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Abstract: 
The present study aims to identify the level of social insurance culture awareness among Omanis. It also aims 

to identify appropriate smart solutions to enhance social insurance culture awareness in the Omani community in 

the light of the National Strategy for Innovation. The study applies a mixed investigation approach. A questionnaire 

of social insurance culture awareness is distributed to a cluster random sample of 900 insured (579 males, 350 

females); their average age is 33 years. Then focus group discussions were held with (7) experts on the fields of 

social insurance, media, marketing and innovation. The results of the study show that the level of total awareness of 

the social insurance culture of the insured is moderate, while awareness of the legislation and provisions of the 

Social Insurance Law is low. The results also show statistically significant differences among the insured in the 

level of awareness of the legislation and provisions of the Social Insurance Law in favour of females. There are 

also statistically significant differences between the insured in the level of awareness of the media activities 

according to the variables of age and education level. 
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ستراتيجية تعزيز ثقافة التأمينات االجتماعية في المجتمع الُعماني في ضوء اإل
 الوطنية لالبتكار

وضحة سالم العلوية فيصل حمود الفرعي نورة حمد الصبحية حفيظة سليمان البراشدية
مدير مساعد  مهندس مشاريع أول العمل االجتماعي البرامج

 مجلس البحث العلمي
 _سلطنة عمان

 التربية والتعليموزارة 
 _سلطنة عمان

 جامعة السلطان قابوس
 _سلطنة عمان

 التنمية االجتماعيةوزارة 
 _سلطنة عمان
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 10/10/9102البحث قبول    10/9102/ 92بحث ال استالم

 :الملخص
لتعزيز مستوى الوعي بثقافة التأمينات االجتماعية في المجتمع الُعماني. كما هدفت إلى إيجاد حلول ذكية  إلىهدفت الدراسة الحالية التعرف 

يجمع بين  ,د التصاميما متعد  استخدمت الدراسة منهج  و . افة التأمينات االجتماعية في المجتمع الُعماني في ضوء االستراتيجية الوطنية لالبتكارالوعي بثق
( 211ها )ن عليهم يبلغ عددممثلة لمجتمع المؤم   ,الكمي والنوعي لجمع البيانات؛ حيث تم إجراء مسح ميداني على عينة عشوائية طبقية :سلوبيناأل

سنة, باستخدام استبانة الوعي بثقافة التأمينات االجتماعية. كما تم إجراء مجموعات  00أثنى(, يبلغ متوسط أعماهم  091ذكر ا,  972شخص, منهم )
مستوى  لدراسة أن  أظهرت نتائج او ( خبراء من المتخصصين في مجاالت التأمينات االجتماعية, واإلعالم, والتسويق, واالبتكار. 7زة مع )نقاش مرك  

ا. , بينما كان الوعي بتشريعات وأحكام قانون التأمينات االجتماعية منخفض  االوعي الكلي بثقافة التأمينات االجتماعية لدى المؤمن عليهم كان متوسط  
لصالح اإلناث. كذلك  هت االجتماعية وأحكامن عليهم في مستوى الوعي بتشريعات قانون التأميناا بين المؤم  ة إحصائي  دال   نت النتائج وجود فروق  كما بي  

 فئات العمر, والمستوى التعليمي. :را لمتغي  وفق   ,عالمية للهيئةن عليهم في مستوى الوعي باألنشطة اإلا بين المؤم  ة إحصائي  ظهرت فروق دال  

 ستراتيجية الوطنية لالبتكار.اإلت االجتماعية, الهيئة العامة للتأمينان عليهم, ثقافة التأمينات االجتماعية, المؤم   الكلمات المفتاحية:

 : المقدمة
إلى أن وصلت إلى  ,م حياة اإلنسانرت صناعة التأمين بتقد  تطو  

االقتصادية بالقطاع  األنشطة صورتها الحالية, حيث أصبحت من أهم  
ولقد ساهم اإلسالم في ترسيخ مفهوم التأمين  ,"الخدمات" :الثالث

أفراده على التعاون  وحث   ,ين أفراد المجتمعب ,والتكافل االجتماعي
ل دعامة وباتت التأمينات االجتماعية تمث   ,ن يلحق بهوجبر الضرر عم  

فمن خالل دورها  ؛مجتمع أساسية من دعائم التنمية االجتماعية في أي  
اإلنساني في تأمين الحماية والرعاية ألبناء المجتمع, وعبر أنظمتها 

ها تعمل على رفع معدالت اإلنتاج الوطني, فإن  الفاعلة التي تعمل على 
للدخل القومي, إضافة إلى توفير االستقرار  ل نمو  تحقيق معد  

 االقتصادي واالجتماعي.
 ته, والكم  وعلى الرغم من اإلرث التاريخي لمفهوم التأمين وأهمي  

  أن  د الناس بالخدمات التأمينية, إال  الكبير من الشركات التي تزو  
ا للكثيرين من المتعاملين؛ ا وشرعي   يزال صناعة مجهولة فني  التأمين ال

 لة, وتعمد إلى االحتمالية ويعود السبب في ذلك أن خدمة التأمين مؤج  
 ,ق الخطرا التفاؤل بعدم تحق  ويتم غالب   -قق وقد ال تتحق  أي قد تتحق  –

 .07لذا تواجه خدمة التامين آراء معارضة

ل ال يمث   ,فهوم التأمين االجتماعيساع نطاق الوعي بمات   إن  
ة لغاية نشر ثقافة التأمينات بل هو وسيلة مهم   ,ذاته ا في حد  هدف  

ض للخطر, وتحريك ستهدف المعر  لدى المستهلك المُ  ,االجتماعية
تصل إلى مرتبة طلب  ,رغبته في الحصول على التأمين بدوافع حقيقية
ب الكثير من األمر يتطل  التأمين واالشتراك فيه. لكن الوصول إلى هذا 

ويساعد  ة باألمر.التي تقع على عاتق المؤسسات المعني   ,الممارسات
من  ؛في نشر ثقافة التأمينات االجتماعية ,تفعيل دور البحث العلمي

خالل توفير المعلومات التي تدعم خطط التوعية؛ حيث ال يمكن إعداد 
ستهلك, والتعرف سلوك الم َفهمدون  ,خطة ترويجية لمنتج تأميني أي  
رة عليه, واستخالص جميع عناصر المزيج العوامل المؤث   أهم   إلى

بطريقة تجعل  ,التسويقي التأميني التي تساعد على التوعية التأمينية
ويعي الهدف منه, األمر  ,المواطن يكتسب ثقافة التأمين االجتماعي

 .2 واع   بنحو  خاذ قرار التأمين من ات   -االحق  –نه الذي يمك  
أحكام قانون التأمينات االجتماعية  فإن   ,مانبالنسبة لسلطنة عُ 

ا من وتعديالته, وسرت اعتبار   20/79صدرت بالمرسوم السلطاني رقم 
القانون على إنشاء الهيئة العامة للتأمينات  , ونص  م0229العام 
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 تعزيز ثقافة التأمينات االجتماعية في المجتمع العماني في ضوء االستراتيجية الوطنية لالبتكار

ن عليهم. االجتماعية, وتكون مهمتها توفير الحماية االجتماعية للمؤم  
 عليهم نالمؤم   عدد أن   إلى 9107إحصائيات عام دث تشير أحو 

( 900792بلغ ), قد التأمينية األنظمة جميع في والمسجلين النشطين
 أما .م9102 بالعام مقارنة ,) %9.2مقدارها ) نمو   بنسبة عليه, امؤمن  
 عدد وصل فقد التأمينية, المنافع من المستفيدين راتمؤش   يخص   فيما

 ( معاش ا,09020نهاية العام ) ىحت   المصروفة التراكمية المعاشات
 إجمالي وبلغ ,م9102بعام  مقارنة ,( %09.2)مقدارها  نمو   بنسبة
 مليون 09 من أكثر لمستحقيها الهيئة صرفتها التي التأمينية النفقات

 .م9102بعام  ,مقارنة ( %91.2) مقدارها نمو   بنسبة عماني, لاير
 نظام في المسجلة النشطة منشآتال عدد وصل ذلك, إلى وباإلضافة
 مقدارها نمو بنسبة ( منشأة,02279إلى ) االجتماعية التأمينات

ا الهيئة قتحق   االستثمار, مجال وفي .% (0.0) بنسبة  اسنوي   عائد 
 فقد الرقمي, لالتحو   صعيد على اأم   م.9107( % لعام 0.79)

 التي الفئات تخدم والتي ,عملياتها (أتمتةفي ) جهودها الهيئة واصلت
 للخدمات الرقمي لالتحو   نسبة تجاوزت حيث؛ خدماتها من تستفيد
 مهاتقد   التي الخدمات إجمالي من ,%(20)ــال حاجز اإلكتروني   المقدمة
  .91 م9107عام  نهاية ىحت   الهيئة

قياس مستوى الوعي بثقافة وعليه, تحاول الدراسة الحالية 
التحديات  إلىعليهم, للتعرف  نالتأمينات االجتماعية لدى المؤم  

ن ة تتضم  وبناء عليه سيتم وضع خط   ,والثغرات في عملية التوعية
نشر ثقافة التأمينات االجتماعية في المجتمع  لتعزيز ؛الحلول الذكية

ستراتيجية الوطنية لالبتكار, وباالستفادة من في ضوء اإل ,الُعماني
 ,ماعية, واإلعالمصين في مجاالت التأمينات االجتخبرات المتخص  

 والتسويق, واالبتكار.

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
إلى نشر ثقافة  ,تسعى الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 

التي  ,ا منها بأهمية توفير المعلوماتإدراك   ؛التأمينات االجتماعية
ن عليهم على فهم أفضل لخياراتهم المتاحة لهم عند تساعد المؤم  

حقاقات, وتحديد قيمة الراتب التقاعدي, ومعرفة اآلثار المطالبة باالست
 ,المترتبة على التقاعد المبكر, وأهمية التخطيط المالي المستقبلي

ا عالمية لنشر هذه الثقافة محلي  وتبذل الهيئة العديد من الجهود اإل
 المعرفة تعزيز نحو تجربتهافي الهيئة  هاستعرضت ما ومنها ,اوعالمي  
 العربية الجمعيةمتها التي نظ   الندوة في ,االجتماعية ناتالتأمي بثقافة

في نهاية  ,العربية العمل منظمة مع بالتعاون ,االجتماعي للضمان
 .91بيروت  في ,م9107نوفمبر 

قتها ه على الرغم من اإلنجازات التي حق  وقد الحظ الباحثون أن  
لوعي بثقافة  أن القصور في االهيئة العامة للتأمينات االجتماعية, إال  

لدى قطاع كبير من جمهور المتعاملين مع  ,التأمينات االجتماعية
وتقف  ,من أهم التحديات التي تواجه الهيئة عد  يُ  التأمينات االجتماعية,

هذه المشكلة  أن  من رغم على الحائال  دون تحقيق خططها التوعوية. و 
 ,السابقةمشكلة عالمية؛ فقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات  تعد  

المعرفة  الكثير من الناس يفتقرون إلى أن   ,على مدى العقد الماضي
األساسية حول نظام التأمينات االجتماعية, ليس في الدول العربية 

نما في الكثير من الدول األجنبية, ومن تلك الدراسات ,فحسب   :وا 
ت نت التقارير السنوية للعديد من مؤسسا. كما بي  90, 92,92 ,90, 02, 0

وجود العديد من الحاجات  ,التأمينات االجتماعية في الدول المتقدمة
اكتمال  ,حال من األحوال ن عليهم؛ إذ ال يمكن بأي  غير الملباة للمؤم  

الهيئة   أن  , إال  (97)المستفيدين عن خدمات التأمينات االجتماعية ارض
ن إلى رفع مستوى وعي المؤم   ,تسعى من خالل توظيف البحث العلمي

عليهم بثقافة التأمينات االجتماعية؛ وذلك من خالل الكشف عن 
يجاد الحلول المناسبة لها.  أسباب التحديات, وا 

مواجهة تحديات نشر ثقافة التأمينات  ن  أويرى الباحثون 
ما هو جديد  يجاد ميزة تنافسية, وتقديم كل  إب يتطل   ,االجتماعية

ل ثقافة االبتكار, ويحتاج  من خالى إال  وجاذب للمستهلك, وهذا ال يتأت  
لتدريب علمي ومهني ابتكاري  ؛لذلك وسيط الخدمة التأمينية ومزودها

تقوم بها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات  ,للقيام بهذه العملية
التي لديها شخصيتها االعتبارية والمعنوية في المجتمع.  ,صةالمتخص  

التسويق  م  يتحيث كما يجب التركيز على التسويق اإللكتروني, 
من خالل االندماج والتعاون مع  ؛االبتكاري للتأمينات االجتماعية
لتعظيم حجم استثمار عوائد منافع  ؛الشركات الرائدة في المجتمع

من  ؛التأمينات االجتماعية, باإلضافة إلى التركيز على النشاط البحثي
تطوير من أجل  ؛اقة عالمي  خالل االهتمام بالسياسات التسويقية المطب  

. لذا فإن االبتكار يعمل 9ستراتيجيات التسويقية المستخدمة حاليااإل
ونشر الفكر التنموي في  ,لتعزيز الثقافة ؛على تهيئة البيئة المثالية

فها في مجال نشر ثقافة التأمينات مكن أن يوظ  يُ الذي , و 0المجتمع
 االجتماعية.

ثل لتعزيز االبتكار هو السبيل األم نجد أن   ,ومن خالل ما سبق
دت عليه نتائج العديد من الثقافة التأمينية في المجتمع, وهذا ما أك  

, لذلك تعمل الدراسة 99, 02, 7, 02, 91, 01, 07, 09 :الدراسات السابقة
في إيجاد الحلول  ,ستراتيجية الوطنية لالبتكارالحالية على توظيف اإل

 الذكية لتحديات نشر ثقافة التأمينات االجتماعية.
ر مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي اآلتي: ما واقع ليه تتبلو  وع

الوعي بثقافة التأمينات االجتماعية في المجتمع الُعماني؟ وتتفرع منه 
 التساؤالت اآلتية:

ن عليهم في الهيئة العامة للتأمينات ما مستوى وعي المؤم   -0
 االجتماعية بثقافة التأمينات االجتماعية؟

ن عليهم في مستوى ا بين المؤم  إحصائي   ةهل توجد فروق دال   -9
تعزى للمتغيرات اآلتية:  ,الوعي بثقافة التأمينات االجتماعية
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الجنس, والفئات العمرية, والمحافظة, وسنوات الخدمة, 
 وفئات الراتب الخاضع لالشتراك, والمستوى التعليمي؟

لدى  ,ما الحلول الذكية لتعزيز ثقافة التأمينات االجتماعية -0
ن عليهم من وجهة نظر المختصين في مجاالت المؤم

 عالم, والتسويق, واالبتكار؟التأمينات االجتماعية, واإل

 :أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى تشخيص مستوى الوعي بثقافة 

ن عليهم, وبناء عليه سيتم وضع لدى المؤم   ,التأمينات االجتماعية
ثقافة التأمينات االجتماعية  ن الحلول الذكية لنشرة إجرائية تتضم  خط  

ستراتيجية الوطنية لالبتكار, في ضوء اإل ,في المجتمع الُعماني
صين في مجاالت التأمين االجتماعي, وباالستفادة من خبرات المتخص  

 واإلعالم, والتسويق, واالبتكار. ومن هنا فإنها تهدف إلى:
واقع مستوى وعي المؤمن عليهم بثقافة  إلىالتعرف  -0

 ات االجتماعية.التأمين
ن ا بين المؤم  ة إحصائي  ا إذا وجدت فروق دال  الكشف عم   -9

تعزى  ,في مستوى الوعي بثقافة التأمين االجتماعي ,عليهم
للمتغيرات اآلتية: الجنس, والفئات العمرية, والمحافظات, 
وفئات سنوات الخدمة, وفئات الراتب الخاضع لالشتراك, 

 والمستوى التعليمي.
 ,ول الذكية لتعزيز ثقافة التأمينات االجتماعيةاستنتاج الحل -0

 من وجهة نظر المختصين. ,ن عليهملدى المؤم  

 :أهمية الدراسة
 التأمينات اإلنجليزي القانون التأمينات االجتماعية: عرف 

 ,الكسب محل   يحل  معين  دخل تأمين: "أنهاب االجتماعية
 وأ ,اإلصابات أو ,البطالة أو ,المرض بسبب ينقطع عندما

 التي االستثنائية النفقات وتغطية الموت, أو ,الشيخوخة
 ذلك يكون أن على والوفاة, ,والوالدة ,الزواج عن تنجم
 ممكن" وقت بأسرع الكسب انقطاع حالة بإنهاءا مقرون  

 التأمينات ثقافة. ويمكن نشر 00(9, ص.0222)ملحم, 
 وعي المجتمع بأنظمة من خالل زيادة ؛االجتماعية
 وذلك من خالل تحقيق ها؛االجتماعية وقوانينالتأمينات 
 في التأمينية الثقافة ترسيخ :اآلتية اإلستراتيجية األهداف

 الدراسات مجال في العلمي البحث عمليات المجتمع, ودعم
 األكاديمي التعاون االجتماعي, وتعزيز والضمان االجتماعية

السلطنة  في المختلفة األكاديمية والمؤسسات الهيئة بين
, ص. م9107الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية, )

الجهود التي  :ا في هذه الدراسة بأنها. وتعرف إجرائي  91(29
في نشر هذه  ,العامة للتأمينات االجتماعية تبذلها الهيئة

 والمرئية, ,والمسموعة ,المقروءة اإلعالم وسائل عبر الثقافة

 ألفراد أوا مستوى المباشر على الجماهيري وعبر االتصال
من  المحلية الفعاليات مختلف في الجماعات, والمشاركة

 اإلعالم التوعية في وسائل ومعارض, وعبر بث   مهرجانات
 .االجتماعي ات التواصلومنص   لكتروني,اإل

   ن عليهم: هم العمال الذين تسري عليه أحكام قانون المؤم
واألنظمة التأمينية األخرى,  ,التأمينات االجتماعية

سجلون في الهيئة )الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية, والم
 .91(2, ص. م9107

 س ستراتيجية تؤس  إستراتيجية الوطنية لالبتكار: هي اإل
عات السلطنة ي تطل  تلب   ,لمنظومة ابتكار وطنية فاعلة

لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة, وتتالءم 
كون السلطنة ضمن أعلى هات العالمية, بحيث تمع التوج  

 ستراتيجية. وتقوم اإلم9121دولة في االبتكار بحلول  91
 والمجتمعي, المؤسسي التكامل هي: رئيسية ركائز على أربع
 المعرفة, الفكرية وتسويق البشري, والملكية والرأسمال
االقتصادي. ويتم تفعيلها من خالل ثالث مراحل  والتنويع

عبر تفعيل المبادرات  ؛ةهي: مرحلة قطف الثمار القريب
العقبات, ثم مرحلة  ةزلا  سي و الحالية, وتقوية التواصل المؤس  

 .09التمكين, ثم مرحلة حصاد المنظومة الشاملة للتنمية

 :حدود الدراسة
  حدود موضوعية: اقتصرت هذه الدراسة على استنتاج

لتعزيز الوعي بثقافة التأمينات االجتماعية  ؛الحلول الذكية
 ستراتيجية الوطنية لالبتكار.في ضوء اإل

  حدود زمانية: اقتصر تطبيق الدراسة الحالية خالل الفترة من
 .م9100إلى يوليو  م,9100يناير 

 ( 0حدود بشرية: اقتصر تطبيق الدراسة الحالية على )
نة من موظفي الهيئة العاملين في مجال هي: عي   ,ناتعي  

ئية طبقية من نة عشوانشر ثقافة التأمينات االجتماعية, وعي  
ن عليهم, وعينة من الخبراء المتخصصين في مجاالت المؤم  

 التأمينات االجتماعية, واإلعالم, والتسويق, واالبتكار.

 :طار النظري والدراسات السابقةاإل
 على ربط ,مانستراتيجية الوطنية لالبتكار في سلطنة عُ تقوم اإل

 ؛متناغم نسيجي يتكامل بشكل هاوتفعيل الوطنية ستراتيجياتكافة اإل
 المؤسسي التكامل هي: رئيسية ركائز أربع على التركيز خالل من

 بين والتعاون الفاعل التواصل تمكين على زترك   والتي والمجتمعي,
 واضعي بين اورأسي   اأفقي   اتناغم   قيحق   بحيث ,الصلة ذات الجهات

 المنتجة المؤسسات وبين ,جهة من القرارات ومتخذي السياسات
 الثانية الركيزة اأم   أخرى. جهة االبتكار من من والمستفيدة لداعمةوا

 في األفراد بتمكين األولى بالدرجة تختص   البشري, والتي الرأسمال فهي
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 تعزيز ثقافة التأمينات االجتماعية في المجتمع العماني في ضوء االستراتيجية الوطنية لالبتكار

نظم  تطوير خالل من ,والقطاعات واألصعدة المستويات كافة
 وسوق والتطوير والبحث ,العالي والتعليم ,العام التعليم وسياسات
 لبيئة والممكنة الداعمة الركائز إحدى وهي الثالثة الركيزة وتأتي العمل.
 تسعى والتي المعرفة, الفكرية وتسويق الملكية ركيزة وهي ,االبتكار
 الملكية حقوق لحماية فع ال نظام وتطبيق المعرفي, المجتمع لتعزيز
الصعيد  على المبتكرة والخدمات األفكار, والسلع وتحفيز إنتاج ,الفكرية
 للتنمية واألخيرة كمحرك الرابعة الركيزة وتأتي .والدولي الوطني

االقتصادي,  التنويع ركيزة وهي ,المستدامة واالقتصادية االجتماعية
نتاج العمل, فرص توفير بهدف االبتكار يقوده والذي وتعزيز  التقانة, وا 

 المباشر األجنبي االستثمار وجذب والمتوسطة, الصغيرة المؤسسات
 .09الُعماني باالقتصاد الصلة ذات اتالقطاع كافة في

ة أهداف ستراتيجية الوطنية لالبتكار عد  هذا وقد وضعت اإل
يمكن االستفادة منها لتعزيز ثقافة التأمينات االجتماعية في  ,ستراتيجيةإ

 والحوار التواصل قنوات ومنها على سبيل المثال: تأسيس ,المجتمع
 الحوافز المجتمعية, وتوفيرو  والمؤسسية المستويات الوطنية كافة على

 الواحدة, وتحديد المحطة خدمات للمبتكرين, وتطوير والمادية التشريعية
 هندسة عادةا  لالبتكار, و  الداعمة الجهات من مةالمقد   الخدمات

ص الخدمات, والتخل   تقديم تسهيل لضمان ؛مةالمقد   الخدمات جراءاتإ
الداعمة,  ؤسساتالم مع بالتعاون ,شمولية بطريقة االزدواجية من

والمعلومات.  والحقائق البيانات بتوفير قيتعل   فيما الشفافية وتعزيز
لتبسيط  ؛الذكية المبادرات تبني خالل من ؛األداء كفاءة كذلك تعزيز
 دقيقة بيانات قواعد مة, وتأسيسقد  المُ  الخدمات وتسريع ,اإلجراءات

 ومتكاملة عن المستهدفين.
مينية قد حظي باهتمام العديد من أن موضوع الثقافة التأ ورغم
ه الوافر من الدراسة في العالم الموضوع لم ينل حظ    أن  الباحثين, إال  
دت على دور االبتكار بعض الدراسات الحديثة قد أك    أن  العربي. إال  

ن عليهم وأهمية قياس وعي المؤم   ,في نشر ثقافة التأمينات االجتماعية
ن عليهم. وفي هذا ات الديمغرافية للمؤم  بهذه الثقافة, وربطها بالمتغير 

ت مجموعة من الدراسات السابقة بقياس الثقافة التأمينية السياق اهتم  
 Greenwald etدراسة جرينورد وآخرون ) :ومنها ,ن عليهملدى المؤم  

al., 2010)90,   ن والتي قامت بقياس الثقافة التأمينية لدى المؤم
يني, والذي تم عبر الهاتف والبريد باستخدام مسح الوعي التأم ,عليهم

ي الثقافة التأمينية لدى اإللكتروني. وقد أظهرت نتائج الدراسة تدن  
ن عليهم في ا بين المؤم  حصائي  إة مع وجود فروق دال   ,ن عليهمالمؤم  

أبعاد الثقافة التأمينية؛ فقد كانت المعرفة األساسية بالتأمينات 
نت المعرفة بالمنافع التأمينية مرتفعة. ة, وبالمقابل كااالجتماعية متدني  
 ,Gustman & Steinmeجوستمان وستنمي ) وبالمثل دراسة

ن ا في الثقافة التأمينية لدى المؤم  ا شديد  , والتي وجدت نقص  92(2004
 عليهم.

برنامج التأمينات  ,02(9101وقد تناولت دراسة البوسعيدي )
السلطنة, والتي تعمل االجتماعية كأحد شبكات األمان االجتماعي في 

نسان من مخاطر العوز وحماية اإل ,على تحقيق االستقرار االقتصادي
نت الدراسة وجود نقص في الوعي بمفهوم التأمينات وقد بي   ,والحاجة

أوصت بضرورة تكثيف التوعية و االجتماعية في المجتمع الُعماني, 
ند وصولهم ع ,ى ال يقع المتقاعدون منهم في دائرة الفقرحت   ؛الللعم  

ضهم للمرض أو الحوادث. وبالمثل فقد أو عند تعر   ,لسن التقاعد
ي عن تدن   ,0كشفت دراسة األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي

ن عليهم, وقد أرجعت الدراسة أسباب ذلك الوعي التأميني لدى المؤم  
ينات, ي مستوى أداء الخدمة التأمينية لدى العاملين في التأمإلى تدن  
 ,واالقتصادية , عن وجود العديد من العوامل السياسيةفضال  

من نشر ثقافة التأمينات االجتماعية  والتقنية التي تحد   ,واالجتماعية
 في المجتمع.

فقد تناولت قياس  ,92(Suganya, 2017ا دراسة سوجانيا )أم  
 حيث وجدت تفاوت ا في الوعي التأميني بين ,الوعي التأميني في الهند
لصالح األسر  ,يواألسر ذات الدخل المتدن   ,األسر ذات الدخل المرتفع

ا على ل عبئ  هذه الفجوة التأمينية بين األسر تشك   وأن   ,مرتفعة الدخل
عالين ة للدولة, من أجل الحفاظ على مستويات معيشة المُ الموارد العام  

ال  ,يا لكون األسر ذات الدخل المتدن  بعد وفاة الشخص المعيل, نظر  
ع بالحماية التأمينية الكافية. بينما تناولت مجموعة من الدراسات تتمت  

الديموغرافية, والتي من  راتبالمتغي   التأميني الوعي عالقة السابقة
 ر على وعيه يؤث  فقد وجدت الدراسات أن   ؛ها المستوى التعليميأهم  

 ,ماعيةواالجت االقتصادية وأهميته التأمين االجتماعي, بفوائد األفراد
 فوائدبإدراكهم  ازداد ,ن عليهمالتعليمي للمؤم   المستوى ازداد ه كلماوأن  

التأمينية والعكس  المنتجات شراء على قبالاإل وبالتالي زاد هذا التأمين,
 ,.Greenwald et alصحيح, فقد وجدت دراسة جرينوود وآخرون )

ا, وكذلك ليم  تع لدى العاملين األقل   الوعي التأميني يقل   أن   ,90(2010
نت التي بي   ,92(Mitchell & Moore,1998دراسة ميتشل وموور )

 ا.ا لدى العاملين األقل تعليم  الوعي التأميني كان متدني   نتائجها أن  
عالقة طردية بين  ,9 (9112جميل ) وبالمقابل وجدت دراسة

أما بالنسبة  ,ن عليهم ومستوى الوعي التأمينيمستوى دخل المؤم  
فقد وجدت بعض  ,قامة بمستوى الوعي التأمينياإل مكان رتغي  م لعالقة

ن القرى, اسكان المدن لديهم وعي تأميني أعلى من سك الدراسات أن  
فيها  الحياة , وطبيعةةالمدين إلى الريف من األفراد ر انتقاليؤث   حيث

 أغلب وربما يعود السبب في ذلك إلى أن   ,على الوعي التأميني
 الحاجة زيادة إلى باإلضافة ,المدن فيتترك ز  ينالتأم شركات خدمات

 األفراد ا يجعلمم   ؛الريف في من أكثر المدن في التأمينية للمنتجات
 التقرير ذلك كما أكد .التأمينية المنتجات لشراء إقباال   أكثر المدن في

 تستحوذ, إذ 91(9107للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية ) السنوي
 وذلك ,ن عليهم النشطينربع المؤم   من أكثر على مسقط محافظة
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 9102,  الثالثالعدد  –عشر  التاسعالمجلد  –لبحوث والدراسات اإلنسانية مجلة الزرقاء ل

 محافظة تليها األعلى, المرتبة في تكون وبذلك ,%92.0 بنسبة
 ,00.9 بنسبة الباطنة شمال محافظة ثم ,%02.0 بنسبة الداخلية
رة عن باقي والوسطى مسندم محافظتا جاءتبينما   في مرتبة متأخ 

 التوالي. على%1.10و %1.2 بنسبة وذلك ,المحافظات
ري الجنس والعمر على الوعي التأميني؛ ا بالنسبة لتأثير متغي  أم  

فقد وجدت بعض الدراسات السابقة نتائج متفاوتة؛ فبينما وجدت دراسة 
الوعي التأميني لدى الذكور أعلى من اإلناث,  أن   ,2 (9101شيخ )

 أن   ,90(Greenwald et al., 2010ن )بوجدت دراسة جرينوود وآخر 
أقل منه لدى العاملين ذوي  ,اي لدى العاملين األصغر سن  الوعي التأمين

ا. وقد وجدت دراسة ميتشل وموور الخبرة األعلى, وكذلك األقل تعليم  
(Mitchell & Moore,1998)92,   لدى  الوعي التأميني متدن   أن

بعض فئات المجتمع ومنها النساء, وذوي الدخل المحدود, والعاملين 
أما دراسة  ب تكثيف التوعية لدى هذه الفئات.تطل  مما ي ؛اتعليم   األقل  

 قياس, فقد قامت ب00(9100االجتماعي ) للضمان العامة المؤسسة
التأميني لدى متلقي خدمة التأمينات االجتماعية في  الوعي مستوى
لة لنشر المعرفة عالمية المفض  الوسيلة اإل نت نتائجها أن  وقد بي   ,األردن  

(%, تليها 00كانت البرامج التلفزيونية وبنسبة ) ,بالتأمينات االجتماعية
 .(%07اإلذاعة بنسبة )

ة االبتكار في أهمي   تتناول التي هناك مجموعة من الدراساتو 
تعزيز ثقافة التأمينات االجتماعية في المجتمع ومنها, دراسة إبراهيم 

الوعي التأميني في أغلب البلدان  فقد أشارت إلى أن   ,09(9110)
ويرجع ذلك إلى غياب األدوات االبتكارية في  ,ازال محدود  العربية ال

الدول العربية في األداء  تصناعة القرارات التسويقية للتأمين, وتفاوت
الفجوة  قطاع التأمين العربي لم يستطع سد   ن  حيث إالتأميني, 

 ,التأمينية, حيث يعاني من النقص الشديد في الخبرات والكوادر الفنية
د أو نوعية الخبرة والتخصصات. وهناك دراسة سواء في العد

ة التسويق االبتكاري في عالج نت نتائجها أهمي  والتي بي   ,(99)كرستين
دورة إنتاج التأمين  قصور الثقافة التأمينية للجمهور؛ حيث بينت أن  

للنفقات  ا مقابل الجهل التام  معكوسة؛ إذ يتم تحصيل اإليرادات مسبق  
. لذلك يمكن تطوير منتجات التأمين لها مستقبال  والتكاليف الممكن تحم  
 :ستراتيجية التمايزإهما:  ,ستراتيجيتين أساسيتينإمن خالل تطبيق 

جه نحو التسارع في سلوك شركات التأمين يجب أن يت   وال تي ترى أن  
عن طريق التسويق االبتكاري  ؛زمنحى توليد موقع تنافسي متمي  

ز محيط األعمال الذي يتمي   لن ظر إلىوذلك با ,المتميز لقطاع التأمين
 :االنتشار إستراتيجيةستراتيجية الثانية فهي بسرعة التغيير. أما اإل

من خالل  ؛ن توسيع نطاق الخدمات التأمينية في المجتمعوتتضم  
 ؛وتسهيل نشر عمليات التأمين في أماكن متفرقة ,تبسيط اإلجراءات

 ة للشركة.ة السوقي  بهدف الرفع من الحص  
 , والتي وجدت أن  7(9107دت عليه دراسة رافعي )هذا ما أك  و 

فكار السلبية عن التأمينات ص من المعتقدات واألأفضل الطرق للتخل  

للتوعية بمفهوم  ؛ستراتيجيات تسويقية ابتكاريةإفي المجتمع, هو ابتكار 
 ,2 (9102نت دراسة حسين ). وكذلك بي  هاالتأمينات االجتماعية وأهداف

 ,لول التحديات التي تواجه نشر ثقافة التأمينات االجتماعيةأحد ح أن  
ة وأفراد المجتمع, وأن تكون هو توطيد العالقة بين المؤسسات المعني  

بداع واالبتكار والمرونة. ثقافة المؤسسة قائمة على محاور الجودة واإل
أظهرت نتائج العديد من ه نجد أن   ,ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة

 ةن عليهم, خاص  ي الثقافة التأمينية لدى المؤم  تدن   ,سات السابقةالدرا
  :المعرفة بقوانين وأنظمة التأمينات االجتماعية, ومن تلك الدراسات

نت نتائج بعض الدراسات السابقة وجود عالقة بي  بينما . 92,92, 02,90, 0
وى من متغيرات المست وكل   ,ن عليهمإيجابية بين الوعي التأميني للمؤم  

. بينما وجدت 92,92, 90, 9التعليمي, ومستوى الدخل والسكن في المدن 
رات من متغي   وكل   ,دراسات أخرى عالقة متفاوتة بين الثقافة التأمينية

الوعي التأميني  أن   تبعض الدراسات وجد  أن  , إال  2الجنس والعمر
والعاملين  ,النساء :ومنها ,ا لدى بعض فئات المجتمعيكون متدني  

 .92, 90األصغر سن  ا
اإلعالم  أن   ,كذلك أظهرت نتائج العديد من الدراسات السابقة

بمختلف وسائله يقوم بدور الوسيط في نشر ثقافة التأمينات 
 ,االجتماعية, إذ يتيح مجال المشاركة اإليجابية بين المؤسسات المعنية

تأمينية, وأفراد المجتمع في تبادل اآلراء والمعارف المتعلقة بالثقافة ال
طت بعض الدراسات السابقة الضوء كما سل   .00,90, 2, 0, 09 :ومنها
ومنها: عدم وضوح  ,تحديات نشر ثقافة التأمينات االجتماعية أهم   على

 في لةالكوادر المؤه   آلية نشر الثقافة, ونقص البيانات التأمينية, ونقص
في  االجتماعي, وضعف توظيف التكنولوجيا الحديثة التأمين قطاع

العديد من الدراسات السابقة   أن  . إال  2 :نشر الثقافة التأمينية, ومنها
 :االبتكار هو السبيل األمثل لمواجهة تلك التحديات, ومنها نت أن  بي  

 .99, 02, 7, 02, 01, 07؛ 09,2
 :المنهجية واإلجراءات

فيه  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التطبيقي, والذي تم  
النوعي والكمي لجمع البيانات؛ حيث تم إجراء  :لوبينسالجمع بين األ

مسح ميداني باستخدام مقياس الوعي بثقافة التأمينات االجتماعية لدى 
وذلك من أجل تشخيص جوانب الضعف في ثقافة  ؛ن عليهمالمؤم  

ن عليهم, ثم تنفيذ جلسات نقاش بؤرية التأمينات االجتماعية لدى المؤم  
 ,والتأمين االجتماعي ,عالمإلا :االتمع خبراء ومتخصصين في مج

ل إلى الحلول الذكية الوطنية لالبتكار, بهدف التوص   واإلستراتيجية
 لتعزيز ثقافة التأمينات االجتماعية في المجتمع الُعماني.

 مجتمع الدراسة:
 ,ن عليهمن مجتمع الدراسة من جميع العاملين المؤم  يتكو  

جتماعية بسلطنة عمان حتى ين في التأمينات االالنشطين والمسجل  
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 تعزيز ثقافة التأمينات االجتماعية في المجتمع العماني في ضوء االستراتيجية الوطنية لالبتكار

وقد تم أخذ بياناتهم من  ,(999002) :, والبالغ عددهمم9107نهاية 
 م.9107التقرير السنوي الصادر عن هيئة التأمينات االجتماعية لعام 

  عينات الدراسة:
ل جميع فئات تمث   ,ولى هي عينة عشوائية طبقيةنة األالعي  

تأمينات االجتماعية بسلطنة النشطين والمسجلين في ال ,ن عليهمالمؤم  
وسنوات  ,مان من حيث: الجنس, والفئات العمرية, والمحافظاتعُ 

الخدمة, ونظام التأمين, وفئات الراتب الخاضع لالشتراك, والمستوى 
ذكر ا,  972( منهم )211) :جمالي للعينةالتعليمي, ويبلغ العدد اإل

خبراء في مجاالت: ( 7نت من )العينة الثانية فقد تكو  ا أم   أثنى(. 091
إجراء  وقد تم   ,اإلعالم, والتأمينات االجتماعية, والتسويق, واالبتكار

زة معهم؛ بهدف أخذ آرائهم حول جلسات مجموعات النقاش المرك  
لتعزيز ثقافة التأمينات االجتماعية لدى العاملين  ,الحلول الذكية

 مان.بسلطنة عُ 

 :أدوات الدراسة
ن المؤم  مينات االجتماعية لدى التأ استبانة الوعي بثقافة -0

عليهم بالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية: لتحقيق أهداف 
 ,إعداد االستبانة بالرجوع للدراسات السابقة الدراسة تم  

قة بثقافة التأمينات االجتماعية, وستتم واألدبيات المتعل  
االستفادة بشكل رئيسي من مقياس ماثيو وآخرون الوراد في 

(d et al., 2010Greenwal) 90  ن االستبانة من , وتتكو
ة عن قسمين: القسم األول يحتوي على البيانات العام  

والمحافظة,  ,مثل: الجنس, والعمر, والوظيفة ,المستجيب
ة الخدمة, والمستوى التعليمي. وأسئلة عن مصادر ومد  

لها والوسائل اإلعالمية التي يفض   ,اكتساب ثقافة التأمينات
ن من ا القسم الثاني فيتكو  أم   ,يهم في هذا المجالن علالمؤم  

ا لتدرج مقياس ليكرت ( فقرة تتم االستجابة عليها وفق  29)
 هي: ,ر حول أربعة أبعاد رئيسيةالخماسي, وتتمحو  

  الوعي باألنشطة اإلعالمية للهيئة في نشر ثقافة التأمينات
ن م  ؤ االجتماعية: وتقيس فقرات هذا البعد مستوى متابعة الم

 ؛واألعمال التي تقوم بها الهيئة ,والبرامج ,عليهم للفعاليات
 ,من أجل نشر ثقافة التأمينات االجتماعية في المجتمع

لكترونية كموقع الهيئة عالم اإلسواء من خالل وسائل اإل
وحساباتها في وسائل التواصل االجتماعي, أو وسائل 

ن ن. ويتكو  والتلفزيو  ,واإلذاعة ,اإلعالم التقليدية كالصحافة
( فقرة, ومن األمثلة على فقرات هذا 09هذا البعد من )

"تفعيل حسابات التواصل االجتماعي للهيئة في نشر  :البعد
 ثقافة التأمينات االجتماعية".

  الوعي بأساسيات التأمينات االجتماعية: وتقيس فقرات هذا
ن عليهم بأساسيات التأمينات مستوى معرفة المؤم   ,البعد

لة في مفهوم التأمين االجتماعي, ودوره ية المتمث  االجتماع
التكافلي في المجتمع, وطريقة االشتراك فيه, وطريقة عمل 

ن يتكو  و الهيئة واستثماراتها, ونسبة االستقطاعات الشهرية, 
( فقرات, ومن أمثلة فقرات هذا البعد 01هذا البعد من )

 مفهوم التأمين االجتماعي واضح بالنسبة لي"."
  بالتشريعات وأحكام قانون التأمينات االجتماعية: الوعي

ن عليهم وتقيس فقرات هذا البعد مستوى معرفة المؤم  
وتشريعات التأمينات االجتماعية في السلطنة,  ,بالقوانين

ن هذا البعد العهم على بنود القانون وتعديالته, ويتكو  واط  
قرأت بنود " :ومن أمثلة فقرات هذا البعد ( فقرات,01من )

 الخدمة". نهاية مكافأة القانون المتعلقة باستحقاق
  الوعي بخدمات التأمينات االجتماعية: وتقيس فقرات هذا

التي  ,ن عليهم بالخدمات التأمينيةالبعد مستوى معرفة المؤم  
مها الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية, ومدى تقد  

( 01ن هذا البعد من )ورضاهم عنها. ويتكو   ,استفادتهم
من الخدمات  استفدتُ " :ومن أمثلة فقرات هذا البعد قرات,ف

 ."رها موقع الهيئة العامة للتأمينات االجتماعيةالتي يوف  
على  ,وقد تم عرض استبانة الوعي بثقافة التأمين االجتماعي

مين من ذوي االختصاص, كما تم األخذ بالمالحظات حك  ( مُ 9)
 لمحكمين, حيث تم  ( % من ا01واالقتراحات التي أجمع عليها )

أو إضافة الفقرات الالزمة, فأصبح االختبار بصورته  ,أو حذف ,تعديل
( فقرة. وللتحقق من ثبات استبانة الوعي بثقافة 29ن من )النهائية يتكو  

 Cronbach’s)حساب معامل كرونباخ ألفا  تم   ,التأمين االجتماعي
alpha)  قمذ محور من محاور االستبانة, ويوضح جدول , لكل  و الر 

 محور على حدة. نتائج معامالت الثبات لالستبانة ككل, ولكل   (,0)
 :  نتائج معامالت الثبات الستبانة الوعي بثقافة التأمينات االجتماعية وأبعادها(0) رقم جدولال

 معامل الثبات )كرونباخ ألفا( عدد الفقرات عنوان البعد األبعاد
الوعي باألنشطة اإلعالمية  األول

ئة في نشر ثقافة للهي
 التأمينات االجتماعية

09 1.22 

الوعي بأساسيات ثقافة  الثاني
 التأمينات االجتماعية

01 1.02 

الوعي بتشريعات قانون  الثالث
التأمينات االجتماعية 

 هوأحكام

01 1.22 

الوعي بخدمات التأمينات  الرابع
 االجتماعية

01 1.20 

 1.22 29 معامل الثبات الكلي لألداة
 

قم ن من الجدوليتبي   أعلى قيمة لمعامل كرونباخ  أن   (0) ذي الر 
عالمية للهيئة في نشر ثقافة المعرفة بالجهود اإل" :ألفا كانت لمحور

المعرفة بالتشريعات واألحكام الواردة في ", و"التأمينات االجتماعية
(, وأدنى قيمة 1.22) :حيث بلغت ,"قانون التأمينات االجتماعية

المعرفة بأساسيات ثقافة التأمينات ":ا كرونباخ كانت لمحورلمعامل ألف
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 9102,  الثالثالعدد  –عشر  التاسعالمجلد  –لبحوث والدراسات اإلنسانية مجلة الزرقاء ل

(, وبلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ 1.02) :حيث بلغت ,"االجتماعية
 على ثبات األداة وصالحيتها للتطبيق. ا يدل  (, مم  1.22) :لألداة ككل

 ,زة: لتحقيق أهداف الدراسةدليل مجموعات النقاش المرك   -9
لتعزيز ثقافة  ,الحلول الذكيةقة عن ولجمع بيانات معم  
في  ,مانلدى العاملين في سلطنة عُ  ,التأمينات االجتماعية

إعداد دليل  تم   فقدستراتيجية الوطنية لالبتكار, ضوء اإل
 ,بالرجوع إلى للدراسات السابقة ,لمجموعات النقاش

لدراسة. ويتكون الدليل من اات المتعلقة بموضوع واألدبي  
ة عن حتوي على البيانات العام  قسمين: القسم األول ي

نوع و مثل: الجنس, والمستوى التعليمي,  ,الخبراء المشاركين
ا القسم الثاني فيتكون من العمل, وسنوات الخبرة. أم  

الحصول على حلول ذكية لنشر  فيز رك  تُ  ,مجموعة أسئلة
 ثقافة التأمين االجتماعي في المجتمع الُعماني.

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
ن ه: "ما مستوى وعي المؤم  جابة على السؤال األول ونص  لإل -0

بثقافة  ,في الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية ,عليهم
ن عليهم وعي المؤم   ىالتأمينات االجتماعية؟" تم قياس مستو 

 طاتالمتوس   من خالل حساب ؛بثقافة التأمينات االجتماعية
 ,ستبانة وأبعادهاواالنحرافات المعيارية لفقرات اال الحسابي ة,

منها من حيث مستوى  الحكم على كل   ولالستبانة ككل, ثم  
( مرتفع جدا, 2.90-9.11ا للمعيار اآلتي: )الوعي وفق  

( متوسط, 9.20-0.21)و( مرتفع, 0.20-2.91)و
( منخفض 0.11-0.01)و( منخفض, 0.00-9.21)و
قم ) جدولالا, كما يوضح جد    .(9ذو الر 

 (211ن عليهم بثقافة التأمينات االجتماعية )ن=مستويات وعي المؤم  : (9ذو الرقم ) جدولال
المتوسط  الفقرات                              األبعاد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الوعي

 متوسط 0.01 9.79 .تفع ل حسابات التواصل االجتماعي في نشر التوعية األول
 متوسط 0.90 9.29 .ت والمعارضتشارك في المهرجانات والفعاليا

 منخفض 0.99 9.20 .تقوم بعمل المسابقات العلمية والثقافية بهدف توعية الجمهور
 متوسط 0.92 9.72 .ربطت موقعها بالمواقع الحكومية ذات العالقة
 منخفض 0.97 9.92 .تقوم بعمل برامج توعوية في اإلذاعة والتلفزيون

 متوسط 0.02 9.20 .يئة في الصحف المحليةتنشر أخبار ا دورية عن اله
 متوسط 0.97 9.70 تنتج نشرات دورية بالتعاون مع الصحافة المحلية.

 منخفض 0.90 9.92 .تقوم بعمل مقاطع فلمية توعوية وتنشرها عبر وسائل اإلعالم
 متوسط 0.00 9.00 .وف رت خط ا مجاني ا للتواصل واالستفسار مع الجمهور

 منخفض 0.02 9.97 .ارة المؤسسات وتقديم محاضرات توعوية للموظفينتقوم بزي
 متوسط 0.90 9.22 تنشر إعالنات مرئية ومسموعة عن الهيئة في وسائل اإلعالم.

 منخفض 0.90 9.90 تنشر إنجازاتها وتقاريرها السنوية عبر وسائل اإلعالم.
 متوسط 0.10 9.29 الوعي باألنشطة اإلعالمية للهيئة في نشر الثقافة التأمينية.

 الثاني
 
 

 متوسط 0.97 9.22 .مفهوم التأمين االجتماعي واضح بالنسبة لي
 متوسط 0.07 9920 .أعرف أهداف التأمين االجتماعي

 متوسط 0.90 9.22 .أدرك دور التأمين االجتماعي في خدمة المجتمع
 متوسط 0.07 0.91 .ز بين التأمين االجتماعي والضمان االجتماعيأمي  

 منخفض 0.02 9.92 .قرأت عن كيفية استثمار أموال الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
 منخفض 0.97 9.92 .أمي ز بين التأمين االجتماعي والتأمين التجاري

 منخفض 0.97 9.09 .تماعيةأعرف نسبة مشاركة الحكومة في صندوق التأمينات االج
  0.00 9.09 .أعرف السن القانوني الستحقاق معاش الشيخوخة

 مرتفع 0.00 0.20 .أعرف نسبة االستقطاع من راتبي الشهري في صندوق التأمينات االجتماعية
 متوسط 0.09 9.29 .أعرف نسبة مشاركة المؤسسة التي أعمل بها في صندوق التأمينات االجتماعية

 متوسط 1.20 9.01 لوعي بأساسيات التأمينات االجتماعيةا
 الثالث

 
 

 منخفض 0.97 9.99  .قرأت بنود القانون المتعل قة باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة
 متوسط 0.99 9.22 .أعرف بنود القانون حول حساب معاشات المستحقين وشروط استحقاقهم

 منخفض 0.02 9.09 .التأمينيةأعرف البنود المتعلقة بنظام مد  الحماية 
أمي ز بين بنود شروط استحقاق معاشات العجز والوفاة الناشَئين عن سبب غير 

 .مهني
 منخفض 0.92 9.99
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 منخفض 0.92 9.20 .اط لعت على بنود أمراض المهنة المستحقة للتعويض
 منخفض 0.02 9.02 .اط لعت على بنود المنافع التأمينية المختلفة

 منخفض 0.92 9.29 .نود األحكام العامة للتأمين ضد  الشيخوخة والعجز والوفاةقرأت ب
 منخفض 0.99 9.29 .قرأت بنود القانون المتعل قة بالتأمين ضد  األمراض المهنية

 منخفض 0.90 9.09 .أعرف كيفية احتساب المعاش في حالة إصابة العمل المختلفة
 منخفض 0.07 9.92 .ت االجتماعيةاط لعت على تعديالت قانون التأمينا

 منخفض 0.12 9.20 الوعي بتشريعات قانون التأمينات االجتماعية وأحكامه. 
 الرابع

 
 

 متوسط 0.02 9.00 .استفدت من الخدمات التي يوف رها موقع الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
 متوسط 0.02 9.72 .اط لعت على الخدمات اإللكترونية المقد مة لصاحب العمل

 متوسط 0.00 9.29 .تصُلني نشرة: "تكافل تأميني" التي تصدرها الهيئة
 متوسط 0.12 9.20 .أشعر بالرضا عن الخدمات المقد مة للمؤم ن عليهم

شاركت بمقترحات تطويرية للخدمات التي تقد مها الهيئة العامة للتأمينات 
 .االجتماعية

 متوسط 0.00 9.22

حاسبة المنافع التأمينية المتوفرة على موقع الهيئة العامة للتأمينات  جر بت استخدام
 .االجتماعية

 متوسط 0.09 9.72

أعرُف أماكن تقديم طلبات الحصول على المنافع التأمينية في أفرع الهيئة 
 .بالمحافظات

 متوسط 0.07 9.00

امة للتأمينات قمُت بتحميل دليل المستخدم لخدمات الموقع اإللكتروني للهيئة الع
 .االجتماعية

 متوسط 0.07 9.09

 متوسط 0.07 9.92 .استفيد من الخدمات التي تقد مها الهيئة في المناسبات, والمعارض, والمهرجانات
 متوسط 0.07 9.20 .أتابُع مستجد ات خدمات الهيئة عبر حساباتها في وسائل التواصل االجتماعي

ية.الوعي بخدمات التأمينات االجتماع  متوسط 1.22 9.71 
 متوسط 1.09 9.29 الوعي الكلي بثقافة التأمينات االجتماعية              

قم ) (, أن  مستوى وعي المؤم ن عليهم 9يظهر الجدول ذو الر 
, 901, 9.29بثقافة التأمينات االجتماعية بأبعادها األربعة, كانت: )

لمستوى المتوس ط ( على التوالي, وقد تراوحت ما بين ا9.71, 9.20
والمنخفض. وكانت أقل  أبعاد ثقافة التأمينات االجتماعية, من حيث 
مستوى الوعي بها, هو: الوعي بتشريعات قانون التأمينات وأحكامه: 

(, ولعل  السبب في ذلك يعود لعدم اط الع المؤم ن عليهم 9.20)
ا أعلى أ بعاد ثقافة وقراءتهم لقانون التأمينات االجتماعية وتعديالته. أم 

التأمينات االجتماعية, من حيث مستوى الوعي بها, فهو الوعي 
بأساسيات التأمينات االجتماعية, ولعل  السبب في ذلك يعود لكون 

ا أكبر باالط الع على  -بصفة عام ة-الناس  يعطون اهتمام 
األساسيات. أم ا المستوى الكلي لثقافة التأمينات االجتماعية فكان 

(. وهناك فقرة واحدة فقط في االستبانة, كان 9.29غ: )متوس ط ا, وبل
مستوى وعي المؤمن بها مرتفع ا, وهي: "أعرف نسبة االستقطاع من 
راتبي الشهري في صندوق التأمينات االجتماعية". ولعل  السبب في 
ذلك يرجع الهتمام المؤم ن عليهم بكل ما يتعل ق بالراتب الشهري, الذي 

مصدر  للدخل. وبالمقابل هناك فقرتين في يعتمدون عليه كلي ا ك
 االستبانة كان مستوى وعي المؤم ن عليهم بهما أقل  ما يمكن, وهما: 

"قرأت عن كيفية استثمار أموال الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية", 
 و"اط لعت على تعديالت قانون التأمينات االجتماعية", فكان المتوسط 

 

 

ويعكس هذا عدم اهتمام المؤم ن عليهم (. 9.92الحسابي لهما: )
 بالقراءة, واالط الع, والتثق ف في مجال التأمينات االجتماعية. 

مع نتائج العديد من الدراسات  ,فق نتائج الدراسة الحاليةهذا وتت  
ن عليهم, ا في الثقافة التأمينية لدى المؤم  السابقة التي وجدت قصور  

لتأمينات االجتماعية, ومن تلك المعرفة األساسية حول نظام ا ةخاص  
 .92, 92, 90, 02, 0 :الدراسات
ة ه: "هل توجد فروق دال  لإلجابة على السؤال الثاني ونص   -9

ن عليهم في مستوى الوعي بثقافة التأمين ا بين المؤم  إحصائي  
تعزى للمتغيرات: الجنس, والفئات العمرية,  ,االجتماعي

تب الخاضع والمحافظة, وسنوات الخدمة, وفئات الرا
طات فقد تم حساب المتوس   ,لالشتراك, والمستوى التعليمي؟"

ن عليهم الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى وعي المؤم  
رات, ثم تناول ا لهذه المتغي  وفق   ,بثقافة التأمينات االجتماعية

 كاآلتي: ةر على حدمتغي   كل  
بثقافة مستوى الوعي  إلىف التعر   تم   ر الجنس:متغي   -أوال

ر الجنس, ا لمتغي  ن عليهم وفق  لدى المؤم   ,التأمينات االجتماعية
 Independentباستخدام اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين )

Samples t-test قم ) جدولال(, كما يوضح  .(0ذو الر 
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تير الجنس باستخدام اختبار "ت" لمجموعتين مستقل  ا لمتغي  تماعية وفق  بثقافة التأمينات االجهم ن عليهم في مستوى وعي: نتائج المقارنة بين المؤم  (0) رقم جدولال
 

 الداللة اإلحصائية قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس البعد

الوعي باألنشطة اإلعالمية للهيئة في 
 نشر الثقافة التأمينية.

 4.60 1.299 0.19 9.20 865 ذكور

 1.20 9.27 009 اناث

 0..4 19209 1.22 9.70 920 ذكور الوعي بأساسيات التأمينات االجتماعية.

 1.21 9.02 009 اناث

الوعي بتشريعات قانون التأمينات 
 االجتماعية وأحكامه.

 4.48 0.02 0.19 9.00 920 ذكور

 0.17 9.99 009 اناث

 4.04 0.90 1.22 9.27 920 ذكور الوعي بخدمات التأمينات االجتماعية.

 1.20 9.27 009 اناث

الوعي الكلي بثقافة التأمينات 
 االجتماعية.

 0..4 0.02 1.00 9.29 920 ذكور

 4.54 0.04 0.. اناث

قم ) ظهر من خالل نتائج الجدولي عدم وجود فروق (, 0ذي الر 
في مستوى الوعي بثقافة التأمينات  ,ا بين الذكور واإلناثة إحصائي  دال  

عد الوعي بتشريعات قانون التأمينات االجتماعية عية, ما عدا بُ االجتما
ا بين الجنسين لصالح ة إحصائي  فقد كانت هناك فروق دال   ه,وأحكام
ا من ا لكون اإلناث أكثر حرص  ويمكن تفسير هذه النتيجة نظر   ,اإلناث

ا من الوقوع في ف  وذلك تخو   ؛حكام والقوانينالذكور على معرفة األ
, والمشكالت الناتجة عن عدم االلتزام باألحكام والبنود المحظورات
وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة شيخ  القانونية.

الوعي التأميني لدى الذكور أعلى من  , التي وجدت أن  2 (9101)
         كما تختلف مع نتائج دراسة ميتشل وموور ,اإلناث

(Mitchell & Moore,1998) 92 الوعي التأميني  جدت بأن  , فقد و
 .لدى النساء متدن  

الفروق في  إلىف التعر   تم   ر الفئات العمرية:متغي   -اثاني  
ر لمتغي  ا وفق   ,ن عليهم بثقافة التأمينات االجتماعيةمستوى وعي المؤم  

-90سنة وأقل,  91) :فئات 2ن عليهم, وهي لفئات العمرية للمؤم  ا
 29-21سنة,  21-02سنة,  09-00سنة,  01-92سنة,  99

وذلك باستخدام  ؛سنة( 29 -21سنة,  99-90سنة,  91-22سنة, 
قم ) جدولالد, كما يوضح اختبار تحليل التباين المتعد    .(2ذو الر 

 ر الفئات العمريةغي  ا لمتاالجتماعية وفق   اتن عليهم بثقافة التأميند للفروق في مستوى وعي المؤم  : نتائج تحليل التباين المتعد  (2ذو الر قم ) جدولال
 مربع إيتا القيمة االحتمالية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات أبعاد الوعي بثقافة التأمينات االجتماعية مصدر التباين
الوعي باألنشطة اإلعالمية للهيئة في نشر  الفئات العمرية

 الثقافة التأمينية.
07.10 0 9.09 9.19 *1.12 1.100 

 1.112 1.70 1.29 1.920 0 2.90 الوعي بأساسيات التأمينات االجتماعية.
الوعي بتشريعات قانون التأمينات االجتماعية 

 وأحكامه.
09.22 0 0.99 0.00 1.91 1.09 

 1.112 1.29 1.02 1.020 0 9.02 الوعي بخدمات التأمينات االجتماعية.
نشر الوعي باألنشطة اإلعالمية للهيئة في  الخطأ

 الثقافة التأمينية.
207.10 020 0.19  

 1.020 020 770.79 الوعي بأساسيات التأمينات االجتماعية.
الوعي بتشريعات وأحكام قانون التأمينات 

 االجتماعية.
0112.92 020 0.09 

 1.219 020 012.90 الوعي بخدمات التأمينات االجتماعية.

 (α =4.48* دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة ) 4.4.0، مربع إيتا=...4ستوى الداللة=، م08...قيمة ويلكس المبدا: ف= * 
قم يظهر من خالل نتائج الجدول ة وجود فروق دال   (,2) ذي الر 

ا بين الفئات العمرية في مستوى الوعي بثقافة التأمينات إحصائي  
في نشر الوعي باألنشطة اإلعالمية للهيئة ق بفيما يتعل   ,االجتماعية

ة لم تكشف داللة الفروق الثقافة التأمينية, ولكن االختبارات البعدي  

ا ة إحصائي  ا ما عدا ذلك, فلم تظهر فروق دال  ة. أم  فئة عمري   لصالح أي  
بين الفئات العمرية بالنسبة للوعي الكلي بثقافة التأمينات وبقية أبعاده. 

فة التأمينات ويمكن تفسير هذه النتيجة من حيث كون الوعي بثقا
ا لدى مختلف الفئات العمرية؛ نظر   ,االجتماعية جاء بمستوى متوسط
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 تعزيز ثقافة التأمينات االجتماعية في المجتمع العماني في ضوء االستراتيجية الوطنية لالبتكار

ا أمر   وعد هالعدم االهتمام باكتساب الثقافة التأمينية في المجتمع, 
نتائج جاءت ُمخالفة لنتائج الدراسة الحالية و ا على العاملين. مفروض  

لتي وا ,90 (Greenwald et al., 2010ن )يدراسة جرينورد وآخر 
ا أقل منه لدى وجدت بأن الوعي التأميني لدى العاملين األصغر سن  

 العاملين ذوي الخبرة األعلى.

الفروق في إلى تم التعرف  متغير المستوى التعليمي: -اثالث  
ر ا لمتغي  وفق   ,ن عليهم بثقافة التأمينات االجتماعيةمستوى وعي المؤم  

هي: يقرأ ويكتب,  ,ياتمستو  خمسةالمستوى التعليمي, وهو مكون من 
دبلوم التعليم العام, دبلوم مهني, بكالوريوس, دراسات عليا(, وذلك 

 .(9) رقم جدولالباستخدام اختبار تحليل التباين المتعدد, كما يوضح 
 ا لمتغير المستوى التعليميعية وفق  ن عليهم بثقافة التأمين االجتماد للفروق في مستوى وعي المؤم  : نتائج تحليل التباين المتعد  (9ذو الر قم ) جدولال

 مربع إيتا القيمة االحتمالية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات أبعاد الوعي بثقافة التأمينات االجتماعية مصدر التباين
المستويات التعليمية 

 ن عليهمللمؤم  
الوعي باألنشطة اإلعالمية للهيئة في نشر الثقافة 

 .التأمينية
00.01 2 9.77 9.20 1.10*  1.109 

 1.119 1.01 0.99 0.19 2 2.99 .الوعي بأساسيات التأمينات االجتماعية
الوعي بتشريعات قانون التأمينات االجتماعية 

 ه.وأحكام
2.10 2 9.99 0.22 1.12 1.112 

 1.110 1.09 0.00 0.20 2 2.90 .الوعي بخدمات التأمينات االجتماعية
ي باألنشطة اإلعالمية للهيئة في نشر الثقافة الوع الخطأ

 .التأمينية
229.22 029 0.19  

 1.02 029 772.10 .الوعي بأساسيات التأمينات االجتماعية
الوعي بتشريعات وأحكام قانون التأمينات 

 .االجتماعية
0112.79 029 0.09 

 1.02 029 019.22 .الوعي بخدمات التأمينات االجتماعية
 (α =4.48*دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة ) 4.4.0مربع إيتا=، 4.05مستوى الداللة=، 8....ف=  يمة ويلكس المبدا:* ق

 

قم ) ويظهر من خالل نتائج الجدول  وجودعدم (, 9ذي الر 
ن عليهم في مستوى ثقافة التأمينات ا بين المؤم  ة إحصائي  فروق دال  
هي:  ,توى التعليمي, في ثالثة أبعادر المسا لمتغي  وفق   ,االجتماعية

الوعي بأساسيات التأمينات االجتماعية, والوعي بتشريعات قانون 
, والوعي بخدمات التأمينات االجتماعية. هالتأمينات االجتماعية وأحكام

ويمكن تفسير هذه النتيجة من حيث كون الوعي بثقافة التأمينات 
النظر  بغض   ,عليهم جاء بمستوى متوسط لدى المؤمن ,االجتماعية

ن عليهم الذين ( من المؤم  %29عن مستواهم التعليمي, حيث صرح )
خبار التي تصدر عن الهيئة هل تقرأ النشرات واألأجابوا على سؤال: "

هم ال يقرؤونها. بينما وجدت فروق بأن   العامة للتأمينات االجتماعية؟"
األنشطة اإلعالمية عد: الوعي بن عليهم في بُ ا بين المؤم  ة إحصائي  دال  

للهيئة في نشر الثقافة التأمينية, وقد أجريت االختبارات البعدية 
(LSD)  قم ) داللة الفروق, كما يوضح الجدول إلىللتعرف  .(2ذو الر 

 ى التعليميا لمتغير المستو : نتائج المقارنات البعدية لداللة الفروق في الوعي بالجهود اإلعالمية للهيئة وفق  (2ذو الر قم ) جدولال
المستوى  المتغير التابع

  (I)التعليمي
 جاه الفروقات   حصائيةالداللة اإل الفرق في المتوسطات (J)المستوى التعليمي  

الوعي بالجهود 
 اإلعالمية للهيئة

 يقرأ ويكتب بكالوريوس 1.110 *1.920 يقرأ ويكتب بكالوريوس
 بلوم التعليم العامد بكالوريوس 1.100 *1.991 دبلوم التعليم العام 
 دبلوم مهني بكالوريوس 1.197 *1.909 دبلوم مهني 
  1.090 1.999 دراسات عليا 

 (α =4.48ة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )* دال  
 

قم )ويظهر من الجدول  ن عليهم من فئة المؤم   أن   (,2ذي الر 
مية التي تقوم ا ومتابعة للجهود اإلعالالع  هم األكثر اط   ,البكالوريوس

عام  وبنحو  بها الهيئة في مجال نشر ثقافة التأمينات االجتماعية. 
 تتختلف هذه النتيجة عن نتائج بعض الدراسات السابقة التي وجد

 ,ن عليهما في الوعي بثقافة التأمينات بين المؤم  حصائي  إة ا دال  فروق  
ا ا تتفق جزئي  ه أن  , إال  92, 9 , ومنها:تعود الختالف المستوى التعليمي

 أن الوعي بثقافة التأمينات يقل   تمع نتائج بعض الدراسات التي وجد
 .92, 09 :ا, ومنهاتعليم   لدى العاملين األقل  

ه: "ما الحلول الذكية لتعزيز لإلجابة على السؤال السادس ونص  
ن عليهم من وجهة نظر لدى المؤم   ,ثقافة التأمينات االجتماعية

ل استجابات الخبراء المتخصصين في مجاالت تحلي المختصين؟ تم  
والتي تم  ,والتسويق, واالبتكار ,عالمواإل ,التأمينات االجتماعية

زة حول الحصول عليها من خالل جلسات مناقشات المجموعات المرك  
للتحديات التي تتواجها الهيئة العامة للتأمينات  ,الحلول الذكية

الجتماعية في ضوء في نشر ثقافة التأمينات ا ,االجتماعية
ون في المجاالت ستراتيجية الوطنية لالبتكار. وقد عرض المختص  اإل

 المختلفة مجموعة من الحلول الذكية واألساليب االبتكارية,
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 9102,  الثالثالعدد  –عشر  التاسعالمجلد  –لبحوث والدراسات اإلنسانية مجلة الزرقاء ل

قم )يمكن تلخيصها في الجدول    .(7ذي الر 
 

 ستراتيجية الوطنية لالبتكارصين وفي ضوء اإلاالجتماعية في نشر ثقافة التأمينات من وجهة نظر المتخص  : الحلول الذكية للتحديات التي تواجهها الهيئة العامة للتأمينات (7) ذو الر قم جدولال
 مؤشرات فعالية الحلول طرق تطبيق الحلول الحلول

 ن عليهم.براز المنافع التأمينية للمؤم  إ
 تكثيف التغطية اإلعالمية المصاحبة لحمالت التوعية.

 ي الجامعات والكليات.تكثيف التوعية لفئة الشباب ف
 توضيح األحكام الشرعية المتعلقة بالتأمينات االجتماعية.

 نظمة الذكية في نشر الثقافة التأمينية في المجتمع.تفعيل األ

 قياس سنوي للوعي المجتمعي حول أدوار التأمينات االجتماعية.
ية باستخدام ن عليهم لالستفادة من أنظمة التأمينات االجتماععرض قصص واقعية للمؤم  

 الوسائل المرئية.
في مختلف  والر اشديناللقاءات المباشرة مع الجمهور بالتنسيق مع قادة الرأي والشيوخ 

 المحافظات.
 معرض متنقل لنشر الثقافة التأمينية في الجامعات والكليات.

 ستراتيجية متكاملة لنشر الوعي على مراحل باستخدام األساليب االبتكارية. إوضع 

الوعي المجتمعي حول التأمينات تحسن 
 االجتماعية.

بشكل إلكتروني  هان عليهم بكافة إصدارات الهيئة ونشراتتزويد المؤم  
 شعارات بكافة التحديثات والمستجدات.مستمر, واإل

ن عليهم من خالل برامج بنود مواد للمؤم   عمل خطة منهجية لبث  
 ترويج تفاعلي يتأكد من فهمهم لبنود القانون.

 ن عليهم.نظمة الذكية في نشر الثقافة التأمينية بين المؤم  يل األتفع

 ن عليهم بثقافة التأمينات االجتماعية.قياس سنوي لوعي المؤم  
 ن عليهم من خالل وسائل التواصل االجتماعي.تفعيل التوعية التفاعلية مع المؤم  

 لكترونية.ا  تنفيذ محاضرات تعريفية, وتوعية مباشرة و 
 ن عليهم.نون التأمينات االجتماعية عند التوقيع على عقد عمل المؤم  إضافة بنود قا

ن جانب المعلومات التوعوية إلى جانب عمل تطبيق هاتفي للتأمينات االجتماعية يتضم  
 الخدمات المختلفة. 

ن عليهم بثقافة تحسن مستوى وعي المؤم  
 التأمينات االجتماعية.

ن عليهم حول خدمات المؤم  نظمة الذكية في استطالع آراء تفعيل األ
 التأمينات.

 .هان عليهم عند تحديث خدمات الهيئة أو تطوير شراك المؤم  إ
 مراجعة قانون التأمينات االجتماعية بشكل مستمر.

 عمل استطالع دوري لرضا المستفيدين عن خدمات التأمينات االجتماعية.
لتأمينات االجتماعية, المستفيدين عن خدمات ا احلقات نقاشية, تستهدف أسباب عدم رض

 والحلول الممكنة.
 إجراء دراسات علمية عن أسباب عدم رضا المستفيدين.

تحسن مستوى رضا المؤمن عليهم عن 
 خدمات التأمينات االجتماعية.

العمل على جعل القوانين والتشريعات الخاصة بالتأمينات االجتماعية 
 وزيادة التناغم بين السياسات. ,أكثر مرونة

 ادة من نظام القوة في بنود التشريعات.االستف

 إعادة النظر في المؤشرات المتعلقة بتشريعات التأمينات االجتماعية في مختلف القطاعات.
براز االمتيازات في منافع التأمينات االجتماعية عند مقارنتها بالصناديق التقاعدية للعاملين إ

 في القطاع الحكومي.

 ة.توحيد أنظمة التقاعد في السلطن

 تأهيل الكوادر من داخل الهيئة.
 سياسة بناء القدرات والتدريب المستمر للموظفين. 
 تطوير المهارات اإلعالمية للعاملين في الهيئة.

وتوظيف  ,عمل برامج تدريبية متخصصة للموظفين حول مهارات التواصل والبحث العلمي
 التكنولوجيا الحديثة.

 اجحة في مجال التأمينات االجتماعية. االستفادة من التجارب اإلعالمية الن
 عمل لقاءات وتوعية مع اإلعالميين. 

داري  ا وقانوني  دورات تدريبية متنوعة إعالمي    ا.ا وا 

ص في مجال التأمينات ظهور إعالم متخص  
 االجتماعية.

نشر ثقافة التأمينات االجتماعية وفق خطة منهجية تراعي فروق في 
 ن عليهم.ية للمؤم  العمر والمستويات التعليم

 تنويع الوسائل المستخدمة في التوعية ونشر الثقافة التأمينية.
 ن عليهم.فتح قنوات إعالمية جديدة للتواصل مع المؤم  

 ن عليهم.الحرص على تالؤم الوسائل المستخدمة مع فئات المؤم  

وتصنيفها وفق الحالة  ,ن عليهماالستفادة من قاعدة بيانات الهيئة للمؤم  
 والفئة. ,والمستوى التعليمي ,والعمر ,تماعيةاالج

 لوجية وفق التصنيف في قاعدة البيانات.و االستفادة من الوسائل التكن
 جدولة دورات لجميع األعمار حسب الفئات.

 إيجاد تطبيق إلكتروني ذكي عن الهيئة.
قنيات ف أحدث التا بقوالب جاذبة توظ  ا وتحريري  إعادة تصميم الرسائل اإلعالمية فني  

وتجمع بين استخدام أكثر من طريقة مثل: الرسومات والصور,  ,والوسائط الحديثة
 والفيديو.

عالمية المستخدمة مع توافق الوسائل اإل
 ن عليهم.واحتياجات المؤم   ,تفضيالت

 عالمية ألنشطة الهيئة.زيادة المتابعة اإل

 عالم في نشر الثقافة التأمينية.  تفعيل دور اإل
ال من القنوات اإلعالمية لكافة الجهات مثل اتحاد العم  االستفادة 

 هذه الرسائل. والجهات الحكومية لبث  
 ,تلفزيون مجان :مثل ,مقاطع في القنوات اإلعالمية الخاصة بث  

ذاعة مسقط ذاعة هال  ,وا   م.أف أوا 
 االستفادة من المعارض والفعاليات الخاصة بالهيئة أو غيرها لبث  

 الرسائل اإلعالمية.

 لكترونية على اليوتيوب إذاعات إعمل 
 ,رة في مواقع التواصل االجتماعيحصر اإلذاعات اإللكترونية الفاعلة والمؤث  

  .والتعاون معها في نشر ثقافة التأمينات االجتماعية
قين إعالميين للهيئة في القطاعات المختلفة منس  من خالل صال إيجاد نقاط ات  

 والشركات الكبيرة.
التجارب مع الدول الناجحة والمتقدمة في مجال نشر ثقافة التأمينات  تبادل دةزيا

االجتماعية, من خالل الزيارات والمشاركات في الندوات والمؤتمرات داخل وخارج 
 السلطنة.

دور أكثر فعالية لإلعالم في نشر ثقافة 
 التأمينات االجتماعية في المجتمع.
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 تعزيز ثقافة التأمينات االجتماعية في المجتمع العماني في ضوء االستراتيجية الوطنية لالبتكار

 :التوصيات
ها توصي الهيئة العامة للتأمينات دراسة فإن  في ضوء نتائج ال

لزيادة وعي المجتمع بثقافة  ؛االجتماعية باإلجراءات اآلتية
 التأمينات االجتماعية:

دعم مبادرات بناء الشراكات مع الجهات المساندة لنشر  -0
 الثقافة التأمينية.

وتفعيل دورها في نشر  ,استكمال األنظمة الذكية للهيئة -9
ة, وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في نشر الثقافة التأميني
 الثقافة التأمينية.

التنسيق مع المؤسسات التعليمية والثقافية لنشر ثقافة  -0
 التأمينات االجتماعية.

عالم في نشر ثقافة التأمينات زيادة دور وسائل اإل -2
 االجتماعية.

رة في نشر الثقافة االستفادة من الشخصيات المجتمعية المؤث   -9
 المجتمع. التأمينية في

تفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص في نشر الثقافة  -2
 من خالل عنصر السمعة المؤسسية والتنافس. ؛التأمينية

بداعية في االستفادة من األفكار والطاقات الشبابية اإل -7
 المجتمع لنشر ثقافة التأمينات.

تفعيل عنصر الشراكة المجتمعية في نشر ثقافة التأمينات  -0
 االجتماعية.

ة بنود أحكام قانون التأمينات االجتماعية بناء على مراجع -2
 ن عليهم.وفئة المؤم   ,نتائج استطالع رأي المجتمع

مع جميع  ,مواءمة الوسائل اإلعالمية المستخدمة في الهيئة -01
 والمستوى التعليمي. ,حسب العمر ,ن عليهمفئات المؤم  

بالتعاون مع  ,ن عليهمتحسين جودة خدمات الهيئة للمؤم   -00
 سات المختلفة.المؤس

تمكين موظفي الهيئة العاملين في مجال نشر ثقافة  -09
 مات االبتكار.ومقو   ,التأمينات بالمهارات البحثية

قة والمعرفة المتعل   ,ن عليهم في ثقافة التأميناتتمكين المؤم   -00
 .تهابقوانين الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية وأنظم

ماعية في سلطنة ستراتيجية وطنية للتأمينات االجتإوضع  -02
 ُعمان.

استمرار البحث والتطوير في مختلف القضايا التي تخدم  -09
 التأمينات االجتماعية.

وتنويع المنافع التأمينية  ,ع مصادر استثمار الهيئةتنو   -02
 عليهم.ن للمؤم  

 :المراجع
 الخدمات تسويق. العالي للتعليم البريطانية العربية األكاديمية -0

. 9100-2-90 بتاريخ سترجاعاال تم م,9100. التأمينية

-www.abahe.co.uk/research: من متاح
paper/Marketing-of-insurance-serves.pdf. 

وي, فاطمة خميس. قطاع التأمين في االقتصاديات لحمالا -9
الناشئة ودوره في عملية التنمية والدروس المستفادة في 

 .م9102الحالة المصرية. القاهرة: معهد التخطيط القومي, 
نسانية رنامج األمم المتحدة اإلنمائي. تقرير التنمية اإلب -0

العربية: خلق الفرص لألجيال القادمة. عم ان: المكتب 
 .م9109ليمي للدول العربية, قاإل

-بيومي, صالح. صناعة القرار السياسي في مصر: ناصر -2
مبارك. القاهرة: مركز الدراسات السياسية  -السادات

 .م9119ام, هر ستراتيجية بجريدة األواإل
 قطاع نمو ضعف إلى يةالمؤد   العوامل تحليل .أسيل جميل, -9

 على تطبيقية دراسة -فلسطين في واستثماراته التأمين
 ,المالية لألوراق فلسطين سوق في درجةالمُ  التأمين شركات

 ,اإلسالمية غزة جامعة ,(منشورة غير ماجستير رسالة)
 .م9112 فلسطين,

 للموظف االجتماعية لمسؤوليةا داتمحد  . مفيد دينا حسين, -2
 الحكومية المؤسسات بعض في ميدانية دراسة: العام

 , شمس عين دبآ حوليات ,مصر القاهرة, بمدينة الخدمية
 .م9102

 ,التأمين مؤسسة في التأمين خدمة تسويق. نادية رافعي, -7
 بونعامة, جياللي جامعة ,(منشورة غير ماجستير رسالة)

 .م9107 الجزائر,
د. بعض الممارسات السلوكية للمعلم الجامعي شبيب, حمو  -0

وعالقتها  ,داخل قاعة الدراسة كما يدركها الطالب
جامعة  -باالتجاهات االبتكارية لديهم. مجلة كلية التربية

 .م9112, 990-991(, 02) 20 بنها,
 المستهلك لدى مينأالت ثقافة تطوير شكاليةإ. كريمة شيخ, -2

 غير ماجستير الةرس) ,الجزائري الغرب واليات ببعض
 الجزائرية الجمهورية بالقايد, بكر أبي جامعة ,(منشورة

 .م9101 الشعبية, الديموقراطية
 سوق تنافسية ترقية في التسويقي التوجه أثر. قندوز طارق, -01

 رسالة) ,ابتكاري ستراتيجيإ مدخل ,الجزائري التأمين
 .م9101 الجزائر, المسيلة, جامعة ,(منشورة غير ماجستير

عالم في المجتمع. مجلة العلوم ي, شريفة. مكانة اإلماشط -00
 .م9101, 002-012(, 0)02نسانية, اإل

 دورية نشرة" ,علمية إضاءات. العلمي البحث مجلس -09
 سلطنة: مسقط ,09 العدد ,"العلمي البحث مجلس يصدرها

 .م9107 مان,عُ 
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 9102,  الثالثالعدد  –عشر  التاسعالمجلد  –لبحوث والدراسات اإلنسانية مجلة الزرقاء ل

المؤسسة العام ة للضمان االجتماعي. قياس مستوى الوعي  -00
م, 9100ة العام ة للضمان االجتماعي. التأميني للمؤسس

 :متاح من9100-2-07تم االسترجاع بتاريخ 
https://www.ssc.gov.jo/Arabic/pages/homep

age.aspx  
 في لالبتكار كنموذج المصرفي التأمين. شراطي نسيمة, -02

 جامعة والمالية, لالقتصاد الجزائرية المجلة. الخدمات
 .9109 ,22-71 ,2 المدية,

رات المتغي   اهيم, عزة عبد السالم. تسويق التأمين في ظل  إبر  -09
م في الملتقى العربي الثاني االقتصادية العالمية. بحث مقد  

جامعة "التسويق في الوطن العربي الفرص والتحديات", 
 0-2الدول العربية, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

 م9110, , الدوحة, دولة قطرم9110أكتوبر 
 االجتماعي األمان شبكات دور. حمد بن راشد يدي,البوسع -02

 بحث. الُعماني المجتمع في الفقر مشكالت من الحد في
 العلوم) ,االجتماعية للعلوم الرابع الدولي المؤتمر في مقدم

 جامعة ,(مجتمعية لقضايا علمية حلول: االجتماعية
 .م9101 االجتماعية, العلوم كلية الكويت,

 ثقافة غياب لمشكلة كحل   التكافلي التأمين. كمال رزيق, -07
 الندوة. الجزائر حالة إلى بالرجوع العربي الوطن في التأمين
 بين التكافلي التأمين ساتومؤس   التقليدي التأمين" الدولية
 االقتصادية العلوم كلية ,"التطبيقية والتجربة النظرية األسس

 سطيف, عباس فرحات جامعة التيسير, وعلوم والتجارية
 .م9100 ئر,الجزا

 في االجتماعي للضمان القانوني اإلطار. فراس ملحم, -00
 لحقوق المستقلة الفلسطينية الهيئة: اهلل رام. فلسطين
 .م0222 المواطن,

موساوي, عمر. األزمة المالية العالمية وسوق التأمينات.  -02
الملتقى الدولي السابع "الصناعة التأمينية, الواقع العملي 

الدول". كلية العلوم االقتصادية, تجارب –وآفاق التطوير 
م, جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف, 9109ديسمبر  0-2

 .م9109الجزائر, 
الهيئة العامة التأمينات االجتماعية. التقرير السنوي. العدد  -91

 .م9107ن, ما, مسقط: سلطنة عُ 92
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