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( عمى أداء شخكــات التأميـن من وجهـة 99 -أثــخ جائحة فيخوس كهرونا المدتجج )كهفيج"

  التأمين األردنية"نظـخ المجراء العامين والخؤساء التنفيحيين لذخكات 
  إعداد: د. دمحم العمايرة 

 اإلتحاد األردني لذخكات التامين

 الممخص 
( عمى أداء شخكات التأمين، 11 –إلى بيان أثخ جائحة كهرونا السدتجج )كهفيج  هجفت هحه الجراسة      

م(، وقج تم استخجام السشيج الهصفي السدحي لسالءمتو أغخاض 1212حيث خررت ىحه الجراسة لمعام )
سمكـة ( مـجيخا  عامـا  ورئيدـا  تشفيـحلا  لذـخكات التـأمين بالس11الجراسة الحاليـة، حيـث تكـهن أفـخاد الجراسـة مـن )

األردنيــة الياشــسية، وتــم االعتســاد عمــى مبيــاس لجســع بيانــات الجراســة مكــهن مــن اربعــة أبعــاد وىــي: البُعــج 
الســالي، والفشــي، والتكشهلــهجي، والبذــخي، وتــم التحقــا مــن الرــجق والتبــات وتستعــا بــجالالت صــجق وثبــات 

 مشاسبين ليحا السبياس وفقا  لألساليب العمسية السشاسبة.
( فــي أداء شــخكات التــأمين 11 –وجــهد أثــخ مختفــع السدــته  لجائحــة )كهفيــج وأظهــخت نتــائد الجراســة     

 الستستمة في البعج الفشي، والبعج التكشهلهجي، والبعج البذخي.
( أثّـخت فـي أداء شـخكات التـأمين فـي البعـج السـالي 11 –الجراسـة إلـى أن جائحـة )كهفيـج وأشارت نتـائد    

بأن العالقة السالية مع معيجي التأمين سهف تتأثخ مـن  لمبعج الكمي ومدته  مختفع بالتشبؤ بسدته  متهسط
 حيث االسعار والتغطيات نتيجة تعخضيم لخدائخ مالية.

حجــم ض تستــل فــي انخفــا ( ،11 –ثــخ جائحــة )كهفيــج إإلــى أن البعــج الفشــي تــأثخ ســمبيا   وكمــا اشــارت    
نتيجـــة  ةتســـان لألفـــخاد تستمـــت فـــي شـــيكات راجعـــاالئمـــة ومظـــاىخ عـــجم الهثـــائا السكتتبـــة فـــي التأميشـــات العا

 قداط وتدامشيا مع الجائحة.  بتأجيل األ القخارات الحكهمية
حيـــث اتيـــخت الشتـــائج تهتيفـــا  فخيـــجا  للمكانيـــات التكشهلهجيـــة  ،عمـــى البعـــج التكشهلـــهجي وكـــان إبجا يـــا      

مــان نظســة حسالــة وأأســالء، رافقيــا تــهفخ الزــخورية لمععســال وتقــجلم الخــجمات يخ األيبالعســل عــن ُبعــج وتدــ
 مكشت الذخكات بالعسل عن بعج. 

في تعامل شخكات التأمين مع العشرخ البذخي من حيث الحقهق السالية واالجخاءات  وكان ابجا يا     
تيخت تفاعل كهادر شخكات التأمين مع أقجر االمكان وخطط العسل و  ةل آمشالرحية وتييئة بيئة عس

 الجائحة من حيث األداء وااللتدام بأداء السيام.
 (، األداء، شخكات التأمين.11 –جائحة، فيخوس كهرونا السدتجج )كهفيجالكممات المفتاحية: 
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THE IMPACT OF THE EMERGING CORONA VIRUS (COVID-19) 

ON THE PERFORMANCE OF INSURANCE COMPANIES 
 

By:  Dr. Mohammad Al – Amayreh (,PH.D) 
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ABSTRACT 
 

   This study aimed to identify the impact of the new Corona pandemic (Covid-
19) on the performance of insurance companies, as this study was devoted to the 
year 2020 AD, the descriptive survey approach was used to suit the purposes of 
the study, the study consisted of (24) insurance companies general managers & 
CEO in the Hashemite Kingdom of Jordan, the study was based on a scale to 
collect data, and it was found that the validity and reliability of this scale were 
verified.  

  The results of the study showed that there is a high level effect of the (Covid-
19) pandemic on the performance of insurance companies represented in the 
technical, technological and the human dimensions, The (Covid-19) pandemic 
has medium effect on the performance of insurance companies in the financial 
dimension. 

And a high level of predicting that the financial relationship with reinsurers will 
be affected in terms of prices and coverage as a result of their exposure to 
financial losses, and a marked decrease in the decrease in individuals' demand 
for insurance services compared to the previous period, resulting in a decrease in 
the basic insurance branches. 

   It also indicated that the technical dimension was negatively affected as a 
result of the (Covid-19) pandemic, most notably the decrease in the volume of 
documents written in general insurances and the aspects of the credit impact of 
individuals, represented by checks returned, and government decisions to 
postpone installments and coincide with the pandemic affected the payment of 
premiums for some customers. 

   It was positive on the technological dimension, as the results showed a unique 
employment of technological capabilities by working remotely, conducting 
business and providing the necessary services to customers, accompanied by the 
availability of protection and safety systems that enabled companies to work 
remotely, and it was positive in the insurance companies dealing with the human 
element in terms of financial rights, health procedures, creating a safe work 
environment as possible and work plans, and it showed the interaction of 
insurance company cadres with the pandemic in terms of performance and 
commitment to performing tasks. 

Keywords: Pandemic, Emerging Coronavirus (Covid-19), Performance, 

Insurance Companies. 
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 الفرل األول
 وأىسيتيا خمفية الجراسة

 مقجمة  1.1
(، والحؼ 95 -ىغ مغ تجاعيات فيخوس كػرونا )كػفيجا في الػضع الخ  ُيعاني العالؼ

بالرػرة االعتيادية التي كانت  ايتصوانذ مسارسة مياميا عمىقجرتيافي لمحكػمات  تحجيا  شّكل 
وعمى نصاق (، وما يدال أثخه مدتسخا ، إذ تدّبب بتعصيل الشذاط البذخؼ 95قبل ضيػر )كػفيج 

نتيجة  لسا ألحقو مغ أضخار مباشخة عمى األذرع األربعة وذلظ  هنتذار ذروة اعشج  واسع خاصة
لحياة البذخية في الجػانب الرحية، والشفدية، واالقترادية، واالجتساعية، ولحلظ فقج غجت 

وذلظ تبعا  لشذاشاتيا السختبصة ال سيسا عمى شخكات التأميغ؛  ( واضحة األثخ95-نتائج )كػفيج
 لبذخية األخخػ.بسختمف القصاعات االقترادية وا

مغ الرشاعات االقترادية اليامة والحيػية التي تذّكل ضسانا   وُتعتبخ صشاعة التأميؽ
اقتراديا  يتسثل بحساية القصاعات األخخػ نتيجة لمخجمات التأميشية التي تداىع في دعع 

بدبب ما يقجمو مغ خجمات تذكل احتياجات  ميسةاالقتراد الػششي، فالتأميغ يحتل مكانة 
 اسية في صمب العسمية االقترادية في أؼ دولة بالعالع.أس

التي مخ بيا العالع، وما نتج عشيا مغ أضخار سػاء عمى مدتػػ  ونغخًا لمسدتججات
األفخاد أو الذخكات، كان لذخكات التأميغ ارتباط وثيق بسجخيات األحجاث التي نتجت عغ 

سالي في اإلنفاق لجػ األفخاد متدامشا  (، فقج كان سببا  لطيػر سياسة التحفع ال95-وباء)كػفيج
مع التػجيات الحكػمية بفتخة الدساح السالي لدجاد األقداط عسػما ، إضافة إلى تعثخ الكثيخ 
مغ الذخكات واألفخاد ماديا ، مسا أدػ إلى انكساش حاد في التجفقات الشقجية لجػ شخكات 

تأميغ، ولكغ استسخار السراريف التأميغ رغع أن ىشالظ انخفاض في السصالبات ببعس فخوع ال
 اإلدارية بشفذ وتيختيا االعتيادية قج شّكل عبئا  ماليا  مقارنة  بالسدار الصبيعي قبل الجائحة. 

( عمى 95 –، يتزح أن ىشاك حاجة ممحة لجراسة أثخ وباء )كػفيجرالسشغؾ  اومؽ ىح
خية، والتكشػلػجية مغ أداء شخكات التأميغ في ضػء بعس الستغيخات السالية، والفشية، والبذ

ل ذلظ إحرائيا  يغ باألردن، وتحميلذخكات التأموالخؤساء التشفيحييغ  وجية نطخ السجراء العاميغ
 سئمة الجراسة ومشاقذتيا والخخوج بشتائجيا وتػصياتيا.بعج اإلجابة عمى أ
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 مذكمة الجراسة وتداؤالتيا 1.2
 

مميػن ( 05،4)الرادر عغ مشطسة الرحة العالسية بأن ما  أشـــار التعجاد الخقسي
( شخرا  )وفق آخخ مميػن  62،9شخـرا  قج أصيبػا بفيخوس كػرونا عالسيـا ، تػفي مشيع )

(، وقج انتذخ www.who.int، مشطسة الرحة العالسية، 5/11/2020تحجيث لألرقام في 
ع بذمٍل اقترادؼ حاد، وجعل حياة ( سخيعا  في كافة أنحاء العالع، وأصاب العال95)كػفيج 

األفخاد مميئة بالزغػط الشفدية، والرحية، واالقترادية، واالجتساعية، حيث شكمت تمظ 
األحجاث أثخا  مباشخا  عمى كافة األنذصة خاصة في التحجيات االقترادية عمى شخكات 

فاض حاد في التأميغ، رغـع وجػد انخفاض في التعػيزات ببعس فخوع التأميغ في مقابل انخ
التجفقات الشقجية، وىػ األمخ الحؼ انعكذ عمى بعس الجػانب السالية، والفشية، والبذخية، 

لقصاع التأميغ في األردن جػانب كافة في إضافة ضغػط ججيجة والتكشػلػجية، إذ تتزح ىحه ال
 اجو صعػبات وتحجيات بصبيعة الحال.الحؼ يػ 

وزارة الرشاعة إدارة التاميغ في راءات إحتذيخ كسا تحجيات  القصاعيذيج ىحا و     
والتي تتدامغ  حاد األردني لذخكات التأميغ لألعػام الساضية، واالتاألردنية والتسػيغ والتجارة

 إلىالحؼ أضاف تحجيات وعكبات أخخػ و  وىػ جائحة كػرونا مع الحجث الزاغط عالسيا  اليػم 
ضغػط إضافية في  إلىخ الحؼ أدػ جانب جسمة الرعػبات والتحجيات السػجػدة أصال ، األم

وعمى رأسيا  الجػانب السالية، والفشية، والتكشػلػجية، والبذخية في أنذصة شخكات التأميغ
يشية نتيجة الػضع القائع األعسال ومحجودية الفخص التأمأعساليا التذغيمية، وُكمف تعصل 

األعسال  ألداءالتكشػلػجيا لمخصط البجيمــة وتكاليفيا اإلضافية باستخــجام  لػضعيا وإضافة  
إلى تختيبات خاصة مادية إضافة كمف عمييا مغ بذكميا الصبيعي قجر اإلمكان وما يتختب 

ض مشطػمة العسل ليجسات إلكتخونية، اضافة إلى خصػرة العسل عغ ُبعج الحؼ قج ُيعخّ و وفشية، 
مغ اختالف  اشتج عشييسإلى ما ستكػن عمية العالقة السالية بيغ معيجؼ التأميغ والذخكات وما 

ضافة الى لمرعػبات التي تػاجييا شخكات اإلعادة العالسية، إ في الدياسة الحالية نطخا  
 العػامل السالية والزغػط البذخية التي تدببيا الجائحة.

فإن السذكمة الخئيدية ليحه الجراسة تسحؾرت حؾل اإلجابة عؽ سؤاليا وانظالقًا مؽ ذلػ، 
 ( في أداء شخكات التأميؽ مؽ وجية نغخ السجراء العاميؽ19 -كؾفيجالخئيذ: ما أثخ جائحة )

 لذخكات التأميؽ باألردن، وقج تفّخع عؽ ىحا الدؤال األسئمة الفخعية اآلتية: والخؤساء التشفيحييؽ
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 ( عمى أداء شخكات التأميغ في الُبعج السالي؟95 –خ )كػفيجما أث .9
 خكات التأميغ في البُعج الفشي؟( عمى أداء ش95 –ما أثخ جائحة )كػفيج .6
 ( عمى أداء شخكات التأميغ في الُبعج التكشػلػجـي؟95 –ما أثخ جائحة )كػفيج .3
 ( عمى أداء شخكات التأميغ في الُبعج البذخؼ؟95 –ما أثخ جائحة ) كػفيج  .0

 
 أىسية الجراسة  1.3

 

 اآلتي:مغ خالل ُبعجْيغ، وذلظ عمى الشحػ  تسثمت ىحه الجراسة أىسية إن
( التي اجتاحت العالع كمو، وربط تمظ 95-إلقاء الزػء عمى تجاعيات أزمة )كػفيج .1

التجاعيات باألبعاد السختبصة بقصاع التأميغ، وىي: األبعاد السالية، والفشية، 
 والتكشػلػجية، والبذخية.

حجاثة السػضػع، إذ لع يدبق لجراسات سابقة  أن تشاولت مػضػع ىحه الجراسة،  .2
( قج وصمت إلى األردن في أواخخ 95عػد ذلظ إلى كػن تجاعيات أزمة )كػفيجوي

مع بجاية تدجيل أول  6464آذار  6، وتحجيجا  في 6464الخبع األول مغ العام 
 حالة كػرونا في األردن )قادمة مغ إيصاليا(.

 

 أىجاف الجراسة 1.4
( 95 –) كػفيج أثخ جائحة فيخوس كػرونا السدتجج التعخف عمىت الجراسة إلى ىجف

عمى أداء شخكات التأميغ في ضػء بعس الستغيخات السالية، والفشية، والبذخية، والتكشػلػجية 
 لذخكات التأميغ األردنية. التشفيحييغ، الخؤساء مغ وجية نطخ السجراء العاميغ
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 اإلجخائية السرظمحات 1.5
واإلنتاجية بكفاءة، وميارتيا  ىػ قجرة الذخكات عمى إدارة نذاشاتيا اإلدارية األداء: -

في تحػيل السجخالت إلى مخخجات نػعية وكسية خالل فتخة زمشية محجدة 
 (.994: 6444)السمكاوؼ،

ىي الذخكات التي تسارس نذاط التأميغ الحؼ يتزسغ وجػد عقج  :شخكات التأميؽ -
ل يتعيج بسقتزاه السؤمغ بأن يعػض السؤمغ لو عغ الخدائخ التي يتعخض ليا مقاب

 (.،،: 9556مبمغ مغ السال يدسى قدط التأميغ )أبػ الشجا،

، (2020)ُتعتبخ أزمة فيخوس كػرونا مغ أبخز أزمات العام  (:19-أزمة كؾرونا )كؾفيج -
عغ وجػد عجد مغ  (2019)كذفت مشطسة الرحة العالسية في نياية العام حيث 

ريغ، وبعج ذلظ حاالت االلتياب الخئػؼ مجيػل الدبب في مجيشة ووىان شخق ال
تػصل عمساء صيشيػن إلى أن فيخوسا تاجيا ججيجا مغ عائمة كػرونا، ىػ السدبب لتمظ 
الحاالت، وفي بادغ األمخ كان الفايخوس مقترخا  عمى الريغ بذكل أساسي، ثع تحػل 

، (www.aaswat.co: 2020سخيعا  إلى وباء عالسي كثخت التكيشات حػلو )بجر،
واسعة مغ الفيخوسات التي تدبب لجػ البذخ أمخاض تشفدية وفيخوس كػرونا ىػ ساللة 

وخصخا  عمى صحة  تتخاوح حجتيا مغ ندالت البخد الذائعة إلى األمخاض األشج ضخرا  
 (.www.who.int)مشطسة الرحة العالسية، وحياة اإلندان 

 

 حجود الجراسة 1.6
 ردنية الياشسية.داخل حجود السسمكة األ: شخكات التأميغ الحجود السكانية -

 .م6464 لعامفي آب تع تصبيق ىحه الجراسة  الحجود الدمانية: -

شفيحيػن في شخكات التأميغ األردنية، السجراء العامػن، أو الخؤساء الت :الحجود البذخية -
 ( مجيخا  ورئيدا  تشفيحيا .60وعجدىع )

 فخادىا.ه الجراسة باالجابات الشاتجة عغ أنتائج ىح د: تتحج الحجود السؾضؾعية -
 

 

http://www.who.int/
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 اإلطار الشغخي  1.1
 

 مفيؾم التأميؽ 1.1
 مغ السؤمغ لو مغ تعيج خالليا عمى مغ الُسؤمِّغ يحرل تعاقج يسثل التأميغ صيغة

عميو  يصمق مالي معيغ مبمغ اقتصاع مقابل الخصخ، وذلظ وجج إذا محجد بعسل الكيام أجل
 (.51: 2006القدط أو االشتخاك )ريججا،

مغ  السؤمغ يتعيج تعاقجية التأميغ بأنو: "صػرة األردني القانػن السجني عّخف وقج
 أو معيغ مالي تعػيس دفع بحقو التأميغ التدم مسغ لو السؤمغ أو لمسدتفيج يؤدؼ أن خالليا

 السجني القانػن (ضجه  التأميغ تع الحؼ الحادث تحقق بفعل السال مغ مبمغا   أو إيخادا  مختبا  
 (.921وتعجيالتو، مادة 1976 االردني لمعام 

 ويذتسل ىحا التعخيف عمى عجة عشاصخ، ىي: 
: وىػ الذخز الحؼ يخغب في التأميغ، والحؼ يذعخ بػجػد خصخ قج السؤمؽ لو .1

تو، أو غيخىا، وُيعخف بحدب قانػن يتعخَّض لو ىحا الذخز في ُمستَمكاتو، أو صحّ 
بأن السؤمغ لو ىػ الذخز الحؼ أبخم مع السؤمغ  1999تشطيع أعسال التأميغ لعام 

  .عقج التأميغ
التي يمجأ إلييا الذخز الحؼ يخغب في الحرػل عمى  الجيةوىي  :السؤمؽ .2

سال الحؼ التأميغ مقابل َدْفع مبمغ معَيغ مغ السال، وتقػم الذخكة بتعػيزو مقابل ال
تتمقاه وفق ما ىػ مذخوط في َعْقج التأميغ، وذلظ عشج حرػل الخصخ عمى السؤمغ 

بأنو  ُيعخف السؤمغ/ الذخكة  1999ووفقا  لقانػن تشطيع أعسال التأميغ لدشة عميو. 
: أؼ شخكة تأميغ أردنية أو فخع لذخكة تاميغ أجشبية في السسمكة حاصمة عمى 

 .كام ىحا القانػن إجازة أعسال التأميغ بسػجب أح
 ىي الحساية التي يحرل عمييا الُسؤمَّغ لو عشج َتعخُّضو لمخصخ.  :الحساية التأميشّية .3
ىػ حرػل العسيل عمى التأميغ عشج وقػع الخصخ بأّية شخيقة مشاسبة  التعؾيض: .4

 .لمتعػيس
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 ة التأميؽـأىسي 1.2

 

 نتيجة االستثسار غم إلى السديج األمػال رؤوس يع التأميغ في دفع مالكييد
 متجنية، ليا يتعخضػن  التي األخصار عمى مستمكاتيع وأصػليع، مسا يجعل تأميغ وجػد

 مغ مسا يخفع التجارؼ، بالعسل مجسػع األخصار وحرخىا تحجيج األمخ الحؼ يسّكشيع مغ
  .(32: 2016)األىػاني، مان التجارؼ لجييع ويديج استثساراتيعاأل درجة

 لمسذاريع الخارجية السرادر مغ تدييل عسمية التسػيل في التأميغ يداىعكسا و 
ليا  يزيف السختبصة بيحه السذاريع عمى العسميات التأميغ تتصمب االئتسان، فػجػد التي

أو البشػك  التسػيل مغ مؤسدات التسػيل عمى التي تؤىميا لمحرػل السػثػقية نػعا  مغ
 خصط التشسية تسػيل في دورا  ىاما   وإضافة  إلى ذلظ، يؤدؼ التأميغ. (15: 2007)قاسع،

مغ أقداط السؤمشيغ، حيث يتع  فػائس عمى تػليج خالل قجرتو مغ االقترادية لمجول
   .(2008ودمحم، شخيقي(شػيمة األجل  االستثسارية السذاريع تػجيو ىحه األقداط نحػ

ن أالدالمة العامة؛ إذ  درجة ورفع حجع الخصخ تخفيس التأميغ في يديعكسا      
التأميغ )زاىخ  ُيعتبخ مغ أولػيات مشيا وتجشب حجوث الخدائخ والػقاية لمحػادث الترجؼ

واألفخاد  لمسؤسدات والسادؼ السعشػؼ  ىحا إلى جانب تػفيخ األمان .(8: 2011ودريباتي،
 السجتسع في السدتقبل، مسا يؤدؼ إلى  زيادة اإلنتاج في الثقة عشرخ تػفيخ خالل مغ

 فيو نطخا  لألثخ االيجابي لمتأميغ العاممة واأليجؼ األمػال اية رؤوسوحس اقتراده وتصػيخ
 (Mawagangi & Mugu,2015 كحلظ يذكل التأميغ دورا  أساسيا في مختمف .)

األنذصة السالية والتجارية لألفخاد تبعا  لسا لو مغ أىسية خاصة في تأميغ السشذأة 
 التجارية، ومستمكات األفخاد الخاصة.
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 اع التأميؽأنؾ  1.3
تتخح شخكات التأميغ صفة السؤَسدات السالية، وىي ُمرشَّفة ضسغ فئتيغ رئيديتيغ، 
األولى: وفقا  لتذكيمة األنذصة التأميشية، والثانية: وفقا  لمذكل القانػني، ويشجرج تحت ىاتيغ 

 (:2010الفئتيغ عجة أنػاع لذخكات التأميغ، وذلظ عمى الشحػ اآلتي )البارد،

وفق األنذصة التأميشّية، أؼ تخرز الذخكة في نػعية األنذصة التأميشّية  الترشيف .1
التي تعخضيا، ويشجرج تحت ىحا الشػع: شخكات التأميغ عمى الحياة، وشخكات 
التأميغ السختمصة، وشخكات التأميغ العام، وصشاديق الزسان االجتساعي، وشخكات 

 التأميغ الذاممة.
 ويشجرج تحت ىحا الشػع قدسيغ مغ شخكات التأميغ، الترشيف وفق الذكل القانػني، .2

ع، وتكػن ىسا: شخكات التأميغ الُسداىسة التي يتّع تذكيميا عمى يج أصحاب األسي
 مغ األرباح التي ُتحققيا الذخكة.ويدتفيجون  ممكيَّتيا عائجة إلييع،

ة، وُيكمَّف فخيق شخكات الرشاديق، والتي تعػد ممكيتيا إلى َحَسمة الػثائق التأميشيّ  -ثانيا :
 .مغ الخبخاء الُسخَتّريغ بإدارتيا

 مبادئ التأميؽ 1.4
عمى عسالئيا، وَجْحب ُمذتخكيغ  التأميغ عجدا  مغ السبادغ لمحفاظ تَتبع شخكات

 -ججد إلييا، ومغ تمظ السبادغ:
مغ خالل إدالء شخكة التأميغ والعسيل بكاّفة الحقائق ويتع  :مبجأ ُحدؽ الشّية -أواًل:
 .ىخّية غيخ السزممةالجػ 

أؼ أن يكػن الذخز الحؼ يتمقَّى الخجمة التأميشّية  :السرمحة التأميشّيةثانيًا: مبجأ 
 & Mawangiُعخضة  لمخدارة السالّية وقت حجوث الزخر لمذيء الُسؤمَّغ عميو )

Mugu,2015:290.) 
 .لّية الدابقةارتو إلى حالتو الساأؼ إعادة الُسؤمَّغ لو بعج خد :مبجأ التعؾيضثالثًا: 
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أؼ تقجيع التعػيس لمعسيل عشج َتعخُّضو لمزخر مغ ِقَبل شخز  مبجأ الحمؾل: :رابعاً  
آخخ، ثّع حمػل الذخكة محلَّ العسيل في الُسصالبة مغ الذخز اآلخخ الحؼ تدبَّب في 

 (.Laurence,2011:57الزخر بتقجيع التعػيس الالزم )
 

ّق شخكة التأميغ بُسصاَلبة شخكات التأميغ أؼ ح :ومبجأ الُسذاركة بالتعؾيضخامدًا: 
 السذاركة بجفع التعػيزات الالزمة.األخخػ ب
لتحجيج ما إذا  أؼ تحجيج سبب الخدارة عشج وقػعيا وذلظ :مبجأ الدبب السباشخسادسًا: 

 (.17-12: 2010)بذساني والخفاعي، .سيتع تعػيس السؤمغ لو أم ال
 
 نبحة عؽ قظاع التأميؽ في األردن 1.5
مع تأسيذ أول وكالة لذخكة  1946بجأ التأميغ في األردن كشذاط اقترادؼ في العام      

تأميغ مرخية في عسان، وقج تخكدت أعساليا عمى تأميشات الحياة بدبب عجم حاجة الدػق 
وتصػرت كيانات التأميغ فتخة ألنػاع التأميغ األخخػ الستجاولة، األردني في ذلظ الػقت 

، ومكتب التأميغ االلدامي 1956شيا الجسعية األردنية لذخكات التأميغ الخسديشات، وكان م
)السػسػعة األردنية: االقتراد  1987السػحج لمتأميغ عمى السخكبات الحؼ تأسذ عام 

مغ خالل  الياشسية األردنيةالسسمكة (، وتع تشطيع عسل قصاع التأميغ في 1989األردني،
ركيدة أساسية لتصػيخ  يعتبخ االتحادكسا  .غصجرت مشح ذلظ الحي عجة تعميسات وأنطسة

التأميغ في األردن مدتسجا  أىسيتو مغ األىجاف الخئيدية التي يدعى الى تحكيقيا والتي 
ولمسػاششيغ مالكي السخكبات  يشز عمييا نطامو األساسي والخجمات التي يقجميا لمذخكات

يذار إلى انو يقجم ىحه الخجمات ، و في مجال التأميغ االلدامي لمسخكبات األردنية واألجشبية
مغ خالل السكتب السػحج مكتب التأميغ االلدامي السػحج استشادا  الى التعميسات الشافحة رقع 

في  لمسخكبات وتعجيالتيا لغايات تشطيع واصجار وثائق التأميغ االلدامي( 2011)( لدشة 6)
لسجازة لسسارسة فخع تأميغ وتعتبخ الذخكات ا، ربالجو  األردن وتػزيعيا عمى شخكات التأميغ

مدؤولية السخكبات اآللية البخية ممدمة حكسا  باصجار وثائق التأميغ االلدامي مغ خالل 
 .(www.jif.joالسكتب السػحج. )االتحاد األردني لذخكات التأميغ،
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يجيخ أعسال السكتب السػحج عغ شخيق  األردني لذخكات التأميغ ويحكخ أن االتحاد     
والسشتذخة في كافة مشاشق مخاكد التخخيز لمسخكبات السكاتب التي أنذأىا  ياز يعسل فيج

( مكتب ومخكد 33الحجودية لمسسمكة والتي وصل عجدىا الى ) في السحافطات والسخاكد
ومالحق تعجيميا وقبس ج بإصجار وثائق التأميغ االلدامي ويقػم السكتب السػح، حجودؼ

 ،والسخكبات ،في دوائخ تخخيز الدػاقيغ لسسمكةبا أقداشيا بالشيابة عغ شخكات التأميغ
حدب التعميسات السشطسة ليحه العسمية وتدويج شخكات التأميغ وذلظ  ،والسخاكد الحجودية

بشدخ عغ االيراالت والسبالغ السقبػضة مغ قبمو والبيانات االلكتخونية الستعمقة بالحػادث 
وأؼ أوراق او  ،والدجالت ،تشجاتوالسد ،وحفع القيػد ،السخورية السدجمة عمى السخكبات

وتشفيح القخارات الرادرة مغ ادارة التأميغ والستزسشة وقف عسل اؼ  ،وثائق خاصة بأعسالو
شخكة عغ اصجار وثائق التأميغ االلدامي، باالضافة الى الكيام بالسيام السشرػص عمييا 

ية )البصاقة البختقالية( في اتفاقية بصاقة التأميغ السػحج عغ سيخ الديارات عبخ البالد العخب
بعج ، وذلظ (1976)عام في والستعمقة بالسكتب السػحج والتي تأسدت ( 1975)لدشة 

مرادقة األردن عمى اتفاقية البصاقة العخبية السػحجة لمسخكبات السارة بالبمجان العخبية والتي 
وعام ( 2005)وعام  (1995)في تػنذ والسعجلة في عام ( 26/4/1975 )وقعت في

بتشطيع عسمية اصجار بصاقة التأميغ العخبية السػحجة لتأميغ  السػحج ويقػم السكتب ،(2016)
واتخاذ  ،الحػادث الشاجسة عغ الديارات لتأميغ عبػرىا في أراضي الجول العخبية األعزاء

والكيام باالجخاءات نحػ  ،االجخاءات نحػ صخف التعػيزات السدتحقة عغ الحػادث
ت وتدػية الحدابات بيغ السكاتب االقميسية العخبية، كسا ويقػم السقاصة بيغ السصالبا

في رعاية  األساسيةفة ىجايو بالعسل عمى تحقيق أ االتحاد مغ خالل الجوائخ العاممة ف
مرالح أعزائو وتػثيق التعاون فيسا بيشيع وتشطيع جيػدىع لمشيػض بالعسل التأميشي 

ى ما لجيو مغ امكانيات. )االتحاد األردني مغ خالل العجيج مغ الػسائل بأقر واإلرتقاء بو
 .(www.jif.joلذخكات التأميغ،
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 باالردنشخكات التأميؽ  1.6

 

( شخكة تأميغ مجازة لسسارسة أعسال التأميغ 24مغ ) االردنييتكػن سػق التأميغ        
مة ( شخكة تسارس التأميغ عمى الحياة باإلضافة إلى التأميشات العا15في األردن مشيا )

( شخكات تسارس التأميشات العامة بزسشيا التأميغ الصبي وشخكة تسارس التأميشات 7و)
العامة باستثشاء التأميغ الصبي إضافة إلى فخع شخكة تأميغ أجشبية واحجة تداول تأميشات 

وتقػم ىحه الذخكات بتقجيع خجماتيا لتػفيخ أغصية الحساية مغ  ،الحياة والتأميغ الرحي فقط
 وتأميغ السخكبات بشػعيو ،البزائع الػاردة والسرجرة وىػ التأميغ البحخؼ  خالل تأميغ

وتأميغ  ،واالئتسان ،الدالزل والحػادث العامةوتأميغ  ،وتأميغ الحخيق ،اإللدامي والتكسيمي
الرحي  والتأميغ ،لحياة والحػادث الذخريةواصجار عقػد التأميشات عمى ا ،السدؤولية

والبخامج التأميشية, وال يػجج شخكة متخررة في حقل إعادة  ومجسػعة واسعة مغ التغصيات
التأميغ وإنسا تقػم شخكات التأميغ األردنية بإعادة تأميغ السبالغ بعج تشديل احتفاضيا لتتع 
تغصيتيا في شخكات إعادة تأميغ عخبية وأجشبية, وتقػم الذخكات بتبادل أعسال إعادة التأميغ 

عجد شخكات  انخفسوقج ، ا بيشيا لألخصار الكبيخةعغ شخيق العسميات السذتخكة فيس
، 2008العام  وذلظ فيشخكة تأميغ  (29)التأميغ األردنية بعج أن وصل في ذروتو إلى 

   .(www.jif.jo)االتحاد األردني لذخكات التأميغ،. 2020شخكة في العام ( 24)إلى و 
التأميغ األردنية مغ  االنخفاض ُيعتبخ مؤشخا  عمى ما تعانيو شخكاتوحيث أن ىحا    

في األردن، إضافة  بخزىا ضعف الػضع االقترادؼ العامسشػات أصعػبات وتحجيات مشح 
بذكل عام مغ بعس األفخاد وسػء استخجام التأميغ لمسخكبات  ميغ اإللداميإلى خدائخ التأ

عسػما  وخاصة في التأميغ الرحي والسخكبات بيجف االنتفاع غيخ السذخوع إضافة إلى 
السسارسة في التأميشات األخخػ مغ بعس اإلفخاد، والمجػء لمقزاء دون الخجػع  سػء

لذخكات التأميغ مسا يدبب أضخار لذخكات التاميغ تتعمق بالسخررات السالية وضياع 
إضافة إلى تكبج السراريف اإلضافية نتيجة ىحه القزايا السخفػعة  ،مشفعة االستثسار ليا

 عمى شخكات التأميغ.
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تذكيل ضغػط اضافية عمى قصاع بساىست  سابقة الحكخ ىحه العػاملجسيع إن 
( لتزيف عبئا  ججيجا  عمى 19 -صشاعة التأميغ في األردن، وجاءت أزمة )كػفيجو التأميغ 

كاىل ىحه الذخكات كعامل مؤثخ عمى أداء شخكات التأميغ األردنية خاصة في الجػانب 
عمى األبعاد ( وتأثيخاتيا 19 -أزمة )كػفيج حػلالسالية والفشية حدب نتائج الجراسة الحالية 

وذلظ متخابصة الحمقات  ةبذكل سمدم أضخارىا ستكػن مستجة أن السالية، والفشية خاصة
 في نتائج الجراسة. يتزح

 

 الجراسات الدابقة 2.2 

( عمى أداء شخكات التأميغ لع تتع دراستو بذكل 95-ذكخ سابقا  أن أثخ أزمة )كػفيج
ثة ىحه الجائحة وتأثيخاتيا السدتسخة والغسػض السحيط بيا مغ حيث مػسع بدبب حجا

جج ن(، وكيف ستتع مػاجيتو، ومتى سيشتيي أثخه، وعمى ذلظ، لع 95-مدببات )كػفيج
بعس خرػص الجراسات األجشبية، فقج وججنا دراسات عخبية تشاولت ىحا السػضػع، أما ب

 الجراسات ذات الرمة، ومشيا ما يأتي:
 Impact of COVID-19 on ( بعشؾان2121) Kirti & Shin دراسة -

Insurers ( عمى شخكات التأميؽ19-تأثيخ )كؾفيج 

( عمى أداء شخكات التأميغ، إذ 95-بّيشت الجراسة أن ىشاك تأثيخا  سمبيا  ألزمة )كػفيج
ستذيج تمظ الذخكات اضصخابات مالية واسعة الشصاق عبخ فئات األصػل، وأن شخكات 

الحياة ستػاجو تحجيات كثيخة في ضل زيادة عجد الػفيات، إذ ستكػن مجفػعات التأميغ عمى 
تمظ الذخكات كبيخة بالشدبة لخأس ماليا، كسا ستذيج شخكات التأميغ تخفيزات واسعة 
الشصاق لترشيف األصػل وانخفاض مدتسخ في أسعار الفائجة، وأوصت الجراسة بتذجيج 

ات الخصخة، ومخاقبة تقييسات االستقخار السالي الخقابة عمى شخكات التأميغ ذات السقتشي
 ورؤوس أمػال شخكات التأميغ.
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 The Impact of COVID-19 on بعشؾان Babuna et al. (2121) دراسة -

the Insurance Industry ( عمى صشاعة التأميؽ19-تأثيخ )كؾفيج 
 

سة حالة شخكات ( عمى صشاعة التأميغ مغ خالل درا95-تشاولت الجراسة تأثيخ )كػفيج
الخشازيخ(  أنفمػندا( مع أوبئة سابقة مثل )95-التأميغ في غانا ومقارنة أزمة )كػفيج

( كان سمبيا  بذكٍل كبيخ مقارنة  بسا 95-و)سارس(، وتػصمت الجراسة إلى أن أثخ )كػفيج
كان الػضع عميو في ضل األوبئة الدابقة، مغ حيث الخكػد االقترادؼ وانخفاض األرباح 

ء رحالت الصيخان، وغيخ ذلظ مغ خدائخ اقترادية، وتػصمت الجراسة إلى أن شخكات وإلغا
، وأوصت خالل االزمة ( سيجؼ غاني444،044حػالي )في غانا قج خدخت  التأميغ

بزخورة أن تتكيف شخكات التأميغ في غانا مع العسل عغ ُبعج، وتجريب وتجييد مػضفييا 
 وتعديد بخوتػكػالت األمغ الديبخاني وتبديصيا. لمعسل بسػجب لػائح التباعج االجتساعي،

 Understanding the sector impact of ( بعشؾان2020) Baumann دراسة -
Covid19 on insurance ( عمى التأميؽ19-فيؼ تأثيخ )كؾفيج 

قامت بيا شخكة )ديمػيت( لمخجمات السيشية وتجقيق الحدابات والزخائب  وىي دراسة 
ية، إذ تػقعت الجراسة أن شخكات التأميغ حػل العالع ستػاجو خدائخ واالستذارات السال

(، وسيتختب عمى تمظ الخدائخ تغيُخ 95-مالية كبيخة عمى السجػ الصػيل بدبب أزمة )كػفيج
في شبيعة عسل تمظ الذخكات مغ حيث صياغة وثيقة التأميغ، وتغصية إعادة التأميغ، 

(، وضخورة ابتكار 95-ية وباء )كػفيجوأوصت الجراسة بتحزيخ خصط استجابة لسػاج
 مشتجات ججيجة لمتأميغ لشيل ثقة السداىسيغ والعسالء.

 ما يسيد ىحه الجراسة عؽ الجراسات الدابقة
 تتسيد ىحه الجراسة عغ الجراسات الدابقة مغ خالل الشقاط اآلتية: 
غ يالحجود السكانية والبذخية، إذ سيتع تصبيق ىحه الجراسة عمى شخكات التأم .1

 العاميغالسجراء عمى  أداة الكياستع تػزيع ( شخكة، و 60األردنية، وعجدىا )
الستصالع وجية نطخىع إزاء تأثيخات أزمة  لتأميغ لذخكات والخؤساءالتشفيحييغ

 .في أبعاد الجراسة ( عمى أداء شخكات التأميغ األردنية95-)كػفيج

األبعاد السالية، والفشية،  األبعاد التي سيتع تشاوليا، إذ سيتع تشاول تأثيخات .2
 ( عمى أداء شخكات التأميغ األردنية.95-والتكشػلػجية، والبذخية ألزمة )كػفيج
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 الفرل الثالث 
 اإلجخاءات السشيجية لمجراسة 3.3

 

، وآلية اختيارىع لسشيج الجراسة، أفخاد الجراسة  ا  ودقيق ا  مفرا  ىحا الفرل عخض تزسغ      
، واألدوات التي تع استخجاميا، وشخق التأكج مغ صجقيا وفق شخوط محجدات الجراسة

واألساليب  ،وإجخاءات تشفيح الجراسة بالتفريل الجقيق ،اتيا بالصخق العمسية السشاسبةوثب
 اإلحرائية التي استخجمت في تحميل البيانات، واإلجابة عغ أسئمتيا.

 مشيج الجراسة 3.1
، وقج استخجم ىحا السشيج ي تقػم ىحه الجراسة عمى استخجام السشيج الػصفي السدح     

( 99 –بيات ذات العالقة "بأثخ جائحة فيخوس كػرونا السدتجج )كػفيج الستعخاض أىع األد
 عمى أداء شخكات التأميغ".

 الجراسة أفخاد 3.2
بالسسمكة   –تكػن أفخاد الجراسة مغ السجراء العاميغ لذخكات التأميغ / رؤساء تشفيحيػن      

رئيذ تشفيحؼ واحج مغ  مجيخ عام / وبػاقع ( فخدا ،42األردنية الياشسية، والبالغ عجدىع )
مكياس الجراسة تػزيع مغ خالل وقج تع اختيارىع بصخيقة الحرخ الذامل،  كل شخكة تأميغ،

، وقج تع تسثيل أفخاد واتيح ليع اختيار شخيقة االجابو لكتخونيا  أو اورقيا  عمييع )األداة( 
 لمستابعة الجقيقة والحثيثة.%(، وذلظ 911الجراسة كامال  بشدبة )

 الجراسة أداة 3.3
( عمى أداء شخكات 99 –بشاء مكياس أثخ جائحة فيخوس كػرونا السدتجج )كػفيج تع      

جراسة مغ ىحا وقج تكػن مكياس الاألدب الشطخؼ والجراسات الدابقة،  بالخجػع إلىالتأميغ، 
 :األبعاد اآلتية

 (.7-9)الفقخات مغ ، ويتزسغ الُبعج الساليتشاول ول وتالبعج األ -
 (. 94-8)الفقخات مغ ، ويتزسغ بالبعج الفّشي الثاني والستعمق البعج  -
 (.41-91)الفقخات مغ تزسغ ، و بالبعج التكشػلػجيالبعج الثالث والستعمق  -
 (.48-49تزسغ البعج البذخؼ، والستسثل بالفقخات مغ )البعج الخابع و  -
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 )صجق السحتؾى( صجق أداة الجراسة 3.4
في مجال التأميغ، وإدارة  مغ السختريغ والخبخاء محكسيغ (2)عمى تع عخض السكياس      

وذلظ إلبجاء آرائيع في صجق السزسػن وإنتساء العبارات لمسكياس ومجػ مالءمتيا  األزمات،
لكياس ما وضعت لكياسو، ودرجة وضػحيا، ومغ ثع تع اقتخاح التعجيالت السشاسبة، وقج تع 

شاء عمى آراء السحكسيغ تع تعجيل بعس %( لبيان صالحية الفقخة، وب44اعتساد معيار )
قخب مجلػليا مع فقخات لات بعس الفقخ الفقخات مغ ناحية الرياغة لديادة وضػحيا، وتع ححف 

عجم مشاسبة بعزيا لمبعج الحؼ تشتسي إليو، وبالشتيجة أصبح السكياس يتألف مغ  وأأخخػ، 
اللة ء السحكسيغ وتعجيالتيع دآراالجراسة أبعاد رئيدة، واعتبخت أربعة ( فقخة مػزعة عمى 64)

 عمى صجق محتػػ أداة الجراسة.
 ثبات أداة الجراسة 3.5

بيغ كل فقخة مغ الفقخات  االرتباطحداب معامالت لمتحقق مغ ثبات أداة الجراسة، تع       
الحيغ يسثمػنيا  الجراسة أفخادوألن كافة ، يق استخجام معامل )ألفا كخونباخ(في السكياس عغ شخ 

، تع حداب معامل الثبات لمجرجة الكمية لمسكياس والبالغ عجد % وىػ عجدىع الكمي944 بشدبة
(، وىي قيسة مقبػلة 4.205( فقخة، إذ كانت قيسة معامل الثبات الكمية لمسكياس )64فقخاتو )

يج ألغخاض الجراسة الحالية، كػن أداة الجراسة تكيذ أثخ جائحة فيخوس كػرونا السدتجج )كػف
 فخادىا ومشيجيا العمسي.كات التاميغ، مشاسبة تبعا  لعجد أأداء شخ ( عمى 95 –

 ومفاتيح ترحيحو اسمؾب الكياس وأداتيا
وقج عج ىحا السكياس تع مخاعاة أن يتجرج مكياس )ليكخت الخساسي( السدتخجم في الجراسة    

قاييذ كثخ السمغ أىع وأ(، وىػ 1935) في عام (Rensis Likert) تع اعجاده مغ قبل العالع
في ميجان عمع  نذأ، الخغبات واالفكار، ورغع انو السيػل، اإلتجاىات و في قياس استخجاما  

الصب والدمػك التجارؼ والػضيفي  بحػث في ججا  الشفذ اال انو يدتخجم اليػم بذكل واسع 
اييذ تع وتبعا  لقػاعج وخرائز السق ومشيا االقترادية وبيئة االعسال،والعجيج مغ السياديغ 

  بعاد الجراسة في الجانب الفشي والسالي والتكشػلػجي والبذخؼ.جاد فقخات مشاسبة ضسغ أأع
 غيخ مؾافق إطالقاً  غيخ مؾافق  محايج  مؾافق  مؾافق بذجة 

، 0 3 6 9 
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واعتسادا  عمى ما تقجم فإن قيع الستػسصات الحدابية التي تػصمت إلييا الجراسة تع    
 :حػ اآلتيعمى الشو  التالية التعامل معيا وفقا  لمسعادلة

 الكيسة الجنيا لبجائل اإلجابة مقدػمة عمى عجد السدتػيات، أؼ:  –الكيسة العميا 
 وىحه الكيسة تداوؼ شػل الفئة. 9.33=   0=    (9-،)

   3        3 
 6.33= 9.33+  9.44وبحلظ يكػن السدتػػ السشخفس مغ 

 3.23= 9.33+ 6.30ويكػن السدتػػ الستػسط مغ 
 44.، -3.24ويكػن السدتػػ السختفع مغ 

 متغيخات الجراسة 3.6
 اشتسمت الجراسة عمى العجيج مغ الستغيخات:

 .(95 –)جائحة كػرونا السدتجج، كػفيج  ذسل:يو  أواًل: الستغيخ السدتقل
التابعة الستغيخات ويذسل )أداء شخكات التأميغ(، ويتزسغ الستغيخ التابع: ثانيًا : 

 :اآلتية
 السالي. البعج -9

 البعج الفشي. -6

 البعج التكشػلػجي. -3

 البعج البذخؼ. -0

 السعالجات اإلحرائية السدتخجمة 3.7
 الػصفي لإلجابة عغ أسئمة الجراسة، كاآلتي:  اإلحراءتع استخجام أساليب 

 استخجام اختبار كخونباخ ألفا لمتأكج مغ ثبات األداة.  -
لى مدتػػ استجابات أفخاد الجراسة عغ لمتعخف إ الستػسصات الحدابية استخجام -

لمتعخف إلى مدتػػ تذتت استجابات  السعيارية واالنحخافات فقخات وأبعاد الجراسة،
 .أفخاد الجراسة عغ وسصيا الحدابي

لمتعخف إلى أثخ  One Sample T-testاستخجام اختبار العيشة السدتقمة  -
 شخكات التأميغ. ( عمى أداء19 –جائحة فيخوس كػرونا السدتجج )كػفيج 
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 الفرل الخابع
  ومشاقذتيا عخض الشتائج 4.1

 تسييج
تزسغ ىحا الجدء مغ البحث اإلجابة عغ أسئمة الجراسة، حيث تع استخخاج 

ابية واالنحخافات السعيارية لمتعخف إلى استجابات أفخاد الجراسة عغ "أثخ الستػسصات الحد
( عمى أداء شخكات التأميغ"، وفيسا يمي 95 –جائحة فيخوس كػرونا السدتجج )كػفيج

 اإلجابة عغ أسئمة الجراسة وىي عمى الشحػ اآلتي:
( في أداء شخكات 19 -الشتائج الستعمقة بالدؤال الخئيذ لمجراسة: ما أثخ جائحة )كؾفيج 1.4   

 ؟لذخكات التأميؽ بالسسمكة ؽ، والخؤساء التشفيحييؽجراء العاميالتأميؽ مؽ وجية نغخ الس
تع استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات لإلجابة عغ الدؤال الخئيذ لمجراسة،    

 ( في أداء شخكات التأميغ مغ وجية نطخ95-أثخ جائحة )كػفيجالسعيارية لمتعخف إلى 
( يػضح 9، والججول )لذخكات التأميغ بالسسمكة التشفيحييغ، والخؤساء العاميغالسجراء 

 ذلظ:
 (1الججول )

( 95 -أثخ جائحة )كػفيج الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد الجراسة عغ "
 " مختبة تختيبا  تشازليا  سسمكة لذخكات التأميغ بال العاميغفي أداء شخكات التأميغ مغ وجية نطخ السجراء 

الخ
 قؼ

الستؾسط  ( في أداء شخكات التأميؽ19 -)كؾفيجأثخ جائحة 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

مدتؾى  التختيب
 األثخ

( عمى أداء شخكات التأميؽ في 19 –أثخ جائحة )كؾفيج 2
 البُعج الفشي

3.97 0.46 
 مختفع 1

ت التأميؽ في ( عمى أداء شخكا19 –أثخ جائحة )كؾفيج 3
 الُبعج التكشؾلؾجي

3.84 0.35 
 مختفع 2

( عمى أداء شخكات التأميؽ في 19 –أثخ جائحة ) كؾفيج 4
 الُبعج البذخي 

3.78 0.31 
 مختفع 3

( عمى أداء شخكات التأميؽ في الُبعج 19 –أثخ )كؾفيج 1
 السالي

3.62 0.55 
 متؾسط 4

 مختفع  0.28 3.80 الجرجة الكمية لمسكياس 
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( في 19 -)كػفيجأثخ جائحة ( أن الستػسصات الحدابية لـ )1يتزح مغ الججول )
(، تخاوحت ما لذخكات التأميغ بالسسمكة العاميغأداء شخكات التأميغ مغ وجية نطخ السجراء 

(، وىػ مغ السدتػػ السختفع، 3.80ستػسط حدابي إجسالي بمغ )وب(، 3.62و  3.97بيغ )
( عمى أداء شخكات التأميغ في البُعج 19 –)كػفيجاثخ جائحة اء في السختبة األولى وقج ج
( 0.46معيارؼ ) بإنحخاف( و 3.97، وقج حاز عمى أعمى متػسط حدابي والحؼ بمغ )الفشي

( عمى أداء شخكات التأميغ 19 –)كػفيج أثخ جائحة وىػ مغ السدتػػ السختفع، وثانيا  جاء
(، وىػ مغ 0.35( وانحخاف معيارؼ )3.84ستػسط حدابي بمغ )، بفي البُعج التكشػلػجي

( عمى أداء شخكات 19 –)كػفيجأثخ جائحة السدتػػ السختفع، وفي السختبة الثالثة جاء 
معيارؼ  بإنحخاف( و 3.78، والحاصل عمى متػسط حدابي )التأميغ في البُعج البذخؼ 

( 19 –)كػفيججاء أثخ جائحة وفي السختبة الخابعة  ،غ السدتػػ السختفع(، وىػ م0.31)
( 3.62عمى أداء شخكات التأميغ في البُعج السالي، وقج حاز عمى متػسط حدابي )

 (، وىػ مغ السدتػػ الستػسط.0.55وانحخاف معيارؼ )
( تؤثخ فعميا  في أداء شخكات التأميغ مغ وجية نطخ 19 -ولمتأكج مغ أن جائحة )كػفيج 

 One Sample، تع استخجام اختبار ات التأميغ بالسسمكةلذخك غالعاميغ والتشفيحييالسجراء 
T-test( اآلتي:2، والتي تطيخ نتائجو في الججول ) 

 
 (2الججول )

( 19 -أثخ جائحة )كؾفيج لمتعخف إلى " One Sample T-testإختبار العيشة السدتقمة 
 "كةفي أداء شخكات التأميؽ مؽ وجية نغخ السجراء العامؾن لذخكات التأميؽ بالسسم

الستؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 (T)قيسة 
 السحدؾبة

 (T)قيسة 
 الججولية

درجات 
 الحخية
Df 

 .sig الجاللة االحرائية

3.80 0.28 13.803 1.96 23 0.00* 
 T=3.00( قيسة 1.15*دالة عشج مدتؾى )
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( أن الستػسط الحدابي عمى فقخات السكياس لسحػر الجراسة 2يتزح مغ الججول )
تأميغ مغ وجية نطخ السجراء ( في أداء شخكات ال19 -ؼ يتسثل في )أثخ جائحة )كػفيجوالح

( وبمغت قيع 0.28معيارؼ ) بإنحخاف(، و 3.80غ لذخكات التأميغ بالسسمكة( بمغ )العامي
(، وتطيخ الشتائج 1.96(، وىي قيسة أعمى مغ قيستيا الججولية )13.803)ت( السحدػبة )

( ما بيغ الستػسط الحدابي لمسكياس 0.05عشج مدتػػ ) ئيةإحراوجػد فخوق ذات داللة 
(، وبشاء عميو يتزح فعميا  أن ىشاك أثخا  لجائحة 3.00والستػسط الحدابي االفتخاضي )

غ لذخكات التأميغ تأميغ مغ وجية نطخ السجراء العامي( في أداء شخكات ال19 -)كػفيج
 بالسسمكة.

( 19 -ُبعج مغ أبعاد أثخ جائحة )كػفيجلفقخات الفخعية لكل مدتػػ اولمتعخف إلى 
، تع غ لذخكات التأميغ بالسسمكةتأميغ مغ وجية نطخ السجراء العاميفي أداء شخكات ال

 :الشتائج عخض ليحهوفيسا يمي  .حداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية
  

 اإلجابة عؽ الدؤال األول أواًل:    
 ( عمى أداء شخكات التأميؽ في الُبعج السالي"؟19 –فيج"ما أثخ )كؾ  والحي نرو         
متعخف إلى مدتػػ استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية ل تع     

( عمى أداء شخكات التأميغ في الُبعج 95 -أثخ )كػفيج استجابات أفخاد الجراسة عغ فقخات 
 يػضح ذلظ: في الرفحة التالية (3السالي، والججول )
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 (3)رقؼ الججول 

الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد عيشة الجراسة عؽ فقخات  
  "( عمى أداء شخكات التأميؽ في الُبعج السالي19 -"أثخ )كؾفيج 

 مختبة تختيبًا تشازلياً  
 

الستؾسط  الفقخة الخقؼ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 السدتؾى  التختيب

تخى بأن العالقة السالية مع معيجي التأميؽ   1
ستتأثخ مؽ حيث األسعار والتغظيات نتيجة 

 خدائخىؼ السالية مؽ الجائحة.
4.21 0.88 

 مختفع 1

ىشالػ اختالف ممحؾظ في إقبال األفخاد عمى   2
الخجمات التأميشية مقارنو بفتخة ما قبل 

 .الجائحة
4.13 0.90 

 مختفع 2

ًا باألقداط في فخوع شيجت الذخكة انخفاض 5
 مختفع 3 0.95 3.96 التأميشات األساسية.

أثخ تؾقف إصجار وثائق التأميؽ اإللدامي )ضج  6
الغيخ( خالل الجائحة عمى تجفق الديؾلة 

 لمذخكة.
3.83 0.87 

 مختفع 4

تظمب العسل عؽ بعج مراريف إضافية نتيجة  7
 متؾسط 5 1.10 3.42 ضخورة تؾفخ متظمبات خاصة ألداء السيام.

ّشكل التسجيج التمقائي لعقؾد التأميؽ فجؾة  3
 متؾسط 6 1.18 3.08 مالية بتحسل الخظخ دون استيفاء القدط.

كانت السبالغ السالية التي تؼ التبخع بيا  4
لرشجوق ىسة وطؽ/ وزارة الرحة مؽ 

 السخررات اليامة لمذخكة.
2.71 1.04 

 متؾسط 7

 متؾسط  0.55 3.62 الستؾسط العام الحدابي 
 

( عمى أداء 19 -أثخ )كػفيج ( أن الستػسصات الحدابية لـ )3يتزح مغ الججول )
 الُبعج( ، حيث حاز 2.71و  4.21(، تخاوحت ما بيغ )شخكات التأميغ في الُبعج السالي

، وقج حازت الفقخة رقع الستػسط(، وىػ مغ السدتػػ 3.62) عمى متػسط حدابي إجسالي
(، وىػ مغ 0.88معيارؼ ) (، وبإنحخاف4.21ي حيث بمغ )( عمى أعمى متػسط حداب1)

تخػ بأن العالقة السالية مع معيجؼ التأميغ ستتأثخ السدتػػ السختفع، وقج نرت الفقخة عمى )
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(، وفي السختبة الثانية مغ حيث األسعار والتغصيات نتيجة خدائخىع السالية مغ الجائحة
( وىػ مغ 0.90معيارؼ ) ( وبإنحخاف4.13( بستػسط حدابي بمغ )2جاءت الفقخة رقع )

ىشالظ اختالف ممحػظ في إقبال األفخاد عمى السدتػػ السختفع، حيث نرت الفقخة عمى )
 (.الخجمات التأميشية مقارنة بفتخة ما قبل الجائحة

معيارؼ  ( وبإنحخاف2.71( بستػسط حدابي )4وفي السختبة األخيخة جاءت الفقخة رقع )    
كانت السبالغ السالية التي ، حيث نرت الفقخة عمى )الستػسطدتػػ (،  وىػ مغ الس1.04)

ولمتأكج  (.تع التبخع بيا لرشجوق ىسة وشغ / وزارة الرحة مغ السخررات اليامة لمذخكة
( تؤثخ فعميا  في أداء شخكات التأميغ في الُبعج السالي، تع 19 -مغ أن جائحة )كػفيج

 ( اآلتي:4ي تطيخ نتائجو في الججول )، والتOne Sample T-testاستخجام اختبار 
 (4الججول )

( في 19 -أثخ جائحة )كػفيج لمتعخف إلى " One Sample T-testإختبار العيشة السدتقمة 
 "أداء شخكات التأميغ في البعج السالي

الستؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 (T)قيسة 
 السحدؾبة

 (T)قيسة 
 الججولية

درجات 
 الحخية
Df 

 الحرائيةالجاللة ا
sig. 

3.62 0.55 5.560 1.96 23 0.00* 
 T=3.00( قيسة 1.15*دالة عشج مدتؾى )

 
( أن الستػسط الحدابي عمى فقخات السكياس لسحػر الجراسة 0يتزح مغ الججول )

( بمغ ( في أداء شخكات التأميغ في الُبعج السالي95 -أثخ جائحة )كػفيجوالحؼ يتسثل في )
(، وىي قيسة 24،.،( وبمغت قيع )ت( السحدػبة )،،.4ؼ )معيار  (، وبإنحخاف3.26)

(، وتطيخ الشتائج وجػد فخوق ذات داللة احرائية عشج 9.52أعمى مغ قيستيا الججولية )
( ما بيغ الستػسط الحدابي لمسكياس والستػسط الحدابي االفتخاضي ،4.4مدتػػ )

( في أداء شخكات 95 -ج)كػفي(، وبشاء عميو يتزح فعميا  أن ىشاك أثخا  لجائحة 3.44)
  أفخاد الجراسة. التأميغ في الُبعج السالي مغ وجية نطخ 
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 الشتائج الستعمقة بالدؤال الثاني والحي نرو: ثانيًا:

 "؟( عمى أداء شخكات التأميؽ في الُبعج الفّشي19 –أثخ )كؾفيج"ما                       
السعيارية لمتعخف إلى مدتػػ استجابات استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات تع    

( عمى أداء شخكات التأميغ في الُبعج الفّشي، 95 -أفخاد الجراسة عغ فقخات أثخ )كػفيج 
 ( يػضح ذلظ:،والججول )

 (5الججول )

الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد عيشة الجراسة عغ فقخات 
 شخكات التأميغ في الُبعج الفشي" مختبة تختيبا  تشازليا .( عمى أداء 95 -"أثخ )كػفيج 

الخ 
 قؼ

الستؾسط  الفقخة
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 السدتؾى  التختيب

ىشالػ بعض السغاىخ الجالة عمى عجم  11
تحريل بعض األقداط مؽ العسالء 
 تتسثل في شيكات راجعو نتيجة الجائحة.

4.21 0.66 
 مختفع 1

الحكؾمية الستعمقة بتأجيل  أثخت القخارات 10
األقداط عمى درجة االئتسان لجى بعض 

 العسالء.
4.13 0.68 

 مختفع 2

شيجت الذخكة انخفاضًا بحجؼ الؾثائق  12
السكتتبة في التأميشات العامة خالل 

 الجائحة.
4.00 0.72 

 مختفع 3

أثخت الجائحة عمى قجرة بعض  8
السؤسدات مؽ إبخام العقؾد التأميشية 

 ذكل االعتيادي.كسا ال
3.92 0.97 

 مختفع 4

خدخت الذخكة فخصَا نتيجة لعجم قجرتيا  9
عمى إجخاء االكتتاب الدميؼ أو إبخام 
عقؾد بدبب الغخوف الدائجة خالل 

 األزمة.

3.58 0.97 

 متؾسط 5

 مختفع  0.46 3.97 الستؾسط العام الحدابي 
( عمى أداء 19 -ػفيج ( أن الستػسصات الحدابية لـ )أثخ )ك5يتزح مغ الججول )
(، حيث حاز الُبعج عمى 3.58و  4.21(، تخاوحت ما بيغ )الفّشيشخكات التأميغ في الُبعج 
( 11، وقج حازت الفقخة رقع )السختفع(، وىػ مغ السدتػػ 3.97متػسط حدابي إجسالي )

(، وىػ مغ 0.66نحخاف معيارؼ )(، وبإ4.21متػسط حدابي حيث بمغ ) عمى أعمى
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ىشالظ بعس السطاىخ الجالة عمى عجم تحريل ختفع، وقج نرت الفقخة عمى )السدتػػ الس
 .(بعس األقداط مغ العسالء تتسثل في شيكات راجعة نتيجة الجائحة

 بإنحخاف( و 4.13( بستػسط حدابي بمغ )10وفي السختبة الثانية جاءت الفقخة رقع )  
أثخت القخارات ى )( وىػ مغ السدتػػ السختفع، حيث نرت الفقخة عم0.68معيارؼ )

 (.الحكػمية الستعمقة بتأجيل األقداط عمى درجة االئتسان لجػ بعس العسالء
معيارؼ  بإنحخاف( و 3.58( بستػسط حدابي )9وفي السختبة األخيخة جاءت الفقخة رقع )    

خدخت الذخكة فخصا  نتيجة (،  وىػ مغ السدتػػ الستػسط، حيث نرت الفقخة عمى )0.97)
 (.مى إجخاء االكتتاب الدميع أو إبخام عقػد بدبب الطخوف الدائجة خالل األزمةلعجم قجرتيا ع

، تع الفشي( تؤثخ فعميا  في أداء شخكات التأميغ في الُبعج 19 -ولمتأكج مغ أن جائحة )كػفيج
 ( اآلتي:6، والتي تطيخ نتائجو في الججول )One Sample T-testاستخجام اختبار 

 (6الججول )

( 19 -أثخ جائحة )كؾفيجلمتعخف إلى " One Sample T-testالسدتقمة  إختبار العيشة
 "الفشيفي أداء شخكات التأميؽ في البعج 

الستؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 (T)قيسة 
 السحدؾبة

 (T)قيسة 
 الججولية

درجات 
 الحخية
Df 

الجاللة 
 االحرائية
sig. 

3.97 0.46 10.395 1.96 23 0.00* 
 ( 1.15ى )*دالة عشج مدتؾ 

( أن الستػسط الحدابي عمى فقخات السكياس لسحػر الجراسة 2يتزح مغ الججول )
( بمغ الفشي( في أداء شخكات التأميغ في الُبعج 95 -أثخ جائحة )كػفيجوالحؼ يتسثل في )

(، وىي قيسة ،94.35( وبمغت قيع )ت( السحدػبة )4.02معيارؼ ) بإنحخاف(، و 3.53)
عشج  إحرائية(، وتطيخ الشتائج وجػد فخوق ذات داللة 9.52ة )أعمى مغ قيستيا الججولي

( ما بيغ الستػسط الحدابي لمسكياس والستػسط الحدابي االفتخاضي ،4.4مدتػػ )
( في أداء شخكات 95 -)كػفيج(، وبشاء عميو يتزح فعميا  أن ىشاك أثخا  لجائحة 3.44)

لذخكات التأميغ  والخؤساء التشفيحيػن  مغ وجية نطخ السجراء العامػن  الفشيالتأميغ في الُبعج 
 .بالسسمكة
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  :والحي نروثالثًا : الشتائج الستعمقة بالدؤال الثالث 

 :التكشؾلؾجيّ ( عمى أداء شخكات التأميؽ في الُبعج 19 –أثخ )كؾفيجما                     
تع استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لمتعخف إلى مدتػػ 

( عمى أداء شخكات التأميغ في 95 -جابات أفخاد الجراسة عغ فقخات أثخ )كػفيج است
 ( يػضح ذلظ:3، والججول )التكشػلػجيّ الُبعج 

 (7الججول )
الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد عيشة الجراسة عؽ فقخات 

 " مختبة تشازليًا.لتكشؾلؾجيّ ا( عمى أداء شخكات التأميؽ في الُبعج 19 -"أثخ )كؾفيج 
الستؾسط  الفقخة الخقؼ

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

 السدتؾى  التختيب

كان فخيق العسل لجيكؼ مؤىل لمكيام بالسيام  15
 مختفع 1 0.58 4.58 خالل فتخة العسل عؽ بعج في فتخة الجائحة.

تستمػ الذخكة وسائل تكشؾلؾجية مكشتيا مؽ  17
 مختفع 1 0.50 4.58 الل الجائحة.استسخارية أعساليا خ

استظاعت الذخكة العسل عمى تغظية  18
احتياجات العسالء الزخورية خالل الجائحة 

 بتقجيؼ الخجمات التأميشية ليؼ.
4.54 0.59 

 مختفع 3

ىشالػ بشية تحتية الكتخونية في جؾانب  19
الحساية واآلمان مكشتيا مؽ العسل عؽ بعج 

 خالل الجائحة.
4.42 0.58 

 مختفع 4

استظاعت الذخكة استالم األقداط عبخ وسائل  14
الجفع االلكتخوني التي كانت عادة بذكل 

 بذكل مشغؼ. ،تقميجي
3.29 1.08 

 متؾسط 5

شكمت سياسة العسل عؽ بعج خظخ سيبخاني  13
لشغام الذخكة نتيجة االستخجام خارج الشظاق 

 السعتاد.
3.25 1.11 

 متؾسط 6

حيات أعمى مؽ السعتاد تؼ مشح السؾعفيؽ صال 20
 متؾسط 7 1.06 3.21 ألداء العسل عؽ بعج.

الذخكة بالعسل عؽ ُبعج ذلػ بدبب  لؼ تقؼ 16
 متؾسط 8 1.27 2.83 البعج األمشي لمسعمؾمات وسخيتيا.

 مختفع  0.35 3.84 الستؾسط العام الحدابي 
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( 19 -كػفيج ( أن الستػسصات الحدابية لـ )أثخ 7)الدابق رقع يتزح مغ الججول 
(، حيث 2.83و  4.58(، تخاوحت ما بيغ )التكشػلػجيّ عمى أداء شخكات التأميغ في الُبعج 

(، وىػ مغ السدتػػ السختفع، وقج حازت 3.84حاز الُبعج عمى متػسط حدابي إجسالي )
(، 4.58( عمى أعمى متػسط حدابي حيث بمغ )17و  15)ذوات األرقام  الفقختيغ

( 15)مغ السدتػػ السختفع، وقج نرت الفقخة  (، وىسا0.50، 0.58معيارؼ ) بإنحخافو 
تتع استصاعت الذخكة استالم األقداط عبخ وسائل الجفع اإللكتخوني التي كانت عادة عمى )

ع الذخكة بالعسل عغ ُبعج لع تق ( عمى )17ونرت الفقخة ) (،بذكل تقميجؼ، بذكل مشطع
( 18جاءت الفقخة رقع ) الثالثةوفي السختبة  البعج األمشي لمسعمػمات وسخيتيا(.بدبب وذلظ 

( وىػ مغ السدتػػ السختفع، حيث 0.59معيارؼ ) بإنحخاف( و 4.54بستػسط حدابي بمغ )
تستمظ الذخكة وسائل تكشػلػجية مكشتيا مغ استسخارية أعساليا خالل نرت الفقخة عمى )

 بإنحخاف( و 2.83ي )( بستػسط حداب16وفي السختبة األخيخة جاءت الفقخة رقع ) (.الجائحة
كان فخيق العسل (، وىػ مغ السدتػػ الستػسط، حيث نرت الفقخة عمى )1.27معيارؼ )

ولمتأكج مغ أن  (.لجيكع مؤىل لمكيام بالسيام خالل فتخة العسل عغ ُبعج في فتخة الجائحة
 One، تع استخجام اختبار التكشػلػجيفعميا  في أداء شخكات التأميغ في الُبعج  أثخكػفيج 

Sample T-test( اآلتي:8، والتي تطيخ نتائجو في الججول ) 
 (8الججول )

 -لمتعخف إلى " أثخ جائحة )كػفيج One Sample T-testإختبار العيشة السدتقمة 
 "التكشػلػجيّ ( في أداء شخكات التأميغ في البعج 19

الستؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 (T)قيسة 
 السحدؾبة

 (T)قيسة 
 يةالججول

 درجات الحخية
Df 

 الجاللة االحرائية
sig. 

3.84 0.35 11.848 1.96 23 0.00* 
 ( 1.05*دالة عشج مدتؾى )

( أن الستػسط الحدابي عمى فقخات السكياس لسحػر الجراسة 4يتزح مغ الججول )
 ( بمغالتكشػلػجي( في أداء شخكات التأميغ في الُبعج 95 -أثخ جائحة )كػفيجوالحؼ يتسثل في )

(، وىي قيسة أعمى 99.404( وبمغت قيع )ت( السحدػبة )،4.3معيارؼ ) بإنحخاف(، و 3.40)
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عشج مدتػػ  إحرائية(، وتطيخ الشتائج وجػد فخوق ذات داللة 9.52مغ قيستيا الججولية )
(، وبشاء 3.44( ما بيغ الستػسط الحدابي لمسكياس والستػسط الحدابي االفتخاضي )،4.4)

( في أداء شخكات التأميغ في الُبعج 95 -)كػفيجىشاك أثخا  لجائحة  عميو يتزح فعميا  أن
 .لذخكات التأميغ بالسسمكة غوالتشفيحيي غاء العاميمغ وجية نطخ السجر  التكشػلػجيّ 

 الشتائج الستعمقة بالدؤال الخابع والحي نرو: رابعًا:

 "؟ذخيّ ( عمى أداء شخكات التأميؽ في الُبعج الب19 –أثخ )كؾفيج"ما          
تع استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية لمتعخف إلى مدتػػ استجابات 

( عمى أداء شخكات التأميغ في الُبعج البذخّؼ، 95 -أفخاد الجراسة عغ فقخات أثخ )كػفيج 
 ( يػضح ذلظ:5والججول )

 (9الججول )
عيشة الجراسة عؽ فقخات  الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الستجابات أفخاد

 " مختبة تشازليًا.البذخي ( عمى أداء شخكات التأميؽ في الُبعج 19 -"أثخ )كؾفيج 
الستؾسط  الفقخة الخقؼ

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

 السدتؾى  التختيب

قامت الذخكة بجور إنداني برخف أجؾر كافة  22
 مختفع 1 0.48 4.83 السؾعفيؽ.

استباقيو في الشؾاحي الرحية  اتخحت الذخكة إجخاءات 25
 مختفع 2 0.48 4.67 لحساية السؾعفيؽ خالل الجائحة.

اتدست الكؾادر لجيكؼ خالل فتخة صجور أمخ الجفاع  26
 مختفع 3 0.59 4.46 بالتعاون التام الستسخار العسل.

ىشالػ خظة عسل واحتياطات مدتقبمية في حال عؾدة  28
 فعمخت 3 0.59 4.46 الجائحة مؽ ججيج.

يتؾفخ آلية عسل واضحة ومشغسة لمعسل عؽ ُبعج لجى  27
 مختفع 5 0.72 4.00 الكؾادر مؽ حيث ساعات العسل، خالل الجائحة.

كانت نتائج العسل عؽ ُبعج مؽ حيث تدييخ اإلجخاءات  24
واتخاذ القخارات مؾازية ألداء األعسال  كسا الغخوف 

 االعتيادية.
3.25 0.85 

 متؾسط 6

ء العامميؽ في أداء السيام بالعسل عؽ بعج تأثخ أدا 23
 متؾسط 7 1.12 3.04 مقارنة بالذكل السعتاد، مؽ حيث اإلمكانيات.

 مشخفض 8 0.88 1.50 تأثخت حقؾق السؾعفيؽ السالية بدبب الجائحة. 21
 مختفع  0.31 3.78 الستؾسط العام الحدابي 
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( عمى 19 -أثخ )كػفيج ( أن الستػسصات الحدابية لـ )9)رقع يتزح مغ الججول 
(، حيث حاز 1.50و  4.83أداء شخكات التأميغ في الُبعج البذخؼ(، تخاوحت ما بيغ )

(، وىػ مغ السدتػػ السختفع، وقج حازت الفقخة 3.78الُبعج عمى متػسط حدابي إجسالي )
(، وىػ 0.48معيارؼ ) بإنحخاف(، و 4.83( عمى أعمى متػسط حدابي حيث بمغ )22رقع )

قامت الذخكة بجور إنداني برخف أجػر ػػ السختفع، وقج نرت الفقخة عمى )مغ السدت
( 4.67( بستػسط حدابي بمغ )25(، وفي السختبة الثانية جاءت الفقخة رقع )كافة السػضفيغ

اتخحت ( وىػ مغ السدتػػ السختفع، حيث نرت الفقخة عمى )0.48معيارؼ ) بإنحخافو 
وفي  (.لرحية لحساية السػضفيغ خالل الجائحةالذخكة إجخاءات استباقية في الشػاحي ا

معيارؼ  بإنحخاف( و 1.50( بستػسط حدابي )21السختبة األخيخة جاءت الفقخة رقع )
تأثخت حقػق السػضفيغ ، حيث نرت الفقخة عمى )السشخفس(، وىػ مغ السدتػػ 0.88)

أداء شخكات  ( تؤثخ فعميا  في19 -ولمتأكج مغ أن جائحة )كػفيج (.السالية بدبب الجائحة 
، والتي تطيخ One Sample T-test، تع استخجام اختبار البذخؼّ التأميغ في الُبعج 

 ( اآلتي:10نتائجو في الججول )
 (11الججول )

( في أداء 19 -أثخ جائحة )كؾفيج لمتعخف إلى " One Sample T-testإختبار العيشة السدتقمة 
 "البذخيّ شخكات التأميؽ في البعج 

الستؾسط 
 ابيالحد

االنحخاف 
 السعياري 

 (T)قيسة 
 السحدؾبة

 (T)قيسة 
 الججولية

 درجات الحخية
Df 

الجاللة 
 .sig االحرائية

3.78 0.31 12.157 1.96 23 0.00* 
 ( 1.15*دالة عشج مدتؾى )

( أن الستػسط الحدابي عمى فقخات السكياس لسحػر الجراسة 94يتزح مغ الججول )
( بمغ ( في أداء شخكات التأميغ في الُبعج التكشػلػجي95 -جأثخ جائحة )كػفيوالحؼ يتسثل في )

(، وىي قيسة أعمى 96.9،3( وبمغت قيع )ت( السحدػبة )4.39معيارؼ ) بإنحخاف(، و 3.34)
(، وتطيخ الشتائج وجػد فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتػػ 9.52مغ قيستيا الججولية )

(، وبشاء 3.44سط الحدابي االفتخاضي )( ما بيغ الستػسط الحدابي لمسكياس والستػ ،4.4)
( في أداء شخكات التأميغ في الُبعج 95 -)كػفيجعميو يتزح فعميا  أن ىشاك أثخا  لجائحة 

 .لذخكات التأميغ بالسسمكة والتشفيحيػن  مغ وجية نطخ السجراء العامػن  البذخؼّ 
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 مشاقذة الشتائج 4.2
( في أداء شخكات 19 -ما أثخ جائحة )كؾفيج" نروو مشاقذة الشتائج الستعمقة بالدؤال األول   -1

 لذخكات التأميؽ بالسسمكة؟ التشفيحييؽوالخؤساء  العاميؽالتأميؽ مؽ وجية نغخ السجراء 
 ( عمى الُبعج السالي لذخكات19-)كػفيجألثخ دال احرائيا   أثخأضيخت الشتائج وجػد     

ت في أداء شخكات التأميغ في ( أّثخ 19 –وأشارت إلى أن جائحة )كػفيج ،التأميغ األردنية
بأن العالقة السالية مع معيجؼ  بالتشبؤالبعج السالي بسدتػػ متػسط لمبعج الكمي ومدتػػ مختفع 

وىحا يتفق  ،التأميغ سػف تتأثخ مغ حيث االسعار والتغصيات نتيجة تعخضيع لخدائخ مالية
خجمات السيشية وىي دراسة قامت بيا شخكة )ديمػيت( لم ( Baumann,2020دراسة ) مع 

وتجقيق الحدابات والزخائب واالستذارات السالية، إذ تػقعت الجراسة أن شخكات التأميغ حػل 
(، وسيتختب 19-العالع ستػاجو خدائخ مالية كبيخة عمى السجػ الصػيل بدبب أزمة )كػفيج

ة التأميغ، عمى تمظ الخدائخ تغيُخ في شبيعة عسل تمظ الذخكات مغ حيث صياغة وثيق
 التأميغ شخكاتعمى أداء أثخا  ماليا   ىشالظإلى أن  ىحه الشتيجةعدػ وت ية إعادة التأميغ،وتغص

كافة األنذصة االقترادية، ونقز تجفق األمػال  تعصل فينتيجة الجائحة اتزحت األردنية 
(Cash Flow)  في الديػلة الشقجية، مع األخح بعيغ  ضانخفاعمى شخكات التأميغ، و

(، وىحا ما يرّعب عسمية تقجيخ 19-تقجيخات لدمغ انتياء جائحة )كػفيجاالعتبار عجم وجػد 
الخدائخ الفعمية لذخكات التأميغ مغ جّخاء ىحه الجائحة، فقج أدػ حطخ التجػل ومشع الصيخان 
إلى تحفع األفخاد عغ اإلنفاق عمى التأميشات الفخدية، ىحا إلى جانب تعثُّخ العجيج مغ 

 رتيع عمى متابعة دفع أقداط التأميغ.الذخكات والسؤسدات وعجم مقج
( عمى أداء شخكات التأميغ 19-كسا تعدػ ىحه الشتائج إلى اآلثار السالية ألزمة )كػفيج  

ضافة إلى إااللتدامات والسراريف ورواتب السػضفيغ كسا ىي  ةاألردنية في بقاء وتيخ 
بخز اآلثار ف عمى أعغ ُبعج، كسا يسكغ التعخ  لمعسلتكاليف تييئة بيئة العسل السشاسبة 

السالية مغ خالل استعخاض اآلثار عمى عػائج االستثسار عمى األصػل السختمفة مثل أمػال 
السداىسيغ، واالستثسارات السخررة واألصػل األخخػ، وقخارات خفس أسعار الفائجة، 

ىحه اآلثار الدمبية، فإن ىشاك مغ يخػ وجػد  غع مغوبالخ  بذكل عام.والقخارات الحكػمية 
نو مغ لي لذخكات التأميغ األردنية، إذ أ( عمى األداء السا19-أثيخ مددوج ألزمة )كػفيجت
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السسكغ أن يدداد تقجيخ العسالء ألىسية التأميغ في وقت األزمات، ولكشيع قج يتعثخون وال 
 (.publication.bcg.com-www.mediaيتسكشػن مغ متابعة دفع أقداط الـتأميغ )

 
( عمى أداء شخكات 19 –مشاقذة الشتائج الستعمقة بالدؤال الثاني والحي نرو" ما أثخ )كؾفيج -2

  عج الفّشي"؟التأميؽ في البُ 
( عمى الُبعج الفشي لذخكات التأميغ 19-أثخ ألزمة )كػفيجأضيخت الشتائج وجػد      

 انخفاض( تسثل في 19 –شارت إلى أن ىشالظ اثخا  سمبيا  نتيجة جائحة )كػفيج وأاألردنية 
ئتسان ومطاىخ عجم اال ،ةحجع الػثائق السكتتبة في التأميشات العاموفي ابخام العقػد في 

نتيجة القخارات الحكػمية بتأجيل االقداط وتدامشيا  ةفي شيكات راجع والتي تسثمتفخاد لأل
يسكغ التعخف عمييا مغ خالل آثار نتائج  وتعدػ ىحه الشتيجة إلى عجة عػاملمع الجائحة، 

عمى ىحا الُبعج وآثاره عمى شبيعة عسل شخكات التأميغ، حيث أدػ إغالق تمظ الجائحة 
إلى عجم التعامل بذكٍل مباشٍخ مع  طخ أو وجػد إجخاءات صحيةنتيجة الح الذخكات

العسالء، وعجم قجرة بعس شخكات التأميغ عمى إبخام العقػد التأميشية بذكميا االعتيادؼ، 
وعجم القجرة عمى تحريل بعس األقداط مغ العسالء مثل الذيكات الخاجعة بدبب تعثخىع 

والتي بّيشت أن ىشاك تأثيخا   (Kirti & Shin, 2020) دراسةوىحا يتفق مع نتائج  السالي، 
( عمى أداء شخكات التأميغ، إذ ستذيج تمظ الذخكات اضصخابات 19-سمبيا  ألزمة )كػفيج

 (Babuna et al.,2020)دراسةة واسعة الشصاق عبخ فئات األصػل السختمفة، وكحلظ مالي
مقارنة  بسا كان الػضع عميو ( كان سمبيا  بذكٍل كبيخ 19-إلى أن أثخ )كػفيجشارت أ والتي 

في ضل األوبئة الدابقة، مغ حيث الخكػد االقترادؼ وانخفاض األرباح وإلغاء رحالت 
  ان، وغيخ ذلظ مغ خدائخ اقترادية. الصيخ 
ت ( عمى أداء شخكا19 –ما أثخ )كؾفيج مشاقذة الشتائج الستعمقة بالدؤال الثالث والحي نرو -3

  ؟ التأميؽ في الُبعج التكشؾلؾجيّ 
( عمى البعج التكشػلػجي لذخكات 19-أضيخت الشتائج وجػد أثخ ايجابي ألزمة )كػفيج 

شارت الشتائج إلى أن ىشالظ تػضيفا  فخيجا  لإلمكانيات التكشػلػجية بالعسل عغ أالتأميغ حيث 

http://www.media-publication.bcg.com/
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مان سالء، رافقيا تػفخ أنطسة حساية وأعسال وتقجيع الخجمات الزخورية لمعيخ األُبعج وتدي
 الذخكات بالعسل عغ بعج.مكشت 

فقج كان اثخا  ايجابيا  في قجرة تمظ الذخكات عمى تصػيع التكشػلػجيا الستكسال العسل  
(، مع اإلشارة إلى أن البعج التكشػلػجي يشصػؼ عمى تغيخات في 19-خالل أزمة )كػفيج

ة تحريل شخيقالقانػنية واالعتيادية في إبخام العقػد التأميشية، وكحلظ تغيخ في  صخيقةال
العسل عمى تغصية احتياجات العسالء  الذخكاتاستصاعت حيث  مغ العسالء األقداط

وشخيقة تػجيو العسل عغ بعج مغ قبل الزخورية خالل الجائحة بتقجيع الخجمات التأميشية ليع 
ولعل ذلظ يعػد إلى ما تستمظ شخكات التأميغ مغ وسائل وعقج االجتساعات،  اإلدارة العميا،

معيا وجػد بشية تحتية الكتخونية تخافق مكشتيا مغ استسخارية أعساليا خالل الجائحة  تكشػلػجية
 . مكشتيا مغ العسل عغ بعج خالل الجائحة واألمان في جػانب الحساية 

( عمى أداء شخكات 91 –ما أثخ )كؾفيج ووالحي نر مشاقذة الشتائج الستعمقة بالدؤال الخابع  -4
 ؟التأميؽ في الُبعج البذخّي"

في تعامل شخكات ثخا  ايجابيا  أىشالظ  إلى أننتائج الجراسة فيسا يتعمق بيحا الدؤال  ضيختأ   
التأميغ مع العشرخ البذخؼ مغ حيث الحقػق السالية واالجخاءات الرحية وتييئة بيئة عسل 

ات التأميغ مع الجائحة مغ حيث ضيخت تفاعل كػادر شخكة قجر االمكان وخصط العسل وأآمش
 ء وااللتدام بأداء السيام. دااأل

ألىسية العشرخ ميغ مجراء شخكات التأمغ وتعدػ ىحه الشتيجة إلى مدتػػ عاٍل مغ االدراك   
وأنو ُيعج مغ أىع العشاصخ التي تعتسج عمييا شخكات التأميغ في تقجيع الخجمات وتشفيح  البذخؼ 

( 91-البذخؼ ألزمة )كػفيجأىجاف الذخكة، وىػ رأس مال الذخكة الحكيقي، ويختبط أثخ البعج 
عمى أداء شخكات التأميغ بُبعجيغ أساسييغ، إذ يتسثل الُبعج األول بسجػ تصػيخ تمظ الذخكات 
لقجرات مػضفييا مغ حيث تجريبيع واكتذاف مػاىبيع التي ستداىع الحقا  في تقجيع حمػل 

تفاظ بسػضفييا في ضل لسػاجية األزمات، أما الُبعج الثاني فيتسثل بسجػ قجرة اإلدارة عمى االح
ومجػ قجرة دائخة السػارد البذخية في  (،91 -نتيجة ألزمة )كػفيج اآلثار السالية لمزغػط السالية

قرى أوتقجيع  شخكات التأميغ بتحقيق قجر مغ األمان الػضيفي لسػضفييا في ضل ىحه الجائحة
اتدست بو شخكات  وىحا ما ،االجخاءات الرحية لمحفاظ عمى صحة وسالمة الكػادر الػضيفية

 خالل الجائحة. التأميغ
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  التؾصيات  4.3

 -نػصي باآلتي:شتائج التي تػصمت إلييا الجراسة، مغ خالل ال
ــــةأ   -1 ــــأســــتثسار ا ىسي ــــاميغ فــــي شــــخكات الت ــــة  التكشػلػجي ــــي تخــــجم و واألنطســــة التقشي الت

إدارة التـــأميغ  /تســػيغبالتشدــيق مـــع وزارة الرــشاعة والتجـــارة والو  ميةتصمعاتيــا السدـــتقب
كتخونية وتدـػيقيا بذـكل لالعتساد عمى تقجيع الخجمات اإللخاصة بالجػانب القانػنية 

 التذغيمية. الكمفتخفيس كبخ والتي تديع في أ
ج وتغصيات تأميشية ججيجة تمبي ضخورة قيام شخكات التأميغ بترسيع بخام -2

وتػسيع الذخيحة التأميشية   حتياجات التأميشية السدتججة لمسؤسددات واألفخاداال
 في السسمكة.لذخكات التأميغ  زيادة األقداط التأميشيةوالتي ليا أثخ كبيخ في 

عمى الخجمات التأميشية التي قجمتيا شخكات التأميغ خالل فتخة تدميط الزػء  -3
الجائحة مثل تػصيل أدوية األمخاض السدمشة لمسؤمغ ليع لسشازليع، وسخعة دفع 

مؤمشة، وتسكيشيا مغ  سشذأت والسرانع السؤمشة التي تعخضت ألضخارالتعػيزات لم
 العػدة إلى العسل واإلنتاج.

ضخورة ايجاد فخص تأميشية ججيجه لذخكات التأميغ مع القصاع الحكػمي، مغ   -4
خالل اإلستفادة مغ إمكانيات شخكات التأميغ في قجرتيا عمى تػفيخ التأميغ 

ميغ الرحي الذامل، وكحلظ التأميشات اإللدامية الرحي لذخيحة واسعو خاصة بالتأ
 ودورىا في الحفاظ عمى السشذأت الرغيخة وقجرتيا عمى االستسخار.   

، نطخا  بذكل دورؼ  سدتججات الجائحةبخوتػكػالت الخاصة بمخاجعة الأىسية  -3
مغ اإلغالق التام إلى االنفتاح  ةلتغيخات الكبيخة في تػجيات العالع الستفاوت

  ير.والتعا
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