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Abstract 
 

This study aimed to identify the impact of the Corona pandemic on the values and behaviours of young 

people in light of the current circumstances. The study sample consisted of (70) young men and women, 

they were selected in a stratified random manner. The descriptive survey method was used in the current 

research. The descriptive survey method was used in the current research. To achieve the research 

objectives, a questionnaire was developed, and its validity and reliability were confirmed, The results 

showed that the impact of the Corona pandemic on the values and behaviours of young people in light 

of economic conditions was high, and in light of social conditions, it was moderate, The results of the 

study also showed that there were statistically significant differences at the significance level (α ≤ 0.05) 

according to the gender variable in favour of the male category And there were no statistically 

significant differences according to the educational qualification variable, and there were no statistically 

significant differences according to the years of experience variable, In light of these results, the study 

recommended the necessity of paying attention to the youth category, as it is a source of the state’s 

strength, and working on its development and preparation to be able to adapt to future crises So that it 

becomes an active element capable of dealing with any crisis that may pass at the economic or social 

level, In addition to conducting more studies on the impact of the Corona pandemic on the values and 

behaviours of young people and what it caused in changing the value system in society for all, especially 

among the youth group. 
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 وسلوكيات الشباب في ضوء الظروف الراهنةأثر جائحة كورونا على قيم 

 
 ختام صمادي

 

 

  ملخصال

هذه الدراسة إلى التعرف بأثر جائحة كورونا في قيم وسلوكيات الشباب في ضوء الظروف الراهنة، وتكّونت عينة الدراسة  هدفت

ً وشابة، إذ تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية، وقد تم استخدام المنهج 70من ) الوصفي المسحي في البحث الحالي، ( شابا

 ولتحقيق أهداف البحث تم تطوير استبانة، كما تم التأكد من صدقها وثباتها.

أظهرت النتائج أن أثر جائحة كورونا في قيم وسلوكيات الشباب في ضوء الظروف االقتصادية جاء مرتفعاً، وفي ضوء    

( α≤ 0.05دراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الظروف االجتماعية جاء متوسطاً، كما أظهرت نتائج ال

تبعاً لمتغير الجنس لصالح فئة الذكور،  ووجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، وعدم وجود فروق ذات 

 داللة إحصائية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة. 

أوصت الدراسة في ضوء تلك النتائج  بضرورة االهتمام بفئة الشباب باعتباره مصدر قوة الدولة، والعمل على تنميته، وإعداده    

ليكون قادراً على التكيف مع أزمات مستقبلية ، بحيث يصبح عنصر فاعل قادر على التعامل مع أية أزمة قد تمر على الصعيد 

ضافة إلى إجراء المزيد من الدراسات حول أثر جائحة كورونا على قيم وسلوكيات الشباب، وما االقتصادي أو االجتماعي، باإل

 تسببت به من تبدل في المنظومة القيمية لدى المجتمع ككل وبالذات لدى فئة الشباب.

 .  الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا ، القيم، السلوكيات، الشباب 
 

 

 المقدمة

 أن استطاعت أنها إذ التاريخ، مجرى من غيّرت التي واألوبئة والجوائح، األزمات، من بالكثير المعاصر تاريخه في العالم مرّ 

 منظومة في تؤثر أن وتمكنت المجتمعات، وإمكانيات الدول قدرات قاست اختبارات باعتبارها العالمية، القوى موازين في تلعب

 . المجتمعية الشرائح مختلف لدى والقيم واالتجاهات، والميول، األذواق،

 ً ً  يعرف ما أو كورونا جائحة أطلت وحديثا  من سابقاتها معظم عن تميزت أنها إذ أجمع، العالم على بظاللها 19 كوفيد بـ عالميا

 الطبية البحثية الهيئات وقفت وأحجام أشكال إلى الفيروسية محتوياتها وتمحور للحدود، عابرة كانت أنها في والجوائح، األزمات

 على االتفاق وعدم المستمرة، التغيير سياسات أجمع العالم دول على فرض الذي السريع التحور ذلك أمام صدمة حالة في

 .(2020 ضياء،) الجائحة لتلك التصدي في األممي العمل منها ينبثق موّحدة رؤية أو أسلوب، أو استراتيجية،

 االقتصادية، الظروف مجمل على بظاللها لتلقي امتدت بل فحسب، الوبائي – الصحي الوضع على الجائحة تلك أثر يقتصر ولم

 البطالة معدالت وارتفاع االقتصادية، القرارات في والتخبط العشوائية من بحالة تسببت أنها إذ العالم، بها مرّ  التي واالجتماعية

 اإليفاء على القطاعات تلك قدرة عدم بسبب العاملين عن واالستغناء االقتصادية، القطاعات إغالق نتيجة هندسية بمتوالية

 العامين خالل األرواح ماليين حصدت التي الجائحة ظروف ظل في اإلنتاج حركة عن توقفوا الذين العاملين بمستحقات

 .(2020 حسين،)  الماضيين

 من مهمة جزئية ألغت التي الكمامة بلبس المتمثل والحذر الحيطة وأخذ األفراد، بين االجتماعية المسافة مبدأ سيادة على عالوة

 المجتمع، أفراد بين التفاعل أواصر إلغاء إلى ذلك خالل من الجائحة فاستطاعت المعبرة، ولغته الوجه تعابير وهي أال الجسد لغد

 مسبوقة، غير خطوة في بُعد عن والتعليم والعمل، الرقمية، إلى العالم وتحّول المجتمعي، التواصل من اإلمكان قدر والتخفيف

 في كورونا لجائحة الواضح األثر إلى أشارت التي الدراسات من الكثير ذلك يؤكد ما ولعل العربية، مجتمعاتنا في وخاصة

 السلبية االتجاهات من مفعمة بيئة ضمن خاص بشكل األفراد وممارسات ولتصرفات عام، بشكل للمجتمع السلوكية المنظومة

 ويأتي ، الدولة وإمكانيات بقدرات الثقة جانب وفقدت جهة، من واألمان األمن عنصر فقدت التي المجتمعية الشرائح بين السائدة
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 تلك أهم ولعل يرام، كما تسير األمور وأن األشياء، بنمطية تؤمن ال التي الماهر السابح بعقالنية التشبث نحو كخطوة ذلك

  ,2020)حسين( ودراسة ،(Croeer, 2021) كرويير دراسة الدراسات؛

  الدراسة مشكلة   

 التخفيف على دؤوب وبشكل تعمل بحيث وإمكانيات، قدرات من تملكه ما بكل كورونا جائحة آثار تخطي إلى المجتمعات تسعى

 وانقطاع االقتصاد، لعجلة تعطيل من الجائحة به ساهمت ما إصالح ومحاولة الحياة، ديمومة يضمن وبما الجائحة، تلك وطأة من

 التمحور من حالة وجود الباحثة الحظت الشباب، فئة وسلوكيات قيم إلى وبالنظر أجمع، العالم في واإلنتاج التزويد سالسل في

 السياسات بمجمل ثقتهم وضعف بينهم، فيما والتواصل التفاعل مستوى ضعف إلى باإلضافة العمل تجاه وسلوكياتهم قيمهم في

 بالسيجارة يعرف ما إلى وجنوحهم الفئة، تلك لدى االستهالك قيمة وزيادة الجائحة، أثناء ممارستها تم التي االقتصادية

 التخفيف بعد خاصة الزواج عن الشباب عزوف ذلك إلى أضف منها، كبيرة كميات واستهالك التبغ، مكان حلت التي االلكترونية

ً  الحكومي للعمل التوجه إلى جدي وبشكل التفكير على عالوة الجائحة، أثناء فرضها تم التي القيود من  المهني العمل عن عوضا

 األمن قيم الجائحة أثناء فيها تالشت التي الخاصة القطاعات في الشباب العاملين عن االستغناء لموجات كنتيجة وذلك الحّر،

 قيم في كورونا جائحة أثر في البحث بمكان األهمية من كان لذا الجائحة، بداية منذ لها تعرضت التي اإلغالقات بحكم الوظيفي

 جائحة أثر على يؤكد ما ولعل الجائحة، بعد ما ظروف نعيش نحن وخاصة الراهنة، الظروف ظل في الشباب وسلوكيات

 ومنظمة( ،(2020) العرب النقابيين القادة  أكاديمية ،(2020)حسين من؛ كل دراسة نتائج الشباب قيم على كورونا

 ,2020).اليونسيف

 الدراسة أسئلة

 عن اإلجابة خالل من الراهنة، الظروف ظل في الشباب وسلوكيات قيم على كورونا جائحة بأثر التعرف إلى الدراسة تسعى

  :اآلتية األسئلة

 ؟ الراهنة الظروف ظل في الشباب وسلوكيات قيم على كورونا جائحة أثر ما: األول السؤال -

 الستجابات الحسابية المتوسطات بين (α≤ 0.05) الداللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد هل: الثاني السؤال - 

 والمؤهل الخبرة، وسنوات الجنس،) لمتغيرات تعزى الشباب وسلوكيات قيم على كورونا جائحة أثر نحو الدراسة عينة أفراد

 ؟( العلمي

  الدراسة أهداف

  : يلي ما تحقيق إلى الحالية الدراسة تهدف

 والتي الراهنة الظروف ظل في خاصة الشباب وسلوكيات قيم على وتأثيرها كورونا، جائحة مجال في جديدة معرفة إضافة -

 .واالجتماعية االقتصادية بالظروف تتمثل

 الستيعاب واالجتماعية االقتصادية أنظمتهم بيئة تهيئة على الميادين مختلف في والسياسات القرار اتخاذ على القائمين مساعدة -

 .الشباب وسلوكيات قيم

 جوانب وضبط أنفسهم، الشباب مع القطاعات مختلف في بالشباب المعنية المؤسسات بين التناغمية من حالة توليد على العمل - 

 واالجتماعية االقتصادية الظروف ضوء في الشباب فئة لدى بها والنهوض القوة جوانب تعزيز على والعمل ومعالجتها الضعف

  .المحيطة

  الدراسة مصطلحات
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 :اآلتية المصطلحات الدراسة تضمنت

 والمعروف حادال الرئوي االلتهاب لمرض المسبب للفيروس العالمية الصحة منظمة أطلقته الذي األسم هي كورونا: جائحة -

 بعد جائحة إلى ءوبا من المرض ذلك تسمية تغيّرت وقد عالمية، كجائحة العالمية الصحة منظمة أعلنته والذي ،( كورونا) باسم

 .(UNHCR) انتشاره بداية الصين في ظهوره بعد العالم دول جميع إلى هائلة وبسرعة تمدّده

 نتيجة تكون والتي واتجاهاتنا، رغباتنا، نحو توجيهنا على بالعمل تقوم التي العقلية األحكام من المجموعة تلك هي: قيم -

  .(2019 البحر،) سلوكياته تحريك على تعمل بحيث به المتعايش المجتمع من الفرد الكتساب

 (2016 الطويل،) يواجهه مواقف أي تجاه الفرد لدى تظهر التي االستجابة أشكال جميع هي سلوكيات: -

ً  35 -18 بين اعمارها تترواح مجتمعية فئة هي الشباب: -  .(2015 السيد،) عاما

 الدراسة حدود

   :يلي ما الدراسة حدود تضمنت

 .الخاصة االقتصادية القطاعات في العاملين الشباب البشرية: الحدود -   

  .2022 العام من الثاني النصف الزمانية: الحدود  -  

  .إربد محافظة في التجارية المراكز المكانية: الحددود  -  

  الصلة ذات السابقة الدراسات

ً  الجزء هذا سيتضمن      ً  مرتبة واألجنبية، منها العربية عليها، االطالع تمّ  التي السابقة للدارسات عرضا  األحدث من تاريخيا

 :اآلتي النحو على وذلك االقدم الى

 للقادة موجه استبيان خالل من الشباب على كورونا جائحة أثر قياس إلى هدفت دراسة (Croeer,2021) كرويير أجرى

ً ( 250) من الدراسة عينة تكونت. افريقيا وشمال االوسط الشرق منطقة في ايبرت فريدريش مؤسسة في الشباب  وشابة، شابا

ً  منهجاً  الدراسة منهج وكانت فقرة،( 45) من مكون استبيان استخدام وتم  فترة أثناء الشباب على الجائحة أثر قاس مسحياً  وصفيا

 واالجتماعية االقتصادية الشباب بأدوار كورونا جائحة ألحقته الذي السلبي األثر إلى الدراسة خلصت وقد ،2020 عام عيشهم

  . والعمل التعليم مجال في ةوخاص

 المنطقة في الشباب على كورونا جائحة أثر قياس إلى هدفت مسحية دراسة (ASCWA, 2021) اسكوا منظمة وأجرت

ً ( 381) الدراسة عينة تكونت. العربية  مستويات ارتفاع إلى الدراسة نتائج خلصت وقد العربية، المنطقة في موزعين وشابة شابا

 التسرب نسب تزايد إلى الدراسة أشارت كما ،%42.1 بلغت الشابات صفوف وبين ،%19.5 بلغت الشباب صفوف بين البطالة

  . بُعد عن التعليم إلى العالم تحّول خضم في وذلك% 19.1 الى لتصل التعليم من

 بعد، عن التعليم  على كورونا جائحة فرضتها التي المعوقات أهم عن التعرف إلى هدفت دراسة( 2021) مصطفى أجرى كما

ً ( 143) من الدراسة عينة وتكونت فقرة،( 42) من تكونت استبانة تطوير تم الدراسة أهداف ولتحقيق  وتوصلت ومعلمة، معلما

 بتطوير الدراسة وأوصت مرتفعة، جاءت بعد عن التعليم على كورونا جائحة فرضتها التي المعوقات أن إلى الدراسة نتائج

 . بالتعليم العمل حقل في استمراريتهم لضمان وذلك معارفهم، وتنمية للمعلمين، والتكنولوجية التدريبية، البرامج

 منظور من واالقتصادية واالجتماعية الصحية الجوانب على كورونا جائحة آثار تحليل إلى هدفت بدراسة( 2020) حسين وقام

. المسحي المنهج على الدراسة هذه استندت وقد ،2022 العام هذا حتى المملكة، في الجائحة انتشار فترة خالل االجتماعي النوع
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ً ( 1300) من الدراسة عينة تكونت  تلك بآثار يتعلق فيما المجتمعي الوعي نشر ضرورة إلى الدراسة خلصت وقد وشابة، شابا

  .التطوعي بالعمل يتعلق فيما خاصة المجتمع مؤسسات في الشباب دمج محاولة الجائحة،

 وجهة من الشباب لدى الجامعي التعليم على كورونا جائحة أثر بيان إلى هدفت بدراسة (Muacevic,2020) مواسيفيك قام كما

 هذه في الكمي المنهج استخدام تم وقد تدريس، هيئة عضو( 360) من الدراسة عينة وتكونت التدريس، هيئة أعضاء نظر

 انتشار من الشباب لدى القلق هي التدريس هيئة أعضاء عمل على تأثيراً  الجائحة مظاهر أهم أن النتائج أظهرت وقد الدراسة،

ً  أثراً  للجائحة كان كما الجامعات، في الدراسة بشأن التعليم وزارة وتعميمات وقرارات الوباء،  وأسلوب خطط على متوسطا

ً  األثر هذا كان وقد العلمية؛ ومشاركاتهم التدريس هيئة ألعضاء التدريس  لعضو العملية والخبرة العلمية الدرجة بحسب متفاوتا

 واستراتيجيات ُسبل تجاه قوية إيجابية اتجاهات بالجامعات التدريس هيئة ألعضاء أن البحث نتائج بّينت وقد. التدريس هيئة

 .كورونا جائحة لمواجهة الدولية الجامعات طبقتها التي األكاديمي التطوير

 من األردنية الجامعات طلبة تواجه التي والصعوبات التحديات أهم عن الكشف إلى( 2020) والعودات الصبح، دراسة وهدفت

 من عدد قياس طريق عن الجائحة أعباء نتيجة( الخاصة الزرقاء وجامعة البيت، اّل اليرموك، جامعة) السوريين الالجئين

 وذلك والصعوبات، التحديات تلك على المستقلة المتغيرات بعض أثر على الكشف عن فضالً  بالدراسة، العالقة ذات المؤشرات

ً ( 15012) من الدراسة عينة تكونت حيث إحصائية، أساليب عدة وباستخدام التحليلي، الوصف المنهج على باالعتماد  طالبا

 الدراسة تكاليف لتوفير اقتصادية دعم وبرامج ونفسية، إرشادية تعليمية برامج تنفيذ ضرورة إلى الدراسة خلصت وقد وطالبة،

 الدراسة أوصت كما المضيف، المجتمع بأفراد مقارنة بالجائحة تأثرا أكثر كانوا الالجئين وأن بُعد، عن التعلم من الناجمة

  .المضيف والمجتمع الالجئين لدى اإللكتروني التعلم لصعوبات تعويضية برامج توفير بضرورة

  منها الحالية الدراسة وموقع السابقة الدراسات خالصة

 المناسبة، والمنهجية الدراسة ومتغيرات لموضوعات النظري اإلطار على التعرف في السابقة الدراسات من اإلفادة تمت     

 مواسيفيك ودراسة ،(2020) والعودات الصبح ودراسة ،(2020) حسين دراسة سيما ال الدراسة أداة بناء وفي

(Muacevic,2020 )، ألقت التي وآثارها كورونا جائحة مفهوم استعراض في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة وتتفق 

ً  السابقة الدراسات مع الحالي البحث تشابه وقد الشباب، على بظاللها  وكرويير ،(2021) مصطفى من؛ كل دراسة وخصوصا

(CROEER,2021) تركيزها  في الدراسات تلك عن تميزت أنها إال االجتماعية، كالظروف الدراسة متغيرات بعض في 

 . واالجتماعية االقتصادية الظروف ضوء في الشباب على

  الدراسة منهجية

 .البحث أهداف لتحقيق المسحي الوصفي المنهج استخدام تم 

( 70) وعددهم إربد، محافظة في التجارية المراكز في العاملين االردني الشباب من عدداً  الدراسة عينة تكونت :الدراسة عينة

  .البحث متغيرات حسب البحث عينة توزع يبين( 1) والجدول وشابة، شاب

 الدراسة متغيرات حسب العينة توزع(: 1) الجدول

 المجموع العدد المتغير المتغيرات

 

 الجنس

 70 47 ذكر

 23 أنثى 

 70 14 بكالوريوس 
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 المؤهل العلمي

  36 دبلوم

 20 ثانوية عامة  

 

 سنوات الخبرة

 70 45 خمس سنوات فأقل

أكثر من       

 خمس سنوات

25 

 حسين دراسة مثل؛ السابقة الدراسات وبعض النظري، األدب إلى بالرجوع وذلك الدراسة، أداة تطوير تم :الدراسة أداة

 الدراسة أداة وتكونت. أسئلتها عن واإلجابة الدراسة أهداف تحقيق أجل من ،(Croeer, 2021) كرويير ودراسة ،(2021)

 الظروف ومجال فقرات،( 5) من وتكّون االقتصادية الظروف مجال هما؛ مجالين على موزعة فقرة( 12) من النهائية بصورتها

 .فقرات( 7) من وتكّون االجتماعية

  الدراسة أداة وثبات صدق

 من فيه ُوضعت الذي للمجال مناسبتها ومدى الفقرات، صياغة حيث من المحتوى صدق اعتماد تم األداة صدق من للتحقق

 .محكمين( 10) على عرضها خالل

 ثبات الستخراج (Cronbach  Alpha) ألفا كرونباخ معادلة وفق الداخلي االتساق معامل استخدام تم األداة، ثبات من وللتحقق

  :األداة مجاالت ثبات معامالت يبين( 2) والجدول المجاالت، حسب الدراسة أداة

 الدراسة أداة لمجاالت Cronbach  Alpha ألفا كرونباخ الثبات معامالت(: 2) الجدول

 كرونباخ ألفا المجال الرقم

 0.91  الظروف االقتصادية 1

 0.89 الظروف االجتماعية 2

 ظل في الشباب وسلوكيات قيم في كورونا جائحة أثر على وللحكم مقبولة، جاءت الثبات معامالت أن( 2) الجدول من يتبين

 ،(3.67-2.34) متوسطة توافر ودرجة ،(فأقل 2.33) منخفضة توافر درجة: اآلتي المقياس اعتماد تم الراهنة، الظروف

 .(فأكثر 3.68) مرتفعة توافر ودرجة

 ومناقشتها البحث نتائج

 الظروف ظل في الشباب وسلوكيات قيم على كورونا جائحة أثر ما: نّصه والذي األول السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

 ؟ الراهنة

 ولكل عام بشكل الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا عن لإلجابة

 .ذلك يظهر( 3) والجدول الدراسة، مجاالت من مجال
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 ظل في الشباب وسلوكيات قيم في كورونا جائحة ألثر والترتيب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 3) الجدول

 الراهنة الظروف

 درجة التوافر الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم

 مرتفعة 1 0.87 3.68 الظروف االقتصادية 1

 متوسطة 2 1.01 3.47  الظروف االجتماعية 2

 متوسطة 0.94 3.59 الدرجة الكلية

 بلغ إذ متوسطة، جاءت  الراهنة الظروف ظل في الشباب وسلوكيات قيم في كورونا جائحة أثر أن( 3) الجدول من يالحظ

 جاء االقتصادية الظروف مجال باستثناء متوسطة، المجاالت جاء وقد ،(0.94) معياري وانحراف( 3.59) الحسابي المتوسط

 في وجاء ،( 0.87) معياري وانحراف( 3.68) حسابي بمتوسط االقتصادية، الظروف مجال األولى الرتبة في وجاء مرتفعاً،

 مجال كل لفقرات بالنسبة أما( 1.01) معياري وانحراف( 3.47) حسابي بمتوسط االجتماعية الظروف مجال األخيرة الرتبة

  : اآلتي النحو على النتائج فكانت

 المجال، هذا لفقرات والرتب، المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم: االقتصادية الظروف مجال   .1

 :ذلك يوضح( 4) والجدول

 التوافر ودرجة والترتيب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 4) الجدول

 تنازلياً  مرتبة االقتصادية الظروف لمجال 

 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
درجة 

 التوافر

ً أنا راض عن  2  متوسطة 1 0.82 3.59  راتبي الذي اتلقاه حاليا

 متوسطة 2 1.01 3.65 أنا راٍض عن عملي الذي أمارسه  4

أقوم بوجباتي الوظيفية على أكمل  3

 وجه خوفاً من االستغناء عن خدماتي

 مرتفعة 3 0.86 3.68

اعمل لساعات عمل اضافية لتحسين  1

 مستوى معيشتي

 مرتفعة 3 0.92 3.68
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 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
درجة 

 التوافر

احرص على تلقي دورات تدريبية  5

 إلتقان مهنة اخرى 

 مرتفعة 5 1.00 3.71

 مرتفعة 0.96 3.68 الدرجة الكلية

 بلغ إذ مرتفعاً، جاء قد االقتصادية الظروف ظل في الشباب وسلوكيات قيم على كورونا جائحة أثر أن( 4) الجدول في يالحظ

 في وجاءت ،(3.71 –3.59) بين الحسابية المتوسطات تراوحت إذ ،(0.96) معياري وانحراف( 3.68) الحسابي المتوسط

ً  اتلقاه الذي راتبي عن راض أنا"  على تنص والتي( 2) الفقرة األولى الرتبة  ،(5) الفقرة األخيرة الرتبة في وجاءت ،"حاليا

 الكثير عن االستغناء موجة إلى النتيجة تلك تعود وقد ،"اخرى مهنة إلتقان تدريبية دورات تلقي على احرص" على تنص والتي

 وخبراتهم العلمية، مؤهالتهم تناسب ال قد أعمال إلى لجوءهم إلى أدى مما االقتصادية، القطاعات في العاملين الشباب من

 الشباب لدى ولّد األمر هذا ومثل الجائحة، قبل اليها ينتمون كانوا التي االقتصادية القطاعات في يمارسونها كانوا التي العملية

ً  سلوكاً، ً  وتوجها ً  المختلف المهني التدريب تبني بضرورة قيميا  يتقنها التي العملية الخبرة أو العلمي المؤهل طبيعة عن كليا

 ودور االفراح، وصاالت والمكياجات، األلبسة، قطاع فمثالً  تحتضنها كانت التي واألعمال الوظائف تبّدل على حتمية كنتيجة

 نجد المقابل في ولكن فيها، العامل الشباب عن كبيرة بدرجة واستغناء متكررة، إلغالقات تعرض هاجلّ  والمكتبات، النشر،

 اكتساب عليهم فرض الذي األمر العمل، عن العاطلين الشباب من لكثير وجهة أصبحت مثالً  كالمطاعم أخرى اقتصادية قطاعات

 التجارية والمحال القطاعات، توقعات علو إلى ذلك يعود قد كما الجديد، الوظيفي الوضع مع للتعامل مختلف وتأهيل تدريب

 في انخفاض عنها نجم القطاعات تلك لدى وظيفية فقاعة شّكل الذي األمر الدولة، في الرسمية الجهات قبل من دعمها بإمكانية

 شؤونها تسيير أولوية على لتركيزها الخدمة أثناء والتدريب باإلعداد اكتراثها وعدم العامل، للشباب الممنوحة الرواتب مستوى

  . التكاليف بأقل العمل ديمومة ومحاولة األردني، السوق في

( 5) والجدول المجال، هذا لفقرات المعيارية، واالنحرافات الحسابية  المتوسطات حساب تم: االجتماعية الظروف مجال .2

 :ذلك يوضح

 التوافر ودرجة والترتيب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 5) الجدول

 تنازلياً  مرتبة االجتماعية الظروف لمجال 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 درجة التوافر الترتيب

 متوسطة 1 1.10 3.44 التباعد االجتماعي من تفرغي لتطوير ذاتييعزز  3

 متوسطة 2 1.06 3.45 أواضب على حضور الدروس الدينية في المسجد 7

 متوسطة 3 1.06 3.47 ارتفع اقبالي على التدخين نتيجة التباعد االجتماعي  2

 متوسطة 4 1.08 3.49 ارغب بالذهاب الى المسجد ألداء الصلوات جماعة 6
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 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 درجة التوافر الترتيب

تزيد محدودية التواصل االجتماعي الناجمة عن الجائحة من الشعور بالوحدة  5

 واالنعزالية 

 متوسطة 4 1.06 3.49

ارتفع وقت متابعتي لوسائل التواصل االجتماعي نتيجة محدودية التجمعات  4

 االنسانية

 متوسطة 6 1.10 3.51

 متوسطة 7 1.05 3.52 ارتفع مستوى ثقتي بوسائل االعالم المحلية  1

 متوسطة 1.03 3.47 الدرجة الكلية

 

 المتوسط بلغ إذ متوسطاً، جاء االجتماعية الظروف ظل في الشباب وسلوكيات قيم على كورونا جائحة أثر أن( 5) الجدول يبين

 بين الحسابية المتوسطات تراوحت إذ متوسطة، المجال فقرات جميع جاءت وقد( 1.03) معياري وانحراف( 3.47) الحسابي

 ،"ذاتي لتطوير تفرغي من االجتماعي التباعد يعزز"  على تنص والتي( 3) الفقرة األولى الرتبة في وجاءت ،(3.52 –3.44)

  إلى ذلك يعود وقد ،" المحلية االعالم بوسائل ثقتي مستوى ارتفع"  على تنص والتي( 1) الفقرة األخيرة الرتبة في وجاءت

 واألبناء، الوالدين على فقط المقتصرة النواة األسرة على لقيامه كنتيجة التسعينيات منذ اختلف الذي االردني المجتمع طبيعة

 االقتراب أواصر وتوطيد اجتماعية، عالقات إقامة حساب على المعيشية مستوياته تحسين إلى يتجه المجتمع أن ذلك إلى أضف

 سلوكيات في مرتفع تأثير ذات تكن لم كورونا جائحة فرضتها والتي االجتماعية، المسافة في التباعد فإن لذا االجتماعي،

 بوسائل ثقته مستوى ارتفاع أو كبير، بشكل التدخين على بإقباله يتعلق افيم خاصة االجتماعية بالظروف المتعلقة وقيمه الشباب،

ً  كورونا لجائحة تعرضه في يجد ال االردني المجتمع أن كما االجتماعي، التواصل لوسائل متابعته أو المحلية، اإلعالم  معوقا

 المساجد أن العتقاده وذلك صالة، كل عقب تعقد التي الدينية الدروس حضور أو الخمس، الصلوات ألداء المسجد إلى ذهابه من

 الصالة وسجادات كالمعقمات، كبير وبشكل موجودة، المساجد في النظافة احتياطات أن كما ناحية، من االرض بقاع أطهر هي

ً  كورونا جائحة أثر يجعل ذلك وكل المصلين، بين التباعد على عالوة الواحد، االستخدام ذات البالستيكية  تغيير تجاه ضعيفا

   .الدينية الشباب سلوكيات

 α≤ 0.05) الداللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد هل: نّصه والذي الثاني السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

 لمتغيرات تعزى الشباب وسلوكيات قيم على كورونا جائحة أثر نحو الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية المتوسطات بين (

 ؟(العلمي والمؤهل الخبرة، وسنوات الجنس،)

 :اآلتي النحو على السؤال هذا عن اإلجابة تمت

ً  (t-test) واختبار ، المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم: الجنس متغير. أ  الجدول ويظهر الجنس، لمتغير تبعا

 . ذلك( 6)

ً ( t-test) واختبار المعيارية، واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 6) الجدول  الجنس لمتغير تبعا
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المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري 

 

الظروف 

  االقتصادية

 0.006** 2.439 0.73 3.63 23 أنثى

 0.86 3.76 47 ذكر

   0.77 3.68 70 المجموع

 

الظروف 

 االجتماعية

 0.014 0.859 0.85 3.56 23 أنثى

 0.91 3.45 47 ذكر

   0.89 3.51 70 المجموع

 

 الدرجة الكلية

 **0.008 1.588 0.81 3.61 23 أنثى

 0.85 3.43 47 ذكر

   0.81 3.52 70 المجموع

ً  دال الفرق**  (α≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائيا

 ، t- test اختبار تطبيق تم (α≤ 0.05 ) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات المتوسطات بين الفروق كانت إذا فيما لتحديد

ً  (α≤ 0.05 ) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى( 6) الجدول في النتائج تشير إذ  الجنس لمتغير تبعا

 ارتفاع بدليل الذكور لصالح الفرق كان حيث ،(0.008) داللة وبمستوى( 1.588) بلغت إذ المحسوبة،( ت) قيمة إلى استناداً 

 على المحافظة على قادر آمن معيشي مستوى تأمين في الواضحة الذكور حاجة إلى ذلك يعزى وقد الحسابية، متوسطاتهم

 اإليرادات ومتابعة اإلنفاق، مسؤوليات عاتقهم على تقع الذكور أن اعتبار على وذلك إطاره، في يعيش الذي العائلي المستوى

 البديل إيجاد وتحاول أداءها، لتطوير تسعى مجتمعية فئة يشكلون الذكور أن نجد أخرى ناحية ومن بيوتهم، على تدخل التي

 وخاصة اإلناث، لدى تتوفر ال قد التي والنفسية الجسدية، قدراته مع يتناسب بالتأكيد ولكنه تخصصاتهم، مع يتناسب ال قد الذي

 .  الترابية المحاجر في العمل أو العام، النقل وسائل وقيادة الخضار، كبيع بالذكور، اال بمجتمعنا تليق ال التي المهن

ً  (t-test) واختبار المعيارية، واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم: الخبرة سنوات متغير. ب  الخبرة، سنوات لمتغير تبعا

 . ذلك( 7) الجدول ويظهر

ً ( t-test) واختبار ، المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 7) الجدول  الخبرة سنوات لمتغير تبعا

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المجال

 الحسابي

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري 
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ً  دال الفرق**  (α≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائيا

 ، t- test اختبار تطبيق تم (α≤ 0.05 ) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات المتوسطات بين الفروق كانت إذا فيما لتحديد

ً  (α≤ 0.05 ) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى( 7) الجدول في النتائج تشير إذ  سنوات لمتغير تبعا

 سنوات بلغت من لصالح الفرق كان إذ ،(0.202) داللة وبمستوى( 1.369-) بلغت إذ المحسوبة( ت) قيمة إلى استناداً  الخبرة

 من الفئة لهذه المشغلة القطاعات ثقة إلى ذلك يُعزى وقد الحسابية، متوسطاتهم ارتفاع بدليل سنوات خمس من أقل خبرتهم

 وتوفير بشؤونهم، االهتمام من المزيد توفير وبالتالي سنوات، خمس عن خبرته سنوات زادت من كل وإمكانيات بقدرات الشباب

 وقد معيشتهم، بمستوى واالرتقاء جهودهم، ومكافأة وتحفيزهم، وتطويرهم، تنميتهم، على والعمل اإلمكانيات، من الكبير القدر

 أثر كان وبالتالي المحلية، البيئة خارج التجارية والقطاعات الشركات، لدى بها مرغوب الشباب من الفئة تلك أن إلى يعزى

 . الجائحة تلك جراء فقدوه ما تعويض في نقص أي لديهم يشكل ولم ضعيفاً، الفئة تلك على كورونا جائحة

ً  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم: العلمي المؤهل متغير. جـ  الجدول ويظهر العلمي، المؤهل لمتغير تبعا

 . ذلك( 8)

ً  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 8) الجدول  العلمي المؤهل لمتغير تبعا

 

الظروف 

 االقتصادية

 0.074 1.569- 0.74 3.67 45 خمس سنوات فأقل

أكثر من خمس 

 سنوات

25 3.79 0.83   

   0.80 3.74 70 المجموع

 

 

الظروف 

 االجتماعية

 0.013** 3.428- 0.93 3.43 45 خمس سنوات فأقل

أكثر من خمس 

 سنوات

25 3.60 0.89 

   0.92 3.55 70 المجموع

 

 الدرجة الكلية

 0.202 1.369- 0.80 3.74 45 خمس سنوات فأقل

أكثر من خمس 

 سنوات

25 3.55 0.92 

   0.87 3.58 70 المجموع

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال
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ً  الحسابية، المتوسطات بين ظاهرية فروق وجود( 8) الجدول من يالحظ  فئة في هم ممن حصل إذ العلمي، المؤهل لمتغير تبعا

 الحسابي المتوسط بلغ إذ الثانية، بالرتبة( البكالوريوس) فئة في هم ممن وجاء ،(3.66) بلغ حسابي متوسط أعلى على( الدبلوم)

 كانت إذا فيما ولتحديد ،( 3.54)  الحسابي المتوسط بلغ إذ( العامة الثانوية) فئة في هم ممن جاء األخيرة الرتبة وفي ،(3.57)

 One) األحادي التباين تحليل تطبيق تم قد فإنه ،(α≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات المتوسطات بين الفروق

Way ANOVA)، (9). الجدول يوضحه الذي النحو على التباين تحليل نتائج وجاءت  

 

 العلمي المؤهل لمتغير تعزى البعدية للفروق شيفيه اختبار(: 9) الجدول

 

 الثانوية العامة الدبلوم البكالوريوس المتوسط الحسابي المؤهل العلمي

3.57 3.64 3.49 

 0.932   0.951 -     3.57 البكالوريوس

 0.379       -  0.951      3.64 الدبلوم

      - 0.379 0.932 3.49  الثانوية العامة

 

 الظروف االقتصادية

 0.53 3.77 14 بكالوريوس

 0.81 3.85 36 دبلوم

 0.75 3.74 20 ثانوية عامة

 0.72 3.75 70 المجموع

 

 الظروف االجتماعية

 0.83 3.55 14 بكالوريوس

 0.82 3.63 36 دبلوم

 0.91 3.59 20  ثانوية عامة

 0.86 3.68 70 المجموع

 

 الدرجة الكلية

 1.59 3.57 14 بكالوريوس

 1.71 3.66 36 دبلوم

 1.64 3.54 20  ثانوية عامة

 1.51 3.58 70 المجموع
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ً  دال الفرق**  (α≤ 0.05) مستوى عند احصائيا

 الثانوية) بفئة هم ممن الشباب مع مقارنتهم عند( الدبلوم) بفئة هم ممن الشباب لصالح:  جاء الفرق أن( 9) الجدول من يظهر

 (.العامة

 

  الخالصة
ً  كورونا تشكل ً  تفرض ان استطاعت أنها منطلق من وذلك االنساني السلوك تاريخ في منعطفا ً  واقعا  التعايش من وحالة ملموسا

 الشباب لدى والقيم واالتجاهات والميول االذواق من الكثير تغير عليها انطوى جديدة انسانية وتصرفات سلوكيات فرضت

 . واالجتماعية االقتصادية الظروف ظل في وخاصة

 

 التوصيات
 : يلي بما الباحثة توصي الدراسة نتائج استعراض بعد 

 المستقبلية األزمات مع التكيف على قادراً  ليكون وإعداده تنميته، على والعمل الدولة، قوة مصدر كونه الشباب بفئة االهتمام .1

 .    االجتماعي أو االقتصادي الصعيد على تمر قد أزمة أية مع التعامل على قادر فاعل عنصر يصبح بحيث ،

 القيمية المنظومة تبدل من به تسببت وما الشباب، وسلوكيات قيم على كورونا جائحة أثر حول الدراسات من المزيد إجراء .2

 .  الشباب فئة لدى وبالذات ككل، المجتمع لدى
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