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 ملخص

ي ردنهدفت الدراسة التعرف إلى المخاطر االجتماعية التي يغطيها الضمان االجتماعي األ
رضى المشتركين بمظلة الضمان االجتماعي عن تغطية المخاطر االجتماعية المؤمن ضدها،  ومستوى 

تعتبر  ؛بالعينة المسح االجتماعيالكمي وكانت الطريقة العامة للدراسة هي:  منهجالاستخدمت الدراسة 
وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشتركين بمظلة الضمان  هذه الدراسة من الدراسات الوصفية،

ة العامة المحدودة، تم اهمية المسردني من العاملين في شركة مناجم الفوسفات األردناالجتماعي األ
للدراسة  أداةك ستبانةلمتغير نوع المهنة واستخدمت اال اتبع   (عشوائية طبقية) احتمالية اختيار عينة

توصلت  من العاملين في شركة مناجم الفوسفات. عامل   (151وزعت على عينة عشوائية مقدارها )و
ي تعمل على تغطية نوعين من المخاطر ردنالدراسة إلى أن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي األ

 ،مومةواأل ،والشيخوخة ،والوفاة ،ية التي تتضمن خطر العجزنساناالجتماعية وهي: المخاطر اإل
 ،وحوادث الطريق ،المهنية مراضاأل العمل بما فيها إصاباتوالمخاطر المهنية التي تشتمل على خطر 

بينت الدراسة وجود درجة متوسطة من الرضى عن تغطية مخاطر ووكذلك خطر التعطل عن العمل، 
فيما يتعلق بخطر  ،(0.78)معياري  انحرافو (3.55)العجز والوفاة والشيخوخة بمتوسط حسابي 

                                                           

البحث مستل من اطروحه دكتوراة للطالبة شيرين ابو هزيم بعنوان "رضى المشتركين بمظلة الضمان  †#

في الجامعه  2019اذار  4االجتماعي عن تغطية المخاطر االجتماعية المومن ضدها" والتي تم مناقشتها بتاريخ 

 الردنيه.ا
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فيما  ،(0.70)معياري  انحرافو (3.74)فقد كانت درجة الرضى مرتفعة بمتوسط حسابي  مومةاأل
 انحرافو (3.26)يتعلق بخطر التعطل عن العمل فقد كانت درجة الرضى متوسطة بمتوسط حسابي 

درجة رضى المشتركين عنها كانت ت الدراسة أن أظهرالعمل فقد  إصابات، أما عن (0.78)معياري 
ت الدراسة عدم وجود فروق أظهر، كما (0.66)معياري  انحراف، و3.33متوسطة بمتوسط حسابي 

جتماعي لمتغير الجنس ومدة االشتراك بالضمان اال اتبع  ، (α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 ا(، تبع  α≤0.05إحصائية عند مستوى )بينما وجدت فروق ذات داللة ، والمستوى التعليمي والسن

، وأوصت الدراسة بالعمل على أتخاذ اإلجراءات الوقائية للحد من المخاطر لمتغير نوع المهنة
 .االجتماعية التي يتعرض لها العاملون في شركة مناجم الفوسفات األردنية

المخاطر المهنية، المنشأة، ، المخاطر اإلنسانية، الرضى، المخاطر االجتماعيةمفتاحية: الكلمات ال
 .المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

Abstract 

Ident tying the social risks covered by the Jordanian Social Security was 
the main target of this study and the range of subscribers’ satisfaction with 
covering the ensured social risks. The study used the social survey approach. 
The study population consisted of all the Social Security subscribers working 
at Jordan Phosphate Mines Company (PLC). A stratified random sample was 
selected according to the occupation type variable. A questionnaire, used as 
the study tool was distributed on a random sample of (151) subjects working 
at the Phosphate Mining Company. The study concluded that the Social 
Security Corporation in Jordan works on covering two types of social risks: 
humane risks including the risks of disability, death,aging and maternity, and 
occupational risks including work injuries, occupational diseases, road 
accidents, as well as work disruption risks.The study has demonstrated having 
a medium degree of satisfaction with covering the risks of disability, death 
and aging with a mean of 3.55, and SD of 0.78.As far as the maternity risks, 
satisfaction was significantly high with a mean of 3.74 and standard deviation 
of 0.70.As for work disruption risks, satisfaction degree was medium with a 
mean of 3.26 and SD of 0.78. The study showed that that the satisfaction 
degree of subscribers concerning work injuries was medium with a mean of 
3.33 and SD of 0.66. The study also showed significant differences at 

(0.05≥α)  according to the variables of gender, subscription duration and 
educational level, the study recom mended that work should be made to take 
pre cautionary procedures to limit social risks which workers at JPMC are 
exposed to.  

Keywords: Social Security Corporation, Satisfaction, Social Risks, 
Human itarian Risks, Occup ational risk, Corpration. 
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 مقدمة

تنطلق السياسة العامة لمؤسسة الضمان االجتماعي في دورها الحيوي في تكامل منظومة سياسة 

باعتبار أن الضمان االجتماعي  ؛نسانق اإلة االجتماعية التي دعت لها كافة قوانين ومعاهدات حقوايالحم

العدالة وتحقيق التوازن في اقتصاديات  أساسة الملئمة على ايي يساعد على توفير الحمأساسحق 

 أداةيعد الضمان االجتماعي و ، هذااحظ   قلالدول والحد من جيوب الفقر والوقوف إلى جانب الفئات األ

الوطنية التي  هدافة في حزمة من األاهملتحقيق التوازن االجتماعي واالقتصادي للدولة من خلل المس

ة ايففي الجانب االقتصادي توفير الحم، تقدم حزمة متكاملة من التمكين االقتصادي واالجتماعي

بيئة عمل سليمة  إشاعةوتسهم في ، االجتماعية في حاالت العجز والوفاة وفي حاالت العجز المؤقت

عدا عن توفير دخل في حاالت التعطل عن العمل وفي حاالت التوقف المؤقت عن العمل بالنسبة للمرأة 

ن لها إف، ة االجتماعيةايركائز منظومة الحم همأوتعتبر مؤسسة الضمان االجتماعي أحد ، مومةكاأل

 يإنسانة الشمول بالضمان كحق ة لكافة فئات المجتمع من خلل توسعايفي توفير الحم اي  أساسادور  

 (.2017)المؤسسة العامة للضمان االجتماعي، 

فهو يوفر التأمين ضد المخاطر  ؛وذويهم فرادة األايفي حم امسبق   ان للضمان االجتماعي دور  إ

ن الضمان إف، اوقائي   ويسهم بتدفقات الدخل مدى الحياة باعتباره إجراء  ، االجتماعية واالقتصادية

وفي حال غياب الضمان االجتماعي يكون هناك ضعف ، ةسرواأل فراديساعد على تمكين األاالجتماعي 

ا ةايفي تغطية المخاطر االجتماعية والتقليل من الوق ، وبدون الضمان االجتماعي سيكون هناك أيض 

دورة الحياة السلبية ومخاطر سوق العمل، يمكن  ثارمن أجل التصدي آل فرادالقليل من الخيارات لدى األ

وشدة أأو تقليل احتماالت ، ن يساعد الناس على االستمرار بالعمل والعودة إليهأللضمان االجتماعي 

 (.2008)ماكينون، عليهمالمخاطر التي يتعرض لها المؤمن 

 اإلطار النظري 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي األردني

كمؤسسة  1978( لسنة 30العامة للضمان االجتماعي بموجب قانون رقم )تأسست المؤسسة 

تتمتع بالشخصية االعتبارية وذات استقلل مالي وإداري وهي احدى المؤسسات الوطنية التي القت 

)المؤسسة العامة  الرعاية والدعم من القيادة الهاشمية وقد مرت المؤسسة بمراحل متعددة منذ نشأته

 (.2016، للضمان االجتماعي

 الفئات الخاضعة ألحكام الضمان االجتماعي

يخضع ألحكام قانون الضمان االجتماعي األردني بصفة إلزامية كل من أكمل سن السادسة عشر 

دون أي تمييز بسبب الجنس من الفئات التالية: جميع العمال الخاضعين ألحكام قانون العمل النافذ 

عد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد واألشخاص العاملون غير الخاضعين للتقا

العسكري واألشخاص األردنيون العاملون لدى الهيئات اإلقليمية والدولية والبعثات السياسية أو 

العسكرية العربية أو اإلقليمية العاملة في المملكة األردنية والملحقيات والمراكز الفنية واإلقليمية التابعة 

امن لها والعامل ون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون في منشآتهم اعتبار 

 (.2018)المؤسسة العامة للضمان االجتماعي،  1/1/2015



 "...... ى المشتركين بمظلة الضمان االجتماعي عنرضـــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 250

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 2)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 مهام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

تسعى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي إلى القيام بالمهام التالية: توفير حياة كريمة للمواطن 

أسرته من خلل تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه أو ألفراد أسرته عند استحقاقه وتعزيز وأفراد 

برامج األمن االجتماعي ودفع مسيرة اإلنتاج لدى القطاع الخاص من خلل التشجيع غير المباشر للقوى 

د العلقة المؤهلة للعمل عبر ما توفره برامج الضمان االجتماعي من حماية ورعاية؛ مما يؤدي إلى توطي

بين العامل وصاحب العمل، مد مظلة الضمان االجتماعي بما يكفل شمول فئات أكبر وتوفير استقرار 

نفسي ومادي ووظيفي ألكبر عدد ممكن من المؤمن عليهم ، واإلسهام في إنجاح خطط التنمية االجتماعية 

راتيجية، تعميق قيم التكافل واالقتصادية من خلل المساهمة في المشروعات االقتصادية الوطنية االست

والتضامن بين أبناء المجتمع والمساهمة بتقليص جيوب الفقر من خلل توفير حد أدنى من الدخل للعامل 

وأسرته والوصول إلى معادلة تتضمن العدالة في توزيع الدخل بين أفراد الجيل الواحد واألجيال المتعاقبة 

 .(2017)المؤسسة العامة للضمان االجتماعي، 

 الضمان االجتماعي األردني في أرقام

متدرجة في شمول  1980بدأت المؤسسة العامة للضمان االجتماعي أعمالها في مطلع عام 

مليون  2018المنشآت والعاملين إلى أن وصل عدد المشمولين إلى مظلتها حتى مطلع حزيران من عام 

القطاعات االقتصادية، كما تقدم  ألف منشأة من مختلف 50ألف مشترك يعملون لدى أكثر من  288و

 82ألف متقاعد بفاتورة تقاعدية شهرية وصلت إلى  214المؤسسة رواتب تقاعدية تصل إلى حوالي 

 711إلى مليار و 2018مليون وخمسمئة ألف دينار، هذا ووصلت إيرادات المؤسسة التأمينية خلل عام 

ا ا  66و مليون دينار، في حين كانت نفقاتها التأمينية مليار  مليون دينار، ومن المتوقع أن تحقق فائض 

مليون دينار، هذا وتسعى المؤسسة إلى توسيع مظلة الشمول حيث  645حوالي  2018تأميني ا في عام 

وصلت مرحلة التغطية القانونية واالجتماعية الشاملة للطبقة العاملة لتصل نسبة التغطية إلى أكثر من 

% من قوة العمل )مشتغلين ومتعطلين(، وفتحت 62مملكة، و% من إجمالي المشتغلين في ال73

ا لألردنيين غير العاملين في سوق العمل النظامية، واألردنيين  المؤسسة باب االشتراك االختياري أيض 

المغتربين المقيمين خارج المملكة من أجل تمكينهم من االستفادة من الحماية التي يوفرها الضمان 

 (.2018عامة للضمان االجتماعي األردني، االجتماعي )المؤسسة ال

 المخاطر االجتماعية التي تغطيها مظلة الضمان االجتماعي األردني

يمكن إدراج المخاطر التي يغطيها  2014( لسنة 1وفق قانون الضمان االجتماعي رقم )

 الضمان االجتماعي في حال حدوث الخطر االجتماعي المؤمن ضده وهي: 

 والشيخوخة.العجز والوفاة  .1

 االمومة. .2

 التعطل عن العمل. .3

 إصابات العمل وامراض المهنة.  .4

 التأمين الصحي. .5
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 قانون الضمان االجتماعي االردني االخطار التي يتم تغطيتها هي االربعة االولى وفق

 (.2014)الجريدة الرسمية المملكة االردنية الهاشمية، 

 الدراسات السابقة

التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان  "المنافع التأمينية ( بعنوان:2006دراسة الكبارتي )

االجتماعي واتجاهات المستفيدين نحوها". وقد تضمنت أهدافها التعرف إلى المنافع التأمينية التي تقدمها 

مؤسسة الضمان االجتماعي في األردن والتعرف على أراء المستفيدين من هذه المنافع وتحقيق أهداف 

ام االستبيان لإلجابة على تساوالت الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى ان المنافع التأمينية الدراسة تم استخد

التي تقدمها المؤسسة غير كافيه باالضافة الى ضرورة إضافة التأمين الصحي إلى المنافع المقدمة من 

المؤسسة، كما تبين بان هناك عدم رضى عن تأمين إصابات العمل وامراض المهنة، كما توصلت 

الدراسة إلى وجود رضا عام مابين افراد عينة الدراسة حول الخدمات التأمينية المقدمة من المؤسسة 

 وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق التأمين الطبي كمنفعة باألخص للمتقاعدين.  

( بعنوان: "المخاطر المضمونة في قانون التأمينات االجتماعية".  وكان 2007دراسة الواسعة )

دراسة المخاطر المضمونة  في قانون التأمينات االجتماعية وهي خطر المرض والعجز  من أهدافها 

والوفاة والوالدة ومقارنه قانون التأمينات االجتماعية الجزائري بالقانون المصري بهدف معرفه ماقد 

القوانين حققته هذه القوانين من الغايات المرجوة  وهي توفير الحماية التأمينية للخاضعين إلحكام هذه 

عند تحقق أحد هذه المخاطر بحيث تسعى الدراسة إلى معالجة مشكلة الحاجة والعوز الذي يحدث جراء 

انقطاع الدخل بالنسبة للمؤمن عليه في حال حدوث أي من اإلخطار المضمونه في قوانين التأمينات 

لى االجابه عن االجتماعية، واستخدمت الدراسة المنهج المقارن بشكل أساسي، خلصت الدراسة إ

اإلشكالية المطروحة  حول مدى نجاح التأمينات االجتماعية في توفير الحماية التأمينية اللزمة 

للمشتركين، توصلت الدراسة إلى ان الطابع للشتراك بهذه التأمينات  هو الطابع اإللزامي والذي يسعى 

 جتماعي .إلى تحقيق النفع العام والمتمثل في تحقيق األمن االقتصادي واال

( بعنوان: "تأمين الشيخوخة في ضوء احكام قانون الضمان 2009) دراسة المناصير

االجتماعي". تناولت هذه الدراسة تأمين الشيخوخة في ضوء احكام قانون الضمان االجتماعي االردني 

 والتشريعات المصرية، تم استخدام المنهج المقارن في الدراسة وخلصت الدراسة إلى أن المشرع

االردني اعتمد على نوعين من االنتساب لتأمين الشيخوخة وهما االلزامي واالختياري متى تحققت 

الشروط لذلك بخلف المشرع المصري الذي شمل جميع فئات المجتمع بصفة إلزامية، كما وتوصلت 

د من اجلها الدراسة إلى ان تعويضات الدفعة الواحدة ال تحقق للمؤمن عليهم الحماية التأمينية التي وج

 الضمان االجتماعي االردني.

( بعنوان: "مدى اشباع المستحقات الضمانية للحاجات األساسية 2010دراسة الغامدي )

للمستفيدين من منظور الخدمة االجتماعية". هدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى رضى المستفيدين 

المساعدات الشهرية وكذلك التعرف  من صندوق الضمان االجتماعي عن الخدمات المقدمة وعن نظام

على مدى كفاية معاش الضمان االجتماعي الشباع الحاجات األساسية للمستفيدين في مدينة الرياض، 

تم استخدام منهج المسح االجتماعي في الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن المستحقات المالية للضمان 
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ألساسية كما وان المستفيدات غير راضيات عن أنظمة االجتماعي غير كافية لتلبية حاجات المستفيدات ا

الضمان االجتماعي في إعالة المرأة الفقيرة، أظهرت الدراسة  ان هناك  جهات أخرى  تساند المستفيدات 

في تلبية حاجاتهم غير الضمان االجتماعي، بينت الدراسة  أن االجراءت المتبعة للوصول إلى الخدمة 

 قت قليل لكن ال تتسم بالخصوصية.سهله وميسره وتحتاج إلى و

( بعنوان: "نظام الضمان االجتماعي االردني 2010دراسة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي )

في سياق التشريعات واالتفاقيات الدولية". هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على نظام الضمان 

على مدى توافقها مع التشريعات الدولية  االجتماعي االردني واالصلحات التي تمت مؤخراَ والتعرف

مثل االعلن العالمي لحقوق االنسان واتفاقية منظمة العمل الدولية، تم استخدام المنهج المقارن بالدراسة 

وتوصلت الدراسة إلى مد مظلة الضمان االجتماعي لشمول كافة المنشأت التي توظف عاملَ فأكثر مع 

جديدة مثل تأمين االمومة والتعطل عن العمل والتأمين الصحي وهذا وتطبيق تأمينات  2011نهاية عام 

ينسجم مع االعلن العالمي لحقوق االنسان، بينت الدراسة ان نظام الضمان االجتماعي جاء منسجم مع 

منظمة العمل الدولية من حيث إعانات المرض والشيخوخة وإصابات العمل وإعانة الورثة واالمومة 

نسجماَ من حيث الرعاية الطبية واإلعانة العائلية واخير اَ اظهرت الدراسة  أن نظام بالمقابل لم يكن م

 الضمان االجتماعي لم يظهر اي تمييز ما بين االردنيين وغير االردنيين من حيث الحقوق والواجبات.

( بعنوان: "قياس مستوى الوعي التأميني 2011دراسة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي )

ة العامة للضمان االجتماعي". هدفت هذه الدراسة إلى قياس مستوى الوعي التأميني لمجتمع المؤسس

متلقي الخدمة والتعرف على دور االعلم في نشر الوعي التأميني وذلك إلعداد دراسة علمية لقياس 

على عينة الوعي التأميني يمكن االستفادة منها في تحسين الواقع، ولتحقيق االهداف تم تطبيق الدراسة 

من متلقي الخدمة في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي، تم الوصول إليهم من خلل زيارات ميدانية 

بمساعدة متطوعين من المجلس االعلى للشباب باالعتماد على استمارة صممت لهذه الغاية، حيث تم 

الدراسة إلى النتائج  استمارة تم استخدام الطرق اإلحصائية في تحليل البيانات وخلصت 1352تعبئة 

% من مجتمع الدراسة وكانت 57التالية: أن نسبة من سبق لهم المعرفة بالتأمينات االجتماعية هي 

الوسيلة االكثر استخداما  من قبل متلقي الخدمة للمعرفة بالتأمينات االجتماعية هي البرامج المشاهدة 

ع االلكترونية والنشرات الصادرة عن المؤسسة )التلفزيون االردني تليها الصحف المحلية ومن ثم المواق

العامة للضمان االجتماعي(. كما وتوصلت الدراسة إلى انخفاض درجة ومستوى رضى متلقي الخدمة 

نحو كفاية البرامج الموجهه بنشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع وكان أكثر انواع التأمينات 

هو تأمين راتب تقاعد الشيخوخة وجاءت درجة الوعي  االجتماعية معرفة لدى أفراد عينة الدراسة

باهمية التأمينات االجتماعية التي تقدمها المؤسسة منخفضة، بينت الدراسة أن اكثر االسباب وراء اختيار 

متلقي الخدمة االستمرارية بالمؤسسة من أجل ضمان المستقبل والحصول على راتب تقاعدي، في حين 

البعض عدم االستمرار بالمؤسسة بسبب عدم وضوح القانون ورفع سن كانت االسباب وراء اختيار 

 التقاعد وصعوبة اإلجراءات والجهل بالقرارات.

( بعنوان: "معايير تحديد امراض المهن في قانون الضمان 2014دراسة ابو نصير والزعبي )

اض المهنية االجتماعي األردني". جاءت هذه الدراسة لتظهر دواعي حماية العامل ضد خطر االمر

خصوصا مع ظهور العديد من االمراض غير المشمولة بالحماية التأمينية في قانون الضمان االجتماعي 
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األردني وكذلك صعوبة إضافة أي مرض يظهر مستقبل لقائمة جدول امراض المهنة، من هنا  جاءت 

صلت الدراسة الدراسة للبحث عن مفهوم المرض المهني والتعرف على شروط المرض المهني، وتو

إلى  أنه البد للمشرع األردني من االستفادة من العديد من الشروط الرائدة خصوصا مع صعوبة أثبات 

المرض المهني، أظهرت الدراسة  ان النظام المزدوج في تحديد اإلمراض المهنية هو األفضل مابين 

، كما تبين الدراسة ضرورة (زدوجاالنظمه الثلثة وهي نظام التغطية الشاملة ونظام الجداول ونظام )الم

 االهتمام باإلجراء الوقائي  بالدرجة األولى.

( بعنوان: "العلقة بين تلقي خدمات الضمان االجتماعي والوصمة". 2014دراسة علي وأخرون )

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العلقة مابين تلقي خدمات الضمان االجتماعي والوصمة والتعرف على 

ات المقدمة من الضمان االجتماعي، وقد تم استخدام االستبيان والمقابلة كأدوات للدراسة مستوى الخدم

وتوصلت الدراسة إلى وجود اساءه من قبل العاملين بالضمان االجتماعي للمستفيدين باالضافة إلى كثره 

ان  الشكاوي من المستفيدين بسبب  تعقد إجراءات حصولهم على الخدمة، كما توصلت الدراسة إلى

مايتم الحصول عليه من الضمان ال يكفي االحتياجات األساسية للمستفدين من مستلزمات المنزل وتعليم 

األبناء والعلج وفي حاالت المرض بالتالي فان خدمات الضمان االجتماعي تتسم بالتدني، كما أظهرت 

لعدم كفاية معاش  نتائج الدراسة ان افراد عينه الدراسة يرغبون بالبحث عن مصادر أخرى للدخل

الضمان إلشباع حاجاتهم األساسية، وتوصلت الدراسة إلى وجود العديد من المشاعر السلبية التي تصيب 

المستفيدين نتيجة تلقيهم خدمات الضمان االجتماعي وبالتالي هناك علقة عكسية مابين تلقي خدمات 

 الضمان االجتماعي ومستوى الوصمة لدى المستفيدين.

( بعنوان: "احكام إصابات العمل في قانون الضمان االجتماعي 2016تنجي )دارسة البس

األردني". هدفت هذه الدراسة للتعرف على التأمينات االجتماعية والمخاطر التي تؤمنها في قانون 

الضمان االجتماعي األردني فيما يخص إصابات العمل وإمراض المهنة من الناحية الشخصية 

دراسة إلى أن التشريعات األردنية التي خضعت منذ بداية ظهور التأمينات والموضوعية، وتوصلت ال

االجتماعية إلى تأمين هذه الفئة من المجتمع من هذا النوع من المخاطر بشكل تدريجي مع التوسع الى 

 الحماية الممنوحه لها من خلل اإلصدارات المتعاقبة لقانون الضمان االجتماعي.

بعنوان: "التعويض عن إصابات العمل في قانون الضمان االجتماعي ( 2016دراسة البقور )

األردني". هدفت هذه الدراسة إلى تناول موضوع التعويض عن إصابات العمل في ظل قانون الضمان 

( بالمقارنة مع قانون التأمينات االجتماعية الكويتي حيث 2014( لسنة )1االجتماعي األردني رقم )

ين إصابات العمل من حيث انواع اإلصابات المشمولة بالتغطية التأمينية وهي بحث في هذا النطاق تأم

اإلصابات المباشرة والغير مباشرة والشروط الواجب توافرها العتبار اإلصابة إصابة عمل، كما 

وتناولت الدراسة اآلثار المترتبة على تطبيق قانون الضمان االجتماعي االردني وقانون التأمينات 

الكويتي والتي تتمثل باستحقاق المؤمن عليه المصاب لتلك الحقوق العينية والنقدية نتيجة  االجتماعية

 االضرار التي لحقت به جراء تعرضه إلصابة عمل.

( بعنوان: "أضواء على التأمينات االجتماعية وفق احكام القانون اإلماراتي 2017دراسة الراوي )

ي تلعبه التشريعات في تأمين المخاطر التي يتعرض لها واألردني". هدفت إلى التعرف على الدور الذ
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االفراد وبيان مدى كفاية وفعالية تم استخدام التحليل المقارن، وتوصلت الدراسة إلى ان نطاق المخاطر 

االجتماعية التي يشملها قانون التأمينات اإلماراتي هي إصابات العمل العجز والوفاة الشيخوخة، وقد 

ذه المخاطر مخاطر التعطل عن العمل والتأمينات الصحية وأوصت الدراسة أضاف القانون إلى ه

المشرع األردني بضرورة تغيير تسمية قانون الضمان االجتماعي إلى قانون التأمينات االجتماعية حتى 

 ينسجم مع مضمون المخاطر التي يضمنها القانون.

 التعقيب على الدراسات السابقة

لتي تناولت موضوع الضمان االجتماعي ومستوى رضى المشتركين مما سبق تبين أن الدراسات ا

بالضمان االجتماعي كانت محدودة، لكن ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة الذكر 

أنها تناولت موضوع رضى المشتركين في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي عن المخاطر 

لمؤسسة من دور كبير في تقديم العديد من الخدمات التأمينية لمنتفعيها، االجتماعية التي تغطيها لما لهذه ا

لذلك ال بد من دراسة مستوى رضى المشتركين في الضمان االجتماعي، كما تناولت الدراسة المخاطر 

في حال تحقق الخطر االجتماعية المؤمن ضدها التي تغطيها المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

ضده، حيث ركزت هذه الدراسة على الخطر االجتماعي باعتباره حدث ا يؤثر على حياة  االجتماعي المؤمن

الفرد وأسرته، وبالتالي يكون له آثار سلبية على المجتمع، وتتنوع المخاطر التي تناولتها الدراسة فقد تكون 

قد تكون هذه هذه المخاطر إنسانية )فسيولوجية(، مثل: مخاطر العجز والوفاة والشيخوخة واألمومة، و

المخاطر تتعلق بالعمل والمهن الخطرة مثل:إصابات العمل والتعطل عن العمل، وتنتج هذه المخاطر عن 

وجود الشخص المؤمن في بيئة العمل وهذا ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات التي تناولت 

إن غالبية الدراسات التي  موضوع المخاطر االجتماعية التي تغطيها مظلة الضمان االجتماعي، حيث

وأبو النصر  2007تناولت الموضوع هي دراسات نظرية وليست ميدانية كما في دراسة الواسعة 

، كما أن الدراسات التي تناولت موضوع المؤسسة العامة للضمان االجتماعي هي 2014والزعبي، 

جتماعي في الدول المختلفة كما دراسات قانونية أو دراسات مقارنة بين عدة تشريعات وقوانين الضمان اال

 .2016 ، والبستنجي،2016في دراسة البقور، 

 مشكلة الدراسة

عداد كبيرة من العاملين في القطاعين العام ن نظام مؤسسة الضمان االجتماعي يمتازبشموله ألإ

مؤمن عليه فعال وكان عدد  ألف 227و  نحو مليون 2016عداد المشتركين لعام أحيث بلغت  ،والخاص

 (.2016)المؤسسة العامة للضمان االجتماعي،  لف متقاعدأ194المتقاعدين التراكمي 

بلغ عدد المشتركين في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي مليون  2018وفي منتصف عام 

هذا ، لف منشأة في مختلف القطاعات االقتصاديةأ 50من  أكثرلف مشترك موزعين على أ 288و

قوة  إجمالي% من 62% من العمال المشتغلين في المملكة و73من  أكثرووصلت نسبة التغطية إلى 

 (.2018)المؤسسة العامة للضمان االجتماعي،  ية الهاشميةردنالعمل في المملكة األ

وبالتالي ارتفاع ، عداد المشتركين بالضمان االجتماعيأنلحظ ارتفاع  رقاموبالنظر إلى هذه األ

من خلل تغطية المخاطر  ؛ة االجتماعية التي تتيحها المؤسسة العامة للضمان االجتماعيايالحم حجم
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 ن بالضمان االجتماعي. ومن هنا البد من التعرف إلىواالجتماعية التي يمكن أن يتعرض لها المشترك

رضى المشتركين بالمؤسسة العامة للضمان االجتماعي عن تغطية المخاطر االجتماعية المؤمن  مستوى

تغطية هذا القانون في حال تحقق خطر اجتماعي  ومستوى، ضدها وفق قانون الضمان االجتماعي

 مليرتبط ببيئة الع امهني   اأو كان خطر   )فسيولوجي( اي  إنسانمؤمن ضده سواء كان هذا الخطر المتحقق 

كأن يوجد العامل في بيئة مهنة خطرة مثل وجود في مناجم الفوسفات التي تعتبر مصدر خطر سواء 

 .اإلصابة بأحد األمراض المهنية المختلفةعن طريق الخطر عن طريق إصابات العمل أو  هذاكان 

رضى المشتركين بمظلة الضمان  مشكلة الدراسة هي التعرف إلى مستوى أنيتضح من هنا 

 عن تغطيةمن العاملين في شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة االجتماعي 

 .المخاطر االجتماعية المؤمن ضدها

 الدراسة أهمية

وهذه المنظومة التعمل  ،الدراسة كونها دراسة تتعلق بمنظومة الضمان االجتماعي أهميةتبرز 

حداث تغييرات إمن هنا البد لمظلة الضمان االجتماعي العمل على ، بمعزل عن المتغيرات المحيطة

الناجمة عن  ثاروالعمل على الحد من اآل، ترتقي بمستواها خاصة على صعيد رضى المشتركين

 بصفة عامة.وبالتالي المجتمع ، تهأسرالمخاطر االجتماعية على الشخص المؤمن أو 

، الضمان االجتماعي أهميةالوظيفي و منتسهم هذه الدراسة في نشر الوعي المجتمعي حول األ

تسهم هذه الدراسة بتزويد المكتبة العلمية بدراسة في مجال خدمات وتأمينات مؤسسة الضمان  كما

التي  بحاثواألن المقاالت إف، وأن تجربة الضمان االجتماعي هي تجربة حديثة ااالجتماعي، خصوص  

وتقوم الدراسة بتقديم عدد من التوصيات التي ستعمل على رفع مستوى ، اتناولت تلك التجربة قليلة جد  

وذلك من أجل تفعيل دور المؤسسة العامة للضمان  ،رضى المشتركين في مظلة الضمان االجتماعي

ذا المجال من أجل زيادة القرار والمعنيين في ه أصحاباالجتماعي، كما ستوجه هذه التوصيات إلى 

والتأمينات التي يكفلها ، مستوى الرضى عن الخدمات المعمول بها في مؤسسة الضمان االجتماعي

على من التغطية للشخص المؤمن أقانون المؤسسة العامة للضمان االجتماعي من أجل تقديم مستوى 

 خطر اجتماعي مؤمن ضده. يأ في حال حدوث

 الدراسة هدافأ

 ليي االدراسة التعرف إلى متهدف هذه 

 :من حيثتي تغطيها مظلة الضمان االجتماعي المخاطر االجتماعية ال .1

 ية التي تغطيها مظلة الضمان االجتماعي.نسانالمخاطر اإل .أ

 المخاطر المهنية التي تغطيها مظلة الضمان االجتماعي. .ب

من العاملين في شركة مناجم الفوسفات  رضى المشتركين بمظلة الضمان االجتماعي مستوى .2

 ية المؤمن ضدها.نسانعن تغطية المخاطر اإلاألردنية المساهمة العامة المحدودة 

من العاملين في شركة مناجم الفوسفات رضى المشتركين بمظلة الضمان االجتماعي  مستوى .3
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 ضدها.عن تغطية المخاطر المهنية المؤمن األردنية المساهمة العامة المحدودة 

الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى الرضى لدى أفراد عينة الدراسة من العاملين في شركة  .4

، نوع المهنة، ودة تبعا  لمتغيرات )الجنس، السنمناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحد

 المستوى التعليمي، سنوات االشتراك بالضمان االجتماعي(.

 تساؤالت الدراسة

 عنى هذه الدراسة باإلجابة عن التساؤالت التالية:ت  

 ما المخاطر االجتماعية التي تغطيها مظلة الضمان االجتماعي؟ .1

 ية التي تغطيها مظلة الضمان االجتماعي؟نسانما المخاطر اإل .أ

 ما المخاطر المهنية التي تغطيها مظلة الضمان االجتماعي؟ .ب

في شركة مناجم الفوسفات  من العاملين اعيرضى المشتركين بمظلة الضمان االجتم ما مستوى .2

 ية المؤمن ضدها؟نسانعن تغطية المخاطر اإل األردنية المساهمة العامة المحدودة

من العاملين في شركة مناجم الفوسفات رضى المشتركين بمظلة الضمان االجتماعي  ما مستوى .3

 المؤمن ضدها؟ عن تغطية المخاطر المهنيةاألردنية المساهمة العامة المحدودة 

من العاملين في  عينة الدراسة أفرادهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضى لدى  .4

نوع و، السنوا لمتغيرات الجنس، تبع   شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة

 وسنوات االشتراك بالضمان االجتماعي؟ ،المستوى التعليميوالمهنة، 

 اإلجرائية للدراسة التعريفات

، : هي المخاطر التي تغطيها المؤسسة العامة للضمان االجتماعي األردنيالمخاطر االجتماعية

 .وتؤثر سلبا  على المجتمع وتنقسم إلى نوعين من المخاطر وهي المخاطر اإلنسانية والمخاطر المهنية

فسيولوجية خاصة بالمؤمن : هي المخاطر التي يمكن أن تتشكل نتيجة عوامل المخاطر اإلنسانية

والتي يتم تغطيتها من  عليهم، وتكون عامة ومشتركة بينهم وهي: العجز والوفاة والشيخوخة واألمومة

 .قبل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي األردني

: هي المخاطر التي يتعرض لها المؤمن عليهم بسبب ظروف المهنة التي يعملون المخاطر المهنية

والتي يتم تغطيتها من قبل المؤسسة  ابات العمل وأمراض المهنة والتعطل عن العملفيها وهي: إص

 .العامة للضمان االجتماعي األردني

هو مدى انسجامهم وقبولهم للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي من حيث  رضى المشتركين:

 المخاطر االجتماعية المؤمن ضدها.

 تماعي األردني.هي المؤسسة العامة للضمان االج المؤسسة:

 هي شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة.المنشأة: 
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها 

 منهج الدراسة

الذي يتميز  بالعينة المسح االجتماعي الكمي وكانت الطريقة العامة للدراسة هي منهجالتم استخدام 

بأنه يستطيع تقديم معلومات عن جماعة معينة في مكان معين في وقت إعداد الدراسة، وهذا يتناسب مع 

 ال يقوم على الوصف فقط وإنما يعتمد على تحليل البيانات للوصول إلى نتائج هموضوع الدراسة كون

وبالتالي تعتبر هذه الدراسة من  للتعميم حول مجتمع الدراسة والمجتمعات المشابهه له اأساس  تشكل 

 .الدراسات الوصفية

 مجتمع الدراسة

مجتمع الدراسة وهو شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة فقد تم اختيارها 

ا تلتزم بكافة بنود وقوانين وتأمينات  كونها إحدى الشركات الكبرى الموجودة داخل المملكة، وكونها أيض 

رضى المشتركين بالمؤسسة العامة للضمان  تماعي، وبالتالي نستطيع معرفة مستوىالضمان االجمظلة 

االجتماعي من خلل العاملين داخل هذه الشركة، كما أن طبيعة عمل هذه الشركة تتطلب توفير قواعد 

داخل  السلمة والصحة المهنية، كذلك يمكن أن يتعرض العاملون فيها إلى مخاطر وإصابات عمل تحدث

موظف، بالتالي نستطيع  3000مناجم الفوسفات، وأن عدد أفراد مجتمع الدراسة كبير حيث إنه يقارب 

القول بأن هذا النوع من الشركات يتناسب وأغراض الدراسة الحالية، وأن الشركات في هذا القطاع تخضع 

 لكافة االمتيازات التأمينية والحقوقية المقدمة من المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.

 .نوع المهنة مجتمع الدراسة حسب أفرادتوزيع : (1جدول )

 النسبة% العدد المهنةنوع 

 8 236 مهندس

 33 939 إداري

 59 1696 فني

 100 2871 المجموع

 (.2017شركة مناجم الفوسفات )

يتمثل مجتمع الدراسة  من جميع مشتركي المؤسسة العامة  للضمان االجتماعي ولما كان عدد 

الفوسفات األردنية المساهمة المشتركين كبيرا  جدا  تم اقتصار هذه الدراسة على مشتركي شركة مناجم 

العامة المحدودة كونها تخدم أغراض الدراسة ومن هنا يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في 

شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة العامة المحدودة من مهندسيين وفنيين وإداريين والبالغ عددهم 

 ( موظف.2871) 2017عام 

 عينة الدراسة

من مجتمع الدراسة وهم العاملون  (عشوائية طبقية) احتمالية الدراسة تم اختيار عينة هألغراض هذ
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وذلك باستخدام متغير نوع المهنة كطبقة ، ة العامة المحدودةاهمية المسردنفي شركة مناجم الفوسفات األ

الضمان كون هذا المتغير يخدم أغراض الدراسة التي تعنى بالمخاطر االجتماعية التي يغطيها 

وبالتالي تم تقسيم مجتمع ، العمل إصاباتالمخاطر المتعلقة بالمهن الخطرة و :ضمنهاومن ، االجتماعي

تم اختيار أفراد  مل على اإلداريين والفنيين والمهندسينتا لنوع المهنة تشالدراسة إلى ثلث طبقات تبع  

، عينة الدراسة بصورة منتظمة بالرجوع إلى سجلت الموظفين في شركة مناجم الفوسفات األردنية

وقد تم احتساب حجم عينة الدراسة باالعتماد على حجم مجتمع الدراسة الكلي )مجموع العاملين في 

ة والمتمثل بسجلت شركة إلى إطار مجتمع الدراس وذلك بالرجوع، ية(ردنشركة مناجم الفوسفات األ

من استطلعية ولتحديد حجم العينة تم أخذ عينة ، ة العامة المحدودةاهمية المسردنمناجم الفوسفات األ

 اموظف   خمسة وثلثينة العامة المحدودة تكونت من اهمية المسردنالعاملين في شركة مناجم الفوسفات األ

وكان من نتائج هذه العينة الصغيرة أن ، عن مؤسسة الضمان االجتماعي اهمرض ى مستوى للتعرف إل

ر راضين، تم االعتماد غي 0.11من العاملين كانوا راضين عن مؤسسة الضمان االجتماعي مقابل  0.89

وبالتالي كان ، ( في احتساب حجم العينة بافتراض أن التوزيع كان متماثل  1.96المعيارية )على الدرجة 

 .0.05. وبمستوى معنوي95ثقة بنتائج الدراسة مستوى ال

 معادلة حساب حجم عينة الدراسة: 

 

 تشير إلى ما يلي: ةالسابق بالمعادلة ن الرموزإحيث 

n العينة المطلوب حجم 

N ة العامة المحدودةاهممجموع العاملين في شركة مناجم الفوسفات المس 

P نسبة الراضين عن مظلة الضمان االجتماعي 

q نسبة غير الراضين عن مظلة الضمان االجتماعي 

d نسبة الخطأ المسموح به 

z المعيارية الدرجة 

 

رفع عدد  تم، 143 ات هذه الدراسةايبلغ حجم العينة المطلوب لغ ةالعينات السابق معادلةباستخدام 

 االدراسة وفق   وبذلك نصل إلى حجم عينة يتناسب مع كل طبقة من طبقات مجتمع، 151العينة إلى  أفراد

% من حجم العينة بينما بلغت نسبة 8نسبة المهندسين كانت قد بلغت  نإحيث ، المهنة لمتغير نوع

 % من حجم العينة59بلغت  فقد% أما عن نسبة الفنيين 33اإلداريين 
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، الجنسية، المستوى التعليمي، نوع الدراسة حسب الجنس، السنعينة فرادالتوزيع النسبي أل: (2جدول )

 .المهنة، مدة االشتراك بالضمان االجتماعي

 النسبة المئوية العدد فئة المتغير المتغير

 الجنس
 82.8 125 ذكر
 17.2 26 أنثى

 100.0 151 المجموع

 السن

 10.6 16 30من  أقل
30-34 29 19.2 
35-39 11 7.3 
40-44 31 20.5 
45-49 42 27.8 
50-54 15 9.9 
55-59 7 4.6 

 100.0 151 المجموع

 الجنسية
 98.0 148 يةردناأل

 2.0 3 أخرى
 100.0 151 المجموع

 المستوى التعليمي

 0.7 1 والكتابة ةال يجيد القراء
 2.6 4 من الثانوية العامة أقل

 11.3 17 الثانوية العامة
 8.6 13 دبلوم متوسط
 59.6 90 بكالوريوس

 17.2 26 علىأف عال  دبلوم 
 100.0 151 المجموع

 نوع المهنة

 7.9 12 مهندس
 33.1 50 داريإ

 58.9 89 فني
 100.0 151 المجموع

مدة االشتراك بالضمان االجتماعي 
 بالسنوات الكاملة

 4.0 6 5من  أقل
5-9 32 21.2 
10-14 21 13.9 
15-19 10 6.6 
 54.3 82 أكثرف 20

 100.0 151 المجموع

 الباحثةالجدول من عمل 
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( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخصائص الشخصية والوظيفية، فيلحظ 2يبين الجدول رقم )

يل اإلناث %( فيما بلغت نسبة تمث82.8أن نسبة تمثيل الذكور تزيد عن نسبة تمثيل اإلناث، حيث بلغت )

نجد أن النسبة األعلى من أفراد الدراسة تقع أعمارهم ضمن الفئة العمرية  %(، ومن حيث السن17.2)

%( فيما 20.5سنة) 44-40%( ثم جاءت نسبة تمثيلهم في الفئة العمرية 27.8سنة إذ بلغت ) 45-49

 %(.4.6سنة التي بلغت ) 59-55كانت أدنى نسبة تمثيل للفئة العمرية 

ة الدراسة حسب المستوى التعليمي حيث إن النسبة كما توضح بيانات الجدول توزيع أفراد عين

%(، وأدنى نسبة تمثيل لمن ال يجيدون القراءة 59.6األعلى كانت لحملة درجة البكالوريوس والبالغة )

%(. ومن حيث نوع المهنة نجد أن النسبة األعلى من الفنيين وبنسبة تمثيل 0.7والكتابة والبالغة )

%(. وفيما يتعلق 7.9%(، فيما أدنى نسبة للمهندسين والبالغة )33.1%(، ثم اإلدرايين بنسبة )58.9)

%(، 54.3سنة فأكثر وبنسبة ) 20بمدة االشتراك بالضمان االجتماعي نجد أن النسبة األعلى اشتراكهم 

 %(.4.0سنوات والبالغة ) 5فيما أدنى نسبة تمثيل لذوي االشتراك أقل من 

 الدراسة أداة

دبيات ودراسات سابقة واالطلع على القوانين أالخاصة بالدراسة بالرجوع إلى  ستبانةصممت اال

وحتى نتمكن من ، الدراسة أهداف ةوالتأمينات الخاصة بالضمان االجتماعي، حيث تخدم هذه االستبان

 منها على األولين رئيسيين: يحتوي الجزء أعلى جز ستبانةاشتملت اال اإلجابة عن تساؤالت الدراسة

عينة الدراسة والجزء الثاني يتكون من المحاورالمتعلقة برضى المشتركين  فرادئص النوعية ألالخصا

،  وتم اضافة محور إلى أداة الدراسة  عن تغطية المخاطر االجتماعية التي يقدمها الضمان االجتماعي

هذا النوع من  يتعلق بخطر االمومة تمت اإلجابة عليه من قبل االناث فقط كونهن المستفيدات من تغطية

 المخاطر.

تم توزيع االستبانات بصورة عشوائية على العاملين في شركة مناجم الفوسفات األردنية المساهمة 

استبانة وذلك  11استبانة تم استثناء  162استبانة كان المردود منها  200العامة المحدودة، وتم توزيع 

طلوبة في كل طبقة من طبقات مجتمع الدراسة لنقص المعلومات فيها، وحتى تتناسب مع حجم العينة الم

 استبانة. 151حيث كان عدد االستبانات التي تم تحليلها إحصائي ا 

 صدق أداة الدراسة

وتم ، تم عرضها على عدد من األساتذة المتخصصين في علم االجتماع داةمن صدق األ أكدللت

 .أو حذف فقرات موجودةقرات جديدة ف إضافةاألخذ بملحظاتهم في تعديل بعض الفقرات و

 ثبات أداة الدراسة

للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم توزيع االستبانة على عينة من أفراد الدراسة وبعد فاصل زمني 

 .مقداره أسبوعين تم إعادة توزيع االستبانة على نفس العينة للتأكد من ثبات أداة الدراسة
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 تصحيح أداة الدراسة

على المتوسطات الحسابية  حكاماإلحصائي ذي التدريج النسبي؛ بهدف إطلق األتم اعتماد النموذج 

مستويات، بحيث  ة( على ثلث5-1للفقرات والدرجة الكلية لكل مجال، وذلك بقسمة مدى درجات المقياس )

 ( وعليه ستكون المستويات على النحو اآلتي:1.33=1/3-5تم حساب طول كل فئة وهي: )

 المتوسطات الحسابيةفئة  الدرجة

 أكثرف 3.68 مرتفعة

 3.67-2.34 متوسطة

 2.34من  أقل منخفضة

 ومناقشتها نتائج الدراسة

يتضح من خلل نتائج الدراسة المتعلقة برضى المشتركين بمظلة الضمان االجتماعي عن تغطية 

 المخاطر االجتماعية المؤمن ضدها ما يلي:

 النتائج المتعلقة بالسؤال االول

فيما يتعلق بالمخاطر االجتماعية التي تغطيها مظلة الضمان االجتماعي األردني؛فمن خلل 

االطلع على قوانين الضمان االجتماعي األردني نجد أن مؤسسة الضمان االجتماعي األردني تعمل 

 على تغطية عدد من المخاطر االجتماعية من خلل جملة من التأمينات االجتماعية التي نصت عليها

قوانين الضمان االجتماعي األردني، حيث عملت مؤسسة الضمان االجتماعي على تغطية نوعين من 

المخاطر وهما: المخاطر اإلنسانية والمخاطر المهنية، وقد شملت المخاطر اإلنسانية على خطر 

، العجزوالوفاة والشيخوخة واألمومة، أما المخاطر المهنية فهي إصابات العمل والتعطل عن العمل

، التي توصلت إلى أن كل  من مؤسسة الضمان 2017واتفقت هذه الدراسة مع دراسة الراوي 

االجتماعي األردني ودولة اإلمارات العربية عملت على تغطية مخاطر العجز والوفاة والشيخوخة 

ا نجد توافق ا ما بين هذه الدراسة وما توصلت إليه درا سة وإصابات العمل والتعطل عن العمل، وأيض 

، التي أظهرت أن نظام الضمان االجتماعي 2010المؤسسة العامة للضمان االجتماعي األردني لعام 

األردني عمل على تغطية المخاطر االجتماعية )العجز والوفاة والشيخوخة وإصابات العمل والتعطل 

 عن العمل(. 

لى أن مؤسسة إ 2016فيما يتعلق بتغطية خطر إصابات العمل فقد أظهرت دراسة البستنجي 

الضمان االجتماعي األردني تعمل على تغطية خطر إصابات العمل منذ بداية ظهور الضمان 

االجتماعي إلى أن توسع نطاق تغطية الحماية من خلل اإلصدارات المتعاقبة لقوانين الضمان 

اب إلى استحقاق المؤمن عليه األردني والكويتي المص 2016االجتماعي، وتوصلت دراسة البقور 

إصابة عمل للحقوق العينية والنقدية، ويمكن تفسير سبب االهتمام المبكر بتغطية خطر إصابات العمل 

ا  بأنه يعود إلى انتشار الصناعة والمهن التي يمكن أن تشكل مصدر خطر بالنسبة للعاملين وخصوص 

 أن الضمان االجتماعي ظهر كنظام اجتماعي في البداية مع ظهور الثورة الصناعية.
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تطبيق الضمان  2009وفيما يتعلق بتغطية خطر الشيخوخة فقد أظهرت دراسة المناصير 

االجتماعي األردني نوعين من االنتساب لخطر الشيخوخة، وهما االنتساب االختياري واإلجباري، 

وتظهر أهمية تغطية خطر الشيخوخة سواء كانت عملية االشتراك تتم بصورة إجبارية أو اختيارية إلى 

ه المرحلة العمرية التي يتعرض لها اإلنسان تحمل العديد من المشكلت االجتماعية والصحية أن هذ

 والتي يتطلب التصدي لها، ويكون ذلك من خلل تغطية خطر الشيخوخة.

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني

بمظلة الضمان االجتماعي رضى المشتركين ل ات المعيارية نحرافالمتوسطات الحسابية واال: (3جدول )

 .(n=151). ية )العجز والوفاة والشيخوخة( المؤمن ضدهانسانعن تغطية المخاطر اإل

رقم 

 الفقرة
 الرتبة الفقرة

 الوسط

 الحسابي

 نحرافاال

 المعياري
 الدرجة

1 

توفر المؤسسة رواتب تتناسب مع 

ية في حالة حدوث ساسالحاجات األ

 العجز.

 متوسطة 0.98 3.58 5

2 
تعويض الدفعة الواحدة يعتبر من 

 المنافع التأمينية الكافية في حالة العجز.
 متوسطة 1.05 3.25 9

3 
ة الطبية لمشتركيها ايتوفر المؤسسة العن

 في حالة العجز الكلي أو الجزئي.
 متوسطة 1.10 3.58 6

4 

يوفر تأمين العجز القدرة للمشتركين 

على مواجهة الظروف الطارئة في 

 حياتهم.

 متوسطة 1.08 3.51 7

5 
تجاه المستقبل بسبب  باالطمئنانأشعر 

 اشتراكي في تأمين الشيخوخة.
 متوسطة 1.07 3.66 2

 متوسطة 1.16 3.38 8 راتب تقاعد الشيخوخة يلبي حاجاتي. 6

7 
السلبية  ثارتقاعد الوفاة يقلل من اآل

 االقتصادية لورثة المؤمن عليه.
 متوسطة 1.04 3.60 4

8 
ة االجتماعية ايتأمين الوفاة الحميوفر 

 ة المشترك.سرأل
 مرتفعة 1.05 3.76 1

9 
يوفر تأمين الشيخوخة الراحة النفسية 

 للمشتركين.
 متوسطة 1.07 3.63 3

 متوسطة 0.78 3.55 --- الدرجة الكلية
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( وجود درجة متوسطة من رضى المشتركين بمظلة الضمان االجتماعي 3) رقم يلحظ من جدول

( 3.55جابات )إية )العجز والوفاة والشيخوخة( المؤمن ضدها بمتوسط نسانتغطية المخاطر اإلعن 

(، وعلى مستوى فقرات البعد نلحظ أن جميعها جاءت بدرجة رضى 0.78معياري ) انحرافو

 انحراف( و3.76( التي جاءت بدرجة رضى مرتفعة بمتوسط حسابي )8متوسطة باستثناء الفقرة رقم )

ة المشترك". فيما كانت سرة االجتماعية ألاي"يوفر تأمين الوفاة الحم والتي تنص على، (1.05معياري )

( وبدرجة 1.05معياري ) انحراف( و3.25جابات )إ( بمتوسط 2دنى درجات الرضى على الفقرة رقم )أ

حالة والتي تنص على "تعويض الدفعة الواحدة يعتبر من المنافع التأمينية الكافية في ، رضى متوسطة

 العجز".

نجد أن درجة الرضى عن تغطية خطر العجز والوفاة والشيخوخة كانت متوسطة وكانت مما سبق 

أعلى درجة رضى في ما يتعلق بخطر الوفاة، حيث يرى أفراد الدراسة أن تأمين الوفاة يوفر الحماية 

السلبية االقتصادية  االجتماعية ألسرة المشترك، حيث إن راتب تقاعد الوفاة يعمل على تخفيف اآلثار

الناتجة عن وفاة المعيل بالتالي يؤدي ذلك إلى تحقيق الحماية ألسرة المؤمن عليه، باألخص إذا كان 

المشترك الذي استحق راتب تقاعد الوفاة هو المعيل الوحيد ألسرته وأظهرت الدراسة أن أدنى درجات 

ض الدفعة الواحدة ال يعتبر من الرضى كانت حول خطر العجز حيث يرى أفراد الدراسة أن تعوي

المنافع التأمينية الكافية في حالة العجز، ولعل سبب ذلك يعود إلى أن هذا التعويض يصرف لمره واحدة 

ودون وجود مصدر دخل مستمر، كأن يكون هناك راتب يتقاضاه المؤمن عليه في حالة العجز، واتفقت 

تأمين الدفعة الواحدة ال يوفر الحماية التأمينية التي  التي ترى أن 2008هذه النتيجة مع دراسة المناصير 

 وجد من أجلها الضمان االجتماعي.

 إن المشتركين بمظلة الضمان االجتماعي لديهم رضى عن رواتب الشيخوخة والعجز والوفاة
التي توصلت إلى أن  2010بحيث إنها تلبي حاجاتهم، ولكن هذه الدراسة اختلفت مع دراسة الغامدي 

الرواتب والمخصصات المالية غير كافية لتلبية حاجات المستفيدات في المملكة العربية السعودية من 

ة الرواتب زياد 2011نظام الضمان االجتماعي، وأظهرت دراسة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

ا أظهرت دراسة علي وآخرون  إلى أن رواتب الضمان االجتماعي  2014المستحقة للحد من الفقر أيض 

 تلبي الحاجات األساسية للمستفيدين.
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رضى المشتركين بمظلة الضمان االجتماعي ل ات المعيارية نحرافالمتوسطات الحسابية واال: (4) جدول

 .(n= 26). ( المؤمن ضدهامومةية )األنسانعن تغطية المخاطر اإل

رقم 

 الفقرة
 الرتبة الفقرة

 الوسط

 الحسابي

 نحرافاال

 المعياري
 الدرجة

1 
ثناء أيصرف للمؤمن عليها بدل أجر 

 مومةإجازة األ
 مرتفعة 1.05 3.78 4

2 
الوظيفي  ماناأل مومةيوفر تأمين األ

 العاملة عند الوالدة. للمرأة
 مرتفعة 0.66 3.85 2

 مرتفعة 0.89 3.78 5 ة للمولود.ايحم مومةتأمين األيوفر  3

4 
على زيادة  مومةيعمل تأمين األ

 مشاركة المرأة في سوق العمل.
 مرتفعة 0.87 3.93 1

5 
ة صحية بعد اييوفر هذا التأمين رع

 الوالدة للمؤمن عليها.
 متوسطة 1.15 3.63 6

6 
شغال بعاد المؤمن عليها عن األإيتم 

 الحمل.ثناء أالمتعبة 
 متوسطة 1.11 3.33 7

7 
تتقاضى المؤمن عليها الحامل كامل 

 جر طيلة فترة الحمل.األ
 مرتفعة 1.10 3.85 3

 مرتفعة 0.70 3.74 --- الدرجة الكلية

( وجود درجة مرتفعة من رضى المشتركات بمظلة الضمان االجتماعي 4)رقم يلحظ من جدول 

معياري  انحراف( و3.74جابات )إ( المؤمن ضدها بمتوسط مومةية )األنسانعن تغطية المخاطر اإل

منها جاءت بدرجة رضى مرتفعة، وفقرتين  ا(، وعلى مستوى فقرات البعد نلحظ أن خمس  0.70)

( التي جاءت بدرجة 4على درجات الرضى على الفقرة رقم )أبدرجة رضى متوسطة. حيث كانت 

( والتي تنص على"يعمل تأمين 0.87) معياري انحراف( و3.93رضى مرتفعة بمتوسط حسابي )

دنى درجات الرضى على الفقرة رقم أعلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل". فيما كانت  مومةاأل

( وبدرجة رضى متوسطة والتي تنص على 1.11معياري ) انحراف( و3.33جابات )إ( بمتوسط 6)

 .شغال المتعبة أثناء الحمل"بعاد المؤمن عليها عن األإ"يتم 

أن هناك درجة رضى مرتفعة من قبل المشتركات بالضمان االجتماعي حول تغطية هذا  نلحظ

الخطر، والذي يعمل بدوره على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بالتالي يحقق النشاط االقتصادي 

كن القول ، بالتالي يم2011واتفقت هذه النتيجة مع دراسة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي األردني 

بأن تفعيل تأمين األمومة يعمل على تلبية حاجات المؤمن عليها في أثناء إجازة األمومة كما يؤدي إلى 

تفعيل دورها داخل المجتمع، وتؤدي تغطية هذا النوع من المخاطر إلى تحقيق األمان الوظيفي للمؤمن 

 ضمن قوانين وأنظمة الضمانعليها، كونه يوفر لها القدرة على االنقطاع عن العمل بصورة رسمية 
االجتماعي مع الحصول على كامل أجرها وتوفير الرعاية الصحية لها وللمولود، وتوصلت الدراسة 
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إلى أن أقل درجات الرضى حول تغطية خطر األمومة هو عدم إبعاد المؤمن عليها الحامل عن األشغال 

 الصحية.المتعبة أثناء فترة الحمل هذا بدوره يؤثر على حالتها 

  الثالث النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

رضى المشتركين بمظلة الضمان االجتماعي ل ات المعيارية نحرافالمتوسطات الحسابية واال: (5) جدول

 .(n= 151). عن تغطية المخاطر المهنية )التعطل عن العمل( المؤمن ضدها

رقم 

 الفقرة
 الرتبة الفقرة

 الوسط

 الحسابي

 نحرافاال

 المعياري
 الدرجة

1 
يصرف بدل التعطل خلل فترة مناسبة 

 من تاريخ تقديم الطلب.
 متوسطة 0.96 3.38 1

2 
صرف تعويض التعطل عن العمل 

 .ثلث مرات طيلة فترة االشتراك كافية
 متوسطة 0.97 3.11 4

3 

ة اييوفر تأمين التعطل عن العمل الحم

لحين  ةاالقتصادية بصورة مؤقت

 .الحصول على عمل

 متوسطة 1.00 3.38 2

4 
إجراءات الحصول على تعويض 

 التعطل عن العمل سهلة وميسرة.
 متوسطة 0.91 3.15 3

 متوسطة 0.78 3.26 --- الدرجة الكلية

( وجود درجة متوسطة من رضى المشتركين بمظلة الضمان 5)رقم يلحظ من جدول 

جابات إاالجتماعي عن تغطية المخاطر المهنية )التعطل عن العمل( المؤمن ضدها بمتوسط 

(، وعلى مستوى فقرات البعد نلحظ أن جميعها جاءت بدرجة 0.78معياري ) انحراف( و3.26)

( 3.38( بمتوسط حسابي )1رقم )على درجات الرضى على الفقرة أرضى متوسطة، وكانت 

( والتي تنص على"يصرف بدل التعطل خلل فترة مناسبة من تاريخ 0.96معياري ) انحرافو

( 3.11جابات )إ( بمتوسط 2دنى درجات الرضى على الفقرة رقم )أتقديم الطلب". فيما كانت 

رات ( والتي تنص على "صرف تعويض التعطل عن العمل ثلث م0.97معياري ) انحرافو

 طيلة فترة االشتراك كافية".

وفيما يتعلق بخطر التعطل عن العمل فقد كانت درجة الرضى عن تغطية هذا النوع من المخاطر 

متوسطة، وكانت أعلى درجات الرضى فيما يتعلق بصرف بدل التعطل عن العمل خلل فترة زمنية 

ميسرة بخصوص تغطية خطر مناسبة، وهذا يدل على أن اإلجراءات داخل المؤسسة تعتبر سهلة و

التعطل عن العمل، بالمقابل نجد أن أدنى درجات الرضى كانت عن عدد مرات صرف تعويض التعطل 

عن العمل لذلك يجب زيادة هذه المرات بحيث تزيد على ثلث مرات طيلة فترة اشتراك المؤمن عليه 

 بالضمان االجتماعي.
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رضى المشتركين بمظلة الضمان االجتماعي ل المعيارية اتنحرافالمتوسطات الحسابية واال: (6) جدول

 .(n= 151). المهنية( المؤمن ضدها مراضالعمل واأل إصاباتعن تغطية المخاطر المهنية )

رقم 

 الفقرة
 الرتبة الفقرة

 الوسط

 الحسابي

 نحرافاال

 المعياري
 الدرجة

1 
ة ايللوق ةتوفر المؤسسة برامج تدريبي

 المهنية المختلفة. المخاطرمن 
 متوسطة 1.10 3.11 22

2 

ة معدات السلمة أتتوفر داخل المنش

الجسمانية  ضرارة من األايالبدنية للوق

 المختلفة.

 متوسطة 1.03 3.44 8

3 

يتم مواكبة المستجدات عند التدريب 

العمل عند  مخاطرة من ايعلى الوق

استحداث آالت جديدة على سبيل 

 المثال.

 متوسطة 0.98 3.29 13

4 
في حال حدوث المخاطر المهنية يتم 

 السيطرة عليها والحد من تناميها.
 متوسطة 1.01 3.39 10

5 
المهنية التي يغطيها الضمان  مراضاأل

 .ملةاالجتماعي شا
 متوسطة 0.94 3.19 18

 متوسطة 1.02 3.46 6 بيئة العمل صحية وآمنة. 6

7 
في مواقع ن وطباء متخصصأيوجد 

 العمل.
 متوسطة 1.12 3.50 3

8 
ة الصحية المقدمة في حال ايالرع

 العمل كافية. إصاباتحدوث 
 متوسطة 0.93 3.67 2

9 

يتعامل العاملون بمؤسسة الضمان 

االجتماعي مع المشتركين بصورة 

جيدة عند التقدم للحصول على البدالت 

 العمل. إصابةاليومية بسبب 

 مرتفعة 0.96 3.68 1

10 
الحصول على التعويضات  ةسهول

 العمل. إصابةالمستحقة بسبب 
 متوسطة 0.90 3.32 12

11 
تقدم المؤسسة البرامج التأهيلية المناسبة 

 للمصابين.
 متوسطة 0.94 2.95 24

12 

يتم الحصول على التعويضات المتعلقة 

لى إثناء الذهاب أبحوادث الطرق في 

 .ةالعمل والعودة منه بكل سهول

 متوسطة 0.91 3.28 14
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 (6... تابع جدول رقم )

رقم 

 الفقرة
 الرتبة الفقرة

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

13 

ة اييحصل المؤمن عليه على رع

صحية مناسبة في حال تعرضه لحادث 

 طريق.

 متوسطة 0.94 3.26 16

14 
تتكفل مؤسسة الضمان بتكاليف اإلقامة 

 .العمل إصابةبالمستشفى في حالة 
 متوسطة 0.91 3.46 7

15 
تتكفل المؤسسة بتكاليف نقل المصاب 

 إلى مكان المعالجة. صابةمن مكان اإل
 متوسطة 0.89 3.40 9

16 

توفر المؤسسة المعينات اللزمة مثل 

 إصابةاالصطناعية في حالة  طرافاأل

 العمل.

 متوسطة 0.82 3.20 17

17 
البدالت اليومية المقدمة من المؤسسة 

 العمل كافية. إصابةفي حالة 
 متوسطة 0.90 3.19 20

18 

تعتبر إجراءات اللجان الطبية للحصول 

العمل  إصابةعلى التعويضات بسبب 

 سهلة وميسرة.

 متوسطة 1.02 3.13 21

19 
العمل  إصابات أسبابتتابع المؤسسة 

 وتعمل على تقديم الحلول المناسبة لها.
 متوسطة 1.04 3.28 15

20 
ة الصحية للمصاب حتى ايتقدم الرع

 و ثبوت حالته الصحية.أالشفاء التام 
 متوسطة 0.86 3.48 5

 متوسطة 1.06 3.50 4 ية داخل المنشأة.األولسعافات تتوفر اإل 21

22 
 المهنية مراضيتم تزويد العاملين باأل

 التي يغطيها الضمان بصورة مستمرة.
 متوسطة 1.10 3.19 19

23 

تفتيش على تقوم المؤسسة بعمليات 

من االلتزام بشروط  أكدللت المنشأة

 .السلمة والصحة المهنية

 متوسطة 1.03 3.11 23

24 
تقوم المؤسسة بالتحقيقات في حاالت 

 ها.أسبابمن  أكدالعمل للت إصابة
 متوسطة 1.01 3.36 11

 متوسطة 0.66 3.33 --- الدرجة الكلية

رضى المشتركين بمظلة الضمان االجتماعي ( وجود درجة متوسطة من 6)رقم يلحظ من جدول 

جابات إالمهنية( المؤمن ضدها بمتوسط  مراضالعمل واأل إصاباتعن تغطية المخاطر المهنية )
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(، وعلى مستوى فقرات البعد نلحظ أن جميعها جاءت بدرجة 0.66معياري ) انحراف( و3.33)

( بدرجة 0.96معياري ) انحراف( و3.68( بمتوسط حسابي )9رضى متوسطة باستثناء الفقرة رقم )

رضى مرتفعة والتي تنص على"يتعامل العاملون بمؤسسة الضمان االجتماعي مع المشتركين بصورة 

دنى درجات الرضى أالعمل". فيما كانت  إصابةجيدة عند التقدم للحصول على البدالت اليومية بسبب 

( والتي تنص على "تقدم 0.94)معياري  انحراف( و2.95جابات )إ( بمتوسط 11على الفقرة رقم )

 المؤسسة البرامج التأهيلية المناسبة للمصابين".

أن رضى المشتركين بمظلة الضمان االجتماعي عن تغطية المخاطر المهنية فيما يتعلق نلحظ 

بإصابات العمل وحوادث الطريق كانت متوسطة، وكانت أعلى درجات الرضى بخصوص تغطية 

العاملين في المؤسسة مع المشتركين بصورة إيجابية، بينما كان أدنى  إصابات العمل تتعلق بتعامل

درجات الرضى يتعلق ببند تقديم البرامج التأهيلية المناسبة بالنسبة للمصابين، واختلفت هذه الدراسة مع 

والتي أظهرت عدم رضى المشتركين بالضمان االجتماعي األردني عن تأمين  2006دراسة الكباريتي 

عمل واألمراض المهنية، وبينت الدراسة الحالية أن هناك رضى لدى المشتركين عن البرامج إصابات ال

، 2014الوقائية وإجراءات السلمة والصحة المهنية وهذا ما توصلت إليه دراسة أبو نصير والزعبي 

 وهو ضرورة االهتمام باإلجراءات الوقائية للحد من إصابات العمل.

  رابعدراسة الالنتائج المتعلقة بسؤال ال

ية نسانات المعيارية للرضى عن تغطية المخاطر اإلنحرافالمتوسطات الحسابية واال: (7) جدول

 .(n= 151). للجنس اوالمهنية ونتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة وفق  

 العدد الجنس البعد/المتغير
المتوسط 

 الحسابي

قيمة )ت( 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 حصائيةاإل

 العجز والوفاة والشيخوخة
 3.56 125 ذكور

0.465 150 0.642 
 3.48 26 إناث

 التعطل عن العمل
 3.25 125 ذكور

0.034 150 0.973 
 3.26 26 إناث

إصابات العمل واألمراض 

 المهنية

 3.31 125 ذكور
0.563 150 0.574 

 3.39 26 إناث

 (.α≤0.05الداللة )حصائية عند مستوى إالفروق ذات داللة * 

( في ≤0.05( عدم وجود فروق دالة إحصائي ا عند مستوى الداللة )7)رقم يلحظ من جدول 

التعطل عن العمل، و)العجز والوفاة والشيخوخة،  ية والمهنيةنسانالرضى عن تغطية المخاطر اإل

، 0.465المحسوبة )( المهنية( ت عزى لمتغير الجنس، حيث بلغت قيم )ت مراضالعمل واأل إصاباتو

( وجميعها أعلى 0.574، 0.973، 0.642( على التوالي والدالالت اإلحصائية لها )0.563، 0.034

 (.0.05د فروق جوهرية والبالغة قيمته )وعلى لمستوى الخطأ الذي يعتبر عنده وجمن الحد األ
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ية نسانالمخاطر اإلات المعيارية للرضى عن تغطية نحرافالمتوسطات الحسابية واال: (8)جدول 

 .(n= 151). للسن اوالمهنية وفق  

 العدد السن البعد/المتغير
المتوسط 

 الحسابي

 نحرافاال

 المعياري

 العجز والوفاة والشيخوخة

 0.81 3.49 16 30من  أقل

30-34 29 3.33 0.76 

35-39 11 3.88 0.69 

40-44 31 3.48 0.63 

45-49 42 3.57 0.94 

50-54 15 3.89 0.74 

55-59 7 3.52 0.42 

 التعطل عن العمل

 0.69 3.41 16 30من  أقل

30-34 29 3.12 0.81 

35-39 11 3.20 0.70 

40-44 31 3.43 0.57 

45-49 42 3.08 0.99 

50-54 15 3.43 0.56 

55-59 7 3.43 0.47 

 المهنية مراضالعمل واأل إصابات

 0.73 3.40 16 30من  أقل

30-34 29 3.05 0.78 

35-39 11 3.54 0.57 

40-44 31 3.39 0.50 

45-49 42 3.29 0.74 

50-54 15 3.50 0.48 

55-59 7 3.50 0.37 

ية نسانالرضى عن تغطية المخاطر اإلفي  ( وجود فروق8يلحظ من بيانات الجدول رقم )

ا تبع  المهنية(  مراضالعمل واأل إصاباتوالتعطل عن العمل، ووالمهنية )العجز والوفاة والشيخوخة، 

 حادي:ن األاي، والختبار داللة الفروق تم استخدام تحليل التبلمتغير السن
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حادي الختبار دالالت الفروق في الرضى عن تغطية المخاطر ن األاينتائج تحليل التب: (9) جدول

 مراضالعمل واأل إصاباتوالتعطل عن العمل، و)العجز والوفاة والشيخوخة،  ية والمهنيةنساناإل

 .المهنية( وفق ا لمتغير السن

 نايمصدر التب البعد/المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

الداللة 

 اإلحصائية

العجز 

والوفاة 

 والشيخوخة

 0.294 1.232 0.751 6 4.504 بين المجموعات

   0.610 144 87.784 داخل المجموعات

    150 92.288 الكلي

التعطل عن 

 العمل

 0.396 1.050 0.627 6 3.764 بين المجموعات

   0.598 144 86.044 داخل المجموعات

    150 89.809 الكلي

 إصابات

العمل 

 مراضواأل

 المهنية

 0.230 1.372 0.593 6 3.558 بين المجموعات

   0.432 144 62.248 داخل المجموعات

    150 65.806 الكلي

 (.α≤0.05حصائية مستوى الداللة )إ* الفروق ذات داللة 

( في α≤0.05( عدم وجود فروق دالة إحصائي ا عند مستوى الداللة )9)رقم يتضح من جدول 

التعطل عن العمل، والعجز والوفاة والشيخوخة، وية والمهنية )نسانالرضى عن تغطية المخاطر اإل

، 1.232، حيث بلغت قيم )ف( المحسوبة )المهنية( ت عزى لمتغير السن مراضالعمل واأل إصاباتو

( وجميعها أعلى من الحد 0.230، 0.396، 0.294حصائية لها )( والدالالت اإل1.372، 1.050

 (.0.05د فروق جوهرية والبالغة قيمته )وعلى لمستوى الخطأ الذي يعتبر عنده وجاأل
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ية نسانات المعيارية للرضى عن تغطية المخاطر اإلنحرافالمتوسطات الحسابية واال: (10جدول )
 .للمستوى التعليمي اوالمهنية وفق  

 العدد المستوى التعليمي البعد/المتغير
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 العجز والوفاة والشيخوخة

 0.90 3.31 22 أقلثانوية عامة ف
 0.97 3.77 13 دبلوم متوسط
 0.75 3.52 90 بكالوريوس

 0.66 3.72 26 فما فوق عال  دبلوم 

 التعطل عن العمل

 1.03 3.11 22 أقلثانوية عامة ف
 0.43 3.65 13 دبلوم متوسط
 0.70 3.22 90 بكالوريوس

 0.87 3.31 26 فما فوق عال  دبلوم 

 مراضالعمل واأل إصابات
 المهنية

 0.75 3.27 22 أقلثانوية عامة ف
 0.48 3.54 13 دبلوم متوسط
 0.67 3.27 90 بكالوريوس

 0.64 3.47 26 فما فوق عال  دبلوم 

ية نسانالرضى عن تغطية المخاطر اإل( وجود فروق في 10يلحظ من بيانات الجدول رقم )
 اتبع  المهنية(  مراضالعمل واأل إصاباتوالتعطل عن العمل، ووالمهنية )العجز والوفاة والشيخوخة، 

 حادي:ن األايللمستوى التعليمي، والختبار داللة الفروق تم استخدام تحليل التب

حادي الختبار دالالت الفروق في الرضى عن تغطية المخاطر ن األاينتائج تحليل التب: (11جدول )
 مراضالعمل واأل إصاباتوالتعطل عن العمل، و)العجز والوفاة والشيخوخة،  ية والمهنيةنساناإل

 .المهنية( وفق ا لمتغير المستوى التعليمي

 نايمصدر التب البعد/المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

العجز والوفاة 
 والشيخوخة

 0.231 1.448 0.883 3 2.650 بين المجموعات
   0.610 147 89.638 داخل المجموعات

    150 92.288 الكلي

التعطل عن 
 العمل

 0.210 1.526 0.904 3 2.712 بين المجموعات
   0.592 147 87.097 داخل المجموعات

    150 89.809 الكلي

العمل  إصابات
 مراضواأل

 المهنية

 0.327 1.162 0.508 3 1.524 بين المجموعات
   0.437 147 64.282 داخل المجموعات

    150 65.806 الكلي

 (.α≤0.05حصائية مستوى الداللة )إ* الفروق ذات داللة 
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( في α≤0.05( عدم وجود فروق دالة إحصائي ا عند مستوى الداللة )11)رقم يتضح من جدول 
التعطل عن العمل، وية والمهنية )العجز والوفاة والشيخوخة، نسانالرضى عن تغطية المخاطر اإل

المهنية( ت عزى لمتغير المستوى التعليمي، حيث بلغت قيم )ف( المحسوبة  مراضالعمل واأل إصاباتو
( وجميعها أعلى من 0.327، 0.210، 0.231حصائية لها )( والدالالت اإل1.162، 1.526، 1.448)

 (.0.05د فروق جوهرية والبالغة قيمته )وعلى لمستوى الخطأ الذي يعتبر عنده وجالحد األ

ية نسانات المعيارية للرضى عن تغطية المخاطر اإلنحرافالحسابية واالالمتوسطات : (12جدول )
 .لنوع المهنة اوالمهنية وفق  

 البعد/المتغير
نوع 
 المهنة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 العجز والوفاة والشيخوخة
 0.69 3.65 12 سدمهن
 0.77 3.64 50 داريإ

 0.81 3.35 89 فني

 العملالتعطل عن 
 0.56 3.10 12 سدمهن

 0.79 3.35 50 إداري
 0.78 3.13 89 فني

 المهنية مراضالعمل واأل إصابات
 0.68 3.27 12 سدمهن

 0.60 3.49 50 إداري
 0.68 3.05 89 فني

ية نسانالرضى عن تغطية المخاطر اإلوجود فروق في  (12)رقم  يلحظ من بيانات الجدول
 اتبع  المهنية(  مراضالعمل واأل إصاباتوالتعطل عن العمل، ووالمهنية )العجز والوفاة والشيخوخة، 

  حادي:ن األايلنوع المهنة، والختبار داللة الفروق تم استخدام تحليل التب

حادي الختبار دالالت الفروق في الرضى عن تغطية المخاطر ن األاينتائج تحليل التب: (13) جدول
 مراضالعمل واأل إصاباتوالتعطل عن العمل، و)العجز والوفاة والشيخوخة،  ية والمهنيةنساناإل

 .المهنية( وفق ا لمتغير نوع المهنة

 نايمصدر التب البعد/المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

العجز 
والوفاة 

 والشيخوخة

 0.099 2.348 1.419 2 2.839 بين المجموعات
   0.604 148 89.449 داخل المجموعات

    150 92.288 الكلي

التعطل عن 
 العمل

 0.227 1.499 0.892 2 1.783 بين المجموعات
   0.595 148 88.025 داخل المجموعات

    150 89.809 الكلي
 إصابات
العمل 
 مراضواأل

 المهنية

 *0.001 7.608 3.068 2 6.135 بين المجموعات
   0.403 148 59.671 داخل المجموعات

    150 65.806 الكلي

 (.α≤0.05حصائية مستوى الداللة )إ* الفروق ذات داللة 
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( في ≤0.05( وجود فروق دالة إحصائي ا عند مستوى الداللة )13)رقم  يتضح من جدول

المهنية ت عزى لمتغير نوع  مراضالعمل واأل إصاباتالمتعلقة ب المهنيةالرضى عن تغطية المخاطر 

( وهي أدنى من 0.001حصائية لها )( والدالالت اإل7.608المهنة، حيث بلغت قيم )ف( المحسوبة )

(، فيما لم تثبت 0.05د فروق جوهرية والبالغة قيمته )وعلى لمستوى الخطأ الذي يعتبر عنده وجالحد األ

وجود فروق دالة إحصائي ا عند مستوى الداللة اإلحصائية حادي ن األاينتائج اختبار تحليل التب

(0.05≥في الرضى عن تغطية المخاطر اإل )والرضى  ية المتعلقة بالعجز والوفاة والشيخوخةنسان

عن تغطية المخاطر المهنية المتعلقة بالتعطل ت عزى لمتغير نوع المهنة، حيث بلغت قيم )ف( المحسوبة 

 أنواع(. والختبار داللة الفروق بين 0.227، 0.099حصائية لها )اإل( والدالالت 1.499، 2.348)

 تم استخدام اختبار شيفيه للختبارات البعدية: ةالمهن الثلث

نتائج اختبار شيفيه للختبارات البعدية الختبار داللة الفروق في الرضى عن تغطية : (14جدول )

 .بين فئات نوع المهنةالمخاطر المهنية )إصابات العمل واألمراض المهنية( 

 البعد/المتغير
نوع 

 المهنة )أ(
نوع المهنة 

 )ب(
متوسط 
 االختالف

الداللة 
 حصائيةاإل

 المهنية مراضالعمل واأل إصابات

 مهندس
 0.553 0.213- داريإ

 0.550 0.223 فني

 داريإ
 0.553 0.213 مهندس

 *0.001 0.437 فني

 فني
 0.550 0.223- مهندس

 *0.001 0.437- داريإ

 (.α≤0.05حصائية مستوى الداللة )إ* الفروق ذات داللة 

ا في الرضى عن حصائي  إيلحظ من نتائج اختبار شيفيه للختبارات البعدية وجود فروق دالة 

داريين ولصالح المهنية بين الفنيين واإل مراضالعمل واأل إصاباتتغطية المخاطر المهنية المتعلقة ب

 داريين.اإل

ية نسانات المعيارية للرضى عن تغطية المخاطر اإلنحرافالمتوسطات الحسابية واال: (15) جدول

 .لمدة االشتراك في الضمان االجتماعي اوالمهنية وفق  

 البعد/المتغير
مدة االشتراك 

 بالسنوات الكاملة
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

 العجز والوفاة والشيخوخة

 0.85 3.50 6 5من  أقل

5-9 32 3.57 0.78 

10-14 21 3.48 0.84 

15-19 10 3.60 0.93 

 0.77 3.55 82 أكثرف 20
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 (15... تابع جدول رقم )

 البعد/المتغير
مدة االشتراك 

 بالسنوات الكاملة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 التعطل عن العمل

 1.05 3.29 6 5من  أقل

5-9 32 3.43 0.67 

10-14 21 3.07 0.84 

15-19 10 3.53 0.89 

 0.76 3.20 82 أكثرف 20

 المهنية مراضالعمل واأل إصابات

 1.07 3.32 6 5من  أقل

5-9 32 3.23 0.72 

10-14 21 3.29 0.67 

15-19 10 3.35 0.76 

 0.60 3.37 82 أكثرف 20

ية نسانالرضى عن تغطية المخاطر اإل( عدم وجود فروق في 15يلحظ من بيانات الجدول رقم )

 االمهنية( تبع   مراضالعمل واأل إصاباتوالتعطل عن العمل، ووالمهنية )العجز والوفاة والشيخوخة، 

 حادي:ن األايلمدة االشتراك في الضمان االجتماعي، والختبار داللة الفروق تم استخدام تحليل التب

الختبار دالالت الفروق في الرضى عن تغطية المخاطر حادي ن األاينتائج تحليل التب: (16جدول )

 مراضالعمل واأل إصاباتوالتعطل عن العمل، و)العجز والوفاة والشيخوخة،  ية والمهنيةنساناإل

 .المهنية( وفق ا لمتغير مدة االشتراك في الضمان االجتماعي

 نايمصدر التب البعد/المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

الداللة 

 اإلحصائية

العجز 

والوفاة 

 والشيخوخة

 0.993 0.060 0.038 4 0.152 بين المجموعات

   0.631 146 92.136 داخل المجموعات

    150 92.288 الكلي

التعطل عن 

 العمل

 0.347 1.125 0.672 4 2.686 بين المجموعات

   0.597 146 87.123 داخل المجموعات

    150 89.809 الكلي

 إصابات

العمل 

 مراضواأل

 المهنية

 0.880 0.296 0.132 4 0.530 بين المجموعات

   0.447 146 65.276 داخل المجموعات

    150 65.806 الكلي

 (.α≤0.05حصائية عند مستوى الداللة )إ* الفروق ذات داللة 



 275 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد العربيو، شيرين ابوهزيم

 2022( 2)36لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

( في α≤0.05إحصائي ا عند مستوى الداللة )( عدم وجود فروق دالة 16) رقم يتضح من جدول

التعطل عن العمل، و)العجز والوفاة والشيخوخة،  ية والمهنيةنسانالرضى عن تغطية المخاطر اإل

المهنية( ت عزى لمتغير مدة االشتراك في الضمان االجتماعي، حيث بلغت  مراضالعمل واأل إصاباتو

( 0.880، 0.347، 0.993حصائية لها )( والدالالت اإل0.296، 1.125، 0.060قيم )ف( المحسوبة )

د فروق جوهرية والبالغة قيمته وعلى لمستوى الخطأ الذي يعتبر عنده وجوجميعها أعلى من الحد األ

(0.05 .) 

لمتغيرات الجنس والعمر والمستوى  اسير عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبع  يمكن تف

الدراسة من النواحي الثقافية  أفرادالتشابه الكبير ما بين  إلى التعليمي ومدة االشتراك بالضمان االجتماعي

 والخصائص النوعية كالمستوى التعليمي ومكان اإلقامة ومستوى الدخل.

لمتغير نوع المهنة لصالح اإلداريين على  افروق ذات داللة إحصائية تبع  بينت الدراسة وجود 

ولعل ذلك يعود إلى ، المهنية  مراضالعمل واأل إصاباتالفنيين فيما يتعلق بالرضى عن تغطية خطر 

 للمخاطر عرضة أكثرالمهنية من الفنيين الذين يكونون  للمخاطر عرضة  أقل نأن اإلداريين يكونو

 .المهنية بسبب ظروف العمل وبيئته

 التوصيات

 لي:ي ابناء على النتائج التي تم التوصل إليها توصي الدراسة بم

وذلك من خلل  ؛العادي، ي لتشمل خطر المرضردنضرورة مد مظلة الضمان االجتماعي األ .1

 ي.ردنتفعيل التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان االجتماعي األ

وذلك من خلل ، ي فيما يتعلق بخطر الشيخوخةردنمد مظلة الضمان االجتماعي األ العمل على .2

ة الصحية ايغير راتب تقاعد الشيخوخة مثل تقديم الرع أخرىمنح كبار السن امتيازات 

 لهم. ةواالجتماعية والترفيهي

وفاة ضرورة العمل على زيادة المبالغ المستحقة لتأمين الدفعة الواحدة في حالة العجز وال .3

 ة االجتماعية.ايوالشيخوخة لمساعدة المشتركين للحصول على أكبر قدر ممكن من الحم

 تسهيل إجراءات اللجان الطبية المنعقدة للتحقيق من إصابات العمل التي يتعرض لها المؤمن عليهم.  .4

العام يين العاملين في القطاع ردنمد مظلة الضمان االجتماعي من خلل اشتراك أكبر عدد من األ .5

 والتعطل عن العمل. مومةفي تأمين األ

من ثلث مرات  أكثرالعمل على زيادة عدد مرات صرف بدل التعطل عن العمل بحيث تصبح  .6

 طيلة فترة االشتراك بالضمان االجتماعي.

العمل على أتخاذ اإلجراءات الوقائية للحد من المخاطر االجتماعية التي يتعرض لها العاملون في  .7

 الفوسفات األردنية.شركة مناجم 

 عمل. إصاباتالعمل على زيادة البرامج التأهيلية للمشتركين الذين تعرضوا إلى  .8
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والدراسات المختلفة في مجال الضمان االجتماعي حتى تسهم نتائج هذه  بحاثضرورة القيام باأل .9

 ة االجتماعية.ايالدراسات في رسم السياسات المتعلقة بجوانب الضمان االجتماعي والحم
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