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 انكورونا على أداء المنظمات الصناعية في عم   جائحةتداعيات  أثر
 : مريم رياض حميد السامرائيإعداد

 د. سمير الجبالي :إشراف
 صالملخ  

تهدف هذه الدراسة لمعرفة مستوى وطبيعة أثر التداعيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
على المنهج  اعتمدت الدراسةان، المنظمات الصناعية في العاصمة عم  اداء على  كورونالجائحة 

نظرا  ، و ناالمنشآت الصناعية المسجلة في غرفة صناعة عم  يتكون مجتمع الدراسة . الوصفي التحليلي
نة الميسرة العي استخدامتم اللجوء إلى وعدم إمكانية حصره والوصول إليه،  الدراسةحجم مجتمع  لكبر

بطريقة عشوائية على استبانة  (351تم توزيع )،  (Sekaran, 2010)المستجيبينلجمع البيانات من 
  .% 78استبانة فقط، بمعدل استجابة  (288)إرجاع  وتمأفراد عينة الدراسة، 

 وروناكجائحة  أظهرت النتائج وجود تأثير إحصائي مهم لجميع أبعادوبعد تحليل البيانات 
أداء المنظمات الصناعية في العاصمة عمان.  ى)التداعيات االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية( عل

ضح على الها تأثير و  كوروناوهذا يدل على أن التداعيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية لجائحة 
ضعف في األداء المالي  إلىأداء المنظمات الصناعية في العاصمة عمان، وأن هذا األثر أدى 

. ومن أهم التوصيات التي أوصتها الدراسة هي العمل على إجراء هذه الدراسة والتشغيلي للمنظمات
تعميم هذه النتائج على القطاع  أجلمرة أخرى ولنفس القطاع الصناعي لكن لمحافظة أخرى من 

 الصناعي في األردن ككل.

التداعيات االقتصادية، التداعيات االجتماعية، التداعيات  كورونا،: جائحة المفتاحيةالكلمات 
 السياسية، أداء المنظمات الصناعية، األداء المالي، األداء التشغيلي.
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Abstract 
This study aims to find out the level and nature of the impact of the economic, social 

and political repercussions of the Corona pandemic on performance of the industrial 

organizations   in Amman, the study relied on the descriptive and analytical approach. 

The study population consists of industrial establishments registered in the Amman 

Chamber of Industry. The sample included (288) questionnaires, with a response rate of 

78%. 

After analyzing the data, the results showed an important statistical effect of all 

dimensions of the Corona pandemic (economic, social and political repercussions) on the 

performance of industrial organizations in the capital, Amman. This indicates that the 

economic, social and political repercussions of the Corona pandemic have a clear impact 

on the performance of industrial organizations in the capital, Amman, and that this effect 

has led to a weakness in the financial and operational performance of the organizations. 

One of the most important recommendations recommended by the study is making this 

study again for the same industrial sector, but for another governorate in order to 

generalize these results to the industrial sector in Jordan as a whole. 

Keywords: Corona Pandemic, Economic Repercussions, Social Repercussions, 

Political Repercussions, Performance of Industrial Organizations, Financial 

Performance, Operational Performance. 
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 :الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة 1-1

التنمية االقتصادية واالجتماعية االنعكاسات المحتملة على  ظهرتكورونا  فيروس مع انتشار

ى جميع عل أثرت بدورهاعواقب وخيمة باالقتصاد العالمي  كوروناجائحة  تأصابوالسياسية، فقد 

ئيسية طول الشرايين الر  علىالحدود، و بسرعة عبر يتحرك الفيروس وذلك ألن  المجتمعات واألفراد.

 .(UNCTAD, 2020)العالمي لالقتصاد 

طريق  إلىالنشاط االقتصادي  تودفع ،الماليين تحيث أصاب ،بسرعة كوروناجائحة  تانتشر 

مع تزايد و حيث فرضت البلدان قيود ا صارمة على الحركة لوقف انتشار الفيروس.  ،مسدود تقريب ا

ا بالفعل ويمثل صدمة اقتصادية. ة،والبشريالخسائر الصحية   أصبح الضرر االقتصادي واضح 

ي النمو فيصف تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية تأثير الوباء واألضرار طويلة األجل التي سببها و 

في المائة في إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام  5.2بنسبة  ا  انكماشب االقتصادي، حيث سب  

من المتوقع أن تترك حاالت الركود العميقة الناجمة ف عقود،وهو الركود العالمي األعمق منذ  ،2020

وتآكل رأس المال البشري من خالل فقدان  االستثمار،عن الوباء ندوب ا دائمة من خالل انخفاض 

 (.IBRD, 2020) العرضوتجزئة التجارة العالمية وروابط  والتعليم،العمل 

 هرها.يهاجم المجتمعات في جو  جائحة،منظمة الصحة العالمية بأنه  اوصفته يوالت كوروناجائحة 

تقتل  أزمة -عام ا  75 العالم منذصحية عالمية ال مثيل لها في تاريخ  أزمةحيث أن العالم يواجه 

حية. إنها ص أزمةالناس وتنشر المعاناة اإلنسانية وتقلب حياة الناس. لكن هذا أكثر بكثير من مجرد 

أثر على األنظمة التعليمية في جميع  الوباءباإلضافة أن هذا إنسانية واقتصادية واجتماعية.  أزمة
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للبيانات الصادرة عن  وفقا  إغالق المدارس والجامعات على نطاق واسع.  إلىمما أدى  العالم،أنحاء 

في جميع أنحاء  COVID-19تم تنفيذ إغالق المدارس والجامعات بسبب  مارس، 25اليونسكو في 

مليار طالب في  1.5يؤثر هذا على أكثر من  المحلي،دولة. بما في ذلك اإلغالق  165البالد في 

 (.UN, 2020) من المتعلمين المسجلين %87وهو ما يمثل  العالم،جميع أنحاء 

متشابهة بالنسبة Covid-19 لجائحة مواجهتها  التي تم  للتداعيات السياسية يات كانت التحد  و 

حكومات ك الحكومات،قامت بعض حيث  ، لكن الردود السياسية اختلفت بشكل كبير.الدولجميع ل

بينما  روس،الفيمباشرة بعد تفشي  ،بفرض إجراءات صارمة في وقت مبكر األرجنتين،أستراليا أو 

سبب هذه ب اختارت سياسات أكثر مرونة جزئيا   الواليات المتحدةو السويد و مثل البرازيل  اآلخرالبعض 

 ات معدالت اإلصابةكيهناك اختالفات كبيرة في حجم ودينامي وتوقيتها،االستجابات السياسية المختلفة 

(Herrera, et al., 2020). 

ان م  في العاصمة األردنية ع وضمن هذا السياق، فقد تأثر القطاع الصناعي في األردن وتحديدا  

ستقبل أو على م كثير من الصناعيين بالخوف من/حيث شعر ال؛ بعيد بسبب الحال الجديد حد   إلى

فاق من إعادة ضبط اإلن إلى، األمر الذي دفعهم وخارجيا   صناعتهم بعد تراجع االستهالك العام محليا  

غالق بعض خطوط إنتاج  .خالل تقليص األيدي العاملة وأجورها وا 

ه لجديد الذي فرضتعلى الرغم من انتعاش العديد من القطاعات والصناعات بسبب الواقع اف

 وما زالت هنالك شريحة واسعة من القطاعات الصناعية تأثرت سلبا   ، إال أن   COVID-19جائحة 

الكشف عن أهم التداعيات  أجلومن هنا جاءت هذه الدراسة من  .البقاء أجلتصارع اليوم من 

منشآت الصناعية لل في القطاع الصناعي كورونا جائحةاالقتصادية واالجتماعية والسياسية التي سببتها 

 .ةاألردني
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 مشكلة الدراسة 1-2

 ألرواح،ايضعف النظم الصحي، ويكلف كونه تحدي ا عالمي ا سريع التطور، رونا و ك جائحةمثل ت

 لبيانات منظمة الصحة العالمية وفقا   العالمي.كما أنه يشكل مخاطر كبيرة على االقتصاد واألمن 

(WHO ) مما تسبب في وفاة  العالم،هناك عشرة ماليين حالة حول  كانت، (2020)حتى نهاية يونيو

عامة ومن صحية طارئة و حالة كورونا عد جائحة ت   دولة. 215في حوالي  (500000) ما يقرب من

أضرار جسيمة للصحة العامة بما في ذلك األمراض المعدية الرئيسية  تسببستمر في تالمرجح أن 

 ،الجماعية غير المبررة والتسمم الغذائي الرئيسي وقضايا الصحة العامة الخطيرة األخرى واألمراض

 ووفق ا (Vvan-Wees et al, 2020) باستمرار العالمي االقتصادي النمومن المتوقع أن ينخفض ف

 العالمي اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدلسينخفض  والتنمية،االقتصادي  التعاون منظمة لتوقعات

 ازدادتبانه  (Zhang and Kim, 2020)وأشار . Orlik et al., 2020)) 2020 عام في %2.4 إلى

 وتقلص ،التوريد سلسلة في االضطرابات كبير بسبب بشكل العالمي والركود اليقين عدم مخاطر

قة السوق. وتدمير ث االقتصادية،ي األنشطة ف الكبير والضعف واالستثمار، االستهالك على الطلب

 دولي.وفعالية التعاون ال الحوكمة،ومستوى  االقتصادات،هذه العوامل تختبر بشدة مرونة العديد من 

لى عكورونا  جائحةنا جاءت مشكلة الدراسة حيث تبحث عن التداعيات التي سببتها هومن 

 .أداء المنظمات الصناعية في عمان
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 أهداف الدراسة 1-3

 :الدراسة فيتكمن أهداف هذه 

 المنظمات الصـــــــناعية في والتشـــــــغيلي فياألداء المالي  على التعرف على اثار جائحة كورونا .1

 .عمان

المنظمات ي فوالتشغيلي األداء المالي أزمة كورونا على التي سببتها  االقتصادية تحديد االثار .2

 . الصناعية في عمان

المنظمات ي فوالتشغيلي األداء المالي ى أزمة كورونا علاالجتماعية التي سببتها  تحديد االثار .3

 .الصناعية في عمان

ة في المنظمات الصــناعيفي والتشــغيلي األداء المالي الســياســية ألزمة كورونا على  بيان االثار .4

 .عمان

 أهمية الدراسة 1-4

الباحثة بالتعرف على التداعيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية  سعيتكمن أهمية الدراسة في 

مثل هذه الدراسات  إلى. كما تتمثل أهمية الدراسة في الحاجة األردن-عم انفي  COVID-19جائحة 

 ونتائجه على المجتمع األردني اقتصاديا   COVID-19جائحة بلندرتها بما يفيد الباحثين والمهتمين  نظرا  

 . وسياسيا   واجتماعيا  

تتأتى أهمية هذه الدراسة في تزويد الباحثين والمهتمين وذوي  :األهمية النظرية )العلمية(

على صعد مختلفة )االقتصادية،  COVID-19جائحة االختصاص بمزيد من المعلومات عن تداعيات 

 االجتماعية، والسياسية(. 
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تشكل هذه الدراسة نقطة انطالق للباحثين والدارسين والطلبة : (األهمية العملية )التطبيقية

على المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وبما  COVID-19جائحة الستكشاف تداعيات 

 . نهم من االعتماد عليها في دراساتهم وبحوثهم مستقبال  ـيمك  

 اسئلة الدراسة وفرضياتها  1-5

 اء على أسئلة الدراسة وهي:لقد تم توضيح مشكلة الدراسة بن

 على أداء المنظمات الصناعية في عمان؟ COVID-19جائحة هل يوجد أثر لتداعيات  -

 وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية: 

  :19جائحة هل يوجد أثر للتداعيات االقتصادية في السؤال الفرعي األول-COVID  على أداء
 المنظمات الصناعية في عمان؟ 

  :19جائحة هل يوجد أثر للتداعيات االجتماعية في السؤال الفرعي الثاني-COVID  على أداء
 المنظمات الصناعية في عمان؟

  :19جائحة ل السياسيةهل يوجد أثر للتداعيات السؤال الفرعي الثالث-COVID  على أداء
 المنظمات الصناعية في عمان؟

 على النحو اآلتي: فرضياتة عد  الدراسة تمت صياغة  تساؤالتوبناء  على 

على أداء  COVID-19جائحة ال يوجد أثر لتداعيات  :10H: الفرضيييييييييية الرئيسيييييييييية األولى

 (.a>0.5)المنظمات الصناعية في عمان عند 

 ة فرضيات فرعية وهي:وانبثقت من الفرضية الرئيسية عد  

 1.10H:  19جائحة  االقتصاديةال يوجد أثر للتداعيات-COVID  والتشغيلي األداء المالي على

 (. a>0.5)المنظمات الصناعية في عمان عند  في
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 2.10H 19جائحة  االجتماعية: ال يوجد أثر للتداعيات-COVID  والتشغيلي األداء المالي على

 (. a>0.5) المنظمات الصناعية في عمان عندفي 

 1.30H:  19جائحة ال يوجد أثر للتداعيات السياسية-COVID  والتشغيلي األداء المالي على

 (.a>0.5)المنظمات الصناعية في عمان عند في 

 أنموذج الدراسة 1-6

حفي ضـــوء مراجعة الباحثة لألدبيات الســـابقة  الشـــكل التالي انموذج الدراســـة لمتغيرات الدراســـة  يوضـــ 

التداعيات وأبعاده الفرعية ) COVID-19جائحة تداعيات الرئيســــــــــــــية وهي المســــــــــــــتقل والمتمثل في 

أداء  في ل(، والمتغير التابع المتمثالتداعيات االجتماعية، التداعيات الســــــــــــــياســــــــــــــية، االقتصــــــــــــــادية

ي الدراســـة الموضـــح فوســـيط  (.األداء التشـــغيلي األداء الماليوأبعاده الفرعية ) المنظمات الصـــناعية

  (:1-1)الشكل 

 
 
 
 
 
 

 (من تصميم الباحثة) (: أنموذج الدراسة1-1شكل )ال

( دراسة التي تم 1-1)الجدول  يوض حتم تطوير هذا النموذج بناءا  على عدد من الدراسات 

 اعتمادها لكل متغير.

-Bartik,Bertrand,Cullen Glaeser, E. L., Luca, & Stanton, C. (2020). The impact of COVID

Proceedings of the National Academy  19 on small business outcomes and expectations.

17666.-(30), 17656117 ,of Sciences 

 المتغير المستقل

 كوروناتداعيات جائحة 

 اقتصاديةتداعيات  -

 تداعيات اجتماعية -

 تداعيات سياسية -

 المتغير التابع

 أداء المنظمات الصناعية

 األداء المالي -

 األداء التشغيلي -

H01.1 

H01.2 

H01.3 

H01 
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 (: الدراسات السابقة للنموذج الدراسة1-1جدول )ال

 المصدر للنموذج المقياس المتغير

 المتغير المستقل
تداعيات جائحة 

 كورونا

 التداعيات االقتصادية
Haleem & Vaishya, 2020 

Bartik,Bertrand,Cullen Glaeser, E. 

L., Luca, & Stanton, C. 2020 

 ;Nicola et al, 2020 التداعيات االجتماعية

Liu et al., 2020 

 .Bartik,Bertrand,Cullen Glaeser, E التداعيات السياسية

L., Luca, & Stanton, C. 2020 

 المتغير التابع
 المنظمات الصناعية

 Harb, 2019 األداء المالي

 2016أبو زيد،  األداء التشغيلي

 التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة 1-7

 المستقل المتغير -1

 نظامتضرر بسببها الوالذي  COVID-19فيروس انتشار سببها جائحة  هي: COVID-19جائحة 

  في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية.و  العالمي،االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

COVID-جائحة  الناجمة من انتشار ةالعالمي يةاالقتصاد األضرار هيالتداعيات االقتصادية: 

عرض غالق االسوق، الإمن ناحية معدل كمية اإلنتاج، أداء المنظمة، سلسلة التوريد، بشكل كبير،  19

ييرات جذرية تغ التداعياتهذه وسيكون لبعض والطلب، وغيرها من األمور التي تؤثر على االقتصاد 

 .في نظام التجارة العالمي، أثٌر مستدام

COVID-جائحة  الناجمة من انتشار ةالعالمي االجتماعية األضرار هيالتداعيات االجتماعية: 

داعي نسبة الوفيات، تمن ناحية مستوى المعيشة؛  وأيضا  ، الفقرمن ناحية معدل  بشكل كبير، 19

هذه عض وسيكون لبوغيرها من األمور التي تؤثر على المجتمعات ، التعليم سريالبطالة، العنف األ

 .أثٌر مستدام المجتمع على مستوى العالمتغييرات جذرية في نظام  التداعيات
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يروس اف الناجمة من انتشار العالقات بين الدول سياسةفي  األضرار هي: التداعيات السياسية

19-COVID ،ع والوض؛ التداول التجاريمن ناحية مستوى  وأيضا  ، الحدودمن ناحية  بشكل كبير

 هذه عضوسيكون لبوغيرها من األمور التي تؤثر على عالقة الدول بين بعضها البعض، السياسي 

 .أثٌر مستدام السياسي على مستوى العالمتغييرات جذرية في نظام  التداعيات

 المتغير التابع -2

ن تحقيقها عن طريق العاملي إلى المنظمة المخرجات واألهداف التي تسعىتعريف أداء المنظمة: 

ين لتحقيقها، أي أنه مفهوم يربط ب الالزمةفيها، ولذا فهو مفهوم يعكس كل  من األهداف والوسائل 

ا عن طريق مهام وواجبات يقوم به المنظمات تحقيقها إلىأوجه النشاط وبين األهداف التي تسعى 

  .المنظمات العاملين داخل تلك

إدارة  وتقديم حكم على في ضوء معايير محددة مسبقا   المحققةنتائج قياس لل هواألداء المالي: 

وذلك  ."بالمنظمةوهذا لخدمة أطراف مختلفة لها عالقة ؛ للمنظمةالطبيعية والمالية المتاحة  الموارد

 والنسب المالية. التوازنات الماليةخالل من 

ا دور ، باإلضافة لهعلى االنتاجفي أداء العمليات  إدارةتعمل على  أنظمة هي: األداء التشغيلي

 يعملغالب ا ما و تحسين االستجابة واإلنتاجية والجودة والتكلفة والكفاءة ألنظمة اإلنتاج أو الخدمة. في 

جنب مع أنظمة إدارة أداء األصول، والتي تركز على تحسين الموثوقية وتوافر األصول  إلىجنب ا 

 المادية مع تقليل المخاطر وتكاليف التشغيل.

 حدود الدراسة 1-8

  :تم تطبيق هذه الدراسة على المنظمات الصناعية في مدينة عمان. الحدود المكانية 

  :2020تم تطبيق هذه الدراسة خالل النصف الثاني من العام الحدود الزمانية . 
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  :المدراء في المستويات اإلدارية  عينة منتم تطبيق هذه الدراسة على الحدود البشرية

 .المنظمات الصناعية في مدينة عمانفي الثالثة 

 محددات الدراسة 1-9

 COVID-19جائحة لاالقتصادية واالجتماعية والسياسية تقتصر هذه الدراسة على التداعيات 

ن العينة أوال يمكن تعميم النتائج. باإلضافة  ،فقط عمانالتي أثرت على المنضمات الصناعية في و 

ات في مظلذلك ال يمكن تعميمها على جميع المن ؛في عمانمحصورة فقط على المنظمات الصناعية 

 العالم ككل.في العالم العربي وال 
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 :الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مقدمة 2-1

ي رونا وماهي التداعيات التو ك جائحةيحتوي هذا الفصل على الجانب النظري الذي يبن ماهي 

 في القطاع الصناعي من الناحية االقتصادية كورونا، وما أثر تداعيات جائحة روناو ك جائحةسببتها 

دراسات ال إلىوالسياسية واالجتماعية في القطاع الصناعي في العالم من ناحية نظري. باإلضافة 

 السابقة التي اعتمدت عليها هذه الدراسة، وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة.

  COVID-19حة جائتداعيات  2-2-1

ا باسم جائحة الفيروس  ، COVID-19جائحة  جائحة مستمر لمرض  يه التاجي،المعروف أيض 

الذي تم تحديده ألول مرة في ديسمبر  (،SARS-CoV-2) 2فيروس كورونا الناجم عن فيروس كورونا 

الصين. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اندالع حالة طوارئ صحية عامة  ووهان،في  2019

تم تأكيد  ،2020ديسمبر  6. واعتبار ا من 2020ووباء في مارس  2020تثير القلق الدولي في يناير 

 هذا الفايروس إلىمليون حالة وفاة منسوبة  1.53مع أكثر من  حالة،مليون  66.6أكثر من 

(WHO, 2020). 

 هذا العصرالصحية العالمية المحددة في  زمةاأل هي COVID-19فيروس كورونا ئحة جافتعد 

انتشر  ي،الماضظهوره في آسيا أواخر العام  منذ، الثانيةمنذ الحرب العالمية العالم  واجههوأكبر تحد 

 أزمة مجرد لكن الوباء هو أكثر بكثير من الفيروس في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

ا  صحية، التي  دولالغير مسبوقة. مع التشديد على كل سياسية اجتماعية اقتصادية  أزمةإنه أيض 
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لديه القدرة على خلق آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية مدمرة تترك ندوب ا عميقة وطويلة  يمسها،

 .(Undp, 2020) األمد

( 2020مارس  12 جائحة،)الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية على أنه  كورونافايروس إن 

له تأثير كبير على النظم االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية العالمية. أدت استراتيجيات 

صناعة لاعلى مستوى العالم. نظر ا لكون  وقف أغلب القطاعات الصناعية إلىالصحي  للوضعوتدابير 

 واالقتصادية،كبير للعديد من المخاطر البيئية والسياسية واالجتماعية معرضة بشكل 

(Novelli, et al, 2018) ن تظهر عالمات  ،COVID-19غير المسبوقة لـ  وآثار طبيعة وظروف وا 

قة بل يمكن أن يكون لها تغييرات هيكلية وتحويلية عمي فحسب،ليست مختلفة  جائحةالعلى أن هذه 

  .(Sigala, 2020)وسياسي كنشاط اجتماعي اقتصادي  للصناعةوطويلة األجل 

د تباطؤ االقتصاد العالمي. وق إلى)فيروس كورونا( على الحياة اليومية ويؤدي  COVID-19أثر 

فإن  ة،مر لكونه مرض فيروسي جديد يصيب البشر ألول  وهذا،أصاب هذا الوباء آالف األشخاص، 

ينصب التركيز على اتخاذ احتياطات مكثفة مثل بروتوكول  وبالتالي،اللقاحات غير متوفرة بعد. 

لدان تباطأت معظم الب إلى لخ. وأدى أيضا  إ ... األقنعةوارتداء  االجتماعي،والتباعد  الوقاية الشاملة،

آثار جانبية ه ، والذي لتتأثر الصناعات والقطاعات المختلفة بسبب هذا المرض، في تصنيع المنتجات

 .(Haleem, et al, 2020) العالميوكذلك على االقتصاد  للمواطنين،اليومية كبيرة على الحياة 

وفي تقرير لألسكوا عن آثار الجائحة في المنطقة العربية فقد قدرت خسائر المنطقة العربية 

ن أكثر وأ الجائحة،هذه اآلثار حتى بعد انحصار  استمراريةوتوقع  أمريكي،مليار دوالر  22بحوالي 

ومعاناة أكثر  الوباء،مليون نتيجة هذا  101.4مليون سينضمون لعداد الفقراء ليصبح المتوقع  8من 
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ذائي األمن الغ بانعداممليون شخص في المنطقة العربية من نقص التغذية مع وجود مخاوف  50من 

 .(2020البخيت، )

 التداعيات االقتصادية على مستوى العالم

حيث تنطوي على اضطرابات متزامنة في  "،صدمة عالمية "ال مثيل لها 19- عد جائحة كوفيدت  

 عملياتي حيث سببت ف واإلنتاجية،من العمالة الوباء العرض والطلب في اقتصاد عالمي مترابط. قلل 

فالساإلغالق  ا اضطرابات في اإلمداد.  إلىمما أدى والتباعد االجتماعي  التجار وا  من جهة أيض 

والحجر الصحي والبطالة( وتفاقم اآلفاق  المرضبسبب ح العمال وفقدان الدخل )تسري فإنأخرى 

ؤدي حالة يمكن أن تو استثمارات الشركات. بالتالي يقلل من االقتصادية يقلل من استهالك األسر و 

قة حلقة مفرغة من إضعاف ث إلىعدم اليقين الشديدة بشأن مسار الجائحة ومدتها وحجمها وتأثيرها 

  فقدان الوظائف واالستثمار إلىمما قد يؤدي  المالية،المستهلكين وتشديد الظروف األعمال و 

(Chudik et al., 2020).  

مما تسبب  كبير،انهيار  إلىفي دول العالم االقتصادات  COVID-19جائحة  تدفع ةباإلضاف

تعيد فتح أبوابها في المائة من البلدان  75أكثر من ، وأن الكبير الكسادوما يسمى في أسوأ ركود 

 ،عافيبدأت العديد من البلدان في الت، فبالرغم من أن اآلن في الوقت الذي يتزايد فيه انتشار الوباء

 متساو  التعافي غير مؤكدة بدرجة كبيرة وتأثيرها على القطاعات والبلدان غير  قوةإال أن 

(McNichol et al., 2020). 

تالها من اضطرابات عالمية لتجميع العرض والطلب  وما ،COVID-19الصحية لـ  زمةنتيجة لألف

 ،2020 عام من األول النصف خالل حاد بشكل العالمي اإلجمالي المحلي الناتجخفض ان الكلي،

غير المتوقع أن ، فمن 2020وربع يونيو  2019على التوالي بين ربع ديسمبر  %12و %11بنسبة 
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حتى نهاية الربع الثاني من عام  2019مستويات ديسمبر  إلىإجمالي الناتج المحلي العالمي يعود 

لذلك توقع علماء  .الهبوطللسيناريو  2021في ظل السيناريو المركزي والربع الثالث لعام  2021

مسار لكل ويتأثر شكل هذا ال متباينة،أن تواجه البلدان واألقاليم المختلفة مسارات تعافي االقتصاد 

دارته والخصائص االجتماعية  COVID-19في احتواء انتشار  موقع بالتفاعل بين تجربتها وا 

غرق وقت ا أطول تستأن بعض البلدان الصناعية قد  باإلضافة إقليم.بلد أو  واالقتصادية األساسية لكل

اد ضرره على ز  أطول،كلما استمر الوباء لفترة  ببساطة،. صناعةنسبي ا للتعافي مقارنة بالدول األقل 

 .(Rynne, 2020)ة التجارة العالمي

طاعي تراجع نشاط قالتداعيات االقتصادية لبعض الدول، حيث التالية بعض  األشكالتبين 

الصناعة التحويلية والخدمات بشكل حاد في شهر فبراير. وبينما هبوط النشاط في قطاع الصناعة 

لمرة؛ االمالية العالمية، يبدو أن تراجع الخدمات أكبر هذه  زمةالتحويلية يضاهي مستواه في بداية األ

 شكلال يوض ح .(2020، غوبينا) االجتماعيبسبب التأثير الكبير الناجم عن التباعد  وذلك

 ( مؤشر تراجع الصناعة التحويلية والخدمات بشكل هائل، حيث أن قطاع الخدمات أكثر تضررا  2-1)

 من الصناعة التحويلية.

 

 

 

 

 

 (: مؤشر المشتريات في الصناعة التحويلية للصين1-2شكل )ال
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( مؤشر الشحن هبوط حاد في معدالت تأجير السفن منذ بدء تفشي المرض 2-2يتضح شكل )

 .كورونافيروس 

 

 .كورونا(: مؤشر الشحن منذ بدء فايروس 2-2)شكل ال

(: مدى تأثر سلسلة القيمة في الصناعات التحويلية، كون الصين هي المورد 3-2الشكل ) يبي ن 

 الرئيسي لتلك السلع عالميا.

 
 بقية العالم إلى(: الصين مورد رئيسي للسلع الوسيطة 3-2شكل )ال
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( استجابة أسعار األسهم في الواليات المتحدة حيث تضرر أسعار خطوط 4-2شكل )الن ويبي  

 على نحو غير متناسب.الطيران 

 أسعار األسهم في الواليات المتحدة (: استجابة4-2شكل )ال

في الحياة اليومية واسعة النطاق ولها عواقب بعيدة  COVID-19تعد تأثيرات  الحالي،في الوقت 

 :(Haleem, et al., 2020) لـــ وفقا  على المستوى االقتصادي وهي  المدى

 .تباطؤ تصنيع السلع األساسية• 

 .تعطيل سلسلة التوريد للمنتجات• 

 .الخسائر في األعمال التجارية الوطنية والدولية• 

 .ضعف التدفق النقدي في السوق• 

 .تباطؤ كبير في نمو اإليرادات• 

 التداعيات االجتماعية على مستوى العالم

 وانعكاساته «19 -كوفيد »رت تقارير لمنظمات دولية عدة من وقوع كارثة إنسانية جراء وباء حذ  

توقعات بتفاقم أعداد المهددين بالبطالة والفقر والمجاعة على مستوى العالم، خصوصا  االجتماعية و 
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 فكما الحال في كل األزمات، تتأثر الفئات، ة االقتصاد بشكل سلس ستأخذ وقتا  أن عودة دوران عجل

أو  كورونا من بطالةجائحة لالهشة في المجتمع بشكل مضاعف. ال شك أن التداعيات االقتصادية 

انخفاض في الدخل وما يصاحب ذلك من قلق حول المستقبل شكلت ضغوطا  على األسر خصوصا  

 (.2020)عقل،  الفقيرة

تكافح جميع الدول تقريب ا إلبطاء انتقال المرض عن طريق اختبار المرضى وعالجهم، وحجر 

الق لتجمعات الكبيرة، والحفاظ على اإلغاألشخاص المشتبه بهم من خالل تتبع االتصال، وتقييد ا

ذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، فقد تؤدي األ لتي االجتماعية ا زمةالكامل أو الجزئي، إلخ، وا 

ا  COVID-19أحدثها جائحة  زيادة عدم المساواة واإلقصاء والتمييز والبطالة العالمية على  إلىأيض 

 (.Chakraborty and Maity, 2020) والطويلالمدى المتوسط 

رائدة في مجال التنمية  (UN DESA)الشؤون االجتماعية التابعة لألمم المتحدة  إدارة كدتأوقد 

يؤثر على جميع  COVID-19تفشي أن  ،(SDGs)المستدامة وهي موطن أهداف التنمية المستدامة 

بما في  عف ا،ضشرائح السكان ويضر بشكل خاص بأفراد تلك الفئات االجتماعية في المواقف األكثر 

ذلك األشخاص الذين يعيشون في حاالت الفقر وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والشباب 

لفيروس تصادية لأن اآلثار الصحية واالق إلىوالسكان األصليين. الشعوب. تشير الدالئل المبكرة 

 يتمكنون ألنهم قد ال لهم،األشخاص الذين ال مأوى  المثال،. على سبيل كبيريتحملها الفقراء بشكل 

نازحون أو ال والمهاجرون، ، والالجئون،معرضون بشدة لخطر الفيروس مكانهم،من االحتماء بأمان في 

ا للمعاناة بشكل  و قلة فرص أ الحركة،ب محدودية سواء بسب -من الوباء وعواقبه كبير معرضون أيض 

 (.UN, 2020) إلخ األجانب،أو زيادة كراهية  العمل،
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جراءات التباعد االجتماعي لمنع انتشار جهة أخرى،  ومن  إلى COVID-19أدى اإلغالق وا 

حيث  ،والذي يشمل االعتداء الجسدي والعاطفي المنزلي،زيادة المخاوف من زيادة مستويات العنف 

وهي إحدى الجمعيات الخيرية المعنية بالعنف المنزلي في المملكة المتحدة، عن زيادة أبلغت ريفيوج، 

في المكالمات التي تم إجراؤها على خط المساعدة الخاص بها منذ اإلعالن عن إجراءات  %25بنسبة 

ين يعني أن األشخاص المستضعف الحجر في الفرد الذي يقضيه  الطويلالوقت الحجر المنزلي، ف

مة استجابة للقلق المتزايد، نشرت حكو ، فضة لسوء المعاملة ويصعب عليهم طلب المساعدةأكثر عر 

المملكة المتحدة مبادئ توجيهية حول كيفية التعرف على العنف المنزلي، وكيفية اإلبالغ عنه وأين ، 

 (.Nicola, et al., 2020) مع قائمة بجميع الخدمات المتاحة

في الحياة اليومية واسعة النطاق ولها عواقب بعيدة  COVID-19تعد تأثيرات  الحالي، الوقتفي 

 (:Haleem, et al., 2020) لـــ وفقا  على المستوى االجتماعي وهي  المدى

 قطاع الخدمات غير قادر على تقديم الخدمة المناسبة• 

 إلغاء أو تأجيل الرياضات والبطوالت الكبيرة• 

لغاء •   الخدماتتجنب السفر المحلي والدولي وا 

 تعطيل االحتفال بالمناسبات الثقافية والدينية واالحتفالية• 

 ضغوط ال داعي لها بين السكان• 

 التباعد االجتماعي مع أقراننا وأفراد األسرة• 

 إغالق الفنادق والمطاعم واألماكن الدينية• 

حمامات الرياضـية و إغالق أماكن الترفيه مثل دور السـينما والمسـرح والنوادي الرياضـية والصـاالت • 

 ذلك. إلىالسباحة وما 

 .لدى طالب المدارس والجامعات تأجيل االمتحانات• 
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 التداعيات السياسية على مستوى العالم

غلب أللمكانة الصين كشريك تجاري رئيسي  نظرا   دول العالمفي رونا و كجائحة سبب تفشي 

ل ير وقائية سمح للفيروس بالوصو عن اتخاذ تداب الحكومات، لكن عجز الدول الصناعية في العالم

 لسوفيتياالتحاد ادول جب حخر ، والسبب اآلالدول األخرى إلىفي وقت مبكر واالنتشار بصورة أسرع 

 مكافحة الوباء على األجهزة في، ووضع المسؤولية المصابة اإلبالغ عن الحاالت المجاورة للصين

ب ، والتي تشمل تجنللدول سياسات الحكومةغياب المساءلة وحالة االرتياب على  وأيضا  األمنية، 

 "أطباء بال حدود"التعاون متعدد الجنسيات، ورفض المساعدة، ومنع دخول المنظمات الدولية مثل 

 (.2020خرون، آو  أفخامي) من الفزع السياسي بين الدول ا  ب نوعمما سب  

ة ار خبراء الصحجائحة عالمي على راد إلىلطالما كان تفشي األمراض المعدية التي تحولت 

الذين أطلقوا تحذيرات رهيبة حول احتمالية وتأثير مثل هذا الحدث.  الحكومية،العامة والوكاالت 

الداخل. كل هذا يصرف االنتباه عن االستجابة  إلىأصبحت سياسات العديد من قادة العالم تتطلع 

ة، جاءِت االقتصادية واالجتماعيإلى جانب التداعيات ، فكوروناجائحة العالمية المنسقة المطلوبة لكبح 

ل ق   ــ وفقا   تيومنها اآل كورونا على العالم،جائحة ه  تالتداعيات  السياسية السِتكمال المشهد الذي خ   ل

 (: 2020)الجيران، 

عن قوة أنظمة وهشاشة أخرى، حيث سقطت أوروبا وتحديدا  االتحاد األوربي  الوباءهذا  كشف .1

في  إعادة هيكلة الم ؤسسات إلىفي اتخاذ تدابير تحفظ األرواح واالقتصاد، األمر الذي س ي ؤدي 

كلِّ بلد على ِحدة، كما أنَّها فرصة غير مسبوقة لالستئثار بالسُّلطة السياسية، خصوصا  في 

الشكل  ت عيد هيبة الدولة وتفرض استراتيجيةأو األنظمة الشمولية، واتِّخاذ قرارات الدول الفاشلة 

 العام للبالد.
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سقوط دور المؤسسات العالمية خصوصا  األنظمة الحمائية القديمة، التي أصبحت جزءا  من  .2

الماضي )منظمة الصحة العالمية ومجلس األمن والمحكمة الدولية(، وسقوط دور مراكز األبحاث 

 .االستراتيجية الم تَّصلة بدوائر صنع القرار

عالقة الدول ستقوم على الشُّكوك وعدم الثِّقة، فلم تعرف البشرية هذا الذعر على الرغم من مرور  .3

 .العديد من األوِبئة األخرى، مع تغي ر الواقع الجيوبولتيكي العالمي

ن السالمة العامَّة، والوقاية م انعدام الحراك السياسي، فالحكومات تمرُّ بأوقات عصيبة لتأمين .4

المرض، ويتَّجه الشعور العام للناس نحو التضامن والتكافل، والوقوف صفَّا  واحدا ، وأي  صوت 

خارج هذا السَّرب ي عتبر ن شازا ، وع م ال  غير مقبول  وطنيا ، ولهذا س ِمعنا الم طالبات الدولية بوقف 

 الوباء.جميع النزاعات في العالم، والتفرغ لهذا 

انحسار القطاع الخاص وانكماش االقتصاد، حيث توالت خسائر شركات الطيران حتى بلغت  .5

في تصاعد مازالت مليارات فقط، وهي اآلن  7مليار دوالر مقارنة بشهر مارس، حيث كانت  24

 م ستمر.

 ليومية،ار بشكل سلبي في الحياة أث   انتشار فيروس كورونالما سبق وجدت الدراسة أن  وفقا  

العديد من التداعيات واآلثار  إلىأدى  امم   ل التجارة والحركات العالمية.ـوعط   التجارية،واألعمال 

هذه تسلط و  .في العالم ككل العديد من مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية فيالسلبية 

ا على كورونجائحة لفي هذا الفصل على التداعيات االقتصادية والسياسية واالجتماعية  الدراسة

 . األردنالمنظمات الصناعية وأدائها في 
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 أداء المنظمات الصناعية 2-2-2

ياحة مثل الس النطاق،أي نشاط تجاري واسع  إلىتشير كلمة "صناعي" في المنظمة الصناعية 

 التنظيم الصناعي أحيان ا باسم "االقتصاد الصناعي". إلىط. يشار وليس التصنيع فق -أو الزراعة 

وهي مجموعة من النظريات االقتصادية التي  المنظمة،تعتمد دراسة التنظيم الصناعي على نظرية 

 قحيث وجودها وسلوكها وهيكلها وعالقتها بالسو  منالمنظمة تصف وتشرح وتحاول التنبؤ بطبيعة 

 .Chen, 2020)) المالي والتشغيلي في المنظماتوهي تقاس من خالل األداء 

عامل مهم للشركة في قدرتها على الوفاء بالتزامات الدين باستخدام النقد المتاح هو  األداء المالي

حويل ت علىالمنظمة  قدرةباإلضافة هي نقد.  إلىواألصول المتداولة التي يمكن تحويلها بسرعة 

نقود يمكن أن تشكل جزء ا من رأس المال العامل. يعتبر رأس المال العامل هذا وسيلة  إلىأصولها 

ها نقود تعادل قدرت إلىتحويل األصول  علىالمنظمة مهمة لتحقيق األداء المالي للشركة. إن قدرة 

على إدارة رأس المال العامل الذي يجب أن يبقى عند المستويات العادية لتجنب اإلفالس. تعتبر 

ل الخارجية تدفقات التموي إلىألصول السائلة مفيدة للشركة في األوقات التي يتعذر فيها الوصول ا

يل األصول السائلة لتمو  إلىأو تكون تكلفة استخدام التمويل الخارجي أكثر من اللجوء  للشركة،

 منظماتالتطلع العديد من لذلك  (.Saad and Zhengge, 2016) مصاريفها التشغيلية واستثماراتها

سعى الشركات بينما ت للشركة،تحسين األداء المالي دون التأثير على الكفاءة اإلنتاجية  إلىالصناعية 

  (.Fan et al., 2017)تعزيز كفاءة العمليات لتحسين األداء المالي  إلىاألخرى 

ركيز تالنتائج المتعلقة باألصول المستخدمة لتحقيق تلك النتائج. ينصب الهو  التشغيلي األداء

د لتوليد ومدى كفاءة استخدام الموار  أرباح، إلىفي تحديد األداء التشغيلي على كيفية تحويل األصول 

اإليرادات. يمكن لألعمال التجارية ذات معدالت األداء الممتازة أن تولد مستوى مرتفع ا من المبيعات 
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وتولد مستوى مرتفع ا من التدفقات النقدية الداخلة. نظر ا لالختالفات الكبيرة في  نسبي ا،بموارد قليلة 

فإن المقارنة مع الشركات في نفس الصناعة أمر  المختلفة،األصول والمبيعات عبر الصناعات 

 .(FMP, 2019) كما هو الحال مع جميع التحليالت المالية ضروري،

 ردنالمنظمات الصناعية في األ  2-2-3

ل ذلك من خالو الوطني،  االقتصادرئيسية من ركائز ومكونات  ركيزةالقطاع الصناعي  دـيع

بصورة مباشرة، هذا باإلضافة  %25حوالي  إلىمساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي والتي تصل 

األخرى  ةاالقتصاديمساهمته غير المباشرة والتي تظهر من خالل ارتباطه بالعديد من القطاعات  إلى

مكانيات تمك نه من لعب هذا برو  ابط أمامية وخلفية، خصوصا  في ضوء ما يمتلكه القطاع من مزايا وا 

على سبيل المثال ال الحصر  االقتصاديةالدور الحيوي والهام. كما وي شغِّل عددا  من القطاعات 

 .(2020الحاليقة، )وغيرها ، وقطاع البنوك والتأمين الزراعيكقطاع النقل والتخزين، والقطاع 

ووفقا  لنظام الحسابات القومية الدولية المعتمد من قبل االمم المتحدة، فإن القطاع الصناعي 

حويلية، وهي: قطاع الصناعات الت االقتصاديةلطبيعة األنشطة  وفقا  فرعية  تثالثة قطاعايتكون من 

 القتصاداوقطاع الصناعات التعدينية، وقطاع الكهرباء والمياه، كل منها يلعب دورا  هاما  وحيويا  في 

( مساهمة القطاعات الصناعية الفرعية في الناتج المحلي 1-2الوطني، ويوضح الجدول رقم )

 (.2020)جمعية المستثمرين،  (2017-2011اإلجمالي لألعوام )
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  (%)2017-2011 لألعواممساهمة القطاعات الصناعية الفرعية بالناتج المحلي اإلجمالي (: 1-2جدول )ال

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 نوع الصناعة
 2.6 2.7 3.3 3 2.7 3.7 4.5 الصناعة التعدينية
 18.2 18.2 18.5 19 19.4 18.8 19.4 الصناعة التحويلية

 3.2 3.1 2.9 2.6 2.5 2.5 2.3 والمياهالكهرباء 
 24 24 24.7 24.6 24.6 25.1 26.2 المجموع

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، بيانات الحسابات القومية

مدن الصناعية المكاتب واإلدارات المركزية للعديد من ال العديد من العاصمة عمان يوجد في

الحاليقة، ) على مناطق المملكة، وفيما يأتي بعض منها: تتوز عهي من ضمن عدة مدن المؤه لة، والتي 

2020:) 

كم شمال عم ان، 72م، وتقع على ب عد 1991أ نِشئت في عام  إربد: -مدينة الحسن الصناعية  -1

شركة، كما وف رت المشاريع العاملة فيها حوالي  154وقد استقطبت هذه المدينة الصناعية أكثر من 

 فرصة عمل.  36,509

مالية : تبلغ مساحتها اإلجمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة -ينة العقبة الصناعية الدولية مد -2

، وقد اكتسبت هذه المدينة أهميتها بسبب وجودها في المنطقة الحر ة، وقربها من 2كم 2.75نحو 

 شركة صناعية.  121المطار وميناء العقبة، فاستقطبت نحو 

م، وهي أكبر مدينة 1984: أ نِشئت عام عم ان -عبد اهلل الثاني ابن الحسين الصناعية  مدينة -3

 12، وتقع في مدينة سحاب على بعد 2مك 2.53صناعية في األردن، إذ تبلغ مساحتها اإلجمالية 

  .شركة صناعية 467كم جنوب شرق عم ان، وقد استقطبت هذه المدينة أكثر من 

م، وتبلغ مساحتها اإلجمالية ما يقارب 2016: أ نِشئت عام المفرق -ة مدينة المفرق الصناعي -4

ها جانب موقع إلى، وتقع ضمن منطقة الملك حسين بن طالل التنموية في المفرق، 2كم1.847

 االستراتيجي على الطريق الدولي الذي يربط األردن بدول الجوار في تعزيز دورها التنافسي. 
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 2كم1، إذ يجري تجهيز 2كم 2.5: تبلغ مساحتها اإلجمالية عم ان -مدينة الموق ر الصناعية  -5

منها كمرحلة أولى ببنية تحتية حديثة، ومجموعة من الخدمات األساسية وتتمي ز هذه المدينة 

اء من كما تتمت ع المشاريع الصناعية فيها بإعف، بموقعها االستراتيجي الواقع على الطريق الدولي

 ، بموجب قانون تشجيع االستثمار. %50دة عشر سنوات، وبنسبة ضرائب الدخل والخدمات لم

، 2مك 1.856: تبلغ مساحتها اإلجمالية الكرك -مدينة الحسين بن عبد اهلل الثاني الصناعية  -6

و دت بكافة خدمات البنية التحتية المتطو رة، وقد استقطبت هذه المدينة  شركة صناعية،  34إذ ز 

 .فرصة عمل 4,580كما وف رت 

 لىإأحد أكبر الطاقات اإلنتاجية في األردن، وبقدرات تصل  قبل الجائحةإن القطاع الصناعي 

، %.64مليار دينار كإنتاج صناعي قائم سنويا، تشكل منها القيمة المضافة ما يقارب  17أكثر من 

ألول في اأن يسهم بنحو ربع الناتج المحلي اإلجمالي، وقطاع الصناعات التحويلية وأن هذا القطاع 

أكثر  إلىإذ تمكنت المنتجات األردنية من الوصول  .الشرق األوسط من حيث مستوى القيمة المضافة

سلعة متنوعة،  1392سوق حول العالم، وبأكثر من  140من مليار ونصف مستهلك في أكثر من 

 .(2020)المملكة،  مما يدلل على إمكاناتها العالية وجودتها وتنافسيتها المرتفعة

 كورونا في األردنجائحة لالتداعيات االقتصادية  3-2-1

 مؤشراتها على أن األردن سيكون دلتكورونا  االقتصادية التي سببتها جائحة  تداعياتال إن

لعامة الخبراء اقتصاديين: نقص السيولة في المالية  وفقا  عناوينها  أمام تحديات اقتصادية صعبة،

من الضرائب والجمارك وغيرها، وتساؤالت حول اتجاهات القطاع  توقف اإليرادات العامة المتأتية جراء

، تكن بالمستوى المأمول لم جائحةالالخاص ورأسمال ودوره الوطني، خاصة وان مؤشرات تفاعله مع 
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ازدياد رقعة الفقر ومستويات البطالة وخاصة في سياقات العمالة المرتبطة بالقطاع الخاص، وربما 

وتساؤالت أخرى حول المخزون االستراتيجي للقطاعات  حدوث مفاجآت في بعض القطاعات،

 (.2020)الرداد،  .المختلفة

ي االقتصاد األردني بضيق شديد؛ بعد أن كورونا قطاعات واسعة ف جائحة تأصابباإلضافة 

اتخذت الحكومة األردنية إجراءات صارمة، توقفت على إثرها قطاعات إنتاجية واسعة نتيجة حظر 

غالق المحال منذ العشرين من آذار/ مارس الحال اد حجم الخسائر على االقتصي، وتم تقدير التجوال وا 

تج المحلي لمدة شهر، نسبة توقف االقتصاد نحو تأتي من تأثير التوقف على النا األردني والتي

ومن القطاعات التي تضررت ، مليار دينار تقريبا   1.5أو  1.7، وبذلك يمكن االستنتاج بنحو 65%

، في وقت 2019مليار دوالر خالل عام  5.8بشكل مباشر قطاع السياحة، الذي در  على األردن 

الذي انعكس على إيرادات الخزينة من الضرائب توقفت عجلة اإلنتاج في أغلب القطاعات، األمر 

 (.2020)العرسان،  والرسوم التي تشكل ثلثي إيرادات الدولة

(، عن أثر التداعيات االقتصادية في األردن من جراء جائحة 2020ة الرأي )يدحت جر وقد صر  

ما  ، ومنهاكرونة، أن مجمل القطاع الصناعي قد تأثر بتلك الجائحة، فمنها ما واجه خطر االغالق

تكبد خسائر بالكاد قد تحملها، وشددوا خبراء اقتصاديون ومسؤولون على فتح االقتصاد بمصرعيه 

للحد من تفاقم األوضاع، وتفعيل صناديق الطوارئ في بعض القطاعات المتأثرة، وصرحوا أن خروج 

 تستلزم إجراءات مدروسة وجريئة. كورونااألردن من عنق زجاجة 

 كورونا في األردنجائحة لاالجتماعية  التداعيات 2-3-2

م من وباء فايروس كورونا الذي كان له تداعيات وتأثيرات األردن كغيره من دول العالم لم يسل  

عابرة خلق حالة من اإلرباك  أزمةوهو ليس  واألمنية،كثيرة على جميع مناحي الحياة االجتماعية 
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وأثرت على منظومة العالقات وعلى األمن وعلى الحياة ومختلف األنشطة بما فيها عملية  سادت

 ان،اإلنستأثيرا على حقوق ، و معيشية أزمة مواطن، أزمة إنسان، أزمةهي  كورونا جائحة، فالتنمية

اع عبر الحدود وارتف انتقالهومخاطر  وانتشار العولمة،نابعة عن المخاطر والتهديدات الناتجة عن 

لبخيت، )اواتساع الفجوة بين الدخول وغيرها من المخاطر ، وارتفاع منسوب الجريمةمعدالت البطالة

2020.) 

(، بعمل استطالع حول التداعيات االجتماعية التي 2020وقام مركز الدراسات االستراتيجية )

 األردني، ووجد التالي:أثرت في الشارع 

 كورونا فيروس من ومتوسطة كبيرة بدرجة المواطنين من (%66) والخوف بالقلق يشعر.  

  تمشاحنا إلى يسيؤد   والخاصة الحكومية المؤسسات كافة وتعطيل التجول حظر فرض أنو 

 ،سرةاأل في وخالفات

 (%38)و كورونا، فيروس انتشار نتيجة المواطنين من (%42) كبيرة بدرجة نفسيا   تأثر باإلضافة 

  .التجول حظر فرض نتيجة المواطنين من

 خطوةك مغلقة والكنائس المساجد رؤية نتيجة واإلحباط بالحزن المواطنين من (%89) يشعر كما 

  .كورونا فيروس انتشار لمنع احترازية

 إلى مابناءه إرسال عدم نتيجة واإلحباط والضيق بالحزن يشعرون األردنيين من (%28) وأن 

 امعات.والج المدارس

 كورونا في األردنجائحة لالتداعيات السياسية  2-3-3

 دوائر ن  أوزير سابق وسياسي مخضرم  ويشير، األردنغير فايروس كورونا المشهد السياسي في 

انتشار  جراء االنتخابات بعدإفيما يخص ، والقرار الضيقة أوقفت الحديث بكافة الملفات السياسية
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درة ن ذلك كله مرتبط بمدى قأفايروس كورونا أو التمديد للبرلمان مدة عام او اجراء االنتخابات بيد 

خابية وال يمكن السماح كذلك بافتتاح المقرات االنت، األردن وحكومته على ضبط انتشار فايروس كورونا

 او الحديث عن انتخابات في ظل تداعيات مبهمةالتقليدية لتجمع المؤازرين في ظل ذلك الوباء 

 .(2020)الطروانة، 

العديد من النتائج السياسية داخل األردن وبشكل خاص ما  إلىكورونا جائحة أدت  باإلضافة

ائحة جيتعلق بقطاع الصناعات في عمان. وبناء على ذلك، فقد عملت الحكومة األردنية ومنذ بدء 

 حماية المواطنين والمحافظة على إلىلقرارات السياسية التي تهدف كورونا على اتخاذ العديد من ا

صحتهم ومنها )حظر التجول، تحديد ساعات العمل، توفير المواد الغذائية في األسواق وبأسعار 

تي انتشر الدول ال إلىمناسبة للمواطن(. كما اتخذت الحكومة األردنية قرارات تتعلق بحظر السفر جوا 

جر  صابا األردن ليس م إلىاء فحوصات طبية ومخبرية للتأكد من أن الشخص القادم فيها الوباء، وا 

بفيروس كورونا ولمنعه من االختالط بأشخاص آخرين مما قد يعرض صحته وصحة أسرته وأقاربه 

 (. 2020الرداد، وأصدقائه للخطر )

شعور المواطنين األردنيين بشكل عام، والمؤسسات الصناعية  إلىكورونا جائحة ت كما أد  

 لىإوالتجارية بشكل خاص بحالة من الحزن والضيق واإلحباط، وذلك نتيجة لعدم إرسال الطلبة 

ضافة  % 28المدارس والجامعات ) من األردنيين  %89ذلك، فهناك ما نسبته  إلىمن األردنيين(. وا 

الق المساجد والكنائس ودور العبادة )وخاصة مكة المكرمة يشعرون باإلحباط والحزن بسبب إغ

ردنيين أن من األ % 64والمدينة المنورة حيث تم منع رحالت العمرة والحج(. وبالمقابل، يرى )

االستمرار في فرض حظر التجول وتعطيل القطاعين العام والخاص سوف يخلق مشاحنات وخالفات 
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 ين( وتعقيدات نفسية وأضرار صحية تؤثر على المواطن سلبياالطالق بين الزوج إلىأسرية )قد تؤدي 

 (.2020)مركز الدراسات اإلستراتيجية، 

لحدث أضحت ا فقدلم يسبق لها مثيل،  جائحة هي فعال   كورونالما سبق نجد أن جائحة  وفقا  

غير  تحديا  عد حيث ت ،جميعا  الرئيس والعنوان الكبير في وسائل األعالم المختلفة في كافة دول العالم 

 جهة هذا الوباء الذي يشكل خطرا  االقصوى لمو  االستنفاراألمر الذي دعا الدول إلعالن حالة  ،مسبوق

 لعالم،اال يمكن التهوين من نتائجه على جميع قطاعات الحياة المختلفة لجميع أنحاء  ،محققا   وتهديدا  

افة فعلى أثره توقفت حركة العالم وأصيبت ك ،كامال  بل بمسار الحياة  معين،الذي لم يرتبط بقطاع 

 .التامالقطاعات الحيوية بالشلل 



28 

 

 ذات الصلة الدراسات السابقة 2-3

 Covid-19التأثير المبكر لوباء  :(، بعنوان2020)، GÜNAY and AÇIKGÖZدراسة  -1

على  19 -معرفة التأثير المبكر لجائحة كورونا إلىهدفت  ، والتيوالتركيعلى االقتصاد العالمي 

مناقشة ردود الفعل المحتملة األولية قصيرة األمد منذ بداية  إلىاالقتصاد التركي والعالمي. كما هدفت 

كورونا عن طريق تقييم تكاليفها بحسب البيانات المعلن عنها عالميا وفي تركيا. كما هدفت جائحة 

سياسية لعالم ما بعد الجائحة. وتمثلت الطرق والمواد في تلخيص التقارير  وضع سيناريوهات إلى

الحالية والمناقشات حول العواقب االقتصادية لهذا الحدث، وتحاول خلق بعض االستدالالت التي 

 لعاملين،اتأخذ هذه الجائحة بعين االعتبار. وأشارت نتائج الدراسة أن للجائحة تأثيرات شديدة على 

 تراجع اقتصادي عالمي. ونتيجة إلىوسالسل اإلمدادات، واألسواق المالية، وربما ستؤدي  والزبائن،

لمي من االقتصاد العا يتعافىلذلك، فمن الصعب التنبؤ بموعد انتهاء هذه الجائحة. الخالصة: قد 

تحول دائم في العالم  إلىخالل التعاقدات مع مختلف الدول. ويبدو أن هذه الجائحة سوف تؤدي 

نتاج وا لسياسات، وخاصة في مجال الصحة، واألمن، والتجارة، والتوظيف، والزراعة، وتصنيع وا 

البضائع وسياسات العلوم، األمر الذي سيوفر فرصا كبرى لبعض الدول التي لم تهيمن على اإلنتاج 

ي أ العالمي من قبل، وعلى الحكومات تطوير استراتيجيات جديدة لتعديل النظام العالمي الجدي بدون

 تأخير.

: التأثير على االقتصاد 19-انتشار كوفيد بعنوان:  ،Ozili and Arun، (2020)ة دراس -2

ة للفرص واالستجاب واقتصاديا   وسياسيا   كورونا اجتماعيا  جائحة تأثير  إلىهدفت  والتيالعالمي، 

تجابة كورونا واالسجائحة لاختبار التأثير االجتماعي واالقتصادي  إلىالسياسية. وهدفت الدراسة 

-االجتماعي التأثير بيان أجلالسياسية في الدول االفريقية.  واستخدمت الدراسة طريقة التحليل من 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%26%23x000dc%3BNAY%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32283904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A%26%23x000c7%3BIKG%26%23x000d6%3BZ%20%26%23x000d6%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32283904
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كورونا في افريقيا. وأظهرت الدراسة أن العديد من الدول االفريقية قد تأثير بجائحة جائحة ل االقتصادي

نة بمناطق أخرى. وكما أن هذه الجائحة قد ، وكان التأثير أكثر شدة في مناطق افريقية مقار كورونا

أثرت على التفاعل االجتماعي والنشاطات االقتصادية من خالل سياسات التباعد االجتماعي 

المفروضة والتي كانت بعدة مستويات في عدد من الدول االفريقية. وتشير المضامين أن السياسات 

اقتصاديا. وأن ظهور كورونا قد كشف كيف االجتماعية قد تؤثر على معيشة المواطنين اجتماعيا و 

ن قلق اجتماعي بي إلىموضوع اجتماعي. وأدى كل ذلك  إلىالبيولوجية يمكن أن تتحول  زمةأن األ

الدول واألسر االفريقية في المنطقة. كما أظهرت الجائحة كيف أن المجتمعات االفريقية الضعيفة 

ياسات االجتماعية التي توحد المجتمعات تواجه مخاطر صحية. وعلى صناع السياسة تفعيل الس

 خالل أوقات األزمات، وذلك بهدف تقليل القلق االجتماعي. 

، على األعمال COVID-19آثار بعنوان: ، Donthu and Gustafsson ،(2020)دراسة  -3

بيان الجهود العالمية لبحث بعض القضايا المرتبطة بالجائحة وتأثير تداعياتها على  إلىوالتي هدفت 

، التجزئةبورقة بحثية تغطي مختلف القطاعات الصناعية )السياحة، البيع  13المجتمع. وتضم الدراسة 

علقة توالتعليم العالي(، والتغيرات في سلوك المستهلك والتجارة، والقضايا األخالقية، والعناصر الم

بالموظفين والقيادات اإلدارية. وأظهرت نتائج الدراسة تأثر الكثير من المجتمعات بجائحة كورونا، 

 وأوصت بضرورة وضع سياسات سريعة لمواجهة هذه الجائحة في مختلف دول العالم. 

التأثير النفسي والعوامل المرتبطة به خالل  ،et al. Rey,-Rodríguez (2020 )دراسة  -4

والتي هدفت ، ( بين عامة السكان في إسبانياCOVID-19المرحلة األولية لوباء فيروس كورونا )

شكل كورونا بين السكان بجائحة التأثير النفسي والعوامل المصاحبة خالل المرحلة األولى من  إلى

ار في لدى الكب 19-كورونااستكشاف التأثير النفسي لجائحة  إلىعام في اسبانيا. وهدفت الدراسة 
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، خالل المراحل األول النتشار الفيروس، والتعرف ك( مشار 3055) حيث بلغت حجم العينة اسبانيا

ضافة لذلك، فقد اختبرت الدراسة  على حاالت القلق، والتوتر، ومستويات االكتئاب لدى السكان. وا 

هتمام جة االمدى تأثير المتغيرات على الصحة العقلية للمشاركين مثل العوامل الديمغرافية، ودر 

بالجائحة، والظروف البيئية خالل البقاء في المنازل، والتغير في الحياة اليومية بسبب الجائحة، 

والوضع الصحي، والنشاطات الترفيهية التي نفذت خالل األربع وعشرين ساعة الماضية. وأظهرت 

م اليومية، على حياته كورونا أثرت بشكل كبيرجائحة نتائج الدراسة أن غالبية المشاركين شعروا أن 

لغاء النشاطات الهامة. ويمكن استخدام هذه النتائج لتصميم  بما في ذلك التغير في الروتين اليومي وا 

 لىإتدخالت نفسية للمساعدة في التكيف مع جائحة كورونا، وتنفيذ نشاطات ترفيهية، وتحسين النظرة 

 الصحة الجيدة في اسبانيا والدول األخرى. 

تأثيرات عميقة بعنوان: ، 2020ز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية، دراسة مرك -5

فيروس ائحة جبراز تأثيرات  إلىوالتي هدفت ، نلكورونا المستجد على األوضاع االقتصادية لألردنيي

على األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمواطنين األردنيين بعد ثالثة أشهر من ” كورونا المستجد“

وأظهرت نتائج الدراسة أن األردنيين بشكل عام وفي  .اإلجراءات الحكومية لمنع انتشار الجائحةبدء 

هم ومنهم نسبة لم يتسلموا رواتب كورونا.جائحة الغالب غير راضين عن األوضاع االقتصادية إبان 

أجبروا على أخذ إجازات غير  % 121،ومن رواتبهم  % 30تم خصم  % 14،5(، وأن % 15،3)

 وعة األجر. مدف

دراسة على الشركات:  COVID-19تأثير جائحة (، بعنوان، 2020) .ZOU, et alدراسة  -6

ين فهم تأثير الوباء على الشركات في الص، والتي هدفت لفي مقاطعة جوانجدونج بالصين مسحية

 بفحص الشركات في مقاطعة جوانجدونج.  وتم السلبية،واقتراح سياسات عامة للتعامل مع اآلثار 
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هذه الشركات من  وتم اختيار. جدونجوانجمدينة بمقاطعة  15شركة في  524وشملت عينة المسح 

 جدونجوانجمع األخذ في االعتبار الخصائص الصناعية لمقاطعة  الحكومة،القائمة التي نشرتها 

ي. بقة قام بها برنامج األمم المتحدة اإلنمائتم تطوير االستبيان بناء  على دراسات سا المنظمة.وحجم 

سؤاال . تم االتصال بالمديرين التنفيذيين للشركات عبر الهاتف  17وهي تتألف من أربع فئات بإجمالي 

ودعوا لإلجابة على االستبيانات ذاتية اإلدارة من خالل منصة استطالع عبر اإلنترنت.  ،WeChatأو 

( 1تم الكشف عن النتائج الرئيسية التالية من خالل االستطالع: ) .SPSSتم تحليل البيانات بواسطة 

 اإلغالق؛توقفت في العمل أو واجهت  %35.1و االستقرار،من الشركات على  %48.7حافظت 

كذلك و  ذلك،يستغلون بالفعل التجارة عبر اإلنترنت أو يرغبون في  %90-70( ما يقرب من 2)

أنهم سيتكبدون بالتأكيد خسائر في عام  %46( يعتقد 3قمية. )أعمال المكاتب البعيدة والعمليات الر 

 .للمدينة اإلجمالي المحلي الناتجأن ينخفض  %83.5ويتوقع  ،2020

واستجابة أسواق األسهم في  COVID-19تفشي (، بعنوان: 2020) .Liu, et alدراسة  -7

تقييم التأثير قصير األمد لجائحة كورونا على أهم األسواق في  إلىهدفت  والتي، المتضررةالبلدان 

عدد من البلدان مثل اليابان، وكوريا، وسنغافورة، والواليات المتحدة األمريكية، والمانيا، وايطاليا، 

العدوى شديدة وأثرت بشكل كبير على األسواق العالمية وخاصة  تأثيراتوالمملكة المتحدة. وكانت 

اعية. وتم استخدام طريقة دراسة الحالة، فقد أشارت نتائج الدراسة أن أسواق المواشي المؤسسات الصن

في الدول الرئيسية المتأثرة قد تراجعت بسرعة بعد الجائحة. كما شهدت هذه الدول آثارا سلبية مقارنة 

 بدول أخرى. 

على نتائج األعمال الصغيرة  COVID-19تأثير (، بعنوان: 2020، )et al.Bartik ,ودراسة  -8

استكشاف تأثير فيروس كورونا على الشركات الصغرى، حيث أجريت  إلىوالتي هدفت ، وتوقعاتها
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. 2020ابريل،  4مارس و 28شركة صغرى خالل الفترة ما بين  5،800دراسة مسحية على أكثر من 

، ةجائحالابيع األولى من وظهرت العديد من المحاور منها: وقوع الكثير من االصابات خالل األس

، وكان لدى الشركات معتقدات متفاوتة جائحةالوخطر التقارب والذي تصاحب سلبيا مع طول مدة 

عالوة على زيادة في ضعف الشركات الصغرى، كما ظهرت عدة  جائحة،ال هذه حول مدة بقاء

. وباستخدام ة واألهليةمشكالت أثناء تنفيذ هذه الدراسة مثل البيروقراطية وصعوبات في بناء الجدار 

 التباين التجريبي، عملنا على تقييم تأثيرات الجائحة على الشركات فيما يخص برامج القروض والمنح. 

 Jabir,Iosifidis,& Agha,(2020). -Nicola, Alsafi, Sohrabi, Kerwan,Alدراسة  -9

، تهدف هذه الورقة (COVID-19اآلثار االجتماعية واالقتصادية لوباء الفيروس التاجي )بعنوان: 

، التاجي على االقتصاد العالمي كوروناس رو لبيان األثار االقتصادية واالجتماعية الجانبية لفاي

استخدمت الدراسة المنهج النوعي، حيث استمدت المعلومات من الدراسات السابقة والتقارير التي 

لها . وبعد جمع البيانات وتحليكوروناة تحتوي على قاعدة بيانات عن االقتصاد الدول منذ بدء جائح

وقد اوصت الدراسة بعض التدابير وهي أن  ركود وانهيار مالي جديد،أظهرت النتائج أن حدوث 

تتطلب قيادة مرنة وقوية في الرعاية الصحية واألعمال والحكومة والمجتمع األوسع. يجب  جائحةال

التخطيط  لىإقد تسقط من خالل الشقوق. هناك حاجة تنفيذ تدابير اإلغاثة الفورية وتعديلها لتلك التي 

ا . هناك حاجة أيزمةعلى المدى المتوسط والطويل إلعادة التوازن وتنشيط االقتصاد بعد هذه األ ض 

ا بيئي ا يشجع ريادة  إلى خطة تنمية اجتماعية واقتصادية واسعة تشمل خطط قطاع تلو اآلخر ونظام 

يهم نماذج أعمال قوية ومستدامة من االزدهار. من الحكمة أن األعمال حتى يتمكن أولئك الذين لد

عادة تقييم حالة العمل والتأكد من الوفاء  تقوم الحكومات والمؤسسات المالية باستمرار بإعادة تقييم وا 

 .بوعد "كل ما يتطلبه األمر"
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: ماذا COVID-19التداعيات السياسية لي (، بعنوان: 2020)  Halikiopoulouدراسة  -01

وعواقبه  COVID-19لـ  السياسيتقديم تحليل للتأثير  إلىذه الدراسة هدفت ه ،اآلن بالنسبة للشعبوية؟

خالل االستفادة من مجموعة واستخدمت الدراسة المنهج النوعي من  .مستقبل العالمالمحتملة على 

 لمالية،اواألسواق  فية،المصر والخدمات  والنقدية،واسعة من المجاالت بما في ذلك السياسة المالية 

 العمل،وق وس المناخ،وتغير  الضخمة،والذكاء االصطناعي والبيانات  والتأمين،والمعاشات التقاعدية 

من بين أمور أخرى. طلبنا من المؤلفين المساهمين كتابة فصولهم  والسياسة، والسياحة، والسفر،

 إلىن كاديمية واالقتصاديين المحترفيما وراء األوساط األ إلىلجمهور غير تقني حتى تصل رسالتهم 

صانعي السياسات والمجتمع األوسع. المواد الموجودة في هذا المجلد مستمدة من أحدث األبحاث 

ا أداة تعليمية مثالية  وتوفر ثروة من األفكار لمزيد من التحقيقات وفرص التفكير. وهذا يجعلها أيض 

على  COVID-19تساب فهم أعمق لكيفية تأثير لطالب االقتصاد والتمويل الذين يرغبون في اك

أن الوباء الحالي قد يكون فريد ا في خصائصه، إال أنه ليس غير وقد أظهرت النتائج  تخصصاتهم.

مسبوق من حيث ما يمثله: حالة طوارئ تكشف نقاط الضعف النظامية وتهدد استقرار المجتمعات 

 الديمقراطية.

التأثير غير المتكافئ لوباء الفيروس التاجي: (، بعنوان: 2020) .Bottan et alدراسة  -11

ي عد جائحة الفيروس التاجي الحالي تحدي ا غير مسبوق للصحة ، أدلة من سبعة عشر دولة نامية

مستجيب ا الستطالع  230،540من مكونة العامة له تأثير اقتصادي مدمر على األسر. باستخدام عينة 

 ت ظهر الدراسة أن اآلثار الكاريبي،ة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر دول 17عبر اإلنترنت من 

بالمائة من المستجيبين أن أحد أفراد األسرة قد فقد  45أفاد  حيث االقتصادية كبيرة وغير متكافئة:

بالمائة من المستطلعين أن أحد  59أفاد و  الصغيرة،وظيفته ومن بين األسر التي تمتلك الشركات 
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 71 نأ ذكر الوباء،من بين األسر ذات الدخل األدنى قبل باإلضافة، سرة قد أغلق أعمالهم. أفراد األ

 وان بالمائة أفادوا أن أحد أفراد األسرة قد أغلق أعمالهم. 61ووظيفته  فقد األسرأفراد  منبالمائة 

دليال  على أن  جيعتبر التدهور في األمن الغذائي والصحة من بين اآلثار غير المتناسبة. تقدم النتائ

تفاقم عدم المساواة االقتصادية وتوفر بعض التقديرات األولية  إلىالصحة العامة الحالية ستؤدي  أزمة

 لتأثير الوباء على سوق العمل والرفاهية في البلدان النامية.

: اآلثار على النهوض COVID-19والسياحة (، بعنوان: 2020) Sigalaدراسة  -12

عادة ضب اشئة مراجعة نقدية لألدبيات السابقة والن إلىتهدف الورقة  فيها، والبحوث طهمابالصناعة وا 

دارة وتقييم تأثيرات السياحة والتكاليف التحويلية لـ  -COVIDلمساعدة المهنيين والباحثين على فهم وا 

 نتناقش الورقة لماذا وكيف يمكن أن يكو  أوال ، ذلك،بشكل أفضل. لتحقيق  19

COVID-19  .لقيم حدد الورقة اففرصة تحول من خالل مناقشة الظروف واألسئلة التي أثارها الوباء

األساسية والمؤسسات واالفتراضات المسبقة التي يجب على صناعة السياحة واألوساط األكاديمية 

عادة تعيين حدود البحث والممارسة. تستمر الورقة من خالل مناقشة اآل ار ثتحديها واختراقها للتقدم وا 

والسلوكيات والخبرات الرئيسية التي يواجهها ثالثة من أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال السياحة 

)وهي منظمات إدارة الطلب والعرض والوجهة السياحية وصناع السياسات( خالل ثالث مراحل لـ 

COVID-19 عادة التعيين(. يقدم هذا لمحة عامة عن نوع وحجم آ -COVIDثار )االستجابة والتعافي وا 

 وانعكاساتها على البحوث السياحية. 19

صحية عالمية: اآلثار  أزمةتحديات وفرص    .Liu, Lee, J. & Lee, C. (2020) دراسة  -13

الضوء على إلقاء  إلى، تهدف هذه الورقة من منظور آسيوي COVID-19اإلدارية والتجارية لي 

أهمية المرونة والرشاقة  أوال   تم توضيح ة،الورقلبقية العالم. في هذه  COVID-19طرق مكافحة 
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لصين التركيز على ا تم ذلك،اإلستراتيجية وريادة األعمال في سياق مكافحة فيروس كورونا. بعد 

شركات، الحالة االقتصادية للعلى  COVID-19تأثير  حيث تم مناقشة وسنغافورة،وكوريا الجنوبية 

واآلثار المترتبة على اضطرابات سلسلة التوريد العالمية.  والمجتمعات،والدعم الحكومي للشركات 

تسريع اتجاهين قويين للمستقبل: االنفصال عن سالسل  إلى 19-كوفيد وينت نتائج هذه الورقة أدى 

ستكون  اعد ا،فصخارج الصين. من اآلن  إلىالتوريد الصينية ونقل عمليات التصنيع االستراتيجية 

التحتية والوسائل التقنية المناسبة لضمان الشفافية داخل سالسل التوريد هناك حاجة متزايدة للبنية 

 العالمية. 

القضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي (، بعنوان: 2020) Tisdellدراسة  -14 

-COVID اثارتساهم هذه المقالة في تقييم السياسات العامة للسيطرة على ، 19-أثارها جائحة كوفيد 

يما ال س المختارة،تاريخية ومقارنة مختصرة عن األوبئة  لمحةوذلك من خالل إدراج ة طرق. بعد 19

ا أصلي ا بسيط ا يمكن استخدامه لتحديد أولويات  توفير وأيضا   ؛COVID-19فيما يتعلق بوباء  نموذج 

 وضعو في المستشفى )مع األخذ في االعتبار سعة المستشفى المتاحة(  COVID-19قبول مرضى 

ا ثاني ا لتقييم الخيارات االجتماعية المرغوبة التي تنطوي على التجارة القيود  بين شدة -نموذج 

اجراء  نقد تم( ومستوى النشاط االقتصادي. كما COVID-19االجتماعية )مع مراعاة تأثيرها على 

ة  ستجابتقييد حرية االختيار الشخصية ا إلى، الذي أدى COVID-19 أثارللحد من  الحجر المنزلي

العوامل التي من المحتمل أن تعيق االنتعاش  يوض حمخطط موجز تتبع الدراسة . COVID-19لوباء 

. يتم إيالء اهتمام خاص للمسائل األخالقية والمعنوية التي تثيرها COVID-19االقتصادي من 

 ات الصلة.ذلم تحظ باهتمام كبير في األدبيات االقتصادية والتي . الوباءالسياسات للسيطرة على 
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 السابقة الدراساتالتعقيب على  2-4

ن أن لجائحة كورونا الكثير من التأثيرات والتداعيات من خالل الدراسات سابقة الذكر، تبي  

االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية. فمن الناحية االقتصادية، فقد أثرت الجائحة على اقتصاديات 

نتاجها واأليدي العاملة واآلالت المستخدمة في اإلنتاج والتصنيع  هذه  وقد توافقتمعظم الدول وا 

)Bartik ,، و)Liu, et al(2020 ,.و )et alZOU ,(2020 ,.دية مع دراسة الدراسة من الناحية االقتصا

., 2020)et al  2020 , و)Halikiopoulou(2020 ,، و), et alNicola(. 

أما من الناحية االجتماعية، فقد أثر كورونا على التقارب والتواصل االجتماعي وفرض التباعد 

 ،األسر، وسكان المدن والقرى وحتى المناطق النائية واألريافاالجتماعي بين أفراد المجتمع، وأفراد 

، )et al Rey,-Rodríguez(2020 ,.و )et al.Li ,  (2020أما توافقها من الناحية االجتماعية مع دراسة 

, 2020), et alNicola(2020 ,، و),Donthu and Gustafsson(. 

وعالوة على ذلك، فقد أثر كورونا على الحياة السياسية في مختلف الدول، حيث اضطرت معظم 

يقاف الرحالت  إلىالدول  اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الكورونا، وفرض حظر التجول، وا 

، Halikiopoulou ( , 2020) ةفقد اتفقت مع دراسالجوية والبرية والبحرية عبر المنافذ الحدودية 

, 2020) GÜNAY and AÇIKGÖZ(2020 ,، و)Ozili and Arun(. 

أما الدراسات التي بحث بالتداعيات االقتصادية والسياسية واالجتماعية وهمي متوافقة تماما مع 

ودراسة ، )GÜNAY and AÇIKGÖZ(2020 ,و  )Ozili and Arun(2020 ,الدراسة الحالية هي 

(Tisdell, 2020.) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%26%23x000dc%3BNAY%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32283904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A%26%23x000c7%3BIKG%26%23x000d6%3BZ%20%26%23x000d6%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32283904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%26%23x000dc%3BNAY%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32283904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A%26%23x000c7%3BIKG%26%23x000d6%3BZ%20%26%23x000d6%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32283904
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ت هذه استخدم حيثوقد اختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث المنهج المتبع، 

اختلفت  ا  وأيضي من خالل إدارة يتم فيها جمع البيانات من المنظمات الصناعية. الدراسة المنهج الكم  

 بمجتمع الدراسة. واالداة المستخدمة في جمع البيانات.
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 :الفصل الثالث
 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

 مقدمة 3-1

رونا و أثر التداعيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية لجائحة ك فتعر   إلى الدراسةهدفت هذه 

ين على عينة من مدير  الدراسةتطبيق هذه  محيث ت ان.على أداء المنظمات الصناعية في مدينة عم  

ان ممن يشغلون مناصب في المستويات المنظمات الصناعية في العاصمة األردنية عم  العاملين في 

ي تم تطويرها الت الدراسةأبدو رغبتهم على التعاون واإلجابة على أداة  والذين، العليا، والوسطى والدنيا

 .البيانات خصيصا بهدف جمع

، التي يمكن من خاللها تحقيق أهدافها الدراسةيتناول هذا الفصل وصفا لمنهجية باإلضافة، 

داد وتطوير خطوات إع يبي ن، والعينة التي تم اختيارها وخصائصها، كما الدراسةومجتمع  وبيان منهج

 استخدمها تمالتي نفذت بها والطرق اإلحصائية التي  واإلجراءات الدراسة، ومدى ثباتها، راسةالد أداة

 .في معالجة البيانات

 منهجية الدراسة  3-2

دراسة  متعلى المنهج الوصفي التحليلي لكونه يعتبر مالئما للدراسة حيث  اعتمدت الدراسة

عن طريق جمع البيانات وتقديم المعلومات بشأنها مبينة أسبابها  ، وذلكبين المتغيرات العالقات

م تلعوامل المؤثرة فيها. وقد تم ذلك اعتمادا على االستبانة التي ونتائجها وتحليالتها، والتعرف على ا

 بناء على آراء عدد من الباحثين.  تطويرها
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 مجتمع الدراسة 3-3

من المنشآت الصناعية المسجلة في غرفة صناعة عمان الذي بلغ عددها ن مجتمع الدراسة يتكو  

 ( )وزارة الصناعة والتجارة 2018للبيانات اإلحصائية لعام  وفقا  ( 9462)

 عينة الدراسة 3-4

انت بسبب الظروف التي ك وعدم إمكانية حصره والوصول إليه الدراسةحجم مجتمع  نظرا  لكبر

لعينة ا استخدام إلىتم اللجوء ، تحول دون ذلك وقت اجراء البحث من اغالقات وتقييد حرية التنقل

من العمل الميداني كال تم استخدام  حيث (Sekaran, 2010) .المستجيبينالميسرة لجمع البيانات من 

ا، ممن يشغلون مناصب في المستويات العليلمدراء المدراء  إلىورسائل البريد اإللكتروني للوصول 

بطريقة عشوائية على أفراد استبانة  (351حيث تم توزيع ) . في المنشآت الصناعية والوسطى والدنيا

. ويعتبر هذا العدد من % 78استبانة فقط، بمعدل استجابة  (288)إرجاع  وتمعينة الدراسة، 

رات للمتغيتوزيع أفراد العينة تبعا   (1-3جدول ) يوض ح .التحليل اإلحصائي ألغراض االستجابات مفيد ا

 الديموغرافية. 

 الشخصية والوظيفيةتوزيع عينة الدراسة تبعًا لبياناتهم (: 1-3الجدول )

 النسبة التكرار الفئات المتغيرات

 النوع االجتماعي
 %90.97 262 ذكر
 %9.03 26 أنثى

 %100 288 المجموع

 العمر

 %1.39 4 سنة 25أقل من 

 %19.10 55 سنة 35أقل من  – 25من 
 %53.47 154 سنة 45أقل  –سنة  35من 

 %26.04 75 سنة فأكثر 45من 
 %100 288 المجموع
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 النسبة التكرار الفئات المتغيرات

عدد سنوات الخبرة في 
 المنظمة

 %14.24 41 سنوات           5أقل من 

 %22.57 65 سنوات       10أقل من  -5
 %32.99 95 سنة.  15أقل من  -10

 %30.21 87 سنة فأكثر 15

 %100 288 المجموع

 الدرجة العلمية

 %1.39 4 دبلوم
 %73.26 211 بكالوريوس
 %22.22 64 ماجستير
 %3.13 9 دكتوراه
 %100.00 288 المجموع

 المسمى الوظيفي

 %4.51 13 رئيس مجلس إدارة              
 %32.99 95 نائب رئيس مجلس إدارة

 %37.85 109 مدير عام
 %24.65 71 نائب مدير عام

 %100.00 288 المجموع

 للتالي: وفقا  ألفراد عينة الدراسة  ة( صفات المتغيرات الديموغرافي1-3الجدول ) يوض ح

( %90.8)ويشكلون ( 262)الذكور من العينة  المدراءالجدول أن عدد  يوض ح: االجتماعي النوع -1

 ( من العينة.%9.03( ويشكلون )29)اإلناث  المدراءالعينة، فيما بلغ عدد  من

 25الجدول الفئة العمرية للمدراء، حيث أن عدد المدراء الذين أعمارهم أقل من  يوض ح: العمر -2

أقل  – 25من ( وهي األقل نسبة. بينما عدد المدراء الذين أعمارهم %1.4( بنسبة )4عددهم )

 45أقل  –سنة  35من الذين أعمارهم (. أما عدد المدراء %19.10( بنسبة )55) سنة 35من 

( وهي األعلى نسبة. في حين أن عدد المرداء الذين أعمارهم %53.47أي بنسبة )( 154) سنة

 (.%26.04( بنسبة )75) سنة فأكثر 45من 
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 سنوات 5أقل من الجدول أن عدد المدراء الذين لديهم  يوض ح: عدد سنوات الخبرة في المنظمة -3

 سنوات 10أقل من  -5( وهي القل نسبة. أما عدد المدراء الذين لديهم %14.24( أي بنسبة )41)

( أي 95) سنة 15أقل من  -10(. في حين أن عدد المدراء الذين لديهم %22.57( بنسبة )65)

( أي بنسبة 87) سنة فأكثر 15( وهي األكثر نسبة. أما عدد المدراء الذين لديهم %33بنسبة )

(30.21%.) 

( بنسبة 4الجدول أن عدد المدراء الذين لديهم درجة علمية دبلوم ) يوض ح: الدرجة العلمية -4

( بنسبة 211ريوس )( وهي األقل نسبة. وأن عدد المدراء الذين لديهم درجة علمية بكالو 1.4%)

( بنسبة 64( وهي األعلى نسبة. وأن عدد المدراء الذين لديهم درجة علمية ماجستير )73.26%)

 (. %3.13( بنسبة )9) دكتوراه(. أن عدد المدراء الذين لديهم درجة علمية 22.22%)

دارة إ الجدول أن عدد المدراء الذين لديهم مسمى وظيفي رئيس مجلس يوض ح: المسمى الوظيفي -5

( وهي األقل نسبة. وأن عدد المدراء الذين لديهم مسمى وظيفي نائب رئيس %4.51( بنسبة )13)

( 109أن عدد المدراء الذين لديهم مسمى وظيفي مدير عام ) (.%33( بنسبة )95مجلس إدارة )

عدد المدراء الذين لديهم مسمى وظيفي نائب مدير  أنو ( وهي األعلى نسبة. %37.85بنسبة )

 (.%24.65( بنسبة )71م )عا

 طرق جمع البيانات 3-5

 من خالل مصدرين: الحصول على المعلومات والبيانات تم

  اإلطار النظري(:) المصادر الثانوية -

 المصادر التالية:  إلىعلى اإلطار النظري للدراسة الحالية من خالل الرجوع تم االعتماد 
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 * الصحف والمجالت والمقاالت المتخصصة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة. 

 * الدراسات والبحوث ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بمتغيرات الدراسة.

نترنت( لتعقب ومتابعة آخر المستجدات العلمية والدراسات التي * شبكة المعلومات العالمية )اإل

 كورونا. جائحة تناولت موضوع 

 لمصادر األولية )الجانب العملي(ا -

جمع البيانات األولية الخاصة بالجانب العملي من خالل استمارة االستبانة التي تمثل األداة  تم

الرئيسية في الجانب العملي لقياس المؤشرات ذات العالقة بمتغيرات الدراسة، والتي تتكون من: 

 ومحاورها.الدراسة، المتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة 

 أداة الدراسة  3-6

  :التالية األجزاءتتألف االستبانة من 

: الخيارات المتعلقة بالمتغيرات الديموغرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة ويمثلها الجزء األول

 المسمى الوظيفي(.، الدرجة العلميةاالجتماعي، العمر، عدد سنوات الخبرة،  )النوع

ة في )تداعيات ( والمتمثلكورونا: األسئلة المتعلقة بالمتغير المستقل )تداعيات جائحة الجزء الثاني

( فقرات، تم االعتماد عليها 21اقتصادية، وتداعيات اجتماعية، وتداعيات سياسية( حيث بلغ عددها )

 (.ZOU, et al, 2020; Conway, et al, 2020)من دراسة 

تغير التابع )أداء المنظمات الصناعية( والمتمثلة في )األداء : األسئلة المتعلقة بالمالجزء الثالث

 ة( فقرات، تم االعتماد عليها من دراس14المالي، واألداء التشغيلي(. حيث بلغ عددها )

(Harb, 2019) ( 2016أبو زيد، ودراسة.) 
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لمكون االخماسي و مقياس ليكرت  وهوعن أسئلة الدراسة  لإلجابةباإلضافة تم استخدام مقياس 

موافق بشدة. ويضع  وغيرمن خمس درجات كما يلي: موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، 

 للداللة على مدى موافقته على الفقرة الواردة في االستبانة.)×( المشارك إشارة 

 مقياس ليكرت الخماسي (2-3جدول )ال

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة االجابة
غير موافق 

 بشدة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 

 صدق أداة الدراسة 3-7

للتأكد من صدق أداة الدراسة التي تم تطبيقها على العينة، تم تطبيق الصدق الظاهرين والصدق 

 البناء.

من  تألفت االستبانة على مجموعة من المحكمين المحترفين حيث عرضتم : الصدق الظاهري

أسماء  (1)ملحق رقم  يبي نأساتذة من أعضاء الهيئة التدريسية من جامعات مرموقة في األردن.  (6)

 .قدموا توصيات علمية دعمت أداة البحثقد ، و الدراسةالمحكمين ألداة 

لة الص األعمال واألدب السابقة ذات مراجعةشاملة في  أساليبتم استخدام : الصدق البنائي

 ت. البحث والقياسات والفرضيالوضع حجر األساس لنموذج 

من صدق المحتوى والمقصود به هو مدى مالئمة فقرات كل مجال من مجاالت الدراسة  للتأكدو 

من أن كل مجال من مجاالت الدراسة ممثل بشكل كامل  والتأكدعن المجال الذي تنتمي اليه، 

ل مجال باط بيرسون بين كبمجموعة من الفقرات التي تنتمي اليه، قام الباحث باستخدام معامل ارت

( وكانت ذات داللة 0.30الدراسة وقد اعتمد معيار االرتباط الذي يزيد عن ) ألداةوالدرجة الكلية 
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 يبي ن( 3-3(، والجدول )α≤ 0.05( ،)Sekaran and Bougie, 2015احصائية عند مستوى داللة )

 ذلك. 

 الدراسة ألداةمعامل ارتباط بيرسون بين المجاالت والدرجة الكلية ( 3-3جدول )ال

 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد المتغير

 المتغير المستقل 
 كوروناجائحة 

 **0.000 0.884 تداعيات اقتصاديةالبعد األول: 
 **0.000 0.815 ةاجتماعيتداعيات البعد الثاني: 
 **0.000 0.902 ةسياسيتداعيات البعد الثالث: 

 المتغير التابع
 أداء المنظمات الصناعية 

 **0.000 0.853 البعد األول: األداء المالي
 **0.000 0.845 البعد الثاني: األداء التشغيلي

 (0.01** دال إحصائيًا عند )

الدراسة  ألداة( معامل ارتباط بيرسون بين المجاالت والدرجة الكلية 3-3يظهر من الجدول )

حيث اظهرت النتائج ان محتوى كل مجال من مجاالت االستبيان له عالقة قوية بهدف الدراسة عند 

وجود  إلى( مما يشير 0.05(، وان قيمة مستوى الداللة لكل مجال اقل من )α≤ 0.05مستوى داللة )

 صدق بنائي لمجاالت الدراسة.

 (االستبانةثبات أداة الدراسة ) 3-8

اختبار مدى االتساق الداخلي، لفقرات أداة الدراسة، من خالل حساب معامل  الباحثةاجرت 

والذي يقصد به مدى التوافق واالتساق في نتائج  (Cronbach alpha Coefficient)كرونباخ ألفا 

، وهو يشير أخرى إلىلفا، يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة أ، حيث أن أسلوب كرونباخ االستبانة

قوة االرتباط والتماسك بين فقرات المقياس، إضافة لذلك فإن معامل ألفا يزود بتقدير جيد للثبات.  إلى

وعلى الرغم من عدم وجود قواعد قياسية بخصوص القيم المناسبة لمعامل كرونباخ ألفا لكن من 
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، م اإلنسانيةمعقوال في البحوث المتعلقة في اإلدارة والعلو  (Alpha =>0.70الناحية التطبيقية يعد )

(Sekaran and Bougie, 2015.) 

 الدراسة لمحاورمعامل ثبات االتساق الداخلي كرونباخ الفا  :(4-3جدول )ال

 عدد العبارات البعد المتغير
معامل ألفا 
 كرونباخ

 ثبات المحور األول
)تداعيات جائحة  

 (كورونا

 0.814 7 تداعيات اقتصاديةالبعد األول: 
 0.792 7 اجتماعيةتداعيات البعد الثاني: 
 0.855 7 سياسيةتداعيات البعد الثالث: 

 0.893 21 ككلكورونا محور تداعيات جائحة 
 ثبات المحور الثاني

)أداء المنظمات  
 الصناعية(

 0.795 7 البعد األول: األداء المالي
 0.915 7 البعد الثاني: األداء التشغيلي
 0.862 14 ككلمحور أداء المنظمات الصناعية 

تراوحت بين  المحور األول( أن معامالت كرونباخ ألفا لمجاالت 4-3يظهر من الجدول )

"، تداعيات اجتماعية "، وأدناها لمجال "تداعيات سياسية ( كان أعالها لمجال "0.792 – 0.855)

أن معامالت كرونباخ ألفا لمجاالت باإلضافة (؛ 0.893) ككلكورونا جائحة وبلغ معامل كرونباخ الفا 

"، وأدناها لمجال الداء التشغيلي ( كان أعالها لمجال "0.795 – 0.915تراوحت بين ) المحور الثاني

وجميع  (؛0.862) ألداء المنظمات الصناعية  ككل"، وبلغ معامل كرونباخ الفا الداء المالي "

لفا( مقبول أث يعتبر معامل الثبات )كرونباخ حي الدراسة،معامالت الثبات مرتفعة ومقبولة ألغراض 

 (. Sekaran and Bougie, 2015) (،0,70إذا زاد عن )
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 المعالجة اإلحصائية 3-9

 نتائج هذه الدراسة وذلك بحسب ما يلي إلىللتوصل  SPSSاإلحصائية برنامج الحزم دام ختم است

 : المعالجات التالية

 التكرارات والنسب المئوية بهدف التعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة.  -1

 التحليل العاملي االستكشافي بهدف فحص العالقات االرتباطية بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة.  -2

ة ووجود عالقة اسالتحليل العاملي التوكيدي وذلك باستخدام برنامج تحلل المسار الختبار فرضيات الدر  -3

 بين المتغيرات المستقلة والتابعة اعتمادا على الدراسات السابقة ذات العالقة 

 معرفة ثبات فقرات االستبانة. أجلاختبار كرونباخ ألفا من  -4

 المتوسطات الحسابية: لتحديد مستوى استجابة أفراد عينة الدراسة على المتغيرات. -5

 استجابات عينة الدراسة عن وسطها الحسابي.االنحراف المعياري لقياس درجة تباعد  -6
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 :الفصل الرابع
 عرض نتائج الدراسة

 المقدمة  4-1

أثر  لىإيتضمن هذا الفصل عرضا  تفصيليا  للتحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة التي تهدف 

لتشغيلي واالي األداء الم كورونا علىجائحة التداعيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي سببتها 

 لةأسئعمان، وسيتم عرض هذه النتائج باالعتماد على العاصمة المنظمات الصناعية في  في

 .الدراسةوفرضيات 

 تحليل بيانات الدراسة 4-2

ت والتي تقاس بالتداعيا كورونا جائحةتداعيات وصف وتحليل أبعاد المتغير المستقل تم 

اء أداء المنظمات الصناعية والتي تقاس باألدوالمتغير التابع )االقتصادية واالجتماعية والسياسية( 

تحديد ل واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية وذلك من خالل استخراج )المالي والتشغيلي(

بقياس  الفئة والتي تقضي ، بحيث طبقت معادلة طولالدراسة وفقراتها راتاألهمية النسبية لمتغي

 :، والذي تم احتسابه وفق ا  للمعادلة التاليةلدراسةمتغيرات اممارسة ومستوى 

 

 :التاليعلى النحو  القراروبناء  على ذلك يكون 
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 . 2.33 لغاية – 1المستوى المنخفض من 

 . 3.67لغاية  2.34 -المستوى المتوسط من 

 .فأكثر 3.68المستوى المرتفع من 

 ( كوروناأبعاد المتغير المستقل )تداعيات جائحة  4-2-1

كورونا على أداء جائحة هل يوجد أثر لتداعيات لإلجابة على السؤال الرئيسي للدراسة ) -

محاور المعيارية لحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  تم(، المنظمات الصناعية في عمان؟

إلجابة وذلك من خالل ا (تداعيات اقتصادية، وتداعيات اجتماعية، وتداعيات سياسيةاالستبيان )

( 4-4( و )3-4( و)2-4و ) (1-4، والجدول )على األسئلة الفرعية كما هو موضح باألسفل

 ذلك. يوضحون

 روناكو الوسط الحسابي واألهمية النسبية لتقديرات أفراد العينة على أبعاد تداعيات جائحة (: 1-4الجدول )

 النسبيةاألهمية  الحسابي الوسط البعد الرقم الرتبة
 متوسطة 3.65 تداعيات اقتصاديةالبعد األول:  1 1
 متوسطة 3.54 اجتماعيةتداعيات البعد الثاني:  2 2
 متوسطة 3.29 سياسيةتداعيات البعد الثالث:  3 3

 متوسطة 3.42 ككلكورونا تداعيات جائحة 

لغ ، إذ باالستبيانلمحاور ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 1-4الجدول ) يبي ن

، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين متوسطوبمستوى ( 3.42)لالستبيان ككل المتوسط الحسابي 

وبمستوى ( 3.65بمتوسط حسابي ) تداعيات اقتصاديةجاء في المرتبة األولى حيث (، 3.54 –3.65)

وفي . بمستوى متوسطو ( 3.54بمتوسط حسابي ) الثانية مجال تداعيات سياسيةوفي المرتبة متوسط. 

 توسط.م وبمستوى( 3.29بمتوسط حسابي ) المرتبة الثالثة واألخيرة مجال تداعيات سياسية
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 ائحةجهل يوجد أثر للتداعيات االقتصادية في ولإلجابة على السؤال الفرعي األول للدراسة )

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  تم(، ؟كورونا على أداء المنظمات الصناعية في عمان

 ذلك. يوض ح( 2-4محور التداعيات االقتصادية والجدول ) لفقراتالمعيارية 

تداعيات الاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على بعد  :(2-4جدول )ال
 قتصاديةاال

 الفقرة الرقم الرتبة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

صعوبات في اإلنتاج  إلىكورونا أدت جائحة  1 3
 والعمليات التجارية للشركات الصناعية.

 مرتفع 0.36 3.85

حركة إفالس لبعض كورونا سبب جائحة  2 5
 الشركات الصناعية.

 متوسط 0.54 366

عمليات تطوير السوق كورونا خفضت جائحة  3 6
 المحلي.

 متوسط 0.47 3.41

كمية وصول مواد كورونا خفضت جائحة  4 7
 اإلنتاج في للمصانع.

 متوسط 0.87 3.28

رواتب الموظفين كورونا جائحة  خفضت 5 2
 .والتأمينات

 مرتفع 1.01 4.01

التأخر في دفع الذمم  إلىكورونا أدت جائحة  6 1
 الدائنة من قبل الموزعين.

 مرتفع 0.54 4.23

عدد الموظفين العاملين كورونا قللت جائحة  7 4
 في الشركات الصناعية.

 مرتفع 0.63 3.69

 متوسط 0.61 3.65 بعد التداعيات االقتصادية ككل

نسبة بال ودرجة األهميةالمعيارية  واالنحرافاتقيم المتوسطات الحسابية ( 2-4)الجدول  يوض ح

لمتوسطات أظهرت النتائج أن ا . حيثالتداعيات االقتصادية المتغير المستقل ببعده الفرعي اتر لفق

على مقياس  (3.65(مقداره  كلي ( بمتوسط3.28و 4.23) المتغيرات والتي تراوحت بينالحسابية لهذه 
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جاءت في المرتبة  . إذ(0.61المتوسط وبانحراف معياري )المستوى  إلىليكرت الخماسي، والذي يدل 

سط حسابي بمتو  ،"مم الدائنة من قبل الموزعينالتأخر في دفع الذ إلىكورونا أدت جائحة " األولى فقرة 

جائحة  خفضت حصلت الفقرة "(، فيما 0.54( أي بدرجة مرتفعة، وانحراف معياري )4.23)بلغ 

ي واألخيرة بمتوسط حساب السابعةعلى المرتبة  "كمية وصول مواد اإلنتاج في للمصانع.كورونا 

 (.0.87( أي بدرجة متوسطة، وانحراف معياري )3.28)

 جائحة في االجتماعيةهل يوجد أثر للتداعيات ولإلجابة على السؤال الفرعي الثاني للدراسة )

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  تم(، ؟كورونا على أداء المنظمات الصناعية في عمان

 ذلك. يوض ح( 3-4محور التداعيات االجتماعية والجدول ) لفقراتالمعيارية 

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على بعد التداعيات االجتماعية. :(3-4جدول )ال

 الفقرة الرقم الرتبة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 متوسط 0.35 3.21 زيادة تكاليف العمالة.كورونا سببت جائحة  1 6
 متوسط 0.25 3.52 ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع. إلىكورونا أدت جائحة  2 3
 متوسط 1.12 3.45 سلب ا على األفراد من الناحية الماليةكورونا أثرت جائحة  3 4

فقدان غالبية األفراد الدخل  إلىكورونا أدت جائحة  4 2
 المرتبط بأعمالهم.

 مرتفع 0.36 3.69

األساسية طرق الوصول للموارد كورونا قللت جائحة  5 1
 للفرد.

 مرتفع 0.54 4.05

 مرتفع 0.47 3.69 سلب ا على نفسية األفراد.كورونا أثرت جائحة  6 2

5 7 
كفاءة األداء بالعمل من خالل كورونا خفضت جائحة 

وتقليل المدخالت في معرفة ومهارات القوة العاملة، 
  وبالتالي تسبب تكاليف للقطاع العام.

 متوسط 0.23 3.33

 متوسطة 0.47 3.54 التداعيات االجتماعية ككلبعد 
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نسبة بال ودرجة األهميةالمعيارية  واالنحرافاتقيم المتوسطات الحسابية ( 3-4)الجدول  يوض ح

متوسطات أظهرت النتائج أن ال . حيثالتداعيات االجتماعية المتغير المستقل ببعده الفرعي اتر لفق

على مقياس  (3.54(مقداره  كلي ( بمتوسط3.21و 4.05) بينالمتغيرات والتي تراوحت الحسابية لهذه 

جاءت في المرتبة  . إذ(0.47المتوسط، وبانحراف معياري )المستوى  إلىليكرت الخماسي، والذي يدل 

لغ بمتوسط حسابي ب ،"طرق الوصول للموارد األساسية للفردكورونا قللت جائحة " األولى فقرة 

 كوروناسببت جائحة "حصلت الفقرة (. فيما 0.54اف معياري )أي بدرجة مرتفعة، وانحر  (،4.23)

( أي بدرجة متوسطة، 3.28)واألخيرة بمتوسط حسابي  السادسةعلى المرتبة  "زيادة تكاليف العمالة.

 (.0.35وانحراف معياري )

 جائحةي ف السياسيةهل يوجد أثر للتداعيات ولإلجابة على السؤال الفرعي الثالث للدراسة )

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  تم(، ؟على أداء المنظمات الصناعية في عمانكورونا 

ح( 4-4لفقرات محور التداعيات السياسية والجدول )المعيارية   ذلك. يوض 

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على بعد التداعيات السياسية : (4-4جدول )ال

 الفقرة الرقم الرتبة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

2 1 
 لىإأدت التدابير المتخذة من قبل الحكومة للتصدي للوباء 

 إغالق المطارات بينها وبين الدول المستوردة.
 متوسطة 0.25 3.36

تواجه الصادرات الوطنية من عوائق فنية مع بعض الدول  2 3
 أسواقها. إلىفي تدفق المنتجات األردنية 

 متوسطة 0.36 3.33

5 3 
تضع بعض الدول معيقات إدارية أو جمركية أمام الصادرات 

 .كورونااألردنية اثناء جائحة 
 متوسطة 0.55 3.24

6 4 
اء للوب أدت التدابير المتخذة من قبل الحكومة للتصدي

 بتباطء وحتى اغالق حركة الواردات من الدول األخرى.
 متوسطة 0.24 3.12

7 5 
 لىإأدت التدابير المتخذة من قبل الحكومة للتصدي للوباء 

 وقف اإلجراءات الجمركية للمواد الخام.
 متوسطة 0.46 3.01
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 الفقرة الرقم الرتبة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

1 6 
ي اضطراب ف إلىأدت التدابير المتخذة للتصدي للوباء 

تأخير اإلنتاج في  إلىسالسل اإلنتاج العالمية مما أدى 
 الدول األخرى.

 متوسطة 0.29 3.41

4 7 
ي سلوك تغييرات ف إلىأدت التدابير المتخذة للتصدي للوباء 

 المستهلك الخارجي.
 متوسطة 0.64 3.29

 متوسطة 0.71 3.29 بعد التداعيات السياسية ككل

نسبة بال ودرجة األهميةالمعيارية  واالنحرافاتقيم المتوسطات الحسابية ( 4-4)الجدول  يوض ح

متوسطات أظهرت النتائج أن ال . حيثالتداعيات االجتماعية المتغير المستقل ببعده الفرعي اتر لفق

على مقياس  (3.29(مقداره  كلي ( بمتوسط3.01و 3.41) المتغيرات والتي تراوحت بينالحسابية لهذه 

جاءت في المرتبة  . إذ(0.71المتوسط بانحراف معياري )المستوى  إلىسي، والذي يدل ليكرت الخما

مما  في سالسل اإلنتاج العالمية اضطراب إلى التدابير المتخذة للتصدي للوباء أدتفقرة " األولى 

أي بدرجة مرتفعة، وانحراف  (،3.41)بمتوسط حسابي بلغ  ،"في الدول األخرىتأخير اإلنتاج  إلىأدى 

 لىإ للتصدي للوباء من قبل الحكومة التدابير المتخذة أدت"حصلت الفقرة (. فيما 0.29معياري )

( أي 3.01)واألخيرة بمتوسط حسابي  السابعةعلى المرتبة  "وقف اإلجراءات الجمركية للمواد الخام.

 (.0.46بدرجة متوسطة، وانحراف معياري )

 ( الصناعيةأداء المنظمات ) التابعأبعاد المتغير  4-2-2

حساب  تم كورونا، جائحةاإلدارة في القطاع الصناعي لتداعيات  إدراكلمعرفة مستوى 

( ككل، )األداء المالي، واألداء التشغيلي المعيارية لمحاور االستبيانالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 وحساب كل محور على بشكل منفصل. كما هو موضح بالجداول التالي:   
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 الوسط الحسابي واألهمية النسبية لتقديرات أفراد العينة على أبعاد أداء المنظمات الصناعية(: 5-4جدول )ال

 األهمية النسبية الحسابي الوسط البعد الرقم الرتبة
 متوسط 3.56 البعد األول: األداء المالي 1 2
 مرتفع 3.69 البعد الثاني: األداء التشغيلي 2 1

 مرتفع 3.68 الصناعية ككلأداء المنظمات 

غير المت لمحاور االستبيان( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5-4الجدول ) يبي ن

، مرتفعوبمستوى ( 3.68)لالستبيان ككل ، إذ بلغ المتوسط الحسابي التابع أداء المنظمات الصناعية

مجال األداء جاء في المرتبة األولى حيث (، 3.69 –3.56إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

وسط بمت األداء الماليوفي المرتبة الثانية مجال مرتفع. وبمستوى ( 3.69بمتوسط حسابي )التشغيلي 

 متوسط.وبمستوى ( 3.56حسابي )

شكل لفقرات محور األداء المالي بالمعيارية حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  ، تموأيضا  

ح( 6-4مستقل والجدول )  ذلك. يوض 

 االداء المالي األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على بعد  :(4-6)

الوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 متوسط 0.27 3.24 تعرض الشركة الخطط المستقبلية في التقارير السنوية لها. 1 6

مقارنة البيانات المالية لألرباح على مدار السنوات لمقارنة  يتم 2 1
 النسب المئوية لقيم الربحية.

 مرتفع 0.62 3.99

تتبع اإلدارة معايير المحاسبة الدولية في إعداد البيانات المالية  3 7
 والمحاسبية.

 متوسط 0.94 3.18

ة السنتتبع اإلدارة األخطاء في األساليب المحاسبية على مدار  4 4
 المالية دون تركها دون سبب مقنع.

 متوسط 0.82 3.46

تحصيل الشركات على الذمم المدينة للطرف الثالث في الوقت  5 5
 المحدد مما يقلل المبالغ المستحقة على اآلخرين.

 متوسط 0.88 3.24

 مرتفع 0.62 3.68 تهتم اإلدارة بالمحفظة االستثمارية لتحقيق عوائد ومكاسب. 6 3
 متوسط 0.36 3.75 تهتم اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين. 7 2

 متوسط 0.67 3.56 بعد االداء المالي ككل
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نسبة بال ودرجة األهميةالمعيارية  واالنحرافاتقيم المتوسطات الحسابية ( 6-4)الجدول  يوض ح

ابية لهذه أظهرت النتائج أن المتوسطات الحس . حيثاألداء المالي ببعده الفرعي التابعالمتغير  اتر لفق

على مقياس ليكرت  (3.56(مقداره  كلي ( بمتوسط3.18و 3.99) المتغيرات والتي تراوحت بين

جاءت  . إذ( أي بدرجة متوسطة0.67المتوسط بانحراف معياري )المستوى  إلىالخماسي، والذي يدل 

مئوية الية لألرباح على مدار السنوات لمقارنة النسب المقارنة البيانات الميتم فقرة " في المرتبة األولى 

(. فيما 0.62أي بدرجة مرتفعة، وانحراف معياري ) (3.99)بمتوسط حسابي بلغ  ،".لقيم الربحية

 على" .تتبع اإلدارة معايير المحاسبة الدولية في إعداد البيانات المالية والمحاسبية "حصلت الفقرة 

 (.0.94( أي بدرجة متوسطة، وانحراف معياري )3.18)بمتوسط حسابي واألخيرة  السابعةالمرتبة 

لي لفقرات محور األداء التشغيالمعيارية حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  ، تموأيضا  

 ذلك. يوض ح( 7-4بشكل مستقل والجدول )

 ياالداء التشغيلاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على بعد  :(7-4جدول )ال

الوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 مرتفعة 0.65 3.97 .الشركةأداء تهتم اإلدارة بالرقابة المؤسسية على  1 3
 مرتفعة 0.78 4.25 الداخلية من إليجاد نقاط التميز لها.تستهدف الشركة العمليات  2 1

عمل الشركة على فتح أسواق داخلية وخارجية لتحقيق عوائد مجزية  3 7
 .للشركة

 متوسطة 1.08 3.24

تهتم اإلدارة بوجود لجنة تدقيق للمحافظة على مستوى مصداقية  4 2
 البيانات المرتبطة بالشركة.

 مرتفعة 0.77 4.11

 متوسطة 0.54 3.67 حصة سوقية. تتبع الشركة سياسات االستثمار لتحقيق أكبر 5 5

تهتم الشركة بحسين عمليات اإلنتاج بشكل مستمر لتحقيق الميزة  6 6
 التنافسية.

 متوسطة 0.86 3.33

تسعى الشركة بااللتزام بجودة اإلنتاج وفق معايير ومواصفات  7 4
 عالمية.

 مرتفعة 0.55 3.89

 مرتفعة 0.87 3.69 االداء التشغيلي ككلبعد 
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نسبة بال ودرجة األهميةالمعيارية  واالنحرافاتقيم المتوسطات الحسابية ( 7-4)الجدول  يوض ح

الحسابية  أظهرت النتائج أن المتوسطات . حيثاألداء التشغيلي ببعده الفرعي التابعالمتغير  اتر لفق

على مقياس ليكرت  (3.69(مقداره  كلي ( بمتوسط3.24 4.25) المتغيرات والتي تراوحت بينلهذه 

جاءت  . إذ( أي بدرجة مرتفعة0.87المتوسط بانحراف معياري )المستوى  إلىالخماسي، والذي يدل 

سط حسابي بمتو  ،".تستهدف الشركة العمليات الداخلية من إليجاد نقاط التميز لهافقرة " في المرتبة األولى 

" عمل الشركة على حصلت الفقرة (. فيما 0.78أي بدرجة مرتفعة، وانحراف معياري ) (4.25)بلغ 

ة بمتوسط واألخير  السابعةالمرتبة  على ".فتح أسواق داخلية وخارجية لتحقيق عوائد مجزية للشركة

 (.1.08( أي بدرجة متوسطة، وانحراف معياري )3.24)حسابي 

 اختبار الفرضيات 4-3

 للدراسة قام الباحث باختبار صالحية البيانات لتحليل االنحدار الخطي الرئيسةالختبار الفرضية 

عي اختبار التوزيع الطبي بأجراءقام الباحث : اختبار التوزيع الطبيعي -1 المتعدد على النحو التالي:

(Kolmogorov-Smirnov )ذلك.  يبي ن( 8-4من توزيع البيانات والجدول ) للتأكد 

 Kolmogorov-Smirnov(K-S)التوزيع الطبيعي بتطبيق اختبار (: 4-8)

 المجال
Kolmogorov-Smirnov 

 مستوى الداللة قيمة االختبار
 0.185 0.111 اقتصادية تتداعيا

 0.169 0.103 اجتماعيةتداعيات 

 0.161 0.156 سياسيةتداعيات 

 0.189 0.108 األداء المالي
 0.205 0.129 األداء التشغيلي

 ( نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة8-4الجدول ) يوض ح

(Kolmogorov-Smirnov) تبعا   ا  طبيعين بيانات الدراسة تتوزع توزيعا أظهرت النتائج بأ، حيث 
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هذه (، وذلك من خالل قيم مستوى الداللة لجميع المجاالت Kolmogorov-Smirnovلنتائج اختبار )

 .(0.05)من  أكبركانت الدراسة 

 عدم التداخل الخطي اختبار -2
 نتائج اختبار التداخل الخطي بين أبعاد المتغير المستقل ( 9-4جدول )ال 

 المتغيرات
Collinearity Statistics 

  معامل تضخم التباين

VIF 
 التباين المسموح به

Tolerance 
 0.421 3.21 تداعيات اقتصادية

 0.352 1.36 اجتماعيةتداعيات 
 0.157 2.32 سياسيةتداعيات 

( مقياس تأثير االرتباط بين المتغيرات المستقلة على زيادة تباين معامل 9-4يمثل الجدول )

عدم  إلىلمتغيرات النموذج تشير  VIFوكما هو مبين في الجدول أن قيمة  (،VIFالمتغير المستقل )

 .Condition Indexتأثر أي منها بمشكلة التعدد الخطي 

الختبار فرض عدم  Multicollinearityالجدول أعاله استخدام االرتباط الخطي  بي نيوكذلك 

وجود ارتباط عالي بين المتغيرات المستقلة حيث قام الباحث بعمل اختبار معامل تضخم التباين 

(VIF)  واختبار التباين المسموح بـTolerance  يتجاوز معامل التضخم  أاللكل متغير حيث يجب

 (، حيث أن معظمها لم تتجاوز هذا الحد.0.05أن يكون أ كبر من ) Toleranceو( 10عدا القيمة )

على ما سبق من اختبارات للتحقق من صحة البيانات لتحليل االنحدار الخطي المتعدد،  ا  بناء

دراسة على فرضية ال لإلجابةعلى فرضيات الدراسة الفرعية  لإلجابةاستخدام االنحدار المتعدد  تم

 .الرئيسية

ث فرضية واحدة رئيسية وثالسة ولدينا افي هذا الجزء من سوف نقوم باختبار فرضيات الدر 

ال يوجد أثر : Ho1: الفرضية الرئيسية األولى. فرضيات فرعية تتفرع من الفرضية الرئيسية األولى
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الفرضية  الختبارو  (.a>0.5)عمان عند  كورونا على أداء المنظمات الصناعية فيجائحة لتداعيات 

 المتعددالنحدار جرى استخدام تحليل اتم اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية بحيث  السابقة

Regression Analysis  Multiple   نتائج التحليل( 12-4( و)11-4و) (10-4)ن الجدول ويبي. 

 كورونا على أداء المنظمات الصناعية في عمانجائحة تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد تداعيات  :(10-4جدول )ال

المتغير 
 التابع

 ملخص النموذج
Model 

Summery 

 تحليل التباين
ANOVA 

 جدول المعامالت

Coefficients 

عية
صنا

ت ال
ظما

لمن
ء ا

أدا
 

R 
معامل 
 االرتباط

2R
 

معامل 
 التحديد

F 

 المحسوبة
درجة 
 الحرية
D.F 

Sig 

F* 

مستوى 
 الداللة

 
 β البيان

الخطأ 
 B المعياري

t 

 المحسوبة

Sig 

F* 

مستوى 
 الداللة

0.698 0.487 152.365 3 
0.00 

تداعيات 
 اقتصادية

0.255 0.022 0.218 4.25 0.000 

تداعيات 
 اقتصادية

0.452 0.028 0.352 12.36 0.000 

تداعيات 
 اقتصادية

0.185 0.025 0.112 10.32 0.000 
284 

 (  0.05*دال إحصائيًا عند مستوى داللة )

( %69.8(، مما يعني أن هناك قيمة ارتباط مؤثرة )R= 0.698( أم قيمة )10-4الجدول ) يوض ح

لمنظمات وأداء اكورونا تعتبر متوسطة بين التداعيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية لجائحة 

 الصناعية في القطاع الصناعي في العاصمة عمان. وقيمة معامل التحديد

(= 0.4872R مما يعني أن التباين في التداعيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية لجائحة ،)ورونا ك

 (Fأن تحليل التباين أن قيمة ) يوض ح( من التباين في أداء المنظمات الصناعية، حيث 48.7%)

( وهذا يؤكد أهمية االنحدار عند مستوى sig= 0.00( عند مستوى الداللة )152.365) إلىلها وصلت 

(a≤ 0.05.)   
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ويالحظ من نتائج التحليل السابق وجود أثر ذو داللة إحصائية لتداعيات االقتصادية واالجتماعية 

الصناعي في العاصمة عمان على أداء المنظمات الصناعية في القطاع كورونا والسياسية لجائحة 

 دالة احصائيا . T( من وجهة نظر المدراء حيث كانت جميع قيم a≤ 0.05عند مستوى الداللة )

كورونا على  جائحةل: ال يوجد أثر للتداعيات االقتصادية Ho1.1: الفرضية الفرعية األولى

 (. a<0.5األداء المالي والتشغيلي في المنظمات الصناعية في عمان عند )

 التداعيات االقتصادية على االداء المالي والتشغيلينتائج اختبار االنحدار البسيط ألثر  :(11-4الجدول )

المتغير 
 التابع

 ملخص النموذج
Model 

summery 

 تحليل التباين
ANOVA 

 جدول المعامالت

Coefficients 

يلي
شغ

والت
ي 
مال
ء ال

ألدا
ا

 

R 

معامل 
 االرتباط

2R
 

معامل 
 التحديد

F 

 المحسوبة
درجة 
 الحرية
D.F 

Sig F* 

مستوى 
 الداللة

 
 β البيان

 
الخطأ 
 المعياري
S. E 

B 

 

t 

 المحسوبة

Sig 

T* 

مستوى 
 الداللة

التداعيات  0.000 1 158.31 0.172 0.415
 0.000 12.365 0.365 0.038 0.448 االقتصادية

( %41.5(، مما يعني أن هناك قيمة ارتباط مؤثرة )R= 0.415( أم قيمة )11-4الجدول ) يوض ح

وأداء المنظمات الصناعية في القطاع كورونا تعتبر متوسطة بين التداعيات االقتصادية لجائحة 

(، مما يعني أن التباين في 0.1722R =الصناعي في العاصمة عمان. وقيمة معامل التحديد )

من التباين في أداء المنظمات الصناعية، حيث ( %17.2)كورونا التداعيات االقتصادية لجائحة 

( sig= 0.00( عند مستوى الداللة )158.31) إلى( لها وصلت Fأن تحليل التباين أن قيمة ) يوض ح

 (.  a≤ 0.05وهذا يؤكد أهمية االنحدار عند مستوى )

ويالحظ من نتائج التحليل السابق وجود أثر ذو داللة إحصائية لتداعيات االقتصادية لجائحة 

على أداء المنظمات الصناعية في القطاع الصناعي في العاصمة عمان عند مستوى الداللة كورونا 

(a≤ 0.05 من وجهة نظر المدراء حيث كانت جميع قيم )T . دالة احصائيا 
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كورونا على جائحة ل: ال يوجد أثر للتداعيات االجتماعية Ho1.2ية: الثانالفرضيييييية الفرعية 

 (.a<0.5األداء المالي والتشغيلي في المنظمات الصناعية في عمان عند )

 على االداء المالي والتشغيلي التداعيات االجتماعيةنتائج اختبار االنحدار البسيط ألثر ( 12-4الجدول )

المتغير 
 التابع

 ملخص النموذج
Model 

summery 

 تحليل التباين
ANOVA 

 جدول المعامالت

Coefficients 

األداء 
المالي 
 والتشغيلي

R 

معامل 
 االرتباط

2R
 

معامل 
 التحديد

F 

 المحسوبة
درجة 
 الحرية
D.F 

Sig 

F* 

مستوى 
 الداللة

 
 β البيان

 
الخطأ 
 المعياري
S. E 

B 

 

t 

 المحسوبة

Sig 

T* 

مستوى 
 الداللة

0.698 0.487 118.365 1 0.000 
التداعيات 
 االجتماعية

0.365 0.011 0.254 5.26 0.000 

( %69.8(، مما يعني أن هناك قيمة ارتباط مؤثرة )R= 0.698( أم قيمة )12-4الجدول ) يوض ح

وأداء المنظمات الصناعية في القطاع كورونا تعتبر متوسطة بين التداعيات االجتماعية لجائحة 

(، مما يعني أن التباين في 0.4872R =معامل التحديد ) الصناعي في العاصمة عمان. وقيمة

( من التباين في أداء المنظمات الصناعية، حيث %48.7)كورونا التداعيات االجتماعية لجائحة 

ح ( sig= 0.00( عند مستوى الداللة )118.365) إلى( لها وصلت Fأن تحليل التباين أن قيمة ) يوض 

 (.  a≤ 0.05مستوى )وهذا يؤكد أهمية االنحدار عند 

ويالحظ من نتائج التحليل السابق وجود أثر ذو داللة إحصائية لتداعيات االجتماعية لجائحة 

على أداء المنظمات الصناعية في القطاع الصناعي في العاصمة عمان عند مستوى الداللة  كورونا

(a≤ 0.05 من وجهة نظر المدراء حيث كانت جميع قيم )T  . دالة احصائيا 

كورونا على جائحة ل: ال يوجد أثر للتداعيات السيييييياسيييييية Ho1.3الثالثة: الفرضيييييية الفرعية 

 (.a<0.5األداء المالي والتشغيلي في المنظمات الصناعية في عمان عند )
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 على االداء المالي والتشغيلي السياسيةنتائج اختبار االنحدار البسيط ألثر التداعيات  :(13-4الجدول )

المتغير 
 عالتاب

 ملخص النموذج
Model 

summery 

 تحليل التباين
ANOVA 

 جدول المعامالت

Coefficients 

يلي
شغ

والت
ي 
مال
ء ال

ألدا
ا

 

R 

معامل 
 االرتباط

2R
 

معامل 
 التحديد

F 

 المحسوبة
درجة 
 الحرية
D.F 

Sig F* 

مستوى 
 الداللة

 
 β البيان

 
الخطأ 
 المعياري
S. E 

B 

 

t 

 المحسوبة

Sig 

T* 

مستوى 
 الداللة

0.538 0.289 63.287 1 0.000 
التداعيات 
 السياسية

0.669 0.019 0.433 18.08 0.000 

( %53.8(، مما يعني أن هناك قيمة ارتباط مؤثرة )R= 0.538( أم قيمة )13-4الجدول ) يوض ح

وأداء المنظمات الصناعية في القطاع كورونا تعتبر متوسطة بين التداعيات السياسية لجائحة 

(، مما يعني أن التباين في 0.2892R =العاصمة عمان. وقيمة معامل التحديد )الصناعي في 

 يوض ح( من التباين في أداء المنظمات الصناعية، حيث %28.9)كورونا التداعيات السياسية لجائحة 

( وهذا sig= 0.00( عند مستوى الداللة )63.287) إلى( لها وصلت Fأن تحليل التباين أن قيمة )

 (.  a≤ 0.05االنحدار عند مستوى )يؤكد أهمية 

ويالحظ من نتائج التحليل السابق وجود أثر ذو داللة إحصائية لتداعيات السياسية لجائحة 

على أداء المنظمات الصناعية في القطاع الصناعي في العاصمة عمان عند مستوى الداللة  كورونا

(a≤ 0.05من وجهة نظر المدراء حيث كانت جميع قيم )T  احصائيا . دالة 
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 :الفصل الخامس
 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 مقدمة  5-1

 في هذا الفصل، تمت مناقشة النتائج في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي الستجابات أعضاء

ة أثر التداعيات االقتصادية واالجتماعية والسياسي ، بهدف تحديدمتغيرات الدراسةالعينة على بنود 

لى أداء المنظمات الصناعية في العاصمة عمان، وما هو مدى إدراك إدارة المنظمات ع كورونالجائحة 

 الصناعية لهذه التداعيات.

 مناقشة النتائج  5-2

 الدراسة لعينةالنتائج المتعلقة في التحليل الوصفي 

تكونت عينة الدراسة من المدراء الشاغلين في المناصب اإلدارة الثالث والتي تختص في اتخاذ 

القرار في المنظمات الصناعية في العاصمة عمان، واظهرت النتائج أن الصفات الوظيفية لهؤالء 

سنة،  45أقل  –سنة  35من (، وأن تتراوح أعمار هؤالء % 90المدراء هو غالبيتهم ذكور وبنسبة )

سنة خبرة في إدارة المنظمات 15أكثر من  إلىأقل سنوات 10وتتراوح سنوات الخبرة لديهم من 

 ى وظيفي مدير عام.، تحت مسم  بكالوريوسالصناعية، وتبلغ الدرجة العلمية لغالبيتهم 

 النتائج المتعلقة في التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

 كوروناة أن تداعيات جائح ،دراسةتبين من خالل االطالع على نتائج التحليل الوصفي في هذه ال

 العينة راءآلوكانت قيم المتوسطات الحسابية متوسطة، والسياسية( كانت  )االقتصادية واالجتماعية

 على مقياس( 3.42(، بمتوسط كلي مقداره )3.29، 3.54، 3.65التوالي ) على الدراسةموضوع 
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أداء  علىكورونا تداعيات لجائحة  على وجود متوسطالمستوى  إلىليكرت الخماسي والذي يشير 

  المنظمات الصناعية في عمان.

داء أن أ ،دراسةمن خالل االطالع على نتائج التحليل الوصفي في هذه التبين  باإلضافة

يم وكانت قالمنظمات الصناعية في العاصمة عمان )األداء المالي واألداء التشغيلي( كان مرتفع، 

،(، بمتوسط كلي مقداره 3.69، 3.65التوالي ) على الدراسةموضوع  العينة آلراءالمتوسطات الحسابية 

دارة مستوى إدراك اإل على مرتفعالمستوى  إلىليكرت الخماسي والذي يشير  مقياسعلى ، (3.68)

في أداء التشغيلي للمنظمات الصناعية في العاصمة عمان، لكن إدراكها في األداء المالي كان 

 متوسط.

 ائحةجهل يوجد أثر لتداعيات )اإلجابة على سؤال الدراسة الرئيسي األول  يبي نلما سبق  وفقا  

 ، وهو انه يوجد أثر وبدرجة متوسطة. (كورونا على أداء المنظمات الصناعية في عمان

 (كورونا)تداعيات جائحة  المستقل المتغير أبعاد نتائج مناقشة يلي وفيما

جائحة التداعيات االقتصادية ل أن مستوى إلىحيث توصلت النتائج  التداعيات االقتصادية: -1

وجاءت في المرتبة األولى  متوسطةعلى أداء المنظمات الصناعية في العاصمة عمان كانت كورونا 

التأخر في دفع الذمم الدائنة من  إلىكورونا أدت جائحة ، وذلك لألسباب التالية: من حيث األهمية

 لىإكورونا أدت جائحة ، و رواتب الموظفين والتأميناتكورونا خفضت جائحة ، و قبل الموزعين

لموظفين عدد اكورونا قللت جائحة ، و ت في اإلنتاج والعمليات التجارية للشركات الصناعيةصعوبا

 ،حركة إفالس لبعض الشركات الصناعيةكورونا سبب جائحة ، و العاملين في الشركات الصناعية

صول كمية و كورونا خفضت جائحة  وأيضا  ، عمليات تطوير السوق المحليكورونا خفضت جائحة و 

 .في العاصمة عمان لمصانعا ج فيمواد اإلنتا
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القتصادية اهل يوجد أثر لتداعيات )اإلجابة على سؤال الدراسة الفرعي األول  يبي نلما سبق  وفقا  

بدرجة و  لهذه التداعيات ، وهو انه يوجد أثر(كورونا على أداء المنظمات الصناعية في عمانجائحة ل

 متوسطة. 

حة التداعيات االجتماعية لجائ أن مستوى إلىحيث توصلت النتائج : التداعيات االجتماعية -2

 وجاءت في المرتبة الثانية متوسطةعلى أداء المنظمات الصناعية في العاصمة عمان كانت كورونا 

 ،قللت جائحة كورونا طرق الوصول للموارد األساسية للفردالتالية: من حيث األهمية، وذلك لألسباب 

الدخل  فقدان غالبية األفراد إلىأدت جائحة كورونا ، و سلب ا على نفسية األفرادأثرت جائحة كورونا و 

كورونا  أثرت جائحة، ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع إلىكورونا أدت جائحة  ، والمرتبط بأعمالهم

خفضت جائحة كورونا كفاءة األداء بالعمل من خالل وتقليل ، سلب ا على األفراد من الناحية المالية

سببت افة ، باإلضالمدخالت في معرفة ومهارات القوة العاملة، وبالتالي تسبب تكاليف للقطاع العام

 في المنظمات الصناعية في العاصمة عمان. زيادة تكاليف العمالةكورونا جائحة 

الجتماعية اهل يوجد أثر لتداعيات )اإلجابة على سؤال الدراسة الفرعي الثاني  يبي نلما سبق  وفقا  

، وهو انه يوجد أثر لهذه التداعيات وبدرجة (كورونا على أداء المنظمات الصناعية في عمانائحة جل

 متوسطة. 

حة التداعيات االجتماعية لجائ أن مستوى إلىالنتائج  توصلتحيث : التداعيات السياسية -3

ة وجاءت في المرتبة الثالث متوسطةعلى أداء المنظمات الصناعية في العاصمة عمان كانت كورونا 

في  راباضط إلى التدابير المتخذة للتصدي للوباء : أدتالتاليةمن حيث األهمية، وذلك لألسباب 

ن م التدابير المتخذة في الدول األخرى، و أدتتأخير اإلنتاج  إلىمما أدى سالسل اإلنتاج العالمية 

 تلصادرااتواجه  ، وةوبين الدول المستوردإغالق المطارات بينها  إلى للتصدي للوباء قبل الحكومة
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لتدابير ا ، و أدتأسواقها إلىتدفق المنتجات األردنية  في بعض الدول مععوائق فنية من الوطنية 

معيقات إدارية  الدولالخارجي، تضع بعض  في سلوك المستهلك تغييرات إلى المتخذة للتصدي للوباء

 من قبل الحكومة التدابير المتخذة ، أدتكورونا ائحة اثناء ج أو جمركية أمام الصادرات األردنية

تدابير ال إلى أن غالق حركة الواردات من الدول األخرى، باإلضافةإبتباطء وحتى  للتصدي للوباء

وقف اإلجراءات الجمركية للمواد الخام التي  إلى أدت للتصدي للوباء من قبل الحكومة المتخذة

 تستوردها أو تصدرها المنظمات الصناعية في العاصمة عمان.

لسياسية اهل يوجد أثر لتداعيات )اإلجابة على سؤال الدراسة الفرعي الثالث  يبي ن؛ لما سبق وفقا  

جة هذه التداعيات وبدر نه يوجد أثر لأ، وهو (كورونا على أداء المنظمات الصناعية في عمانجائحة ل

 متوسطة. 

 (أداء المنظمات الصناعية) التابع المتغير أبعاد نتائج مناقشة يلي وفيما

غيلي داء التشمستوى إدراك المدراء في األ أن إلىحيث توصلت النتائج : األداء التشغيلي -1

وجاءت في المرتبة األولى من حيث األهمية،  مرتفعةللمنظمات الصناعية في العاصمة عمان كانت 

هتم اإلدارة تتستهدف الشركة العمليات الداخلية من إليجاد نقاط التميز لها، و وذلك لألسباب التالية: 

إلدارة بالرقابة تهتم ا، بوجود لجنة تدقيق للمحافظة على مستوى مصداقية البيانات المرتبطة بالشركة

سعى الشركة بااللتزام بجودة اإلنتاج وفق معايير ومواصفات عالمية، ، تالشركةأداء المؤسسية على 

نتاج حصة سوقية، وتهتم الشركة بحسين عمليات اإل تتبع الشركة سياسات االستثمار لتحقيق أكبرو 

د عمل الشركة على فتح أسواق داخلية وخارجية لتحقيق عوائبشكل مستمر لتحقيق الميزة التنافسية، 

 .مجزية للشركة
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ظمات داء المالي للمنمستوى إدراك المدراء في األ أن   إلىحيث توصلت النتائج : األداء المالي -2

وجاءت في المرتبة الثانية من حيث األهمية، وذلك  متوسطةالصناعية في العاصمة عمان كانت 

لألرباح ة يتم مقارنة البيانات الماليمتوسط وهي: ألن اإلجراءات التالي جميعها يتم تطبيقها بمستوى 

، همينتهتم اإلدارة بتوزيع أرباح على المسا، و على مدار السنوات لمقارنة النسب المئوية لقيم الربحية

ب تتبع اإلدارة األخطاء في األسالي، و تهتم اإلدارة بالمحفظة االستثمارية لتحقيق عوائد ومكاسبو 

مدينة الشركات على الذمم ال تحصيل، و المحاسبية على مدار السنة المالية دون تركها دون سبب مقنع

لخطط تعرض الشركة ا، و للطرف الثالث في الوقت المحدد مما يقلل المبالغ المستحقة على اآلخرين

في إعداد  ع اإلدارة معايير المحاسبة الدوليةتتب  إلى ، باإلضافة المستقبلية في التقارير السنوية لها

 ية.في المنظمات الصناع البيانات المالية والمحاسبية

 الدراسة لفرضياتالنتائج المتعلقة في التحليل الوصفي 

نحدار قام الباحث باختبار صالحية البيانات لتحليل االإلظهار النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 

هرت نتيجة أظأنها باإلضافة ، ا  طبيعي توزيعا   موزعةالدراسة  مجاالت ن أن  تبي  ، حيث الخطي المتعدد

( 10يتجاوز معامل التضخم عدا القيمة ) أالحيث يجب بين المتغيرات،  طاالرتباالتباين الخطي في 

 (، حيث أن معظمها لم تتجاوز هذا الحد.0.05أن يكون أ كبر من ) Toleranceو

 على نتائج االختبارات تبين الالتي: ا  وبناء

أثير المتعلقة بالفرضية الرئيسية األولى وجود ت النتائجأظهرت : الفرضية الرئيسية األولى -1

أداء  ى)التداعيات االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية( عل كوروناجائحة  إحصائي مهم لجميع أبعاد

، ومستوى الداللة (0.487)التحديد  حيث يكون معاملالمنظمات الصناعية في العاصمة عمان. 

ى أن التداعيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية لجائحة (. وهذا يدل عل0.05) اإلحصائية أقل من
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 لىإلها تأثير واضح على أداء المنظمات الصناعية في العاصمة عمان، وأن هذا األثر أدى كورونا 

وتتفق هذه الدراسة مع  للمنظمات.والتشغيلي ضعف في األداء المالي 

, 2020)Ozili and Arun020; , 2GÜNAY and AÇIKGÖZ(. 

األولى وجود تأثير  الفرعيةأظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية  الفرعية األولى: الفرضية -2

أداء المنظمات الصناعية في العاصمة  ىعلكورونا للتداعيات االقتصادية لجائحة إحصائي مهم 

(. وهذا يدل 0.05) اإلحصائية أقل من، ومستوى الداللة (0.172)التحديد  حيث يكون معاملعمان. 

لها تأثير واضح على أداء المنظمات الصناعية في كورونا على أن التداعيات االقتصادية لجائحة 

العاصمة عمان، وأن هذا األثر أدى إلى ضعف في األداء المالي والتشغيلي للمنظمات. وتتفق هذه 

 ;AÇIKGÖZ and GÜNAY, 2020; Ozili and Arun, 2020; ZOU, et al., 2020) الدراسة مع 

Liu, et al., 2020; Bartik, et al., 2020; Nicola, et al, 2020; Halikiopoulou  , 2020 Donthu 

and Gustafsson, 2020). 

وجود تأثير  ةالثاني الفرعيةأظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية  :الثانيةالفرعية  الفرضية -3

أداء المنظمات الصناعية في العاصمة  ىعلكورونا للتداعيات االجتماعية لجائحة إحصائي مهم 

(. وهذا يدل 0.05) ، ومستوى الداللة اإلحصائية أقل من(0.487)التحديد  حيث يكون معاملعمان. 

ي ت الصناعية فلها تأثير واضح على أداء المنظماكورونا على أن التداعيات االجتماعية لجائحة 

ضعف في األداء المالي والتشغيلي للمنظمات. وتتفق هذه  إلىالعاصمة عمان، وأن هذا األثر أدى 

)Li, 2020; Ozili and Arun, 2020; GÜNAY and AÇIKGÖZ ,التالية: مع الدراساتالدراسة 

, Nicola; ., 2020et al Rey,-Rodríguez, 2020; Donthu and Gustafsson; 2020 et al.

), 2020et al. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%26%23x000dc%3BNAY%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32283904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A%26%23x000c7%3BIKG%26%23x000d6%3BZ%20%26%23x000d6%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32283904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A%26%23x000c7%3BIKG%26%23x000d6%3BZ%20%26%23x000d6%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32283904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%26%23x000dc%3BNAY%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32283904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%26%23x000dc%3BNAY%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32283904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A%26%23x000c7%3BIKG%26%23x000d6%3BZ%20%26%23x000d6%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32283904


67 

 

وجود تأثير  ةالثاني الفرعيةأظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية  :الثالثةالفرعية  الفرضية -3

أداء المنظمات الصناعية في العاصمة عمان.  ىعلكورونا للتداعيات السياسية لجائحة إحصائي مهم 

(. وهذا يدل على 0.05) ، ومستوى الداللة اإلحصائية أقل من(0.289)التحديد  حيث يكون معامل

لها تأثير واضح على أداء المنظمات الصناعية في العاصمة كورونا أن التداعيات السياسية لجائحة 

ضعف في األداء المالي والتشغيلي للمنظمات. وتتفق هذه الدراسة  إلىعمان، وأن هذا األثر أدى 

 )Ozili and Arun, 2020; GÜNAY and AÇIKGÖZ ;2020 ,التاليةمع الدراسات 

), 2020Halikiopoulou. 

 االستنتاج  5-3

بناء على مناقشة نتائج متغيرات وفرضيات الدراسة والتي تهدف لمعرفة مستوى وطبيعة أثر 

مة على المنظمات الصناعية في العاص كوروناالتداعيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية لجائحة 

لى قوة وهذا يدل ععمان، تبين أن المنظمات تأثرت بهذه التداعيات لكن هذا األثر بنسبة متوسطة، 

ومدى إدراكهم المرتفع في إدارة المنظمات الصناعية في العاصمة المنظمات الصناعية األداء لمدراء 

، لكن هذا األثر ضعف ار اقتصاد هذه المنظماتعمان، بحيث لو أن هذا األثر كان مرتفعا النه

 .الجاني في األداء المالي مما أظهرت نتيجته متوسطة

 التوصيات 5-4

 للمنظمات الصناعية:التالية توصيات الالدراسة  تقدملما سبق  وفقا  

إعداد  ناءأثمعايير المحاسبة الدولية  تطبيق ينبغي على المنظمات الصناعية إعادة النظر في -

 .لها انات المالية والمحاسبيةالبي

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%26%23x000dc%3BNAY%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32283904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A%26%23x000c7%3BIKG%26%23x000d6%3BZ%20%26%23x000d6%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32283904
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األخطاء في األساليب المحاسبية على مدار السنة ينبغي على المنظمات الصناعية تصحيح  -

 .دون سبب مقنع تخطيها وعدمالمالية 

 .كورونا بعد ينبغي على المنظمات الصناعية إعادة تشكيل محفظة استثمارية تناسب العهد ما -

ير عرض الخطط المستقبلية في التقار النظر في طريقة دة ينبغي على المنظمات الصناعية إعا -

 .السنوية لها

 ة والنسبالسنويمقارنة البيانات المالية لألرباح  قةيتغير طر ينبغي على المنظمات الصناعية  -

 .المئوية لقيم الربحية

 .فتح أسواق داخلية وخارجية لتحقيق عوائد مجزيةينبغي على المنظمات الصناعية ب -

 المنظمات الصناعية إعادة النظر في سياسات االستثمار والحصص السوقية لهم.ينبغي على  -

 توصيات مستقبلية

 جلأالعمل على إجراء هذه الدراسة مرة أخرى ولنفس القطاع الصناعي لكن لمحافظة أخرى من  -

 تعميم هذه النتائج على القطاع الصناعي في األردن ككل.

 وعمل دراسات تفيد القطاع الصناعي بشكل عام. اكورونالبحث عن التداعيات أخرى لجائحة  -

عمل دراسة مستقبلية عن التداعيات السياسية وأثرها على القطاع السياحي في األردن كون هذا  -

 بسبب السياسات الدولية. تضررا   أكثرالقطاع 
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 (: أداة الدراسة االستبانة بعد التحكيم2الملحق )

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

 ...تحية طيبة وبعد

ـ: تقوم الباحثة بدراسة ميدانية بعنوان  كورونا على أداء المنظمات جائحةأثر تداعيات " : ب

وذلك كمتطلب لحصولها على درجة الماجستير من كلية األعمال تخصص "، الصييناعية في عمان

يرجى التكرم باإلجابة عن فقرات االســـتبانة بدقة وموضـــوعية لما اإلدارة في جامعة الشرر  اووسر . 

نجاح هذه الدراســــة،  علما بأن هذه االســــتبانة هي لغرض البحث العلمي لرأيكم من أهمية في إتمام وا 

 .فقط، وسيتم التعامل مع البيانات التي ستدلون بها بسرية تامة

 شاكرين حسن تعاونكم

 الباحث
 السامرائيمريم رياض 
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 األول: بيانات عامة. الجزء

 االجتماعي النوع

   .ذكر .أنثى 

 العمر

  سنة. 25أقل من  25-  سنة. 35أقل 

 35-  سنة 45اقل.    45 فأكثر. سنة   

 عدد سنوات الخبرة في المنظمة

  سنوات 5أقل من .           5-  سنوات 10أقل من.          

 10-  سنة 15أقل من  .     15 .سنة فأكثر 

 الدرجة العلمية 

                   .دبلوم بكالوريوس .     

  .ماجستير               دكتوراه   .  

 المسمى الوظيفي:

  رئيس مجلس إدارة    .                   .نائب رئيس مجلس إدارة  

  مدير عام   .نائب مدير عام   
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 القسم الثاني: محاور الدراسة

 في الخانة التي تمثل وجهة نظرك X فيما يلي مجموعة من العبارات، يرجى وضع إشارة

 الفقرة

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1 2 3 4 5 

 روناو المتغير المستقل: تداعيات جائحة ك

 التداعيات االقتصادية -1

 صعوبات في إلى كوروناأدت جائحة   .1
للشركات  العمليات التجاريةو  نتاجاإل

 الصناعية. 

     

 لبعض إفالسحركة  كوروناســـــــــبب جائحة   .2
 .الشركات الصناعية

     

عمليات تطوير  كوروناخفضـــــــــــــــت جائحة   .3
 السوق المحلي.

     

كمية وصــــول مواد  كوروناجائحة  خفضــــت  .4
 اإلنتاج في للمصانع.

     

رواتب الموظفين  كوروناجائحة  خفضـــــــــــــت  .5
 .والتأمينات

     

ـــاأدت جـــائحـــة   .6 التـــأخر في دفع  إلى كورون
 الذمم الدائنة من قبل الموزعين.

     

ــــــت  .7 ــــــاجــــــائحــــــة  قلل  عــــــدد الموظفين كورون
 العاملين في الشركات الصناعية.

     

  االجتماعيةالتداعيات  -2

      .زيادة تكاليف العمالة كوروناسببت جائحة   .1

ارتفـــاع نســــــــــــــبـــة  إلى كورونـــاأدت جـــائحـــة   .2
 البطالة في المجتمع.

     

ن م على األفرادســــــــلب ا  كورونات جائحة أثر   .3
 الناحية المالية.
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 الفقرة

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1 2 3 4 5 

فقــــدان غــــالبيــــة  إلىكورونــــا أدت جــــائحــــة   .4
 الدخل المرتبط بأعمالهم. األفراد

     

طرق الوصــــول للموارد كورونا قللت جائحة   .5
 األساسية للفرد.

     

على نفســــــــــــــية كورونا ســــــــــــــلب ا ت جائحة أثر   .6
 .األفراد

     

كفاءة األداء بالعمل كورونا خفضت جائحة   .7
وتقليـــــل المـــــدخالت في معرفـــــة من خالل 

 تســــــــــــــبــبوبــالتــالي ومهــارات القوة العــاملــة، 
 تكاليف للقطاع العام.

     

  السياسيةالتداعيات  -3

1.  
 من قبــــل الحكومــــة التــــدابير المتخــــذة أدت

 إغالق المطارات بينها إلى للتصــــدي للوباء
 .ةوبين الدول المستورد

     

2.  
 عوائق فنيةمن الوطنية  تالصــــــــــادراتواجه 

ـــــــدول مع ـــــــدفق المنتجـــــــات  في بعض ال ت
 .أسواقها إلىاألردنية 

     

3.  
الــــدول معيقــــات إداريــــة أو تضــــــــــــــع بعض 

اثنــاء  جمركيــة أمــام الصــــــــــــــــادرات األردنيــة
 .كوروناجائحة 

     

4.  
 من قبــــل الحكومــــة التــــدابير المتخــــذة أدت

بتباطء وحتى اغالق حركة  للتصـــدي للوباء
 الواردات من الدول األخرى.

     

5.  
 من قبــــل الحكومــــة التــــدابير المتخــــذة أدت

وقف اإلجراءات  إلى للتصـــــــــــــــــــدي للوبــــــاء
 الجمركية للمواد الخام.

     

6.  
 لىإ التدابير المتخذة للتصــــــــــدي للوباء أدت

ما مفي ســالســل اإلنتاج العالمية  اضــطراب
 في الدول األخرى.تأخير اإلنتاج  إلىأدى 
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 الفقرة

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1 2 3 4 5 

7.  
 لىإ التدابير المتخذة للتصــــــــــدي للوباء أدت

      .الخارجي في سلوك المستهلك تغييرات

 المتغير التابع: أداء المنظمات الصناعية
 األداء المالي -1

الخطط المســـــــــــــتقبلية في تعرض الشـــــــــــــركة   .1
 لها.التقارير السنوية 

     

مقــارنــة البيــانــات المــاليــة لألربــاح على يتم   .2
مدار الســـــنوات لمقارنة النســـــب المئوية لقيم 

 .الربحية

     

تتبع اإلدارة معايير المحاســــــــــــــبة الدولية في   .3
 .إعداد البيانات المالية والمحاسبية

     

ــــــب تتبع اإلدارة األخطــــــاء في   .4 األســــــــــــــــــــالي
المحاســــــــبية على مدار الســــــــنة المالية دون 

 .تركها دون سبب مقنع

     

ل الشــــــــــــــركات على الذمم المدينة يحصــــــــــــــت  .5
للطرف الثالث في الوقت المحدد مما يقلل 

 .المبالغ المستحقة على اآلخرين

     

تهتم اإلدارة بالمحفظة االســــــــتثمارية لتحقيق   .6
 .عوائد ومكاسب

     

      .إلدارة بتوزيع أرباح على المساهمينتهتم ا  .7

 األداء التشغيلي -2

داء أتهتم اإلدارة بالرقابة المؤســـــــســـــــية على   .1
 .الشركة

     

 تســــــــــتهدف الشــــــــــركة العمليات الداخلية من  .2
 إليجاد نقاط التميز لها.

     

عمل الشــــــــــــــركة على فتح أســــــــــــــواق داخلية   .3
 .وخارجية لتحقيق عوائد مجزية للشركة
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 الفقرة

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1 2 3 4 5 

تهتم اإلدارة بوجود لجنــة تــدقيق للمحــافظــة   .4
على مســــــتوى مصــــــداقية البيانات المرتبطة 

 بالشركة.

     

تتبع الشــــركة ســــياســــات االســــتثمار لتحقيق   .5
 حصة سوقية. أكبر

     

تهتم الشركة بحسين عمليات اإلنتاج بشكل   .6
 مستمر لتحقيق الميزة التنافسية.

     

تســـعى الشـــركة بااللتزام بجودة اإلنتاج وفق   .7
 معايير ومواصفات عالمية.

     

 

 


