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  األردنيّ على المجتمع  العربيّ للربيع  االجتماعّيةو  االقتصادّيةو  سياسّيةالو  األمنّيةالتحديات 
 ةاألردنيّ من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا في الجامعات 

 
 معن مسمارالدكتور 

 ظاهر ضبعان هعباط أ.د
 

 :الملخص
على  العربيّ للربيع  االجتماعّيةو  ّيةداالقتصاو  سياسّيةالو  األمنّيةتحديات للالتعرف إلى هدفت الدراسة 

راسة على المنهج اعتمدت الدو ، ةاألردنيّ من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا في الجامعات  األردنيّ المجتمع 
التأكد من صدقها وثباتها،  لجمع البيانات من عينة الدراسة، والتي تمّ  ، واستخدمت أداة االستبانةالتحليليّ  الوصفيّ 

جامعات  ة، منها أربعجامعات أردنيّ  من ستّ  ا  اختيروا عشوائيّ  ة  وطالب طالبا   (1084لدراسة من )ا ةتكونت عينو 
 :اآلتيةتوصلت الدراسة إلى النتائج وقد خاصتان.  حكومية، وجامعتان

بصورة  بيّ عر الللربيع ( االجتماعّيةو  االقتصادّيةو  سياسّيةالو  األمنّية)مستوى التحديات  نّ أظهرت النتائج أو          
 جاءت بدرجة متوسطة ةاألردنيّ نظر طلبة الدراسات العليا بالجامعات  ةمن وجه األردنيّ مع على المجتمجتمعة 

النسبية وبدرجة متوسطة  األهمّيةالمرتبة األولى من حيث  االقتصادّية، واحتلت التحديات 3.30بوسط حسابي 
 سياسّيةالتحديات ثم ال، 3.31ابي سطة بوسط حسمتو ة وبدرج األمنّية،  تلتها التحديات 3.33بوسط حسابي 

وفي ضوء النتائج التي على الترتيب،  3.27، و 3.30منها بوسط حسابي  وبدرجة متوسطة لكلّ  االجتماعّيةو 
بأبعاد األخطار  األردنيّ العمل على توعية أفراد المجتمع  :تقديم عدد من التوصيات، منها توصلت لها الدراسة تمّ 

على  العربيّ التي فرضها الربيع  االجتماعّيةو  االقتصادّيةو  سياسّيةالو  األمنّية، وإدراكهم للتحديات وطنبالالمحدقة 
من خالل إيجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة  األردنيّ للمواطن  األردن، والعمل على تحقيق األمن االجتماعيّ 

 .األردنيّ الشباب واألسر في المجتمع  انتواجه نتيلال
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Abstract 
The study aimed at identifying the security, political, economic and social 

challenges of the Arab Spring on the Jordanian society and from the post 

graduate students from the Jordanian universities. The study also used some analytical 

and descriptive statistical approaches.to achieve its objectives the researcher used a 

questionnaire consisted of two parts to collect field data the population study 

composed of post graduate students from six public and private Jordanian universities. 

The study sample consisted of 1084 students were chosen randomly.The study 
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concluded that the level of the (security, political, economic and social challenges) of 

the Arab Spring on the Jordanian society and from the post graduate students from the 

Jordanian universities and the mid-average and the means of the sample's answers   

was (3.30), economic challenges was (3.33), security challenges was (3.31), political 

challenges was (3.30), and social challenges was (3.27). Finally, the study suggested 

the following recommendations: Raise the Jordanian society awareness about the fact 

of security, political, economic and social challenges that face Jordan because of Arab 

spring, in order to overcome these challenges, the study also recommends finding 

joint solution to solve problems that face the Jordan society, and pass the stage of 

Arab spring with honesty and trust for better life, and to ensure justice among the 

individual of the Jordanian society. 

   

 

 

 

  :قدمةم
ههال يرتههأثالكههان لههها  سياسههّيةوهههاات  ا  أحههداث (2010)بعههد عهها   العربههيّ بعههأ أجههااء الههوطن  تشهههد         ر ُمباش 
اصههطلع علههى ة أو مهها العربّيههثههورات لا  :بههرت تلههح األحههدا أ، ومههن األمنّيههةو  االقتصههادّيةو  االجتماعّيههةى الحيههاة علهه
 ل حدوثه والسرعة التي انتشر بهها مفاجةهة ألبلهب المهتمهين فهي الشهأن السياسهيّ شكّ الذي  ،"العربيّ الربيع ب" هتيسمت

ف علههى مختلهه تر ثّههأنتههائج و  إفههراتات اكههان لهههو   (Bayat, 2013) ةسههتقر ههها م، لظهههور تلههح الههدول، وكأنّ الههدوليّ 
الههدول وقههد وصههلت التههأثيرات إلههى  ه،دول التههي حصههل فيههها أو الههدول المجههاورة لههها التههي نجههت منههالههفههي األصههعدة 
ي كههالت ،ة داميههةعمليههات إرهابّيههوقههو  وروسههيا حيههث عانههت  ،وأمريكهها، ةعههن مسههرح األحههدا  كالههدول األوربّيههالبعيههدة 
الههدول  أكثههرومهن ، عههن طريهق البحههر البشهريّ مههن النههاوح  موجهات ت إلههىوإسههبانيا، وتركيها، وأدّ  ،نسهات فههي فر حصهل

إضهههافة إلهههى اسهههتهدافه  ،مهههن المههههاجرينالمليهههون مليهههون ونصهههف  اسهههتقبل تقريبههها  األردن الهههذي كهههان  المجهههاورة تهههأثرا  
 .صالحوما شهده من احتجاجات ومظاهرات مطالبة باإل ،ةبعمليات إرهابيّ 

الههة االحتجههات التههي حههدثت فههي حلوصههف اسههتخدمت مههن قبههل المنظههرين لحات التههي طتعههددت المصهه وقههد  
ربيهههع الهههبعأ "أطلهههق عليهههها األردن( فقهههد و سهههوريا، و البحهههرين، و الهههيمن، و ليبيههها، و تهههون ، و مصهههر،  ة )العربّيهههالهههدول 
 ،"نكحالهة األرد ةيهلمطلبا ةيهجاجتحالراكات االح"ن مصطلع و آخر أطلق عليها في حين ثورات"، "البعأ و عربي"، 

تحقيقها المراد ونوعية المطالب  ،وقع فيهاالتي ة الدولة ع خصوصيّ تماشت مها التسميات بأنّ وما يالحظ على تلح 
لهدعم الهداخلي والخهارجي الهذي تلقتهه، ومهع  لهح ، وايمههودرجة تنظ سقاط نظا  أو إصالحه( وقوة قيادة االحتجات)إ
ألن  ؛العربههيّ الربيههع  ل هههو:الههدو تلههح  فههي سياسههّيةالوصههف األحههدا  سههتخد  لالههذي ا داوال  المصههطلع األكثههر تهه نّ فهه 

مههن  روسههكن فههها كههل حيههث عرّ  ،االجتماعّيههةو  االقتصههادّيةو  سياسههّيةالالثههورات جههنجم عنههها تاييههر شههامل فههي البنههى 
ظها  نفهي ال جهذريّ  هها: تاييهربأنّ  (Roskin Cord Medeiros  Jones ,2008) وكورد وميدوس وجونا

فلكههه، فبهههذا المعنههى تهه دي إلههى  السههابق، والنخبههة التههي تههدور فههي النظهها  السياسههيّ تتمثههل فههي اإلطاحههة ب اسههيّ السي
 إلههىبشههكل عميههق، ولمههدى طويههل جهه دي  ، واالقتصههاديّ ، واالجتمههاعيّ ة فههي الواقههع السياسههيّ حههدو  تاييههرات جذرّيهه

مهن  طاسهتنبالمصهلع  اههذ نّ إ إال. الهدول د  فهي تلهحلهم يحهوهذا مها ،  حدو  تاييرات في بنية التفكير االجتماعيّ 
كثههورات الطبقههة الوسههطى عهها  مههن العههالم  أخههرى منههاطق ة حههدثت فههي العربّيههالحالههة فههي شههبيهة ة محههاوالت إصههالحيّ 

فههي  وثههورة الشههباب الجههامعيّ  ،(1982( وعهها  )1956"بولنههدا" عهها  ) مههن فرنسهها وألمانيهها والنمسهها ( فههي كههلّ 1848)
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وربيهههع "بهههرا " عههها   ،ةجهههل تحقيهههق ربى الشهههباب التجدجدّيهههأمهههن ألمانيههها وفرنسههها  ( فهههي1968  )عهههاة بّيهههأوروبههها الار 
ة خههالل التهي حههدثت فهي أوروبها الشهرقيّ  والثهورات ،(1979) ة" عها "كوريها الجنوبّيهه فهي” Seoulو"سهيول"  (1968)

مهار  كهان د فقه هتخدمسهامهن  ا أولأّمه ،ةط  أنظمة الحكم الشهيوعيّ و التي نتج عنها سق(  1990 -1989)  عامي
 اإلعهال  الحتوائههوسهائل فهي  وشها  تداولهه (Foreign Policy)فورين بوليسي  في مجلة (Marc Lynch)لينش 

 (. 2012 ،عبد هللا) يجابيّ ر اإلالتايّ تشير إلى على دالالت 
مريكيههة ر" األ  مههن قبههل  جريههدة "سههاجن  مههونيتاسههتخدهههو تسههمية بربيههة، ف " العربههيّ الربيههع "مصههطلع أمهها   

(Science Monitor)   رمهههوت نظههها  الحكهههم فهههي تهههون ، ههههروب تعليقهههها علهههى معهههر  فهههي  15/1/2011جهههو
ة فهههي مصهههر جهههو  االحتجاجّيهههالحركهههات مهههن قبهههل الصهههحفي الفرنسهههي "دومنيهههح مهههوياي" بعهههد انهههدال  أيضههها سهههتخد  وا
مههن  أيضههاخد  سههتواة، مانّيهاألل مههع جريهدة "دجههر شههبيال"لههه ، واسهتخدمه "محمههد البرادعههي" فهي مقابلههة 26/1/2011
شههير إلههى ي فهههوالتسههمية  أطلههقأ النظههر عمههن وباهه ،(2012)جههواد،  وبامهها"أرئههي  الواليههات المتحههدة "بههارا   قبههل

واتدههار فهي الحريهة والعدالهة الشهعب ، وتحقيهق  مطالهب الظلهم واالسهتبدادالتي تعقب التخلص من البهجة والسرور 
ختهال الدولهة بمواردهها وشهعبها تواسهتعادة الشهعب لسهلطته التهي دة، راكهال ّيةتصاداالقو ، سياسّيةالو  االجتماعّيةالحياة 

موجهة االحتجاجهات إلهى يشهير ، فهو عقدالفي لطرف الثاني اوهو له  ا دون اعتبارفي شخص أو نخبة تتصرف به
ف اتصه يّ سياسه نظها  ضهدّ  (2010أواخهر عها  )انطلقهت شهرارتها األولهى التهي ة العربيّ ة التي شهدتها الدول الشعبيّ 
المسههتحيل ريههة حلههم الحففههي تلههح القريههة أصههبع تقههع فههي تههون   قريههة صههايرة تههدعى "سههيدي بوتيههد" فههي االسههتبداد ب

 االقتصهادّيةو  سياسهّيةالة مدفوعهة بسهوء األوضها  العربّيهالهدول وانتقلهت إلهى بعهأ  ،(Boukhars, 2011) ممكنها
نضههج الفكههر بو Wilson,2013) ) والحريههة ،والكرامههة ،ةماعّيههاالجتكالعدالههة  وغيههاب قههيم هامههةفههي تلههح الههبالد، 

 ،وسهائل التواصهل االجتمهاعي)ال ي  بهو  والتهويتر خاصة فةة الشباب نتيجهة تطهور العربيّ السياسي لدى المواطن 
م معلومهات سهاهمت فهي تاييهر السهلو  والتهي شهكلت نظه ،(ةكالمهدونات والصهحف االلكترونيه ،ةوالمواقهع االلكترونيه

  (Mcquial  Windhal, 1995;Murry, 2012ةة والمجتمعّيهويات الفردّيهالمسهتعلهى  سياسهيّ الو  عيّ االجتمها
)بنههي فههي دول أخههرى ة متواضههعة وشههكليّ وإجههراء إصههالحات ة العربّيهه سياسههّيةالألنظمههة ت إلههى سههقوط عههدد مههن اوأدّ 

طلقت في لضخمة التي انمية االحراكات االحتجاجية السل أنّ  يشير إلى( ف2014ا )العسوفي، أمّ  (،2013سالمة، 
 ههاة، وقهد تمخهأ عنالعربّيه ةيّ بالثورة التونسه ، متأثرة2011 ومطلع 2010 خالل أواخر عا  ةالعربيّ البلدان  بعأ

بهرت أكهان مهن  فقهدا فهي البحهرين : مصهر، وليبيها وتهون ، والهيمن، أّمهاآلتيهةة العربّيهإسقاط أنظمة الحكهم فهي الهدول 
ة وشههبابية أطلههق عليههها الحراكههات الشههعبيّ  سياسههّية، مههن خههالل تنظيمههات حة باإلصههالالُمطالبهه عربههيّ لابيههع الر  نتههائج
أو  أو اجتمهههاعيّ  ة مهههن األفهههراد تشهههكلت علهههى أسهههاس سياسهههيّ موعهههات بيهههر رسهههميّ نهههت مهههن مجوالتهههي تكوّ  ،ةوالشهههبابيّ 
، االقتصهادّيةو  ةاالجتماعّيهو  ّيةسياسهلاة مشهتركة سهاهمت فهي تشهكيل وعهيهم واتجاههاتهم خبهرات تاريخّيهبمروا  وظيفيّ 

واسهههتخدمت وسهههيلة االحتجهههات واالعتصههها  للضهههاط وتحقيهههق  ،الشهههأن العههها  بههههدف تحقيهههق مطالهههب مشهههتركة تخهههّص 
عههد  وجههود قههوى ل شههعبيةلاصههباة ال ات  ةالمطلبّيههاتخههذت االحتجاجههات شههكل االحتجاجههات  وفههي األردن ،مطالبههها
م خطهههههاب بهههههدجل يوتقهههههدد الشهههههعب يهههههتوحعلهههههى رة قهههههادوبنهههههاء هويهههههة  ،اييهههههرة منظمهههههة قهههههادرة علهههههى قيهههههادة التديمقراطّيههههه

((Baumman,2011،  سياسهّيةحات دافع تحقيهق إصهالبه، (2011) عها مطلهع  االحتجاجهاتهذه وانطلقت أولى 
وتاهول السهلطة التنفيذيهة علهى بقيهة السهلطات، واقتصادية، نتيجة سياسة توريث المناصب التي انتهجتها الحكومهة، 

لدجها  سياسّيةوظهور تيارات وقوى ، وقادر على المشاركة في إدارة الحكم ،ةقراطيّ ه م هل للديمأنّ اطن بوشعور المو 
، ةاألمهههة وبهههنف  الوقهههت تهههرفأ الطهههر  التهههي تهههدار بهههها الدولههه لتهههداول السهههلطة ومشهههاريع لبنهههاء سياسهههّيةطموحهههات 
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 ,Hazran, 2012; Hellyer, 2011) Soguk; الههذجن حههاولوا تعايهها مههوقعهم كالعههب رئههي  كاإلسهالميين
وتنههامي  ،االقتصههادّيةة فههي كثيههر مههن األحيههان، وتههردي األوضهها  ة والقانونّيههالدسههتوريّ  وتجههاوت النصههو  (2011
وبيههع الشههركات الوطنيههة التههي كانههت ترفههد الخاينههة  ةخطيههرة، وفشههل سياسههة الخصخصهه ة الدولههة إلههى معههدالتمدجونّيهه

، ضهههعف النمهههو االقتصهههاديّ  بسهههبب  لبطالهههةا  معهههدالت اارتفهههة، و السهههوقيّ بأثمهههان ال تتناسهههب وموجوداتهههها وقيمتهههها 
 األردنهيّ  لهدى المهواطناألمهر الهذي سهبب االسهتياء واإلحبهاط واالحتقهان  ؛لى معدالت خطيهرةإوارتفا  نسب البطالة 

  (. 2013؛ العرادي، 2013)بني سالمة،  خاصة فةة الشبابو 
تهداعيات الربيهع  جتمهاعيّ كمكهون ا األردنهيّ والشهعب  ،سهيّ كنظا  سيا ،الهاشمية ةاألردنيّ  المملكة وقد عانت

ولهي   عهها،ة مرتبط بحهدود جارافّيهتهي ال تهال ةوبيهر المجهاور  ،ة المجهاورةالعربّيهالدول  بعأ الذي حد  في العربيّ 
ج نسهي مهن جتألف ه االجتماعيّ نفمكوّ ، ن والمساعدة ألشقائه وقت األتماتجد العو  مدّ  األردنيّ باريب على المجتمع 

الظلهم ه الهذجن عهانوا ءأشهقا األردنهيّ احتضهان المجتمهع نتيجة  ؛من منابت وأصول شتىالامن  تماتت عبر ماعيّ تاج
انصههروا فهي بوتقهة واحهدة وعهادوا ف ،المال  اآلمن لهماألردن هو  فكان ،االحتالل والتشريدلظروف  أو ،في بلدانهم
على الربم من هشاشة الحالة  ا  اسكتمم ا  يّ حرير  ا  حوا نسيجصبى أحت ا،ي نبتوا منهلتا ةاإلسالميّ  ةالعربيّ ر و إلى الجذ
حيهث قرهها المهائي فو  ا الطبيعيهة،هوضهعف مصهادر  ،وصهار مسهاحة الدولهة هذا المجتمهع، التي يعيشها االقتصادّية

مشهكالت  تاعتبهر  مشهكالت وتحهدياتاألردن أمها   العربهيّ نتهائج الربيهع وقهد وضهعت صحراوية،  ابلب أراضيهأ  إنّ 
تقههدمها، وتقههف حجههر عثههرة أمهها  تحقيههق أمنههها واسههتقرارها أو تعههو   جههه الدولههة، وتحههدّ ات أو مخههاطر تواصههعوب أو

 عههتوتنوّ  ،(2010)محافظههة، رههها المههدمرة ب أثالتجّنهه ةوتحتههات إلههى مواجهههومصههالحها الحيويههة الذاتيههة والمشههتركة 
 :على األردن العربيّ التحديات التي فرضها الربيع 

               :ىالتي احتاجت إل ّيةاسسيال التحديات -أوالا 
 .العربيّ دول الربيع الوليدة في ات جتناسب مع الديمقراطيّ  نمو ت ديمقراطيّ بناء  .1
ل السلطة او من ت والحدّ  ،بين السلطاتوتحقيق التواتن  ،ةمايد من اإلصالحات الدستوريّ إجراء  .2

 ة على باقي السلطات.التنفيذيّ 
الهيةة إنشاء هيةة مستقلة تشرف عليها "الل ة ونااهة من خبشفافيّ  تتمتعة انتخابات نيابيّ إجراء  .3

 من سطوة المال السياسيّ  الحدّ و  ،ومحاسبة العابثين في إرادة الناخبين ،"المستقلة لالنتخابات
 (.2012)المشاقبة، 

ة منيّ وأة حكوميّ  إداراتدار من قبل من جعله ترس جُ  والحدّ الوتراء ة لرئي  العامّ والية الل تفعي .4
 .دائرة المخابرات العامة(و )الدجوان الملكي، 

 ة القوانين.ة في تفسير دستوريّ تفعيل دور المحكمة الدستوريّ  .5
 ة الصحافة واإلعال  ضمن حدود القانون.تأكيد وتعايا حريّ  .6
 وفقها. ةاألردنيّ ومن يقيم على األر   األردنيّ ومعاملة المواطن  ،مبادئ حقو  اإلنسان تفعيل .7
ويحافظ على وحدة النسيج والعالم، ن حالة األرد جواكب تطور ب عصريّ تخاان ون وضع قان .8

 (.2013)محمد، االجتماعّيةو  سياسّيةالل كافة أطيافه ويمثّ ، األردنيّ  االجتماعيّ 
 .وجعل معيارها الكفاءةة المناصب العامّ مواجهة توريث   .9

 
 

108



 2021(7(اجمللد )1علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا العدد) ، جملةجملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث 

 

 : لت فيتمثّ و  االقتصادّيةالتحديات  -ثانياا   
دخلهم عدجن العسكريين لتحسين مطالب حرا  المعلمين والمتقا ؛ينالعامة لتحس واتنةالضاط على الم .1

 ارتفا  األسعار. و تناسب بحيث ج
 العربيّ السوريين نتيجة ثورة الربيع  الالجةينة لإلنفا  على مخيمات تحسين ظروف الماليّ  الضاوط .2

 لية لمواجهةديم حصصهم الماة بتقالتاا  الدول المانح خاصة مع عد    التي ال تالت مستعرة السورية
 ء.اللجو  ضاوط

ة وتفعيل دور الم سسات الرقابية مواجهة الفساد ومحاسبة الفاسدجن تحت ضاط المطالب الشعبيّ  .3
 المتمثلة في دجوان المحاسبة ومجل  النواب وهيةة مكافحة الفساد.

 (.2013)محمد،لحكومي وهدر المال العا  ضبط اإلنفا  ا .4
البطالة  تيمن تنامي ظاهر  ة للحدّ خارجيّ  ة أومل داخليّ عخلق فر  ل ادّيةقتصالاتحسين السياسات  .5

 والفقر.
 والدولي. العربيّ إصالح نظا  التعليم والتعليم العالي وربطه بحاجة السو  المحلي و  .6

 : فيلت وتمثّ  األمنّيةلتحديات ا -ثالثاا 
التراجع  نتيجة ؛السوري  للجوءمحافظات التي احتضنت مخيمات االخاصة  ةتيادة الظاهرة الجرميّ  .1

من أمثلة  لح تناول الصحافة ، و ةتايير التركيبة السكانيّ تااجد معدالت الفقر والبطالة، و و  ،قتصاديّ اال
الفقر أو نتيجة حالة في الدعارة أو التسول  تشايلهن بحجة السوريات الفتيات الاوات من ظاهرة
 (.2010مبيأ،  ؛2012)الوتني، مخيمات في الاللجوء   من حياة الخال

 وتهريب األسلحة والمخدرات. ،فرادلأل  ن الدخول بير المشرو م حماية الحدود للحدّ  .2
ت إلى إلى عمليات إرهابية أدّ  األمنّيةالجيش واألجهاة أفراد   تعرّ  ة، إ مواجهة العمليات اإلرهابيّ  .3

  عدد من الشهداء. اءارتق
عد عات بالجماو  ت تلح التنظيماتفقد برت  ،هابيةاإلر  لتنظيماتلواالنتماء الشباب رف تط تنامي ظاهرة .4

فوضى  نّ إ، إ  ة ومحاصرة ومالحقة ألعوا  طويلة من قبل األنظمةن كانت محجوبة عن الشرعيّ أ
  .(2012، )إبراهيمفي بعأ الدول كسوريا ساعد على تمددها وتيادة قوتها  العربيّ الربيع 

  :العربيّ ورات الربيع ألردن نتيجة ثجهت االتي وا ت البعد االجتماعيّ ومن التحديات ذا
من عادات  فيه بمافي بنية المجتمع  ةتعلقالمة والنفسيّ  االجتماعّيةالعوامل  منالبطالة  تعدّ : ةالبطال .1

في  موجودةمصادرها ة اجتماعيّ و ة مشكلة اقتصاديّ  والبطالة ،شخصية الفرد تسهم في بناءوتقاليد وقيم 
السوري دخول العامل ى كما أدّ ، ةة وم سسات وأنماط شخصيّ يّ جتماعبما فيه من أنماط ا المجتمع
)الم تمر الرابع للبحث العلمي في  بين المواطنين ارتفا  معدالت البطالةإلى لعمل سو  ا
 (. 2009األردن،

شر واضع على م   االجتماعّيةتارة التنمية و التي تقدمها  اإلعاناتدخول عائالت جدجدة في  إنّ  :الفقر .2
والملب   المأكل إلىفي تحقيق الحاجة كبر ألا األهمّيةي له فالبعد المادّ  ،ةاألردنيّ األسر  ير منفقر كث
  (.2001)الفارس،  والمسكن

التي  االجتماعّيةمن أهم المشكالت  نتيجة اللجوء ؛ةبرافيّ و الديم لتركيبةر اوتأثّ ارتفا  أعداد السكان  .3
بفعل  االقتصادّيةو  االجتماعّيةة يبة السكانيّ التركة في ات البنيويّ التاير و لصراعات الداخلية اتصاحب 
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نتيجة اإلقامة في أماكن واحدة لتلح الطوائف إضافة  ج دي إلى تجان  طائفيّ الذي  لقسريّ نتقال ااال
مواجهة  إنّ . (2012)الوتني، خاصة إ ا طالت الفترة الامنية في البلد المضيف  إلى الصرا  الطائفيّ 

لمحافظة عى لوهددت أمنه الوطني الذي يس ةاألردنيّ ومة ضاط على الحكدت الت قد تاهذه التحديا
 عليه لالستمرار مستقرا في إقليم ملتهب.

ة في لتحديات ناجمة عن مظاهر ثوريّ    له األردن بشكل خاّ  ما جتعرّ  المتوافقة علىة ومن األطر النظريّ 
وهي في القرن السادس عشر،  ةهذه النظريّ  ظهرت، حيث ماعية العقد االجتمحاولة إليجاد تفسيرات لها نظريّ 

الدول مع  اوالتااماتهوحقوقها  ،انشأتها ووظيفته من حيثناقشت فلسفة الدولة ة التي النظريّ تفسيرات أولى ال من
هر فلسفة الدولة والظوا تها لدراسقبل وتطوره وباياته  اإلنسانيّ االجتما   علم في أس دراستها قد بدأت و  األخرى،

 وجون لو  ،(T.Hobbes)توماس هوبا او   (( J.J Roussanجان جا  روسو"  هاومن أبرت رواد ،ّيةاسسيال
(J.Lock  )،  ّتهم في حال األفراد نّ ة أترى هذه النظريّ حيث  العربيّ ة لثورات الربيع وفي تفسير هذه النظري

هم املكيتن يحموا أية هم العاداتقدر في ن ، وال يستطيعو حقوقهم مون حتر جعل اآلخرين يقادرين على بير ة الطبيعيّ 
حكومة تلا  الجميع على احترا  حقو  الجميع، وهكذا نشأت الحكومة بينهم على إقامة  اتفقوا فيما ؛ لذاةالخاّص 

 ن يكون عاقال  مدركا  أفهو يفر  التاامات متقابلة جنباي على الشعب  ،بير مشروطوهذا العقد  ،عقدالبمقتضى 
في هذه الحالة شعب ال حقّ من ه نّ  فللشعب   العقد وهددت الحقو  الطبيعية ن أحكاما ع ةخرجت حكوم ف  ا، لها

 سياسّيةالهذه الحكومة، وله عند الضرورة أن جثور عليها، فالسلطة  عقد مع أن يعيد النظر فيما أقد  عليه من 
 .(2008 لنيل،)أبو ا اناجدو أعضاء المجتمع متساوون عقال  و  ألنّ ؛ داري إمشتر  وعقد  هي ترا   
ة في العقد العربيّ الحكومات بعأ ي نتيجة إلخالل ه العربيّ ع ثورات الربي نّ  ة فوبناء على هذه النظريّ  

نهاء العقد من خالل إلى إة العربيّ  بعأ المجتمعاتالمبر  ما بين المواطن والحكومة، لذا فقد لجأت  االجتماعيّ 
على دول  العربيّ لثورات الربيع  األمنّيةو  االقتصادّيةو  سياسّيةالو  ةاالجتماعيّ  ا التحدياتمّ أ، االنتفاضة والثورة

 االجتماعّية، ومحاربة اآلفات في خدمة المواطن ابالتااماته حكومات هذه الدولظهرت نتيجة إلخالل  فقد الجوار
ألفراد ية رفاهوال نالتي تعهدت القيا  بها مثل تحقيق األم االوفاء بالتااماتهعد   فساد بيرها، باإلضافة إلىمثل 

 .المجتمع
 : مشكلة الدراسة

 واألمنههيّ  واالقتصههاديّ  علههى االسههتقرار السياسههيّ  العربههيّ تهدجههدات الخطيههرة التههي تركتههها ثههورات الربيههع لل نظههرا      
 ةن لهم تهرتبط بحهدود مباشهر وإ ،هها والهدول المجهاورةالتهي حهدثت فيفي الهدول بشكل عا   واألمن الوطنيّ  واالجتماعيّ 

ية ثارها السلبية من خالل بناء خلهة آجل مواجالتحديات من أاألمر يستدعي فهم وتحليل هذه  نّ ، ف نردألا كامعه
ة الخارجية، وبناء  علهى مها سهبق ات الفاعلة على مستوى السياسة الداخلية والسياسأتمة طويلة األجل لرسم السياس

للربيهع  االجتماعّيهةو  االقتصهادّيةو  سياسهّيةالو  نّيهةاألم التحهدياتمشكلة الدراسة تدور حول التعرف علهى مسهتوى  نّ ف 
لههذا جههاءت هههذه الدراسههة فههي ؛ يقههود إلههى مواجهتههه وتحليلههها للخههروت بفهههم دقيههق وا    األردنههيّ مههع المجتعلههى  العربههيّ 

 .األردنيّ ماهية هذه التحديات ومستوى تأثيرها على المجتمع  إلىمحاولة للتعرف 
 أهمية الدراسة
 : تيمن اآلسة الدراتنبع أهمية 
 وأثرها على األمن الوطني. العربيّ ع ل ثورات الربيحو  بأدب نظريّ  ةاألردنيّ ة و العربيّ المكتبة إثراء  .1
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مهن  األردنهيّ المجتمهع علهى  العربهيّ للربيهع  االجتماعّيهةو  االقتصهادّيةو والسياسهة  األمنّيهةتحليل التحديات  .2
 بهوءون تجعينهة للدراسهة فههم قهد لوا لهذجن شهكّ ة اخاصهيها جل تعميق الفهم ونشهره بهين طلبهة الدراسهات العلأ

 وهم على مقاعد الدراسة.  ،ن كان بعضهم يشالهاوإ ،يةيادية مستقبلمناصب ق
مهن تاويهة علميهة حدجثهة طبيعهة ومضهمون ههذه التحهديات بمعلومهات عهن ا  القرار تاويد الباحثين وصنّ  .3

واستشههراف  بعههاد هههذه التحههدياتشههامل ألجههل مسههاعدتهم علههى مواجهههة هههذه التحههديات وبنههاء فهههم مههن أ
 .في األردن العربيّ مستقبل الربيع 

 مايد من الدراسات حول موضو  هذه الدراسة في دول عربية أخرى.أما  الباحثين إلجراء  لمجالفتع ا .4
 :الدراسة أهداف

 :اآلتية رئي  إلى تحقيق األهداف تهدف الدراسة بشكل  
طلبهههة  مهههن وجههههة نظهههر األردنهههيّ مهههع علههى المجت العربهههيّ يهههع للرب ةسياسهههيّ الالتحهههديات مسهههتوى  إلهههىالتعههرف  .1

 .ةاألردنيّ الجامعات  الدراسات العليا في
طلبة الدراسهات العليها  من وجهة نظر األردنيّ على المجتمع  العربيّ للربيع  األمنّيةالتحديات  إلىالتعرف  .2

 .ةاألردنيّ في الجامعات 
طلبهة الدراسهات  نظهرمهن وجههة  األردنهيّ علهى المجتمهع  بهيّ عر الللربيهع  االقتصادّيةالتحديات  إلىالتعرف  .3

 .ةاألردنيّ العليا في الجامعات 
طلبهة الدراسهات  مهن وجههة نظهر األردنهيّ علهى المجتمهع  العربهيّ للربيع  ّيةاالجتماعالتحديات  إلىالتعرف  .4

 .ةاألردنيّ العليا في الجامعات 
 :التعريفات والمفاهيم اإلجرائية

فهي  وبهدأت فهي تهون  ،ةالعربّيهالتي شهدتها الدول بموجة االحتجاجات الشعبية  العربيّ ع الربي فيعرّ  العربيّ الربيع 
فههي تلههح  االقتصههادّيةو  سياسههّيةالة مدفوعههة بسههوء األوضهها  العربّيهه، ثههم انتقلههت إلههى معظههم الههدول 2010  أواخههر عهها

  (. 2013ة )بني سالمة، العربيّ  سياسّيةالالبالد، وأدت إلى سقوط عدد من األنظمة 
أو  سياسههّيةالت أو المخههاطر هههي المشههاكل أو الصههعوبا: االقتصددادّيةو  االجتماعّيددةو  األمنّيددةو  سياسددّيةالالتحددديات 
ل حجههر عثههرة أمهها  أو تعههو  مههن تقههدمها، وتشههكّ  التههي تواجههه الدولههة، وتحههدّ  االقتصههادّيةأو  االجتماعّيههةأو  األمنّيههة

 ،(2010)محافظههة، شههتركة ويصههعب تجنبههها أو تجاهلههها ة والمالذاتّيهه ةتحقيههق أمنههها واسههتقرارها ومصههالحها الحيوّيهه
علهى  سهواء ةاألردنّيهالتهي تواجهه الدولهة  االجتماعّيهةو  االقتصهادّيةو  األمنّيهةو  ّيةسياسهالل مجموعهة التحهديات تمثّ  وهي

وعهههة ل مجممّثهههوتعنهههي أمهههن واسهههتقرار األردن والحفهههاه علهههى مقدراتهههه الوطنيهههة، وت .أو الخهههارجيّ  المسهههتوى الهههداخليّ 
 .األردنيّ  ة الم ثرة على األمن القوميّ ة واإلقليميّ لتهدجدات الوطنيّ ا

التهي تقهيم علهى أراضههي  ،بالمولههد أو التجنهي  ةاألردنّيهة ة التهي تحمهل الجنسهيّ ت البشههريّ ماعهاالج :األردنديّ المجتمدع 
 .ةاألردنيّ  ماألقالي

 وذات الصلة الدراسات السابقة
اآلثار " :بعنوان (2012الوزني، )دراسة  العربيّ ناولت ثورات الربيع قة التي تمن الدراسات الساب       

ة الكلفة الكليّ  نّ الدراسة أنتائج نت بيّ و  ،"األردنيّ ةين السوريين على االقتصاد الالج ألتمة االجتماعّيةو  االقتصادّية
( مليون دجنار وبما ال 590يد عن )خالل فترة الدراسة وصلت إلى ما جا  السوريين على االقتصاد الوطنيّ  جةينالل

ة، مواتنة العامة للدول%( من عجا ال20نحو )ل اإلجمالي للبالد، وما يشكّ  تج المحليّ %( من النا3يقل عن )
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( ألف 38و لح باستحوا  الالجةين السوريين على ما يقرب من ) األردنيّ وهنا  تأثير مباشر على سو  العمل 
 .ةاألردنيّ للعمالة  ا  ا سنويّ ل المطلوب توفيرهالعمن فر  %( م40)أي ما يقارب  ،فرصة عمل

 وليبيا:في تون  ومصر  العربيّ  الربيعسة بعنوان: "درا (Ogbonnaya, 2013)وجبونيا أوأجرى 
اآلثار والتطورات  إلىمضمون بهدف التعرف الهج تحليل نواتبعت الدراسة م ،تحليل مقارن لألسباب والمحددات"

 بشكل عا ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أنّ  العربيّ العالم لح الدول بشكل خا  و تاطية على والديمقر  سياسّيةال
والحكم الرشيد وإيجاد الوظائف  سياسّيةالللمشاركة  اف  ستجابة على نحو كرة عن االول المتأثّ عجا حكومات الد
    يا  بالثورات.اس للقالن لدى الوعي الشعبيّ ا  في لعبت دورا  أساسيّ التي ة الشاملة والسياسات التنمويّ 

" بهدف إلصالحوعد األردن الدائم با": دراسة بعنوان  2012عا   Achim Vogt“فوت كيم أوأجرى "    
حركة  الح في األردن، وهي دراسة وص ية )تحليل مضمون( حيث أشار الباحث إلى أنّ تعرا  مسيرة اإلصاس

األردن استطا   نّ إإال  ،العربيّ فيها الربيع  ي حد ة التبيّ عر الة بدأت في األردن قبل الدول االحتجاجات الشعبيّ 
ية اإلصالح في عمل ولكن ،صالحا  ورببته في اإلنتيجة اعتدال النظ العربيّ تجنب ما حد  في دول الربيع 

 اال يملح الفر  للخروت من حالة الفوضى التي تعيشهاجاألردن ال  نّ أو  ،متعثرة ال تاال بطيةة وأحيانا   األردن
 .السلميّ  ل الديمقراطيّ حوّ تقديم نفسه كنمو ت في التّ المنطقة و 

 تالفاتئوا سياسّيةال ضةعار الم" :اسة بعنواندر  2011عا    (Curtis R. Ryan)رايان كورت  وأجرى      
 البالد في للمعارضة اإلصالحي للنشاط والجدجدة القديمة السبل تفاصيل بهدف دراسة ،األردن" في اإلصالح
 اإلصالح لدعاة النشاط من جدجدة وأشكال ة،اإلسالميّ  والجماعات ةاليساريّ  سياسّيةال ااباألح من نةالمكو 

االجتماعي، واتبعت الدراسة منهج تحليل  التواصل وسائل عبر اتهاونشاط ةالشبابيّ  الحركات مثل ةوالديمقراطيّ 
 لكن ،ةراطيّ قوالديم لإلصالح  يدالم سياسيلا النشاط من عقودا   شهد األردن أن  وتوصلت الدراسة إلى  ،المضمون 

 أقرب ةليّ شك إصالحات اءب جر  سياسّيةالُتذكر، واكتفت السلطة  تكاد ال السياسيّ  النظا  في حدثت التي راتالتايّ 
 .التجميل عمليات إلى
را  اتجاهات طلبة جامعة م تة نحو الفساد وعالقته بالح": بعنواندراسة  (2014)المعايطة، أجرى و      

، حيث األردنيّ اتجاهات طلبة جامعة م تة نحو الفساد وعالقته بالحرا  الشعبي  إلى" للتعرف األردنيّ  الشعبيّ 
 ةوجود عالقة طرديّ  ها:يلإومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة البة، ( طالبا وط562تكونت  عينة الدراسة من )

 األردنلمساعدة على انتشار الفساد في امل االعو  نّ أ، و في األردن بين الفساد ونشأة الحرا  الشعبيّ  ةمتوسط
  وعد ،ةواإلداريّ ة وضعف الرقابة القانونيّ  ،، وانخفا  مستوى األجوروالقيميّ  في ضعف الوات  الدجنيّ  تلتمثّ 

ربة وعد  جدية السلطة التنفيذية في محا ،وتيادة معدالت الفقر والبطالة ،ة للمتورطين في الفسادجديّ  وجود مساءلة
على صناعة  االقتصادّيةة وانتشار ثقافة الثراء السريع، وسيطرة النخب وضعف الممارسات الديمقراطيّ  ،الفساد

  .حااب معارضة وأحااب قويةوغياب وجود أ ،ةة التشريعيّ ، وضعف الدور الرقابي للسلطالقرار التشريعيّ 
من وجهة  األردنيّ الوطني  ة على األمنتداعيات األتمة السوري": بعنوان (2014)الطراونة،  ودراسة    

 ،االجتماعّية): تداعيات األتمة السورية بأبعادها إلىلتعرف ل ، وجاءتة"بة في الجامعات الرسميّ نظر الطل
من وجهة نظر الطلبة في الجامعات  األردنيّ ( على األمن الوطني ّيةاألمنو  ،ةيّ والبية ،سياسّيةالو  ،االقتصادّيةو 

اتجاهات طلبة الجامعات  نّ أ نتائج الدراسة ومن أهمّ  ،( طالبا  وطالبة443ة من )نة الدراسعيّ تألفت و  ،ةالرسميّ 
  .كانت مرتفعة ّيةاألمنة و والبيةيّ  سياسّيةالو  االقتصادّيةو  االجتماعّيةة ة نحو تداعيات األتمة السوريّ الرسميّ  ةاألردنيّ 
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: بعنوان (Al-Suwailem, Dankwa and Mackie, 2014) السويلم ودانكوا وماكي دراسةوتوصلت    
في ثالثة  سياسّيةالبهدف وصف األوضا   ،"ا  ودوليّ  ا  واالستثمار محليّ  هأوسطيّ في ثالثة دول شر   العربيّ الربيع "

ثر أواستقصاء  ،حدو  الثورة فيها إلى تأدّ ي لتا العوامل إلىوليبيا( للتعرف  ،وتون  ،)مصر ةأوسطيّ دول شر  
الثورات اشتعلت نتيجة ارتفا  معدالت البطالة والفقر  نّ نت الدراسة أوبيّ ، ا  ودوليّ  ا  تثمار محليّ الثورة على االس

حدو  الثورات  إلى تأدّ التي  سياسّيةالالعوامل  نّ أ، و ء والوقود واختفاء الطبقة الوسطىالاذا أسعاروارتفا  
 سياسّيةالة في الحياة المشاركمكانية إد يّ وق ،ة الرأيتوري الذي صادر حريّ اء من الحكم الدكتايتتتضمن: االس

معدالت   اانخفونتج عن الثورات وغياب نظا  العدالة،  ،العمل في قانون الطوارئ لفترة طويلةو  ،ةوالمدنيّ 
لثورات سلبا  على العدجد من اوقد أثرت  ،األمنّيةوعد  االستقرار في األوضا   ،تااجد معدالت العنفو  ،السياحة

   ية.ثمارات المحلالشركات واالست
على االستقرار ة في األردن "أثر الحركات االحتجاجيّ  :بعنوان دراسة (2015لمجالي، )ا وأجرى      

ومن  ،تصنيفاتها وخصائصها وأهمّ  ،ةاألردنيّ ة في الحالة مفهو  الحركة االحتجاجيّ  إلى" بهدف التعرف السياسيّ 
قيق االستقرار السياسي في اجية ساهمت في تحت االحتجراكاالح أنّ  :ها الدراسةإليلتي توصلت ا النتائج أهمّ 

 االستقرار عد  نتائجقد شكلت و  ،السياسيّ  االستقرار تحقيق أهمية إلى القرار صانع هيتنب ضرورة تادتو األردن، 
 .فعنال نبذج األردن في السياسي الحرا في جعل  ةالعربيّ  التجارب في السياسيّ 

اآلثهار المترتبهة  إلهى لتعرُّفل تهدف والتي ،(2017 لطراونة،دراسة )اصلة  ات ال الحدجثةومن الدراسات 
درجههة  إلههى الهاشههمية، والتعههرُّف ةاألردنّيههالهجههرات القسههرية مههن دول الجههوار إلههى محافظههة الارقههاء فههي المملكههة  مههن

 جههرينالرتكههاب المه الم ديههة العوامههل إلههىوالتعههرُّف  ة، ة فههي انتشههار الجههرائم فههي المحافظههمسههاهمة الهجههرات القسههريّ 
راسهههة علهههى المهههنهج المسهههحيّ و  ،ا  للجهههرائم فهههي محافظهههة الارقهههاءقسهههريّ  لاايهههات تحقيهههق أههههدافها،  التحليلهههيّ  اعتمهههدت الدّ 

راسة من العاملين في اة، وتكوّ واستخدا  أداة االستبيان لجمع البيانات الميدانيّ   مهملأل ةة السهاميلمفوضهيّ ن مجتمع الدّ 
الجهرائم  ،وانتشهار األمنّيهةمسهتوى المشهكالت  أنّ أظههرت نتهائج ههذه الدراسهة و األردن، فهي المتحدة لش ون الالجةين 
راسهة إلى محافظة الارقاء جهاءت بدرجهة مرتفعهة، ة من دول الجوار المترتبة من الهجرات القسريّ  وأظههرت نتهائج الدّ 

دول الجههوار للجههرائم فههي ن قسههريا  مههن كههاب األفههراد المهجههريالرت الم ديههةمههن أهههم العوامههل  ،االقتصههادّيةالعوامههل  أنّ 
الهجهرات  من أهم اآلثار المترتبة من ارقاء، ت ثر بشكل كبير على االستقرار األمني في المحافظة، وأنّ محافظة ال

دة تيهها، وفههي ارتفهها  أسههعار إيجههار المسههاكن والمحههال التجاريههةالقسههرية علههى األوضهها  العامههة للسههكان تتمثههل فههي 
رفههع و ، تيههادة مشههكلة األمههن الاههذائي والمههائيو ، نسههبة العنوسههة بههين الفتيههات فهها ارت، وفههي لههة()الفقههر والبطا تيكلمشهه

 في محافظة الارقاء. اتاألردنيّ نسبة الاوات من بير 
 :التعليق على الدراسات السابقة

عدجهد لهدى ال ا  كبيهر  ا  امهاهتم قهد وجهد العربهيّ موضهو  الربيهع  من خالل عر  الدراسهات السهابقة جتضهع أنّ      
ر بشههكل كبيههر قههد أثّهه العربههيّ الربيههع  استعراضههها أنّ شههارت معظههم الدراسههات التههي تهم ّ ثين والدارسههين، فقههد أالبههاح مهن

التهههي  ،ة دول الجههوارخاّصههلهههدى العدجههد مههن الههدول  االقتصههادّيةو  سياسههّيةالو  األمنّيههةو  االجتماعّيههةعلههى األوضهها  
تههي شهههدت ومهها تالههت تحههت وطههأة الههدول ال إليههها مههن ا  يّ ن قسههر والمهجههري شهههدت هجههرة أعههداد كبيههرة مههن الالجةههين

 سياسههههّيةالو  األمنّيههههةالتحهههديات  هههها تتنههههاول بشهههكل خههههاّ  الصهههراعات الداخليههههة المسهههلحة، وتتميهههها ههههذه الدراسههههة بأنّ 
ة ة آلراء الطلبهههتحليلّيههه ةكمّيههه، مهههن خهههالل دراسهههة األردنهههيّ علهههى المجتمهههع  العربهههيّ للربيهههع  االجتماعّيهههةو  االقتصهههادّيةو 
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وإن كهان  ،ةة مستقبليّ قد جتبوءون مناصب قياديّ الذجن ، ةاألردنيّ ت العليا في الجامعات الدراسامرحلة  يرسين فالدا
 بعضهم يشالها وهم على مقاعد الدراسة. 

  :الطريقة واإلجراءات  
ة، عينة الدراسو  مجتمعبيان منهجية الدراسة وإجراءاتها، و  ن هذا الجاء من الدراسة وصفجتضمّ      
 حقيق أهدافها بما في  لح أداة القياس وم شرات الصد  والثبات.عة لتالمتبات ءإلجراوا

 :منهجية الدراسة
 ة.موضو  الدراسة الحاليّ  لمالءمته استخدمت الدراسة منهج المسع االجتماعيّ  

 :مجتمع الدراسة
( 6ي )ه فالدكتورا ر و ستيالماج يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الدراسات العليا المنتظمين ببرنامج

( 3)و، وجامعة اليرمو ، وجامعة م تة( ةاألردنيّ الجامعة ) هي: ة( جامعات حكوميّ 3) ة، منهاجامعات أردنيّ 
والبالغ عددهم ة، وجامعة الشر  األوسط، وجامعة العلو  اإلسالمية( العربيّ )جامعة عمان هي:  ةّص خاجامعات 

  .  2015/2016ي امعا  الجمن العي األول خالل الفصل الدراس( طالبا  وطالبة 12052)
  :عينة الدراسة

لوا مهها نسههبته ة، وشههكّ ( شههعبة دراسههيّ 60وطالبههة مههوتعين علههى ) ( طالبهها  1205تكونههت عينههة الدراسههة مههن )
اختيار الطلبة من الشعب على أساس  المنتظمةة العينة العشوائيّ بطريقة  اختيارهم تمّ  ،%( من مجتمع الدراسة10)

لوجهود بهرامج  ةاختيهار الجامعهات بطريقهة قصهديّ  تهمّ  فهي حهين ة،راسهيّ بهة فهي الشهعب الدلطلوحسب أعهداد ا ،ةالدراسيّ 
 ،ةاسهههتبان( 1122)اسهههتعادة  تهههمّ و  ،توتيهههع االسهههتبانة علهههيهم باليهههد مهههن قبهههل الباحهههث تهههمّ و ر والهههدكتوراه فيهههها، للماجسهههتي

ت، تمهههال البيانهههااك عهههد ل صهههائيّ ليهههل اإلحع للتحال تصهههلاسهههتبانة ( 38) أنّ ن تبهههيّ  ةلمسهههترجعا تانااالسهههتبمراجعهههة وب
، الدراسهة مجتمهعمهن %( 9.8)مها نسهبته  وا، وشهكلوطالبة طالبا  ( 1084)نت من العينة النهائية  تكوّ  نّ وبالتالي ف 

 ن توتيع مجتمع وعينة الدراسة: ( جبيّ 1جدول )لاو 
 (1جدول )

 نة الدراسة حسب الجامعاتتوزيع مجتمع وعيّ 

 )%( نةالعيّ عدد  عدد المجتمع اسم الجامعة
 نةلعيّ من ا

 36.62 397 4420 ةاألردنيّ الجامعة 
 26.01 282 3175 جامعة اليرمو 
 21.13 229 2547 جامعة م تة

 7.20 78 850 جامعة العلو  اإلسالمية
 4.98 54 550 ةالعربيّ جامعة عمان 

 4.06 44 510 جامعة الشر  األوسط
 100 1084 12052 المجموع
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 :أداة الدراسة
 ، وتألفهههتموضهههوعها توالدراسهههات السهههابقة التهههي تناولههه علهههى اإلطهههار النظهههريّ  تمهههادا  اع ء اسهههتبانةقههها  الباحهههث ببنههها  

 :  يةاآلتمن األجااء  االستبانة
: يههةاآلتة ة والوظي ّيههة واألسههريّ نههة الدراسههة، وتشههمل البيانههات النوعّيههة بههأفراد عيّ ة الخاّصهه: البيانههات األولّيههالجدد ء األول
الههدخل الشهههري لألسههرة، و ، المسههتوى الدراسههيّ و العمههر، و جههن ، الو   الكليههة، نههو و التههي جههدرس فيههها الطالههب، الجامعههة 

 طبيعية العمل.و مكان اإلقامة، و 
 

 :يةاآلتمحاور العت على ( فقرة توتّ 59)ف من لّ أت: و الثانيالج ء 
علهى المجتمهع  عربهيّ الللربيهع  ةسياسهيّ القهي  مسهتوى التحهديات ( فقهرة ت23تكهون مهن )يو المحور األول  .1

 .األردنيّ 
علههى المجتمههع  العربههيّ للربيههع  األمنّيههةمسههتوى التحههديات تقههي  فقههرة ( 12مههن )تكههون يلثههاني و المحههور ا .2

 .األردنيّ 
على المجتمهع  العربيّ للربيع  االقتصادّيةيات مستوى التحدّ ( فقرة تقي  12المحور الثالث وتكون من ) .3

 .األردنيّ 
مجتمهع على ال العربيّ يع للرب االجتماعّيةمستوى التحديات ( فقرة تقي  12يتكون من )و  المحور الرابع .4

 .األردنيّ 
لتهدريج الجهاء الثالهث وعلهى النحهو   (Likert) الخماسهيّ معيهار ليكهرت واسهتخد  لجهاء الثالهث، اتهدريج  وقهد تهمّ     
االعتمههاد  كمهها تههمّ  .دةوافههق بشهه( م5) وافههق،م (4)محاجههد، ( 3)وافههق، م ( بيههر2 ) وافههق بشههده،م ( بيههر1): اآلتههي

 : اآلتيوعلى النحو  ،ة فقرات محاور الدراسةوضع ألهميّ أقرب وأ طي تصورا  ليع الحسابيّ على مقياس الوسط 
 منخفض متوسط مرتفع
 فأقل 2.49  3.49-2.50  فأكثر 3.50

 :أداة الدراسةصدق 
هيةهة التهدري   مهن أعضهاءلهى عشهرة ة عها األولّيهبصهورت ابعرضهلألداة  التحقق من الصد  الظاهريّ  تمّ       

بهداء الهرأي إل ؛وم تهة ةاألردنّيهة وعلهم الهنف  فهي الجامعهقياس والتقويم الاالجتما / علم في علم  ه من حملة الدكتورا 
   وقفهم منها.مفي فقراتها وتحدجد 

 
 :ثبات األداة
على االتسها   رشكم   (Cronbach Alpha)ألفا استخرات دالالت الثبات باستخدا  معامل كرونباخ  تمّ 

 (:2ن في الجدول )لمحاور االستبانة كما هو مبيّ  حين بلغفي  ،(0.91) الداخلي حيث بلغ معامل الثبات الكليّ 
 (2جدول )
 لفا لمحاور الدراسةأقيم معامل ثبات كرونباخ 

 قيمة معامل الثبات عدد الفقرات البعد المتسلسل
 0.88 23 سياسّيةالالتحديات  1
 0.90 12 ألمنّيةاالتحديات  2
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 0.79 12 االقتصادّيةالتحديات  3
 0.88 12 االجتماعّيةحديات الت 4
 0.91 59 يالكلّ  5

 :ةاإلحصائيّ المعالجة 
ة، واالنحرافات الحسابيّ المتوسطات ) استخدا  أساليب اإلحصاء الوصفيّ  لإلجابة عن أسةلة الدراسة تمّ       
 .V. 21) (SPS االجتماعّيةللعلو   ائيّ برنامج اإلحصالباستخدا   (ةالمعياريّ 

 :  عرض النتائج ومناقشتها
مهن  األردنهيّ علهى المجتمهع  العربهيّ الربيع تحديات مستوى  ما األول:لمتعلقة بس ال الدراسة النتائج ا .1

اسههتخدا   لإلجابههة عههن هههذا السهه ال تههمّ و  ؟ةاألردنّيههطلبههة الدراسههات العليهها فههي الجامعههات  وجهههة نظههر
 ن النتائج:( جبيّ 3والجدول ) ةالمعياريّ ة واالنحرافات بيّ الحسامتوسطات ال
مهن  األردنهيّ على المجتمهع  العربيّ للربيع  سياسّيةال التحدياتمستوى  : ماثانيالنتائج س ال الدراسة  .2

حسههاب ولإلجابههة عههن هههذا السهه ال تههم ّ  ؟ةاألردنّيههطلبههة الدراسههات العليهها فههي الجامعههات  وجهههة نظههر
ة إلجابهات أفهراد عينهة الدراسهة علهى الفقهرات التهي تقههي  المعيارّيهالنحرافهات ة واالحسهابيّ  المتوسهطات
 .األردنيّ على المجتمع  العربيّ للربيع  سياسّيةاللتحديات مستوى ا

 (3جدول )
عن مستوى  ةاألردنيّ طلبة الدراسات العليا في الجامعات ة إلجابة المعياريّ ة واالنحرافات الحسابيّ المتوسطات 

 اا مرتبة تنازليّ  األردنيّ على المجتمع  العربيّ لربيع ل سّيةسياالتحديات ال
الر
الوسط  البعد قم 

 الحسابيّ 
االنحراف 
 المستوى  المعياريّ 

6 
لمطالبهة لة والنقابيهة فهي تيهادة االعتصهامات العمالّيه العربيّ ساهم الربيع 

 بالحقو  والمكتسبات
 مرتفع 0.948 3.57

 مرتفع 0.911 3.54 سياسّيةالة والحريات بة بالديمقراطيّ الفي تيادة المط العربيّ ساهم الربيع  4

 متوسط 0.902 3.46 لدى المواطنين سياسّيةالمشاركة في تيادة ال العربيّ ساهم الربيع  5

14 
ة فههي السياسههة الداخلّيهه فههي تيههادة التههدخل الخههارجيّ  العربههيّ سههاهم الربيههع 

 للدولة
 متوسط 0.936 3.44

7 
جوانهب الحيهاة  بعأفي  يادة المعرفة والوعيت  في العربيّ بيع ساهم الر 

 متوسط 0.924 3.44 سياسّيةال

13 
ة بهههههين ي تيهههههادة الخطهههههاب السياسهههههي والمنافسهههههفههههه العربهههههيّ سهههههاهم الربيهههههع 

 في الدولة سياسّيةالاألحااب 
 متوسط 0.833 3.43

15 
ر فههي )تعههدد اآلراء واألفكهها سياسههّيةالفههي التعدديههة  العربههيّ سههاهم الربيههع 
 د(احالحاب الو 

 متوسط 0.858 3.41

المجتمهههع  لم سسهههات اسهههيّ يالس النشهههاطفهههي تيهههادة  العربهههيّ سهههاهم الربيهههع  20
 المدني

 متوسط 0.906 3.36
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الر
الوسط  البعد قم 

 الحسابيّ 
االنحراف 
 المستوى  المعياريّ 

ة فههي ة والمحلّيههفههي تيههادة تههدخل المنظمههات الدولّيهه العربههيّ سههاهم الربيههع  18
 سياسات الدولة

 متوسط 0.923 3.35

16 
المشهههاركين فهههي الحهههرا   ادة أعهههداد األفهههر فهههي تيهههاد العربهههيّ سهههاهم الربيهههع 

 األردنيّ في الشار   الشعبيّ 
 متوسط 0.882 3.35

 متوسط 0.903 3.34 ةالداخليّ  سياسّيةالاالضطرابات ة في تيادة حدّ  العربيّ ساهم الربيع  19

10 
 بتشههههدجد القههههوانينالمههههواطنين  مطالبههههةفههههي تيههههادة  العربههههيّ سههههاهم الربيههههع 

 اد والفاسدجنمن الفس لحدّ لالتشريعات و 
 متوسط 0.951 3.32

 ة والتعصههب اإلقليمههيّ فههي تيههادة الشههعور بالعنصههريّ  العربههيّ سههاهم الربيههع  2
 لدى أفراد المجتمع

 متوسط 0.902 3.30

9 
االنتخابههههات فههههي  مشههههاركة المههههواطنين يتههههدنّ  فههههي العربههههيّ سههههاهم الربيههههع 
 ةوالفعاليات الوطنيّ 

 متوسط 0.890 3.30

 متوسط 0.880 3.28 في المجتمع سياسّيةالاألحااب ر في تنامي دو  العربيّ ساهم الربيع  12

 متوسط 0.879 3.26 ةة الداخليّ في تصار  المصالع الوطنيّ  العربيّ ساهم الربيع  17

11 
ة لهدى أفهراد ة والحابّيهادة االنتمهاءات الطائ ّيهفهي تيه العربهيّ ساهم الربيع 
 المجتمع

 متوسط 0.872 3.26

 متوسط 0.958 3.22 لدى أفراد المجتمع الشعبيّ  سياسيّ الفي النضج  يّ العربأسهم الربيع  1

21 
مهههع بعهههأ الهههدول  ةاألردنّيهههفهههي تهههدهور العالقهههات  العربهههيّ أسههههم الربيهههع 

 متوسط 0.983 3.16 ةالعربيّ 

 متوسط 0.821 3.16 ة في األردنألحااب اإلسالميّ افي تدني دور  العربيّ ساهم الربيع  8

22 
فهي  سياسّيةالة في الحياة ور العشائريّ د في تقويأ بيّ العر أسهم الربيع 

 األردن
 متوسط 0.848 3.13

23 
فهههي إضهههعاف دور األردن كم يهههد وداعهههم للقضهههية  العربهههيّ أسههههم الربيهههع 

 ةسطينيّ الفل
 متوسط 1.039 2.95

 متوسط 0.998 2.94 في تدني شعور المواطنين بالمواطنة واالنتماء العربيّ ع ساهم الربي 3

 متوسط 0.457 3.30 لعاما الحسابيّ وسط المت 
التههي تقههي  مسههتوى الفقههرات عههن نههة الدراسههة المسههتوى العهها  إلجابههات أفههراد عيّ  ( أنّ 3ضههع مههن الجههدول )يتّ و 

ل هههذا يمّثهه، و (0.457) (، بههانحراف معيههاريّ 3.30بلههغ ) األردنههيّ علههى المجتمههع  العربههيّ للربيههع  ةسياسههيّ الالتحههديات 
علههى المجتمههع  العربههيّ للربيههع  سياسههّيةالللتحههديات   ا  مسههتوى متوسههطة كهه  هههذه النتيجههتعو  ة،درجههة تقههدجر متوسههط

لمطالبههة لة ة والنقابّيههالعمالّيهه االعتصهاماتفههي تيههادة  العربههيّ سههاهم الربيهع " علههى تههنّص ت الفقههرة التهي واحتّلهه ،األردنهيّ 
فههي تيههادة المطالبههة  العربههيّ الربيههع سههاهم علههى " تههنّص وجههاءت الفقههرة التههي  ، المرتبههة األولههى" لمكتسههباتبههالحقو  وا
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سهاهم الربيههع " علهى تههنّص وفههي المرتبهة الثالثهة جههاءت الفقهرة التهي  ،ة" المرتبهة الثانيهسياسههّيةالة والحريهات بالديمقراطّيه
سههاهم "علهى  تههنّص رتبهة األخيههرة جهاءت الفقههرة التهي "  وفهي الملهدى المههواطنين سياسههّيةاللمشهاركة فهي تيههادة ا العربهيّ 
  نّفه العربهيّ الربيهع  أنّ بهويمكهن تفسهير ههذه النتيجهة  ،"شعور المواطنين بالمواطنة واالنتمهاءي في تدنّ  عربيّ الالربيع 

 إلهىو  ،ةة والحابّيهة والشهعبيّ واالعتصامات النقابيّ  المسيراتبر عن  لح وعبّ لدى المواطن  االحتقان والكبت السياسيّ 
هه ،ولههةلدا إدارةيههة فهههي المشههاركة الحقيق المههواطن فههي ة ورغبهه ،غيههاب العدالههة ر هههذه النتيجههة بنضههج الفكهههر وقههد تفس 

نتيجههة التوسههع فههي اسههتخدا   ؛الحكومههة لخدمههة المههواطن ولههي  العكهه  بههأنّ ووعيههه  األردنههيّ لههدى المههواطن  السياسههيّ 
 العربههيّ يع الربفههلشههباب اوخاصههة لههدى فةههة  الههدول ةدار إة ي ّيههكو تجههارب علههى ئل التواصههل االجتمههاعي واطالعههه وسهها
ر هذه النتيجة بنهاء علهى تهمهيش األبلبيهة للمشهاركة فهي سّ ف، وقد ته الشباب الدور األكبرلعب في ،ا  شبابيّ  ربيعا  كان 

ة ى بهها رئاسههة الحكومههلّ و هنها  عههائالت تههف ،ةسياسههيّ الالناصههب  ة واقتصههارها علهى فةههة توارثههت تهوليّ تحمهل المسهه وليّ 
 إلهىاسهي يتنبيهه النظها  الس إلهىشهة ة المهمّ ّيهصة لدى الاالبفر  العربيّ فكان الربيع  ،من عائلة واحدة أشخا  أربعة
 Al-Suwailem, Dankwa and)ودراسة ( 2015)المجالي، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من  ، لح

Mackie, 2014) اوجبونيا ودراسة (Ogbonnaya, 2013) (2014) هودراسة الطراون 
 مهن األردنهيّ علهى المجتمهع  العربهيّ للربيهع  ةاألمنّيهتحهديات التائج س ال الدراسة الثالث: مها مسهتوى ن .3

حسههاب  إلجابههة عههن هههذا السهه ال تههمّ لو  ؟ةاألردنّيههنظههر طلبههة الدراسههات العليهها فههي الجامعههات وجهههة 
 ج: ن النتائ( جبيّ 4ة والجدول )المعياريّ االنحرافات ة و الحسابيّ المتوسطات 

 (4جدول )
 األمنّيةالتحديات مستوى عن  ةاألردنيّ طلبة الجامعات  تاإلجابة ياريّ المعة واالنحرافات الحسابيّ المتوسطات 

 . اا مرتبة تنازليّ  األردنيّ على المجتمع  العربيّ للربيع 

الوسط  البعد رقم ال
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

 المستوى 

2 
جة لمضاعفة جهود في الحا العربيّ أسهم الربيع 
 دنلحفظ األمن في األر  األمنّيةاألجهاة 

 مرتفع 0.996 3.61

في تيادة األخطار المحيطة  العربيّ ساهم الربيع  4
 باألردن

 مرتفع 0.953 3.51

5 
في تيادة النشاطات السرّية  العربيّ ساهم الربيع 

 للجماعات المحظورة
 متوسط 0.900 3.45

8 
رجال األمن  أهميةدة في تيا العربيّ ساهم الربيع 

 في حفظ األمن في المجتمع مودوره
 توسطم 0.977 3.38

3 
 في تيادة خطورة الفساد اإلداريّ  العربيّ ساهم الربيع 

 كمسبب للعنف المجتمعي والماليّ 
 متوسط 0.885 3.36

1 
والتطرف  في تيادة خطر اإلرهاب العربيّ ساهم الربيع 
 في األردن

 متوسط 1.023 3.36

11 
في تيادة الخالف بين قادة  العربيّ ربيع ساهم ال
 متوسط 0.870 3.26 األمنّيةة واألجهاة طلبيّ والحراكات المالمسيرات 
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الوسط  البعد رقم ال
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المستوى  المعياريّ 

في تيادة انتشار أشكال السو   العربيّ ساهم الربيع  12
 السوداء وبير المشروعة

 متوسط 0.890 3.25

10 
باألمن في ظهور ما يسمى " العربيّ ساهم الربيع 

 الناعم"
 متوسط 0.911 3.21

9 
قة بين رجال تقويأ العالفي  العربيّ ساهم الربيع 

 األمن والمواطنين 
 متوسط 0.942 3.17

6 
في تيادة معدالت الجريمة في  العربيّ ساهم الربيع 

 األردن
 متوسط 0.919 3.13

7 
بتشويه من خالل وسائل اإلعال   العربيّ ساهم الربيع 
 لألردن في الخارت الداخليّ صورة األمن 

 متوسط 0.921 3.06

 طمتوس 0.544 3.31 العام الحسابيّ المتوسط  
الفقههرات المتعلقههة عههن إلجابههات أفههراد عينههة الدراسههة العهها   الحسههابيّ المتوسههط  ( أنّ 4جتضههع مههن الجههدول )         

، وتعكه  ههذه (0.54(4(، بهانحراف معيهاري 3.34بلهغ ) األردنهيّ علهى المجتمهع  العربهيّ للربيهع  األمنّيةبالتحديات 
مهن وجههة نظهر أفهراد  األردنهيّ علهى المجتمهع  العربيّ للربيع  األمنّيةات لتحديمستوى ا نّ إ  إنتيجة مستوى متوسط ال

فههي الحاجههة لمضههاعفة جهههود  العربههيّ أسهههم الربيههع علههى " تههنّص ، واحتلههت الفقههرة التههي ةكانههت متوسههط عينههة الدراسههة
م سهاه" علهى تهنّص مرتبة الثانيهة جهاءت الفقهرة التهي وفي ال ،" المرتبة األولىلحفظ األمن في األردن ألمنّيةااألجهاة 
سهاهم الربيهع على" تنّص وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة التي  ،"في تيادة األخطار المحيطة باألردن العربيّ الربيع 
سههاهم الربيههع " علههى تههنّص جههاءت الفقههرة التههي  خيههرا  وأ  "،فههي تيههادة النشههاطات السههرّية للجماعههات المحظههورة العربههيّ 
 رتطلب استنفا العربيّ فالربيع  ،"الداخلي لألردن في الخارت من تشويه صورة األل وسائل اإلعال  بمن خال العربيّ 
المحافظههة علههى حيههاة   اتههه الوقههت يوفهه ،جههل المحافظههة علههى األمههنأمههن  يهههااألعبههاء عل ةدتيههاو ، األمنّيههةاألجهههاة 
ومهن  ،مهن النهاعم"ثهل "األجدجهدة م أمنيهةلهذا فقهد ظههرت مصهطلحات  ؛ة التعبيهرارسة حرّيهممبوالسماح له  ،المواطن
خاصهة التهي دخلهت ة داخهل األردن من األردن نتيجة نشهاط الخاليها اإلرهابّيهأتهدجد  العربيّ للربيع  منّيةاألالتحديات 

ء الجههيش واألجهههاة وخيههر دليههل علههى  لههح شهههدا ،مههع موجههات اللجهه  وبقيههت نائمههة فههي األردن تنتظههر سههاعة الصههفر
األمههر الههذي  ،كمههة قصههر العههدلمح أمهها نههاهأ حتههر  لناشههط السياسههيوكههان أخرههها قتههل ا ،الههذجن سههقطوا األمنّيههة

التهي وقعهت قهد  األمنّيهةألحدا  او  ،على األمن االجتماعي ةللمحافظ مضاعفة جهودها األمنّيةاألجهاة جتطلب من 
كثيهههر مهههن نتيجهههة حاجهههة  ؛مثهههل الهههدعارة ةر ظهههواهر جرميهههاللجهههوء قهههد تاد مهههن انتشههها أنّ بههه ،ر ههههذه النتيجهههة أيضههها  تفّسههه
وتتفهق ههذه النتيجههة مهع نتهائج دراسههة كهل مههن  ،الخاليها اإلرهابيهة النائمههةواكتشهاف الكثيهر مههن  ،لمههالإلهى الالجةهين ا
 ،(Al-Suwailem, Dankwa and Mackie, 2014)ودراسهة  السهويلم ودانكهوا ومهاكي  ،(2014 ،الطراونهه)

 (.2017 ودراسة )الطراونة،
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وجههة مهن  األردنيّ المجتمع  على العربيّ للربيع  ّيةاالقتصادديات التحنتائج س ال الدراسة الرابع: ما مستوى  .4
حسههاب المتوسههطات  مههن أجههل اإلجابههة عههن هههذا السهه ال تههمّ  ؟ةاألردنّيههنظههر طلبههة الدراسههات العليهها فههي الجامعههات 

 ن النتائج: يّ ( جب5) اد عينة الدراسة والجدولة إلجابات أفر المعياريّ ة واالنحرافات الحسابيّ 
 (5جدول )

 مستوى التحدياتعن  ةاألردنيّ طلبة الجامعات  إلجاباتة المعياريّ نحرافات ة واال ابيّ الحسمتوسطات ال
 .اا مرتبة تنازليّ  األردنيّ على المجتمع  العربيّ للربيع  االقتصادّية

رقم 
الوسط  االقتصادّيةالتحديات  الفقرة

 الحسابيّ 
االنحراف 
 المستوى  المعياريّ 

 مرتفع 0.972 3.51  كاتوالممتل األراضيّ أسعار تفا  ساهم الربيع في تيادة ار  3

1 
فههههي تيههههادة الضههههاط علههههى الخههههدمات  العربههههيّ سههههاهم الربيههههع 

 ةة والصحيّ التعليميّ 
 مرتفع 0.940 3.51

2 
علهههى  االقتصهههادّيةفهههي تيهههادة األعبهههاء  العربهههيّ سهههاهم الربيهههع 

 لمواطنالدولة وا
 مرتفع 0.934 3.50

8 
نين بالفسههههاد لمههههواطوعههههي ا فههههي تيههههادة العربههههيّ سههههاهم الربيههههع 

 في األردن والماليّ  اإلداريّ 
 متوسط 0.917 3.41

12 
فهههههي تيهههههادة قلهههههق وتخهههههوف القطههههها   العربهههههيّ سهههههاهم الربيهههههع 

 متوسط 0.906 3.37 نلألرد الصناعي من توقف استيراد الاات المصريّ 

10 
في إحالل العمالة الوافدة مكان العمالة  العربيّ ساهم الربيع 

 ةالمحليّ 
 سطمتو  0.929 3.36

6 
لقطها   االقتصهادّيةفهي ضهعف العوائهد  العربهيّ يهع ساهم الرب

 السياحة في األردن
 متوسط 0.934 3.28

 متوسط 0.875 3.26 ة على األردنفي تيادة المدجونيّ  العربيّ ساهم الربيع  5

4 
السههههتثمارات والمشههههاريع فههههي خفههههأ ا العربههههيّ سههههاهم الربيههههع 
 متوسط 0.925 3.23 نة في األرداألجنبيّ االستثمارية 

7 
وتقليهههل  فهههي تيهههادة التقشهههف الحكهههوميّ  العربهههيّ سهههاهم الربيهههع 
 ةالنفقات الرأسماليّ 

 متوسط 0.840 3.22

9 
في إضعاف الشراكة بين القطها  العها   العربيّ ساهم الربيع 
 والخا 

 متوسط 0.837 3.14

فهههههي تيههههادة مشهههههاريع الطاقهههههة البدجلهههههة  العربهههههيّ  سههههاهم الربيهههههع 11
 دنفي األر  ة(سيّ الطاقة الشم)الرياح، 

 متوسط 0.863 3.14

 متوسط 0.560 3.33 العام الحسابيّ المتوسط  
الفقههرات المتعلقههة  عههن نههة الدراسههة العهها  إلجابههات أفههراد عيّ  الحسههابيّ المتوسههط  ( أنّ 5ضههع مههن الجههدول )جتّ         
ذا يمثهل وهه0.560) )ف معيهاري (، بانحرا3.33)بلغ  األردنيّ على المجتمع  العربيّ لربيع ل االقتصادّيةات بالتحديّ 
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بشهكل  ةالعربّيه الهدولب تحديات اقتصادية على رتّ  العربيّ الربيع  نّ أعينة الدراسة  أفراد درجة تقدجر متوسط، ويرى 
" المرتبهههة والممتلكهههات سهههاهم الربيهههع فهههي تيهههادة ارتفههها  أسهههعار األراضهههي" علهههى تهههنّص واحتلهههت الفقهههرة التهههي  ،متوسهههط
" ةفههي تيههادة الضههاط علهى الخههدمات التعليميههة والصههحيّ  العربهيّ  يههعسههاهم الربعلههى"  تهنّص  الفقههرة التههي تلتههها ،األولهى

علههى الدولههة  االقتصههادّيةفههي تيههادة األعبههاء  العربههيّ سههاهم الربيههع علههى " تههنّص تلتههها فههي المرتبههة الثالثههة الفقههرة التههي 
لريههاح، ة )اة مشههاريع الطاقههة البدجلههفههي تيههاد ربههيّ العسههاهم الربيههع " علههى تههنّص لتههي ة ار جههاءت الفقهه وأخيههرا. والمههواطن

ويمكهههن تفسههير ههههذه النتيجههة علهههى مالحظههة ومعانهههاة أفههراد عينهههة الدراسههة مهههن تلهههح  ،"ة( فههي األردنالطاقههة الشمسهههيّ 
ل الرواتههب وتآكهه ،الشههقق والعقههارات إضههافة إلههى ارتفهها  األسههعار جههارآلههت فههي ارتفهها  أسههعار والتههي تمثّ  ،التحههديات

ال العّمهههين السهههوريين فهههي األردن ومنافسهههة الجةهههعلهههيم وقطههها  الصهههحة مهههن قبهههل العلهههى قطههها  التوتيهههادة الضهههاط 
مهن القطها  وارد الدولهة تناقص مهفي  العربيّ ، كما ساهم الربيع فر  العمل ةخاصة مع محدوديّ  ،عليها نياألردنيّ 
حجهههم  بهههيّ العر ف الربيهههع كشهههو  ،ةإرهابّيهههعمليهههات عهههر  لنتيجهههة الخهههوف مهههن التّ  ؛عوائهههد السهههياحةخاصهههة ، السهههياحيّ 
بضهيق  األردنهيّ ر هذه النتيجة بناء على شعور المواطن وقد تفسّ   ،ا  في القطا  الحكوميّ ال العوهدر الم ،الفساد

وضهعف وتآكهل وآثارها السلبية علهى الطبقهة الفقيهرة والمتوسهطة،  ،وتنامي مدجونية الدولة ،العربيّ العيش بعد الربيع 
ههذه النتيجهة مهع دراسهة  وتتفهق ،نمهن خهالل اللجهوء إلهى جيهب المهواط يهد مهن الضهرائبوفهر  الما  ،تحتيهةالبنية ال

 .(2014) ة( الطراون2012لوتني )ا
 األردنهيّ على المجتمع  العربيّ  للربيع االجتماعّيةالتحديات مستوى ما نتائج س ال الدراسة الخام :  .5

حسهاب  لسه ال تهمّ جابهة عهن ههذا اولإل ؟ةاألردنّيه نظر طلبة الدراسات العليا فهي الجامعهاتمن وجهة 
 ن النتائج: ( جبيّ 6ة والجدول )المعياريّ ة واالنحرافات الحسابيّ توسطات الم

 (6جدول )
التحديات مستوى عن  ةاألردنيّ طلبة الجامعات  تإلجاباة المعياريّ ة واالنحرافات الحسابيّ المتوسطات 

 .اا ة تنازليّ مرتب ةاألردنيّ جتمع على الم العربيّ للربيع  االجتماعّية
قم ر 

الوسط  اعّيةاالجتمالتحديات  الفقرة
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المستوى  المعياريّ 

3 
في رفع نسبة الاوات من بير  العربيّ ساهم الربيع 

 اتاألردنيّ 
 مرتفع 0.933 3.50

12 
في تيادة أخطار مواقع التواصل  العربيّ أسهم الربيع 
 مجتمععلى الشباب في ال االجتماعيّ 

 متوسط 1.012 3.41

7 
طالة( مشكالت )الفقر والببايادة  العربيّ اهم الربيع س

 بين أفراد المجتمع
 متوسط 0.953 3.40

8 
 في تيادة مشكلة األمن الاذائيّ  العربيّ ساهم الربيع 

 في األردن والمائيّ 
 متوسط 0.962 3.38

9 
في انخفا  نسبة تمّلح  العربيّ ساهم الربيع 
 مساكنين للاألردنيّ المواطنين 

 متوسط 0.953 3.30

10 
التركيبة في االختالل في  عربيّ الساهم الربيع 

 متوسط 0.86 3.285 (والعمريّ  ة )التركيب النوعيّ السكانيّ 
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قم ر 
الوسط  اعّيةاالجتمالتحديات  الفقرة

 الحسابيّ 
االنحراف 
 المستوى  المعياريّ 

ة في ظهور الخالفات الطائ يّ  العربيّ ساهم الربيع  1
 ة في األردنوالعقائديّ 

 متوسط 0.99 3.283

 متوسط 0.935 3.25 تمعيّ المجفي تيادة العنف  العربيّ ساهم الربيع  2

4 
 االجتماعّيةفي تعميق الفرو   العربيّ ساهم الربيع 

 األردنيّ بين أفراد المجتمع 
 متوسط 0.923 3.20

11 
ة في تقويأ دعائم الوحدة الوطنيّ  العربيّ أسهم الربيع 

 بين أفراد المجتمع 
 متوسط 0.889 3.13

يم قفي تايير بعأ العادات وال العربيّ ساهم الربيع  6
 ة مجتمعيّ والتقاليد ال

 متوسط 0.938 3.13

 متوسط 0.950 3.02 ةاألردنيّ ية األسرة في ضعف بن العربيّ الربيع اهم س 5

 متوسط 0.622 3.27 العام الحسابيّ المتوسط  
الفقههرات المتعلقههة عههن العهها  إلجابههات أفههراد عينههة الدراسههة  الحسههابيّ المتوسههط  ( أنّ 6جتضههع مههن الجههدول )        
، وتعكه  (0.62(2 ريّ (، بهانحراف معيها3.27بلهغ ) األردنهيّ علهى المجتمهع  العربهيّ للربيهع  ماعّيةاالجتات يّ بالتحد
فهي رفهع نسهبة الهاوات مهن  العربهيّ سهاهم الربيهع علهى"  تهنّص ت الفقهرة التهي واحتّله درجة تقهدجر متوسهطةالنتيجة هذه 
ل في تيادة أخطهار مواقهع التواصه بيّ العر ع ربيأسهم ال" على تنّص المرتبة األولى تالها الفقرة التي " اتاألردنيّ بير 

 العربههيّ سههاهم الربيههع " علههى تههنّص وفههي المرتبههة الثالثههة جههاءت الفقههرة التههي  " علههى الشههباب فههي المجتمههع االجتمههاعيّ 
سههاهم علههى " تههنّص خيهرة جههاءت الفقههرة التهي وفههي المرتبههة األ ،"بايهادة مشههكالت )الفقههر والبطالهة( بههين أفههراد المجتمهع

ةهههين مهههن الجلخهههروت ا علهههى ن تفسهههير ههههذه النتيجهههة بنهههاء  ويمكههه ،"ةاألردنّيهههفهههي ضهههعف بنيهههة األسهههرة  يّ العربهههالربيهههع 
ة فهي واالمتهدادات العائلّيه ،ربد والرمثاإمات مثل المفر  و تلح المخيّ بخاصة المحيطة  ةاألردنيّ المدن  إلىالمخيمات 

 ،ل االحتكهها  معهههمسهههّ ي ممههن  ةلشههماليا الباديههةخاصههة  ةنّيههاألرد وبعههأ العههائالت   الجةههين  لبعههأ األحيههان بههين ا
شهائع فهي  أمهر  النسهاء السهوريات ، فهالاوات مهن األردنهيّ جتمع ها ليست بريبة في المبأنّ  علما   ي الاوات منهنّ وبالتال

مواقههع  شههالواين وممههن األردنّيههنتيجههة قههرب المسههافة وسهههولة الايههارات، فهنهها  العدجههد مههن  سههابقا   األردنههيّ المجتمههع 
 تعاطفها   تكانهمهن الايجهات  ا  كبيهر  ا  هنها  عهدد أنّ  النسبة كمهاتاد  وءجلال نّ إ إالسورية، من عائالت  همأمهاتة قياديّ 

بخصو  استخدا  وسائل التواصل االجتماعي وتيادة استخدامها قد يعهود  اأمّ ، من الجو  والضيا  وشفقة عليهن
التحهديات ومهن  ،رههاالخدمهة وتوفّ خاصهة مهع رخهص سهعر ، كةالشهب إلهىالجةهين لدخهول مسهتخدمين جهدد مهن ا إلى

العامههة  ةلدولهطالهة نتيجهة الضهاط علهى مواتنهة االباتديهاد ظههاهرة الفقهر و  :الدراسهة بهها ت عينهةالتهي أقهرّ  االجتماعّيهة
علههى العجهها مههع تقصههير الههدول المانحههة بالوفههاء بالتااماتههها وانعكسههت الحالههة  إلههى  فههر  الضههرائب لسههدّ  واللجههوء
شههعور عينههة  علههى بنههاء  أيضهها ر هههذه النتيجههة وقههد تفّسهه ،لجامعههاتوبخاصههة فههي اجتمعههي اتديههاد العنههف المالت حهها

إقهامتهم  نّ إو ، ةاألردنّيهة نتيجة حصول بعهأ الالجةهين علهى الجنسهية التركيبة السكانيّ  في خللحدو  الدراسة في 
 األردنهيّ مهواطن جةهين، وعهد  ارتيهاح الالالمهع بعهأ الصهدامات ج كهد  لهح حهدو  مما و  ،ستطول وقد تكون دائمة

مههة العههيش والعمههل ومااحمههة المههواطن علههى لق، ةاألردنّيههرى واألريههاف المههدن والقهه نتشههار الالجةههين وسههكنهم فههيإلههى ا
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مههن  األردنههيّ والبنيهة التحتيههة، كمهها تفسههر هههذه النتيجههة بايههادة حههاالت الفقههر والبطالههة والضههاط علههى حصههة المههواطن 
 .(2014) والمعايطة ،(2014) الطراونةو  ،(2012) لوتنيالدراسة مع اوتتفق نتيجة هذه  ليمالدواء والتعو الماء 
مسهتوى تحههديات  أنّ  ضهعتّ ة الدراسهة، فقهد احههوثين علهى أسهةلإجابهات المبومهن خهالل عهر   وفهي المحصهلة      
، جههاءت بدرجههة متوسههطة دنفههي األر  االجتماعّيههةو  سياسههّيةالو  األمنّيههةو  االقتصههادّيةعلههى األوضهها   العربههيّ الربيههع 

 النسبية. األهمّيةحديات حسب ذه التّ ترتيب ه( 7ويوضع الجدول )
 (7جدول )

عن مستوى  ةاألردنيّ طلبة الدراسات العليا في الجامعات إلجابة ة المعياريّ ة واالنحرافات الحسابيّ المتوسطات 
  األردنيّ على المجتمع  العربيّ تحديات الربيع 

المتوسط  البعد
 بيّ الحسا

االنحراف 
 يّ المعيار 

الترتيب حسب 
 المستوى  األهمّية

 متوسط 1 0.560 3.33 االقتصادّيةالتحديات 
 متوسط 2 0.544 3.31 األمنّيةالتحديات 
 متوسط 3 0.457 3.30 سياسّيةالالتحديات 
 متوسط 4 0.622 3.27 االجتماعّيةالتحديات 

 متوسط - 0.987 3.30 العام الحسابيّ المتوسط 
مههن  األردنههيّ  علههى المجتمههع العربههيّ تحههديات الربيههع العهها  ل الحسههابيّ المتوسههط  نّ ( بههأ7ول )تشههير بيانههات الجههد     

وهذا يشير إلى درجة  (0.987) بانحراف معياريّ  ،(3.30) وجهة نظر طلبة الدراسات العليا في جامعة م تة بلغ
ثهههم  ،األمنّيهههةالتحهههديات الثانيهههة فهههي المرتبهههة هههها تتل ،ىالمرتبهههة األولههه االقتصهههادّيةيات واحتلهههت التحهههدّ  ،تقهههدجر متوسهههط
 أنّ  ضهعومهن خهالل النتهائج السهابقة جت ،االجتماعّيهةجاءت التحهديات  وأخيرا   ،في المرتبة الثالثة ياسّيةسالالتحديات 

بعهد  يّ األردنهمعيشهة المهواطن  وقهد يعهود  لهح إلهى تهأثر اقتصهادية بالدرجهة األولهى،علهى األردن  العربيّ ار الربيع ثآ
لهة لتاطيههة ة العامهة للدو ية، وتاد المدجونّيههضهافإ ماليهةالمواتنههة أعبهاء الدولهة و ب علهى ه رتّه، ألّنههعربهيّ الحهدو  الربيهع 

ة المالّيهه االهدول بالتااماتههه بعههأ مههع عهد  وفههاءل، ودخههول أعههداد كبيهرة مههنهم لسههو  العمه ،نفقهات مخيمههات الالجةهين
خاصهة معهدالت الجريمهة  ا ارتفهو تهأثر األمهن نتيجهة الدرجهة الثانيهة  ءت فهيفجها األمنّيهةالتحديات  اأمّ  ،نحو األردن
نتيجهههة وقهههو  عهههدد مهههن  ؛وتعهههر  األمهههن الهههوطني إلهههى التهدجهههد ،وتهريهههب األسهههلحة ،ةجهههرائم األخالقّيهههوال ،المخهههدرات

 ث تادتحيهههفهههي الدرجههة الثالثهههة  سياسههّيةالجههاءت التحهههديات ثهههم ، األمنّيهههةواألجهههاة فههراد الجهههيش االعتههداءات علهههى أ
ت مههن ظهههر  التههي االجتماعّيههة التحههديات وأخيههرا   ،االقتصههادّيةو  سياسههّيةالاإلصههالحات ب المطالبههةة المطالههب الشههعبيّ 

دراسهة  دجهد مهن الدراسهات، مثهلالنتهائج مهع العوتتفهق ههذه  ،ةر التركيبهة السهكانيّ تاّيهالعنف المجتمعهي، و تيادة خالل 
 جبونايههههههها أ(  و دراسهههههههة 2012( و)الهههههههوتني، 2013المه ( و)بنهههههههي سههههههه2014، ( و)المعايطهههههههة2015المجهههههههالي، )
((Obonnaya, 2013، التحديات ترتيب ي مستوى ( ف2014، دراسة )الطراونة ةحاليّ نتائج الدراسة ال وخالفت. 
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 التوصيات: 
   : اآلتيةوصيات في ضوء النتائج يمكن تقديم الت    
 .العربيّ ت الربيع ة لمواجهة تحدياانونيّ ة والقإجراء المايد من اإلصالحات الدستوريّ العمل على  .1
لتعاون المخدرات والعناصر المتطرفة باحماية حدود األردن لمنع دخول األسلحة و  ىالتركيا عل .2

 .العربيّ تي نجت من تداعيات الربيع خاصة الوالتنسيق مع الدول المجاورة 
لخاليا لضبط ان في المخيمات لالجةين الداخلين، والموجودج تينالتدقيق األمني والمراقبة المستمر   .3

 .األردنيّ وتهدجد األمن الوطني  ،ظهاالنائمة قبل استيقا
من  للحدّ  األردنيّ جل خلق فر  عمل للمواطن ة من أنتاجيّ في كافة القطاعات اإل متواتنة إيجاد تنمية .4

 البطالة والفقر.ظاهرتي 
جل تقديم لوفاء بالتااماتها من ألالجةين ا على الحكومة مطالبة الدول التي تعهدت بتقديم مساعدات .5

 .األردنيّ الخدمات اإلنسانية دون المساس بخدمات المواطن 
 .األردنيّ لوية في العمل للمواطن و إعطاء األ .6
 ؛أماكن استقبالهمة لهم في وتقديم الخدمات اإلنسانيّ  ،الالجةين مخيمات اللجوءماادرة من  الحدّ  .7

   منع الصدا  بين المواطن والالجئ.و ة تالل التركيبة السكانيّ اخ من والحدّ  ،على األمن الوطني للمحافظة
للوطن لتقليل تعميق روح االنتماء واإلخال  ة والخاصة في برس و تكثيف دور الم سسات الحكوميّ  .8

على المواطن  التي ت ثر سلبا  و  األردنيّ على المجتمع  العربيّ م ثرات التحديات المختلفة للربيع 
 ة. والمصالع الوطنيّ 

من وجهة  العربيّ لمعرفة تداعيات الربيع  نياألردنيّ  نه الدراسة على السياسييإجراء دراسة مماثلة لهذ  .9
 لدجهم.   يّ السياس من المخاون المعرفيّ  لالستفادة ؛نظرهم
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 : المراجعقائمة 
 ةالعربيّ المراجع -أ

عدالدددة والفسددداد الدددى الحريدددة وال مدددن االسدددت داد االجتماعّيدددةو  سياسدددّيةالفع الددددوا(. 2012) إبهههراهيم، سهههعدالدجن
ن )محررين( الثورة واالنتقال الديمقراطي في الدوط في ع داالله بلق ي  ويوسف الصواني االجتماعّية

 ة.العربيّ : مركا دراسات الوحدة يروتب ،(101 -87)  . العربيّ 
 سددة ميدانيددة ونوعيددة.: دراالعربدديّ فددي ظددل الربيددع  األردندديّ الحددراا الشددبابي  (.2013) بنههي سههالمة، محمههد تركههي

 ركا البدجل للدراسة واألبحا .م :عمان
مجلددة  ة.ربّيههالعيليههة لفعههل الثههورات : دراسههة تحلالعربههيّ (. سوسههيولوجية ثههورات الربيههع 2012) جههواد، بلقههي  محمههد
 .185 -163(.   51) ،سياسّيةالالعلوم 

يهع لربواصهل االجتمهاعي فهي ثهورات ا(. دور شهبكات الت2012) وك .الجبار احمد وعايها، فهراس كه هللا، عبد عبد
 .266-235  ( 44) ،سياسّيةالمجلة العلوم . العربيّ 

حثيههة قههدمت فههي نههدوة تههداعيات مهها بعههد ة لههم تكتمههل، ورقههة ب: ثههور العربههيّ (. الربيههع 2013) العههرداوي، خالههد عليههوي 
 ة كربالء.الدراسات الدولية، جامعوحدة أبحاث القانون و . العربيّ الدكتاتوريات في دول الربيع 

واالندددماا السياسددي: دراسددة حالددة  االغتددرا الالجئددون الفلسددطينيون بددين  (.2010) ديسههع مبههيأ، هبههة خليههل
 .فلسطين ،نابل النجاح الوطنية،  جامعة ،بير منشورةرسالة ماجستير  مخيم بالطة.

مجلة دفاتر السياسة ى االستقرار السياسي. ردن علأثر الحركات االحتجاجية في األ (.2015) المجالي، رضوان
 .64 -49(،     12) ،نون والقا
 ، دار جرير للنشر والتوتيع، عمان، األردن.التربية الوطنية( 2010) محافظة، علي
فدي الفتدرة  األردنيّ التحديات الداخلية والخارجية المؤثرة على األمن الوطني  (.2013) رراهيم عبد القادمحمد، إب

 عمان: األردن.سط، جامعة الشر  األو  ،ير منشورةرسالة ماجستير ب (.2013 -1999)
 (. عمان: مطابع الدستور التجارية.1)ط .األردنيّ النظام السياسي (. 2012) مين.أالمشاقبة، 

تجاهدات طلبددة جامعدة مؤتددة نحدو الفسدداد وعالقتده بددالحراا الشددع ي ا(. 2014) وسههى.يطهة، خالهد سهلطان مالمعا
 ة، جامعة م تة، الكر ، األردن.تير بير منشور رسالة ماجس .األردنيّ 

ثير الهجرات القسرية المتالحقة لمواطني دول الجوار على ارتفاع معدالت أت(. 2017) حكمتنه، الطراو 
بير منشورة، جامعة  دكتوراه رسالة  ،(م2015-2010لفترة )خالل ا ظة ال رقاءالجريمة في محاف

 م ته، الكر : األردن.
من وجهة نظر الطلبة في  األردنيّ ني ن الوطداعيات األزمة السورية على األمت(. 2014) حمدالطراونه، هناء أ

 كر : األردن.، رسالة ماجستير بير منشورة، جامعة م ته، الالرسمية ةاألردنيّ الجامعات 
(. بيهروت: مركها دراسهات الوحههدة 1)ط. العربديّ الفقدر وتوزيدع الددخل فددي الدوطن (. 2001) الهرتا  رس، عبهدالفها

 ة.العربيّ 
. : دراسدة تحليليدةاألردنديّ االقتصداد لالجئين السوريين علدى  تصادّيةاالقر اآلثا(. 2012) الوتني، خالد واصهف.

 .، األردنلي: عمانط والتعاون الدو المجل  االقتصادي االجتماعي، وتارة التخطي
عمهههان، العمدددل. ت سدددوق . الفقدددر والبطالدددة واحتياجدددا(2009) وقهههائع المههه تمر الرابهههع للبحهههث العلمهههي فهههي األردن

 األردن.
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