النتائج: إلى) 9، ویشیر الجدول رقم (اتجاه الفروق بحسب الخبرة

 )9الجدول رقم (
 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي المؤھل العلمي

سنوات 5أقل من   97857. 3.6788 فوائد العمل عن بعد 
سنوات 6-10  60028. 3.6891 فوائد العمل عن بعد 

سنة 11-15  55743. 3.5542 فوائد العمل عن بعد 
سنة فأكثر 16  58101. 3.6063 العمل عن بعد فوائد 
 

بحس�ب الخب�رة كان�ت  حول فوائ�د العم�ل ع�ن بع�د بقط�اع الت�أمین) أن الفروق 9یظھر الجدول رقم (

س��نوات) بمتوس��ط  5)، ت��اله الخب��رة (أق��ل م��ن 3.6891س��نوات) بمتوس��ط حس��ابي ( 10-6لص��الح الخب��رة (

)، أم�ا متوس�ط الحس�ابي الخب�رة 3.6063س�نة ف�أكثر) بمتوس�ط ( 16)، ومن ثم الخب�رة (3.6788حسابي (

 ). 3.5542سنة) بلغ ( 11-15(

ھل ھناك فروق في آراء افراد عینة الدراسة حول تحدیات العمل عن بعد بقطاع السؤال الرابع: 
 العوامل الدیمغرافیة (الجنس، العمر، المؤھل العلمي، الخبرة) إلى تُعزىالتأمین 

آراء ) لبیان ONE WAY ANOVAر التباین األحادي (الختبار الفرضیة الرابعة تم إجراء اختبا

العوامل الدیمغرافیة  إلى تُعزىافراد عینة الدراسة حول تحدیات العمل عن بعد بقطاع التأمین 

 ) یبین ذلك:10والجدول (، (الجنس، العمر، المؤھل العلمي، الخبرة)

 )10جدول (
 )ANOVAتحلیل التباین األحادي (

 الداللة اإلحصائیة Fقیمة  متوسط المربعات الحریةدرجات  مجموع المربعات 

 الجنس

 1.287 264. 58 15.313 بین المجموعات
 

.113 
 

 205. 155 31.790 داخل المجموعات

  213 47.103 المجموع

 العمر

 1.226 1.073 58 62.212 بین المجموعات
 

.163 
 

 875. 155 135.583 داخل المجموعات

  213 197.794 المجموع
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 ) ما یلي: 10یتضح من الجدول (

ف��ي آراء اف��راد عین��ة ) α≥0.05ع��دم وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة عن��د مس��توى دالل��ة ( •

 f، فق��د بلغ��ت قیم��ة الج��نس إل��ى تُع��زىالدراس��ة ح��ول تح��دیات العم��ل ع��ن بع��د بقط��اع الت��أمین 

 ).0.05) وھي أكبر من القیمة المحددة (0.113) على مستوى داللٍة إحصائیٍة (1.287(

ف��ي آراء اف��راد عین��ة ) α≥0.05ذات دالل��ة إحص��ائیة عن��د مس��توى دالل��ة ( ع��دم وج��ود ف��روق •

 f، فق��د بلغ��ت قیم��ة العم��ر إل��ى تُع��زىالدراس��ة ح��ول تح��دیات العم��ل ع��ن بع��د بقط��اع الت��أمین 

 ).0.05) وھي أكبر من القیمة المحددة (0.163) على مستوى داللٍة إحصائیٍة (1.226(

ف�ي آراء اف�راد عین�ة الدراس�ة ) α≥0.05دالل�ة ( وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن�د مس�توى •

 f، فق��د بلغ��ت قیم��ة المؤھ��ل العلم��ي إل��ى تُع��زىح��ول تح��دیات العم��ل ع��ن بع��د بقط��اع الت��أمین 

 ).0.05) وھي أقل من القیمة المحددة (0.034) على مستوى داللٍة إحصائیٍة (1.464(

ي آراء اف��راد عین��ة ف��) α≥0.05ع��دم وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة عن��د مس��توى دالل��ة ( •

 f، فق��د بلغ��ت قیم��ة الخب��رة إل��ى تُع��زىالدراس��ة ح��ول تح��دیات العم��ل ع��ن بع��د بقط��اع الت��أمین 

 ).0.05) وھي أكبر من القیمة المحددة (0.515) على مستوى داللٍة إحصائیٍة (0.985(

عم�ل ع�ن لتحدیات التم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ولبیان اتجاھات الفروق 

 بحسب المؤھل العلمي، وذلك على النحو اآلتي:بعد بقطاع التأمین 

 المؤھل العلمي

 1.464 403. 58 23.402 بین المجموعات
 

.034 
 

 276. 155 42.729 داخل المجموعات

  213 66.131 المجموع

 الخبرة

 515. 985. 1.383 58 80.236 بین المجموعات

 1.405 155 217.708 داخل المجموعات

  213 297.944 المجموع
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 النتائج: إلى) 11اتجاه الفروق بحسب المؤھل العلمي، ویشیر الجدول رقم (
 )11الجدول رقم (

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي المؤھل العلمي

 78375. 3.4569 تحدیات العمل عن بعد دبلوم فأقل
 59471. 3.6143 تحدیات العمل عن بعد بكالوریوس
 44867. 3.7278 تحدیات العمل عن بعد ماجستیر
 07443. 3.5789 تحدیات العمل عن بعد دكتوراه

 

بحس��ب المؤھ��ل تح��دیات العم��ل ع��ن بع��د بقط��اع الت��أمین ) أن الف��روق ف��ي 11یظھ��ر الج��دول رق��م (

)، تالھا البكالوریوس 3.7278حسابي بلغ ( متوسطبالعلمي بحسب المؤھل العلمي كانت لصالح الماجستیر 

)، وج���اء أخی���راً ال���دبلوم فأق���ل بمتوس���ط 3.5789)، وم���ن ث���م ال���دكتوراه بمتوس���ط (3.6143بمتوس���ط (

)3.4569 .( 

 النتائج:

 النتائج التالیة: إلىتوصلت الدراسة 

النتائج وقد تبین من خالل  مستوى متوسط من التقدیر لفوائد العمل عن بعد بقطاع التأمینوجود  .1

وعم�ل عل�ى ل تق�دیم الخدم�ة ھّ س�أن�ھ  لعمل عن بعد في قطاع الت�أمین ل�ھ آث�ار إیجابی�ة أھمھ�ااأن 

 إل�ى أدىكم�ا ، تخفیض التك�الیف الدوری�ة لش�ركات الت�أمین وعمل على، لمتلقي الخدمةتسریعھا 

تط�ویر وزاد م�ن خب�رة موظ�ف الت�أمین و، توفیر معلومات كافیة لجمی�ع جوان�ب عم�ل الموظ�ف

 .وفر الكثیر من الوقت والجھد في إنجاز معامالت المراجعین او المستفیدینو، رات العملمھا

إن العم�ل كما وبینت الدراسة ان العمل عن بعد في التأمین لھ بعض السلبیات والتح�دیات أھمھ�ا  .2

بمحدودیة الحری�ة ف�ي التعبی�ر بسبب  عن بعد یضعف مھارات مندوب التأمین في اغالق الصفقة

بع�دم ثق�ة  كما أن ھنالك تحدیات تتعلق، في العمل عن بعد لجسدیة في التعامل مع العمیلواللغة ا

ثقة العمی�ل ف�ي العم�ل الوج�اھي م�ع من�دوب الت�أمین أعل�ى م�ن حیث ان ، العمالء بالدفع عن بعد

للموظف مشاكل صحیة بجلوسھ فترة اطول وأم�ام  كما شكل العمل عن بعد، لكترونيالتعامل اإل

أض��عف عالق��ة الموظ��ف بمتلق��ي أن العم��ل ع��ن بع��د  إل��ىكم��ا اش��ارت النت��ائج ، بشاش��ة الحاس��و

ھن�اك مخ�اوف ل�دى العم�الء ت�رتبط بمص�داقیة عق�د كم�ا  ان ، الخدمة وأضعف ف�رص تطویرھ�ا
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مشكالت ترتبط بمدى السریة واالختراق والتھكی�ر عل�ى نظ�ام العم�ل ع�ن و، التأمین االلكتروني

 .بعد في شركات التأمین

في آراء افراد عینة الدراسة حول فوائد وجود فروق ذات داللة إحصائیة  إلىالنتائج  كما أشارت .3

وج�ود ف�روق ذات ، كم�ا بین�ت لص�الح االن�اثالج�نس و إل�ى تُع�زىالعمل عن بعد بقطاع التأمین 

 إل�ى تُع�زىفي آراء افراد عینة الدراسة حول فوائد العمل عن بعد بقطاع التأمین داللة إحصائیة 

في آراء اف�راد عین�ة وجود فروق ذات داللة إحصائیة و، سنة) 25لح العمر (أقل من لصا العمر

لص�الح (ال�دبلوم  المؤھ�ل العلم�ي إل�ى تُع�زىالدراسة حول فوائ�د العم�ل ع�ن بع�د بقط�اع الت�أمین 

العمل عن بعد  في آراء افراد عینة الدراسة حول فوائدوجود فروق ذات داللة إحصائیة و، فأقل)

 .سنوات) 10-6لصالح الخبرة ( الخبرة إلى تُعزىن بقطاع التأمی

في آراء افراد عینة الدراسة ح�ول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة  إلىوقد أشارت النتائج  .4

وج�ود ف�روق ، او الخب�رة، واو العم�ر، الج�نس إل�ى تُع�زىتحدیات العمل عن بعد بقطاع التأمین 

س�ة ح�ول تح�دیات العم�ل ع�ن بع�د بقط�اع الت�أمین في آراء اف�راد عین�ة الدراذات داللة إحصائیة 

 .المؤھل العلمي إلى تُعزى

 التوصیات: 

 على ضوء النتائج تتقدم الدراسة بالتوصیات التالیة:

یأخذ  بعُد ان العمل عنفي قطاع التأمین حیث توصي الدراسة بضرورة تعزیز العمل عن بعد 

فراد المجتمعات تتجھ نحو الحصول ن االتجاه الحالي ألأو ،منحى متطور في تقدیم الخدمات

ً  الخدماتعلى  شركات التأمین من العمل على الحد من لبالتالي البد وبشكل متزاید  الكترونیا

 من خالل النقاط التالیة:معوقات العمل عن بعد في تقدیم خدماتھا 

ً ب .1 حیث ضرورة قیام المشرع األردني بإعادة النظر في نظام العمل المرن المعمول بھ حالیا

من  ةوعدم حصر تطبیقھ على فئة محدد في القطاعین العام والخاص یشمل كافة الموظفین

 الموظفین.

بعد إستعراض فوائد العمل عن بُعد في قطاع التأمین على إدارات شركات التأمین مواكبة  .2

 یین موظفین یقومون بأعمالھم عن بُعد، من أجلشكال إدارة األعمال وتعالتطورات الحدیثة في أ

 توفیر الكلف المترتبة على إستئجار العقارات، والنفقات اإلداریة.
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قیام مدراء شؤون الموظفین في شركات التأمین بوضع أسس لقیاس مؤشرات أداء العمل عن  .3

 للموظفین الذین یعملون من خارج مكان العمل التقلیدي.بُعد 

تعدل بنودھا لتستوعب  إعادة النظر في عقود العمل المعمول بھا في شركات التأمین بحیث .4

نوعیة شكل العمل الجدید وبما یتناسب مع قانون العمل وبعد اإلسترشاد بالدوائر القانونیة في 

 شركات التأمین ووزارة العمل.

أن تقوم شركات التأمین بإعداد خطط إستراتیجیة لمواجھة أي طارىء بحیث تشتمل الخطة على  .5

ذلك االحتفاظ بأعداد من أجھزة الحاسوب المحمولة توزیع األدوار في حال العمل عن بُعد، وك

 .إلستعمالھا عند الحاجة

عد والتعامل مع التطبیقات اجراء دورات تدریبیة لموظفي شركات التأمین في العمل عن ب .6

 الخاصة سواء على أجھزة الحاسوب المحمولة أو األجھزة الخلویة.

 ء من خالل منشورات على مواقعوبسیط للعمال رق وآلیات العمل عن بعد بشكل سلسشرح ط .7

  سائل تطبیقات التواصل االجتماعي.الشركة االلكترونیة أو من خالل و

ث تواكب العمل الوجاھي في نوعیة یبح ةعد بتطبیقات متطورة سلسلة وشاملتعزیز العمل عن بُ  .8

 وكمیة المعلومات.

ستوى أمان عالي انشاء نظم معلومات ذات معلى دوائر نظم المعلومات في شركات التأمین  .9

 عد في شركات التأمین.على نظام العمل عن بُ  االختراقعدم السریة و یضمن

إیجاد طرق دفع ذات موثوقیة عالیة لدى األفراد لتعزیز ثقتھم بطرق الدفع االلكترونیة وتوثیقھا من  .10

 .جھات رسمیة

ً  يمصداقیة عقد التأمین االلكترونتعریف المتعاملین من عمالء شركات التأمین ب .11  وبأنھ موثوق قانونیا

 .2015) لسنة 15بموجب قانون المعامالت اإللكترونیة رقم (

لیقدم خدمات للعمالء على  في شركات التأمین Call Centerالتفكیر الجاد بعمل مراكز إتصال  .12

مدار الساعة إن لزم األمر ویكون حلقة الوصل بین الموظفین العاملین عن بُعد والموظفین العادیین 

 العمالء. وبین

 تعزیز فكرة تحفیز الموظفین العاملین عن بُعد ومساواتھم بالموظفین العاملین بالصورة التقلیدیة. .13
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 قائمة المراجــع
 أوالً : باللغة العربیــة:

  األبحاثالكتب، المقاالت و .1
وء ). االدارة غیر التقلیدیة لألزمات الدولیة العابرة للحدود على ض2020أبو عامود، دمحم سعد ( -

 .324-310)، 2(36. المجلة العربیة للدراسات األمنیة 2020الخبرة المكتسبة من أزمة كورونا 

المفاھیم والخصائص والمعوقات، رسالة  )، االستشارة والعمل الجماعي2006( أبو نیان، إبراھیم -
 ماجستیر، جامعة  الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة.

التجول  على االتجاھات نحوه دقة أعمال الرعایة واألعمال المنزلیة أثر العمل عن بُعد أثناء حظر  -
 بحث میداني اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة.، )2020(داخل األسرة، 

)، الوجیز في القانون االجتماعي، الجزء األول، عقد العمل الفردي، دار 2001( برعي أحمد، -
 (القاھرة). النھضة العربیة

 ورشة عمل، وزارة االتصاالت، فلسطین.مل عن بُعد في فلسطین، )، الع2015إسلیم، طارق ( -
)، خصائص نظم المعلومات وأثرھا في تحدید خیار المنافسة  اإلستراتیجیة 2014إسماعیل، عماد ( -

 ،  فلسطین.الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیرفي اإلدارتین العلیا والوسطى، 
كورونا على  االقتصاد العالمي،  مجلة البحوث  ، أثر جائحة2020ود وطیب سعیده، بن خیرة میل -

 كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة الشلف، الجزائر. ).2) مجلد(2اإلدارة واالقتصاد، العدد (
)، منظمة العمل 2020( ) على التشغیل وأسواق العمل العربیة19-تأثیرات أزمة كورونا (كوفید  -

 العربیة.
 عمل عن بُعد ، كتاب بدون دار نشر ، بریطانیا.ال)، دلیل 2001( جري وآخرون -
  .SHRM، جمعیة الموارد البشریة عمل عن بُعد یحظى باھتمام متزاید) ال2015( جورتشیك،كاتي -
ني والموارد البشریة، مقال منشور على الموقع ) التدریب اإللكترو2019الحمادي، آمنة ، ( -

tps://www.edutrapedia.comht/ . 
انتاجیة وسعادة تتجاوزان ُمصغرة،  دراسة استشرافیة –العمل عن بُعد )، 2018دراسة تمكین، ( -

 حدود المكان، بحقوق وضمانات ضائعة،  الدراسة بدعم مالي من االتحاد األوروبي.
فیة العاملة في التدریب اإللكتروني في المؤسسات المالیة والمصر)، 2007دویكات واألسمر( -

 فلسطین، جامعة النجاح، نابلس فلسطین.
)، الوسیط في شرح قانون العمل ، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2006رمضان سید ( -

 األردن.
العمل عن بُعد، مجلة جامعة دمشق ) االتجاھات النفسیة لممارسة 2013العمري (دمحم ي، ورنده الیاف -

 ، سوریا.2)، عدد 29جلد(مالقانونیة، جامعة دمشق، للعلوم االقتصادیة و
 .31/3/2020سمیرات، ماجد، خبر منشور في جریدة الغد بتاریخ  -
) أثر العدالة التنظیمیة والثقة التنظیمیة في االحتراق النفسي للعاملین، 2008الشكجي، أسماء ( -

 رسالة دكتوراة، جامعة بغداد، العراق.
 (الكویت).معرفة العولمة، كتب عالم ال إلىثة )، من الحدا2004، سمر (يشیشكل -

https://www.edutrapedia.com/
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 .13/3/2013لسبت ا، 8741صحیفة األیام العدد  -
)، أثر الثقافة التنظیمیة على مستوى األداء الوظیفي، الجامعة اإلسالمیة، 2008عكاشة، أسعد ( -

 رسالة ماجستیر، فلسطین.
نیة" المؤتمر العربي األول  )، المنظمات االفتراضیة والتجارة اإللكترو2002( العالق والغالبي -

 لتكنولوجیا المعلومات واإلدارة ".
 .3داریة العدد إبحاث اقتصادیة وأعد" مجلة للعمل عن بُ  منظمة اإللكترونیة ال )2008(علوطي لمین  -
إدارة المعرفة، مجلة علمیة الطبعة الثانیة، دار المسیر،  إلى)، مدخل 2009( العلي وآخرون -

 األردن.
)" الثقافة التنظیمیة وعالقتھا بااللتزام التنظیمي" ، رسالة ماجستیر، جامعة 2005(العوفي، دمحم  -

 األمیر نایف العربیة للعلوم األمنیة، رسالة ماجستیر، الریاض.
جامعة دیبرنسن في ھنغاریا ، لنیل درجة الماجستیر في  إلىبحث مقدم  )2020فریج وأبو رمان  ( -

 إدارة األعمال، ھنغاریا.
التكییف القانوني للعمل عن بُعد دراسة مقارنة، مجلة الزرقاء للبحوث  )2017ار(فلیح وقزم -

 ، األردن.2018الدراسیة ، المجلد الثامن عشر، العدد األول ، 
)، العمل عن بُعد نحو مجتمع المعرفة، سلسلة دراسات ، جامعة 2007مركز اإلنتاج اإلعالمي، ( -

 لمملكة العربیة السعودیة.، اإلصدار الثاني عشر. ازالملك عبد العزی
، مقال منشور على موقع بُعد، إنجاز مستمر في زمن كورونا)، العمل عن 2020نداء الشناق ( -

 جریدة الرأي .
، دراسة: العمل من المنزل خالل كورونا یؤدي إلى ضغط أقل وإنتاجیة أعلى مقال منشور بعنوان " -

 .15213) صحیفة الشرق األوسط العدد 2020(
)، أثر جودة الخدمات اإللكترونیة وتأثیرھا على المیزة التنافسیة 2017السر (أحمد بیل والھاوسیم  -

 للجامعات  الفلسطینیة  في قطاع غزة،غزة.
)" المعلوماتیة وإدارة المعرفة رؤیا إستراتیجیة عربیة" دوریة مستقبل 2007یاسین، سعد، ( -

 .260، عدد 14العرب، مجلد 
 التشریعات، التعلیمات .2

 .1996اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن العمل في المنزل   )177(قیة رقم االتفا -
 .1996 ) لسنة8قانون العمل األردني ( -
، قانون الضمان اإلجتماعي رقم 2019) لسنة 24قانون معدل لقانون الضمان اإلجتماعي رقم ( -

 .2014) لسنة 1(
 .2015) لسنة 15قانون المعامالت اإللكترونیة رقم ( -
والخاص بالعمل المرن (العمل عن بُعد)، الصادر بموجب أوامر  2020) لعام 6دفاع رقم (أمر ال -

 الدفاع في المملكة األردنیة الھاشمیة.
 .2020) لسنة 9( نظام الخدمة المدنیة رقم -
 .2017لعام  22نظام العمل المرن رقم  -
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) دیوان 2020( كورونادلیل إرشادات العمل عن بُعد لموظفي الخدمة المدنیة خالل فترة مواجھة  -
 الخدمة المدنیة، األردن.

نا العمل عن بُعد جائحة كورو إلىدلیل إرشادي للدوائر الحكومیة لوضع خارطة الطریق للعودة  -
 )، دیوان الخدمة المدنیة، األردن.2020(

 الدلیل االسترشادي  المؤقت للعمل عن بُعد في القطاع الخاص في وزارة الموارد البشریة والتنمیة -
 ، المملكة العربیة السعودیة.2020االجتماعیة 

، وإرشادات إجرائیة في الظروف الطارئة،  مل عن بُعد في الحكومة االتحادیةدلیل تطبیق الع -
 ، اإلمارات العربیة المتحدة.2020

 ثانیاً: باللغة األجنبیة:  -

Bloom & other, (2015), "Does working from home work?" Stanford 
University England Coenen, M. and R. A. W. Kok (2014). "The role 
of telework and flexible work schedules." European Management 
32: 13 

Jackson & Wielen,(2004) Tele work:  international perspectives, 
University of Brighton, London, and New York. 

Garett R. K & Danziger, JN(2007) which telework? Detining and testing  
tax onomy of technology-mediated work at a distance, social 
science computer review, 25. 

Pe’rez M. Pet al, 2002” Bentits and barriers of tele work”. Tech novation. 
Pyoria Pasi(2011) Managing tele work risk  fears and rules, university of 

Tamere,  Finland. 
James, Kay (2003) Telework: A management priority a guide for 

managers, supervisor , & telwork coordinators “ United States 
Office of Personal Manager, Washington . 

Status of Telework in the Fedral Government, 2013, report submitted to 
the Congress, USA. 

 
 ثالثاً: المواقع اإللكترونیــة: 

   .BBC.com/Arabic/Vert-cap-54984757 الموقع اإللكتروني: -
 . Almamlakatv.com/news/61344  الموقع اإللكتروني: -
 : االتحاد األردني لشركات التأمین.موقع الكترونيال -
والمكتب عالم العمل في بریطانیا یشھد تحّوالً بفعل الصیغة الھجینة بین المنزل : الموقع اإللكتروني -

  (aawsat.com) | الشرق األوسط
 

https://aawsat.com/home/article/2925981/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%91%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8
https://aawsat.com/home/article/2925981/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%91%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8
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 الملحق
 االستبانة

 (فوائد وتحدیات العمل عن بُعد بقطاع التأمین)
 

 : الزمیالت والزمالء األفاضل
یقوم الباحث ب�إجراء دراس�ة ح�ول فوائ�د وتح�دیات العم�ل ع�ن بُع�د بقط�اع الت�أمین ، وإنن�ي أض�ع ب�ین 

بدقة وموضوعیة، مع العلم أن البیانات المقدمة منكم  ة على فقراتھاأیدیكم استبانة الدراسة وأرجو منكم اإلجاب

 سوف تعامل بسریة تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط .

 شاكراَ لكم حسن تعاونكم
 .البیانات الشخصیةأوال : 

 
 أنثى     □  ذكر          □:         النوع  -1
 

 
 العمــــــر : -2

 
 سنة 35أقل من  إلىسنة  25□      سنة 25أقل من □  

 سنة فأكثر  45□     سنة 45أقل من  إلىسنة  35□ 
 

 :التعلیمي المستوى -3
  بكالوریوس□                          فأقل دبلوم□ 
  دكتوراه□                           ماجستیر□ 

 
 عدد سنوات الخبرة :-4

 
 سنوات 10-6□    سنوات 5أقل من  □

 سنة فأكثر 16□     سنة 11-15□ 
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 ) تحت االختیار المناسب√نرجو التكرم بوضع إشارة (
 العبارة 

 
موافق 

 جدا
غیر  محاید موافق

 موافق
غیر 

موافق 
 اطالقاً 

 بقطاع التأمین فوائد العمل عن بُعد
      تمتلك شركات التأمین التجھیزات المناسبة للعمل عن بُعد.  .1
      ع الكتروني متكامل وذو جودة عالیة للعمل عن بُعد.تمتلك شركات التأمین موق  .2
یتم تقدیم المعلومات في الموقع االلكتروني شركات التأمین بطریقة   .3

 صحیحة بدقة.

     

      لدى العاملین القدرة والمھارة الكافیة للعمل عن بُعد.  .4
یتم تزوید العاملین بالمھارات األساسیة والضروریة للتعامل مع   .5

 تكنولوجیا الحدیثة واالتصال بشكل فعال.ال

     

تھتم إدارة شركات التأمین بالتحسینات المستمرة في األجھزة   .6

 والبرمجیات الخاصة للعمل عن بُعد.

     

اعتقد ان العمل عن بُعد وفر الكثیر من الوقت والجھد في إنجاز   .7

 معامالت المراجعین او المستفیدین.

     

ن بُعد زاد من نسبة استقبال المؤسسة للمراجعین اعتقد ان العمل ع  .8

 والمستفیدین وتلبیة طلباتھم.

     

خدمات العمل عن بُعد قللت من االحتكاك المباشر بالمراجعین   .9

وقللت من نسبة المشكالت التي كانت تقع بالمؤسسة بین الموظف 

 والمراجع او المستفید.

     

ن من خالل العمل عن بُعد زاد تقدیم الخدمات للمراجعین والمستفیدی  .10

 من خبرة موظف التأمین.

     

تقدیم الخدمات للمراجعین او المستفیدین من خالل العمل عن بُعد   .11

 قلل من تنقل الموظفین بین المكاتب.

     

      سھل العمل عن بُعد سرعة تقدیم الخدمة لمتلقي الخدمة.  .12

      التأمین.وفر العمل عن بُعد الوقت على عمالء شركات   .13

      ساعد العمل عن بُعد على تطویر مھارات العمل.  .14

على تشجیع العمل بشكل  شركات التأمینساعد العمل عن بُعد في   .15

 جماعي.
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ساعد العمل عن بُعد في تحدید احتیاجات العاملین التدریبیة   .16

 والمھارات العملیة.

     

لى تنظیم العمل بین ساعد العمل عن بُعد في شركات التأمین ع  .17

 المدیر والموظف.

     

ساعد العمل عن بُعد في شركات التأمین على اكتشاف االخطاء   .18

 السابقة في العمل.

     

      تخفیض التكالیف الدوریة لشركات التأمین. إلىأدى العمل عن بُعد   .19

أدى العمل عن بُعد توفیر معلومات كافیة لجمیع جوانب عمل   .20

 الموظف.

     

ساھم العمل عن بُعد في كشف أداء الموظفین الحقیقي في شركات   .21

 التأمین.

     

تحسین نظام الحوافز وجعلھ أكثر عدالة بما  إلىأدى العمل عن بُعد   .22

 یتناسب مع جھود الموظف وانجازه.

     

ساھم العمل عن بُعد على تحسین كفاءة تحدید األدوار والمسؤولیات   .23

 إلىراءات التي تسعى شركات التأمین في إطار الخطط واإلج

 تطویرھا .

     

أدى العمل عن بُعد في شركات التأمین على تنمیة الروابط   .24

 والعالقات االجتماعیة للعاملین مما ساھم في تطویر العمل.

     

 تحدیات العمل عن بُعد بقطاع التأمین
      د.ھناك معوقات ترتبط بُعدم وضوح طرق العمل في العمل عن بُع  .25

ھناك معوقات ترتبط بمحدودیة الحریة في التعبیر واللغة الجسدیة   .26

 في التعامل مع العمیل.

     

ھناك مشكالت ترتبط بمدى السریة واالختراق والتھكیر على نظام   .27

 العمل عن بُعد في شركات التأمین.

     

 ھناك معوقات ترتبط بقدرة العمالء على التعامل مع نظام العمل عن  .28

 بُعد في شركات التأمین وفھمھم لطرق استخدامھ.

     

یواجھ موظفو التأمین صعوبات في استخدام نظام العمل عن بُعد في   .29

 شركات التأمین.

     

قطع االنترنت او تعطل أي جھاز او تعطل نظام العمل عن بُعد في   .30

 علینا معامالت المراجعین. مشركات التأمین یراك
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عن بُعد عالقة الموظف بمتلقي الخدمة وأضعف أضعف العمل   .31

 فرص تطویرھا.

     

یشكل العمل عن بُعد في شركات التأمین عائق امام ابداع    .32

 الموظف.

     

تعزیز المركزیة  إلىأدى العمل عن بُعد في شركات التأمین   .33

 والتقلیل من التمكین اإلداري للموظف.

     

اضعاف مشاركة  إلىأمین أدى العمل عن بُعد في شركات الت  .34

 العاملین باتخاذ بعض القرارات.

     

      شكل العمل عن بُعد في شركات التأمین عائقاً امام ابداع الموظف.   .35

كفاءة م یزیة لدى موظف التأمین عائقا أماشكل ضعف اللغة اإلنجل  .36

 العمل عن بُعد في شركات التأمین.

     

من الموظفین یرفض العمل عن  یوجد في شركات التأمین تیار قوي  .37

 البُعد.

     

      ھناك معوقات ترتبط بُعدم معرفة العمالء بطرق الدفع االلكتروني.  .38

      ھناك معوقات ترتبط بُعدم ثقة العمالء بالدفع عن بُعد.  .39

ھناك مخاوف لدى العمالء ترتبط بمصداقیة عقد التأمین   .40

 االلكتروني. 

     

مل الوجاھي مع مندوب التأمین أعلى من التعامل ثقة العمیل في الع  .41

 االلكتروني.

     

إن العمل عن بُعد یضعف مھارات مندوب التأمین في اغالق   .42

 الصفقة. 

     

نظام العمل عن بُعد في شركات التأمین شكل للموظف مشاكل   .43

 صحیة بجلوسھ فترة اطول على الكرسي وأمام شاشة الحاسوب.

     

 
 ،،،،،،،،،،،،،الشكر واإلمتنان لكم مني جزیل
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